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 ִמֶּקֶשׁר ֶשׁל ָעָשׁן ּוְמדּורֹות, ְּדָגִלים, ָּפָנִסים ְויֹוִנים, ֶשׁהּוא ַנֲחַלת ֶהָעָבר,

ּוֵמֵראִשׁיָתם ֶשׁל "ֵשׁרּות ַהֶּקֶשׁר" ַוֲהָקַמת ַהְּמִדיָנה – ִהְתַקַּדְמנּו ְלֶקֶשׁר ַקִּוי, ְלֶקֶשׁר 

ַמַּתְכִּתי ְוִסיִבים אֹוְּפִטִּיים, ְלַרְדיֹו ּוְלַלְוָיִנים.

ָאנּו ִמְשַּׁתְּמִשׁים ְּבִרְשׁתֹות ַמְחְשִׁבים, ְּבִמְרֶשֶׁתת )ִאינֶטרֵנט(, ְּבֶסֶב"ר )ַסייֵּבר(, 

ְּבַהתָמָרה ִסְפָרִתית )טַרנספֹורַמצָיה ִדיִגיָטִלית(, ְוֶהָעִתיד – ִמי ְיׁשּוֶרּנּו.

ַהִּשׁיטֹות ִמְשַּׁתּנֹות, ָהֶאְמָצִעים ִמְתַחְּלִפים, ְּתחּום ַהֵּמיָדע ְוַהְּתָדִרים ִמְתַרֵחב, ּומֹוֶרֶשׁת 

ֵחיל ַהֶּקֶשׁר ְוַהִתקשּוב ַמֲעִמיָקה ּוְמַמֵּלאת ֶאת ִלֵּבנּו.

ַהּמֹוֶרֶשׁת ִהיא ָהרּוַח ַהְּמַפֶעֶמת ְּבִלֵּבנּו ְּבָכל ַהּדֹורֹות, ְוִהיא ַהְּמִפיָחה ָּבנּו ּכֹוַח רּוָחִני 

ּוִפיִזי ּוְמִניָעה אֹוָתנּו ְלַהְגִשׁים ֶאת ַמֲאַוֵּיינּו ָהִאיִשִּׁיים, ַהֶחְבָרִתִּיים ְוַהְּלֻאִּמִּיים.
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הקדשה

הספר נכתב לזכרו ולפוֳעלו של אבי, סא''ל גבי שריג, 

זיכרונו לברכה, שהיה ַקשר ב"ההגנה", קצין קשר 

בתפקידים רבים בחיל הקשר, ובכללם ַקשַר''ח 

"גולני", מפקד גדוד הקשר המטכ"לי. הוא סיים את 

שירותו הצבאי בתפקיד עוזר הַקשָר"ר לתפקידים 

מיוחדים )ָעַקלָת"ם( וההיסטוריון של חיל הקשר.

זה רבות בשנים עסק אבי בחקר ההיסטוריה 

מימי  בפרט,  הקשר  ובחיל  בכלל,  הצבאית 

"שירות הקשר הארצי״ של "ההגנה" והקמת 

החיל ועד תחילת שנות ה־2000. אבא גם פרסם 

"קשר  הקשר  חיל  בביְטאון  מאמרים   80 כ־

ואלקטרוניקה" ובפרסומים רבים ביד־ַטֶּבנִקין 

שברמת אפעל. כן כתב ערכים )מונחים ומושגים( 

קשר",  למונחי  ב"לקסיקון  הקשר  חיל  של 

12, "חיל הקשר  1998; באנציקלופדיית ''צה"ל בחילו", כרך  שפורסם בשנת 

והאלקטרוניקה'' – "חיל הרפואה". הוא ִּפרסם שבעה )!( ספרים בתחומים השונים 

של הַחיל, והאחרון "תמיד בקשר" בשנת 2008, לכבוד יום הולדתו ה־80.

כמעט כל משפחתי קשורה בחיל הקשר: אימי, אּוִלי שריג, זכרה לברכה, הייתה 

ַאתתית שהחלה את שירותה ב"ההגנה" על ִמגדל המים בנהרייה בקרבות הגליל 

המערבי; אחותי יעל הייתה ַצָּפ''ִטית בִחי"ק, ואני התחלתי בתפקיד אלחוטן ימי על 

ָאִח''י "סער", ובהמשך – בוחן מורס ֵחילי בבה"ד 7; לאחר שירות ארוך ברמת הגולן 

בתפקיד מג"ד ה"קשתות", סיימתי את שירותי כמפקד מערך הקשר והַמחשבים 

בָאָמ''ן )בתפקיד ַמקָשָא''ם(.

זאת ועוד, לאבי יש גם דור המשך: שלושה מנכדיו – סא''ל אורן שריג, רס''ן ליאור 

שריג ורס''ל איתי שריג – שירתו ומשרתים בִחי"ק בשירות הסדיר והמילואים.

סא"ל גבי שריג )2008-1928(, 

מפקד והיסטוריון בחיל הקשר
המקור: מהאוסף הפרטי של ניר שריג.
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לאור חגיגות שנות ה־70 של המאה העשרים במדינת ישראל ושל חיל הקשר, חשבתי 

שלּו היה אבא עדיין בכושרו, הוא היה מתעד בספר מסודר את 70 שנות העשייה בַחִיל, 

ְּבִדיוק כפי שעשה בשנת 2008, כשפרסם חוברת לציון 60 שנים לִחי"ק. כך צץ הרעיון 

והונחו היסודות להחלטה להוציא לאור יצירה שונה מכל קודמותיה, וייחודה – שהיא 

מתמקדת באנשים הנפלאים של חיל הקשר, מי שהקימו את החיל, בנו אותו ושירתו בו.

הֵספר מוקדש לזכרם של חללי חיל הקשר והִתקשּוב, המונצחים באתר העמותה 

להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב ביהוד־מונוסון, במפעל שוקק חיים ומלא פעילות.

ניר שריג

בשם משפחת שריג

ניר שריג – נולד בשנת 1954 בישראל, התגייס לצה"ל ב־1971 והחל את שירותו בתפקיד אלחוטן מורס 

בָסִטי"ל )"סער 3"(, והחל את שירות הקבע בשנת 1974. שירת בחיל הקשר בתפקידים אלו: תפקידי 

הדרכה של מש"ק וקצין בבה"ד 7 )1974-1973(; האלחוטן הראשי באוגדת "געש" במלחמת ההתשה 

בחזית סוריה )1978-1974(; קצין קשר גדודי בִמבצע "ליטאני" )1978(; ַקשַר"ח "ברק" במלחמת שלום 

הגליל )1984-1982(; קורס מתקדם )1985-1984(; סמג"ד קשר באוגדות 78, 49 ו"געש" )1987-1985(; 

מג"ד ה"קשתות" )1990-1987(; המכללה הבין־זרועית לפּו"ם )1990(; מפקד קורס מג"די קשר )1991(; 

מג"ד קשר באוגדת "געש" )1993-1991(; רע"ן מבצעים בַמקָשָא"ם ובתפקידו האחרון ַמקָשָא"ם – רמ''ח 

הקשר והַמחשבים בָאָמ"ן )1995-1993(. השתחרר בשנת 2000 בדרגת אל"ם.



ז

פתח דבר

חיל הקשר, לימים חיל הקשר והִתקשּוב, החל את דרכו כ"שירות הקשר" של "ההגנה" 

בשנת 1937, אולם כבר בשנת 1920 החל השימוש בקשר באמצעות איתות־ראייה.

כבר במאה ה־12 מסופר על הכליף נור א־דון מבגדד ועל בנו סאלח א־דין, שהשתמשו 

ביונים להעברת תשדורות ברחבי האימפריה העותמנית. ניסיון נוסף היה של שימוש 

ביוני דואר במלחמת העולם הראשונה, ע"י מחתרת ניל"י בזכרון יעקוב ובעתלית 
ששיגרו 13 יוני-דואר.1

הספר "100 שנות קשר – אנשים, פוֳעלם ותרומתם" ממוקד בהתפתחות הַחִיל 

מנקודת ראותם האישית של אנשים רבים וטובים המעלים את זיכרונותיהם, את 

חוויותיהם המבצעיות, המקצועיות והאחרות כפי שהם זוכרים ומפרשים. בספר מצוינים 

האנשים שעשו והובילו תהליכים מאתגרים, אם בתפקידים ִמבצעיים במלחמות ישראל 

ובִמבצעים הרבים לאורך השנים, ואם בתחומי הפיתוח והצעדת הַחִיל לִקדמת חזית 

הטכנולוגיה העולמית.

הספר מציין אבני דרך חשובות בהתפתחות הַחִיל, המוצגות מנקודת מבטם 

הסובייקטיבית של הכותבים והשותפים, מזיכרונותיהם ומהדרך שבה הם ראו והבינו 

אותן. נפרסים לפני הקורא שורשיו העמוקים של החיל המיוחד הזה, כפי שבאו לידי 

ביטוי לפני הקמת צה"ל, בזמן הקמתו, ומאז ועד עצם היום הזה, והכול תוך מתן מענה 

מקצועי והולם. לא נעלם בספר המבט לעתיד ולאתגרים הניצבים בפני ֵחיל הקשר 

והִתקשּוב. זהו מפעל היסטורי חשוב ביותר, מבורך, חברתי וייחודי שאין לו אח ורע 

בשום זרוע, אגף או ַחִיל אחרים בצה"ל.

היצירה שמוגשת לקוראים, סוקרת ומזכירה את האנשים בחיל הקשר לתקופותיו, 

את פוֳעלם, את תרומתם, את רוח העשייה, את המחויבות האישית והמקצועית ואת 

ההקרבה. הושם בו דגש בעשייה המיוחדת ובמורשת שהניחו והנחילו לנו ולדורות 

הבאים חיילי הַחִיל ומפקדיו. זהו ספר שיש בו ריכוז מושכל של מידע רב על החיל 

גבי שריג, לקסיקון למונחי קשר, 221-220.  1
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לדורותיו בצורה כרונולוגית, החל בהקמת חיל הקשר, המשך בתמורות ובשינויים 

שעברו עליו בדרך, וכלה ביום כתיבתו והפקתו.

הכתיבה ב"ציר הזמן" החלה בקשר באמצעות "איתות הראייה" ביישוב העברי בשנת 

1920 והמשיכה דרך אירועים חשובים בחיי חיל הקשר )1948 ואילך(. הספר ַמציג את 

עיְקרי פעילות החיל על כל התחומים הרבים והמגּוָונים, החל בפעילות מבצעית, המשך 

בפיתוח אמצעים ובהכשרת כוח האדם, וכלה בהשתלבות במערכים הלוחמים ועוד. 

כן משולבות בספר פעולות של חיל הקשר בצה''ל לאורך התקופות השונות, מימי קום 

המדינה, תוך ציון מלחמות ישראל: משימוש ביוני דואר ועד תקשורת לוויינים, מ"צופן 

העתיד" ועד ההגנה בֶסֶב"ר )סייבר( והתמרה ִספרתית )הטרנספורמציה הדיגיטלית(.

מלבד ריכוז המידע הרב, הסיפורים והתיעוד לאורך השנים, הביאה הכתיבה לידי 

חיבור ולידי איחוד של אנשי חיל הקשר והִתקשּוב של היום עם ותיקי החיל, ובמיוחד 

עם העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב, וכן – לידי הנחלת המורשת החשובה 

לדורות הבאים.

מפעל כתיבת הספר בהובלתו של אל"ם ניר שריג הצליח לרכז סביבו כמאה שותפים 

לעשייה, קצינים בכירים בכל הדָרגות, ותיקים ששירתו ותרמו לחיל מאז הקמתו. אלה 

כתבו, העירו לכותבים, תרמו רבות לדיוק התכנים ולאיכות הכתיבה, לאיסוף רשומות 

מכל הסוגים, לעריכת ראיונות לספר, לעיצוב הגרפי, לצילומים ולסיוע בהפקת הספר.

תודה אישית לכל אחד מהעושים במלאכת הקודש של הנצחת המורשת המפוארת 

של החיל הזה, החל במובילי השערים, המשך בכותבים ובעורכים וכלה במפיקים. 

במיוחד יעמדו על הברכה שלושה אנשים שנרתמו למפעל המחקר והכתיבה של הספר 

במסירות רבה, והם היו הרוח החיה עד פרסומו: אל"ם ניר שריג )בנו וממשיך דרכו 

של אביו, גבי שריג(, תא"ל משה שמיר ורס"ן אבי גולן.

הספר מוקדש לזכרו של סא"ל גבי שריג, שעשה תפקידים רבים בחיל הקשר, והיה 

היסטוריון חיל הקשר בשנים 2008-1972. על בסיס הארכיון האישי שהכין, והודות 

למשפחתו שהקדישה את הארכיון לֶמרכז המורשת )ַמרָמ"ק(, שהוקם למען שימור, 

תיעוד והפצה של מורשת חיל הקשר והִתקשּוב לדורות הבאים.

אלוף שלמה ענבר )בורשטיין(

נשיא העמותה להנצחת חללי 

חיל הקשר והִתקשּוב



ט

תוכן העניינים

חלק א: שער א – שער ז

הקדשה   ה

פתח דבר   ז

הקדמה   יט

כרונולוגיה   כה

מֶקֶשר לגולת בבל ל״שירות הקשר״ ב"ההגנה" שער א: 
1   1937-1920
רקע   5

האיתות, השיטות והציוד   16

אירועים עיקריים בתקופה   25

תחנות רדיו ואחזקתן   26

״שירות הקשר הארצי״ של "ההגנה" 1947-1937   27שער ב: 
ראשי "שירות הקשר" ב"ההגנה"   33

אנשי המטה של "שירות הקשר"   35

עיקרי פעילויות הקשר בעלייה להתיישבות   41

שימוש בקשר רדיו   45

התפתחות ִרשתות הרדיו   48

"שירות הקשר" בַּפלָמ"ח   50

נשות הקשר   53

מלחמת העצמאות והקמת חיל הקשר 1955-1947   55שער ג: 
מלחמת העצמאות   57

השנים הרזות, 1955-1949   72



100 שנות קשר 

י

הקמת חיל הקשר   75

הֶקֶשר במלחמה על ירושלים   105

קרבות לטרון   111

הֶקֶשר בִמבצעי מלחמת העצמאות   117

מעשי גבורה ואותות הצטיינות   129

פעילות ִחי"ק לאחר מלחמת העצמאות   131

ההסתננות ופעולות התגמול   133

מלחמת סיני ושינוי השם ל"חיל הקשר שער ד: 
והאלקטרוניקה" 1966-1955   137
התקופה שקדמה למלחמת סיני   139

הרקע המדיני־צבאי למלחמת סיני   149

מהלכי הלחימה העיקריים   152

הֶקֶשר במלחמת סיני   156

חיל הקשר לאחר מלחמת סיני   168

פעילות יחידות ִחי"ק   190

"מוביל המים הארצי" והקרבות על המים   192

חיל הקשר בתקופת הקרבות על המים   196

הקשר בתקופת מלחמת ששת הימים שער ה: 
ומלחמת ההתשה 1970-1966   197
רקע כללי למלחמת ששת הימים   203

רקע כללי למלחמת ההתשה   206

אנשים שהטביעו את חותמם בחיל הקשר בתקופה זו   210

חיל הקשר והאלקטרוניקה במלחמת ששת הימים   214

ָמַקשָר"ר ויחידות הקשר המטכ"ליות במלחמת ששת הימים   259

פעילות יחידות ָמַקשָר"ר לאחר מלחמת ששת הימים   270

ִמבנה ָמַקשָר"ר בשנים 1972-1966   273

הקמת יחידות קשר בגופים אחרים   282

יחידות הקשר הסדירות שנוספו לָסַד"ּכ   286



תוכן העניינים

יא

מערכות הקשר העיקריות בשנות ה־60 וה־70   289

אנשי ִחי"ק בִמבצעי צה"ל לפני מלחמת ששת הימים )1967-1966(   303

הקשר במלחמת ההתשה, 1970-1967   309

ִמבצעים עיקריים במלחמת ההתשה ומערכות הקשר בהם   315

חיל הים   327

מלחמת יום הכיפורים והתקופה שאחריה; שער ו: 
מִמבצע "רֹודֹוס" )האי ַשדּוַאן( ועד ִמבצע "ליטאני" 

335   1980-1970
ִמבצע "רֹודֹוס" )כיבוש האי ַשדּוַאן(   348

תרגיל "עוז" — נקודת ִמפנה   359

מלחמת יום הכיפורים   366

חזית הצפון במלחמת יום הכיפורים   376

קשר, לוחמה אלקטרונית ולוחמה נגד־ אלקטרונית בחזית הצפון   378

חזית הדרום במלחמת יום הכיפורים   417

קשר, לוחמה אלקטרונית ולוחמה נגד־ אלקטרונית בחזית הדרום   419

מלחמת יום הכיפורים — "אקורד סיום"   466

מלקחי מלחמת יום הכיפורים בִחי"ק   467

לוחמה אלקטרונית )ל"א(   473

ענף מערכות סתר דיבור )ַמָס"ד(   488

חי״ק לאחר המלחמה   492

פיקוד מרחב שלמה )ַמרָש"ל( 1982-1973   496

מהשיחות בק"מ ה־101 בשנים 1974-1973 ועד ביקור נשיא 

מצרים, ַאנּוַאר ַסאַדאת, בישראל, 1977   508

הקשר בשיחות השלום עם מצַרים בשנים 1981-1977   515

ִמבצע "כדור הרעם" )ִמבצע "יונתן"( חילוץ בני הערובה 

הישראלים מֶאנֶטֶּבה   523

החזית המזרחית, צומת התקשורת בהר עיבל, 1978   546

ִמבצע "אבי החכמה" — ִמבצע ״ליטאני״, 1978    549

אחרית דבר לשער ו   558



100 שנות קשר 

יב

חיל הקשר, האלקטרוניקה והמחשבים; מלחמת שער ז: 
שלום הגליל והתקופה שאחריה 1991-1981   561
ִמבצע "ָרמון" ומוצב פיקוד נייד   577

מלחמת שלום הגליל )ִמבצע "שלום הגליל", ֶשֶל"ג(   581

תוכנית עבודה רב־שנתית לאור מלחמת שלום הגליל   588

חיל הקשר, האלקטרוניקה והַמחשבים במלחמת ֶשֶל"ג   589

מלחמת של״ג   592

חיל הקשר לאחר מלחמת של"ג   634

הדואר הצבאי ודואר החיילים ממלחמת ֶשֶל"ג ועד 1986   641

מחלקת הַמחשבים   644

מערכת "אורות הבמה"   651

מערכת לקשר ָתָג"ם ִספרתי חדיש   653

גדוד ה"קשתות" בשנים 1991-1981   657

מערכת "אבן יקרה"   663

הקשר בחיל האוויר   667

ניהול והקצאה של תדרים — מבט אישי   670

כתבי סתר   674

הקמת ֶמרכז התקשורת הנייחת הצבאית )ַמתָנ"ץ(   676

הקשר ברצועת הביטחון בלבנון   680

הקשר בִמבצעי העלאת יהודי אתיופיה לישראל   683

חיל הקשר במלחמת המפרץ   691

ָמצֹו"ב — ֶמרכז צופן וביטחון   694

"ורד הרים"   696

אבני דרך בפיתוח אישי ומקצועי   698

לסיכום שער ז   704



תוכן העניינים

יג

חלק ב: שער ח – פרק העמותה

בדרך להקמת אגף התקשוב 2003-1992   707שער ח: 
התקוממות הַפַלסטינים והתקפות בגבול הצפוני   713

מלחמת "גאות ושפל" ומבצע "חומת מגן"   720

חיל הקשר, האלקטרוניקה והַמחשבים   724

הקמת חטיבת הִמחשוב )ִמנהלת ֲאַג"מית לִמחשוב(   731

שינויי הארגון העיקריים שהתרחשו בִחי"ק, 2003-1994   746

ֶמרכז הצופן והביטחון )ָמצֹו"ב(   759

יוֵבל לחיל הקשר האלקטרוניקה והַמחשבים ו"באג 2000"   763

סיום השרות בחיל הקשר   766

תקופת ִחי"ק בָאָט"ל   769

חטיבת הִתקשּוב באגף הִמבצעים )ָאָמ"ץ(   775

בדרך להקמת אגף התקשוב   782

חיל הקשר האלקטרוניקה והמחשבים ב"גאות ושפל" ובמבצע 

"חומת מגן"   785

לסיכום שער ח   790

הקמת אגף הִתקשּוב, מלחמת לבנון השנייה שער ט: 
וִמבצעים ברצועת עזה ושינויים ארגוניים 2014-2003   793
הזירה הפלסטינית — יהודה ושומרון ורצועת עזה   801

הזירה הצפונית — לבנון וסוריה   806

אירועים מרכזיים בתקופה זו   809

האירועים הבולטים בחיל הקשר   818

ארגון חיל הקשר והקמת אגף הִתקשּוב )2014-2000(   822

הרקע להקמת אגף הִתקשּוב   828

"צה"ל ברשת" — חזון אגף הִתקשּוב בשלב ההקמה   836

נושאים, אירועים וִמבצעים עיקריים מעדויות אישיות   840

תוכנית ההתנתקות   857

מלחמת לבנון השנייה )2006(   866



100 שנות קשר 

יד

הקמתו של הֶמרכז ללוחמה אלקטרונית מחדש לאור לקחי 

מלחמת לבנון השנייה   889

ִמבצע "עופרת יצוקה"   895

ַמעבר צה"ל לנגב   898

פעילות מודיעין ורשת משלבות ידיים   906

ניהול המידע והידע   908

ַלוויָינּות   911

מערך הדואר הצבאי   912

תקופת המבצעים — "עמוד ענן", "צוק איתן"   918

ִמבצע "עמוד ענן"   924

צה"ל רשתי — חזון וכיווני פעולה   927

ִמבצע "צוק איתן"   930

שינוי ֵשם אגף הִתקשּוב אחרית דבר: 
ל״אגף התקשוב וההגנה בֶסֶב״ר״ 2015‑ 2020   943
רקע   945

תקשורת לוויינים   950

הקשר בין חיל הקשר והִתקשּוב ובין התעשיות הביטחוניות   953

התקופה לאחר מבצע "צוק איתן"   956

ההגנה בֶסֶב״ר   964

הטרנספורמציה הדיגיטלית־טכנולוגית   966

ההתפתחות הטכנולוגית בפיקוד העורף   968

מבט לעתיד   972

חיל הקשר והִתקשּוב במבצע "שומר החומות" — מאי 2021   975

חזון החיל   977

לסיכום הפרק   979

תולדות בה״ד 7   981
ההכשרות ומקומן לפני מלחמת העצמאות, 1947-1937   987

מלחמת העצמאות והקמת חיל הקשר, 1955-1948   991



תוכן העניינים

טו

בה״ד 7 משנת 1956 ועד תחילת שנות ה־70   1012

בה"ד 7 בשנות ה-70 וה-80   1030

בה"ד 7 בשנות ה־90 בואכה שנות ה־2000   1051

בה"ד 7 החל משנת 2000 ועד 2015   1070

בית הספר למקצועות הַמחשב )ַּבסָמ"ח(   1078

בה"ד 7 בעיר הבה"דים בנגב   1102

לסיום הפרק   1113

התפתחות הִמחשוב בצה״ל   1115
המייסדים הראשונים   1121

התשתית הארגונית, הכפיפויות ובעלי התפקידים העיקריים 

בַממָר"ם ובחוליות המקצועיות   1124

מערכות הִמחשוב לניהול משאבי האנוש בצה"ל   1125

ִמחשוב בצה"ל במלחמת ששת הימים   1128

תרומת ַממָר"ם להעצמת החוסן הלאומי   1131

שנות השבעים — עידן הפיתוח העצמי   1134

ִמחשוב משאבי האנוש במלחמת יום הכיפורים   1139

המחשוב בצה"ל במלחמת שלום הגליל   1147

המחשוב בצה"ל בתקופת האינתיפאדה הראשונה   1149

שנות השמונים — תחילת עידן רכישת המוצרים   1150

הַמלַנ"ּפ )הֶמרכז לעיבוד נתונים פיקודי(    1155

המשך התפתחות ַממָר"ם   1158

ֶמרכז הַמחשבים ולשכת השירות   1164

ההכשרה לִתכנות בשנות ה־60   1171

ההכשרה לִתכנות בשנות ה־70 וה־80   1175

ההכשרה לִתכנות בשנות ה־90 וה־2000 והקמת ַּבסָמ"ח   1178

חידושי המחשב בשנות התשעים   1182

ִמפקדת ַממָר"ם בשנת 2021   1186



100 שנות קשר 

טז

הקשר והִמחשוב בָאָמ״ן ובָחָמ״ן   1191
הקמת הקשר בָאָמ"ן ובָחָמ"ן   1197

הַמקָשָא"ם שבדרך   1200

הַמקָשָא"ם — מיסּודו וארגונו בתצורה חדשה   1203

הרחבת סמכויות, פעילויות נוספות לארגון בַמקָשָא"ם   1211

הכפפת היחל"ם למקשא"ם והמיזמים העיקריים   1214

קישוריות בין מערכות הִתקשּוב הכלל־ צה"ליות למערכות 

הִתקשּוב של ָאָמ"ן   1219

העמקה מקצועית וארגון מחדש בַמקָשָא"ם   1221

משאבי אנוש )ַמשָא"ן( שלישות חיל הקשר   1229
מבוא   1233

עיקרים מפעילות השלישות בחיל הקשר   1235

פירוט הקדנציות של ַרמָּכ"א 4, רע"ני שלישות הקשר, 

רמ"חי ַמשָא"ן   1251

תחזוקת ציוד הקשר ולוגיסטיקת הִתקשּוב   1255
מבוא   1261

תחזוקת הקשר לפני הקמת צה"ל   1262

תחזוקת ציוד הקשר במלחמת סיני   1273

תחזוקת ציוד הקשר במלחמת ששת הימים   1277

הקמת ֶמרכז הציוד והחלפים )ַמצָל"ח(   1279

תחזוקת ציוד הקשר במלחמת יום הכיפורים, בִמבצע "יונתן" 

)"ַאנֶטֶּבה"( ובִמבצע "ליטאני"   1280

תחזוקת ציוד הקשר ממלחמת שלום הגליל ועד מלחמת המפרץ 

הראשונה   1287

יחידת ִחי"ק ייעודית למערכות אלקטרוניות בָחָת"ם   1293

תחזוקת ציוד הקשר בשנים 2003-1992   1295

תחזוקת ציוד הקשר בשנים 2014-2003   1299

ָּבַצ"ּפים — בסיסי ציוד )קשר( פיקודיים   1301



תוכן העניינים

יז

המעבר — יישום הִמחשוב במערך השדה התחזוקתי   1303

עתיד לוגיסטיקת הִתקשּוב   1307

תחזוקת הקשר — עתידה לאן?   1309

העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב 
ואתר ההנצחה והנחלת המורשת   1315
רקע היסטורי   1321

הסכם חכירה בין מועצת יהוד לעמותה מ־5 באפריל 1988   1334

חזון, מטרות ומבנה של העמותה   1339

אתר ההנצחה   1346

האגף הטכנולוגי   1357

ֶמרכז מורשת חיל הקשר והִתקשּוב )ַמרָמ"ק(   1361

גן ההנצחה   1372

בית האוסף   1377

תצוגות קבועות במבנה בית חיל הקשר והִתקשּוב להנצחה 

ולמורשת   1379

ִּביתן המורשת   1381

פעילויות העמותה   1384

הקשר של העמותה עם עיריית יהוד־מונוסון   1388

הקשר המיוחד של העמותה עם חיל הקשר והִתקשּוב   1392

הקשר ההדוק של העמותה עם המשפחות השכולות   1395

סוף דבר   1397

ציוני דרך עיקריים להקמת העמותה ולהפעלת אתר ההנצחה 

לחללי ִחי"ק   1398

רשימת הקיצורים וראשי התיבות   1404
רשימת המקורות   1418
מפתח השמות )אינדקס(   1427





יט

הקדמה

ספר זה מתמקד בתיאור פוֳעלם ותרומתם של האנשים שהובילו את אבני הדרך 

העיקריות בהתפתחות הקשר בארץ ישראל החל בשנת 1920, המשך בשנות "ההגנה" 

והמחתרות, וכלה במדינת ישראל מהקמת צה"ל וחיל הקשר ועד חיל הקשר והִתקשּוב 

בשנת 2020.

כל השותפים ליצירת ספר זה ׂשמו להם למטרה להציג נכון ככל האפשר את 

העובדות ואת הנתונים, מתוך כבוד לשאר האנשים, הרבים והטובים ועשייתם הרבה.

ספר זה נכתב מתוך אמונה באנשי חיל הקשר )נשים וגברים(. האנשים המוזכרים 

בספר הם קומץ קטן של חיל הקשר לדורותיו. אזכורם בספר ובמפתח הוא מנקודת 

זיכרונם של כותבי הספר ובהקשר לסיפור הכותבים, כחלק מאלפי החיילות והחיילים.

הספר רחב ההיקף שופך אור על פעילות כבירה ורבת שנים של עשיית קשר. פעילות 

זו ניּכרת בִשגרה, במְצבי כוננות לסוגיהם, בִמבצעים למכביר ובמלחמות ישראל, תוך 

ציון פוֳעלם של חיילים, חיילות, נגדים, קצינות קשר וקציני קשר מתחומי העשייה 

למיניהם בחיל: קשר ִמבצעי, הדרכת קשר, תחזוקת ציוד קשר, מערך כוח האדם, 

המערך הטכני, מערך הִמחשוב, מערך הל"א, מערך הקשר הנייח, מערך הקשר הלווייני 

ומערכים ייחודיים אחרים.

מחד גיסא, הספר עוסק בתיאור אבני הדרך העיקריות בפוֳעלו של חיל הקשר, ואין 

התיאור סקירה היסטורית סדורה, אלא חווייתית. מאידך גיסא, , תוכנו מתמקד באנשים 

רבים וטובים: נשים וגברים, בתפקידים ובדָרגות שונות, שהניחו את היסודות לחיל, ומעל 

לכול – פעלו ותרמו לפיתוח החיל והביאו את חיל הקשר למקום שבו הוא כיום. כל המפעל 

הזה מתואר על רקע התפתחותה המדינית, הכלכלית, החברתית והצבאית של מדינת ישראל.

החיל מיום הקמתו )1948( ובכל שנות קיומו הוא חיל מוביל במקצועיותו ובתרומתו 

לבניין הכוח של צה"ל. בעת הפעלת כוחו משפיע מאוד על המועילות )אפקטיביות( 

המבצעית של צה"ל במלחמות, בפעילות הביטחון השוטף, באימונים ובכל פעילות 

מבצעית באשר היא.

בעזרת חברים רבים, בוגרי חיל הקשר לדורותיהם, ובעזרתו יוצאת הדופן של נשיא 

העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב והנחלת המורשת, האלוף שלמה ענבר, 



100 שנות קשר 

כ

והנהלת העמותה – יצאנו לדרך לכתיבת הספר בדצמבר 2018. כשלוש שנים ארכה 

המלאכה.

הקפדנו שאת הכתיבה יובילו ויתעדו אותם אנשים ש"היו שם" ועשו את הקשר 

בעצמם. כך ניסינו ככל הניתן לשמור על המקוריות המרּבית של כל הפרטים, החל 

בתיאור האירועים וכלה בתיאור הסיפורים האישיים. בספר מצוטטים נשים וגברים, 

בוגרי החיל בעת עשייתם, וגם מפקדי צה"ל בדָרגות ובתפקידים לסוגיהם.

עשינו כל שביכולתנו כדי לכתוב בשלמות את קורותיו של כל מי שנזכר בספר, ואם 

חסרים פרטים, כנראה לא היו בידינו.

כדי לאפשר לקורא "לשוטט" במאות דפי הספר, חילקנו אותו לעשרה שערים לפי 

תקופות ולשישה פרקים נושאיים. צירפנו ַמפתח שמות )אינדקס( לשמות האנשים 

המוזכרים בספר. תמצאו בו ציון שמותיהם של כאלף אנשי ִחי"ק לדורותיהם. בזכות 

ארכיון התמונות העשיר של ֶמרכז המורשת של העמותה ומקורות אחרים שילבנו 

עשרות תמונות, ִמרשמים ומסמכים מההווי ומעשיית הַחיל.

את הספר "100 שנות קשר – אנשים, פוֳעלם ותרומתם" כתבו כותבים רבים, כל 

אחד בראייתו ובהבנתו האישית. אירועי הקשר המתוארים בספר מבוססים בחלקם 

על ניסיון ועל ידע אישי, על שיחות ועל ראיונות עם קציני חיל הקשר הרבים המופיעים 

בספר ועם אנשים אחרים. אם מי מהקוראים ימצא לנכון להוסיף דברים על הכתוב, 

להעיר ולהאיר, לתקן או לגרוע, הוא מוזמן לכתוב למערכת הספר. כל שיתקבל, יעבור 

בדיקת המערכת ויוכנס למהדורה הבאה של הספר כאשר תופק.

זכות נעימה לנו להודות ולציין את המסירות הבלתי נלאית, את העבודה המקצועית 

והמדויקת )רבת השבועות והחודשים( של תא''ל )במילואים( משה שמיר,2 בתפקידו 

משה שמיר – נולד בשנת 1953 ברומניה, עלה לישראל ב־1966 והתגייס לצה"ל ב־1972. היה טכנאי   2

ָּבָמ"ק )בתי מלאכה לקשר( במלחמת יום הכיפורים, ואלה עיקר תפקידיו: מפקד קורסי ַקשרים 

וַמָש"ֵקי קשר בָחָת"ם )1976-1975(; ְסגן ומ"מ של ָרַע"ן הקשר בִביסָל"ת – )1978-1976(; מ"פ הקשר 

בעוצבת "כידון" בסיני )1979-1978(; מפקד היחידה להפקת הוראות הקשר בָמַקשָר"ר )1982-1980(; 

ַסמַג"ד הקשר באוגדת "להבות האש" וסגן ָרַע"ן הקשר בָבאִלי"ש בצאלים )1985-1982(; למד בקורס 

מתקדם של ִחי"ק )1986-1985(; ק' קשר ָחָת"ם וָרַע"ן הקשר בִביסָל"ת בשנים )1989-1986(; השתלם 

בקורס לפּו"ם )1990-1989(; שימש מדריך ומפקד צוות בקורס לפּו"ם )2000-1990(. השתחרר 

מצה"ל בשנת 2000 בדרגת אל"ם. שירת במילואים בתחום התכנון המערכתי )אופרטיבי( עד 2006 

בחטיבת הִמבצעים במטכ"ל, ומשנת 2006 משרת בֲאַג"ם ָּפָצ"ן בדרגת תת־אלוף.
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כעורך המשנה והַמגיה הראשי, ושל חברנו הטוב רס''ן )בדימוס( אבי גולן )אביג(3 

בתפקידו כסגן העורך הראשי ומזכיר המערכת, שסייע רבות בכל נושא והרבה ֵמֵעבר.

רוב תודות לאבי צדוק וליובב בן־גת מארכיון צה"ל ולמערכת הביטחון על הסיוע 

הרב שתרמו להכנת הספר.

הערכה רבה ורוב תודות לחבורה נהדרת של מובילי הכתיבה בשערים ובפרקים 

על ההיקף המרשים של הכתיבה, על הדיוק בפרטים ובאירועים, על רתימה וגיוס 

של כותבים טובים נוספים ועל עבודה רבת שעות.

כאן המקום להודות לעשרות כותבות וכותבים, למעלה מ־70 שרואיינו ולרבים 

וטובים שהעשירו את היצירה בסיפורם האישי, בחוויות ובאֶנקדוטות. הם תיארו 

תהליכי התפתחות ושינויים בחיל הקשר לאורך שנות קיומו עד הקמת אגף הִתקשּוב 

ועד בכלל.

אלה הובילו וכתבו את עשרת השערים:
אל"ם ד"ר יעקב בעל־שם )ָיֵב"ש( )ז״ל( – שערים א, ב, ג, ד;  •

ָיֵב"ש, נפטר תוך כדי תהליך הכנת הספר, שבו היה שותף וסייע רבות בקידומו, 

ולא זכה לראות את הפרי בהבשלתו. 

אל"ם מיכאל )"מיכה"( נגל – שער ה;  •
אל"ם יוסף )"יוסקה"( ברנע )ז״ל( – שער ו;  •

יוסקה, נפטר תוך כדי תהליך הכנת הספר, שבו היה שותף וסייע רבות בקידומו, ולא זכה 

לראות את הפרי בהבשלתו.

אל"ם אהוד בן־דור – שער ז;  •
אל"ם אפרים )״אפי״( משעל – שער ח;  •

אל"ם בועז ָּכִויָנה – שער ט;  •
אל"ם ניר שריג – אחרית דבר.  •

אבי גולן )אביג( – נולד בשנת 1945 ברומניה, עלה לישראל ב־1950 והתגייס ב־1963. מתפקידיו:   3

טכנאי קשר )1964(; ַמפָק"ץ )מפקד צוות( וק' הניהול בענף הקצינים )1966-1965(; ָסַמ"ּפ ומ"מ 

מפקד ענף הרדיו בבה"ד 7 )1967-1966(; מ"פ המפקדה וקצין הניהול בגדוד הקשר המטכ"לי 

בשנים )1969-1967(; ע' ָרַע"ן ומ"מ ָרַע"ן השלישות )1972-1969(; עוזר נספח צה"ל בלונדון )מנהלה( 

)1975-1972(; ַקשָר"ח וַקשָל"ח 211 )1975(; השתחרר מצה"ל בשנת 1975 בדרגת רס"ן. בשירות 

מילואים שימש מ"פ המפקדה בִמפקדת הַגִיס הצפוני )1984-1976( וביחידת דובר צה"ל )1990-1985(.
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את הפרקים הייחודיים הובילו וכתבו:

"תולדות בה"ד 7" – אל''ם ניר שריג;  •
"התפתחות המחשוב בצה"ל" – אל''ם אריה עמית' תא''ל אלי גונן ואל"ם גדי שווץ;  •
"הקשר והמחשוב בָאָמ''ן ובָחָמ"ן'' – אל''ם ניר שריג ומפקדי ַמקָשָא''ם נוספים;  •

"משאבי אנוש )ַמשָא"ן(: שלישות חיל הקשר" – אל''ם ניר שריג, רע"ני שלישות   •
וַרָמ"חי ַמשָא"ן ובסיוע ַמחלקת ַמשָא''ן באגף הִתקשּוב;

"תחזוקת ציוד הקשר ולוגיסטיקת הִתקשּוב" – אל''ם ישראל נחזץ וסא''ל יובל   •
גזית;

"העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב, ואתר ההנצחה והנחלת המורשת" –   •
תא"ל אביהו )״סאשה״( דיסטלמן ותא"ל הרצל הלאלי.

על הֵספר

הרעיון המרכזי של הספר הוא לציין את התפתחות חיל הקשר על ציר הזמן, כלומר 

לרכז שערים לפי תקופות שיובילו את ותיקי החיל, כאלה שחיו את התקופה והיו חלק 

ממנה. ֲאליהם צורפו בדרך־כלל חברים ביוזמת מובילי השערים, וחלקם בשיטת "חבר 

מביא חבר". הספר בעצם ניכר בניואנסים אישיים של הכתיבה, בנושאיה ובסגנונה.

עשרה שערים בספר ושישה מהם פרקים נושאיים; בכולם תקופות המתארות את 

עיקרי העשייה של חיל הקשר והִתקשּוב. את הספר מַלווה ההיסטוריון, ד''ר סא"ל 

עדו הכט, והוא בדק ותיקף את התכנים ההיסטוריים בו. הדגש בתוכן הספר הוא 

החיל ואנשיו: נשים, גברים, חיילות וחיילים בשירות הסדיר, והמילואים, צבא הקבע 

והקצונה בכל ִמגוון דרגותיהם – הכול תוך ציון חלק מאמצעי הקשר והשילוב ביניהם.

החיל שצמח מתוך "שירות הקשר" של "ההגנה" עברו עליו תהפוכות לרוב. הייתה 

בו התפתחות עצומה, והוא השתמש בטכנולוגיות הכי מודרניות, תוך ִממשקים הדוקים 

עם העולם האזרחי ועם הטכנולוגיה העילית )ההייטק(, הכוללים מבנה וארגון, התאמת 

הכשרות, תחומי עיסוק ועניינים אחרים. על רובם ימצאו הקוראים מענה בספר זה.

עשרה שערים לספר, ואלה הם:

שערים א־ד – עוסקים בשנים 1966-1920. הודגש בהם ה"קשר של פעם" עוד מימי   •
בבל, דרך "שירות הקשר" של "ההגנה", וממנו בהקמת חיל הקשר )1948( בצה''ל! 
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שערים אלו מסתיימים במלחמת סיני )1956(, המלחמה הראשונה שבה צה''ל )ובו 

חיל הקשר( נלחם לאחר הקמתם.

שער ה – יוחד לשנות ה־60, ובהן שינתה המלחמה את גבולות המדינה )משנות   •
מלחמת העצמאות(. במלחמת ששת הימים )1967( נלחם ִחי"ק עם צה''ל בשלוש 

גָזרות, מלחמה מרובת אתגרים.

שער ו – עניינו העשור של שנות ה־70, ובעיקר המלחמה הנוראה: מלחמת יום   •
הכיפורים. כאן ִחי"ק היה כבר פרוס בכל הגָזרות, ולו מענה תקשורתי הולם.

שער ז – תוכנו עוסק בשנות ה־80 מלחמת שלום הגליל. בעשור זה החלו הטלֵטלות   •
שיחווה החיל בשינויים הארגוניים והתפקודיים. בשנים אלו קיבל עליו ִחי"ק את 

האחריות לִמחשוב בצה"ל.

שער ח – יוחד לפיצול החיל בין שני אגפי המטה הכללי: ָאָט''ל ואגף הִמבצעים   •
ותחילת ההתארגנות להקמת אגף הִתקשּוב במטכ''ל.

שער ט – עיקרו שינויי ארגון ושינויי כפיפות של חיל הקשר שוב. החיל נלקח מאגף   •
הִתקשּוב והועבר לזרוע היבשה כשהחלה מלחמת לבנון השנייה )2006(. אחרי 

המלחמה הוחזר החיל לאגף הִתקשּוב.

אחרית דבר – התבוננות על ההתפתחויות הטכנולוגיות בעולם והשינויים שחלו   •
בשדה הקרב, תוך ניסיון להראות מגמות עתידיות והשפעתן על החיל. כן הוצגו 

בספר האתגרים העומדים לפני חיל הקשר והִתקשּוב.

שישה פרקים נושאיים לספר, ואלה הם:
תולדות בה''ד 7 – כור מחצבתנו: בו החלו את דרכם כל חיילות חיל הקשר וחייליו,   •
קצינות החיל וקציניו. הפרק יסקור את כל תקופות ההכשרות וההדרכות מימי 

"שירות הקשר" הארצי של "ההגנה" )1937( ועד ימים אלו )2021( כשהבה''ד חונה 

בקריית ההדרכה של צה''ל בנגב.

התפתחות המחשוב בצה"ל – נדבך שכיום ברור מאליו שלא ניתן בלעדיו. בפרק   •
נסקרו חלק מיחידות המחשוב של צה"ל וִחי''ק, בדגש על המרכזית – ַממָר''ם.

ַמקָשָא''ם־ֶקֶש"ם )הקשר והמחשוב בָאָמ"ן ובָחָמ"ן( – הוא תחום ייחודי וייעודי,   •
אך מסּוָוג מעצם עיסוקו, וכך גם נכתב בספר.

משאבי אנוש )ַמשָא''ן( – בתחילת דרכו של החיל נקרא "שלישות חיל הקשר".   •
גורם כוח האדם שעסק בנו, בחיילי החיל ובקציניו: איתר, שלח להכשרות, 
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מילואים  כגוף  אותנו,  שמר  ואף  ליחידות  הציב  לתפקידים,  ושיבץ   סיווג 

פעיל בחיל.

תחזוקת ציוד הקשר ולוגיסטיקת הִתקשּוב – כשהיא משולבת לאורך השנים.   •
התקופות והאתגרים שהוצבו לחיל כדי שיפעיל את מכשירי הקשר והִתקשּוב ואת 

מערכותיו ויטפל בהם.

העמותה להנצחת חיילי חיל הקשר והִתקשּוב – "החיל שבתוך החיל". הגוף הרגיש   •
והמיוחד שעוסק בהנצחת חללי החיל משנת 1937. העמותה עוסקת בצורה עצימה 

)אינטנסיבית( בהנצחה ובמורשת של האנשים, הציוד ופעילות החיל לדורותיו. 

העמותה, כחלק מ"איברי" החיל ו"הגוף המחיה" עוסקת בהנצחה ובמורשת של 

החיל בהתמדה המעוררת כבוד.

התמצאות בפרטים הרבים לאורך כל הספר, הסוקר תקופה של כמאה שנה כשהיא 

לעצמה אתגר לקוראים, על כן הכרונולוגיה המובאת כאן תקל עליכם את מלאכת 

ההתמצאות.

ציון אנשים וזכויות יוצרים
ציון שמות האנשים בספר חולק לסוגים אלו: שמו הכתוב של כל איש ִחי"ק   •
יודגש )בולד( ויהיה חלק מַמפתח השמות )אינדקס(; מי שכותב בספר – יצוינו 

עיקרי תפקידיו בתחילת כל שער ופרק; ציון נוסף הוא ברצף הספר )למי שמצאנו 

וִשחזרנו – מצוין בהערת שוליים(; בעלי דרגות תא"ל ומעלה צוינו בדף האישי, 

כולל תצלום פניהם.

זכויות יוצרים בספר: העדויות והתיאורים שנכתבו בידי עשרות אנשים בספר הן   •
אישיות, ועל כן כל כותב ושותף אישר ותרם את זכויותיו. בתהליך יצירת הספר 

עשינו כמיטב יכולתנו להשיג את זכויות היוצרים של פרטים המופיעים בו. כמו כן, 

נהגנו כדין ועסקנו רבות בהשגת אישורים ממוסדות ומבתי פרסומים רבים. אנחנו 

מתנצלים מראש על כל השמטת שם של צלם או יוצר ואם יובא לידיעתנו, נפעל 

להוסיפו במהדורה הבאה. הספר "קשר אמיץ" הוא ספר ייחודי, מפני שמתועדים 

בו "שירות הקשר" ותחילת דרכו של חיל הקשר. אל"ם ד"ר יעקב בעל־שם, כותב 

השערים א עד ד, העביר לנו את הזכויות להשתמש בספר "קשר אמיץ" רק ביצירה 

זו. כן התקבל אישור המשפחה בעמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב 

להשתמש בספר לצורכי העמותה.
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כרונולוגיה

אלה ציוני הדרך לתולדות חיל הקשר:
1920 – הוקם ארגון "ההגנה".  •

1937 – הוקם "שירות הקשר הארצי" ב"ההגנה".  •
1948 – הוקם צה"ל.  •

אוקטובר 1948 – הוקם חיל הקשר.  •
עד 17 בנובמבר 1949 – היה מפקד חיל הקשר בדרגת סא''ל.  •

מנובמבר 1949 – נקרא קצין הקשר הראשי: "ַקשָר''ר".  •
בנובמבר 1950 – ַקשָר"ר הועלה לדרגת אל"ם.  •

עד 1950 – נקרא קצין קשר בִמפקדת פיקוד מרחבי: "ַקשַר''ּפ".  •
משנת 1950 – נקרא קצין קשר פיקודי: "ַמקַש''ּפ".  •

באפריל 1958 – ִחי"ק קיבל את הדגל הֵחילי.  •
1961 – שּונה שם "חיל הקשר" ל''חיל הקשר והאלקטרוניקה''.  •

באוגוסט 1965 – המילה "אלחוט" הוחלפה במילה "רדיו".  •
בנובמבר 1966 – הופיע הגיליון הראשון של הירחון "קשר ואלקטרוניקה".  •

1968 – הוענקה דרגת תא''ל לַקשָר"ר.  •
1975 – הוענקה דרגת אל"ם לַמקַש"ִּפים.  •

1982 – שּונה שם החיל ל''חיל הקשר, האלקטרוניקה והַמחשבים''; כן שונה שם   •
התפקיד של "מפקד קשר פיקודי" )ַמקַש''ּפ( ל"מפקד קשר ואלקטרוניקה פיקודי" 

)ַמקָשַא''ּפ(.

1994 – הוקמה חטיבת המחשוב בחיל הקשר.  •
1999 – ִחי''ק פוצל כך: עבר לאחריות ָאָט''ל )אגף טכנולוגי לוגיסטי(, והוקמה   •

חטיבת הִתקשּוב באגף הִמבצעים )ָאָמ"ץ(.

3 במרץ 2003 – הוקם אגף הִתקשּוב; החיל וחטיבת הִתקשּוב התאחדו שוב, כחלק   •
מאגף הִתקשּוב; הוקמה יחידת לֹוֶט''ם.

2004 – שונה שם החיל ל"חיל הקשר והִתקשּוב".  •
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2005 – הּוצא חיל הקשר מאגף הִתקשּוב והועבר לָמִז''י )ִמפקדת זרוע היבשה(.  •
2008 – הוחזר החיל לאגף; הַקשָר"ר התמנה לתפקיד של ַרַמ''ט האגף.  •

2016 – השם "אגף הִתקשּוב" השתנה ל"אגף הִתקשּוב וההגנה בֶסֶב"ר".  •
אפריל-מאי 2016 – מעבר בה״ד 7 לעיר הבה״דים בנגב.  •

ספטמבר 2017 – קביעת צבע לכומתה חיילית.   •
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כתב שערים א, ב, ג, ד.

אל"ם ד"ר יעקב בעל־שם )2021-1930( – נולד בבלגייה ועלה לארץ ישראל ב־1945. 

התגייס למנגנון הקבע של "ההגנה" ב־2 בדצמבר 1947. שירת בחיל הקשר משנת 1948 

עד 1978 בתפקידים אלו: מדריך בקורס מתקדם לקציני קשר בשנים )1963-1962(; 

רמ"ד התקשורת בענף המבצעים בָמַקשָר"ר )1967-1964(; רע"ן התכנון בָמַקשָר"ר 

)בתפקיד זה תכנן את ִמתקני הקשר ל"מצודת כפיר" בִמפקדת ַּפקָמ"ז והקים את 

ֶמרכזי השידור והקליטה הארציים( )1973-1967(; מפקד הִמפקדה העיקרית הֵחילית 

במלחמת יום הכיפורים )1973(; ובתפקידיו האחרונים – העוזר הטכני לַקשָר"ר 

)הרמ"ח הטכני( )1976-1973(; רמ"ח האלקטרוניקה והל"א בַמפָא"ת )1978-1976(; 

עורך הירחון "קשר ואלקטרוניקה" )1981-1966(. השתחרר מצה"ל בשנת 1978 בדרגת 

אל"ם. כחודש ימים קודם שפרש, הגיש את עבודת הדוקטור שלו לטכניון, וביוני 1979 

העניק לו ראש הממשלה, מר יצחק רבין, תעודת "דוקטור למדעים". 

יב"ש נפטר לאחר שמסר את ארבעת השערים לקראת הפקת הספר. היה שותף וסייע 

רבות בקידום יצירת הספר, ולא זכה לראות את הפרי בהבשלתו.
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שער א: 1920‑1937

מֶקֶשר לגולת בבל 
ל"שירות הקשר" ב"ההגנה"

רקע

השאיפה לציון והקשר באמצעות משואות

משחרב בית המקדש,4 ערגו בני העם היהודי לארץ ישראל והתפללו: "ותחזינה עינינו 

בשובך לציון ברחמים". סממן חשוב לאחדות הפזורה היהודית היה לוח השנה היהודי, 

המבוסס על מחזור הלבנה. כל גוָלה יהודית וגם הקהילות היהודיות בארץ ישראל היו 

מצּווֹות לעלות שלוש פעמים בשנה לירושלים לרגל החגים. כדי להבטיח כי בני הקהילה 

היהודית הגדולה שגלתה לבבל ֵידעו מתי קבע בית הדין בירושלים את ראש החודש, 

החלה פעילות של ַהָׂשַאת ַמׂשּואֹות בין ירושלים לבבל, כמתואר במשנה המוצגת בתמונה 
להלן )כנראה בין שנת 500 לשנת 450 לפנה"ס(.5

ביוזמתו של סא"ל גבי שריג,6 נערכו בהפרשי זמן של עשור וחצי שני ניסויים, 

שנועדו לשחזר את קשר המׂשואות לראש חודש וגם כדי להדגיש את יכולת הקשר 

להעברת מסרים. חיל הקשר ִשחזר בשתי תקופות שונות את האפשרות, ובעצם את 

ההיתכנות, להעביר מסרים באמצעות משואות־אש:

את שער א כתב אל"ם ד"ר יעקב בעל־שם.  4

גבי שריג, והיו משיאין משואות־אש.  5

סא"ל גבי שריג היה לימים ההיסטוריון של חיל הקשר, וניסויים אלו תועדו בִמקראות הקשר:   6

הקשר מתקופת המקרא ועד ימינו, בפרק "והיו משיאין משואות".
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100 שנות קשר – שער א

הניסוי הראשון נערך באפריל 1965 ונבחרו שלוש תחנות: מהר מירון להר עצמון,   •
ועד להר התבור. הניסוי נערך על ידי גדוד הקשר של פיקוד הצפון.

הניסוי השני והמורחב יותר נערך בדצמבר 1981 ובו חמישה אתרים: מִגבעת יואב   •
שברמה''ג לכוכב הירדן, להר עיבל, משם להר הטייסים ולבסוף לִקברות המכבים 

)שליד העיר מודיעין־מכבים־רעות(. את הניסוי ערכו צוערי חיל הקשר בבה''ד 7.

נתיב המשואות לקידוש החודש, שכפי שידוע מימי התלמוד והמשנה, עבר תחילה 

מהר הִמשחה לַסרַטָּבא, ומשם ִלְגרֹוִפיָנא, ְלַחְוָרן ועד לֵבית ַּבלִתין
המקור: מהאוסף הפרטי של משה שמיר. 

התעוררות רעיון שיבת ציון באירופה בסוף המאה ה־19 דגלה בחובת השתלבות היהודים 

בחברה המודרנית ובלימוד מלאכות וחקלאות. הרעיון הביא לידי הקמת בתי־ספר 

מודרניים בארץ, והמפורסם שבהם הוא בית הספר החקלאי "מקווה ישראל", שנוסד 
בשנת 1870 והיה היישוב היהודי הראשון שהוקם בעת החדשה.7

י"ַח(  את בית הספר החקלאי "מקווה ישראל" הקים ַקרל ֶנֶטר מטעם חברת "כל ישראל חברים" )ִּכ֫  7

על שטח של 2,600 דונם בי"ד באדר א התר"ל )15 בפברואר 1870(. הממשלה העותמנית העניקה 

לו את השטח ונתנה לו רישיון לייסד את בית הספר החקלאי. לקראת מלחמת העצמאות יזם דוד 
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ברוסיה וברומניה התארגנו קבוצות יהודים לעלייה ולהקמה של יישובים חקלאיים. 

פתח תקווה הייתה אם המושבות. יסדו אותה יהודים ירושלמים בשנת 1878; הם 

רכשו את הקרקע מערבי ביפו ויצאו משם לסייר בשטח. בשנת 1882 הוחל לשקם את 

ראש פינה )שבנו לפני כן יהודים מצפת(, והוקמו ראשון לציון וזיכרון יעקב. בהמשך 

הוקמו יישובים יהודיים אחרים: גדרה, ַמזכרת בתיה, רחובות, ֲחֵדרה, יסּוד המעלה, 

מטולה ועוד.

בשנת 1897 ייסד בנימין זאב הרצל את ההסתדרות הציונית, ובה הוחלט להקים 

את הקרן הקיימת לישראל ואת הבנק הלאומי הראשון – בנק אנגלו־פלשתינה )ַאָּפ"ק(. 

אדמות נרכשו ויהודים שעלו בראשית המאה ה־20 )בעלייה השנייה( עבדו ביישובים 

קיימים וגם הקימו יישובים חדשים. אנשי העלייה השנייה הקימו חוֹות חקלאיות, 

ארגונים להגנה עצמית )"השומר" ועוד(, ייסדו מפלגות ארץ־ישראליות והוציאו לאור 

עיתונים. במושבות, ובהמשך בערים, הוקמו בתי ספר שהייתה בהם ׂשפת ההוראה 

עברית. בשנת 1909 נוסדה תל אביב, העיר העברית הראשונה.

העלייה וההתיישבות נעצרו ונפגעו במלחמת העולם הראשונה )1918-1914(. 

האימפריה העותמנית שלטה בארץ ישראל ביד קשה והטילה גֵזרות קשות ורבות 

על היישוב היהודי. יחס העותמנים ליהודים הקשיח ככל שהידרדר מצב העותמנים 

במלחמה, והם גירשו את היהודים מיישוביהם ומהארץ.

בדצמבר 1914 התחולל גירוש יפו, והמגורשים הועברו למצַרים. ב־1917, כשפלשו 

כוחות בריטניה הראשונים לדרום ארץ ישראל, ביצעו העותמנים את גירוש תל אביב 

והחלו בתוכניות לגרש את יהודי ירושלים. כל היהודים שהגיעו מרוסיה נחשבו לנתיני 

אויב. רובם גורשו למצַרים, מהם לדמשק וכ־800 בעלי נתינות צרפתית גורשו תחילה 

לביירות ומשם לאי קֹורִסיָקה )ליד איטליה(. נוסף על הגירוש היזום התרחשה נדידת 

יהודים )בעיקר לסוריה וללבנון של ימינו( בעטיים של רעב ומחלות שנגרמו משיבוש 

הסדר הכלכלי על ידי המלחמה )עצירת היבוא והיצוא, עצירת הגעת תרומות מיהודי 

הגולה, עלייה חדה במחירי סחורות( וממכת ארבה שבאה על הארץ והשמידה שיעור 

ניכר מיבולי החקלאים.

ֶליּבֹוביץ, שניהל את בתי המלאכה של בית הספר, את ייצור ה"דוידקה" – מרגמה ששימשה את 

"ההגנה" ואת צה"ל במלחמת העצמאות.
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תקופת המנדט הבריטי
בינואר 1917 פלשו כוחות בריטניה הראשונים לדרומה של ארץ ישראל. כיבושם את 

הארץ ארך עד אמצע ספטמבר 1918. בסוף אוקטובר, כשכבר התקדמו כוחות בריטניה 

עד צפון סוריה, נכנעה האימפריה העותמנית.

בינתיים, כדי לזכות בתמיכת היהודים, פרסמו ממשלות צרפת ובריטניה הצהרות 

הַמּכירות בזכות הקמתו של בית לאומי ליהודים בארץ ישראל.8 ביולי 1922 אומצו 

הצהרות אלה כמדיניות רשמית על ידי "ֶחֶבר הלאומים".9 את ארץ ישראל הפקיד ֶחֶבר 

הלאומים בידי הבריטים כדי להקים בה מדינה ליהודים, תוך שמירת זכויות התושבים 
הערבים – ה"מנדט".10

הנציב הראשון שמינו הבריטים היה היהודי לורד ֶהרֵּברט ָסמּוֵאל. בשנות ה־20 )ימי 

"העלייה ַהשלישית"( גדל מאוד ִמספר התושבים היהודים )מ־61 אלף בשנת 1920 ל־165 

אלף בשנת 1930(, נרכשו קרקעות והוקמו יישובים חקלאיים בֲאזורי ביצות ובמקומות 

לא מיושבים, נבנו מפעלי חשמל ואשלג. מוסדות שלטון עצמי ניהלו את חיי היישוב 

היהודי וייצגו אותו לפני השלטון המנדטורי ולפני יהודי העולם.

למרות הצהרות הבריטים בזכות היהודים לעלות לארץ יׂשראל, הם לא עזרו 

בפיתוח היישובים, מיעטו להגן על יהודים שהותקפו בערים וביישובים מבודדים. 

בהדרגה ובלחץ הערבים, גם הכבידו הבריטים את עּולם על היהודים שרצו לקנות 

אדמות מערבים וצמצמו את אישורי עליית היהודים לארץ ישראל.

מוסדות היהודים הקימו גופי הגנה מחתרתיים, ותפקידי המוָסדות היו להגן על 

היהודים. כמו כן, לפני מלחמת העולם השנייה )1945-1939( ואחריה ארגנו העלאה 

מחתרתית של יהודים לארץ יׂשראל )"עלייה ב"(. בשנות ה־30 גברה העלייה לארץ יׂשראל, 

בעיקר מּפֹולין, שבה החמיר מצבם הכלכלי של היהודים )"העלייה הרביעית"(, ומגרמניה 

לאחר שעלה היטלר לשלטון בשנת 1933 )"העלייה החמישית"(. ִמספר היהודים בארץ 

הצהרת ַקמּבֹון )ראש האגף המדיני במשרד החוץ הצרפתי( ב־4 ביוני 1917; הצהרת ַּבלפּור )ׂשר   8

החוץ בממשלת בריטניה( ב־2 בנובמר 1917.

ארגון בין־לאומי שהוקם ב־1920 כבימה משותפת לכל מדינות העולם במטרה מוצהרת לקיים שלום   9

עולמי. בפועל לא הצטרפו לארגון כל המדינות )למשל, ארצות הברית סירבה להצטרף(, ושלטו בו 

המעצמות האירופאיות שניצחו במלחמת העולם הראשונה לקידום מטרותיהן.

"ַמנָדט" )mandate( – ייפוי כוח שהעניק ֶחֶבר הלאומים לאחר מלחמת העולם הראשונה לכמה מן   10

החברות בארגון לשלוט בארץ אחרת או בחלק ממנה ולנהל את ענייניה.
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ישראל עלה ל־355 אלף בשנת 1935 ול־463 אלף ב־1940. עולי שנות ה־30 התרכזו בערים 

ופיתחו תעׂשייה ומסחר; הורחבו האוניברסיטה העברית והטכניון )שהוקמו ב־1925( 

ושופרו שירותי הבריאות. בלחץ הערבים הוגבלה העלייה, ושלטונות המנדט הבריטי 

אסרו על היהודים להקים יישובים חדשים בֲאזורים רבים.

המאורעות
בתגובה על הענקת המנדט לבריטים מטעם ֶחֶבר הלאומים ועל הצהרתם הרשמית 

שבכוונתם לסייע ליהודים להקים מדינה, הועצמה אלימות ערביי ארץ ישראל נגד 

היהודים. לפני שנות המנדט הייתה מבוססת אלימות הערבים נגד היהודים, בעיקר על 

יוזמות פרטיות לצורך רווח כלכלי, כי לפי אמונת הערבים דמם ורכושם של היהודים 

מותר יותר משל המוסלמים )כונו "ַוַלד ַאל־ַמּות" – "בני המוות"(.11 לעומת זאת, אחרי 

תחילת מימוש המנדט להקמת ישות יהודית בארץ ישראל נוסף נופך לאומי־מדיני 

להתקפות, ומאחוריו היה דחף מאורגן יותר. התוספת הזו לא ביטלה את האלימות 

הקודמת שהייתה נהוגה נגד יהודים, אלא הוסיפה עליה אירועים גדולים מאלה.

בשנים 1920 ו־1921 יזמו מנהיגי הערבים כמה אירועים, שבהם התנפלו ערבים על 

היישובים המבודדים של היהודים ועל שכונות יהודיות בערים מעורבות. בשנת 1929 

התרחשה ִסדרת התקפות גדולות מאלה, הידועות בשם "מאורעות ַתרָּפ"ט", ובשנת 

1936 יזמו מוסדות הערבים מרד בשלטון הבריטי. המרד נפתח בשביתה כללית של כל 

ערביי ארץ ישראל והמשיך באלפי התקפות חמושות על כוחות הבריטים, על יישובים 

ועל שכונות של היהודים ועל הנוסעים בדרכים.

בתגובה על המרד הערבי גייסו הבריטים יהודים כדי לתגבר את כוחות המשטרה 

החמושה )"הנוטרים"(, וכן – יחידות של צבא בריטניה. אנשי "ההגנה" ניצלו גיוס זה 

כדי להעניק לאנשיהם הכשרה יסודית יותר על חשבון הבריטים. כן הועלו על הקרקע 

46 יישובים חדשים בשנים 1939-1936, בעיקר בֲאזורים לא מיושבים )עמק בית שאן, 

אלימות "קטנה" אבל בלתי פוסקת זו הייתה המניע להקמת ארגוני השמירה: "בר־גיורא", ששמו   11

הוחלף ל"השומר" ואחריו "הגדעונים", "המגן" "הקבוצה היפואית" ועוד. עד להקמת קבוצות אלו 

יישובים יהודיים שכרו שומרים ערבים, צ'רקסים ודרוזים. ב־1907 ָחְברּו ישראל שוחט, אלכסנדר 

ַזייד ויחזקאל ַחנקין סביב הרעיון שיהודים צריכים לשמור על עצמם וייסדו את ארגון השמירה 

"בר־גיורא".
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הגליל המערבי ודרום הארץ(. הבריטים התנגדו להקמת יישובים חדשים, אבל בסיוע 

מתנדבים הוקם כל יישוב במהלך יממה אחת )יישובי "חומה ומגדל"(. כדי לנצל ִפרצה 

בחוק שקבע שמי שהקים בית חדש עם גג בתוך 24 שעות, השלטון חייב להכיר בו כחוקי 

גם אם לא קיבל אישור לכך.

הקמת "מרכז ההגנה"
ארגון "ההגנה" או בשמו המלא "ארגון ההגנה העברי בארץ־ישראל", היה הגוף הצבאי 

הגדול והעיקרי של היישוב היהודי בארץ ישראל ושל התנועה הציונית עד שהוקמה 

המדינה, ובִשלהי מאי 1948 הוקם לצה"ל. "ההגנה" הוקמה, כתחליף לארגון "השומר". 

בוועידת "אחדות העבודה" בכינרת, בתחילת 1920, התבסס הרעיון על ארגוני הגנה 

מקומיים, אם כי בעלי קשר כלל־ארצי. בשנת 1921, לאחר שהתברר שתנועת "אחדות 

העבודה" אינה מסוגלת לממן ולארגן לבדה ארגון כלל־ארצי – הועבר הארגון לניהול 

"הסתדרות העובדים", וזו העמידה בראשו ועד ארצי, "מרכז ההגנה", בניהול רחל 

ָיָנִאית בן־צבי ואליהו גֹולֹומּב. בעשר שנותיו הראשונות פעל הארגון בחסות הסתדרות 

העובדים.

אולם, לאור לקחי מאורעות התרפ"ט-1929 הועמדה "ההגנה" תחת מרותם המלאה 

של המוָסדות הלאומיים – הסוכנות היהודית והוועד הלאומי. בראשה נקּבעה ִמפקדה 

ארצית )מ"א( שקּולה )פריטטית( של שישה נציגי ציבור: מחציתם מתנועת הפועלים 

ומחציתם מהמרכז וימינה ממנו, היינו "החוגים האזרחיים" לפי מינוח של הימים 

ההם. מיום הקמתה נועדה "ההגנה" להיות כוח צבאי עממי גדול, הכולל כל איש 

ואישה מגיל 17, הכשירים לשירות. תחילה עמד מניינה על מאות ואלפים, ובשנות 

ה־40 כבר דובר ברבבות.

בעיני השלטון הבריטי הייתה "ההגנה" ארגון מחתרת חשאי מובהק, ובקרב היישוב 

היהודי הייתה ידועה לרבים. עממיותה וכפיפותה המוחלטת למוסדות הנבחרים עשו 

אותה לצבא של "המדינה שבדרך". "ההגנה" קיבלה עליה להגן על הנפש ועל רכוש 

היישוב; האויב שבכוח היה יישובי הערבים בארץ, שמהם יצאו ערבים כמה פעמים 

בשנות העשרים והשלושים לפרוע פרעות ביהודים ולפגוע בהם.

די לציין שבשנים 1939-1920 רצחו הערבים יותר מ־700 יהודים. בשנת 1931, בעקבות 

ויכוח על אסטרטגיית ההגנה הסבילה )"הבלגה"( של "ההגנה", פרש הסניף הירושלמי 

של הארגון והקים ארגון חלופי, ושמו – "הארגון הצבאי הלאומי" )ֵאֶצ"ל(. הארגון 
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ָדַגל בנקיטת היוזמה כדי לתקוף את הפורעים הערבים על סמך התרעה מודיעינית, 

בעודם מתארגנים ובטרם תקפו. כדי לקבל מקורות מימון, ָחַבר ארגון זה למפלגת 

הרוויזיוניסטים בראשות זאב ַז'ּבּוטינסקי. בהמשך, משפרץ "המרד הערבי הגדול" 

בשנת 1936, והועצמו במידה ניכרת תדירות התקפות הערבים על היהודים ועוצמתן, 

החל הֵאֶצ"ל12 לדגול בפעולות תגמול על התקפות הערבים, ולא הסתפק עוד בהדיפתן.

פעילות "ההגנה" ִחייבה קשר אמין בין המפקדים לבין היחידות. בראשית התקופה 

התקיים קשר זה באמצעות "מַקשרים" – נערים חברי "ההגנה", שהעבירו מסרים 

בעל־פה ובכתב במסירות רבה, ולעיתים בנסיבות קשות ואף מסוכנות. ברם נדרשו 

אמצעים משוכללים, ולכן הוקמו יחידות קשר־איתות.

בשנת 1934 החלה פעילות "ההעפלה"13 – המערכה להבאת עולים ללא אישור 

שלטונות המנדט הבריטי. לספינות הראשונות לא היה קשר אלחוטי, והתיאום עם 

חו"ל נעשה במברקים )טלגרמות( שנשלחו באמצעות משרדי הדואר בצופן מסחרי. 

הקשר לחוף כדי להנחית מעפילים נעשה בסימנים מוסכמים בפנסים.

אישים שפעלו באותה עת
האישים שפעלו באותן השנים:14 בשנת 1931 הוזמן זלמן כהן, שהשתלם במקצועות 

האיתות בעת שירותו בחיל הְסָפר של עבר־הירדן, לשאּול מאירֹוב־אביגּור, שהיה מראשי 

"ההגנה" וממונה כאחראי קשר, ונתמנה זלמן כאחראי לקשר האיתות מתל אביב 

צפונה. צבי לוין )"ַצ'רלי"( מּונה לאחראי לאתתים בתל אביב ולקשר עם היישובים 

שמדרום לה.

"הקשר הראשון" שהקים מערך "ההגנה" ליישוב היהודי
שיטות איתות הראייה נקּבעו לאחר שהמציא ָסמּוֵאל מֹורס )1872-1791( בארה"ב 

את שפת הסימנים בשנת 1837. קוד המורס שימש להעברת מסרים בִמגוון אמצעים 

כשנתיים לאחר ייסודו, בשנת 1933, פעל הֵאֶצ"ל תחת "ועד מפקח", ובו היו נציגי רוב המפלגות   12

הציוניות ה"לא־פועליות" )כגון ַמַּפא"י(. בשנת 1937 התפלג הֵאֶצ"ל ונשארו בו בעיקר תומכי זאב 

ז'בוטינסקי.

רוזן, גדעונים: מפעילי הקשר האלחוטי בשירות המדינה שבדרך )להלן בקיצור: גדעונים(.  13

ראו סיפור פוֳעלם בהמשך.  14
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)המיושמים עד עצם היום הזה(; שנים רבות שימש הקוד להעברת הודעות ברדיו, ואף 

כיום משתמשים בו חובבי הרדיו בעולם.

שיטת "ֵסָמפֹור" אף היא שיטת איתות להעברת מסרים בין נקודות גאוגרפיות 

מרוחקות, בעזרת מוטות ודגלונים המּוָנעים בזוויות שונות. בשיטה זו מסמנים כל אות 

בסימן מסוים, ומאותתים באמצעות שני דגלים, כפי שמופיע בהמשך. בראשית היישוב 

היהודי בארץ ישראל היה ידוע השימוש באיתות בדגלים ממרץ 1920 בירושלים ועד 

ההגנה העירונית בראשותו של זאב ז'בוטינסקי. הוא ארגן שירות של איתות דגלים 

שהקיף את כל העיר. אחת התחנות נקּבעה בעיר העתיקה. האתתים ניצבו על גגות 

הבתים הגבוהים ונראו לעיני כול. התחנה הראשית הייתה בבית "ועד הצירים" במלון 

"יּוז" ברחוב יפו, ובעיר נפרסו תשע תחנות. ייתכן כי זהו מערך הקשר הראשון שהקים 

ארגון "ההגנה" ליישוב היהודי.
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הקשר בהגנה על היישוב היהודי בירושלים בשנת התר"ף‑1920

אימון איתות ראייה
המקור: באדיבות מכון יד יצחק בן־צבי; צילם: אריאל גינזבורג.

באדר התר"ף-מרס 1920 התגבש ועד ההגנה העירונית בירושלים בראשותו של זאב 

ז'בוטינסקי.15 חברים בוועד שימשו אביעזר ילין )נציג "המכבי"(, רחל ָיָנִאית, צבי נדב 

)כנציגי "אחדות העבודה"(, נחמיה רבין ויהושע ָצ'ִצ'יק )כנציגי החיילים המשוחררים 

מ"הגדודים העבריים" שהוקמו בצבא בריטניה ב־1918(.16 הוועד ארגן 600 צעירים, 

בני ירושלים ומשוחררי הגדוד העברי, כיחידת הגנה עברית.

זאב ז'בוטינסקי )1940-1880( – מנהיג ציוני, סופר, משורר, מתרגם ונואם מפורסם. נולד באֹוֵדָסה   15

והיה בה ממקימי יחידת ההגנה העצמית. הוא נמנה עם יוזמי הקמת "הגדוד העברי" בצבא בריטניה 

במלחמת העולם הראשונה ושירת ב"גדוד העברי", "גדוד 38 של קלעי המלך" בדרגת ֵליֵטַננט )ֶסֶגן(. 

היה מכונן הציונות הרוויזיוניסטית ומנהיג הֵאֶצ"ל. בִשלהי 1919 עקר עם משפחתו לירושלים.

דינור, ספר תולדות ההגנה, 626.  16
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ִמרשם קשר באיתות ראייה להגנת היישוב העברי בירושלים )1920(
המקור: באדיבות ארכיון מכון ז'בוטינסקי.
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הכשרה ראשונה לאיתות
בשנת 1924 החלו בסניף של "ההגנה" בתל אביב לגייס בנים ובנות לשורות הארגון 

מתנועת הצופים ומתנועת "הנוער העובד והלומד". הם שובצו בכיתות מיוחדות, 

הודרכו בתרגילי סדר והוכוונו לשמש מַקשרים להעברת מסרים בעל־פה או בכתב בין 

מפקדי "ההגנה" בעיר. הנערים המבוגרים יחסית למדו את האלף־בית של המורס, 

וכן – להפעיל קשר בעזרת דגלים. ארגוני הצופים סיפקו "כיסוי" לפעילות הטרום־

צבאית של המקשרים והאתתים ב"ההגנה" ואף הונפקו להם כרטיסי חבר של "הצופים 

הקשישים", שהיו מקובלים על שלטונות בריטניה.

את הקורס הראשון לאיתות־ראייה )א"ר( בארץ ישראל ניהל זלמן כהן והתקיים 

בשנת 1928 בתל אביב במסווה של הכשרת צופים של נערי תל אביב. המדריך הראשי 

היה צבי לוין, ובקורס השתתפו עשרה חניכים. גם הקורס השני התקיים בתל אביב 

בחורף 1930-1929 וגם בו השתתפו עשרה חניכים. בדצמבר 1934 נפתח בבנייני "יריד 

המזרח" בתל אביב הקורס הארצי הראשון לאיתות ראייה, ובו ארבעים חניכים.

ֵפליק ַקאמף17 היה ַאחד המדריכים בקורסים אלו. ובשנת 1925 הוא הוזמן להדריך 

את הנושא "קשר" בקורס מפקדי "ההגנה", שנערך על הכרמל ביולי־אוגוסט באותה 

שנה. בעקבות לקחי מאורעות התרפ"ט-1929 יזם אברהם איכר, מפקד "ההגנה" בתל 

אביב, להקים יחידת קשר־איתות עצמאית והטיל את המשימה על פליק קאמף. התרגיל 

הארצי הראשון באיתות־ראייה התקיים בספטמבר 1934 בפיקודם של זלמן כהן וצבי 

לוין, לימים ראש תקשורת הראייה ב"ההגנה". ציוד איתות הראייה כלל דגלים, פנסים 

מסוג "ליּוָקאס" ו"אלדיס", ומכשירי הליוגרף בריטיים. קשר באיתות־ראייה בקנה 

מידה ארצי הופעל ב"ההגנה" בימי "המרד הערבי" )מאורעות 1936(.

פליק קאמף )1996-1902( נקרא מאוחר יותר יואב פלג – נולד בגליציה, עלה ארצה בשנת 1920.   17

בשנת 1921 התגייס למשטרה הבריטית, ולבקשתו צורף לקורס הקשר הראשון של משטרת המנדט. 

הקורס התקיים בצריפין )1925-1924( והוא סיים אותו בהצטיינות. לימים ניצב במשטרת ישראל 

ובשנת 1961 מונה למנהל משרד המשטרה.



16

האיתות, השיטות והציוד

איתות דגלים
הדגל הִתקני ששימש לאיתות־ראייה היה עשוי בד לבן בגודל 60 ס"מ, ופס אלכסוני 

כחול ברוחב של 10 ס"מ חיבר בין שני הקודקודים המנוגדים של המלבן. הבד היה 

קשור למוט באורך 105 ס"מ. לעתים השתמשו בדגל מבד כחול עם אלכסון לבן.

המוט הוחזק בשתי הידיים תוך הנפה בתבנית הִספרה 8 )כדי לאפשר פריסת הבד(. 

בפעילות האיתות היו שני מצבים: איתות נקודה – פעילות קצרה מעל הראש, ואיתות 

קו – הנפת הדגל לצד ימין לזמן ארוך יותר. בקוד המורס נקּבעו לכל אות באלף־בית 

הלטיני החל בסימן אחד וכלה בארבעה סימנים )קווים או נקודות(, ולכל ִספרה נקּבע 

צירוף של חמישה סימנים. את סימני המורס לאותיות העבריות קבע זלמן כהן בשנת 

1922 בווילנה, והוא לימד אותם בקורס הראשון לאיתות ראייה בתל אביב בשנת 1928.

מימין לשמאל, סימני המורס לאותיות הלועזיות והעבריות
את סימני המורס התאים זלמן כהן בשנת 1922, לימים מבכירי שירות הקשר ב"ההגנה"

המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.
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א‑ב צלילי )המכונה א־ב פונטי(
חיבר בשנת 1947 נפתלי רז )נפתא(, טכנאי בכיר בשירות הקשר ב"ההגנה" )לימים סא"ל בִחי"ק(.

המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.

פנסי איתות

כדי להעביר הודעות בשעות החֵשכה, השתמשו בפנסים. הם יצרו קרן אור חזק באמצעות 

מחזיר האור, שּכּוונה באמצעות שפופרת בעלת צלב כיוּון. הפנס )של 9 או 12 וולט( ניזון 

ממצבר או מרשת החשמל )בעזרת ממיר(. ֶהבזקי האור, שהופעלו בלחיצה על ַמפתח 

המורס, יצרו קרן אור חזקה באמצעות מראה קעורה ששימשה מחזיר אור וכוונו על 

ידי שפופרת בעלת צלב כיוון.

הפנס המקובל ביותר היה פנס "ליּוָקאס" מתוצרת בריטניה. הפנס שמשקלו כ־6 

ק"ג היה ארוז בארגז עץ, בתוספת חצובה )2 ק"ג(. טווח השידור הנומינלי בלילה היה 

20 ק"מ, וביום )בסיוע זכוכית כהה( – עד 3 ק"מ. בפועל, האתתים הצליחו להגיע 

לטווחים ארוכים מאלה, כשנדרשו )במיוחד בלילות חשוכים בשנת 1938( ליצור קשר 

בִמבצעי ההתיישבות "חומה ומגדל", למשל, בין חניתה לנהרייה, מרחק 35 ק"מ.
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פנס "ליּוָקאס"
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.

הֶהליֹוגָרף
לאיתות ראייה לטווחים ארוכים בשעות היום השתמשו בהליוגרף – מכשיר של שתי 

מראות: האחת לקליטת קרני השמש, והאחת – להחזרת הקרן ולשילוחה ליעד ב"קווים 

ונקודות" באמצעות ַמפתח מורס המפעיל את המראה המשלחת. את המכשיר המציא 

בשנת 1856 צרפתי ששמו לאסקיור לשימושי הצבא. המכשיר הצריך מראות מיוחדות 

מצופות כספית, ואותן היו חייבים להבריח לארץ.

בשנת 1947 הצליחו בקיבוץ גינוסר לייצר מכשירי הליוגרף באמצעות מראות שהובאו 

מחו"ל, אושרו לשימוש, ו"ההגנה" רכשה אותם. טווח הקשר בהליוגרף הגיע ל־100 

ק"מ ביום בהיר. משקל המכשיר – 3.5 ק"ג, והחצובה – 1.8 ק"ג. השימוש בהליוגרף 

נעשה במצבים נייחים כי מיקום המכשיר, כיוּונו ותפעולו חייבו מורכבות רבה. על 

ההצלחה לייצר הליוגרף "כחול־לבן" בשנת 1947 בקיבוץ ִגינֹוַסר; על האימונים ועל 

הפעלתם – ראו בטקסט שלהלן.
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המקור: גבי שריג, לקסיקון למונחי קשר, 139.

כיצד ייצרנו את ההליוגרפים

להלן סיפורו של יצחק קופלוביץ בדבר ייצור ההליוגרפים הישראליים, מתוך ריאיון 

עם אל"ם ד"ר יעקב בעל־שם, 8 בספטמבר 2019:

נולדתי בעיר קֹובָנה שבליטא, ולמדתי מהגן עד התיכון ב"גימנסיה העברית ע"ש שוַוֶּבה" 

שבעיר. בגיל 12 הוכנסה כל המשפחה לגטו, ומכיוון שסבלתי משיתוק ילדים, צורפתי לבית 

ספר מקצועי, והתחלתי להתאמן במסגרּות עדינה ואף הצטיינתי בכך. הטילו עליי להכין 

סכין מנתחים, שלאחר מכן עבר לבית חולים שדה שהקימו הפרטיזנים.

בגטו הצטרפתי לקבוצת "דרֹור", ויחד הוברחנו בשנת 1946, אבל אוניית המעפילים 

שלנו נתּפסה והובאנו לקפריסין. במאי 1947 ִהקצו לנו "ֶסרטיפיָקטים" ]כינוי לרישיון 

עלייה[, הגענו ארצה והועברנו לקיבוץ ִגינֹוַסר. שם שובצתי למסגרייה, וזו בנתה ֶהתקנים 

עבור "ההגנה"; למשל, הסתקרנתי לשם מה בונים ִמכבסה ניידת עד שהתברר לי כי זהו 

"סליק" להעברת נשק וציוד אחר בין היישובים. בשעות שלאחר העבודה צורפתי לכמה 

צעירות וצעירים שהדריך המדריך יהודה לימוני בנוהלי איתות ראייה ובשידור מורס. כל 
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ערב התאמנו ארבע שעות בהעברת מברקים מוצפנים ממגדל המים בפנס ליּוָקאס לֵעין ֵגב 

ולחּוקֹוק. ביום השתמשנו בהליוגרף בריטי.

יום אחד הגיע איש "ההגנה" יהודה נבו )מוזס( ובסודי סודות הציע לנציג הקיבוץ 

ולי לבנות הליוגרף ישראלי, תוך שימוש בסרטוטים ובמראות שהוברחו מחוץ לארץ. 

ניצלתי את המומחיות שלי במכניקה עדינה לבנייה מדויקת של חלקי ההליוגרף על פי 

התוכניות שהיו בידי – הליוגרף בעל חמישה תריסים עדינים ומנוף הפעלה. לשמחתי, את 

הדגם אישר ד"ר צבי לוין, הממונה הארצי על איתות הראייה מטעם "ההגנה".18 בִנינו 

עבור "ההגנה" כעשרים הליוגרפים, וגם בניתי לעצמי עוד הליוגרף, ויחד עם פנס איתות 

הם הונחו מתחת למיטתי.

אכן, בַאחד הלילות הוזעקתי להעביר מברק בהול המודיע לאנשי עין גב שעומדים 

להפציץ אותם. עוד אני מַשדר, ראיתי את פטריות העשן של הפצצות, שהחטיאו למזלי 

את בנייני המשק. בהמשך השנים עברתי טירונות וקורס לקשר־אלחוט ושיַרתי בהגנה 

המרחבית. אחר זמן עזבה קבוצתנו את ִגינֹוַסר, והקמנו בשנת 1949 עם יצחק צוקרמן 

ועם ְצִבָיה לּוֶּבטִקין – את קיבוץ לוחמי הגטאות.

הפעלת מכשיר ֶהליֹוגָרף
המקור: אוסף דיתה; באדיבות מוזאון הַּפלָמ"ח.

גבי שריג, לקסיקון למונחי קשר, 36.  18
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אימוני קשר בֶהליֹוגרף בחורשת ִגינֹוַסר
המקור: אוסף דיתה; באדיבות מוזאון הַּפלָמ"ח.

קשר עין מראשון לציון )איתות(

נוצר קשר עין מראשון לציון )איתות(19 לאחר שהוקמה בקיץ 1932 קבוצת אתתים. את 

הקבוצה הדריך בנימין גולדשטיין, מדריך איתות שנשלח מתל אביב ולימד שיעורי 

איתות בדגלים, בשיטת מורס, וכן – בפנסים ובהליוגרף. לאחראי לתחנת האם במושבה 

נתמנה זאב טפר. ִמפקדת "ההגנה" שמה דגש בקיום קשר עצמאי שלא יהיה תלוי 

במערכת הטלפונים, שמרבית עובדיה היו ערבים.

תחנת האיתות נקבעה בראש ִמגדל המים, וממנה ניתן היה להתקשר עם היישובים 

האלה: באר יעקב, קבוצת עקיבא, חולדה, נען, ומשם דרך קריית ענבים גם לירושלים. 

כן התקיים קשר עם יישובים אלו: רחובות, באר־טֹוִבייה, טירת שלום, נס ציונה, חֹולֹון, 

תל אביב, הרצלייה ובן שמן. אנשי "ההגנה", כשיצאו לשמירה בשטחי המטעים, היה 

מצטרף ֲאליהם אתת ובידו פנס איתות כדי לשמור על הקשר עם המושבה. אף שומרי 

המטעים, שעברו קורס קשר, שמרו קשר עם תחנת האם.

שניידר, "קשר עין עם ירושלים", מתוך ראשונים בהגנה.  19
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קשר טלפוני
בימים ההם היה השימוש בטלפון מצומצם למדיי עקב מיעוט מכשירי הטלפון שהיו 

בארץ; לדוגמה, בשנת 1926 נפתחה ִמרכזת טלפונים בתל אביב בעלת קיבולת של 

50 קווים, אך היא נסגרה בסוף השנה כי נמצאו רק 25 מנויים שהתחברו אליה. 

שירות הקשר של "ההגנה" נשען על התשתית ועל השירותים שסיפקו מחלקת הדואר 

והִמברקה של המנדט הבריטי, אך איישו אותם מהנדסים יהודים. תחילה השתמשו 

בטלפון בעיקר לצורכי ִמנהל, אך בתקופת מלחמת העצמאות והתארגנות צה"ל הייתה 

לשירותים אלו חשיבות מיוחדת לחיל הקשר ולצה"ל. עובדי ַמחלקת הדואר, הטלפון, 

הטלגרף והרדיו היו לעזר רב למערכת הביטחונית, שתפקודה היה תלוי בשירותים 

אלו. השימוש בטלפוני שדה התרחב לאחר מלחמת העולם השנייה, עם הגדלת היישוב 

היהודי, הקמת מוסדות בדרך להקמת המדינה, הרחבת התשתית המאפשרת להגדיל 

את ִמספר המינויים.

טלפון פמוט )עם פעמונייה( שהיה בשימוש בשנות ה־20
המקור: רוזן, התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי; באדיבות מוזאון הַּפלָמ"ח.
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קשר באמצעות יוני דואר

יוני הדואר שימשו את האדם להעברת תשדורות עוד משחר ימי ההיסטוריה. בתולדות 

היישוב העברי בארץ ישראל זכור הניסיון של מחתרת ִניִל"י, ששיגרה 13 יוני דואר 

מזיכרון יעקב ומעתלית לעבר כוחות בריטניה שחנו בּפֹורט ַסִעיד, מיולי עד ספטמבר 

1917 והעבירה להם מידע מודיעיני על מצב צבא העותמנים בארץ. יונה אחת משלוש 

היונים ששוגרו ב־3 בספטמבר 1917 נחתה בחצר המושל העותמני בקיסריה, נתּפסה שם 

וגרמה לחיסולה של מחתרת ניל"י20 ולמותם הטרגי של שרה אהרונסון, נעמן ֶּבלקינד, 

יוסף ליַשנסקי וראובן שוורץ.

חיילת ובידה יונה
המקור: באדיבות הספרייה הלאומית.

השם "ניל"י" – ֶנצח ישראל לא ישקר )שמואל א, טו, כט( הוא שמו של ארגון מחתרתי שהוקם בשנת   20

1915 ופעל ביישוב העברי בארץ ישראל בשנות מלחמת העולם הראשונה. בשיאו עמד מניינו על פחות 

משלושים חברים פעילים. הארגון התמקד במתן שירותי מודיעין לחיל המשלוח המצרי הוא הכוח 

הבריטי שנלחם באימפריה העותמנית במערכה על סיני ועל ארץ ישראל כדי למנף קשר מודיעיני 

לכדי נכס מדיני ולקדם את הקמתו של "בית לאומי" לעם היהודי בארץ ישראל.
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הבאת יוני דואר לארץ
להלן פוֳעלו של אברהם עץ־הדר להבאת יוני דואר לארץ:

בשנות ה־30 יזם אברהם עץ־הדר, מראשוני שירות הידיעות )ַש"י( של "ההגנה", לחזור 

לשימוש ביוני דואר, היינו יונה מבויתת המשמשת להעברת מסרים. הוא השיג אישור 

לעבודה עם היונים מהשלטון הבריטי בתמורה לאספקת יונים לצורכי צבא בריטניה בארץ 

ישראל ובמצַרים. למרות זאת, השימוש הביטחוני ביוני דואר היה אסור. השובך המרכזי 

הוסתר בָשָלב מאוחר בפעילות היחידה בגן החיות בתל אביב, ששכן אז ב"גן העיר". עץ־

הדר, שעסק בגידול יונים, הפליג בשבחי העוף המוכשר בספרו "יונת־הדאר" ודימה את 

העוף ל"מלאך גואל". חובב היונים סקר את הופעות היונה במקורות היהודיים והזכיר 

כמה סיפורי הרפתקאות מן ההיסטוריה, שבהם כיכבו יוני דואר. למשל, הוא סיפר על נתן 

רוטשילד, שקיבל באמצעות היונה את הידיעה על תבוסתו של ַנּפֹוֵלאֹון שלושה ימים קודם 

שהגיעה הידיעה לבירֹות אירופה. הוא מסר את הידיעה לממשלת בריטניה, אך הממשלה 

סירבה להאמין לו, והופתעה )כך על פי הסיפור( משהתאמתה הידיעה.

יונת דואר
המקור: ספרו של עץ־הדר, יונת־הדאר.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94
https://blog.nli.org.il/wp-content/uploads/2019/09/WhatsApp-Image-2019-09-10-at-13.15.48-2.jpeg
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אירועים עיקריים בתקופה

כפי שצוין קודם, כבר בשנת 1920 ארגן זאב ז'בוטינסקי בירושלים קבוצת צעירים 

שיתקשרו באמצעות איתות־ראייה. בתחילת 1932, בעת ההכנות ל"יריד המזרח" בתל 

אביב,21 הקים מנחם אביב,22 באישור ממשלתי, תחנת שידור שהופעלה בשלוש השפות 

הרשמיות )עברית, ערבית ואנגלית(. התחנה שידרה את נאום ראש העיר, מאיר דיזנגוף, 

וכן – מוזיקה ומופעים של שחקני תיאטרון. בהקמת תחנה זו נעזר מנחם אביב במהנדס 

החשמל אלכסנדר מרגלית ובמתלמד – צבי דוידי. בהמשך קיבל אביב אישור לרישיון 

קבע לתחנת השידור של תל אביב, וזו אף נשמעה בארצות רחוקות. ב־30 במרס 1936 

הופעלה לראשונה תחנת השידור הממשלתית הארץ־ישראלית, וניתן לה השם "קול 

ירושלים". בעקבות זאת נפתחו סוכנויות למכירת ַמקלטי רדיו, והוגברה המודעות 

לנושא "האלחוט".

בפרוץ מאורעות תרצ"ו הייתה כבר פלוגת קשר במחוז "ההגנה" בתל אביב, בפיקודו 

של בנימין גולדשטיין־צור. בבוקרו של 19 באפריל 1936, מייד לאחר שהתנפלו ערבים 

התנפלות־רבתי על יהודי יפו, שהתפשטה גם לשכונות אחרות בתל אביב – הופעלו מן 

העיר עורקי קשר האיתות הארציים. ההתנפלות הייתה ַאחד האירועים הראשונים 

ב"המרד הערבי הגדול" )מאורעות 1939-1936(, ולמוחרת הוכרזה שביתה שסימנה את 

הפתיחה הרשמית של המרד. באמצעות עורקי הקשר קיבלה הִמפקדה הארצית של 

"ההגנה" דיוּוח מלא ומיידי על המצב הביטחוני ועל ההתרחשויות ביישובי היהודים 

ברחבי הארץ.

"יריד המזרח" הוא שמו של יריד מסחרי בין־לאומי שנערך בתל אביב בשנות ה־30, לרבות כינויו   21

של המתחם שבו נבנו מבני הקבע של היריד.

מנחם )מנדל אברמוביץ( אביב – עלה מרוסיה ב־1925, והוא כבר מהנדס חשמל ועבד כפועל בניין.   22

הוא רכש מד"ר תאודור זלֹוציסטי ציוד ומכשור ובנה ַמקלט ראשון. בעקבות זאת הועבר לידיו 

ניהול המעבדה "מכון לרדיו" שליד המחלקה לתרבות בהסתדרות העובדים. ראו רוזן, התקשורת 

בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי: דואר, מברקה, טלפון ורדיו, )להלן בקיצור: התקשורת 

בארץ ישראל(.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-30_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-30_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
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תחנות רדיו ואחזקתן

התשתית הארגונית והאנושית של "שירות הקשר" החלה להתגבש במנגנוני "ההגנה" 

של היישוב היהודי לפני הקמת המדינה. כבר אז הופעלו מערכים לתחזוקת ציוד קשר, 

שכללו את אנשי "ההגנה" וחיילים משוחררים מצבא בריטניה, שלחמו במלחמת העולם 

השנייה. חלק מהאמצעים נרכשו בחנויות ובמעבדות אזרחיות, שעסקו בציוד טלפוניה 

רדיו לסוגיו. יכולות תחזוקת ציוד הקשר פותחו כדי לשפר את אמינות אמצעי הקשר 

בהבטחת הביטחון של יישובים מבודדים וקהילות מנותקות.

בשנות "המרד הערבי הגדול" גַבר הצורך באמינות שמירת הקשר הרציף של יישובי 

היהודים. באותה שנה פעלו 12 תחנות שידור מחתרתיות, ובשנת 1939 גדל הִמספר 

מאוד: היו 34 תחנות אלחוט, ואלה דרשו תחזוקה שוטפת. בשנות המנדט הבריטי 

אומנו כ־3,500 ַקשרים, הוקמו מעבדות ששירתו 150 תחנות רדיו בערך, וייצרו כ־500 

ַמשדרי רדיו, שכונו "צברים".

מֶטבע הדברים, כל פעילות הקשר שהתפתחה והתרחבה באותה עת לּוותה 

בשירותי תחזוקת קשר.



100 שנות קשר — אנשים, פוֳעלם ותרומתם

הקשר של היישוב העברי בארץ ישראל

שער ב: 1937‑1947

"שירות הקשר הארצי" 
 של "ההגנה" 
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שער ב: 1937‑1947

 "שירות הקשר הארצי" 
של "ההגנה"

הקמת המטה הארצי ל"ההגנה"

השנים 1933 ו־1934 היו שקטות יחסית,23 עם זה בשנת 1935 התרחשה הסלמה הדרגתית 

של התקפות על יהודים. ב־19 באפריל 1936 התנפלו המוני ערבים על יהודים, שחיו 

ביפו או הזדמנו אליה, רצחו תשעה יהודים ופצעו 57. למוחרת הכריזה אחת המפלגות 

הערביות על שביתה כללית עד שתסכים בריטניה להעניק עצמאות לערביי ארץ ישראל 

ותוותר על הכוונה להקים מדינת יהודים בארץ.

בזאת ניתן האות להסלמת ההתקפות נגד היהודים ולהתקפות נגד הבריטים. עצימות 

האלימות במרד גאתה ופחתה על־פני שלוש שנים. הבריטים תגברו את כוחותיהם בארץ, 

גייסו יהודים רבים לכוחות הביטחון – הם ארגנו משטרה חמושה )"הנוטרים"(, וזו 

התבססה על פיקוד בריטי ועל לוחמים יהודים; הקימו יחידות סיור ופשיטה מיוחדות 

שגם ֲאליהן גויסו יהודים: המפורסמת שבהן היא יחידת "פלוגות הלילה המיוחדות" 

בפיקודו של סרן אֹורד ִוינֵגייט )קצין בצבא בריטניה, שהתמחה בגרילה, והיה ציוני 

נלהב(. ארגון "ההגנה" והֵאֶצ"ל עודדו את אנשיהם להתגייס ליחידות הבריטים כדי 

לזכות בֶהיתרים לשאת נשק ובהכשרה מקצועית על חשבון הבריטים.

במהלך "המרד הערבי הגדול" נהרגו למעלה מ־400 יהודים, כ־200 בריטים וכ־5,000 

ערבים. בימי המרד התעורר שוב הוויכוח ביישוב היהודי על אופן תגובת המחתרות 

החמושות היהודיות להתקפות הערבים – האם להסתפק בהגנה בלבד )"הבלגה"( 

את שער ב כתב אל"ם ד"ר יעקב בעל־שם.  23

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%9F
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ולתת לבריטים לנהל את הלחימה לדיכוי המרד, תוך מתן סיוע בהתגייסות לכוחות 

הבריטים־יהודים שהקימו הבריטים; או גם לנקוט פעולות תגמול נגד הערבים.

"ההגנה" בחרה בהמשך ההבלגה, ואילו הֵאֶצ"ל התפלג עקב רצונם של חלק מאנשיו 

לנקוט מדיניות דומה ל"ההגנה", וחלק רצה ליזום פעולות תגמול. המתנגדים לפעולות 

התגמול פרשו מהֵאֶצ"ל ועברו ל"ההגנה". הוויכוח הפנימי בֵאֶצ"ל החריף בעטייה של 

מדיניות הבריטים. נראה היה שכדי לשכך את המרד, הם מוכנים לקבל לפחות חלק 

מתביעות הערבים – ובראשן הגבלות חריפות על המשך רכש קרקעות, התיישבות 

יהודים ועלייתם לארץ ישראל. בתגובה על החלטות הבריטים, החל בהדרגה "מרד 

עברי", ולו שני מרכיבים. כל אחד מהם הפעיל ארגון אחר: הֵאֶצ"ל הסלים את פעולות 

התגמול נגד ערבים, ובמאי 1939, לאחר שהכריזו הבריטים על מדיניותם החדשה 

)"הספר הלבן השלישי"( החלו לתקוף גם יעדים בריטיים. "ההגנה" פנתה לדרך אחרת 

והגּבירה את פעילות העלייה הבלתי־חוקית באמצעות הברחת יהודים באוניות לחופי 

הארץ )"העפלה"( והתיישבות בלתי חוקית בשיטת "חומה ומגדל".

כדי להתמודד עם "המרד הערבי הגדול" נדרש לשפר את כוחות "ההגנה" של היישוב, 

והחל ארגון של פלוגות השדה )ּפֹו"ש(. מערך ההגנה אורגן מחדש בשני ֵחילות: חיל 

הִמשמר )ִחי"ם(, שמשימתו כוחות הגנה על יישובים ועל שכונות, וחיל השדה )ִחי"ש(, 

שנועד להיות כוח נייד היכול לנוע בין היישובים כדי לתגברם או אפילו להשתלט על 

שטחים מחוץ ליישובים, לפי הצורך.

בשנת 1938 הוקם "מטה ארצי של ארגון ההגנה", ויוחנן ַרטֶנר נתמנה לראש הִמפקדה 

הארצית. סמוך לאחר מכן נתמנה יעקב דֹוסטרֹובסִקי )דורי( לראש המטה הארצי, 

והוא שימש בתפקידו עד הקמת מדינת ישראל. ב־1 בספטמבר 1939 פרצה מלחמת 

העולם השנייה עם פלישת צבא גרמניה הנאצית לפולין.24 ב"ההגנה" ובֵאֶצ"ל הוחלט 

שיש להעצים את שיתוף הפעולה הצבאי עם הבריטים, תוך המשך מאבק מדיני בלבד 

מלחמת העולם השנייה החלה ב־1 בספטמבר 1939 עם פלישת צבא גרמניה הנאצית לפולין והסתיימה   24

עם חתימתן של גרמניה הנאצית על חוזי הכניעה הסופיים ב־8 במאי 1945 והאימפריה היפנית 

ב־2 בספטמבר 1945. במלחמה לחמו "מדינות הציר", הלוא הן גרמניה, איטליה ויפן, ב"בעלות 

הברית" – הממלכה המאוחדת, צרפת, ברית המועצות, ארצות הברית ובהמשך – גם סין. המספר 

הכולל של החללים במלחמת העולם השנייה הוא 64.5 מיליון בני אדם. במהלך המלחמה התרחשה 

שואת היהודים, ובה רצחו הנאצים ועוזריהם שישה מיליון יהודים.
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ביישום "הספר הלבן השלישי". החלטה זו עוררה פילוג בתוך ה־ֵאֶצ"ל וכמה מחבריו 

פרשו והקימו ארגון שלישי – "לוחמי חירות ישראל" )ֶלִח"י(.

הֶלִח"י קבע שלמרות המלחמה המשותפת עם הבריטים נגד גרמניה יש להמשיך 

להילחם בערבים ובבריטים. בשנות המלחמה התגייסו לצבא בריטניה כ־35 אלף גברים 

ונשים יהודים ארץ־ישראליים. מהם למדו קורסי קשר ושירתו בתפקיד אנשי קשר 
ביחידות צבא בריטניה.25

באביב 1941 הקימו הבריטים כוח קומנדו על בסיס יהודים. תחילה גייסו בעיקר 

דוברי גרמנית, שיסייע להם בִמבצעים מיוחדים נגד הגרמנים, "פלוגות המחץ" )ַּפלָמ"ח(.

בקיץ 1941 הפעילו הבריטים את הַּפלָמ"ח ככוח פשיטה וסיור. כוחותיו נעו לפני 

כוחות בריטניה העיקריים כשכבשו את לבנון ואת סוריה מידי הצרפתים.

בִשלהי 1942, לאחר שחלפה הסכנה שיפלשו הגרמנים לארץ ישראל, לא ראו 

הבריטים עוד צורך בקיומו של הַּפלָמ"ח והפסיקו את המימון ואת הסיוע שנתנו לו. 

וזה גרם להם לרדת למחתרת. כדי להתקיים, הוחלט לעבור לקיבוצים, ושם לשלב בין 

עבודה כדי לממן את הארגון, לבין הגנה על הקיבוצים ואימונים.

ביולי 1944 הוקמה "הבריגדה היהודית" היא "החטיבה היהודית הלוחמת" )ַחִי"ל(.26 

לאחר שהשלימה הבריגדה את הכשרתה, נשלחה לאיטליה והספיקה להשתתף שם 

בקרבות האחרונים לפני סיום מלחמת העולם השנייה. מאנשי הבריגדה יצא חלק גדול 

ממפקדי "שירות הקשר", ולאחריו גם חיל הקשר. הקשר בבריגדה היה בעיקר קשר 

קווי וקשר איתות־ראייה, ורק לקראת סיום המלחמה צוידו היחידות במכשירי רדיו 

מסוג Single-Ended Triode( SET(, בעיקר מכשיר 18, מכשיר ת"ג )תדר גבוה( נישא 

שהפעילו אותו שני קשרים. לימים נקרא מכשיר קשר 18 )מ"ק 18(.

 Royal( על פי רשימותיו של משרד הביטחון הבריטי, 192 מתנדבי ארץ ישראל שירתו בחיל הקשר  25

.)Corps Signal

"החטיבה היהודית הלוחמת" )בקיצור: ַחִי"ל; היא כונתה גם "הבריגדה היהודית" או "הבריגדה   26

העברית"( – הוקמה במלחמת העולם השנייה כחטיבה בצבא בריטניה ביולי 1944. החטיבה הורכבה 

כולה מיהודים, בעיקר מקרב אנשי היישוב בארץ ישראל. היו בה כ־5,000 חיילות וחיילים, והיא 

נטלה חלק בקרבות באיטליה בחודשי מרס ואפריל 1945. אחר סיום המלחמה המשיכו חיילי 

הבריגדה במשימות ממשל צבאי בריטי באירופה, ובהן הושיטו סיוע רב לניצולי השואה וארגנו 

עלייתם של יהודים רבים לארץ.
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אף גם זאת, כל איש קשר בבריגדה עבר קורס נהיגה באוַפנוע כדי לשמש רץ־אוַפנוע 

בשעת הצורך. עם פירוק הבריגדה היהודית בשנת 1946, הצטרפו חייליה וקציני יחידות 

הקשר שלה ל״שירות הקשר״ של "ההגנה" והביאו מניסיונם הִמבצעי והטכני, ובכך 

תרמו להנחת היסודות לחיל הקשר בצה"ל. על פי מגמתו של דוד בן־גוריון לקדם את 

יוצאי צבא בריטניה,27 מפקדי "ההגנה" ששירתו בתור קציני קשר וַסמלי קשר בחטיבה 

היהודית הלוחמת, הם שקבעו את נוהלי העבודה במערכות הקשר, את שיטות ההדרכה 

והאימונים ואת ההפעלה המקצועית.

נאור, "המחברת השחורה של הזקן", "הארץ", 22 באפריל 2007.  27
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״שירות הקשר הארצי״ ב"ההגנה" הוקם באפריל 1937. בשנים 1945-1937 עמדו בראשו 

שני מפקדים: ִׂשמחה אבן־זוהר וירחמיאל ֶּבלקין.

ִׂשמחה אבן־זוהר )פינקלשטיין( )1992-1905( 

היה מפקדו הראשון של "שירות הקשר" ב"ההגנה" 

)מאפריל 1937 ועד פברואר 1941(.
ִׂשמחה אבן־זוהר – נולד בשנת 1905 בֵּבֶרז'ניֶצה שבאוקראינה, 

עלה לארץ ב־1925 והחל לעבוד בוועד הפועל של ההסתדרות. 

עם עלייתו ארצה הצטרף ל"ההגנה". פיקוד "ההגנה" )דב 

הוז, אליהו גולומב ושאול אביגּור( הטיל עליו את תפקיד ראש 

"שירות הקשר", נוסף על תפקידו כמזכיר טכני בוועד הפועל של ההסתדרות )ששכן 

ברחוב אלנבי 115 בתל אביב(.

באותה עת כבר היו יחידות איתות־ראייה ויחידות לטיפול ביוני דואר. אבן־זוהר הפעיל 

את "מגעי האלחוט הראשונים" לקשר בין תל אביב לירושלים ולֵחיפה, ומהן ליישובים 

העבריים בארץ. ֶהעצים את קשר הרדיו למפעל ההעפלה הימית והיבשתית ולִמבצעי "חומה 

ומגדל" )כמו העלייה לטירת צבי ב־1937 ולחניתה ב־1938(, וכן הקים קשר רדיו למוסדות 

התנועה הציונית בלונדון. הוא ארגן את תחנות השידור הראשונות של תחנת הרדיו 

המחתרתית "קול ישראל" שהחלה לשדר במרץ 1940. בראשית 1941 הוחלט ב"ההגנה" 

על הקמתו של גוף ל"שיתוף פעולה" עם הבריטים נגד הגרמנים. לגוף זה הוקמה מעבדה 

משלו לייצור ַמשדרי אלחוט, ובראשה הוצב "המהנדס" – מישה גורדין.

ב־10 בפברואר 1941 התפטר שמחה אבן־זוהר מתפקידו כראש "שירות הקשר" של 

"ההגנה" בשל התנגדותו ל"מסירת השליטה על התקשורת לגורם בריטי" על ידי הקמת 

המעבדה הנפרדת והפקעת אלחוטאים מאומנים מַמחלקת הקשר בארגון והעמדתם 

שלא בפיקוח "שירות הקשר" לפקודת "שיתוף הפעולה".28 הוא גם היה פעיל מאוד 

רוזן, "גור אריה יהודה – צופן השיתוף".  28
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באגודות לעזרת האסירים והעצירים היהודיים בשנות המנדט הבריטי; ושימש מנכ"ל 

האופרה הישראלית. רעייתו הייתה הזמרת ֵאִדיס ֶדה ִפיִליּפ.

ירחמיאל ֶּבלִקין )1965-1903(

המפקד השני של "שירות הקשר" ב"ההגנה"  היה 

)מפברואר 1941 ועד נובמבר 1945(.
ירחמיאל בלקין – נולד ברוסיה הלבנה ועלה לארץ ב־1921. 

בשנת 1939 מּונה לחבר מטכ"ל ״ההגנה״, ובשנת 1940 מּונה 

לשלישו הצבאי של יעקב דורי )ראש המטה הכללי של ״ההגנה״ 

עד שנת 1945(. בפברואר 1941 מונה למפקד הקשר ב"ההגנה" 

לאחר שהתפטר שמחה אבן זוהר. בלקין חילק את פעילות הקשר ל"שני שירותים": 

שירות רדיו בפיקוד מישה גורדין ושירות שעסק ביתר תחומי הקשר – בפיקודו של צבי 

לוין )"צ'רלי"(. בתקופת "שיתוף הפעולה" ייצרה מעבדתו של גורדין כשישים מכשירי 

אלחוט מסוג "מזוודה"29 עבור הבריטים ומכשירים אחרים לרשת "אבינועם", לרשת 

"תמר" ולרשת "גדעון".

"המוסד לעלייה ב", שהתנתק מ"שירות הקשר" עוד בזמנו של אבן־זוהר, הרחיב 

באותה עת את פעילויותיו והקים תחנות גם בערים המרכזיות של אירופה ובִנמליהן 

במסגרת מערכת "הגדעונים". בשנת 1948, עם הקמת צה"ל, שימש ֶּבלקין מפקד חיל 

הציוד והאספקה וראש ענף התקציבים. השתחרר בשנת 1952 בדרגת אל"ם. לאחר 

שחרורו שימש קצין הּכנסת הראשון מ־1952 עד 1953 וסמנכ"ל משרד מבקר המדינה.

מנובמבר 1945 ועד תחילת 1949 היה ראש "שירות הקשר" יעקב )"יאן"( ינאי 

)ינובסקי(, לימים המפקד הראשון של חיל הקשר. עיסוקו העיקרי היה הכנת תשתית 

קשר, אשר לימים שימשה את "שירות הקשר הארצי" במהלך מלחמת העצמאות.

"מזוודה" – כינוי למכשיר אלחוט תוצרת "שירות הקשר" ב"ההגנה", בתחום 6.5-3 מה"ץ; רוזן   29

ונגל, שבעים שנות חיל הקשר והתקשוב, 34.
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זלמן כהן
זלמן כהן )1975-1905( – נולד בווילנה, ובהיותו בן 15 הצטרף 

ל"שומרים" בה )חוג צופים בתנועת הנוער הציונית "השומר 

הצעיר"(. בשנת 1922 תרגם את כתב המורס לעברית, וכינה אותו 

"אלפא־ביתא של מורזה". הוא חילק גלויות ועליהן סימני המורס 

בין מתפללי בית הכנסת בווילנה כדי להתרים כספים לטובת קיבוץ 

בית אלפא של "השומר הצעיר", שנוסד באותה שנה.

עלה ארצה בשנת 1923, התנדב ל"ההגנה" והיה בוגר קורס המפקדים הראשון 

של "ההגנה" בשנת 1925. הוא היה מדריך הקשר הבכיר ב"ההגנה". באוגוסט 1928 

התגייס ל"חיל הספר של עבר הירדן" ושם השתלם ועסק באיתות. עבר קורס אלחוט 

ב"ֵחיל הְסָפר של עבר הירדן" והוצב כאלחוטן בנהריים; ומאוחר יותר פעל כאלחוטן 

ביריחו והגיע גם לצפת ולצידון. ב־1931 הוצב בראש פינה והדריך את בחורי "ההגנה" 

כקשרים בדגלים ובמורס. בסוף אותה שנה השתחרר מחיל הספר והתמנה לאחראי 

לקשר האיתות מחדרה וצפונה.

הוא היה המדריך הראשי בקורס איתות הראייה הארצי הראשון שנערך בתל אביב 

ב־1934 ומפקד קורס האלחוטנים הראשון בשנת 1937, שנערך ב"בית האדום" ברחוב 

הירקון בתל אביב בהשתתפות 25 חניכים. במרס 1937 השתתף בדיון ארצי על בעיות 

האלחוט ב"ההגנה", שנערך בראשות שאול מאירוב. בסיומו הוקצב למהנדס מישה 

גורדין )ראו להלן( תקציב של 50 ַלא"י לקניית חלפים ולבניית ַמשדר רדיו.

ד"ר צבי לוין )"ַצ'רלי"(
צבי לוין – היה יד ימינו של זלמן כהן. בשנת 1929 התגייס 

לַמחלקת המקשרים בתל אביב )ה"פופסיקים"( והפך למפקד 

הפלוגה. בשנת 1931 לימד בגוש דן קורס לאיתות־ראייה, ולאחר 

מכן – קורס למדריכי קשר. ב־1933 הופיע בהרצאה על נושאי 

קשר לפני השתלמות מפקדי "ההגנה" ביער חולדה. לוין הופקד 
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על מערך איתות הראייה של "ההגנה" בתחנות, החל בחדרה, המשך בתל אביב וכלה 

בבאר טוביה )שהייתה הקצה הדרומי של ההתיישבות של היהודים באותה עת(.

בשנת 1934 יצא ללימודים, ובשנת 1937 חזר בעל תואר ד"ר לחקלאות. אחר שובו 

פעל לצידו של שמחה אבן זוהר כמפקד הקשר הקונוונציונלי )מוסכמי( )איתות־ראייה, 

טלפונים, יוני דואר וכד'(. ביקש להתגייס לצבא בריטניה וללמוד שם קשר, אך ִמפקדת 

"ההגנה" דרשה ממנו להישאר ולהדריך. היה מפקד ַמחלקת חניכי הקשר בקורס מ"מים 

בשנת 1941. הוא המשיך בפעילותו, גידל יוני דואר ואף הפעיל שובך יוני דואר על גג 

ביתו בתל אביב )ברחוב נחמני פינת רחוב יבנה(. כמו כן, ייצר תוּפים לַכבֵלי שדה. הוא 

פרש מפעילות הקשר אחר מלחמת העצמאות.

מישה גורדין – "המהנדס הגדול"

מישה גורדין )1984-1906( – היה מהנדס בהשכלתו. למד אלקטרוניקה בטכניון, ועם 

סיום חוק לימודיו התמסר לשיפור מכשירי השקיה ורשם עשרות פטנטים בתחום. הוא 

שימש מהנדס יועץ לראש השירות בנושאים טכניים. בשנת 1936 נתבקש לבנות שני 

ַמשדרי רדיו שיוכלו לקיים קשר ביניהם. הַמשדרים הופעלו מחנות למכשירי חשמל 

ברחוב אלנבי בתל אביב מול תחנה בקיבוץ מרחביה בעמק יזרעאל.

מכאן החל עידן הרדיו ב"ההגנה". עם פרסום "הספר הלבן" בשנת 1939 הציע ראש 

"שירות הקשר", ִׂשמחה אבן־זוהר, להקים תחנת שידור שתשדר במורס להנהלה הציונית 

בלונדון ובן־גוריו אישר זאת. את הַמשדר בנה "המהנדס הגדול" )כינויו ב"ההגנה" היה 

"רחף"( בשיתוף עם מוניה אדם והופעל מ"סליק" שהוקם בקיבוץ גבת.

את התחנה הפעילה אלחוטנית המורס שרה ֶצ'רנֹומֹוֶרץ־ַּפִּפיש משנת 1939 עד 1943 

וקיבלה את השם "תחנת שרה" )ראו בהמשך(. היא העבירה את כל המידע שהגיע 

מהנהגת היישוב. בדיעבד הוברר שתחנת האזנה בריטית בעכו האזינה באופן קבוע 

לשידורים ופיענחה את כל המידע שהועבר.

בשנת 1941 בנה גורדין תחנת רדיו עבור "צבא צרפת החופשית", וזו שידרה מביתו 

של דוד הכהן )שקישר בין "ההגנה" למודיעין הבריטי( בֵחיפה, משנת 1941 ועד תום 

מלחמת העולם השנייה בשנת 1945. בתקופת "השיתוף" בין היישוב היהודי ו"ההגנה" 

לשירות המודיעין הבריטי, הפעיל גורדין את ַמעֶּבֶדת ייצור מכשירי הקשר וסיפק לצבא 

בריטניה למעלה מחמישים מכשירי "מזוודה" לפעולות מודיעין וחבלה.
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גורדין היה שותף להקמת תחנת "קול ישראל" של "ההגנה", להפעלתה ולייצור ַמשדרי 

"מזוודה" ליישובים העבריים ולמערכת ההעפלה. ביולי 1946 נשלח להצטרף למשלחת 

הרכש של "ההגנה" בארה"ב. מכיוון שלא התקבל אישור לבנות ַמשדר לצורכי משלחת 

הרכש, הופעל בפברואר 1947 קשר דו־סטרי מהארץ לניו יורק באמצעות חובבי רדיו, 

הלוא הם האחים ראובן והרמן גרוס בסטייטן איילנד,30 אך השלטונות איתרו את 

השידור מתחילתו וסגרו אותו בתוך כמה חודשים. עם שובו ארצה במלחמת העצמאות, 

התמנה גורדין לקצין הקשר הראשי של משטרת ישראל.

ַמשדר־ַמקלט "מזוודה" ששימש 

בקריית ענבים
המקור: צילמה – פנינה רוזן; 

באדיבות מוזיאון קרית ענבים.

"המהנדס הגדול" )מישה גורדין, 

מימין( ו"המהנדס הקטן" )מוניה אדם, 

משמאל(
המקור: אדם, קשר אמיץ, 93.

מוניה אדם )מלך ַזופַרנסקי( – "המהנדס הקטן"
מוניה אדם )2000-1915( – נולד ברומניה, למד אלקטרוניקה ומכניקה בטכניקום 

בִקיִשיֵנב )כיום בירת מולדובה(, ובשנת 1933 הצטרף להכשרה חלוצית של תנועת 

"גֹורדֹונָיה" ועלה לארץ ב־1935. הצטרף ל"ההגנה" בשנת 1936 והוצב ליחידת הקשר 

באיתות־ראייה ברחובות. בשלב זה הופעלו כישוריו הטכניים לחיבור משרד "ההגנה" 

ברחובות למערכת הטלפונים הארץ־ישראלית על ידי סלילת קו תת־קרקעי עד לעמוד 

טלפון והתחברות לאחד המנויים.

רוזן, גדעונים, 52.  30
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באותה עת החל להתעניין בתקשורת אלחוטית, ובשנת 1937 השתתף בהשתלמות 

ארצית בתקשורת אלחוטית שהתקיימה ב"בית האדום" ברחוב הירקון בתל אביב ואף 

הצליח לבנות ַמשדר קטן. אז הזמינו שאּול אביגּור לשמש טכנאי אלחוט בַמחלקת הקשר 

תחת פיקודו של "המהנדס הגדול" מישה גורדין, ובהדרכתו התקין אדם באוגוסט 1937 

את תחנת האלחוט המרכזית הראשונה של "ההגנה". אדם פעל בשליחויות אחדות, 

ובשנת 1941 התחיל עם פרץ רוזנברג31 להכין ִסדרת קורסים לאלחוטנים בשטח "גני 

התערוכה" בצפון תל אביב. הוא היה פעיל בהקמת ִרשתות הרדיו של הַּפלָמ"ח ושל 

ה"גדעונים" והיה ממונה על המעבדה, על הבנייה, על ההתקנה ועל התחזוקה של 

ִרשתות הרדיו. בשנת 1942 פרש מ"שירות הקשר" ועבר ל"ַתַע"ׂש".

אמנון בר־גיורא )גרצר(

אמנון בר־גיורא )2016-1923(32 – היה איש רב־פעלים בשירותי הביטחון של היישוב 

והמדינה והיה מעורב באופן אישי בכל אחת מהפעולות האלה. נולד בעיר גֶלייוויץ בגרמניה 

)כיום גִליוִויֶצה בפולין( למשפחת גֵרֵצר. בשנת 1938, כשהיה בן 15, עלה לארץ ישראל 

בגפו בסיוע התנועה הציונית של "עליית הנוער" ונקלט בקיבוץ בית זרע בעמק הירדן.

חושו הטכני של בר־גיורא בלט מייד. בשנת 1940 התגייס ל"ההגנה". הוא כתב: 

"ידעתי שקולות הרדיו קוראים לי להושיט יד למדינה שבדרך".33 מאז ועד 1974 שירת 

את המדינה ב"ההגנה", בַּפלָמ"ח, בַּפלָי"ם, בצה"ל, במשטרה ובמוסד.

פרץ רוזנברג )2008-1919( – נולד בהונגריה ולמד בגימנסיה "הרצליה"; בהיותו בן 16 החל להפעיל   31

מכשירי איתות; שימש המדריך הראשי באיתות־ראייה, ואחר כך – בקשר רדיו ובמורס; עסק 

בפיקוח על שיטות העבודה ועל הקודים; נשלח לרומניה כדי לשמש אלחוטאי באוניית המעפילים 

"ַאטָרטֹו" )מאי 1939(; הבריטים תפסו אותו אך הצליח להימלט מהם; גויס לצבא בריטניה )1942( 

והיה הצנחן הארץ־ישראלי הראשון שצנח במֹונֵטֶנגרֹו )מאי 1943(; נלחם בגרמנים לצד ִטיטֹו )מדינאי 

ומפקד צבא הפרטיזנים באירופה במלחמת העולם השנייה(.

אמנון בר־גיורא )2016-1923( – נולד בגרמניה, עלה לארץ ישראל והתגייס לַּפלָמ"ח )יולי 1944(;   32

שימש קצין קשר בגדוד השלישי בחטיבת "יפתח"; השתתף בכיבוש הגליל ובכיבוש העיר צפת; היה 

"גדעוני" בַפלָי"ם )ַּפלָמ"ח וָים( וקצין קשר של ְמחוז ירושלים במשטרת ישראל; השתתף ב"מוסד" 

בִמבצע לתפיסת אייכמן; הקים את מפעל "קרן אלקטרוניקה" באשקלון; והיה ְנשיא כבוד של 

אגודת חובבי הרדיו בישראל.

אדרת, "אלחוטאי הגנה שהתחזה לחרדי במאה שערים".  33

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%96%D7%9F
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אמנון בר־גיורא )גרצר( בתחנת חובבי הרדיו שלו
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז 

מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(. צילם: דניאל מטודי.

בתפקידיו למיניהם נדד בין ערים וארצות. בתל אביב שירת בתחנת האלחוט המרכזית 

של "ההגנה", שהוסתרה מהבריטים בתוך ִמרפאה. בקיבוץ שדות ים הפעיל את מכשירי 

הקשר שסייעו לחּבר בין אוניות המעפילים שקרבו אל החוף לאנשי הַּפלָמ"ח שקלטו 

אותם. לגליל שלח אותו בן־גוריון כדי להקים רשת תקשורת שחיברה בין יישובים 

מבודדים, ובהמשך הקים את תחנת הרדיו המחתרתית של "ההגנה" "קול הגליל", 

וזו פעלה מהרפת של קיבוץ איילת השחר. "בידדנו היטב את המקום בחבילות קש 

שמנעו מהפרות מלהשתתף בנהימת געיותיהן בשידור... היה מקום גם לאנטנה גדולה 
מספיק כדי שהשידור יישמע איכותי במיוחד".34

השידור הראשון של "קול הגליל" נפתח בשיר הַּפלָמ"ח; ניגן אותו באקורדיון גיל 

אלדמע, שהיה לימים חתן פרס ישראל לזמר עברי. לצידו שידרה בתחנה דנה כוגן, 

לימים אשת "קול ישראל" ו"רשות השידור". "העברנו דרישות שלום למשפחות ברחבי 

הארץ מהבנים ומהבנות בגליל – הכול מתחת לאפם של הבריטים שסיירו בכבישים 

במכוניות המצוידות במכשירים וניסו לגלות את את מקור השידורים.

לשמחתנו, התברר שהתחנה נקלטה ברוב חלקי הארץ ותרמה תרומה חשובה ליצירת 

קשר. דיווחנו גם על הפעולות הקרביות ושידרנו סקירה על חדשות מהעיתונים, שהגיעו 

לרפת מדי בוקר ממרכז הארץ במטוס "ַּפייֶּפר". מאותה הרפת נלקחו באחד הימים ְמָכֵלי 

חלב, ששימשו את "טייסת הגליל" של "שירות האוויר" ב״ההגנה״ להפצצה אווירית. 

שם.  34
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אמנון בר־גיורא התנדב באותו יום להחליף טייס־ִמשנה, שלא התייצב למשימה, אף 

שהיה חסר הכשרה בַטִיס. הוא עלה בלוויית טייס על מטוס "ַּפייֶּפר", שיצא להפציץ 

את בניין המשטרה בבית שאן, שעליו השתלטו ערבים.

בירושלים הוא הוצב בתחנת אלחוט שהוקמה בדירה, ששכרה "ההגנה" ממשפחה 

חרדית בלב שכונת מאה שערים. בתוך ַמקלט־רדיו גדול הותקן מכשיר אלחוט. בתוך 

ריפוד הכורסה הוחבאו אוזניות, ספרי צופן וַמפתח מורס. "לשכנים היה נדמה שבדירה 

מתנהלים חיי ִשגרה של משפחה חרדית. הם לא שיערו שמאחורי הווילונות המוגפים 

רכון אלחוטן לאורך כל שעות היממה על ַמשדר מורס ואוזניות".35 בבקרים עשה דרכו 

לבית הסוכנות היהודית כדי לאסוף את המברקים שהמתינו לו שם: "הייתי יוצא את 

הבית כאחד האברכים הממהרים לתפילה, בכובע שחור, כיאה לבן 'מאה שערים'. בבגדיי 
הכהים עשיתי דרכי בסמטאות השכונה, מתחזה לחבר באחת מחצרות הרבנים".36

יום אחד המתין לו מברק שהורה לו לסגור את התחנה ולעזוב בהקדם מחשש 

שעלו הבריטים על עקבותיה. במלחמת העצמאות היה קצין הקשר של חטיבת "יפתח" 

וחטיבת "עודד". אחרי המלחמה שירת בתפקיד קצין קשר במחוז ירושלים של משטרת 

ישראל והקים את יחידת ההאזנה האזרחית של המשטרה. כאיש מילואים שימש קצין 

קשר לִמבצעים מיוחדים במלחמת סיני ובמלחמת ששת הימים. ברבות הימים היה 

יו"ר אגודת חובבי הרדיו בישראל.

שם.  35

שם.  36
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קשר איתות־ראייה בעלייה להתיישבות

הקשר בין יישובי היהודים בארץ ישראל התקיים באיתות־ראייה. בארכיון הציוני 

מופיעה מפת איתות־ראייה מיוני 1940, המציינת קשר ממעלה החמישה לנגבה, לרחובות, 

לירושלים, לבית וגן, לתל אביב ולכַפר חיים. כמו כן, מוזכרות התקשרויות מזיכרון 

יעקב לתל אביב ולאחוזה בכרמל, וכן מהכרמל לקריית מוצקין ולכפר החורש ומכפר 

החורש לצפת. עורקי איתות אלה היו מוסכמים עם השלטון הבריטי ונועדו לשמש 

לאזעקה עם הופעת צנחני אויב.

קיבוץ טירת צבי עלה על הקרקע ב"חומה וִמגדל"37 ב־30 ביוני 1937, וברשות 

המתיישבים היו ַזרקור )למתן סימונים למרחקים גדולים(, פנס ליּוָקאס, הליוגרף ודגלי 

איתות. הקיבוץ, כאשר הותקף ב־28 פברואר 1938, קוים בו הקשר באמצעות פנס, 

אך הפנס נופץ מכדורי האויב, ואז נפסק הקשר עם ִמפקדת הגוש לשעה וחצי. במרס 

1938 סיימה ַחבַרת הקיבוץ סבינה אונא קורס אלחוטני מורס, וחודש אחרי כן הותקן 

במקום מכשיר קשר ברדיו של "ההגנה". באוגוסט 1942 הוצב במקום מכשיר רדיו של 

המשטרה הבריטית, והפעילו – הנוטר יוסף רוזנפלד לקשר ברשת הצפון של הבריטים.

קיבוץ חניתה עלה על הקרקע ב־21 במרץ 1938. מפקד העלייה היה יעקב דורי, 

והַקשר היה נפתלי רז )"נפתא"(. מכשיר הרדיו הגיע רק אחר שבועיים! לפיכך, כל 

"חומה וִמגדל" – כינוי לִסדרת ִמבצעים להקמת יישובים חקלאיים יהודיים מבוצרים בארץ ישראל   37

בימי מאורעות התרצ"ו-התרצ"ט )1939-1936( ומעט לאחריהם. הִמבצעים נועדו לקּבוע "עובדות 

בשטח" ולהרחיב את גבולות ההתיישבות העברית לקראת קביעת שטח המדינה בעתיד. הוקמו 53 

יישובים, בעיקר קיבוצים, מכל ִזרמי ההתיישבות. היישובים הוקמו במהירות רבה )לרוב במהלך 

יום אחד(, וחומרי הגלם הוכנו מראש. בליל ההקמה הוקם ִמגדל וסביבו חומת מגן ומכאן מקור 

השם.
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הקשר היה הודות לאיתות־ראייה, תוך שימוש בפנס איתות מיוחד, שבנה בטכניון 

האחראי לקשר במחוז, יוסף ברץ.

ייתכן כי האיתות היה גורם עיקרי שבלעדיו לא היו קמים יישובים עבריים חדשים 

בימי המאורעות, לפניהם ואחריהם. את ערך האיתות הרגישה העיר ֵחיפה ביום העלייה 

לחניתה: מאות אנשים יצאו מהמפרץ בדרך מסוכנת, הרחק מיישוב עברי, בעצם ימי 

המאורעות, ומטרתם – להקים נקודת ְסָפר בגבולות הארץ, בין הרים אויבים. עיני 

כולם הופנו אל ההרים הגבוהים המצטיירים הרחק־הרחק באופק. והינה בשעות 

אחרי הצוהריים ִנצנץ כוכב קטן בין ההרים, נצנץ וכבה, נצנץ וכבה; פעם ארוכות 

ופעם קצרות. ויודעי דבר קראו מייד בשמחה: "חניתה מדברת!" מאותתים ב"הליו!" 

והצופים בעיר, שהבינו את שפת הקווים והנקודות, קראו באוזני הקהל המצטופף 

את המסר שהועבר: "הגענו בשלום, הקמנו מחנה, שלום לכולנו – תחי חניתה!" אכן, 

מופלאה היא שפת האיתות!

השימוש ביוני דואר

בשנת 1938 הציע אברהם עץ־הדר )חבר "ההגנה" שהיה אחראי למחלקת הַקשרים 

בירושלים( לישראל גלילי )חֵבר ֶמרכז "ההגנה" המופקד על הרכש ועל החימוש( לרּכוש 

יוני דואר ולהקים יחידה לקשר באמצעות יונים ב"ההגנה". לאחר ניסוי שנעשה ב־7 

ביוני 1939, ובו שוגרה יונה מתל אביב ונחתה בירושלים – הוצג הנושא לפני בן־גוריון, 

ובהמלצתו אושר סך 75 ַלא"י לנושא. עץ־הדר יצא לבלגייה וחזר ארצה עם 144 יונים. 

הוקמה ַמחלקת קשר־יונים, ונבנו שובכים בתל אביב, בירושלים וביישובים אחרים.

הושגה גם הסכמת השלטון הבריטי לגדל יונים ולאמנן. קשר היונים הפך לאמצעי 

מרכזי בשנים שלאחר מכן: במסעות הַּפלָמ"ח נהגו להצטייד ביוני דואר. בתום מסע 

לאּום־ַרשַרש )כיום ֵאיַלת( שוחררה יונת דואר, והיא הגיעה בשלום לשובך בכפר מנחם, 

מרחק של 240 ק"מ. ב־17 ביוני 1946 יזם הַּפלָמ"ח ִמבצע, ששמו "ליל הגשרים", הנקרא 

גם ִמבצע "מרכולת". בִמבצע פוצצו יחידות הַּפלָמ"ח בו־זמנית 11 גשרי רכבת באותו 

לילה. בפקודת הִמבצע נקּבע שלכל היחידות הִמבצעיות יצורפו יוני דואר, אך רק היחידה 

שפעלה בגשר אלנבי בפיקודו של חיים בר־לב הצטיידה בזוג יונים. במהלך נסיגה סבוכה 

וממושכת שוחררו שתי היונים. הראשונה ששוחררה בשעה 06:00 ב־17 ביוני, לא הגיעה 

לבסיסה, אך השנייה – ששוחררה ב־18 בו בשעה 05:00 – הגיעה לשובך בכפר מנחם.
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לא זו אף זו, במוָצֵאי יום הכיפורים, 6 באוקטובר 1946, הוקמו 11 יישובים בצפון 

הנגב. לחלק מגרעיני ההקמה חולקו שתיים־שלוש יוני דואר כדי לדווח על העלייה 

על הקרקע. קבוצת "בארי" שחררה שתי יונים אחרי העלייה על הקרקע, אך הן לא 

חזרו. קבוצת "קדמה" שחררה תחילה יונה אחת בידיעה על סכנה של פריצה בריטית 

להיאחזות, ואחר כך שחררה עוד יונה, משחלפה הסכנה. שתי היונים הגיעו עם המסר 

לשובך בכפר מנחם. בשאר היונים לא נעשה שימוש.

אברהם עץ־הדר מטפל ביונים על האונייה בדרכן לארץ ישראל
המקור: אברהם עץ־הדר, יונת‑הדאר; התצלום – באדיבות בנו, דני עץ־הדר.

קשר טלפוני

על רשת הטלפונים של הדואר המנדטורי הוקמה רשת טלפוניה ייעודית בהכוונת 

"ההגנה" ומהנדסי הטלפונים היהודים )שהיו אנשי "ההגנה"(. הרשת שולבה ברשת 

האזרחית ושירתה את "ההגנה" ואת מערכת המגן העברית; לדוגמה, בנתניה הקים 

את הרשת המהנדס יששכר בורשטיין; ברעננה – מר בלוך, וכן במקומות אחרים 

במרחבי ההתיישבות היהודית. רשת זו שימשה לקשר המתמיד והשוטף של מערך 
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"ארגון ההגנה" בתחילתו. היקף השימוש ברשת עלה באותה עת על השימוש באיתות 

הראייה והרדיו אף שפעילות הארגון הייתה חסויה גם לגופים היהודיים.

טלפונים ליישובים
בכל השנים שלאחר סיום מלחמת העולם השנייה ועד תחילת מלחמת העצמאות בוצעה 

פעילות משולבת בין אנשי שירות הקשר לבין מהנדסי ַמחלקת ההנדסה בדואר ועובדיו 

כדי לקיים קשר טלפוני ליישובים. חלק מפעילות זו נעשתה על ידי הסטת קווי דואר 

שהוקצו למפעלים וחלק על ידי קישור קווי דואר לַכבֵלי שדה שהניחו אנשי שירות הקשר. 

עם הקמת המדינה היה הקשר הקווי מרכיב חיוני וחשוב במערכת הקשר הצבאית, 
במיוחד בִמפקדות הנייחות, במוצבים, במערכי כוח אדם ובמערכים לוגיסטיים.38

מערכת קשר למטה הכללי
בתחילת 1948 הפעילו מהנדסי דואר תל אביב וטכנאי הדואר מ"הבית האדום",39 

קווים אלו:

18 קווי חוץ ב"בית האדום" עבור המטכ"ל;  •
5 קווי חוץ עבור מטה "שירות הקשר" )אלנבי 126(;  •

23 קווי חוץ ב"בית הדר" עבור אגפי המטכ"ל;  •
12+19 קווי חוץ ב"מחנה יונה" )בסיס מטכ"לי(;  •

17 קווי חוץ ב"מחנה יהושע" עבור בסיס הגיוס הארצי.  •
את קווי הטלפון, את תחנת הַמשדרים, את תחנת הקליטה ואת ִמשרד הקשר ִהפעילה 

פלוגת הקשר המטכ"לית, שהפכה לגדוד הקשר המטכ"לי, בפיקודו של סרן אברהם 

ַתנֶחלסֹון. אחריו, עד שנת 1956, כיהנו בתפקיד מפקד פלוגת קשר מטכ"ל־גדוד הקשר 

המטכ"לי: אורי גורן, ניסים )ניצ'קו( ענבי, יעקב אלמוג, אורי מנהיים ומפקדים 

אחרים. ב־19 במאי 1948 הועבר המטכ"ל לבית הבראה "תלמה" ברמת גן, ופלוגת 

הקשר עברה לבית ברחוב הקשת ברמת גן. תקן הפלוגה נקבע ל־93 קצינים וחיילים.

רוזן, התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי, 116-115.  38

גבי שריג, לקסיקון למונחי קשר, "הבית האדום" היה בניין ִמפקדת "ההגנה" ברחוב הירקון בתל   39

אביב, 274.
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ראשית תקשורת הרדיו
בסוף 1936 כונס דיון ארצי ראשון בנושא "הקשר האלחוטי",40 בראשות שאּול אביגּור 

)מראשי ארגון "ההגנה"(, ובסיום הכינוס אושר למהנדס מישה גורדין תקציב של 50 

ַלא"י לבניית ַמשדר רדיו בעל עוצמה של 20 ואט, בתחום 7 מה"ץ. באותם הימים הופעלו 

באלחוט־מורס: ִמרכזת – בתל אביב, ותחנות – בַקלָיה )צפון ים המלח(, בירושלים, 

במרחביה, באפיקים, בצפת, בכפר גלעדי ובֵחיפה; בסה"כ – שמונה תחנות.

במרס 1937 התקיים קורס האלחוטנים הראשון ב"ההגנה" בפיקודו של זלמן 

כהן ב"בית האדום", ברחוב הירקון בתל אביב, ובקורס 25 חניכים. זה היה קורס 

להסבה מקצועית של מפעילי איתות־ראייה למפעילי תקשורת אלחוטית. הקורס 

ארך שלושה ימים ונועד להכשיר מפעילים לרשת האלחוט הארצית הראשונה של 

"ההגנה". ממדריכי הקורס היו פרץ רוזנברג ואברהם גולדווסר,41 ואלה הציגו 

את נוהלי הקשר הבין־לאומיים. על חניך הקורס מוניה אדם הוטל הטיפול הטכני 

במכשור שהופעל. ב־1 בדצמבר 1937 רשם דוד בן־גוריון ביומנו שקיימות כבר 12 

תחנות קשר אלחוט; באוקטובר 1938 כבר היו 34 תחנות "אל חטא" )שם הקוד 
לתחנות הרדיו של "ההגנה"(.42

בשנת 1941, כאשר היה חשש לפלישת חיילי גרמניה הנאצית לארץ ישראל, התקיים 

בהסכמת שלטונות המנדט הבריטי קורס אלחוטנים עבור רשת ריגול וחבלה.43 רשת 

פעילות ראשונית לבניית מכשירי אלחוט ולקיום קשר אלחוטי יזמו ב־1935 ישראל דוסטרובסקי   40

)לימים נשיא מכון ויצמן( ויקותיאל פקטה )לימים מנהל ביה"ס לבזק(. קוימו התקשרויות מירושלים 

לסדום.

אברהם גולדווסר – התגייס ל"ההגנה" )1934( וצורף למחלקה בפלוגת הנוער שעסקה באיתות־ראייה.   41

בהמשך חויל לנוטרות, ופעמיים בשבוע נשלח להדריך באיתות־מורס את הנוטרים בשכונת אגרו־בנק 

)כיום חֹולֹון(. לאחר שמּונה למפקד הכיתה הראשונה, שכונתה "אחי־נדב", זו התחילה להכשיר עצמה 

במקצוע האלחוט )1936(; העביר קורס לאלחוט ב"בית האדום" עם פרץ רוזנברג )1938(.

גבי שריג, מקראות קשר.  42

רוזן, גדעונים, 24.  43
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זו הייתה אמורה להיות מופעלת בפיקודו של משה דיין בעת פלישת הגרמנים לארץ 

ישראל. הקורס נפתח ב־26 בספטמבר 1941 בִביתן בלגייה ב"יריד המזרח" ליד נמל 

תל אביב, והוכשרו בו 19 חניכים. את מכשירי הקשר סיפק שירות הקשר של "ההגנה" 

שייצר במיוחד עבור התוכנית 60 מכשירי רדיו "מזוודה", ואת ההכשרה המקצועית 

באחזקתם למדו החניכים בבית הספר המקצועי "ַמקס ַפיין" בתל אביב. כאשר עברה 

סכנת הפלישה, צורפו רוב החניכים לרשת ה"גדעונים".

משתתפי הקורס לאלחוטאים ב"יריד המזרח"
המקור: אדם, קשר אמיץ, 222.

הפריצה למחנה המעפילים בעתלית
ב־10 באוקטובר 1945 פרץ הגדוד הראשון של הַּפלָמ"ח בפיקודו של נחום שריג לעתלית. 

בפעולה זו הופעלו שני מכשירי רדיו נישאים מתוצרת מחתרתית בטכניון והגיעו 

לַּפלָמ"ח מיחידת הקשר של מחוז ֵחיפה. ַאחד האלחוטנים היה מייק הררי. הקשר 

לא פעל וחלק מהאנטנה אבד.

הקשר מג'ֹוַעַרה ומֵעין השופט
בראשית ההתיישבות התקיים קשר גלוי בלילה בפנס, וביום – בהליוגרף. היה גם מכשיר 

קשר במחתרת, ונתן צור היה האחראי לו. זה היה עניין "סודי ביותר", ואפילו מי שהיו 
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במקום אז, לא ידעו על קיום תחנה של "ההגנה" בג'וערה.44 עמדנו בקשר איתות עם 

תחנות בעמק – עם קיבוץ שריד ועם כפר החורש. בתרגיל אחד הצלחנו להתקשר לצפת 

בצפון ולפתח תקווה בדרום. הבריטים ידעו על קיום התחנות, אך לא יכלו לתּפוס אותן. 

היינו צריכים להיות זהירים מאוד. עם תחילת מלחמת השחרור הציבו אותי באופן 

קבוע ליד מכשיר הקשר. הקשר היה עם תחנת הצפון, המרכזית בקריית עמל וגם עם 

המרכז כמו קודם. הסתפקנו בשעות עבודה הקבועות בלבד.

קרייפין, "היה הייתה לי תחנה"; נעימה קרייפין היא חברת גרעין בקיבוץ רמת השופט, שעלה   44

כיישוב "חומה ומגדל" לג'וערה ב־5 ביולי 1937.
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"ההגנה" הפעילה ארבע רשתות רדיו:

"רשת אבינועם" – רשת ארצית שנועדה לקשר בין המטכ"ל ליישובים. בסוף שנת   •
1947 היו ברשת המורס כ־165 תחנות, ומספרן צומצם באפריל 1948 ל־64 תחנות 

במטכ"ל, בִמפקדות החטיבות ובִמפקדות הגדודים.

ִמרשם אלחוט )מורס( של ארגון "ההגנה" לרשת "אבינועם", פברואר 1947
המקור: ארכיון גבי שריג, העמותה להנצחת חללי חיל הקשר 

והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(. צייר גבי שריג.
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"רשת גדעון" – נועדה לקשר עם פעילי "ההגנה" בחו"ל שעסקו ברכש ובהעפלה   •
ועם ספינות המעפילים. היא החלה לפעול באפריל 1939 ברחבי המזרח התיכון 

והורחבה לאירופה בשנת 1945.

"רשת שרה" – החלה לפעול ביוני 1940 וקישרה בין משרדי הסוכנות היהודית   •
בירושלים למשרדי הסוכנות בלונדון ובניו יורק. את הרשת ניהל מישה גורדין.

"רשת תמר" – רשת ארצית של הַּפלָמ"ח, שהתחילה לפעול בקיץ 1942. רשת   •
"תמר" הגיעה בנובמבר 1947 לכלל של 15 תחנות במטה הַּפלָמ"ח, בבסיסי הגדודים 

ובפלוגות.

מבנה מערך הקשר של "ההגנה" 1941-1937
המקור: אדם, קשר אמיץ, 179.
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"שירות הקשר" בַּפלָמ"ח

"שירות הקשר" בַּפלָמ"ח החל להתארגן במחצית הראשונה של שנת 1941, וקצין הקשר 

הראשון היה זוניה גורן )חייט(, ֶשחזר מקורס הקשר )לא כולל אלחוט( ומּונה כאחראי 

לאמצעי הקשר של הפלמ''ח כגון: קשר היונים והקשר הטלפוני.

במרס 1942 נערך קורס הקשר הראשון של היחידה, והוא ארך חמישה שבועות; 

השתתפו בו 25 חניכים )מרביתם נשים(. בקורס נלמדו יסודות מקצוע האלחוט: קליטה, 

שידור, קודים )ַמפתח מילות שידור מוסכמות( ושיטות העבודה בתחום הקשר שהיו 

נהוגות ב"הגנה". עם סיום הקורס שבו החניכים לפלוגותיהם, ובהדרגה החלו לשמש 

בתפקידם.

הצורך בקיום אמצעי קשר תקין ושוטף בין יחידות הַּפלָמ"ח הסתמן בעיקר במחצית 

השנייה של שנת 1942, עם הגיוס המלא ועם תחילת ההתמקמות בהתיישבות העובדת. 

בתחילה עמד לרשות היחידה רק מכשיר אחד ששירת את המטה, ואילו מטות הפלוגות 

הסתייעו במכשירי קשר של "ההגנה" שנמצאו ביישובים שבהם שכנו. עם הזמן הועברו 

מכשירים גם לרשות הפלוגות וכוננה רשת האלחוט עצמאית של ה"חטיבה", שקישרה 

בין הפלוגות לבין עצמן וביניהן לבין המטה. בהתאם לנוהל שהתגבש לאחר תקופת 

ניסיון, נהגה תחנת המטה להעביר פעמיים ביום, בשעות קבועות, הודעות מהמטה 

לכל הפלוגות, לאסוף את האישורים על קבלתן ולאחר מכן לקלוט מידע מהפלוגות.

למעלה מזה, תחנת המטה האזינה ברציפות בכל שעות היום, ובמצבים מיוחדים – 

גם בשעות הלילה. עוצמת המכשירים ששירתו את התחנות הייתה מוגבלת, ואיכותם 

נמוכה. תנאי המחתרת חייבו להסוות את האנטנות ולעבוד בחדרים צרים ומחניקים. 

למרות מגבלות אלה, השכילו אנשי "שירות הקשר" להגיע לאחר זמן קצר יחסית 

לרמת יעילות סבירה, שִאפשרה לקיים מגע בין יחידות הַּפלָמ"ח הפזורות ברחבי 

הארץ ככל הנדרש.

הקורס השני לאנשי קשר בַּפלָמ"ח התקיים בראשית 1943, ובו השתתפו עשרים 

חניכים )אף כאן מרביתם נשים(; הן מוינו בקפדנות טרם קבלתן להשתלמות. מידת 

האחריות האישית הייתה ֶעקרון יסוד בבחירתם לפי שאיש הקשר נתּבע לשמור על 

סודיות מוחלטת של המידע שעבר דרכו, ולעיתים אף להסתיר את מעשיו מפני חבריו. 
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בעקבות העברת מטה הַּפלָמ"ח מֵחיפה לקיבוץ אלונים בשנת 1943, בעת הפסקת פעולות 

"השיתוף" עם בריטניה, הוחלט להפריד ולייחד את רשת הַּפלָמ"ח מרשת "ההגנה" 

שנקראה "אמנון", ולכנותה "תמר".

הצורך ברשת נפרדת נבע מתכיפות הפעילות האלחוטית של הַּפלָמ"ח ככוח מגויס 

באופן מלא, פעילות שהטילה עומס רב על רשת האלחוט של "ההגנה". אברהם ַתנֶחלסֹון 

איש קיבוץ דפנה היה אחראי להפעלת תחנת האלחוט בקיבוץ, שהוקמה במאי 1939. 

בהמשך הוא התמנה לקצין האלחוט הראשון של הַּפלָמ"ח וניהל את רשת המורס הארצית 

של הַּפלָמ"ח – רשת "תמר", ובשנת 1943 מּונה לאחראי לרדיו ולאלחוטנים בַּפלָמ"ח. 

במלחמת העצמאות מּונה למפקד הראשון של פלוגת הקשר של המטכ"ל בתל אביב.

סא"ל משה ירושלמי )"זיק"(
משה ירושלמי )1999-1917( – נולד בפולין, ובהיותו בן 17 

עלה ארצה עם משפחתו. משסיים את חוק לימודיו בגימנסיה 

"ַּבלפּור", עבד זמן־מה בעיריית תל אביב. כשהיה בן 19 התגייס 

ל"ההגנה" לַמחלקה של איתות־ראייה, ובה למד את קוד המורס. 

הדריך בקורס אלחוטנים שנערך בחולדה )1937(. פרש מעבודתו 

בעירייה והצטרף למנגנון הקבע של "ההגנה" )קיבל את הכינוי 

"זיק"( ומּונה ל"מפקח ארצי" של ִרשתות המורס בארץ )1938(; הוא היה עובר בין 

היישובים ובודק את כשירות האלחוטנים ואת הציוד של עובדי רשת "אבינועם". 

בתפקיד זה היה כפוף ישירות לראש "שירות הקשר".

בשנת 1941 הדריך בשני קורסים לאלחוטני מורס, שהתקיימו ב"יריד המזרח" בתל 

אביב )בתקופת שיתוף הפעולה עם הבריטים(, ובשנת 1943 הדריך בקורס אלחוטנים 

במושב ִּביַתן ַאֲהֹרן. במאי 1945 נקרא לשאּול אביגּור )ראש "המוסד לעלייה ב"(, וזה 

הציע לו לצאת לאיטליה לארגן את ענייני הקשר באיטליה, בצרפת וביוון.

משה ירושלמי שהה באירופה כמפקד ה"גדעונים" כשנה וחזר ארצה כ"גדעוני" 

באוניית המעפילים "יֹאִשָיהּו ֶוודג'וּוד" )Yoshiya Wedgewood( וקיבל את הפיקוד על 

רשת "גדעון" ועל אלחוטני ההעפלה. בתחילת 1949 קרא יעקב ינאי )"יאן"( לסרן משה 

ירושלמי כדי להקים את שירות התקשורת לחוץ לארץ )ַתַח"ל(, שירות שנועד לאפשר 

קשר רדיו בין מדינת ישראל לשגרירויותיה ברחבי העולם. ירושלמי המשיך לשמש 

מפקד ַתַח"ל כשלושים שנה ופרש בדרגת סא"ל בראשית שנות ה־70.
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אל"ם אורי גורן )גולדבליט(
אורי גורן )2017-1926( – נולד במושב נחלת יהודה, התנדב 

ל"ההגנה" בשנת 1943 ושירת במשטרת היישובים העבריים. 

1946 גויס  1945 נשלח לקורס אלחוטנים. בפברואר  במאי 

ל"מוסד לעלייה ב" וניהל מחנות מעפילים, פיקד על ספינת 

המעפילים "ַלטרּון" וסייע בארגון מעפילי "ֶאקסֹודּוס". עד 

יוני 1948 היה ממונה על רשת "גדעון" באירופה ועסק ברכש 

ובהברחת נשק ותחמושת לארץ.

בדצמבר 1948 נשלח לקורס קצינים ובסיומו – לקורס קציני קשר בבה"ד 7. התמנה 

לסגן מפקד בה"ד 7, ולאחר מכן למפקד בה"ד 7. 

בשנת 1955 חזר לשרת בִחי"ק כקצין הדרכה. שירת כקצין קשר של חטיבת "גולני" 

ושל חטיבת הצנחנים. בשנת 1958 סיים את בית הספר לפיקוד ולמטה של צה"ל ונתמנה 

לקצין הקשר של פיקוד המרכז. בשנת 1962 הקים את היחידה הטכנולוגית של חיל 

המודיעין ושימש )עם הפסקה ללימודים בחו"ל(, מַפקדה. לאחר שחרורו בדרגת אל"ם, 

היה בין מקימי חברת ECI )חברת אלקטרוניקה לישראל( ושימש מנכ"ל החברה. הוא 

גם נמנה עם מקימי חברת SCITEX )חברה למכונות דפוס דיגיטלי(, ובשנת 1999 היה 
בין מקימי מיזם "עתידים".45

מיזם "עתידים" נוסד בהובלתם של רא״ל שאול מופז, התעשיין איתן ורטהיימר וביוזמתו של   45

תא"ל אבנר ברזני. התוכנית מאפשרת לצעירים מובילים מהפריפריה להשתלב בליבת הביטחון, 

הכלכלה והחברה של מדינת ישראל על ידי חינוך למצוינות ולמנהיגות וכן – ללמוד לימודי טכנולוגיה 

ומדעים.
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מאז ומעולם שירות הנשים היה מאתגר בשורות אנשי הקשר. תחילת דרכן הייתה 

במחתרות ובתנועות המרי, בארגונים הצבאיים )ַּפלָמ"ח, ֵאֶצ"ל, ֶלִח"י, "ההגנה" ביחידת 

הקשר של ההגנה – ה"גדעונים"(, ובהמשך – בחיל הקשר; בחיל הקשר והאלקטרוניקה; 

בחיל הקשר, האלקטרוניקה והַמחשבים; ועד ימינו, בחיל הקשר והִתקשּוב. בשירות 

הנשים נקשרו מעשי גבורה, למשל:

פרּומָקה ּפלֹוטִניצִקי
פרּומָקה ּפלֹוטִניצִקי )1943-1914( – נולדה בּפלֹוטִניָצה ליד ִּפינסק, הייתה ַחבַרת 

תנועת "דרור" והשליחה הראשונה ששבה מהמזרח לגטו ורשה, לאחר דיון סוער שבו 

התעקשה למלא את המשימה למרות הסכנה. היא יצאה כקשרית בשליחות התנועה 

לכל שטחי פולין הכבושה )כולל לוַורֵתָגאּו(, והייתה הקשרית הראשונה שהגניבה נשק 

לגטו ורשה. ִארגנה בֶּבנִדין שבפולין את המחתרת ודחתה את ההצעה לצאת לארץ 

ישראל כדי להעביר ידיעות על הנעשה מחשש שייראה כאילו נטשה. נפלה בבונקר 

)ִמבצֹור( בגטו ֶּבנִדין ב־3 באוגוסט 1943.

פרּומָקה השתתפה במרד גטו ורשה והנהיגה את המרד בגטו ֶּבנִדין.
המקור: ויקיפדיה, תחת הערך "פרּומָקה ּפלֹוטִניצָקה".

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93_%D7%92%D7%98%D7%95_%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%94
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סיפורה של "תחנת שרה"
את "תחנת שרה" סא״ל חגי גרי מתאר במצגת בֶמרכז מורשת הקשר:

עם פרסום "הספר הלבן" בשנת 1939 הוחמרה הצנזורה הבריטית על הקשר בין היישוב 

העברי למנהיגי היישוב בלונדון, ובראשם ד"ר חיים ויצמן. ראש "שירות הקשר" של 

"ההגנה", ִׂשמחה אבן־זוהר, הגה רעיון להקים תחנת שידור שתשדר במורס ללונדון וקיבל 

לכך את תמיכתו של דוד בן־גוריון. נרכש ַמשדר אותו הרכיבו מישה גורדין ומוניה אדם, 

ונבנה "סליק" )מחסה מוסתר( בקיבוץ ְגַבת במסווה של בור ספיגה. מעל פתחי הִאוורור 

של הבור נבנה שובך יונים לצורך הסתרת הפעילות. נבנתה אנטנה שחילה )טלסקופית( 

מצינורות מתכת. את האנטנה הרימו באמצעות ידית מיוחדת לגובה של 18 מטר.

את התחנה הפעילה חברת הקיבוץ והקשרית המוערכת שרה ֶצ'רנֹומֹוֶרץ־ַּפִּפיש. מדי 

לילה היא הרימה בכוחות עצמה את האנטנה, הזיזה את דלת הביטחון לסליק, שידרה 

במורס את החומר שהגיע מהנהלת היישוב )לפעמים 15-10 דפים(, ובארבע לפנות בוקר 

הפסיקה את השידור ויצאה לחלוב את הפרות. כך נמשכו השידורים משנת 1939 ועד 1943. 

בדיעבד התברר כי תחנת ההאזנה הבריטית בעכו קלטה את כל השידורים מקיבוץ ְגַבת 

ואף פיענחה את כל החומר, ולכן לא נערך חיפוש לגילוי התחנה. התחנה שוחזרה בשנת 
2008 ונפתחה לביקור הקהל.46

שרה ֶצ'רנֹומֹוֶרץ־ַּפִּפיש מבקרת בתחנה שלה בקיבוץ גבת.
המקור: באדיבות מוזאון גבת; צילם – רון עמנואל.

גרי, "תחנת שרה – מצגת מורשת".  46
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שער ג: 1947‑1955

מלחמת העצמאות 
והקמת חיל הקשר

מלחמת העצמאות

רקע
בספטמבר 45,1939 בפרוץ מלחמת העולם השנייה, בחרו מנהיגי היישוב היהודי להימנע 

מפעילות צבאית נגד הבריטים ולהמשיך למעשה את המאבק בביטולה של התחייבות 

בריטניה להקים מדינת יהודים בדרכים מדיניות בלבד. ב־1 בפברואר 1944 הכריז 

ֵאֶצ"ל כי תמו ימי ההפוגה, וכי הוא יוזם מרד גלוי בבריטים עקב המשך התנגדותה 

של ממשלת בריטניה להציל יהודים מאירופה ולהביאם לארץ ישראל, וכן – מחמת 
המשך פעולתה לביטול הרעיון של הקמת מדינת יהודים ורדיפתם בארץ ישראל.46

ראשי היישוב ו"ההגנה" התנגדו למרד במועד זה, ותקופה מסוימת אף סייעו 

לבריטים ללכוד את אנשי הֵאֶצ"ל המעורבים.47 במאי, 1945, כשהסתיימה מלחמת העולם 

השנייה באירופה, הוסיפה ממשלת בריטניה לסרב לעליית יהודים לארץ ישראל וכפתה 

על ניצולי מחנות ההשמדה לחזור למדינות מוצאם. התוצאה מכך באוקטובר 1945 

הייתה שהסכימו כל מנהיגי היישוב היהודי להקים ארגון גג למחתרות העבריות בארץ 

ישראל הוא "תנועת המרי העברי", וגם "ההגנה" והַּפלָמ"ח הצטרפו למרד בבריטים. 

את שער ג כתב אל"ם ד"ר יעקב בעל־שם.  45

כרוז הכרזת המרד מטעם הֵאֶצ"ל פורסם ב־1 בפברואר.  46

הפעולה כונתה "הֵסזֹון", כינוי למדיניות "ההגנה", שעניינה הייתה – לכידת אנשי הֵאֶצ"ל והֶלִח"י   47

והסגרתם לידי המשטרה הבריטית.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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המורדים היהודים פתחו במסע התקפות נרחב על מוסדות השלטון ועל צבא בריטניה 
ופגעו בתשתיות חשובות. מאות רבות של חיילים בריטים נהרגו ופי כמה נפצעו.48

בריטניה תגברה את כוחותיה בארץ ישראל עד כמאה אלף חיילים – בערך חייל 

אחד לכל חמישה יהודים שחיו אז בארץ. בריטניה ניהלה מערכה כדי לדכא את המרד: 

הגּבירה את ההגנה על מחנות ועל מוסדות השלטון, הקימה מחסומי ביקורת, אספה 

מודיעין מוגבר לאיתור אישים ומחְסני נשק, נקטה פשיטות משטרה וצבא בכוחות 

שונים )מכיתות ועד חטיבות שלמות( על איתורים שונים או לפעמים על יישובים שלמים 

)האירוע המפורסם ביותר הוא "השבת השחורה": ב־29 ביוני 1945 פשטו הבריטים על 

27 יישובי יהודים ועצרו כ־2,700 אנשים(.

ב־1 ביולי 1946 פרשו "ההגנה" והַּפלָמ"ח מהמרד האלים וחזרו לפעולות מרי 

אזרחי )שביתות, הפגנות והפרות סדר והעפלה( ופעילות מדינית בלבד, ואילו הֵאֶצ"ל 

והֶלִח"י הוסיפו לתקוף את הבריטים ואף הרחיבו את מרחב פעולותיהם לאירופה 

בכלל, ובבריטניה עצמה, בפרט )פיצוץ בשגרירות בריטניה ברומא; משלוח מכתבי 

נפץ לבכירים בריטים; ניסיונות שכשלו לפוצץ את משרד המושבות בלונדון ואפילו 

לפגוע בפרלמנט ועוד(.

בד בבד למרד היהודים בבריטים בארץ ישראל, מרדו בבריטים גם במקומות אחרים 

ברחבי האימפריה ובראשם הודו. אחרי מלחמת העולם השנייה הייתה בריטניה במצב 

של פשיטת רגל בשל עלותה הגדולה של המלחמה; על כך נוספה העלות הכבדה של 

הלחימה במרידות באימפריה. לכן באפריל 1947 פנתה ממשלת בריטניה לארגון הבין־

לאומי החדש, שהחליף את ארגון ֶחֶבר המדינות שכשל. הארגון החדש – שמו "ארגון 

האומות המאוחדות" )אּו"ם(, והעבירה לו את ההחלטה מה לעשות בארץ ישראל. ב־20 

בספטמבר 1947 הודיעה ממשלת בריטניה, שתהיה ההחלטה של האו"ם אשר תהיה, 

בריטניה תסיג את כוחותיה מארץ ישראל. למעשה, בזאת תם המנדט הבריטי בארץ, 

אולם לא תמה הלחימה להקמת מדינת ישראל.

הִמספרים לא פורסמו באופן מסודר, אבל כנראה נהרגו כ־500 חיילים בריטים בכל שנות המרד,   48

מתחילת 1944 עד ִשלהי 1947.
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תחילת מלחמה
ב־29 בנובמבר 1947 קיבלה עצרת האומות המאוחדות )האּו"ם( החלטה, ולפיה יסתיים 

המנדט הבריטי על ארץ ישראל ויוקמו שתי מדינות, יהודית וערבית.49 אזור ירושלים 

יהיה אזור בין־לאומי. ביישוב היהודי התקבלה ההחלטה בשמחה ובריקודים, אך 

הערבים דחו אותה מכול וכול.

בעוד היהודים מורדים בבריטים, נמשכה גם הלחימה בין היהודים לבין הערבים, 

אם כי בעצימות נמוכה. החלטת האו"ם עוררה את הערבים להסלים את התקפותיהם 

על היהודים. כבר למוחרת החלטת האו"ם התרחשו כמה התקפות על יהודים ברחבי 

הארץ. ההתקפה הגדולה של הערבים ביום 30 בנובמבר 1947 היו פגיעות מחנויות 

מסחריות של יהודים ונורו יריות ממארב לעבר אוטובוס וכמה נוסעים נהרגו ונפצעו.

מאותו יום הוגברו התדירות והעוצמה של התקפות הערבים על שכונות מעורבות 

בערים ועל יישובים מבודדים. מלחמת העצמאות,50 מועד תחילתה הרשמי הוא 30 

בנובמבר 1947; היא ארכה כשנה וחצי עד לחתימת הסכם שביתת הנשק האחרון ביולי 

1949. המעבר מלחימה שוטפת נגד ערביי ארץ ישראל, מעין המשך "המאורעות" כפי 

שכונו עד אז, למלחמה – לא היה ברור למשתתפים מבחינת הלחימה עצמה. באותה עת 

נראתה כהסלמה נוספת של "המאורעות", לא שונה מהותית מההסלמות שהתרחשו 

ב־1929 וב־1936.

אולם, בהדרגה התחוור לבני הזמן שמדובר במשהו אחר, הן מדינית והן צבאית. 

כבר ב־28 בנובמבר, כשצפתה הנהגת היישוב היהודי להסלמה, החליטה לפרסם צווי 

גיוס חובה לאנשי כוחות "ההגנה". מועד ההתייצבות בצווים – 9 בדצמבר 1947. 

במהלך 1947 שקד ארגון "ההגנה" על ִסדרת תוכניות לארגון מחדש של כוחו כדי 

שיוכל להתמודד עם האתגרים שיבואו עליו במלחמה נרחבת: הקים את המטה הכללי 

הארצי; איגד את גדודי חיל השדה לארבע חטיבות מרחביות שיהיו כפופות ישירות 

למטה הכללי; בכל מרחב הכּפיף פיקודית את יחידות חיל הִמשמר למפקד החטיבה 

מלחמת העצמאות נפרסה על כל התקופה, החל במה שמכונה "מלחמת השחרור" שהייתה המלחמה   49

נגד הבריטים והסתיימה בהחלטת בריטניה לוותר על ארץ ישראל והחלטת האו"ם על חלוקת 

הארץ למדינה יהודית ולמדינה ערבית, וכלה ב"מלחמת הקוממיות", שהייתה לחימה בערבים; 

התחילה למוחרת ההחלטה באו"ם ועד לסיומה הרשמי ביולי 1949.

המקורות: צה"ל־ענף ההיסטוריה במטה הכללי, תולדות מלחמת הקוממיות; רוזן ונגל, שבעים   50

שנות חיל הקשר והתקשוב; ברנע, בשביל הארץ.
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האחראי לאותו מרחב. נקבע שכוח האדם של כל חטיבה יגויס ממרחבה, והיא תהיה 

אחראית גם להכשרתו. ארגון המטה הכללי הארצי והחטיבות היו ַאחד היתרונות 

העיקריים של היישוב היהודי מול ערביי ארץ ישראל: הוא ִאפשר לנייד כוחות ולרכז 

מאמצים על־פי הערכת מצב כוללת.

לעומת זאת, ערביי ארץ ישראל נשארו מאורגנים ב"כנופיות" של מתנדבים סביב 

מנהיגים מקומיים, וגיוסם היה גיוס מאולתר וזמני. פעמים גייסו יחידים שהתנדבו 

לפעולה או לקרב מסוים וקראו לכך "פזעא",51 ואחרי כן חזרו לבתיהם. ככל שנצבר 

כוח אדם יהודי המתגייס במהלך ֶהחודשים הבאים, החלו להקים חטיבות חדשות. 

החטיבה האחרונה, ה־12 במספר, הוקמה ביוני 1948, מעט אחרי מיסוד ארגון "ההגנה" 

כ"צבא ההגנה לישראל".

מנובמבר 1947 ובמהלך כל שנת 1948 ועד סיום מלחמת העצמאות ביולי 1949 

הפעיל "שירות הקשר" מערכות שליטה ואמצעי קשר לכל הִמפקדות והיחידות הלוחמות 

וליישובים.

הֶקֶשר בִמבצע "יהושע"
ב־30 בדצמבר 1947 קיבלה "ההגנה" בתל אביב שישה מכשירי רדיו נישאים )מ"ק 

20( ולמוחרת נערך ִמבצע "יהושע", נגד הכפר הערבי ַסַלֶמה הסמוך לשכונת התקווה. 

בִמבצע תקפו יחידות של חטיבת "גבעתי" והַּפלָמ"ח תקיפה כושלת את צפון הכפר. 

"שמחה רבה עוררה הידיעה כי לכוחות המתקדמים יצורפו גם מכשירים ניידים לקשר 

אלחוטי. זה היה קרב רב־חשיבות, ועצם הידיעה כי על הקרב ינצח המפקד באמצעות 

אלחוט נייד עודדה מאוד".52 לרשת הקשר היו חמש תחנות, ולכל מכשיר נדרשו שני 

מפעילים. באותה עת הסתיים קורס קציני קשר גדודיים ושלושה מקצינים אלו צורפו 

לִמבצע כקשרים, לפי דרישתם.

"פזעא" – אזעקה, כלומר הזעיקו מיליציות מקומיות בשלּבי המלחמה הראשונים כדי להשתתף   51

בקרבות מסוימים.

רוטשילד, הקשר במלחמת העצמאות – מקראה שלישית.  52
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שלּבי המלחמה
מלחמת העצמאות התנהלה בשני חלקים עיקריים, ולכל אחד מהם כמה שלּבים:

החלק הראשון: המלחמה בין היישוב היהודי לערביי ישראל, ולו שני שלּבים:  •
ָשָלב ראשון – היישוב היהודי במגננה.  ‡

ָשָלב שני – היישוב היהודי במתקפה על־פי תוכנית ״ד״.  ‡

החלק השני: המלחמה בין מדינת ישראל למדינות ערב, ולו שלושה שלּבים:  •
הָשָלב הראשון – פלישת ִצבאות מדינת ערב מול מגננה ישראלית.  ‡

הָשָלב השני – "קרבות עשרת הימים" בהם ִצבאות ערב וצה"ל תקפו והגנו   ‡

הדדית.

הָשָלב השלישי – ִסדרת התקפות של צה"ל, ובהן הכרעה סופית של המלחמה   ‡

וקביעת גבולות מדינת ישראל בסיומה.

בעוד התנהלה המלחמה, המשיך צה"ל להתארגן מחדש, לקלוט ציוד ואמצעי לחימה 

מגּוָונים, להקים יחידות חדשות ולפתח תורות לחימה ומסגרות לחימה חדשות. הושלם 

המעבר מהארגונים הצבאיים הבלתי־סדירים שהוקמו בתחילת המאה ה־20 כדי להגן 

על היישובים היהודיים המבודדים לארגון צבאי סדיר, המסוגל להפעיל מסגרות לחימה 

רב־חיליות בִמבצעים רב־זרועיים מורכבים. מרכיבים חיוניים בכל התהליך הזה היו 

הִמבנים הארגוניים ומערכות התקשורת שִאפשרו למפקדים לפקד ולתאם ִמבצעים 

אלו. התוצאה בוודאי לא הייתה מושלמת גם בִמבצעים האחרונים של המלחמה, אבל 

היא הייתה טובה דייה וטובה מיכולת היריבים, כולל הצבאות הסדירים של מדינות 

ערב שציידו והכשירו בריטניה וצרפת כדי לסייע להן לשלוט באימפריות שלהן.

המלחמה בערביי ארץ ישראל

הָשָלב הראשון
המעבר מלחימה שוטפת כדי להגן על היישובים ועל המשתמשים בדרכים מפני התקפות 

קטנות של ערבים )מהן התקפות להרג בלבד ומהן התקפות לשוד( למלחמה כוללת – 

לא היה ברור לרוב האנשים, למעט להנהגה הבכירה של היישוב היהודי. היה ברור 

לכול שההסלמה תהא הדרגתית בתדירות ובעוצמה משתנות, ויש צורך להעצים את 

פעולות ההגנה ואת פעולות ההתקפה הנגדיות.

השלב הראשון של המלחמה כלל רצף ניסיונות גוברים של הערבים לנתק את יישובי 

היהודים זה מזה, לשבש את החיים ביישובים או בשכונות יהודיות ובערים מעורבות 
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בירי־מנגד הולך וגובר ולהחדיר מטעני תופת לתוכם, ואפילו לכבוש יישובים קטנים 

ומבודדים. היהודים הגבירו את ההגנה על יישוביהם ועל שכונותיהם, נקטו התקפות 

תגמול ומאמצים מוגברים כדי לאפשר תנועת אנשים ומצרכים בין היישובים. התקפות 

הערבים – מטרתן הייתה לכבוש יישובים או שכונות, והן נהדפו.

המערכה הקשה ביותר הייתה "המערכה על הדרכים" – תחרות אלימה בין מאמצי 

הערבים לחסום את הקשר בין יישובי היהודים ועריהם לבין מאמץ היהודים לפרוץ 

חסימות אלה. תחילה נעו היהודים כרגיל בימי שלום – בכלי רכב יחידים, אולם בתוספת 

שומר או שומרים חמושים. אחר כך עברו לשיירות כדי להרבות את ִמספר החמושים. 

בהמשך החלו להשתמש ברכבים משוריינים כדי להגן על הנוסעים ועל המצרכים. 

הרכיבו כפות דחפור על הרכב הראשון כדי שיפרוץ ִמתרסים שהונחו בדרכם ואף 

הוסיפו סיורי מטוסים שנעו לפני השיירות כדי להתריע על מארבים הממתינים להם.

הפיקוד והשליטה על השיירות הצריך מנגנון ִמנהל נרחב והתקנת מכשירי קשר, 

לפחות בחלק מכלי הרכב בכל שיירה. בינתיים הגדילו הערבים בהדרגה את שיעור 

הכוחות המתגייסים בכל פעם כדי לחסום את הדרכים, הוסיפו מחסומים של סלעים 

והטמינו פצצות ומוקשים בדרכים ובמחסומים.

נוכחות הבריטים השפיעה גם היא על הצלחת לחימת היהודים. ככלל, המדיניות 

הרשמית של בריטניה הייתה שלא להתערב בלחימה בין היהודים לערבים אלא במקומות 

שבהם לחימה זו עלולה להשפיע על הבריטים עצמם; למשל, כשאיימו לחסום כבישים 

שהבריטים עצמם נעו עליהם או תכננו להסיג עליהם את כוחותיהם. בפועל, לפרקים 

עצרו סיורים בריטים לוחמים יהודים בשיירות או בֶעמדות הגנה יהודיות שחלשו 

על כבישים שלא היו חלק מתוכנית הנסיעות הבריטית ונטלו מהם את נשקם, ובכך 

הפקירו אותם להתקפות הערבים. ללוחמים היהודים ניתנה הוראה שלא להתעמת 

עם הבריטים שכן ההערכה הייתה שכל עימות כזה עלול לעורר את הבריטים ליזום 

פעולות עוצמתיות נגד היהודים, ולמעשה תועיל לערבים יותר מאובדן כלי נשק.

היו מפקדים בריטים שאהדו את הרעיון הציוני וסייעו ליהודים – אם כי אלה 

היו המיעוט. במרץ 1948 הובהר שבהדרגה הערבים מנצחים במערכה על הדרכים כי 

יותר ויותר שיירות כשלו בפריצת המחסומים ולהגיע ליעדיהם. כמה מהשיירות הללו 

אף ספגו אֵבדות רבות מאוד; אחדות הושמדו כמעט לחלוטין )ַשיֶיֶרת יחיעם, למשל(, 

ופעמים גם שיירות שהצליחו לפרוץ ספגו נפגעים רבים. ההנהגה המדינית והצבאית 

של היישוב הסיקה שאין מנוס משינוי אסטרטגיה, היינו לעבור ממגננה למתקפה.
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הָשָלב השני ותוכנית "ד"

באמצע מרץ 1948 גובשה תוכנית המתקפה – תוכנית "ד".53 זו הייתה תוכנית המתקפה 

הראשונה שגיבשה "ההגנה"; כל התוכניות הקודמות היו הגנתיות במהותן. התוכנית 

מפרטת שתי שיטות פעולה:

הראשונה – לשנות את הארגון והמבנה של ההגנה על היישוב היהודי, ממערך קבוע   •
נגד פעולות זעירות של אויב בלתי סדיר למערך של הגנה קבועה וניידת.

השיטה השנייה – ליזום פעולות התקפיות כדי למנוע מהאויב להשיג נכסים בשטח   •
המדינה היהודית, להפעיל לחץ על אוכלוסיית האויב ולפגוע בדרכי האספקה של 

ִצבאות ערב. ההתקפה תתמקד בתפיסת בנייני משטרה, תתבסס בערים המעורבות 

)דוגמת טבריה, צפת, ירושלים, ֵחיפה ויפו(, תטיל מצור על ערי האויב )בית שאן, 

ָנְצַרת, לֹוד ועוד(, תכבוש בסיסים קדמיים של האויב )הר תבור כדוגמה( ומשלטים 

השולטם על עורקי התחבורה המרכזיים.

התוכנית עוּבדה עם מפקדי החטיבות השונות, שבהקמתן הוחל בימים ההם והגיעה 

עד לפירוט תפקידיה של כל חטיבה וחטיבה, שתפעל עם צאת הבריטים מן הארץ.

ב"פקודת אב", שהופצה ב־10 במרץ 1948, הוגדרו המטרה ודרכי הפעולות הִמבצעיות:

המטרה – השתלטות על שטחה של המדינה העברית והגנה על גבולותיה, וכן גם על גושי 

ההתיישבות והאוכלוסייה העברית שמחוץ לגבולות, נגד אויב סדיר, סדיר־למחצה וזעיר 

הפועל מבסיסים אשר מחוץ לשטח המדינה או מבסיסים הנמצאים בתוכה.

אלה דרכי הפעולות הִמבצעיות: שיפור מערכת ההגנה הקבועה – ביצור יישובים, 

תפיסת ִמשלטים, הגנה מרחבית; חסימת דרכי הגישה של האויב – תפיסת ִמשלטים על 

הדרכים, פיצוץ גשרים וחסימות הנדסיות במוקשים ובחומרי נפץ אחרים.

טיהור כפרים ערביים הנמצאים בקרבה יחסית ליישובים יהודיים   .1

דרגה מתונה – טיהור משטרתי והכנסת חיל המצב.

דרגה בינונית – פעולות ביעור והשתלטות.

דרגה חריפה – השמדת כפרים לאחר פינוי התושבים.

ויסמן ואייל, המלחמה המעצבת הראשונה; שטיפטל, תוכנית "ד" – הכנתה, עיצובה וגיבושה;   53

חסקין – תוכנית 'ד' ומשמעותה.
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התבססות בערים המעורבות – השתלטות על השירותים הממשלתיים, גירוש   .2

הערבים מהשטחים המעורבים, סגירת כל האוכלוסייה הערבית בחלק מסוים 

של העיר.

תפיסת תחנות משטרה ובסיסים בריטיים.  .3

תפיסת ִמשלטים וכיבוש כפרים ערביים כדי להשתלט על עורקי התחבורה   .4

הראשיים בארץ.

הטלת מצור על ערים ערביות.  .5

פעולות כיבוש בשטח האויב.  .6

הּכוונה העקרונית הייתה להמתין ליציאת הבריטים בטרם תופעל תוכנית "ד", אולם 

"משבר השיירות" במרץ והתמשכותה של יציאת הבריטים המדורגת הביאו לידי 

החלטה להתחיל ליישם את התוכנית כבר בתחילת אפריל. בִסדרת ִמבצעים התקפיים, 

שבכל אחד מהם רוכז כוח יהודי גדול על בסיס אחת החטיבות המרחביות, נכבשו 

יישובי ערבים ששלטו על הכבישים החשובים, ובהדרגה חוברו כל יישובי היהודים 

ברצף של שטחים בשליטת היהודים. עם כל זה, בכמה מקומות, כמו בדרך לירושלים, 

לא הייתה השליטה איתנה.

הקרבות היו קשים והיו גם כישלונות, אבל עד אמצע מאי 1948 נשבר כוח הלחימה 

של ערביי ישראל. לעומת ההצלחה ברוב שטחי הארץ, נחלו היהודים תבוסה בגוש עציון, 

וארבעה יישובי הגוש נכבשו. הסיבה העיקרית לכך הייתה התערבות צבא עבר־הירדן, 

"הלגיון הערבי", שהכניסו הבריטים לארץ. לכאורה, צבא ירדן בא רק לסייע לבריטים 

בנסיגתם, אבל למעשה הצבא ִהפעיל חלק מכוחותיו כדי לסייע לערביי המקום.



לתוכנית צורפה מפה ראשית ומפות משנה, ולהלן המפה הראשית:

המפה הראשית של תוכנית "ד"
המקור: באדיבות הוצאת כרטא.



66

100 שנות קשר – שער ג

המלחמה נגד מדינות ערב
אירוע מרכזי בהקמת המדינה התרחש בֵה"א באייר התש"ח )14 במאי 1948(:

הנציב העליון הבריטי הפליג חזרה לאנגלייה. הסתיים המנדט הבריטי, ובאותו   •
יום הכריזה "מועצת העם" על הקמת מדינת יהודים.54

בישיבה חגיגית של מועצת העם הכריז דוד בן־גוריון על ייסוד מדינת ישראל.   •
ההכרזה התקיימה בתל אביב מכיוון שעדיין התנהלו קרבות על הדרך לירושלים.

גוש עציון נכנע – 133 איש נרצחו אחר הכניעה ו־357 נשּבו והובלו לשבי בירדן.  •

הָשָלב הראשון
השלב הראשון בחלק השני של מלחמת העצמאות היה ב־15 במאי 1948, ובו פלשו 

ִצבאות מצַרים, ירדן, עיראק, סוריה ולכאורה גם לבנון לתוך ישראל. הפלישה הייתה 

אמורה להתקיים על־פי תוכנית מתואמת ומוסכמת בין המדינות הללו, אבל בפועל כבר 

ביום הראשון החלו להתעלם ממנו. הראשון שחרג מהתוכנית היה צבא ירדן, שאמור 

היה לנוע דרך השומרון לעבר ֵחיפה, ובמקום זאת ריכז את רוב כוחותיו כדי להילחם 

על מרחב ירושלים, לכבוש אותה ולהופכה לחלק מממלכת ירדן.

כוחות עיראק כשלו בצליחת הירדן מול קיבוץ גשר, סטו דרומה ונכנסו לשומרון 

במקום צבא ירדן, אבל עצרו בטרם הגיעו לֵחיפה וגם לא ירדו מהשומרון לתוך מישור 

החוף. הסורים הסיטו את כוחותיהם מציר התקפתם המתוכנן מצפון לכינרת אל דרומה, 

ולאחר הצלחות ראשוניות בכיבוש היישובים היהודיים שממזרח לכינרת ומדרום 

לה – נבלמו הסורים בדגניה. הלבנונים, שאמורים היו לתקוף דרך ראש הנקרה ומישור 

החוף הצפוני לעבר ֵחיפה, ראו ששאר הצבאות אינם מקיימים את חלקם בתוכנית 

ונמנעו מלתקוף. הם ִאפשרו לכוחות של מתנדבים ערבים לתקוף במרחב רכס רמים 

בגליל העליון, וייתכן שסייעו להם שם, אבל למעט זאת הסתפקו בהיערכות הגנתית 

בכמה מיישובי הגבול.

ביום הפלישה היו בצה"ל כשלושים אלף מגויסים בסך־הכול, מהם כשני שלישים 

בתשע חטיבות, והשאר – בִמפקדות ובֵחילות המנהלה. הכוחות הפולשים יחדיו – 

למרות זאת, כוחות הבריטים עדיין חנו במקומות אחדים ברחבי הארץ, ונוכחותם המשיכה להפריע   54

להפעלה חופשית של כוחות ישראלים בֲאזורים מסוימים. הבריטים האחרונים עזבו את הארץ 

ב־30 ביוני 1948.
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מניינם עמד על כשלושים אלף לוחמים; הם היו מצוידים לא רק בנשק קל ובינוני 

כמו היהודים, אלא גם בעשרות טנקים ושריוניות, בתותחים ובמטוסי קרב. כוחות 

המתנדבים הערבים )בעיקר "צבא ההצלה" בפיקוד ַקאּוקִג'י( והכוחות החמושים 

של ערביי ישראל שעוד נותרו פעילים יחדיו היה מספרם כמה אלפי לוחמים. עליהם 

יש להוסיף את היכולת לגייס באופן מזדמן עשרות עד מאות תושבי כפרים ועיירות 

סמוכים לאזור קרב מסוים.

במהלך חודש של לחימה הצליחו ִצבאות ערב לנגוס שטחים מידי ישראל, אבל לא 

יותר ממובלעות רדודות. שני הֲאזורים הבעייתיים ביותר היו סביב ירושלים, ששם 

הצליח צבא ירדן לחסום את הכביש ממישור החוף לירושלים באזור לטרון ולכבוש 

את הרובע היהודי בעיר העתיקה; ובדרום הצליח צבא מצַרים לנתק בין ֶמרכז הארץ 

ליישובי הנגב היהודיים. ב־11 ביוני החלה הפסקת אש שכפה האו"ם לחודש ימים.

הָשָלב השני – "קרבות עשרת הימים"
ההפוגה הסתיימה ב־9 ביולי וכל הצדדים פתחו בהתקפות מקומיות לשיפור מצבם. 

)המצרים רימו ותקפו כבר ב־8 ביולי.( רוב התקפות הערבים כשלו, ורוב התקפות 

הישראלים הצליחו – צה"ל כבש חלקים מהגליל המערבי והגליל התחתון, הרחיב את 

פרוזדור ירושלים וכבש את המרחב בין ראש העין לפרוזדור ירושלים, כולל את רמָלה 

ואת לֹוד. אבל הוא נכשל בהדיפת הסורים מִמשמר הירדן ובהבקעת חסימת המצרים 

בין הנגב למישור החוף. ב־18 ביולי כפת האו"ם שוב הפסקת אש. הפעם הזאת לא 

נקבע משך ההפוגה.

הָשָלב השלישי – "ִמבצעי ההכרעה"
במהלך ההפוגה השנייה הוגברו המאמצים המדיניים לקּבוע סיום למלחמה. נציג 

האו"ם בארץ, הרוזן השוודי ֶּברָנדֹוט, הציע כמה חלופות לשינוי תוכנית החלוקה על־

פי המצב בשטח. בין היתר, הציע ליטול מישראל את הנגב שהובטח לה. את תוכניתו 

ביקרו קשות הן הערבים )למעט מלך ירדן עבדאללה שאמור היה להרוויח ממנה את 

השליטה על כל השטח הערבי בארץ( והן היהודים.

ב־17 בספטמבר 1948 רצחה חוליה של אנשי ֶלִח"י את ֶּברָנדֹוט לפי שהם כעסו על 

תוכניתו. הרצח לא עצר את הצעת התוכנית, וזו הפכה למדיניות הרשמית של האו"ם 

ב־20 בספטמבר. כדי לסכל תוכנית זו, הורה ראש־ממשלת ישראל, דוד בן־גוריון, לצה"ל 
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למצוא ֲאַמתלה כדי לחדש את הלחימה ולכבוש את השטחים שנלקחו מישראל כהצעת 

ֶּברָנדֹוט.

בינתיים נמשכה גם התעצמות צה"ל, ובתחילת אוקטובר 1948 כבר עמד מניין 

חייליו על כמאה אלף. כשני שלישים מהם מוצבים ב־12 החטיבות, ויש ִמגוון גדול 

של יחידות סיוע קרבי – תותחנים, הנדסה, טנקים ושריוניות, טייסות מטוסי קרב, 

מטוסי הפצצה ומטוסי תובלה )שגם הם שימשו לפעמים להפצצה(55 וספינות חמושות. 

לִצבאות ערב עדיין היה יתרון מספרי בכל תחום, אבל הם סבלו יותר ויותר ממחסור 

בחלפים לשמירת הכשירות של האמצעים הכבדים שלהם וגם ממחסור בתחמושת.

ִסדרת הִמבצעים ההתקפיים שדרש ראש הממשלה נפתחה באמצע אוקטובר 

בִמבצע "יואב". במבצע צה"ל הבקיע את חסימת המצרים והחביר את הנגב למרכז 

הארץ, כבש את באר שבע וכיתר כוח מצרי גדול במרחב ַפלּוַג'ה )פלוגות, קריית גת 

של ימינו(. זה היה הִמבצע הראשון שבו הופעלו בבת אחת כמה חטיבות תחת ִמפקדה 

פוקדת אחת; למעשה, אוגדה מאולתרת. הופעלו בו כוחות קרקע רב־חיליים – רגלים, 

טנקים, תותחנים והנדסה, ואלה קיבלו סיוע ממטוסי קרב.

ב־29 באוקטובר כבש צה"ל את כל הגליל ואף חלק מדרום לבנון, ובזאת השמיד 

סופית את כוחות הערבים בגזרה זו. בדצמבר חזר צה"ל להתמקד בדרום – כבש את 

כל מערב הנגב, חדר לסיני דרך ניצנה-אּום ַּכֶתף-אּבּו־ַעֵגיַלה, שלח פשיטות לעומק 

סיני ואיים לכתר את כל הכוחות המצריים בארץ על ידי כיבוש ֶאל־ַעִריש. בנקודה זו 

התערבה האימפריה הבריטית ואיימה לתקוף את צה"ל אם לא ייסוג מסיני. ראש 

ממשלת ישראל הורה להסיג את כוחותינו לגבול ישראל-מצרים שנקבע בהסכם בין 

האימפריה העותמנית לאימפריה הבריטית ב־1906 ושהוגדר לפי האו"ם כגבול הבין־

לאומי בין ישראל למצַרים. במרץ 1949 הושלם כיבוש מזרח הנגב והערבה עד אילת, 

כמעט ללא קרב.

חסידה פעיל
חסידה פעיל בהיותה בת 17 וחצי שירתה בתפקיד אלחוטאית. היא סיפרה על משימה 

סודית כלהלן: ב־29 בנובמבר 1947 יצאה למסע, כשלפתע המ"מ הודיע שבאו"ם 

החליטו על חלוקת הארץ ושהערבים סירבו לקבל את ההחלטה. כשחזרו לקיבוץ היא 

מטוסי תובלה גדולים הטילו חביות נפץ כשגולגלו החוצה דרך דלתותיהם.  55

חסידה פעיל – ליד 

מכשיר הקשר.
המקור: מהאוסף 

הפרטי של חסידה 

פעיל; התצלום – 

מאלבומה הפרטי.
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וחבריה, הצטיידו בחופזה בכמה דברים ונסעו לקיבוץ גברעם. 

הודיעו ממטה הפלמ"ח שמהגרעין נדרש לשלוח שתיים לקורס 

חובשים, והיא הייתה אחת מהשתיים שנבחרו.

אולם, כשהגיעו ליעד בתל אביב לחשו להם שהגיעו לקורס סודי – 

קורס אלחוט מורס. לאחר הקורס חזרו לנגב, כאלחוטאיות 

בגדוד השני של הַּפלָמ"ח שישב בקיבוץ ניר עם, קיבלו מזוודה 

סגורה, ובה מכשיר די פרימיטיבי להעברת תשדורות רצופות 

בין המטה לבין הקיבוצים.

חסידה היא אלמנתו של ההיסטוריון ד"ר אל"ם מאיר פעיל 

והייתה סופרת ופעילה בבית הַּפלָמ"ח, ציירת ופסלת.

תמונות מדברות על תקופה
המקור: מהאוסף הפרטי של חסידה פעיל ובאישורה.

למצוא ֲאַמתלה כדי לחדש את הלחימה ולכבוש את השטחים שנלקחו מישראל כהצעת 

ֶּברָנדֹוט.

בינתיים נמשכה גם התעצמות צה"ל, ובתחילת אוקטובר 1948 כבר עמד מניין 

חייליו על כמאה אלף. כשני שלישים מהם מוצבים ב־12 החטיבות, ויש ִמגוון גדול 

של יחידות סיוע קרבי – תותחנים, הנדסה, טנקים ושריוניות, טייסות מטוסי קרב, 

מטוסי הפצצה ומטוסי תובלה )שגם הם שימשו לפעמים להפצצה(55 וספינות חמושות. 

לִצבאות ערב עדיין היה יתרון מספרי בכל תחום, אבל הם סבלו יותר ויותר ממחסור 

בחלפים לשמירת הכשירות של האמצעים הכבדים שלהם וגם ממחסור בתחמושת.

ִסדרת הִמבצעים ההתקפיים שדרש ראש הממשלה נפתחה באמצע אוקטובר 

בִמבצע "יואב". במבצע צה"ל הבקיע את חסימת המצרים והחביר את הנגב למרכז 

הארץ, כבש את באר שבע וכיתר כוח מצרי גדול במרחב ַפלּוַג'ה )פלוגות, קריית גת 

של ימינו(. זה היה הִמבצע הראשון שבו הופעלו בבת אחת כמה חטיבות תחת ִמפקדה 

פוקדת אחת; למעשה, אוגדה מאולתרת. הופעלו בו כוחות קרקע רב־חיליים – רגלים, 

טנקים, תותחנים והנדסה, ואלה קיבלו סיוע ממטוסי קרב.

ב־29 באוקטובר כבש צה"ל את כל הגליל ואף חלק מדרום לבנון, ובזאת השמיד 

סופית את כוחות הערבים בגזרה זו. בדצמבר חזר צה"ל להתמקד בדרום – כבש את 

כל מערב הנגב, חדר לסיני דרך ניצנה-אּום ַּכֶתף-אּבּו־ַעֵגיַלה, שלח פשיטות לעומק 

סיני ואיים לכתר את כל הכוחות המצריים בארץ על ידי כיבוש ֶאל־ַעִריש. בנקודה זו 

התערבה האימפריה הבריטית ואיימה לתקוף את צה"ל אם לא ייסוג מסיני. ראש 

ממשלת ישראל הורה להסיג את כוחותינו לגבול ישראל-מצרים שנקבע בהסכם בין 

האימפריה העותמנית לאימפריה הבריטית ב־1906 ושהוגדר לפי האו"ם כגבול הבין־

לאומי בין ישראל למצַרים. במרץ 1949 הושלם כיבוש מזרח הנגב והערבה עד אילת, 

כמעט ללא קרב.

חסידה פעיל
חסידה פעיל בהיותה בת 17 וחצי שירתה בתפקיד אלחוטאית. היא סיפרה על משימה 

סודית כלהלן: ב־29 בנובמבר 1947 יצאה למסע, כשלפתע המ"מ הודיע שבאו"ם 

החליטו על חלוקת הארץ ושהערבים סירבו לקבל את ההחלטה. כשחזרו לקיבוץ היא 

מטוסי תובלה גדולים הטילו חביות נפץ כשגולגלו החוצה דרך דלתותיהם.  55

חסידה פעיל – ליד 

מכשיר הקשר.
המקור: מהאוסף 

הפרטי של חסידה 

פעיל; התצלום – 

מאלבומה הפרטי.
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100 שנות קשר – שער ג

לקראת סיום המלחמה והחתימה על הסכמי שביתת הנשק
בינתיים החל משא ומתן על סיום המלחמה בין ישראל למדינות ערב המעורבות:

ערביי ישראל לא שותפו במשא והמתן: מלך ירדן נטל את השליטה עליהם וקיבל 

את יהודה ושומרון, חלק מהשטח שהוקצה לערביי ישראל בהחלטת האו"ם, כחלק 

מממלכתו – ומאז האזור מכונה "הגדה המערבית של ירדן". רצועת עזה נשארה בשלטון 

המצרים, אבל בניגוד לירדן, מצַרים לא סיפחה את השטח רשמית והצהירה שהיא 

רק מחזיקה בו כפיקדון עד שתוקם מדינת ערביי ישראל. עם הקמת השלטון הבריטי 

הממוסד על ארץ ישראל, כונו הן היהודים המתגוררים בה והן הערבים – "פלסטינים", 

בהיותם תושבי "המנדט הבריטי על פלסטין". לאחר הקמת מדינת ישראל החלו 

היהודים להיקרא ״ישראלים״, ואילו הערבים אימצו כשם לאומי את השם שקראו 

להם הבריטים – ״פלסטינים״.

למחרת פלשו ִצבאות ערב הסדירים )עם כוחות שריון, ארטילריה ואוויר(. התקפות 

חוזרות ונשנות של כוחותינו על מבצר לטרון )בדרך לירושלים( הסתיימו באֵבדות כבדות. 

ל"ההגנה" היו 23 אלף איש מאורגנים ב־9 חטיבות ולאחר ִמבצע לגיוס לוחמים הוקמו 

עוד שלוש חטיבות. בסוף מאי 1948 הפעילה ישראל לראשונה ארבעה מטוסי קרב.

עם פלישת ִצבאות ערב ניטשו קרבות בכל הגזרות: שער הגולן, מסדה, ִמשמר הירדן, 

יד מרדכי, ניצנים, כפר דרום, גוש עציון. בסך הכול 14 יישובים יהודיים נפלו לידי האויב 

וחלק מיושביהם נשּבו. תל אביב וערים אחרות הופצצו מן האוויר. בין 28 לאפריל ל־29 

למאי 1948 כבשה חטיבת "יפתח" את הגליל, כולל צפת, בפיקודו של יגאל אלון.

ב־12 במאי עד 15 בו ביצעה חטיבת "כרמלי" ִמבצע "אהוד" לשחרור הגליל המערבי, 

כולל עכו. ב־28 במאי נכנע הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים. בסוף מאי ובראשית 

יוני 1948 נערכו שני ִמבצעי "ִּבן־נּון" )א וב( כדי לכבוש את לטרון ולפרוץ את הדרך 

לירושלים. הכוחות לא עלה בידיהם לכבוש את מבצר לטרון, והדרך לירושלים נשארה 

חסומה.

ב־26 במאי 1948 הפכו "ההגנה", הֵאֶצ"ל והֶלִח"י ל"צבא ההגנה לישראל". בראשית 

ההפוגה הראשונה, 11 ביוני 1948, היו בצה"ל 49 אלף איש, מהם 30 אלף בחטיבות 

הלוחמים. בתום ההפוגה הראשונה גדל מספרם ל־60 אלף, וערב ִמבצע "יואב" באוקטובר 

1948, עמד מניינם על 90 אלף.

ב־16 ביוני 1948 הוכרזה "ההפוגה הראשונה" והיא הסתיימה ב־19 ליולי 1948. 

מ־9 ביולי עד 18 בו בוצעו ִמבצע "ֶדֶקל", שבו שוחרר הגליל המערבי, וִמבצע "ְּברֹוש" 
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לבלימת צבא סוריה בִמשמר הירדן. ב־12-11 ביולי נכבשו לֹוד ורמָלה בִמבצע "דני", 

וב־17-16 בו נכשל ניסיון כוחותינו לפרוץ לעיר העתיקה בירושלים, בִמבצע "ֶקֶדם".

מועצת הביטחון של האו"ם כפתה הפוגה שנייה ב־19 ליולי 1948 וקראה לצדדים 

לשאת ולתת על שביתת הנשק, אך מדינות ערב לא נענו לקריאה זו. ב־15 באוקטובר 

1948 עד 22 בו התרחש ִמבצע "יואב", שפרץ אל הנגב. כוחותינו כבשו את באר שבע, 

ובד בבד נערך ִמבצע "ההר" שבו הורחבה שליטת צה"ל בפרוזדור ירושלים. ב־29 

באוקטובר 1948 עד 31 בו בוצע ִמבצע "חירם" להשתלטות על הגליל כולו. ב־22 בדצמבר 

1948 החל ִמבצע "חֹוֵרב" נגד צבא מצַרים, שבו כוחותינו חדרו לתוך סיני והגיעו עד 

למבואות אל־עריש.

בעקבות דרישתה של ממשלת ארה"ב הורתה ממשלת ישראל לסגת מסיני. לאחר 

משא ומתן שהתנהל בעיקר ברֹודֹוס בחסותו של מתווך האו"ם ַראלף ַּבאנץ' נחתמו 

הסכמי שביתת נשק בין ישראל לכל אחת משכנותיה. ב־24 בפברואר 1949 נחתם הסכם 

עם מצַרים, ב־23 במרץ 1949 נחתם הסכם עם לבנון, וב־3 באפריל 1949 נחתם הסכם 

שביתת נשק עם ירדן. ב־20 ביולי 1949 נחתם הסכם שביתת נשק עם סוריה, ותאריך 

זה נחשב למועד סיומה של מלחמת העצמאות של ישראל. בהסכמים אלה הותוו קווי 

שביתת הנשק שנתקיימו עד מלחמת ששת הימים.

עיראק, שמצבאה השתתף כוח משלוח במלחמה בחזית הירדנית, סירבה לחתום 

על הסכם שביתת נשק עם ישראל. הפלסטינים לא נכללו בדיונים ובהסכמים כישות 

נפרדת, אלא ייצגו אותם ירדן )תושבי יהודה ושומרון והפליטים שברחו לאזורים אלה( 

ומצַרים )תושבי רצועת עזה והפליטים שברחו 

לאזור זה(.56 

לפי נתוני המחלקה להיסטוריה57 בצה"ל, 

במלחמה זו נהרגו 4,074 חיילים וכ־2,000 אזרחים 

במהלך מלחמת העצמאות.

מראשית המנדט הבריטי על ארץ ישראל כונו כל תושבי הארץ, היהודים והערבים, "פלסטינים".   56

אחר ייסוד מדינת ישראל נקראו היהודים "ישראלים", והכינוי "פלסטינים" היה ייחודי לערביי 

ארץ ישראל.

צה"ל־ענף ההיסטוריה במטכ"ל, תולדות מלחמת הקוממיות, 370.  57

אות מלחמת הקוממיות )מלחמת 

העצמאות(
המקור: אתר משהב''ט – 

אותות מערכה.
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השנים הרזות, 1949‑1955

ישראל איבדה במלחמת העצמאות למעלה מ־6,000 איש, כאחוז אחד מכל אוכלוסייתה 

בתחילת הלחימה. בשנת 1949, משנסתיימה הלחימה, הופנה המאמץ הלאומי לתחומים 

אזרחיים: קליטת כ־750 אלף עולים מיום קום המדינה ועד סוף שנת 1955, שיכונם, 

הזנתם ומציאת עבודה עבורם, אתגרים שהובילו את ישראל ל"שנים הרזות".58 תחילה 

נראה היה שמדינות ערב קיבלו עליהן את רוע הגזרה של קיומה של מדינת ישראל, ולכן 

נושאי הצבא לא היו בראש מעייניהם של מנהיגי ישראל. בין ינואר 1951 לנובמבר 1957 

יובש אגם החולה, ואדמתו הפכה חקלאית. בשנת 1952 הוחל מפעל המים ירקון־נגב. 

בשנת 1953 נחתם "הסכם השילומים" עם גרמניה והוחל במפעל מוביל המים הארצי 

)שהופסק זמנית עקב הפרעות הסורים(. העבודה חודשה רק בשנת 1956 )והסתיימה 

בשנת 1964(. בהיערכות ישראל לקליטת העלייה, הוקמו כ־110 מעּברות, ושוכנו בהן 

כ־250 אלף נפש. אוכלוסיית הערים הגדולות גדלה מאוד )300 אלף תושבים בתל אביב־

יפו, 167 אלף נפש בירושלים(, ומבנה המשק השתנה.

מזון ומצרכים חיוניים אחרים ניתנו בקיצוב, ולחלקם צריך היה למצוא תחליפים 

כדי להתגבר על המחסור. כדי ליצור מקומות עבודה של ממש, נאלצה הממשלה להמציא 

עבודות ְדָחק ציבוריות שלא היו דרושות באמת, כדי להצדיק מתן שכר ושאנשים לא 

ֵיְשבּו ללא מעש בבתיהם. בעיה קשה במיוחד הייתה הנחלת השפה העברית כשפה 

משותפת להמוני אדם שזה מקרוב באו ודיברו שפות רבות. הם היו בעלי מנהגים 

תרבותיים מגּוָונים, ופעמים התנגשו אלה באלה ויצרו חיכוכים עקב טעויות בהבנה.

המדינה רצתה ליישב לא רק את מרכז הארץ, שלשם נמשכו העולים בשל מקורות 

פרנסה ומגורים זמינים, אלא לפזרם ברחבי הארץ, ובייחוד לאורך הגבולות כדי לסמנם 

בנוכחות אזרחית קבועה.

ֵמֵעבר לקשיי ההסתגלות העצומים, שיצר המצב והדרישות המנוגדות לכל הפעולות 

הללו, היה קושי לממנן. משום כך קוצצו כל התקציבים בתחומים האחרים ובראשם 

"השנים הרזות" – כינוי לשנים שבהן קוצץ תקציב צה"ל עקב הצורך הלאומי לטפל בעלייה ובפיתוח   58

כלכלי כולל במדינה.
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תקציב הביטחון. הקיצוץ היה לא מפני שלא היה איום ביטחוני או כי המדינאים לא 

הכירו בקיומו, אלא שהם העריכו שפחתה לעת עתה עוצמת האיום, וכי האיום הנובע 

מקליטה כושלת של העלייה וממיסוד המרכיבים האזרחיים של המדינה חמור מזה.

המחיר ששילם צה"ל על המצב האזרחי לא היה רק הקיצוץ בתקציבו, אלא גם 

בסוג ובאיכות של כוח האדם ששירת בו – רבים ממי ששירתו שנים הרבה במחתרות 

וׂשרדו את מלחמת העצמאות רצו כעת ליהנות מפרי התנדבותם ומהסכנות שחוו 

ולעבור לחיי אזרחות יצרניים. התרחשה עזיבה נרחבת של אנשי צבא מנוסים. סוגיה 

אחרת שצה"ל התמודד איתה הייתה מאבק בין אסכולות אחדות בנוגע לצורת הארגון, 

לֶהרכב הכוחות ולשיטות הלחימה שצה"ל צריך לפתח לעתיד. נהוג לתמצת מאבק 

זה כמאבק בין "הַּפלָמ"חניקים" לבין "הבריטים", בין שיטת היוזמה ורוח העשייה 

הפחות מקצועית לבין המסגרת הבירוקרטית הנוקשה המדגישה מקצועיות טכנית, 

אבל זו הפשטת יתר.

למרות התקוות לא בא השקט עם חתימת הסכמי שביתת הנשק, והלחימה נמשכה 

בעצימות נמוכה. מוביליה היו הפלסטינים שברחו )רובם( או גורשו )מיעוטם(.59 רבים 

מהם ניסו לחזור ליישובים שנטשו, מקצתם כדי לחזור ולגור בבתיהם, ורובם כדי 

לאסוף משם רכוש שנותר מאחור. מהם באו כדי לעבד את השדות שננטשו, בתקווה 

שייקבע בקרוב בהסכם שהם רשאים לחזור, וחבל שהגידולים ייהרסו בינתיים.

הסתננות תמימה זו הייתה בה גם הסתננות זדונית, שמטרתה לשדוד את היהודים 

כדי לשפר את מצבם הכלכלי של הפליטים ולנקום את ניְצחון היהודים; ואם על הדרך 

נרצחו יהודים – מה טוב. צה"ל נדרש לבלום תופעות אלה, ובהדרגה הן הפכו למשימתו 

העיקרית. הפלסטינים הובילו במספרם הרב, אבל לא היו יחידים בייזום תקריות 

אלימות בגבולות. לכל אורך הגבולות היו ויכוחים היכן בדיוק עובר קו הגבול. מעת 

לעת יזמו ִצבאות ערב תקריות גבול, אם בהחלטת הדרג הבכיר ואם בהחלטת מפקד 

מקומי, וניסו לסמן את בעלותם או לתקן את הגבול שנקבע בהסכמים על ידי ייזום 

תקריות אש.

בספירה מרבית לכל היותר 30% מהפליטים הפלסטינים גורשו בכוח. הרוב ברחו קודם שהגיע   59

צה"ל ליישוביהם, ומקצתם העדיפו לברוח אחרי שנכבשו. יתר על כן, רבים מאוד )לא ברור שיעורם( 

מהפליטים לא היו פלסטינים כלל אלא מהגרי עבודה, שבאו לארץ מרחבי המזרח התיכון כדי 

ליהנות מִׂשגׂשוגה הכלכלי. וכעת רצו לשוב לבתיהם, אך ממשלות מדינות ערב לא התירו להם 

לשוב כי ראו במחנות הפליטים כלי שימושי במאבק המדיני בישראל.
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ישראל עמדה על שלה, במיוחד בֲאזורים המפורזים בשטחה, שלפי פרשנותה את 

הסכם שביתת הנשק הוגדרו כאסורים לפעילות צבאית ישראלית, אבל הם מותרים 

לפעילות אזרחית. נמנע השימוש בקרקעות הללו על ידי אזרחי המדינות השכנות, 

שהיו רגילים לרעות בקרקע שנקבעה כישראלית או לעבדה לפני שסומן הגבול הרשמי 

החדש )למשל, החלה התקרית שהתפתחה לקרב ֵתל מּוֵטיַלה במאי 1951(. גורמי סכסוך 

נוספים היו חלוקת המים של נהר הירדן בין ישראל ללבנון, לסוריה ולירדן. לאחר פרק 

זמן קצר שבו ממשלת ישראל התירה לצה"ל הגנה בלבד מפני הפרות אלו של הסכמי 

שביתת הנשק, הגיעו לכלל דעה שאין די בהגנה והחלה להתיר )באישור פרטני( פעולות 

התקפיות, שנודעו לימים כ"פעולות התגמול" )תגובה צבאית מוגבלת על תוקפנות 

האויב כדי להשיב לו כגמולו וללמדו לקח(.

משנת 1950 ועד סוף 1955 בוצעו כ־140 פעולות תגמול. בשנת 1953 הוחלט שהפתרון 

הוא להקים יחידה ייעודית, המבוססת על מפקדים ועל לוחמים מיומנים שיוכיחו את 

יכולתם להצליח ויעבירו את הידע שלהם בהדרגה ליחידות אחרות. השיטה הצליחה 

ולאחר פרק־זמן, שבו רק יחידה זו פעלה, שולבו שוב בהדרגה עוד יחידות סדירות 

בפעולות התגמול.

בעוד הלחימה בגבולות "מבעבעת" על אש קטנה, התכוננו ישראל ומדינות ערב 

ל"סיבוב שני". אולם עד ִשלהי 1955 הוגבלה כמות הנשק שיכלו לרכוש על ידי הספקיות. 

כל ִצבאות ערב וגם צה"ל היו תלויים בהספקת נשק ממדינות "המערב", ואלה סיכמו 

ביניהן שלא לאפשר רכש רב מדיי ולשמור על איזון על־פי הערכתן את יחסי הכוחות.

בספטמבר 1955 הופר האיזון כשחתמו מצַרים וסוריה עם ברית המועצות כמה 

חודשים קודם על הסכם ראשון להספקת נשק. היא סיפקה להן את הנשק מספטמבר 

1955 באמצעות מדינת החסות שלה צ'כוסלובקיה )צ'כיה מ־1993(. מצַרים וסוריה 

קיבלו כמויות נשק שהכפיל את המצוי בידיהן. לא רק האיזון הכמותי הופר, אלא 

גם האיזון האיכותי – בין פריטי הנשק שקיבלו מצַרים וסוריה היו גם מטוסי קרב 

חדישים. אף כי הן הכחישו זאת, הסכם הרכש סיֵמן מעבר של מצַרים וסוריה למחנה 

המדינות המזדהות עם ברית המועצות במאבק העולמי בינה למחנה "המערבי". ישראל 

הצטיידה בצרפת )עימה התהדקו היחסים בשנים אלה( ב־30 מטוסי "אֹוָרָגן", 22 מטוסי 

"ִמיסֶטר", 130 טנקים קלים, 100 טנקי סּוֶּפר־ֶשרָמן ותותחי 75 מ"מ.
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ייסוד "שירות הקשר"
להלן דברי אל"ם יעקב ינאי על "שירות הקשר":

בסוף 1945 הגיעו המטה הכללי של "ההגנה" והִמפקדה הארצית לידי מסקנה שנוכח 

התפקידים העומדים בפני היישוב בארץ במלחמתו במשטר הבריטי בארץ, ובהכנת הכוח 

להתמודדות עם הערבים, יש הכֵרח בשירות קשר מודרני. בתחילת שנת 1946 הוטל על 

יעקב )"יאן"( ינאי )ינובסקי( מעובדיו הבכירים של מטה "ההגנה", לארגן מחדש את כל 

תחומי הקשר ולעמוד בראש "שירות הקשר". הוטל עליו לאחד את כל הרשתות שהיו בכל 

תחומי "ההגנה" ומחוצה לה ולהקים ארגון מאומן ומצויד המוכן לקבל עליו תפקידים 
כבדי אחריות.60

מפקד חיל הקשר הראשון – פוֳעלו, ִמפקדתו ואנשיה

אל"ם יעקב )"יאן"( ינאי )ינובסקי( )1996-1911( היה 

ראש "שירות הקשר" )מנובמבר 1945 ועד נובמבר 1949(.
כינויו ב"ההגנה" היה "שמשון".

מתפקידיו העיקריים:
ראש "שירות הקשר" ב"ההגנה" – 1948-1945.  •

עם הקמת חיל הקשר, מונה למפקדו בדרגת סא"ל –   •
.1949-1948

בשלהי שנת 1949 קודם לתפקיד סגן ראש אג"א ובפברואר 1950 הועלה לדרגת   •
אל"ם. שירת בתפקיד זה עד 1951.

מונה למשנה למנכ"ל משרד הביטחון – 1951.  •
בשנת 1952 יצא להשתלמות של שנה בארה"ב וכשחזר מונה לסמנכ"ל משרד   •

האוצר.

ראו ערך "ינאי )ינובסקי( יעקב )יאן(" בספרו של גבי שריג, לקסיקון למונחי קשר, 227.  60

https://he.wikipedia.org/wiki/1996
https://he.wikipedia.org/wiki/1911
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בשנת 1955 הקים את "המחלקה לשיפור נוף הארץ" שהפכה ל״רשות הגנים   •
הלאומיים״.

השתתפותו במלחמות:
השתתף במלחמת העצמאות בתפקיד מפקד חיל הקשר.  •

אירועים ומיזמים עיקריים בתקופתו:
נוסדו 80 תחנות מורס )רשת "אבינועם"( שקישרו בין המטה הכללי לִמפקדות   •

החזיתות.

נוסדו 18 תחנות מורס נפרדות ל"ַּפלָמ"ח" )"תמר"( ורשת )"גדעון"( ששירתה את   •
פעילי ״המוסד לעלייה ב״.

נוסד "קול ישראל" )לימים, תחנת הרדיו "תלם שמיר בועז"(.  •
אומנו אלחוטנים, נבנו מכשירי קשר, נרכש ציוד מחו"ל, גויסו בסיום מלחמת   •
העולם השנייה ַקשרים עבריים והוקמו בתי ספר ארציים לקשר בשפיים, בִביַתן 

ַאֲהֹרן ובֵשייח' מּוִניס.

הועברו אימוני הקשר לגבעת האלחוט בצריפין )בה"ד 7( בספטמבר 1948.  •
ינאי רכש באירופה בינואר 1948 4,500 מכשירי קשר, ואלה שימשו את צה"ל   •

שהוקם בעצם ימי הקרבות ואת היישוב העברי בארץ ישראל.

יעקב ינאי – נולד בפולין, עלה לארץ בשנת 1934 והצטרף ל"ההגנה". במאורעות 1936 

נפצע בפעולה. היה לעוזר מפקד "ההגנה" במחוז ירושלים והועבר למחלקת ההדרכה 

של המטה הכללי. בשנת 1940 מּונה לשליש של ראש הִמפקדה הארצית, ד"ר משה סנה. 

בנובמבר 1945 נקרא לַרָמ"א )ראש המטה הארצי של "ההגנה"(, וזה הציע לו לקבל 

עליו את תפקיד ראש "שירות הקשר". ינאי העמיד תנאי של איחוד כל פלגי שירות 

הקשר ב"ההגנה", ב"ַּפלָמ"ח )פלוגות המחץ(, בהעפלה )ה"גדעונים"(, ב"קול ישראל" 

)תחנת השידור של "ההגנה"( ובקשר של הסוכנות היהודית, וקיבל הבטחה למילוי 

דרישתו. ב־29 בנובמבר 1945 מּונה לראש "שירות הקשר" של "ההגנה". משקיבל עליו 

את התפקיד, העמיד לעצמו כמה מטרות:

לאמן מאות אלחוטנים )"ייצור המוני"( בצורה מרוכזת כדי לענות על צורכי כל   •
היחידות והשירותים.

לבנות מכשירי קשר למורס ולדיבור למרחקים מועילים )אפקטיביים(.  •



הקמת חיל הקשר

77

להקים מעבדות מודרניות בכל חלקי הארץ ובחו"ל כדי לשרת את כל היחידות.  •
לחפש ולרכז את כל כוחות הקשר שהיו קיימים ביחידות הישראליות של צבא   •

בריטניה ולחלק כוח אדם מתוך אחריות לכל השירותים.

לרּכוש ציוד קשר נייד בחו"ל לצורכי שדה.  •
להכין את השירות מבחינת כוח האדם והציוד למקרה של התנגשויות עם צבא   •

בריטניה או של כל התפתחות פוליטית אחרת.

להכניס שיטות קשר שדה ולאמן את אנשי השירות לשרת ביחידות סדירות של   •
צבא.

"

"

'
"

"7

"

"

"

מפקד
חיל הקשר

ִמבנה ָמַקשָר"ר בשנים 1949-1948
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.
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פגישת ינאי עם דוד בן־גוריון
בזיכרונותיו של דוד בן־גוריון61 אנו מוצאים דוח על פגישתו עם יעקב ינאי ב־22 באפריל 

:1947

ינאי דיווח כי ברשת הארץ 78 תחנות לשעת חירום עם מרכז בתל אביב. הקשר   •
מתנהל במורס אך מכניסים אפשרות לקשר בדיבור. סך הפעילים בשירותי האלחוט 

)רשת "אבינועם"( – 200 איש.

יעקב ינאי היה כפוף לשלוש רשויות: מטה "ההגנה", המוסד והמחלקה המדינית,   •
ונערך דיון להקמת "מוסד מרכזי" לניהול הרשת באירופה.

נרכשו בארה"ב מכשירי שדה מופעלים בסוללה, אך הם טרם הגיעו.  •
תקציב הפעילות לקשר בארץ הוא: 16 אלף ַלא"י ועוד 3,000 ַלא"י לקשר ללונדון   •

ולניו יורק. נוסף על כך הוקצבו 3,000 ַלא"י לשידורי "קול ישראל".

לקראת סוף 1947, עם ארגון הכוח הלוחם של היישוב היהודי מתוך ראיית העימות 

הצפוי עם הכרזת האו"ם על הקמת מדינת ישראל, קבע ינאי כי יש לבנות מייד ַמחלקות 

קשר חטיבתיות ולהכשיר מקצועית את המגויסים לַמחלקות אלה )כדבריו: "ייצור 

ִסדרתי" של ַמחלקות קשר(.

להלן ריאיון שהתקיים עם אל"ם יעקב ינאי62 בדבר כניסתו לתפקיד של ראש 

"שירות הקשר":

נפתלי רז: אתה נתמנית לראש "שירות הקשר" בשנת 1945; כשנכנסת לתפקיד, איזה 

שירות מצאת?

יאן: השירות לא היה מצומצם כלל. החבר'ה שהיו שם היו יוצאים מן הכלל... ישעיהו 

לביא )"אישי"(, משה "זיק" )ירושלמי(, אברהם תנחלסון ועוד. הסתייעתי בהם, ואחר 

כך מיניתי אותם לתפקידים שונים.

נפתלי: כשקיבלת עליך את התפקיד, האם הייתה רשת קשר די צנועה?

יאן: כשבאתי הייתה רשת קשר, ובה כבר 30 תחנות, בקיבוצים בעיקר.

בן־גוריון, פעמי מדינה, 176.  61

מראיינים נפתלי רז ורות פרמינגר בביתו של ינאי בשכונת "צהלה" בתל אביב, מרץ 1994. מקור   62

הריאיון: ארכיון העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – תיעוד ותיקים. המתמלל: דניאל 

רוזן; מועד התמלול: 6 בדצמבר 2020.
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נפתלי: במה ראית את עיקר משימתך?

יאן: רק, בהקמה. רציתי אותם מכיוון שהם היו הכי טובים, לא הייתה בעיה של מפקדים... 

הם היו כה מסורים זה לזה, וזה מה שאהבתי בהם. אחר כך הייתה בעיה של חוץ לארץ... 

שמאוד רצינו שזה יעבוד ויצליח. עבדנו בשביל "המוסד לעלייה ב", המוסד היה טוב 

מאוד. הם ארגנו היטב את עליית היהודים, אבל הקשר היה גרוע, ואנחנו היינו צריכים 

לסדר את זה.

נפתלי: שלוש שנים ראשונות לא היה צבא, והיית במחתרת. כל העסק הזה לא היה קל 

ופשוט?

יאן: זה לא היה פשוט. אבל זה היה בתל אביב, ומה שרצית לעשות – עשית. אני לא זוכר 

שעצרו מישהו בתל אביב. עשינו מה שרצינו. הם ]הבריטים[ היו רצים אחרינו... למשל: 

פעם אחת היו לנו שתי תחנות שעבדו ביחד, אחת בדרום ואחת ליד פתח תקווה. הן עבדו 

בבת אחת ועבדו נהדר, ומכוניות הצבא והמשטרה היו מתרוצצות מאחת לשנייה כדי 

לאתרן ושום דבר לא הועיל.

נפתלי: יחידות הַּפלָמ"ח, למשל? הכול היה סטטי? לא היה להם קשר נייד?

יאן: היה להם קשר נייד, הבה נאמר: היו אימונים על פלוגות, וכך הלאה, אבל היה די 

חלש... היה קשה עם הפלמ"ח. 1947 הייתה לי שנה די קשה כי ביליתי הרבה בחו"ל.

נפתלי: מדוע נסעת לחו"ל?

יאן: נסעתי כדי להחליף את המפקדים. לקחתי איתי את אברהם תנחלסון ואת פרץ 

ברם... ומי שעמד בראש – ראה שאני עובד ולא משחק. היו כמה אנשים שהיו ממונים על 

חו"ל כמו שאול אביגור. עשינו קורסים לאלחוט.

נפתלי: האם בין יתר המשימות שלך היה גם לרכוש ציוד?

יאן: כשנכנסתי לתפקיד, לא היה שום דבר. היה זמן, חצי שנה, שנסע מישה )גורדין( לחו"ל 

והביא כמה מכשירים, והם היו טובים מאוד, לדוגמה מ"ק 300. כשבאתי לארה"ב הלכתי 

למלון שהיה מלון "שלנו". טדי קולק היה ממונה על העניינים. הסתבכתי, הלכתי לחפש 

סחורה, ולא רצו למכור, היה קשה מאוד, לא כי אנו מישראל אלא כי רצו הרבה כסף.

אחר כך, בתוך שבוע ימים התהפך הגלגל, יכולתי לקנות כל מה שרציתי. היה ציוד נהדר. 

היינו צריכים אישור להביאו לכאן מהממשלה הבריטית. צריך היה רישיונות וחיפשנו איך 

משיגים רישיונות? היה צריך לזייף? שאלנו מי? כאן מישראל? אנשים שלא בכלל מהקשר. 

הביאו לנו כמה אנשים ולא הייתה בעיית תקציב, כי גם בסוכנות היו דברים כאלה, ופתאום 

אומר מישהו: כסף יש לך? אמרתי: אני לא יודע, אבל בן־גוריון אמר לנסוע, אז נסעתי. 
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טרם הנסיעה נכנסתי אליו )לבן־גוריון(, ואמרתי לו: סיפרו לנו מהסוכנות שקפלן ]אליעזר 

קפלן, מנהל הכספים של הסוכנות, שר האוצר הראשון של מדינת ישראל[ ישלם בעד זה. 

הוא נתן לי את כל מה שרציתי. השגתי שם ]בארה"ב[ סחורה כזו שאיש לא שמע עליה.

קולק אמר לי: "אני אחראי לכסף". טדי קולק מצא את מייק פורסטר )מיכאל יערי(. 

מייק היה אדם יוצא מהכלל, הוא היה קולונל בצי האמריקאי ואדם נפלא. אחרי חצי 

שנה בא אליי ואמר לי: "אני צריך מדים". אמרתי: "אני לא יודע אם זה מקובל, שם 

)בחו"ל( תקבל מכות..." אמר: "בחו"ל אני אסתדר. אני רוצה מדים, אני רוצה להיות, 

מה שתגיד לי." אמרתי: "רוצה להיות סגן?" אז הוא אומר: "זה נהדר." וכך גמרנו, הוא 

נהיה סגני. הוא לא העז לקרוא לי בשמי אף פעם, רק כשהיינו לבד הוא קרא לי "יאן", 

כשהיו אנשים, הוא תמיד אמר: סר... סר ותמיד סר, ותמיד עם הכבוד מהצי האמריקאי. 

בפברואר 1948, כשחזרתי ארצה, זה היה לגמרי אחרת, היה כבר מטה "שירות הקשר" 

שאנשיה עבדו מעצמם.

מינוי למפקד שירות הקשר

יאן: מי מינה אותי למפקד "שירות הקשר"? ישראל גלילי ובן־גוריון היו ממונים על "ההגנה". 

פעם אחת קרא לי ישראל גלילי )ראש המטה הארצי של "ההגנה" בשנים 1946 עד 1948( 

ואמר: "החלטנו בישיבת הִמפקדה שתעבור ל'שירות הקשר'". אמרתי: "מה לי ולזה? אני 

לא יודע מה זה קשר, וזה מקצוע שצריך לדעת". וגלילי אמר: "תן לי לדבר עם בן־גוריון".

בן־גוריון קרא לי ואמר: "מה אתה שוב לא יודע?" אמרתי: "איני יודע מהו קשר". 

הוא אומר לי: "ואם אני אומר לך שאני לוקח את זה על עצמי? האם אתה שמעת פעם 

שאני יודע לנהל ב'ההגנה'? אין אצלי 'לא יודע' אתה מנהל את זה".

בעניין רכש ציוד הקשר בארה"ב ערב מלחמת העצמאות אמר בן־גוריון: "אתה תיסע, 

תקבל כל כסף שאתה רוצה מכיוון שאנו כבר הכרנו ודיברנו איתך ויודעים שאתה לא 

זורק כסף החוצה. כמה שתרצה נספק לך, אתה תקבל את זה ממני. אני לא זוכר כמה, 

אני חושב מיליון דולר".

כך פעל הדבר בחטיבת "עציוני"
להלן סיפורו של אל"ם ד"ר יעקב בעל־שם בדבר קבלתו לקורס קציני קשר:

מתוך כיתת ִחי"ש המגויסת ששהתה ב"מושב זקנים" בכניסה לירושלים נקראו שני 

מגויסים: הלל כרמלי ואנוכי )יעקב בעל־שם( להתייצב בבניין "תנובה" לפני אריאל עמיעד. 

כאשר הגעתי לאריאל )שהיה אחרי כן הַקשָר"ר השלישי של צה"ל( בחן את גופי הרזה 

ושאל אם אוכל לשאת 20 ק"ג על הגב. אחר תשובתי החיובית הוא הכתיב לי מסמך קצר 
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בעברית כדי לבחון את שליטתי בשפה. מששוכנע הודיע לי חגיגית כי התקבלתי "לקשר", 

וכי עליי להתייצב בעוד יומיים בתחנת "אגד" כדי לנסוע לקורס קשר.

בתאריך המיועד התכנסנו כ־25 בחורים, רובם סטודנטים באוניברסיטה העברית 

בירושלים, ואוטובוס הסיע אותנו לתל אביב. ָשם הועברנו לאוטובוס אחר, אך הנהג סירב 

להגיד לנו להיכן נוסעים. רק כאשר הגענו ופגשנו ילדים משחקים, נודע לנו שאנחנו בבית 

ההבראה של קיבוץ שפיים, ששימש מקום לבית הספר לַקשרי "ההגנה", ובו התנהל גם 

קורס קציני קשר. במשך שבוע הסבירו לנו מהו תפקיד הקשר, החדירו בנו את הסיסמה: 

"המברק עבור יעבור!" ולימדו אותנו נוהל דיבור באלחוט, קצת איתות מורס, הפעלת ציוד 

איתות )דגלים ופנסים(, ובעיקר – הפעלת מכשירי הקשר שהגיעו באותה עת מארה"ב: 

מ"ק 20 הנישא ומ"ק 19 המוסע. הספקנו לקיים בקורס תרגיל אחד של קשר רדיו נייד.

בתום שבוע ההדרכה הועברה כל הקבוצה )כ־25 איש(, לקיבוץ מעלה החמישה, ושם 

עברנו אימונים משלימים וגובשנו כמחלקת הקשר, ואז גם הגיע אלינו מפקד המחלקה 

"רבי" )בוגר קורס קציני הקשר שהתקיים בשפיים(. בתום שלושה שבועות מיום יציאתנו 

לקורס הועברנו למבנה בשכונת "נווה שאנן" בירושלים ששימש בסיסנו, והוחל בהפעלתנו 

כקשרים לפעילויות חטיבת "עציוני" וגם לפעילויות הַּפלָמ"ח והֵאֶצ"ל.

בינואר 1948 הוחלט בעצה אחת עם מי שהיה מיועד לתפקיד ראש הממשלה ושר 

הביטחון, דוד בן־גוריון, שֵיֵצא אל"ם יעקב ינאי לארה"ב, ואלה דברי ינאי: "בתוך 

שלושה ימים הגעתי לניו יורק. בעזרת אנשינו בארה"ב הצלחנו בתוך שלושה שבועות 

לרכוש כמויות גדולות של מכשירי שדה ניידים, טלפוני שדה, ְּכָבלים וכו' )לפי קנה מידה 

של אז ובהתחשב בתנֵאי הרכישה הבלתי לגליים מבחינת שלטונות ארצות הברית(".63 

כל הציוד הזה נארז ונשלח ארצה בחודשים מרס־מאי 1948.

כן הוקמה רשת רכישה בכל רחבי ארצות הברית וקנדה. באחת מישיבות הממשלה 

הזמנית הזכיר ראש הממשלה דוד בן־גוריון כי הוא מלא התפעלות מפעולות חיל הקשר 

שבתוך זמן קצר ביותר רכש, ריכז והעביר ארצה את מיטב ציוד הקשר. השידור הראשון 

של ראש ממשלת ישראל בליל 15 במאי 1948 לעולם, דרך 48 תחנות שידור ברחבי 

ארצות הברית, נעשה בתחנת שירות הקשר על ידי אנשי "שירות הקשר".

רוזן ונגל, שבעים שנות חיל הקשר והתקשוב, 55-54.  63
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סיפור שידורו של דוד בן־גוריון לארה"ב, 14 במאי 1948
להלן סיפורו של אל"ם יעקב ינאי כיצד מומש שידורו של בן־גוריון בארבעים תחנות 

בארה"ב:64

את ההודעה על אישור טרומן, נשיא ארה"ב, קיבלו אנשינו שהיו בתורנות בתחנה החשאית 

ב"מחנה יונה". היא נתקבלה 5-4-3 פעמים כי לא האַמנו, ודרשנו וחזרנו אישורים לשידור. 

ב־12 בלילה נתקבלה הודעה מניו יורק כי דרשו תחנות הרדיו והיהודים שדוד בן־גוריון 

ישדר מייד לארצות הברית. התקשרתי עם ראובן שילוח... פנינו לבית בן־גוריון בׂשדרות 

הָקָק"ל, אך ּפֹוָלה הודיעה כי ב"ג שכב לישון רק לפני חצי שעה – והיא לא יכולה להעירו... 

כעבור חצי שעה שוב התקשרו מארה"ב, ואנשינו אמרו שהלחץ גדול, והתחַננו שמוכרחים 

לסדר שבן־גוריון ישדר מייד.

ינאי נסע ישר לב"ג וביקש ממנו לשדר מייד לארה"ב. ּפֹוָלה פתחה את הדלת והודיעה 

כי ב"ג ישן, ולא תיתן לו לעלות לחדרו. ינאי עלה למרות מחאותיה, עורר אותו והודיע 

לו כי ארה"ב הכירה בישראל... "באמת?" שאל וחזר ושאל בן־גוריון. לשמחתו, לא היה 

גבול. החשיתי רגע ואז אמרתי לו על השידור המבוקש ממנו.

תשובת בן־גוריון הייתה: "אם הידיעה נכונה תקבל הכול, אך הוכיח נא לי כי נתקבלה 

ההכרה. רוצה אני לראות בעיניי את המברק עם חותמת הדואר". מברק דואר לא היה, 

כמובן, קלטנו את הידיעה במכשיר שלנו. "קחני למקום שבו נתקבל". ב"ג לבש חלוק וירד 

איתי למכוניתי, ונסענו לרחוב הירקון. אמרתי לו: "למה לך לעלות חמש קומות? המתן 

כאן ואוריד לך את המברק". הורדתי לו את הפתק, שהיה כתוב בעיפרון, כפי שנרשמה 

ההחלטה כי טרומן הכיר בישראל. בן־גוריון קרא את הפתק וממש קרן. הוא ביקש לתת 

לו חצי שעה להכין את הנאום.

נסעו הוא וּפֹוָלה עימנו למחנה יונה, ושם הייתה לנו תחנה ששידרנו ממנה בַמשדר 

של קילוואט אחד... כארבעים תחנות בארה"ב עמדו בקשר וחיכו לשידור. היו לפנינו עוד 

10 דקות. חיכינו בחוץ. התחנה הייתה בצריף קטנטן בפאתי המחנה. באותה עת החלה 

הפצצת מטוסים מצריים על "שדה דב". שלושה מטוסים נפגעו על הקרקע, ובשדה היו 

הרוגים ופצועים.

ינאי סיפר: "באותו רגע נפלו הפצצות הראשונות ב'שדה דב' הסמוך. ּפֹוָלה צעקה 

"להיכנס למקלט!" שקלתי בליבי: "אם ניכנס עתה לִמקלט – נוותר על השידור!" והינה 

עוד פצצה נופלת. שמעתי קול אומר לי: "אתה תהיה אחראי למותו של ב"ג". בן־גוריון 

מתוך ארכיון גבי שריג: שידור של דוד בן־גוריון לארה"ב; סימוכין מקורי: )אא( את"ה )ארכיון   64

לתולדות "ההגנה"(, 00026/24.
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עצמו לא אמר מילה. פתאום יצא בחור מן הצריף ואמר: "מוכנים". דומני כי זו הייתה 

ההחלטה הגורלית שהחלטתי בחיי. אמרתי לב"ג: "בבקשה, אנו מַשדרים". בן־גוריון 

היה נלהב, וסיפר לשומעיו כי בעודו משדר, פצצות נופלות על תל אביב בקרבת מקום. 

המאזינים יכלו לשמוע את קול ההתפוצצויות.

ביולי 1948 פנה ראש "שירות הקשר" למטכ"ל־ֲאַג"ם ולמטכ"ל־ָמָת"ם )המחלקה לתפקידי 

מטה( והציע להפוך את "שירות הקשר" ל"חיל הקשרים" וצירף הצעת תקן )1,163 איש(.

ב־14 באוקטובר 1948 הוקם ֵחיל הקשר
שנות כהונתו של אל"ם יעקב ינאי התאפיינו בתהליך ארגוני ַמקיף – ביחידות הקשר, 

במערך הטכני, במערך ההדרכה ובהכשרת מאות מפעילים: אלחוטנים, ַצָּפ"נים, קוונים, 

עובדי ִמׂשרד קשר, מחְסנאים וטכנאים. אוחדו שיטות הקשר בחטיבות הלוחמות 

)"שיטת ההורדה"( ותקני יחידות הקשר. נקּבעו נהלים להקצאת תדרים ואותות קריאה 

למבנה הרשתות העיקריות ולהוצאת הוראות קשר. מטהו של ינאי שכן משנת 1945 

ועד אמצע אפריל 1948 בשני חדרים בבית "הֶמרכז החקלאי" )ברחוב אלנבי 126, תל 

אביב(, ולאחר מכן ב"בית הדר" ובבניין המועצה המקומית בגבעתיים, ומנובמבר 1948 

עד יולי 1949 – ביפו )ברחוב בית האשל 5, בבית אבן של 4 קומות – ראו צילום בהמשך(.

לאל"ם יעקב ינאי לא היה סגן, אך עזר לו קצין המנהלה – יצחק אלמוג )ורצמן(, 

ועליו יורחב בהמשך. ביולי 1949 הועבר מטה חיל הקשר למחנה ׁשרונה. אחת הבעיות 

שעמדו לפני ינאי הייתה התיאום עם ַמחלקת ההנדסה של הדואר, ולתקופה של שבועיים 

מ־20 במאי 1948 הוכפף "כל מנגנון הטלפונים" ל"שירות הקשר" של "ההגנה", באישור 

ראש הממשלה.

בפברואר 1949 נועד יעקב ינאי עם שר התחבורה, דוד ֶרֶמז, בנושא היחסים בין 

צה"ל לבין דואר־הנדסה )שהיה באחריות משרד התחבורה(. בפגישה סוכם שיש לשלב 

את מערכת הטלפונים הצבאית במערכת הארצית. את הנחת הְּכָבלים ואת התקנת 

ציוד הקצה אל ִמתקני צה"ל ובתוכם יבצעו טכנֵאי ַמחלקת ההנדסה של הדואר על פי 

עדיפויות שיציגו ְקצין הטלפונים הארצי ונציגיו.

ֶהסדר זה נשמר לאורך כל השנים והמלחמות. בנובמבר 1949 פרש ינאי מחיל הקשר 

ומצה"ל. בזיכרונותיו כתב: לא זכור מקרה של כישלון בגללנו. במכתב פרידה שכתב 

הרמטכ"ל, יָגֵאל ידין, לסגן־אלוף יעקב ינאי נאמר כי ינאי יכול להיות גאה בַחיִל שהקים, 

מתקופתו הראשונה ועד היום שבו נהפך לַאחד הֵחילות היעילים ביותר בצה"ל. אחר 
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פרישתו שימש ינאי סגן ראש מטכ"ל־ָאָג"א במטכ"ל, בדרגת אל"ם, ואחרי כן – סמנכ"ל 

במשרד האוצר ובמשרד הביטחון. בשנת 1955 הקים את "רשות הגנים הלאומיים". 

במסמך של "ראיה לאחור" שכתב יעקב ינאי בשנת 1971, אמר: "אפשר לסכם את 

התקופה הזו של שנתיים, מהתחלת 1946 עד התחלת 1948 כתקופת הכנת 'שירות קשר' 

מאומן ומצויד, שבלעדיו לחימה היא בלתי אפשרית". בהמשך ציין כי עד שנת 1971 

החלו ששת קציני הקשר הראשיים כולם את שירותם ב"שירות הקשר" ב"ההגנה".

תג שרוול ראשון של חיל הקשר

בניין מטה חיל הקשר ביפו, 1949
המקור: מהאוסף הפרטי של יעקב בעל־שם.
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הקשר"ר השני – פוֳעלו, ִמפקדתו ואנשיה

אל"ם יצחק אלמוג )ורצמן( )2012-1922( היה הַקשָר"ר 

השני )מנובמבר 1949 ועד אוגוסט 1954(.
עם התמנותו למפקד החיל, שונה שם התפקיד מ"מפקד חיל 

הקשר" ל"קצין הקשר הראשי" )ַקשָר"ר(.

מתפקידיו העיקריים:
החל את דרכו הצבאית כקשר ב"שירות הקשר", ולאחר   •

מכן הוכשר כאלחוטן.

בשנת 1937 התגייס ל"ההגנה" ושירת בתפקיד מפקד מחלקה ב"שירות הקשר".  •
משנת 1942 שימש ַקשָר"ג )קצין קשר גדודי( בגדוד השלישי של החטיבה היהודית 

הלוחמת וסיים את שירותו בדרגת קפטן )סרן(.

בשנת 1946, עם שחרורו מצבא בריטניה, מּונה לָשליש ְמחוז ירושלים, ולאחר שנה   •
הקים בית ספר לקשר עבור חטיבות "גבעתי" ו"קרייתי" במחנה "שרונה" בקריה. 

היה ַקשַר"ח "חטיבת גבעתי" וכינויו היה "נימשי". באותה עת הוא תיאם את 

הקשר הקווי במטה "שירות הקשר הארצי".

קצין קשר בִמבצע "הראל", בִמבצע "יבוסי" ובִמבצע "נחשון" – 1948.  •
ַקשַר"ח )קצין קשר חטבתי( "הראל" – 1948.  •

קצין ִמנהלה של חיל הקשר – 1949-1948.  •
הַקשָר"ר – 1954-1949.  •

השתחרר בשנת 1954.  •
ראש משלחת ַמשַהָּב"ט במזרח הרחוק – 1957-1954.  •

ראש ֱאֶמ"ת )לימים ״רפאל״( – 1957.  •
ראש אגף הבינוי והמשק בַמשַהָּב"ט – 1958.  •

ראש אגף האספקה וראש אגף הבינוי והמשק בַמשַהָּב"ט – 1961-1960.  •

השתתפותו במלחמות:
השתתף במלחמת העצמאות – קצין קשר בִמבצע "הראל", בִמבצע "יבוסי", בִמבצע   •

"נחשון".
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אירועים ומיזמים עיקריים בתקופתו:
הצטייד חיל הקשר בציוד קשר חדש והחליף מכשירים ממלחמת העולם השנייה   •

לציוד חדיש יותר.

הניח יסודות למערכות תקשורת מודרניות ולהכשרת כוח אדם מיומן.  •
מוסדו קורסי הקצינים של ִחי"ק.  •

מוסדו מערכות הטלגרפיה.  •
אופיינו ִמבצעית ראשוני הָרָק"שים והוכנסו לייצור בצה"ל.  •

תוכננה מערכת הְּכָבלים הטלפונית האזרחית ובוצעה בשנת 1953.  •

יצחק אלמוג – נולד בֵּבָסַרּבָיה ועלה ארצה בשנת 1933. הוא בוגר גימנסיה "הרצליה". 

בשנת 1942 היה אחד משלושת קציני הקשר הגדודיים מארץ ישראל )עם נתן קפלן 

ועם רוברט גור( שהכשירו הבריטים לתפקיד. עם הקמת החטיבה היהודית הלוחמת 

)ַחִי"ל(, מּונה לקצין קשר של הגדוד השלישי וסיים את שירותו בדרגת קפטן )סרן(.

בינואר 1948 הקים אלמוג את בית הספר לקשרי שדה לחטיבות "קרייתי" ו"גבעתי" 

בשרונה )"הקריה" של היום – המטה הכללי של צה"ל(. שם אימנו את ַקשרי הגדודים 

של שתי החטיבות בקשר אלחוטי ובקשר קווי. באביב 1948 מּונה לקצין הקשר של 

ִמבצע "נחשון".65 במאי 1948, כאשר חזר מירושלים, התמנה לתפקיד האחראי למנהלה 

ולארגון במטה "שירות הקשר" והמשיך למלא תפקיד זה במהלך מלחמת העצמאות 

עד להתמנותו למפקד הַחִיל בנובמבר 1949.

שּונה גם שם התפקיד לקצין הקשר הראשי )ַקשָר"ר(
פעילותו העיקרית של אל"ם יצחק אלמוג כַקשָר"ר הייתה ב"תקופת הצנע" של מדינת 

ישראל, כאשר פעל צה"ל עם סדר כוחות של שלוש חטיבות )"גולני", "גבעתי" וחטיבה 

7(. בתום מלחמת העצמאות הוקמו שלושה פיקודים מרחביים: פיקוד הצפון, פיקוד 

המרכז ופיקוד הדרום )תחילה כִמפקדת הדרום בקסטינה, ואחר כך כפיקוד הדרום 

בבאר שבע(. במבנה צה"ל היו שש חטיבות סדירות ושמונה חטיבות מילואים.

אלמוג יצק תרבות עבודה על בסיס שירותו כקצין בצבא בריטניה. אחת מִאמרותיו 

הייתה שתפקידו להגיד מילה אחת: "כן" או "לא", להצעות שיביאו לפניו קציני המטה. 

בעל־שם, ַקָשרים ָלך – ירושלים רבתי, 168-145.  65
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כן הנהיג דפוסי מחשבה צבאית בתכנון הקשר, עסק בהצטיידות ובתפעול של ציוד 

הקשר )בעיקרם מכשירי מלחמת העולם השנייה( ובהכשרת כוח אדם מיומן )כולל 

הכנה חילית למועמדים לקורס קצינים והשלמה בסיום הקורס(. מקיץ 1949 מוסדו 

מערכות הטלגרפיה66 לתעבורת מברקים בין הִמפקדות הנייחות של צה"ל לראשוני 

הָרָק"שים,67 אופיינו ִמבצעית והוכנסו לייצור בצה"ל. הוא שם דגש מיוחד בתכנון 

מערכת הטלפונים הנייחת בשיתוף עם דואר ישראל שהתחיל ב־1950 ובהכנת תוכנית 

שהוגשה לממשלה כדי שתכריע בחיוב על מימושה )עליה יפורט בערך אברהם זינגר(.

 מטה חיל הקשר בנובמבר 1949 בעת טקס העברת תפקיד 

ממפקד חיל הקשר לַקשָר"ר
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.

אלמוג הניח את היסודות לחיל קשר מצויד, מיומן ומודרני. מטה "שירות הקשר" 

במלחמת העצמאות היה בנוי במתכונת צבא בריטניה וכלל ְסָגן ושני ראשי אגפים: 

ִמבצעים וִמנהלה, וכל אחד מהם פיקד על ראשי מדורים. אפשר להבחין בבירור כי 

חיל הקשר, שהקימו יוצאי צבא בריטניה ובוגרי הַּפלָמ"ח, נבנה בראשיתו על פי הדגם 

והנהלים הבריטיים, אולם בתוך זמן קצר השתנה הדגם. הסיבה כרוכה, ככל הנראה, 

בהצטיידות בציוד קשר אמריקני ובהיכרות עם הגורמים המקצועיים האמריקנים.

בעניין מערכות הקשר שפעלו באותה עת ראו רוזן ונגל, שבעים שנות חיל הקשר והתקשוב.  66

"ָרָק"ש" – רכב קשר: רכב ייעודי שהותקנו בו מכשירי קשר.  67
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למעלה מזה, לאור ההכוונה הכללית של בן־גוריון שמדינת ישראל צריכה לראות 

בארצות הברית שותף אסטרטגי ממשי, ובשל הנחייתו גם בתחומים מקצועיים – קיבל 

עליו חיל הקשר את המאפיינים האמריקניים.

אנשי מפתח ויחידות ִחי"ק בתקופתו
סגן הַקשָר"ר – סא"ל מיכאל יערי, קצין התכנון – רס"ן משה )"מוסיק"( גדרון, קצין 

המודיעין והביטחון – רס"ן שאול בר־לבב, קצין הציוד והקשר – רס"ן דב תירוש, קצין 

הטלפונים – רס"ן אברהם זינגר, קצין הִמבצעים וההדרכה – רס"ן יעקב מיכאליס, 

הענף הטכני – רס"ן דני פדרבלום, קצין השלישות – סרן צבי אלכסדרוב.

מפקדי יחידות ִחי"ק-

הֶמרכז הטכני – רס"ן נפתא רז, פלוגת הקשר המטכ"לית – רס"ן אברהם תנחלסון, 

סרן אורי גורן, בה"ד 7 – סא''ל דוד חבקין, ַמקָמ"רים )משרדי קשר מרחביים( – סרן 

יצחק רוזנטל.

"

"

"7

 '

"

"

"

מבנה ָמַקשָר"ר בשנים 1954-1949 )בשנת 1950 הפך ַקשַר"ּפ לַמקַש"ּפ(
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.
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קציני ִמבצעים וסגני הַקשָר"ר

בשנות פעילותם של אל"ם יעקב ינאי כראש "שירות הקשר" ומפקד חיל הקשר ושל 

אל"ם יצחק אלמוג כַקשָר"ר, היו להם סגנים, שנקראו תחילה "קצין ִמבצעים": נתן 

קפלן )שנודע בכינויו "קפי"( היה אחד משלושת קציני הקשר הגדודיים בבריגדה 

היהודית )ַחִי"ל(, עם יצחק אלמוג ועם גרוסמן. בשנת 1949 צורף נתן קפלן לצוות 

לתכנון של צה"ל העתידי )שהקים בן־גוריון( בראשות חיים לסקוב68 ושימש מדריך 

קשר בקורס הראשון למפקדי גדודים.

מיכאל יערי )קולונל תֹוָמס פ' פֹורסֵטר( – היה קצין קשר בחיל המארינס של צבא ארצות 

הברית במלחמת העולם השנייה, לא יהודי; הגיע לארץ יום לאחר הכרזת המדינה כדי 

להשתתף במלחמת העצמאות. משלחת משרד הביטחון גייסה אותו בארה"ב כקצין 

קשר מיועד לחיל הים הישראלי. בתחילה מילא את תפקיד קצין הקשר של חיל הים, 

ובדצמבר 1948 הוענקה לו דרגת רב־סרן.

במרס 1949 עבר לשרת במטה חיל הקשר בשרונה כסגנו של יצחק אלמוג, ובפברואר 

1950 הוענקה לו דרגת סגן־אלוף. יערי היה בעל ידע ומנוסה וִהרבה לסייע ל"שירות 

הקשר" להפוך בהמשך לחיל מקצועי. במטה החיל עסק בכתיבת מערכי שיעור לקורס 

קציני הקשר )שנכתבו באנגלית ותורגמו לעברית(. הוא עסק בתכנון ובתפעול של נוֳהלי 

קשר ובתכנון ִמתקני קשר, כגון מרכז הטלפרינטר המטכ"לי. לזכותו ניתן לזקוף את 

השימוש בהוראות הקשר, את קביעת דרגות הדחיפות למברקים )בהול, מיידי, דחוף, 

רגיל( וחלק מנוהלי הדיבור ברדיו.

סא"ל דוד ניב )חבקין( )1993-1921( – נולד בִטישֹובֶצה שבפולין ועלה לארץ בשנת 1935. 

הוא שימש קצין קשר גדודי בחטיבת "גבעתי" במלחמת העצמאות. אחרי כן פיקד על 

חיים ַלסקֹוב )1982-1919( – נולד ברוסיה, עלה לארץ בשנת 1925 ולמד ב"בית הספר הריאלי"   68

בֵחיפה. התגייס ל"ההגנה" ושירת ב"פלוגות הלילה" של ִוינֵגייט. באביב 1940 התגייס לצבא בריטניה, 

ובו הגיע לדרגת רב־סרן. באוגוסט 1947 הוטל עליו לארגן מחדש את מערך ההדרכה ב"ההגנה", 

ולאחר ששירת ביחידות אחדות במלחמת העצמאות מונה אחר מלחמת העצמאות לראש מערך 

ההדרכה בצה"ל בדרגת אלוף. משנת 1951 עד 1953 שימש מפקד חיל האוויר, ולאחר שהשתלם 

בצבא בריטניה פיקד במלחמת סיני על אוגדה 77. מונה לראש המטה הכללי )ָרַמטָּכ"ל( החמישי 

של צה"ל בשנת 1958 ושירת בתפקיד זה עד שנת 1961.
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בית הספר הארצי לקשר )ממרס 1950 עד מאי 1951( ומּונה לתפקיד סגן הקשר"ר. לאחר 

שנפצע בתאונת דרכים כתב את הספר: "אנשי הפיג'מות – רשימות מבית־החולים".

סיפורם של שלושה מכלולים
תחומי העיסוק שבהם עסק חיל הקשר בתחילת הדרך נחלקו לשלושה מכלולים, והם 

מפורטים להלן.

המכלול הראשון – מכלול ביטחון הקשר
בתקופת "ההגנה" ובראשית מלחמת העצמאות השתמשו בקודי טלפונים ובשיטות 

הצפנה המבוססים על תחליפים למילים ולאותיות שבתוכן.69 חלק ניכר מהתעבורה 

היה במורס והועברה בהודעות מוצפנות ששודרו בקבוצות של חמש אותיות ונקראו 

"חמישיות". נראה כי לא הייתה הקפדה יתרה על השימוש בקודים נכונים, ולטענת 

רבים, חלק ניכר מהמידע זרם לידי הבריטים.

בסוף מאי 1948 פרסם ראש הֲאַג"ם, יגאל אלון, חוזר לכל יחידות הצבא בנושא 

ביְטחון קשר באלחוט. החוזר, שחיבר ראש "שירות הקשר", ציין כי "הוברר שיש 

לזקוף הרבה כישלונות בִמבצעים על שיחות גלויות ברדיו בין מפקדים" ופירט הוראות 

מתאימות להסתרת מידע מהאויב. בקורסים למפקדים הוקרן סרט בריטי ששמו "אדון 

מילר מודה לך", והסרט המחיש את שגיאות הביטחון האופייניות לאלחוטנים. גם 

נעשה ניסיון להשתמש במכשיר "קוד קשר 1" בשעות פעילות. באוגוסט 1948 הגיע 

איש ַמַח"ל )מתנדב חו"ל( מאיר שפירא שקיבל דרגת סגן־ראשון, והוא וסרן שאול 

בר־לבב התחילו לייצר באופן מסודר כתבי סתר וַמפתחות צופן; אז גם קוים קורס 

מפענחים ראשון בִחי"ק.

רס"ן שאול בר־לבב )לוינסון( )2010-1921( – נולד בדרום אפריקה. הוריו הקימו 

בית ספר יהודי בביתם, והוא התחנך בבית הספר הזה. בהיותו בן 16 השלים בגרות, 

ייצור מסודר של כתבי סתר וַמפתחות צופן החל בִמׂשרד קטן ברחוב ִליֶלנּבלּום בתל אביב עם   69

שלוש חיילות. עבר לגבעתיים ומשם – למחנה שרונה והתפתח ליחידה של עשרים חיילים. לאחר 

מעבר ִמפקדת הַקשָר"ר לצריפין – יחידה ייעודית שתיקרא לימים – "טופז". לצורך ייצור צופן 

ה"תשבץ" נוצר קשר עם דפוס "נחטיגל", ובד בבד נבנה מבנה מתאים בעל חלונות גבוהים ומסורגים 

)מתוך:עבודת מורשת, "ֵאִניגָמה ושיטות הצפנה", השלמה טכנולוגית 022, אוגוסט 2013(.
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החל ללמוד לתואר ראשון במגמת הוראה באוניברסיטת ֶקייּפָטאּון והצטרף לתנועת 

"ישראל הצעיר".

בשנת 1940 התנדב לצבא דרום אפריקה ושירת בתפקיד חובש חטיבתי בקרבות 

נגד האיטלקים בחּבש ]אתיופיה של היום[. אביו שימש הרב הצבאי הראשי של צבא 

דרום אפריקה, ואחר שנפגשו בקהיר, נשלח בר־לבב לקורס ַצָּפ"נים במצַרים )1943( 

והגיע לאיטליה כַסמל ַצָּפ"נים. עם סיום המלחמה חזר לדרום אפריקה, סיים את חוק 

לימודיו האקדמיים ועלה ארצה והחל לעבוד כמורה.

בשנת 1947 התגייס ל"ההגנה". באוגוסט 1948 החל לעבוד עם מאיר שפירא, ובסוף 

1948 התמנה לקצין מודיעין וביְטחון־קשר בִמפקדת הַקשָר"ר בדרגת רב־סרן והקים את 

יחידת ִּכתבי הסתר )"טופז"(. היו לו שני עוזרים: גוריון מלצר ואפרים יהוד, והאחרון 

נתמנה אחרי כן למפקד היחידה. בסוף 1953 הובא רמ"ד קורס ָּכ"ס בבה"ד 7 זיגמונט 

מנדל )"זיגי"( לשמש בתור אזרח עובד צה"ל בתפקיד סגן מפקד היחידה. בסוף 1953 

מּונה זיגמונט למפקדה. בר־לבב יצא בשנת 1953 לקורס קצינים בבה"ד 1. בהמשך עבר 

לַתַח"ל )תחנות חו"ל( והקים את תחנת הקשר במוסקווה. סיים את שירותו בסדיר 

בשנת 1955 כמפקד פלוגת הקשר המטכ"לית. עם שחרורו עבד כמנהל כוח אדם בֶחברת 

"של" הבריטית וגם יצא בשליחות בפדרציה הציונית לדרום אפריקה.

השיטה המיוחדת ללמד ַצָּפ"נים
להלן פירוט כיצד למדו להיות צפ"נים מזיכרונות ותיקים שאסף אל"ם יעקב בעל־שם:

בשנים הראשונות לקיום צה"ל הייתה נהוגה הצפנה ב"שיטה 6", המבוססת על טבלת 

החלפה רב־אלפביתית – טבלת ויז'ֶנר. פעילות בשיטה זו ִחייבה ללמד את הצפ"נים לזכור 

בעל־פה את חילופי האותיות על פי מחזוריות מסוימת )מעין לוח הכפל( כדי לאפשר הצפנה 

ופיענוח בקצב מהיר ובזמן הקצר ביותר.

לשם כך הופעלה בחיל הקשר טכניקת הדרכה ייחודית )שייתכן כי הביאה שאול בר־

לבב( כלהלן: החניכים היו יושבים בחדר אטום חלונות )מטעמי סודיות(, ולפניהם הונחו 

דפי נייר. המדריכים היו מזמרים )כן, מזמרים!( את הצירופים ואת התחליפים, והחניכים 

היו רושמים את האות המתאימה. לִזמרה הייתה ריתמיקה מיוחדת, מונוטונית, בקצב 

קבוע, שהיה משתנה במשך ההכשרה לקצבי "זמרה" מהירים יותר ויותר, כדי להגיע 

לפיענוח ולהצפנה בזמן קצר ביותר.

תהליך זה ארך כמה חודשים ושעות אחדות בכל יום. המדריכים והמדריכות )בני 

20-19(, החניכים והחניכות )בני 19-18( ישבו בחדרים אטומים ללא מזגנים בשיעורים 
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שארכו 50 דקות. כל המאמץ היה כדי להגיע למהירות ולקצב הצפנה ופיענוח מסוימים, 

במינימום אותיות משובשות. נדרשו יצירתיות וחשיבה עמוקה כדי לפתח שיטות להקניית 

מקצוע הצפ"ן והצפ"נית בחיל הקשר של אותם הימים.

בח"ק זיגמונט מנדל )"זיגי"( )2007-1928( – נולד בקָרקֹוב שבפולין ועלה לארץ ישראל 

בשנת 1943 דרך פרס והודו. התאמן בגדנ"ע בשנת 1944, ובשנת 1945 התגייס לצבא 

בריטניה, ושירת בו בתפקיד קצין קשר. בשנת 1947 התגייס לגדוד השני של הַּפלָמ"ח, 

ובגדוד שירת תחילה בתפקיד לוחם ובהמשך – בתפקידי קשר ומ"מ קצין קשר )בדרגת 

סמל( בגדוד 7 וסגן ַקשַר"ח בחטיבת "הנגב". השתתף בניסיון הכושל לכבוש את 

משטרת עיראק־סוֵויַדן, בכיבוש באר שבע וַאּבּו־ַעֵגיַלה ובמרץ 1949 – בכיבוש אילת 

עם חטיבת "הנגב".

משנת 1949 עד 1952 שימש רמ"ד ִּכתבי הסתר בִמפקדת הַקשָר"ר בדרגת רס"ל, 

ובשנת 1953 היה סגן מפקד ְמדור המודיעין והביטחון בָמַקשָר"ר.

ב־1953 השתחרר וחזר לשרת במעמד של אזרח עובד צה"ל, ומשנת 1954 ועד 1968 

שימש מפקד יחידת ִחי"ק "טופז" )"הזיגיה"(. משנת 1968 עד שנת 1976 שימש ראש 

ְמדור ביְטחון מערכות הקשר. משנת 1976 עד 1979 היה ַקַמ"ּב הצפנה, ומשנת 1979 

ועד 1982 – ַקַמ"ּב ניתוח מערכות.

משנת 1982 ועד 1993 שירת במעמד ָּבָח"ק )בחזקת קצין( – בדרגה המקבילה לסא"ל, 

בתפקיד ראש ענף התכנון ארוך הטווח )ָתָא"ט( בָמַקשָר"ר. בשנת 1993 פרש מהשירות.

נוֳהלי רישום כתבי הסתר
להלן סיפר סא"ל מרדכי פופר מזיכרונותיו בעניין רישום ִּכתבי סתר:

לב ליבו של מערך הייצור וההפצה של כתבי הסתר ביחידת "טופז" )"הזיגיה", על שם 

זיגי מנדל( היה פלוגת הרישום, בפיקודו המסור של רס"ן רפי חכים. נדרש רישום מדויק 

לפָרֵטי פרטים של ַמפתחות, סיוּוגים, ִמספרי עותקים, תוקף, מלאים, מועדי הפצה ומועדי 

השמדה. ִמספר העותק המסופק ליחידה מסוימת חייב להיות זהה בכל משלוח; למשל, 

אם קיבלה חטיבה מסוימת כל הזמן עותק 8, אסור היה שיועבר אליה במקרה עותק 7. 

לניהול פעילות זו נדרשו אנשים דייקנים )"יקים"(: קפדנים, סבלנים ובעלי יכולת לשבת 

שעות רבות ולנהל רשימות בניירת, בטבלאות, בהשוואות ובבדיקות.

בראש קבוצה זו של רס"ל־רס"רים בצבא הקבע עמד כאמור רפי חכים, שניצח על 

כל מה שיוצר ביחידת "טופז" והופץ ליחידות: קודים המוניים – קוד "גזית", שירדו 

לעיתים עד לרמות החיילים בשטח; וכתבי סתר תקופתיים שלכל אחד מהם היה תאריך 
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כניסה ותאריך יציאה מתוקף. בגמר השימוש כל כתב סתר הושמד, ונרשם דּוח השמדה 

באחריות קציני הקשר ביחידות, דּוח שנשלח לפלוגת הרישום ביחידת "טופז". בכל פיקוד 

היה עוזר קצין ביטחון רדיו, ַצָּפ"ן בשירות הקבע, ואחת לחודש היה עוזר הַקָּב"ט נוסע 

ליחידת "טופז" עם ארגזי ביטחון, נשק וליווי. שם הושמו בארגזים כתבי הסתר המיועדים 

ליחידות הפיקוד. עוזר הַקָּב"ט גם החזיר כתבי סתר שפג תוקּפן.

המכלול השני – מכלול המערכת הנייחת
ערב מלחמת העצמאות היה הקשר הקווי – קווי טלפון שסיפקה מחלקת הדואר, הטלפון 

והטלגרף המנדטורית – מרכיב חשוב וחיוני במערכת הקשר הצבאית, במיוחד כדי לקשר 

בין הִמפקדות הנייחות. בימי המלחמה קיים "שירות הקשר" מערך תקשורת עצמאי 

שנשען על התשתית האזרחית. בו־זמנית פותחה יכולת סלילת ַּכבֵלי שדה לתקשורת 

טלפוניה ותוחזקה היטב.

סא"ל יצחק גסקו )1988-1908( – היה קצין הטלפונים הארצי )ַקָט"א( הראשון, 

ששימש קודם קצין טלפונים בירושלים. בשנת 1947 שירת כמדריך הראשי לטלפון 

ובהמשך כקצין הטלפונים הארצי )קט"א( במטה "שירות הקשר". באותה תקופה 

"שירות הקשר" הפעיל את הקשר הקווי באמצעות הדואר והמברקה של פלשתינה 

ויצחק היה ממקימי המערכת הטלפונית לצרכי כל גורמי "ההגנה". באוגוסט 1948 

נתמנה למפקד בסיס שרונה.

אל"ם אברהם זינגר )1986-1914( – נולד בלּובִלין שבפולין. עלה לארץ ישראל בשנת 

1934. באוגוסט 1948 מּונה לקצין הטלפונים הארצי )ַקָט"א(. זינגר עבד בדואר המנדטורי 

הבריטי, ובו־בזמן שירת ב"ההגנה", תחילה כעוזר קצין הטלפונים המרחבי ובהמשך 

כמפקד יחידת הטלפונים של חזית הצפון )שעבדה עם מהנדס הדואר של המרחב(.

בסוף מרס 1948 פרץ קצין הטלפונים עם קבוצת חיילים למחְסני הדואר המרכזיים 

של ֵחיפה והצפון ובאיום נשק )כדי שיוכלו העובדים היהודים לטעון לשוד!(. החיילים 

העמיסו על משאיות ציוד טלפוני שהיה נדרש ל"ההגנה" בֵחיפה לפעולותיה. באוגוסט 

1948 הועבר זינגר למטה חיל הקשר כקצין הטלפונים הארצי )ַקָט"א( ושימש בתפקיד 

זה )בשמות ובדָרגות שונים( שלושים שנה. בתחילת פעילותו בתפקיד זה יזם חתימת 

הסכם בין מפקד חיל הקשר )אל"ם יעקב ינאי( ובין שר התחבורה )דוד ֶרֶמז( – בידיעת 

הרמטכ"ל ושר הביטחון. המטרה הייתה לתפעל את מערכת הטלפונים הנייחת של 

צה"ל על ידי דואר־הנדסה ברגיעה ועל ידי הכפפת דואר־הנדסה לחיל הקשר – בשעת 
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חירום. ב־1951 יזם להקים את יחידות הטלפונים המרחביות, ואלה היו כפופות לקצין 

הטלפונים הארצי ועבדו בתיאום עם דואר ישראל־הנדסה כדי לתת קשר טלפוני נייח 

לִמפקדות וליחידות צה"ל.

אלה היו המפקדים הראשונים: בחזית הצפון – דב וינטראוב, ומחליפו – גבי שריג; 

בחזית הֶמרכז היה שלמה בורשטיין )ענבר(; בחזית ירושלים־תיכון – קריבובסקי; 

בחזית הדרום – משה תלם; ובמרחב תל אביב־יפו – דב ברמן.

תקן ראשון לקציני טלפונים מרחבי )ַקטָל"מים( התפרסם בפברואר 1957. בשנת 

1958 הוקם ענף המערכות הנייחות בִמפקדת הַקשָר"ר בראשות סא"ל אברהם זינגר. 

בשנת 1971 הוקמה מחלקת המערכות הנייחות בראשות אל"ם זינגר. הוא היה דמות 

מרכזית במערך הקשר מתקופת "ההגנה" ועד אחרי מלחמת יום הכיפורים. הַקשָר"רים 

התחלפו, ראשי הַמחלקות התמנו, ואילו זינגר נשאר האיש המתכנן והמנהל את הביצוע 

של כל המיזמים של המערכת הנייחת בכל התקופה.

תרומתו של אברהם זינגר לחיל הקשר
אל"ם אברהם זינגר תרם רבות בשירותו הצבאי הארוך והמסור לחיל הקשר בכלל,70 

ולמערכות הנייחות, בפרט, ואלה עיקרי מעשיו:

הקמת יחידות טלפונים מרחביות )ַקטָל"מים(.  •
תכנון רשת הְּכָבלים התת־קרקעית הראשונה בארץ.  •

חיבור המחנות והִמפקדות של צה"ל לרשת הטלפונים הארצית.  •
הכנסת הִמרכזות האוטומטיות האלקטרומכניות לצה"ל.  •

"הורדות דואר" – חיבור יחידות צה"ל הפרוסות בשטח למערכת הטלפונים   •
הארצית.

ַנָּפ"קים )נקודות פיקוח ֶהיסעים( – התקנת תיבות טלפון בצמתים מרכזיים לפיקוח   •
ולהכוונה של שיירות צבאיות על ידי המשטרה הצבאית.

הקמת תשתית לבסיסי צה"ל החדשים לאחר מלחמת ששת הימים.  •
הנחת הֶּכֶבל הקֹוַאקִסָיאִלי התת־קרקעי הראשון בישראל מבאר שבע לרפידים   •

שבסיני, לאחר מלחמת ששת הימים.

עבודת מורשת, "התפתחות המערכת הנייחת מתקופת ה'הגנה' ועד שנת 1965". עבודה מס' 92,   70

השלמה אחודה.
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זינגר היה אדם דגול שראה את התמונה הגדולה, והייתה לו ראייה לעתיד נוסף על המשימות 

היום־יומיות של תפקידו. לאורך כל תקופתו כמנהיג ומוביל הטלפוניה הנייחת בחיל הקשר, 

הוא ראה את הנולד: כיצד ניתן להמשיך לפתח את המערכת הנייחת ולהילחם על חזונו 

לעתיד ולשימוש בטלפוניה הנייחת. הוא התעקש לראות את שחזה מראש בכל חשיבה 

ומעשה שלו; הוא ראה לטווח הרחוק כיצד ישפיעו הפעולות שהוא עושה בעוד עשור או 

עשרים שנה ויותר. הוא האמין בכך שכל השקעה שהוא עושה כדאית היא ודבק בִצדקת 

הדרך והיה בעל מוטיבציה רבה לפעול ולשנות.

אברהם זינגר הקים את מערך הטלפוניה מלא־כלום. בזמן שבשאר ענפי הקשר היו 

ִמגוון קצינים ואנשי מקצוע, בתחום הקשר הקווי עמדו לימינו מתי מעט שעזרו לו, והוא 

דאג לקדם ולפתח את המערך. הוא ראה את עבודתו כתרומה לדורות הבאים, למשל, 

סלילת הְּכָבלים בכל רחבי ישראל תהא תשתית התקשורת המרכזית. הוא חזה והבין 

את חשיבות המערכת הנייחת בראשית שנותיה, והיה לו חשוב לפתחה לדבר ממשי, 

ולא להשאירה בגדר רעיון או חזון. חזונו ניכר בראייתו הרחבה הדורשת גם מהגורמים 

הבכירים להשקיע בפיתוח המערכת העתידית. למימוש חזונו דרש כספים כשִהרצה לפני 

ראש אגף הִמבצעים של המטה הכללי ולפני סגן הרמטכ"ל, וגם פנה למשרדי הממשלה 

כדי לתקצב את חזונו.

סא"ל גבי שריג )2008-1928( – נולד בברלין ועלה לארץ בשנת 1935, ולאחר שסיים 

את חוק לימודיו ב־1946 התגייס לנוטרות במשטרת היישובים העבריים. במלחמת 

העצמאות היה ַסמל קשר גדודי, ובסיום המלחמה יצא לקורס קצינים ולקורס קציני 

קשר )1950-1949(. מתפקידיו בשירות: קצין קשר גדוד 21; מפקד ענף הקשר בבסיס 

אימונים בפיקוד הצפון; ַקשַר"ח "גולני" באוקטובר 1952; ומפקד ענף בבה"ד 7 ממאי 

1954; באפריל 1955 התמנה לקצין הטלפונים והקשר הקווי בפיקוד הצפון; מיוני 

1958 עד מאי 1960 שימש סגן הַמקַש"ּפ בפיקוד הצפון: בתפקיד זה הכין מערך נפרס 

של קווי טלפון ושל "הורדות דואר" – מקומות שעד ֲאליהם הגיעו קווי דואר־הנדסה, 

ומהם והלאה היה על היחידה לסלול קו שדה לצרכים, כגון אלו:

ַנָּפ"קים – נקודות פיקוח היסעים;  •
מיקום סוללות ָחָת"ם;  •

מקומות גיוס בשעת חירום.  •

השתחרר מצה"ל לשנה אחת וחזר לצבא הקבע ושימש בתפקידים אלו: מפקד קורס 

קציני קשר )1963(; מג"ד קשר מטכ"ל )1967(; מדריך הקשר במכללה הבין־זרועית 
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לפיקוד ולמטה )ּפּו"ם( בשנים 1980-1979. בתפקיד זה פרש מצה"ל. הוא שימש תקופה 

ארוכה היסטוריון הֵחילי של ִחי"ק מסוף שנות ה־60 והניח את היסודות למחקרים 

היסטוריים בדבר התפתחות חיל הקשר, חיל הקשר והאלקטרוניקה; חיל הקשר 

האלקטרוניקה והַמחשבים; חיל הקשר והִתקשּוב.

המכלול השלישי – מכלול כוח האדם וההדרכה הֵחילי
מכלול זה עסק בתחום השלישי בחשיבותו בעת הקמת החיל, והוא תחום כוח האדם 

ובתחומי ההדרכה הראשונים בחיל. אחת הפעילויות החשובות הייתה ארגון והכשרה 

של כוח האדם למערך הקשר שהוקם, ומי שהוביל את הפעילות היה זלמן שלו.

אל"ם זלמן שֵלו )פרידמן( )2009-1923( – נולד בארץ ישראל בשנת 1923, היה בוגר 

"ביה"ס הריאלי בֵחיפה", הצטרף ל"ההגנה" בשנת 1938 ושימש מדריך קשר במשטרת 

המנדט )1942-1941(. התגייס לצבא בריטניה ושימש בתפקידי קשר לסוגיהם משנת 

1942 עד שנת 1946 וסיים בתפקיד מש"ק קשר. עם שחרורו מצבא בריטניה חזר למנגנון 

הקבע של "ההגנה" והתמנה לקצין קשר של מחוז ֵחיפה.

בשנת 1947 מּונה לסגן קצין הקשר של חטיבת "כרמלי", ולאחר מכן – לקצין הקשר 

החטיבתי. הוא תכנן את מערך הקשר של "חיל הְסָפר", אך החיל פוזר לאחר זמן קצר.

בסיום המלחמה התמנה לקצין השלישות הֵחילי, ואחרי כן חזר לפיקוד הצפון 

כסגן קצין הקשר הפיקודי וכקצין הקשר הפיקודי. הוא בוגר קורס מג"דים והמחזור 

הראשון של קורס מתקדם לקציני קשר. סא"ל שלו שימש ראש ענף הִמבצעים וסגן 

הַקשָר"ר, ובשנת 1962 התמנה לקצין הקשר הראשי החמישי בדרגת אל"ם.

הדרכת מקצועות הקשר
במלחמת העצמאות לימדו את מקצועות הקשר במקומות אחדים. בסיס ההדרכה 

המרכזי עד נובמבר 1948 היה "הבית הירוק" בֵשייח' מּוִניס, ואילו קורסים לאלחוטני 

מורס, לקורסי קשרים לחטיבות ולקורס סמלי קשר וקציני קשר התקיימו בבית 

ההבראה של קיבוץ שפיים.

בנובמבר 1948 הועבר מחנה "גבעת האלחוט" לחיל הקשר, והקורס הסדיר הראשון 

היה קורס סמלי קשר וקציני קשר מ־23 בנובמבר 1948.

בביה"ס הארצי לקשר – בה"ד 7 )על בה"ד 7 יוחד פרק רחב נפרד בספר זה( 

נפתחו לראשונה קורסים במקצועות אלו: טכנֵאי אלחוט, קוונים עיליים, טלפנּות 
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וקשרים לסיוע אוויר. בסה"כ התאמנו בשנה הראשונה לקיום ביה"ס לקשר ב"גבעת 

האלחוט" – 787 חניכים.

להלן חלק מהאנשים שהקימו ומיסדו את מערך ההדרכה של ִחי"ק בבה"ד 7, 

בשנותיו הראשונות: יעקב מיכאלי )מיכאליס; "מייק"( היה מפקדו הראשון של בית 

הספר הארצי לקשר ב"גבעת האלחוט" בצריפין.71 היה חניך כפר הנוער בן שמן, וב־1937 

למד איתות־ראייה. התגייס לצבא בריטניה ופעל כאלחוטן והגיע לדרגת ַסמל קשר 

גדודי. מיכאלי שימש קצין קשר חזית ב, ולאחר מכן – קצין ההדרכה הֵחילי. כסגנו 

במדור ההדרכה של ִמפקדת הַקשָר"ר שימש יעקב בעל־שם, ולידו חנן ָיֵגל )מאוחר 

יותר – מפקד יחידת היונאים( ויוסף יהויכין, שעלה לארץ בשנת 1932 וברבות הימים 

היה פרופסור לאסטרופיזיקה. מיכאלי השתחרר ב־1964 בדרגת סא"ל ומילא תפקידים 

בתחום הל"א בשירות המילואים. באפריל 1949 נתמנה ֵתד ָאריסֹון למפקד בה"ד 7 

ולאחריו: פרץ ְּבָרם )1950( ודוד ַחבִקין )1951(, אותו החליף דוד דגני )1951( ואחריו 

משה )"מוסיק"( גדרון. יונתן עיבל )בילסקי; "ביל"( היה מפקד קורס סמלי קשר 

וקציני קשר ב"גבעת האלחוט" בנובמבר־דצמבר 1948. לאחר מכן מּונה לקצין קשר 

של חזית ג )בפיקוד המרכז(, ולימים היה ַמקַש"ּפ מרכז.

סא"ל פרץ ְּבָרם )1957-1925( – נולד בתל אביב, היה חבר "ההגנה", עסק ב"ארגון 

עלייה ב'" ואף שירת בצבא בריטניה. אחרי גיוסו לצה"ל הוכשר כאלחוטן בבריגדה 

היהודית )ַחִי"ל(. בראשית דרכו שימש מדריך ואח"כ מפקד קורס קציני קשר וסמלי 

קשר. הוא היה קצין קשר בחזית ב ומפקד בית הספר הארצי לקשר. סיים את תפקידו 

כסגן הַקשָר"ר. במרץ 1949 זומנו 160 סמלי קשר שלחמו במלחמת העצמאות במגמה 

להכשירם לקציני קשר. מהם נבחרו 39 חניכי "מחלקה 4",72 ואלה עברו קורס מ"כים 

מזורז, קורס קציני ִחי"ר במחנה "אליהו" בנתניה והשלמה מקצועית ֵחילית. פרק הזמן 

הכולל של ההדרכה היה שנה אחת, ובסיומה הוכשרו 17 קציני קשר, מהם הוצבו 13 

71 את השם "גבעת האלחוט" )Signal Hill( נתנו הבריטים למחנה שהוקם בקרבת מחנה ַסַרַפנד 

)צריפין( עבור יחידות קשר ויחידת האזנה אסטרטגית. כאשר עזבו את הארץ, דרש יצחק אלמוג 

ממטכ"ל־ָאָג"א להקצות את המחנה לבית הספר הארצי לקשר, וההעברה אושרה בקיץ 1948.

"מחלקה 4" – הייתה ַסמלי קשר במלחמת העצמאות, ואלה נשלחו לקורס קציני קשר בשנים   72

1950-1949. הקורס ארך כשנה. ראו גבי שריג, לקסיקון למונחי קשר, 267.
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קציני קשר ליחידות ו־4 קצינים נשארו להדרכה בבה"ד 7. השתחרר מצה"ל בשנת 

1956 בדרגת סא"ל.

אלוף משה ִגדרֹון )גורדון; "מוסיק"( )2009-1925( – נולד בתל אביב. בצה"ל היה 

מפקד בה"ד 7 בשנים 1953-1951, ותקופתו התאפיינה במקצוענות. כמפקד בה"ד 7, 

הודגשה בימיו היכולת לממש את הסיסמה שתבע אריאל עמיעד: "המברק עבור 

יעבור". כדברי אלוף שלמה ענבר, ששימש תקופה ארוכה כסגנו: "הרוח של 'מוסיק' 

הייתה רוח המפקד, רוח של אחריות אישית, עבודת צוות והשגת המטרה בכל מאמץ, 
רוח שהובילה את החיל להצלחה בדרך זו."73

סא"ל צבי ִנגַאל )אנגל( – נולד בשנת 1924 בווינה, עלה לארץ בשנת 1939, ומשנה זו 

ועד 1941 שימש מפעיל איתות־ראייה בגדנ"ע. בשנת 1941 התגייס לצבא בריטניה, 

עבר קורס קשרים ושירת עד 1946 כקשר בחטיבה היהודית הלוחמת. השתלם בקורס 

מ"מים ובקורס לקציני קשר ב־1948, ובמלחמת העצמאות היה קצין קשר בדרגת 

סגן בחטיבת "גולני". ביולי 1950 נשלח עם קבוצה של כ־50 קציני צה"ל ל"בית הספר 

למלחמה" של צבא צרפת.

בשובו ביוני 1951 מּונה לראש ְמדור התכנון בִמפקדת הַקשָר"ר, תחילה בדרגת סרן 

ולאחר זמן־מה – בדרגת רס"ן. משנת 1954 ועד 1958 שירת בפיקוד הצפון – תחילה 

כסגן קצין הקשר הפיקודי, ואחרי כן כַמקַש"ּפ, בדרגת סא"ל. בשנת 1958 חזר לִמפקדת 

הַקשָר"ר כראש ענף הִמבצעים, וב־1959 יצא ללימודי הנדסת חשמל בטכניון )והמשיך 

לימודי היסטוריה צבאית באוניברסיטת תל אביב עד 1966(. בשנת 1964 מּונה למפקד 

גדוד הקשר המטכ"לי, תפקיד שבו שירת עד שנת 1967. מ־1967 ועד 1969 שירת במשלחת 

משרד הביטחון בארה"ב. במלחמת יום הכיפורים שירת במילואים כמפקד יחידת ל"א 

בצפון. בשנת 1970 השתחרר מצה"ל בדרגת סא"ל ועבד בחברת "תדיראן" ובשנת 1988 

יצא לגמלאות ועבר קורס למדריכי תיירים.

אל"ם ישעיהו לביא )למברגר; "אישי"( )1991-1926( – נולד בגרמניה ועלה לארץ ישראל 

בשנת 1933. כבר בהיותו בן 12 בנה בעצמו ַמקלט רדיו, הפך את הרדיו לתחביבו והיה 

73 עבודת מורשת, "מ'גדעוני' לקשר"ר ולראש אכ"א – חייו ופועלו של אלוף משה )'מוסיק'( גדרון". 

עבודה מס'72, השלמה משולבת 035.

https://he.wikipedia.org/wiki/25_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
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מוותיקי חובבי הרדיו בארץ.74 בשנת 1944, לאחר שסיים את חוק לימודיו בגימנסיה 

בתל אביב, התגייס לַּפלָמ"ח ונשלח לקורס אלחוטני מורס בג'ֹוַעַרה כדי לשמש אלחוטן־

צנחן מאחורי קווי הגרמנים בבלקנים.75 מלחמת העולם השנייה הסתיימה בשנת 76,1945 

ולכן לא בוצעה ההצנחה. לביא היה טכנאי רדיו במנגנון הקבע של "ההגנה". באותו זמן 

הוחלט לחדש את "שידורי תנועת המרי",77 על כן הכין לביא כמה ַמשדרים במקומות 

אחדים: אם יגלו הבריטים ַמשדר אחד, אפשר יהיה להמשיך לשדר ממקום אחר.

הוא גם נודע כמי ששרק את אות הפתיחה לשידורים )חלק משירת "התקווה"(. 

"קול ישראל", כפי שנקראה התחנה, סייע להעביר את השידור העברי הראשון לעולם, 

הלוא הוא נאום ראש ממשלת ישראל בליל 15 במאי 1948. השידור הועבר ל־48 תחנות 

שידור בארצות הברית.

במלחמת העצמאות שימש לביא ראש המרכז הטכני של מטה חיל הקשר ומפקד 

בתי המלאכה המרכזיים לפיתוח, לייצור ולתחזוקה של ציוד קשר. באוגוסט 1948 

הועלה לדרגת רב־סרן. בסיום מלחמת העצמאות נשלח ללימודי הנדסת אלקטרוניקה 

בארה"ב )לפי קביעתו האישית של בן־גוריון שרצה להביא ידע טכנולוגי(. עם שובו 

כמהנדס ב־1953 מּונה לראש ענף אפסניית הקשר במטה החיל. בשנים 1955 עד 1957 

כיהן כסגן הַקשָר"ר ובספטמבר 1957 מּונה לַקשָר"ר הרביעי של צה"ל.

סא"ל נפתלי רז )רייזק; "ַנפָתא"( )1999-1921( – החל את דרכו בשירות הקשר בתפקיד 

אתת במושב אביחיל בשנת 1936; הדריכֹו בטכנאות רדיו מוניה אדם. ב־1938 הצטרף 

חובבות רדיו היא תחביב מדעי וחברתי שתכליתו לקדם את הטכנולוגיה תוך טיפוח קשר חברתי   74

בעולם. ברחבי העולם יש מיליוני בני אדם שהם חובבי רדיו המקיימים קשרי ידידות וגם נרתמים 

במדינות אחדות לקיים תקשורת בשעות חירום ומצוקה.

הצירוף "צנחני היישוב" הוא כינויה של קבוצת מתנדבים מארץ ישראל בזיקה להתנדבות היישוב   75

לצבא בריטניה במלחמת העולם השנייה. מהם עברו קורס אלחוטנים כדי לקיים את הקשר אחר 

הצניחה, ומהם )26( הוצנחו באירופה הכבושה כדי לסייע במאמץ המלחמתי של בעלות הברית.

מלחמת העולם השנייה החלה ב־1 בספטמבר 1939 עם פלישת צבא גרמניה הנאצית לפולין. היא   76

הסתיימה עם כניעתן הרשמית של גרמניה הנאצית משחתמה על חוזה הכניעה ל"בעלות הברית" 

)ב־8 במאי 1945( ושל יפן לארצות הברית )ב־15 באוגוסט 1945(.

"קול ישראל" היה הכינוי של שידורי תחנת הרדיו המחתרתית של "ההגנה". האנשים פעלו בשתי   77

תקופות: מ־13 במרץ עד 11 ביוני 1940; לאחריה הופסקו השידורים וחודשו מ־4 לאוקטובר 1945 

עד 14 במאי 1948. את התחנה הפעיל "שירות הקשר" של "ההגנה".
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כאלחוטן ואתת לעלייה לחניתה. קיים את "ַמעֶּבֶדת ַנפָתא" ברחוב ָלָסל 6 בתל אביב. 

שירת בחיל האוויר הבריטי בתפקיד טכנאי קשר. ב־1946, כאשר השתחרר מצבא 

בריטניה מּונה לסגן מפקד המעבדות ועסק בהתקנת מכשירי רדיו ביישובים ובהפעלת 

"קול ישראל" המחתרתי. בחיל הקשר שימש מפקד בה"ד 7, ולאחר מכן – מפקד בית 

המלאכה הבסיסי )ב.מ.ב 398( של החיל. בשנת 1949 רוכזו המעבדות המרכזיות למחנה 

צריפין. בשנת 1966 הועברו מערכי התחזוקה מהחילות המקצועיים לאגף האפְסנאות 

במטכ"ל, וֵשם בית המלאכה שונה לָמָש"א־קשר. השתחרר בשנת 1961 בדרגת סא"ל.

סא"ל דני אביבי )פדרבלום( )2004-1925( – היה מהנדס רדיו יהודי שגויס בצעירותו 

לעבוד במשלחת הרכש של "ההגנה". מסוף 1946 סייע למשלחת ישראל ברכש ציוד 

קשר מעודפי צבא ארה"ב וסייע רבות ליעקב ינאי במסע הרכש שלו בינואר 1948. בקיץ 

1949 עלה ארצה, ובאוגוסט מּונה ליועץ טכני למפקד חיל הקשר. לאחר שיצא ישעיהו 

לביא ללימודים, מּונה דני פדרבלום ב־1950 למפקד הענף הטכני של חיל הקשר בדרגת 

סא"ל. אחר סיום שירותו בצה"ל שימש קצין קשר של משטרת ישראל.

סא"ל ַהנס ָאִביֵלָאה – שירת במעבדות. בהמשך היה ראש הענף הטכני בִמפקדת 

הַקשָר"ר. היה מפקד קורס הטכנאים הראשון בִחי"ק שנפתח במאי 1950 )בקורס היו 

16 חניכים, ביניהם גרשון גולן ויצחק אלוני(. בתפקידו האחרון שימש הרע"ן הטכני 

לאלחוט בָמַקשָר"ר.

זאב בן־יעקב – היה מן הטכנאים הבכירים הראשונים במעבדות שירות הקשר הארצי 

ושימש עוזרו של המהנדס מישה גורדין. אחרי מלחמת העצמאות שירת בתפקידי קצין 

הדואר של הצבא, ואח"כ ראש ַמָּכ"א 4 )מחלקת כוח האדם של חיל הקשר בשלישות 

הראשית(.

סא"ל שמואל ירושלמי )2016-1924( – נולד בארץ ישראל, למד ב"תיכון חדש" בתל אביב 

והוסמך בשני תארים בהנדסת חשמל בטכניון בֵחיפה. כן השלים שני תארים בלימודי 

הנדסה וניהול באוניברסיטת קֹולּומִּביָיה בארה"ב. בשנת 1937 התגייס ל"ההגנה", 

וב־1943 – לצבא בריטניה ושירת בגדוד השלישי של הבריגדה היהודית. בשנת 1944 

השתתף בקורס קשר באיטליה, שירת בתור אלחוטן דיבור ומורס, והגיע לתפקיד 

ממלא מקום קצין הקשר הגדודי והַקשָר"ג בפועל.
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השתחרר מצבא בריטניה בשנת 1946 בדרגת סמל, ועם שחרורו גויס למנגנון הקבע 

של "ההגנה" כקצין הקשר של גוש דן. במלחמת העצמאות שימש קצין קשר חטיבתי 

של חטיבה 3. ב"ִמבצע נחשון" השתתף כקצין קשר של הִמבצע עם יצחק אלמוג )ראו 

להלן(. במאי 1948 התמנה לשליש מטה "שירות הקשר".

באוגוסט 1949 הקים את יחידת הדואר של הצבא לשם העברת דואר אל החיילים 

ומהם )נושא שהיה עד אותה עת באחריות "שירות הדואר הצבאי" שהפעילה קבוצת 

פקידי הדואר המנדטורי לשעבר מ־25 במאי 1948 עד 24 ביוני 1949( ושימש מַפקדה 

הראשון בדרגת סרן. הצעתו הראשונה הייתה להצמיד כל משרד דואר צבאי למרכז 

קשר מרחבי של ִחי"ק; החליפו בתפקיד זה סגן גור זאב.

בשנים 1952-1951 שירת רס"ן ירושלמי בתפקיד רע"ן הציוד הטכני בִמפקדת 

הַקשָר"ר. השתחרר ב־1952, ובשירות המילואים שירת במלחמת סיני )1956( כאחראי 

להזרמת ציוד הקשר שנרכש בחו"ל. במלחמת יום הכיפורים )1973( סייע למשלחת 

משרד הביטחון בניו יורק. לאחר שחרורו נמנה עם מקימי ֶחברת "ַשלאֹון" לייצור 

מסכות ַאָּב"ך ושימש מנכ"ל החברה.

רס"ן ַהנס ארמן )1976-1906( – נולד בפרנקפורט, גרמניה. לאחר שעלה לארץ ישראל 

שירת בתור ַקשר בחיל הְסָפר הֵעֶבר־ירדני.78 בתחילת מלחמת העצמאות שימש טכנאי 

במעבדות החיל. באוקטובר 1948 נתמנה לקצין תקשורת בִמפקדת חיל הקשר. עד 

פרישתו ב־1964 שימש רס"ן ארמן ראש ְמדור התקשורת.

יחידות הקשר בחזיתות
באוגוסט 1948 נקּבעה חלוקה גאוגרפית לארבע חזיתות )לימים ייקראו "פיקודים 

מרחביים"(: חזית הצפון, חזית המרכז, חזית התיכון )נקראה גם חזית ג( וחזית הדרום. 

לכל חזית הוקמה פלוגת קשר חזיתית, ונקּבע לה תקן כוח האדם שמניינו עמד על 368 

חיילים בראשות קצין קשר חזיתי בדרגת רב־סרן. בדצמבר 1949 הפכו קציני הקשר 

החזיתיים לקציני קשר פיקודיים בדרגת סגן־אלוף. ואלה היו קציני הקשר של החזיתות:

בחזית א )חזית הצפון( שירת סא"ל יהושע )שוקה( מרום )מקובר( – התגייס לצבא   •
בריטניה במלחמת העולם השנייה והגיע לדרגת ֶסרֵג'נט ביחידת קשר. לאחר שחרורו 

גור, "החיילים היהודים בחיל הספר העבר ירדני".  78
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בשנת 1946 סייע בהדרכת קשר בקורס מ"מ בג'ֹוַעַרה. בשנת 1947 היה מפקד קורסי 

הַקשרים בבית הספר לקשר בשפיים. באפריל 1948 מּונה לקצין ההדרכה הראשון 

ב"שירות הקשר". מיוני 1948 שירת קצין הקשר של חזית הצפון )חזית א(. בשנת 

1949 מּונה לראש ענף הארגון וההדרכה במטה חיל הקשר בדרגת רב־סרן. במאי 

1952 עבר לשרת בתפקיד קצין הקשר של חיל הים בדרגת סגן־אלוף; מחליפו זלמן 

שֵלו )פרידמן(.

בחזית ב )חזית המרכז( שירת תחילה יעקב מיכאלי )מיכאליס( והחליפו צבי וולטוך.   •
צבי נולד בגרמניה בשנת 1911 ועלה ארצה בשנת 1931. הצטרף ל"ההגנה" בשנת 

1938 בחדרה. ב־1939 גויס למשטרת היישובים העבריים. בשנים 1946-1943 התנדב 

לצבא בריטניה ושירת בגדוד השלישי של הבריגדה. במלחמת העצמאות שימש 

קצין הקשר של חטיבה 8 ודרגתו – רס"ן. החליפו אריאל עמיעד )ראו בהמשך(.

בשנת 1998 נועדו ותיקי פלוגת הקשר של חזית ג במלחמת העצמאות.
המקור: מהאוסף הפרטי של יעקב בעל־שם.

בחזית ג )חזית התיכון( שירת ֵתד ָאִריסֹון )1999-1924( בתפקיד קצין הקשר של   •
החזית, לרבות ְמחוז ירושלים. הוא נולד בתל אביב, ובמלחמת העולם השנייה 

התגייס לצבא בריטניה והוכשר לסמל קשר בשריון. לאחר ששירת בהאזנה מטעם 
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"ההגנה" ליחידות צבא בריטניה ולמשטרה ולאחר שהדריך בבסיס ההדרכה הֵחילי 

בֵשייח' מּוִניס – מּונה במאי 1948 לקצין הקשר של חטיבת השריון החדשה – חטיבה 

7. לאחר תקופת שירות בחטיבה התמנה לקצין הקשר החזיתי הראשון של חזית ג, 

שִמפקדתה ברמָלה. בפברואר 1949 החליף תפקידים עם יעקוב מיכאלי )מיכאליס( 

והתמנה לתפקיד מפקד בית הספר הארצי לקשר. לאחר זמן־מה השתחרר מן 

השירות בדרגת רב־סרן.

בחזית ד )חזית הדרום( שירת תחילה צבי וולטוך )ראו לעיל(, והחליפו – אריאל   •
עמיעד )לימים הַקשָר"ר השלישי, ראו בהמשך(.

ַמחלקות הקשר החטיבתיות והגדודיות

במלחמת העצמאות ָלַחם צה"ל, ולו 12 חטיבות. בכל חטיבה נקּבעה פלוגת קשר 

חטיבתית )שני קצינים ו־65 חיילים( ואנשי ִחי"ק שהוכשרו בקורסים מקצועיים, 

לרוב – בקורסים שאורגנו מקומית או בבית הספר הארצי לקשר. קצין הקשר וסגנו 

הוכשרו בקורסי ַסמלי קשר וקציני קשר – תחילה בבית הספר לקשר בשפיים, ואחרי 

כן – בבית הספר הארצי לקשר.

סגן זיוה ארבל־הלוי )2012-1927( – הייתה הבוגרת היחידה בקורס קציני הקשר הראשון 

שנערך בשפיים מינואר עד מרץ 1948. היא עלתה מטורקייה בהיותה בת 16 והתגייסה 

לַּפלָמ"ח. משסיימה קורס מ"מים )בחורה יחידה לצד 136 בחורים(, ולאחר שסיימה 

את קורס קציני הקשר – מונתה לקצינת קשר של הגדוד השלישי בחטיבת "יפתח". 

השתתפה בכיבוש צפת, בקרבות לטרון, בקרבות בנגב. פעמיים נפצעה. השתחררה 

בספטמבר 1949 בדרגת סגן.

רס"ן יהודה נבו )מוזס; "יּודֶק'ה"( )1983-1916( – נולד בגרמניה בשנת 1938 נשבע 

ל"ההגנה" ולמד איתות־ראייה. ב־1942 יצא לקורס ַסמלי קשר וקציני קשר בִביַתן ַאֲהֹרן, 

ולאחר מכן התגייס כנוטר בגליל התחתון. ב־1946 גויס בתפקיד סמל קשר של "ההגנה" 

בנפת כינרת. ב־1947 יזם ייצור מכשירי "הליוגרף ישראלי" במסגריית קיבוצו, ִגינֹוַסר. 

ב־1948 מּונה לקצין קשר של גדוד 12 בחטיבת "גולני", ואחרי כן שימש קצין קשר מחוז 

בגליל. לאחר שחרורו בשנת 1950 שירת במילואים בתפקיד קצין קשר להגנה מרחבית 

)ַהגָמ"ר( בפיקוד הצפון וקצין קשר חטיבתי בחיל הִמשמר.
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על יודק'ה סיפר אל"ם אברהם )"אברשה"( בורשטין: 

היה לי הכבוד כקצין בדרגת סגן בפיקוד הצפון להקים עם יודק'ה מערך תקשורת שהתבסס 

על מ"ק 300 ליישובי ַהגָמ"ר, עמק הירדן ועמק בית שאן, בימי מלחמת ההתשה עם הירדנים 

)1969-1968( במרחב ַחטָמ"ר )דרום הכינרת(.

קציני הקשר החטיבתיים במלחמת העצמאות.
המקור: גבי שריג, לקסיקון למונחי קשר, 159.
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הֶקֶשר במלחמה על ירושלים

כללי
במחצית דצמבר 1947 גייס אריאל עמיעד )ששימש קצין הקשר המחוזי( כ־25 סטודנטים, 

ואלה הצטרפו למנגנון הקבע של "ההגנה" ונשלחו לקורס ַקשרים בשפיים )שארך 

כשבוע(, ולאחריו נשלחו להמשך אימון וגיבוש בקיבוץ מעלה החמישה. בראשית ינואר 

הצטרף בוגר קורס קציני הקשר ֶסֶגן בנימין אלחנן,79 וכך הוקמה ַמחלקת הקשר של 

חטיבת "עציוני". אנשיה שימשו ַקשרי גדודי "עציוני", הגדוד הרביעי של הַּפלָמ"ח 

)בקרב קטמון( ויחידת הֵאֶצ"ל )בכיבוש ַמאִלַחה(.

הפעולה הקרבית הראשונה שבה הופעל בירושלים קשר במ"ק )מכשיר קשר( 

20 )300( הייתה ב־11 לינואר 1948 ומאז הופעל קשר רדיו במ"ק 20 לפעולות שדה 

וקשר במ"ק 19 לשיירות. המחלקה איבדה בקרבות ארבעה לוחמים. מועד הפעילות 

הראשונית חשוב ביותר, כיון שב־12 לינואר 1948 התארגנה מחלקה ליציאה לעזרת 

גוש עציון – ללא אמצעי קשר כלשהו, ומחלקה זו, שכונתה "מחלקת הל"ה", זוהתה, 

ואת כל חייליה הרגו ערבים מקומיים. ַמחלקת הקשר איבדה ארבעה מחייליה, וגם 

מפקד המחלקה נהרג בקרב לאחר זמן מה.

בנימין אלחנן )רבינוביץ'( )1948-1926( – כינויו היה "רבי". נולד בברלין ולמד בבית הספר   79

ובגימנסיה העבריים בקֹובָנה, בליטא, שאליה חזרו הוריו. בשנת 1940 עלה לארץ ישראל ולמד 

בגימנסיה "ַּבלפּור" בתל אביב. ב־1941 הצטרף ל"ההגנה" ושימש מפקד הגדנ"ע ב"מקווה ישראל". 

ב־1946 החל ללמוד היסטוריה וכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים. ב־1947 נשלח לקורס 

קציני קשר בשפיים ולקראת סיום הקורס "נשלף" ונשלח לשמש מפקד ַמחלקת הקשר של חטיבת 

"עציוני". ביוני 1948 הועבר לפי דרישתו ליחידה קרבית )חיל הנחיתה הימי( ונהרג בקרב בית ַעַפה 

)כיום מושב יד נתן(.
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ֶקֶשר לשיירות לירושלים

במרץ 1948 פורסמה הוראה בדבר "התקנת שידור אלחוט במשורייני קו תל אביב-

ירושלים", המפרטת את הוראות התקנת מכשירי הקשר מ"ק 19 ומ"ק 20. בשיירות 

הופעלו שתי רשתות:

רשת אופרטיבית בָת"ג )מ"ק 19( בין בסיס היציאה, בסיס היעד, בסיסי הַּפלָמ"ח,   •
מפקד השיירה, מאסף השיירה ומטוס הליווי.

רשת רדיו טקטית בָתָג"ם )מ"ק 20( בין מפקד השיירה, מאסף השיירה, כוח הליווי   •
והכוח המאבטח ומטוס הליווי.

ַאחד הִמבצעים הראשונים שהצריך מערכת קשר מסועפת היה "ִמבצע נחשון" לפריצת 

הדרך לירושלים הנצורה. לפי הוראת דוד בן־גוריון רוכז כוח של 1,500 איש לִמבצע.

ִמבצע "נחשון"

בתחילה הייתה שיטת ההגנה של השיירות ליווי צמוד של מאבטחים חמושים )אם כי 

תוך כדי הסתרת הנשק עקב התערבות סיורים בריטיים, ואלה החרימו לעיתים את 

הנשק מהלוחמים(. בהמשך עברו מתנועה בכֵלי רכב רגילים לכֵלי רכב משוריינים. 

גם הערבים השתכללו והחלו ַמציבים מחסומים, מוקשים וִמטענים כדי לבלום את 

המשוריינים ולפגוע בהם.

לתנועת השיירות קדמו סיורי איסוף של מטוסים קלים שטסו מעל לכביש כדי 

לאתר מראש מחסומים ומארבים ולדווח עליהם למפקדי השיירות. על המשוריין 

הראשון הרכיבו כף דחפור כדי שיפרוץ מחסומים. אולם, בהדרגה התברר שבמאבק בין 

שכלול שיטת השיירות לבין שכלול שיטת חסימת השיירות – הייתה ידם של הערבים 

על העליונה. שיירות רבות מדיי נתקעו או שנגּבה מהם מחיר דמים שהכוחות היהודיים 

לא יוכלו לעמוד בו לאורך זמן.

לפיכך, בתחילת אפריל הוחלט לשנות את השיטה. במקום ליווי צמוד לשיירות 

הוחלט לכבוש את הרכסים השולטים על הכביש משני עבריו, ורק אחר־כך להעביר 

את השיירות. ִמבצע "נחשון" החל בליל 6-5 באפריל 1948 והסתיים ב־15 בו כאשר 

נאלצו היהודים לפנות את כוחותיהם מהרכסים בגלל מחסור בכוחות בגָזרות אחרות 

כדי לשלחם למשימות אחרות. הכביש שוב נחסם והמצור על ירושלים היהודית חודש.
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הרי מעשה גבורתה של טובה גולדברג )2006-1930(:

טובה הייתה ַקשרית מטעם הגדנ"ע בירושלים הנצורה בימי מלחמת העצמאות, ובמהלך 

פעילותה נפצעה ואיבדה את ידה. על אף הפציעה מילאה את המשימה, וכך הצילה את 

חייהם של לוחמים אחרים. על כך הייתה מועמדת לקבל את "אות גיבור ישראל", והיא 

בת 17 בלבד. בשל גילה הצעיר ומפני שלא הייתה חיילת מן השורה, לא קיבלה את האות.

הֶקֶשר בִמבצע "נחשון"

כשהדריך יצחק אלמוג )ורצמן( בקריה קורס קשרים משותף ל"גבעתי" ול"קרייתי", 

התמנה לקצין הקשר של חטיבת "נחשון". הוא סיפר כי נקרא לפתע ל"בית האדום" 

ברחוב הירקון בתל אביב. בבית זה שכן המטה הארצי של "ההגנה", ושם נועד עם 

שמעון אבידן, שנתמנה לפקד על "נחשון" והטיל עליו את תפקיד קצין הקשר. קציני 

הקשר והקשרים של ִמפקדת החטיבה ושל הגדודים נאספו מחטיבות "קרייתי", 

"גבעתי" ו"אלכסנדרוני", והִמפקדה העיקרית של החטיבה נמצאה בנען, ובה הוקם 

עורק רדיו בָת"ג למטכ"ל בתל אביב.

קצין הקשר של גדוד 1, שמפקדו היה חיים לסקוב, היה שמואל ירושלמי, שתחילה 

מּונה לתפקיד קצין הקשר של חטיבת "אלכסנדרוני" והביא איתו 15 חיילים שהיו 

קשרים וקוונים. כמו כן, הביא ציוד קשר קווי, מכשירי קשר רדיו וִמרכזות לחיבור 

עם מטה החטיבה. עמי פוקס היה קצין הקשר של גדוד 2, ומפקדו היה יוסף טבנקין; 

ירחמיאל גולדשטיין – קצין הקשר של גדוד 3, ומפקדו מנחם רוסק.

ב־31 במרץ 1948 הגיע המשלוח הראשון של נשק מצ'כוסלובקיה בִמבצע "חסידה". 

ַאחד המטוסים הביא 200 רובים צ'כיים, ארבעה ַמקלעי מג־34 מתוצרת גרמניה, שנקראו 

"ַמגָלד", ותחמושת. הִמטען פורק בשדה תעופה בריטי נטוש ליד באר טֹוִבייה והועבר 

בלילה ליחידות שעמדו לצאת לִמבצע "נחשון".

בו־בזמן להגעת נשק מצ'כוסלובקיה בערב ִמבצע "נחשון", החלו להגיע גם משלוחי 

ציוד קשר, מהם ממסע רכש של ראש "שירות הקשר" יעקב ינאי )"יאן"(, לארצות 

הברית. הציוד שנרכש נשלח באוניות בתאריכים שונים כדי שלא ייפול הכול לידי 

הבריטים. סמוך לִמבצע "נחשון" החלו להגיע משלוחי מכשירי ָתָג"ם )מ"ק 20(, מכשירי 

ָת"ג )מ"ק 19(, ועליהם כתובות ברוסית שהוכנו למסירה לצבא האדום, וכן – טלפונים 

)טל־8( וַכבֵלי שדה )ח־3 וח־5(, שנרכשו כחוק אך הוברחו לארץ.
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ִמרשם הקשר של ִמבצע "נחשון"

המקור: בעל־שם, ַקָשרים ָלך – ירושלים רבתי, 157.

המטה הכללי חילק את הציוד לחטיבות, אך על פי העדויות היה נראה שרק ֶּכֶבל 

השדה הגיע לחטיבת "נחשון" )שהוקמה לִמבצע החטיבתי הראשון של צה"ל(, ואילו 

שאר המכשירים הגיעו רק בתום ִמבצע "נחשון". תוכנית הקשר הייתה מבוססת על קשר 

רדיו מלא – ָת"ג וָתָג"ם, עם רשתות ייעודיות, בפעם הראשונה בתולדות חיל הקשר.

רשת ִמבצעים א במ"ק 19 )ָת"ג( – רשת "יעל", ובה התחנה המרכזית במטה החטיבה 

בנען, הגדודים הלוחמים בחולדה ובקריית ענבים, ושלוש תחנות בכל שיירה )במשוריין 
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הראשון, באמצעי ובאחרון(. תחנות אחרות במצב האזנה היו חטיבת "עציוני", הבסיס 

הקדמי בחולדה, המטה העורפי ברחובות ומטה חטיבת "גבעתי" בִביל"ּו.

רשת ִמבצעים ב במ"ק 20 )ָתָג"ם( – רשת "משה" עם תחנות דומות, חוץ מ"עציוני", 

ובתוספת תחנה בשירות האוויר. זו הייתה הפעם הראשונה שהופעלה רשת חלופית 

לרשת הִמבצעים.

רשת "אבינועם" – הרשת הארצית של "ההגנה" שכבר פעלה קודם.

היות שהיו כמה תחנות בהאזנה, נקלטה בִמפקדת החטיבה הודעה על נסיגת כוחות 

הַּפלָמ"ח מן הקסטל. מִמפקדת החטיבה בנען היה עורק רדיו ישיר בָת"ג אל המטה 

הכללי. הקשר הקווי התבסס על ִמרכזת קיימת במחנה ִּביל"ּו והיה מחובר לקווי דואר 

לרחובות, לגדרה ולעקרון – מקום יציאת השיירות לירושלים. חיבור קווי נוסף הוקם 

בין נען לחולדה, התחנה האחרונה של השיירות שהיו בדרכן לירושלים.

בגדודים התבסס הקשר על רצים, על קשר רדיו ועל קשר קווי. בגלל ִמגְּבלות 

הטופוגרפיה, נאלצו קציני הקשר לאלתר: קצין הקשר בִגזרה המערבית גילה כי 

לצורך יצירת קשר ָתָג"ם עם כוח בוואדי ַסַראר )נחל ׂשורק( עליו לטפס על ִמגדל המים 

בחולדה; ואם הסוללות התרוקנו, הן "חוזרות לחיים" כאשר מניחים אותן בשמש 

לתקופת מה. הקוונים גם למדו להשאיר "סרח עודף" של ֶּכֶבל אחר כל קטע כדי שיהיה 

קל יותר לתקן ניתוקים שנוצרו מדי פעם. הרבה מעשי גבורה קשורים לִמבצע זה. יורם 

טַרֵּבס, מפקד משוריין ואלחוטן, המשיך בתפקידו גם לאחר שנפגע בדרך לירושלים; 

וכשהתקרבו חיילי האויב – פוצץ את המשוריין על יושביו וציודו.

הִמברק שהכריע את הקרב על כיבוש קטמון
ב־29 באפריל 1948 נפתחה התקפה של כוח הַּפלָמ"ח בפיקודו של "רעננה" )אליהו סלע( 

על מנזר סן־סימון, הנקודה השלטת בשכונת קטמון. כוח הַּפלָמ"ח פרץ למנזר, אך 

לקראת שעות הצוהריים הגיע שיעור האֵבדות לכחמישים אחוזים. סמוך לשעה 13:00 

החלו ההכנות לנסיגה, אם יחמיר המצב. הן פסקו בשעה 14:00 בקירוב, כשהתחדש 

הקשר עם ִמפקדת הגדוד והגיעה ידיעה, שיזם דוד שאלתיאל, ולפיה נצפתה מהמקור 

חיים בריחת ערבים מקטמון.80 בעדות של בן־ציון אלדר נאמר: "אנחנו בעצם 'פיברקנו' 

קדיש וארנוולד, קרבות יבוסי.  80
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והודענו להם שקיבלנו דּוח מהמקור חיים שהאויב נסוג בכל הקו". בדיעבד התברר כי 

בשעות הבוקר נצפתה מעמדות חבל 1 )המקור חיים( וחבל 4 בריחת אזרחים מקטמון. 

עם קבלת המברק מִמפקדת הגדוד, אחזה רוח חדשה בלוחמים, וכפי שהעיד "רעננה" 

עצמו: "אבן נגולה מכל לב". תגבורת של גדוד ִחי"ש "מוריה" נכנסה למנזר בשעה 

17:00 בערך והחליפה את הַּפלָמ"ָחאים. בשעות הלילה התארגנה השיירה ליציאה, ובה 

16 פצועים קשה שנישאו באלונקה וכארבעים פצועים שעדיין יכלו לצעוד.81 "בסופו 

של דבר, הצליח הכוח במנזר להחזיק מעמד בזכות נחישות לוחמיו ומפקדיו, שנעזרו 
ב"זריקות עידוד" בקשר ובדיוּוחים על סימני התמוטטות של הערבים".82

ִמבצע "ציפורה"
ב־23 באפריל 1948, בערב ליל הסדר, התקיים ִמבצע "ציפורה", ובו השתתפו כמאה איש 

מגדוד 2 של "גבעתי" עם אנשי "שירות הקשר" של "ההגנה", בפיקודם של יעקב ינאי 

)"יאן"(, ישעיהו לביא )"אישי"( ושל קצין הקשר של שדה התעופה לוד, שלמה מינזרי. 

בִמבצע השתלטו על שלושה ַמשדרי "מרקוני־סואב" ועוד 15 ַמשדרים אחרים שהתקינו 

הבריטים בשנת 1936 במחנה שליד קיבוץ נען )לימים "מחנה שורה"(. משהובאו לתל 

אביב, חולקו הַמשדרים ל"קול ישראל" ולחיל האוויר וחלקם הופעל בהמשך על ידי 

טכנאי פלוגת הקשר של המטכ"ל.

81 שפירא, דוד שאלתיאל – ירושלים תש"ח, 129.

קדיש וארנוולד, קרבות יבוסי, 169.  82
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קרבות לטרון

רקע ומבצעים
בעקבות "המרד הערבי הגדול" בשנים 1939-1936 בנה שלטון המנדט הבריטי מצודות 

ֵטַגרט )כחלק ממערך ההגנה, כגון ליד "מנזר השתקנים" בלטרון( שהיו תחנות משטרה, 

כדי לשלוט על הדרך מתל אביב לירושלים. על פי תוכנית החלוקה היה אזור לטרון 

בשטח המדינה הערבית. בחודשים הראשונים של מלחמת העצמאות, עד לסיום המנדט 

הבריטי ופינוי צבא בריטניה מארץ ישראל )29 בנובמבר 15-1947 במאי 1948(, המשיכו 

הבריטים להחזיק כוח בתחנת המשטרה, כדי לאבטח את התנועה בכביש האסטרטגי 

מהשפלה לירושלים.

על הכביש בין שער הגיא לירושלים התנהלו יום־יום קרבות למעבר השיירות 

המביאות מזון, מים ומצרכים אחרים לתושבי ירושלים. חיילינו לחמו בתושבי הכפרים 

הערביים הסמוכים לכביש שגויסו בהתנדבות כדי לחסום את הדרך ולתקוף את 

השיירות וב"צבא הִג'האד הקדוש", המיליציה שהקימה משפחת חוסייני, מן החשובות 

שבמשפחות ערביי ארץ ישראל, בפיקודו של ַעּבד ַאל־ַקאִדר ַאל־חּוֵסייִני, בן־דודו של 

המופתי של ירושלים. בחודש שקדם לסיום המנדט הבריטי נכנס לאזור זה גם כוח 

מ"צבא ההצלה" של ַקאּוקִג'י.

ִמבצע "מכבי"

כעבור שלושה שבועות הוחלט לחזור לכבוש את הרכסים כדי לפתוח את הדרך מהשֵפלה 

לירושלים. ב־8 במאי 1948 עד 18 בו, פתחה ההגנה בִמבצע "מכבי" נגד צבא השחרור 

הערבי ששהה בכמה כפרים לאורך כביש ירושלים ומנע את הגעת האספקה מלהגיע 

לאוכלוסייה היהודית בעיר. מ־9 במאי עד 11 בו התמקם גדוד מחטיבת "הראל" על 

הרכסים שמצפון לכביש ומדרום לו, וכך הגן על השיירות שנסעו בימים ההם לירושלים. 

ב־12 במאי תפסה חטיבת "גבעתי" את מחנה המעצר הבריטי שעל הכביש המוביל 

ללטרון אך נטשה אותו ביום הבא. בליל 15-14 במאי תפס גדוד 52 של החטיבה את 

הכפרים ַאּבּו שּוַשה, אל־נעני ואל־קּוַּבאּב מצפון ללטרון, ובכך ניתק את הגישה מהעיר 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%93_%D7%90%D7%9C-%D7%A7%D7%90%D7%93%D7%A8_%D7%90%D7%9C-%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99
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רמָלה אל האזור. ב־18 במאי ננטשו שוב הרכסים השולטים עקב דרישה לכוחות בגָזרות 

אחרות, ושוב נחסמה הדרך לירושלים.

בעוד היהודים והערבים נלחמים על הרכסים השולטים בין שער הגיא לבין ירושלים, 

המשיכו הבריטים להחזיק את כוחם במצודת לטרון. אולם, בליל 14 במאי 1948 הם 

עזבו את המצודה כדי להתפנות מהארץ, וגם כוחות ַקאּוקִג'י, שספגו אֵבדות בקרבות 

בשבועות הקודמים, יצאו מאזור לטרון. התוצאה מכך הייתה שנותר אזור לטרון ריק 

כמעט לחלוטין מכוחות ערבים כשלושה ימים.

ברם, עקב היעדר מידע מודיעיני על המצב ובשל מחסור בכוחות צבא זמינים נמנע 

הפיקוד הצבאי הישראלי מלהשתלט על המצודה ועל הגבעות שבינה לבין שער הגיא. 

כך הוחמצה הזדמנות נדירה לכבוש את האזור ללא קרב. ב־18 במאי נשלח גדוד 4 של 

הלגיון הערבי הירדני לאזור לטרון כדי לתּפוס את כל קו הרכס שבין לטרון לבין שער 

הגיא וחסם שוב את הכביש לירושלים.

ִמבצע "ִּבן נּון א"

בליל 25-24 במאי 1948 נערך ניסיון ראשון לכבוש את לטרון מידי הכוח הירדני. הכוח 

התוקף בפיקודו של רס''ן שלמה שמיר מח"ט 7 )קצין לשעבר בצבא בריטניה, לימים 

מפקד חה"י ומפקד חה"א( – כלל את חטיבה 7 )1,450 לוחמים(, שאך זה הוקמה, 

כשהיא מתוגברת בגדוד 32 מחטיבת "אלכסנדרוני" )450 לוחמים(. הכוח הורכב 

מלוחמים ברמות הכשרה שונות, מהם אנשי ַּפלָמ"ח, אנשי ִחי"ש ואנשי ַגַח"ל שעלו 

לארץ זמן קצר לפני כן.

התקפת ישראל כשלה, והכוח התוקף נאלץ לסגת לאחר שספג אֵבדות קשות. 

במהלך הנסיגה ניתנה הוראה להותיר פצועים קשה בשטח. כלקח מקרב זה נקּבעה 

הוראה קבועה שאין משאירים פצועים בשטח. אֵבדות החטיבה בִמבצע "בן נון א" 

הסתכמו ב־74 הרוגים, בשישה שבויים ובפצועים רבים. בימים 28-25 במאי נכבשו 

הכפרים בית ִג'יז ובית סּוִסין כמעט ללא התנגדות בשתי התקפות לילה, ותושביהם 

ברחו מהם. כיבוש הכפרים יצר מסדרון קרקעי בשליטת צה"ל, שעקף את חסימת 

הלגיון בלטרון, וִאפשר מאוחר יותר לסלול דרך עוקפת לירושלים )"דרך בורמה"(. 

קצין הקשר בִמבצע היה ֵתד ָאִריסֹון, ַקשַר"ח 7.
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אלה היו ִרשתות הרדיו:

רשת ִמבצעים ב מטכ"לית – מ"ק 20, דיבור ָתָג"ם. ִמרכזת: מטכ"ל )רמת גן(,   •
תחנות: "עציוני" )ירושלים(, "הראל" )מעלה החמישה(.

רשת ִמבצעים א זירתית – מ"ק 19, מורס ודיבור, ָת"ג – הרשת פעלה בין היישובים   •
בזירת הִמבצע שבהן היו ִמפקדות הצבא. ִמרכזת ירושלים, חטיבת "עציוני" 

ו"הראל": תחנות במעלה החמישה )חטיבת "הראל"(, נען )עורפית חטיבה 7(, 

רמת־גן )המטכ"ל, בגבעת "החלמה"(, חולדה )קדמית חטיבה 7(.

רשת השיירה – מ"ק 20 דיבור, ָתָג"ם, חטיבה 7 בזירה – פעלה בין שיירת חטיבה   •
7 שנעה לירושלים, משלטי הציר והכוחות בזירה. מרכזת חטיבת "הראל" )מעלה 

החמישה(.

נוסף עליהן פעלו גם רשתות אלו:

רשת אופרטיבית חטיבה 7 במ"ק 19, ָת"ג, דיבור.  •
רשת מפקדים חטיבה 7 במ"ק 20, ָתָג"ם בדיבור.  •

רשתות גדודיות של גדוד 71 וגדוד 72, גדוד 32 )"אלכסנדרוני"( – במ"ק 20.  •

ִמבצע "ִּבן נּון ב"

בליל 31-30 במאי 1948 נערך ניסיון שני לכבוש את מתחם לטרון על ידי כוחות חטיבה 

7 בסיוע גדוד 52 מחטיבת "גבעתי". במהלך ִמבצע זה נעשה לראשונה שימוש נרחב 

בשריוניות ובַזחָל"מים, ולכן נהוג לראות בו את הפעולה הראשונה של חיל השריון 

הישראלי. הכוחות הישראלים תקפו בלילה בשני מאמצים עיקריים את עמדות הלגיון 

בחלקו המערבי של רכס לטרון ובחלקו המזרחי של הרכס. שתי ההתקפות כשלו. 

הכוחות לא הצליחו ליצור איום ממשי על מערך ההגנה של הלגיון, והם נסוגו לנקודות 

היציאה שלהם לאחר שספגו אֵבדות כבדות )49 הרוגים ועשרות פצועים(. בִמבצע זה 

השתתף גדוד משוריין 73, רשת הִמבצעים הגדודית פעלה באמצעות מ"ק 10, ָת"ג )תדר 

גבוה( בדיבור. את גדוד ִחי"ר 32 החליף גדוד 52 ל חטיבת "גבעתי", רשת הִמבצעים 

הגדודית פעלה באמצעות מ"ק 20.
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הַקשרית הדסה ֶלמֶּפל
ניתן לכנות את הדסה למפל הגיבורה הנשכחת שדבקה באלחוט ולא נסוגה, ושלא 

זכתה לאות הגבורה על מעשיה בקרב, למרות המלצת מפקדיה. הדסה הייתה אחת 

הלוחמות היחידות שלחמה בלגיון הירדני במלחמת השחרור במבצע "בן נון ב'", הקרב 

השני מחמישה קרבות כושלים על מובלעת לטרון. 

להלן סיפור הגבורה של הדסה ֶלמֶּפל בקצרה:83

הדסה )ֵהֵלָנה( ֶלמֶּפל )1948-1929( – נולדה בפולין, גורשה 

עם הוריה לסיביר, ואח"כ – לָסַמרַקנד )עיר גדולה באוזבקיסטן(, 

ובשנת 1943 הגיעה לארץ ישראל בעליית "ילדי ֵטֵהָרן". לאחר 

שהשלימה את לימודיה בקיבוץ גבעת ברנר התגייסה לַּפלָמ"ח 

ונשלחה לקורס אלחוטאים, ולאחריו סופחה לחטיבה 7. בלילה 

שבין 30 ל־31 במאי 1948 יצא גדוד 73 של חטיבה 7 לתקוף את 

משטרת לטרון מהגזרה המערבית. בַזחַל"ם המ"פ היו הנהג 

והַקשרית הדסה ֶלמֶּפל שהפעילה את מכשיר מ"ק 19. מירי 

הכוחות הערביים נפגע המ"פ והורה לה להודיע בקשר על נסיגה. היא הודיעה בקשר 

על הפציעה והעבירה את פקודת הנסיגה. במהלך הקרב עלה ַזחַל"ם המ"פ בלהבות, 

המ"פ נהרג, הנהג נסוג, וֶלמֶּפל נשארה צמודה למכשיר הקשר והמשיכה לשדר. השדר 

האחרון שלה היה "אלו רגעים אחרונים שלנו, כולם פה נהרגו או נפצעו, מסרו ד"ש 

לחבר'ה". היא נפלה בקרב ב־30 למאי 1948, בת 19 הייתה בנופלה. בנובמבר 1949 

הועברה להר הרצל בירושלים.

"דרך ּבּורָמה"
הכישלונות בקרבות לטרון חייבו מציאת פתרון חלופי, ולכן הוחלט במטה הכללי ב־21 

במאי 1948 כי הכֵרַח הוא לפרוץ דרך חלופית שלא יצפה בה האויב. אלוף עמוס חורב 

סיפר כי בליל 30-29 במאי הוא יצא מחולדה בג'יפ עם הסייר "ַגברּוש" )גבריאל רפפורט( 

לחפש מסלול מתאים. לקראת ערב נתקלו בסלע גדול שמנע את המשך הנסיעה בדרך 

והחליטו ללון בג'יפ. עם בוקר שמעו רעש של ג'יפ מתקרב מכיוון ירושלים, והובהר כי 

הסיפור המלא מופיע באתר המרשתת )אינטרנט( של העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.  83
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בתוכו היו "רעננה" )אליהו סלע, קצין הִמבצעים של חטיבת "הראל"( והסייר אברהם 

שטלנד, שיצאו מקריית ענבים לחפש מסלול, וגם הם נתקעו בצידה השני של חומת 

הסלעים. בתוך שעות נשלחו למקום אנשי "חיל המהנדסים" של "ההגנה" ועובדים 

מֲחָברות אזרחיות בכֵלי הנדסה הנדסה כבדים כדי לפרוץ את הדרך למעבר שיירות 

ולהתקנת צינורות מים ודלק. ב־10 ביוני 1948 הצליחה השיירה הראשונה לעבור במסלול 

זה, וניתן לו הכינוי "דרך בורמה" )על שם דרך דומה שנסללה במלחמת העולם השנייה 
בבורמה היא מיינמר היום(.84

האם נמנה קצין קשר עם מגלי "דרך בורמה"?
יש סיפורים לרוב על קבוצות שעברו ברגל במסלול של "דרך בורמה" לפני פריצתה 

למעבר שיירות. באחד מהם85 מסופר כי איש "גבעתי" ושמו מוסה פלד ארגן קבוצה 

ובה גם קצין קשר מ"אלכסנדרוני" שנתקע בירושלים וארבעת אנשי הקבוצה עברו 

ב־28 במאי ברגל את המסלול של "דרך בורמה" והגיעו בשלום ליחידותיהם בשפלה.

מהרצאה שהועברה בעמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב והנחלת המורשת, 2013.  84

אשד, "האיש שגילה את דרך בורמה".  85
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דרך בורמה
המקור: באדיבות הוצאת כרטא.
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הֶקֶשר בִמבצעי מלחמת העצמאות

הֶקֶשר בקרב ִמשמר העמק
קרב ִמשמר העמק נערך בין 4 באפריל 1948 ל־14 בו, בו־זמנית לִמבצע "נחשון". הקרב 

התקיים בין כוחות ערבים בפיקודו של ַפאּוִזי ַאל־ַקאּוקִג'י לבין כוחות "ההגנה" בפיקודו 

של יצחק שדה, שכללו את חטיבת "גולני", את הגדוד הראשון של הַּפלָמ"ח ואת קורס 

המ"כים שהתנהל בבית לחם הגלילית. צבי ִנגאל, שהיה ממלא מקום קצין הקשר של 

גדוד 13, נועד עם קצין הקשר של הגדוד הראשון של הַּפלָמ"ח, אך לא היה אפשר לתכנן 

רשת מסודרת כי מכשירי המ"ק 20 )300( הגיעו ממש סמוך לקרב, ולכן 18 תחנות פעלו 

ברשת אחת של ִמרכזת בג'ֹוַעַרה.

הֶקֶשר בִמבצע "יפתח"
בין 28 באפריל ל־29 במאי 1948 נכבש הגליל, כולל צפת, בידי חטיבת "יפתח" בפיקודו 

של יגאל אלון. חטיבת "יפתח", שאליה הצטרפו לוחמי השבט הבדואי רֹוַמת־ַעַרּב ַאל־

ַהייַּב, העבירה שיירה לְמָנָרה, כבשה את ַמלִּכיָיה והשמידה שתי תחנות גבול בתחום 

סוריה. קצין הקשר היה אמנון בר־גיורא.

הֶקֶשר בִמבצע "ֵאהּוד" – ִמבצע "בן עמי"
הִמבצע כונה בהתחלה מבצע "אהוד" ורק בסיומו, ביום הכרזת המדינה, שונה שמו 

למבצע "בן עמי" על שם בן עמי פכטר, מפקד גדוד 21 של חטיבת כרמלי שנפל בשיירת 

יחיעם.

ִמבצע "בן עמי" לשחרור הגליל המערבי נערך בין 12 במאי 1948 ל־15 בו. מטרת 

הִמבצע הייתה להעביר שיירת אספקה ליישובים הנצורים בגליל המערבי )נהרייה, 

ַמצּוָבה וחניתה( וביצעה אותו חטיבת "כרמלי". קצין הקשר היה יוסי מן )מנדלבליט(. 

גדוד 21 תקף את "הר ַנּפֹוֵלאֹון", וַסמל הקשר גבי שריג היה אלחוטן דיבור של ִמרכזת 

רשת השיירה, ולבסוף השיירה נכנסה לנהרייה.

גדוד 22 שתקף בצומת ראש הנקרה־ָסאָסא לא היה לו מכשיר קשר בתחום הָת"ג, 

ולכן הועברו הידיעות משטח הלחימה באמצעות רצים וחוליית איתות־ראייה )שצוידה 
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בדגלים, בפנס ובהליוגרף( לקיבוץ מצובה ומשם – ברשת "אבינועם" למטה החטיבה 

בנהרייה. לא אחת נפלו אתתים בשעת פעילותם. בקרב על משטרת צמח נפל האתת 

עמנואל מימון, והמילים האחרונות שנקלטו מהאיתות היו: "הסורים מתקרבים, 

המצב בכי רע". נפל ב־18 במאי 1948, והוא בן 23.

הֶקֶשר בִמבצע "דני"
ִמבצע "דני"86 התקיים ביולי 1948 והיה הגדול בִמבצעי צה"ל עד אז. רוכזו בו כוחותבגודל 

של ארבע חטיבות )"קרייתי", "שמונה", "הראל" ו"יפתח"( תחת ִמפקדה אחת בפיקודם 

של יגאל אלון ויצחק רבין לכיבוש רמָלה, לֹוד, לטרון ורמאללה לפתיחת הפרוזדור 

לירושלים. זאת הייתה גם הפעם הראשונה, שבה הופעלו טנקים של צה"ל. קצין הקשר 

בִמבצע היה אריאל עמיעד )קליבנר(. בִמבצע הופעלו שלוש ִרשתות רדיו עיקריות: רשת 

אופרטיבית במ"ק 191 בדיבור, רשת טקטית במ"ק 20 )300( ורשת ִמנהלית במ"ק 191 

במורס.

הפגישה עם משה דיין
אריאל עמיעד סיפר על פגישתו הראשונה עם משה דיין בערב מבצע "דני".87 באותם 

ימים היה דיין מפקד גדוד 81, גדוד הקומנדו, ולימים מפקד חזית הדרום והרמטכ"ל. 

לאחר זמן הוא שמינה את אריאל לַקשָר"ר; הינה פירוט הפגישה ביניהם:

באתי לדיין ושאלתי אותו מה תוכניתו, ומה הקשר, ואיך הוא עושה, ואז הוא עשה ]בחול[ 

עם הרגל: "זה לוד, פה רמָלה, פה שדה התעופה, ואני בא ככה". עם הרגל על החול, כך 

הכרתי אותו. על ִמבצע "חורב" הוא מספר: "כשנכנסנו למצַרים ולאל־עריש, באה הוראה 

שלא להיכנס למצַרים. היה לחץ פוליטי... יגאל ]אלון, מפקד החזית[ לא היה באותו זמן... 

הרמטכ"ל ]רא"ל יעקב דורי[ אמר לי – תפוס את יגאל. יש פקודה ]שלא להיכנס למצַרים[ 

מה"זקן" ]דוד בן־גוריון[ – אז יגאל אמר: "אריאל, אתה יכול לאבד את הקשר לכמה זמן? 

אני רק רוצה להיכנס ולחזור דרך אל־עריש לעזה". וזה מה שהיה. הייתי במצב לא נעים. 

הרמטכ"ל צעק עליי, אבל אמרתי שהוא איננו... טוב, עכשיו טוב כי הכול טוב". אריאל 

עמיעד, כַקשָר"ר, טבע את סיסמת החיל, "המברק עבור יעבור", וקידם תוכנית מודרניזציה 

של מערכות הקשר, שכללה הצטיידות בהיקף נרחב, ורובן הגיעו ארצה ערב מלחמת סיני.

על שם דני מס, מפקד הל"ה וחבריו שנפלו בדרכם לגוש עציון.  86

רוזן, "אל"ם אריאל עמיעד )קליבנר( – מפקדו השלישי של החיל, ַקשָר"ר מלחמת סיני".  87
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בתוכנית זו הוקם מערך הָרָד"ט )שכונה אז ָצ"ן – ציוד נושא( ומערך הָקָס"א, צה"ל 

הצטייד בציוד ָתָג"ם חדיש )מכשירי מ"ק 6 ומ"ק 10 הראשונים הגיעו ארצה ערב מלחמת 

סיני( וציוד ָת"ג נישא חדיש )מ"ק 109, שהראשונים הגיעו אף הם ערב מלחמת סיני(, ַּכבֵלי 

הסתערות וכמות גדולה של טלפוני שדה וִמרכזות שדה. בתקופתו )בשנת 1955( הוקמו 

גדודי קשר אוגדתיים )אוגדת "געש" בפיקוד הצפון, אוגדה 38 בפיקוד המרכז(, כל גדוד 

עם 270 חיילים וקצינים, וגדוד קשר ארצי )בשנת 1956(. השקעות רבות נעשו בקשר קווי, 

וגולת הכותרת הייתה הפעלת ֶּכֶבל תת־קרקעי מֶמרכז הארץ לבאר שבע וקשר רדיו־טלפון 

רב־אפיקי ממרכז הארץ לאילת.

הרמטכ"ל ]משה דיין[ לא היה שבע רצון מרמת הקשר... היה ברור שלא נתנו לקשר 

אמצעים. הציוד היה עודפים ]ממלחמת העולם[ שתוקנו ושופצו בבית מלאכה בסיסי 

)ב.מ.ב( מיושן ולא מתאים... חיל הקשר לא קיבל אמצעים... הדבר היחיד שבאמת היה 

טוב היה כוח האדם. היה עם מי לעבוד... הקמתי צוותים לעסוק בקשר בדרגים השונים... 

עשינו תוכנית שלוש שנים למהפך, מודרניזציה של החיל. עשינו הדגמה בבה"ד 7 – הציוד 

הבריטי הישן מול ציוד אמריקאי חדיש.

הרמטכ"ל בא עם ראש ֲאַג"ם ועם ראש ָאָג"א. אמרתי להם: "תגידו איזה קשר אתם 

רוצים. מה שיש היום זה סטטי, ברגע שזזים אין קשר". הסברתי כמה חשובות למפקד 

השליטה והבקרה, הכלי הכי חשוב של המפקד. ואז שוב דיין, עם ]התנועה[ ברגל, קם 

ואמר: "אני רוצה את זה. כמה זה?" אמרתי: "שלושים מיליון דולר". ראש ָאָג"א אמר: 

"בשום אופן אנו לא יכולים". משה אמר: "אריאל, אפשר פחות?" אמרתי: "אפשר פחות, 

אך לא פחות כסף. אין ניסים". אמר: "אולי אפשר לחלק? אמרתי: "בסדר, 10 מ' דולר 

מייד, 10 מ' דולר בתחילת השנה הבאה ]בעוד 6 חודשים[ ו־10 מ' דולר בסוף השנה הבאה" 

]אריאל היה אז במּו"ם מתקדם עם ספקים[. באופן כזה קיבלנו ציוד חדיש... הכנסנו 

רדיו־טלפון וציוד נושא, הכנסנו לוחמה אלקטרונית ]בסיוע צרפתי[. הציוד החדיש כלל 

גם כמות גדולה של ָרָק"שים )רכב קשר(, שִאפשרו ניידות בלחימה.

חטיבת שריון 8 הפעילה רשתות ִמבצעיות משלה במ"ק 191, וכך נהגו גדודי השריון – 

82 ו־89. נראה כי היו תקלות בקשר, במיוחד בין חטיבת "יפתח" לחטיבה 8. הקשר 

הקווי נוהל באמצעות הִמרכזת של העיר רמָלה, שעליה השתלט צה"ל, ו"שירות הקשר" 

הפעיל אותה.

הֶקֶשר בִמבצע "דקל"
ִמבצע "דקל" נערך בעיקר נגד ״צבא ההצלה" )מתנדבים ממדינות ערב בפיקודו 

של ַקאּוקִג'י(, כחלק מקרבות עשרת הימים, בגליל המערבי ובגליל התחתון מ־9 ביולי 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A8%D7%91
https://www.hamichlol.org.il/%D7%A6%D7%91%D7%90_%D7%94%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%94
https://www.hamichlol.org.il/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%AA%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9F
https://www.hamichlol.org.il/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
https://www.hamichlol.org.il/%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%90%D7%95%D7%96%D7%99_%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%92%27%D7%99
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1948 עד 19 בו בפיקודו של סא"ל חיים לסקוב. במבצע השתתפו חטיבה 7 וגדוד 13 של 

"גולני". ַקשַר"ח 7 היה ֵתד ָאִריסֹון, ובגדוד 13 מחטיבת "גולני" שסייע לחטיבה 7, היה 

ממלא מקום קצין הקשר צבי ִנגאל. בִמפקדת חטיבת "גולני" פעלו שני מכשירי מ"ק 

20, האחד לפלוגות הגדוד, והאחר – לקשר עם חטיבה 7 שהייתה בתנועה לכיוון ָנְצַרת.

הֶקֶשר בִמבצע "יואב"
במאי 1948, כאשר נחסמה בהצלחה התקדמות המאמץ העיקרי של צבא מצַרים 

צפונה במישור החוף ליד אשדוד, ִהפנה הצבא כוחות מזרחה כדי לחבור למאמץ הנוסף 

שהתקדם דרך באר שבע לחברון ומשם לירושלים. מהלך זה ניתק את הנגב משאר 

חלקי מדינת ישראל.

לאור תוצאות הקרבות הגיע נציג האו"ם בארץ ישראל, הרוזן ֶּברָנדֹוט, למסקנה 

שתוכנית החלוקה המקורית כבר אינה ישימה והציע חלוקה חדשה שתתחשב בתוצאות 

הלחימה בשטח. ַאחד הסעיפים בתוכניתו החדשה היה להעביר את הנגב, שנועד להיות 

חלק ממדינת ישראל, לידי הערבים.

כדי לסכל את תוכניתו, שאימץ האו"ם רשמית אחרי שרצחה חוליית ארגון הֶלִח"י 

את ֶּברָנדֹוט, הורה בן־גוריון על ִמבצע צבאי נרחב שיבקיע את המערך המצרי המנתק 

את הנגב.

1948 ל־20 בו, ומטרתו – לפרוץ את הדרך  15 באוקטובר  ִמבצע זה אירע בין 

אל הנגב המנותק, ולדחוק את צבא מצַרים ממנו. סדר הכוחות שהוקצה לִמבצע היה 

חמישה גדודים של חטיבת "גבעתי", שני גדודי שריון של חטיבה 8, שני גדודי חטיבת 

"יפתח" ושני גדודי חטיבת "הנגב". הופעלו גם מטוסי קרב ומטוסי הפצצה וספינות 

תותחים. כל אלה תחת פיקודה של ִמפקדה מאולתרת בראשותו של יגאל אלון.

תחילה ּכּונה הִמבצע "עשר המכות", ומפקדו – יגאל אלון ֵהֵסב את השם למבצע 

"יואב". יואב דּוּבנֹו, שעל שמו נקרא הִמבצע, היה קצין ההדרכה הראשי של כוח 

הַּפלָמ"ח ואחד מלוחמיו נפלו בהגנה על ֶנגָּבה.

בִמבצע הופעל מערך קשר נרחב הן בעורקי טלפון והן בִרשתות רדיו, וגם נדרש 

קשר לסיוע אוויר ולתיאום עם חיל הים. כבר בראשית הִמבצע הורגש עומס רב על 

ִרשתות הרדיו. על כך כתב ראש "שירות הקשר" למטכ"ל ולִמפקדת החזית שהקשר 

הראשוני חייב להתבסס על הרצים ועל הטלפונים, ורק כאמצעי משנה ישמש האלחוט, 

שעיקרו בשעת הקרבות לשיחות מפקדים. בחטיבה 8 התקשו להפעיל את מכשירי הקשר 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91
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שהותקנו במשוריינים, וב"בית הספר לטנקיסטים" המשיכו בהדרכת המפעילים, תוך 

כדי הלחימה. התברר כי ניתנו דרגות דחיפות גבוהות למברקים רבים, ולכן מברקים 

מיידיים עוכבו שעות. כן הוברר כי מפקדים אינם מקפידים דיים על סודיות. למרות 

תקלות שונות, זה היה מבחן נכבד ומוצלח למערכות הקשר שהופעלו.

באוקטובר 1948 היה המעבר מ"שירות הקשר" ל"חיל הקשר" )ִחי"ק( בצה"ל.

הֶקֶשר בִמבצע "חירם"
בין 28 באוקטובר 1948 ל־31 בו עבר המאמץ העיקרי אל צה"ל, ועימו – מערך התקשורת 

לגליל. בִמבצע "חירם" נכבש הגליל כולו, וכוח משוריין של צה"ל אף כבש נתח מדרום 

לבנון, ואחר־כך נסוג לגבול הרשמי שנקבע בין בריטניה לצרפת.

הֶקֶשר בִמבצע "חורב"
בדצמבר חזר צה"ל לתקוף בנגב. הפעם הייתה המשימה כיבושו הכולל והבסתו הסופית 

של צבא מצַרים, כולל כיתורו לאורך מישור החוף מַרִפיַח עד אשדוד. מיום 22 בדצמבר 

1948 עד 7 בינואר 1949 סולקו אחרוני הכוחות המצריים מהנגב. כוחותיהם שמדרום 

לירושלים נותקו ממצַרים, וכוח ישראלי חדר לסיני ונע לעבר ֶאל־ַעִריש כדי לכתר את 

כוחות מצַרים במישור החוף.

אולם, רגע לפני השלמת המהלך התערבה בריטניה ואיימה להפעיל את צבאה 

נגד ישראל אם לא תסיג את כוחותיה מסיני. בן־גוריון הורה להסיג את כוחות צה"ל 

לגבול הרשמי בין הארץ למצַרים, וכך תם הִמבצע. כוחות מצַרים נשארו בכיס ַפלּוַג'ה, 

המכותר מאז סיום ִמבצע "יואב", ובמובלעת לאורך החוף, אבל התערער ביטחונם 

ביכולתם להחזיק מעמד מול מתקפה ישראלית נוספת, ולכן הם העדיפו לבקש הפסקת 

אש ולהסיג את כוחותיהם משטח מדינת ישראל.

בהסכם נקבעו הגבולות של רצועת עזה עם מדינת ישראל. גם ִמבצע זה כלל הפעלה 

מתואמת של כוחות יבשה גדולים, הפרוסים ונלחמים בעת ובעונה אחת בכמה גָזרות 

מרוחקות זו מזו, הפעלת כוחות אוויריים וכוחות ימיים.

קצין הקשר החזיתי היה אריאל קליבנר )עמיעד(. בִמבצע השתתפו חטיבת "גולני", 

קצין הקשר – דב וינר )תירוש(; חטיבת "אלכסנדרוני", קצין הקשר – שמואל ירושלמי; 

חטיבה 8, קצין הקשר – צבי אלנתן; חטיבת "הראל", מ"מ קצין הקשר – אברהם 

שטיינר; חטיבת "הנגב", קצין הקשר – ליאון שרמן; ומחוז הנגב, קצין הקשר – 

אברהם רייס.
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הופעלו רשת חזיתית במ"ק 191 בדיבור ובמורס, רשת רדיו טקטית במ"ק 20 בדיבור 

ורשת רדיו ַהגָמ"ר חזיתית במ"ק 191 במורס ובדיבור. במסמך "דו"ח קשר לִמבצע 

חורב"88 ציין קצין הקשר של חטיבה 8, צבי אלנתן, כי הקשר האופרטיבי בכל זמן הִמבצע 

פעל כסדרו, אך הדגיש כי היו תקלות בקיום קשר עם מטות העורף, ובפרט עם הקשר 

הִמנהלי. לעיתים, בשל שימוש מופרז בכתבי סתר, ובעטייה של קביעת דרגות דחיפות 

בלתי מתאימות – התעכבו מברקים יתר על המידה. דבר זה גרם להפרת הסודיות 

מתוך הכֵרַח להעביר את המברק מהר ככל האפשר. ניסינו לשמור במידת האפשר 

על כפילות הקשר על ידי העברת דואר באמצעות רצים ועל ידי הנחת קווי טלפון, אך 

עם התפתחות הִמבצע, ההתקדמות המהירה, תנֵאי השטח ותנאי מזג האוויר – לא 

היה אפשר לקיים תמיד את הקשר הכפול, דבר שהעמיס ביותר על ִרשתות האלחוט. 

בדּוח מצוינות גם דרישות לספח לגדודים טכנאי מומחה ולהתאים את ציוד המעבדות 

הניידות לצורכי גדוד משוריין וגדוד ממוּכן.

יונים בפעילויות ִמבצעיות
בתחילת מלחמת העצמאות היה שימוש רב בקשר היונים. במרץ 1948 מּונה שמעון 

אבידור )הנדלר( מִגבעת ברנר למפקד יחידת היונאים. השובך המרכזי היה בגבעת 

ברנר, וברשות היחידה היו 12 שובכים ניידים ו־800 יוני דואר. נקּבעו ְנָהלים לאימון 

היונים ולהעברת ה"יונוגרמות" )דפי התשדורות, שהוכנסו לטוטף אלומיניום, שנקשר 

לרגליהן(. במאי 1948 התקיימה השתלמות ארצית ליונאים ב"ההגנה", והיא ארכה 

שבוע ימים בביה"ס לקשר בֵשייח' מּוִניס. את אבידור החליף חנן ָיֵגל בשנת 1953. בשנת 

1956 פורקה יחידת היונאים.

אלה הפעילויות העיקריות שבהן שולבו יוני דואר:

בשיירת יחיעם שנשלחה לקיבוץ הנצור ב־27 במרץ 1948 היו 14 יונים, ואלה נהרגו   •
עם 47 חללי השיירה.

ב־12 במאי 1948 נשלחו מגוש עציון הנצור שתי יונים לירושלים עם בקשה לסיוע   •
אווירי.

ב־14 במאי 1948 שוגרה יונת דואר מהיישוב הנצור עטרות והגיעה בתוך 14 דקות   •
לירושלים.

ַמשַהָּב"ט־ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, "דו"ח קשר לִמבצע חורב".  88
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ב־16 במאי 1948 שוגרה יונה מנווה יעקב לירושלים, ובטוטפתה בקשה לַפנות את   •
התושבים כי לא יצליחו להחזיק מעמד עד למוחרת.

שובך מיוחד הוקם בגדוד הצנחנים 890, ובמלחמת סיני צנחו צנחנים במיתלה עם   •
סלי נשיאה ִמבצעיים, ובהם יוני דואר. קצין הקשר הגדודי שהפעיל את היונים היה 

קלמן מגן )לימים אלוף(, שקיבל את עיטור העוז89 בשל חלקו בקרב ניצנה בשנת 

.1955

פירוז הר הצופים והקשר לנצורים
ב־1 ביולי 1948 הודיע הרוזן ֶּברָנדֹוט, המתווך מטעם האו"ם בירושלים, על פירוז שטח 

הר הצופים, כולל האוניברסיטה ובית החולים "הדסה". נקּבע כי בשטח היהודי יהיו 

85 שוטרים יהודים ועשרים שוטרים מטעם האו"ם. הוקמה יחידת "מצוף 247", וזו 

תהיה סגל הקבע של בעלי תפקידים חיוניים בהר, ובה כ־120 לוחמים ומפקד קבוע.

בתדירות של אחת לשבועיים עלו שיירות משוריינות להר, ובכל אחת מהן כשישים 

איש כדי להחליף מחצית מהצוות. ֶהסכם זה היה בתוקף עד מלחמת ששת הימים. 

לקיום קשר שלא ניתן להאזנה על ידי גורמים עוינים, נרכש והובא להר הצופים מכשיר 

רדיו אינפרא-אדום, "ריטה", שנקרא מ"ק 8000. המכשיר נקרא גם "מכשיר הקשר 

הנאצי", כי מכשיר זה שימש את צבא גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה, ואף 

נשא את סמל צלב הקרס. המכשיר פעל באמצעות קרן אור בקו ישר מִמגדל ב"מחנה 

שֶנֶלר" מול מכשיר שהוצב על חצובה בבניין בית הספרים הלאומי בהר הצופים והוגדר 

"סודי ביותר".

השנים היפות של דב שטרן
עוד על ענייני הקשר להר הצופים מִספרו של יעקב בעל־שם:90

רס"ר דב שטרן, ששירת בתפקיד מש"ק קשר בשנים 1962-1955 היה הראשון שקיבל 

את המכשיר המסּוָוג "סודי ביותר" ]ִמשקפת מ"ק 8000[, ורק מעטים היו שותפים לסוד. 

ביום 2 בנובמבר 1955, בקרב על מוְצבי א־ַצבַחה שבאזור ניצנה הישראלי, שימש סרן קלמן מגן   89

דוגמה לפקודיו ולחבריו בגילוי מנהיגות ודבקות במשימה. הוא המשיך לפקד על יחידתו שלוש 

שעות לאחר שנפצע בירכו, והוא פּונה רק לאחר פינוי אחרון ְּפקודיו. ניסן התשל"ג-אפריל 1973, 

רב־אלוף דוד אלעזר, ראש המטה הכללי.

90 ַקָשרים ָלך – ירושלים רבתי, 193.
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כדבריו:"כך התחילה התקופה הכי יפה שלי על הר הצופים, לא רק על הר הצופים, אלא 

בחיים. הייתי שם קצין הביטחון ומַנהל העבודה והאלחוטן הבכיר".

קווים אדומים
להלן פירוט עניין הקמת קו טלפונים ישיר בין ישראל לירדן:91

כאשר נכנסה בירושלים "ההפוגה השנייה" ב־18 ביולי 1948, הציע סא"ל משה דיין, מפקד 

מחוז ירושלים באותה עת, למושל מזרח ירושלים מטעם ממלכת ירדן, ַעּבדַאלַלה ַאל־ַתל, 

להקים קו ישיר בין נציגי ישראל לירדן בוועדת שביתת הנשק. ההצעה נתקבלה והקו 

נסלל בין משרד ועדת שביתת הנשק של ישראל בבית ַמנֶדלָּבאּום בירושלים לבין משרדי 

ועדת שביתת הנשק במזרח ירושלים, ומשם לביתו של קולונל ַדאּוד, נציג ירדן. כל צד 

סלל את קטע הקו שבגבולו עד שטח ההפקר ליד שער יפו, ובו בוצע החיבור. בשנת 1951 

נסללו עוד ארבעה קווים אדומים בין ישראל לירדן. הסרטוט הבא )"ציור מס' 1"( מציג 

את מבנה הקו האדום בירושלים.

בסרטוט – ִמבנה הקו האדום בירושלים.92
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.

שם, 246-245.  91

שם, 246.  92
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העברת פלוגת הקשר המטכ"לית לרמת גן
להלן כתבה שעיבד אל"ם ד"ר יעקב בעל־שם ממחקרו של ד"ר ניר מן מהמחלקה 

להיסטוריה בצה"ל תולדות מחנה המטכ"ל בשנים 1955-1948.

שעות אחדות לפני טקס הכרזת העצמאות החליט בן־גוריון להעביר את משרדי המטכ"ל 

מ"הבית האדום" לרמת גן. השיקול הביטחוני היה הגורם העיקרי שכן ייעודו של "הבית 

האדום" היה גלוי וידוע למודיעין הערבי והפך אותו למטרה זמינה מהאוויר ומהים. בן־

גוריון, שחשש מהכוחות המצריים, כתב ביומנו: "מייד אחרי טקס ההכרזה חזרתי לבית 

הִמפקדה ונתייעצנו על המצב המחמיר )...( ֲהַיפציצו הלילה את תל אביב?"

ואכן, עם עלות השחר התממש האיום, כשרביעיית מטוסי "סִּפיטָפיֶיר" מצריים צללה 

על תל אביב. ההפצצה החלה במהלך נאומו של בן־גוריון ליהודי אמריקה, והדיה נשמעו 

ברחבי העולם. באותה שבת בוצעו תקיפות 

אוויריות נוספות, שגרמו ל־11 הרוגים ופצועים 

רבים. לצד בית ההבראה "החלמה" ברחוב 

הקשת ]כיום רחוב משה שרת[ ברמת גן נבנו 

כמה בתי מידות מרּוָוחים לתושבים אמידים. 

שני בניינים בני שלוש קומות, בית קּוקס ובית 

יעקובוביץ', הוקמו מלכתחילה כבתי דירות 

להשכרה. בית הדירות של משפחת יעקובוביץ' 

שימש את יחידת הקשר המטכ"לית.

במאי 1949 הועבר המטכ"ל מגבעת "גן 

למרגלות  שנבנה  החדש  למחנה  אברהם" 

הגבעה, ושם שכן שש שנים. גם לאחר שהתפנה 

המטכ"ל מהגבעה, לא הושבו הדירות לבעליהן 

החוקיים. במקריות מוזרה, גורלם של בעלי 

האמצעים שפר עליהם לעומת שכניהם: דיירי 

בית יעקובוביץ' נאלצו להיפרד לתמיד מהבניין, 

שנשאר משּכנה של יחידת הקשר המטכ"לית.

קשר לשיחות שביתת הנשק ברֹודֹוס
בינואר 1949 נפתחו באי רֹודֹוס שיחות שביתת נשק בין ישראל למצַרים בתיוּוכו של 

ד"ר ַראלף ַּבאנץ'. לנציגי ישראל צורף צוות חיל הקשר בפיקודו של סגן מאיר שפירא. 

הצוות ִהפעיל ַמשדר 610־BC בעוצמה של 300 ואט בקשר מורס וכלל שלושה אלחוטנים, 

המקור: רוזן, מצגת חיל הקשר 

במלחמת העצמאות מ־1947 עד 1949.
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טכנאי קשר וַצָּפ"נית. בתום השיחות קיבל מפקד חיל הקשר מכתבי הערכה מראש 

הֲאַג"ם, יָגֵאל ידין, וממנכ"ל משרד החוץ, ַולֶטר איתן.

הֶקֶשר בִמבצע "עּובָדה"
ִמבצע "עובדה"93 היה האחרון בִמבצעי מלחמת העצמאות ונערך מ־5 במרץ 1949 ועד 

10 בו. בפקודת הִמבצע שפרסם מטה חזית ד'־ִמבצעים בחתימת סא"ל יצחק רבין, 

קצין הִמבצעים, נקּבע כלהלן:

המטרה:

השתלטות על מרחב הנגב הדרומי עד מפרץ ַעַקַּבה.  .1

הרחבת שליטתנו בחלק הצפוני־מזרחי של הנגב וייצוב הקו עין גדי – ראש זוירה –   .2

משלט 432 – אּום ַאל־ּבּורג'.

בִמבצע השתתפו שלוש חטיבות ומשימותיהן היו אלה:

חטיבת "הנגב" )חטיבה 12( – הוטל עליה להשתלט ממערב על הנגב הדרומי־מערבי   •
)עד צומת אּום ַרשַרש(.

חטיבת ""גולני" )חטיבה 1( – הוטל עליה להשתלט ממזרח על הנגב הדרומי־מזרחי.  •
חטיבת "אלכסנדרוני" )חטיבה 3( – הוטל עליה לייצב את הקו הצפוני־מזרחי של   •

הנגב.

בנספח הקשר לפקודת הִמבצע, שפרסם ב־2 במרץ 1949 אריאל עמיעד, קצין הקשר   

של חזית ד, נקבע כך:

מאחר שקשר טלפוני וכמו כן קשר רצים יהיה בלתי אפשרי, ישמש האלחוט אמצעי   •
הקשר העיקרי.

דממה אלחוטית מוחלטת תוכרז עד הרגע שייתקלו או יתגלו ]הכוחות[ לאויב.  •
תופעל רשת אלחוט מורס לשתי חטיבות המשתתפות בִמבצע )חטיבה 12 וחטיבה 1(.  •

לכל יחידה יהיה מכשיר מ"ק 20 לקשר עם אווירון בעת הצורך.  •
חטיבה 12 תקבל יוני דואר.  •

בנספח הקשר של חטיבה 12 קובע קצין הקשר ליאון שרמן כי בשלב ההתקרבות תינתן 

ברשת אלחוט־דיבור )א/ד( חטיבתית במ"ק 20 בכל חצי שעה קריאת כיוון, ובכל שעה 

מלאה יקוים קשר. ברשת מ"ק 19 תינתן קריאת כיוון בכל שעה מלאה. בהוראות הקשר 

ַמשַהָּב"ט־ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, "פקודת ִמבצע 'עובדה'".  93



הקשר במבצעי מלחמת העצמאות

127

לרשת המורס של חטיבה 1 קובע קצין הקשר שמואל ירושלמי כי אין רשות להפר את 

הדממה האלחוטית המוחלטת, אלא בפקודת מפקד החטיבה.

ב־10 במרץ 1949 הניף המ"פ )לימים אלוף( אברהם ָאָדן )"ּבֵרן"( את דגל הדיו 

המאולתר מעל משטרת אּום־ַרַשרש – היא ֵאיַלת. בִמבצע זה לא היו אֵבדות לכוחות 

צה"ל. שעה לאחר מכן נשלח המברק המודיע על כיבוש מפרץ אילת.

מברק לממשלת ישראל על כיבוש אילת בשנת 1949
המקור: באדיבות אוסף חנניה חביון, חיות הנגב והגדוד התשיעי, ַּפלָמ"ח, הֶמרכז למדיה 

דיגיטלית, אוניברסיטת ֵחיפה, 000082368. באדיבות ספריית יונס וסוראיה נזריאן.

ליאון ֶשרמן וציור דגל הדיו
מתוך מצגת מורשת שהכין חגי גרי במרכז מורשת הקשר על "דגל הדיו":

ליאון־אריה שרמן )2007-1920( – קצין הקשר של חטיבת הנגב )חטיבה 12( נולד בצרפת 

ועלה לארץ ישראל בשנת 1940. ב־1942 התגייס לַּפלָמ"ח, עבר קורס מ"כים וקורס קציני 

קשר. אחר שירות בַפלָי"ם החל ללמוד ארכיטקטורה בטכניון. עם פרוץ מלחמת העצמאות 

גויס ומּונה לקצין הקשר של חטיבת הנגב. לאחר שחרורו מצה"ל עבד כאדריכל.

כאשר נכבשה אּום־ַרשַרש הבחין מפקד חטיבת הנגב שאין בחטיבה דגל ישראל. הוא 

הטיל על קצין הקשר החטיבתי ליאון שרמן להכין דגל. הדגל צויר על סדין לבן בעזרת 

דיו כחולה )כולל ציור הפסים וסמל מגן דוד( על ידי ּפּוָעה אראל, מזכירת המח"ט. בשנת 
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1984, אישר המח"ט, נחום שריג, במכתב לפועה כי "דגל הדיו הוכן ונצבע בדיו על ידך 

וליאון שרמן, קצין הקשר".

הקמת תחנת אלחוט באילת
מתוך מצגת מורשת שהכין חגי גרי במרכז מורשת הקשר על אראלה פלד )ביקובסקי(:

את התחנה המטכ"לית באילת הקימה אראלה ביקובסקי )לימים פלד(, שגדלה והתחנכה 

בנהלל, ובגיל 17 התגייסה לַּפלָמ"ח ועברה קורס אלחוטנים בשפיים. כאלחוטנית מצטיינת 

בתחנת המטכ"ל ברמת גן נשלחה לאחר כיבוש אילת להקים שם תחנת אלחוט מטכ"לית 

באמצעות מ"ק 190, ובתפקיד זה שירתה שנה עד שחרורה מצה"ל.

"ֶצֶמד" – התרגיל העוצבתי הכלל־צה"לי
בקיץ 1949, לאחר סיום המלחמה, החל צה"ל להתארגן לעתיד. בין היתר, נערכו כמה 

תרגילים שנועדו לבחון שיטות לחימה ותוכניות ִמבצעיות לסוגיהן. תרגיל "ֶצֶמד" נערך 

מ־16 באוקטובר 1950 ועד 22 בו, והשתתפו בו 1,180 חיילי חיל הקשר. הוצאו הוראות 

תפעול הקשר )ָהָת"ק( ארציות מטעם ִמפקדת הַקשָר"ר וכל פיקוד הוציא ָהָת"ק לָסַד"ּכ 

במרחבו. בפקודת הקשר שפורסמה כנספח לפקודת הֲאַג"ם פורטו תפקידי החיל בתרגיל:

ִמפקדת קצין הקשר הראשי תימצא בהתחלה בשרונה, אך נציג לענייני ִמבצעים   •
יימצא במוצב הפיקוד במטכ"ל.

תקוים שליטה על ִרשתות הקשר הטלפוני הבין־עירוני, הצבאי והאזרחי.  •
יינתן קשר בין לֹוד לקלקיליה עבור שירותי הרכבת.  •

יתקבלו ֶמרכזי הטלפון האזרחיים הדרושים לשליטה בתרגיל.  •
יוצאו פקודות מתאימות המחייבות להפעלת שירותי הדואר ופלוגת הטלפונים   •

הארצית.

יינתן קשר טלפוני למוקדי קשר ושליטה של חיל האוויר, חיל הים והמטכ"ל.  •
יּוצא קוד זיהוי בין־יחידתי לכל צה"ל.  •
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מירה בן־ארי
הדברים להלן הם מתוך מצגת מורשת שהכין חגי גרי 

במרכז מורשת הקשר על מירה בן־ארי, גיבורת הקרב 

על ניצנים.

קיבוץ ניצנים הוקם בשנת 1943 על קרקע שנרכשה 

מהכפר הערבי ַחַמאַמה. מקימיו בחרו במקום משום 

שחשבו כי הִקרבה לים תועיל להם להגניב אליו מעפילים 

עתידיים. לאחר שהוכרזה העצמאות של דוד בן־גוריון 

בליל 16 במאי 1948, הועברו נשות הקיבוץ וילדיהן לבאר 

טוביה. כמה ימים לאחר מכן תקפו המצרים את הקיבוץ. בניצנים נותרו 141 לוחמים: 

67 חברי משק, בהם כעשר לוחמות ו־74 לוחמי "גבעתי". דל היה ציודם, ואילו המצרים 

הגיעו חמושים בטנקים.

מירה בן־ארי )גלסשייב( )1948-1926( – נולדה בברלין, עלתה לארץ ישראל בשנת 

1933, ואחרי לימודיה בתל אביב הצטרפה לקיבוץ ניצנים ושירתה בתפקיד אלחוטנית. 

היא התנדבה להישאר בקיבוץ עם הנצורים גם לאחר ִמבצע "תינוק" שבמהלכו פונו 

בעלה ובנה. ב־6 ביוני 1948, כאשר הוחלט על כניעה, היא יצאה עם מַפקדה לבקש 

הפסקת אש. קצין מצרי שלף אקדח וירה במפקד, ומירה שלפה אקדח מחולצתה והרגה 

את הקצין. היא נורתה ונהרגה במקום. ב־28 באוקטובר 1948, חמישה חודשים לאחר 

שנכבש, שוחרר קיבוץ ניצנים בידי כוחות צה"ל.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7
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רות מוריץ – גיבורת ֵאֶצ"ל
רות מוריץ )1948-1930( – נולדה בֶמלּבֹורן באוסטרליה, 

ועלתה לארץ בשנת 1935. הצטרפה לשורות הֵאֶצ"ל, וב־11 

ביוני 1948 הפעילה את ִמרכזת הטלפון כדי לקשר בין 

העמדות ובין מטה יחידת הֵאֶצ"ל שכבשה את הכפר ַיהּוִדיַיה 

)כיום יהוד־מונוסון(. כאשר ניתנה פקודת נסיגה רצה להציל 

חֵברה ונשארה בעמדת תצפית בראש המסגד. כל הלוחמים 

בעמדה נפלו, ולא ידוע בדיוק מה עלה בגורלה ובגורל חברתה. 

עצמותיה נאספו בשנת 1952 והובאו לקבר אחים. היא זכתה 

ל"עיטור הקרב" מטעם ברית חיילי הֵאֶצ"ל לפי שהייתה 

חיילת ומפקדת באצ"ל שנהרגה לאחר שלא הסכימה להפקיר חיילת בשטח עוין.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A6%22%D7%9C
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בתום הלחימה הושם הדגש בהתארגנות הפנימית. נקּבע תקן כוח אדם של חיל הקשר: 

תחילה היה שיא כוח האדם 1,350, ואחר כך צומצם ל־1,100 )ִמפקדה, יחידות קשר 

בחזיתות ויחידות ארציות, לא כולל בה"ד 7 – המופיע בתקני פיקוד ההדרכה(.

גם במבנה ִמפקדת הַקשָר"ר חלו שינויים: בפברואר 1950 הוענקה לַקשָר"ר דרגת 

אלוף־משנה, באוגוסט 1950 הוקם בִמפקדה הענף הטכני, ובראשו דני אביבי )פדרבלום(. 

לארבעה קצינים אושרה דרגת סא"ל: סגן הַקשָר"ר, רע"ן הֲאַג"ם, רע"ן האספקה 

והרע"ן הטכני. בתחום הטלפוניה הוקמו פלוגות טלפונים מרחביות, הכפופות לקצין 

הקשר הפיקודי, ומפקדן שימש נציג קצין הטלפונים הארצי )ַקָט"א( בטיפול השוטף 

עם דואר־הנדסה.

באותה עת התבצע מיזם מערכת הְּכָבלים התת־קרקעיים הארצית ביוזמת ִחי"ק. 

בשנת 1950 יוחד מאמץ בנושאי השתלמות והדרכה: קוימו חמש השתלמויות ושלושה 

סמינריונים לקציני הקשר. כל המחלקות החטיבתיות התאמנו בבתי הספר הפיקודיים, 

ואילו חיילי היחידות הארציות השתלמו ב"גבעת האלחוט".

במרץ 1951 נקּבעו תקנים ליחידת קשר פיקודית )60 חיילים(, פלוגת קשר חטיבתית 

)75 חיילים( ומחלקת קשר גדודית )30 חיילים(. כן נקבעו תקנים לפלוגת הקשר המטכ"לית, 

לבסיס החסנת ציוד, לבית מלאכה בסיסי, ליחידת הדואר הצבאי, ליחידת היונאים 

וליחידת ביטחון הקשר הארצית.

אלה היו קציני הקשר הפיקודיים הראשונים ששירתו בִחי"ק; פיקוד הצפון: שוקה 

מקובר – 1950-1948; פיקוד המרכז: ֵתד ָאִריסֹון – 1949-1948; פיקוד הדרום: צבי 

וולטוך – אוגוסט־אוקטובר 1948(.

ובהמשך מונו ַמקַש"ִּפים: פיקוד הצפון: סא"ל זלמן שֵלו – 1954-1950; ובהמשך – 

סא"ל צבי נגאל; פיקוד המרכז: סא"ל יעקב מיכאליס – 1952-1950; פיקוד הדרום: 

רס"ן אריאל עמיעד – 1952-1949.

בשנת 1952 הוצבו לראשונה מהנדסי אלקטרוניקה )בוגרי הטכניון( לִחי"ק: עקיבא 

מאיר, מיכה יובל )טולצ'ינסקי(, שלהב זוהר ואביעזר פרנקל. לאחר השתלמות צבאית 

התחילה פעילותם בענף הטכני, וַאחד התוצרים הראשונים שלה היא "ניידת ציוד נושא" 
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)הכוללת מ"ק 1 והמספקת ארבעה מעגלי דיבור(. לקראת סיום תפקידו של הַקשָר"ר 

יצחק אלמוג )ורצמן( נקּבע תקן מוקטן ונדרש לצמצם את ִמספר ענפי הִמפקדה לשני 

גופים: ֲאַג"ם ואפסניה. עם זה הוקם צוות הכנה לקורס מתקדם לקציני קשר: יעקב 

מיכאלי, משה פארן ודוד דגני. אריאל עמיעד חזר מלימודיו בחו"ל והתגייס שוב לצה"ל 

בתפקיד סגן הַקשָר"ר. בכל התקופה הזו הופעלו יחידות ִחי"ק למתן קשר בפעילויות 

הִמבצעיות. דגש מיוחד הושם בשיתוף פעולה בין ִחי"ר־ָחָש"ן־ָחָת"ם, בעיקר עקב הכנסת 

משפחת מכשירי מ"ק 508/510 ומ"ק 608/610 שִאפשרו לתקשר בתדרים משותפים.

לקשר הייתה חשיבות מיוחדת בפעולות התגמול בשל הרגישות המדינית לפעולות 

אלו. באוגוסט 1954 סיים יצחק אלמוג את תפקידו כַקשָר"ר. הוא הוביל תהליך של 

ַמעבר מדפוסי פעילות שאפיינו את "שירות הקשר" ב"ההגנה" לדפוסי פעילות שהתאימו 

לצבא. מוסדו תורות תפעול הקשר, מקצועות הקשר, הכשרת כוח האדם וקידום 

חוגרים וקצינים. הותנעה הצטיידות בציוד קשר צבאי חדיש. תוכנית פיתוח מערך 

הְּכָבלים של דואר־הנדסה הותאמה לצורכי צה"ל. מּוסד מערך האימונים והתרגילים 

ברמת היחידה והעוצבה. הונחו יסודות שלפיהם פועל חיל הקשר והִתקשּוב עד היום. 

מחליפו של יצחק אלמוג – אריאל עמיעד.

שידור ראשון בגלי צה"ל )ָגָל"ץ(
ב־24 ספטמבר 1950 פתח דוד בן־גוריון את שידורי צבא ההגנה לישראל. שלושה ַמשדרים 

בעוצמה של 5 עד 20 קילוואט הוקמו בנגב, בגליל העליון ועל הכרמל. ביום השידורים 

הראשון נכחו באולפן שהפעיל גדוד הקשר המטכ"לי: הרמטכ"ל היה יָגֵאל ידין, ראש 

הֲאַג"ם – מרדכי ַמקֶלף, קצין החינוך הראשי – אהרון זאב, ראש ָאָג"א – אפרים בן 

ארצי והַקשָר"ר – אל"ם יצחק אלמוג.
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הקרב על ֵתל מּוֵטיַלה
ֶהסכם שביתת הנשק שנחתם עם סוריה ב־20 ביולי 1949 השאיר ִמגוון סוגיות חיכוך 

פתוחות, ובעטיין כמעט פרצה מייד לחימה בעצימות נמוכה לאורך גבול ישראל-סוריה. 

הגם שִמספר התקריות הכולל )כ־600 בשנים 1956-1950( היה פחות בהרבה מגבולות 

מצַרים )כ־3,000( וירדן )כ־7,850(, אך תוצאותיהן לא היו קטלניות פחות.

ַאחד האירועים הקשים ביותר בשנים 1956-1950 היה הקרב על תל מוטילה. שורשי 

הקרב הם הצורך לקבע את הגבול החדש בתודעת הסורים. בִקרבת שפך נהר הירדן 

לצפון הכינרת שכנו כפרי ערבים, ואלה נהגו לרעות את עדרי הבקר שלהם במישור 

שממערב לנהר ועד לרכס השולט עליו ממערב. בתגובה על הפרות אלו נשלחו מפעם 

לפעם סיורי צה"ל כדי לגרש את רועי הבקר לשטח סוריה. אירועים אלה לרוב עברו 

מבלי שהתפתחו קרבות של ממש.

ב־4 באפריל 1951 תקפו הסורים ממארב כוח ישראלי שנסע לסייר בחמת גדר, שטח 

שהיה שייך לפי ההסכמים למדינת ישראל, ושבעה חיילים ישראלים נהרגו. למוחרת 

הגיבה ישראל על האירוע בפעולת תגמול ראשונה – מטוסי ישראל תקפו מוצבים 

סוריים ברמת הגולן. התגובה הבין־לאומית ביקרה קשות את ישראל, ולמעשה מאותו 

יום כבשו הסורים את חמת גדר, והיא שבה לידי ישראל רק במלחמת ששת הימים. 

כמו־כן, עקב הביקורת הבין־לאומית, שהתמקדה בהסלמה הנובעת משימוש במטוסים, 

נאסר על צה"ל שנים רבות להפעיל מטוסים בתקריות הגבול.

כעבור חודש, ב־2 במאי 1951, נשלח סיור של צה"ל לגרש שוב עדר בקר שנכנס 

לשטח ישראל. מפקד הכוח החליט שלא יגרש הפעם את העדר אלא יחרים אותו או את 

חלקו. הרועים הסורים, שהסתתרו כשראו את הכוח הישראלי ַמגיע, הפתיעו את הכוח 

הישראלי בירי, ובחילופי האש נהרגו ארבעה חיילים ישראלים. מפקד הכוח הישראלי 

הזעיק תגבורת, וכך גם הרועים הסורים – כוח של כמה מאות )הִמספר המדויק לא 

ברור( כפריים סורים חמושים וחיילים מכוח צבא סוריה ששכן בקרבת הכפר, חצו את 

הגבול, עלו לרכס והתמקמו על שתיים מהכיפות שהרכיבו אותו, תל מוטילה וִמשלט 

"הדמות" – ולמעשה בכך כבשו שטח ישראלי.
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גדוד 34 מילואים חטיבה מרחבית 3 וגדודים 13 ו־21 של חטיבת "גולני" נשלחו 

לכבוש חזרה את הרכס. הקרב ארך חמישה ימים עד 6 במאי, ובמהלכו נהרגו 41 חיילי 

צה"ל ונפצעו כ־70. גם כ־200 סורים נהרגו. קצין הקשר של חטיבת "גולני" היה דוד שזר.

סגן גבי שריג )רוזנצוייג(, שהיה קצין הקשר של גדוד 21 מתאר: "בשלב מסוים 

יצאתי עם חוליית קוונים וסללתי קו טלפון מזרחה לאורך הכביש, להתחבר למשלט 

תל מוטילה מדרום ולסגור מעגל טלפוני. אחר כך עליתי, ממערב, למשלטים וסייעתי 

בסלילת קווי טלפון בין הִמשלטים: תיקוני קו, טלפונים ועוד, והעיקר שלא ידברו 

באלחוט כי הסורים האזינו לנו. לאחר כמה ימים נערך סיכום קשר בחטיבה, בנוכחות 
הַקשָר"ר יצחק אלמוג )ורצמן(".94

בסעיף "קשר" בסיכום הקרב נקבע כלהלן:

בעבודת הקשר התבלטו במיוחד האלתור ושיטות ההפעלה בניגוד לכל הנלמד... מחמת 

חוסר התכנון; יחידות ומטות הצטרפו בהצדקה ושלא בהצדקה ונוצרה רשת אלחוטית 

גדולה, שכללה ִמספר גדול מאוד של תחנות... מתוך אי־שליטת מפקדים בתהליך הקשר 

ומתוך רצון לחיסכון בזמן התנהל הקשר האלחוטי שלא בהתאם לתהליך הנדרש; וכן, 

לא השתמשו בשמות תחנות, אלא בשמות מפקדים.

השימוש בקשר הקווי נוצל במלואו והוכיח את יעילותו הרבה... הורגש צורך ביחוד 

בגלל אופי השטח בֶכֶבל הסתערות לצורך סלילה מהירה בתנאי אש... השימוש בקשר 

מורס קווי לקשר בין המטות היה עלול להקל הרבה את מעמסת הקשר... מחמת אי־ידיעה 
וחוסר אימון לא נוצל אמצעי זה.95

גבורת הַקשר, פַרנקֹו ֵמנטש )1980-1929(
להלן מתאר אל"ם זאב סלעי )פלזנר( )2014-1925(, שהיה מפקד הפלוגה בִמבצע לכיבוש 

מוצב "הדמות" בקרבות ֵתל מּוֵטיַלה, בספרו: אש על מוצבינו – חטיבת "גולני" 

בקרבות תל־מוטילה.

אני והַקשר הפלוגתי, שנשא את מכשיר הקשר היחיד שקישר אותנו עם "העולם החיצון", 

מנחם החובש הפלוגתי, מציל הנפשות, והרץ הפלוגתי שפניו אדומים מדם הרסיסים – 

נשארנו לרגלי המכשול, שלרוע מזלנו היה במקום שבו הגדר הייתה גבוהה למדיי... 

מחקר של גבי שריג "גיוסה של חיפה למלחמת העצמאות", מאי 1987. וכן – גבי שריג, תמיד   94

בקשר, 58-56.

ַמשַהָּב"ט־ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, "לקחי קשר קרב תל מוטילה".  95
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לפתע, הסיר פרנקו הקשר את רצועות מכשיר הקשר מעל גבו, ויחד עם הרץ הפלוגתי 

התרוממו במהירות, גלגלו כמה אבנים מהגדר, וכך יצרו פרצה. דרכה השתחלנו לתוך 

המוצב והצטרפנו ללוחמים בעמדה הקרובה... כשפרנקו הקשר התרומם מעט כדי לטפל 

במכשיר הקשר, נורה לעברו צרור מַמקלעון והעיף את כובע הפלדה מעל לראשו. פרנקו 

נפצע אנושות בראשו ואיבד את הכרתו... לאחר ניתוחים רבים הבריא, אך מצבו הפיזי 

והנפשי היה קשה. הוא הוכר כנכה צה"ל לצמיתות ונפטר צעיר וערירי. אין לי כל ספק 

שפרנקו היה לוחם וגיבור למופת.

לסיכום תקופה זו ניתן לומר כי בזכות התארגנות ִמפקדת הַקשָר"ר לארגון ולהכשרה 

של פלוגות ומחלקות קשר לצבא שהוקם והחל להיבנות, והודות להגעתו )ממש ערב 

הלחימה הקשה( של הציוד שרכש יעקב ינאי בארה"ב, הצליחו "ַקשרי תש"ח" לאפשר 

למפקדים בכל הקרבות פיקוד ושליטה על כוחותיהם ולממש את האמרה הידועה: 

"המברק עבור יעבור".
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ִמבצע "ירקון"
ִמבצע "ירקון" היה סיור עומק של צה"ל בימים 12-9 ביוני 96.1955 מטרת הִמבצע 

הייתה לבחון את עבירּות הציר הנמשך לאורך החוף המערבי של מפרץ אילת, בקטע 

הדרך שבין עין אל־פורטגה לַדַהּב בחוף המזרחי של חצי האי סיני – לרכב ולֶרֶק"ם 

)רכב־קרב משוריין(, כדי להגיע למָצֵרי טיראן ולפתוח אותם לַשיט ישראלי. זה היה 

הִמבצע הצה"לי הראשון, שבו פעלו במשותף כוחות ִחי"ר, חיל האוויר וחיל הים.

בשעות אחר הצוהריים של יום חמישי, 9 ביוני 1955, יצאו ששת הסיירים מנמל 

אילת בסירת ַדיג קטנה שנקראה "אילת". הסירה פנתה מאילת לכיוּון הגדה המזרחית 

של המפרץ והושטה דרומה עד לאזור ַדַהּב. עם הנחיתה על החוף נע הכוח לכיוּון פתח 

הוואדי והתמקם במסתור בין נקיקי הסלע. עד אור היום הגיע להצטלבות הדרכים 

המובילה לִמנזר ַסנָטה ָקָתִריָנה. את הקשר החיצוני קיים הכוח עם מטוס "ָדקֹוָטה" 

מטייסת 103 ששימש ַחָּפ"ק אווירי, ובו טס המח"ט אל"ם בר־לב. כדי לשמור על ִדממת 

אלחוט, יצר הַחָּפ"ק קשר עם הכוח פעמיים ביום: עם אור ראשון ועם רדת החֵשכה, 

והַחָּפ"ק הוא שקישר אותו לִמפקדה העורפית באילת. אף שנע ַקָשר מצויד במכשיר 

את שער ד כתב אל"ם ד"ר יעקב בעל־שם.  96
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קשר ארוך־טווח עם הכוח, לא היה קשר רציף מהכוח אל הַחָּפ"ק או אל הארץ מסיבות 

טכניות וטופוגרפיות. לכן לא היה בו מענה למקרה של היתקלות בכוח אויב. שלוש 

יממות שהה הכוח בשטח האויב וחקר את עבירּות הדרך.

סגן יגאל תלמי שימש באותה עת קצין קשר של גדוד 51 ופעל בִמבצע "ירקון" 

בקבוצת מפקדים, שנודעו כ"מכיני הדרך" למסע המפורסם של חטיבה 9 לַשארם־ ַא־ ֵשייח' 

במלחמת סיני. קבוצה זו ציין אותה לשבח הרמטכ"ל משה דיין ב־4 ביולי 1955 על 

שהראו דבקות במשימה, וקיבלו אותה עליהם בהתנדבות, נוכח קשיים יוצאים מגדר 

הרגיל. הם התמידו במילוי המשימה עד תום על־אף תקלות וקשיים פיזיים וסיימו אותה.

סגן יגאל תלמי דאג, בין היתר, לקיים קשר הדוק עם הממונים על הקבוצה. הוענק 

ליגאל "עיטור המופת" עם יתר חבריו לצוות על שהראה אומץ לב הראוי לשמש מופת. 

את עיטור המופת העניק בפועל הרמטכ"ל, דוד אלעזר.

עיטור המופת לסגן יגאל תלמי
לאות ולעדות כי סגן תלמי יגאל מ"א 281401 הראה אומץ לב הראוי לשמש מופת 

בפעילות מבצעית.

תיאור המעשה  

סגן תלמי יגאל התנדב למבצע "ירקון" בין 9 ל־12 ביוני 1955 – 

משימה קשה ומסוכנת. הוא התמיד בביצוע המשימה על אף 

תקלות וקשיים פיזיים החורגים מגדר הרגיל וסיימה בהצלחה.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת לפי חוק 

העיטורים בצבא ההגנה לישראל.

ניסן תשל"ג, אפריל 1973

רא"ל דוד אלעזר

ראש המטה הכללי
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ִמבצע "ָׂשִעיר"
את פעולת התגמול ששמה ִמבצע "ָׂשִעיר" יזם צה"ל ב־22 באוקטובר 1955 על מערך 

מוצבים סורי בבית המכס העליון שבמורדות רמת הגולן. היוזמה באה על שחטפו 

הסורים רועה של קיבוץ גונן או חייל נח"ל ששמו יעקב מניקובסקי. בתקרית זו נהרגו 

שלושה סורים ונשּבו חמישה, בהם קצין סורי. לִמבצע, שהופעל נגד המוצב הסורי 

בדּוַרייַג'את, ממול לגדות, הוקם ַחָּפ"ק, בפיקוד אלוף יצחק רבין. ממשטרת כנען 

הופעלה מערכת קשר קווי־ָנָל"ן )נקודה לנקודה(, כמפורט בסרטוט:

ִמרשם הקשר הטלפוני לִמבצע "ָׂשִעיר"
המקור: גבי שריג, תמיד בקשר, 121.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%A1_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
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הַקשָר"ר השלישי – פוֳעלו, ִמפקדתו ואנשיה

אל"ם אריאל עמיעד )קליבנר( )2005-1924( היה הַקשָר"ר 

השלישי )מאוגוסט 1954 עד ספטמבר 1957(.

מתפקידיו העיקריים:
מש"ק קשר בבריגדה היהודית – 1941.  •

בוגר קורס קציני קשר – 1943.  •
"אלוני" –  היה  וכינויו  "עציוני":  בחטיבת  ַקשַר"ח   •

.1947-1946

ְקצין הדרכה ב"ההגנה" – 1948-1947.  •
מַפקד בית הספר לקשר בשייח' מּוִניס – אפריל 1948 ומפקד קורס קציני הקשר   •

הראשון במלחמה, כולל במלחמת העצמאות.

ְקצין הקשר של ִמבצע "דני" לשחרור בקעת אונו – 1948.  •
ְקצין הקשר של ִמבצע "יואב" לכיבוש הנגב ובאר שבע וִמבצע "חורב" לסילוק צבא   •

מצַרים מארץ ישראל.

ְקצין הדרכה בָמַקשָר"ר – 1948.  •
בוגר קורס ַמָג"דים – 1948.  •

ְקצין קשר חזית הדרום – 1952.  •
הַקשָר"ר – 1957-1954, כולל במלחמת סיני.  •

עוזר ראש הֲאַג"ם – 1958-1957.  •
השתחרר מצה"ל בשנת 1958.  •

מַנהל ַמחלקת ההדרכה של המחלקה להתיישבות בסוכנות.  •
מנכ"ל משרד החקלאות כשהיה משה דיין שר החקלאות – 1969-1961.  •

מנכ"ל חברת החשמל – 1980-1974.  •
מ"מ ראש עיריית תל אביב ומועמד מפלגת העבודה לראשות העיר.  •

היה ממקימי המכון לחקר הגולן בקצרין – 1982.  •
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השתתפותו במלחמות:
השתתף במלחמת העצמאות בתפקיד מפקד קורס קציני קשר; במלחמת סיני – הַקשָר"ר.

אירועים ומיזמים עיקריים בתקופתו:
היה מפקד הקורס הראשון לקציני קשר וקצין ההדרכה הֵחילי.  •

חידש את הציוד ואת תקני כוח האדם.  •
הכניס שימוש בָרָק"שים )רכבי קשר(.  •

הוביל את מהפכת הקשר הנייד.  •
הוקם הגרעין לגדוד הקשר הארצי )1956(.  •

הוקמו שלוש יחידות קשר אוגדתיות שלחמו כבר במלחמת סיני.  •
ניתן קשר ִמבצעי אמין לכ־140 פעולות תגמול ֵמעבר לקווים.  •

נקּבע סיווג של כשמונים מקצועות בִחי"ק ונקבעו מבחנים מקצועיים לכל מקצוע.  •
נפתח המחזור הראשון של קורס קציני קשר מתקדם בבה"ד 7 )1955(.  •

פותחה רשת טלפונית נייחת לדרום בשל העברת ִמפקדת פיקוד הדרום לבאר שבע   •
)1955(, והוקם גדוד קשר פיקודי חדש לָּפָד"ם.

הוזמן ציוד הרדיו החדש בָתָג"ם GRC ומכשירי קשר )מ"ק( 8, 9 ו־10.  •
שּונה המבנה הארגוני של ָמַקשָר"ר משני אגפים לארבעה לאחר מלחמת סיני.  •

אריאל עמיעד נולד בבן־שמן. סיים את חוק לימודיו בגימנסיה "ַּבלפּור" ובאוניברסיטת 

"קֹורֵנל" בארה"ב. התגייס ל"ההגנה" ב־1937, ובמלחמת העולם השנייה – לצבא בריטניה 

ושירת בבריגדה היהודית בתפקיד ַסמל קשר גדודי. בתחילת מלחמת העצמאות שימש 

קצין הקשר של מחוז ירושלים ומשם עבר להדרכה כמפקד בית הספר הארצי לקשר 

בשייח'־מּוִניס, ופיקד על קורס קציני קשר שהתחיל ב־1948. התמנה לקצין הקשר של 

ִמבצע "דני" לשחרור לֹוד ורמָלה – הִמבצע האוגדתי הראשון בצה"ל בפיקוד יגאל אלון, 

ואחרי כן שימש קצין הקשר החזיתי הראשון בחזית הדרום )חזית ד(.

בתום מלחמת העצמאות השתחרר ונסע ללמוד ִמנהל חקלאי בארה"ב. בשובו לארץ 

הזמינו משה דיין לחזור לצה"ל, תחילה כסגן הַקשָר"ר לאל"ם יצחק אלמוג, ובאוגוסט 

1954 – בתפקיד הַקשָר"ר. הכשרתו בתחום הניהול תרמה רבות לִחי"ק בעיצוב מערכות 

הקשר, בייחוד בדרג הנפרס. ב־1955 נפתח המחזור הראשון של קורס מתקדם לקציני 

קשר, והוקם גרעין סדיר לגדוד הקשר הארצי. בתקופתו כַקשָר"ר הוחל להצטייד בציוד 
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ָתָג"ם חדש בשדה הקרב, בתחילה מכשירי הקשר: מ"ק 8, 9 ו־10 )לִחי"ר, לשריון ולסיוע 

.GRC ארטילרי(, ובהמשך היה שינוי מובהק בצה"ל – המעבר למשפחת הָתָג"ם

הוקמו ַמחלקות קשר לשתי אוגדות )אוגדת "געש" בצפון ואוגדה 38 במרכז(. 

פורסמו כ־20 חוברות הדרכה לנוֳהלי קשר ולהפעלת מכשירי קשר. פעילות חשובה 

הייתה בתחום תשתית הקשר הקווי – ייזום הנחת ֶּכֶבל תת־קרקעי מֶמרכז הארץ 

לִמפקדת פיקוד הדרום בבאר שבע. סמוך לתחילת מלחמת סיני הוחלט להפעיל את 

מוצב הפיקוד העליון )ִמצֵּפ"ַע( מִמפקדה מאולתרת ברמָלה, מקום שהיה ללא תשתית 

קשר נייח. משום כך היו שיבושים בקשר הטלפוני והטלפרינטר בין המטכ"ל לִמפקדות 

הפיקודים המרחביים בתחילת הִמבצע.

במלחמת סיני הופעלו 24 ניידות רדיו־טלפון )מ"ק 1 עם טל־101(, וכל אחת מהן 

סיפקה ארבעה ערוצי ֵשמע. שּוּפר שיתוף הפעולה עם חיל האוויר לקשר סיוע אוויר. 

בסיום תפקידו כַקשָר"ר ב־1957 מּונה לעוזר ראש הֲאַג"ם ועמד בראש ועדת חקירה 

בנושא "העסק הביש".

ִמפקדת הַקשָר"ר בשנים 1956-1955

הַקשָר"ר – אל"ם אריאל עמיעד; סגן הַקשָר"ר – סא"ל פרץ ְּבָרם.

ִמפקדת הַקשָר"ר עדיין פעלה בשני ענפים:

ִארגון וִמבצעים )אּו"ם( – בראשות סא"ל זלמן ָשֵלו.  .1

ביְטחון קשר – רס"ן שאול בר־לבב; תקשורת – סרן הנס ארמן; טלפונים – רס"ן 

אברהם זינגר; ק' הִמבצעים – רס"ן משה פארן; תכנון – רס"ן אורי מן; הדרכה – 

רס"ן אורי גורן.

אפסניית הקשר )ָאָפ"ק( – בראשות סא"ל ישעיהו לביא.  .2

תכנון ציוד הקשר – רס"ן שלמה ענבר; הצטיידות – סרן יצחק לויכטר; טכני – 

רס"ן הנס ָאִביֵלָאה; בחינה וביקורת – סרן משה קפטן; הנדסת קשר – סגן עקיבא 

מאיר/סגן עקיבא לנדן; פיתוח – רס"ן אלכס רוזן; אספקה – רס"ן זאב בן־יעקב; 

השברה – רס"ן יוסף גיל.

ביוני 1955 הקים את גדוד הקשר הארצי סא"ל שמואל גזית, ואותו החליף רס"ן )לימים 

אל"ם( הלל כרמלי. במלחמת סיני פיקד על הגדוד רס"ן יונתן עיבל.
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בפברואר 1957 פורסם תקן חדש לִמפקדת הַקשָר"ר
בִמפקדה גופים אלו: ענף הִמבצעים )הכולל את מערכות הקשר הסטטי( – בראשות 

סא"ל צבי אלנתן; ענף הארגון וההדרכה – בראשות סא"ל משה פארן )ַּפֶּפנַהייֶמר; 

"ַּפִּפי"(; ענף ציוד הקשר – בראשות סא"ל דב תירוש; והענף הטכני – בראשות סא"ל 

ַהנס ָאִביֵלָאה. מזכיר ועדת הקבע לקשר ולאלקטרוניקה – רס"ן דוד דגני; ובראש 

ַמָּכ"א 4 )הכפופה לשלישות הארצית( – רס"ן יעקב גור־אריה.

"

"

"

"7

"

..

"

"

ִמבנה ָמַקשָר"ר בשנים 1957-1954
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.

מפקדי הקשר הפיקודיים )ַמקַש"ּפים( בשער זה:
פיקוד הצפון: סא"ל צבי נגאל – 1958-1955; סא"ל יעקב אלמוג – 1961-1958; סא"ל 

דוד אשל – 1963-1961; סא"ל אליעזר הררי )מונטי( – 1965-1963; סא"ל הלל כרמלי – 

.1969-1966
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בשנים  עיבל  יונתן  סא"ל   ;1957-1955 רוזנטל –  יצחק  סא"ל  המרכז:  פיקוד 

1959-1957; סא"ל אורי גורן – 1962-1959; סא"ל שמואל גזית בשנים 1964-1963; 

סא"ל רם )רמי( עברון97 – 1968-1964.

פיקוד הדרום: סא"ל צבי אלנתן – 1958-1956; אורי מן – 1961-1958; סא"ל שמואל 

גזית – 1961-1958; סא"ל דוד שזר – 1964-1961; סא"ל שמואל גזית 1963-1962; 

סא"ל אורי מן – 1964-1963; סא"ל דני מירון 1968-1964.

חיל הקשר – ִמבצעים וארגון מחדש, 1956-1955

שנת 1955 התאפיינה בהנחת תשתית וארגון מחדש של מערכות הקשר:

ערב מלחמת סיני, באפריל 1956, הגיעו מכשירי מ"ק 6 ומ"ק 10 לצה"ל, מראשוני   .1

דור ה־GRC. למרות השיפורים במערך חיל הקשר ממלחמת העצמאות, אמצעי 

הקשר לא התאימו למלחמה ניידת בטווחים הארוכים של חצי האי סיני. כל אלה 

היו אתגר ַלַקשָר"ר החדש.

ביוני 1955 הוקם גרעין לגדוד הקשר הארצי.  .2

באוגוסט 1955 נפתח הקורס המתקדם לקציני קשר.  .3

הֶקֶשר בִמבצע "הר געש"

ב־2 בנובמבר 1955 נקט צה"ל בִמבצע "הר געש"98 נגד ֶעמדות צבא מצַרים באזור 

המפורז ִּפתחת ניצנה ומסביבו. פירוז אזור ניצנה נקּבע בהסכם שביתת הנשק הישראלי־

מצרי. ב־26 באוקטובר 1955 חצה כוח של צבא מצַרים את הגבול הבין־לאומי והתמקם 

במוצב משטרת ניצנה.

רמי עברון – נולד בשנת 1931, התגייס ב־1948. מתפקידיו: שירת ב"ההגנה" )1948-1946(; סמל קשר   97

בחטיבה 5 )1950-948(; ַקשָר"ג 9 )1952-1951(; רע"ן הקשר )1954-1953(; ַקשָר"ג 82 )1955-1954(; 

חבר צוות הקמה של חיל השריון )1956-1955(; ַקשָר"ח 37 )1957-1956(; סגן קצין הקשר בַמפָג"ש 

)1958-1957(; קשר"ח 7 )1959-1958(; קצין קשר בִמפקדת קצין התותחנים הראשי )1962-1961(; 

יועץ למוסד )1964-1962(; ַמקַש"ּפ ֶמרכז )1969-1964(; קצין ַאמָל"ח בפיקוד המרכז )1971-1969(. 

השתחרר בשנת 1972 בדרגת סא"ל.

גבי שריג, תמיד בקשר; גבי שריג, "הקשר בִמבצע "הר געש", קשר ואלקטרוניקה.  98

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%96
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על פיקוד הדרום הוטל לכבוש את מוצבי ַא־ַצבַחה, לגרש את האויב ולחזור אל 

מחוץ לאזור המפורז. בפקודת הִמבצע הודגש שעד שעת ה"ִשי"ן" יקוים הקשר על ידי 

רצים. תוך מילוי המשימה ניתנה הוראה להקים תחנת ִממסר בהר ֱעזּוז כדי לאפשר 

קשר־רדיו לקציני התצפית הקדמיים )ַקָת"ק(. התברר שקשרי הארטילריה שלא היו 

שייכים דרך קבע לגדוד התוקף, השתהו בכיול מכשיריהם, ולמרות הפעלת הִממסר 

נוצר קשר רק כשיצא הכוח מהמיסוך של הר עזוז. התברר שהמצרים עלו על רשת 

הקשר והפריעו לתעבורה. המסקנה – היה כשל בתכנון ִתדרי העבודה.

דּוַח מצרי שנמצא אחר הקרב

בִמבצע "הר געש" נלקח ציוד קשר שלל: שלושה מכשירי רדיו, שמונה טלפוני שדה 

וארבעה מכשירי קשר אחרים. כמו כן, כתב יד של סמל מצרי ובו כתוב כלהלן:

הקשר הוא עורק המלחמה הראשי... ועל המפקדים ועל קציני המטה לנסות ולהתקשר 

עם היחידות שתחת פיקודם בכל אמצעי־שהוא, כדי לעמוד על סיבת ניתוק הקשר. אם 

ייפסק הקשר, יש לדעת מה מתרחש לפנים. חובת ההתקשרות חלה על הִמפקדה העליונה 
ועל הִמפקדה שמתחתיה.99

הֶקֶשר בִמבצע "עלי זית"

בליל 12-11 בדצמבר 1955 התקיים ִמבצע "עלי זית"100 – פשיטה משותפת מן הים ומן 

היבשה על עמדות הסורים בצפון מזרח אגם הכינרת, כפעולת תגמול על הטרדת דייגים 

ישראלים. על הפעולה פיקד מפקד פיקוד הצפון, אלוף משה צדוק, ולידו – הרמטכ"ל 

משה דיין.

לצורך הִמבצע הוקמה מערכת של עורק רדיו־טלפון ממוצב הפיקוד הקדמי ב"וילה 

ֶמלֶצ'ט" לכורזים )ארטילריה(, לשטחי הכינוס באוהלו, לבסיס היציאה בעין גב, למעגן 

המשטרה בדגניה א, לִמפקדת פיקוד הצפון, לִמפקדת כוח הצנחנים ולמטכ"ל. חלק 

מהקווים הסתיימו ב"הורדות דואר", ומהן נסללו קווי שדה. הופעלו שתי ִרשתות רדיו 

בָתָג"ם לשתי ִגזרות הִמבצע בסיוע תחנת תיווך מוטסת. הרשתות רוכזו במרכז הפיקוד 

עיקרון זה, שהִמפקדה הממונה תמיד תהיה אחראית ליצור קשר עם הִמפקדות הכפופות, נשמר   99

לאורך עשרות שנים בצה"ל, וֶאפשר להבין את הסיבות הרבות לכך ]תא"ל משה שמיר[.

גבי שריג, "הקשר בִמבצע כנרת".  100
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הימי על אסדת נחיתה, ומוצב הפיקוד היבשתי היה בהאזנה. קצין הקשר הפיקודי היה 

סא"ל צבי ִנגַאל וקצין הטלפונים בפיקוד הצפון היה סרן גבי שריג.

פעילות הצנחנים101 – ַמחלקת הקשר של פלוגת קשר 347 בגדוד הצנחנים על כל 

ציודה בפיקודו של סרן אליעזר אליעזרי סופחה לגדוד 890 בפיקודו של אל"ם רפאל 

איתן )"ָרפּול"(. ַמחלקת קשר נוספת בפיקודו של סגן דן שליט סופחה לגדוד 88 בפיקודו 

של סא"ל מוטה גור. ַמחלקות אלה לקחו חלק בפעולות התגמול שנערכו בשנת 1956, 

ובהן: ִמבצע "יהונתן" – פעולת ַא־ַרהוַוה; ִמבצע "גוליבר" – פעולת משטרת ַע'ַרנַדל; 

ִמבצע "לולב" – פעולת חוסאן; וִמבצע "שומרון" – פעולת קלקיליה.

.www.202.org.il ,"גילאי, "הצנחנים עשור ראשון  101
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הרקע המדיני־צבאי למלחמת סיני

מִשלהי 1955 אל תוך 1956 הורע מצבה של מדינת ישראל. ההרעה נבעה משלושה 

גורמים עיקריים: א. פגיעה בחופש המעבר במָצֵרי טיראן; ב. חשש ישראל מפני יוזמה 

של ִצבאות ערב שיחדשו את הלחימה, והכנות מצַרים למלחמה כוללת בישראל; ג. 

שיבוש החיים התקינים בישראל בידי מסתננים ויחידות פשיטה ערביות, שביצעו מעשי 

חבלה ורצח בתחומי ישראל בתמיכת מדינות ערב )מאוגוסט 1955 הפעיל צבא מצרים 
יחידות ֵפַדאיּון ברצועת עזה(.102

שני עניינים החישו את המלחמה:

התחלת ההספקה של כמות גדולה של כֵלי נשק רוסיים למצַרים ולסוריה, הכמות   .1

והאיכות של כלי הנשק – הפרו את איזון העוצמה הצבאית שבין ישראל לבין 

שכנותיה. באותה עת נראה שלא יהיה מי שיסכים לספק לישראל נשק בכמות 

ובאיכות דומות.

חסימת המעבר בְמָצֵרי טיראן לאוניות המפליגות מישראל או אליה – מעשה שפגע   .2

קשה במסחר הישראלי עם מדינות אפריקה ואסיה.

במהלך אביב 1956 נקרתה לידי ישראל הזדמנות לפרוץ את ההגבלות שצמצמו את 

יכולתה לרכוש נשק. צרפת האשימה את מצַרים שהיא מסייעת למורדים באלג'יריה 

שנלחמו בה כדי לגרש ממנה את הצרפתים, ומצַרים איימה להלאים את תעלת סואץ, 

אף שֶחברה צרפתית הייתה הבעלים העיקריים בה, ושיעור ניכר מדמי המעבר ששילמו 

האוניות שעברו דרך התעלה – שולם לצרפת. ממשלת צרפת שינתה את מדיניותה, וביוני 

1956 הסכימה למכור לישראל נשק בכמות ובאיכות שיאזנו את הרכישות החדשות 

של מצַרים ושל סוריה. נראה היה ש"הִעסקה הצרפתית" עומדת לאזן מחדש את יחסי 

העוצמה בין הצבאות, אולם אליה וקוץ בה – בתמורה ציפו הצרפתים שישראל תסייע 

להם נגד מצַרים.

חלק מהחומר בפסקת הרקע הוא מתוך רוזן ונגל, שבעים שנות חיל הקשר והתקשוב, 97.  102
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ב־26 ביולי 1956, כחודש אחרי חתימה ההסכם הישראלי־צרפתי, מימש נשיא 

מצרים, ַגַמאל ַעּבד ַא־ַנאֶס'ר, את איומו והלאים את תעלת סואץ. הוא עורר בכך 

את רוגזן של צרפת ושל בריטניה, שהייתה שותפה בבעלות על התעלה והמשתמשת 

הראשית בה. הלאמת התעלה נתּפסה בעיני ממשלת בריטניה כסכנה מהותית ליציבות 

כלכלתה. לאחר שסירבה ארצות הברית לסייע להן, החליטו צרפת ובריטניה להשיבה 

בכוח. ב־7 באוגוסט 1956 ביקשה צרפת מישראל להצטרף אליה למלחמה המתוכננת.

בינתיים, לאחר ִסדרת פעולות תגמול הורה נשיא מצַרים לצמצם את הפעילות 

מרצועת עזה כדי שלא להתגרות בישראל. בחזית ירדן נמשכה הפעילות הרבה למרות 

רצונו של מלך ירדן לצמצמה. )מצַרים עודדה את התוקפים מירדן להמשיך לפעול.( 

ישראל הגיבה בִסדרת פעולות תגמול קשות נגד ירדן, והקשה שבהן הייתה ִמבצע 

"שומרון" שבוצע ב־10 באוקטובר 1956.

הִמבצע אירע בעוד ישראל, צרפת ובריטניה נושאות ונותנות בחשאי בדבר אפשרות 

של מלחמה משותפת נגד מצַרים. ִמבצע זה, שתוצאותיו הקשות לירדן נתּפסו כמאיימות 

על יציבות שלטונו של המלך חוסיין, הוביל כמעט לפעולה בריטית צבאית נגד ישראל.

לאחר משא ומתן שארך עד 24 באוקטובר החליט ראש ממשלת ישראל, דוד בן־

גוריון, להיענות לבקשת שתי המעצמות מכמה סיבות: א. להבטיח את ֶהמשך הספקת 

הנשק מצרפת; ב. לפגוע בסיכויי נשיא מצַרים לאחד סביבו את העולם הערבי לתקיפת 

ישראל )המאמץ של ַנאֶס'ר היה אחד מגורמי החשש העיקריים של בן־גוריון(; ג. לפגוע 

בהזדמנות זו במאמץ ההתעצמות של צבא מצַרים; ד. לפתוח מחדש את ְמָצֵרי ִטיַראן 

לספנות ישראלית מאחר שנאסר עליה לעבור במצַרים; ה. לפגוע קשה בתשתיות 

הפדאיון הפלסטינים ברצועת עזה, והכול – בסיוע של שתי מעצמות עולמיות, צרפת 

ובריטניה, שיעניקו לישראל גב מדיני וצבאי.

זאת הייתה גם הזדמנות לגרום לשינוי המדיניות העוינת של בריטניה לישראל 

שנמשכה משאולצה בריטניה לעזוב את ארץ ישראל.103 )בריטניה החזירה את המנדט על 

בימים ההם, כשנשאו ונתנו המדינאים בחשאי, הכין צבא בריטניה, לבקשת ממשלתו, תוכנית   103

התקפה על ישראל, כפעולת תגמול על פעולות התגמול הישראליות נגד ממלכת ירדן, בת חסותה 

של בריטניה. כאשר צּווּו מצביאי בריטניה במזרח התיכון לתקוף את מצַרים עם ישראל, במקום 

לתקוף את ישראל, נוצרה מבוכה ונדרש להם זמן־מה להבהרת הפקודה.
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ארץ ישראל לאו"ם מסיבה כלכלית כי הייתה מרוששת בתום מלחמת העולם השנייה. 

היא נמנעה בהצבעה באו"ם על תוכנית החלוקה, ולא התנגדה.(

ב־24 באוקטובר 1956 החליטו ראש ממשלת ישראל בן־גוריון ומקבילו הצרפתי 

והבריטי – לצאת למלחמה משותפת על מצַרים. לפי ההסכם תישמר הברית בסוד. 

ישראל תיזום ִמבצע צבאי גדול נגד מצַרים, שיוסווה כפעולת תגמול גדולה מן הרגיל, 

קרוב לתעלת סואץ. התקרבות זו לתעלה, שלכאורה מאיימת על חופש התעבורה בה, 

היא איום על כלכלת מערב אירופה כולה. התקרבות זו תהא עילה לצרפתים ולבריטים 

להגיש אולטימטום לישראל ולמצַרים שעליהן להסיג את כוחותיהן מהתעלה ולאפשר 

את אבטחת התעלה על ידי כוחות צרפת ובריטניה. ישראל, כמובן, תסכים; וסביר 

להניח שמצַרים תסרב, ואז צרפת ובריטניה יכבשו את התעלה מידיה.
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מלחמת סיני החלה בליל 30-29 באוקטובר 1956, עם הצנחת גדוד צנחנים ישראלי 

ליד ֵמַצר המיתֶלה בעומק סיני, כדי שיהיה קרוב לתעלה ויעניק לצרפתים ולבריטים 

את העילה שהם ביקשו. יתר חטיבת הצנחנים תנוע בכלי רכב מּכּונִתיֶלה, ששם כמעט 

שלא היו כוחות מצריים, ותצטרף בהקדם לגדוד שהוצנח כדי לאפשר את חילוצו או 

את ניצול ההצלחה לפי ההתפתחויות.

בינתיים יבקיעו עיקר כוחות צה"ל לתוך סיני במרחב ֶּכֶרם ָשלֹום-ַרִפיַח ובמרחב 

אּום־ַּכֶתף וקּוֵסייַמה ויתקדמו מערבה לעבר תעלת סואץ. הם יעצרו כ־15 ק"מ לפני 

התעלה. מאמץ אחר יהיה כיבוש החוף של סיני מול ְמָצֵרי טיראן על ידי חטיבה שתיסע 

לשם בדרך לא־דרך שניתחו סיירים בקיץ 1955, שנה ורבע לפני המלחמה. הכול נועד 

כדי להשמיד את תותחי הִמצרים ששלטו בְמָצֵרי טיראן ומנעו את אוניות ישראל 

מלהפליג בהם.

חטיבת הצנחנים ָחְבָרה לגדוד שהוצנח ב־30 באוקטובר כעבור מסע מפרך. מפקד 

החטיבה קיבל ידיעות )שהתבררו בדיעבד שהן שגויות( שכוח מצרי גדול, הכולל טנקים, 

בא לקראתו ֵמעבר השני של ֵמַצר המיתֶלה, וכי הֵמַצר עצמו באותה עת ריק. המפקד 

החליט בהסכמת ראש מטה פיקוד הדרום להכניס את חטיבתו לתוך הֵמַצר כי שם 

יוכל להתמודד טוב יותר עם כוח הִמצרים. בפועל התברר שאת הֵמַצר כבר מחזיק 

כוח מצרי מחופר היטב, וכניסת הצנחנים לתוך הֵמַצר הפכה לקרב קשה ורווי נפגעים.

התקפת המאמץ העיקרי הישראלי, שהחלה זמן קצר אחרי הצניחה במיתֶלה, 

הסתבכה. אוגדת הרגלים 38, שהייתה אמורה לכבוש את אּום־ַּכֶתף ואת קּוֵסייַמה, 

נכשלה ומפקד פיקוד הדרום הורה לחטיבה משוריינת 7 לתקוף דרך קּוֵסייַמה כדי 

לממש את משימת האוגדה. הוא החליט בניגוד לפקודת ראש המטה הכללי, משה דיין, 

שאסר מפורשות להפעיל טנקים ביום הראשון למלחמה. מטרת דיין הייתה לקיים 

את ההונאה שמדובר בפעולת תגמול גדולה עד שיתברר אם הצרפתים והבריטים 

מתכוונים לקיים את חלקם בהסכם ולתקוף את מצַרים, אם לא – התכוונו בן־גוריון 

ודיין להורות על ביטול הִמבצע ולהסיג את כוחות צה"ל לנגב. אולם, מפקד הפיקוד 

ומפקדי האוגדות והחטיבות לא ידעו על ההסכם עם צרפת ועם בריטניה, ולא ידעו 
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את הסיבה לפקודה המוזרה שלא להפעיל את הטנקים. לכן, משנכשלו הרגלים, הפר 

מפקד הפיקוד את הפקודה והורה להפעיל את השריון.

חטיבה 7 הבקיעה דרך קּוֵסייַמה ותקפה את המערך העורפי המצרי באּום־ַּכֶתף 

והסיגה את כוחותיו בליל 1 בנובמבר 1956. בינתיים, בליל 31-30 באוקטובר, הבקיעה 

אוגדה 77 הישראלית דרך המערך המצרי במרחב ֶּכֶרם ָשלֹום-ַרִפיַח.

בבוקר 31 באוקטובר הפגיזה משחתת מצרית את העיר ֵחיפה. פעולה משולבת של 

ספינות ומטוסים הצליחה להניס את הספינה המצרית ואף ללכוד אותה.

במוָצֵאי אותו יום החלה המתקפה האווירית של הבריטים והצרפתים על שדות 

התעופה של מצַרים. במהלך 1 בנובמבר הושלמה הבקעת מערכי המצרים בגבול ישראל, 

ובאותה עת הושמד רובו של חיל האוויר המצרי. לקראת ערב הורה המטה הכללי 

המצרי לכוחותיו במזרח סיני לסגת במהירות לתעלה ולהיערך להגנה שם.

במהלך 2 בנובמבר עד 5 בו השלים צה"ל את כיבוש סיני עד לקו המוסכם עם 

הצרפתים ועם הבריטים מול התנגדות מצרית חלשה. בעיקר היו קרבות השהיה שנועדו 

לאפשר לכוחות מצַרים לסגת בשלום לאזור התעלה.

מ־2 בנובמבר עד 4 בו המשיכו הבריטים והצרפתים להפציץ מטרות צבאיות 

מצריות, ורק ב־5 בו החלו להצניח את כוחותיהם בקצה הצפוני של תעלת סואץ. העיכוב 

היה בעוכריהם – אומנם התנגדות המצרים לא הייתה עוצמתית, אבל ההתמהמהות 

בהפעלת המהלך היבשתי – העניקה זמן לברית המועצות לעורר לחץ בין־לאומי נגד 

צרפת ונגד בריטניה, לחץ שאף גיבתה גם בעלת בריתן לכאורה, ארצות הברית. הכוחות 

התוקפים הספיקו לכבוש רק כרבע מאורך התעלה לפני שקיבלו פקודה לעצור. כעבור 

כמה שבועות פקדו עליהם לסגת. ב־22 בדצמבר עזבו אחרוני החיילים את המרחב ללא 

שום הישג מדיני – התעלה נשארה בידי מצַרים.

הלחץ המדיני לסגת הופעל גם על ישראל, אבל ראש הממשלה, דוד בן־גוריון, 

התעקש לקבל הסכם שיסדיר את מצבה הביטחוני של ישראל בתמורה לנסיגה. ואכן 

ֶהסכם כזה נחתם, ובו התחייבויות למעבר ישראלי חופשי בְמָצֵרי טיראן, הגבלת כוחות 

מצַרים השוהים בסיני והצבת כוח או"ם במזרח סיני ובְמָצֵרי טיראן כדי לפקח על 

קיום ההסכם.

יתר על כן, נשיא מצַרים החליט שֶהמשך ההתגרויות בישראל עלול לפגוע בו בהמשך, 

ולכן הורה לחדול מכל פעילות התקפית של הפדאיון משטח מצַרים לתוך ישראל. 

לאחר שַנאֶס'ר הורה כך, הרגיש גם המלך חוסיין חזק דיו כדי לדרוש התנהגות דומה 
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מהפדאיון המצויים בשטחו, וכך גם בגבול ירדן פחתה באופן חד תדירות ההתקפות 

לתוך ישראל. ממשלת סוריה, שחששה שכעת תוכל ישראל לרכז מאמץ נגדה; גם היא 

הורתה לצמצם תדירות את ההתקפות על ישראל. לפני שפונו כוחות בריטניה וצרפת, 

רוכזו כל יהודי האזור שכבשו המעצמות בּפֹורט־ַסִעיד. שם הועלו על נחתות הצרפתים, 

ובלב ים הועברו לספינות ישראליות, ואלה הובילו אותם לנמל ֵחיפה.

אֵבדות המצרים היו כ־1,650 הרוגים )מהם כ־1,500 מידי צה"ל(,104 כ־4,900 פצועים 

וכ־6,000 שבויים )מהם כ־5,500 בידי צה"ל(.

לצה"ל היו 176 הרוגים )61 מהם באּום־ַּכֶתף ו־38 במיתֶלה(, שלושה נעדרים ושבוי 

אחד. כוחות בריטניה וצרפת איבדו יחד כ־30 הרוגים וכמה עשרות פצועים )כרבע 

מהנפגעים נגרמו מאש כוחותיהם(.

על אף הניצחון הצבאי הברור של צה"ל, נחשפו במלחמת סיני פגמים בסיסיים 

בפעולות הצבא. במיוחד אמור הדבר לגבי רמת אחזקת אמצעי הלחימה הכבדים וכלי 

הרכב וגופי התחזוקה.

אות מלחמת סיני
המקור: אתר משהב''ט – אותות מערכה.

יש חוקרים הטוענים שנתון אֵבדות המצרים הזה כולל רק נפגעים צבאיים, וכי בהפצצות הצרפתים   104

והבריטים נהרגו עוד מאות רבות של אזרחים שלא נספרו.
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הסיכום הוא לפי נתיבי המערכה והמגמות שהושגו מדי יום ביומו.
המקור: מהאוסף הפרטי של משה שמיר.
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מפקדי הקשר

אלה היו מפקדי הקשר הפיקודיים )ַמקַש"ּפים(:

בפיקוד הצפון: הַמקַש"ּפ הוא סא''ל צבי נגאל – 1958-1954; סגנו רס''ן ישראל עמית.  •
בפיקוד המרכז: הַמקַש"ּפ הוא סא''ל יצחק רוזנטל – 1957-1955; סגנו רס''ן   •

ארנון איתן.

בפיקוד הדרום: הַמקַש"ּפ הוא סא''ל צבי אלנתן – 1958-1956; סגנו רס''ן מיכאל   •
בן־יוסף.

במלחמת סיני הוקמו יחידות קשר אוגדתיות ראשונות בצה"ל, ולמפקדיהן מונו 

הקצינים האלה:

אוגדת "געש" – קצין הקשר אהרון קיפניס.  •
אוגדה 38 – קצין הקשר דב גולן וסגנו שלמה ענבר.  •

אוגדה 77 – קצין הקשר יעקב אלמוג )אפשטיין( וסגנו שמואל גזית.  •

ערב מלחמת סיני הגיעו מכשירי מ"ק 6 )שהחליף את מ"ק 536( ומשפחת מ"ק 9/10 

שהופעלה כלהלן: מ"ק 9 – לָחָש"ן ולָחָת"ם; ומ"ק 10 – לִחי"ר. למכשירים היו תדרים 

משותפים לשיתוף פעולה בין הֵחילות האלה: ִחי"ר־ָחָש"ן־ָחָת"ם.

על הזירה העיקרית במלחמה פיקדה ִמפקדת פיקוד הדרום, שהוקמה בתחילת 

שנת 1956. מקום ִמפקדת הפיקוד נקבע בבאר שבע. עם הקמתה הוקמה גם יחידת 

הקשר הפיקודית בפיקודו של הַמקַש"ּפ צבי אלנתן. הופעל ֶמרכז קשר פיקודי, והוקמו 

מערכות הקשר של פיקוד הדרום.

כחמישה ימים לפני יום "ַעִי"ן" – תחילת מלחמת סיני, אושר להפעיל חדר ַמשדרים 

פיקודי עם מ"ק 81 וַמשדרי BC-610. כדי לשתף פעולה עם חיל האוויר, הופעלו ִרשתות 

ָקָס"א )קשר סיוע־אוויר( בָת"ג, באלחוט מורס. רָשתות אלה הופעלו מהמטה הכללי 

לפיקודים המרחביים ולחטיבות הלוחמות באמצעות גדוד הקשר המטכ"לי. בַאחד 
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הדּוחות105 מוזכר כי במלחמת סיני נהגו מפקדים להחזיק את "זרוע הָקָס"א" מאחור 

)בגוף תמיכה בדרג לוחם ]ָתָד"ל[( אף שההוראות חייבו להימצא בצמוד למפקד. כך 

קרה שפקח האוויר, שנצמד לכוח הקרקעי, לא היה יכול למלא את תפקידו, כלומר 

לדווח על מקום כוחותינו הקדמיים.

מערכת הקשר הקווי
מלחמת סיני הייתה למעשה האירוע הראשון, שבו הקשר הקווי שולב במהלכי הלחימה. 

מערכת ְּכָבלים תת־קרקעיים קישרה את עיקר הבסיסים והִמפקדות של צה"ל, כולל 

חילות האוויר והים. בסיכום המלחמה הוברר כי דרוש לתכנן מראש את "ההורדות" 

שמהן יסללו היחידות את הקווים לִמפקדותיהן. הוברר כי שיטת העבודה של גורמי 

המערכת הנייחת מול דואר־הנדסה הוכיחה את טיבה. התברר כי סלילת קווי השדה 

הייתה לרוב טובה ויעילה, וחוליות הקוונים אומנו נכון והפעילו את טכנולוגיית קווי 

ה"פנטום" במקומות שבהם היה להם ציוד מתאים.

כן היה שימוש נרחב למדיי בֶכֶבל דו־זוגי )SPIRAL 4(. עוד הוברר כי מראשית 

הלחימה היה עומס כבד על הִמרכזות בכל הדרגים. במיוחד בדרגים הבכירים היה 

דרוש להכין צוות מרכזניות מקצועי שֵידע לעמוד בעומסים. חיל הקשר הפעיל 24 

ניידות רדיו־טלפון )של ארבעה עורקי דיבור(; הפעלת העורק תוכנן באמצעות סרגל 
"ּבּוִלינגטֹון".106

אוגדה 38 הפעילה עורק ָצ"ן )ציוד נושא( לריכוז גדודי הארטילריה בקרב ההבקעה 

והשיגה קשר יציב. חלק מהתעבורה הניַיַחת הופעל באמצעות מערכות הטלפרינטר, 

וחלקה הוצפן באמצעות טג־2022 )עליו ניתן לַממציאיו פרס ביְטחון ישראל(. במלחמת 

סיני הופעלה שלוחה קדמית של בסיס החסנה בבאר שבע, ובסיס זה סיפק סוללות, 

ַּכבֵלי שדה וחלפים ליחידות. הלקח החיובי של פעילות זו הביא לידי הקמת בסיסי 

ציוד קשר פיקודיים )ָּבַצ"ּפ( אחר המלחמה.

רוזן ונגל, שבעים שנות חיל הקשר והתקשוב.  105

סרגל "ּבּוִלינגטֹון" סייע לחשב את רמת הקשר הצפויה בהתאם לסוג המכשיר, לעקמומיות כדור   106

הארץ, להספקי השידור ולטופוגרפיה.
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הקמת ִמפקדת אוגדה 77 וארגון יחידת הקשר
לקראת מלחמת סיני הפכה ִמפקדת ֵגיסות השריון )ִגי"ש( לִמפקדת אוגדה משימתית, 

ובה ְשלוש החטיבות האלה:

חטיבה 7 )הייתה לאחר תרגיל חטיבתי( – חטיבה סדירה בתוספת השלמות מילואים: 

גדוד טנקים "ֶשרָמן", גדוד טנקים קלים AMX-13, גדוד ֶחרֵמ"ש )חיל רגלים משוריין( 

ויחידת סיור. קצין הקשר היה רס"ן דוד אשל.

חטיבה 27 )הייתה לאחר אימון חטיבתי( – חטיבת מילואים, שנבנתה על בסיס 

ותיקי השריון של צה"ל: גדוד טנקים, גדוד ֶחרֵמ"ש, גדוד ַחרָמ"ם )חיל רגלים ממונע(. 

קצין הקשר – משה הכט.

חטיבה 37 )חטיבה בהתארגנות( – ללא ָיָמ"ח )יחידת מחְסני חירום( וללא רכב 

וציוד תקניים )חלקי בלבד(. קצין הקשר – סרן רם עברון.

ִמפקדת ֵגיסות השריון הייתה ִמפקדה ארגונית, ללא פקודות קבע לקרב )ָּפָק"לים(, 

ללא תרגול הכנות או אימון משותף כדי לפעול כִמפקדת אוגדה משימתית. הסמכות 

המטכ"לית על ֵגיסות השריון באה לידי ביטוי בתרגיל "פלט", שהתמקד בתרגול חטיבת 

שריון 27. התרגיל היה חלש, בעיקר בתחום התחזוקה. ראש מה"ד, אלוף מאיר זורע 

)"ָזרֹו"(, ומפקד ִגי"ש, אלוף חיים לסקוב, ביקרו בתרגיל. כשהוצגו מהלכי התרגיל, 

התברר שהתקדמות החטיבה הייתה איטית: "פחות מקצב הִחי"ר!"

לקראת מלחמת סיני נערכה קבוצת פקודות לתכנון הִמבצע בִמפקדת פיקוד הדרום, 

בנוכחות הרמטכ"ל, משה דיין. הנחייתו )העקרונית( בדבר הפעלת יחידת שריון הייתה: 

"טנקים יוסעו על מובילים וישמשו תותחים מתנייעים". מפקד ֵגיסות השריון, אלוף 

לסקוב, לא קיבל הנחיה זו, ובפועל לחמו שלוש החטיבות כחטיבות שריון )7, 27, 37(, 

פרט להקצאות טנקים לסייע לחטיבת ִחי"ר.
ואלה היו דברי סא"ל יעקב אלמוג בעניין קשיי התארגנות:107

בו־זמנית להתארגנות ולהקמת ִמפקדת אוגדה 77 נדרש להקים יחידת קשר אוגדתית, 

הקמה שהייתה מותנית ב"כל מה שנשאר בצה"ל" מבחינת כוח אדם וציוד. זה היה סוג של 

תנאי שקבע סגן מפקד הַגיס, אל"ם זורע. כשנקראתי אליו, אמר הסָגן )במילים שנחרתו 

יעקב אלמוג )אפשטיין( – שירת בתפקיד קצין קשר משנת 1948. מתפקידיו הבולטים: קצין קשר   107

באוגדה 77; רס"ן במלחמת סיני; ַמקַש"ּפ צפון ַמַג"ד הקשר המטכ"לי. השתחרר בדרגת סא"ל 

בתפקיד קצין קשר ֵגיסות השריון בשנת 1968.
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בזיכרוני כסכין חד(: "יענקלה, אני אונס אותך, התנאי שלנו לצאת למלחמה הוא שאתה 

תסתדר עם 140 איש". יחידת קשר אוגדתית מקבילה ומתורגלת הייתה כ־250 איש. 

ולמרות זאת היה עליי לספק קשר לִמפקדה ולמפקדים כמו אלוף לסקוב, אל"ם זורע, 

מפקד חטיבה כאל"ם חיים בר־לב, אל"ם בנימין גיבלי )"גולני"(. שֵאלתי הייתה: "'ָזרֹו', 

האם זה 'פרינציפ' או מציאות?" תשובתו הייתה שזאת מציאות. ביקשתי ממנו רשות 

ללחוץ על הַקשָר"ר כדי לתגבר את היחידה, ולו רק במקצת. בסוף אותו שבוע, ביום שבת, 

זימן אותי הַקשָר"ר אל"ם אריאל עמיעד, ויחדיו ניסינו לתכנן תקן ליחידת קשר שיענה 

לצורך הִמבצע, וכך הצלחתי "לסחוט" עוד כעשרים איש.

מאחר שסגני היה במינוי חירום קצין קשר חטיבת מילואים, הוקצו לי שני סגנים – 

סרן שמוליק גזית וסרן אפרים יהוד. עליהם הוטל לארגן את היחידה ולדאוג לאימונה, 

ואילו אני הייתי עסוק בתכנון הקשר בִמבצע, בארגון יחידות קשר המילואים של חטיבות 

27 ו־37 וכן – בהשלמות ציוד לשלוש החטיבות. את יחידת הקשר שלי, שהתאמנה מדרום 

לבאר שבע, הצלחתי לראות רק ביום ו אחה"צ עד לשעות החֵשכה. שני הסגנים היו בטוחים 

שהִמבצע מתוכנן לכיוּון ירדן. למעשה, הפעם הראשונה שאושר לי להעביר להם מידע על 

הִמבצע עצמו – הייתה עם גיוס היחידה לקראת הירידה לשטח.

ציוד ליחידת הקשר הֵגיסית התחיל לזרום ב"טפטוף"; שלושת ַזחְל"מי הַחָּפ"ק הגיעו 

לשטח הכינוס כחצי שעה לפני שעת ה"ִשי"ן". בגמר אימון היחידה ִתכַננו רשת גיוס חירום 

לקריאה שקטה )כנהוג בצה"ל(. בשלב זה, "התגבור", שכלל חיילים וקצינים, חזר ליחידותיו 

המקוריות. בִמפקדת הַגיס נותרנו באותה מתכונת )מצומצמת( שבה עבדנו ברגיעה אף על 

פי שהיינו במצב של כוננות מלאה. הוראת הגיוס הגיעה לקראת שחר, וגיוס היחידה החל 

להתגלגל. אזור הכינוס שנקּבע לנו )וסיירתי בו קודם( היה באזור ִמבטחים )שם התארגנו 

לקראת שעת ה"ִשי"ן".

"מערכת קשר אוגדתית" והפעלת ציוד נושא )ָצ"ן(
תפיסת הקשר הִמבצעית כמענה לחילות השדה הייתה בנויה בעיקרה על "צבא ִחי"ר". 

ִמפקדת האוגדה הייתה ִמפקדת השדה המשימתית בדרג הבכיר ביותר. משום כך נבנתה 

מערכת קשר אוגדתית יחסית כבדה, איטית ומסורבלת, בנויה על קשר אלחוט מורס 

ברשת הִמבצעית של האוגדה. כן נבנתה רשת קציני קישור במקביל, כנראה העתק 

משיטות צבא בריטניה. בצה"ל היו בסה"כ שני עורקי ָצ"ן; ההנחיה הבסיסית הייתה 

להפעילם בקשר בין ִמפקדת האוגדה לחטיבת השריון. רכזת האלחוט האוגדתית הייתה 

בנויה על רכב ַמשדרים )4 על 4( ועל רכב ַמקלטים נפרד )2 על 4(. לפיכך דילוג ִמפקדת 

אוגדה הפך להיות בעיה הכרוכה לרוב בניתוק קשר מוחלט!
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תכנון וביצוע של מערכת הקשר בשלב ההכנות ובמהלך הִמבצע

הינה עוד סיפור של סא"ל יעקב אלמוג בדבר אתגרים ִמבצעיים לתכנון הקשר שעמדו 

לפניו:

בשלב התכנון עמדו לנגד עיניי כמה אתגרים ִמבצעיים, שלהם נדרש היה לתת מענה מיטבי: 

הבקעת מערך ַרִפיַח בשלב א על ידי חטיבת "גולני" והעברת צוות גדודי משוריין דרכה 

כדי לתּפוס את השטח השולט מצפון מערב למערך ַרִפיַח; בהתאם להתפתחות הלחימה, 

ניצול ההצלחה ושעטה לעבר ֶאל־ִג'יַראִדי-ֶאל־ַעִריש, ובהמשך לעבר התעלה. כן נדרשנו 

לתכנן ולבצע מערכת קשר למפקדים כלהלן: מפקד האוגדה, אלוף חיים לסקוב, סגן 

מפקד האוגדה, אל"ם מאיר זורע, קצין ֲאַג"ם האוגדה, אל"ם הרצל שפיר, מפקד חטיבת 

השריון 27, אל"ם חיים בר־לב, ומפקד חטיבת "גולני" היה אל"ם בנימין גיּבלי. מפקד 

האוגדה ביקש לרכז בעצמו את הסיוע הארטילרי. יחידות הארטילריה היו ממערב לִמפקדת 

האוגדה. ציר התנועה למושב ִמבָטחים, לקיבוץ ניר יצחק ולעבר היעדים היה ציר אחד, 

ועליו נעו כל כוחות האוגדה. כבר בתכנון הראשוני התברר שאין תורת צה"ל תואמת את 

הדרישות לִמבצע זה, ולכן החלטתי לשנות שינוי דרסטי במערכת הקשר, כמפורט להלן.

ביטלתי את רשת קציני הקישור, ובמקומם קבעתי לכל מח"ט לקיים בַזחַל"ם הפיקוד   .1

שלו קשר ישיר עם רשת הפיקוד של החטיבה השנייה, ובָחָמ"ל האוגדה הייתה האזנה 

על כל אחת מִרשתות הפיקוד )רשת ִמבצעים( של החטיבות.

מאחר שקווי השדה שנסללו למערך הארטילרי ניזוקו ללא הרף מסיבת תנועת כוחות   .2

בכל השטח, החלטתי להקצות את עורק הָצ"ן לריכוז גדודי הָחָת"ם.

העברתי את רשת הִמבצעים לפחות בשלב ההבקעה לדיבור.  .3

להלן אזכיר אירוע מעניין, הנוגע הן לתכנון הִמבצעי והן ליחסים בין מפקד לקצין 

הקשר שלו. לאחר קבוצת הפקודות שבה הצגתי את תוכנית הקשר, ביקש מח"ט "גולני" 

להיפגש עם מפקד האוגדה. לאחר זמן קצר נקראתי למפקד האוגדה, ובמשרדו נכח מח"ט 

"גולני". המפקד הציג לפניי את השגותיו של מח"ט "גולני" על תכנון הקשר, בטענה שתכנון 

זה אינו תואם את המקובל בצה"ל.

המפקד פנה אליי וביקש את תגובתי. עניתי שהמח"ט צודק אבל... ונימקתי מדוע 

)הסיבה המרכזית הייתה הצורך בתיאום הדוק ביותר בין שתי החטיבות בשלב ההבקעה 

כדי למנוע נפגעים מאש כוחותינו(. ואז מפקד האוגדה פנה למפקד חטיבת "גולני" במילים 

אלה: "ראה, יענקלה מבין בקשר יותר משנינו, ולכן את ההוראה שלו יש לקבל כהוראה 

שלי". ואכן כשנפגשתי למוחרת ההבקעה עם מח"ט "גולני", הוא הודה לי על שהתעקשתי 

למרות הערותיו. אציין בהמשך את השתלשלות האירועים, וכך תובן תגובת המח"ט אחרי 
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קרב ההבקעה. הקשר הַיציב הושג באמצעות עורק ָצ"ן ונבנה לריכוז גדודי הארטילריה, 
במתכונת הידועה כ"ָצ"ן מרחבי".108

על נושא זה היה לי ויכוח עם סגני סרן שמוליק גזית, שהיה בוגר הקורס המתקדם וטען 

שהָצ"ן חייב להינתן לשריון. בהמשך להנחיית מפקד האוגדה, האַזנו לרשת האלחוט של 

הארטילריה, נוסף על ההאזנה מִמפקדת האוגדה )ָחָמ"ל האוגדה( לשתי ִרשתות החטיבה, 

לפי תכנון הקשר. לפי ההוראות שניתנו, הרשתות יועברו מדיבור למורס בגמר ההבקעה 

ועם תחילת ההתקדמות )ניצול ההצלחה(.

לפי התוכנית הִמבצעית, היו צריכים להיות הפצצה אווירית על מערך ַרִפיַח וסיוע 

מהים )הפגזה מספינות מלחמה(, דבר שחייב טווחי בטיחות גדולים במיוחד. ההפצצה 

האווירית לא בוצעה מאחר שנורי הסימול נפלו בדיוק רב על ִמפקדת האוגדה. ואז באמצעות 

ַזחַל"ם הָקָס"א וקצין התיאום האווירי שלחנו את המטוסים בחזרה. הסיוע הימי גרם 

לכך שיחידות הִחי"ר שציפו לפריצת הגדרות בחסות החשיכה – הגיעו לגדרות עם דמדומי 

בוקר. ואז פנה אליי אל"ם "ָזרֹו" וביקש ממני להשיג את אל"ם בר לב )מח"ט 27(, וכשהשיגו 

)ברשת שהאזין לה גם מח"ט "גולני"( "הרביץ" את הפקודה האוגדתית אולי הקצרה 

ביותר בעולם! וכך פקד: "טנקים בליוּוי צמוד סוף!" וכך בסיוע מקרוב של הטנקים פרצו 

יחידות "גולני" למערך.

אירוע שני בקרב זה היה לקראת התקפת גדוד 51 על צומת ַרִפיַח. מתוך ההאזנה 

לרשתות שמענו את הפקודה לגדוד 51 לתקוף את צומת ַרִפיַח, ושמענו את פקודת האש 

של האגד הארטילרי לירות על צומת ַרִפיַח. מאחר שלא היה זמן, תפסתי את המיקרופון 

במכשיר הקשר של רשת האגד הארטילרי ושאגתי במלוא כוחי: "הפסק אש מייד, סוף!" 

כך נמנע אסון.

עם גמר שלב ההבקעה ותחילת ניצול ההצלחה, קיבלתי הוראה מסגן מפקד האוגדה 

לדלג כאשר יתאפשר לנוע בציר התנועה לכלי רכב 4 על 4 בלבד! בשלב זה, מערכת הקשר 

האוגדתית הייתה בנויה על מכונית ַמשדרים של 4 על 4, אבל רכב הַמקלטים – 2 על 4, 

ונאלצנו להשאירו מאחור. הקשר במ"ק 193 לא הצליח בָשָלב זה לעמוד בטווח הנדרש 

)בתנועה!(, ולכן בשלב זה הייתה הפסקת קשר ברשת האוגדתית. גם הַחָּפ"ק שהיה יותר 

קדימה לא הצליח הרבה יותר. מאוחר יותר התברר לו שמצב המכשירים בשלושת ַזחְל"מי 

הַחָּפ"ק היה גרוע, והפעלתי את "טכניקת השריון": שאגתי לַזחַל"ם השני לפרק את חיבורי 

הַמקלט ולבקשתי נסענו שני ַזחָל"מים במקביל, וכך העברנו את הַמקלט התקין למקום 

בו הַמשדר היה תקין.

הכוונה שבקצה הרחוק, ניתן לתת מענה בסיסי לכמה יחידות הנמצאות בתא שטח משותף.  108



162

100 שנות קשר – שער ד

בגלל תנֵאי השטח והימצאותנו בתנועה לא הצלחנו להשיג קשר לִמפקדת פיקוד 

הדרום כדי להעביר מברק ממפקד האוגדה. עם כיבוש ֶאל־ַעִריש, זיהיתי בכניסה את 

ֶמרכז הקשר של צבא מצַרים והוריתי לַזחַל"ם, באישורו של מפקד האוגדה, להתמקם 

במרכז שבו היו אנטנות סטטיות. התחברנו ֲאליהן, וכך יצרנו קשר והעברנו את המברק 

לפיקוד הדרום. לאחר כיבוש אל־עריש הכוחות נעו לכיוון ִאסַמאִעיִליַיה. הקרב של האוגדה 

נמשך כ־36 שעות. וכאן נתקלנו בבעיית הכנת מערכת הקשר לִמפקדה סטטית של האוגדה 

שהתמקמה באל־עריש.

קבלת השליטה על מרחב סיני
עוד סיפר סא"ל יעקב אלמוג בעניין ביסוס תשתית ראשונית למערכת הקשר במרחב 

סיני:

יום או יומיים לאחר שהתמקמנו בֶאל־ַעִריש "בישר" לנו מפקד האוגדה בדיון מטה האוגדה 

שעלינו לקבל את האחריות ואת השליטה על כל מרחב סיני בתוך 24 או 48 שעות. מתכנון 

ראשוני הסתבר שעיקר העומס מבחינת טווחים ופריסת הכוחות נופל על חטיבה 7. ִמפקדת 

החטיבה התמקמה בִּביר ַחסֶנה.

באותו פרק זמן קיבלתי לִמפקדת האוגדה הסטטית באל־עריש את מכשיר הָת"ג )חד־

פס( הראשון לשם קיום קשר ניסיוני בינינו לבין ִמפקדת הַקשָר"ר )ענף הִמבצעים(. עוד 

באותו יום יצאתי לסייר לִּביר ַחסֶנה כדי לבחון את הבעיות שבפניהן תעמוד חטיבה 7. 

כשחזרתי פניתי למפקד האוגדה, וביקשתי את אישורו לפרק את שלושת ַזחְל"מי הפיקוד 

שהיו מצוידים במ"ק 193 ולהשאיר ַזחַל"ם אחד לַחָּפ"ק מפקד האוגדה. הכינותי נ"נים 

)נושאי נשק( מצוידים מ"ק 193 ושיירה לתגבור אמצעי קשר "ארוכי טווח" )יחסית( שהיו 

ברשותי למשלוח לחטיבה 7. דוד אשל, קצין הקשר של חטיבה 7, הגיע אליי וביקש ממני 

סיוע במהירות. הפניתי אותו לחלון, ודרכו הצבעתי על השיירה המחכה ופקדתי עליו 

להתקלח, להחליף בגדים ולאכול ארוחה טובה שהכינו חייליי. התברר שכל מה שהיה 

בדעתו לבקש היה מוכן בשיירה, ולכן את הזמן שהוקצב לדיון אפשר היה "להקצות" 

להתרעננות ולמעט מנוחה.

כדי לבסס תשתית ראשונית למערכת הקשר, החלטנו לשקם את טור קווי הטלפון 

העיליים מאל־עריש לכיוון התעלה, ולשם כך ביקשתי חבלנים כדי לבדוק את סביבתו של 

כל עמוד לפני עבודת הקוונים. כעבור כמה ימים פנה אליי קצין הֲאַג"ם בבקשה לשחרר 

את החבלנים שהיה צריך אותם לפינוי מוקשים בהרבה מקומות נוספים. מבלי לחשוב, 

אולי כתחושת בטן, ביקשתי להחזיקם עוד יום! באותו יום נמצא מיקוש מסביב לעמוד. 

המיקוש פורק ללא נזק וללא אֵבדות.
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לזכרו של האלוף מאיר זורע אספר סיפור אישי שאינו כרוך בקשר אלא ביחסים שבין 

מפקד לפקודיו. כשנגמר תפקידנו באל־עריש והוחלט שנחזור לקסטינה לתפקידנו כִמפקדת 

ֵגיסות השריון, פנה אליי מפקד הגיס, האלוף זורע )שהחליף את אלוף חיים לסקוב( והציע 

שאחזור איתו ברכבו. התנצלתי וביקשתי את רשותו להוביל את היחידה לפחות עד אחרי 

ַּבִני סּוֵהיָלה, מקום ששם היו לעיתים קרובות תקריות ירי.

תשובת המפקד הייתה: "בסדר, אבל אתה חייב להגיע עד חצות )24:00( לצומת האחים-

קסטינה, לקבוצת פקודות". כשהגעתי לקראת חצות לקסטינה, מצאתי חושך מוחלט, פרט 

לאור קטן בחדרו של מפקד הַגיס. התייצבתי ושאלתי מה עם קבוצת הפקודות? מפקדי 

היקר הרים ראשו, ובקול "פוקד" אמר לי: "יענקלה, זוהי קבוצת פקודות אישית! אתה 

לא ראית את משפחתך מאז תחילת הכוננות, ולכן יש הוראה לשומרים לירות בך אם 

בתוך חמש דקות לא תעוף מכאן הביתה, וכמו כן יירו בך בפעם השנייה אם תעז להגיע 

לפני שעה 11:00 מחר בבוקר. ועכשיו עוף מפה!"

מלחמת סיני הביאה לתפנית באשר לעדיפויות בחילות השדה, ובהן הכרה ביחידות 

השריון כַאחד הגורמים העיקריים בכוחות היבשה המתמרנים, מתוך ההבנה כי מחויבת 

הגּברת הניידּות בצה"ל.

בתחום מערכות הקשר ניתן להסיק כמה מסקנות:

הפעלת עורק רדיו־טלפון ליחידות ָחָש"ן – מחייבת שינוי בהתקנת התקנים בַזחָל"ם   .1

ובצורת התפעול.

רשת קציני קישור – אין לה מקום בצורות הקרב והלחימה.  .2

קביעת ערוץ חירום ָחָש"ן )לימים ערוץ "חירום כללי", אות קריאה "מוסקיטו"(   .3

ונהלים מחמירים להזדהות הדדית בין כוחותינו בקרב הנייד.

האזנה הדדית )כולל האזנה לכפופים( הכרחית ותורמת לניהול הקרב.  .4

בקרב המשולב, בעיקר בשלּבי ההבקעה, אי־אפשר להשתמש באלחוט מורס, ולכן יש   .5

לעבור לדיבור.

אחת המסקנות העיקריות בתחום הטכני הביאו למחשבה על התקנה אחידה )מתקון(,   .6

בעיקר בַזחָל"מים ובטנקים. למרות הלחימה בפרק זמן קצר יחסית, החליפו מפקדים 

רבים מרמת גדוד ומטה רכב פיקוד, וחלקם – אף פעמים מספר.

בעקבות כל התהליכים שהתקיימו, התנהל דיון במטכ"ל בֲאַג"ם־ָמָת"ם )המחלקה   .7

לתפקידי מטה( בדבר תקני היחידות ובעקבותיהם לתקני מערכות הקשר.

כמה חודשים לאחר מלחמת סיני הגיע לֵגיסות השריון האלוף ישראל טל בתפקיד 

סגן מפקד הַגיס. הרעיון על התקנה אחידה של מערכות הקשר הניעו לתכנן "דגם אחיד" 

לַזחָל"מים. הדגם הראשון שתוכנן בשיתוף פעולה בין האלוף טל לביני הוצג בשבת אחרונה 
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לשהותי בַגיס )ביום א שאחריו הוצבתי כחניך בקורס המתקדם(. אלוף טל ביקשני לבוא 

בשבת לבית דגן כדי לראות את הדגם הראשוני ולהעיר את הערותיי. את תפקיד קצין קשר 

ֵגיסות השריון העברתי לדוד אשל בתהליך קצר וענייני, לאור ההיכרות הארוכה בינינו, 

החל בבית הספר לשריון שבו היה סגני וכלה בכל הִמבצעים המשותפים. העברת התפקיד 

הייתה לאחר תרגיל שריון בשטח הררי, שבו ביקש דוד לעשות את התרגיל כקצין קשר 

חטיבה 7, ואני נשארתי כקצין קשר ֵגיסי וקצין קשר ִמנהלת התרגיל.

אם לסכם את תקופת שהותי בֵגיסות השריון, אפשר לומר שלמדתי היטב את משמעות 

הקשר ליחידות ניידות. בעיקר למדתי בתקופה, שבה צה"ל החל לראות בניידות הכוחות 

ערך טקטי. ולצד זה, אתגרי אחזקה נאותה וממושכת של ציוד הקשר מציבים תנאי נוסף 

להצלחת מערכת קשר.

קרב המיתֶלה

עיטור העוז בקרב המיתֶלה

שלב הפריצה ב"ִמבצע קדש", שלימים נקרא "מלחמת סיני", הוטל בעיקרו על חטיבת 

הצנחנים. רס"ן אורי גורן, ששימש קצין הדרכה בבה"ד 7, ִשכנע את מפקדי החיל 

למנותו לקצין הקשר החטיבתי, ובפברואר 1956 התייצב גורן בחטיבה. סגנו היה סרן 

אמנון מנור, וקציני הקשר הגדודיים היו רס"ן אליעזר אליעזרי, סג"ם דן שליט ורס"ן 

יגאל תלמי.

ב־29 באוקטובר 1956 צנחו 395 חיילים מגדוד 890 )בפיקודו של רס"ן רפאל איתן( 

באזור צומת המיתלה, ליד מֵצבת ַּפרֶקר. חיילי פלוגת הקשר צנחו עם מכשיר הקשר 

)הצנחת מ"ק 109 התבצעה על ידי שלושה אנשים(. בצניחה שנייה, שהתקיימה בַא־טּור, 

אחד מחיילי הפלוגה צנח עם שובך יונים מקובע לחזה ובו שתי יונים. בו־זמנית נעה יתרת 

חטיבת הצנחנים בציר ּכּונִתיֶלה-ַא־ַתמד-ַא־ַנח"ל, וחברה לכוח שהוצנח במֵצבת ַּפרֶקר.

קרב המיתֶלה חייב קיום קשר רדיו לטווח של 200 ק"מ בקירוב מתוך נחל העובר 

בין רכסים שולטים. נוצרו קשיי קשר עם המטכ"ל, נוסף על הקשיים שהיו למפקדים 

לגבש תמונת מצב של הכוחות. קצין הקשר סג"ם דן שליט היה צמוד למג"ד ונאלץ כמה 

פעמים לצאת לשטח הפתוח כדי לקיים קשר במכשירים שעמדו לרשותו. כארבע שעות 

העביר פקודות מהמפקד לכוחות, תחת אש בלתי פוסקת. למזלו, רס"ל גד אהרן, מדריך 

בבה"ד 7 שהפעיל את תחנת חובבי הרדיו, חש בבעיה שנוצרה ובקריאה המפורסמת 
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"דרכי עבור", ושימש תחנת תיווך בין המטכ"ל לבין הגדוד במיתֶלה. מפעילות זו הוענק 

לסג"ם דן שליט "עיטור העוז".

עיטור העוז לסג"ם דן שליט
לאות ולעדות כי סג"ם שליט דן מ״א 283724 הראה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך 

חירוף נפש במבצע קדש.

תיאור המעשה  

במבצע "קדש", בעת הקרב על המיצרים, שימש סג"ם דן שליט 

קצין קשר. השטח שבו ישב כוסה באש משלושה כיוונים וכל 

תנועה בו היתה כרוכה בסכנה חמורה. מאחר שמקום המחסה 

לא השיג קשר עם יחידת המשנה, יצא מדי פעם ועמד בשטח 

הפתוח, חשוף משלושה כיוונים, והשיג קשר. על מעשה זה חזר 

במשך ארבע שעות, פעמים ללא מספר. 

ציון לשבח זה פורסם ע"י הרמטכ"ל משה דיין ב־24 מרס 1957.

על מעשה זה הוענק לו עיטור העוז לפי חוק העיטורים 

בצבא ההגנה לישראל. 

רא"ל דוד אלעזר

ראש המטה הכללי

תיאור פעילות פלוגת הקשר בחטיבת הצנחנים
גולת הכותרת לפעילות הִמבצעית של פלוגת הקשר 374 בשנת 1956 הייתה במלחמת סיני.109 

צוות אלחוטנים מפלוגת הקשר החטיבתית סופח למחלקת הקשר של גדוד 890 בפיקודו 

של קצין הקשר הגדודי רס"ן אליעזר אליעזרי; שצנחו עם לוחמי גדוד 890 באזור המזלג 

ליד ִּפתחת המיתֶלה. באמצעות מ"ק 109 יצרו את הקשר של הגדוד אל ִמפקדת החטיבה 

שהייתה אז בתנועת שטח מהירה, עם הגדודים האחרים כדי לחבור אל גדוד 890 שפתח 

את מלחמת סיני בצניחה ההיסטורית. צוות אלחוטנים שני סופח לַמחלקת הקשר של 

.www.202.org.il ,"גילאי, "הצנחנים – עשור ראשון  109
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גדוד 88 בפיקודו של קצין הקשר הגדודי סג"ם דן שליט, שלחם בקרב הקשה בתוך ְמָצֵרי 

המיתֶלה. צוות אלחוטנים שלישי צורף לַמחלקת הקשר של גדוד נוסף, שהיה בפיקודו של 

קצין הקשר הגדודי רס"ן יגאל תלמי והשתתף בכיבוש ַא־ַתמד וַא־ַנח'ל בסיני.

במהלך הלחימה מּונה יגאל תלמי לַקמָּב"ץ של גדוד ד בפיקודו של סא"ל אהרון 

דוידי, ואת מקומו כקצין קשר גדודי תפס ירח יעקובי. מפקד פלוגת הקשר רס"ן אורי 

גורן ליווה את אריק שרון עם ִמפקדת החטיבה.

הֶקֶשר בציר המרכזי בסיני

הכוחות שפעלו בציר המרכזי היו תחת פיקודה של אוגדה 38. עקב חוסר בִמפקדה נייחת 

לאוגדה וגם מחמת בעיות שליטה וקשר – לא בא לידי ביטוי ַחָּפ"ק מפקד האוגדה, ורוב 

העברת הפקודות והתדריכים נעשו בפגישות המפקדים. קציני הקשר ִהרבו לאלתר כדי 

להתגבר על התקלות הרבות בציוד הקשר המיושן שבו הם עשו שימוש.

פעולת מערכות הקשר במלחמת סיני

במלחמת סיני נתגלו קשיים רבים בתפעול מערכות הקשר ובמתן שליטה למפקדים.110 

עם תחילת הפעילות הִמבצעית רצו כל הגופים להעביר מברקים בדרגות דחיפות "מיידי" 

ו"בהול". עקב רמת הסודיות של החומר היו חייבים להצפין את כל המברקים, והוברר 

כי נדרשו כשעתיים להעביר מברק, כולל הכנה, הצפנה שידור ופיענוח אצל המקבל. 

הַקשרים ניסו להעביר מברקים בכמה דרכים, וכך נסתמו עורקי הרדיו.

מסופר כי ראש הֲאַג"ם, האלוף מאיר עמית, ניסה ללא הצלחה ליצור קשר עם הרמטכ"ל, 

רב־אלוף משה דיין, שהיה בשטח. גם הניסיון לקיים ִממסר באמצעות ַמשדר חדש מסוג 

610־BC מארה"ב לא צלח. הקשר היחיד שפעל באמינות היה ברשת הָקָס"א )קשר סיוע־

אוויר(. לא כל המפקדים לקחו לידם את "זרוע הָקָס"א", ומהם אף השאירו את רכב 

הָקָס"א בָתָד"ל )תוֶבֶלת הדרג הלוחם(. כאשר ניתן סיוע אוויר – לא היה יכול פקח האוויר 

להכווין נכון את המטוסים. גם כשלה מערכת מרכזי הקשר להעברת דואר ליחידות. ב־29 

באוקטובר 1956, משהתחילה הלחימה, החלו להגיע לִמפקדת אוגדה 38 ַׂשקי דואר צבאי 

וַׂשקי דואר עבור החטיבות והגדודים, שהצטברו בגדוד הקשר שלושה ימים.

110 ערכת מורשת ִחי"ק מס' 3, "חיל הקשר במלחמת סיני – ִמבצע קדש".
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ַאחד האירועים, שמשמעותו הִמבצעית רבה, התרחש ביום השלישי לקרבות: 

התברר כי בין פריטי הדואר שנשלחו הייתה תוכנית אש, שהגיעה יום לפני המלחמה 

מִמפקדת התותחנים בפיקוד הדרום, ונועדה למפקד הסיוע הארטילרי של האוגדה.

לסיכום, מלחמת סיני הוכיחה לצה"ל בעליל את חשיבות חיל הקשר ואת אנשיו 

המקצועיים כדי לאפשר פיקוד שליטה ובקרה בשדה הקרב. לכן, מייד עם תום הקרבות 

הובהר הצורך להביא לידי צמיחת החיל כדי להתאימו לאתגרי מלחמות העתיד.

לקחי הקשר העיקריים
להלן לקחי חיל הקשר ממלחמת סיני:

קשר רדיו111 הָת"ג של צה"ל לטווחים ארוכים לא מילא את צורכי השליטה האמינה   •
על כוחות מרוחקים מִמפקדות צה"ל )שהיו ב"קו הירוק"(.

דרוש שיפור באמצעי ההצפנה והשידור ובתהליכיהם כדי לייעל את התעבורה.  •
היות שצה"ל נעשה לצבא ממוּכן ומשוריין, ִחי"ק צריך להיערך בדחיפות בציוד   •
ָתָג"ם המאפשר לתת "קשר מיקרופון" למפקד, לשלוט ולשתף פעולה בין הזרועות.

דרושות מערכות רדיו־טלפון וטלגרפיה רבות ואמינות, הן לדרג הנפרס והן לִמפקדות   •
ולדרגים הנייחים )למשל, דרגים לוגיסטיים(.

לרשת הָקָס"א )קשר סיוע־אוויר( שתי מטרות עיקריות: לשמש קשר ישיר בין   •
העוצבה למטכ"ל להעברת דרישות לסיוע אוויר ולהכוונת מטוסים באמצעות פקח 

בזמן סיוע אוויר קרוב. לכן נדרש כי "זרוע הָקָס"א" תימצא בכל עת ליד המפקד.

כלקח מכך הובהר112 כי מערכות הקשר הקווי הטלפוני אינן פרוסות די הצורך ואינן   •
"מדביקות" את כוחותינו. נדרש להניח מראש ְּכָבלים בצירים שבהם מתוכננת 

פעילות. הורגש הצורך בְכָבלים רב־זוגיים )14 או 26 זוג( לביצוע עבודות בטווחים 

קצרים, כמו כניסה למחנות או קישור בין צמתים.

במלחמה הורגש לחץ כבד בִמרכזות הגדולות, ונדרש תגבור בכוח אדם מאומן.  •
מכיוון שלא הופעלו נוֳהלי דיוּוח בין משרדי הקשר והִמרכזות לעדכון שמות ומקום   •
יחידות, נדרש להקים "משרד טכני" בדואר־הנדסה כדי לטפל בדרישות הצבא, 

וכן – לַמנות קצין טלפונים מיוחד לצורך קישור בין הצבא לדואר־הנדסה.

רוזן ונגל, שבעים שנות חיל הקשר והתקשוב.  111

גבי שריג, "לקחי קצין קשר קווי בתום מלחמת "סיני".  112
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מאנשי התקופה
סא"ל צבי אלנתן )קֹוִנירש( )2020-1923( – נולד בברלין, עלה ארצה ב־1938 והתגייס 

לבריגדה היהודית בשנת 1941. מתפקידיו: שימש ַמַש"ק קשר; היה אחראי לתחנת קשר 

)ששירתה את ה"גדעונים"( )1946-1945(; שירת כקצין קשר ב"ההגנה" )1948-1946(, 

השתתף בקורס קציני קשר – תחילה כחניך ואח"כ כמדריך )1947(; שירת בתור קצין 

קשר חטיבתי בחטיבות אלו: 4, 7, 8 ו־12 בשנים )1950-1948(; התמנה לקצין קשר 

פיקוד הדרום )1950( ולקצין קשר ב"פיקוד השמיני" )1953(;113 אחר שירותו בתפקיד 

רמ"ד ההדרכה בָמַקשָר"ר ומדריך בקורס המתקדם – התמנה לַמקַש"ּפ הדרום )1956(; 

שימש ראש ענף הארגון בָמַקשָר"ר )1960-1958(; עבר קורס מתקדם לקציני קשר 

בצבא ארה"ב )1961(; שימש מפקד בה"ד 7 בשנים )1962-1960(; ראש ענף הִמבצעים 

בִמפקדת הַקשָר"ר )1964-1962(.

סא"ל משה פארן )ַּפֶּפנַהייֶמר; "ַּפִּפי"( )2000-1928( – נולד בגרמניה, ואלה עיקר 

תפקידיו: במלחמת העצמאות היה קצין קשר בדרגת סגן ובמלחמת סיני שירת בדרגת 

סרן; מּונה לקצין הִמבצעים בִמפקדת הַקשָר"ר בדרגת רס"ן )1957(; שימש מפקד קורס 

מתקדם לקציני קשר )1958(; היה רע"ן הִמבצעים בִמפקדת הַקשָר"ר בדרגת סא"ל 

)1962-1961(; מּונה למפקד גדוד קשר ַּפקָמ"ז )1964-1962(; תפקידו האחרון בִחי"ק 

היה ראש ענף הארגון וההדרכה בִמפקדת הַקשָר"ר )1974-1971(. אחר שחרורו מצה"ל 

עבד בחברת "תדיראן".

סא"ל דב תירוש )וינר( – נולד בגרמניה בשנת 1921 ועלה לארץ ב־1934. מתפקידיו: 

שירת בִמשמר הנע של ה"ָגִפיִרים" )מתנדבים למשמרת היישוב בשנים 1940-1936(; 

"הפיקוד השמיני" – פיקוד ייעודי שהתקיים בצה"ל תקופה קצרה בראשית שנות החמישים של   113

המאה העשרים. הפיקוד נחשב כעתודה מטכ"לית, וִמפקדתו הייתה ב"מחנה יונה" בתל אביב. 

מפקד הפיקוד היה אלוף משה צדוק.
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התגייס לצבא בריטניה ולבריגדה היהודית )1940(; היה ראש ענף ההספקה בִמפקדת 

הַקשָר"ר )1952( וראש ענף הציוד בדרגת סא"ל )1960(.

סא"ל ַהנס ָאִביֵלָאה )1967-1913( – שימש כרע"ן בָמַקשָר"ר )1964-1954(. שירת 

בדרגת סרן בתפקיד קצין טכני של פלוגת הקשר בפיקוד המרכז; הועבר ליחידת הקשר 

במטכ"ל כקצין טכני בדרגת רס"ן )1951(; עם העברת ִמפקדת הַקשָר"ר לצריפין, מּונה 

רס"ן ָאִביֵלָאה לראש המדור הטכני )במקום דני אביבי – ֶפֶדרּבלּום( בענף האפְסנאות 

שבראשו עמד ישעיהו לביא )1952(; המדור תוגבר בארבעה מהנדסים בוגרי הטכניון 

)עקיבא מאיר, יגאל אורבך, שלהב זוהר ואביעזר פרנקל(; המדור הטכני הועלה לרמת 

ענף, ובראשו סא"ל ָאִביֵלָאה )פברואר 1957(; אחד מלקחי מלחמת סיני היה הצורך 

בשימוש במכשירי חד־פס )SSB( גם בכוחות היבשה, ולא רק בכלי טיס של חיל האוויר. 

על משימת הסבת המכשירים לשימוש קרקעי ניצח סא"ל ָאִביֵלָאה, ראש הענף הטכני 

בחיל הקשר. הוא פיקד על צוותי טכנאים ששקדו על דרכי התמודדות עם משמעויות 

המעבר מהאוויר לקרקע. הצוות פיתח ַמתֵאם אנטנה ְיָדני במקום אוטומטי המקורי, 

קפ־618, ארגז אבק אג־618 שבו ארזו את המכשיר בצורה שתגן עליו מאבק וספק כוח, 

סכ־618, שיספק את המקורות האנרגייה הנדרשים. הצטרף לסא"ל זלמן שֵלו לארה"ב 

לבדיקת השוואה סופית בין סוגי מכשירי החד־פס לכוחות היבשה )1962(, ומ"ק 718 

)מכשיר קולינס ששונה בִחי"ק( נבחר למכשיר המתאים לקשר ָת"ג.

סא"ל יונתן עיבל )ִּבילסִקי; "ביל"( )2016-1923( – נולד בברלין ועלה לארץ בשנת 

1925. מתפקידיו: התגייס לבריגדה היהודית בצבא בריטניה )באוקטובר 1942( ושימש 

בה ַקָשר בנחיתה באיטליה בסוף 1944; השתחרר מהחטיבה היהודית הלוחמת )1946(; 

שימש ַקשר במחלקת הקשר של ִחי"ש )חיל השדה של ארגון "ההגנה"( בתל אביב 

)1947(; התגייס ושימש מדריך בקורס קציני קשר בדרגת סגן ראשון )פברואר 1948(; 

התמנה לַקשַר"ח "גבעתי" בדרגת סרן )בפברואר 1949(; היה קצין הקשר של פיקוד 

המרכז בדרגות רס"ן וסא"ל )מינואר 1950 עד אוגוסט 1952(; שימש חבר צוות ההקמה 

ומדריך קשר במכללה הבין־זרועית לפיקוד ולמטה של צה"ל )ּפּו"ם( תחת פיקודו של 

האלוף אהרון יריב )1956-1952(; היה רע"ן המלחמה בֲאַג"ם־התכנון במטכ"ל )תפקיד 

המוגדר כיום כרע"ן התכנון האופרטיבי במחלקת התכנון בחטיבת הִמבצעים( בשנים 

)1957-1956(; שימש שוב ַמקַש"ּפ מרכז )ממרץ 1957 עד פברואר 1961(; היה מפקד 

גדוד הקשר הארצי )מפברואר 1961 עד יולי 1963(; כשהיה סגן הַקשָר"ר משה ִגדרון 
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בשליחות בארה"ב, שירת בתפקיד מ"מ סגן הַקשָר"ר )מאוגוסט 1963 עד יולי 1964(. 

סיים את שירות הקבע בסוף יולי 1964 בדרגת סא"ל.

סא"ל דוד דגני )1979-1915( – מתפקידיו: מדריך בבה"ד 7 בדרגת סמל )בדצמבר 

1948(; נשלח לקורס בבריטניה; מּונה למפקד בה"ד 7 )1951(; שימש מטעם חיל הקשר 

)בדרגת רס"ן( מזכיר המועצה לקשר ולאלקטרוניקה )שהקימה ממשלת ישראל ב־1955 

כדי לתאם את פעולות כל הגופים העוסקים בשירותי הקשר והאלקטרוניקה במדינה 

וכללה גם את ועדת התדרים(; הוסמך למהנדס חשמל ושימש חבר ועדת המונחים של 

המועצה, שהוציאה לאור את "המילון למונחי רדיו ואלקטרוניקה" )1960(. סיים את 

שירותו בצה"ל בדרגת סא"ל בשנת 1966.

אל"ם הלל כרמלי )ַקרִמיֹול( )2020-1926( – נולד בפולין ועלה ארצה בשנת 1933. 

מתפקידיו: התגייס לבריגדה היהודית )1945(, ושנה אחרי כן שב לעבוד בביה"ח "הדסה" 

בהר הצופים; גויס למנגנון הקבע של "ההגנה" ושירת בגדוד "מוריה" בחטיבת "עציוני" 

)בנובמבר 1947(; יצא לקורס קשר בשפיים ושירת בַמחלקת הקשר של חטיבת "עציוני" 

)בדצמבר 1947(; עבר קורס קצינים בסיסי וקורס קציני ִחי"ר )1949( וקורס תכנון 

קשר )1952(; היה מפקד ַמקָמ"ר )ֶמרכז קשר מרחבי( 7 בדרגת סג"ם )1950-1949(; 

שימש מפקד יחידת הטלפונים במרחב הצפון )1951-1950(; היה קצין קשר חטיבתי 

)1953-1952(; קצין הדואר והַמקָמ"רים של ִחי"ק )1954-1953(; ַקמָּב"ץ בָמַקשָר"ר 

)1956-1954(; רמ"ד האספקה בָמַקשָר"ר )1958-1956(; בדרגת רס"ן בתפקיד קצין 

הקשר של חטיבה 35 )1961-1958(; רמ"ד התכנון בָמַקשָר"ר )1965-1961(; מג"ד הקשר 

הארצי בדרגת סא"ל )1966-1965(; ַמקָש"ּפ צפון )1969-1966(. אחר פרישתו )1969( 

שימש קצין קשר אוגדת "געש" ובאוגדה 143 וקצין קשר ַגיס דרומי בדרגת אל"ם. 

במלחמת יום הכיפורים היה קצין הקשר של האלוף אריאל שרון. אחרי כן היה מַנהל 

כוח אדם וארגון בחברת "ַשלאֹון" )למסכות ַאָּב"ך(. בשנת 1971 ניהל את חברת "קרן 

אלקטרוניקה", ומשם עבר לחברת "מוטורולה ישראל" בתפקיד מַנהל אגף ונציג החברה 

בניגריה )עד 1989(; אחרי כן עבר לשמש מפקח תנועה של נתיבי איילון.
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הַקשָר"ר הרביעי – פוֳעלו, ִמפקדתו ואנשיה

אל"ם ישעיהו )"אישי"( לביא )למברגר( )1991-1926( 

היה הַקשָר"ר הרביעי )מספטמבר 1957 עד יוני 1962(.

מתפקידיו העיקריים:
אחראי לשירותים הטכניים – 1950-1948.  •

לימודי אלקטרוניקה בארה"ב – 1953-1950.  •
רע"ן אפְסנאות הקשר – 1955-1953.  •

סגן הַקשָר"ר – 1957-1955.  •
הַקשָר"ר – 1962-1957.  •

מנכ"ל דואר ישראל – 1968-1964.  •
מנכ"ל "רפאל" – 1970-1968.  •

מנכ"ל משרד הביטחון – 1972-1970.  •

השתתפותו במלחמות:
שירת בַּפלָמ"ח, ב"ההגנה" ובמלחמת העצמאות; במלחמת סיני – סגן הַקשָר"ר.

אירועים ומיזמים עיקריים בתקופתו:
באפריל 1958 קיבל ִחי"ק את הדגל הֵחילי.  •

במרץ 1960 התפרסם לראשונה פנקס כיס לקצין הקשר.  •
.GRC באפריל 1960 נחתמה עסקת רכישת מכשירי  •

באפריל 1962 עבר גדוד הקשר המטכ"לי לעבוד מן ה"בור" )מוצב הפיקוד העליון –   •
ִמצֵּפ"ַע(.

בשנים שלאחר מלחמת סיני עבר צה"ל תמורה מהפכנית וממשית והפך מצבא   •
רגלים לצבא ממונע, ממוּכן ומשוריין. הָסַד"ּכ גדל ומיומנות הלוחמים הושגה 

באמצעות משמעת נוקשה ואימונים קפדניים.

לביא היה הַקשָר"ר המובהק ביותר בכל הנוגע להתפתחות הטכנולוגית של ִחי"ק )של אז(. 

הוא הצעיד את החיל מעידן של ציוד מלחמת העולם השנייה ומלחמת העצמאות לציוד 

קשר אמריקאי חדיש ומתקדם. בשנת 1968 קיבל פרס ביְטחון ישראל על פוֳעלו בתחומי 

קידום מערכות אלקטרוניות.
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אנשי מפתח בָמַקשָר"ר וביחידותיה
סגן הַקשָר"ר – סא''ל זלמן שלו, רע"ן הִמבצעים – סא''ל צבי נגאל, ענף המערכות 

הסטטיות )ַענָמ"ס( – סא''ל אברהם זינגר, ענף הארגון – סא''ל צבי אלנתן, הענף הטכני 

לאלחוט – סא''ל הנס אבילאה, הענף הטכני למערכות – סא''ל אלכס רוזן, ראש ַמָּכ''א 4 

)שלישות( – רס"ן דוד שזר, רס"ן אהרון קניג. יח' ִחי"ק ל''א – רס"ן מייק מיכאליס, 

גדוד הקשר הארצי – סא''ל נפתא רז, סא"ל ביל עיבל; גדוד הקשר המטכ"לי – סא''ל 

יעקוב אלמוג, סא"ל אורי מנהיים; תחנות חוץ לארץ )ַתַח''ל( – סא"ל משה זיק; בתי 

מלאכה בסיסיים )ב.מ.ב ִחי"ק( – מיכאל יובל, ייצור ָּכ''ס – בח"ק סא"ל זיגמונד מנדל.

שינוי ֵשם החיל ל"חיל הקשר והאלקטרוניקה"
גם ֵחיל הקשר עבר שינוי טכנולוגי של ממש, והדבר ניכר בשינוי שם החיל ל"חיל 

הקשר והאלקטרוניקה" ב־1961.

מלכתחילה הועיד דוד בן־גוריון את אל"ם ישעיהו לביא לשמש מפקד חיל הקשר 

של צה"ל. לביא שם דגש בביסוס ִחי"ק על טכנולוגיות קשר אמריקאיות, תוך ביסוס 

התפיסה של תקשורת מרחבית, היינו מתן קשר אמין, רציף ויעיל לכל המרחב )לעומת 

התפיסה של יוצאי צבא בריטניה שחייבה בעיקר קשר ִמדרגי(.

נוסף על הסתמכות על קשר רדיו בָתָג"ם לטווח של עשרות קילומטרים )תוך שימוש 

בתחנות תיווך וִממסור(, החליט על ביסוס קשר הָת"ג ארוך הטווח על ציוד חד־פס 

)SSB( שהותאם לצורכי כוחות היבשה של צה"ל. הציוד נועד לתת מענה לבעיות הטווח 

של חטיבות ָחָש"ן לבין הִמפקדה העיקרית של האוגדה. הובאו ארצה מכשירי חד־פס 

מתוצרת "קולינס" )מ"ק 708 לרכב ומ"ק 718 לִמתקנים נייחים(.

אל"ם ישעיהו לביא הדגיש את הטמעת נושא הלוחמה האלקטרונית )ל"א( כמערכת 

נשק בצה"ל. הוקם גדוד לתפעול מערכות לוחמה אלקטרונית, שישבשו את מערכות 

הקשר של האויב ויקשו עליו את ניהול המלחמה. בו־בזמן יזם פיקוח, בקרה ושליטה 

על הספקטרום האלקטרומגנטי במרחב כולו. הוא יזם ַמעבר הדרגתי משיטת הקשר 

במורס לקשר ישיר בדיבור וקידם את הקשר באמצעות טלפרינטר ושילוב הטלפרינטר 

במערכות התקשורת האחרות )הפעלה באמצעות ָרָד"ט ]רדיו־טלפון[ ובאמצעות ָת"ג(.

השימוש הנרחב בטלפרינטר גרר פיתוח מערכת הצפנה אוטומטית באמצעות מכשירי 

טלפרינטר – טג־2022, שעבור פיתוחה קיבלו קציני ִחי"ק את פרס ביְטחון ישראל. הושם 

דגש בניוד מסיבי של אמצעי הקשר תוך הרחבת ִמספר הָרָק"שים )רכבי קשר מותקנים 
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וייעודיים( וייצור תיבות קשר )ָתַק"ִשים( המאפשרות להעביר מערך ציוד מרכב לרכב. בד 

בבד מּוסד הייצור והאחסון של סוללות יֵבשות למכשירי קשר ניידים )בעיה שהטרידה 

קציני קשר רבים שחסרו סוללות לציוד נישא במלחמות הקודמות של צה"ל(.

תג שרוול של ָמַקשָר"ר

בשנות כהונתו פותח מערך ִקטלוג ותיעוד ממוחשב ללוגיסטיקת ציוד הקשר בשיטה 

אמריקנית מתקדמת, והודגשה ביקורת האיכות בייצור ובשיפוץ של ציוד הקשר. משום 

כך היה אפשר להחליף ביחידות השדה רכיבים מהציוד המקולקל מבלי להשבית את 

המכשיר.

הוחלט להקנות הכשרה טכנית לקציני ִחי"ק על ידי קורס מתקדם ֵחילי, בעל אופי 

ִמבצעי־טכני, על ידי משלוח קצינים ללימודים בטכניון ועל ידי משלוח חניך בכל שנה 

לקורס מתקדם לקציני קשר בצבא ארה"ב. בראשית 1959 נשלח רס"ר יוסף שר לקורס 

טכנאים בכירים בצבא ארה"ב – קורס שארך שישה חדשים ועסק בהכרת מכשירי 

הקשר שהיו בשימוש בצבא ארה"ב, שחלק ניכר מהם היה גם בשימוש צה"ל.

ביקורות הַקשָר"ר
בכל שנה ביקר אל"ם לביא שני ביקורים מתוכננים מראש בכל אחת מיחידות ִחי"ק 

ובבסיסיו. כאשר נשאל מה טעם להודיע מראש על הביקור, שכן אז הוא עלול שלא 

לראות את המצב האמיתי של היחידה, השיב כי בדרך זו הוא מבטיח שלפחות פעמיים 

בשנה יחידות החיל יתמרקו ויכינו עצמן לביקור, וזה חשוב ביותר.

בימיו של אל״ם ישעיהו לביא הונחו היסודות לתכנון מערך טלפוני אוטומטי צבאי, 

תוך הסתמכות על התשתית התקשורתית הממלכתית. גם בתחום זה חּוזק מעמדו של 

חיל הקשר והאלקטרוניקה כגוף מוביל במתן אמצעי שליטה ובקרה מתקדמים למטה 



174

100 שנות קשר – שער ד

הכללי ולפיקודים. כל אלה באו לידי ביטוי בתוכנית הרב־שנתית 1963-1960 שנדונה 
מסוף 1959 ופורסמה ביוני 1960. בתוכנית זו היו שישה עקרונות מרכזיים, ואלה הם:114

מעבר ביחידות השדה לקשר קווי )טלפוני( קל ונייד;  •
הכנסת ציוד רדיו־טלפון רב־ערוצי בדרג הבין־עוצבתי;  •

פיתוח מכשירי ָת"ג בחד־פס )נקרא באותה עת "פס־צד יחיד – ָּפִצ"י"( לקשר מורס   •
ודיבור לטווחים הבין־עוצבתיים )בין ִמפקדת חטיבה לִמפקדת פיקוד מרחבי(;

פיתוח מכשיר ָתָג"ם שיחּפוף את כל התחומים שבשימוש חילות השדה, תוך הפקרת   •
תחום הָתָג"ם הנמוך ועליה לתחום חדש שעד כה לא היה בשימוש;

"קשר רצים" שיבוסס ברובו בדרג הבין־עוצבתי על ְמטוסים קלים ועל ַמסוקים.  •
פיתוח ניכר בשטח הלוחמה האלקטרונית )ל"א(; הופעתה בזירתנו דורשת כניסה   •

יסודית לנושא זה.

המטה הכללי בצה"ל אישר את עיקרי התוכנית הרב־שנתית ונתן אסמכתה לרּכוש 

את ציוד הקשר החדש ולפתח את כוח האדם המקצועי לתפעול ולאחזקה של הציוד. 

אל"ם לביא שאף להקים אגף קשר במטה הכללי, אך את הצעתו דחה הרמטכ"ל. 

בימיו חוזק מעמדו של הַקשָר"ר כגורם מקצועי לכל מערכות הקשר בצה"ל. הוא נהג 

לצטט בהרצאותיו את הפתגם שמקורו בצבא ארה"ב: "הקונגרס יכול להעניק לגנרל 

את הדרגה, אבל רק חיל הקשר יכול לאפשר לו את הפיקוד". בתקופת פעילותו חלו 

שינויים במבנה ִמפקדת הַקשָר"ר:

ב־1958 הוקם ענף המערכות הסטטיות בראשות סא"ל אברהם זינגר.

ב־1961 פוצל הענף הטכני לשני ענפים: האחד – ענף טכני אלחוט בראשות סא"ל 

הנס ָאִביֵלָאה; והאחד – ענף טכני מערכות בראשות סא"ל אלכס רוזן.

אל"ם ישעיהו לביא סיים את תפקיד הַקשָר"ר ביוני 1962, ומחליפו – אל"ם זלמן 

ָשֵלו. משנת 1962 עד 1964 שימש לביא יועץ מדעי בשגרירות ישראל בארצות הברית. 

ב־1964 מּונה למנכ"ל משרד הדואר, ובו־בזמן שימש יו"ר ֶחברה משותפת למשרד הדואר 

וֶלחברה הצרפתית לְכָבלים ולרדיו, שתכננה והפעילה ֶּכֶבל תקשורת תת־ימי בין ישראל 

לצרפת כדי לאפשר לישראל תקשורת טלפון בין־לאומית. בשנת 1968 מּונה למנכ"ל 

"רפאל". בשנים 1972-1970 שימש בתפקיד מנכ"ל משרד הביטחון. ישעיהו לביא 

114 בה"ד 7, ִחי"ק בשנות השישים, ִמקראה, 7.
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שימש יו"ר המועצה לקשר ולאלקטרוניקה ונשיא הסניף הישראלי של אגודת מהנדסי 

החשמל והאלקטרוניקה העולמית )IEEE(. באוגוסט 1968 הוענק לישעיהו לביא פרס 

ביְטחון ישראל על פעילות מסּוֶוגת וחסויה בתחום תקשורתי רגיש.

קורס מהנדסים צבאיים
בראשית 1954 הציע בוגר הטכניון שגויס לִחי"ק, זוהר שלהב, להכשיר "מהנדסי 

אלקטרוניקה צבאיים" במסלול מקוצר של שתי שנות לימוד בטכניון.115 להערכתו, 

ניתן ללמד בשנה ראשונה את הקורסים של שנה א וחלק מהקורסים של שנה ב, לנצל 

את תקופת הקיץ כדי ללמד את מקצועות קורס ג ולהשלים את הלימודים בשנה 

אחרי כן בקורס ד. לדבריו, בוגרי קורס זה יוכלו לשמש מהנדסים בחיל הקשר בתנאי 

שיחתמו לשירות ארוך.

הרעיון התקבל בברכה, ואל"ם לביא השיג את אישור הטכניון וִמנהל הסגל של 

צה"ל לקיים קורס זה משנת הלימוד 1955. המועמדים נדרשו לחתום לשירות קבע של 

12 שנה כדי להשתתף בקורס. נבחרו 12 משתתפים, מהם 5 מחיל הקשר, והשאר מחיל 

האוויר, מחיל הים, מחיל המודיעין, מחיל החימוש ומחיל השריון. המועמדים רוכזו 

ב"בית החייל" בֵחיפה ביחידת ההשתלמויות של צה"ל ועברו קורס הכנה במקצועות 

מתמטיקה )בהדרכת אברהם גינצבורג, שהיה אחרי כן ְנשיא האוניברסיטה הפתוחה( 

ופיזיקה )בהדרכת עמירם רון, שהיה לאחר מכן דיקן הפקולטה לפיזיקה בטכניון(. 

אחר סיום ההכנה הועברו למבנה של יחידת ההשתלמויות על הר הכרמל.

עם תחילת הלימודים הסדירים הוברר כי לא ניתן "לקּפוץ" על קורסי יסוד, ולכן 

משתתפי הקורס למדו את קורס א בתוכניתו המקורית. בקיץ שלאחר השנה הראשונה 

נערכה למשתתפים הדרכה מקוצרת בחלק מהמקצועות הנלמדים בקורס ב של הטכניון 

)בעיקר על ידי פרופסור עמירם רון(, אך הוברר שהם חייבים להצטרף לקורס ג הרגיל 

ולאחר מכן לקורס ד – שבו נלמד עיקר החומר. לאחר שעברו שלוש שנות לימוד, פנו 

המשתתפים ַלַקשָר"ר אל"ם לביא וביקשו להישאר עוד שנה כדי להשלים את המקצועות 

שהוחסרו ולקבל תואר בוגר הטכניון. הבקשה אושרה.

מתוך 12 המשתתפים הראשונים רק 7 הצליחו להשלים את התואר. מחיל הקשר 

יצאו חמישה משתתפים ושלושה מהם סיימו את הקורס )גרשון גולן, אמנון ארד ויעקב 

בעל־שם. ַקָשרים ָלך – ירושלים רבתי, 287.  115
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בעל־שם(. בשיחה עם גבי שריג, אל"ם לביא הודה שרעיון "המהנדסים הצבאיים" היה 

כישלון, ומאז נשלחו אנשי ִחי"ק ללימודים סדירים בטכניון.

ִמפקדת הַקשָר"ר בתקופת הַקשָר"ר, אל"ם ישעיהו לביא

מאנשי ִמפקדת הַקשָר"ר: סגן הַקשָר"ר – סא"ל זלמן שלו; רע"ן הִמבצעים – סא"ל צבי 

נגאל/סא"ל משה גדרון; רע"ן ַענָמ"ס )ענף המערכות הסטטיות( – סא"ל אברהם זינגר; 

רע"ן הארגון – סא"ל צבי אלנתן/סא"ל יצחק רוזנטל; רע"ן הציוד – סא"ל דב תירוש; 

רע"ן טכני אלחוט – סא"ל הנס ָאִביֵלָאה; רע"ן טכני מערכות שימש סא"ל אלכס רוזן.

ִמפקדות הפיקודים המרחביים – מַפקדי הקשר והאלקטרוניקה הפיקודיים: ַמקָש"ּפ צפון: 

סא"ל דוד אשל; ַמקָש"ּפ ֶמרכז – סא"ל יהונתן עיבל; ַמקָש"ּפ דרום – סא"ל דוד שזר.

ביחידות – מג"ד הקשר המטכ"לי – סא"ל יעקב אלמוג/סא"ל אורי מנהיים; 

מג"ד הקשר הארצי – סא"ל נפתלי )נפתא( רז, סא"ל יונתן עיבל; גדוד ל"א – סא"ל 

יעקב )"מייק"( מיכאלי; בה"ד 7 – סא"ל נפתלי )נפתא( רז )1957-1954(, סא"ל יצחק 

רוזנטל )1961-1957(.

"

"

"

"

"

"

..

"

"

ִמבנה ָמַקשָר"ר בשנים 1962-1957

המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.
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סא"ל יעקב אלמוג )אפשטיין( – נולד בשנת 1925 בתל אביב. מתפקידיו: שירת במשטרת 

היישובים העבריים והמשיך כמפקד כיתה )מ"כ( בארגון "ההגנה" )1944-1942(; עבר 

קורס מ"כים־קשר )1943( וקורס מ"מים )1950(; למד בטכניון בֵחיפה )1946-1944(; 

התגייס למנגנון הקבע של "ההגנה" )1947( והשתתף כמ"כ קשר בפשיטה לכפר ַסַלאַמה 

וכמפקד פלוגה ב"ההגנה" על שכונת התקווה. משאר תפקידיו: שימש קצין קשר גדוד 

52 )1949-1948(; מפקד ענף הקשר בביה"ס לשריון )1951-1949(; מ"פ ִמפקדה בבה"ד 

7 )1954-1951(; ראש ְמדור ההספקה בָמַקשָר"ר )1958-1955(; למד קורס מתקדם 

לקציני קשר בדרגת רס"ן )1958(, ואחרי כן התמנה למפקד הקשר הפיקודי )ַמקָש"ּפ( 

בפיקוד הצפון; שירת מפקד גדוד הקשר המטכ"לי )1965-1961(; שירת בתפקיד קצין 

הקשר של ֵגיסות השריון, בדרגת סא"ל )1968-1965(.

סא"ל אורי ָמן )מנהיים( )1928-2004( – שירת ב"ההגנה" במלחמת העצמאות. נשלח 

ל"בית הספר למלחמה" של צבא צרפת בפריז. להלן עיקר תפקידיו: קצין קשר נפת 

"גזר" )1948(; קצין תכנון בָמַקשָר"ר )1954-1950(; רמ"ד תכנון בָמַקשָר"ר )1957-1954(; 

רע"ן תכנון בָמַקשָר"ר )1961-1959(; מפקד קורס מתקדם )1959(; מקש"פ דרום )-1961

1959(; מג"ד הקשר המטכ"לי )1962-1961(; מפקד קורס מתקדם )1963-1962(; רע"ן 

המבצעים בָמַקשָר"ר במלחמת ששת הימים )1968-1964(. השתחרר מצה"ל בשנת 1969 

בדרגת סא"ל. עבד בחברת "תדיראן".

סא"ל יצחק רוזנטל )1999-1924( – נולד בישראל ושירת בתפקיד מפקד בה"ד 7 בשנים 

)1961-1957(. שנים אלו ניכרות בשיפור שיטות ההדרכה: נוספו ֶעזֵרי הדרכה מגּוָונים 

וזמינים, נקּבעו ַמדדים לכל חלק במערך השיעור וַמדדים להערכת הישגי החניכים. 

הודגשו לקחי מלחמת סיני, והושם דגש בבטיחות בשימוש במכשירי הקשר. בקורס 

המתקדם לקציני הקשר נבנו "דגמים" כדי להסביר תופעות טכניות, כמו התפשטות 

גלים, ובה"ד 7 שלח מדריכים עם אמצעי הדגמה לקורסים כלל־צה"ליים. בה"ד 7 

שימש גם המקור לִספרות הדרכה מתקדמת והיה לחיל הקשר והאלקטרוניקה ֶמרכז 

מידע ומקצוענות.
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סא"ל יוסף ֵשר )"יוסקה"( )2016-1929(116 – נולד בפולין ועלה ארצה ביולי 1948. 

בהגיעו ארצה גויס מייד לגדוד 72 בחטיבה 7, חטיבת "יפתח", בתפקיד טכנאי במחלקת 

הקשר הגדודית, ואלה שאר תפקידיו: השתתף ב"ִמבצע חירם" )1948(; למד קורס 

ַסמלי קשר )מאי 1949(, ובסיומו הוצב כסמל בפלוגת הקשר של פיקוד המרכז ברמָלה 

)נובמבר 1949(; לאחר ששירת מ"מ הקצין הטכני בדרגת רס"ל, הועבר לענף הטכני 

בִמפקדת הַקשָר"ר בקריה; בראש הענף עמד סא"ל דני אביבי )ֶפֶדרּבלּום( ושימש עוזרו 

של סרן עמוס נתן שהיה מופקד על ניהול תחזוקת ציוד הרדיו הטקטי בַדרגי השדה. עם 

העברת הִמפקדה לצריפין נקבע כי "הענף הטכני" יהיה מדור, כפוף לענף האפְסנאות, 

שבראשו עמד סא"ל ישעיהו לביא. דני ֶפֶדרּבלּום השתחרר ובמקומו מּונה רס"ן הנס 

ָאִביֵלָאה כראש המדור. שם המדור הוסב לענף בראשותו )1957(; שר נמנה עם מקימי 

בסיס ציוד הקשר של פיקוד המרכז ושימש בו כטכנאי ראשי ומפקד בית המלאכה 

)1956(; נשלח לקורס טכני ב"פורט גורדון" בארה"ב, וזה ארך חצי שנה )בראשית 

1959(; בשובו ניהל את מערך הבדיקות הסופיות למכשירים שתוקנו, ולאחר מכן היה 

קצין טכני במדור הנדסת הקשר הנייד, שבראשו עמד רס"ן משה נסים; החליפו – 

עקיבא לנדן. בשנת 1963 יצא שר לחופשת לימודים והשלים בהתכתבות תואר מהנדס 

בריטי. נתמנה לתפקיד ראש הענף הטכני במערכות קשר )1971(. ניהל את מיזם הטרופו 

לַשארם ַא־ֵשייח'. נתמנה לסגן מפקד ָמָש"א 7300 )באפריל 1975(. פרש מצה"ל בסוף 

מאי 1977 בדרגת סא"ל.

אל"ם עקיבא ָלנדן )לונדון( )2011-1925( – נולד בעיר אֹוַרדָיה ברומניה. למד בגימנסיה 

העברית בִטיִמישֹוָאָרה, ובשנים 1947-1945 היה חבר הנהגת "השומר הצעיר" ברומניה. 

בשנת 1947 עלה באוניית המעפילים "ָּפאן יֹורק" ופיקד עליה מטעם "החלוץ". אחר 

מעצר בקפריסין הגיע לדגניה א; למד בפקולטה לאלקטרוניקה בטכניון בעתודה 

האקדמית )1954-1951(, ובסיום חוק לימודיו הוצב לחיל הקשר בתפקיד מהנדס; אלה 

היו תפקידיו: קצין טכני )1956-1955(; קצין טכני ציוד אלקטרוני בִמפקדת הַקשָר"ר 

)1959-1956(; יצא להשתלמות בצרפת )1961-1959(; אחר שובו שימש קצין טכני בגדוד 

ל"א הסדיר; ראש הענף הטכני בִמפקדת הַקשָר"ר )מאוקטובר 1965 ועד יוני 1971(; 

שר, מסעי החיים.  116
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מפקד ָמָש"א קשר לציוד קשר ואלקטרוניקה בדרגת אל"ם )ביוני 1971(. זכה באות ָעֶל"ה 

)עיטור לוחמי המדינה(117 ובאות הוקרה על פוֳעלו בנושא העלייה לפני קום המדינה.

ַחְתני פרס ביְטחון ישראל, התש"ך‑1960
במאי 1960 קיבל צוות הנדסי של חיל הקשר את פרס ביְטחון ישראל מראש הממשלה 

ושר הביטחון, דוד בן־גוריון. הפרס ניתן על פיתוח טג־2020 – מערכת הצפנה ופיענוח 

אלקטרומכנית ראשונה בצה"ל לתעבורת טלפרינטר. מערכת ִמבצעית – טג־2022 

הופעלה בין הִמתקנים הנייחים במלחמת סיני וגם שירתה את שירותי הביטחון והחוץ 

של מדינת ישראל באותה עת.

אל"ם זאב מילוא )מילר( )2020-1922( – נולד בשם וָלדימיר מילר בממלכת יּוגֹוסַלווָיה 

וגדל בַזאגֶרּב, בירת קרֹוַאטָיה. לאחר שפלשו מדינות הציר ליוגוסלוויה במלחמת העולם 

השנייה, נמלט בעזרת תעודות מזויפות לאיטליה. בספטמבר 1943 השתלטו פרטיזנים 

על האזור שבו שהה, ומילר הצטרף ֲאליהם, ובהמשך פעל כטכנאי רדיו בדִריָנה. לאחר 

המלחמה למד אלקטרוניקה באוניברסיטת זאגרב. בשנת 1949 עלה לישראל וסיים 

לימודי הנדסת חשמל בטכניון. הצטרף לחיל הקשר והאלקטרוניקה במעמד של אזרח 

עובד צה"ל.

בשנת 1960 זכה בפרס ביְטחון ישראל עם סא"ל אלכסנדר רוזן ועם סרן צבי ורדיאל 

על פיתוח בתחום ההצפנה. התגייס לצה"ל בדרגת רב־סרן והתקדם לדרגת אל"ם 

בִמפקדת קצין הקשר והאלקטרוניקה הראשי. תפקידו האחרון בצה"ל היה רמ"ח 

מֹו"ּפ )מחקר ופיתוח( באגף המודיעין.

לאחר שסיים את שירותו בצה"ל, מּונה בשנת 1978 למנכ"ל "כור תקשורת והתראה"; 

ובתחילת שנת 1986 מּונה לסגן מנהל חטיבת איתות ובקרה ב"מוטורולה ישראל". 

אחר פרישתו עסק בכתיבת ספרי היסטוריה.

סא"ל אלכסנדר )"אלכס"( רוזן )רוזנברג( )2019-1932( – השתתף במלחמת העצמאות, 

ובשנת 1954 מּונה לרמ"ד הטכני בָמַקשָר"ר בדרגת רס"ן; ואלה שאר תפקידיו: רמ"ד 

הפיתוח וריכוז צוות הפיתוח של טג־2020 )1956-1955(; רמ"ד הקשר הנייח )1958-1957(; 

"עיטור לוחמי המדינה" )על"ה( הוא עיטור ישראלי המוענק על ידי משרד הביטחון, למי שהיה   117

חבר בארגונים צבאיים או בעלי אופי צבאי – מארגון השומר ועד לתקומת המדינה.
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נתמנה לרע"ן הטכני במערכות אלקטרוניות )מ"א( בָמַקשָר"ר )1958( ושירת בתפקיד 

זה בדרגת סא"ל עד 1973.

סא"ל צבי ורדיאל – נולד בפולין בשנת 1927 ועלה לארץ ב־1948. הצטרף לַּפלָמ"ח 

כחבלן בחטיבת "הראל", ובזכות ניסיון שרכש באיטליה בהפעלת מכשירי טלפרינטר 

עבר לִחי"ק כטכנאי ט"פ )טלפרינטר(, ואלה שאר מעשיו: עבר קורס קצינים והשלמה 

ֵחילית; מּונה לראש ְמדור הטלפרינטר )1950(; רמ"ד אלקטרומכני בִמפקדת הַקשָר"ר 

בדרגת סרן )1960(; עם זאב מילוא ועם אלכס רוזן פיתח את טג־2020: צבי עסק בפיתוח 

המכני וחבריו במערכת האלקטרונית להצפנה; בעידוד הַקשָר"ר אל"ם ישעהו לביא 

פיתח ֶהתקן "מלקוד": מערכת קוד מתחלף בכל יום, שחייל יכול לשאת על בגדיו 

כשהקוד מודפס על שרוול פלסטיק; לאחר שחרורו משירות הקבע בדרגת סא"ל, עבד 

בחברת "תדיראן" כמַנהל ייצור )1968(; מַנהל מחלקת מעגלים מודפסים ומַנהל אחזקה. 

המשיך לשרת במילואים בתפקיד של קצין קישור לאו"ם בסיני.

מקבלי פרס ישראל התש"ך‑1960 )יושבים מימין( מ. אפשטיין, גב' ר. קרט, 

דוד בן־גוריון, א. ירון; )עומדים מימין( סרן צ. ורדיאל, ז. מילר, שמעון ֶּפֶרס, 

סא"ל א. רוזן, י. מס.
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר 

)ַמרָמ"ק(; האישור מטעמו של מר ניצן חן, ראש לשכת העיתונות הממשלתית.
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הַקשָר"ר החמישי – פוֳעלו, ִמפקדתו ואנשיה

אל"ם זלמן ָשֵלו

זלמן שלו )פרידמן( )2009-1923( היה הַקשָר"ר החמישי 

בשנים שקדמו למלחמת ששת הימים )מיוני 1962 עד 

אוגוסט 1966(.

מתפקידיו העיקריים:
חבר ב"ההגנה", מדריך קשר במשטרת המנדט – 1947-1941.  •

ַקשַר"ח 2 בחטיבת "כרמלי" – 1948-1947, כולל במלחמת   •
העצמאות.

ארגון והכשרת כוח האדם למערך הקשר שהוקם.  •
קצין השלישות הֵחילי בָמַקשָר"ר – 1950.  •

ַמקַש"ּפ צפון – 1955-1951.  •
רע"ן הִמבצעים בָמַקשָר"ר – 1957-1956, כולל במלחמת סיני.  •

סגן הַקשָר"ר – 1962-1957.  •
הַקשָר"ר – 1966-1962.  •

מנכ"ל "אלישרא".  •
מנכ"ל "תדיראן".  •

יו"ר דירקטוריון "אורט" ישראל.  •
בשנת 1977 זכה בפרס התעשייה.  •

השתתפותו במלחמות:
במלחמת העצמאות היה ַקשַר"ח 2 בחטיבת ה"כרמלי"; במלחמת סיני – רע"ן הִמבצעים 

בָמַקשָר"ר; בקרב על המים – ַמקַש"ּפ צפון.

אירועים ומיזמים עיקריים בתקופתו:
קליטת מכשירי ה־GRC הראשונים שהיו על טהרת הייצור העצמי.  •

.SSB ,VRC ,GRC ִחי"ק הזמין מֶחברת "תדיראן" שאך זה הוקמה את מכשירי  •
הכנסת ציוד חדש לשימוש במקום הציוד הישן של מלחמת העולם השנייה ומלחמת   •

העצמאות.
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שימת הדגש בעוצמה המשוריינת, בחטיבות הטנקים ובֶחרֵמ"ש.  •
פיתוח האוגדה המשוריינת ובתוך כך הקשר באוגדה.  •

פיתוח וקידום של קורס הקצינים הבסיסי והמתקדם.  •
בפברואר 1963 ביקר הרמטכ"ל צבי צור בָמַקשָר"ר.  •

בינואר 1964 התקיים טקס קבלת מכשיר ה־GRC הראשון שיוצר ב"תדיראן".  •
באוגוסט 1965 נקּבעה סופית המילה "רדיו" במקום "אלחוט".  •

באוגוסט 1965 נערך ביקור ראש הממשלה ושר הביטחון, לוי אשכול, בָמַקשָר"ר.  •

אל"ם זלמן שֵלו שירת תחילה כקצין שלישות ֵחילי, ובשנים 1955-1951 שימש קצין 

קשר פיקודי )ַקשַר"ּפ( בפיקוד הצפון. סיים את מחזור א של הקורס המתקדם לקציני 

קשר ומּונה לראש ענף הִמבצעים, ובהמשך – לסגן הַקשָר"ר. ביוני 1962 מּונה לקצין 

הקשר הראשי, במאי 1963 קודם לדרגת אל"ם ושירת בתפקיד עד אוגוסט 1966.

בשנות כהונתו נכנס צה"ל למיסוד השליטה והקשר בחיל השריון, ונוצרו בעיות 

בתיאום מערך התדרים, שעיקרן – הצורך בִמספר רב של תדרים לעוצבות השריון 

והצורך להימנע מכפילות באותו תדר עקב התנועה המהירה יחסית של הכוחות )דבר 

העלול לגרום לשתי יחידות העובדות באותו תדר להימצא באותו מרחב גאוגרפי(. 

הוחל במעבר למשפחת מכשירי VRC )במקום משפחת ה־GRC( והוחל לייצר בחברת 

"תדיראן" )בהסכם עם היצרן האמריקני( "מגנה ווקס".

נבחנו מכשירי רדיו ָת"ג נישאים – של ֶחברת "קֹולינס" )מ"ק 174( של חברת "יּוז" 

)מ"ק 74 שנבחר( ושל ֶחברת "ָראֶקל". הקשר ליישובי ַהגָמ"ר )הגנה מרחבית( קיבל 

תנופה גדולה וציוד קשר מעודפי כוחות היבשה הועבר ליישובים. השיפור העיקרי הוא 

במכשירי הרדיו ביישובים.

בחורף 1962 נסע סא"ל שלו עם רס"ן הנס ָאִביֵלָאה לארה"ב לבדיקת השוואה 

סופית בין סוגי מכשירי החד־פס ומכשיר מ"ק 718 )מכשיר "קולינס", שעבר שינויים 

על ידי ִחי"ק( נבחר כמכשיר המתאים לקשר ָת"ג. ככלל, שוגרו נציגי ִחי"ק לפעולות 

רכש של ציוד וחלפים הן לאירופה והן למשלחת ַמשַהָּב"ט בארה"ב.

עם זאת, נעשה מאמץ לעודד את התעשייה האלקטרונית בישראל לייצר ציוד 

קשר לצה"ל. גם בתחום הָרָד"ט חל מעבר למ"ק 200 )תוצרת "סימנס"( ולציוד נושא 

)תוצרת SAT( של 6 או 12 אפיקים.
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שֵלו שם דגש בהכשרת הקצונה בעניינים אלו: שיפור תוכניות קורס קציני הקשר 

הבסיסי; צירוף ִמספר רב יותר של טכנאים לקורסי הקצינים )כדי להגיע לִמספר רב 

יותר של קציני קשר בעלי רקע טכני(; וקיום מחזורים נוספים של הקורס המתקדם 

לקציני קשר. כן נמשך משלוח קציני ִחי"ק ללימודים בטכניון. הוכפל ִמספר התלמידים 

בהכשרת טכנאים בחינוך הקדם־צבאי )בביה"ס "אורט נעורים" ו"עמל"(. משום כך 

ִחי"ק קיבל ִמספר רב יותר של טכנאים מתגייסים.

הושם דגש במיסוד שליטת ִמפקדות עורפיות )עד המטכ"ל( בפעילויות ָּבַט"ש תוך 

התקנת מילואות טלפון שיאפשרו לכוחותינו הקדמיים להאזין. בִמפקדת הַקשָר"ר 

הוקם צוות תכנון מערכות לטווח ארוך )ָתָא"ט(.

אל"ם זלמן שלו סיים את תפקידו בשנת 1966 ובמקומו נתמנה סא"ל משה ִגדרֹון 

)"מּוסיק"(. שֵלו פרש מצה"ל בשנת 1967. לאחר פרישתו הקים את חברת "ֶאלִיׂשָרא", 

הנמנית עם החָברות שהצמיחו את תעשיית האלקטרוניקה בישראל, ושימש מנהלה 

הכללי. ב־1977 זכה בפרס התעשייה מטעם התאחדות התעשיינים. בשנים 1987-1983 

שימש יו"ר אגף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה בהתאחדות התעשיינים וכיהן 

כסמנכ"ל ב"תדיראן" לאחר שרכשה את "אלישרא". בשנים 2000-1993 שימש יו"ר 

דירקטוריון "אורט" ישראל.

התאונה בסיור מטה החיל
הַקשָר"ר זלמן שֵלו נהג לסייר ביחידות עם קבוצת קציני מטה )לפי עדותו של אל"ם 

ד"ר יעקב בעל־שם(. בַאחד הסיורים האלה התהפך הֶרֶכב שבו נסעו, והַקשָר"ר ואיתו 

כמה מהקצינים הבכירים בחיל נפצעו. מאותו יום יצאה הוראה שבכל סיור יהיו שתי 

קבוצות של קצינים, שאם אחת מהן תיפגע – תוכל הקבוצה האחרת "לקבל פיקוד".

ִמבנה ִמפקדת הַקשָר"ר בתקופתו של אל"ם זלמן שֵלו
סגן הַקשָר"ר – סא"ל משה גדרון )"מּוסיק"(; רע"ן הִמבצעים – סא"ל צבי אלנתן; רע"ן 

הארגון וההדרכה – סא"ל יצחק רוזנטל; רע"ן טכני אלחוט – סא"ל ַהנס ָאִביֵלָאה; 

רע"ן טכני מערכות – סא"ל אלכס רוזן; רע"ן הציוד – סא"ל יוסף גיל.

בנובמבר 1966 הוקם ענף הבחינה והביקורת, ענף ציוד הקשר התבטל ועבר בכפיפות 

למטכ"ל־ָאָג"א. ב.מ.ב )בית מלאכה בסיסי( ִחי"ק הפך לָמָש"א וגם בסיס האחסנה עבר 

לָאָג"א. מַפקדי הקשר והאלקטרוניקה הפיקודיים: ַמקָש"ּפ צפון – סא"ל דוד אשל, 
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סא"ל אליעזר הררי, סא"ל הלל כרמלי. ַמקָש"ּפ מרכז – סא"ל משה פארן. ַמקָש"ּפ 

דרום – סא"ל אורי מן, סא"ל דוד שזר.

"

"

"

""

"7

"4

"

..

"

ִמבנה ָמַקשָר"ר בשנים 1966-1962
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.

קצינים בִמפקדת הַקשָר"ר ובפיקודים המרחביים
אל"ם אליעזר הררי – מונטיאס )"מונטי"( – נולד בבולגריה בשנת 1931 ועלה לארץ 

בשנת 1944. מתפקידיו: היה ַקשר איתות־ראייה ב"ההגנה" )1947(; שימש רובאי וקשר 

בחטיבה 7 )1948(; עבר קורס קציני קשר )מחלקה 4( )1949(; שירת בבה"ד 7 כמדריך קשר 

קווי )בדרגת סגן( וכמ"פ ִמפקדה )בדרגת סרן( )1952-1950(; שימש קצין קשר ְמחוז הנגב 

)1953-1952(; במלחמת סיני )1956( שירת בדרגת רס"ן בִמפקדת פיקוד הדרום; התמנה 

לסגן ַמקַש"ּפ דרום )1957(; בשנת 1959 עבר קורס מתקדם לקציני קשר )1959( והשתלמות 

מתקדמת לקציני קשר )לקבלת תעודת טכנאי( )1960(; ַמקַש"ּפ צפון )1965-1963(; מפקד 

בה"ד 7 )1967-1965(; רע"ן הִמבצעים בִמפקדת הַקשָר"ר בדרגת סא"ל )1971-1967(; 

רמ"ח הֲאַג"ם בָמַקשָר"ר בדרגת אל"ם )1973-1971(. השתחרר בשנת 1973, ובמלחמת 

יום הכיפורים שירת קצין קשר אוגדת "געש". בעת שירות המילואים הקים יחידת 
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קשר ֵגיסית ושימש מַפקדה. אחר פרישתו מצה"ל סיים קורס לִמנהל עסקים ועבד 

בחברת "ֶטלָרד". שימש ראש צוות תכנון בחברת "כור אלקטרוניקה", רמ"ח התיאום 

והתכנון במערכת "אבן יקרה" וסמנכ"ל להבטחת איכות בחברה.

סא"ל מיכאל שניר )וייסברג( – נולד בשנת 1927 בסופיה שבבולגריה ועלה ארצה 

ב־1945. התגייס לצה"ל ביולי 1948, ואלה היו תפקידיו: אחראי משרד הקשר בתפקיד 

ַסמל קשר בגדוד 72; עבר קורס קצינים וקורס קציני קשר )1950-1949(; שירת בבה"ד 

7 כראש ענף אימון המילואים בדרגת סרן )1953-1950(; אחר שירותו כקצין אלחוט 

בפיקוד המרכז )1955-1953( חזר לבה"ד 7 כראש הענף הכללי, ואחר שירות כקצין 

קשר חטיבת "גולני" )1958-1957( חזר לבה"ד 7 כמדריך בקורס המתקדם; שימש 

ראש ְמדור ההשברה בִמפקדת הַקשָר"ר )1964-1961(; מפקד גדוד הקשר הארצי 

)1967-1965(; בתפקידו האחרון בִחי"ק היה ראש ענף הארגון בדרגת סא"ל בשנים 

)1971-1969(; למד הנדסת אלקטרוניקה בהתכתבות )1954-1950( והוסמך למהנדס 

אלקטרוניקה )1961(. השתחרר מצה"ל )בסוף 1971( ועבר לעבוד במשלחת הרכש של 

ַמשַהָּב"ט בארה"ב ובִמנהל הרכש )במרץ 1972(. שם היה ראש מטה "אבן יקרה" וראש 

מטה "בית היוצר". פרש מַמשַהָּב"ט בשנת 1990.

סא"ל שמואל גזית )גרבר( )1991-1929( – נולד בַלייּפציג שבגרמניה ועלה לארץ ישראל 

בשנת 1941. התגייס בשנת 1948, ואלה היו תפקידיו: ַקשר בגדוד 51; השתתף בקורס 

קציני קשר )מחלקה 4( ושירת בדרגת סג"ם בתפקיד קצין קשר בחיל הְסָפר )מספטמבר 

1948 עד מאי 1949(; רמ"ד התכנון בִמפקדת הַקשָר"ר בדרגת רס"ן )1957-1955(; נשלח 

לקורס קציני קשר בצבא ארה"ב )מאוקטובר 1957 עד מאי 1958(; הקים את גדוד 

הקשר הארצי )נאלץ לעזוב מסיבות רפואיות( )1963-1962(; שירת בתפקיד קצין קשר 

בפיקוד המרכז )1964-1963(. לאחר שפרש מהצבא בדרגת סא"ל )1964(, עבר למשרד 

התקשורת בתפקיד סגן מהנדס מחוז המרכז, ולאחר מכן – מהנדס מחוז המרכז עד 

שנת 1973. בשנת 1973 הקים ֶחברה לתכנון מערכות תקשורת.

סא"ל דוד ָשָזר )פלכמן( )2018-1924( – נולד בליטא ולמד שם בתיכון "תרבות". עבר 

קורס קציני קשר בצבא פולין )1942( ושירת בו בתפקיד מפקד מחלקת הקשר בחיל 

האוויר בצבא רוסיה )1944-1942(; פיקד על יחידת קשר בצבא פולין )1946-1944(. עבר 

קורס קצינים בכירים בצבא רוסיה )1947(. פעל עבור "ההגנה" לקשר עם המדינות 
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הבלטיות )1948-1946( ועלה ארצה וגויס כקצין קשר גדודי )גדוד 14, גדוד 19( בחטיבת 

"גולני" )1948(. מתפקידיו: התמנה לסגן ַקשַר"ח "גולני" בדרגת סגן )1949(; מּונה 

לַקשַר"ח "גולני" בדרגת סרן )1950(; עבר קורס קצינים )1953(; השתתף בקורס 

מתקדם לקציני קשר )1956-1955(; היה סגן ַמקַש"ּפ מרכז בשנים )1956-1954(; מּונה 

למפקד ענף אימון המפקדים בבה"ד 7 ולקצין קשר אוגדה 38 )1957(; שימש ראש 

ַמָּכ"א 4 וקצין שלישות ֵחילי )1961-1957(; ַמקַש"ּפ דרום בדרגת סא"ל )1964-1961(; 

השלים תואר ראשון בכלכלה באוניברסיטה העברית )1961( ותואר שני בִמנהל עסקים 

באוניברסיטה העברית )1965(. משנת 1966 ועד 1970 שימש מנכ"ל חברת "קריסטל", 

ומשנת 1970 עד שנת 1989 – מנכ"ל חברת "אבן וסיד". ניהל את "דור אנרגיה" ואת 

"דור גז" בשנים 1999-1989.

אל"ם אברהם גרנית )גרינקר( – נולד בשנת 1937 בישראל )דור שלישי בארץ(. התגייס 

)1954( והשלים קורס קצינים )1955( והשתלמות קציני קשר )1956(. אחר שירותו 

בפיקוד המרכז ובחטיבה 16 השתחרר מצה"ל ויצא ללימודי הנדסת אלקטרוניקה 

בטכניון )1961-1957(. התגייס שוב )1961( ושירת בִמפקדת הַקשָר"ר כקצין פיתוח 

בדרגת סרן )1965-1961(. מתפקידיו: רמ"ד הַמחשבים )1972-1967(; השלים תואר 

שני בהנדסת אלקטרוניקה בטכניון )1969-1968(. זכה בפרס ביְטחון ישראל על פיתוח 

מערכת ייחודית )1969(. רע"ן ַמָס"ד )מערכות סתר דיבור( בדרגת סא"ל )1976-1972(; 

רע"ן ָתָא"ט )תכנון ארוך־טווח( ב־1976. מּונה לעוזר טכני ַלַקשָר"ר )1977(, הועלה 

לדרגת אל"ם והמשיך לשרת בתפקיד רמ"ח טכני עד 1981. צוין לשבח בעת הענקת 

פרס ביְטחון ישראל, בהיותו ראש צוות פיתוח מערכות הסתרה בצה"ל )1979(. אחר 

פרישתו מִחי"ק )1981( היה מַנהל חטיבת הקשר בחברת "תדיראן", ושנתיים אחרי 

כן נתמנה למַנהל חטיבת התקשורת בחברת "מוטורולה", ובה היה מופקד על פיתוח 

מערכות "מירס". כגמלאי נרשם ללימודי תואר בפילוסופיה יהודית. במילואים היה 

חבר הוועדה לדירוג מהנדסים במטכ"ל )1996-1981(

אל"ם יעקב בעל־שם )ֵנֶמנִוירט( – נולד בבלגייה בשנת 1930 ועלה ארצה בשנת 1945. 

למד בביה"ס החקלאי "מקווה ישראל", ובדצמבר 1947 גויס למנגנון הקבע של "ההגנה" 

ונשלח לקורס קשר בשפיים ובמעלה החמישה. בקורס התגבשה ַמחלקת הקשר של 

חטיבת "עציוני" בפיקודו של בנימין אלחנן )"רבי"(. בעל־שם היה האלחוטן הראשון 

שיצא לפעולה ִמבצעית בירושלים עם מ"ק 20 )פיצוץ תחנת קמח בבית ַצַפאַפא( ב־11 
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ינואר 1948. השתתף כַקשר בקרב קטמון ושימש ַסמל קשר באזור מוצא בתקופת 

כיבוש הקסטל. בתום מלחמת העצמאות עבר לשמש מדריך ראשי בביה"ס לקשר של 

חזית ג )פיקוד המרכז( במשטרת הר־טוב, ואחרי כן מּונה לסגן ראש ְמדור ההדרכה 

בִמפקדת הַקשָר"ר בדרגת סג"ם. אחר קורס קצינים שימש ראש לשכת הַקשָר"ר 

יעקב אלמוג, ולאחר כמה תפקידי ִמנהל יצא ללימודים ב"קורס מהנדסים צבאיים" 

בטכניון. עם שובו התמנה למפקד יחידת טלפונים מרחב מטכ"ל ולראש ְמדור הרשת 

בענף המערכות הסטטיות בִמפקדת הַקשָר"ר. בשנת 1961 מּונה לשמש מדריך טכני 

בקורס המתקדם לקציני קשר ובקורס קצינים טכניים. בעת הזאת כתב את הספר 

"יסודות תורת הַמחשבים", ששימש ספר הדרכה לקורסים אלה. בשנת 1964 התמנה 

לראש ְמדור התקשורת בִמפקדת הַקשָר"ר )המדור הטכני בענף הִמבצעים( ושימש 

חבר ועדת התדרים במשרד הדואר ועסק באפיון ִמבצעי לאמצעי קשר נדרשים. בין 

היתר, אפיין את הַמָּב"ם )ִמתקן בקרה מרכזי( למערכות הקשר בִמפקדת עוצבה בשדה. 

בסוף 1965 מינה אותו הַקשָר"ר, תא"ל משה ִגדרֹון, לייסד ולערוך את הירחון "קשר 

ואלקטרוניקה". עותק ראשון ראה אור בדצמבר 1965 בתחילה באמצעות "מערכות", 

ובהמשך – באמצעות ההוצאה לאור של משרד הביטחון. אל"ם בעל־שם המשיך לשמש 

עורך הירחון המקצועי של ִחי"ק עד שנת 1982, כשהוחלף בעוזר טכני ַלַקשָר"ר, אל"ם 

אברהם גרנית.

איך ניתן הכינוי "ָיֵב"ש" לסגן )לימים אל"ם( יעקב בעל־שם?

מספר ָיֵב"ש: בראשית שנות ה־50 נהגו להדפיס את המכתבים כאשר בתחתית המכתב 

הכתבנית הדפיסה את ראשי התיבות של המחבר ואת ראשי התיבות של שמה )כדי לאפשר 

למצוא המקור לטעויות(. סגן יעקב בעל־שם היה ראש לשכת הַקשָר"ר. אל"ם יצחק אלמוג 

)ורצמן( ושולחנו היה צמוד ללשכת הַקשָר"ר. בעל־שם שימש גם שליש הַקשָר"ר, והַקשָר"ר 

היה מכתיב לו את ההוראות ליחידות הקשר.

יום אחד קרא אל"ם אלמוג לבעל־שם והעיר לו: "כל מי שמקבל את פקודותיי ומעיין 

במכתב מבין שמי שכתב את הפקודה זה אתה, ואני רק החותם עליה, שכן כמחבר מופיע 

בתחתית העמוד "יבש!" לאור זאת ניתנה פקודה למזכירות להפסיק לכתוב את ראשי 

התיבות של המחבר. בשבוע שלאחר מכן הגיעה למזכירות חיילת מילואים, שלא ידעה 

על הפקודה והמשיכה להדפיס ראשי תיבות של הכותב. באותו יום נשמעה צעקה רמה 

שהדהדה בכל "הבניין הקטן" של ִמפקדת הַקשָר"ר: "יבש!!!" התברר כי הַקשָר"ר קיבל 

שוב לחתימה מכתב שבתחתיתו הופיעו ראשי התיבות של יעקב בעל־שם )יבש(, כמחבר 
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המסמך. מאותו רגע הקפידו שלא להדפיס עוד את ראשי התיבות של המחבר, אך הכינוי 

"יבש" עומד בעינו בכל חיל הקשר ל־30 השנים הבאות ככינויו של יעקב בעל־שם.

קצין צה"ל בִמרכזת "מוטורולה"
בראשית שנות ה־60 הותקנו לחברי המטה הכללי ולאלופי הפיקודים מכשירי "מוטורולה" 

במכוניותיהם, והוקמה רשת אנטנות בכל הארץ. ניהול הרשת הזאת היה באחריות 

ראש ְמדור התקשורת בִמפקדת הַקשָר"ר, ובכל תקלה פנו ישירות אליו. בַאחד הימים 

הגיע אחד ממַנהלי "מוטורולה ישראל" למשרדו וגילה שבספר הטלפונים של החברה 

מופיע: רס"ן יעקב בעל־שם. הוברר כי במשרד רמ"ד התקשורת בִמפקדה הותקן קו 

ישיר ל"מוטורולה" כדי להחיש את הטיפול בתלונות האלופים שמכשירם התקלקל 

ודרשו תיקון דחוף.

בשנת 1966 העלה בעל־שם הצעה לבחון הפעלת מערכות שליטה ובקרה ממוחשבות 

 118.C3 ואף המציא את המונח "ִתקשֹו"ּב – תקשורת שליטה ובקרה" כתרגום למושג

הצעתו המקורית נדחתה, אולם אושרה יוזמתו להפעיל את מיזם "זהבית" לתכנון 

מערכת שליטה ובקרה )שֹו"ּב( למטה הכללי, וקוימה נסיעה לארה"ב כדי להכיר דגם 

של מערכת שֹו"ּב צבאית שפותחה ב"מארינס" האמריקני.

במלחמת ששת הימים שימש בעל־שם אחראי לחדר המלחמה של הִמפקדה העיקרית 

בצריפין. בשנת 1968 נתמנה לראש ענף התכנון )ענף חדש בִמפקדת הַקשָר"ר( והוטל עליו 

לתכנן את ֶמרכז השידור ואת ֶמרכז הקליטה המשותפים לִחי"ק ולחיל הים. בהמשך 

עסק גם בתכנון ִמתקני הקשר של מצודת "כפיר" )אחר מלחמת ששת הימים(. באפריל 

1973 התמנה לעוזר טכני ַלַקשָר"ר והועלה לדרגת אל"ם. במלחמת יום הכיפורים שימש 

מפקד הִמפקדה העיקרית של ִחי"ק בצריפין והיה אחראי לניהול המערך הלוגיסטי 

של החיל במלחמה.

הירחון "קשר ואלקטרוניקה"
בראשית שנות ה־60 נוצר שיתוף פעולה בין ִמפקדת קצין הקשר הראשי לבין פרסום חוברת 

"רדיו ואלקטרוניקה", שהיה בהוצאת משה מירון. נציג ִחי"ק )רס"ן יעקב בעל־שם( צורף 

כחבר במערכת ופורסמו מאמרים טכניים שיזם חיל הקשר והאלקטרוניקה. לאחר הפסקת 

הוצאה ופרסום "רדיו ואלקטרוניקה" יזם ִחי"ק פעילות להוצאת ירחון מקצועי.

.Command, Control & Communication – בתורה הצבאית: פיקוד, שליטה ותקשורת  118
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בנובמבר 1966 הופיע הגיליון הראשון של הירחון "קשר ואלקטרוניקה" בהוצאת 

ִמפקדת קצין הקשר והאלקטרוניקה הראשי, ועורכו הראשון היה רס"ן יעקב בעל־

שם. הוא הוסיף להיות העורך גם לאחר פרישתו משירות בצה"ל בדרגת אל"ם בשנת 

1978. אותו החליף בשנת 1981 אל"ם אברהם גרנית. הוצאת הירחון נעשתה בשיתוף 

ובתיאום עם הוצאת "מערכות". קצינת העריכה הייתה סגן יעל צפיר. עד יוני 1988 

פורסמו 208 גיליונות של ירחון "קשר ואלקטרוניקה", ובהם מאמרים טכניים בנושאים 

טכניים שבהם עסק החיל, מאמרי מורשת )רובם מטעם גבי שריג( וכן ידיעות שונות.
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הפשיטה על נּוֶקייּב
במחצית מרץ 1962 הייתה פעולת תגמול, שבה הוטל על חטיבת "גולני", בראשות 

אל"ם מרדכי גור, לפוצץ כמה בתים בכפר הסורי נּוקייב ולהשמיד את הכוח הסורי 

במוצב שמעליו. המוצב הסורי נכבש, וכאשר הסורים הפעילו ארטילריה על עין גב, 

צה"ל הפעיל מטוסים. בקרב נהרגו 35 סורים ו־7 חיילי צה"ל. חלק נכבד ממערכת 

הקשר התבסס על קווי שדה, ועל כך סג"ם זלמן פלס קיבל את "עיטור העוז" על 

טיפולו בתיקון קווי הטלפון.

עיטור העוז לסג"ם זלמן פלס )קרפלס(
לאות ולעדות כי סג"ם פלס זלמן מ"א 446926 הראה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך 

חירוף נפש בפעילות מבצעית. 

תיאור המעשה  

בליל י' - י"א באדר ב' תשכ"ב )17-16 במארס 1962( בפשיטה על 

נוקייב, בגדה המזרחית של הכינרת, ניתקו פגזי האויב את קווי 

הטלפון. סג"ם זלמן קרפלס )פלס( יצא בעצמו פעמים לאין ספור, 

ותחת אש שוטפת רץ לתקן את הקווים ולשמור על הקשר החיוני. 

בפעולתו זו נפצע. 

על מעשה זה הוענק לו עיטור העוז לפי חוק העיטורים 

בצבא ההגנה לישראל.

ניסן תשל"ג, אפריל 1973

רא"ל דוד אלעזר 

ראש המטה הכללי
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תרגול יחידות ִחי"ק
במרץ 1963 נערך תרגיל מטכ"לי "אלמוג", ומטרתו הייתה לתרגל את גדוד הקשר 

המטכ"לי להקים מערכות קשר מטכ"ליות ולהפעילן בתנֵאי זמן ומרחב מציאותיים; 

בתרגול פלוגות הגדוד – להפעיל את ִמתקניהן בתנאי עומס; לתרגל את עבודת המטה 

בִמפקדת הגדוד ולבדוק את עבודת מרכז הפיקוח הטכני ואת שליטתו על מערכות 

קשר משולבות.

התרגיל בוצע במוצב הפיקוד העליון )ִמצֵּפ"ַע( החדש )ה"ּבֹור"(. בד בבד לתרגיל 

הגדוד המטכ"לי התקיים תרגיל "עין מור" של גדוד הקשר בפיקוד הדרום )במושבו 

בבאר שבע(. באוגוסט 1963 בוצע תרגיל "ענתות" של גדוד הקשר של פיקוד המרכז 

)שמקומו היה ברמָלה(.
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"מוביל המים הארצי" 
והקרבות על המים

רקע
מסוף מלחמת סיני )1956( ועד מלחמת ששת הימים )1967( היה גבול סוריה הגבול 

הסוער בגבולות מדינת ישראל.119 הסורים קראו תיגר על שליטת ישראל במקורות המים 

הזורמים לכינרת, ירו לעבר טרקטורים שעיבדו אדמות בשטחים המפורזים והרחיבו 

את התקריות לירי לעבר יישובי ישראל בעמק החולה ובאזור הכינרת.

לקראת אמצע שנות ה־60 של המאה העשרים הסלימו בהדרגה שוב התקפות הרצח 

והחבלה מירדן ומסוריה, אם כי לא בתדירות שהייתה לפני מלחמת סיני.

בינתיים שקדה ישראל על כמה מיזמים גדולים כדי לחזק את כלכלתה ולשפר את 

רמת החיים של תושביה. אחד החשובים במיזמים אלה היה "מוביל המים הארצי", 

שנועד להעביר מים מעמק הירדן הצפוני לנגב ולאפשר התיישבות וחקלאות בנגב. 

מיזם זה עורר התנגדות מיוחדת במדינות ערב מאחר שהייתה להן יכולת לטעון שהוא 

פוגע בהן.

מי הירדן מקורם בשלוש מדינות: סוריה, לבנון וישראל, ואחרי שהם חולפים דרך 

ישראל הם מזינים מדינה רביעית: ירדן. לפיכך, בהסכמי הדין הבין־לאומי הם הוגדרו 

כמים בין־לאומיים, ויש להסכים על חלוקתם ההוגנת בין כל המדינות המעורבות. 

בתיווך בין־לאומי ניסתה ישראל להגיע להסכם על חלוקת המים ואף הסכימה להזיז 

את המשאבות מהנקודה הנוחה ביותר מבחינה טכנית לנקודה נוחה פחות ויקרה יותר, 

העיקר – להגיע לחלוקה מוסכמת. אולם מדינות ערב סירבו לדון בנושא היות שפירוש 

הדבר שהן ַמּכירות בזכות קיומה של ישראל.

בינואר 1964, כשהתקרב מיזם בניית המוביל לסיום, התכנסה הליגה הערבית 

והחליטה שיש למנוע את מימוש המוביל בכוח. הוחלט שלבנון וסוריה יחפרו תעלות 

שילכדו את המים הזורמים משטחן לתוך הירדן ויעבירו אותם דרך השטח הסורי 

מיכלסון, "המלחמה על המים – אסימטריה כנגד הליגה הערבית", 39-33.  119
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לנהר הירמוך. המים הַמגיעים מלבנון ומסוריה הם כשליש ממקורות המים של הירדן. 

לפיכך, הטייתם באופן כזה הייתה גורמת לצמצום ניכר של הירדן ושל הכינרת וחוסמת 

לישראל את האפשרות להשתמש במים שנותרו כדי להעבירם לנגב. מוביל המים הארצי 

הופעל ב־10 ביוני 1964.

הסורים והלבנונים החלו לחפור את תעלת ההטיה בדצמבר 1964. לאחר שלא עלה 

יפה המשא והמתן, החליטה ישראל לפעול בכוח נגד סוריה כדי למנוע את ההטיה. 

את לבנון נמנעה מלתקוף, ובמקום זאת ניצלה את צורּכה של לבנון בסיוע של מדינות 

המערב כדי לשכנען ללחוץ על לבנון לחדול מחפירת התעלה. שיטת הפעולה שנבחרה 

נגד סוריה הייתה השמדת ציוד החפירה הסורי בירי טנקים מרחוק. בסך הכול יזמה 

ישראל חמש התקפות על ציוד החפירה – בארבע הפעמים הראשונות הפסיקו הסורים 

את העבודות לזמן מה וחזרו לעבוד. אחרי הפעם החמישית, ב־14 ביולי 1966, הם 

הפסיקו לחלוטין את החפירות.

הלחימה עם סוריה לא התרחשה רק על מה שכונה "מלחמת המים". במהלך שנות 

ה־50 וה־60 ניצלו הסורים את יתרונם הטופוגרפי כדי להזיז בהדרגה את הגבול במורד 

המדרון של רמת הגולן והשתלטו על שטח ישראל )למשל, בנו מוצב על תל ַעַזִזיַאת 

השולט על יישובי צפון עמק הירדן, אף שכיפת התל הייתה שייכת לישראל(; נוסף 

על כך, התנהלו תקריות אש על הזכות לדוג ולהפליג ברבע הצפוני־מזרחי של הכינרת 

)רשמית כל מי הכינרת היו שייכים לישראל אבל הסורים תבעו בעלות על הרבע 

הצפוני־מזרחי, דגו שם וירו בספינות ַדיג ישראליות שהתקרבו לשם(; הנושא האחרון 

היה זכות השימוש באדמות "השטחים המפורזים" שלאורך הגבול )שטחים שכבשו 

הסורים ב־1948 והוחזרו לישראל בהסכם שביתת הנשק של יולי 1949 בתנאי שיהיו 

מפורזים מצבא, ולטענת הסורים, אף שלא כתוב כך בהסכם, גם מנוכחות אזרחים(.

יתרה מזו, מלבד תקריות ישירות שבהן ירו הסורים לעבר חקלאים ולעבר סיורים 

צבאיים של ישראל, ומעת לעת גם הפגיזו יישובי ישראלים – הגיבו ארגוני הפלסטינים 

שנשלחו לתקוף מטרות בישראל דרך ירדן )כדי שזו תואשם, וישראל תגיב בפעולות 

תגמול נגדה במקום נגד סוריה(.

בעוד הלחימה בחזיתות נמשכת, מימש צה"ל את הלקחים שנלמדו ממלחמת סיני: 

נרכשו מטוסי קרב חדישים, טנקים חדשים וִמגוון ציוד צבאי נוסף. הֶהרכב היחסי של 

הכוחות שונה בהתאם לכך: חיל הרגלים וחיל התותחנים כמעט שלא השתנו, ואילו 

חיל האוויר וחיל השריון הוגדלו הגדלה ניכרת. נכתבה תורת לחימה חדשה המבוססת 
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על ֶהרכב הכוח החדש וששמה את הדגש בכוח האווירי ובכוח הטנקים כחוד החנית 

של צה"ל.

התקריות התרחבו בשנת 1964 כאשר החלו הסורים במפעל ההטיה של המקורות 

הירדן. ההטיה נועדה לשלול מישראל חלק גדול מהמים שזרמו לנהר הירדן מהחצבני 

ומהבניאס ואף מהירמוך. בישראל שקלו כיצד להילחם בהטיה וחיפשו דרכים לפתור 

את הבעיה ללא מלחמה, אולם בעודם עוסקים בגיבושה של אותה דרך החלו תקריות 

בתל דן.

שתי תקריות בתל דן
אתר תל דן הוא היחיד משלושת המקורות, הנובע בישראל. בשנת 1962 סללה ישראל 

דרך פטרולים בגזרה זו, ובפיקוד הצפון הונח ֶּכֶבל תת־קרקעי בתל דן בין החפירות ומן 

התל לחורשת טל, שבה הייתה ִמפקדת הגזרה. עם תחילת עבודות הסורים להטיית 

מקורות הבניאס פנתה ישראל למטה משקיפי האו"ם וביקשה מהם למדוד קטע 

בגזרה כדי להוכיח שהשטח עובר בתחומי ישראל. ב־1 בנובמבר 1964 החלו המודדים 

הישראלים במדידה, וכעבור יומיים, ב־3 בנובמבר 1964, פתחו הסורים באש מנּוֶהייַלה 

לעבר המודדים ולעבר כוח צה"ל שסייר בדרך הפטרולים. כוחות צה"ל השיבו אש, אך 

לא הצליחו לפגוע בשני הטנקים הסוריים.

ב־13 בנובמבר 1964 הותקף כוח צה"ל שנע בדרך הפטרולים מצפון לתל דן. כוחותינו 

השיבו תחילה אש תלולת מסלול, אך הסורים החלו להפגיז גם ממזרח, ויחידות מתל 

ַעַזזַיאת, מרמת הבניאס ומתל תמרה ירו לעבר תל דן ולעבר היישובים דן ושאר יישוב. 

ישראל הזניקה מטוסים, ואלה שיתקו את הארטילריה הסורית.

ּכֹוָרִזים, 7 במארס 1965 – פעולה יזומה ראשונה
אחר שיום קודם לכן ירו כוחות סוריה לעבר הטרקטורים שעבדו בגזרת כורזים ונהג 

טרקטור נהרג, הוחלט על פעולת תגמול: טנק "ֶשרָמן ֵאם־50" )בפיקודו האישי של 

האלוף ישראל טל( ארב לצוות התֹוָל"ר )תותח לא־רתע( הסורי והתֹוָל"ר הושמד עם 

שלושת אנשי הצוות.

ניסיון להטות את הַּבנַיאס
ב־17 במארס 1965 הפעילו הסורים שמונה כלים של ציוד מכני־הנדסי לצורך חפירת 

תעלת הטיה של נחל חרמון )בניאס(. טנק "ֶשרָמן" )גם הפעם בפיקוד האלוף טל( וטנק 
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"ֶסנטּוריֹון" )בפיקוד מג"ד 82( פתחו באש מתל דן והשמידו את שמונה הכלים של 

הציוד המכני הכבד.

התקרית מול גשר בנות יעקב
כדי להוכיח את נחישותה של ישראל למנוע את ההטיה, נשלח פטרול ישראלי לגזרת 

גשר בנות יעקב, בתוואי מרוחק של 5 ק"מ מהגבול, שבו הסורים פילסו תוואי להטיה. 

ב־13 במאי 1965, משהחל הירי של הסורים, פתחו טנקי צה"ל באש והשמידו שלושה 

דחפורים שעבדו בחפירת תעלת הטיה ליד בית המכס העליון.
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חיל הקשר בתקופת הקרבות על המים

ִתפעול מערכות הקשר מַחָּפ"קים נייחים
כדי לפקד על מערכות הביטחון השוטף, היה צורך בדילוג תדיר של הַחָּפ"ק )חבורת 

פיקוד קדמית( ואחר כך ִמפקדת הפיקוד הקדמית. בתקופה זו גם החל מהפך בִחי"ק – 

מעבר מקשר ָת"ג כאמצעי רדיו עיקרי )מ"ק 19/193( לקשר ָתָג"ם )תדר גבוה מאוד(.120 

לכן, הקים גדוד הקשר של פיקוד הצפון ִסדרת ַחָּפ"קים נייחים אלו:

ַחָּפ"ק "יעל" בפורייה עילית;  •
ַחָּפ"ק "גבע" בהר כנען;  •

ַחָּפ"ק "תמר" בנבי יושע;  •
ַחָּפ"קים "שושנה" ו"סמדר" בכוכב הירדן.  •

נוסף על כך, הוקמו ַחָּפ"קים זמניים ב"בית אוסישקין" בקיבוץ דן, ב"גבעה 243" בבני 

צפת, באזור המפורז בתל קציר ובאלמגור – בקצה האזור המפורז.

חבורות הפיקוד הקדמיות121 שיצאו מָנְצַרת בשנים 1966-1964 נפרסו עשרות פעמים.

רס"ן גבי שריג בתפקידו כסגן מפקד הקשר של פיקוד הצפון היה ממונה על הפעילות 

כקצין הבכיר.

על חיל הקשר בתקופת הקרבות על המים עשה מחקרים122 ההיסטוריון של חיל הקשר, 

סא"ל גבי שריג, ואלה פורסמו במכון לחקר הגולן )בשנת 1986 וב־1988(.

גבי שריג, תמיד בקשר, 224.  120

שם, 227.  121

גבי שריג, מחקר "המלחמה על המים'', ַמַג"ש )מפעלות גבי שריג( העמותה להנצחת חללי חיל   122

הקשר והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.
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חיל הקשר והאלקטרוניקה

שער ה: 1966‑1970

הקשר בתקופת 
מלחמת ששת הימים 

 ומלחמת ההתשה 
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כתב את שער ה:

אל"ם מיכאל נגל

מיכאל נגל נולד בגרמניה בשנת 1935 ובהיותו בן שנה עלה עם הוריו לארץ ישראל. בשנת 

1954 התגייס לצה״ל, וכבוגר בי"ס תיכון מקצועי במגמת רדיו טכניקה הוצב בחיל 

הקשר. מסלולו בחיל היה – מדריך טכנאי אלחוט בִביָס"ט 21 )1960-1955(, לימודי 

הנדסת חשמל בטכניון )1964-1960(, קצין טכני במטה ַמקַש"ּפ וחבר בוועדת ַאמָל"ח 

בפיקוד הדרום )1966-1964(; קצין מחקר ורמ"ד האלקטרוניקה לביטחון שוטף בענף 

המערכות האלקטרוניות )1972-1966(, סטודנט לתואר שני באוניברסיטת קֹולּומִּביָיה 

בארה"ב )1974-1972(; מג"ד הלוחמה האלקטרונית )1976-1974(, מקים ורע"ן ניהול 

הייצור בָמָש"א־קשר )1978-1976(; מפקד מרכז הלוחמה האלקטרונית )1981-1978(. 

במלחמת ששת הימים, כמינוי משנה, היה מ"פ התקנה בפיקוד הדרום ובמלחמת יום 

הכיפורים עבר אימון מזורז בטילי "ָטאּו" בארה"ב והגיע עימם ארצה. בוגר קורס 

מח"טים )מרץ 1979(. השתחרר בשנת 1981 בדרגת אל"ם.
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שער ה: 1966‑1970

הקשר בתקופת 
מלחמת ששת הימים 

ומלחמת ההתשה

רקע כללי למלחמת ששת הימים

רקע על התקופה
תקופה זו התאפיינה בשתי מלחמות שונות זו מזו: האחת – מלחמת ששת הימים, שבה 

צה"ל השיג ניצחון צבאי מזהיר; והאחת – מלחמת ההתשה בעקבותיה שארכה כשלוש 

שנים, ולכן כונתה גם "מלחמת אלף הימים".123 מן הִמבצעים הבולטים בתקופת זו: 

פעולת ַסמּוַע, פעולת ַּכַראֶמה, כיבוש האי גרין, כיבוש האי ַשדּוַאן, ִמבצעים בלבנון כדי 

לפגוע ב"ַפַתחֵלנד", ִמבצעים מול הסורים ברמה"ג, פשיטה לשדה תעופה ביירות ועוד.

מלחמת ששת הימים
לאחר מלחמת סיני, שּבה נחלה מצַרים מפלה, השתנה המצב הֵגאואסטרטגי והגאופוליטי 

במזרח התיכון, ובתוך כך גם הרצון במצַרים להכניע את מדינת ישראל עד להשמדתה. 

בשנת 1959 טען ַנאֶס'ר124 כי אין מלחמה למחצה, אלא שהיא צריכה להיות ַמקפת 

ולהסתיים בניצחון. בראשיתה של שנת 1967 הייתה תקופת שפל במעמדו של ַנאֶס'ר, 

כמנהיג העולם הערבי, לכן נגרר באופן מוחלט אחר סוריה. כשאישרו הרוסים שיש 

שמיר, מטרות מלחמה בראי מלחמות 67', 73' 82'; התייחסותו הכתובה של סא"ל ד"ר עדו הכט.  123

ַגַמאל ַעּבד ַאל־ַנאֶס'ר – נשיא מצרים, 1970-1954.  124
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ריכוזי כוחות ישראלים בגבול סוריה, החליט לבוא לעזרתה על ידי יצירת חזית נוספת 

לישראל. פעילות המצרים במאי 1967 הייתה כלהלן:

ב־14 – בשעות הערב החלו כוחות מצריים לנוע לעבר סיני.  •
ב־16 – כוח החירום של האו"ם125 נדרש לַפנות את כל חייליו מסיני.  •

ב־17 – כוחות מצריים תפסו את עמדות האו"ם בסיני וברצועת עזה.  •
ב־19 – הדגלים במחנות כוח החירום הורדו – סימן לסיום תפקידו.  •

ַנאֶס'ר הצהיר כי ישיג את המטרות האלה: ריכוז צבא מצרי בסיני )שלוש דיוויזיות 

ִחי"ר ושתי דיוויזיות שריון(; המחשת נחישותה של מצַרים לסייע למדינה ערבית 

ואמינות ההרתעה כלפי מדינת ישראל. ראוי לציין כי באותו זמן הצריך המצב לנקוט 

צעדי זהירות, והיו שלוש משמעויות מיידיות לנוכח ההתפתחות החדשה:

הראשונה – חל שינוי במצב ועל צה"ל לנקוט צעדי זהירות שכן תפיסת ההתרעה   •
גרסה שכל כניסת כוחות צבא לסיני מצריך גיוס, בהתאם לגודל הכוח המצרי 

שנכנס לסיני.

השנייה – ֶאפשר שתיאלץ מדינת ישראל לצאת למלחמה על שתי חזיתות בו־זמנית   •
)סוריה ומצרים(.

השלישית – היוזמה באותו שלב הייתה בידי האויב.  •

האיום שעמד בפני קּברניטי מדינת ישראל היה ברור, ולכן ישראל וצה"ל היו צריכים 

להיערך לקראת התקפה מצרית, סורית, ירדנית. פירושה של התקפה זו, כפי שאמר 

הרמטכ"ל יצחק רבין: בגלל ֶהיעדר עומק אסטרטגי היה כלל בצה"ל, שיש להעתיק 

את המלחמה במהירות לשטח האויב ולהכריעו במהירות הְמַרּבית. ההערכה הייתה 

שנוכח מגבלות גודל הכוחות בצה"ל, ניתן לרכז מאמץ התקפי רק בחזית אחת, ובשאר 

החזיתות לנקוט אמצעי הגנה.

מטרת המלחמה הוגדרה שהיעד המדיני הצבאי הראשון הוא לשבור את טבעת 

החנק על ידי הנחתת מכה אנושה על צבא מצַרים. באותו ָשָלב לא היו מטרות מלחמה 

לגבי החזיתות האחרות. ב־26 במאי 1967 התקבלה החלטת ממשלה, שעיקריה היו 

אלה: שר הביטחון והרמטכ"ל מוסמכים להחליט לפעול אם תותקף ישראל. ב־30 

כוח תחת פיקוד האו"ם שהוצב לאורך תעלת סואץ וקווי שביתת הנשק בין ישראל למצַרים בגבול   125

סיני וברצועת עזה לאחר נסיגת ישראל מהם במרץ 1957.
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במאי נחתם הסכם הגנה מצרי־ירדני, ובצה"ל החלו לבדוק אפשרות לכבוש את יהודה 

ושומרון, אך לאור החלטת הממשלה קבע הרמטכ"ל כי האויב העיקרי הוא מצַרים, 

ואין לתת לזירה אחרת להסיטנו מן העיקר.

ב־1 ביוני 1967 כוננה ממשלת ליכוד לאומי, משה דיין מּונה לשר הביטחון, והערכת 

המצב המדינית שונתה. ב־2 ביוני, בישיבת ועדת השרים לענייני ביטחון )ראש הממשלה, 

שר החוץ, שר הביטחון, השר יגאל אלון והרמטכ"ל( התקבלה המלצת הרמטכ"ל. סוכם 

על דעת כל המשתתפים שיש לפתוח במתקפה לא לפני יום ב, 5 ביוני. ב־4 ביוני 1967 

הוגדרה בפקודת ִמבצע "נחשונים" המטרה הצבאית של המלחמה: צה"ל ישמיד את 

חיל האוויר ואת מרב כוחות האויב בסיני, יתייצב על קו שממזרח לכביש ֶאל־ַעִריש, 

ַג'ַּבל ִלּבִני, ִּביר ַחסֶנה, ויהיה נכון לנוע לעבר התעלה, לכבוש את הרצועה ואת ַשארם־

ַא־ֵשייח'. יבלום בגזרות: הירדנית, הסורית והלבנונית.

מלחמת ששת הימים חרותה בזיכרון הלאומי כמלחמה יזומה של מדינת ישראל, 

שנפתחה בִמבצע "מוקד", ִמבצע אווירי חסר תקדים, שבו מטוסי חיל האוויר המריאו 

בבוקר 5 ביוני 1967 והשמידו את מרבית מטוסי חילות האוויר של ִצבאות ערב על 

הקרקע. לאחר השגת העליונות האווירית המוחלטת של צה"ל, החלו כוחות השריון 

והרגלים להתקדם ולתּפוס שטחים בסיני. הפגזות הירדנים על ירושלים ובגזרות אחרות 

בחזית זו הביאו את צה"ל לתקוף ביהודה ושומרון.

הפגזות הסורים הביאו לידי כיבוש רמת הגולן. בסיכומם של שישה ימי לחימה כבש 

צה"ל שטחים הגדולים פי שלושה משטחה של מדינת ישראל: חצי האי סיני, יהודה 

ושומרון ורמת הגולן. הפסקת האש נכנסה לתוקּפה ביום שבת, 10 ביוני 1967 בשעה 

18:30, ובכך הגיעה מלחמת ששת הימים לסיומה. לצה"ל היו 772 חללים ו־2,593 פצועים.

אות מלחמת ששת הימים
המקור: אתר משרד הבטחון – אותות המערכה.

https://he.wikipedia.org/wiki/1967
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מלחמת ההתשה והִמבצעים בתקופתה

ב־16 ביוני 1967 הציעה ממשלת ישראל למצַרים ולסוריה להגיע להסדר שלום ולביטחון 

תמורת החזרת סיני ורמת הגולן, אך הצעתה נדחתה.126 ב־27 ביוני 1967 החליטה ממשלת 

ישראל לספח את מזרח ירושלים. באוגוסט 1967 בוועידת ַח'רטּום )בירת סּוַדאן( הוביל 

ַנאֶס'ר את מדינות ערב להחלטה על סירוב לשאת ולתת עם ישראל מתוך כוונה לכפות 
עליה נסיגה מהשטחים שכבשה, באמצעות לחץ צבאי ובין־לאומי.127

נשיא מצַרים ִהתווה למערכה שלושה שלּבים: שלב "העמידה האיתנה"; שלב 

"ההגנה המונעת"; ושלב "השחרור". בנובמבר 1967 התקבלה במועצת הביטחון של 

האו"ם החלטה 242, ולפיה תיסוג ישראל משטחים שכבשה לגבולות בטוחים ומוּכרים 
תמורת סיום הלחימה ומשא ומתן לשלום עם ישראל.128

עמידה איתנה

כחודש לאחר סיומה של מלחמת ששת הימים החלו תקריות אש בגבול מצַרים, לרבות 

קרבות אוויר ושני קרבות ימיים: האחד – קרב רֹוַמִני ב־11 ביולי 1967, שבמהלכו 

טובעו שתי ספינות טורפדו מצריות; והאחד – טיבוע המשחתת "ֵאיַלת" על ידי חיל 

הים המצרי ב־21 באוקטובר באותה שנה.

בתגובה על כך הפגיז צה"ל את בתי הזיקוק בעיר סואץ. לאחר ִסדרת תקריות 

נוספת, שקט הגבול המצרי. ארגון ַפתח השתלט על הארגון לשחרור ַפַלסטין )ַאַש"ף( 

ומינה את ַיאֶסר ַעַרַפאת ליו"ר. הניסיון להקים בסיסים ללוחמת גרילה בשומרון כשל 

עקב פעילות ישראלית רבה, והבסיסים הועברו למזרח בקעת הירדן. כך נגררה ירדן 

על בסיס הרקע למלחמת ההתשה )1970-1967(, אתר העמותה להנצחת מורשת מלחמת ההתשה,   126

.http://www.hatasha.org .)מצפור דוד איזן )ע"ר

שם.  127

שם.  128

http://www.hatasha.org


רקע כללי למלחמת ההתשה

207

ללחימה, וגבול ירדן הפך לגזרת הלחימה העיקרית. צה"ל נקט "ימי קרב", שבהם 

בסיסים ויישובים ירדניים נפגעו באש תותחים, טנקים ומטוסים.

הגנה מונעת

ב־8 בספטמבר וב־26 באוקטובר 1968 הופגזו מוצבי צה"ל ובסיסיו לאורך קו תעלת סואץ 

על ידי כ־140 סוללות ארטילריה מצריות. 25 חיילי צה"ל נהרגו ו־51 נפצעו. בספטמבר 

1968 הוקמה בירדן ִמפקדת החזית המזרחית בפיקודו של גנרל עיראקי והחל לירות 

"קטיושות" לעבר בית שאן ואילת. הסלמה בפעילות הייתה גם בפעולות של הנחת 

מטעני נפץ בתוך ישראל והחלה תקיפת מטוסי "אל על" בחו"ל. תגובת ישראל הייתה 

בפשיטות ובחבלה במצַרים, בירדן ואף בלבנון.

משחרור להתשה

ב־8 במרץ 1969 חידשו המצרים את האש, ושליט מצַרים הכריז על כוונתו לעבור לשלב 

"השחרור" במהירות האפשרית. המצרים הבינו את המשמעות של "קו בר־לב"129 

וראו בו מכשול שיש להורסו בטרם צליחת התעלה. במהלך השבועות הראשונים ירו 

תותחי המצרים אלפי ְּפגזים ביום, החלו פשיטות קומנדו זעירות שבהן הותקפו ָמעּוזים 

וַחניוני טנקים.

במהלך יוני־יולי 1969 הפיל חיל האוויר עשרה מטוסים מצריים בִסדרת קרבות 

אוויר יזומים. שלב "השחרור" תוכנן להתחיל ב־23 ביולי, וַנאֶס'ר נמנע מלדבר בו. הוא 

הכריז על המעבר לאסטרטגיה של מלחמת הקזת הדם, שתורגמה למלחמת "התשה", 

מתוך ההכרה באי־יכולתו באותה עת לצלוח את תעלת סואץ לצד הישראלי.

שלב "השחרור" הפך ל"מלחמת התשה". המצרים שילמו ביוקר על המלחמה. ערי 

התעלה נהרסו כמעט כליל, וכ־750 אלף תושבים היו לפליטים בארצם. מפעלי תעשייה 

חשובים נהרסו. מצב דומה ׂשרר בבקעת הירדן, שבה פעלו המחבלים בסיוע צבא ירדן. 

ִמספר ההרוגים של המצרים היה גדול. באיגרת לנשיא עיראק הודה ַנאֶס'ר כי בכל יום 

"קו בר־לב" – מערך מבוצר שבנתה ישראל לאורך תעלת סואץ מדצמבר 1968 לשם הגנה על חיילי   129

צה"ל המשקיפים על הגבול שבין ישראל למצַרים לאורך התעלה.קו הָמעּוזים נקרא בפי התקשורת 

על שמו של הרמטכ"ל שכיהן באותה עת, רא"ל חיים בר־לב.

https://he.wikipedia.org/wiki/1968
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%AA_%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%90_%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%91
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נופלים כמה עשרות חיילים מצרים. המצרים הגבירו את פשיטותיהם. באחדות מהן, 

בפרט נגד הכוחות שסיירו בין הָמעּוזים, ֵהֵסּבו אֵבדות ניכרות לצה"ל.

בִשלהי דצמבר 1969 השמיד חיל האוויר את מערך טילי הקרקע־אוויר המצריים 

עקב חידוש ההכנות המצרים לצליחה. בינואר 1970 הוחלט להחריף את התגובה לירי 

המצרים על ידי הפצצות בעומק מצַרים במטוסי ה"ַפאנטֹום" הראשונים שהגיעו, 

ולמצַרים לא היה מענה לכך. בסיכומו של דבר, המצרים לא השיגו הישג קרקעי כלשהו, 

לא דחקו את ישראל מתעלת סואץ, ולבסוף היה עליהם להסכים להפסקת אש.

הירדנים והסורים לא השיגו דבר – בספטמבר 1970 ניסו הפלסטינים בסיוע כוח 

שריון סורי להקים "שטח פלסטיני משוחרר" בצפון ירדן. ישראל, בשיתוף פעולה 

אסטרטגי עם ארצות הברית, ריכזה כוחות במרחב הכינרת, והצי השישי הראה נוכחות 

בִקרבת חופי לבנון. האיום המשולב בצירוף התנגדות מוצלחת של הירדנים הכשילו את 

ניְסיון הפלסטינים. המחבלים נדחקו מירדן, שהייתה בסיסם העיקרי וכשלו בניסיונם 

להקים בסיסי גרילה ביהודה ושומרון.

מלחמת ההתשה ועוצמתה

מלחמת ההתשה ועוצמתה לא היו בתודעת הישראלים כי הן היו שונות ונמשכו זמן 

רב. משום כך ראוי להציג את עיקרי התוצאות במלחמה זו: הלחימה הייתה לאורך 

הגבולות ובשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים.

במלחמה זו נהרגו 968 ישראלים ונפצעו 3,370; 440 מהנופלים היו בחזית המצרים. 

507 נפלו בין מרץ 1969 לאוגוסט 1970.

המצרים לא הצליחו להסיג את כוחות ישראל מסיני, והפלסטינים כשלו בניסיונם 

להקים בסיסים ללוחמת גרילה בשומרון ובמזרח בקעת הירדן. אבל הם זכו להכרה 

ערבית ובין־לאומית במאבקם בשל הנהגת ַיאֶסר ַעַרַפאת.

אֵבדות המצרים נאמדו בכ־10 אלפים הרוגים, מהם 4,000 במערכה על קידום טילי 

הנ"מ. לצבא ירדן היו 300 הרוגים ולצבא סוריה 500, ולפלסטינים – 1,800. בקרבות 

אוויר ומאש נ"מ הופלו 130 מטוסים ערביים, לעומת 20 מטוסים ישראלים.
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אות מלחמת ההתשה
המקור: אתר משרד הביטחון – אותות המערכה; בפקודת המטכ"ל מוגדר כ"אות מערכת ההתשה".

רק לאחר כ־32 שנה מסיום מלחמת ההתשה ולחץ ציבורי רב,130 החליטה ממשלת ישראל 

בינואר 2003 להכיר בתקופה זו כמלחמה ולעטר את המשתתפים בה באות מערכה. 

האות הוענק מ־3 במאי 2003 לכל מי ששירת בשירות פעיל בצה"ל לפחות 30 ימים, בין 

11 ביוני 1967 ל־8 באוגוסט 1970. קיבלו את האות כל עובדי מערכת הביטחון והתעשייה 

הביטחונית, מתנדבים ויישובים שהיו בקו האש. טקס הענקת האות לקציני ִחי"ק 

במילואים נערך בראשות ראש אגף הִתקשּוב, האלוף יצחק )"חקי"( הראל ביוני 2003.

אות השירות הִמבצעי
התנאים לקבלת אות השירות הִמבצעי, בעיקר בימי מלחמת ההתשה היו אלה: חיילים 

ששירתו ב"יחידה מזכה" לפחות 18 חודשים; או מי שהשתתף בפעילות ִמבצעית ביחידה 

מזכה לפחות ארבעה חודשים; או למי שהשתתף בפעילות ִמבצעית תקופה קצרה יותר 

ואת זכאותו אישר מפקד הפיקוד או הזרוע. רבים מחיילי חיל הקשר וקציניו נשאו 

בגאווה את האות על חפיכיס כיס חולצתם עקב שירותם בקו האש וביחידות ִמבצעיות.

אות השירות המבצעי

בעיקר של האלוף שלמה להט )"צ'יץ'"( וקבוצת קצינים בכירים.  130
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הַקשָר"ר השישי – פוֳעלו, ִמפקדתו ואנשיה

משה )"מוסיק"( ִגדרֹון )2009-1925(
הַקשָר"ר השישי, תא"ל משה ִגדרֹון, הוא שהטביע את חותמו על חיל הקשר בתקופה 

זו, שהייתה דרמטית מבחינת הפעילות של ִחי"ק וצה"ל כולו.131 הוא מּונה לַקשָר"ר 

באוגוסט 1966 וכיהן בתפקיד זה שש שנים רצופות עד לשחרורו באוגוסט 1972. 

במלחמת יום הכיפורים, שבה נהרג בנו )שהיה קצין שריון(, שהה בִמצֵּפ"ַע ללא תפקיד 

מוגדר. לבקשת האלוף ישראל טל )"טליק"( ובהמלצת משה דיין, הוחזר גדרון לשירות 

באפריל 1974 כראש ַאָּכ"א )אגף כוח האדם( בדרגת אלוף.

אלוף משה )"מוסיק"( ִגדרֹון )גורדון( היה הַקשָר"ר השישי 

)מאוגוסט 1966 ועד אוגוסט 1972(.

מה היה ייחודו של הַקשָר"ר השישי?
הַקשָר"ר היחיד שהחל את תפקידו בדרגת סא"ל והועלה   •

לדרגת אל"ם אחרי מלחמת ששת הימים.

הַקשָר"ר הראשון שהועלה לדרגת תת־אלוף )ספטמבר   •
.)1970

הַקשָר"ר ששירת זמן רב יותר מקודמיו ומאלו שבאו אחריו )שש שנים(.  •
הַקשָר"ר שכיהן בשתי מלחמות, מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה.  •

הַקשָר"ר הראשון שהפעיל את ָמַקשָר"ר בשתי מחלקות בראשות אל"מים.  •
הַקשָר"ר הראשון שהועלה, מאוחר יותר, לדרגת אלוף ושימש בתפקיד ראש ַאָּכ"א.  •

סא"ל משה גדרון הועלה לדרגת אל"ם בספטמבר 1967 ולדרגת תא"ל – בדצמבר 1970. את דרגת   131

האלוף קיבל בשנת 1974 כשנקרא אל הדגל לשוב לשירות פעיל ונתמנה לראש ַאָּכ"א.

https://he.wikipedia.org/wiki/25_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
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הַקשָר"ר ששירת תחת פיקודם של שלושה רמטכ"לים: רא"ל יצחק רבין, רא"ל   •
חיים בר־לב, רא"ל דוד אלעזר.

הַקשָר"ר היחיד שהטיל "ִדממת רדיו" מוחלטת על צה"ל לפני פרוץ מלחמת ששת   •
הימים.

מתפקידיו העיקריים:
היה חבר בַּפלָמ"ח, ב"ההגנה" ופעל כ"גדעוני" על אוניית המעפילים "חיים   •

ארלוזורוב".

ַקשָר"ג בחטיבת "יפתח" וַקשַר"ח חטיבת "יפתח" )1949-1948(, כולל במלחמת   •
העצמאות.

מדריך קשר בפּו"ם – 1952-1950.  •
מפקד בה"ד 7 – 1953-1952.  •

ַמקַש"ּפ מרכז, ַמקַש"ּפ דרום – 1954-1953.  •
רע"ן הִמבצעים בָמַקשָר"ר 1956-1954, כולל במלחמת סיני.  •

סגן הַקשָר"ר – 1966-1962.  •
ַקשָר"ר – 1972-1966, כולל במלחמת ששת הימים.  •

מנכ"ל "ֶטלָרד" ו"כור חשמל ואלקטרוניקה" 1973-1972.  •
ראש ַאָּכ"א – 1976-1974.  •

מנכ"ל משרד התקשורת – 1979-1976.  •
קונסול כללי של ישראל בדרום מערב ארצות הברית – 1979.  •

מבקר מערכת הביטחון – 2002-1988.  •

השתתפותו במלחמות:
השתתף במלחמת העצמאות – ַקשָר"ג וַקשַר"ח בחטיבת "יפתח"; במלחמת סיני – רע"ן 

הִמבצעים בָמַקשָר"ר; במלחמת ששת הימים – הַקשָר"ר; במלחמת ההתשה – הַקשָר"ר.

אירועים ומיזמים עיקריים בתקופתו:
הונחה תשתית טלפונית חדשה בסיני, ביהודה ושומרון ובגולן.  •

נעשתה פעילות ענפה ביותר להתגבר על הטווחים הגדולים בשטחים החדשים   •
בציוד רדיו ורדיו־טלפון.

הופיע הגיליון הראשון של הירחון "קשר ואלקטרוניקה" בנובמבר 1966.  •
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הופעל מחשב המזון הראשון בצה"ל תוצרת ִחי"ק במרץ 1967.  •
נשא הרמטכ"ל רא"ל יצחק רבין דברים בטקס סיום קורס קציני קשר בנובמבר   •

.1967

קיבל ִחי"ק את מכשיר ה־VRC הראשון תוצרת "תדיראן" בפברואר 1968.  •
קיבל עליו ִחי"ק אחריות לכל ַמחשבי צה"ל, למעט ַממָר"ם בפברואר 1968.  •

הופעל ממסר ָתָג"ם במרומי ַסנָטה ָקָתִריָנה במאי 1968.  •

הושלם והופעל עורק הטרופו לַשארם־ַא־ֵשייח' ורפידים.  •
הופעל מערך "הקשתות" בצה"ל.  •

"

ס׳ קשר״ר

רע״ן מערכות
סטטיות

רמ״ד תכנון

רמ״ד סד״כ

רמ״ד הנדסת
קשר נייח

רמ״ד הנדסת
קשר נייד

רמ״ד
תכנון מכני

רמ״ד ח״א

ארגון
ותקציבים

" "
"

"
" " עקלת״ם

" "

"

"

"

פיתוח א

פיתוח ב

"

"

רמ״ד ביטחון

"

ִמבנה ָמַקשָר"ר )ללא יחידות( בשנת 1966
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת קשר )ַמרָמ"ק(.



בכירי חיל הקשר בעת העברת פיקוד של הַקשָר"ר זלמן שלו עם הַקשָר"ר החדש 

משה גדרון, 1966

יושבים, מימין לשמאל: סא"ל אלכס רוזן, סא"ל אורי מנהיים, סא"ל שלמה ענבר, 

הַקשָר"ר היוצא אל"ם זלמן שֵלו, הַקשָר"ר הנכנס סא"ל משה )"מּוִסיק"( גדרון, 

סא"ל הלל כרמלי.

עומדים, מימין לשמאל: סא"ל אליעזר הררי )"מֹונִטי"(, רס"ן צבי דורון, סא"ל דני 

מירון, סא"ל זאב מילוא, סא"ל דוד דגני, סא"ל עקיבא לנדן, סא"ל אברהם זינגר, 

סא"ל מייק שניר, סא"ל אפרים יהוד, סא"ל יעקב בארי, סא"ל מיכאל בן־יוסף, 

סא"ל רמי עברון, סא"ל משה ירושלמי, סא"ל משה )"ַּפִּפי"( פארן, סא"ל צבי נגאל.
המקור: מאגר תצלומי העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת קשר )ַמרָמ"ק(.
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במלחמת ששת הימים

על החשיבות ועל ההערכה הרבה לפעילותם של אנשי חיל הקשר במלחמת ששת הימים 

ניתן להסיק מדברי הרמטכ"ל, רב־אלוף יצחק רבין, שנאמרו בטקס סיום קורס קציני 

הקשר הראשון לאחר מלחמת ששת הימים.132 הרמטכ"ל סיים את דבריו במילים: 

"עלו וקשרו״.

טקס הסיום בבה"ד 7 היה בנובמבר 1967.  132
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למלחמת ששת הימים קדמה "תקופת ההמתנה" שארכה כשלושה שבועות. הכוננות 

בצה"ל החלה ביום העצמאות התשכ"ז )15 מאי 1967( כאשר חצו כוחות יבשה מצריים 

את תעלת סואץ ונכנסו למדבר סיני.133 שלושה ימים לאחר מכן נדרש האו"ם לַפנות 

את כוח החירום הבין־לאומי שהוצב לאחר מלחמת סיני134 בגבול רצועת עזה, בגבול 

ישראל-מצרים, ובַשארם ַא־ֵשייח'.

סיור ישראלי על קו הגבול ברצועת עזה, ומולו – עמדת או"ם.
המקור: מהאוסף הפרטי של מיכאל נגל )התמונה צולמה בשנת 1965(.

עם הכרזת הכוננות נפתחה נציגות הַקשָר"ר בִמצֵּפ"ַע )מוצב הפיקוד העליון( בראשות 

הַקשָר"ר סא"ל משה )"מוסיק"( גדרון ורע"ן הִמבצעים, סא"ל אורי מן )מנהיים(.135 

בניגוד להבטחת המעצמות, מצַרים ֵהֵפרה את פירוז סיני ואת הבטחת הַשיט החופשי לספינות   133

ישראל בְמָצֵרי טיראן.

כוח חירום בין־לאומי של משקיפי או"ם הוצב בצד המצרי של גבול ישראל-מצַרים ובַשארם ַא־ ֵשייח',   134

כאשר נסוגה ישראל מכל שטח סיני ב־1957.

אורי מן )מנהיים( )2004-1928( – היה סמל קשר בנפת גזר בשנת 1947; רמ"ד תכנון בענף הארגון   135

)1961-1959(; מג"ד קשר מטכ"ל )1962-1961(; מפקד קורס מתקדם )1963-1962(; מג"ד קשר 

פיקוד דרום )1964-1963(; רע"ן המבצעים במקשר"ר במלחמת ששת הימים )1968-1964(. השתחרר 

מצה"ל בשנת 1969 בדרגת סא"ל.
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ובִמפקדת הַקשָר"ר הוקם ָחָמ"ל בניהולו של רס"ן )לימים אל"ם( יעקב בעל־שם )ָיֵב"ש( 

ובפיקודו של סגן הַקשָר"ר, סא"ל שלמה ענבר. הָחָמ"ל עמד בקשר עם מטות הַמקַש"ּפ 

בפיקודים וביחידות הקשר האחרות בָסַד"ּכ, תוך תיאום עבודת ענפי הִמפקדה השונים.

תקופת ההמתנה נוצלה לבדיקה חוזרת של תקינות ציוד הקשר במחְסני החירום 

וביחידות שנפרסו לאורך גבולות המדינה. מלבד אנשי הקשר האורגניים של היחידות, 

נטלו חלק בבדיקות גם צוותים שהורכבו בהוראת שעה )אד־הוק( מאנשי המדורים 

הטכניים של ָמַקשָר"ר.

יעקב בעל־שם זוכר אירוע מיוחד שהיה בָחָמ"ל ביום השלישי של המלחמה )7 ביוני 

1967(, היום שבו אוחדה ירושלים. בַערּבו של היום זימן סגן הַקשָר"ר את מזכירת 

הלשכה, ֵאתי, שתיאות לשיר את "ירושלים של זהב", שיר שסחט ִדמעות התרגשות 

מכל הנוכחים בָחָמ"ל. אלוף שלמה ענבר136 סיפר שבאותו מעמד קיבל שיחת טלפון 

מסא"ל אברהם זינגר, שהיה אז רע"ן המערכות הסטטיות,137 והיה בדעתו לנזוף בו על 

שנעדר מהָחָמ"ל, ובמקום זאת התרגש כשאמר לו אברהם שזו שיחת הטלפון הראשונה 

שלו ממלון "ֶאמָּבָסדֹור" שבעיר העתיקה לאחר שאנשיו ביצעו, במעבר ַמנֶדלָּבאּום,138 

חיבור בין מערכת הטלפונים הירדנית למערכת הישראלית.

סא"ל אברהם איווניר,139 שהיה אז רמ"ד ביקורת היחידות בענף ּבּו"ּב )בחינה 

וביקורת(, זוכר שבשל החשש שכוחות ירדנים יחצו את מדינת ישראל במותניים הצרים 

באזור נתניה, הורה לו סגן הַקשָר"ר, סא"ל שלמה ענבר, לחפש בסיס בצפון, שאליו 

שלמה ענבר – לימים מפקד יחידת האיסוף המרכזית בָאָמ"ן; שימש בתפקידי הַקשָר"ר במלחמת   136

יום הכיפורים; כיהן כראש ַמפָא"ת בדרגת אלוף; והיה נספח צה"ל בארה"ב. ראו פירוט פעילותו 

כַקשָר"ר )1975-1972(.

ענף המערכות הסטטיות היה ממונה על כל מערכת קווי התקשורת הנייחים בכל מחנות צה"ל.  137

"מעבר ַמנֶדלָּבאּום" או "שער ַמנֶדלָּבאּום" – על שם בעלי הבית שלידו היה המעבר היחיד בין שני   138

חלקי העיר. במעבר זה עברו אנשי האו"ם, הדיפלומטים, הצליינים והשיירות הדו־שבועיות להר 

הצופים.

אברהם איווניר – נולד בשנת 1937 ברומניה וחווה בה עם משפחתו את מוראות השואה. הגיע ארצה   139

ב־1948 לאחר שִהייה במחנה מעצר בקפריסין. התנדב לגדנ"ע קשר ב־1954 ועבר קורס אלחוטני 

מורס. התגייס ב־1956. אלה היו עיקר תפקידיו: טכנאי קשר בחטיבה 7 )1960-1957(; רמ"ד ביקורת 

היחידות בענף ּבּו"ּב בָמַקשָר"ר )1973-1961(; ראש צוות התחזוקה בָמַקשָר"ר )1979-1973(; רע"ן 

הקשר בַמצָל"ח ועוזר מפקד ַמצָל"ח לקשר ולאלקטרוניקה )1984-1979(. השתחרר מצה"ל בשנת 

1984 בדרגת סא"ל.
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ניתן יהיה להעביר כשליש מכל ציוד הקשר הנמצא בבסיס ההחסנה הֵחילי. הבסיס 

שבחר בו איווניר בסיורו היה מחנה ּכּורַדִני, שחטיבה 37 עזבה בדרכה צפונה, אך פקודת 

"סדין אדום" שניתנה באותו בוקר ייתרה את ביצוע ההעברה.

לבקשתו, ויותר מכך התעקשותו, של הַקשָר"ר סא"ל משה גדרון, הוכרזה בתקופת 

ההמתנה "ִדממת אלחוט מוחלטת" לכל כוחות צה"ל, מלבד ִרשתות הקשר של הָּבַט"ש 

)ביטחון שוטף(. בקשת ראשי ֲאַג"ם, ָאָמ"ן וכמה קצינים בכירים בפיקודים המרחביים 

לשבור את ִדממת האלחוט יום אחד לפני יום ה"ַעִי"ן", שכמעט אישר הרמטכ"ל – 

נתקלה שוב בעקשנות הַקשָר"ר. הוא ִשכנע את הרמטכ"ל שפתיחת מכשירי הרדיו עלולה 

לגלות לאויבינו את ָסַד"ּכ צה"ל ואת מקומות היערכותו. אמָצֵעי הקשר העיקריים שהיו 

בשימוש כוחות צה"ל בתקופת ההמתנה היו הרשת הנייחת של דואר ישראל והרשת 

הקווית, שפרסו אנשי הפלוגות הקוויות בשטחי הכינוס של היחידות, שחוברו לרשת זו.

מלחמת ששת הימים החלה בבוקרו של 5 ביוני בִמבצע "מֹוֵקד" של חיל האוויר. 

הִמבצע נועד להשמיד על הקרקע את מטוסי חילות האוויר של מצַרים, ירדן, סוריה 

ועיראק. הִמבצע הקרקעי החל בשעה 07:45 כאשר היה הגל הראשון של המטוסים 

מעל שדות התעופה המצריים.

ִדממת האלחוט נשברה רק עם פקודת "סדין אדום, נוע, נוע, סוף"140 שניתנה באותו 

יום בשעה 07:48 לכוחות ְשלוש האוגדות בדרום מטעם מפקדיהן. אלוף פיקוד הדרום, 

האלוף ישעיהו )"ַשייֶקה"( גביש, העביר את הפקודה למפקדי האוגדות: האלופים טל, 

יפה ושרון בשעה 07:45 מַחָּפ"ק פיקודי א, שקצין הקשר שלו היה סרן )לימים אל"ם( 

אברהם קיים,141 שפרס בין ניר יצחק לקיבוץ מגן,142 לאחר שאלוף הפיקוד שוחח בטלפון, 

הצירוף "סדין אדום" היה מילות הקוד לשבירת ִדממת האלחוט ולפתיחת ִרשתות הרדיו.  140

אברהם קיים )קאים( – נולד ברומניה בשנת 1940; בה עברה עליו מלחמת העולם השנייה, ולאחריה   141

שהה עם משפחתו כפליטים במערב אירופה. הגיע לישראל ב־1948. התגייס לצה"ל בשנת 1959, 

ואלה עיקרי תפקידיו: קצין קשר בה"ד 3 )1962-1961(; קצין אלחוט בפיקוד הצפון )1965-1962(; 

ַקשָר"ח "גולני" )1967-1965(; ק' קשר בַחָּפ"ק פיקודי א במלחמת ששת הימים )1967(; ַקשָר"ח 

הצנחנים במלחמת ההתשה )1969-1967(; סגן ַמקַש"ּפ צפון )1971-1969(; ַמקַש"ּפ צפון במלחמת 

יום הכיפורים )1974-1972(; מפקד ענף המפקדים וסגן מפקד בה"ד 7 )1977-1974(; ַמקָשַא"ּפ דרום 

)1979-1977(; מדריך קשר בקורס מח"טים בשנת 1981; מפקד בה"ד 7 )1983-1981(. השתחרר 

מצה"ל בשנת 1984 בדרגת אל"ם.

גביש, סדין אדום.  142
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כמה דקות קודם לכך, עם סגן הרמטכ"ל אלוף חיים בר־לב. חיים אמר לו: "שייקה! 

הישיבה בכנסת מתקיימת, כל החבר'ה באו, הכול בסדר" משפט שהיה כעין הסיסמה 

שנקבעה ביניהם ערב קודם כאות לפתיחת המתקפה על ידי כוחות הקרקע. ב־07:50 

הורה האלוף לראש מטה הפיקוד, אל"ם אריה שחר: "הפעל הכול!"

סג"ם )לימים( אל"ם ליאור אלמגור שהיה בַחָּפ"ק פיקודי ב, שפרס בִשבטה, זוכר 

שבאותו בוקר רץ אליו ק' הקשר של הַחָּפ"ק, סגן מנחם מיארה, נרגש וצעק: "סדין 

אדום!" "סדין אדום!" ומכיוון שלא ידע את מילות הקוד לא הבין על מה ההתרגשות.

בסיכום המלחמה הֵחילי, שהכין סא"ל מיכאל )"מייק"( שניר, נכתב שהשתתפו 

באופן פעיל במלחמה כ־13,500 אנשי ִחי"ק, בגופי הקשר האלה:
117 ַמחלקות קשר גדודיות;143  •

22 פלוגות קשר חטיבתיות;  •
4 גדודי קשר אוגדתיים )בכל אוגדה: יחידת קשר לאגד הארטילריה ויחידת קשר   •

לאגד התחזוקה(;

6 יחידות קשר פיקודיות – גדוד קשר ויחידת קצין טלפונים מרחבי )ַקטָל"ם( לכל   •
פיקוד מרחבי;

10 יחידות קשר מטכ"ליות: גדוד הקשר הארצי, גדוד הקשר המטכ"לי, קצין הדואר   •
של הצבא, ִחי"ק "הזיגייה", יחידה ייעודית – ִחי"ק 374, ָמָש"א־קשר, בסיס החסנת 

קשר )ָּבָה"ח(, קצין טלפונים מרחבי )ַקטָל"ם( מטכ"לי, יחידת ריתוק משקי, יחידת 

קשר לארגון הטסה.

בַמחלקת הקשר הגדודית רק קצין הקשר והטכנאים היו אנשי ִחי"ק; הקשרים היו קשרי ִחי"ר־  143

ָחָת"ם־ָחָש"ן.
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החזית המצרית במלחמת ששת הימים

התוכנית הִמבצעית

התוכנית הִמבצעית של פיקוד הדרום שונתה פעמים ִמספר בתקופת ההמתנה בהתאם 

לשינויים שחלו בזירה. דבר זה גרר חילופים תכופים במקומות הכינוס של האוגדות 

וִמפקדותיהם ופעילות חוזרת של הפלוגות הקוויות ומַפקדיהם: רס"ן )לימים אל"ם 

ד״ר( דוד בירן144 באוגדה 31; חנן בירן באוגדה 38; אל־עמי חפץ באוגדה 84; שפעלו 

לרישות המערכת הקווית בִמפקדת האוגדה. העברת עוצבות בין האוגדות הצריכו 

שינויים גם בחומרי הָּכ"ס ובהוראות הקשר. התוכנית המטכ"לית "נחשונים" שאישרו 

ב־2 ביוני שר הביטחון והרמטכ"ל התבססה על התוכנית הפיקודית "נחשונים 2". 

הערותיו היחידות של שר הביטחון לתוכנית זו היו: "אין לכבוש את רצועת עזה ואין 

להגיע לתעלה".145 התוכנית פורסמה ב־4 ליוני.

כוחות ומשימות בפיקוד הדרום
בתוכנית "נחשונים" פורטו כוחות ומשימות בפיקוד הדרום, כלהלן:146

אוגדה 84 – א. תכבוש את מוְצבי רפיח ואת ֶאל־ַעִריש ותנוע לזירת ַג'ַּבל־ִליּבִני-ַאּבּו   •
ַעֵגיַלה. ב. תרתק את רצועת עזה בשלב הראשון ותכבוש אותה – לפי פקודה. ג. 

תנוע על ציר החוף לכיוון תעלת סואץ – לפי פקודה.

אוגדה 31 – א. תנוע בציר ואדי ַחרידין לכיוון ִּביר ַלחַפן-ַאּבּו ַעֵגיַלה עם חטיבה 200   •
בשלב הראשון. ב. חטיבה 520 תשמש העתודה המטכ"לית ותופעל בפיקוד הדרום 

רק באישור ֲאַג"ם־הִמבצעים.

דוד בירן )בירנפלד( )2009-1935( – נולד בפולין, עלה ארצה בשנת 1949 והתגייס ב־1955. מתפקידיו:   144

שירת בגדוד נ"מ בחיל התותחנים ובח"א כסגן קצין סוללה; ק' הדרכה וַקשָר"ג )1961-1960(; 

ק' טכני ומפקד ָּבַצ"ּפ בפיקוד המרכז )1963-1961(; מפקד מחלקה אלקטרונית א בָמָש"א־קשר 

)1966-1964(; רמ"ד הבחינה האלקטרומכנית; רמ"ד פיקוח האיכות ורע"ן הבחינה והביקורת 

)1975-1967(; עוזר טכני לַקשָר"ר )1978-1976(; ראש ָתָא"ט )1978-1977(. ב־1972 הוענק לו תואר 

ד"ר למדעים מהטכניון. השתחרר בשנת 1979 בדרגת אל"ם.

גביש כתב בספרו, סדין אדום, 156: "חקה ]יצחק חופי[ שהיה ראש הֲאַג"ם הפיץ את התוכנית   145

והוסיף על דעת עצמו: להיות מוכנים לכבוש את התעלה".

גולן, ַזרקור 6: מקלשון לנחשונים, 60.  146
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אוגדה 38 – א. תרתק את הכוחות בקּוֵסייַמה החל משעת ה"ִשי"ן". ב. תפתח את   •
ציר ניָצנה-ַאּבּו ַעֵגיַלה בדירוג לגבי אוגדה 84 ואוגדה 31. ג. תהיה נכונה לכבוש את 

קּוֵסייַמה מהעורף ולנוע לעבר ִּביר־ַחסֶנה.

חטיבה 8 – תרתק את כוחות האויב בּכּונִתיֶלה ואת כוח המשימה המצרי בנחל   •
קוריה.

יחידת ההונאה – תביים מערך משוריין באזור מצפה רמון.  •



הלחימה בחזית המצרית במלחמת ששת הימים
המקור: גולן, ַזרקור 6: מ"קלשון" ל"נחשונים", 67. באדיבות מחלקת ההיסטוריה של צה"ל.
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עתודת המטכ"ל
גופים אלו יהיו בעתודות המטכ"ל:

חטיבה 80 – תופעל בעדיפות א עם אוגדה 38 לכיבוש אּום־ַּכֶתף.  •
חטיבה 55 – א. תנחת או תצנח מערבה לֶאל־ַעִריש, תחסום את ציר החוף ותסייע   •
לאוגדה 84 בכיבוש ֶאל־ַעִריש. ב. תצנח מזרחה לַקנַטַרה ותחסום את ציר החוף עד 

לחבירה עם אוגדה 84.

כוחות צה"ל בחזית המצרית – מפקדים וקציני קשר

מפקד ָּפָד"ם
מקש"פ

אלוף ישעיהו גביש
סא"ל דני מירון / רס"ן אמנון מנור

אוגדה
מפקד

ק' קשר
סגן

84
אלוף ישראל טל
סא"ל דוד אשל
רס"ן פיני שחר

38
אלוף אריק שרון

סא"ל אליעזר הררי
רס''ן יצחק חננאל

31
אלוף אברהם יפה

סא"ל מיכאל בן־יוסף
סרן יען ורד

חטיבה
מח"ט

ק' קשר

7 שריון
אל"ם שמואל גֹורֹוִדיש

רס"ן ישראל זמיר

99 ִחי"ר
אל"ם יקותיאל אדם

ניסים מזרחי

200 שריון
אל"ם יששכר שדמי
רס"ן מוטי בר־דגן

חטיבה
מח"ט

ק' קשר

60 שריון
אל"ם מנחם אבירם

רס"ן בנו בלום

14 שריון
סא"ל מרדכי ציפורי

רס"ן אלי אופק

520 שריון
אל"ם אלחנן סלע

מיכאל שיקלר

חטיבה
מח"ט

ק' קשר

35 צנחנים
אל"ם רפאל איתן
רס"ן יואל הראל

80 צנחנים
סא"ל דני מט

רס"ן צבי אמיד

חטיבה
מח"ט

ק' קשר
סמח"ט

ס' ק' קשר

8 שריון
אל"ם אלברט מנדלר

רס"ן יעקב זהבי
סא"ל מרדכי בן־פורת

סגן יצחק קאול

אוגדת ההונאה: ק' קשר – סא"ל יצחק רוזנטל; סגן ק' הקשר – רס"ן נסים חלפון.

על תרומתה של מערכת הקשר, שנבנתה בפיקוד הדרום, ליכולת לנהל מלחמה 

בעוצמה רבה ובמרחבים גדולים, ניתן ללמוד מתיאורו של מי שהיה מפקד המערכה 
בדרום, האלוף ישעיהו )״שייקה״( גביש:147

גביש, סדין אדום, 171.  147
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בפיקוד הדרום נבנתה מערכת פיקודית, שתאפשר ניהול מלחמה בעוצמה גדולה, במרחבים 

גדולים ובמהירויות גדולות, ואשר מערכי המודיעין והתחזוקה בהם הנם חלק אינטגרלי 

מניהול הקרב, ומערכת הקשר חייבת לתת תשובות אמינות לצרכים אלה. מצד אחד 

נבנו מערכות קשר, שיאפשרו רשתות פיקוד, ומצד שני נבנו רשתות האזנה לכוחותינו: 

מערכות קשר להפצת מודיעין או לקבלת ידיעות ומודיעין; מערכות קשר לשליטה במערכי 

התחזוקה, הפינוי וקשר עם חיל האוויר; מערכות קשר קווי בתקופת הכוננות כדי לאפשר 

דממה אלחוטית עד שעת ה"ִשי"ן". לכל אלה נוספה גם רשת פיקוד נפרדת לי ולמפקדי 

האוגדות, שאיפשרה לי לקיים קשר רצוף איתם לאורך כל המערכה. הקשר עם חיל האוויר 

בוצע באמצעות קציני חיל האוויר, שהיו אצלי בַחָּפ"ק ובאוגדות.

מפקד פיקוד הדרום, האלוף ישעיהו )"שייקה"( גביש, ניהל את שלוש האוגדות 

המשימתיות148 שלחמו בסיני וברצועת עזה, מאחד משני הַחָּפ"קים149 הקרקעיים 

וממסוק צמוד, לסירוגין. כל ַחָּפ"ק נייד היה מורכב משלושה ַזחְל"ֵמי פיקוד )ַזחְל"מי 

חד־פס(,150 ַזחַל"ם ָצ"ן151 ונ"נ קוונים. במסוק אף הותקנו מכשירי VRC.152 ַחָּפ"ק נייד 

א, שנע בעקבות אוגדה 84 בציר הכביש הצפוני, היה בפיקודו של קצין הֲאַג"ם הפיקודי, 

אל"ם שלמה אלטון, וקצין הקשר היה סרן )לימים אל"ם( אברהם קיים. ַחָּפ"ק נייד 

ב, שנע בעקבות אוגדה 38 בציר הכביש המרכזי, היה בפיקודו של ַקמַּב"ץ הפיקוד, 

וקצין הקשר בו היה סגן )לימים תא"ל( מנחם מיארה. מפקד צוות הָצ"ן בַחָּפ"ק זה 

היה סגן הקצין הטכני, סגן )לימים סא"ל( מוטי חרמוני. קצין הקשר הפיקודי, סא"ל 

דני מירון,153 היה צמוד רוב הזמן לאלוף הפיקוד שדילג בין הַחָּפ"קים הפיקודיים 

מה שִאפשר לאלוף לבנות ולשנות את סדר הכוחות בכל אוגדה לפי משימותיה.  148

למעשה הוכן ַחָּפ"ק קרקעי נוסף, שלישי, שלא בא לידי ביטוי במלחמה, במצפה רמון לאפשרות   149

שתהיה תנועה בנחל פארן.

ַזחַל"ם חד־פס – רכב זחלי למחצה שעליו הותקנו נוסף על מכשירי הָתָג"ם גם מכשיר חד־פס בעל   150

עוצמה גבוהה )מק־708(.

ַזחַל"ם ָצ"ן – רכב זחלי למחצה, שעליו מותקן רדיו וציוד נושא שִאפשר העברת ארבעה אפיקי   151

טלפון.

.GRCבכל ַחָּפ"ק; רוב ציוד הָתָג"ם עדיין היה ממשפחת ה־ VRC היו אז רק 3-2 מכשירי  152

דני מירון )מאירוביץ( )2018-1928( – נולד בארץ, שירת בתפקיד אלחוטן מורס בַּפלָמ"ח והתגייס   153

בראשית 1948. מתפקידיו: סיים קורס קציני קשר במרץ 1949; רמ"ד מורס ומ"פ בבה"ד 7 

)1953-1949(; סגן ַמקַש"ּפ ֶמרכז )1955-1953(; רמ"ד ההדרכה בָמַקשָר"ר )1958-1955(, ובשנים 

1964-1960(; סגן ַמקַש"ּפ ֶמרכז )1960-1958(; ַמקַש"ּפ דרום בששת הימים ובמלחמת ההתשה 
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והאוגדתיים בהתאם להתפתחות הקרבות. ִמפקדת הפיקוד נשארה במקומה בבאר שבע 

בראשות הַרָמ"ט אל"ם אריה שחר וקצין הקשר רס"ן )לימים אל"ם( אמנון מנור.154

הטיוטה, הטופס והודעת הטלפרינטר שנשלחה לרמטכ"ל ב־9 ביוני 05:45 

המקור: באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, תיק 1-484/2015-. באדיבות ליאור אלמגור.

)1968-1964(; רע"ן הקשר בָאָמ"ן )1969-1968(. במילואים היה ביחידה מרכזית בָאָמ"ן במלחמת 

יום הכיפורים. השתחרר מצה"ל בשנת 1971 בדרגת סא"ל.

אמנון מנור )מולנר( – נולד בארץ בשנת 1935 והתגייס ב־1953. מתפקידיו: החל את שירותו כסמל   154

קשר בצנחנים )1956-1954(; סגן ַקשַר"ח הצנחנים )1958-1956(; מדריך ומפקד קורס קציני קשר 

בבה"ד 7 )1961-1958(; ַקמַּב"ץ קשר בגדוד הקשר הפיקודי )1963-1961(; רמ"ד ההדרכה בָמַקשָר"ר 

)1966-1964(; סגן ַמקַש"ּפ דרום במלחמת ששת הימים )1969-1966(; ַמָד"ר, מפקד הענף וסגן 

מפקד בה"ד 7 )1971-1969(; ַקשָר"א אוגדת "סיני" )1973-1971(; קצין קשר ָמַקחָצ"ר במלחמת 

יום הכיפורים )1975-1973(; קצין קשר ַמפָג"ש )1978-1976(; ראש ַתַח"ל )1982-1978(. במילואים 

היה קצין ביקורת ההדרכה )1993-1990(. השתחרר מצה"ל בשנת 1982 בדרגת אל"ם.
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אל"ם ליאור אלמגור155 שהיה אז סג"ם ושימש סגן ק' הקשר של ַחָּפ"ק פיקודי ב, 

שמר בידו את טופס המברק לרמטכ"ל המבשר על כיבוש חצי האי סיני, כפי שהוכתב 

לו וחתם עליו האלוף ישעיהו גביש, באשמורת 9 ליוני כשנפרס הַחָּפ"ק בעורף הכוח 

שהגיע לתעלת סואץ. ליאור זוכר ששידר את המברק בגלוי במק־708 ברשת הָת"ג 

הפיקודית, ומִמפקדת הפיקוד שידרו אותו בטלפרינטר למטכ"ל.

גדוד הקשר של פיקוד הדרום
גדוד הקשר הפיקודי של פיקוד הדרום, שהיה מבוסס ברגיעה על מטה הַמקַש"ּפ, משרד 

הקשר על שלוחותיו, על חדר הרדיו ועל חדר התקשורת – "תפח"156 בתקופת הכוננות, 

עם גיוס אנשי המילואים, מ־200 לכ־1,000 איש.

אלה היו קציני הגדוד: ַמקַש"ּפ ומג"ד – סא"ל דני מירון; סגן הַמקַש"ּפ – רס"ן 

)לימים אל"ם( – אמנון מנור; הַסמָג"ד – סרן קלמן פורת; מפקד הַמָּב"ק157 היה רס"ן 

משה מימון ושלוש פלוגות: פלוגת ההפעלה בפיקודו של סרן דוד אלינסון שהייתה 

אחראית לתפעול משרד הקשר, הָּכ"ס ומערכות הרדיו והטלפרינטר של הפיקוד. הפלוגה 

הקווית בפיקודו של סרן מיכאל נגל שהייתה אחראית לקשר הטלפוני הנפרס )כולל 

רדיו־טלפון(. פלוגת התגבור בפיקודו של סרן אורי מזור שהייתה אחראית להורדת 

קצוות קשר )ָרָק"שים ומפעילים( ליחידות בהוראת שעה )אד־הוק( או כאלה שלא 

היה להם גוף קשר מתאים למשימתם. אלה קציני מטה הַמקַש"ּפ: קצינת השלישות 

סגן )לימים סא"ל( יעל מאור; קצינת המילואים סגן )לימים אל"ם( יהודית הרגד;158 

קצין ציוד הקשר )ַקָצ"ק( סרן משה פרוכט; קצין טכני סגן )לימים סא"ל( אליעזר 

ליאור אלמגור – נולד בשנת 1945 בארץ והתגייס ב־1963. מתפקידיו: החל את שירותו כטכנאי   155

קשר )1965-1964(; היה ק' קשר בחטיבת בקעת הירדן בתקופת המרדפים; ק' קשר חטיבת 

הצנחנים במלחמת יום הכיפורים )1973(; מג"ד וַקשָר"א אוגדת "געש"; מג"ד, סגן וַמקָשַא"ּפ 

ֶמרכז )1984-1980(; ע' הַקשָר"ר לֲאַג"ם ולתורה )1987-1984(. השתחרר מצה"ל בשנת 1989 בדרגת 

אל"ם.

הפלוגה הקווית שלה סופחו מהגדוד הארצי שני עורקי ָגָד"ם )גלים דצימטריים( כללה בשיאה   156

כ־550 חיילים. בפלוגת ההפעלה היו 350 איש בערך, מהם כ־17 קצינים.

ַמָּב"ק – ֶמרכז בקרת קשר, היה ָחַמ"ל הגדוד או ֶמרכז הִמבצעים הגדודי במלחמה.  157

יהודית הרגד )הרבג'יו( – נולדה בשנת 1939 ברומניה, עלתה לארץ ב־1950 והתגייסה ב־1958.   158

מתפקידיה: קצינת מילואים וח"ן בגדוד הקשר של ָּפָד"ם )1967-1962(; קצינת הדואר של הצבא 

בשנים )1978-1967(; מַפקדת לשכת גיוס; רע"ן 3 בִמנהל הסגל )1980-1978(; רמ"חית הבירור 
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זאבי;159 קצין קשר קווי סגן )לימים אל"ם( אבנר שחק;160 מפקד הָּבַצ"ּפ סגן יצחק 

שמש, המחְסנאי הראשי היה רס"ר חיים אפריאט; מפקד המעבדה בָּבַצ"ּפ – הטכנאי 

הראשי רס"ר )לימים סא"ל( אבנר מאור )מועלם(;161 ומפקד חדר התקשורת המיתולוגי 

אע"צ שמשון אלון.

"

"

" "

"

" "

"

"

"

צק״ס
ציוד קווי סופי

גד״מ
גלים דצימטריים

ִמבנה גדוד הקשר של פיקוד הדרום במלחמת ששת הימים

המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – מרכז מורשת קשר )ַמרָמ"ק(.

בנציבות של נציב קבילות חיילים )1986-1984(. ברוב מינוייה הייתה הקצינה הראשונה בתפקיד. 

השתחררה מצה"ל בשנת 1982 בדרגת אל"ם.

אליעזר זאבי בתפקידו האחרון – רע"ן התקשורת במחלקת מֹו"ּפ בָאָמ"ן.  159

אבנר שחק )פנחס( – נולד בשנת 1942 בישראל, התגייס ב־1960, ואלה תפקידיו העיקריים:   160

אלחוטן מורס בַגָּב"ש ]גוש באר שבע[ )1961-1960(; קצין ביקורת הדואר הצבאי )1963-1962(; 

קצין קשר קווי )1968-1966( וקצין הֲאַג"ם )1970-1968( בגדוד הקשר של ָּפָד"ם ַקשַר"ח "גולני" 

בשנים )1972-1971(; קצין קשר מוצב הפיקוד ובַפִאיד במלחמת יום הכיפורים )1973(; סמג"ד 

קשר ָּפָצ"ן 1974; ַקשָר"א באוגדת "געש" )1977-1975(; רע"ן תוא"ר בָמַקשָר"ר )1980(; קצין קשר 

ֵגיסות השריון )1984-1981(. מדריך קשר בפּו"ם )1986-1984(. השתחרר מצה"ל בשנת 1986 בדרגת 

אל"ם. בשירות מילואים פעיל היה ראש צוות ביקורת הקשר המטכ"לית )2003-1986(.

בתפקיד מפקד ְּבסיס החסנה.  161
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קציני מטה הַמקַש"ּפ בעת חנוכת ִמבנה הָּבַצ"ּפ במחנה "נתן" בפברואר 1966

מימין לשמאל: סגן מיכאל נגל – קצין טכני; סגן יצחק שמש – מפקד הָּבַצ"ּפ; 

רס"ן צבי אמיד – סמג"ד; סא"ל דני מירון – מג"ד; רס"ן אמנון מנור בחפיפה 

לסמג"ד; סרן משה פרוכט – ַקָצ"ק; סגן אליעזר זאבי – ס' קצין טכני; סגן 

מנחם מיארה – ק' רדיו וביטחון
המקור: מהאוסף הפרטי של מיכאל נגל.

בתקופת ההמתנה וִדממת האלחוט המוחלטת היה הקשר הקווי עורק החיים של ְשלוש 

האוגדות המשימתיות שפעלו בגזרת הפיקוד. כל הקשר הקווי שלהן אחורה התנקז אז לשני 

ראשי ֶּכֶבל של דואר ישראל, בני 24 זוג כל אחד. הורדה אחת הייתה בכרם שלום והורדה 

אחת בִשבטה. בשלושת ְשבועות ההמתנה התחלפו ִמפקדות האוגדות במקום הפריסה162 

כמה פעמים. ניסיון שנעשה להשאיר במקום הפריסה את ָתַק"ש הָצָק"ס )ציוד קווי סופי( 

ואת פריסת הְּכָבלים – לא צלח משהתברר שלכל אוגדה היה ָּפָק"ל קווים שונה.

בזמן ההמתנה ובמלחמה הפעיל הגדוד את ָחָמ"ל הפיקוד במחנה הפיקוד בבאר 

שבע, ובו שימש סגן הַמקַש"ּפ, רס"ן אמנון מנור קצין הקשר. רס"ן דוד אלניסון זוכר 

שבביקור שגרתי בָחָמ"ל נתבקש לתווך בין שתי יחידות בעזרת שני טל־8, דבר שארך 

החילופים היו בעיקר בהתאם למגמה: תקיפה או מגננה.  162
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כשלוש שעות. ֶמרכז בקרת קשר )ַמָּב"ק(, שהיה אחראי לתיאום ולבקרה של מערכות 

הקשר בפיקוד ובמרחב – ניהלו אותו בתקופת ההמתנה סגן )לימים תא"ל( מנחם 

מיארה ורס"ן )לימים סא"ל( משה מימון163 מתחילת המלחמה.

אל"ם אמנון מנור זוכר שעם שוך הקרבות בגזרת הפיקוד, התמקמה ִמפקדת הפיקוד 

במחנה ַג'ַּבל ִליּבִני בסיני, ומג"ד הקשר הורה לו להוריד לשם את גוף הקשר הנייד 

של מוצב הפיקוד בהנחיית אלוף הפיקוד.164 השיירה של 70-60 כלי הרכב הישנים165 

בראשות רס"ן מימון נסעה בדרכי סיני ההרוסות והמלאות שיירות אספקה כיומיים 

רק כדי לראות מובילי טנקים הנוסעים בכיוון הפוך ומחזירים ֶרֶק"ם לעורף. לבסוף, 

מוצב הפיקוד לא הוקם בסיני, והָרָק"שים הוחזרו אחר כבוד למחנה ״נתן״. הוראת 

הַרָמ"ט המריצה את קצין החימוש הפיקודי להחליף מהר מנועים לכ־20 ָרָק"שים 

שנתקעו בדרך או כאלה שהמתינו תקופה ארוכה לתיקון.

אוגדה 84 )ֵגיסות השריון, ִגי"ש(

מפקד אוגדה 84 הסדירה היה אלוף ישראל טל )"טליק"(. גדוד הקשר האוגדתי היה למעשה 

גדוד הקשר של ֵגיסות השריון, המג"ד וקצין הקשר האוגדתי היה סא"ל דוד אשל,166 וסגנו – 

רס"ן )לימים תא"ל( פנחס )פיני( שחר. בשל מחלתו של אשל בפועל היה פיני קצין הקשר 

האוגדתי במלחמה. ַקשַר"ח 7 שריון היה רס"ן )לימים תא"ל( ישראל זמיר,167 ַקשַר"ח 60 

משה מימון – רמ"ד ההדרכה בשנת 1966; רע"ן הקשר בָהָג"א ב־1970.  163

באוקטובר 1970 הוקמה בפיקוד הדרום "יחידת הקשר למוצב הפיקוד" שתורגלה ככזו בשנת   164

1971. היחידה שירדה לרפידים עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים נפגעה בדרכה ממטוסים מצריים, 

וַצָּפ"נית נהרגה.

רובם רכבי 6 על 6 מעודפי מלחמת העולם השנייה.  165

1938. מתפקידיו:  1928 ועלה לישראל בשנת  דוד אשל )2019-1928( – נולד בגרמניה בשנת   166

מ"כ ב"ההגנה" )1948-1947(; סמל קשר וקשר"ג )1949-1948(; מפקד ְמדור הקשר קשר בבה"ד 5 

)1952-1949(; קשר"ח שריון 27 )1953-1952(; מפקד מדור קשר בביסל"ת )1954(; קשר"ח 7 

במלחמת סיני )1956-1955(; קצין קשר גייסי )1959-1958(; קצין הדרכה מקשר"ר )1961-1960(; 

מקש"פ צפון )1963-1961(; רע"ן התרגילים במה"ד )1963(; קצין קשר גייסי )1968-1964(; מדריך 

קשר במכללה לפו"ם )1968(. השתחרר מצה"ל בשנת 1971 בדרגת סא"ל.

לימים הַקשָר"ר השביעי.  167
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שריון היה רס"ן )לימים אל"ם( בנו בלום,168 וַקשַר"ח 35 צנחנים – רס"ן )לימים אל"ם( 
יואל הראל,169 וסגנו סגן אברהם כהן.170

להלן תיאור תנועות האוגדה כפי שכתב171 מי שהיה קצין ִמשמרת בִמפקדת האוגדה, 
סג"ם )לימים אל"ם( אברהם )"אברשה"( בורשטין:172

ביומה הראשון של המלחמה כבשה האוגדה את ַחאן־יּוֶנס 173 ואת ַרִפיַח והבקיעה את 

המערך המצרי בִג'יַראִדי. ביום השני פוצלה האוגדה לשני מאמצים: בציר הצפוני כבשה 

את שדה התעופה, בֶאל־ַעִריש ובציר המרכזי התקדמה לכיוון ַג'ַּבל־ִליּבִני. ביום השלישי 

התקדמה לכיוון ַקנַטַרה בציר החוף וכבשה את שדה התעופה בַאל־ַחַמה ואת שדה התעופה 

בִּביר־ַגפַגַפה174 בציר המרכזי. ביום הרביעי התקדמה עד כ־15 ק"מ מהתעלה, ובציר המרכזי 

התגברה על התקפות הנגד וכבשה את ַטַסה. לקראת בוקר היום החמישי הגיעו כוחות 

האוגדה לתעלת סואץ באזור גשר הִפירַדאן.

בנו בלום )2011-1935( – נולד ברומניה, עלה לישראל בשנת 1952 והתגייס לצה"ל בשנת 1955.   168

מתפקידיו: במלחמת סיני כסמ"ר היה אלחוטן בטנק מח"ט 7 )1956(; קצין קשר בגדוד קשר 

ָּפָד"ם )1960-1959(; ַקשַר"ח ירושלים )1962-1961(; ַקשָר"ח 60 במלחמת ששת הימים )1967(; 

רע"ן השלישות )1975-1974( וסגן מפקד בה"ד 7 )1978-1975(; מג"ד הקשר הארצי )1979-1978(; 

ַמקָשַא"ּפ ֶמרכז )1982-1979(. השתחרר מצה"ל בשנת 1982 בדרגת אל"ם.

את רס"ן יואל הראל עמד להחליף סרן אברהם קיים שכבר סיים חפיפה, אך מח"ט הצנחנים רפאל   169

איתן )"ָרפּול"( דחה את ההחלפה, וסרן קיים עבר לפיקוד הדרום ומּונה לקצין הקשר של ַחַּפ"ק 

האלוף.

הוא נקרא חזרה לחטיבת הצנחנים מבה"ד 7, ששם הוצב בתחילת מאי 1967.  170

בורשטין, "חזרה לחרמון: סיפורו האישי של אברשה בורשטין קצין קשר חטיבת 'גולני' במלחמת   171

יום הכיפורים – אוקטובר 1973".

אברהם )"אברשה"( בורשטין – נולד בשנת 1947 בפולין, עלה לישראל ב־1956 והתגייס ב־1966.   172

מתפקידיו: היה ק' ממסרים וָחָמ"ל באוגדה 84 במלחמת ששת הימים )1967(; קצין קשר ַהגָמ"ר, 

ַקמָּב"ץ וקצין קשר קווי בגדוד קשר ָּפָצ"ן )1972-1968(; ַקשַר"ח "גולני" במלחמת יום הכיפורים 

בשנים )1975-1973(; ק' הֲאַג"ם ומג"ד קשר ָּפָצ"ן )1978-1975(; ַקשָר"א אוגדת "געש" )1981-1978(; 

סגן וַמקָשַא"ּפ צפון במלחמת שלום הגליל )1984-1982(; רמ"ח הֲאַג"ם בָמַקשָר"ר )1989-1987(. 

השתחרר מצה"ל בשנת 1990 בדרגת אל"ם.

יוסי לפר, טען־קשר בטנק המ"פ, עלה על מוקש במרכז ַחאן־יּוֶנס, נשאר לבדו בטנק הפגוע והמשיך   173

להילחם לבדו עד שחולץ לאחר שדיווח על מקומו דרך מכשיר הקשר שפעל בזכות מטען העזר שלא 

נפגע. יוסי זכה על פוֳעלו בעיטור הגבורה.

המקום כונה "רפידים" על שם אחת מהתחנות שבהן חנו בני ישראל בדרכם לארץ ישראל )הארץ   174

המובטחת(, ככתוב בספר שמות פרק יז.
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תא"ל ישראל זמיר זוכר175 שפקודת "סדין אדום" ניתנה לחטיבה 7 ב־6 ביוני 1967 

בשעה 07:47. משימת החטיבה הייתה – להבקיע באזור ַחאן־יּוֶנס ולהשמיד את מוְצבי 

האויב בין עזה לַרִפיַח, ואז ִלפנות מערבה לעבר מוצבי הִג'יַראִדי ולהגיע באותו יום עד 

ֶאל־ַעִריש. בתחילת קרב ההבקעה ניהל המח"ט, אל"ם שמואל גונן )גֹורֹוִדיש(,176 את 

הקרב מַזחַל"ם הפיקוד, אך לאחר שניתכה אש על הַחָּפ"ק עבר לטנק הפיקוד, וממנו 

היה לו קשר טוב לכוחות במרחב הלחימה; אך היה צורך בתיווך מַזחַל"ם הפיקוד או 

מהממסר המוטס כדי לקשר אחורה ולמפקד האוגדה.

מסיום קרב ההבקעה ועד הגעת כוחות החטיבה לתעלת סואץ פעלו מערכות 

הקשר כראוי. ישראל זמיר סיפר שזכה לשיעור מנהיגות מהמח"ט, כשזה איבד את 

קולו, והתקשורת עם מפקד האוגדה ואחרים נעשתה דרכו. לאחר שלב ההבקעה ביקש 

גֹורֹוִדיש שאדרוש ממפקד האוגדה האלוף ישראל טל להחזיר מייד את גדוד ֶחרֵמ"ש 

9 ל"ניקוי" מוצבי הג'יַראדי מהִחי"ר המחופר בו. לאחר שהקשיב לשיחה לחש לי את 

המשפט הזה: "אם לא תרים את קולך ולא תזעזע את הרשת, ייקחו מאיתנו את הכול 

ולא תקבל כלום חזרה". משפט שנחרת בראשי כל המלחמה ועד היום.

בסיום המלחמה, כשקיבלה חטיבה 60 אחריות על קו התעלה, העלה הַקשַר"ח 

רס"ן בנו בלום ממסר ָתָג"ם ראשון לַג'ַּבל ַיַעֶלק 177 )נ"ג 1094(, וזה ִאפשר כיסוי 

קשר בָתָג"ם ממרכז סיני עד לתעלת סואץ )100 ק"מ ויותר(. לאחר זמן, כאשר 

הועלה להר ממסר פיקודי, הוקם עבורו תורן אנטנה שפירק מתחנת השידור של 
עזה אע"צ שמשון אלון.178

אוגדה 38

ממפקדי אוגדה 38: מפקד האוגדה, אלוף אריאל שרון )"אריק"(; קצין הקשר האוגדתי 

סא"ל )לימים אל"ם( אליעזר הררי )"מונטי"(; ַקשַר"ח 99 ִחי"ר – רס"ן נסים מזרחי; 

עדות כתובה של תא"ל ישראל זמיר – קצין קשר חטיבה 7 )1968-1966(.  175

מי שהיה אלוף פיקוד הדרום במלחמת "יום הכיפורים".  176

בַיַעֶלק מוקמו לאחר מכן ממסרים נוספים עבור פיקוד הדרום, אוגדת סיני וִמתקן נוסף עבור   177

המטכ"ל.

אע"צ שמשון אלון היה ממונה על חדר התקשורת של גדוד הקשר בפיקוד הדרום, בבאר שבע.  178
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ַקשַר"ח 14 שריון – רס"ן אלי אופק )קפואה( וסגנו סגן )לימים אל"ם( שלמה אלעז;179 

ַקשַר"ח 80 צנחנים – רס"ן צבי אמיד.180 מי שהיה אז מ"פ ההפעלה )1972-1963(, במינוי 

משנה, בגדוד הקשר האוגדתי – סרן )לימים אל"ם( ראובן אגסי. הוא היה אחראי 

לתפעול כל מערכות הרדיו והממסרים ששירתו את ִמפקדת האוגדה וניתובם לחדרי 

המלחמה האגפיים. כמו כן הוביל את גוף הקשר בזמן דילוג הִמפקדות.

אל"ם ראובן אגסי181 העיד בכתב כלהלן:

בתקופת ההמתנה התמקמה הִמפקדה העיקרית באזור ִשבטה, וגדוד הקשר ניצל את 

התקופה לתרגול צוותים ופריסה. עם תחילת המלחמה דילגה ִמפקדת האוגדה לאזור 

ניצנה, והַחָּפ"ק – להר קרן. משימתה העיקרית של האוגדה הייתה להבקיע את מתחמי 

האויב באּום־ַּכֶתף, בַאּבּו־ַעֵגיַלה, בַג'ַּבל־ִליּבִני ובּכּונִתיֶלה. הבקעת המערך המצרי המבוצר 

ביותר בַאּבּו־ַעֵגיַלה נעשתה כבר ביממה הראשונה, וכך התאפשר לחטיבת השריון 200 

שלמה אלעז )אלבז( – נולד ב־1944 במרוקו ועלה ארצה בשנת 1951 לאחר שהות במחנה פליטים   179

בצרפת. התגייס בשנת 1963 במסלול ישיר לקצונה, ואלה עיקר תפקידיו: מדריך בענף רדיו 

בבה"ד 7: ראש ְמדור המורס וסגן מפקד הענף )1966-1964(; משם עבר לתפקיד קצין הדרכה 

במפקדת ֵגיסות השריון )1967-1966(; במלחמת ששת הימים שימש סגן הַקשָר"ח בעוצבת ה"מחץ"; 

במלחמת ההתשה היה סגן הַקשָר"ח של עוצבת "עקבות הברזל" )1968-1967(; ואח"כ – ַקשַר"ח 

עוצבת ה"מחץ" )1969-1968(; נפצע קשה עם המח"ט בסיור מטה במעּוזים בצפון תעלת סואץ, 

ליד מעוז "ֶטמּפֹו" )במאי 1969(; למרות פציעתו המשיך לשרת והיה סגן קצין קשר ֵגיסות השריון 

)1973-1970(, וכן – סגן הַקשָר"א באוגדת ה"פלדה" במלחמת יום הכיפורים )1973(; קצין קשר 

אוגדת ה"פלדה" )1974(, ואח"כ קצין קשר ֵגיסות השריון והַגיס המטכ"לי )1975-1974(; מפקד 

גדוד הקשר הארצי )1976-1975(; לאחר לימודי הנדסה בטכניון )1980-1976( מּונה לַמקָשַא"ּפ מרכז 

)1982-1980( ושם שירת בִמבצע "שלום הגליל"; מפקד ָמָש"א־קשר )1987-1982(. השתחרר מצה"ל 

בשנת 1987 בדרגת אל"ם.

לימים תא"ל צבי אמיד – הַקשָר"ר התשיעי.  180

ראובן אגסי – נולד בשנת 1940 בעיראק, עלה לישראל ב־1950 והתגייס בשנת 1958. מתפקידיו:   181

אלחוטן ראשי בגדוד 383 )1962-1958(; מ"פ א בה"ד 7 )1965-1963(; ע' רמ"ד התכנון בָמַקשָר"ר 

)1968-1965(; מ"פ ההפעלה באוגדה 38 במלחמת ששת הימים )1972-1963(; ק' טכני בגדוד קשר 

ָּפָצ"ן במלחמת יום הכיפורים )1975-1972(; ק' טכני גדוד הקשר המטכ"לי )1976-1975(; מג"ד 

ל"א )1978-1976(; מפקד קורס מתקדם וקצינים טכניים בבה"ד 7 )1980-1978(; מדריך קורס 

מתקדם בצבא פרו )1980(; מג"ד הקשר הארצי )1981(. השתחרר מצה"ל בשנת1981 בדרגת סא"ל. 

במילואים היה קצין קשר ֵגיסי בדרגת אל"ם )2006-1981(.



232

100 שנות קשר – שער ה

מאוגדה 31, שהגיעה דרך ואדי ַחרידין )ניצנה-ִּבירַלחַפן(, לעבור דרך הִּפרצה ולתקוף את 

ֶאל־ַעִריש מדרום.

קצין הקשר בַחָּפ"ק היה מ"פ ההפעלה רס"ן )לימים אל"ם( ישראל שחם. הַחָּפ"ק 

האוגדתי היה צמוד לַחָּפ"ק החטיבתי הרלוונטי, כדרכו של אריק שרון, ונע לאחר 

ההבקעה לכיוון ִּביר־ַחסֶנה, ומשם בעקבות הכוחות, הרודפים אחרי המצרים הנסוגים, 

עד ַנאח'ל. רשת הִמבצעים האוגדתית בָתָג"ם הייתה מבוססת על מערכות מק־128 

)GRC( ולא ִאפשרה קשר רציף כאשר כוחות האוגדה נפרסו במרחקים גדולים זה מזה. 

והקשר לפיקוד נעשה ברשת ִמבצעים ב בָת"ג, באמצעות מכשירי החד־פס מק־708.

חטיבה 80 בפיקודו של אל"ם דני מט וקצין הקשר רס"ן )לימים תא"ל( צבי אמיד, 

שהשתתפה מאוחר יותר בכיבוש רמת הגולן – הונחתה בלילה הראשון של המלחמה 

בַמסוקים בעורף המתחם המצרי המבוצר באּום־ַּכֶתף ונטרלה את סוללות התותחים. 

הנטרול הקל על חטיבה 99 ִחי"ר בפיקודו של אל"ם יקותיאל אדם182 )"קּוִתי"( לכבוש 

את המתחם ועל גדוד טנקים מחטיבה 14 – למגר את כוח השריון של דיוויזיה 2 המצרית 

שהיה במתחם. אל"ם שלמה אלעז העיד שמשם המשיכה חטיבה 14 כך: הַקשַר"ח, 

רס"ן אלי אופק – בַחָּפ"ק, ואלעז – בִמפקדה העיקרית, עד ַנאח'ל. משם התקדמו דרך 

מעבר הג'ידי לתעלה עד ַראס־סּוַדר, ובה ערכה החטיבה את מסדר הניצחון.

אוגדה 31
ממפקדי אוגדה 31: מפקד האוגדה אלוף אברהם יפה; קצין הקשר האוגדתי סא"ל 

מיכאל בן־יוסף; ַקשַר"ח 200 – רס"ן מוטי בר־דגן; ַקשַר"ח 520 רס"ן מיכאל שיקלר.
על תקופה זו כתב תא"ל מוטי בר־דגן:183

מייד עם סיום תפקידי כַקשַר"ח 7 הוצבתי לשמש מפקד קורס קציני קשר בבה"ד 7. עוד 

טרם נפתח הקורס – פרצה מלחמת ששת הימים. במלחמה שימשתי ַקשַר"ח 200 בחטיבת 

שריון שישבה ב"פלוגות".184 המח"ט היה אל"ם יששכר )"ישכה"( שדמי. החטיבה הייתה 

אחת מחטיבות השריון החשובות שנטלו חלק במלחמה בסיני – חטיבה שהייתה תחת 

לימים היה אלוף בתפקיד סגן הרמטכ"ל ומועמד לראש המוסד. נהרג בסיור בלבנון במלחמת שלום   182

הגליל.

בעדות כתובה שהעביר לתיעוד ותיקים בַמרָמ"ק.  183

מחנה "פלוגות" בקרבת קריית גת ו"כיס ַפלּוַג'ה", שבו הייתה נצורה חטיבה מצרית במלחמת   184

השחרור.
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פיקוד האוגדה של אלוף אברהם יפה )אוגדה 31(. החטיבה פעלה בציר המרכזי של סיני. 

יצאנו מאזור שדה בוקר לעבר המיתלה ועד לתעלת סואץ. מערכת הקשר החטיבתית פעלה 

ללא דופי, דבר שצוין בתחקיר של פיקוד הדרום וִמפקדת חיל הקשר והאלקטרוניקה 

לאחר המלחמה.

נח כספי – היה טכנאי קשר בגדוד 9 שבחטיבה 7 בשירות הסדיר. במלחמת ששת 

הימים, כחייל מילואים, שירת בתור טען־קשר בטנק מג"ד 94 בחטיבת 200, אוגדה 

31. במאמרו: "מכוננות ששת הימים לחסימה במיצר מיתלה – סיפורו של טנק מג"ד" 

מתאר נח בפרוטרוט את נושא הקשר ואת מהלכי הגדוד במלחמה מנקודת מבטו של 

טען־קשר עם כישורי טכנאי קשר.

על נושא "ִדממת הרדיו המוחלטת": הצרה הגדולה התבטאה בהוראת הפיקוד שאין 

מפעילים קשר חוץ בטנקים. מניסיוני ומהיכרותי היטב את מכשירי הִג'י־ָאר־ִסי שבטנקים 

ובכלי הרכב האחרים, ידעתי שמייד עם הפעלת מכשירי הקשר יחלו בעיות! בגלל היכרותי 

זו מילאתי את כיסי בחלקי חילוף מועדים לפורענות! רשימתו של נח כוללת את הַמרֵטט 

של ספק הכוח, שפופרת הספק של הַמשדר, נתיכים, סרט בידוד וחותך צד.

על מהלכי הגדוד: "תחנות 1, כאן 10. נוע!" נשמעה פקודת המג"ד ברשת הגדודית.185 

הפקודה נענתה, לפי הסדר, וׂשֵדרת הגדוד החלה לנוע בנחל לבן, הבלתי עביר במפות.186..."טור 

הטנקים שהוביל ברעם )המג"ד( הבחין בִמשמרות סיור ִמדברי שנעו בַנגָמ"שים, התפתח 

קרב קצר, וחוליות הסיור חוסלו. ברעם נע עדיין בג'יפ הסיור ונהנה מאוויר צח. הפקודה 

הייתה להגיע לצומת ִּביר־ַלחַפן שעליה גונן מתחם מצרי.

על תקלה במכשיר הקשר, ברגע קריטי: לקראת הקרב, שהיה אמור להתנהל על 

כיבוש המתחם, החליט המג"ד להיכנס לטנק, ומשם להמשיך בלחימה ובפיקוד על 

הכוחות שעמדו לרשותו. נכנסתי לתא הטען, וגולן הַקמָּב"ץ התמקם מעליי... כשהגיע 

הגדוד אל המוצב החוסם את הצומת, העביר ברעם את המפסק בקובע ל"קשר חוץ" כדי 

לתת את פקודת ההסתערות! אין קשר חוץ! הִג'י־ָאר־ִסי בפיקוחם של חוקי ֶמרפי שובק 

חיים כמצופה, ברגע הקריטי...

סא"ל ברעם הביט בי ממרומי הְצריח, זועף, זועם, ומבט של חוסר אונים נסוך על 

פניו. פנה אליי בזעם! "נח", הוא מרים את קולו ופולט קללה עסיסית: "מה עם הקשר?"... 

המג"ד הכעיס אותי בהתפרצותו עליי! השבתי לו מייד ובניגוד אליו בשקט נפשי: "המג"ד, 

טנק המג"ד צויד בשתי מערכות קשר, אחת ברשת הגדודית, ואחת – ברשת החטיבתית.  185

מפות קוד מצריות שנתּפסו בהמשך הגדירו את ואדי לבן כבלתי עביר לרכב כלשהו!  186
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תהיה רגוע! אני אתקן מייד את התקלה". בדקתי ומייד זיהיתי שספק הכוח התקלקל. יש 

להחליף ויברטור.187 הוצאתי מכיסי ויברטור רזרבי, תקעתי אותו למקומו בספק הכוח, 

הכנסתי חזרה את הספק לבסיס המכשירים. חיברתי ְּכָבלים והנה זה פלא: הִג'י־ָאר־ִסי 

פועל כהלכה. כל הפעולה ארכה שלוש דקות מטריפות! "המג"ד, יש קשר", אמרתי בשקט 

רועם. ברעם שלח אליי מבט והחל לנהל את הגדוד למתקפה.

לאחר כיבוש המתחם כבש הגדוד את גבעת המכ"ם שחלשה על צומת ִּביר־ַלחַפן, עצר 

באש שיירת אויב שהתקדמה לכיוון הצומת, ומשם נצטווה הגדוד "לפרוץ קדימה ולרדוף 

אחר האויב לעבר צומת ַג'ַּבל־ִליּבִני" לאחר שסיים חיל האוויר בבוקר את המלאכה.

על מהומת האלוהים שהייתה על הכביש בזמן התנועה סיפר נח כספי: מהַחָּפ"ק 

החטיבתי שנע אחרינו נשמע קולו של יששכר )"ישכה"( המח"ט: "1, כאן 20, משאיות 

מלאות חיילי אויב, ִמספר ַנגָמ"שים וטנק נוסעים אחרינו, וטרם הבחינו שאנחנו כוח 

ישראלי, תפעל להשמדתם!" סא"ל ברעם סובב את הְצריח לאחור, הודיע למח"ט להנמיך 

את הראשים פנימה לתוך הרכבים ונתן פקודת אש. התותחן השמיד את הטנק ואת 

הַנגָמ"ש. על תקלת קשר נוספת כותב הוא:

"20, כאן 1" מתקשר אברהם ברעם. "חזיז ורעם! אין קשר". ברעם שולח אליי מבט 

ממרומי הְצריח וממתין. הפעם בשקט! כנראה, הפעם הוא סומך עליי! בדיקה מהירה 

בשעון התקלות של הַמקָמ"ש ואני מזהה מיד ששפופרת 3־בי־4 בדרגת ההספק שבקה 

חיים! שליפה מהירה של המכשיר, פתיחה מורטת עצבים של עשרות ברגים ואני מסיר את 

המכסה העליון של הַמקָמ"ש, מוציא מאחד הכיסים שפופרת חדשה וארוזה. אני שולף 

החוצה את השפופרת התקולה ומחליף אותה בחדשה. סגרתי את המכשיר והכנסתי אותו 

חזרה לבסיס. חיבור מהיר של הְּכָבלים!

"יש קשר! 20, כאן 1, תודה על שהנמכתם ראשים", הודיע המג"ד למח"ט! לאחר 

כיבוש מחנות ַג'ַּבל־ִליּבִני וכמעט שתי יממות ללא שינה התפרס הגדוד בַחניון לילה כשהוא 

מתדלק ומתחמש. עם שחר ב־7 לחודש נע הגדוד לִּביר־ַחסֶנה, ובמכת אש הבריח את אנשי 

הִחי"ר שנותרו בו והמשיך דרומה לכיוון ִּביר־תַמאֶדה כדי לחסום את הנסיגה של הכוחות 

המצריים בכביש המוביל מַנאח'ל למָצֵרי הג'ידי והמיתלה.

תוך כדי התנועה הגיע סגן מפקד האוגדה, אל"ם אברהם אדן )"ּבֵרן"( והורה למג"ד 

לנוע למֵצַבת ַּפארֶקר, הנמצאת לפתחו המזרחי של ֵמַצר המיתלה בכל טנק המסוגל לנוע 

ולחסום את בריחת המצרים מערבה ולהשמידם. הטנקים היו ריקים מדלק ומרוקנים 

מתחמושת... ברעם העביר ל"קשר חוץ" ופקד: "כל מי שנותרה לו שעת דלק בְמָכלים 

.)AC( לזרם חילופין )DC( ויברטור – ַמרֵטט חשמלי, משמש להמרת זרם ישר  187
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להתכנס אל הטנק שלי!" ַמחלקת הסיור נשלחה והצליחה לקבץ שמונה טנקים. הטנק 

התשיעי היה טנק המג"ד. הצטרפו גם חלק מפלוגת הֶחרֵמ"ש וִמספר ַזחָל"מי הִמפקדה 

העיקרית וביניהם ַזחַל"ם המג"ד... ִמספר קילומטרים לפני מצבת פארקר החלו הטנקים 

להיתקע מחוסר דלק. ברעם הורה לגרור כל טנק שנתקע. בהמשך נגררו למעבר המיתלה 

ארבעה טנקים.

תקלת קשר נוספת: בֵמַצר המיתלה התארגן הכוח להגנה, וכדי לשלוט טוב יותר' עבר 

המג"ד לַזחַל"ם וביקש מנח להצטרף אליו. לבקשת המג"ד ניסה נח להשיג את המח"ט ללא 

הצלחה, כנראה, בגלל המרחק שנוצר ביניהם. ניסיון לענות לקריאותיו של המח"ט ברשת 

החטיבתית לא צלח. בַזחַל"ם שהיה מצויד באנטנה שחילה )טלסקופית( )אנטנת "ספוטניק"( 

הרים אותה לגובה ְמַרּבי, חיבר את ֶּכֶבל ההזנה וניסה להקים קשר עם החטיבה. משלא 

הצליח, וברקע נשמעו הקריאות החוזרות מהחטיבה, החליט שכנראה יש תקלה כלשהי. 

כשהביט למעלה גילה שֶּכֶבל ההזנה לאנטנה מנותק מרסיס שפגע בו. נח כתב: הוצאתי 

מכיסי פנס, את הַקֶטר ואת סרט הבידוד. ביצעתי ניתוח בשני החלקים המנותקים של 

הֶּכֶבל וחיברתי את שני צידי הֶּכֶבל יחד, כשאני מלפף אותם בחוזקה ומהדקם. עטפתי את 

החיבור בסרט בידוד. התרתי את השריון בשני צידי הֶּכֶבל המנותק וחיברתי אותם בליפוף 

חזק זה לזה. עטפתי חיבור זה גם בסרט בידוד ואת כל ה"תיקון" עטפתי בִמספר שכבות. 

הֶּכֶבל תוקן והיה תקוע בשקע הַמקָמ"ש. "20, כאן ברעם", קרא המג"ד בקשר "איך אני 

נשמע? נשמע היטב, אלוהים ישמורכם", ענה לו יששכר )"ישכה"( המח"ט.

חטיבה 8

בתקופת ההמתנה פרסה חטיבה 8 מול גזרת ּכּונִתיֶלה עם אוגדת ההונאה 49. קצין 

הקשר של החטיבה היה רס"ן )לימים אל"ם( יעקב זהבי שהגיע כַמנָמ"ש )מינוי משנה( 

מבה"ד 7 והביא איתו עוזר, את סגן )לימים אל"ם( ד״ר חנן שי )שוורץ(,188 גם הוא 

חנן שי )שוורץ( – נולד בשנת 1947 בישראל והתגייס בשנת 1965. מתפקידיו: מדריך בבה"ד 7   188

)1967-1966(. עוזר ַקשָר"ח 8 )1967-1966(; קצין רדיו ומ"פ בִגי"ש )1970-1968(; מ"פ הפעלה וקצין 

הֲאַג"ם בגדוד הקשר של אוגדת "סיני" ב־1970; על תפקודו כַקשָר"ח עוצבת ברק במלחמת יום 

הכיפורים ברמה"ג זכה בָצַל"ש הרמטכ"ל )1973-1972(; מפקד קורס קציני קשר )1974-1973(; 

סמג"ד קשר )ִגי"ש( )1978-1975(; רע"ן תוה"ד בָמַקשָר"ר )1980-1978(; מג"ד קשר במלחמת שלום 

הגליל בַגיס הצפוני )1982(; רמ"ח ּפֹו"ש בַמַה"ד; מייסד ומרכז תוכנית "ברק" במכללה לפּו"ם 

)1994-1982(. השתחרר מצה"ל בשנת 1994 בדרגת אל"ם.
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מבה"ד 7. סגנו היה סגן יצחק קאול,189 וזה סיפר שהחטיבה190 הוקמה מחדש בשנת 1966 

כחטיבת טנקי "ֶשרָמן" עם ציוד קשר ממשפחת ה־GRC. פלוגת הקשר החטיבתית ניצלה 

את תקופת ההמתנה להשלמת ציוד ולבדיקתו, לריענון מקצועי ואף לאימוני שדאות.

בלילה הראשון למלחמה חצה גדוד 129 של החטיבה את הגבול ותקף את מערך 

השריון של דיוויזיה 6 המצרית בראשות גנרל ַשאזִלי, והשמיד שריון רב כשהיה לגדוד 

רק שני טנקים פגועים. ב־7 ליוני הועברו שניים מגדודי החטיבה, בפיקוד המח"ט, צפונה, 

ושאר החטיבה )גדוד 89 ושתי פלוגות מ־129( בפיקוד הסמח"ט, סא"ל מרדכי בן פורת, 

נלחמה בציר קּוֵסייַמה-ַא־ַנאח'ל-מיתלה-ַראס־סּוַדר. קאול מציין שאת ניידת הָּכ"ס ואת 

ַזחַל"ם הָצ"ן לא לקח הַחָּפ"ק מתוך הנחה שלא יוכלו לעמוד בתלאות הדרך. קאול 

מציין גם את ההסתמכות על רשת הָת"ג בחד־פס שִאפשרה את הקשר בין הִמפקדה 

העיקרית לַחָּפ"ק, עם הגדלת הטווח ביניהם.

יחידת ההונאה – תפקידה היה ליצור בתודעת האויב בעזרת מודיעין הונאתי ובעזרת 

דמיים שיצולמו בוודאי מהאוויר שלפניו ניצבת אוגדה אמיתית. אף שכוחה האמיתי כלל 

רק חטיבת שריון אחת. גוף הקשר191 של ה"אוגדה" בפיקודו של סא"ל יצחק רוזנטל וסגנו 

רס"ן נסים חלפון192 כלל, לפי מיטב זיכרונו של נסים, כ־180 חיילים193 וכ־22 כלי רכב, לרבות 

יצחק קאול )2022-1945( – נולד למשפחת ניצולי שואה בנֹובֹוִסיִּבירסק ברוסיה ועלה עם הוריו   189

ארצה ב־1949. התגייס לצה"ל באוגוסט 1963 ועבר קורס אלחוטנים בבה"ד 7, ואלה תפקידיו: 

לאחר קורס קצינים נשאר להדריך בהשלמה הֵחילית עד לשחרורו במרץ 1966. במילואים שובץ 

כסגן ק' קשר בחטיבה 8 במלחמת ששת הימים; במלחמת יום הכיפורים היה ַקשָר"ח 421 )חטיבת 

הצליחה( וסגן ַמקָשַא"ּפ דרום )1990-1980(. סיים את שירותו במילואים בשנת 1990 והשתחרר 

בדרגת סא"ל.

חטיבה 8 הייתה חטיבתו של "הזקן", יצחק שדה, במלחמת העצמאות.  190

לאחר המלחמה הפך לגדוד ִחי"ק.  191

נסים חלפון – נולד בשנת 1937 בלוב ולאחר בריחה ללבנון וחזרה ללוב עלה לארץ ישראל ב־1946.   192

התגייס בסוף 1957 לשריון והפך לנהג טנק בגדוד שריון. ואלה שאר תפקידיו: לאחר קורס קצינים 

שימש קצין קשר בגדוד שריון; עבר לבית הספר לשריון בתפקיד סגן ראש ְמדור הקשר ב־1964, 

ומשם – לגדוד הקשר בפיקוד הדרום בתפקיד קצין הדרכה )1966-1965(: סגן מפקד גדוד הקשר 

של אוגדת ההונאה במלחמת ששת הימים )1967(; ראש ְמדור תורת ִחי"ק בָמַקשָר"ר )1968-1967( 

השתתף בקורס קציני קשר מתקדם )1968(; מג"ד גדוד הקשר באוגדה במלחמת יום הכיפורים 

)1973(. לאחר שחרורו הקים חברה להוצאה לאור ושמה – "כתיבה טכנית".

רובם היו אנשי פלוגת ההאזנה "ַעִיט" מגדוד הקשר הארצי.  193



חיל הקשר והאלקטרוניקה במלחמת ששת הימים

237

אנשי ָאָמ"ן ויחידת הנדסה שהקימה ְדָמֵיי ֶרֶק"ם194 על נ"נים, וחיילי חטיבת השריון 8 195 

בפיקודו של סא"ל ַאלֵּברט ַמנדֶלר196 ביימו אוגדה. ה"אוגדה" התמקמה באזור נבטים בנגב 

ונערכה אח"כ מול אזור ּכּונִתיֶלה". "ביצעה!" כמה עבירות ביְטחון קשר כדי ל"התגלות", 

ואלה גרמו לכוח שריון מצרי בפיקודו של גנרל ַשאזלי לעזוב את אזור ַרִפיַח ולנוע דרומה 

עד למישורי ּכּונִתיֶלה, ושם לחסום את ה"אוגדה" הצה"לית. כוח מצרי נוסף בפיקודו של 

גנרל ַיאקּוט נפרס בציר תַמֶדה-ַא־ַנאח'ל-מיתלה )סה"כ נפרסו שם כ־20% מכוח השריון 

המצרי שפלש לסיני(, וכך ֵהֵקלה אוגדת ההונאה על הבקעת צה"ל בציר המרכזי.

איתור מופת לטוראי יעקב דואניס
לאות ולעדות כי טוראי דואניס יעקב מ״א 970826 הראה אומץ לב הראוי לשמש מופת 

במלחמת ששת הימים. 

תיאור המעשה  

ביום 7 ביוני 1967, בעת שסוללת המרגמות הכבדות, בה שימש 

טוראי יעקב דואניס קשר, הופגזה על ידי האויב, יצא טוראי יעקב 

דואניס לתקן את קו הטלפון שנותק. הוא ביצע תפקידו למרות 

שראה שחברו, טוראי נסים זעירא ז"ל, נהרג בעת ביצוע פעולה זו. 

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת לפי חוק 

העיטורים בצבא ההגנה לישראל. 

ניסן תשל"ג, אפריל 1973 

רא"ל דוד אלעזר

ראש המטה הכללי 

גם רעשי רקע של תנועות שריון הושמעו ממערכת רמקולים שנפרסה לשם כך.  194

לאחר שהוכרע צבא מצַרים בסיני, הועברו שניים מגדודי החטיבה צפונה והבקיעו את המערך   195

הסורי ב־9 ביוני 1967.

אלברט מנדלר )1973-1929( – לימים בדרגת אלוף, מפקד אוגדת "סיני". נהרג במלחמת יום   196

הכיפורים, כשנפגע ַנגָמ"ש הפיקוד שלו מטיל "ָסאֶגר".
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על תפקידה ועל הצלחתה של אוגדת ההונאה לדלל את המערך המצרי באזור ההבקעה 
המתוכנן של צה"ל, סיפר האלוף )"שייקה"( גביש בספרו "סדין אדום" כלהלן:197

ההונאה נחלה הצלחה עצומה. כבר למחרת, ב־27 במאי, קיבלנו דיווחי מודיעין, שהפיקוד 

המצרי הזיז כוחות בתגובה על ההיערכות שלנו. כוח שאזלי בפיקוד גנרל שאזלי – שלימים, 

לפני מלחמת יום הכיפורים התמנה לרמטכ"ל צבא מצרים – עם כ־100 טנקים – בהמשך, 

אגב, התברר שלשאזלי היו הרבה פחות טנקים, רק כ־50 – עזב את אזור רפיח, נע לעבר 

מישורי כונתילה ונערך שם, כשבעקבותיו הגיע כוח נוסף בפיקודו של גנרל יאקוט עם עוד 

כ־70 טנקים. בסך הכול ריכזו המצרים באזורים אלה דיוויזיה משוריינת מוקטנת, וזאת 

נוסף על דיוויזיה 6 שנפרשה על ציר חמד-נח'ל-מיתלה, וכללה גם היא חטיבת שריון. 

המצרים ריתקו לאזורים אלה כ־20% מכוח השריון שלהם שנכנס לסיני, עוצמה שכמובן 

הקלה עלינו את ביצוע המתקפה המתוכננת בצפון סיני ובמרכזו. במקומו של כוח שאזלי 

שירד דרומה, נכנסה לאזור רפיח דיוויזיה 7 וסגרה את הפרצה שנוצרה בין רפיח לאל-עריש.

אֶנקדוטות
"אדרנלין" – ביום השלישי של המלחמה הוטל על מ"פ הפלוגה הקווית של גדוד הקשר 

הפיקודי סרן מיכאל נגל לקדם את רשת הרדיו־טלפון אל שתי האוגדות, שהתקדמו 

בציר המרכזי, על ידי העברת קצה ָגָד"ם198 וכמה ָרָק"שי ָצ"ן לאזור ַג'ַּבל־ִליּבִני, שבו 

התמקם ַחָּפ"ק ב של האלוף. הוכנסו שני כלי-הרכב הישנים )6 על 6( )מעודפי מלחמת 

העולם השנייה( של קצה הָגָד"ם בפיקודו של סג"ם )לימים רס"ן( איתמר כץ,199 מהכביש 

למקום הַחָּפ"ק )400-300 מטר(, על הקוליס של אדמת ַחַמאַדה שנשחקה, ארכה כשעה 

עד שעה וחצי.

כשהחל הצוות להתמקם, וכבר הקים את תורן האנטנה אנ־200,925 נתקבלה התרעת 

מודיעין על רביעיית מטוסים מצריים שנשלחה לפגוע בַחָּפ"ק. כדי למנוע פגיעה רבתי, 

ניתנה הוראה לכל כלי הרכב לצאת ולהתפזר לאורך הכביש. לאחר שההוראה נמסרה, 

בעל פה, לכל הצוותים )לא עברו יותר מעשר דקות( הגיע המ"פ לכביש, ושם כבר מצא 

גביש, סדין אדום, 130.  197

ָגָד"ם – גלים דצימטריים. כינוי למערכת רדיו־טלפון, שִאפשרה להעביר 24 אפיקי דיבור ע"ג רדיו   198

שעבד בתחום הגלים הדצימטריים: 960-600 מה"ץ )אורך הגל הוא כ־50-30 ס"מ(.

איתמר כץ – מ"פ התקשורת בגדוד הארצי, ולימים בתפקיד בכיר במערכת הביטחון.  199

תורן התנשא לגובה 25 מטר, וכינויו היה "קובלמסט".  200
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את צוות הָגָד"ם על רכביו )כשהאדרנלין עובד גם הרכב רוקד(. בסופו של דבר התחולל 

בקרבת הַג'ַּבל קרב אוויר בין מטוסי המצרים למטוסי חיל האוויר, ובו הופלו חלק 

ממטוסיהם וחלקם חמק. לַחָּפ"ק ולגוף הקשר לא היו נפגעים.

שיחות חיילים201 – עם שוך הקרבות בסיני ִאפשר צוות הָגָד"ם בַג'ַּבל־ִליּבִני לחיילי 

הֶחרֵמ"ש, שהגנו על מחנה הפלוגה הקווית שהוקם במקום, להתקשר לבתיהם דרך 

קו ָמָצ"א )ֶמרכז צבאי־טלפוני ארצי(. השמועה עשתה לה כנפיים, וליד הָתַק"ש החל 

להשתרך תור ארוך של חיילים כדי שיזכו לכמה דקות קשר עם הבית לאחר תקופת 

ההמתנה והמלחמה.

השמשת ֶּכֶבל מצרי תת־קרקעי ַג'ַּבל־ִליּבִני‑ִּביר־ַחסֶנה
בתחילת יולי 1967 הועבר בסיס הסיירת הפיקודית "שֵקד" לבית החולים הנטוש בִּביר־

ַחסֶנה והיה צורך לקשרה בקשר טלפוני עם ִמפקדת הפיקוד, שחזרה לפעול ממקומה 

בבאר שבע. קצין הקשר הפיקודי הורה לַמחלקת הקוונים לנסות להשתמש בֶכֶבל 

תת־קרקעי מצרי,202 שהיה אמור לקשר בין צומת ג'בל־ליבני, ושבו הוצב קצה הָגָד"ם 

לצומת ביר־חסנה. שתי חוליות קוונים ניסו במשך יממה להשמיש את הקו ללא הצלחה.

הַמקַש"ּפ ביקש ממ"פ הפלוגה הקווית, לצאת בעצמו לבדוק: "אם תגיד לי שאין 

קשר, אז אין!" המ"פ, למרות מחאותיו, יצא עם צוות קוונים לצומת ביר־חסנה, ובו 

 ,)Main Distribution Frame( MDF היה ממוקם "חצי בונקר" ובתוכו כ־10 או 12 מסגרות

ומהם יצאו ְּכָבלים לכיוונים שונים. בתחושת בטן לא ברורה נבחר בלוק חיבורים, ואליו 

חובר טלפון השדה הוותיק טל־8 ובסיבוב ידית החיוג הורגש עומס. קריאת ה"הלו" 

נענתה בקריאה חוזרת, ובתוך פחות מעשר דקות, למרות החשכה הגוברת, הושמשו 

כל 14 הזוגות בֶכֶבל. קו שדה נסלל מתוך הבונקר למחנה ביר־חסנה, ומצידו השני חוּבר 

הזוג בֶכֶבל לָגָד"ם לכיוון הפיקוד.

במלחמת יום הכפורים הופעלה ניידת לשיחות חיילים באחריות דואר ישראל.  201

בידי ַענָמ"ס )ענף המערכות הסטטיות( הייתה מפת הְּכָבלים המצריים בסיני.  202
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החזית הירדנית במלחמת ששת הימים
בפקודת "נחשונים" שפרסם ֲאַג"ם־הִמבצעים ב־4 ליוני 1967 נכתב בסעיף "רקע" בגזרת 

ירדן כלהלן:
הכוחות הירדניים ערוכים לבלימה, כאשר עיקר הצבא הירדני, כולל חטיבת שריון    .1

אחת, נמצאים בגדה המערבית, וחטיבת שריון שנייה מועברת כנראה אף היא לגדה 

המערבית.

מ־5 ביוני 1967 יש לצפות לכניסת חטיבת שריון וגדוד טנקים עיראקיים לירדן,    .2

ובהמשך – עד 9-8 ביוני 1967 – יש לצפות לכניסת שתי חטיבות ִחי"ר וחטיבת טנקים 

עיראקיות נוספות.

יש לצפות לתגבור חיל האוויר הירדני בטייסת "מיג 21" בַמפַרק. טייסת ]מטוסי[    .3

"ַהאנֶטר" עיראקית נוספת תועמד בסיוע לירדנים ב־H-3 ]שדה תעופה, כ־435 קילומטרים 

ממערב לבגדאד[.

בסעיף השיטה נאמר: "פיקוד המרכז – א. יגן בגזרתו לפי תוכנית "סדן"; ב. יבצע 

מחטפים ואת תוכנית "פרגול" לאחר אישור ֲאַג"ם־הִמבצעים.

ב־5 ביוני בשעה 10:00 הועבר ֶמֶסר באמצעות ַרַמ"ט משקיפי האו"ם למלך חוסיין 

שלא תתערב ירדן במערכה, תוך הבטחה כי ישראל לא תתקוף בשום מקום, אלא אם 

כן תותקף. ירדן לא נענתה לבקשה זו, וכוחותיה פתחו באש לאורך הגבול.

ב־6 ביוני הורה שר הביטחון לפתוח את שערי העיר העתיקה כדי לאפשר לאזרחים 

לצאת ממנה, אך לא להיכנס לעיר כדי לחבור להר הצופים ולהשלים את כיבוש יהודה 

ושומרון עד גב ההר. בהמשך אותו ערב ניתן אישור להגיע עד הירדן, אך לא לכבוש 

את חברון בָשָלב הזה. בהמשך אישר השר כניסה לעיר העתיקה באומרו כי "מוכרחים 

להשלים את לקיחת ירושלים במהלך הלילה ומחר".

ב־7 ביוני בשעה 10:00 דיוֵוח מח"ט 55, מוטה גור: "הר הבית בידינו!" בשעות אחר 

הצוהריים של אותו יום החליטה מועצת הביטחון על הפסקת אש, וירדן הסכימה לכך. 

באותו הלילה אישר שר הביטחון לכבוש את חברון, ולפנות בוקרו של 8 ביוני הורה 

להתקדם בכל הצירים אל נהר הירדן ולפוצץ את הגשרים שעליו.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%92%D7%93%D7%90%D7%93


כוחות צה"ל בחזית הירדנית ובחזית הסורית – מפקדים וקציני הקשר

פיקוד הצפוןפיקוד המרכז

המפקד
מקש"פ

ס' מקש"פ

אלוף עוזי נרקיס
סא"ל רמי עברון

רס"ן טומי האן / 
רס"ן אהרון קניג

אלוף דוד אלעזר
סא"ל הלל כרמלי

אהרון קיפניס

אוגדה
המפקד

ק' הקשר
סגן ק' הקשר

36
אלוף אלעד פלד

סא"ל ישראל עמית
רס"ן יצחק לבנת

חטיבה
המח"ט

ק' הקשר

4 ִחי"ר
אל"ם משה יוטבת

יוחאי אהרוני

9 בהסבה לממוכנת
אל"ם אהרון אבנון

אריה בורוכוביץ

חטיבה
המח"ט

ק' הקשר

5 ִחי"ר
אל"ם זאב שחם

סרן גדי כץ

37 שריון
אל"ם אורי רום
רס"ן גדעון ניצן

חטיבה
המח"ט

ק' הקשר

16 ִחי"ר מוגברת
אל"ם אליעזר אמיתי

סרן שמואל פוקס

45 שריון
סא"ל משה בר־כוכבא

רס"ן אלי ויסבלט

החטיבה
המח"ט

ק' הקשר

10 שריון
אל"ם אורי בן־ארי

רס"ן נחום עמינדב מזרחי

החטיבה
המח"ט

ק' הקשר

55 צנחנים
אל"ם מוטה גור
סגן עזרא אורני



מפת הקרבות בחזית הירדנית
המקור: ויקיפדיה, תחת הערך "מלחמת ששת הימים״, נחלת הכלל.
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גדוד הקשר של פיקוד הֶמרכז

בתקופת ההמתנה הקים גדוד הקשר הפיקודי מוצב פיקוד קדמי במרתף בנייני האומה 

בירושלים, ומשם ניהל אלוף הפיקוד, האלוף עוזי נרקיס, את הקרבות בירושלים ובגדה. 

ִמפקדת הפיקוד נשארה במקומה ברמָלה.

קצין הקשר הפיקודי היה סא"ל רם )"רמי"( עברון,203 וסגניו היו רס"ן טומי האן 

ורס"ן אהרון קניג. מ"פ ההפעלה – שאול אהרוני; 'מ"פ הורדה'204 - סרן עמנואל בך; 

קצין קשר קווי – סגן )לימים תא"ל( שלמה וקס; ַקמָּב"ץ – סרן )לימים סא"ל( צבי 

יונדלר;205 מ"פ הִמפקדה – רס"ר חיים וישינקר. הקצין הטכני היה סרן )לימים אל"ם( 

בצלאל לוין.206 בצלאל סיפר שהתגברו על המחסור בציוד קשר התגברות חלקית. כאשר 

רם עברון )מושטוברסקי( – נולד בשנת 1931 בארץ ישראל, היה גדנ"עי ומ"כ בִחי"ש )1948-1947(   203

והתגייס ב־1948. מתפקידיו: לאחר קורס קשר בסיסי היה סמל קשר בחטיבה 5 )1950-1948(; 

ַקשָר"ג 9 )1952-1951(; רע"ן הקשר )1954-1953(; ַקשָר"ג 82 )1955-1954(; צוות הקמת ִגי"ש 

)1956-1955(; ַקשָר"ח 37 במלחמת סיני )1957-1956(; ס' קצין קשר ִגי"ש )1958-1957(; ַקשָר"ח 

7 )1959-1958(; קצין קשר ָחָת"ם )1962-1961(; יועץ לצבא מרוקו )1964-1962(; ַמקַש"ּפ מרכז 

במלחמת ששת הימים )1969-1964(; קצין הַאמָל"ח בפיקוד המרכז )1971-1969(; במלחמת יום 

הכיפורים שימש קצין קשר של "כוח ששון", כאיש מילואים )כוח בגודל אוגדה שלחם בצפון סיני(. 

השתחרר מצה"ל בשנת 1972 בדרגת סא"ל.

"סלנג" של ִחי"ק – כוח בהורדה מרמה ממונה.  204

צבי יונדלר – נולד בשנת 1942 בארץ ישראל והתגייס ב־1961. מתפקידיו: ַקשָר"ג )1964-1963(.   205

קצין ביטחון גדוד הקשר בָפָצ"ן )1966-1964(; ַקמַּב"ץ גדוד קשר ַּפקָמ"ז במלחמת ששת הימים 

)1970-1967(; ַמַד"ר בה"ד 7 )1972-1970(; ַקשַר"ח ַחטָמ"ר רמת הגולן )1973-1972(; סגן ַקשָר"א 

146 במלחמת יום הכיפורים )1975-1973(; ַמקָשַא"ּפ מרחב שלמה, ַמרָש"ל )1977-1976(; רע"ן 

המפקדים בבה"ד 7 )1978-1977(; רע"ן "רמון" בָמַקשָר"ר )1981-1979(; קצין הדואר של הצבא 

)1986-1982(. השתחרר מצה"ל בשנת 1986 בדרגת סא"ל.

בצלאל לוין – נולד בשנת 1938 בארץ ישראל והתגייס ב־1956. לאחר הכשרה בסיסית השתתף   206

במלחמת סיני כשריונאי )טנקיסט(. ב־1960 סיים קורס קציני קשר וקיבל דרגת סגן. מתפקידיו: 

ַקשַר"ג שריון )1959-1958(; קצין הדרכת קשר בִמפקדת ֵגיסות השריון )1960-1959(; מדריך 

ומפקד ְמדור הַמָש"קים בַבַה"ד 7 )1962-1960(; וסיים בהצטיינות לימודי אלקטרוניקה בטכניון 

)1966-1962(; קצין טכני בגדוד הקשר בַפקָמ"ז )1967-1966(, כולל בתקופת מלחמת ששת הימים: 

מפקד מח' אלקטרונית א' בָמָש"א־קשר )1968-1967(; קצין עבודות בָמָש"א־קשר )1972-1968(; 

סגן מפקד ָמָש"א־קשר )1972(; במלחמת יום הכיפורים היה בניו יורק וסייע למשלחת משהב"ט; 

הרע"ן הטכני בֶמרכז הל"א )1975-1974(; מפקד ֶמרכז הל"א )1978-1975(; ראש ָתָא"ט )1981-1978(; 
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 GRC נתּפסו מחנות הלגיון הירדני, מצאו בו מכשירי מק־19 ישנים,207 ובעיקר מערכות

חדשות. תוך כדי הקרבות הקים הגדוד אתר שליטה בבעל חצור כדי לאפשר קשר ָתָג"ם 

עם היחידות שירדו לכיוון בקעת הירדן.

אוגדת "געש"

ממפקדי האוגדה: מפקד האוגדה היה אלוף אלעד פלד; קצין הקשר – סא"ל ישראל 

עמית;208 וסגנו היה רס"ן יצחק לבנת )וייס(.209 האוגדה הייתה מיועדת לתקוף את 

הרמה מאזור דן, וִמפקדתה ישבה בזמן ההמתנה בצומת אחיהוד. היות שהשתהתה 

המלחמה על רמת הגולן, ירדה ִמפקדת האוגדה לעפולה והתמקמה על "גבעת המורה" 

כשמשימתה – להגן על עמק יזרעאל ולחסל את הארטילריה הירדנית שירתה על בסיס 

חיל האוויר ברמת דוד.

37 מוקטנת; הַקשַר"ח – רס"ן גדעון ניצן;  אלה היו כוחות האוגדה: חטיבה 

בחטיבה 45 – הַקשַר"ח רס"ן אלי ויסבלט; ובחטיבה 9 )שהייתה בהסבה מִחי"ר 

לממוּכנת( הַקשַר"ח – רס"ן אריה בורוכוביץ. משכבשו כוחות האוגדה את שכם, הועברה 

ת"פ פיקוד המרכז. ביום שישי )9 ביוני( נתקבלה הוראה מאלוף פיקוד הצפון להחזיר 

את ִמפקדת האוגדה צפונה כדי לפקד על המערכה לכיבוש רמת הגולן.

השתחרר בשנת 1982 בדרגת אל"ם. הצטרף ל"ֶטלָרד" בתפקיד ראש פעילות המיתוג; בהמשך היה 

סמנכ"ל, ובינואר 1994 מּונה למנכ"ל "ֶטלָרד". בינואר 1999 פרש מ"ֶטלָרד" ומאז הוא בגמלאות.

SET 19 מעודפי הציוד במלחמת העולם השנייה שיועד להישלח לרוסיה בתוכנית "החכר והשאל",   207

ובו כתוביות באנגלית וברוסית.

ישראל עמית – היה מפקד ב.מ.ב )בית מלאכה בסיסי(; קצין ציוד הקשר בָמַקשָר"ר בשנים   208

)1956-1953(; ומג"ד קשר ֵגיסות השריון בשנת 1962.

יצחק לבנת )וייס( )2017-1930( – נולד בצ'כוסלובקיה, עלה בשנת 1947 והתגייס ב־1948. השתחרר   209

משירות צבא הקבע ב־1957 בדרגת רס"ן. הוא בוגר מחלקה 4 בבה"ד 7. מתפקידיו: הַקשר של 

חיים לסקוב במבצע "נחשון" )1948(; מפקד מדור אלחוט־דיבור בבה"ד 7 )1951-1950(; ַקשָר"ח 5 

)1953-1951(; מפקד ענף המפקדים בבה"ד 7 )1955-1953(; ַקשָר"ח 39 )1956-1955(; מד"ר בה"ד 

7 )1957-1956(; סגן מפקד ומ"מ מפקד בה"ד 7 )1957(; בשירות המילואים: סמג"ד קשר ל"א/סגן 

קשר"א "געש" )1967-1957(; מ"פ ָקָס"א בגדוד הקשר המטכ"לי )1978-1967(; קצין ֲאַג"ם גדוד 

הקשר המטכ"לי )1984-1978(; פרש משירות מילואים בשנת 1984 בדרגת רס''ן. 
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חטיבה 55 )צנחנים(

חטיבה 55 – חטיבת צנחנים במילואים שתוכננה לצנוח מדרום לֶאל־ַעִריש ולחסום 

כוחות מצריים מלהגיע אליה. החטיבה שהתה בתקופת ההמתנה בפרדסים סמוך 

ל"מחנה ישראל" וליער נוחם, הועברה ביום ראשון בערב )4 ביוני( לפרדסי גבעת ברנר, 

סמוך לשדה התעופה תל נוף, וממנו אמורים היו אנשיה להמריא.

בבוקרו של היום הראשון למלחמה התייצבו אנשי החטיבה על המסלולים מצוידים 

בַמצנחים ובַׂשקי חזה, לקראת העלייה למטוסים. בצוהרי היום התברר שאת ֶאל־ַעִריש 

כבר כבשה בסערה חטיבה 7 מאוגדה 84 פעולה שייתרה את הצורך להפעיל את חטיבה 

55 למשימה זו.

בעקבות כניסת צבא ירדן למלחמה, הוחלט להעלות את חטיבה 55 ואת פלוגת הסיור 

של חטיבה 80 לירושלים, ואנשיה הוסעו לשם באוטובוסי "אגד", בדרכים עוקפות. 

הַקשַר"ח סגן )לימים סא"ל( עזרא אורני210 הזדרז להגיע לירושלים בדרך המלך אף 

שהייתה בתצפות ותחת אש ירדנית. הוא התייצב במוצב הפיקוד של פיקוד המרכז 

במרתף בנייני האומה בירושלים כדי לקבל הוראות קשר. מהן הכין ָהַק"ש )הוראות 

קשר( חטיבתי, ִשכפל וחילק לַקשָר"גים בקבוצת הפקודות שנערכה באותו ערב באחד 

הבתים בשכונת רוממה בירושלים.

לאחר סיום הקרב בבית הספר לשוטרים התמקם ַחָּפ"ק החטיבה בחצר מוזאון 

רֹוקֵפֵלר, ושם ספג הרעשת מרגמות של כוחותינו, והפצצות גרמו לנפגעים רבים.211 

מאחר שלא נוצר קשר עם הסמח"ט ועם מג"ד התותחנים, ששימש ַמָס"ח )שישבו 

בבקעת בית הכרם וטיווחו את המרגמות(, ָּפַרץ עזרא הַקשַר"ח את דלת המוזאון 

ועלה לגג, ומשם נכנס לרשת הִמבצעים הפיקודית וקרא לאלוף הפיקוד להפסיק 

את האש מייד.

עזרא אורני – נולד בשנת 1942 בארץ ישראל והתגייס בשנת 1960. מתפקידיו: אלחוטן בחטיבת   210

הצנחנים; לאחר קורס קצינים – סגן ַקשַר"ח הצנחנים )1964-1962(. השתחרר משרות קבע 

בשנת 1964 בדרגת סגן. בשירות מילואים שימש קצין קשר יחידת הטסה )1966-1964(; ַקשָר"ח 

55 במלחמת ששת הימים )1967-1966(; ַקשָר"א 90 במלחמת יום הכיפורים )1981-1974(; סגן 

מפקד אגד תחזוקה )1982(; בקר ושופט קשר בשירות המילואים )1988-1982(. השתחרר משירות 

המילואים בשנת 1988 בדרגת סא"ל.

כולל ההרוג היחיד מפלוגת הקשר החטיבתית.  211
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"הר הבית בידינו, אני אומר שנית, הר הבית בידינו" – ההודעה המפורסמת ביותר 

ממלחמת ששת הימים. המח"ט, אל"ם מוטה גור,212 הוא שהעבירה ברשת הִמבצעים 

הפיקודית ממערכת היד )ַמַע"ד( של מכשיר הקשר מק־10 שנישא על גבו של סמל אשר 

קלוש.

ַסמל אשר קלּוש בהר הבית.
המקור: באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון.

אשר קלוש מספר:213

בעת התדריכים לקראת הפריצה לעיר נבנתה חבורת הפיקוד, ובה היו מוטה גור המח"ט, 

זמוש הַקמָּב"ץ, הַקָמ"ן, עזרא קצין הקשר, בן צור הנהג, אלי לנדאו העיתונאי ושישה ַקשרים 

)אחד לכל רשת(. הקשרים נבחרו כמובן מהגוורדייה הוותיקה שלּוותה את אורני עוד מימי 

שירותו הסדיר. לקשרים צעירים וחסרי ניסיון כמוני לא היה סיכוי. ברגע האחרון ממש, 

לפני שעלתה החבורה על הַזחַל"ם, הוחלט שזקוקים לקשר נוסף. סגן ]לימים סא"ל[ דודו 

פירסט214 הסמ"פ הופיע בחצר וצעק: "קשר עם מק־10 אליי!" אומנם הייתי חסר ניסיון, 

לימים הרמטכ"ל העשירי )1978-1974( של צה"ל.  212

קלוש, "סיפור מלחמת ששת הימים מנקודת מבט של צנחן מילואים צעיר".  213

דודו פירסט )2019-1943( – ַקשָר"ח 55 לאחר יום הכיפורים וקצין הקשר של אוגדה 90 במלחמת   214

שלום הגליל.



חיל הקשר והאלקטרוניקה במלחמת ששת הימים

247

אבל צעיר וזריז מכולם, וכך הצטרפתי לַזחַל"ם העמוס לעייפה"... רשת הקשר שעליה 

הייתי מופקד בַחָּפ"ק הייתה הרשת הפיקודית, וכך מצאתי עצמי שעּון על קיר הכניסה 

של מסגד עומר.215 כאשר ניגש אליי מוטה, נטל את השפופרת ודיווח לעוזי נרקיס )אלוף 

פיקוד המרכז( "הר הבית בידינו, אני אומר שנית, הר הבית בידינו".

אחרית דבר, ביום חמישי נעה החטיבה צפונה כדי להשתתף בכיבוש רמת הגולן ונתקעה 

בפקק אין סופי באזור כפר תבור. פקק התנועה גרם להם שוב להחמיץ את המלחמה 

שעשתה אוגדת ״געש״, ובה השתתפה חטיבת הצנחנים במילואים, הוותיקה יותר, 

חטיבה 80. החטיבה חזרה לירושלים ושם ערכה טקס מרגש ברחבת הר הבית.

אֶנקדוטות
הנפת דגל מעל כיפת הסלע – בתקופת ההמתנה )ליד תל נוף( מסר המח"ט, אל"ם מוטה 

גור, לַקשַר"ח דגל ישראל גדול, כדי שיתלו על בניין הממשל בֶאל־ַעִריש לאחר כיבושה. 

הַקשַר"ח מסר את הדגל ל"רץ המח"ט",216 פולק קורנל, כדי שישמור אותו בחולצתו. 

לאחר כיבוש הר הבית ביקש המח"ט מהַקשַר"ח ומהַקָמ"ן, רס"ן אריק אכמון, ומ"רץ 
המח"ט" שיתלו את הדגל על התורן שבראש כיפת הסלע.217

עזרא אורני סיפר שלאחר שפרץ את המנעול בירי, עלו השלושה לגג המבנה, ומשם 

עלה עזרא בסולם עץ לראש הכיפה, כשאש נורית כלפיו, ותלה את הדגל כשרגליו נתמכות 

מהחלקה בידי הַקָמ"ן. לאחר כשעה וחצי נתקבלה הוראת אלוף הפיקוד בהנחיית 

ראש הממשלה או שר הביטחון להסיר את הדגל בהיות המקום קדוש למוסלמים. 

הַקשַר"ח, שהיה עסוק, דחה את ביצוע ההוראה, והַקָמ"ן הורה לרץ המג"ד להסירו 

והדגל כנראה נשאר אצלו.

דגל מעל רחבת הכותל – את הדגל השני הניף מעל הכותל ַקמָּב"ץ החטיבה, סגן 

יורם זמוש. זה היה דגל שקיבל בערב היום הראשון ממשפחה מעין כרם, ששם נערכה 

החטיבה, ושהתגוררה עד שנת 1948 בעיר העתיקה, ואותו הבטיח להניף מעל לכותל 

המערבי.

מה שמכונה בטעות "מסגד עומר" אינו מסגד, וכינויו הוא "כיפת הסלע".  215

עדיין נהגו לבחור ַקשר כשיר פיזית, שיעביר את הוראות המח"ט במקרה של אובדן הקשר האלחוטי.  216

כיפת הסלע הוא המקום השלישי בקדושתו באסלאם.  217
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ָתַק"ש ל"א )לוחמה אלקטרונית( בעיר העתיקה
בתמונת הַחָּפ"ק של חטיבה 55 במתחם ַאוגּוסֶטה ִויקטֹורָיה, לקראת כניסת הַחָּפ"ק 

לעיר העתיקה דרך שער האריות, ובקטעי החוזי המתארים את כניסת הַחָּפ"ק, בפיקודו 

של אל"ם מוטה גור, לעיר העתיקה – נראה נ"נ 6 על 6, שעליו מותקנת תיבת קשר 

)ָתַק"ש( כשהוא נכנס לעיר העתיקה אחרי ַזחַל"ם הפיקוד. קצין הקשר החטיבתי סגן 

עזרא אורני זוכר שזה היה ָתַק"ש שהגיע מיחידת הל"א,218 ועל כן הניח שהיה תק"ש 

חסימה. עזרא גם זכר שמפקד הצוות היה סמל שי שוהמי שהכיר בשירות הסדיר 

בהיותו מדריך מורס בבה"ד 7.

 ַחָּפ"ק חטיבה 55 באוגוסטה ויקטוריה:

 מימין, ַזחַל"ם הפיקוד של מוטה גור ומשמאלו – הנ"נ 

עם תיבת הקשר מיחידת הל"א.
המקור: באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. מס' תמונה 6200/1562, 

פורסם בעיתון "במחנה", סדרה 1; צילם מיכה ברעם.

יחידת הלוחמה האלקטרונית )ל"א(.  218
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לאחר תחקור ותיקי יחידת הל"א, נתברר שאומנם היו הָתַק"ש וצוותו מהיחידה, 

אך הָתַק"ש לא היה ָתַק"ש חסימה אלא ָתַק"ש שהיה בו ַמשדר וַמקלט בתחום הָת"ג 

ושימש ביחידה לניסויים. הָתַק"ש נשלח לפיקוד המרכז משום שלא היה מיועד להיכנס 

למלחמה, ולכן "נושל מנכסיו" בתקופת ההמתנה. שוהמי זוכר שנאמר לו להגיע לפיקוד 

המרכז, ומשם נשלח לחבור לַחָּפ"ק 55 ואיתו נכנס לעיר העתיקה, כדי לאפשר את 

כניסת הַחָּפ"ק לרשת הִמבצעים הפיקודית בָת"ג אם יהיו הפרעות או חסימת רשת 

הָתָג"ם. לא זכור לו שנעשה שימוש כלשהו בציוד שבתיבה.

עיטור מופת לרב"ט משה בר־נתן
לאות ולעדות כי רב"ט בר־נתן משה מ״א 198109 הראה אומץ לב הראוי לשמש מופת 

במלחמת ששת הימים. 

תיאור המעשה  

ביום 5 ביוני 1967, בירושלים, שימש רב"ט משה בר־נתן מש"ק 

קשר במחלקת המרגמות הגדודית. רב"ט משה בר־נתן קיים קשר 

בין המחלקה ליחידות המסתערות, כאשר שאר אנשי היחידה 

היו במחסה. 

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת לפי חוק 

העיטורים בצבא ההגנה לישראל.

ניסן תשל"ג, אפריל 1973 

רא"ל דוד אלעזר 

ראש המטה הכללי 
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החזית הסורית במלחמת ששת הימים
בפקודת ִמבצע "נחשונים" שפרסם ֲאַג"ם־ִמבצעים ב־4 ליוני 1967, נכתב בסעיף "רקע" 

בגזרת סוריה כלהלן: "א. הצבא הסורי ערוך במערך חירום. ב. כוח שריון מצוי בציר 

קּוֵנייטָרה-צומת ּבּוַטִמיַיה״. בסעיף "השיטה" נאמר: "פיקוד הצפון – 1. יגן בגזרתו לפי 

תוכנית "סדן". 2. יבצע מחטפים ואת תוכנית "פרגול" לאחר אישור ֲאַג"ם־הִמבצעים״.

לישראל לא היו מטרות מלחמה מוגדרות בחזית זו בפרוץ המלחמה, וצה"ל אמור 

היה להסתפק במגננה.

ב־5 ביוני, עם פרוץ המלחמה ולאחר פעילות אווירית סורית, אישר שר הביטחון 

את פעילות חיל האוויר נגד שדות התעופה הסוריים, ובהמשך לאחר אישור ראש 

הממשלה – גם את הפעלת חיל הים נגד ִנמלי סוריה – הכול בתנאי שלא לעבור את 

הגבול הבין־לאומי עם סוריה.

ב־7 ביוני הציע ראש הממשלה כי אחת ממטרות המלחמה תהא למצוא פתרון 

לבעיית מקורות הַּבנַיאס ותל ַעַזזיַאת. שר הביטחון הנחה את הרמטכ"ל שאין לחצות 

גבול בין־לאומי; חרף התנגדותו, "פעולה שלא תכלול כיבוש שטחים מעבר לגבול 

תיראה ככישלון".

ב־8 ביוני נועדה משלחת יישובי הצפון עם ראש הממשלה כדי להסביר לו שלא 

ייתכן שתסתיים המלחמה מבלי לפתור את הבעיה בחזית סוריה, ולהשאירם תחת 

אש הסורים גם לאחריה. אלוף פיקוד הצפון, אלוף דוד )"ָדדֹו"( אלעזר, נדרש לנושא, 

ואמר שאינו זקוק לתוספת כוחות ושאין הִמבצע כרוך באֵבדות קטלניות, והרמטכ"ל 

תומך בהערכתו.

ב־9 ביוני בשעה 07:00 הורה שר הביטחון ישירות לאלוף פיקוד הצפון לתקוף. ב־10 

בו נמשכה התקדמות כוחותינו לעומק רמת הגולן. ראש הממשלה ושר הביטחון הגיעו 

לַחָּפ"ק אלוף הפיקוד, ולנוכח סוגיית הזמן שנותר במערכה, הנחו את רא"ל אלעזר 

שבשעה 14:00 תיפסק פעילות חיל האוויר. אולם קרקעית ימשיך הפיקוד לפעול ולהביא 

עוד הישגים, ככל הניתן. צוותים מאנשי חטיבה 80, שהוקפצו קדימה בַמסוקים, הם 

שקבעו את קו הפסקת האש עם סוריה.



מפת הקרבות בחזית הסורית
המקור: ויקיפדיה, תחת הערך "מלחמת ששת הימים", נחלת הכלל.
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כוחות צה"ל וקציני הקשר בחזית הסורית

מפקד ָּפָצ"ן
קצין קשר ָּפָצ"ן
סגן ק' הקשר

פיקוד הצפון
אלוף דוד אלעזר

סא"ל הלל כרמלי
אהרון קיפניס

חטיבה
המפקד

ק' הקשר

2 מרחבית
אל"ם יהודה גביש

אילן רומן

3 מרחבית
סא"ל עמנואל שקד

גיורא שני

חטיבה
המפקד

ק' הקשר

8 שריון
אל"ם אברהם מנדלר

רס"ן יעקב זהבי

1 ִחי"ר
אל"ם יונה אפרת

סרן עדו רטן

חטיבה
המפקד

ק' הקשר

37 שריון
אל"ם אורי רום
רס"ן גדעון ניצן

45 שריון
סא"ל משה בר־כוכבא

רס"ן אלי ויסבלט

חטיבה
המפקד

ק' הקשר

80 צנחנים
סא"ל דני מט

רס"ן צבי אמיד

גדוד הקשר של פיקוד הצפון
ִמפקדת הפיקוד שכנה אז במצודת "ֵטַגרט"219 ונבנתה עבור המשטרה הבריטית במבואות 

ָנצַרת. בתקופת הכוננות הועברו מחצית מאנשי גדוד הקשר בצפת.220 ושם הוקם מוצב 

פיקוד לשליטה על רמת הגולן. בנצרת הוכנה מערכת לשליטה על כוחות העשויים לפעול 

בצפון השומרון. כשהחלה אש באזור ג'נין, הוקּפץ צוות הַחָּפ"ק שישב בכנען במסוק 

לנצרת, ואלוף הפיקוד, האלוף דוד אלעזר,221 יצא משם בַחָּפ"ק מזוחלם לאזור שבו 

התנהל הקרב של חטיבה 45, שהתפרסם מאוחר יותר כקרב על עמק דותן. קצין הקשר 

מבנה משטרה מבוצר מאלה שהוקמו בארץ ישראל בסוף שנות ה־30 של המאה העשרים לפי תוכניתו   219

של ַצ'ארלס ֵטַגרט, ששימש יועץ ממשלת המנדט לדיכוי הטרור הערבי.

לימים משכנה של ִמפקדת פיקוד הצפון.  220

לימים רמטכ"ל צה"ל במלחמת יום הכיפורים.  221
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הפיקודי סא"ל )לימים אל"ם( הלל כרמלי222 הפעיל מייד כששבו לנצרת "בהרמת מתג" 

כדבריו, את מערכת השליטה שהייתה מוכנה ושלטה בקשר טוב עד הכניסה לשכם.

כאשר כמעט התייאשו מהסיכוי לקבל את אישור שר הביטחון לתקוף את הסורים, 

הגיע האישור ב־9 ביוני בשעה 06:00, ובשעה 10:00 כבר פעל הָחָמ"ל הפיקודי. לדברי 

כרמלי, לא הייתה שום בעיה של קשר בכל המלחמה: "כל המערכות פעלו יוצא מן 

הכלל. זה היה משופשף שהמערכות והאנשים היו מתורגלים... ידעו כל נקודה מאין 

לאין יש קשר".

בריאיון שנערך עימו סיפר כרמלי, שבאפריל 1967 עזב הסמג"ד רס"ן )לימים סא"ל( 

גבי שריג223 שהתמנה למג"ד גדוד הקשר המטכ"לי, ורק חודש לאחר מכן הגיע במקומו 

רס"ן יואל הראל. כמה ימים לאחר הגעתו, עם תחילת תקופת ההמתנה, "נמשך" יואל 

חזרה לחטיבה 35, ולמעשה לא היה סמג"ד סדיר בגדוד בזמן ההמתנה והמלחמה. עוד 

מוסיף כרמלי, שבדומה לפיקוד המרכז הם ביקשו בתקופת ההמתנה למשוך מהם 

כוח אדם ואמצעים לטובת הדרום. הדבר הביא לידי עימות עם הַקשָר"ר כ"שסירבתי 

ושלחתי אותו אל אלוף הפיקוד". עוד סיפר כרמלי שבליל הסדר שקדם למלחמת ששת 

הלל כרמלי )2020-1926( – נולד בפולין, הגיע לארץ ישראל בשנת 1933 והחל את שירותו בגדנ"ע   222

)1944-1942(. התגייס בשנת 1947 בתפקיד ַמקלען וַקשר, ואלה היו תפקידיו: סגן קצין הקשר של 

חטיבת "עציוני" ב־1948; מפקד ַמקָמ"ר 7 )1950-1949(; סגן מפקד בסיס בשנת 1950; ַקטַל"ם 

צפון )1952-1950(.; קצין קשר מחוז 2 )1953-1952(; קצין הדואר )1954-1953(; ַקמַּב"ץ ָמַקשָר"ר 

)1956-1954(; רמ"ד האספקה )1958-1956(; ַקשָר"ח 35 )1961-1958(; רמ"ד התכנון )1965-1961(; 

מג"ד גדוד הקשר הארצי )1966־1965(; ַקשָר"א ״געש״ )1966(; ַמקַש"ּפ צפון במלחמת ששת הימים 

)1969-1966(. בשירות מילואים היה ַקשָר"א ״געש״ )1972-1969(; ַקשָר"א 143 במלחמת יום 

הכיפורים )1974-1972(; קצין קשר ֵגיסי במלחמת שלום הגליל )1985-1974(. להלל שישה אותות 

מערכות: ָעֶל"ה, העצמאות, סיני, ששת הימים, כיפורים, ֶשֶל"ג.

גבי שריג )רוזנצוייג( )2008-1928( – נולד בגרמניה, עלה לארץ ישראל בשנת 1935 והיה נוטר בשנת   223

1947. התגייס בפברואר 1948, ואלה היו תפקידיו: ַסמל קשר בגדוד 121 ובחטיבת "כרמלי" במלחמת 

השחרור )1949-1947(; ַקשָר"ג 21 )1950(; מַפקד ענף הקשר בבסיס האימונים בצפון )1950(; ַקשַר"ח 

"גולני" )1954-1952(; מפקד ענף בבה"ד 7 )1955-1954(; קצין קשר קווי )1957-1955( וסמג"ד בצפון 

)1958-1957(; קצין ָהָג"א )1960-1959(; מ"פ התקשורת בצפון )1963-1961(; מפקד קורס קציני 

קשר )1963(; סמג"ד 371 )1967-1964(; מג"ד הקשר המטכ"לי במלחמת ששת הימים )1969-1967(; 

ַקָת"ם )1977-1969( והיסטוריון ִחי"ק בשנים )1980-1970(; מ"מ מג"ד גדוד הקשר הארצי )1979(; 

מדריך בפּו"ם )1980-1979(. זכה בשמוָנה אותות מערכות: ההגנה, הִמשמר, העצמאות, סיני, ששת 

הימים, השרות הִמבצעי, ההתשה, יום הכיפורים. השתחרר מצה"ל בשנת 1980 בדרגת סא''ל.
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הימים נערך הֵסדר הפיקודי בגדוד 12 224 של חטיבת "גולני". האלוף גד נבון, שהיה אז 

הרב הפיקודי אמר לקראת הסיום: "בשנה הבאה בירושלים המשוחררת".

אלה היו קציני גדוד הקשר: מפקד הַמָּב"ק – רס"ן )לימים סא"ל( משה לב.225 

הסמג"ד – אהרון קיפניס; מ"פ קווית – סרן )לימים סא"ל( יצחק לשם;226 מ"פ ההפעלה – 

חיים פורת; מ"פ ההורדה – יוסי מרגלית; קצין הרדיו והביטחון – סגן )לימים סא"ל( 

דוד בר־צבי )בצראווי(;227 מ"פ הִמפקדה היה ירחמיאל יעקובי.

מפקד הגדוד, סא"ל מוסה קליין, נהרג ביום הראשון למלחמה בקרב על מוצב תל ַפאֶחר.  224

משה לב )2021-1933( – נולד בשנת 1933 בארץ ישראל והתגייס ב־1950. מתפקידיו: מדריך אלחוט   225

והאלחוטן הראשי בחטיבה 7 )1957-1951(; קצין אלחוט וביטחון ִגי"ש ופיקוד המרכז וקצין הדרכה 

בפיקוד הצפון )1967-1957(; סמג"ד הקשר המטכ"לי )1967(; רמ"ד ורע"ן הִמבצעים בָמַקשָר"ר 

במלחמת ההתשה; מג"ד קשר באוגדה 440 במלחמת יום הכיפורים; מג"ד קשר במרכז עד 1979. 

בשירות המילואים שימש ַקָת"ם בפיקוד המרכז במלחמת שלום הגליל.

יצחק לשם )אקשטיין( )2016-1936( – נולד בארץ ישראל והתגייס בשנת 1955 כטכנאי קשר בגדוד   226

ָחָת"ם. מתפקידיו: ק' קשר קווי בצפון )1961-1959(; ַקטַל"ם צפון )1964-1962(; מ"פ קווית בפיקוד 

הצפון במלחמת ששת הימים )1968-1964(; רמ"ד טכני ַמַע"ן )1968-1963(; רע"ן טכני תמסורת 

ומיתוג במלחמת יום הכיפורים )1977-1973(, תפקיד שמילא בשירות המילואים במלחמת שלום 

הגליל.

דוד בר־צבי )בצראווי( – נולד בשנת 1937 בירושלים והוא דור שישי והתגייס ב־1955. מתפקידיו:   227

אלחוטן מורס חטיבה 5 )1956-1955(; אלחוטן־הקשר הראשי בחטיבת הצנחנים )1963-1956(; 

קצין הקשר בביה"ס לצניחה )1964-1963(; רס"ר גדוד הקשר הארצי )1965-1964(; מ"פ הִמפקדה 

והשלישות וקצין הרדיו והביטחון בגדוד קשר ָּפָצ"ן במלחמת ששת הימים )1967-1965(; ַקשַר"ח 

"גולני" )1970-1967(1 קצין קשר בבה"ד 3; קצין ִמבצעים מיוחדים בָמַקחָצ"ר במינוי משנה 

)1972-1970(; סגן ַקשָר"א באוגדת "געש" במלחמת יום הכיפורים )1974-1972(; סגן ַמקַש"ּפ גדוד 

הקשר של ָּפָצ"ן )1975-1974(; קצין קשר הַקחָצ"ר )1978-1975(; מג"ד קשר ב"עוצבת האש" וקצין 

קשר ִמבצעים מיוחדים בָמַקחָצ"ר )1978-1975(. השתחרר בשנת 1978 בדרגת סא"ל. במילואים 

היה קצין קשר ָחָמ"ל בַמשָמ"ם )1990-1978(; פיתוח אנטנת ָת"ג הרשום על שמו.
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חטיבה 8
סגן אליעזר )"לייזר"( אברבנאל,228 שהיה במלחמת ששת הימים ַקשָר"ג גדוד 121 

בחטיבה 8, סיפר בריאיון שנערך עימו:

הגדוד בפיקודו של סא"ל אריה קרן כלל ַזחָל"ִמים ישנים וטנקי "ֶשרָמן" ֵאם־50 וציוד 

קשר ממשפחת GRC מאחר שבגדוד היו רק שני טכנֵאי קשר: "מה שלא עבד לא תוקן כי 

אין בגדוד ידע לתקנו והועבר לחטיבה". ב־7 ביוני עלו הטנקים של הגדוד עם גדוד 129 על 

זחלים לצפון. הַזחָל"מים הוסעו ברכבת עד נהרייה, ומשם – לנקודת הכינוס בֱאִליֶפֶלט 

)מדרום לראש פינה(.

בעלייה לרמה מטבריה היו לנו בעיות של קשר ושל חבירה עם כוחות שכנים כי לא 

קיבלנו ָהַק"ש מסודר. בדרך שמענו בקשר שמג"ד 129, סא"ל בירו, נפגע; מפקד הסיור 

רפי מוקדי שקיבל עליו פיקוד נהרג; וגם קצין הקשר של הגדוד, יובל ארצי נהרג. לבסוף 

המ"פ סגן נתי הורוביץ )גולן(229 פרץ קדימה בשני טנקים והודיע שהדרך לקּוֵניטַרה פנויה. 

המג"ד אריה קרן ראה שהמצב קשה והחליט לעלות על טנק למרות מחאות הַקשָר"ג 

שאמר לו שמהטנק לא תהיה לו שליטה כמו מַזחַל"ם הפיקוד.

רק לאחר כמה שעות לחימה הבין המג"ד שאינו יכול לשלוט על הגדוד וחזר לַזחַל"ם. 

אליעזר אברבנאל מסכם: "ללמדנו שאת המפקדים צריך לחייב שקודם השליטה בגדוד 
דרך מערכות הקשר, ולאו דווקא מהְצריח".230 לייזר זוכר שהרופא הגדודי נע בשני ַזחָל"מים 

ובהם פצועים ובליווי טנק לאחור לקראת שני ַמסוקים שנקראו לפינוי. הַמסוקים שהקדימו 

נחתו על גבעה סמוכה והחלו לקבל אש וכבר רצו לעזוב. ברם, לייזר רץ ֲאליהם ובידו 

מכשיר קשר נישא כשהוא מאיץ ברופא, מצד אחד, ומצד אחר הוא מתחנן לטייסים שלא 

לעזוב עד שיגיעו הַזחָל"מים והפצועים כדי להטיסם לבית החולים.

חטיבה 1 – "גולני"
פקודת הִמבצע לכיבוש רמת הגולן "ַמֶקֶבת", שיצאה מֲאַג"ם של פיקוד הצפון ב־8 ביוני 

1967, הורתה שיתקפו התקפת יום חטיבה 8 )שריון( וחטיבה 1 )"גולני"( כדי לכבוש את 

הגזרה בין תל ַחמַרה, תל ַעַזזיַאת, תל ַפאֶחר ומוצבי זעּוַרה. בסעיף "כוחות" ו"משימות" 

אליעזר )״לייזר״( אברבנאל – השתתף בִמבצע "ַחרגֹול", הקרוי גם פעולת ַתאֹוִפיק ב־31 בינואר   228

1960 כַקשָר"ג סדיר בגדוד 12 של "גולני". סיים שירות מילואים של 31 שנה כַקשַר"ח חטיבה 8.

על מעשה זה קיבל את עיטור הגבורה.  229

לימים תוכנן טנק פיקוד שכלל גם מכשיר SSB – מק־176 בתוכו.  230
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לחטיבה 1 נכתב: גדוד 12 בצירוף שתי פלוגות טנקים מגדוד 377 )חטיבה 37( יכבוש 

את תל ַפאֶחר. גדוד 51 יועד לכיבוש תל ַעַזזיַאת וגדוד 13 – את ַּבַחריַאת ואת ּבּורג' 
ַּבִּביל. ַקשַר"ח 1 היה אז סרן )לימים אל"ם( עדו רטן.231

ִמרשם הרדיו של חטיבת "גולני" שהכין ַקשַר"ח 1 לִמבצע "ַמֶקֶבת"
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ספריית ֶמרכז מורשת 

הקשר )ַמרָמ"ק( – באדיבות ארכיון צה''ל ומערכת הביטחון תיק676/74, 56.

1943 בארץ ישראל והתגייס ב־1961. מתפקידיו העיקריים: רע"ן ענף  עדו רטן – נולד בשנת   231

המפקדים בבה"ד 7 )1980-1978(; מג"ד הקשר המטכ"לי )1982-1980(; מג"ד קשר אוגדת "האש" 

בשנים )1983-1982(; מדריך קשר במכללות. השתחרר מצה"ל בשנת 1987 בדרגת אל"ם. בשירות 

המילואים, היה מבקר ִחי"ק במחלקת הבקרה )2003-1995(.
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עיטור המופת לטר"ש ניסים זעירא ז"ל
לאות ולעדות כי טר"ש ניסים זעירא סמי ז"ל מ״א 971684 הראה אומץ לב הראוי 

לשמש מופת במלחמת ששת הימים. 

תיאור המעשה  

ביום 7 ביוני 1967 שימש טוראי נסים זעירא ז"ל ַקשר בסוללת 

מרגמות כבדות. הסוללה ספגה אש נגד־סוללתית וקו הטלפון 

אליה נותק. טר"ש ניסים זעירא ז"ל קפץ תוך הפגזה ממחסהו 

ורץ לתקן את הקו. הוא נהרג מפגיעה ישירה, תוך כדי עבודתו. 

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת לפי חוק 

העיטורים בצבא ההגנה לישראל. 

ניסן תשל"ג, אפריל 1973 

רא"ל דוד אלעזר 

ראש המטה הכללי 
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עיטור המופת לטוראי משה קריטי
לאות ולעדות כי טוראי משה קריטי מ״א 335353 הראה אומץ לב הראוי לשמש מופת 

במלחמת ששת הימים. 

תיאור המעשה  

ביום 6 ביוני 1967 שרת טוראי משה קריטי כקשר ביחידת חי"ר, 

שהגנה על אשמורה. תוך כדי הפגזות ארטילריות וידא קיום קשר 

לעמדות, על ידי תיקון קווים שניזוקו, או על ידי העברת הודעות 

כרץ. כאשר הוסבו ליחידה אבדות מאש הארטילריה, התנדב 

לחילוץ, חבש פצועים ואף נפצע בפעילות זו. 

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת לפי חוק 

העיטורים בצבא ההגנה לישראל.

ניסן תשל"ג, אפריל 1973 

רא"ל דוד אלעזר 

ראש המטה הכללי 

אוגדת "געש"
ִמפקדת האוגדה, כשחזרה מהמרכז לצפון, החלה לרכז כוחות להתקפה בדרום הרמה. 

הדבר נעשה על ידי הצבת מחסום בפורייה ואיסוף כל כוח שנראה כמי שיכול להועיל 

לפעולה. מקבוצת פקודות בַחָּפ"ק שבפורייה יצאה פקודה לחטיבת הצנחנים בשעות 

הערב ולַקשַר"ח רס"ן צבי אמיד – לעלות לכיוון ַתאֹוִפיק. לקראת בוקר, כאשר לא 

הצליחה החטיבה להגיע לנקודת ההיערכות, בוטל הִמבצע, ורק למוחרת הועברו צוותי 

החטיבה אחר הצוהריים בפיקודו של אל"ם מוסא פלד, שהיה סגן מפקד האוגדה, 

לרמה בַמסוקים. אחרי היתקלות בכוח סורי בצומת ּבּוטֹוִמיַיה הוקפצו הצוותים 

קדימה – ו"מסמנים" את הגבול. בכוח השריון שעלה לבסוף לַתאֹוִפיק היו כשישה 

טנקי "ֶשרָמן" ֵאם־1 מגדוד השריון הפיקודי )ָגַש"ּפ(.

מפקד גדוד הקשר האוגדתי היה סא"ל ישראל עמית; סגנו – רס"ן יצחק לבנת; מ"פ 

קווית – אברהם וייס; מ"פ הפעלה – מנחם סלע; מ"פ ִמפקדה – אהוד בן נעים. קציני 

הקשר בחטיבות המרחביות בפיקוד היו: סרן אילן רומן – ַקשַר"ח 2, גיורא שני – ַקשַר"ח 3.
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ָמַקשר�"ר ויחידות הקשר המטכ"ליות 
במלחמת ששת הימים

יחידות הקשר המטכ"ליות במלחמה

להלן מפורטים חלק ממעשי אנשי יחידות הקשר וגופי הקשר המטכ"ליים שנשאו גם 

הם בעּולה של המלחמה.

מוצב הפיקוד העליון )ִמצֵּפ"ַע(

נציגות הַקשָר"ר בִמצֵּפ"ַע, שנפתחה עם תחילת תקופת ההמתנה, ב־17 מאי 1967, טיפלה 

בכל נושאי הארגון של מערכות הקשר הִמבצעיות והלוגיסטיות והייתה בקשר שוטף 

עם ֲאַג"ם־ִמבצעים ועם ָאָג"א תחזוקה. את הנציגות ניהלו הַקשָר"ר סא"ל משה ִגדרון 

ורע"ן הִמבצעים, סא"ל אורי מנהיים. נציג "אפולו"232 בִמצֵּפ"ַע היה סא"ל צבי נגאל.233 

באחריות פלוגת הִמצֵּפ"ַע בגדוד הקשר המטכ"לי הייתה, בין השאר, יכולת האזנה 

וכניסה גם לרשת הִמבצעים של פיקוד הדרום בָת"ג. כאשר הבין רע"ן הִמבצעים הֵחילי 

שיש קשיים ברשת )בין התחנות שהתרחקו זו מזו למרחק הגדול מטווח ההתפשטות 

של גלי הקרקע, אך לא הגיעו לטווח המינימלי של גלי רקיע( תיווך בין התחנות, וכך 

התאפשר הקשר עד להקמת תחנות הממסר בָתָג"ם.

"אפולו" היה שם הקוד לכל נושאי הלוחמה האלקטרונית שרוכזה בחיל.  232

צבי ִנגָאל )אנגל( – נולד בשנת 1923 באוסטרייה, עלה לארץ ישראל ב־1939. מתפקידיו: היה אתת   233

בגדנ"ע )1941-1939(; קשר ב"ההגנה" )1946-1941(; קשר בבריגדה היהודית במלחמת העולם השנייה 

)1948-1941(; ַקשָר"ג 12 ו־13 במלחמת העצמאות )1949-1948(; ַקשַר"ח "גולני" )1950-1949(; 

רמ"ד התכנון בָמַקשָר"ר )1954-1951(; סגן ַמקַש"ּפ וַמקַש"ּפ צפון )1958-1954(; רע"ן הִמבצעים 

)1959-1958(; מפקד יחידת הל"א )1967-1964(; נציג "אפולו" בִמצֵּפ"ַע במלחמת ששת הימים 

)1967(; השתתף במשלחת ַמשַהָּב"ט בארה"ב )1975-1970(; בשירות מילואים היה ַמלַא"ּפ צפון 

במלחמת יום הכיפורים. השתחרר מצה"ל בשנת 1970 בדרגת סא''ל.



260

100 שנות קשר – שער ה

גדוד הקשר המטכ"לי
גדוד הקשר המטכ"לי בפיקודו של סא"ל גבי שריג, ללא סמג"ד, "תפח" במלחמה 

לכ־800 חיילים. אלה פעלו בשש פלוגות ובַמָּב"ק )ֶמרכז בקרת קשר(. בראש הַמָּב"ק, 

שהיה למעשה ָחָמ"ל הגדוד, עמד רס"ן יצחק איש־הורביץ.234 פלוגת המטכ"ל בפיקודו 

של רס"ן שאול בר־לבב235 הייתה אחראית להפעלת ִמתקני התקשורת של המטכ"ל, 

הִמברקה וַמקָמ"ר 16 )ִמשרד קשר מרחבי( שהעביר במלחמה כ־18 אלף מברקים )3,000 

מהם מוצפנים( וכ־90 אלף דברי דואר "רשום", מקצתם בסיבובי דואר ובסיוע רצים 

מיוחדים. פלוגת ההפעלה או הרדיו בפיקודו של סרן ישראל שקד פוצלה לשלוש:

פלוגת הִמצֵּפ"ַע – בפיקוד רס"ן ניסים )"ניצ'קו"( ענבי236 הייתה אחראית לכל   •
התקשורת לִמצֵּפ"ַע ולהפעלת שני ִממסרים מוטסים במטוסי "נֹורד", שני מטוסי 

"דרור" לתיווך ולמסוק הרמטכ"ל ולתחנת הקצה במצפה רמון.

פלוגת "חנית", שהוקמה בהוראת שעה )אד־הוק(, הייתה בפיקודו של סרן דני   •
ברנד. היא כללה משרד קשר, טלפרינטר, ָּכ"ס וכמה ָרָק"שים עם ַמשדרי רדיו ָת"ג 

וָתָג"ם, שמוקמו בבנייני האוניברסיטה. מטרתה – הייתה להפעיל ִמצֵּפ"ַע חליפי 

)אלטרנטיבי( אם יהיה צורך בכך.

פלוגת הָקָס"א )קשר סיוע אוויר( – פעלה בפיקוד רס"ל יהושע לוסטיג.237 היא   •
"הורידה" לעוצבות הקדמיות 39 ניידות ָקָס"א,238 ואלה פעלו מול שש ִמרכזות 

במטכ"ל והעבירו בזמן המלחמה כ־430 מברקי ָקָס"א. הפלוגה הטכנית בפיקודו 

יצחק איש־הורוביץ – מראשוני "תדיראן", ולימים מנכ"ל משרד התקשורת.  234

שאול בר־לבב )2000-1921( – נולד בדרום אפריקה ושירת בה בתפקיד ַצָּפ"ן בגדוד קשר דיוויזיוני   235

במלחמת העולם השנייה )1945-1940(. עלה ארצה בשנת 1947 ואלה תפקידיו: ייצר כתבי סתר 

עבור שירות הקשר )1948-1949(; שימש קצין ביטחון ומודיעין )1950(; בִחי"ק ייסד את מערך 

אבטחת המידע בצה"ל )1953-1948(; היה מפקד ַתַח"ל )1955-1953( ומפקד פלוגת הקשר המטכ"לי 

במלחמת סיני )1956-1955(.

ניסים ענבי )"ניצקו"( )2006-1927( – הוכר כ"אסיר ציון" בגלל מאסרו כחבר ֶלִח"י בכלא הבריטי   236

בתקופת המנדט. הוא בוגר מחלקה 4 בבה"ד 7 והיה מפקד פלוגת הקשר המטכ"לית )1956-1954(. 

השתחרר מצה"ל בשנת 1957 בדרגת רס"ן, ושירת במילואים עד שנת 1975.

מ"פ הָקָס"א לא היה בארץ, ורס"ל לוסטיג מּונה כממלא מקום. לאחר המלחמה הועלה לדרגת סגן.  237

בָרָק"שים )כ־22 ָרָק"ֵשי־190 ע"ג ַזחַל"ם ו־15 ָרָק"ֵשי־180 ע"ג נ"נ(. היה מק־193 בתחום ִתדרי הָת"ג,   238

שפעל מול רכזות במטכ"ל, במורס. מול המטוסים שהגיעו לסייע הופעלו מכשירי מק־522 או מק־71 

בָתָא"ג.
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של רס"ן )לימים אל"ם( שמעון רביב,239 הייתה אחראית להפעלת מרכז השידור 

ָת"ג ב"שורה", שמונה ַמשדרי ע"ג )עוצמה גבוהה( שמוקמו במנהרה באצטדיון רמת 

גן וכמה ַמשדרי ע"ג )עוצמה גבוה( ביחידת הל"א. באחריות הפלוגה היו גם בית 

ָתָג"ם אולפן גלי צה"ל240 ביפו ואולפן החירום שהוקם בבית החייל בת"א וַמשדר 

גלי צה"ל בשורה. הקצין הטכני של ָגָל"ץ היה בח"ק יעקב בראל, ומ"פ הִמפקדה 

היה סרן אברהם גולדשטיין שגם ניהל את הִמשרד הלוגיסטי בגדוד.
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ִמבנה גדוד הקשר המטכ"לי "צמרת" במלחמת ששת הימים
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.

שמעון רביב )ביברמן( )2006-1935( – נולד בארץ ישראל והתגייס ב־1954. מתפקידיו: הדריך בגדנ"ע   239

פיקוד הצפון )1957-1954(; מפקד ָּבַצ"ּפ צפון )1963-1960(; קצין טכני בפיקוד הצפון )1967-1964(; קצין 

טכני בגדוד הקשר המטכ"לי במלחמת ששת הימים )1969-1967(; הרמ"ד הטכני )1972-1969(; רע"ן 

טכני מ"א )1977-1972(; מפקד ָמָש"א־קשר )1982-1977(. השתחרר מצה"ל בשנת 1982 בדרגת אל״ם.

הפיקוד והתכנים של התחנה היו באחריות חיל החינוך. חיל הקשר היה אחראי טכנית לַמשדרים   240

ולתפעול האולפנים.
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תג שרוול של גדוד הקשר המטכ"לי 

גדוד הקשר הארצי
גדוד הקשר הארצי241 בפיקודו של סא"ל הלל באומפלד242 ושל מ"פ הִמפקדה סרן שמואל 

וייצמן החזיק ברשותו את רוב עתודות רכבי הקשר של ִחי"ק, ואלה "הורדו" בתקופת 

ההמתנה לפיקודים המרחביים וליחידות מיוחדות, כלהלן: פלוגת התקשורת בפיקוד סגן 

)לימים סא"ל( יוסי שדה243 הורידה שני עורקי ָגָד"ם244 )גלים דצימטריים( על צוותיהם 

לפיקוד הדרום245 ועורק עם צוות נוסף לפיקוד הצפון.246 עורק הָגָד"ם הרביעי שימש לניסויים 

ולשיפור מקום העורקים שהמשיכו לתת שירות אחרי המלחמה עד שפריסת המערכת הנייחת 

ייתרה אותם. ארבעה ָרָק"שי ָצ"ן ו־13 צוותי ָצ"ן הורדו כתגבור לפיקודים המרחביים.

פלוגת הקוונים הורידה לִמפקדת הכוחות המוצנחים שמונה צוותים )ארבעה קוונים 

בכל צוות(, חמישה צוותים לִמפקדת הכוחות המוצנחים, ושלושה צוותים סופחו לגדוד 

הקשר המטכ"לי כמלווי סיבובי הדואר.

הגדוד שימש יחידת הניסויים של ָמַקשָר"ר לבדיקת ציוד ומערכות ולִמבצעים מיוחדים כלל־  241

צה"ליים.

הלל באומפלד )1978-1928( – הקים את ַמחלקת הקשר בגדוד 890 )צנחנים( ב־1954; היה ראש   242

ַמָּכ"א 4 )כ"א( ב־1961; רמ"ד תורת ִחי"ק ב־1966; מג"ד הקשר הארצי במלחמת ששת הימים. 

השתחרר מצה"ל בשנת 1969 בדרגת אל"ם.

יוסי שדה )2020-1946( – רמ"ד ָצ"ן בבה"ד 7 )1967-1966(; מ"פ תקשורת בגדוד הקשר הארצי   243

1971-1967; ע' רע"ן המערכות הסטטיות; ַקטַל"ם מרכז )1977-1975(; ַקטַל"ם המטכ"ל )1979-1977(. 

השתחרר בדרגת סא"ל.

עורק ָגָד"ם ראשון הופעל ִמבצעית בינואר 1964 בזמן ביקור האּפיפיור במגידו.  244

עורק אחד בציר ִשבטה-טרת אּום בסיס-ַג'ַּבל ִליּבִני, ואחד – קציעות-ֵשייח' זוויד-ֶאל־ַעִריש.  245

העורק הופעל בין הר כנען-תל ַאּבּו נידה-קּוֵניטַרה.  246
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פלוגת הרדיו בפיקודו של סגן )לימים סא"ל( שמעון סגל247 הפעילה כארבעים ָרָק"שים, 

כולל המיועדים להטסה ולנחיתה מהים. רובם פעלו בִרשתות הקשר המטכ"ליות. בשל 

הפיזור הרב הקפידה ִמפקדת הגדוד על רישום השיבוץ הקרבי והתגברה על הבעיות 

הלוגיסטיות הרבות בחזיתות ובגבולות החדשים.

יחידת הלוחמה האלקטרונית

היחידה הפעילה חוסמים מָרָק"שי ָת"ג עוצמה גבוהה לחסימת רשתות בין־ערביות. 

החוסמים בוקרו דרך קווי דואר מחדר הבקרה. ִמספר ַמשדרי ע"ג )עוצמה גבוהה( אף 

הופעלו לטובת גדוד הקשר המטכ"לי.

חסימה מוטסת

רס"ן יעקב שכטר מסר עדות כתובה לַמרָמ"ק באוקטובר 2019 בעניין שירותו בגדוד 

ל"א, שכללה גם את מלחמת ששת הימים. 

כשבוע לפני המלחמה אולתר בהנחיית הקצין הטכני, רס"ן )לימים סא"ל( אגון רון,248 

 Rמטוס "ָדקֹוָטה" לחסימה בו־זמנית של כל תחום התדרים של מכשיר הקשר הרוסי 113־

)22.375-20 מה"ץ(, שהיה מכשיר הקשר העיקרי של השריון המצרי והסורי. אני זוכר 

שהותקנו 12 מכשירי חסימה מוטסים249 במטוס "ָדקֹוָטה" וחוברו לאנטנות שהותקנו משני 

צידי המטוס. המטוס עם צוות בפיקודו של סרן יעקב שכטר הופעל ביום הרביעי למלחמה 

נגד ִרשתות הקשר של דיוויזיה 4, שאמורה הייתה לבצע את התקפת הנגד המצרית בסיני.

שמעון סגל – נולד בשנת 1945 בארץ ישראל והתגייס ב־1963. מתפקדיו: מ"פ אלחוט וקצין הֲאַג"ם   247

בגדוד הקשר הארצי )1972-1964(; קצין הקשר בַחָּפ"ק שר הביטחון בששת הימים; ַקשָר"ח 275 

)1973-1972(; קצין הֲאַג"ם בגדוד קשר ָּפָד"ם במלחמת יום הכיפורים; סמג"ד הקשר המטכ"לי 

)1975-1974(. במילואים היה קצין קשר אֹוגָמ"ר "אדום" )1982-1975(; ַקלָא"ג בַגיס הצפוני במלחמת 

שלום הגליל )1982(. השתחרר מצה"ל בשנת 1975 בדרגת סא"ל.

אגון רון )1998-1925( – מתפקידיו: הקצין הטכני של יחידת הל"א; רע"ן המערכות המיוחדות   248

)ל"א(; בסיום מלחמת סיני )1956( הפעיל תחנת חובבים 4X5 RE ממרחבי סיני; זכה בפרס ביְטחון 

ישראל לשנת 1976 על פיתוח השמר־טף )מכשיר ָנָל"א(. השתחרר מצה"ל בשנת 1974 בדרגת סא"ל.

המכשירים, כנראה מדגם ARQ-1, מעודפי מלחמת העולם השנייה פעלו בתחום 50-14 מה"ץ   249

ובהספק של כ־20 ואט, העלו אבק במחסן היחידה לאחר שנבדקו ולא התאימו לחסימה קרקעית 

מנגד.
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אנשי היחידה זוקפים לזכותם חלק נכבד מאי־יכולת הדיוויזיה אפילו להתארגן למתקפה. 

על מעלות החסימה כתב להלן רס"ן יעקב שכטר.

באזור ִּביר ַגפַגַפה-רפידים התרכזו כוחות שריון גדולים של המצרים ושל צה"ל לקראת 

קרב שריון גדול של מאות טנקים. כשהגענו בטיסה אל אזור הקרב, חגנו מעליו במעגלים 

בגובה של 3,000 רגל )כאלף מטר( ומסיבות בטיחות גם חגרנו ַמצנחים. הפעלתי את 

מערכות החסימה ומבעד לחלונות המטוס צפינו במהלך הקרב. יכולנו לראות בזמן אמת 

את ההשפעה של חסימת הקשר בין הטנקים על המערך המצרי. אפשר היה לראות בבירור 

שאמצעי החסימה שהיו במטוס לא ִאפשרו לחיילי השריון המצריים לקבל ולהעביר 

פקודות ומידע בין הטנקים של המפקדים לבין החיילים הלוחמים בטנקים האחרים כי 

הם נעו באי־סדר מוחלט.

במצב זה לא הצליחו המצרים לנהל את הקרב, והדבר הפתיע מאוד את צוותי הטנקים 

שלנו שלא ידעו כמובן על החסימה. בתוך זמן קצר הוכרע הקרב בניצחון לצה"ל. כמו 

כן, במהלך הפעילות, החל לעלות עשן מאחד המכשירים החוסמים. אין חולקים על כך 

שעשן במטוס זה אירוע לא נעים שלא לומר מסוכן. פעלתי בזריזות ובקור רוח, חתכתי 

בפלייר את ֶּכֶבל המתח )28 וולט( של המכשיר התקול, הפעלתי במקומו מכשיר ֲעתּודי 

]רזרבי[ והמשכתי במשימה.

הפעילות ארכה כשעה, ולפתע הופיעו שני מטוסי קרב מצריים מסוג "מיג 19" שטסו 

לכיווננו. המצב לא היה נעים. הם התקרבו לעבר מטוס ה"ָדקֹוָטה" במטרה ברורה ליירטו. 

ממערך הבקרה של חיל האוויר דיווחו לטייס כי מתקרבים אלינו שני מטוסי אויב. הטייס 

השיב לבקרה בקור רוח: "קשר עין" שפירושו בשפת הטייסים, "אני רואה אותם". 

מטוסי ה"ָדקֹוָטה" היו מאוד איטיים, וללא חימוש, ומול מטוסי קרב סילוניים חדישים 

וחמושים, זה קרב אבוד מראש. כל אחד מאנשי הצוות, כולל אותי, היינו מוכנים לצנוח 

במקרה של פגיעה במטוס.

בתקרה של מטוס ה"ָדקֹוָטה" היו כיפות זכוכית שקופות, ודרכן יכולנו לעקוב אחר 

מהלכי המטוסים המצריים ולדווח לטייס היכן הם. למזלנו, הטייסים המצרים לא היו 

מיומנים דיים, ועד שביצעו הקפה כדי להגיע אלינו מאחור וניסו לירות עלינו, צלל טייס 

ה"ָדקֹוָטה" מגובה של אלף מטר עד כמעט לנגיעה בקרקע, פתח מדפים והוציא גלגלי נחיתה 

כהכנה לנחיתת אונס. הוא טס בזגזגים בתוך ואדי והצליח להתחמק מהם, ולא נפגע אף 

לא מכדור אחד. לאחר כמה דקות שנראו כמו נצח, כשהמטוסים המצריים מנסים ללא 
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הצלחה ל"התיישר" מאחורי ה"ָדקֹוָטה" ולירות עלינו, ראינו שהם משנים כיוּון ונמלטים. 
מאוחר יותר התברר לנו ששני מטוסי "מיָראז'" רדפו אחריהם ויירטו אותם.250

מטוס הל"א עם צוות בפיקודו של סגן יוסי לינהרט, לפי פ"מ )פקודת משימה( בכתב 

ידו של רס"ן אגון רון, שהיה נציג "אפולו" בִמצֵּפ"ַע בזמן המלחמה, ביצע עוד שתי 

טיסות לחסימת ִרשתות השריון הסוריות בשישי ובשבת ב־10-9 ליוני.

פקודת הִמבצע לחסימת ִרשתות קשר ברמת הגולן בכתב ידו של רס"ן אגון רון
המקור: באדיבות יוסי לינהרט.

שיחת ַנאֶס'ר חוסיין
את שיחת ַנאֶס'ר־חוסיין קלטו ביחידה האלחוטן רפי אפטר והאלחוטן הראשי רס"ר 

)לימים סא"ל( עזרא קלסדי.251 השיחה ָנַסָּבה על תיאום הלחימה בין ַנאֶס'ר, נשיא 

מצַרים, לחוסיין, מלך ירדן. אנשי חדר הבקרה, כשביקשו אישור לחסום אותה, החליט 

ַקמַּב"ץ היחידה, רס"ן )לימים אל"ם( פתחיה פייג,252 שחשוב יותר להקליטה מלחסום 

סיפורו של טייס המטוס, סא"ל שולי נאור, פורסם בביטאון חיל האוויר גיליון 146 )1 באוגוסט   250

.)2002

עזרא קלסדי סגן ַקשָר"א 90, מפקד קורס קציני קשר. לימים סא"ל, רע"ן הקשר לִמבצעים הראשון   251

בחיל הים, ששם השתתף במלחמת שלום הגליל.

פתחיה פייג )2020-1928( – נולד בצ'כוסלובקיה, למד קורס אלחוטנים בַמרֵסיי )1946( ועלה   252

לארץ ישראל כ"גדעוני" בספינה "מדינת היהודים" בשנת 1947. התגייס בפברואר 1948, ואלה היו 

תפקידיו: אלחוטן ראשי בחטיבת "יפתח", במטה הַּפלָמ"ח, בחזית ד, בחטיבה 8 ובמחוז הגליל עד 

1949; התגייס מחדש והיה אלחוטן ָקָס"א ומ"מ קצין אלחוט וביטחון בפיקוד הצפון )1952(; קצין 
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אותה. את השיחה הקליט גם נציג יחידת ההאזנה של ָאָמ"ן שהיה בחדר, וזה יצא מייד 

עם ההקלטה ליחידתו.253 תוכן השיחה פורסם בתקשורת עוד באותו יום בהנחיית שר 

הביטחון, משה דיין, למרות התנגדותו של ראש ָאָמ"ן, אלוף אהרון יריב.

יחידות ִחי"ק נוספות

יחידת ִחי"ק לביְטחון קשר

היחידה בפיקודו של בח"ק זיגמונט )"זיגי"( מנדל254 )שנקראה "הזיגייה"(255 הייתה 

ממונה על הכנה, על הדפסה ועל הפצה של ַמפתחות הצפנה, קודים וִמלקודים לכל 

יחידות צה"ל ומערכת הביטחון. עקב הדרישות והשינויים הרבים בכפיפות יחידות, 

בתקופת ההמתנה, נאלצה היחידה לעבוד בשלוש ִמשמרות. ראש חוליית פיקוח הָּכ"ס, 

רס"ן )לימים סא"ל( מרדכי פופר,256 זוכר שנאלץ להגיע מצויד בארגז ביטחון לכל 

יחידה שעברה מאוגדה לאוגדה, או מפיקוד לפיקוד או מגזרה לגזרה, ולהחליף לה 

את ַמפתחות ההצפנה והִמלקוד. תפוצת דפי קוד שבועיים הגיעה ִמספרם מ־1,560 

אלחוט וביטחון )1955-1953(; מפקד ענף האלחוט בבה"ד 7; מ"מ מפקד במלחמת סיני )1957-1955(; 

קצין אלחוט וביטחון בצפון )1958-1957(; ַקמָּב"ץ 374 )1968-1959(; מג"ד ל"א )1970-1968( ומפקד 

ַתַח"ל )1980-1970(. השתחרר מצה"ל בשנת 1980 בדרגת אל"ם. לאחר שחרורו היה אחראי לבינוי 

ב"מוסד" עד 1990. לפתחיה תשעה אותות מערכות: העצמאות, סיני, ששת הימים, ההתשה, יום 

הכיפורים, ֶשֶל"ג, ָעֶל"ה, "ההגנה", השירות הִמבצעי. 

אנשי יחידת ההאזנה טענו שהשיחה נקלטה בו־זמנית גם ביחידתם.  253

זיגמונט )"זיגי"( מנדל )2015-1928( – נולד בפולין ועלה לארץ ישראל ב־1943. היה בגדנ"ע )1944(   254

ושירת בתפקיד קוון שדה בצבא בריטניה )1945(; שימש לוחם וקשר בגדוד ה־2 של הַּפלָמ"ח 

)1948-1947( וקצין קשר בגדוד השלישי )1948(; התגייס במרץ 1948, ואלה היו תפקידיו: סגן 

הַקשָר"ח בחטיבת ה"נגב"; קצין קשר גדוד 7 )1950-1948(; רס"ל רמ"ד ָּכ"ס בָמַקשָר"ר בשנים 

)1952-1950(; בהיותו עובד צה"ל בדרגת ָּבָח"ק, סגן מפקד ַמחלקת המודיעין והביטחון )1953(; 

מפקד ִחי"ק 387 בשנים )1968-1954(; רע"ן ביְטחון מערכות הקשר )1976-1968(; במחלקת ָתָא"ט 

– ַקַמ"ּב הצפנה, ניתוח מערכות ורע"ן. זכה בפרס הַקשָר"ר לחשיבה יוצרת על מפעל חיים בנושא 

מיסוד ביְטחון התקשורת בצה"ל. השתחרר מצה"ל בשנת 1933, בדרגות ָּבָח"ק וסא"ל.

"טופז" היה הכינוי הרשמי של היחידה. הכינוי העממי היה "זיגייה" על שם "זיגי", שקורותיו   255

לעיל.

סא"ל מרדכי פופר החל את תפקידו ביחידה בחוליית פיקוח ָּכ"ס; היה רמ"ד בענף ביְטחון מערכות   256

הקשר ומפקד "טופז" )1982-1978(.



ָמַקשָר"ר ויחידות הקשר המטכ"ליות במלחמת ששת הימים

267

בשנת 1966/7 לכ־40 אלף בשנת 1972. וִמספר החיילים ביחידה עלה מעשרות בשנת 

1966 למאות בשנת 1972.

יחידת הדואר הצבאי
יחידת הדואר הצבאי של צה"ל בפיקודו של סא"ל זאב בן־יעקב העבירה דרך הַמקָמ"רים 

כמיליון מכתבים בין החיילים למשפחותיהם וכ־160 אלף חבילות שנשלחו לחיילים. 

בין יחידות צה"ל הועברו דרך רשת הַמקָמ"רים, בין היתר, כ־8,000 מברקים וכ־90 

אלף דברי דואר רשום. בפברואר 1969 הוקם ברפידים ַמקָמ"ר 10.

בסיס להחסנת ציוד קשר
בסיס ההחסנה לציוד קשר בפיקודו של רס"ן שלום קרדי ביצע בתקופת ההמתנה 

ובמלחמה כ־42 אלף פעולות ניפוק,257 ובַמצֵּבריית הבסיס "הורטבו" בזמן ההמתנה 

כ־500 מצברים "יבשים".258 המצברים יועדו להתקנה בכלי רכב מגויסים שברובם 

מערכת החשמל הייתה של 6 וולט.259 המצברים היבשים "הורטבו" גם בָּבַצ"ּפים.

בתי מלאכה בסיסיים
ב.מ.ב )בתי מלאכה בסיסיים( ִחי"ק260 היה ֶמרכז האחזקה בדרג ד, דרג שהיה ממונה 

על שיקום כל ציוד הקשר והאלקטרוניקה של ִחי"ק וֵחילות השדה האחרים. בתקופת 

ההמתנה ובמלחמה שירתו בֶמרכז כ־480 חיילים ואזרחים עובדי צה"ל )אע"צ(, ואלה 

עבדו בשלוש ִמשמרות. הֶמרכז עסק, בין היתר, באחזקת טילי הנ"ט ֵאס־ֵאס 11 שהיו 

בָחָת"ם, ולאחר המלחמה מייד שיקם את טילי הנ"ט "ָשָמל" מתוצרת ברית המועצות 

שנלקחו שלל במלחמה. מפקד המרכז בששת המים היה סא"ל זאב לברן )1971-1966(; 

סגן המפקד – רס"ן )לימים סא"ל( מרדכי גביש )גלוזמן(;261 וקצין העבודות – רס"ן 

)לימים אל"ם( יוסף )"יוסקה"( ברנע.

ברגיעה בוצעו כ־6,000 פעולות בחודש.  257

ה"הרטבה" נעשתה על ידי מילוי חומצה גופריתית בכל אחד משלושת תאי המצבר.  258

רוב מכשירי הקשר פעלו במתח של 12 וולט, ולכן היה צורך בהתקנת חיצונית של שני מצברים של   259

6 וולט.

ב.מ.ב 398 הועבר לָאָג"א ביולי 1966. ב־1968 שונה שמו לָמָש"א )ֶמרכז שיקום ואחזקה( קשר.  260

מרדכי גביש )גלוזמן( – נולד בשנת 1934 בארץ ישראל והתגייס בשנת 1953. מתפקידיו: היה   261

קצין קשר מרחב אילת )1956-1955(; מ"מ ַקָצ"ק בַגיס )1957-1956(; מפקד ָּבַצ"ּפ צפון בשנים 
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ענף המערכות הסטטיות )ַענָמ"ס(

ענף המערכות הנייחות שבראשו עמד סא"ל )לימים אל"ם( אברהם זינגר262 בעזרת יחידות 

המרחביות )ַקטָל"ם – קצין טלפונים מרחבי( הכפופות לו, הפעיל את ִרשתות הַנָּפ"קים,263 

סיפק קווים לשדות התעופה לשם פריסות חירום של סוללות טילי הנ"מ ולִרשתות ִמצפים.264 

בסה"כ היו כ־110 אלף ק"מ265 של קווים פיזיים. בזמן ההמתנה גם קידם הורדות דואר 

בקרבת הגבול. עם כיבוש רמת הגולן, השמיש ַענָמ"ס שלושה צירי ֶּכֶבל סוריים ואת הִמרכזת 

שהייתה בקּוֵניטַרה וחיברם דרך גדות לצומת הקשר בראש פינה. ביהודה ושומרון קּושר שדה 

התעופה בעטרות בעזרת ֶּכֶבל פלסטיק למעבר ַמנֶדלָּבאּום, ומשם – לִמפקדת חיל האוויר. 

ִמפקדות צה"ל בשכם, בג'יפתליק, בחברון וברמאללה קושרו לִמפקדת הממשל הצבאי 

בַכבֵלי פלסטיק עיליים. ברצועת עזה הונח ֶּכֶבל פלסטיק עילי בין מחסום ארז לִמפקדת 

צה"ל שהשתכנה בבניין המשטרה. ניסיונות לשקם את הטור העילי עזה-ֶאל־ַעִריש בעזרת 

עובדי דואר עזה – לא צלחו כי חוטי הנחושת נגנבו לפרקים.

אלה היו מפקדי יחידות הַקטָל"ם במלחמת ששת הימים: ַקטַל"ם מטכ"ל – רס"ן 

)לימים סא"ל( שרגא ארד;266 ַקטַל"ם דרום – רס"ן )לימים סא"ל( שאול קושט; ַקטַל"ם 

מרכז – סרן )לימים אל"ם( פנחס כץ, ַקטַל"ם צפון – מיכה גרסטל.

)1959-1957(; משוחרר )1961-1959(; רמ"ד ההנדסה, מפקד מחלקה אלקטרומכנית; וסגן מפקד 

הָמָש"א בששת הימים )1971-1963(; רע"ן הניהול השוטף בָיָעָנ"א )1972-1971(; רע"ן השיטות 

במטכ"ל ָאָג"א )1974-1973(; רע"ן הַמחשבים בָמַקתָמ"ר )1976-1974(. השתחרר מצה"ל בשנת 

1977 בדרגת סא"ל. במילואים שימש עוזר מפקד ָמָש"א־קשר )1988-1977(.

אברהם זינגר )1986-1914( – נולד בפולין, עלה לארץ ישראל בשנת 1934 והיה ב"ההגנה" לפני   262

קום המדינה. התגייס ב־1948, ואלה עיקר תפקידיו: ראש מחלקת הטלפונים בחזית הצפון )1948(; 

ראש ְמדור הטלפונים הארצי בענף הִמבצעים מ־1949; ַקָט"א )קצין טלפונים ארצי( בשנת 1952; 

ראש ענף המערכות הנייחות משנת 1958; עוזר הַקשָר"ר למערכות נייחות בשנים )1978-1971(; 

השתחרר מצה"ל בשנת 1978 בדרגת אל"ם.

ַנָּפ"ק הוא נקודת פיקוח ֶהיסעים. הם הותקנו בצומתי הכבישים וקושרו טלפונית לִמרכזת הֶהיסעים.   263

במטכ"ל שימשו את שוטרי המשטרה הצבאית להסדרת התנועה.

הִמצפים היו ממוקמים לאורך גבולות המדינה בֲאזורים שלא כיסו מכ"מים של חיל האוויר. שם   264

ישבו צופי אוויר כדי להתריע על הופעת מטוסי האויב.

לפני תחילת הכוננות עמדו לרשות צה"ל כ־44 אלף ק"מ קו לטלפוניה ולטלגרפיה.  265

שרגא ארד )אוסטרייך( )2018-1931( – נולד בפולין ועלה לארץ ישראל בשנת 1935. אלה היו עיקרי   266

תפקידיו: שימש מ"כ ב"ההגנה" )1948-1946(; למד בקורס אלחוטנים ביולי 1948 והיה אלחוטן 
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ענף הִמבצעים
בענף הִמבצעים היו שלושה מדורים: ְמדור הִמבצעים בראשותו של רס"ן )לימים סא"ל( 

חיים אריגי; ְמדור הביטחון בראשות רס"ן אהרון עופר; ומדור התקשורת בראשות 

רס"ן יעקב בעל־שם )ָיֵב"ש(. ראש הענף סא"ל אורי מן היה עם הַקשָר"ר בִמצֵּפ"ַע, 

ושם תיאמו את פעילות ִחי"ק מול ֲאַג"ם־הִמבצעים ושאר זרועות צה"ל. ָיֵב"ש שעמד 

בראש הָחָמ"ל הֵחילי תיאם את פעילות שאר ענפי הִמפקדה. שאר אנשי ענף הִמבצעים 

עסקו בעיקר בהקצאת תדרים ובחומרי ָּכ"ס ליחידות ששיוכן או אזור פעילותן שונה.

"גיוס" משתלמים למלחמת ששת הימים
אנשי ִחי"ק, שהיו בלימודים מטעם הצבא, "גויסו" אף הם בתקופת ההמתנה – להצבות 

החירום שלהם או להשלמת תקנים ביחידות השונות. ביניהם היו רס"ן )לימים אל"ם( 

נחום עמינדב מזרחי ַקשַר"ח חטיבה 10; סמ"ר )לימים אל"ם( דני רוזן שחזר לפיקוד 

המרכז ופתר את רוב בעיות הטכניות במוצב הפיקוד; סגן )לימים סא"ל( חיים בן־צבי267 

שסופח לפלוגה הקווית בפיקוד הדרום וסגן )לימים אל"ם( אהוד בן־דור,268 שחזר לגדוד 

הקשר הארצי ונשלח משם להיות קצין הקשר של שדה תעופה קדמי, שהיה מיועד 

להטיס את חטיבת הצנחנים לצניחה מדרום לֶאל־ַעִריש. לאחר מכן נשלח לפיקוד הדרום 

למטב את מקומם של שני עורקי הָגָד"ם שהמשיכו לשרת את היחידות שנפרסו בסיני 

עד להקמת המערכת הנייחת.

במטה חזית הדרום; הַקשר הראשי בגדוד קשר ָּפָד"ם )1950(; לאחר קורס קצינים קצין אלחוט 

וביטחון בפיקוד הדרום )1952(; קצין קשר במרחב אילת )1953(; קצין אלחוט וביטחון בפיקוד 

הצפון )1954(; ַקטַל"ם צפון )1959-1957(; ַקשַר"ח "גולני" בפעולת נּוֵקייב )1960-1959(; ַקשָר"ח 

7 )1962-1961(; ְקצין הדרכה וסמג"ד בגדוד הקשר בַגיס )1963-1962(; ַקטַל"ם מטכ"ל במלחמת 

ששת הימים ובמלחמת ההתשה )1966-1964(; ַקַמ"ּב )קצין מטה בכיר( בַענָמ"ס ַקַמ"ּב בענף מערכות 

)1976-1972(. השתחרר מצה"ל בשנת 1976 בדרגת סא"ל.

כרע"ן המערכות האלקטרוניות ורע"ן הקשר בָאָמ"ן.  267

אהוד בן־דור – נולד בשנת 1943 בארץ ישראל והתגייס בשנת 1961. מתפקידיו: מ"פ התקשורת   268

בגדוד הארצי )1964-1963(; הוזעק מלימודים במלחמת ששת הימים לגדוד הארצי )1967(; רמ"ד 

הנדסת החרושת וקצין העבודות בָמָש"א־קשר )1974-1968(; קצין הֲאַג"ם וסגן מפקד ֶמרכז 

הל"א )1977-1974(; סגן ַמקָשַא"ּפ דרום בִמבצע "רמון" )1981-1979(; מפקד ֶמרכז הל"א בֶשֶל"ג 

)1983-1981(; רמ"ח ָתָא"ט וראש מיזם "אבן יקרה" )1987-1984(. השתחרר בשנת 1988 בדרגת 

אל"ם.
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הקמת אתרי שליטה

עקב הגידול במרחב השליטה הוקמו בשעת המלחמה ומייד אחריה אתרי שליטה 

וִממסור במקומות האלה: פיקוד הדרום הקים אתרי שליטה בהר קרן בנגב ובַג'ַּבל 

ַיַעֶלק )בספטמבר 1967( בֶמרכז סיני;269 פיקוד המרכז הקים אתר שליטה בבעל חצור 

ובהר גריזים )בספטמבר 1967(; פיקוד הצפון הקים אתרי שליטה בחרמון270 ובהר 

אביטל. את לוחות הניתוב ואת התקנת הציוד באתרים הכינו והתקינו צוותי ב.מ.ב 

398 )לימים ָמָש"א־קשר(.

הקמת הָמעּוזים בסיני

צוות רב־ֵחילי בראשותו של מפקד אוגדת סיני, תא"ל )לימים אלוף( אברהם )"ּבֵרן"( 

ָאָדן, סייר לאורך התעלה בדצמבר 1968 וקבע את המקום ואת הִמבנה של הָמעּוזים 

לאורך תעלת סואץ. מטעם ִחי"ק השתתף בצוות מי שהיה אז סגן הַקשָר"ר, סא"ל 

)לימים אלוף( שלמה ענבר וקצינים אחרים לפי הצורך.

ִממסר ַסנָטה ָקָטִריָנה )"ממסר כוכבים"(

בשנת 1969 הוקמה על הר משה )ַג'ַּבל מּוַסה( בגובה 2,642 מטר271 תחנת ממסר וקשר 

עבור ִחי"ק ועבור חה"א במקום הִממסר המאולתר שהוקם שם קודם לכן. לפי דיוּוחו 

של סא"ל גבי שריג272 )ששימש נוסף על תפקידו מג"ד גדוד הקשר המטכ"לי – גם 

באפריל 1971 נבנה בַג'ַּבל ַיַעֶלק בונקר )ִמבצֹור(, ובו חמישה חדרי רדיו, חדר תקשורת, מצברייה   269

וחדר כוח; כן הוקמו שני תוְרני אנטנה חדשים.

ממסר באתר החרמון ִאפשר לקיים קשר ָתָג"ם, במק־25 מכל מרחבי צפון סיני למרכז הארץ.  270

בפברואר 1969 דּווח על קפיאת השמן במחוללים )גנרטורים( ועל קפיאת המים במצברים מה שגרם   271

להפסקת פעילות הממסר.

מתוך גבי שריג, "דוח מסכם – הקשר בַמרָש"ל", 30 באוקטובר 1969.  272
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ַמקַש"ּפ ַמרָש"ל ]ממאי 1968 עד נובמבר 1969[( הועלו הציוד וֶהחומרים להקמת 

התחנה החדשה בעזרת שלושים גמלים ושני ַמסוקים. הציוד והחומרים שהועלו כללו, 

בין היתר, 32 טונות חומרי בנייה, ארבעה מחוללים )גנרטורים( במשקל 3.5 טונות כל 

אחד, שני עמודי אנטנה של 74 מטר ושלושה עמודי אנטנה באורך 8 מטר כל אחת, 

לרבות מכשירי הקשר עצמם.

גדוד הקשר הארצי
ביוני 1969 נצטווה גדוד הקשר הארצי בהנחיית הרמטכ"ל להגביר את הפיקוח על ביְטחון 

קשר, להוריד צוותי האזנה מאנשי הגדוד לפיקודים, בכפיפות ִמבצעית לַמקַש"ּפים 

ובכפיפות ארגונית לָמַקשָר"ר רמ"ד הביטחון. בגדוד קמה לשם כך פלוגת "ַעיט" 

בפיקודו של חיים גלזר.

ענף טכני מ"א
בהנחיית הענף הטכני למערכות אלקטרוניות ובפיקוחו הוחל ביוני 1969 בהנחת 50 ק"מ 

ראשונים של מערכת "קרן היסוד"273 שפותחה, בסוללה בצפון תעלת סואץ וב"ֶנברֹונים".

מחרשת ְּכָבלים מיוחדת – להנחת "קרן היסוד"
המקור: מהאוסף הפרטי של מיכאל נגל.

מערכת התרעה קווית מבוססת על שינוי מקומי בשדה המגנטי הארצי עם מעבר מתכת )נשק, סכין   273

ואפילו מסמרים בנעליים(.
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פעילות הַענָמ"ס )ענף מערכות סטטיות(
נוסף על שני עורקי ָגָד"ם )גלים דצימטריים( ועל עורק טרופו צה"ליים לסיני, נוספו 

מערכות ָרָד"ט רבות )בין 5 ל־60 אפיקים( של דואר ישראל לסיני, ליהודה ושומרון 

ולרמת הגולן, והְּכָבלים שהיו בשטח שופרו וחוברו למערכת הארצית. במרץ 1971 

הופעל בצה"ל חיוג בין־עירוני. אחרי המלחמה הוקמה יחידת ַקטָל"ם סיני, ובה שירתו: 

רס"ן שאול קושט )1968-1967(, רס"ן שלמה בר־נס בשנים )1969-1968(, סא"ל )לימים 

אל"ם( פנחס כץ274 )1974-1969(.

פנחס כץ – נולד בשנת 1939 בירושלים והתגייס ב־1958. מתפקידיו: מפקד ְמדור ָצ"ן בבה"ד 7;   274

סגן רמ"ד המערכות בַמַע"ן )1965-1962(; ַקטַל"ם מרכז במלחמת ששת הימים בשנים )1968-1966(; 

ַקטָל"ם סיני במלחמות ההתשה ובמלחמת יום הכיפורים )1974-1969(; ַקטָל"ם המטכ"ל )1977-1974(; 

חֵבר בוועדה הצבאית להסכמי השלום עם מצַרים )1981-1979(; סגן רמ"ח ַמַע"ן במלחמת שלום 

הגליל )1986-1979(. השתחרר מצה"ל בשנת 1986 בדרגת אל״ם.
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ִמבנה ָמַקשר�"ר בשנים 1966‑1972

תחומי האחריות של ָמַקשָר"ר
ביולי 1972, לקראת סיום תפקידו, הציג הַקשָר"ר תא"ל משה )"מוסיק"( ִגדרון 

את תחומי האחריות ואת תפקידי ִמפקדת הַקשָר"ר לפני הַקשָר"רים לשעבר ולפני 

עיתונאים צבאיים.

תפקידי ִמפקדת הַקשָר"ר ואחריותה
המקור: גבי שריג, ָמַקשָר"ר־"דו"ח אירועים ופעילות 1972-1966, 77-74".
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בעקבות מלחמת ששת הימים ועם השינוי שחל בגבולות המדינה, בָסַד"ּכ צה"ל ובחימושו – 

השתנו תכופות מבנה ִמפקדת הַקשָר"ר ויחידות הכפופות לה והמתואמות עימה. להלן 

המבנה והשנויים העיקריים.

ִמפקדת חיל הקשר )ָמַקשָר"ר( בשנת 1966

בראש החיל עמד קצין הקשר והאלקטרוניקה הראשי )הַקשָר"ר( סא"ל )לימים אלוף( 

משה ִגדרון וסגנו היה סא"ל )לימים אלוף( שלמה ענבר. בִמפקדה פעלו אז שישה 

ענפים: ִמבצעים, אֹוַה"ד, ַמַע"ן, טכני מ"ק, טכני מ"א, ציוד. נוסף עליהם פעלו קצין 

לתפקידים מיוחדים )ַקָת"ם( ומפקד תחנות חוץ לארץ )ַתַח"ל(.

ענפי ָמַקשָר"ר

ענף הִמבצעים – היה ממונה על תכנון ועל הפצה של תדרים ושל הוראות קשר ועל תיאום 

יחידות הקשר המטכ"ליות. בראש הענף עמדו: סא"ל אורי מן )מנהיים( )1967-1964( 

וסא"ל אליעזר הררי )מונטי( )1971-1967(.

ענף הארגון וההדרכה )אֹוַה"ד( – היה ממונה על תכנון הָסַד"ּכ, על תורת ִחי"ק, על 

הכשרת טכנאים ועל תיאום והפצה של חומרי הדרכה. בראש הענף עמדו: סא"ל משה 

)"פפי"( פארן )1966-1965(; סא"ל מיכאל בן־יוסף )1969-1967(; סא"ל מייק שניר 

)1971-1969(. רמ"ד הָסַד"ּכ היה אחראי לתקני כוח אדם, ועל תוכנית ההצטיידות מּונה 

רס"ן טומי האן.275 בראש ְמדור ההדרכה ותורת ִחי"ק עמד רס"ן משה מימון. בראש 

ְמדור הכשרת הטכנאים עמד בח"ק חיים אשר. המדור תאם את תוכניות ההכשרה 

הספציפיים בבתי הספר המקצועיים ובבית הספר הטכני של חיל האוויר, שבו נערכו 

קורסי טכנאי אלחוט, טכנאי ָצ"ן וטכנאי טלפרינטר )ט"פ( של החיל עד 1970.

ענף המערכות הסטטיות276 )ַענָמ"ס( – היה ממונה על תכנון ועל הקמה של מערכת 

הטלפונים והטלגרפיה הנייחת לכל גופי צה"ל. הענף היה גם הגוף המתאם בין צה"ל 

טומי האן היה קצין הקשר של הגדנ"ע וריכז את פעילות "גדנ"ע קשר" באמצע שנות ה־50.  275

הענף הפך למחלקת המערכות הנייחות )ַמַע"ן( ב־1971 עם העלאת סא"ל אברהם זינגר לדרגת   276

אל"ם.
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לדואר ישראל. בראש הענף עמד סא"ל אברהם זינגר )1978-1951( ועוזרו היה סרן־

רס"ן יצחק זך )זכי( )1968-1963(.

הענף הטכני למערכות הקשר )מ"ק( – עסק בצד הטכני של כל מכשירי הקשר בחיל 

ומערכותיו, כלומר – בקליטה, בקביעת ַדרגי אחזקה והוראות טכניות, בפיתוח ובהתקנה 

של ציוד קשר בכל רכבי הקשר ובִמתקני הקשר הנייחים. בראש הענף עמדו סא"ל 

)לימים אל"ם( עקיבא לנדן )1970-1965( וסא"ל יוסף )"יוסקה"( שר )1975-1970(.

הענף הטכני למערכות אלקטרוניות )מ"א( – היה אחראי טכנית לקליטה או לפיתוח של 

כל המערכות האלקטרוניות לֵחילות השדה, כגון טילי הנ"ט "אשף" ו"תגר", טלרומטר 

ו"ֵמָגסֹו"ל" )מגלה סוללות( של ָחָת"ם; "טרפז" של הצנחנים, מערכות התרעה שונות 

ומערכת הפעלת הצופרים של ָהָג"א )הגנה אווירית(. בראש הענף עמדו סא"ל אלכס 

רוזן )1972-1948( סא"ל שמעון רביב )1977-1972(.

ענף הציוד277 – היה ממונה על רכש ועל השברה של ציוד לחיל. בראש הענף עמד סא"ל 

יוסף גיל ואחריו – סא"ל שלמה ענבר. ב־1966 הועבר הענף עם חלק ממדוריו לַמצָל"ח 

)ֶמרכז הֶצֶל״ם והחלפים(, וסא"ל משה קפטן הפך למפקדו )1977-1966(.

ענף הבחינה והביקורת )ּבּו"ּב( – הוקם בשנת 1966 במקום ענף הציוד שעבר לַמצָל"ח 

ושמו – "ענף קשר" בָאָג"א. הענף עסק בקביעת סטנדרטים לייצור ציוד עבור החיל. 

בביקורת הציוד שיוצר עבור החיל במפעלים בארץ ובביקורת כשירות ציוד הקשר 

ביחידות ובמחְסני החירום. בראש הענף עמד סא"ל משה רונן בשנים )1969-1966( 

ואחריו סא"ל )לימים אל"ם( יוסף ברנע )1971-1969(.

תחנות חוץ לארץ )ַתַח"ל( – גוף האמון על מתן שירותי קשר בין הארץ לנציגויות 

ישראל בחו"ל, בהתאם לצורכי הגופים הביטחוניים לסוגיהם. אנשיו הראשונים היו 

ה"גדעונים",278 ועיקר התעבורה הייתה במורס. למפקד ַתַח"ל מינה הַקשָר"ר איש ִחי"ק, 

הענף בוטל בשנת 1966 עם הכּפפת בסיסי ההחסנה ומרכז השיקום והאחזקה )ָמָש"א( לָאָג"א ועם   277

הקמת "ענף הקשר" בַמצָל"ח.

ה"גדעונים" היו מפעילי רשת הקשר "גדעון" ששירתה את "המוסד לעלייה ב"; המוסד עסק   278

בהעפלה הבלתי חוקית לארץ ישראל בשנות המנדט הבריטי.
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והַחִיל נתן לו בעיקר שירותי קשר. המפקד הראשון היה סא"ל )לימים אל"ם( משה 

ירושלמי )"זיק"( )1971-1949(, ועם פרישתו לגמלאות מּונה במקומו סא"ל )לימים 

אל"ם( פתחיה פייג )1978-1971(.

עוזר הַקשָר"ר לתפקידים מיוחדים )ָעַקלָת"ם( – היה מינויו של סא"ל )לימים אל"ם( 

זאב מילוא;279 הוא עסק בַמחשבים וביישומם בחיל. סא"ל גבי שריג מילא את התפקיד 

)1977-1969( אחריו.

יחידות הכפופות לָמַקשָר"ר
גדוד הקשר הארצי – שימש יחידת הניסויים של החיל להפעלת ציוד מיוחד ולפעולות 

מיוחדות. מפקדיו: סא"ל הלל באומפלד )1969-1967(; סא"ל גבי שריג )ממלא מקום 

בשנת 1969(; סא"ל צבי אמיד )1972-1970(.

יחידת הלוחמה האלקטרונית – עסקה בפיתוח אמצעים ובהפעלת לוחמה אלקטרונית 

)ל"א(. מפקדיה: סא"ל יעקב מיכאלי )1963-1961(; סא"ל צבי נגאל )1967-1963(; 

סא"ל גרשון גולן )1968-1967(; סא"ל פתחיה פייג )1971-1968(; סא"ל )לימים אל"ם( 

יוסף )"יוסקה"( ברנע )1974-1971(.

יחידת הדואר הצבאי – עסקה במיון ובהעברה של מברקים ומכתבים בין יחידות צה"ל 

וכן – באיסוף ובחלוקה של דואר אזרחי ליחידות צה"ל. הדבר נעשה בסיבובי דואר 

יוִמיים בין הַמקָמ"ר )משרד הקשר המרחבי( בקריה לַמקָמ"רים בפיקודים, ומשם 

בסיבובי דואר מהפיקודים ליחידות במרחבם. אלה היו מפקדי היחידה: סא"ל זאב 

בן יעקב )1967-1957( רס"ן־סא"ל )לימים אל"ם( יהודית הרגד )1977-1968(.

יחידת ביְטחון קשר )ה"זיגייה"( – הייתה אחראית לייצור ַמפתחות וחומרי ָּכ"ס 

ולהפצתם ליחידות צה"ל ולגופי הביטחון האחרים בארץ ובחו"ל. מַפקדי היחידה היו 

זאב )ולדימיר( מילוא )מילר( )2020-1922( – נולד ביּוגֹוסַלווָיה והצטרף אל הפרטיזנים והיה לטכנאי   279

רדיו )1945-1941(. מתפקידיו: עלה לישראל בשנת 1949 והחל לעבוד כעובד צה"ל בחיל הקשר; 

התגייס בשנת 1961 בדרגת רס"ן; ראש ְמדור הַמחשבים )1965-1958(; עוזר הַקשָר"ר לתפקידים 

מיוחדים )1972-1968(; רמ"ח מֹו"ּפ באגף המודיעין )1976-1972(; חתן פרס ישראל לשנת 1960. 

השתחרר מצה"ל בשנת 1976 בדרגת אל״ם.
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בח"ק זיגמונט )"זיגי"( מנדל )1968-1953(; סא"ל אברהם שטיינר )1974-1968(. רוב 

הצפניות ביחידות, ששירתו בחדרי הָּכ"ס שבמשרדי הקשר )ָמָק"ש(, היו מופקדות על 

ההצפנה ועל הפיענוח של ִמברקים שהועברו בִרשתות הקשר ונחשפו לא אחת לידיעות 

קשות שהעיקו עליהן מבלי יכולת לחלוק אותם עם חברים או עם מכרים.

בה"ד 7 – בסיס ההדרכה הֵחילי שבו נערכו קורסי היסוד וקורסים מתקדמים בכל 

מקצועות החיל, קורסי ההשלמה הֵחילית וקורסים מתקדמים לקצינים. אלה מפקדי 

הבסיס בתקופה זו: סא"ל )לימים אל"ם( אליעזר הררי )"מונטי"( בשנים )1967-1965(; 

סא"ל )לימים אל"ם( יעקב זהבי )1971-1967(; אל"ם )לימים תא"ל( פנחס שחר 

.)1974-1971(

יחידות מתואמות עם ָמַקשָר"ר כִמפקדה מקצועית

ב.מ.ב )בית מלאכה בסיסי( שנקרא אחרי כן ָמָש"א )ֶמרכז השיקום והאחזקה( 

לציוד קשר – עסק בעיקר באחזקת ציוד הקשר בדרג ד,280 והיא כללה שיקום כללי 

של ציוד הקשר ואביזריו. הָמָש"א עסק גם בייצור סדרות קטנות של ציוד ואביזרי 

קשר; בהתקנת תיבות קשר )ָתַק"שים( ברכבי קשר )ָרָק"שים( ובֶרֶק"ם )רכב קרבי 

משוריין( ובהתקנת חדרי קשר בפיקודים ובִמתקני שליטה. אלה מפקדי הָמָש"א בשנים 

אלו: סא"ל זאב לברן )1971-1966( ואל"ם עקיבא לנדן )1977-1971(. הָמָש"א שיקם 

 ,PRCוה־ VRCאת כל ציוד הקשר שנוסף מייד לאחר המלחמה עם כניסת מכשירי ה־

המכילים יחידות נתקעות, שבצבא ארה"ב מושלכות לפח אם נתגלו כתקולים. הָמָש"א 

ביוזמת רס"ן )לימים אל"ם( בצלאל לוין פיתח ִמתקנים לתיקונם,281 וקצין כוח האדם 

רס"ן )לימים סא"ל( יהושע מימון282 גייס כ־400 עולים חדשים; רובם הוכשרו בבסיס 

כ"אלקטרונאים" ונקלטו בָמָש"א כעובדי צה"ל.

ַדרגי האחזקה בַחִיל היו אלו: דרג א – המפעיל; דרג ב – ַמעֶּבֶדת הקשר החטיבתית; דרג ג – ָּבַצ"ּפ   280

)בסיס ציוד פיקודי(. דרג ד – שיקום ציוד ברמת חברה או תעשייה.

באמצע שנות ה־70 תוקנו בָמָש"א כמאה אלף יחידות נתקעות לשנה, בחיסכון שנתי של מיליוני   281

דולרים.

יהושע מימון – נולד בשנת 1939. היה עובד צה"ל בב.מ.ב והיה לרע"ן ניהול כוח האדם בָמָש"א־ קשר,   282

ומאוחר יותר – המזכיר הארצי של ארגון עובדי צה"ל. השתחרר בשנת 1982 בדרגת סא"ל.
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בסיס החסנה )ָּבָה"ח( לציוד קשר – עסק בקליטת ציוד קשר סוללות ואביזרים 

ֵמַספקים ומהָמָש"א לאחר שיפוץ. הבסיס ניפק את הציוד ליחידות ולָּבַצ"ּפים, וקיבל 

מהן ציוד מקולקל או עודף. ציוד מקולקל הועבר לָמָש"א לשיקום.

מפקדי ְּבסיס ההחסנה בשנים אלו היו – רס"ן )לימים סא"ל( שלום קרדי283 ומחליפו 

סא"ל שבתאי כהן )1969-1968(. בבסיס היו מחסן קליטת רכש, מחסן ֶצֶל"ם )ציוד 

לחימה מבוקר( ואביזרים, מחסן חלפים, מחסן ָרָק"ִשים, מחסן ְּכָבִלים, מחסן ַמצְּברים 

)שעסק גם בחידוש מצברים(, מחסן סוללות שעסק בהקפאה ובהפשרה של סוללות 

וִּביָמ"ל )בית מלאכה( שעסק במיון ובהחזרה לכשירות של ציוד שהוחזר מהיחידות. 

בית המלאכה התמחה גם באיטום ציוד קשר שנופק ליחידות חיל הים. בשנת 1968 

הוכפף הבסיס לַמצָל"ח.

גדודי הקשר הסדירים
להלן מפורטים גדודי הקשר הסדירים באותן שנים ותחומי אחריותם:

גדוד הקשר המטכ"לי – היה אחראי לפעולות אלו: הפעלת מערכות הקשר באגפי 

המטכ"ל, תחנות ַמשדרי ע"ג וחדרי האזנה ָת"ג, חדרי קשר במרחבים וכן האזנה 

וכניסה לרשתות, למטוסי ממסר ולניידות ָקָס"א. אלה היו מפקדי הגדוד: סא"ל גבי 

שריג )1969-1967(; סא"ל חיים אריגי284 )1976-1969(.

גדוד הקשר של פיקוד הצפון: ַמקַש"ּפ ומג"ד סא"ל הלל כרמלי )1969-1966(; סא"ל 

יואל הראל )1972-1969(.

גדוד הקשר של פיקוד המרכז: ַמקַש"ּפ ומג"ד סא"ל רמי עברון )1969-1964(; סא"ל 

מוטי בר־דגן )1973-1969(.

לימים מפקד מחנה ָמַקשָר"ר ִחי"ק 380.  283

חיים אריגי )2010-1928( – נולד בארץ ישראל, התגייס לפלוגה הימית של הַּפלָמ"ח בשנת 1946   284

והיה "גדעוני" על ספינת הנשק "דרום אפריקה". משאר תפקידיו: אלחוטן ומדריך מורס בכיר 

בחיל הים במלחמת העצמאות; מפקד יחידת הקשר והגילוי בדרגת סרן ב־1952; מ"פ הפעלה בגדוד 

הקשר המטכ"לי )1960-1959(: רמ"ד הִמבצעים בָמַקשָר"ר במלחמת ששת הימים )1969-1966(; 

מג"ד הקשר המטכ"לי במלחמת יום הכיפורים )1976-1969(. השתחרר מצה"ל בשנת 1976 בדרגת 

סא"ל.
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גדוד הקשר של פיקוד הדרום: ַמקַש"ּפ ומג"ד סא"ל דני מירון )1968-1964(; סא"ל 

)לימים תא"ל בתפקיד הַקשָר"ר( ישראל זמיר )1972-1968(. באוקטובר 1970 הוקמה 

בגדוד "יחידת הקשר למוצב הפיקוד", ובה כל הָרָק"שים )כשמונים רכבים( והמפעילים 

הדרושים להקמת מוצב פיקוד קדמי. למפקד היחידה מּונה )במינוי משנה( רס"ן )לימים 

אל"ם( מיכאל נגל.

גדוד הקשר של ִמפקדת ֵגיסות השריון היה אחראי לפתח את תורת הקשר ליחידות 

משוריינות וממוּכנות ולתאם את הפיתוח ואת ההתקנה של ציוד הקשר בֶרֶק"ם, 

ברכבי הפיקוד.285 מפקדי הגדוד היו סא"ל דוד אשל )1968-1964(; סא"ל פנחס שחר 

)1970-1968(; סא"ל יעקב זהבי )1974-1970(.

הירחון "קשר ואלקטרוניקה"
בָמַקשָר"ר הוחלט להוציא מחדש286 ירחון שיעסוק בנושאי קשר ואלקטרוניקה בהיבט 

הצבאי והטכנולוגי. הירחון הראשון שנקרא "קשר ואלקטרוניקה" ראה אור בנובמבר 

287.1966 אלה היו אנשי המערכת: רס״ן )לימים אל״ם וד״ר( מהנדס יעקב בעל־שם 

)ָיֵב״ש(; הצוות: רס"ן מהנדס יצחק אלוני, מהנדס נדב לבנון וסא"ל מהנדס מייק 

שניר. לקצינת עריכה נבחרה קצינת השלישות, סג"ם יעל צפיר; היא התנתה את 

מינויה לתפקיד במעבר קורס קציני קשר. לאחר שסיימה את הקורס כצוערת יחידה 

בין ארבעים צוערים וכחניכה למופת – הועלתה לדרגת סגן ושימשה קצינת עריכה 

של הירחון עד יוני 288.1968 בסוף דצמבר 1966 אישר הרמטכ"ל למכור את הירחון גם 

בדוכנים אזרחיים.

ִמפקדת חיל הקשר )ָמַקשָר"ר( בשנת 1969
עם הגידול בָסַד"ּכ צה"ל ובמרחב השליטה בעקבות מלחמת ששת הימים – גדלה גם 

ִמפקדת הַקשָר"ר והוקמו יחידות סדירות נוספות. בָמַקשָר"ר בוטל ענף אחד ונוספו 

שלושה ענפים חדשים. בפקודת הארגון של ִמפקדת הַקשָר"ר )191/1583/69 מ־16 

מח־1781 – קופסת פיקוח לרכב פיקוד פיתח הקצין הטכני בַגיס.  285

גיליון מספר 1 של "עלון הקשר" יצא לאור באוגוסט 1952.  286

הירחון האחרון מספרו 204 שנקרא "קשר אלקטרוניקה ומחשבים" ראה אור באוגוסט 1987.  287

קציני העריכה מאוגוסט 1986 לנה גרי, מלכה שניר וחזי מור.  288
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במאי 1969( שמונה ענפים )ִמבצעים, כ"א, ארגון והדרכה, מערכות קשר, מערכות 

אלקטרוניות, ַמחשבים, מערכות סטטיות, בחינה וביקורת( לרבות עוזר הַקשָר"ר 

לַתַח"ל, צוות תכנון וצוות מדריכים לקורס המתקדם. כן הוקמו ענפי קשר וגופי קשר 

נוספים ביחידות שאוישו והונחו על ידי ָמַקשָר"ר.

"

׳ 

מדור ביטחון

"

" " "

'

  '
"

"

""

"

מדור הנדסת
קשר נייד

ִמבנה ָמַקשָר"ר )ללא יחידות( בשנת 1969
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.

ענף הבחינה והביקורת )ּבּו"ּב(

ענף הבחינה והביקורת הוקם בָמַקשָר"ר בנובמבר 1966 )במקום ענף הציוד שבוטל(. 

וראש הענף הראשון היה סא"ל משה רונן )1969-1966(; אחריו סא"ל )לימים אל"ם( 

יוסף ברנע )1971-1969(; סא"ל )לימים אל"ם( ד"ר דוד בירן בשנים )1975-1971(. 

 VRCמשימתו הראשונה של הענף הייתה ליזום פיקוח איכותי על ייצור מכשירי ה־

ב"תדיראן" וביקורות טכניות ביחידות.289 בין היתר, היה הענף מופקד על עריכת דּוח 

ועל הגשת "תמונת הרמה הטכנית של ציוד ִחי"ק" לרמטכ"ל, לראש הֲאַג"ם, לראש 

ָאָג"א ולאלופי הפיקודים מטעם הַקשָר"ר. הדּוח פירט את כמות הציוד מכל סוג שנבדק, 

שלושה צוותי הביקורת של הענף ערכו 92 ביקורות ביחידות בשנת 1972.  289
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את הליקויים שנמצאו ואת מידת חומרתם. הענף עסק גם בכתיבת ִמפרטי יסוד לציוד 

אלקטרוני שפותח עבור ִחי"ק בארץ.

ענף הַמחשבים
ראש ָאָג"א אישר באוקטובר 1968 שִחי"ק הוא האחראי הבלעדי לכל נושא הַמחשבים 

בצה"ל. אבל ענף הַמחשבים הוקם בָמַקשָר"ר רק באפריל 290.1969 הענף הוקם על 

בסיס ְמדור הַמחשבים מענף מ"א בראשות סא"ל זאב מילוא. "יחידת ִחי"ק למחשב" 

הופעלה בַממָר"ם והעלתה למחשב את רישום המערכת הנייחת עבור ַענָמ"ס וערכה 

והדפיסה את הוראות הקשר עבור ענף הִמבצעים.

צוות התכנון
הוקם צוות תכנון291 באוגוסט 1968 בראשותו של רמ"ד התקשורת בענף הִמבצעים. רס"ן 

יעקב בעל־שם היה אחראי לרכז את הטיפול בכל המיזמים הגדולים בִחי"ק. התפקיד 

הראשון של הצוות היה להשתתף בצוות המטכ"לי ולהקים את ִמפקדת פיקוד המרכז. 

משנבחר המקום של "מצודת כפיר", עסק הצוות באפיון ִמתקני הקשר במצודה. שותף 

במשימה היה רס"ן משה ניסים שחזר משליחות בארה"ב.

ענף השלישות
ענף השלישות בראשות סא"ל מרדכי )"מֹוטֶקה"( אייזן הוקם בָמַקשָר"ר בפברואר 

1969, במקום )ְמדור כוח האדם( ַמָּכ"א 4 בשלישות הראשית. תקן ִחי"ק במלחמת ששת 

הימים היה 13,500 חיילים, מהם 2,400 בשירות החובה ו־600 בשירות הקבע. השאר 

היו אנשי מילואים. אחר המלחמה התקן הועלה ל־21 אלף חיילים.

עוזר הַקשָר"ר לתפקידים מיוחדים )ָעַקלָת"ם(
סא״ל גבי שריג מּונה בנובמבר 1969 לעוזר הַקשָר"ר לתפקידים מיוחדים, ולימים היה 

ההיסטוריון של ִחי"ק. ממשימותיו: להכין השתלמויות מיוחדות; לנהל או לשפוט 

בתרגילי גדודי הקשר; ליזום מחקר, כתיבה, עריכה והוצאה לאור של ספרים ושל 

חוָברות בנושאי היסטוריה ומורשת חיל הקשר.

עד אז טופל הנושא במסגרת צוות פיתוח בענף הטכני למ"א )מערכות אלקטרוניות(.  290

כבר באפריל 1971 הפך הצוות לענף התכנון בראשותו של סא"ל יעקב בעל־שם.  291
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ענף הקשר בָהָג"א )הגנה אזרחית(
במאי 1968 הוקם ענף הקשר בִמפקדת ראש ָהָג"א ובראשו הועמד סא"ל אהרון קניג.292

ענף הקשר בַמצָל"ח
ענף הקשר הוקם בַמצָל"ח 6800 בפברואר 1969, וראש הענף הראשון היה סא"ל משה 

קפטן )1977-1968(. איתו עברו חלק מראשי מראשי המדורים ואנשיהם מענף הציוד 

בָמַקשָר"ר שבוטל.

גדוד הקשר הסדיר לאוגדת סיני
בדצמבר 1968 התמנה סא"ל )לימים ַקשָר"ר( צבי אמיד לקצין הקשר לִמפקדת כוחות 

מערב־סיני )שתיקרא אח"כ "אוגדת סיני"( ולמג"ד גדוד הקשר הסדיר לאוגדת סיני 

שהוקם במרץ 1969. החליפּו אותו בתפקידו – סא"ל נחום עמינדב מזרחי )1971( וסא"ל 

אמנון מנור )יולי 1971 – יולי 1973(.

יחידת הקשר בַמרָש"ל )מרחב שלמה(
יחידת הקשר בַמרָש"ל הייתה תחילה תחת פיקוד מג"ד הקשר המטכ"לי כאשר היה 

ַקשַר"ח החטיבה המרחבית סגן )לימים רס"ן( בני לוין, ואחריו סרן )לימים אל"ם( 

אברהם כהן293 )מפברואר 1969 עד אפריל 1971( שהועלה לדרגת רס"ן. בתקופה זו נסללה 

אהרון קניג )2019-1932( – נולד בגרמניה, עלה לארץ והתגייס בפברואר 1948. מתפקידיו: ראש   292

ַמָּכ"א 4 )1960-1959(; היה ראש ַמָּכ"א 4 )1966-1962(; סמג"ד קשר פקמ"ז במלחמת ששת הימים 

)1968-1966(; רע"ן הקשר וההתרעה בִמפקדת ראש ָהָג"א )1972-1968(. במילואים שימש מג"ד 

קשר עורפי בפקמ"ז )1981-1978(. השתחרר מצה"ל בשנת 1972 בדרגת סא"ל.

אברהם )"אברום"( כהן – נולד ב־1944 בעיראק, עלה לישראל בשנת 1951 והתגייס 1963. מתפקידיו:   293

ַקשָר"ג 202 לצנחנים בפעולות התגמול )1965(; סגן ַקשָר"ח הצנחנים גם במלחמת ששת הימים 

)1967-1965(; סגן ַקשָר"ח חטיבת ה"מחץ" במלחמת ההתשה )1969-1968(; קצין קשר מרחב שלמה 

)1971-1969(; סגן ַמקַש"ּפ ֶמרכז במלחמת יום הכיפורים )1974-1973(; רע"ן הפעלת המערכות 

הנייחות בזמן הפריסה החדשה לאור הסכם הביניים עם מצַרים )1976-1975(; מפקד ַיחָת"ם סיני 
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מערכת קווית במרחב והוקמו מערכות רדיו־טלפון למטכ"ל לאי טיראן, לַאּבּו־ רֹוֵדס 
ולַא־טּור.294

יחידה "ַעיט"

יחידת "ַעיט" הוקמה ב־1969 בגדוד הקשר הארצי. הנחה אותה ְמדור ביְטחון הקשר 

בָמַקשָר"ר. היא פעלה בחשאי בפיקודים והאזינה לשיחות חיילים שנערכו במערכת 

הטלפונים הצבאית. היחידה התריעה לָאָמ"ן על הפרות ביְטחון קשר כאשר הוזכרו 

פרטים מסגירים על פעולות או ִמבצעים עתידיים. לעיתים בעקבות זליגת המידע אף 

נדחו אן בוטלו ִמבצעים.

ִמפקדת קצין הקשר הראשי בשנת 1970

באפריל 1970 נוסף לָמַקשָר"ר ענף ל"א, וִמספר הענפים גדל לתשעה. הענפים חולקו 

בין שלוש מחלקות, כמצוין בפקודת הארגון של ִמפקדת הַקשָר"ר )191/1494/70 מ־29 

אפריל 1970(. בדצמבר 1970 הועלה הַקשָר"ר משה ִגדרון לדרגת תא"ל, וסגנו גרשון 

גולן – לדרגת אל"ם. ביוני 1971 בוטל תפקיד סגן הַקשָר"ר, והוקמו שתי מחלקות: 

העוזר הטכני לַקשָר"ר בראשות אל"ם גרשון גולן ועוזר הַקשָר"ר לַארָמ"ב )ארגון 

וִמבצעים( בראשות אל"ם אליעזר הררי )"מונטי"(. באפריל 1972 הועלה גם מפקד 

ָמָש"א 7300, עקיבא לנדן לדרגת אל"ם, וסגנו בצלאל לוין – לדרגת סא"ל. באוגוסט 

1972 הפך ַענָמ"ס למחלקה, ובראשה – אברהם זינגר שגם הועלה לדרגת אל"ם.

ענף המערכות המיוחדות

ענף המערכות המיוחדות הוקם בָמַקשָר"ר באפריל 1970 והתבסס על הקצין הטכני 

של יחידת הל"א )לוחמה אלקטרונית( ועל צוותו. לראש הענף295 מּונה סא"ל אגון רון, 

והענף המשיך לאפיין רכש, להתקין ציוד ומערכות חסימה נייחות, ניידות )ָרָק"שים( 

)1978-1976(; סגן קצין קשר ֵגיסי וקצין קשר ֵגיסי במלחמת שלום הגליל בשנים )1983-1982(; 

רמ"ח הקשר בַמפָח"ש )1984-1983(. השתחרר מצה"ל בשנת 1986 בדרגת אל"ם.

״עורק טרופו" – ֵזירּוי טרֹוּפֹוסֵפִרי )Tropospheric Scatter( 24 אפיקים למטכ"ל; קו טלפון תת־ימי   294

לאי טיראן; עורקי ָרָד"ט ארבעה אפיקים בעלי ִממסרים בהר משה לַאּבּו־רֹוֵדס ולַא־טּור.

הענף הועבר מָמַקשָר"ר למרכז ִחי"ק 513 עם הקמת המרכז במרץ 1974.  295
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ומוטסות בתחומי הָת"ג והָתָג"ם, לחסום מרעומי ִקרבה ומכשירי "גיל" ולהפעיל 

ִמטענים מבוקרי רדיו.296

קשר״ר

ע׳ קשר״ר
לארמ״ב

ענף מבצעים

ענף אוה״ד

ענף שלישות

ענף לת״ם

ענף טכני מ״ק

ענף טכני מ״א

ענף מחשבים

ענף הפעלה

ענף תכנון

ענף ניהול

ענף ל״א

ענף בו״ב

ענף תא״ט

עוזר טכני
קשר״ר

ע׳ קשר״ר
למע״ן

ענף בקרה
ותקציבים

ִמבנה ָמַקשָר"ר בשנים 1972-1970

המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.

)ארגון וִמבצעים( היה אחראי גם לתיאום בין גדוד הקשר  עוזר הַקשָר"ר לַארָמ"ב 

המטכ"לי, גדוד הקשר הארצי, יחידת הדואר הצבאי; יחידת ביְטחון הקשר.

הדבר נעשה תחילה ממטוס סיור קל, שטס לפני סיור הבוקר הרכוב לאורך הִּבקעה, הערבה וגבולות   296

סוריה ולבנון.
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העוזר הטכני לַקשָר"ר היה אחראי גם לתיאום היחידות האלה: ִמפקדת הַקשָר"ר – מחנה 

380; יחידת הל"א; ֶמרכז השיקום והאחזקה; ענף הקשר בַמצָל"ח; בסיס ההחסנה.

עוזר הַקשָר"ר לַמַע''ן )ענף המערכות הנייחות( – הוכפפו לו פיקודית יחידות הַקטָל"מים 

שהיו מטכ"ליות. הן ישבו בַמנָמ"ר )מנהלה מרחבית( במרחבי הפיקודים המרחביים 

ונתנו שירותים לכל היחידות והבסיסים של צה"ל במרחב, ובכללם – לַמקָשַא"ּפים 

וליחידות הַקטָל"מים.
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יחידות הקשר הסדירות שנוספו לָסד�"ּכ

גדוד קשר ָאָמ"ן

גדוד הקשר של ָאָמ"ן הוקם באפריל 1971 בפיקוד סא"ל ישראל שחם שהיה גם ראש 

ענף הקשר בָאָמ"ן.

פלוגת "קשת"

ביוני 1970 הוקמה בגדוד הקשר הארצי פלוגת ה״קשתות״ הראשונה,297 ובראשה 

הועמד סרן )לימים סא"ל( משה קציר298 שגייס המג"ד סא"ל צבי אמיד לשירות קבע 

משירות מילואים )כשעדיין קציר מגובס ברגלו מתאונת צניחה(.

בה"ד 7

בה"ד 7 עסק בהכשרת כוח אדם בכל מקצועות הקשר לחוגרים ולקצינים בחיל ובחילות 

האוויר והים. בשנת 1966 עמד מניינו של סגל ההדרכה על 225 חיילים, ואלה הכשירו 

כ־400 חניכים כל שבוע. בשנת 1971 היה מספרם של אנשי סגל ההדרכה 330 חיילים, 

ואלה הכשירו כ־5,000 חניכים בשנה ב־30 קורסי קשר שונים. בכל יום היו כ־1,100 

חיילים בבסיס. בשנת 1970 הוקם בבה"ד ענף הטכנאים, ואליו הועברו גם קורסי טכנאי 

האלחוט, הָצ"ן והט"פ מבית הספר הטכני של חה"א בֵחיפה. הרס"ר המיתולוגי של 

הבה"ד היה רס"ר בני שפירא.

קורס קציני קשר היה בהיקף של 840 שעות לימוד ונמשך 18.5 שבועות.

הבה"ד היה ממונה על הכשרת כוח האדם במקצועות שנוספו או שונו; לדוגמה:

עד אז היו צוותי הקשת בפלוגת התקשורת בגדוד. הכינוי "קשת" ניתן למערכת גילוי והתרעה   297

מבוססת מכ"ם־דֹוּפֶלר לגילוי אנשים ורכב שפותחה במדור האלקטרוניקה לביטחון שוטף בענף 

מ"א בָמַקשָר"ר.

משה קציר )קורצמן( )1983-1938( – נולד בארץ ישראל והיה סגן ַקשָר"ח צנחנים מילואים במלחמת   298

ששת הימים )1967(; הוא גם שימש מ"פ "קשת" בגדוד קשר ארצי; מג"ד ה״קשתות״ – בגדוד 

ה״קשתות״ )1978-1976( וסגן מפקד בה"ד 7. השתחרר מצה"ל בדרגת סא"ל.
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המקצוע "אלחוטן דיבור" בוטל בנובמבר 1969; ובמקומו – ַמָט"ר )מפעיל ט"פ־  •
רדיו(.

המקצוע "אלחוטן מורס" בוטל ב־1971 )ביחידות מסוימות היה עד 1974(.  •
המקצוע "ַצָּפ"ט" )צפ"ן עובד ט"פ( הוכרז באוגוסט 1968.  •

המקצוע "ַמָש"ק הקשר" החליף באפריל 1970 את מקצוע "ַמָש"ק הרדיו".  •

קורס מתקדם לקציני קשר ואלקטרוניקה, מחזור מרץ 1972
המקור: מהאוסף הפרטי של מיכאל נגל.

קורס מתקדם לקציני קשר נערך אחת לשנתיים בבה"ד 7 ונמשך כ־11 חודשים. השתתפו 

בו גם אנשי דואר ישראל, משטרת ישראל וקצינים מחילות הים והאוויר. בסוף הקורס 

עמדו החניכים למבחנים ומי שעמדו בהם הוכרו כַמקנים להם תואר טכנאי מוסמך. 

מפקד הקורס בשנת 1971/2 היה סא"ל אמנון ארד )קופרמן(,299 והמדריך הטכני – רס"ן 
)לימים אל"ם( מיקי נפתלי.300

אמנון ארד – נולד ב־1931 בארץ ישראל והתגייס בספטמבר 1948. מתפקידיו: אלחוטן בחטיבה   299

8 במלחמת העצמאות )1949-1948(; מדריך טכנאים בבה"ד 7 ובִביָס"ט 21 )1954-1949(; קצין 

טכני בַמפָג"ש )1962-1959(; רמ"ד הקשר הנייח בָמַקשָר"ר )1971-1963(; מפקד קורס מתקדם 

)1972-1971(; סגן מפקד ָמָש"א־קשר )1975-1972(. השתחרר מצה"ל בשנת 1975 בדרגת סא"ל.

מיקי נפתלי )2021-1939( – נולד ב־1939 בפולין, עלה לארץ ב־1945 והתגייס לצה"ל ב־1957.   300

מתפקידיו: מדריך קצינים בבה"ד 7 )1960-1959(; סיים לימודי הנדסת חשמל בטכניון )1965(; 
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"

"

"

צפ״ט

"

"

"

"

"

ִמבנה בה"ד 7 בשנת 1970
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.

כקצין טכני בֵגיסות השריון; סגן קצין טכני בגדוד הקשר המטכ"לי במלחמת ששת הימים )1967(; 

קצין טכני בגדוד הקשר בפצ"ן; רמ"ד בענף טכני במקשר"ר ; מדריך בקורס המתקדם לקציני קשר 

ובקורס קצינים טכניים; רמ"ד ורע"ן מערכות אלקטרוניות במקשר"ר; בשנת 1980 קודם לדרגת 

אל"ם ועמד בראש מיזם פיתוח. השתחרר מצה"ל בשנת 1982 בדרגת אל"ם.
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בפרק "התעצמות" בספר הרמטכ"ל יצחק רבין )1967-1964( בסעיף "קשר", נכתב: 

"מערך הקשר חודש בעיקרו על ידי רכישה וייצור של מכשירי GRC ורכישת מכשירי 

SSB )מק־708 שהותקנו בַזחְל"ֵמי הפיקוד( עבור הזרועות. מערכת הקשר שוכללה 

ביותר והוכיחה את טיבה במלחמת ששת הימים".

פיתוח ציוד

בענפים הטכניים בָמַקשָר"ר פּוַתח והוסב בתקופה זו ציוד רב שלא ניתן היה לקבלו 

מהמקורות אחרים, אם מסיבות ביטחון או שלא נמצא ציוד שהתאים לדרישות צה"ל. 

כן הושקע מאמץ רב בניוד ציוד הקשר )ָרָק"שים( ובהנגשת הציוד למפקד בָחָמ"ל 

)ש"טים וקופסאות פיקוח(. הרי דוגמאות:

מערבל דיבור – שפיתח ענף הַמחשבים, סייע בסוף יולי 1970 להפיל ארבעה מטוסי "מיג 

21" שהטיסו טייסים רוסים. לשיחה שנעשתה דרך המכשיר מ"בבל" )בסיס ההאזנה 

של ָאָמ"ן באּום ַחשיַּבה( לִמפקדת חה"א בקריה, היה חלק חשוב בהצלחת הִמבצע.

מכשיר הצפנה מקּוָון On Line 301 – שפיתח בענף המערכות האלקטרונית )מ"א( צוות 

בראשותו של רס"ן )לימים סא"ל( דוד רווה. בדצמבר 1967 היו כבר שני עורקים בניסוי. 

המכשיר יוצר בחברת AEL והוכנס לשימוש ִמבצעי באוגוסט 1968.

ביליארד – כינוי למערכת הפעלה ברדיו שפיתח צוות מחקר ב בענף המערכות 

האלקטרוניות בראשות רס"ן )לימים סא"ל( שאול חכם.302 המערכת הופעלה בעזרת 

ַמשדרי עוצמה גבוהה של יחידת ִחי"ק ל"א.

הדבר הביא לידי שינוי מקצוע הצפ"ן לַצָּפ"ט.  301

בזכות הפיתוח הוא זכה בפרס ביְטחון ישראל לשנת 1969.  302
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מחשב מזון – הופעל בבסיס מזון מרכז באפריל 1967. פיתח אותו בָמַקשָר"ר ענף מ"א 

)ענף הַמחשבים שהוקם רק באפריל 1969( בְמדור הַמחשבים בראשות רס"ן )לימים 

אל"ם( אברהם גרנית. המחשב נבנה על בסיס מחשב ירי, שפותח בענף עבור חיל 

התותחנים, וזה העדיף לרכוש מערכת אמריקאית במקומו.

יבבן קפ־830 – כינוי למכשיר לשליחת התרעה על רשת הקשר בזמן התקפת מטוסים 

או הפגזה פותח בענף מערכות הקשר. הופעל לראשונה במעּוזי התעלה בספטמבר1971.

מכתב וקרה מהאלוף צבי זמיר, שהיה מפקד פיקוד הדרום עד דצמבר 1965

המקור: המכתב מהאוסף הפרטי של מיכאל נגל.
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מערכת "שרביט" )כונתה "משאבה" בזמן הפיתוח(
מערכת ירי אוטומטית303 המגיבה על חציית קו אור בתחום התת־אדום )לפנים אינפרה־

אדום: א"א(. מפעל "ב" של התעשייה האווירית פיתח את המערכת בהשתתפות 

פעילה של ועדת הַאמָל"ח של פיקוד הדרום, שבה היה חבר סגן )לימים אל"ם( מיכאל 

נגל, הקצין הטכני במטה ַמקַש"ּפ דרום. על חשיבותה ועל ראשוניותה של המערכת, 

שִאפשרה לראשונה לסגור קו של כ־400-300 מטר על ידי צוות יחיד )במקום כ־50-30 

מטר ב"מארב בטן"(; ניתן ללמוד ממכתבי ההערכה שכתבו האלופים זמיר וגביש. לאחר 

הפיתוח הוקמה בגוש מגן יחידה ייעודית ששמה "עטלף" ונבלעה לאחר מכן בסיירת 

הפיקודית "שֵקד". אחרי כן נוסף לסיירת "שקד" תקן לקצין טכני. הראשון בתפקיד 

היה סג"ם )לימים סא"ל( רפי הויידה.304 בשל המעורבות הרבה של איש ִחי"ק הועבר 

הנושא לאחריות ָמַקשָר"ר, ובה הוקם מדור "אלקטרוניקה לביטחון שוטף" בענף מ"א.

"קשת"
ה"קשת" הייתה כינויה של מערכת גילוי ובקרה, שהותקנה בתיבת קשר. היא פותחה 

במדור "אלקטרוניקה לביטחון שוטף" בסיועם של סגן הַקשָר"ר, סא"ל גרשון גולן 

)הקצאת משאבים וכוח אדם לפיתוח ולניסויים(. רע"ן טכני מ"א, סא"ל אלכס רוזן 

)גיבוי( , ובח"ק משה שמואלביץ )הג'ינג'י( שהיה מפקד בית המלאכה להתקנות 

בָמָש"א־קשר, והופקד על התקנות מיוחדות בָתַק"ש. זה היה צוות המדור: רס"ן מיכאל 

נגל, סג"ם אבי קוריס, סגן ברוך רייפלר ורס"ר אלעזר שטרן. המערכת מבוססת על 

מכ"ם דֹוּפֶלר305 שמיועד לגלות תנועות אדם ורכב, מפה לעקיבה אמצעי קשר להכוונת 

כוח תגובה.

בבסיס ההחסנה הֵחילי נופקו ערכות "שרביט", ובהן נכללו גם שני ַמקלעי 0.3 אינץ' על חצובותיהם   303

ואביזריהם.

לימים סא"ל בתפקיד ראש ענף התאימות האלקטרומגנטית )ָתַאלָמ"ג(.  304

את מכ"ם 5־PPS פיתחה ֶחברת AIL בתחילת שנות ה־60 עבור צבא ארה"ב שלחם בוויאטנם.  305



מכתב הוקרה של מפקד פיקוד הדרום
המקור: מהאוסף הפרטי של מיכאל נגל.
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תק"ש "קשת" בזמן התקנה בעמדה
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ספריית ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.

אלה הגורמים העיקריים להצלחת מערכת ה"קשת": שיעורי גילוי גבוהים בשל הקטנת 

השטחים המתים על ידי העלאת ראש המכ"ם עם האנטנה לגובה של 10 מטרים בערך; 

הורדת כמות הפעלות השווא על ידי עקיבה אחר התקדמות המטרה על מפת "קשת"306 

שִאפשרה לסנן תנועה של בעלי חיים; זמינות גבוהה של המערכת על ידי הורדת התלות 

ברכב הנושא; ומעל לכול, הוקצו מפעילים ייעודיים – מוכ"מים בשיוך ִחי"ק, ופותחה 

תורת לחימה; התגובה על גילוי חדירה עם סיירת "שקד" בפיקודו של סא"ל בנימין 

בן־אליעזר )"פּוַאד"(.

"קרן היסוד"

הוא כינויה של מערכת מגנומטר טורית, טמונה בקרקע, לגילוי מעבר אדם נושא מתכת 

)נשק, סכין, מסמרים בנעל(. פותחה במפעל "מכשירי רחובות" בפיקוח, בניסוי ובייעוץ 

של ְמדור האלקטרוניקה לביטחון שוטף. המערכת נפרסה בבקעת הירדן, מסביב למחנות 

בסיני ועל קטעים של הסוללה בצפון תעלת סואץ.

מפה 1:20,000 שהודפסה ביחידת המיפוי במיוחד למטרה זו על ידי הגדלת מפת 1:50,000 פי 2.5.   306

והפכה להיות מפת הִמבצעים לָבָט"ש בכל הָחָמ"לים.
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"קרן צליל"

הוא שם קוד למערכת פעילה המבוססת על "קרן היסוד" כחיישן )סנסור(. פיתח 

אותה מפעל "מכשירי רחובות" לפי ִמפרט טכני־ִמבצעי שכתב ְמדור האלקטרוניקה 

לביטחון שוטף וגם היה שותף לניסויים. המפעל קיבל על הפיתוח את פרס ביְטחון 

ישראל לשנת 1970.

פיתוח חוסם ָתָג"ם

חוסם ָתָג"ם פיתח אותו הטכנאי סמל )לימים רס"ן( גידי קופרשטיין307 ביחידת הל"א 

על בסיס הסבת ציוד קשר סטנדרטי. את ִסדרת הַמשדרים שהותקנו בָתַק"שים ייצרו 

בָמָש"א על בסיס תיק ייצור שהכין ביחידה סגן בן־ציון יוסלזון.

"שלגון"

"שלגון" הוא כינוי למכשיר לחסימת ההפעלה של ִמטענים מבוקרי רדיו בתחום 

תדרים אזרחי. לאחר מדידת עוצמות שדה הוחלט לפתח מכשיר חסימה נישא על 

בסיס מק־25 )ויוצר אז ב"תדיראן"(. מאחר שלא רצו להפריע למהלך הייצור השוטף, 

נשלח ל"תדיראן" ההנדסאי תומס שוורץ מענף המערכות המיוחדות )ל"א(, שהתגבר 

בעצמו על נושא ההסבה והזיווד.

פיתוח מעורר חסימה לתחום הָתָג"ם

לאחר מלחמת ששת הימים, משביקש מפקד יחידת ל''א סא"ל )לימים אל"ם( גרשון 

גולן – החל סג"ם )לימים אל"ם( אורי ורד308 להסב מכשיר VRC מקפיצות תדר של 

50Khz לקפיצות תדר כל 1Khz )מח־7753(. כן הרחיב את תחום התדרים לכיסוי כל 

לימים קצין בדרגת רס"ן ומפקד ביה"ס ללוחמה אלקטרונית.  307

אורי ורד )וולנברג( – נולד ב־1943 בארץ ישראל, היה חניך בגדנ"ע קשר והתגייס בשנת 1961.   308

מתפקידיו: אלחוטן בַגָּב"ש )גוש באר שבע; 1962(; מש"ק הדרכה בבה"ד 7 )1964-1962(; אלחוטן 

הרמטכ"ל )סטודנט בטכניון( בששת הימים )1967(; קצין מדור; רמ"ד ורע"ן טכני בגדוד הלא, לימים 

מרכז הל"א )1983-1968(; ראש זירת ל"א בֲאַג"ם־הִמבצעים במלחמת שלום הגליל )1982(; רע"ן 

האלקטרוניקה הכללית בַמפָא"ת )1983-1982(; רמ"ח מאל"א בַמפָא"ת )1986-1983(; השתחרר 

מצה"ל בשנת 1986 בדרגת אל"ם. זכה בפרס ביְטחון ישראל על פיתוח ה"שמר־טף" )1976(.
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התחום מ־20Khz ועד 99Khz )מח־7754(. בגמר הפיתוח ביחידה נבנו המעוררים במחלקה 
אלקטרונית א, ָמָש"א־קשר, בראשותו של סרן )לימים אל"ם( דני רוזן.309

פיתוח אנטנה מסתגלת

״אנטנה מסתגלת״ היא אנטנה המאפשרת להתגבר על חסימה. פיתחו אותה צוות 

מהנדסים וטכנאים מענף המערכות המיוחדות )ל"א( בראשותו של רס"ן )לימים אל"ם( 

אורי ורד, ודגמים ראשונים נבנו בָמָש"א־קשר. מַפתחי המערכת310 זכו בפרס ביְטחון 

ישראל בשנת 1976.

ַממָר"ט )מערכת מיתוג טלגרפיה(

באוגוסט 1971 התחיל ענף התכנון לערוך סקר כדי לקּבוע אופיין ִמבצעי למערכת 

מיתוג טלגרפיה )ַממָר"ט( מבוקרת מחשב, עבור מערכת קשר הט"פ בצה"ל. בפיתוח 

המערכת וביישומה היה שותף רס"ן )לימים אל"ם( אברהם קורן.

"זהבית"

מערכת בין־זרועית לפו"ש של צה"ל בִמצֵּפ"ַע. היא נועדה לאסוף מידע ולהציגו לדרג 

המחליט; אישר אותה ראש הֲאַג"ם בספטמבר 1971. המיזם אושר באפריל 1972. 

הַקשָר"ר הזמין את נציגי האגפים להצטרף לצוות הכולל את חברת "מוטורולה" 

שזכתה במכרז לתכנון המערכת. בראש הצוות )ִמצֵּפ"ַע ו"זהבית"( עמד אל"ם )לימים 

תא"ל( צבי אמיד )1976-1974(.

דני רוזן )ראוסון( – נולד ב־1945 בבריטניה, עלה לארץ ישראל בשנת 1947 והתגייס ב־1962.   309

מתפקידיו: טכנאי ומפקד בית המלאכה לט"פ בפיקוד המרכז )1965-1963(; קצין טכני בדרום 

)1972-1969(; מפקד מחלקה אלקטרונית א; רמ"ד תו"פ בָמָש"א 7300 )1976-1972(; רמ"ד ורע"ן 

ַמָס"ד )1978-1976(; ַקַמ"ּב התמסורת )1981-1979(; רמ"ח ָתָא"ט במלחמת שלום הגליל )1984-1981(; 

רמ"ח מערכות הקשר )1987-1984(. השתחרר מצה"ל בשנת 1987 בדרגת אל"ם. במילואים היה 

מפקד ַמתָנ"ץ בחירום )2005-1992(; עוזר ראש אגף התקשוב מ־2005. זכה בפרס ביְטחון ישראל: 

ָצָל"ש )בצוות( 1979.

הצוות שזכה בפרס: סא"ל אגון רון, רס"ן אורי ורד, סרן משה בן זקן, רס"ל ברוך מזור, רס"ן יעקב   310

פשטיצקי.
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חצובה ליחידות כוח
״חצובה״ היא ֶהתקן בעל ארבע רגליים שמעמידים עליו יחידות כוח כדי למנוע את 

שקיעתן )בעקר בחולות סיני(. לשם כך פיתח רס"ן )לימים אל"ם( יחיאל בורשטיין,311 

חצובה וייצרו אותה בָמָש"א.

לוויינים טקטיים
כבר במאי 1972 נערך מחקר כדי לאפשר שימוש בלווייני תקשורת ברמה הטקטית.

)SAT( 408טל־
כינוי לציוד נושא לשמונה ערוצים עבור מערכות הָצ"ן. צוות בראשות רס"ן יוסף שר 

מהענף הטכני יצא לצרפת ללמוד את המכשיר כדי שתייצר אותו בארץ ברישיון חברת 

"תדיראן".

מק־100
מק־100 הוא כינוי למכשיר חד־פס 100 ואט מתוצרת "מוטורולה" שהחליף באוקטובר 

1970 את מכשירי המק־58 שהותקנו בחופזה בָמעּוזים.

מק־106
מק־106 הוא כינוי למכשיר חד־פס שהחליף את המק־193 )שהיה מעודפי מלחמת העולם 

השנייה(. ייצרה אותו ברישיון חברת "תדיראן". על המיזם מּונה רס"ן יצחק אלוני 

מהענף הטכני מערכות הקשר.

יחיאל )״חיליק״( בורשטיין – נולד בשנת 1934 בארץ ישראל, התנדב לעזור למכונֵאי רכב במלחמת   311

השחרור. מתפקידיו: בהיותו בדרגת ָּבָח"ק בבה"ח 399 ניהל ַמחלקת ָרָק"שים ומחוללים )גנרטורים( 

12.5 שנים; התגייס ב־1966 והיה מ"פ הלוגיסטיקה; מפקד ָּבַצ"ּפ וַקָצ"ק בפיקוד המרכז; קצין ציוד 

קשר ביחידת האיסוף המרכזית באמ"ן ובָמַקמָנ"ר )1978-1972(; מפקד מיזם "רמון" )1986-1978( 

רמ"ח הציוד והתקציבים בָמַקמָנ"ר )1990-1986(; נספח ָחָמ"ן במשלחת ַמשַהָּב"ט בארה"ב 

)1994-1990(; השתחרר מצה"ל בשנת 1996 בדרגת אל"ם.
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מק־200 )ָרָד"ט(
המכשיר מק־200 מיועד להחליף את מק־1 )מכשיר מעודפי מלחמת העולם השנייה(. 

האחראי למיזם היה רס"ן יוסף שר מענף מערכות הקשר שיצא לגרמניה ללמוד את 

המערכת בפברואר 1968.

פיתוחים נוספים
מכשירי VRC – היו הראשונים מתוצרת "תדיראן" ונמסרו לחיל באוגוסט 1967.  •

מצברי ניקל ַקדמיום – הראשונים למק־25 נכנסו למערך.  •
פקסימיליה – המכשירים הראשונים הגיעו בתחילת 1972 והותקן בהם עורק   •

לניסיון בין המטכ"ל לפיקוד הצפון כבר באפריל באותה שנה.

אנטנה פרופיל נמוך )אנטנת "חלמאי"( – פיתחה אותה חברת "אלג'ים" ונבדקה   •
לעומת אנטנת "שוט" אנ־1724 בתחילת 1972. האנטנה הותקנה בטנקים שהוצבו 

באזור התעלה כדי להקשות על האויב לזהותם.

מק־25 מוגבר – 25 יחידות מיוצרות בָמָש"א 7300 בתחילת 1972.  •
צופרים פֵנימטיים – צופרים עבור מערכת ההתרעה של ָהָג"א שנרכשו בספטמבר   •

1969. הותקן לראשונה בת"א באפריל 1970 והאחרונה – באוגוסט 1972.

התקנות

התקנת מכשירי VRC בֶרֶק"ם
במרץ 1967 הוקמה ועדה בראשות רס"ן )לימים סא"ל( אמנון ארד מהענף הטכני מ"ק, 

והיא עסקה בשינויים ובהתקנים הדרושים להיעשות בטנקי ה"שוט" שיאפשרו להתקין 

מקבע וקופסאות פיקוח של משפחת מכשירי הִוי־ָאר־ִסי בתוכם.

התקנת מערכת הסתרת דיבור בקו התעלה
בספטמבר 1967 נשלח צוות מאנשי ָמָש"א לסיני בָרָק"ש 500 כדי להתקין מכשירי 

הסתרת דיבור בכל ַזחְל"ֵמי הפיקוד של מפקדי הגדודים והחטיבה, שהיו פרוסים 

לאורך כביש התעלה. נוסף על ההתקנה, ריתך הצוות סורג מתכת להבטחתו הפיזית 

של המכשיר והדריך את הקשרים בהפעלתו. סרן )לימים אל"ם( מיכאל נגל, רמ"ד 

האלקטרוניקה לָּבַט"ש בָמַקשָר"ר, ֶשחזר מפיקוד הדרום ששם שירת במינוי חירום 

כמ"פ הפלוגה הקווית, נתבקש לעמוד בראש הצוות שבו היו סמל )לימים סא"ל( יהודה 
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מתתיהו,312 אע"צ שלום קצב ואע"צ יוסף רפאל. הצוות, שעבד יומם ולילה, סיים את 

ההתקנה בין ַקנַטַרה לַראס־סּוַדר בכעשרה ימים במקום כשלושה שבועות שהוקצו לכך.

VRCל־ GRCהסבת ֶרֶק"ם בקו התעלה מ־

במרץ 1968 הוחלט שהסבת הֶרֶק"ם, הפרוס בקו התעלה, תיעשה במקום הפריסה. 

לשם כך ירד לתעלה צוות התקנה מב.מ.ב 398 )לימים ָמָש"א־קשר( בראשות אע"צ 

נתן זכריה. את תיאום ההתקנה ואת הדרכת הצוותים בהפעלת הציוד החדש וקשר 

הפנים ליווה צוות מגדוד הקשר הֵגיסי בראשותו של רס"ן )לימים אל"ם( עדו רטן. 

הסבת טכנאי המילואים נעשתה בקורסים של שבוע כל אחד, שנערכו בביה"ס לשריון 

בג'ּוליס. בשלושת ֶהחודשים הראשונים ניהל את הקורסים, מי שהיה אז סגן הקצין 

הטכני בֵגיסות השריון )ִגי"ש( רס"ר ראובן גרינברג, ומחליפו היה רס"ר )לימים סא"ל( 
מנחם יקואל.313

התקנת ֶּכֶבל קֹוַאקִסָיאִלי בקו באר שבע‑רפידים

ביולי 1967, ביזמתו של רע"ן המערכות הסטטיות )ַענָמ"ס( סא"ל )לימים אל"ם( אברהם 

זינגר, תוקצבה לראשונה בישראל התקנת ֶּכֶבל קֹוַאקִסָיאִלי; הֶּכֶבל החל לפעול בסוף 

מאי 1969. את הֶּכֶבל314 באורך 263 ק"מ ובעומק של 1.3 מטר הניח דואר ישראל בשיתוף 

יהודה מתתיהו – נולד ב־1946 בעיראק, עלה לישראל בשנת 1951 והתגייס בשנת 1964. מתפקידיו:   312

חשַמַלאי בב.מ.ב 398 )ָמָש"א( )1966-1964(; )במעמד של עובד צה"ל( ראש צוות התקנות החוץ 

שהקים אתרי שליטה בשנות מלחמת ההתשה )1974-1966(; רמ"ד האחזקה והבינוי בָמָש"א בצבא 

הקבע )1982-1974(; רע"ן המנהלה בָמָש"א־קשר )1987-1982(. לאחר שחרורו בדרגת סא"ל מּונה 

בשנת 1989 למַנהל אתר ההנצחה לחללי ִחי"ק ביהוד־מונוסון. 

מנחם יקואל – נולד ב־1946 בטורקייה,עלה לארץ ב־1948 והתגייס ב־1963. מתפקידיו: הטכנאי הראשי   313

בִביסָל"ש במעמד של עובד צה"ל; טכנאי קשר בחטיבה 10 במלחמת ששת הימים )1970-1966(; עוזר 

הקצין הטכני בַמפָג"ש ובאוגדת ה"פלדה" במלחמת יום הכיפורים )1974-1970(; מ"פ התחזוקה 

וסגן מפקד ענף הקשר בָבאִלי"ש )1978-1975(; סגן הַקשָר"א באוגדת "להבות האש" )1979-1978(; 

רע"ן הקשר בִביסָל"ש )1980-1979(; רמ"ד ההדרכה בָמַקשָר"ר בשנים )1982-1981(; סמג"ד הקשר 

המטכ"לי )1983(; קצין הֲאַג"ם "אבן יקרה" )1986-1983(; מפקד ַיחָת"ם )1988-1987(; רע"ן 

השלישות במלחמת המפרץ )1992-1988(. השתחרר בשנת 1992 בדרגת סא"ל.

הֶּכֶבל היה הֶּכֶבל הקֹוַאקִסָיאִלי הראשון שהונח במדינת ישראל.  314
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עם ֶחברה גרמנית שזכתה במכרז הבין־לאומי, בפיקוח צוות מַענָמ"ס ומַקטַל"ם סיני. 

בֶּכֶבל ניתן היה להעביר עד 300 אפיקי דיבור.

להנחת ְּכָבלים בכביש הרוחב ובדרך הביצות נעזרו במחרשה מיוחדת שיכלה להניח 

עד 10 ק"מ ֶּכֶבל משוריין בעומק של יותר ממטר אחד ביום. שיתוף הפעולה המלא עם 

אנשי דואר ישראל, למרות העול הרב שהוטל על ִּכתפיהם, זכה לשבחים הרבה מראש 

ַענָמ"ס. הוא הודה להם במכתבו למַנהל שירותי הדואר. עד יולי 1972 נפרסו הְּכָבלים 

הקואקסיאליים האלה: אשקלון-עזה, באר שבע-דימונה-אילת, באר שבע-ִשבטה-

רפידים, רפידים-ביר־תַמֶדה, תל אביב-ירושלים-יריחו. מ־36 אלף ק"מ של קווי דיבור 

בשנת 1967 ל־250 אלף ק"מ בשנת 1972 ומ־8,400 ק"מ קווי טלגרפיה ל־100 אלף ק"מ 
בשנת 315.1972

עורק טרופו נייד
בהמלצת הרע"ן הטכני סא"ל עקיבא לנדן הובא ארצה לקראת סוף שנת 1967, עורק 

טרופו נייד מתוצרת ֶחברת Collins. העורק ִאפשר להעביר 24 אפיקי דיבור. צוותים 

מגדוד הקשר הארצי הקימו את העורק בין גבעתיים לרפידים בסיני בהנחיית רס"ן 

)לימים סא"ל( יוסף שר מהענף הטכני בָמַקשָר"ר.

ָמָש"א־קשר )ב.מ.ב 398(
בָמָש"א־קשר הותקנו בשנת 1968 כ־155 כלי רכב, בשנת 1969 כ־200 כלי רכב, ובשנת 

1970 כ־2234 כלי רכב. צוותי ָמָש"א התקינו את מערכות הקשר במרכזי השליטה 

שנוספו או הורחבו.

הקמת אתרי קשר

ִמרכזות ברפידים
ברפידים הוקמו ִמרכזת ִמבצעית וִמרכזת ִמנהלית, והן הופעלו יומם ולילה )24/7( על 

ידי יחידת ַקטָל"ם סיני בעזרת עשרות מרכזניות. לרכזת הִמבצעית חוברו גם ָנָל"נים 

לַנָּפ"קים שהוקמו בצומתי הדרכים בסיני. הִמרכזת המנהלית שימשה, בעיקר בשעות 

הלילה, את אנשי הקו לשיחות הביתה או לחברות.

התקציב הכולל של ַענָמ"ס לשנת 1972 היה 78 מיליון לירות ישראליות.  315
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"כלנית"
שם הקוד "כלנית" ניתן למרכז שידור ָת"ג בעוצמה גבוהה עבור גופים אלו: גדוד 

הקשר המטכ"לי, ִחי"ק 374, חה"י, ַתַח"ל וגלי צה"ל.316 את המרכז תכנן ענף התכנון 

בראשותו של סא"ל )לימים אל"ם וד"ר( יעקב בעל־שם )ָיֵב"ש( וצוות שכלל את רס"ן 

)לימים אל"ם( אברהם קורן,317 סגן )לימים סא"ל( אבנר אגוזי וסגן סטפן דויטש318 

מחיל הים. הקמת המרכז כללה כארבעים ַמשדרים ו־35 אנטנות והחלה ביולי 1969; 

האתר היה בפיקודו של אע"צ רודריג והחל לפעול ביולי 1971. בעל־שם זוכר שצוות 

מֶחברת "קולינס" עזר בתכנון שדה האנטנות וכמות ַּכבֵלי הקֹוַאקס שנדרשו לחבר את 

האנטנות ללוח החיבורים בתחנה. תּוּפי הכבלים מילאו אונייה שלמה, וקצין חיל הים 

עקב אחריה עד שפירקה את הציוד בארץ.

תחנת הקליטה בתדר גבוה
תחנת הקליטה בָת"ג תוכננה גם היא בענף התכנון. הוקמה במרכז הארץ ואת הציוד 

באתר התקינו אנשי הָמָש"א.

"מצודת כפיר"
לאחר מלחמת ששת הימים הוחלט להעביר את ִמפקדת פיקוד המרכז מבסיסה ברמָלה לנווה 

יעקב בין השכונות נווה יעקב לשועפט, ומחנה המפקדה נקראה לפנים "מצודת כפיר".319 

רמ"ד התקשורת בָמַקשָר"ר רס"ן יעקב בעל־שם )ָיֵב"ש( נקּבע כמתאם את מיזם ִמתקן 

הקשר בִמפקדה. התקנת הציוד החלה ביולי 1970. פעילות הפיקוד מהמצודה החלה במרץ 

320.1971 קצין הקשר הפיקודי היה סא"ל )לימים תא"ל כַקשָר"ר( מוטי בר־דגן.

את בקשת הַקשָר"ר להקים את התחנה במרץ 1966 דחה הרמטכ"ל, רא"ל יצחק רבין.  316

אברהם קורן )קורנפלד( )2015-1938( – נולד בארץ ישראל והתגייס בשנת 1956. מתפקידיו: טכנאי   317

אלחוט )1957(; מדריך בהשלמה ֵחילית )1959-1958(; מ"מ ָצ"ן בגדוד קשר ַּפקָמ"ז במילואים 

)1960-1959(; מ"פ התקשורת בגדוד הקשר הארצי )1961-1960(; מפקד מחלקה אלקטרונית ב 

בָמָש"א־קשר )1968-1965(; רמ"ד התקשורת בענף הִמבצעים )1973-1971(; רע"ן התכנון בָמַקשָר"ר 

)1975-1973(; הרע"ן הטכני במערכות הקשר )1979-1975(; רמ"ח הַמחשבים והמ"א )1984-1979(. 

השתחרר מצה"ל בשנת 1984 בדרגת אל"ם.

לימים סמנכ"ל משרד הביטחון.  318

לבית החולים ולמחנה של צבא ירדן הצמוד אליו.  319

הרצת ִמתקני הקשר החלה כבר בתחילת פברואר באותה שנה.  320

https://www.hamichlol.org.il/%D7%A9%D7%95%D7%A2%D7%A4%D7%98
https://www.hamichlol.org.il/%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94_%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91
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עורקי טרופו נייחים

באוגוסט 1968 זכתה חברת Philco מארה"ב במכרז שהוציא צה"ל להקמת עורקי 

טרופו נייחים. לאחר שעשתה ניסויים לקביעת ְמקום התחנות וגודל האנטנות הנדרש, 

החלו בנייתם במרץ 1969 והתקנת הציוד באפריל 1970. תחנת הקצה הוקמה בצריפין, 
הממסר – במצפה רמון והקצה הרחוק בַשארם ַא־ֵשייח'.321

קצין המיזם היה רס"ן מיקי נפתלי; הוא פעל מול סא"ל עקיבא לנדן שהיה ראש 

הענף הטכני בָמַקשָר"ר. העורק החל לפעול במאי 1970 322 והעביר 120 אפיקי דיבור 

ביולי אותה שנה. ציוד הקצה לַמרָש"ל, בליווי רס"ל )לימים אל"ם( דוד נובק מַמצָל"ח 

וסג"ם )לימים סא"ל( אפרים פטל323 מהענף הטכני – הועבר במשאיות מֵחיפה לאילת; 

המשאיות על תכולתן הועלו על נחתת, וזו השיטה אותן לַשארם ַא־ֵשייח'.

להלן סיפורו של אל"ם דוד נובק בעניין העברת מערכת הטרופו לַשארם ַא־ַשייח'.

אני הייתי בדרגת רס"ל ואפרים פטל היה סג"ם. נשלחנו על ידי רע"ן טכני מ״ק יוסף 

שר לַשארם ַא־ֵשייח' עם כל החלקים של מערכת הטרופו. נסענו במשאית סמיטריילר 

]משאית מורכבת[ עד אילת ושם העמסנו את המשאית על נחתת של חיל הים ושטנו 

לַשארם ַא־ ֵשייח'. שם פרקנו את הציוד מן הנחתת. התצלום להלן, כמו האחרות הוא 

חלק מהאוסף הפרטי שלי.

בספטמבר 1971 הוקם עורק בין מצפה רמון לשדה התעופה "עציון" )בבקעת הירח( 

בסיני. העורקים יכלו להעביר עד 300 אפיקי דיבור. את העורקים הפעילו מפעילים 

וטכנאים מפלוגת הטרופו שהוקמה בגדוד הקשר הארצי בפיקודו של סרן איתמר כץ 

וסגן יוסי שדה.

ִמתקני קשר בַמרָש"ל )מרחב שלמה(

באפריל 1970 נפתחו רשמית ִמתקני הקשר בַמרָש"ל בבניין חדש, המאחסן את ִמתקני 

ההפעלה של פלוגת הקשר, בפיקודו של רס"ן )לימים אל"ם( אברהם כהן.

עלות העורק לַמרָש"ל היה כ־2.5 מיליון דולר.  321

הקו הִמבצעי הראשון נותב מה"ּבֹור" לַחָּפ"ק המטכ"לי ב"אופירה" בליל הפשיטה על נמל ַסַפאַגה   322

היושב בים סוף בדרומה של מצַרים.

לימים רע"ן תכנון המערכות הניידות בדרגת סא"ל.  323
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משאיות שהביאו את הציוד להתקנה ליד האנטנות בַשארם ַא־ֵשייח'324
המקור: באדיבות דוד נובק מאוסּפו הפרטי; צילם – דוד נובק. 

גלי צה"ל
חיל הקשר באמצעות גדוד הקשר המטכ"לי היה ממונה על המערך הטכני של גלי צה"ל 

)אולפנים, ַמשדרים ואנטנות( ועל החיבור ביניהם. הַחִיל התקין ַמשדר בֵחיפה בשנת 

1966 ובצומת הנגב במאי 1968, אח"כ הופעלו ַמשדרים גם במחנה "ִפילֹון" שבצפון, 

ברפידים ובאופירה שבדרום.

פרסי ביְטחון ישראל
פרסי ביטחון ישראל הוענקו לאנשי ִחי"ק בשנים 1970-1966. בשנת 1968 הוענק 

לאל"ם ישעיהו )"אישי"( לביא )הַקשָר"ר 1962-1957( על תרומתו לקידום מערכות 

אלקטרוניות לביטחון ישראל. בשנת 1969 הוענק לארבעה אנשי ָמַקשָר"ר: רס"ן 

)לימים סא"ל( דוד רווה – על פיתוח טג־1000; רס"ן )לימים אל"ם( אברהם גרינקר 

)גרנית( – פיתוח "לוקסוס"; רס"ן )לימים סא"ל( שאול חכם – פיתוח "ביליארד"; 

רס"ר יהודה קיץ – מיחידה 374 – פיתוח ה"נשר".

מטוסים מצריים פגעו באנטנות ביום הראשון למלחמת יום הכיפורים, אך הן תוקנו כעבור כמה   324

שעות.
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אנשי ִחי"ק בִמבצעי צה"ל 
לפני מלחמת ששת הימים )1966‑1967(

המלחמה על המים
בצירוף המילים "מלחמה על המים" מתכוונים לשרשרת אירועים בגבול ישראל-סוריה 

מסוף מלחמת סיני ועד מלחמת ששת הימים בדבר ניצול מקורות המים בצפון ישראל. 

ניסיונות הסורים להשתלט על הגדה המזרחית של הירדן, לדוג ולשאוב מים מהכינרת325 

ולהשתלט על הֲאזורים המפורזים – גררו תקריות אש תכופות. האירועים גברו כשהחליטה 

ישראל להעביר את מי הירדן לנגב והקימה לבסוף את "המוביל הארצי" בין הכינרת 

לראש העין ומשם בקו "ירקון נגב" לנגב. הִמפעל נחנך ביוני 1964, ובספטמבר באותה 

שנה החליטה ועדת 13 ראשי מדינות ערב להטות את מקורות הירדן, החצבאני והבניאס 

כדי לצמצם את זרימת המים לכינרת. פעולות ההטיה החלו בלבנון, בסוריה ובירדן 

והביאו לידי תקריות אש. בהן תקפה ישראל והשמידה את הציוד המכני שעסק בהטיה 

באש טנקים326 בטווחים הקרובים לגבול ובמטוסים כאשר עברו הסורים או הירדנים 

לעבוד במרחק רב מהגבול.

תא"ל ישראל זמיר, שהיה אז ַקשַר"ח חטיבת השריון 7, זוכר שלאחר כישלון 

ראשון של ירי טנקים מטווח של 800 מטר, נבחרו בקפידה כמה אנשי צוות, ואלה 

עברו אימוני ירי רבים והותאמו כמה טנקים לירי מדויק מרחוק. בתקריות הבאות, 

שיזם לרוב צה"ל, אכן היו פגיעות בפגז הראשון )בין תותחני הטנקים היה גם מפקד 

ֵגיסות השריון האלוף ישראל טל בעצמו(. זמיר סיפר שיום אחד יזם מפקד החטיבה, 

שישב רוב הזמן עם מטהו בגזרה, סיור לאורך גבול הצפון. הג'יפ שנהג בו קצין הֲאַג"ם 

אביגדור )"ָינּוש"( בן־גל )לימים אלוף(, ולצידו המח"ט שמואל גֹורֹוִדיש )לימים אלוף( 

ובמושב האחורי ישב הַקָמ"ן יוסי מיינר )לימים אל"ם( והַקשַר"ח )לימים ַקשָר"ר( רס"ן 

הגבול הבין־לאומי היה כמאה מטר ממזרח לירדן ועשרה מטר ממזרח לים כינרת.  325

ניסיון לירי טילי נ"ט מסוג ֵאס־ֵאס־11, שִתחזק חיל הקשר, נכשל בגלל הפרשי הגובה בין המפעיל   326

למטרה.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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ישראל זמיר – עלה על מוקש מול המוצב הסורי תל ַעַזזַיאת. הג'יפ התרומם באוויר 

ונחת בלהבות. בן־גל נפצע קשה, המח"ט וישראל הַקשַר"ח, שקפצו לתעלה נכוו קלות, 

והַקָמ"ן, שקפץ אחרון, יצא ללא פגע.

ַקשַר"ח חטיבת "גולני" )1965-1963(, שנטלה חלק נכבד במלחמה על המים, היה 
סרן )לימים סא"ל( חגי גרי.327

פעולות התגמול

בתקופה זו יזם צה"ל גם כמה פעולות תגמול נגד מחבלים ששכנו בדרום הר חברון 

ובעבר הירדן. בעטיים של הטמנת מטעני נפץ בכביש הערבה סמוך לעין יהב ב־11 

באפריל 1966; של פגיעה בשלושה בתים במושב תל יוסף שבבקעת בית שאן, ששם 

נפצעו שני בני זוג ב־25 בו; של מיקוש משאית צבאית בדרך ערד־מצדה ב־28 בו; ושל 

סירוב שלטונות ירדן לאפשר להתחקות אחר עקבות המחבלים בשטחם – אישר ראש 

הממשלה ושר הביטחון, לוי אשכול, לצה"ל לבצע בליל 29-28 באפריל שתי פעולות 

תגמול בֲאזורים שמהם באו המחבלים.

ִמבצע "אלפא"

ִמבצע "אלפא" בדרום הר חברון כלל פשיטת לילה רגלית של כוחות מחטיבת צנחנים 

35 בראשות המח"ט, אל"ם רפאל איתן )"ָרפּול"( בליל 30-29 באפריל 1966. הפשיטה 

הייתה לִחרבת ַראַפאת )לא רחוק ממשטרת רּוג'ּום ַאל־ַמדַפע ובשולי הכפר ַסמּוַע(,328 ובה 

חגי גרי )2016-1934( – נולד בפולין בשנת 1934 ועלה לארץ ישראל ב־1948 באוניית המעפילים   327

"אקסֹודּוס" בשנת 1948. התגייס בשנת 1952, ואלה עיקר פעולותיו: חניך ומדריך בבה"ד 7 

)1955-1952(; ַקשָר"ג בחטיבת "גולני" במלחמת סיני )1957-1956(; קצין הדרכה ורמ"ד שיטות 

ההדרכה בבה"ד 7 )1959-1957(; קצין הדרכה ומילואים בגדוד הקשר של פצ"ן )1961-1959(; קצין 

תכנון הָסַד"ּכ בָמַקשָר"ר )1963-1961(; ַקשָר"ח "גולני" )1965-1963(; ַמָד"ר הקשר, סגן קצין הקשר 

בִגי"ש; סגן קצין הקשר באוגדת "הפלדה" במלחמת ששת הימים )1969-1966(; רמ"ד הָסַד"ּכ 

בָמַקשָר"ר; וַקשָר"ח 9 )משני( )1971-1969(; רע"ן הארגון וההדרכה בָמַקשָר"ר )1972-1971(. 

רע"ן המפקדים בה"ד 7 )1974-1972(; ַקשָר"א 210 במלחמת יום הכיפורים )1973(; רע"ן התורה 

וההדרכה בָמַקשָר"ר )1978-1974(. השתחרר מצה"ל בשנת 1978 בדרגת סא"ל. בשירות המילואים 

היה קצין הפקת לקחים במלחמת שלום הגליל )1982(. לאחר שיחרורו, הצטרף לעמותה להנצחת 

חללי חיל הקשר והיה ממקימיה, חבר הנהלה ויו''ר ועדת מורשת.

בִמבצע "ַמגֵרָסה" בנובמבר באותה שנה פגע צה"ל בכפר ובסביבתו.  328
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היו אמורים לפוצץ עשרה בתים. בַחָּפ"ק של המח"ט צעד גם הַקשַר"ח, רס"ן )לימים 

אל"ם( יואל הראל;329 סגן הַקשַר"ח היה סגן )לימים אל"ם( אברהם כהן; ַחָּפ"ק הפיקוד 

בראשות אלוף הפיקוד, האלוף ישעיהו גביש; וַמקַש"ּפ דרום, סא"ל דני מירון, ָּפַרס 

על רכס ביער ַיתיר שבחר בו הקצין הטכני לאחר שביצוע חתכים לפי שיטת ּבּולינגטֹון, 

במקום המקום שבחר קודם הַמקַש"ּפ, בקבוצת הפקודות כ"ידע אישי".

להלן תיאר הרמטכ"ל, רא"ל יצחק רבין, את הפעולה לפני הממשלה330 ב־1 מאי:

זה שטח קשה מאוד לתנועה, יש בו עליות ומורדות, ומרחק של 3.5 ק"מ עד הכפר. 

הכוח נע בערך 6 ק"מ לצד אחד, והיו שתי חסימות; והיה כוח שתפקידו למנוע הפרעות 

לפעולת הכוח המתקדם. הכוח נכנס לכפר, השתלט עליו מהר ופינה את הבתים שנקּבעו. 

הוצאה כל האוכלוסייה מעשרה בתים, ושם היו הרבה מאוד ילדים, למעלה מארבעים 

ילדים, וגם הרבה נשים וזקנים. הם סיפרו שהצעירים עובדים ברמאללה ואינם חוזרים 

כל לילה הביתה. באזור זה ירו )תיאור על המפה(, וגם בחלקים אחרים ירו, אבל הכוח 

שלנו כמעט שלא השיב אש כי האש מהצד השני לא סיכנה את הכוח. פוצצו את הבתים 

וחזרו, ובדרך חזרה פתחה המשטרה באש, אך היא שותקה על ידי שניים־שלושה טנקים 

וארבעה תֹוָל"ִרים והכוחות חזרו. כאן הירדנים לא טענו שנפגע להם אפילו אזרח אחד, 

אלא הודיעו על שני חיילים פצועים.

ֶקשר הָתָג"ם בין הַחָּפ"ק הפיקודי לַחָּפ"ק המח"ט היה תקין ורציף עד לאחר פיצוץ 

הבתים והתחלת הצעידה המהירה בחזרה. מנקודת זמן זו ועד חזרת הכוח לשטחנו 

כל הקריאות בקשר לא נענו. הַמקַש"ּפ סא"ל דני מירון שהיה ידוע בציניותו החמיץ 

פנים למי שבחר את מקום הַחָּפ"ק, בלשון: "עוד נתחשבן". כשהגיע רס"ן יואל הראל 

יואל הראל )הייזלר( – נולד בשנת 1937 ביּוגֹוסַלווָיה, הסתתר עם אימו אצל הפרטיזנים במלחמת   329

העולם השנייה ועלה לארץ בשנת 1948. התגייס ב־1954, ואלה עיקר תפקידיו: טכנאי קשר בגדוד 

402 )1955(; מפקד צוות ָצ"ן בגדוד הקשר הארצי )1958-1957(; מפקד קורס עוצמה  ָחָת"ם 

גבוהה בבה"ד 7 )1960-1958(; קצין אלחוט וביטחון בגדוד 373 )1961-1960(; מפקד ענף בבה"ד 7 

)1963-1961(; ַקשָר"ח 35 במלחמת ששת הימים )1967-1965(; סמג"ד 371, מג"ד וַמקַש"ּפ צפון 

)1972-1969(; רע"ן הִמבצעים במלחמת יום הכיפורים )1975-1973(; עוזר הַקשָר"ר לֲאַג"ם ולתורה 

)1976-1975(; מדריך צוות בפּו"ם )1977-1976(; חבר בצוות התכנון של ִמבצע "ַאנֶטֶּבה" )1976(; . 

סגן הַקשָר"ר )1979-1978(. השתחרר מצה"ל בשנת 1980 בדרגת אל"ם. במילואים היה חבר בצוות 

בקרה מטכ"לי במלחמת שלום הגליל )1982(.

פרוטוקול ישיבת לא/שכ"ו של הממשלה. י"א באייר התשכ"ו )1 במאי 1966(, סעיף 333. תגובת   330

צה"ל על פעולות "אל־ַפתח".
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לַחָּפ"ק הפיקוד, שאלֹו מייד הַמקַש"ּפ אם שמעו את קריאותינו בדרך חזרה, יואל 

השיב: "ודאי, כל הזמן", אך טען שהמח"ט אל"ם רפאל איתן אמר לו: "אל תענה 

ושלא יבלבלו לנו את המוח".

ִמבצע ַקלַעת

המחבלים שהניחו את הִמטענים בבית יוסף, ובו נפצעו שני בני זוג – עקבותיהם הוליכו 

)בליל 30-29 באפריל 1966( בכיוּון כללי לכפר קלעת בעבר הירדן, כשני ק"מ ממזרח 

לנהר הירדן. מטרת הפעולה, כפי שתיאר הרמטכ"ל, רא"ל יצחק רבין, בישיבת הממשלה 

למוחרת הייתה: "להיכנס בשקט לארבעה בתים, ביניהם לביתו של איש "ַאל־ַפתח" 

ושאר משתפי הפעולה, לפגוע באיש ה"ַפתח" כשיזוהה, לַפנות נשים וילדים ואזרחים 

שאינם נוגעים לעניין ולפוצץ את הבתים ולחזור".

הכוח הפושט שהורכב ברובו מסגל הפיקוד של חטיבת "גולני" )חטיבה 1(, וכן – 

מ"כים, סמלים וקצינים כלל שישה כוחות משנה בפיקודם של שלושת המג"דים, מפקד 

הָּבָא"ח, מפקד קורס מ"כים וכוח קטן בפיקוד המ"פ. כן היו ארטילריה וכוח תגבור 

של ארבעה טנקים לאפשרות שיתוק משטרת ֵשייח' חּוֵסיין, וח"א היה בכוננות להנרה 

ולשיתוק של היעדים. בכוח החודר היה גם הַחָּפ"ק הרגלי של מח"ט "גולני", אל"ם 

שלמה אלטון,331 ואיתו הַקשַר"ח סרן אברהם קיים. קיים זכר פעולת תגמול קודמת 

בירדן )"צוק סלע" במאי 1965( שבה התמקם הַחָּפ"ק במקום נמוך ומוגן בכפר ששמו 

הוא ''שונה'' והתקשה להשיג קשר עם הכוחות. למרות הירי מסביב, שריתק את אנשי 

הַחָּפ"ק לקרקע, הזדקף המח"ט, אל"ם שלמה אלטון, ובעקבותיו נעמד גם סרן קיים 

וִאפשר למח"ט ליצור קשר עם הכוחות במכשיר הקשר )מק־10( שנשא על גבו; זה היה 

לקח שנשא עימו בפעולות הבאות. ַחָּפ"ק פיקוד הצפון בראשות אלוף הפיקוד, האלוף 

דוד אלעזר, וַמקַש"ּפ צפון סא"ל הלל כרמלי – התמקם בגלבוע.

הכוח הפושט נתקל בשלושה מארבים ובאש קלה שנורתה ממשטרת ֵשייח' חּוֵסיין 

ומתל ַאל־ַארַּבִעין. שני תֹוָל"ִרים שיצאו ממשטרת שייח' חוסיין ירו לעבר כוח הרתק 

שהיה בשטחנו; כוח הטנקים השיב אש והרס חלק ממבנה המשטרה. לכוחותינו היו 

שלמה אלטון )1927–1967( – היה מפקד בה"ד 1, נהרג ביום הראשון של מלחמת ששת הימים   331

ברצועת עזה כשהתנדב להיות קצין הֲאַג"ם של הפיקוד.
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שלושה פצועים קל. לירדנים 11 הרוגים. ביניהם איש ַפתח שפתח באש על הכוח וחוסל. 

ביתו ושאר שלושת הבתים שיועדו – פוצצו לאחר פינוי דייריהם.

כותרת בעיתון "הֹצֶפה" לאחר פעולות התגמול "אלפא" ו"קלעת"
 המקור: "אתר עיתונות יהודית היסטורית מיסודם של הספרייה הלאומית ואוניברסיטת תל-אביב". 

באדיבות תכלת תקשורת )שלמה בן צבי(. ַאלֶתר ֶולֶנר, עיתון "ַהֹצֶפה", 1 במאי 1966.

ִמבצע "ַמגֵרָסה" – פעולת ַסמּוַע

בעקבות פעולות חבלה שנעשו נגד מטרות בישראל, ובעיקר לאחר מותם של שלושה 

חיילי צה"ל, יוַמיים קודם לכן, כאשר עלה רכבם על מוקש בדרך הפטרולים בדרום הר 

חברון – הוחלט לבצע פעולת תגמול גדולה בכפר ַסמּוַע ב־13 בנובמבר 332,1966 שאליו 

הובילו עֵקבות של מניחי המוקש. אלוף פיקוד הדרום, האלוף ישעיהו גביש, סיפר333 שפנה 

אל הרמטכ"ל, רא"ל יצחק רבין, ואמר לו: "נמאס לי שהולכים בלילה זה בא מפה וזה 

מהעורף, ובסוף כולם יורים על כולם. תן לי ַמחלקת טנקים ושתי מחלקות ַזחָל"מים 

ואני גומר את העסק, באור יום, בתוך שעה". )למעשה הפשיטה ארכה כשלוש שעות.( 

בִמבצע השתתפו כוחות מחטיבת הצנחנים בפיקוד אל"ם )לימים רמטכ"ל( רפאל איתן 

)"ָרפּול"( מנוידים בַזחָל"מים, סיירת המטכ"ל בפיקוד סא"ל )לימים תא"ל( דב תמרי, 

פלוגת טנקים מגדוד השריון 52 בפיקוד סא"ל )לימים אלוף פיקוד הדרום( שמואל גונן. 

הכוח הרס בכפר כ־125 בתים, את מבנה ביה"ס התיכון ואת בניין הִמרפאה. גדוד של 

ִמבצע "אלפא" – ִמבצע לילה רגלי בכפר ַראַפאת שבשולי ַסמּוַע; כשבעה חודשים קדמה לו חטיבת   332

הצנחנים.

בהופעה לפני ועדת החוץ והביטחון של הכנסת במלאת 50 שנה למלחמת ששת הימים.  333
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צבא ירדן שחש לַסמּוַע עלה על מארב ואיבד בקרב 14 מחייליו. לצה"ל היה הרוג אחד, 

סא"ל יואב שחם, מג"ד 202 צנחנים.

קציני הקשר בִמבצע: רס"ן )לימים אל"ם( אמנון מנור – קצין קשר ַחָּפ"ק פיקוד 

הדרום; סרן )לימים אל"ם( יען ורד – ַחָּפ"ק אוגדה 31;334 רס"ן )לימים אל"ם( יואל 

הראל – ַקשַר"ח 35; וסגנו סגן )לימים אל"ם( – אברהם כהן; ורב"ט )לימים סא"ל( 

אבי דולב335 – אלחוטן ַחָּפ"ק מח"ט 35. סגן )לימים אל"ם( דב גבע )דובה(336 – ַקשָר"ג 

52 מחטיבה 7.

האוגדה הוקמה בשנת 1964.  334

אביגדור )אבי( דולב – נולד ב־1947 בישראל, התגייס בסוף 1965. מתפקידיו: לאחר קורס אלחוטנים   335

בבה"ד 7 שירת בחטיבת הצנחנים כאלחוטן מח"ט; בששת הימים – אלחוטן ַמָס"ח )1967(; במלחמת 

ההתשה לאחר קורס קציני קשר שירת ַקשָר"ג 202 וסגן ַקשָר"ח 35; במלחמת יום הכיפורים היה 

קצין הקשר בכוח "משה" בבקעה )1973(; בִמבצע ״ליטאני״ היה סגן קצין הקשר בָמַקחָצ"ר )1978(; 

במלחמת שלום הגליל – קצין קשר של כוח נחיתה )1982(; קצין קשר בָמַקחָצ"ר )1982-1979(; 

קצין קשר אוגדת "האש"; בוגר קורס לפּו''ם )1981(; מג"ד הקשר בָאָמ"ן )1986-1982(; ובתפקידו 

האחרון היה ַמקָשָא"ם )1987-1986(. השתחרר מצה"ל בשנת 1988 בדרגת סא"ל.

דב )"דובה"( גבע – נולד ב־1944 בָקַזחסָטן ועלה לארץ בשנת 1950. התגייס בסוף 1963, ואלה עיקר   336

תפקידיו: ַקשָר"ג 52 בששת הימים ובִמבצע ַסמּוַע )1968-1966(; קה"ד קשר בֵגיסות השריון )1968(; 

סגן הַקשַר"ח בחטיבת "עקבות הברזל" במלחמת ההתשה )1970-1968(; ַקשָר"ח 7 )1973-1971(; 

ַקשָר"ח 679 בַמנָמ"ש; במלחמת יום הכיפורים נפצע ברמת הגולן )1973(; סגן מפקד מרכז הל"א 

)1979-1977(; קצין קשר אוגדת סיני )1981-1979(; מג"ד קשר ָּפָד"ם )1982-1981(; ַמקָשַא"ּפ דרום 

במלחמת שלום הגליל )1984-1982(; רמ"ח הקשר בַמפָח"ש )1987-1984(; וקצין קשר ַגיס בַמנָמ"ש. 

השתחרר מצה"ל בשנת 1988 בדרגת אל"ם.
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הקשר במלחמת ההתשה, 1967‑1970

ציוד־קשר עיקרי

לאחר מלחמת ששת הימים הוכנסו לצה"ל מכשירי קשר חדישים רבים, ואלה הצריכו 

היערכות חדשה וגידול בָסַד"ּכ. בימים ההם שימשו בו־זמנית מכשירים חדשים וישנים 

באותה רשת, שימוש שהצריך הקפדה על חלוקת תדרים מתאימה.

 בטבלה שלהלן מפורט ציוד הקשר העיקרי שהיה בשימוש 

לאחר מלחמת ששת הימים

ציוד הקשר העיקרי בשנים 1970-1968
הערותהשימושהתחוםהסוגהכינוי

פיקודיות ומטכ"ליתִרשתות ָּבַט"שָתָג"םמוסעמוטורולה

VRCִרשתות פיקוד־ֶרֶק"םָתָג"םמוסעGRCהחליף את ה־

החליף את מק־10ִרשתות ִחי"רָתָג"םנישאמק־25

רשת פלוגתית־מוצבָתָג"םידנימק־6

SSBִרשתות אוגדה־פיקודָת"גמוסעמק־708

SSBמוצביםָת"גמוסעמק־58

החליף מק־109חדירה עמוקהָת"גנישאמק־74

החליף מק־71קרקע אווירַתגָמ"גנישאמק־271

צניחה או הנחתהאיכון על ידי מטוסיםַתגָמ"גחגורשרה

החליף טל־8ָחָמ"ל־עמדהקוויטל־312

ִמרכזת שדה 12 קוקווימרכ־22

שמונה אפיקיםִמפקדות־ַחָּפ"ק נפרסָרָד"טָצ"ן

הקשר הקווי

אל"ם שלמה אלעז סיפר על הקשר הקווי בסיני:

כשהייתי בחטיבת ה"מחץ", החלטנו עם הגעתנו לקו התעלה בתחילת 1968 לנסות להפעיל, 

ולו זוג אחד בֶּכֶבל הרב־גידי )נדמה לי 50 זוג( מרפידים ועד ַקנַטַרה – במסלול מרפידים 
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לכביש התעלה ממזרח לִאסַמאִעיִליַיה, ומשם צפונה לַקנַטַרה. למדנו מאנשי המילואים 

שבחלקם עבדו בדואר לתקן ֶּכֶבל רב־זוגי קרוע.337 עברנו לאורך חלקו הראשון של הֶּכֶבל 

מרפידים עד ַטַסה, איתרנו את המקומות שבהם היה הֶּכֶבל קרוע. לאחר ניסיונות חוזרים 

ונשנים במהלך כמה שבועות הצלחנו להפעיל שני זוגות. אין לתאר את חדוותנו כאשר עלה 

בידנו לאפשר שיחת טלפון בין המפקדים לקציני המטה בחטיבה ובגדוד ואת שמחתם על 

כך. במלאכה זו עסקו כל קציני הקשר של חטיבות "המחץ" ו"עקבות הברזל" )הַקשַר"ח 

רס"ן אלי ויסבלט( באותה עת.

מערכות הקשר הקווי במחנות רפידים וַטַסה שונו ושופרו במהלך השנים מ־1967 ועד 

1969. בתחילה כל המערכת הייתה בֶכֶבל שדה ח־10, אח"כ בַכבֵלי 13 זוג )ברפידים( ואחרי 

כן – בְכָבלים של משרד הדואר. במיוחד ראוי לציין את עבודת אנשי הַקטָל"ם ומשרד 

הדואר באחזקת ֶּכֶבל בגזרה הצפונית מַקנַטַרה למוצבים. גזרה זו עמדה בהפגזות רבות 

שגררו פעמים את חיתוך הֶּכֶבל שתוקן במסירות וגם תחת אש.

הקשר בָמעּוזים

בָמעּוֵזי התעלה, ששוקמו ושופרו בסוף שנת 1968, הותקנו מכשירי רדיו ָתָג"ם ממשפחת 

ה־VRC ומק־25, מכשירי ָת"ג חד־פס מק־58, ומק־6 ברשת הקשר הפנימית. נוסף על כך, 

הותקנה במעוז רשת קווית שכללה ִמרכזת בָחָמ"ל וטלפונים וַמקֵשר ְּפנים )אינטרקום( 

בבונקרים האחרים ובעָמדות. בהפגזות הכבדות שהיו אז מנת חלקם של הָמעּוזים, נפגעו 

בעיקר הְּכָבלים שקשרו בין הִמרכזת לעָמדות ולעורף, האנטנות ובסיסי האנטנות של 

מכשירי הקשר. לתיקון נזקים אלה היה אחראי אלחוטן המעוז,338 שסיכן לא אחת ולא 

שתיים את חייו בזמן תיקון ְּכָבלים בחצר המעוז וסביבו. בעקבות כך פותחה "אנטנת 

מעוז" שבסיסה היה מוגן וקיפולה מהיר.

"לעשות שושנה", היינו לפתוח את קצה הֶּכֶבל בצורת מניפה כדי לזהות את הזוגות ולחברם לקצה   337

השני של הֶּכֶבל.

בדרך־כלל היה האלחוטן מגדוד הקשר האוגדתי, ולא מאנשי "כוח התעסוקה" שהתחלפו בָמעּוזים   338

מעת לעת.



ההיערכות בקו התעלה )"תוכנית מעוז", 1969-1968(
המקור: באדיבות הוצאת כרטא.
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כן אולתרה "חנוכייה"339 לבדיקת הקווים במעוז. עם ַקשרי הָמעּוזים נמנו סמ"ר 

גיורא שנר ששירת תקופה ארוכה במוצב המזח כאלחוטן; וסא"ל אבי שמואלביץ340 

ששירת באותו מקום כטכנאי בפלוגת ֶחרֵמ"ש, אך שימש גם אלחוטן לעת מצוא. שניהם 

נזכרים שהציוד החשוב ביותר, אך כמעט שאינו בר־השגה היה הּפלייר )ֶמלַקַחת(, סרט 

הבידוד ותופי ֶּכֶבל ח־10.

גיורא שֵנר כתב בספרו341 לאחר אחת ההפגזות, כשביקש לצאת לבדוק את הנזקים 

אמר לו עמוס, שהיה ותיק ממנו במעוז: "יותר טוב שתבדוק אם יש לנו די ֶּכֶבל ח־10 

לסלול את הכול מחדש. גם גל־11 ושני תפ־17 שהיו במחסן לא נראו לעמוס כמספיקים 

למשימה".

אבי שמואלביץ סיפר על מסע לילי מיוחד בשיירה של עשרה גמלים נהוגים בידי 

בדואי, שיצא מרֹוַמִני דרך הביצות למוצב הצפוני "ֶטמּפֹו" כדי לחלץ את גופותיהם של 

ארבעה חללים. הוא התנדב לצאת כקשר כשהוא נושא עימו שלושה מכשירי מק־25 

ורמקולים )שניים מהם בהאזנה לִרשת הִמבצעים הגדודית ולרשת המוצב(, והשלישי 

כעתודה )רזרווה(.

הפחד מהאזנה ומגילוי הכוח גרמו שהשידור היחיד שבהם הייתה לחיצה קצרה 

על הַמַע"ד כדיווח על יציאה. ֶּכֶבל שנפגע לעיתים מזומנות היה הֶּכֶבל שהוביל מִמפקדת 

הגזרה למוצב המזח )שישב על ָלגּוָנה מלאכותית בדרום תעלת סואץ(. ַקשר ָחָש"ן ושמו 

שאול במג'י הציע להעביר את הקו במים והקצין הטכני של האוגדה, סגן ישי זלץ, 

הציע להשיג ַיתירות על ידי העברת ארבעה גידים במקום שניים.

העברת הֶּכֶבל, שהוכן ונאטם בגדוד הקשר האוגדתי בפיקודו של סא"ל צבי אמיד 

וסגנו רס"ן )לימים אל"ם( יען ורד342 – נעשתה בעזרת שייטת 13. הפריסה הוכיחה 

לוח חיבורים מעץ שהונח בפתח בונקר הפיקוד וִאפשר בדיקה וחיבור של ְּכָבלים נוח יותר לִמרכזת   339

המעוז.

אבי שמואלביץ – סיים קורס קציני קשר במילואים לאחר מלחמת יום הכיפורים באפריל 1974;   340

שירת בחטיבה 8 וסיים את שירותו במילואים בדרגת סא"ל ביחידת הביקורת המטכ"לית בשנת 2007.

שנר, קשרי מעוז, 64.  341

יען ורד )רוזנולד( – נולד ב־1939 בארץ ישראל והתגייס בשנת 1957. מתפקידיו: מפקד ָּבַצ"ּפ 379   342

)1961-1959(; קצין הדרכה ומילואים וקצין אלחוט וביטחון בגדוד קשר ָּפָד"ם בשנים )1964-1961(; 

ַקשָר"ח "גולני" )1965-1964(. ַמפָק"ץ בקורס קצינים בה"ד 7 )1967-1965(; סגן ַקשָר"א 31 במלחמת 

ששת הימים )1968-1967(; ַקשָר"ח 7 בַּכַראֶמה )1969-1967(; סמג"ד קשר באוגדת סיני במלחמת 
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את טיבה, וֶכֶבל זה ִאפשר קשר טלפוני רצוף343 וללא תקלות. הקשיים בהפעלת אנשי 

דואר ישראל בזמן ההפגזות וביניהן הביאה לידי הכשרת חיילים כַכבָלרים )מניחי 

ְּכָבלים ומתקני קווים(. הכבלרים רוכזו בשתי ַמחלקות בפלוגת ההתקנה בגדוד הקשר 

האוגדתי בראשותו של סרן ברוך גזית. "קצין הקשר לָמעּוזים" סג"ם )לימים סא"ל( 

פרץ אהרונוביץ הוא שהפעיל את הכבלרים. אל"ם שלום מנובה344 סיפר שבגמר קורס 

טכנאים )1970(, לפני הצבתו בגדוד הקשר המטכ"לי, "בילה" חודש ימים עם גל 11 

בתיקון קווים בָמעּוזים.

הקשר ב"ארץ הִמרדפים"

צירוף המילים "ארץ המרדפים" היה כינוי שניתן לבקעת הירדן לאחר מלחמת ששת 

הימים בגלל המרדפים הרבים אחר חוליות אנשי ַפתח שחצו מירדן את הירדן למטרות 

חבלה, החדרת נשק וסוכנים. גילוי העֵקבות בסיורי הבוקר הוביל לביצוע "מרדף",345 

לגילוי ולחיסול של חוליות אלה על ידי חטיבת הבקעה. כדי לאפשר את רציפות קשר 

הָתָג"ם באזור הִּבקעה הרוּוי בקעות ּוואדיות, הקימה החטיבה שישה אתרי קשר 

לִממסור ולתיווך. במוצבים לאורך הירדן היו מכשירי רדיו ָתָג"ם )GRC ובהמשך – 

VRC( לרשת הגדודית או החטיבתית והאזנה לרשת המרדפים. הרשת הקווית הייתה 

מרוכזת בִמרכזת שדה מרכ־71/72. לכוח הרודף פּותחה ֶערכת כריזה ניידת, ודרכה 

קראו למחבלים לצאת ממחבואם ולהיכנע.

ההתשה )1970-1969(; מדריך טקטי וחניך בקורס המתקדם )מינואר 1971 עד מרץ 1972(; סמג"ד 

קשר פד"ם )1973-1972(; ַקשָר"א "סיני" במלחמת יום הכיפורים )1974-1973(; רע"ן הארגון 

והָסַד"ּכ ורע"ן הִמבצעים בָמַקשָר"ר )1975-1974(; ַמקָשַא"ּפ ֶמרכז )1978-1975(; מדריך בפּו"ם 

)1981-1978(. במילואים היה צל ַמקָשַא"ּפ ֶמרכז. השתחרר מצה"ל בשנת 1981 בדרגת אל"ם.

גם בימי מלחמת יום הכפורים קוים קשר טלפוני מה"ּבֹור" למוצב המזח עד לכניעתו.  343

שלום מנובה – נולד ב־1952 בישראל והתגייס בסוף 1969. מתפקידיו: מַנהל המעבדה וטכנאי   344

במטוסי ִממסר, בגדוד הקשר המטכ"לי בדרגת רס"ל )1973-1969(; קצין־הֲאַג"ם הטכני בגדוד 

310 ַמרָש"ל )1980-1977(; קצין טכני בָפָד"ם )1982-1980( רמ"ד תֹו"ּפ בָמָש"א־קשר; רמ"ד ָתָג"ם 

בענף הטכני )1986-1965(; רע"ן ניהול הייצור בָמָש"א 7300 )1988-1986(; רמ"ח מערכות הקשר 

)1989-1988(; רמ"ח מערכות הקשר )1994-1989( וקצין קישור ל־CECOM USA. השתחרר מצה"ל 

בשנת 1994 בדרגת אל"ם.

את המרדף עשו בעיקר חיילי הסיירת הפיקודית "חרוב" שהיו בה גששים.  345
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הַקשַר"ח הראשון של חטיבת הִּבקעה היה רס"ן מוטי בר־דגן )1968-1967(, לימים 

תא"ל בתפקיד קשר"ר. סיירת "חרוב" השתתפה ברוב המרדפים. מחליפו היה מנחם 

מיארה )לימים תא''ל ראש ִמנהל הסגל( שהיה הַקשָר''ח בבקעה. במרדף ה"מערה" 

במרץ 1969 נהרג ַקשר הַחָּפ"ק סמל בועז ששון346 עם המח"ט, אריק רגב, והַקמָּב"ץ, 
גדי מנלה.347

סרן מנחם מיארה שהחליף את רס"ן מוטי בר־דגן סיפר בַאחד הראיונות שבַפלִחי"ק 

ידעו על חדירה דרך ֶגֶדר המערכת מייד עם ביצועה כי המחבלים היו מנתקים את הֶּכֶבל 

הדו־זוגי )שכונה spiral-four( שהיה תלוי על הגדר בין המוצבים. קציני הקשר והַקשרים 

היו שותפים לכל הִמרדפים וגם בפשיטות ובמארבים שהייתה החטיבה מבצעת מעבר 

לים המלח. כשהוחלט בחטיבה לשפר את ביְטחון הקשר, שיוחלפו שמות הרשתות 

אחת לשבועיים, ניצל זאת הַקשַר"ח להתנקם במי שהכעיסו וִהקצה להם שמות קוד 

משפילים, כגון "חמור" וכדומה.

הַחָּפ"ק המטכ"לי
רוב ִמבצעי הכוחות המיוחדים, שנערכו במהלך מלחמת ההתשה, נוהלו או פוקחו מטעם 

הַחָּפ"ק המטכ"לי שפרס בשטח, ובו היה יכול להאזין לכוחות הפושטים ולִמפקדותיהם 

ולהתערב לכשיידרש לכך. גדוד הקשר הארצי היה אחראי להתקנה ולהפעלה של ציוד 

הקשר בַחָּפ"קים ובגדוד הקשר המטכ"לי, לאיוש ִממסרים מוטסים ולהפעלת הָחָמ"ל 

ב"ּבֹור". סא"ל שמעון סגל וסא"ל יוסי שדה סיפרו שאנשי גדוד הקשר הארצי פרסו כל 

שנה כ־20 ַחָּפ"קים כאלה, ואנשי הגדוד מצאו עצמם מתרוצצים מזירה לזירה בשיירת 

משאיות וברכבי קשר.

חבריו של בועז ששון לפלוגת הקשר תיארו אותו כמי שתמיד חייך, העלה את המורל של הפלוגה.   346

אדם שלנגד עיניו עמד תמיד ערך אהבת המולדת.

על שמם נקרא קיבוץ ארגמן, שהוקם בבקעה.  347
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הצלחה ראשונה ל"קשת"
ב־5 בינואר 1970 פעל צוות ה"קשת" הראשון בסיני עם תיבת קשת מותקנת על ַזחָל"ד348 

והתמקם בעמדה באזור המיתלה. הצוות גילה חדירה של אנשי קומנדו מצריים וִהפנה 

לעברם את צוות "מרבל"349 )דגן( של סיירת "שֵקד" למפגש בכביש התעלה. תוצאות 

ההיתקלות היו למצרים תשעה הרוגים וִמספר פצועים לא ידוע.

את צוות ה"קשת" אימנו ותרגלו אנשי ְמדור ה"אלקטרוניקה לביטחון שוטף" 

בָמַקשָר"ר. הוא גם התאמן עם צוותי ה"מרבל" של סיירת "שקד. מפקד צוות ה"קשת" 

היה סג"ם בועז בן־ברוך והמוכ"מים הראשונים: פנחס צ'קצ'וב, שמואל שטרית ואדורם 

בן־דרור. הם הוצגו למוחרת ברפידים עם אנשי הסיירת לפני שר הביטחון, משה דיין, 

ולפני הרמטכ"ל, רא"ל חיים ברלב.

השתתפות ה"קשת" בחדירות כוחותינו ֵמעבר לגבול
מפקדי סיירת המטכ"ל נוכחו בביצועי ה"קשת" בגילוי "ניסיון חדירה" של צוות הסיירת 

לאזור המוגן של ה"קשת". הם ויתרו על הרעיון לרכוש ולהפעיל מערכת בעצמם, ומאז 

ליוותה ה"קשת" את רוב החדירות של כוחותינו מעבר לגבול למארבים, בפשיטות ובפעילויות 

אחרות. חדירה של כוח מגדוד הנח"ל, כדי לפוצץ בתים בבקעת הירדן, ליוותה ה"קשת" 

בפיקודו של מפקד ַמחלקת ה״קשתות״ בפיקוד הצפון סגן )לימים אל"ם( עמוס לוטן,350 

שהוצבה בחצר מוצב מעל לנהר הירדן. תוך כדי חדירת הכוח מזרחה, גילתה ה"קשת" 

תנועת מחבלים נעה מערבה בשביל במקביל לשביל שבו נע הכוח. המחבלים שירדו לירדן 

ַזחָל"ד – רכב זחלי למחצה )ַזחַל"ם( שבו הוחלף ְמנוע הבנזין הישן במנוע דיזל חדש, ומערכת החשמל   348

הוסבה ל־24 וולט שהיה אז בכמות קטנה והוקצה לטובת ה"קשת" על ידי ַקמָּב"ץ פיקוד הדרום.

"מרבל" – שם קוד לְצריח מסתובב המותקן על נ"נ. עליו הותקנו מערכת ראייה תת־אדומה וַמקלע   349

)"דגן" היה שם הקוד במפעל ב של התעשייה האווירית שפיתח וייצר את הכלי(.

בפיקוד העורף וַקָּב"ט העיר צפת.  350
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ירו כמה פצצות מרגמה לכיוּוננו ונעו חזרה מזרחה. ושם פגשו במארב את כוח הנח"ל שהונע 
צפונה בעקבות הגילוי והציב מארב למחבלים בשביל שבו ירדו קודם לכן.351

"דו"ח ָמַקשָר"ר – פעילות בשנים 1972-1966"
המקור: ארכיון גבי שריג; העמותה להנצחת חללי חיל הקשר 

והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.

באוגוסט 1972 היו 24 ״קשתות״ בפעילות ִמבצעית בפיקודים ועוד 3 בהדרכה בגדוד הקשר הארצי.   351

במרץ 1974 הוקם גדוד ה״קשתות״, וב־1999 הועבר לחיל מודיעין השדה.
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ִמרשם הקשר של חטיבה 80 לִמבצע "תופת"
המקור: באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון; תיק 130-678/1974.

ִמבצע "תופת" – פעולת ַּכַראֶמה
מבצע "תופת" הוא פשיטת כוחות שריון, צנחנים וחיל האוויר ב־21 במרץ 1968 על 

ִמפקדת הַפתח ועל העומד בראשה, ַיאֶסר ַעַרַפאת, בעיירה הירדנית ַּכַראֶמה שבדרום 

בקעת הירדן כדי לבער ִקיֵני מחבלים. בפשיטה השתתפו חטיבה 7 – שריון, חטיבה 

35 – צנחנים, חטיבת הִּבקעה )חטיבה 80( וגדוד 268 מחטיבה 60.

קציני הקשר החטיבתיים היו אלו: סרן )לימים אל"ם( אברהם קיים – ַקשַר"ח 35; 

סרן )לימים אל"ם( יען ורד – ַקשַר"ח 7; רס"ן )לימים תא"ל( מוטי בר־דגן – ַקשַר"ח 

חטיבת הבקעה.

בנספח הקשר של חטיבה 80 כתוב: "ַחָּפ"ק המח"ט נע בעקבות הכוחות; ַחָּפ"ק 

הסמח"ט – בַסרַטַּבה וַחָּפ"ק פיקוד המרכז – בַקַרנַטל". סגן בן־ציון יוזלזון שהיה אז עוזר 

הקצין הטכני בפיקוד המרכז זוכר שצמרת הפיקוד ישבה בִמתקן הקשר שהוקם בבעל 

חצור, ומשם גם ִממסרו את ִרשתות הקשר למטכ"ל. אל"ם אברהם קיים שהיה על ַזחַל"ם 

הַחָּפ"ק של חטיבת הצנחנים עם המח"ט, אל"ם דני מט, זכר שבכניסה לַּכַראֶמה נורתה 

עליהם אש חזקה במיוחד; ייתכן בשל ִמספר האנטנות הרב שבלטו מדופנות הַזחַל"ם. כל 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%90%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%AA%22%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A7%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F
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קציני הַחָּפ"ק התיישבו בַזחַל"ם, והיחיד שנשאר עומד זקוף היה המח"ט שדיבר בשקט: 

"נעמדתי לידו כדי שאוכל לשמוע אותו ולהשיג לו את מַפקדי הכוחות לפי דרישתו".

ִמבצע "אסותא" – פשיטה על משטרת ַא־ַס'אִפי
בעקבות ריבוי מיקושים ופיגועים שיזמו אנשי ַפתח בישראל ובשל אוטובוס תלמידים 

שעלה על מוקש ליד באר אורה ב־18 למרץ 352,1968 פיקוד הדרום פעל בירדן,353 מדרום 

לים המלח. בפשיטה השתתפו ַמסוקי חיל האוויר, גדוד שריון בפיקודו של סא"ל אריה 

קרן, גדוד צנחנים בפיקודו של סא"ל יעקב ִחסדאי וכוח הפשיטה "שפיפון" מסיירת 

"שקד", שלכד מחבלים בעזרת ַמסוקים. הפעולה כּוונה נגד ִמפקדת הַפתח ששכנה 

במשטרת ַא־ַס'אִפי ומחבלים ששהו בכפרי הסביבה ִפיַפא וַדַחל. בפשיטה נהרגו כחמישים 

מחבלים, ופוצצו כמה מבנים ותחנת משטרה.

ִמבצע "ֶהֶלם" – פשיטה לַנאג' ַחַמאִדי וקינא
ִמבצע "הלם 35"354 הוא ִמבצע שיזם צה"ל בעומק מצַרים ב־31 באוקטובר 1968 לַנאג' 

ַחַמאִדי, היושבת על גדת הנילוס כ־80 ק"מ מהעיר לּוקסֹור. את המבצע ביצעו 14 אנשי 

סיירת צנחנים בפיקודו של סרן מתן וילנאי לאחר שהוטסו לשם בשני ַמסוקי סּוֶּפר 

פֵרלֹון. הכוח השתלט על התחנה וחיבל ב־14 ַשנאים שהיו במקום. החבלה גררה הפסקת 

חשמל ברדיוס של 300 ק"מ בערך ושיבשה גם את הספקת החשמל לקהיר.

לראשונה השתמש הכוח הפושט במכשיר ה־SSB הנישא החדש מק־74. בסופו של 

דבר, לא הופעל בהוראות מפקד הפעולה בשל החשש לגילוי הכוח ומפאת רעשי הרקע 

הנשמעים מהמכשיר. רוב התקשורת הייתה באמצעות ִממסור מהמסוק שהנחית אותם 

וממטוס "בואינג 377 סטָרטֹוקרּוֶזר" ששימש תחנת ִממסר.

בתחקיר שנערך לאחר הפעולה355 העיר הַקשָר"ר, אל"ם משה ִגדרון: "יש טעם 

לדקדק בקטנות... הבעיה היא איך ליצור קשר לטווחים כה רחוקים". אילן שנשא את 

מכשיר הקשר העיד: "עם הירידה מהמטוס מתחתי את האנטנה, קראתי בכריעה. 

בפיגוע נהרגו המדריך והרופא ונפצעו 22 מתלמידי גימנסיה "הרצליה".  352

הפעולה נערכה בו־זמנית לפעולת ַּכַראֶמה.  353

ִמבצע "הלם" כלל בו־זמנית גם את "הלם 1" ואת "הלם 2". במבצע הניחו ַמסוקים ִמטעני חבלה   354

על שניים מגשרי הנילוס.

משהב"ט־ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, 922/75/1559.  355

https://he.wikipedia.org/wiki/31_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
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בזמן התנועה אסר עליי מתן וילנאי )לימים אלוף וסגן רמטכ"ל( לקרוא כי זה עושה 

רעש, שמעתי את "סל" )אות קריאה של הַחָּפ"ק( בתנועה". הַקשָר"ר העיר: "ניתן היה 

למנוע את הרעשים". מתן העיד: "כשיצאתי מהמטוס, שמעתי את "סל 9" ב־מק־25; 

ב־SSB לא שמעתי אותו. באמצעות ההליקופטר שהביא אותי דיווחתי 'אגס'. אילן 

המשיך לקרוא ב־SSB. הפסקתי אותו". הַקשָר"ר התייחס גם להוראת מתן לאילן 

לקפל את אנטנת ה־SSB כשכרעו ליד קיר הִמתקן: "יש הבדל עצום בין לא לענות ובין 

קיפול אנטנה. קיפול אנטנה משמעו אובדן קשר".

"ִאירֹון" –  ִמבצע 

פיצוץ גשרים בירדן
פעילות  של  בעטייה 

ר  ו ר ט ה י  נ ו ג ר א

בירדן,  שהתבססו 

ו  נ י ת ו ח ו כ ו  ט ש פ

פשיטה לילית מוסקת 

לירדן בִמבצע "ִאירֹון" 

 .1 9 6 8 ר  ב מ ב ו נ ב

במהלכה פוצצו אנשי 

של  ַחַה"ן  פלוגת 

הצנחנים שני גשרים, 

שעליהם עברו הכביש 

בין  הברזל  ומסילת 

את  לַעַקַּבה.  ַעַמאן 

החסימה עשו סיירת 

וצוותי  הצנחנים 

צנחנים משני גדודים 

בפיקודם של סא"ל דן 

שומרון ורס"ן אריה 

צידון. ַחָּפ"ק המח"ט, 

אל"ם דני מט, היה על 
ִמרשם הרדיו לִמבצע ״ִאירֹון״

המקור: באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון תיק 1560-192/1974.
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רכס מדרום לדימונה. האלחוטן אורן מייטס העיד שהאלחוטנים שהשתתפו בפשיטה 

נשאו על גבם ִמנשא ִחי"ר שעליו היו מק־25 ומכשיר קרקע־אוויר מק־271 ומכשיר ביות 

"שרה" בחגור. בפעולה היו הַקשַר"ח רס"ן אברהם קיים.

ִמבצע "תשורה" – פשיטה לש"ת ביירות
ִמבצע "תשורה" ראשיתו בשני מחבלים מלבנון שחטפו את מטוס "אל על", בדרכו 

מרומא לישראל ביולי 1968, והנחיתו אותו באלג'יר. המשכו – באותה שנה ירו וזרקו 

רימונים על מטוס "אל על" בשדה התעופה באתונה ב־26 לדצמבר. באשר על כן, הוחלט 

לפגוע במטוסי נוסעים של חָברות ערביות בשדה התעופה של ביירות.

הפעולה בוצעה בסיוע שלושה ַמסוקי תובלה שהנחיתו שלושה כוחות מחטיבת 

הצנחנים ואת סיירת מטכ"ל בשדה התעופה של ביירות. הכוחות השמידו 13 מטוסי 

נוסעים וחזרו ארצה בשלום. הַקחָצ"ר, אל"ם רפאל איתן, היה מפקד הפעולה, וקצין 

הקשר בַחָּפ"ק המפקד – רס"ן יואל הראל; בַחָּפ"ק הסגן – סא"ל חיים נדל ורס"ן 

אברהם קיים, ַקשַר"ח הצנחנים. בפעולה נעשה לראשונה שימוש במק־660 )"אייל" – 

פיתוח וייצור בישראל( לקשר קרקע־אוויר. גדוד הקשר המטכ"לי אייש מטוס ִממסר 

ש"גיהץ" בזמן הפעולה כ־4 ק"מ ממערב לחוף לבנון.

ִמבצע "ּבּולמֹוס 6" – כיבוש האי גרין
לאחר שפשטו המצרים על ַחניון טנקים ליד מוצב צה"ל במזח ּפֹורט ַתאֹוִפיק, ובפשיטה 

נהרגו שבעה מחיילי צה"ל – הוחלט על ִמבצע "בולמוס 6", היינו כיבוש האי גרין. על 

האי המלאכותי גרין, הנמצא בצפון מפרץ סואץ )כ־2.5 ק"מ מּפֹורט ַתאֹוִפיק(, הוקם 

מתחם מצרי מבוצר. בִמבצע השתתפו כוחות השייטת בפיקוד סא"ל )לימים אלוף, 

מפקד חיל הים( זאב אלמוג וסיירת המטכ"ל בפיקוד סא"ל מנחם דיגלי. בלילה שבין 

19ל־20 ביולי 1969 במהלך מלחמת ההתשה הגיע הכוח ליעד בצלילה ובעזרת סירות 

גומי. הלחימה ארכה 39 דקות, נהרגו בה בין 70 ל־80 חיילים מצריים, ובסופה – פוצץ 

האגף הצפוני של המבצר. לצה"ל היו 6 הרוגים ו־11 פצועים.

ציוד הקשר שהוכן לִמבצע כלל מכשירי ָתָג"ם נישאים מק־25 שנאטמו, בבסיס 

ההחסנה הֵחילי, בכיסויי גומי. האטימה לא תמיד הייתה מלאה דבר שגרר השבתת 

חלק מהמכשירים כי חדרו לתוכם מי ים. במטוסי הממסר הותקנו מכשירי VRC עם 

קופסת פיקוח, קפ־1225 ביניהם.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%94
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ִמבצע "רביב" – פשיטה משוריינת מעבר למפרץ סואץ
ִמבצע "רביב" היה פשיטה משוריינת ב־9 בספטמבר 1969 לאורך החוף המערבי של 

מפרץ סואץ, מַאל־ַחִפיר עד ַראס ַזַעַפַרַנה. בכוח הפושט היו שישה טנקי ״טירן״ )טי־55( 

ושלושה ַנגָמ"שים )מתוצרת ברית המועצות( שנלקחו כשלל במלחמת ששת הימים. 

הכוח הונחת מנחתת של חיל הים, וכעבור כעשר שעות וכ־50 ק"מ ממקום ההנחתה 

השמיד בדרכו כ־80 כלי רכב ושריון מצריים, 15 ֶעמדות ִמשמר, שתי מערכות מכ"ם 

והרג כמאה חיילים.

קצין הקשר בכוח הפושט היה סרן )לימים סא"ל( יהודה רון. קצין הקשר בחטיבה 

הממונה היה רס"ן )לימים סא"ל( אלי ויסבלט, וקצין הקשר בַחָּפ"ק ֵגיסות השריון 

היה סא"ל )לימים תא"ל( פנחס שחר )פיני( וסגנו רס"ן חגי גרי. את ציוד הקשר )של 

כוחות היבשה( התקין על הנחתת רס"ר )לימים רנ"ג( ראובן גרינברג356 סגן הקצין 

הטכני בֵגיסות השריון בַשארם ַא־ֵשייח'.

ִמבצע "תרנגול 53" – הבאת מכ"ם ִמצרי מַראס ַע'אִריּב
ִמבצע "תרנגול 53" הוא מבצע פשיטה במהלך מלחמת ההתשה, בלילה שבין 26 בדצמבר 

1969 ל־27 בו. במבצע השתלטו כוחות צה"ל על תחנת מכ"ם מצרית בַראס ַע'אִריּב, 

והביאו את הִמתקן לישראל. את הפשיטה המוסקת357 ביצעו בעיקר חיילי סגל גדוד 

הנח"ל המוצנח. אנשי סיירת הצנחנים ומדריכים מבה"ד 1 חסמו את הציר המוביל 

לתחנת המכ"ם.

אלחוטן כוח החסימה היה אורן מייטוס, והוא נשא על גופו חמישה מכשירי 

קשר. אורן כתב: "על גבי עמוסים המכשירים האלה: מק־25, מק־271, שתי "שרות" 

)"שרה" – מכשיר ביות( האחת אדומה והאחת ירוקה. פרט לזאת: מק־6 לקשר פנים. 

המשקל על הגב 25 ק"ג מבלי להחשיב את החגור, את הנשק ואת הציוד המיוחד".

אנשי הגדוד ניתקו את האנטנה ואת ַּכבֵלי העגינה של תיבות המכ"ם הרוסי מסוג 

12־P ושני ַמסוקי "יסעור" הביאו בסופו של דבר את התיבות לַאּבּו רֹוֵדס, והכוח פונה 

ראובן גרינברג – נולד בשנת 1931. שירת בתפקיד אלחוטאי בַּפלָמ"ח במלחמת העצמאות; הטכנאי   356

הראשי וסגן הקצין הטכני בֵגיסות השריון )1982-1955(; עוזר רמ"ד הטכנאים והבוחן הֵחילי של 

הטכנאים בָמַקשָר"ר )1993-1982(. ראובן התפרסם בבדיחותיו על הווי אנשי הַחִיל שפורסמו כל 

שבוע בעיתון "במחנה". השתחרר מצה"ל בשנת 1993 בדרגת רנ"ג.

את הכוח הנחיתו שלושה ַמסוקי סּוֶּפר־פֵרלֹון. את הקרונות העבירו שני ַמסוקי "יסעור".  357

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%22%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
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בשלושה ַמסוקי סּוֶּפר פֵרלֹון. בַחָּפ"ק החטיבה השתתף סגן אביגדור )אבי( דולב שהיה 

ממלא מקום ַקשַר"ח הצנחנים. הַחָּפ"ק המטכ"לי התמקם בַאּבּו רֹוֵדס, וקצין הקשר 

בַחָּפ"ק היה רס"ן משה לב. קשר הטלפוני בין הַחָּפ"ק למטכ"ל, שתכנן סרן יוסי שדה 

הושג על ידי מערכת ָצ"ן עם ממסר בַג'ַּבל ָקָטִריָנה )לשם הועלה הציוד בעזרת חמורים( 

לאילת, ומשם במערכת הנייחת.

ִמבצע "רֹודֹוס" – כיבוש האי ַשדּוַאן
מבצע "רֹודֹוס" הוא פשיטת צה"ל ב־22 בינואר 1970 במהלך מלחמת ההתשה על האי 

שדואן המצרי, אי אלמוגים בים סוף, דרומית־מערבית לַשארם ַא־ֵשייח'. מטרות המבצע 

היו לשּבות שבויים מצריים לשם "קָלֵפי מיקוח" ולהמשיך בהתשת צבא מצרים. הפשיטה 

הייתה מוסקת, ובה השתלטו על האי לכ־36 שעות גדוד הצנחנים 202 בפיקוד סא"ל 

יעקב ִחסדאי, הסיירת וכוח העתודה שהיה קורס מ"כים מהָּבָא"ח בפיקוד עמוס ירון. 

בפעולה הרג הכוח כשבעים חיילי קומנדו מצריים ושבה שישים.

בִמבצע היה צורך לקיים קשר בין כוחות היבשה לבין ַמסוקים ומטוסי תקיפה וכן 

למטוס ממסר עבור המטכ"ל.358 קצין הקשר בַחָּפ"ק המח"ט היה מ"מ הַקשַר"ח סרן 

)לימים סא"ל( אבי דולב. כמו כן היו בַחָּפ"ק הַקשרים ארביב, עובדיה ואורן מייטס.359 

מכשירי הקשר היו מק־25 כדי לקשר בין הכוחות, ומק־271 – לקשר קרקע־אוויר. בשני 

הַמסוקים ששימשו את המח"ט אף הותקנו מכשירי VRC. את הקשר מול המטכ"ל, 

שייתר את השימוש במטוס הממסר שהוכן לכך, ביצע אלחוטן ששמו מייזלס )בעדות 

של שמעון סגל סּוּפר שבני אושמן היה מהגדוד הארצי( שהפעיל מכשיר חד־פס נישא, 

מק־74 עם אנטנת דיפול. הקשר לַחָּפ"ק שהתמקם בַשארם ַא־ֵשייח' בוצע דרך הממסר 

בַראס מּוַחַמד. בין יתר ציוד הקשר שנלקח לִמבצע היה ג'יפ ה"ַלנדרֹוֶבר" של גדוד הקשר 

הארצי שהותאם ַלהנחתה ממסוק. לאחר הכיבוש והמעבר למצב הגנה הוקמה באי רשת 

קשר קווי, וזו התבססה על טלפונים מצריים שנמצאו באתר שחוברו לִמרכזת מרכ־22.

ִמבצע "ַּברָדס 20"
את ִמבצע "ברדס 20" יזם צה"ל ב־15-14 בינואר 1971, ובו נקט צה"ל פשיטה ימית 

ופשיטה אווירית בו־זמנית על בסיסי אימוני מחבלים פלסטינים בקרבת העיירה ַסַרַפנד 

באותו זמן עדיין לא היה תו"ל מסודר לחבירה כזו, כולל כינויים ברשת וכדומה.  358

אורן מייטס היה אלחוטן בפלוגת הקשר של הצנחנים שסופח לסיירת לִמבצעים.  359

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%90%D7%A8%D7%9D_%D7%90-%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%97%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9D_%D7%A1%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%99
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מדרום לצידון. בתקיפה השתתפו כוחות מחטיבת הצנחנים, שייטת 13 ו"שייטים" 

מיחידה 707, בהובלת ספינות טילים, סירות גומי וַמסוקים מטייסת 118.

במבצע פשטו כוחות צנחנים והקומנדו הימי על יעדי מחבלים כ־180 ק"מ בעומק 

לבנון, מצפון לטריפולי. הִמבצע היה מושט נגד מחנות מחבלים בלבנון, וביצעו אותו אנשי 

חטיבה 35. גדוד הקשר הארצי התקין והפעיל, ע"ג ָסִטי"ל 360 חיל הים "חנית", ששימש 

ַחָּפ"ק בין־זרועי שט, שני מכשירי מק־46, מק־708 ושישה מק־25 וכן אייש ממסר מוטס 

במטוס "נֹורד". קצין הקשר שהיה בַחָּפ"ק המושט, רס"ן משה לב – רמ"ד הִמבצעים 

בָמַקשָר"ר. ַחָּפ"קים נוספים שפעלו: ַחָּפ"ק 35 בחוף הנחיתה. וַחָּפ"ק נייח בִמצֵּפ"ַע.

מתוך ָמַקשָר"ר־דּוח אירועים ופעילות 1972-1966
המקור: מהאוסף הפרטי של מיכאל נגל, ארכיון גבי שריג.

ִמבצע "קלחת 2"

ִמבצע "קלחת 2" אירע ב־12 במאי 1970 וב־13 בו בגין פעילות מוגברת של מחבלים 

מאזור ה"ַפַתחֵלנד" לעבר יישובי אצבע הגליל. הוחלט לפשוט פשיטה משוריינת על 

בסיסי המחבלים שהיו ממוקמים בשישה כפרי לבנון במורדות המערביים של החרמון 

כדי לבערם. הפשיטה הוטלה על חטיבת השריון 188 בפיקודו של אל"ם )לימים אלוף( 

משה בר־כוכבא )"בריל"(. החטיבה בנתה שבעה צוותי קרב בין־ֵחיליים של טנקים, 

ִחי"ר, הנדסה, סיור, מודיעין, תחזוקה וקציני תצפית קדמיים )ַקָת"קים( בתוספת 

כוח אווירי, ארטילרי והנדסה.

בעקבות ההתקנה הוכנה בגדוד הארצי ֶערַּכת קשר לַחָּפ"ק מושט, וזו הושלמה במאי 1972.  360

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%98%D7%AA_13
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99_(%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9F)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9F
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בשני ימי הִמבצע טיהרה החטיבה 19 בסיסי מחבלים ופוצצה כשבעים מבנים, 

השמידה מצבורי תחמושת וַמשגרי "ַקטיּוָשה", הרגה כשישים מחבלים ושבתה 17. 

לכוחותינו היו עשרים פצועים קל. צבא לבנון שהתערב בקרב ספג חמישה הרוגים ו־16 

פצועים. ַקשַר"ח החטיבה המרחבית 820 היה סרן )לימים תא"ל בתפקיד ַקשָר"ר( 

שלמה וקס.

בתחקיר שלאחר המבצע361 סיכם ַמקַש"ּפ צפון סא"ל יואל הראל:

בסה"כ הייתה שליטה טובה מאוד לחטיבה גם על הטנקים גם על הֶחרֵמ"ש וגם על 

הארטילריה. במיוחד בלט לטובה הקשר עם ההליקופטרים )דבר שהוא בדרך כלל רגיש( 

כאשר הנחיתו אותם )לפינוי נפגעים(. לסיכום, כל מערכות הקשר שתוכננו הופעלו ופעלו 

ללא תקלות. יואל גם הציג בתחקיר את בעיית הפיקוד מַזחַל"ם הפיקוד לעומת הפיקוד 

מהטנק: א. לטנק יש ַמשדר אחד ובו־זמנית ניתן לשדר רק ברשת אחת. ב. צריך בו־זמנית 

להתעסק עם קשר־פנים ואז אי־אפשר לשדר החוצה. ג. כאשר עובדים מתוך טנק מטרידים 

את המח"ט כאשר מבקשים ממנו לעבור מרשת אחת לשנייה. ד. בדרך־כלל, מתוך טנק יש 

פחות טווח קשר משיש מתוך ַזחַל"ם. ה. בשל כך אולץ הפיקוד להיכנס לרשת החטיבתית 

למתן פקודות.

ִמבצע "ויקטוריה"

ִמבצע "ויקטוריה" נערך ב־11 ביוני 1970, ועיקרו – פשיטה על קו המוצבים המצריים 

בצפון תעלת סואץ על ידי לוחמים מסיירת "שֵקד". הכוח טיהר קטע של 3 ק"מ בערך, 

פוצץ כמה בונקרים ותותחים מצריים. למצרים היו 19 הרוגים ולצה"ל 3. הלקח 

מהִמבצע נלמד, ושופרה אטימת ציוד הקשר הנישא. קצין הקשר של הסיירת היה אז 

סרן )לימים אל"ם( יצחק אלקבץ.362 קצין הקשר בַחָּפ"ק האוגדתי היה סא"ל )לימים 

תא"ל( צבי אמיד.

באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, 192/74/1794: 86-85.  361

יצחק )"איציק"( אלקבץ – נולד בשנת 1949 בארץ והתגייס ב־1967. מתפקידיו: הוכשר כאלחוטן   362

וסיים קורס קצינים )1968(; היה סמ"פ הפעלה בגדוד הקשר של פיקוד הדרום; קצין קשר סיירת 

"שקד" )1972-1969(; מ"פ רדיו בגדוד הקשר של פיקוד הדרום; קורס קציני קשר מתקדם בצבא 

ארה"ב )1978-1977(; עלה לדרגת סא"ל )1978( ומּונה למפקד ַיחָת"ם סיני )1979-1978(; מג"ד 

הקשר הארצי )1981-1979(; מג"ד הקשר בפיקוד הצפון; ַקטָל"ם המטכ"ל וקצין השלישות הֵחילי; 

מפקד מחנה המטכ"ל )1985(. השתחרר מצה"ל בשנת 1988 בדרגת אל"ם.
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ִמרשם הרדיו לִמבצע "קיתון 10"
המקור: באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון; תיק-101975/922-1652.

ִמבצע "קיתון 10" )יוני 1970(

ִמבצע "קיתון 10" הוא פשיטת צה"ל שאירע ב־26 ביוני 1970 לאחר שצבא סוריה 

חידש את התקריות בקו רמת הגולן בהפגזות ארטילריות ואף ניסה ב־24 בו לכבוש שני 

מוצבים. הוחלט על הִמבצע שמטרתו העיקרית להבהיר לסורים שייזום של תקריות 

אש מצידם יגרור תגובה חריפה של ישראל, ובכך להביא שקט יחסי בגבול סוריה. את 

הפשיטה ביצעו שני גדודי שריון מוקטנים מחטיבת "ברק" בסיוע כוח הנדסה משוריין, 

כמה סוללות ארטילריה, חיפוי של חיל האוויר ופלוגה מ"גולני" כעתודה.

הכוח בפיקודו של מח"ט "ברק", אל"ם משה בר־כוכבא, כבש והרס חמישה מוצבים, 

השמיד עשרות טנקים ותותחים, הרג עשרות חיילים ושבה 38 מהם, וח"א הפיל ארבעה 

מטוסים. לכוחותינו היו עשרה הרוגים )אחד – בפשיטה, והשאר מהרעשה ארטילרית 

סורית(; הופל מטוס וטייסו נשבה. הפשיטה הביאה לידי הפסקת הירי הארטילרי על 

יישובי רמת הגולן, הַחָּפ"ק הפיקודי היה בתל ַפאֶרס )תל זוהר(.
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קציני הקשר שהיו שותפים לִמבצע: הַמקָשַא"ּפ סא"ל יואל הראל; סגן הַמקָשַא"ּפ – 

רס"ן אברהם קיים; קצין הקשר של החטיבה המרחבית רמת הגולן – סרן )לימים 

תא"ל בתפקיד ַקשָר"ר( שלמה וקס.

"קומנדו קשר"
הצירוף "קומנדו קשר" היה הכינוי שבו כינו את עצמם אנשי גדוד הקשר הארצי. 

הגדוד הקים ואייש את הַחָּפ"קים המטכ"ליים שליוו את רוב הִמבצעים המיוחדים. 

המג"ד תא"ל צבי אמיד זכר שחבלים שבהם קשרו את ציוד הקשר בארגזי המטען של 

המשאיות, כדי שלא יטולטלו – היו מצרך מבוקש והיה מתקיים "ִמסדר חבלים" שבו 

הייתה נבדקת קשירת הציוד לפני היציאה. שמעון סגל שהיה באותו עת מ"פ הרדיו 

ויוסי שדה שהיה מ"פ התקשורת זכרו שלא הייתה משימה קשה מדיי או בלתי אפשרית 

לבצע, כולל העלאת ִממסר לַסנָטה ָקָטִריָנה בעזרת גמלים או חמורים. בשיירות היו 

30-20 כלי רכב, שיצאו לַחָּפ"ק, מלּווים במ"פ הִמפקדה סרן )לימים סא"ל( שמואל 

וייצמן או בקצין האפְסנאות רס"ר )לימים סא"ל( שלמה בקשי שדאגו לתקינות הרכבים 

ולצד הקולינרי. ההתחככות התכופה ברמטכ"ל ובצמרת צה"ל אף קיצרה תהליכים 

בהכרזת הגדוד כגדוד שדה וביציאת אנשי הגדוד לקורס צניחה.
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חיל הים

טיבוע המשחתת "ֵאיַלת"

משחתת חיל הים "אילת", שסיירה באזור ּפֹורט ַסִעיד ב־21 באוקטובר 1967, נפגעה 

מטילי ים־ים שירה חיל הים המצרי מנמל ּפֹורט ַסִעיד וטובעה; מאנשי צוותה נהרגו 

47, נעדרו 15 ונפצעו 91. בעטייה של הפגיעה בחדרי המכונות לא היה מתח חשמלי, 

ולא היה אפשר להפעיל את מכשירי הקשר התקניים המותקנים בספינה. המשחתת, 

כשכבר הייתה מבוקעת לשניים, הצליח בה קצין הָגָנ"ק, סרן )לימים סא"ל( ניסים 

משיח,363 להגיע ולהפעיל מק־10 שהיה מיועד "לקשר עם הירוקים" בזמן ִתרגול משותף, 

ובו שידר שידורי מצוקה. אבי שמואלביץ סיפר364 שאת השידור קלט בתחנת ההאזנה 

בַג'ַּבל ַיַעֶלק האלחוטן טוביה סאבו, והוא שהזעיק את החטיבה ואת הפיקוד להצלת 

אנשי המשחתת, אף שבתחילה לא האמינו לו.

ִגרסה אחרת365 של איש חיל הים שהיה על הספינה שהשידור נקלט בגדוד נח"ל 

בחוף רֹוַמִני.

הרי גרסתו של אל"ם שלמה אלעז:

בשבת, 21 באוקטובר 1967, בהיותי סגן קצין קשר חטיבת "עקבות הברזל" )סגנו של רס"ן 

אלי ויסבלט( הייתי בתורנות קצין ָחָמ"ל בִמפקדת החטיבה במחנה רפידים. בשעות אחר 

הצוהריים קיבלתי דיוּוח מִמפקדת גדוד 9 שהיה אחראי לגזרה הצפונית של התעלה כי 

במוצבים הבחינו בטילים נורים מּפֹורט ַסִעיד מזרחה אל הים התיכון וראו נפילות בים. 

לא היה לנו כל מידע על כֵלי ַשיט של חיל הים שאמורים להיות שם. בירור בִמפקדת חיל 

הים נענה שאין שם שום כלי ַשיט שלנו.

ניסים משיח היה קצין הָגָנ"ק של הספינה. הוא היה אלחוטן מורס בחיל הים לאחר שעבר קורס   363

אלחוטנים בבה"ד 7. כקצין הָגָנ"ק השתתף בקורס מתקדם לקציני קשר ואלקטרוניקה במחזור 

שסיים בפברואר 1966.

שמואלביץ', טכנאי קשר במרחבי סיני ובמעוזים, 87.  364

שוקי אילת העיד ב"עדות אישית: טילים על המשחתת 'אילת'", כחול מגזין שייט יאכטות ישראלי,   365

אוקטובר 2018.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A2%D7%93%D7%A8_(%D7%A6%D7%91%D7%90)
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הייתה לנו רשת רדיו מיוחדת פתוחה לקשר עם כלי ַשיט של חיל הים, ובה הייתה 

האזנה מתמדת בגזרה הצפונית ובתחנת הממסרים בַג'ַּבל ַיַעֶלק. הוריתי להקשיב היטב 

ברשת זו, ואכן לא חלף זמן רב ונמסר לי מצוותנו בַג'ַּבל ַיַעֶלק כי שומעים חלש קולות 

ברשת זו. לאחר זמן קצר שמעתי ברשת החטיבתית את קולו של בן מחזורי בבית הספר 

לקצינים )בה"ד 1(, סגן חיים גבע )אז גרבר(. שדיווח כי הוא על המשחתת ָאִח"י "אילת" 

וכי פגע בה טיל, וביקש: "אלבז, שלח מהר ֵמם־קּוִפים, זרוק מהליקופטרים". בעקבות 

התקשרות זו הופעלו כל הכוחות בצה"ל לסייע למשחתת. היו לנו כמה מכשירי מק־9 

אטומים למים בגדוד 9 בַּבלּוַזה שהוטלו כעבור זמן קצר על ָאִח"י "אילת" וסייעו בהמשך 

הקשר. ובו־בזמן הטסנו מִמפקדת החטיבה ברפידים מכשירים אטומים נוספים. אלה 

הגיעו לאחר שהמשחתת ננטשה, וחייליה היו במים, על כן הוטלו למים בתקווה שחלקם 

ישמש לקשר עם כוחות החילוץ וכך היה.

אנשי תחנת הממסרים בַג'ַּבל ַיַעֶלק הוזמנו לאחר זמן מה לִמפקדת חיל הים בֵחיפה, 

ושם הביעו אנשי חיל הים את הוקרתם על תרומתם.

כתגובה על הטבעת המשחתת, השמידה החטיבה את בתי הזיקוק לנפט בסואץ.

ִמבצע "נֹוָעה" – ספינות ֶשרּבּורג
חיל הים הזמין בשנת 1965 בִמספנה צרפתית, בשרבורג, חמש ספינות סער. ב־3 ביוני 

1967 הוטל ֶאמַּברגֹו על מכירת נשק לישראל.366 למרות הטלת האמברגו המשיכה 

המספנה בבניית הספינות, והיא הושלמה לקראת סוף 1969, אך הספינות עוכבו בנֵמל. 

בליל חג המולד, ב־24 דצמבר 1969, נמלטו הספינות מהנֵמל בִמבצע מורכב והפליגו 

בדרכן ארצה. מחמש הספינות הותקן רק בשתיים ציוד קשר תקני )HF(. לכל ספינה 

ניתן אחד מחמשת מכשירי הקשר של "מוטורולה" )VHF(, בעלי טווח מוגבל שהביאו 

מהארץ חיילי התגבור. המסע דרש תיאומים למיניהם, כגון תדלוק בלב ים מספינות 

משא שהותאמו לכך וליווי אווירי בים התיכון.

טביעת הצוללת "ַדָקר"
ָאִח"י "דקר״ הייתה צוללת בשירות חיל הים הישראלי וטבעה בכ"ד בטבת התשכ"ח 

)25 בינואר 1968( בדרכה מבריטניה לישראל, וכל 69 אנשי צוותה נספו. שרידי הצוללת 

הֶאמַּברגֹו )צו ממשלתי האוסר לשלוח, בעיקר נשק וציוד צבאי( הוטל על כל הצדדים הלוחמים   366

במזרח התיכון, אבל רק ישראל רכשה נשק בצרפת.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A9%D7%9B%22%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%22%D7%93_%D7%91%D7%98%D7%91%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94_(%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%22%D7%99_%D7%93%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/1968
https://he.wikipedia.org/wiki/25_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/25_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8


חיל הים

329

ומקום טביעתה נתגלו רק בשנת 1999. בצוללת נספה גם רס"ן בני מימון שהצטרף 

לצוות הצוללת, בדרכה ארצה מהמספנה שבה שופצה בבריטניה, כמומחה לאמצעים 

מיוחדים. בני שירת לפני כן בתפקיד "גדעוני", טכנאי ואלחוטן משלחת ישראל לשיחות 

הפסקת האש ברֹודֹוס באפריל 1949 וכקצין הקשר של הגדנ"ע והמרכז הראשון של 

"גדנ״ע קשר" בשנות הפעילות הראשונות שלו.

בדיון המטכ"לי שנערך ב־5 בפברואר 1968 אמר מפקד חיל הים דאז, האלוף שלמה 

אראל, על רס"ן בני מימון את הדברים האלה:

מקור: באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, תיק מס'26/204/42.
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100 שנות קשר – שער ה

להלן מסמך של סא"ל גבי שריג בעניין פעילות ִחי"ק בביטחון השוטף בשנים 367:1972-1966

ארכיון גבי שריג, "דו"ח אירועים ופעילות 77-74 ,"1972-1966.  367
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הוביל וכתב את שער ו:

אל"ם יוסף )"יוסקה"( ברנע )2021-1936( – נולד בֵחיפה והתגייס לצה"ל בשנת 1954 

לחטיבת "גולני". הוא בוגר הטכניון בהנדסת אלקטרוניקה )1961( ומוסמך אוניברסיטת 

קֹולּומִּביָיה בניו יורק בהנדסת אלקטרוניקה )1967(. שירת בחיל הקשר בתפקידים 

אלו: קצין קשר גדוד בחטיבת "גולני"; קצין טכני של ִמפקדת ֵגיסות השריון )ִגי"ש( 

)1962(; מפקד ענף בחינה וביקורת בָמַקשָר"ר )1971(; מפקד גדוד הל"א הסדיר במהלך 

מלחמת יום הכיפורים )1973(; מפקד ֶמרכז הל"א )1974(; ַמקַש"ּפ ֶמרכז וסגן הַקשָר"ר 

בתפקידו האחרון. השתחרר מצה"ל בשנת 1979 בדרגת אל"ם.

"יוסקה" נפטר לאחר שמסר את השער הזה לקראת הפקת הספר. היה שותף וסייע 

רבות בקידום יצירת הספר, ולא זכה לראות את הפרי בהבשלתו.

אלה הכותבים שהשתתפו ביצירת השער:

סא"ל אביגדור )אבי( דולב – נולד בשנת 1947 והתגייס לצה"ל לצנחנים ב־1965. שירת 

בחיל הקשר בתפקידים אלו: ַקשָר"ג בגדוד צנחנים סדיר )1969-1968(; סַגן ְקצין קשר 

חטיבת הצנחנים )1969(; מפקד צוות בקורס קציני קשר )1973-1971(; ְקצין קשר 

חטיבת הבקעה )1973-1972(; מפקד ענף הרדיו בבה"ד 7 )1974(; ַקשַר"ח 275 בשנים 

)1975-1974(; סַגן ַקשָר"א באוגדת ה"פלדה" )1975(; סַגן ְקצין קשר בָמַקחָצ"ר )1976(; 

רע"ן הקשר בבה"ד 3 )1978-1977(; ְקצין קשר הַקחָצ"ר וַקשָר"א 96 )1982-1978(; בוגר 

ּפּו"ם )1981(; מג"ד הקשר בָאָמ"ן )1986-1982(; ובתפקידו האחרון היה ַמקָשָא"ם 

)1987-1986(. השתחרר בשנת 1988 בדרגת סא"ל.

אל"ם אברהם קיים

רס"ן קובי שפיבק – נולד בשנת 1952 בישראל והתגייס לצה"ל בשנת 1971. שירת 

בחיל הקשר בתפקידים אלו: קצין הקשר בגדוד 77 של חט' 7 במלחמת יום הכיפורים 

)1973(; מדריך בקורס קציני קשר; קצין הדרכה של בה"ד 7; מ"פ ָמָק"ד בגדוד הקשר 

בפיקוד הֶמרכז; בתפקידו האחרון רמ"ד בענף ַמָס"ד )כיום חלק מָמצֹו"ב(. השתחרר 

בשנת 1985 בדרגת רב־סרן.

אל"ם אברהם )"אברשה"( בורשטין

אל"ם ראובן אגסי
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תא"ל שלמה וקס – נולד בשנת 1946 והתגייס לצה"ל בשנת 1963. שירת בחיל הקשר 

בתפקידים אלו: קצין קשר קווי בפיקוד הֶמרכז; ק' קשר ַחטָמ"ר 820 )רמה"ג( בשנות 

מלחמת ההתשה )1970-1967(; ק' קשר חטיבת שריון ה"מחץ" במלחמת יום הכיפורים 

)1973(; מג"ד הקשר של אוגדת ה"פלדה"; ַמקַש"ּפ דרום בעת יישום הסכמי השלום עם 

מצַרים והנסיגה מסיני והיערכות מחדש בנגב; מפקד בה"ד 7; סגן הַקשָר"ר. ַקשָר"ר 

ממאי 1990 ועד ספטמבר 1993. השתחרר מצה"ל בשנת 1993 בדרגת תא"ל.

סא"ל יצחק קאול )2022-1945( – נפטר תוך כדי תהליך הכנת הספר, שבו היה שותף 

ולא זכה לראות את הפרי בהבשלתו.

סא"ל אליעזר גלר – נולד בשנת 1952 בתל אביב־יפו והתגייס לצה"ל במאי 1971. שירת 

בחיל הקשר בתפקידים אלו: קצין בכוח הפריסה וההפעלה של ל"א במלחמת יום 

הכיפורים בדרגת סג"ם בסיני )ַּבלּוַזה וַטַסה(, כחלק מכוח דרום של גדוד ל"א )1973(; 

מפקד מחלקה בכוח פריסה ברמת הגולן )הר יוסיפון( במלחמת "ההתשה" בדרגת 

סגן )1974 -1973(; מ"פ פלוגת אלחוט בגדוד ל"א סדיר בדרגת סגן; קצין הִמבצעים 

של גדוד ל"א סדיר בדרגת סרן; ובתפקידו האחרון מפקד גדוד ל"א מילואים – ֶמרכז 

הל"א. סיים שירות מילואים ב־1978 בדרגת סא"ל.

סא"ל רפי כהן – נולד בשנת 1937 והתגייס לצה"ל בשנת 1959. החל את שירותו ביחידה 

ל"א סדיר בשנת 1966 ומאז שירת בתפקיד מ"פ; מפקד "כוח לב" איתו עבר את מלחמת 

יום הכיפורים במיתלה בסיני )1973(. משנת 1974 שימש מפקד הל"א בפיקוד הדרום, 

בדרגת סא"ל. פרש משירות המילואים לאחר מלחמת לבנון השנייה )2006(.

סגן בן‑ציון )"בנצי"( יוסלזון – נולד בשנת 1945 בחיפה והתגייס לצה"ל בשנת 1963 

לעתודה אקדמית. גויס בגיוס חירום למלחמת ששת הימים ונלחם ברצועת עזה ובאל־

עריש. מתפקידיו העיקריים: ע' ק' טכני בגדוד הקשר של ַּפקָמ"ז )1968(; ק' אלקטרוניקה 

בגדוד הל"א )1971-1968(. בשירות המילואים היה קצין בקרה ל"א במלחמת יום 

הכיפורים )אוקטובר 1973 עד מרץ 1974(, ובהמשך שירות מילואים היה במערך הל"א.

אל"ם אורי ורד

אל"ם אברהם גרנית

אל"ם גרשון רוטשילד
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סא"ל צבי יונדלר

אל"ם יען ורד

אל"ם חזי לפיד – נולד בשנת 1945 והתגייס לצה"ל ב־1964. עד 1988 שירת בחיל 

הקשר בתפקידים רבים, ואלה עיקרם: ְקצין קשר בגדוד ַאָּב"ך במלחמת ששת הימים 

)1967-1966(; קצין בענף מבצעים בָמַקשָר"ר )1970-1967(: לימודים באוניברסיטת 

בן-גוריון ) 1974-1970(: מ"פ התקשורת באוגדת "סלע" במלחמת יום הכיפורים 

)1973(; קצין טכני במפקדת ֵגיסות השריון )1975-1976(; רמ"ד ָתָג"ם בענף טכני מ"ק 

בָמַקשָר"ר )1978-1976(: ראש ִמנהלת פיתוח מערכת התקשורת הטקטית )1981-1978(: 

חבר במשלחת שיחות השלום עם מצַרים )1981-1978(; מפקד גדוד קשר בפיקוד הצפון 

במלחמת שלום הגליל )1982(; ראש ענף המערכות הִמבצעיות ביחידת ֲאַג"ם למחשב 

)1984-1983(; מַפקד ֶמרכז הל"א 513 בתפקידו האחרון )1987-1985(. השתחרר בשנת 

1988 בדרגת אל"ם.

אל"ם יוסי אגיב – נולד בשנת 1947 בטריפולי שבלוב והתגייס ב־1965. מתפקידיו 

בִחי"ק: ַמָש"ק תקשורת בגדוד קשר ַּפקָמ"ז )1969-1966(; קצין קשר קווי בגדוד קשר 

ַּפקָמ"ז )1972-1970(; סגן ַקשַר"ח הצנחנים )1973-1972(; מ"מ מ"פ התקשורת בגדוד 

קשר בָּפָד"ם )1973(; ַקשַר"ח הצנחנים )1974-1973(; מפקד קורס קצינים )1977-1975(; 

סגן קצין קשר באוגדת "געש" )1980-1977(; סמג"ד קשר במטכ"ל )1980(; קצין קשר 

באוגדת ה"פלדה" )1982-1981(; רע"ן המפקדים בַבַה"ד 7 )1986-1984(; ַמקָשַא"ּפ 

דרום )1989-1986(; סגן הַקשָר"ר )1992-1990(; ראש מיזם ַרַע"ם – ריענון ערכות מגן 

)1993-1992(; השתחרר בשנת 1995 בדרגת אל"ם.
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 מלחמת יום הכיפורים 
 והתקופה שאחריה; 

 מִמבצע "רֹודֹוס" )האי ַשדּוַאן( 
ועד ִמבצע "ליטאני"

מבוא

העשור השלישי למדינת ישראל היה עשור דרמטי וַעצים )אינטנסיבי( בחיי המדינה 

ובחיי חיל הקשר והאלקטרוניקה. עשור זה דמה באירועיו לעשור הראשון, שבו הוקמה 

המדינה – העשור הדרמטי ביותר בתולדות המדינה, עשור הנס. מלחמת יום הכיפורים 

בשנת 1973 היא ללא ספק האירוע הֶמרכזי בעשור זה, והיא חוללה שינויים רבים 

ברקמת חיי המדינה בצה"ל ובחיל הקשר בתחומים פוליטיים, חברתיים וכלכליים, 

שינויים שהתפתחו לאורך כל העשור.

מלאכת בחירת הנושאים שבהם יעסוק שער זה לא הייתה פשוטה. נבחרו נושאים 

שנראו כחשובים ביותר בהשפעתם על מדינת ישראל ועל חיל הקשר והאלקטרוניקה 

)להלן חיל הקשר או ִחי"ק( לא רק בעת התרחשותם, אלא גם בהשפעתם על העשורים 

הבאים, ואולי עד ימי כתיבת פרק זה בספר. בחירת הנושאים קבעה בהכֵרַח את אותם 

אנשים שפוֳעלם יוצג ויוזכר בשער זה. אנשים רבים וטובים נוספים פעלו בחיל הקשר 

ובצה"ל בעשור זה, ואי־אזכורם אינו מפחית חלילה מתרומתם לַחִיל ולמדינה.

את הנושאים שנבחרו כמייצגי העשור כתבו כמה קצינים מחיל הקשר )במילואים 

ובדימוס(, שלקחו אישית חלק פעיל באירועים הנסקרים ושהתנדבו למשימה זו של 
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כתיבת הנושאים למיניהם. נוסף על הכותבים מוזכרים כאן קצינים וחיילים שמסרו 

לכותבים את עדויותיהם על האירועים האישיים שבהם השתתפו ושנכתבו בשער זה.

הרקע לעשור הרביעי של מדינת ישראל
כל עשור מושפע מהעשור שקדם לו, ולענייננו העשור השלישי 1970-1960. באמצע 

העשור השלישי נכנסה מדינת ישראל למיתון כלכלי, לאבטלה גבוהה )בקרוב 10%( 

ולהגירה שלילית. עליית הָתָמ"ג )תוצר מקומי גולמי( לנפש נעצרה, ובשנת 1966 עמד 
הָתָמ"ג לנפש על כ־1,510 דולר, כשליש משל ארה"ב.368

חולשה כלכלית זו לא נעלמה מעיני מנהיגי מצַרים וסוריה. ב־15 במאי 1967 התדרדר 

המצב הביטחוני־מדיני באזור ביוזמתה של מצַרים. נחתם הסכם הגנה בין סוריה 

למצַרים, ומאוחר יותר – בין מצַרים, ירדן ועיראק. מצַרים הזרימה כוחות צבא גדולים 

לסיני, סילקה את משקיפי האו"ם מחצי האי וסגרה את ְמָצֵרי טיראן לַשִיט ישראלי.

ישראל גייסה מילואים ונכנסה לתקופת המתנה בו־זמנית לפעילות מדינית כדי 

למנוע מלחמה. כוח ההרתעה של ישראל נשחק והלך. ישראל שברה את המהלך וב־5 

ביוני 1967 תקפה את מצַרים, וכך פרצה מלחמת ששת הימים. בסופה של המלחמה 

שהסתיימה למעשה ב־12 ביוני 1967 בכיבוש החרמון, והחזיקה ישראל בשטחים 

עצומים: חצי האי סיני, רמת הגולן, יהודה ושומרון עד נהר הירדן.

לאחר הניצחון הסוחף נכנסה ישראל לתקופה ארוכה של שאננות, ובה גם חוותה 

את מלחמת ההתשה לאורך תעלת סואץ )1970-1967(. המלחמה נפתחה ביוזמת נשיא 

מצַרים, ַגַמאל ַעּבד ַא־ַנאֶס'ר, וגבתה 367 חללים ישראלים. מלחמת ההתשה ִחייבה את 

צה"ל להיערך להגנה, ושיטת ההגנה שנבחרה הייתה בניית קו ביצורים של 32 ָמעּוזים 

לאורך תעלת סואץ, הידועים בשם "קו בר־לב". הווה אומר, ישראל בנתה ב־1968 מערך 

מבוצר לאורך תעלת סואץ לשם הגנה על חיילי צה"ל המשקיפים על הגבול שבין ישראל 

למצַרים לאורך התעלה. מלחמת ההתשה הסתיימה ב־27 ביולי 1970, כמה חודשים 

לאחר ִמבצע "רֹודֹוס" )באי ַשדּוַאן(.

התחושה בצמרת המדינית והביטחונית של המדינה הייתה שישראל היא בלתי 

מנוצחת צבאית, ללא קשר למצבה המדיני. תחושה זו הייתה זרע הּפּורענות שיגבה 

מחיר דמים כבד מאוד בפתיחת מלחמת יום הכיפורים כעבור שש שנים. השפעת 

הָתָמ"ג לנפש בשנת 1967 לפי נתוני הבנק העולמי בארה"ב היה 4,146 דולר.  368

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%90_%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%AA_%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
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הניצחון המזהיר של ישראל, שכמה שבועות קודם לכן הייתה מאוימת במפלה, קיבעה 

בפעם הראשונה בתודעת הקהילה היהודית בארה"ב ובאירופה שישראל היא גורם 

ַשלָטני )דומיננטי( בחיי היהודים החיים בתפוצות. זה היה משוב שהגביר את תחושת 
החשיבות והעליונות של ישראל.369

ב־28 בספטמבר 1970 נפטר נשיא מצַרים, ַגַמאל ַעּבד ַאל־ַנאס'ר. ַאנּוַאר ַסאַדאת 

עלה לשלטון במצַרים ביום 15 באוקטובר 1970. כבר ב־24 באוקטובר 1972, שנה אחת 

לפני מלחמת יום הכיפורים, כינס סאדאת את המועצה העליונה של הכוחות המזוינים 

והורה לאנשיה להכין תוכניות צבאיות למלחמה. התוכניות יכללו חציית התעלה וכיבוש 

חלק מסיני, כמכשיר להתנעת מהלך מדיני.370 במובנים מסוימים סאדאת הוא האיש 

שישפיע על מצבה ועל עיצובה של מדינת ישראל בעשורים הבאים.

נשיא מצַרים, ַאנּוַאר ַסאַדאת
המקור: ויקיפדיה, תחת הערך "אנואר סאדאת", נחלת הכלל.

במהלך מלחמת ההתשה יזמה ישראל מהלכים רבים על אדמת מצַרים כדי להכריחה 

להפסיק את מלחמת ההתשה. ַאחד האחרונים שבהם הוא ִמבצע "רֹודֹוס" – כיבוש האי 

ַשדּוַאן, שנערך ב־22 בינואר 1970. כיבוש זה הוא הפתיחה לעשור השלישי )1978-1968( 

בשער זה. העשור השלישי למדינת ישראל, שנות השבעים של המאה ה־20, היה רווי 

אירועים, ולמרות חשיבותם – לא נטפל בהם בשער זה אך מן הראוי לפחות להזכירם.

שיין, המאה הישראלית, 31.  369

370 קיפניס, 1973 – הדרך למלחמה, 27-26.
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אבני דרך עיקריות בעשור השלישי למדינת ישראל
וכך כתב האזרח "ֵמם" על שנות ה־70 של המאה העשרים:371

ממעוף הציפור איזהו העשור שהאירועים אותם יעבור ישפיעו יותר מכול לאורך דור? 

בחרתי בעשור של שנות השבעים בשל ִסדרה ארוכה של אירועים מרשימים.

1972 – 11 ספורטאים ישראליים נרצחו במינכן, ואנחנו מייד בסוריה ובלבנון מפציצים.

1973 – מלחמת יום הכיפורים, בעקבותיה בצה"ל ובִחי"ק נערכים שינויים ומהלכים 

מהותיים. הגדלת הָסַד"ּכ: הכוחות הסדירים והמילואים; וגם מוקמות אוגדות, ַגיס 

ִמבצעי, מצטיידים.

1976 – טנק ה"מרכבה" לייצר מתחילים, וב־1979 כבר לייצור המוני נכנסים.

1977 – את פניו של נשיא מצַרים בישראל מקבלים.

1978 – מטוס קרב "אריה" מונח על שולחן הדיונים, וב־1980 את פרויקט ה"לביא" מאשרים.

1979 – הסכם שלום עם מצַרים, ואחר כך מחולות סיני אנחנו נסוגים.

מהפכת הטכנולוגיה מתחילה, התקשורת מאנלוגית לדיגיטלית יצאה לדרכה; תקשורת 

רחבת סרט בפריסה מואצת. בצה"ל מיזם רודף מיזם בהיקף שלא נראה עד כה: "טריגו", 

"מזוזה", "אבן יקרה". כמו כן, מערכת לקשר ָתָג"ם ספרתי חדיש.

מערכות אזרחיות – תקשורת, מחשבים ותוכנה משנות את פני המערכה...

וכל התשתית האדירה הזו, עם כל הקורה ב"שכונה" המשוגעת הזו, למרות המתנגדים 

מבית ומחוץ, והמצב הכלכלי שגם הוא לחוץ – מוקמת בעשור שנות השבעים – אלף תשע 

מאות שבעים עד אלף תשע מאות שמונים.

הַמזָל"טים הראשונים "הסורקים" לאוויר עולים, אך נראה שעשור השבעים מיוחד הוא 

ממעוף הציפור; וכל זה נעשה בידי אנשים ופוֳעלם.

הכותב, אזרח ֵמ"ם, ביקש להיות עלום שם, ולכן לא צוין שמו.  371
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קצין הקשר הראשי בתחילת העשור
תא"ל משה )"מוסיק"( ִגדרון372 היה הַקשָר"ר השישי, מאוגוסט 1966 ועד אוגוסט 

1972. הוא החל את תפקידו כַקשָר"ר לפני מלחמת ששת הימים, היה מפקד החיל 

במלחמה )1967( ובשנות מלחמת ההתשה )1970-1967(. בימיו הופקו לקחים רבים, 

ואלה עיקרם: שינוי מבנה ָמַקשָר"ר, קידום תחום הלוחמה האלקטרונית ועוד.

בעניין פירוט על שירותו ועל אירועים ֶמרכזיים בתקופתו – ראו שער ה בספר זה.  372
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ִמבצע "רֹודֹוס" )כיבוש האי ַשדּוַאן(

על ִמבצע "רֹודֹוס" לכיבוש האי ַשדּוַאן במצַרים כתב סא"ל אבי דולב:

במהלך מלחמת ההתשה ביצעו כוחות צה"ל כמה פעולות ֵמֵעבר לתעלת סואץ עמוק בתוך 

מצַרים, כדי לפגוע ב"בטן הרכה" של המצרים ולגרור אותם לדילול כוחות, בעיקר מקו 

התעלה, ולהעביר כוחות לֲאזורים אחרים. לראשונה הייתה המגמה לכבוש שטח או אזור 

מצרי ולהחזיק בו לזמן קצר )האי ַשדּוַאן(. מטרתו הייתה לשּבות שבויים מצריים שישמשו 

"קלפי מיקוח" ולהתיש את צבא מצַרים.

למבצע קדמו תכנון מורכב מאוד ותיאום בין־זרועי, והמבצע נעשה בין 22 לינואר 

1970 ל־23 בו.

רקע

כיבוש האי ַשדּוַאן )אי אלמּוגים בצפון ים סוף, דרומית־מערבית לַשארם ַא־ֵשייח'( והחזקה 

בו על ידי צה"ל למעלה משלושים שעות – היו חלק מפעילות צה"ל כדי לשנות את המציאות 

שנוצרה במלחמת ההתשה וליצור מוקדים נוספים, לאו דווקא בתעלת סואץ. החידוש 

בִמבצע מיוחד זה היה בהחזקה בשטח אויב לפרק־זמן ממושך מן המקובל עד לאותו ִמבצע.

על פי ידיעות מודיעין, הייתה ערוכה באי פלוגת קומנדו מצרית ובה כמאה חיילים. 

מתחם פלוגת הקומנדו בנוי היה מתשעה מוצבים, ומהם ניתן היה ללמוד את הפרטים 

האלה: מבנה הִמגדלור; מזח ועליו צריפון; חמישה מבנים וצריפים; שביל מגודר משני 

צדדיו המקשר את המזח עם המגדלור; מגרש כדורגל, שיש להניח שמשמש גם לנחיתת 

מסוק; שני ַמקלעי נ"מ בֲעָמדות; שני ַמקלעים מכוסים ברשת; 3 ִמקלטי מגורים, 4 מבני 

מגורים, 2 אוהלי סיירים, 21 שוחות אישיות, 25 עמדות ירי, 12 ערמות ציוד קטנות וקטע 

של כ־150 מטר גדר לאורך המצוק.

גם היה ידוע שכוח האויב מקיים פטרולים ומארבים ברחבי האי )מקומם המדויק 

לא הובהר(. הוסבר לנו שכוח המצרים "הדף" התקפות ישראליות באי בדמיונם )בלבד(. 

כוח ַמסוקים המתקרב לאי היה עלול להתגלות על ידי המכ"ם בעיר "ַערַקַדה" )כנראה, 

המכ"ם לא היה פעיל במהלך היום(. הייתה אפשרות שכֵלי ַשִיט מצריים או תצפיתנים 

על האי יגלו כוח ַמסוקים שטס לכיוון האי.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%90%D7%A8%D7%9D_%D7%90-%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%97%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9D_%D7%A1%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%92


הִמגדלור על האי ַשדּוַאן
המקור: באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון; צילם – דובר 

צה"ל ממסוק צה"ל ב־22 בינואר 1970 2/93/22 דצ.

ִמבצע "רֹודֹוס", מימין לשמאל: חיים נדל, יעקב חסדאי, ינואר 1970
המקור: באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, 22 בדצמבר 2015. התצלום – 77146 /רג.

https://www.facebook.com/idfarchives/photos/a.536705886489137/536705939822465/?type=3&eid=ARBMXtrNTRL8dLi6sxpSgpr3BCnYarRInOtDcsB_pGL_1x8neN4czsaLrVg5yNYbAjVkKAxtYCXmG5fw&__xts__%5B0%5D=68.ARAY7-8GSe6KOeQLfgGP41IRK3kkEtLcdxcmgOKg5VCdrO0Hi43r-Ow7Bjy2_2Qow4Yxm_UdsFZmglBCz4D4xoK50gnoETvZVHoa0N0Q-8xJmfSxzfuCs_eBxr5cduVZQZtz_k22aj90fuFjNEZgVVtIjWJ-dk4TVvKpIN8KNtAtuzdfeWD-UhFHp9zudKkoaCTitiAfShJAsGxJlAvmJkGiVMd3nDjKSAqM4XmEfon0tFAztzzHEcPeRJ34a9Q-qoFZ_kMKWGd1GYUWR-OOGeAeStBH1Br3F912i0-5KeJI98dYPIoN7dTUyJW22GRWVFQ&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/idfarchives/photos/a.536705886489137/536705939822465/?type=3&eid=ARBMXtrNTRL8dLi6sxpSgpr3BCnYarRInOtDcsB_pGL_1x8neN4czsaLrVg5yNYbAjVkKAxtYCXmG5fw&__xts__%5B0%5D=68.ARAY7-8GSe6KOeQLfgGP41IRK3kkEtLcdxcmgOKg5VCdrO0Hi43r-Ow7Bjy2_2Qow4Yxm_UdsFZmglBCz4D4xoK50gnoETvZVHoa0N0Q-8xJmfSxzfuCs_eBxr5cduVZQZtz_k22aj90fuFjNEZgVVtIjWJ-dk4TVvKpIN8KNtAtuzdfeWD-UhFHp9zudKkoaCTitiAfShJAsGxJlAvmJkGiVMd3nDjKSAqM4XmEfon0tFAztzzHEcPeRJ34a9Q-qoFZ_kMKWGd1GYUWR-OOGeAeStBH1Br3F912i0-5KeJI98dYPIoN7dTUyJW22GRWVFQ&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/idfarchives/photos/a.536705886489137/536705939822465/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAY7-8GSe6KOeQLfgGP41IRK3kkEtLcdxcmgOKg5VCdrO0Hi43r-Ow7Bjy2_2Qow4Yxm_UdsFZmglBCz4D4xoK50gnoETvZVHoa0N0Q-8xJmfSxzfuCs_eBxr5cduVZQZtz_k22aj90fuFjNEZgVVtIjWJ-dk4TVvKpIN8KNtAtuzdfeWD-UhFHp9zudKkoaCTitiAfShJAsGxJlAvmJkGiVMd3nDjKSAqM4XmEfon0tFAztzzHEcPeRJ34a9Q-qoFZ_kMKWGd1GYUWR-OOGeAeStBH1Br3F912i0-5KeJI98dYPIoN7dTUyJW22GRWVFQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/idfarchives/photos/a.536705886489137/536705939822465/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAY7-8GSe6KOeQLfgGP41IRK3kkEtLcdxcmgOKg5VCdrO0Hi43r-Ow7Bjy2_2Qow4Yxm_UdsFZmglBCz4D4xoK50gnoETvZVHoa0N0Q-8xJmfSxzfuCs_eBxr5cduVZQZtz_k22aj90fuFjNEZgVVtIjWJ-dk4TVvKpIN8KNtAtuzdfeWD-UhFHp9zudKkoaCTitiAfShJAsGxJlAvmJkGiVMd3nDjKSAqM4XmEfon0tFAztzzHEcPeRJ34a9Q-qoFZ_kMKWGd1GYUWR-OOGeAeStBH1Br3F912i0-5KeJI98dYPIoN7dTUyJW22GRWVFQ&__tn__=-R


350

100 שנות קשר – שער ו

המשימה

המשימה המשותפת הוטלה על חטיבת ִחי"ר מוצנח, על חיל האוויר ועל חיל הים. בפקודת 

הִמבצע הֲאַג"מית דּוּבר שיונחתו כוח בשיעור של פלוגה מוגברת מגדוד 202 וכוח של 

סיירת צנחנים בנקודה המצויה 1.5 ק"מ מצפון למגדלור שבאי ויכבשו בסיוע מטוסי 

תקיפה את המתחם הפלוגתי שבמקום. הפקודה קבעה כי לאחר כיבוש האי יתמקמו בו 

הכוחות להגנה לפרק־זמן שייקבע בהתאם לנסיבות. הכוח הכובש יפונה מהאי בַמסוקים 

או בָנָט"קים )נחתות טנקים( וכן – השבויים על ציודם. בו־זמנית ימנע חיל האוויר במשך 

כל זמן השהייה במקום את התערבותם של כלי ַשיט וַטיס מצריים.

האי ַשדּוַאן במפה ששימשה את חיילי צה"ל בזמן המבצע
המקור: באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, תיק 217.
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תכנון והכנות

מטרת המשימה הצריכה תכנון מוקדם ומדויק לפָרֵטי פרטיו היות שלראשונה דּוּבר על 

ִמבצע המתחלק לשני חלקים מהותיים בתפיסת הקרב בִמבצעים מיוחדים:

כיבוש היעד שִחייב תכנון של כיבוש תוך כדי שילוב צמוד של חה"א;  •
תפיסת שבויים רבים ככל האפשר )משימה שהודגשה חשיבותה( שחייבה פעולה   •
זהירה של כוחות הִחי"ר על היעד כשכל פעולת הלחימה באה לאחר הליך אזהרה 

שהושמע באמצעות מערכות כריזה שנשאו כוחות הִחי"ר;

קרב הגנה ממושך.  •

תכנון מערכת הקשר

תכנון מערכת הקשר היה תכנון משולב ומורכב היות שלראשונה דּוּבר בתקיפה קרקעית, 

שבה יתקדמו כוחות הקרקע לכיבוש היעדים, ובו־זמנית יתקפו מטוסינו תוך תיאום 

בסיוע צמוד לכוחות הקרקע. מהלך שהתבצע לראשונה בִמבצעים מיוחדים )זאת הייתה 

תקופה שבה עדיין לא היה נציג חה"א עם כוחות הקרקע(. לאחר כיבוש האי היה צורך 

להיות בקשר מתמיד וצמוד עם מטוסי חה"א כדי שיבצעו פעולות אמנעה במהלך כל 

זמן השהייה באי. כן נדרש קשר רצוף לרכבת האווירית, שהייתה אמורה להיעשות כדי 

להעביר את הָתָד"לים )תרמילי הדרג הלוחם( מהַחָּפ"ק המטכ"לי שמוקם בש"ת )שדה 

תעופה( "אופיר" לאי.

הכוח בִמבצע כלל כוחות אלו:

שני כוחות ִמבצעיים;  •
כוח עתודה מוטס )בעל סיכוי גבוהה להשתתף בִמבצע(;  •

כוח עתודה בָנָט"ק )שהיה ממוקם בַשארם ַא־ֵשייח'(;  •
ַמחלקת מרגמות 81 מ"מ.  •

התכנון היה שלכל מפקד כוח יהיה מכשיר קשר ברשת הפיקוד של המח"ט )רשת ִמבצעים 

של החטיבה(. כמו כן, לכל מפקד כוח תהיה רשת פנימית לשליטה בכוחות המשנה ומכשיר 

לרשת הסיוע מול ַמחלקת המרגמות לצורכי טיווח.



ִמרשם הקשר של הִמבצע
המקור: באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון – תיק 192/1974-1725.
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מכשירי הקשר של הכוחות

כוח מַבצע ראשון – יעקב ִחסדאי

לכוח־המַבצע הראשון בראשות סא"ל יעקב ִחסדאי )מג"ד 202( היה מכשיר לרשת הִמבצעית 

החטיבתית ולרשת הפנימית – על בסיס מ"ק 25, שהיו בַחָּפ"ק המג"ד ולכוחות הִמשנה. 

לפי התכנון, הכוח בפיקודו של ִחסדאי היה אמור להתפצל. אך בשל גאוגרפיה קשה 

בֲאזורו וממבנה האי המחורץ בערוצים עמוקים היה חשש שמכשיר קטן )מ"ק 6( לא 

יעמוד בדרישות הִמבצעיות; כמו כן היו לו מכשיר לרשת הסיוע, מכשיר ָתָא"ג לקשר 

קרקע־אוויר ומכשירי ביות )ירוק ואדום(.

כוח מַבצע שני – מוטי פז

לכוח־המַבצע השני בראשות רס"ן מוטי פז )מפקד סיירת צנחנים( היו מ"ק 25 לרשת 

הִמבצעים של החטיבה )מ"ק 25(, לרשת הסיוע ומכשיר ָתָא"ג לקשר קרקע־אוויר ומכשיר 

ביות )אדום וצהוב(. הרשת הפנימית שלו הייתה רשת של מכשירי "מוטורולה", שנתּפרו 

לחגורי הלוחמים. היות שהלוחמים והמפקדים היו עמוסים בציוד רב, והייתה ִמגֶּבֶלת 

מקום ומשקל בַמסוקים – לא היה אפשר להצמיד לכוח ַקשרים, למעט בגוף הפיקוד של 

מוטי )מפקד הסיירת(. אנשי הקשר בסיירת היו אלחוטנים מפלוגת הקשר החטיבתית. 

משום כך נאלצתי להתפשר בנפח מערכות הקשר.

כוח עתודה מוטס – עמוס ירון

כוח עתודה מוטס בפיקודו של סא"ל עמוס ירון )לימים אלוף( היה בנוי מבחינת ציוד 

קשר כלהלן:

מ"ק 25 – לרשת ִמבצעים של החטיבה.  •
מ"ק 271 – מכשיר ָתָא"ג )UHF( לקשר קרקע־אוויר.  •

מ"ק 25 – מכשיר קשר עתודי )רזרווי(.  •
מכשירי ביות )אדום־אדום(.  •

מערכת קשר פנימית על בסיס מ"ק 6 – רשת המיועדת לקשר בין עמוס לשני מפקדי 

המשנה שלו. מ"ק 25 שהיה ברשותו, יכול היה לשמשו במידת הצורך לקשר מול מ"ק 6 

ברשת הפנימית.

רשת הִמבצעים של החטיבה

ברשת הִמבצעים החטיבתית הופיעו כל מפקדי הכוחות, בסדר הזה:

ִחסדאי;  .1

מוטי;  .2

עמוס;  .3
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פלור;  .4

ַחָּפ"ק־סמח"ט מוטס.  .5

הקשר לַמסוקים רוכז ברשת הִמבצעים החטיבתית, ולכן התאפשרה תקשורת בין 

ַחָּפ"ק המח"ט לבין מפקדי הכוחות באופן ישיר ובלתי תלוי בַמסוקים.

הַמסוקים שהופעלו באופן קבוע ונכחו ברשת החטיבה היו אלה:

מסוק "ֵּבל" )מסוק תובלה בינוני דו־להבי ודו־מנועי( לפינוי;  •
מסוק "ֵּבל" שישמש רמקול לכריזה;  •

ַמסוקי "סוֶּפר פֵרלֹון" )מסוק תובלה כבד, תלת־מנועי ארבע־להבי(; נועדו לרכבת   •
אווירית, לפינוי ולפעילות שוטפת נדרשת.

ַחָּפ"ק מוטס.  •
ברשת הִמבצעים הופיעו בנוסף גם אלו:

ָמָעָכ"ן )מערכת כיוון, שיועדה בעיקר לסייע בניווט לכוחות חה"א(;  •
מטוס תיווך;  •

מפקד כוח הסיוע;  •
הָנָט"קים )נחתות הטנקים(;373  •

סירות גומי במידת הצורך )שייטת 13(.  •

תכנון הַחָּפ"קים

ַחָּפ"ק המח"ט

ַחָּפ"ק המח"ט )אל"ם חיים נדל, לימים אלוף( נע לפי התכנון ברגל בכל מהלך ההתקפה 

על קו הרכס, אחרי כוח א. להלן פירוט ציוד הקשר של הַחָּפ"ק: מ"ק 25 רשת ִמבצעים; 

מ"ק 25 קשר לַחָּפ"ק המטכ"לי )דרג ממונה(; מ"ק 271 ָתָא"ג )UHF( לקשר קרקע־אוויר; 

מ"ק 25 )מצויד ברמקול( כניסה לרשתות פנימיות של הכוחות וכמכשיר עתודי )רזרווי(.

ַחָּפ"ק הסמח"ט

ַחָּפ"ק הסמח"ט היה ַחָּפ"ק מוסק. לראשונה בתולדות צה"ל הופעל ַחָּפ"ק מוטס במסוק 

באופן ִמבצעי. ֵמֵעבר לסיוע בשליטה בכוחות בשלב כיבוש האי ולאחריו, היה תפקידו – 

לשמש תחנת תיווך ברשת הִמבצעים החטיבתית.

הערה: על הָנָט"קים היו שני תֹוָל"רים. התכנון היה שבהגיע הָנָט"קים לאי, יונחתו )במידת הצורך(   373

התֹוָל"רים שתוכננו להשתלב ברשת הִמבצעית של החטיבה, ולּו היו עוברים תחת פיקוד )ת"פ( 

ַאחד הכוחות – היו עוברים לעבוד ברשת הפנימית של הכוח, שהיו ת"פ שלו. יצוין כי כל הרשתות 

.VHFהפנימיות, כולל רשת ה"מוטורולה" של הסיירת, היו בתחום ה־

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A7_%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%94
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אלה היו מטלותיו העיקריות:

סריקת אזור הנחיתה של הכוחות ותצפות על אזור הנחיתה;  •
בעת התקיפה – סריקה מעל ֲאזורי התקיפה וזיהוי מטרות;  •

ירי על כוחות האויב בכלי הנשק שהותקנו במסוק במיוחד לִמבצע.  •
יש לזכור שמבנה תוואי השטח היה מרכסים ומצּוקים, ובשל כך הייתה ִמגֶּבֶלת תצפית 

לכוחות הקרקע. מהמסוק הטס היה אפשר לתצפת, ולכן הַחָּפ"ק המוסק שימש גם כוח 

אש לסיוע ללוחמים על הקרקע.

תכנון הקשר בַחָּפ"ק מוטס

מ"ק 131 )מכשיר המסוק( היה מיועד לכניסה לרשת מבצעית של החטיבה )שימש   •
את הטייס ואת הסמח"ט(.

מ"ק 47 ִאפשר להתקשר אחורה לדרג המטכ"לי )ַחָּפ"ק בשדה התעופה "אופיר"(.  •
תוכנן ַמקלט עזר להאזנה לכוחות לפי הצורך.  •

מ"ק 25 שימש לטיוּוח מרגמות 81 מ"מ.  •
צריך לזכור את ִמגֶּבֶלת האנטנות במסוק ואת הנגזרת של אפשרות שימוש   •

במכשירים בזמן הטיסה.

מכשיר ָתָא"ג )UHF( של הטייס שימש לקשר עם מטוסי תקיפה ועם ַמסוקים   •
אחרים שהיו בפעילות בִמבצע.

כולם עבדו בערוץ אחיד במכשיר הָתָא"ג שהיה ברשותנו.  •
בשלב התכנון נוצרו שתי בעיות עיקריות: הקשר לַמסוקים והקשר למטוסי התקיפה, 

ולכן הסיכום היה שהקשר לַמסוקים יהיה כך:

ַמסוקי ה"סוֶּפר פֵרלֹון" יופיעו בִמבצע באות קריאה שבתוקף.  •
לַמסוקי "ֵּבל 205" יינתנו מספרי זיהוי לכניסה לרשת ִמבצעים חטיבה.  •

מטוסי תקיפה – לא נקּבעו בשלב התכנון, וסוכם שייקבעו בתדריך אחרון ב"אופיר".  •
ַמסוקי הפינוי נקראו מ־5 א עד 5 ד )ברשת הִמבצעית של החטיבה(.  •

מסוק הכריזה נקרא 6.  •

מסוק הפיקוד נקרא 9.  •
כפי שצוין, מטוסי התקיפה לסוגיהם היו מבסיסים למיניהם ברחבי הארץ, ולכל 

מטוס היו אותות קריאה שונים. היות שלא ידע חה"א איזה מטוס באיזה ָשָלב ובאיזו שעה 

נמצא באזור האי ומוכן לסייע, סוכם בתדריך האחרון כך: אם ירצה הַחָּפ"ק החטיבתי 

מטוסי תקיפה, יפנה לַחָּפ"ק המטכ"לי ויבדוק איך נקראים המטוס או המטוסים הזמינים 

לסיוע, ומהו אות הקריאה שלו. הַחָּפ"ק החטיבתי ייזום קשר למטוס התקיפה. מסורבל, 

אבל זה היה הסיכום.
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מסקנתי הייתה שהפתרון אמור היה להיות שכל המטוסים הפועלים למטרה מול 

הכוח הקרקעי יהיו באות קריאה אחיד. חה"א התנגד להצעתי בטיעון שהמטוס בו־זמנית 

מופיע גם ברשת מולנו ברשת החטיבתית, וגם מול מספר יחידות בקרה של חה"א. לפיכך, 

אינו יכול להופיע באותות קריאה שונים, והטייס עלול להתבלבל באות הקריאה וברשת 

שהשתמש. במהלך הִמבצע סיכמנו שמטוסי חה"א הזמינים לנו ייזמו קשר אלינו ויודיעו 

לנו בהגיעם לשטח שהם לשירותינו, באות קריאה שלהם. לגבי תכנון מערכת הקשר ותיאום 

מול הכוחות בהמשך לא התעוררה בעיה.

ציוד קשר

לאחר תיאום דרישותיי בתכנון משותף בִמפקדת החטיבה הצגתי את דרישותיי לציוד, 

וקיבלתי מָמַקשָר"ר כחמישה ימים לפני הִמבצע את כל הציוד, שכלל את מכשירי הקשר 

האלה:

;)UHF 271( מכשירי ָתָא"ג  •
מכשירי "מוטורולה" ָתָג"ם )VHF( עבור הסיירת;  •

חה"א סיפק לי מכשירי ביות כמסוכם.  •
ֵמֵעבר לכול, הכנתי ציוד באריזה לצורך הטסה במיתלה מטען, ציוד שהגיע אלינו 

לאחר כיבוש האי, כולל הציוד הדרוש לפריסת מערכת קשר קווית באי אחר הכיבוש:

סוללות עתודיות )רזרוויות(;  •
מכשירי קרקע־אוויר עתודיים )רזרוויים(;  •

מ"ק 74;  •
מספר מכשירי מ"ק 25 )ָתָג"ם( ואביזרים עתודיים;  •
נוסף על כך הותקן ג'יפ פיקוד ובו מ"ק 58 )חד־פס(.  •

מ"ק 48 )ָתָג"ם(.  •

תרגול על מודל קשר באזור יריחו

לפני הִמבצע בוצע תרגול על מודל קשר להפעלת כל המערכת של הכוחות, למעט גורמי 

חה"א. הרשת של כוחות הקרקע תורגלה באזור יריחו. הרשת הוכיחה את טיבה כיעילה 

ומיצתה את כל דרישות המח"ט. לאחר התרגול הוסף רמקול נישא, וזה ִאפשר לשמוע 

רשת נבחרת בזמן התנועה ברגל. כן הוסף מכשיר "מוטורולה" לסיירת. לסיירת ניפקנו 

כרז־יד לצורך כריזה לכניעת שבויים עבור חוקר שבויים שצורף לסיירת, שימש גם בשלּבים 

מסוימים גם אמצעי תקשורת.
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מערכות הקשר לפי שלּבי הִמבצע

הָשָלב הראשון

ברכבת האווירית הגיע ג'יפ פיקוד שהוכן מראש בשדה תעופה אופיר. בג'יפ הותקנו מ"ק 

47 ומ"ק 58 )ָת"ג( לאחר הגעתם, וליד מחפורת הַחָּפ"ק הוקם קשר עם המכשירים ברכב, 

ונמתחו קווי ש"ט )שלט טווח( אל מחפורת ַחָּפ"ק המח"ט, כפי שנקבע בשטח ותוכנן 

בתכנון. כדי למנוע מצב שבו לא יהיה קשר במ"ק 58, הגיע על הג'יפ מ"ק 74 )נייד( לצורכי 

קשר ָת"ג בעיקר למטכ"ל. עם הרכבת האווירית הגיעו גם חוליית קוונים של פלוגת הקשר 

החטיבתית.

הָשָלב השני

בסוף הרכבת האווירית הגיעו מתלי המטען שלנו )ציוד הקשר(. חולקה מנת סוללות נוספת 

לכוחות, ובד בבד ניתנה הנחיה להתארגן לקרב ההגנה. בָשָלב זה ניתנה פקודה כיצד לעשות 

זאת סופית, כולל מיקומי הכוחות באי. את מערכת הקשר הקווית פרסה חוליית הקוונים 

לפי פריסת הכוחות. במחפורת פיקוד המח"ט היו ִמרכזת 22, טלפוני שדה )טל־8( וטלפונים 

מצריים שנמצאו בשטח נוכח מחסור בטלפוני שדה. בָשָלב זה בעיקר פעלה מערכת הקשר 

הטלפונית בין המח"ט לכוחות שנקּבעו, ולמעשה שמרה מערכת הרדיו על ִדממת קשר.

הָשָלב השלישי

למעשה, בכל השלּבים עסקנו בשיפורים בַחָּפ"ק המח"ט. הותקנו ש"ט בהתאם לצורך 

שנוצר, וחוברו ַמגברי קול לרשתות שנדרשו. לאחר ארגון כל מערך התקשורת בַחָּפ"ק 

עברנו לפעול מתוך מחפורת הפיקוד. בשלב זה ניתנה הנחייתי לכוחות באופן יזום להחליף 

סוללות בכל המכשירים, ובכל שעה יש להופיע בכל הרשתות כולל הפנימיות בדיקת קשר. 

ההנחיה שניתנה הייתה להקפיד שאם יותקף האי, יופעל כל מערך הקשר במלואו.

השהות באי ועזיבתו

למוחרת היום שופרה מערכת הקשר הקווית, והמשכנו לארגן את הַחָּפ"ק. לקראת אחה"צ 

נתקבלה הוראה להתכונן לעזיבת האי. הפינוי יהיה בשני אמצעי פינוי: בַמסוקי "סּוֶּפר 

פֵרלֹון" ברכבת אווירית או באמצעות הָנָט"ק שיגיע לאי לשם פינוי.

מחמת החיפזון שהיה בפינוי ובגין דרישת המח"ט להתארגן מהר הוא הנחה אותי 

שלא לקפל ולאסוף את הְּכָבלים שפרסנו באי. אספנו רק את ציוד הקצה. הרכבת האווירית 

התנהלה באופן תקין; הנחיתי את הכוחות בכניסתם למסוק שרק אז יש לכבות או לסגור 

את מכשירי הקשר. אנחנו בחבורת הפיקוד הקדמית )ַחָּפ"ק( והמח"ט עזבנו אחרונים את 

האי. לאחר עזיבתנו המשיכו מהַחָּפ"ק המטכ"לי לשלוח הודעות "סרק" ומברקי "סרק" 

לכוח שבאי, דבר שהופסק לאחר הפרסום בתקשורת האזרחית על עזיבתנו את האי.
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כמה נקודות לציון

בתום הִמבצע, בהגיע הָנָט"ק לאילת קרה לנו אסון נורא. משאית ובה מוקשים   •
התפוצצה במזח באילת בזמן פריקתה. הפיצוץ נגרם כנראה בעת ירידת המשאיות 

העמוסות בתחמושת מהָנָט"ק אל "בור" ומחמת התחפרותן בו כשירדו. מהפיצוץ 

נהרגו 24 איש, מהם 17 – לאלתר ו־7 נפטרו מפצעיהם בימים שלאחר הפיצוץ, 

ועשרות נפצעו. המצב העיב מאוד את הצלחת הִמבצע.

כתיבה זאת נעשתה בעיקרה על בסיס מסמך שכתבתי )בכתב יד( לפני 49 שנה,   •
הנמצא ברשותי. שימשתי באותה עת סַגן קצין הקשר בחטיבה 35, סגן צעיר. 

)קצין הקשר החטיבתי היה חולה באותה עת, ולכן שימשתי בפועל קצין הקשר 

החטיבתי לפרק זמן.(

במהלך הכתיבה והקריאה של החומר שברשותי ובמקומות נוספים הופתעתי   •
מעצמי איך כקצין צעיר קיבלתי החלטות בסדרי גודל כאלה, והתמודדתי עם 

גורמי המטכ"ל ועם ההשלכות של דרישות הקשר והשפעתן על החלטות ִמבצעיות, 

כולל התמודדות מול גורמי ח"א שהיו שותפים מלאים לִמבצע.

אני חייב לציין שקיבלתי עזרה רציפה מגורמים שונים, ואציין במיוחד שני אנשים:  •
אל"ם חיים נדל המח"ט – הלך איתי לאורך כל הדרך וגיבה אותי.  ‡

אל"ם אליעזר הררי )מונטי( – רע"ן הִמבצעים בָמַקשָר"ר עזר לי בכל שלּבי   ‡

ההכנות ודאג אישית שכל בקשותיי ימומשו.
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בפברואר 1972 תוכנן לראשונה בצה"ל תרגיל אש אוגדתי רחב־היקף בסיני. הוא 

כלל תרגול של צליחת מכשול מים רחב והטלה או הצנחה של ציוד ממטוסי תובלה 

והתמודדות עם לוחמה אלקטרונית שהופעלה על האוגדה המתורגלת. כל הצמרת 

המדינית והצבאית הייתה אמורה לבקר ולצפות במהלך התרגיל. ומה עניין ההתמודדות 

בלוחמה אלקטרונית לכאן? 

על תרגיל "עוז" ועל נקודת המפנה בלוחמה האלקטרונית כתב להלן אל"ם יוסף 

ברנע.

במחצית שנת 1971 קיבלתי את הפיקוד על גדוד הלוחמה האלקטרונית )ל"א( ממפקדו 

הקודם, סא"ל פתחיה פייג. לאחר תקופת לימוד של המקצוע, הגדוד והנוף האנושי שלו 

הגעתי לכמה מסקנות. אחת הֶמרכזית שבהן הייתה: כל דרג הפיקוד של צה"ל, פרט 

לרמטכ"ל, סגנו, ראש ָאָמ"ן, מפקד חיל האוויר, מפקד חיל הים והַקשָר"ר – אינה מכירה 

את גדוד הל"א הסדיר, את יכולותיו ואת אופן הפעלתו במערכה.

מפקדי חילות היבשה בצה"ל לא ידעו כיצד להפעיל לוחמה אלקטרונית נגד האויב, 

לא ידעו דבר על תרומתה הפוטנציאלית של הל"א, על קיום פוטנציאל זה בצה"ל וכיצד 

להתגונן בפני ל"א של האויב. אי־ידיעתם מקורה בצמרת הצבא שהחליטה של"א היא 

נשק יום הדין, ותופעל רק בעת מלחמה המסכנת את קיום המדינה, ועל כן ניתן לנושא 

סיווג הביטחון "סודי ביותר".

כמובן, לטעמי זה היה מצב בלתי מתקבל על הדעת מסיבות ברורות לחלוטין. איך 

מחברים את גדוד ל"א לצה"ל ואת צהל לל"א? איך מכניסים לתורת הלחימה של צבא 

היבשה )בחיל האוויר ובחיל הים הדברים היו שונים( את מערכת הנשק העוסקת בלוחמה 

האלקטרונית? חודשים רבים לא מצאתי תשובה על כך, והעניין הציק לי רבות עד שהעיר 

לי המזל את פניו. בתחילת ינואר 1972 נודע לי שלא בדרך רשמית, שתרגיל אש אוגדתי 

גדול מתוכנן להתבצע ב־18 בפברואר, ובו תתורגל, בין היתר, צליחת מכשול מים.

החלטתי שזו הזדמנותי להשתתף עם הגדוד בתרגיל ולהיחשף בפני הדרג הִמבצעי בצבא 

היבשה. ביקשתי להיוועד עם הַקשָר"ר תא"ל משה )"מוסיק"( גידרון, ושטחתי לפניו את 

הרעיון הבסיסי של שילוב ל"א פעיל בָתָג"ם כחלק אורגני בתרגיל, והיא תופעל כמערכת 

נשק על המתורגל על ידי ִמנהלת התרגיל. התגובה הספונטנית של הַקשָר"ר הייתה: "לא 
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בא בחשבון!" "התרגיל", כך אמר הַקשָר"ר, "יהיה בסיני ומערכת הל"א שנפעיל תיחשף 

לאויב המצרי ולעוזרו הסובייטי".

יצאתי מן הפגישה אבל וחפוי ראש. לאחר ימים אחדים שבהם התחבטתי בתשובת 

הַקשָר"ר, לפי שהייתי משוכנע שהיא שגויה, קיבלתי עליי החלטה אישית וגורלית למדיי 

עבורי. חזרתי לַקשָר"ר בעניין תרגיל "עוז". שטחתי לפניו שוב את נימוקיי להשתתפות 

הגדוד בתרגיל הן מבחינת צבא היבשה והן מבחינת ִחי"ק, וסיימתי את דבריי כך, שאם 

לא ישכנעו אותו הסבריי, אני מבקש ממנו לשחרר אותי מתפקידי כמפקד הגדוד. לא 

אוכל עוד לשאת באחריות להיכנס כך עם הגדוד למלחמה. זו הפעם היחידה ב־26 שנות 

שירותי הצבאי שהעמדתי נושא כך לפני מפקדיי. שררה דממה. הַקשָר"ר הביט בי ואמר: 

"תן לי להיוועץ ברמטכ"ל". מהיכרותי את הרמטכ"ל, רא"ל דוד )"דדו"( אלעזר, שתחתיו 

שיַרתי תשע שנים קודם בִמפקדת הַגיס, ידעתי כי ניצחתי – הכדור ששמו גדוד ל"א בתרגיל 

"עוז" החל להתגלגל.

נקודת מפנה היסטורית למערכת הלוחמה האלקטרונית בכוחות היבשה בפתח. 

הרמטכ"ל אישר את הפעלת הל"א בתרגיל "עוז" במגבלות ביְטחון שדה, שהיה צורך לתאם 

עם ָאָמ"ן־ביְטחון שדה. האישור ניתן בתנאי שנקטין למינימום את אפשרות קליטת שידורי 

החסימות )שנבצע(, על ידי האויב. רק לאחר שנים רבות התברר לי עד כמה "תחושות 

הבטן" הלא שגרתיות ואולי אף "החצופות" שלי היו מוצדקות. ראו חליפת מסמכים להלן 

שלא ידעתי עליה בזמן אמת:

ב־2 במאי 1972 העבירה ִמפקדת הַקשָר"ר "המלצה לראש הֲאַג"ם"374 בדבר הערכת   •
מצב ל"א. מועד המסמך שהוא "סודי ביותר", הוא שלושה חודשים לאחר סיכום 

תרגיל "עוז". מקריות?

ב־11 בדצמבר 1972 התכנס אצל ראש ֲאַג"ם דיון בנושא לוחמה אלקטרונית –   •
סמכויות ואחריות, בהשתתפות מפקד חה"א, מפקד חה"י, ראש ָאָמ"ן והַקשָר"ר. 

בדיון סוכם375 כי הַקשָר"ר יכין מסמך כולל בנושאי הלוחמה האלקטרונית בצה"ל 

עד סוף פברואר 1973.

במרץ 1973 הוציאה ִמפקדת הַקשָר"ר מסמך376 בנושא: "הצעה לארגון וסמכויות   •
מערך הלוחמה האלקטרונית בצה"ל", בתפוצה לסגן הרמטכ"ל, מפקד חיל 

374 צה"ל־מקשר"ר, מכתב הַקשָר"ר לראש הֲאַג"ם, "הערכת מצב ל"א".

צה"ל־אג"ם־מטכ"ל, סיכום דיון ראש הֲאַג"ם, "לוחמה אלקטרונית" )10805(.  375

צה"ל־מקשר"ר, "הצעה לארגון מערך הלוחמה האלקטרונית בצה"ל".  376
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האוויר, מפקד חיל הים, ראש ָאָמ"ן, ראש מֹו"ּפ, ע' ראש הֲאַג"ם לתכנון. הנמענים 

התבקשו להגיב על הנושא.

ב־9 באוגוסט 1973 הוציאה ִמפקדת הַקשָר"ר מסמך377 לאותה רשימת תפוצה,   •
ובה נמסרת תגובת מפקדי החילות וָאָמ"ן למסמך ממרץ 1973. מעניינת מאוד 

הייתה תגובת ָאָמ"ן שאין לו עניין ֵמֵעבר להאזנה.

תגובת ָאָמ"ן הייתה חודשיים לפני מלחמת יום הכיפורים. איזו תפיסה צרה בגישתה; 

הבסיס לקונפליקט בין גדוד הל"א הסדיר לבין ָאָמ"ן יתגלה במלחמת יום הכיפורים. נראה 

כי נושא הלוחמה האלקטרונית בצה"ל )למעט חיל האוויר וחיל הים( התחיל להעסיק 

את המטכ"ל אחרי תרגיל "עוז", ואינו ַמגיע לסיכום עד מלחמת יום הכיפורים. רק אחרי 

המלחמה ובעקבותיה התחיל נושא הלוחמה האלקטרונית ברמת הפיקוד והאוגדה להתקדם 

למימושו – אך עוד חזון למועד.

בחזרה לתרגיל "עוז" – התייצבתי לפני מַנהל התרגיל, אלוף שמואל גורודיש, אז 

ראש ַמַה"ד, ופתחתי בהסבר על יכולות הלוחמה האלקטרונית לשבש מהלכי קרב בתרגיל 

ובמציאות של מלחמה. הוא הבהיר שהוא שומע על כך בהרחבה בפעם הראשונה. גורודיש 

נלהב לרעיון שיהיה הראשון במפקדי צה"ל להפעיל ל"א. האוגדה המתורגלת הייתה אוגדת 

ה"פלדה", וִביום האויב היה ִמפקדת אוגדת "געש".

תכַננו את המקומות האפשריים להצבת ציוד החסימה ואת שלבי ההפעלה בתרגיל. 

מאחר שזה היה תרגיל אש אוגדתי, נוצרה רגישות רבה בהיבטי בטיחות באימונים לחסימת 

ִרשתות הקשר. נקּבעו השלּבים שבו תופעל הל"א ועל אילו רשתות. כן נקבע שאת פקודת 

ההפעלה וההפסקה של החסימה יורה גורודיש עצמו או תא"ל ברוך הראל )"פינקו"(, סגנו 

בתרגיל. התכנון היה שאסע בַזחַל"ם הפיקוד של גורודיש, וממנו אפעיל את מערכת הל"א 

הפרוסה בשטח לפי פקודת גורודיש. בהפעלה הראשונה של המערכת לאחר פקודתו של 

גורודיש נעצר התרגיל לדקות אחדות עקב אובדן השליטה של חלק מהמפקדים. הקצין 

האחראי למערכת הל"א בשטח ולהפעלתה היה סרן עמי אראל, ולצידו סגן אריה גלר 

וסג"ם אורי דותן.

גם בשלב הסיכום של התרגיל כשבועיים לאחר סיום התרגיל עדיין היה לא מעט בלבול 

ברמת האוגדה מה באמת קרה בתחום הל"א בתרגיל. עד כמה גדולה הייתה חשיבותה 

של הפעלת גדוד ל"א בשירות הסדיר בתרגיל הן לגדוד והן לחיל הקשר והן לצבא – ניתן 
להעריך מתוצאותיו כפי שעלו בסיכום התרגיל בבית העם בבאר שבע ב־2 במרץ 378.1972

צה"ל־מקשר"ר, מסמך לסגן הרמטכ"ל, למח"א, למח"י, לראש ָאָמ"ן, לראש מו"פ, "סיכום הערכת   377

המכותבים למסמך הצעה לארגון מערך הלוחמה האלקטרונית בצה"ל".

צה"ל־פד"ם, "סיכום תרגיל 'עוז'", בית העם בבאר שבע, 27-24.  378
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הלקחים העיקריים שעלו בסיכום היו אלה:

תובנה ראשונית למשמעות אובדן שליטה של מפקדים או ִמפקדות בכוחותיהם   •
בשלּבים מכריעים של הקרב.

חוסר הבקיאות ואימון של יחידות השריון, ההנדסה והִחי"ר בתרגולת ָנָל"א   •
)נגד־לוחמה אלקטרונית(.

ניצני ההכרה ביכולת מערכת ל"א מתוזמנת נכונו להשפיע על מהלכי קרבות   •
ברמת האוגדה.

פועל יוצא של לקחי תרגיל "עוז", שהוסקו בִחי"ק ובמטכ"ל, היה שגדוד ל"א סדיר 

השתלב בכל אימוני חטיבות השריון בָבאִלי"ש בִמתקן 500. כשנה וחצי עד לפרוץ מלחמת 

יום הכיפורים, נפרס אחת לשלושה שבועות כוח חסימה של גדוד הל"א הסדיר באזור 

ִשבטה־צאלים. הכוח הופעל על החטיבה המתאמנת על ידי מַנהל התרגיל, לרוב אל"ם 

אריה קרן כמפקד ָּבאִלי"ש ואחריו אל"ם יואל גורודיש. זו הייתה חוויית חסימת תקשורת 

ראשונה למפקד החטיבה ולמג"דים. פירות ההשקעה בתקופה זו היו טובים הן לגדוד והן 

לחטיבות המתאמנות, כמפורט להלן:

מַפקדי חטיבות וגדודי השריון התאמנו בָנָל"א.  •
חיילי גדוד ל"א סדיר למדו להתקיים ולהפעיל מערכות ל"א בתנאי אמת בשדה.  •

"ריחה" של מערכת הל"א החלה לנדוף ולהתפשט בצה"ל ברמת החטיבה.  •
עד אוקטובר 1973 עברו מרבית חטיבות השריון לפחות אימון אחד בָנָל"א.  •

רישומו וחשיבותו של תרגיל "עוז" בהקשר לתרגול צליחת מכשול מים מוזכרים   •
אף בִספרו של אלוף אמנון רשף שהיה ק' הֲאַג"ם של אוגדת ה"פלדה" בתרגיל 

"עוז".

תרגיל "עוז" הופיע גם בפרוטוקול של "ועדת אגרנט", בעדותו של ַקשַר"ר המלחמה, 

אלוף שלמה ענבר. חברי הוועדה לנדאו, ידין והיו"ר אגרנט התעניינו בנושאי הלוחמה 

האלקטרונית וחסימות קשר. הם שואלים את הַקשָר"ר כיצד הוכנו מפקדי חטיבות 

בסיני להתגבר על חסימות קשר של המצרים. שלמה ענבר השיב שהודות לתרגיל "עוז" 

ולמסקנותיו אומנו חטיבות השריון לפני המלחמה בִמתקן 500 לחמיקה מחסימות.379 

לסיכום, היה נכון להתעקש ואף "להסתכן" כדי להשתתף בתרגיל "עוז".

379 משהב"ט־ארכיון צה"ל, דו"ח ועדת אגרנט.
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תרגיל "עוז" ממבטו האישי של סרן עמי אראל
על נקודת ראותו האישית בדבר תרגיל "עוז" כתב סרן עמי אראל שהיה מפקד כוח 

הל"א בתרגיל.

תרגיל "עוז" היה ִמפנה בהתפתחותו של גדוד הל"א הסדיר או של ֶמרכז הל"א. את ההיבטים 

הִמבצעיים, הרגשיים והאישיים תיאר יפה אל"ם יוסף ברנע. הבעיה הייתה אימון הצבא 

בחסימת קשר ללא חשיפת אמצעי הלחימה לאויב. המכשול הראשון היה למצוא שטח 

שיאפשר אימון )תחת חסימה( של האוגדה ללא זיהוי על ידי האויב. השטח שנבחר )למקום 

החוסמים( היה בקטע הנמצא ממזרח לַג'ַּבל ִליּבִני, באזור שבין אּום ַּכֶתף לַג'ַּבל ִלּבִני.

מפת סיני הַמציגה את אזור תרגיל "עוז"
המקור: מהאוסף הפרטי של יוסף ברנע.
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בראש המאמץ ההנדסי עמד סגן אריה גלר, ונעשו אינספור "חתכים" )לפי שיטת 

ּבּוִלינגטֹון( לוודא שאכן השטח הנבחר )למקום החוסמים( הוא מתאים. לאחר כמה לילות 

ללא שינה, כאשר הצגנו את הנתונים לפני ברנע הוא נתקף פחד, והחליט לצאת לשטח 

לניסוי. יצאנו לניסוי בשטח, ומכיוון שמַנהלי הניסוי היו גם מי שעשו את החתכים התברר 

שהייתה התאמה מלאה לחישובים )לפי הִאמרה המקובלת, "כרגיל ּבּוִלינגטֹון צודק"(.

עתה, כאשר "התגברנו" על הִמצרים ועל הרוסים, הייתה המכשלה הגדולה הבאה 

להתגבר על צה"ל ולתכנן חסימה בתרגיל אש, שחלקו באש חיה ולסכם עם מַנהל התרגיל 

שהיה איש "קל" גורודיש, מתי לבצע חסימות ואיך לבצען, מבלי לסכן את הכוחות שנמצאים 

בתרגיל האש. לאחר התלבטויות רבות סוכם שיהיו שתי הפעלות: אחת – הפעלת יום, 

ואחת – הפעלת לילה שאמורה להסתיים לקראת תרגיל האש.

הכוח החוסם הורכב מהחיילים ומהקצינים הטובים ביותר, ובו ָתַק"שים וָרָק"ש 

ועל אתר החוסמים פיקדתי אני. סא"ל )לימים אל"ם( יוסף ברנע ישב בַנגָמ"ש של אלוף 

גורודיש, והאחרון צריך היה להודיע )דרך ברנע( מתי להפעיל )ולהפסיק( את החסימות. 

מפקד חיל הקשר, תא"ל משה גידרון וסגנו, אל"ם גרשון גולן, באו לבחון באופן אישי את 

הכוח החוסם. לאחר הביקור, סמוך להפעלת החסימה, נסעו לִמפקדת האוגדה.

עם מתן פקודת החסימה הופעלו כל הַמשדרים והציוד, אולם במכשירי הקשר של 

הרשתות המתורגלות לא שמעו כלום, היה שקט. הכול ציפו לשמוע את הרעש, ומשלא 

שמעו – התעוררה מהומת אלוהים, שאחרי כל המאמץ הזה לא קרה כלום )ו"אין חסימה"(. 

מפקד חיל הקשר היה מעורב בכל התהליך ועשה בקרה אישית. לא שמעו כלום. לקראת 

הפעלת הלילה היינו כבר יותר מנוסים. אז פקד האלוף גורודיש באמצעות יוסף ברנע 

להפסיק את החסימה. החסימה הופסקה אולם הרשתות דממו )כנראה מרוב בלבול(. 

אלוף גורודיש, שהיה בטוח שהפקודה להפסיק את החסימה לא בוצעה – בעט בברנע 

וסילק אותו מהַנגָמ"ש.

הבעיטה נחתה בחלק הרך בגופו של ברנע והוא החליט לעזוב את התרגיל. מי שהציל 

את המצב היה תא"ל ברוך הראל, שראה את האירוע והזמין את ברנע לַנגָמ"ש שלו. בכך 

הושלמה הפעלת החסימה בפעם הראשונה בתרגיל אוגדתי, והחל עידן חדש של השתתפות 

גדוד ל"א סדיר באימוני צה"ל. ובנימה רצינית, התרגיל הזה נערך בפברואר 1972 ובחוכמה 

שלאחר מעשה, כאשר ראינו את הנזק העצום שעשתה חסימת המצרים למוצבינו בקו 

המים, חבל שלא היה די זמן לאמן את כל הצבא לכך.

לדברי סא"ל ד"ר עדו הכט, אחת הסיבות הלא מוּכרות לכיְשלון התקפת הנגד של 

צה"ל ב־8 באוקטובר הייתה עוצמת חסימות הקשר של צבא מצַרים ששיבשה את העברת 

הפקודות וגרמה לכך שבחלק מהקרב נאלצו יחידות של אוגדת ה"פלדה" לפעול על דעת 

עצמן, וללא תיאום זו עם זו. למשל, גדוד 19 פקדו עליו שתתנהל הסתערות בִגזרתו לאחר 
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תקיפה של מטוסים ישראליים. מפקד הגדוד, עדיני, ראה מטוסים תוקפים, אבל כיוון 

שלא פקדו עליו להסתער, ניסה להתקשר למפקד החטיבה כדי לשאול אם זו התקיפה, ולא 

הצליח לדבר איתו. לכן, החליט שכנראה זו התקיפה והסתער – אלא שגדודו הסתער לבדו 

נגד אוגדה מצרית שלמה ערוכה בהגנה מולו, והתוצאות היו בהתאם לכך, הגדוד הושמד.

לדברי מח"ט ה"מחץ" במלחמת יום הכיפורים השליטה בחטיבה הייתה קשה ביותר. 

היו חסימות של ִרשתות הרדיו שביצע האויב.

חיילי הכוח החוסם בתרגיל "עוז" )כורע מימין( סגן ש' אקהויז
המקור: מהאוסף הפרטי של יוסף ברנע.

באוגוסט 1972 סיים הַקשָר"ר תא"ל משה ִגדרון, את תפקידו והחליפו תא"ל )לימים 

אלוף( שלמה ענבר.
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הקשר"ר השביעי – פוֳעלו, ִמפקדתו ואנשיה

היה  הכיפורים  יום  במלחמת  הראשי  הקשר  קצין 

אלוף שלמה ענבר – הַקשָר"ר השביעי )מאוגוסט 1972 

ועד אוקטובר 1975(.
נולד בשנת 1929 בתל אביב. ממקימי העמותה להנצחת חללי 

חיל הקשר והִתקשּוב, ומשנת 1982 מכהן בתפקיד נשיא העמותה.

מתפקידיו העיקריים:
133; קצין קשר קווי –  קצין קשר בנפת אשר; ַקשָר"ג   •

1949-1948, כולל במלחמת העצמאות.

סגן קצין הטלפונים הארצי – 1950-1949.  •
רע"ן הקשר הקווי בבה"ד 7 – 1952-1951.  •

ַקשַר"ח 10 – 1953.  •
מפקד ְּבסיס החסנה – 1954-1953.  •

סָגן וקצין קשר אוגדתי )ֵגיסות השריון( – 1956, כולל במלחמת סיני.  •
סגן קצין אפסניה בָמַקשָר"ר – 1957.  •

קצין קשר ֵגיסות השריון )מג"ד הקשר של אוגדת ַמפָג"ש( – 1962-1958.  •
רמ"ח האפסניה בָמַקשָר"ר – 1966-1965.  •

סַגן הַקשָר"ר – 1968-1966, כולל במלחמת ששת הימים.  •
רמ"ח הארגון והבקרה במטכ"ל־אג"א – 1969-1968.  •

מפקד יחידת האיסוף המרכזית של ָאָמ"ן – 1972-1969.  •
הַקשָר"ר – 1975-1972, כולל במלחמת יום הכיפורים.  •

ראש ַמפָא"ת – 1978-1976.  •
נספח צה"ל בארצות הברית – 1982-1978.  •
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מבנה ִמפקדת הַקשָר"ר בשנים 1975-1972
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.

השתתפותו במלחמות:
השתתף במלחמת העצמאות – קצין קשר בנפת אשר, ַקשָר"ג 133 וקצין קשר קווי; 

במלחמת סיני – סמג"ד ומג"ד הקשר של ֵגיסות השריון־סגן וקצין קשר אוגדתי של 

ֵגיסות השריון; במלחמת ששת הימים – סגן הַקשָר"ר; במלחמת ההתשה – תכנון 

והקמה של הָמעּוזים בסיני ומפקד 8200; במלחמת יום הכיפורים – הַקשָר"ר.

אירועים ומיזמים עיקריים בתקופתו:
לאחר מלחמת יום הכיפורים הוחזר ציוד הקשר בכל הדרגים לכשירות ִמבצעית.  •

הוקם ֶמרכז ארצי ללוחמה אלקטרונית )1974(.  •
הוקמה יחידה עצמאית למכ"ם ה"קשת".  •

שותפה התעשייה האזרחית בתחומי הסתרת דיבור וחומר כתוב.  •
הייתה כניסה לתחום הִספָרתי )דיגיטלי( בציוד טלפוני.  •

פריסת תשתיות תקשורת וקשר קווי במוצבי הגבול ובמרחבי אזח"ע וָאיֹו"ש.  •
מערך תיבות והקשר והרכבים רוענן.  •

אורגן מערך הקישור והתיאום האווירי מחדש – קס"א, משל"ק.  •
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יחידות הקשר ומערך תחזוקת ציוד הקשר אורגנו מחדש.  •
ָמַקשָר"ר החלה לפעול במבנה ארגוני של סגן הַקשָר"ר וארבע מחלקות בראשות   •
קצינים בדרגת אל"ם )רמ"ח הֲאַג"ם והתורה, הרמ"ח הטכני, רמ"ח ַענָמ"ס – ענף 

המערכות הסטטיות, רמ"ח ָתָא"ט – תכנון ארוך־טווח(.

בינואר 1975 ביקר שר הביטחון, שמעון פרס, בָמַקשָר"ר.  •
בפברואר 1975 ראה אור הגיליון ה־100 של הירחון "קשר ואלקטרוניקה".  •

מלחמת יום הכיפורים – כללי
גם לאחר הניצחון של מלחמת ששת הימים לא פסקו מדינות ערב הגובלות עם מדינת 

ישראל לדבוק בחיסולה,380 ובמילים אחרות רצו לחסל את "התוקפנות של 1948" 

ולהחזיר את השטחים הכבושים. למעלה מזה, חלה עלייה חדה בביטחון העצמי של 

ישראל לאור התדמית המרתיעה שנוצרה אחרי מלחמת ששת הימים. הניסיונות 

להגיע להסדר והצעת ישראל לעשות שלום עם מצַרים ועם סוריה על בסיס הגבול 

הבין־לאומי – לא עלו יפה, והחלטת ממשלת ישראל לנקוט צעדי שלום התנפצה מול 

ועידת ַח'רטּום ב־1967, שבה הוחלט: לא להכיר בישראל, לא לשאת ולתת עימה ולא 

לעשות שלום עימה.

המטרה הֶמרכזית שקיווה ַסאַדאת, נשיא מצַרים, להשיג במלחמת אוקטובר 1973 

הייתה לשבור את הקיפאון שנוצר בעניין יישוב המשבר במזרח התיכון. כך רצה ליצור 

מצב שיחייב את ישראל לסגת מהשטחים שכבשה; וכזרז )קטליזטור( הוא ראה להפעיל 

עוצמה צבאית מושכלת תחילה.

לשון אחר, נאמר בתום המלחמה שסאדאת החליט למוטט את דוקטרינת הביטחון 

הישראלית מבחינה צבאית. ארבע מטרות העביר סאדאת לשר ההגנה המצרי: לאלץ 

את ישראל להילחם בו־זמנית בשתי חזיתות; לגרום לצה"ל אֵבדות כבדות שהחברה 

הישראלית לא תוכל לעמוד בהן; להעביר את ישראל למצב של גיוס כללי ומלחמה 

ממושכת; לעודד סולידריות ערבית.

מטרת היסוד של מדינת ישראל הייתה להגיע לדו־קיום בשלום עם העולם הערבי על 

בסיס גבולות מוסכמים ובני הגנה. נקּבעו מטרות צבאיות של ישראל, אולם נדגיש כאן 

שמיר, מטרות מלחמה מדיניות וצבאיות בראי שלוש מלחמות – ששת הימים, יום הכיפורים   380

ושלום הגליל, 23-6 )להלן: מטרות מלחמה מדיניות וצבאיות(.
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רק אחת: למנוע מהאויב כל הישג צבאי או מדיני ולהנחיל לו מפלה צבאית, המבוססת 

על השמדת כוחות ותשתית צבאית. השגת מטרה זו צריכה להקנות לישראל יתרונות 

מדיניים וצבאיים מובהקים.

בערב יום הכיפורים, 5 באוקטובר 1973, חלה תפנית בהערכות המצב המדיניות 

והצבאיות, ולראשונה הוערך כי ייתכן שכוונת מצַרים וסוריה לצאת למלחמה על 

ישראל. רק בבוקר 6 באוקטובר הוחלט לגייס את כוחות המילואים, אך לא אושרה 

מכה אווירית מקדימה שדרש הרמטכ"ל, רא"ל דוד )"דדו"( אלעזר. הלחימה החלה 

בצוהרי 6 באוקטובר בחזית מצַרים ובחזית סוריה בתנֵאי פתיחה מאוד קשים לצה"ל 

ולישראל.

בחזית המצרים הוערך כי רק מהלך ממשי יוכל לחולל ִמפנה. על כן הוחלט לצלוח 

את תעלת סואץ, מהלך שבסופו של דבר הצליח לעשות את השינוי. ב־10 באוקטובר כבש 

צה"ל שטחים בסוריה ויצר מובלעת, ובהמשך נכבש מוצב החרמון. לאחר הכישלון של 

מתקפת הנגד ב־8 באוקטובר צלחו כוחות צה"ל את תעלת סואץ בליל 15-14 באוקטובר 

והגיעו לק"מ ה־101, ושם נחתם הסכם הפסקת האש ב־24 באוקטובר 1973. את המלחמה 

הזאת ניצחו המפקדים החיילים, המ"מים, המ"פים והמג"דים.
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ערב המלחמה
התהליכים המדיניים היו מורכבים ביותר עד פרוץ המלחמה, והיו נתונים לחילוקי 

דעות קשים בין הדרג המדיני, ובעיקר שר הביטחון, משה דיין, לדרג הצבאי בראשותו 

של הרמטכ"ל, רא"ל דוד אלעזר )"דדו"(. המצב ותנאי הפתיחה היו קשים. מדינת 

ישראל הופתעה, החל בהערכת המודיעין השגויה וכלה במוכנות צה"ל לצאת למלחמה.

על המחלוקת שנתלקחה בין הדרג המדיני לדרג הצבאי ערב מלחמת יום הכיפורים 

כתב להלן אל"ם יוסף ברנע.

ימים של טרום מלחמה

אווירת "אי־שקט" ׂשררה כבר שבוע לפני פרוץ הלחימה, אך צה"ל לא דיבר אז במושגי 

מלחמה אפשרית בשתי גָזרות בו־זמנית. הייתה מתיחות בצפון, ורמת הגולן תוגברה, 

בעיקר בכוחות שריון.

ביום ראשון, 30 בספטמבר 1973 – ביקש ממני הַקשָר"ר תא"ל שלמה ענבר שאסע 

לבקר ביחידה המודיעינית שעליה פיקד טרם התמנה לַקשָר"ר כי איתה אנו אמורים 

לתאם את הפעלת מערכות הלוחמה האלקטרונית שהיו בצה"ל. מטרת הנסיעה ליחידה 

הייתה להתעדכן במצב אצל תא"ל יואל בן פורת לתיאום ראשוני, לכל מקרה שלא יהיה. 
לאחר שנים רבות נשאל שלמה ענבר על הסיבה לחשיבות הפגישה עם תא"ל יואל פורת:381

ברנע: מה הייתה הסיבה לבקשתך ביום א, 30 בספטמבר 1973, שאסע לפגוש את 

תא"ל יואל בן פורת?

שלמה: כבר שבועיים שהיו סימנים מעידים לפעילות אויב עוינת. חלק מהסימנים 

לאט־לאט התחילו להתרכז בתרגילים שהיו, בהזזת גייסות, ובעיקר ידיעות מודיעיניות. 

תזכור שהייתי מפקד היחידה עד יולי 1972... ואנחנו מדברים על מרחק של שנה ומשהו. 

בתקופה זו התמנה סגני, יואל בן פורת במקומי, והיינו בקשר... הוא חיבר את רשימת 

הסימנים המעידים. מתוך מה שלמדתי משיחה מקרית איתו... הסקתי שהחשש למלחמה 

הוא בסבירות גבוהה, ולכן הכנסתי את החיל לפעילות מוגברת ומואצת... בפעילות 

שנעשתה... הזנחנו פעילות שוטפת, והכנסנו פעילות הכנה למלחמה. בעת פעילות הכוננות 

למלחמה, אם אתה זוכר, ואתה היית עד לדבר, הפעלנו את ָמָש"א ואת בסיס ההחסנה 

בימי שישי ושבת... והפעלנו מערכות תקשורת לטווחים ארוכים )טרופו(. לשאלתך למה 

שלחתי אותך ליואל בן פורת, מכיוון שכפי שהסברתי, אני קיבלתי ידיעות כלליות בטלפון... 

מתוך ריאיון שנערך עם האלוף שלמה ענבר ב־16 באפריל 2019; ראיין אל"ם יוסף ברנע.  381
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ולא יכולתי להיערך ללוחמה אלקטרונית על פי ידיעות כלליות לא מפורשות... וזה אפשרי 

רק בכתב, אך לא יכולתי לקבל בכתב כי אליבא דכולי עלמא היינו ברגיעה... לכן שמת לב 

שכשהגעת ליואל בן פורת הוא כבר ידע על כך כי היינו על אותו הדף... דיברתי עם יואל בן 

פורת ואמרתי לו: יגיע אליך יוסקה ברנע, ומה שאנחנו לא יכולים לדבר בטלפון... תיתן 

ליוסקה ברנע את כל הנתונים שהוא צריך לצורכי עבודתו.

ברנע: חזרתי וסיפרתי לך את זה וכמובן מייד ביקשתי ממך, מפקדי, אישור לגיוס 

מילואים להשלמת הכוח של הגדוד. אתה לא אישרת גיוס מילואים – מדוע?

שלמה: "היה איסור מפורש על גיוס מילואים... פחדתי שאקבל הוראה מפורשת 

לחדול מכל פעילות ההכנות שעשינו )אם יתברר שגייסתי מילואים(. לא אישרתי לך גיוס 

מילואים כי גם אני לא גייסתי מילואים... לא העזתי.

ברנע: האם אתה זוכר שברוח זו הצעתי לך איזה פתרון שכל עוד אנחנו עושים לבד 

בבית אף אחד לא יפריע ?...

שלמה: הפתרון היה שלקחנו מן הסגל הסדיר... והרכבנו כוח מאולתר... ובכל ָתַק"ש 

הכנסת מינימום הדרוש... ועשית מסע של 12 שעות עד שהגעת לִמפקדה הקדמית של 

פיקוד הצפון... הפתרון שהצעת אותו היה מקובל עליי בתנאי שתסתדר עם מה שיש לך.

שבוע של דרמה

למוחרת ביום שני, 1 באוקטובר 1973 – נסעתי ליחידת המודיעין ונתקבלתי על ידי 

מַפקדה, תא"ל יואל בן פורת, ועל ידי אל"ם משה קריסטל, קצין הֲאַג"ם. בניגוד לכל 

נורמה מקובלת ביחידה, הוריד אותי בן פורת ל"קודש הקודשים" כשהוא מלּוֶוה במשה 

קריסטל. כשהתבוננתי בחומר שהראו לי חשכו עיניי. התוכן הצביע בבירור, גם למי שאינו 

איש מודיעין, שמלחמה בדרך ובקרוב. חסר היה רק תאריך... משיחות אחרי המלחמה עם 

יואל בן פורת הבנתי שהוא כבר היה לפני המלחמה במצוקה נפשית על שאיש לא הקשיב 

לאזהרותיו באשר למלחמה המתקרבת.

חזרתי לגדוד והוריתי לסמג"ד סא"ל יגאל מורטוב, איש לוחמה אלקטרונית ברמ"ח 

איבריו, לכנס את הצוות הִמנהלי ולהתחיל מייד בביקורת כשירות הרכב, ציוד אפְסנאות 

וכדומה. לקצין הטכני עמי אראל הוריתי לבדוק את הציוד הייעודי )ַמשדרים, ַמקלטים, 

מערכות וכו'(. עוד באותו יום התייצבתי אצל הַקשָר"ר, דיווחתי לו את שראיתי בביקור 

ביחידה )הוא איש סוד ורק לו יכולתי לספר בפירוט(, ומה הן מסקנותיי מכך. ביקשתי 

את אישורו לגייס את אנשי המילואים. בגדוד הל"א היו מאות חיילים וקצינים, סדיר 

ומילואים. תשובת הַקשָר"ר – "יֹוק", אין לגייס מילואים. כל כוח השכנוע שלי לא הועיל, 

והייתי מתוסכל. ברור היה לי לחלוטין שאם תפרוץ מלחמה יקבלו הטנקים, התותחים, 
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התחמושת עדיפות תנועה בכבישים העמוסים, ואנחנו לא נגיע לאתרינו המתוכננים, נאחר 

למלחמה. בינתיים המשיכו בגדוד במלא הקצב בבדיקות ובתיקונים של כל הדרוש טיפול.

יום שלישי, 2 באוקטובר 1973 – בדיון יומי במטה הַקשָר"ר ביקשתי אישור לגייס 

לפחות את צוותי המפתח של מילואי הגדוד. הבהרתי לַקשָר"ר ולמטה שללא אנשי 

המילואים שלושה רבעים מַמֶצֶבת איוש הגדוד חשובים כמת. בסיכום הודיע שלמה ענבר 

שיבדוק בישיבת הערב עם הרמטכ"ל. לקראת חצות הודיע לי שלמה – אין אישור. יום ד 

כבר בפתח, וביום ו – ערב יום הכיפורים, ולך תדע להיכן ייסעו אנשים וקציני המילואים. 

הגעתי למסקנה שצה"ל השתגע )זוכרים את הגישה – אנחנו צה"ל לא נעשה פרובוקציה 

בגיוס מילואים(. חשבתי הרבה מה אני אמור לעשות? )כמובן, לא ידעתי אז על חילוקי 

הדעות בעניין הגיוס בין הרמטכ"ל, דוד אלעזר, לבין שר הביטחון, משה דיין(.

יום רביעי, 3 באוקטובר 1973 – לקראת דיון הערב היומי במטכ"ל ביקשתי מהַקשָר"ר 

שייקח אותי איתו למטכ"ל. "למה" – שאל שלמה? השבתי לשלמה שאני ַמכיר את "דדו" 

מתקופת שירותי בֵגיסות השריון, כשהיה מפקד הַגיס, אולי אצליח לשכנעו בהכֵרַח לגיוס, 

לפחות גיוס חלקי של אנשי מילואים. שלמה ענבר, שהבין היטב את המצב לאשורו, הסכים 

ולקח אותי איתו.

"דדו" הסכים לדבר איתי ותוך כדי הסברי חשתי שאקבל תשובה שלילית, ולכן 

שיניתי את כיוּון הבקשה. ביקשתי אישור להעלות את הָתַק"שים־ָרָק"שים המיועדים 

לפיקוד הצפון, ללא גיוס אנשי מילואים אלא עם החיילים הסדירים בלבד, כמובן בצוותים 

מצומצמים מאוד )העיקר להיות הראשון בכבישים(. שברתי שיבוץ קרבי ביודעין, זו החלטה 

שתוצאותיה או ָצָל"ש או ָטָר"ש. "דדו" הרהר דקה ואמר: "בסדר אבל רק סדירים. מפקד 

פיקוד הצפון, אלוף חופי )"חקה"( יצחק, יקבל הודעה על כך מֲאַג"ם־ִמבצעים, ואתה תיסע 

עם הרכב צפונה רק לאחר שתקבל תדריך מביְטחון שדה".

יום חמישי, 4 באוקטובר 1973 – גדוד הל"א בשירות הסדיר היה כמרקחה. קצינת 

השלישות סגן רבקה המקורי מרטה את שערות ראשה – שוברים את השיבוץ הקרבי 

המסודר מראש ומשבצים שברי צוותים מתוך החיילים הסדירים. הסמג"ד התרוצץ ושיבץ 

את הסדירים שיעלו עם הרכבים צפונה, בדק את ציודם, זירז את קצין הרכב רס"ר בקשי 

דורון לסיים טיפולים ברכבים המיועדים צפונה.

לקראת הצוהריים הגיע סרן נחמד מביְטחון שדה ונתן הוראות תנועה צפונה: יש 

לפצל את השיירה לשלושה צירים )דרך כביש החוף-נהרייה, דרך צומת "גולני"-עילבון, 

דרך טבריה-צפת(. הסיבה לכך מחשש "עינא בישא" של אנשי האו"ם שיושבים בנהרייה 

ובטבריה, שמא יראו שיירה גדולה וחריגה וידווחו. לא מקובל עליי התדריך, אך אני 

שותק. "הכול ברור?" – שאל הסרן. "כן, בוודאי, אני עונה". הסרן מביְטחון שדה אמר: 

"סעו לשלום ובהצלחה". השבתי – "תודה".
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אם חשבתי שצה"ל השתגע, הרי ביְטחון השדה הוא... איך אאסוף את השיירה 

משלושה צירים? היכן אמצא אותם? )אין GPS(. אך לא מֵפרים הוראה ברגל גסה. לכן, 

החלטתי לדחות את היציאה לדרך באור יום, וחיכיתי לערב. עם חֵשכה יצאנו בשיירה 

אחת גדולה למדיי מצריפין בכיוון צפון. בחרתי בציר הֶמרכזי דרך צומת "גולני", ושם אין 

אנשי או"ם. נפרדתי מן הסמג"ד יגאל מורטוב הנמרץ, והטלתי עליו את משימת קליטת 

אנשי המילואים ואת שיבוצם מחדש, כאשר יחל הגיוס. בתנאים של שבירת השיבוץ 

הקרבי זו משימה לא פשוטה.

יום שישי, 5 באוקטובר 1973 – בשעה שבע בבוקר, לאחר כ־12 שעות נסיעה )עם תקלות 

רכב בדרך, רכב בן 40 שנה( – הגענו לאזור הפריסה המתוכנן שלנו בקרבת הִמפקדה הקדמית 

המתוכננת של פיקוד הצפון, מחד גיסא, ובסיס האזנות, מאידך גיסא )ראו בהמשך שער 

זה את הריאיון עם האלוף אורי שמחוני(. הכנסנו את הרכבים למחפורותיהם המתוכננות, 

קיבלנו הורדות קשר קווי מַמקַש"ּפ צפון אל"ם אברהם קיים וצוותו. סגן אריה גלר ק' 

קישור נכנס בַזחַל"ם הבקרה לבסיס האזנות הצפוני, בקיצור הקמנו מערכת.

בשעת הצוהריים אספתי לג'יפ שלי את סגן אורי דותן, ק' קישור שתוכנן לבסיס אחר 

או נוסף; את סג"ם משה ספיר, מפקד צוות הָתַק"ש שיועד לפרוס ב"עיקול הטנק"382 

בסמוך למוצב החרמון; ואת רס"ל יוסופ האלחוטן הראשי )הנוהג בג'יפ( ונסענו לַנַפח, 

לַחָּפ"ק מפקד פיקוד הצפון, אלוף יצחק )"חקה"( חופי.

לקראת 15:30 הגענו לַנַפח. דותן, ספיר והרכבים נכנסו לחצר לחניית לילה ִמנהלית, ואני 

פניתי למשרד האלוף, והודעתי למזכירת האלוף על שהתייצב "כוח הלוחמה האלקטרונית". 

נקראתי לחדר האלוף, ונכחו בו אלוף אורי שמחוני, קצין הֲאַג"ם הפיקודי ואל"ם חגי מן, 

ַקַמ"ן הפיקוד. הם קיבלו את הודעת המטכ"ל על בואנו ו"חקה" שאל אותי: "מה יכולה 

מערכת הל"א לעשות לטובת הפיקוד? לך תסביר עכשיו לשלושה אנשים מוכשרים באמת 

את תורת הפעלת הלוחמה האלקטרונית ועוד בערב יום הכיפורים. התחלתי להסביר, 

והם קולטים מהר מאוד את הדילמה האזנה־חסימה ואת תפקיד האלוף לקּבוע את סדר 

העדיפויות ואת פריסת כוחות החסימה והקישור לָאָמ"ן. התקבלתי בסבר פנים יפות 

מאוד, אך היה נדמה לי שהיו מעדיפים, למרות הסבריי עוד חטיבת שריון במקומנו, אך 

בצר להם גם הל"א הוא משהו.

העריב היום ואני הלכתי לבית הכנסת לתפילת "כל נדרי". הצום התחיל )מיום בר 

המצווה שלי אני צם ביום הכיפורים(. האווירה מוזרה מאוד ויוסופ שאל אותי: "מה יהיה?"

"עיקול הטנק" – אזור שבו הניחו הסורים שרשרת מוקשים והציבו מארב בשטח שולט סמוך.  382

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A9
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100 שנות קשר – שער ו

יום שבת, 6 באוקטובר 1973 – מוקדם בבוקר יצאתי מַנַפח צפונה, שמטתי בדרך את 

אורי דותן העולה עם ָרַק"ש הבקרה לרמת הגולן והמשכתי עם ספיר ועם צוות הָתַק"ש 

שלו לכיוון מוצב החרמון, בואכה "עיקול הטנק", בחרמון.

הצוות התמקם ב"עיקול הטנק" והתחיל להתפרס באתר, ואני וסג"ם משה ספיר 

ממשיכים ועולים למוצב החרמון. השעה שעת בוקר מאוחרת. השמש מאירה ומחממת אף 

שהימים הם ימי אוקטובר. צוות החיילים השומר על אתר המודיעין הקריטי הזה יושב 

בגופיות ובכפכפים – "אזור ַקִיט". נכנסתי למוצב, נפגשתי עם קצין המודיעין האחראי 

)הוא יודע שאנו אמורים להגיע(, סיכמתי איתו את צורת החיבור הטלפוני בין המוצב 

לכוח ב"עיקול הטנק", הכרתי בינו לבין משה ספיר, ּווידאתי ש"תורת הלחימה" ברורה 

לשני הקצינים ונפרדתי מהם. ספיר נשאר לסגור קצוות, ואני נסעתי בחזרה לנפח ביום 

שבת, 6 באוקטובר 1973, בערך בשעה 12:00.

ביום שבת, 6 באוקטובר 1973, בשעות הבוקר, הגיע מברקו של צבי זמיר ראש המוסד 
מלונדון:383

צבי זמיר, "המברק של ראש המוסד מלונדון למזכיר הצבאי". ויקיפדיה – מלחמת יום כיפור   383

זכויות סופרים בשימוש הוגן. ארכיון המדינה, פורסם בספטמבר 2018.



מלחמת יום הכיפורים

375

כאמור, המברק הגיע בשבת בבוקר, 6 באוקטובר 1973 בשעה 07:25, לידי ראש 

הממשלה והרמטכ"ל. באותה שעה יצאתי מַנַפח, עם סגן אורי דותן ועם סג"ם משה ספיר, 

לכיוון אביטל ו"עיקול הטנק" בחרמון... אנחנו לא חיכינו למברק.

ובסמוך לאותו מועד, סיכם ָאָמ"ן ב־5 באוקטובר 1973 את עמדתו באשר ל"סבירות 
מלחמה" כלהלן:384

המקור: ויקיפדיה, תחת הערך "מלחמת יום הכיפורים"; זכויות סופרים בשימוש הוגן.

384 צה"ל־ָאָמ"ן, "סיכום סקירת ָאָמ"ן: סבירות נמוכה למלחמה עם מצַרים", 9.
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חזית הצפון במלחמת יום הכיפורים

הלחימה בחזית הצפון
בשבת יום הכיפורים, 6 באוקטובר 1973, סמוך לשעה 14:00, החלה מתקפת פתע של 

צבא סוריה, בו־זמנית לקרבות בתעלת סואץ כמתואם עם מצַרים.385 שלוש דיוויזיות 

סוריות תקפו את כוחות צה"ל. כיְשלון המודיעין הישראלי והטעיית הסורים הביאו 

לידי כך שצה"ל לא היה ערוך למלחמה כדי להילחם בכ־900 טנקים של צבא סוריה, 

הערוכים בשלוש הדיוויזיות שלו.

בשעות הראשונות של המלחמה היו 177 טנקים ישראלים. הסורים החלו לעבור 

את הגבול בכמה מקומות בדרום רמת הגולן, ובֶמרכזה ותפסו שטח באזור חּושִניֶיה. 

בשיא התקדמותם אף הגיעו לאזור ַגמָלא, מרחק של 7 ק"מ בערך מהכינרת. בשעות 

הראשונות כבשו הסורים את מוצב החרמון. מ־8 באוקטובר החלו כוחות צה"ל לתקוף 

במתקפת נגד, ועד 10 בו הצליחו להדוף את הכוחות הסורים מעבר לקו הסגול. ב־11 

באוקטובר כבש צה"ל מובלעת בשטח סוריה והתקרב למרחק של 40 ק"מ בערך מדמשק.

יום למוחרת הלחימה הצטרפו כוחות של חיל המשלוח העיראקי והירדני והשתלבו 

בלחימה מול כוחות צה"ל במובלעת הסורית )כפי שכונתה אז(. צה"ל נאלץ לעצור את 

כוחותיו, ולמעשה עד להפסקת האש ב־24 באוקטובר הגן על השטח שכבש. בליל 22-21 

באוקטובר נערך ִמבצע "קינוח", ובו כבשו כוחות "גולני" וצנחנים את החרמון לאחר 

הניסיון הראשון לכבוש את החרמון שכשל. לאחר הפסקת האש נותר צה"ל בשטחי 

המובלעת ונכנס לתקופה של מלחמת התשה במובלעת הסורית. הסכם הפרדת הכוחות 

בין ישראל לסוריה נחתם ב־31 במאי 1974 וסימן את סיום המלחמה בחזית זו, ובו 

השטח שנכבש הוחזר לסוריה.

שמיר, מטרות מלחמה מדיניות וצבאיות.  385

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%A7%D7%99_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94


משמאל, התקפת הסורים בין 6 ל־10 באוקטובר; מימין, התקפת צה"ל ב־11 בו
המקור: ויקיפדיה, תחת הערך "מלחמת יום הכיפורים"; זירת 

הצפון במלחמת יום הכיפורים, נחלת הכלל.



378

קשר, לוחמה אלקטרונית ולוחמה 
נגד־ אלקטרונית בחזית הצפון

הקשר במוצב פיקוד הצפון במלחמת יום הכיפורים
על הקשר במוצב פיקוד הצפון במלחמת יום הכיפורים כתב להלן אל"ם אברהם קיים, 

ַמקַש"ּפ צפון בדרגת סא"ל.

פיקוד הצפון אחראי לביטחון ישראל בשלושה גבולות: לבנון, סוריה וצפון הירדן שלפני 

מלחמת ששת הימים. שלושת הגבולות האלה היו עילה מתמדת למלחמה בין המלחמות 

בעטיים של חדירת מסתננים, הפרעה לעיבוד קרקעותינו החקלאיות בֲאזורים המפורזים, 

ירי הסורים לעבר דייגינו במזרח הכינרת ורצון הסורים להטות את מקורות הירדן. בשנת 

1973 גברה המתיחות בגבול עם סוריה, ובאפריל באותה שנה הוכרזה כוננות שכונתה 

"כחול לבן". הוחשו מהלכים להכנת הפיקוד על כוחותיו למלחמה כוללת, וביניהם גם 

הוקמה אוגדה 210.

באוגוסט אותה שנה אומנה יחידת הקשר במילואים. האמון כלל פריסה מלאה של 

הקשר במוצב הפיקוד כולל תרגול דואר ישראל בהתקנת קווי הקשר הפיזיים הדרושים 

למוצב. בחודשים שלפני המלחמה היו ויכוחים תמידיים בין מודיעין הפיקוד שהתריע 

על מלחמה אפשרית לבין ָאָמ"ן שטען שאין סיכוי לפריצת מלחמה. סא"ל חגי מן, הַקָמ"ן 

הפיקודי, נקרא לעוזר ראש ָאָמ"ן למחקר, תא"ל אריה שלו, וננזף על שעורר תבהלה )פניקה( 

יתרה. בשבוע שלפני המלחמה נערך תרגיל גיוס של חטיבה 179, וגדוד טנקים אחד תרגל 

גיוס מלא, הכולל טנקים ציודם ואיושם לאור ידיעות מודיעין.

בתום התרגיל ביקש אלוף הפיקוד מהרמטכ"ל להשאיר את הגדוד מגויס, והבקשה 

נדחתה. אולם גדוד טנקים של חטיבה 7 הועלה לצפון במטוסים, והם עלו לרמת הגולן 

בטנקים של חטיבה 179. בשבוע הזה הגיעה המתיחות לשיאה, והאלוף החליט על כוננות 

גיֶמל, על פריסת הכוחות ברמה לאפשרות של יום קרב מול הסורים ועל פריסת הַחָּפ"ק 

הפיקודי בבונקר הָחָמ"ל של החטיבה בַנַפח. בבונקר נפרס גם ַחָּפ"ק חטיבת "ברק". 

ביום שבת לפני הצוהריים, 6 באוקטובר 1973, נודע לנו שיצאו עלינו הסורים והמצרים 

למלחמה, והיא אמורה הייתה לפרוץ בשעה 18:00. הפיקוד היה כמרקחה, החל גיוס 

מילואים והוחשו ההכנות למלחמה.
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המלחמה – מהלכיה העיקריים והשליטה בה

יום שבת, 6 לאוקטובר 1973, השעה 13:55 – הומטרה עלינו אש תופת, האדמה רעשה 

ורעדה, הוטלו עלינו פצצות ונורו לעברנו ְּפָגזים. ההרעשה הכבדה של התחמושת המתפוצצת 

בסביבותינו הייתה מחרישת אוזניים. קמנו מהכיסאות שעליהם ישבנו כדי ליהנות משמש 

הצוהריים, ורצנו לבונקר הָחָמ"ל של חטיבה 820 בַנַפח. בַנַפח הוקם הַחָּפ"ק הפיקודי, הכול 

השתנה ושום דבר ממה שהיה קודם לא יהיה עוד כפי שהיה.

עם תחילת המלחמה היה אלוף הפיקוד יצחק )"חקה"( חופי במטכ"ל בדיונים עם 

הרמטכ"ל, ואת הפיקוד על הרמה הטיל על מח"ט "ברק", אל"ם בן־שוהם, ולעזרתו היה 

קצין הֲאַג"ם הפיקודי, סא"ל אורי שמחוני )לימים אלוף(. פריסת הכוחות ברמת הגולן 

בצוהרי יום שבת, 6 באוקטובר 1973, הייתה כלהלן: חטיבה מרחבית ברמה"ג בפיקוד 

אל"ם צבי בר, ולה שני גדודי ִחי"ר – ״גולני״ וצנחנים, חטיבת טנקים "ברק" מוקטנת )71 

טנקים( בפיקוד אל"ם בן שוהם, חטיבת טנקים 7 )107 טנקים( בפיקוד אל"ם אביגדור 

)ָינּוש( בן־גל, 11 סוללות ָחָת"ם. גדודי הִחי"ר איישו את המוצבים לאורך הגבול ואת מוצב 

החרמון. חטיבת "ברק" נפרסה, ובה שני גדודים בֲעָמדות של ַמחלקות בחזית ובריכוזים 

פלוגתיים בעורף מוצבי הקו, חטיבה 7 בריכוזים גדודיים, גדודי התותחים ברחבי הרמה.

חטיבה "גולני" בפיקוד אל"ם אמיר דרורי הוזעקה ביום שבת, ב־6 באוקטובר, מכינוס 

לציון 25 שנה לחטיבה, שהיה אמור להיערך ב"גני התערוכה" בתל אביב, לשטח הכינוס 

בראש פינה. לפנה"צ ב־6 באוקטובר הגיעה ל"עיקול הטנק" בחרמון פלגת חסימות ל"א 

מגדוד ל"א בפיקוד סגן משה ספיר והתמקמה במקום כפי שתואם בין מפקד היחידה 

סא"ל )לימים אל"ם( יוסף ברנע לֲאַג"ם פיקוד הצפון. ההודעה על המיקום נמסרה למפקד 

מוצב החרמון, אך לא למפקד פלוגת החרמון, שישב במחנה התעסוקה במסעדה.

בבוקרו של 6 באוקטובר החלו לגייס את אנשי המילואים של הפיקוד על פי האישור 

שהתקבל מהמטכ"ל. נפתחה לעברינו אש תופת של הסורים בשעה 13:55 לאחר הכנה 

ארטילרית מסיבית של יותר מאלף קנים; והם תקפו גם מהאוויר ִמפקדות וִמתקנים, 

לרבות את מוצב החרמון. המתקפה המשיכה בהבקעת קו החזית בשלושה צירי מאמץ 

דיוויזיוניים ובהשתלטות על מוצב החרמון.

עד ערב היום הראשון ללחימה נבלם המאמץ הצפוני באזור בֵעֶמק ַהָּבָכא. הייתה 

הצלחה לסורים במרחב תל ַפאֶרס-תל ַסאִקי ובִפתחת ּכּודַנה ונכבש מוצב החרמון. אלוף 

הפיקוד חזר לַחָּפ"ק בַנַפח ב־16:00, ואיתו הגיע גם אלוף מוטי הוד )ָמָח"א במלחמת ששת 

הימים( שמונה להיות מפקד הַחָּפ"ק של ח"א בצפון. בד בבד הגיעו לַנַפח גם מפקד אוגדת 

"געש", תא"ל רפאל )"ָרפּול"( איתן )לימים ָרַמטָּכ"ל(, ואיתו חלק מקציני המטה הסדירים, 

ביניהם רס"ן מיארה מנחם שהיה באותו זמן בחפיפה עם רס"ן בר־צבי, סגן קצין הקשר 

של אוגדת "געש", שעסק במקביל בגיוס גדוד הקשר.
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בשעה 17:57 הורה האלוף חופי לחלק את רמת הגולן: חטיבה 7 קיבלה את הפיקוד 

על הגזרה הצפונית וחטיבת "ברק" על הגזרה הדרומית; החטיבה המרחבית ברמה"ג 

המשיכה את הטיפול במוצבים וביישובי הרמה, וגם הוטל עליה להתארגן להגנה על גשרי 

הירדן. בשעות אחר הצוהריים החלה ההתקפה על מוצב החרמון: בתחילתה יעפי הפצצה 

של מטוסים סוריים והפגזה מסיבית על המוצב, ובהמשך תקפו כוחות קומנדו וצנחנים 

סוריים את המוצב, ובלילה השתלטו עליו והסּבו אֵבדות כבדות לכוחותינו.

עם נפילת המוצב איבד צה"ל עמדת תצפית מודיעינית חשובה ויחידת האזנה שהייתה 

במוצב. אני איבדתי את ִמתקן הקשר החשוב, שהיו בו ממסרי רדיו, קצוות האזנה לרשתות 

רדיו שהוארכו לאחור בקשר קווי ורדיו־טלפון. תמונת המצב בסוף היום הראשון הייתה 

שחטיבה 7 הצליחה במשימתה לבלום את התקפת הסורים, ולעומת זאת חטיבת "ברק" 

כשלה, בעיקר בעטייה של הפריסה המחלקתית של טנקי החטיבה, שלא רוכזו לאגרופים.

בשעות הלילה העביר האלוף את הפיקוד על רמת הגולן למפקד אוגדת "געש", רפאל 

איתן, והַחָּפ"ק האוגדתי ניהל את המלחמה מן הבונקר בַנַפח באמצעי ַחָּפ"ק האלוף. בד 

בבד העברתי את ַחָּפ"ק האלוף המזוחלם לרס"ן מנחם מיארה על מפעיליו, חיילי גדוד 

הקשר הפיקודי עם קצין הֲאַג"ם שלי רס"ן אורי טל, כדי שיעזרו למיארה עם המערכת 

בבונקר ועם הכלים בַחָּפ"ק. יש לזכור שבצוות הקשר הסדיר של אוגדת "געש" היו רק 

כמה טכנאים ומחְסנאים, כל השאר היו חיילי מילואים.

אל"ם אליעזר הררי )"מונטי"( קצין הקשר של אוגדת "געש" הגיע ל"ִפילֹון" והחל 

להכין את פריסת ִמפקדת האוגדה במקום. רס"ן בר־צבי, סגן קצין הקשר היוצא, נשאר 

באוגדה ועסק בגיוס גדוד הקשר. אלוף הפיקוד עם קציני מטהו ועוזריהם עזבו את ַנַפח 

וׂשמו פעמיהם לעבר מוצב הפיקוד. לאחר ההעברה לרס"ן מיארה עזבתי גם אני את ַנַפח 

בדרכי אל מוצב הפיקוד.

בבוקרו של יום ראשון, 7 לאוקטובר 1973, התגבשה תמונת מצב עגומה, ובעיקר לגבי 

ֶמרכז רמת הגולן ודרומה. הסורים עלה בידם לחדור למרחב ולהשתלט על שטח ניכר של 

10 ק"מ בקירוב לכיוון מערב. התחושה הייתה כי מקו ַנַפח דרומה אין שום כוח שמסוגל 

לעצור את התנופה של צבא סוריה. עשרות מטוסים שהיו מיועדים לפעול בגזרת מצַרים 

הופנו צפונה ופעלו נגד כוחות סוריה.

בשעות הבוקר החליט הרמטכ"ל להפנות את אוגדה 146 בפיקודו של תא"ל מוסה 

פלד )לימים אלוף(, שהייתה עתודת מטכ"ל לפיקוד הצפון. האוגדה נעה צפונה על זחלים 

ובחלקה על מובילי טנקים. קצין הקשר באוגדה היה אל"ם פיני שחר. להדגשת המצב 

החמור בדרום הרמה ב־7 לאוקטובר ניתן ללמוד מסמח"ט סורי שהגיע למעלה ַגמָלא בשעות 

אחר הצוהריים ודיווח שהוא רואה את הכינרת. הסמח"ט המדווח ננזף על שהתקדם 

מערבה מעבר לנדרש, והורו לו לסגת. כנראה, הסורים עצמם הופתעו מהצלחתם, ופעולה 
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זו שהייתה בניגוד לדוקטרינה שיש להתקדם בקו אחד – לא התאימה להם. ב־7 באוקטובר 

1973 ניתנה בשעות הבוקר הוראה לַפנות את תל אביטל, והחלו הכנות לביצוע תוך כדי 

שֵרפת מסמכים.

למזלי, ההוראה בוטלה והתל המשיך לתפקד לאורך כל המלחמה. כזכור, ִמתקן 

הקשר הֶמרכזי ברמה היה בתל הזה ופיקד עליו סמל ג'ימי אליהו. בשעה 09:00 הגיע 

מח"ט "ברק" עם הַחָּפ"ק שלו לַנַפח ונכנס לציר הנפט,386 הוא השאיר את הַקָמ"ן ואת 

קצין הקשר סרן חנן שוורץ )לימים אל"ם( בכניסה לציר הנפט והורה להם להפנות כל 

טנק שמגיע לרשת הקשר שלו. המח"ט עם כוח של שלושים טנקים במשוער נלחם בכוחות 

סוריים עדיפים עד שעות הצוהריים.

בצוהריים נהרגו בקרב על ַנַפח המח"ט אל"ם בן־שוהם, הסמח"ט סא"ל דויד ישראלי 

וקצין הֲאַג"ם בני קצין. מאותו זמן נשארה חטיבת "ברק" ללא ׂשֵדרת פיקוד. את בלימת 

כוחות הסורים בַנַפח ואת מניעת התקדמותם לגשר "בנות יעקוב" ביצע בעיקר מפקד 

חטיבת שריון במילואים, אל"ם )לימים אלוף( אורי אור, שעלה בעשרים טנקים בערך. הוא 

פגש את תא"ל רפאל איתן מחוץ למחנה ַנַפח, וזה הורה לו לבלום את הכוח הסורי. לאחר 

קרב של כמה שעות, שבו השתתף גם סמח"ט 820, סא"ל פיני קופרמן, עם כמה לוחמים 

בעלי "בזוקות" )מטול רקטות נגד־טנקים(, נסוגו הסורים, ובכך הוסר האיום על שטח 

הַמפתח של ַנַפח, שממנו ניתן לגלוש לגשר "בנות יעקוב", וגם לעקוף את כוחות חטיבה 7.

בשעות אחר הצוהריים התמקמה ִמפקדת אוגדה 146 על רכס פורייה, ועל פריסתה 

ניצח קצין הקשר, אל"ם פיני שחר. מפקד האוגדה, תא"ל מוסה פלד, הגיע למוצב הפיקוד 

בכנען כדי לקבל פקודות להתקפת הנגד. האוגדה כללה חטיבת טנקים בפיקוד אל"ם 

)לימים אלוף( יוסי פלד וחטיבה ממוּכנת ללא גדוד הטנקים שנשאר ת"פ פיקוד הֶמרכז 

)חטיבת טנקים שנייה הורדה לסיני בתחילת המלחמה(. היא קבלה תחת פיקודה את 

חטיבות 4 ו־9 שהיו בקו המגע עם הסורים. האוגדה התארגנה לפתיחת התקפת הנגד 

למוחרת 8 באוקטובר 1973.

במהלך יום המלחמה השני, 7 באוקטובר 1973, נבלמו כל כוחות סוריה שחדרו 

לרמת הגולן הודות לנחישות, להקרבה ולרוח הלחימה המופלאה של הכוחות הסדירים 

והמילואים. ב־10 בו הצליח פיקוד הצפון לחזור לקו הסגול, חוץ מגזרת החרמון.

כביש אספלט אורכי משובש ברמת הגולן בבעלות פרטית באורך של 47 ק"מ, הנמשך מגבול סוריה   386

סמוך להר ַפֶרס במזרח הגולן המרכזי ועד גבול לבנון בצפונו של הגולן, סמוך לכפר ַר'ַג'ר.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%22%D7%9E
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%9C%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%27%D7%92%27%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%A4%D7%A8%D7%A1


382

100 שנות קשר – שער ו

אלוף הפיקוד, יצחק חופי, הודיע במברק לרמטכ"ל כלהלן:

המקור: שמיר, מטרות מלחמה מדיניות וצבאיות

ב־10 באוקטובר החל הפיקוד לתכנן את ההתקפה מעבר לקו הסגול. המטרות היו לנצל 

הצלחה ולהשמיד כוחות סוריים רבים כדי למנוע מהם להתארגן מחדש; לשפר את קו 

הפסקת האש ולהשתלט על תוואי שטח מעבר לקו הסגול; ליצור איום על דמשק ולהביא 

את אסד לבקש הפסקת אש. כן רצה הפיקוד להימצא במצב טוב יותר כדי לקדם את 

פניהם של ֵחילות המשלוח העיראקיים והירדניים אם יגיעו לזירה וכאשר יגיעו.

ברמת הגולן הסתיימה המתקפה שבה הצליח הפיקוד להבקיע את מערך ההגנה 

הסורי ולהתקדם צפונה ומזרחה, לבלום את כוחות המשלוח ולהגיע לטווח של 40 ק"מ 

מדמשק. הפיקוד עבר למגננה והדף את התקפות הנגד של הסורים והחילות האחרים. 

כוחות הפיקוד נשארו במובלעת הסורית עד יוני 1974, המועד שבו סוכם ֶהסדר הפרדת 

הכוחות. שליטת הפיקוד על המתקפה הייתה ממוצב הפיקוד בהר כנען תוך הארכת זרוע 

הקשר על ידי ראש הקשר בתל אביטל.
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פיקוד הצפון לא שכח את החרמון, ובליל 21 לאוקטובר 1973 ולמוחרתו בוצע ִמבצע 

"קינוח" – הִמבצע לכיבוש מוצב החרמון. זה היה ִמבצע משותף, שהשתתפו בו כוחות 

ִחי"ר, צנחנים, שריון, ארטילריה ואוויר. חטיבת הצנחנים 317 בפיקוד המח"ט, אל"ם חיים 

נדל, הוטסה בַמסוקים כדי לכבוש את מוצב החרמון הסורי ואת שיא החרמון והצליחה 

במשימתה. חטיבת "גולני" בסיוע כמה טנקים טיפסה לעבר מוצב החרמון הישראלי, 

ובקרב קשה מאוד עם אֵבדות רבות, כולל פציעת המח"ט, אל"ם אמיר דרורי – הצליחה 

לכבוש את המוצב ולהניף עליו את דגל ישראל ואת דגל "גולני".

בין מי שהגיעו למוצב היה גם סרן )לימים אל"ם( אברהם )"אברשה"( בורשטין, קצין 

הקשר של החטיבה. בשלּבי הלחימה האחרונים עלה אלוף הפיקוד לחרמון במסוק, וגם אני 

הצטרפתי אליו. שם פגשתי את ״אברשה״, קצין הקשר של "גולני", שקשיי כיבוש המוצב 

ומאמציו ניכרו על פניו. השליטה על הִמבצע הוטלה על תת־אלוף )לימים אלוף( יקותיאל 

)"קותי"( אדם שהיה כל המלחמה במוצב הפיקוד וִתפקד כסגנו של אלוף הפיקוד. לצורך 

כך הוכן באולם ָחָמ"ל הפיקוד שולחן שליטה נפרד, ועליו ניצח רס"ן יענקלה זלצברג.

למרות ההפתעה הגדולה, פיקוד הצפון חזר לשלוט על כל השטח שהיה בידנו לפני 

6 באוקטובר 1973 וגם כבש עוד שטחים בגולן הסורי ובחרמון והשמיד חלקים ניכרים 

מצבא סוריה ומחילות המשלוח הערביים. הכול נעשה הודות לניהול הנכון והחכם של 

המלחמה על ידי אלוף הפיקוד והמטה, ובעיקר על ידי הלוחמים שהבינו והפנימו מהר 

מאוד שעליהם לעצור את הסורים. אם לא יעשו כן, ישטוף צבא סוריה את רמת הגולן, 

יגלוש לאצבע הגליל ולא יהיה אף לא אחד שיוכל לעוצרו. אומנם לוחמינו לחמו באומץ 

רוח ועמדו יפה במשימה שהוטלה עליהם, אך שילמנו מחיר דמים גבוה של נפגעים.

מערכות השליטה והקשר

בימי המלחמה הייתי הַמקַש"ּפ וגם המג"ד של גדוד הקשר הפיקודי. בגדוד היו למעלה 

מ־500 חיילים וקצינים, מהם כ־150 סדירים, וגם שימשתי מפקד הָּבַצ"ּפ )בסיס ציוד הקשר 

הפיקודי(. תפקידי היה לספק שליטה וקשר לאלוף הפיקוד ולכל ִמפקדת הפיקוד ולסייע 

לכל הכוחות הכפופים לפיקוד בכוח אדם ובאמצעים. באוגוסט 1973 נערך אימון לגדוד 

כולו, ואת הדגש שמתי בהקמת מוצב הפיקוד הקדמי. הקמת מערכת הקשר במוצב היה 

באחריות פלוגת מילואים בראשות רס"ן יוסי מרגלית ועל הפלוגה הקווית במילואים 

בראשות רס"ן אהוד בן נעים – בהשתתפות צוות סדיר קטן.

הַחָּפ"ק הנייד של האלוף על ַזחָל"מים, המבוסס על חיילים סדירים, השתתף גם הוא 

באימון כשאר חלקי הגדוד. האימון היה מאוד מוצלח, ולקחיו שנלמדו )שלא היו חדשים 

לחלוטין( הראו מחסור בתשתיות קשר ובקווי קשר רדיו במוצב היות שכל מה שהיה 

במוצב הפיקוד הוא ראש ֶּכֶבל של דואר ישראל וִמרכזת בחדר קטן של בית ההבראה.
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כל פריסת הקשר הקווי היה מבוסס על פריסת שדה, וכל קשר הרדיו־טלפון והרדיו 

היה מבוסס על ִרכבי קשר )ָרָק"שים( ועל קישור לתחנות הקשר הפיקודיות ברמת הגולן. 

המצב הזה הצריך זמן של 24 שעות לפחות להתקנת מערכת הקשר במוצב הפיקוד על 

ידי פלוגות המילואים.

מיקום הִמפקדות העיקריות

הַחָּפ"ק הפיקודי הנייח היה ברמת הגולן במחנה ַנַפח, ולידו – הַחָּפ"ק הנייד של אלוף 

הפיקוד. מוצב פיקוד קדמי שכלל נציגויות רחבות היקף של כל אגפי המטה, ולידו ַחָּפ"ק 

של אלוף הפיקוד היה בכוננות לתנועה ולפריסה.

ֶקֶשר רדיו

ברשת הִמבצעים א של הפיקוד היו ָתָג"ם עם מכשירי VRC ו־PRC בריכוז מוצב הפיקוד, 

ובה הופיעו כל הכוחות העצמאיים הכפופים לפיקוד מהִמפקדות העיקריות והַחָּפ"קים. 

את כל הרשתות הפעילו מכשירים שהיו במוצב הפיקוד, ובִרשתות הָתָג"ם היו ִממסרים 

ומכשירים לשליטה מרחוק מֶמרכזי הקשר כדי להבטיח קשר רדיו תקין, אמין וברור 

בכל הרשתות. ֶמרכז הקשר בתל אביטל בפיקוד ג'ימי אליהו אלחוטן בכיר – סייע גם 

בממסר ובתיווך לכוחות הכפופים. צוינו במיוחד רס"ן שלום ארד )סטולרוב( קצין הקשר 

של חטיבה 7 ורס"ן חנן שוורץ קצין הקשר של חטיבה "ברק", בעיקר בתחילת המלחמה 

כשהיו חטיבותיהם פרוסות במרחבים גדולים.

קשר רדיו הָתָג"ם פעל באופן תקין לכל אורך המלחמה ועמד בצורכי השליטה; 

קשר החד־פס כמעט שלא היה בשימוש. ערוץ חירום ָחָש"ן, שהיה ייעודו למנוע ירי על 

כוחותינו, לא פעל באופן מלא, והיה אירוע ירי על כוחותינו כשירתה חטיבה 4 על גדוד 

53. באחד הלקחים מלקחי מהמלחמה התברר הצורך ברשתות מקצועיות לקציני המטה, 

כגון הנדסה, חימוש וקשר.

קשר רדיו־טלפון )ָרָד"ט(

קשר הָרָד"ט היה ממוצב הפיקוד לִמפקדות העיקריות ולַחָּפ"קים ברמת האוגדה ולִמפקדות 

העיקריות ברמת החטיבות העצמאיות. הקשר התבסס על עורקי ָרָד"ט באמצעות מכשירי 

קשר 201 וציוד נושא 408 שִאפשרו 12-8 ערוצי קשר. ברמת הפיקוד היו המכשירים נייחים 

בֶמרכזי הקשר, ומשם הוארכו הערוצים למוצב באמצעות קווים פיזיים עם גיבוי של ָרָד"ט 

ומכשירים ניידים בָרָק"שים )רכבי קשר( על גלגלים או על זחלים. ברמת היחידות היה 

הָרָד"ט נייד. ערוצי קשר הָרָד"ט היו ָנָל"נים )נקודה לנקודה( לִמבצעים ולמודיעין, ערוצי 

ִמרכזת ותעבורה כתובה.
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קשר קווי

כל הקשר הקווי היה מבוסס על התשתית הארצית של דואר ישראל. הקשר עם דואר 

ישראל היה באמצעות קצין הטלפונים המרחבי )ַקטָל"ם( שהיה הנציג של מחלקת המערכות 

הנייחות בָמַקשָר"ר בצפון, ובאותו זמן היה הַקטָל"ם סא"ל מיכה גרסטל. הפעלת הקווים 

הקבועים החדשים או הזמניים הייתה מתבצעת לאחר שפנה קצין הקשר הקווי הפיקודי 

רס"ר )לימים סא"ל( ישראל ואקנין387 אל הַקטָל"ם, וזה היה ַמפנה את הדרישה לדואר 

ישראל ומתקצבה בהתאם לכך. לענייננו כאן, הייתה תוכנית מפורטת למערכת הַניַיַחת 

הדרושה למוצב הפיקוד שדואר ישראל היה מודע לה, קרי מוצב הפיקוד היה חדר, ובו 

סיום של ראש ֶּכֶבל נייח וִמרכזת לתפעול במוצב ובעת חירום, וטכנאי הדואר הפעיל את 

הקווים על פי התוכנית.

הקשר הקווי היה למטכ"ל ָנָל"נים ולקווי ִמרכזת ִמנהלית וִמבצעית וכנ"ל לִמפקדת 

הפיקוד בָנְצַרת. הקשר הנייח היה לִמפקדות העיקריות וכלל בדרך כלל קו ָנָל"ן ִמבצעי 

קווי ִמרכזת ותעבורה־טלפרינטר. הקשר היה לִמפקדות הנייחות וגם לִמפקדות שפרסו 

במקומות שונים. הִמפקדות קיבלו הורדות של קווים נייחים מראש ֶּכֶבל קרוב, ומשם 

האריכו את הקווים בסלילת שדה אל הִמפקדות.

תעבורה

לתעבורה כתובה השתמשנו בטלפרינטרים שפעלו על קווים פיזיים ועל ערוצי ָרָד"ט.

ביְטחון קשר

אמצעי הביטחון לדיבור שימשו מפות הקוד וִמלקודים )שיטת הצפנה שבה מחליפים מילים 

או תווים אמיתיים באחרים( מלוח שנותן תחליפי מילים למילים האמיתיות. לתעבורה 

היה השימוש באמצעי הצפנה. תוך כדי המלחמה הובא לפיקוד ציוד מסורבל להצפנת 

קווי דיבור ששימש לקשר עם המטכ"ל.

ישראל ואקנין – נולד בשנת 1938 במרוקו, עלה לארץ ב-1952 והתגייס לצה"ל בשנת 1957.   387

מתפקידיו העיקריים בחיל הקשר: קצין הקשר של מפקדת הגזרה הסורית בחטמ"ר 3 בדרגת רס"ר 

)1967-1962(; מ"מ קשר"ח חטמ"ר 3 בדרגת רס"ר )1968-1967(; קצין קשר קווי בגדוד הקשר של 

פצ"ן בדרגת רס"ר )1973-1967(; קצין קשר קווי בגדוד הקשר של פצ"ן בשנים )1976-1973(; סיום 

קורס קציני קשר )1975(; קצין קשר קווי פיקוד הצפון )1978-1976(; סגן קטל"ם צפון ומפקד 

יחת"ם צפון )1987-1978(; השתחרר מצה"ל בשנת 1987 בדרגת סא"ל.
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הקשר בַחָּפ"ק הפיקוד בַנַפח

ַחָּפ"ק הפיקוד פרס בתוך בונקר הפיקוד של החטיבה האחראית לרמת הגולן ולמוצבים, 

יומיים לפני יום הכיפורים מתוך כוונה להיות מוכן לנהל יום קרב מול הסורים. קשר 

הַחָּפ"ק התבסס על אמצעי קשר שהיו בַזחְל"מי ַחָּפ"ק האלוף, על מכשירי רדיו ורדיו־טלפון, 

על מכשירי רדיו שהיו בתל אביטל, בתל ַפאֶרס ובחרמון. אלה נשלטים מרחוק באמצעות 

שלטי טווח ועל קשר קווי פיזי של דואר ישראל.

יחד איתי היו בַחָּפ"ק רס"ן אורי טל קצין ֲאַג"ם הקשר של הַמקַש"ּפ וצוות ַחָּפ"ק 

של האלוף חופי. את קצין הקשר של חטיבה 7 רס"ן שלום ארד )סטולרוב( תדרכתי ביום 

שישי, ערב המלחמה, בנושא התחברותו למערכת הקשר הפיקודית ולסיוע שהוא יכול 

לקבל מֶמרכזי הקשר. קשר הרדיו כלל מכשיר לריכוז רשת הִמבצעים הפיקודית ומכשירים 

להאזנה לכוחות הכפופים. המכשירים עצמם היו על ַזחְל"מי ַחָּפ"ק האלוף, ומכשירים 

נוספים – בשליטה מרחוק מֶמרכזי הקשר בגולן.

בבונקר היו גם מכשירים של החטיבה המרחבית ושל גדוד המרגמות של חטיבת 

"גולני" ששימש רשת הסיוע הארטילרי, וכן – מכשירים ששירתו את ַחָּפ"ק חטיבה 188 

שגם התמקמה באותו בונקר. כגיבוי לקשר הקווי פעל ָרָק"ש הָצ"ן )ציוד נושא( מול גבע, 

ומשם – הארכת קווים לפיקוד בָנְצַרת ולמטכ"ל. הקשר הקווי כלל קווי טלפון למטכ"ל, 

לִמפקדת הפיקוד בָנְצַרת וליתר ִגזרות הפיקוד. עם תחילת המלחמה שלט הַחָּפ"ק על כל 

הכוחות ברמת הגולן ברשת הִמבצעים הפיקודית ועל ידי כניסה לרשתות הכפופות.

למטכ"ל דּוַוח באמצעות קשר קווי בָנָל"ן )נקודה לנקודה( לָחָמ"ל ֲאַג"ם־ִמבצעים 

ובאמצעות קשר לִמרכזת ִמבצעית של המטכ"ל. כאמור לעיל, בשעות הערב, כשהעביר 

אלוף הפיקוד את השליטה על רמת הגולן לאוגדת "געש" בפיקוד תא"ל רפאל איתן, הועבר 

כל הַחָּפ"ק הפיקודי על אנשיו ואמצעיו בראשות רס"ן אורי לאוגדה.

הקשר במוצב הפיקוד

תוכנית הקשר במוצב הפיקוד התבססה על הרעיון שיהיה זמן של 24 שעות לגייס את 

הדרוש לגיוס, יחידת המילואים של המוצב, ועל עוד 24 שעות להקים את המוצב ולהתקין 

את מערכות הקשר באולמות ובחדרי בית ההבראה. פתיחת המלחמה בהפתעה הייתה 

בעיה קשה והצריכה שינוי מהותי בתוכנית המקורית כי הסורים לא ימתינו 48 שעות. 

בשבת, 6 באוקטובר 1973, בשעות הבוקר כשנודע שהמלחמה בפתח, חיפשתי מוצא איך 

ניתן להקים את המוצב בתוך שעות אחדות.

הַקשָר"ר, שלמה ענבר, שהתקשר לברר מה קורה ואיך ההכנות, היה כעין פתרון לבעיה. 

ביקשתי ממנו את רס"ן )אל"ם בהמשך( יענק'לה זלצברג ששירת באותו זמן בָמַקשָר"ר 

ושירת בעבר בפיקוד הצפון. הוא הכיר את תוכנית מוצב הפיקוד, וביקשתי שיגיע לפיקוד 
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ובעזרת צוות סדיר קטן יחל להקים את מוצב הפיקוד. הַקשָר"ר נענה לבקשתי, ויענקלה 

הגיע לפיקוד בָנְצַרת, ושם כבר המתין לו צוות סדיר עם אמצעים שהכין סגני רס"ן )לימים 

סא"ל( רפי סימן־טוב. יענק'לה זלצברג והצוות, שכלל חיילים סדירים ואת הקצין הטכני 

שלום כהן ומחליפו המיועד דב זוזובסקי, עלו להר כנען והחלו לעבוד.

הָחָמ"ל נפרס בבית הקולנוע עם שולחן ֶמרכזי לאלוף הפיקוד, ומסביב היו השולחנות 

לקציני המטה. הבניינים שימשו משרדים לאלוף הפיקוד ולאגפי המטה. אחד מחדרי בית 

ההבראה שימש חדר קשר, ובו היה ראש ֶּכֶבל לבית הדואר בצפת וֶכֶבל נוסף לִמפקדת 

הפיקוד הקדמית. הֶּכֶבל היה מחובר ללוח חיבורים, ובחדר הייתה גם ִמרכזת 91.

במצב חירום, טכנאי הדואר היה צריך להפעיל על פי תוכנית מפורטת על הֶּכֶבל המדובר 

את כל מעגלי הקשר הפיזי למטכ"ל, לִמפקדת הפיקוד בָנְצַרת ליחידות מטכ"ליות במרחב 

הפיקוד ולִמפקדות הכוחות הכפופים לפיקוד. הקשר הפנימי היה מבוסס על מערכת קווי 

שדה שהתקנתה הייתה מוטלת על יחידת הקשר של המוצב שכל חייליה וקציניה הם 

חיילי מילואים. כגיבוי לקשר הקווי ולעורקי הקשר עם הַחָּפ"קים האוגדתיים והחטיבות 

העצמאיות, שימשו ָרָק"שי רדיו־טלפון שהוארכו למוצב הפיקוד בקווי הדואר ובגיבוי של 

עורקי ָרָד"ט.

קשר הרדיו היה מבוסס על ָרָק"שים שנפרסו במתחם מוצב הפיקוד, ומכשיריהם 

הוארכו לָחָמ"ל ולִמׂשרדים השונים. הופעלו גם מכשירי רדיו שהיו בגבע ובתל אביטל 

והוארכו לארמון במעגלים פיזיים וָרָד"ט. בארמון הוקם גם משרד דואר וִמברקה )מחלקה 

בדואר לשליחת מברקים ולקבלתם( עם אמצעי טלפרינטר והצפנה. ביום שבת, 6 באוקטובר 

1973, עם הגעת כוח הקשר בראשות רס"ן יענקלה זלצברג לארמון, החל הכוח לפרוס 

קווי שדה מחדר הקשר לָחָמ"ל עבור השולחן הֶמרכזי ועבור שולחנות קציני המטה וגם 

קווי שדה מָרָק"שי הרדיו לָחָמ"ל.

בד בבד הפעיל הַקטָל"ם את דואר ישראל להתקנת מערכת החירום. הכוח הסדיר 

עמד במשימה, ובשעות הערב היה הָחָמ"ל מוכן לפעולה. אולם דואר ישראל על טכנאיו 

כשל במשימה, ולא השכיל לספק את הקשר הקווי הנדרש. הוא לא סיפק אלא קו אחד 

לִמרכזת ִמבצעית של הפיקוד וקו אחד – לָחָמ"ל החטיבה המרחבית לקשר עם ַחָּפ"ק 

אוגדת "געש". עם שני הקווים האלה התנהל הפיקוד בארמון עד יום ראשון בבוקר. משעזב 

הַחָּפ"ק את ַנַפח, ביקשתי מרס"ן אורי לחבר את הקו לארמון עם קו הָנָל"ן למטכ"ל, וכך 

התנהל הקשר עם המטכ"ל עד יום ראשון בבוקר.

בֶמרכז הָחָמ"ל היה שולחן ֶמרכזי של האלוף, וממנו הוא ניהל את המלחמה כשמסביבו 

קציני המטה. על השולחן הֶמרכזי היו אמצעי הקשר האלה: ָנָל"ן לָחָמ"ל המטכ"ל, קו 

ישיר לִמרכזת הִמבצעית של הפיקוד, קו לִמרכזת בארמון, ומעגלי ָרָד"ט לַחָּפ"קי הכוחות 

הכפופים, ש"טים )מכשירי שלט ַרַחק( מחוברים למכשירי הרדיו של רשת ִמבצעים א 
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פיקודית, רשת ִמבצעים ב, רשתות "מוטורולה" מטכ"לית ופיקודית ומכשירים להאזנה 

לרשתות הכוחות הכפופים. מסביב לשולחן הֶמרכזי היו שולחנות ייעודיים לקציני המטה: 

שולחן מטה הֲאַג"ם, שולחן מטה המודיעין, שולחן מטה הָמַת"ּפ )מַפקד תותחנים פיקודי(, 

שולחן הל"א – ששימש את סא"ל )לימים אל"ם( יוסף ברנע, מג"ד גדוד הל"א שהשתלב 

כאחד מקציני המטה של אלוף הפיקוד.

יושב משמאל ליד השולחן ובידו שפופרת טלפון, קצין הקשר הפיקודי, 

אברהם קיים
המקור: מהאוסף הפרטי של אברהם קיים.

על שולחנות קציני המטה היו אמצעי הקשר שלהם על פי תפקידם: טלפונים לִמרכזת 

וש"טים לִרשתות הרדיו הייעודיות ולכניסה לִרשתות הכוחות הכפופים, לַקָמ"ן היה ָנָל"ן 

ליחידת ההאזנה המטכ"לית במרחב הפיקוד. אמצעי הקשר במשרדים הותקנו במהלך 

הלילה וביום ראשון. המערכת כללה קווי טלפון וש"טים למערכת הרדיו. את המערכת 

ִהתקינה יחידת המילואים לאחר גיוסה ובפיקודם של רס"ן יוסי מרגלית, רס"ן אהוד בן 

נעים, מ"פ קווי, וסגנו דן סיני ורס"ן גולד נתן מ"פ ההפעלה וסגנו סנדלר.

מערכת הקשר העיקרית שפעלה בִמפקדה הקדמית הייתה מערכת הרדיו היות שהכוחות 

והַחָּפ"קים היו בתנועה מתמדת. הַחָּפ"קים האוגדתיים הפעילו עורקי ָרָד"ט כאשר פרסו 

בנקודות שונות לזמנים קצרים, וזה ִאפשר קשר טלפוני איתם. בלילה וביום ראשון היה 

הָחָמ"ל הפיקודי בקשר גם עם מסגרות ברמה של פלוגות שעלו לרמת הגולן מייד לאחר גיוסן.
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במקרה מסוים פיקד אלוף הפיקוד ישירות על פלוגת טנקים, ומשעלתה מגשר אריק 

הוא הורה למ"פ לפרוס באזור אל־על למנוע מהסורים לדהור דרומה. הקשר לִמפקדות 

הכפופות היה מבוסס על קשר קווי, על ָרָד"ט ועל רדיו. למערכת הרדיו היה אחראי מ"פ 

ההפעלה רס"ן נתן גולד. לאחר שנמסר הַחָּפ"ק הנייד של האלוף למפקד אוגדת ה"פלדה", 

קיבלנו ַזחָל"מים אחרים. בהם הותקנו אמצעי קשר, והַחָּפ"ק חנה בארמון בכוננות לתנועה 

וגם סיפק קשר רדיו לָחָמ"ל.

ברצוני להדגיש שאין כיסוי קשר רדיו מלא מהִמפקדה הקדמית על כל מרחבי רמת 

הגולן, ולכן לֶמרכזי הקשר ברמת הגולן יש חשיבות רבה בהארכת זרוע הקשר של ה"ארמון". 

נפילת מוצב החרמון ונסיגת הכוחות מתל ַפאֶרס הותירו את כל העומס על ֶמרכז קשר 

אחד, והייתה סכנה שגם הכוחות בתל ייאלצו לסגת, אך בפועל זה לא קרה. ֶמרכז הקשר 

ברמת הגולן תחת פיקודו של ג'ימי פעל לאורך כל המלחמה באופן יוצא מהכלל אף על 

פי שהיה נתון תחת הפגזות בלתי פוסקות ואף שהיה צורך לצאת מהבונקר כדי לתקן 

אנטנות ולתחזק את מערכת הכוח )החשמל(. ג'ימי נתן שירותי ִממסור ותיווך לארמון 

ולכוחות ברמת הגולן.

עם ההכנות הפיקודיות למעבר להתקפה ממזרח לקו הסגול, נוצר הצורך להאריך את 

זרוע הקשר של הִמפקדה הקדמית לכיסוי מיטבי של הגולן הסורי. הוריתי לסגני רס"ן 

)לימים סא"ל( רפי סימן־טוב לעלות עם רס"ן יוסי מרגלית, המ"פ שהיה אמור לפרוס 

ולהתקין את מערכת הקשר בארמון, לתל אביטל כדי לבחון מה מצב הבונקרים שהיו 

בבנייה עבור הַחָּפ"ק הפיקודי ולתכנן פריסה של הַחָּפ"ק הנייח בתל אביטל, כולל ֶמרכז 

קשר נוסף לזה הקיים בתל.

בהמשך עלה ביום חמישי רס"ן מרגלית עם צוות מעורב של חיילים סדירים וחיילי 

מילואים באמצעים מתאימים, פרס והתקין מערכת קשר בבונקרים שהיו בבנייה. הבעיה 

הֶמרכזית שיוסי ואנשיו נתקלו בה הייתה הצורך במערכת חשמל. הפתרון שמצאו הוא 

אלתור מערכת חשמל, תוך שימוש באמצעים שהיו במקום לצורך התקנתם המסודרת 

בבניית הבונקרים. אומנם האלוף לא דילג לתל אביטל, אבל יוסי ואנשיו תרמו רבות 

בהארכת זרוע הקשר של הארמון ובהספקת קשר מיטבי למתקפה בגולן הסורי ולשהייה 

שם ולקרב על החרמון.

ב־21 לאוקטובר החל ִמבצע "קינוח", הִמבצע לכבוש את מוצב החרמון הישראלי על ידי 

חטיבת "גולני" ולכבוש את שיא החרמון, את מוצב החרמון הסורי ואת מוצב הפיתולים על 

ידי חטיבת צנחנים 317. הפיקוד על הִמבצע הוטל על תא"ל יקותיאל אדם, ולצורך שליטה 

על הִמבצע הוקם שולחן ֶמרכזי נוסף בָחָמ"ל הפיקוד עם אמצעי קשר עצמאיים. הקשר 

היה רשת ִמבצעים בָתָג"ם עם החטיבות ומכשירים להאזנה לרשתות הכפופות. מיניתי 

את רס"ן יעקב )"יענקל'ה"( זלצברג לקצין הקשר של יקותיאל אדם לטובת הִמבצע.
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ציוד קשר

ֵחלק חשוב בתפעול הטוב של מערכת הקשר הוא כמובן ציוד הקשר. על הנושא היה ממונים 

רס"ן אלתר ארנרייך ואנשי הָּבַצ"ּפ )בסיס ציוד קשר פיקודי(, שעמלו יומם ולילה בתיקון 

הציוד המקולקל, בפינוי ציוד ליחידות המטכ"ל ובהספקת ציוד תחלופה וחדש. לעזרת 

אלתר התייצב עם תחילת המלחמה סא"ל דוד שזר, שלא היה לו תפקיד פעיל במילואים, 

וביקש להשתלב בכל תפקיד שבו יוכל לתרום. הצעתי לו להשתלב בכוח התחזוקה של 

רס"ן אלתר, והוא הסכים בשמחה. תפקידו היה לעבור בין היחידות לאתר צרכים ולספק 

להן את הנדרש בדחיפה. הוא צוין לטובה על ידי קציני הקשר הכפופים.

שלישות

הטיפול בחיילי הקשר ובקציניו ובאיוש חוסרים – הוטל על רס"ן יצחק געש ועל צוותו 

שפעלו מִמפקדת הפיקוד וגם מתוך ִמפקדת הגדוד בִמפקדה הקדמית. הַמָּב"ק פעל בִמפקדה 

הקדמית ושלט באחריות הַקמָּב"ץ סגן עמוס ענבר בימים הראשונים. עם הגעתו של רס"ן 

אורי מַחָּפ"ק אוגדת "געש" הוא נשא באחריות התפעול. הַמָּב"ק עסק בבקרת מערכת 

הקשר ובריכוז הצרכים האחרים של הכוחות הכפופים. נוכחו בו קציני מטה אחרים: 

קצין הרדיו סרן שטרן, קצין קשר קווי רס"ר ואקנין, ַאחד הקצינים הטכניים ונציגי 

קציני המטה של הַמקַש"ּפ.

מחנה הגדוד

מחנה הגדוד היה בתוך ַאחד הבתים הסמוכים לִמפקדה הקדמית, והוא תופעל באחריות 

מ"פ הִמפקדה סרן רפי גל שטיפל בכל צורכי חיילי הגדוד.

הקשר בִמפקדת הפיקוד בָנְצַרת

ִמפקדת הפיקוד הייתה בפעילות בכל המלחמה בתמיכה לאגפי המטה שהיו בִמפקדה 

הקדמית. לצורך כך היה קשר קווי וָרָד"ט מִמפקדת הפיקוד לכוחות בשטח, וכמובן 

למטכ"ל וליחידות המטכ"ל. בָנְצַרת גם תופעל ַמקָמ"ר 4 שעסק בהעברות דברי דואר, 

מברקים גלויים ומוצפנים בכל מרחב הפיקוד. רס"ן יודקה נבו קצין הקשר בַהגָמ"ר )הגנה 

מרחבית( נשא באחריות לטיפול במערכת הקשר של הַהגָמ"רים העורפיים. מערכת הקשר 

בָנְצַרת הופעלה באחריות רס"ן חיים פורת שהיה בתפקיד סמג"ד מילואים. הוא גם דאג 

לכל צורכי ֵחֶלק הגדוד שהיה בִמפקדה הקדמית ולחיילים בֶמרכזי הקשר.
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הקשר בקרבות המגננה ברמת הגולן
נחזור לקרבות ברמת הגולן – קרבות הִחי"ר והשריון בסיוע חיל האוויר היו קשים 

מאוד, ותוצאותיהם נקּבעו לא אחת כחוט הׂשערה.

הקשר בגדוד "עוז" – חטיבה 7
להלן דברי סג"ם קובי שפיבק קצין קשר גדוד "עוז", שלחם במגננה על עמק הבכא:

פרולוג – הצעקה של תא"ל אביגדור קהלני שהצילה את הגולן

"תסתכלו על הסורים, תראו איזה מוטיבציה יש להם, איזה לוחמים טובים הם", שמעתי 

בקשר את המג"ד, אביגדור קהלני, צועק. הוא עבר לשאגה: "מה קורה לנו, אנחנו ישראלים 

אנחנו יותר טובים מהם. מה זה, הפכנו לפחדנים? אני מסתער קדימה ומי שרוצה שיצטרף 

אליי".

אלו הדברים שלדעתי הצילו את גורל רמת הגולן. גדוד 77 של חטיבה 7, שהתחיל את 

מלחמת יום הכיפורים, כשהיו לו יותר מ־40 טנקים נשארו לו 12. חלקם היו טנקים של 

אנשי מילואים שהצטרפו מאוחר יותר. מולנו הייתה האדמה מכוסה עד לאופק בטנקים, 

בַנגָמ"שים ובכוחות סוריים. בדיעבד, ולאחר המלחמה, נספרו בזירה מולנו, 260 טנקים 

שנלקחו שלל, לא כולל ַנגָמ"שים, תותחים וציוד אחר. מכיוון שהאזנתי לכל הרשתות 

הִמבצעיות, מרמת הפיקוד, האוגדה, החטיבה וכמובן לרשת הגדודית, אוכל להמחיש עד 

כמה היה המצב נואש בסיפור הבא.

בָשָלב מסוים קיבל אלוף חופי, מפקד פיקוד הצפון, ידיעה על תקיפה של כוח סורי גדול 

מדרום לנו. הוא פקד על מפקד האוגדה לתגבר את האגף הדרומי. הפקודה הועברה ממפקד 

האוגדה למפקד החטיבה, וממנו למג"ד שלי. היא הסתיימה בפקודה להזיז טנק אחד 50 

מטר דרומה. כי זה מה שהיה! ביום שלישי, 9 באוקטובר 1973, היינו באזור החרמונית, 

ממזרח לקיבוץ אלרום, מקום שלימים זכה לכינוי "ֵעֶמק ַהָּבָכא". הסורים החליטו לרכז 

מאמץ. הם הכניסו לזירה מולנו יותר ממאה טנקים. עשרות מהטנקים פנו אלינו מתוך 

כוונה להבקיע אותנו. מאחורינו לא היה מי שיכול היה לעצור אותם.

הבקעתם פירושה – ירידה לגליל. הטנקים שלהם למאותיהם היו חדישים ומצוידים 

בתותחי 115 מ"מ מדויקים. ירי הטנקים היה מלּוֶוה בהרעשות ארטילריה מתמשכות 

ובהפצצות מהאוויר; הסורים כתשו אותנו. היחס בינינו לבינם הגיע פעמים רבות לטנק 

אחד מול עשרה. פעמים גם אחד מול עשרים. לכן, בשלב מסוים ניתנה פקודה לרדת 

למדרון אחורי ולחכות לתגבור. מחמת התקפת הסורים פקד עלינו קהלני להתקדם חזרה 

לעָמדות, אולם הוא לא זכה לתגובה. הוא הבין כי הטנקים שבשטח נמצאים ברשתות 

שונות, וביקש ממני להעביר את כולם לרשת הגדודית.
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נכנסתי לרשתות הפלוגתיות והעברתי טנק אחר טנק. חלק מהטנקים שהצטרפו אלינו 

ניתן היה לאתרם רק דרך ערוץ חירום ָחָש"ן )ערוץ החירום ליצירת קשר בין טנקים מיחידות 

שונות(. בלחץ הנסיבות ובמהירות המרבית האפשרית וידאתי שכולם ברשת הגדודית. 

כאשר דיווחתי למג"ד כי כולם ברשת, הוא פקד שוב להתקדם לעָמדות. איש לא זז. קהלני 

התחיל להתקדם וקרא בקשר: "אחריי". הוא מצא את עצמו לבדו! הוא עצר ואז נתן 

את הצעקה המפורסמת, שבתחילת הפרולוג. טנק אחרי טנק התחילו להעלות לֲעָמדות.

משעלו לעמדותיהם הם ירו וירו בכל מה שניתן, כאילו היו נתונים ב"טריּפ" )שיכרון 

סמים( מטורף. סיכנו את עצמם ונתנו כל שאפשר כדי לנצח בכל מחיר. עוד ועוד טנקים 

שלנו נפגעו, אבל בגבורה עילאית הם המשיכו להילחם, מעטים מול רבים, הצליחו לעצור 

ולהביס את העשרות הרבות של טנקים סורים ש"עלו עלינו". הניצחון בקרב זה היה ַאחד 

הניצחונות המכריעים בקרב המגננה, שהצילו את רמת הגולן. כאשר הסתיים הקרב, 

המחשבה שעברה בראשי הייתה – האנטנות, עשו את שלהן.

ההיערכות

את מלחמת יום הכיפורים התחלתי בערב ראש השנה. חזרתי מהים לאחר שבועיים ארוכים 

בסיני. אימי אמרה לי שעוד חצי שעה יגיע הסמג"ד עם שני קצינים כדי לאסוף אותי 

ולעלות לרמת הגולן. גדוד "עוז" של חטיבה 7 ישב ליד רפידים בסיני, והוא נועד לשמש 

עתודה לשתי חטיבות השריון "מחץ" וחטיבת שריון "עקבות הברזל" שהחליפו ביניהן את 

החזקת הקו מול תעלת סואץ. כיוון שחטיבה 7 הייתה עתודה מטכ"לית לכוחות השריון, 

ובסמוך לאותה עת השלמנו בגדוד את אימוני הצוותים – היה גדודנו בכשירות מלאה.

נבחרנו אפוא לעלות לרמה. ההערכות באותה עת היו כי מדובר בפעילות מוגבלת 

לימים מספר, לפיכך קיבלנו את הציוד של גדוד המילואים של חטיבת "ברק". תפקידנו 

היה לתגבר את שני גדודי החטיבה הזאת, ששמרו לסירוגין על הגבול מול הסורים. כאשר 

הגענו לָיָמ"ח, הצטיידנו במהירות המרבית, מתוך ההנחה שכבר למוחרת, בראש השנה, 

יפרצו הסורים ויתחילו קרבות. היות שהשארתי בסיני את כל ציוד הקשר שעמלנו חודשים 

רבים וארוכים לארגנו ליום פקודה, נאלצתי להתארגן מבראשית הן מבחינת הציוד והן 

מבחינת התארגנות תפעולית של קבלת מרשמי הקשר, עדכון וייצוב התדרים בטנקים, 

ביצוע בדיקות קשר ּווידוא תקינות כל המערכות.

בעבודה מאומצת ובצוות מצומצם ממחלקת הקשר שעמדה לרשותי בסיני, התארַגנו 

עוד באותו לילה, והיינו מוכנים לכול. בימים הראשונים לאחר ראש השנה לא קרה דבר. 

אולם ככל שעברו הימים, גַבר ריח המלחמה באוויר. מי שראה את הנולד, ואמר זאת שוב 

ושוב, היה המח"ט, אל"ם אביגדור )"ָינּוש"( בן־גל. ֵמֵעבר למילים, הוא גם דאג להעלות 

לרמת הגולן את כל חטיבה 7, וכך חזרנו לחטיבתנו המקורית.
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חוזרים להילחם

באורח נס או אולי בגלל תגבור כוחות המילואים הודיעו לנו בקשר כי המצב השתפר, 

ונוכל לחזור, לעלות ולהצטרף לגדוד. בעקבות העלייה קיבלתי ַנגָמ"ש שהיה אמור להיות 

ַנגָמ"ש 10א, החלופה לשליטת המג"ד לשעת הצורך. עם קבלת הַנגָמ"ש העברנו את כל 

הציוד. מעכשיו היה לי יותר מקום לציוד עתודי )רזרווי( נוסף שיכולתי לאסוף מטנקים 

פגועים בצידי הדרך. עם קבלת הַנגָמ"ש הצטרפו אליי ואל אנשי הקשר שאיתי שני נציגי 

חימוש וחובש, והפכתי להיות כוח חילוץ של טנקים שנפגעו.

הסמג"ד העביר לי בקשר נ"צ של טנקים פגועים או כאלו שנפגע בהם המפקד, ואני 

נסעתי לחלץ את הצוות. כדי להבין את המצב, דמו בנפשכם שאתם נכנסים לתוך שטח 

שנתונים בו עשרות טנקים סוריים, ואינכם יודעים איזה טנק נפגע, ואיזה טנק עדיין פעיל; 

השטח מופגז ב"גשם" ארטילרי שלא נגמר ובוער בחלקו הגדול. בשטח מסתובבים חיילי 

ִחי"ר סורים, ומעת לעת מטוסים סורים "תורמים" מלמעלה את הפצצותיהם.

בתחילת המלחמה נפלו 25 מטוסים ישראליים, ולסורים הייתה באותה עת עליונות 

אווירית ברורה. מתוך אמונה פנימית שיש מי ששומר עלינו מלמעלה, נסעתי ישר אל 

הטנקים הפגועים בדרך הקצרה ביותר. מעת לעת היה צורך "לטפל" בחיילים סורים 

שניסו להפריע באמצעות התת־מקלע "עוזי" שהיה לי. כאשר הטיל מטוס סורי פצצה, היה 

צורך להיכנס לתוך הַנגָמ"ש ולהתפלל. אולם, למרות כל האיומים והמכשולים השתדלתי 

לנסוע בדרך הקצרה ביותר, כשאני מתעלם מכל הסכנות שבשטח.

כדי להרחיב עוד על המצב המורכב שבו הייתי, אציין כי נהג הַנגָמ"ש שלי, כמו כולנו 

שלא ישנו כמה וכמה לילות – נרדם תוך כדי נהיגה והכניס אותנו לבורות ולתעלות. לכן, 

לא אחת נאלצתי להחזיק חזק בדופנות תא הפיקוד כדי שלא "לעוף" החוצה. יתרה מזו, 

גם כשהזהרתי אותו בקשר הפנים ממכשול שלפנינו בגלל חוסר שינה, הוא לא שמע את 

דבריי. הדרך היחידה לכוון אותו הייתה להכות קלות על קסדתו ביד שמאל, בעזרת דגלי 

האיתות שהיו לי.

מכה על צד ימין – פירושה לפנות עכשיו ימינה; מכה על צד שמאל הקסדה – לפנות 

שמאלה. מכה חזקה באמצעה – משמעה: "עצור!" כך התנהלתי באזור רוּוי טנקים, ִחי"ר 

וארטילריה. להגנתי היה לי ָתַמ"ק "עוזי" ביד אחת, ודגל לכוֵון את נהג הַנגָמ"ש ביד אחרת. 

כל הדברים התרחשו בו־זמנית ובדריכות מרובה, וכך התרחשו פעולות החילוץ. ההיגיון 

היה לחלץ את אנשי הצוות במהירות ולחזור לנקודות הריכוז מהר, ככל האפשר. ברם, 

למרות המצב המסוכן נהגתי לרדת מהַנגָמ"ש לעלות על הטנקים הפגועים ולהביא את 

כובעי השריונאי ובעיקר את האנטנות שהיו ציוד חיוני מאוד.

חשוב לומר כי אף שעשיתי את הגיחות לטנקים הפגועים במהירות האפשרית )בין 

עשרות שניות לדקות אחדות(, אנשי הצוות בַנגָמ"ש התייחסו אל שהייתי "המיותרת" 
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כסיכון־יתר שהיה עדיף לוותר עליו. שיתפתי אותם בהצדקה למעשיי שהייתה ההבנה 

כקצין קשר כי מג"ד בלי קשר הופך להיות מפקד טנק, ואם לא נדאג לכל המרכיבים 

ובמיוחד לחוליות החלשות – האנטנות שנחתכו ב"קבלנות" – פשוט לא יהיה קשר 

ונפסיד את המלחמה.

לטענה כי נוכל להצטייד מאוחר יותר באנטנות, עניתי מתוך האזנה לרשת החטיבתית 

שכוחות קומנדו סוריים שהורדו מאחורינו, ליד קיבוץ אלרום, ולחמו מול פלוגת הסיור 

החטיבתית – חסמו את האפשרות לקבל אספקה. למעשה, היינו מנותקים מכל אפשרות 

להספקה ולהצטיידות, והדרך היחידה להשיג עוד אנטנות, כובעים וְכָבלים לֶקֶשר־פנים, 

הייתה פשוט להורידם מהטנקים שנפגעו. בדיעבד, אני מאמין כי ייתכן מאוד שהאנטנות 

שהבאנו הן שִאפשרו לדברי המג"ד קהלני להגיע לטנקים שנשארו, לנהל את הקרבות 

ולשלוט בהם, לרבות בקרב המגננה שהביס את הכוח הסורי והסיגו לסוריה.

דברים שנאמרו על תרומת קובי שפיבק במלחמה
להלן דברי תא"ל אביגדור קהלני, בעל עיטורי הגבורה והעוז, מפקדי ומג"ד "עוז", 

בעניין חשיבות הקשר לטנקים בזמן המלחמה:

גדוד "עוז" 77 לחם ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים. הגדוד עמד בכל משימותיו 

בקרבות המגננה, ולאחר מכן בדרך לדמשק. קובי שפיבק שימש קצין קשר של הגדוד 

והיה לחלק מן הנוף היפה של לוחמי הגדוד. קובי שפיבק נתן לנו מענה לכל סוגיה באשר 

ליכולתנו לשלוט בכוחות תוך לחימה קשה. לקובי הייתה התושייה להאזין לִרשתות הקשר, 

וברגעים של חוסר תקשורת לקח לידיו את החיבור בין הכוחות. ברגעים הקריטיים בקרב 

בֵעֶמק ַהָּבָכא השכיל להעביר את כל הטנקים בגדוד תחת רשת גדודית, וכך נתן למג"ד 

כלומר לי להניע את כל הטנקים לעמדות אש ולהכריע את הקרב אולי הקשה ביותר שהיה 

לנו ושינה את פני המערכה.

אני מודה לקובי על שידע לתת לכולנו לנצח.

בכבוד רב,

אביגדור קהלני

האלוף שלמה ענבר, שהיה הַקשָר"ר במהלך המלחמה, התייחס בדבריו בטקס ציון 

70 שנה לחיל קשר, שנערך בֵעֶמק ַהָּבָכא:

נמצא איתנו קהלני, גיבור ישראל, ונמצא איתנו קובי שפיבק שהוא גיבור, ובין היתר 

הוא גיבור חיל הקשר במלחמת יום הכיפורים. אני רוצה לבוא ולומר לכם שהייתה לי 
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הזכות לחשוף את הדָרגות של קובי בתחילת שירותי כַקשָר"ר. אני חושב שבקרב בעמק 

הבכא שקהלני שלח אותו כדי לחלץ את הצוות שהיה שם. קובי ירד בסכנת חיים וחילץ 

את הצוותים. קצין קשר הוא קצין קשר ולא ישאיר ציוד בשטח. לא רק שלא משאירים 

פצועים, אלא גם ציוד בשטח. קובי נכנס אישית לתוך הטנקים והוציא את הכובעים, את 
האנטנות ואת כל האביזרים.388

אלוף שלמה ענבר )נואם(; )מאחוריו הַקשָר"ר( תא"ל נתי כהן; )מימינו בחולצה 

כחולה( קובי שפיבק; )משמאל מפקד אוגדת הגולן( תא"ל עמית פישר
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.

אלה לקחיי

שני לקחים ֶמרכזיים אני מבקש להעביר כמורשת לקציני הקשר שיקראו את הספר. 

הלקח הראשון – קצין קשר הוא קודם כול ראש גדול ואדם שדואג להצלחת כל היחידה. 

ובדוגמאותיי – הבאת טנקים נוספים לגדוד בתחילת הסיפור, וחילוץ הצוותים בהמשכו. 

הלקח השני – על קצין קשר לזהות ולהבין מה הן החוליות החלשות למתן קשר תקין 

ומתמשך בכל מהלכי הלחימה ולפעול ללא תנאי למתן קשר נרחב ורציף, שזהו בעצם נושא 

הסיפור – לא משאירים אנטנות בשטח.

.http://bit.ly/Inbar_Message – את הדברים ניתן לשמוע מפי האלוף ענבר, בסרטון קצר  388

http://bit.ly/Inbar_Message
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משפיבק לבריק
בלקח השני שהציג קובי שפיבק הוא כיוון לדעת גדולים. להלן כתב אל"ם יוסף ברנע 

מובאה מריאיון שערך אל"ם ניר שריג ב־7 באוקטובר 2019 עם אלוף יצחק בריק, מ"פ 

בגדוד 113 בחזית הדרום, שהפך למג"ד תוך כדי המלחמה:

הקשר על פי האלוף בריק הוא מלכת המלחמה, מערכות הקשר והשֹו"ּב )מערכות השליטה 

והבקרה( הן הכלי החשוב לניהול המלחמה ולשליטה בה. אי־תקינות מערכות קשר אלו 

פוגמת בלחימה עד כדי עצירת כל פעילות ִמבצעית. הקשר מרמת הטנק הבודד ועד למערכות 

שלמות, מורכבות וגדולות – הוא התנאי לכל פעילות; טנק ללא קשר נחשב ללא כשיר.

במלחמת יום הכיפורים, ב־8 באוקטובר 1973, כשלחמתי עם גדוד המילואים 113, 

ויחידתי נכתשה שוב ושוב, נקרעו לי האנטנות בטנקים, ומערכות הקשר הושבתו שוב 

ושוב תמיד. למרות התופת של שדה הקרב הגיעו טכנאי הקשר, עלו לטנקים והשמישו את 

המערכות. טכנאי אנשי הקשר הגיעו בַזחַל"ם, שלא הגן באמת על היושבים בו, לעומתם 

השריונאים היו מוגנים בתוך הטנקים. ולמרות הכול אנשי הקשר תיקנו והחליפו את 

מערכות הקשר עד שהכול פעל כשורה.

לסיום, שפיבק מציג שיר שכתב

השיר שכתבתי מתאר את הקרבות של הגדוד באותם הימים. שמו "אחיי גיבורי הגולן" 

נמצא באנדרטה לגדוד 77 שנמצאת בחרמונית, מעל ֵעֶמק ַהָּבָכא, כשני ק"מ ממזרח לקיבוץ 

אלרום. ואלה מילות השיר:

ָרִציִתי ִלְכֹּתב ָלֶכם ַאַחי ַהִּגּבֹוִרים,

ִעם ַהְּזָקִנים ְוַהָּפִנים ַהְּמֻפָּיחֹות ְוָכל ַהִּסיָמִנים ָהֲאֵחִרים,

ָרִציִתי ִלְכֹּתב ָלֶכם, ַאֶּתם ֶׁשֲעַמְדֶּתם ְלַבד

ֵמַעל ַטְנִקים ֶׁשל אֹוֵיב ֶׁשֻּכְּונּו ִמְּלָפִנים ּוֵמַהַּצד.

ַאֶּתם ֶׁשהֹוַכְחֶּתם ִּכי ַהִּׁשְריֹון הּוא ַּבְרֶזל,

ְוָהָאָדם הּוא ְּפָלָדה.

ָלֶכם ֶׁשִהֵּטיֶתם ֶׁשֶכם ְוהֹוַׁשְטֶּתם ָיד,

ְוִהְׁשַמְדֶּתם אֹוָתם ִּבְמֻקָּבִצים ְוֶאָחד ֶאָחד,

ָרִציִתי ִלְכֹּתב ָלֶכם ִׁשיר ְולּו ַרק ִׁשיר ֶאָחד.

ְלָכל ֵאֶּלה ֶׁשָעְמדּו ְמַעִּטים ְלמּול ַרִּבים ִּבְקַרב ַהֲהָגָנה,

ְוִהְׁשִמידּו ֶאת ַהַּטְנִקים ַהּסּוִרים, ִעם ֶׁשִהִּגיַע ַלּׁשּוָרה ָהִראׁשֹוָנה,

ְוָראּו ֶאת אֹורֹוָתיו ָהֲאֻדִּמים ֶׁשל ַהַּטְנק ְלָיָדם ְּבתֹוְך ַהּׁשּורֹות,

ְוָדְפקּו אֹותֹו ִמָּקרֹוב ְוהּוא לֹא ַיְדִליק יֹוֵתר אֹורֹות,
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ַוֲאִני עֹוֵמד ָּכאן ַעל ָהַרְמָּפה ְוסֹוֵפר אֹוָתם ַּבֲעָׂשרֹות

ְׁשָלדֹות ְמֻפָּיחֹות ְוַטְנִקים ְנטּוִׁשים ְוגּופֹות ָקרֹות.

ַוֲאִני זֹוֵכר ֵאיְך ֲעַבְדֶּתם ִּכיִחיִדים ְוזּוגֹות,

ֶאָחד ִהְדִליק אֹור ְוַהֵּׁשִני ָּדַפק ָּבם ִמָּקרֹוב,

ַוֲאִני ַמִּביט ָהְלָאה ְלֹאֶרְך ְנִתיב ַהָּדם.

ְקַרב ַהַהְפָּתָעה ְוִכּבּוׁש ַמְזַרַעת ֵּבית ַג'אן,

ּוַבַּלְיָלה ַהְּתנּוָעה ְלַמֲאַרב ְּבֹצֶמת ָאֵמִריָקה ָיִאיר,

ְוַאְרִטיֶלְרָיה ֶׁשִהְרִעיָמה ִעם ַהַּׁשַחר ֶׁשִהְפִציר.

ַוֲאִני זֹוֵכר ֶאת 127 ְו־125 ְוֶאת ַחָּוה ֵלָאה ָּכל יֹום ֵּבין ָחֵמׁש ְלֵׁשׁש,

ְוֶאת ַהֲחבּוָרה ֶׁשל ַהַּטְנִקים ְוַהִּׂשְמָחה ְוַהַּצֲהָלה,

ְּכֶׁשָּׁשְמעּו ְוָחׁשּו, ֶׁשַהְפָסַקת ָהֵאׁש ִנְתַקְּבָלה.

ֲאִני ַמִּביט ְלָאחֹור ְורֹוֶאה ֶאת ְּפֵני ַהִּגּבֹוִרים,

ֶׁשּלֹא ָיְׁשבּו ִאָּתנּו ְולֹא ְיַסְּפרּו עֹוד ִסּפּוִרים,

ֶאת ֵאּלּו ֶׁשָראּו ֶאת ַהַּטְנק ִמְתָקֵרב ְוָירּו ְוָירּו ַעד ֶׁשָּדַמם,

ֶׁשִהְכִניסּו עֹוד ָּפָגז ְועֹוד ֶסֶרט ַעד ֶׁשִּׁשְּלמּו ְּבָדָמם.

ֲאִני זֹוֵכר אֹוָתם ֶאָחד ֶאָחד ֶאת ָיִאיר, ָעִמיר, ְוָאִמיר

ֶאת ָעִמיר, ְוֵזִליג ּוְבלּוָמן, ְוָכל ָהֲאֵחִרים ֶׁשָּלֲחמּו ַעד ֶׁשַהֹּבֶקר ֵהִאיר.

ֲאִני עֹוֵמד ָּכאן ּוַבֵּלב ַרק ְּתִפָּלה ֲחִריִׁשית.

ֶׁשּלֹא ִּתְהֶיה ַהִּמְלָחָמה ַהֲחִמיִׁשית.

ַאְך לֹא ַרק ִׁשְריֹון ׇלַחם ְּבָרַמת ַהּגֹוָלן. ּכֹוחֹות ָהַרְגִלים ָעְמדּו ַּגם ֵהם ִּבְקָרבֹות ָקִׁשים ְמאֹוד 

ְּבאֹוָתּה ִמְלָחָמה ַעל ַהְּמִדיָנה.

כיבוש מחדש של החרמון – חטיבת "גולני"

סרן )לימים אל"ם( אברהם בורשטין, קצין קשר חטיבת "גולני" במלחמת יום הכיפורים, 

כתב להלן את סיפורו האישי.

הפיתוי שהצבא הניח לפניי באביב 1973, כדי שאחזור לשירות הקבע, היה מינויי ל"כספית" 

)קצין קשר – כינוי ברשת הקשר( של חטיבת "גולני", קצין הקשר של חטיבת ִחי"ר בקו 

הראשון. זו הייתה שנה מוזרה, שבה יצאתי אחרי שש שנות שירות "לחפש את עצמי" 

באזרחות. אני נמצא בקשר עם קציני הקשר בגדודים: גדוד 51 סגן חסון שלמה וַקשָר"גים 

של גדוד 12 ו־13.
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המקור: בורשטין, להיות שייך.

גם בבוקרו של יום הכיפורים, טרם ידע איש בִמפקדת החטיבה מה באמת מתרחש, 

למעט עניין אחד – שעלינו להתכנס מהר ככל האפשר בראש פינה. בצוהרי היום נסענו 

דחוסים על כל ג'יפ זמין ממגרשי "גני התערוכה" לראש פינה, והמידע העובר מפה לאוזן 

הוא אפשרות ליום קרב בצפון. באחת וחצי בצוהריים, כשאנחנו מתקרבים לראש פינה, 

היטיבה ההרעשה הסורית להבהיר לנו כי זוהי מלחמה של ממש. מאחר שתוכניות הפריסה 

שלנו בלב "גני התערוכה" לא כללו, מטבע הדברים, את ציודי החירום של ִמפקדת החטיבה, 

אנו מוצאים את עצמנו כעת ללא ַזחל"מי הפיקוד הייעודיים וללא ציוד הקשר, לפי שהם 

נותרו מאופסנים בבסיס האם של החטיבה במחנה בן־עמי בפאתי נהרייה.

אני מבין כי )"רּובֶק'ה"(, סגן מפקד החטיבה, מתארגן על הַזחָל"מים לקראת חבירה 

אלינו, ואולם שעה אחת במהומה האופפת אותנו – דייה כדי להטיל ספק בלוחות הזמנים 

האופטימיים, שחושבו לפי הנחות היסוד של המלחמה הקודמת. כעת מתחילים גם לטפטף 

הדיוּוחים מהחרמון. המוצב ספק נפל ספק מחזיק מעמד. כך או כך, אלו לוחמינו, אנשי 

גדוד 13, הלכודים שם למעלה. זה הרגע שבו מתווה אל"ם אמיר דרורי המח"ט את המטרה 

הראשונה במעלה, שתלווה את החטיבה לאורכה של המלחמה: אנחנו נהיה החיילים 

שנעלה כדי לחלץ אותם.
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בקבוצת פקודות חפוזה במשטרת ראש פינה הייתה המשימה הראשונה למשוך ממחְסני 

החירום במחנה "ִפילֹון" הסמוך ַזחָל"מים עבור חוליית הפיקוד הקדמית )ַחָּפ"ק( של המח"ט 

ולהתקין בהם את מכשירי רשת הקשר החטיבתית. את הַזחָל"מים קיבלנו ללא כל בעיה, 

אך את מכשירי הקשר ואת האנטנות, שלהם אנו זקוקים, סירב הַנגד האחראי לשחרר. 

הוראותיו טרם התחברו למציאות החדשה שמסביבנו. אני לא היחיד. בכל רחבי הבסיס 

נשמעו ויכוחים וצעקות. שם המשחק הוא מי שרוצה להצטייד חייב לצעוק יותר חזק.

השגתי את קצין הקשר הפיקודי אל"ם אברהם קיים, וזה חזר והסביר גם לקצין 

התחזוקה שלו רס"ן אלתר ארנרייך, ולאחר ִסדרת שיחות טלפון הבין הנגד את העניין. 

לקראת השעה ארבע הסתדרנו בשמונה ַזחָל"מים מותקנים מתחת לעצי האיקליפטוס 

בשביל הפנימי המקביל לכביש ראש פינה-קריית שמונה. כעת התפניתי לארגן את רשת 

הקשר החטיבתית. בקבוצת פקודות שקיים המח"ט למדתי כי פיקוד הצפון אישר זה עתה 

לגייס את השלמות ַמֶצֶבת פלוגת הקשר החטיבתית שתחבור אלינו בניצוחו של סגני, סגן 

הרצל הלאלי )לימים ַקשָר"ר( עם גוף הִמפקדה המתארגן עדיין במחנה בן־עמי.

פלוגת הקשר )ַּפלִחי"ק( מושֶתֶתת על קבוצת אנשים נהדרים. זו הפלוגה שבפיקודי 

הישיר אני תומך באמצעותה בגדודים, בתקשורת רדיו, במערך הטלפוניה ובטכנאים. 

האנשים הם הגורם העיקרי לתפקוד מקצועי תחת לחץ. ארגון הציוד הוא בידיו של 

הרס"פ חיים עמיר ועוזרו גבאי שאול והקשר הראשי רס"ר יוסי אלול. את פריסת קווי 

הטלפון מובילים הקוון הראשי ביטון וסמל הקוונים שלמה אלקיים )"אלקי"(. התקשורת 

האלחוטית וקודי ההצפנה מופקדים בידיו של האלחוטן הראשי רס"ר עייש משה. ועוד 

עשרות אלחוטנים, קוונים, טכנאים מסורים לפלִחי"ק "גולני".

אף גם זאת, ֵסדר הכוחות המקצועי שלי כולל קצין ומחלקת קשר בכל גדוד, וגם 

לוחמים ַקשרים בכל פלוגה. החטיבה הולכת ומתכנסת באזור ראש פינה באיטיות מורטת 

עצבים. הידיעות מקוטעות ולחץ המח"ט להתארגן לעלייה כדי לחלץ את לוחמינו ממוצב 

החרמון – גובר. כעת, עליי להקים רשת קשר חטיבתית עם ִתדרי אמת לזמן חירום. 

משיקולי ביְטחון שדה, ֵספר התדרים המסּוָוג בסוג ביטחון "סודי ביותר", והַמקיף את 

ִרשתות הקריאה ואת אותותיה לכל סדר הכוחות של פיקוד הצפון, לרבות יחידות צה"ליות 

העשויות לחבור אליו – עותקיו נעולים בכספת בִמפקדת הקשר של פיקוד הצפון.

הוראת הקבע לחלק תדרים ליחידות על בסיס צורך ברור ומיידי בלבד – התגלתה ולא 

בפעם האחרונה במלחמה הזו כשגויה ואופטימית. מול ההפתעה, הבלבול והמהומה של 

השעות הראשונות בשעה שִמפקדת הקשר הפיקודי הייתה טרודה בעצמה בדילוג מבסיס 

ִמפקדת הפיקוד לחדר המלחמה חלופי – אני מבין כי מצוקת התדרים שלי נמצאת בסדר 

עדיפות נמוך בסולם היכולות הפיקודי, וכי עליי לאלתר פתרון עצמאי שיאפשר לחטיבה 

לתפקד עד שאצליח למשוך את ספר התדרים מקצין הקשר הפיקודי.
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בשעות הערב, לקראת קבוצת פקודות נוספת שמקיים המח"ט, נזכרתי בחוברת תדרים 

המיועדת לתקופות אימונים שגרתיות, ועל בסיסה ארכיב רשת חטיבתית, לרבות ִרשתות 

ִמבצעים, מודיעין ומנהלה. ברמת הגדודים שלושה ארבעה תדרים ואותות קריאה לכל 

גדוד, וגם תדר אחד לכל פלוגה. כשהעתקתי בחיפזון על פתקים עשרות תדרים ואותות 

קריאה וחילקתי למשתתפי קבוצת הפקודות, האזנתי לאל"ם אמיר, המח"ט. הוא האמין 

כי מוצב החרמון טרם נפל, ואנחנו נעלה לשחררו הלילה.

רק חמישה חודשים הייתי קצין הקשר שלו, וזו הפעם הראשונה שראיתי אותו 

ברגעי אמת. איש מופנם. האנשים שעימם דיבר הם בעיקר מפקדי הגדודים שלו. מעט 

בפה והרבה בעיניים, זהו דו־שיח של "הבנת" "לא הבנת". בין השורות הקצרות, מעבר 

לטקטיקה שאסור לתת לסורים להתחפר, אמר דבר אחד ברור. אלו לוחמינו, לוחמי 

החטיבה, הלכודים שם למעלה. בארבע לפנות בוקר, רגע אחד אחרי שחלפנו על פני מושב 

נווה ָאִטי"ב לכיוון הכפר הדרוזי ַמג'ַדל ַשאמס ובמעלה החרמון, הסבתי את תשומת ליבו 

של המח"ט לקריאה אליו ברשת אלוף הפיקוד.

בהתייעצות עם מפקד החזית, תא"ל רפאל איתן, ועם הרמטכ"ל, רא"ל דוד אלעזר, 

הורה כעת האלוף חופי לחטיבה לחדול מתנועה לעבר החרמון ולהיערך למגננה בין הכפרים 

ַמג'ַדל ַשאמס וּבּוקַעַתא ולחסום את הצירים היורדים מצפון רמת הגולן. המח"ט ניסה 

לערער על הפקודה והתריע לפני האלוף כי כל דקת עיכוב בעלייה להר היא עוד דקת 

התחפרות עבור צבא סוריה על מורדות החרמון. הפקודה עמדה בעינה. התמונה הגדולה 

בחזית רמת הגולן חמורה מגורלו של מוצב החרמון. המח"ט הורה לחטיבה לשוב על 

עקבותיה, ובבוקר יום ראשון, היום השני ללחימה, התמקמנו בליבה של חלקת עגבניות 

בשמורת יער אודם, וממנה ניהלנו את קרב ההגנה על קו המוצבים 103, 104 ו־105.

החטיבה פרסה ציידי טנקים, דחפה תחמושת למוצבים, פינתה מהם פצועים ונלחמה 

לאורך הצירים, ֲאליהם ובחזרה. ככל שהבנתי, יש לי ַקשרים לוחמים שנפגעו בפלוגות, 

ואולם לא היו בידי דיווחים על נפגעי פלוגת הקשר. גדוד 13 שלנו שאייש מתחילת המלחמה 

את הקו תחת פיקודה של החטיבה המרחבית, חזר לפיקודנו הישיר. כשקודקודי הגדוד 

הגיעו לקבוצת פקודות קצרה, יישרתי עימם קו והקציתי להם תדרים ואותות קריאה 

מהחוברת שִאלתרתי מזמן רק לפני שעות אחדות.

לקראת הצוהריים חּוּבר גם שלד ִמפקדת החטיבה אלינו מבסיס האם בבן־עמי על 

רכבינו הייעודיים. בתוך 24 שעות בלחימה תפקדה שוב חטיבת "גולני" כמסגרת שלמה, 

המוכנה למשימה האחת שהמח"ט והסמח"ט חזרו והפצירו בפיקוד לאשרה, הלוא היא – 

כיבוש מוצב החרמון מחדש. ב־8 באוקטובר 1973 היה בַזחַל"ם מפקד החטיבה צפוף ודחוס 

עד מאוד, פשוטו כמשמעו.
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רון, קצין השיתוף הארטילרי שלנו, דרש הפגזה וריכוך האויב שהובטחה, ולא הגיעה. 

הוא אחז במכשיר עזר הדיבור, ופלג גופו העליון נחשף. הוא נהרג בחטף. הוא יועד להיות 

ְקצין הִמבצעים; נפגע מרסיסים בעיניו. מישהו צריך למשוך את אל"ם אמיר המח"ט 

במכנסיו כדי שיכניס את ראשו. הַזחַל"ם גרוע; יש בו שולחן מפות וכיסאות מוגבהים 

שהותקנו עבור המלחמה הקודמת, ואולי לאימונים ראוותניים, ואשר כעת אנו מנסים 

לכסחם ממקומם כדי ליצור מחסה, ובעיקר כדי לנהל קרב.

רק לפני דקות אחדות, ואולי זה היה כבר לפני שעתיים, חלפנו בבטחה על פני "עיקול 

הטנק", התקדמנו במעלה החרמון, וכעת יורים עלינו כמו שלא ירו עליי מעולם. זוהי 

מלחמה אחרת. אישור הפיקוד לִמפקדת החטיבה לחזור ולכבוש את מוצב החרמון ניתן 

בשבע בבוקר, וככל שהתקדמנו על הכביש במעלה ההר, באו ערפילי הבוקר וחלפו בתדירות 

מתַגברת. עלינו בחיפזון בַזחָל"מים השובקים כבר אחרי שעת מנוע אחת, כשיש לנו מפות 

בקנה מידה לא מספק, אין תצלומי אוויר עדכניים ויותר מכול – לא היה לנו מודיעין שעל 

מדרונות החרמון ערוכים מולנו שני גדודי ִחי"ר קומנדו מובחרים סוריים.

כמו כל הצבא באותה מלחמה עלינו במה שיש, ובתחילתו של אותו בוקר, מה שהיה 

זו בעיקר דחיפּות מהולה בעלבון צה"לי ובגאוות יחידה. בשמונה בבוקר, אחרי קבוצת 

פקודות חפוזה של המח"ט ליד גשר סער, עלתה חטיבה 1 על כלי רכב, ולראשונה מאז 

תחילת הלחימה עברה ממגננה ליוזמה התקפית. חצינו את ַמג'ַדל ַשאמס, הכפר שהפגיזה 

הארטילריה הסורית, אולם הנפילות אינן מסכנות אותנו.

את הטור מובילים שני טנקים מחטיבה 7, שהושארו אמש לאבטח את מוצב הַרֶּכֶבל 

התחתון וכעת הם מוקצים לטובתנו. כשיצאנו לדרך, כבר בתנועה, הספקתי עוד לרוץ 

בעקבותיהם ובאמצעות הטלפון בירכתי הטנק המוביל לתאם עימם את ִתדרי הרשת 

החטיבתית. בעקבות הטנקים נעו שלושה ַזחְל"מי החוד של גדוד 17 בפיקודו של דובי 

דרור, כשאנו, בַזחַל"ם מפקד החטיבה, נעים מאחוריהם. את הטור סגרו ַזחְל"מי פלוגה 

נוספת של הגדוד.

מעלינו טיפסו בפיקודו של רס"ן יּודק'ה פלד לוחמי גדוד 51 בטור רגלי מדורג על שביל 

ֶּכֶתף החרמון. הרעיון הוא לאפשר להם לנוע בד בבד, אך מעט לפנינו, כדי לאתר ולנטרל 

כוחות ִחי"ר וציידי טנקים סוריים שארבו בוודאי לשיירה הנעה על הכביש. דגל ישראל 

עדיין התנופף על מוצב הַרֶּכֶבל התחתון, שהצטוו לוחמי גדוד 13 לנטוש ביממה הקודמת. 

בירי מקדים ובסריקת המבנים וידאנו כי כוחות סורים לא הגיעו למוצב כלל.

שוב בתנועה לעבר מוצב הַרֶּכֶבל העליון, מתמלאת הרשת החטיבתית בקריאות מגדוד 

51 ומפלוגת הסיור על היתקלות באש נשק קל של כוחות סוריים בנקודת הגובה 1614. 

בהמולת הרשת ובפועל כַקשר המח"ט הפניתי את תשומת ליבו לקריאתו של קצין הֲאַג"ם 

הפיקודי על רשת "זניט" – רשת אוגדת רמת הגולן. המח"ט דיווח על היתקלות באויב, 
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והוא מעריך כי בתוך זמן קצר נכבוש גם את מוצב הַרֶּכֶבל העליון. פִנינו לעבר "עיקול 

הטנק". הקריאות ברשת על נפגעים בגדוד 51, הדיווח מהטנק המוביל שנתקע מול חגורת 

מוקשים סורית המונחת לרוחב הכביש התערבבו בצעקות אמת כאן בַזחַל"ם.

מפקד הסיוע החטיבתי נהרג. יועד וסמל הִמבצעים שלו קפצו מהַזחַל"ם לשול הכביש 

כדי להשיב אש באמצעות ַמקלע מחלקתי; ולמרות זאת עדיין לא סיפק לנו הַזחַל"ם מחסה 

יעיל. אל"ם אמיר )היינו לכודים תחת אש באותה קופסה, וחשתי שאני רשאי לקרוא 

למח"ט "אמיר"( לחץ על מג"ד 17 לַפנות את החסימה על הכביש. אנו לכודים בשטח נחות 

בין מדרון ההר מימין לבין מדרון הוואדי משמאל וסופגים אש תופת מכל הכיוונים: אש 

נשק קל, מטולי ָאר־ִּפי־ִג'י וִפגזי תותחים ללא רתע. מהמצּוק התחילו להתדרדר פצועים 

ולוחמי הגדודים, ואלה סיפרו את הסיפור כולו.

ַזחַל"ם הפיקוד בעלייה לחרמון )משמאל לימין( אל"ם אמיר דרורי – המח"ט; סרן 

אברהם )"אברשה"( בורשטין – הַקשַר"ח; רס"ן יורם קתאלי – הַקָמ"ן; רס"ן 

יעקב אור )"מנדי"( – מפקד סיירת יוצא; רס"ן יואב לוי־גולן – קצין הֲאַג"ם
המקור: מהאוסף הפרטי של אברהם בורשטין.

נתּפסנו לא מוכנים מול כוח סורי עדיף: לא ידענו את גודלו, ועוד פחות מזה שהוא 

באמת יודע להילחם. פינוי חגורת המוקשים תחת אש המשיך לגבות מחיר דמים. אנחנו 

תקועים. אל"ם אמיר שב וקרא לסא"ל דובי דרור, מג"ד 17, ופקד עליו לדלג אישית אל 

ראש הטור ולוודא את פינוי המוקשים. דרור קפץ מַזחַל"ם הפיקוד הגדודי, נפגע בראשו 
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ונהרג. אמיר הטיל את המשימה על המדריך הראשי מגדוד 17, סרן אריה פלד )גדוד 17 

היה גדוד קורס מ"כים של "גולני"(. תמונת הקרב שָחַלק עם יואב לוי ועם יורם קתאלי, 

קציני הֲאַג"ם והמודיעין החטיבתיים – הייתה כי הַמפתח לקרב כולו הוא כיבוש הַרֶּכֶבל 

העליון. ממנו, כבר בקשר עין עם מוצב החרמון הישראלי, ניתן יהיה גם להקצות כוח 

מגדוד 17 שיחזור וירד במורד ההר ויתקוף מגבו את גדוד הקומנדו הסורי המעכב את 

גדוד 51 המדמם את דרכו במעלה המדרון. לאחר ארבעים דקות מתחילת הקרב נגררה 

חגורת המוקשים אל צד הכביש, ואנו שוב התקדמנו.

אולי זה כאן בַזחַל"ם שלנו, ואולי באחת מִרשתות הקשר, אבל מישהו צעק: "מַכוונים 

עליך תֹוָל"ר". אני מתכווץ ויודע שאני לא קופץ מהַזחַל"ם. מישהו צריך להישאר ליד 

המכשירים וממילא אין הבדל. אנשים נפגעו מחוץ לַזחָל"מים ובתוכם. הטנק המוביל שלנו 

נפגע. הטנק השני עקף אותו. ַזחְל"ֵמי החוד של גדוד 17 נפגעו גם הם פגיעה ישירה. פלוגה 

נוספת של הגדוד טיפסה כעת מהכביש על המצּוק לימיננו כדי להקל את הלחץ וספגה אף 

היא נפגעים לרוב. שלוש מאות המטרים שהתקדמנו מאז "עיקול הטנק" הפכו למלכודת 

של אש צולבת הנורית אלינו משלושה כיוונים.

במרחק של רק מאתיים, שלוש מאות מטרים, אני רואה לוחמים סורים מדלגים 

מסלע לסלע, משפרים לעברנו עָמדות. הסיוע הארטילרי שביקשנו שוב ושוב הגיע בטפטוף 

ונעלם. אנחנו תקועים. כעת הכול תלוי באל"ם אמיר, האחרון בַזחַל"ם המוכן להשלים עם 

המציאות. יואב ויורם יכלו לדבר על נפגעים רבים ועל שאין לנו כעת יכולת להטיל לקרב 

כוח שיכריע את הקרב, אך לאחר ארבע שעות של קרב שהסתבך במעלה הר החרמון, 

המח"ט הוא שצריך לתת את הפקודה. הבטתי בו רגע אחרי כן. גופו הגדול התכווץ, 

הכתפיים נשמטו, הפנים כבו. פניו סיפרו את התבוסה.

זו כבר לא ההפתעה של היום הראשון וגם לא קוצר הרוח הבוטח של היום השני, אלא 

התבוסה. ָסַפרנו 25 חללים ועשרות פצועים בחצי יום לחימה. השארנו שם גופות ואולי 

גם פצועים; סובבנו את הַזחַל"ם וירדנו לאחור מבלי להשלים את המשימה. הכאב צרב 

בעיניו של אמיר כשחלפנו ליד שורת האלונקות המכוסות שמיכות.

במבט לאחור, זהו הרגע שבו הוא נדר לעצמו כי המלחמה הזו לא תגיע לסיומה מבלי 

שחטיבתנו, חטיבת "גולני", תכבוש מחדש את מוצב החרמון.

שבועיים לתוך המלחמה, שלושה ימים לפני הפסקת אש, רמת הגולן כתושה לחלוטין. 

במושב האחורי של ג'יפ המח"ט, לחי מזוקנת על מכשיר הקשר, ניסיתי לישון ולהתעלם 

ממכתשי ְּפגזים ובורות המקפיצים את הג'יפ; לא רציתי לראות את מאות הטנקים 

והמשוריינים שלנו ושלהם קרועים ומפויחים. לפניי, במושב הקדמי, אל"ם אמיר שותק 

וכועס מאז הכישלון בעלייה לחרמון. אומנם קימץ תמיד במילים, אך כעת אחרי 14 ימי 

לחימה יומם ולילה לצידו, כבר הייתי מיומן דיי כדי לשמוע את שפת גופו.
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בחדר המלחמה של פיקוד הצפון היו עסוקים בהכנות לכבוש מחדש את ההר. ברם, 

אנחנו – "גולני" )כבר נפקחו בלילה הקודם עיניו של אמיר( לא היינו בתוכניות כלל. כדי 

לזרות מלח על פצע, המשימה הולכת להיות מוטלת על חטיבת הצנחנים. כשאמר: "נוסעים 

לפיקוד", התכוון להפוך עולמות. לרגעים ארוכים דומה היה שהמראות הטריים של קרבות 

וקורבנות מצליחים לעמעם את זיכרונות קרב החרמון הראשון, אך בקבוצות הפקודות 

הליליות, עם סיכומו של יום קרב ולאחר תכנון יום הקרב הבא – לא פסק אמיר מלתכנן 

את כיבושו מחדש של החרמון.

בדומה ל"קאטו הזקן", שהקפיד לחתום כל נאום בסנאט הרומאי במילים "ואת 

קרתגו יש להשמיד", כך אמר גם אמיר: "אסור שתסתיים המלחמה מבלי ש'גולני' תחזור 

ותכבוש את החרמון!" כעת ההר כבר בגבנו. בבקרים צפינו עליו ממזרח למערב ובלילות 

תכַננו ותרגלנו כיצד לטפס על המצּוק המוביל למצפה השלגים ולהפתיע את הסורים 

מעורפם. הג'יפ לא הספיק לעצור בחזית מוצב ִמפקדת פיקוד הצפון, ואל"ם אמיר כבר 

דילג מתוכו, רץ לתוך המבנה, טיפס במדרגות ושעט בהמשך המסדרון לעבר לשכתו של 

תת־אלוף יקותיאל אדם, סגנו של אלוף פיקוד הצפון. וחשוב מכך, גם הוא כמו אלוף פיקוד 

הצפון, יצחק חופי, מפקד חטיבת "גולני" בעברו. שניים שאמורים להבין יותר מכולם.

יואב, קצין הֲאַג"ם, שיועד להיות הַקמָּב"ץ )שנפצע בקרב הראשון וחזר( ואני הגענו 

לדלת הלשכה, זו נטרקת בפנינו. פניתי לחדרו של רפי סימן־טוב, סגן קצין הקשר הפיקודי 

כדי לאסוף סוף סוף את דפי הוראות הקשר, וצעקותיו של אל"ם אמיר ִהדֲהדו במורד 

המסדרון. אמיר לא שקל מילים וצעק "בגידה". הופרה הבטחה שניתנה, גם אם לא בפקודת 

ִמבצע מפורשת, מגולנצ'יק לגולנצ'יק. זה לא מספיק. בתמונה הגדולה של מורשת קרב 

משותפת לא משנה הרבה מול הספקות שהיו במטה הכללי באשר ליכולת החטיבה לעמוד 

במשימה. השתיקה בג'יפ בדרך חזרה למובלעת הסורית הייתה כבדה משל אותו בוקר.

אלא שבמלחמה כמו במלחמה, התמונה הגדולה יכולה אף היא להשתנות במהירות. 

כמו כיבוש החרמון כך גם כיבוש העיר סואץ וכיתור הארמייה המצרית השלישית הפכו 

כעת למשימה דחופה של הרגע האחרון לפני הפסקת אש המרחפת באוויר נוכח מעורבות 

המעצמות. כיבוש החרמון חזר להיות משימה ישירה של פיקוד הצפון: אם זה מאחר 

שאנו הכוח היחיד העומד לרשות הפיקוד שיכול לבצע זאת, או שמא בזכות צעקותיו של 

אל"ם אמיר. בסופו של יום, משימת כיבוש מוצב החרמון הישראלי חזרה לידינו. ֶאפשר 

שבאותו יום הבטנו על כך כעל עשיית צדק פואטי )המתקן בעקיפין עוול מן העבר(. בדיעבד 

ובמרחק שנים קשה שלא לחשוב: "היזהר במה שאתה מייחל לו. זה עוד עלול להתגשם".
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השליטה בִמבצע "קינוח"

מיקום ִמפקדות

ִמבצע "קינוח" – כינוי לִמבצע של חטיבת "גולני" לכבוש את מוצב החרמון, שנערך בין 

21 באוקטובר 1973 ל־22 בו. בסיומו הצליחה חטיבת "גולני" לכבוש מחדש את ההר, 

ובד בבד כבש כוח משולב של צנחנים במילואים וחיל ההנדסה את החרמון הסורי. 

להלן תוכנית הקרב:

ִמפקדה קדמית של ָּפָצ"ן.  .1

ַחָּפ"ק מפקד החטיבה ינוע ברגל עם גדוד 51, וַחָּפ"ק משני בפיקוד הַקמָּב"ץ ינוע   .2

בסוף הטור הרגלי; ַנגָמ"ש המח"ט וַזחַל"ם ָצ"ן )ציוד נושא – רדיו־טלפון( ינועו 

עם הטור הממונע.

ִמפקדה עיקרית – בצומת "צין־ציפה" בפיקוד הסמח"ט.  .3

תחנת תיווך חטיבתית – בתל אביטל.  .4

תוכנית ִמבצע "קינוח"
המקור: מהאוסף הפרטי ומצגת של אברהם )"אברשה"( בורשטין.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94_226
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החגור התחכך במיוחד בכתפיים, רצועת ה"עוזי" שרפה בצווארי, והמ"ק 25 דפק בגבי. 

לימים יקראו לו שביל "גולני", אבל הלילה, הוא עדיין מסומן במפות כשביל החמורים. 

טיפסתי ֵשני אחרי אל"ם אמיר. חמש, שש שעות, שבע. קצב מטורף המקפיד על ִמרווח של 

לא יותר ממאות מטרים מלוחמי גדוד 51 המובילים את החטיבה במעלה ֶּכֶתף החרמון. 

מאחוריי התנשפו שלושה אלחוטנים בהאזנה לִרשתות הגדודים והפיקוד, ובעקבותיהם עלה 

מפקד הסיוע הארטילרי החטיבתי, ִּפגזי הריכוך הארטילרי, שבחסותם אנחנו מתקדמים, 

סיכנו אותנו יותר מהסורים. אמיר הנחה אותו להכווין ביתר דיוק את הירי. אחרי הריכוך 

הארטילרי ויעפי הפצצות של חיל האוויר בשעות האחרונות, ובהנחה שגם הם יודעים 

שהפסקת האש קרובה, אין לנו ספק שהסורים מבינים שאנו עולים הלילה והם מחכים לנו.

אולי כדי להפיג פחד, אולי רק כדי להיות מקצועי; אני שב ובודק ביני לבין עצמי 

מה עלול להשתבש. בטווחים האלו של צפי לקרב מסלע לסלע מכשירי הקשר, מ"ק 25 

מספיקים. על המיסוך העלול להיווצר בינינו לבין הכוחות העולים במדרון האחורי תכננתי 

להתגבר באמצעות נקודת הִממסר בתל ַאּבּו ִניַדא )תל אביטל(. דפי הוראות הקשר, הדחוסים 

בכיסיי, עדכניים וַמקיפים את הכוחות הרבים בזירה המשתתפים במאמץ. לראשונה 

נוספים למֶצֶבת הקשר שלי שישה מכשירי "מירי" לתיאום סיוע אווירי ופינוי מוסק של 

הנפגעים מרחבת ַחניון האוטובוסים של אתר החרמון, ששם פרסה פלוגה כירורגית של 

חיל הרפואה – תחנת איסוף נפגעים.

תנאי הפתיחה שלנו הלילה מעודדים יותר משל הבוקר, שבו טיפסנו על ההר לפני 

שבועיים. יותר מכול מעודדת אותנו רוח המח"ט. זהו אל"ם אמיר חדש־ישן. זה יממה 

מאותו רגע שבו היה ברור שאנחנו שנבחרנו לעלות, השתנתה שפת גופו. הכתפיים השתחררו 

ושוב שידרו ביטחון. את השעות האחרונות לפני העלייה העביר בגדודים. טען מפקדים 

ולוחמים בהתלהבות ובגאוות יחידה. המסר שלו הוא "גולני" בכל מחיר. למוחרת יסביר 

בני מסס הַמקלען הטרגי של החטיבה לטלוויזיה הישראלית ש"אמרו לנו שזה העיניים 

של המדינה".

את צעקות הנפגעים שמענו היטב בטווחי מאות מטרים סביבנו ובכל הרשתות. 

מספרם הלך והצטבר לכדי מסה קריטית. כעת שתקו רק ההרוגים. כמו לפני שבועיים, 

דומה שאנחנו שוב תקועים. שלוש שעות עברו משנתקלה חוליית החוד של גדוד 51 בגדוד 

הקומנדו הסורי המחופר על מדרונות החרמון, והתחילה לנחות עלינו בטפטוף מתַגבר 

גם ארטילריה סורית. נשעּנו ונצמדנו אל גב סלע ענק בחצי המדרון. עוד מעט אור ראשון.

קולו של אל"ם אמיר ברשת הקשר החטיבתית "דחוף" היה שקול ורגוע. דרש ממפקדי 

הכוחות ברָשתות החטיבתיות, והרגיע ברשת הפיקודית את סגן אלוף פיקוד הצפון, תא"ל 

יקותיאל אדם, שאכן המצב הולך קשה, אבל זו רק שאלה של מי עקשן יותר. ואז הוא 

נפגע. לשנייה התרומם מעל הסלע כדי לראות את התמונה הרחבה ובשנייה הבאה, בחצי 
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סיבוב גוף, נפגע מקליע החודר מגבו וניקב את הריאה. נפל עלינו. לרגע אל"ם אמיר עוד 

התעקש, אבל כשאלונקה נפרסה כדי לפנותו, ויתר. לחץ על מכשיר הקשר וקרא ליודק'ה 

פלד, מג"ד 51, "אחד" ברשת החטיבתית, כדי להעביר לו את הפיקוד. יודק'ה לא ענה 

ואמיר חזר וקרא לו. קולו כבר לאה, חסר אוויר, שוקע. פעם ועוד פעם קראתי ליודק'ה 

ברשת מקבילה, והפניתי את תשומת ליבו לקריאת המח"ט.

אל"ם אמיר פּונה, והפיקוד עבר למג"ד 51. חמש דקות מאוחר יותר גם הוא הובל 

לאחור על אלונקה. הבטתי ביואב. הוא היה המום. בתוך עשר דקות הוטלה עליו האחריות 

להפוך מקצין ֲאַג"ם החטיבה למַפקדה. משנטל את הפיקוד, הטרידו אותו השליטה על גבעה 

16, מספר הנפגעים ופינוים, ויותר מכול – הארטילריה הסורית הנוחתת עלינו ביעילות. 

הַקשר שלי שהזדרז להתנדב לשאת אלונקה לקו אחורי, לא היה היחיד שהתמהמה לחזור. 

בינתיים התכנסתי לתוך עצמי מאחורי הסלע, ולא הייתי מסוגל לחשוב אלא על הרע ביותר.

אם זה עלול לקרות למח"ט, אז לא ֵיֵצא מפה איש. חשבתי מה זה יעשה להוריי, 

ניצולי השואה, שאני בנם היחיד )את ילדיהם הם איבדו בשואה(. עכשיו כבר באור יום, 

הכול סביבי, ישראלים או סורים, הם מטרות קלות המדלגות מסלע לסלע ונופלות. הייתי 

אדיש, קהה חושים; אלו היו רגעים שבהם מיעטתי לעלות לקשר והגבתי רק על קריאות 

ישירות אליי. אור היום הגביר את הלחץ בפיקוד, ובקולו של יקותיאל אדם נשמעה נימת 

הספק. כעת הוא שקל להטיל כוח של חטיבת הצנחנים כדי לסייע לנו.

יואב התעקש שלא, שהינה אנחנו כבר גומרים. ואז נהיה שקט. אמיר צדק. זו הייתה 

שאלה של עקשנות, והסורים הם שנשברו ראשונים. ראשית זהו גדוד 51 ואחריו גם גדוד 

17 שדיווחו כי הם בשער מוצב החרמון הישראלי. קמתי מאחורי הסלע ששמר עליי בחמש 

השעות האחרונות והתקרבתי למוצב. הסורים יצאו מהשוחות בידיים מורמות, ופצועינו 

הורדו באלונקות. מישהו אמר: "בואו נרד להתארגן בַחניון האוטובוסים". ירדנו ברגל, 

הפעם על הכביש. שעה אחת אחרי שהכול נגמר מתחילים ללחוש את שמות הנפגעים והם 

עברו מפה לאוזן.

נהרגו 52 חיילים; נפצעו למעלה משבעים; ושער בנפשך כמה צולקו נפשית לשנים 

הרבה. מישהו אמר: "המח"ט בחיים". במורד הכביש חלפו על פנינו אלוף פיקוד הצפון, 

יצחק חופי, קצין הֲאַג"ם, אורי שמחוני, ואברהם קיים, קצין הקשר הפיקודי והוא צעק: 

"אברשה, אתה עוד חי?" ֵמֵעבר לעיקול הבא חלף על פניי הרב שלמה גורן העולה לחרמון 

רכוב על ַזחַל"ם ומחלק ספרי תהילים. ביקשתי ממנו הקדשה: "בברכת הניצחון למזכרת 

שחרור החרמון. ניתן בדרך לחרמון ביום השחרור. שלמה גורן". הוא כתב בספרון שעליו 

אני שומר מאז בקנאות. ירדתי עד ַמג'ַדל ַשאמס, ומצאתי ַזחַל"ם פנוי והלכתי לישון 

שעות מספר.
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מוצב החרמון נכבש.
המקור: מהאוסף הפרטי של אברהם )"אברשה"( בורשטין.

חטיבת "גולני" על גדודיה הצליחה לפעול לכל אורך המלחמה והשהייה במובלעת 

הסורית הודות לפעילותה של פלוגת הקשר ובזכות מנהיגותו של הרצל הלאלי, סגן קצין 

הקשר )לימים ַקשָר"ר( לתמוך ולסייע בכל תחומי הקשר בִמפקדת החטיבה ובגדודיה 

בתקשורת אלחוטית, בפריסת קווים, בהספקת הציוד ובתיקונים.

מערך הקשר בחטיבה תפקד בצורה מיטבית בתנאים שנוצרו ערב המלחמה.
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עיטור מופת לרב"ט משה ישראלי
לאות ולעדות כי רב"ט ישראלי משה מ"א 958593 הראה אומץ לב הראוי לשמש מופת 

במלחמת יום הכיפורים. 

תיאור המעשה  

במלחמת יום הכיפורים השתתף רב"ט משה ישראלי בקרבות רמת 

הגולן בתפקיד ַקשר בַזחַל"ם הפיקוד. הַזחַל"ם שבו נע נפגע מאש 

ויצא מכלל שימוש. האויב המשיך לירות באנשי צוות הַזחַל"ם, 

וניתנה הוראה לנוטשו ולנוע ברגל לעבר כוחותינו. רב"ט משה 

ישראלי עזב את המקום ועלה לגדה של הוואדי שבו היה הַזחַל"ם. 

בדרכו ראה את מפקדו נע בשטח תחת אש אויב, כשהוא פצוע, 

הוא רץ אל מפקדו, וגרר אותו כ־50 מטר מהמקום שהיו בו. 

כאשר הבחין בחיילי האויב המחפשים אחרי צוות הַזחַל"ם, 

החליט רב"ט משה ישראלי להמשיך לנוע עם מפקדו ולהיחלץ 

מהאזור. במשך התנועה להיחלצות ירה מדי פעם בחיילי האויב 

והצליח להתחמק מפניהם, כשהוא תומך כל העת במפקדו ואף 

חבש אותו כדי לעצור את שטף הדם. לאחר כחמש שעות הגיעו 

רב"ט משה ישראלי ומפקדו לשטח כוחותינו. המפקד פונה ואילו 

הוא המשיך בלחימה. 

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת לפי חוק 

העיטורים בצבא ההגנה לישראל.

רא"ל מרדכי גור 

ראש המטה הכללי 

תשרי תשל"ו, ספטמבר 1975 
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צל"ש הרמטכ"ל – רס"ן חנן שוורץ
לאות ולעדות כי רס"ן חנן שוורץ מ"א 962278 מילא את תפקידו במלחמת יום הכיפורים. 

תיאור המעשה  

במלחמת יום הכיפורים שירת רס"ן חנן שוורץ בתפקיד קצין קשר 

חטיבתי. עם פרוץ המלחמה השתתף בקרבות הגזרה הדרומית של 

רמת הגולן. באזור נפח הכווין את כוחותינו העולים לרמת הגולן. 

יחד עם קציני מטה נוספים של יחידתו נרתם לארגן כוחות חדשים 

של צוותי טנקים ושליחתם במהירות לשדה הקרב. בלחימה הצטרף 

ליחידה אחרת ונטל חלק בקרבות המגננה והמתקפה ברמת הגולן. 

בתום הקרבות שב ליחידתו הראשונה ועסק בארגונה. במעשיו 

אלה הראה רס"ן חנן שוורץ יוזמה, תושייה ודבקות במשימה. 

על מעשה זה הוענק לו צל"ש הרמטכ"ל לפי חוק העיטורים בצבא 

ההגנה לישראל.

רא"ל מרדכי גור 

ראש המטה הכללי 

תשרי תשל"ו, 

ספטמבר 1975 

לוחמה אלקטרונית בחזית הצפון במלחמת יום הכיפורים
אל"ם יוסף ברנע כתב בעניין הלוחמה האלקטרונית )ל"א( בחזית הצפון במלחמת 

יום הכיפורים.

ביום שבת, 6 באוקטובר 1973, בשעה 12:00 לערך, הושלמה הפריסה המתוכננת של כוח 

הלוחמה האלקטרונית )ל"א( המצומצם בצפון בהתחשב בהיעדרם של אנשי המילואים. 

חזרתי ממוצב החרמון לַנַפח כמה דקות לפני השעה 14:00 ונכנסתי לַחָּפ"ק הפיקודי. שני 

מטוסים חלפו ביעף, ומטח אש ארטילרית והפצצה אווירית נשמעו למרחקים. מלחמת 

יום הכיפורים בצפון החלה.



 מפת פריסת כוחות הלוחמה האלקטרונית ב־6 באוקטובר 1973 

בשעה 12:00 לאחר הדילוג
המקור: עבודת צוערים 34. "הלוחמה האלקטרונית בגזרת רמה"ג במלחמת יוה"כ", 15.
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כשהגעתי לַנַפח, היה אלוף פיקוד הצפון, יצחק חופי, בישיבת המטכ"ל בתל אביב. 

האחראי לזירת הגולן היה מפקד החטיבה המרחבית, אל"ם צבי ברזני )לימים ראש העיר 

רמת־גן צבי בר(. בבונקר הפיקוד עדיין דיברו במוְׂשגי "יום קרב" – ללמדכם כמה היו אי־

הבהירות ואי־הידיעה באשר למצב הכללי למפקדי המקום. בשעה 14:45 בערך קרא לי בקשר 

בערוץ הָת"ג סג"ם משה ספיר ב"עיקול הטנק" )לא הושלם הקשר הקווי למוצב החרמון(. 

הוא הודיע לי שבידו טייס מסוק סורי פצוע ומבקש ממני להנחותו כיצד לנהוג בטייס.

הייתי בטוח שספיר לקה בחזיונות שווא – איזה טייס סורי? פצוע ממה? איך הגיע לידיו 

הטייס? לאחר בירור אלחוטי קצר התברר שמוצב החרמון נמצא תחת התקפת קומנדו 

סורי מוסק. אני מודיע על כך לאל"ם צבי ברזני, האחראי לגזרת הגולן, והוא לא מאמין 

לי. איש לא עדכן אותו במידע זה. אני מוסר לו את האפשרות לדבר עם ספיר, וזה אישר 

לו את המצב לאשורו. הוריתי לספיר לאזוק את ידי הטייס, להשקותו במים ולהרחיקו 

מכל אפשרות להגיע לכלי נשק.

סיפרתי סיפור חסר חשיבות כשהוא לעצמו רק כדי ללמד על שיעור ההפתעה והבלבול 

בשלב של פתיחת המלחמה. יוסף ברגר389 סיפר בתחקירו על תקיפת חיל האוויר הסורי 

את הגולן בהפתעה מוחלטת.

התברר שהסורים תכננו להפעיל לוחמה אלקטרונית מאוד מתוחכמת ובין־זרועית 

במלחמת יום הכיפורים. ההפתעה שבחרו לשמור במערכת זו היא לא עצם קיומה בידם 

)כמו צה"ל( אלא בעיתוי ובצורה של ההפעלה. בינתיים ביקשתי מסא"ל אגון רון קצין 

הל"א במטכ"ל להעלות שני מטוסי ל"א לאוויר בגזרתנו כדי לשבש את פעילות האויב. 

הם עלו לאוויר והתחלנו בשעה 15:30 את פעילות החסימה.

לקראת חצות התברר שהמצב רחוק מאוד מ"יום קרב", ואלוף הפיקוד החליט לדלג 

למוצב הפיקוד. בינתיים הגיע סא"ל צבי נגאל מג"ד ל"א לשעבר, שגויס בשבת והיה 

מיועד במלחמה לפקד על כוח צפון. עשיתי "חפיפה" קצרה עם צבי ועזבתי את ַנַפח עם 

שיירת האלוף להר כנען. כעת התחילו ארבעה ימי בניית "תורת הלחימה" של הלוחמה 

האלקטרונית במשולש: גדוד ל"א־ָאָמ"ן־פיקוד הצפון. כעת "שילמנו" את אי־הכרת מערכת 

הלוחמה האלקטרונית על ידי ׂשדרת הפיקוד של צה"ל תוך כדי מלחמה קשה מאוד.

בתכנון אנחנו ככה ככה, באלתור – מצוינים. בתוך ארבעה ימים גיבשתי את אופי 

הפעלת הכוח עם קצינים אלו: אל"ם אורי שמחוני, ק' ֲאַג"ם הפיקוד; סא"ל חגי מן, ַקמ"ן 

הפיקוד; ואל"ם סיברון – ק' הקישור של חיל אוויר בפיקוד מצד אחד, וקצין הקישור שלי 

אריה גלר בבסיס המודיעין בצפון, מצד אחר. מערב היום השלישי למלחמה כבר הובא 

389 יוסף ברגר, "תחקיר פעילות חיל אוויר הסורי וסיפור עיקול הטנק־סרטון", 6 באוקטובר 1973.
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כוח הל"א בחשבון בתכנון מהלך המלחמה למוחרת, בישיבה בראשות אלוף הפיקוד 

כשיש כמובן לא מעט חיכוכים ביני לבין חגי מן, ואורי שמחוני יישבם. וכך היה מדי ערב.

זו "אבן הראשה" לתורת הלחימה כפי שנכתבה בפירוט לאחר תום המלחמה. בלילה 

שבין 7 ל־8 באוקטובר הגיע סא"ל צבי נגאל למוצב פיקוד הצפון. התחלנו להחליף זה את זה 

לכמה שעות מנוחה. בינתיים הגיעו תגבור של אנשי המילואים של כוח צפון וציוד חסימה 

נוסף, ָת"ג וָתָג"ם, וגם השתפרו יחסי העבודה עם בסיס המודיעין. ב־12 באוקטובר 1973 

השארתי את הפעלת הל"א בפיקוד הצפון בידיו האמונות של סא"ל צבי נגאל, וירדתי 

לבקר את הכוח בסיני, בראשו עמד אל"ם גרשון גולן )אביו של האלוף יאיר גולן, שהיה 

מפקד פיקוד העורף, מפקד פיקוד הצפון וסגן הרמטכ"ל(. השאלה הנצחית והמתסכלת 

ששואלים את אנשי הל"א: "ההייתם יעילים בחסימות?" די קשה לדעת. פגיעת פגז 

ארטילרי רואים בעין, פגיעת "פגז" אלקטרוני אינה נראית. ממברק של ידידנו בָאָמ"ן 

עלה שכנראה התשובה חיובית.

צוות ל"א חרמונית, 1974: )בשורה שנייה, שלישי מימין, לבוש מעיל "דובון" עומד 

מפקד הצוות( סגן עוזי איש־הורביץ

המקור: עבודת צוערים 34. "הלוחמה האלקטרונית בגזרת רמה"ג במלחמת יוה"כ".
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 סא"ל יוסף ברנע – מג"ד ל"א במוצב פיקוד הצפון

יושבים, תא"ל יקותיאל אדם )חובש כומתה(; רא"ל חיים בר־לב )באמצע(; אלוף 

ָּפָצ"ן – יצחק חופי; סא"ל אברהם קיים – ַמקַש"ּפ צפון

 המקור: באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, 

.G/4063/1 ,נוצר ב־10 באוק' 1973 לרשות הציבור; צילם – דובר צה"ל

הפריסה בחזית הצפון

להלן תיאור הפריסה בחזית הצפון מנקודת ראותו של סגן אורי דותן, קצין הקישור 

בבסיס ָאָמ"ן ברמת הגולן:

יצאנו מוקדם מהר כנען לרמת הגולן ביום שישי, 5 באוקטובר 1973. ערב לפני כן התארְגנו 

חיילי השירות סדיר בגדוד לפריסה בצפון, והנסיעה כרגיל פוצלה לשני מסלולים כדי 

להקל את הנסיעה לצפון; יעדי היה בסיס המודיעין. הָרָק"ש הובל על מוביל וחיכה לי 

בנקודת הפריקה בכניסה לבסיס ַנַפח ברמת הגולן. באחריותי הייתה הובלת השיירה של 

הכוח הסדיר לרמת הגולן. בפועל ידענו שאנו מתארגנים לפריסה ברמת הגולן ללא מידע 

שמלחמה אמורה לפרוץ ביום המוחרת )שבת ויום הכיפורים(.
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לאחר שהגיע כל הכוח לבסיס ַנַפח, התארַגנו ללינה. בערב בשיחה עם החיילים 

התפשרנו שביום שבת נתארגן ליציאה מוקדם בבוקר למיקומים. ברנע הנחה לנוע בבסיס 

למוחרת בבוקר בקסדה על הראש )דבר שנראה מגוחך באותו רגע(. התפשרנו שננוע בקסדה 

צמודה, ויצאנו מוקדם בשבת בבוקר לפריסה )לא קיבלנו שום הודעה על מלחמה שאמורה 

לפרוץ ביום שבת(. ספיר התפצל עם הָתַק"ש ועלה לכיוּון מוצב החרמון, ואני המשכתי 

עם הָרָק"ש לֵעבר בסיס המודיעין.

הגעתי )בשעה 13:00 בערך( עם הצוות לבסיס המודיעין, והתחלנו למקם את הָרָק"ש. 

בו־בזמן נכנסתי לבונקר הלוחמים )בבסיס המודיעין( כל האזור היה בשלּבי בנייה, ושדה 

האנטנות היה צמוד לבונקר החדש שהיה גם הוא בשלּבי בנייה. התגובה הראשונה של 

אנשי המודיעין הייתה: "מה אתם עושים בחוץ?" )שעה 13:30(. עסקנו בפריסה של קווי 

התקשורת בין הָרָק"ש שלנו לבסיס המודיעין: ״אתם לא יודעים שבשעה 14:00 תפרוץ 

המלחמה?״ שֵאלה שהפתיעה אותנו, והמשכנו כרגיל בצורה מסודרת להתמקם.

בשעה 13:50 במשוער פרסנו את קווי התקשורת על המדרון הצפוני של האתר, וזיהינו 

מצפון שלושה מטוסי "סּוחֹוי" טסים בכיוון המוצב )שום אש לא נורתה לכיוון המטוסים(. 

הראשון שבהם הטיל פצצת ַנַּפלם, וזו פגעה במורדות ההר, והלהבה הגיעה לגובה האתר 

והמרחק גדול. מייד, לאחר המטוס הראשון, הגיעו המטוסים האחרים וכל אחד התקרב 

וניסה לפגוע באתר. התחפרנו בשוחה וחיכינו לגמר התקיפה. עם סיומה המשכנו בפריסה 

והתמקמנו בתוך האתר.

שיתוף הפעולה עם גורמי המודיעין היה מעולה, והתחלנו לעבוד על משימות הַקָת"קים 

מכיוון שהמתקפה החלה בירי מסיבי של ארטילריה לרוחב כל חזית רמת הגולן בירי 

מדויק על מחנות ועל יעדים איכותיים. קצב העבודה היה ָמסיבי ובפועל הפעלנו את 

ָתַק"ֵשי החסימה באתרים למיניהם. היו דיוּוחים מכוחות השריון הסורים על פגיעות 

רבות בטנקים שנבלמו חלקית באזור. לקראת הערב דּווח על התקדמות הטנקים הסורים 

לעקיפת מוצבים ישראליים. )המטרות היו מטרות האזנה, ואילו אנו התמקדנו בהפעלת 

חסימות על כוחות ארטילריה בעיקר(.

בָשָלב מסוים הייתה תקיפה אווירית נוספת על האתר, ובסיומה יצאתי לבחון מה 

קורה לחיילים שממוקמים בָרָק"ש לפי שהקשר איתם נותק. כשיצאתי מהבונקר, ראיתי 

שכל שדה האנטנות של המודיעין היה כתוש, וכל הְּכָבלים ניזוקו נזק של ממש. גם אנטנת 

הָרָק"ש שלנו נפגעה מרסיס, וזה חתך את התורן )קובלמסט(. בקרקע היו פָצצות ִמצרר 

נגד־אדם תקועות )רסיקי אוויר( בולטות בגובה של מטר מהקרקע שלא התפוצצו. אלו 

שהתפוצצו גרמו לנזק אדיר לכל התשתיות של אנטנות ההאזנה ונפגעו יכולות הקליטה.

הפעלת המשימות נעשתה באופן ָמסיבי, וכמובן המידע שקיבלנו היה מרשתות ערביות 

)סוריות, עיראקיות(. כל שידענו היה שִשריון סורי הגיע למחנה ַנַפח, וכוחות הסורים נעצרו 
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על קו רמת הגולן עם שליטה לכיוּון הגליל. לאחר כשלושה ימי לחימה נתקבלה החלטה 

שיש להשמיד את כל הציוד כולל כל ארגזי החירום, קודים ונהלים ולהתכונן לנטישת 

הבסיס. במהלך הלילה התחלנו להשמיד את הציוד, ובשלב מסוים נתקבלה הודעה מתקנת 

שאנחנו נשארים כי כוח שריון מתקדם ודוחק את השריון הסורי לעבר הקו הסגול.

ואכן ראינו למוחרת בבוקר מעמדת התצפית באתר את השריון הישראלי מתקדם, 

בולם ודוחק את כוחות השריון הסורי. לאחר ימים אחדים, כשהצלחנו לרדת מהאתר, 

ראינו ערמות תחמושת ומרגמות 120 מילימטר למרגלות התל. היה ברור שאלמלא הגיע 

השריון הישראלי, היינו זוכים למטח של פצצות מרגמה ולחיילי קומנדו, שתכננו לתקוף 

ולכבוש את האתר לקראת הלילה שבו תוכננה נטישת האתר. במהלך שלושת ימי המלחמה 

היינו למעשה מנותקים ומבודדים, ועד היום אין הסבר מדוע לא כבשו הסורים את האתר 

כבר ביום הראשון. )לדעת ִמפקדת הבסיס, לסורים היה נדמה שיש כוח גדול באתר, ולכן 

חיכו להגעת תגבורות כדי לכבוש את הִמתקן.(

בפועל לא היה כלום באתר שיכול היה להילחם ולפעול להרחקת כל כוח סורי שינסה 

לכבוש את ההר. לקראת 11-10 באוקטובר 1973 התחלנו לקבל משימות לחסימת רשתות 

קשר של האויב, שהתחיל להתקדם לכיוון רמת הגולן. ולמעשה, ביום שלמוחרת תקפו 

כוחות שריון ישראלי את כוחות המשלוח, ובתוך דיווחי הקשר נשמעו הודעות שהכוח 

העיראקי סובל מאבדות רבות. התחלנו לחסום מטרות של ִרשתות הספקה, ובסופו של 

היום עדכנו אותנו על נסיגת הכוחות העיראקים.

במהלך כיבוש המובלעת על ידי כוחות צה"ל עסקנו שוב בהפעלת חסימות על רשתות 

סיוע אש. במהלך 17-16 באוקטובר 1973 קיבלנו משימות לחסום רשתות שעסקו בקליטת 

המטוסים שהגיעו, ובהם אספקה לתגבור כוחות הסורים שספגו אֵבדות רבות. להערכתי, 

באותו זמן, ללא יעילות ובו־זמנית קיבלנו ִרשתות אספקה של האויב שהתקדם לאזור 

הִתיִלים הסוריים. במהלך כיבוש החרמון מחדש על ידי צה"ל, ב־21 באוקטובר חסמנו 

ִרשתות סיוע אש של האויב, שהפגיז את מורדות החרמון כדי למנוע את התקדמות כוחותינו.
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חזית הדרום במלחמת יום הכיפורים

הלחימה בחזית הדרום
על הלחימה בחזית הדרום במלחמת יום הכיפורים כתב אל"ם יוסף ברנע.

התכנון של המצרים לצאת למלחמה עלינו בחצי האי סיני החל כבר ב־24 באוקטובר 

1972 )שנה לפני פרוץ מלחמת יום הכיפורים(. בתאריך זה כינס נשיא מצַרים, ַאנּוַאר 

ַסאַדאת, את המועצה העליונה של הכוחות המזוינים לשיחה צבאית־מדינית. במהלך 

הפגישה הציג סאדאת את המהלך הצבאי שיש לתכנן כמהלך שנועד לכבוש רצועה של 

כ־10 ק"מ ממזרח לתעלת סואץ כדי לשבור את הקיפאון המדיני ולהביא את ישראל 

לשולחן המו"מ. תוכנית זו שכינויה הוא "הצריחים הגבוהים"390 הייתה שונה מהתוכנית 

הקודמת למלחמה בסיני, שמטרתה הייתה להגיע לעומק של 60 ק"מ ממזרח התעלה 
עד למעברי הִג'יִדי והמיתלה, "גרניט 2". בידי צה"ל הייתה תוכנית זו.391

הדרג הצבאי־ביטחוני במדינת ישראל לא היה מודע למהלכים מדיניים שהתרחשו 

באותו זמן בין מצַרים לצמרת המדינית של ישראל באמצעות הִממשל האמריקאי 

)קיסינֶג'ר( ולאזהרת סאדאת לצאת למלחמה על ישראל אם ייכשל המהלך המדיני. במפגש 

ב־24 אוקטובר 1972 קבע סאדאת שמועד הפעלת תוכנית המלחמה "צריחים גבוהים" 

הוא בסוף ספטמבר 1973, ועל צבא מצַרים להכין את כל התוכניות והאמצעים לכך.

ישראל הייתה בטוחה שמצַרים אינה בשלה לצלוח את התעלה ולצאת למלחמה 

מתואמת עם סוריה, מה גם ששנה קודם לכך גירשה את כל היועצים הסובייטיים 

ממצרים, ויחסיה עם ברית המועצות היו רעועים. צה"ל בנה את קו הָמעּוזים, "קו 

בר־לב", 32 ָמעּוזים )מערך מבוצר שבנתה ישראל לאורך תעלת סואץ( לאורך התעלה 

בפריסה של 160 ק"מ וקו ָתעּוזים )מוצבים עורפיים שהם כ־10 ק"מ ממזרח לָמעּוזים(. 

ממוצע המרחק בין שני ָתעּוזים כ־5 ק"מ.

בערב יום הכיפורים, 5 באוקטובר 1973, היו רק 16 ָמעּוזים מאוישים, ברובם על 

ידי חיילי מילואים. כל האחרים היו סגורים ונטושים. חטיבת שריון אחת בלבד של 

קיפניס, 1973 – הדרך למלחמה,27.  390

רשף, לא נחדל! – חטיבה 14 במלחמת יוה"כ, 56.  391

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%AA_%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
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אוגדת סיני הייתה פרוסה לאורך התעלה כשִמפקדת החטיבה ממוקמת במחנה ַטַסה 

)כ־35 קילומטר ממזרח לתעלה(. יתר החטיבות או יחידות האוגדה היו מאחור, כ־40 

ק"מ ממזרח לתעלה, ולא התפרסו קדימה בפקודת אלוף הפיקוד. ב־6 באוקטובר 

1973 בשעה 14:00 פתחו המצרים בהתקפה אווירית ובהרעשה ארטילרית על ִמתקני 

צה"ל בסיני ועל הָמעּוזים, ובו־זמנית החלו כוחות ִחי"ר ושריון מצריים לחצות את 

תעלת סואץ מזרחה. בתוך 24 שעות העבירו המצרים כ־100 אלף חיילים וכאלף טנקים 

והתייצבו במזרח התעלה.

מפה כללית של אזור תעלת סואץ בפרוץ מלחמת יום הכיפורים
המקור: ויקיפדיה, תחת הערך "מלחמת יום הכיפורים" זירת הדרום, נחלת הכלל.

כך נפתחה מלחמת יום הכיפורים בחזית הדרום. המלחמה נסתיימה בחזית זו ב־24 

באוקטובר 1973 בהסכם הפסקת אש כשהמצרים מחזיקים ברצועה של כ־6 ק"מ ממזרח 

לתעלה וצה"ל נעצר בק"מ ה־101 מקהיר, על כביש ִאסַמאִעיִליַיה-קהיר.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8
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ולוחמה נגד־ אלקטרונית בחזית הדרום

אל"ם יוסף ברנע: פיקוד הדרום )ָּפָד"ם( עבר עליו שינוי של ממש מבחינת מרחב 

השליטה שנדרש אליו לפני כן. השליטה על המרחב התבססה על קשר רדיו ָת"ג וָתָג"ם 

עם ממסרים ועל רדיו־טלפון צבאיים ושל דואר ישראל.

אלחוטנית בָחָמ"ל ַּבלּוַזה

תיקי וידאס, שהייתה אלחוטנית במלחמה כתבה עדות אישית בשנת 2020, כלהלן:

יום הכיפורים, 6 באוקטובר 1973, בבסיס ַּבלּוַזה )כ־30 ק"מ ממזרח לתעלה ולעיר ּפֹורט 

ַסִעיד(, בגזרה הצפונית של סיני. בבוקר קיבלנו התרעה שאולי תהיה "תקרית קטנה" 

עם המצרים בשעה שש בערב בערך. לקראת השעה 14:00 חגו מעלינו מטוסים מצריים. 

מייד נשמעה אזעקה ברחבי הבסיס, ותקרית הירי התחילה מוקדם מהצפוי. הופתענו. 

כשנכנסתי לָחָמ"ל, כל מכשירי הקשר של כל הרשתות בִגזרה פעלו ושידרו בבת אחת. 

הנוריות האדומות ִהבֲהבו, הקולות עלו זה על זה, והיה קשה להבין את דיוּוחי הלוחמים 

בשטח. ההפתעה התעצמה.

לקחתי את כל הְמָע"דים )המיקרופונים( לחצתי על כולם בו־זמנית, וביקשתי מכולם 

להמתין ולדווח כל אחד בתורו. בקשר נשמעו פקודות הלחימה, קריאות ובקשות לסיוע, 

ובעיקר – ההפגזה הקשה הָמסיבית שניתכה על ָמעּוזי התעלה. לאט־לאט הבנו שזאת 

ממש לא תקרית – זאת מלחמה! מבחינת הלוחמים בשטח, אני הייתי החטיבה, והשאלות 

והבקשות הופנו אליי. אולם, בשל הלם ההפתעה היה כה עוצמתי והבלבול כה גדול שלא 

היו תשובות גם למפקדים. נתבקשתי להודיע לָמעּוזים שהתגבורת והסיוע של חיל האוויר 

הם בדרך. ברם, הסיוע של חיל האוויר לא הגיע, והתגבורת המובטחת איחרה לבוא. המצב 

הלך והחמיר, היו נפגעים רבים, חלק מהָמעּוזים נפלו ועם חלקם אבד הקשר; כנראה, 

האנטנות שלהם נפגעו מההפגזה. באגף הִמבצעים בָחָמ"ל התרכזו כל המפקדים והקצינים. 

כולם דיברו עם כולם; היו עסוקים בארגון תגבורת ובקבלת הוראות. הטלפונים לא פסקו 

מלצלצל, הם היו עסוקים מכדי לדבר עם לוחמי הָמעּוזים. מִמפקדת הפיקוד הייתה הוראה 
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שלא לַפנות ָמעּוזים, ושימשיכו להילחם ויחזיקו מעמד. אני מצאתי את עצמי לבדי מול 

מכשירי הקשר, מול הלוחמים, מול הקולות, מול הקריאות, הבקשות והשאלות...

גם הלוחמים בשטח מצאו עצמם לבדם, והם שמצאו פתרונות. היה על מי לסמוך. 

המלחמה הזאת הייתה מלחמת יחידים. מלחמה של אותם חיילים ומפקדים בשטח שיזמו 

וקיבלו עליהם אחריות. גם אני קיבלתי עליי אחריות. בתוך הקרבות הקשים נותר מעוז 

אחד על התעלה שהמשכתי לקרוא לו ולפנות אליו, אבל לא היה מענה. ופתאום, משום 

מקום, עלה קולו של אחד השריונאים, והוא הודיע לי שהמעוז שומע אותי ועונה לי כל 

הזמן. מכיוון שלא יכולתי לשמוע אותו, הוא התנדב לתווך בינינו. וככה היה. בזכותו של 

הטנקיסט 3א, שעמד בעצמו מול התקפה, נוצר קשר עם המעוז, התקבלו בקשות לסיוע 

ארטילרי והוראות נוספות, וככה ניצלו לוחמי המעוז.

בספרה392 מתארת תיקי וידאס:

בָשָלב מאוחר יותר הלכתי לָתָאַג"ד )תחנת איסוף נפגעים גדודית( החטיבה, שם 

נתקלתי באחד הפצועים: "את תלם? שאל בלחש, אחז ביד מפויחת בכנף חולצתי ולא 

הרפה. ִהנַהנתי ולא יכולתי לדבר. "תודה", אמר. רכנתי אליו לשמוע את דבריו: "הקול 

שלך קרא לנו… בטנק …הכול בער… את…, קראת לנו…קראת לנו…עוד פעם..." 

הפצוע לא הרפה מחולצתי. "קראת לנו עוד פעם ועוד פעם… שמעתי את הקול שלך 

פתחתי עיניים… בטנק. קפצתי... התגלגלתי לפני… ש…התפוצץ".

עכשיו אני יכולה ללמוד מהניסיון. זה בסדר לקרוא שוב ושוב בקשר. גם אם אין מענה. 

ואני, כשקראתי בקשר, הרגשתי מנדנדת. מיותרת. מאוחר יותר הבנתי את המשמעות 

ואת האחריות הגדולה שיש לַקשרים או לַקשריות, בעיקר בזמן מלחמה.

וידאס, קולות שתמיד איתי, 204.  392
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הקשר במוצב פיקוד הדרום במלחמת יום הכיפורים
על מוקדי השליטה הפיקודיים בָּפָד"ם כתב להלן אל"ם ראובן אגסי:

ִמפקדת פיקוד הדרום שמוקמה בבאר שבע )ישבה על הגבול הצפוני של המרחב( מיקדה 

את השליטה על המרחב דרך האתרים האלה:

בִמפקדת הפיקוד עצמה בִמתקני קשר רדיו ָת"ג וָתָג"ם, במערכות הקשר וברדיו־טלפון.  •
בִמתקני הקשר ובתחנות הקצה במרחב הפיקוד.  •

תחילת הפעילות בפיקוד

הוצבתי לפיקוד הדרום עם סיום לימודיי בטכניון ביולי 1972. נדרשתי לתפקיד הקצין 

הטכני של הפיקוד, כמחליפו של סרן דני רוזן. ַאחד התפקידים המאתגרים היה לתכנן 

ולשפר את מערכות הקשר ולבנות אתרי שליטה ובקרה במרחב הפיקוד הקדמי.

אלה היו האתגרים שציפו לי:

המתחדשות  הקשר  מערכות  את  לפתח   •
ולהציבן באתרי השליטה הפיקודיים )ציוד 

רדיו וציוד רדיו־טלפון כדוגמת מ"ק 200(;

לבנות אתרי שליטה פיקודיים ניידים לשעת   •
מלחמה;

לתחזק ולתפעל מוצב פיקודי באּום ַחִשיַּבה   •
לגזרה הֶמרכזית והדרומית של סיני )"ֹדבָלה"( 

ולמוצב הפיקוד הנייח הצפוני בַּבלּוַזה;

לשדרג את מוקדי הפיקוד בפריסה רחבה   •
במחנה ַטַסה – גדוד ובמחנה ַטַסה – גדוד 

וחטיבה.

לשפר את מערכות השליטה באתרי הפיקוד   •
האלה: הר קרן, ֶאל־ַעִריש, ַג'ַּבל ַיַעֶלק, רפידים, 

אּום ַמחַצה, מיתלה, ַראס סּוַדר, ַאּבּו־רֹוֶדס 

ַסנָטה ָקָתִריָנה, וַשארם ַא־ֵשייח' עצמה ועוד.

אני מודה שכל השיפורים היו בראייה כוללת 

של ביצור ופיתוח של הקשר בסיני ופחות על החלק העורפי של שטחי הפיקוד לפני מלחמת 

ששת הימים.

 סרן ראובן אגסי, 

קצין טכני בפיקוד הדרום
המקור: מהאוסף הפרטי של ראובן אגסי.
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תפיסת השליטה בפיקוד הדרום

בדצמבר 1972 בוצע תרגיל הקשר הפיקודי הגדול שנועד ליישם את תכנון מערכות התקשורת 

באמצעות רדיו, ורדיו־טלפון ולשלבם עם הקשר הקווי שהיה פרוס במרחב סיני מבאר 

שבע ועד רפידים, ומרפידים לכיוון החטיבות והָמעּוזים לאורך התעלה. תפיסה זו באה 

לידי ביטוי במלואה בתרגיל הקשר שיישמנו במלחמה. בתרגיל עצמו הוכח שיש להרחיב 

את ַמנְגנוני השליטה בנתיב של ַג'ַּבל ַיַעֶלק )נ"ג 1,094( הר קרן וכן לרכז אמצעים למיתוג 

המערכות מַסנָטה ָקָטִריָנה )נ"ג 2,629( לכיוון ַג'ַּבל ַיַעֶלק ודרכו לאתרי השליטה המאוישים.

סרן אגסי )מימין( בביקורו בַג'ַּבל ַיַעֶלק
המקור: מהאוסף הפרטי של ראובן אגסי.

אזכיר שמאתר השליטה בַסנָטה ָקָטִריָנה התקיים קשר ישיר בָתָג"ם לִמפקדות הכוחות 

שישבו לאורך הגבול הדרומי־מערבי )ַאּבּו רֹוֵדס דרומה ולאורך ים סוף עד ַשארם ַא־ֵשייח'( 

ולכל אורך האתרים במערב ים סוף.

ַמקַש"ּפ דרום וִמבנה היחידה

לא פשוט להיות קצין טכני חדש במטה ַמקַש"ּפ עם צוות מפקדים מהטובים בִחי"ק ולאחר 

תפקודו המצוין של סרן דני רוזן. הינה פרטים על צוות המפקדים:
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הַמקַש"ּפ, סא"ל צבי אמיד הוא קצין אתגרי, דייקן ו"אין אצלו מקום לשגיאות".

רס"ן יען ורד – ידען, דורשני, ביצוען ויודע להעריך פעילות אמיתית.  •
רס"ן נדב נווה – קצין מנוסה, מרבה בשעות פעילות ומבקר תוכניות קשר פיקודיות.  •
סרן דני רוזן – בעל יכולות טכנולוגיות וידע בתכנון ובביצוע בתחומים הטכניים.  •

סגן אילן אוהד מ"פ רדיו – מעולה בידע ובביצוע תהליכים.  •
סרן אורי בוקשפן וסרן אלי ניר מ"פ הפעלה – בעלי ידע רב ויכולות ביצוע.  •

רס"ן מרסל קינן – איש שנושם ציוד והצטיידות.  •
סרן יעל מאור – קצינת שלישות.  •

רס"ן אבנר מאור וסרן ניסים כהן – מפקדי הָּבַצ"ּפ.  •
סרן עידו אלמגור – קצין־קשר קווי.  •

החלפת סרן דני רוזן בבוגר טכניון הייתה בעיה לקצין הקשר הפיקודי, והתגברנו עליה 

בשיתוף פעולה ובעבודה קשה בשטח. את מטה הַמקַש"ּפ הנהיג סא"ל צבי אמיד )לימים 

ַקשָר"ר(. לא היה פשוט להימנות עם צוות הקצינים של צבי. הוא היה ידוע ביכולותיו 

הפיקודיות ובידע המקצועי והטכני שלו בתחום ציוד הקשר ומערכות השליטה. דרישותיו 

מעצמו ומצוות הקצינים היו ברמות גבוהות ביותר, לרבות הוכחת הביצועים בשטח. 

ערכנו בדיקות קשר לכל המערכות כדי להביאן לידי שליטה מחדר המלחמה בפיקוד אל 

מוצבי השליטה במרחב סיני המתוכננים באתרים השונים בקווים הקדמיים ועד אחרון 

המוצבים בתעלת סואץ.

אּום ַחִשיַּבה "ֹדבָלה" – כאתר שליטה פיקודי

על אתרי השליטה האפשריים למדתי עוד בהיותי מ"פ הפעלה באוגדה 38 במלחמת ששת 

הימים )1967(, וכן – בתפקידי בחירום באוגדה עד שסיימתי את חוק לימודיי בטכניון. מובן 

שביולי 1972 הייתה תמונה שונה בעקבות מלחמת ההתשה ולאחר הבינוי שבוצע לאחר 

הסכם הפסקת האש. רכס אּום ַחִשיַּבה, גובהו – 723 מ' עם מצּוק גדול לכיוון מערב – הוא 

מקום אידיאלי למקם בו אתרי שליטה.

את המקום איישו ִמתקני בקרה של חיל האוויר וִמתקני חיל המודיעין. אתר השליטה 

שלנו הוקם בחלקו המזרחי, והגישה אליו מרפידים דרך ִּביר תַמֶדה ַמעבר הִג'יַראִדי, רכס 

אּום ַחִשיַּבה )"ֹדבָלה"(. במקום היה ִמתקן שליטה בֶמרכז, וחדרים קטנים לנציגויות 

אגפי הפיקוד )ֲאַג"ם, מודיעין, ָמַת"ּפ, נציגות חה"א, לוגיסטיקה(. בזמן המלחמה לא היה 

מקום לכל הנציגויות, ומקצתם נאלצו במלחמה לשבת במקומות מאולתרים, במסדרונות 

ובמדרגות. עשרה מבנים מחדרי בטון )ָחַד"ּבים( היו מפוזרים על גב ההר והיו אמורים 

לשמש חדרי דיונים.
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עבור הסגל המורחב של אגפי הפיקוד היו מחפורות לרכבי הקשר ולתיבות הקשר 

)ָרָק"שים וָתַק"שים( לצורך עיבוי אמצעי השליטה באתר. אגף הקשר היה מהגדולים 

באתר, ובו חדרי קשר רדיו VRC וחדר תקשורת מצומצם, שבו הותקנו כמה מערכות 

רדיו־טלפון מ"ק 200 עם טל 408 כדי להיות תחנות קצה לִמפקדות האוגדות ולַחָּפ"קים 

האוגדתיים. מובן שהחדר לא תוכנן והיה צר מלהכיל את כל המכשור שפעל בשטח לָסַד"ּכ.

הוא נתמך במערכות רדיו־טלפון בָתַק"שים שנפרסו על ההר במחפורות, וחוברו 

באמצעות ֶּכֶבל 13 זוג לֶמרכז הקשר וללוח הניתוב שהורחב. דרך החדר הועברו השילובים 

הדרושים לקשר קו או רדיו )שלט ַרַחק( ולתחנות הקצה לָחָמ"לים באתר. מחוץ לִמתקן 

נבנו עמודי אנטנה בגובה של 30 מטר עם מספר רב של אנטנות למכשירי ה־VRC ומ"ק 

200. ברור שאּום ַחִשיַּבה היה מקום ראוי לקשר ולשליטה בשל גובה ההר יחסית למרחב 

 )VRC( השליטה. גובהו נתן תוספת עוצמה לשידור ולקליטה בגלים ישירים של ָתָג"ם

וברדיו־טלפון מ"ק 200.

מוצב הפיקוד בַּבלּוַזה

המוצב נבנה כסככה ענקית במרחב הפתוח, המאפשר לרכב מותקן באמצעי שליטה להיות 

מוגן אם ַּכבֵלי האנטנות והחשמל פרוסים בקביעות. הצבת הָרָק"שים הייעודיים לנקודות 

החיבור יצרה רשת שליטה רדיו ורדיו־טלפון לָחָמ"לים של אגפי הפיקוד: הִמבצעים, המודיעין 

ולכל השאר. הִמתקן אויש בזמן המלחמה בצוות פיקודי בפיקודו של סא"ל רם עברון.

הִמתקן לא בא לידי ביטוי במלחמת יום הכיפורים משני טעמים: א. השליטה מאּום 

ַחִשיַּבה סיפקה את הדרישות הפיקודיות במלחמה, שהתמקדה בֶמרכז התעלה ובדרומה; 

ב. מרחב השליטה מהִמתקן היה מצומצם בשל גובה האנטנה שהוא 30 מטר בשל מגבלות 

חיל האוויר ובגלל ִקרבה לשדה התעופה במקום. יש לזכור שהאתר מצוי בגובה פני הים.

פתיחת המוצבים האטומים ערב המלחמה

כזכור, בתקופת הפסקת האש החליט אלוף הפיקוד, אריק שרון, לצמצם את הנוכחות 

בקו המוצבים הקדמי על התעלה. בגזרת התעלה היו לאורכה זוגות מוצבים, מוצבי 

תאומים. אחד מכל זוג התאומים נאטם בתקופת הפסקת האש. בשל המתיחות שגברה 

עקב האימונים שערכו המצרים, הורה הפיקוד לפתוח את המוצבים האטומים מתוך 

מטרה לאיישם. נשלחתי מטעם הַמקַש"ּפ עם צוות לבדוק ולחדש את השימוש במערכות 

הקשר במוצבים הללו. הדבר היה כרוך בהסרת האחסון האטום ובדיקות מערכתיות כדי 

לוודא שהציוד תקין וכשיר לפעולה.
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הכנות בפיקוד לקראת המלחמה

למרות הסֵפקות וחרף חוסר הוודאות שׂשררה בפיקוד לפני המלחמה, הייתה הוראה של 

מקש"פ דרום – סא''ל )לימים תא"ל בתפקיד קשר"ר( צבי אמיד להוציא את הציוד מאחסון 

ולבדוק אותו טכנית ותפעולית לקראת מלחמה אפשרית. לפעילות זו של הצוות הסדיר היו 

שותפים כל הפלוגות והמחלקות הטכניות ובסיס ציוד הקשר הפיקודי )הָּבַצ"ּפ( בראשותו 

של סרן נסים כהן והטכנאי הראשי גבי. כן נבדקו המערכות המרחביות בתחנות הקצה 

ובִממסרים )הר קרן, ַיַעֶלק, מיתֶלה ַסנָטה ָקָתִריָנה, אּום ַחִשיַּבה ועוד... שיירת התגבור 

בראשותו של מ"פ הפעלה סרן אלי ניר הייתה הראשונה שיצאה את באר שבע בערב שבת 

כדי לתגבר את מערכי השליטה באּום ַחִשיַּבה.

שיירה זו חטפה את מכת האש של המצרים בשלּבי הגעתה לאּום ַחִשיַּבה בשעה 14:00. 

כזכור, מטוסי תקיפה מצריים תקפו נקודות אחדות, ביניהן היה הרכס והאנטנות על אּום 

ַחִשיַּבה. לשמחתנו, לא נגרמו נזקים ולא היו נפגעים )עד כמה שזכור לי(. יומיים אחרי כן 

נוספה שיירת עיבוי שניהל אבנר שחק ויצאה מהפיקוד לרפידים. גם אותה תקפו מטוסי 

"מיג" מצריים בבסיס הציוד ברפידים.

מהלך הפעילות של צוות הַמקַש"ּפ בימי הלחימה

הלחימה החלה ב־6 באוקטובר 1973, ביום הכיפורים, בשעה 14:00. קציני המטה של 

הפיקוד ישבו בָחָמ"ל הֶמרכזי בבאר שבע ושמעו דיוּוחים במערכות השונות על התקפת 

המצרים ועל תחילת צליחתם כדי לכבוש את הָמעּוזים. בד בבד, ואף קודם לכן, האיצו 

הקצינים לגייס את מערך המילואים בגדוד הקשר הפיקודי וביחידות הכפופות.

אפיזודה: משהחלה המלחמה הגיע לָחָמ"ל הפיקוד האלוף אריק שרון )מפקד אוגדה 

143 בחירום( שעד ליוני 1973 היה אלוף הפיקוד והתקבל במשפט לא אמפתי מאת אלוף 

הפיקוד, שמואל גורודיש: "אתה יכול ללכת כי אנחנו מסתדרים לבד!"

לקראת השעה עשר בלילה הטיסו שני ַמסוקים כמעט את כל קציני המטה של הפיקוד 

ואת עוזריהם כדי לאייש ולפקד מהמוצב הפיקודי ב"ֹדבָלה" )אּום ַחִשיַּבה( כפי שתוכנן בכל 

הפקודות וכפי שתורגל בדצמבר 1972 ובתרגילים מצומצמים עם אלוף הפיקוד גורודיש. 

ככל שהתמשכה הלחימה, נוספו אוגדות וחטיבות במרחב הפיקוד. הדבר ִחייב את הגדוד 

להוסיף מערכות רדיו ורדיו־טלפון ולנתב אותם )ָנָל"נים( לחדרי המלחמה במוצב הפיקוד.

כל המערכות המשולבות עברו דרך חדר התקשורת בבונקר )ִמבצֹור( הפיקוד הֶמרכזי 

באּום ַחִשיַּבה, שהיה עמוס ביותר ונדרש לטפל במספר כפול של מערכות שתוכנן להכיל. 

ההרחבה בוצעה באמצעות אלתורים ושילובי יחידות קצה מהשדה עם המערכת הַניַיַחת. 

דבר זה דרש ִמשנה זהירות של מיתוג הכוחות הפעילים וניתובם לָחָמ"לים לסוגיהם, 
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ובמיוחד לשולחן האלוף בָחָמ"ל הֶמרכזי. כדאי לציין שעמדנו בדרישות ובעומסים כמעט 

ללא תקלות של ממש.

לוחמה אלקטרונית וָנָל"א

צוות הקשר הפיקודי אינו עוסק בלוחמה אלקטרונית )ל"א( אלא בָנָל"א )נגד־לוחמה 

אלקטרונית( – בהתגוננות מפני לוחמה אלקטרונית של האויב. במלחמה הורגשה בִרשתות 

הפיקוד, ולעניות דעתי בכל המרחב, פעילות של לוחמה אלקטרונית שנקטו המצרים.

צוות הַמקַש"ּפ ב"ֹדבָלה"

קציני המטה שנדרשו לנוכחות קבועה כללו:

הַמקַש"ּפ – סא"ל צבי אמיד שניהל את הפעילות ב"ֹדבָלה" וכמובן בכל המרחב.  •
סגן הַמקַש"ּפ – רס"ן נדב נווה שהיה שותף פעיל בתכנון ובאיוש של הָחָמ"ל   •

הֶמרכזי.

ק' ֲאַג"ם קשר – רס"ן סגל שמעון עסק בניהול ובאיוש של הָחָמ"ל הֶמרכזי.  •
ק' טכני – סרן ראובן אגסי שימש בתפעול ובאיוש של הָחָמ"ל.  •

ק' ציוד קשר – רס"ן מרסל קינן.  •
מ"פ הפעלה – סרן אלי ניר שהיה אחראי לַחָּפ"ק הנייד.  •

ק' הרדיו – סגן אילן אוהד.  •
לקציני המטה היו עוזרים מחוץ לִמתקן, ומקצתם שהו ברפידים וסייעו בהפעלת 

המערכות במרחב הכולל. עומס עבודה היה גורם שמאפיין את המלחמה. נדרשה נוכחות 

יומם ולילה )24 שעות( שלושה שבועות וברציפות. כן נדרשנו לנהל את התיאום ואת 

התפעול של המערכות מול האוגדות, את קציני הקשר האוגדתיים ואת הכוחות ת"פ 

שפעלו במרחב. כזכור, הופעלו במרחב סיני כחמש )!( אוגדות בשיא הלחימה, והם היו 

בפריסה רחבה משני עברי התעלה.

צוות ההנהגה במלחמה

למעטים מאיתנו נזדמן לשבת בחבורת אלופים ורמט"כלים לשעבר ושרי ביטחון:

ב"ֹדבָלה": האלוף גורודיש – אלוף הפיקוד, מפקד הזירה רא"ל חיים בר־לב;  •
בשדה: מפקדי האוגדות – האלופים ּבֵרן, אריק שרון ומנדלר )קלמן מגן(, עינן;  •

במטכ"ל: הרמטכ"ל – דוד אלעזר ושר הביטחון, משה דיין.  •
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מוצב פיקוד הדרום ב"ֹדבָלה": יצחק רבין )יושב מאחור ומעשן(; האלוף שמואל 

גורודיש )מסביר בֶמרכז(; האלוף אברהם מנדלר )יושב מול גורודיש ומעשן(; 

סא"ל גדליה דוד )יושב מימין לגורודיש( – ַקַמ"ן הפיקוד; תא"ל אורי בן ארי – 

ַרַמ"ט ָּפָד"ם במלחמה )יושב על השולחן(.
המקור: באדיבות ארכיון צה''ל ומערכת הביטחון; צילם – דובר צה"ל.

פעמים חשבתי שאנו במלחמה אבודה )הרבה אבדות ופגיעות בטנקים שלנו(. גם 

הוויכוחים בין הפורומים והביקורת ששמעתי ברדיו עשו רושם של חוסר התכנסות 

והססנות בקבלת ההחלטות. אומנם רב־אלוף חיים בר־לב, שהונחת כמפקד הזירה, ניסה 

להטיל סדר בתהליכי איסוף המידע ובתהליכי קבלת ההחלטות, אך זה לא היה פשוט ויצר 

הרגשה לא נוחה להיחשף למחלוקות בין הפיקוד למפקדי האוגדות שאף הגיעו לעיתים 

לניסיונות לעקוף החלטות. זכורים לי במיוחד הימים הראשונים של אובדן חיילים בִגזרה 

הצפונית והֶמרכזית.

ַג'ַּבל ַעַתַקה – תחנת שליטה ומיתוג לכוחות שחצו את התעלה

היה ברור שלקראת צליחת תעלת סואץ חייבים להבטיח קשר אמין לכוחות שחוצים אותה. 

כדי להבטיח את השליטה ברדיו לכוחות שחוצים את התעלה, הונחת כוח של אלחוטנים עם 

ציוד ָתָג"ם VRC כדי לַממסר את הרשתות של הכוחות הצולחים לֶמרכז הפיקוד והשליטה 

באּום ַחִשיַּבה. כוח זה נשאר ואובטח על ידי כוח צנחנים מאחר שהאזור היה נתון לפעילות 

ולנוכחות של כוחות מצריים. הצוותים איישו את המקום ואף תוגברו כדי לחתום הסכם 

הפסקת האש ולהחזיר את הכוחות ממערב התעלה לסיני. הכוח ביצע את תפקידו לַממֵסר 

את הרשתות הנדרשות ֵמֵעבר לתעלה וכן את עורקי רדיו ורדיו־טלפון למטה הכללי.
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ֶמרכז קשר ִקדמי )ָמָק"ד(

כבר בשלּבי הצליחה הראשונים והכיתור של ארמייה 3 בדרום היה ברור שיהיה צורך 

להקים גוף שליטה נוסף לזה הקיים באּום ַחִשיַּבה )"ֹדבָלה"( כדי לרכז את הקשר לכוחות 

ֵמֵעבר לתעלה ולהעבירו באמצעים פיקודיים לֶמרכז הפיקוד באּום ַחִשיַּבה ולמטכ"ל. אומנם 

הר אּום ַחִשיַּבה גובהו 723 מ' ולכן הוא מקום שולט, אך התרחקות הכוחות ופריסתם 

מעבר לתעלה ואי־הוודאות במיקומם הטופוגרפי – היו עלולות ליצור בעיית קשר לִמפקדת 

האוגדה )סא"ל אמנון מנור – ק' קשר באוגדת הַקחָצ"ר( ולכוחות העצמאיים של הפיקוד.

ֶמרכז קשר קדמי )ָמָק"ד( בשדה התעופה ַפאיד )שכונה בצה"ל ָּבָח"א נחשון( נועד ליצור 

ֶמרכז שליטה ליחידות שחצו את התעלה אם יאבדו את הקשר לאּום ַחִשיַּבה ולַממסר את 

הרשתות באמצעי רדיו ורדיו־טלפון. המקום היה בנוי בתוך שדה תעופה מצרי ושימש 

ֶמרכז לוגיסטי לכל האזור וליחידותיו שצלחו והתמקמו מעבר לתעלת סואץ. לימים, 

ולאחר הפסקת האש המה המקום פעילות לוגיסטית ותחבורה אווירית להטסת הכוחות 

לאזור מצפון הארץ ואליה.

הָמָק"ד כלל כמה עורקי רדיו־טלפון )ָרָד"ט(, ֶמרכז טלגרפיה )טלפרינטרים מוצפנים( 

וכן רכבים שישמשו לקיים ִסבבי דואר יומיים אל הכוחות הפרוסים. בתוך כ־48 שעות 

נפרס הָמָק"ד בַפאיד )מחנה "נחשון"(, כמה ק"מ ממערב לאגם המר. בעת תנועת השיירה 

של הָמָק"ד לַפאיד נאלצנו מפעם לפעם לחנות בצד בשל קרבות שעדיין נמשכו בין כוחותינו 

למוְצבי האויב שהיו ממוקמים בדרך על ֲאזורים שולטים )כינויים בקוד – "פרחים"(; שם 

היו גם סוללות טילים של המצרים.

במחנה "נחשון" התמקמה גם ִמפקדת חיל האוויר בראשותו של אל"ם אליעזר כהן 

)"צ'יטה"(, וליד מסלולי שדה התעופה החלה גם להתמקם יחידה לוגיסטית של חיל 

האספקה. עם פריסת הָמָק"ד הוקמו עורקי ָרָד"ט לשלוש האוגדות ועורק ָגָד"ם דרך 

ִממסר בַטַסה ומשם לרפידים ולמערכת הנייחת. באופן זה קושרו האוגדות לפיקוד הדרום 

)ִמרכזת ִמבצעית פיקוד(, ניתנו עורקי ִמפתוח וקווים לִמרכזת ִמבצעית מטכ"לית, קווי 

שירות לִמפקדת "נחשון" וליחידת הלוגיסטיקה שליד שדה התעופה, קווי טלגרפיה לָמָק"ד 

וקווי ִמרכזת צבאית ארצית )ָמָצ"א( ששימשו לצורכי חיוג אזרחים בשימוש מבוקר על 

ידי טלפניות.

הקמת הקשר ארכה זמן קצר יחסית, ובתוך כמה שעות פעלו כל המערכות כשורה, ולא 

זכור לי כי היו תקלות כלשהן בכל שהיית הָמָק"ד בַפאיד. כוח האדם בָמָק"ד היה מבוסס 

רובו ככולו על אנשי מילואים )גם אני הייתי אז כשנה במילואים(. לאחר עזיבתו של אבנר 

שחק קיבלתי עליי את תפקיד מפקד הָמָק"ד עד פברואר 1974 עם חתימת הסכמי ההפרדה.
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התקשורת בֶמרכז קשר קדמי )בָמָק"ד(

היו ִסבבי דואר יוִמיים אל הכוחות הפרוסים במערב התעלה. בסבבים אלו טופלו גם המתנות 

ששלח הוועד למען החייל )כיום "האגודה למן החייל"(. ַאחד התפקידים של הָמָק"ד היה 

לחלק בהגינות את כל המתנות )עוגות, ממתקים, דברי לבוש, סיגריות למיניהן, מכתבים 

לחיילים וכדומה(.

קשר טלפוני

כפי שפורט לעיל, הקשר הטלפוני היה מבוסס על עורקי ָרָד"ט בין האוגדות לבין הָמָק"ד 

ועל עורק הָגָד"ם מהָמָק"ד דרך ִממסר לרפידים, ומשם באמצעות ְּכָבלים לפיקוד וצפונה.

קשר טלגרפי

הוקמו עורקי טלגרפיה עם האוגדות באמצעות עורקי הָרָד"ט והָמָק"ד היה מַרכז את 

התכתובות ושולח אותן ליעדן, בעיקר לָּפָד"ם, וכשהיה צורך – גם למטכ"ל ולגורמים 

אחרים. להלן ַאחד המברקים ששלח מפקד הָמָק"ד המודיע על סגירת הָמָק"ד ועל סיום 

תפקידנו מעבר לתעלה. הוא נשלח בתפוצה רחבה בצבא, בעיקר לגורמי הקשר, ועודנו 
נשמר בארכיון צה"ל.393

הִמברק האחרון שנשלח מאפריקה על ידי סרן מתי ולצמן
המקור: מהאוסף הפרטי של מתי ולצמן.

ִמברק: סגירת ֶמרכז הקשר הקדמי בַפאיד.  393
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על המברק האחרון מספר סא"ל מתי ולצמן:

לגבי המברק עצמו. כאשר כבר היינו ארוזים ומוכנים לתזוזה על כל מרכולתנו חזרה 

ארצה, עלה בי הרעיון שאסור לנטוש את המקום )פאיד( מבלי לשלוח מברק לכלל צה"ל 

ולגורמי חיל הקשר בפרט, ולכן פירקתי טלפרינטר אחד מהמארזים, ירדתי מהרכב עם 

מספר אנשי צוות, חיברנו את המכשיר לאחד הקווים שהיה עדיין פעיל והדפסתי מברק 

זה ושלחתי אותו. ורק אז סיימתי את משימת המק"ד הראשון והיחידי עד אותה עת, 

אשר הופעל על ידי חיל הקשר.

לסיום

זה היה הָמָק"ד הראשון, אולי גם היחיד, שהפעיל חיל הקשר עד אז בשטח האויב שנכבש 

במלחמה עקּוּבה מדם. הָמָק"ד עמד במשימתו וביעדים שהטיל עליו מפקד הקשר הפיקודי, 

מהיום שבו התמקם בַפאיד ועד היום שהתפנה משם. סיסמתנו ושל רבים אחרים הייתה: 

"לא נסוגונו, אלא ויתרנו למען השלום" שאכן הגיע לאחר כמה שנים ועודנו נשמר.

היערכות להמשך השהייה לאחר המלחמה – שיחות חיילים

השהייה הממושכת של ההפוגה והשיחות להפסקת אש דרשו להשאיר כוחות בשטח למקרה 

של כיְשלון השיחות. לפיכך נאלץ צה"ל להמשיך ולהחזיק את כוחותיו בסיני. חיל הקשר 

עשה את הדבר שלא ידענו בעבר כמותו – בנה שלוש ניְידות קשר לחיילים המבוסס על 

מ"ק 200 וטל־412 שסבבו בכל היחידות בסיני וִאפשרו לשוחח שיחות ישירות בין החיילים 

לבני משפחותיהם בצפון. ברצוני לציין שזו הייתה החלטה מבריקה שהביאה קצת רוגע 

לחיילים ולמשפחותיהם. הם יצרו קשר בלתי אמצעי המאפשר לספר על גורלם במלחמת 

הדמים ורבת הנפגעים. "הבעיה הֶמרכזית" שעמדה בזירה הפיקודית לאחר הפסקת 

האש – הייתה הטיפול בהקצאת ניידת החיוגים ליחידות במרחב הפיקוד. נאלצנו להטיל 

עונשים על מי שלא העבירו את הניידות בזמן.

קשה לסכם את אירועי מלחמת יום הכיפורים ואת השתלבות מערכות הקשר באירועי 

המלחמה. כולנו חווינו חֹוְבָלה )טראומה( שלא הורגלנו אליה. צה"ל היה תמיד היוזם, 

המוביל והמנצח, ואילו במלחמה זו חווינו אירועים וקשיים שלא היו בשנות שירותינו 

עד אז. קיום המדינה היה נראה לעיתים מונח על כף המאזניים. מבחינת מערכת הקשר 

והשליטה, לא היה ספק שהיא עמדה בדרישות הדרג הפיקודי. לדעתי, הכול נובע מהחינוך 

שקיבלנו מהיום שהגענו למחנה ה"גדעונים" בבה"ד 7 ולימדו אותנו ש"המברק עבור יעבור".
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הקשר בקרב צומת "טרטור"‑"לקסיקון" – חטיבת ה"מחץ"

ִמבצע "אבירי לב" – חטיבת ה"מחץ"
ִמבצע "אבירי לב" של צה"ל במלחמת יום הכיפורים נועד לצלוח את תעלת סואץ, 

לכבוש שטחים ממערב לה כדי להכריע את המלחמה בחזית הדרום. את המבצע 

ביצעה אוגדה 143 בפיקודו של האלוף אריאל שרון, ובה שלוש חטיבות שריון: חטיבת 

ה"מחץ" הסדירה, חטיבות המילואים 421 ו־600 וחטיבת צנחני מילואים 247; שני 

אגדים ארטילריים וכמה גדודי הנדסה־צליחה. צליחת התעלה מערבה הייתה נקודת 

מפנה במלחמה. צה"ל יזם ִסדרת קרבות שמטרתם לכבוש שטח ממערב לתעלת סואץ. 

במהלך הִמבצע הגיעו כוחות צה"ל לקילומטר ה־101 בכביש סואץ-קהיר וכותרה 

הארמייה השלישית של המצרים.

על הקשר בקרב צומת "טרטור"-"לקסיקון" כתב רס"ן )לימים תא"ל בתפקיד 

קשר"ר( שלמה וקס – קצין הקשר של חטיבת ה"מחץ" במלחמת יום הכיפורים.

הפריצה אל עבר התעלה

כדי לתאר את הערב ואת הלילה שבין 15 ל־16 באוקטובר 1973, עליי להביא לפניכם רקע 

קצר על החטיבה, בבוקרו של יום הכיפורים, ב־6 באוקטובר 1973. החטיבה בבוקר זה 

היא שאחראית לקו התעלה מאמצע חצי האי ַאל־ַּבַלח בצפון ועד לַראס ַמלַעּב שמדרום 

לַראס סּוַדר. יחידות החטיבה היו פרוסות כלהלן:

ִמפקדת החטיבה – במחנה ַטַסה־חטיבה.  •
גדוד 9 – נמצא בגזרה הצפונית ת"פ ַחטָמ"ר 275.  •

גדוד 184 – במחנה ַטַסה; פלוגות הטנקים ופלוגת הֶחרֵמ"ש פרוסות בתעּוזים.  •
גדוד 52 – במחנה המיתלה; פלוגות הטנקים ופלוגת הֶחרֵמ"ש פרוסות בתעוזים.  •

פלוגת סיור 67 – בבסיס הטילים על ציר המיתלה לכיוון התעלה.  •
גדוד 184 היה אחראי לגזרה הֶמרכזית בתעלת סואץ מחצי האי ַאל־ַּבַלח ועד לחיבור 

שבין האגם המר הגדול לאגם המר הקטן, וגדוד 52 היה אחראי לגזרה הדרומית )מהחיבור 

שבין אגם המר הקטן לאגם המר הגדול ועד לַראס ַמלַעּב(, וַפלָס"ר 67 תחת פיקודו 

למשימות הָּבַט"ש.

בשעה 13:47 בקע קול ה"יבבן" בִרשתות הקשר בגזרת התעלה, והאדמה התחילה 

לרעוד. המלחמה פרצה! בין הכוחות האורגניים של ָסַד"ּכ החטיבה לבין הכוחות שפעלו 

והפעלנו ת"פ החטיבה לאורך הקרבות – לא נמצא כל דמיון. כבר בתחילת המלחמה לא 

היה גדוד 9 תחת פיקודנו אלא ת"פ ַחטָמ"ר 275; גדוד 52 וַּפלָס"ר 67 שפעלו בתחילת 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%AA_%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%92%D7%93%D7%94_143
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%92%D7%93%D7%94_143
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D


432

100 שנות קשר – שער ו

המלחמה ת"פ החטיבה בגזרה הדרומית – הוכפפו לחטיבת "עקבות הברזל" בשעה שזו 

קיבלה עליה את האחריות לגזרה זו )בשעות הערב המוקדמות של 6 באוקטובר 1973(.

נשארנו אפוא עם גדוד אורגני אחד, וקיבלנו תחת פיקודנו את גדוד 79 של חטיבת 

"עקבות הברזל". כל זה קורה בשעות הערב ב־6 באוקטובר, ובהמשך אותו הערב והלילה 

קיבלנו עוד כוחות לא־אורגניים תחת פיקודנו. אציין רק את חלקם – גדוד 196 מבית הספר 

לשריון־חטיבת "בני אור", כוח "שמוליק", המבוסס על שתי פלוגות צנחנים סדירות: 

אחת מגדוד 202 ואחת מגדוד 890 )הכוח קרוי על שם מפקדו, רס"ן שמואל ארד, שהיה 

עד לתחילת לימודיו במכללה לפיקוד ולמטה, סמג"ד 890( ופלוגת הֶחרֵמ"ש "מיקנס".

כבר בָשָלב הזה נאלצתי להחליט שאין בידי כל אפשרות אחרת מבלעדי להעביר אותות 

קריאה ותדרים בצורה גלויה בִרשתות הרדיו למיניהן. אצטט מתוך ספרו394 של האלוף אמנון 

רשף, שהיה מח"ט ה"מחץ" במלחמת יום הכיפורים, דברים שמצטטים אותי, ואלה הם: 

פלוגת הקשר בראשותי הייתה צריכה לתת מענה לכוחות הללו. אתה פתאום עומד 

במצב שמעולם לא חשבת שתיקלע אליו. הכנת תוכניות למצבים משתנים, אך התברר 

שהמלחמה איננה כפי שנערכת, ואינה דומה כלל למה שדמיינת. אתה עכשיו עם 

עצמך, ועליך מוטלת האחריות לדאוג שכל אחד יוכל לדבר עם עמיתו, וכל מפקד 

יוכל לשלוט בכוחותיו. אתה שואל את עצמך, איך עושים זאת? החלטתי שאומנם 

ביטחון הקשר חשוב, אך יכולת המפקדים לשלוט ולנהל את המלחמה חשובה ממנו. 

החלטתי שאם אין דרך אחרת – ולא הייתה דרך אחרת בסערת המלחמה – העברנו 

נתונים על אותות קריאה ועל ִתדרי הרשתות בצורה גלויה, ללא שהיות וללא שאלות. 

רק כך יכולנו להביא בסופו של דבר ליכולת שליטה בכוחות. גם אם לא אחת חשנו או 

שהיה נדמה לנו שהמצרים מנסים להפעיל מערכות לוחמה אלקטרונית על הרשתות 

בגזרת הלחימה, ולעיתים היו אלו הפרעות מהפעלת ִרשתות הקשר של המצרים על 

התדרים שהפעלנו, אך במבחן התוצאה הצלחנו לשלוט בכוחות, ומערכות הקשר 

מילאו את ייעודן במלואן.

לעיל ציינתי את אותן יחידות שהוכפפו תחת פיקוד החטיבה. אוסיף ואומר כי בסיומו 

של 7 באוקטובר 1973, לאחר שנפצע מג"ד 79 ופונה, וכמעט כל ׂשֵדרת הפיקוד של הגדוד 

נפגעה – חדל למעשה גדוד 79 מלהתקיים ככוח לוחם. המח"ט פנה לסא"ל עמרם ִמצנע 

שפיקד על גדוד 196 וביקש ממנו שמעתה ייקרא גדוד 79 מתוך מטרה לשמר מורשת של 

גדוד טנקי ה"ֵּפטונים" הטנק הראשון בצה"ל, מה עוד שִמצנע היה בין מפקדיו, ואכן כך 

394 רשף, לא נחדל! – חטיבה 14 במלחמת יוה"כ, 150-149.
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קרה. גדוד 196 חדל מלהיקרא כך, ומאותו רגע נקרא גדוד 79. בהמשך ימי המלחמה 

הוכפף ַגדָס"ר 87 לחטיבה )בערבו של 8 באוקטובר(.

תדריך של המח"ט אל"ם אמנון רשף ב"מבדיל" )שם קוד במפה(, 

10 באוקטובר 1973; משמאל, רס"ן שלמה וקס )חובש כובע מצחייה(
המקור: רשף, לא נחדל! – חטיבה 14 במלחמת יוה"כ, 234.

לא אתאר את מהלך ימי הלחימה מ־6 באוקטובר ועד 14 בו ועד בכלל, אלא אדלג 

ישר לבוקרו של 15 באוקטובר. התעוררנו בבוקר זה בתחושה אחרת לחלוטין, ואולי אף 

אגדיר זאת בהתרוממות רוח לאחר קרב הַשָּב"ש )שריון בשריון( שהתרחש ב־14 לחודש, ובו 

הוכרעו כוחות שריון אדירי ממדים. המצרים צלחו את התעלה כדי לדחוק את כוחותינו 

מזרחה מקו הֲעָמדות שבו עמדנו. לראשונה פעלו בימי המלחמה החטיבה וחטיבות השריון 

האחרות שבאוגדה במלחמת שריון בשריון והוכיחו הוכחה שאינה משתמעת לשתי פנים 

עליונות מוחלטת על כוחות השריון של המצרים.

בקרב זה איבד צבא מצַרים מאות טנקים, וכוחותינו כמעט שלא נפגעו. חשנו שאולי כאן 

מתחיל המהפך. אכן לתחושות היה בסיס. בשעה 07:00 נקראנו לִמפקדת אוגדה 143 )שתחת 

פיקודה פעלנו מַערּבו של יום הלחימה השני 7 באוקטובר 1973( לקבוצת פקודות אוגדתית 

לקראת פריצה לתעלה וצליחה כוחות האוגדה למערב התעלה, אל תוככי אפריקה. מפקד 

האוגדה, האלוף אריק שרון, הציג את תוכנית האוגדה לכל הכוחות. משהסתיימה קבוצת 

הפקודות האוגדתית, נכנסנו לתכנון חטיבתי, ונקבעה קבוצת פקודות חטיבתית לשעה 11:00.
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 קבוצת פקודות בִמפקדת החטיבה בַטַסה ב־7 באוקטובר 1973 

שלמה וקס חובש כובע מצחייה
המקור: רשף, לא נחדל! – חטיבה 14 במלחמת יוה"כ, 97.

אלה היו כוחות החטיבה:

ַחָּפ"ק חטיבה – 2 טנקים ו־2 ַנגָמ"שים )ֲאַג"ם־מודיעין וָמָס"ח(.  •
גדוד שריון – 22 טנקים; המג"ד – עמרם מצנע.  •

גדוד שריון – 21 טנקים; המג"ד – שאול שלו והחליפו אברהם אלמוג )עיטור העוז(.  •
גדוד 407 )מחטיבה 600( – 30 טנקים; המג"ד – עובד מעוז.  •

ַגדָס"ר 87 – 18 טנקים.  •
גדוד "שקד" – שתי פלוגות ִחיָר"ם פלוגת ִחיָר"ם של צוערי בה"ד 1.  •
כוח "שמוליק" – שתי פלוגות ִחיָר"ם כל אחת מגדוד צנחנים אחר.  •
ַגדָס"ר ונ"ט 582/317 – פלוגת ִחיָר"ם, פלוגת ַחַה"ן ופלוגת תֹוָל"ר.  •

משימת חטיבת "המחץ"

שתי משימות עיקריות היו לחטיבה:

האחת – לכבוש את הגדה הקרובה באזור הצליחה בהתקפת לילה, לפתוח את הצירים 

"עכביש",395 "נחלה" ו"טרטור" ולסייע באש לכבוש את הגדה המערבית של תעלת סואץ 

באמצעות חטיבת ִחיָר"ם 247.

ציר "עכביש״ – ציר רוחב שקישר בין ַטַסה )כ־35 ק״מ ממזרח לעיר ִאסַמאִעיִליַיה( למוצב "טרטור" –   395

ציר רוחב בסמוך לאגם המר הגדול ולאזור הצליחה; ציר "טרטור" – ציר רוחב שמתחיל בציר 

"עכביש", המסתיים בנקודת הצליחה של התעלה.

המקור: ויקיפדיה, תחת הערך 

"מבצע אבירי לב", נחלת הכלל.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%9E%D7%90%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%94_(%D7%A2%D7%99%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A1%D7%94_(%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A6%D7%99%D7%A8_%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%99_%D7%9C%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%92%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%A8_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C
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בכוננות  להיות  הייתה  האחרת –  המשימה 

לצליחת התעלה בעקבות חטיבה 421, לאחר שתחליף 

אותה חטיבה 600.

השיטה – כללי

השיטה תהא התקפת לילה בסיוע ארטילרי, ובד 

בבד תנקוט חטיבה 600 הטעיה באזור "טלויזיה" 

"ש" פחות 2, תנוע בציר אוגף ותגיע לאגף ולעורף 

היעד בחסות החֵשכה. תפרוץ לתוך המערך ותפעל 

בו זמנית עם כוחות המשנה בִגזרותיהם.

התקיפה – בשני גלים: טנקים וִחיָר"ם, ושעת 

ה"ִשי"ן" – 151800, כלהלן:

שלב א – התארגנות ותנועה משטח הריכוז   •
לשטח הכינוס.

שלב ב – תנועה משטח הכינוס לעבר היעד.  •
שלב ג – תקיפה.  •

שלב ד – התארגנות והתבססות, תוך כוננות לצליחה.  •

כוחות ומשימות

להלן פירוט של כוחות ומשימות לפני המבצע מתוך דּוח החטיבה על המלחמה שפורסם 

במרץ 1974:

ַגדָס"ר 87 – ניווט, הובלת החטיבה, כיבוש מעּוזי "מצמד" ומזרח הגדה בגזרתו )ציר   .1

"שיק"-"נחלה"( וסיוע לחטיבת ִחיָר"ם 247 לכבוש את מערב הגדה.

גדוד 79 – כיבוש מזרח הגדה בגזרתו )תעלת סואץ – ציר "לכסיקון"( עד ציר "אושה"   .2

ואבטחה כלפי צפון, תוך ניסיון לתּפוס גשר.

גדוד 184 – כיבוש מזרח הגדה בגזרתו )ממזרח לציר "לכסיקון"( ואבטחה באזור   .3

סגול 105–167 כלפי צפון מזרח.

גדוד 407 )פחות פלוגת טנקים( – פתיחת ציר "עכביש" ציר "טרטור" ממערב למזרח.  .4

גדוד 424 )ועוד חמישה טנקים בפיקוד מ"פ ג/407( – טיהור מזרח הגדה, אחרי ַגדָס"ר   .5

87, בגזרתו )ציר "שיק"-"נחלה"(.

כוח "שמוליק" )ועוד 4 טנקים בפיקוד ָסַמ"ּפ ג/407 ( – טיהור ציר "טרטור", אחרי   .6

גדוד 407 ואזור המבנים של "החווה הסינית".

 קבוצת פקודות בִמפקדת החטיבה בַטַסה ב־7 באוקטובר 1973 

שלמה וקס חובש כובע מצחייה
המקור: רשף, לא נחדל! – חטיבה 14 במלחמת יוה"כ, 97.

אלה היו כוחות החטיבה:

ַחָּפ"ק חטיבה – 2 טנקים ו־2 ַנגָמ"שים )ֲאַג"ם־מודיעין וָמָס"ח(.  •
גדוד שריון – 22 טנקים; המג"ד – עמרם מצנע.  •

גדוד שריון – 21 טנקים; המג"ד – שאול שלו והחליפו אברהם אלמוג )עיטור העוז(.  •
גדוד 407 )מחטיבה 600( – 30 טנקים; המג"ד – עובד מעוז.  •

ַגדָס"ר 87 – 18 טנקים.  •
גדוד "שקד" – שתי פלוגות ִחיָר"ם פלוגת ִחיָר"ם של צוערי בה"ד 1.  •
כוח "שמוליק" – שתי פלוגות ִחיָר"ם כל אחת מגדוד צנחנים אחר.  •
ַגדָס"ר ונ"ט 582/317 – פלוגת ִחיָר"ם, פלוגת ַחַה"ן ופלוגת תֹוָל"ר.  •

משימת חטיבת "המחץ"

שתי משימות עיקריות היו לחטיבה:

האחת – לכבוש את הגדה הקרובה באזור הצליחה בהתקפת לילה, לפתוח את הצירים 

"עכביש",395 "נחלה" ו"טרטור" ולסייע באש לכבוש את הגדה המערבית של תעלת סואץ 

באמצעות חטיבת ִחיָר"ם 247.

ציר "עכביש״ – ציר רוחב שקישר בין ַטַסה )כ־35 ק״מ ממזרח לעיר ִאסַמאִעיִליַיה( למוצב "טרטור" –   395

ציר רוחב בסמוך לאגם המר הגדול ולאזור הצליחה; ציר "טרטור" – ציר רוחב שמתחיל בציר 

"עכביש", המסתיים בנקודת הצליחה של התעלה.

המקור: ויקיפדיה, תחת הערך 

"מבצע אבירי לב", נחלת הכלל.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%9E%D7%90%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%94_(%D7%A2%D7%99%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A1%D7%94_(%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A6%D7%99%D7%A8_%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%99_%D7%9C%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%92%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%A8_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C
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ַגדָס"ר 582/317 – ינוע בעקבות החטיבה, יאבטח באזור "לכסיקון" 263 כלפי דרום   .7

וינוע לעבר "לקקן" ויהווה עתודה חטיבתית. )הַגדָס"ר הוכּפף לחטיבה בשעות אחה"צ 

והצטרף לחטיבה רק בשעות הערב.(

מפת ִמבצע "אבירי לב" – התוכנית החטיבתית
המקור: רשף, לא נחדל! – חטיבה 14 במלחמת יוה"כ, 272.
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מתוך כל המתואר לעיל ניתן להבין שבין הוראות הקשר החטיבתיות בשעת פרוץ 

המלחמה שהתבססו על הכוחות האורגניים של החטיבה לבין המתוכנן להתבצע בערב 

15 באוקטובר 1973 אין כל דמיון. בעצם דברים אלו נכונים מערב 6 באוקטובר בשעה 

שפוצלה ִגזרת החטיבה לשניים, ונשארנו רק עם גדוד 184 שהיה חלק אורגני של החטיבה. 

לכן בכל עת שהייתה הפוגה כזו או אחרת להתארגנות, נהגנו להדפיס ולהפיץ ָהַק"ש 

)הוראות קשר( עדכני לאותו ָסַד"ּכ שהיה ת"פ החטיבה.

כל אשר לאל ידנו עשינו כדי להספיק ולהכין ולהפיץ לכוחות ָהַק"ש ליציאה לִמבצע 

"אבירי לב". כמו כן הודעתי בקבוצת הפקודות החטיבתית שהָהַק"ש ייכנס לתוקּפו בשעה 

13:00. הדגש היה להחליף את התדר ואת אות הקריאה של רשת הִמבצעים החטיבתית, 

שתיקרא "ַמקֵדַח" משעה זו, ואכן כך נעשה. עיקר הכוחות היו מרוכזים באזור "יּוקֹון" 

בהתארגנות, והשעה שנקּבעה לתחילת תנועה לשטח הכינוס החטיבתי ב"כספי" 56 

הייתה שעה 16:00. נקבע שהמרווח בין תנועת יחידה אחת לזו שאחריה יהיה 15 דקות 

כדי להתחיל לנוע לעבר התעלה ולמגע בשעה 18:00.

בפרק הזמן שבין סיום קבוצת הפקודות האוגדתית לתחילת התנועה לעבר התעלה 

עשינו כל שנדרש כדי לוודא שמערכות הקשר ערוכות וַתקינות. חּולק הָהַק"ש ובוצעו 

התדריכים הנדרשים. שעת ה"ִשי"ן" נקבעה לשעה 18:00, ובה התחילו הכוחות לנוע 

אל עבר התעלה משטח כינוס הִמפקדה העיקרית של החטיבה. החטיבה תפקדה לאורך 

כל ימי המלחמה עד היום הזה: ממחנה ַטַסה דילגה לרכס "חמדיה", ובמחנה שבַטַסה 

נשארה מעין ִמפקדה עורפית. עבורי ועבור מערכות הקשר של החטיבה הייתה לכך חשיבות 

ממדרגה ראשונה לנצל את תחנת הרדיו כדי לתווך ולַממסר בִרשתות הקשר החטיבתיות.

הכול התבסס על התשתיות שהיו במחנה, ואכן תחנה זו הייתה לעזר רב לא אחת 

בליל הִמבצע ובהמשך גם כששהינו ממערב לתעלה. ֵסדר התנועה היה כלהלן: ַגדָס"ר 87 

הוביל, בעקבותיו ַחָּפ"ק החטיבה )בהמשך ינוע בעקבות גדוד 79(, לאחריו גדוד 79, גדוד 

184, גדוד 407, גדוד 424, כוח "שמוליק" וסגר ַגדָס"ר 582. התנועה משטחי הריכוז לשטח 

הכינוס, ומשם לעבר התעלה לציר "לכסיקון" 263 נעשתה בִדממת שידור. את הדממה עוד 

בטרם הגענו למגע שבר הרב הראשי לישראל, אלוף שלמה גורן, שעלה על רשת החטיבה 

ובירך את הכוחות בברכת הצלחה מהַחָּפ"ק של אריק שרון.

בלי לעמוד על תיאור הקרבות ועל כל מה שהתרחש בלילה שבין 15 באוקטובר ל־16 

בו ובבוקרו למוחרת, רק אציין כי המראות והקולות של אותו הלילה והבוקר שלמוחרת 

לא ימושו מזיכרוני עד יומי האחרון עלי אדמות. כל הרוצה לעמוד על פרטי הדברים, 

הלוא הם כתובים בספרו של האלוף אמנון רשף "לא נחדל!". הוא ייחד את פרק ח בספר: 

"הלילה הקשה בחיי". הפרק ַמקיף 86 עמודים שאין טוב מהם מלתאר את אשר התרחש 

באותן שעות.
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הרי ציטוט מהספר מפיו של האלוף ישראל טל על אותו הלילה: "אמנון רשף עבר 

ניסיון מדהים. אני לא שמעתי על אף מפקד שריון אחר שעבר מסה כזו כמו שעבר באותו 

הלילה אמנון רשף". הינה עוד ציטוט של רא"ל משה דיין בספרו: "אבני דרך" מי שהיה 

שר הביטחון במלחמת יום הכיפורים. בעמוד 652 כתב: "שטח 'החווה הסינית' חרוץ 

תעלות השקיה עמוקות. פזורים בו כמה בניינים, אחד מהם של שתי קומות. החווה היא 

ממזרח לתעלה, בין האגם המר לאיסמאעילייה".

לא רק אריק ואמנון, שעשו כאן את המלחמה בגופם, גם אני לא יכולתי להסתיר 

את ִרגשותיי. מאות כלי רכב קרבי פגועים ושרופים, קצתם עדיין מעלים עשן, טנקים 

ישראליים ומצריים בלולים אלה באלה, עשרות מטרים בלבד מפרידים ביניהם. מכוניות 

משא נטושות, ְּפגזים וציוד אישי שנידרדרו מרכב בורח. ובתווך – סוללות ָסאם־2 וָסאם־3 

בֶמרכז כל סוללה ַמשגר מחופר בקרקע, סביבו מכוניות עמוסות טילים קצתם שלמים 

וקצתם פגועים, ואיזה נוזל צהוב מטפטף מהם. כל טנק שהתקרבנו אליו – קיוויתי שלא 

נגלה, מתחת לשחור השרפה, סימני צה"ל, הלב נצבט. הם לא היו מעטים. אינני טירון 

במלחמה ובמראותיה, אך כתמונה הזו לא ראיתי, לא במציאות, לא בציור ואף לא בסרטי 

קולנוע. שדה קטל עצום, השתרע לכל עבר, ככל שהעין משגת. הגוויות )חיילים מצרים( 

לא היו רבות, אבל הטנקים, הַנגָמ"שים, התותחים ומכוניות התחמושת – שרופים, פגועים, 

הפוכים ומעלים עשן, העידו על קרב האימים שהתחולל כאן ]ההדגשות הן בהמקור[.

לא זו אף זו, סא"ל ד"ר עמיעד ברזנר ערך מחקר על הקרב של חטיבת ה"מחץ", 

והדברים פורסמו בביטאון "שריון" בגיליון 29, בספטמבר 2008, בעמוד 8; וכן בגיליון 30, 

בדצמבר 2008, בעמוד 10. שם נכתב: "אלוף ישראל טל, שגם הוא סייר בשדה הקרב, זוכר 

גם היום בבירור כיצד הוא נדהם והתחלחל כאשר ראה את המראות של שדה הקרב – 

הקרבה הפיזית והמגע הקרוב בין עשרות הטנקים של שני הצדדים הלוחמים, שהגיע עד 

שתותח של טנק פגוע מונח ונוגע בטנק פגוע אחר. לדעתו, למצב של הקרב הלילי "פנים אל 

פנים" )שהשריון בדרך כלל נמנע ממנו( שהתחולל כאן אין לו תקדים ודוגמה בהיסטוריה 

העולמית של הלחימה המשוריינת, כולל קרב "ַעַלם ַחלַפה" במדבר המערבי בשנת 1942 

וקרב קּורסק הנודע ביולי 1943. מתוך כך התייחס טל בהערכה רבה לפוֳעלו של המח"ט 

בליל 16-15 באוקטובר 1973 וציין את יכולתו לעמוד במבחן... מסקנתו הנחרצת הייתה 

שזה היה קרב הטנקים האכזרי ביותר בהיסטוריה.

הערה: למען האמת ההיסטורית אני רואה להדגיש למי שלא קראו את ספרו של אמנון 

רשף ולא קראו את הדּוח החטיבתי וספרים אחרים שנכתבו על קרבות 15 באוקטובר 

1973 ו־16 בו בחזית התעלה, שחלק הארי של הקרבות נערכו במרחבי "החווה הסינית" 

וטיהרו אותה. ראיתי לציין זאת מפני שנשתרש בתודעה שגדוד 890/35 הוא שכבש את 
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"החווה הסינית", אף שהקרב שלו נערך בפאתיו הדרומיות־מזרחיות של האזור שּכונה 

"החווה הסינית".

אכתוב רק זאת, בין מה שידענו על האויב בטרם קרב ומה שתכַננו לקראת היציאה 

לקרב ולבין מה שחווינו בשדה הקרב – אין כל דמיון, או כמו שאמרו חז"ל: "בין ָאַמר 

לָעָשׂה ָת"ק פרסה על ָת"ק פרסה", היינו פער עצום. כך היה המרחק בין התכנון למציאות 

שפגשנו בשדה הקרב, ומכאן גם התחייבו שינויים והתאמות בִרשתות הקשר וחבירות 

מחבירות שונות בין כוחות לתתי־כוחות. ֵמֵעבר לכוחות שעימם יצאנו לקרב, קיבלנו במהלך 

הלילה והבוקר תחת פיקודנו לפרקי זמן שונים עוד שני גדודים, והם גדוד 599 מחטיבה 

421 וגדוד 409 מחטיבה 600.

בעוד כוחות החטיבה נלחמו לבלום את התקפות הנגד של כוחות מצַרים מצפון, כוחות 

מצריים שבתוכם אנו נמצאים וניסיונות חוזרים ונשנים שלנו לפרוץ ולהכריע את המערך 

המצרי בצומת "טרטור-לכסיקון" )לאחר שגדוד 79, הַחָּפ"ק החטיבתי ומחצית מגדוד 184 

חצו אותו( – נעו כוחות חטיבת ִחיָר"ם 247 על ציר "עכביש" מערבה )לאחר שהציר נכבש 

ופונה מכוחות מצריים בהתקפת כוח טנקים שנע ממערב למזרח על פי התכנון החטיבתי( 

והגיעו לכביש התעלה )ציר "לכסיקון"(.

כוחות חטיבת ִחיָר"ם 247 נעו צפונה ובציר "נחלה" פנו מערבה אל עבר המעוז "מצמד" 

)שכבשו כוחות ַגדָס"ר 87 ומה שנחרת בתודעה כ"חצר מוות"(, ושם חצו את התעלה 

בסירות גומי ותפסו את "ראש הגשר" במערב התעלה. לשמע מילות הקוד "ַאקוַוריּום", 

ודקות אחדות אחריה "ָאַקּפּולקֹו" ברשת האוגדה )השקת סירות הגומי בתעלה ונחיתה 

של כוחות חטיבה 247 במערב הגדה( – ידענו שעמדנו במשימה שלשמה נועדנו. עלינו 

עתה להשלימה בשמירה על "המסדרון" המאפשר לכוחות האוגדה ולכוחות אחרים לנוע 

אל עבר התעלה ולצלוח אל מערב הגדה של התעלה.

עתה עלינו להשלים אותה ולכבוש ולטהר את צומת "טרטור"-"לכסיקון" ולהמשיך 

בכיבוש ציר "טרטור" לכיוון מזרח. לא בכדי קרא אמנון רשף בספרו לפרק הדן בפריצה 

לתעלה: "הלילה הקשה בחיי". בליל 15 באוקטובר 1973 ובבוקרו ב־16 בו נהרגו בחטיבה 

על יחידותיה 121 לוחמים ו־62 נפצעו. מתוך 93 טנקים שעימם יצאנו לִמבצע, שרדו 35 

טנקים כשירים. בלחימה בצומת "טרטור"-"לכסיקון" נפלו 87 חללים ונפגעו 29 טנקים: 

מהם 16 טנקים הושמדו. )הנתונים מבוססים על ספרו של אמנון ועל דּוח החטיבה שנכתב 

בסמוך לסיום המלחמה.(

ֵמַערּבו של 7 באוקטובר, בשעה שקיבלה עליה אוגדה 143 בפיקודו של האלוף אריק 

שרון את האחריות לגזרה הֶמרכזית, וחטיבת ה"מחץ" הוכפפה תחת פיקודו – נוהלו 

כל פעולות החטיבה מהַחָּפ"ק החטיבתי. המח"ט פעל, הפעיל ופיקד על הכוחות מתוך 
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טנק פיקוד, ובצמוד לו נעו ַנגַמ"ש ֲאַג"ם־מודיעין )שבו נמצאו ק' הֲאַג"ם וַקַמ"ן החטיבה( 

וַנגָמ"ש הַמָס"ח.

אני כקצין הקשר של החטיבה הייתי צמוד למח"ט, כאיש צוות חמישי בטנק. בד 

בבד ִהמשיכה הִמפקדה העיקרית של החטיבה לפעול ממחנה ַטַסה חטיבה, תוך ניצול כל 

תשתיות הקשר שהיו במחנה. הן היו לעזר רב לניהול ולשליטה של כוחות החטיבה גם 

בשעה שדילגה הִמפקדה העיקרית לרכס "חמדיה" ובהמשך למערב התעלה. לאורך כל 

ימי המלחמה היו ִרשתות הרדיו בָתָג"ם עמוד הִשדרה לפיקוד ולשליטה לכוחות החטיבה 

ולקשר בין החטיבה לאוגדה.

כך גם היה בליל הפריצה ובבוקר שלמוחרת. לא אחת עלתה השאלה היכן מקומו 

של קצין הקשר?! לי יש תשובה חד־משמעית, והיא – במקום שבו מתקבלות ההחלטות. 

המטרה היא שיוכל להגיב ולתת מענה במערכות השליטה למפקד ולהתאים את המערכות 

למצבים המשתנים בציוּותי הכוחות. בחרתי להימצא בצמוד למח"ט. היות שהוא בחר 

לפקד מתוך הטנק, הייתי עימו. להלן מובאה מספרו של אלוף אמנון רשף בפרק ח, עמוד 

345. הוא כותב: "קצין הקשר החטיבתי וקס, שהיה עימי בטנק )כאיש צוות חמישי( סייע 

לי רבות בתחום הקשר והשליטה".

ַחָּפ"ק אוגדה 143 בטסה )בִקדמת התצלום מצולם בפרופיל( אל"ם הלל כרמלי, 

קצין הקשר האוגדתי; יושב, אלוף אריק שרון.
המקור: באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, אוסף במחנה נח"ל, 3719/40; צילם – אלי חן.
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לבסוף, אני רואה חובה לציין את חיילי פלוגת הקשר 349 הסדירים, שנשאו והפעילו 

בידיהם, בקולם ובפוֳעלם את מערכות הקשר של החטיבה. את זאת עשו קומץ של חיילים 

סדירים ללא ההשלמות של חיילי המילואים ושל החיילות שהיו מרכיב לא מבוטל בפלוגה. 

חיילות אלו פונו מִמפקדת החטיבה בשעות אחה"צ של 7 באוקטובר. ראויים חיילים אלו 

לכל הוקרה והערכה.

הקשר בחטיבה 421 – חטיבת השריון הראשונה שצלחה את התעלה
על הקשר בחטיבה 421 כתב סרן )לימים סא"ל( יצחק קאול, ַקשַר"ח 421 במלחמת 

יום הכיפורים.

בשנת 1972 הועברתי מחטיבה 8 לחטיבה 421, חטיבת טנקי "ֵּפטֹון" בהקמה, כקצין קשר 

חטיבתי. כמה חודשים לאחר המעבר התקיים אימון הקמה. ׂשֵדרת הפיקוד בחטיבה 

הייתה כלהלן: סא"ל חיים ארז – המח"ט, סרן צביקה קנטור – קצין הֲאַג"ם, רס"ן אורי 

זכאי – קצין המודיעין ואני – קצין הקשר בדרגת סרן. אמון ההקמה היה בצאלים, ובסיומו 

התקיים תרגיל חטיבתי. עבורי זו הייתה הזדמנות להכיר, להדריך ולאמן את פלוגת הקשר. 

מלחמה לא נראתה באופק. כולנו עדיין התבׂשמנו מההישגים הבלתי רגילים של מלחמת 

ששת הימים. צה"ל ישב על גדת תעלת סואץ ממוגן בעשרות ָמעּוזי "קו ראשון" וָתעּוזים 

)קו שני(. כל סיני בידנו, ושולטים בחצי האי כוחות שריון. לא חלמנו שיש סיכוי שצבא 

כלשהו באזור, ובוודאי שלא צבא מצַרים, ינסה לאתגר את צה"ל.

הפתעה

ביום הכיפורים, 6 באוקטובר 1973, עמדתי לצאת לבית הכנסת, כהרגלי בימי כיפור, 

בשמיים נשמעו מטוסים, אך מסביב היה שקט מוחלט; טרטור המטוסים ביום הכיפורים 

לא היה ברור. ממש קודם שיצאתי צלצל הטלפון )הקווי, הסלולר טרם נוצר(, על הקו 

פקידת גיוס של אנשי המילואים לחטיבה 421: "עומדת לפרוץ מלחמה ב־18:00, נא לרדת 

עצמאית לשדה תימן". הודעה קצרה ולקונית. אחרי כן טלּפן אליי מייד אילן, סמג"ד גדוד 

1, וביקש שאאסוף אותו בדרך לחטיבה.

לבשתי את מדי הצבא, אספתי את הָּפָק"ל האישי )המוכן תמיד(, ונכנסתי למכונית 

ה"קֹורִטיָנה" הפרטית שלי. בדרך אספתי את אילן וירדנו לשדה תימן באזור באר שבע. 

בשטחי הכינוס בשדה תימן קלטו ושיבצו את החיילים לפי השיבוץ הקרבי המוכן מראש. 

בחנו הצטיידות הֶרֶק"ם, הקשר, המזון, כוח האדם, הלוגיסטיקה ועוד.

התרכזתי כמובן בהצטיידות מערכות הקשר בטנקים, בַנגָמ"שי הפיקוד, בניְידות 

הקשר. אלוף אריק שרון, מפקד האוגדה, ואל"ם חיים ארז מפקד החטיבה הסתובבו בין 
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היחידות והאיצו את ההשלמות ואת ההכנות לקראת תנועה. מערכות התקשורת הותקנו 

עפ"י התקנים, כמעט שאין חוסרים; נעשתה עבודה מצוינת של חיל הקשר בכל הרמות. 

לא כך בצד החימוש: התברר שחסרים ַמקלעים רבים על הטנקים, מערכות ראיית לילה 

וארגזי תחמושת – הפתעה!

החטיבה הייתה מוכנה כמיטב יכולתה לתנועה לשטחי ההיערכות במחנה ַטַסה בסיני, 

אך התברר שאין מובילי טנקים, וההנחיה שהתקבלה – לרדת לַטַסה בנסיעה על זחלי 

הטנקים והַנגָמ"שים; הפתעה!

אין זמן לקבוצות התכנון והפקודות, המצרים עומדים לפתוח במלחמה ב־18:00, ולכן 

הפקודות יינתנו תוך כדי תנועה ובשטחי ההיערכות. השליטה על הכוחות באמצעות רשת 

ִמנהלית חטיבתית וכן – באמצעות הרשת הפיקודית, עפ"י הצורך. בדרך עברו הכוחות 

דרך ביה"ס לתותחנות בִשבטה, "פרצו" לכיתות הלימוד ולקחו ַמקלעים ותחמושת כדי 

לחמש חלק מהטנקים שלנו )אין אישור, אין שאלות וגם אין ברירה(.

בשעה 14:00, עוד אנחנו בדרך לַטַסה, והמצרים "החליטו" להקדים את שעת ה"ִשי"ן" 

משעה 18:00 ל־14:00. דּוַוח לנו על מעבר ָמסיבי של מצרים למזרח התעלה עם כוחות 

ִחי"ר ושריון, תוך הפעלת ארטילריה כבדה לאורך כל חזית התעלה, והתחילו להשתלט 

בהדרגה על ָמעּוזי הישראלים. עוד אנחנו בתנועה, ואנו עדים לאמבולנסים ולכלי רכב, 

הנעים בניגוד לכיוון תנועתנו הנושאים בקרבם פצועים והרוגים מהסתערות המצרים.

שמענו את מטוסי הקרב הישראליים בשמיים, והיינו בטוחים שיעשו את עבודת 

המגננה, אבל התחלנו לקבל דיווחים על נפילת מטוסינו מירי טילי קרקע־אוויר עליהם. 

התברר שאי־אפשר, לצערנו, לסמוך על הסיוע של מטוסי חיל האוויר. תוך כדי תנועה 

התקבלו דיוּוחים על פגיעת האויב במאות טנקים שלנו. לאחר זמן שמענו שחטיבת ה"מחץ" 

בפיקודו של אל"ם אמנון רשף נשחקת ומחליפה צוותים. מפקד אוגדת "סיני", האלוף 

אברהם )אלברט( מנדלר, נהרג ב־13 באוקטובר 1973 בַחָּפ"ק על גדת התעלה.

חשבנו ש"ננפנף" את המצרים בחזרה למערב הגדה, אך התברר שהמצב שונה לחלוטין; 

התחלנו להפנים שזו מלחמה אחרת. חטיבה 421 הגיעה לַטַסה, תדלקה את הכלים וקיבלה 

הנחיה לחלץ את חיילי המעוז "חיזיון". בקשר שמענו קולות חיילים המתחננים לחילוץ. 

קריאתם העבירה רעד בכל אחד מאיתנו. כוח טנקים שלנו ניסה להגיע למעוז "חיזיון" 

)מצפון לגשר ִפירַדאן שעל גדות התעלה, סמוך לִאסַמאִעיִליַיה(, ברם חטף אש תופת, ומספר 

רב של כוחות מצריים הקיף את המעוז, המשימה כשלה – הלם!

לנוע ל"חמוטל" – טילי כתף מסוג "ָסאֶגר" פגעו קשות בטנקים

גדוד 2 בפיקודו של סא"ל עמי מורג קיבל הנחיה לנוע ל"חמוטל", גבעה חולית השולטת 

על השטח. אחרי זמן קצר התקבל דיוּוח מעמי שהרעיד את כולנו, שוב: "הם הורגים לי 
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את כל המ"פים", זעק המג"ד בבכי. מאות חיילים מצריים בעיניים בורקות, כאילו היו 

מסוממים, פגעו קשות באמצעות טילי כתף מסוג "ָסאֶגר" בטנקים. הרוגים ופצועים 

לגדוד. עמי ירד מ"חמוטל" חבוט ומוכה – הפתעה!

תחילת המלחמה לא בישרה טובות, היו נפגעים רבים, וניכר יתרון גדול בטנקים 

ובכוחות רגלים למצרים. הָמעּוזים לאורך התעלה נפלו אחד־אחד )למעט המעוז הצפוני 

ביותר – "ּבּוָדֵּפשט"(. חיל האוויר התקשה לסייע לכוחות הקרקע בעטיים של הטילים. 

בישראל ׂשררה הרגשה של סכנה קיומית למדינה. ב־8 באוקטובר 1973 נערכה אוגדת ּבֵרן, 

שבאה מצפון, להתקפת נגד. ההתקפה הסתיימה בכישלון.

אוגדות השריון לא הצליחו לפרוץ את כוחות האויב. חטיבה 421 פעלה במתחמי 

"טלוויזיה", "מכשיר", "כישוף" ו"חמוטל" על ציר רפידים-ַטַסה-"מצמד". במהלך המלחמה 

היה מקומי כקצין קשר בַנגָמ"ש ֲאַג"ם־מח"ט כי משם הייתה השליטה הטובה ביותר על 

מערכות הקשר, על הרשתות החטיבתיות והגדודיות: הכניסה לרשתות הפלוגתיות והן 

אחורה לִמפקדת האוגדה ולרשתות חטיבתיות שכנות וגם לפיקוד הדרום וגם למטוסי 

חיל האוויר. בַנגַמ"ש הפיקוד הצבתי גם את הטכנאי הראשי של החטיבה, והצטיידתי 

בַמקָמ"שים ובַמקלטים עתודיים )רזרוויים(, בפתילי קשר לסוגיהם. כך עשיתי גם עם 

ַנגָמ"ש המודיעין שהיה חליפי אם ייפגע ַנגָמ"שנו.

האויב יצר חסימות קשר לאורך כל המלחמה, ולכן הפכה התרגולת של כניסה 

לרשתות של כוחות משנה לִשגרה על ידי כל המפקדים.396 במהלך כל המלחמה הקפדתי 

לתפעל תפעול "חי" את כל מערכות התקשורת, הָתָג"ם, הָת"ג, הטלגרפיה, הָצ"ן וניידת 

כתבי הסתר )הָּכ"ס(. הַחָּפ"ק כלל את ַנגָמ"שי הֲאַג"ם, המודיעין, והַקָש"א )קצין שיתוף 

ארטילרי(, ותמיד גם את ַזחַל"ם הָצ"ן ָרָק"ש 320 )ציוד נושא לתקשורת רדיו־טלפון(.

נוסף על כך, נשאתי עימי מכשיר רדיו, תוצרת "מוטורולה", אזרחי, שעמד לרשותי 

בתפקידי האזרחי כסגן מַנהל שירותי ההנדסה במשרד התקשורת בכינוי "תמר 19". 

באמצעות המכשיר היה אפשר לדבר עם כל גורם אזרחי בארץ ובחו"ל, באמצעות הבקרה 

הארצית של משרד התקשורת, בטכנולוגיה של Vox To Talk, המאפשרת לחבר מערכת 

רדיו למערכת הקווית הארצית.

לקראת 14 באוקטובר 1973 התחיל הלחץ האוגדתי של אלוף שרון לשאת תוצאות, 

והיוזמה התחילה לעבור אלינו. חטיבה 421 הצליחה בקרבות שערכה לפגוע בכ־70 טנקים 

מצריים. שרון לחץ על הדרג המדיני לאשר פריצה למערב התעלה על ידי צליחה מתוכננת 

באזור דרומה ל"מצמד" מצפון לאגם המר, בין ארמייה 2 לארמייה 3, המצריות. חטיבה 

רשף, לא נחדל! – חטיבה 14 במלחמת יוה"כ, 175.  396
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421 קיבלה עליה את המשימה להיות החטיבה הצולחת. חטיבת ה"מחץ" קיבלה את 

משימת ההבקעה של המערך המצרי ואת פינוי הציר עד לאזור הצליחה; חטיבה 600 

הייתה משימתה להיות גורם הטעיה.

חטיבה 421 הכינה שלוש חלופות לגישור: 1. גרירת גשר הגלילים באורך 200 מ'; 2. 

הובלת דוברות; 3. הובלות ִתמסחים )ג'ילואות( – כֵלי רכב אמפיביים לצליחה. חמישים 

מהם נרכשו בצרפת והיו פעילים במלחמת העולם ה־2.

החלופה המועדפת היא גשר הגלילים

בערב ַהצליחה גררו את גשר הגלילים תשעה טנקים לכיוּון הצליחה המיועדת. ברם, בדרך 

נקרע הגשר, והניסיונות לחּברו מחדש – כשלו. עמדתי בַחָּפ"ק המח"ט ליד הגשר בניסיונות 

לתקנו, אך גם כשחובר מחדש וניסה להתקדם, באמצעות תשעת הטנקים הגוררים – נותק 

שוב. )השריונאים פשוט נרדמו מעייפות, ובהינתן פקודת "נוע", מהם נעו ומהם עמדו 

במקום, ולכן נותק הגשר שוב ושוב.( הגשר לא הגיע לנקודת הגישור.

 קבוצת פקודות חטיבתית על דיונת חול לקראת צליחה; 

רביעי משמאל – יצחק קאול הַקשַר"ח. 
המקור: מהאוסף הפרטי של יצחק קאול; צילם – שאול גולן.

החלופה השנייה התבססה על הדוברות, וגם היא לא צלחה. הדוברות נתקעו בפקקים 

האין־סופיים שנוצרו בציר התנועה "עכביש" משיירות הטנקים והֶרֶק"ם שלנו ושל האויב, 

וכן משיירות לוגיסטיות שהובילו מזון, מים, דלק ועוד. בסופו של דבר, גם הן לא הגיעו 

לנקודת הגישור. למרבה המזל, היחידים שהצליחו להגיע לנקודת הצליחה היו הִתמסחים 
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המיושנים. בינתיים הושגו האישורים המדיניים והפיקודיים לצליחה: רב־אלוף בר־לב 

מּונה למפקד המערכה בדרום, ולצידו היה אלוף גורודיש, אלוף פיקוד הדרום. גם שר 

הביטחון, משה דיין, ביקר בשטח ואישר את תוכנית הצליחה.

נערכה קבוצת פקודות אוגדתית, ומייד לאחריה נערכה על דיונת חול קבוצת פקודות 

חפוזה, ונקּבעו משימות הצליחה. לצורך הצליחה קבעתי רשת קשר ייעודית לטובת הכוחות 

הצולחים: ברשת הופיעו כוחות הצנחנים, השריון, היחידות הגוררות, כוחות ההנדסה 

ועוד. כן נקבעו גם ִרשתות צליחה ותנועה של ִמפקדת האוגדה בפיקודו של אל"ם יעקב 

)"ג'קי"( אבן, סגן מפקד האוגדה.

ראשונים צלחו הצנחנים בסירות והשתלטו על פאתי מערב הגדה באזור מדרום 

ל"מצמד". אחריהם הושטו הִתמסחים הנושאים את טנקי החטיבה. בראש הגדוד המוביל 

היה גדוד 1 של גיורא לב, והטנק המוביל – של מ"מ 1, יוסי רגב.

אוטובוס אגד על גשר הדוברות.
המקור: מהאוסף הפרטי של מיכה נגל; באדיבות ארכיון היסטורי "אגד" מתוך אתר פיקיוויקי.

שרון ׂשוחח עם חברו בניו יורק מאפריקה

ָרַק"ש הָצ"ן היה בַחָּפ"ק )לאורך כל המלחמה(. ממנו סללתי את קו 3 מתוך חמשת הקווים 

עפ"י הָּפָק"ל אל המח"ט, אל"ם ארז, וחיברתי אותו לטל־8. המח"ט שאל בחיוך מה יוכל 

לעשות עם הטלפון בבונקר )ִמבצֹור( המצרי. עניתי לו, כבאורח פלא, שיוכל לעשות הכול 

ולהגיע בשיחת טלפון, לכל מקום בעולם. הוא שאל בחוסר אמון: "אפשר לדבר מכאן 

לחו"ל?" "בוודאי", עניתי לו. "לאן אתה רוצה לדבר?" והוא עונה שהוא רוצה לדבר עם 

חברו באיטליה.
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ביקשתי את ִמספר הטלפון, והוא ענה שצריך לקבלו ממאירה, אשתו בבאר שבע. 

באמצעות הִמרכזת האוגדתית והפיקודית השגנו את באר שבע, קיבלנו את ִמספר הטלפון 

מרעייתו, וכעבור דקות אחדות יצרתי תקשורת באמצעות הפיקוד. חייגתי לבקרה הארצית 

של משרד התקשורת ששכנה ב"ִמגדל שלום" )שאני ַמכיר היטב כי בתפקידי האזרחי 

שיַרתי כסגן מַנהל שירותי ההנדסה במשרד התקשורת( וביקשתי מאנשיה לחבר אותי 

לִמספר באיטליה. כמובן, בתוך דקות אחדות שוחח המח"ט, אל"ם חיים ארז, עם חברו 

באיטליה וסיפר לו, מבלי לפרט, שהוא מדבר איתו מאפריקה.

בגמר השיחה עדכן חיים ארז את אלוף אריק שרון על שיחתו, ואז ענה אריק שגם הוא 

רוצה לדבר עם חברו בניו יורק )נדמה לי שזה היה משולם ריקליס(. כמובן, בתוך כמה 

דקות ארַגנו גם את השיחה הזו, ואריק שרון ניצל את השיחה כדי לומר לו שחסרים לנו 

משקפות לראיית לילה וישמח אם ישלח לו משלוח של משקפות. ואכן "סם" )כך קרא לו 

אריק( הבטיח לשלוח את המשקפות לראיית לילה. גם כאן פעלה התקשורת ממערכת הָצ"ן 

אל הִמרכזת האוגדתית והפיקודית, ומשם לֶמרכז הבקרה הארצית של משרד התקשורת 

)"בזק" טרם נולדה( ומֶמרכז הבקרה בחיוג לארה"ב.

ִמפקדת חטיבה 421 – בבונקר סוללת טילים מצרית ב"אפריקה".
המקור: מהאוסף הפרטי של יצחק קאול; צילם – שאול גולן.

בממשלת ישראל היה חשש גדול לגורל הכוח הצולח, אבל במהלך הלילה המשיכו 

לצלוח כוחות נוספים, המרחיבים את ראש הגשר והממשיכים בדהירה לכיוון קהיר. 

בהמשך הגיעו גם הדוברות וגשר הגלילים שביססו את גשרי המעבר לטנקים. החטיבה 
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וכוחות אחרים השלימו את כיתור הארמייה השלישית ועצרו בק"מ ה־101 מקהיר. מהלך 

הכיתור הביא לידי סיום המלחמה.

שלושת גשרי צה"ל על התעלה.
המקור: מהאוסף הפרטי של מיכאל נגל.

האו"ם הכריז ב־22 באוקטובר 1973 על הפסקת אש, אבל הקרבות נמשכו עד 24 

בו. האלוף אריאל שרון רצה לשפר ֲעָמדות לאחר הפסקת האש ודיווח לסגן הרמטכ"ל, 

האלוף ישראל טל, וזה ענה שיש הפסקת אש. אבל אריק "הסביר" לו שהמצרים יורים, 

ולכן חייבים להשיב אש, ובזה הוא שכנע את סגן הרמטכ"ל לפתוח באש ולשפר את מקום 

היחידות בשטח. אני נמנה עם אלה שהעריכו מאוד את מפקד האוגדה, אריק שרון, כלוחם 

נועז, השואף למגע, אסטרטג צבאי שתכנן ודחף לשינוי פני המלחמה על ידי מהלך הצליחה 

והעברת הלחימה לתוך שטח האויב.

עם זה, לא אהבתי את ההתעלמות שלו מדי פעם מהקריאות בקשר של אלוף הפיקוד, 

גורודיש. חשבתי שזה לא מתאים לחינוך שקיבלנו בצה"ל. האו"ם קבע קו גבול זמני בינינו 

למצרים והעמיד מפקחים ותצפיתנים לאורך קו הפסקת האש. יצרנו קשרים טובים עם 

הפקחים האוסטרים, והשתמשתי במכשיר ה"מוטורולה" שבידי לקשר אותם למשפחותיהם 

באוסטרייה באמצעות הטכנולוגיה של Vox to Talk, שכבר הוסברה. בתמורה קיבלנו מידע 

כללי על המתרחש בצד השני.
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עיטור המופת לסרן אפרים פורטיס
לאות ולעדות כי סרן אפרים פורטיס מ"א 2012056 הראה אומץ לב הראוי לשמש 

מופת במלחמת יום הכיפורים.

תיאור המעשה  

בליל 16-15 באוקטובר 1973 שימש סגן אפרים פורטיס קצין קשר 

באזור הצליחה. מייד עם תחילת הצליחה נפצע בגבו מרסיסי פגז, 

ולמרות זאת המשיך למלא את תפקידו. לאחר שלושה ימים נפצע 

שנית בשתי ידיו, ועל אף היותו פצוע וחסר יכולת להשתמש בידיו, 

המשיך למלא למופת את תפקידו עד שפונה לתאג"ד בפקודה. 

במעשיו אלה הראה אומץ לב, דוגמה אישית ומנהיגות למופת. 

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת לפי חוק 

העיטורים בצבא ההגנה לישראל.

רא"ל מרדכי גור 

ראש המטה הכללי

אייר התשל"ה, מאי 1975 
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עיטור מופת לסרן משה שפירא
לאות ולעדות כי סרן משה שפירא ז"ל מ"א 499818 הראה אומץ לב הראוי לשמש 

מופת במלחמת יום הכיפורים.

תיאור המעשה  

במלחמת יום הכיפורים שימש סרן משה שפירא בתפקיד קצין 

קשר באזור הגשרים. במשך השבוע שבין 17 באוקטובר 1973 עד 

24 בו היה האזור כולו נתון להפגזות כבדות של האויב ולתקיפות 

מטוסים. סרן משה שפירא ביצע משימותיו ללא נטילת מחסה, 

כאשר הוא חשוף לאש הארטילרית הכבדה. במעשיו אלה הראה 

סרן משה שפירא אומץ לב ודבקות למופת במשימה. 

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת לפי חוק 

העיטורים בצבא ההגנה לישראל.

רא"ל מרדכי גור 

ראש המטה הכללי 

תשרי התשל"ו, ספטמבר 1974 

קשר אישי הדוק בין המח"ט לקצין הקשר שלו

משהו אישי על הקשר ביני ובין המח"ט, אל"ם )לימים אלוף, מפקד פיקוד הדרום( חיים 

ארז: ראשית, חייבים להדגיש את קור רוחו ואת מקצוענותו במהלך כל הלחימה. אלה 

נרשמו במשברים הגדולים ביותר שלה: פגיעה בטנקים ב"חמוטל", ניתוק גשר הגלילים, 

אי־הגעת הדוברות ועוד. קולו השקט ברדיו, חוסר ההתלהמות בטון דיבורו, ניהולו הזהיר 

ואחריותו למהלכי החטיבה – כל אלה הובילו לידי השגת תוצאות טובות ולידי מילוי 

משימות החטיבה במעט נפגעים, יחסית.

היחסים האישיים בינינו היו יחסים של כבוד הדדי לאורך כל הלחימה, דבר שתרם 

לעבודת צוות טובה מאוד בינינו ולהערכה מקצועית רבה שלו לתפקיד הקשר במלחמה. 

יחסי החברות והידידות בינינו מוסיפים להתקיים עד עצם היום הזה, 45 שנים לאחר 

מלחמת יום הכיפורים.
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מינוי לסגן קצין קשר פיקוד הדרום

במהלך המלחמה באחת ההפוגות החליט אל"ם חיים ארז להעניק לי ולקצין הֲאַג"ם, 

צביקה קנטור, דרגות רס"ן. לימים מּונה חיים ארז לאלוף פיקוד הדרום ומינה אותי 

בתיאום עם קצין הקשר הפיקודי לסגן קצין הקשר של פיקוד הדרום )במילואים( והעניק 

לי דרגת סא"ל.

אלה לקחי הקשר והתקשורת העיקריים שלי במלחמת יום כיפורים:

להקדים עבודה יסודית והכנת מערכות הקשר בָיָמ"חים בימי הִשגרה, הרבה לפני   •
הכניסה לתקופת חירום.

לשמור שמירה חיה ורצופה על כל מערכות הקשר ועל הרשתות לאורך כל הלחימה,   •
ָתָג"ם, ָת"ג ותקשורת רדיו־טלפון )ָצ"ן(.

למקם את קצין הקשר במלחמה בַנגַמ"ש הֲאַג"ם בַחָּפ"ק )ולא בטנק המח"ט( דבר   •
המאפשר לו לשלוט שליטה מיטבית על הכוחות ולפקח על פעילות תקינה של מערכות 

הקשר.

לגבות את אמצעי התקשורת בַחָּפ"ק על ידי אמצעים ועזרים עתודיים )רזרוויים(   •
בהתחשב בניתוק הַחָּפ"ק מהִמפקדה העיקרית.

לתרגל תרגולת לחימה בהפרעות קשר רבות על ידי האויב תהא עניין שבשגרה.  •
לפסול אמצעי ביטחון קשר – האמצעים שהיו קיימים כקוד "גזית" ו"מלקוד שחור"397   •
כי אין בהם כדי לאבטח את ביְטחון הקשר, ומשום כך הפכו הפרות ביְטחון קשר 

לעניין שבִשגרה.

להפעיל ַנגָמ"ש ִממסר ייעודי – חשוב ביותר. הפעלתו דורשת מיומנות ֵחילית, יכולת   •
ניווט, תדרוך רציני, אבטחה והזהרות משליחתו לשטחי אויב.

להצטייד בהוראות קשר של כוחות שכנים, בעיקר לצורך חבירות קשר וזיהוי כוחות   •
שכנים המתבצעים במשך כל הלחימה, תוך מתן תדרוך מתאים לכוחות בשטח.

להשתמש בתדר חירום ָחָש"ן חיוני ביותר בעת קרב, ולכן יש ליידע ולתרגל את הכוחות   •
בשימוש בו.

לתדרך את צוותי הקשר ולהורות הוראות מקדימות למצבים משתנים בשל פגיעה   •
בֶרֶק"ם מפקדים.

קודים אלו שימשו להסתרת דיבור ברדיו/ אלחוט והיו מובנים, קרי עפ'י מילות מפתח שנבחרו   397

מראש אפשר היה לתת מילה חליפית שתסתיר את פשרה. הקודים התחלפו בתדירות של אחת 

לחודש.
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לחשוב על גמישות פיקודית תוך כדי קרב ולצפות להפתעות שתמיד יתרחשו בשדה   •
הקרב.

להתבסס על קשר קווי ככל שניתן בשטחי הכינוס, בהיערכות ובכל שהייה זמנית,   •
במקום – במהלך הקרב.

לאמן אימון ֵחילי־ִמבצעי את חיילי הקשר בנושאים אלו: תפעול נשק, ניווט והישרדות –   •
ממש כמו לכל חייל קרבי.

אלה תוצאות המלחמה:

צה"ל הופתע – ספג אֵבדות   •
כבדות בחיי אדם: 2,222 

הרוגים, 5,596 פצועים ו־304 

שבויים ונעדרים )לחטיבה 

ואיבד  חללים(   48  – 421

טנקים ומטוסים רבים.

למרות הקשיים בתחילת   •
המערכה, יוזמה, מקצוענות, 

ותחבולות  למגע  חתירה 

הביאו לידי מהפך והכרעת 

האויב. בדרום הגיע צה"ל 

לק"מ ה־101 מקהיר, ובצפון 

ל־40 ק"מ מדמשק )בדרום 

מצרית  ארמייה  הייתה 

שלמה, ארמייה 3, מכותרת 

על ידי צה"ל(.

התמודדות עם השכול, עם הפצועים, עם השבויים ועם הנעדרים הייתה למרכיב   •
ֶמרכזי בתודעת הציבור.

 ניידת הטלפונים לחיילים באפריקה 

שימשה לשליחת דרישת שלום לבית.
המקור: באדיבות ארכיון צה''ל ומערכת הביטחון, 

אוסף במחנה 1, 6399 / 8320; צילם – אברהם ורד.
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לוחמה אלקטרונית בחזית הדרום במלחמת יום הכיפורים

גדוד ל"א – "כוח דרום"
בעניין הלוחמה האלקטרונית של גדוד ל"א ב"כוח דרום" כתב להלן סגן אליעזר גלר, 

קצין הקישור לבסיס ָאָמ"ן בַּבלּוַזה במלחמת יום הכיפורים.

מלחמת יום הכיפורים בחזית הדרום נפתחה ב־6 באוקטובר 1973 כאשר צלח צבא מצַרים 

את תעלת סואץ ממערב למזרח לכל אורכה. המלחמה מצאה את גדוד הלוחמה האלקטרונית 

של צה"ל מאורגן טכנית, ִמבצעית וִמנהלית ומוכן על פי התוכנית לשעת חירום שהכינה 

ִמפקדת היחידה בפיקודו של המג"ד סא"ל יוסף ברנע והסמג"ד יגאל מורטוב.

בהתאם לשיבוץ הקרבי עם השינויים הרבים והשילוב של חיילי שירות הסדיר 

והמילואים יצאו הכוחות לאתרי הלחימה בצפון ובדרום. גולת הכותרת של ההכנות 

ואימון קציני היחידה וחייליה בשירות הסדיר והמילואים הייתה בפברואר 1972 בתרגיל 

"עוז". תרגיל זה, שהיה ברמה של שתי אוגדות, זימן לצה"ל וליחידה הזדמנות ראשונה 

להפעיל מערכות ל"א ולתרגל את היחידות בנושא הלוחמה האלקטרונית על כל היבטיה 

הִמבצעיים והטכנולוגיים.

היחידה בשילוב הטכנולוגיה שפותחה הייתה מההפתעות הסודיות של צה"ל. אחרי 

מלחמת ששת הימים נערך צה"ל לאפשרות שבמלחמה הבאה תידרש צליחה של תעלת 

סואץ, נושא שתורגל באותו תרגיל "עוז". בתרגיל הופעלו ותורגלו מערכות היחידה בפעם 

הראשונה והייתה חסימת כוחות צה"ל כדי לאמן ולחדד את תורות ההפעלה והלחימה 

של היחידה ואת שילוב המערכות עם גורמי הלחימה האחרים בשדה הקרב. בתרגיל זה 

הופעלה המערכת בפעם הראשונה בהיסטוריה בשידור בעוצמה מלאה בתחום הָתָג"ם, 

והתוצאות היו מרשימות ביותר.

אפקט )תוצא( ההפעלה ויכולת החשיפה שניתנה למערכת החסימה השפיעו על קידום 

עבודת המטה מול כל גורמי השדה והפיקוד בצבא וסייעו לקּבוע תורות לחימה וקידום 

הנושא לקראת פרוץ מלחמת יום הכיפורים. כוח דרום בפיקודו של אל"ם גרשון גולן 

התארגן ביום פרוץ הקרבות במחְסני החירום בסיוע אנשי השלישות והתחזוקה, ולאחר 

לילה ארוך של תיאום ושיבוץ כוחות המשנה – יצא למסע ארוך של 350 ק"מ בקירוב 

לחזית הדרומית בפריסה באתרי החירום של הכוחות לאורך גזרת הלחימה בסיני.

הכוח יצא לדרכו ביום ראשון, 7 באוקטובר 1973, לאחר שהגיעו חיילי המילואים. 

בשעה 03:00 נערך ִמסדר היציאה ביחידה ליציאה לאתרי החירום של הכוחות בסיני. 

התוכנית הִמבצעית והתכנון המוקדם של הפריסה המקורית לעמידה מול האויב המצרי 

מומשו באופן הזה בפיקוד הדרום:

https://he.wikipedia.org/wiki/6_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/6_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
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ִמפקדת הכוח באּום ַחִשיַּבה – בפיקוד גרשון גולן וצוותו.  •
כוח בבסיס המודיעין הראשי בגזרה – בפיקוד רמי בר לוי ועמי אראל.  •

כוח לוגיסטי ברפידים – בפיקוד אמנון גפני )בסיס ג(.  •
כוח חסימה לִגזרה הצפונית בַּבלּוַזה – בפיקוד יוסי בוסל וגרשון זליצקי.  •

כוח בבסיס המודיעין לגזרה הצפונית בסיס דורון סמוך לַּבלּוַזה – בפיקוד שמעון   •
אקהוייז.

כוח חסימה לגזרה הֶמרכזית – בפיקוד חיים סילבר ושמעון טלר בצומת ַטַסה.  •
כוח חסימה לגזרה הדרומית במיתלה – בפיקוד רפי כהן ודורון גרוסמן.  •

סיוע בהפעלת חסימות ֵמחדר הבקרה – בפיקוד בן ציון יוסלזון ונדב לבנון.  •
כוח נוסף מבסיס ג בַמרַת"ק רפידים – בפיקוד יצחק צפריר.  •

כוח מוטס "אבן שיש" – בפיקוד ברלינר ויריב גפני שהופעל מבח"א 27.  •
לקראת היציאה לאתרי הלחימה נבדקו כלי החסימה והלוגיסטיקה, ונעשתה עבודה 

מאומצת של סגירת השיבוץ הקרבי שבוצע בידי שלישת כוח דרום, רבקה המקורי. ניתן 

תדריך מפי מפקד הכוח, גרשון גולן, ומפקדי הכוחות הפורסים ויצאנו לדרך. המסע הארוך 

של הכוח, ובו 99 כלי רכב ומאות חיילים, נע בתחילה בציר הצפוני של סיני וירד דרומה 

לכיוון רפידים, ומשם התפצל לאתרי הפריסה הייעודיים כפי שנקבע בתוכנית הִמבצעית 

שתוכננה מראש.

החשש הגדול היה ממארבי קומנדו של צבא מצַרים, בעיקר בציר הצפוני. חוסר 

המידע בנושא זה אילץ את מפקדי הכוח לנוע בזהירות למרות הסיכון מהיתקלות עד 

להגעה לאתרי הפריסה המתוכננים לפי התכנון הִמבצעי. מפקד כוח הנציגות והקישור 

מול בסיס המודיעין סמוך לַּבלּוַזה )בסיס דורון( היה סגן שמעון אקהוייז, וסגנו אליעזר 

גלר. נענו בשיירה מיציאת כוח דרום דרך הציר הצפוני של סיני, ירדנו ברפידים, ומשם 

נסענו לכיוון צומת ַטַסה )שם פרס הכוח של חיים סילבר(.

כאשר עלינו בצומת צפונה, כבר היה הכוח של חיים סילבר פרוס בפריסה ִמבצעית 

בצומת. הגענו מעט מאוחר יותר מאחר שהיה חשש שכבשו את המקום הכוחות המצריים, 

והייתה תחושה שהציר בין ַטַסה לַּבלּוַזה שורץ אנשי קומנדו וציידי טנקים. בהגיענו 

לבסיס ָאָמ"ן, חברנו לִמפקדת הבסיס לדידי ארזי, והתחברנו לאמצעי הקשר הקווי מול 

כוח החוסמים שהתמקם סמוך לנו במחפורות )כוח בפיקוד בוסל יוסי וגרשון זליצקי(.

תפעלנו את מערכות הקליטה וביצענו תכלול )אינטגרציה( ברמת המערכת, התחברנו 

לאנטנות והתחלנו להפעיל את המערכות. באותה עת לא היו נוֳהלי עבודה מסודרים, 

ולדברי סגן שמעון אקהוייז נוצר הקשר לעבודה משותפת במהלך המלחמה כקשר אישי 

ודינמיקה בין־אישית בין צוותי ָאָמ"ן לצוותי גדוד הל"א בבסיס. הקשר נוצר תוך כדי 

תפעול ולחימה בזכות עבודה משותפת בין הצוות למען המטרה המשותפת – מיגור האויב 
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המצרי. בצוות הקישור פעלו כמה אלחוטנים ומפקדים: סגן שמעון אקהוייז, רב"ט קונדה 

אפרים, קרפל אריה, סג"ם גלר אליעזר.

להלן קטע מדברי סרן רפי כהן מפקד כוח הל״א במיתלה על הבעייתיות. נלקח 

ממסמך תחקיר לקחי המלחמה שנערך לאחר סיום הקרבות בכינוס לקחי מלחמת יום 

הכיפורים, ב־28 במרץ 1974.

המקור: מהאוסף הפרטי של יוסף ברנע.

במהלך המסע הארוך, במקביל לצירים שלנו, הבחנו בטנקי צה"ל שנסעו במקביל לנו 

לחזית כדי להגיע לאתרי הלחימה. הם נסעו על זחלים ולא הובלו במובילי טנקים, כדי לקדם 

את פני האויב שהפתיע ויצא עלינו למלחמה. כדי לקצר זמן, הטנקים נעו בקבוצות במקביל 

לכבישים, נופפנו להם לשלום ואיחלנו בהצלחה לכולם. בנסיעה בציר הצפוני בסביבות אל־

עריש נרדם אחד מנהגי מכלית הדלק )די־400( של הכוח בגלל עייפות רבה של כולנו וירד 

לשול הכביש והתהפך על צידו. למזלנו, לא נגרם נזק רב ולא נדלק הדלק שהיה במכלית.

נרתמנו כולנו והפכנו את המכלית והעלינו במו־ידינו את חביות הדלק הכבדות. זכור 

לי במיוחד "מפקד הדרום" אל"ם גרשון גולן שעזר להעלות את החביות לרכב וזירז אותנו 

ותרם רבות לשמירה על קור רוח באירוע זה במיוחד. העמסנו את הדלק החיוני למשימה 

על המשאית )נהג המשאית היה ישי בקרמן ק' האפְסנאות(, והמשכנו לדרכנו בתנועה 

מהירה לרפידים לבסיס "ג" ששימש בסיס קבוע ליחידה בזמן רגיעה. ברפידים נערכה 

התייעצות מפקדים, ולאחר בדיקה לגבי אישור נסיעה בצירים לאתרי הפריסה יצאנו 

לדרכנו, כל כוח – לאתר הפריסה שלו, על פי התוכנית הִמבצעית.
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הכוחות הגיעו ליעדם בשלום והחלו לפרוס את אמצעי החסימה על פי התרגולות 

שלמדנו וחונכנו באימונים, תוך הקפדה על ערנות ִמבצעית מלאה וכוח אבטחה שנלווה 

אלינו. הפעלנו את מערכות הקשר הקווי והאלחוטי לפי התוכנית הִמבצעית. שולבו חיילי 

המילואים וקציני המילואים עם הצוות הסדיר, קוימו נוהל קרב ועבודה ִמבצעית משותפת 

בכל זמן שהיית הכוחות בשטח הן בשלב הלחימה והן בהפסקת האש לאחר סיום המלחמה.

הכוחות שהו בשטח כחצי שנה, כמו כל עם ישראל שחווה את ההיערכות לאחר מלחמת 

יום הכיפורים במילואים, בקווי החזית והלחימה בצפון ובדרום. סיפורם של הכוחות 

ופעילותם בפיקוד הדרום הובאו בשער זה בחתך של כל כוח ופעילותו. ִשגרת החיים 

בתקופה כה ארוכה, הלכידות, החֵברּות ואחוות העשייה המשותפת שנעשתה בשטח בין 

המפקדים לחיילים, שהפעילו מערכת חשובה זו – תרמו לשיפור המצב הקשה, שבו היה 

צה"ל שרוי בימי הלחימה הראשונים, וסייעו ללוחמים ותמכו בהם.

שילוב היכולות הִמבצעיות וחידוד תורת הלחימה לפני המלחמה בניהול ִמפקדת 

היחידה, תוך שימת דגש בהטמעת נושא הלוחמה האלקטרונית בצה"ל בשילוב עם הכוחות 

הלוחמים – הביאו לידי התוצאה הרצויה. תחזוקת הציוד, הכנתו הטכנית לשילוב של אנשי 

התחזוקה בכוחות והכנת הכלים הביאו לידי עבודת צוות טובה שתרמה רבות להצלחת 

היחידה ולתפקודה במלחמה. בסיום המלחמה הופקו לקחים רבים ונבנה גוף חדש, ֶמרכז 

הל"א, שעוסק בנושא הלוחמה האלקטרונית בצה"ל עד היום.

רשימת הדוברים – בסיכום פנימי של מערך הל"א לאחר מלחמת יום הכיפורים.
המקור: מהאוסף הפרטי של יוסף ברנע.
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משימות ל"א שהופעלו בחזית הדרום, מתוך תחקיר ב־28 במרץ 1974
משימות ָתָג"ם

ברמה הטקטית – 565

ברמה האופרטיבית – 37

ברמה האסטרטגית – 5

סה"כ 607

משימות ת"ג ) ממרכז הארץ(

ברמה הטקטית – 69

ברמה האופרטיבית – 40

ברמה האסטרטגית – 40

סה"כ 149

חּוּפה בצל הקרבות
על חופה למרות הקרבות כתב אל"ם יוסף ברנע להלן:

כבר הרבינו לספר על מלחמה נוראה זו, מה שהיה קודם שפרצה ומה היו קורותיה, ועוד 

יסופר הרבה בעתיד. אבל בין כל הקרבות, הכאב, השכול והגבורה היו גם רגעי אושר קטנים 

ואנושיים ושמחה מהסוג שרק מי שחֹוֶוה אותם יודע להעריך את עוצמתם האמיתית. הינה 

סיפור אחד קטן ומחמם לב שהתרחש בצל מלחמה גדולה עקּוּבה מדם.

האש בחזית המצרית פסקה ב־23 באוקטובר 1973, אבל כל הצבא, כולל אנשי המילואים, 

נשאר מגויס, ניצב בעמדותיו, אין יוצא ואין בא, ואיש אינו יודע לכמה זמן. בתחילת 

נובמבר הודיע לי סגן יוסי בוסל, מפקד פלוגת ל"א הפרוסה באזור ַּבלּוַזה כי אחד מחיילי 

המילואים שלו, רוני טל, עומד להינשא באמצע החודש לבחירת ליבו ומבקש לצאת לחופשה. 

אין חופשות כי המצב מתוח, ואין עדיין הסכם להפרדת הכוחות. רוני ביקש אפוא אישור 

לשיחה כדי להודיע למשפחתו ולכלתו על דחיית החתונה.

טלפון נייד עוד לא היה אז, ושיחה פרטית חייבה את אישורי. כמפקד הגדוד הייתי 

אמון גם על התרבות ועל המסורת היהודית, ועל פיה, אמרתי לבוסל: "חתונה לא דוחים". 

"זה נשמע בסדר", מעיר בוסל, אז מה עושים? זה מצב שבו צריך למצוא פתרון יצירתי. 

אני מחליט להודיע לקצינת השלישות של הגדוד, סגן רבקה המקורי, שעושים חתונה 

לרוני בפלוגה בַּבלּוַזה. רבקה כמעט נפלה מהכיסא. איזה חתונה? החתן בַּבלּוַזה – הכלה 

בתל אביב. מה עם ההורים? והיכן נמצא רב? כל השאלות שלך נכונות השבתי לרבקה, 

אבל אנחנו חייבים למצוא להן פתרון.



ממתינים לחּוּפה בחולות ַּבלּוַזה; משמאל – רוני החתן
המקור: מהאוסף הפרטי של ד"ר יוסף בוסל.

חיילים ואורחים: )עומדים, מימין לשמאל( שני בועז שרעבי, שלישית רבקה 

המקורי, רביעי ש' אקהויז, חמישי יוסי בוסל; )יושבות, שנייה מימין( אילנית, 

)אחרונה, אשתי( נעמי ברנע;מאחור כניסת הדקלים לאזור החופה.
המקור: מהאוסף הפרטי של ד"ר יוסף בוסל.
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כל החברים התגייסו למשימה, הפתרונות נמצאו, ויום החתונה נקבע. דוד שלף )אז 

שלפרוק( טכנאי מחוללים )גנרטורים( בפלוגה, ביקש מרבקה המקורי השלישה למסור 

דרישת שלום ממנו לאחיו, חיים שלף, שהוא הבעלים של משרד "תיאטרון אורות" סוכנות 

אומנים. התוצאה המקּוָוה התגשמה, וחיים שלף גייס את אילן ואת אילנית )צמד זמרים 

באותה עת( ואת בועז שרעבי )הזמר הצעיר בראשית דרכו( המיוצגים במשרד, להופיע 

בחתונה ַּבלּוַזה.

גייסנו את הרב הצבאי של מחנה רפידים. בעזרת קשרים מיוחדים ביקשנו וקיבלנו 

מטוס "דקוטה" מיוחד לערב החתונה כדי להטיס דרומה את הכלה, את הוריה, את 

האומנים שהתנדבו ועוד כמה אורחים, לרבות נשותיהם של חלק מאנשי הפלוגה. חיילי 

הפלוגה, בניצוחו של יוסי בוסל, קישטו את אתר הפריסה. הם גררו משום מקום כורסת 

כלה מכובדת, סחבו מהיכן שהוא ענפי דקל )אנחנו בתקופת סוכות( הטבחים של הפלוגה 

הכינו את התקרובת ואת כל הדרוש לחתונה, ורבקה הָשליָשה הביאה איתה במטוס את 

עוגת הכלה הענקית.

רבקה המקורי ובידה עוגת הכלה; 

ולימינה סגן יוסי בוסל.
המקור: מהאוסף הפרטי של ד"ר יוסף בוסל.

ממתינים לאורחים; 

בֶמרכז – המג"ד יוסף ברנע.
המקור: מהאוסף הפרטי של ד"ר יוסף בוסל.

הגיע היום. אני ממתין למטוס הנוחת בשעה היעודה בִמנחת הקרוב לאתר הפריסה 

של הפלוגה וקיבלתי את פני הכלה והאורחים, בהם נעמי רעייתי. עלינו לאוטובוס שהמתין 

בִמנחת, ונסענו נרגשים לאתר הפריסה, ושם המתין החתן. כאן התחילו ההפתעות שהחברה 

בפלוגה ארגנו, ללא ידיעתי. הכלה המומה, ההורים בהלם, האורחים בקושי מבינים היכן 

הם נמצאים – בלב המדבר. על דיונות החול הוצב שער מכפות דקלים, ומאחוריו – כורסת 
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הכלה המקושטת. ברקע התנגנה מוזיקה שליוותה את בועז שרעבי, אז זמר צעיר בראשית 

דרכו, שר לכלה הנכנסת דרך שער כפות הדקלים. השולחנות ערוכים.

קרני השמש השוקעת שימשו תאורה למחזה מרהיב וסוֵראליסטי כאחד, והחתונה 

התקיימה כדת וכדין. הרב קידש, החתן שבר את הכוס )והחבר'ה מצאו פתרון לקרקע 

החולית(. בועז שרעבי ואילנית שרו באוזני הזוג הטרי ואורחיהם, וכל החברים רקדו כפי 

שיש לרקוד לכבודה של הכלה )כיצד מרקדים לפני הכלה...( ביום כלולותיה. אין טוב 

ממראה עיניים – הרב הצבאי קידש את הזוג.

בֶמרכז סגן יוסי בוסל מפקד כוח ַּבלּוַזה.
המקור: מהאוסף הפרטי של ד"ר יוסף בוסל.

בחולות סיני, 18 ק"מ בלבד מגדת תעלת סואץ, ימים אחדים לאחר שנדמו קולות 

הקרב, נכנס עוד זוג מאושר אל מתחת לחופה, כדת משה וישראל.
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סיפור אישי על כוח הל"א בַטַסה

להלן כתב סמל דני ארנרייך על חוויותיו האישיות להישרדות במחנה ַטַסה בִשלהי 

ימי המלחמה.

הדברים המתוארים כאן הם מזווית ראייתי האישית, ואין לי ספק כי חברים שיקראו 

שורות אלה ייזכרו בפרטים נוספים ויוכלו לספק השלמות שיאפשרו לראות תמונה כוללת. 

האירועים מתוארים כאן לפי סדר כרונולוגי כפי שהתרחשו. יצאנו מהארץ לַטַסה ביום ראשון, 

7 באוקטובר 1973 לפנות בוקר לאחר שהתארַגנו בצריפין. בסך הכול נסענו כ־10 שעות עד 

ַטַסה, לרבות חניה קצרה ברפידים. הגענו למקום המיועד, הנמצא כ־35 קילומטר ממזרח 

לעיר ִאסַמאִעיִליָיה בצומת הכביש ממנה לרפידים. הכביש נקרא באותה עת ציר ַטַסה-

ַּבלּוַזה. לפי זיכרוני היו בצוות שלוש תיבות קשר לַמשדרים, ותפקידי היה טכנאי בָתַק"ש. 

כמובן, בימים הראשונים לא הַבנו ממש שאנו במלחמה קשה.

אירוע קו הטלפון. לאחר התארגנות במקום )עוד לפני הקמת המערכת והאנטנות(, 

הורה לי סרן חיים סילבר, מפקד המקום, לסלול קו טלפון ח־10 למחנה חיל האוויר 

)ח"א( במרחק של 2 ק"מ מהמקום. נהג אחת הָתַק"שים, מוסא, רצף במקצוע, ואני יצאנו 

בסביבות 8 בערב עם תוף ח־10 ופנס רנאור לכיוון מחנה ח"א כדי לחבר אותנו לרשת 

תקשורת טלפונית. כעבור כשעה אחת של הליכה איטית בחולות סיני, הופעלו מעלינו 

פצצות תאורה, והיה ברור שמישו צופה בנו. מייד התחלתי לאותת בפנס רנאור לכל כיוון 

כדי לאותת על המקום שלנו. הייתה אי־ודאות, וגם היינו עייפים. הצעתי למוסא לחזור 

למקומנו ולהודיע לסרן סילבר כי נמשיך בסלילה למוחרת היום בשעה חמש בבוקר.

כעבור כשעתיים הגענו לֶגֶדר המחנה, ואז ראינו חיילים שוכבים על יד הגדר של בסיס 

חה"א כל 3-2 מטר ליד כלי ירייה ומוכנים לכל תרחיש. מייד היה לנו ברור כי רק בנס 

ובזכות האיתותים עם רנאור לא נפתחה אש עלינו. ייתכן כי גם אותם החיילים לא הבינו 

את משמעות המלחמה והסכנה, וכך שרדנו את האירוע. זה היה האירוע הראשון, שבו 

שרדתי במלחמה.

אירוע הנטישה – כעבר כיומיים של שהייה במקום ופעילות של תפעול ַמשדרי חסימה 

כל היום, החלטתי על דעתי ב־9 בערב בערך, כאשר לא הייתי במשמרת בָתַק"ש, ומבלי 

לעדכן את הצוות שלי, שִאישן קצת מאחורי הָתַק"ש. שמתי עליי את הנשק ונרדמתי מייד. 

כעבור כשעתיים התעוררתי מסיבה לא ברורה, וקמתי כדי להתעניין מה קורה. להפתעתי 

גיליתי כי אני לבדי במקום, וראיתי המון ציוד אישי, מחוללים )גנרטורים(, אנטנות על 

החול ולא היה לי ברור מה קרה. זכור לי כי היה אור ירח מלא, ובמרחקים לא ראיתי 

איש, רק שמעתי כלי רכב נעים על הכביש הסמוך למקום שלנו.
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זכרתי כי ַאחד הנהגים הכין שוחה עמוקה ויפה מעבר להנחיות שקיבלנו, עם פחון 

כיסוי. החלטתי שלא לזוז מהמקום, נכנסתי לשוחה עם הנשק והחלטתי להמשיך לישון 

עד הבוקר. במשך כל היום דובר על סכנה של חדירת קומנדו מצרי, הבנתי כי כנראה 

התקבלה הנחיה בהולה לעזוב את המקום. איש לא בדק שכולם יצאו. בשעה שש בבוקר 

התעוררתי ויצאתי מהשוחה בזהירות, לאחר שווידאתי כי אין איש בסביבה.

חיפשתי לאכול משהו, ואז ראיתי רכבים נעים לכיוון המקום. ממרחק זיהיתי כי אלה 

רכבים שלנו עם תורן לאנטנה. מייד לאחר העצירה ירד אילת וינר, אלחוטן, ושאל: דני 

מה אתה עושה כאן לבד? עניתי: "אני נשארתי לשמור על הציוד" סיפור זה הפך לאירוע 

מדובר בכל גדוד ל"א, ושנים אחרי זה, בכל פעם שהגעתי למילואים, כל מי שפגש אותי 

ידע לשאול: זה אתה ששכחו אותך בסיני? אירוע זה היה השני, שבו שרדתי במלחמה.

אירוע תקיפת מטוס מצרי – כעבר ימים מספר, כאשר היה ברור כי שהייה בשטח 

מסוכנת עקב סכנה של תקיפות קומנדו, הוחלט להעביר אותנו לתוך מחנה חה"א, כי שם 

היו בונקרים. למוחרת הגעתנו ולאחר התמקמותנו ראינו מטוס מצרי יורד על המחנה ויורה 

לכיוון האנשים. מייד זינקנו לתוך הבונקר. אירוע זה היה השלישי שבו שרדתי במלחמה.

ִשכללנו את הבקרה על הַמשדרים – כעבור כשבועיים בַטַסה כבר הבנו כי זה לא תרגיל 

של כמה ימים. כמי שהיה טכנאי במקום, הבנתי כי ישיבה בתוך הָתַק"ש שעות כאשר 

כולם באוהל היא משימה לא נוחה. מצאתי פתרון יצירתי: מתחתי זוג חוטים מהַמשדר 

לאוהל, הרכבתי מתג חשמלי וביצעתי הפעלות חסימה על המצרים תוך כדי בילוי עם 

החברים. טכנאי ותיק בצוות, גבי קבלי, עובד "מוטורולה", ראה את ההמצאה שלי ואמר: 

"מה שעשית דומה להפעלת מגופי השקיה מרחוק דרך קווי טלפון וקוד בן 5 צלילים".

מייד כאשר החלו החופשות, וגבי יצא הביתה, ביקשנו שייסע ל"מוטורולה" ויביא 

כמה קופסאות לשליטה מרחוק. כך העברנו את המשימה מַזחַל"ם הַמקלטים, שהיה מרכז 

הבקרה, לָתַק"ש הַמשדרים, והם הפעילו חסימה ממרכז הבקרה, בעצמם. לימים התפתח 

פתרון זה ב"מוטורולה" והפך לעיסוק בתחום מערכות שליטה ובקרה, ואנשיה פיתחו 

מוצרים מיוחדים לחיל הקשר. המוצרים ִאפשרו שליטה מרחוק בהתחלה דרך קווי טלפון, 

ובהמשך – דרך מערכות קשר לדיבור. כעבור כ־15 שנים הצטרפתי לחברת "מוטורולה" 

בתחום זה, וסיפרתי בגאווה בחו"ל על ההיסטוריה של בקרה מרחוק.

ראינו מרחוק ולא הבנו מה קורה. כעבר כשבועיים של קרבות ופעילות רציפה שלנו 

ראינו בכיוון התעלה במרחק של 3-2 ק"מ פס רחב של טנקים נעים. מיד הבנו שאלה טנקי 

צה"ל נעים לכיוון התעלה, והמלחמה עוד מעט תסתיים. בָשָלב מסוים ראינו כי הטנקים 

מתקרבים לכיוּוננו, ולא היה לנו ברור מה קורה וגם לא עדכנו אותנו. בשלב מסוים נעצרו 

הטנקים, וראינו מטוסים במרחק רב טסים מעל הטנקים. לאחר ימים התברר כי אלה היו 

טנקים מצריים שנעצרו. בעקבות פרסום של מאמרים לאחר המלחמה, הבנו כי למצרים 
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לא הייתה תוכנית מלאה לגבי ניהול המלחמה, ולאחר חציית התעלה וההתקדמות מזרחה 

הם נעצרו.

הפרידה מַטַסה – כמו כל דבר אחר גם השהייה בַטַסה הגיעה לסיומה. בפברואר 1974 

קיפלנו את הציוד, ובמסדר סיום לפני היציאה אמר סרן חיים סילבר, מפקד המקום: 

"כולם תפקדו במסירות ובמקצועיות ולא נדרש לתת פקודה לאף אחד".

לוחמה אלקטרונית במיתלה
על לוחמה אלקטרונית במיתלה כתבו סרן רפי כהן, שהיה מפקד פלוגה ד, וסגנו סגן 

דורון גרוסמן כלהלן:

יום שישי, ערב יום הכיפורים, ִטלּפן אליי סרן רמי בר לוי שהתקשר ליחידה ועדכן ש"בינתיים 

לא מגייסים – אולי מחר". למוחרת היום בשעת בוקר התקבלה שיחה מהיחידה בביתי, 

וניתנה פקודה להגיע ליחידה בצריפין בהקדם. ִטלּפנתי לרמי, והוא הגיע אליי. בשלב זה 

עדיין הייתי בצום, ורעיה אשתי לחצה עלינו שנשתה ונאכל לפני היציאה. עניתי: "איך 

אפשר הרי זה יום כיפור!" הצטיידנו באוכל ובמשקה ויצאנו לצריפין.

באותו הזמן בירושלים ִטלּפנו אל דורון מהיחידה לגייס את חיילי הגדוד הירושלמיים 

ולדאוג שיעברו ליחידה בפיקודו. בגדוד בצריפין היו ההכנות ליציאת הכוחות לסיני 

בעיצומן. קיבלתי את ַמֶצֶבת כוח האדם, פגשתי את דורון שהגיע מירושלים ושהשתחרר 

משירות קבע כחודש לפני פרוץ המלחמה ושימש בקר שלי בתרגיל "עוז" שבו תרגלנו 

מיקום הפלוגה במקום החירום במיתלה )יולי 1973(. מיניתי אותו לסגני ויחד ציוַותנו 

את הכוח על פי השיבוץ הקרבי, ועשינו השלמות כוח אדם לפי ההיכרות של דורון את 

האנשים ולפי זמינות המתגייסים שזרמו ליחידה.

ההתארגנות ארכה זמן רב. ֶנאמר שהמלחמה תפרוץ בשעה 18:00, ולהפתעתנו היא 

החלה ב־14:00. כשהשלמנו את ההצטיידות ואת שיבוץ כוח האדם, יצאה הפלוגה ממחנה 

צריפין לרמָלה לתדלק את כֵלי הרכב. ו"ארוחה אחרונה" של פיתה עם חומוס ושקשוקה 

אצל "אנט" בתחנת הדלק. בשעה 23:00 במוצ"ש החלה השיירה לנוע לסיני. הנסיעה 

הייתה כרוכה בתקלות לא מעטות. גילם של ה"סיקסים" )משאיות GMC ממלחמת העולם 

השנייה( הישנים ניכר היטב, והתקלות צפו ועלו: מנוע של אחת מהן נדלק, משאבת דלק 

של אחר שבתה מפעולה, ועוד תקלות למכביר.

ככל שהתקדמנו והדרמנו לסיני הבחנו בכלי רכב צה"ליים השועטים לסיני, מהם על 

הכבישים ומהם במקביל לכבישים, בעיקר על זחלים. בצומת ִּביר תַמֶדה חיכה לנו טנק 

ליווי, וכן חג מעל השיירות המדרימות מטוס שמשימתו להגן על כלי הרכב הרבים מפני 

תקיפות אוויריות של המצרים. הגענו לבסיס גיֶמל ברפידים, ולאחר חניה קצרה התארַגנו 
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ויצאנו להמשך הדרך למיתלה. הנסיעה בשיירה ללא אורות עברה ללא עצירות, וביום 

ראשון, 7 באוקטובר 1973, בשעה 01:00 בערך הגענו למיתלה. עלינו למקום החירום 

"המוּכר" מכוננות "כחול לבן" במאי 1973.

עם ההגעה שלחתי את דורון לבונקר הפיקוד ששכן על גבעה מעל המקום שלנו כדי 

לתאם את הגעתנו ואת התמקמות הפלוגה במקום. לאחר כרבע שעה שב דורון ודיווח 

שהצפ"נים במוצב עוסקים בשריפת מסמכים, והם מתארגנים לנסיגה בשל שמועה שטור 

טנקים מצריים נע לכיוון ִפתחת ַמעבר המיתלה, שמועה שהתבררה בדיעבד שאין בה ממש. 

על גבעה סמוכה במיתלה פגשנו בַנגָמ"ש פתוח ומואר, ובתוכו ישב קצין צעיר הלום־קרב 

שלאחר שיחה קצרה איתו התברר שהוא שריד של כוח ֶחרֵמ"ש שנפגע בקרבות.

התחלנו להתארגן ולפרוס את הכלים, ָתַק"ֵשי ה־750 )ַמשדרי הָתָג"ם( התמקמו 

במחפורות החירום, הקימו אנטנות ופרסו ִרשתות הסוואה. ַזחְל"מי הִמקלטים התמקמו 

בשטח במרחק של 300 מ' בקירוב מריכוז הַמשדרים כפי שתרגלנו, הקימו אנטנות ופרסו 

רשתות. במרחק לא רב התמקמו גם ָתַק"שים. הפריסה הושלמה עם שחר, והיינו מוכנים 

לקבל משימות ולהפעיל חסימות. בד בבד פקדנו על החיילים להתחיל ולחפור שוחות 

אישיות אף שעד הצוהריים היה שקט בגזרה. לפנות בוקר התקשר אליי סא"ל מייק 

)הג'ינג'י( והתחיל להנחית פקודות לביצוע.

הסברתי לו שאינני יכול לקבל ממנו פקודות מאחר שאינן קשורות למציאות, ושהוא 

אינו ַמּכיר את הנתונים. הוא היה חם־מזג ואיים עליי שיעמיד אותי לדין, השבתי לו: 

"להתראות אחרי המלחמה". הפלוגה החלה לקבל ולהפעיל חסימות, וכך נכנסנו למעשה 

למלחמה. חילקנו את המשימות בינינו. דורון "הטרי" פיקד על הפעלת הכוח. המשימות 

זרמו והַמשדרים עלו לאוויר וחסמו במשך כשלושה שבועות. לעיתים כדי להמשיך ולשדר 

היינו מצננים את הדרייברים של הַמשדרים בסמרטוטי מים לחים...

לאורך היום והלילה הייתי מאזין לרשת הגדודית וגם לרשתות צה"ליות שזעקו לעזרה 

בטרם כבשו אותם המצרים. הלוחמים זעקו נואשות והתחננו לעזרה, אך קולם היה קול 

קורא במדבר. הזיכרונות הקשים מלילות ההאזנה לִרשתות הָמעּוזים הקורסים – אינם 

ניתנים לשכחה. בָשָלב מסוים שמענו בלילה רעש של שרשרות שעולים מִפתחת המיתלה. לנו 

הייתה "ארטילריה כבדה": מחלקה של 12 איש מן האוניברסיטה, המצוידים בתת־ַמקלע 

"עוזי" וברובים ישנים, וכן גייסנו כמה חיילים והגענו בסיוע אנשים מִמפקדת האוגדה.

כולם ירו והמטירו אש תופת לעבר הַנגָמ"ש המצרי היחיד שניסה לעלות לעברנו. 

הרעש היה מרשים מאוד ועשה את התוצא )אפקט( הנדרש, והמצרים ברחו מן הַנגָמ"ש 

והשאירו אותו פתוח. עם אור היום ירדנו לַנגָמ"ש, ומצאנו מנות קרב ושימורים משובחים. 

אפיזודה אחרת פחות מרשימה הייתה כאשר קיבלנו ידיעה על פשיטה מתוכננת של כוחות 

קומנדו עלינו. השגתי נ"נ )קומנדקר(, ובו ַמקלע 20 מ"מ "וולקן" שהיה לו כוח אש מרשים.
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כפי שיריב זוכר, נצנוץ הִמשקפות של כוח הקומנדו הסגיר אותם, ואם אינני טועה 

גם ַמקלעי ה"וולקן" ירו לעבר הכוח מכל מקום. נתמזל מזלנו שלא התקיפו אותנו חיילי 

הכוח. עוד אפיזודה מאותם ימים: כשבועיים לאחר פרוץ הקרבות הגיע כוח של גדוד 

הקשר הארצי, ולו כמה כלים ורצו להתמקם לידנו. ביקשתי מחיילי הגדוד שיתרחקו כמה 

מאות מטרים למעלה הגבעה וכך עשו. הם הגיעו בשעות הבוקר והסברתי להם שבצוהריים 

לקראת 14:00 תתחיל הפגזה, וכדאי ורצוי שיחפרו שוחות אישיות ומחפורות לכלים.

הם פרסו רק ִרשתות הסוואה. בצוהריים נפתחה הרעשה, וכמה טילים פגעו בכלים, 

ובעיקר הרגו ארבעה חיילים. מייד פקדו על הכוח לעזוב את המקום וכך עשו. בד בבד 

לפעילות הִמבצעית של הפלוגה דאגתי לשפר את המקום ואת ַרווַחת החיילים. הצלחתי 

להביא למקום "שּוֶפל" )ַמחֵּפר ָיֶעה(, וזה חפר מחפורות למיגון הַזחָל"מים עובדה שהתבררה 

לאחר זמן קצר כמצילת חיים. נזכרתי כיצד כבר למוחרת הגעתנו למיתלה, עבר יעף של 

מטוסי "מיג" מעלינו, בעוד אנחנו החמושים ברובים צ'כיים ובתתי־ַמקלע "עוזי" משתטחים 

על האדמה או במחפורות, ולא מבינים איך ייתכן שמטוסי חיל האוויר ִאפשרו יעף שכזה 

מעל המיתלה ללא תגובה הולמת ומיידית...

לאט־לאט התחלנו להבין שהפעם זה לא ייגמר בִאבחה אחת. בבונקר הסמוך למקום, 

על הגבעה שמעלינו התמקמו ִמפקדת חטיבת השריון "עקבות הברזל" ומַפקדה אל"ם דן 

שומרון. התברר שהחטיבה סובלת קשות מפגיעות ישירות של טילי נ"ט "ָסאֵגִרים". שומרון 

שלח אלינו את ק' הֲאַג"ם שלו, רס"ן עמיחי בוכוולד, כדי שנסייע לחטיבה להתמודד עם 

הבעיה. מדבריו של עמיחי הבנו עד כמה המצב חמור, "שזה לא דומה למה שהיה בששת 

הימים, וזה הולך להיות קשה, קשה מאוד! הוא תיאר את המצרים המפעילים את הטיל, 

כאילו הם מסוממים. הם נעמדו ללא פחד וכיוונו את הטיל לפגיעה ישירה בטנק השועט 

לכיוּונם. כדי לסייע במשימה, שאלתי את עמיחי אם ניתן לראות ולהבין כיצד הטיל 

הקטלני הזה עובד.

אכן למוחרת הגיע עמיחי למקום, ובידו מזוֶוֶדת ִפיֶּברגָלס, ובה נתון הטיל. טיל הנשלט 

ְיָדנית ומונחה באמצעות מוט היגוי )joystick(. מובן שלנטרל את פעולת הטיל לא יכולנו, 

אך מהר מאוד הבנו שאנו יכולים לסייע בהרכשת משימות של רשתות הַקָת"קים שהפעילו 

את כוחות הקומנדו ולחסום אותן, וכך לסייע לחטיבת "עקבות הברזל". כמה ימים היה 

רס"ן עמיחי ַמגיע אלינו בערב אחרי יום קרב, כשהוא מאובק ועייף ממש, וביקש שנמשיך 

ונעזור... "המצב על הקרשים", אמר... כשבוע לאחר התחלת הסיוע, חדל מלהגיע והתברר 

שרס"ן עמיחי נפל בקרב באזור המיתלה...

כשבוע לאחר תחילת הקרבות הגיעו למיתלה לבקר את הפלוגה סא"ל יוסף ברנע, סרן 

דודו איזאק וצוות מָמַקשָר"ר כמו בכל אחה"צ. ועם הגיעם החלה הפגזה מטּוַוחת היטב על 

המקום. הספקנו כבר ללמוד שטווח הזמן בין היציאה לפגיעה הוא כ־60 שניות, ּווידאתי 
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שכולם יתפסו מחסה. את דודו שהתמהמה תפסתי בכוח ויחד השתטחנו על קרקעית 

הַנגָמ"ש, מבלי להגיע למחפורת. הפגז נחת בינינו ובין המחפורת, ורסיסיו התפזרו לכל 

עבר. דורון גרוסמן ורלי רובינשטיין שנצמדו לדופן המחפורת יצאו ממנה לאחר נפילת 

הפגז, כמטר שניים משפת המחפורת כשהם מאובקים ומחייכים, הרסיסים שהתפזרו 

חתכו כסכין את רשת ההסוואה והשביתו את הַּפקַּפק )מחולל, היינו גנרטור( של הַזחַל"ם.

למזלנו, זה הסתיים ללא שריטה לאיש מאיתנו. ביקשנו מן המבקרים להתפנות 

מייד כי הם סיכנו את עצמם ואותנו. בַאחד הימים נוצר קשר עם מח"ט ה"מחץ" אל"ם 

אמנון רשף. הוא ביקש שנסייע לו להעריך את גודלו של טור שריון מצרי שנראה מתארגן 

לתקיפת הכוח שבפיקודו, כוח שספג אבדות כבדות. התרמית שנוצרה עקב פעילות הל"א, 

עזרה לכוח של אמנון רשף להשמיד באותו הלילה 36 טנקים מתוך 90 שעמדו בטור, וכך 

מן הסתם נמנעה המתקפה של הכוח המצרי.
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מלחמת יום הכיפורים — "אקורד סיום"

האקורד האחרון של מלחמת יום הכיפורים בזירה הדרומית היה ההסכם להפרדת 

הכוחות בין צה"ל לבין צבא מצַרים. הסכם זה היה גם "האקורד הראשון" להסכם 

השלום עם מצַרים, שהחל עם ביקורו של נשיא מצרים, ַאנּוַאר ַסאַדאת, בישראל בשנת 

1977. המשא ומתן להפרדת הכוחות החל ב־28 באוקטובר 1973 בקילומטר ה־101 

מקהיר. במועד זה החזיק צה"ל ב־1,600 קמ"ר ממערב לתעלת סואץ, וצבא מצַרים 

החזיק ב־1,200 קמ"ר במזרח הגדה של תעלת סואץ. לאחר שנשאו ונתנו שני הצדדים 

הסתיים העניין בחתימת ההסכם ב־28 בינואר 1974. בחזית הסורים נחתם הסכם 

הפרדת כוחות ביוני 1974, כפי שיתואר בהמשך שער זה.

אות מלחמת יום הכיפורים
המקור: אתר משרד הבטחון – אותות המערכה.
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מלקחי מלחמת יום הכיפורים בִחי"ק

על לקחי מלחמת יום הכיפורים בִחי"ק כתב אל"ם יוסף ברנע כלהלן:

ככלל, ניתן לומר כי חיל הקשר והאלקטרוניקה עמד במשימותיו וסיפק את יכולת השליטה 

והפיקוד של כל ׂשדרת המפקדים מהרמטכ"ל ועד מפקד הפלוגה. מאידך גיסא, חיל הקשר 

הפיק עשרות רבות של לקחי מלחמה, למיטב זיכרוני כ־180. כמובן, לא כאן המקום 

לעסוק בכך, אך שלושה לקחים ֶמרכזיים אביא כאן. ממסמכי צבא מצַרים שהגיעו לידנו 

עלה בבירור שיכולת ההאזנה לִרשתות הקשר של כוחותינו ויכולת החסימה של רשתות 

פיקוד ורשתות סיוע מטעמם מוטמעים בדרג הלוחם המצרי כחלק מדוקטרינת לחימה 

סובייטית סדורה ומובנית. המצרים קיימו ִשגרת האזנה לכוחות צה"ל בסיני לפחות משנת 

1971. למדו את כינויי היחידות, את ַדרגי הפיקוד, את מיקום היחידות; בקיצור הכירו 

את האויב העומד לפניהם הרבה לפני פרוץ המלחמה.

ההנחה שהפגיעה הקטלנית באלוף אלברט מנדלר הייתה תוצאה של האזנה מצרית 

לרשת הפיקוד של אוגדת "סיני" – אין מקום להלין עליה לאחר מעשה. עוצמת הקרבות, 

שחיקת הכוחות וציוּותי כוחות תוך כדי קרב תנועה חייבו תקשורת מהירה, וכזו לא 

הייתה ברמת מימוש בשימוש בִמלקֹוד או בכל אמצעי ְיָדני אחר. העיד על כך משדה הקרב 

ישירות רס"ן שלמה וקס, ק' הקשר של חטיבת ה"מחץ", ראו לעיל. בשל כך עלה צורך 

חריף בהצפנה, תוך שימוש בציוד אלקטרוני ברמת השדה.

מצב זה העלה לקח ֶמרכזי ומייד נדון בו. נושא ביְטחון הקשר עלה בהרחבה גם בוועדת 

אגרנט בעדותו של שלמה ענבר. השאלה הראשונה ששאלה הוועדה את שלמה ענבר )חיים 

לסקוב, עמוד 2 בפרוטוקול( נגעה לביטחון הקשר במלחמה. כמעט מחצית מעדותו של 

שלמה ענבר יוחדה להסבר לוועדה על שנעשה לפני המלחמה בתחום אמצעי ביְטחון הקשר 

ופיתוח אמצעים חדשים הנעשה עתה בזמן אמת. מתוך פרוטוקול הוועדה ישיבה צ"ו 19 

בפברואר 1974, עמודים 18-2 בגרסה המצונזרת.398

398 משהב"ט־ארכיון צה"ל, דוח ועדת אגרנט, 18-2.



דף מיומן האזנה מצרי לרשת אוגדה של צה"ל, שנמצא בבסיס מצרי.
מהאוסף הפרטי של יוסף ברנע ומרשומות שלל.



דף מתורגם מיומן האזנה מצרי לרשתות צה"ל, שנמצא בבסיס מצרי
המקור: מהאוסף הפרטי של יוסף ברנע.



470

100 שנות קשר – שער ו

נושא שני שעלה בעת הפקת הלקחים בחיל לאחר המלחמה היה התארגנות צבא מצַרים 

לשימוש בלוחמה אלקטרונית בשדה הקרב. ידענו על כך גם לפני המלחמה אך לא היינו 

מודעים די הצורך לרמת הטמעת הנושא בִצבאות מצַרים וסוריה. להלן מסמך מתורגם 

שנפל בידי כוחותינו בגזרה הדרומית, כלומר המצרית, המסביר את תורת הלחימה של 

הל"א המצרי, המבוסס על של הסובייטים.399 בדבר פירוט המסמך המתורגם, ראו בסוף 

פרק הלוחמה האלקטרונית בשער זה.

לאור המסמך שנפל לידנו עלה צורך דחוף לבנות את תורת הלוחמה האלקטרונית בדרג 

הפיקוד הצה"לי ותורת הלחימה שלו. אלו הביאו לשלושה לקחי תפעול בצה"ל או בחיל:

הלקח הראשון היה להגביר את הרגישות ולייחד משאבים לכל נושא ההצפנה   •
וההסתרה לדרג הטקטי והאסטרטגי, ֵמֵעבר למה שהיו בידי הַחִיל לפני המלחמה. 

מכאן נפתחה הדרך לפיתוח האדיר של הסתרה והצפנת מכונה, הצפנת דיבור 

ִספרתית )דיגיטלית(, בחיל הקשר והאלקטרוניקה – ענף ַמָס"ד.

הלקח השני היה להכיר בחשיבותו של נשק הלוחמה האלקטרונית הן שלנו והן   •
של האויב, לניהול המערכה בשדה הקרב. העולה מכך שיש להשקיע משאבים 

בהכשרת כוח אדם ובציוד.

הלקח השלישי היה הצורך בשליטת המטכ"ל או הרמטכ"ל במהלכי המלחמה.   •
כדי לשחרר את אלוף הפיקוד לניהול המלחמה ברמה האסטרטגית, הוקם דרג 

טקטי חדש – הַגִיס )המקביל לארמייה בצבאות זרים(.

קודם שנספר את סיפור הלקח על הסתרה ועל הצפנה אחר מלחמת יום הכיפורים, 

הינה סיפור היסטורי קצרצר בנושא ההצפנה וההסתרה.

נושא ההצפנה הוא עתיק יומין, אך מעניין הוא סיפור מכונת ההצפנה הגרמנית במלחמת 

העולם השנייה – ה"ֵאִניגָמה" )חידה ביוונית(, שגם ִחי"ק קשור בו. צבא גרמניה פיתח 

מכונת הצפנה, 40 שנה לפני מלחמת יום הכיפורים, ובעלות הברית התקשו לפצח את 

ההצפנה, ומשהצליחו עלה בידן לפענח ברוב המלחמה מספר גדול של הודעות מוצפנות. 

האניגמה שירתה את כל זרועות הצבא הגרמני ביבשה, בים ובאוויר. הֵאניגמה של חיל 

הים הגרמני הייתה המשוכללת ביותר והמסוכנות ביותר מבחינת בריטניה מאחר ששירתה 

את צי הצוללות הגרמני שהטיל מצור ימי על בריטניה.

הקושי הזה השאיר את בעלות הברית בעיוורון מודיעני. תרומת הֵאִניגָמה להצלחת 

גרמניה בשנות המלחמה הראשונות הייתה גדולה מאוד. אך זו הייתה חרב פיפיות. הגרמנים 

תו"ל מצרים )עברית( שליטה וקשר ברמת הארמייה )גיס(.  399

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%A0%D7%94
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היו משוכנעים שהאניגמה אינה בת פיענוח, וחומר רגיש ביותר על מהלכי מלחמה מתוכננים 

עברו ברשת המוצפנת. בשנת 1942 הצליח צוות בריטי שבראשו עמד ָאָלן טיּוִרינג לפצח 

את מכונת ההצפנה – וכך הציל את בריטניה מהמצור הימי. הבריטים העבירו לרוסיה 

מידע, שפוענח מקליטת תשדורות מוצפנות על ידי האניגמה, על הקרב המתוכנן על ידי 

הגרמנים בקרב על "בליטת קּורסק" וִאפשרו לה להתכונן לקרב.

גם ִחי"ק רכש כמה מכונות כאלו אך מסיבות שונות לא הכניסן לשימוש. חיל הקשר 

והאלקטרוניקה פנה לפתח יכולות הצפנה "תוצרת בית" – סיפור ענף ַמָס"ד שיסופר.

מכונת הצפנה "ֵאִניגָמה" בעלת מקלדת בעברית
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.

בניין הכוח לאור לקחי מלחמת יום הכיפורים

השינויים ובניין הכוח בחיל הקשר

יישום לקחי מלחמת יום הכיפורים ניכר גם במבנה הארגוני של ִמפקדת הַקשָר"ר, 

כפי שניתן להבחין בין זו שלפני המלחמה )הַקשָר"ר משה ִגדרון( לבין זו שלאחריה 

)הַקשָר"ר שלמה ענבר(.

השינויים העיקריים בִמפקדת החיל שחלו מאז 1972 ולאור לקחי מלחמת יום הכיפורים 

מוצגים בעץ המבנה החדש:

הענפים שהיו בִמפקדת הַקשָר"ר נעשו מחלקות.  •
במקום גדוד ל"א הוקם ֶמרכז הל"א, ובו ארבעה גדודי ל"א.  •

נושא הצפנה החבוי בענף הַמחשבים היה ליחידה עצמאית ברמת מחלקה.  •
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הוקמה מחלקה חדשה בִמפקדת הַקשָר"ר – מחלקת התכנון ארוך־הטווח )ָתָא"ט(.  •
קצין הקשר הפיקודי ששימש לפני מלחמת יום הכיפורים הן קצין מטה בפיקוד   •
והן מפקד גדוד הקשר הפיקודי – הפך למפקד הקשר הפיקודי )ַמקַש"ּפ( בדרגת 

אל"ם, ומּונה מג"ד לגדוד הקשר הפיקודי בכפיפות לַמקַש"ּפ.
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 ִמבנה ָמַקשָר"ר בשנים 1975-1972 כשהַקשָר"ר הוא שלמה ענבר.

גדוד הל"א הפך לֶמרכז הל"א במרץ 1974.
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.
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פרק זה מתאר את התפתחות הלוחמה האלקטרונית בצה"ל מתרגיל "עוז" שהיה 

בשנת 1972 )כנקודת ִמפנה שהוצג בתחילת שער זה(, את דרך ההכנות ואת הפעילות 

של כוחות הלוחמה האלקטרונית של חיל הקשר במלחמת יום הכיפורים. כן מתוארים 

בפרק הלקחים )כולל לימוד ל"א אויב(, הכתיבה והביסוס של התורה והקמת מסגרות 

ארגוניות הכוללת את ֶמרכז הלוחמה האלקטרונית.

הלוחמה האלקטרונית בזירה הצפונית – לקחי קצין הֲאַג"ם של ָּפָצ"ן
לאחר שנים, התקיימה פגישה בין אלוף אורי שמחוני שהיה קצין הֲאַג"ם של פיקוד 

הצפון במלחמת יום הכיפורים לאל"ם יוסף ברנע,400 שהיה מפקד גדוד הל"א, ובפועל 

אחראי במלחמה להפעלת הל"א בשתי החזיתות.

ברנע: מה אתה יכול לספר לי, אורי, על כניסת פיקוד הצפון למלחמת יום הכיפורים ועל 

שילוב הלוחמה האלקטרונית בה, בשפתך ובזמנך?

אורי: אני אורי שמחוני יושב כאן איתך, יוסי. הייתי קצין הֲאַג"ם בפיקוד הצפון במלחמת 

יום הכיפורים. הייתה החלטה להקים ַחָּפ"ק פיקודי מספר חודשים לפני המלחמה... הבנתנו 

בלוחמה אלקטרונית אז הייתה אפסית. ידענו שיש דברים כאלה, אך מעולם לא השתמשנו 

בל"א ולא הפעלנו אותה, לא במלחמת ששת הימים ולא לפני כן במלחמות קודמות. ביום 

שישי בצוהריים עלה בהוראת "חקה" ]מפקד פיקוד הצפון, אלוף חופי[, ַחָּפ"ק פיקודי 

מצומצם לַנַפח... בשעות הצוהריים הגיע יוסי ברנע )לַנַפח(, הציג את עצמו שהוא איש 

הלוחמה האלקטרונית, ומדרך הטבע עבד בעיקר עם ק' המודיעין ועם ק' הקשר הפיקודי.

אני עצמי לא הבנתי הרבה מה נוכל או לא נוכל לקבל מהממד הזה, שהיה ממד חדש 

עבורי. אבל הבנתי את זה יותר טוב כשהתחילה המלחמה. 

לפנות בוקר דילגתי אחרון והתמקמתי בִמפקדה הקדמית של ָּפָצ"ן... 

קטעים מריאיון עם האלוף אורי שמחוני שראיין אל"ם יוסף ברנע ב־4 במרץ 2019 על ימי המלחמה   400

בחזית סוריה מנקודת ראותו של קצין ֲאַג"ם פיקוד הצפון. הריאיון התקיים במיוחד לכתיבת ספר 

זה. )הרשום בסוגריים מרובעים הוא הבהרות המראיין.(
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שיתוף הפעולה עם הל"א היה מצוין. ישבנו במבנה גדול אחד, ומי שלא היה לו מקום 

באולם – ישב בחדר ֵמֵעבר לקיר כמו גורמי סיוע האש. אבל כולם ישבו יחד ברציפות, 

וכך הייתה העברת המידע שוטפת, והערכת המצב התקיימה כל הזמן. בראש השולחן 

ישב אלוף הפיקוד, ומסביבו – אנשי המודיעין, הארטילריה, חה"א, הל"א, כולם מסביב 

לשולחן. פתקים זרמו פנימה והוראות יצאו לכוחות.

ברנע: האם זכור לך, אורי, שמהערב השני לישיבתנו בִמפקדה הקדמית של הפיקוד נכנס 

אלוף הפיקוד לשגרת תכנון סדור של יום הקרב שלמוחרת בחדרו, ישב על המיטה ואנחנו 

סביבו... האם אתה זוכר איפה החל קולו של הל"א להישמע, כחלק מתוכנית הקרב של 

יום המחר?

אורי: לדעתי הל"א, כחלק מהתוכנית, הייתה מערב היום השני של המלחמה. בהתחלה 

הכול עבד על אלתורים... בהתחלה אין סדר בכלום... אחרי היום השני הכול התחיל 

להיכנס לתלם... לאלוף לא הייתה לשכה בימים ההם, היה לו חדר שבו היה יכול לישון. 

בתוכנית הקרב שולבה הלוחמה האלקטרונית, כאן כבר הבנו שזה תורם לנו המון, וצריך 

לשלבה בתוכנית... זה היה צריך להיות משולב עם המודיעין בעיקר... האלוף "חקה" היה 

איש מאוד פתוח... הבין מייד את הממד הזה )הל"א(.

ֶמרכז הבקרה הארצי
על ֶמרכז הבקרה הארצי כתב בן־ציון )"בנצי"( יוסלזון, שבין תפקידיו היה מפקד חדר 

בקרה 2:

ב־6 באוקטובר 1973 אחה"צ גויסתי לשירות חירום בגדוד. מאחר שבשירותי הסדיר כמהנדס 

בנושאים טכניים לא היה לי ניסיון פיקודי ִמבצעי, הוצבתי בחדר ֶמרכז בקרת ָת"ג הצמוד 

לחדר הַמקלטים במחנה היחידה בצריפין. את ֶמרכז הבקרה ניהל סא"ל יעקב מיכאלי 

)"מייק", לשעבר מיכאליס( שגויס אף הוא לשירות חירום בעקבות שירותו הסדיר בעבר 

כמפקד היחידה )לפני כן היה מפקד הגדוד הארצי של חיל הקשר, וכבר בשנת 1956 יזם 

לראשונה ניסוי ל"א בגדוד הקשר הארצי עוד בטרם קמה יחידת ל"א(.

כן עמדו לרשותו כוחות ל"א ניידים שִמפקדת יחידת הל"א כבר שלחה בראשית 

מלחמת יום הכיפורים אל אתרי הפריסה שהוכנו מראש ברחבי הארץ ובחצי האי סיני. 

כמובן, הכוחות הניידים נהיו זמינים בהדרגה רק לאחר שאנשיהם התייצבו לגיוס החירום 

ולאחר ששיירות כלי הרכב )"סיקסים"( הגיעו והתמקמו באתרים. לאחר שהתייצבה 

פעילות ֶמרכז הבקרה, וכל הכוחות נכנסו לִשגרת המלחמה – התחזקה הדרישה לריכוז 
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המידע המצטבר על המשימות השונות כדי להפיק לקחים ִמבצעיים וטכניים לקראת 

עימותים עתידיים צפויים.

מפקד גדוד הל"א סא"ל יוסף ברנע הטיל עליי לאסוף מכל הכוחות, מֶמרכז הבקרה 

שלנו, מבסיסי ההאזנה של ָאָמ"ן ומכל גורמי הִמבצעים שנטלו חלק במלחמה את כרטיסי 

המשימות שבוצעו ואת יומני הִמבצעים ואת טבלאות ריכוז המשימות שהוכנו בכל כוח. 

כן הועמדו לרשותי תרשומות של הקלטות תקשורות אויב שנחסמו במשימות נבחרות, 

ודּוחות חקירת שבויי אויב שבהם הוזכר נושא חסימת הרשתות שלהם.

הניירת שקיבלתי הייתה בהיקף של אלפי כרטיסים ומאות דפים כתובים, רובם 

בכתב יד של הלוחמים איש איש בתנאי הקרב שבו נמצאו. כדי לרכז ולמצוא התאמות 

בין הרישומים מהמקורות השונים, הוקצה לי חדר בגדוד הל"א, ועל דלתו ִהצבתי שלט, 

וזה כותרתה: ָמָעלּו"ם = ֶמרכז עיבוד לקחים ומשימות. התחלתי במלאכה בסוף אוקטובר 

1973, והמשכתי עד מרס 1974. השלמתי דּוח מסכם בגרפים צבעוניים של פעילות וטבלאות 

לפי כל חתך אפשרי: ַנַפח פעילות במשימות ל"א לפי ימים, לפי ִגזרות הלחימה, לפי תחומי 

תדרים, לפי סוגי ִרשתות ה"קורבן" ולפי תפוסת אמצעי השידור בכוחות הל"א.

בחלקים המסכמים של הדּוח נכללו גם מסקנות והמלצות לתפעול משופר של ל"א 

לאור לקחי המערכה. התברר שהדּוח והגרפים שהכנתי הוצגו לפני דרגים בכירים בָמַקשָר"ר 

ובמטכ"ל, ואלה מצאו עניין מיוחד בכך ששיאי הפעילות של הל"א בכל גזרה חפפו במידה 

ממשית לשיאי הקרבות של הכוחות הלוחמים באותם ימי מלחמה.

מגדוד ל"א להקמת ֶמרכז ל"א

בעניין סיכום, מסקנות ולקחים בלוחמה אלקטרונית לנוכח מלחמת מלחמת יום 

הכיפורים כתב להלן אל"ם יוסף ברנע:

מה עשה גדוד הל"א במלחמה? כמובן, חסם את ִרשתות קשר של האויב, אך גם ִארגן 

חתונה וגם עסק בפעילות ָנָל"א.

רשתות שנחסמו בזירה הצפונית ובזירת סיני

בתרשים הבא מוצגים אירועים ֶמרכזיים בקרבות והיקף הפעלת הלוחמה האלקטרונית 

על ידי כוחותינו. החסימות בוצעו משלושה המקורות:

מאמצעים ניידים; מאמצעים נייחים; מאמצעים מוטסים.

לראשונה הופעל בצה"ל במלחמת יום הכיפורים דגם של מכשיר פעיל למניעת חסימת 

אויב על רשת פיקוד הדרום ב"ֹדבָלה" – פרי פיתוח הצוות שבראשו עמד אל"ם אורי ורד.
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ב־8 באוקטובר 1973 התחוללה בזירת הגולן התקפת הנגד הראשונה של אוגדה בפיקודו 

של אלוף מוסה פלד. אירוע זה התלכד עם שיא פעילות הל"א בָתָג"ם צפון ביום זה.

המקור: מהאוסף הפרטי של יוסף ברנע.

ניתן לראות כי קיימת פעילות שיא של ל"א בימים 11-10 באוקטובר 1973. בדיקת 

מהלכי הצבא בשטח מבהירה כי בימים אלו התנהלו בדרום קרבות ארטילריה כבדים 

וב־11 בחודש נערך קרב של חטיבת שריון 15 בין טנקי ִטי־62 מצריים עם כוחות צה"ל, 

ובהתאם נראית פעילות שיא בָתָג"ם דרום ביום זה.

ב־17 באוקטובר 1973 התקיים שיא פעילות בחסימות ָתָג"ם בזירת סיני. כזכור ביום 

זה התנהל קרב השריון בשריון הגדול בין צה"ל לבין חטיבת השריון 25 של המצרים, ובו 

הושמדו 75 טנקי ִטי־62 מצרים.

הקמת ֶמרכז הלוחמה האלקטרונית

מלחמת יום הכיפורים ִטלטלה, בין היתר, את כל המערכת הצבאית, את צה"ל, ובו גם 

את חיל הקשר והאלקטרוניקה. ַאחד הלקחים המובהקים בחיל היה הקמת מסגרת 

חדשה בחיל הקשר והאלקטרוניקה, והוא נקרא ֶמרכז הלוחמה האלקטרונית )ֶמרכז ל"א(, 

במקום גדוד ל"א. הֶמרכז כלל לראשונה את האחריות הֵחילית לפיתוח תורה ואמצעים 

גם ללוחמה אלקטרונית וגם את התורה והאמצעים להתגוננות מפני ל"א האויב, ָנָל"א 

)נגד־לוחמה אלקטרונית(.



"צו ארגון לֶמרכז אלקטרוני", 6 במרץ 1974
המקור: באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון; תיק 380-1313/2002
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ִמרשם ִמבנה הֶמרכז האלקטרוני
המקור: באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון; תיק 380-1313/2002

חלק מן הלקחים יושמו בתוך כמה שנים מתום המלחמה. הרי כמה לקחים בולטים 

שהופקו ממלחמה קשה זו בתחום הל"א והָנָל"א:

בתחום הארגון הוקם הֶמרכז, כאמור לעיל.  •
בתחום הפיקוד הוקמו גדודי לוחמה אלקטרונית במסגרת הֶמרכז, גדוד לכל   •
פיקוד מרחבי. לכל פיקוד מונה מפקד ל"א פיקודי )ַמלַא"ּפ(, כחלק קבוע ממטה 

הפיקוד, ַמלַא"ּפ צפון – סא"ל שחר שלום, ַמלַא"ּפ דרום – גרשון גולן ַמלַא"ּפ 

ֶמרכז – משה רונן; זו הייתה קבוצת הַמלַא"ּפים הראשונה.

פותחו והותקנו אמצעי ל"א בַנגָמ"שים לשם קירוב האמצעים לקו החזית ושופרה   •
ניידותם ויעילותם במחלקות טקטיות.

הורדו קציני ל"א לדרג האוגדה ומפקדי ל"א – לפיקודים המרחביים.  •
מוסדו, אורגנו ואומנו צוותי עבודה ונוֳהלי עבודה משותפים עם ָאָמ"ן.  •

נלמדו ותורגלו שיטות ָנָל"א בכל בסיסי ההדרכה של צה"ל.  •
פותחו שיטות, טכניקות, תרגולות ואמצעים לזיהוי חסימה שמפעיל האויב על   •

רשת כוחותינו.
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הוקם מוצב ל"א קבוע בצפון.  •
הייתה השתתפות בפיתוח מכשיר קשר חדש לצה"ל, בהיבט הָנָל"א.  •

תהליך התחקור והפקת הלקחים היה מהיר מאוד ועצים )אינטנסיבי(.

מועד הקמת ֶמרכז הל"א נקּבע ל־15 בפברואר 1974, וצו ההקמה הופץ ב־6-5 במרץ 

1974. חמישה חודשים ְּבִדיוק מיום פרוץ המלחמה וכארבעה חודשים לפני הסכם הפרדת 

הכוחות עם המצרים.

פיתוח טכנולוגיות חדישות

מסקנות רבות ממלחמת יום הכיפורים הניבו רעיונות לפתח אמצעי חסימה חדשים, שלא 

היו עד אז, למיטב ידיעתנו, גם לא בִצבאות העולם. מהם הגיעו לָשָלב של מימוש בשנים 

הבאות, ומהם שקעו בתהום הנשייה )כמיזמי ֶחברות ֶהזֵנק ]start-up[ רבים כעבור 45 

שנים(. את העיקריים שבהם נסקור להלן.

מיזם תקשורת חדש

מיזם )פרויקט( תקשורת חדש החל בִחי"ק במחצית השנייה של שנות ה־70 של המאה 

העשרים. כאמור, אחריות הָנָל"א בִחי"ק באותן שנים הייתה לֶמרכז הל"א, ולכן נדרשתי 

לתת את המלצותיי בתחום הָנָל"א למיזם. אחת התעשיות הביטחוניות התבקשה לחקור 

בנידון ולהגיש המלצה מנומקת. במקום זאת קיבלנו בדיון במחלקת ָתָא"ט אצל ראש 

המיזם סא"ל חיים לוי מהתעשייה רק סקירה השוואתית לשיטות, ללא המלצה. ֶחברת 

"תדיראן" שפיתחה עבורנו את הטכנולוגיה, הצליחה לעמוד באתגר הקשה. בנושא זה 

חיל הקשר ו"תדיראן" היו לא רק החלוצים, אלא גם מן הבודדים בעולם שהצליחו בכך.
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אמצֵעי לוחמה אלקטרונית וָנָל"א כוחותינו – פיתוח ויישום
על אמצֵעי לוחמה אלקטרונית וָנָל"א של כוחותינו כתב אל"ם אורי ורד כלהלן:

במלחמת יום הכיפורים בבוקר, הוזעקתי ליחידה. מינויי היה מפקד מערכת החסימה 

בֶמרכז השידור ובחדר הבקרה השולט בו מרחוק.

אולם בֶמרכז השידור.
המקור: מהאוסף הפרטי של אורי ורד.

זכות מיוחדת נפלה בחלקי שבעת מלחמת יום הכיפורים הפעלתי את המערכת, 

שפיתחתי בעת רגיעה, ופיקדתי על הפעלתה. המלחמה פרצה בשעה 14:00. כל שהיה 

לעשות הוא לאייש את הֲעָמדות בחדר בקרה קדמי )ַחָּב"ק( ולהרים את המתג בֶמרכז 

השידור ל־On. כבר 5 דקות אחרי פרוץ המלחמה, ב־14:05, כולם היו בֲעָמדות ומוכנים 

להפעלה. שלוש משימות החסימה הראשונות שקיבלנו היו לִרשתות האויב, והן יצאו 

לאוויר ב־14:30. מטרת המערכת הייתה לחסום רשתות אסטרטגיות. אחת המשימות 

שקיבלנו ב־9 באוקטובר 1973 בשעה 00:40 – לסייע לחיל הים.

תוך כדי המלחמה נתקלנו בצורך לחסום תקשורת ִספרתית בלי כל ידע מודיעיני 

 On-Off( מוקדם. אף שהִאפנון הִספרתי היה משהו פשטני ביותר, ִמפתּוַח של ַגע־תֹוק

Keying( – לא היה לנו באותה עת שום אמצעי מוכן לחסום זאת.

קנינו מייד בחנות לצורכי אלקטרוניקה ִממסרים זעירים בגודל של טרנזיסטור, ובנינו 

מענה בענף הטכני, שלחנו אותו לשטח והוא הופעל במלחמה. זו הייתה דוגמה להיערכות 

לפתרון טכנולוגי וִמבצעי בזמן אמיתי במלחמה. עוד טרם שככו הקרבות, נשלחתי עם 
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הטכנאי אליהו לוויתן לרמת הגולן להביא מכשירי שלל ליחידה, ופירקנו כמה מכשירים 

והבאנו אותם למעבדה כדי לבדוק את יעילות החוסמים שלנו.

מימין, רס"ר רחמים, ומשמאלו – סרן אורי ורד במלחמת יום הכיפורים.
המקור: מהאוסף הפרטי של אורי ורד.

ָנָל"א

אחריות הָנָל"א )נגד־לוחמה אלקטרונית( בִחי"ק הייתה כמובן בגדוד ל"א, שכן זה המקום 

שבו ידעו איזו הפתעה אנחנו מתכננים לאויב. ובדבר הידיעה שגם האויב מתכנן לנו "הפתעה" 

כזו, איך היא תיראה ומה צפוי לנו. לכן הוטל על היחידה לפתח מענה נגד ל"א של האויב 

ולהטמיע ידע, שיטות ותרגולות בקרב כוחות צה"ל כדי לחמוק מחסימות האויב. לצורך 

זה חוברו מסמכים, נכתבו מערכי שיעור והועברו הדרכות במגוון פתרונות הָנָל"א לקציני 

קשר, לאלחוטנים ולקשרים. לשם כך הסתובבתי ברחבי הארץ כדי להעביר השתלמויות 

ָנָל"א ביחידות רבות, בעיקר בדרג האוגדה, הַגִיס והפיקוד.

ַאחד הנושאים החשובים בהדרכות הָנָל"א למפעילי הציוד היה כיצד לזהות חסימה.

בהדרכות הָנָל"א הרגשתי שאין זה די. למרות כל ההדרכות ביחידות היה חשש כבד שאין 

בכך כדי שיהיה צה"ל מוכן לחסימה, ותרגיל "עוז" הוכיח זאת.

ַאחד הלקחים מהתרגיל היה להקים את מדור ָנָל"א ביחידה )מדור התגוננות(. בשנת 

1972 הקמתי את מדור ָנָל"א, ועמדתי בראשו שלוש שנים. לימים, כשהוקם ֶמרכז הל"א 

בראשית 1974, היה כמובן צורך להגדיר ב"צו ההקמה" את תחומי האחריות של היחידה 
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החדשה בצה"ל. מן הנושאים שעלו על הפרק נשאלה שאלה אם תישאר האחריות לָנָל"א 

בֶמרכז או תעבור לענפים הטכניים בָמַקשָר"ר – כל ענף בתחום עיסוקו. ביקשתי מאל"ם 

יוסף ברנע שהיה המקים ומפקד הֶמרכז הראשון, שיפעל להשאיר את אחריות הָנָל"א בידי 

הֶמרכז. הוא הבטיח לי שידאג לכך, ואומנם כך נעשה, האחריות לָנָל"א נשארה בֶמרכז.

פיתוח טכנולוגיית נגד־לוחמה אלקטרונית )ָנָל"א(

בשנת 1961 התגייסתי לצה"ל ועברתי קורס אלחוטנים. במלחמת ששת הימים הייתי 

אלחוטן הרמטכ"ל, רב־אלוף יצחק רבין. הייתי "אלחוטן מוטס": לרמטכ"ל היה מסוק 

שהיה בכוננות בשדה דב כדי להסיעו ממקום למקום במהירות, לפי צרכיו. כך נזדמן לי 

להיות עם הרמטכ"ל בכל החזיתות: בסיני, ביהודה ושומרון וברמת הגולן. בסוף 1968, 

עם סיום חוק לימודיי בטכניון בהנדסת חשמל מטעם צה"ל, התלבטתי לאיזו יחידה בחיל 

הקשר אבקש להיות מוצב. חברי ללימודים רמי בר לוי סיפר לי שהוא שירת ביחידה 

סודית ביותר.

השיחה עם רמי שינתה את חיי והחלטתי שבתפקידי כמהנדס בִחי"ק, אני חייב לקבל 

עליי את המשימה של פיתוח פתרון טכני נגד החסימה. מבוקשי ניתן לי וב־1968 הוצבתי 

ליחידה. כמהנדס מו"פ ביחידה. פיתחתי כמה וכמה מערכות חסימה, ובו־זמנית התחלתי 

להתעניין מה עושים בעולם נגד חסימת תקשורת. בהגדרת משימת הפיתוח הבנתי כי 

הדרישה העיקרית שהצבתי לעצמי הייתה שלא יידרש לבצע במכשיר הקשר התאמה 

כלשהי, ולו הזעירה ביותר!

בשנת 1971 ביקשתי ממפקדי, הרע"ן הטכני, סא"ל אגון רון, אישור לפתח טכנולוגיית 

ָנָל"א, כלומר להקצות לכך מזמני )במקום לנושאים אחרים שעליהם הייתי מופקד(, וכמובן 

ביקשתי לקבל הנדסאי ותקציב לחומרים. בתחילה נתקלתי בסירוב, בעיקר משום שסא"ל 

אגון חזר ממפגש עם האמריקאים, ובו הם סיפרו לו שהם עובדים כבר שנים הרבה על 

משהו דומה, ואינם מצליחים להגיע לרמה של מכשיר ִמבצעי. סיכמתי עם אגון שאבנה 

דגם המשתמש רק בציוד מעבדתי, אחרי שעות העבודה הרגילות וללא תקציב. אם אצליח 

להוכיח את משפט הקיום, הוא יאשר לי את המיזם.

בָשָלב זה "גייסתי" את רס"ל ברוך מזור שעבד אצל רס"ר קיץ לעבוד איתי בערבים. 

איש לא הבין בענף במה אנחנו עוסקים. הניסוי הראשון היה מוצלח, ובכך הוכחתי את 

משפט הקיום של ההמצאה. אגון עמד בדברתו, ולאחר ההדגמה קיבלתי ממנו אישור 

לפתח את המכשיר. ואז פרצה מלחמת יום הכיפורים.

הזדרזנו לשלוח קצין מהיחידה, יוסי לינדה, ובידו הדגם שפיתחנו, לַחָּפ"ק פיקוד 

הדרום באּום ַחִשיַּבה שבסיני. המכשיר חוּבר לרשת הקשר של אלוף הפיקוד, שמואל 

גורודיש. בהמשך חיפשנו דרכים להקל עוד יותר על המשתמש. חיפשנו פתרון למכשיר 
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אוטומטי לגמרי, כך שכל שיצטרך המפעיל לעשות הוא ללחוץ פעם אחת על כפתור. לפיתוח 

האוטומטי, כבר נדרש צוות פיתוח גדול. נוסף על ברוך מזור הצטרפו אליי מוריס בן זקן 

ויעקב פשטיצקי.

לימים, בשנת 1976 זכה הצוות המפתח בפרס ביְטחון ישראל, ואלה אנשי הצוות:

סא"ל אגון רון – ראש הענף הטכני.  •
רס"ן אורי ורד – רמ"ד ָנָל"א, הממציא וראש צוות הפיתוח.  •

סרן מוריס בן זקן – מהנדס פיתוח.  •
רס"ל ברוך מזור – הנְדסאי פיתוח.  •

רס"ל יעקב פשטיצקי – הנְדסאי פיתוח.  •
בד בבד הזמין חיל הקשר באמצע שנות ה־70 פיתוח של שתי טכנולוגיות ָנָל"א האחרות 

בתעשייה.

בתמונה למטה אני מדגים ומסביר את עקרון הפעולה של המכשיר לשר הביטחון דאז, 

שמעון פרס. ההסבר נמחק בצילום בגלל הסיווג, ובמקומו מופיע לוח לבן.

רס"ן אורי ורד מסביר לשר הביטחון, שמעון פרס, על המכשיר החוסם.
המקור: מהאוסף הפרטי של אורי ורד; צילים ואישר – לע"מ.
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אורי ורד )במשקפיים( מקבל את פרס ביְטחון ישראל מהנשיא אפרים קציר 

)לוחץ את ידו(. מימין לשמאל, נשיא המדינה – אפרים קציר; שר הביטחון 

– שמעון פרס; חבר ועדת הפרס – האלוף ישראל טל; יו"ר הוועדה – 

האלוף דן טולקובסקי.
המקור: מהאוסף הפרטי של אורי ורד; צילם ואישר – לע"מ.

מיזמים נבחרים בתחום הל"א

יכולת החסימה הוגבלה תמיד בגובה האנטנה, ולכן השתמשנו באנטנות על תרנים. כאחד 

הלקחים ממלחמת יום הכיפורים חיפשנו פתרונות אחרים. הרעיון הֶמרכזי היה לפתח 

חוסמים זעירים וקלי משקל, לקרב אותם באמצעים שונים למקומות האויב. הפיתוח 

כלל הן את אמצעי החסימה קלי משקל והן אמצעי הובלה או שיגור לקרבת מקום האויב. 

בפיתוח שותפו תעשיות אזרחיות בארץ, כגון "תדיראן" ו"סולתם", אך ניסינו גם להבין 

מה נעשה בתחום זה גם בחו"ל. נושאים אלו השתיקה יפה להם גם היום!

מיזם "יחידת ל"א טקטית"

מיזם הלוחמה האלקטרונית הטקטי "יחידת ל"א טקטית" החל בשנת 1977 כתוצר של 

הפקת הלקחים ממלחמת יום הכיפורים בשנים 1974/5. הדיונים בדבר גיבוש הלקח של 



לוחמה אלקטרונית )ל"א(

485

הפעלת ל"א בדרג האוגדה – היו בהם שינוי מהותי בתפיסת הלוחמה האלקטרונית בצה"ל 

וארכו כשנתיים. הפיתוח במעבדה בֶמרכז ל"א ארך כשלוש שנים, והִמפרט שגובש יצא 

למכרז בתעשייה המקומית. הֶחברה שזכתה בשנת 1980 במכרז לפיתוח מערכת "יחידת 

ל"א טקטית" הייתה חברת "תדיראן". בראש מיזם הפיתוח ב"תדיראן" עמד דוד ניצן. 

פיתוח הדגם הראשון ארך שנים מספר. רס"ן דוד ניצן היה קצין הל"א האוגדתי של עוצבת 

"האש" במלחמת ֶשֶל"ג )1982( והביא את ניסיונו הצבאי כקצין ל"א אל שולחן הפיתוח 

של "יחידת ל"א טקטית" ב"תדיראן". שילוב מוצלח בין הצורך הִמבצעי של חיל הקשר 

והאלקטרוניקה לבין מימושו בתעשייה הישראלית.

האלוף יאיר גולן מספר:401

מלחמת יום הכיפורים הייתה טראומה קשה לילד בן 11 וחצי. גרשון, האב, התייצב אצל 

יוסף )"יוסקה"( ברנע, מג"ד הל"א וביקש כוח לרדת דרומה. אבא חזר עם "שיער לבן" 

אחרי חודש וסיפר סיפורים מאוד קשים ונוראיים, ובעיקר על המבוכה בפיקוד העליון.

עוד הוסיף יאיר שהאב אל"ם גרשון גולן היה בין האנשים שחשבו כי חייבים למצוא 

פתרונות לאנטנות חכמות שלא יישברו ושלא ייראו, וזוהי אנטנת "חלמאי".

שיחה עם אלוף )במילואים( יאיר גולן, 18 ביולי 2019, במשרדו ביהוד. אביו גרשון גולן היה סגן   401

הַקשָר"ר בדרגת אל"ם ואימו אוקה הייתה אלחוטנית־ַצָּפ"נית שזכרה מורס בצורה מעולה. הקשר 

במשפחת גולן הוא הקשר.
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ַתרגום חלק מתורת הל"א והנל"א המצרית המבוססת על התורה הסובייטית402

מהאוסף הפרטי של יוסף ברנע.  402
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על המהפך מדיבור ַתקִּביִלי )אנלוגי( לדיבור ִספרתי )דיגיטלי( כתב אל"ם אברהם גרנית.

הערה: בגלל רגישות ביְטחון המידע מובא להלן תקציר של הפרק.

רקע

הצורך בתקשורת דיבור מוצפנת ברמה גבוהה עבור צה"ל ועבור מערכת הביטחון היה 

כל הזמן על סדר היום של חיל הקשר והאלקטרוניקה. הפתרון הוביל להצפנת אפיקי 

הדיבור ברמה הטקטית דרך מכשירי ִוי־ָאר־ִסי – על כל פלטפורמה ניידת, מוטסת ומושטת 

בצה"ל. העדיפות הִמבצעית הנוספת הייתה לפתח הצפנה לציוד ריבוב אפיקי רדיו־טלפון 

)ָרָד"ט( לרמת החטיבה ומעלה. כדי להבטיח את חוזק ההצפנה במערכות למיניהן, היינו 

זקוקים לקלוט אוכלוסייה חדשה של אקדמאים שלא הייתה כלל בחיל הקשר עד אז: 

מתמטיקאים, ואלה ישקיעו בפיתוח מנגנוני הצפנה )קריפטולוגיה(, ילוו את מערכותיה 

ויפתחו את התורה המלווה את הנושא הרגיש הזה.

ב"רפאל", בטכניון וגם בתעשייה האלקטרונית בארץ לא נמצא גורם שעסק בנושאי 

הַמפתח הרגישים המפורטים לעיל, ולא היה בארץ כל ידע שהיה יכול לתרום ולעזור לנו 

בראשית הדרך בתחום זה. רק בידי המעצמות הגדולות, שהשקיעו משאבים רבים היו 

הידע והפתרון. על בסיס הדרישות שצוינו לעיל, הוקם בענף הַמחשבים בראשותו של סא"ל 

)לימים אל"ם( זאב מילוא מדור, ובו התחילו ללמוד את נושא הצפנת הדיבור ולעסוק בו 

לפי סדר העדיפויות שנקבע.

מדור זה בראשותו של רס"ן )לימים אל"ם( אברהם גרנית היה מבוסס על קבוצה שרכשה 

ניסיון רב בטכנולוגיה ִספרתית, בהיותה אחראית לפיתוח חומרה ותכלול )אינטגרציה( 

של מחשב המזון עבור מערך האספקה בצה"ל. המדור, שהתחיל את פעילותו לשם הצפנת 

הדיבור בשנת 1969, היו בו שבעה מהנדסים וטכנאים ופעל באופן לא מתוקנן כ"ענף ַמָס"ד 

בדרך" עד שהוקם רשמית בפיקודו של אברהם גרנית, בשנת 1972. בשנת 1976 עמד 

מניינו של הענף על 58 מהנדסים, הנדסאים וטכנאים והיה מהענפים הטכניים הגדולים, 

שפעלו בִמפקדת חיל הקשר והאלקטרוניקה – תוצאה של אחד מלקחי ִחי"ק ממלחמת 

יום הכיפורים.

מבחינת היקף הפיתוח היה הענף ְגדול הענפים הטכניים בִמפקדה בעשור השמיני 

של המאה שחלפה. הבסיס להצלחה היה טמון באיכות כוח האדם שהגיע לשרת בענף 
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החדש, וברצונם של המהנדסים, ההנדסאים והטכנאים המצטרפים להישאר ולשרת 

שירות ארוך בענף ולבנות את התשתית הנחוצה. למזלנו, כוח המשיכה של הענף היה רב 

ביותר. התקשורת הִספרתית הייתה בימים ההם להיט מבוקש בקרב המועמדים להגיע 

לענף החדש בִמפקדה, דבר שהקל מאוד על החיל להשיג את הטובים ביותר.

הייתה לנו דלת פתוחה אצל תא"ל )לימים אלוף( שלמה ענבר, מפקד החיל דאז, כדי 

לבקש גיוס מהנדס או הנדסאי מעולה. ביקורים בטכניון והשתתפות בירידי מהנדסים 

הביאו תוצאות טובות מאוד. אברהם גרנית לימד שלוש שנים )באישור( בבית הספר 

להנדסאים "אורט" "סינגלובסקי" והציע לתלמידיו המצטיינים לבצע את מיזם הגמר 

בענף ולהתחייב לשרת שנים נוספות בענף. התבקש שם ענף שיבטא את עוצמת הזינוק 

של החיל לתחום הדיבור הִספרתי. אברהם גרנית הניח על שולחנו של מפקד החיל דאז, 

שלמה ענבר, את השם ַמָס"ד: מערכות הסתרת דיבור או מערכות סתר דיבור )משהו עם 

ניחוח תנ"כי בהקשר לפסוק בשיר השירים ב, יד: "יונתי בחגווי הסלע בסתר המדרגה...

השמיעיני את קולך כי קולך ערב". מפקד החיל בחר את ראשי התיבות מערכות הסתרת 

דיבור עבור ַמָס"ד כשם הענף הצעיר )"ה' בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה", משלי 

ג, יט(. המילה הסתרה הועדפה מן המילה הצפנה )שיועדה אז לנתונים( גם כדי לבטא 

ייחודיות להצפנת הדיבור.

הקמת ענף ַמָס"ד התבססה על ארבעה מדורים ועל צוות בנייה והרכבה בראשות 

אע"צ אהרון קליינמן, ואלה הם:

מדור 1 – בראשותו של סרן אליעזר רק ומחליפו סרן ישראל פרידר )לימים ד"ר   •
במנהל עסקים־אסטרטגיה עסקית(.

מדור 2 – בראשותו של רס"ן אילן גל ומחליפו רס"ן ראובן רגב )לימים ד"ר   •
לתקשורת(.

מדור 3 – בראשותו של סרן אהוד אלוני.  •
מדור 4 – בראשותה של ראשת המדור הראשונה, סרן )לימים סא"ל( אורה   •
שוהם. מחליפה היה רס"ן מודי סגל, ומחליפו – אע"צ יוסי גרינברג )לימים ד"ר 

למתמטיקה(, שהחזיק בתפקיד זה כאע"צ כארבעים )!( שנה עד שפרש לגמלאות.

ָשַת"ּפ עם ענפי הִמפקדה ועם גורמים אחרים בצה"ל

העבודה המשותפת עם ראש ענף ביְטחון הקשר בח"ק זיגמונט )"זיגי"( מנדל הייתה הדוקה 

ותרמה רבות למיצוי יכולתנו האנושית והפוטנציאל הטכני של הציוד שבאחריות הענף. 

גורמים בצה"ל ובמערכת הביטחון, שזיהו את הצורך להיכנס לתחום הצפנת הדיבור, 

התחילו לפנות לענף ַמָס"ד ולשאול בעצתו. התברר מייד כי יש קשיים רבים. רוב הגופים 

הפונים קיבלו את עמדתנו לאור הניסיון המערכתי והמקצועי שרכשנו.
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אולם היו גופים שניסו לפעול בדרך עצמאית והתוצאה הייתה חשש למהלכים שגויים 

ומסוכנים. אירועים כאלה הובאו לדיון ולטיפול גורמים בכירים. הצעת ענף ַמָס"ד, בתיאום 

עם ענף ביְטחון הקשר שקיבלה עליה ִמפקדת הַקשָר"ר, הייתה להקים ֶמרכז ביטחון קשר 

ממלכתי וסמכותי עבור כל צה"ל ומערכת הביטחון, כמקובל למשל בארה"ב. חלפו כשבע 

שנים עד שהוקם הֶמרכז הזה.

הקמת יחידת התקנה, אחזקה והדרכה לציוד הצפנה

הפעלת כוח האדם של ענף ַמָס"ד לשם אחזקה והדרכה של מערכות ההסתרה הוכרה כלא 

יעילה. לכן הוקמה יחידה מיוחדת בתיאום עם ענף ביְטחון הקשר בראשות סרן משה 

קאופמן. היחידה קיבלה עליה את משימות ההדרכה והאחזקה של מערכות ההסתרה. 

בראשית דרכה הייתה כפופה לענף ַמָס"ד, אולם אח"כ הפכה ליחידה עצמאית.

ציונים לשבח

פעילות ענף ַמָס"ד בתחום הצפנת הדיבור בעשור הראשון לחיי הענף, בשנות השבעים 

והשמונים של המאה העשרים – כללה כניסה לראשונה לעידן התקשורת הִספרתית. 

הפעילות כללה גם הרחבת תורת ביְטחון הקשר וביְטחון המידע, פיתוח בענף הציוד 

והמערכות והצפנת דיבור, העברתם לייצור בתעשייה המקומית, ליווי התקנתם אצל 

המשתמשים והפקת לקחים. פעילות זו זיכתה את הענף בציון לשבח במסגרת פרס ביְטחון 

ישראל לשנת 1979.

הצוות הייצוגי של הענף שקיבל את הציון לשבח כלל אנשים אלו: סא"ל )לימים 

אל"ם( אברהם גרנית, רס"ן )לימים אל"ם( דניאל רוזן )שהחליף את אברהם גרנית כראש 

הענף( רס"ן ישראל פרידר, רס"ן צביקה טופמן, רס"ן גונן רביד, רס"ן אורה שוהם, 

רס"ר גונן רביד.

פרס ראש ָאָמ"ן
פרס ראש ָאָמ"ן לחשיבה יוצרת ניתן לצוות מַאחד המדורים, ואלה מקבלי הפרס: 

אורה שוהם ויהודה ינובסקי.



ענף מערכות סתר דיבור )ַמָס"ד(

491

הדור הצעיר מגיע לפקד על חיל הקשר והאלקטרוניקה
על קבלת הסמכות של הדור הצעיר לפקד על חיל הקשר והאלקטרוניקה כתב להלן 

אל"ם יוסף ברנע:

האלוף שלמה ענבר נולד בשנת 1929 והיה הַקשָר"ר השביעי. עם סיום תפקידו הסתיים 

גם הרצף של שבעה קציני הקשר הראשיים, כולם בני הדור שהשתתף ולחם במלחמת 

העצמאות 1949-1948. עתה הגיע בחיל הקשר והאלקטרוניקה תורו של הדור הצעיר 

)שלא השתתף באורח פעיל במלחמת העצמאות מפאת גילו( לקחת לידיו את המושכות 

על חיל הקשר והאלקטרוניקה. הדור הצעיר נדרש להמשיך לבנות ולקדם את החיל לאור 

אתגרים חדשים שהוצבו בכל תחומי הפעילות, בעיקר לאחר מלחמת יום הכפורים, תוך 

הבנת הצורך, הן להעצים את האנשים ואת מקצועיותם והן לפתח ציוד ומערכות תקשורת 

חדישות. הראשון בהם היה הַקשָר"ר השמיני, תא"ל ישראל זמיר, יליד שנת 1935.

באוקטובר 1975 התמנה ישראל זמיר לַקשָר"ר השמיני, ועיקר עיסוקו היה בבניין 

הכוח של חיל הקשר לאור לקחי מלחמת יום הכיפורים.
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חי"ק לאחר המלחמה

הַקשָר"ר השמיני – פֳעלו, מפקדתו ואנשיה

תא"ל ישראל זמיר )נכטיגל( היה הַקשָר"ר השמיני 

)מאוקטובר 1975 ועד אוגוסט 1979(.
נולד בשנת 1935 בפולין והתגייס לצה"ל ב־1947.

מתפקידיו העיקריים:  
ַקשַר"ח הצנחנים – 1965-1963.  •

ַקשַר"ח 7 – 1967-1966, כולל במלחמת ששת הימים.  •
ַמקַש"ּפ דרום – 1972-1968, כולל במלחמת ההתשה.  •

רע"ן הִמבצעים בָמַקשָר"ר – 1973-1972.  •
עוזר הַקשָר"ר לִמבצעים – 1975-1973, כולל במלחמת יום הכיפורים.  •

סגן הַקשָר"ר – 1975.  •
הַקשָר"ר – 1979-1975, כולל בִמבצע "יונתן" )ֶאנֶטֶּבה(.  •

השתתפותו במלחמות:
השתתף במלחמות אלו: מלחמת סיני, מלחמת ששת הימים )ַקשַר"ח 7(, מלחמת 

ההתשה )ַמקַש"ּפ דרום(, מלחמת יום הכיפורים )עוזר הַקשָר"ר לִמבצעים(.

אירועים ומיזמים עיקריים בתקופתו:
הוטמעו בצה"ל לקחי מלחמת יום הכיפורים;   •

הוקמו יחידות קשר חדשות ונקלטו חיילי מילואים רבים מחיילות אחרים ועברו   •
הכשרה והסבה למקצועות קשר;

VRCבציוד ממשפחת ה־ GRCהושלמה החלפת ציוד הָתָג"ם הישן ממשפחת ה־  •
ובכלל זה מערכת קש"פ חדשה;

מערך הל"א שודרג;   •
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בָמַקשָר"ר הוקמה מחלקת תכנון ארוך טווח )תא"ט( שיזמה והובילה מיזמים   •
חדשים, וביניהם: ציוד ָתָג"ם טקטי חדיש ותשתית תקשורת ספרתית צה"לית.

ִמבצע "יונתן" )ִמבצע ֶאנֶטֶּבה( ביולי 1976;  •
ביקור הנשיא סאדאת בנובמבר 1977;  •

תחילת פינוי מרחב סיני ע"י צה"ל )ִמבצע "רמון"( שהסתיים בשנת 1982;  •
התחלת מיזם להקמת מערכת טלפוניה מוצפנת בצה"ל – ָשָלב א;  •

הכנסת ֶמרכזיות ִספרתיות לקשר טלפוני;  •
בשנת 1976 קיבל ִחי"ק בפעם השלישית את פרס ביְטחון ישראל;  •

בשנת 1980 מונה למנכ"ל קרן אלקטרוניקה;   •
בשנת 1984 מונה למנכ"ל טלכור;   •
בשנת 1985 מונה למנכ"ל טלרד;   •

בינואר 1986 מונה למנכ"ל חטיבת האלקטרוניקה של כור;   •
בשנת 1994 מונה למנכ"ל תדיראן, תפקיד אותו מילא עד שנת 2000.  •

"

"׳ 

 '" "
" "

"7

"

"

"

"

"

גדוד 
הקשתות

מקש"פים

יחידת חי"ק
"טופז"

ִמבנה ִמפקדת הַקשָר"ר בשנים 1979-1975
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.
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תרגיל הקמת "ִמפקדת הַגִיס" כדרג ִמבצעי בצה"ל
על תרגיל הקמת "ִמפקדת הַגִיס" כדרג ִמבצעי בצה"ל כתב האזרח "ֵמם".403

בסיום מלחמת יום הכיפורים נערך שידוד מערכות בצה"ל, שהתפרס על כמה שנים, 

כמתחייב מאירוע כה קיצוני כמו מלחמת יום הכיפורים. הרי כמה דוגמאות, בולטות 

על קצה המזלג:

הוכפל היקפו של צה"ל ביחידות לוחמות ובאמצעי לחימה.  •
הורחב בסיס צאלים כבסיס ֶמרכזי לקרב המשולב.  •

הוקמה ִמפקדת ַגִיס לפיקוד ולשליטה על כמה אוגדות )מקביל לקורפוס(.  •
הוכנסו טילי אוויר־קרקע והייתה התמודדות עם טילי קרקע־אוויר.  •

חוזק חיל הים בָסִטי"לים ובצוללות.  •
הוגּבר מערך המודיעין – מודיעין השדה והרכשת מטרות.  •

הוקם ֶמרכז הלוחמה האלקטרונית.  •
בנובמבר 1974 )שנה אחרי מלחמת יום הכיפורים( הוכרז על הקמת שתי ִמפקדות ַגִיס 

כ"כוח משימה על־אוגדתי", הכפופות אחת לפיקוד הצפון ואחת לפיקוד הדרום. בהמשך 

תוכננה הקמת ִמפקדת ַגִיס מטכ"לית. תפקיד ִמפקדת הַגִיס הוגדר כגוף שיעסוק בתכנון 

הִמבצעי של כוח המשימה הרב־אוגדתי ויפקד עליו בקרב. השם "ַגִיס" ניתן לִמפקדה בפברואר 

1975. בִמפקדת הגיס היו קציני המטה האלה: ק' ֲאַג"ם, ק' מודיעין, ק' ארטילריה, ק' 

הנדסה, ק' קשר, ק' אפְסנאות. כעבור שנתיים, נוספו למטה הַגִיס כלקח מתרגיל הַגִיס 

הראשון, קצין ל"א ֵגיסי, וכמו כן קציני ל"א בִמפקדות האוגדות.

הקמת ִמפקדת הַגִיס כדרג ִמבצעי

הוחלט להקים ִמפקדה משימתית, כלקח ממלחמת יום הכיפורים, כדי שתימצא ִמפקדה 

בכירה, בראשות אלוף, לרוב מפקד פיקוד לשעבר. אולם משאביו נמצאים בפיקוד, והוא 

רק מתעדף, שולט ומקיים שיח רצוף עם מפקד הפיקוד. כלומר, הארכת זרוע הפיקוד 

והשליטה של מפקד הפיקוד – לטיוב מוטת השליטה שלו.

תרגיל הקמת הגיס הצפוני התקיים בשנת 1976, ולקראתו קובצה קבוצת קצינים 

ייחודית כשזירת הפעולה היא בחזית סוריה, ואלה הם.

מפקד הגיס הצפוני – האלוף ישראל טל;  •
קצין הֲאַג"ם – אל"ם יאיר נפשי;  •

קצין המודיעין – אל"ם דני אגמון;  •

ראו לעיל את הכותרת "אבני דרך עיקריות בעשור השלישי למדינת ישראל".  403
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קצין הקשר – אל"ם אליעזר )"מונטי"( הררי;  •
קצין הל"א – אל"ם "מם".  •

כבר מתחילת ההיערכות לתרגיל הוא הוכן ביסודיות שאפיינה את המפקדים. המפות 

היו בקנ"מ של 1:20,000 לרמת הגולן ולסוריה. כל יחידה סורית מדרג של מוצב, מחלקה, 

שריון, ִחי"ר, הנדסה, אוויר, ארטילריה, ל"א, ִמפקדות גדודים, חטיבות, אוגדות, ַחָּפ"קים 

וכו' – מוקמה במדויק על המפות. הדיונים וקבוצות הפקודות כללו תחקירים יסודיים של 

האלוף טל, כמיטב סגנונו. הוא ירד לפרטים בתחום מטרות הל"א, יעדי הקורבן, תיאום 

עם ָאָמ"ן. כך גם קבע מדיניות חסימה־האזנה ברורה כחלק מתוכנית הקרב.

שם נוצק יסוד הפעלת הל"א בדרג הטקטי, כחלק ממערך הסיוע. האלוף טל התייחס 

לשילוב הל"א ברמת הַגִיס־אוגדה ברצינות רבה )שלוש שנים לאחר מלחמת יום הכיפורים(. 

ככלל, הוא הגיב על עבודת מטה לאחר מלחמת יום הכיפורים, כתהליך המחייב ארגון 

והטמעה מחדש. מאחר שנושא הלוחמה האלקטרונית היה נושא חדש, האלוף התעכב 

והתעמק בו במהות ובמשמעות הרשתות )יעילות החסימה(, ואף טרח להושיב את הַקָמ"ן 

עם קצין הל"א על המפות ובחן את נושא ה״קשתות״ מול האויב. הוא לא היסס לדון 

בסדרי עדיפויות וקבע מדיניות ברורה של הצמד האזנה־חסימה.

בָשָלב מסוים, כחלק מתפיסתו להטמיע את נושא הל"א, יזם דיון משותף בהשתתפות 

קצינים אלו: ק' ֲאַג"ם, ַקָמ"ן, ק' ארטילריה, ק' סיוע אוויר, נציג ָאָמ"ן, ק' הל"א. 

התרגיל הזה שימש בסיס לאופיין )characteristic( הִמבצעי לַמחלקת החסימה הטקטית 

המותקנת על ַנגָמ"שים, ומנוף לשכנוע המטה הכללי לאישור הפיתוח.
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 פיקוד מרחב שלמה )ַמרָש"ל( 
1982‑1973

קצין הקשר הראשון של מרחב שלמה
אל"ם גרשון רוטשילד מספר על מינויו לקצין הקשר הראשון של מרחב שלמה.

בסוף שנת 1972 הודיע לי הקשר"ר תא"ל שלמה ענבר כי הוא ממנה אותי לתפקיד קצין 

הקשר של מרחב שלמה ַמרָש"ל, וטרם הצבתי נשלחתי לריאיון אצל מקש"פ דרום סא"ל 

צבי אמיד, שהיה בעבר מפקדי בקורס קציני קשר )1967( ומד"ר בה"ד 7 בעת היותי מפקד 

קורס מש"קים בבה"ד.

קדמו לשירותי במרש"ל: קצין הקשר של גדוד הסיור של אוגדה 38, בפיקודו של האלוף 

אריאל )אריק( שרון, שלחמה בציר המרכזי של החזית המצרית בסיני במלחמת ששת 

הימים; תפקידי הדרכה בבה"ד 7; קצין הקשר של רצועת עזה וצפון סיני )1970-1968(, 

תפקיד דומה במהותו לתפקידי החדש, כקצין קשר מרש"ל.

וכך, בחודש אוגוסט 1972, בהיותי סרן בן 25, התייצבתי בבסיס אופירה )שארם 

א־ שייח( בפני מפקד מרש"ל, אל"ם טוביה )טיבי( שפירא, מוותיקי יחידה 101. ִמפקדת 

כוחות צה"ל במרחב שלמה שימשה גם ִממשל צבאי בדרום סיני.

באותה עת, הייתה מעין חטיבה מרחבית, כפופה ישירות למפקדת פיקוד הדרום )עד 

למלחמת יום הכיפורים( והיא חלשה על כל מרחב דרום סיני עד לגבולה הצפוני: גוש 

ההרים החוצה את סיני מצפון לַאּבּו זִניַמה וכללה את היישובים: נּוֶאיַּבה, ַדַהּב, ַא־טּור, 

ַאּבּו רֹוֶדס וַסנָטה ָקָתִריָנה. המפקדה קלטה כוחות בתעסוקה )כוחות חי"ר סדירים או 

מילואים(, בסדר גודל של גדוד, אשר איישו את המוצבים ואת הנפות של מרחב שלמה.

במרץ 1973 יצאתי לקורס מ"פים שריון, ולאחר סיומו שבתי למרש"ל. הרבה מעמיתיי 

לקורס לקורס ומפקדו סא"ל משולם רטס – נהרגו כעבור כמה חודשים במלחמת יום 

הכיפורים.

קשר רדיו

מפקדת מרש"ל שלטה על מפקדות הנפות באמצעות מערכות קשר רדיו ָתָג"ם וחד־פס, 

וכוחות התעסוקה הפעילו את הרשתות הפנימיות שלהם. ִמתקן הקשר בסנטה קטרינה 
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שימש ִממסר לקשר רדיו ָתָג"ם וִאפשר קשר טוב בין ִמפקדת ַמרָש"ל בַשארם ַא־ֵשייח' עם 

הנפות לַאּבּו רֹוֵדס.

קשר קווי

הקשר הקווי אל מרש"ל התאפשר באמצעות אנטנות עורק זירוי טרופוספרי שהוצבו 

בשארם )הטרופו( הפעילו אותן חיילי גדוד הקשר הארצי שהוצבו בַמרָש"ל.

עד מלחמת יום הכיפורים שימשה ִמפקדת ַמרָש"ל גם ִמפקדת חטיבת חי"ר במילואים, 

חטיבת "הנגב", שהימ"ח שלה היה ברמלה. מפקד ַמרָש"ל היה בַמנָמ"ש )מינוי משני( 

מח"ט, ואני הייתי במנמ"ש ַקשַר"ח "הנגב".

במלחמת יום הכיפורים גויסה החטיבה ולחמה במרחב שלמה, בפיקודו של המח"ט 

טיבי, וביצעה מרדפים אחר יחידות קומנדו מצריות שהונחתו במסוקים במרחב.

ביום הכיפורים נשארתי המפקד התורן והקצין הבכיר ביותר השוהה במפקדת מרש"ל 

באותו יום. ביום 6 באוקטובר 1973 בשעה 14:00 בערך – וללא כל התרעות קודמות בדבר 

מלחמה צפויה – שמעתי רעשי יריות ופיצוצים עזים, ובשמיים ראיתי כמה מטוסי "מיג" 

מצריים תוקפים ומשמידים את האנטנות של ִמתקן הטרופו בשארם. מולם התייצבו שני 

מטוסי חיל האוורי הישראלי.

 כך נראתה תחנת הטרופו בַמרָש"ל במלחמת יום הכיפורים 

בעיני טייסי התקיפה המצריים.

המקור: מהאוסף הפרטי של יוסף ברנע.
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כך החלה "מלחמת יום הכיפורים שלי", והתברר לי בהמשך כי זה היה גם הקרב 

הראשון של המלחמה הזאת – הקרב האווירי במרחב שלמה.

הקפצתי את כל בעלי התפקידים התורנים אל הָחָמ"ל, והתחלנו בגיוס חטיבת "הנגב" 

ופלוגת הקשר שלה, ובד בבד הוזרמו אל המרחב כוחות סדירים, ובכללם חטיבת הצנחנים 

הסדירה, כדי להילחם בכוחות קומנדו מצריים שהונחתו במרחב שלמה.

ביום 9 באוקטובר 1973 הופרד מרחב שלמה מפיקוד הדרום והפך לפיקוד עצמאי 

בפיקודו של האלוף )במילואים( ישעיהו )"שייקה"( גביש. האלוף פיקד על חטיבת "הנגב", 

על חטיבת הצנחנים ועל כוחות נוספים ועסק בבלימת ניסיונו של צבא מַצרים להגיע 

לַראס סּוַדר, ברדיפה אחר כוחות הקומנדו המצריים ובפעולות משולבות עם זירת ים 

סוף )ִזי"ס(, ששכנה בשארם.

אלוף ישעיהו )"שייקה"( גביש – המפקד הראשון שפיקד על מרחב שלמה.
המקור: לשכת העיתונות הממשלתית, נחלת הכלל.

ימים מספר לאחר פרוץ המלחמה הוענקה לי דרגת רב־סרן, והייתי למעשה הַמקַש"ּפ 

הראשון במרש"ל. 

לאחר המלחמה, בנובמבר 1973, מונה לתפקיד מפקד מרחב שלמה, האלוף שמואל 

גורודיש, עם סיום תפקידו כאלוף פיקוד הדרום.

כאמור, בסמוך לִמפקדת הַמרָש"ל, שכנה מפקדת זירת ים סוף, בפיקודו של אל"ם זאב 

אלמוג וקצין הֲאַג"ם של זי"ס היה רס"ן אברהם בן שושן )שניהם לימים אלופים, מפקדי 

חיל הים(. באחד הערבים פנה אליי רס"ן בן שושן וביקש ממני להגיע לָחָמ"ל זי"ס כדי 

לנסות לסייע להם באיתור צוות של השייטת אשר "אבדו עקבותיו". לאחר שניתחנו את 

נתוני השטח ואת המידע בדבר אמצעי הקשר שהיו בידי הצוות, העליתי מטוס "ַּפייֶּפר" 
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)מבסיס חה"א הסמוך(, ובו אלחוטן שלי המצויד במכשיר קשר ָתָג"ם־מק־25. האלחוטן 

"תיווך" בין ָחָמ"ל ִזי"ס בשארם לעמדת הַחָּפ"ק הקדמית שקידמנו על ָסִטי"ל, ודרכו נוצר 

קשר עם הצוות ששמר על ִדממת אלחוט מוחלטת. לאחר שובו של הצוות בפיקודו של 

סא"ל עמי איילון )בהמשך מפקד השייטת ומפקד חיל הים(, התברר לי כי אחד מלוחמי 

הצוות היה אבי רוטשילד, בן דודי )היום פרופ' אבי רוטשילד, רופא בשייטת גם בעת 

כתיבת ספר זה(.

בשלב ראשון הקמנו את כל מערכות הקשר המבצעיות על בסיס הציוד הקיים של 

יחידת הקשר במרש"ל ובַפלִחי"ק חטיבת "הנגב", ובהמשך תוגברנו בציוד ובכוח אדם 

מגדוד הקשר הארצי. כל החודש הראשון של הקמת הפיקוד ופעילותו המבצעית שימשתי 

ַמקַש"ּפ בפועל, ובמחצית השנייה של נובמבר 1973 מונה סא"ל נחום עמינדב מזרחי, מג"ד 

הקשר הארצי באותה עת לַמקַש"ּפ, ואני שימשתי סגן הַמקַש"ּפ עד לסיום שירותי בַמרָש"ל 

בפברואר 1974, כשמוניתי לתפקיד קצין קשר חטיבה 7 שלחמה באותה עת בסוריה, הייתה 

ִמפקדתה הקדמית בַחאן ַארַנֶּבה, והַמפקדה העורפית שלה בקּוֶניטַרה.

על פיקוד מרחב שלמה הוא דרום סיני כתב אל"ם יוסף ברנע.

ביום השלישי למלחמת יום הכיפורים היו דברי משה דיין, שר הביטחון, לאומה כלהלן: 

"הימים קשים והמערכה כבדה". ואכן הייתה מערכה קשה לפיקוד הדרום לאחר כיְשלון 

התקפת הנגד לאורך תעלת סואץ ב־8 באוקטובר 1973. כדי להקל על מפקד ָּפָד"ם את 

מוטת הפיקוד והשליטה על פיקוד הדרום, הופרדו מרחב שלמה )ַמרָש"ל( וכל דרום סיני 

מפיקוד הדרום, מאחר שגם ַשארם ַא־ֵשייח' וגם דרום סיני היו תחת מתקפת המצרים.

מרחב שלמה, שניהל אותו עד אז שלטון מעורב אזרחי וצבאי, הפך לפיקוד מרחבי 

צבאי חדש: פיקוד מרחב שלמה )ַמרָש"ל(. זה קרה ביום השלישי למלחמת יום הכיפורים", 

וכאלוף הפיקוד הראשון של הפיקוד המרחבי החדש בצה"ל נתמנה האלוף ישעיהו )"שייקה"( 

גביש. הַמקַש"ּפ הראשון של הפיקוד היה אל"ם מזרחי נחום עמינדב. מרחב שלמה נכבש 

בידי צה"ל פעם ראשונה בשנת 1956, פעם שנייה בשנת 1967, ופונה בהסכם השלום עם 

מצַרים בשנת 1982. ב־25 באפריל 1982 פונו אופירה וַשארם ַא־ֵשייח' מתושביה הישראלים 

ונמסרה לידי מצַרים. כך נסתיים ֶמרכז השלטון הישראלי בפיקוד ַמרָש"ל.
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אזור ַשארם ַא־ֵשייח' ואופירה
המקור: ויקיפדיה, תחת הערך "אופירה", נחלת הכלל.

במהלך שנת 1970 וראשית שנת 1971 עסק ִחי"ק בעיבוי קשר בין ֶמרכז הארץ לבין 

פיקוד ַמרָש"ל. האמצעי שנבחר היה עורק תקשורת בזירוי אטמוספרי )טרופו סקטר( 

שארם־מצפה רמון־צריפין, באמצעות גדוד הקשר הארצי.



ִממצאי בדיקת קצה טרופו שארם, מרץ 1971
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.
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מרחב שלמה ואתגרי התקשורת
על מרחב שלמה )ַמרָש"ל( ועל אתגרי התקשורת בו כתב סא"ל צבי יונדלר:

מאפייני המרחב

מרחב שלמה הוא מרחב גדול מאוד בדרום סיני, ובו רכסי הרים גבוהים בֶמרכזו, דרכי 

תנועה מצומצמות, מיעוטם כבישים ורובם דרכי עפר. במרחב זה היו שבטים של תושבי 

המקום, בדואים. בהרים הגבוהים הוקמו תחנות קשר ששימשו ִממסרים הן לִמפקדת 

הפיקוד ששכנה סמוך למפרץ שלמה והן לגורמי חיל האוויר, חיל הים וָאָמ"ן, שהיו במרחב. 

המטה הכללי )ַמטָּכ"ל( השתמש גם הוא בתחנת קשר זו לצרכיו. היישוב האזרחי במקום 

כלל את העיר אופירה שהייתה בצמידות לִמפקדת הפיקוד וגורמי צה"ל אחרים: זירת ים 

סוף של חיל הים; וכן היה שדה תעופה אופירה, ששימש גם לטיסות אזרחיות שממוקם 

כ־10 ק"מ מִמפקדת הפיקוד.

מערך צה"ל באזור כלל גופים אלו:

ִמפקדת הפיקוד במפרץ שלמה; שדה תעופה אופירה; בסיס ימי של זירת ים סוף; יחידת 

בקרה אווירית; ִמתקני אחזקה ומחסנים במפרץ ַשארם ַא־ֵשייח'; חטיבה מרחבית בַאטּור, 

ַחטָמ"ר 688; חטיבה מרחבית בַדַה"ּב, ַחטָמ"ר 655.

המערך האזרחי כלל גופים אלו:

העיר אופירה; אזור מלונות וקיט במפרץ שלמה; ִמנהל אזרחי בעיר אופירה.

מערכות קשר ֶמרכזיות

קשר פנים במרחב: הִמפקדות במרחב היו מרושתות בכָבלים ומקושרות לִמפקדת הפיקוד 

במצּוק שצפה באופירה הן בִגזרה המזרחית )ִמפקדת חטיבה 655 בַדַהּב( והן בִגזרה המערבית 

)ִמפקדת חטיבה 688 בַא־טּור(. בִמפקדת הפיקוד הייתה ִמרכזת )ִמרכזת 93( שאליה חוברו 

כל הִמפקדות והגופים האחרים שהיו באזור.

תוואי הְּכָבלים שהיו באזור

ַשארם – שדה אופיר: 50 זוג; ַשארם – בסיס ח"י: 50 זוג; ַשארם – הר ַס'פַרא: 50 זוג; 

ַשארם – ַא־טּור )ֶּכֶבל מצרי( 100 זוג.

תחנות ִממסר לרדיו

ִמצפה כוכבים או הר ַסנָטה ָקָטִריָנה ִאפשר להאריך את זרוע השליטה לפיקוד לכל המרחבים, 

ִממסר "אדמירל" )ִמתקן קשר( באזור ַדַהּב. בִממסרים אלו היה גם שימוש בעורקי מיקרוגל 

ובעורקי ָתָג"ם. כן היו ִמתקני שליטה נוספים שההגעה ֲאליהם הייתה אפשרית רק במסוק, 
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מקום כזה היה רכס שנקרא נבו־רכס הַס'פַרא. היה מקום מבודד נוסף שאליו היה אפשר 

להגיע רק בַמסוקים.

ֶקֶשר־חוץ למרחב

עקב המרחקים הגדולים ליישובי ישראל ממרחב שלמה הייתה העיר הקרובה אילת במרחק 

של 250 ק"מ. בגין אי־קיומו של ֶּכֶבל מקשר )קשר נייח( לארץ היה הפתרון לתקשורת 

לֶמרכז הארץ באמצעות עורק טרופו־סקטר )בעל קיבולת של 120 אפיקים( שכלל תחנת 

קצה בַשארם, ִממסר בִמצפה רמון ובסיסו של העורק בֶמרכז הארץ במחנה צריפין. עורק 

זה ִאפשר להפעיל את מערכת קשר רחבת פס למרחקים גדולים.

קבלת התפקיד ותרגיל־קשר פיקודי

לאחר שסיימתי תפקיד של סגן קצין קשר באוגדת מילואים, אוגדה 146 )מפקד האוגדה 

דאז היה אלוף מוסה פלד(, הגעתי לפיקוד ַמרָש"ל במאי 1976 כדי לקבל עליי את התפקיד 

של ַמקַש"ּפ ַמרָש"ל ומג"ד קשר 310. החלפתי בתפקיד את סא"ל רפי סימן־טוב.

כשהגעתי לחפיפה ולקבלת התפקיד, השתלבתי מייד בהכנות ובתרגיל הקשר הפיקודי 

)תרגיל "אלמוג לבן"( שארך )ההכנות האימונים והביצוע( כשלושה שבועות. בתרגיל שהיה 

תרגיל ִמפקדות מלא, נפרסו בפריסת החירום ִמפקדת הפיקוד, נציגויות חיל האוויר, חיל 

הים וָאָמ"ן. בגדוד הקשר הפיקודי היו בסדיר ובמילואים כ־500 איש. גויס ברובו ופרס 

בכל צומתי הקשר: בִמפקדת פיקוד החירום של ַמרָש"ל ובַחָּפ"קים, בִממסרי המרחבים, 

במוקד תחזוקת הקשר ובהפעלה מלאה של מערכות הקשר המרחביות או הפיקודיות 

במתכונת של פעילות רציפה במתאר מלחמה בכל המקומות.

את צומת הקשר הנייח במרחב, ששכן סמוך לִמתקן תחנת הטרופו )נגזר מקיצור של 

טרופו־סקטר(, תגברו מפעילים ממשרד התקשורת. כן תגבר גדוד הקשר הארצי את תחנת 

הטרופו. ִמפקדת הפיקוד תפקדה מֶמרכז מוגן )ִמקלט אזרחי רחב ידיים( בעיר אופירה, 

שבוצעו בו מראש עבודות התקנה של מערכות קשר וחיווט ְּכָבלים על פי בעלי תפקידים 

ותאים בפעילות במתכונת חירום.

בתרגיל נבחנו

בתרגיל בחנו את מערכות הקשר בפריסה ובתפעול של מתכונת חירום על פי התכנונים 

המערכתיים )אופרטיביים( בהשתלבות אנשי המילואים של גדוד הקשר בכל המכלול של 

פעילות החירום במתכונת מרבית. כן נבחן תפקוד בעלי התפקידים של ִמפקדת הפיקוד 

)אלוף / ֲאַג"ם / מודיעין / תחזוקה / קשר / פעילות מול המטה הכללי / פעילות מול חה"א 

וחה"י / מערך הִמנהל האזרחי ועוד( מִמפקדת חירום זו.
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בסיכום, התרגיל היה נדבך חשוב בתוכנית העבודה של גדוד הקשר או מערך הקשר 

הפיקודי; חיזק את התיאום בפיקוד בין מכלול הגורמים או הֵחילות ואימן את אנשי 

המילואים של גדוד הקשר למשימות העומדות בפניהם במתכונת פעילות בחירום. אנשי 

גדוד הקשר )הגדוד היה בֶהרכב של שליש סדיר ושני שלישים מילואים( הראו מוטיבציה 

רבה לתפקידיהם במהלך התרגיל, ולי היה התרגיל מתכונת מתאימה וראויה של כניסה 

לתפקיד מג"ד הקשר או ַמקַש"ּפ ַמרָש"ל.

אחרי התרגיל מּונה רפי סימן־טוב לתפקיד ראש ענף תֹוַא"ר בִמפקדת הַקשָר"ר. אז 

קיבלתי דרגת סגן־אלוף, ומוניתי להיות מג"ד הקשר והַמקַש"ּפ. מפקד הפיקוד בתקופתי 

היה תא"ל אריה בירו. החליפו בתפקיד תא"ל צורי שגיא. צורי היה מדריך צוות שלי 

בפּו"ם, ולפני כן מפקד ַחטָמ"ר 820 בשנים שקדמו למלחמת יום הכיפורים, ואני הייתי 

אצלו הַקשַר"ח בַחטָמ"ר 820.

נושאים נבחרים לציון

פיתוח תשתיות תקשורת במרחב

בתקופתי היה העיסוק הֶמרכזי, פרט להחזקת העניינים השוטפים, פריצת דרכים וצירים 

מחד גיסא, ופיתוח תשתיות התקשורת וגיבוין, מאידך גיסא.

הארכת זרוע השליטה של ִמפקדת הפיקוד

בשטח ִמפקדת מרחב שלמה עצמו הייתה תחנת שליטה במרחק של 3-2 ק"מ מִמפקדת 

הפיקוד )נקראה ה"ּפָלָטה"( שמוקמה במקום הטוב ביותר לשליטה. היה אפשר להפעיל 

ממנה עורקי גל מיקרו ועורקי רדיו. היה שם ֶּכֶבל שהוביל לפיקוד במקום ממוגן על הצוק. 

ה"פלטה", שבה הוקם צומת הקשר האלחוטי הפיקודי – ִאפשרה לשלוט מרחוק על ִמפקדת 

הפיקוד שישבה בצוק מעל כוחותיו והייתה מִמתקן זה, שהיה כ־2 ק"מ מִמפקדת הפיקוד.

כרקע לפני בניית התחנה הזו בוצע "איתור קורני", ונמצא שממקום מסוים במרחק 

של 2 ק"מ מהפיקוד, אלה התחנה או המקום המיטביים להפעיל שם קשר ָתָג"ם וקשר 

עורקי גל מיקרו. הוקמה שם תחנה בֶכֶבל נייח רב־זוגי שהונח מִמפקדת הפיקוד עד לתחנה 

הזאת, ֶּכֶבל ִמפתוח שהפעיל את התחנה. בתקופתי בוצעה השלמת הבינוי ומיסוד התחנה. 

לצורך מערכת הְּכָבלים במרחב, מצד אחד, ולמקום זה, מצד אחר, הייתי מוציא בקשות 

לַקָט"אות, לַקטַל"ם ֶמרכז שהיה הממונה על ַמרָש"ל לנושא ַקָט"אות ותחזוקה )שאול 

קושט( או לסרן איציק אלבחרי, נציג הַקטָל"ם בַמרָש"ל )מושבו היה בירושלים(.

עבדתי עם שניהם והם היו "מתרגמים" את זה לתקציבים. מי שאישר את זה בסוף 

היה אל"ם אברהם זינגר, הרמ"ח שישב בָמַקשָר"ר באותה עת; אך הוא בא לבקרני עם 
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כל המטה שלו בַמרָש"ל. מסרתי לו שאני עכשיו בעיצומה של עבודה להניח ֶּכֶבל מִמפקדת 

הפיקוד ל"פלטה". שם הקמנו זרוע שליטה של הָחָמ"ל. ְּבִדיוק עכשיו חופר ַמחֵּפר הָיֶעה 

)שּוֶפל( תוואי של 2 ק"מ לאורך וסיים את החפירה, וזינגר רצה לראות את זה.

קראתי לנהג שלי: "בוא עם הנ"נ וקח אותנו למקום". אומר לי זינגר: "אני רוצה 

ללכת ברגל ולא בנ"נ כי אני מבוגר", אמרתי לו: "אין בעיה". בשמש של 40 מעלות לקח 

זינגר את כל פמלייתו. הלכנו ברגל 2 ק"מ עד לתחנה זו כדי לבחון את הנעשה בה מבחינת 

תשתיות נייחות. על כך הוא היה ראוי לדעתי להערכה גדולה על הדבקות במשימה ועל 

הדוגמה האישית! )הנ"נ הסיע אותנו בדרך בחזרה לִמפקדת הפיקוד.(

תחנת הטרופו

במרחב זה של ִמפקדת הַמרָש"ל הייתה ממוקמת תחנת הקצה של עורק הטרופו שהיה 

קשר טלפוני עיקרי לכל המרחב: לִמנהל האזרחי,לֵחילות ולזרועות ולתושבים האזרחיים 

של אופירה למרחב של מדינת ישראל. העורק היה באחריות גדוד הקשר הארצי, והמג"ד 

שלו דאז סא"ל בנו בלום. הוא היה מגיע מעת לעת לבקרנו בתחנה ולפגוש אותי בנושאי 

השירות שהתחנה סיפקה במרחב זה. בתחנה הותקנו שתי אנטנות ָּפַרּבֹוליֹות בקוטר של 

60 רגל כל אחת, והן היו מטרה בפני עצמה במלחמה.

התרשמתי שהתחנה או המערכת סיפקה בצורה תקינה את השירותים המבוקשים 

לכל המשתמשים באזור. כדאי לזכור כי במלחמת יום הכיפורים הייתה תחנה זו מטרה 

תקיפה למטוסי המצרים בגל הראשון של תקיפותיהם בעת פתיחת המלחמה )6 באוקטובר 

1973(. האנטנות נפגעו פגיעות קשות, אבל הודות לתכנון ראוי מראש ולהנחיות הַקשָר"ר, 

שלמה ענבר וסגנו ישראל זמיר הוטסו מבעוד מועד ובטרם הקרבות תגבורות של כוח 

אדם מקצועי וציוד עתודי )רזרווי( לתחנה זו. השיקום או התיקון המיידי של הנזקים 

והחזרת התקשורת לסדרה היו אפוא בתוך שעות מעטות.

ִמבצעים מיוחדים

אני זוכר ִמבצע מסוים באותה עת. אל"ם )לימים תא"ל( מוטי בר דגן היה אז רמ"ח הֲאַג"ם 

בחיל הקשר. היה ִמבצע של כוחות מיוחדים בדרום זירת ים סוף בשישי בלילה. באותה 

שבת הייתי בביתי, התקשר אליי מאוחר מאוד בלילה מנחם נגר מִמבצעים בָמַקשָר"ר 

ואמר לי: "מוטי רוצה שתגיע מייד ל'בור'". הגעתי ל"בור" בשעה אחת בבוקר )ביום שבת(.

באיזשהו ָשָלב השתבש הקשר עם הכוחות. היה לי קצין קשר בִממסר כוכבים בִמשמרת 

בזמן הזה )ַסנָטה ָקָטִריָנה(, וביקשו ממני שאדבר איתו. ביקשו שאוודא שאחת הרשתות, 

שניתן לה דגש לממסור באותו ָשָלב, וכך יתאפשר למטה הכללי לשלוט על הכוחות בשטח 

בים. הקצין במקום )בתחנת הממסר( רצה לדבר או לקבל הוראות רק מהמג"ד שלו. 
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100 שנות קשר – שער ו

דיברתי עם אותו קצין, ואמרתי לו לתת תשומת לב כמבוקש. עקבתי אחרי הביצוע בצמוד, 

ואכן כך בוצע. ישבתי ב"בור" עד 8 בבוקר ליד מוטי וליד נגר עד שתם הִמבצע כדי לוודא 

שהקשר תקין ולא משתבש. זכור לי שסא"ל אמנון ליבר היה מג"ד הקשר במטכ"ל. יצוין 

כי ִממסר הכוכבים )בַסנָטה( עקב מקומו הֶמרכזי הגבוהה והשולט בגזרה – ִאפשר את 

רציפות התקשורת בין המטה הכללי לכוחות המיוחדים בשטח.

בעלי התפקידים בִמפקדת ַמרָש"ל

הַמקַש"ּפ הראשון בַמרָש"ל בצמוד למלחמת יום הכיפורים היה סא"ל )לימים אל"ם( 

מזרחי נחום עמינדב. החליפו סא"ל רפי סימן־טוב מי שהיה מג"ד הקשר לפניי. אני קיבלתי 

מרפי את הפיקוד כַמקַש"ּפ ַמרָש"ל, ומג"ד הקשר במהלך יוני. אלוף הפיקוד בתקופתי 

היה תא"ל אריה בירו. החליף אותי בתפקיד סא"ל ישראל שחם. אחרי שישראל סיים 

את תפקידו, החליפו סא"ל אלי אוסישקין. הַמקַש"ּפ האחרון שבתקופתו הוחזר האזור 

לידי המצרים בהסכם השלום עם מצַרים – היה סא"ל שמואל )סמי( קידר.

הקשר עם ִמפקדת הַקשָר"ר

כפיפות פיקוד ַמרָש"ל מבחינה ֲאַג"מית הייתה למטה הכללי, וַמקַש"ּפ ַמרָש"ל מבחינה 

מקצועית הייתה כפופה לִמפקדת הַקשָר"ר. הַקשָר"ר ומטהו היו בקשר שוטף עם הפיקוד, 

לרבות בביקורי עבודה במרחב ובִמתקניו ובפגישות עם המפקדים בפיקוד בנושאי ההערכות 

ומערכות התקשורת. לנושא הטלפוניה סופקו השירותים, לרבות פיתוח התשתיות מַמַע"ן 

ומַקטַל"ם ֶמרכז – בשיתוף פעולה עם משרד התקשורת־שירותי הנדסה ושירותי הטלפון. 

בשיחתי לאחרונה עם הַקשָר"ר תא"ל ישראל זמיר, הוא אמר כי ִמפקדת הַמרָש"ל בתקופתו – 

לא העסיקה את ָמַקשָר"ר בתכנונים מערכתיים )אופרטיביים( ובקשר המקומי, פרט להספקת 

הנדרש בָּבַט"ש. נקודה חשובה מבחינת ָמַקשָר"ר הייתה השליטה בכלל, התיאום עם 

הִמנהל האזרחי ועם האוכלוסיות באזור וההכנות לתרחישי שעת חירום מבחינת מרחב זה.

לסיום, שיַרתי כַמקַש"ּפ ַמרָש"ל וכמפקד גדוד הקשר הפיקודי )גדוד ִחי"ק 310( מיוני 

1976 עד יוני 1977.

בתקופתי כַמקַש"ּפ נעשו פעולות אלו:

יושמו הלקחים מתרגיל הקשר הפיקודי שהתקיים במאי 1976 )בתקופת ביצוע התרגיל 

הייתי בחפיפה עם הַמקַש"ּפ היוצא, סא"ל רפי סימן־טוב(.

מוסדו ִמתקני הקשר הפיקודיים, ואלה ִאפשרו לשלוט מִמפקדת הפיקוד של ַמרָש"ל 

שישבה באופירה על כל היחידות והמרחב כולו, כולו.
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הטמנה והפעלה של ֶּכֶבל תת־קרקעי בין ִמפקדת הפיקוד לִמתקן "פלטה" שהיה במרחק 

של 2 ק"מ מִמפקדת הפיקוד. מקומו נבחר עקב ייחודו במרחב כבעל שידור או קליטה 

מיטביים לאחר ִסדרת בדיקות וניסויים.

ִממסר כוכבים שודרג והיה ממסר הקשר הֶמרכזי בגזרה לפי שהיה ממוקם על ההר 

בַסנָטה ָקָטִריָנה.

ממסר ״אדמירל״ בדרך מאילת לשארם בציר המזרחי – שודרגו בו מערכות הקשר 

להרחבת זרוע השליטה.

הועמקו ייחסי הגומלין ונמשך מיסוד מערכות הקשר הנייח לבסיס חה"א במקום, 

לזירת ים סוף של חיל הים ולִמתקני ָאָמ"ן במרחב.

הורחבה מערכת התקשורת ששימשה את הִמנהל האזרחי באזור דרום סיני ובעיר 

אופירה.

תג שרוול של פיקוד הַמרָש"ל

להלן המקש"פים במרחב שלמה )מרש"ל(
סא"ל נחום עמינדב מזרחי שימש רק במלחמת יום הכיפורים כי בו־זמנית היה   •

תפקידו גם מג"ד הקשר הארצי )1973(.

רס"ן גרשון רוטשילד שימש בתפקידו ַקשַר"ח ַמרָש"ל וגם מילא תפקיד של ַמקַש"ּפ   •
)1974-1973(

רס"ן רפי סימן־טוב )1976-1974(.  •
סא"ל צבי יונדלר )1977-1976(.  •

אל"ם ישראל שחם )1978-1977(.  •
סא"ל אלי אוסישקין )1980-1978(.  •

סא"ל שמואל קידר )סמי( )1982-1980(.  •
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מהשיחות בק"מ ה־101 בשנים 
1973‑1974 ועד ביקור נשיא מצרים, 

ַאנּוַאר ַסאַדאת, בישראל, 1977

על הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל למצַרים בקילומטר ה־101 מקהיר ועל ביקור 

נשיא מצַרים בישראל כתב אל"ם יען ורד, קצין קשר אוגדת "סיני" במלחמה:

הפסקת האש בגזרת סיני נכנסה לתוקּפה ב־25 באוקטובר 1973 עם הסכמתה של ישראל 

בתיווך ארה"ב להעביר מים, מזון ותרופות לארמייה השלישית המצרית שהייתה מכותרת 

בגזרת סואץ. את הארמייה כיתרו בעיקר כוחות אוגדת "סיני", ואני הייתי קצין הקשר 

שלה. ביום שישי, 26 באוקטובר 1973, בשעות הערב נקראנו קצין החימוש ואני למפקד 

האוגדה, האלוף קלמן מגן, וזה הורה לנו לארגן מקום מפגש בשולי הכביש סואץ-קהיר 

בק"מ ה־101, ממש על קו הפסקת האש.

חטיבת "עקבות הברזל" הביאה לשם שני כלים מצריים שרופים, וביניהם בנינו 

אוהל ָחָמ"ל וכיסינו ברשת הסוואה. פתחנו קו ישיר מתיבת הורדה לא רחוקה על הֶּכֶבל 

המצרי מהמקום לִמפקדת האוגדה ששכנה באזור הטילים, וקו נוסף לעמדה הקדמית )של 

כוחותינו(. הוספנו שני מכשירי קשר: האחד – לרשת האוגדה והאחר – לרשת החטיבה. 

נציגי המצרים היו אמורים להגיע בשעה 15:00. הם לא הגיעו ולא היה שום מידע מצידם 

על העיכוב. ובינתיים יצאו אלוף קלמן מגן ואלוף אהרון יריב לסיור במסוק. לקראת 

השעה 01:00 הודיע קצין קישור של הצלב האדום כי גנרל גמאסי ואנשיו עצרו בק"מ 76 

וימשיכו בנסיעה אלינו.

בשעה 02:00 הגיע "רנו 4" של הצלב האדום עם גנרל גמאסי, ראש הִמבצעים של צבא 

מצַרים, עוזר בדרגת אל"ם ואיש משרד החוץ המצרי. מצידנו הייתה משלחת גדולה, ולכן 

הוחלט שרק האלופים ואבנר שֵלו יישארו ב"ָחָמ"ל". אנו נשארנו בחוץ עם הנציג המצרי־

אזרחי. היה קר מאוד. נתבקשנו להעביר לנציגי מצַרים מעילי רוח, ומעניין היה לראות 

את גנרל ַגַמאִסי מסתובב עם דרגות סמל.

בשלב מסוים, כשעה לאחר שהחלו השיחות, יצאו ַגַמאִסי ואלוף יריב לפאתי השטח 

לצרכים פיזיים כשחלק מהדרך החזיקו יד ביד. כולנו הרגשנו את משק כנפי ההיסטוריה. 

מייד לאחר הערב הראשון הוחלט להרחיב את האזור וליצור מערכת של שלוש נציגויות 



מהשיחות בק"מ ה־101 בשנים 1974-1973 ועד ביקור נשיא מצרים, ַאנּוַאר ַסאַדאת, בישראל, 1977

509

האו"ם בראשות גנרל סיַלסוּואֹו. המצרים שוּכנו ֵמֵעבר לאו"ם ולנציגות ישראל. את 

אמצעי הקשר הרחבנו מייד על ידי הקמת עורק ָרָד"ט ועל ידי הגדלת מספר הקווים )קו 

אחד הועמד לרשות האו"ם(, טלפרינטר ודיבור מוצפן והקמת תחנת רדיו ָתָג"ם ברשתות 

האוגדה והחטיבה ורשת מיוחדת לשימוש המפקדים בשטח. השיחות ארכו כמעט יום־יום 

עד 12 בנובמבר 1973, ואח"כ לסירוגין עד 18 בינואר 1974 היום שבו למעשה פורק הִמתקן.

כראשי המשלחת התחלפו ביניהם האלופים אהרון יריב, קלמן מגן וישראל טל.

אוטובוס אגד בק"מ 101 במחסום האו"ם.
המקור: ארכיון היסטורי "אגד" מתוך אתר פיקיוויקי; התצלום מספרו 4222.

ִמפגש המשלחות כאשר החל האו"ם להשתתף בשיחות
המקור: באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון; צילם – דובר צה"ל )דוצ 918(.



משלחת ישראל לשיחות: אלוף שמואל )"מוליק"( איל )ראשון מימין( 

ואלוף אהרון יריב )במרכז(.
המקור: באדיבות הֶמרכז למורשת המודיעין.

 קצין הקשר האוגדתי )סא"ל יען ורד( מתדרך את האלוף יריב )יושב( 

ואת מטהו על אמצעי הקשר בק"מ ה־101.
המקור: מהאוסף הפרטי של יען ורד.
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סיכום ביניים

על סיום המלחמה כתב אל"ם יוסף ברנע:

ניתן לומר כי קשה היה לחזות את פירות המלחמה שזה עתה נסתיימה. הייתה הרגשת 

"חמיצות" רבה בציבור בישראל, ותוצאותיה ניכרו בהפגנת מוטי אשכנזי, בוועדת החקירה 

הממלכתית של "ועדת אגרנט" ועוד. ועדת החקירה נסתיימה בהדחת קצינים בכירים 

מאוד מצה"ל ובמהפך פוליטי בבחירות 1977. אך ההיסטוריה מהתלת בנו תדיר. לשאלה 

מה הייתה תרומתה החיובית של מלחמת יום הכיפורים, התשובה עליה החלה להתברר 

עם ביקורו המפתיע של נשיא מצרים בישראל בנובמבר 1977, ארבע שנים לאחר פרוץ 

המלחמה ולאחר הסכם הפרדת הכוחות.

אלה היו עיקרי הסכם הפרדת הכוחות: שחרור הדדי של שבויי המלחמה; נסיגת 

ישראל משטח מצַרים ולעומק 20 ק"מ ממזרח לתעלת סואץ. יצירת שלוש רצועות, כל 

אחת ברוחב 10 ק"מ: הרצועה ראשונה הייתה 10 ק"מ ממערב לתעלה – רצועת דילול 

כוחות מצריים, ובה 7,000 חיילים ו־33 טנקים. הרצועה השנייה הייתה 10 ק"מ ממזרח 

לתעלה בפיקוח האו"ם. הרצועה השלישית עד 10 ק"מ ממזרח לרצועה השנייה – דילול 

כוחות צה"ל בהיקף זהה לשל המצרים ברצועה הראשונה. נפתחה תעלת סואץ לַשִיט. 

הסכם זה סלל את הדרך להסכם הביניים שנחתם ב־4 בספטמבר 1975 בֵז'ֵנוָוה ולביקור 

ההיסטורי של סאדאת בישראל, ב־19 בנובמבר 1977.

ביקור נשיא מצַרים בישראל

על ביקור נשיא מצַרים, ַאנּוַאר ַסאַדאת, בארץ כתב להלן אל"ם יען ורד, שהיה ַמקַש"ּפ 

פיקוד המרכז.

ַאנּוַאר ַסאַדאת היה למנהיג הערבי הראשון שבא לבקר בישראל. הוא נאם במליאת הכנסת 

ונועד עם כל סיעות הכנסת. באמצעות הביקור פתח דרך לתהליך של שלום עם ישראל. 

ביקור נשיא מצַרים בישראל, שהחל ב־19 בנובמבר 1977 ונמשך שלושה ימים, היה אירוע 

היסטורי מרגש, שחייב מערכת ביטחונית שלא ידענו כמוה לפני כן. היה צורך להקים ֶמרכזי 

תקשורת שישמשו עיתונאים מכל העולם כשעדיין שלטו הטלפון הקווי והטלפרינטר במערך 

התקשורת. ברקע הדברים היה חשש מפגיעה בסאדאת ותחילת מלחמה נוספת בשל כך.

הרמטכ"ל מוטה גור אף הביע את חששו מתקיפה של קומנדו, שיגיע במטוס אל הפמליה 

הישראלית. הבעיה העיקרית הייתה בעיקר לוח הזמנים הצפוף משהתקבלה ההתראה 

על הביקור ועד לביצועו. נמל התעופה בן־גוריון )ַנתָּב"ג( נסגר לחלוטין לשעות ההמראה 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8_%D7%A1%D7%90%D7%93%D7%90%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/1977
https://he.wikipedia.org/wiki/19_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/19_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8
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והנחיתה של הפמליה המצרית. הוקם ַחָּפ"ק בשדה משותף צה"ל, ַשַּב"ּכ והמשטרה. כאשר 

הוקם המטה המשותף, כל אחד מהכוחות קיים ִרשתות רדיו משלו.

אנחנו החזקנו קשר לכוחות במעגל החיצוני של ַנתָּב"ג וחיל האוויר. את המעגל 

הפנימי הפעילה המשטרה. המסע לירושלים היה באחריות הפיקוד כאשר נסגר כביש 1, 

וכוחות נפרסו על הֲאזורים השולטים על נסיעת השיירה עד כניסתה לירושלים. גם כאן 

נשמר העיקרון של צבא מאבטח את המעגל החיצוני עם אנשי הממשל האזרחי והַשַּב"ּכ. 

הקשר עם הכוחות נוהל מירושלים )מחנה שֵנֵלר( ממצודת כפיר ומִמפקדת ָאיֹו"ש בבית אל.

האלוף והַחָּפ"ק הצבאי המצומצם היו במטה האירוע שנע בין מלון "המלך דוד" "בנייני 

האומה" והכנסת. רוב הקשר היה בקודים וברדיו. לאלוף היה מכשיר ָרָד"ט 1+1 ומכשיר 

"מוטורולה" ברשת הפיקוד. ֶמרכזי תקשורת בין־לאומיים הוקמו ב"בנייני האומה", 

בתיאטרון ירושלים ובבית אגרון. הקשר הקווי ושיחות הטלפון נעשו על ידי משרד הדאר, 

ואנחנו עסקנו בציוד הקצה הכתוב )טלפרינטרים ופקסימיליות(. לוח הזמנים של הביקור 

נשמר בדקדקנות והועבר רק לחייבים לדעת ואף זאת בכתב יד.

הכניסה לִמתקנים הייתה מותנית בתווית כתומה – צילום שני המסמכים מצורף. 

ביקור סאדאת במסגדי הר הבית ובכנסיית הקבר נוהל מַחָּפ"ק המשטרה בחוכמה, ומח"ט 

16 היה קצין הקישור עם קשר משלו לשֵנֵלר ולפקוד במכשיר "מוטורולה". בתום הביקור, 

הנשיא ופמלייתו חזרו לנתב"ג. הקשר לכל הכוחות פעל ללא תקלות, וגם ֶמרכזי התקשורת 

)עד כמה שאני מודע( וגם הקשר של המשטרה פעלו כהלכה.

 כרטיס המעבר החופשי לבעלי תפקידים 

)נדרשתי להחזיר את הכרטיס המקורי שלי, יען ורד(.
המקור: מהאוסף הפרטי של יען ורד.



לוח זמנים – רישום של ַמקַש"ּפ ֶמרכז, אל"ם יען ורד
המקור: מהאוסף הפרטי של יען ורד.

מימין, הנשיא, אפרים קציר, וראש הממשלה, מנחם בגין, מברכים 

את נשיא מצרים, אנואר סאדאת, ברדתו מהמטוס.
המקור: באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון; מספר קטלוגי 1841/18צ'.



514

100 שנות קשר – שער ו

הפמליות עומדות דום בנגינת ההמנון המצרי.
המקור: באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון; מספר קטלוגי 1841/18צ'.

 סאדאת בביקורו בישראל 

נועד עם ראשת הממשלה, גולדה מאיר, ועם שמעון פרס )מימין(, 1977.
המקור: צילם יעקב סער – לע"מ, נחלת הכלל.

לאחר ביקור סאדאת בישראל ונאומו בכנסת החל תהליך שיחות שמגמתן היה 

להגיע להסכם שלום בין ישראל למצַרים. התהליך היה ממושך ונסתיים בחתימה על 

הסכם קמפ דיויד. אך אל נקדים את המאוחר למוקדם.
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הקשר בשיחות השלום עם מצר�ים 
בשנים 1977‑1981

על הקשר בשיחות השלום עם מצַרים כתב להלן אל"ם חזי לפיד.

בהמשך הדברים כתבתי על תקופת שיחות השלום בין ישראל למצַרים, החל בשיחות 

החשאיות וכלה באירועים הגלויים. הייתי קצין הקשר של המשלחת בחלק גדול מהפגישות 

במצַרים. באותה עת הייתי בדרגת סא"ל. בִשלהי שנות ה־80 )1981-1979( לא היה עולם 

התקשורת מפותח כלל לעומת היום, והיה צורך להבטיח תקשורת עצמאית ישירה ומאובטחת 

של משלחת ישראל, הן לצורכי התייעצות והן לצורכי ביטחון פיזי של חברי המשלחת.

כן השתדלנו לאפשר תקשורת לנציגי העיתונים והטלוויזיה הישראלית באירועים 

שבהם הוזמנו להשתתף. מאחר שחלק גדול מתשתית התקשורת עבר על תשתית מצרית, 

נדרשו הרבה תיאומים ושיתוף פעולה עם גורמי התקשורת השונים במצַרים ועם מחלקת 

הקשר של נשיא מצרים ַאנּוַאר ַסאַדאת. הוקם צוות תקשורת משולב של חיל הקשר ודואר 

ישראל )לימים חברת ״בזק״( בפיקוד קצין מחיל הקשר.

הצוות לא מונה למשימת קבע, אלא כל חבר של צה"ל ושל הדואר מילא את המשימה, 

נוסף על תפקידיו השגרתיים. מפקד המשלחת היה תא"ל פרויקה, אפרים פורן, שהיה 

המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, מר מנחם בגין, והוחלף בשלב מאוחר יותר על ידי 

עזריאל נבו. עבדתי בצורה הדוקה עם פרויקה ועם עזריאל נבו. באותה תקופה הייתי ראש 

ִמנהלת פיתוח של מערכת "בית היוצר". הייתי גם מהנדס אלקטרוניקה וַמחשבים וגם 

קצין קשר בעל רקע ִמבצעי, ולכן צורפתי למשלחת למשימה מיוחדת נוסף על תפקידי.

הכוונה בַחִיל הייתה להחליף כל פעם את קצין הקשר כדי שלא לפגוע בעבודה השוטפת. 

פרויקה ביקש פעמים רבות שאצטרף בוודאי לאירועים מיוחדים, וכך קרה שהשתתפתי 

בנסיעות המשלחת פעמים מספר, בערך 12. אין לי רשימה של המשתתפים האחרים, אך 

חלק משמות המשתתפים הם – רס"ן אילן חורש שהיה רמ"ד הִמבצעים, סא"ל גיורא 

לייטרסדורף.

השתתפתי בנסיעות אלו לא רק בשיחות שוטפות אלא גם בביקורים ובאירועים 

מיוחדים, כגון ביקור רוה"מ מר מנחם בגין, נשיא המדינה מר יצחק נבון ואשתו אופירה, 

שר הביטחון, מר עזר ויצמן, ובטקס הלוויה של הנשיא סאדאת. למזלי, נוצר קשר אישי 
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וטוב מאוד ביני לבין קצין הקשר הקבוע של הנשיא סאדאת. הייתי הנציג היחיד באותה 

עת שהוזמן לבקר בבית פרטי של קצין בכיר מצרי.

חזי לפיד ורעייתו )משמאל( בביתו של קצין הקשר של סאדאת.
המקור: מהאוסף הפרטי של חזי לפיד.

 חזי לפיד )באמצע התצלום בחולצה לבנה( 

בעת קבלת הפנים של נשיא מצַרים, סאדאת.
המקור: מהאוסף הפרטי של חזי לפיד.



הקשר בשיחות השלום עם מצַרים בשנים 1981-1977
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שוחחתי עם הנשיא סאדאת ועם הנשיא מּוַּבאַרּכ. קשרים אישיים בין קציני הקשר 

נוצלו על ידי שני הצדדים כדי להעביר מסרים לא רשמיים או לבדוק רעיונות ונושאים 

שלא היה רצון להעלות מייד באופן רשמי. לאות הערכה על שיתוף הפעולה ועל הקשרים 

המקצועיים ועל קשרי הידידות שנרקמו, זכיתי לקבל מהנשיאות הזמנה אישית לאשתי 

לבוא למצרים כאורחת לשכת הנשיא. ההזמנה זכתה לעידוד מצידו של פרויקה ומומשה 

בו־זמנית לביקורו הממלכתי של הנשיא נבון במצרים.

הגברת אופירה נבון ורעייתי, מרים לפיד, היו הנשים הראשונות שהוזמנו לביקור 

רשמי במצַרים. אשתי הגיעה יום לפני הנשיא ורעייתו. הצנענו את ביקורה של אשתי; 

היא לא הסכימה שגנרל מצרי יקבל את פניה בשדה התעופה, ועיתונאים שהיו במקום, 

לדוגמה ויקטור נחמיאס ואהוד יערי, שאלו מה קורה קיבלו תשובות מתחמקות. להלן 

כמה פרטים על הקשר באירועים או בשיחות אלו.

סביב שולחן המו"מ: )הרביעי מימין( סאדאת; )השלישי משמאל( מנחם בגין.
המקור: באדיבות הֶמרכז למורשת המודיעין.

תקשורת קווית

הוקם ֶמרכז תקשורת קווית, ואליו התרכזו כל הקווים לכל המקומות, לאירועים ולארץ 

בלוח בקרה גדול ובִמרכזת יד. את קביעת המקומות שֲאליהם תהיה תקשורת קווית אנו 

קבענו, אך התכנון בוצע במשותף עם מחלקת הקשר של הנשיא סאדאת. כל הקווים היו 
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כמובן קווים מצריים של הדואר המצרי והנשיאות. קווים מקומיים, קווים בין־לאומיים – 

חיוג וָנָל"נים; קווי דיבור וקווי נתונים.

כל הקווים לישראל תואמו בין הדואר המצרי לדואר ישראל. תוכננו מקומות, כגון 

ֶמרכז הקשר שהוקם במקרים רבים בארמון ַטאַהַרה, שדה התעופה של קהיר, ֶמרכז 

התקשורת לעיתונות, מקומות למסיבות עיתונאים, ארמון ַאַּבאִדין, מקומות שבהם נערכו 

ארוחות ערב או מסיבות – כשהתקדמו השיחות יפה, ומצב הרוח של המצרים היה טוב 

וכמובן בתי המלון שהיו בשימוש מדי פעם. במקומות קריטיים מבחינת פעילות או אבטחה 

הוקמו ֶמרכזי תקשורת מקומיים.

תקשורת רדיו

הפעלנו שני סוגי תקשורת רדיו: הראשונה במכשירים ששימשו בעיקר את המאבטחים או 

מכשירים ִמנהליים כדוגמת "מוטורולה". היה ברשותנו מכשיר ָת"ג נייד ששימש לתקשורת 

חירום מול הארץ. בארץ הייתה תחנה קבועה בהאזנה יומם ולילה )24/7( לתדרים שסוכמו 

מראש כמובן. ככלל, מכשיר זה נשמר בֶמרכז התקשורת, אך היו מקרים רגישים במיוחד 

שבהם הוסתר ונלקח מאיתנו, לדוגמה בזמן הלוויית הנשיא סאדאת.

נחתום את הפרק הזה במכתבי התודה שקיבל קצין הקשר של משלחת שיחות השלום, 

סא"ל )לימים אל"ם( חזי לפיד המוצגים להלן )המסמכים מהאוסף הפרטי של חזי לפיד(.



ִמרשם הקשר של משלחת ישראל במצַרים
המקור: מהאוסף הפרטי של חזי לפיד.







522

100 שנות קשר – שער ו

חתימת הסכם השלום בין ישראל למצַרים
כזכור, תהליך חתימת הסכם השלום בין ישראל )ראש הממשלה מנחם בגין( למצַרים 

)הנשיא סאדאת( נעשתה על ִמדשאות הבית הלבן בוושינגטון במרץ 1979 כשהשושבין 

הוא הנשיא ג'ימי קרטר.

מנחם בגין )מימין(, ג'ימי קרטר – נשיא ארה"ב )במרכז( וסאדאת )משמאל( 

לוחצים את ידיהם לשלום.
המקור: לשכת העיתונות הממשלתית; צילם – טל שבתאי. 

)https://en.wikipedia.org/wiki/Government_Press_Office_Israel(

השפעת מלחמת יום הכיפורים הייתה במישרין ובעקיפין ארוכת טווח. בשנת 1978 החל 

פיקוד הדרום להיערך לפינוי עתידי מלא של סיני. זו הייתה משימה רבת משקל שהטילה 

מעמסה כבדה על מטה פיקוד הדרום ועל יחידותיו. המטכ"ל החליט להקל את הפינוי על 

פיקוד הדרום ולהקטין את מוטת האחריות הגאוגרפית שלו. לכן כל ִגזרת הגבול עם ירדן 

עד העיר אילת ועד בכלל הועברה מפיקוד הדרום לפיקוד הֶמרכז.
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ִמבצע "כדור הרעם" )ִמבצע "יונתן"( 
חילוץ בני הערובה הישראלים מֶאנֶטֶּבה

על ִמבצע "כדור הרעם" כתב להלן אל"ם יוסף ברנע:

ִמבצע "כדור הרעם" )המּוּכר בשמות ִמבצע "יונתן" או ִמבצע "ֶאנֶטֶּבה"( באוגנדה )כ־3,800 ק"מ 

מישראל( היה ביום ראשון, ב־4 ביולי 1976, ומטרתו – להציל 105 נוסעים יהודים, ישראלים 

ואנשי צוות שטסו במטוס "ֵאייר פַרנס" לאחר שחטפו אותו מחבלים גרמנים ופלסטינים 

במהלך טיסה מישראל לצרפת. למרות התבצרות החוטפים במדינה עוינת חולצו כמעט 

כולם בשלום. במהלך הִמבצע נהרגו שלושה בני ערובה וכן מפקד סיירת המטכ"ל, יונתן 

נתניהו, ובעקבות זאת נקרא המבצע על שמו.

לִמבצע זה לא הייתה תכלית צבאית, ובכל זאת ראיתי לנכון לעסוק בו משלושה היבטים:

ההיבט הראשון – הוא הציב אתגר לפני חיל הקשר שמעולם לא הוצג לפני כן:   •
להקים מערכת שֹו"ּב מהמטכ"ל על ִמבצע צבאי קרקעי של כ־250 חיילים הנתונים 

במרחק של 3,800 ק"מ מישראל.

ההיבט השני – ִמבצע זה מימש את התחייבותה המוסרית של מדינת ישראל להגן   •
על כל אזרח ישראלי )ועל כל יהודי( באשר הוא ברמה הלאומית.

ההיבט השלישי – מדינת ישראל הבהירה לעולם המערבי כבר אז שהטרור הוא   •
עולמי ומחייב שיתוף פעולה רב־לאומי. ִמבצע חילוץ החטופים מֶאנֶטֶּבה העמיד 

את ישראל במצב "נאה דורש ונאה מקיים". הפכנו לבית הספר העולמי למלחמה 

בטרור באשר הוא בתחום המדיני.

הִמבצע היה מורכב מאוד וכישלון בו חס וחלילה היה עלול לסבך את ישראל בזירה 

הבין־לאומית. ראוי לזכור שִמבצע "קדירת אורז" הוא ִמבצע דומה של צבא ארה"ב לחילוץ 

בני ערובה אמריקאים הכלואים בשגרירות ארה"ב בֵטֵהַראן באפריל 1980 – נכשל כישלון 

חרוץ )אבל לאמריקאים מותר...(.

הַקשָר"ר בעת הִמבצע היה תא"ל ישראל זמיר. סגנו – אל"ם יוסף ברנע. קצין הקשר 

של יוני נתניהו – סגן תמיר פרדו )לימים ראש ״המוסד״(.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/4_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%98%D7%9B%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95


החלטת הממשלה )מ־3 ביולי 1976( שהשיגה את המטוסים באוויר
המקור: ויקיפדיה, תחת הערך מבצע "יונתן", נחלת הכלל.
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סיפורו האישי של סגן קצין הקשר בִמבצע
על סיפורו האישי בִמבצע "כדור הרעם" כתב אל"ם יוסף אגיב:

ב־27 ביוני 1976 נחטף מטוס מסוג "איירבוס ֵאיי־300" של ֶחברת התעופה הצרפתית 

"Air France", בטיסה 139 מַנתָּב"ג לפריז. במטוס טסו באותה עת 248 נוסעים ו־12 אנשי 

צוות. החוטפים היו שני גרמנים, חברי "תאי המהפכה", ושני מחבלים פלסטיניים, חברי 

"החזית העממית לשחרור פלסטין". החוטפים הנחיתו את המטוס החטוף ביום א, 27 

ביוני 1976 אחר הצוהריים בֶּבנַגאִזי שבלוב.

מטוס ה"ֶהרקּוֵלס" ותצלומו של אל"ם יוסף אגיב
המקור: מהאוסף הפרטי של יוסף אגיב.

לאחר שנים סיפר יוסי אגיב: בחלומי חשבתי שזאת הייתה הזדמנות מצוינת עבורי 

לבקר בלוב בארץ מולדתי ולהביא את תעודת הלידה המקורית שלי על מנת לתקן את 

תאריך הלידה שנמצאת בתעודת הזהות שלי שמופיע 00/00/1947. משרד הפנים ללא 

תעודת לידה אינו מוכן לתקן את תאריך הלידה. לאור ההצלחות במלחמת העצמאות, 

החלו לפרוע פרעות ביהודי צפון אפריקה, ואלה גרמו לבריחת היהודים לארץ ישראל 

והשאירו את כל רכושם מאחור. הגענו לֵחיפה באוניית המעפילים "ֵקדָמה" ללא מסמכים 

וללא מיטלטלים אלה בלבוש צנוע בלבד.

החוטפים אילצו את הטייסים להנחית את המטוס בַּבנַגאִזי שבלוב, ושם המטוס 

חנה שבע שעות קודם שטס לֶאנֶטֶּבה באוגנדה. בַּבנַגאִזי תדלקו את המטוס והצטרפו אל 

החוטפים עוד שלושה מחבלים פלסטינים. ביום השלישי לחטיפה, 29 ביוני, ריכזו החוטפים 

את הישראלים ואת היהודים שבין הנוסעים באולם הנוסעים של הטרמינל הישן בשדה 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%92%D7%90%D7%96%D7%99
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התעופה של ֶאנֶטֶּבה ושחררו את יתר הנוסעים. הטייס הצרפתי ואנשי צוותו לא הסכימו 

להשתחרר והעדיפו להישאר עם החטופים היהודים.

מדינת ישראל ניהלה מגעים עם שליט אוגנדה, ִאיִדי ָאִמין, ששיתף פעולה עם החוטפים. 

הם קבעו אולטימטום שאם לא ייענו דרישותיהם עד יום חמישי, 1 ביולי, יוצאו להרוג 

שני חטופים בכל שעה עד שייענו דרישותיהם או עד שימותו כל בני הערובה. תוך כדי 

משא ומתן הסכימו המחבלים להאריך את משך האולטימטום עד 4 ביולי 1976. למרות 

התבצרותם החוטפים במדינה עוינת רחוקה מאוד מישראל הוכתר הִמבצע בהצלחה.

נתיב הטיסה של מטוס "אייר פראנס 139" החטוף
המקור: באדיבות הֶמרכז למורשת המודיעין.
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צלצול הטלפון של דוד בר צבי

סא"ל דוד בר צבי, קצין הקשר של הַקחָצ"ר סיפר להלן על שחרור בני הערובה בֶאנֶטֶּבה.

ִטלּפנתי לביתו של סרן יוסף אגיב בגבעתיים. הוא הרים את השפופרת, כשהוא כולו מנומנם, 

אמרתי לו: "בוא מייד". יוסף היה קצין קשר מעולה ובעל כושר ארגוני. משקבעתי את 

עמדתי לגבי המועמד הראשון, לא הייתי צריך להתלבט בבחירה שכן הכרתיו מִמבצעים 

קודמים. כעבור 45 דקות עמד יוסף לפניי. אתה סגני כקצין קשר בִמבצע לשחרור בני 

הערוּבה בֶאנֶטֶּבה אמרתי לו. הוא ניסה להסתיר את שמחת התרגשותו ומלמל חבל שלא 

הערת אותי קודם לכן. כדי להצילו ממבוכתו הפטרתי, "מהר לעבודה".

"כך חוּברתי לטלפון אזרחי", סיפר להלן יוסי אגיב

לאחר אישור התוכניות לִמבצע "ַּברָדס 55-54" שנערך בפברואר 1973 פשטו כוחות צנחנים 

וקומנדו ימי על יעדי מחבלים, שהיו 180 ק"מ בעומק לבנון מצפון לטריפולי. במבצע נהרגו 

45 מחבלים וכ־60 נפצעו, נהרסו ִמבנים וִמפקדות בשני בסיסי מחבלים, וחוסלו מחבלים 

בטריפולי בלבנון.

הַקשָר"ר שאל את מפקד הִמבצע, סא"ל יצחק מרדכי, אם יש בעיות קשר, תשובת 

המפקד הייתה: "תרגלנו בתרגיל על מודל את כל מערכות הקשר בהצלחה מרובה". אבל 

יש לי שאלה: "איך ייתכן שלקצין הקשר )יוסי( שאשתו בהיריון בחודש התשיעי אין טלפון 

בביתו?" הַקשָר"ר ענה: "יש בעיות טכניות קשות במדינה, אין ִמספרי טלפון, ואין תשתית 

קווית. המתנה לטלפון היא כ־10 שנים". המפקד ענה לו: "זה לא ברור לי כי בכל מקום 

שאנחנו ַמגיעים לפרוס את היחידה ואת הכוחות, אגיב חופר באדמה או עולה על עמוד 

ויש ליחידה קו טלפון". הַקשָר"ר ענה לו: "אם אגיב מסוגל לפתור את הבעיה הטכנית, 

אני מאשר את התקנת קו הטלפון בביתו".

בסיום הִמבצע המוצלח הגעתי הביתה התחברתי לתחנת קצה של גדוד קשר מטכ"ל. 

חיברתי קו טלפון מטכ"לי 693797 וסללתי ֶּכֶבל ח־10 על עמודי הטלפון עד לביתי, וכך 

חּוּבר הטלפון שִאפשר לי לתקשר עם המפקדים בִמבצעים למיניהם.

הכנות לִמבצע

עבדנו עבודה בו־זמנית: כאשר השתתף סא"ל דוד בר צבי בקבוצות התכנון הארוכות, 

ארגנתי בשטח את כל נושא הביצוע והתרגולים על מודל. לראשונה התמודד חיל הקשר 

בִמבצע צבאי במרחק של כ־4,000 ק"מ מהארץ עם האתגר – לאפשר שליטה למרחקים 

ארוכים. עקב חוסר הניסיון בִמבצעים משותפים לפני ִמבצע ֶאנֶטֶּבה הבינו רק מעטים 
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ממפקדי צה"ל את הצורך במטוס ַחָּפ"ק מוטס. איש לא שקל ברצינות להנחית כוחות 

בשטח עוין, ומובן מאליו שגם לא הייתה תורת לחימה מפורטת.

באותם הימים לא הייתה מערכת קשר מתאימה שתאפשר לשלוט ולפקד בשדה 

הקרב. כאן הייתה חשובה התושייה לארגון, והרעיון היה לבנות מטוס ַחָּפ"ק ומערכות 

קשר לכוחות המסייעים ולכוחות הפורצים. ִמבצעים משותפים מטבעם דורשים רמה 

גבוהה של שיתוף פעולה בין הכוחות המטיסים למוטסים ולקשר אמין, בעיקר כאשר 

העניינים מסתבכים. תוכנית הקשר חייבת להיות מושלמת ומתורגלת על מודל מלא. 

אבל עליך להביא בחשבון שהיא עלולה להשתבש עקב תקלה טכנית או ִמבצעית. עליך 

להתכונן לכל התרחישים. התרגול מביא לשלמות ואכן בכל תרגול שיפרנו את המערכות 

מבחינה טכנית ותפעולית.

ביום חמישי, 1 ביולי בשעה 22:00, רוכזו הכוחות לפעולה

ביום חמישי, 1 ביולי 1976, בשעה 22:00 רוכזו הכוחות לפעולה. לאחר אישור התוכניות 

הוצאה פקודת ִמבצע404 מפורטת לריכוז הכוחות המיועדים לפעולה. בפקודה נקבעו שלושה 

צוותי קרב רגליים: צוות מיחידת ִחי"ר מובחרת; צוות מחטיבת "גולני"; וצוות מחטיבת 

הצנחנים. מפקדי ְשלוש היחידות נועדו עם הַקחָצ"ר וקיבלו ממנו את משימותיהם:

כוח א )יחידת ִחי"ר נבחרת( בפיקודו של סא"ל יונתן נתניהו )"יוני"( – ישתלט   •
על הטרמינל הישן, יהרוג את המחבלים וישחרר את החטופים.

כוח ב )הצנחנים( בפיקודו של אל"ם מתן וילנאי – ישתלט על הטרמינל החדש.  •
כוח ג )"גולני"( בפיקודו של אל"ם אורי שגיא – יהיה עתודה וסיוע בפינוי החטופים.  •

כשהחל כוח המשימה הרגלי להתרכז במחנה בֶמרכז הארץ, נערכו הכנות אף בִמגזרים 

חיוניים אחרים לביצוע פעולה מעין זו: התנהלה פעילות מודיעינית עצימה )אינטנסיבית( 

כדי לגלות פרטים רבים ככל האפשר הקשורים בפעולה, לרבות תחקור בני הערובה הזרים 

ששוחררו בידי המחבלים. נאספו נתוני מודיעין אוויר )על אפשרויות התנועה, על המכשולים 

הצפויים ועל הדרכים להתגבר עליהם( וקרקע.

חיל הקשר עסק בתכנון אפשרויות התקשורת בין הכוחות ועם הכוחות, מהארץ 

ומהאוויר. נושא הקשר נבדק בלילה שלפני הִמבצע, ובעקבותיו התבצעו שיפורים אחרונים 

בתוכנית. תרגול התוכנית בידי הכוחות והִמפקדות התקיים בסוף השבוע. התוכניות הוצגו 

לאישור בַדרגי צה"ל השונים ואושרו. בד בבד היו תרגולים על מודל בשדה תעופה צבאי, 

ובו הוקמו מבני ֶדֶמה שייצגו את היעדים בשדה התעופה של ֶאנֶטֶּבה. בַערּבו של יום ו, 2 

ביולי 1976, בוצע תרגיל בשדה התעופה בתנאים דומים )למעשה קשים יותר( לשל ֶאנֶטֶּבה.

מקור: ערכת מורשת ִחי"ק מס׳ 10 – אנטבה, "הקשר במבצע יונתן".  404
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בסיומו של תרגיל נחיתה זה השתכנע הרמטכ"ל, שנטל חלק פעיל בתרגיל, כי הנחיתה 

אפשרית. בו־בזמן להכנות בשטח, הכשיר צוות אחר של חיל הקשר בתוך 24 שעות מטוס 

אזרחי כמטוס ִממסר וַחָּפ"ק מוטס לראשונה בצה"ל. תרגול המודל היה חשוב מאוד, 

והפקנו לקחים והשתפרנו מתרגול לתרגול. ִמבצע זה ִחייב את קצין הקשר לשאת שלושה 

מכשירים, דבר המקשה עליו לשמש גם לוחם: מ"ק 77 )רשת פיקוד(; מ"ק 601 )רשת פיקוד 

לכוחות האבטחה והסיוע(; "מוטורולה" )האזנה לרשת כוחות ההסתערות(.

במודל התגלו קשיי קשר בתקשורת בין הכוחות, בעיקר בגלל רעש המטוסים. הוחלט 

אפוא לאלתר אוזניות למכשירי הקשר. סא"ל דוד בר צבי הביא מהָיָמ"ח אוזניות 140 ב 

ממערכות VRC שהותאמו למ"ק 77/601, דבר ששיפר ממש את הקשר. במודל לא הצלחתי 

לעמוד פיזית במשימה כשהיה עליי לשאת שלושה מכשירי קשר על הגב. המשקל הרב 

ִסרֵּבל הן את התנועה והן את הקפיצה על מכסה המנוע של מכונית הֵּפז'ֹו )רכב ַחָּפ"ק(.

ביקשתי אפוא מסא"ל בר צבי לבדוק אפשרות של קבלת מ"ק 601 שייוצר ב"תדיראן" 

עבור דרישת צבא איראן, ובביקור שהיה במפעל ראיתי שהמכשיר מתאים מאוד עבור 

הִמבצע. ואכן בתוך שעות אחדות הגיעו המכשירים )מ"ק 601( למקום התרגול, הותאמו 

להם אוזניות )מערכות שמע(, ומכשירים אלה שיפרו שיפור של ממש את יכולות קציני 

הקשר והקשרים בכוחות המסתערים. נוסף על כך, כל לוחם קיבל כובע טמבל לבן. עם 

פתיחה באש היה על הלוחמים לחבוש את הכובעים לצורך זיהוי כוחותינו. התרגול על 

המודל בוצע בשלושה שלּבים:

ָשָלב א – כל כוח ִתרגל את משימתו באור יום.  •
ָשָלב ב – עם רדת החשיכה תורגלו כל הכוחות ללא מטוסים. הכוחות נעו   •

למשימותיהם לכאורה מנקודת הירידה מהמטוסים.

ָשָלב ג – בשעה 22:15 בוצע תרגול כללי עם מטוסים בנוכחות הרמטכ"ל, אך   •
ללא טיסה. המטוסים הסיעו על המסלול עד לנקודת הירידה, והכוחות ירדו 

ונעו למשימותיהם. מטוס 4, שנועד לפנות את החטופים, הסיע עד ה"טרמינל" 

והועמסו עליו "חטופים" ו"פצועים".

במהלך התרגולים על המודל ִתרגלו הכוחות את משימותיהם, את הפעלת העתודה, 

את פינוי החוטפים והנפגעים ואת הירי למטרות שהוצבו בשטח וביימו חיילים אוגנדים. 

כן תורגלה חבירה בין הכוחות, כשהשתמשו לזיהוי בכובעים לבנים ובנצנוצי אור ירוק. 

בתרגול עפו הכובעים ברוח, ולכן תפרו הפקידות הפלוגתיות לכובעים גומיות להצמדת 

הכובע לראש.
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כובע ששימש לזיהוי לוחמי צה"ל לאחר פתיחה באש
המקור: מהאוסף הפרטי של יוסי אגיב.

סיכום התרגול על המודל

סיכום התרגול בנוכחות הרמטכ"ל עבר ללא תקלות, והביצוע והתיאום בין הכוחות היו 

טובים ומשכנעים. בתום התרגול כינס הרמטכ"ל את מפקד ח"א, את הַקחָצ"ר ואת מפקדי 

הכוחות לסיכום. בסיכום נקּבע כי הכוחות ימריאו למשימתם מבח"א 27, ולא מסירקין, 

בעיקר מטעמי ביְטחון שדה.

בדרך לפעולה

ביום שבת, 3 ביולי 1976, בשעה 11:30 התקיים תדרוך אחרון למפקדים ולטייסים, וסוכמו 

נושאים שחייבו תיאום הדוק. בשעה 13:20 המריא הכוח הפושט בארבעה מטוסי תובלה 

לבסיס חיל האוויר אופיר בדרום סיני. המטוסים טסו בנתיבים אחדים, בגובה נמוך 

ובדממת אלחוט. אלה היו קברניטי מטוסי ה"ֶהרקּוֶלס": במטוס 1 המוביל – יהושוע שני, 

במטוס 2 – מיכאל בן יוסף, במטוס 3 – אריה עוז, במטוס 4 נתן דביר.

בעת כינוס הכוחות ותדלוק המטוסים בשדה התעופה בַשארם )אופיר( הגיע ממש 

ברגע האחרון פקס עם צילום עדכני של אזור הנחיתה המתוכנן בֶאנֶטֶּבה. הפקס הגיע 

משובש מאוד, ואיכותו גרועה. ישבנו לתקן בעיפרון את הצילום, והעברנו את התצלום 

למפקד הִמבצע )פקס 20, טכנולוגיה ישנה מאוד(. קווי הטלפון מהבסיס החוצה נותקו 

ושערי הבסיס נסגרו. הלוחמים רוכזו בבסיס וקיבלו תדריך אחרון. מפקד הפעולה, תא"ל 

דן שומרון, הדגיש בפניהם את משמעות הִמבצע.

הוא הזכיר את השואה ואת משמעותה ואת העובדה ששלושים שנה לאחר השואה 

שוב מַבצעים "סלקצייה" ליהודים. אולם, שלא כמו בעבר, יש לנו כיום אמצעים למנוע 

הישנות מעשים כאלה, ובחלקם של הלוחמים נפל לשמש "זרוע הארוכה של צה"ל". ב־3 

ביולי 1976, בשעה 15:30, בטרם הגיע האישור המדיני לִמבצע – המריא המטוס האחרון, 

ובו כוח הפשיטה, לֶאנֶטֶּבה.
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הטיסה ליעד

הטיסה הארוכה ליעד, שהייתה כשמונה שעות, התבצעה ללא תקלות כלשהן הודות 

לתכנון המוקדם המדוקדק שהביא בחשבון סיכונים אפשריים. המטוסים עברו מעל ים 

סוף בטיסה נמוכה כדי לחמוק מגילוי אפשרי של מכ"ם במצַרים או בסודאן. המטוסים 

פנו מערבה וטסו מעל היבשה. הם חצו את קניה והגיעו לאוגנדה. בטיסה נאלצו הטייסים 

לתמרן כדי לחמוק מסערת ברקים ורעמים. האווירה בטיסה הייתה לחוצה. פחדי היה 

פחד מכישלון ולא פחד פיזי. אמרתי לעצמי שאם תהיה תקלת קשר המשמעות תהיה שחיל 

הקשר כשל. הלחץ היה קשה מאוד מאחר שהקשר הוא תנאי הכרחי למילוי המשימה.

בזמן הטיסה הזעתי בכל גופי, אבל אחרי שנסק המטוס לגובה כבר הייתה סוג של 

רגיעה בחושך. המתח שוב עלה כשהתקרבנו לימת ויקטוריה. במקום הייתה סופת רעמים 

וברקים קשה מאוד, וחלק מהחיילים הקיאו. זה היה קטע קשה ולחץ אדיר. לשמחתי, 

הייתי מתורגל למצבים אלה הודות לתרגילים משותפים שביצענו עם חיל האוויר בקליטת 

מטוסי ה"ֶהרקּוֵלס": ניסויי צניחה ונחיתות במדבר סיני ובנגב בזכותו של אל"ם עוזי יאירי 

)מח"ט חטיבה 35 במלחמת יום הכיפורים, שנהרג בפריצה למלון "סבוי" בעת חיסול 

מחבלים שהשתלטו על המלון(.

המח"ט התעקש שאשתתף בקורס לוחמה זעירה )רקע ירוק( לרכישת ניסיון ִמבצעי 

ותרגולים עם קצינים מיחידות שונות: סיירת מטכ"ל־צנחנים־שייטת 13. בקורס זה תרגלנו 

צניחות ִמבצעים משולבים, בשילוב הנחתת כוחות ממטוס ""ֶהרקּוֵלס 130־ִסי" ומַמסוקים.

הנחיתה ביעד

בהגיע המטוסים לאגם ויקטוריה, המשיך המטוס המוביל לטוס קדימה לעבר שדה 

התעופה ֶאנֶטֶּבה, והאחרים הקיפו את האגם. המטוס המוביל התקרב לשדה התעופה של 

ֶאנֶטֶּבה ונערך לנחיתה על המסלול המואר. בשעה 23:01 נחת המטוס והמשיך לנסוע על 

המסלול. תוך כדי תנועה קפצו ממנו הלוחמים מחטיבת הצנחנים שתפקידם היה לסמן 

את מסלול התעופה ולהשתלט על ִמגדל הפיקוח שבטרמינל החדש. לאחר שעצר המטוס, 

ירד ממנו הכוח בפיקודו של יוני, שנועד לשמש כוח הפריצה לשחרור החטופים. בעקבות 

המטוס הראשון נחתו שלושת המטוסים הנוספים והורידו את הלוחמים. הללו ניפנו למילוי 

משימותיהם בעוד המטוסים ממתינים במקומות שנקבעו מראש.

הפריצה לטרמינל ושחרור החטופים

עם נחיתת המטוס הראשון התירו הלוחמים את כלי הרכב שבהם היו צריכים לנוע. עם 

רכבים אלו הייתה מכונית "ֶמרֵצֵדס" שחורה )דומה למכוניתו של ִאיִדי ָאִמין( ושני ג'יפים 

מדגם "ַלנדרֹוֶבר" שנועדו לנוע משני צדדיה, מעין כוח ליווי טקסי. השיירה הסתדרה 
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במקומה במהירות ופתחה בתנועה בשדה המואר. הנסיעה עברה ללא תקלות עד כמאה 

מטר לפני הִמגדל, ושם התגלו שני חיילים אוגנדים. אחד מהם נעלם בחסות החשיכה, 

והחייל האחר הורה לעצור והוא נורה ונהרג.

הַחָּפ"ק – מכונית הֵּפז'ֹו המקורית.
המקור: באדיבות ארכיון צה''ל ומערכת הביטחון; צילם – דובר צה''ל.

ִמגדל הפיקוח הישן – בשדה התעופה של ֶאנֶטֶּבה.
המקור: ויקיפדיה, תחת הערך "ִמבצע 'יונתן'", נחלת הכלל; צילם – ראובן קסטרו.
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ההיתקלות עם האוגנדים

מייד לאחר ההיתקלות בחיילים האוגנדים, ירדו הלוחמים לעבר הטרמינל. צוות הַחָּפ"ק 

במכונית הֵּפז'ֹו נע בעקבות הכוחות המסתערים תוך התקרבו לטרמינל. אני שומע בקשר 

הפנים של הכוח הפורץ: "יוני, כאן מוקי", ולא הייתה תשובה.

עיקרי התוכנית בִמבצע "כדור הרעם"
המקור: מהאוסף הפרטי של יוסי אגיב.
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ִמרשם קשר רדיו בִמבצע "יונתן"
המקור: עבודת מורשת, צוערים 1. "הקשר במבצע אנטבה 1976". 

יוני נפגע

תוך כדי הקריאות של מוקי התפרץ תמיר פרדו )ראש ״המוסד״ לשעבר( קצין קשר בַחָּפ"ק 

של יוני בצעקה אל המכשיר: "מוקי, מוקי, יוני נפגע! יוני נפגע!" קשה להסביר במילים את 

הקשר המיוחד שיש בין מפקד לבין לוחם, האינטימיות שנוצרת בין שני ראשים צמודים 

של נשימות קצובות בדילוגים תחת אש כאשר קצין הקשר או הקשר הוא הקול והאוזניים 

של המפקד בהמולת הקרב.

בכל המלחמות והִמבצעים הרבים שהשתתפתי ְמקום קצין הקשר בַחָּפ"ק הקדמי ליד 

המפקד חשוב כדי להבין ולחוש את תמונת הקרב הכוללת ולתת פתרון מתאים למפקד 
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במערכות הקשר השונות לניהול הקרב ולשינויים הכרחיים בשדה הקרב. מייד נסענו 

במהירות וראינו את יוני שוכב על גבו ורופא היחידה כרע ברך לצידו, קרע את חולצתו וטיפל 

בו. הפגיעה נראתה אנושה. יוני נפגע מצרור שנורה ממגדל הפיקוח או בידי חייל אוגנדי. 

מוקי הודיע בקשר לכל כוחות היחידה: "יוני נפגע; אני נוטל את הפיקוד". וכולם אישרו.

בִמבצע מיוחד זה החליט הַקשָר"ר לקרוא לכל הכוחות בשמות המפקדים. איני ממליץ 

מאחר שהיו הרבה שינויי כוחות ומפקדים נפגעים, וקשה מאוד להבין את מי שעומד מאחורי 

הקשר אלא אם יש היכרות אישית. הַחָּפ"ק בפיקודו של אל"ם אורי שגיא רץ בריצה מהירה 

לטרמינל הישן, ומייד נתן פקודות לחלץ את בני הערובה ולקרוא בקשר למטוס 4 להסיע 

לאחור ולהתקרב למבנה הטרמינל הישן כדי להקל על החטופים להגיע למטוס. קריאתי 

הראשונה בקשר לטייס לא נענתה, לכן קראתי למפקד כוח "גולני" שִאבטח את המטוס 

להודיע לטייס להסיע לכיוון הטרמינל ואכן המטוס התקרב.

בד בבד נכנסנו פנימה להוציא את החטופים לכיוון המטוס תוך כדי יצירת משפך 

מכיוון המטוס. הפינוי נועד למנוע את פיזור החטופים בעלייתם למטוס כפי שתרגלנו 

במודל. כאמור לאחר קבלת האישור בקשר על הריגת המחבלים באולם הנוסעים, רצנו 

במהירות תחת אש שנורתה ממגדל הפיקוח. הביצוע היה ללא כל ספק הגורם העיקרי 

למיעוט הנפגעים בקרב החטופים וכן העובדה שהחטופים שכבו רובם ככולם על הרצפה 

וחלקם ישנו. מלבד זה היה בחוליית הפורצים חייל שקרא לחטופים ברמקול בעברית 

ובאנגלית והורה להם לשכב.

כניסת הכוח לטרמינל והלם החטופים

כאשר נכנסנו לאולם, רוב החטופים היו בהלם ראשם היה מכוסה בשמיכה. העפתי את 

השמיכות מהחטופים אך חלקם לא רצו לקום כי לא האמינו שצה"ל הגיע לחלץ אותם. 

כאשר ראו אותנו עם כובעי טמבל לבנים, השתכנעו לקום מהרצפה שעליה שכבו והחלו 

לרוץ לכיוון היציאה. התחלנו להוציא את החטופים לכיוון המטוס ואת המבוגרים הסענו 

במכונית ֵּפז'ֹו של הַחָּפ"ק. לקראת הסיום הגיע דן שומרון ופקד יש להעלות את הֵּפז'ֹו ואת 

ה"ֶמרֵצֵדס" על המטוס עם יוני ועם החטופים, ומייד אחרי כן המריא המטוס.

הַחָּפ"ק נע בריצה רגלית למסלול ההמתנה של שלושת מטוסי ה"ֶהרקּוֵלס" שהמתינו 

לנו בקצה מסלול ההמראה ליד הטרמינל האזרחי. בו־זמנית לפינוי החטופים נשלח כוח 

בפיקודו של רס"ן שאול מופז אל המטוס Air France שחנה ליד הטרמינל מחשש שנשכחו 

בני הערובה. ַנגְמ"שי מופז הגיעו למטוס, בדקו מבחוץ שאין חטופים, פוצצו את ה"מיג"ים 

שחנו לידו. הזדרזו לחזור לַנגָמ"שים ונסעו לעבר מקום חניית מטוסי ה"ֶהרקּוֵלס". הודענו 

בקשר על סגירת מכשירים, והמראנו לקניה לצורך תדלוק.
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בכוח של שאול מופז )לימים הרמטכ"ל ושר הביטחון( היה מכשיר חד־פס שאם תהיה 

בעיית תקשורת במטוס, יאפשר מטוס הִממסר ליצור קשר ישיר לארץ. המכשיר לא הופעל 

כי לא היה בו צורך. עם הנחיתה בקניה כדי לתדלק ולטפל בפצועים, נחת גם מטוס הממסר 

ַחָּפ"ק, ולכן לא היה קשר ָתָג"ם לארץ. קצין הקשר במטוס הַחָּפ"ק סא"ל מנחם מיארה 

יצר קשר ישיר לארץ על ידי סיבוב מטוס ה"ֶהרקּוֵלס" כך שאנטנת הדּו־קֹוֶטב )ַדייּפֹול( שעל 

גג המטוס – תיתן את ״שבח האנטנה״ הטוב ביותר, תוך סיבוב המטוס וקריאה בקשר 

נוצר קשר מצוין ורציף לארץ.

בנחיתה בארץ שאל רבין את ַאחד הטייסים: "איך היה?" כדי לתאר את גודל הנס 

שהתרחש, הוסיף הטייס ואמר לראש הממשלה: "אלוהים עבד שעות נוספות" השבת היו 

כמה ניסים שאי־אפשר להסבירם.

במהלך הִמבצע נהרג יונתן נתניהו, מפקד סיירת המטכ"ל, וסמ"ר סורין הרשקו נפצע 

קשה בעמוד השדרה ונותר משותק בארבעת גפיו.

שלושה בני ערובה נהרגו במהלך ִמבצע החילוץ, ואחת )דורה דבורה בלוך( נרצחה 

ָּלה )בירת אוגנדה( לאות נקמה. נפצעו עוד שישה בני ערובה.  לאחריו בבית החולים בַקמַּפָ

נהרגו כל 7 המחבלים וכ־45 חיילים אוגנדים. 11 מטוסי "מיג" הושמדו על הקרקע.

זכרם יישאר בליבנו לעולמי עולמים!

הקשר לשליטה ולבקרה בִמבצע ֶאנֶטֶּבה

ההכנות לארגון מערכת הקשר לִמבצע התנהלו בד בבד על ידי כמה גופים בארץ )ָמַקשָר"ר, 

ָמַקחָצ"ר והכוחות הִמבצעיים( ובַניירֹוִּבי )בירת ֶקנָיה(, וכל גוף עסק בתחומו, בהתאם 

לרמתו במערכת כולה.

ההכנות בָמַקשָר"ר

ההכנות בָמַקשָר"ר החלו ביום ד, 30 ביוני 1976, ביום שנמסר לרע"ן הִמבצעים בָמַקשָר"ר 

על הכוונה לשגר כוח לאזור ֶאנֶטֶּבה. נבדקו האמצעים שאפשר היה להפעיל כדי לקיים 

מערכת שליטה מתאימה לפעולה מסוג זה, מבלי להתייחס עדיין לתוכנית מסוימת. נקבע 

כי כדי שתאפשר המערכת קשר אמין בין הכוחות הִמבצעיים לבין עצמם, ובינם לבין 

גורמים בארץ – יש למלא אחר תנאים אלו:

בגלל ריחוק היעד יש להשתמש במכשירי חד־פס.  •
לקּבוע מטוס שייתן חלופה נוספת לקשר במרחקים אלו.  •

הבטחת קשר רציף סייעה לקבל את ההחלטה לצאת לִמבצע.  •
ִחי"ק מאפשר לראשונה שליטה למרחק גדול.  •

ַחָּפ"ק מוטס.  •
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דברי מפקדים שהשתתפו בִמבצע
להלן מפורטים דברי המפקדים שהשתתפו במבצע "כדור הרעם".

מפקד הִמבצע – תא"ל דן שומרון )לימים רמטכ"ל(

הקשר נחשב תמיד לאמין.405 גם כשמדובר בקשר למרחקים גדולים, ברציפות, להעברת 

מודיעין ולכל שינוי המתבקש בפעולה. ואכן, הקשר שסופק עם המערכות המגבות זו את 

זו לא הייתה בו שום בעיה.

הַקשָר"ר, תא"ל ישראל זמיר

בעיה ֶמרכזית בִמבצע הייתה שלא התנסינו עד אז בקשר אלחוטי למרחקים כאלה, בשמירת 

קשר דיבור רציף, בין המטכ"ל לכוח כאשר הִמבצע על הקרקע דרך מטוסי ִממסר בָת"ג. 

הקשר נדרש בין היתר לתת תמונת מצב עדכנית לגורם המדיני והצבאי במוצב הפיקוד במטה 

הכללי. לתקשורת מוסכמית )קונוונציונלית( של שדה הקרב היינו מורגלים ומתורגלים 

היטב. אולם כדי להעביר תמונת מצב מהירה מאזור הִמבצע למוצב הפיקוד של המטה 

הכללי, היה צורך במטוס ִממסר בקשר ָת"ג. היה צורך לבנות מערך שידור וקליטה אמין 

תוך ניצול כל הִמתקנים שהיו פזורים בארץ, בצפון, בֶמרכז ובדרום.

ואומנם התכנון עמד במבחן. זאת ועוד, הזמן שעמד לרשותנו בעת ההכנות לתכנון 

הִמבצע היה מוגבל. לא התאמנו ולא התכוַננו לִמבצעים למרחקים כה גדולים. מדובר 

במרחק של למעלה מ־4,000 ק"מ, ובמצב שהיינו נתונים באותו זמן לא יכולנו להיעזר בשום 

גורם, אפילו ידידותי. צריך להבין כי המורכבות והרגישות של הִמבצע כלפי העולם החיצון 

היו גבוהות. הגורמים המקצועיים היו צריכים לשכנע ולעודד את הגורמים המדיניים 

שלִמבצע יש סיכוי להצליח.

חזרתי ואמרתי לגורמים השונים שאנו בחיל הקשר לא נהיה גורם מגביל, מעכב או 

מונע לִמבצע, ונספק תקשורת אמינה לגורמים השונים. הלקח ההיסטורי של ִמבצע ֶאנֶטֶּבה 

הוא שאנחנו מסוגלים להגיע כמעט לכל מקום בִמבצעים מורכבים ומשותפים אם יהיה 

צורך לעשות זאת שוב. פיתחנו את היכולת בתחום התקשורת ברמה כזו ובהתמחות כזו 

שהוכיחה את טיבה שנים הרבה. יש לנו יכולת לבצע כל דרישה של המטה הכללי לִמבצעים 

מורכבים ומשותפים מהסוג הזה.

הרגע הכי דרמטי בִמבצע היה כאשר מייד עם נחיתת הכוחות דּווח ממטוס הַחָּפ"ק 

ל"בור" במטכ"ל על מהלך האירועים. התחילה זרימת מידע ברשת, וגם שר הביטחון וגם 

הרמטכ"ל קיבלו דיווח על כל פרט שהתרחש על הקרקע. רק אז נרגעתי עד לאותו רגע 

הייתי במתח נורא. מבחינה טכנית הפתרון לתקשורת בין רמת המטה הכללי עד לדרג 

שם.  405
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הנמוך ביותר בִמבצע היה מורכב. היינו חייבים להסתמך על קשר הָת"ג בגלי רקיע, וזה 

היה האמצעי העיקרי שדרכו אפשר היה לדעת מה קורה על הקרקע ובמידת הצורך גם 

להתערב בנעשה.

ניצלנו את כל האמצעים שהיו לנו, ַמשדרים בעוצמה גבוהה ומערכות קליטה, שהיו 

מפוזרות בחלקים שונים של הארץ. כך הובטח קשר אל מטוסי הפיקוד והִממסר ודרכם 

אל כוחות הקרקע. באותה עת לא היו לנו אמצעים חלופיים למקרה של תקלה. התכנון 

הקפדני והמדויק וניצול כל האמצעים האפשריים שהיו לנו – הבטיחו קשר רציף בזמן 

אמת לכל גורם, כולל הדרג המדיני, והם ידעו כל שנייה מה קורה בִמבצע, ובכך הייתה 

יכולתם להשפיע. להערכתי, המטכ"ל וכל גורם, שהיה שותף בתכנון לביצוע, ידע שמרכיב 

השליטה והקשר הוא מהותי להצלחתו. הייתי מעורב בתכנון ובחלק מההתלבטויות 

וההיסוסים ונתתי את מילתי שאנחנו נבטיח רציפות שליטה בתנאים שהיו אז. ואומנם 

הייתה בדיעבד רציפות שליטה החל ביציאת המטוסים וכלה בחזרתם, כולל קשר לכל 

כוח על הקרקע בשדה התעופה בֶאנֶטֶּבה.

קצין הקשר של הִמבצע, סא"ל דוד בר צבי

נושא ביטחון קשר החל בשלב ההכנות. כל צוות התכנון הועבר למחנה צבאי והיה נתון 

שם בהסגר. כל מערכת הטלפונים נותקה, ונשאר רק טלפון אחד לחיוג ללשכת המח"ט. 

מבחינת הקשר ידענו שאנו עומדים בפני משימה שמתבצעת אלפי קילומטרים הרחק 

ממדינת ישראל, ואין שום אפשרות להסתייע בשום גוף אחר לשליטה ולביצוע המשימה. 

לּו היינו נתקלים בבעיה, הייתי אמור להפעיל מערכת של קשר חד־פס. מערכת השליטה 

בשטח הייתה מגובה שלוש פעמים, פעם אחת במערכת קשר פנים, פעם אחת במערכת 

הנכנסת לתוך קשר הפנים של הכוחות, ופעם אחת במערכת של המפקדים; ובפעם רביעית – 

במערכת של חיל האוויר ששלטה בארבעת המטוסים. מנועי המטוסים פעלו בכל זמן האירוע 

כשעה, ומפקד טייסת 127, טייסת ה"ֶהרקּוֵלִסים" – היה בקשר עם ארבעת הטייסים והיה 

מודע לכל אירוע והתפתחות.

מבחינה אישית ִמבצע "יונתן" סגר אצלי מעגל. התחלתי את שירותי כשהייתי אלחוטן 

אישי של אריק שרון כשהוא היה מפקד חטיבת הצנחנים. סיימתי את תפקידי כקצין קשר 

בִמפקדת קצין הִחי"ר והצנחנים הראשי. במסגרת זו תכננתי וביצעתי משימות רבות, חלקן 

השתיקה יפה להן. הִמבצע הזה הוא שיא מבחינתי. זהו ִמבצע שייזכר לדורות. לא היה שום 

תקדים לפשיטת כוח צבאי במרחק כזה תוך שמירת סודיות וביצוע מושלם בהפתעה מלאה. 

לצערנו, מחיר הדמים ששולם במותו של יוני היה כואב וצורב, אבל במלחמה אין ביטוח.
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קצין הקשר של הַחָּפ"ק המטכ"לי המוטס, סא"ל מנחם מיארה

הרגע הכי מרגש מבחינתי היה כשקיבלתי את הבשורה שאני הולך ליטול חלק בִמבצע. 

השתתפתי באירוע בבה"ד 7 במועדון הקצינים, ונקראתי לטלפון. נמסר לי שהַקשָר"ר, 

ישראל זמיר, מבקש שאגיע מייד ל"בור" במטכ"ל. הַקשָר"ר מינה אותי לקצין הקשר של 

הַחָּפ"ק המטכ"לי המוטס כשאלוף יקותיאל אדם, סגן הרמטכ"ל, הוא מפקדו. למדינת 

ישראל לא היה ַחָּפ"ק מטכ"לי מוטס, ולכן היינו צריכים לאלתר.

הדבר הראשון היה קשר הָתָג"ם כדי לשמוע את רשתות הִמבצע על הקרקע. את זה 

פתרנו בפשטות. התקנו שולחנות ממסר עם ארבעה מכשירי ָתָג"ם ועם ק"פ ממסר )קופת 

פיקוח להפעלת ממסר(. דבר שני היה הקשר בין ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל 

ב"בור" לבין הכוחות בשטח. על הַחָּפ"ק המטכ"לי המוטס הוטל לתאר בכל רגע נתון 

לצוות ב"בור" מה קורה בשדה הקרב. לא הייתה שום אפשרות להעביר להם בזמן אמת 

את הקשר מהרשתות, אבל היינו צריכים לתת להם את רצף תמונת הקרב.

הייתי צריך לספק קשר לארץ, שבו יוכל סגן הרמטכ"ל שיושב באחורי המטוס לדבר 

לארץ מכיסא רגיל של נוסע הטס במטוס "בואינג". בתא הטייס של המטוס היה מכשיר 

חד־פס 618. הבעיה העיקרית הייתה איך להביא קשר חד־פס לשולחנות המפקדים. היום 

זה נשמע 'סוריאליסטי', אבל צריך לזכור שבמטוס יש מערכות רגישות, ואסור לבצע שום 

שינוי בלי טכנאי מוטס ובדיקות. אחרי שאתה משתחרר מהצבא בשערות שיבה ומסתכל 

אחורנית, אתה אומר, אלו הדברים שאני ביצעתי, ושום תפקיד אחר בשום מצב בשום 

מסגרת אזרחית לא ישתוו לִמבצע ֶאנֶטֶּבה.

קצין הקשר במטוס הרפואי בֶקנָיה, סא"ל יוסי ינאי

במהלך הִמבצע הייתי בַניירֹוּבי )בירת קניה( בַחָּפ"ק הפינוי הרפואי. היו שם כוחות רפואה, 

חילוץ וקשר. היום יום שישי בצוהריים, והתחלנו את ההכנות. על פי השינויים בתוכנית 

הִמבצעית שינינו את הציוד עד שביום שישי בלילה נקּבעה התוכנית הסופית. לקחנו 

ציוד רב בתוך ארגזים שהוכנו במיוחד בלילה. אחרי הצוהריים טסנו אחרונים מהשדה 

ב"בואינג" הישר לניירובי. ההודעה הביתה, שיוני נהרג, הייתה האירוע הכי דרמטי, עד 

כדי כך שהרגשתי מה קורה במרחק כמה אלפי קילומטרים. לאורך כל הִמבצע שמעתי 

את כל הרשתות, וכשגיליתי שלמטוס יש בעיית קשר, קיבלתי עליי את האחריות לקשר, 

וביצעתי את כל התקשורת. ההשתתפות בִמבצע כזה היא זכות גדולה, שנופלת בחלקו 

של אדם פעם אחת בחייו. זהו ִמבצע לא רגיל ואני שמח שנפלה בזכותי הזכות הזאת.
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קצין הקשר של סיירת המטכ"ל, תמיר פרדו, סיפר להלן על מבצע "כדור הרעם".

"דיווחתי שיוני נפגע, הצטרפתי לחוליית הלחימה ונכנסתי פנימה", מַשחזר פרדו את 
חוויותיו כקצין צעיר במבצע ההיסטורי בריאיון מיוחד ל״מבט מל״מ".406

ראש "המוסד" תמיר פרדו לא שוכח עד היום את הרגעים האחרונים במטוס לפני 

תחילת מבצע "כדור הרעם". "לפני הנחיתה עבר יוני בין כולם, לחץ ידיים לחברה וחילק 

מילות עידוד וחיזוק", הוא משחזר, כשאנו נפגשים בלשכתו בשעת ערב מאוחרת. 35 

השנים שעברו מאז המבצע לא הקהו את הזיכרונות של מי שהיה אז קצין הקשר של 

סיירת המטכ״ל ולקח חלק בחוליית הפיקוד. "המבצע לא היה רק של היחידה", מבקש 

פרדו להדגיש, "המבצע היה של צה״ל. היו שם כמה יחידות: סיירת המטכ"ל, סיירת 

"גולני", סיירת צנחנים, חיל האוויר – כל מה שאתה רק רוצה". את הכוחות שהשתתפו 

במבצע הוא הגדיר "נבחרת החלומות". על חלקה של סיירת המטכ"ל סיפר: "היו ליחידה 

שני תפקידם. כוח אחד, בפיקודו של יוני, תפקידו היה לשחרר בני ערובה מתוך הטרמינל 

הישן. הכוח השני בפיקודו של שאול מופז, היה אחראי לאבטחת החלק הצבאי של השדה, 

לכיוון המיגים".

לארגון שבראשו עומד היום פרדו היה חלק מודיעיני ותשתיתי בתכנון המבצע בין 

היתר, השתתפו אנשי "המוסד" בחקירת המשוחררים בצרפת. "לאחר החטיפה שוחררו 

בני הערובה הזרים", אומר פרדו. ״המוסד ארגן צוות חקירה שיצא לפריז. בראשות הצוות 

מטעם הסיירת יצא עמירם לוין". בהמשך סיפק "המוסד״ מודיעין עדכני על אנטבה. "צילומי 

האוויר שהגיעו ממש ברגע האחרון חולקו לנו לפני ההמראה בשארם א־שיח׳". יצחק רבין, 

התנה את היציאה למבצע בצילומים האלה. בשבת בצוהריים המריאו המטוסים אל עבר 

היעד הרחוק. "במבצע הייתה חוליית פיקוד שכללה ארבעה חבר׳ה: יוני נתניהו, אליק רון, 

דוד חסן הרופא של היחידה ואני היינו במטוס הראשון. מתוך ארבעת המטוסים", הוא 

משחזר. את הטיסה העביר בנמנום על אחד הג'יפים. "כשירדנו מהמטוס יוני נתן לי את 

מפת המילוט וביקש שאשמור אותה אצלי למקרה הצורך. עותק של התצ״א היה בכיסי".

מהמטוס התקדמו הכוחות אל הטרמינל בשיירת מכוניות המאבטחת כביכול את 

רכבו של נשיא אוגנדה איד אמין. "המוסד ארגן לנו בהשאלה את מכונית ה'ֶמרֵצֵדס'", 

במקור היא הייתה בצבע לבן, ובעזרת ספריי צבעו אותה בשחור. ה"מרצדס" ירדה ראשונה 

מהמטוס, ואחריה ה"ַלנדרֹוֶבר" שבו ישב פרח ולצידו פנחס בוכריס, לימים מפקד מפקד 

יחידת האיסוף המרכזית של ָאָמ"ן. "התחלנו בנסיעה אלה אחר אלה, והגענו לנקודת הזמן, 

שכשנחתו שאר המטוסם, אנו כבר היינו במצב של תחילת עבודה. הייתי צמוד ליוני, רצתי 

mlm@intelligence.org.il .39 ,2011 אבנר א', מבט מל"מ גיליון 60, יוני  406
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לידו בריצה די מהירה. על גבי היה ציוד תקשורת לחפ״ק של דן שומרון )מפקד המבצע – 

א״א( וגם קשר חירום. נוסף על כך נעשה שימוש בתקשורת פנימית ייעודית של היחידה. 

יוני נפגע, התכופף ונפל. קראתי לדוד חסין הרופא. דיווחתי למוקי בצר, סגנו של יוני בכוח 

הפריצה, שיוני נפגע ושיקבל עליו את הפיקוד. הצטרפתי לאחת מחוליות הלחימה ונכנסנו 

פנימה". חוליה זו נתקלה באחד המחבלים, שאחז בידו רימון זרחן. הרימון התפוצץ וגרם 

לפרח כוויות קלות. בזיכרונו נחרט מראה פניהם ההמומות של החטופים, שקיבלו את 

כוח החילוץ בהפתעה מוחלטת. במקום החלה התארגנות מהירה לקראת הטסתם לארץ. 

"בהמראה חזרו החטופים במטוס הראשון, ואנחנו חזרנו במטוס האחרון", הוא מספר. 

בזכות הקשרים והתשתית שהכשיר "המוסד" בקניה התאפשרה בין היתר נחיתת הביניים 

בניירובי לצורך תדלוק המטוסים בדרך הביתה.

את מפת המילוט שנמסרה לו על יד יוני וששמר על גופו במבצע מסר פרח לפני שנים 

אחדות למשפחת נתניהו.

סיכום של המספר, יוסי אגיב

הסיבות להצלחת הִמבצע היו הפתעה גמורה, שמירת סודיות, אומץ לב, ביטחון עצמי 

מקצועי וכושר יצירתיות של המתכננים והמבצעים. שיתוף הפעולה הבין־זרועי והביצוע 

המעולה של כל היחידות ומערכות הקשר של חיל הִתקשּוב שִאפשרו שליטה, תיאום 

וניהול של הקרב החל בצוות ההסתערות וכלה במטכ"ל בישראל – הביאו בסופו של דבר 

לידי הצלחת הִמבצע. הראיה – מערכת הקשר והשליטה תוכננה ופעלה בצורה מעולה.

יישום לקחי ִמבצע "יונתן" בִמבצע "משה"
בִמבצע "משה", שהתבצע כמה וכמה פעמים בין נובמבר 1984 לינואר 1985 )העלאת 

יהודי אתיופיה ממחנות הפליטים בסודאן(, הייתי בתפקידי קצין הקשר של הַקחָצ"ר 

בפיקודו של האלוף יצחק מרדכי. תכננתי את מערכת השליטה בדיוק באותו אופן שבו 

תכַננו את ִמבצע ֶאנֶטֶּבה, והיא פעלה בהצלחה מרובה. חשוב לציין שמערכת הקשר 

והשליטה התאימה לטכנולוגיה של אותה תקופה.
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מדברי בעלי התפקידים בָמַקשָר"ר
להלן מפורטים דברי בעלי התפקידים בָמַקשָר"ר שהשתתפו בִמבצע ֶאנֶטֶּבה:407

ראש ענף הִמבצעים, סא"ל משה לב

מערכת הקשר שתוכננה עמדה בדרישות )ראו פרטים בערכת מורשת אנטבה, "הקשר 

בִמבצע יונתן"(. במהלך הִמבצע הייתי בחדרו של הרמטכ"ל, ובאמצעות יחידת הקצה, 

שהייתה בלשכה, קיבלנו את כל הדיווחים על פעילות הכוח, מהַחָּפ"ק שהיה בשטח, כולל 

ההודעה המצערת על מותו של יוני נתניהו. הַחָּפ"ק שמע את קולות הקשר של הכוחות 

בשטח והעביר לנו דיוּוחים קצרים מאוד, כגון אישור שהמטוסים עברו נקודות מסוימות, 

מועד הנחיתה שלהם וִמספר המטוסים שנחתו, התחלת הפעולה.

את קולות הקשר של הכוחות הִמבצעיים לא שמענו משום שהקשר פעל בתדרי רדיו 

כמקובל בפעילות קרקעית בטווחים קצרים. הדיוּוחים הגיעו מהַחָּפ"ק. בדרך זו הייתה 

לרמטכ"ל שליטה מלאה על הַחָּפ"ק שטס מעל ֶאנֶטֶּבה, ובאמצעותו יכול היה לתת פקודות 

ולקבל דיוּוחים. הרגע המרגש שלי היה אישי. הִמבצע הסודי )התכנון, ההכנות והטיסה 

לֶאנֶטֶּבה(. יצאתי מהבית ונעלמתי עד לרגע שחזרו המטוסים לגבול מדינת ישראל עם 

החטופים בבטנם. רק אז התירו לנו לספר את האמת. בִמבצע עצמו ריגשה ההודעה על מותו 

של יוני את הנוכחים, החל בראש הממשלה יצחק רבין, וכלה בשר הביטחון שמעון פרס, 

ברמטכ"ל מוטה גור, בראש ״המוסד״ וקצינים ששהו בחדר הרמטכ"ל במהלך הִמבצע. 

איך הגיבו על כך שכל החטופים במטוסים והם ממריאים משדה התעופה ֶאנֶטֶּבה? הייתה 

חגיגה גדולה בחדר, מהולה בעצב על מותו של יוני. אבל בסך הכול הייתה שביעות רצון לכל 

הנוכחים. השתחרר הלחץ, כל אחד הרגיש שנעשתה פעולה מרשימה בעלת ממד היסטורי.

רמ"ח הִמבצעים, אל"ם יואל הראל

השתתפתי בצוות התכנון של התקשורת לִמבצע ֶאנֶטֶּבה. אחרי זה הייתי בצוות עם אהוד 

ברק בֶקנָיה. בזמן הִמבצע הייתי בשדה התעופה בֶקנָיה, ובמשך הִמבצע היינו על הקרקע 

וסייענו לקשר בין ֶאנֶטֶּבה לארץ, שנעשה בחלק מהזמן דרך המטוס שנמצאתי בו, כלומר 

הקשר עבר ממטוס הַחָּפ"ק המטכ"לי בֶאנֶטֶּבה לקניה ומקניה לארץ. מלקחי הקשר של 

הִמבצע: הקשר היה די מסובך כי הטווח היה גדול מאוד, והיו צריכים לקיים קשר ישיר 

בתוך הכוח עצמו, דבר שהוא אומנם ִשגרתי, אבל בגלל הרגישות הרבה היה צורך לקבל 

שם.  407



543

ִמבצע "כדור הרעם" )ִמבצע "יונתן"( חילוץ בני הערובה הישראלים מֶאנֶטֶּבה

אישור על כל מהלך מהארץ. הרגע המרגש ביותר היה כאשר הודיעו על שחרור החטופים. 

הרגע העצוב – כאשר יוני נפגע והודיעו על כך בקשר.

הקצין הטכני בגדוד הקשר המטכ"לי, רס"ן )לימים אל"ם( ראובן אגסי

כקצין טכני של גדוד הקשר במטכ"ל הוטלה עליי המשימה ליצור את הקשר מהמטה 

הכללי לַחָּפ"ק שהיה ב"בואינג 707". הפעם המשימה הייתה שונה. כשהתחלנו את המשימה 

לא ידענו לקראת מה אנו הולכים. לקראת סוף השבוע, ביום חמישי שישי, התגבשה תוכנית 

קשר מבוססת על ָת"ג שהוא בטוח, אבל בעייתי. כמות הקשר בתוך המטוס מוגבלת, שני 

מכשירים – מכשיר אחד שימש את הטייס, ואחד – את הקשר בין המטה הכללי לַחָּפ"ק, 

שהיה מורכב מקצינים בכירים כמו אלוף יקותיאל אדם, אלוף אביגדור בן־גל ומפקד חיל 

האוויר. 

המטה הכללי רצה לדעת בזמן אמיתי מה קורה בשטח. אחרי מחשבה ובדיקה באנו 

עם פתרון של יצירת קשר רציף אף שהייתה ִדממת רדיו. הסיפוק שיש לי הוא בכך שהייתי 

קצין טכני בִמבצע ֶאנֶטֶּבה, הם בפשיטה למרחק כה עצום, וִאפשרנו למטה הכללי להיות כל 

הזמן בשליטה ובבקרה. העובדה שלא היה אפילו לשנייה אחת חוסר תקשורת – נתנה לי 

סיפוק. יוני, כשנפצע ביקשו במטה הכללי שאשאל, איזה יוני נפצע? מהצד השני קיבלתי 

תשובה שיוני יש רק אחד. הרגע המרגש בִמבצע 

היה הידיעה שכל האנשים עלו למטוסים והגיעו 

לֶקנָיה.

הוסיף אל"ם יוסף ברנע

גם הרב הראשי לישראל, הרב שלמה גורן, סייע 

והביא סייעתא דשמייא )סיוע משמיים( ל"כדור 

הרעם". בשבוע של התכנון, שקדם ליום הִמבצע, 

חיבר הרב שלמה גורן תפילה מיוחדת לשלום 

חטופי המטוס באוגנדה. את התפילה הזאת ביקש 

הרב גורן לקרוא בבתי הכנסת לפני תפילת מוסף 

של שבת, ה' בתמוז התשל"ו )3 ביולי 1976(, מבלי 

שידע שביום שבת זו יתחיל הִמבצע. פתחנו את 

סיפור "כדור הרעם" בהחלטת הממשלה מיום 3 

ביולי 1976 ואנו מסיימים אותו בתפילה המיוחדת 

תפילה לשלום חטופי ֶאנֶטֶּבהלשלום החטופים באוגנדה שנאמרה ב־3 ביולי 1976.
המקור: מהאוסף הפרטי ליוסף ברנע.
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ארבעים שנה לֶאנֶטֶּבה
על חניכת אנדרטה ארבעים שנה לאחר ִמבצע "כדור הרעם" כתב אל"ם יוסי אגיב:

נציגי הכוחות שהשתתפו בִמבצע ומפקדיהם טסו 

לטקס של ארבעים שנה לִמבצע "יהונתן", ושם 

חנכו את אנדרטת הזיכרון בטרמינל הישן. בטקס 

השתתפו מפקדים וחיילים שהשתתפו בִמבצע. כן 

היה ייצוג של חיילים סדירים מיחידות של סיירת 

המטכ"ל, "גולני" צנחנים, כולל קציני קשר גדודיים 

סדירים. התרגשנו מאוד מהאירוע שהיה אירוע 

מכונן בחיי כל אחד מאיתנו, לצה"ל ולמדינת 

ישראל. השתתפנו בטקס מרשים ומרגש מאוד 

עם ראש המשלה, בנימין נתניהו.

"ֶהרקּוֵלס" ִמספר 3
על נקודת ראותו של טייס "הרקולס" במבצע "כדור 

הרעם" כתב אל"ם יוסף ברנע:

ולסיום, עוד סיפור אישי קצר. בתחילת אוגוסט 

2019 נועדתי לכתיבת שער זה עם סא"ל אריה עוז 

שהיה ַקּברניט מטוס ה"ֶהרקּוֵלס" ִמספר 3 בִמבצע 

"כדור הרעם". שאלתי את אריה: "מה היו הרגעים 

הדרמטיים ביותר שלך בתא הטייס מעל ֶאנֶטֶּבה?" 

השיב אריה: "ארבעת מטוסי ה"ֶהרקּוֵלס" הגיעו 

בִמבנה לנקודה שנקבעה סמוך לחוף הצפוני־מזרחי של אגם ִויקטֹורָיה ונכנסו להמתנה. 

בתוך זמן קצר יצא המוביל לדרכו בכיוון לשדה התעופה של ֶאנֶטֶּבה. המתח בתא הטייס 

היה עצום האם ימצא את המסלול, האם יהיה השדה מופעל על כל עזריו? לבסוף נחת 

הַקּברניט, סא"ל יהושע שני, על מסלול 31 שהיה מואר והסיע לנקודת הפריקה את הכוחות 

ואת רכבם מבלי שהתגלה. ה"ֶהרקּוֵלס" השני בפיקודו של רס"ן נתן דביר יצא לכיוון השדה 

כשבע דקות וחצי מאוחר יותר ומצא את השדה מואר ומופעל.

המטוס השני נחת, פינה את המסלול והחנה את מטוסו ברחבת החניה מול בית 

הנתיבות החדש. כדקה וחצי מאוחר יותר יצאנו גם אנחנו, המטוס השלישי, לדרך אל 

השדה. המתח היה בשיאו. התאורה הונמכה בתא הטייס למינימום הדרוש. העיניים 

תרו וחיפשו את התאורה של המסלול. ופתאום, רואים את המסלול. המתח נפל פתאום. 

טקס להסרת הלוט לזכרו 

של סא"ל יוני נתניהו שנהרג 

בִמבצע: קצין הקשר בִמבצע 

סא"ל בר צבי )משמאל(, אל"ם 

יוסף אגיב )מימין( ובתו של 

הרמטכ"ל, דן שמרון.
המקור: מהאוסף הפרטי של יוסף אגיב.
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ִמבצע "כדור הרעם" )ִמבצע "יונתן"( חילוץ בני הערובה הישראלים מֶאנֶטֶּבה

הגּברתי את תאורת המכשירים בתא ונרגעתי. מעכשיו העניין ִמנהלי ותו לא. האומנם? 

הורדנו גלגלים ומדפים והתחלנו בהנמכה לקראת נחיתה. המטוס היה כבד, עמוס לעייפה 

)כך גם הצוות(.

מהירות 140 קשר, 600 רגל לדקה בהנמכה ואז... חושך מוחלט. אין מסלול, אין 

ֶאנֶטֶּבה, אין כלום. חושך כמו שרק אפריקה יכולה ליצור. ַקּברניט הִמשנה, רס"ן חזי 

הרפז, זינק ממושבו ונצמד לחלון הקדמי בתקווה לראות דבר מה. אני הנמכתי באחד 

את כל התאורה והשארתי רק אור חלש ברקע של מכשירי הטיסה. מהנדס הטיסה, יגאל 

לביא, החל להקריא גבהים כפי שראה על צג מד הגובה האלקטרוני שלפניו. אני המשכתי 

להנמיך אל תוך החֵשכה. 400 הכריז יגאל: כלום. 300 – כלום. 200 – כלום. 100 – כלום. 

הקטנתי את שיעור ההנמכה, ופתאום חזי אומר בשלווה "קו לבן"! ידעתי שאנחנו מעל 

המסלול. לא סטיתי במילימטר. הרמתי את הראש, חיפשתי את תאורת החירום שהניחו 

הצנחנים לצידי המסלול. הטסתי קצת את המטוס קדימה וכשנדמה היה לי שאני במקום 

הנכון ובגובה הנכון, סגרתי את הַמצערות אלפית שנייה מוקדם מדיי.

מכת הנחיתה הייתה חזקה, אבל המטוס בלע את גאוותו והמשיך להתגלגל. זאת הייתה 

הנחיתה הגרועה בחיי אבל גם הטובה ביותר. כך חשבתי וכך חשב גם מפקד חיל האוויר, 

האלוף בני פלד. הצלתי )אולי( את הִמבצע, וזכיתי כעבור שבועות מעטים בדרגת סא"ל.

בחזרה – הנחיתה בבית
המקור: תצלום מאוסף "במחנה" ב' 1 9038/54; צילמו – אבי שמחוני 

ומיקי צרפתי באדיבות ארכיון צה''ל ומערכת הביטחון.
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החזית המזרחית, צומת התקשורת 
בהר עיבל, 1978

על צומת התקשורת בהר עיבל כתב להלן אל"ם יוסף ברנע:

"וכל ישראל וזקניו ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון... כגר כאזרח חציו אל מול 

הר גריזים וחציו אל מול הר עיבל כאשר ציווה משה... לברך את העם ישראל בראשונה" 

)יהושע ח, לג(.

התברר שלא הייתי הראשון לגלות את תכונותיו המיוחדות של הר עיבל כצומת 

לתקשורת רבת משתתפים. אך אל נקדים את המאוחר למוקדם. בשנת 1978 בעקבות 

היערכות חדשה של פיקוד הדרום בהמשך לשיחות השלום עם מצַרים, הורחבה כאמור 

מוטת האחריות והשליטה של פיקוד הֶמרכז מצמח בצפון ועד אילת בדרום – חזית 

ענקית, בעיקרה מול ירדן, שאז עדיין נחשבה לאויב. כידוע, הסכם השלום עם ירדן נחתם 

רק באוקטובר 1994, כעבור 16 שנה. הפיקוד נכנס לעבודת מטה מזורזת הכרוכה בשינוי 

דרמטי של גבול אחריותו, ולפניו עמדו שתי משימות עיקריות:

לאבטח את גבול הערבה עם ירדן ואת ביטחונה של העיר אילת, ממזרח וממערב;  •
להיערך לקראת אפשרות לעימות צבאי עם צבא עיראק או עם צבא ירדן ממזרח   •

לרכס הרי ֱאדֹום.

האיום העיראקי היה ממשי כי יש לזכור שלא חתמה עיראק על הפסקת אש עם ישראל 

בשנת 1949, ולהלכה היא עדיין הייתה במצב מלחמה עם ישראל. ולעולם אין לזלזל ביריב.

באותו מועד לא הייתה לפיקוד הֶמרכז יכולת שליטה ברדיו על כוחות ניידים בגזרה 

זו ממלכישוע ועד אילת, ובוודאי לא ממזרח לרכסי אדום ומואב. זו כמובן בעייתו של 

קצין הקשר הפיקודי – במקרה זה אני, כותב הקטע הזה. מטה הַמקַש"ּפ, בעיקר ק' ֲאַג"ם 

הקשר, סרן ״סאשה״ )אביהו דיסטלמן לימים ַקשָר"ר( והקצין הטכני פרץ אהרונוביץ – 

נכנסו לעובי הקורה ועבדו עבודה מאומצת כדי לבחור אתר, שבו נוכל להקים צומת קשר 

לשליטה הנדרשת במרחב שהזכרתי למעלה.

מימוש הרעיון החל תמיד בחישובים לפי שיטת "ּבּוִלינגטֹון", המשיך בעבודה רבה 

ובסיועה של ִמפקדת קצין הקשר הראשי. נזכרתי בפסוק הנ"ל מספר יהושע וביקשתי מפרץ 

שלא יפסח בחישובי ּבּוִלינגטֹון )שיטת חישוב נתיבי רדיו לאור תופעות התפשטות הגלים 

השונים, הן בתדרי קרקע והן בתדרי רקיע( על הר עיבל. "בינגו", הר עיבל נמצא כאתר 
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מתאים למשימה, לא היחיד אך הטוב מכולם. עד כאן הכול טוב ויפה. אך כדי לאמת את 

החישובים החלטתי לעשות ניסויי קשר רדיו מפסגת ההר, רק צפונה ודרומה כמובן. לא 

יכולתי להסתכן ולסמוך רק על החישובים העיוניים. מה אם יתברר במלחמה שהייתה 

טעות בחישוב? באותו מועד לא הייתה כל דרך להגיע ברכב כלשהו לפסגת ההר כי פשוט 

אין. פסגת ההר היא בגובה של 940 מטר מעל פני הים.

מבט ממזרח, הר עיבל מימין הר גריזים משמאל
המקור: ויקיפדיה תחת הערך "מעמד הר גריזים והר עיבל"; צילם – דב יאיר.

עולים לרגל )ברגל( להר עיבל. יצאתי עם נהג, עם אלחוטן כשעל גבו מק־25, עם פרץ 

אהרונוביץ' ועם שני חיילי ִחי"ר כדי לאבטח אותנו. התחלנו לטפס ברגל בשביל עיזים 

 VRC למלכישוע, ונפתח מכשיר VRC צר לראש ההר. בו־בזמן נשלח אלחוטן עם מכשיר

בחטיבה המרחבית באילת. החישובים המוקדמים שוב הוכיחו את טיבם. השגנו קשר 

גם למלכישוע )הישג לא מי יודע מה( אבל גם את אילת שמענו היטב – דבר שאינו מובן 

מאליו. לרבת עמון לא ניסינו כי סמכנו על החישובים.

הצגתי את הממצאים לאלוף הפיקוד משה לוי )לימים רמטכ"ל(, והסברתי לו שצריך 

להקים בראש ההר צומת ִממסרים מאוישים כדי לממש את אפשרויות השליטה, שלהם 

נדרש הפיקוד בהיערכותו החדשה. הוא נדהם. המשמעות של הצגתי הייתה לסלול דרך או 
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כביש למעלה ההר, לספק חשמל ומים, לבנות מבנה זמני או קבוע, להציב תורני אנטנות 

לאבטחה – ִמבצע לוגיסטי לא קטן, והעיקר תקציב.

אמר לי האלוף: "אני רוצה לשמוע את אילת מראש ההר קודם שאני הולך לרמטכ"ל". 

זה היה אלוף משה לוי, אדם שקול, יסודי וזהיר. עולים שנית עם האלוף ברגל לראשו של 

הר עיבל – האלוף שוכנע. בתוך שבועות אחדים הונחת באמצעות ַמסוקים הציוד הדרוש 

להפעלת תחנת ִממסר מאוישת ופעילה. כל השאר היסטוריה. גם כיום יש צומת־קשר 

גדול וחיוני על ראש ההר, המשרת את כל זרועות צה"ל, מאובטח ופעיל. הצומת נולד 

מתקופת החזית המזרחית שלא התפתחה לשמחתנו לאיום של ממש על מדינת ישראל. 

לכן איני יכול להעיד שהשגנו קשר גם מעבר לרכס הרי אדום, אך מותר להניח שכן כי כל 

החישובים האחרים התאמתו בניסויי אמת.

פסגת הר עיבל כיום
המקור: ויקיפדיה, תחת הערך "הר עיבל"; צילם דב יאיר.
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ִמבצע "אבי החכמה" — 
ִמבצע "ליטאני", 1978 

רקע
בספטמבר 1970 )"ספטמבר השחור" בפי הפלסטינים( גירש חוסיין, מלך ירדן, את 

ַאַש"ף והעביר את אנשיו, את נשקו ואת תשתית מחנותיו לדרום לבנון, לאורך הגבול עם 

ישראל. מהלך זה יצר חזית פעילה חדשה עבור ישראל.408 יישובי גבול הצפון מנהרייה 

ועד מטולה החלו לחיות תחת איום "קטיושות" מאזור הגבול שבידי ַאַש"ף. בבוקר 8 

במרץ 1978 הפליגה האונייה "ֶסנָסטֹו" ממעגן צור )שנמצא מאז 1970 בשליטת ַאַש"ף( 

צפונה לכיוון ביירות, ומשם פנתה מערבה לכיוון קפריסין.

ב־9 במרץ הגיעו 13 המחבלים באונייה אל מול תל אביב והאטו את מהירותה בשל 

רצונם להגיע לחוף בשעות הלילה. בשעות הערב הורדו המחבלים בסירות הגומי כ־80 

מיל )כ־145 ק"מ( ממערב לתל אביב. ע"פ התוכנית המקורית היו אמורים המחבלים 

לרדת מרחק של כ־40 מיל )כ־70 ק"מ( מהחוף. המחבלים הפליגו מזרחה במהירות איטית 

בליל 10 או 11 במרץ. כשנוכחו שאינם מבחינים בסימני היבשה, נואשו וירו באוויר 

כדי להסגיר את עצמם לכוחותינו. אולם, ירי זה לא שמעו ולא ראו כוחות ישראלים.

ב־11 במרץ 1978 לפנות בוקר הבחינו במעורפל בארובות חברת החשמל בחדרה 

והחלו לנוע לעברן, ובשעה 14:30 בערך נחתו 11 המחבלים בחוף מעגן מיכאל. המחבלים 

נתקלו בצלמת חובבת טבע, ולאחר שלמדו מפיה פרטים על מקום הימצאם רצחו אותה 

ונעו ברגל לכביש החוף. שם השתלטו על מונית והחלו לנסוע דרומה לעבר תל אביב. 

בדרכם פגשו אוטובוס ובו מטיילים, השתלטו עליו ובהמשך גם על אוטובוס נוסף. כל 

על ִמבצע "אבי החכמה" כתב להלן אל"ם יוסף ברנע. חלק זה בשער ו תוכנן להיכתב בידי סא"ל   408

אבי דולב, שהשתתף בִמבצע. מסיבות טכניות לא היה יכול אבי לכתוב, ואני קיבלתי עליי לכתוב 

אותו עקב מצוקת הזמן, אף כי לא השתתפתי בִמבצע. עיקרי הדברים נלקחו מעבודת מורשת מס' 

74 של צוערי השלמה משולבת 036, קורס קציני קשר, אוגוסט 2016. תודתי נתונה לאל"ם אברהם 

)"אברשה"( בורשטין שהשתתף בִמבצע שקרא ותיקן פרק זה. כן אני מודה לד"ר סא"ל עדו הכט, 

שדייק בפרטים ההיסטוריים.
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הנוסעים הועברו לאוטובוס המטיילים, והם המשיכו לנסוע לעבר תל אביב. תוך כדי 

נסיעתם הם ירו במכוניות שחלפו לידם.

כשנודע לכוחות הביטחון על המתרחש, הם הקימו מחסום בצומת הקאנטרי קלאב ליד 

תל אביב כדי למנוע ממנו להיכנס לתוך העיר. האוטובוס נעצר. היחידה הִמבצעית החדשה 

של משמר הגבול )ָיָמ"ם( בפיקודו של אסף חפץ הסתערה עליו והשתלטה עליו. בפיגוע 

נהרגו 37 נוסעים. שני מחבלים טבעו בדרכם מהספינה, תשעה נהרגו מירי כוחותינו ושניים 

נתּפסו. באירוע זה הייתי מעורב אישית )יוסף ברנע, ַמקַש"ּפ ֶמרכז(.

זירת אירוע של אוטובוס הדמים, מרץ 1978
המקור: עבודת מורשת מס' 74, "הקשר והִתקשּוב במבצע 'ליטאני'".

המועד הוא ארבעה חודשים לאחר ביקור סאדאת בירושלים )נובמבר 1977(; משלחת 

הכנה של קצינים ישראלים נמצאה בקהיר; ובלבנון שהה צבא סוריה מאז 1976. ממשלת 

ישראל התלבטה בצורת התגובה לפיגוע הקשה במצב גאופוליטי רגיש. ועדת השרים 

לביטחון החליטה לאשר את תוכנית צה"ל להיכנס לדרום לבנון, לכבוש רצועה בעומק 

10 ק"מ לאורך הגבול, לפגוע במחבלים ולהשמיד תשתיות ַאַש"ף באזור, תוך הימנעות 

מכיבוש העיר צור ומחנה הפליטים הסמוך "ַרִשיִדיַיה". להחזיק בשטח כמה ימים ולסגת 

חזרה לגבול ישראל.

הרמטכ"ל היה רב־אלוף מוטה גור, מפקד פיקוד הצפון אלוף אביגדור בן־גל.

ִמבצע "אבי החכמה" היה תגובת ממשלת ישראל על הפיגוע הקשה ב"אוטובוס 

הדמים" בכביש החוף; יצא לדרך ב־14 במרץ 1978 לפנות בוקר.

לאחר נוהל־קרב שארך כמה ימים החל הִמבצע במוָצֵאי 14 במרץ 1978. השתתפו 

בקרב כוחות רגלים מחטיבת הצנחנים הסדירה, חטיבת "גולני", בית הספר למ"כים 

וצוערים מבה"ד 1 וכוחות טנקים מחטיבה 188 ומחטיבה 7. הכוחות אוגדו בכמה צוותי 

קרב משולבים וקיבלו סיוע מיחידות של חיל התותחנים ומחיל האוויר ומחיל הים.
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מפת זירת ִמבצע "אבי החכמה" או מבצע "ליטאני"
המקור: באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, מפה מספר 28343.

ההתקפה נפתחה בארבעה מאמצים נפרדים: בקצה המערבי בין אדמית לבין ראש 

הנקרה; בֶמרכז במספר מאמצי משנה בין יפתח לבין דובב; ברכס מנרה מאזור מרגליות; 

באצבע הגליל ממטולה והר דוב.

ההתנגדות הראשונית לא הייתה חזקה, וכבר ביממה הראשונה הושגו כמעט כל היעדים 

הקרקעיים שהוגדרו. ההתנגדות הקשה ביותר והאבדות הרבות ביותר לצה"ל עקב כך 

)יותר מחצי מכל האבדות(, הייתה בִגזרה הֶמרכזית מצפון לאביבים. בסך הכול נהרגו 14 

חיילים ישראלים )מהם 10 בגזרה הֶמרכזית( ונפצעו 55 )מהם 27 בגזרה הֶמרכזית( ומנגד 

נהרגו 105-95 מחבלים פלסטינים, מהם 50 עד 60 בגזרה הֶמרכזית. בִשלהי 15 במרץ נערכו 

כוחות צה"ל להגנה חפוזה ולהמתין לבאות.
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ב־16 במרץ 1978 תוכננו טיהור המרחב שנכבש והשלמת כיבושם של כמה יעדים שלא 

הגיע ֲאליהם צה"ל ב־15 בו. ב־17 בו עסקו חיילי צה"ל בטיהור ובפתיחה של צירי רוחב 

בין הכוחות. בינתיים התרחשו קרבות גם בין הנוצרים למוסלמים שהסתייעו בכוחות 

פלסטינים.

מנגד ב־16 במרץ 1978 החלו המחבלים הפלסטינים לירות ארטילריה לתוך צפון ישראל, 

וירי זה גבר ב־17 בו. נמנו 46 נפילות בצפון הארץ. הציפייה הישראלית הייתה שבתום 

ההתקדמות יתנהל דיון על הפסקת אש, וצה"ל יוכל לסגת לארץ אחרי כמה ימים. הירי 

הארטילרי שעקף את הכוחות ופגע בעורף, הביא את צה"ל להמליץ על המשך ההתקדמות 

צפונה עד לנהר הליטאני ֵמֵעבר לתוכנית המקורית. ממשלת ישראל אישרה זאת לאחר 

דיון, תוך איסור של כיבוש העיר צור וסביבתה.

בינתיים במהלך 18 במרץ, בעוד הממשלה דנה ביעדים החדשים, תקף כוח של צה"ל 

והרחיב את המובלעת שכבש בגזרה הֶמרכזית. ב־19 בו, לאחר אישור הממשלה, כבשו 

כוחות צה"ל את כל המרחב עד נהר הליטאני, ונערכו על הגבעות השולטות על צור ממזרח. 

ב־20 במרץ נמשכו פעולות לטיהור המרחב שנכבש.

בסיכום כולל מ־15 במרץ עד 21 בו נהרגו 18 חיילים ישראלים ונפצעו 117, ומנגד 

נהרגו כ־300 מחבלים )מהם כ־200 מדרום לליטאני ועוד כ־100 בהפצצות חיל האוויר 

מצפון לליטאני( ועוד כ־300 נפצעו. הלחימה בכפרי לבנון פגעה גם באזרחי לבנון, ומספרם 

נאמד בכ־300 עד 400. נוסף על כך, אספו כוחות צה"ל שלל רב והחריבו ִמתקני פלסטינים.

צה"ל נשאר בשטח לבנון עד 13 ביוני. מ־11 באפריל התנהלה נסיגה מדורגת של כוחות 

צה"ל חזרה לישראל, וכל כברת שטח שפונתה הועברה לאחריות כוחות של יּוִניִפי"ל )כוח 

האו"ם "הזמני" בלבנון(.

אומנם לארגוני המחבלים הפלסטינים נגרמו אבדות רבות, אבל מטרות הִמבצע 

המדיניות־ביטחוניות הושגו חלקית – כוח האו"ם לא הוכיח את יכולתו ככוח המסוגל 

למנוע את חזרת המחבלים לשטח באופן מוחלט. אומנם לא יכלו הפלסטינים לקיים 

נוכחות גדולה וגלויה, אבל הקימו מאחזים חשאיים באמצעות כוחות קטנים והמשיכו 

להסתנן דרך כוחות האו"ם כדי לתקוף בגבול ישראל. הם גם חיזקו את המרכיב הארטילרי 

שלהם והרחיבו את השימוש בו כדי לירות לתוך ישראל מצפון לאזור ששלט בו יּוִניִפי"ל 

)UNIFIL(. הפעלת אמצעי חלופי זה הגיע לשיא בקיץ 1981 )"עשרת ימי ההתשה"( והוביל 

בהמשך להחלטת ישראל ליזום את מלחמת שלום הגליל )1982(.
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אתגרי הִמבצע בהיבט טופוגרפי ותקשורתי

ההיבט הטופוגרפי

מתוך ריאיון עם תא"ל עמנואל )"מנו"( הרט שהיה מג"ד 12 בִמבצע: 

האתגר הטופוגרפי היה מורכב, מזג האוויר לא היה לטובתנו, היה קר וגשום מאוד, היה 

מאוד קשה להתחיל ולנהל לחימה. למזלנו, השטח לא יצר בעיות של קשר לא שלי מול 

הרמות הממונות ולא מול הרמות הכפופות". הַמפָג"ד )ִמפקדת הגדוד( ישב בכפר טייבה, 

והפלוגות ישבו על נהר הליטאני.

ַאחד האירועים הבולטים היו סלילת קו טלפון ממסוק. המסוק היה מסוק "אנפה" 

עם חיבור ראש זנב שמחובר לתופי ח־10 גדולים, וכך הייתה אפשרות לסלול אלפי מטרים. 

בסופו של דבר זה לא פעל יותר מכמה שעות מכיוון שהח־10 נחתך על ידי טנקים או על 

ידי החיילים עצמם.

מכשירי הקשר העיקריים ששימשו אותנו בלחימה לפי זיכרוני הם מ"ק 25 )לכל 

פלוגה היו ארבעה מכשירים(, מ"ק 77 )שימש לתקשורת עם ח"א(; נוסף על כך, היה קשר 

מחלקתי – מ"ק 6, אך הוא לא היה אמין במיוחד. כולם היו גדולים, נישאים וכבדים, 

בשונה מהטכנולוגיה שהתפתחה כיום. בזמננו, שימש אותנו מ"ק 25 שפעל על רשת 

גדודית וחטיבתית. החטיבה שפעלה במרחב הייתה חטיבת שריון 188, ואנחנו הכרנו להם 

את הגזרה כי הם פחות הכירו. לכל מ"פ היו שני מ"ק 25, אחד לרשת הפלוגתית ואחד 

לגדודית. בַחָּפ"ק היה לי תמיד קשר נוסף, שברגיל היה קשר ִמבצעים שנשא מכשיר קשר 

כדי להיכנס לרשתות הפלוגתיות בצורה מהירה יותר, ותמיד להיות בהאזנה להן. ומה 

אומר מפקד כוח ב בִמבצע, תא"ל אורי שמחוני, הַקחָצ"ר על מערכת הקשר שלו בִמבצע? 

"בִמבצע 'ליטאני' הייתה אצלי התקשורת מעולה לאורך כל הִמבצע וללא כל תקלות".

מתוך ריאיון עם אל"ם אריק דלויה שהיה ַקשָר"ג צנחנים בִמבצע: 

ַאחד האתגרים הנוספים בִמבצע היה בדרום לבנון, אזור הררי מבותר עם ואדיות וצירים 

הרריים. דרך התנועה הייתה במקומות הנמוכים, והיה צורך לחשב איפה ינוע המג"ד 

כדי שתהיה לו השליטה המיטבית בכוחות. בסופו של דבר המג"ד צריך שליטה בתצפית 

ובקשר, מה שיוצר קונפליקטים ברמה הִמבצעית". האתגר הטופוגרפי שעמד לפני הַקשָר"ג 

בלחימה היה לנתח את הקשר בצירים ההרריים ובוואדיות הגדולות שנמצאים בטופוגרפיה 

שבדרום לבנון. אתגר נוסף מבחינת התקשורת היה נתיב התקשורת. ברמת הגדוד לא היו 

ִממסרים, ובמרבית מערכות הקשר השתמשו בתיווכי חיילים ואפילו מ"פים. האתגר 

השני בִמבצע היה עם סיום הלחימה, מכיוון שהגדוד התכונן להגנה בשטח הליטאני ודרך 
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התקשורת המיטבית הייתה בקשר טלפוני, ולכן סללו קווי ח־10 באזור כפרי, שחייב לסלול 

את הקווים דרך מעברי כביש או בחפירה.

היבט התקשורת

אמצעי התקשורת שעמדו לרשות הכוחות באותה עת התבססו על רשת מרחבית־רשת 

אורגנית לגדוד, ולאורך כל הִמבצע פעל הגדוד בכל האמצעים האורגניים שעמדו לרשותו. 

כיום מערכות הקשר והִתקשּוב, שנותנות שירות ליחידות, משוכללות בהרבה לעומת 

מה שעמד לרשותנו, הייתה קפיצת דרך של דורות.

להלן דברי תא"ל עמנואל הרט שִתפקד ששימש מג"ד 12 בִמבצע; מתוך ריאיון: 

היה מענה ִתקשּובי מלא ביחידה, וניתן להוכיח זאת בכך שהכוח נשאר בִגזרה תקופה 

ממושכת, ולא נתקלנו בבעיות קשר מיוחדות". ברמת הַמפָג"ד הוקמה תחנת רדיו עם 

אנטנת מעוז על ידי מצברים ויחידות כוח כדי שיהיה קשר הרדיו טוב יותר. ברמת הפלוגות 

הוקמו ָחָמ"לים, והגדוד סייע לפלוגות להקים תחנות רדיו. לאורך כל הִמבצע לא היו 

בעיות קשר וגם לא אחריו, המערכות היו ַתקינות לחלוטין וִאפשרו לחימה שקטה ורציפה 

מבחינת תקשורת.

מתוך ריאיון עם אל"ם אורי בר שהיה סַגן ַקשַר"ח "גולני" בִמבצע:

מבחינת הִחי"ר הם היו מבססים את רוב הקשר שלהם על מק־77, על מק־25 ועל מק־6 

שבבסיסם היו מכשירי קשר מאוד כבדים ומסורבלים והקשו המון על הפעילות היום־יומית 

בשל משקלם הגבוה". בהגיע הכוחות לשטחי הכינוס, הגיעה ניידת מהָּבַצ"ּפ )בסיס ציוד 

קשר פיקודי(, ובה ציוד להחלפה וציוד סבב כדי להעמיד כשירות מלאה למניעת חוסרים 

לקראת הלחימה. חשוב לציין שכל זה קרה בזמן שאנו מחכים לפקודה לתחילת הלחימה 

ונמצאים באי־ודאות.

מתוך ריאיון עם אל"ם ניר שריג שהיה ַקשָר"ג שריון בעת הִמבצע:

אתגרי תכנון הקשר היו לי במבצע ליטאני ההזדמנות הראשונה להיות שותף כקצין קשר 

חדש. הייתי קשר''ג בגדוד השני של חטיבת "ברק". היינו אמונים על הגזרה מול הסורים 

ברמת הגולן, כך כשהתחלנו ללמוד, להכיר ולהתאמן על מתאר לבנוני לי לפחות היה הכול 

חדש. לכן, לימוד אג''מי של הגזרה ואתגריה, ברובה שטח הררי, היו רבים. עיקרי אתגרי 

הקשר היו להכין את הטנקים הכי טוב שאפשר. מחלקת הקשר עלתה וירדה מהטנקים, 

כיילנו את התדרים במכשירי הקשר ועוד משימות להכנת הרק"ם. יתר על כן, המחלקה 



ִמבצע "אבי החכמה" — ִמבצע ״ליטאני״, 1978 

555

בדקה את כל מערכות הקשר בגדוד וזיוודה את הטנקים בציוד עתודי )רזרווי( ותקין. 

סוגיה חשובה הייתה הכרה ומעבר של הייצוב בציוד הרדיו לפי הָהָק''ש הייעודי שהוכן 

למבצע. בתחום הקשר הקווי והאחר היה לנו בחלק מסוים במבצע תכנון לקבל הורדת 

כוח של רדיו־טלפון )ָרָד''ט(. שיטה זו ִאפשרה לנו לקשר ָנָל"ן למנויים שנקבעו מראש. 

כל אלו עסקו והיו מטרה חשובה לכולנו, אנשי הקשר, לספק את הקשר המיטבי לגדוד 

שעומד להילחם בדרום לבנון.

מתוך ריאיון עם אל"ם אברהם בורשטין, ששימש סמג"ד קשר פיקוד הצפון )קצין 

הקשר הפיקודי היה תא"ל מנחם מיארה, מג"ד קשר פיקוד הצפון היה אל"ם שלום ארד 

)סטולרוב(.

היערכות הפיקוד וגדוד הקשר

מיקום הִמפקדות

ִמפקדת הפיקוד – ָנְצַרת; מוצב פיקוד קדמי; ַחָּפ"ק פיקודי 4 על רכס רמים בין חניתה 

לראש הִנקרה; מושג של ַחָּפ"ק ברמת הפיקוד היה משהו חדש, דבר שדרש היערכות שלנו 

והרבה תושייה.

ִמרשם רדיו של מערכות קשר ברכב או בנגמ"ש
המקור: עבודת מורשת צוערים 74, "הקשר והִתקשּוב במבצע ליטאני".
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אלה מערכות הקשר שהופעלו:

ִרשתות ָתָג"ם: רשת ִמבצעים פיקודית; רשת מודיעין פיקודית; רשת מנהלה פיקודית;   •
רשת ארטילריה פיקודית; רשת רפואה פיקודית.

מערך השליטה עבד עם מערך של ש"טים; בעצם יחידות שליטה על מכשירי ָתָג"ם   •
שהיו מותקנים באתרי קשר שולטים.

מול האוגדות הופעלו עורקי רדיו־טלפון )ָרָד"ט(, ואלה ִאפשרו לשוחח שיחות טלפוניה   •
בשיטת הָנָל"נים )ָנָל"ן ִמבצעים, מודיעין, מנהלה וכו'(.

טלפוניה – מול הִמפקדות שנשארו בשטח מדינת ישראל חוברו טלפונים קוויים   •
מבוססים על תשתית של "בזק", וגם מערכת של טלפוני ָנָל"ן מול גורמי המטה הכללי.

המערכות עבדו באמצעות ִמרכזות יד, היו כמה ִמרכזות: ִמרכזת ִמבצעית; ִמרכזת   •
ִמנהלית; ִמרכזת ָמָצ"א שִאפשרה חיבור וחיוג לטלפונים בחיוג.

הלקחים שהופקו ויושמו

יש לזכור שמלבד האתגר של הכנת הכוחות ומתן פתרונות תוך כדי לחימה, היה צריך 

לאפשר לקבל את תמונת מצב של כוחותינו ושל האויב, והיה הנושא שהכוחות נשארו 

בשטח שלושה חודשים. אף שהייתה הלחימה קצרה: בין 15 למרץ 1978 עד 21 בו, 

נדרשנו לפרוס מערכות רדיו־טלפון ומערך של קווים )מבוססים על ח־10(.

ואלה הלקחים:

בבניית כוחות יש לאפשר גמישות תכנונית וחבירה בין כוחות לא־אורגניים.  •
יש לעקוב אחרי מהלכי הקרב ולחשוב צעד אחד )לפחות קדימה( על בעיות קשר   •

ועל פתרונותיהן.

צריך להיערך בתום הלחימה )פריסת קווים, אחזקת מערכות, תגבור בסוללות,   •
החלפת ציוד וכו'(.

השימוש בִממסרים מוטסים מאפשר מוטת שליטה נרחבת.  •
הִממסרים הפיקודיים יהיו בעקבות הכוחות הלוחמים או איתם.  •

לאחר הִמבצע החלה תהליך של הקמת ִמתקני קשר במרחב ָּפָצ"ן והרחבתם.  •
לקחים אלו יושמו ובאו לידי ביטוי במלואם ארבע שנים אחרי כן במלחמת שלום 

הגליל )1982( וגם במלחמת לבנון השנייה )2006(.
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אמצעים ומערכות
רוב הקשר התבסס על רשת הָתָג"ם, רוב המכשירים היו מכשירי VRC ו־PRC. מכשירי 

קשר אחרים שעליהם התבסס הקשר היו מק־46, 47, 48; ההבדל העיקרי ביניהם הוא 

בכמות הַמקלטים. מבחינת מכשירי קשר בגדודי הִחי"ר הם היו מבססים את רוב 

הקשר שלהם על מק־77, על מק־25 ועל מק־6 שבעיקרם היו מכשירי קשר מאוד כבדים 

ומסורבלים שהקשו על הפעילות היום־יומית בשל משקלם הגבוה.

היה שימוש בקשר קווי אך הוא היה קורה רק בעצירות ובפריסות. לרוב היה 

מוקם על ידי סלילת ח־10 ממסוק בשל הסכנה ללכת ברגל בשטח האויב מרחק כה 

גדול מחמת סכנת דריכה על מוקשים או היתקלויות. חשוב לציין שהקשר העיקרי 

לא התבסס על קשר קווי בשל החשש לקלות שבה אפשר לפגוע בטיב הקשר, אך הוא 

שימש את הכוחות להעביר מידע מסּוָוג.

סיום הִמבצע
ב־19 במרץ 1978 )חמישה ימים לאחר תחילת הִמבצע( החליטה מועצת הביטחון שעל 

ישראל לפנות את רצועת הביטחון שכבשה. בעקבות ִמבצע "אביב החכמה" החליטה 

מועצת הביטחון בהחלטה 425 להקים כוח משקיפים מיוחד לאזור דרום לבנון יּוִניִפי"ל 

כדי לפקח ולשמור על השקט ועל הביטחון באזור הַחִיץ.

ב־21 במרץ 1978 הורה שר הביטחון, עזר ויצמן, להוציא את צה"ל מדרום לבנון. 

צה"ל השלים את הפינוי ב־14 באפריל 1978. אבדות צה"ל בִמבצע היו 18 חללים ו־113 

פצועים. אבדות ַאַש"ף בִמבצע כ־300 הרוגים. ִסדרת התנגשויות ופיגועים שיצאו מאזור 

הַחִיץ בדרום לבנון בשלוש השנים הבאות ואי־יכולתו של כוח יוניפי"ל לרסנם ולמנוע 

את המשכם היו אות הקריאה למלחמת שלום הגליל.
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את קטע הסיום לשער ו כתב להלן אל"ם יוסף ברנע:

אירועי העשור השלישי של מדינת ישראל )1978-1968(, עשור של שנות השבעים, השפיעו על 

מדינת ישראל ועל העולם המערבי עוד בשני העשורים הבאים, שנות השמונים והתשעים. 

כמה מהן היו כה דרמטיות שנכון היה להזכירן בפרק סיום לשער זה. מלחמת יום הכיפורים 

הביאה בעקבותיה משבר נפט עולמי, שהשפיע כמובן גם על מדינת ישראל. ארצות ערב 

העלו את מחירי הנפט מ־5 דולר לחבית בשנת 1970 ל־90 דולר בשנת 1983 באמצעות ארגון 

המדינות המייצאות נפט: אֹוֶּפ"ק.

מחיר הנפט הגולמי בשנים 2006-1861
 Crude oil prices by BP 1861-2006 in 2006 dollars :המקור: ויקיפדיה, נחלת הכלל 

.)OPEC – Organization of the Petroleum Exporting Countries(

תעשיית הרכב האמריקאית, שזללה דלק במכוניותיה הגדולות, קרסה. כלכלת מדינת 

ישראל נכנסה למשבר ארוך, וכל העשור 1985-1974 נחשב לעשור אבוד בהיבט הכלכלי. 

האינפלציה בישראל הגיע ל־400% בשנת 1985. מדינות אירופה החלו לחפש נפט בים 

הצפוני בהשקעות ענק כדי לנסות ולהשתחרר מהלחץ הפוליטי והכלכלי שהפעילו עליהן 

מדינות ערב, ספקיות הנפט.

בישראל חל מהפך פוליטי עמוק בבחירות שנת 1977, שבו עלה לראשונה הליכוד 

לשלטון בראשותו של מנחם בגין. צה"ל התעצם והגדיל את מספר עוצבותיו והקים את 

ַמפָח"ש, שלאחר מכן הפך לזרוע היבשה לבניין הכוח. האווירה המדינית של מדינות 
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אירופה כלפי מדינת ישראל השתנתה לרעה בעקבות לחץ מדינות הנפט עליהן. ישראל 

הבינה שנפט יש בקנדה, אך לא בכנען והחלה לשנות כיוון לטכנולוגיה עילית )הייטק(. 

המובילות בתחום בתחילת שנות השמונים היו "סייטקס" ו"אלסינט" )בה נשאתי באותה 

עת בתפקיד סגן נשיא החברה(. בינתיים שתיהן נעלמו. בשנת 1982 פינתה ישראל את כל 

סיני כפי שהתחייבה בהסכם השלום. בפינוי היו מראות קשים כשפינו את יישובי חבל 

ימית והתלקחה מחלוקת קשה בחברה הישראלית.

גל הדף אחרון ממלחמת יום הכיפורים שנזכיר כאן – מלחמת המפרץ הראשונה 

1991. ארה"ב גייסה קואליציה של 34 מדינות למלחמה בַסַדאם חּוֵסיין, שליט עיראק, 

כדי להבטיח שמשבר נפט של שנת 1973 לא יחזור שוב. ומה זה נוגע לנו בישראל? התמונה 

הבאה תזכיר לכולנו את מעורבותנו הסבילה במלחמה ההיא.

במלחמת המפרץ הראשונה )1991( שהינו בחדר האטום.
המקור: ויקיפדיה, תחת הערך "מלחמת המפרץ"; היוצר Jane Fresco, נחלת הכלל.
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 הגליל והתקופה שאחריה 
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הוביל וכתב את שער ז:

אל"ם אהוד בן־דור – נולד בשנת 1943 בקיבוץ רמת דוד והתגייס לצה"ל ב־1961. שירת 

בחיל הקשר בתפקידים אלו: מ"פ התקשורת בגדוד הקשר הארצי בשנים )1964-1963(; 

לימודים בטכניון לתואר ראשון )1968-1964(; רמ"ד הנדסת החרושת בָמָש"א־קשר 

)1972-1969(; קצין עבודות בָמָש"א־קשר )1974-1972(; סגן מפקד ֶמרכז ל"א )1977-1974(; 

לימודים בארה"ב לתואר שני באקדמיה צבאית )סיים בהצטיינות; 1979-1977(; סגן 

ַמקָשַא"ּפ דרום )1981-1979(; מפקד ֶמרכז הל"א )1983-1981(; המכללה לביטחון 

לאומי )1984-1983(; רמ"ח ָתָא"ט בָמַקשָר"ר )1987-1984(; ובתפקידו האחרון ראש 

מיזם "אבן יקרה" בָמַקשָר"ר. השתחרר בשנת 1988 בדרגת אל"ם.

אלה הכותבים שהשתתפו ביצירת השער:

סא"ל מתי ולצמן – נולד בשנת 1947 והתגייס ב־1965. מתפקידיו העיקריים: מפקד 

ְמדור מורס ומ"מ מ"פ רדיו בַבַה"ד 7 )1969-1966(; קצין הקשר הקווי בגדוד קשר 

ָּפָד"ם )1972-1969(; מפקד ֶמרכז הקשר הקדמי בַפִאיד )1974-1973(; סגן ַקשָר"א 

באוגדת "סיני" )1977-1976(; ַקשָר"א 440 )1978-1977(; רמ"ד ההדרכה בָמַקשָר"ר 

)1980-1979(; רע"ן התורה בָמַקשָר"ר )1982-1981(; מג"ד הקשר הארצי )1985-1982(; 

מג"ד הקשר בַּפקָמ"ז )1987-1985(. השתחרר בשנת 1988 בדרגת סא"ל; ַקשָר"א באוגדת 

"סיני" במילואים )1991-1988(.

אל"ם אברהם )"אברום"( כהן

אל"ם מאיר מיינר – נולד בשנת 1951. מתפקידיו העיקריים בִחי"ק: ַקשָר"ג בחטיבה 7 

)1973-1971(; מ״פ ההפעלה בִגי״ש )1976-1975(; קצין טכני בָפָצ״ן )1980-1978(; סמג"ד 

קשר באוגדה 49 )1982-1980(; מג"ד קשר באוגדת מילואים בשנים )1986-1982(; מפקד 

ענף הטכנאים בַבַה"ד 7 )1986-1983(; מדריך טקטי בקורס מתקדם )1986-1985(; 

מג״ד ל"א )1988-1986(; מפקד ַיחַת״ם צפון )1991-1986(; מפקד ַיחַת״ם מטכ״ל 

)1993-1991(. השתחרר מצה"ל בשנת 1993 בדרגת סא"ל. במילואים – ק' קשר באוגדה 

.)2001-1994( 366

סא"ל אליעזר גלר – נולד בשנת 1952 והתגייס לצה"ל ב־1971. מתפקידיו העיקריים: 

קצין בכוח דרום )1973(; פריסה במלחמת יום הכיפורים בסיני )ַּבלּוַזה וַטַסה( בגדוד 
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ל"א )1973(; מפקד המחלקה בכוח פריסה ברמת הגולן )הר יוסיפון( במלחמת ההתשה 

ברמה"ג )1974-1973(; מ"פ אלחוט בגדוד הל"א )1976-1975(; קצין הִמבצעים של 

גדוד הל"א )1978-1977(; השתחרר מצה"ל בשנת 1978. בתפקידו האחרון מג"ד ל"א 

במילואים בשנות התשעים. סיים את שירות המילואים בדרגת סא"ל בשנת 2001.

סא"ל אבי אגאג׳אני – נולד בשנת 1954 והתגייס ב־1973. מתפקידיו: טכנאי ביחידה 

)1974(; עוזר ַקמַּב״ץ גדוד ל"א סדיר )1975(; סגן מפקד פלוגת האלחוט )1976(; סגן 

מפקד ַּבַה"ד ומ״מ מפקד בה״ד ל"א )1978-1977(; השתחרר בשנת 1978 בדרגת סגן. 

ממשיך לשרת במילואים בדרגת סא"ל בתפקיד מפקד מכלול הל״א ביחידת איסוף 

מרחבית של ָאָמ"ן; לפני כן שירת במילואים כקצין הֲאַג"ם של ַמלַא"ּפ ֶמרכז.

סא"ל רון פאר – נולד בשנת 1950 והתגייס לצה"ל ב־1967. מתפקידיו העיקריים: 

ַקשַר"ח שריון 211 )1980-1978(; סמג"ד קשר באוגדה )1981-1979(; מג"ד הל"א 

)1984-1982(; סגן מפקד ֶמרכז הל"א; קצין קשר באוגדת "סיני" במילואים. השתחרר 

בשנת 1985 בדרגת סא"ל.

סא"ל צבי יונדלר

סא"ל יוסי הלר – נולד בשנת 1946 ברומניה, עלה לארץ ב־1950 והתגייס לצה"ל ב־1965. 

שירת בחיל הקשר בתפקידים רבים, ואלה עיקרם: קצין הדרכה בִמפקדת ֵגיסות 

השריון )1967(; קצין ביקורת והדרכה ביחידת הדואר )1968-1967(; הקמת יחידת 

הדואר בפיקוד הדרום )במילואים( )1972(; קצין הֲאַג"ם של יחידת הדואר )במילואים( 

)2007-2000(; קצין הדואר של הצבא בחירום בגדוד הקשר המטכ"לי )2015-2007(. 

בתפקידו האחרון העביר את יחידת הדואר לאחריות ַאָּכ"א )2015(. השתחרר משירות 

מילואים בסוף שנת 2016 בדרגת סא"ל.

אל"ם רפי תובל – נולד בשנת 1945 והתגייס לצה"ל ב־1964. מתפקידיו העיקריים: 

קצין מיזם בענף הַמחשבים במדור המיוחד )1972-1968(; ראש ְמדור הציוד המיוחד 

)1976-1972(; מַנהל המיזם "שדה קרב" )1980-1976(; רע"ן שֹו"ּב )1982-1978(; רמ"ח 

הַמחשבים והמערכות האלקטרוניות )1983-1983(. השתחרר בשנת 1988 בדרגת אל"ם.

סא"ל עוזי נותב – נולד בשנת 1948 והתגייס ב־1966 לעתודה האקדמית: בשנת 1956, 

ומשנת 1970 שירת בתפקידים אלו: קצין טכני בגדוד הארצי של ִחי"ק )1973-1970(; 

קצין טכני בגדוד ִחי"ק במרחב שלמה )1974-1973(; רמ"ד הַמחשבים למערכות נשק 
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)1978-1974(; לימודי תואר שני ַמנָע"ס )1980-1978(; רע"ן הַמחשבים )1983-1980(; 

ראש צוות "אורות הבמה" )1989-1983(; רע"ן מ"י )מערכות ייעודיות( בַממָר"ם 

)1991-1989(; מהנדס מערכת שֹו"ּב )מושאל מצה"ל( במפעל תע"א־ָמָל"ם )1993-1991(. 

השתחרר בשנת 1993 בדרגת סא"ל.

סא"ל רמי נוידרפר – נולד בשנת 1951 והתגייס ב־1973, ואלה עיקר תפקידיו: קצין 

טכני בענף טכני מ"ק בָמַקשָר"ר )1978-1974(; רמ"ד במרכז ל"א )1982-1978(; רמ"ד 

בענף ַמָס"ד )1982-1987(; רע"ן פרויקטים בָמַקשָר"ר )1994-1987(. השתחרר מצה"ל 

בשנת 1994 בדרגת סא"ל.

סא"ל ניסים לביא )"כושי"( – נולד בשנת 1941 והתגייס ב־1959. מתפקידיו: לַחם 

בשייטת 7 )אלחוטן ראשי בצוללות עד נובמבר 1963(; התגייס שנית לקבע )1966(; מ"מ 

הרדיו, ָסַמ"ּפ הרדיו ומ"פ הרדיו בגדוד הקשר המטכ"לי )1973-1969( ַקשַר"ח חטיבה 

16 )1975-1973(; קצין ֲאַג"ם וסמג"ד קשר ָאָמ"ן )1978-1975(; מג"ד הקשר ביחידת 

האיסוף המרכזית של ָאָמ"ן )1979-1978(; מג"ד ה"קשתות" )1983-1980(; חבר ומפקד 

של משלחת צה"ל בָזִאיר ]כיום הרפובליקה הדמוקרטית של קֹונגֹו[ )1985-1983(; סגן 

מפקד ַּבַה"ד 7 )1986-1985(. השתחרר בשנת 1986 בדרגת סא"ל

סא"ל שמואל )סמי( קידר – התגייס בשנת 1966, במלחמת ששת הימים קשר בַחָּפ"ק 

)אלוף פיקוד הצפון, קורס קציני קשר 1971(; ַקשָר"ג וסגן הַקשַר"ח ברמה"ג )1972(; קצין 

קשר חט' מרחבית מזרחית בגבול הלבנון )1973(; קצין קשר חטיבה ברמה"ג במלחמת 

יום הכיפורים; קצין ֲאַג"ם קשר פיקוד הצפון בשנים )1980-1975(, סגן קצין קשר 

אוגדה 49, קורס קציני קשר מתקדם; קצין קשר פיקוד ַמרָש"ל )מ־1980 ועד לפינוי 

סיני אפריל 1982(; קורס לפּו"ם )1983(; מג"ד ה"קשתות" )1987-1984(. השתחרר 

מצה"ל בשנת 1988 בדרגת סא"ל.

אל"ם שוקי רוזן – נולד בשנת 1947 והתגייס ב־1964. מתפקידיו העיקריים: טכנאי 

ראשי בגדוד הקשר המטכ"לי; הקים יחידת ִחי"ק ייעודית למערכות אלקטרוניות 

בָחָת"ם ופיקד עליו )1974(; סמג"ד ל"א )1982(; מג"ד ל"א )1984(; מג"ד ה"קשתות" 

)1987-1985(. השתחרר בשנת 1987 בדרגת סא"ל. ַמלַא"ּפ צפון במילואים בדרגת 

אל"ם )2000-1987(.

אל"ם ניר שריג
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רס"ב רונן־מרטין כהן – הכותב שימש לסירוגין קצין תכנון של יחידת ִחי"ק לניהול 

התדרים )יחידה בענף הִמבצעים־ַמחלקת הֲאַג"ם, אחראי לניהול משק התדרים 

ולהפקת הוראות הקשר ]ָהַק"שים[ בצה"ל(; רמ"ד תפעול הרדיו; מפקד היחידה 

בשנים )1994-1991(; ַקַּב"ט טכנולוגיות חילי )1999-1995(.

אל"ם שלמה יריב – נולד בשנת 1947 והתגייס לצה"ל ב־1965 במסגרת העתודה האקדמית. 

במלחמת ששת הימים שירת במילואים בחטיבה 9. עם סיום הלימודים בשנת 1969 הוצב 

לחיל הקשר. מתפקידיו: עוזר קצין טכני בָּפָד"ם )1972-1970(; קצין מדור וראש מדור 

בענף התכנון )1976-1972(; למד לימודי תואר שני בניו יורק )1978-1976(; ראש מדור 

רדיו־טלפון )1981-1978(; מפקד קורס קצינים טכניים בבה"ד 7; מַנהל מיזם למערכת 

קשר ָתָג"ם ִספרתי חדיש )1983-1981(; הרע"ן הטכני במרכז הל"א )1985-1983(; מהנדס 

מערכת "אבן יקרה" וראש המיזם )1989-1985(; בתפקידו האחרון הקים את ָמצֹו"ב 

והיה למפקדו הראשון )1991-1989(. השתחרר בשנת 1991 בדרגת אל"ם.
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שער ז: 1981‑1991

חיל הקשר, האלקטרוניקה 
והמחשבים; מלחמת שלום 
הגליל והתקופה שאחריה

הרקע לתקופה

בשנת 1979 חתמו ישראל ומצַרים על הסכם שלום ביניהן. הסכם זה שנחתם עם המדינה 

החזקה במדינות ערב צמצם בבת־אחת את עוצמת האיום על קיומה של מדינת ישראל. 

בתמורה להסכם ויתרה ישראל על כל שטח סיני והעבירה את כל כוחותיה ואת ִמתקניה 

שהיו בסיני לנגב. נוסף על כך, פינתה את ההתנחלויות שהוקמו בסיני, ופינוי זה לּוָוה 

במאבק פוליטי, ובחלקו – אף נדרש בו לַפנות את המתנגדים בכוח.

ב־7 ביוני 1981, בִמבצע "אֹוֶּפָרה", השמידה ישראל איום מתהווה נוסף לקיומה, 

כשהפציצה את הכור הגרעיני שנבנה בעיראק. המטרה הייתה – לספק חומר בקיע 

לייצור פצצה גרעינית.

אומנם פחתה עוצמת האיום לקיומה של ישראל, אבל ההתקפות עליה לא פסקו – 

זירת הלחימה העיקרית במהלך רוב שנות ה־80 הייתה לבנון. בעקבות ִסדרת הפגזות 

ארטילריות לצפון הגליל, שהפגיזו ארגוני פלסטינים ב־1981 וב־1982, ובעטייה של 

אי־הצלחת ישראל למנוע התקפות אלה באמצעות תקיפות מטוסים וירי ארטילרי 

מצדה, יזמה ישראל בקיץ 1982 את ִמבצע "שלום הגליל". היוזמה נועדה לגרש את 

הכוחות הפלסטינים תחילה מדרום לבנון, ובהמשך מלבנון כולה. הרחבת היעד של 

הִמבצע הוביל ללחימה גם עם כוחות סוריה בלבנון. 



570

100 שנות קשר – שער ז

לא זו אף זו, ישראל נשאבה לתוך המאבק הפוליטי הפנים־לבנוני, ולבסוף נאלצה 

להסיג את כוחותיה מלבנון מבלי שהצליחה לייצב את לבנון למניעת חזרת הכוחות 

הפלסטינים. אומנם רוב כוחותיהם גורשו בִמבצע, אבל בסיוע סוריה חזרו חלקם. 

כמו־כן, סוריה התירה לאיראן להקים בלבנון ארגון שיעי־דתי קיצוני, חזבאללה, וזה 

המשיך לתקוף את ישראל. לפיכך, גם אחרי נסיגת ישראל מלבנון ב־1985 היא נאלצה 

להמשיך להילחם בלבנון כדי למנוע את הגעת הפלסטינים וחזבאללה לגבול ישראל. 

לשם כך הוקמה "רצועת הביטחון", שבתוכה ועל קיומה נמשכה הלחימה עד שנת 2000.

לקראת סוף שנות ה־80 החלה גם התקוממות עממית נרחבת )אינתיפאדה( ביהודה, 

בשומרון ובחבל עזה. 

ַאחד התהליכים שהובילו לאותה התקוממות היה המצב הכלכלי בישראל. בזיקה 

למדיניות "הכיבוש הנאור" שהוחל על ֲאזורים אלה, שופרה רמת החיים של הפלסטינים 

על־ידי קשירתם לכלכלת ישראל. אלא שבראשית שנות ה־80 החל בישראל משבר כלכלי 

שאיים להקריס את הכלכלה: אינפלציה של מאות אחוזים )!(; ִסדרת קריסות בערך 

המניות של חָברות רבות )כולל כל הבנקים( שבאמצעותן ִקיים רוב הציבור הישראלי 

את חסכונותיו; וסגירת מפעלים רבים במגוון תחומים עקב אובדן רווחיות. היציאה 

מהמשבר הכלכלי נמשכה כמה שנים, וכחלק ממנה נקּבעו שינויים במבנה הכלכלה 

והתעסוקה בישראל, שינויים שמלווים אותנו עד עצם היום הזה, כגון השקעה רבה 

בתחום תעשיית הטכנולוגיה העילית )High-Tech( על חשבון תעשיות הטכנלוגיה 

הפשוטה )Low-Tech( והחקלאות.

בסוף התקופה התרחשה מלחמת המפרץ בין עיראק לבין ברית של מדינות ערב 

ומדינות אחרות בהובלת ארצות הברית ובמהלך מלחמה זו נורו טילים לעבר ישראל.

העברת המחשוב לִחי"ק

אלוף משה לוי, סגן הָרַמטָּכ"ל, הורה בפגישה עם "קהילת הַמחשבים" בצה"ל בפברואר 

1981 שָאָג"ת יעשה עבודת מטה בנושא, והַקשָר"ר יגיש הצעה להעברת האחריות לכל 

מערך המחשוב בצה"ל לִמפקדת חיל הקשר והאלקטרוניקה. ואכן במרץ 1982, כשלושה 

חודשים קודם שיצא צה"ל למלחמת שלום הגליל, הורה סגן הָרַמטָּכ"ל להכפיף את מערך 

הַמחשבים לִחי"ק. הַחִיל קיבל עליו סמכות ֵחילית ואחריות בין־זרועית כלל־צה"לית 

בתחום הַמחשבים, התוכנה והחומרה, הציוד ההיקפי, מערכות השֹו"ּב, כוח האדם, 
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ההכשרה וההדרכה. יחידות המחשב והֶמרכזים למיכון נתונים פיקודי )ַמלַנ"ּפ( הוכפפו 

כולם, מקצועית, לִחי"ק.409 מאז נקרא החיל: חיל הקשר, האלקטרוניקה והַמחשבים.

ָתַר"ש חדשה לצה"ל
עם מינויו של רב־אלוף משה לוי לָרַמטָּכ"ל ה־12 של צה"ל באפריל 1983, החל צה"ל 

לגבש תוכנית עבודה רב־שנתית חדשה כדי לתת מענה לשני נושאים מרכזיים: יחסי 

הכוחות הצפויים בשדה הקרב העתידי; האיום הצפוי. 

פרשת קו 300
פרשת קו 300 או פרשת הַשַּב"ּכ אירעה ב־1984 ונמשכה כשנתיים וחצי. תחילתה 

בחטיפת נוסעי אוטובוס כבני ערובה על ידי מחבלים ַפַלסטינים לצורכי מיקוח. בני 

הערובה שוחררו בפעולה צבאית, ובה נהרגה אחת מנוסעות האוטובוס. הפרשה ארכה 

בשל חקירה ממושכת של אנשי הַשַּב"ּכ שהרגו שני מחבלים לאחר תפיסתם, והם מסרו 

מידע כוזב בעדותם באשר לנסיבות המוות. בעת החטיפה כיהנו יצחק שמיר – ראש 

הממשלה, משה ארנס – כשר הביטחון, משה לוי – ָרַמטָּכ"ל, יצחק מרדכי – קצין הִחי"ר 

והצנחנים הראשי, אברהם שלום – ראש הַשַּב"ּכ ואהוד יתום – ראש אגף הִמבצעים 

בַשַּב"ּכ. לפרשת הַשַּב"ּכ היו השפעות חשובות על מערכת הִממשל ועל החברה בישראל. 

שנים רבות היה צמד המילים "קו 300" שם קוד לכשל מערכתי. הפרשה הייתה לַאחד 

המחדלים הגדולים בתולדות שירות הביטחון הכללי. 

חיסול ַאּבּו ִג'ַהאד בִמבצע "הצגת תכלית"
חיסול ַאּבּו ִג'ַהאד היה ִמבצע צבאי בתוניסיה ב־16 אפריל 1988. הפעולה הייתה משותפת 

לכוחות אלו: סיירת הַמטָּכ"ל, שייטת 13, חיל האוויר ושייטת ספינות הטילים ו"המוסד". 

ַאּבּו ִג'ַהאד היה ראש הזרוע הצבאית של ַפתח וסגנו של ַעַרַפאת, ואחראי למעשי רצח 

של עשרות אזרחים ישראלים.

ִמבצע "חֹוק ָוֵסֶדר"
ִמבצע "חוק וסדר" בפיקודו של מח"ט הצנחנים, אל"ם שאול מופז )לימים רא"ל שאול 

מופז, ָרַמטַּכ"ל צה"ל( היה ִמבצע צבאי שנערך בין 2 במאי 1988 ל־4 בו. כוחות צנחנים, 

צה"ל־לשכת הַקשָר"ר, "פורום מקשא"פים", מנ – 34 – 0012, 6 באפריל 1982.  409
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הנדסה ושריון פשטו על בסיס מחבלי חזבאללה בעיירה ַמיידּון שבדרום לבנון. במהלך 

הִמבצע נהרגו כ־50 מחבלי חזבאללה, והושמדו מבנים ובונקרים. לכוח הִמבצע היו 

שלושה חיילים הרוגים. 

מערכות נגד־טילים – ה"ֵחץ"

מערכת ה"ֵחץ" היא מערכת נשק ליירוט טילים בליסטיים שפיתחה ישראל בסיוע מימון 

אמריקאי ובשיתוף עם ֶחברת "ּבֹוִאינג" האמריקאית. המיזם החל כאשר החליט נשיא 

ארה"ב, רֹוַנלד ֵרייֵגן, לשתף את ישראל במיזם "מלחמת הכוכבים". ב־6 מאי 1985 

נחתם ִמזכר הבנה בין ממשלת ארה"ב לממשלת ישראל, וסוכם שארה"ב תשתתף 

ב־80 אחוז מעלות פיתוח המיזם. מהצד הישראלי ניהלה את פיתוח המערכת ִמנהלת 

"חומה" בַמפָא"ת ומהצד האמריקאי – הסוכנות להגנה מפני טילים. היו ויכוחים 

לרוב על הצורך במערכת "הֵחץ". הפגזת ישראל בטילים ארוכי טווח מעיראק ב־1991, 

בטרם היה טיל ה"חץ" ִמבצעי, כיְשלון המערכה למניעת הירי וכיְשלון הניסיונות 

ליירט טילים באמצעות מערכת אמריקנית מסוג "ַּפטִריֹוט" – הוכיחו בעליל את 

נחיצותו של הטיל.

הקמת יחידות מיוחדות בצה"ל

בעשור זה עסק צה"ל בהתמחות יחידות מיוחדות לצרכיו הִמבצעיים. יחידות אלו היו 

אתגר לִחי"ק בהתאמת מערכות קשר תומכות ייחודיות וייעודיות לצורכיהן. 

יחידת התותחנים "מֹוָרן" – הוקמה בשנת 1983; עוצבת "ֶקלע דוד" – במאי 

1986; יחידות הקומנדו "ַמגָלן" ו"דובדבן" – ב־1986, לפני האינתיפאדה הראשונה 

)שפרצה בשנת 1987(.

מיזם מטוס ה"לביא"

מיזם מטוס ה"לביא" הוא מיזם ישְראלי לייצר מטוס קרב חד־מנועי, רב־משימתי 

בתעשייה האווירית. המיזם הגיע לשלושה אבות טיפוס, מהם שניים שטסו בשמי 

ישראל. ב־20 פברואר 1980 אושרה הצעת הקבינט המדיני־ביטחוני לפתח ולייצר 

בישראל את מטוס הקרב. טיסת הבכורה הייתה ב־31 בדצמבר 1986. ב־30 באוגוסט 

1987 הוחלט לבטל את המיזם.
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המיזם "סער 5"
המיזם "סער 5" – עיקרו כלי ַשיט רב־משימתי מצויד במסוק, והוא בעל יכולות רבות 

ושרידות גבוהה, שתכנן ואפיין חיל הים כמענה הולם לאתגרי שנות ה־2000. לספינה 

יכולת שהייה לתקופה ארוכה בים, והיא מצוידת במערכת לחימה, ניווט, קשר והנעה 

מהמשוכללות בעולם, כולל יכולת לחימה בצוללות אויב. נבנו שלוש ספינות בארה"ב 

ונכנסו לשירות באמצע שנות ה־90. התכנון אושר בזמנו של הָרַמטָּכ"ל משה לוי, ובימיו 

של הָרַמטָּכ"ל דן שומרון אושר רכש של שלוש ספינות. 

האינתיפאדה הראשונה
ב־6 בדצמבר 1987 נרצח ישראלי שערך קניות בשוק בעזה. כעבור ארבעה ימים, ב־8 בו, 

אירעה תאונת דרכים בצומת ניסנית, הקרוב לרצועת עזה, ובה נהרגו ארבעה מתושבי 

ַאזָח"ע. הופצה שמועה בקרב הפלסטינים שלא דּוַּבר בתאונה אלא בפיגוע נקמה, והחלו 

מהומות המונים, ואלה הלכו והתפשטו בכל רחבי רצועת עזה, יהודה ושומרון.

צה"ל הופתע מעוצמת המהומות – לא היו לו די כוחות כדי להתמודד איתן כראוי, 

ואלה שהיו לא היו מאורגנים, מצוידים ומאומנים דיים. נדרשו אפוא תגבור ניכר של 

כוחות, ארגונם מחדש, הצטיידות נרחבת בציוד לא־קטלני לפיזור הפגנות, וכן – פיתוח 

שיטות והוראות פעולה חדשות כדי להתמודד עם מהומות בהיקף כזה שמתרחשות 

בעת ובעונה אחת במקומות רבים, ובמהלכן מתבצעים גם פיגועים בנשק חם.

כדי לתת מענה הולם למצב החדש שנוצר בשטחי יהודה ושומרון וברצועת עזה, 

הקים צה"ל בָאיֹו"ש ִמפקדת אוגדה )אוגדת ָאיֹו"ש(, ולאוגדה חטיבות מרחביות. 

בִגזרת רצועת עזה הוקמה ִמפקדת אוגדה )אוגדת עזה(, ולה חטיבות מרחביות. הקמת 

ִמפקדות כה רבות בזמן קצר הצריכה מענה קשר ותקשורת הולמים, על בסיס כוח 

האדם הקיים ואמצעים אחרים שלא תוכננו. 

עלה מאוד הצורך לתת מענה תקשורתי ומענה קשר ִמבצעי מיטבי להיקף גדול של 

יחידות שפעלו בהיקף רחב של ִמבצעים מיוחדים בגזרות ָאיֹו"ש וַאזָח"ע. בבית ַאגרֹון 

בירושלים הוקם "ֶמרכז מידע ותקשורת", שנתן מענה למאמצי ההסברה בארץ ובחו"ל, 

ושעמד לרשות העיתונות הישראלית והזרה. פעילות ייחודית של חיל הקשר בתקופת 

האינתיפאדה כללה פעילות ל"א בשידורי רדיו. שידורים אלה שימשו את המחבלים 

להסתת האוכלוסייה ברצועת עזה ובָאיֹו"ש. על הסתת האוכלוסייה הפלסטינית סיפר 

להלן סגן בן ציון )"בנצי"( יוסלזון.



574

100 שנות קשר – שער ז

במהלך האינתיפאדה הראשונה, שפרצה בסוף שנת 1987, שידרו ארגוני הַפַלסטינים מהעיירה 

סוֵויַדה שבדרום סוריה שידורי הסתה ועידוד לאוכלוסייה הפלסטינית בשטחים. השידור 

היה בגלים בינוניים. כדי לצמצם את ההאזנה לשידורים אלו בשטחים, זומנתי לשירות 

מילואים מיוחד בקיץ 1988 במסגרת תורנות קציני מילואים. הקפדתי להאזין להודעות 

בתחילת כל שידור ובסיומו, וכן – בהזדמנויות שונות במהלך השידור, והדבר נשא פרי. 

בַאחד הימים הודיע הקריין שממחר יתווסף לתחנה תדר שידור בגלים קצרים – בסביבות 

5.5 מגהרץ. מייד דיווחתי על כך לִמפקדת ֶמרכז הל"א, ובבוקר למוחרת, כשהוחל השידור 

מסוֵויַדה, פעלנו כמצופה מאיתנו.

אומנם דעכה השתתפות ההמונים במהומות בהדרגה עקב הצורך של רוב המבוגרים 

הפלסטינים להתפרנס, אבל הצעירים הפלסטינים המשיכו לצאת לרחוב כדי להתעמת 

עם צה"ל. בכל שנה נרשמו רבבות תקריות החל בכמה נערים שיידו אבנים לעבר חיילים 

או לעבר מכוניות, המשך במהומות רּבי־משתתפים שחסמו צירים והתעמתו עם כוחות 

צה"ל או איימו לתקוף יישובי יהודים, וכלה בפיגועים באמצעות ירי ומטעני נפץ.

נוכחות ישראל בחלל
בספטמבר 1988 שיגרה ישראל לחלל את הלוויין הישראלי הראשון "אופק 1", לוויין 

טכנולוגי שפותח ונבנה בישראל.

"ועידת מדריד"
ועידה בין־לאומית שנערכה במדריד בין 30 באוקטובר ל־1 בנובמבר 1991 כדי לקדם 

את תהליך השלום בין ישראל לַפַלסטינים ולמדינות ערב. את הוועידה כינסו במשותף 

נשיאי ארצות הברית וברית המועצות. הזמינו אליה את נציגי ממשלות ישראל, סוריה, 

ירדן, לבנון ומצַרים, וכן – את נציגי ארצות הברית, ברית המועצות והאיחוד האירופי. 

הַפַלסטינים יוצגו בוועידה כחלק ממשלחת ירדן.

שיתוף פעולה עם צבא ארה"ב בשנות ה־80
בשנת 1982 הכריז מזכיר המדינה האמריקאי, אלכסנדר ֵהייג, ש"ישראל היא נושאת 

המטוסים האמריקאית הגדולה והיעילה". בשנת 1989 הוכרה ישראל כבעלת ברית 

עיקרית שאינה בָנאט"ֹו )NATO(, דבר שהעניק לה השתתפות במיזמי צבא ארה"ב. 

בעקבות פלישת עיראק לכוויית העבירה ארה"ב סוללות טילי "ַּפטִריֹוט" לישראל, ואלה 

נועדו ליירט מטוסים וטילים; הם הופעלו במלחמת המפרץ )ינואר-פברואר 1991(. 
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על שיתוף הפעולה עם צבא ארה"ב סיפר תא"ל בני מידן )מי ששימש ַקשָר"ר בין 

1986 ל־1990(:

כשהיה רמ"ח הֲאַג"ם )בשנים 1982-1980(, החלה פעילות אינטנסיבית לחיזוק ָשַת"ּפ צה"ל 

עם צבא ארה"ב, שנקראה "ָיִקינטֹון". לראשונה השתלב חיל הקשר בפעילות של הקמת 

ִמפקדות משותפות, ביצוע תרגילים משותפים ותכנונים אופרטיביים משותפים שהתקיימו 

בארץ ובחו"ל. בני היה הנציג הֵחילי הראשון בִמפקדה המשותפת.

מלחמת המפרץ )הראשונה(
ב־2 באוגוסט 1990 פלשה עיראק לכוויית וכבשה אותה. בתגובה על בקשת סעודיה 

הוקמה ברית של 34 מדינות בהובלת ארצות הברית כדי למנוע את עיראק מלפלוש 

לסעודיה ולשחרר את כוויית. בליל 16–17 בינואר, לאחר כמה חודשי המתנה ומשא 

ומתן עקר עם עיראק שתַפנה את כוחותיה מכוויית – תקפו כוחות הברית את עיראק. 

במהלך שישה שבועות של הלחימה עד שנכנעה עיראק, היא שיגרה כ־40 טילי 

קרקע־קרקע לעבר ישראל. באמצעות פגיעה באזרחי ישראל קיוותה עיראק לגרות את 

ישראל להגיב, וכך לגרום לנטישת הברית נגדה על־ידי מדינות ערב שלא יהיו מוכנות 

להילחם במדינה ערבית עם ישראל. משום כך נמנעה ישראל מלהגיב, אבל לחצה על 

ארצות הברית להשקיע מאמץ ניכר ברדיפה אחר ַמשגרי הטילים ובהשמדתם. 

לא זו אף זו, ארצות הברית והולנד שלחו סוללות של טילים מסוג "ַּפטִריֹוט" שיכלו 

לכאורה ליירט את טילי העיראקים. בפועל, מאמץ היירוט כשל לחלוטין, ומאמץ 

הרדיפה הצליח לשבש, אבל לא לעצור את ירי הטילים. עקב החשש שעיראק תשגר 

טילים חמושים בראשי נפץ כימיים צוידו כל אזרחי ישראל במסכות מגן, ונדרשו להכין 

בכל דירה חדר שנאטם בניילונים ובסרטי הדבקה. 

זו הייתה הפעם הראשונה מאז מלחמת ששת הימים שבה הופגזו ערי ישראל 

במישור החוף. לציבור נאמר שעדיף שלא לרוץ לִמקלטים שבתחתית הבית שכן פרק 

הזמן מקבלת ההתרעה על שיגור הטילים ועד לפגיעת הטילים קצר מדיי. ֶלקח מרכזי 

מהמלחמה היה שינוי בחוקי הבנייה: במקום ִמקלט מתחת לכל בניין נדרש שכל דירה 

חייבת שיהיה בה חדר ממוגן הן נגד פצצות והן נגד חומרים כימיים.

ָרַמטָּכ"לי התקופה
רפאל איתן כיהן בתפקיד הָרַמטָּכ"ל מאפריל 1978 ועד אפריל 1983. בתקופתו   •
הושמד הכור הגרעיני בעיראק ופרצה מלחמת שלום הגליל )ֶשֶל"ג(. צה"ל שהה בדרום 
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לבנון כ־18 שנים, תקופה עצימה )אינטנסיבית( ומאתגרת בהיבטים הִמבצעיים. 

בשנת 2000 יצא צה"ל מלבנון.

משה לוי נתמנה לָרַמטָּכ"ל באפריל 1983 ושימש בתפקידו עד אפריל 1987. בימיו   •
נערך צה"ל מדרום לנהר הַאוַואִלי בלבנון בשנת 1985, והמשיך בפעילות הִמבצעית 

ב"רצועת הביטחון" )שטח בדרום לבנון הסמוך לגבול ישראל, שבו שהה צה"ל 

מיוני 1985 ועד לנסיגה לגבול הבין־לאומי במאי 2000(. 

דן שומרון שימש ָרַמטָּכ"ל מאפריל 1987 ועד אפריל 1991. בימיו פרצה מלחמת   •
המפרץ. בשנות כהונתו הועבר ַממָר"ם לכפיפות ִחי"ק ב־1990, וָיָא"ם )יחידת ֲאַג"ם 

למחשב( הועברה לכפיפות ִחי"ק ב־1991.
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ִמבצע "ר�מון" ומוצב פיקוד נייד

על ִמבצע "ָרמון" ועל מוצב הפיקוד הנייד כתב תא"ל שלמה וקס, כששימש בתפקיד 

ַמקָשַא"ּפ דרום.

הגעת נשיא מצַרים לירושלים בנובמבר 1977 ונאומו בכנסת הביאו לידי פתיחת תהליך 

של שיחות על הסכם שלום בין ישראל למצַרים, ובסופו – נחתם הסכם השלום עם מצַרים 

במרץ 1979. משמעות ההסכם שכוחות צה"ל יַפנו את סיני בשני שלּבים, ובסופם יימצאו 

כוחות צה"ל מוצבים על קו הגבול הבין־לאומי שבין ישראל למצַרים בצידו הישראלי של קו 

הגבול, וכל היישובים הישראליים, שהוקמו לאחר מלחמת ששת הימים בשטחי סיני, יפונו. 

סיני כולה תועבר לבעלות ולשליטה של מצַרים לפי ההסכם שנחתם בין ישראל למצַרים. 

נקּבע שסיני יפונה בשני שלּבים, ואלה הם: בחלוף תשעה חודשים ממועד ִאשרור 

ההסכם, יתייצבו כוחות צה"ל על קו ֶאל־ַעִריש-ַראס מּוַחַמד; ובחלוף שלוש שנים ממועד 

ִאשרור ההסכם תהא סיני מפונה מאזרחי ישראל )פינוי כל היישובים מִפתַחת ַרִפיַח 

והיישובים לאורך מפרץ אילת בואכה ַשארם ַא־ֵשייח'( וכוחות צה"ל יתייצבו ממזרח 

לגבול הבין־לאומי שבין ישראל למצַרים.

בעת חתימת הסכם השלום שהו בסיני שתי אוגדות: אוגדת סיני ברפידים ואוגדת 

ה"פלדה" בִּביר תַמֶדה. תחת הפיקוד של כל אוגדה שתי חטיבות שריון ויחידות אוגדתיות 

נוספות. במרחבי סיני, ובדגש על השטח שאמור להתפנות במהלך תשעת החודשים 

הראשונים, נמצאו יחידות מודיעין למיניהן, יחידות חיל אוויר, כולל שדה התעופה של 

רפידים, יחידות פיקודיות ועוד. 

מוצב־הפיקוד הפיקודי ָשַכן בַג'ַּבל מע'רה ונקרא "לימוזה". לפיקוד אין מוצב פיקוד 

חלופי בעת ההיא, וצומתי קשר שאמורים לתת מענה לצורכי השליטה במרחב. את כל אלו 

יש להניע מזרחה, ואין צריך לומר על מרכזים לוגיסטיים ועל מרכזי תחזוקה הנמצאים 

במרחב המפונה. את כל הפינוי הזה יש לבצע בתוך תשעה חודשים ובו־בזמן להכין תשתית 

חלופית בשטח הריבוני של ישראל ובשטחים שיפונו בתוך שלוש שנים מיום אשרור ההסכם. 

לשון אחר, יש להקים תשתיות ארעיות ויבילות בשטחי סיני שנשארים בשליטתנו 

לפרק־זמן קצר, ונוסף על אלו יש לַפנות שני בסיסי חיל האוויר הנמצאים בין קו ֶאל־ַעִריש-

ַראס מּוַחַמד לבין הגבול הבין־לאומי. ההסכם על כל המשתמע ממנו אילץ את צה"ל, ובכללו 

את פיקוד הדרום ואת ִמפקדת הַקשָר"ר להיכנס לעובי הקורה של עבודת תכנון ויישום 
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בסד של לוח זמנים מאולץ שאין לסטות ממנו מחד גיסא, ומאידך גיסא – יש לשמור על 

מוכנות ראויה פן יופר ההסכם. 

לִמבצע ההיערכות מחדש על כל שלביו ניתן השם ִמבצע "רמון", שהסתיים בסופו של 

תהליך בשנת 1982. אוגדת ה"פלדה" פינתה את בסיסיה בסיני ועברה למקומה החדש 

בפיקוד המרכז, ובכך חדלה להיות תחת שליטת פיקוד הדרום. בד בבד ִגזרת הערבה ואֹוגָמ"ר 

ֱאדֹום, הנתונות תחת פיקודו של פיקוד המרכז, עברו להיות ת"פ של פיקוד הדרום. אוגדת 

סיני, שנשארה אחרונה בסיני, דילגה מרפידים לקציעות בעוד חטיבותיה נכנסו למחנות 

ארעיים על ציר ניצנה-ַנַח"ל, והאגד הארטילרי – למחנה "פלוגות". 

כמובן, לכל השינויים האלה יש לתת פתרונות במערכות שליטה, החל בִרשתות הרדיו, 

המשך בתקשורת קווית ובדואר, וכלה במערכת תחזוקה לציוד הקשר. צריכים להיות 

ערוכים בכל עת, שחלילה ישתבש יישום ההסכם על כל המשתמע מכך. כדי לתת מענה 

בשליטה על הגבול הבין־לאומי ועל השטח שנותר בשליטתנו בסיני עד לפינוי הסופי נכנס 

הפיקוד לתכנון מערכות השליטה ואתרי שליטה שבאמצעותם ישלוט הפיקוד במרחב. 

וכך נקּבע:

יוקמו אתרי שליטה בגזרה המערבית ובגזרה המזרחית. במרומי ַג'ַּבל ַחַלאל )הלל( 

הונחת אתר שליטה יביל אוויר, ששירת את הכוחות ואת מפקדת הפיקוד, כמו גם את 

הכוחות ששהו בקו הביניים עד להשלמת המעבר לקו הבין־לאומי. הוקם מוצב שליטה 

פיקודי זמני בהר חריף, ובד בבד הותאמה ִמפקדת הפיקוד בבאר שבע לשמש מוצב פיקוד 

פיקודי )מצפ"פ( קבוע.

כדי לאמת את מועילות )אפקטיביות( אתרי השליטה בִגזרה המערבית, יצאנו לִמבצע 

של מיפוי קשר בכל הצירים שנעים ממזרח למערב אל תוככי סיני. בִמבצע זה נבדק קשר 

רדיו ָתָג"ם וחד־פס, קשר ָרָד"ט מול אתרי השליטה החדשים שעליהם החלטנו. התוצאות 

סוכמו בתיקים מפורטים, והאמנו שיהיו נכסי צאן ברזל לכל תכנון קשר עתידי אם נידרש 

לו. פעילות זו נקראה "כרכום".

בתוכנית המקורית תוכנן שימוקמו אתרי השליטה בבונקרים ועד שאלו יוקמו – יותקנו 

במבנים עיליים זמניים. ֶמרכז הבינוי רצה להקים מבנים קלים בצריפים בהשראת ראש 

ָאָג"א, וכאן נעמדנו על רגלינו ודרשנו שהאתרים יותקנו בחדרי ַאשקּוּבית )בניין המורכב 

מחלקים טרומיים, שכל אחד מהם דומה לקובייה( יבילים. הסברנו שיהיה אפשר לשנות 

את ייעודם עם גמר מעברם לבונקרים. לאחר מאבק לא קל זכינו לקבל אשקוביות, ואלו 

רוכזו במחנה "פלוגות", ובו התקינו אנשי ָמָש"א־קשר את כל ההתקנים הנדרשים לכל 

אתר ואתר. בסיום העבודה הועלו האשקוביות על גרּורים )טֵרייֵלר( ונעו כל אחד ליעדו 

באתר. באתרים נעשתה השלמת הכבילה והחשמל הנדרש לחיבור בין האשקוביות. 
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אם מדברים על תנועת רכבים לאתרים, ראוי להזכיר את מאבקנו מול רשות שמורות 

הטבע כדי לפרוץ ולסלול דרכים אל האתרים, דרכים שמשרתות היום את כל עם ישראל 

בטיולים בנגב. באשר לאשקוביות, בחלוף ארבעה עשורים מאז נוהל הוויכוח, האשקוביות 

עדיין משרתות את האתרים. 

בד בבד לתקופת המעבר בין אשרור הסכם השלום לבין ההתייצבות ממזרח לגבול 

הבין־לאומי, התבצעו עבודות בינוי רחבות־היקף ברחבי הנגב. הוקמו מחנות קבע בבקעת 

עובדה, ובסמוך לה לצורכי כוחות היבשה – שני בסיסי ח"א בעובדה וברמון. ִמפקדת 

הפיקוד בבאר שבע התאימו והקימו מבנים לָחָמ"לים ולתשתיות תקשורת, אוגדה 440 

השוכנת ברפיח דילגה לקציעות ועוד פעולות. לכל הפעילות הזאת היה צריך לדאוג 

לתשתיות תקשורת, ואלו הותקנו בקצב שלא הכרנו קודם לכן. בו־בזמן, וללא תלות, 

היינו חייבים להמשיך ולהפעיל את מערכות הקשר לביטחון השוטף ולהיות מוכנים בכל 

עת למעבר למצב חירום.

מוצב פיקוד נייד

פינוי סיני מכוחות צה"ל בעקבות הסכם השלום עם מצַרים הוא הפינוי השלישי במספר 

של מרחבים אלו מאז כינונה של מדינת ישראל )הראשון – בעקבות מלחמת העצמאות, 

השני – בעקבות מלחמת סיני, והשלישי – בעקבות הסכם השלום עם מצַרים(. עובדות אלו 

הציבו את השאלה איך ישלוט הפיקוד ומהיכן לכשיידרש לשוב ולכבוש את מרחבי סיני 

)בתקווה שלא נידרש לכך(. מניסיון מלחמת יום הכיפורים ברור לכול, שמוצב הפיקוד 

צריך להימצא במרחק סביר מהכוחות הלוחמים, ולא מאות ק"מ מהם ומכאן שַמגיעים 

לכלל מסקנה שלפיקוד צריכה להיות היכולת לנייד מוצב פיקוד אל תוך מרחבי סיני, 

למקמו ולהפעילו בפרק זמן קצר. 

הוחלט אפוא להקים מוצב נייד שיוכל בבוא העת לשמש מוצב־הפיקוד הפיקודי אם 

נידרש לכך. לאחר תכנון ובחינה של כל החלופות, הוחלט לבסס את המוצב על בסיס 

קרונות ייעודיים למשימה זו. חברת "תדיראן" נבחרה כקבלן הראשי לבצע ולהתקין את 

הקרונות לייעודם על בסיס תוכניות מפורטות שהוכנו בפיקוד בשיתוף ָמַקשָר"ר. כקבלן 

המשנה לייצור הקרונות נבחרה ֶחברת "רמים" מקריית שמוָנה. 

הקרונות נבנו בצורה המאפשרת לפרק את דופנותיהם ולחבר כמה קרונות יחד כדי 

ליצור חללי עבודה – הכול בהתאם לדרישה הִמבצעית. בסופו של התהליך עמדו לרשות 

הפיקוד 25 קרונות מותקנים בתשתיות תקשורת, ריהוט מותאם ומותקן שכל אלו מוכנים 

לשמש מוצב־פיקוד נייד. מוצב זה תורגל בכמה תרגילי קשר. 

בארגון מחדש של הפיקוד במחנה באר שבע נדרשנו לתת את הדעת בדבר המקום 

וההתאמה של ִמתקני הקשר בִמפקדת הפיקוד והמיקום של משרדי מטה הַמקָשַא"ּפ 
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וִמפקדת גדוד הקשר. הפתרון שמצאנו והצענו, אנשי הפיקוד – להקים מעל מבנה "אבן 

יקרה" עוד שלוש קומות שישרתו את מטה ַמקָשַא"ּפ ואת ִמפקדת גדוד הקשר. כאן נתגלע 

עימות עם ִמנהלת "אבן יקרה" שחששה שהכנת התוכניות והתאמת תוכנית מבנה "אבן 

יקרה" להוספת שלוש קומות עליו – יעכבו את הקמת מערך "אבן יקרה" בדרום, ומכאן 

הביעו את התנגדותם לתוכנית זו. לאחר דין ודברים סוכם על הוספת ְשלוש הקומות, 

והתוצאה הייתה זה נהנה וזה אינו חסר. מערכת "אבן יקרה" הוקמה והופעלה כמתוכנן 

בדרום, ומטה הַמקָשַא"ּפ וִמפקדת גדוד הקשר הפיקודי זכו למרחבי עבודה ראויים, 

המשרתים אותם עד עצם היום הזה.
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בדרך למלחמה

בִשלהי 1970 גורשו ארגוני המחבלים הפלסטינים מירדן והתמקמו בלבנון, ומשם 

המשיכו את התקפותיהם על ישראל. באמצע שנות ה־70 פרצה מלחמת אזרחים 

בלבנון; ראשיתה בעימות אלים בין כוחות פלסטינים לבין כוחות נוצריים, ובהמשכה 

מלחמת הכול בכול: כל העדות לחמו אלה באלה, וגם ארגונים למיניהם בתוך כל עדה 

לחמו אלה באלה.

ב־1976 פלשה סוריה ללבנון כדי לעצור את מלחמת האזרחים ואף הצליחה בכך 

במידה מסוימת. הפלסטינים התמקדו שוב בהתקפות על ישראל. ב־1978 כבשה ישראל 

את כל שטח לבנון עד לנהר הליטאני בעקבות ֶהֶרג 37 ישראלים בפיגוע המכּונה "אוטובוס 

הדמים". האו"ם התחייב למנוע חזרת הארגונים הפלסטינים למרחב שכבשה ישראל 

והקים כוח ייעודי לשם כך, ושמו – יּוִניִפי"ל )UNIFIL(. ישראל העבירה את השטח לכוח 

הזה, וצה"ל נסוג לגבולו. אולם יּוִניִפי"ל נכשל במשימתו. אומנם ִהקשתה נוכחותו על 

הפלסטינים לחדור לגבול, אבל לא מנעה זאת מהם לחלוטין, והפלסטינים אף הצליחו 

להקים מאחזים קבועים בתוך השטח שבשליטת יּוִניִפי"ל. 

למעלה מזה, הפלסטינים הגבירו את הצטיידותם בתותחים וברקטות והחלו 

לירות לתוך ישראל מהשטח שמצפון להיערכות יּוִניִפי"ל. הפגזות אלה הלכו ותכפו וגם 

התעצמו. ישראל הגיבה בהפצצות מטוסים ובירי ארטילרי וניסתה לפגוע בתותחים 

ובַמשגרי הרקטות וגם בִמפקדות ובמחנות הפלסטינים בעומק לבנון.

בקיץ 1981 התרחשו חילופי האש העוצמתיים ביותר עד אז – במהלך כשבוע וחצי 

נורו כ־1,230 רקטות ופגזי תותחים לגליל העליון ולאצבע הגליל, וניסיונות צה"ל לעצור 

ירי זה באמצעות מטוסים ותותחים כשלו. הלחימה פסקה לאחר משא ומתן בתיווך 

אמריקני. ראש המטה הכללי, רפאל איתן, קבע כלקח שבפעם הבאה ישראל צריכה 

להגיב על ירי כזה בִמבצע כיבוש קרקעי, ולא להסתפק עוד בירי נגדי.
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במהלך השנה שאחרי אירוע זה המשיכו הפלסטינים לתקוף את ישראל בעיקר 

בזירות אחרות, ורוב התוקפים יצאו מלבנון. ישראל הגיבה אפוא על ההתקפות בפעולות 

נגד משלה בתוך לבנון. התרחשו גם התקפות ישירות מלבנון. בפברואר 1982 שוב ירו 

הפלסטינים עשרות עד מאות ְּפגזים ורקטות לתוך הגליל, ושוב באפריל ובמאי. בכל 

אחד מהמקרים הללו שקלה ממשלת ישראל להגיב בִמבצע קרקעי ואף החלה להניע 

כוחות לגבול הלבנון, אבל בסופו של דבר החליטה לוותר.

ראש הממשלה מנחם בגין
המקור: ארכיון לע"מ; צילם – משה מילנר. 

ב־3 ביוני 1982 התנקשו פלסטינים בשגריר ישראל בבריטניה. למוחרת הגיבה ישראל 

בהפצצה של כמה מחנות וִמתקני ַאַש"ף בלבנון. ַאַש"ף הגיב בירי של מאות רקטות ופגזים 

לתוך ישראל. חילופי האש בין הארטילריה של ַאַש"ף לבין חיל האוויר והארטילריה 

של ישראל נמשכו גם ב־5 ביוני. ממשלת ישראל התכנסה במוצאי 5 ביוני והחליטה 

שהפעם אין להסתפק עוד בהפעלת אש נגד אש, והלקח מדו־קרב האש בשנה הקודמת 

הוא שיש ליזום מתקפה קרקעית לתוך לבנון. בציפייה להחלטה זו החל צה"ל לגייס 

מילואים כבר קודם בצוהרי 5 ביוני. ִמתקפת ישראל החלה בצוהרי 6 ביוני. 

הממשלה הגדירה בהחלטתה הראשונה את מטרת הִמבצע: הרחקת כוחות ַאַש"ף 

אל מחוץ לטווח הארטילריה שלהם מגבול ישראל. אולם במהלך הלחימה בימים הבאים 

הוחלט להרחיב את הִמבצע ולהגיע לעיר ביירות כדי לגרש באופן מלא את כוחות ַאַש"ף 

מלבנון. תחילה הוחלט שיש לנסות ולהימנע מלחימה בכוחות הסורים בלבנון, אולם 

התברר שאופן היערכותם, בקרבת כוחות ַאַש"ף ועל צירים חשובים לתנועת כוחות 

צה"ל – אינו מאפשר זאת, והלחימה הורחבה גם לגירוש הסורים מדרום לבנון ומבירת 
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לבנון כדי לאפשר חידוש העצמאות הלבנונית והקמת ממשלה בשליטת הנוצרים, ידידי 

ישראל, ואלה יוכלו למנוע את חזרת כוחות ַאַש"ף שיגורשו.

מטרות המלחמה ושלביה העיקריים עד היציאה מלבנון
מטרות המלחמה 

מטרות מדיניות: 1. המטרה העיקרית – לחסל פיזית את המחבלים של הזרוע המדינית 

והצבאית; 2. להסיג את כוחות סוריה מדרום בקעת הלבנון ומהאזור ביירות-ַזחֶלה; 3. 

להקים ממשלה ריבונית בלבנון; 4. להפסיק הפסקה מוחלטת את הפגזת יישובי ישראל 

מתחום לבנון. מטרות צבאיות )ככלל, דומות מאוד, אולם הסדר שונה( – 1. למנוע את 

ההפגזות על יישובי הצפון ופעולות ַּפַח"ע; 2. להסיג את הסורים מאזור ביירות; 3. לחסל 
את בעיית המחבלים בלבנון, מדינית וצבאית; 4. להרכיב ממשלה חוקית בלבנון.410

תוכניות ִמבצעיות

בשבוע הראשון של המלחמה הגיע צה"ל לפאתי ביירות, ואחר־כך הואט קצב ההתקדמות 

עקב לחץ בין־לאומי, שאילץ את ישראל לתקוף בִסדרה של "זחילות" קטנות וביניהן 

הפסקות ממושכות. עד סוף אוגוסט הושגו מרבית יעדי המלחמה: התשתית הצבאית 

של ַאַש"ף נהרסה, חוסל ה"ַפַתחֵלנד", נתּפסו מאגרי נשק גדולים וציוד לחימה רב. 

והמחבלים גורשו מלבנון, ובראשם ַעַרַפאת. ַאַש"ף איבד את המגע היבשתי הישיר 

האחרון שהיה לו עם גבול ישראל.

ניתן לתאר את המלחמה ואת השנים שאחריה בשלושה שלּבים מרכזיים:

הָשָלב הראשון: השלב ההתקפי – צה"ל יזמו ב־6 ביוני 1982 והסתיים ב־31   •
באוגוסט 1982. המחבלים הפלסטינים וצבא סוריה עזבו את מערב ביירות.

הָשָלב השני: תחילת שִהיית צה"ל בלבנון. שלב זה, שהתחיל בספטמבר 1982,   •
נועד לייצב את המשטר הנוצרי בלבנון כדי לאפשר לסיים את המלחמה בהסכם 

שלום עם לבנון. אולם, מעורבות ישראל בפוליטיקה הפנים־לבנונית עוררה נגדה 

התנגדות השיעים והדרוזים שקודם קיבלו את גירוש הפלסטינים על ידי ישראל 

בשמחה. ארגון ַאַמ"ל השיעי הפך לתוקף העיקרי של כוחות צה"ל. יתר על כן, 

התברר שסוריה יודעת "לשחק את המשחק" הלבנוני טוב יותר מישראל, וכי גם 

שמיר, מטרות מלחמה בראי מלחמות 67', 73' 82'.  410
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הנוצרים פנו עורף לישראל. ב־14 לינואר 1985 החליטה הממשלה )ממשלת אחדות( 

שאבטחת שלום הגליל תיעשה באמצעות היערכות צה"ל לאורך הגבול הבין־לאומי, 

תוך שמירה על אזור ביטחון בתוך דרום לבנון שיחזיק צבא דרום־לבנון )ָצָד"ל(.

השלב השלישי: כמה חודשים לאחר השלמת הנסיגה בקיץ 1985 נאלץ צה"ל   •
להציב כוחות באזור הביטחון עקב קריסת ָצָד"ל מול התקפות ארגוני הפלסטינים 

שהחזירה סוריה לשטח. מ־1986 עד 1988 הייתה עיקר הלחימה של צה"ל בכוחות 

הפלסטינים. בינתיים הקימה איראן ארגון שיעי־דתי חדש, חזבאללה, שהצטרף 

ללחימה נגד אזור הביטחון. ב־1988 גירש ארגון ַאַמ"ל השיעי את כוחות הפלסטינים 

ואת חזבאללה בטענה שהם גורמים לישראל לחזור לדרום לבנון. 

השלב הרביעי: ב־1991 אילצו הסורים את ַאַמ"ל לאפשר את חזרת חזבאללה   •
לדרום לבנון, ומאפריל 1991 ועד מאי 2000 הוביל חזבאללה את הלחימה בכוחות 

צה"ל וָצָד"ל באזור הביטחון, ובכמה מקרים גם ירה רקטות לגליל. במאי 2000 

נסוג צה"ל מאזור הביטחון, בהחלטה חד־צדדית של הממשלה על בסיס החלטת 

האו"ם 425. לכן קרס אזור הביטחון וָצָד"ל התפרק. צה"ל חזר לגבול הבין־לאומי 

– הקו הכחול )קו הגבול בין ישראל ללבנון, לאחר הנסיגה מלבנון( ונערך שוב מול 

כוחות חזבאללה.

זירת המלחמה

שטח לבנון מׂשתרע על 10,400 קמ"ר, הוא קשה ביותר לפעילות צבאית. אפשר לחלקו 

בזירת הפעולה לארבע גָזרות: הר הלבנון, בקעת הלבנון )הֵּבַקַאע(, הרי "מול הלבנון", 

מישור החוף

הכוחות היריבים בִמבצע "שלום הגליל"

בצבא סוריה היו באותה עת ארבע דיוויזיות שריון, שתי דיוויזיות ממוּכנות, כמה ַאגֵדי 

ארטילריה, עשרות גדודי קומנדו ועוד.

הכוח הסורי בלבנון )הָּכַס"ּב( בפיקודו של ַעִמיד ַאִדיּב ִאסַמאִעיל היו שתי חטיבות 

טנקים, שתי חטיבות ִחי"ר ממוּכן, כמה גדודי קומנדו, יחידות ָחָת"ם, נ"ט, נ"מ וסוללות 

ָטָק"א, שתי חטיבות ִחי"ר של ְצבא השחרור הַפַלסטיני )ַצַש"ף(, אגד שריון )של ַצַש"ף(.
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כוחות צה"ל
פיקוד הצפון – בפיקודו של אלוף אמיר דרורי, בסיוע אווירי וימי. במהלך הלחימה 

ולאחריה השתתפו בסה"כ שתי ִמפקדות ַגיס, כמה אוגדות וכוחות אחרים.411

שלבי הקרבות
בין 4 ביוני 1982 ל־5 בו היה דו־קרב של אש בין חיל האוויר וחיל התותחנים הישראלי 

לבין הארטילריה של ַאַש"ף בלבנון.

בין 6 ביוני 1982 ל־9 בו – לחמה ישראל בפלסטינים בלבד. חטיבת הצנחנים 35 תחת 

פיקוד אוגדת "האש" בפיקודו של תא"ל עמוס ירון – הונחתה בשפך נהר הַאוַואִלי. 

בינתיים כבשו שלוש אוגדות משוריינות )אוגדת "געש" בפיקודו של תא"ל אביגדור 

קהלני; אוגדת ה"גליל" בפיקודו של תא"ל יצחק מרדכי; ואוגדת "האש" בפיקודו 

של הַקחָצ"ר, תא"ל עמוס ירון( את דרום לבנון ואת מישור החוף הלבנוני עד לנהר 

הַאוַואִלי; אוגדת ה"פלדה" בפיקודו של תא"ל מנחם עינן התקדמה בציר גב ההר לעבר 

כביש ביירות-דמשק. בד בבד ריתקה אוגדת "סיני" בפיקודו של תא"ל עמנואל סקל 

את הכוחות הסורים בבקעת הלבנון; האוגדה התקרבה לסורים עד לטווח ירי טנקים 

ועצרה מבלי לפתוח באש. 

בין 10 ביוני 1982 ל־11 בו הורחבה הלחימה גם לבקעת הלבנון נגד הכוחות הסורים 

והגיעה לפאתי ביירות. אוגדת "סיני" ושני כוחות מאולתרים, כוח "ורדי" וכוח "יוסי", 

תקפו את צבא סוריה והדפו אותו צפונה עד כמעט כביש ביירות-דמשק. חיל האוויר 

השמיד את מערך ההגנה נגד־מטוסים הסורי בלבנון והפיל כ־80 מטוסים סוריים 

בקרבות אוויר. בינתיים המשיכו האוגדות האחרות לתקוף כל אחת בגזרתה לעבר 

העיר ביירות. המתקפה נעצרה כשכפתה ארצות הברית הפסקת אש בצוהרי 11 ביוני.

ִמפקדת הַגיס הצפוני בפיקודו של אלוף אביגדור )"ָינּוש"( בן־גל; הַגיס המטכ"לי בפיקוד האלוף   411

משה בר כוכבא ברמה"ג, בהמשך בַּבקַאע בלבנון; אוגדת ה"פלדה" בפיקודו של תא"ל )לימים 

אלוף( מנחם עינן; אוגדת "געש" בפיקודו של תא"ל אביגדור קהלני; כוח "יוסי" בפיקודו של תא"ל 

)לימים אלוף( יוסי פלד; כוח "ורדי" בפיקודו של תא"ל ורדי; אוגדת ה״גליל״ בפיקודו של תא"ל 

)לימים אלוף( יצחק מרדכי; אוגדת "האש" בפיקודו של תא"ל )לימים אלוף( עמוס ירון; אוגדת 

"סיני" בפיקודו של תא"ל )לימים אלוף( עמנואל סקל; אוגדה 49 בפיקוד תא"ל דוד כץ בצפון רמת 

הגולן; אוגדה 131 בדרום רמת הגולן. 
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בין 12 ביוני 1982 עד 24 בו ניצלה ישראל הזדמנויות של הפרת הפסקת האש על ידי 

הסורים והפלסטינים כדי ליזום ִסדרת התקפות "זחילה" עד כביש ביירות-דמשק 

ולחבור לנוצרים שמצפון לביירות.

בין 25 ביוני ל־1 בספטמבר 1982 היו כיתור ולחימה בביירות עד ליציאה מסודרת של 

כוחות הפלסטינים והסורים מביירות.

ב־29 בספטמבר 1982 יצא צה"ל מביירות והסתיימה רשמית המלחמה.

מפת מהלכי מלחמת שלום הגליל
המקור: מהאוסף הפרטי של אמנון כץ.
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הזירה הימית במלחמת שלום הגליל
במלחמת ֶשֶל"ג איגף חיל הים איגוף ימי, ובליל 7-6 ביוני 1982 הנחית כוחות של 

אוגדת "האש" מצפון לצידון בחוף ֶשֶפך נהר הַאוַואִלי. מַפקד ִמבצע הנחיתה היה 

אל"ם אברהם אשור )"מוסלי"(; השתחרר מצה"ל בדרגת תא"ל. המשימות שהוטלו 

על חיל הים במלחמת ֶשֶל"ג: השגת חופש פעולה ימי; סיוע לכוחות היבשה; חסימת 

דרכי נסיגת מחבלים דרך הים. 

בִשלהי 1982 הוקמה בדרום לבנון יחידת הקישור ללבנון )ָיָק"ל( ובה ִמפקדת ָיָק"ל 

ושתי חטיבות מרחביות – מזרחית ומערבית )במקביל לחטיבות אוגדת ה"גליל"(.
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תוכנית עבודה רב־שנתית 
לאור מלחמת שלום הגליל

עם מנוי משה לוי לָרַמטָּכ"ל ה־12 של צה"ל באפריל 1983, החל צה"ל לגבש תוכנית 

עבודה רב־שנתית חדשה. התוכנית נועדה לתת מענה לשני נושאים עיקריים: יחסי 

כוחות צפויים בשדה הקרב העתידי; האיום הצפוי.

באותה עת הובן בצה"ל שנדרש לשנות את המבנה הארגוני של הצבא, ויש צורך 

בארגון־מחדש יסודי. הוחלט להקים את ִמפקדת חילות השדה )ַמפָח"ש( ולמַפקדה 

הראשון מּונה האלוף דן שומרון, שקיבל עליו את האחריות לבניין הכוח ביבשה. 

חיל הקשר, האלקטרוניקה והַמחשבים נשא באחריות לפיתוח תורת הלחימה של 

יחידות החיל, לגיבוש שיטות האימון וההדרכה ולפיתוח אמצעי הקשר. הַקשָר"ר היה 

כפוף לָרַמטָּכ"ל ומתואם עם ראש הֲאַג"ם )אגף המטה הכללי( שהיה גם סגן הָרַמטָּכ"ל. 

עם הקמת הַמפָח"ש – ִמפקדת חילות השדה )שריון, ִחי"ר, תותחנים והנדסה(, הוקמה 

גם ַמחלקת הקשר בראשות קצין בדרגת אל"ם, מבלי לפגוע בקציני הקשר בחילות 

ובסמכויותיהם, שבהם נשאר ככלל תקן סא"ל. ַמחלקת הקשר בַמפָח"ש ריכזה את 

עבודת המטה והייתה סמכות מקצועית לארבעה חילות השדה. עם הקמת אזור 

הביטחון בדרום הלבנון )1985( ָּפרס צה"ל את כוחותיו בתפיסה הגנתית כדי לשמר 

את הישגי מלחמת ֶשֶל"ג ולשמור על השקט ביישובי הצפון. ההגנה על יישובי הצפון 

הוגדרה כמטרת פיקוד הצפון ואוגדת ה"גליל" והתבססה על מוצבים קיימים בשטחים 

ששלטו בהם צה"ל וָצָד"ל )צבא דרום לבנון(. צה"ל פעל בדרום לבנון בשיתוף עם ָצָד"ל 

שהיה חלק ממערך הָּבַט"ש כדי לאבטח את גבול הצפון ולשמור על השקט בכפרי לבנון 

שבאזור הביטחון.

חיל הקשר הקים "צומת קשר" בִגזרה המזרחית בַג'ַּבל ַּבארּוּכ וסיפק מענה תקשורתי 

לפעילויות הִמבצעיות באזור הביטחון ובגבול הלבנון. באותם הימים הופעל ַמשדר רב־

עוצמה )100 קילוואט( כתחנת שידור "קול הדרום" שאנשי ָצָד"ל הפעילו באחריות ָיָק"ל.
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חיל הקשר, האלקטרוניקה והַמחשבים 
במלחמת ֶשלֶ"ג

כללי

הַחִיל פעל במלחמת שלום הגליל בעודו הוא בתחילת תהליך קבלת אחריות על תחום 

המחשוב בצה"ל, ובכלל זה הוא היה אמור גם להיות אחראי למערכות השליטה והבקרה 

בכל הרמות. התהליך החל לאחר שהתברר כי התפתחות הַמחשבים בתקופה שלאחר 

מלחמת יום הכיפורים וחדירתם לכל תחומי הפעילות )תהליכי ניהול, שליטה, קבלת 

החלטות ועוד( הביאו לידי מגמת התרחבות מהירה של מערך הַמחשבים בצה"ל. ערב 

מלחמת "שלום הגליל" עלתה תודעת חשיבות הַמחשבים בכל צה"ל, ומשום כך גדלה 

התלות של ַדרגי הניהול הבכירים במחשב ובשירותיו. עם זה, הובעה אי־שביעות רצון 

מהארגון שהיה קיים אז, והבעיות במצב היו אלה:

למרות הסמכויות הרחבות שניתנו למחלקות הַמחשבים – הן לא מומשו;  •
לא הייתה מדיניות פיתוח, הצטיידות ואחזקה ברמה הצה"לית;  •

היה מחסור בתקנים שיאפשרו לרכוש ַמחשבים;  •
היו הפרדה בין מערכות עיבוד נתונים למערכות ייעודיות וחוסר הנחיה מקצועית   •

והכוונתה;
לא הייתה סמכות אחת שתטפל בכוח אדם ובקידומו המקצועי.412  •

על ִחי"ק במלחמת ֶשֶל"ג כתב אל"ם אהוד בן־דור להלן.

חיל הקשר, האלקטרוניקה והַמחשבים היה צריך להתמודד עם תנאי הטופוגרפיה הקשים 

של לבנון: הרים גבוהים, בקעות, מצּוקים, נחלים וצירי תנועה צרים, מפותלים ומעטים. 

בשלב הראשון שימשה את הכוחות רשת הִממסרים בגבול ישראל לבנון. לכוחות צורפו 

ָתַק"שים, ועם ההתקדמות וכיבוש אתרי שליטה הותקנו בהם צמתים תקניים נייחים.

412 צה"ל־לשכת ראש אג"ת, "ארגון המחשבים בכוחות היבשה".
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הטופוגרפיה הקשה והמבותרת חייבה להכיר את השטחים ולערוך סקר טופוגרפי 

מפורט כדי לקּבוע היכן ימוקמו תחנות הִממסר. האקלים בלבנון אף הוא בעייתי: בהרים 

יש טמפרטורות נמוכות, רוחות חזקות עם משבי רוח עזים, העלולים לשבור או להסיט 

אנטנות, ברקים הגוררים הפרעות אלקטרומגנטיות ופגיעה בציוד ורטיבות ולחות הגוררות 

קצרים וחלודה. במלחמתו ב"גנרל חורף" עמד חיל הקשר בכבוד. הקשר נשמר בכל עת 

ובכל מזג אוויר.

במלחמה בא לידי ביטוי קשר רב־זרועי: יבשה, ים ואוויר, ובכללו – הנחיתה הגדולה 

של כוחות שריון ורגלים מהים במרחק של 40 ק"מ מישראל.

מלחמת שלום הגליל התאפיינה גם בלחימה בשטח בנוי. השימוש המושכל בציוד 

הקיים הוא הקובע את ההצלחה. וקציני הקשר הפעילו את דמיונם ואת כושר האלתור 

שלהם כדי להשיג תוצאות טובות. איכות כוח האדם והשימוש המושכל בציוד הקיים 

הוכיחו את טיבם והביאו לידי קשר ִמבצעי אמין בשדה הקרב העירוני.

כמו כן, היה שימוש בתחנות ִממסר ובִממסר מוטס מעל לעיר. כך ניתנה שליטה 

ובקרה טובות ללחימה בשטח בנוי. במלחמת שלום הגליל הוכנה תוך כדי לחימה תשתית 

תמסורת להארכת המרחק של מערכת "אבן יקרה". הקשר הִספרתי האוטומטי ִאפשר 

למפקד לחייג ולהשיג מייד את הנמען. זו הייתה מהפכה בתקשורת הטלפוניה: השגה 

עצמאית ומיידית של הנמען במקום להסתייע במרכזניות, בתקעים ובקשר ְיָדני. המיתוג 

היה אוטומטי באמצעות עורקים רחבים.

צה"ל היה אולי הצבא הראשון שהנהיג קשר ִספרתי מוצפן ואמין ברדיו־טלפון. 

הקשר האמין והבלתי־מופרע הופעל למסות של כוחות בשטח מצומצם יחסית, למרות 

ההתקדמות המהירה לעומק וחרף השינויים התכופים בצוותי הכוחות ובמשימות. חיל 

הקשר ִאפשר לחיילי צה"ל להתקשר לבית מפרוורי ביירות לכל יישוב בארץ ולהאזין לגלי 

צה"ל במרחקים. מלחמת שלום הגליל היא ציון דרך בתולדות חיל הקשר, האלקטרוניקה 

והַמחשבים.

בשנת 1982 צורפו יחידות הַמחשבים תחת פיקוד הַקשָר"ר. יחידות ַממָר"ם ומערכת 

ההדרכה השתלבו עם יחידות המחשב של החילות והאגפים. חיל הקשר הפעיל מערכת 

תקשורת ִספרתית, מערכת בקרה ממוחשבת ועיבוד נתונים ממוחשבת אחידה. החיל הקים 

מערכות פיקוד ושליטה ניידות ונייחות במהלך הלחימה והפעיל מערכות חדשות ומערכות 

תקשורת שנוסו לראשונה בשדה הקרב וזכו להצלחה מרובה. נעשה שימוש מושכל ומסיבי 

במערכות לוחמה אלקטרונית, תוך שיתוף פעולה עם חיל האוויר. זו הייתה המלחמה 

הראשונה שהיה בה שימוש כה נרחב בלוחמה אלקטרונית )ל"א(. שוכללו תורות הלחימה, 

והחיל היה בתחילת עידן הקשר והשליטה הִספרתית ואת מערכות הבקרה הממוחשבות.
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בעקבות הכוחות הלוחמים נעו צוותי תחזוקה יחידתיים ומרחביים. הם הבטיחו ציוד 

תקין. מערך תחזוקת הקשר היה סמוך ליחידות הלוחמות ופעל לעיתים תחת אש. ציוד 

שהתקלקל או נפגע הוחלף במהירות, ורק אחרי כן הוחל בתיקונו. בכל חניה, ולּו הקצרה 

ביותר, נבדקו וטופלו מערכות הקשר, וכך גם בהפוגה בין הקרבות.

התחזוקה השוטפת הייתה ברמה טובה. ִספרּות מקצועית הופצה תוך כדי הלחימה 

כדי להקל על המשתמשים ועל המַתחזקים.. רמות התחזוקה המרחביות התמקמו סמוך 

לכוחות הפרוסים. במערך השתלב ציוד ַמחשבים לאיתור תקלות. המחשב, שהותקן 

ברכב, היה נייד וסייע באיתור תקלות מיידי. המַתחזקים עשו לילות כימים כדי לספק את 

הדרישות, ולא קרה שיחידה נשארה ללא ציוד קשר לפעילותה. יחידות תחזוקת הציוד 

היו מצוידות בכלים מתאימים כדי לבצע תיקונים שהוסמכו להם.

בעלי המקצוע והציוד הנדרש להם הותאם לדרג הטיפול. ברמת השדה התבצעו 

תיקונים, ונחסך הצורך לשלוח ציוד לתיקון בעורף. המעבדות הותקנו ברכבי קשר, כשהן 

מחולקות לסוגי ציוד אלו: ציוד רדיו, רדיו־טלפון, חד־פס, ציוד ִספרתי, מכ"ם, אמצעי 

איכון וגילוי וַמחשבים. התחזוקה התבצעה בשיטת החליפין, כלומר ְּפריט כשיר תמורת 

ְּפריט פגוע. כל ְּפריט שטופל במעבדה ונמצא מוכן לניפוק מחדש, חזר למחזור, וכך נשמרת 

רמת המלאי של הציוד התקין ביחידות. המעקב התמידי והבדיקות השגרתיות בזמן רגיעה 

הוכיחו את טיבם בשעת מבחן.

טרם מלחמת ֶשֶל"ג הוגדר הצורך במערכת ּפֹו"ש לאוגדה, והחל מיזם שֹו"ּב לארטילריה 

ולמודיעין. מערכת הַמלַנ"ּפ, שהוכנסה לראשונה במלחמת ֶשֶל"ג, סייעה לאלוף פיקוד הצפון 

)ולָרַמטָּכ"ל בעת שהייתו בִמפקדת פיקוד הצפון( בתהליך קבלת ההחלטות לקבל נתונים 

מעודכנים בזמן אמת. היה ברור באותה עת שתתרחב מערכת השֹו"ּב לרמת הגיָיסות 

והאוגדות. אחרי מלחמת ֶשֶל"ג התאפיינה התקופה בצה"ל בירידה בתקציב הביטחון, 

והיה צורך לפתור את בעיות הָּבַט"ש לשהייה הארוכה בלבנון.

אחרי מלחמת ֶשֶל"ג ובעת כהונת הָרַמטָּכ"ל רפאל איתן התנהלה פעילות רבה להפקת 

לקחי המלחמה בכל חילות צה"ל. ַאחד הלקחים הבולטים ממלחמת ֶשֶל"ג היה הצורך 

במערכת שליטה ובקרה )שֹו"ּב( לכוחות היבשה. חיל הקשר פעל במלחמת ֶשֶל"ג בעודו נתון 

בתחילת התהליך של קבלת אחריות על תחום המחשוב בצה"ל, ובכללה – קבלת אחריות 

על מערכות השליטה והבקרה בכל הרמות.
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הַקשָר"ר התשיעי – פֳעלו, מפקדתו ואנשיה

תא"ל צבי אמיד היה הַקשָר"ר התשיעי 

)מאוגוסט 1979 עד אוגוסט 1982(.
נולד בשנת 1932 בפולין ועלה לישראל ב-1950.

מתפקידיו העיקריים:
ַקשַר"ח 35־צנחנים – 1963-1961.  •

סגן ַמקָשַא"ּפ דרום – 1963.  •
קצין קשר חטיבה 80 – במלחמת ששת הימים.  •

קצין קשר באוגדת "סיני" – 1970-1968.  •
מג"ד הקשר הארצי – 1972-1970, כולל במלחמת ההתשה.  •
ַמקָשַא"ּפ דרום 1974-1972, כולל במלחמת יום הכיפורים.  •

מונה לראש פרוייקט בדרגת אל"ם – 1974.  •
הַקשָר"ר – מאוגוסט 1979 עד אוגוסט 1982, כולל במלחמת שלום הגליל.  •

השתתפותו במלחמות:
השתתף במלחמת סיני, במלחמת ששת הימים, במלחמת ההתשה )מג"ד הקשר באוגדת 

"סיני" ומג"ד הקשר הארצי(, במלחמת יום הכיפורים )ַמקָשַא"ּפ דרום( ובמלחמת 

שלום הגליל )הַקשָר"ר(.

אירועים ומיזמים עיקריים בתקופתו:
שּונה ֵשם הַחִיל ל"חיל הקשר, האלקטרוניקה והַמחשבים".  •

ההפעלה המוצלחת של הלוחמה האלקטרונית במלחמת שלום הגליל הובילה   •
לאישור הצטיידות במערכת חדשה שהוותה קפיצת מדרגה ייחודית.
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בר־דגן( מוטי  של  )בתקופתו  לִחי"ק  ַממָר"ם  להעברת  הכנה  עבודת  החלה   • 
הוכנס ציוד ָתָג"ם חדש לצה"ל – מכשיר קשר ספרתי מתקדם )ייצור בתעשייה 

המקומית(.

בִמבצע "רמון" יצא צה"ל מחצי האי סיני לנגב, ובין היתר פרס תשתית והקים   •
אתרי שליטה.

פורסמה תוכנית ההפעלה המעודכנת לגדוד קשר אוגדתי.  •
הוקמו צומתי קשר מרחביים ואוגדתיים.  •

במלחמת שלום הגליל הוכנסה טלפוניה ִספרתית לדרג הטקטי.  •
נמשכה הפעילות להרחבת מערכת "אבן יקרה".  •

נעשתה עבודת מטה להקמת הַמתָנ"ץ.  •

בתקופתו הוקמה האנדרטה לזכר חללי החיל ביער חרובית. צבי אמיד פעיל בעמותה 

להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב, הקים וניהל את מועדון וותיקי החיל, פעיל בוועדת 

המורשת והקים את מערכת התיעוד של וותיקי החיל.
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ִמבנה ִמפקדת הַקשָר"ר בשנת 1982
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.
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מאנשי הַמפתח בִמפקדת קצין הקשר הראשי:
קצין הקשר הראשי – תא"ל צבי אמיד; סגן הַקשָר"ר – אל"ם אברהם )לייבל( לביא; 

עוזר הַקשָר"ר לֲאַג"ם – אל"ם בני מידן; עוזר הַקשָר"ר לטכני – אל"ם דני עץ הדר; 

עוזר הַקשָר"ר לתא"ט – אל"ם דני רוזן; עוזר הַקשָר"ר לַמחשבים וכ"ס – אל"ם 

אברהם קורן; עוזר הַקשָר"ר למערכות נייחות – אל"ם פנחס כץ; מפקד בה"ד 7 – 

אל"ם ישראל שחם, אל"ם גרשון רוטשילד; מפקד מרכז הל"א – אל"ם מיכאל נגל, 

אל"ם אהוד בן־דור; מפקד ָמָש"א־קשר – אל"ם שמעון רביב, אל"ם שלמה אלעז; רע"ן 

הִמבצעים – סא"ל אלי לסקי; רע"ן הארגון – סא"ל אלי ניר; רע"ן השלישות – סא"ל 

אמנון ליבר; מג"ד הקשר המטכ"לי – סא"ל דורי ברקל, הוחלף על ידי סא"ל דני שריר; 

מג"ד הקשר הארצי – סא"ל מתי ולצמן.

אלו הַמקָשַא"ּפים בתקופתו של הַקשָר"ר התשיעי
ִמפקדת ָּפָצ"ן: תא"ל מנחם מיארה – 1980-1978; אל"ם שלום ארד )סטולרוב( – 

1982-1980; אל"ם אברהם )"אברשה"( בורשטין – 1984-1982; ִמפקדת ַּפקָמ"ז: 

אל"ם יוסקה ברנע – 1979-1978; אל"ם בנו בלום – 1981-1980; אל"ם שלמה אלעז – 

1982-1981; ִמפקדת ָּפָד"ם: אל"ם אברהם קיים – 1979-1977; אל"ם )לימים תא"ל 

בתפקיד הַקשָר"ר( שלמה וקס – 1982-1979; אל"ם דב גבע – 1984-1982.
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הַקשָר"ר העשירי – פֳעלו, מפקדתו ואנשיה

תא"ל מוטי בר־דגן היה הַקשָר"ר העשירי 

)מספטמבר 1982 עד ספטמבר 1986(.
נולד בשנת 1938 בירושלים והתגייס לצה"ל ב-1956.

מתפקידיו העיקריים:
ַקשַר"ח 7 – 1966-1965.  •

ַקשַר"ח 200 – 1967, כולל במלחמת ששת הימים.  •
ַּכַראֶמה  בִמבצע  כולל   ,1968-1967 הִּבקעה –  ַקשַר"ח   •

ובמלחמת ההתשה.

מג"ד קשר ַּפקָמ"ז־ַמקַש"ּפ מרכז – 1973-1969.  •
קצין קשר אוגדת "בשן" – 1973, כולל במלחמת יום הכיפורים.  •

ַמקָשַא"ּפ צפון – 1975-1974.  •
רמ"ח הֲאַג"ם – 1977-1976.  •
סגן הַקשָר"ר – 1980-1979.  •

הַקשָר"ר – מספטמבר 1982 עד ספטמבר 1986, כולל במלחמת שלום הגליל.  •
השתתפותו במלחמות ובִמבצעים:

השתתף במלחמת סיני – טכנאי ָצ"ן, במלחמת ששת הימים – ַקשַר"ח 200, במלחמת 

ההתשה – ַקשַר"ח, במלחמת יום הכיפורים – קצין קשר אוגדה, בִמבצע "יונתן"־

ַאנֶטֶּבה – רמ"ח הֲאַג"ם, במלחמת שלום הגליל – הַקשָר"ר.

אירועים ומיזמים עיקריים בתקופתו:
נקּבע סופית שמו החדש של החיל: "חיל הקשר, האלקטרוניקה והַמחשבים".  •

נקלט וקּודם מערך הַמחשבים: קליטת ַממָר"ם, קליטת יחידת ֲאַג"ם למחשב,   •
קליטת בית הספר לַמחשבים, קליטת קורס קציני מחשוב, מחשוב מערך ההדרכה, 

מחשוב המשרד הצבאי, הכנסת מחשוב ִמבצעי לדרגים הטקטיים והאסטרטגיים.

לאחר סיום מלחמת ֶשֶל"ג והמשך הישיבה בלבנון מּוסדו מערכות הקשר וצומתי   •
הקשר. הונחו תשתיות קשר לִמפקדות בַנַּבִטיַיה ובַראַשַיא.

הוכנסה מערכת קשר חדשה "אבן יקרה" והופעלו העורקים הראשונים.  •
הופעלו ניידות חיוג טלפוני לקשר אזרחי עבור החיילים בלבנון.  •
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נחתם חוזה עם ֶחברת "תדיראן" לייצר מכשיר ָתָג"ם ִספרתי חדיש. המכשיר   •
הראשון נמסר לִחי"ק במאי 1985.

הופעלו ארבעת המתגים הראשונים של "אורות הבמה".  •
נפרסו מערכות ותשתיות קשר חדשות מההיערכות החדשה ב"הקו הָסגול".  •

נחנך ָּבַצ"ּפ חדש וחדיש מסוגו בפיקוד הצפון.  •
תרגיל ַגיס תורגל בצה"ל בשיתוף הפיקודים וִמפקדות האוגדות.  •

בתקופתו חלו שינויים במקצועות ִחי"ק, במערך ההדרכה, הורחבו תפקידי הנשים בחיל, 

וניתן דגש רב להכשרה ולתרגול מערך המילואים של החיל. היה שותף פעיל בהקמת 

העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב ומכהן מאז כיו"ר העמותה. בשנת 2007 

נבחר לסגן יו"ר "צוות", ארגון גמלאי צה"ל, ובשנת 2016 ליו"ר "צוות".

מאנשי המפתח בִמפקדת קצין הקשר הראשי:

קצין הקשר הראשי – תא"ל מוטי בר־דגן; סגן הַקשָר"ר – אל"ם בני מידן; רמ"ח 

הֲאַג"ם – אל"ם מנחם מיארה, אל"ם ליאור אלמגור; רמ"ח המערכות הנייחות – 

אל"ם פנחס כץ, אל"ם שמיר שהרבני; רמ"ח מערכות הקשר – אל"ם דני רוזן; רמ"ח 

ָתָא"ט – אל"ם דני רוזן, אל"ם אהוד בן־דור; רמ"ח הַמחשבים – אל"ם רפי תובל; רמ"ח 

הַמחשבים והמערכות האלקטרוניות – אל"ם אברהם קורן; רע"ן הִמבצעים – סא"ל 

יוסי שגב, סא"ל נסים אלפיה; רע"ן תוא"ר )תכנון וארגון( – סא"ל יעקב זלצברג; 

רע"ן השלישות – סא"ל אמנון ליבר, סא"ל דורי ברקל; מפקד מרכז הל"א אל"ם אהוד 

בן‑דור, אל"ם אלי ליאור )לסקי(; מג"ד הקשר המטכ"לי – סא"ל אליק קיסוס; מג"ד 

הקשר הארצי – סא"ל איציק אלקבץ, סא"ל יצחק קדם.

ַמקָשַא"ּפים:

בִמפקדת ָּפָצ"ן: אל"ם שלום ארד )סטולרוב( 1982-1980 – במלחמת שלום הגליל; אל"ם 

אברהם )"אברשה"( בורשטין – 1984-1982. אל"ם גרשון רוטשילד – 1986-1984.
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בִמפקדת ַּפקָמ"ז: אל"ם בנו בלום – 1981-1980; אל"ם שלמה אלעז – 1982-1981 

)במלחמת שלום הגליל(; אל"ם ליאור אלמגור – 1984-1982; אל"ם מנחם נגר413 – 

1985-1984; אל"ם יוסי שגב414 – 1987-1986.

 ;1982-1979 וקס –  )לימים תא"ל כַקשָר"ר( שלמה  ָּפָד"ם: אל"ם  בִמפקדת 

תא"ל(  )לימים  אל"ם  הגליל(;  שלום  )במלחמת   1984-1982 אל"ם דב גבע415 – 

אריה ברק416 – 1986-1984.

מנחם נגר – נולד בשנת 1946 בכֹוינֹוב בפולין והתגייס לצה"ל ב־1965. מתפקידיו העיקריים: ַקשָר"ג   413

82 בחטיבה 7 )1970-1968(; מדריך בקורס קציני קשר )1973-1971(; ַקשַר"ח "ברק" )1974-1973(; 

מפקד קורס קצינים טכניים )1976-1974(; מג"ד הקשר המטכ"לי )1980-1979(; קצין קשר אוגדת 

"געש" )1982-1981(; מג"ד הקשר בַפקָמ"ז )1984-1983(; ַמקָשַא"ּפ מרכז )1985-1984(. השתחרר 

בשנת 1986 בדרגת אל"ם.

יוסי שגב )1991-1948( – נולד בֵחיפה והתגייס ב־1966. מתפקידיו בִחי"ק: ַקשַר"ג צנחנים )1969-1968(;   414

סגן ַקשַר"ח הצנחנים )1972-1970(; מדריך בקורס קצינים )1973-1972(; סמג"ד קשר ַּפקָמ"ז 

)1977-1976(; רע"ן הִמבצעים בָמַקשָר"ר )1981-1978(; קצין קשר באוגדת "סיני" )1983-1982(; 

מג"ד הקשר בַפקָמ"ז )1987-1986(; ַמקָשַא"ּפ מרכז )1987-1986(. הושאל ל"מוסד". נפטר במהלך 

שירותו בדרגת אל"ם.

דב גבע – נולד בשנת 1944 בָקָטקּורָגן שאוזֵּבִקיסָטן והתגייס לצה"ל ב־1963. מתפקידיו העיקריים:   415

ַמפָק"ץ )1965(; ַקשַר"ג שריון )1968-1966(; סגן הַקשָר"ח בחטיבת "עקבות הברזל" )1970-1968(; 

מפקד קורס קצינים )1970(; ַקשָר"ח 7 )1973-1972(; ַקשָר"ח שריון במלחמת יום הכיפרים )1973(; 

סגן מפקד ֶמרכז הל"א )1979-1977(; קצין קשר באוגדת "סיני" )1981-1979(; מג"ד קשר בָפָד"ם 

)1982-1981(; ַמקָשַא"ּפ דרום )1984-1982(; רמ"ח הקשר בַמפָח"ש )1987-1984(; קצין קשר בַגיס 

)1987-1984(. השתחרר מצה"ל בשנת 1988 בדרגת אל"ם.

אריה ברק – נולד בשנת 1946 בתל אביב והתגייס לצה"ל ב־1964. מתפקידיו העיקריים: קצין קשר   416

"גוש מגן" )1967-1966(; קצין קשר סיירת "שקד" )1969-1967(; סגן הַקשָר"ח ב"מחץ" )1970-1969(; 

מפקד צוות בקורס קצינים )1971-1970(; קצין קשר ַחטָמ"ר "עזה" בשנים )1973-1971(; קצין 

הֲאַג"ם וסמג"ד הקשר הארצי )1975-1973(; סגן קצין הקשר באוגדת ה"פלדה" )1977-1975(; מג"ד 

הקשר באוגדת ה"פלדה"; מג"ד הקשר הארצי )1982-1981(; מג"ד הקשר בָפָד"ם )1984-1982(; 

ַמקָשַא"ּפ דרום )1986-1984(; קצין קשר בַגיס )1988-1986(. השתחרר מצה"ל בשנת 1988 בדרגת 

אל"ם, ובשרות המילואים הוענקה לו דרגת תא"ל.
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גדוד הקשר הארצי – גדוד "אמירים" במלחמת ֶשֶל"ג
על גדוד "אמירים" במלחמת ֶשֶל"ג כתב סא"ל מתי ולצמן שהיה מפקדו, ודבריו להלן.

הכנות הגדוד למלחמה

הגדוד נכנס לכוננות והחל בהכנות למלחמה, תוך הכנת מערכות התקשורת. עם מתן 

הפקודה התבצעו הפעילויות האלה:

ריענון הפקודות – תוכניות ִמבצעיות לחירום, בדיקות ציוד קשר וָרָק"שים בדרג ג,   •
קריאת אנשי מילואים, ָּפָק"לים, זיווד ָרָק"שים וכדומה. תיאום תוכניות וציפיות 

עם ענף הִמבצעים בָמַקשָר"ר.

קליטה ותגבור של אמצעים – קליטת 6 עורקי טרופו חדשים, קליטת מחוללים   •
)גנרטורים( להפעלת עורקי הטרופו החדשים, קליטת ציוד ָרָד"ט, ְּכָבלים רב־

זוגיים, ציוד רדיו וָרָד"ט עתודי )רזרווי( ועוד.

פריסת אמצעים – כהכנה להתרעה על פתיחת מלחמה קרובה, פרס גדוד הקשר   •
צומתי קשר רבים.

ִיתרת הכוחות ואמצעי התקשורת של הגדוד התארגנו בגדוד לתנועה על פי פקודה   •
)פקודה מראש ענף הִמבצעים בָמַקשָר"ר(.

מג״ד

סמג״ד

רס״ג

מ״פ מפקדהקצ״קמ״פ טרופומ״פ תקשורתמ״פ רדיו

מבנה של גדוד הקשר הארצי באותה תקופה
המקור: מהאוסף הפרטי של מתי ולצמן.

מפקדים ובעלי תפקידים בגדוד

יענקלה לבקוביץ; מ"פ טרופו – סרן  מתי ולצמן; הסמג"ד – רס"ן  המג"ד – סא"ל 

יוסי ארואסטי; ָסַמ"ּפ טרופו – סגן בנדר עודד; מ"פ התקשורת – סגן יהודה אילון; 
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אלברט אלמסלי; מפקד ַמחלקת המחוללים  הַקָצ"ק – פאר; מ"פ הִמפקדה – סרן 

)גנרטורים( – פסח; קצין האפְסנאות – דוד בן סימון; ָסַמ"ּפ הרדיו – סבג.

פעילות הגדוד במהלך המלחמה

עם התקדמות המלחמה צפונה אל תוך לבנון וההתבססות על ציר ביירות-דמשק, נוצר 

צורך בהקמה הדרגתית של צומתי קשר מטכ"ליים, נוספים על אלה שהיו פרוסים מראש 

בשטח המדינה. הצורך בא כדי לאפשר שליטה, מעקב אחר פעילות צה"ל בשטחי המלחמה 

ויצירת תמונת מצב עדכנית במטכ"ל. הגדוד בנה צומתי קשר תוך כדי המלחמה בשטח לבנון.

ַחָּפ"ק מיוחד לאירועי ַּפַח''ע הופעל מייד במתכונת חירום בעת הפיגוע במחנה   •
הצה"לי בצור לאחר שפיגע בו מחבל במכונית תופת. משום כך נהרגו 91 בני אדם 

)67 חיילי צה"ל וָמָג"ב, 9 אנשי ַשַּב"ּכ ו־15 עצורים מקומיים( ונפצעו 27. למקום 

הגיעו והשתמשו באמצעי התקשורת של הַחָּפ"ק בין השאר הָרַמטָּכ"ל, אלוף ָּפָצ"ן, 

קצינים בכירים מהמטכ"ל ומָּפָצ"ן ומפקד ָצָד"ל. יצוין כי ַחָּפ"ק "צבא השמיים" 

של הגדוד הגיע, ָּפרס במקום והפעיל את מערכות התקשורת במקום עוד טרם 

הגיע הַחָּפ"ק הפיקודי.

צומת הקשר בַעאֵליי בלבנון

המקור: מהאוסף הפרטי של מתי ולצמן.
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פעילות הגדוד עם נסיגתו לקו הביטחון בדרום לבנון

למעשה, משהוחלט לַפנות את כוחות צה"ל מקו ביירות-דמשק דרומה וליצור קו ביטחון 

בדרום לבנון, החל הגדוד לפרק את הצמתים שבנה בזמן המלחמה פירוק מסודר ומתוזמן 

עם צה"ל. הכוחות הדרימו באבטחה צמודה מחשש לפיגועים נגד כוחותינו, ותנועתם 

הושלמה ב"שלום". הצמתים בפנים הארץ פורקו וחזרו לגדוד; אנשי המילואים שוחררו 

והחלה החזרת ציוד התקשורת לכשירות, תוך טיפול ברמת דרג ג. הוחזרו הכוננות והמוכנות 

של הגדוד לכל פעילות נוספת במידת הצורך ולפי הנחיות ָמַקשָר"ר.

עיקרי פעילות הקשר בפיקוד הצפון במלחמת ֶשֶל"ג
על פעילות הקשר בפיקוד הצפון כתב להלן אל"ם אברהם )"אברשה"( בורשטין.

אתגרי הקשר

אתגרי הקשר היו להתמודד עם שטח הררי מבותר, עם מרחקים גדולים ועם צירי תנועה 

מעטים, כלומר עם קשיים אלו: טופוגרפיה קשה מאוד; ציוּותי כוחות משתנים; תיאום 

)פיקודי ומטכ"לי( בין כוחות; מהלך לחימה משתנה; מיקום אתרי תקשורת קדמיים; 

מוצב פיקוד ִקדמי ארעי.

הכנסת אמצעים חדשים

SB אבן יקרה" וִמרכזות"
המקור: מהאוסף הפרטי של אברהם בורשטין.
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מאנשי ַמפתח בִמפקדת פיקוד הצפון־קשר:

ַמקָשַא"ּפ – אל"ם שלום ארד )סטולרוב(; סגן הַמקָשַא"ּפ – סא"ל אברהם בורשטין; 

מג"ד קשר ָּפָצ"ן – סא"ל איציק אלקבץ; מג"ד הקשר הפיקודי הקדמי – סא"ל צביקה 

וולף; קצין ציוד הקשר – רס"ן אלתר ארנרייך; קצין הקשר הקווי – סרן יהודה יחיא; 

הקצין הטכני – סרן רון ברלי; קצין הרדיו – רס"ן שמשון ישביץ; קצין הֲאַג"ם־קשר – 

רס"ן יצחק )"איציק"( מור; מפקד הַמלַנ"ּפ – סרן איתמר היינפלד; מפקד הָּבַצ"ּפ – סרן 

בוחבוט שמעון; מפקד צומת ַג'ַּבל ַּבארּוּכ – סא"ל נתן גילה; קצין הקשר בַחָּפ"ק אלוף 

הפיקוד בביירות – רס"ן רוני אפריאט.

אלה היו אתגרי ִמפקדת הפיקוד ומטה הַמקָשַא"ּפ:

ניתוח השטח ויכולת הכיסוי בִממסרים קרקעיים, ניידים בעקבות הכוחות   •
וממסרים מוטסים;

תקשורת בשטח בנוי )צידון, ביירות(;  •
שילוב ִמפקדת הַגיס כמפקדה המנהלת לחימה, התאמת מערכות לשינויי אופן   •

הפיקוד;

מענה לשינויים בתהליך הלחימה – כביש ביירות-דמשק, מצור על ביירות, בקעת   •
הלבנון;

פתרונות מהירים של "דברים על המדף ובדרך":  •
עורק רחב־סרט "אבן יקרה"  •

;SB-3614 ִמרכזת אוטומטית  •
טלפוניה מתקדמת.  •

מענה תקשורת למערכים תומכי לחימה: מודיעין, ארטילריה, לוגיסטיקה ומחנות   •
שבויים;

ניהול המלחמה ממוצב פיקוד קדמי;  •
שהייה ארוכה של הכוחות בלבנון והסדרת הקשר.  •

הקשר במלחמת ֶשֶל"ג

התבצעו אימוני קשר רבים בכל הרמות: אימונים מחלקתיים ברמת הגדודים, המחלקות 

ופלוגות הקשר, בדגש על קצין הקשר שנמצא בַחָּפ"ק, משתתף בלחימה הגדודית, החטיבתית 

והאוגדתית. אימוני ַחָּפ"קים או ִמפקדות כללו הליכות מרובות, עם נשיאת משקל רב, 

ותרגול טכניקות קרביות. כן התבצעו "משחקי מלחמה" בקשר כדי לבחון את הגדוד, 

את החטיבה או את האוגדה מבחינה מבצעית, וכן – את קציני המטה, ובעיקר את קצין 

הקשר, שהתאפשר לו לדעת את כשירות האמצעים שלו ואת ניהול הרשתות ברמתו.
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יתר על כן, התקיימו אימונים מיוחדים לִמתארים רלוונטיים. לדוגמה, הוקם מודל 

של ִמבצר הּבּופֹור ברמת הגולן, ועליו הייתה מתאמנת חטיבת "גולני" בכיבושו. כמובן, 

גם קצין הקשר השתתף באימונים אלו, והיה יכול לבחון את עצמו בפן האישי ואת הגדוד 

מבחינת כל תחומי הקשר – תפעול האמצעים בעלייה אל המבצר ובמבצר עצמו, ושימוש 

נכון ברשתות הרלוונטיות. התקיימו אימוני גופי הקשר – בין בבית הספר לקשר בַבַה"ד 7 

או בבית הספר לִחי"ר )ִּביסָל"ח( וביחידות עצמן. האימונים הם שתרמו תרומה מובהקת 

למקצועיות ולמוכנות: תרגול האנשים והאמצעים הובילו לכשירות מַרּבית, שהייתה 

מכרעת בקרב. כפי שנאמר, אף טכנולוגיה לא תחפה על מיומנות ועל מקצועיות נמוכה 

או על כושר קרבי ירוד.

תרגיל הקשר בַגיס המטכ"לי והשתתפותו במלחמת ֶשֶל"ג
על הקשר בַגיס המטכ"לי כתב להלן אל"ם אברהם )"אברום"( כהן.

היכרותי עם אלוף משה בר כוכבא, מפקד ֵגיסות השריון ומפקד הַגיס המטכ"לי

בפעם הראשונה נפגשנו כאשר היה מפקד אוגדת שריון 194 בשנת 1975. על אוגדת 

שריון 194 הוטלה המשימה להקים ולהפעיל ִמנהלת לתרגיל "נמר" – הַגיס המטכ"לי 

לתרגיל ֵגיסי שנערך בצה"ל. בצה"ל נקּבע צוות מטה לִמנהלת התרגיל, שיורכב מכל 

החילות בקצינים בדרגת אלוף משנה )!(, וביניהם נכלל גם חיל הקשר שגם נדרש לשלוח 

קצין בדרגת אל"ם. באותו הזמן, בחודשים מרץ-יוני 1975, הייתי בדרגת רס"ן, ולפני 

עלייתי לדרגת סא"ל, מעין תקופת מעבר. הַקשָר"ר תא"ל שלמה ענבר בחר בי ושלח אותי 

לאוגדה 194 למטה הִמנהלת כקצין קשר של ִמנהלת התרגיל. בתרגיל "נמר" לקחו חלק 

ִמפקדות ויחידות מתורגלות.

במהלך עבודת המטה של ִמנהלת התרגיל תכננתי את מערכות הקשר לתרגיל, והוצאתי 

פקודת קשר לכוחות המתורגלים, תוך ארגון ותיאום של הפעלתם עם גורמי המטכ"ל, עם 

חיל אוויר ועם היחידות המתורגלות.

בד בבד תכננתי, הנחיתי והפעלתי את גדוד הקשר באוגדה 194, להקים ולהפעיל את 

מערכות הקשר לִמנהלת התרגיל הֵגיסי "נמר". בסיום התרגיל כתב עליי, תא"ל משה 

בר כוכבא לַקשָר"ר: "מבנה התרגיל הֵגיסי ובעיות הקשר היו מורכבים וחייבו קצין בעל 

רמה גבוהה בתכנון מערכות הקשר שבחלקן היו חדשות. רס"ן אברהם כהן הראה יוזמה, 

מקצועיות ומסירות המאפיינים קצין קשר מעולה. תפעול המערכות בעת התרגיל היה 

ברמה גבוהה וללא תקלות הודות למסירותו, לבקיאותו ולמאמציו של הקצין".

תא"ל בר כוכבא המליץ עליי לתפקידים בכירים. לאחר כמה שנים, בשנת 1980, 

לאחר שסיימתי את תפקידי כמפקד גדוד הקשר בפיקוד המרכז, מוניתי לראש ענף אימון 
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המפקדים בבסיס ההדרכה של חיל הקשר בשנים 1982-1980. במרץ 1982 קבע וסיכם 

הָרַמטָּכ"ל, רפאל איתן, שאקודם והעלה אותי לדרגת אל"ם. אלוף משה בר כוכבא, מפקד 

ֵגיסות השריון )ִגי"ש( ומפקד הַגיס המטכ"לי, יזם את הריאיון איתי. התייצבתי לפניו, וזו 

הייתה פגישתי השנייה איתו. בסיכומה נקּבע שבמאי 1982 אקבל עליי את תפקיד קצין 

הקשר של ֵגיסות השריון )וקצין קשר ַגיס בחירום(.

המלחמה

ב־5 ביוני 1982 הורתה ממשלת ישראל לצה"ל להיערך לאפשרות שיהיה ִמבצע קרקעי 

נרחב בלבנון ויהא צורך לגייס את כוחות המילואים. למוחרת בבוקר, 6 ביוני 1982, הוחלט 

סופית שיש לצאת לִמבצע "שלום הגליל" )ולימים שונה ל"מלחמת לבנון הראשונה"(. 

המלחמה הסתיימה ב־29 בספטמבר 1982.

עם ההתחממות בגזרת הלבנון ופרוץ המלחמה, הוזעקתי לִמפקדת ֵגיסות השריון. 

עזבתי את ענף המפקדים, ועברתי לִמפקדת הַגיס המטכ"לי. התייצבתי בפגישתי השלישית 

לפני אלוף משה בר כוכבא )היות שלא ניתן בזמן מלחמה לעשות שינויים ולהחליף קצין 

קשר בתפקידו(. אלוף בר כוכבא )בימים הראשונים למלחמה ולפני הפעלת הַגיס( ציוות 

אותי עם קצין השריון, אל"ם משה פלד – כאחד מצוותי חיל השריון כדי לאסוף לקחים 

תוך ִתחקור והשתלבות בכוחות השריון הלוחמים והִמפקדות )המטרה הייתה ללמוד 

ולהטמיע במהירות מסקנות בארגון תורת הלחימה ובאימון עוצבות השריון(.

כך נענו שני קצינים בג'יפ בשטחי הלחימה בלבנון, נפגשנו עם הכוחות והצטרפנו 

ֲאליהם לסיור. עם אנשי הָפַלנגֹות הנוצריות נסענו במכוניות "ֶמרֵצֵדס" ובלבוש אזרחי 

דרך העיר ג'ּונַיה )מצפון לביירות(, ומשם נסענו להרים שבצפון מזרח לבנון כדי לתצפת 

על שטחי סוריה ובקעת הלבנון. באחת מהנקודות בעיירה נוצרית עמדה אישה נוצרייה 

ואמרה בערבית לאיש הפלנגות הנוצרי: "אנחנו צריכים לתת ליהודים לעשות את העבודה 

המלוכלכת!" אלוף דן שומרון, שאל אותי, "אברום מה אמרה האישה הזאת?", אמרתי 

לו, והוא חייך חיוך שבו היה עצב. לאחר מכן חזרנו לִמפקדת האוגדה.

במהלך הלחימה ביוני הוטלה על ִמפקדת הַגיס להיות מופקדת על רמת הגולן כדי למנוע 

כל ניסיון של הסורים להרחיב את המלחמה גם לגזרה זו. בעקבות זאת חזרתי מלבנון 

לִמפקדת ֵגיסות השריון. כאשר הגעתי, הנחה אותי אלוף בר כוכבא לעלות ולסייע לגדוד 

הקשר הֵגיסי בדרכו צפונה לרמת הגולן. בדרך ָלָקה מג"ד המילואים ב"תופעה רפואית" 

ועזב. הורה לי אלוף בר כוכבא לקבל עליי את הפיקוד ולבצע את תפקידו.

באותם הימים עדיין היה אל"ם אבנר שחק קצין הקשר, ובפועל הייתי מפקד הגדוד. 

היות שהייתי צריך להחליפו, מערכת היחסים ביני לבינו היו מעולים, והעניק לי יד חופשית 

בתכנון ובניהול של מערכות הקשר לַגיס ולגדוד. בתחילת יולי 1982 הוטלה על ִמפקדת 
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הַגיס לדלג מרמת הגולן ולקבל אחריות על הגזרה המזרחית בלבנון, ולהיות מופקדת 

עליה ועל כוחות צה"ל בגזרה. כפי שפרסנו את ִמפקדת הגדוד ברמת הגולן, עם הניסיון 

הזה דילג הגדוד ללבנון ופרס את מערכות הקשר לִמפקדת הַגיס שנפרסה בכפר ֶמשִּכי, 

דרומית־מזרחית לאגם ַקרעּון.

בשבוע שבין 18 ביולי 1982 ל־22 בו הגבירו הסורים והמחבלים הַפַלסטינים את 

פעילותם נגד כוחות צה"ל בגזרת בקעת הלבנון, והיו נפגעים לכוחותינו )חלק מההפגזה 

על כוחותינו הגיעו גם לקרבת ִמפקדת הַגיס(. הוחלט להטיל על הַגיס המטכ"לי בפיקודו 

של אלוף בר כוכבא ועל כוחותיו לנקוט נגדם פעולת עונשין. עם קבלת המשימה והפקודה 

הפיקודית, התבצע יום קרב, שנקרא "ִמבצע טרף", ב־21 ליולי 1982. הִמבצע נקּבע למוחרת, 

22 ליולי 1982, בבקעת הלבנון.

כוחות הַגיס כללו יחידות שריון, ארטילריה, ִחי"ר, נ"ט, נ"מ, ואלה פעלו בכינון ישיר, 

וכן – ַמסוקי קרב ומטוסי קרב. החל נוהל קרב לִמבצע בִמפקדת הַגיס, ובה כוחות בין־

ֵחיליים בהיקף גדול. המטרה הייתה להביא לידי ביטוי שיתוף פעולה בין־זרועי. לאחר 

התכנון הִמבצעי הַכנו עם אבנר את הקשר ואת השליטה לִמבצע, תוך תיאום עם ִמפקדת 

הקשר בפיקוד הצפון, והוצאה פקודת הקשר והשליטה לִמבצע. נעשו כל ההכנות של 

גדוד הקשר הֵגיסי להפעלת מערכות קשר הרדיו מול הכוחות והעוצבות, הָחָמ"ל הֵגיסי, 

ומערכות הקשר מול פיקוד הצפון.

אלה היו תוצאות יום הקרב: כוחות צה"ל השמידו 70 טנקים, 23 ַנגָמ"שים, וכן 

תותחים ניידים ותותחים נגד מטוסים, רכבים לסוגיהם ועמדות לחימה. גרמנו אבדות 

קשות בנפש לסורים ולמחבלים הפלסטינים. בתום הקרבות בלבנון ייצב הַגיס עם כוחותיו 

את השקט בחזית המזרחית.

מלחמת שלום הגליל הסתיימה לאחר שיצא צה"ל מביירות. להערכתי, ההישג העיקרי 

במלחמה היה חיסול כוחם של ארגוני הטרור הפלסטינים, סילוקו והגלייתו של ַעַרַפאת 

עם אנשיו לתוניס. לאור המציאות החדשה בלבנון ובדרומה לאחר המלחמה נוצר ִריק 

)ָוקּום( בלבנון, ובמיוחד בדרומה. בדרום קם ארגון הטרור השיעי הקיצוני חזבאללה 

ונלחם בכוחות צה"ל שנותרו בדרום לבנון.

כאשר חזרנו מלבנון, עבדתי בכפיפות ישירה עם אלוף בר כוכבא, עם סגנו, תא"ל 

נחום זקן, עם קצין הֲאַג"ם, א' רומנו, ועם מטה ִגי"ש. המטרה הייתה לכתוב את תורת 

הפעלת הַגיס בצה"ל משלב הגיוס, את צורות הלחימה ואת ציוותי הכוחות למיניהם )ובו 

שני פרקים בתחום הקשר: מערכת הקשר והשליטה בַגיס, בִמפקדה הַגיס ובגדוד הקשר 

הֵגיסי( לאחר הפעילות בִמפקדת הַגיס וארגון גדוד הקשר וציודו לחירום. במרץ 1983 

מוניתי לדרגת אל"ם מטעם הָרַמטָּכ"ל רפאל איתן וקיבלתי עליי את תפקיד קצין הקשר 

לֵגיסות השריון וקצין קשר ַגיס בחירום )באיחור של 10 חודשים!(.
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לאור החלטת ממשלת ישראל ייערך צה"ל בלבנון על קו הנהר הַאוַואִלי )נהר בדרום 

לבנון, הזורם ֵמהר הלבנון מערבה ונשפך לים התיכון מצפֹון העיר צידון(. ב־22 ביולי 1983 

חזרנו לַחָּפ"ק של הַגיס המוגבר עם קציני מטה הַגיס לִגזרה המזרחית בלבנון, פרסנו את 

הַחָּפ"ק בֶמשִּכי כשאנו מפעילים את מערכות הקשר מול פיקוד הצפון וכוחות שהוכפפו 

לַגיס, במהלך ההיערכות על קו הנהר. לאחר סיום משימת הַגיס בגזרה זו חזרנו, קציני 

המטה וַחָּפ"ק הַגיס, לִמפקדת הִגי"ש בַקסִטיַנה.

מימין, אל"ם אברהם כהן בִמפקדת חטיבת שריון 211, במפגש עם הַקשַר"ח; 

משמאל, סרן אלכס ארואסטי )ארד(.
המקור: מהאוסף הפרטי של אלכס ארואסטי )ארד(.
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ביקור אלוף דן שומרון )השני מימין(: בסיור עם אנשי הפלנגות הנוצריות במכוניות 

"מרצדס" ובלבוש אזרחי, דרך העיר ג'ּונַיה )מצפון לביירות(, ומשם – להרים 

שבצפון מזרח לבנון כדי לתצפת על שטחי סוריה ובקעת הלבנון;

)מימין לשמאל( אברהם כהן, דן שומרון, שלמה וקס, הלל כרמלי, יעקב אבן, 

משה פלד
המקור: מהאוסף הפרטי של אברהם כהן.

 

בתצלום הימני, מימין לשמאל: ַמקָשַא"ּפ צפון, אל"ם שלום ארד )סטולרוב(, אל"ם 

אברהם כהן ואל"ם אבנר שחק.

בתצלום השמאלי, הַקשָר"ר בִמפקדת הַגיס בכפר ֶמשִּכי בעת ביקור פרידה מחיל 

הקשר בסיום תפקידו; )מימין לשמאל( אל"ם אבנר שחק, אל"ם אברהם כהן, 

אל"ם אברהם לביא־ליבל והַקשָר"ר, תא"ל צבי אמיד.
המקור: מהאוסף הפרטי של אברהם כהן.
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הקשר בַגיס הצפוני במלחמת ֶשֶל"ג
על הקשר בַגיס הצפוני במלחמת שלום הגליל סיפר בעדותו תא"ל מנחם מיארה417 

)מתוך ערכת מורשת ֶשֶל"ג(.418

מבחינת הקשר הפתיעה המלחמה את פיקוד הצפון. צריך להבין את המשמעות של ִמפקדת 

פיקוד שמדלגת בעת מלחמה, ללא חדר מלחמה פיקודי )ָחָמ"ל ַמצַּפ"ּפ( וחדרי תקשורת, 

שהרי הכנה כזו אורכת חודשים, ולוח זמני המלחמה אינו מאפשר זאת. משימה ראשונה 

הייתה להתקין חדר־רדיו פיקודי כי קשר הרדיו היה תווך קשר מרכזי מול הכוחות בשטח. 

בעיה שנייה )מאתגרת( הייתה חדר רדיו־טלפון.

גייסנו את ִמפקדת הַגיס הצפוני על כל מערכותיה, והיינו אמורים לחצות את הגבול 

ולקבל תחת פיקוד שתי אוגדות. מולן נדרש לתת מענה קשר, אך היינו ללא ציוד רדיו־

טלפון כדי לעבוד עם ִמפקדות האוגדות. בעיה גדולה מזו הייתה שלא יכלו לספק לנו את 

הקצוות בהתאם. בִמפקדת הפיקוד לא רצו לראות את ִמפקדת הַגיס כדרג ביניים בינו לבין 

האוגדות. המשמעות הייתה שדרג זה פגע ברציפות הקשר בשלּבי המלחמה הראשוניים.

השיטה שבה עבדנו הייתה "מהקל לכבד": ניתבנו יחידה אחר יחידה, תוך ניסיון לבטל 

את התלות בִמפקדת הפיקוד וליצור מעבר הדרגתי של עבודה ישירה של ִמפקדות האוגדות 

מול ִמפקדת הַגיס. זה היה קשה; ממש החזקנו בשיניים את הקשר הישיר בין ִמפקדת הַגיס 

לִמפקדות האוגדות בשטח, ובכלל זה את מפקדי האוגדות בַחָּפ"קי האוגדות. המאמץ המרכזי 

והדרמטי היה כשהיה הַגיס בָשָלב של ִמגננה מול המערך הסורי בלבנון, וכשנוצרו חיכוך 

ולחימה עם הסורים. מכך נגזר שתיעדפנו את האוגדות שהיו מעורבות במאמץ זה. האלוף 

אביגדור בן־גל, מפקד הַגיס, נועד עם שר הביטחון, אריאל )"אריק"( שרון, בביירות, ואנחנו 

היינו בַחָּפ"ק עם תא"ל )לימים אלוף( עמרם ִמצנע בעומק השטח של לבנון.

לפתע שמענו שכוח החוד נקלע למארב – מערכת הקשר הייתה פתוחה לתדרים 

המתאימים, וכך שמענו הכול. אלה היו שעות קשות, בדומה למה שעברנו במלחמת יום 

מנחם מיארה )2007-1945( – התגייס ב־1963 ומילא תפקידים ִמבצעיים מובהקים בחיל הקשר   417

ובצה"ל, ואלה עיקרם: מפקד מדור בַבַה"ד 7 )1965-1964(; ַקמַּב"ץ קשר בָפָד"ם )1967-1965(; 

קצין קשר בַחַּפ"ק ָּפָד"ם )1967(; מפקד מדור וַמפָק"ץ בַבַה"ד 7 )1969-1968(; ַקשָר"ח הִּבקעה 

1970-1969(; ַקשָר"ח הצנחנים )1972-1970(; קצין קשר אוגדת "געש" )1975-1974(; רע"ן המפקדים 

)1977-1975(; ַמקָשַא"ּפ צפון )1980-1978(; רמ"ח הֲאַג"ם בָמַקשָר"ר )1984-1982(; ראש ִמנהל הסגל 

)1987-1984(; נספח צה"ל בבריטניה ובארצות סקנדינוויה )1991-1987(. השתחרר מצה"ל בשנת 

1991 בדרגת תא"ל.

ֶערכת מורשת, "הקשר במלחמת של"ג", מס' 11.  418
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הכיפורים, ואני ַמכיר את ַמְצבי הלחץ. מבחינת קשר לא הייתה בעיה שכן הייתה שליטה 

טובה למרות ערפל הקרב ואי־הוודאות שנוצרו באותן שעות. היו לקחים למכביר שניתן 

ללמוד מימי הלחימה שחוויתי, ואלה עיקרם: ִמפקדת הפיקוד צריכה לבנות צומתי קשר 

ניידים, שיהיה אפשר לדלג עימם לשטח קדמי בהלימה להתקדמות הכוחות ובסמוך להם.

צריך ללמוד שדרכו של קרב היא כך, ככל שהלחימה קשה – הלחץ גובר, והתלות 

בעורקי הקשר היא מוחלטת; דוגמה טובה לקרב שכזה הוא קרב סּולַטאן ַיעקּוּב, שבו כוח 

גדוד נלכד באש צולבת שתוצאותיה – עשרות נפגעים. הקשר שימש "עורק חיים" שאפשר 

למפקדים להמשיך ולתפקד עד לחילוץ הסופי ולצאת ממה שנקרא במפה הצה"לית "משולש 

טובלנו". למרות המורכבות הקשה של התנאים והטופוגרפיה בלבנון, הצלחנו לשמור על 

קשר ברמה טובה, היו לנו מטוסי ִממסר, והקשר היה טוב בהתחשב בתנאי השטח. בנוגע 
לרדיו־טלפון, ארך לנו זמן רב יחסית עד שנבנתה מערכת סבירה.419

הקשר באוגדות במלחמת ֶשֶל"ג

גדוד הקשר של אוגדת ה"פלדה" בהכנות למלחמת ֶשֶל"ג ובמהלכה
על גדוד הקשר ועל הקשר באוגדת ה"פלדה" בפיקודו של תא"ל )לימים אלוף( מנחם 

עינן כתב תא"ל אביהו )"סאשה"( דיסטלמן )מג"ד הקשר במלחמה(.

מבעלי התפקידים:

מג"ד הקשר וקצין הקשר האוגדתי – סא"ל אביהו )״סאשה״( דיסטלמן; סמג"ד הקשר – 

רס"ן יוסי )"ג'ינג'י"( אלסטר; קצין הֲאַג"ם־קשר – סרן שמוליק דנציגר; מ"פ ההפעלה – 

סרן מאיר לוי; מ"פ התקשורת – סרן ארנון זו־ארץ; ַקָצ"ק ומפקד הָּבָצ"א )בסיס ציוד 

אוגדתי( – אבי בן־דור; מ"פ הִמפקדה – יעקב פלג; ַקשַר"ח 500 – סרן שרלי קסלסי; 

ַקשַר"ח 211 – סרן אלכס ארואסטי.

ערב המלחמה

מקום מחנה הקבע של האוגדה ושל גדוד הקשר – בבקעה; חטיבה 500, חטיבה 211 

וחטיבת הִּבקעה – במחנות בבקעת הירדן, בפיקודו של ַּפקָמ"ז. האוגדה וגדוד הקשר עסקו 

בביטחון שוטף בבקעת הירדן, בהכנת תוכניות אופרטיביות בפיקוד הצפון, באימונים 

ובתרגילים בהתאמה. גדוד הקשר האוגדתי ופלוגות הקשר החטיבתיות ערכו אימונים 

מקצועיים ושמרו על הכשירות הִמבצעית. מאפריל 1981 ועד מאי 1982 עלתה האוגדה 

שם.  419



מלחמת של״ג

609

לצפון שבע פעמים לפרקי־זמן שונים: מימים אחדים ועד לכמה שבועות. נחפרו מחפורות 

לָחָמ"לים, והוכנה תשתית קבועה לקשר טלפוני. התשתית התבססה על ַּכבֵלי 26 זוגות 

טמונים בקרקע. כאשר הגיע הַמָּב"ם, חיברו אותו לתשתית הְּכָבלים שהיו מוכנים מראש. 

בִמפקדת האוגדה התקיים קשר טלפוני ונשמרה ִדממת רדיו. גדוד הקשר היה תמיד ראשון 

לצאת לצפון ואחרון לחזור למחנה הקבע.

תורת ההפעלה שלפיה פעל חיל הקשר במלחמת שלום הגליל הייתה שבזמן דילוג 

ִמפקדת האוגדה, היה אמור ַחָּפ"ק האוגדה להיות "רגל על הקרקע".

יציאה למלחמה

ביום שבת, 5 ביוני 1982, גייסה האוגדה אנשי מילואים להשלמות מצבת כוח האדם קודם 

שהגיע המאסף בחזרה מרמת הגולן לבסיס הקבע בבקעה, וכבר יצא החלוץ שוב לצפון. 

הפעם ִמפקדת האוגדה התמקמה בגליל העליון וספגה הפגזות, והֵחילות שלא אושרו 

להיכנס ללבנון חזרו למחנה הקבע. )נפגוש אותם שוב אחרי 13 חודשים ברמת הגולן.(

אתגרים

מבנה השטח הטופוגרפי חייב ארגון שונה של ִמפקדת האוגדה ושימוש רב בִממסרי   •
רדיו ובתווכים, בִממסרי ָרָד"ט בדילוגם, בהתאם להתקדמות הכוחות.

ציר התנועה ִהקשה על פריסת ִממסרי הרדיו והָרָד"ט וִחייב פתרונות יצירתיים.  •
פיצול ִמפקדת האוגדה לשתי ִמפקדות: ִמפקדה עיקרית וִמפקדה עורפית, הכוללת   •
את ֶמרכז המנהלה האוגדתי, את כל גופי התחזוקה והמנהלה, כולל את גדוד הקשר 

בהם: פלוגת ִמפקדה, שלישות, בסיס ציוד אוגדתי. הדבר חייב התארגנות מהירה 

מבחינת אמצעי הקשר.

צוותי כוחות ת"פ האוגדה במהלך המלחמה הוכפפו לאוגדה. כוחות רבים חלקם   •
כוחות מאולתרים הצריכו תיאומי קשר, לעיתים גם במפגשים תוך כדי לחימה.

המהלכים העיקריים של אוגדת ה"פלדה" במלחמת שלום הגליל

ב־6 ביוני 1982, יום ראשון בערב, היו כניסה ללבנון וחציית נהר הִליַטאִני על גשר   •
ַעִקיַיה. ִמפקדה ִקדמית של האוגדה התמקמה בכפר ַנִּבי ַאל־ַעוַואִדי. הִמפקדה העורפית 

נשארת בגליל העליון. ַחָּפ"ק מפקד האוגדה נע בִקדמת הכוחות עם חטיבה 500.

ב־8-7 ביוני 1982 – היו התקדמות עד גשרי הבסרי שעל נהר הַאוַואִלי והיתקלויות עם   •
מחבלים ועם כוח סורי קטן. צומת הקשר האוגדתי בליווי ַנגַמ"ש אבטחה, שתוכנן 

להתמקם בג'בל מדרום לעיירה ֵג'ִזין – לא הצליח להגיע למקום והמשיך לנוע עם 

הכוחות עד מדרום לֵעין זַחלַתא. )צומת הקשר יעלה מאוחר יותר ויופעל בַג'ַּבל ַּבארּוּכ(.
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על האוגדה פקדו להתקדם במהירות ולהגיע לכביש ביירות-דמשק. על אף הציר הקשה   •
התקדמה האוגדה כ־60 ק"מ עד מבואות ֵעין זַחלַתא. ַחָּפ"ק מפקד האוגדה ב"תיסומן" 

מתג 34; הִמפקדה הִקדמית של האוגדה דילגה והתמקמה )אחרי תנועה קשה וארוכה 

שארכה 29 שעות( על ציר "אוגוסט" מתג 60, כ־8 ק"מ מדרום לֵעין זַחלַתא.

ב־10-9 ביוני – הייתה חטיבה 500 נתונה בקרב קשה בֵעין זַחלַתא עם יחידות קומנדו   •
ועם שריון סורי.

ב־11 ביוני, יום שישי – נערכה האוגדה להמשך תנועה צפונה, עוד כ־6 ק"מ עד כביש   •
ביירות-דמשק, אולם בשעה 12:00 נכנסה בהפתעה לתוקף הפסקת אש ראשונה. לעת 

ערב נעלם מח"ט 500 לכמה שעות אחרי שניסה לבדו לחלץ שלושה קצינים מהחטיבה 

שנכנסו בטעות לֵעין זַחלַתא, לשטח שבו התבצרו כוחות סוריים. בשעות חרדה אלו 

נכנס גורם בכינוי "שיבולת" לרשת הִמבצעים החטיבתית, וקצין הֲאַג"ם של החטיבה 

מיהר לסלקו מהרשת. סרן שרלי קסלסי הַקשַר"ח התנצל מייד. זה היה הָרַמטָּכ"ל 

שנכנס לרשת הרדיו החטיבתית מהקריה או מהפיקוד באמצעות מפתוחים.

ב־20-12 ביוני 1982 – המשיכו כוחות האוגדה להתקדם. ִמפקדת האוגדה מוקמה   •
ב"אוגוסט 60" אחרי שהִמפקדה העורפית חברה אליה עם כל גופי האוגדה. ב־13 

בו עיבה צומת קשר אוגדתי, הנייד בָתַק"שים עם ִממסרי רדיו וָרָד"ט, את הִממסר 

האוגדתי הקל בהר הגבוה במרחב.

ב־21 ביוני – החלה האוגדה להתקדם באיגוף עמוק מערבה וצפונה, צלחה את נהר   •
ַדאמּור ועלתה דרך הרי השּוף, תוך כדי קרבות עם כוחות סוריים, לעבר ַּבַחמדּון 

וַעאֵליי שעל כביש ביירות-דמשק.

ב־24 ביוני – דיווח אל"ם דורון רובין, מח"ט 500 למפקד האוגדה: "אנחנו על השחור"   •
)כביש ביירות-דמשק באזור ס'ֹוַפר-ַּבַחמדּון(. נשלח מברק מָרָק"ש בַחָּפ"ק האוגדה 

)המברק היחיד שנשלח מָרָק"ש בַחָּפ''ק במלחמה( לפיקוד ולמטכ"ל על שהאוגדה 

התייצבה על כביש ביירות-דמשק באזור ס'ֹוַפר-ַּבַחמדּון.

ב־25 ביוני – דילגה ִמפקדת האוגדה לַּבַחמדּון והתמקמה בִמפקדה סורית שננטשה   •
מצפון לכביש ביירות-דמשק. דילוג זה ייזכר בגדוד עקב התהפכות והתדרדרות לתוך 

ערוץ עמוק של אלפא עם ָתַק"ש – הטלגרפיה. יעקב ורצבורגר )"ורצי"( )הַאחָּכ"ס( נפצע 

בתוכו, וממול – בגדה השנייה של הערוץ – היו ממוקמים כוחות סוריה. בניסיונות 

החילוץ ובפיצוץ הָתַק"ש על ידי כוחות ההנדסה של האוגדה )כדי שלא ייפול לידי 

הסורים(, נפצע המג"ד אביהו )״סאשה״(; הוא פונה במסוק לבית חולים ַרמָּב"ם 

בחיפה.

בסוף יולי הייתה המתנה דרוכה בשל המצור על העיר ביירות. ב־28 ביוני נפל רב"ט   •
משה ברדוגו שהיה מפקד צוות הָצ"ן )הָרָד"ט( כשירד מגדוד הקשר האוגדתי לחטיבה 
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211. אביהו המג"ד חזר על קביים לגדוד. לקראת מערכה אפשרית בביירות דילגה 

ִמפקדת האוגדה לשכונת וילות בַעאֵליי. ַקשַר"ח 211 סרן אלכס ארואסטי התחתן 

בעיירה ֵדיר ַאל־ַקַמר שבהרי השּוף ולאחר זמן קצר, לקראת הלחימה בביירות – החליפו 

בתפקיד ַקשַר"ח 211, סרן שמוליק דנציגר.

בתחילת אוגוסט התקבלת פקודה להגביר את המצור ולהיערך לכיבוש מערב ביירות.   •
ַחָּפ"ק האוגדה דילג לעיר ביירות והתמקם צמוד לִמגדל מגורים נטוש ליד ההיּפֹודרֹום 

והמוזאון. מטה הַחָּפ"ק תפס עמדות בקומות העליונות ושלט באמצעות ש"טים על 

מכשירי הרדיו בַנגָמ"שים שנמצאים בחצר. מ"פ התקשורת, ארנון זו־ארץ, ויצחק 

חפוטה הקוון הראשי סללו )עם מפזרת( תחת אש קו טלפון ברחובות ביירות, מַחָּפ"ק 

האוגדה לַחָּפ"ק חטיבה 500. ב־11 באוגוסט נפגע רב"ט משה קדוש ונהרג מפגז שנפל 

ליד ַנגַמ"ש הטלגרפיה בַחָּפ"ק האוגדתי בביירות.

ב־1 בספטמבר – עזבו אחרוני המחבלים את לבנון בדרך הים לתוניס. כך הסתיים   •
פינוי של 14 אלף מחבלים ו־2,590 חיילים סוריים מביירות. ַחָּפ"ק האוגדה חזר וחובר 

לִמפקדת האוגדה בַעאֵליי.

השהייה בהרי השּוף

מתחילת ספטמבר 1982 עד יולי 1983 שהתה האוגדה בהרי השּוף בלבנון )הנמצאים בהר 

הלבנון מדרום־מזרח לביירות(. מפקד האוגדה תא"ל מנחם עינן, סיים את תפקידו, ותא"ל 

אמנון ליפקין־שחק החליפו. רס"ן הרצל הלאלי התמנה לסמג"ד ולסגן קצין הקשר האוגדתי.

בחודשים אלו התקיים תהליך נרחב לקדם את מערכות הקשר באוגדה. בימים ההם 

זו הייתה מהפכת תקשורת להתקשר בתוך האוגדה ואל הפיקוד בחיוג בטלפוניה מוצפנת. 

בד בבד התקינו צוותים מָמַקשָר"ר ומָמָש"א את מכשירי "בית היוצר" הראשונים בכלי 

הֶרֶק"ם בחטיבה 500.

ביולי 1983 – יצאה האוגדה מלבנון ועברה למחנה ַנַפח ברמת הגולן. חיילות הגדוד 

ממעלה אפרים שבו וחברו לגדוד בַנַפח.

באוגוסט 1983 – סיים אביהו )״סאשה״( דיסטלמן את תפקידו כמג"ד הקשר וקצין 

הקשר של אוגדת ה"פלדה", ומחליפו – הסמג"ד הרצל הלאלי.

לסיום

חיילי גדוד הקשר האוגדתי ומפקדיו וגם אנשי חיל הקשר בחטיבות ובגדודים – הראו 

מקצוענות, התמדה, נחישות ודבקות במטרה במלחמה על הקשר, כל אחד בתחומו, ולא 

אחת סיכנו את חייהם כדי ליצור ולשמור על קיום הקשר. התיאורים על ִממסר רדיו יחיד 

בהר הגבוה ועל סלילת קו טלפון תחת אש בעיר ביירות הם רק דוגמאות הממחישות זאת.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9F
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להלן דברי מפקד האוגדה, אלוף מנחם עינן, על גדוד הקשר במלחמת ֶשֶל"ג:

היכולת להילחם לחימה מודרנית ללא מערך קשר יעיל – אינה בת ביצוע כי אין לשלוט 

על הכוחות... קח מאיתנו )המפקדים( את הקשר, ואנו כמו עיוורים וֵחירשים... גדוד 

הקשר בפיקודו של ״סאשה״ פרס והנחה גורמי תיווך וִממסר. כך כיסינו את כל השטחים 

וכשהגענו לֲאזורים כמו נחל ַדאמּור והלחימה על כביש ביירות-דמשק ועד סוף המלחמה, 

לא הייתה לנו בעיית קשר... אם לתת ציון לגדוד הקשר שלי? הייתי נותן את הציון מצוין. 

גדוד הקשר לא אכזב, מילא את הציפיות וִאפשר לשלוט על כל כוחות האוגדה לאורך כל 

ימי המלחמה והשהייה בלבנון. התקיימה מורשת החיל – מלחמה על הקשר בכל מצב 

ובכל תנאי!

במלחמת שלום הגליל נפלו בלבנון שני חיילי גדוד הקשר:

רב"ט משה ברדוגו ז"ל  •
רב"ט משה קדוש ז"ל  •

נזכור אותם לעד, ויהא זכרם ברוך!

גדוד הקשר של אוגדת "געש" במלחמת ֶשֶל"ג
על גדוד הקשר ועל הקשר באוגדת "געש" בפיקודו של תא"ל אביגדור קהלני כתב להלן 

אל"ם אילן חורש, מג"ד הקשר במלחמה.

משימת האוגדה – להשמיד את ריכוזי המחבלים ברמת ַנַּבִטיַיה ולחבור לאוגדת "האש" 

הנוחתת בשפך נהר הַאוַואִלי.

הכוחות והמפקדים: מפקד האוגדה – תא"ל אביגדור קהלני; חטיבת "ברק" – בפיקוד 

אל"ם מאיר דגן; חטיבה "גולני" – בפיקוד אל"ם ארוין לביא; חטיבת ההגנה המזרחית – 

בפיקוד אל"ם שאול מופז.

מהלכי האוגדה

האוגדה התקדמה מאצבע הגליל דרך רמת ַנַּבִטיַיה לעבר צידון. חטיבת "גולני" וחטיבת 

"ברק" התקדמו מכיוון אצבע הגליל, חצו את נהר הִליַטאִני בגשר ַעִקיַיה ללא כל התנגדות, 

והמשיכו להתקדם צפונה לכיוון רמת ַנַּבִטיַיה, כשחטיבת "גולני" מושכת מערבה לכיוון הים.

בליל 7 ביוני נערך הקרב על מצודת הּבּופֹור. לאחר כיבושו בידי חטיבת "גולני" התקדמה 

חטיבת "חירם" עם כוח בפיקוד ַסמַח"ט "גולני", גבי אשכנזי, לכיוון העיר ַנַּבִטיַיה, ועם 

ערב נכבשה העיר. באותו ערב הגיעו כוחות האוגדה לפאתי צידון, ובלילה חברו לכוחות 
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״אוגדת האש" שהונחתו מהים בשפך נהר הַאוַואִלי ולחטיבה 211 שהגיעה מכיוון דרום 

בציר החוף, והוכפפה לפיקוד האוגדה.

ב־8 יוני ניהלה האוגדה קרב קשה בצידון כדי לפתוח את הציר הראשי לתנועה. תפקיד 

האוגדה היה למצוא דרך לעבור את העיר במהירות ולהתקדם צפונה, ואילו על אוגדת 

ה"גליל" הוטל לטהר את כיסי ההתנגדות בעיר. האוגדה המשיכה בלחימה והגיעה עד 

לפאתי ביירות.

אלה בעלי התפקידים העיקריים בגדוד הקשר: מג"ד הקשר וקצין הקשר האוגדתי – 

סא"ל )לימים אל"ם( אילן חורש; סמג"ד וסגן קצין הקשר האוגדתי – רס"ן )לימים 

אל"ם( אבי שלומי; הַקמָּב"ץ – סגן איתן שטרנר; מ"פ ההפעלה – סרן ארוין הופמן; 

מ"פ התקשורת – סגן מוטי אלמליח; ַקָצ"ק – רס"ן יחיאל אלפריח; מ"פ הִמפקדה – 

רנ"ג חיים טויזר; ַקשַר"ח "ברק" – סרן )לימים אל"ם( ניר שריג; ַקשַר"ח "גולני" – סרן 

)לימים תא"ל – הַקשָר"ר( משה מרקוביץ; ַקשַר"ח 7 – סרן יורם כהן, סרן אריאל שלום.

מבנה ואמצעי הקשר שהופעלו באוגדה

ַחָּפ"ק מפקד האוגדה – ַנגַמ"ש מפקד האוגדה; ַנגַמ"ש הַקָמ"ן; ַנגַמ"ש ַקָת"א, ַנגַמ"ש סיוע 

ארטילרי; ַנגַמ"ש רדיו־טלפון; ַנגַמ"ש טלגרפיה.

הִמפקדה הקדמית – ֶמרכז הֲאַג"ם; ֶמרכז המודיעין; ֶמרכז סיוע האש וֶמרכז סיוע 

האוויר; ֶמרכז הקשר.

הִמפקדה העיקרית – מכלול הִמבצעים, מכלול הסיוע הארטילרי, מכלול סיוע האוויר, 

מכלול התחזוקה והחימוש, מכלול השלישות והרפואה, ֶמרכז הקשר.

צומת־קשר אוגדתי )ָצָק"א( – רדיו־טלפון מול ִמפקדות האוגדה, הפיקוד, הַגיס )אגם 

ַקרעּון( חטיבות, אגד ארטילרי ואגד תחזוקה גבעת רדיו )ָתַק"ש רדיו אחד או שניים( ֶמרכז 

הטלגרפיה, ַמָּב"ם, ָחָמ"ל קשר.

האתגרים העיקריים של מערך הקשר באוגדה:

קשר רציף לאורך כל מהלכי ההתקדמות של האוגדה.  •
קשר ָרָד"ט לִמפקדת הפיקוד לא פעל בשבוע הראשון, למעט קשר רדיו לָחָמ"ל הפיקוד.  •

חטיבת "ברק" במלחמת ֶשֶל"ג
אל"ם ניר שריג )ַקשַר"ח בֶשֶל"ג, לימים ַמקָשָא"ם בָאָמ"ן( על חטיבת "ברק" במלחמת 

ֶשֶל"ג:

במבצע ליטאני הייתה לי ההזדמנות הראשונה להיות שותף כקצין קשר חדש. הייתי 

קשר''ג בגדוד השני של חטיבת "ברק". הינו אמונים על הגזרה מול הסורים ברמת הגולן, 
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כך כשהתחלנו ללמוד, להכיר ולהתאמן על מתאר לבנוני לי לפחות היה הכל חדש. לכן, 

לימוד אג''מי של הגזרה ואתגריה, ברובה שטח הררי, היו רבים. עיקרי אתגרי הקשר היו 

להכין את הטנקים הכי טוב שאפשר. מחלקת הקשר עלתה וירדה מהטנקים, כיילנו את 

התדרים במכשירי הקשר ועוד משימות להכנת הרק"ם. נוסף על כך, המחלקה בדקה את 

כלל מערכות קשר בגדוד, זיוודה בציוד רזרבי ותקין. סוגיה חשובה הייתה הכרת ומעבר 

הייצוב בציוד הרדיו לפי הָהַק"ש הייעודי שהוכן למבצע. בתחום הקשר הקווי והאחר היה 

לנו בחלק מסוים במבצע תכנון לקבלת הורדת כוח של רדיו־טלפון )ָרָד"ט(. שיטה זו נתנה 

אפשרות לקשר ָנָל"ן למנויים שנקבעו מראש. כל אלו עסקו והיוו מטרה חשובה לכולנו, 

אנשי הקשר, לספק את הקשר המיטבי לגדוד שעומד להילחם בדרום לבנון.

מוניתי לַקשַר"ח "ברק" בשנת 1981, כשנה לפני מלחמת ֶשֶל"ג ולאחר סיום תפקידי 

כמ"פ הפעלה באוגדת "געש". המח"ט היה אל"ם יוסי מלמד. סגני הַקשַר"ח היו סגן איתן 

שטרנר ובהמשך במלחמה, סגן מוטי אלמליח. הייתה לי פלוגת קשר למופת, הן חברתית 

והן מקצועית, כך גם הַקשָר"גים ומחלקות הקשר בגדודי החטיבה.

באותם הימים מה שאפיין את החטיבה היו אימונים רבים מאוד בשטחי רמה"ג, 

המח"ט יוסי "שיגע" את הגדודים ואת הַמפָח"ט ויזם תרגילים, אימונים והכשרות רבות, 

עיקרם ברמת הגולן במתארי מלחמה בשטח הררי, וחלקם בצאלים. כמו כן, החטיבה 

התחיל להתאמן במתארי לבנון.

את יוסי מלמד החליף בתחילת שנת 1982 אל"ם מאיר דגן, קצין עטור תהילה, מפקד 

אד"ל )אזור דרום לבנון( לשעבר. מייד עם כניסתו לתפקיד הוא קבע שצה"ל, ובכלל זה 

החטיבה, נמצאים לפני כניסה משוריינת ללבנון. לפיכך תעסוק החטיבה באופן אינטנסיבי 

במתארי לבנון, אשר לאט-לאט קרמו עור וגידים בדמות תוכניות מבצעיות "אורנים קטן" 

ו"אורנים גדול". עברו ימים ולילות של קבוצות תכנון וקבוצות פקודות רבות עד שלבסוף 

תורגמו לתרגילי שטח רבים.

אין ספק שהחטיבה "הוסבה" הסבה מלאה ומקצועית מאוד למתארי הלחימה 

האפשריים בחזית לבנון, ובזכות של המח"ט כולנו, החל בטנקיסטים ובמ"פים, המשך 

בגדודי החטיבה האורגניים והחבירים, וכלה במטה החטיבה – היינו מאומנים ומוכנים. 

בסוף מאי 1982 ירדנו לשטחי כינוס באצבע הגליל לאחר הכנות רבות במחנות הקבע 

ברמת הגולן. כעת נדרשנו כפלִחי"ק לספק קשר קווי בין יחידות החטיבה בשטחי הכינוס 

ולבצע בדיקות תקינות לכל הכוחות, נוסף על ציוד הקשר שתוכנן להיכנס לשטחי לבנון 

במהלך המלחמה הממשמשת ובאה.

בחלקה הראשון של המלחמה פעלנו לפי תוכניות הקשר שהוכנו. הקשר פעל היטב, 

נעזרנו בממסרי רדיו שחלקם היו באחריות החטיבה, שאת חלקם הפעיל הָצָק"א )צומת 

הקשר האוגדתי( של אוגדת "געש". החלו להיפגע אנשינו – לוחמי החטיבה והראשון בהם 



מלחמת של״ג

615

מ"פ החוד סרן טולי מחדרה. כמו כן, התחילו לתכנן את המשך הלחימה של החטיבה, 

ובכלל זה כיבוש שדה התעופה בביירות וסיוע בגזרה המזרחית )ציר שלא היה מתוכנן(. 

המח"ט הנמרץ דגן דאג לשלב אותנו בקרב השריון בשריון )שב"ש( עם הסורים. ככלל, 

כל שגרת לבנון דרשה מתן קשר רדיו, קשר קווי וקשר רד"ט בכל עצירה ובמקומות של 

שהיית לילה או ִמפקדות גדודים והמפח"ט. כמובן, היו בדיקות ועדכון תקינות מערכות 

הקשר בכל הרמות והיחידות בחטיבה. המפקדה העורפית של החטיבה נוהלה במחנה 

הקבע ברמה"ג. שם הושארו בנות הפלִחי"ק שעודדו, חייגו למשפחות והיו שותפות לעשייה 

וללחימה "עימנו".

בתפקיד הַקשַר"ח חוויתי מלחמה ונפגעים, אתגרי קשר בעיקר טופוגרפיים, בשטחים 

אורבניים כמו בביירות. כפי שסיכם דגן בסיום המלחמה, מערכת של "קשר דם" ביני 

לבינו – חברּות שנמשכה שנים רבות.

לסיכום, אתגרי הקשר היו ברורים, החל בשמירת הכשירות ובהחזרת ציוד קשר 

לכשירות, בדגש לטנקים ולשאר כלי הרכב והרק"ם בחטיבה האורגנית, חטיבת "ברק", 

וכלה בטיפול ובשמירה של כשירות קשר ליחידות החבירות שלנו, כמו גדוד של "גולני" 

וגדוד ַחַה"ן של האוגדה. תואם הקשר לכל גורמי החטיבה – סיור, ַמָס"ח, ָקָס"א ואחרים. 

אתגרי הקשר היו להקים קשר ולסייע לאוגדה או להקים ָצָק"א או אתרי קשר שהוקמו 

בהוראת שעה )אד־הוק(.

לקראת סיום המלחמה קיבלנו ציוד חדיש: טל' 428 טלפון לחיוג שפועל דרך ִמרכזת 

SB-3614 קשר קווי או רד"ט חדשה ולא רק נל"נים אלא התאפשר לחייג בתוך החטיבה 

ומחוצה לה.

גדוד הקשר של אוגדת ה"גליל" במלחמת ֶשֶל"ג

על גדוד הקשר ועל הקשר באוגדת "געש" בפיקודו של תא"ל יצחק מרדכי כתב תא"ל 

אמנון כץ, סמג"ד הקשר בדרגת סרן במלחמה.

אוגדת ״הגליל", שהייתה ביסודה אוגדת מילואים, הוגדרה כאֹוגָמ"ר סדיר בעלת אחריות 

לפעילות הָּבַט"ש בגזרת לבנון, בתחילת שנת 1981 עם מינויו של תא"ל יצחק )"איציק"( 

מרדכי למַפקדה. ָסַד"ּכ האוגדה כלל ַחטָמ"ר בגזרה המערבית וַחטָמ"ר בגזרה המזרחית. 

זמן קצר לאחר מינוי מפקד האוגדה אושר גם מינוי קצין קשר סדיר לאוגדה בדרגת 

סא"ל. לתפקיד התמנה סא"ל אמנון עוזרי, ולסמג"ד התמנה סרן אמנון כץ בנובמבר 

1981. האֹוגָמ"ר עסק בצד הָּבַט"ש האינטנסיבי בלבנון בהכנות לִמבצע "אורנים" וניהל 

נוהל קרב מפורט עם הָסַד"ּכ המתוכנן לו. גדוד הקשר עסק במתן פתרונות שליטה לָּבַט"ש 
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ולִמבצעים המיוחדים השוטפים בד בבד עם הכנות לִמבצע "אורנים" שכללו תכנון מפורט 

של השליטה, הכנת הִמפקדה ונוהל קרב מפורט מול קציני הקשר המיועדים לה בִמבצע.

אלה היו משימות האֹוגָמ"ר: על האוגדה הוטל לכבוש את צור ואת מרחב צור )שנודע 

בשם "משולש הברזל"( ולהיות בכוננות לכבוש את צידון, לפגוע במחבלים, להרוס את 

תשתיותיהם ולהרחיקם מגבול הצפון כך שלא יוכלו לפגוע בתושבי הגליל.

התוכנית הִמבצעית הייתה מבוססת על עקרונות אלו:

יופעלו איגודי כוחות משימתיים שאומנו היטב ותודרכו למלא את משימותיהם.  •
הכוחות יחדרו במהירות לעומק השטח, יעקפו את המערכים העיקריים של   •

המחבלים ויתּפסו שטחי ַמפתח כדי לכתר ולבודד את המערכים האלה.

כדי לצמצם ככל האפשר את ִמספרי הנפגעים לכוחותינו בשטח הבנוי, ההררי   •
והסבוך של דרום לבנון, תופעל אש רבה כדי לפגוע בנקודות הרגישות והשולטות.

ייעשה מאמץ לבודד את אזרחי לבנון מֲאזורי הלחימה כדי להקטין ככל האפשר   •
את הפגיעה בהם ולאפשר לחימה ללא הפרעה במחבלים.

את השטח יש לטהר על ידי השתלטות על הִמפקדות ועל המקומות השולטים   •
בפעולה משולבת של כוחות רגלים בסיוע טנקים, ארטילריה והנדסה. בכך יצומצם 

הצורך לטהר כל בית.

כוחות האוגדה

חטיבות: ַחטָמ"ר מערבי – בפיקוד אל"ם אבי תלם; ַחטָמ"ר מזרחי – בפיקוד אל"ם שאול 

מופז; חטיבה 211 – בפיקוד אל"ם אלי גבע; חטיבה ִחי"ר – בפיקוד אל"ם עמוס קוצר; 

חטיבה משוריינת – בפיקוד אל"ם עוזי קרן; חטיבה משוריינת – בפיקוד אל"ם יאיר 

עוגן. אגד ארטילרי מאולתר )מבוסס על גדודי ארטילריה מהאגד הפיקודי( בפיקוד מפקד 

הסיוע – אל"ם עמוס תור. אגד הנדסה – בפיקוד אל"ם גולני. בשלב טיהור צידון השתתפה 

גם חט' צנחנים מילואים; בהשתלטות על ביירות סייעו חטיבת "ברק" מוקטנת, חטיבת 

ביה"ס למ"כים מוקטנת וגדוד מחטיבת "גולני" ואגד תחזוקה מאולתר.

מפקדים באוגדה: מפקד האוגדה – תא"ל יצחק מרדכי; סגן מפקד האוגדה – אל"ם 

יורם גלבוע; קצין הֲאַג"ם – סא"ל יוסי נאווי.

משימות האוגדה והשגתן

ביום ראשון היו המשימות – לכתר את צור ואת מחנות הפליטים שבמרחב העיר וכן   •
את "משולש הברזל" ולתּפוס את גשר הַקסִמיַיה שעל נהר הִליַטאִני; בוצעו בתוך 4 

שעות.
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ביום השני – לכבוש את צור, לכתר את מחנות הפליטים סביבה וללחום במחבלים   •
בין הגבול לנהר הִליַטאִני; בוצעו בתוך 12 שעות.

ביום השלישי – לטהר את השטח בין הגבול לנהר הִליַטאִני ולקבל את האחריות על   •
השטח שבין נהר הִליַטאִני לנהר הַזַהַראִני; בוצעו בתוך יממה.

ביום הרביעי היו המשימות – לכבוש את צידון ולהמשיך את טיהור המרחב; הושלמו   •
בתוך 3 יממות )כולל מחנות הפליטים(.

האוגדה השתתפה במלחמה בארבע תקופות עיקריות אלו:

שלב הלחימה הראשון – כיבוש וטיהור של גזרת החוף עד צידון ועד בכלל.  •
שלב המצור על ביירות ביולי־אוגוסט 1982 – עד פינוי המחבלים מביירות.  •

שלב כיבוש ביירות – בספטמבר 1982.  •
שלב השליטה בשטח, טיהורו והחזקתו בכל השטח שמדרום לנהר הַאוַואִלי ועד הקו   •

הכחול – מספטמבר 1982 ואילך.

סיכום לחימת האוגדה

השטח ההררי משובץ שטחים עירוניים ובנויים )ִמגוון ערים וכפרים(, מכוסה צמחייה 

ברובו ומכשולי מים רוחביים: נהר הִליַטאִני, נהר הַזַהַראִני, נהר הַאוַואִלי, נהר ַדאמּור. 

אוכלוסייה מעורבת של מאות אלפים שיעים, סונים, נוצרים. האוגדה ביצעה את משימתה 

במלואה, ונוסף על כך – כבשה את צידון, השתתפה במצור על ביירות ביולי־אוגוסט 82, 

והשתתפה בכיבוש ביירות בספטמבר 1982, ושלטה מִמפקדה בַנַּבִטיַיה עד שנת 1985 )!( 

בכל השטח שמדרום לנהר הַאוַואִלי ועד קו הגבול, למעט הגזרה המזרחית.

גדוד הקשר האוגדתי

מפקדי הקשר – מג"ד הקשר וקצין קשר האוגדה – סא"ל אמנון עוזרי; סגן קצין הקשר – 

סרן אמנון כץ; ַקשַר"חים: חט' מזרחית – רס"ן יעקב עזוז; חט' מערבית – רס"ן אילן טל 

)טאוסינג(420 שנהרג בפיגוע בשער "ַפאטַמה" )שער "הגדר הטובה"(.

אילן טל )טאוסינג( )1988-1955( – נולד בחולון והתגייס לצה"ל בשנת 1973. נפל בקרב בלבנון   420

ביום 19 באוקטובר 1988 כאשר פגעה מכונית תופת, הנהוגה בידי מתאבד שיעי, בשיירה של צה"ל 

שחנתה טרם כניסתה ללבנון מול שער "פאטמה" )שער "הגדר הטובה"(. באותו פיגוע נהרג רס"ר 

מוריס דהאן, שהיה קצין הקשר של מפקדת הסיוע הארטילרי של אוגדת "הגליל".
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אתגרי מערכת הקשר והשליטה:

היקף הָסַד"ּכ – בשיא הלחימה היו בפיקוד האוגדה שמונה )!( חטיבות אף שלא הוקצו   •
אמצעים לקליטתם, כגון ָרָד"ט, טלגרפיה, ואמצעים לתחזוקת קשר וכו'.

תא השטח – בשיא הלחימה התפרסה האוגדה על פני שטח בגודל של כ־100 ק"מ   •
בעמק לבנון וברוחב של כ־40 ק"מ, הכול בטופוגרפיה קשה.

ִמבנה הִמפקדה – האוגדה התבססה על ִמפקדה עיקרית מזוחלמת וללא ִמפקדה   •
חלופית, והַחָּפ"ק היה מנוגמש. לגדוד הקשר היה צומת ִממסרים אחד בלבד.

כוח האדם – ֵמַרב הגדוד התבסס על אנשי מילואים ועל גרעין סדיר קטן. בסיום חודש   •
הלחימה הראשון הוחלף גדוד המילואים ביחידות מאולתרות, ובו־זמנית נבנה הגדוד 

הסדיר בהדרגה.

גדוד הקשר, שהיה מבוסס על גרעין של עשרות חיילים סדירים, נדרש לבנות את 

עצמו תוך כדי הלחימה הן בהיבטי כוח אדם והן באמצעים. בניית הגדוד נעשתה תוך 

ביצוע אימונים מאולתרים, כגון קבלת פלוגת מרחב, קליטת ַחָּפ"ק אלוף פיקוד המרכז 

כַחָּפ"ק אוגדתי. לנושאי ציוד הקשר קיבל הגדוד לפרק זמן קצר את שלוחת הָּבַצ"ּפ של 

פיקוד המרכז. הִמפקדה העיקרית של האוגדה דילגה חמש פעמים במרוצת שמונה ימי 

הלחימה הראשונים.

אלה חללי גדוד הקשר:

רס"ל מרדכי )מוטי( אמרוסי ז"ל  •
רב"ט יוסף סילוק ז"ל  •

רב"ט עמרם )"עמי"( דהן ז"ל  •
נזכור אותם לעד, ויהא זכרם ברוך!

גדוד הקשר של אוגדה 49 במלחמת ֶשֶל"ג
על גדוד הקשר של אוגדה 49 בפיקוד תא"ל דוד )"דוביק"( כ"ץ במלחמה כתב להלן 

אל"ם מאיר מיינר, מג"ד הקשר במלחמה.

כוחות ומפקדים של אוגדה 49: חט' טנקי "שוט קל" – בפיקוד אל"ם שמואל בן שחר; 

ַקשַר"ח – רס"ן מיכה ירבעם; חט' טנקי "שוט קל" – בפיקוד אל"ם יצחקי חן; ַקשַר"ח – 

רס"ן טוביה ברק; חט' טנקי מגח – בפיקוד אל"ם רפי נוי; חט' טנקי "שוט קל" – בפיקוד 

אל"ם עוזי קרן )יועדה ללבנון(; חט' ִחיָר"ם – בפיקוד אל"ם זאב צל; ַקשַר"ח – רס"ן רובי 

שדמון; אגד ארטילרי – בפיקוד אל"ם גדעון עציון; אגד תחזוקה – בפיקוד אל"ם צוקר 

שמואל; ק' קשר – סא"ל מאיר אוחנה.
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הָסַד"ּכ ברמה"ג במלחמת ֶשֶל"ג: ִמפקדת הַגיס המטכ"לי – בפיקודו של האלוף משה 

בר כוכבא; אוגדה 49 – בצפון רמה"ג; אוגדה 131 – בדרום רמה"ג; אוגדה 880 בעורף 

שתי האוגדות באזור מחנה ַעֵליַקה.

גדוד קשר אוגדתי – בפיקוד סא"ל מאיר מיינר; סמג"ד – רס"ן קרול דנילוף; ק' ֲאַג"ם־

קשר – רס"ן יהודה כהן )לימים המג"ד שהחליף אותי בתפקיד(; ַקמַּב"ץ קשר – רס"ר 

אבי ביתן; פלוגת התקשורת – בפיקודו של רס"ן צביקה קייזר; פלוגת ההפעלה – בפיקודו 

של רס"ן ישי זיו; מפקד הקשר של הִמפקדה הקדמית – רס"ן משה בכר; מפקד ָצָק"א – 

רס"ן יעקב גוטליב.

גדוד הקשר הוזעק מהבתים ברשת הקריאה השקטה שהכינונו מראש. ביום ראשון, 

5 ביוני 1982, ניתנה הפקודה לגייס את יחידות המילואים של האוגדה ולתּפוס את צפון 

רמה"ג. בד בבד גויסה גם אוגדה 131, והוטל עליה לתּפוס את דרום רמה"ג, ואילו אוגדת 

"געש" הוטלה למערכה בלבנון. אוגדה 49 ביצעה את התרגולת במלואה, הפעם "על אמת", 

ועלתה לרמה"ג על זחלים. הַחָּפ"ק תפס כמעט מייד את הר אודם; כוחות המילואים 

גויסו ועלו לרמה"ג לפריסה מלאה בצפון רמה"ג ולתפיסת כל הִמפקדות החטיבתיות 

והגדודיות. הִמפקדה הקדמית התמקמה כמתוכנן במחפורות שממזרח למחנות רוויה, 

ילֹון" והָצָק"א התמקמה ופרסה מערכות בקרן נפתלי. הִמפקדה העורפית פרסה במחנה "ִפֿ

בעיות קשר

גילינו שמחסן הקו במחנה ירדן היה ריק לחלוטין. פקדתי מייד על ַקשַר"ח 422 )שתפס 

את המוצבים הלא מאוישים לאורך כל גזרת צפון רמה"ג( להצמיד ַנגָמ"שים למוצבים, 

להוריד מהַנגָמ"שים את הציוד הנייד שנועד לפעולה רגלית ולהשתמש בו לקשר רדיו עם 

המוצבים והִמפקדות בכל הדרגים. דיווחתי על המצב למפקד האוגדה והוא נתן פקודות 

משלימות למח"טים בהתאם.

מפקד האוגדה הורה על ִדממת אלחוט מוחלטת

התדהמה השנייה והמוחלטת שאחזה בנו הייתה בקשר למערכת הקשר הקווי ברמה"ג: 

אף שתרגלנו והפעלנו את המערכת במלואה רק שלושה חודשים קודם לכן, הופתענו לגלות 

ששום קו בצפון רמה"ג אינו פועל! בשיחה בהולה עם ַמקָשַא"ּפ צפון ועם קצין הקשר 

הקווי הפיקודי הוברר שַקטַל"ם צפון, מבלי להתריע על כך לאיש, ביצע עבודת שדרוג 

והידור ברמה"ג באמצעות חברת "בזק". כך מצאנו עצמנו ללא מערכת קשר קווי! בלב 

כבד דיווחתי על הבעיה למפקד האוגדה, והוא – בהמשך להחלטתו על ִדממת אלחוט – 

יצא לסיורים אינטנסיביים אצל הכוחות, וכך שמר על רציפות השליטה.
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עם הקמת מערכת הָרָד"ט האוגדתית ופריסת הִמפקדות והָצָק"א במקומן, התאפשר 

קשר ָרָד"ט בין הַחָּפ"קים החטיבתיים לִמפקדת האוגדה, אלא שהקשר הקווי עם המוצבים 

הגדודיים, הפלוגתיים והמחלקתיים היה מנותק לחלוטין! הזעקנו )כמעט בכוח( את אנשי 

"בזק" לרמה"ג, ובתוך ארבעה ימי עבודה מאומצת הצלחנו לשקם את מערכת הקשר 

הקווי בצפון רמה"ג. עם השלמת התיקונים דיווחתי למפקד האוגדה וממש נשמנו לרווחה.

נתגלתה בעיה בעורק הָרָד"ט מהָצָק"א לִמפקדת הפיקוד. העורק הוקם ברמת הרדיו, 

אבל הניתובים פנימה אל תוך הָחָמ"לים השונים בִמפקדת הפיקוד – לא פעלו, כך גם הקשר 

בין ִמרכזת ה־SB האוגדתית לפיקודית, וכך גם עורק הָּכ"ס. התברר שמהחלטה שהתקבלה 

בָּפָצ"ן, שלפיה "אין סיכוי למלחמה בקרוב" – נוקו כל לוחות התקשורת לקראת חיבור 

יותר מסודר ותקין. לאחר כמה ימים חּוַוט ָּפָק"ל האפיקים שלנו על לוחות התקשורת 

בפיקוד, וקיבלנו קשר לָחָמ"לים ולמערכות ִמפקדת הפיקוד.

לסיום, ניתן לומר שכל מה שיכול היה שלא לעבוד – לא עבד. לשמחתי, שיקמנו את 

כל המערכות בתוך ימים אחדים, והכול בא על מקומו בשלום מבחינתי.

אינני מפרט כאן מערכות קשר כי האוגדה הפעילה מערכת מלאה ותקנית של ִרשתות 

רדיו )בִדממת אלחוט מוחלטת(, מערכת ָרָד"ט מוצפנת תקנית ומערכות קשר אוגדתיות 

מלאות כולל ָּכ"ס ו־SB. ימי המערכה בלבנון עברו על אוגדה 49 בניהול ִשגרת קו וכוננות 

מפני אפשרות שהסורים יתקפו גם ברמה"ג. במהלך המלחמה הוטל על האוגדה לתכנן 

פריצה ללבנון כדי לסייע לכוחות שלחמו בגזרה המזרחית בלבנון. גדוד הקשר ביצע את 

כל ההכנות הנדרשות, כולל קביעת מיקומי ִמפקדות ועריכת מערכות הקשר בהתאם. 

בסופו של דבר, התוכנית לא מומשה.

הערה חשובה – אומנם אוגדת "געש" היא שהייתה אמורה לתּפוס את דרום רמה"ג 

בתוכניות האופרטיביות, אבל אוגדה 131 קיבלה הנחיה ִמבצעית להתכונן לאפשרות הזו. 

שתי האוגדות, וכן ִמפקדת הַגיס )אל"ם אבנר שחק ק' הקשר( נתקלו באותן בעיות קשר 

בהגיען לפריסת כוחות ברמה"ג.

לאחר סיום המלחמה מינה הַקשָר"ר ָוָח"ק בראשותו של סא"ל רפי סימן־טוב. תפקידו 

היה לחקור את הכשלים במערכות הקשר ברמה"ג עם פרוץ המלחמה ולהפיק לקחים. אוגדה 

49 נפרסה בצורה מלאה במבנה ִמפקדות חדשני והצליחה להראות באורים ובתומים שכל 

ההכנות והבדיקות הדרושות נעשו כראוי ושהופתענו לחלוטין מהנסיבות והתקלות שבהן 

נתקלנו עם פרוץ המלחמה כפי שהוסבר לעיל. כן הצלחנו להתגבר על כל הכשלים בתוך 

ימים אחדים. צוות גדול של מפקדים, אנשי מטה ואנשי קשר בשירות הסדיר והמילואים 

עבדו שנים כדי להכין את אוגדה 49 ליום פקודה. הרבה חידושים ושינויים שבוצעו בה 

הונחלו אח"כ לכל הצבא. אני מקווה שהמסמך מאיר פינה די לא מדוברת ומוזכרת בלקחי 

מלחמת ֶשֶל"ג, שבה נפרסו והופעלו מערכות קשר מלאות של ַגיס ושלוש אוגדות ברמה"ג!
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הפעלת מערכות לוחמה אלקטרונית במלחמת ֶשֶל"ג

כללי
על הפעלת מערכות הלוחמה האלקטרונית )ל"א( במלחמת שלום הגליל כתב אל"ם 

אהוד בן־דור כלהלן.

במלחמת שלום הגליל )ֶשֶל"ג( הופעלו מערכות ל"א בהצלחה מרובה וגרמו נזקים כבדים 

לאויב. המלחמה הייתה ציון דרך חשוב ביותר בהתפתחות ֶמרכז הל"א, והיא באה אחרי 

תקופה של הטמעת יחידות צה"ל ואימונן בכל הנוגע להפעלת מערכות קשר ולשליטה 

באווירת ל"א של האויב. המלחמה הגּבירה מאוד את מודעות הל"א ואת הָנָל"א לאחר 

תקופה שהיה נושא זה אפוף חשאיות רבה ומודעות מועטה ביחידות צה"ל. מפקדי צה"ל 

הבינו את יכולתו של מערך הל"א לשמש מערכת נשק מסייעת בשדה הקרב.

מלחמת ֶשֶל"ג תפסה את ֶמרכז הל"א מוכן עם כוחות סדירים שהיו פרוסים בצפון, 

בפיקודו של סא"ל משה )"שפי"( שפירא, סגן מפקד המרכז.

להלן עדותו של סגן בן ציון )"בנצי"( יוסלזון:

ב־6 ביוני 1982 גויסתי לשירות חירום בתפקידי – קצין ניתוב משימות במרכז בקרת ָת"ג 

בגדוד ל"א. ביום רביעי, ב־9 בו, פקדו עלינו להכין כך וכך ַמשדרי ל"א למשימה מיוחדת, 

לפי רשימת תדרים ורשתות שנקבעו מראש. ככל הזכור לי, בשעה היעודה הגיעה פקודת 

הפעלה מיידית שהייתה מתוזמנת עם כל הגורמים הרלוונטיים בצה"ל, מקצועיים וִמבצעיים 

כאחד. על ִמבצע "ערצב 19" – השמדת טילי הָטָק"א הסוריים במלחמת ֶשֶל"ג כתוב בספרו 
של מּוסַטַפא ַטאַלס:421

ב־9 ליוני בשעה 14:00 החלה ההתקפה האווירית על סוללות הטילים. התגלו מבנים 

רבים של מטוסי אויב... ובו־זמנית הפעיל האויב חסימה אלקטרונית על כל אמצעי הגילוי, 

ההתרעה והבקרה... בפעולה חשובה זו של שיבוש המערכות האלקטרוניות השתתפו 

מטוסי "ּבֹוִאינג 707" שהפעילו בשיתוף עם התחנה בחרמון חסימה אלחוטית ומכ"ם 

אקטיבית; מטוסי התרעה "הֹוֵקאיי"; ומטוסי "סַקייהֹוק" שהפעילו חסימה אקטיבית 

ופסיבית. ָמָל"טים השתתפו אף הם במשימות הטעיה, חסימה והעברת מידע לִמפקדות, 

וכן "משכו" ֲאליהם את מטח הטילים נגד מטוסים הראשי. כאשר הושלמו ההכנות שוגרו 

הפלישה הישראלית ללבנון, הוצאת "מערכות", 1988, 189. שר ההגנה הסורי ב־1982. הוא שימש   421

בתפקיד הָרַמטָּכ"ל ושר ההגנה הסורי שנים הרבה; מוסלמי סוני, יליד 1932. אסד מינה את מּוסַטַפא 

ַטאַלס לָרַמטָּכ"ל ב־1968 וב־1972 לשר ההגנה.
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ממרחק רב )מעל 35 ק"מ( טילי אוויר־קרקע; הופעלה ארטילריה ארוכת טווח... ונורו טילי 

קרקע־קרקע מסוג "זאב" על סוללות הטילים שבֵּבַקַאע... 15 דקות אחרי כן, חדר כוח 

התקיפה העיקרי... עד שעה 14:35... ואז הופעלו מטוסי סיור וצילום לבחון את תוצאות 

התקיפה; ובשעה 15:45 הונחתה המהלומה השנייה שלוותה שוב בחסימה אלקטרונית...

במהלך הפעילות האווירית התחוללו קרבות אוויר בין מטוסים סוריים לישראליים. 

במהלך קרבות אלו אבדו לאויב מספר גדול של מטוסים, ואילו לסורים הופלו כמה מטוסים.

מטוס ל"א ועליו הקדשה לאורי ורד בהוקרה על שיתוף הפעולה בִמבצע ֶשֶל"ג.
המקור: מהאוסף הפרטי של אורי ורד.

את הדברים להלן כתב אל"ם אורי ורד שהיה במלחמת ֶשֶל"ג ראש זירת הל"א בִמצֵּפ"ַע:

תפקידי במלחמת שלום הגליל היה ראש זירת הל"א בִמצֵּפ"ַע, ופעלתי לפי הנחיות בזמן 

אמת של מפקד התא, ראש ענף הל"א בִמבצעי חה"א, סא"ל אליהו יצחקי, איזו סוללת 

ָטָק"א לחסום בכל עת. על כך קיבלתי ממנו תעודת הוקרה עם צילום המטוס.

כיבוש הר הלבנון

הצורך לכבוש את הר הלבנון422 הוצג לאלוף הפיקוד, אמיר דרורי באישור התוכניות 

הפיקודיות לִמבצע, מטעם מפקד ֶמרכז הל"א, אל"ם אהוד בן־דור. אלוף הפיקוד ביקש 

הר הלבנון הוא רכס ההרים המרכזי והגבוה בלבנון; הוא מתפרס לאורך 160 ק"מ במרכז לבנון   422

ומקביל לים התיכון. פסגתו מגיעה עד לגובה של 3,088 מטרים מעל גובה פני הים.
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לדעת מה התוכנית להפעלת הל"א כאשר יתקדמו כוחותינו לכיוון צפון אל כביש ביירות-

דמשק. ולכן היה ֶהמשך פעילות הל"א כרוך בפריסת אמצעי ל"א על ההר. אלוף הפיקוד 

אישר את בקשת מפקד ֶמרכז הל"א. את הר הלבנון כבשו כוחות ִחי"ר, וכוחות הל"א 

נפרסו על ההר וִאפשרו להפעיל ברציפות חסימות עד סיום המלחמה.

פלוגת ל"א בהר הלבנון, יולי 1982
על פלוגת ל"א בהר הלבנון כתב סגן )לימים סא"ל בֶמרכז הל"א( אליעזר גלר להלן.

במלחמת ֶשֶל"ג הייתי מ"פ פלוגה י שהייתה פלוגת מילואים אורגנית בגדוד הל"א של פיקוד 

המרכז. ֶלקח מלקחי מלחמת יום הכיפורים היה לבצע הכנות ואימונים במהלך השנים 

כדי להיערך למצב שבו תקרא לך ִמפקדת היחידה למלא משימות בחירום בעיקר. בפרוץ 

מלחמת שלום הגליל פנתה ִמפקדת הפלוגה למפקד המרכז, אל"ם אהוד בן־דור וביקשה 

ממנו להשתלב ולסייע במאמץ המלחמתי. מלחמת שלום הגליל תחילתה הייתה בנויה 

על כוח סדיר בעיקר ועל כוחות מילואים של הגדוד הצפוני. "תחנונינו" לפני אהוד סייעו, 

ולאחר חודש הגיעה שיחת הטלפון אל מפקדי הפלוגה להיערך כפלוגת מילואים ראשונה 

שתגיע ללבנון ותחליף כוח שפרס בזמן הלחימה.

לקראת יציאתנו ללבנון צירפנו מכתב אישי לכל צווי המילואים, ואלה יצאו בדואר 

לכל המפקדים והקצינים של הפלוגה. ביקשנו להתייצב ביום המבוקש כדי לרכז מאמץ. 

ההיענות לקריאה הייתה מושלמת, כמסורת הפלוגה. ביום ההתייצבות הגענו למחסן 

החירום של היחידה והתחלנו להיערך ִמנהלית וִמבצעית. טכנֵאי הפלוגה ומפקדי הצוותים 

בסיוע האלחוטנים, הנהגים ואנשי התחזוקה – בדקו את כלי החסימה היטב כדי לוודא 

שנצא בציוד תקין.

ראויים לציון מסירותם של סמל מיכאל פוסטבסקי – טכנאי; סמל ישראל נחליאל – 

טכנאי; סמל צבי ננר, סמ"ר צבי לשץ – טכנאי; סגן אמנון לנגזם – סמ"פ; רס"ר יוסי 

ציון – רס"פ; רב"ט דוד אליהו – אלחוטן; רב"ט יורם גולדנברג – אלחוטן; סמל משה 

שמאי – אלחוטן; והנהגים: רב"ט מוסא פרווה, רב"ט סרפרז, רב"ט ציון בנישתי, רב"ט 

מימון טרית ושאר החבורה שפעלה בהכנות ליציאה.

בערב ערכנו קבוצת פקודות ותדריך לכל חיילי הפלוגה על המשימה החשובה שהוטלה 

עלינו, ונשארנו כולנו ללון בַבַה"ד ל"א בצריפין. התכנון היה שנגיע לשער ַפאטַמה )שער 

"הגדר הטובה"( במטולה, ושם ימתין לנו אורי דותן )סגן ַמלַא"ּפ צפון( ויוביל אותנו למקום.

יצאנו בחמש בבוקר לדרכנו לאחר תדרוך נוסף לגבי התנהגות ִמבצעית לאורך הנסיעה 

של מאות קילומטרים, ובמיוחד הודגשה הנסיעה בלבנון. התכנון היה שנגיע בשעת 

הדמדומים ליעד, ואכן לאחר נסיעה שארכה כ־12 שעות חצינו את הגבול והגענו מצפון 
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והתחלנו לטפס אל מרום ההר. הגענו לאתר הפריסה של הכוחות שהיינו אמורים להחליף, 

והם קיבלו את פנינו. החברים במקום כבר שהו שבועות אחדים מתחילת המלחמה, והם 

היו מאושרים שאכן הגענו להחליפם. לאחר תדרוך קצר נכנסנו למחפורות, וביצענו הקמה 

ופריסה מהירה של הפלוגה כדי להיות מוכנים מבחינה ִמבצעית.

בפועל היינו פלוגת הלוחמה האלקטרונית האורגנית הראשונה שפרסה בהר, וחשנו 

שהגענו עם כוח ממשי לסייע לחברים שפרסו ממערב לנו בַעאֵליי, בפאתי ביירות באזור 

הווילות )כוח שנפרס בפיקוד אבי אגאג׳אני, אלי קשק ואליעזר מזרחי(. במהלך שהותנו 

במקום השתתפנו בכמה ימי קרב בגזרה המזרחית, וסייענו גם בהפעלות מול ביירות 

במצור על כוחות המחבלים בה. מפקד היחידה אל"ם אהוד בן־דור שהה בפיקוד הצפון אך 

לא חסך מזמנו. ואחת לכמה ימים הגיע לבקרנו ולבדוק את מוכנותנו הִמבצעית במקום. 

בזמן שהותנו הייתה הִגזרה )הגזרה המזרחית( יחסית שקטה, אולם היינו בכוננות מלאה 

לענות על צורכי פיקוד הצפון וחיל האוויר בסיוע מיידי בנושא הלוחמה האלקטרונית. 

לאחר שהייה ופעילות של 35 יום בשטח החליפה אותנו פלוגה ה בפיקודו של יריב גפני. 

היא תפסה פיקוד על האמצעים ועל הפעלתם. כולנו חבורה מלוכדת חזרנו הביתה בשלום.

פלוגה י׳ במלוא הדרה – הר הלבנון – יולי 1982
המקור: מהאוסף הפרטי של אליעזר גלר, מפקד הפלוגה.
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נטרול ִמטעני צד בדרום לבנון
כאשר פעלו כוחותינו בצירי התנועה בדרום לבנון לאחר סיום הכיבוש והגיעו לכביש 

ביירות-דמשק, החלו המחבלים להפעיל מטעני צד בצירי התנועה של כוחותינו. האיום 

הזה הלך וגבר עד שהגיע לשיאו בסמוך לנסיגה הראשונה לקו נהר הַאוַואִלי. להלן 

סיפורו של אל"ם אהוד בן־דור:

זומנתי לדיון בראשות שר הביטחון, משה ארנס. השתתפו בדיון הָרַמטָּכ"ל, רב־אלוף 

משה לוי, תא"ל יוסי בן חנן, ראש מֹו"ּפ דאז ועוד. נשאלתי אם אוכל למנוע את הפעלת 

המטענים באמצעות מערכת ל"א? הייתה דאגה רבה, עקב החשש לנפגעים הרבים שיגּבה 

איום זה. לדיון אצל שר הביטחון זימנתי את מנכ"ל "תדיראן"־ציוד הקשר ואת ַמנַּכ"ל 

"ֶאלִיׂשָרא" באותה עת. במהלך הדיון אושר לבקשתי תקציב של שני מיליוני דולר, ולאחר 

שהובטח המימון החלה חברת "תדיראן"־קשר לעבוד יומם ולילה, ובתוך עשרה ימים היו 

בידנו כמה מכשירים מוכנים לפעולתם הִמבצעית. על כל הפעילות הזאת היה מופקד הענף 

הטכני של ֶמרכז הל"א בפיקודו של סא"ל דודו איזאק.

פעילות כוח הל"א ב"ַעאֵליי" ביולי 1982
על פעילות כוח הל"א ב"ַעאֵליי" ביולי 1982 כתב סגן )לימים סא"ל( אבי אגאג׳אני.

כללי

היישוב "ַעאֵליי" מאוכלס בעיקר בתושבים דרוזים, והוא נמצא על הר הלבנון בגובה 

של כ־900 מטר מעל פני הים ומשקיף על ביירות מהצד הדרומי־מזרחי. בגלל גובהו של 

היישוב היה מזג האוויר נעים יחסית בקיץ ונוף מרהיב עין נשקף ממנו. יש בו בתי נופש 

יּוקרתיים בבעלות תושבים ממדינות המפרץ הפרסי וערב הסעודית. במלחמת לבנון 

הראשונה התמקם ַחָּפ"ק במבנה גדול בראש ההר בַעאֵליי, ובצמוד אליו היה ָתַק"ש של 

יחידתנו )ֶמרכז הל"א(. עיקר כוח האדם שלנו שהה עם כוח הַמשדרים במבנה מרשים של 

מיליונר סעודי ששימש עבורו בית נופש בקיץ )כמובן בקיץ 1982 הוא לא היה שם(. שמר 

על המבנה גנן מקומי שהתגורר עם משפחתו בבית קטן בחצר בית הקיץ הגדול שהיה בנוי 

עם עשרות חדרים וחדר אוכל, חדר שבו לנו ואכלו החיילים.

פעילות כוח הל"א ב"ַעאֵליי"

ביולי 1982 החליף כוח הל"א בפיקודו של סגן רונן בנצלוביץ ושלי את הצוות שהיה במקום. 

באותה עת צר צה"ל על ביירות כי בה התרכזו ַיאֶסר ַעַרַפאת וכוחותיו. יום־יום היו הפגזות 

מתמשכות של צה"ל על מוקדי הכוחות של הפלסטינים. מיקום כוח הל"א על הר בגובה 
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של כ־900 מטר הועיל רבות ליעילות החסימה של הכוחות הפלסטינים שהיו באזור ביירות 

בגובה פני הים. אנו סייענו במהלך החודש השלם שהיינו ב"ַעאֵליי".

הרשתות הנחסמות

במהלך המצור על כוחות הפלסטינים בביירות לא הייתה פעילות תעבורה רלוונטית רבה 

עבורנו, שכן לא בוצעו מהלכי, תמרון והיינו משולבים בָסַד"ּכ.

ברצוני לציין את סא"ל משה שפירא )"שפי"( שביקר אחת לשבוע במקומנו כדי לעמוד 

על מצב הכוח ועל פעילותנו. היכרותי עם סא"ל שפי החלה כאשר היה מפקד קורס קציני 

ִחי"ק בַבַה"ד 7. במהלך יוני ביקרתי ביחידה פגשתי את שפי, וביקשתי ממנו להתגייס 

למילואים כדי לסייע במאמץ של הל"א בלחימה.

גדוד הל"א במלחמת ֶשֶל"ג וֶמרכז הל"א
על גדוד הל"א במלחמת ֶשֶל"ג סיפר להלן מפקד גדוד הל"א הארצי, סא"ל רון פאר.

"הגדוד" בשפת אנשי ֶמרכז הל"א הוא מיוחד ושונה משאר היחידות במגוון התפקידים 

המשימות והאחריות. התמניתי לתפקיד המג"ד בִשלהי 1981 בדרגת רס"ן, לאחר ששימשתי 

בתפקיד ק' קשר ביחידות לוחמות. חשוב מזה שהייתה לי היכרות טובה עם מערך הל"א 

כמ"פ טכני בגדוד זה, בפיקודו של סא"ל מורטוב יגאל. לקראת תחילת תפקידי כמג"ד 

נועדתי עם הַקשָר"ר דאז תא"ל צבי אמיד ועם מפקד הֶמרכז אל"ם אהוד בן־דור. האחרון 

ציין לפני הַקשָר"ר שבגדוד יש אנשים מצוינים ואיכותיים, אך יש מחסור בכוח אדם, 

בציוד, באימונים וכן הלאה. הוסיף ואמר שהמשימה לפניי מורכבת ואחראית להכנת 

הגדוד למלחמה, ושלא אחשוב לרגע שמאחר שהוא יודע על החוסרים ועל המחסור בגדוד, 

ישמש הדבר לי כתירוץ... ובאפשרותי לוותר על התפקיד עכשיו.

לא עשיתי זאת ואני שמח על כך. ניתנה לי הזכות כחלק מֶמרכז הל"א להכין ולהוביל את 

הגדוד ברגיעה ובחירום, להשתתף במלחמת ֶשֶל"ג ולתחזק את יחידות המרכז תחזוקתית 

וִמבצעית. במרכז הל"א הגדוד היה אחראי לכשירות ולתפעול עניינים אלו: ִמתקני לוחמה 

אלקטרונית; מטוסי ל"א; ציוד נייד נוסף; השתתפות בתרגילים צה"ליים מרמת חטיבה 

כביום ל"א אויב; אימון מפעילים וטכנאים במילואים; מחְסני החירום ואמצעי ל"א 

של גדודי ל"א פיקודיים והשלמות לגדוד הארצי עצמו; סיוע לוגיסטי לכל יחידות ֶמרכז 

הל"א ברגיעה ובחירום.

בצוות הפיקוד של הגדוד היו אנשים אלו: הסמג"ד, רס"ן שוקי רוזן, שפעל ללא לאות, 

ויחד פעלנו כצוות לעניין, שסייע רבות בפעילות הגדוד ברגיעה ובהכנות לחירום; וכן – 

רס"ן שאול קולמן המ"פ הטכני; סרן יצחק צפריר – קמב"ץ )ומ"פ(; סגן יוסי בן צבי – 

היעיל;  ק' החימוש  ותארי –  יחיאל  )ראו בהמשך(; סרן  קצין השלישות המוכשר 
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רס"ר איתן דהרי – ע' קח"ש; רס"ן אלברט אלמסלי – מ"פ הִמפקדה המקצוען; וכמובן 

רס"ר אברהם אשכנזי שהיה רס"ר המטבח המוכשר מאין־כמוהו שיצא לו מוניטין בכל 

רחבי החיל לאירוח אירועי ַחִיל; רס"ר רפי זוארץ – מפקד אגד הָיָמ"חים; רס"ן מוטי 

דוידוביץ הַקָצ"ק ורס"ר מישל אוקנין רס"ר הגדוד; כן ייזכרו לטוב רס"ר קלוד אוחנונה, 

מפקד ימ"ח גדוד דרומי )שהגיע פצוע ובגבס לאחר תאונת דרכים קשה(,רס"ר מעוז זאב 

מפקד ימ"ח גדוד צפוני, רס"ר משה רצאבי באפסנאות ורס"ר ברוך לוי ברישום.

למעלה מזה, נמצא בחצר הגדוד ַּבַה"ד של ֶמרכז הל"א בפיקודו של סרן יואל בר־גיל 

עם רס"ר אלי קשק ורס"ל ג'ימי גמליאל. הגדרנו מטרות לגדוד, ועד לתחילת מאי 1982 

עסקנו בהכשרות ובאימונים וטיפלנו בציוד ובאנשים, תוך כוונה וידיעה שעלינו להיות 

מוכנים לכל קריאה. המצב לא היה שפיר הן מבחינה ארגונית והן מבחינת הציוד.

עם כל זה, האנשים הטכניים הן בחימוש )רכבים ישנים ובעייתים( והן בציוד הייעודי 

חוללו נפלאות כדי לתחזק ולהפעיל את הציוד לפני כל יציאה לתרגיל או אימון. חששנו 

שהציוד לא יחזיק מעמד, ואכן כך קרה פעמים הרבה. שבועות מספר לפני מלחמת שלום 

הגליל ביוני 1982 הרגשתי שאין אנחנו מוכנים די הצורך ִמבצעית וארגונית, והחלפתי את 

ַקמַּב"ץ הגדוד. מיניתי את סגן יוסי בן צבי, ק' השלישות כדי שימלא גם את תפקיד הַקמָּב"ץ.

הנחיות ִמפקדת הגדוד החלו להתבצע, תוך גילוי מנהיגות ו"ראש גדול". ביום שבת 

בבוקר, 5 ביוני 1982, התקבלה הפקודה לגייס אנשי מילואים של גדוד מילואים 1 בפיקודו 

של המג"ד סא"ל שחר שלום, וכן – את כל אנשי המילואים של הגדוד הסדיר, אנשי "אבן 

שיש", ֶמרכזי השידור והַחָּב"קים. הוזעק כל הגדוד הסדיר שלא היה בבסיס בכוננות. 

שחר המג"ד עלה מייד לפיקוד הצפון לעמדת הַמלַא"ּפ, וצוות החילוץ בפיקודו של רס"ן 

אורי דותן הגיע לקראת שעות הצוהריים. כל הגיוס, הקליטה וההצטיידות היו באחריות 

ובביצוע של הצוות הסדיר שלנו.

בד בבד נשלחו החיילים הסדירים לתגבר עם תום הביקורת, התדריך והפקודה לנסיעה. 

פנה אליי הטכנאי הבכיר בסדיר, רס"ל ביטון, שהוא חרדי ושאל אותי: "האם זה אמיתי או 

תרגיל?" כשעניתי לו שזה אמיתי מאוד, ואנחנו באמת לקראת מלחמה. אף שעדיין הייתה 

שבת בצוהריים, אמר רס"ל ביטון: "כן המפקד" ועלה על הרכב ונסע. ֵמֵעבר להצטיינותו 

ולמקצוענותו הוכיח לי רס"ל ביטון שהוא חייל מעולה. ואכן התוצאות בשטח הוכיחו 

זאת בעליל, ואני רק ֵמֵצר שכשלתי בניסיונותיי להחתימו לצבא הקבע לאחר המלחמה.

המחסנים בגדוד היו מאורגנים בהתאם למסגרות ולשיבוץ הקרבי. אך כדי לייעל 

ולהחיש את ההכנות, הקמנו מחסן ציוד אישי זמני מרכזי, ובו כל חייל ללא תלות בשיוכו 

המסגרתי הצטייד בציוד אישי ובנשק. על הכלים החתמנו אלחוטנים וטכנאים סדירים, 

שהחלו לערוך ביקורת על הכלים ובהכנתם ליציאה, כולל השלמת ציוד, במידת האפשר. 
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נוסף על כך, סייעו לנו, לי ולסמג"ד היעיל רס"ן שוקי רוזן, סרן יואל בר־גיל, מפקד הַּבַה"ד, 

ורס"ר אלי קשק, כולל ביצוע פריסות ומודולים.

על גיוס המילואים של כוחות הל"א ניצח ק' השלישות הגדודי יוסי בן צבי. הוא 

הסתייע בצוות השלישות של הֶמרכז וחבש שני כובעים כי בו־בזמן מילא גם את תפקיד 

ַקמָּב"ץ הגדוד לעילא ולעילא. כדי לעמוד בלוחות הזמנים הנדרשים בנוהל הקרב המתגלגל, 

ולאחר שהתייעצתי עם רס"ן אורי דותן שהיה סמג"ד מפקד המרכז, החלטתי לפי קצב 

הגיוס לאייש כלים ומסגרת פלוגתית על בסיס החיילים הסדירים שכבר חתמו על הכלים 

ולהוסיף אנשי מילואים הַמגיעים, ולשבצם בכלים המוכנים ליציאה. כבר בשעות אחה"צ 

המוקדמות הוצאנו פלוגה ראשונה לכיוון הצפון שהייתה אמורה להצטרף לכלים הסדירים 

שכבר הגיעו לצפון. צוותי "אבן שיש" בפיקודו של סרן שלמה ברלינר הצטיידו והועברו 

מייד לטייסת. שני מטוסים כבר הותקנו על ידי החיילים הסדירים. צוותי ֶמרכזי השידור, 

שהיו מאוישים על בסיס כוח האדם הסדיר, תוגברו בצוותי המילואים. וכן – הַחָּב"קים 

וָחָמ"ל "גור" בפיקודו של רס"ן )לימים אל"ם( אבי פתיר, הגדוד הפעיל את כוחותיו 

האורגנים למתן מענה לצורכי הִמבצע לכל הכוחות שפרסו בצפון.

בשלב מסוים צורף סרן יואל בר־גיל לפלוגה עקב עומס הפעילויות. בעת ההכנות 

המקדימות וההתארגנות לחירום העברנו את כל ההצטיידות שלא הייתה מוכנה ִמבצעית. 

גולת הכותרת של המרכז וגדוד הל"א הייתה ב־9 ביוני בסיוע לחיל האוויר זכינו כחלק 

מֶמרכז הל"א להערכה רבה של גורמי הפיקוד בחה"א. פעלנו להנחית ָרַק"ש "יריב" 

בפיקודו של סגן מאיר זורע על הר הלבנון, שהיה הרגל על הקרקע עד להגעת פלוגת הל"א 

האורגנית של גדוד ל"א נוסף.

אנו היינו הראשונים שהגענו להר. ההר שימש אתר מרכזי אסטרטגי למערכות הקשר, 

לגורמי המודיעין ולחה"א כדי להמשיך את הפעילות עד שיגיעו כוחותינו לכביש ביירות-

דמשק. נוסף על הפעילות הִמבצעית של גדוד ל"א, סייענו לוגיסטית במהלך הלחימה 

לפעילות כל כוחות ֶמרכז הל"א בלבנון. הסמג"ד שוקי רוזן ואני עם קציני המטה של הגדוד 

ערכנו ִסבבי ביקורת וסיוע. זכור לי במיוחד הובלת ָרָק"שי חסימה שנַתנו לדוד ניצן, ַקָל"א 

של אוגדת "האש" בראש הנקרה.

בתום הלחימה עברה הפעילות בצפון לאחריותו המלאה של גדוד הל"א, וסא"ל משה 

שפירא שהיה סגן מפקד המרכז, עלה לשמש ַמלַא"ּפ. לאחר שבועות מספר החליפֹו רס"ן 

שוקי רוזן, הסמג"ד שלי. גדוד הל"א, שהיה לי הכבוד לפקד עליו במרכז הל"א בפיקודו 

של אל"ם אהוד בן־דור, ביצע משימותיו בהצלחה, ושיאן היה במלחמת שלום הגליל.

מכתב הערכה מאל"ם אביעם סלע, רמ"ח הִמבצעים בחה"א בזמן המלחמה, 

על שיתוף הפעולה בין גדוד הל"א לחה"א.
המקור: מהאוסף הפרטי של אהוד בן־דור.
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שיתוף פעולה בין ֶמרכז הל"א ליחידת האיסוף המרכזית של ָאָמ"ן במלחמת ֶשֶל"ג

נוסף על כך, סייעו לנו, לי ולסמג"ד היעיל רס"ן שוקי רוזן, סרן יואל בר־גיל, מפקד הַּבַה"ד, 

ורס"ר אלי קשק, כולל ביצוע פריסות ומודולים.

על גיוס המילואים של כוחות הל"א ניצח ק' השלישות הגדודי יוסי בן צבי. הוא 

הסתייע בצוות השלישות של הֶמרכז וחבש שני כובעים כי בו־בזמן מילא גם את תפקיד 

ַקמָּב"ץ הגדוד לעילא ולעילא. כדי לעמוד בלוחות הזמנים הנדרשים בנוהל הקרב המתגלגל, 

ולאחר שהתייעצתי עם רס"ן אורי דותן שהיה סמג"ד מפקד המרכז, החלטתי לפי קצב 

הגיוס לאייש כלים ומסגרת פלוגתית על בסיס החיילים הסדירים שכבר חתמו על הכלים 

ולהוסיף אנשי מילואים הַמגיעים, ולשבצם בכלים המוכנים ליציאה. כבר בשעות אחה"צ 

המוקדמות הוצאנו פלוגה ראשונה לכיוון הצפון שהייתה אמורה להצטרף לכלים הסדירים 

שכבר הגיעו לצפון. צוותי "אבן שיש" בפיקודו של סרן שלמה ברלינר הצטיידו והועברו 

מייד לטייסת. שני מטוסים כבר הותקנו על ידי החיילים הסדירים. צוותי ֶמרכזי השידור, 

שהיו מאוישים על בסיס כוח האדם הסדיר, תוגברו בצוותי המילואים. וכן – הַחָּב"קים 

וָחָמ"ל "גור" בפיקודו של רס"ן )לימים אל"ם( אבי פתיר, הגדוד הפעיל את כוחותיו 

האורגנים למתן מענה לצורכי הִמבצע לכל הכוחות שפרסו בצפון.

בשלב מסוים צורף סרן יואל בר־גיל לפלוגה עקב עומס הפעילויות. בעת ההכנות 

המקדימות וההתארגנות לחירום העברנו את כל ההצטיידות שלא הייתה מוכנה ִמבצעית. 

גולת הכותרת של המרכז וגדוד הל"א הייתה ב־9 ביוני בסיוע לחיל האוויר זכינו כחלק 

מֶמרכז הל"א להערכה רבה של גורמי הפיקוד בחה"א. פעלנו להנחית ָרַק"ש "יריב" 

בפיקודו של סגן מאיר זורע על הר הלבנון, שהיה הרגל על הקרקע עד להגעת פלוגת הל"א 

האורגנית של גדוד ל"א נוסף.

אנו היינו הראשונים שהגענו להר. ההר שימש אתר מרכזי אסטרטגי למערכות הקשר, 

לגורמי המודיעין ולחה"א כדי להמשיך את הפעילות עד שיגיעו כוחותינו לכביש ביירות-

דמשק. נוסף על הפעילות הִמבצעית של גדוד ל"א, סייענו לוגיסטית במהלך הלחימה 

לפעילות כל כוחות ֶמרכז הל"א בלבנון. הסמג"ד שוקי רוזן ואני עם קציני המטה של הגדוד 

ערכנו ִסבבי ביקורת וסיוע. זכור לי במיוחד הובלת ָרָק"שי חסימה שנַתנו לדוד ניצן, ַקָל"א 

של אוגדת "האש" בראש הנקרה.

בתום הלחימה עברה הפעילות בצפון לאחריותו המלאה של גדוד הל"א, וסא"ל משה 

שפירא שהיה סגן מפקד המרכז, עלה לשמש ַמלַא"ּפ. לאחר שבועות מספר החליפֹו רס"ן 

שוקי רוזן, הסמג"ד שלי. גדוד הל"א, שהיה לי הכבוד לפקד עליו במרכז הל"א בפיקודו 

של אל"ם אהוד בן־דור, ביצע משימותיו בהצלחה, ושיאן היה במלחמת שלום הגליל.

מכתב הערכה מאל"ם אביעם סלע, רמ"ח הִמבצעים בחה"א בזמן המלחמה, 

על שיתוף הפעולה בין גדוד הל"א לחה"א.
המקור: מהאוסף הפרטי של אהוד בן־דור.
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מלחמת ֶשֶל"ג העמידה את הבעייתיות ואת הבדלי הגישה הבסיסיים בין ֶמרכז הל"א 

ליחידת האיסוף המרכזית בכל הקשור לשיתוף פעולה מודיעין־ל"א והפעלת שני הגורמים 

כמערכת אחת יעילה לכוחות הלוחמים. במהלך השנים שקדמו למלחמה גיבש המרכז 

תורת הפעלה שנועדה להציב את כוחות הל"א לרמת הפיקוד והאוגדה, בכפיפות ישירה 

לכוח המסתייע.

לצורך כך נפרס מערך קציני הל"א ברמת ִמפקדת הפיקוד והאוגדה, והועמדו לרשות 

חיילי המערך כלים לניהול ולהפעלה של פעילות הל"א בגזרתם. את המודיעין הדרוש 

סיפק מערך ההפעלה והקישור שנפרס סמוך לבסיסי היחידה. פעילות החסימה בוצעה 

רק ביוזמות מקומיות של קציני הל"א האוגדתיים למחוק ולכתוב: עם גורמים מקצועיים 

במרחב. במהלך הלחימה עבר שיתוף הפעולה לפסים "חלקים" יותר, בעיקר ברמת קציני 

ההפעלה בבסיסים. כמות המידע התקשורתי החלה לגדול, והחלטות להפעיל ל"א נעשו 

תוך שיקול משותף ובהתאם לדרישות קציני ההפעלה של הל"א שפעלו על סמך ההנחיות 

הִמבצעיות מִמפקדת הַמלַא"ּפ. המידע המלא בכל בסיס עמד לרשות קציני ההפעלה.

על מעורבות הָרַמטָּכ"ל רב־אלוף רפאל )"ָרפּול"( איתן בהפעלת מערכות הל"א בֶשֶל"ג 

סיפר להלן אל"ם אהוד בן־דור.

בַאחד הימים השקטים יחסית שוטטתי לתומי בשטח הָחָמ"לים בבסיס פיקוד הצפון. 

לפתע ניגש אליי הָרַמטָּכ"ל "ָרפּול" ואמר לי: "מר בן־דור, לך לָחָמ"ל הפיקוד, קח מסוק 

ותטוס לציר הֵּבַקאַע. עכשיו אני חוזר משם, ראיתי כמה כלי ל"א סוריים נטושים. טוס 

לשם ותדאג להפעילם נגד הסורים". יכולתי למחות ולומר לו שאינו מפקדי הישיר, אבל 

עם "ָרפּול" לא מתווכחים. האמת שהאתגר שהטיל עליי החמיא לי מאוד, ולא רציתי 

לאכזבו. בָחָמ"ל הפיקוד ישב האלוף אורי שמחוני, סגנו של אלוף הפיקוד באותה עת, והוא 

אמר לי כי הוא יודע על הנחיית הָרַמטָּכ"ל. ואכן הוקצה לי מסוק "סייפן", וטסנו עם סגן 

הַמלַא"ּפ, אורי דותן, ועוד חייל דובר רוסית במסוק כדי לאתר את כלי הל"א. טסנו דרך 

ָחָמ"ל הַגיס־הצפוני של האלוף אביגדור בן־גל, ושם ציינו לנו ע"ג מפה היכן הם הכלים.

למרבה המזל הצלחנו לנחות ליד הכלים. אלה היו כלי האזנה של הסורים, ובתוכם 

מצאתי כמה גופות של חיילים סורים, שנהרגו במהלך ההפצצות של כוחותינו. בגלל 

תקלה במסוק, שלא היה יכול להמריא, נאלצנו להישאר בשטח כמה שעות עד שהגיע 

מסוק מביירות והחזיר אותנו לָחָמ"ל הפיקוד. דיווחתי לָרַמטָּכ"ל שמדובר בכלי האזנה, 

והונחיתי להודיע למפקד יחידת האיסוף המרכזית של ָאָמ"ן שידאג להגיע לשטח ולהפעילם.
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מבעלי התפקידים בֶמרכז הל"א במלחמת ֶשֶל"ג:

מַפקד הֶמרכז – אל"ם אהוד בן־דור; ס' המפקד – סא"ל משה שפירא; ק' הֲאַג"ם רס"ן 

חיים; הַקָמ"ן – רס"ן אריק בר; המג"ד הסדיר – סא"ל רון פאר; הסמג"ד – רס"ן שוקי 

רוזן; מ"פ השירות הסדיר – סגן רון רגבים; ַמלַא"ּפ צפון – סא"ל שחר שלום; ס' ַמלַא"ּפ 

צפון – רס"ן אורי דותן; ַקמָּב"ץ וַמלַא"ּפ – סגן משה אברהם.

קציני הקישור במטכ"ל: סא"ל אורי ורד, סא"ל דודו איזאק, רס"ן אבי קליגמן.

קציני הקישור בבסיסי יחידת האיסוף המרכזית של ָאָמ"ן: רס"ן אריה גלר, סרן יוסי 

בוסל, סרן רמי עמית, סגן דרור רצון, סגן נועם מאיר, סרן דייגי אריה, סרן בנצי קורניצר.

פלוגות ל"א: סרן שמואל קדרון, סרן מוטי פולגר; מטוס הל"א: סרן שלמה ברלינר; 

מחלקת הל"א: סגן מאיר זורע, סגן סורין גנות.

ַקָל"ִאים: אוגדת "האש" – רס"ן דוד ניצן, אוגדת "סיני" – רס"ן אריק, אוגדת 

"געש" – סרן רחמים.

אל"ם אהוד בן־דור על סגנו במלחמת ֶשֶל"ג":

סא"ל משה שפירא )"שפי"( שירת בתפקיד סגן מפקד ֶמרכז הל"א במלחמת ֶשֶל"ג; 

קצין שדה מהמעלה הראשונה.

אירועים ממלחמת ֶשֶל"ג הקשורים בהפעלת ל"א טקטי
מחלקת ל"א טקטית – בפיקודו של סרן סורין גנות

סורין ניווט את כוח הל"א ליעד בהר הלבנון אף שבחלק מהצירים עדיין התנהלה 

לחימה, והגיע למקומו בזמן. מהר דב דרך שער ַפאטַמה )שער "הגדר הטובה"( ועד הר 

הלבנון היה ללא כוח אבטחה ועמד במשימה.

בציר החוף נצמדה המחלקה הטקטית עם מחלקה מיחידת האיסוף המרכזית לאוגדת 

הַקחָצ"ר, ובה קצין הל"א היה רס"ן דוד ניצן. עם האוגדה הגיע דודו עד לביירות, תוך 

מתן סיוע לכוחות הלוחמים בציר החוף ובביירות.

תפיסת ההפעלה של הל"א בדרג הטקטי, כמכלול אחד )ק' ל"א אוגדתי, מחלקות 

טקטיות, קישור לָאָמ"ן, תנועה עם הכוחות ותזמון( – הוכיחה את טיבה.

רס"ן דוד ניצן שהיה ַקָל"א של אוגדת "האש" וגם שימש בתפקיד ראש המיזם ב"תדיראן".

פלוגת ל"א טקטית – היא מיזם שאופיין ופותח עבור הכוחות הלוחמים בדרג האוגדה 

והַגיס. מערכת הפעלתה שונה. אני מוקיר ומעריך את הזכות ואת ההזדמנות שניתנו לי 

גם לתכנן וגם ליישם את המערכת הזו, לראות את שילובה במערך הִמבצעי בצה"ל ולסייע 

בביטחון מדינת ישראל.
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אנשים במערך הלוחמה האלקטרונית של ֶמרכז הל"א

אלה מַפקדי ֶמרכז הל"א:

1983-1981 – אל"ם אהוד בן־דור; פעילותו המרכזית – מלחמת ֶשֶל"ג 1982 והטמעת   •
נושא הל"א בצה"ל.

1985-1983 – אל"ם אלי ליאור; פעילותו המרכזית – מיסוד היחידה לפעילות בתוך   •
לבנון.

1987-1985 – אל"ם חזי לפיד; פעילותו המרכזית – תחילת הגעת מערכת ל"א   •
טקטית והפעלת מרכז האש.

1989-1987 – אל"ם אבי פתיר; פעילותו המרכזית – המשיך להפעיל את מערכת   •
ל"א טקטית מיסד ִמתקנים נייחים, כתב תֹו"ל ויצר ָשַת"ּפ עם גורמי ָאָמ"ן.

1991-1989 – אל"ם יוסי )"ג'ינג'י"( הורוביץ; פעילותו המרכזית – במלחמת   •
המפרץ בשנת 1991, וכן – קליטה והטמעה של מערכות "דוד המלך", כולל השגת 

תקציב להצטיידות.

אלה מפקדי גדוד "פסגות":

1982-1980 – סא"ל משה שפירא; עסק בהכנות לפעילות בלבנון ובִמבצעים שוטפים.  •
1983-1982 – סא"ל רון פאר; השתתף במלחמת ֶשֶל"ג ובפעילות בלבנון.  •

1984-1983 – סא"ל שוקי רוזן; היה בפעילות ִמבצעית בלבנון.  •
1987-1984 – סא"ל מאיר מיינר; עסק במערך הכשרת מילואים, בפעילויות בלבנון,   •

בכתיבת תֹו"ל ובֶמרכז האש.

1988-1987 – סא"ל שמואל יגן; השתתף באינתיפאדה ראשונה.  •
1990-1988 – סא"ל יוסי הורוביץ; קלט את מערכות ל"א טקטית והמשיך לכתוב   •

תֹו"ל ולהפעיל את ֶמרכז האש.

1992-1990 – סא"ל גבי ארד; השתתף במלחמת המפרץ 1991.  •

אלה היו הַמלַא"ּפים:

פיקוד הצפון – סא"ל שחר שלום במלחמת ֶשֶל"ג; אל"ם שוקי רוזן.  •
פיקוד הדרום – אל"ם גרשון גולן.  •
פיקוד המרכז – אל"ם מנדי עירד.  •
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אלה היו ראשי הענף טכני:

סא"ל )לימים אל"ם( אורי ורד; סא"ל דוד איזאק; סא"ל )לימים אל"ם( אבי פתיר;   •
סא"ל גד אורן; סא"ל מוטי לפיד.

אלה שימשו מפקדי גדודי הל"א במילואים:

סא"ל אורי דותן – גדוד צפון; סא"ל אליעזר גלר – גדוד מרכז; סא"ל רפי כהן,   •
סא"ל אמנון גפני – גדוד דרום.

ַּבַה"ד ל"א – רס"ן יואל בר־גיל.

הענף הטכני – סרן )לימים אל"ם( יהודה ארמוני; סרן )לימים סא"ל( מוטי לפיד; 

סגן )לימים סא"ל( אבי רהב; סרן )לימים סא"ל( רמי נוידרפר.
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הקשר״ר האחד־עשר – פוֳעלו, ִמפקדתו ואנשיה

 תא"ל בני מידן )מינסטר( היה הַקשָר"ר האחד־ָעָשֹר 

)מספטמבר 1986 עד מאי 1990(.
נולד בשנת 1944 בתל אביב והתגייס לצה"ל בשנת 1962.

מתפקידיו העיקריים: 
מ"פ תקשורת וסמג"ד קשר באוגדה 143 – בשנת 1967.  •

מג"ד הקשר ַּפקָמ"ז־ַמקָשַא"ּפ מרכז – 1975-1973, כולל   •
במלחמת יום הכיפורים.

השתתף בקורס מתקדם לקציני קשר בצבא ארה"ב בפורט גורדון בארה"ב )הראשון   •
מחיל הקשר שהשתתף בקורס( – 1976-1975.

ַמקָשַא"ּפ צפון – 1978-1976, כולל בִמבצע "ִליַטאִני".  •
עוזר הַקשָר"ר לֲאַג"ם־רמ"ח הֲאַג"ם – 1982-1980, כולל במלחמת שלום הגליל.  •

סגן הַקשָר"ר – 1986-1982.  •
הַקשָר"ר – מספטמבר 1986 עד מאי 1990.  •

לאחר שחרורו כיהן כמנהל כללי ויושב ראש במספר חברות תעשייתיות בקבוצת   •
"תדיראן".

השתתפותו במלחמות:
השתתף במלחמת ששת הימים – ָסַמ"ּפ תקשורת באוגדה 143; במלחמת יום הכיפורים – 

ַמקָשַא"ּפ מרכז; בִמבצע "ִליַטאִני" – ַמקָשַא"ּפ צפון; במלחמת שלום הגליל – רמ"ח 

הֲאַג"ם; באינתיפאדה הראשונה, בפעילות ארוכת טווח נגד יעדי טרור, כמו חיסול 

ַאּבּו ִג'ַהאד באפריל 1988 בתוניסיה – הַקשָר"ר.
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אירועים ומיזמים עיקריים בימיו:
לראשונה היה שימוש בָתַק"שי "אבן יקרה" בהקמת עורקי התקשורת מהר הלבנון   •

לכוחות.

פרצה האינתיפאדה הראשונה.  •
צה"ל נקט פעולה ארוכת טווח נגד יעדי טרור וחיסל את ַאּבּו ִג'ַהאד )באפריל 1988(   •

בתוניסיה.

מוסדה אחריות ִחי"ק לנושא הַמחשבים בצה"ל.  •
לראשונה הונח הרעיון לקשר המרחבי.  •

הוקם ָמצֹו"ב – ֶמרכז צופן וביטחון.  •
הוקם הַמתָנ"ץ – מרכז תקשורת נייחת צה"לית.  •

נרכשו מחלקות ל"א.  •
הופעלה מבצעית מערכת "אבן יקרה".  •

הוכנסו מערכות הצפנה למגוון אמצעי הקשר.  •
החלו הצעדים הראשונים בתחום התקשורת הלוויינית.  •
פותח מ"ק 624 לדרג המחלקתי והחלה ההצטיידות בו.  •

פותח מסלול ייעודי לַקשָר"גים.  •

אלה בעלי התפקידים העיקריים בָמַקשָר"ר בימיו:
סגן הַקשָר"ר – אל"ם שלום ארד )סטולרוב(, אל"ם שלמה וקס; רמ"ח הֲאַג"ם – אל"ם 

ליאור אלמגור, אל"ם אברהם )"אברשה"( בורשטין; רמ"ח מערכות הקשר – אל"ם 

דני רוזן, אל"ם משה אחירון; מפקד מרכז הל"א – אל"ם חזי לפיד, אל"ם אבי פתיר; 

מפקד הַמתָנ"ץ – אל"ם פנחס כץ, אל"ם שמיר שהרבני; רמ"ח הַמחשבים – אל"ם 

גיורא לייטרסדורף.
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ַמקָשַא"ּפים
בִמפקדת ָּפָצ"ן: אל"ם גרשון רוטשילד – 1986-1984; אל"ם )לימים תא"ל הַקשָר"ר( 

אביהו )״סאשה״( דיסטלמן – 1988-1986; אל"ם )לימים תא"ל כרח"ט המחשוב( 

נסים אלפיה423 – 1991-1988.

ִמפקדת ַּפקָמ"ז: אל"ם )לימים תא"ל כַקשָר"ר( הרצל הלאלי – 1989-1987.

ִמפקדת ָּפָד"ם: אל"ם יוסי אגיב 1989-1986; אל"ם שלום גרוסמן424 1991-1989.

נסים אלפיה – נולד בשנת 1952 בחיפה וההתגייס ב־1971. מתפקידיו העיקריים: קצין קורסים   423

בִביסָל"ש )1973-1972(; קשר"ג שריון כולל במלחמת יום הכיפורים )1974-1973(: סגן קשר"ח 

"בני אור" )1975-1974(; מ"פ הפעלה קשר באוגדת "הפלדה" )1976-1975(: קשר"ח "בני אור" 

)1977-1976(; סגן קשר"א 90 )979-1977(; סמג"ד קשר באוגדת "הפלדה" בשנים )1981-1979(: 

רמ"ד מבצעים במקשר"ר במלחמת של"ג )1982-1981(: מג"ד הקשר באוגדת "געש" )1985-1983(: 

רע"ן המבצעים במקשר"ר )1987-1985(: סגן מקשא"פ צפון )1988-1987(: מקשא"פ צפון במלחמת 

המפרץ )1991-1988(: סגן הקשר"ר )1996-1993(: רח"ט המחשוב )1999-1996(. השתחרר מצה"ל 

בשנת 1999 בדרגת תא"ל. במילואים – קצין תחקירים במלחמת לבנון השנייה )2006(.

שלום גרוסמן )2011-1951( – נולד בתל אביב והתגייס לצה"ל ב־1970. מתפקידיו העיקריים:   424

טכנאי קשר בגדוד שריון )1979-1971(; ַקשַר"ג "עוז" )1973-1972(; ַקמַּב"ץ קשר באוגדת "סיני" 

)1974-1973(; ַקשַר"ח "גולני" )1976-1974(; רע"ן הקשר בַבַה"ד 3 )1984-1980(; רע"ן התכנון 

והפיקוח בָמָש"א־קשר )1984-1980(; סגן ַמקָשַא"ּפ דרום )1986-1984(; קצין קשר אוגדת ה"פלדה" 

)1987-1986(; רע"ן התכנון והפיקוח בָמַקשָר"ר )1989-1987(; ַמקָשַא"ּפ דרום )1991-1989(; מפקד 

ָמָש"א־קשר )1994-1991(; רמ"ח הקשר בַמפָח"ש )1997-1995(; השתחרר מצה"ל בשנת 1997 בדרגת 

אל"ם.
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הַקשָר"ר הְשֵנים־ָעָשֹר – פוֳעלו, ִמפקדתו ואנשיה

 תא"ל שלמה וקס היה הַקשָר"ר השנים־עשר 

)ממאי 1990 עד ספטמבר 1993(.
נולד בשנת 1946 בפירנצה שבאיטליה, ועלה לישראל בשנת 1948.

מתפקידיו העיקריים:
קצין קשר קווי בגדוד קשר של ַּפקָמ"ז – 1969-1967, כולל   •

במלחמת ששת הימים.

קצין הקשר החטיבתי בחטיבה המרחבית ברמת הגולן –   •
1972-1969, כולל מלחמת ההתשה.

ַקשַר"ח "מחץ" – 1974-1972, כולל במלחמת יום הכיפורים.  •
סגן קצין קשר ֵגיסות השריון – 1976-1974.  •
קצין קשר באוגדת "הפלדה" – 1977-1976.  •

מג"ד הקשר בָּפָד"ם – 1978.  •
סגן ַמקָשַא"ּפ דרום – 1979-1978.  •

ַמקָשַא"ּפ דרום – 1982-1979.  •
חניך במכללה לביטחון לאומי – 1983-1982.  •

קצין קשר ַגיס – 1986-1982 )בַמנָמ"ש(, כולל במלחמת שלום הגליל.  •
מפקד ַּבַה"ד 7 – 1986-1983.  •
סגן הַקשָר"ר – 1988-1986.  •

השלמת לימודים אקדמיים ולימודי תואר שני – 1989-1988.  •
הַקשָר"ר – 1993-1990, כולל במלחמת המפרץ הראשונה.  •

מנכ"ל משרד התקשורת – 1997-1993.  •

השתתפותו במלחמות:
השתתף במלחמת ששת הימים – סגן קצין קשר קווי בגדוד הקשר של ַּפקָמ"ז; במלחמת 

ההתשה – ַקשַר"ח 820; במלחמת יום הכיפורים – ַקשַר"ח השריון "מחץ"; במלחמת 

שלום הגליל – קצין קשר ַגיס ובמלחמת המפרץ הראשונה – הַקשָר"ר.



638

100 שנות קשר – שער ז

אירועים ומיזמים עיקריים בתקופתו: 

החלה בניית מצודת "כפיר".  •
הוכפפה לִחי"ק יחידת הֲאַג"ם למחשב )יא"ם(.  •

הונבט הרעיון להקמת מנהלת המחשוב בצה"ל.  •
אושר להקים את ָמצֹו"ב.  •

אושר והוחל ביצועו של מיזם מחשוב האוגדה.  •
אושר ותוקצב חידוש מערך הל"א.  •

 VRCאושר מיזם מכשיר טקטי ללוחם, מכשיר הקשר אשר יחליף את מכשירי ה־  •
שנותרו אלפים מהם במערך עם הפסקת מיזם מכשיר קשר ָתָג"ם ִספרתי חדיש.

התקבלה החלטה על קידום טכנולוגי של מערך "אבן יקרה".  •
אושר לבצע מיזם תשתיות רחבות סרט עבור בסיסי צה"ל ועבור הכוחות המוצבים   •

לאורך קווי הגבול.

התלה הצטיידות בציוד רד"ט מתקדם.  •
הותנע מיזם שֹו"ּב "ָוִזידָיה" לנושאי מבצעים והפעלת האש.  •

הותנע מיזם "ורד הרים" ונעשו בדיקות היתכנות לאימוץ טכנולוגית הסלולר   •
האזרחי־דיגיטלי )ִספרתי( לשימוש צבאי. 

נעשו צעדים ראשוניים לכניסה לעידן של תקשורת לוויינית.  •
הוקם פיקוד העורף, על כל המשתמע מכך בתחום מערכות השליטה וההתרעה.  •

מבצע "שלמה" – העלאת יהודי אתיופיה לארץ.  •

מבעלי התפקידים העיקריים בָמַקשָר"ר:

סגן הַקשָר"ר – אל"ם שלום ארד )סטולרוב(, אל"ם יוסי אגיב, אל"ם אביהו )״סאשה״( 

דיסטלמן; רמ"ח הֲאַג"ם – אל"ם אביהו )״סאשה״( דיסטלמן, אל"ם הרצל הלאלי; 

מפקד הַמתָנ"ץ – אל"ם הרצל הלאלי, אל"ם יורם כהן; הרמ"ח הטכני – אל"ם משה 

אחירון, אל"ם אבי פתיר, אל"ם שלום מנובה; רמ"ח הַמחשבים – אל"ם גיורא 

לייטרסדורף, אל"ם דורון רותם; בה"ד 7 – אל"ם גרשון רוטשילד, אל"ם אילן חורש; 

מרכז הל"א – אל"ם יוסי הורוביץ; מצו''ב – אל"ם שלמה יריב; רע"ן השלישות – 

סא"ל מנחם יקואל.
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אלה הַמקָשַא"ּפים:
ִמפקדת ָּפָצ"ן: אל"ם )לימים תא"ל כרח"ט המחשוב( נסים אלפיה – בשנים 

1991-1988; אל"ם רוני אפריאט425 – 1994-1991.

ִמפקדת ַּפקָמ"ז: אל"ם חיים רדין – 1992-1990.

ִמפקדת ָּפָד"ם: אל"ם )לימים תא"ל כַקשָר"ר( משה מרקוביץ426 – 1994-1991.

רוני אפריאט – נולד בשנת 1953 במרוקו, התגייס ב־1971. מתפקידיו בִחי"ק: ע' ַקשָר"ח 264   425

)1973(; ַקשַר"ג ָחָת"ם )1974-1973(; קצין קשר ַּבַה"ד 1 )1974(; ַמפָק"ץ )1975-1974(; ַקשַר"ח 

"ברק" )1976-1975(; מפקד קורס קציני קשר )1978-1977(; ַקשַר"ח "גולני" )1981-1979(; סגן 

קצין הקשר באוגדת "געש" )1984-1983(; קצין הקשר באוגדת "הגליל" )1985-1984(; מג"ד הקשר 

בָפָצ"ן )1989-1987(; סגן ַמקָשַא"ּפ צפון )1991-1989(; ַמקָשַא"ּפ צפון )1994-1991(; רמ"ח הֲאַג"ם 

)1996-1994(; סגן הַקשָר"ר )1999-1996(. השתחרר מצה"ל בשנת 1999 בדרגת אל"ם.

משה מרקוביץ – מופיע בדף הַקשָר"ר בספר זה. נולד בשנת 1955 בישראל והתגייס ב־1973. מתפקידיו:   426

ַקשָר"ג בחטיבת "גולני" )1976-1975(; מ"פ ההפעלה בגדוד קשר ָּפָצ"ן בשנים )1977-1976(; ַקשָר"ח 

בחטיבת "גולני" בשנים )1982-1980(; קצין ֲאַג"ם־קשר בפיקוד הצפון )1983-1982(; סגן קצין 

קשר באוגדת "געש" )1984-1983(; רמ"ד הִמבצעים בָמַקשָר"ר בשנים )1986-1984(; קצין קשר 

בָמַקחָצ"ר )1986(; רע"ן הִמבצעים )1989-1987(; קצין קשר באוגדת "געש" )1994-1991(; ַמקָשַא"ּפ 

דרום )1994-1991(; רמ"ח הֲאַג"ם )1999-1996(; הַקשָר"ר )2002-1999(; השתחרר מצה"ל בשנת 

2003 בדרגת תא"ל.
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רמ״ח מערכות
יחידות חי״קקשר (מע״ק)

גדוד
ה״קשתות״

מפקד מש״א
קשר

מפקד מצו״ב מפקד מתנ״ץ רע״ן שלישות רמ״ח
מחשבים רמ״ח אג״ם

ִמבנה ָמַקשָר"ר בתקופתו של הקשר"ר השנים־עשר, תא"ל שלמה וקס
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.
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הדואר הצבאי ודואר החיילים 
ממלחמת ֶשלֶ"ג ועד 1986

הָשָלב הראשון – מיוני עד ספטמבר 1982

על הדואר הצבאי ועל דואר החיילים במלחמת ֶשֶל"ג כתב להלן סא"ל יוסי הלר.

יחידת קצין הדואר של הצבא פעלה במהלך מלחמת ֶשֶל"ג בהיקף מלא כדי להנחות ולקּבוע 

ִסדרי מסירה וקבלה של הדואר ולהשתלב בפועל בתהליכי מיון והעברה של הדואר. היחידה 

פעלה כדי לקבל דואר רשמי )ַמקָמ"רי( ודואר חיילים, ובעיקר חבילות שנשלחו מהעורף 

לחיילים בחזית וליחידות ולמערך צה"ל שהיה מגויס ברובו במהלך המלחמה הזו ופרס 

כוחות פריסה נרחבת במרחב לבנון בואכה ביירות.

גיוס והשמה

עם הגיוס הכללי של אנשי המילואים, הורה קצין הדואר דאז סא"ל דני מזרחי לגייס גיוס 

ִנבָרר )סלקטיבי( של אנשי מילואים ליחידת קצין הדואר.

בסך הכול גויסו בָשָלב הראשון כמאה אנשי מילואים. לִגזרת הלבנון נשלחו שלושה 

חיילי מילואים, וכן גויסו כדי לעזור במיון חבילות לחיילים בבתי הדואר. גויסו גם קצינים 

ונגדים ותיקים להדרכה ולביקורת ביחידות במרחב.

 

מימין, חיילים מקבלים בשמחה עיתון שהגיע בדואר חיילם; משמאל, בית הדואר 

בראש פינה שהיה נקודת מרכזית לכל נושאי הדואר וחבילות החיילים.
המקור: מהאוסף הפרטי של צבי יונדלר.
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יחידת הדואר בפיקוד הצפון

יחידת הדואר של פיקוד הצפון התמקמה במבנה של ההסתדרות בסמוך לבית הדואר 

של קריית שמוָנה. היחידה אורגנה בחצר גדולה ומגודרת ושימשה לִאחסון ׂשקי הדואר 

המיועדים ליחידות בשטח לבנון, וקיבלה אליה דואר חוזר מהחיילים למשפחות. את 

משאיות דואר ישראל פרקו חיילי היחידה ומיינו לפי יחידות. דואר חוזר מהחיילים 

לעורף נשלח לצנזורה.

מבנה למיון

מיוןמגורי חיילים
מכתבים

מיון
ראשוני

חניית
משאיות

משאיות
נכנסות

משאיות
יוצאות

ד״צ
21

ד״צ
19

ד״צ
18

ד״צ
17

ד״צ
16

ד״צ
15

ד״צ
14

ד״צ
13

ד״צ
12

ד״צ
11

ד״צ
1

ד״צ
21

טיפול בדואר
חריג

סידור שקי דואר
במשטח חיצוני
בסדר עולה

כל השטח מגודר
בקונצרטינות

תרשים זרימה לעבודת יחידת הדואר במלחמת ֶשֶל"ג
המקור: יחידת קצין הדואר של הצבא מתוך "מצגת הדואר בחירום", מרץ 2005.

כעבור זמן הקים פיקוד הצפון ברגיעה שני ֶמרכזי אספקה קדמיים: אחד – בגזרה 

המזרחית בַּבַחמדּון, ואחד – בגזרה המערבית בנהר הַזַהַראִני. במרכזים אלו הוקמו גם 

נקודות לחלוקת דואר, כולל סבב דואר פנימי – באחריות הפיקוד. נקודות אלו פעלו בכל 

תקופת השהות בלבנון.
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הָשָלב השני – מספטמבר 1982
על שירותי הדואר במלחמת ֶשֶל"ג מספטמבר 1982 כתב להלן סא"ל צבי יונדלר.

קיבלתי עליי את התפקיד של קצין הדואר של הצבא בספטמבר 1982. קודמי בתפקיד 

היה דני מזרחי. יחידת קצין הדואר נדרשה להמשיך ולספק את כל שירותי הדואר, דואר 

רשמי ודואר חיילים. הייתי בתפקיד עד למאי 1986 מועד שבו פרשתי לגמלאות.

ככלל, היחידה כולה גויסה במהלך המלחמה והשהייה בלבנון הייתה במחזורי 30 

יום כל מחזור מילואים. כמעט כל החיילים ביחידה נקראו אל הדגל; מה שחשוב לציין 

הוא שהיחידה לא פרסה כולה בשטחי לבנון עד לקצוות, אלא בעיקר עסקה במיון הדואר, 

בהבאתו עד לנקודות מסוימות, אם זה בַמרג' ַעיּון, בראש פינה או בַזַהַראִני. היחידה בהגדרת 

תפקידה מבחינת כוח האדם שלה: אין תפקידה בשטחי הלחימה להגיע עד רמת הגדוד 

או עד החייל היחיד. כאן היה תיאום מלא עם קציני השלישות הפיקודיים, הַקשַל"ּפים. 

להמשך חלוקת הדואר ביחידות הפרוסות בשטחי הלחימה.

הלקח המרכזי שלנו – עלינו להיות ערוכים בלוח זמנים קצר מאוד לתת שירות 

לנקודות ריכוז קדמיות בתוך שטחי לחימה גם ביותר מזירה אחת כי ייתכן שתהיה פעילות 

גם בזירה הצפונית וגם בזירה הדרומית.
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על מחלקת הַמחשבים כתב להלן אל"ם רפי תובל.

התפתחות ממדור למחלקה

ַמחלקת הַמחשבים התפתחה מְמדור הַמחשבים שפעל בָמַקשָר"ר כשני עשורים לפני 

התקופה הנ"ל. ְמדור הַמחשבים התפתח לענף הַמחשבים, וממנו התפצל ענף ַמָס"ד, 

ובהמשך התפתח לַמחלקת הַמחשבים.

בסוף שנות השישים )1970-1968( כלל ענף הַמחשבים בראשות אל"ם זאב מילוא את 

המדורים ואת תחומי העיסוק העיקריים האלה:

ְמדור הַמחשבים – רס"ן )לימים אל"ם( אברהם גרנית – עסק בפיתוח אמצעים   •
להסתרת דיבור. המדור היה אחראי גם לנושא הַמחשבים )פיתח באותה עת גם 

מחשב(.

ְמדור הציוד המיוחד – רס"ן )לימים אל"ם( דוד רווה – בפיתוח מכשירי הצפנה   •
לעורקי טלפרינטרים ולעורקי נתונים )טג־1000,1002,1003(. כן עסק המדור 

בפיתוח אמצעים מיוחדים עבור יחידת האיסוף המרכזית בָאָמ"ן )בהם מערכת 

משובצת מחשב שפותחה יחד עם ְמדור התוכנה(.

קבוצת תוכנה בראשות סא"ל אורי קולסקי, שהתפצלה בהמשך למדור התוכנה –   •
אע"צ יורם בלומנפלד; וליחידת ִחי"ק למחשב.

מומחה ייעודי לנושא ַמדְּפֵסי ַרַחק )טלפרינטרים(.  •
צוות זיווד – להכנת מארזים לציוד אלקטרוני.  •
צוות חיוּוט לציוד אלקטרוני והכנת אב־טיפוס.  •

הענף עסק בפיתוח ובייצור עצמי של אמצעים מסּוָוגים מיוחדים, שהתבססו באותן 

שנים על מוליכים למחצה ועל טכנולוגיות של מעגלים משולבים ִספרתיים. הפיתוחים 

התבססו בהתחלה על רכיבים אלקטרוניים שכללו פונקציות לוגיות בסיסיות, ועם התפתחות 

הטכנולוגיה השתמשו ברכיבים מוכללים, במעבדים, בַמחשבים ובאמצעי תצוגה מסוגים 

שונים, שרק החלו לחדור לשוק העולמי ועמדו אז בחזית הטכנולוגיה. כל פעילות הפיתוח 

והייצור של ִמגוון האמצעים ברמת דגמים וסָדרות קטנות נעשתה בענף, אך סָדרות גדולות 

יוצרו בתעשייה.
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בשנת 1972 עבר אל"ם זאב מילוא לחיל המודיעין לתפקיד בדרגת אל"ם. אישיותו 

המיוחדת והאמון הרב שנתנו בו מפקדי החיל וגורמים אחרים בצה"ל היו "קרקע פורייה" 

להתפתחות ולהישגי הגופים שעליהם פיקד. ִמגוון האמצעים שפותחו תרמו תרומה מהותית 

לביְטחון המדינה לאורך השנים, וכמה קבוצות פיתוח אף זכו בפרסי ביְטחון ישראל.

ב־1972 הוקם ענף ַמָס"ד בראשותו של סא"ל )לימים אל"ם( אברהם גרנית. אליו 

עברה הפעילות בנושא מערכות סתר דיבור )ַמָס"ד(. יתר הנושאים נשארו בענף הַמחשבים 

בראשות סא"ל דוד רווה.

בתקופת אל"ם רווה המשיכה ַמחלקת הַמחשבים לעסוק בנושאי הצפנה לסוגיהם 

ורק לאחר שפרש מצה"ל עבר סופית נושא ההצפנה לענף ַמָס"ד.

בתקופתו היו בענף הַמחשבים המדורים ותחומי העיסוק העיקריים האלה:

ְמדור הַמחשבים – גורם טכני מוביל בנושאי ַמחשבים ומעבדים. המדור עסק   •
בחומרה ובשיטות תצוגה לשֹו"ּב. קלט ותמך בפיתוח ַמחשבי ירי לָחָת"ם לשימוש 

בתותחי 175 מ"מ.

ְמדור הציוד המיוחד, ְמדור התוכנה – עסק בין היתר בפיתוח מערכות תוכנה   •
ייעודיות לייצור חומר ָּכ"ס ובפיתוח תוכנה למיזמים שונים.

יחידת ִחי"ק למחשב – עסקה בפיתוח מערכות עיבוד נתונים ייעודיות עבור חיל   •
הקשר.

מוקד טכני בנושא ַמדְּפֵסי ַרַחק )טלפרינטרים( – התפתח בהמשך גם לתחום   •
הפקסימיליות, בראשות אע"צ אנרי לוי.

גוף זיווד וחיווט לציוד אלקטרוני בראשות מר קליינמן – המשיך לשרת גם את   •
ענף ַמָס"ד.

מיזם מערכת טלגרפיה ייעודית לָאָמ"ן – בשנת 1976 עלתה דרישה מאגף המודיעין   •
לפתח מערכת ממוחשבת ייעודית להעברת מברקים. ַמחלקת הַמחשבים נקּבעה 

כמובילה הטכנית של המיזם. המחלקה ריכזה באותה עת ידע טכני נרחב בנושאים 

רלוונטיים, וכן צברה ניסיון רב בעבודה עם חיל המודיעין. בראש המיזם עמד 

סא"ל רפי תובל, והוא פעל עם ָמַקמָנ"ר־מֹו"ּפ לריכוז צרכים ואפיון של המערכת. 

אנשי ָמַקמָנ"ר־מֹו"ּפ תרמו בין היתר מניסיונם בביצוע מיזמים בחו"ל. )בָמַקמָנ"ר־

מֹו"ּפ ריכז את הפעילות סא"ל אליעזר זאבי.( לאחר שלב אפיון המערכת, בדיקת 

חָברות רלוונטיות בארץ ובחו"ל ועריכת מכרז שבו השתתפו חברות מארה"ב 

ומאירופה – נבחרה חברת "יּוִניָבק" האמריקאית לפתח את המיזם.

אל"ם דוד רווה פרש מצה"ל בשנת 1978, ולמחליפו מונה אל"ם אברהם קורן, ששירת 

בתפקיד זה בשנים 1984-1979.
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100 שנות קשר – שער ז

קודם שמּונה לראש ַמחלקת הַמחשבים והמערכות האלקטרוניות )מ"א( שירת אברהם 

קורן בִמגוון תפקידים בִמפקדת הַקשָר"ר. למחלקה צורף ענף המערכות האלקטרוניות 

)מ"א(. הפעילויות בנושא ההצפנה הועברה לאחריות ענף ַמָס"ד. המחלקה המשיכה לתת 

תמיכה טכנית ליחידה "טופז" על ידי פיתוח רכיבים ומערכות ייצור )חומרה ותוכנה(. 

בתקופת כהונתו המשיכו תחומי הפעילות להתפתח באותם נושאים. הענף אורגן במבנה 

של מחלקה עם הענפים האלה:

ענף הַמחשבים שהיו בו המדורים האלה:  •
ְמדור הַמחשבים למערכות נשק – עסק בנושאים העיקריים האלה: מערכות   ‡

בדיקה ממוחשבות עבור ָמָש"א־קשר; פיתוחים נוספים ורבים; ַמָּב"ם 

ממוחשב: אפיון, תכנון, פיתוח והרצה של דגם היתכנות מלא לקונספט 

וטכנולוגיה של בקרתם ובדיקתם של הקווים הנפרסים במחנה ִמפקדת 

האוגדה; קליטת ַמחשבי ירי בָחָת"ם ובניית תמיכה ביחידה ייעודית לטיפול 

במערכות אלקטרוניות של ָחָת"ם; אפיון מכלול־הנתונים של "ציוד קשר 

חדש שבפיתוח" במסגרת ָשַת"ּפ רוחבי בִמנהלת המיזם בָמַקשָר"ר בסוגי 

התווך המגּוָונים שיידרשו עבורן; פיתוח חומרת בקר תצוגה גרפית מתקדמת 

שאופיינה ביעדים הנדרשים למערכות שֹו"ּב, ובעיקר לתצוגת מפות; פיתוח 

דגם עמדה הידודית )אינטראקטיבית( לשליטה ולבקרה בביצוע אדריאן 

דסקלו )מתנדב(, ששימשה לאפיון ולניסוי של תהליכי אדם עם מכונה הוצג 

לָרַמטָּכ"ל, רא"ל רפאל איתן בביקורו; אפיון בשיתוף ָמַקתָמ"ר־ַתַח"ם ופיתוח 

הַמתָּכ"ס בחברת "ֶאלִּביט" בהנחיה משותפת עם ָמַקתָמ"ר, ובכלל זה קצין 

קשר ֵחילי; תמיכה במדור התוכנה ובענף שֹו"ּב כשהוקם.

ְמדור הציוד המיוחד הפך למדור הַמעָת"ק )מחשוב ומערכות תקשורת( והחל   ‡

להתמקד בתקשורת נתונים ובהמשך בתמיכה במערכות מיתוג ההודעות.

ְמדור התוכנה תמך במערכות ייצור חומר, הוכנסו לשימוש ִמבצעי בַחיל   ‡

במקום "שיטת ּבּוִלינגטֹון" לאומדן הנתיבים.

ענף המערכות האלקטרוניות – עסק בתמיכה טכנית בליוּוי פיתוח־רכש מערכות   •
במערכות מכ"ם לאיכון ולטיווח של ירי ארטילרי עבור ָחָת"ם. כן עסק במגוון 

מכ"מי תמיכה טכנית בגדוד ה"קשתות" ועוד.

יחידת ִחי"ק למחשב – עסקה בָעָנ"ם לצורכי קשר.  •
מוקד ידע בנושא ציוד היקפי אלקטרומכני, טלפרינטרים ופקסימיליות )בראשות   •

אע"צ מר אנרי לוי(.

ענף שֹו"ּב – הוקם בסוף 1978 כלקח מפעילות צוות "זהבית" שפעל )בראשות   •
תא"ל צבי אמיד( לאפיון ולהקמה של מערך שֹו"ּב, כולל לצה"ל, אחרי מלחמת 
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יום הכיפורים. חלק מהקצינים שפעלו בצוות, סרן יעקב שטרן וסרן אדריאן 

אברמוביץ, נקלטו בענף שֹו"ּב, והודות לידע שנצבר התאפשרה כניסה מהירה 

לנושא. ענף שֹו"ּב החל עם הקמתו לקדם ולפתח אבני בניין, שהוגדרו כחיוניות 

למערכות שֹו"ּב, בנושא תצוגה גרפית ותקשורת נתונים ברדיו. הענף עסק בפעילויות 

העיקריות האלה:

פיתוח מערכת תצוגה גרפית ניסיונית להצגת תמונת מצב – דגם בסיסי ראשון   ‡

נקרא "דמיון פורח", התבסס בהתחלה על צג גרפי מסחרי. "דמיון פורח" 

היה דגם ראשון בִסדרה ארוכה של פיתוחים בנושא הגרפי שהתקדמו עם 

התפתחותה של הטכנולוגיה בתחום התצוגות, הבקרים הגרפיים, שכללה 

הפקת לקחים, וחוזר חלילה במסלול ארוך מאוד. תהליך ההתפתחות הוביל 

רק לאחר יותר מעשור להקמת מערכת ִמבצעית ראשונה בדרג הנייח.

תקשורת נתונים ברדיו )ָתָג"ם( – הוחל באפיון ובפיתוח של מסוף טקטי   ‡

להעברת נתונים אלפנומריים )המורכבים מסימנים של אותיות וספרות(.

מערכת שֹו"ּב לאוגדה – נוכח הפערים הטכנולוגיים והִמבצעיים היה ברור   ‡

מראש שמערכת מסוג זה לא תתאפיין ולא תתממש בדרך מקובלת, אלא 

בשלּבים ובתהליך התפתחותי. לכן הוחלט לקדם בָשָלב ראשון אפיון ופיתוח 

של מערכת לימודית שנקראה בהתחלה "ואזיר עליון" לשתי מטרות: האחת – 

לבחון טכנולוגיות שהוגדרו כחיוניות למערכות שֹו"ּב באוגדה, ושהיו אז 

בשלּבי פיתוח ראשוניים; והאחת – להפעיל את המערכת באוגדה בִסדרת 

תרגילים עם הגורם הִמבצעי, ובדרך זו לגבש אפיון ִמבצעי וטכני ראשוני 

לשלב הפיתוח הבא.

המערכת ירדה מהפרק מחמת מורכבותה ומפני מגבלות כ"א. על כן רתמנו 

את התעשיות – "ֶאלִּביט" ו"תדיראן", ואלה הסכימו לקדם את המיזם 

במֹו"ּפ עצמי. הוגדרו ופותחו שתי מערכות "לימודיות" משלימות, שהתמקדו 

בנושאים חיוניים שונים: "יערות עד" ו"יערות בראשית".

מערכות אלו פותחו כחלק מתהליך פיתוח מדורג. העבודה של החָברות נעשתה 

בתקציבן. הציוד הייעודי )תצוגות פלזמה צבאיות מתקדמות, ַמחשבים, ְמסופים, 

מכלולי תקשורת נתונים ברדיו ועוד(, וכן עבודות האפיון, הניסויים וההדגמות 

נעשו בתקציב צה"ל. המערכות שולבו בתרגילים בִמפקדת אוגדת "סיני" ובִמפקדת 

אוגדה "געש" שנרתמו ברמה הבכירה ביותר לסייע בנושא. המערכות פעלו תקופה 

ממושכת והיו כלי לימודי חשוב בהיבט הטכני והִמבצעי.

בו־זמנית לַמחלקת הַמחשבים בָמַקשָר"ר, החלו גם יחידת ֲאַג"ם למחשב ובהמשך 

גם הַיחָל"ם ויחידות מחשב אחרות בַממָר"ם לעסוק ביישומים בנושאי שֹו"ּב. באותה עת 
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הוקמו הַמלַנ"ּפים )מרכז לעיבוד נתונים פיקודי( בִמפקדות הפיקודים המרחביים, עם צוותי 

תוכניתנים שהוצבו במקום. הגוף המוביל היה יחידת ֲאַג"ם למחשב בראשות אל"ם אמנון 

תדהר. פותחו מגוון יישומים ייעודיים, שהתבססו על ציוד מסחרי ועל ֶמרכזי המחשוב 

בפיקודים המרחביים. לפעילות הַמלַנ"ּפים הייתה תרומה חשובה בחשיפת המפקדים לעולם 

המחשוב וליישומי המחשב ובחשיפת גורמי הפיתוח לצרכים ולדרישות בתחום הִמבצעי.

התרגילים הרבים לאורך שנים רבות היו שדה ניסויים חשוב בתהליך הפיתוח של 

תתי־מערכות ויישומים למיניהם, גם בנושא הגרפי ותקשורת הנתונים ברדיו. ב־1984 

פרש אל"ם אברהם קורן מצה"ל, והחליפו בראש ַמחלקת הַמחשבים אל"ם רפי תובל, 

והוא כיהן בשנים 1988-1983. רפי הגיע לענף הַמחשבים בסוף שנות ה־60 בימיו של אל"ם 

זאב מילוא והתחיל את תפקידו כקצין מיזם במדור הציוד המיוחד אצל אל"ם דוד רווה, 

שעסק בפיתוח מיזמים מיוחדים לחיל המודיעין ובהמשך בפיתוח מכשירי הצפנה. מּונה 

לתפקיד ראש ְמדור הציוד המיוחד אחרי אל"ם דויד רווה. עם הקמת הענף היה ראש מיזם 

"שדה קרב" וראש ענף שֹו"ּב הראשון. להלן המבנה הארגוני ותחומי העיסוק העיקריים:

״אורות
הבמה״

יחידות חי״ק
למחשב

רמ״ח
המחשבים

״דברי דפוס״ ענף מ״א ענף מחשבים ענף שו״ב

ִמבנה ארגוני של ַמחלקת הַמחשבים בשנים 1988-1983
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.

בתקופה זו עסקה מחלקת הַמחשבים בנושאים אלו:

תחום השֹו"ּב –

פיתוח מערכת שֹו"ּב לאגד הארטילרי: מערכת שליטה ובקרה )מערכת שֹו"ּב( ראשונה   •
בצה"ל שפותחה לדרג השדה. חיל התותחנים פעל בתהליכים מסודרים, מובנים 

ומתועדים, ולכן אפשר היה לקדם הגדרה, אפיון ופיתוח של מערכת "דברי דפוס" 

בתהליך רגיל. לאחר שלב אפיון פרטני על ידי צוות חיצוני של יוצאי ָחָת"ם בחברת 

"ִּכסֵלו" ומכרז בין החָברות בארץ, נמסר פיתוח המיזם ל"תדיראן מערכות". הפיתוח 

החל בשנת 1984 והסתיים ב־1989, בעת ביצוע תרגיל האגד הארטילרי של אוגדת 

ה"פלדה". סא"ל )לימים תא"ל( משה שמיר שירת בתפקיד כפול: קצין קשר ֵחילי 
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וראש ענף הקשר בביה"ס לתותחנות שדה )"ִשבטה"(. הוא היה אחראי לתצורת הקשר 

והתקשורת הִמבצעיות בשלב הקליטה, ההטמעה הגיבוש וכתיבת תורת ההפעלה 

הִמבצעית בחיל התותחנים עם ַתַח"ם )ַמחלקת תורת חיל התותחנים(. במערכת 

שולבו מסופים טקטיים וַמחשבים צבאיים ייעודיים שפותחו עבורה. כן פותחה 

תוכנת ייעודית למילוי משימות המערכת במתארי עבודה אחדים. ראש צוות המיזם 

היה איש ָחָת"ם, סא"ל משה רביע, ובהמשך החליפו סא"ל יגאל ברזילי עם ַקָּפ"ט 

מהמחלקה רס"ן )לימים סא"ל( גידי קופרשטיין.

מערכת שֹו"ּב לאוגדה – בתקופה זו פותחו בהנחיית רס"ן יצחק בן עזרא בענף שֹו"ּב   •
ליווי, תהליך ואפיון ִמבצעי ַמקיף בחברת "סיסטמיל" למערכות עזר ממוּכנות לפֹו"ש – 

מערכות שֹו"ּב, בהובלת ַמַה"ד, ַמפָח"ש וָמַקשָר"ר ואפיון )ראשון בסדרה( של מערכת 

שֹו"ּב לאוגדה.

כן קודם הפיתוח בנושא תקשורת נתונים ברשתות הרדיו הטקטי, משוב־10 בחברת   •
"תדיראן מערכות".

תחום מערכות מיתוג הודעות –

"מטה קסם" – המערכת פותחה בחברת "ֶאלִּביט" בשנים 1984-1983 למשרד החוץ.   •
את המיזם ניהל והוביל סא"ל רפי פורן ראש ענף הַמחשבים וְמדור הַמעָת"ק.

"אורות הבמה" – מערכת למיתוג הודעות מסּוָוגות עבור הדרג הנייח והנפרס. הפיתוח   •
התבצע ב"תדיראן מערכות" בשנים 1989-1985.

קצין המיזם היה סא"ל עוזי נותב. הצוות ריכז תחילה את הצרכים ואת הדרישות, 

ובהמשך אפיין את המערכת תוך התבססות על הידע ועל הניסיון שנצבר בפיתוח מערכת 

"שדה קרב". נבחרה ֶחברת "תדיראן מערכות" לפתח את המיזם. המערכת כללה מרכזי 

מיתוג נייחים שהותקנו בָתַק"ש ייעודי שפותח במיזם. המערכת הביאה לידי פריצת דרך 

של ממש באופן העברת המברקים, ברמת התפעול, היעילות ומשך זמן ההעברה, ובשילוב 

של הדרג הנייח והדרג הנפרס במערכת אחת.

תחומים נוספים –  •
מכ"מים לבקרת שטח ומכ"מים לאיכון ולטיווח ארטילרי בענף מ"א.  •

מערכות ייצור ייעודיות – פותח בהן מערך ייצור חדש ביחידה "טופז" בהובלת   •
סא"ל חזי מרום.

ניהול נתוני קשר – נכללו בהם מערכות תוכנה לניהול הוראות קשר, רדיו ָתָג"ם,   •
ָרָד"ט.
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בשנת 1988 פרש אל"ם רפי תובל מצה"ל, ומחליפו – אל"ם גיורא לייטרסדורף; הוא 

כיהן בתפקיד זה בשנים 1991-1988. לתפקיד רמ"ח הַמחשבים והמ"א הגיע לאחר שסיים 

את תפקידו כרע"ן שֹו"ּב והחליפו סא"ל גידי קופרשטיין. גיורא הגיע למחלקת הַמחשבים 

בשנת 1974 כקצין פיתוח במדור, ובהמשך מּונה לתפקיד ראש המדור. הוא שימש תקופה 

קצרה ַקַמ"ּב "אורות הבמה" לפני יציאתו לַמָּב"ל, והחליף את רפי תובל בתפקיד רע"ן 

שֹו"ּב עם חזרתו מהלימודים. בתקופתו הורחבה הפעילות בתחום הפיתוח והניסויים של 

מערכות השֹו"ּב בנושאים אלו:

מערכת "אלומת קש" הותקנה במטכ"ל ובפיקודים והופעלה בתרגילים רבים כמערכת   •
גרפית רשתית להצגת תמונת מצב.

ענף שֹו"ּב בהובלת סא"ל גידי קופרשטיין פיתח מערכת שֹו"ּב גרפית מבוזרת על בסיס   •
תחנות עבודה גרפיות של ֶחברת "ַאּפֹולֹו", שהיו בעלות ביצועים משופרים לעומת 

"אלומת קש" בתצורה צמומה )קומפקטית( יותר ובמחיר זול ממש.

הורחבה התכולה של מערכות השֹו"ּב הניסיוניות שיועדו לשילוב בָחָמ"ל ֲאַג"ם אוגדתי   •
ובָחָמ"ל המודיעין.

בסיום התקופה החליט הַקשָר"ר תא"ל שלמה וקס כי תהליך הפיתוח העצמי של מערכות 

השֹו"ּב הניסיוניות שבוצע בענף שֹו"ּב בסיוע התעשייה – מיצה את עצמו, והטכנולוגיה 

הגיעה לבשלות שמאפשרת לעבור לפיתוח מערכת ִמבצעית שיתבצע בתעשייה בהתקשרות 

תחרותית. לצורך כך הוגדר מיזם חדש ושמו "ָוִזידָיה" )שילוב של שמות הקוד "וזיר 

עליון" וסובסידיה"(.
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מערכת "אורות הבמה"

על מערכת "אורות הבמה" כתב להלן סא"ל עוזי נותב.

הפשטות שבה אנו מתקשרים היום ברשת הצבאית באמצעות ה֫דֹוַא"ל היא משהו שניתן 

היה רק לחלום עליו במבט לאחור. למעשה, עד שנת 1956 עדיין השתמשו ביונים בחיל 

הקשר. הזמן עשה את שלו, הטכנולוגיה התפתחה וִאפשרה בכל פעם לתת מענה משודרג 

ואיכותי יותר מקודמו. עם זה עד לפתרון הדֹוַא"ל המקובל עתה עבר התחום חליפות 

ותמורות רבות.

בשנות ה־70 גבר השימוש בעורקי ַמדֵּפס הַרַחק )טלפרינטר(. עם כניסת מכשירי הצפנה 

מקּוָונים, עלה מספר המברקים, והעומס גבר עד כדי יצירת עיכובים ממשיים. מצב זה 

הצריך לפתח מערכות מיתוג הודעות בשיטת ַאחֵסן ּושַלח )Store and Forward(, שהחלו 

להיכנס באותה עת גם לִצבאות המערב. חיל הקשר נכנס למערכות הדֹוַא"ל הממוּכנות 

בשיטת ַאחֵסן ּושַלח באמצע שנות ה־70. המערכות סיפקו פתרון איכותי; נטרלו את הצורך 

בתפעול וברישום אנושיים ויצרו חיבור נרחב יותר ברמות צה"ל ובדרגיו, בסדר פיתוח 

המערכות כמתואר להלן:

"שדה קרב" – בסוף 1977 הוחל בפיתוח המערכת עבור ָחָמ"ן. היא נכנסה לשירות   •
ב־1981 בד בבד למערכת "מזוזה" של חה"א.

"מטה קסם" – ב־1983 הוחל בפיתוח המערכת עבור משרד החוץ; נכנסה לשירות   •
ב־1985.

"אורות הבמה" – ב־1985 הוחל בפיתוח מערכת "אורות הבמה"; נכנסה לשירות   •
ב־1989.
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עורקי טלפרינטר נקודה-
לנקודה בין מקמ״רים

מזוזה (ח״א)

שדה קרב

מטה הקסם

עולם חדש

אורות-הבמה

Microsoft Exchange

ֵסדר התפתחות מערכות מיתוג ההודעות בשיטת ַאחֵסן ּושַלח
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.

העברת המברקים בתקופה שקדמה לכניסת מערכות הדֹוַא"ל הממוּכנות, התבצעה 

בתהליכים שדרשו מעורבות אנושית רבה; היו חשופים לטעויות ודרשו זמן רב להעביר 

כל מסר מהמקורו ליעדו. הטלפרינטר היה המכשיר העיקרי למשלוח מסר טקסטואלי. 

בשנות ה־70 היה שימוש נרחב בעורקי הטלפרינטר בין משרדי הקשר המרחביים שהתקשו 

לעמוד בדרישות הִמבצעיות של גורמי הקשר הִמבצעיים.

עמדת "אורות הבמה" ניידת בדרג הנפרס
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.
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מערכת לקשר ָתגָ"ם ִספרתי חדיש

על המערכת החדשה כתבו להלן אל"ם חזי לפיד וסא"ל רמי נוידרפר.

המערכת הצה"לית לקשר ָתָג"ם – פיתוחה החל הודות ללקח מלקחי מלחמת יום הכיפורם, 

והיא בשימוש בצה"ל עד עצם היום הזה. ממעלותיה: הגדילה בהרבה את מספר התדרים 

הזמינים לשימוש בִרשתות הרדיו ומספקת קשר אמין, ושיפורה ניכר מאוד מבחינת 

אמינות ותחזוקתיות.

הצורך הִמבצעי

ממלחמת יוה"כ הוסקו מסקנות רבות בארץ בפרט ובעולם בכלל. בתהליך מואץ פותחו 

בִחי"ק פתרונות זמניים וחלקיים, אולם לא עמדו בכשלים הִמבצעיים של כל מערכת 

הָתָג"ם. התקיימה פעילות רחבה של ליבון הצורך הִמבצעי בשיתוף מפקדים רבים מהדרגים 

הלוחמים. את הפעילות ריכז אל"ם ישראל שחם )אז סא"ל( והסתיימה במסמך להגדרת 

הצורך הִמבצעי במערכת תקשורת טקטית חדשה לצה"ל.

אלה היו הנושאים המרכזיים בבסיס הצורך הִמבצעי:

לאפשר תקשורת ָתָג"ם טקטית בשדה קרב מודרני.  •
להגדיל את ִמספר התדרים ואת אפיקי הקשר בתחום הָתָג"ם.  •

לשפר שיפור של ממש את אמינות מערכת ה־VRC ואת תחזוקתה.  •

ִמנהלת המיזם

כדי לפתח את המערכת, הוקמו ִמנהלת מיזם בראשות אל"ם )אז סא"ל( חזי לפיד ּוועדת 

היגוי ֵחילית בראשות הַקשָר"ר, תא"ל צבי אמיד. הייתה הערכה כי מערכת קשר לָתָג"ם 

ִספרתי חדיש תהיה בשימוש ִמבצעי 30-20 שנים, ותכנון המערכת העריך צרכים ִמבצעיים 

עתידיים הן באפיון והן בהשארת ברירות טכניות לִשדרוגים עתידיים. בראייה זו בוצעו גם 

סבבים רבים בין לוחמים בחילות בַדרגי מג"ד, מח"ט ומפקדי אוגדות. כן הוצגו מגמות 

ומשמעויות הפיתוח ברמה הִמבצעית והתפעולית. התקבלו ומומשו הערות הלוחמים 

והמפקדים, ונבדקו באופן שוטף הצורך והאפיון הִמבצעי.

לפיתוח היו שתי תקופות: הראשונה – משנת 1978 ועד אמצע שנת 1981, שבה התבצעו 

אפיונים ִמבצעיים סופיים, אפיונים טכניים מלאים, בדיקות היתכנות, פיתוח טכנולוגיות 

ופיתוח עד לשלב דגמי הנדסה של המוצר הבסיסי, שכלל את הרדיו ואת מכלול ההצפנה 
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ואת הָנָל"א. התקופה השנייה – משנת 1981 ועד 1985 היא תקופת הפיתוח המשלימה 

בניהולו של סא"ל יצחק אלוף. הפיתוח ההנדסי בוצע עם ֶחברת "תדיראן". ִמנהלת המיזם 

עסקה לא רק בפיתוח המערכת, אלא גם בתכנון ההצטיידות העתידית.

תכנון המערכת

מגיבוש תפיסת המענה המערכתי, כולל לקשר הטקטי – הרדיו הוא ליבת המערכת. הוחלט 

להיכנס לטכנולוגיות חדישות הן בהתבססות על ַמחשבי מיקרו והן ברכיבים מתקדמים 

ליישום מרכיבי תדר הרדיו )ָת"ר;RF(. מכיוון שהמערכת שפותחה הייתה ראשונה מסוגה 

בעולם )בו־זמנית פותחו גם מערכות בארה"ב, בצרפת, בבריטניה ועוד(. היו כמה אתגרים 

שהצריכו התמודדות מיוחדת וחשיבה יצירתית.

היה צורך לפתח מערכת שמספקת יותר ערוצים, והיא בעלת אמינות גבוהה שתעמוד 

בִמפרטי צבא ארה"ב )military specification(. היה עליה לעמוד בתנאים מסוימים 

)טמפרטורה, לחות, רעידות וכד'(, כמקובל במערכות קשר טקטי אחרות שפותחו באותה 

עת בעולם; אמינות – הדרישה לַזמַּב"ּכ )זמן ממוצע בין כשלים( הוכפלה פי עשרה ביחס 

למכשירי ה־VRC )3,000 שעות = MTBF(; תחזוקתיות וזמני התיקון )MTTR( – למערכת 

נדרשה אפשרות לזהות מהו המודול התקול, ומהו הלוח התקול במודול כך שגם טכנאי 

בדרג א יוכל לטפל בתקלת מערכת, וכך הזמנים לתיקון יקוצרו בהרבה.

 

מימין, מכשיר נישא ולו קופסת פיקוד; משמאל, מכשיר לרכב או לֶרֶק"ם
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.

חדשנות טכנולוגית במיזם

פותחה אנטנת "שוט" רחבת סרט שלא הצריכה מיתוג מכני של אלמנטים כנדרש ב־  •
.VRC
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המערכת נבנתה בצורה מודולרית שִאפשרה אחידות ושינויי תצורה ממערכת נישאת   •
למוסעת, ממערכת גלויה למוצפנת וכיוצא בזה.

למכשירים הנישאים פותחו סוללות בעלות משך פעולה מוגבר לעומת הקיימות.  •
המערכת כללה מערכת בדיקה ניטור ובדיקה עצמית משוכללת, ציוד בדיקה חדיש   •

שִאפשרו לאתר מכללים וכרטיסים תקולים ולהחליפם במהירות.

חדשנות ניהולית – ניהול מטריציוני

את ניהול המיזם הוביל בתחילה סא"ל )לימים אל"ם( חזי לפיד בצורה מטריציונית, וגם 

היא הייתה חדשנית בצה"ל. אחרי חזי המשיך בניהול סא"ל יצחק אלוף. המיזם נוהל 

בצורה חדשנית לזמנה, יעילה וחסכונית. הוקמה ִמנהלת מיזם מצומצמת במחלקת ָתָא"ט, 

ועל כל הנושאים המקצועיים הופקדו קציני מיזם בענפים הטכניים שהיו בזמן המיזם 

שייכים לשלוש מחלקות: ַמחלקת הַמחשבים, ֶמרכז הל"א והמחלקה הטכנית וחמישה 

ענפי פיתוח. כל אחד מהקצינים היה כפוף ִמדרגית למפקדיו )ראשי הענף והמחלקה שבה 

שירתו( ומטריציונית לִמנהלת המיזם.

מן האנשים שלקחו חלק במיזם נציין כמה מהמרכזיים שבהם:

חזי לפיד – ראש ִמנהלת המיזם; דורון קורץ – מהנדס מערכת, מהנדס המיזם, ק' מיזם 

בענף ַמָס"ד; רמי נוידרפר – רמ"ד במרכז הל"א ובהמשך רמ"ד 2 בענף ַמָס"ד; עמוס בר 

נתן – הנְדסאי פיתוח בענף ַמָס"ד; דורון רותם – ראש ענף ַמָס"ד; צביקה טופמן – מהנדס 

מחקר בענף ַמָס"ד, )כאזרח( וגם עבד ב"תדיראן" והיה שותף בפיתוח; שלמה שמאי 

)שיץ( – ק' מחקר בענף ַמָס"ד; אלי גלמן – מהנדס מערכת; יהודה ארמוני – רמ"ד 

הָתָג"ם; אריה דהן – אחראי לנושא הבדיקות; מאיר ביטן – מַנהל המיזם של המצפין 

ב"תדיראן"; דוד שטרן – אחראי לחלקים הִספרתיים )דיגיטליים(; מאיר אלדג'ם – עסק 

בהנדסת מערכת, והיה שותף בפיתוח אלגוריתמים; דני חודורוב – סייע במסמכי הדרישות; 

אברהם דקל – מהנדס מערכת; שי שטרן – מַנהל התוכנה למצפין; אברהם גרנית – ניהל 

את הפיתוח ואת הייצור של המערכת ב"תדיראן"; ד"ר יוסי רוקח – מַנהל שטח ָתַאלָמ"ג 

ושותף בפיתוח ב"רפאל"; ד"ר שמואל מילר – מַנהל שטח תקשורת ב"רפאל"; הוביל את 

ההדמיות להקצאת תדרים; פיליפ בראונשטיין – אחראי לפיתוח הַמקָמ"ש בתדיראן.

תרומה להתפתחות התקשורת בצה"ל ובמדינת ישראל

מיזם מכשיר הָתָג"ם החדש היה בחזית הטכנולוגיה העולמית בתחום התקשורת הטקטית 

ומיֵצב את התעשייה הישראלית ואת מדינת ישראל בין חמש המדינות המובילות בעולם 

בתחום זה. גרסאות הייצוא ונגזרות המיזם הכניסו מיליארדים רבים לתעשייה ולמדינה. 
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הפיתוח החדשני והמתקדם בוצע מהתחלה ועד הִמבצוע בארץ, תוך שיתוף פעולה מלא עם 

התעשייה הישראלית, כולל מחקרי תשתית ופיתוח טכנולוגיות חדשות. פיתוח כחול־לבן 

מלא של מערכת תקשורת רדיו טקטית, שגם יוצרה בשלמותה בארץ, ועדיין היא בשירות 

ִמבצעי מלא בצה"ל, אחרי 30 שנה.
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גדוד ה"קשתות" בשנים 1981‑1991

גדוד ה"קשתות" )מכ"ם קרקעי נייד( הוקם על בסיס פלוגה מוקטנת בגדוד הקשר 

הארצי, לאחר קליטת ה"קשתות" שיובאו מארצות הברית. אמצעים ששימשו במקור 

לשלוט בעדרי הבקר והוכנסו לשימוש במלחמת וייטנאם.

על גדוד ה"קשתות" סיפרו להלן מפקדי הגדוד לדורותיו בשנים 1991-1981.

סא"ל ניסים לביא )"כושי"(, 1983-1981

לאחר תפקיד הסמג"ד בגדוד קשר ָאָמ"ן ומג"ד הקשר ביחידת האיסוף המרכזית של ָאָמ"ן 

יצאתי לקורס המתקדם בַבַה"ד 7. עם סיום הקורס המתקדם שובצתי כמג"ד ה"קשתות". 

טרם הגעתי לגדוד, הקשת היחידה שהכרתי הייתה הקשת של המכבים מימי בר־כוכבא, 

ומעולם לא שמעתי או הכרתי את ה"קשת" עד אז. לכן, הדבר הראשון שעשיתי היה לבקש 

את מפקד פלוגת ההדרכה אבי ליאני שיעביר לי קורס בסיסי בנושא ה"קשת".

זה היה גדוד מיוחד בפיזורו – ִמפקדת הגדוד בצריפין עם בית הספר ל"קשתות" ופלוגת 

הִמפקדה. כל הפלוגות הִמבצעיות היו פרוסות לאורך גבולות הארץ: פלוגת לבנון – בפיקודו 

של אבי ליאני; פלוגת רמה"ג – אריה נגר; פלוגת הִּבקעה – בפיקודו של דוד מיוחס; פלוגת 

הערבה – בפיקודו של מאיר ג'ורנו; לימים נוספה בתקופתי גם פלוגה לאורך גבול מצַרים 

בפיקודו של שמואל אסמן. הסמג"ד היה טוביה רימון.

את רוב שירותי כמג"ד עשיתי בביקורים בכל גבולות הארץ. הדבר הראשון שעשיתי 

היה הקמת מערכת קשר עם ָנָל"נים לשליטה בכל ִמפקדות הפלוגות ומשם, עם ִממסרים, 

לכל צוותי ה"קשתות" הפרוסים בגבולות הארץ. דבר זה לא היה עד אז כי ֶמרכז הִמבצעים 

הגדודי קיבל דיוּוחים טלפוניים מהַסמָּב"צים בפלוגות, ואילו לאחר הקמת מערכת הקשר 

נקלטה כל ההתמקמות של הצוותים, כולל הצוותים החודרים, ישירות במרכז הִמבצעים 

הגדודי בצריפין.

עם הכנסת הַחיילות לגדוד, הגעתי למסקנה שהן הרבה יותר יעילות וסבלניות מהחיילים 

בצפייה במסך בגודל של קופסת סיגריות במשמרת של ארבע שעות והאזנה לרעשים לבנים. 

במלחמת ֶשֶל"ג השתתפו שתי פלוגות: פלוגת לבנון בגזרת מערב לבנון עם אוגדה 90 שהייתה 

בפיקודו של תת־אלוף יצחק מרדכי, ופלוגת רמה"ג עם הַגיס הצפוני שהיה בפיקודו של 

האלוף אביגדור בן־גל. שאר הפלוגות המשיכו בפעילותן הִמבצעית בשאר הגָזרות, ואילו 

הפלוגות הצפוניות תוגברו עם כל ַזחְל"ֵמי ה"קשתות" שהיו לנו על בסיס חיילי המילואים.
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החלטתי לעשות החלפות בתורנות לכל חיילי הגדוד בפלוגות הצפוניות, גם על פי בקשת 

החיילים עצמם שדרשו גם הם להשתתף במלחמה. כל מערכות ה"קשת" שהיו לנו הופעלו 

במערך הצפוני. כל יחידה ִמבצעית בלבנון התקפדה )מלשון קיפוד(, היינו עברה למצב של 

התגוננות, מייד עם רדת החשכה והייתה תלויה במערכת ה"קשת" בכל שעות החושך. 

ציינתי זאת בסיכום ֶשֶל"ג, וטענתי שצה"ל, שהיה עד אז גיבור לוחמות הלילה – התקפד 

עם רדת החֵשכה כי היו הרבה מאוד כוחות בלבנון הקטנה, כלומר ָסַד"ּכ ענק שלהערכתי 

היה גדול מדיי על שטח קטן מדיי.

סא"ל שמואל )"סמי"( קידר, 1985-1983

התמניתי לתפקיד מג"ד ה"קשתות" אחרי תחילת מלחמת שלום הגליל. החלפתי את 

סא"ל ניסים לביא. תקופת פיקודי על הגדוד התאפיינה בפעילות ִמבצעית וכללית מאוד 

מגּוֶונת ואינטנסיבית והתבטאה גם בפריסת הגדוד, שהייתה כך:

בגזרת לבנון

בגזרת לבנון פרסו שתי פלוגות: האחת – בגזרה המערבית והאחת – בגזרה המזרחית. 

שתי הפלוגות היו מאוד ִמבצעיות, והצוותים מיעוטם היו במוצבים ורובם דילג מדי ערב 

לעָמדות בַזחָל"מים ובַנגָמ"שים. פלוגות אלו היו מאוד חיונית לשמירה בקו, וזכור לי עד 

היום שִהרבו מפקדי החטיבות לבקש "קשתות" כי הן הועילו להם לשמור על כל המרחבים 

והמתחמים שבהם הכוחות היו פרוסים ועל חדירת כוחות אויב ומחבלים. זה היה הכלי 

החשוב בשמירה בלילות.

בשאר הגזרות –

הפלוגה השלישית הייתה פרוסה ברמה"ג והעמקים.  •
הפלוגה הרביעית הייתה פרוסה בגבול עם ירדן בערבה ועד אילת.  •

הפלוגה החמישית הייתה פרוסה בגבול מצַרים מהים התיכון עד אזור יישובי ִפתחת   •
רפיח ועד לאילת.

פלוגה נוספת הייתה פלוגת ההדרכה. בתקופתי נבנה מבנה ההדרכה החדש. פלוגת 

הִמפקדה הייתה עם ִמפקדת הגדוד בצריפין. הסמג"ד היה זאב וידר, שנהרג בפיגוע בליל 

הסדר במלון "פארק" בנתניה. מחליפו היה אבי ליאני, שלימים מּונה למפקד הגדוד.

בסה"כ פעלו כשישים "קשתות" על צוותיהן, מהן נייחות ומהן על ַזחָל"דים ועל 

ַנגָמ"שים. היו צוותים אחדים שהשתתפו בפעולות ִמבצעיות מיוחדות בלבנון, תוך דילוג 

בפעילות רגלית.
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בימיי ערכנו תרגיל גדודי ראשון במרחב הנגב, באזור ַעּבַדה, שכלל דילוגים רגליים 

כשה"קשת" נישאת על הגב, "קשתות" מונחתות בַמסוקים ו"קשתות" על ַזחָל"דים ועל 

ַנגָמ"שים. עקב המצב הרגיש וההצלחה בפעילות ה"קשתות" בגילויים רבים, במיוחד בגזרה 

הצפונית, נערכו ניסויים ותרגולות רבות ב"קשתות" בפעולה עם חיל האוויר ועם חיל הים.

עם הזמן חיפשו לשדרג את ה"קשת", וגם נערכו ניסויים רבים, ותוצאתם הייתה 

הנחת אבן הפינה עם ֶחברת "ֶאלָתא" לייצור "קשת" משודרגת. שנות שירותי בגדוד 

המאוד מיוחד הזה היו מאתגרות. הגדוד רק גדל וכל חייל שהשתחרר שובץ לגדוד עקב 

גידול הפעילות של ה"קשתות" עם אנשי מילואים.

אל"ם שוקי רוזן, 1987-1985

הגעתי לגדוד לאחר סיום היערכות צה"ל ב"קו הכחול" )הגבול הבין־לאומי בין ישראל, 

סוריה ולבנון( בחמש פלוגות קו: לבנון, רמה"ג, בקעה, ערבה ופלוגת הנגב. נוספו עליהן 

פלוגת ההדרכה, פלוגת הִמפקדה, הִמבצעים, השלישות, ֶמרכז הגיוס ומשרד המילואים. 

בסה"כ עמד מניין החיילים הסדירים על כ־600 ועוד כ־800 חיילי מילואים. בגלל אופי 

פעולתו והעצמאות התפקודית והִמבצעית הייחודית של הגדוד היו לו בהיבטי סמכות 

ואחריות מאפייני "חיל": הכשרת כוח אדם, גיבוש וכתיבה של תורה צבאית, כשירות 

והפעלה של המערכות.

עם כניסתי לתפקיד זיהיתי בעיה חמורה, שבתוך כמה חודשים יהיה צמצום ממשי 

במספר הצוותים הכשירים. המשמעות הִמבצעית הייתה להקצות פלוגת ִחי"ר במקום 

"קשת" לאבטחת ִגזרה בגבול. פעילות מהירה וסיוע של רח"ט הִמבצעים במטכ"ל, לאחר 

שהוצגה לפניו הבעיה – הביאו לידי השלמת הצוותים בזמן קצר ובאיכויות גבוהות, תוך 

קיום תהליך הדרכה מקוצר והצבתם בקו.

הינה עיקרי הפעילות שהתקיימה בימי כהונתי כמג"ד:

לשמר ולהעלות את רמת המקצוענות על ידי תרגול עצמי ושילוב בתרגילים עם כוחות   •
מיוחדים.

להקים צוות Team־A על בסיס מפקד פלוגת ההדרכה וַסמָּב"צים מיומנים בהפעלה   •
כדי להפעיל "קשת" ניידת בג'יפ המג"ד. צוות זה השתתף בפעילויות מיוחדות ולא 

שגרתיות עם כוחות מיוחדים ובפעילות ָּבַט"ש בגבול הלבנון.

לתרגל תרגיל גדודי, ואת הצוותים הסדירים החליפו אנשי מילואים. התרגיל כלל   •
ריענון נהלים, הקמת עמדה ודילוג.

לפעול מול ֲאַג"ם־חטיבת הִמבצעים במטכ"ל, דוגמת הקצאה ישירה של דלק, הקצאת   •
רכב לבן למ"פים והפסקת שימוש בנ"נ.
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לשלב מערכת דימות תרמי "מדרון ירוק" ו"קשת". הבעיה הייתה – בעת גילוי והכוונה   •
של הכוח למטרה מנעה חקירת המטרה את המשך סריקה. השילוב שנעשה פתר את 

הבעיה כי חקירת המטרה על ידי אמצעי תרמי ִאפשרה להמשיך בסריקה ולשמור על 

תא השטח על ידי ה"קשת".

לבצע בהצלחה רבה תרגילי ָשַת"ּפ של "קשת" וטנקים מצוידים בדימות תרמי בגבול   •
הלבנון.

לשפר את רמת התחזוקה של המערכות ולהצטייד בחלפים.  •
להחליף את "אוהלי קשת" במכלי פיּברגלס כדי להקשות על זיהוי מקומם של פעילים   •

בעמדות הקבועות.

להחליף את צוותי החיילים בצוותי חיילות במוצבים ולהפנות את החיילים ל"קשתות"   •
חודרות.

למצב את סטטוס ה"קשתות" ואת מעמדן מול המח"טים בגזרות השונות על ידי   •
פגישות עם מפקדים והבהרות לגבי אופן הפעלתן המיטבי.

ראוי לציון שהיו במהלך כל התקופה הזו 100% גילויים, ואף לא חדירה אחת. החליף 

אותי בתפקידי אל"ם ניר שריג.

אל"ם ניר שריג, 1990-1987

לגדוד ה"קשתות" הגעתי בדרגת רס"ן, שלא על פי התכנון ומסלולי הרגיל. תפקידיי 

הקודמים היו תפקידי ליבה ברמה"ג עד סמג"ד, ואז ביקשתי להיות מקודם לִמפקדת 

אזור דרום־לבנון )ָאָד"ל(. לצערי, זה לא הסתייע, ובדיעבד טוב שכך; הגעתי לגדוד שלא 

הכרתי כלל בצריפין, לא אותו ולא את האמצעי ששמו "קשת". את הגדוד קיבלתי משוקי 

רוזן, ואותי החליף אבי ליאני.

התברר שהיה הרבה מאוד מה ללמוד בגדוד הזה, התפקיד אינו דומה לכל תפקידיי 

הקודמים כקצין קשר. מוטת השליטה הייתה רחבה מאוד: ביחידה מאות חיילות וחיילים; 

העבודה ישירה מול המטכ"ל, הַקשָר"ר ורמ"ח הֲאַג"ם; היחידה עצמאית לגמרי; וככזו 

היא אחראית לכל צרכיה: ָּבַט"ש, ניהול ולא רק פיקוד ועוד. אומר כבר כאן: בדיעבד זה 

היה אחד מתפקידיי המלמדים והמיוחדים.

בימיי כלל הגדוד שבע פלוגות: חמש פלוגות ִמבצעיות – לבנון מערב, לבנון מזרח, 

רמה"ג, בקעה, ערבה, נגב; פלוגת הדרכה ופלוגת ִמפקדה בצריפין.
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הרי ממאפייני התפקיד כפי שנהגתי לספר:

הרבה מאוד עבודה עם ַּבַה"ד הגדוד ובתוכו – אישורי תיק קורס, ביקורות ונוכחות   •
בשיעורים ובתרגילים, הסָמכות ועיסוק בהדחות חניכים, קורסי ַמָש"קים כמפקדים 

בגדוד.

גדוד עצמאי וייחודי בצה"ל היה אחראי לתֹו"ל; עבד עם כל ִגזרות הפיקודים המרחביים,   •
בעל מורשת עצמאית וייחודית, ולו סוגיות תפעול וסוגיות טכניות ייחודיות.

הגדוד הִמבצעי פעל ברציפות ובאופן שוטף לאורך הגבולות, מחד גיסא, ומאידך   •
גיסא – היה מוכן עם צוות Team־A למשימות ייעודיות וייחודיות.

בגדוד היו מעל 70 צוותים הפועלים כל לילה לאורך הגבולות, ולהם מעטפת סגל הגדוד   •
על כל יכולותיו ושירותיו: ִמבצעים, הדרכה, חימוש, אפְסנאות, שלישות וכיוצא באלה.

אני כמג"ד במצב "צבירה" ברכב לבן או בג'יפ ומשמאלי נהג. אם לא, אני נמצא בביקור   •
בפלוגה ִמבצעית או בשיעור בַּבַה"ד. על אלו נוספו דיונים במטה הגדוד הרחב, דיונים 

באגף הִמבצעים ובָמַקשָר"ר. כל אלו היו בשעות היום ובשעות העבודה הרגילות; על 

כך נוספו תרגילי שטח בלילות )פעמיים לפחות בכל חודש(, חוץ מפלוגות לבנון שבהן 

לא היה אפשר ונאסר לבצע כל פעילות לילית.

בגדוד יש לי אחריות למאות חיילות וחיילים יומם ולילה )24/7( תרתי משמע שכן   •
מעשית הוא פועל ִמבצעית בלילה בלבד.

פלוגת הִמפקדה הגדולה משרתת את צורכי הגדוד בכל הארץ – אתגר בפני עצמו.  •
נעשו ניסויים רבים, בעיקר עם חברת "ֶאלָתא", לבחון את הדור הבא של המכ"ם   •

היבשתי.

ריבוי משימות )Multi-Tasking( – פעמים יש מעבר חד בין עשרות נושאים מסוגים   •
שונים בניהול יחידה של כ־700 חיילים וקצינים ויותר.

זוטות ואירועים –

שעות, ימים ולילות ואלפי ק"מ של נסיעות על חוויותיהן: שיחות נפש, צידניות ואוכל   •
מהיד לפה, תקלות רכב, הירדמות על ההגה. תרגילי שטח של "צוות המג"ד", שהגיע 

באישון ליל לגזרת כיסוי "קשת" ותוך תיאום עם גורמי הָּבַט"ש תרגל חדירה כדי 

לבדוק ולהשאיר בכשירות ִמבצעית את ה"קשת" בגזרה.

היו אירועי תרבות ונופש גדודיים לרוב.  •
"ליל הִגלשונים" בנובמבר 1987 – החדירה בגזרת ַחטָמ"ר מזרחי, המח"ט היה גבי   •

אשכנזי )לימים ָרַמטָּכ"ל(. באותו לילה אני בתרגיל ובביקור בגזרת מזרח לבנון.

לראשונה נכנס מחשב עם תקליטון לגדוד במשרד המג"ד.  •
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חייל שהיה בגדוד בסה"כ 24 שעות, הגיע לקורס בגדוד והתאבד! ואנחנו בתרגיל   •
ובביקור בפלוגת "ערבה".

"מלחמות" עם ָמַקשָר"ר – האם אנו חלק מִחי"ק על משמעויותיו, או בעצם לא, כי   •
לא באמת "מספקים קשר" בצבא.

עשרות דיווחים קיבלתי ביום ובלילה מהִמבצעים בגדוד.  •
חוויות הביקור היו בתוך לבנון – נוֳהלי נסיעה, מיגון – וגם ירי ומטענים.  •
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מערכת "אבן יקרה"

על מערכת "אבן יקרה" כתב להלן אל"ם אהוד בן־דור.

רקע

מערכת "אבן יקרה" הייתה מערכת תקשורת שכללה מרכיבי תמסורת, מיתוג ובקרה 

בהיקף של כ־300 מיליון דולרים שהיה סכום עֵתק בעת ההיא. המערכת נועדה לקשר את 

כל בסיסי צה"ל, בהם המטכ"ל, הפיקודים, הֵחילות, בסיסי כוחות היבשה, זרוע הים, 

משטרת ישראל )וָמָג"ב(, משרד הביטחון, גורמים במערכת הביטחון והתעשיות הביטחוניות. 

מעל 300 חיילים ועובדי צה"ל נדרשו להפעלתה. עם השלמתה הייתה המערכת אמורה 

להתחבר למערכת "טריגו" של חיל האוויר ולהפוך למערכת אחת. עד סוף שנות ה־80 הפך 

העיסוק במיזם זה לאחד ממרכזי הכובד של חיל הקשר.

התנעת המיזם החלה בתקופתו של אל"ם בצלאל לוין, שהיה רמ"ח ָתָא"ט )תכנון 

ארוך־טווח(, ובמסגרת תפקידו הניע שלושה מיזמים: "אבן יקרה", מכשיר ָתָג"ם ִספרתי 

חדשני, ו"זהבית". בתקופתו הוכן המכרז למיזם, שעבר כמה שלּבים במשרד הביטחון 

והותנע במלוא העוצמה לאחרי מלחמת שלום הגליל, כאשר היה אל"ם דני רוזן רמ"ח 

ָתָא"ט בָמַקשָר"ר. 

מערכת "אבן יקרה" הפכה לגורם משפיע קבוע על כל תהליך קבלת ההחלטות בתחום 

בניין הכוח. ייחודיות של "אבן יקרה" הייתה ַמעבר התשתיות מתקשורת אנלוגית גלויה 

לתקשורת ִספרתית מוצפנת, שילוב מיתוג ִספרתי מתקדם במערך הנייח ובמערך הנפרס 

ומערכת שליטה ובקרה מתקדמת של תשתיות המערכת ושירותיה. המיזם התבסס על 

ציוד אזרחי, וזה היה חידוש לבסס מערכת צבאית על ציוד אזרחי. המיזם היה עתיר 

תוכנה בזמן אמת, וגודלו בתחום התוכנה היה אף הוא חידוש.

מגבלות מערכת הטלפוניה הִמבצעית שהביאו לידי הקמת מערכת "אבן יקרה"

מערכת הטלפוניה הִמבצעית הייתה מערכת גלויה )לא־מוצפנת(, והיו בעיות של ביְטחון 

קשר עם הקישור למערך הנפרס. שרידות המערכת הייתה נמוכה. קל היה לפגוע בה, 

ופגיעותה בצמתים יחידים גרמה לשיבוש המערכת כולה. התפעול היה מסובך, יצירת 

הקשר הייתה איטית, וקיבולת המנויים לא עמדה בדרישות הצבא. היו קשיים בגמישות 

המערכת, והעתקת הָסַד"ּכ )סדר כוחות( לּוותה בקשיי תקשורת. תהליכי האחזקה היו 
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איטיים ומסורבלים, ותהליכי בקרת המערכת בלתי יעילים. המערכת שפעלה בסוף שנות 

ה־70 מיצתה את אפשרויות השיפור והאיתור.

מערכת "אבן יקרה" באה כדי לענות על מגבלות המערכת הקיימת, לתת תקשורת 

ִמבצעית יעילה מוצפנת בשרידות גבוהה ולהעביר כמויות גדולות של נתונים. מערכת "אבן 

יקרה" בסוף שנות ה־80 הייתה תשתית תקשורת ִספרתית נייחת מוצפנת של צה"ל, עם 

שערים )gate ways( למערך הנפרס, מהחרמון בצפון ועד "אילת" בדרום. לאורך גבולה 

המזרחי המערבי והצפוני של המדינה הוקמו מערכות קשר נייחות, שיועדו לקלוט את 

עורקי הרדיו־טלפון עם ציוד הצפנה של היחידות במערך הנפרס. כל מפקד בשטח היה 

מסוגל לחייג ולהגיע לכל מנוי שמחובר לתשתית "אבן יקרה" בחיוג ישיר, ללא כל תיווך. 

"הטלפונים האדומים" של מערכת "אבן יקרה" ִאפשרו לטלּפן בחיוג ישיר ללא תלות 

בקווי הטלפון של חברת "בזק", שלא פעם "בגדו" בלקוח ואכזבו אותו. להקמת "מערכת 

אבן יקרה" נדרש מיטב הידע הטכנולוגי של אותם הימים וטובי האנשים הטכניים בחיל 

הקשר, האלקטרוניקה והַמחשבים.

מערכת "אבן יקרה" נבנתה על בסיס ארבע תתי־מערכות: תמסורת; מיתוג; נתונים; 

ָּבָמ"ע )בקרת המערכת( כולל ניטור ופיקוד.

בד בבד למערכת "אבן יקרה" פותחה מערכת דומה לשל חיל האוויר, מערכת "טריגו", 

שהייתה בטכנולוגיה ישנה משל "אבן יקרה", ונוצר הצורך לשלב בין שתי המערכות. 

השילוב ביניהן הוטל על ראש מיזם "אבן יקרה" בִחי"ק אל"ם אהוד בן־דור. עקב היקפו 

האדיר של המיזם, גילו בו עניין רב מקבלי החלטות במדינה בדרגים הבכירים ביותר: 

מנכ"ל משרד הביטחון, מבקר מערכת הביטחון, אלופי הפיקודים, הָרַמטָּכ"לים משה לוי 

ודן שומרון, ומעל כולם – שר הביטחון באותה עת, יצחק רבין.

את הביקור של שר הביטחון תיאר להלן אהוד בן־דור:

זכור לי ביקורו של שר הביטחון, יצחק רבין, שהגיע לִמנהלת המיזם ב"תדיראן" והתעניין 

בכל פרט ופרט, קטן כגדול. במהלך הביקור הועלה לפניו עניין הקמת מגדל האנטנות. 

ללא הִמגדל היה נוצר קושי רב בהפעלת המערכת. ויכוחים רבים נסּבו על הִמגדל, אולם 

קודם שהלך קרא אליו אותי ואת מפקד מרכז הבינוי, אל"ם שאול עמית, ואמר: "רוצו 

קדימה ואל תעצרו. התקציב עליי". ההקלה שחשנו בעקבות מילים אלו חקוקה בזיכרוני 

עד עצם היום הזה.
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ביקור שר הביטחון, יצחק רבין, בִמנהלת המיזם ב"תדיראן"
המקור: מהאוסף הפרטי של אהוד בן־דור.

תוך כדי הקמת המיזם נתגלו צרכים שחייבו שינויים, כגון שינוי הארכיטקטורה 

של בקרת המערכת בשל גידול בהיקף התוכנה ובמהירות תגובתה; שינוי הִמפרט הטכני 

של מַרֵּבב הנתונים לִמפרט סטנדרטי אזרחי ועוד. כן הוחלט להריץ את המערכת הרצה 

ִמבצעית בהדרגה ובשלּבים הגיוניים, ולא בבת אחת. במיזמים גדולים בסדרי גודל של 

"אבן יקרה", הנמשכים כמה שנים, חשוב מאוד להפעיל את מרכיבי המיזם כמה שיותר 

מוקדם, כדי לאפשר להפיק לקחים מוקדם ככל האפשר ולתקן לקויים תוך כדי קידום 

המיזם. בסיום, עמד מיזם "אבן יקרה" בשלושה תבחינים מרכזיים, שעל פיהם נמדד כל 

מיזם רחב־היקף: ִמפרט טכני; לוח זמנים; מסגרת תקציבית.

הטמעת הידע בצה"ל לתפעול ולתחזוקה של המערכת על ידי הצבא

בו־זמנית להקמת המערכת על ידי התעשייה הוקם בית ספר בִמנהלת האזרחית של 

המיזם, שהכשיר את החיילים בכל ִמגוון המקצועות של המערכת מתוך מגמה שהצבא 

יהיה אחראי לתפעול ולתחזוקה. בבית הספר הדריכו אנשי החברה האזרחית בתיאום 

עם ִמנהלת המיזם בצה"ל. בִחי"ק הוקם גוף חדש שנפרס במטכ"ל ובפיקודים המרחביים, 

ואחריות המטה הוטלה על מחלקת המערכות הנייחות בָמַקשָר"ר. הגוף החדש נקרא 

ַמתָנ"ץ )ֶמרכז תקשורת נייחת צבאית(.

על לוחמה אלקטרונית טקטית כתב להלן אל"ם אהוד בן־דור.

מלחמת ֶשֶל"ג הייתה הראשונה שבה הופעלו קציני לוחמה אלקטרונית )ל"א( בדרג הַגיס 

ובַדרגי האוגדות, כחלק מהנשק המסייע. מלחמת ֶשֶל"ג הייתה גם הראשונה שבה הופעלו 

כוחות ל"א טקטיים בשטח לבנון כדי לסייע לאוגדות, ואילו פלוגות הל"א – נותרו באתרים 

בשטח ישראל.



 

סגן הָרַמטָּכ"ל, האלוף דן שומרון, ביקר במיזם "אבן יקרה" ב"תדיראן"; יחד 

איתו הַקשָר"ר, תא"ל מוטי בר־דגן, ואל"ם אהוד בן־דור.
המקור: מהאוסף הפרטי של אהוד בן־דור.

מלחמת יום
הכיפורים

1973

1990

ספטמבר 1981

יוני 1982
שלהי שנות ה-70

1977-1978

אוקטובר 1986
הרצה מבצעית

תרגיל ראשית חכמה

אפיון והצגת
הרעיון למטכ״ל

(נוב׳ 79 - מכרז
שבסופו תדיראן

זכתה)

הנחיה
להתחיל את

הפרויקט
היקף תקציבי

300 מליון
דולר

הפעלת עורק
תמסורת 960

אפיקים
במלחמת של״ג

לג׳בל ברוך
וג׳בל צאפי

(זרוע הגליל)

אישור סופי של
משרד הביטחון
לגמר הפרויקט

החל שימוש מבצעי

הפעלת מערכת 5
מתגים עם

נתח ץמסורת רחב

דיונים במטכ״ל
על אישור

הצורך
המבצעי של

אבן יקרה

הפעלת עורק תמסורת 
960 אפיקים לכוחות 
המתורגלים במסגרת 
תרגיל ראשית חכמה 

במרחב הפעילות המרכזי 
התרגיל הראשון בצה״ל 

שבו הופעלה מערכת 
תמסרת 960 אפיקים

טלפון א״י אדום הופעל 
בפעם הראשונה

לוח הזמנים הכולל למימוש מערכת "אבן יקרה"
המקור: עבודת מורשת "'אבן יקרה' – התפיסה ותכנון המערכת".
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כללי
תשע השנים שבין מלחמת שלום הגליל )1982( למלחמת המפרץ )1991( היו תקופה 

של המשך ההתפתחות הטכנולוגית במערך הקשר של חיל האוויר,427 תוך כדי סיום 

הטמעת המערכות שפותחו בעקבות לקחי מלחמת יום הכיפורים. המעבר לתקשורת 

ִספרתית והופעת הַמחשבים האישיים הראשונים היו הסנוניות הראשונות שבישרו 

את החיבור שבין הקשר למחשוב.

ִמרכזות ִספרתיות
עם הכרזת נמלי התעופה "עּובָדה" ו"ָרמֹון" כנמלי תעופה ִמבצעיים בחה"א, החל 

תהליך החלפת ִמרכזות אלקטרומכניות מדגם "סטרוגר" לִמרכזות הִספרתיות. חה"א 

עבר למערכת קשר מתקדמת, שבאמצעותה הכול יכולים לחייג לכולם בלי ִמרכזות 

ובעורקים פתוחים.

קצין קשר "ְּכחול מדים" בחצרו של קצין הקשר הראשי
פיתוח מערכת ממוחשבת לניהול תחום התדרים והיות חיל האוויר צרכן התדרים הגדול 

בצה"ל – הביאו לידי החלטה על ייצוג הולם של החיל בניהול הספקטרום האלקטרומגנטי 

בצה"ל. הוסכם כי יושב ראש ועדת התדרים הצה"לית יהיה קצין בדרגת אל"ם מִמפקדת 

קצין הקשר הראשי, אך סגנו יהיה קצין בדרגת סא"ל מחיל האוויר. כך נולד בִמפקדת 

קצין הקשר הראשי תקן לראש ענף התאימות האלקטרומגנטית )ָתַאלָמ"ג(, תפקיד 

שמאייש קצין "כחול" המתארח בחצרו ה"ירוקה" של קצין הקשר הראשי.

ועדת התדרים
הספקטרום האלקטרומגנטי הוא משאב לאומי יקר־ערך אך חוצה גבולות. ארגון 

האומות המאוחדות הקים ארגון בין־לאומי מיוחד, הנושא את השם ITU שמשמעו – 

ערוך בסיוע אל"ם אבי אורן ואל"ם מוטי ברקאי, מתוך חיל האוויר־מחלקת הפרט. "מערך   427

הקש"ב" – קשב ומחשוב בזמן אמת.
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איגוד הֶּבֶזק )טלקומוניקציה( הבין־לאומי. ממטרות האיגוד – לנצל ניצול מושכל 

ויעיל את תחום התדרים בעולם, תוך יצירת הבנה בין־לאומית. מטרות ITU קשות 

לביצוע בהיבט המדיני עקב יריבויות בין מדינות ושיקולים גאופוליטיים. אולם, גלים 

אלקטרומגנטים חוצים גבולות בקלות רבה יותר ממדינאים, ולכן יש הבנה שאם לא 

יהיה סדר עולמי בתחום התדרים, הכול ייפגעו. המדינות החברות בארגון ITU מחויבות 

לפעולות מסוימות.

לפיכך, בשנת 1955 החליטה ממשלת ישראל את החלטה 181 להקמת המועצה 

לקשר ולאלקטרוניקה, הידועה יותר כ"ועדת התדרים של משרד התקשורת". בוועדת 

התדרים שישה חברים: שניים ממשרד התקשורת, שניים מצה"ל, אחד מהמשטרה 

ואחד מִמנהל התעופה האזרחית שבמשרד התחבורה. בד בבד לוועדת התדרים הלאומית 

שבאחריות משרד התקשורת, יש ועדת תדרים צה"לית, ובה מוסדרת חלוקת התדרים 

בצה"ל, ובה נקבעת המדיניות הצה"לית )בעיקר בהקשר להפרעות הדדיות ו"חיים 

בצוותא"( המוצגת לפני ועדת התדרים הלאומית. שנים רבות לא הייתה רבה כמות 

המשתמשים בתחום התדרים במדינת ישראל, לכן לא היו הפרעות רבות, והמודעּות 

להפרעות אלקטרומגנטיות לא הייתה גבוהה.

מערכת "טריגו" – תשתית תמסורת נייחת ִספרתית מוצפנת של חיל האוויר
מערכת ה"טריגו" הופעלה לראשונית במהלך ִמלחמת שלום הגליל. הוקמה יחידה 

חדשה, יחידת הקשר הַניַיַחת. משימת יחידת הקשר הנייחת הוגדרה כאחריות לכשירות 

הִמבצעית של המערכת הנייחת. פריסת מערכת ה"טריגו" נעשתה בהדרגה, ובאותה עת 

המשיכה לתפקד מערכת ה"ִסיגָמא", שהייתה ִמרכזת במטה חיל האוויר, והיו בה קווי 

חיוג לגורמי המטה הִמבצעיים. המערכת הייתה מוצפנת וברמת סיוּוג גבוהה. סימן 

היכרה היו טלפונים בעלי לחצנים וחיוג טונים. גולת הכותרת הייתה היכולת להגדיר 

דחיפות: רגיל, דחוף, בהול, בזק.

מלחמת המפרץ, 1991
במערך הקשר של חיל האוויר וגם בשאר יחידות חיל האוויר החלו בהכנות לקראת 

המלחמה. מערך הקשר בח"א השתתף במתן מענה תקשורתי לפריסת כוחות הנ"מ, 

ובפעם הראשונה התקיים שיתוף הפעולה עם צבא ארה"ב. האמריקאים הגיעו עם 

עורקי הָרָד"ט שלהם, וח"א הקצה להם תדרים.
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ִמבצע "שלמה", 1991
בהמשך לִמבצעים המיוחדים להבאת יהודי אתיופיה, ובתום מלחמת המפרץ החלו 

הכנות לִמבצע לשם העלתם ארצה. הִמבצע הוגדר צה"לי ולמפקד הכוח מונה סגן 

הָרַמטָּכ"ל, אמנון ליפקין־שחק. ההבאה הוטלה על חיל האוויר, ובעיקר על טייסות 

התובלה, על יחידה החילוץ וההצלה ועל יחידת "ַשלָדג". התכנון היה שאפתני ומורכב, 

ואלה האתגרים שעמדו בפני צוות התכנון:

קשר רציף עם כל המטוסים ברכבת אווירית מישראל לאתיופיה ובחזרה בטווחים   •
של עד 3,000 ק"מ.

קשר בין הַמשָל"ט בישראל לַחָּפ"ק בשדה התעופה בָאִדיס ַאֶּבָּבה באתיופיה.  •
קשר בין כוחות האבטחה הישראליים בשדה התעופה בָאִדיס ַאֶּבָּבה.  •

קשר בין הַחָּפ"ק בָאִדיס ַאֶּבָּבה לבין המטוסים הנוחתים והממריאים.  •
קשר עם שגרירות ישראל בָאִדיס ַאֶּבָּבה.  •

הוטסו לישראל 14,173 יהודים מיהודי אתיופיה ב־41 טיסות במהלך 30 שעות הִמבצע. 

מטוס "ּבֹוִאינג 747" של "אל על" קבע שיא עולמי כשהטיס 1,078 נוסעים. תדר החד־פס 

שהוצב בתחילת הִמבצע נשמר עד לסיום הִמבצע כשהוא מכסה היטב את על הטווחים 

שבין ישראל לאתיופיה.
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על מורכבות הניהול להקצאת התדרים כתב להלן רס"ב רונן־מרטין כהן.

כללי

לאחר מלחמת יום הכיפורים ִניצב חיל הקשר בפני כמה אתגרים, שמהם נגזרות החלטות 

ִמבצעיות ואסטרטגיות של המטכ"ל, כלקחים חלקיים מהמלחמה, וכן יוזמה ֵחילית, 

בעיקר בנושאי טכנולוגיה וָשַת"ּפ עם התעשייה האזרחית.

אלה היו האתגרים: צמצום השטח בידי צה"ל וריבוי מספר האוגדות הלוחמות; עיבוי 

כוחות השריון וָחָת"ם במילואים, טייסות קרב, הקמת ִמפקדות שליטה ֲאזוריות; הצורך 

להכניס ַמחשבים ונגזרותיהם מרמת הִמפקדה הַנַיַחת ִמפקדות השדה )בעיקר ברמות 

ַמפאּו"ג וָחָת"ם(; הצורך להשיג עליונות באמצעי חמיקה מאויב ולשבש את מערכות האויב.

גידול הָסַד"ּכ בצה"ל

בשנת 1973 לא גדל ָסַד"ּכ היבשה של אוגדות רבות בצה"ל, ואילו בשנים 1981-1974 הוכפל! 

מהן יועדו לפעול בתא שטח מסוים, מהן במרחב פיקודי ומהן היו מנוידות בין פיקודים 

)מטכ"ליות(. ֲאליהן נוספו ַמשָל"טים מרחביים, ִמפקדות עורף פיקודיות, ִמפקדות ַגיס, 

גופי ביטחון אזרחיים.

אמצעי הקשר העיקריים

אמצעי הקשר והשליטה העיקריים, שסיפק חיל הקשר לכוחות השדה והִמפקדות התבססו 

על שימוש בקשר־קווי )צבאי־ייעודי ואזרחי(, ובקשר־רדיו בתחומי תדר למיניהם. לאחר 

המלחמה הושלם התכלול )אינטגרציה( כמעט לגמרי לכוחות השדה. כל הֵחילות הלוחמים 

.VRC והמסייעים החלו להשתמש בקשר ָתָג"ם ובמערכות

היחידה לניהול קשר רדיו – והאתגר בניהול ובהקצאה של התדרים

היחידה לניהול קשר רדיו – בה שיַרתי מ־1980 ועד 1995 לסירוגין, החל ברמת אלחוטן 

וכלה בתפקיד מפקד היחידה. היחידה הייתה אמונה על ניהול קשר הרדיו בצה"ל, בכל 

ִמׂשַרַעת התדרים. תחילה ניהלו את היחידה שני קצינים בדרגת רס"ן בתקן ב ובמחלקות 

משנה בתוכה. בהמשך – קצין אחד בדרגת רס"ן בתקן ב וארבעה נגדים. בתקופתי ניהלו 

את המערכת שני נגדים בדרגת רס"ם וסרן בתקן ב.
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בהיותי מפקד המערכת הקפדתי לקלוט רק חיילים ותיקים, שנפלטו מיחידות השדה 

עקב בעיות ָת״ש או בריאות. החיילים הוכשרו ביחידה ייעודית 5-4 חודשים, ולאחר מכן 

עמדו למבחן, שִמשּכו היה יומיים. המתאימים נשלחו לקורס מש״קי רדיו בבה״ד 7, ולאחר 

שחזרו הוכשרו חודשיים כדי להיות מש״קים ייעודיים ביחידה. רק לאחר זאת הוענקה 

להם דרגת סמל. באופן זה יכלו להיות מפקדי ִמשמרת, הַמכירים את כל המערכות, את 

בסיסי המידע, ויכלו לתת מייד מענה בזמני חירום או בִמבצעים מיוחדים וגם לפקד על 

זוטרים ולנהל את העבודה.

ַמֶצֶבת כ"א ָקְטָנה עם השנים, ומספר המשימות גדל. היחידה ניצבה בין 1978 ל־1990 

בפני אתגרים לא־פשוטים, ואלה עיקרם:

היה צורך לתת מענה ליחידות הולכות ומתרבות בתאי שטח קֵטנים והולכים.  •
חדרו לשדה הקרב: לִמפקדות ולֶרֶק"ם היבשתי והמוטס – אמצעי קשר וקורנים   •
מדורות חדשים, והם היו בעלי השפעות שונות על השדה האלקטרומגנטי )הַאלָמ"ג( 

הכללי בשטח מדינת ישראל.

נכנסו לשימוש האויב אמצעים אלקטרוניים, בעיקר מתוצרת ברה"מ, ארה"ב,   •
מערב אירופה.

היה קיפאון בכמות הערוצים לשימוש הדרגים הטקטיים והלוחמים.  •
גדל הצורך מהשדה ומהמחלקות הטכניות להכניס תקשורת ִספרתית )דיגיטלית(   •
לַמחשבים לתשתית אנלוגית, כולל שילוב מידע חזותי, מאגרי מידע ממערכות 

שונות, אמצעי חוזי.

השתנו אמצעי ניתוח המערכה ואמצעי הלחימה והלוגיסטיקה הקיָימים.  •
בשנת 70 הופק לראשונה ָהַק"ש חטיבתי ממוּכן כתוכנית הרצה. ָהַק"שים ממוכנים 

הוכנסו צורה רחבה יותר בתחילת שנות ה־80, ובמהלך מלחמת שלום הגליל. באמצע שנות 

ה־70 פותח מנגנון ביחידת שירותי המידע הֵחילי בשיתוף עם היחידה לניהול הרדיו המגדיר 

את מעמדה המיוחד של כל רשת בהתאם לתאי השטח שבו פעלה, לחשיבותה ולמגבלות 

הטכניות של רעשי ִאפנון הדדי )אינטרמודולציות( ועוד.

החינוך למשמעת בצה"ל הוא מהגרועים בצבאות המתקדמים. כללי נוהל דיבור ברדיו 

)ַנדָּב"ר( בקשר גלוי לא נאכפו, והעבריינים בכל הדָרגות לא נענשו. מאמצי האכיפה של 

היחידה לביטחון קשר )"ַעִיט"( היו מוגבלים. חוסר משמעת ִמבצעית בקשר עלה לא־אחת 

בחיי אדם. מפקדי החיל, שהיו נתונים תדיר ללחצי בכירי צה"ל, העדיפו שלא להפעיל את 

סמכותם, אלא לנסות למצוא פתרונות טכניים כדי לחפות על חוסר המשמעת.

היחידה לניהול קשר־רדיו, שהייתה מהמוגבלות והעניות שביחידות החיל, הפכה לגוף, 

שעוסק בכל ַדרגי הניהול של המערכת, למעט התפעול בשטח.
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ניהול התדרים השתדל להקצות תדרים באקראי, ככל האפשר, אך רמת האילוצים 

שנכפתה עליו הייתה גדולה מאוד והגבילה את האקראיות כלהלן: 

הוגדר מרחב־העל: כל שטח מדינת ישראל.  •
המרחב הארצי חולק לשני מרחבים בהתאם לשיקולי טופוגרפיה, התפשטות   •
גלים אלקטרומגנטיים ואילוצים ִמבצעיים: מרחב צפון־מרכז )מלבנון עד באר 

שבע( ומרחב דרום )מבאר שבע עד אילת(, שהחל מ־1981 לא כלל את סיני.

כל מרחב חולק לתאי שטח מקומיים, כגון רמת הגולן )רמה"ג(, מזרח לבנון,   •
מערב לבנון, עמקים, כרמל.

אלה המסקנות העיקריות ממלחמת ֶשֶל"ג בהיבטי ניהול הקשר:

המלחמה תוכננה אופרטיבית כשנתיים לפני פריצתה. חיל הקשר ויחידתנו,   •
כנגזרת שלו, עמלנו לתת מענה לתוכניות הָסַד"ּכ והלחימה שגובשו, תוך פגיעה 

מזערית בעקיבות הרשתות.

גם לאחר הלחימה )1990-1982( הייתה דינמיקת פעילות ולחימה אינטנסיבית,   •
תוך תחלופת כוחות תקופתית ברמת האוגדות, החטיבות וגדודי הַתַע"ם. היו 

שינויי גזרה, הוקמה ִמפקדה ייעודית לאזור )ָיָק"ל( ושולבו כוחות זרים )ָצָד"ל(.

שיעור התערבותם של בכירים בניהול התדרים טרם המלחמה, תוך פגיעה באקראיות   •
ובחלוקת עומס הקורנים – היה רב והוכח ככישלון בשטח.

לקחי עומס הקשר במלחמה בתא שטח מצומצם באו לידי ביטוי במאמץ לפתח   •
מערכות רדיו חדשות, שרידות יותר.

הגדלת משק התדרים בצה"ל

בשנת 1985 החל חיל הקשר במאמץ לפתח מערכת קשר רדיו־ָתָג"ם משוכללת, שתיתן 

מענה לכמה בעיות: מצוקת התדרים, חמיקה מחסימות, שיפור ההצפנה, מודולריות 

של החומרה לֶרֶק"ם ולִחי"ר שונים, עמידות מוגברת מפני פגיעות, מודולריות השימוש 

בגָזרות שונות, מודולריות האחזקה והתיקון. ֵשם המערכת היה "בית היוצר". היחידה 

נכנסה לתהליך ההשתתפות באפיון הִמבצעי ב־1986 ופתרה בעיות באפיון הִמבצעי של 

המערכת, בעיקר בכל הקשור להצפנה. מערכת ניהול הרדיו הממוחשבת התאימה עצמה 

גם למצבי הפרעות קשר חדשות.

בשנים 1994-1991 שיַרתי בתפקיד מפקד היחידה, שהייתה יחידת משנה ביחידת ייצור 

ייעודית של חיל הקשר, וליוויתי את תהליך ההקמה וההכשרה של ַפקָע"ר מראשיתו עד 

שעזבתי את היחידה בסוף 1994.
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מַפקדי היחידה בתקופתי

סרן )לימים תא"ל( משה שמיר הביא איתו "אווירת שטח" ליחידה עורפית.   •
כריזמה חברית גרמה לחיילים להניעת יתר ולהשקעה מרבית של שבועות עבודה 

רבים, לא מנוחה. בימיו התחוללו ההכנה למלחמת שלום הגליל, והביצוע בפועל. 

כמו כן, החל מיזם הָהַק"ש הממוחשב בצה"ל.

רס״ן משה רונן הביא "גישה אבהית" ומשמעת ליחידה וייעל את היחידה לאור   •
השינויים שנדרשו בתהליכי העבודה, ובכללם – צמצום כוח האדם בקבע. תקופתו 

צוינה בקפיצת מדרגה של מערכות המידע.

את סא"ל )לימים תא״ל( יהוא אבן־זהב אני מציין מכיוון שבתפקידו כרע״ן   •
הִמבצעים גיבה והוביל את קביעת התקן לרשתות, את האֹו״ק בָּבָט״ש וגם גיבוש 

ומתן מענה רדיו לפיקוד חדש בצה"ל, ַפקָע״ר שהמוקם.
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על כתבי הסתר )ָּכ"ס( כתב סא"ל מרדכי פופר, שעסק בהם בִחי"ק משנת 1955.

לב ליבו של מערך כתבי הסתר היה בפלוגת הרישום ביח' ִחי"ק "טופז", ומפקד הפלוגה 

הראשון היה רס"ן רפי חכים. אנשי הפלוגה היו אנשים קפדניים מאוד, סבלניים ובעלי 

יכולת רישום וטיפול בטבלאות וביצוע בדיקות. רוב אנשי הפלוגה היו אנשי קבע או עובדי 

צה"ל. לכתבי הסתר היה תאריך תיקוף ותפוגה. משנגמר השימוש בכתב הסתר, הושמד 

ודּוַוח על ההשמדה לפלוגת הרישום של רפי חכים. נבדקו רישומים ביחידה מול דיווחי 

ההשמדה, ולפי הנתונים שהתקבלו תוכננו הייצור והאספקה. בכל פיקוד מרחבי היה 

ַצָּפ"ן בשירות הקבע שהיה אחראי לחדר הָּכ"ס. היו חדרי ָּכ"ס גם באוגדות ובחטיבות. 

תהליך ההפצה ודיוּוחי ההשמדה היו זהים בכל יחידות הצבא. הופצו מפתחות "קוד גזית" 

ו"ִמלקוד" שִאפשרו שימוש ביחידות לחודש ימים. כל אובדן כתב סתר חייב ועדת חקירה.

להלן סיפרה שרה עירד

הייתי ַצָּפ"נית בחיל הקשר, שירתתי זמן־מה ביחידה ייעודית, הועברתי לחיל הים בֵחיפה, 

ב"סֵטָלה ָמאִריס", ליחידת קשר וגילוי )ָיָק"ג(. כעבור פרק־זמן קודמתי ומוניתי להיות 

אחראית חדר הָּכ"ס של ִמפקדת חיל הים. המשכתי בשירות הקבע. נזדמן לי להיות 

בצומת רגיש מאוד של חיל הים, שבו עברו חומרים המסּוָוגים בסיוּוג "סודי ביותר", 

שלאחר פיענוחם הושמו בשתי מעטפות ונחתמו בחותמת שעווה אדומה וחמה ונמסרו 

אישית לנמענים.

במקרה שיַרתי בינואר 1968, החודש שבו הפליגה הצוללת ָאִח"י "ַדָקר" בדרכה 

לישראל מאנגלייה ובדרך אבד עימה הקשר. הצוללת נעלמה ללא עקבות וכל צוותה, 69 

חיילים וקצינים נעלמו והוכרזו כנעדרים. מפקד חיל הים באותה עת היה אלוף שלמה 

הראל, ומפקד שייטת הצוללות – הדר קמחי. ראיתי את כל ההתכתבות בנושא בכל 

הרמות, בצה"ל ובחיל הים. האווירה הייתה באותם הימים הלם מוחלט; לא דיברתי על 

כך עם נפש חיה. אלה היו ימים סוערים, ובהם התכתבויות סודיות ביותר, שאני בלבד 

הורשיתי לפענחם. באותה עת הייתי נערה בת 22, החשופה לכל המידע הזה ולא יכולה 

לדבר עם נפש חיה על כך.

פרשה חסויה אחרת שנחשפתי אליה הייתה הברחת "ספינות ֶשרּבּורג" מצרפת בינואר 

1970. אחרי שהתחתנתי עברנו לגור בבאר שבע, וקיבלתי תפקיד של אחראית חדר הָּכ"ס 
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במודיעין פיקוד הדרום. נזדמן לי להשתתף בתרגיל "עוז" ב־1972. מצאתי את עצמי שוב 

בצומת שבו עבר מידע מסּוָוג ביותר, ושוב מעטפות, חותמות שעווה אדומות וכו'.

ה"זיגייה"

במהלך השנים זכתה יחידת "טופז" להיקרא ה"זיגייה", על שמו של בח"ק זיגמונט מנדל, 

שהיה שנים הרבה מפקד היחידה. "זיגי", כך קראו לו היה ממקימי הגוף להצפנה ולכתבי 

הסתר בִחי"ק שנים הרבה. הוא ִהרבה לעסוק בתחום ויצק את היסודות לייצור מפתחות 

הצופן וחדרי הָּכ"ס ביחידות צה"ל.
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הקמת ֶמרכז התקשורת הנייחת 
הצבאית )ַמתנָ"ץ(

על הקמת ֶמרכז התקשורת הנייחת הצבאית כתב להלן אל"ם אהוד בן־דור.428

בתחילת שנות ה־80 התכנסו דיונים בחיל הקשר בנוגע לגוף שיקבל עליו את האחריות 

למערכת "אבן יקרה", לרבות השלמת ההקמה, ההפעלה, התחזוקה ופיתוחה השוטף. 

לבסוף התקבלה החלטה לשלב את "אבן יקרה" במחלקת ַמַע"ן כדי ליצור גוף אחד שיטפל 

במערכות כִמקשה אחת, ולאור זאת הוחלט להקים את הַמתָנ"ץ.

בהמשך להחלטה שלעיל הוחל בדצמבר 1986 להקים גרעינים לפלוגות "אבן יקרה" 

בַיחָת"מים, ונוסף על כך הוכפף צוות ֲאַג"ם "אבן יקרה" )שהיה בכפיפות מח' ָתָא"ט 

בָמַקשָר"ר( למחלקת ַמַע"ן. תהליך זה החל בסמוך ובהמשך לקבלת ההחלטה על כניסה 

להרצה המדורגת, בעת הפעלת מערכת "אבן יקרה". ב־1 ביולי 1987 קיבלה עליה מחלקת 

ַמַע"ן בָמַקשָר"ר את האחריות הכוללת מטעם חיל הקשר, האלקטרוניקה והַמחשבים 

להמשיך את ליווי תהליך הקמת מערכת "אבן יקרה" ולהיערך לתפעולה, לתחזוקתה 

ולטיפול הטכני השוטף בה.

לצורך כך הוכפפה במועד זה ִמנהלת המיזם "אבן יקרה" בִחי"ק, למחלקת ַמַע"ן, וכך 

אוחד הטיפול הכולל במערכת תחת קורת גג אחת. עפ"י קביעת המטכ"ל הכריז ָאָג"ת 

באפריל 1988 על הקמת ֶמרכז התקשורת הנייחת הצבאית )ַמתָנ"ץ(. הַמתָנ"ץ יהיה גוף 

ארגוני חדש שנבנה על בסיס כוח האדם בַמחלקת ַמַע"ן ובִמנהלת המיזם "אבן יקרה". 

הסיבה העיקרית להקמת הַמתָנ"ץ הייתה להעביר את האחריות של מערכת "אבן יקרה" 

למחלקת ַמַע"ן ולקלוט את גוף ִמנהלת המיזם ואת פלוגות "אבן יקרה" במחלקה זו.

מאוקטובר 1987 שולבה המערכת בתרגילים טכניים וצה"ליים רבים כדי להכניס את 

המערכת לפעולה, לבחון את ביצועיה, לתרגל את הַיחָת"מים ואת הַמתָנ"ץ כולו ולאמן 

את מערך צה"ל בשימוש בה. ניתן אפוא לומר כי המערכת עמדה במרבית מבחנים אלה 

בהצלחה, אם כי נתגלו בעיות טכניות, שבאו בסופו של דבר על פתרונן. בד בבד להשלמת 

פעולות ההקמה של מערכת "אבן יקרה" ושילובה בתרגילים נעשתה הכשרה מסיבית 

מתוך עבודת מורשת, "השלמת ההקמה של מערכת 'אבן יקרה' עד להפעלתה המבצעית המלאה״   428

ומתוך עבודת מורשת, "התקשורת הנייחת בצה"ל – ממתנ"צ לחושן".
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של כוח אדם כדי להפעיל ולתחזק את מערכת "אבן יקרה" במגוון מקצועות כדי לתמוך 

בכל מרכיביה.

לצורך כך הוכשרו קצינים וחיילים רבים בִמגוון מקצועות, ואלה עיקרם: טכנאי מתג; 

טכנאי תמסורת; טכנאי נתונים; טכנאים ומפעילים של מרכזי הבקרה. טכנאים ומפעילים 

אלה שולבו בִמתקני "אבן יקרה" ובתרגילים מייד לאחר סיום הכשרתם. ב־1 ביולי 1988 

הסתיימה אחריות ִמנהלת המיזם בתעשייה למרבית מרכיבי החומרה במערכת, ובמהלך 

המחצית השנייה של שנה"ע 1988 הסתיימה האחריות ליתר מרכיבי המערכת )כולל תוכנה(.

לפני סיום האחריות הקימו החָברות שעסקו בהקמת המערכת בתיאום עם חיל הקשר 

גוף חונכּות שיסייע לקציני הַמתָנ"ץ ולחייליו בטיפול השוטף במערכת "אבן יקרה". במהלך 

המחצית השנייה של שנת 1988 הושלם החלק העיקרי של הקמת מערכת "אבן יקרה". 

המערכת תורגלה בִמגוון תרגילים וִמבצעים. בהם שולבו הקצינים והחיילים של מערכת 

"אבן יקרה", לרבות הגופים האחראים לה בַמתָנ"ץ להפעלה ִמבצעית מלאה.

באוקטובר 1988 התקיים בצה"ל תרגיל מטכ"לי משולב עם תרגיל פיקוד הצפון, בשם 

תרגיל "אבני אש ושערי צפון", ובו שולבה מערכת "אבן יקרה" במלוא היקפה ועברה 

טבילת אש זו בהצלחה. עם סיום התרגיל ולאחר שעמדה כראוי במבחן הוכרזה מערכת 

"אבן יקרה" כמערכת ִמבצעית מלאה, והוחל בשילובה בִמבצעי אמת. הבסיס העיקרי 

שעליו הושתת הַמתָנ"ץ היה כ"א טכנולוגי־ִמבצעי שהבין את צורכי השטח וידע להתאים 

את המענה הנכון. בַמתָנ"ץ שולבו מפקדים מהדרג המוביל בחיל. מפקד הַמתָנ"ץ הראשון 

היה אל"ם שמיר שהרבני שהיה בתפקיד רמ"ח המערכות הנייחות בָמַקשָר"ר, ועם קליטת 

מערכת "אבן יקרה" התרחבה המחלקה והפכה לַמתָנ"ץ. אל"ם הרצל הלאלי החליף את 

אל"ם שמיר שהרבני והתמנה למפקד הַמתָנ"ץ במרץ 1989. יותר מאוחר מּונה הרצל 

הלאלי לרח"ט המחשוב ובהמשך – לַקשָר"ר.

מתוך דברי תא"ל הרצל הלאלי כמפקד הַמתָנ"ץ )לקוח מעבודת מורשת "התקשורת 

הנייחת בצה"ל – מַמתָנ"צ לחושן"(: 

הַמתָנ"ץ עבורי הוא יחידת תקשורת משולבת ִמבצעית־טכנולוגית מתקדמת ומובילה 

שנתנה את התשתית האסטרטגית ואת הקישוריות הטקטית ההכרחיים לניהול הצבא 

בשגרה ובחירום, וִאפשרה את הביסוס ואת הקידום של טכנולוגיית המידע בצה"ל מסוף 

שנות השמונים ועד תחילת שנות האלפיים. הַמתָנ"ץ הניח את היסודות לאוטוסטרדת 

המידע של צה"ל. זאת יחידה עם כ"א מקצועי מעולה שהתבסס על אלפי חיילים וקצינים 

שהובילו ומובילים את התקשורת בצה"ל ובשוק האזרחי. ברמה האישית היה תפקיד 

מפקד ַמתָנ"ץ עבורי תפקיד ַשלָטני )דומיננטי( מאוד שִחייב אותי למיצוי עצמי הגבוה 
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ביותר בכל תחומי ניהול המשאבים והטכנולוגיה )נוסף על תחומים מסורתיים שעסקתי 
בהם עד אז(, תפקיד שהטביע בי חותם גדול לאורך עשרות שנים.429

הינה נימוקים מקצועיים להקמת הַמתָנ"ץ:

שילוב מערכת "אבן יקרה" ותשתית המערכת הנייחת הצה"לית לִמבצעים ברגיעה   •
ולשע"ח עדיף מפיצול המערכות בין שני גופים כי הפיצול היה ַמקשה על מתן פתרון 

מיטבי מקצה לקצה. שתי המערכות בסופו של דבר הן מערכות ֶּבֶזק )טלקומוניקציה( 

נייחות שהתבססו בחלקן על מערכות דומות.

היה רצון לחסוך בקווי "בזק" )החברה( שעלותם הייתה כבדה לצה"ל.  •
פישוט עבודת המטה במטה חיל הקשר וביחידות צה"ל, בעיקר מרמת הפיקוד ומעלה   •

ובמחנות הקבע, היה מניע להקמת הַמתָנ"ץ.

ההקמה גם צמצמה בירוקרטיה ופישטה את עבודת מטה. כמו כן, בשעת מלחמה או   •
ִמבצעים יעיל יותר לעבוד כגוף אחד מול הפיקוד וַדרגי מטה אחרים.

פתרון תקלות ואחריות מקצה לקצה המוטלת על גוף אחד – מקילים עלינו את תהליך   •
איתור התקלות ואת פתרונן ומפשטים אותו.

בראייה ִמבצעית וטכנולוגית – לשים דגש בשירות הלקוחות, תוך ראיית השירות   •
וכתובת אחת ללקוח.

עבודת יומם ולילה )24/7( של קציני מערכת "אבן יקרה" וחייליה, לרבות הטכנאים,   •
נועדה שלא להיות תלויים בחברה אזרחית ובעובדי "בזק".

הרי נימוקים ארגוניים להקמת הַמתָנ"ץ:

חיסכון בכוח אדם – שילוב שני הגופים תחת קורת גג אחת גרר חיסכון רב.  •
לוגיסטיקה – איחוד הגופים הביא לידי שליטה קלה יותר על כל הגוף הארגוני.  •

חיסכון תקציבי מטעמים אלו: חיסכון בכ"א )קצינים, חיילי חובה ואנשי מילואים(;   •
חיסכון ברכב ובאמצעים לוגיסטיים אחרים; חיסכון הנובע מצמצום כפול במערכות 

תקשורת על ידי פישוטן.

צמצום תשלומי אחזקה לחברת "בזק".  •

שם.  429
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רקע
המערכה ברצועת הביטחון בלבנון התרחשה לאחר מלחמת ֶשֶל"ג והייתה "מלחמת 

התשה" ממושכת431 ב־29 בספטמבר 1982 יצא צה"ל מביירות ונערך בהרי השוף; 

בספטמבר 1983 נערך בקו נהר הַאוַואִלי; ב־10 ביוני 1985 הושלמה נסיגת צה"ל מקו נהר 

האוואלי וההיערכות ברצועת הביטחון בדרום הלבנון,432 בה החזיק צה"ל עד 24 במאי 

2000, עת נסוג לגבול הבין־לאומי. בשנים הראשונות הייתה ברצועת הביטחון פעילות 

ביטחונית מוגבלת, אך הפעילות נגד צה"ל בראשות חזבאללה433 הלכה וגברה ופעילות 

צה"ל ברצועת הביטחון הפכה בהדרגה מפעילות ״ביטחון שוטף״ ללחימה של ממש.

חיל הקשר, האלקטרוניקה והַמחשבים הקים והפעיל ברצועת הביטחון מערכת 

שליטה יעילה, שִאפשרה שיתוף פעולה בין־זרועי, ושהותאמה באופן רציף ובהלימה 

לשינויים בתורת הלחימה והפעילות המבצעית ולהתפתחויות הטכנולוגיות. מרכיב 

חשוב בפעילות החיל היה ל"א לנטרול מטענים מופעלים מרחוק על ידי האויב.

יחידות ברצועת הביטחון
ָיָק"ל )יחידת קישור ללבנון( הוקמה בשלהי שנת 1982, הופקדה על הנושא הצבאי 

והאזרחי הלבנוני ברצועת הביטחון ועל מעברי הגבול בין ישראל לדרום הלבנון והייתה 

הגורם המקשר עם ָצָד"ל )צבא דרום לבנון(.434 ָיָק"ל פעלה כמפקדה משימתית בפיקוד 

431 אל"ם דניאל רוזן, ״חיל הקשר, האלקטרוניקה והמחשבים במערכה ברצועת הביטחון בלבנון: 

30 בספטמבר 1982 עד 24 במאי 2000״.

ב־16 בפברואר 1985 פונה אזור צידון )מבצע '"טור אופקי"(; ב־11 באפריל פונה משולש ַנַּבִטיַיה   432

)מבצע "אבזם זהב"(; ב־24 באפריל פונו הגזרה המזרחית ואזור ַג'ִזין )מבצע "טבלה סובבת"(; 

וב־19 באפריל פונה אזור צור )מבצע "תו יוצרים"(.

"ִחזּבַאלַלה" )= מפלגת האל( – מיליציה אסלאמית שיעית פונדמנטליסטית, שהוקמה בשנת 1982.   433

המיליציה מיום הקמתה רואה בישראל אויב. היא זוכה לתמיכה מהותית של איראן והפכה עם 

הזמן לגוף גרילה מאומן ומצויד היטב.

שמה הראשון של היחידה, בשנות השבעים, היה אד"ל )אזור דרום לבנון(.  434
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מפקד בדרגת תא"ל, כולל במבצעים ששילבו בין כוחות צד"ל וכוחות צה"ל. צד"ל פעלה 

באמצעות מפקדה בַמרג' ַעיּון בפיקודו של גנרל ַאנטּוַאן ַלאֶחד, החזיק מוצבים ברצועת 

הביטחון ובמובלעת ַג'ִזין וקיים פעילות ביטחון שוטף )מארבים, מחסומים, תצפיות 

וכו'( ופעילות סיכול ַּפַח"ע.435 משנת 1988 חולקה הִגזרה לשתי גזרות חטיבתיות: 

חטיבה מערבית בִּבינת ג'ֵּבייל וחטיבה מזרחית בתל נחאס. בשנת 1978 הוצב לאחר 

ִמבצע "ליטאני" )"אבי החכמה"( בדרום לבנון כוח יּוִניִפי"ל,436 בָסַד"ּכ של ארבעה גדודי 

חי"ר ויחידת ַמסוקים. ִמפקדתו הייתה בַנקּוַרה ומשימתו – סיורים, תצפיות ודיווח 

לצדדים על הפרות החלטות מועצת הביטחון.

פעילות חיל הקשר, האלקטרוניקה והמחשבים ברצועת הבטחון
כבר בשבועות הלחימה הראשונים במלחמת של"ג נפרסה בלבנון תשתית רחבת־סרט 

ספרתית בין אתרי שליטה מרכזיים בלבנון למפקדת פיקוד הצפון ולמטה הכללי. 

מהלך חשוב נוסף היה כבר במהלך המלחמה, והוא מיסוד טלפוניה אוטומטית בדרג 

הטקטי, כתחליף לטלפוניה ידנית ששירתה את צה"ל עד אז. למעלה מזה, הייתה 

השקעה מהותית במערכת "אבן יקרה", מערכת תקשורת מוצפנת צבאית נייחת, 

ובמערכת לקשר ָתָג"ם ספרתי חדשני לשם החלפת ציוד ה־VRC/PRC המתיישן. קשר 

ָתָג"ם היה הקשר המבצעי העיקרי לכוח הלוחם, וקיומו בפעילות חי"ר בשטח ההררי 

של דרום לבנון, כאשר היו אירועים שבהם נעו כוחות עם אנטנות קצרות בלבד )כדי 

שלא יתגלו( – היה אתגר מיוחד. תנאי השטח חייבו הפעלת ממסרים או תחנות תיווך 

בנקודות שולטות ושימוש נרחב ב"קווי מפתוח" )הפעלת מכשירי קשר בשלט ַרַחק(

למכשירי קשר שמוקמו באתרי שליטה. דגש מיוחד הושם בביטחון קשר ורוב רשתות 

הרדיו הטקטי הוצפנו. המוצבים בשטחנו )ומוצבים סמוכים לגבול( חוברו בקשר קווי, 

בכבלים תת־קרקעיים. למוצבים חודרים הופעלה מערכת רדיו־טלפון חדישה. בשנת 

לאחר ִמבצע "ליטאני" )1978( הועבר השטח שפינה צה"ל למיליציה צבאית נוצנוצרית ששמה   435

"צבא לבנון החופשית". את המיליצה הקימה ממשלת לבנון במהלך "מלחמת האזרחים השנייה" 

בשנת 1977, ופיקד עליה מייג'ור ַסִעד ַחַדאד. המטרה הייתה להגן על האוכלוסייה הנוצרית ככוח 

נגד למיליציות המוסלמיות ולארגונים הפלסטיניים שפעלו באזור דרום הלבנון. לאחר מותו של 

מייג'ור חדאד בשנת 1984 מונה במקומו גנרל ַאנטּוַאן ַלאֶחד, ששינה את שם הגוף לשם "צבא דרום 

לבנון".

.UNIFIL - United Nations Interim Force In Lebanon  436
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1987 החלה הצטיידות מסיבית בציוד לקשר ָתָג"ם טקטי ספרתי חדיש והופעלה מערכת 

תשתית נייחת מבצעית ספרתית חדישה )"אבן יקרה"(, הופעלה מערכת "אורות הבמה", 

וצה"ל החל לעבור מטלפרינטרים לדואר אלקטרוני.

במהלך התקופה הושקע מאמץ רב במיקוד מאמץ המחשוב לקידום כושר הלחימה 

של צה"ל ולשירות ַדרגי השדה, כולל הרחבת מרכז עיבוד הנתונים הפיקודי )ַמלַנ"ּפ(. 

תחילה השתמשו בַמחשבים נישאים )Laptop( ושולבו מערכות מחשוב של מערך המבצעים 

לגיבוש תמונת מצב כוחותינו ותמונת מצב אויב. מערכות אלה היה אאלפאנומריות, 

ומערכת גרפית ראשונה נכנסה לשימוש בשנת 1988.

אות המערכה ללחימה ברצועת הביטחון
המקור: אתר משרד הביטחון – אותות המערכה.
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הקשר בִמבצעי העלאת יהודי אתיופיה 
לישראל

"ְוָיָצא ֹחֶטר ִמֶּגַזע ִיָשׁי ְוֵנֶצר ִמָּשָׁרָשׁיו ִיְפֶרה" )ישעיהו יא, א(

ִמבצע "אחים" היה מבצע להעלאת "ביתא ישראל" מאתיופיה. המבצע החל בשנת 1977 

והסתיים במארס 1991 וכלל שורה ארוכה של מבצעים גלויים וסמויים באוויר, בים 

וביבשה. לביצוע המבצעים היו שותפים פעילי עלייה מקרב יהודי אתיופיה, "המוסד", 

צה"ל, הסוכנות היהודית, ארגונים ואישים יהודיים, גורמי ממשל זרים ורבים נוספים. 

על פי עדותו של דני לימור, סגן מנהל אגף אפריקה ב"מוסד" באותם הימים, כאשר 

קיבל "המוסד" את ההנחיה מראש הממשלה, מנחם בגין, להביא את יהודי אתיופיה 

ארצה – לא היה מושג לגורמי התכנון במוסד מהיכן מתחילים. לא ברור כמה יהודים 

יש באתיופיה, היכן הם נמצאים, איך ניתן לתקשר איתם ובוודאי שלא ידעו מה ניתן 

לעשות כדי לאוספם ולהביאם לישראל.

דני יצא בשליחותו של ראש "המוסד" חופי, תחת כיסוי, לכמה נסיעות גישוש כדי 

לבחון דרכים למילוי המשימה. ניתוח השטח, האקלים הפוליטי והביטחוני באתיופיה 

וניתוח ראשוני של דרכי הפעולה האפשריות הביאו אותו בתחילת שליחותו למבוי 

סתום. סייע לפתוח פתח במבוי הסתום פעיל עלייה אתיופי ששמו ֶפרָדה ָיַזזאּו ַאקלּום. 

הוא היה אחראי לעלייתם של 124 יהודים מאתיופיה לישראל דרך הבירה ָאִדיס ַאֶּבָּבה 

בשנת 1977 במסגרת הסכם בין אתיופיה לישראל להעלאת יהודים תמורת כלי נשק. 

אקלום הוא ששלח את המשפחות מהצפון אל עבר הבירה ָאִדיס ַאֶּבָּבה ומשם לישראל. 

ההסכם "התפוצץ" לאחר כמה סבבים כשהודה שר החוץ הישראלי דאז, משה דיין, 

שישראל מספקת נשק לאתיופיה בתמורה לעליית היהודים. כבר באותו יום ניתקה 

אתיופיה את יחסיה עם מדינת ישראל, גירשה את נציגי ישראל והכריזה על כל פעילי 

העלייה של היהודים, לרבות נציגים ופעילים של '"אורט", כלאומנים שיש להוציאם 

להורג. אקלום הבין שהוא אינו בטוח עוד באתיופיה וברח לַח'רטּום בירת סּוַדאן.
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משנת 1979 התחיל "טפטוף" של יהודים שעולים מאתיופיה דרך ַח'רטּום לישראל. 

בשנת זו עלו ארצה בדרך זו 32 עולים, ובשנת 1980 – 677 עולים.

בשנת 1981, עם התגברות הלחץ באתיופיה בעקבות מלחמת האזרחים בה, הגיעו 

מספרים גדולים של פליטים יהודים למחנות הפליטים בסודאן. ב"מוסד" חיפשו אפוא 

דרך חדשה להעלות יהודים מסודאן לישראל.

בשיחה בין ראש "המוסד" לבין מפקד חה"י באותה עת עלתה האפשרות של 

מבצע ימי. סוכן "המוסד" עם איש שייטת 13 בעברו סיירו בשטח כדי לאתר חופי 

נחיתה אפשריים בחופי סודאן. בעת הסיור נתקלו השניים בכפר הנופש והצלילה 

)"האיטלקי"( הנטוש, כ־70 ק"מ מצפון לּפֹורט סּוַדאן. הכפר שהיה בבעלות משותפת 

של ֶחברה איטלקית ושל ֶחברת התיירות הממשלתית הסודאנית ננטש מסיבות 

ִעסקיות כ־7 שנים קודם לכן, והכפר עמד שומם על מבניו וציודו, ורק שומר עומד 

בפתח ושומר עליו.

מנובמבר 1981 ועד אפריל 1983 התקיימו שמונה מבצעים ימיים. אוניית חיל הים 

שטה אלפי קילומטרים בים סוף, ובסיוע צוותי שייטת 13, שעסקו בהעברת היהודים 

מהחוף לאונייה – הועברו לישראל בדרך זו כאלף יהודים אתיופיים. בעקבות תקרית 

ירי במהלך ההעברה שנפתרה רק בזכות אומץ ותושייה של דני וציוותו, חיפשו ב"מוסד" 

ובצה"ל דרך נוספת ושונה להעלאת יהודי אתיופיה ארצה.

מפקד חה"א דאז, האלוף עמוס לפידות, שהכיר היטב את ִמבצעי "נמל בית", הציע 

חלופה אווירית למילוי המשימה. הרעיון היה להנחית מטוסים במדבריות סודאן, 

ולהטיס את פליטי אתיופיה ארצה; הטסות אלו בוצעו בהפרש של שבוע במהלך מאי 

1983. לאחר דיווח של בדואי זקן למשטרה הסודאנית עלה החשש שדבר הנחיתה 

העלומה בִמנחת התגלה, וחה"א נאלץ לחפש ִמנחתים חדשים במדבריות סודאן. בין 

יוני 1983 למאי 1984 קיים חה"א דרך ִמנחתים חדשים עוד שישה מבצעים אוויריים, 

ובהם הועלו לישראל מעל 1,800 עולים חדשים.

ִמבצע "אחים", כפי שכבר הוזכר, החל בשנת 1977 והסתיים בתחילת שנת 1991, 

ואלה המפקדים הבכירים בחיל הקשר שנטלו בו חלק:
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מפקדי חיל הקשר בִמבצע "אחים"
המקור: ארכיון תמונות העמותה להנצחת חללי חיל הקשר 

והִתקשּוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.

ִמבצע "משה"
בד בבד לפעילות החשאית שהתקיימה במבצע "אחים" בהובלת "המוסד" ובשיתוף 

צה"ל ופעילי העלייה מהקהילה היהודית באתיופיה, התקיימה פעילות אזרחית ענפה 

בשיתוף האגודה האמריקאית למען יהודי אתיופיה )שהפעילה שדולה חזקה בממשל 

האמריקאי(, סוכנות הפליטים של ארצות הברית, הוועד הבין־לאומי להגירה וממשלת 

ישראל באמצעות הסוכנות היהודית, הג'ֹוִינט ועוד.

פעילות זו נקראה ִמבצע "אליהו" ושיאה – בִמבצע "משה". "מבצע משה", שזכה 

גם לשם "גור אריה יהודה", היה מבצע אמריקאי־סודאני־ישראלי להאצת פינויים 

 TEA והעלאתם של יהודי אתיופיה לישראל בטיסות אזרחיות של ֶחברת התעופה

)Trans European Airways(, בבעלותו של היהודי־בלגי ג'ורג' גוטלמן.

המבצע החל ב־21 בנובמבר 1984 וארך כחמישה שבועות. בוצעו בו 28 טיסות משדה 

תעופה ַח'רטּום דרך בלגייה לישראל, והועלו בו ארצה 6,330 עולים. פרטים על המבצע 

החלו לדלוף לעיתונות יומיים לפני תחילתו והתעצמו עם הזמן. הראשונים שחשפו את 

הִמבצע בעקבות הדלפה היו עיתוני ארצות הברית, ואחרי כן עיתוני ישראל.

ב־4 בינואר 1985 אישר ראש ממשלת ישראל, שמעון פרס, את קיומו של המבצע, 

ובעקבות זאת דרשה סודאן מישראל לעצור מייד את המבצע. עם קטיעת המבצע 

נותרו במחנה כ־500 יהודים. בהתערבותו של נשיא ארה"ב, ג'ֹורג' ּבּוש האב, הסכימו 

 "Operation הסודאנים למבצע משלים של חיל האוויר האמריקאי, שקיבל את השמות

"Joshua, "מבצע מלכת שבא" או בפי "המוסד" וחיל האוויר מבצע "שועל זקן".

המבצע התרחש ב־28 במרץ 1985, ובו הועלו 496 עולים בשמונה מטוסי "קרנף" 

אמריקאיים, מִמנחת סמוך ישירות לנמל התעופה ָרמון בישראל. עם סיומם של מבצע 

https://en.wikipedia.org/wiki/Trans_European_Airways
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"משה" ומבצע "יהושע" נותרו באתיופיה ובסודאן מעל 15 אלף יהודים, ומשפחות 

רבות נותרו "קרועות", כשחלק מבני המשפחה באתיופיה וחלקם בישראל.

מבצעי ה"קרנף" בהובלת טייסות חה"א, שבוצעו לפני ִמבצע "משה" ונפסקו 

לכשלוש שנים, חודשו בפברואר 1987 ונמשכו שוב במתכונת דומה עד מרץ 1990. 

בתשעה מבצעים אלו הובאו ארצה כ־2,100 יהודים.

הקשר בִמבצע "אחים"
הקשר במבצע "אחים" התבסס על שיתוף פעולה מעורר הערכה בין כל הגופים שהשתתפו 

בו: "המוסד", צה"ל )חיל הים, חיל האוויר וכוחות יבשה מיוחדים(. להם נדרשו קשר 

ותיאום מרּבי ומדויק כדי לבצע את מגוון המבצעים המורכבים בשטח עוין, במרחק 

של אלפי ק"מ ממדינת ישראל ולאורך זמן. הגופים והכוחות שבדרך כלל אינם חולקים 

אותה תרבות ארגונית, אותן מערכות קשר ואותם מכשירי קשר, ושלא כולם מורגלים 

בתקשורת ישירה ביניהם ביום־יום – עשו את הבלתי־אפשרי עם המון דמיון ואלתורים 

וכמעט ללא תקלות תקשורת.

בדומה למבצעי "המוסד" הרבים, הכוחות השתדלו לקיים מינימום תקשורת 

אלחוטית כדי שלא להסגיר את עצמם ואת אופי פעילותם. משנעשה שימוש במכשירי 

קשר, הוא נעשה בדרכים שלעיתים קשה למצוא אפילו בתסריטים דמיוניים של סרטי 

ריגול. הקשר של כוחות "המוסד" בשטח, בינם לבין עצמם לניהול מבצע העברת 

הפליטים היהודיים ממחנות הפליטים למנחתים בסודאן, מרחק של מאות ק"מ 

במדבר – התבסס על קשר ַתגָמ"ג. בשטח התקיים קשר רדיו בגלים קצרים. כאשר 

נדרשה תקשורת ארוכה יותר )כמו להעביר מברקים ופקודות ִמבצע(, הוזנקו המפקדים 

לתחנת קשר שהוקמה במקום, ובה היה ציוד תקשורת "כבד" יותר.

בתחילת הדרך שלט על המבצעים ַחָּפ"ק מוטס. למפקד הַחָּפ"ק המטכ"לי במטוס 

מּונה קצין הִחי"ר והצנחנים הראשי דאז, תא"ל יצחק מרדכי. מעת לעת הצטרפו 

לַחָּפ"ק הַקשָר"ר מוטי בר־דגן, רמ"ח הֲאַג"ם – אל"ם )לימים ראש ִמנהל הסגל( מיארה 

מנחם, רע"ן הִמבצעים – סא"ל )לימים הַקשָר"ר( אביהו )״סאשה״( דיסטלמן ורמ"ד 

הִמבצעים – רס"ן )לימים אל"ם( אורי בר. בעלי התפקידים והצוותים השתנו כמובן 

לאורך השנים, ועוד קציני קשר רבים וטובים לקחו חלק בתכנון ובהקמה של הקשר 

במבצעים המוזכרים בפרק זה. המורכבות המבצעית ואין סוף האירועים הבלתי 

מתוכננים דרשו מהמפקדים בשטח דמיון רב ויכולת אלתור רבה ומרשימה.
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ִמבצע "שלמה"
בין נובמבר 1988 למאי 1991 הגיעו לָאִדיס ַאֶּבָּבה, בירת אתיופיה, כ־15 אלף יהודים, 

מרביתם ַּכפריים מהרמה האתיופית בצפון המדינה. הם שוּכנו במחנות פליטים בסמוך 

לעיר.

בספטמבר 1987 חידשו אתיופיה ומדינת ישראל את היחסים הדיפלומטיים הגלויים 

ביניהן, לאחר שאתיופיה הפכה לרפובליקה עממית. בדצמבר 1989 פתחה מדינת 

ישראל שגרירות בָאִדיס ַאֶּבָּבה, ובמהלך שנת 1990 התהדקו היחסים בין ממשלות 

אתיופיה לממשלת ישראל. ישראל התחילה לספק לאתיופיה מערכות נשק ויועצים 

צבאיים לאימון הִמשמר של הנשיא ֶמנִגיסטּו ויחידות קומנדו אתיופיות. כל העזרה 

הצבאית ניתנה כתמורה לדרישת ישראל להעלות את יהודי אתיופיה לארץ. בין ישראל 

לאתיופיה נחתם הסכם, ולפיו תאפשר ממשלת אתיופיה להעלות חמש מאות יהודים 

בחודש בתמורה לעזרה כלכלית, חקלאית ואספקת ציוד רפואי לאתיופיה.

בראשית שנת 1991 עמד להתרסק שלטונו של שליט אתיופיה, ֶמנִגיסטּו, נוכח 

כוחות המורדים שהתקרבו לָאִדיס ַאֶּבָּבה. מצב זה העלה את החשש כי גורלם של 

אלפי היהודים שהמתינו בעיר לעלות ארצה נתון בסכנה. ממשלת ישראל בראשות 

יצחק שמיר החלה לשאת ולתת עם שליט אתיופיה בתיווך ארצות הברית כדי לסכם 

את העלאתם המהירה של יהודי אתיופיה לישראל.

בסוף מאי 1991, ימים אחדים לפני נפילת ָאִדיס ַאֶּבָּבה בידי המורדים, נמלט 

ֶמנִגיסטּו מאתיופיה ומצא מקלט בִזימַּבּבוֶוה. המשא ומתן בין הצדדים הואץ ולבסוף 

הושגה הסכמה בין בכירי שלטונו של ֶמנִגיסטּו לבין נציגי ראש הממשלה, יצחק שמיר, 

בדבר העלאת יהודי אתיופיה ארצה תמורת כ־35 מיליון דולרים ומקלט בארצות הברית 

לכמה מבכירי השלטון.

לאחר גיבוש ההסכם בין שתי המדינות פתח צה"ל במבצע הצלה אווירי לחילוצם 

של יהודי אתיופיה. על המבצע פיקד סגן הָרַמטָּכ"ל באותה עת, האלוף אמנון ליפקין־

שחק, מַחָּפ"ק נייד בשדה התעופה בָאִדיס ַאֶּבָּבה. ִמבצע "גשמי זעף" הידוע יותר בשמו 

מבצע "שלמה" נקרא על שם שלמה המלך, שעל פי המסופר בתנ"ך, פגש את מלכת 

שבא )מלכים א, י, א־יג(.

בין 24 במאי 1991 ל־25 בו הופעלה בין אתיופיה לישראל "רכבת אווירית" במהלך 

של כ־36 שעות: 18 מטוסי "ֶהרקּוֵלס", מטוסי "ּבֹוִאינג 707" של חה"א, של חברת "אל 

על" ושל חברת התעופה האתיופית Ethiopian Airlines. בזמן קצר פונו 14,310 יהודים 
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משדה התעופה בָאִדיס ַאֶּבָּבה ישירות לנמל התעופה בן־גוריון בישראל. במבצע השתתפו 

גם הסוכנות היהודית, הג'וינט, "המוסד", השב"כ וכ־70 לוחמים מיחידת "ַשלָדג" 

בפיקוד מפקד היחידה, בני גנץ, שִאבטחו את אזור נמל התעופה בָאִדיס ַאֶּבָּבה. במבצע 

נקבע שיא עולמי לאחר שהוטסו 1,088 איש במטוס "ּבֹוִאינג 747" אחד של חברת "אל 

על". למטוס עלו 1,086 נוסעים, ובמהלך הטיסה נולדו שני תינוקות.

הקשר במבצע "שלמה"
בנמל התעופה בָאִדיס ַאֶּבָּבה הוקם ַחָּפ"ק בראשותו של האלוף אמנון ליפקין־שחק. 

באותה עת הייתי בתפקיד רע"ן הִמבצעים של חיל הקשר, והַקשָר"ר, תא"ל שלמה 

וקס, מינה אותי לפקד על צוות הקשר בַחָּפ"ק. את אמצעי הקשר הקימו והפעילו 

צוותים מיומנים מחיל הקשר – גדוד הקשר הארצי, גדוד הקשר של ָאָמ"ן ויחידת 

הקשר של חיל האוויר.

 עושים קשר בִמבצע "שלמה". 

מימין לשמאל, צביקה קרמן, איתן שטרנר, אורי בר.
המקור: מהאוסף הפרטי של אורי בר.

ישראל מרק ואיתן שטרנר קציני קשר מחיל האוויר ומחיל המודיעין שהצטרפו לַחָּפ"ק 

בָאִדיס ַאֶּבָּבה מספרים להלן.

לקראת המבצע הועברו העולים ממחנות הפליטים הסמוכים לָאִדיס ַאֶּבָּבה לחצר שגרירות 

ישראל בעיר. עם נחיתת המטוסים הראשונים הוסעו העולים לנמל התעופה באמצעות 

ֶחברת אוטובוסים מקומית ששכר לשם כך צוות השגרירות. לכל אוטובוס הוצמדו כמה 
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לוחמים מיחידת "ַשלָדג". בשעות אחה"צ של יום שישי, 24 במאי 1991, כאשר הובילו 

עשרות אוטובוסים את עולי אתיופיה משגרירות ישראל לשדה התעופה – החליטו אנשי 

שגרירות ַאַש"ף בָאִדיס ַאֶּבָּבה, שהייתה בציר הנסיעה, לנסות ולחבל בהצלחת המבצע. 

הם ניסו לחסום את הכביש ויצרו מהומה שהאטה את הנסיעה ואף הצליחו לשכנע כמה 

נהגים לנטוש את משמרתם. כאשר ניסו חיילי "ַשלָדג" לעדכן את הַחָּפ"ק בהתפתחויות 

בשטח, התברר כי בכמה נקודות לאורך ציר הנסיעה אין קשר בין חיילי ה"ַשלָדג" לַחָּפ"ק. 

אף שהנושא לא תוכנן מראש, החליט איתן ליטול יוזמה ולהקים ממסר מציוד עתודי 

)רזרווי( שנלקח לשטח. "לשמחתנו", מספר איתן, "היינו מוכנים עם ציוד קשר מתאים 

גם למקרים ותגובות שלא תוכננו מראש״.

עם זה, התברר שעל דבר אחד לא חשבנו: המבצע נערך ביום שישי וכאשר שאל סרן 

זינר, יהודי דתי וקצין השליטה האווירית של הַחָּפ"ק, אם יש יין לקידוש. התברר שבלחץ 

הזמנים והמטלות לא חשב איש על יין כשר לקידוש. איתן וישראל יצאו לדרך כדי להקים 

קשר בין הַחָּפ"ק לאוטובוסים, וגם כדי למצוא יין מתאים לקידוש. בהגיעם למתחם 

השגרירות, מיקם איתן שטרנר את הממסר והתחיל לחפש בארונות השגרירות. להפתעת 

כולם, החיטוט בארונות הועיל, ובאחד מהם מצא ישראל בקבוק יין צה"לי לקידוש )"יין 

פטישים"(, ובכך נפתרו שתי הבעיות: בעיית הקשר לאורך נתיב הנסיעה ויין לקידוש שבת 

בַחָּפ"ק שערך בשמחה רבה סרן זינר.

בנמל התעופה בָאִדיס ַאֶּבָּבה )מימין לשמאל( ישראל מרק, מייק קיסוס, אורי בר
המקור: מהאוסף הפרטי של אורי בר.
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סיכם בנימה אישית אל"ם אורי בר

ב־23 שנות שירותי בצה"ל הזדמן לי להשתתף במבצעים רבים, אך אין ספק שלקיחת חלק 

במבצע "אחים", להעלאת יהודי אתיופיה למדינת ישראל – הייתה חוויה מסוג שונה. 

מעדות אישית ומעדותם של כל המשתתפים שאיתם שוחחתי, מדובר במבצעים מרגשים 

במיוחד. מבצעים אנושיים שנועדו לממש חלום של עשרות אלפי יהודים לשוב לארץ 

אבותיהם, שעליה חלמו ואליה התפללו מאות ואולי אלפי שנים. מי שהשתתף במבצעים 

אלו שותף להרגשה שנטל חלק )ולו חלק קטן( במימוש החזון הציוני.
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חיל הקשר במלחמת המפרץ

על חיל הקשר בימי מלחמת המפרץ )1991( כתב תא"ל שלמה וקס שהיה הַקשָר"ר.

מלחמת המפרץ הראשונה פרצה משפלש צבא עיראק לכוויית וכבש אותה באוגוסט 

1991. כיבושה של כוויית על ידי צבא עירק הביא לידי הקמת קואליציה של 34 מדינות 

בראשות ארה"ב, וזו דרשה מעיראק לסגת ללא־תנאי מכוויית ולהשלים מהלך זה בתוך 

ארבעה חודשים, דבר שלא קרה. במדינת ישראל הבינו כי אם תפרוץ מלחמה בין כוחות 

הקואליציה לצבא עיראק, עלולה ישראל להיות מותקפת בטילים ארוכי טווח המצויים 

ברשות צבא עיראק, מה עוד שלַס'ַדאם חּוֵסיין, שליט עיראק, יש חשבון פתוח עם ישראל 

משהשמידה את הכור הגרעיני בשנת 1981.

ֵמֵעבר לחשש מטילים בעלי ראש נפץ מוסכמי )קונוונציונלי(, הרי קיים חשש אמיתי 

שעל טילים אלו יותקנו ראשי קרב בעלי יכולות ָחָל"ך, ולכך יש להיערך מחד גיסא, ומאידך 

גיסא – יש לחשוב גם על אפשרויות פעולה נגד ַמשגרי הטילים, היינו פעולה במרחק של 

מאות רבות של ק"מ מישראל. מהאמור לעיל עלה שלראשונה מימי מלחמת ששת הימים 

היה העורף הישראלי נתון לאיום ואף לאיום של נשק לא־מוסכמי. לאיום כזה אין אנו 

ערוכים, ומאידך גיסא – יש לשלוט בפעולה מתמשכת במרחק של מאות ק"מ מגבולה 

של המדינה אם תידרש.

נתחיל בהכנות לפגיעה בעורף ובמרכזי אוכלוסייה אזרחית

כפי שכבר ציינתי, בימים ההם איש לא נתן את דעתו מה הן המשמעויות למלחמה הפוגעת 

בעורף ובמרכזי אוכלוסייה מאז מלחמת ששת הימים. העורף כולו נמצא באחריות ִמפקדת 

ָמַקחָל"ר )ָהָג"א בעבר(, ותחת פיקודה יש מחוזות ונפות וכוחות שהיו אחרונים בסדר 

העדיפות הצה"לי לאורך שנים. לא היו למפקדה לא תקציבים, לא אימונים, לא מערכות 

קשר ראויות )חלק מאמצעי הקשר יכלו לשכון בכבוד בכל מוזאון שהיה רוצה להציג את 

התפתחות מערכות הקשר ובמיוחד את ציוד הרדיו שהיה מבוסס על מכשירי "מוטורולה" 

שפסו מהעולם( ועל תקשורת מוגבלת ולא טובה עם כל הכוחות האזרחיים האחרים 

שאמורים לשתף פעולה בהתרחש אירוע )משטרה, ָמָד"א, כיבוי אש ורשויות מקומיות(.

מניתוח מוכנות העורף היה ברור לכול שאנו נתונים בחוסר אמיתי, ויהיה קשה לשנות 

את התמונה העגומה בפרק הזמן הקצר שעומד לרשות המדינה בהנחה שהאולטימטום של 

כוחות הברית יפוג, ואלו יצאו לפעולה נגד עיראק. במחְסני החירום של מערכת הביטחון 
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היו מאוחסנים ֲעָרכות להגנת אזרחי המדינה מפני מתקפת ַאָּב"ך, אך לאיש לא הייתה 

תוכנית לחלקן לאזרחים ובוודאי שלא להדריכם כיצד משתמשים בהם.

למעלה מזה, למערכת הביטחון לא היה מאגר נתונים של כל אזרחי ישראל וכתובתם. 

הצבא נערך לִמבצע חלוקת ֶערכות המגן. בעת ִמבצע החלוקה היה הַחִיל שותף מלא בהכנות 

ובחלוקה. בַממָר"ם הוכנו תוכנה ובסיס נתונים על כל אזרחי ישראל בהתבסס על נתוני 

משרד הפנים )נתונים שהיו חסרים וחלקם לא מעודכנים(. הוכנו רשומות לכל נקודת 

החלוקה מדי לילה בגמר החלוקה, הוזנו ועודכנו הנתונים בתקשורת מקּוֶונת.

בטרם התחילו לחלק את ֶערכות המגן נשלחו לאזרחים מכתבים על זכאותם לֲעָרכות, 

על נקודות החלוקה, על מקומן ועל מועד הגעתם לנקודות החלוקה. בנקודות החלוקה 

הוכנה תשתית תקשורת, ובה גם תשתית לתקשורת נתונים למרכז הפיקוד והשליטה 

על הִמבצע. ראיתי לציין את שיתוף הפעולה שנעשה עם דפוס "בארי" בהכנת המכתבים 

לאזרחים ול"דואר ישראל" על היערכותו להפיץ מיליוני מכתבים ליעדם בפרק זמן קצר.

לא היה די בחלוקת ֶערכות המגן כדי להשתמש בהן בעת אירוע כי על האזרח היה לדעת 

מה מתרחש בֲאזורו, ולכך נועדה מערכת הצפירה. מערכת הצפירה הייתה אמורה להתריע 

לאזרחים על סכנה קרבה ועל התמגנות במסכות ַאָּב"ך. יחשבו הקוראים שאכן הכול היה 

ערוך, והצופרים נשמע קולם בכל נקודות היישוב ובכל הֲאזורים המאוכלסים, ולא היא.

מערכת הצפירה בישראל בשנת 1991 הייתה מערכת מיושנת ומוזנחת, שאיש במערכת 

הביטחון לא נתן דעתו עליה זה שנים ולא התקין צופרים חדשים בשכונות וביישובים 

חדשים. חלק לא־מבוטל מהצופרים לא היו מקושרים למרכז השליטה המרכזי, שממנו היו 

אמורים להפעיל צפירה מרכזית לפי ֲאזורים. מכאן שהפעילו את הצופרים ְיָדנית צפרנים 

שאיישו את הצופר, ולהם ַמקלטי רדיו שבהם הייתה מושמעת הסיסמה להפעלת הצופר, 

ובמכשירי קשר היו מעבירים בד בבד את ההנחיה להפעיל את הצופר. חלק מהצופרים 

היו ברמת תחזוקה ירודה, ורובם אף סבלו מרמת כיסוי ושמע ירודים באותם ֲאזורים 

שבהם היו מותקנים.

הזנחה זו באה מקביעת סדר עדיפות נמוך למערכת זו לאורך השנים, מחד גיסא, 

ומתוכנית לבניית מערכת חדשה להפעלה מרכזית שנקראה "חומה ומגדל", מאידך גיסא. 

ברם, זו הייתה רק בראשית פיתוחה, ובוודאי שלא הייתה יכולה לבוא לכלל מימוש 

בפרק הזמן הקצר שעמד לרשותנו. הוחלט שתושמע הצפירה בכל תחנות הרדיו ובשידורי 

הטלוויזיה, וכאן נתגלעה בעיית שמירת השבת של הציבור הדתי שאינם פותחים ַמקלטי 

רדיו או טלוויזיה בשבתות ובחגים.

לא זו אף זו, מחוסר כיסוי של קול הצופרים אל חלק מהבתים היו ַמקלטי הרדיו או 

הטלוויזיה המקור ההתרעה היחיד, ומה יהיה בלילות? לצורך מתן מענה על שתי בעיות 

אלו, הומצא הפתרון של "הגל השקט". משמעו – לקחת את ַמשדרי ה־FM של גלי צה"ל 



חיל הקשר במלחמת המפרץ

693

שהיו פרוסים ברחבי הארץ ולהפסיק בהם את השידורים הרגילים, כולל גל נושא מחצי 

שעה לפני כניסת השבת ועד חצי שעה לאחר צאתה, ובימי החול מהשעה 23:00 ועד השעה 

06:00, ובגל זה גם תושמע צפירה בעת הצורך.

לּו היה מישהו בודק את הִמדרּוג )רייטינג( של רשת זו, היה מגלה שהיא זוכה למאה 

אחוז האזנה אף שלא נשמע בה כל קול, אלא אם הייתה צפירה. כדי להתגבר על המבנה 

המיושן )אנכרוניסטי( של הִמפקדות שהיו נתונות תחת פיקוד ָמַקחָל"ר, הוחלט שיוצמדו 

למחוזות בעורף ִמפקדות של אוגדות מילואים שיעּבו אותם מחוזות ונפות הן בׂשדרת 

הפיקוד והן באמצעי הקשר והשליטה. בו־בזמן למהלך זה פעלנו ליצור תקשורת ישירה 

בין ִמפקדות צה"ל לבין משטרת ישראל, ָמָד"א, כוחות הכיבוי והרשויות המקומיות 

באמצעות תקשורת קווית ותקשורת רדיו.

ההכנות לפעילות צבאית במערב עיראק

מעולם לא נדרש צה"ל ואף לא נערך לפעילות מתמשכת של כוחות קרקע בטווחי 

מאות רבות של ק"מ מגבולות מדינת ישראל. בעת הכנות למלחמת המפרץ, התברר 

שצה"ל עלול למצוא את עצמו פועל באמצעות כוחות קרקע במרחבים שבמערב עירק 

ימים אחדים ואף שבועות: כוחותינו יגיעו לשטח באמצעות הטסה והנחתה ויפעלו בו 

לאורך זמן. לקשר בין הכוחות יש פתרונות קשר בהתבסס על מערכות הקשר האורגניות 

שלהם, אך נדרש פתרון לקשר בין הכוחות עצמם לִמפקדה שתפקד על הפעילות בשטח 

עיראק, שהמרחקים ביניהם עלולים להגיע לעשרות ואף למאות ק"מ. נדרש אפוא לתת 

מענה לקשר בין הִמפקדה לִמצֵּפ"ַע שבקריה בתל אביב על מנת לאפשר את הקשר בין 

הכוחות ובין עצמם, ובין המפקדה למוצב הפיקוד העליון )מצפ"ע(, נערך החיל למתן מענה 

בתקשורת ייעודית ארוכת טווח.

כידוע, צה"ל לא הפעיל בסופו של דבר כוחות קרקע במערב עיראק, אבל בהכנות לפעילות 

זו נוצקו היסודות להפעלת תקשורת ארוכת טווח בכוחות היבשה. ירי הטילים מכיוון 

עיראק לעבר מדינת ישראל )39 במספר( וחוסר מוכנות העורף למלחמה הפוגעת גם 

בעורף הביאו את מערכת הביטחון לכלל מסקנה המתבקשת: העורף הוא חלק מהחזית 

וזו היא עובדה קיימת. על כן, יש להתאים את היערכות צה"ל ואת מוכנותו, וכך באה 

לעולם ההחלטה – להקים את פיקוד העורף.
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ָמצֹו"ב — ֶמרכז צופן וביטחון

על ֶמרכז הצופן והביטחון )ָמצֹו"ב( כתב להלן אל"ם שלמה יריב.

ָמצֹו"ב הוקם בשנת 1989 בצורה לא־רשמית, ורק בשנות התשעים אורגן בצורה מסודרת. 

העיסוק בצופן הוא עיסוק ברמה הלאומית, ואיננו מוגבל לצה"ל בלבד. אומנם הצרכנים 

לשירותי ההצפנה התחילו בצה"ל, אבל התפרסו גם לגופים אחרים של מערכת הביטחון 

ואף לגורמים אזרחיים כמו משרד החוץ. התחושה בחיל הקשר הייתה שיש להקים את 

הֶמרכז, והַקשָר"ר, תא"ל בני מידן, חיכה להזדמנות הנאותה.

הרקע להקמת הֶמרכז

בשנת 1985 התמניתי לתפקיד המהנדס הראשי של "אבן יקרה". זמן־מה אחרי כן, באחד 

מִסבבי הקיצוצים בצה"ל, נדרש חיל הקשר להוריד תקן אחד של אל"ם. לא הייתי שותף 

לשיקולים, אך הוחלט לוותר על התקן של מפקד "אבן יקרה".

בשנת 1987 עמד להשתחרר המפקד אל"ם אהוד בן־דור, אבל "אבן יקרה" טרם 

הושלמה. הומלצתי לדרגת אל"ם אישית, וביום העצמאות )1988( הועליתי בדרגה.

מערכת "אבן יקרה" הושלמה והפכה להיות ִמבצעית לאחר הרצה והוכפפה לַמתָנ"ץ 

בראשות אל"ם שמיר שהרבני. הַקשָר"ר ניצל את היותי בדרגת אל"ם, ולא בתקן של ִחי"ק, 

והחליט שזו ההזדמנות להקים את הֶמרכז )הלאומי!( לצופן ולביטחון מידע בַמחשבים. 

את הקמת הֶמרכז אישר סגן הָרַמטָּכ"ל, האלוף אהוד ברק. היות שלא נדרש תקן מיוחד, 

והארגון היה פנימי בִחי"ק, בוצעו הדברים מהר. בֶמרכז היו הגופים אלו: ענף ַמָס"ד; 

יחידת "טופז"; המדור לביְטחון המידע בַמחשבים.

תחילת הדרך

הארגון הפנימי בוצע כאמור במהירות ויצאנו לדרך. אומנם במהלך שירותי נחשפתי לעולם 

ההצפנה ממפקד הפעילות, אבל לא ברמה הנדרשת. מי שהכניס אותי לעובי הקורה של עולם 

מיוחד ומרתק זה היה בח"ק זיגמונד מנדל או כפי שכולנו הכרנו אותו – "זיגי". לדעתי, 

הוא האיש שבזכותו הגיע חיל הקשר להישגים מובהקים בכל הנושא של ביְטחון קשר.

הֶמרכז הוקם בשם ָמצֹו"ק – מרכז לצופן ולביְטחון קשר. אומנם ראשי התיבות הם 

"לא משהו" )כי ָמצֹוק משמעו מצּוקה, דוַחק, ַלַחץ(, אבל השם נראה מתאים ויותר "קרבי". 

מאוחר יותר, כאשר עבר המרכז תקינה, שונה שמו לָמצֹו"ב.
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באותן השנים טרם נולדה המילה ֶסֶב"ר )סייבר(, ולכן הוקם מדור )צנוע יחסית(, 

שעסק בביְטחון מידע בַמחשבים. אומנם בענף ַמָס"ד כבר הייתה פעילות נמרצת בהצפנת 

ַמחשבים המשמשים לצרכים ייחודיים, אבל השימוש הסטנדרטי הנרחב בַמחשבים טופל 

בעיקר בנהלים, וזה היה תפקיד המדור.

תקינה

כשנה לאחר שהוקם הֶמרכז, הגיע הזמן לתקננו כדי שיהיה גוף רשמי עם מפקד וכל שאר 

התפקודים )פונקציות(, כפי שהצבא ַמּכיר. הַכנו את המרכז להצגה לפני רמ"ח התקינה 

בָאָג"ת, והוא הגיע עם צוותו כדי ללמוד את הדברים.

לצערי, הדברים לא התממשו כי התחלף הַקשָר"ר, מּונה תא"ל שלמה וקס, פרצה 

מלחמת המפרץ הראשונה, ולאחריה השתחררתי, ומחליפי – סא"ל יהודה ארמוני, נכנס 

לתפקידו בדרגת סא"ל וקודם לדרגת אל"ם רק בהמשך.

"הגל השקט"

כשפרצה מלחמת המפרץ, הייתה מהומה גדולה, והטילים נפלו במקומות אחדים בארץ. 

כמובן, כל ערוצי התקשורת שידרו יומם ולילה, אך האזעקות היה אפשר לשומען דרך 

מערכת האזעקות הארצית או דרך אמצעי התקשורת. הבעיה הייתה מה יהיה בלילות 

במקומות שאין האזעקות נשמעות. אנשים לא יכלו לישון כשהרדיו ברקע מפריע. רעיון 

"הגל השקט" עלה בענף ַמָס"ד. רדיו ֵאף־ֵאם )FM( כשאינו מאופנן הוא שקט לגמרי, ולכן 

הוצע שישדרו גלי צה"ל בלילה "כלום" )כלומר רק גל נושא( ויפרצו לשידור רק כשיש 

אזעקה. ָגָל"ץ לא אהבו את הרעיון, אבל בסופו של דבר הוא הופעל והיה לסיפור הצלחה. 

סיכום

זמן קצר לאחר מלחמת המפרץ, כשחזר המצב לִשגרה, פרשתי מצה"ל. במבט לאחור היה 

לי שירות צבאי מרתק. מסלול התפקידים שעשיתי התאים לי מאוד, והקמת המרכז לצופן 

ולביְטחון מידע כתפקידי אחרון היה אקורד סיום מוצלח לתקופה מרתקת, מאתגרת 

ומספקת.
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"ורד הרים"

על מערכת "ורד הרים" כתב להלן סא"ל רמי נוידרפר וערך אל"ם אהוד בן־דור.

מערכת תקשורת סלולרית חסינה ומוצפנת שפיתח חיל הקשר עבור צה"ל ִאפשרה קפיצת 

מדרגה בתפעול הכוחות ובקשר למפקדים בצה"ל. המערכת "ורד הרים" הייתה גם פריצת 

דרך טכנולוגית ברמה עולמית.

חיש מהר התברר כי פיתוח טלפון צבאי ייחודי ומערכת קשר מרחבית מאחוריו 

יהיה מיזם יקר ביותר שיעלה מאות מיליוני דולרים, יחייב פיתוח ארוך ומורכב שימנע 

הצטיידות מאסיבית ומתן פתרון לבעיה.

לסא"ל רמי נוידרפר היה רעיון מהפכני – שימוש בטכנולוגיות של טלפוניה סלולרית 

ִספרתית שהיו אז ממש בראשיתן כדי לענות על הדרישות הצה"ליות. באותן שנים החלו 

תהליכי הפיתוח וההצטיידות המאסיבית במערכות סלולריות ִספרתיות, הנמשכת עד עצם 

היום הזה. רמי שם לב כי למערכות הסלולריות, שהיו אז בשלּבי תכנון ואפיון ראשוני, יש 

תכונות רבות שעשו אותן מתאימות לשימוש צה"לי. הרעיון למימוש מערכת של טלפון נייד 

צבאי שקידם ענף הפרויקטים היה אפוא הרעיון הזה: בהתבסס על טכנולוגיה אזרחית 

תקנית של מערכת סלולרית ִספרתית מתקדמת, תיבנה מערכת צבאית על בסיס אותם 

תקנים שיתווספו לה התכונות כמו הצפנה מלאה, קישור למערכת "אבן יקרה" ושרידות 

בתרחישי חסימת ל"א אויב.

הדרך ל"ורד הרים"

בסוף שנת 1997 אישרו סופית את המיזם הָרַמטָּכ"ל ושר הביטחון.  •
בשנת 1998 נכתב מכרז מפורט והופץ לתעשיות. לאחר סיום המכרז נבחרה לקראת   •
סוף שנת 1999 חברת "מוטורולה" לבצע את המיזם בעלּות של כ־100 מיליון דולר 

בלבד. הפיתוח החל במהלך שנת 2000 ונמשך שנים אחדות בשנות האלפיים.

ביוני 2003 בוצע ניסוי שדה ראשון בבסיס צאלים בשימוש מערכת "ורד הרים".  •
הפעלה מבצעית מסיבית ראשונה של המערכת נעשתה בקיץ 2005 בתקופת ה"התנתקות".  •

טבילת האש הראשונה במלחמה מול אויב הייתה במלחמת לבנון השנייה בקיץ 2006,   •
שבה נעשה שימוש מבצעי מלא
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לקחים מרכזיים ממערכת "ורד הרים"

הלקח העיקרי מפיתוח מערכת "ורד הרים" היה היתרון העצום שהושג מהסבת מערכות 

אזרחיות מוקשחות לשימוש צבאי. ההתאמות שבוצעו בציוד הבטיחו עמידה מלאה 

בדרישות המבצעיות של צה"ל, מחד גיסא, בעלויות פיתוח והצטיידות נמוכות ביותר 

יחסית, מאידך גיסא.
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אבני דרך בפיתוח אישי ומקצועי

על אבני הדרך בפיתוח אישי ומקצועי כתב להלן תא"ל אשר ולך מתוך רשמיו כקצין 

קשר בראשית דרכו בחטיבת "גולני".

בעיניי האנשים הם סוג של "סמן ימני" לתופעות ולתהליכים שאתאר להלן. בחרתי 

"להרחיב" את גבולות הגזרה ולהתחילה ממלחמת שלום הגליל כי היא שהשפיעה ביותר 

על עיצוב זהותי כקצין וכאדם, והיא שליוותה אותי ותמכה בי בכל שנות שירותי באופן 

האינטימי ביותר במעשיי ובהחלטותיי המקצועיות.

תיאורי הוא התבוננות היסטורית־אישית, תוך העמדת האנשים בִקדמת הבימה, ולכן 

אמנע מניתוחי עומק של העובדות שאניח לפתחם של הקוראים עם השלמת פרטים או 

רעיון מסוים או בלעדיהם. מלחמת שלום הגליל הייתה האחרונה שבה תמרן צה"ל בצורה 

"קָלסית", עם עוצמת שריון וִחי"ר בִמבצע תמרּון קרקעי עמוק ורחב־היקף, שבו באו לידי 

ביטוי ישיר לקחי מלחמת יום הכיפורים, שהסתיימה תשע שנים לפני כן.

התמרון היבשתי היה דומה לתמרון במלחמת ששת הימים ובמלחמת סיני. מושגים, 

כגון ַמָּב"ם )מערכה שבין המלחמות(, ֶסֶב"ר )סייבר; סביבת רשת(, מלחמה בעצימות נמוכה 

)עימות מוגבל( ועוד הם תולדה מאוחרת בהרבה מהתקופה המתוארת. מכאן שתמרון 

קרקעי רחב־היקף – משמעו לחיל הקשר שאליו התגייסתי: העלאת מערכת קשר הרדיו 

על ראש שמחתנו, כמערכת החשובה ביותר, בגלל אופיים של הקרבות, שהם בעלי ניידות 

גבוהה ואף מהירה.

מפקדים השפיעו עליי ועל מהות קשר הרדיו

ממעוף הציפור ניתן לומר שתורת חיל הקשר של אותם הימים הייתה מושֶתֶתת על שני 

חלקים עיקריים: על מערכות הקשר הקווי על כל צורותיהן וגֹוניהן, לפני היציאה לתמרון 

ומעט שימוש במהלך התמרון; ועל מערכות קשר הרדיו לסוגיו ולגווניו לפני התמרון, 

ובעיקר בעת התמרון. מערכות השליטה והבקרה )שֹו"ּב( היו הפנקסים האישיים, ֶעזרי 

השליטה המצוירים, המוחות והדמיון של כל אחד מאיתנו. בשנים אלה היו בעיניי "אבירי 

החיל" מי שאכנה "אבירי קשר הרדיו", הקצינים והנגדים שהיו עבורי "הסמן הימני" של 

הידע הִמבצעי בתחום הקשר, שלהם רציתי להידמות כקצין צעיר.

הדמות הראשונה אל"ם שלום ארד )סטולרוב( כיהן כַמקָשַא"ּפ צפון בכל ימי טרום 

מלחמת שלום הגליל ובחלק מהמלחמה עצמה. לדידי, שלום נתּפס כדמות מיתולוגית. הוא 
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היה אחד מלוחמי רמת הגולן במלחמת יום הכיפורים, בעל ניסיון קרבי עשיר, חכם ושנון, 

והחשוב מכול עבורי ועבור אחרים רבים וטובים – מורה דרך רוחני ומקצועי. זה התבטא 

בהבנה מקצועית עמוקה בתפיסת הִמגננה והִמתקפה בחזית רמת הגולן ששימשה שנים 

רבות "מושך מרכזי" לתרבות הִמבצעית של כל ֵחילות צה"ל, וגם מקומנו כחיל הקשר לא 

נפקד משם. שלום כאמור היה אחד מהקצינים האלה. לדוגמה, אנו קציני הקשר הכרנו 

כל חיבור של קשר קווי בגזרה. ידענו להגיע לכל ֶּכֶבל ולחבר מערכת קשר קווי ב"עיניים 

עצומות". המטרה הִמבצעית הייתה רק אחת – לשמור מכל משמר על ִדממת רדיו )מושג 

מקודש באותן השנים, טרום היציאה לִמתקפה הקרקעית(.

אם כן, מי ששמו נקשר למושג "רמת הגולן" בהיבט הרחב של המילה, היה מודל 

לחיקוי עבור כולנו. באותם הימים הייתה חטיבת "גולני", שאליה השתייכתי, תחת 

פיקודה הישיר של ִמפקדת פיקוד הצפון. ריבוי הִמבצעים והאירועים בתקופה שקדמה 

למלחמה גרם לכך שנדרשנו להגיע לאישורי תוכניות לִמבצעים לפני הַמקָשַא"ּפ ולפני 

עוזריו תכופות לאורך השנה.

אני, כקצין צעיר שהגעתי לפיקוד הצפון מַּבַה"ד 7, עמדתי נפעם מול המקצועיות 

הגבוהה שהראה הַמקָשַא"ּפ שלום ארד )סטולרוב( במהלך התחקירים, ערב הִמבצעים 

ולאחריהם. מחד גיסא, חששנו להגיע לתחקירים מחשש שלא נעמוד ברף הציפיות; מאידך 

גיסא, ידענו ששלום ארד הַמקָשַא"ּפ תמיד "יחבק אותנו" בידע מקצועי רלוונטי וידאג 

שנצא ממנו מתודרכים עד אחרון הפרטים. הוא נתן לנו את התחושה שאנו בבת עיניו. 

"כל הפיקוד אחריכם", נהג לומר. אין לי ספק שעבורי, ועבור רבים מחבריי, זו הייתה 

התקופה המעצבת ביותר בדבר הבנתי את מקום קצין הקשר )והִתקשּוב כפי שנקרא שנים 

לאחר מכן( בשדה הקרב ובכלל.

כדי לתאר את דמותו ואת השפעתו של שלום ארד )סטולרוב(, אתאר בקצרה אירוע 

שהיה במהלך אימון חטיבתי באזור ְתקֹוַע וֶנִּבי מּוַסא, טרום המלחמה. הַמקָשַא"ּפ הגיע 

לבקרנו ולאשר את תוכניות התרגיל החטיבתי של חטיבת "גולני" )ַתרָח"ט(. הכול התנהל 

כשורה כמתוכנן. לפתע, אמר שהוא מבקש לראות את ָתַק"ש המעבדה ואת כלי הִמפקדה 

הקדמית. הוא ייחד לכך זמן רב, כשהוא "מרביץ בנו תורה", הערות והארות לבלי סוף. 

לבסוף, נעמד ליד אחד הַנגָמ"שים ואמר לנו: "חברים, זה לא זה. ציפיתי ליותר. הציוד לא 

מטופל כיאּות. לא מעניינות אותי הרוחות בתקֹוַע ובנחל ַחצצֹון. תהיה לנו בעיה איתכם 

ברמת הגולן אם וכאשר...".

הַקשַר"ח משה מרקוביץ ואני, סגן הַקשַר"ח, הרגשנו שהחמצנו את הביקור. הַמקָשַא"ּפ 

בעצם רמז שאנו לא מוכנים להשתתף בכוננות של רמת הגולן. לא יכולה הייתה להיות 

הערה קשה מזו בחיל הקשר של אותן השנים. כמעט באותו אירוע הנחה שלום מייד לצוותי 
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האחזקה הפיקודיים להגיע אלינו ולסייע לנו להתכונן לַתרָח"ט ולשפר את רמת המוכנות 

הכללית לעתיד לבוא. העתיד הגיע זמן קצר לאחר מכן, מה שהתחיל כִמבצע "שלום הגליל".

הדמות השנייה שאזכירּה כ"אביר קשר הרדיו" היא הַקשַר"ח הראשון שפיקד עליי 

בחטיבת "גולני" – אל"ם רוני אפריאט. רוני היה עבורי מודל ודוגמה לקצין אמיץ, מקצוען 

שאין שני לו, והכי חשוב – אדם שהוא משכמו ומעלה. רוני קלט אותי בחטיבת "גולני" 

כאשר הגעתי מַּבַה"ד 7 ושובצתי לחטיבה כמ"מ קשר בַפלִחי"ק. מייד הבנתי שאין לטעות 

בשקט שלכאורה הראה. הוא התגלה כ"מים שקטים החודרים עמוק" במובן החיובי 

ביותר של המילה – הבנתו הִמבצעית, יכולתו לגעת בעיקר והערכתו הרבה שזכה לה 

בחטיבה ובִמפקדת הפיקוד – הביאוהו לידי כך שגם הוא היה עבורי מודל מרכזי לחיקוי 

באותן השנים.

רוני ִשכלל את הידע ב"מלאכת התמרון הטקטי" לכדי שלמות עד שהיה אפשר להבין 

דרך ִמרשמי הרדיו את התוכניות הִמבצעיות על כל רובדיהן, ללא מאמץ. הרי סיפור קצר: 

באותם הימים נדרשנו לתכנן תוכניות קשר בקצב גבוה ביותר ולהכין בעצמנו את כל ֶעזרי 

השליטה לנוכח ריבוי ִמבצעים ופשיטות בלבנון. באין מיּכון כלשהו, סרטטנו הכול בידיים! 

המושג השכיח ביותר שהכרנו כולנו היה "ַלמָנָז"ט", מושג מיתולוגי שפירושו העמוק היה 

להעמיד ֶעזרי שליטה – ִמרשמי הרדיו הראויים להצגה לפני המפקדים ברמות למיניהן. 

התעסקות אינטנסיבית זו בעידן שטרם הוכנסו ַמחשבים לצה"ל גרמה לכך שבילינו שעות 

אין קץ בסרטוטי מערכות הרדיו, דבר שהוסיף רבות להתמקצעות רובנו בנושא הִמבצעי 

והתקשורתי כאחד.

שפת מרשמי הרדיו התגלתה כשפה עשירה, שבה כל קו, כל עיגול וכל מספר שנכתב 

בתוך העיגול הביעו מרכיב ִמבצעי כזה או אחר, וכולם ביחד היו "השלם" של הקשר 

הִמבצעי. רוני דרש מאיתנו תאימות מוחלטת בין תוכנית הקשר לתוכנית הִמבצעית, עד 

לרמה המיקרו־טקטית הנמוכה ביותר הן בציר הדרג המתמרן או המסתער והן בצירי 

הסיוע הקרבי )בעיקר הסיוע הארטילרי( והִמנהלי )בעיקר הסיוע הרפואי והפינוי(. דבר 

לא נעלם מעיניו. כך ִסרטטנו ִמבצע אחר ִמבצע, שינינו, ִסרטטנו שוב, תדרכנו וכמובן 

תחקרנו – עבודה סיזיפית שלא הסתיימה לעולם.

דרך תיאור קצר זה של קצינים מופלאים אלו, וכמובן רבים וטובים אחרים, אני 

מבקש להעצים את המרכזיות של כל מה שכרוך במערכת קשר הרדיו בשדה הקרב, 

בעיקר קשר הדיבור. מנקודת ראותי, זוהי הטכנולוגיה המרכזית שִאפשרה לנו לנהל 

קרבות תמרון מוצלחים ברמות הטקטיות, טכנולוגיה שהפכה לתרבות של ַחִיל שלם. 

אני מבקש להעצים זאת מפני שבשנים שלאחריהן, שאתאר בהמשך, אנסה להציג כיצד 

נדחק ממד זה לקרן זווית.
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את מקום קשר הרדיו על נדבכיו וענפיו המסועפים תפסו מערכות השֹו"ּב הטקטיות 

והאופרטיביות. מערכות אלה הן "ליבת" תוכנית "צבא יבשה דיגיטלי" )ַצָי"ד(, אך איני 

רוצה להקדים את המאוחר. ניתן לומר באחריות שהעמקה בלתי־מתפשרת זו של כל גורמי 

החיל בסוגיית קשר הרדיו הביאה לידי כך שלמלחמת שלום הגליל יצאנו מוכנים! עוצמתנו 

לא נמדדה רק ברמה גבוהה של טכנולוגיה, אלא בעיקר ברמה גבוהה ביותר של תרגולות 

ִמבצעיות ִתקשּוביות שנתנו מענה לכל צורך ִמבצעי. ָנָק"ם – נוהלי קשר רדיו מיוחדים 

וָהַק"שים היו בבחינת ַטּבּו באשר לידע שנדרש להראות כל קצין קשר ביחידות הלוחמות.

המרחב הִמבצעי והקשר הִמבצעי

כאן אבקש להוסיף ולכתוב על נושא קשר הרדיו בשינוי זווית ראייה. אבקש לעבור מקשר 

רדיו טקטי יחידתי "ישיר" )ִמדרגי( לקשר הרדיו הטקטי המרחבי. משמע, קשר רדיו 

שמאפשר לִמפקדות בדרגים השונים לשלוט במרחב ִמבצעי נתון. במהלך שירותי חווייתי 

עשרות ואולי יותר דיונים שעניינם – מחשבות בדבר הגדרת המרחב: המרחב הִמבצעי, 

המרחב הלוגיסטי, המרחב העורפי, המרחב האווירי ועוד. סוגיית ה"מרחב" השפיעה 

מאוד על החשיבה באשר למהות מסגרת היסוד הִתקשּובית. וכן מהו "מרחב" שאחראי 

לו כל קצין קשר ברמתו? למה הוא אחראי במרחבו? מה הם הכלים שעומדים לרשותו כדי 

לשלוט ב"מרחב"? מה המינון הנכון בין קשר רדיו ישיר וִמדרגי לקשר רדיו המתבסס על 

אתרים במרחב? נראה שלעולם לא יוכרע שיח זה. כפי שפירטתי על דמויות שעניינן קשר 

הרדיו הטקטי, אבקש לספר על המרחב דרך כמה דמויות מעצבות.

האדם הראשון הוא הנגד יצחק נודלמן ששירת בגדוד קשר ָּפָצ"ן, גדוד הקשר של 

פיקוד הצפון. שמו של נודלמן גדל לתוך ה"מרחב", וזה היה באותן השנים שהתמניתי 

לתפקיד מ"פ ההפעלה בגדוד קשר ָּפָצ"ן. זכיתי להכיר חבורה מדהימה ומקצועית של 

נגדים, ובראשם נודלמן. הוא היה איש קשה לסביבה ולעצמו ודרש מכל סובביו מידה של 

השקעה בעבודה שאין לתארה במילים. הוא הכיר כל אתר קשר במרחב כאילו היה ביתו 

השני, והוא שהעמיד את הרף לדרך שבה "מרחב ִתקשּובי" ראוי שיתנהל. הסדר המופתי, 

המשמעת הנוקשה, ההתמדה האין סופית, הירידה לפרטים הכי קטנים – כל אלה ועוד 

היו חלק מעולם המרחב שנפתח לפניי כשהגעתי לתפקיד. לפני כן, לא רק שלא הכרתי את 

ה"מרחב", פשוט לא הבנתי אותו ולא את ההבדל בין עולם הקשר הטקטי הישיר לעולם 

המרחב, ונודלמן היה עבורי סוג של גשר באשר לחיבור בין העולמות.

האדם השני השזור במושג "מרחב" הוא הנגד יצחק שטרית, שבדומה לנודלמן, היה 

עבורי מושג מיתולוגי. שטרית שירת במערך הקשר של פיקוד הצפון. הוא גדל בפלוגת 

התקשורת של הגדוד הפיקודי. באותם הימים הייתה ַהתחרות בין פלוגת ההפעלה לפלוגת 

התקשורת בגדודי הקשר ֵשם דבר. היו לכך הרבה צדדים חיוביים ופחות חיוביים. עקב 
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אופיו המיוחד – חוכמה, שיקול דעת, קור רוח ומקצועיות אין סופית – זכה שטרית 

להערכה של כולם. לפיכך, אף שהוא נמנה עם שועי פלוגת התקשורת, הוא לימד אותי 

ורבים אחרים פרק ממשי בנושא המרחב הִתקשּובי. שטרית המשיך לשרת בִמפקדת 

הפיקוד ותרם מיכולותיו המדהימות לעוצמתו של מערך הקשר הצפוני.

אחזקת קשר צמודה

ראוי להתייחס למשתנה נוסף, שעיצב את דמותי כקצין באותם הימים – הסוגיה הטכנית־

לוגיסטית. בחיל הקשר של אז הייתה הסוגיה הזו במרכז העשייה. לרשות החיל ניצבו 

שורה מפוארת של קצינים ונגדים מקצועיים מאוד, שביצעו "אחזקת" קשר ו"תחזוקת" 

קשר. "אחזקה" – משמעה כל הפעילויות שעניינן בדיקות טכניות של כל מערכות הקשר, 

בעיקר ַדרגי השדה, ואילו "תחזוקת קשר" – משמעה תורה שלמה שעניינה המרכזי הוא 

הָיָמ"חים. ברור אפוא שמושגים אלו שזורים זה בזה, אך לצורך ההסבר בחרתי להציגם כך. 

אעסוק באחזקה ובתחזוקת קשר דרך סיפורם של דמויות ששמן נקשר בפרק מקצועי זה.

צוות האחזקה הפיקודי – מהותו אחזקה טכנית של כל ציוד הקשר בפיקוד, ביחידות 

הסדירות ובָיָמ"חים כאחד. זה הפשט. הדרש, מדובר בצוות שהיה שנים הרבה "יד ימינם" 

של ַמקָשַא"ּפים רבים באשר לקשרם העמוק לקציני הקשר ביחידות הלוחמות. דרך צוות 

זה מימשנו את אחריותנו לַדרגי השדה. כַמקָשַא"ּפים, המושג של בדיקת כוחות לפני ִמבצע 

ואחריו הפך בשנים של לפני מלחמת ֶשֶל"ג ובשנים הבאות לנכס צאן ברזל. מפקדי צוות 

האחזקה לדורותיהם נמנו עם הצוות האינטימי של הַמקָשַא"ּפים.

באותן השנים שיַרתי בחטיבת "גולני". היא פעלה בלבנון, בסוריה ואף הוזנקה דרומה 

כדי לתמוך בפינוי חבל ימית. התרוצצנו בכל הארץ, וטבעי הוא שהעומס על מערכות הקשר 

היה רב. מפקד הצוות באותה עת היה פרדי ברוך, דמות מיתולוגית. פרדי היה בשבילי 

הרבה יותר ממפקד צוות האחזקה. הוא היה מורה דרך. הוא ידע הכול ופתר כל תקלה 

קטנה כגדולה והופיע בכל מקום שבו הלכנו, לא משנה היכן נמצאנו – פרוסים בבונקרים 

ברמת הגולן או בַחָּפ"ק בלבנון. פרדי היה איתנו תמיד.

כחודשיים לפני המלחמה תרגלנו תרגיל חטיבתי שהתחיל מחוף ֶּבֶצת, ותוך כדי התרגיל 

עלתה רמת הכוננות לשיא. התרגיל הופסק, ואנו העמסנו את ַנגָמ"שי הַחָּפ"ק על מובילים 

בואכה רמת הגולן. כרגיל, פרדי הגיע עם הצוות לבדוק את הַנגָמ"שים טרום העלייה 

לרמת הגולן. הַנגָמ"שים היו על המובילים והכול התנהל בגשם שוטף. אמרתי לפרדי: 

"סע בחזרה ונתראה ברמת הגולן בצומת וַוֶסט". פרדי לא ויתר לי, לעצמו ולאנשיו. הוא 

טיפס עם אנשיו על המובילים והחל לבדוק את הַנגָמ"שים, להשמיש את התקלות כפי 

שעשה תמיד. ניגש אליי הַסמָח"ט של החטיבה ושאל אותי לפשר העיכוב: "למה לא זזים?" 

אמרתי לו שפרדי והצוות על הַנגָמ"שים. יותר מזה לא היה צריך להגיד. פרדי והצוות היו 
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בעלי מוניטין גם אצל המפקדים. הוא סיים ואמר לי: "אשר, נתראה גם ברמת הגולן". 

בעיניי, אין מסירות גדולה מזו.

דמות מיתולוגית אחרת היא יעקב זאדה היה טכנאי בצוות האחזקה הפיקודי. לימים 

התמנה למפקד הצוות. וכמו רבים וטובים אחרים, היה מודל לחיקוי: אדם שקט, נחבא אל 

הכלים, ניכר באיטיות יחסית ותמיד מַזכה בִמזֶּכה )קרדיט( את מעשי האחרים. זאדה אף 

נפצע במהלך שירותו בצוות האחזקה כאשר נשלח לבצע בדיקת כוחות בלבנון, והשיירה 

בדרכה חזרה לארץ עלתה על מארב של מטעני צד. זאדה לא נרתע. מייד כשהחלים חזר 

לשירות והמשיך להגיע לכוחות בכל מקום שנמצאו ולמלא את משימותיו במסירות 

בלתי־נלאית.

סוף דבר הכול נשמע, ניתן לומר כי מהות קשר הרדיו, החשיבה המרחבית ואחזקת 

הקשר הצמודה הן שלושה משתני ליבה, שדרכם ניסיתי להעביר את תחושותיי ואת 

הבנתי באשר לדרך שבה עוצבה דמותי כקצין קשר. כל אחד ממשתנים אלו הוא עולם 

ומלואו, וביחד – הם הם תרבותו של חיל הקשר, היינו תרבות של מקצועיות, התמדה, 

מסירות וחשיבה רחבה. בין הצורך להימצא בתוך הפרטים הקטנים ביותר, לבין חובתך 

לראות ראייה מערכתית שלמה, ולחשוב מרחבית כשצריך )והיום יותר מתמיד!(. זה מה 

שספגתי בָּפָצ"ן וזה מה שעמד בבסיס הנתיבה המקצועית )קריירה( שלי בחיל הקשר 

שנים הרבה לאחר מכן.
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שער זה משתרע על תקופה משנת 1981 ועד סוף שנת 1991. בתקופה זאת אירעו 

אירועים מובהקים בתולדות מדינת ישראל, וחיל הקשר עבר תהליכים רבים בתחום 

הטכנולוגיה והארגון.

בראשית התקופה, ביוני 1981, השמידו מטוסי חיל האוויר את הכור הגרעיני בעיראק.

בהיבט של חיל הקשר, בשנת 1983 הוכפף מערך הַמחשבים לִחי"ק, שקיבל סמכות 

חילית ואחריות בין־זרועית כלל־צה"לית בתחום הַמחשבים, התוכנה והחומרה ומערכות 

השֹו"ּב. יחידות המחשב הוכפפו כולם מקצועית לִחי"ק, ואז החל החיל להיקרא "חיל 

הקשר, האלקטרוניקה והַמחשבים".

באפריל 1982 פינתה ישראל את יתרת שטח סיני, כפועל יוצא מהסכם השלום 

עם מצַרים. למבצע ההיערכות מחדש ניתן השם "מבצע רמון". במסגרת ההיערכות 

מחדש הוקמו אתרי קשר במרחב הנגב כדי לשלוט בגזרה המערבית של מרחב פיקוד 

הדרום והוקם מוצב פיקוד נייד.

מלחמת שלום הגליל )ֶשֶל"ג( החלה מ־6 ביוני 1982 וארכה עד 29 ספטמבר 1982. 

המלחמה התרחשה ברּוּבה בשטח לבנון, וצה"ל נשאר בלבנון עד שנת 2000. במלחמה 

זאת השתתפו מרבית אוגדות צה"ל ושתי ִמפקדות ַגיס.

ִחי"ק התמודד עם תנֵאי טופוגרפיה קשים ונאלץ לקּבוע היכן ימוקמו תחנות הִממסר 

ואתרי השליטה. במלחמת ֶשֶל"ג היה ציון דרך חשוב ביותר בהתפתחות ֶמרכז הל"א, 

והמלחמה הגבירה את מודעּות הל"א והָנָל"א בצה"ל.
האלוף יאיר גולן סיפר על חשיבות הקשר למשימות המבצעיות באותה עת.437

כמ"פ "עורב" הוא נדרש לפעול במכשירי קשר ת"ג מ"ק 74 )נישא( ומ"ק 174 )רכוב(. הוא 

מתעקש על עבודה עם חד־פס ומבין את החשיבות של שימוש בו ואת היתרונות. אך תמיד 

שיחה עם אלוף יאיר גולן ב־18 ביולי 2019, במשרדו ביהוד. אביו גרשון גולן היה סגן הַקשָר"ר בדרגת   437

אל"ם, ואימו אוקה הייתה אלחוטנית או ַצָּפ"נית שזכרה מורס בצורה מעולה. הקשר במשפחת 

גולן הוא הקשר.
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ידע לשמור כי יהיה קשר קווי באמצעות גל 11 עד כמה שניתן, ולא התבייש בביקורותיו 

במוצבים לשבת ולחולל בטל־8 כדי לבדוק את ערנות השומרים.

בעשור זה הקים צה"ל יחידות לצרכיו המבצעיים: "מורן", "קלע דוד", "מגלן", 

"דובדבן". בתעשייה האווירית הוחל במיזם מטוס ה"לביא" שלא הגיע לידי סיום 

בגלל קשיי תקציב. חיל הים התחיל מיזם של "סער 5".

האינתיפדה הראשונה פרצה בדצמבר 1987, וכדי לתת מענה למצב שנוצר בשטחי 

יהודה ושומרון וברצועת עזה, הקים צה"ל בָאיֹו"ש ִמפקדת אוגדה )אוגדת ָאיֹו"ש( 

וִמפקדת אוגדה בגזרת רצועת עזה )אוגדת עזה(. הקמת הִמפקדות הצריכה מתן מענה 

קשר ותקשורת הולמים.

במהלך העשור הוקם הַמפָח"ש, ובמסגרתו הוקמה מחלקת הקשר שהייתה סמכות 

מקצועית לארבעת ֵחילות השדה: שריון, ִחי"ר, תותחנים והנדסה.

בתקופת העשור של השער פעלה מחלקת הַמחשבים בָמַקשָר"ר, והיא עסקה בשֹו"ּב, 

במיתוג הודעות ובמכ"מים. ראויים לציון מיזם "אלומת קש" ומיזם "אורות הבמה".

לאורך העשור הוקמו כמה מיזמים נוספים כמפורט להלן:

מערכת "אבן יקרה". הייתה אחד ממרכזי הכובד של ִחי"ק בתקופה ואפשרה מעבר   •
מתקשורת אנלוגית גלויה לתקשורת ִספרתית מוצפנת.

מערכת קשר ָתָג"ם ִספרתי חדשני שהגדילה את מספר הערוצים הזמינים לשימוש   •
בִרשתות הרדיו וִאפשרה תקשורת ָתָג"ם טקטית חסינה בשדה הקרב.

הוקם ֶמרכז תקשורת נייחת צבאית )ַמתָנ"ץ( שקיבל אחריות על מערכת "אבן   •
יקרה" ועל תשתית המערכת הנייחת הצה"לית.

מלחמת המפרץ שהתחוללה מאוגוסט 1990 ועד פברואר 1991 סיימה את תקופת 

שער ז. במהלך מלחמה זאת גיבש צה"ל תפיסת ִמגננה שהתאפיינה בהבלגה, בעיקר 

בשל לחצה של ארה"ב.





ִמרשם אלחוט )מורס( של ארגון "ההגנה" לרשת "אבינועם", פברואר 1947
המקור: ארכיון גבי שריג, העמותה להנצחת חללי חיל הקשר 

והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(. צייר גבי שריג.



ִמרשם הקשר של ִמבצע "נחשון"
המקור: בעל־שם, ַקָשרים ָלך – ירושלים רבתי, 157.



הספר "100 שנות קשר – אנשים, פוֳעלם ותרומתם" פורס לפניכם, הקוראת והקורא, 

את התפתחות חיל הקשר והתקשוב מנקודת ראותם האישית של רבים וטובים 

המעלים את זיכרונותיהם, את חוויותיהם הִמבצעיות, המקצועיות והאחרות כפי 

שהם זוכרים ומפרשים. בספר מצוינים אנשים שעשו והובילו תהליכים מאתגרים, 

אם בתפקידיהם במלחמות ישראל ובִמבצעים הרבים לאורך השנים, ואם בתחומי 

הפיתוח והצעדת הַחִיל לִקדמת חזית הטכנולוגיה העולמית. 

הספר מציין אבני דרך חשובות בהתפתחות הַחִיל, והן מוצגות מנקודת מבטם  

הסובייקטיבית של הכותבים והשותפים, מזיכרונותיהם ומהדרך שבה הם ראו 

והבינו אותן. נפרסים לפני הקוראים שורשיו העמוקים של הַחִיל המיוחד הזה, כפי 

שבאו לידי ביטוי לפני הקמת צה"ל, בזמן הקמתו, ומאז ועד עצם היום הזה – והכול 

תוך מתן מענה מקצועי והולם. לא נעלם בספר המבט לעתיד ולאתגרים הניצבים 

בפני ֵחיל הקשר והתקשוב. זהו מפעל היסטורי וחברתי חשוב ביותר, מבורך וייחודי 

שאין לו אח ורע בשום זרוע, אגף או ַחִיל אחרים בצה"ל.

אלוף שלמה ענבר )בורשטיין(

זוהי יצירה המתארת את פוֳעלם ואת תרומתם של האנשים ששירתו והובילו את 

אבני הדרך העיקריות בהתפתחות הקשר בארץ ישראל ובמדינת ישראל, החל בשנת 

1920, המשך בשנות "ההגנה" והמחתרות, בעת הקמת צה"ל והקמת חיל הקשר, 

וכלה בשנת 2020. הספר מתמקד בנשים ובגברים, בתפקידים ובבעלי דָרגות לסוגיהם, 

שהניחו את היסודות לַחִיל ומעל לכול – פעלו ותרמו לפיתוח החיל והביאוהו למקום 

שבו הוא נמצא כיום. מיום הקמת הַחִיל לאורך כל  מאה השנים מדובר בַחִיל מוביל 

במקצועיותו ובתרומתו הרבה לבניין הכוח ולהפעלת כוחו של צה"ל במלחמות, 

בִמבצעים, בפעילות הביטחון השוטף, באימונים, ובכל פעילות צה"ל באשר היא. 

חברי המערכת ויוזמי הספר




