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 תחנת חיפה  –קול צבא ההגנה  

תחנות שידור מחתרתיות, שאת  הקים והפעיל    שירות הקשר של 'ההגנה' ’בתקופת המנדט הבריטי

,  במשך חודשים ספורים  1940'קול ישראל'. השידורים התקיימו בשנת    – טבע ברל כצנלסון    ןשמ

כחלק מהאמץ של 'תנועת    1945, התחדשו באוקטובר  איטליה למלחמת העולםנפסקו עם הצטרפות  

 המרי העברי', ונמשכו עד תום מלחמת העצמאות. 

שידורי 'תלם־שמיר־בועז' )איות    –שידורים מקומיים  התקיימו בנוסף ל'קול ישראל', גם    1947משנת  

שידור במחתרת   'תכנית  של  'קול    –   תשב(  – פונטי  אביב,  'קול המגן  בתל  באיילת השחר,  הגליל' 

, ופעל  ל'קול צבא ההגנה'  1948העברי' בירושלים ו'קול ההגנה' )חיפה(, שהפך עם הקמת צה"ל במאי  

 . 1948עד שלהי שנת 

המקוריים על    ,המסמכים  אור  שופכים  הביטחון,  ומערכת  צה"ל  ארכיון  באדיבות  כאן  המוצגים 

 1פעילות 'קול צבא ההגנה' בחיפה: 

שידו .א של  לוח  לשבוע  שידורי  1948ביולי    25רים  התקופה:  על  ללמוד  ניתן  השידורים  מלוח   ;

)מחיילים למשפחות, ממשפחות לחיילים(,  'מוסיקה, שידורי חדשות, שידורי   דרישות שלום' 

 ושידור בערבית; 2שידור באנגלית 

 ;1948ביולי   25תמליל שידור חדשות, מיום   .ב

 ;1948ביולי   26תמליל שידור חדשות, מיום   .ג

שירות התרבות בצה"ל )שהיה כפוף לאגף  השידורים ב, אז הממונה על  מכתב של אהוביה מלכין .ד

"אין לנו כל התנגדות לסגירת תחנת חיפה. אם יש גורם המעוניין בה, הקובע כי    כוח אדם(,

 .נמסור אותה לידיו"

מנהל 'קול ישראל', אז  ,  )לימים: סוליאלי(  סולביצ'יק  נחםר מ"לדשל 'הדרי' )מפקד חיפה(    פניה .ה

הפנים,   במשרד  והקולנוע  השידור  העיתונות,  במינהל  התחנה,  מחלקה  עתיד    1מיום  בעניין 

 ;1948באוגוסט 

בחיפה .ו על השידור האנגלי  תעמולה  תקציר  לשידורי  היערכות  ומציע  תולדותיו  , המתאר את 

 ;למשקיפי האו"ם

דעת קהל  .ז מחקר  במאי    תוצאות  להמשיך  1948שנערך  יש  ש'קול  : האם  בחיפה הגם  בשידור 

ים, כנראה תושבי חיפה, סברו שיש לקיים תחנת שידור נפרדת  רישראל' נקלט בחיפה? רוב הנסק

 בחיפה. 

 אל"ם )בדימוס( דניאל רוזן 

 
 .244/1951-87ן צה"ל ומערכת הביטחון ומקור המסמכים: ארכי   1
התפנו הכוחות הבריטים מרוב אזורי הארץ. הנציב העליון הבריטי, לוטננט־גנרל ֶסר אלן גורדון    1948עד סוף אפריל    2

. לאחר מכן החזיק  1948במאי  15ב־ , והצבא הבריטי התפנה מירושלים1948במאי   14קאנינגהם, עזב את הארץ ב־
וחיפה, נמל חיפה ומחנות הצבא בטירת הכרמל,    הצבא הבריטי 'מובלעת', שכללה את שדות התעופה רמת דוד

 .1948ביולי   26־אותם פינו ב  ,, ומחנות באזור רפיח1948ביוני  30אותה פינו ב־
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