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העברת הקשר הקווי הנייח בצה"ל לטיפולו של משרד הדואר בשנת 1953
עם הקמת צה"ל ב־ 26במאי  1948הקים שירות הקשר ,שהפך לחיל הקשר באוקטובר  ,1948מערכת
קשר קווית נייחת ,שסיפקה את הקשר הקווי הנייח למפקדות ולבסיסים הנייחים של כל גורמי
צה"ל .עיקר משימת הקמת המערכת הנייחת ותחזוקתה נעשה באחריות פלוגות טלפונים פיקודיות.
מערך קווי זה נשען בחלקו על שירותים שנרכשו ממחלקת הדואר ,הטלפון ,הטלגרף והרדיו במשרד
התחבורה ,שב־ 3בנובמבר  1952הופרד ממשרד התחבורה והפך למשרד הדואר1 .
בתום מלחמת העצמאות עבר צה"ל תמורות ארגוניות מהותיות :צה"ל מוסד כצבא סדיר; הוקם
מערך המילואים ,שהיה עיקר עוצמתו של צה"ל ,ומערך לגיוס כלי רכב וציוד מכני כבד; נקלט
חימוש חדיש ,בעיקר טנקים ומטוסים; מאמץ רב הושקע בפיתוח תורות לחימה .מדינת ישראל
הצעירה הייתה אז במצוקה כלכלית קשה ,ואימצה בפברואר  1952תכנית חירום כלכלית .העדיפות
הלאומית הייתה קליטת עלייה המונית ,אספקת מצרכים בסיסיים ,דיור ותעסוקה .התקופה,
שזכתה לכינוי "תקופת הצנע" ,התאפיינה בהקצאת משאבים מצומצמים לנושאי ביטחון.
חיל הקשר עבר אף הוא תמורות משמעותיות .הקשר"ר יצחק אלמוג )ורצמן( הוביל תהליך של מעבר
מדפוסי פעילות שאפיינו את שירות הקשר ב"הגנה" לדפוסי פעילות שהתאימו לצבא סדיר 2 .החיל
התמקד בבניית יכולת שתשרת את צה"ל בלחימה לשם השגת הכרעה ,וכדי לשחרר משאבים
מעיסוק בתקשורת קווית נתקבלה בשנת  1952החלטה על העברת הקשר הקווי של צה"ל לטיפולו
של משרד הדואר .ביולי  1953הושג סיכום בין חיל הקשר למשרד הדואר על ביצוע הדבר ,והסיכום
מומש עד סוף שנת .1953
לוט הסיכום בין קשר"ר למנהל הכללי של משרד הדואר ,שאותר בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון,
בתיק מס' .63/55/62

אל"ם )דימ'( דניאל רוזן

1

שר הדואר הראשון היה מרדכי נורוק ממפלגת "המזרחי" )שבשנת  1957התאחדה עם "הפועל המזרחי" להקמת
"המפלגה הדתית לאומית"( ,שהוחלף ב־ 24בדצמבר  1952בידי יוסף בורג ,אף הוא ממפלגת "המזרחי" .מנכ"ל
משרד הדואר הראשון היה חיים בן־מנחם .בתחילת שנת  1971שינה שר הדואר דאז שמעון פרס את שם המשרד
ל"משרד התקשורת".

2

אל"מ יצחק אלמוג )ורצמן( היה מפקד החיל השני ,והראשון שנשא בתואר קשר"ר )קצין קשר ראשי(.
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