מפקדת קצין קשר ראשי
במחנה שרונה
יולי 1952 -1949
אל"מ (מיל) ד"ר יעקב בעל-שם
מבוסס על לקסיקון למונחי קשר
מאת גבי שריג
איוש המפקדה לשנת 1951

מטה שירות הקשר הארצי  -נובמבר 1948
(כיום מלון מרקט האוס  -רח' בית אשל ,5יפו)

מיקום המפקדה מ1949-
•
•

•
•
•

מחנה צריפים מול "בית לחם" – אח"כ בית "אגד"
ליד מטה המשטרה הצבאית
תחילה הוקם במקום בסיס לוגיסטי-מנהלתי של
שרות הקשר עבור  400חיילים
מטה חיל הקשר עובר מיפו למחנה שרונה בחודש
יולי 1949
המטה שוכן ב 6-צריפים מהם יפורטו יושביהם של ,5
בשנת  .1951בנוסף הוקצו צריפים למגורי קצינים.
בנובמבר  1949מתמנה יצחק ורצמן לק.ק.ר/קשר"ר

צריף מס' 9
מפקד חיל הקשר/קשר"ר
יצחק ורצמן (אח"כ אלמוג)
קצין קשר גדודי בבריגדה
קצין קשר מחוז ת"א/קריתי
הקים בי"ס לקשר בשרונה
קצין קשר מבצע "נחשון"
קצין מנהלה של חיל הקשר
מנובמבר  – 1949קשר"ר

סגן מפקד חיל הקשר
בתחילה – מ .יערי
(פורסטר) קצין מארינס
מתנדב מארה"ב
רב התקופה – דוד חבקין
(ניב)
קצין קשר גד' /54גבעתי
מפקד ביה"ס הארצי לקשר
מ – 1950-סגן קשר"ר

צריף מס' 6
קצין הדרכה חילי
יעקב (מייק) מיכאליס
סמל קשר בצבא הבריטי
הקים את ביה"ס לקשר-בה"ד 7
סגנו :סג"מ יעקב בעל-שם(אח"כ-אל"ם)
חנן יגל (אח"כ מפקד יח' יונאים)
יהויכין יוסף ( לימים  -פרופסור
לאסטרופיזיקה באוניברסיטת ת"א)
קציני אלחוט
ג'ו בר (בר-יוסף)
עמוס נתן (אח"כ פרופסור בטכניון)

קצין טלפונים ארצי
סרן אברהם זינגר
מפקד יח' טלפונים חיפה
מ 1949-קצין טלפונים ארצי
 -1958רע"נ טלפונים סא"ל
-1971רמ"ח מערכות סטטיות
בדרגת אל"מ

סגן קט"א
סגן שלמה ענבר (בורשטיין) –
מקודם:אחראי קשר נפת חפר .בוגר קורס
קציני קשר בשפיים – .1947
-1972-1975קשר"ר ,תת-אלוף
 – 1975ר' מפא"ת ,אלוף
 – 1977נספח צה"ל בארה"ב וקנדה

צריף מס'  – 7סודי ביותר
קצין ביטחון קשר ומודיעין
שאול לוינסון (בר-לבב)
מייסד תחום בטחון קשר בצה"ל
נולד בדרום אפריקה ושרת
בצבאה
נשלח  1943לקורס צפנים
במצרים
ב 1947-התגייס להגנה והקים
את מחלקת כתבי הסתר "טופז"
– לימים יח' "( 387זיגיאדה")
ב 1953-עבר קורס קצינים
וכרס"ן לתח"ל ואח"כ מג"ד
קשר מטכ"ל

סגן קצין בטחון
גוריון מלצר
עסק בפיתוח צפנים
קצין קשר גבעתי
למד הנדסה בניו-יורק
-1973מנכ"ל "טלרד"
-1990מנכ"ל "תדיראן"
-1994יו"ר דירק" .בזק"

צריף מס' 8
קציני לוגיסטיקה

שמואל ירושלמי
מ"מ קצין קשר בגד'  3בבריגדה
 – 1946/47קצין קשר גוש דן
 1948/49קשר"ח חטיבה 3
 – 1949אחראי להקמה ומפקד דואר צבאי
 – 1951רע"נ ציוד וטכני במקשר"ר

יצחק טולדנו
מ 1935-אתת-ראיה בטבריה
-1941קשר בצבא הבריטי בקהיר
-1942כחייל בצבא הבריטי בטהרן שידר ל"הגנה"
על מעפילים לא"י
-1946מארגן מחסני ציוד קשר בשטח "יריד
המזרח" וקולט את משלוחי הציוד שהגיעו
מארה"ב ב1947-

יועץ טכני
דני פדרבלום (אביבי)
מהנדס רדיו אמריקני
מ 1946-מסייע ברכש מיוד
קשר מעודפי המלחמה
ב 1949-עלה ושימש יועץ
טכני למפקד חיל הקשר –מ-
 - 1950מפקד ענף טכני
שימש ראש אגף קשר
במשטרת ישראל

צריף מס' 10

מזכירות
כתבניות

קצין שלישות חילי
זלמן פרידמן (שלו)
מדריך קשר במשטרת המנדט
מש"ק קשר בצבא הבריטי
קצין קשר מחוז חיפה

בהמשך – קשר"פ צפון ,ראש
ענף מבצעים ,סגן קשר"ר
קשר"ר 1966 - 1962

