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הצבי במדים :הדואר הצבאי ,תש"ח – תשע"ה
הנכם מוזמנים לערב שיוקדש להשקת הספר 'הצבי במדים :הדואר הצבאי ,תש"ח – תשע"ה (,')2015 – 1948
שיתקיים ביום חמישי 7 ,ביולי  ,2022באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב ,רח' אלפרט  ,3יהוד־מונוסון.
תכנית הערב:
 1930 - 1830התכנסות ומפגש רעים
 1940 - 1930דברי פתיחה :אל"ם בדימוס אפי משעל ,יו"ר מועדון ותיקי חי"ק
 2015 - 1940הצבי במדים :הדואר הצבאי :אל"ם בדימוס דניאל רוזן
 2025 – 2015דברים בשם ותיקי הדואר הצבאי :אל"ם בדימוס יהודית הרגד
 2035 - 2025ברכות :אלוף (מיל') שלמה ענבר ,נשיא העמותה
 2050 – 2035דבר הקשר"ר :תא"ל יוסי כראדי
 2100 – 2050הענקת הספר לאח"מים
התקווה
2100
ספר זה ,שנכתב בידי אל"ם בדימוס דניאל רוזן בסיוע קציני הדואר של הצבא ,מתאר את התפתחות המברקה
והדואר בצה"ל ואת תרומתם במלחמות ישראל ,ומוקדש בהוקרה ובהערכה לאנשי מערכת הדואר הצבאית ,שהיו
מסורים למשימת ם החיונית ,עבודה חד־גונית ושוחקת :לילה אחר לילה ,במשמרות אין־סופיות ,ללא הפסקה,
ממיינים דואר ומעבירים אותו ליעדיו ,בסיבובי דואר אין־ספור ,במשך שנים .משימה שגרתית קשה ומתישה ,אך
הכרחית וחשובה לביטחון המדינה.
מהקמת המדינה ובעשרות שנותיה הראשונות ,מברקים ומכתבים היו אמצעי התקשורת המרכזיים של המערכת
הצבאית .שירות הדואר של הצבא ,שהעביר מברקים ליעדם תוך דקות עד שעות בודדות ,שהעביר את דברי הדואר
לכל יחידה בצבא תוך יממה ,היה שירות אמין ,מרכיב מבצעי חשוב במערך התקשורת הצבאית ,שירות תקשורת
חיוני לפעולה תקינה של הצבא.
עם השנים הדואר האלקטרוני והיישומים החליפו את שירותי הדואר והמברקה .כמות דברי הדואר דעכה
והצטמצמה ,והמברקים נעלמו .שירות הדואר של הצבא התייתר ,ופעילותו צומצמה בהדרגה ,עד שהופסקה בשנת
.2015
דואר החיילים ,בין חיילים ליקיריהם בעורף ,בין בני המשפחה בעורף לחיילים בחזית ,היה שירות חשוב מאוד
למורל הצבא ולחוסן העורף האזרחי ,ובמשך עשרות שנים היה הקשר היחידי בין החיילים ליקיריהם ,אך אמצעי
התקשורת האלקטרוניים ייתרו שירות זה .בשנת  2015עברה האחריות לנושא דואר החיילים מחיל הקשר
והתקשוב לאגף כוח אדם.
בברכת תמיד בקשר,
אל"ם בדימוס אפי משעל
יו"ר מועדון ותיקי חי"ק
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------לכבוד העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
ת.ד 7289 .יהוד־מונוסון ,מיקוד  ;5621401פקס'  ;03 536 3470טל' 03 536 4622
דואלinfo@amutakesher.org.il:

הנדון :אישור השתתפות בערב השקת הספר 'הצבי במדים :הדואר הצבאי ,תש"ח – תשע"ה'
הנני מאשר/ת את השתתפותי בערב השקת הספר 'הצבי במדים :הדואר הצבאי ,תש"ח – תשע"ה' שיתקיים ביום
ה' 7 ,ביולי  ,2022באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב ברח' אלפרט  ,3יהוד־מונוסון.
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