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פקודת שירות הקשר ,ינואר 1942
הקמת המטה הכללי של 'ההגנה' בספטמבר  ,1939בכפיפות למטה הארצי (מא) ,קידמה את
התפתחות ארגון 'ההגנה' והביאה לגיבוש תכנית א' ,התוכנית הארצית הראשונה של הארגון,
שאושרה ב־ 16באפריל  .1942תכנית זו שילבה תפיסה מקיפה להגנת היישוב היהודי עם הוראות
לבניין הכוח הלוחם.
ב־ 8בינואר  ,1942הפיץ ראש המטה הכללי של 'ההגנה' ,יעקב דורי ,את פקודת שירות הקשר (שק),
כחלק מההיערכות ליישום תכנית א'.
הפקודה ,המצורפת בנספח:
•

קובעת כי "ביצועם הנכון של תפקידים" ,ו"היעילות הקרבית והמנהלתית" "מושגים ,במדה
רבה ,בשירות קשר בעל כשר פעולה" ומנחה "להתחיל מיד בארגונו של שירות
הקשר....לאמנו ולהמחותו [להתמחותו] למילוי תפקידיו ,בשמוש נכון ויעיל במכשירי
הקשר";

•

עוסקת ב"מקשרים־אתתים (קשרים –  ")Signalersולא דנה ב"מקשרים־רצים ) ,(Runnersשאינם
משתמשים ב"מכשירי קשר טכניים";

•

מכתיבה כי יחידות הקשר בחי"ש יורכבו מגברים בלבד ,ויחידות קשר בחי"ם יורכבו משליש
גברים ושני שליש

•

נשים; 1

הנשים יקבלו "אמון מקצועי שוה [לגברים]";

מנחה כי עד אוגוסט  1942יאורגנו ויאומנו יחידות קשר "בעצמה ובמספר מינימלי ,ובלבד
שיובטח שרות קשר יעיל":
 בחי"ם :פלוגת קשר בפיקוד קצין קשר בערים (שתקצה כתות או חוליות לאזורים וחבליםבעיר); כיתת קשר בפיקוד סמל בנפות;
 בחי"ש :מחלקת קשר בפיקוד קצין קשר ,עם  40אתתים; מחלקה זו תקצה כתת קשר לכלפלוגה "לשעת פעולה ותמרון";

•

דורשת כי הקשרים־אתתים "יאומנו – אימון תכליתי – מקצועי – כל אחד במסגרת
יחידתו ...ישתתפו בתמרונים או בפעולות כלליות אחרות ...אין לנצלם ולהשתמש בהם
לתפקידים אחרים";

•

מגדירה:
-

"תפקידו של הסמל [קשר] לאמן את אנשיו במקצועות הקשר ובמקצועות היסוד...
יחנכם למשמעת ויהיה אחראי ...לנוהג אנשיו ,למשטר ,וליעילות פעולתם כקשרים...

1

לאחר דעיכת המרד הערבי אורגנה 'ההגנה' בשני חיילות :חיל השדה (חי"ש) שיועד להגנה אקטיבית ולפעולות
מחוץ לתחומים מקומיים ,על בסיס גברים צעירים; חיל המשמר (חי"ם) שיועד לשמירה נייחת ביישובים ,על בסיס
גברים מבוגרים.

1

הסמל אחראי לקיום קשר סדיר ־שוטף או לפי לוח זמנים – בימי שלום ובימי חרום...
עליו לראות בכך את תפקידו הראשון והעקרי";
-

"קצין הקשר ..יקבע ויבקר את תכניות האמון המקצועיות המפורטות ...יפקח על
עבודתם של סמלי הקשר ואותם הוא יורה וידריך בכל הנוגע לתפקידם כקשרים...
ויקבע ...את תכנית קוי ־הקשר ואמצעיו ...הוא אחראי ...למלוי תפקידיו שלו ושל
הכפופים לו";

•

קובעת את מקצועות הקשר ומקצועות היסוד של האתתים:
-

"מקצועות הקשר )1( :אתות ראיה; ( )2טלפון שדה; ( )3אלחוט; ( )4מתן אותות;()5
העברת תשדורות; ( )5נהוג כלבי קשר ויוני קשר; ( )7רכיבה (אופניים ,אופנוע ,סוס);

-

מקצועות היסוד )1( :תרגול סדר; ( )2אמוני שדה; ( )3טופוגרפיה (נוסף לנושאים
המשולבים באש); ( )4אקדח (בתנאים מסוימים גם רובה); ( )5רמון יד";

•

מורה כי קציני קשר חייבים להיות בוגרי "קורס ־קשר ארצי"; סמלי קשר חייבים להיות בוגרי
"קורס ־קשר ארצי או גלילי".

הקמת יחידות קשר ביחידות 'ההגנה' היה מהלך חשוב בהתפתחות שירות הקשר ובפיתוח הכושר
המבצעי של 'ההגנה'.

אל"ם בדימוס דניאל רוזן
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