דניאל רוזן

התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי:
דואר ,מברקה ,טלפון ורדיו

דניאל רוזן
התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי:
דואר ,מברקה ,טלפון ורדיו

העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

Daniel Rosenne
Communications in eretz israel During the British Mandate:
Posts, Telegraphs, Telephones and Radio

 צפורה רוזן:עריכה לשונית
 שינוי, עיצוב, עיניים גדולות – מבט:עיצוב העטיפה
 שולמית ירושלמי:עיצוב ועימוד

978-965-92085-9-3 :מסת״ב

,כל הזכויות שמורות לעמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
2019 –  התשע״ט,מונוסון-יהוד
 ירושלים,דפוס פרינטיב

Copyright by The association for the Commemoration
of the Fallen soldiers of the iDF signal Corps, Yehud-Monoson, 2019
http://www.amutakesher.org.il
Printed in israel

יהם;
ל־ה ָא ֶרץָ ,י ָצא ַק ָ ּום ,ו ִּב ְק ֵצה ֵת ֵבלִ ,מ ֵ ּל ֶ
ְ ּב ָכ ָ
(תהילים ,פרק י״ט ,פסוק ה׳)

בהוקרה לעובדי מחלקת הדואר והמברקה בממשלת המנדט,
חלוצי התקשורת במדינת ישראל

תוכן העניינים
מבוא

1

פרק א :תקופת השלטון העות׳מאני ומלחמת העולם הראשונה

5

ארץ ישראל בתקופת השלטון העות׳מאני
הדואר והמברקה בתקופת השלטון העות׳מאני
כיבוש ארץ ישראל בידי הבריטים והפעלת הדואר והמברקה בידי
ממשל צבאי

פרק ב :תקופת ממשלת המנדט
האירועים בארץ ישראל בתקופת המנדט
התפתחות שירותי התקשורת בארץ ישראל
שירות דואר
שירותי דואר בין־לאומיים
שירות מברקה
שירות טלפוניה
מברקה וטלפוניה בין־לאומיים
שידורי רדיו לציבור
מחלקת הדואר והמברקה :כוח אדם וארגון
פקודת הטלגרף האלחוטי ופקודת הדואר
כלכלת שירותי התקשורת

פרק ג :ממנדט למדינה – המעבר משלטון המנדט למדינת ישראל
הערכות להקמת מדינה יהודית :ועדת המצב
הפסקת שירותי ממשלת המנדט
שירותי דואר
שירותי מברקה וטלפוניה
תקשורת בין־לאומית

5
7
14

17
17
23
27
33
39
42
52
55
64
77
77

84
84
92
94
97
99

הצעת פולאק
שידורי רדיו לציבור
מחלקת הדואר ,הטלפון ,הטלגרף והרדיו
מסיבת עיתונאים ערב הקמת המדינה
שירות הקשר הצבאי

פרק ד :טכנולוגיות התקשורת בתקופת המנדט

		
רקע
מהפכת התקשורת – מהאירועים הדרמטיים של המאה העשרים
מכשירי הטלפון
רשת טלגרפיה וטלפוניה
רכזות טלפון ידניות
מרכזיות טלפון אוטומטיות אלקטרו־מכניות
שידורי רדיו לציבור

פרק ה :סיכום ותובנות
שירותי התקשורת שינו את פני הארץ
חשיבות תשתית ושירותי התקשורת בפיתוח הארץ בתקופת המנדט
ההשפעה המיוחדת של שירותי התקשורת על היישוב היהודי
פלשתינה(א״י) – מרכז תקשורת מזרח תיכוני חשוב
ההתנהלות הכלכלית של מחלקת הדואר והמברקה
החשיבות המיוחדת של שידורי הרדיו לציבור
תקופה של התפתחות טכנולוגית דרמטית
הבריטים הניחו בארץ יסודות איתנים
שורשי הפער במענה לביקוש לטלפונים בישראל
הכינון המהיר של שירותי התקשורת במדינה היהודית
כינון תקשורת בין־לאומית עצמאית – הישג ייחודי של מדינת ישראל
הצעירה
הקמת שידורי רדיו עצמאיים – הישג נוסף
החשיבות הביטחונית של התשתית ושירותי התקשורת
עובדי הדואר והמברקה היו המפתח להישג ,ולהם ההוקרה

התפתחות התקשורת בארץ ישראל בעין המצלמה
תקופת השלטון העות׳מאני
תקופת המנדט הבריטי – דואר

104
104
107
112
114

117
117
118
124
133
137
142
153

156
156
156
157
158
158
159
159
159
160
160
161
162
162
162

165
165
173

תקופת המנדט הבריטי – הנדסה
עברית במברקה
בית הדואר המרכזי החדש ,ירושלים
שידורי רדיו לציבור
תקשורת במשטרת המנדט
עובדים ויחסי עבודה בתקופת המנדט הבריטי
המעבר משלטון המנדט למדינת ישראל
מפות

נספחים
נספח א :מידע כמותי על התפתחות שירותי התקשורת בתקופת המנדט
נספח ב :רשימות בתי דואר
נספח ג :רשימת מרכזיות טלפון ,דצמבר 1947

185
232
234
239
254
255
259

285
287
301
307

רשימת קיצורים

309

מקורות וביבליוגרפיה

311

מפתח

317

מבוא
שירותי התקשורת בישראל ,במתכונתם המודרנית ,התפתחו לאחר כיבוש הארץ בידי
הבריטים במלחמת העולם הראשונה .הבריטים שיקמו את שירות הדואר והמברקה
הדל ,ירושה מהשלטון העות׳מאני ,הרחיבו ושיפרו אותו ללא הכר ,בתוך הארץ ובין
הארץ לחו״ל ,וקידמו שירותים חדשים :בשנת  1920הופעלו לראשונה שירותי טלפוניה
לציבור ,על בסיס רכזות ידניות; בשנת  1938הוכנסו לשימוש בערים הגדולות מרכזיות
טלפון אוטומטיות שאיפשרו לקיים חיוג ישיר בין מנויי טלפון בערים אלה ,והחל תהליך
מר ָּכזוֹ ת ידניות למרכזיות אוטומטיות (בשלהי 78% ,1947
של הסבת מערך הטלפוניה ַ
מהמנויים היו מחוברים למרכזיות אוטומטיות); בשנת  1936החל לפעול שירות שידור
רדיו לציבור .מערכת התקשורת נוהלה בצורה כלכלית נבונה ,והכנסותיה הושקעו
בפיתוחה .תוך שלושה עשורים של שלטון המנדט הבריטי השתנו פני התקשורת בארץ
ללא הכר.
משנת  1939גדל הביקוש לטלפונים ,ומתום מלחמת העולם השנייה בשנת 1945
חלה גאות מהותית בביקוש לשירותי טלפוניה .מחסור בציוד טלפוני בעולם בתקופת
מלחמת העולם ולאחריה הקשה על מימוש תכניות הפיתוח .המאורעות הביטחוניים
בארץ לאחר מלחמת העולם פגעו ביכולת פיתוח הרשת ,ובשלהי שנת  1947עמד תור
הממתינים להתקנת קו טלפון על  14,000בקשות ,כמעט ככמות הטלפונים הפעילים!
מחלקת הדואר והמברקה הכינה תכנית להתקנת  32,500קווי טלפון נוספים עד שנת
 1951כדי לפתור את הבעיה ,אך החלטת החלוקה וסיום שלטון המנדט עצרו את
מימוש התכנית.
ספר זה מיועד לדור הנוכחי של העוסקים בתחום התקשורת ,החפץ לדעת איך ענף
התקשורת עשה את צעדיו הראשונים (אם כי גם היסטוריונים של היישוב היהודי בארץ
עשויים למצוא בו עניין) .הספר מתאר את התפתחות שירותי התקשורת האזרחיים –
דואר ,מברקה ,טלפוניה ושידורי רדיו לציבור – בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי,
מכיבוש הארץ בידי הצבא הבריטי בשנים  1918‑1917ועד להקמת מדינת ישראל בשנת
 ,1948תקופה שעיצבה את תשתיות התקשורת בארץ למשך עשרות שנים .הספר מציג
רקע קצר על התקופה שקדמה לשלטון הבריטי וכולל תיאור מקיף על מעבר שירותי
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התקשורת משלטון המנדט למדינת ישראל .הספר מציג תמונה רחבה של התפתחות
כל מרכיבי ענף התקשורת וכולל מסד נתונים על התפתחות הענף .כן כולל הספר
תיאור תמציתי של טכנולוגיות התקשורת העיקריות באותה עת.
מאז תקופת המנדט הבריטי התפתחו טכנולוגיות התקשורת ללא הכר ,אך היסודות
על פיהם פועלת מערכת התקשורת בישראל היום הונחו אז ,ומבנים שנבנו באותה
התקופה משרתים אותנו עוד היום .סמלי הדבר ,כי הבניין המשרת היום את הנהלת
משרד התקשורת בירושלים הוא בית הדואר הבריטי ,שנחנך בידי הנציב העליון
הבריטיֶ ,סר הרולד מקמייקל ,ביוני .1938
עם התפרקות ממשלת המנדט הבריטי עבר ניהול מערכת התקשורת ותפעולה
לידי העובדים היהודיים של מחלקת הדואר והמברקה .בסערת הקמת מדינת ישראל
ומלחמת העצמאות הצליחה המחלקה לשקם את התשתיות ,לספק שירותים לציבור
ולכונן חלופות לתקשורת הבין־לאומית של ישראל .הישג חשוב זה הושג בזכות חבר
עובדים נאמן ומסור ,שפעל ללא ליאות בתנאים קשים ובסיכון אישי רב .ספר זה הוא
הוקרה צנועה לציבור זה ,חלוצי התקשורת במדינת ישראל.
ביודעין ,ספר זה אינו עוסק כלל בהיבט הבולאי של תולדות דואר המנדט ושל המעבר
מדואר המנדט למשרד הדואר של מדינת ישראל ,נושא עליו נכתבו מספר ספרים
מקיפים.
הספר מבוסס על מקורות ארכיוניים מגוונים ,בארץ ובחו״ל ,וברצוני להביע תודה
והערכה למנהלים ולעובדים בארכיונים השונים על הסיוע המחקרי :ארכיון המדינה,
הארכיון הציוני המרכזי ,ארכיון הצילומים של קק״ל ,ארכיון יד בן־צבי ,ארכיון
תולדות ה״הגנה" ,לשכת העיתונות הממשלתית – אוסף התצלומים הלאומי ,מוזיאון
אלכסנדר לתולדות הדואר והבולאות ,מוזיאון ארץ ישראל ,תל אביב ,ספריית יונס
וסוראיה נזריאן באוניברסיטת חיפה ,ספרית התאחדות בולאי ישראל ,הארכיון הלאומי
הבריטי (  ,)The national archivesארכיון ספרית הקונגרס בארה״ב ( library of
 ,)Congressארכיון חברת התקשורת הבריטית בריטיש טלקום )British Telecom
 ,)archivesארכיון הדואר הבריטי (  )The Royal Mail archiveבמוזיאון הדואר הבריטי
( .)The Postal Museumאתר האינטרנט ״עיתונות יהודית היסטורית״ ,שהוקם בידי
אוניברסיטת תל אביב והספרייה הלאומית ,היה לי לעזר רב.
תודה להיסטוריון ד״ר ניר מן על תמיכתו והערותיו המועילות .תודה לאליסף
רובינזון על יוזמתו במציאת ספרות היסטורית .תודה לסופר עמוס עוז ז"ל ולהוצאת
כתר ,על הסכמתם לכלול בספר זה קטע מהספר ״סיפור על אהבה וחושך״ ,המציג
תיאור ייחודי ומרתק של שימוש בטלפון בשלהי תקופת המנדט.
תודה לעמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב ,שהוציאה ספר זה לאור,
ובמיוחד לצוות העמותה :אלוף (מיל׳) שלמה ענבר ,נשיא העמותה; סא״ל (מיל׳) יהודה
מתתיהו ,מנכ״ל העמותה; רס״ן (מיל׳) אבי גולן ,שסייע בהוצאת הספר.

מבוא | 
תודה מיוחדת לרעייתי ,ציפי ,שטרחה בעריכת הלשון ובהגהות ותמכה בי במחקר
ובכתיבה.
עשיתי כמיטב יכולתי לאתר את היוצרים ובעלי הזכויות בכל התמונות בספר .אני
מתנצל על כל השמטה או טעות ,ואם יובא לידיעתי ,אפעל לתקנן במהדורות הבאות.
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תל אביב ,אדר א' תשע״ט

פרק א

תקופת השלטון העות׳מאני
ומלחמת העולם הראשונה

ארץ ישראל בתקופת השלטון העות׳מאני
העות׳מאנים שלטו בארץ ישראל במשך  400שנים (מ־ 1517עד  .)1917השליטה על
ארץ ישראל התחלקה בין ווילאייט (פלך) ביירות ,אליו השתייכו סנג׳ק (מחוז) עכו
וסנג׳ק שכם (בלקא); ווילאייט דמשק ,אליו השתייך סנג׳ק עמאן ,ששלט באזור דרומה
מים המלח; הסנג׳ק של ירושלים ,שכלל גם את יפו ועזה ,היה סנג׳ק עצמאי.
בתקופת השלטון העות׳מאני הייתה ארץ ישראל חבל ארץ נידח ושומם .במאה
ה־ 19החל תהליך התפתחות איטי שכלל פיתוח שירותי דואר ומברקה ,סלילת כבישים
והנחת מסילות ברזל :כביש מיפו לירושלים נסלל בשנת  ,1869ובסמוך לכביש הוקם
טור טלגרף עילי; מסילת ברזל מיפו לירושלים נחנכה בשנת  .1892פתיחת הארץ בפני
אירופאים לאחר הכיבוש המצרי האיצה תהליכי מודרניזציה .פתיחת תעלת סואץ



יוסף נבון ,יזם ירושלמי ,קיבל מהממשלה העות׳מאנית זכיון להנחת המסילה והפעלת הקו ל־71
שנים .הזכיון נמכר לחברת בניה צרפתית שהקימה חברה־בת וגייסה השקעות.
מוחמד עלי באשה ,המושל העות׳מאני של מצרים ,מרד בשלטון העות׳מאני בשנת  .1831הצי
המצרי נחת ביפו ,הביס את הצבא העות׳מאני ,השתלט על ארץ ישראל וסוריה ,ובמאי 1832
כבש את עכו לאחר מצור והתקדם לעבר קונסטנטינופול הבירה .בהתערבות רוסיה הושג הסכם
בשנת  ,1833לפיו ארץ ישראל וסוריה נשארו בשליטת מוחמד עלי .ההסכם החזיק מעמד עד שנת
 ,1839אז חודשה הלחימה .שוב הגיע צבאו של מוחמד עלי לסביבות קונסטנטינופול ,ונעצר בשל
התערבות אירופאית ,שהכתיבה ביולי  1840את ״הסכם לונדון״ .מוחמד עלי ,בתמיכת צרפת,
סירב לקבל את ההסכם ,וכוחות בריטיים ואוסטריים תקפו בשנת  1840את עכו והביסו את צבאו
של מוחמד עלי .בתמורה לסיוע האירופאי הסכים השלטון העות׳מאני להסדר הקפיטולציות,
שהעניק זכויות מיוחדות לקונסוליות זרות ,ובין היתר קבע שנתינים לא מוסלמים באימפריה
העות׳מאנית נהנים מהזכות להישפט בידי הקונסולים של מדינתם ולא בפני המערכת השיפוטית
העות׳מאנית .הסדר הקפיטולציות איפשר לקונסוליות הזרות להפעיל שירותי דואר ,שכונו בשם
״הדואר הקונסולרי״.

| 
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בשנת  1869העצימה את החשיבות האסטרטגית של ארץ ישראל .ספינות קיטור
החלו לפקוד את נמלי הארץ ,והאירופאים ניסו להגביר את השפעתם באזור ,פתחו
בארץ קונסוליות ,ומיסיונים אירופאיים הקימו בארץ בתי חולים ובתי ספר .הבנק
האימפריאלי העות׳מאני (  )Banque impériale ottomaneהחל לפעול בארץ בשנת
( 1863עם סניפים בירושלים ,יפו וחיפה) ובנקים זרים החלו לפעול בארץ – קרדיט
לִ יוֹ נֶ ה (  )Crédit lyonnaisבשנת ( 1863עם סניפים ביפו וירושלים) ,דויטשה פלשתינה
בנק ( )Deutsche Palästina Bankבשנת ( 1899עם סניפים ביפו ,ירושלים ,חיפה ,שכם,
נצרת ועזה) .בנק אפ״ק (  ,)anglo Palestinian Bankחברה־בת של אוצר התיישבות
היהודים שנרשמה בבריטניה ,פתחה בארץ מספר סניפים :ביפו ( ,)1903ירושלים
( ,)1904חברון ( ,)1907חיפה ( ,)1908צפת ( )1910וטבריה (.)1913
בשנת  ,1914ערב מלחמת העולם הראשונה ,חיו בארץ ישראל כ־ 700,000תושבים,
מהם כ־ 85,000יהודים –  45,000בירושלים 10,000 ,ביפו/תל אביב 8,000 ,בצפת,
 6,000בטבריה 3,000 ,בחיפה 1,000 ,בחברון ו־ 12,000במושבות.
עם פרוץ מלחמת העולם שותקה התחבורה הימית ותנועת סחורות וכספים לארץ

ישראל חדלה .מטה לחמו של ״היישוב הישן״ היהודי ,שהיה תלוי בכספי החלוקה,
נכרת .כמחצית מהאוכלוסייה היהודית ,שלא היו נתינים עות׳מאניים ,נחשבו לנתיני
אויב .הקפיטולציות בוטלו ויהודים נדרשו לקבל אזרחות עות׳מאנית .תושבים שהיו
נתינים עות׳מאניים נדרשו להתגייס לצבא או לשלם כופר לשם קבלת פטור .ערך
המטבע העות׳מאני צנח ,המיסוי הוכבד (למימון הוצאות המלחמה) ובהמות עבודה
ומכונות הוחרמו לצרכי הצבא .נחילי ארבה שפשטו על הארץ בשנת  ,1915הוסיפו
לקשיי האוכלוסייה ופגעו קשה במושבות היהודיות ,שנשענו על חקלאות .הצבא
העות׳מאני הביא לארץ מחלות זיהומיות קטלניות ,וביחוד את קדחת־הבהרות ואת
טיפוס־הבטן .בתי החולים לא תפקדו מחוסר אמצעים רפואיים .רעב איום שרר בארץ.
תלאות מלחמת העולם ,היחס הנוקשה של השלטון העות׳מאני לאוכלוסייה
האזרחית ואיבת השלטון העות׳מאני לציונות סיכנו את קיומו הפיזי של היישוב
היהודי בארץ ופגעו בו באופן קשה .במרץ  1917גורשו כל יהודי יפו/תל אביב לגליל
ולמושבות ,חסרי כל .רק כרבע מתושבי צפת היהודים שרדו .עם הצטרפות יוון


Gad G. Gilbar, The Growing Economic Involvement of Palestine with the West, 18651914, in David Kushner (editor), Palestine in the late ottoman Period, Yad izhak BenZvi, Jerusalem, and e.J. Brill, leiden, 1986, p. 206



״כספי החלוקה״ היו כספים שנשלחו בידי יהודים מחו״ל ליהודים בארץ ,המתפללים למען שלום
העם היהודי .מנהיגי ״היישוב הישן״ חילקו את הכספים בין תלמידיהם.
בנוסף ,גויסו כ־ 250יהודים מ״היישוב הישן״ ,שהיו נתינים אוסטריים וגרמניים .בני היישוב גויסו
ל״גדודי עבודה״ ,ותנאיהם היו קשים מנשוא.
השלטון העות׳מאני הורה גם על גירוש האוכלוסייה היהודית מהמושבות ,אך ההתקדמות המהירה
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למלחמה ביולי  1917גורשו כל היהודים נתיני יוון שחיו בארץ לקונסטנטינופול,
ובהמשך גורשו יהודים בעלי נתינות אמריקאית לדמשק .עם הכיבוש הבריטי,
בתחילת שנת  ,1918מנתה האוכלוסייה בארץ ישראל רק כ־ 55,000יהודים .בירושלים
נותרו  21,500יהודים –  11,000מתו מרעב ומחלות 7,000 ,גורשו והיתר עזבו מכורח
הנסיבות.
להערכת החוקרים נספו במלחמת העולם הראשונה כ־ 25,000יהודים מתושבי

הארץ ,יותר מכמות הנופלים בכל מלחמות ישראל.

הדואר והמברקה בתקופת השלטון העות׳מאני
תחילת שירות הדואר המודרני בארץ ישראל היה שירות שניתן בידי קונסוליות של
מדינות זרות – צרפת פתחה משרד דואר ראשון ביפו בשנת  .1852אוסטריה פתחה
משרד דואר בירושלים בשנת  ,1854רוסיה פתחה משרד דואר בירושלים בשנת ,1861
גרמניה בשנת  1898ואיטליה בשנת  .1908הדואר לחו״ל עבר בעיקר באמצעות נמל

יפו.
הדואר האוסטרי היה הראשון שהפעיל שירות דוורים .כך מתאר זאת פנחס גרייבסקי,
איש ירושלים :״באדר תרס״ד [ ]1904פרסמה ׳הפוסטה הקיסרית האוסטרית׳ בירושלים
כי הפקידה שני נושאי מכתבים יהודים ,להמציא את המכתבים לבעליהם בביתם חנם

אין כסף ,למען לא יצטרך הקהל לעמוד צפוף על יד הפוסטה לקבל את המכתבים.״

בשנת  1865הופעלו בארץ שירותי הדואר העות׳מאני :סניפי דואר נפתחו בעזה
של הצבא הבריטי סיכלה ביצוע הוראה זוA Brief Record of The Advance of The Egyptian .
Expeditionary Force, ltc. H. Pirie-Gordon, Military editor, second edition. HMso,
( london, 1919, p. 220להלן :דו״ח חיל המשלוח המצרי).



ניר מן ,מאה שנים ללא יד וזכר ,עלי זית וחרב ,תשע״ד ,כרך י״ד ,עמ׳  ,32-11עורך :ניר מן .המרכז
לחקר כוח המגן על־שם ישראל גלילי; הוצאת כרמל ,תשע״ד–.2014
ברחבי האימפריה העות׳מאנית הופעלו מגוון שירותי דואר זרים :צרפת הפעילה  44משרדי
דואר ,כולל ביפו ובירושלים; אוסטריה הפעילה  78משרדי דואר ,כולל בחיפה ,יפו וירושלים;
רוסיה הפעילה  22משרדי דואר ,כולל בעכו ,בחיפה ,ביפו ובירושלים; גרמניה הפעילה ארבעה
משרדי דואר ,כולל ביפו ובירושלים .התפתחות ספינות הקיטור בשנות החמישים של המאה ה־
 19ופתיחת תעלת סואץ בשנת  1869שיפרו את שירותי הספנות בים התיכון ,ואיפשרו העברת
דואר סדירה לחו״ל דרך היםAyşegül Okan, The Ottoman Postal and Telegraph Services .



פנחס בן צבי גראייבסקי ,דברי ימי ״בתי הדואר״ הראשונים באירופא ,התפתחותם והשתלמותם,
ורשימת ״בתי הדואר״ בירושלים ,בהוצאת המחבר ,ירושלים ,י״ח סיון התרצ״ח ,עמ׳ .8



in the Last Quarter of the Nineteenth Century, Atatürk Institute for Modern Turkish
History, 2003 (hereafter: Okan, Ottoman Postal and Telegraph Services). F.W. Pollack,
The Turkish Post in the Holy Land, The Holy Land Philatelist Ltd., Tel Aviv, 1962
)(hereafter: Pollack, Turkish Post
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ובשכם בשנת  ,1865ביפו ובעכו בשנת  1866ובירושלים בשנת  .1867עם הפעלת
הרכבת מיפו לירושלים בשנת  1892הפכה הרכבת לכלי מרכזי להובלת דואר (לדואר
העות׳מאני הייתה בלעדיות בהעברת דואר ברכבת ,וזה היה יתרון גדול על שירותי
הדואר המתחרים של הקונסוליות הזרות) 10.סניפי דואר עות׳מאני נפתחו גם במושבות
היהודיות :בראשון לציון בשנת  ,1904בפתח תקווה וברחובות בשנת  1910ובזכרון
12 ,11
יעקב בשנת .1914
שירותי הדואר של התקופה היו איטיים ובלתי מהימנים ,אך זה היה אמצעי
התקשורת היחידי בין תושבי הארץ ובין הארץ לחו״ל.
וכך מתאר פנחס גרייבסקי ,את שירותי הדואר והובלת הדואר :״בימים ההם,
כשהדרכים היו בחזקת סכנה ,לא קבלה הפוסטה שום משלוח כסף שהוא ,להוליכו
ליפו .ומכתבי הכסף או מכתבי ערך שנשלחו מחוץ לארץ נשארו מונחים בפוסטה ביפו.
פחדה הפוסטה לקבל עליה אחריות הדרך ,ורק שלחה ׳הודעה׳ לבעל המכתב ,והוא
נאלץ לשלוח את ההודעה הזאת חתומה לאחד הסוכנים ביפו והלה המציאו לו על ידי
הזדמנות .ורק מכתבים פשוטים היתה מוליכה ומביאה על ידי שליח מזוין רוכב על
סוס ,כי עוד טרם היו עגלות בירושלים .וגם זה רק פעם בשבועים ,כאשר באה האניה
לחוף יפו.
מוביל הפוסטה היה אז ׳אבו עבדאלה׳ ,איש גבור ,רם הקומה ,ורחב הכתפים ,כלי־
נשק בחגורתו ושוט ברזל בידו ,והוא הטיל מורא על כל סביביו ,ביחוד על הערבים ועל
הפלחים אשר פגע בדרכו ,ויראו לגשת אליו בעת נסעו עם הפוסטה הרשמית.
ויהי בבוא היום הגדול ,יום הולכת הפוסטה ,היה אבו עבדאלה עובר בשוק ה׳באזר׳ –
שוק הסוחרים היהודים :וואלירו ,כהן ,נסים ,לאפין ,גרינגאורט ,ליאן ,ברגמן –
לקחת מהם את ה׳צרורות׳ ,צרורות כסף זהב ונחושת – ולהובילם לסוחרי יפו .מי
מהם הלכו ישר לביירות ,לדמשק וגם לסטאמבול .....אבו עבדאלה לקח אתו את
ה׳צרורות׳ על חשבונו ועל אחריותו ,הסוחרים נתנו אמון בו וישימם בשתי המלתחות
שהיו תלויות לו על אוכף הסוס האביר שהיה רוכב עליו ,והצרורות היו בטוחים ,אם
 ,Palestine administration Report 1920-1921, HMso, london 1925עמ׳  ,102הארכיון
10
הציוני המרכזי ( BK\2338להלן :דו״ח .)1921-1920
 11האימפריה העות׳מאנית החלה לפתח מערך דואר בסגנון אירופאי בשנת  .1840הדואר הועבר
ביבשה עם שליחים על סוסים או גמלים ,ועם הפעלת שירות רכבות בשנת  1856החלה העברת
דואר ברכבת .בשנת  1863החלה העברת דואר בים ,בספינות קיטור .השימוש בבולי דואר החל
בשנת okan, Ottoman Postal and Telegraph Services. Pollack, Turkish Post .1862
 12אנגליה הייתה המדינה הראשונה שהחלה להשתמש בבולי דואר ,בשנת  .1840בול הדואר
הראשון ,שכונה  ,Penny Blackהיה בערך של פני אחד ועליו הודפס דיוקן של המלכה ויקטוריה.
בשנת  1874הוקם איגוד הדואר הבין־לאומי  ,Universal Postal Unionהאיגוד הבין־לאומי
השני בהיסטוריה (האיגוד הבין־לאומי הראשון היה איגוד הבזק הבין־לאומי international
 ,Telecommunication Unionשנוסד כאיגוד הטלגרף העולמי בשנת .)1865
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לא קרתה התנפלות פתאומית מן השודדים והרוצחים .אמנם קרו מקרים ששדדו את
הפוסטה וגם הרגו את מובילה ,אבל לאבו עבדאלה לא קרה שום מקרה ,ההצלחה
האירה לו פנים.
מה נהדר היה בצאת עבו עבדאלה לפנות ערב לדרכו ,רוכב על סוסו הדוהר מעוטר
בתכשיטי חצי לבנה ,בצדו מתנועעה חרב עקומה ,בחגורתו שני זוגות כלי נשק ,על כתפו
קנה רובה ארוך ,וידו אוחזת ׳נרגילה׳ של נחושת קלל ,סמוכה על רגלו הימנית ,מעשן ורוכב
ובברכה ׳סאלם עלייכום ,עלייכום אל סאלם׳ (שלום עליכם עליכם שלום) חמק ועבר.
הקונסול הצרפתי לא היתה לו הסבלנות לחכות עד יקבל הפוסטה על ידי החלוקה
הכללית ויהי לו חייל מיוחד ביפו ,וסוס מוכן לו .ובבוא האניה הצרפתית קיבל מיד
את הפוסטה הצרפתית להובילה ירושלימה .בלוית ׳צרורות׳ כמובן ,כי איך אפשר
13
לנסוע בלא אלה? גם יחידים נוסעים היו משתתפים במצוה זו.....״
וחלוקת הדואר לנמענים תוארה כך :״ובפוסטה המקומית ,הרשמית שרר בימים
ההם תהו ובהו גם בחלוקת המכתבים עצמם .הסבל היה מביא את הכיסים ואת
השקים והיה מריקם על הארץ פה ושם .והבא לדרוש למכתב ,היה הפקיד אומר לו:
׳שוף ,אינקאן אילאר מכטוב אלא אוסמאק ,האד!׳ (הבט וראה ,אם יש עבורך מכתב,
על שמך – קחהו!) והאדון הדורש למכתב היה מחויב להשפיל שבת על הארץ ולחפש
14
ולחטט בתוך גל המכתבים.״

בשנת  1896נפתח סניף דואר עות׳מאני ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים,
בניהולו של אליהו הוניג (האניג) 15.בשנת  1901הותקנו תיבות דואר בשכונות מאה
שערים ,בית ישראל ,מחנה יהודה ,מזכרת משה ,נחלת שבעה ובתחנת הרכבת 16.בשנת
 1903הוקם סניף דואר בשכונת מאה שערים 17,שהשתמש בחותמת דואר עם המילה
18
״ירושלם״ בעברית.
פרופ׳ דוד ילין 19תיאר את הדואר העות׳מאני בירושלים בכ״ג שבט תרנ״ו (פברואר
 :)1896״ומבני אחינו האשכנזים אין אף ׳אפנדי׳ אחד היושב בבתי הפקידות השונים,
מלבד פקיד ׳מחלקת הפוסטה התרכית לשכונת היהודים׳ ,אשר כבודו חדש עמו .וזה
דבר המחלקה הזאת :מלבד הפוסטה התרכית הרשמית אשר לנו ,ישנה בעירנו גם

13
14
15
16
17
18
19

פנחס בן צבי גרייבסקי ,זכרון לחובבים הראשונים ,הדפסה מחודשת בהוצאת מרכז הריב״ז,
ירושלים ,תשנ״ד– ,1993כרך א׳ ,עמ׳  .43-42החוברת המקורית הודפסה בדפוס צוקרמן,
ירושלים ,תרפ״ז (להלן :גרייבסקי ,זכרון לחובבים הראשונים).
פנחס בן צבי גראייבסקי ,מגנזי ירושלים ,חוברת ד׳ ,בהוצאת המחבר ,ירושלים ,תר״ץ ,עמ׳ ו׳.
המגיד 31 ,בינואר .1896
חבצלת 12 ,במרץ .1901
הצפירה 28 ,בספטמבר .1903
השקפה 2 ,באוקטובר .1903
מורה ואיש ציבור ,אישיות מרכזית בהחייאת השפה העברית.
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פוסטה אוסטרית אשר נשרשה בכל ערי תרכיה זה ימים רבים מאד ,ואם אמנם כל
המסחרים בירושלם דלים ורפים הנה סחר ׳משלוח המכתבים׳ פורה ומשגשג ב״ה,
כי אמנם ישנה עיר בכל קצוות הארץ אשר תקבל השפעתה מחוצה לה עיר קדשנו?
וכל ההשפעה הזאת התבא באין אֹמר ובאין דברים? – היהודים בירושלם הרגלן רבם
בפוסטה האוסטרית הזאת ,כי בית פקידותה אצל רחוב היהודים ,ופקידיה מדברים
אשכנזית .ותהיינה רב ההכנסות לפוסטה האוסטרית .ויהי בשנה הזאת ויעל על לב
אחינו הנ״ל לדרוש רשיון ליסד ברחוב היהודים מחלקה מיוחדת לפוסטה התרכית,
וישג את הרשיון הזה ,ונזכה לפוסטה יהודית ולפקידים יהודים ולחותם יהודי! כי
חותם מיוחד קבוע למחלקה הזאת כתוב עליו בתרכית ׳מחלקת הפוסטה לשכונת
היהודים׳ ,ולמעלה מזה השם ׳ירושלם׳ בעברית והשם  Jerusalemבלטינית ,ובלי
תפונה שמחו גם רבים מאחינו בחו״ל למראה שם קדשנו רשום בשפתנו בחותם
מכתבים רבים הבאים אליהם מירושלם .לפי הנשמע הצליח אחינו זה במעשהו מאד.
ומלבד המחלקה הזאת אשר ברחוב היהודים בתוך העיר הנה קבע גם תבות לקבלת
20
מכתבים גם בשכונת ׳מזכרת משה׳ ו׳מאה שערים׳ אשר מחוץ לשער העיר.״

בשנת  1865הופעלו לראשונה בארץ שירותי טלגרף בחלק מסניפי הדואר העות׳מאני,
ובשנים הבאות ניתנו שירותי טלגרף לציבור בערים הגדולות (עכו ,חיפה ,נצרת ,טבריה,
ירושלים ,יפו ועזה) ,בשפות אירופאיות ,בתורכית ובערבית ,באמצעות קשר טלגרף
23 ,22
לקהיר 21.בשנת  1872הופעל קשר טלגרף גם לביירות ,ומשם לקונסטנטינופול.
וכך מתאר פנחס גרייבסקי ,איש ירושלים ,את נפלאות הטלגרף :״רץ היה בירושלים
בדור שעבר ,רץ רשמי ,רץ ציבורי וגם רץ פרטי .כיום זה לא ברור עוד :מה זה רץ?
למה רץ? ובשביל מה רץ? אבל אז – בימים ההם ,אי אפשר היה בלא רץ ,הרץ שימש
במקום הטלגרף שעוד טרם היה בארץ ,והוא ,הרץ ,מילא תפקידו כמו אותם הרצים

 20דוד ילין ,כתבים נבחרים ,ועד היובל למלאת שבעים שנה לרבי דוד ילין ,הוצאת ראובן מס ,ירושלים,
תרצ״ו.
 21במברקה העות׳מאנית ניתן היה לשלוח מברקים באותיות ערביות ובאותיות לטיניות בלבד ,ב־37
שפות ,כולל בעברית.
 22האימפריה העות׳מאנית החלה לפתח שירותי מברקה בשנת  .1855השירות היה מבוסס על טורים
עיליים ביבשה .קוד המורס בשפה התורכית היה מבוסס על שעתוק של המורס הלטיני ,אך היה
לא יעיל ,כי אותיות שכיחות בשפה התורכית יוצגו כסימן ארוך באיתות מורס .אחרי כעשרים
שנה שונה קוד המורס בידי איזט ביי (  ,)izzet Bayוהדבר העלה את קצב ההעברה בכ־ .20%קוד
המורס של איזט ביי היה הקוד בשימוש הדואר העות׳מאני בעת כיבוש הארץ בידי הבריטים.
Roderic H. Davison, Essays in Ottoman and Turkish History, 1774-1923: The Impact
of the West, University of Texas Press, 2011 (hereafter: Davison, Impact of the West),
pp. 133-165

 23בשנת  1923הסבה הרפובליקה התורכית ,יורשתה של האימפריה העות׳מאנית ,את שם העיר
לאיסטנבול ,שהיה הכינוי הנפוץ בשפה המדוברת ,וקבעה את אנקרה כעיר הבירה.
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בימי אחשורוש אשר יצאו דחופים בדבר המלך .ובכן :רץ היה בירושלים ,אם המושל
צריך להודיע דבר תכוף ליפו ,עיר החוף ,או ליתר המקומות ,או הציבור או הסוחרים
היו צריכים בו ,מיד היו שולחים את הרץ ,והוא היה יוצא מן העיר החוף ,טס כנשר על
סוסו הקל שבקלים ,ודגל מיוחד בידו לאות כי רץ הוא בשליחות מיוחדת ,ואסור היה
לעכבו .מחויבים היו לפנות לו דרך ,אימתו היתה על כל העוברים והשבים....
בשנת תרכ״ו בחודש סיון [מאי  ]1866נגאלה ירושלים מן הרצים האלה ,באותה
שנה הובא העירה קו־הטלגרף דרך שער האריות מזרחה .וסבב בראשונה דרך הר
הבית אל בית הפחה .הערבים הביטו בתמהון על המוטות ועל העמודים ועל חוטי
הברזל הנמשכים עליהם .ועוד יותר ,על האזהרה הרשמית בערבית צחה :לא תגע
בו יד ,וכל הנוגע – מות יומת ,וכשהטו אזניהם אל העמוד ושמעו את הקשקוש הקל
24
העובר מעל חוטי הברזל ,אמרו זה לזה :׳אכן זה מעשה שדים׳.״

הטלגרף הביא לשינוי מהותי באימפריה העות׳מאנית .השינוי הבולט היה שיפור
שליטת השלטון המרכזי במחוזות .השימוש בטלגרף לצרכי עסקים ומסחר קידם את
הכלכלה ושינה את פני העיתונות.
אברהם משה לונץ תאר בפרוטרוט בשנת  ,1891לפני הפעלת קו הרכבת ירושלים –
יפו ,את שירותי הדואר בירושלים :״שני בתי פקודות פוסט בעירנו ,הטורקית
והאוסטרית ,מקום הראשונה ברחוב ִא ְל ַּב ְט ַראק ,סמוך לבית מועצות ציר אמריקא,
ומקום האחרונה ברֹבע הארמינים ,ובשניהם נוהג כל חוקי הפוסט הכולל.
מחיר כל מכתב במשקל  15גרם  1פיאסטער סאח ,ובעד הכתבתו (ריקומאנדירט)
הפוסטכרט [גלוית דואר]  20פרוטות .בעד דברים
ַּ
ג״כ [גם כן]  1פיאסטער ,מחיר
נדפסים [דברי דפוס] ודוגמאות כל  50ג׳  10פרוטות סאח.
הפוסט תבוא לפה מאירופא ואמריקא בכל יום השבת ,ופעם לשבועים תבוא
גם ביום השלישי ,והפוסט הטורקית תבוא מלבד בשני הימים האמורים ,גם ביום
הרביעי בכל שבוע ,ובו ביום יבואו המכתבים מארץ רוסיא (בהאניה הרוסית) לידי
בית מועצות ציר רוסיא ,והמכתבים אשר לאחינו ימסרו לידי אחד משמשי העדה,
איש נאמן בשליחותו ,והוא יחלקם לבעליהם .מאמריקא ,בריטאניה וצרפת יבואו
המכתבים כמעט רק בהפוסט הטורקית ,ומארצות אשכנז ,אוסטריה רומיניה וכו׳
יבואו המכתבים כמעט רק על ידי הפוסט האוסטרית.
מארץ אוסטריא ואונגארן [הונגריה] וכן מכל ערי החוף בתורגמה [תורכיה] אשר יש
בהנה פוסט אוסטרית ,יקובל שטרי המחאה של הפוסט עד סך  1200פראנק ,וכן תקבל
בית פקודת הפוסט פה כסף עד הסך הנז׳ [הנזכר] להגיע להארץ והערים הנזכרות.
אולם השולח מחו״ל מכתב כסף (בטוח על הסך המונח בו) ,לא ישולח המכתב לידי
בעליו פה רק ישאר בבית סוכנות האניות ביפו ,ורק אחרי אשר ישלח בעל המכתב
 24גרייבסקי ,זכרון לחובבים הראשונים ,עמ׳ .45-44
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בחזרה את ההודעה חתומה בחתימת ידו כי קבל את הכסף ,אז יומסר הכסף לידי
בא כוחו ביפו ,ועי״ז [על ידי זה] יעלה על מכתבים כאלו הוצאה לא מעטה ,ולפעמים
תעלה ההוצאה כערך הכסף האצור בהמכתב ,וכן לא יקבלו הפוסטין מפה מכתבי כסף
בטוחים ,ומשלחיהן נאלצים לשלחם לאחד הסוכנים ביפו ,והוא ימסרם בבית הפוסט,
פוסטּפ ֶק ִטים [חבילות].
ַ
והדין הזה נוהג גם במשלוח
הפוסט תלך מפה ביום א׳ ב׳ ד׳ ה׳ בשבוע אחד ובשבוע שאחריו רק ביום ב׳ וד׳ וכן
חוזר חלילה .מפה ליפו ,ומיפו לירושלים תלך הפוסט הטורקית בכל יום ומחיר כל
מכתב הוא  1פיאסטער .לעזה תלך דרך יפו ,וליתר ערי ארה״ק [ארצנו הקדושה] אך
פעם בשבוע ורק הטורקית.
בתי פקודות שני הפוסטין פתוחים בכל יום לקבל מכתבים ,ולמסור המכתבים
שבאו לבעליהם ,אולם ביום הליכת הפוסט לא יקבלו מכתבים הנכתבים בספר
הפוסט [דואר רשום] רק עד הצהרים...״ הוא ממשיך ומתאר את שירות המברקה :״בית
פקודת התלגרף הוא בבית הפוסט הטורקית ,תלגרמים בשפות אירופא לא יקובלו
רק עד השעה הרביעית אחרי הצהרים ,ובשפת ערבית כל היום ושתי שעות מהלילה.
מחיר התלגרמים הטא בערך זה :בארץ סוריא  20פרוטות סאח המלה ,וביתר ערי
ארץ תוגרמה [תורכיה]  1פיאסטער המלה ,ובהוספת שכר חמש מלים ובחוץ למדינה
יפרד המחיר לפי סדר הארצות בערך זה ,מבלי כל הוספה על מספר המלים.״ רשימת

הארצות למשלוח מברקים כוללת את מדינות אירופה ,צפון ודרום אמריקה ,הודו
25
והמזרח הרחוק ,המזרח התיכון ,צפון אפריקה ועוד ( 56מדינות).
בעיתון ״החרות״ 26מיום  7באפריל  1911יש תיאור מקיף של הדואר העות׳מאני
בירושלים :״מנהל הדואר בעירנו ,אמין אפנדי [אליהו הוניג] ,הואיל למסור לנו את
כל פרטי החשבון של הכנסה והוצאה מתנועת־העסק בדואר העותמני במשך השנה
החולפת ,וברצון נותנים אנו אותם לקוראינו :מספר התלגרמים ששלחה הנהלת
הדואר עצמה להמדינה וחוצה לה עולה ל־ ,780והרשמיים  .2350תלגרמים שקבלה
 297ורשמיים  .1140המספר של כל מה שנשלח לפנים המדינה עולה :נירות־מודפסים
ועיתונים  .229,489גלויות  .6706מכתבים  .334,504נירות רשמיים  .15,223מכתבים
בטוחים [רשומים]  .8477חבילות של קולי־פוסטה  .1216נירות כסף  –.1739ולחוץ
המדינה :נירות מודפסים ועיתונים  .1,090,188גלויות  .243,591מכתבים .426,529
מכתבים בטוחים  .6090חבילות של קולי־פוסט  .30נירות כסף .142
המספר של כל מה שנתקבל מערי המדינה העותמנית להדואר העותמני בירושלם
עולה :נירות־מודפסים ועיתונים  .105,300גלויות  .2120מכתבים  .177,000נירות־
רשמיים  .17,445מכתבים־בטוחים  .10,337חבילות של קולי־פוסטה  .1805נירות־כסף
 25אברהם משה לונץ ,מורה דרך בארץ ישראל וסוריה ,בהוצאת המחבר ,ירושלים ,תרנ״א.
 26עיתון שיצא בירושלים בשנים  1909עד .1917
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 –.1111ומה שנתקבל מחוץ למדינה :נירות מודפסים ועיתונים  .65,385גלויות .15,032
מכתבים  .254,660נירות רשמיים (לא נתקבלו) .מכתבים־בטוחים  .3785חבילות של
קולי־פוסטה  .1079נירות־כסף .2156
זו היתה תנועת העסק בדואר העותמני בעירנו במשך השנה .ההכנסה הכללית היתה:
 1,440,396גרוש וכ״ד פרוטות .וההוצאה היתה .359,892 :אחרי נכוי ההוצאה מההכנסה
יצא רוח נקי :מליון ושמונים אלף וחמש מאות וארבעה גרוש וכ״ד פרוטות!
אמת כי ההכנסה היא קטנה לעומת ההכנסות של יתר הדוארים הארפים שבעירנו!
אבל בכל זאת היא הרבה יותר טובה מבשנים האחרונות ,הודות לעבודתו הנמרצה
של המנהל אמין אפנדי ,אשר הצהיר לנו פעמים לא־מעטות כי לו מלאה ההנהלה
המרכזית את דרישותיו בעד הבאת סדרים ותקונים פנימיים הנחוצים להדואר ,היה
הוא משכלל את הפקידות הזאת שתחת הנהגתו באופן היותר רצוי .אולם ,נקוה ,כי
על־ידי הקמת וזרה [מיניסטריון] חדשה לדואר ותלגרף ,תהיה להבא השגחה רצינית
על כל הדוארים העותמנים אשר בערי הממלכה ,והדואר העותמני בעירנו יתפטר סוף־
סוף מאי־הסדרים הידועים השוררים בתוכו .ויתחרה בגאון על כל הדוארים הזרים
בהנהגה טובה ,בסדרים יפים ובפקידים ישרים וחרוצים ,כמו ששואפים כל אוהבי
קדמת הארץ והעותמנים הלאומיים!״
וב־ 11במאי  1914התפרסמה בעיתון ״החרות״ הידיעה הבאה :״סדור הדואר
התורקי – לרגלי העסקים המרובים והתפתחות המסחר ,תקן הדואר התורקי שרות
יומית שתלך מדי יום ביום מיפו לערי ארץ ישראל :שכם ,מושבות יהודה ,שומרון,
חיפה ,נצרת ,טבריה ,מושבות הגליל התחתון ,צפת ,דמשק ולערי סיריה ולערי תורקיה
האסיתית .בכלל נעשו עכשיו הרבה תקונים לטובה בדאר התורקי ,אחרי בואו של שר
הדואר והתלגרף עוסמן אפנדי .יש רק להתפלא על כי טרם נפתח הסניף בתל־אביב,
שצריך היה להפתח עוד מזמן .הדואר התורקי ממלא את כל הדרישות ,והמכתבים
באים בדיוק כמו בדארים האחרים.״

בפרוץ מלחמת העולם הראשונה ,בספטמבר  ,1914בוטל הסדר הקפיטולציות
והופסקו שירותי הדואר שניתנו בחסות קונסוליות של מדינות אירופאיות .קשרי
27
הדואר נעשו רק באמצעות הדואר העות׳מאני.

 27אוסף מרהיב של מסמכים בולאיים היסטוריים ,הוא אוסף אלכסנדר ,נמצא בתצוגת הקבע של
מוזיאון אלכסנדר לתולדות הדואר והבולאות במוזיאון ארץ־ישראל בתל אביב .גניה דולב (עורכת),
אוסף אלכסנדר :אבני דרך בתולדות הדואר של ארץ־ישראל ,מוזיאון ארץ ישראל ,תל אביב,
תשס״ח–.2008
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הכיבוש הבריטי והפעלת הדואר והמברקה בידי ממשל צבאי
כיבוש ארץ ישראל בידי הבריטים בשנים  1917עד  ,1918בידי חיל המשלוח המצרי
( )Egyptian Expeditionary Force – EEFבפיקודו של גנרל אדמונד הנרי היינמן
אלנבי ,וסילוקו של הממשל העות׳מאני ששלט בארץ ישראל במשך כ־ 400שנה ,יצר
מציאות חדשה 28.ארץ ישראל הייתה ארץ דלת אוכלוסין במצב כלכלי וחברתי קשה
בעקבות תלאות המלחמה ,הפקרות השלטון העות׳מאני ואכזריותו.
הצבא הבריטי הכובש ,שנדרש לעסוק בצרכי האוכלוסייה האזרחית ,הקים ממשל
צבאי ( ,)OETA ‑ Occupied Enemy Territory Administrationשבעיתונות העברית
מאותה עת כונה בשם ״הנהלת שטח האויב הנכבש״ ,וקציני צבא ששובצו בממשל
עסקו בניהול המערכת האזרחית והכלכלית ואספקת הצרכים החיוניים של האוכלוסייה,
במטרה להחזיר את חיי האוכלוסייה למסלולם .הממשל הצבאי ייבא לארץ מזון וטיפל
בחלוקתו ,ארגן טיפול רפואי באוכלוסייה ,כולל חיסונים ופעולות מונעות (ניקוז,
ייבוש ביצות ,פיקוח על בורות מים) ,וטיפל בשיקום החקלאות על ידי ייבוא זרעים
ובהמות עבודה והענקת אשראי פיננסי (שהפך בהמשך למענק) .אלפי עובדים הועסקו
בעבודות ציבוריות ,בעיקר שיקום הריסות וסלילת דרכים.
האוכלוסייה הערבית המוסלמית קיבלה את השלטון הבריטי בחשדנות ועוינות.
האוכלוסייה היהודית ,שהוקירה טובה לכובש הבריטי בזכות מניעת הגירוש
שהעות׳מאנים התכוונו לבצע והאמונה כי השלטון הבריטי יממש את הצהרת בלפור,
תמכה באופן מלא בבריטים ואף קראה את הרחוב הראשי של תל אביב על שם גנרל
אלנבי.
הממשל הצבאי הבריטי הפעיל שירותי דואר ומברקה לציבור בארץ ישראל בבתי
הדואר העות׳מאנים בידי צוות קצינים בריטיים ועובדים מקומיים 29.השירותים
כללו שירותי דואר והעברת כספים 30.הדואר לחו״ל הועבר ברכבת דרך מצרים,
באמצעות דואר החיילים הבריטי ,והמברקה התבססה על תשתית התקשורת של חיל
המשלוח המצרי 31.בתחילה ניתנו שירותי הדואר הבסיסיים לאוכלוסייה האזרחית ללא
28

29
30
31

בדצמבר  1917כבשו הבריטים את ירושלים והתייצבו ב״קו שתי העוג׳ות״ שנמתח לרוחבה של
ארץ ישראל ,בין העוג׳א המערבית (נחל הירקון) לבין העוג׳א המזרחית (עוג׳ה א־תחתא ,מצפון
ליריחו) .בספטמבר  1918הובקעו קווי ההגנה העות׳מאניים בקרב מגידו והושלם כיבוש צפון
הארץ.
הקושי העיקרי היה לאתר עובדים מקצועיים ,והממשל הצבאי עסק בהכשרת טלגרפיסטים
וקוונים .בתי הדואר שהופעלו בידי הממשל הצבאי מפורטים בנספח ב .חלק מבתי הדואר נסגרו
עם המעבר מהממשל הצבאי לממשלת המנדט.
דו״ח חיל המשלוח המצרי ,עמ׳ .93
על שירותי התקשורת בצבא הבריטי באותה עת הופקדו יחידות קשר שהיו שייכות לחיל ההנדסה
הבריטי (  .)Royal engineersהתקשורת (טלגרף וטלפון) של חיל המשלוח המצרי התבססה על
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תשלום 32,אך בפברואר  1918הפיק חיל המשלוח המצרי לראשונה בולי דואר,
ומ־ 10בפברואר הציבור נדרש לשלם עבור משלוח דואר 33.מ־ 1אוגוסט  1919התאפשר
34
משלוח חבילות בדואר (במשקל עד  5קילוגרם) לכל היישובים בפלשתינה.
בממשל הצבאי הייתה הפרדה בין שירות הדואר (שהופעל בידי שירות הדואר הצבאי,
(  )army Postal serviceובין שירות המברקה והטלפון (שהופעל בידי גוף הקשר של
הממשל הצבאי ,)OETA ,ועם הקמת ממשלת המנדט אוחדו הפעילויות בגוף אחד.
עיקר מנהלי מחלקת הדואר והמברקה האזרחית גויסו מבין אנשי הצבא ששירתו בארץ,
וב־ 1באפריל  1920עברו לאדמיניסטרציה האזרחית 35.מ־ 1באפריל  1920הופרדה
ההתחשבנות בין דואר החיילים הצבאי הבריטי לדואר האזרחי ,כהכנה להפעלת דואר
36
אזרחי.
הממשל הצבאי איפשר לבתי הדואר לקבל מברקים גם בשפה העברית ,אך באותיות
37
לטיניות.
מלחמת העולם הראשונה הסתיימה בחתימה על הסכם שביתת נשק ב־30
באוקטובר  .1918ועידת השלום ,שהתכנסה בפריז בינואר  ,1919הגיעה להסכם עם
האימפריה העות׳מאנית ,שנחתם בסוור ליד פריז ב־ 10באוגוסט  ,1920בו נקבע כי
38
שטחים שנכבשו מידי האימפריה העות׳מאנית יימסרו כמנדט למדינות המנצחות.
ֶח ֶבר הלאומים ,שהוקם לאחר סיום מלחמת העולם הראשונה ,העניק לבריטניה ַמנְ ָדט
(ייפוי כוח) לשלוט באופן זמני בארץ ישראל ובעבר הירדן 39,עד לכינון שלטון עצמי
טורים עיליים לאורך מסילת הרכבת בציר החוף מדיר אל בלאח לקנטרה (ומשם לאלכסנדריה
ולקהיר) .בארץ ישראל התבססה התקשורת על שיקום הטורים העיליים התורכיים ,שהיו פרוסים
לאורך מסילות הרכבת ,ומרכזם בלוד .דו״ח חיל המשלוח המצרי ,עמ׳ .220 ,88-86

E. Proud: The Postal History of Palestine. Proud-Bailey, 1985 (herafter: Proud, Postal 32
History), p.17

 33הבריטים הנהיגו אז בארץ את המטבע המצרי .דו״ח חיל המשלוח המצרי ,עמ׳ .220
The Royal Mail Archive POST 29/1416B 34
 35ביניהם :מייג׳ור הדסון  ,W. Hudsonקפטן פוסטר  ,W. Fosterקפטן קנדי  ,G.D. Kennedyקפטן
וולאסטון ,רב־סמל־ראשון (  )Regimental sergeant Majorוובסטר  ,G.H. Websterהמהנדס מיג׳ור
אוונס The Royal Mail Archive POST 30/46 .a. evans
The Royal Mail Archives POST 33/2482 36
 37דאר היום 24 ,ספטמבר  ,1919עמ׳ .2
 38הסכם סוור לא יצא לפועל ,וגבולות הרפובליקה התורכית המודרנית נקבעו בהסכם לוזאן שנחתם
ב־ 24ביולי  ,1923וביטל את הסכם סוור.
 39בפרוץ מלחמת העולם הראשונה ,לא הייתה ארץ ישראל ישות מדינית .המנדט הבריטי המקורי
כלל את ארץ ישראל ואת עבר הירדן המזרחי ,שהפך בשנת  1946לממלכה הירדנית ההאשמית.
ההפרדה בין ארץ ישראל ועבר הירדן המזרחי נעשתה בפועל בתקופת הממשל הצבאי ,באוקטובר
 .1918ביולי  1922תיקן חבר הלאומים את כתב המנדט ,נהר הירדן הפך לגבול המזרחי של ארץ
ישראל ,ובמשא ומתן לאחר מכן נמסר עבר הירדן המזרחי לניהול האמיר עבדאללה ,בנו של
השריף חוסיין בן עלי ,שתרם משמעותית לניצחון הבריטי במלחמת העולם הראשונה בכך שהמריד
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בר־קיימא ,בוועידת ָסן ֵרמוֹ באפריל  ,1920וב־ 1ביולי  1920החליפה ממשלת המנדט,
בראשות הנציב העליון ֶסר הרברט סמואל ,את הממשל הצבאי 40.האמנה הבין־לאומית
 The Mandate for Palestineהתקבלה בידי חבר הלאומים כשנתיים לאחר מכן ,ביולי
.1922

את חצי האי ערב נגד האימפריה העות׳מאנית .יצחק גיל־הר ,הפרדת עבר־הירדן המזרחי מארץ־
ישראל ,קתדרה  ,12עורך :יעקב שביט ,יד יצחק בן־צבי ,ירושלים ,תמוז תשל״ט ,יולי  ,1979עמ׳
 .69-47מבחינה מינהלית היה עבר הירדן המזרחי קשור לארץ ישראל ,וסמכויות הנציב העליון
הבריטי ,שישב בירושלים ,חלו גם על עבר הירדן ,אך מבחינת שירותי תקשורת נוהלה ארץ ישראל
בנפרד מעבר הירדן המזרחי.
 40הנציב העליון היה המפקד העליון של הצבא והמשטרה ,ראש הרשות המחוקקת וראש הרשות
המבצעת.

פרק ב

תקופת ממשלת המנדט

האירועים בארץ ישראל בתקופת המנדט
תקופת המנדט הבריטי ,פרק זמן קצר בתולדות הארץ ,הייתה תקופה של פיתוח מהותי
ומודרניציה מהירה .אחרי  400שנות השלטון העות׳מאני נשלטה הארץ בידי מעצמה
אירופאית ,מעצמה תעשייתית בעלת משטר דמוקרטי ,שפעלה בדפוסי פעולה
״מערביים״ .המנגנון האזרחי של ממשלת המנדט הצליח תוך זמן קצר להניח יסוד
לממשל מתוקן ,יציב ומסודר .הפקידות הבכירה הייתה בריטית ועיקר המנגנון היה
מורכב מעובדים מקומיים – מוסלמים ,נוצרים ויהודים .הפקידות הבכירה הבריטית
הייתה משכילה ומקצועית ,מילאה תפקידה על פי נורמות של יושר והגינות (בשונה
מהשלטון העות׳מאני ,שהתאפיין בשוחד ובשרירות לב) ,והתנהלה לפי חוקים ותקנות
ברורים .על החלטות הפקידות ניתן היה לערער בבתי המשפט ,שהיו בלתי תלויים
וזכו לאימון הציבור .הממשל המנדטורי קבע את ירושלים כבירה ,קידם את התכנון
העירוני וקידם שירותים ציבוריים מודרניים :חינוך ,רפואה ,אספקת חשמל ,תחבורה,

תקשורת ותעשייה.
הישגי שלטון המנדט בשנים הראשונות לקיומו היו משמעותיים .החקלאות שוקמה
על ידי מתן ייעוץ מקצועי והלוואות לחקלאים; הוקמו  200בתי ספר יסודיים ברחבי
הארץ; טיפול יסודי בניקוז כמעט חיסל את נגע מחלת המלריה ,מחלות העיניים כמעט
ונעלמו ,הוקמו בתי חולים ,מרכזי סיוע לתינוקות ומרפאות ,והוכשרו אחיות ומיילדות;
נבנתה מערכת אספקת מים לירושלים; נסללו מאות ק״מ של כבישים; רשת הרכבות
שודרגה; מערכת הדואר והמברקה שוקמה ופותחה.



הפקידות הבכירה הייתה בריטית .הפקידות הבינונית והזוטרה הייתה עובדים מקומיים .התייחסות
הפקידים הבריטיים לתושבים (ילידים –  )nativesהייתה בדרך כלל מתנשאת ופטרנליסטית.
לתיאור מקיף של פעילות הממשל הבריטי ראו גדעון ביגר ,מושבת כתר או בית לאומי :השפעת
השלטון הבריטי על ארץ־ישראל  ,1930-1917בחינה גיאוגרפית־היסטורית ,הוצאת יד יצחק בן־
צבי ,ירושלים ,תשמ״ג–.1983
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בארץ ישראל משאבי טבע מוגבלים ,והארץ לא הייתה יעד אטרקטיבי להשקעות
זרות ,אך התנועה הציונית השקיעה משאבים פיננסיים לא מבוטלים ביישוב היהודי
בארץ ישראל ,והדבר הביא לתוצאות :בתקופת המנדט התפתחו שני משקים ,יהודי
וערבי ,זה לצד זה ,כמשקים נפרדים עם קשרים מוגבלים ביניהם :המשק היהודי ,משק
מודרני ששילב חקלאות ,תעשיה ושירותים ,התבסס על כלכלת שוק ויצוא ונהנה
מכוח אדם איכותי ומשכיל ,רוב היהודים חיו בערים ,המוסדות הארגוניים והחברתיים
היו מפותחים ,השפה העברית חזרה לחיים והבית הלאומי היהודי הלך ונבנה .המשק
הערבי הייתה משק קדם־מודרני ״מסורתי״ ,מבוסס על חקלאות ,עיקרה לצריכה
עצמית ,התעשייה הייתה מוגבלת בהיקפה ,רוב הציבור הערבי חי בכפרים ,והמוסדות
הלאומיים הערביים נשארו במתכונת קוואזי־פיאודלית .יהודים לא העסיקו ערבים,
פרט לכמות מוגבלת של עובדי כפיים ,וערבים לא העסיקו יהודים ,פרט למספר קטן
של מומחים .מצב זה היה הסיבה העיקרית לכך שעיקר השקעות ממשלת המנדט
נועדו לשיפור תנאי החיים של האוכלוסייה הערבית .שני המשקים צמחו בקצב מהיר,

אם כי קצב הצמיחה של המשק היהודי היה מהיר מקצב הצמיחה במשק הערבי.
השוני בין הכלכלה היהודית והכלכלה הערבית ניכר היטב מהתפתחות שירותי
התקשורת :בשלהי תקופת המנדט ,למרות שהיישוב היהודי היה רק  32%מהאוכלוסייה,
הייתה צריכת התקשורת בעיקר ביישוב היהודי :מעל  70%ממשרדי הדואר (בתי דואר,
סניפי דואר ,סוכנויות דואר) ,מעל  80%מקווי הטלפון הפעילים היו ביישובים יהודיים,
 80%ממקלטי הרדיו הוחזקו בידי יהודים.
בספטמבר  1927החליפה הלירה הארץ ישראלית (לא״י) את הלירה המצרית כהלך
החוקי בארץ ישראל המנדטורית .ערך הלא״י היה אז זהה לערך הלירה שטרלינג .הלירה
הייתה מחולקת ל־ 1,000מילים ,ובעגת הימים ההם – ל־ 100גרושים (מונח שמקורו
בלירה המצרית ,שהייתה ההלך החוקי עד אז).

בתקופה העות׳מאנית השתמשו בארץ במידות ובמשקלים עות׳מאניים .בינואר


United nations special Committee on Palestine, Report to the General assembly, new
York, 1947 (hereafter: UnsCoP Report, p. 13
ארכיון המדינה ( isa-Privatecollections-RodrigezFabrigat-000leuiפ.)763/10-




בשירות הממשלה ,במפעלי האשלג ובבתי הזיקוק עבדו יחד ערבים ויהודים.
יעקב מצר ,עודד קפלן ,משק יהודי ומשק ערבי בארץ ישראל :תוצר תעסוקה וצמיחה
בתקופת המנדט ,המכון למחקר כלכלי בישראל על־שם מוריס פאלק ,ירושלים תשנ״א–.1990
Jacob Metzer, The Divided Economy of Mandatory Palestine, Cambridge University
Press, 1998.



יחידות האורך היו ַאנְ ָדאזֶ ה ( 65ס״מ)ַ ,א ְר ׁ ִשין (מרפק 68 ,ס״מ במידות שוק 78 ,ס״מ במידות
וא ְס ִקי ִמיל (אלף צעדים 1,894 ,מטר); יחידות המשקל היו רוטל ,אוקיה (החלק
אדריכליות) ֶ
ה־ 12של הרוטל) וקנטר ( 100רוטל) .יחידות אלה היו מבוססות על דירהם ,שערכו היה 3.205
גרם .משקלי הרוטל היו שונים בחלק הדרומי ובחלק הצפוני של הארץ.
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 1928התפרסמה ״פקודת המשקלים והמידות 1928״ ,והמידות והמשקלים המטריים
(מטר ,קילוגרם ,ליטר) הוחלו בארץ ישראל .היישוב היהודי השתמש במידות ומשקלים
מטריים ,אך האוכלוסייה הערבית המשיכה להשתמש במידות ומשקלים עות׳מאניים

מסורתיים.
אחד המאפיינים החשובים של תקופת המנדט הוא הצמיחה המהירה של אוכלוסיית
ארץ ישראל .האוכלוסייה היהודית גדלה מכ־ 55,000נפש בתום השלטון העות׳מאני
ל־ 83,000נפש במפקד האוכלוסייה של שנת  11%( 1922מהאוכלוסייה) ול־579,000
נפש (לפחות) בסוף שנת  31%( 1945מהאוכלוסייה) .האוכלוסייה המוסלמית גדלה
מ־ 589,000נפש במפקד האוכלוסייה של שנת  1922ל־ 1,102,000נפש בשנת ,1945
האוכלוסייה הנוצרית ,דרוזית ואחרת גדלה מ־ 78,600נפש במפקד האוכלוסייה של

שנת  1922ל־ 154,000נפש בשנת .1945
עיקר גידול האוכלוסייה היהודית היה עולים חדשים ,חלקם ״חלוצים״ ממזרח
אירופה .כרבע מהם היו במושבות חקלאיות .תל אביב גדלה עד שנת  1925לעיר של
מעל  30,000נפש .נוסדה תעשייה והוקמה מערכת אספקת חשמל 10.השפה העברית
התחדשה .קמה מערכת חינוך עברית ומוסדות תרבות עבריים ,והקהילה היהודית
בארץ הייתה בבואה של העולם המערבי שלאחר מלחמת העולם הראשונה 11.בין שנת
12
 1925לשנת  1928גדל היישוב היהודי מ־ 121,000נפש ל־ 151,000נפש.
 יגר נבו ,המעבר לשיטת השקילה המטרית בארץ־ישראל ,קתדרה  ,77יד יצחק בן־צבי ,תשרי
תשנ״ו – אוקטובר  ,1955עמ׳ .108-100
 כ־ 16,000יהודים עלו ארצה בשנים  1920ו־.1921
 ארכיון המדינה ( isa-PMo-statistics-000h1pgגל.)3558/10-
 10פיתוח תשתית ושירותי תקשורת קשור בין היתר בפיתוח אספקת חשמל .חברת החשמל
לפלשתינה (חברת החשמל של היום) קיבלה בשנת  1921זכיון לייצור ואספקת חשמל והקימה
את תחנת הכח הראשונה בארץ לייצור חשמל בתל אביב (היום :רחוב החשמל  )16בשנת ,1923
בהספק  0.3מגה־וואט; בשנת  1925הוקמו תחנות כח נוספות בחיפה ובטבריה; תחנת הכח
בנהריים ,בהספק  12מגה־וואט ,החלה לפעול בשנת  ,1932ובשנת  1933הורחבה ב־ 6מגה־ווט
נוספים; עד שנת  1937הוקמה רשת חשמל ״ארצית״ ,שחיברה בין נהריים ,חיפה ,ראשון לציון ותל
אביב .חברת ירושלים לחשמל ולשירות ציבורי (חברת חשמל מחוז ירושלים של היום) ,שפעלה
מתוקף זכיון עות׳מאני משנת  ,1914הקימה תחנת כח לייצור חשמל בירושלים בשנת ,1929
בהספק  0.6מגה־וואט .תחנת כוח בחיפה ,בהספק  30מגה־וואט ,הופעלה בשנת  .1935תחנת כוח
רידינג תל אביב ,בהספק  36מגה־וואט ,הופעלה בשנת  .1938כמות צרכני החשמל בארץ ישראל
גדלה בהתמדה 15,100 :בשנת  53,200 ,1932בשנת  83,400 ,1935בשנת  90,000 ,1938בשנת
 1945ו־ 124,000בשנת ( 1947להשוואה :בשנת  2017היו בישראל כ־ 2.8מ׳ צרכני חשמל) .דוד
לוי־פאור ,הלאמה במתח נמוך :הנסיבות ,השיקולים והתהליך שהובילו להלאמת חברת החשמל
הארץ־ישראלית ,קתדרה  ,105יד יצחק בן־צבי ,תשרי תשס״ג ,עמ׳ .150-111
Palestine Royal Commission Report, HMso, london, July 1927 (herafter: Peel 11
Report), p. 49
Peel Report, p. 63 12
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בשנים  1926עד  1929שרר בארץ משבר כלכלי עמוק ,שבלם את העלייה היהודית
לארץ – בשנת  1925עלו ארצה  33,801יהודים ,ורק  2,151ירדו מהארץ .בשנת
 1926עלו  13,081יהודים ,ו־ 7,365ירדו מהארץ .בשנת  1927עלו רק  2,713יהודים
לעומת ( 7,365פי שלושה) שירדו מהארץ 13.רעידת אדמה בשנת  ,1927שפגעה קשה
בירושלים ,ביריחו ,בשכם ,ברמלה ובטבריה ,גרמה נזקים כבדים לנפש ולרכוש .אך
למרות הקשיים גדל היקף הפעילות היצרנית ,החקלאית והתעשייתית של היישוב
היהודי .היבוא נפל חדות ,אך היצוא גדל.
לאחר מכן השתנתה המגמה – בשנת  1929עלו לארץ  5,249יהודים וירדו ,1,746
בשנת  1930עלו  4,994יהודים וירדו  ,1,679בשנת  1931עלו  4,075יהודים וירדו .666
בשנת  1932עלו  9,553יהודים ,והירידה כמעט נעצרה .בנוסף למספרים הרשמיים ,היו
14
בארץ אלפי עולים בלתי חוקיים.
בשנת  1933עלתה המפלגה הנציונל־סוציאליסטית לשלטון בגרמניה .העלייה
היהודית לארץ זינקה בשנת  1933ל־ 30,327נפש .העלייה מגרמניה הייתה של אנשים
משכילים ובעלי מקצועות חופשיים – מדענים ,רופאים ,עורכי דין ,אנשי עסקים
15
ובנקאים – והון יהודי רב הושקע ברכישת קרקעות ובפיתוח תעשייה ושירותים.
היישוב היהודי בארץ ישראל גדל והתבסס בין השנים  1933עד  ,1936ובנה יכולות של
ממש בחקלאות ובתעשייה ,שהעניקו לו עוצמה כלכלית.
בתקופת הממשל הצבאי ,בחורף  ,1920שררה מתיחות בין בריטניה וצרפת על
השליטה בגליל העליון ,שגרמה לחיכוכים ביו תושבים ערביים ויהודים באזור .בנסיבות
אלה ננטשו המושבה מטולה והיישוב הזעיר חמרה ,ובעקבות הקרב בחצר תל־חי בי״א
באדר תר״ף ( 1במרץ  ,)1920ננטשו תל־חי וכפר גלעדי .הקרב בתל־חי ,בו נפלו יוסף
טרומפלדור ושבעת חבריו ,הפך לסמל מכונן של כוח המגן העברי.
כעבור חודש פרצו מאורעות דמים בירושלים .בחג הפסח תר״פ (אפריל )1920
תקפו פורעים ערבים את הקהילה היהודית בירושלים ובעימותים נרצחו  5יהודים
ונפצעו  4 ,211ערבים נהרגו ו־ 21נפצעו; שנה לאחר מכן ,בניסן תרפ״א (מאי ,)1921
פרצו מאורעות דמים ביפו שהתפשטו ליישובים אחרים בארץ .בחמישה ימי פרעות
נרצחו  47יהודים ונפצעו  49 ,140ערבים נהרגו ו־ 73נפצעו.
אחרי מספר שנות שקט בטחוני התלקחה שוב אלימות ערבית; באב תרפ״ט (אוגוסט
 )1929פרצו מאורעות באזור ירושלים ,שהובילו לחורבן היישוב היהודי בחברון ולטבח
בצפת ,בהם נרצחו  133יהודים ונפצעו  116 ,339ערבים נהרגו ו־ 332נפצעו .כוחות
צבא בריטיים הוזעקו ממצרים כדי להשיב את הסדר הציבורי על כנו.
Peel Report, p. 28 13
Peel Report, p. 79 14
Peel Report, pp. 81-82 15
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העלייה היהודית הגדולה של שנות השלושים העלתה את מפלס המתיחות הלאומית
בארץ; בתרצ״ו (אפריל  )1936פרץ ״המרד הערבי״ ,התקוממות של האוכלוסייה
הערבית נגד השלטון הבריטי והיישוב היהודי – שביסודה דרישת האוכלוסייה הערבית
המקומית לשלטון דמוקרטי ,הפסקת העברת קרקעות ליהודים והפסקת עליית
יהודים לארץ ישראל 16.בין אפריל לאוקטובר  1936נרצחו  82יהודים ,ו־ 362נפצעו,
 195ערבים נהרגו ו־ 804נפצעו .המאורעות דוכאו בידי השלטון הבריטי אחרי מאבק
צבאי שנמשך כשלוש שנים ,אך הביאו לשינוי המדיניות הבריטית ולנסיגת בריטניה
ממדיניותה הפרו־ציונית :לא עוד תמיכה בלתי מסויגת בהקמת בית לאומי יהודי בארץ
ישראל ,אלא מדיניות ״הספר הלבן״ של מאי  ,1939שכונה בידי היישוב היהודי ״ספר
המעל״ ,שקבע מגבלות קשות על היישוב היהודי (בדרך של קביעת ״מכסות״ שנתיות
של  10,000עולים יהודיים בשנה בלבד ,בתוספת מכסה מיוחדת של  25,000יהודים,
17
פליטים שחרב המשטר הנאצי על צווארם ,והגביל רכישת קרקעות בידי יהודים).
מלחמת העולם השנייה פרצה ב־ 1בספטמבר  1939ונמשכה עד  8במאי ,1945
מועד כניעת גרמניה הנאצית (הקרבות באסיה הסתיימו ב־ 15באוגוסט  ,1945עם
כניעת יפן) .בתקופת המלחמה שימשה ארץ ישראל כמקור לאספקה ושטח התארגנות
לכוחות הבריטיים במזרח התיכון .בעת המלחמה התייצב היישוב היהודי המאורגן
לימין הבריטים ,ושיתף עמם פעולה ללא תנאי 18.עד תום מלחמת העולם השנייה
הגיע המספר הכולל של המתנדבים והמתגייסים הארץ־ישראליים לצבא בעלות הברית
 16באותה עת ,לאחר שמדינות ערב אחרות השיגו עצמאות ,נותרה ארץ ישראל תחת שלטון זר,
ותושביה הערביים ,שהיו אז רוב בארץ ,נלחמו למנוע אובדן מעמדם .ב־ 25באפריל  1936הוקם
הוועד הערבי העליון ,שחבריו היו ראשי שש המפלגות הערביות ,בראשות חאג׳ אמין אל חוסייני,
שקרא לשביתה כללית ברחוב הערבי ,ובערים הערביות הוקמו ״ועדות לאומיות״ ,שהנהיגו את
השביתה .מאז הקמתו נחשב הוועד הערבי העליון כגוף המייצג של הערבים בארץ וכמוביל המאבק
הערבי כנגד היישוב היהודי.
 17״הספר הלבן״ של שנת  ,Palestine Statement of Policy, May 1939 ,1939הציג בין היתר
הסכמה להקמת מדינה עצמאית בארץ ישראל תוך עשר שנים ,אך חייב כינון יחסים בין היהודים
והערבים ,שיאפשרו ממשל תקין .ראו ארכיון המדינה isa-Collections-MiscPublications-
( 0005s9cתת־ .)37/28ל״ספר הלבן״ קדמה ועדת פיל ,ועדת חקירה מלכותית בראשות הלורד
פיל ,שפרסמה דו״ח בשנת  ,1937בשם .Palestine Royal Commission Report, July 1927
הוועדה חקרה את הסכסוך היהודי/ערבי ,והכירה בזכות העקרונית של היהודים והערבים לריבונות.
מסקנתה החשובה ביותר הייתה הצעה לחלוקת הארץ בין היהודים והערבים והקמת מדינה
דו־לאומית ,תוך דו־קיום ושיתוף פעולה כלכלי.
 18דוד בן־גוריון קבע בנאום במרכז מפא״י בתל אביב 12 ,בספטמבר  :1939״עלינו לעזור לאנגלים
במלחמתם כאילו לא היה ספר לבן ,ועלינו לעמוד נגד הספר הלבן כאילו לא היתה
מלחמה.״ דוד בן־גוריון ,נילחם כאומה ,עורך :מאיר אביזוהר ,עם עובד ,תשנ״ז– ,1997עמ׳ .76
האצ״ל שיתף פעולה בתקופה זו עם מוסדות היישוב ולא פעל נגד מטרות בריטיות .על רקע זה
התפלגה מן האצ״ל מחתרת לח״י שסירבה להיכנע לתכתיבי ההנהגה.
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(כולל לבריגדה היהודית) ולמשטרה לכ־ 67,000איש ,בעוד האוכלוסייה הערבית לא
19
הייתה באחידות דעים בעניין זה.
בתום המלחמה חלה החרפה במאבק היישוב היהודי נגד מדיניות הספר הלבן ,מאבק
שהעצים את אי השקט הביטחוני בארץ ישראל והיה אחד מהגורמים שהניעו את
20
הבריטים להאיץ את תהליך סיום המנדט.
בעקבות פניית ממשלת בריטניה בפברואר  1947מינתה עצרת האו״ם במאי 1947
ועדה מיוחדת לענייני פלשתינה ,היא ועדת אונסקו״פ 21.ועדה זו הגישה ב־ 31באוגוסט
 1947דו״ח לעצרת הכללית .בעקבות המלצת הרוב בוועדה התקבלה בכ״ט בנובמבר
 1947החלטה  181של העצרת הכללית של האו״ם ,הידועה בשם ״החלטת החלוקה״,
החלטה שקבעה את סיום המנדט הבריטי והענקת עצמאות לתושבי הארץ ,תוך
חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות ,מדינה ערבית ( 45%משטח הארץ) ומדינה יהודית
( 55%משטח הארץ) ,וכינון ממשל בין־לאומי בחסות האו״ם כגוף נפרד (Corpus
 )separatumבירושלים ובית לחם .ההחלטה קבעה כי שתי המדינות יקיימו מערכת
כלכלית משותפת ,שבין היתר תפעיל נושאים משותפים לשתי המדינות ,כמו מסילות
ברזל ,דרכים בין־עירוניות ,שירותי דואר ,טלפון ומברקה ונמלי הים בחיפה ויפו,
באמצעות ועדה כלכלית משותפת (  ,)Joint economic Boardבעגת הימים ההם:
״האיחוד הכלכלי״ 22.בהמשך להחלטה זו הודיעו הבריטים על סיום המנדט הבריטי על
ארץ ישראל בשעת חצות בין ה־ 14ל־ 15במאי .1948
על פי הסטטיסטיקה הרשמית ,בשלהי שנת  1946חיו בארץ ישראל המנדטורית
23
 1,845,559נפש ,מהם  608,225יהודים (.)32%
 19מנהיג ערביי ארץ ישראל ,המופתי של ירושלים חאג׳ אמין אל חוסייני ,שיתף פעולה עם הנאצים
והכריז על ג׳יהאד כנגד כוחות בעלת הברית .הוא נמלט מהארץ באוקטובר  ,1937אחרי שניסיון
הבריטים לאסרו ביולי  1937לא צלח ,כאשר התבצר בהר הבית ,לשם חששו הבריטים לפרוץ
מחשש לדעת הקהל המוסלמית בעולם.
 20המשבר הכלכלי בבריטניה בתום מלחמת העולם השנייה היה גורם מרכזי שהביא לנסיגה
מהמושבות שמעבר לים ,שהיו נטל כלכלי לא מבוטל .גם ללחץ דעת הקהל העולמית כתגובה
לעלייה הבלתי ליגלית הייתה משמעות חשובה (ויש הסבורים שהיא הייתה הגורם המהותי שהביא
לפינוי הבריטים מהארץ).
UnsCoP – United nations special Committee on Palestine
21
 22נוסח ההחלטה :האיחוד הכלכלי הופקד ,בין היתר ,על ״...הנהלתם של מסילות־הברזל,
הכבישים שבין מדינה למדינה ושירותי הדואר ,הטלפון והטלגרף – ...בדרך של התועלת
המשותפת וללא הפלייה.״ והיה אמור לפעול באמצעות ״מועצה כלכלית משותפת ,שתהא
מורכבת משלושה :שלושה נציגים של כל אחת משתי המדינות ושלושה חברים זרים
שימונו על־ידי המועצה הכלכלית והסוציאלית של האומות המאוחדות...״ .התרגום
לעברית של החלטת האו״ם – ברנרד יוסף ,השלטון הבריטי בארץ־ישראל :פרשת כשלונו של
משטר ,מוסד ביאליק ,ירושלים ,תש״ח– ,1948עמ׳ .311
UnsCoP Report, p.11
23
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מלחמת העצמאות ,שנמשכה עד תחילת שנת  ,1949פרצה למחרת החלטת
החלוקה ,בנובמבר .1947
ביומו האחרון של המנדט הבריטי ,ביום שישי ,ה׳ באייר תש״ח 14 ,במאי  ,1948הוקמה
מדינת ישראל.

התפתחות שירותי התקשורת בארץ ישראל
ממשלת המנדט ראתה חשיבות רבה בפיתוח הדואר ,הטלגרף והטלפון ,שבלעדיהם
הארץ לא יכלה להתפתח.
התפתחות שירותי התקשורת בתקופת המנדט הבריטי הייתה תרומה חשובה לבניין
הארץ ולהתפתחותה .שירותי דואר ,מברקה וטלפונים סדירים ומתפתחים ,בתוך הארץ
ובין הארץ לחו״ל ,קידמו שלטון מסודר ויעיל ,היו חשובים לפיתוח הסחר והכלכלה,
קידמו יצירת משק כלכלי מודרני ,איפשרו תפקוד יעיל של מוסדות היישוב ותרמו
לשיפור איכות החיים של האוכלוסייה .לרדיו הייתה תרומה חברתית ותרבותית
חשובה .שירותי התקשורת תרמו תרומה חשובה לפיתוח העיתונות בארץ.
מחלקת הדואר והמברקה ( )Department of Posts and Telegraphsשל ממשלת
המנדט 24,שהופקדה על מתן שירותי תקשורת לאוכלוסייה בארץ ישראל ,הוקמה ב־1
ביולי  ,1920על בסיס שירותי הדואר והמברקה ,פנים־ארציים ובין־לאומיים ,שסופקו
עד אז בידי הממשל הצבאי.
מחלקת הדואר והמברקה הוקמה כמונופול ממשלתי על פי המודל של משרד
הדואר הבריטי – באותו מבנה ארגוני ,בעלי תפקידים ,שיטות ונהלי עבודה ,תהליכים,
25
טכנולוגיה ,טפסים – כפי שנעשה ביתר המושבות הבריטיות.
שירותי התקשורת ניתנו בשלוש שפות :אנגלית ,ערבית ועברית 26.הציבור יכל
לשלוח ולקבל מברקים ( )Telegramsבבתי הדואר ,שכולם היו מחוברים באמצעות
טלגרף קווי (באיתות מורס; רק לקראת תום מלחמת העולם השנייה עברו להשתמש
בטלפרינטרים) ,ולשוחח בטלפונים ציבוריים שהותקנו בבתי הדואר .הונהגו שירותי
דואר רגיל ,דואר רשום ,דואר מהיר (  ,)expressדברי דפוס ( 27,)Printed Matterדואר
24
25
26
27

השם הרשמי של הארץ היה פלשתיין ( )Palestineבאנגלית ,פלסטין (فلسطين) בערבית
ופלשתינה(א״י) בעברית.
משנת  1923החל משרד הדואר הבריטי לרכוש ציוד ב״הסכמי מסגרת״ ( Bulk supply
 )agreementsעם היצרנים הבריטים ,והרכש של מחלקת הדואר והמברקה בארץ נעשה במסגרת
הסכמים אלה.
תאריך ושעה בחותמות הדואר המנדטורי היו באנגלית בלבד.
בדברי דפוס לא השתמשו בבולים .על דברי הדפוס הוטבעה חותמת מיוחדת .משנת  1929הדבר
בוצע בערים הגדולות (חיפה ,ירושלים ,תל אביב) באמצעות מכונת החתמה (המכונה כונתה
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חבילות ( 28)Parcelsוהעברת כספים באמצעות הדואר (  29.)Postal orderבשנת 1922
הונהג שירות ביטוח למכתבים וחבילות ושירות טלגרמות דחופות פנים־ארצי ובין־
לאומי (באמצעות תחנת רדיו באבו־זאבאל ,מצרים) 30,והופעל מעגל טלגרפיה ישיר
בין יפו לקהיר ,ששיפר את תעבורת המברקים הבין־לאומית.
טרם השלטון הבריטי לא היה שירות טלפוניה לאוכלוסייה האזרחית בארץ ישראל.
בתקופת המנדט הוקם לראשונה שירות טלפוניה ,עם רכזות ידניות ,שהתווסף לשירותי
הדואר והמברקה .נחנך קשר טלפוני בין ירושלים ,יפו וחיפה ונפתח רשמית שירות
32
טלפון ציבורי בבתי דואר 31.ביוני  1921פעלו בארץ  43טלפונים.
בתום שנת  1921כבר פעלו בארץ  700טלפונים ,בכללם טלפונים ציבוריים ב־ 22בתי
דואר 33.בשנת  1936הותקנו ארבעה תאי טלפון ציבורי ראשונים ( )Telephone Kioskעם
טלפון מופעל במטבעות (טצ״ג – טלפון ציבורי גובה) ,בשנת  1937הותקנו  17נוספים,
34
ובשנת  – 1938עוד .20
בשנת  1922הונח הכבל התת־קרקעי הראשון בין יפו ,שם היה מרכז תקשורת אזורי,
לתל אביב .בשלהי שנת  1924פעלו בארץ  1,318קווי טלפון .בשנת  1924היו בארץ 34
בתי דואר בהם אפשר היה לטלפן בטלפון ציבורי ,לשלוח מברקים ,דברי דואר ,חבילות
והמחאות כסף.
על פלשתינה(א״י) ,כמושבה בריטית ( ,)Dependent Terittoryהוחלה אמנת הטלפון
הבין־לאומית ( )international Telegraph Conventionביוני  ,1922ואמנת הדואר הבין־
לאומית ( )international Postal Conventionבאוקטובר  35,1923אז צורפה פלשתינה,
36
כמושבה בריטית ,לאיגוד הדואר העולמי (.)international Postal Union
 ,Franking Machineעל שם היצרן המקורי של מכונות ההחתמה.)Postal Frankers ltd. ,
השימוש במכונות אלה נפסק בתום שלטון המנדט וחודש בידי מחלקת הדואר ,הטלפון ,הטלגרף
והרדיו בשנת .1950
 28המגבלה לחבילות :רוחב מרבי של  105ס״מ ,היקף מרבי של  180ס״מ ,משקל מרבי של  10ק״ג.
 ,Palestine Post Office Guide 1935, The Postmaster General, Jerusalem, 1935התאחדות
בולאי ישראל ( 5472להלן :מדריך דואר  ,)1935עמ׳ .18
 29הסכום המרבי להעברה היה  40לא״י .מדריך דואר  ,1935עמ׳ .5
abu Zaabal 30
 31שירותי הטלפוניה הגיעו לארץ ישראל באיחור ניכר בהשוואה לעולם המתקדם של אותה עת.
להשוואה :שירותי טלפוניה במצרים ,החלו בשנת  .1891בתורכיה החלו שירותי טלפוניה בשנת
.1913
 32ארכיון המדינה ( isa-Mandatoryorganizations-MandatelandReg-000ivjfמ־.)4995/23
 33דו״ח מחלקת הדואר ,הטלפון והטלגרף לוועדת אודונל (להלן :דו״ח לועדת אודונל) .
ארכיון המדינה ( isa-Mandatoryorganizations-secretaryHiComm-0002w7eמ־.)517/14
Palestine Administration Report 1937, HMso, london 1938
34
הארכיון הציוני המרכזי ( BK\5907להלן :דו״ח  ,)1937עמ׳ .262
 16 ,Official Gazette 35אוגוסט  ,1925ארכיון המדינה ( isa-no-no-0004ur8ג.)121/18-
 ,Palestine Administration Report 1923, HMso, london 1924עמ׳  ,34הארכיון הציוני
36
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הנציב העליון הראשון ,הלורד הרברט סמואל (
 ,)o.M., G.C.B .פרסם בשנת  1925דו״ח לסיכום תקופת כהונתו ,וכך נכתב על נושאי
התקשורת :״לפני המלחמה [מלחמת העולם הראשונה] סופקו שירותי הדואר בעיקר
lord H. l. samuel, P.C., G.B.e.,

בידי סוכנויות של המעצמות האירופאיות; שירות המברקה היה מוגבל ,ולא היה
שירות טלפוניה .הוקמה מערכת שלמה ,במודל הדואר הבריטי ,כדי לספק את שלושת
שירותים אלה; והיא מנוהלת ביעילות .מכתבים מחולקים בתכיפות גבוהה ,שלוש
פעמים ביום בירושלים ופעמיים ביום ביפו ובחיפה;  31רכזות טלפון משרתות מעל
 1,300מנויים ,וקווים בין־עירוניים מקשרים את כל חלקי הארץ .הכנסות הדואר
בשנת  1924היו  123,000לירות מצריות והוצאותיו היו  86,000לירות מצריות ,אחרי
שמנכים ריבית בגין ההשקעות ההוניות ולוקחים בחשבון את ערך השירותים הניתנים
37
ליתר מחלקות הממשלה ,הרווח הנקי לשנה זו היה  33,000לירות מצריות.״

רעידת האדמה הקשה של שנת  1927גרמה נזק ניכר למבנים ששימשו לדואר,
למברקה ולטלפונים ,אך הפגיעה ברשת הייתה מזערית .עובדי המברקה ורכזות הטלפון
38
נשארו על משמרתם למרות הסיכון האישי הרב.
מאורעות תרפ״ט ( )1929גרמו להפסקת מסחר של מספר שבועות ,לפגיעה בהעברת
דואר ליעדיו במשך מספר שבועות ,להפסקת שירות שיחות החוץ במשך שבועיים,
ולמאמץ מוגבר להתקנת קווי טלפון עבור כוחות הביטחון .אירועים התאפיינו בהגדלה
מהותית של כמות המברקים ובתורים ארוכים ,אף מחוץ לבתי הדואר ,לשליחת מברקים.
בשנת  1928הונח כבל הטלגרף התת־ימי הראשון לארץ ,בין לרנקה (קפריסין) לחיפה,
בידי חברת הטלגרף המזרחית (  ,)eastern Telegraph Companyבאמצעות הספינה
״קולוניה״ (  39.)C.s.Coloniaהכבל קישר את הארץ לתחנת ממסר באלכסנדריה ,שהייתה
צומת טלגרפיה בין־לאומי חשוב :ממנה פעלו כבלי טלגרף תת־ימיים לאירופה (מלטה –
גיברלטר – לונדון) ולהודו (סואץ – עדן – בומביי).
40
ביוני  1938נחנך בית הדואר המרכזי בירושלים – בנין מפואר ,בית דואר גדול
המרכזי ( BK\2751להלן :דו״ח  ,iTU .)1923שנוסד בפריז בשנת  1865כאיגוד הטלגרף העולמי
(  )international Telegraph Unionוהפך בשנת  1932לאיגוד הבזק העולמי ( international
 ,)Telecommunication Unionו־ ,UPUשנוסד בברן בשנת  ,1874הם הארגונים הבין־לאומיים
הוותיקים ביותר.

Report of the High Commissioner on the Administration of Palestine 1920-1925, 37
 ,HMso, london 1925עמ׳  ,10-9הארכיון הציוני המרכזי .BK\3605

 38רעידת אדמה ב־ 11ביולי  ,1927בשעה  .1504מרכז רעידת האדמה היה בצפון ים המלח ,והיא
פגעה קשה ביריחו ,ירושלים ,רמלה ,שכם וטבריה .כ־ 300בתים נהרסו ,בהם אגף של מסגד אל
אקצה 130 .איש נהרגו ,ו־ 450נפצעו.
 29 ,Palestine Bulletin 39אפריל  ,1928וגם K. R. Haigh, Cableships and Submarine Cables,
 .sTC ltd., london, 1978, p. 99הכבל נחת בחוף הארץ סמוך לעתלית.
 40הבניין ,שתוכנן כחלק מ״קרית ממשלה״ ,תוכנן בסטנדרטים של הדואר הבריטי בידי הארכיטקט
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ומודרני ,מרכז מיון דואר מרווח ,מרכזיה אוטומטית ששירתה  2,300מנויים ורכזת בין־
עירונית גדולה (שיחות בתוך העיר נעשו בחיוג ישיר ,ושיחות חוץ – שיחות לערים
אחרות ושיחות בין־לאומיות – נעשו באמצעות מרכזן) .המרכזיה נחנכה בגזירת סרט,
נאומים חגיגיים ו״אחר כך הרים ה.מ[ .הוד מעלתו ,הנציב העליון ֶסר הרולד מקמייקל]
את שפופרת הטלפון האדום שהועמד על ידו ,וסובב את הלוח האוטומטי [החוגה] כדי
לקבל את המספר  – 3682מספרו של מ״מ ראש עירית ירושלים ,מר אוסטר .זו היתה
השיחה הטלפונית הראשונה בטלפון האוטומטי בירושלים .ה.מ .הנציב העליון שאל
האם המדבר הוא מ״מ ראש עירית ירושלים ולאחר שקיבל אישור לשאלתו ,ברך אותו
בקשר עם חנוכת הדאר ואחל הצלחה לעיר ולתושביה .עוה״ד אוסטר הודה לנציב על
ברכותיו והחליף אתו עוד כמה מילים...עם גמר השיחה הטלפונית נגש ה.מ .לפקידה
מוכרת הבולים ומבעד לאשנב קנה ממנה את הבול הראשון בדאר החדש – בול של
41
עשרה מא״י״.

מחסור עולמי בציוד טלפוניה ומלחמת העולם השנייה פגעו ביכולת השלטון הבריטי
לפתח את שירותי התקשורת .בשנת  1936פעלו בארץ  7,000קווי טלפון בלבד 42.בתום
המנדט הבריטי היו בארץ  56מרכזיות טלפון (מהן  20אוטומטיות) ו־ 16,000קווי
מנויים .ביישוב היהודי היו  11,500קווי טלפון (מעל  10,000בערים הגדולות :ירושלים,
חיפה ותל־אביב) ב־ 41מרכזיות ציבוריות ,מהן  19אוטומטיות 43.התופעה של פער
ביכולת אספקת הביקוש לשירותי טלפוניה ,והתפתחות ״תור ממתינים״ ,החלה
למעשה בתקופת מלחמת העולם השנייה ,לא נפתרה עד תום שלטון המנדט ונמשכה
גם אחרי הקמת המדינה.
שירות השידור הפלשתינאי (  )Palestine Broadcast service – PBsנוסד בשנת
 1935כענף במחלקת הדואר והמברקה והפך בשנת  1945למחלקה עצמאית .בשנת
 1936הופעל לראשונה שידור לציבור ממשדר את״ן (אפנון תנופה –  )aMבגלים
בינוניים ברמאללה ,בשלוש שפות (אנגלית ,ערבית ועברית) ,במשך חמש וחצי שעות
ביום .בשנת  1938החלו שידורים גם בצהרי היום .בשנת  1945הופעל משדר נוסף,
הראשי של ממשלת המנדט ,austen st. Barbe Harrison ,הושלם בידי מחליפו ,הארכיטקט
 ,Percy H. Winterונבנה בפיקוח מחלקת העבודות הציבוריות של ממשלת המנדט.
 41הבקר 19 ,יוני .1938
( Department of Posts & Telegraphs Annual Report 1938 42להלן :דו״ח  .)1938ארכיון המדינה
( isa-Mandatoryorganizations-MandateCommunications-0005gvwמ־.)355/20
 43רוב מרכזיות הטלפון הציבוריות בארץ באותה עת היו רכזות ידניות קטנות עם עמדה אחת או
שתיים .היו רק שלוש מרכזיות גדולות ,שילוב של אוטומטי וידני (שיחות פנים בחיוג אוטומטי,
״שיחות חוץ״ באמצעות רכזת ידנית) ,בכל אחת מהן כמה אלפי מנויים :חיפה ,ירושלים ותל־
אביב .שאר המרכזיות האוטומטיות היו עם עשרות מנויים בלבד .ביפו הייתה הרכזת הידנית
הגדולה בארץ ,עם מעל  1,000מנויים ו־ 27עמדות מרכזן.
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והשידורים פוצלו :משדר אחד שידר בערבית ,והשני בעברית .השידורים באנגלית
שודרו בשני המשדרים .ובשנת  1945היו בארץ  58,000מקלטי רדיו מורשים (כ־80%
מהם ביישוב היהודי).
המאורעות הביטחוניים בארץ במהלך תקופת המנדט גרמו לפגיעות זמניות במתן
השירותים לציבור ,אך לא היה בהם כדי פגיעה מהותית בשירות או האטה משמעותית
44
בקצב פיתוח מערכת התקשורת.
השירות לממשל המנדטורי ולמערכת הביטחון הבריטית עמד בראש סדר העדיפויות
של מחלקת הדואר והמברקה .הצבא הבריטי והממשל המנדטורי היו לקוח גדול וחשוב
של המחלקה ,וקיבלו עדיפות גבוהה בשירותי התקנה ותחזוקה .מחלקת הדואר
והמברקה השקיעה מאמץ רב במתן שירותים לתגבורות הצבא הבריטי שנפרסו בארץ
עקב ״המרד הערבי״ ולגורמי הצבא הבריטי שנפרסו בארץ בתקופת מלחמת העולם
45
השנייה.
הבריטים הניחו בארץ יסודות בריאים של שיטות עבודה ,טכנולוגיה והתחדשות
טכנולוגית ,נהלים ותהליכים ,ומדינת ישראל התבססה עליהם.

שירות דואר
שירות הדואר היה השירות הבסיסי באחריות מחלקת הדואר והמברקה ,שהשקיעה
מאמץ תפעולי מתמשך כדי להבטיח שירות דואר סדיר בכל חלקי הארץ.
הבולים הראשונים בשימוש הדואר היו בולים של חיל המשלוח המצרי ,עליהם הודפס
הכיתוב ״פלשתיין״ ( )Palestineבאנגלית ,״פלסטין״ (فلسطين) בערבית ו״פלשתינה א״י״
בעברית .מיוני  1927נעשה שימוש בבולים של ממשלת המנדט ,עליהם הודפס בעברית
״פלשתינה(א״י)״.
ֶס ֶבב דואר פנים־ארצי נעשה ברכבת וברכב לפחות פעם אחת ביום (ובין בתי הדואר
הגדולים – פעמיים ביום); בערים הגדולות חולק דואר שלוש פעמים ביום ,אך בשנת
 1934חייב הגידול בכמות דברי הדואר והמחסור בדוורים לעבור לחלוקת דואר פעמיים
46
ביום.
 44לדוגמה :בחודש מאי  1945לבד נפגעה מערכת התמסורת הבין־עירונית תשע פעמים .בחלק
מהפגיעות פוצצו עשרות עמודי טלפון .ארכיון המדינה isa-Mandatoryorganizations-
( MandateCommunications-0006rhfמ־.)358/44
 45פתיחת דואר ,יירוט מברקים וציתות לשיחות טלפון היו דרכי פעולה מקובלות של גופי מודיעין
(כולל הבולשת הבריטית  ,CiDה״הגנה״ ,אצ״ל וגורמים ערביים) ,שנעזרו בסייענים מבין עובדי
מחלקת הדואר והמברקה.
 ,Palestine Administration Report 1934, HMso, london 1935עמ׳  ,206הארכיון הציוני
46
המרכזי ( BK\4516להלן :דו״ח .)1934

 | 28התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי :דואר ,מברקה ,טלפון ורדיו

כבר ביוני  1921החלו לפעול שירותי ״דואר נע״ ,שפקדו מדי יום את נצרת ,טבריה,
ראש פינה וצפת .קו דומה הופעל בדרום הארץ ולאורך שפלת החוף 47.בשנת  1931בתי
הדואר היו פתוחים לציבור שבעה ימים בשבוע (פרט ליישובים יהודיים ,שם בתי הדואר
48
היו סגורים בשבת).
מאמץ רב הושקע כדי לקיים ברציפות שירות דואר אמין ,ואכן :פרט למקרים בודדים
של מזג אוויר קשה או מאורעות ביטחוניים שחסמו צירי תנועה ,שירות הדואר פעל
כמתוכנן.
הדואר היה אמצעי התקשורת העיקרי של האוכלוסייה ,וכדי לשרת את האוכלוסייה
ביעילות נעשתה התאמה מתמדת בתשתית הדואר ,בהתאם לצרכי האוכלוסייה והגידול
בכמויות הדואר .רשת בתי הדואר (בתי דואר ,סניפי הדואר וסוכנויות דואר) התפתחה
49
והשתנתה באופן מתמיד ,סניפים וסוכנויות נפתחו ונסגרו ,סוכנויות הפכו לבתי דואר:
50
• בשנת  1922נפתחו משרדי דואר בעפולה ,סרפנד (צריפין) ובאר יעקב.
• בשנת  1923נפתח סניף דואר בביסאן (בית שאן) וסוכנויות דואר בבנימינה ,נהלל
51
ועין חרוד.
52
• בשנת  1924נפתחו סניפי דואר ביריחו ובכרמל וסוכנויות דואר במטולה וביבנאל.
53
• בשנת  1925נפתח סניף דואר ברח׳ אלנבי בתל אביב וסוכנות דואר בביר זית.
• בשנת  1926נפתחו סניפי דואר בחאן יונס ובהדר הכרמל ,וסוכנויות דואר בהרצליה,
54
מגדיאל וברמת גן .שני בתי דואר נסגרו.

47
48
49
50
51
52
53
54

שירות הדואר הנע הופעל בתחילה עם רכב ,אך עלות התפעול הייתה יקרה מדי ,והשירות הופעל
עם עגלה רתומה לפרד .ארכיון המדינה isa-Mandatoryorganizations-MandatelandReg-
( 000ivjfמ־.)4995/23
מתוך דו״ח ועדת אודונל (  ,)sir samuel o’Donnell, K.C.s.iשבחנה את מבנה ותקציב
הממשל בפלשתינה ,והגישה דו״ח ביולי  .1931ארכיון המדינה isa-Mandatoryorganizations-
( secretaryHiComm-0004mvnמ־ )518/10ודו״ח לוועדת אודונל.
בתי דואר וסניפי דואר הופעלו בידי אנשי מחלקת הדואר והמברקה ,בעוד סוכנויות דואר הופעלו בידי
קבלנים שהיו קשורים בחוזה עם מחלקת הדואר והמברקה .השוני ביניהם היה גם במגוון השירותים
שהם סיפקו לציבור.
 ,Palestine Administration Report 1922, HMso, london 1923עמ׳  ,42-41הארכיון הציוני
המרכזי ( BK\2355להלן :דו״ח .)1922
דו״ח  ,1923עמ׳ .34
 ,Palestine Administration Report 1924, HMso, london 1925עמ׳  ,39הארכיון הציוני
המרכזי ( BK\3343להלן :דו״ח .)1924
 ,Palestine Administration Report 1925, HMso, london 1926עמ׳  ,36הארכיון הציוני
המרכזי ( BK\3639להלן :דו״ח .)1925
 ,Palestine Administration Report 1926, HMso, london 1927עמ׳  ,41הארכיון הציוני
המרכזי ( BK\3344להלן :דו״ח .)1926
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•
•
•
•

בשנת  1927נפתח סניף דואר בעין חרוד וסוכנויות דואר בבית הכרם ובנס ציונה.
56
במרץ  1931נפתח בית הדואר החדש ביפו.
57
בשנת  1932פעל משרד דואר זמני ביריד המזרח בתל אביב.
בשנת  1933נפתח משרד דואר חדש בנס ציונה וסוכנויות דואר בתל נורדאו (אז –
שכונה עצמאית ,היום – חלק מתל אביב) ,בפרדס חנה ,בנתניה ובשכונת בורוכוב
58
(גבעתיים).
בשנת  1934נפתחו משרדי דואר בהרצליה ,בהר הכרמל (חיפה) ,בפרדס חנה,
ברעננה ,ברמת גן ,במחנה יהודה (ירושלים) ובנשר ,ונסגרו משרד הדואר בצומת
59
לוד וסוכנות הדואר בבית הכרם.
בשנת  1935נפתחו משרדי דואר בבני ברק ובכרכור ,סניף דואר נוסף בתל אביב,
וסוכנויות דואר באחוזת ֶסר הרברט סמואל (היום – שכונת אחוזה בחיפה) ,בית
60
אלפא ,קרית חיים ,רמתיים ורמת השרון.
בשנת  1936נפתחו סניפי דואר ברח׳ הרצל בתל אביב ,ברחביה בירושלים ובמחנה
אלנבי בירושלים (שנקרא אז  ,)Talavera Barracksוסוכנויות הדואר בשכונת
61
בורוכוב ,בקרית חיים ,במגדיאל ,בתל מונד ובמטולה הפכו לסניפי דואר.
בשנת  1937נפתח משרד דואר בשדה התעופה לוד ,וסוכנויות הדואר בשכונת
62
מונטיפיורי ,בחאן יונס ובכנרת הפכו לסניפי דואר.
בשנת  1938נפתחו סניפי דואר במחנה סרפנד (צריפין) וברחוב נצרת בחיפה,
וסוכנויות דואר בבאר טוביה ובנהריה.
בשנת  1939פגעו פורעים בעשרה כלי רכב שהובילו דואר ,מהם שלושה יצאו
משירות .שירותי הדואר נע הופסקו .הצמצום בתנועת הרכבות פגע בקצב העברת
הדואר (לדוגמה :תדירות הרכבות קנטרה – לוד צומצמה באוקטובר מפעם ביום
לפעמיים בשבוע).

55

 ,Palestine Administration Report 1927, HMso, london 1928עמ׳  ,47הארכיון הציוני
המרכזי ( BK\3605להלן :דו״ח .)1927
 ,Palestine Administration Report 1931, HMso, london 1932עמ׳  ,151הארכיון הציוני
המרכזי ( BK\4291להלן :דו״ח .)1931
 ,Palestine Administration Report 1932, HMso, london 1933עמ׳  ,175הארכיון הציוני
המרכזי ( BK\4277להלן :דו״ח .)1932
 ,Palestine Administration Report 1933, HMso, london 1934עמ׳  ,212הארכיון הציוני
המרכזי ( BK\4424להלן :דו״ח .)1933
דו״ח  ,1934עמ׳ .207
 ,Palestine Administration Report 1935, HMso, london 1936עמ׳  ,243-235הארכיון
הציוני ( ,BK\5791להלן :דו״ח .)1935
 ,Palestine Administration Report 1936, HMso, london 1937עמ׳  ,270-269הארכיון
הציוני המרכזי ( BK\70551להלן :דו״ח .)1936
דו״ח  ,1937עמ׳ .263-258
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בשנת  1944הוסבה סוכנות הדואר בחאן יונס לסניף דואר ונפתחו סוכנויות דואר
בבית הכרם ,בבית השיטה ,בבית זית ,בבן שמן ,בעין השופט ,באל באסה ,בראמה,
באבן יהודה ,בגבת ,בגבעת חיים ,בכפר ברוך ,בכפר בהדרגה (כפר מעש) ,בכפר
חסידים ,בכפר שמריהו ,בכפר תבור ,בכפר ידידיה ,בכפר יהושע ,בכפר יונה,
במעברות ,במעוז חיים ,בנהריה ,באיילת השחר ,ביגור ,במיג׳דל 63,בנען ,במחנה
64
נוציראת ,בקרית ענבים ,בשדה נחום ,בשדה יעקב ,בתרשיחה וביוקנעם.
בשנת  1945שודרגו לבתי דואר סוכנויות הדואר בעתלית ,ביריחו ,בכפר ויתקין
ובמטולה ,ונפתחו סוכנויות דואר באפיקים ,באלונים ,באשדות יעקב ,בעין כרם,
במסמיה ,במאיר שפיה ,במשמר העמק ,ברמת הכובש ובטירת צבי .משרד הדואר
65
במחנה נוציראת נסגר.
66
בשנת  1946פעלו  65בתי דואר ו־ 59סוכנויות דואר.
בשנת  1947שודרגו לבתי דואר סוכנויות הדואר בכפר אתא ובקלקיליה .בית
הדואר בשדה התעופה לוד נפתח מחדש ,וסוכנויות דואר חדשות נפתחו בבית
גוברין ,באיסדוד ובקרית עמל .בסוף השנה פעלו בארץ ישראל המנדטורית 70
בתי דואר ו־ 62סוכנויות דואר ,ומחלקת הדואר והמברקה החזיקה  94כלי רכב,
67
שכמחציתם שימשו להובלת דואר.

בשנת  1928נערכו ניסויים ראשונים באוטומטים למכירת בולי דואר ,אלא שהדמיון
(בגודל ,במשקל) בין מטבע שני מילים מצרי ומטבע חמישה מילים פלשתינאי היה
פתח להונאות ,שפגעו בהכנסות .לקח מספר שנים לפתור את הבעיות הטכניות,
ומשנת  1936ועד לתום המנדט הבריטי פעלו בערים הגדולות אוטומטים למכירת
68
בולים של  5ו־ 10מיל.
בשנת  1934חייב הגידול בכמויות הדואר לבצע שינוי באופן העברת הדואר הפנים־
ארצי ,שעבר לשילוב של שימוש ברכבי דואר והעברת דואר באוטובוסים ציבוריים.

63
64
65
66

אשקלון של היום.
 .Department of Posts and Telegraphs, Annual Report 1944ארכיון המדינה
( isa-Mandatoryorganizations-secretaryHiComm-000hn63מ־( )541/10להלן :דו״ח .)1944
 .Department of Posts and Telegraphs, Annual Report 1945ארכיון המדינה
( isa ‑Mandatoryorganizations ‑MandateCommunications-00070r1מ־( )359/26להלן :דו״ח
.)1945
 .Department of Posts and Telegraphs, Press Release 1946ארכיון המדינה isa-
( Mandatoryorganizations-MandateFishery-000nph6מ־( )687/1להלן :דו״ח .)1946

Department of Posts and Telegraphs, Annual Report 1947, Government Printer, 67
( )Hl/annUalלהלן :דו״ח .)1947
 ,Jerusalem 1948התאחדות בולאי ישראל ( 5661

 68משרד הדואר הפעיל לראשונה אוטומטים למכירת בולים בירושלים ,בשנת .1965
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השינוי הביא לשיפור משמעותי בהעברת הדואר ליעדיו 69.בשנים שלאחר מכן חזר
עיקר הדואר להיות מועבר ברכבי דואר.
המרד הערבי (מאורעות תרצ״ו–תרצ״ט) ,שפרץ באפריל  ,1936התבטא בין היתר
בפעולות טרור אלימות כנגד השלטון הבריטי בפלשתינה(א״י) ,ב־ 2בספטמבר 1936
החליטה ממשלת בריטניה לדכא את המרד ביד קשה ושלחה לארץ כוחות צבא נוספים,
וב־ 8בספטמבר הכריזה על משטר צבאי .ריכוז כוחות הצבא הבריטי בארץ חייב טיפול
בשירות דואר החיילים ,שהיו הקשר היחידי בין החיילים למשפחותיהם והייתה לו
חשיבות מיוחדת למורל הצבא .תפקוד המערכות האזרחיות בארץ ,כולל מחלקת
הדואר והמברקה ,נפגע עקב השביתה הכללית שהוכרזה כחלק מהמרד הערבי ,והצבא
הבריטי נדרש להפעיל מערך דואר חיילים עצמאי .בספטמבר  1936גייס חיל ההנדסה
המלכותי יחידת דואר מילואים של  70איש ( 3קצינים 67 ,בעלי דרגות אחרות) ,כדי
להקים לכוחות הבריטיים בפלשתינה(א״י) שירותי דואר .פקודת הגיוס ניתנה ב־4
בספטמבר; הם הפליגו מסאות׳המפטון ב־ 12בספטמבר והגיעו לחיפה ב־ 23בספטמבר.
היחידה ,בפיקודו של מייג׳ור אוונס ,נפרסה במרכזים בירושלים ,סרפנד (צריפין) וחיפה
ופתחה סניפי דואר צבאי בעפולה ,צמח ,טול כרם ,יפו ,בית לחם ורמאללה .בנובמבר
נפתח סניף נוסף בשכם .עם התייצבות פריסת הצבא הבריטי בארץ הועברה האחריות
לשירות למחלקת הדואר והמברקה האזרחית ,ויחידת הדואר הצבאי הפליגה חזרה
70
לאנגליה ב־ 23בינואר .1937
נושא ״מכתבים חוזרים״ (  )Returned lettersהיה נושא חשוב ומעיק ,ומשרד
מיוחד עסק בכך 71.אחת הסיבות לכך הייתה העדר שמות רחובות ומספרי בתים ברוב
היישובים בארץ ישראל ,שהקשה על חלוקת הדואר ביישובים אלה 72.בשנת  1936היו
 512,187דברי דואר כאלה ( 0.89אחוז מדברי הדואר) ,מהם  36,600רשומים ,אשר
 252,018מהם הוחזרו לשולח 73.בשנת  1947היו  567,196דברי דואר כאלה (0.69%
מדברי הדואר) ,מהם  5,300רשומים ,אשר  362,970מהם הוחזרו לשולח.
בתי הדואר ומכוניות הדואר ,סמל שלטוני מובהק ,היו ״שק חבטות״ של גורמים
שהתנגדו לשלטון המנדטורי ,ביישוב הערבי וביישוב היהודי ,והמצב הביטחוני הרעוע
בארץ פגע בהעברת הדואר ליעדיו .בין האירועים הבולטים:
• במהלך המרד הערבי (מאורעות תרצ״ו–תרצ״ט) הוצתו מספר בתי דואר ביישובים
ערביים ונסגרו (זמנית) מספר רב של בתי דואר ביישובים אלה .השביתה הכללית
 69דו״ח  ,1934עמ׳ .206
70
 71המשרד למכתבים מוחזרים .לאחר קום המדינה שונה שמו לת.ד.ג( .תביעות ,דרישות ,גנזים).
 72דו״ח  ,1922עמ׳ .42-41
 73דו״ח .1936
The Royal Mail archive PosT 29/1417
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•

של היישוב הערבי מ־ 24באפריל עד  11באוקטובר  1936כמעט שיתקה את
שירותי הדואר .מאורעות  1938חייבו הפסקת פעולת הדואר הנע בציר חיפה־
קנטרה מחודש יולי וסגירה זמנית של בתי דואר בבאר שבע ,בביסאן (בית שאן),
בבית ג׳אלה ,בבית לחם ,ביריחו ,בחאן יונס ,בלוד ,במיג׳דל ,ברמאללה ,ברח׳ נצרת
בחיפה (שזה עתה נפתח) ,בקלקיליה ובשפרעם .שתי מכוניות דואר נפגעו בידי
פורעים ערביים (ובאחת מהן הושמד כל הדואר) .תדירות הרכבת קנטרה – לוד
ירדה מפעם ביום לפעמיים בשבוע ,והיה קושי להעביר דואר לטבריה ,משם הוא
74
הועבר לחו״ל במטוסים ימיים .הדבר פגע בקצב העברת הדואר.
ב־ 10ביוני  1939פוצץ האצ״ל מטען נפץ בבית הדואר המרכזי בירושלים .כך מתואר
המעשה בידי היסטוריון האצ״ל יהודה לפידות :״ב־ 9ביוני  1939עצרו הבריטים
לוחמת אצ״ל ,רחל אוהבת־עמי (חבשוש) ,בעת ניסיון לפוצץ מוקש שהוסתר בסל
גדול במגרש הרוסים .למחרת ,מוצאי שבת ,פקדו חברי הארגון את בית־הדואר
המרכזי שבקצה רחוב יפו ,מן הגדולים בבנייני הממשלה בעיר .לשם ביצוע החבלה
השתמשו במוקשי ׳מעטפות׳; לתוך מעטפה סטנדרטית גדולה הוכנסו  2-3אצבעות
ג׳לניט מעוכות לשכבה דקה .לתוך חומר הנפץ הוכנסו נפץ חשמלי ,סוללה ושעון
כיס .מועד הפעולה נקבע למוצאי־שבת והשעונים כּוונו לשעה  10בלילה כדי למנוע
אבדות בנפש .בשעה תשע בערב יצאו מאחד הבתים שבשכונת אחווה שני חברי
הארגון ,רכובים על אופנים ,ומעטפות בידיהם .כשהגיעו לבית הדואר המרכזי,
הכניסו את המוקשים לתוך תאי המכתבים שבחזית הבניין .שנים מן המוקשים
התפוצצו בשעה היעודה ,הרסו את קיר החזית וגרמו נזקים חמורים לאולם הגדול;
רהיטים רבים הושמדו וכן חובלה קשה רשת־החשמל הפנימית .מפקח־משטרה
וחייל בריטי וכמה נוטרים ערביים ,שהיו בקרבת מקום ,נפצעו קל .המטען השלישי
לא פעל .למחרת בבוקר ,בשעה  0830נמצא שלם על־ידי אחד הפקידים ומיד הוזעק
למקום פרד קלארק מן המשטרה ,מומחה לנשק ,שפירק יומיים קודם לכן את
המוקש שנישא על־ידי רחל אוהבת־עמי .תוך כדי הטיפול ,התפוצץ המוקש בידו
והוא נהרג במקום .כמה פקידים ערביים ופקיד יהודי נפצעו קל .העבודה במשרד־
75
הדואר הופסקה מיד ופתחי הכניסה אל הבניין נסגרו.. .״

•

בהתפרעות בתל אביב בנובמבר  1945במהלך הפגנות אלימות של הציבור היהודי
כנגד מדיניות ממשלת בריטניה בשאלת ארץ ישראל הוצת סניף הדואר ברחוב
ביאליק בתל אביב 76.החזרתו לעבודה תקינה ארכה מספר חודשים.

 74דו״ח .1938
 75יהודה לפידות ,בלהב המרד ,מהדורה מחודשת ,הוצאת המחבר( 2016 ,להלן :לפידות ,בלהב
המרד) ,עמ׳ .43
 76המהומות פרצו בהמשך לשביתה כללית ועצרות מחאה ביישוב היהודי בעקבות הצגת מדיניות
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שר המושבות (  ,)secretary of state for the Coloniesהברון ג׳ורג׳ לויד (George
 ,)ambrose lloydפנה ביוני  1940למושלי המושבות הבריטיות בבקשה לכונן בנקים

לחיסכון ,כדי לגייס משאבים לתמיכה במאמץ המלחמתי .אחת הדרכים המומלצות
הייתה להקים בנק דואר (  77.)Postal savings Bankהנציב העליוןֶ ,סר הרולד מקמייקל,
בלחץ הבנקים הגדולים 78,לא התלהב לעשות זאת ,אך משרד המושבות בלונדון ,שסבר
שבנק הדואר חשוב בעיקר כבנק חיסכון לציבור הרחב ,לא ויתר 79.שירותי בנק הדואר
(בשמו דאז :בנק החיסכון של הדואר )Palestine Post savings Bank ,נפתחו באפריל
 .1942אלפי חשבונות נפתחו תוך זמן קצר .המוצר העיקרי היה מלווה ביטחון –
תעודות חיסכון לעשר שנים ,נושאות ריבית של  3%לשנה ,כך שתעודת חיסכון של
 750מילים תיפדה לאחר עשר שנים ב־ 1.025לירות פלשתינאיות (אפשר היה לפדות
התעודה בכל עת ,בערכה היחסי) .הכסף היה מלווה לממשלה ,למימון הוצאות
המלחמה 80.בשלהי שנת  1945הגיע סה״כ החסכונות ל־ 674,610לירות פלשתינאיות,
תעודות חסכון שלא נפדו היו בהיקף של  238,600לירות פלשתינאיות והערך הכולל
81
של תעודות מלווה ביטחון שלא נפדו היה  526,600לירות פלשתינאיות.
משנת  1940הפעיל הצבא הבריטי שירות דואר שטיפל בדואר החיילים של יחידות
צבאיות בריטיות ששהו בארץ .שירות זה ,שמרכזו היה במחנה סרפנד ,פעל באופן
עצמאי (כוול העברת הדואר בתוך הארץ ובין הארץ לחו״ל) ,ולא היה קשור למחלקת
82
הדואר והמברקה.

שירותי דואר בין־לאומיים
לשירותי הדואר הבין־לאומיים הייתה חשיבות מיוחדת בפיתוח הארץ ובקידום
כלכלתה .מחלקת הדואר והמברקה ייחסה חשיבות רבה לשירותי הדואר הבין לאומיים,
שהיו לה מקור הכנסה חשוב.
שירותי הדואר הבין־לאומי הראשונים ,שהחלו לפעול עוד בתקופת הממשל הצבאי,
היו קשרי הדואר לארצות השכנות .דואר למצרים ,סוריה ועבר הירדן הועבר ברכבת
ממשלת בריטניה בבית הנבחרים הבריטי בידי שר החוץ ארנסט בוין ב־ 13בנובמבר ,אז הודיע בוין
על מינוי ועדת החקירה האנגלו־אמריקאית בדבר המדיניות בארץ ישראל .דבר 15 ,נובמבר ,1945
 16נובמבר  18 ,1945נובמבר  16 ,The Juraselem Post ;1945בנובמבר .1945
 77בנק דואר פעל אז בכל המושבות ,פרט להונג קונג ,פלשתינה(א״י) וקפריסין.
 78בנק ברקליס ,בנק עותומן ובנק אנגלו־פלשתינה.
Tna Co 323/1716/11
79
 15 ,The Palestine Post 80יוני .1942
 81דו״ח 1945
Robert W. Gould & edward Proud, History of British Army Postal Service, Vol. iii, 82
1927-1963, Proud-Bailey 1980, pp. 144-147
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מדי יום; דואר הועבר ברכב דרך המדבר לעיראק ,פרס והודו (דרך דמשק ובגדד) .עיקר
הדואר הבין־לאומי של סוריה עבר דרך הארץ .הופעל דואר נע יומי בין חיפה לקנטרה
(הגם שהקטע מרפיח לקנטרה היה בטריטוריה מצרית).
קשרי הדואר הבין־לאומיים הישירים התפתחו בתהליך מתמיד:
• בדצמבר  1920הוקם קשר דואר ישיר מגרמניה לארץ (כמויות הדואר לא הצדיקו
אז קשר דואר ישיר מהארץ לגרמניה).
• בשנת  1921הופעל שירות דואר יומי מירושלים ללונדון דרך קו הרכבת לקנטרה.
בפברואר  1923הוקם שירות דואר באמצעות רכבת לביירות .דואר הועבר שלוש
83
פעמים בשבוע.
84
• ביולי  1921הוקם קשר דואר ישיר בין רומניה לארץ.
• בשנת  1923הוקם קשר דואר ישיר לבריטניה ,שירות העברת חבילות מבוטחות
למצרים ולסודן 85,ובאוקטובר  1923הופעל שירות דואר עבר־המדבר (Trans-
 ,)Desert Postal serviceכשירות העברת דואר מבגדד דרך תדמור לדמשק ,ומשם
לביירות (לבנון הייתה אז בשליטת צרפת) ולחיפה .השירות התבסס על צי מכוניות
תוצרת קדילק שהופעל בידי החברה הבריטית ,nairn Transport Company
שהפעילה שירות סדיר להעברת נוסעים ודואר ,ולכן כונה גם nairn Desert
 .serviceהשירות ,שפעל פעמיים בשבוע ,עורר עניין רב והייתה לו חשיבות
מיוחדת בפיתוח המזרח התיכון ,שכן הוא היה הקשר היבשתי בין הים התיכון
והמפרץ הפרסי (בגדד הייתה מקושרת ברכבת לבצרה ,והשירות העביר דואר
לעיראק ולפרס) .השירות היה מהפכני :העברת דואר ב־ 9ימים מלונדון לבגדד,
86
ב־ 48שעות מפורט סעיד לבגדד.
87
• בשנת  1924נפתחו שירותי דואר מבוטח לתוניס ,פולין ,צרפת ,גרמניה ,דנציג,
מצרים ,סוריה ולבנון (לסוריה וללבנון סופק גם שירות חבילות מבוטח) 88.בשנת
89
 1924הופסק שירות העברת כספים למדינות הלבנט תחת מנדט צרפתי.
• בשנת  1925הורחב שירות העברת כספים מבוטח לאוסטריה ,ארגנטינה ,בלגיה,
הונדורס הבריטית ,סומלילנד הבריטית ,קפריסין ,פיג׳י ,גמביה ,גרנדה ,איטליה,
קניה ,אוגנדה ,האיים הקריביים ,מלטה ,מאוריציוס ,צפון בורניאו ,פורטוגל ,סט.
The Royal Mail Archive Post 33/2482 83
 84ארכיון המדינה ( isa-Mandatoryorganizations-MandatelandReg-000ivjfמ־.)4995/23
 85דו״ח  ,1923עמ׳ .34
The Royal Mail Archive PosT 33/1260, PosT 33/1262
86
 87דנציג (גדנסק) הייתה עיר חופשית בין שתי מלחמות העולם.
 88דו״ח  1924עמ׳ .39
 ,Palestine Administration Report 1930, HMso, london 1931עמ׳  ,180הארכיון הציוני
89
המרכזי ( BK\3963להלן :דו״ח .)1930
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הלנה ,חבל הסאר 90,סיישל ותורכיה .שירות חבילות מבוטח הורחב לצרפת .שירות
גוביינא (תשלום בידי הנמען –  )Cash on Deliveryהונהג לבריטניה ולצפון
אירלנד .התשלום לגלויה לחו״ל ירד מ־ 8ל־ 7מילים .עקב בעיות ביטחוניות
בסוריה ,מספטמבר הועבר הדואר לבגדד דרך עמאן.
בשנת  1926נפתח שירות העברת כספים (  )Money order serviceישיר לארה״ב
ושירות חבילות כבדות ( )Heavy Parcel Postבתוך הארץ ולבריטניה ,אירלנד,
גרמניה ,סוריה ,לבנון האזור העלאווי בסוריה (חבילה רגילה הייתה במשקל
עד  5ק״ג .חבילה כבדה הייתה במשקל עד  10ק״ג) 91.שירות דואר החבילות
המבוטח הורחב לארה״ב ,גרמניה ופולין ,והונהג שירות קופון תשובה בין־לאומי
92
( .)international Reply Coupon
במרץ  1927הצדיקו כמויות הדואר הפעלת משלוח דואר ישיר מלונדון לתל אביב (דרך
93
קנטרה).
במרץ  1929נחנך שירות דואר אוויר ללונדון ולהודו ,ועד סוף השנה נשלחו בשירות
94
זה  15,000מכתבים ונתקבלו .18,000
95
בשנת  1930הונהג שירות צרורות (  ,)small Packetsשודרגה העברת הדואר
לעבר הירדן ,מהעברה ברכבת (שנמשכה עשר שעות) פעמיים בשבוע להעברה
יומית ברכב דרך יריחו (שנמשכה חמש שעות); קשרי דואר אוויר ישירים לגרמניה,
הוכחו כלא יעילים ,והדואר הועבר דרך מצרים ,וחודש שירות העברת כספים
96
למדינות הלבנט תחת מנדט צרפתי.
בשנת  1931חדלה העברת דואר לאירופה בספינות קיטור של חברת הספנות
והלוגיסטיקה  ,Peninsular & orientalוהדואר הימי לאנגליה הועבר בשירותי
97
ספינות נוסעים מסחריות ,שלוש פעמים בשבוע (משך ההפלגה היה שבעה ימים).
מאוקטובר  1931החלה העברת דואר אוויר באמצעות מטוסים ימיים של חברת
 imperial airwaysשקיימה קו טיסות סדיר מאירופה להודו עם חניית ביניים
בכנרת ,סמוך לטבריה .המטוס הימי היה מתדלק בלב הכנרת והנוסעים והמטען
הועברו בסירות משוטים לחוף .שירות זה פעל עד שנת .1942

 90על פי חוזה ורסאי ,חבל הסאר היה בשליטת חבר הלאומים משנת  1920עד שנת .1935
 91האזור העלוואי בסוריה היה תחת מנדט צרפתי משנת  1920עד שנת .1946
 92דו״ח  ,1926עמ׳ .40
The Royal Mail Archive PosT 33/2483 93
 ,Palestine Administration Report 1929, HMso, london 1930עמ׳  ,93הארכיון הציוני
94
המרכזי ( BK\3683להלן :דו״ח .)1929
 95צרור הוא דבר דואר במשקל מרבי של ק״ג בודד ,במידות מרביות של  45ס״מ אורך 20 ,ס״מ רוחב
ו־ 10ס״מ עומק ,או ,אם היה גליל ,באורך  45ס״מ וקוטר  15ס״מ .מדריך דואר  ,1935עמ׳ .53
 96דו״ח  ,1930עמ׳ .180-179
 97דו״ח  ,1931עמ׳ .150
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•

בשנת  1932נחתמו הסכמים להעברת חבילות עם איטליה וקפריסין ,ונחתם הסכם
עם חברת הספנות  american export linesלהעברה ישירה של דואר לארה״ב.
ביוני  1932חזרה העברת הדואר בספינות קיטור של  ,Peninsular & orientalאחרי
שהחברה התאימה את לוח ההפלגות לצרכי הדואר .נחנך שירות דואר פעמיים
בשבוע בין ירושלים ובגדד ,ושירות דואר אוויר למזרח הרחוק עם חברת התעופה
98
ההולנדית  .KlMהעלאת תעריפי הדואר חייבה הדפסת בולים של  8ו־ 15מילים.
בשלהי שנת  1933הופעל קו רכבת בין איסטנבול לחאלב בסוריה ,והשימוש בקו
זה שיפר את העברת הדואר היבשתי לארץ .שיפור שירותי דואר האוויר והקטנת
99
תעריפיהם הביא לגידול ניכר בדואר אוויר לחו״ל ומחו״ל.

הגידול בהיקף דואר האוויר משנת  1933היה מהותי ,והוא נמשך עד שפרצה מלחמת
העולם השנייה ( .)1939בשנת  1937החל שימוש נרחב בהעברת דואר בטיסות סדירות
של חברת התעופה הפולנית  lotוחברת התעופה האיטלקית  ,ala littoriaובקיץ
100
הועבר דואר גם בחברת התעופה המצרית .Misr airlines
מלחמת העולם השנייה ניתקה קשרי דואר עם מרבית מדינות אירופה ופגעה קשה
באפשרות משלוח דואר אוויר ליתר חלקי העולם .קשרי הדואר והמברקה חודשו
בתום המלחמה ,בשנת  ,1945וטיב השירות השתפר :משך העברת מכתב בדואר
אוויר היה  3עד  5ימים לבריטניה 10 ,ימים לאוסטרליה 12 ,ימים לניו זילנד 14 ,ימים
לקנדה 5 ,ימים לדרום אפריקה; ובשירות אקספרס 24 :שעות לבריטניה 3 ,עד  4ימים
101
לאוסטרליה.
בשנת  ,1939עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ,הוטלה צנזורה קפדנית על קשרי
102
הדואר לחו״ל ,ומחלקת הדואר והמברקה התאימה את דרכי עבודתה למציאות החדשה.
ב־ 1בספטמבר  1939פורסמו ״הודעות לציבור״ (  ,)Public noticeמס׳  3 ,2 ,1ו־:4
• בהודעה מס׳  1נכתב כי הממשלה הפעילה צנזורה על המברקים לחו״ל ומחו״ל,
וכי הצנזורה שומרת לעצמה את הזכות לעכב או לא להעביר מברקים על פי שיקול
דעתה ,ללא הודעה לשולח ,והממשלה לא תחזיר את דמי המשלוח ולא תישא
בכל אחריות .מברקים יתקבלו רק באנגלית ,ערבית ,עברית או צרפתית .מברקים
בשפות אחרות לא יתקבלו .נאסר שימוש בקודים והצפנה במברקים .כל מברק
חוייב לכלול את שם השולח במניין המילים לתשלום .כתובות חייבות להיכתב
98
99
100
101
102

דו״ח  ,1932עמ׳ .174-172
דו״ח  ,1933עמ׳ .210
דו״ח  ,1937עמ׳ 260-259
דו״ח .1945
ארכיון המדינה isa-Mandatoryorganizations-MandateCommunications-00050mj
(מ־.)355/29
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באופן מלא ,ללא קיצורים .שירות המברקים הדחופים ( )Urgentהופסק ,והטיפול
במברקים שהגיעו אחרי שעה  1930החל רק למחרת בשעה .0730
בהודעה מס׳  2נכתב כי הממשלה לא תאפשר תקשורת ללא צנזורה מפלשתינה
א״י לחו״ל (פרט לעבר־הירדן) ,והינחתה באשר למכתבים וחבילות :בעניין דברי
דואר שנשלחו לפני פרסום ההודעה ,הצנזורה תתמקד בדברי דואר אקספרס,
רשומים ומבוטחים ,וכל יתר דברי דואר יעוכבו עד שיהיה מספיק כוח אדם
בצנזורה ,ובירורים לגביהם לא יענו .לגבי משלוח דברי דואר מיום פרסום ההודעה:
חבילות ,צרורות ,דברי דפוס (כולל ספרים ועיתונים) ,דוגמאות וחבילות מבוטחות
לא יועברו ,אלא באישור מיוחד (  ,)special Permitשלשם קבלתו יש לפנות בכתב
לצנזור הראשי במשרד הדואר הראשי בירושלים .מכתבים וגלויות לא יעצרו
בהכרח ,אך יתעכבו לזמן לא ידוע.
בהודעה מס׳  3הוצגו הכללים למשלוח דואר לחו״ל :יש לרשום על המעטפה את
שם השולח ואת כתובתו המלאה .ככל האפשר ,יש להתכתב באנגלית ,ערבית או
עברית ,והיה וההתכתבות היא בשפה אחרת ,יש לכתוב ברור את שם השפה על
המעטפה באנגלית ,ערבית או צרפתית .אין להכניס למעטפות גיליונות ריקים.
נייר מכתבים של פירמות לא יכלול תמונה של עבודתם ,ואין לציין על נייר
המכתבים שהם עובדים עבור הממשלה .הציבור נדרש לסרב לשמש ככתובת
ביניים לקבל או להעביר דברי דואר עבור אחרים.
בהודעה מס׳  4נקבע איסור על משלוח תקליטים ,הקלטות ,סרטים ופילמים ,נייר
או בד לצילום ,בכל צורה שהיא ,ללא אישור מראש של הצנזור הראשי.

הצנזורה על הדואר והמברקה ,שהונהגה בזמן המלחמה ,הסתיימה ב־ 30בספטמבר
103
.1945
כניסת איטליה למלחמה ב־ 10ביוני  1940הביאה להפסקת שירותי דואר האוויר
ודואר הים הישירים הסדירים מלונדון לקהיר .הים התיכון נסגר לתנועה .הדואר
מלונדון הועבר דרך ליסבון – דרום אפריקה – קהיר .פתרון להורדת משקל דברי
הדואר היה הכרחי .הפתרון היה שירות ״אירגרף״ (  ,)airgraphשהופעל ב־ 21באפריל
 1941בין בריטניה לארץ לשימוש אנשי צבא בריטיים ,ולאור הצלחת השירות הורחב
השימוש בו לאוכלוסייה האזרחית ביוני  .1942מכתבים נכתבו על טופס מיוחד במידות
 280על  210מ״מ ,שניתן היה להשיגו בבתי הדואר .כל טופס זוהה במספר ייחודי בן
שש ספרות .בצד השולח צולם הטופס במכונת צילום מיוחדת בשם  Recordakתוצרת
 ,Kodakשהפכה אותו למיקרופילם ,ועל גליל פילם  16מ״מ באורך  100רגל צולמו
 1,700טפסים .סרט המיקרופילם נשלח ליעדו ,ושם מכונת צילום זהה הפכה אותו לדף
 103דו״ח .1945
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מודפס על נייר צילום בגודל  4x5אינטש ,שהוכנס למעטפה ונשלח לייעודו בדואר
המקומי .שירות זה צמצם מהותית את כמויות שקי דואר האוויר ,שבתקופת מלחמת
העולם פשוט לא היה ניתן להעברה 104.בשנת  1943נתקבלו בשיטה זו 294,900
מכתבים ונשלחו  ,322,350בשנת  1944נתקבלו בשיטה זו  414,400מכתבים ונשלחו
 105.366,930השירות בוטל בשנת  106.1945משך העברת דואר ללונדון בשירות זה היה
107
בין  12ל־ 26יום ,לעומת  77יום בדרך ״המסורתית״.
בשלהי שנת  ,1947דואר אוויר (  )air Mailהועבר באמצעות כל חברות התעופה
שקיימו טיסות מסחריות סדירות לשדה התעופה לוד 108.בית המיון בשדה התעופה
היה מקבל את שקי דואר האוויר הנכנסים ,פותח אותם ,ממיין את המכתבים והחבילות
ליעדם (חיפה ,יפו ,ירושלים ,תל אביב ,ובהתאם לכמויות – גם לבתי דואר קטנים
יותר) ומעבירם ליעדם בסבבי דואר .דואר אויר יוצא היה מגיע בסבבי דואר לבית המיון
בשדה התעופה מבתי הדואר בחיפה ,יפו ,ירושלים ותל אביב כשהוא ממוין לפי ארצות
היעד .דואר האוויר הובל בשקי דואר מיוחדים ,קלים במשקל בהשוואה לשקי הדואר
ששימשו לדואר רגיל .בית המיון בדואר שדה התעופה בלוד טיפל בדואר אוויר במעבר
בין מדינות אחרות ( .)Transitהתשלומים לחברות התעופה נעשו בחלקם ישירות
ובחלקם באמצעות שירות הדואר בארץ היעד .דואר בין־לאומי רגיל ( )surface Mail
109
הועבר בדרך הים דרך נמל חיפה ליעדיו במערב אירופה ,אמריקה ,מצרים וקפריסין
וביבשה ליעדים במזרח ובמרכז אירופה באמצעות קו הרכבת simplon orient
 expressמחיפה דרך סוריה לתורכיה 110,וברכב מנועי ללבנון ,רבת עמון ובגדד .עיקר
111
דואר זה עבר באמצעות בית הדואר בחיפה.

104
105
106
107

שק דואר במשקל  22קילוגרם הכיל  250מכתבים .גליל פילם עם אותה כמות מכתבים שקל 180
גרם.
דו״ח .1944
דו״ח .1945
 23 ,The Palestine Postיוני  .1942השירות מתואר לפרטים בספרJulius Fletcher, The :

Civilian Airgraph Service in Palestine 1941-1945, The British association of Palestineisrael Philatelists, essex, 1983
BoaC, Trans World airlines, air France, KlM, swissair, Czechoslovak air service,
108
norwegian airlines, springbok air service (south africa), Misr airline, iraqi airways,
Middle east airways
 109באמצעות קווי הספנות Khedivial Mail line (Cyprus), american export line, Palestine
) navigation Company (Kedemו־ .adriatica

 110קו הרכבת מפריז לקושטא החל לפעול בשנת  ,1883פסק לפעול בזמן מלחמת העולם הראשונה
וחזר לפעול בשנת  .1919פעולת קו רכבת זה חדלה בשנת .1977
 111ארכיון המדינה ( isa-no-no-0007h4zג.)122/17-
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שירות מברקה
מתחילת פעולתם של בתי הדואר ,עוד בתקופת הממשל הצבאי ,הוקם קשר
טלגרפי בין בתי הדואר הגדולים 112.ב־ 19בינואר  1928הופעלה תקשורת טלגרפית
באמצעות הכבל התת־ימי מחיפה (עתלית) ללרנקה (קפריסין) ,ומשם לתחנת ממסר
באלכסנדריה ,והתאפשרה תקשורת ישירה לכל המברקות של eastern Telegraph
 113.Companyבשנת  1938הונהג הסדר של תעריף קבוע ( )Flat Rateלכל רחבי
האימפריה הבריטית 114,נפתח משרד טלגרף בתל אביב (עד אז הייתה תל אביב נשענת
115
על משרד הטלגרף ביפו) ונפתח משרד טלגרף חדש בדואר המרכזי החדש בירושלים.
התשלום עבור משלוח מברק היה לפי תעריף למילה ,והמשתמשים בשירות המברקה
הקפידו על ניסוח קצר ותכליתי של המברק .כל ביטוי הנכתב לחוד נחשב כמילה (שתי
מילים מחוברות במקף מחבר נחשבו כמילה אחת ,ובלבד שאורכה היה פחות מ־15
אותיות) .זוג סוגריים ,מרכאות כפולות ,הדגשה ומקף מפריד נחשבו כמילה.
בשנת  ,1921עם הפעלת טלפונים ברוב בתי הדואר ,ניתן היה להכתיב מברקים גם
116
בטלפון (״פונוגרמה״) ,ועובדי מברקה רבים פוטרו.
בתחילה ניתן היה לשלוח מברקים באנגלית או בערבית בלבד .מספטמבר  1919ניתן
117
היה לשלוח מברקים גם בשפה העברית ,אך באותיות לטיניות.
״משוגעים לדבר״ ביישוב היהודי דרשו מהממשלה לאפשר להעביר מברקים גם
באותיות עבריות .בשנת  1931הודיעה מחלקת הדואר והמברקה כי השימוש במורס
באותיות עבריות איננו מעשי 118.אך הלחץ הציבורי בנושא זה לא פסק ,ובעקבותיו
הונהג הסדר חדש :מ־ 1בינואר  1935התאפשר למסור מברקים בשפה העברית באותיות

112
113

114
115
116
117
118

התפתחות הטלפוניה הביאה לירידה בכמות המברקים.
בשנת  1934מוזגה חברה זו עם  Marconi’s Wireless Telegraph Companyוהוקמה חברת
 ,Cable and Wirelessשהיה לה מונופול על התקשורת הבין־לאומית בבריטניה ובמושבותיה.
החברה הולאמה בידי ממשלת בריטניה בשנת  .1947החברה בארץ שינתה את שמה מ־ eastern
 Telegraphל־  .Cable and Wireless ltdב־ 6ביוני  ,1938וב־ 1ביולי  1938השתנה קוד ניתוב
המברקים ,מ־  Via easternל־ .Via imperial
מהלך שיווקי מבריק של  ,Cable & Wirelessשפישט את ניהול השירות והביא לצמיחה מהותית
בכמות המברקים.
דו״ח .1938
 19 ,The sentinelאוגוסט  ,1921עמ' .19
באופן רשמי הוסדר הדבר רק באוקטובר  ,1920עם פרסום צו בדבר ״השימוש בלשונות הרשמיות״
(אנגלית ,ערבית ועברית) בעתון הרשמי.
דו״ח  ,1930עמ׳  .180הסיבה לכך הייתה התפישה הבריטית כין אין להפלות בין ערבית ועברית,
וכי לא ניתן להטיל על פקידים דוברי ערבית להעביר מברקים בעברית מבלי להטיל על פקידים
דוברי עברית להעביר מברקים בערבית.Tna Co/733/262/13 .
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עבריות בעשרים ואחד בתי דואר 119.בשנת  1935נשלחו  6,700מברקים בעברית באותיות
עבריות 120.רשימת בתי הדואר בהם ניתן לשלוח מברקים באותיות עבריות התרחבה
בשנים הבאות .בשנת  1936נוספה יכולת לשלוח מברקים באותיות עבריות בבני ברק ,נס
ציונה ואחוזת שמואל ,ויכולת לשלוח מברקים באותיות ערביות בראש פינה 121.בשלהי
122
שנת  1939היו כבר  45בתי דואר בהם ניתן לשלוח מברק בעברית באותיות עבריות.
בשלהי שנת  1943ניתן היה לשלוח מברקים באותיות עבריות בכל בתי הדואר ביישוב
היהודי .המברקים בעברית הועברו אז כ״פונוגרמה״ (פקיד המברקה הקריא את אותיות
המברק בטלפון לפקיד המברקה בתחנה המקבלת) .באשר לטיפול השוויוני בערבית
ובעברית ,הבריטים הדגישו כי כללי איגוד הבזק העולמי ( )iTUמאפשרים העברת
מברקים בין־לאומיים באותיות ערביות ,אך אין אפשרות כזו לאותיות עבריות ,וכי משלוח
מברקים באותיות ערביות או אותיות עבריות בכל בתי הדואר בארץ מחייב הצבת פקידים
123
יהודיים בערים ערביות ופקידים ערביים ביישובים יהודיים ,מה שאינו מעשי.
באפריל  1942הוכנסו לשימוש טלפרינטרים במשרדי סוכנות הידיעות רויטרס
בתל אביב ובירושלים 124.בתום מלחמת העולם השנייה הוכנסו לשימוש טלפרינטרים
במשרדי המברקה ,ובמרץ  1945הוכנס לשימוש טלפרינטר תוצרת קריד (בעגת הימים
ההם – המדפיס הישיר של קריד) ( )Creed Model 3שהדפיס אותיות עבריות על סרט
נייר דביק ,שהודבק על טופס המברק 125.באותה עת אושר באופן רשמי לפקידי הדואר
126
השימוש במורס באותיות עבריות.
119

120
121
122
123

124
125

126

הלוחם העקשן והבלתי נלאה כנגד קיפוח מעמד השפה עברית במברקה המנדטורית היה עורך
הדין ישראל עמיקם ,יושב ראש גדוד מגיני השפה העברית בחיפה .הוא התמנה ביולי  1948למנהל
המחסנים הראשי של מחלקת הדואר ,הטלפון ,הטלגרף והרדיו במשרד התחבורה בממשלה
הזמנית (הצפה 26 ,יולי  .)1948בתי הדואר היו :בנימינה ,הרצליה ,זכרון יעקב ,חדרה ,יבנאל,
כרכור ,כפר סבא ,מטולה ,נהלל ,נתניה ,עין חרוד ,עפולה ,עתלית ,פרדס חנה ,פתח תקוה ,ראש
פינה ,ראשון לציון ,רחובות ,רמת גן ,רעננה ,תל אביב .ישראל עמיקם ,כ״ב אותיות לוחמות
לזכותן ,הוצאת המחבר ,חיפה תש״ז ,עמ׳ קיב.
דו״ח .1935
דו״ח  ,1936עמ׳ .270
המשקיף 27 ,נובמבר .1939
 .Tna Co 733/268/13הנציב העליון ווקופ כותב לשר המושבות בדצמבר  1934שלדעתו הציבור
היהודי לא מתקשה לכתוב עברית באותיות לטיניות ,כי אנשי ספר יהודים הציעו מספר פעמים כי
עברית תיכתב באותיות לטיניות וכי בנו של אליעזר בן יהודה אף הוציא לאור עיתון עברי באותיות
לטיניות.
 22 ,The Palestine Postאפריל  .1946שירות זה כונה ״טיקר״ (.)Ticker
 25 ,The Palestine Postמרץ  ,1945עמ׳  .2בטלפרינטרים העבריים בשימוש הדואר היו אותיות
סופיות ,והם היו שונים מהטלפרינטרים הצבאיים בשימוש חיל קשר משנת  ,1948בהם לא היו
אותיות סופיות אך היו ארבע אותיות לועזיות ( .)Y, X, V, Fהטלפרינטר העברי התאפשר תודות
למאמציהם של המהנדס משה ברמן ועוזרו יוחנן מג׳יאר .אינג .י .פיינסוד ,הטלגרף והטלפון ,קרית
ספר ,ירושלים ,תשי״ד– ,1953עמ׳ .59
איתות המורס הומצא בשנת  .1836היו שיטות שונות למורס לועזי ובשנת  1865נקבע מורס בין־
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אירוע הכנסת הטלפרינטרים לשימוש המברקה צוין בהרחבה בעיתונות העברית:
״חידוש חשוב הוכנס היום לשימוש במשלוח מיברקים בעברית מירושלים לתל אביב:
׳טלפרינטר׳ עברי (מכשיר המדפיס אותיות במרחקים) .השימוש בטלפרינטר ,תחת
שיטת ה׳מורס׳ מבטיח יתר דייקנות ומהירות כפולה .בקרוב מקווים להכניס לשימוש
טלפרינטרים עבריים גם בקווים ירושלים – חיפה וחיפה – תל אביב .החידוש הומצא
על־ידי המהנדס משה ברמן ,סגן המהנדס הראשי של הדואר המרכזי (בוגר הגימנסיה
העברית בירושלים) והמכונאי יוסף מדג׳יר ,יהודי מבולגריה ,שהתמסרו במיוחד
להתקנת הטלפרינטר המדפיס אותיות למען יוכל להדפיס באותיות עבריות .במיוחד
נתקלו בקשיים של כיוון המהירות של סרט ההדפסה .מאמצים דומים בהצלחה
פחותה מזו נעשו בסודאן לסידור הדפסה בערבית .הפתרון שנמצא הוא – ׳הפיכת
האותיות על ראשן׳ .שיטה זו מקשה כמובן על עבודת האיש המשדר ומאיטה את
העבודה .על בסיס השיפורים שהושגו נעשים עתה נסיונות של התקנת מכשיר לשידור
מברקים בערבית .במסיבת עתונאים היום הודגמה עבודת המכונה החדשה .מנהל
הדואר מר וובסטר ציין את התמסרותם של המהנדס הראשי מר מקאי ושל מ .ברמן
וי .מדג׳יר שהמציאו את החידושים .כל העבודה הטכנית בוצעה בהדרכתם בבתי־
המלאכה של הדואר בירושלים .כיום עוברים כ־ 250מיברקים בעברית בין ירושלים
ותל אביב ובקו זה יעבדו :מכונה אחת בירושלים ואחת בתל אביב .גם חברות
מסחריות גדולות ובאנקים יהיו מעוניינים בקשרי טלפרינטר עברי בין סניפיהם,
ומר וובסטר מקווה שעם גמר המלחמה יסופקו דרישות אלה .נתקבלה כבר הזמנה
של עיתון ׳הארץ׳ לטלפרינטר עברי ,לקשר בין הסניף בירושלים לבין המערכת בתל
אביב .הרחבת השיטה תאפשר גם מסירת חדשות ׳רויטרס׳ ישר למערכות בעברית.
לאומי אחיד .מהקמת הדואר המנדטורי עשו הטלגרפיסטים היהודים שימוש בלתי רשמי במורס
באותיות עבריות .היו אסכולות שונות של מורס עברי (כל האסכולות היו מבוססות על תעתיק
עברי של מורס לועזי ,חלק מהאותיות היו זהות בכל האסכולות ,והשוני ביניהם היה בשתים עשר
אותיות :׳ה׳ ,׳ו׳ ,׳ז׳ ,׳ח׳ ,׳ט׳ ,׳כ׳ ,׳ס׳ ,׳ע׳ ,׳צ׳ ,׳ק׳ ,׳ש׳' ,ת׳) .בשנת  1937קבע שירות הקשר של
ה״הגנה״ מורס עברי אחיד ,שהשתרש מאז כמורס העברי המקובל .במורס העברי אין אותיות
סופיות (׳ך׳ ,׳ם׳ ,׳ן׳ ,׳ף׳ ,׳ץ׳) .דניאל רוזן ,מיכאל נגל ,שבעים שנות חיל הקשר והתקשוב :מערכות
שיטות ואמצעים ,העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב ,מהדורה שנייה ,התשע״ט–,2018
(להלן :רוזן ונגל ,שבעים שנות קשר) ,עמ׳ .22
פקיד הדואר אשר פפרמן התחיל את הקריירה הטלגרפית כ״סיגנליסט״ בגדוד העברי במלחמת
העולם הראשונה והגיע להיות מנהל המברקה בתל אביב ולאחר קום המדינה מנהל הדואר
ברמת גן .הוא היה הלוחם המרכזי להכרה רשמית של הנהלת מחלקת הדואר והטלגרף במורס
עברי ,ומאבק עיקש במשך עשרים שנה זכה להצלחה בשנת 11 ,The Palestine Post .1945
פברואר  .1945אשר פפרמן ,לתולדות הטלגרף העברי ,דואר ,שנה ו׳ ,חוברת ד׳-ה׳-ו׳ ,אב-אלול
תשי״ד-תשרי תשי״ח ,יולי-אוגוסט-ספטמבר  ,1957עמ׳  .29-24אשר פפרמן הדריך את קורס
ה״טלגרפיסיטים״ הראשון במדינה היהודית ,שהחל בדצמבר  .1947פרוטוקול ועדת משנה ב׳ של
ועדת המצב 19 ,דצמבר  ,1947ארכיון המדינה ( isa-no-no-0007jirג.)110/26-
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פעולת המכונה פשוטה ,וכל היודע לכתוב במכונת כתיבה עברית יוכל לעבוד בטלפרינטר
העברי .את המיברק הראשון המכיל ברכה לכבוד החידוש שלח ג.ר .וובסטר מירושלים
127
לי .רוקח בתל אביב [ישראל רוקח ,ראש עיריית תל אביב].״

שירות טלפוניה
תשתית הטלגרף והטלפון בארץ ישראל התפתחה כמענה לצרכי הצבא הבריטי .היא
128
התבססה על רדיו־טלגרף וטורים עיליים ,שנפרסו בתחילה במקביל למסילות הרכבת,
ובהמשך – במקביל לדרכים אחרות .משנות השלושים נפרסו במספר צירים בין־
עירוניים מרכזיים כבלים תת־קרקעיים (בעיקר כבלים של  14זוג ,להפעלת ציוד נושא –
זוגות תילי נחושת עם בידוד נייר ומעטה עופרת) והחלה פריסת כבלים תת־קרקעיים
מרובי זוגות (אף הם זוגות תילי נחושת עם בידוד נייר ומעטה עופרת) לרשת מקומית
בערים הגדולות (חיפה ,יפו וירושלים).
עם תחילת המנדט הבריטי ״ירשה״ מחלקת הדואר והמברקה את מערכת הטלגרף
הצבאית הבריטית ,שנפרסה בחופזה ,לא הוקמה ברמה גבוהה ,ולא עמדה בפגעי
מזג האוויר בחודשי החורף ,ובשנים הראשונות עסקו במיסוד הצירים הבין־עירוניים
העיקריים.
הטורים העיליים של אז היו בשיטת  ,open Wireדהיינו :תילי נחושת בודדים חשופים,
מותקנים על מבדדים ,ולא כבל רב־זוגי תלוי ,כנהוג כיום 129.על תשתית זו הופעל ציוד
נושא טלגרפי וטלפוני עם מספר קטן של אפיקים .רשת זו ,שצירים מרכזיים בה היו
130
״ירושה״ מהממשל הצבאי ,הייתה רגישה לפגעי מזג האוויר ,ונזקקה לתחזוקה מתמדת.
בשנות המנדט הראשונות נדרש להחליף כמות גדולה של עמודי טלפון רקובים .בהמשך
נעשה מאמץ מתמיד להפעלת מעגלי ֶס ַפח (פנטום) ולצמצום ערב הדיבור ברשת זו.
בשנת  1938הופעלה לראשונה בארץ מערכת ציוד נושא שבעה אפיקים על ערוץ
132
רדיו תג״ם (תדר גבוה מאוד) 131.המערכת הראשונה הופעלה בין רמאללה ללוד.
127
128
129

130
131
132

על המשמר 26 ,במרץ .1945
( isa-Mandatoryorganizations-secretaryHiComm-000qdf8מפה.)6751/1-
ארכיון המדינה
תליית כבלים רבי־זוגות על טורים עיליים החלה להיות נפוצה רק בשלהי שנות השישים ,אז תלו
כבלי עופרת עם בידוד נייר .רק בשלהי שנות השבעים החלה תליית כבלים רבי־זוגות עם בידוד
פלסטי וכבל נושא .כבלים עיליים לא היו כבלים עם תיל נושא ,כמקובל כיום ,אלא תיל נושא עליו
תלו את הכבל בעזרת חבקים.
כך למשל :בפברואר  1920ובינואר  1921גרם מזג האוויר החורפי לפגיעות רבות בתקשורת הבין־
( isa-Mandatoryorganizations-MandatelandReg-000ivjfמ־
עירונית .ארכיון המדינה
.)4995/23
בעגת הימים ההםUltra short wave :
דו״ח .1938
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בשלהי מלחמת העולם השנייה הוכנסו לשימוש טלפרינטרים ,ועמם מערכות ציוד
נושא שאיפשרו הפעלת עורק טלפון ועורק טלפרינטר על אותו ערוץ ( speech plus
.)Duplex
מחסור עולמי בציוד טלגרפיה וטלפוניה היה חסם מהותי בקצב הפיתוח של
שירותים אלה .מאמץ רב הושקע בפיתוח הרשת הבין־עירונית ,שנמצא שהעומס עליה
היה גבוה מהמקובל במושבות בריטיות אחרות.
הותקנו טלפונים ציבוריים בבתי דואר ובתחנות משטרה .בשנת  1930החלה התקנה
של טלפונים ציבוריים מופעלים במטבעות ( 133.)Coin collecting boxesובשנת 1937
החלה התקנת תאי טלפון ציבוריים ( 17 .)Telephone Kioskראשונים הותקנו בשנת
 ,1937ובשנת  1938היו כבר  47תאי טלפון ציבוריים 134.תעריף שיחה מקומית בטלפון
ציבורי היה  10מיל.
הטלפון עורר עניין .כך נכתב בעיתון ״דאר היום״ ב־ 14באוקטובר  :1920״השחרחוק
בארצנו – השח־רחוק הולך ומתפתח בארצנו .בחיפה כבר השיג רוב מוסדות הציבור
ובתי המסחר את השחרחוק .גם ביפו התחילו השבוע לקבוע את המכונות .בקרוב
תהיה כל ארצנו מחוברת בשחרחוק.״

שירות הטלפון באמצעות רכזות ידניות סבל מאוד מאיכות שירות ירודה ,כפי שניתן
להיווכח מכתבה בעיתון "דואר היום" ב־ 5בספטמבר  ,1922מאת ״כתבנו המיוחד
מצפת״ :״ישנן עובדות מוכיחות שאלה שיש להם מכונות השח־רחוק בבית או בחנות
וזקוקים לדבר בשח־רחוק סובלים הרבה .שעות שלמות עליהם לבלות על יד מכונת
השח־רחוק ,עד שזוכים :א) לקבלת תשובה ממרכז השח־רחוק המקומי ,ב) לקבל
את המספר המבוקש ,או יותר נכון לא לקבל .הרבה תלונות הוגשו כבר נגד זה ,ואין
עדין שום תוצאות .לפי הנשמע החליטו הסוחרים בעלי המכונות הפרטיות לבטל
את השימוש בשח־רחוק ולהשיב את המכונות לדאר .הרבה סוחרים נמנעים כבר
מלהשתמש בזה וישנו הפסד גדול לשח־רחוק עי״ז [על ידי זה].״

בשנת  1920נעשו שיחות מקומיות במחיר קבוע של  10לירות מצריות לחודש
למכשיר טלפון .שיחות חוץ חויבו לפי יחידות זמן של שלוש דקות ותעריף שנקבע
לפי המרחק בין הערים ביניהן בוצעה השיחה 135.בשנת  1930בוצע שינוי תעריפים,
והשיחות המקומיות הבלתי מוגבלות הוחלפו בהקצבה של  2,000שיחות במחיר  4מיל
לשיחה 136.בשנת  1934בוצע שינוי תעריפים נוסף ,במטרה להגביל את הגידול בתנועה
הטלפונית ,ובחיפה ובתל אביב הוקמו מערכות מנייה ,התעריף החודשי לקו טלפון
133
134
135
136

דו״ח  ,1930עמ׳ .180
דו״ח .1938
דו״ח  ,1921-1920עמ׳ .104
דו״ח  ,1930עמ׳ .180
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הוגדל ,אך כלל  2,000שיחות חינם .מחיר שיחה נוספת היה  3מילים (ואכן :התנועה
היומית הממוצעת לקו טלפון בתל אביב ירדה מ־ 34.2ל־ 11.5דקות ,ובחיפה מ־24.5
137
ל־ 17.2דקות).
רכזות ידניות בערים הגדולות נתנו שירות  24שעות ביממה ,משך כל ימי השנה .לא
כן בערי השדה ,שם ניתן שירות ברכזות הידניות רק משך  12שעות ביממה ,וביישובים
הקטנים ,שם ניתן שירות רק משך חמש שעות ביממה .בערי השדה וביישובים
היהודיים לא ניתן שירות ביום השבת.
בשנת  1923הותקנה בירושלים רכזת ידנית בקיבולת  500מנויים ,עם יכולת הרחבה
עד  1,000מנויים ,ומחלקת הדואר והמברקה לקחה על עצמה את משימת הפיתוח
והתחזוקה של מערכת התקשורת הצבאית הנייחת הבריטית ,טלגרפיה וטלפוניה,
ברחבי הארץ 138.בשנת  1924הופעלו כמעט על כל הקווים הבין־עירוניים מערכות
משולבות של טלפון וטלגרף ,והונהג שירות שיחות חוץ דחופות (Urgent trunk
 ,)call serviceבתעריף כפול מזה של שיחות רגילות 139.בשנת  1926הורחבה כמות
העורקים ברשת הבין־עירונית ,ולרכזות הטלפון הבין־עירוניות בערים הגדולות חוברו
עורקים ישירים למצרים ,שירות שהיה פופולרי בקרב אנשי העסקים 140.בשנת 1927
נפתחה רכזת טלפון ידנית חדשה בחיפה ,שהחליפה את הרכזת המיושנת שפעלה עד
אז 141.בשנת  1931הותקנה ביפו רכזת ידנית חדשה עם סוללה מרכזית ( )CBעם 900
142
מנויים ויכולת הרחבה עד  2,000מנויים.
בשנת  1932הותקנה מרכזיה אוטומטית כפרית ראשונה בקיבולת  35קו בעין חרוד,
בטכנולוגיה של סטרוג׳ר ,והונהג ״שירות לילה״ ברכזת חדרה (רכזת בקיבולת של 25
קו .לאחר שעות העבודה ,כשהרכזת לא הייתה מאויישת ,מנוי טלפון בחדרה קושר
143
אוטומטית למרכזן ברכזת חיפה).
בשנת  1934הוקמו רכזות טלפון בהרצליה ,כנרת ,נתניה ,פרדס חנה ,רעננה ,רמת גן
ותל מונד .מרכז התמסורת הארצי הועתק מצריף בלתי מתאים ברציפי תחנת הרכבת
בלוד למבנה רכזת רמלה 144.מרכז תמסורת זה היה מרכז התמסורת המרכזי בארץ עד
תום שלטון המנדט (בתחילת שנת  1948הועתק מרכז התמסורת לתל אביב) .בשנת
145
 1935הוקמה רכזת טלפון בכרכור.
137
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דו״ח  ,1934עמ׳ .207
דו״ח  ,1923עמ׳ .34
דו״ח  ,1924עמ׳ .39
דו״ח  ,1926עמ׳ .40
דו״ח  ,1927עמ׳ .47
דו״ח  ,1931עמ׳ .151
דו״ח  ,1932עמ׳ .174
דו״ח  ,1934עמ׳ .208
דו״ח  ,1935עמ׳ .239
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המאורעות של שנת  1936עיכבו את השלמת בנית בנין הדואר המרכזי בירושלים,
ולכן הותקנה רכזת ידנית זמנית ל־ 2,400מנויים (תוספת של  468קו מעל קיבולת
הרכזת הישנה) .המאורעות גרמו גם לעיכוב בבניית בנין המרכזיה בתל אביב (שהיה
מיועד להעביר מנויים מרכזת יפו ,להורדת העומס מרכזת זו ,ולהוסיף מנויים חדשים).
בשנת  1936הוקמו מרכזיות חדשות :נפתחו מרכזיות אוטומטיות של  100קו ברמת
גן ובמפרץ חיפה ,והחלה התקנת מרכזיות אוטומטיות בפתח תקוה וברחובות .הוקמו
רכזות ידניות בגדרה ,כפר ויתקין וביריד המזרח .רכזת ראשון לציון עברה לפעול שבעה
ימים בשבוע (כולל בשבת) .שנת  1936אופיינה בפיתוח רחב היקף של הרשת .היקף
רשת כבלים התת־קרקעיים כמעט הוכפל ,וגדל מ־ 30ל־ 56ק״מ .אורך העניבות הכולל
146
( )total single wire lengthהוכפל מ־ 13,403ל־ 27,974ק״מ.
מרכזית הטלפון הציבורית האוטומטית העירונית הראשונה בארץ ,מדגם Pre-2000
תוצרת חברת (  General electric Company (GeCהבריטית ,על בסיס בוררים אלקטרו־
מכניים בטכנולוגיה של סטרוג׳ר ,נמסרה למחלקת הדואר והמברקה בטקס שנערך
147
ירושלים ב־ 17ביוני .1938
המרכזייה תמכה ב־ 2,500מנויים עם אפשרות הרחבה ל־ 5,000מנויים .המפרט דרש
עבודה תקינה בקווי מנוי עם התנגדות עניבה של  750אום (והיו מנויים מחוברים בקווים
שאורכם  14ק״מ) ותוכננה לתמוך בתנועה של  16שיחות ביממה למנוי 1.8 ,שיחות
למנוי בשעת עומס ,כאשר  8%מהשיחות יהיו שיחות חוץ .משכי השיחה החזויים היו
 2.75דקות לשיחה מקומית 3.5 ,דקות לשיחת חוץ .זו הייתה זו הייתה הפעם הראשונה
שהותקנה בארץ מרכזת אוטומטית ,ומחלקת הדואר והמברקה ,שהידע המקצועי שלה
בתחום זה היה דל ,שכרה את שירותיה של חברת הנדסה בריטיתPreece Cardew & ,
148
 ,Riderכדי שתפקח מטעמה על התכנון ,הייצור ,ההתקנה וההפעלה של המרכזת.
לראשונה הופעלו בארץ מספרי טלפון מקוצרים – 0 :מרכזיה – 17 ,מברקה– 18 ,
תלונות – 19 ,בירור שיחות חוץ.
המרכזייה האוטומטית בירושלים נרכשה בתהליך של מכרז בו זכתה חברת GeC
מתוך חמשת היצרנים הבריטיים שייצרו מרכזיות באותה עת 149.בשנת  1936אישר
״סוכן הכתר למושבות״ (  )Crown agent for the Coloniesבלונדון את בקשת המזכיר
הראשי של ממשלת המנדט בירושלים ,בהמשך לפניית המהנדס הראשי בראשר ,לרכוש
 146דו״ח  ,1936עמ׳ .273-270
 147הטקס התקיים במלון המלך דוד הסמוך .המבנה ובית הדואר המפואר נחנכו בידי הנציב העליון,
ֶסר הרולד מקמייקל ,ב־ 17ביוני .1938
Tna Co /733/414/4 148
 149החברות היו,siemens edison swan ltd. ,automatic Telephone & electric Co. ltd. :
Telephone Manufacturing Co. ltd. ,ericsson Telephones ltd.
ו־ The General electric Co. ltd.
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את המרכזיות האוטומטיות הנוספות בתל אביב ובחיפה ללא מכרז ,תמורת הנחה של
 5%על מחירי מרכזת ירושלים .הגורם המרכזי לכך הייתה חשיבות הסטנדרטיזציה של
המרכזיות האוטומטיות בארץ ,שהביאה ליתרונות באחידות בהדרכת עובדים ובחלקי
חילוף .זה כנראה המקרה הראשון של מה שמכונה בעגת ימינו ״אישור ספק יחיד״
בתקשורת בארץ ,שהיה אז הרבה יותר מורכב מאשר קבלת אישור דומה במערכות
150
ממשלתיות ישראליות בימינו.
בשנת  1938הבשילו מאמצים שהחלו מספר שנים קודם לכן :הרכזות הידניות
בירושלים ובתל אביב הוחלפו במרכזות אוטומטיות – בפברואר  1938הוכנסה לשימוש
בתל אביב מרכזיה של  2,500קו ,והחל תכנון הרחבה ב־ 1,000קו נוספים .ביוני הופעלה
בירושלים מרכזיה של  3,500קו ,עם ״מרכזת לוויין״ של  60קו בבית לחם ,ויחד
עמה הופעלה בירושלים רכזת בין־עירונית חדשה ,ששידרה לראשונה צליל איתות
( )pip-pip tone signalלמשוחחים בשיחות בין־עירוניות 12 ,שניות לפני תום כל
תקופת מניה (שלוש דקות שיחה) 151.כן הופעלו מרכזיות אוטומטיות בג׳נין ,ראשון
לציון ונס ציונה .ציוד נושא ארבעה אפיקים בצירים הראשיים ירושלים–חיפה,
ירושלים–יפו ויפו – חיפה הוחלף לציוד נושא שישה אפיקים .נמשכה הנחת צנרת
רב־קנית תת־קרקעית והנחת כבלים ברשת המקומית בירושלים ,חיפה ,יפו ותל אביב.
יחד עם זאת ,המאורעות פגעו ברשת 300 :ק״מ של רשת בין־עירונית נחבלו וננטשו
מחוסר יכולת לתחזקם; הטורים העיליים מירושלים לעמאן ולאורך מסילת הרכבת
מלוד לירושלים נחבלו ותוקנו; פורעים שרפו את המרכזיות האוטומטיות בבית לחם
וביריחו ואת הרכזות הידניות בחברון ובבאר שבע; 152נסגרו זמנית מרכזיות טלפון
אוטומטיות בבית לחם וביריחו ורכזות טלפון ידניות בחברון ,חאן יונס ולוד; הציוד
מרכזות ביסאן (בית שאן) ,אל מיג׳דל ,קלקיליה ורמאללה פורק זמנית ,כדי לסכל
153
פגיעה בו.
150
151
152

153

ארכיון המדינה
(מ־.)354/21
שירות זה הופעל לראשונה בבריטניה ב־ 15באוגוסט .1936
בליל  21בספטמבר  1938פרצו אנשים מזויינים לחדר המרכזת האוטומטית בבית לחם והעלו אותה
באש .נגרם נזק של  2,200לירה שטרלינג לציוד ו־ 100לירות שטרלינג למבנה .המרכזת ,שהותקנה
בידי חברת  ,)General electric Corporation ( GeCהייתה בתקופה של שישה חודשי אחריות
היצרן ,לאחר הפעלתה ,וטרם נמסרה למחלקת הדואר והמברקה .המרכזת בוטחה בחברת לוידס בידי
חברת  .GeCחברת הביטוח סירבה לשאת בנזק ,בטענה שהנזק נגרם עקב אירועי התקוממות או מרד
( ,)insurrection or rebellionשלא כוסו בפוליסת הביטוח .ממשלת פלשתינה טענה שהארוע היה
רק אי־סדר ציבורי ( ,)Civil disorderאך לא עמדה בפני דרישה תקיפה של חברת הביטוח לספק
לה עובדות ולא חוות דעת ,ובפני הודעה שפורסמה בידי משרד ההגנה בלונדון ב־ 10בינואר ,1939
בדבר קיומו של מרד מזויין ( )armed rebellionבפלשתינה(א״י) .בסופו של דבר הגיעה חברת ,GeC
שנדרשה לשאת בנזק ,להסדר עם מחלקת הדואר והמברקהTna Co /733/414/4 .
דו״ח .1938
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בשלהי שנת  1939הוכפל מספר הקווים בצירי התמסורת העיקריים מירושלים ליפו
ומחיפה ליפו מ־ 12ל־ 24אפיקים ,והטור העילי מחיפה ליפו הועתק לכביש החדש
שנבנה באותה עת (כביש החוף של היום).
כניסת איטליה למלחמה ביוני  1940גרמה לחסימת השייט בים התיכון ,והיה קושי
רב להעביר ארצה את הציוד להקמת מרכזת הטלפונים האוטומטית בחיפה .הובלת
הציוד ארצה הושלמה רק בדצמבר  ,1940אך אז התברר כי ציוד מיזוג האוויר לא הגיע.
ציוד זה הגיע ארצה רק בשלהי יוני  1941ואז התייצב בחיפה מהנדס ההתקנה של ,GEC
והחל לעבוד .כדי לענות על הביקוש לטלפונים בחיפה הורחבה הרכזת הידנית בחיפה
בשתי עמדות שהועברו מיפו .המרכזיה האוטומטית בחיפה (מרכזת בורג׳) הופעלה
ב־ 17ביולי  ,1942בשעה  ,1900והמנויים הועברו מהרכזת הידנית למרכזיה
האוטומטית .לשם כך היה צורך להחליף את כל מספרי המנויים שהיו מתחת ל־2000
154
ולהחליף מספרים למספר מנויים שמספרם היה מעל .2000
בשנת  1941הוחלפה הרכזת הידנית במחנה סרפנד ,הותקנה רכזת ידנית בנהריה
155
ונסגרה המרכזת האוטומטית בשדה התעופה לוד.
156
בשנת  1942הופעל לראשונה שעון דובר ,במספר ׳.'15
בשנת  1944חודשו ושודרגו רכזות ידניות בנתניה ,קלקיליה ,ראש פינה ,מיג׳דל,
חאן יונס ,באר שבע ,ביסאן (בית שאן) ,נהריה ,צמח ומטולה ,והורחבו הרכזות הידניות
בעזה ,שכם ,חדרה ,טול כרם ,עכו וצפת .הרכזת הידנית בחברון הוחלפה במרכזיה
אוטומטית .נתניה ,נצרת ,מטולה ,ראש פינה וצפת שודרגו ממערכת מגנטו למערכת
157
סוללה מרכזית.
בשנת  1945הורחבו מרכזיות אוטומטיות ( 200קו בירושלים 200 ,קו בחיפה600 ,
קו בתל אביב) והוחלפה רכזת הטלפון ברמלה ,שם גם הותקן ציוד נושא חדש ,רכזת
לוד הוסבה מרכזת ידנית למרכזת אוטומטית ,וחודש שירות טלפון בין־לאומי למצרים,
עיראק ,לבנון וסוריה .התקנת ציוד נושא חד אפיקי ותלת אפיקי איפשר הוספת 45
158
אפיקים חדשים למערכת התמסורת הבין־עירונית.
בשנת  1947הופעלה רכזת ידנית חדשה בקיבולת  300קו ורכזת בין־עירונית
בטבריה; הותקנו רכזות עירוניות חצי אוטומטיות בענבתה ,בית דגן ,כפר יונה ושבי
ציון ,ורכזת ידנית בכפר חסידים; רכזת מיג׳דל עברה למבנה חדש; רכזת ידנית חדשה
בשכם ,עם תשע עמדות מרכזן (ארבע עמדות לשיחות מקומיות וחמש עמדות לשיחות
 154ארכיון המדינה
(מ־.)354/21
Tna Co 733/457/18 155
 156שירות זה הופעל לראשונה בבריטניה בשנת .1936
 157דו״ח .1944
 158דו״ח .1945
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הגיע ארצה ציוד שנועד להרחיב

בין־עירוניות) הייתה בשלבי התקנה מתקדמים;
מספר מרכזיות אוטומטיות.
בשלהי שנת  1947פעלו בארץ  36מרכזיות ידניות 20 ,אוטומטיות ו־ 6חצי
אוטומטיות 160.משנת  1938הושקע מאמץ ניכר בהסבת רשת הטלפוניה מרשת ידנית
לרשת אוטומטית ,בחיוג מקומי ישיר ,והמאמץ נשא פרי :בשלהי שנת 78% ,1947
ממנויי הטלפון בארץ היו מחוברים למרכזיות אוטומטיות ( 71%מהמנויים היו בשלוש
מרכזיות אוטומטיות גדולות ,אחת בכל אחת משלוש הערים הגדולות :חיפה ,ירושלים
ותל אביב).
עקב מחסור עולמי בציוד לאחר מלחמת העולם (בעיקר מחסור בכבלים) ,לא בוצעו
עבודות פיתוח משמעותיות ברשת המקומית בשנים  1946 ,1945ו־ .1947המערכת
הבין־עירונית הורחבה בעזרת רכש מערכות ציוד נושא שלושה אפיקים שנרכשו
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מעודפי הצבא.
חויית השימוש בטלפון באותה תקופה הייתה שונה מאשר היום ,כשטלפון נייד
נמצא בכל כיס .מיטיב לתאר זאת הסופר עמוס עוז ,בספרו האוטוביוגרפי ״סיפור
על אהבה וחושך״ ,בקטע על חווית השימוש בטלפון בילדותו בשכונת כרם אברהם
בירושלים ,בשנות הארבעים :״במשך שנים היה לנו סידור קבוע של קשר טלפוני עם
המשפחה בתל אביב .אחת לשלושה־ארבעה חודשים היינו מתקשרים אליהם בטלפון,
אף־על־פי שטלפון לא היה לנו ולא היה להם .דבר ראשון ,היינו שולחים מכתב לדודה
חיה ולדוד צבי ובו כתבנו שבתשעה־עשר לחודש ,זה יוצא יום רביעי ,בימי רביעי צבי
מסיים כבר בשלוש את עבודתו בקופת חולים ,ובכן בשעה חמש אנחנו נטלפן מבית־
המרקחת שלנו לבית־המרקחת שלכם .המכתב היה נשלח זמן רב מראש ,והיינו
מחכים לתשובה .במכתב התשובה הבטיחו לנו הדודה חיה והדוד צבי שביום רביעי,
התשעה־עשר ,בהחלט מתאים להם והם כמובן יחכו בבית־המרקחת קצת לפני חמש,
ושלא נדאג אם יוצא לנו להתקשר קצת אחרי חמש ,הם בהחלט לא יברחו.
אני לא זוכר אם היינו לובשים בגדים טובים לכבוד ההליכה לבית־המרקחת,
לכבוד הטלפון לתל אביב ,אבל לא אתפלא אם התלבשנו .זה היה מבצע חגיגי .כבר
ביום ראשון אבי היה אומר לאמי :פניָה ,את זוכרת שהשבוע הוא השבוע של השיחה
לתל אביב? ביום שני אמי היתה אומרת :אריה ,אל תחזור מאוחר מחרתיים ,שלא
יהיה פנצ׳ר .וביום שלישי שניהם היו אומרים לי ,עמוס ,רק שלא תסדר לנו שום
הפתעה ,אתה שומע ,רק שלא תהיה לנו חולה ,אתה שומע ,ושלא תתקרר ושלא תיפול
 159הרכזת יוצרה בבתי המלאכה של המחלקה בירושלים ,מרכיבים של רכזות ישנות שהושמשו לצורך
זה.
 160דו״ח .1947
 161דו״ח .1947
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עד מחר אחרי הצהריים .ובערב האחרון היו אומרים לי :שתלך מוקדם לישון ,שיהיה
לך כוח מחר בטלפון ,אני לא רוצה שהם ישמעו אותך שם כאילו שלא אכלת.
כך היו בונים את ההתרגשות .אנחנו גרנו ברחוב עמוס ,ובית־המרקחת היה במרחק
חמש דקות הליכה ,ברחוב צפניה ,אבל כבר בשלוש היה אבא אומר:
׳את אל תתחילי שום דבר חדש עכשיו ,שלא תהיי בלחץ זמן.׳
׳אני בסדר גמור ,אבל אתה ,עם הספרים שלך ,שלא תשכח לגמרי.׳
׳אני? אשכח? הלוא אני מסתכל בשעון כל כמה רגעים .ועמוס יזכיר לי.׳
הנה ,אני רק בן חמש או שש ,וכבר מוטלת עלי אחריות היסטורית .שעון יד לא
היה לי ולא יכול היה להיות לי ,ולכן הייתי רץ כל רגע למטבח לראות מה אומר
המתקתק ,וכמו משגר חללית הייתי מכריז :עוד עשרים וחמש דקות ,עוד עשרים ,עוד
חמש־עשרה ,עוד עשר וחצי דקות – וכשהייתי אומר עוד עשר וחצי דקות היינו קמים,
נועלים היטב את הבית ויוצאים שלושתנו לדרך ,שמאלה עד המכולת של אדון אוסטר,
ימינה לרחוב זכריה ,שמאלה לרחוב מלאכי ,ימינה לצפניה ,ומייד היינו נכנסים לבית־
המרקחת ואומרים:
׳שלום וברכה אדון היינמן ,מה שלומך? אנחנו באנו לטלפן.׳
הוא ידע ,כמובן ,שביום רביעי אנחנו נבוא לטלפן לקרובים בתל אביב ,וגם ידע
ושלחיה היה תפקיד רציני במועצת הפועלות ,ושיגאל
ַ
שצבי עובד בקופת חולים,
מישה קולודני,
יגדל ויהיה ספורטאי ,ושהם חברים טובים של גולדה מאירסון ושל ָ
שנקרא כאן משה קול ,אבל בכל זאת הזכרנו לו״ ׳אנחנו באנו כדי להתקשר לקרובים
שלנו בתל אביב.׳ אדון היינמן היה אומר :׳כן .כמובן .תשבו בבקשה.׳ והיה מספר לנו
את בדיחת הטלפון הקבועה שלו :פעם אחת ,בקונגרס הציוני בציריך ,בקעו פתאום
שאגות נוראות מתוך איזה חדר צדדי .שאל ברל לוקר את הרצפלד מה פשר הצעקות,
והרצפלד השיב לו שזה החבר רובשוב מדבר עכשיו עם בן־גוריון בירושלים .מדבר עם
ירושלים ,השתומם ברל לוקר ,אז מדוע הוא לא משתמש בטלפון?
אבא היה אומר :׳עכשיו אני אחייג.׳ ואמא :׳זה עוד מוקדם ,אריה .זה עדיין כמה
רגעים לפני הזמן.׳ והוא היה אומר :׳כן ,אבל עד שמקבלים קשר׳ (לא היה אז חיוג
ישיר) .ואמא :׳אבל מה יהיה אם במקרה נקבל קשר תכף ומיד ,והם עדיין לא יהיו
שם.׳ אבא היה עונה :׳במקרה כזה אנחנו פשוט ננסה עוד פעם.׳ ואמא :׳לא ,הם
ידאגו ,הם יחשבו שהפסידו אותנו.׳
בעוד הם מתווכחים כבר היתה השעה כמעט חמש .אבא היה מרים את השפופרת,
בעמידה ולא בישיבה ,והיה אומר למרכזנית :׳שלום לך גבירתי ,אני אבקש תל אביב
ספרות) .לפעמים קרה שהמרכזנית
( 648או משהו דומה .חיינו אז בעולם של שלוש ָ
היתה אומרת :׳בבקשה לחכות אדוני ,עוד כמה רגעים ,עכשיו מנהל הדואר מדבר.׳
או אדון סיטון .או אדון נשאשיבי .ואנחנו היינו נלחצים קצת ,כי מה יהיה? מה יחשבו
עלינו שם?
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יכולתי ממש לראות את החוט היחיד הזה ,המקשר את ירושלים עם תל אביב
ודרכה – עם כל העולם ,והקו הזה היה תפוס ,וכל זמן שהוא תפוס – אנחנו מנותקים
מן העולם .החוט הזה מתפתל בשממה ,בטרשים ,מתפתל בין הרים ובין גבעות ,ואני
חשבתי שזה נס גדול .ורעדתי :מה יהי אם בלילה תבואנה חיות רעות ותאכלנה את
החוט? או ערבים רעים יחתכו אותו? או ייכנס בו גשם? תהיה דליקת קוצים? מי יודע.
מתפתל לו שם חוט דק כשה ,פגיע ,בלי שמירה ,נקלה בשמש ,מי יודע .הייתי מתמלא
הרגשת תודה לאנשים שמתחו את החוט הזה ,אמיצי הלב ,זריזי הכפיים ,הרי זה לא
כל־כך פשוט ,למתוח חוט מירושלים עד תל אביב ,מתוך ניסיון ידעתי כמה קשה היה
להם :פעם מתחנו חוט מהחדר שלי לחדר של אליהו פרידמן ,בסך הכל מרחק שני
שּפגַט ,ענין שלם ,עצים בדרך ,שכנים ,מחסן ,גדר ,מדרגות ,שיחים.
בתים וחצר ,חוט ַ
אחרי שהמתין קצת ,היה אבא משער כי מנהל הדואר או אדון נשאשיבי סיימו את
שיחתם ,והיה מרים שוב את השפופרת ואומר למרכזנית :׳סליחה ,גבירתי ,כמדומני
שביקשתי לדבר עם תל אביב .648׳ היא היתה אומרת :׳רשמתי לפני ,אדוני .בבקשה
להמתין׳ (או :׳בבקשה להזדיין בסבלנות׳) .אבא היה אומר :׳אני ממתין ,גבירתי ,כמובן
שאני ממתין ,אבל אנשים ממתינים גם בקצה השני.׳ בכך היה רומז לה בנימוס שאכן
אנחנו אנשים תרבותיים אבל חש גבול גם להתאפקות ולהבלגה שלנו .אנחנו אמנם
אנשים מחונכים היטב ,אבל לא פראיירים; לא צאן לטבח .העניין הזה ,שיהודים – כל
אחד יכול להתעלל בהם ולעשות בהם ככל העולה על רוחו – העניין הזה נגמר אחת
ולתמיד.
ואז פתאון הטלפון היה מצלצל שם בבית־המרקחת ,וזה תמיד היה צליל מרעיש
לב ,מצמרר גב ,רגע מאגי ,והשיחה היתה נשמעת בערך כך:
׳הלו צבי?׳
׳מדבר.׳
׳זה אריה .מירושלים.׳
׳כן אריה ,שלום ,כאן צבי ,מה שלומכם?׳
׳אצלנו הכול בסדר .אנחנו מדברים אליכם מבית־המרחקת.׳
׳גם אנחנו .מה חדש?׳
׳אין חדש .איך אצלכם צבי? מה אתה מספר?׳
׳הכול בסדר .אין שום דבר מיוחד .חיים.׳
׳אם אין חדש ,זה טוב .גם אצלנו אין חדשות .אנחנו בסדר גמור .ומה אצלכם?׳
׳גם כן.׳
׳יפה מאוד .עגשיו פניָה תדבר אתכם.׳ושוב אותו הדבר :מה נשמע? מה חדש?
ואחר־כך :׳עכשיו גם עמוס ידבר כמה מילים.׳
וזאת היתה כל השיחה .מה נשמע? טוב .נו ,אם כך אנחנו בקרוב שוב נדבר.
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טוב לשמוע אתכם .טוב לשמוע גם אתכם .אנחנו נשלח מכתב ונקבע לנו זמן
לפעם הבאה .נדבר .כן .בהחלט נדבר .בקרוב .להתראות .ותשמור על עצמכם.
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כל טוב .גם לכם.״

בשנת  1934התברר כי מחלקת הדואר והמברקה לא חזתה כראוי את הצמיחה המהירה
בביקוש לשירות הטלפון ,ונוצרה בעיה של ״תור ממתינים״ לקווי טלפון .למרות
שנמצאו תקציבים מיוחדים להגדלת ההשקעות בתשתית ,יכולת התעשייה לספק
ציוד וקצב ביצוע הבינוי הנדרש ועבודות התשתית בידי מחלקת הדואר והמברקה
פיגרו אחרי הדרישות 163.משנת  1936נדרשה המחלקה להתקין מאות רבות של קווי
טלפון לכוחות הביטחון ,בעדיפות על אזרחים (בשנת  1936בלבד הותקנו  500קווי
טלפון לכוחות הביטחון ,כ־ 25%מכלל התקנות הטלפונים בארץ) ,ותור הממתינים
ירד מ־ 1,461בקשות בתחילת שנת  1936ל־ 1,144בקשות בסוף השנה 164,ולמספר
נמוך מ־ 1,000בשנת  ,1938עת נפתחו מרכזיות טלפון אוטומטיות חדשות בתל אביב
ובירושלים 165,והבעיה נפתרה.
משנת  1939חזר תור הממתינים לשירות הטלפון לצמוח 166,ומתום מלחמת העולם
השנייה בשנת  1945חלה גאות מהותית בביקוש לשירותי טלפון .מחסור בציוד טלפוני
בעולם בתקופת מלחמת העולם ולאחריה הקשה על מימוש תכניות הפיתוח גם כשהיה
תקציב 167.המאורעות הביטחוניים בארץ לאחר מלחמת העולם והבירוקרטיה של
הממשל הבריטי בפלשתינה ,שהגבילה את חופש הפעולה של הנהלת המחלקה והיצרה
את צעדיה ,לא הועילו 168.ביוני  1945מנה תור הממתינים להתקנת טלפון 4,663
בקשות ,מהן  1,569בתל אביב 853 ,בחיפה 775 ,בירושלים 542 ,ביפו 154 ,בעזה140 ,
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ברמת גן ו־ 105בשכם 169.בשלהי שנת  1947עמד תור הממתינים על  14,000בקשות.
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עמוס עוז ,סיפור על אהבה וחושך ,כתר הוצאה לאור ,2002 ,עמ׳ .14-11
דו״ח  ,1934עמ׳ .207
דו״ח  ,1936עמ׳ .270
השפל בתור הממתינים היה בספטמבר .1938
דו״ח שנתי של מחלקת הדואר והמברקה לשנת  5 ,The Palestine Post ,1939מאי .1939
זמני אספקה לציוד היו  18חודש מהזמנה .ארכיון המדינה isa-Mandatoryorganizations-
( secretaryFinance-000i1cgמ־.)149/36
להמחשה :התכתבות ענפה משלהי שנת  1947בין מזכיר הכספים באמצעות המזכיר הראשי
בירושלים ,לבין מחלקת הדואר ,הטלפון והטלגרף ,בנושא רכש  20,000גלילי נייר טואלט ממשרד
הדואר הבריטי ,במחיר יקר יותר מרכישת נייר טואלט מקומי .הסבר מנהל המחלקה כי איכות נייר
הטואלט המקומי לא מספקת ,לא התקבל ,והוא נדרש לבטל את ההזמנה ,אלא שהמשלוח כבר
הגיע ארצה ....ארכיון המדינה isa-Mandatoryorganizations-secretaryFinance-0010gjh
(מ־.)178/33
ארכיון המדינה ( Isa-Mandatoryorganizations-secretaryFinance-000i1cgמ־.)144/41
דו״ח .1947
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תור הממתינים לשירות טלפון ,שרובו היה ביישוב היהודי בערים הגדולות ,פגע
בהתפתחות המשק וברווחת הציבור ,ועורר התמרמרות רבה בציבור .באוגוסט 1947
הכינה מחלקת הדואר והמברקה תכנית לחיסול תור הממתינים לטלפון עד שנת 1951
על ידי התקנת  32,500קווי טלפון חדשים ,כפול מכמות קווי הטלפון הפעילים באותה
עת ,בהשקעה של  3.249מיליון לירות .החלטת החלוקה וסיום שלטון המנדט עצרו
171
ביצוע תכנית זו.

מברקה וטלפוניה בין־לאומיים
פלשתינה(א״י) תפסה מקום מרכזי וחשוב במערכת התקשורת הבריטית במזרח התיכון
עקב מיקומה הגיאוגרפי ,נמל חיפה והרמה הגבוהה (יחסית) של שירותי מחלקת
הדואר והמברקה .התקשורת (דואר ,מברקה טלפוניה) בין לבנון ,סוריה ,עיראק ועבר
הירדן למרכז התקשורת הבריטי במצרים עברה דרך פלשתינה(א״י).
עם כיבוש הארץ בידי הבריטים התבסס קשר הטלגרפיה הבין־לאומי על טור עילי
לאורך מסילת הברזל בין רפיח לקנטרה (שנודע בשם  .)sinai telegraph routeהטור
הוקם בידי הצבא הבריטי במהלך מלחמת העולם הראשונה ,בשטח מצרים ,ואחרי
המלחמה נשאר בבעלות ממשלת בריטניה ותוחזק בידי מחלקת הדואר והמברקה של
172
פלשתינה(א״י).
בשנת  1920נעשה קשר טלגרף בין־לאומי באמצעות ביירות וקהיר .קשר רדיו
לספינות בים נעשה דרך מצרים.

 171ארכיון המדינה ( isa-Mandatoryorganizations-secretaryFinance-0010gkgמ־ .)181/21תכנית
זו כללה גם הנחת כבלים קואקסיאליים בצירים ראשיים (תל אביב–חיפה ,תל אביב–ירושלים,
ירושלים–חיפה) .מדינת ישראל הניחה כבלים קואקסיאליים ראשונים רק בשנת  .1969מדינת
ישראל הצליחה להשלים התקנת  32,000קווי טלפון חדשים ,בנוסף ל־ 11,500הקווים שהיא
״ירשה״ משלטון המנדט ,רק בשנת  .1958משרד התקשורת ,שנתון סטטיסטי  ,1981/82ירושלים,
נובמבר  ,1982לוח ( 49להלן :שנתון .)1981/1982
 172בשנים הראשונות לשלטון המנדט הבריטי התחלקו עלויות התחזוקה בין חיל האוויר הבריטי,
מחלקת הדואר והמברקה של פלשתינה(א״י) ,הרכבת וממשלת מצרים (שנהנתה מהכנסות
בגין כל מברק ושיחת טלפון בין־לאומית שעברו דרך מצרים) .בשנת  1933שונו ההסדרים לגבי
טור זה :התחזוקה נשארה באחריות מחלקת הדואר והמברקה של ממשלת פלשתינה(א״י),
והתשלומים עבור התחזוקה נעשו בידי הרכבת ( 1,809לירות שטרלינג לשנה) ומחלקת הדואר
והמברקה המצרית (סכום קבוע של  903לירות שטרלינג לשנה) .הרווח עבר לקרן החידוש
( .)Renewal Fundמשנת  1940נוספו תשלומים של מחלקת הדואר והמברקה המצרית בסך 35
מילים מצריים לכל שיחת טלפון (שלוש דקות) שעברה דרך טור זה ,אך ממשלת מצרים הטילה
Tna Co 733/170/6, Tna Co
מס על ההכנסות של הטור העילי ,והטור העילי עבר להפסד.
733/442/8
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שיפור הקשר הבין־לאומי והגדלת אמינותו היה נושא חשוב ,ומחלקת הדואר
והמברקה יזמה הנחת כבל תת־ימי מיפו לפורט סעיד 173.בסופו של תהליך הוחלט
להניח כבל תת־ימי מחיפה ללרנקה בקפריסין ,מתוך הנחה שהכבל יעביר תנועה גם
מסוריה .מחלקת הדואר והמברקה ביקשה שהכבל התת־ימי ישמש גם לטלפוניה ואף
שכנעה את הנציב העליון ֶסר רולנד סטורס לתמוך בכך ,אך משרד המושבות בלונדון
החליט כי העלות הגבוהה של התקנת סלילי עמיסה בכבל התת־ימי לא מצדיקה את
ההשקעה ,והכבל הוגבל לטלגרפיה בלבד 174.הכבל הונח בדצמבר  1927בידי ספינת
הכבלים  ,C.s.Coloniaשבאותה עת הניחה כבל מפורט סעיד לאלכסנדריה ,והופעל
בינואר  .1928תחנת הנחיתה בעתלית ומשרד הטלגרף בחיפה (בכיכר כיאט) הופעלו
בידי  ,eastern Telegraph Companyשמוזגה בשנת  1934עם חברות הכבלים
הבריטיות האחרות ונהפכה לחברת  ,Cable & Wirelessלה הוענק בשנת  1939רישיון
175
לנחיתת הכבל.
תקשורת טלפונית מהארץ ללונדון ,באמצעות הטור העילי שחצה את סיני למצרים
וקשר רדיו טלפון מלונדון לקהיר ,הופעלה ניסיונית באפריל  ,1932אך איכות הקשר
לא איפשרה שירות מסחרי .אחרי מאמץ מקיף לשיפור איכות הקשר הופעל השירות
מסחרית ב־ 5באפריל  ,1933ואיפשר לקיים שיחות טלפון מהערים הגדולות בארץ
(ירושלים ,חיפה ,יפו ,תל אביב ועזה) לבריטניה ,אירלנד (דבלין בלבד) ,ארה״ב
ואוסטרליה ,ודרכם למדינות אחרות .השירות נפתח בשיחת טלפון בין־לאומית חגיגית
 173בשנת  1861קיבלה חברה בריטית ,The levant Company ,זכיון להניח כבל טלגרפיה תת־
ימי בין מיצר הדרדנלים לאלכסנדריה ,כשלב ראשון בהנחת כבל בין לונדון לבומביי ,אך כשלה
שלוש פעמים בניסיונות להניח את הכבל .בשנת  1862הניחה החברה הבריטית The anglo
 Mediterranean Telegraph Companyכבל טלגרפיה תת־ימי בין מלטה לאלכסנדריה (מלטה
הייתה מקושרת בכבלים תת־ימיים לסרדיניה ולקורפו ,ומשם לרשתות הטלגרף האירופאיות).
הכבל בין מלטה לאלכסנדריה חודש בידי אותה החברה בשנת Davison, impact of the .1870
 ;Westבשנת  1871הונח כבל תת־ימי מקפריסין לסוריה ,ובשנת  1878הונח כבל תת־ימי מלרנקה
לאלכסנדריה .כבלים אלה היו לטלגרפיה בלבד ;Tna Co 733/136/1 .בשנת  1900יזמו הצרפתים
עם הגרמנים הנחת כבל טלגרף תת־ימי ממרסיי ליפו ,לחצות את הארץ בטור עילי ולהמשיך את
הכבל התת־ימי מעקבה לג׳יבוטי ,ומשם למזרח הרחוק .החברה הבריטית eastern Telegraph
( Companyשהוקמה בשנת  ,1872כמיזוג שלוש חברות הכבלים התת־ימיים הבריטיות שפעלו
עד אז) ,בהנחיית ממשלת בריטניה ,הצליחה להביא לכך שמהלך זה לא אושר בידי השלטונות
העות׳מאניים ;BT archive PosT 30/1201 .באותה עת הייתה התקשורת במצרים מפותחת:
שירות טלגרף החל לפעול במצרים בשנת  ,1854ושירות טלפון בשנת .1881
 174בקפריסין לא היה עדיין שירות טלפון ,ולא נחזתה הפעלתו באותה עת .טלפוניה ציבורית ,עם
רכזות ידניות ,הופעלה בקפריסין בשנת  ,1936והמעבר למרכזות אוטומטיות החל בשנת .1951
כבלים תת־ימיים שאפשרו שירותי טלפוניה והפכו את קפריסין לצומת מעבר בין־לאומי חשוב
הונחו החל משנת .1975
 .British Telecom archives PosT 33/20272B .Tna Co 733/136/1 175תוקף הרישיון היה עד
דצמבר .1962
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ממשרדו של הנציב העליון ,בין הנציב העליון ֶסר ארתור ווקופ לשר המושבות ֶסר
פיליפ קונליף ליסטר (  )sir Philip Cunliffe listerובין מנהל מחלקת הדואר והמברקה
קולונל וויליאם הדסון למנכ״ל הדואר הבריטי ֶסר קינגסלי ווד ( ,)sir Kingsley Wood
והשיחה הושמעה ברמקול לנאספים באולם הנשפים של ארמון הנציב 176.בעיתונות
העברית דווח על דבריו של מנכ״ל הדואר הבריטיֶ ,סר קינגסלי ווד 177,בשיחה זו:
״...כיום הננו עושים צעד חשוב קדימה על ידי יסוד שירות שיאפשר קשר אישי בין
אנשי הארצות עי״ז [על ידי זה] שיוכלו לדבר זה אל זה פה אל פה .כידוע לכם הנני
מדבר דרך האלחוט האנגלו־מצרי הנמשך מקהיר לירושלים בחוט .השירות הזה
יקושר עם שירותי טלפון אחרים דרך לונדון ויקשר איפוא לא רק את פלשתינה(א״י)
עם אנגליה ,אלא יתן אפשרות לאנשי פלשתינה(א״י) להתקשר עם  95אחוזים מהשח־
רחוקים באירופה ,אוסטרליה ,דרום אפריקה ואמריקה הצפונית והדרומית ,ובקרוב,
הננו מקוים ,גם עד הודו...״ 178בעיתונות באנגליה היה כיסוי נרחב לשירות זה ,והעיתון
” “evening newsאף יצא ב־ 7באפריל  1933בכותרת :״המלך ריצ׳רד לב הארי [פטרון
מסע הצלב השלישי] יכול היה להימנע מכל צרותיו לו היה משתמש בקמע זה [שירות
179

הטלפון לירושלים]״.
באוקטובר  1934הורחב השירות לכל רכזות הטלפון בארץ .באותה שנה הושלם
חידוש הטור העילי שחצה את סיני דרך כביש החוף בציר רפיח – קנטרה וחיבר את
הארץ למצרים ,שהיה ציר תקשורת הטלפוניה הבין־לאומית העיקרי של הארץ .התהליך
המרכזי היה החלפת עמודי הטלפון מעמודי ברזל ,שנטו להחליד ,בעמודי עץ שעברו
טיפול מיוחד בקראוזיט ( .)Creosoted Polesעל קו זה הופעלו שלושה מעגלי דיבור:
שני מעגלים ישירים ומעגל ״פנטום״ .בשנת  1937הופעל על קו זה ציוד נושא בן ארבעה
אפיקים ,בין רמלה לקהיר .מעגל ישיר ומעגל ״פנטום״ המשיכו לפעול ,והקיבולת גדלה
לשישה מעגלי דיבור .שלושה מעגלי דיבור שירתו את כוחות הביטחון הבריטיים ,מעגל
דיבור אחד שירת את הכוחות המצריים בסיני ושני מעגלי דיבור שימשו לקשר אזרחי בין
181
פלשתינה(א״י) למצרים .בהמשך הוגדלה הקיבולת ל־ 12אפיקי דיבור.
בינואר  1935הופעל טור עילי מטבריה לדמשק ,התאפשרה תקשורת טלפונית
לסוריה ,והתאפשר חיבור בין־לאומי לסוריה דרך מצרים .בטור זה הותקנו מהדרים
( )Repeatersשנשלטו מתחנת קצה בחיפה .בנובמבר  1935הופעל קשר טלפוני מחיפה
180

 6 ,The Palestine Post 176אפריל  .1933דו״ח  ,1933עמ׳ .210
sir Howard Kingsley Wood 177
 178דואר היום 9 ,אפריל .1933
British Telecom archives PosT 33/3890 179
 180דו״ח  ,1934עמ׳ .208
Tna Co 733/442/8 181
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לבגדד ,באמצעות טור עילי שנפרס לאורך צינור הנפט מוסול–חיפה ,והתאפשרה
182
תקשורת מעיראק לביירות ולקהיר.
ביוני  ,1936עם פרוץ המרד הערבי ,הפעילו הבריטים צנזורה על קשרי הטלפון
והמברקה הבין־לאומיים ,והגבילו את הזכות לקשר בין־לאומי למספר מוגבל של מנויי
183
טלפון.
בשנת  1936הופעל שירות של קליטת שידורי הפצת המידע של סוכנות הידיעות
רויטר (  )Reuterian World servicesששודרו מרגבי ( )Rugbyבאנגליה ,באורך גל
184
 18.750מ׳.
תחנת חוף (  )Coast stationלתקשורת לספינות ,lydda Radio ,הופעלה בלוד ב־15
ביולי  ,1937באות הקריאה  ,Znlומאז סופק שירות מברקה (נכנס ויוצא) לספינות
185
בלב ים.
בינואר  1940קיבלה  Cable & Wirelessרישיון להפעיל מברקה ברדיו מחיפה
ומיפו ,והקימה מערכות אלחוטיות שהופעלו כגיבוי בעת תקלות .ב־ 28בנובמבר 1945
קיבלה החברה רישיון להפעיל תחנת רדיו לקשר בין־לאומי בירושלים ,ותוקפו היה עד
נובמבר  186.1948בשלהי שנת  1945העבירה חברת  Cable & Wirelessקרונות רדיו
ניידים מאיטליה לירושלים (שכונו  ,)Blue Trainוהקימה קשר טלגרפי ישיר ברדיו
מירושלים ללונדון 187.ביולי  1946הופעל מאותם קרונות שירות העברת תמונות
בין־לאומי .העיתונות הייתה המשתמש העיקרי בשירות זה 188.בתחילת שנת 1948
העסיקה החברה  33עובדים בריטיים ו־ 83עובדים מקומיים.

שידורי רדיו לציבור
בשנת  1924הודיעה ממשלת המנדט על נכונותה להעניק זיכיונות להפעלת שידורי
רדיו לציבור בארץ ,וביקשה להגיש לה הצעות עד  31בדצמבר  .1924יוזמה זו לא הניבה
189
פירות.
 182דו״ח  ,1935עמ׳  .241-239הקשר ממצרים לבגדד היה באיכות לא מספקת ,ובספטמבר 1937
הוחלף בקשר רדיוBritish Telecom archives PosT 33/5222 .
British Telecom archives PosT 33/3890 183
British Telecom archives PosT 33/3095B 184
British Telecom archives PosT 33/1907 185
Tna Co 733/485/4 186
 30 ,The Palestine Post 187נובמבר  .1945הקרונות ,שכונו  ,Blue Trainסיפקו שני ערוצי טלגרפיה
ברדיו .הם נפרסו בדרך בית לחם ,מול שכונת מקור חיים.
 188ארכיון המדינה isa-Mandatoryorganizations-MandateCommunications-0007b1c
(מ־.)4888/29
 15 ,Official Gazette 189נובמבר  .1924ארכיון המדינה ( isa-no-no-0004ur8ג.)121/18-
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בחג המולד  ,1930בחצות לפי זמן ניו יורק ,פעמוני כנסיה בכנסיית סט .תומס בניו
יורק הופעלו בלחיצת מפתח מורס במברקה בבית לחם .האות עבר ברשת הקרקעית
הנייחת (דרך סיני) לקהיר ,ומשם דרך תחנת הרדיו באבו־זאבאל לארה״ב 190.בחג
המולד  1933שודרו צלצולי פעמון כנסית המולד בבית לחם ב־ 16מדינות באירופה
ובארה״ב ,והיה זה השידור עם כמות המאזינים הגדולה ביותר בהיסטוריה של שידורי
הרדיו עד אז 191.בשנת  1933שודר ב־ BBCטקס חנוכת נמל חיפה וטקס פתיחת שירות
הטלפון הבין־לאומי 192.בשנים הבאות בוצעו שידורים רבים מהארץ לחו״ל.
ניסוי ראשון בשידורי רדיו לציבור נעשה בתל־אביב בשנת  .1929בעשרים ימי
תערוכת יריד המזרח (  ,)levant Fairבשנת  7( 1932באפריל עד  11במאי) הפעיל מנדל
אברמוביץ׳ ,מנהל חברת רדיו א״י ,תחנת שידור ניסיונית בגלים בינוניים (Medium
 )Wave – MWבאת״ן (  )aMבהספק שידור של  1קילו־ווט ,בתדר  977קה״ץ .התחנה
שידרה שלוש שעות מדי ערב .זאת הייתה תחנת הרדיו העברית הראשונה 193.התחנה
194
המשיכה בשידורי ניסיון לא סדירים בתדר  668קה״ץ ,עד שנסגרה בשנת .1935
בשנת  1933התקבלו הוותיקן ופלשתינה(א״י) כחברים באיגוד השידור הבין־לאומי
 195.international Broadcast Unionוויליאם הדסון ,מנהל מחלקת הדואר והמברקה,
השתתף בכנס השידור האירופאי (  )european Radio‑Diffusion Conferenceבלוצרן,
שוויץ ,במאי  ,1933שם סוכם על הקצאת שני ערוצי שידור את״ן בגלים בינוניים
196
לשידורי רדיו בארץ ישראל 449.1 :מטר ( 668קה״ץ) ו־ 307.1מטר ( 977קה״ץ).
הנציב העליון ֶסר ארתור ווקופ הציג במשרד המושבות בלונדון במאי  1933את
הצעתו של מנהל מחלקת הדואר והמברקה להקים שירות שידור ציבורי בארץ ישראל,
ומשרד המושבות תמך ברעיון זה 197.ב־ 5בדצמבר  1933מינה הנציב העליון וועדת
שידורים ( )Broadcasting Committeeבראשות מנהל מחוז ירושלים ,בהשתתפות
מנהל מחלקת החינוך ,מנהל מחלקת הדואר והמברקה וסגן מנהל משרד האוצר .הוועדה
 190דו״ח  ,1931עמ׳ .151
 191השידור ,בדצמבר  ,1932נעשה בידי British Telecom archives PosT 33/3890 .RCa

192
193
194
195
196
197

דו״ח  ,1933עמ׳  .211הערוץ של  449.1מ׳ נועד למשדר הראשי ,והערוץ של  307.1מ׳ נועד
למשדר משנה בחיפה ,היה ויתברר כי השידור הראשי לא מכסה את חיפה כראוי.
איזי מן ,קול ישראל מירושלים  ,2008-1948מדינה מאחורי המיקרופון ,דפוס פרינטיב ,ירושלים
 .2008עמ׳ ( 16להלן :איזי מן ,קול ישראל מירושלים).
 30 ,The Palestine Postמרץ .1936
הארגון קם כארגון לא ממשלתי בשנת  .1925הארגון התפרק בשנת  1950וממנו קם ארגון השידור
האירופאי .european Broadcast Union
ארכיון המדינה isa-Mandatoryorganizations-MandateCommunications-0005vw5
(מ־.)353/23
בנאומו בטקס השקת השידורים ב־ 30במרץ  1936סיפר הדסון כי העלה לראשונה את הרעיון לנציב
העליון ווקופ במהלך הפלגה מפורט סעיד למרסיי 31 ,The Palestine Post .מרץ .1936
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המליצה ב־ 16בדצמבר  1933על הקמת שירות שידור ציבורי בארץ ישראל ,קיבלה את
הצעתו של מנהל מחלקת הדואר והמברקה בדבר הקמת משדר בהספק שידור של 20
קילו־ווט סמוך לירושלים ,והתוותה תכנית תקציבית למיזם השידורים לציבור (כאשר
מקור המימון תוכנן להיות אגרת רדיו שנתית שתוטל על בעלי המקלטים ,וההערכה
הייתה שבדרך מימון זאת ,השידור יהיה עצמאי כלכלית תוך שנים ספורות).
ב־ 23בדצמבר  1933החליט הנציב העליון ֶסר ארתור ווקופ על הקמת שידור ציבורי
בארץ ישראל ,כדי :״(א) להיות כלי לחינוך הכפריים הערביים והמתיישבים היהודים;
(ב) לאפשר לממשלה להעביר מסרים מהימנים לציבור ולהזים שמועות בעת מאורעות
ביטחוניים [( ;]unrestג) להתמודד עם תעמולה סובייטית; (ד) למנוע הקמת תחנת
שידור פרטית ,שהממשלה תתקשה לשלוט עליה ושהערבים יסרבו להשתתף בה;
198
(ה) יהיה [בשידור הציבורי] ערך רב לחינוך הציבור בענייני חקלאות ובריאות.״

הקמת שירות השידור ומערך המשדרים והאולפנים נעשה תוך התייעצות מתמדת
עם מומחי ה־ BBCבלונדון .מחלקת הדואר והמברקה סיפקה את השירותים הטכניים
לשירות השידור .נבחר אתר מתאים להקמת תחנת שידור כקילומטר וחצי מצפון
לרמאללה ,בגובה  890מ׳ מעל פני הים ,ונחתמו הסכמים לציוד ולהתקנות 199.התכנית
הייתה לסיים את הקמת המערכת הטכנית בסתיו  200,1935ומחלקת הדואר והמברקה
עמדה ביעד זה .בדיקות בעומס דמה נעשו בדצמבר  ,1935ובתחילת  1936הועמדו
201
המתקנים לשימוש שירות השידור.
הקמת תשתית הנדסית לשירות שידור הייתה מיזם טכנולוגי מורכב ורב היקף.
המטרה הייתה לכסות את הארץ באות בעוצמת שדה שלא תהיה נמוכה מ־ 1מיליוולט
למטר 202,ונמצא כי שידור מרמאללה בהספק  20קילו־ווט ,בגלים בינוניים ,ישיג יעד
זה .היה ספק האם שידור מרמאללה יכסה כראוי את העיר חיפה ,ולכן נעשה שימוש
 198ארכיון המדינה isa-Mandatoryorganizations-MandateCommunications-000668w
(מ־ .)354/1הרקע לנושא חינוך הכפריים הוא דו״ח סטריקלנד על אפשרות פיתוח חקלאות
קואופרטיבית בארץ ישראלC.F strickland of the indian Civil service, Report on the .
Possibility of introducing a system of agricultural Cooperation in Palestine, Government
.of Palestine, august 1930, p.51
ארכיון המדינה ( isa-Mandatoryorganizations-pubBritishMandate-0010d43מ־.)4908/25
 199ארכיון המדינה isa-Mandatoryorganizations-MandateCommunications-000668w

(מ־.)354/1
 200דו״ח  ,1934עמ׳ .208
 201דו״ח  ,1935עמ׳ .241
 202בתקנים הטכניים המקובלים בעת כתיבת ספר זה ,נדרשת עוצמת שדה יותר מכפולה כדי להשיג
כיסוי .התקנים של היום מגדירים לשידור את״ן בגלים בינוניים עוצמת שדה שלא תהיה נמוכה
מ־( dBmicroWatt/meter 66כ־ 2.2מיליוולט למטר) .הסיבה לכך היא הגידול המתמיד בהפרעות
האלקטרו־מגנטיות ,ממקורות מגוונים ,הפוגעים בקליטה.
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באנטנה מבוססת על שני אלמנטים (תרנים) ,כדי ליצור שבח אנטנה לכיוון חיפה,
203
ולהבטיח כיסוי ראוי.
המשדר נרכש מחברת  .Marconi Wireless Telegraph Company limitedהמשדר
היה משדר מודרני ,בשיטה שכונתה  ,series modulationוהיה מבוקר גביש (שהותקן
בתנור מיוחד ,מבוקר טמפרטורה ,כדי להבטיח את יציבותו) .הדרגה הסופית הייתה
מבוססת על ארבע שפופרות מקוררות מים בחיבור  .Push-pullהאפנן היה מורכב
מארבע שפופרות מקוררות מים מחוברות במקביל ,במתח אנודי של  10,000וולט.
האנטנות הוזנו בקו מאוזן ( .)balanced two wire open feederשני תרני האנטנות,
בגובה  100מטר ,עמדו על מבודדי חרסינה והיו במרחק  290מטר זה מזה .משקל כל
תורן היה כ־ 40טון .מערכת ההארקה מסביב לתרנים התבססה על  5ק״מ של תילי
נחושת וכטונה של לוחות נחושת .תחנת השידור ברמאללה צרכה  120קילו־ווט ,והוזנה
204
בקו הזנה מיוחד מרמאללה במתח  6,800וולט ,בידי חברת החשמל מחוז ירושלים.
ציוד האולפנים נרכש מחברת .standard Telephones and Cables limited
האולפנים הותקנו זמנית במלון פאלאס ,והתכנית המקורית הייתה להעבירם לבניין
הדואר המרכזי ,עם השלמתו (תכנית זו לא יצאה לפועל) .האולפנים כללו אולפן
גדול (לתזמורת שלמה) ,אולפן קטן (לתסכיתים ולהרכבים מוזיקליים קטנים) .כן היה
אולפן זעיר לבקרה ולהכרזות 205.האולפנים עברו בסוף יוני  1939ממלון פאלאס לרחוב
מליסנדה (היום – רח׳ הלני המלכה) ,שם הותקנו שמונה אולפנים.
206
מקלט מיוחד תוצרת  ,General electric Companyבגלים בינוניים וקצרים,
הותקן בהר הזיתים ,לצורך קליטת שידורים זרים לשם שידורם.
המשדר הראשון (היחידי שפעל בשנת  )1936שידר בתדר  668קה״ץ ( 449.1מטר).
השידור החל ב־ 30במרץ  .1936הקריינים הזדהו בכינוי ״קול ירושלים״ 207.השידור
בעברית עורר התרגשות רבה ביישוב היהודי.
כך נכתב בעיתון "דאר היום" ב־ 1באפריל  :1936״בשמחה אין גבול התאספו שלשום
אלפי העבריות והעברים בארצנו זאת ליד מכונות ׳הרדיו׳ ,בכדי לשמוע במו אזניהם
את ניבה של שפת־כנען עולה ובוקע ממרומי ציון לכל אפסי התבל .רגע נאצל היה הרגע
2033
204
205

דו״ח ועדת בומן ,עמ׳  ,15ארכיון המדינה isa-Mandatoryorganizations-MandateCommunic
( cations-00050r7מ‑.)354/26
ששמה אז היה .Jerusalem electric and Public service Corporation limited
הרצאת המהנדס הראשי של מחלקת הדואר והמברקהW.K. Brasher. ,
 20 ,The Palestine Postמרץ  ,1936עמ׳  30 ,The Palestine Post ;14מרץ  ,1936עמ׳ .22
גלים קצרים ,short Wave – sW :או תדר גבוה (ת״ג).High Frequency – HF ,

206
 207במשך יומיים שדרו בעברית ״קול ארץ ישראל״ ,אך בעקבות מחאת הציבור הערבי עברו לכינוי
״קול פלשתינה א״י״ למספר ימים .המחאה לא נפסקה ,ואז עברו להשתמש ב״קול ירושלים״ ,בכל
השפות 17 ,B’nai B’rith Messenger .אפריל  16 ,The Sentinel ;1936אפריל  ,1936עמ' .22

פרק ב :תקופת ממשלת המנדט | 59
ההוא – בארבע וחצי אחר הצהרים – שבו נשמע פתאום באוירה של הארץ כולה מנאמו
של מנהל הדואר ,ה׳ הודסון ,אשר לו חייבת ארצנו את תחנתה זו – מתורגם עברית
צחה על־ידי תורגמננו המושבע ,מזה כבר עשרים שנה כמעט ,יצחק עבאדי .מה צוללת
וחגיגית היתה כל מילה ומלה אשר יצאה מפיו ,בשם המנהל תחילה ,והנציב העליון
אחר־כך ורגש אחד מילא את לבות הכל ,ללא כל ספק ,רגש הגאוה הלאומית על היות
שפת ישראל מבטאת בצחות כה יפה וכה עשירה מתוך ההודעות הרשמיות העבריות.
בהכרת־טובה מיוחדת קידמו ׳השומעים׳ וה׳שומעות׳ העברים את הבטחת הנציב,
שהרדיו הארץ־ישראלי לא ישמש במה ל׳פוליטיקה׳ כל שהיא ,בלתי־אם מרכז להפצת
תרבות וזמרה ,שלום ואחוה ל׳כל אוכלוסי הארץ׳ .גם שאר התכנית העברית היתה
מיצאת בכללה וקולה של רובינה ,ביחוד ,חדר ללבבות כבבית ׳הבימה׳ עצמו....״
ובעיתון "דבר" ,ב־ 31במרץ  ,1936נכתב :״...ברחובות ירושלים פעלה הקריאה
׳ירושלים מדברת׳ כמלת קסם .התנועה הופסקה ברוב המקומות .המונים התלקטו
סביב חנויות הרדיו שסידרו מגפונים .רעדת גיל אחזה את השומעים ,וכל אחד הפסיק
לשעה קלה מעבודתו ועסקיו ,כדי להקשיב לקולות הרדיו שנשמעו באופן ברור
ובהיר .גם בתל אביב השמיעו חנויות רדיו ובתי קפה מרובים את תכנית הרדיו הא״י.
במקומות רבים התקהלו התושבים והאזינו לנאומים ,לזמרה ולנגינה .התכנית הפיקה
את רצון הקהל .אותו הדבר היה בחיפה .בתי הקפה והמסעדות היו מלאים מבקרים
שהקשיבו לתכנית הפתיחה .המוני עם התאספו ברחובות על יד בתי המסחר לרדיו
והקשיבו לתכנית שנמסרה ע״י רמי־קול .ברחובות שררה חגיגיות...״

השידור נעשה חמש שעות ביממה ,משעה  1730ועד  ,2230בשלוש שפות (אנגלית,
ערבית ועברית) .התכניות כללו חדשות ,מוסיקה ,אקטואליה ,תכניות לילדים ותכניות
לחקלאים .באוקטובר  1938נוסף שידור צהריים .בשנת  1938הותקן לראשונה ציוד
הקלטה ברשות השידור ,והתאפשרה הקלטת אירועים ותסכיתים ושידורים לאחר מכן.
208
נוסדה תזמורת רשות השידור ומקהלת רשות השידור.
באוגוסט  1936מינה הנציב העליון ועדה לבחינת קידום שירות השידור .בראש
הוועדה עמד בומן (  ,)H.e.Bowmanמנהל מחלקת החינוך ,וחברי הוועדה היו וובסטר
ובראשר ממחלקת הדואר והמברקה ,מנהל התכניות של שירות השידור ,איש מזכירות
הכספים ואיש המזכירות הראשית .הוועדה המליצה לקדם ולפתח את השידור הציבורי
ללא דיחוי ,כך שיגיע לעצמאות כלכלית .הנושא המרכזי שהוצג הוא פיתוח איכותי
וכמותי של התוכניות (כולל יותר שעות שידור ,מגוון תכניות ,הוספת אולפנים בתל
אביב ובחיפה ,יותר חדשות) והוספת משדר שני בכיסוי ארצי (כך שניתן יהיה לשדר בו
זמנית שתי תכניות) .דו״ח הוועדה כולל ניתוח תקציב פרטני לרשות השידור.
הנושא הטכני של הפרעות לקליטת שידורים ליווה את שידורי הרדיו מראשיתם.
 208דו״ח .1938
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ההפרעות היו ממערכות תקשורת רדיו וממתקנים חשמליים שונים (משאבות,
מעליות ,נורות תאורה וכו׳) .בשנת  ,1936שנת השידורים הראשונה ,טיפלו מהנדסי
209
מחלקת הדואר והמברקה ב־ 185מקרים של הפרעות חשמליות לקליטת רדיו.
לקראת תחילת השידורים נרכשו  100מקלטים קהילתיים ( ,)Village setsעם רמקול
רב עוצמה .המקלטים הותקנו במרכזים כפריים (ערביים) במימון הממשלה ,ובשנת
 1936הותקנו  69מקלטים קהילתיים 210.כמחצית ממקלטים אלה פעלו באמצעות
מצברים ,שעובדי מחלקת הדואר והמברקה החליפו מעת לעת במצברים טעונים; יתר
212
המקלטים היו מחוברים לרשת החשמל 211.בשנת  1938פעלו  88מקלטים קהילתיים,
בשנת  1945פעלו  191מקלטים קהילתיים 213,ובשלהי שנת  1947פעלו  243מקלטים
214
קהילתיים.
ב־ 17מאי  ,1939יום פרסום ״הספר הלבן״ בידי ממשלת בריטניה ,ניתק כוח של
ה״הגנה״ את הטור העילי בין ירושלים לתחנת השידור לרמאללה ,כדי לשבש את
פרסום הידיעה .הניתוק בוצע במהלך השידור בו הודיע הנציב העליון הרולד מקמייקל
על הגבלת העלייה וצמצום אפשרות רכישת אדמות בידי יהודים .השידור בוצע מתחנת
השידור ברמאללה לאחר מספר שעות 215.״הפגיעה בשופרו הרשמי של השלטון ,שעה
שהנציב יושב באולפן ,הייתה צורבת .אחד מטכנאי האולפן ,שהייה עד ראייה ושמיעה
216
לניתוק בשידור ,אמר שהניצחון הגדול ביותר היה מראה פניו של הנציב הנבוך.״
מיכה לוז מהמושב עטרות סיפר על הפעולה :״כמקום הפעולה נבחר עמוד טלפון
בכביש ירושלים רמאללה ,כ־ 4ק״מ מעטרות ליד ה׳חרייב׳ [אזור מחסום א־רם דהיום].
בשעות אחר הצהריים הגיעו אנשי המשמר הנע לעטרות וגייסו לפעולה את בוריס
גרבולסרי ,איש ה״הגנה״ ,טכנאי טלפונים אשר שהה בעטרות עם קבוצת ה׳גרמנים׳

[צעירים שעלו מגרמניה במסגרת עלית הנוער ולמדו את מקצוע הסתתות ועבודת
האבן] .בהגיעם למקום המיועד ,ברדת החשיכה ,טיפס הבחור על העמוד וחיבר מכשיר
טלפון אל החוטים המתאימים .בהגיע שעת השידור טיפס שנית אל העמוד וכשהנציב
הודיע :׳בשם הוד מלכותו׳ ...ניתק הבחור את הקו ואחד הבחורים שידר :׳עם ישראל

209
210
211
212
213
214
215
216

דו״ח  ,1935עמ׳ .241
דו״ח  ,1947עמ׳ .273
דו״ח  ,1935עמ׳ .241
דו״ח .1938
דו״ח .1945
דו״ח .1947
כוח ה״הגנה״ ,בפיקודו של יצחק גסקו ,לימים קצין טלפונים בשירות הקשר במלחמת העצמאות,
פעל במסווה של משוריין נוטרות .גבי שריג ,לקסיקון למונחי קשר ,הוצאת ״מערכת״ ,קיבוץ
דליה ,אוגוסט  ,1998עמ׳ .376
איזי מן ,קול ישראל מירושלים ,עמ׳ .49
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מכריז מלחמה על הספר הלבן ,דוחה בשאט נפש את התנכלות ממשלת הוד מלכותו
217
לעלייה ולמפעל הציוני׳.״

ב־ 12באוגוסט  1939פוצץ האצ״ל מטען נפץ באולפנים ברחוב מליסנדה .כך מתואר
המעשה :״ב־ 12ביולי  1939הכריז שר המושבות הבריטי בבית־הנבחרים ,שהחל
מחודש אוקטובר תופסק העלייה היהודית לארץ ורשיונות עלייה חדשים לא יינתנו
עד מרס  .1940הגזרה נומקה בכך שבחודשים האחרונים הגיעו לארץ פליטים יהודים
מאירופה שלא על־פי תקנות העלייה ויש לקזזם מן המכסה החוקית .כתגובה על
הגזֵרה ....בירושלים הוחלט לפגוע בתחנת הרדיו הממשלתית ׳קול ירושלים׳ .מטרת
הפעולה היתה לפגוע באולפנים ולגרום להפסקת השידורים .אולפני תחנת השידור
שכנו במורד רחוב מליסנדה והשמירה עליהם היתה במשך כל שעות היממה .בכניסה
לבניין עמד משמר בריטי אשר בדק כל יוצא ובא ורק העובדים הקבועים ובעלי רשיון
הורשו להיכנס .פריצה בכוח אל הבניין היתה כרוכה בהתנגשות ישירה עם המשמר
הבריטי ,שעלולה היתה לגרום לנפגעים משני הצדדים ,על כן הוחלט להפעיל את מאיר
[צפניה ,צעיר בן  16שעבד כטכנאי רדיו מתמחה] ,אחד העובדים הקבועים ,ששיתף
פעולה עם הארגון .מאיר קיבל שלוש מעטפות נפץ ,שנשאו את הכתובת ׳בשירות הוד
מלכותו׳ ושדומות להן שימשו בפיצוץ תיבות המכתבים בדואר המרכזי .כמו-כן הוכן
עבור מאיר מעיל שנתפר על־ידי מצליח ואשר הכיל בתוכו מוקש בדומה לזה ששימש
בקולנוע ׳רקס׳ .ב־ 2באוגוסט  1939בשעות הבוקר נכנס מאיר לבניין בית השידור,
לבוש מעיל ובתיקו שלוש המעטפות הממשלתיות .הוא עבר את ביקורת השומרים
ללא קושי ונכנס אל תוך הבניין עם ׳מטענו׳ המיוחד .את המעיל תלה מאיר על קולב
בחדר־הפיקוח ואת המעטפות הטמין בחדרי האולפנים .את אשר אירע אחר־כך,
מתאר סופרו של עיתון ׳הארץ׳ :בשעה  5:20אחר־הצהרים נשמעו במרכז העיר שלוש
התפוצצויות חזקות .עד מהרה נתברר שאירעו התפוצצויות בבית השידור החדש.
פצצה אחת התפוצצה בחדר־פיקוח ,במקום שנמצאות המכונות המכוונות את העברת
התכניות מן האולפנים שבירושלים לתחנת השידור ברמאללה .פצצה שניה התפוצצה
בחדרה של הגב׳ וייסנברג ,שהיתה עסוקה אותה שעה בשידור פינת הנוער באנגלית.
פצצה שלישית התפוצצה באחד החדרים האחרים של האולפן .כפי המשוער גרמו
ההתפוצצויות נזק רב מאד .בעיקר ניזוקו המכונות בחדר הפיקוח ,שהן יקרות מאד.
כן נגרם נזק קשה לבניין ,אשר משך זמן רב עסקו במיוחד בהתקנתו לצרכי אולפני
הרדיו .השידור נפסק מיד ולאחר הפסקה קלה החלו בשידור תקליטים מתחנת
רמאללה .רגעים מספר לאחר התפוצצויות באה למקום המשטרה ,שפתחה בחקירה.
אי אפשר לברר כיצד אפשר היה להכניס פצצות לבניין ,כיוון שבכניסה נמצא בקביעות
משמר (שני שוטרים אנגלים ושני שוטרים יהודים) הבודקים כל עובר ושב .המשטרה
 217רות דנון ,עטרות :מושב ראשון בהרי יהודה ,הוצאת אריאל ,ירושלים ,תשע״ז– ,2007עמ׳ .147
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ממשיכה את החקירה במרץ .מן הפיצוץ נפצעה קשה מאי וייסנברג ,שהיתה ממונה על
׳פינת הנוער׳ באנגלית וכעבור זמן קצר מתה מפצעיה בבית־החולים .מאי עלתה ארצה
מדרום אפריקה ונהגה לספק ידיעות לארגון .כן נפצע פצעי מוות מהנדס ערבי מחדר־
218
הפיקוח ,ועימו נפצע קל אחד הטכנאים״.

ב־ 17במאי  ,1944במלאת חמש שנים לפרסום ״הספר הלבן״ בידי ממשלת בריטניה,
השתלט כוח אצ״ל על תחנת השידור ברמאללה ,כדי לשדר את ״קריאת ציון לגולה
הדוויה ולעמי העולם״ .כוח של כארבעים לוחמים בפיקודו של איתן לבני ,שיצא
מבסיס סמוך לפתח תקוה השתלט על התחנה ,אך עקב תקלה טכנית לא יצא השידור
המתוכנן לפועל .בעת הנסיגה נתקלו הלוחמים במחסום משטרה שפתח עליהם באש,
אך כל הלוחמים חזרו בשלום לבסיסם .מפעילי תחנת השידור לא נפגעו .כך מתאר
מנחם בגין ,מפקד האצ״ל ,את האירוע :״הרעיון שהונח ביסודה של תכנית זו היה:
לפגוע שוב בפרסטיז׳ה של השלטון הבריטי .בחורינו היו צריכים לכבוש את תחנת
השידור ,להפסיק את השידורים ׳הפלשתינאיים׳ הרשמיים ובמקומם לשדר קריאה
אל עם ישראל ואל עמי העולם בדבר הצלת יהודי אירופה ולשחרור המולדת מעול
השעבוד .גם ביצוע תכנית זו בימים ההם ,לא היה ,פשוט וקל .תחנת השידור הוקמה
ליד מבצר גדול ,או להיפך .הסביבה היא ערבית ומרוחקת מכל ישוב עברי .וכלי רכב
חסרו כרגיל .במשך שלושה ערבים חיכינו ,בשעה הקבועה ,לקולו של קרייננו .אך הקול
הנכסף לא נשמע .הבחורים ניסו פעמיים להגיע למקום ולא הצליחו .לא היה במה.
בערב השלישי ,לאחר ׳שהשתלטו׳ על מספר מכוניות משא .הגיעה יחידתנו לתחנת
השידור וגם כבשתה ,ממש מתחת לאפם של השוטרים ,שוכני המבצר הקרוב...אנחנו
הפעלנו בפעם הראשונה מרגמה ׳מתוצרת בית׳ .אביתגר [יהודה גלובמן (נאות) ,מפקד
׳חיל הקרב׳ של האצ״ל ,]219אחד המפקדים האמיצים ביותר ,שלח את אקדחו פעמים
מספר באויר ,בטרם תפסו ביד בטוחה והפנהו לעבר הפקידים הבריטיים והערביים
הנרעשים ,שלא ציפו לביקור המפתיע .לפקידים נאמר ,כי לא יאונה להם כל רע ,אם
יעזרו לבחורים להשמיע את השידור המוכן .הפקידים ,ביחוד הבריטיים ,גילו נכונות
חרוצה לעזור ,אולם במהרה התברר ,כי ברמאללה לא היה אולפן ואי־אפשר לשדר
220
משם...״

בתקופת מלחמת העולם השנייה ,מתחילת שנת  ,1940התברר לבריטים כי
מטוסים איטלקיים משתמשים בשידור תחנת השידור ברמאללה כמשואה לצרכי
ניווט .הבריטים התלבטו בין השימוש הביטחוני שעשה האויב בשידור לבין החשיבות
ההסברתית של שידורי התחנה לאוכלוסייה הערבית במזרח התיכון ,עיראק ופרס,
 218לפידות ,בלהב המרד ,עמ׳ .47-46
 219לימים אל״ם בצה״ל ,מבקר מערכת הביטחון ,מנכ״ל ויו״ר השקם.
 220מנחם בגין ,המרד ,הוצאת אחיאסף ,תל אביב ,1977 ,עמ׳ .168-167
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כמו גם בצרפתית לסוריה ולבנון ,ובספטמבר  1940הוגבלה עוצמת המשדר ברמאללה
221
לשידור בהספק  5קילו־ווט בלבד (במקום הספק מלא 20 ,קילו־ווט).
כדי להרחיב את היצע השידורים נרכש משדר חדש ערב מלחמת העולם השנייה,
אך הספינה שהביאה אותו ארצה טובעה בים התיכון בידי צוללת אויב .בשנת 1945
סופק משדר נוסף ,אף הוא בגלים בינוניים ,בהספק  20קילו־ווט (אך מדגם יותר חדיש,
שצרך מרשת החשמל שליש מההספק שצרך המשדר הראשון) 222.המשדר השני הותקן
בתחנת השידור ברמאללה והתקנתו הושלמה בנובמבר ( 1945האנטנה עבורו ,תורן
בגובה  225מ׳ ,הותקנה עוד בשנת  .)1943לאחר התקנתו הוא הופעל במקום המשדר
הראשון עד שהושלם שיפוצו ,ובדצמבר  1945החל לשדר בנוסף למשדר הראשון.
מאז שודרו התכניות בערבית במשדר הראשון (הישן) והתכניות בעברית במשדר השני
(החדש) .התכניות באנגלית שודרו בשני המשדרים 223.המשדר החדש שידר בתחילה
בתדר  989קה״ץ ( 307מטר) ,אך עקב הפרעות לקליטה (בעיקר בחיפה) הוא עבר
224
בתחילת ינואר  1946לשדר בתדר  569.24קה״ץ ( 527מטר).
המשדר החדש אכן הביא להגדלת היצע השידורים :משך השידור באנגלית הוארך
מ־ 15ל־ 21שעות שבועיות ,השידור בערבית הוארך מ־ 31ל־ 35.1שעות שבועיות
והשידור בעברית הוארך מ־ 24ל־ 35שעות שבועיות 225.חדשות ,בכל אחת משלושת
השפות ,שודרו  50דקות ביום.
בדצמבר  1945נפתח אולפן נוסף בתל אביב ,בבית הדואר ברחוב מקוה ישראל  ,7אולפן
זה הועבר בהמשך לבית העיריה ברחוב ביאליק ,שם פעל עד לסיום המנדט הבריטי.
בתום מלחמת העולם השנייה ,בוועידת ברמודה בנובמבר  ,1945סיכמו האמריקאים
והבריטים את תכנית התדרים שהייתה הבסיס להסדרים הבין־לאומיים לאחר מכן.
לשידור הציבורי בארץ הוקצו התדרים  677.2קה״ץ ( 443.1מטר) ו־ 574קה״ץ (522.6
מטר) 226.באמצע מאי  1947שונו תדרי שני המשדרים בהתאמה לתכנית החדשה :תדר
המשדר הראשון (הישן) שונה ל־ 677.2קה״ץ ( 443.1מטר) ותדר המשדר השני (החדש)
שונה ל־ 574קה״ץ ( 522.6מטר) .שינוי התדרים צמצם את ההפרעות ושיפר את איכות
הקליטה.
שירות השידור הפלשתינאי (  )Palestine Broadcast service – PBsפעל בשנת
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 2 ,The Palestine Postנובמבר  ,1945עמ׳ .2
דו״ח .1945
משדרים רבי עוצמה באירופה הפריעו לקליטה בארץ ,בעיקר בשעות הערב.
הגם ש־ 80%מהמקלטים (ומתשלומי אגרת הרדיו) באו מהיישוב היהודי ,השלטון המנדטורי שמר
בקנאות על ״איזון״ בין השפה הערבית והשפה העברית.
ארכיון המדינה isa-Mandatoryorganizations-MandateCommunications-00078at
(מ־.)358/60
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 1935כענף במחלקת הדואר והמברקה .מנהל התכניות הושאל מה־ BBCבלונדון.
ב־ 1ביוני  1945פוצל שירות השידור ממחלקת הדואר והמברקה והחל לפעול כמחלקה
עצמאית ,שדיווחה ישירות למזכיר הראשי של ממשלת המנדט ,בראשותו של אדווין
228
סמואל (  ,)edwin samuelשהיה קודם לכן מנהל הצנזורה.
בשלהי שנת  1945העסיק שירות השידור  100עובדים :שבעה בריטים 49 ,ערבים
229
ו־ 35יהודים .כן הועסקו תשעה עובדים ארעיים.
לשידור בעברית הייתה תרומה חלוצית וחשובה להחייאת השפה העברית ,בדרך של
השלמת חוסר במונחים עבריים (במסגרת זו נולדו מונחים כמו ״שידור״ או ״תסכית״)
וגיבוש אופני הגייה ״תקניים״ לדיבור העברי ,שכן דרך הדיבור של הקריינים הייתה
230
דוגמה למאזינים .בעידודו של ועד הלשון אימץ הרדיו את ההגייה הספרדית.
לאחר מלחמת העולם החלו מחשבות על שידורי טלוויזיה .בשנת  1946פנה ראש
ה־  PBsאדווין סמואל למנהל מחלקת הדואר והמברקה ,בבקשה להציג את העלויות
231
המדויקות של שידורי טלוויזיה ,ובהמלצה להסתייע ב־ BBCבניתוח הנושא.
בשנת  1947פנה מנדל אברמוביץ ,מקים תחנת הרדיו הניסיונית ביריד המזרח בתל
אביב ,בבקשה להקים משדר טלוויזיה ניסיוני בהספק של קילו־ווט אחד 232.מלחמת
233
העצמאות קטעה מהלכים אלה.

מחלקת הדואר והמברקה :כוח אדם וארגון
מחלקת הדואר והמברקה של פלשתינה(א״י) ,באנגלית,Palestine Posts & Telegraphs :
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233

מנהל התכניות הראשון היה  R.a Rendall. stephen Fryשירת כמנהל התכניות משנת  1936עד
שנת  Crawford Mcnair .1938שירת כמנהל התכניות משנת  1938עד שנת  .1941בשנת 1942
מונה המשנה למנהל מחלקת הדואר והמברקה ,G.D. Kennedy ,לנהל את שירות השידור ,ועשה
זאת עד לפיצול והפיכת שירות השידור למחלקה עצמאית.
יהודי בריטי ציוני ,בנו של הלורד הרברט סמואל ,הנציב העליון הראשון.
ארכיון המדינה ( isa-no-no-0007qkrג.)120/12-
יעקב ראובני ,ממשל המנדט בא״י  :1948-1920ניתוח היסטורי מדיני ,אוניברסיטת בר־אילן,
תשנ״ג–( 1993להלן :ראובני ,ממשל המנדט) ,עמ׳ .235
תמר ליבס ,זוהר קמפף ,׳הלא! ירושלים מדברת׳ ,החייאת השידור העברי ברדיו המנדטורי
( ,)1948-1936קתדרה  ,133יד יצחק בן־צבי ,תשרי תש״ע ,עמ׳ .132-105
ארכיון המדינה isa-Mandatoryorganizations-MandateCommunications-00078ew
(מ־.)361/35
הרעיון זכה לתמיכת מקיי ולאישור גופי הביטחון הבריטיים ,ובדצמבר  1947אישר המזכיר הראש
שי להעניק לו רישיון .ארכיון המדינה isa-Mandatoryorganizations-MandateCommunicat
ש
( tions-0007fesמ־.)361/58
שידורי טלוויזיה במדינת ישראל החלו עם שידורי הטלוויזיה החינוכית במרץ ( 1966הטלוויזיה
החינוכית נסגרה באוגוסט  .)2018שידורי טלוויזיה ברשות השידור החלו במאי .1967

פרק ב :תקופת ממשלת המנדט | 65
הוקמה ביולי  234.1920כמו בגופים אחרים בממשלת המנדט הבריטי – הפקידות
הבכירה במחלקה הייתה בריטית ,והפקידות הזוטרה והעובדים היו מקומיים ,ערבים
ויהודים .התדמית של המחלקה ושירותיה בציבור בארץ (הממשל הבריטי ,ערבים
ויהודים) הייתה חיובית (למרות תלונות בלתי נמנעות על שירות הדואר ושירות
הטלפון) ,והיא נתפסה כגוף מתקדם ויעיל ,שהתפתח במהירות והייתה לו תרומה
חיובית לפיתוח הארץ.
בראש המחלקה ,שתוארו היה מנהל כללי של הדואר ( ,)Postmaster Generalעמד
לוטננט־קולונל וויליאם הדסון ( lieutenant Colonel William Hudson, C.B.e.,
 ,)M.C.שהקים את המחלקה וניהל אותה עד שפרש לגמלאות בשנת  .1937הדסון,
קצין קשר בחיל ההנדסה המלכותי 235,שירת לפני מלחמת העולם הראשונה בשירות
הקולוניאלי בניגריה ,ובמלחמת העולם הראשונה השתתף בלחימה בדרום אפריקה,
בגליפולי ובמצרים ,נפצע בקרבות סמוך לירושלים ,והועלה בדרגה בתום המלחמה.
בשנת  1937מונה ג׳ורג׳ ובסטר (  )George .H. Webster, C.M.G, o.B.e.כמנהל
המחלקה 236.הוא שירת כמנהל המחלקה עד יולי  ,1945עת מונה כיו״ר הוועדה
העירונית של ירושלים ( 237.)The Jerusalem Municipal Commissionג׳רלד קנדי
(  )Gerald Donald Kennedy, o.B.e.מונה למנהל המחלקה בשנת  ,1945אך הוא
נהרג בפיצוץ מלון המלך דוד ביולי  238.1946ממלא מקומו דוד מקיי (,)D.H. Mackay
ששירת בתפקיד המהנדס הראשי ,מונה באוגוסט  1946למנהל המחלקה ,תפקיד אותו
מילא עד  14במאי  ,1948תום המנדט הבריטי ,עת נפרד מהעובדים היהודים בדואר
239
המרכזי בירושלים בברכת ״להתראות״ ועזב את הארץ.

234
235
236
237

238
239

השם הרשמי היה מחלקת הדואר והטלגרף ( .)Department of Posts & Telegraphsהעיתונות
העברית של התקופה השתמשה בכינוי ״מחלקת הדואר והמברקה״.
חיל הקשר הבריטי ,Royal Corps of signals ,הוקם בשנת  .1920עד אז טופלו נושאי קשר בידי
חיל ההנדסה המלכותי.Royal engineers ,
תואר עמית מסדר מיכאל הקדוש וג׳ורג׳ הקדוש (C.M.G. – Companion of saint Michael and
 )saint Georgeהוענק לג׳ורג׳ וובסטר בחג המולד .1942
עקב מותו הפתאומי של ראש עירית ירושלים מוסטפה בכי אל־חאלדי ,בשלהי שנת  ,1944הפך
ממלא מקומו היהודי ,דניאל אוסטר ,לראש העיר ,והדבר לא היה מקובל על החברים הערבים
במועצת העיר .במרץ  1945הציעה ממשלת המנדט כי ראשות העיר ירושלים תימסר לפי תור
לחברי מועצת העיר המייצגים את הדתות הנוצרית ,המוסלמית והיהודית .היהודים הסכימו אך
הערבים דחו את ההצעה והחרימו את ישיבות מועצת העיריה .ביולי  1945פירקה ממשלת המנדט
את עירית ירושלים ופיטרה את ראש העיר דניאל אוסטר .ג׳ורג׳ וובסטר מונה כיו״ר הוועדה
הקרואה לירושלים ,שפעלה עד תום המנדט הבריטי.
ג׳רלד קנדי היה הפקיד הבריטי הבכיר בין הרוגי הפיצוץ .קברו נמצא בבית הקברות הפרוטסטנטי
בהר ציון ,ירושלים.
דבר 14 ,מאי .1948
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ביולי  1920מונה ויליאם פוסטר (  ,)William Foster, o.B.eאדם מנוסה מהדואר
הבריטי ,כמשנה למנהל המחלקה ומנהל שירותי הדואר והמברקה .הוא פרש לגמלאות
בשנת  1935והוחלף בידי ג׳ורג׳ ובסטר .בשנת  ,1937עם מינויו של ג׳ורג׳ ובסטר
למנהל המחלקה ,מונה ג׳רלד קנדי ( )G.D. Kennedyכמשנה למנהל המחלקה ,תפקיד
אותו מילא עד מינויו למנהל המחלקה (משנת  1942הוא ניהל גם את שירות השידור
 240.)PBSבשנת  1942מונה ווילבורן ( )H. Wilburn, M.C.למשנה למנהל המחלקה
ומנהל שירותי הדואר ,תפקיד אותו מילא עד שמונה למנהל מחלקת הדואר והמברקה
בטריטוריות של קניה ,אוגנדה וטנגניקה בשנת  .1945בשנת  1945מונה בלקוול
( )F. Blackwellכמשנה למנהל המחלקה ומנהל שירותי הדואר והמברקה ,תפקיד אותו
מילא עד תום המנדט הבריטי.
בעת הקמת המחלקה מונה המהנדס לוטננט־קולונל אוונס ( lieutenant Colonel
 ,)a.a. evansכמהנדס ראשי .הוא הוחלף באפריל  1933בידי המהנדס בראשר (W.K.
 ,)Brasherמהנדס מנוסה שעבד בחברת מרקוני לפני המלחמה ,שירת בצבא הבריטי
במלחמת העולם הראשונה ולאחר מכן שירת במשרד המושבות הבריטי כמהנדס
במחלקת הדואר ,המברקה והטלפון בגינאה הבריטית ובעיראק .הוא הוחלף באוגוסט
 1939בידי סגנו דוד הימרס מקיי ( 241,)David Hymers Mackayשרכש ניסיון כמהנדס
במחלקת הדואר והטלגרף בגאנה 242ושירת בארץ משנת  .1934מקיי מונה בשנת 1946
כמשנה למנהל מחלקת הדואר והמברקה ( ,)Deputy Postmaster Generalוכמהנדס
ראשי מונה מר פריצ׳ארד (  ,)e.J. Prichardמהנדס מנוסה ששירת קודם לכן בתפקיד
דומה במצרים (המלך פארוק העניק לו אות מסדר הנילוס מדרגה שלישית) .פריצ׳ארד
243
מילא תפקיד זה עד תום המנדט הבריטי.
המהנדס קואטס (  )a.G. Coatesמונה ביולי  1939כסגן המהנדס הראשי ,תפקיד
אותו מילא עד תום המנדט הבריטי.
וויליאם הדסון ,ג׳ורג׳ ובסטר ,ג׳רלד קנדי ואוונס נמנו על הצוות שהפעיל את
שירותי הדואר והמברקה בתקופת הממשל הצבאי ,והם המשיכו לעסוק בנושא
במסגרת מחלקת הדואר והמברקה של ממשלת המנדט.
הנהלת המחלקה פעלה ממשרדים בירושלים (בשנת  1938עברו משרדים אלה
לבניין הדואר הראשי ברחוב יפו) .בשנת  ,1920עם הקמת המחלקה ,חולקה הארץ לשני
אזורים ,אזור צפוני ואזור דרומי (גבול האזורים היה מסילת הרכבת מטול כרם לשכם),
 240תואר קצין מסדר האימפריה הבריטית (O.B.E. – Officer of the Most Excellent Order of the
 )British empireהוענק למר קנדי בחג המולד .1946
 13 ,The Palestine Post 241אוגוסט .1939

 242גאנה כונתה אז .Gold Coast
 243תואר קצין מסדר האימפריה הבריטית (  )o.B.eהוענק למר פריצ׳ארד בחג המולד .1945

פרק ב :תקופת ממשלת המנדט | 67
כדי לאפשר שליטה יעילה על הפעילויות .לכל אזור מונה סגן מנהל ( assistant
 )Directorומהנדס.

מחלקת הדואר והמברקה ,כמו גופים אחרים בממשל המנדטורי ,פעלה במסגרת
תרבות ניהולית מסודרת ,עם שרשרת ניהול ,סמכויות ואחריות ברורות ,תהליכים
מוגדרים ,הפרדה פונקציונלית ,עבודת מטה ,מנגנוני חיזוי ,תכנון ,בקרה ,פיקוח ודיווח,
244
תהליכי הכשרה וקידום עובדים.
ועדת אודונל ,שבחנה בשנת  1931את מבנה ותקציב הממשל בפלשתינה ,בחנה גם
את פעילות מחלקת הדואר והמברקה .הוועדה העלתה את רמת מנהל המחלקה מרמה
 )Grade D( Dלרמה  ,)Grade C( Cכמו מנהלי מחלקות החינוך ,הבריאות והעבודות
הציבוריות ,הביעה תרעומת על כך שהמחלקה לא מאתרת מהנדסים מקומיים בטענה
של חוסר כישורים ,גם לתפקידי הנדסה זוטרים ,והציעה לשלוח מהנדסים פלשתינאיים
245
להשתלמות באנגליה.
בשנת  1923העסיקה המחלקה  498עובדים ( 61מהם – נשים) ,בחלוקה הבאה188 :
נוצרים 105 ,מוסלמים ו־ 200יהודים 246.בשנת  1935הועסקו במחלקה  1,471עובדים:
247
 714ערבים 711 ,יהודים ו־ 46״אחרים״.

איור מס׳  :1מבנה ארגוני של מחלקת הדואר והמברקה1931 ,
מקור :דו״ח לוועדת אודונל ,ארכיון המדינה מ־517/14
 244ראו ספר הדרכה ניהולי שנכתב בידי אדווין סמואל ,ארכיון המדינה isa-Privatecollections-
( edwinsamuel-000ov89פ.)2889/15-
( isa-Mandatoryorganizations-secretaryHiComm-0004mvnמ־)518/10
 245ארכיון המדינה

(להלן :ועדת אודונל) ,עמ׳ .105 ,104
 246דו״ח  ,1923עמ׳ .34
 .Peel Report, p. 322 247הדו״ח מציין את הקושי של העסקת יהודים חרדים ,שאינם עובדים בשבת,
באשר המחלקה צריכה לשרת את הציבור כל ימות השבוע.
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המבנה הארגוני של מחלקת הדואר והמברקה בשנת  1931מתואר באיור מס׳ .1
248

מטלות בעלי התפקידים השונים היו:
• משנה למנהל הדואר והמברקה :תאום מדיניות ,בקרה וניהול תנועה (שירותי דואר,
מברקה וטלפוניה) ,סטטיסטיקה ,שירותים חדשים ,הוראות ונהלים ,מבנים וציוד.
• עוזר המנהל ,צפון :בקרת שירותי הדואר ,המברקה והטלפוניה בצפון.
• עוזר המנהל ,דרום :בקרת שירותי הדואר ,המברקה והטלפוניה בדרום; טיפול
בתלונות הציבור ,תכתובת בין־לאומית בעניין שירותי חבילות.
• מנהל המחסנים :רכש ,אחסנה וחלוקה של ציוד דואר ,מברקה וטלפוניה; קביעת
תעריפים; חידוש ציוד שנפגע ובקרת מלאי במחסני משנה.
• מנהל הכספים :חשבונות ותשלומים לציוד ולשירותים ,משכורות ,ניהול מלאי
הבולים ,בקרת חשבונות בתי הדואר.
• מפקח שירותי הטלפוניה :כל ההסכמים עם המנויים ,הדרכת עובדים ברכזות.
• מהנדס ראשי :תכנון ,הקמה ותחזוקה של מערכת המברקה והטלפוניה וניהול
הצוות ההנדסי.
• מהנדס צפון :הנדסת הקמה ותחזוקה בצפון.
• מהנדס דרום :הנדסת הקמה ותחזוקה בדרום.
• עוזר מהנדס ,סיני :תחזוקת רשת וציוד קצה בעזה ובסיני.
המחלקה ניהלה את ספקטרום התדרים של פלשתינה(א״י) והקצתה תדרים ואותות
קריאה לתחנות רדיו ממשלתיות ומסחריות שונות (המשטרה ,חברות תעופה ,קו צינור
הנפט וכו׳) ולחובבי רדיו 249.אותות הקריאה בפלשתינה(א״י) היו מהסדרה שהוקצתה
250
למושבות בריטיות:
• ספינות VsQB :עד ( VsQZלא כולל  Hכאות אחרונה).
• תחנות נייחות ZBX, ZCs, ZCU, ZCW, ZCX, ZeW, ZGV, ZHB, ZHe :עד
 ZHG, ZiGעד  ZiF, ZJHעד  ZJJ, ZJlעד  ZJQ, ZMKעד .ZnQ
 248דו״ח לוועדת אודונל.
 249רישיונות לחובבי רדיו ניתנו מאוגוסט  ,1937ורק לאזרחים ואנשי צבא בריטיים ששירתו בארץ.
בשנת  ,1939עם פרוץ מלחמת העולם ,הופסקה פעילות חובבי הרדיו ,והיא חודשה בתחילת שנת
 .1946ארכיון המדינה ( isa-Mandatoryorganizations-secretarysecret-000gx12מ־.)401/6
בשנת  1947פעלו בארץ כ־ 20חובבי רדיו יהודים ללא רישיון .החובבים היו מאוגדים ב״התאחדות
חובבי הרדיו בארץ ישראל״ ,שנשיאה היה ראובן סוקולובסקי .חובבי הרדיו היו מוכרים לבריטים,
שלא עשו דבר להפסיק את פעילותם הבלתי חוקית .חובבי הרדיו קיימו קשר בין תל אביב לשדה
התעופה לוד ולבן שמן בתקופה שהקשר אליהם היה מנותק ,ומצאו את מקומם בשירות הקשר
ובחילות צה״ל .יחזקאל דיויס ,מה זה חובבות רדיו? ,הגל ,אגודת חובבי הרדיו בישראל ,תל אביב,
חוברת א׳ ,יוני  1949עמ׳ .5-3
Tna Fo 371/70341 250
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•
•

תחנות ניידות :אותות קריאה מתוך רשימת אותות הקריאה לתחנות נייחות,
בתוספת אות רביעית וספרה בודדת בין  2ל־.9
תחנות פרטיות וחובבי רדיו ZC6 :בתוספת שתי אותיות.

בשנת  1936הוקמו בירושלים בתי מלאכה ,שעסקו בעיקר בשיקום ציוד טלפוניה.
משימתם המרכזית הייתה חידוש רכזות טלפון ישנות שיצאו משימוש והתקנתן
251
מחדש .בתי המלאכה עסקו גם בהתקנה ובתחזוקה של מקלטי הרדיו הקהילתיים.
בשנת  1937הוקמו מערכות תקשורת למשטרה ,לשירות האווירי ולשירות הימי.
למשטרה הותקנה רכזת טלקס ידנית עם  10טלפרינטרים בתחנות משטרה ובתי כלא
ברחבי הארץ .בתחנת השידור ברמאללה הותקנו שני תרנים בגובה  50מטר ששירתו
ארבעה משדרים :שניים לשירות האווירי ,אחד לשירות הימי ואחד לשירות המשטרה.
מקלטים הותקנו במטה המשטרה בירושלים ובשדה התעופה בלוד ,והמשדרים נשלטו
252
מרחוק מעמדות המקלטים.
בשנים  1941ו־ ,1942עת היה גיוס המוני של צעירים יהודיים לצבא הבריטי
ולנוטרות ,התנגדו הבריטים לגיוס עובדי הטלגרף והטלפון ,בטענה כי עבודתם חשובה
253
למאמץ המלחמתי והם אינם יכולים לוותר על העובדים הטכניים.
משנת  1920הופעל בית ספר להכשרת עובדים ,שמשימתו המרכזית הייתה
בתחום התפעולי ,הכשרת פקידים למחלקת המברקה .משנת  1937עבר המיקוד
לנושא הטכנולוגי ,ונעשה מאמץ רב להסב כוח אדם מקצועי מרכזות ידניות למרכזיות
אוטומטיות.
ההכשרה הטכנולוגית עברה שינוי מהותי בשנת  ,1943כאשר תכנית הלימודים
שונתה והתבססה על התכנית של  254.City & Guilds of londonבשנת  1944הצליחו
לראשונה שבעה מעובדי המחלקה לעמוד בבחינה  Telephony Grade iוחמישה
הצליחו לעמוד בבחינה  ,Technical electricity Grade iחלקם בהצטיינות 255.בשנת
 1945היו  19חניכים ובשנת  1947היו  21חניכים.
בשנת  1935החל תהליך של לימודים בהתכתבות במכונים טכניים באנגליה וניתנו
מלגות ללימודי הנדסה באוניברסיטאות באנגליה 256.בשנת  1947נשלחו לראשונה
שישה מהנדסים צעירים להשתלמות של שנתיים בחברת  General electricבבריטניה,
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דו״ח  ,1936עמ׳ .272
דו״ח  ,1937עמ׳ .262-260
הארכיון הציוני המרכזי .s 37\2253
הסמכה מקצועית ,תיאורטית ומעשית ,ברמה גבוהה ,דומה להנדסאים של ימינו.
דו״ח .1944
דו״ח .1935
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להתמחות בתכנון ,ייצור ותחזוקה של מרכזיות טלפון אוטומטיות .ההתמחות כללה גם
257
לימודים בקולג׳ הטכני בקובנטרי.
עם הגידול בהיקף הפעילות במהלך מלחמת העולם התארגנה מחלקת הדואר
והמברקה בשלושה גופי משנה( :א) מטה (( ;)Headquartersב) אגף התנועה (,)Traffic
בראשות המשנה למנכ״ל ,שעסק בכל נושא הדואר ובכל הקשר עם הציבור בתחום
המברקה והטלפוניה; (ג) אגף ההנדסה (  ,)engineeringבראשות המהנדס הראשי,
שעסק בפיתוח ותחזוקת התשתיות ההנדסיות של הטלגרף הטלפון והרדיו .אגף
התנועה טיפל עד שנת  1945גם בשירות השידור ( .)PBs
בשנת  1945העסיקה המחלקה  3,139איש :המטה כלל  220איש ,אגף התנועה כלל
 1,734איש ואגף ההנדסה כלל  1,195איש 258.בשנת  1947העסיקה המחלקה 3,868
איש 263 :איש במטה 2,233 ,איש באגף התנועה ו־ 1,372איש באגף ההנדסה .מבנה
ארגוני של מחלקת הדואר והמברקה מוצג באיור מס׳ .2

איור מס׳  :2מבנה ארגוני של מחלקת הדואר והמברקה1947 ,
מקור :ארכיון המדינה ( isa-no-no-0007e80ג)115/32-

אגף התנועה כלל שלושה מחוזות ,כאשר בראש כל מחוז עמד מפקח דואר מחוזי:
מחוז הצפון עם הנהלה בחיפה ,מחוז הדרום עם הנהלה בירושלים ומחוז המערב עם
הנהלה ביפו .מנהל אגף התנועה ,שהיה גם משנה למנהל מחלקת הדואר והמברקה ,היה
ממונה על מחלקת הטלקום (שעסקה בקשר עם המנויים וגביית תשלומים בגין שירותי
טלפוניה ומברקה) סגן המנהל לכוח אדם ,סגן המנהל לכספים ,מנהל החשבונות
הראשי ,מנהל מחלקת המחסנים (שנתנה שירותי לוגיסטיקה לאגף התנועה ואגף
ההנדסה) ומנהל יחסי הציבור .מבנה ארגוני של אגף התנועה מוצג באיור מס׳ .3
 257דו״ח .1947
 258דו״ח .1945
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איור מס׳  :3מבנה ארגוני של אגף התנועה1947 ,
מקור :ארכיון המדינה ( isa-no-no-0007e80ג)115/32-

אגף ההנדסה כלל אף הוא שלושה מחוזות בהנהלת ״מהנדס מחוז״ :מחוז הצפון עם
הנהלה בחיפה ,מחוז הדרום עם הנהלה בירושלים ,מחוז המערב עם הנהלה ביפו,
ובנוסף :גופי הנדסה כלל ארציים ,מחוז משנה עזה עם הנהלה בעזה ,בתי המלאכה
בירושלים ,משדרי שירות השידור ברמאללה ואולפני שירות השידור בירושלים .מבנה
ארגוני של אגף ההנדסה מוצג באיור מס׳ .4

איור מס׳  :4מבנה ארגוני של אגף ההנדסה1947 ,
מקור :ארכיון המדינה ( isa-no-no-0007f1dג)107/17-
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בספר העובדים (  )establishment listלשנת  1947/48רשימה של כל עובדי מחלקת
הדואר והמברקה ,לכל עובד מוגדר מעמדו ,מועד תחילת עבודתו ,משכורתו ,והטבות
שונות .מנהל המחלקה קיבל משכורת של  1,100לירות שטרלינג בשנה והטבות בסך
 272לירות שטרלינג נוספות .המהנדס הראשי קיבל אף הוא משכורת של  1,100לירות
שטרלינג לשנה והטבות בסך  200לירות שטרלינג נוספות .מנהלים בכירים ומהנדסים
קיבלו משכורות של  450עד  600לירות שטרלינג לשנה .עובדים מקצועיים קיבלו
259
משכורות של  140עד  200לירות שטרלינג לשנה.
השנים הראשונות להקמת מחלקת הדואר ,הטלפון והטלגרף היו שנים של יחסי
עבודה טובים .כך נכתב במאמר על הדואר בעיתון ״דואר היום״ ב־ 14בדצמבר :1922
״לשבחו של המנהל צריך עוד להוסיף את יחסיו הטובים והישרים להפקידים .אין
הוא מכיר לא בגזעו ולא בלאומיותו של הפקיד .מחפש הוא את הפקיד הישר והחרוץ.
וכשהוא מוצאו – שוב אינו עוזב אותו .ואפשר שכאן מונח סוד הצלחתו של הדאר.״
260

מאיר גבאי,

תיאר את סיפוריהם של וותיקי הדואר ,שלמדו מן

הבריטים:

״האנגלים  ...הביאו לכאן מסורת של דואר עם ניסיון ודפוסי עבודה .משטר של סדר
ומשמעת הם הנהיגו בכל רחבי הארץ :הגיע לכאן מנהל כללי ,הפוסטמאסטר־ג׳נרל
ויליאם הדסון .המורשת שלו עדיין נמצאת גם בדואר שלנו ....עובדי הדואר למדו
די מהר ,שדואר בריטי זה משהו אחר :ראשונים התרגלו הדוורים ,שהגיעו מעתה
לעבודה עם הופעה מסודרת ,עם מדים רשמיים .בכל בוקר נערך מסדר דוורים,
והמפקח אלפרד מרום היה שואג במסדר ‘ ‘inspectionועובר על פני השורה בלוויית
מנהל הדואר מיסטר אליסון .אוי לדוור ,שהגיע לא מגולח או לא מצוחצח .המנהל
הבריטי ידע להסביר זאת במשפט חד משמעי :׳דואר בריטי זה לא דואר תורכי׳...
ואת זה למדנו מהר.״

חלק מהמנהלים הבריטים התייחסו בזלזול והתנשאות לעובדים ״המקומיים״,
יהודים כערבים .כך למשל :במכתב סודי למזכיר הראשי של ממשלת המנדט שכתב דוד
הימרס מקיי ,המנהל בפועל של מחלקת הדואר והמברקה ,ב־ 22בנובמבר  ,1946שהציג
דרישות כוח אדם לשנים  ,1947/48הוא מתלונן על כך שבשנת  1935היו במחלקה 22
עובדים בריטיים ( 10בניהול 2 ,בכספים ו־ 10בהנדסה) ,אך למרות הצמיחה המרשימה
בהיקף שירותי המחלקה והיקף המערכת שבאחריותה ,מספר העובדים הבריטיים ירד
ל־ 16בשנת  6( 1946בניהול 1 ,בכספים ו־ 9בהנדסה) ,וכך כתב :״אינטרס הממשלה
הוא שבכירי המחלקה יהיו אנשים מנוסים ונאמנים ....אני מודע לכך שמדיניות
הממשלה היא לקדם פלשתינאים לעמדות בכירות במינהל הציבורי ,והמחלקה לא
Tna Co 733/536 259
 260עורך ביטאון רשות הדואר .מתוך דברים לזכרו בידי הרצל חקק ,בזמנו מנהל יחסי הציבור של
רשות הדואר .ראו ( http://www.faz.co.il/story_8602יולי .)2017

פרק ב :תקופת ממשלת המנדט | 73
פיגרה בעניין זה ,אך הגזמנו ,וצמצום כמות המנהלים הבריטיים היא הגורם המרכזי
לירידה באיכות השירות ...ניסיוני האישי מראה כי באופן כללי ,המנהל הפלשתינאי,
או שהוא יותר מדי רחמן לעובדיו ,ולכן לא יכול להוציא מהם את התפוקה ושיתוף
הפעולה הנדרשים ,או שהוא נוטה לקיצוניות השנייה ,ורודה בעובדיו ,בתוצאות
דומות .יתר על כן ,המנהלים הפלשתינאים נוטים להעסיק את מנהליהם בנושאים
פשוטים שהם אמורים לבצע בעצמם ,ומנהלים בכירים אלה אמורים לעסוק בנושאים
261
יותר חשובים ...יש כמובן יוצאים מהכלל ,אך אלה נדירים.״

עבודה בשבת ובחגים חיונית כדי להבטיח שירותי תקשורת רצופים .נושא עבודה
בשבת ובחגים היה נושא מעיק לעובדים היהודיים במחלקת הדואר והמברקה.
עובדים ,כאשר התקבלו לעבודה ,חתמו על התחייבות לעבוד בשבת ובחגים היה
ויהיה צורך בכך ,כשם שעובדי הדואר הבריטי בבריטניה חתמו על התחייבות דומה
לעבוד בימי ראשון .במרכזיה שכל עובדיה היו יהודים ,כמו מרכזת תל אביב ,לא היה
אפשרי להעסיק עובדים מוסלמים או נוצרים .בלחץ חוגים דתיים שונתה בשנת 1936
התחייבות העובדים ,מהתחייבות לעבוד בשבת ובחגים להתחייבות לעבוד אחר שעות
262
העבודה הרגילות היה וצרכי השירות או מצב חירום יחייבו זאת.
וש ֶבת ליום
שחיקה חריפה בשכר הריאלי דחפה את עובדי המדינה לשביתת רעב ׁ ֶ
263
אחד ב־ 24במאי  .1943בעקבות שביתה זו הוענקה לעובדים תוספת יוקר .המשך
התעלמות מנהלי הדואר מהאינפלציה המתמדת ותנאי העבודה הדלים ודחיית דרישות
העובדים הובילו את עובדי הדואר והמברקה ,יהודים וערבים ,לתכנן שביתה משותפת,
שפרצה בתל אביב ב־ 9באפריל  1946ולמחרת – בכל הארץ .ב־ 14באפריל הצטרפו
לשביתה עובדי הרכבת ,ולמחרת הצטרפו לשביתה רוב עובדי המדינה 23,000 ,איש
(יהודים וערבים ,רובם ערבים) 264.זו הייתה השביתה הממושכת הרחבה ביותר של
עובדי המדינה בתקופת המנדט הבריטי ,שנמשכה כשבועיים ,ובמהלכה נקרא הצבא
265
הבריטי לאייש מרכזיות טלפון ובתי דואר ,להפעלת שירותי דואר וטלפון חיוניים.
השביתה ,מפגן יוצא דופן של ״אחוות פועלים״ יהודית־ערבית ,הסתיימה ב־ 24באפריל

( isa-Mandatoryorganizations-secretaryFinance-0010gjhמ־.)178/33

 261ארכיון המדינה
262
 263המשקיף 21 ,במאי .1943
Zachary lockman, Comradee and Enemies: Arab and Jewish Workers in Palestine, 264
Tna Co 733/301/9

1906-1948, University California Press, 1996, pp 332-334.

 25 ,The Sentinel 265אפריל  .1946הנוהל לתת שירות לגופי ממשל בריטיים באמצעות הפעלת אנשי
חיל הקשר הבריטי כמרכזנים ברכזות בירושלים ,יפו וחיפה ושימוש ברשת הקשר הצבאית הבריטית
כדי לקשר את גופי הממשל הבריטיים לתחנה הבין־לאומית של  Cable & Wirelessבחיפה ,הופעל
גם בשביתות קודמות.
ארכיון המדינה ( isa-Mandatoryorganizations-MandateCommunications-0006rhgמ־.)358/45
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בהיענות לתביעות העובדים (הגדלה של שכר היסוד ושל תוספת היוקר ושיפורים
266
במערכת הפנסיה).
תשלום משכורת לעובדי המחלקה נעשה במזומן ,שכן לרוב העובדים לא היה חשבון
ואם
בנק .ביום התשלום הגיעו העובדים לגזברות המחוזית כדי לקבל את משכורתםִ ,
267
העובד ערער על מספר ימי העבודה והשעות הנוספות ,הבירור היה מתבצע במקום.
אווירת הימים ההם באה לידי ביטוי בזכרונות וותיקי המחלקה:
רפאל ממן ,מנהל הדואר בזיכרון יעקב ,מספר :״ב־ 18בפברואר  ,1921עם פתיחת
בית הדואר העברי הראשון בראש פינה ,אם המושבות בגליל העליון ,קיבלתי משרת
דוור ואני אז נער בן  16שנה .באחד הימים נדרשתי ע״י מנהל הדואר לגשת אצל חייט
כדי שיתפור לי מדים רשמיים לפי מידה .ומי דמה לי ביום שקיבלתים! לבוש מדים
חדשים סובבתי בגאווה בחוצות המושבה כשחברי מקנאים בי ...יום ההתקנה של
מרכזת הטלפון במושבה היה מאורע גדול בחיי .לא האמנתי למראה עיני ולמשמע
אזני; ניצלתי כל הזדמנות להתקשר עם מחנה הצבא ,ולשוחח עם המרכזן ...בתפקיד
של דוור שירתי כשנה וחצי בלבד ,ולאחר מכן הועברתי לצפת .המנהל הראשון של
הדואר בצפת לאחר כיבוש הארץ ,בתום המלחמה העולמית הראשונה ,היה מר סלים
מראש מי שכיהן לפני זה בתפקיד של מטיף (מיסיונר) במיסיון האנגלי וזכותו זו
עמדה לו לקבל מינוי מכובד זה....כדי לקבל את המכתבים היה צורך לטרוח ולבוא אל
בית הדואר .כאן ביצע הדוור את חלוקת הדואר ,הן הרגיל והן הרשום .מהמכתבים
הרשומים היה מכין רשימה עם שמות המקבלים ,תולה אותה על הקיר וכל איש היה
צריך לברר אם אמנם שמו נמצא בין המאושרים הכלולים בה .והיה אם שיחק לו
מזלו ,היה עליו לפנות אל פקיד האשנב ולקבל את מכתבו או את חבילתו.״ בהמשך
עבר לזיכרון יעקב ,וכך הוא מספר על מאורעות תרפ״ט :״קולות הפורעים החלו
מהדהדים ממדרונות ההרים מסביב .לקול זעקותיהם נלוו יללות עידוד של נשותיהם
ובנותיהם אשר החרידו לב כל שומע .פעולה מידית הייתה צו השעה .כל רגע היה
 266ראובני ,ממשל המנדט ,עמ׳  ;103הבקר 17 ,אפריל  ;1946קול העם 17 ,אפריל  ;1946לחייל18 ,
אפריל  2 ,The Sentinel ;1946מאי  24 ,The Palestine Post ;1946אפריל  .1946״התאחדות
עובדי הרכבת ,הדואר והטלגראף״ הוקמה בשנת  .1919התאחדות זו כללה בראשית דרכה את כל
העובדים ,ערבים ויהודים ,אך עם הצטרפותה להסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ
ישראל נשארו בה עובדים יהודים בלבד ,והעובדים הערבים הקימו בשנת  1924איגוד עובדים
עצמאי; על המשמר 17 ,אפריל  .1946מנהיגי השביתות בשנים  1943ו־ 1946היו מזכיר ״האיגוד
הבין־לאומי של עובדי הרכבת והדואר״ ,יחזקאל אברמוב ,ומזכיר ״אגודת הפועלים הערבים
הפלשתינאים״ ,סמי טאהא ,שנרצח בשכונת חליסה בחיפה ב־ 12בספטמבר  ,1947על רקע שיתוף
הפעולה עם היהודים וקריאתו לערוך בחירות כלליות לוועד הערבי העליון .קול העם 14 ,ספטמבר
.1947
 267באותם השנים לא היה נהוג להחזיר לעובדים דמי נסיעה .הסדר החזרת דמי נסיעה לעובדי משרד
הדואר הונהג בשנת .1954
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קובע .פרצתי החוצה ,הגפתי את דלתות הברזל של הכניסה לבניין אך לא הספקתי
לנעול אותם כשנשמעו שעטות רגליהם של הפורעים .זינקתי בחזרה לתוך הבניין
דרך דלת צדדית וביקשתי מכל הנוכחים לא להוציא הגה מפיהם .מנהל הדואר,
שהיה הנוצרי היחידי בינינו ,ניגש אלי ובקול מצווה דרש ממני להוציא את היהודים
הנוכחים החוצה ולשלחם לביתם ,בטענה כי אם ידעו הפורעים על מציאותם של
יהודים בבניין ,יפרצו לתוכו ויהרגו את כולם .נדהמתי למשמע אוזני אך לא אבדתי
את עשתונותיי ...הודעתי לו שלא יהיה כדבר הזה ולא אפקיר את אחי ...אירע נס גדול
והפורעים עברו על פני הבניין בלי לגעת בו...בתוך הבניין נשארו כל הנוכחים עד שעה
 11-10בלילה עת עברו הצבא והמשטרה שהוציאו את כל היהודים מבתיהם והובילום
אל בית הממשלה (הסרייה)...תנאי העבודה של עובד עברי לא היו קלים ביותר ,ומי
שלא עבר את כור ההיתוך של השלטון המנדטורי העוין ,ומי שלא הרגיש את הרעד
והחלחלה ביום הבקורת של המפקחים הנכרים ומנהלי המחוז הבריטיים לא ידע
268
להעריך את כברת הדרך מלאת החתחתים אשר עברנו עד שזכינו להקמת המדינה...״
משה זוסמן ,מבכירי המברקה ,סיפר במסיבת פרישתו :״את עבודתי בדואר התחלתי
לפני חמישים שנים ,ב־ ,1926כשליח על אופניים בשכר של  3.6לא״י לחודש .ואל יקלו
אופניים בעיניכם! באותם הימים היה זה כלי רכב מכובד בציבור בכלל ובדואר בפרט,
שכן המנכ״ל של משרד הדואר דאז ,הקולונל הדסון ,התחיל אף הוא את הקריירה
שלו כשליח על אופניים ,בדואר הבריטי .שנות עבודתי הראשונות – שנים של פורענות
היו .ב־ 1926התחוללה רעידת אדמה קשה ,ובשנה שאחריה ,1927 ,בא על הארץ חורף
קשה ואכזרי מלווה בסופות ושלגים .ברעש ובשלגים נהרסו בתים אין ספור ואנשים
רבים קיפחו את חייהם ,שדבר שגרם ,אגב אורחא ,לתנועת מברקים בלתי רגילה.
לאחר שנה וחצי במברקה עברתי קורס למורס ,ושובצתי לתפקיד מורסיסט .בתפקידי
זה יצרתי קשרים עם עמיתי למקצוע מארצות ערב ,אותם זיהיתי לפי נקישות
המכשיר ...באותה תקופה קיבל המופתי של ארץ ישראל ,חג׳ אמין אל חוסייני,
שונא ישראל בדם ,מברקי שטנה והזדהות מהארץ ומארצות חו״ל .את המברקים
מסרו בביתו ,בשכונת שייח ג׳ראח ,והוא ברוב שמחתו שילם לשליחים שני גרושים
על כל מברק שטנה שמסרו בביתו .להבדיל אלף אלפי הבדלות ,ייזכר לטובה כבוד
הרב הראשי לישראל דאז ,הרב קוק זצ״ל ,שהשנה מלאו ארבעים שנים לפטירתו .גם
הרב קוק קיבל מברקים רבים ,מסוג אחר כמובן .אף הוא שילם שני גרושים עבור כל
מברק ,וזאת בתקופה שמשכורת של יום עבודה הייתה עשרה גרושים בלבד ...שני אחי
ואני היינו העובדים [היהודים] היחידים במברקה בירושלים ,ומנהל המברקה היה
נוצרי ממצרים .בשנת  1930חל יום הכיפורים ביום ראשון ,יום המנוחה השבועי של
העובדים הנוצרים ,והנה ציווה המנהל על שלושתנו לעבוד בליל כיפור וביום כיפור,
 268דואר ,גיליון מס׳  ,2שנה י׳ ,עורך :ז .אלישיב ,ירושלים ,תמוז תשכ״א – יוני  ,1961עמ׳ .23-22

 | 76התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי :דואר ,מברקה ,טלפון ורדיו
דבר שהדהים אותנו .מיד ובלי היסוס פנינו לרב קוק זיכרון צדיק לברכה ,והבאנו
את הדבר המחריד לידיעתו .הוא הרגיע אותנו ,ובו במקום התקשר טלפונית עם
המנהל הכללי של משרד הדואר ,הקולונל הדסון ,ואמר לו באנגלית ,בזו הלשון :׳כאן
מדבר הרב הראשי הרב קוק .אתה חייב לשחרר מיד את שלושת האחים מהעבודה
בליל וביום הכיפורים ,כי אחרת יעורר העניין רעש גדול בכל העולם׳ .מה רבה היתה
שמחתנו כאשר ,בשובנו הביתה ,מצא כל אחד מאתנו מברק המיועד לו ,המבטל את
ההוראה של מנהל המברקה הנוצרי .....בשנת  1932עברתי מירושלים ליפו ,ושם
שהיתי במאורעות שנמשכו משנת  1936עד פרוץ מלחמת העולם השנייה בשנת .1939
בשנת  1936בה התחילו המאורעות שהזכרתי ,נהגו להסיע הביתה את העובדים
היהודיים (עובדי הטלגרף ועובדי הטלפון) מדאר יפו במכונית דואר משוריינת ,בשעה
שמונה בערב ,תחת שמירה ,כהגנה מפני התוקפים הערביים .עלי הוטל לעבוד עד שעה
תשע בערב ,אך כאשר פניתי למנהל המברקה במקום (שאגב ,היה יהודי) ,דחה זה את
בקשתי להשתחרר יחד עם כולם ,וקבע שעלי להמשיך עד תשע לפי לוח התפקידים.
נאלצתי אפוא לעבוד עד הסוף ,ולבלות את לילי על גג הבניין ער ונכון לכל הפתעה.
באותו לילה ראיתי במו עיני ,וזאת לא בפעם הראשונה ,איך בתי יהודים נשרפים,
ושמעתי צעקות מחרידות אוזניים .בהיותי על גג בנין הדואר ,הבחנתי בדמות אדם
שסכין בידו ,המתקרב אלי לדקרני .היה זה אותו פקיד מברקה ערבי מוסלמי אשר
חודשיים קודם לכן נתן לי פגיון (שבריה) במתנה .למרות שכוחי היה במותני ואלוהים
חנן אותי בשרירים חזקים ,היה צורך במאבק איתנים כדי להשתחרר מהתוקף ,וזאת
בלופתי את היד שאחזה בסכין .למחרת הגשתי תלונה למנהל הדואר הנוצרי ,מר
סטיפן ,אך הוא לא נטה להאמין לי ,ותבע שהסיפור יאומת על־ידי שני עדים .כאלה
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היו לי ,אך סרבו להעיד מטעמים מובנים.״
אשר פפרמן מספר :״ב־ 15לספטמבר  1939קבלתי התראה בכתב מהכנופיות
הערביות שהשתוללו ביפו [אשר פפרמן עבד משנת  1920כטלגרפיסט במשרד הטלגרף
יפו] כי אם במשך  48שעות לא אחדל מלהופיע במשרד הטלגרף ביפו ,תכנס כנופיה
לדואר תנקר את עיני ותשפטני לעיני כל הפקידים .מיד מסרתי את המכתב למנהל
הדואר וזה טלפן מיד ירושלימה להודיע על כך .משם באה מיד הוראה להעבירני לתל
אביב למען אעשה את כל ההכנות לפתוח משרד טלגרף שם .וכך זכתה תל אביב בזכות
הכנופיות למשרד טלגרף משלה .אחרת מי יודע אם עיר עברית כתל אביב הייתה זוכה
270
למשרד טלגרף לפני צאת הבריטים.״
 269בינינו ,בטאון העובדים בשירותי הדואר ,עורך :מרדכי בנאי ,יחידת ההדרכה בשירותי הדואר,
ירושלים ,טבת תשל״ו ,עמ׳ .16-14
 270אשר פפרמן ,לתולדות הטלגרף העברי ,דואר ,שנה ו׳ ,חוברת ד׳-ה׳-ו׳ ,אב-אלול תשי״ד-תשרי
תשי״ח ,יולי-אוגוסט-ספטמבר  ,1957עמ׳ .28
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פקודת הטלגרף האלחוטי ופקודת הדואר
לבקשת משרד המושבות חוקקה ממשלת המנדט ביולי  1924את פקודת הטלגרף
האלחוטי (  ,)Wireless Telegraph ordinance 1924פקודה המחייבת רישיון לאחזקת
והפעלת משדר או מקלט רדיו ,ומסמיכה את מנהל מחלקת הדואר והמברקה להוציא
רישיונות ולקבוע את כלליהם ,קובעת עונש מירבי למי שמפעיל או מחזיק משדר או
מקלט ללא רישיון ,ומגדירה את סמכות הממשלה בזמן חירום 271.מתוקף פקודה זו
עסק מנהל מחלקת הדואר והמברקה בניהול הספקטרום האלקטרו־מגנטי עבור ממשלת
המנדט.
בשנת  1930הגיעה ממשלת המנדט למסקנה כי חוק הדואר העות׳מאני ששרר עד אז
בארץ אינו מעניק כלים מתאימים לטיפול בשירותי דואר וטלגרף 272,והחוק העות׳מאני
הוחלף באוגוסט  1930בפקודת הדואר המנדטורית (,)Post Office Ordinance 1928
שנחקק במתכונת החקיקה הבריטית .החוק העניק למנהל מחלקת הדואר והמברקה
( )Postmaster Generalסמכויות מקיפות לקביעת כללים לטיפול בנושאי דואר וטלגרף
(הגדרת ״טלגרף״ בפקודה כוללת גם טלפוניה) ואיפשר לכונן בנק דואר ( Postal saving
 .)Bankהחוק קבע את מונופול מחלקת הדואר והטלגרף לספק שירותי דואר ,מברקה
וטלפוניה בארץ ,קבע את ״זכויות הדרך״ ( )Right of wayשל מחלקת הדואר והטלגרף
בהנחת קווי תקשורת ,כולל גיזום וכריתת עצים (למניעת הפרעה לקווי טלגרף) ,תוך
שמירה על זכויות בעלי קרקע פרטיים ,נתן לנציב העליון סמכות לנתק קווי תקשורת
לתועלת הציבור ובזמן חירום ( ,)public emergencyהגדיר את החסינות המשפטית של
מחלקת הדואר והטלגרף ועובדיה ,קבע עונשי מאסר עד עשר שנים לפגיעה בשירותי
דואר או מברקה וסמכות להטיל קנסות על מי שיפגע בשירותי תקשורת ובקווי
תקשורת ,וקבע עונשי מאסר עד שלוש שנים לפקיד מחלקת הדואר והטלגרף שיחרוג
273
מסמכויותיו ויפגע בדואר או במברקה.

כלכלת שירותי התקשורת
המאפיין הבולט של כלכלת שירותי התקשורת שסופקו בידי מחלקת הדואר
והמברקה היה ״עצמאות כלכלית״ .השירותים היו רווחיים משך כל תקופת המנדט
הבריטי ,וההשקעות נעשו מהכנסות השירות .השליטה בתעריפי השירותים איפשרה

 271לאחר הקמת המדינה הוחלפה פקודה זו בפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש] ,תשל״ב–.1972
 272חוק הדואר העות׳מאני הראשון נחקק בשנת  ,1840ומאז הוחלף בחוק אחר בשנת  1871ושוב בשנת
.1882
 273לאחר הקמת המדינה הוחלפה הפקודה המנדטורית בפקודת הדואר [נוסח חדש] ,התשל״ז–.1976
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למחלקת הדואר והמברקה שליטה בביקוש לשירותים והבטיחה את רווחיותם.
המחלקה שמרה על רווחיות גבוהה :בעשור הראשון לפעולתה ,עודפי ההכנסות
על ההוצאות היו כ־ 45,000לא״י לשנה בממוצע (כ־ 25%מההכנסות) .בשנים מ־
 1933עד  1938היו עודפי ההכנסות על ההוצאות כ־ 100,000לא״י לשנה בממוצע (כ־
 32%מההכנסות) ,ולאחר מלחמת העולם השנייה ,בשנים  1943עד  ,1947היו עודפי
ההכנסות על ההוצאות כ־ 540,000לא״י לשנה בממוצע (כ־ 37%מההכנסות).
מערך ההתחשבנות הכלכלי של מחלקת הדואר והמברקה מאפיין מוסד מתוקצב,
הפועל על פי תקציב ממשלתי :התכניות השנתיות כללו תוכנית פיתוח ,בכותרת
״הוצאות מיוחדות״ (  .)extraordinary Worksהדו״ח הכספי השנתי נעשה על בסיס
מזומן ,ולא הייתה הבחנה בין הוצאות שוטפות לבין השקעות.
בשנת  1932נקבע כי הדואר הבריטי יפעל כעסק תעשייתי/מסחרי (Commercial
 ,)Undertakingיישא בעלות שירותים שהוא מקבל ממחלקות ממשלתיות אחרות,
ומחלקות ממשלתיות אחרות ישלמו לו בגין שירותיו .בשנת  1934הוחל הדבר גם על
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מחלקת הדואר והמברקה של ממשלת פלשתינה(א״י).
באישור משרד האוצר בלונדון הוקמה בשנת  1936קרן לחידוש ציוד (Renewal
 ,)Fundבדומה לפחת במאזני חברות מסחריות ,כדי ליצור מקור תקציבי לחידוש ציוד
מתיישן .ציוד תמסורת בין־עירונית הופחת לתקופה של עשרים שנים ,וציוד אחר
הופחת לתקופה של חמש עשרה שנים .פלשתינה(א״י) הייתה המושבה הבריטית
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הראשונה בה הופעלה קרן כזו.
המחלקה פעלה על פי תקציב שנתי ,שאושר בידי המזכיר הראשי של ממשלת
המנדט (שניהל את עבודת ממשלת המנדט) .כמות העובדים נקבעה בתקן (עליו היה
דיון מחדש מדי שנה) ,רמות הניהול (״דרגות״) ומשכורות העובדים נקבעו על פי כללי
המערכת הממשלתית .ההתנהלות התקציבית של המחלקה הייתה זהירה ,והתמודדה
כראוי עם הביקושים לשירות (להוציא תקופת מלחמת העולם השנייה ולאחריה,
כאשר עקב המחסור העולמי בציוד טלפון לא התאפשר רכש ציוד טלפון ,בעיה שהחלה
להיפתר רק בשלהי שנת .)1947
עיקר הציוד נרכש בבריטניה ,לפי הסטנדרטים הטכניים שהיו אז מקובלים במשרד
הדואר הבריטי .התעשייה בארץ הייתה אז בחיתוליה ,ובמכרזים ממשלתיים נרכשו
 274הגם שהרווחיות הייתה בנורמה מקובלת ביחס למדד רווח לפני ריבית מסים פחת והפחתות
(  )eBiTDaשל חברות תקשורת מסחריות ,החוקר מנחם גרוס סבור שרווחיות זו הייתה מעין מס
עקיף .נחום גרוס ,המדיניות הכלכלית של המימשל הבריטי המנדטורי בארץ ישראל ,קתדרה ,24
יד יצחק בן־צבי ,תמוז תשמ״ב – יולי  ,1982עמ׳  ,153‑180קתדרה  ,25יד יצחק בן־צבי ,תשרי
תשמ״ג – ספטמבר  ,1982עמ׳ .168-135
Tna Co 733/268/5 275
Tna Co 733/270/5 276
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בארץ בעיקר פריטים כמו עמודי טלפון ,זרועות לעמודי טלפון ,סוללות לטלפונים וכו׳.
ועדת אודונל 277,שפרסמה דו״ח בשנת  ,1931קבעה תקציב פיתוח לרשת הטלפון של
 12,000לא״י לשנה ,ותקציב מיוחד של  30,000לא״י לשנה לשלוש או ארבע השנים
הבאות (הוועדה ציינה כי לא ניתן לחזות את הצרכים בדייקנות) .תקציבים אלה נועדו
לרשת עירונית ,רשת בין־עירונית ומרכזיות טלפון (כולל מרכזת טלפון אוטומטית
לירושלים) ,ונתנו מענה נאות לביקוש לטלפונים.
הביקוש לשירותי התקשורת ,ועמו הכנסות מחלקת הדואר והמברקה ,היו בצמיחה
מתמדת .קצב הצמיחה היה איטי יחסית עד שנת ( 1932תקופת המשבר הכלכלי בארץ,
שנמשך מתחילת שנת  1926עד תחילת שנת  ,)1929גדל בקצב גבוה יותר משנת
 1932ועד שנת  ,1939תחילת מלחמת העולם השנייה ,וגדל בקצב גבוה מאוד בתקופת
מלחמת העולם השנייה ולאחריה .איור מס׳  5מראה את הכנסות מחלקת הדואר
והמברקה במשך השנים ,תוך הצגת המרכיבים העיקריים :מכירת בולים ,טלפונים
ומברקה .על ציר הזמן מודגשת תקופת המשבר הכלכלי בארץ (תחילת שנת  1926עד
סוף שנת  ,)1928ותקופת מלחמת העולם השנייה (מספטמבר  1939ועד מאי .)1945
האיור ממחיש את קצב הצמיחה של שירות הטלפון :תוך ארבע שנים מהשקת שירות
הטלפון בארץ ,הכנסותיו עלו על הכנסות שירותי המברקה .תוך  18שנים מהשקת
278
שירות הטלפון בארץ ,הכנסות שירות הטלפון עלו על ההכנסות ממכירת בולים.

איור מס׳  :5התפתחות הכנסות הדואר והמברקה בתקופת המנדט הבריטי
 277ועדת אודונל ,עמ׳ .107-104
 278ההכנסות משנת  1927הם בלא״י .ההכנסות בשנים קודמות הן בלירות מצריות.
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איור מס׳  6מראה את הצמיחה בהיקף כמויות דברי הדואר (מכתבים ,דברי דפוס
וגלויות) .כאן רואים באופן ברור כי בתקופת המשבר הכלכלי ( 1926עד  )1929נעצרה
צמיחת הדואר ,והיא התאוששה רק בשנת  .1932בתקופת מלחמת העולם השנייה היה
קושי להעביר דברי דואר ,וכמויות הדואר צנחו ,אך משנת  1943רואים שוב צמיחה
יוצאת דופן בכמות דברי הדואר.

איור מס׳  :6התפתחות היקף דברי הדואר (מכתבים ,דברי דפוס וגלויות) בתקופת המנדט הבריטי

במיוחד בולט הגידול בהיקף דברי דואר אוויר .תוך שש שנים ,משנת  1933עד שנת
 ,1938צמח משקל דברי דואר אוויר מחמישה טון ל־ 44טון לשנה! חוסר היכולת לשנע
דואר אוויר בזמן מלחמת העולם השנייה בלם את השימוש באמצעי תקשורת זה ,אך
בתום המלחמה ,תוך שלוש שנים משנת  1944עד שנת  ,1947צמח שוב היקף דברי
דואר האוויר ,מחמישה טון ל־ 45טון לשנה! ״קפיצות״ אלה מומחשות באיור מס׳ .7
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איור מס׳  :7התפתחות המשקל הכולל של דברי הדואר שנשלחו בדואר אוויר,
לפני ואחרי מלחמת העולם השנייה

קצב הצמיחה של כמות המברקים ,המוצג באיור מס׳  ,8תואם את קצב צמיחת דברי
הדואר ,אך נרשמו שיאים בכמויות המברקים בשנת  ,1929עקב מאורעות תרפ״ט ,עת
היו תורים ארוכים במשרדי המברקה במשך ימים ארוכים .אירועי המרד הערבי גרמו
לצמצום מה בכמות המברקים (ייתכן – עקב סגירת משרדי דואר רבים ביישוב הערבי),
אך משנת  1939נרשמה צמיחה מהותית בכמות המברקים.
הצמיחה בכמות קווי הטלפון הייתה רצופה .בשנת  1934נרשמה צמיחה מהותית
בביקוש ,ומחלקת הדואר והמברקה הצליחה להתמודד עם שינוי המגמה תוך שנים
ספורות ,אך מלחמת העולם יצרה מחסור בציוד להרחבת הרשת ,וגורמי ביטחון
בריטיים קיבלו עדיפות על פני הציבור האזרחי ,קצב התקנות קווי טלפון חדשים ירד
ונוצר תור ממתינים לשירות הטלפון .השינוי בשיפוע העקום באיור מס׳  9ממחיש את
ירידת קצב התקנות קווי הטלפון משנת .1938
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איור מס׳  :8השינויים בכמות המברקים בתקופת המנדט הבריטי

איור מס׳  :9הצמיחה בכמות קווי הטלפון בתקופת המנדט הבריטי
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מימון שירות השידור התבסס על אגרות רדיו .כל מקלט חויב ברישיון ובתשלום
279
אגרה שנתית .במרץ  1939עלה תעריף רישיונות הרדיו מ־ 500ל־ 750מיל לשנה.
הרוב המכריע של בעלי הרישיונות (מעל  )80%היו יהודים .אי תשלום אגרת הרדיו גרר
280
עונש כבד.
טרם הפעלת השידורים במרץ  1936היו בארץ כ־ 20,000מקלטי רדיו .קצב הגידול
בכמות מקלטי הרדיו היה יחסית איטי ,ועד מלחמת העולם השנייה היו בארץ כ־50,000
מקלטים .לאחר מלחמת העולם חלה צמיחה של ממש בכמות מקלטי הרדיו ,וכמות
המקלטים הוכפלה תוך שנתיים .בשלהי שנת  1947היו בארץ  116,000מקלטים .איור
מס׳  10ממחיש את הצמיחה בכמות מקלטי הרדיו בארץ.
עם הפרדת שירות השידור ממחלקת הדואר והמברקה בשנת  1945המשיכה מחלקת
הדואר והמברקה לגבות את תשלום אגרות הרדיו ,תמורת עמלה של .10%

איור מס׳  :10הצמיחה בכמות מקלטי הרדיו בתקופת המנדט הבריטי

 279דבר 29 ,מרץ  .1939עם קום המדינה הועלו דמי רישיון רדיו ל־ 2לירות לשנה (קול העם 6 ,באוקטובר
.)1948
 280העונש המירבי על החזקת רדיו ללא רישיון היה  200לא״י קנס וכן חצי שנה מאסר .בפועל הוטלו
על אלה שנתפסו בעבירה זו קנסות של לירות בודדות ,סכום גדול באותם הימים.

פרק ג

ממנדט למדינה – המעבר משלטון
המנדט למדינת ישראל

הערכות להקמת מדינה יהודית :ועדת המצב
לאחר הודעות שר המושבות הבריטי והנציב העליון כי מנוי וגמור על ממשלחת
בריטניה להתפנות מארץ ישראל ,החלה ההנהגה הציונית להיערך לסיום המנדט
הבריטי והחלפתו במשטר אחר .בישיבת הנהלת הסוכנות ב־ 12באוקטובר 1947
הנחה דוד בן־גוריון :״עלינו לראות שיהיו מכשירים שיקימו וימשיכו את השירותים
ההכרחיים ,השירותים הכספיים ,שירותי דואר וטלגרף וטלפון ,נמל ,מזון ,תחבורה –
זה המשך החיים הכלכליים ,פחות או יותר ,כסדרם .בזאת אנחנו חיים ,אנחנו משק
מאוד מלאכותי ,מודרני .אם ברגים אחדים יסודיים מתקלקלים – תהיה זאת מפולת,

ועם המפולת הכלכלית תבוא מפולת מדינית.״ [הדגשות הוספו].

בתחילת נובמבר  ,1947לקראת החלטת החלוקה ,החלה לפעול ״ועדת המצב״ מטעם
הסוכנות היהודית והוועד הלאומי ,כדי להכין את ארגון המדינה היהודית העתידה לכל
פרטיו ודקדוקיו .הוועדה ביצעה את עבודת המטה הדרושה לכינון המנגנון השלטוני

העתידי במדינה היהודית – משרדי ממשלה ,רשויות ממלכתיות ושירותים ציבוריים.
ערביי ארץ ישראל ,מדינות ערב והחבר הערבי דחו מכל וכל את תכנית החלוקה
וניסו להכשילה בכוח מזויין .הצד היהודי קיבל את תכנית החלוקה במלואה ,וההכנות
לקבלת הסמכויות הממשלתיות על השטח המיועד למדינה היהודית התבססו על
ההנחה כי תכנית החלוקה תבוצע בשלמותה ,וכי עד ל־ 1באפריל  1948יכוננו ״מועצות





שר המושבות הבריטי קריץ׳־ג׳ונס הודיע על כך ב־ 26בספטמבר  ,1947והנציב העליון ֶסר אלן
קנינגהם חזר על ההודעה במסיבת עיתונאים ב־ 8באוקטובר .1947
דוד בן־גוריון ,פעמי מדינה ,עורך :מאיר אביזוהר ,עם עובד ,תשנ״ד– ,1993עמ׳ .401
זאב שרף ,שלושה ימים ,עם עובד ,תל אביב( 1959 ,להלן :שרף ,שלושה ימים) .תזכירים שמחלקות
הממשלה השונות הגישו לוועדת המצב – ארכיון המדינה ( isa-no-no-0007jjiג.)124/20-
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ממשלתיות זמניות״ ,שתפעלנה תחת ההשגחה של ״ועדת ארץ ישראל״ .בצד הערבי

לא היו כל הכנות מקבילות.
ועדת המצב פעלה באמצעות מספר ועדות משנה ,ששתיים מתוכן עסקו בשירותים
הממשלתיים :ועדה למינהל ולשירותים ,ועדת משנה ב׳ ,שחבריה היו דוד רמז ,גולדה
מאירסון (לימים – מאיר) ,מאיר גרבובסקי (לימים – ארגוב) ובר־כוכבא מאירוביץ
טיפלה בתחבורה (נמלים ,רכבות ,תעופה ,תחבורה בדרכים) ,דואר ומברקה ,עבודות
ציבוריות ,משטרה ובתי כלא ,תכנון ערים ומינהל מקומי ,כאשר נושאי דואר ומברקה
היה באחריותו של מאיר גרבובסקי ,ומרכז הוועדה היה שלמה קדר; ועדה לשירותים
חברתיים ,ועדת משנה ג׳ ,שחבריה היו יצחק גרינבוים ,צבי לוריא ,ד״ר אברהם
קצנלסון ומשה שפירא ,עסקה בנושאי בריאות ,חינוך ,סעד ,שידורים לציבור ,הסברה,
צנזורה ,המדפיס הממשלתי ,עבודה ,עלייה ועתיקות ,כאשר נושא שידורים לציבור

היה באחריותם של משה שפירא וצבי לוריא ,ומרכזת הוועדה הייתה חנה אבן טוב.
זאב שרף ,מזכיר ועדת המצב ,היה מעורב אף הוא בעיסוק בנושאי ועדות המשנה.

ועדת משנה ב׳ החלה לקיים דיונים סדירים בירושלים מ־ 9בנובמבר .1947
הנושאים הראשונים בהם עסקה הוועדה היו כוח אדם ותקציב .אורגנו קורסים
לעובדי דואר ומברקה 10ונקבע תקציב לפעולת מחלקת הדואר והמברקה .בישיבה
ב־ 19בדצמבר  1947הודגש כי שירותי הדואר יהיו שייכים לאיחוד הכלכלי ,שיעסוק
בכל ההיבט הבין־לאומי של דואר ,מברקה וטלפונים ,ומוקד עיסוקי הוועדה הוא קיום
השירותים במדינה היהודית.
בדיון ועדת משנה ב׳ בתל אביב ב־ 23בינואר  1948נקבע כי החלוקה
האדמיניסטרטיבית של הדואר והמברקה צריכה להיות ״בהתאם לחלוקה של המנהל
 שבתאי רוזן ,ארגון האומות המאוחדות ומלחמת העצמאות ,בתוך :יהודה וולאך (עורך) ,היינו
כחולמים :קובץ מחקרים על מלחמת הקוממיות ,מסדה ,גבעתיים ,1985 ,עמ׳ ( 258להלן :רוזן,
האומות המאוחדות ומלחמת העצמאות).
 מהחותמים על מגילת העצמאות וחבר מועצת המדינה הזמנית ,לימים חבר כנסת מטעם מפא״י
מהכנסת הראשונה ועד לפטירתו במהלך כהונת הכנסת החמישית.
 מהחותמים על מגילת העצמאות וחבר מועצת המדינה הזמנית .ממיסדי הקיבוץ הארצי השומר
הצעיר ,ממיסדי קיבוץ עין שמר ,ממייסדי מפ״ם ,חבר הוועד הלאומי.
 הוועדות הנוספות היו :ועדה א׳ :כספים ,ועדה ד׳ :ענייני ירושלים ,ועדה ה׳ :מועצה משפטית,
ועדה ו׳ :הסדרים מחוץ לגבולות המדינה היהודית ,ועדה ז׳ :ענייני מנגנון .ארכיון המדינה
( isa-no-no-000zqgcג.)117/36-
 לימים :מזכיר הממשלה הראשון ,מנכ״ל משרד ראש הממשלה ,שר המסחר והתעשיה ,שר האוצר
ושר השיכון .נפטר בשנת .1984
 ארכיון המדינה ( isa-no-no-0007jirג.)110/26-
 10בדיון ועדת משנה ב׳ ביום  19בדצמבר  1947דווח על קיום קורס ל־ 14״טלגרפיסטים״ ,פתיחת
קורסים נוספים ל־ 30״טלגרפיסטים״ ו־ 45״טלפוניסטיות״ והכנת קורס ל־ 15כבלרים (בעגת
הימים ההם.)Cable Jointers :
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המחוזי״ וסוכם ״להציע מרכז דואר עצמאי במדינה העברית שיצטרף לאחוד הכלכלי
אם יידרש לכך ....11להביא בפני ועדת הביצוע של או״מ כאחת השאלות הדחופות
לצרף את המדינה העברית ל־ ...Union Postale Universelleלהבטיח את המסירה
12
לידינו של הציוד לדואר שהוזמן על ידי ממשלת פלשתינה.״

נושאי התקשורת באיחוד הכלכלי ונושא המשכיות שירותי התקשורת לאחר 15
במאי  1948עלו בפני ועדת הביצוע בלייק סקסס בפברואר  1948ובמפגש של אליעזר
קפלן וולטר איתן עם פאבלו אסקרטה (  )Pablo de azcarateממשלחת החלוץ של
13
ועדת הביצוע בירושלים ב־ 19במרץ .1948
ועדת הביצוע הגישה לממשלה הבריטית סדרת שאלות בנושאי תקשורת ב־6
בפברואר  .1948ב־ 26במרץ  1948פרסמה ועדת הביצוע את מענה ממשלת בריטניה
לשאלות אלה .במסמך זה נכתב כי אין בכוונת הממשלה הבריטית לפרק את אמצעי
התקשורת האזרחיים ,כי אמצעי תקשורת אלה יאובטחו ״ככל שהמפקד הצבאי יחליט
שהדבר נחוץ לצורך הפינוי הצבאי״ ,כי התקשורת הבין־לאומית המסופקת בידי חברת
 Cable & Wirelessמהתחנה בחיפה תמשיך לפעול אחרי תום המנדט ״ככל שהתנאים
יאפשרו זאת״ ,וכי יובטח בטחון המשדרים ברמאללה ובתום המנדט הם יימסרו לוועדת
הביצוע .המענה למידע המפורט שוועדת הביצוע ביקשה כדי לתכנן את הפעילות היה:
14
״יימסר בעתיד״.
ועדת הביצוע הגישה ב־ 10באפריל  1948דו״ח לעצרת הכללית של האו״ם ,בו נקבע
כי למרות נכונות הסוכנות היהודית לשתף פעולה בענייני האיחוד הכלכלי ,מדיניות
ממשלת המנדט היא לשמר בידיה את השליטה עד סיום המנדט ,והצד הערבי לא
מכיר בהחלטת החלוקה ומסרב לשתף פעולה ,ולכן אין אפשרות לגשת לכינון מנגנון
האיחוד הכלכלי לפני סיום המנדט 15.בענייני תקשורת ,הודגש כי אם שירותי הדואר,
המברקה והטלפוניה לא יופעלו במשותף בידי האיחוד הכלכלי ,הם לא יפעלו כלל

11

12

13
14
15

דיווח על הפעילות הבריטית שהופץ ב־ 14בינואר  1948קבע :״לפי מסמכים שונים מתברר
שאת שרות הדואר ימשיכו בלי הפסק אחרי  15למאי ומבלי שינוי ומתוך הנחה שהשירות
יעבור ישר ל־ ]JeB [Joint economic Board״ .ארכיון המדינה ( isa-no-no-0007e83ג-
.)115/34
בפרוטוקול דיון ועדת משנה ב׳ מ־ 24בנובמבר  1947הובהר שמדובר בכ־ 2,000פריטים :טלפונים,
מרכזיות חדשות והרחבות למרכזיות קיימות ,כבלים תת־קרקעיים ועוד ,שנרכשו במסגרת
תכנית פיתוח סדירה .באותו פרוטוקול יש דיווח על מחאת פקידי הדואר היהודים והערבים בדבר
אפלייתם בהשוואה לפקידים הבריטים בקבלת פיצויים מממשלת המנדט.
ארכיון המדינה ( ISA-no-no-0007zdoג.)116/24-
( United nations Palestine Commission UK/85, 26 March 1948להלן :דו״ח ועדת
הביצוע).
דו״ח ועדת הביצוע ,עמ׳ .26
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( ,)they will break down entirelyכי תחזוקתם תלויה בסיום ״המאורעות״ 16,וכי הם
17
דנו עם ממשלת המנדט על המשכיות שירות השידורים לציבור אחרי תום המנדט.
בדיון בוועדת הכספים של ועדת המצב ב־ 11בפברואר  1948דווח כי בקורסים
עוברים הכשרה  100״טלגרפיסטים״ ( 42בתל אביב 10 ,בחיפה 48 ,בירושלים) ו־87
18
״טלפוניסטים״ ( 45בתל אביב 30 ,בחיפה 12 ,בירושלים).
בדיון ועדת משנה ב׳ בתל אביב ב־ 20בפברואר  1948הציג מאיר גרבובסקי כי ״מיום
ליום מזניח השלטון את העמדות בענפי השירותים השונים וע״י כך מפחית את כושר
פעולתם ואת סדר עבודתם .׳פרצות׳ אלה יש לסתום בזמן ולהפחית על ידי כך את
ההפרעה בעבודה ואת מידת החבלה .באותה המדינה שהשלטון מסתלק מלמלא את
השרותים בחלקם ,אנו חייבים לקבל זאת על עצמנו ,אף כי זה כרוך בהוצאות לא
קטנות .ע״י כך נוכל להבטיח את המשך השרות ללא הפסקה״ בהמשך הדיון אושרו
19
תקציבים ל־״סדור גרג׳ לטרנספורט [מוסך לתחבורה] של הדואר בתל אביב ובמחוז״
ולקיום רשת הטלפונים של מחוז תל אביב .בדיון זה העלה זאב שרף את הצורך ״שיקבע
איש אשר מנהל מעכשיו את כל עניני הדואר על יד ועדת המצב.״

ב־ 27במרץ  1948התקיים בתל אביב דיון מקיף של ועדת משנה ב׳ בענייני הדואר:

20

״מר גרבובסקי :ענייני הדואר מתחלקים לשני סקטורים :פעולה בין לאומית
ופעולה מקומית .הפעולה הבין־לאומית מתנהלת לפי מיטב ידיעתו
באמריקה .ענין זה גם שמש לשיחה עם קבוצת החלוץ של ועדת
הביצוע ,אך לא ידועים לו פרטים בענין זה .לגבי הפעולה המקומית,
סוכמו כל תהליכי העברת הדואר לידינו בירושלים ,תל אביב וחיפה.
היו ברורים יסודיים ביותר בשאלה זו עם האנשים בכל מקום ומקום
ובמשך השבוע הבא יתקיים דיון משותף עם כלם יחד .לגבי אנשי
הדואר הרי יהיה אפשר לקיים את שירותי הדואר בכוחות יהודיים
אם לא תהיינה חבלות צבאיות רציניות ביותר .הקורסים להכשרת
אנשים מתנהלים כסדרם .לומדים כיום קרוב ל־ 400איש .הם לא
יהיו מוכנים ל־ 15באפריל כי היו איחורים בגיוס....הוחלט לקבל 40
עובדים להחזקת הטלפון באזור תל אביב ,אך הגזברות דחתה החלטה

16
17
18
19
20

דו״ח ועדת הביצוע ,עמ׳ .36
דו״ח ועדת הביצוע ,עמ׳  .23במאי  1948פורקה ועדת הביצוע ומונה מתווך מטעם האו״ם – הרוזן
פולקה ברנדוט .רוזן ,האומות המאוחדות ומלחמת העצמאות ,עמ׳ .265
ארכיון המדינה ( isa-no-no-000s6m0ג.)117/40-
באותו דיון דווח על שוד קרונות דואר ברכבת מלוד לתל אביב ומחיפה ללוד ,וסוכם כי הדואר
יועבר במכוניות ולא ברכבת ,כאשר ועדת המצב תישא בהוצאות.
ארכיון המדינה ( isa-no-no-0007jirג.)110/26-
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גב׳ מאירסון:
מר מאירוביץ:

מר רמז:

גב׳ מאירסון:
מר שרף:

מר קדר:

מר גרבובסקי:

גב׳ מאירסון:
מר גרבובסקי:

מר מאירוביץ:

זו בטענה שדינם של עובדי הטלפון יהיה כדין יתר עובדי המדינה אשר
יתקבלו לעבודה .בינתיים מורגש חסרונם בעבודה.
מאשרת שאנשינו באמריקה מטפלים בשאלות הבין־לאומיות
הקשורות בדואר.
פרט לתכנית הגדולה לקיום הדואר במסגרת המדינה יש צורך בתכנון
תכנית לפתרון בעיות מידיות ,למען לא יופסק שירות הדואר .יש
לארגן שרות העברת דואר מכתבים וחבילות בכל דרך שהיא.
מצדד בהצעת מר ב׳כ [בר כוכבא] מאירוביץ .מציע להשתמש
במשרדים הארץ ישראליים באיטליה ובצרפת לביצוע הדבר .מציע
שהגב׳ מאירסון תדאג בשובה לירושלים לבצוע הדבר.
ירושלים הנה המקום הבלתי מתאים ביותר לטפול זה .הפעולה הזו
מוכרחה להיות מבוצעת בתל אביב.
יש הכרח שיתמנה איש אשר יעסוק רק בדואר .ברור שהדואר לא
יפעל באופן סדיר בתקופת המעבר .פתרון הבעיה הזו דורש איש
מיוחד לפחות.
הבעיה איננה רק זו של דואר המכתבים .קיימות גם בעיות של
מחלקת ההנדסה (טלפון ,טלגרף ורדיו) ומשום כך יש בהקדם למנות
את מנהל הדואר הכללי והוא יטפל בכל הבעיות האלה.
מציע לבקש מהסוכנות היהודית באמריקה ,שעל ידה יעשו הצעדים
הדרושים אצל איגוד הדואר הבין־לאומי .אינו מאמין שאפשר
יהיה לארגן משלוח דואר באמצעות המשרדים הא׳יים בלי הסכמת
הממשלות הנוגעות בדבר (איטליה ,צרפת); יש לבוא בדברים עם
ממשלות אלו ולקבל הסכמתן .קביעת איש לסידור ענייני הדואר
המקומיים עוד לא תפתור את העניינים הבין־לאומיים ,בהם לא יוכל
לטפל האיש הזה .אלה הן שאלות פוליטיות אשר צריכות למצוא
את פתרונן על ידי טיפול מרכזי .אינו רואה כרגע צורך במנוי מנהל
דואר כללי ארצי .הדואר מאורגן בשלושה אזורים ומשום כך יש כרגע
למנות מנהלים אזוריים ....כל מנהל אזורי יתן הוראות רק במקומו.
יש למנות קודם כל את האיש המרכזי .לא ייתכן שיתמנו האנשים
המקומיים ומנויו של מנהל הדואר הכללי יותנה אח׳כ בהסכמתם.
הסידור ההווה הוא גם כן לפי ארבעה אזורים בהם פועל מנהל האזור
עצמאית .העניינים המרכזיים של הדואר אינם חשובים באותה
המידה כמו עניני האזורים.
אילו העניינים היו תקינים אפשר היה ללכת לפי הצעת מר גרבובסקי.

פרק ג :ממנדט למדינה – המעבר משלטון המנדט למדינת ישראל | 89
אך בתקופת המעבר הזו מוכרח להיות תאום של פעולות המחוזות.
הליכה לפי הצעת גרבובסקי פרושה יצירת ׳קנטוניזציה׳ של הדואר.

[הצגת היהודים הבכירים במנגנון הדואר המנדטורי]
מציע שיתמנה איש מהחוץ ,איש אשר הכבוד אליו הוא ׳כבוד ציבורי׳
מר רמז:
ולאו דוקא ׳טכני׳ .לעזרת אדם זה צריכה לעמוד ועדה של אנשי צבור
בעלי ידיעות בשטח הדואר.
מר מאירוביץ :מציע לא למנות אף אחד עד שלא יתמנה האיש המרכזי.
חשוב שתהיה סינקרוניזציה במנוי האיש המרכזי והאנשים האזוריים.
מר רמז:
 ...תוך ימים מספר צריך להמצא איש מרכזי לכל עניני הדואר.״
סוכם:

נושא השידורים לציבור התנהל בוועדת משנה ג׳ .ב־ 2בדצמבר  1947דיווח צבי לוריא
לחברי ועדת משנה ג׳ על פגישתו ,יחד עם משה שפירא ,עם ״המומחים״ ,בעניין
המשכיות שידורי הרדיו בעברית .גורל שני המשדרים ברמאללה לא היה ברור (האם
יימסר משדר אחד למדינה היהודית ,או לא) .הובהר כי היה והמשדר אכן יימסר – יש
להעביר את המשדר והאולפנים מרמאללה למדינה היהודית; המומחים העריכו כי
העברת המשדר תארך כחודש והקמתו מחדש תארך ארבעה חודשים ,ולכן יש להקים
משדר חלופי ,לתקופת הביניים .הומלץ להקים שני משדרים 7.5 ,קילו־ווט לגלים
בינוניים (עם אנטנות על תרנים בגובה  100מ׳ .תרנים גבוהים אלה לא נכללו בתקציב)
ו־ 2.5קילו־ווט לגלים קצרים .הוארך כי ניתן לבצע המשימה תוך שלושה עד ארבעה
חודשים ,והומלץ לגשת לביצוע ללא דיחוי .אברהם קצנלסון ביקש לדחות החלטה
בנושא עד בוא ועדת הביצוע ארצה .בפגישה ב־ 4בינואר ,בהשתתפות קצנלסון ,שפירא
וזאב שרף ,הוחלט להקים משדר  2.5קילו־ווט בגלים קצרים ו״להתעניין בינתיים
21

בסידור המשדר של  7.5ק.וו.״

ב־ 7בינואר  1948הגיש צבי לוריא לוועדת משנה ג׳ ״תכנית שידורים לשעת חירום״,
בה הדגיש את החשיבות של הרדיו ל״קיומו של קשר רצוף בין הרשות המרכזית לבין
כל הנקודות במדינה; בתנאים של נתיקות בין חלקים שונים של הארץ ותחבורה בלתי

תקינה נודע ערך מיוחד לאינפורמציה מתמדת וכן הסברה ,הוראות והדרכה״ ,כן
הדגיש את החשיבות של שידורים בשפה הערבית (לערבים במדינה היהודית ובמדינות
הערביות השכנות) ,שידור ביידיש ליהדות הגולה ,שידור מידע לעולם באנגלית
וברוסית ושידור לבתי ספר ״באם חלק מתלמידיהם יתבטל מלימודיהם״ .לצורך זה
הוצע להקים תחנת שידור עם שני משדרים ,אחד בהספק  2.5קילו־ווט ושני בהספק
 7.5קילו־ווט ,שתשדר  18שעות ביממה ,לרכוש מכונת הקלטה ,להעביר כוח אדם
 21ארכיון המדינה ( isa-no-no-0007e8aג.)116/2-
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יהודי משירות השידור המנדטורי לשירות השידור החדש ולהקים מועצה ממונה לפקח
22
על התכניות ,שתפעל באמצעות ועדות משנה.
ב־ 2בפברואר  1948התקיים בתל אביב דיון של ועדת המצב ,בראשות דוד בן־גוריון,
23
שם עלה עניין הקמת משדר נוסף:
״מר שרף:
מר שפירא:

מר רמז:

מר לוריא:

מר שרף:

מר קפלן:

הוחלט:

הננו עומדים בפני צורך של הוצאות חדשות ...:הוצאות נוספות
להקמת משדר 50,000 :לא״י....
 ...ועדת המשנה ג׳ קיבלה את התפקיד להכין את עניני המשדר.
הועדה החליטה לפי שעה להקים משדר של  2.5קילו־ווט ולחכות עם
הקמת מכשיר גדול יותר עד יסוד המדינה .כרגע מביאה מזכירות
ועדת המצב הצעה להקציב ב־ 50,000לא״י נוספות להקמת משדר,
מבלי שענין זה הובא קודם לדיון ולחוות דעת של ועדת המשנה אשר
זה מתפקידה לברר הצעות כגון אלה.
בין כל הרהיטים של המדינה המשדר הנו רהיט ראשון [אחד מנושאי
הדיון היה רהיטים למשרדי הממשלה] .אם ישנה הזדמנות כרגע להשיג
משדר גדול ,הרי הזדמנות זאת יש לנצלה...
מצדד באופן עקרוני בהצעה להקים משדר גדול לאלתר ,אך מוחה נגד
עיכוב ועדת מומחים אשר צריכה היתה לבדוק הצעה זו בטרם הובאה
בפני ועדת המצב...
התכנית למשדר עובדה על ידי ועדת משנה ג׳ אשר החליטה לפנות
בשאלות למומחים באמריקה בדבר השגת מכשיר בעל עוצמה גדולה.
התשובה מאמריקה הגיעה רגעים ספורים לפני התחלת הישיבה.
מזכירות ועדת המצב לא רק שלא עכבה את ועדת משנה ג׳ ,אלא
הביאה את ההצעה לאשור ברוח החלטת ועדת המשנה....
מקבל החלטה זאת באופן עקרוני ,אך צריך להביא אותה לאישור בפני
הועדה התקציבית .מציע שמזכירות ועדת המצב תפנה לכל ועדות
המשנה בדרישה להמציא הצעת תקציב לביצוע עבודותיהן למשך
שלשה החודשים הקרובים .הועדה הכספית שעל יד ועדת המצב תרכז
את כל ההצעות האלה ,תבדוק אותן ותביא אותן לדיון בפני ועדת
המצב.
לקבל את הצעות מר קפלן.״

 22ארכיון המדינה ( isa-no-no-0007e8aג .)116/2-באותו תיק הצעה שהגיש מרדכי זלוטניק
(מנהל התכניות בעברית ברדיו המנדטורי) לוועדת המצב ב־ 21בפברואר  ,1948החוזרת על הצעת
צבי לוריא מ־ 7בינואר ,בהרחבה ובשיפורים .בין היתר מוצע להקים ארבעה משדרים אזוריים
בהספק  2.5קילו־ווט ,כדי להשיג כיסוי ראוי ,עקב עוצמתו הנמוכה של המשדר המרכזי.
 23ארכיון המדינה ( isa-no-no-000qgbnג.)117/37-
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בהמשך לכך :בדיון שהתקיים ב־ 17במרץ  ,1948בהשתתפות לוריא ,גרבובסקי,
שפירא ,גרינבוים ואליעזר קפלן ,עדכן קפלן על מו״מ עם חברת  RCaלרכישת ״משדר
בעל כוח גדול״ ,והוא קיבל את ברכת הנוכחים ״להוציא הדבר אל הפועל״ 24.התקנת
המשדר ,בהספק  10קילו־ווט ,הושלמה באפריל .1950
צבי לוריא הציע לשמור על אגרת רדיו של  1לא״י למקלט (הוערך כי במדינה
היהודית יהיו  100,000מקלטים) ,וכי הממשלה תסבסד את הרדיו ביתרת התקציב
הנדרשת .בהתייעצות ב־ 16במאי  1948דווח אברהם קצנלסון כי הוחלט להעלות את
25
אגרת הרדיו ל־ 2לא״י למקלט ,וכי יש לפעול לגביית אגרה זו.
ב־ 15במרץ  1948התקיים בירושלים דיון של ועדת משנה ג׳ .הוחלט לשמור על
המשך פעולתו של ״קול ירושלים״ ולהכין צוות בתל אביב ,תוך חלוקת העובדים
26
היהודים של שירות השידור המנדטורי בין ירושלים ותל אביב.
ב־ 21במרץ הציע אדווין סמואל ,המנהל הבריטי של שרות השידור המנדטורי,
לאברהם קצנלסון לפצל את צוות רשות השידור המנדטורית (ואת צוות ההנדסה של
מחלקת הדואר והמברקה) לשניים :צוות שיישאר בירושלים ,כדי להמשיך לקיים
שידורים בעברית בחסות האו״ם לתושבי ירושלים ,וצוות שיפעיל שידורים בעברית
למדינה היהודית מתל אביב ,ודיווח לו שהצוות היהודי הקים בהסכמתו ״הנהלה״
המבצעת את הפעולות הנדרשות ,בראשותו של סולומון כיושב ראש וד״ר שפירא
כמנהל ,ודרש התחייבות לתשלום משכורות לעובדים הפועלים עבור המדינה היהודית
27
לאחר סיום המנדט.
ב־ 21במרץ הוחלט להטיל על צבי לוריא את הטיפול בענייני השידור בתל אביב,
28
ועל אברהם קצלנסון לטפל בענייני השידור בירושלים.
אברהם קצנלסון נפגש ב־ 1באפריל  1948עם אדווין סמואל ,התעדכן על התכנית
לחלוקת המנגנון בין ירושלים לתל אביב (שביצועה התעכב עקב חוסר היכולת להעביר
אנשים מירושלים לתל אביב 29,באשר ל״משדר שלנו ברמאללה״ (המשדר ברמאללה
ששימש לתכנית העברית) נמסר כי מר גרני ,המזכיר הראשי של ממשלת המנדט,
הודיע כי ״יש דאגה מספיקה לבטחונה של התחנה אשר תמסר בבוא המועד לידי
30
האו׳מ.״

24
25
26
27
28
29
30

ארכיון המדינה ( isa-no-no-0007e7zג־.)115/31
ארכיון המדינה ( isa-no-no-0007e8aג.)116/2-
ארכיון המדינה ( isa-no-no-000s6m1ג.)117/41-
ארכיון המדינה ( isa-no-no-0007e89ג.)116/1-
ארכיון המדינה ( isa-no-no-0007e89ג.)116/1-
המצור על ירושלים נפרץ רק ב־ 10ביוני  ,1948עם סלילת ״דרך בורמה״.
ארכיון המדינה ( isa-no-no-0007e89ג.)116/1-
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הפסקת שירותי ממשלת המנדט
לאחר החלטת החלוקה ב־ 29בנובמבר  ,1947עם תחילת מעשי האיבה במלחמת
העצמאות ,נוצר תוהו ובוהו בשירותי התקשורת בארץ .הבריטים התפנו מהארץ ללא
העברת שלטון מסודרת .שירותי הדואר ,הטלגרף והטלפון בתוך הארץ ובין הארץ
לחו״ל צומצמו בהדרגה מדצמבר  .1947ממשלת המנדט החלה בסגירת מחלקת הדואר
והמברקה בתחילת אפריל  ,1948וב־ 13באפריל  1948פרסמה לוח זמנים להפסקת
השירותים ,ביטלה את כל ההסכמים המסחריים לאספקת ציוד ושירותים ,והודיעה לכל
מדינות העולם להפסיק את משלוחי הדואר לארץ .תשלום משכורות לעובדי מחלקת
הדואר והמברקה התעכב .שירותי מחלקת הדואר והמברקה המנדטורית הצטמצמו
בהדרגה – עד  30באפריל נסגרו כל סוכנויות הדואר וסניפי בתי הדואר ,ומשרדי הדואר
הראשיים בחיפה ,יפו ,ירושלים ותל אביב ושדה התעופה בלוד הפסיקו לתת שירות
ב־ 5במאי 31.השירותים הסתיימו עם הפסקת שירות שיחות הטלפון הבין־עירוניות
ב־ 15במאי  .1948המנהלים הבריטיים עזבו והעובדים הערביים ״נעלמו״ בן־לילה.
הקשר הבין־לאומי לארץ ,שהופעל בידי  ,Cable and Wirelessהפסיק לשרת את
היישוב היהודי :תחנת הרדיו שקיימה קשר ישיר ללונדון הועתקה מירושלים לרבת
עמון בשלהי אפריל  ,1948בתמיכת משרד החוץ הבריטי 32,כדי לקיים קשר בין־לאומי
לממלכה הירדנית ההאשמית (שעד אז קיימה קשר בין־לאומי דרך פלשתינה); התחנה
בחיפה קיימה קשר טלגרפי דרך אלכסנדריה ,ומברקי היישוב היהודי לא עברו ליעדם.
הקשר דרך סיני לתחנת הרדיו באבו־זאבאל במצרים הפסיק לפעול.
תזכיר בריטי מאפריל  1948מציג את קשיי מחלקת הדואר והמברקה בפלשתינה(א״י):
אין מידע על האדמיניסטרציה שתחליף את הבריטים (  ,)successor administrationולכן
לא ניתן לקיים הסדרים להעברת האחריות; העדרות עובדים בהיקף גבוה מאוד; מצב
בטחוני לא וודאי ,שלא מאפשר תעבורה בכבישים וברכבות באזורים משמעותיים; גניבת
33
כמחצית מכלי הרכב של המחלקה; הפסקה כמעט מוחלטת של התקשורת בתוך הארץ.
אולפני שירות השידור ברחוב מליסנדה בירושלים היו מדצמבר  1947בשליטת חיילי
הלגיון הערבי 34,ומשדרי תחנת השידור היחידה ,קול ירושלים ,היו ברמאללה ,בשליטה
31
32

33
34

המשקיף 14 ,אפריל  .1948הבקר 14 ,אפריל ,1948
מוטי גולני ,ימים אחרונים :הממשל המנדטורי – פינוי ומלחמה ,מרכז זלמן שז״ר לתולדות ישראל,
תשס״ט (להלן :גולני ,ימים אחרונים) ,עמ׳  .200 ,198תחנה זו הייתה תחנת רדיו ניידת בקרון,
שהועברה מאיטליה לארץ בנובמבר  ,1945ומוקמה בדרך בית לחם בירושלים .נראה כי קיום קשר
בין־לאומי לממלכת ירדן היה חשוב לבריטים יותר מקיום קשר בין־לאומי למדינה היהודית.
The Royal Mail archive PosT 121/404a
האולפנים עברו לשליטת ישראל ביום הראשון של מבצע ״קלשון״ 14 ,במאי  .1948נגרם להם
נזק רב ,והכשרתם לפעולה מחדש הייתה ממושכת .״קול ישראל״ חזר לשדר מאולפנים אלה ב־3
במרץ .1950
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ערבית – וליהודים לא הייתה גישה לאולפנים ולמשדרים 35.שידורי הרדיו לציבור
הסתיימו ביום חמישי 13 ,מאי  ,1948בשידור הערב ,בנאום פרידה עצוב של הנציב
העליון האחרון ,הגנרל ֶסר אלן גורדון קאנינגהם ,ובנגינת ההמנון הבריטי ,״אל מלך
נצור״ 36.מיד לאחר מכן נפסקו השידורים ,שפעלו משנת  .1936המזכיר הראשי של
ממשלת המנדטֶ ,סר הנרי גרני ,כתב ביומנו :״...בדממה שהשתררה לאחר מכן נותרנו
37
איש איש להרהוריו .....דף של ההיסטוריה הולך ונהפך.״
מערכת התמסורת הבין־עירונית ,שמרכזה היה ברמלה (שהייתה אז בשליטה
ערבית) וחלקים גדולים ומרכזיים ממנה היו בשטח בשליטה ערבית ,נפגעה והפסיקה
לשרת את היישוב היהודי ,ולא היה קשר טלגרף או טלפון בין תל־אביב לירושלים או
לחיפה ,בין חיפה לגליל ולעמק הירדן ,ליישובים היהודיים בנגב.
בתקופת מעבר זו ,במהלך מלחמת העצמאות ,הייתה לשירותי דואר ,מברקה וטלפון
חשיבות רבה לתפקוד היישוב .כבר בפתיחת הישיבה הראשונה של מנהלת העם אמר
דוד בן־גוריון :״יש ענינים דחופים אחדים ,שמוסד זה יצטרך לטפל בהם מיד ,חלקם
נובעים ממצב המלחמה ,חלקם נובעים מהתפוררות השלטון וההתכוננות לקראת
 ,15.5שאז לגמרי יסתלק השלטון .מצב הדברים הכי בוערים הוא בשרותים אלה:
ענייני תחבורה ,דואר ,טלגרף ,רכבת ,תחבורה פנימית כולל ענייני הדלק ,אספקה
38
לכוחות הבטחון ולישוב ,אירגון כוח האדם לצרכי הבטחון....״ [הדגשות הוספו].

מחלקת הדואר והמברקה התארגנה במהירות על בסיס העובדים היהודים במחלקת
הדואר והמברקה המנדטורית .תוך זמן קצר הצליחה לשקם את המערכת שנפגעה
ולספק שירותי דואר ,טלגרף וטלפון ,בתוך הארץ ומהארץ לחו״ל ,ולהפעיל את שידורי
הרדיו לציבור מאולפנים ומשדרים ארעיים .עם הקמת המדינה הפכה למחלקת הדואר,
הטלגרף ,הטלפון והרדיו במשרד התחבורה.

35
36
37
38

שירות השידור המנדטורי הקים אולפנים ארעיים בבית החלוצות ברחוב אבן גבירול בירושלים,
כדי לאפשר את המשך השידורים בעברית ,ואולפנים ארעיים נוספים במתחם הבריטי במושבה
הגרמנית ,כדי לאפשר את המשך השידורים באנגלית.
גולני ,ימים אחרונים ,עמ׳ .305-303
גולני ,ימים אחרונים ,עמ׳ .234
ארכיון המדינה( isa-no-no-0007c6c ,ג ,)123/27-בהובלתו של דוד בן־גוריון ,הסוכנות
היהודית והוועד הלאומי ,בברכת הוועד הפועל הציוני ,החליטו על הקמת מנהלת העם .הישיבה
הראשונה של מנהלת העם התקיימה ב־ 18באפריל  1948והאחרונה ב־ 13במאי  .1948ההתכנסות
האחרונה של מנהלת העם הייתה בטקס הכרזת העצמאות של מדינת ישראל 14 ,במאי .1948
מועצת העם ייפתה את כוח מנהלת העם לחוקק חוקים לתקופת המעבר משלטון המנדט ועד
להקמת המדינה .בישיבת מועצת העם ב־ 26באפריל מונה דוד רמז כאחראי על קשר ותחבורה.
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שירותי דואר
ב־ 12בפברואר  1948הודיע הדואר בירושלים במברק באמצעות הדואר הבריטי
לכל משרדי הדואר בעולם על הפסקת קבלת חבילות המיועדות לפלשתינה(א״י)
ושירות העברת כספים (  )Money orderלפלשתינה(א״י) מחו״ל החל מ־ 15בפברואר
(מהארצות השכנות – מ־ 29בפברואר  .)1948ב־ 14בפברואר הודיע הדואר בירושלים
במברק לדואר הבריטי כי הדואר מהארץ יופעל ״כל עוד התנאים יאפשרו זאת״ אך
ייפסק ב־ 29במרץ  .1948ב־ 15במרץ  1948יצא משרד הדואר הבריטי בהודעה באמצעי
התקשורת והודעה למשרדי הדואר בעולם על הפסקת שירותי הדואר לפלשתינה(א״י)
מ־ 25במרץ  ,1948כאשר ״הודעה על מועד הפסקת שירותי דואר אוויר תבוא
בהמשך״ .ה״תירוץ״ הבריטי להפסקת השירות היה כי ״אין מידע על הממשל שיחליף
אותם״ 39.בתחילת ינואר  1948הפסיקו הבריטים לשנע דואר דרך פלשתינה(א״י)
40
לעיראק ,פרס ומדינות המפרץ ,והעבירו את הדואר למדינות אלה בנתיבים חלופיים.
שירותי הדואר המנדטוריים ,פנים־ארציים ובין־לאומיים ,הופסקו למעשה ב־23
במרץ ( 1948הדואר הפסיק לקבל חבילות ומכתבים כבר ב־ 15במרץ) .בתחילת אפריל
 1948הודיעה ממשלת המנדט לכל מדינות העולם להפסיק את משלוחי הדואר לארץ,
וביטלה את כל ההסכמים להובלת דואר עם חברות תעופה ,חברות ספנות וחברות
הובלה (באוטובוסים ומשאיות) .מחלקת הדואר ,הטלפון ,הטלגרף והרדיו שעוד לא
קמה הייתה צריכה לכונן מחדש את מערך שירותי הדואר.
הפעלת הדואר בירושלים הנצורה הייתה חוויה מיוחדת לתושבי העיר .הציבור
הרחב קיבל שירות חיוני וחשוב .חנה אבן טוב ,מזכירת ועדת המצב בירושלים כתבה
למזכיר מנהלת העם ,זאב שרף ,ב־ 14במאי  :1948״פרשת הדואר בירושלים – לידתה
והפעלתה – תשאר בזכרוני כאחת החויות העמוקות בחיי .זה היה המקרה הראשון
כאשר האות המתה של תכניתנו התגבשה במפעל החשוב אשר בלעדיו לא תתכן חברה
תרבותית; ובאשר זה היה המפעל העברי הממלכתי הראשון הוא הביא התרגשות
רבה לקבוצת עובדים קטנה אשר הכינה וטיפלה בו בדחילו ...היא גם גרמה רוב
נחת לכל הרחוב היהודי בירושלים –החל מהיהודי החרדי ממאה־שערים ,אשר ברך
ברכת ׳שהחיינו׳ כשידיו רועדות בהדביקו את הבול העברי הראשון למכתב – וגמר
בפילטליסטים המודרניים אשר התיחסו בהיסוס מה לערכו של הבול החדש באספים
שלהם – כולם היו מאושרים ,ופתיחת הדואר העמידה באותו יום בצל כל שאר
המאורעות .רנן [אברהם רנן ,מנהל שירותי הדואר] לא נח עד אשר הכין את כל פרטי
התכנית ,והודות לו התחיל ה׳עסק׳ אשר הפך באמת לעסק לא רע .יחד עם כל אלה,
 39הנוסח הבריטי“no information at present available concerning any successor :
administration”, The Royal Mail archives PosT 33/5624
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פגעי התחבורה גרמו ללא מעט תקלות ועיכובים בענין ,ובאחד מרגעי האכזבה שתקפה
41
אותי כתבתי ׳דו״ח׳ זה.״

הדואר לירושלים הועבר בשיירות שאורגנו בידי כוחות הביטחון 42,והדואר בשאר
חלקי הארץ הועבר באמצעות חברות האוטובוסים והמוניות 43.באמצע מאי החלה
העברת דואר לירושלים במטוס ,פעמיים בשבוע 44.ב־ 17ביוני  1948הופעל שירות
דואר סדיר מירושלים לכל חלקי הארץ 45,ומאוחר יותר הופעל שירות דואר ״אקספרס״
חמש פעמים ביום בין תל־אביב וחיפה ,שלוש פעמים ביום בין תל־אביב וירושלים.
הדואר הועבר באמצעות חברות אוטובוסים ומשאיות ,ובין חיפה לתל אביב הופעל
שירות מכוניות דואר .דוורים חילקו דואר פעמיים ביום .בשלהי שנת  1948התגאה
הדואר בכך שמ־ 42״מכתבי ניסיון״ 36 ,התקבלו למחרת יום המשלוח ו־ 6הנותרים
לאחר יומיים.
בהעדר בולים ,הדואר היהודי השתמש לזמן מה בבולים של הקרן הקיימת לישראל.
כבר ב־ 9במאי הופעלו שירותי דואר בירושלים ,עם בולי דואר עבריים וחותמות דואר
עבריות ,ומה־ 16במאי  1948השתמשו כל משרדי הדואר בארץ בבולי דואר עבריים
46
וחותמות דואר עבריות.
ניתוק קשרי הדואר הבין־לאומיים היה קושי מהותי ,שטופל במקביל בשתי דרכים:
עו״ד שמואל שצ׳ופק נשלח לצרפת כשליח אישי של שר התחבורה דוד רמז 47,גייס
לעזרתו בכירים צרפתיים ,והדואר הצרפתי נחלץ לעזרת מדינת ישראל הצעירה
והעמיד משרד דואר בפריז כסניף מעבר לדואר ,שם התקבל הדואר ממדינות העולם
עבור ישראל ומשם הועבר הדואר הישראלי לכל ארצות העולם ,עד לכינון הסכמי דואר
עם מדינות העולם 48.שירות דואר אוויר בין־לאומי סדיר נחנך בטיסת איר־פראנס
 41ארכיון המדינה ( isa-no-no-0007e8cג.)116/4-
 42המצור על ירושלים נפרץ רק ב־ 10ביוני  ,1948עם סלילת ״דרך בורמה״.
 43נושא הפקת בולי המדינה העברית ,הכתובת ״דאר עברי״ במקום שם המדינה והמטבעות העתיקים
שהוטבעו בהם ,ראוי למאמר נפרד .ראו :רודי־שמואל אהרונסון ,הדפסתי את הבולים הראשונים
של מדינת ישראל ,בתוך :צבי אלוני (עורך) ,ש ֶֹבל( 59–58 ,נובמבר  ,)2005התאחדות בולאי
ישראל ,תל אביב ,עמ׳ Meir Persoff, The Running Stag: The stamps and postal ;16-14
.history of Israel, london: Robson lowe, 1973

44
45
46
47
48

ארכיון המדינה ( isa-no-no-0007e8cג.)116/4-
דבר 16 ,יוני .1948
באותה עת ,כשזמינות טלפונים הייתה דלה ומברקים (טלגרמות) היו שירות יקר ,דואר היה אמצעי
התקשורת העיקרי של הציבור הרחב.
עו״ד שמואל שצ׳ופק ( ,)1967-1899בוגר הסורבון (שם למד בשלהי שנות העשרים) ,בעל משרד
עורכי דין עם סניפים בירושלים ובתל אביב ,היה מקושר לבכירי הממשל הצרפתי .הוא זה שהציע
לדוד רמז את השם ״אל־על״ לחברת התעופה הלאומית.
צרפת ,לה הייתה יריבות עם בריטניה ,סייעה ליישוב בנושאים רבים ,כולל העפלה ,מחנות אימונים
לגח״ל ועוד.
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מחיפה לפריז דרך רומא ב־ 11ביוני  49.1948במקביל נעשתה פעילות אינדיבידואלית
עם כל מדינה ,לחידוש קשרי הדואר עמה .הפניות הישירות למדינות העולם הצליחו
50
מעל למשוער ,והשימוש בשירותי מעבר הדואר בצרפת היה מצומצם.
בפברואר  1949החל שירות משלוח חבילות ודברי דפוס לחו״ל בדואר אוויר.
מהקמת המדינה ועד שלהי שנת  1948נמכרו  352,000בולים ,עברו כמיליון מכתבים
רשומים וכשישים אלף חבילות .משהתאפשר שירות חבילות מהארץ לחו״ל עברו
כ־ 1,300חבילות בחודש .שירות משלוח חבילות ודברי דפוס בדואר אוויר החל לפעול
51
ב־ 1בפברואר .1949
את חשיבות שירותי הדואר לציבור היטיב לבטא זאב שרף :״מסופקני אם היה
שירות אזרחי אחר שעמד במידה כזו במבחן הציבור ובו הושקעו כל־כך הרבה
מאמצים ואהבה ומסירות .ימים אחדים קודם כן [לפני הכרזת המדינה] נפתח
בירושלים הדואר העברי והיה בכך עידוד רב לתושביה ,הן כסימן לעצמאות המתהווה
והן משום שהיה בכך מעין בשורה :אם דואר יש ,יש קשר ,ואם יש קשר ,הכל יבוא
על תיקונו .גם בשאר המקומות היה בחידוש קשרי דואר ,טלגרף וטלפון משום הפגנה
52
חיה לשליטת המדינה העברית על עצמה.״

מצרים הפעילה שירותי דואר לעזה מ־ 28ביוני  53.1948ירדן הפעילה שירותי דואר
לאזורים שבשליטתה ב־ 8בספטמבר  54.1948הבריטים השתמשו אז במונח arab
55
 Controlled area of Palestineלתאור אזורים אלה.
56
שירות דואר אוויר מבריטניה לארץ ,דרך צרפת ,חזר לפעול ב־ 2באוגוסט .1948
בפברואר  1949הוסדר הדואר הישיר בין בריטניה וישראל (בריטניה הכירה בישראל
57
ב־ 25בינואר .)1949
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ב־ 15במאי  1948נפגע מטוס של חברת איר־פראנס בשדה דב בתל אביב ,ולכן הועברה התנועה
האווירית לשדה התעופה בחיפה .צבי אלוני ,פרקים בתולדות דואר האוויר של ארץ־ישראל,
מוזיאון ארץ־ישראל ,תל אביב ,תשע״ג– ,2013עמ׳ .166 ,13
מדינת ישראל התקבלה כחברה באיגוד הבזק העולמי  iTUביוני  1948ובאיגוד הדואר העולמי
 UPUבדצמבר ( 1949הבקשה הראשונה להתקבל כחברה באיגוד הדואר העולמי ,ביולי  ,1948לא
זכתה ברוב הקולות הדרוש).
מחלקת הדואר ,הטלגרף ,הטלפון והרדיו ,משרד התחבורה ,דו״ח על פעולות המחלקה מיום
isa-PMo-PMo-000w8i5
הקמת המדינה ועד סוף חודש דצמבר  ,1948ארכיון המדינה
(ג( ,)339/4-להלן :דו״ח .)1948
שרף ,שלושה ימים ,עמ׳ .121-120
The Royal Mail archive PosT 33/5624
The Royal Mail archive PosT 48/373
The Royal Mail archive PosT 33/5627
The Royal Mail archive PosT 121/798
The Royal Mail archive PosT 33/5627
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שירותי מברקה וטלפוניה
שירותי המברקה בארץ ניתנו באמצעות טלפרינטרים שהופעלו בערים הגדולות
ומערכת טלגרפיה שהופעלה על הרשת הבין־עירונית .כבר ב־ 17במאי הופעל שירות
מברקה בין תל אביב לירושלים הנצורה .שעות מסירת המברקים בערים הגדולות
הורחבו עד שעה  10בלילה .מהקמת המדינה ועד סוף שנת  1948הועברו 186,000
מברקים בתוך הארץ ו־ 233,000מברקים לחו״ל.
כבר בשלבים הראשונים של מלחמת העצמאות ,בשלהי שנת  ,1947ניזוקה מערכת
התקשורת בצורה אנושה ושותקה חלקית .צומתי תמסורת בין־עירונית חשובים
(רמלה ,יפו ,בית דגן ,נצרת) היו בידי הערבים .הקשר הבין־עירוני הופסק ,ולא ניתן
היה להתקשר מתל אביב לחיפה או לירושלים ,מחיפה לגליל ולעמק הירדן ,למושבות
הדרום ,מתל אביב לחולון ,בת ים ומקוה ישראל .ההנהלה הראשית ,בתי המלאכה
והמחסנים נותקו מהמחוזות.
אנשי מחלקת הנדסת הדואר ,הטלגרף והטלפון והרדיו ,שטרם קמה ,עסקו בעדיפות
בקימום ההריסות וסיפוק צרכי הצבא ומוסדות המדינה .המאמץ העיקרי הוקדש
לשיקום התמסורת הבין־עירונית .רק בהמשך ניתן היה לעסוק בהפעלת מרכזות
58
הטלפון והמנויים המחוברים אליהן.
במאמץ מרוכז הוקמה בתל אביב רכזת טלפון בין־עירונית ,עם  12עמדות ידניות –
תחליף לרכזת הבין־עירונית ביפו ,ששירתה עד אז את תל אביב .הרכזת הוכנסה לשירות
59
ב־ 7בפברואר  .1948זה היה צעד מכריע בבניית מערכת הטלפונים של המדינה בדרך.
קשר הטלגרף והטלפון לירושלים היה נושא מרכזי וחשוב של מחלקת הדואר,
הטלפון הטלגרף והרדיו .הקשר לירושלים היה מבוסס על שני טורים עיליים בין
ירושלים לרמלה ,ותקשורת זו נפסקה כבר בתחילת המלחמה 60.בשיתוף עם שירות
הקשר הוקם עורק רדיו בין ירושלים לתל אביב ,שסיפק שבעה אפיקי טלפון ,שחלקם
שירתו את צה״ל ,וב־ 17במאי  1948הוקם קשר רדיו טלגרף שאיפשר לציבור הרחב
בירושלים הנצורה לשלוח ולקבל מברקים (באמצעות טלפרינטרים בבתי הדואר),
ובסוף יוני הופעל מתל אביב לירושלים עורק טלפוניה (ששירת את משרדי הממשלה)
ועורק טלגרפיה ברדיו נוסף; עורק רדיו זהה הופעל מתל אביב לחיפה .באוקטובר 1948
 58דו״ח .1948
 59דבר 18 ,פברואר  .1948הקשר מתל אביב לחולון ,בת ים ומקוה ישראל חודש רק בספטמבר .1948
על המשמר 10 ,ספטמבר .1948
 60מתחילת ינואר  1948קושרו משרדי הסוכנות בירושלים לתל אביב בקשר רדיו באיתות מורס,
שהופעל בידי שירות הקשר של ה״הגנה״ – דוד בן־גוריון ,יומן המלחמה ,הוצאת משרד הביטחון –
ההוצאה לאור ,תשמ״ג–( 1982להלן :בן־גוריון ,יומן המלחמה) ,עמ׳  .107מטעמי חשאיות נרשמו
המברקים שהועברו בידי שירות הקשר על טפסים שבראשם הכותרת ״שיחה טלפונית״ (שם ,עמ׳
.)338
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הושלמה הקמת טור עילי עם שני זוגות לאורך ״הכביש החדש״ לירושלים ,שבעזרת
ציוד נושא סיפק חמישה אפיקי טלפון (בתחילת שנת  1949נפרסו על הטור העילי
שני זוגות נוספים ,וכמות אפיקי הטלפון הוכפלה) .בדצמבר  1948סופקו לציבור מעל
61
 100,000שיחות בין־עירוניות (״שיחות חוץ״ ,בעגת הימים ההם).
עד סוף שנת  1948הושמשו כ־ 80%מהרשת הבין־עירונית במדינת ישראל .בשלהי
שנת  1948הופעלה מערכת בין־עירונית שכללה  17אפיקי טלפון ו־ 2אפיקי טלגרף
בין תל אביב לחיפה 12 ,אפיקי טלפון ו־ 4אפיקי טלגרף בין תל־אביב לירושלים ,אפיק
טלגרף מחיפה לירושלים 7 ,אפיקי טלפון מחיפה לעפולה 4 ,אפיקי טלפון מחיפה
לחדרה 4 ,אפיקי טלפון מחיפה לטבריה 2 ,אפיקי טלפון מתל־אביב לנתניה.
במקביל נעשה מאמץ לא מבוטל להתקנת רכזות פרטיות (ידניות) למוסדות
הממשלה שזה עתה הוקמו ולאספקת קווי נל״ן (נקודה לנקודה) 62לצבא .הותקנו 99
רכזות פרטיות (ידניות) עם כ־ 1,300שלוחות וכ־ 700קווים ישירים .בשלהי שנת 1948
63
פעלו במדינת ישראל כ־ 11,500קווי טלפון ,ב־ 49מרכזיות ציבוריות.
64
עם הקמת המדינה ״ירשה״ המחלקה  11,500קווי טלפון פעילים ו״תור ממתינים״
להתקנות קווי טלפון ,של  13,000בקשות (יותר מכמות המנויים הפעילים!) .עד סוף
65
שנת  1948נוספו  1,000בקשות חדשות להתקנת קווי טלפון.
 61חיוג בין־עירוני אוטומטי (בעגת הימים ההם :חיוג ארצי) הופעל בישראל לראשונה בשנת 1955
(ואז – רק בין הערים הגדולות – ירושלים ,חיפה ותל־אביב) ,ובאופן מלא ,בכל הארץ – בפברואר
 .1968בישראל היו אז  250,000קווי טלפון ישירים ,והופעלו  11אזורי חיוג (ירושלים ,02 :תל
אביב ,03 :חיפה ,04 :טבריה ,067 :עפולה ,065 :חדרה ,063 :נתניה ,053 :אשדוד ,055 :אשקלון:
 ,051באר שבע ,057 :אילת .)059 :ישראל הייתה המדינה הרביעית בעולם בה הופעל חיוג ארצי
מלא (אחרי שוויץ ,הולנד ולוקסמבורג) .להשוואה :חיוג בין־עירוני אוטומטי הופעל לראשונה
בבריטניה בשנת  ,1954וחיוג ארצי מלא – בשנת .1979
Point to Point 62
 63דו״ח .1948
 64דו״ח  .1948במסמכים מאוחרים יותר ,המספר הוא  .10,920שנתון .1981/82
 65עם הקמת המדינה ,קצב התקנת קווי טלפון חדשים גדל בהשוואה לקצב התקנת הטלפונים בשנים
האחרונות לשלטון המנדט הבריטי ,אך היה נמוך מקצב ההתקנה שתוכנן בידי שלטונות המנדט
באוגוסט ( 1947פרק ב ,עמ'  .)52מדינת ישראל התגברה על ״תור הממתינים״ לשירות טלפון
רק בשנת  ,1991מעל ארבעים שנה לאחר הקמת המדינה ,כשבע שנים לאחר ששירותי הטלפון
עברו ממשרד התקשורת לחברת בזק ,שהוקמה בשנת  1984ואז הייתה עדיין חברה ממשלתית.
להלן כמות קווי הטלפון וכמות הבקשות להתקנת קווי טלפון בעשור הראשון למדינה ,לפי שנתון
סטטיסטי של משרד התקשורת  .1981/82מדינת ישראל פעלה אז לפי שנות תקציב שהחלו ב־1
באפריל בכל שנה:
שנת תקציב

48/49

49/50

50/51

51/52

53/54

52/53

54/55

55/56

56/57

57/58

קווים מחוברים

11,900

14,550

17,100

19,350

21,330

25,830

31,000

32,250

37,600

42,730

בקשות ממתינות 12,700

10,730

12,000

15,200

14,100

9,670

6,100

9,360

11,150

11,870
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עוד במהלך שנת  1948החלה התארגנות לאספקת הביקוש – הרחבת מרכזיות
קיימות ,רכישת מרכזיות חדשות ,והנחת כבלים לחיבור מנויים – אך ההיקף של פעילות
זו לא ענה לצרכים.
נושא מתן שירותים לכוחות הביטחון היה נושא חשוב .שירות הקשר של צה״ל
תבע עדיפות מוחלטת למענה לצרכי הביטחון ,על פני כל צורך אזרחי .הנושא הגיע
לדיון בפני דוד בן־גוריון ,ראש הממשלה ושר הביטחון ,ב־ 20במאי  .1948צבי פרידברג
(לימים – פריהר) ,מנהל מחלקת הדואר ,טלגרף ,טלפון ורדיו ,התרעם על כך שקציני
שירות הקשר מנהלים את הפעילות בתל־אביב ובחיפה ,ודרש לבטל זאת .יעקב ינאי
(יאן) ,מפקד שירות הקשר 66,טען שעניינים חיוניים יסבלו אם השליטה לא תהיה בידיו.
סיכום הפגישה היה כי ״מנהל הדואר שליט על כל פקידי הדואר״ ,אך תינתן עדיפות
מוחלטת לעבודות עבור שירות הקשר 67.הסדר זה ,לפיו הדואר נתן עדיפות מוחלטת
68
למתן שירותים וביצוע עבודות עבור חיל הקשר ,היה תקף במשך שנים רבות.

תקשורת בין־לאומית
כבר בשלבים הראשונים של מלחמת העצמאות ,בשלהי שנת  ,1947חלו הפרעות בקשרי
הדואר הבין־לאומיים .שירות הטלפון והמברקה הבין־לאומי לארץ סבל מהפרעות מינואר
 ,1948הופסק בפועל ב־ 13באפריל ( 1948כאשר קהיר הודיעה כי אין ביכולתה להעביר
שיחות לארץ) והופסק לחלוטין ב־ 5במאי  .1948ב־ 6במאי  1948הוציא משרד הדואר
הבריטי הודעה רשמית על הפסקת השירות .הפסקת השירות מקהיר לארץ הפסיקה גם
69
את שירות הטלפוניה הבין־לאומי לעיראק ,עבר הירדן ולבנון.
בתקופת המנדט ,קשר טלפונים ומברקים מהארץ לחו״ל נעשה בידי חברת Cable
 & Wirelessבאמצעות כבל תת־ימי שקישר את חיפה לאלכסנדריה דרך קפריסין,
ומשלהי שנת  1945גם באמצעות תחנת תקשורת רדיו בירושלים ,וקשר זה הפסיק
לפעול.
 Cable & Wirelessהפעילה מתחילת פעילותה בארץ מברקה בבית הדואר בשדרות
ירושלים ביפו .בנובמבר  1938עברה הפעילות למברקה בתל אביב (ברח׳ אלנבי )132
והמברקה ביפו נסגרה באוקטובר  .1940מסיבות פוליטיות נפתחה המברקה ביפו

66
67
68
69

יעקב ינאי (יאן) מופיע בתכתובות בשם הקוד ״שמשון״.
בן־גוריון ,יומן המלחמה ,עמ׳ .442
באותה עת הפעיל צה״ל מערכת קשר קווי משלו ,שהשתמשה בקווי קשר בין־עירוניים של הדואר.
 .British Telecom archives PosT 33/3890הבריטים החלו עוד בשנת  1946לתכנן חלופה
לתקשורת במזרח התיכון ,שלא דרך פלשתינה(א״י) ,אך הדבר לא הגיע לשלב מימושThe Royal .
Mail archive PosT 121/404a
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מחדש בפברואר  1947ופעלה עד  25באפריל  ,1948עת נפתחה המתקפה היהודית על
יפו.
פעילות הטלגרפיה הבין־לאומית של  Cable & Wirelresבכבל התת־ימי דרך לרנקה
ואלכסנדריה הפסיקה לשרת את היישוב היהודי בשלהי  .1947אחר שחרור חיפה בידי
כוחות ה״הגנה״ ב־ 21ו־ 22באפריל נפסקה פעולת תחנת  Cable & Wirelessבחיפה,
התעבורה בכבל התת־ימי נפסקה 70,ופעילות  Cable & Wirelessבארץ נעשתה באמצעות
תחנת הרדיו הניידת (בקרונות) ,שכונתה בשם  ,Blue Trainשפעלה בירושלים מנובמבר
( 1945התחנה הועברה מאיטליה לארץ ,ומוקמה בדרך בית לחם בירושלים).
ב־ 16באפריל  1948הודיע השלטון הבריטי ל־ Cable & Wirelessכי הבטחות
הערבים והיהודים הן חסרות ערך והוא לא יוכל להבטיח את שלום האנשים והציוד,
ולכן המליץ על פינוי ,תוך שהוא מוכן לסייע להם לעבור לעבר הירדן או למצרים.
התכנית המקורית הייתה להעביר את התחנה לרבת עמון ב־ 6במאי ,אך לבקשת הנציב
71
העליון ֶסר אלן קנינגהם נדחה המועד ל־ 12במאי ,כדי להבטיח קשר ראוי לעיתונאים.
התחנה של  Cable & Wirelessבירושלים הפסיקה לפעול בחצות ב־ 12במאי,
וב־ 13במאי  1948הועברה לרבת עמון ,תחת אבטחה כבדה של חיילי הלגיון הערבי ,כדי
להבטיח קשר בין־לאומי לממלכה הירדנית ההאשמית (שעד אז קיימה קשר בין־לאומי
דרך פלשתינה) ,והחלה לפעול ברבת עמון בבוקר ה־ 15במאי  72.1948בימי השלטון
הבריטי האחרונים הפעילו הבריטים בירושלים קרון  ,sCR 399תחנת ת״ג בהספק 400
73
ווט ,עד צאתו של הנציב העליון מירושלים ב־ 14במאי .1948
עם הפסקת פעילות  Cable & Wirelessבירושלים לא היה קשר ראוי לעיתונאים,
והנושא הפך לבעיה מרכזית .הקונסוליה האמריקאית בירושלים נתנה שירותים
לעיתונאים אמריקאים ,אך קשר בסיסי לעיתונאים החל לפעול רק בסוף מאי ,1948
74
עם הפעלת המברקה הבין־לאומית בתל אביב.
חברת  RCaהאמריקאית הציעה כבר ב־ 19בדצמבר ( 1947בתמיכת נשיאה ,דוד

The Royal Mail archive PosT 121/404a
70
 71הנציב העליון כתב כי העיתונאים האמריקאיים משתמשים באמצעי הקשר של היהודים ומקדמים
את ענייני היהודים ,וכדי להבטיח סיקור עיתונאי מאוזן ,הוא דחה את מועד העברת התחנה
מירושלים לרבת עמון.
The Royal Mail archive PosT 121/404a
72
Tna Co 733/485/4
73
 74ב־ 21במאי  1948התפרסם בארה״ב כי יחידת קשר של צי ארה״ב ,בפיקוד סגן רוברטסון ,עם 11
בעלי דרגות אחרות ,הוטסה ללוד במטוס של הצי והקימה קשר ישיר מהקונסוליה האמריקאית
בירושלים לארה״ב ,לשירות מחלקת המדינה ועיתונאים אמריקאייםPostal archive PosT .
121/404a
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סרנוף) 75להקים קשר רדיו ת״ג ישיר מארה״ב למדינה היהודית 76,אך ועדת המצב,
שהכינה את שירותי התקשורת במדינה היהודית ,ציפתה כי הקשר הבין־לאומי יתבצע
77
באמצעות הוועדה הכלכלית המשותפת ( .)Joint economic Board
ב־ 23בדצמבר  1947שלח ולטר איתן מירושלים מכתב לאליהו אפשטיין ,נציג
הסוכנות היהודית בוושינגטון (לימים :אליהו אילת ,שגריר ראשון של ישראל
בארה״ב) ,בו הדגיש כי המדינה היהודית חייבת להבטיח קשר בין־לאומי תקין וזרימה
חופשית של חדשות לעולם ,וחייבת לראות בתקשורת שירות חשוב לציבור ולא מקור
הכנסה לממשלה .ולטר איתן הבהיר כי החלטת החלוקה קבעה שתקשורת תעשה
בידי ״האיחוד הכלכלי״ (  ,)JeBוחופש הפעולה של המדינה היהודית בנושא זה עדיין
לא ברור ,והעריך כי הבריטים יתאמצו לשמור על המונופול שלהם בתקשורת הבין־
לאומית לפלשתינה ,באמצעות  .Cable & Wirelessהיה ונושאים אלה ייפתרו ,ראוי
כי המדינה היהודית תשקול הקמת תקשורת רדיו ישירה לבריטניה וארה״ב (באמצעות
ממסר באיטליה או באפריקה) .נראה כי בין המדינה היהודית לארה״ב יספיק אפיק
טלפרינטר בודד ואפיק דיבור בודד .על המדינה היהודית לשקול האם להפעיל
התקשורת כמונופול ממשלתי או כעסק מסחרי (ולטר איתן היה בדעה שיש להפעיל
78
השירות כמונופול ממשלתי ,כדי להבטיח תעריפים נמוכים לציבור).
הגישה השתנתה לאחר שגנרל סטונר (  ,)Major General Frank stonerמנהל
75

76
77
78

) .David sarnoff (1891-1971סרנוף נולד למשפחה יהודית ברוסיה ,בעירה ( Uzlianליד
מינסק) ,למד בחדר והיגר לארה״ב כשהיה בן תשע .סרנוף עבד כנער לפרנסת משפחתו במכירת
עיתונים ,ובגיל  15החל לעבוד כנער שליח במשרד טלגרף של חברת מרקוני (הסיפור הוא כי הנער
חלם להיות עיתונאי ,התכוון להיכנס למשרדי הניו יורק הרלד ,אך נכנס בטעות למשרדי חברת
מרקוני – ושם התקבל לעבודה) ,ובגיל  17נהפך למפעיל טלגרף זוטר .בעת טביעת הטיטניק,
ב־ 14באפריל  ,1912היה סרנוף במשמרת ,וחזה את הצימאון למידע וחדשות .ב־ 1915הציע סרנוף
להנהלת מרקוני לבנות מכשיר רדיו ביתי ,בשם  ,Radio Music Boxאך הצעתו נדחתה .ב־1919
הקימה חברת  General electricאת חברת  ,RCaשרכשה את חברת מרקוני ,הצעתו התקבלה,
וסרנוף שיכנע כי כדי ש־  RCaתמכור מקלטי רדיו ,עליה להחזיק בתכנים של מוסיקה ,חדשות
וספורט .בשנות העשרים היה הרדיו הביתי ללהיט ,שנקרא  Radiolaועלה  75דולר .סרנוף הבין
את הפוטנציאל העסקי של רשת שידור ארצית ,ובשנת  ,1926כמנהל הכללי של חברת ,RCa
הקים את רשת השידור הראשונה בארה״ב .(national Broadcasting Co.) nBC ,במלחמת
העולם השנייה שירת סרנוף כיועץ תקשורת במטה הגנרל איזנהואר ,ועלה לדרגת בריגדיר־גנרל.
דוד סרנוף ,כנשיא חברת  ,RCaהיה דמות מפתח שדחפה את חברת  RCaלכונן קשר רדיו־טלגרף
ורדיו־טלפון ממדינת ישראל שאך זה קמה לארה״ב.
הקשר עם דוד סרנוף וחברת  RCaנוצר באמצעות עו״ד דוד גינזבורג ,ממשרד עורכי הדין
 Ginsburg and leventhalבוושינגטון ,וגוטליב המר ,נציג הסוכנות היהודית בניויורק.
זאב שרף שלח ב־ 13בפברואר  1948מכתב לגוטליב המר ,איש הסוכנות היהודית בניו יורק ,בו
נכתב כי לא ברור האם המדינה היהודית תהיה רשאית לכונן קשר בין־לאומי עצמאי .ארכיון
המדינה ( isa-no-no-0007e7zג.)115/31-
המכתב יורט בידי ה־ Tna Co 537/3895 .CiD
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מחלקת הקשר של האו״ם 79,הבהיר באופן בלתי פורמלי בשלהי פברואר  1948לנציגי
הסוכנות בארה״ב כי אין להם לצפות שהוועדה הכלכלית המשותפת תעשה משהו
בעניין זה ,וכי על המדינה היהודית לקיים קשר בין־לאומי עצמאי .יתר על כן :גנרל
סטונר ביקש שהמדינה היהודית תספק קשר בין־לאומי לצרכי גופי האו״ם ,לא סמך על
הבריטים ,וביקש כי המערכות שיוקמו לא יפעלו דרך לונדון ,אלא יקיימו קשר ישיר
לארה״ב .לאור זאת ,מזכירות ועדת המצב אישרה את ההתקשרות עם  RCaבארה״ב
80
ב־ 17במרץ .1948
חברת  RCaשלחה לתל אביב ב־ 24במרץ  1948את מנהל פעילותה באירופה ,טום
מיאולה ( ,)Tom D. Meolaובמאמץ משותף ,בסיוע מהנדסי  ,RCaאולתר מרכז ארעי
לתקשורת רדיו בין־לאומית בקריה בתל־אביב .כבר ב־ 25במאי  1948הופעל קשר רדיו
אזרחי בת״ג בין הארץ לניו־יורק באמצעות ממסר של חברת  RCaבטנג׳יר ,ועד סוף
81
שנת  1948עברו בעורק זה בין  5,000ל־ 7,000מברקים בין־לאומיים בשבוע.
בתחילת שנת  1949הופעל ברשפון מרכז קשר בין־לאומי ,עם ארבע אנטנות
רומביות (כל אנטנה התבססה על ארבעה תרנים ,כל אחד בגובה  22מטר) ומשדרי ת״ג
בהספק  7.5קילו־ווט ,התאפשר גם קשר רדיו־טלפון לחו״ל והופעל קשר רדיו בת״ג
לברית המועצות ,לצ׳כוסלובקיה ולשוויץ ,ובאמצעותם – לכל מדינות מערב ומזרח

 79גנרל סטונר פיקד משנת  1942עד שנת  1947על שירות הקשר הצבאי האמריקאי ( army
 ,)Communications serviceשבין היתר סיפק את התקשורת לוועידות מנהיגי בנות הברית
בקזבלנקה ,ילטה ופוטסדם .גנרל סטונר הגיע לחיפה בשלהי יוני  ,1948על סיפון המשחתת
האמריקאית  ,Uss o’Hareוהקים בעזרת  16מפעילי רדיו אמריקאים רשת קשר רדיו בת״ג
שקישרה את משקיפי האו״ם ,שהגיעו אז לארץ ,למפקדה ברודוס .הוא חזר לחיפה בספטמבר
 1948על סיפון נושאת המטוסים האמריקאית  ,Uss Palauועסק בהעברת מסמכי הרוזן ברנדוט
למפקדת כוחות האו״ם ברודוס .הרוזן ברנדוט מפליג בשבחי גנרל סטונר :״הגנרל האמריקאני
הנפלא ....הוא עשה עבודה נפלאה...״ ,פולקה ברנדוט ,לירושלים ,עברית :נ .גולן ,הוצאת
אחיאסף ,ירושלים ,1952 ,עמ׳ ( 98להלן :ברנדוט ,לירושלים) .מצב קשרי הטלגרף בירושלים
בספטמבר  1948היה בכי רע ,והדרך היחידה להודיע למשפחה בשבדיה על רצח הרוזן ברנדוט
היה באמצעות קשר ת״ג בין הקונסוליה האמריקאית בירושלים לחובבי רדיו בשבדיה (ברנדוט,
לירושלים ,עמ׳ .)209
 80ארכיון המדינה ( isa-no-no-0007e7zג .)115/31-המברק של עו״ד גינזבורג ,המדווח על דברי
גנרל סטונר ,הגיע ארצה רק ב־ 14במרץ.
 81ב־ 20במרץ  1948עדכנה  RCaאת  ,Cable & Wirelessכדי ״למנוע רושם מוטעה״ ,על כך
שהסוכנות היהודית ביקשה מהם לבחון הקמת קשר למדינה היהודית ,והם שלחו את טום מיאולה
לפלשתינה על מנת ״לערוך סקר ראשוני״ .Tna Co 733/485/4 ,ב־ 29באפריל  1948הגישה
 RCaבקשה לרשות התקשורת הפדרלית ( )FCCלאישור הקמת קשר רדיו לתל אביב ,כתחליף
לקשר של  Cable & Wirelessשהופסק ,ולשירות באמצעות  ,Mackay Radioש״התייבש״
( .)dried upה־ FCCאישר את הפעלת העורק ב־ 15במאי The Royal Mail archive .1948
PosT 121/404a
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אירופה 82.מברקה בין־לאומית הוקמה ברחוב מקוה ישראל בתל אביב .התקשורת הבין־
לאומית הייתה בעיקר במברקים .משרדי דואר בערים הגדולות איפשרו משלוח מברקים
עד שעה  .2200מהקמת המדינה ועד סוף שנת  1948עברו כחצי מיליון מברקים.
עד התארגנות מחלקת הדואר ,הטלפון ,הטלגרף והרדיו במדינה היהודית ,העברת
83
מברקים בין־לאומיים עבור גורמי הסוכנות והממשלה נעשתה בידי שירות הקשר.
לאחר קום המדינה כיבדה מדינת ישראל את הרישיונות של ,Cable & Wireless
אך סירבה לתת ל־ Cable & Wirelessרישיון להעביר תעבורה בכבל התת־ימי מתל
אביב ,בטענה שגם ממשלת המנדט לא מצאה לנכון להעניק לה רישיון כזה ,והודיעה
כי העברת תעבורה ישראלית דרך אלכסנדריה לא מקובלת עליה .החברה חזרה לפעול
בישראל בשלהי יוני  ,1948המשיכה להפעיל את הקישור בכבל התת־ימי לאלכסנדריה
84
דרך קפריסין והקימה באוגוסט  1948עורק תקשורת רדיו מתל אביב ללונדון.
בעקבות שביתה ממושכת של העובדים בארץ ששיתקה את שירותי החברה מה־15
בינואר  ,1950החליטה  Cable & Wirelessלסגור את פעילותה בישראל .צוות החברה
מנה אז  17עובדים קבועים ו־ 56עובדים זמניים .החברה הגיע להסדר עם הממשלה
הישראלית ,לפיו לעובדים הקבועים הוצעה עבודה במחלקת הדואר ,הטלפון ,הטלגרף
והרדיו ,כל העובדים יקבלו פיצויי פיטורין .מדינת ישראל שילמה שווה ערך ל־40,000
לירות שטרלינג עבור הציוד והמתקנים (כולל ציוד רדיו לקשר ישיר עם לונדון) וקיבלה
על עצמה את הפעלת תחנת הנחיתה של הכבל תמורת תשלום תמלוגים מהכנסות
85
הכבל.

 82התקשורת הבין־לאומית כללה ערוצי דיבור (שקושרו לרכזת טלפון בין־לאומית) וערוצי טלגרפיה
(שקושרו לטלפרינטרים במברקה הבין־לאומית) .המתקן ברשפון פוצל בשנת  1951ונשאר מרכז
לשידור בלבד ,כאשר המקלטים הופעלו ממרכז קליטה בסקיה (צומת מסובים) .ארכיון המדינה
( isa-Privatecollections-DovJosef-00108h8פ .)712/18-ניסיון של מחלקת הדואר ,הטלפון
הטלגרף והרדיו להפעיל עורק רדיו ישיר מתל אביב ללונדון עבור שירותי טלפוניה בנובמבר 1948
נכשל ,עקב העדר אנטנת שידור מתאימות באנגליה .הבעיה נפתרה והעורק הופעל במאי ,1950
ופעל במשך שעתיים ביוםBritish Telecom archives TCB 226/2044 .
 83דו״ח יעקב ינאי (יאן) ,את״ה .24.30/4955
 84כבל הטלגרפיה התת־ימי שקישר את חיפה דרך קפריסין לאלכסנדריה המשיך לפעול עד מלחמת
ששת הימים ,אם כי השימוש בו היה מזערי .עיקר הקשר הבין־לאומי של ישראל היה מבוסס
על קשר רדיו בת״ג עד הפעלת כבל תת־ימי קואקסיאלי בין ישראל לצרפת בשנת ( 1968הכבל,
שכונה  ,MaRTelהונח בין מרסיי לתל אביב ,בקיבולת של  96אפיקים אנלוגיים ,והורחב בהמשך
ל־ 128אפיקים אנלוגיים) ,והקמת תחנת לוויינים בעמק האלה בשנת  .1972שירותי טלפוניה בין־
לאומית בחיוג ישיר החלו לפעול בישראל בשנת  .1973להשוואה :הכבל התת־ימי  ,TaT-1הכבל
הטרנס־אטלנטי הראשון שהעביר שיחות טלפון ,הונח בשנת .1956
The Royal Mail archive PosT 121/404B
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הצעת פולאק
ד״ר דייל פולאק ( ,)Dale Pollackמהנדס תקשורת יהודי מארה״ב 86,הוזמן לארץ
בהמלצת ד״ר דוד ברגמן כדי לייעץ למערכת הביטחון ולדוד בן־גוריון בנושאים מדעיים
ובנושאי תקשורת .ד״ר פולאק הגיש באפריל  1948הצעה לקידום התמסורת הבין־
עירונית במדינה היהודית .הוא ראה את בעיית התמסורת הבין־עירונית ,שנבעה מכך
שעיקר מערכת התמסורת עברה בשטחים בשליטה ערבית ,כנושא המרכזי שיש לטפל
בו ,והציע ב־ 10באפריל  1948להקים מערכת תמסורת בין־עירונית ברדיו ,בתחום
התדרים  60עד  90מה״ץ (בהספק שידור  50ווט בצירים בין הערים המרכזיות 5 ,ווט
ביתר הצירים) ,ולהשתמש בציוד נושא ספרתי בטכנולוגיה של  ,PCMחמישה אפיקים
בצירים מרכזיים ושני אפיקים בצירים משניים 87.פולאק הציע להקים את המערכת
בשלבים במשך שנתיים ,כאשר בשלב הראשון יוקם קשר ישיר בין הערים הגדולות
(ירושלים ,חיפה ,תל־אביב) ובהמשך תורחב הפריסה ל־ 13ערי שדה ,ו־ 40יישובים,
בעלות של  1.6מיליון דולר.
צבי פרידברג ,הגיב בכתב ב־ 15באפריל  1948להצעתו של ד״ר פולאק .צבי פרידברג
טען שבתקופה זו יש להתמקד בצרכים המידיים ,התקשורת ההכרחית לצורכי ביטחון
ולצרכים אזרחיים .ולגבי העתיד :אכן יש חשיבות שקווי התמסורת הבין־עירונית
יעברו בשטח בשליטת המדינה היהודית ,אך אין לדעת האם ירושלים תיכלל במדינה
היהודית ,ויש להמתין לסיום המאורעות ,כדי שניתן יהיה לבצע תכנון משותף עם
הצד הערבי .צבי פרידברג עדכן בדבר פעילות המחלקה לכונן עורקי רדיו בין הערים
הגדולות באמצעות ציוד שניתן להשיג בארץ (או לבנות בכוחות המחלקה) ,ולכונן קשר
88
בין־לאומי עצמאי.

שידורי רדיו לציבור
אנשי מחלקת הדואר ,הטלפון הטלגרף והרדיו בנו משלהי שנת  1947אולפנים
ומשדרים זמניים ,תחליף לאולפנים ולמשדרים שלא היו בשליטה יהודית .אולפנים
 86בין היתר ,ד״ר דייל פולאק תכנן וייצר בארה״ב עבור שירות הקשר של ה״הגנה״ משדר/מקלט
״מוסלק״ כמקלט רדיו ביתי תמים ,שנודע בשם ״מוסיקה״ .ד״ר דייל פולאק הוזמן ארצה בידי
דוד בן־גוריון ונפגש עמו ב־ 31במרץ  ,1948לאחר שבחן את מצב שירות הקשר .ד״ר פולאק
הביע עמדה חיובית על שירות הקשר ,יעץ לרכוש אמצעי קשר נוספים ,והמליץ לרכז את מאמצי
המחקר הביטחוניים לקידום פיתוח עצמי של אמצעי לחימה.
 87צבי פרידברג דחה את השימוש בטכנולוגיה של  ,PCMמתוך הערכה (מפוכחת) כי הטכנולוגיה
לא בשלה .עולם התקשורת החל בשימוש מסיבי בטכנולוגיה זו רק בשנות השבעים ,כאשר התקני
מצב מוצק ומעגלים משולבים החליפו את שפופרות הריק.
 88ארכיון המדינה ( isa-no-no-0007e8cג.)116/4-
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ומשדרים אלה היו זמינים לשדר לציבור היהודי את דבר הכרזת המדינה ,והיו כלי
חשוב בידי שלטונות מדינת ישראל הצעירה ,לשם קשר עם הציבור .השידור אז היה
מפוצל בין תל אביב לבין ירושלים .השידור מתל אביב נקרא ״קול ישראל״ ,והשידור
מירושלים נקרא ״קול ירושלים״ 89.כל השידורים היו באת״ן (אפנון תנופה) 90.תחנות
השידור וקווי התמסורת בין האולפנים למשדרים הותקנו והופעלו בידי מחלקת הדואר,
הטלפון ,הטלגרף והרדיו.
91
״קול ישראל״ שידר ממתקנים זמניים שכללו אולפן מאולתר בקריה בתל־אביב
ומשדר גלים קצרים מבניה עצמית ,בהספק של  2.5קילו־ווט ,שנבנה בידי צוות של
עובדי המחלקה בראשות המהנדס הלל לנגהולץ והותקן בצריף ,ולאחר מכן הועבר
לבונקר תת־קרקעי ,בתל־חיים (היום – יד אליהו ,קרן הרחובות משה דיין ויצחק שדה.
כינוי האתר היה ״הגבעה״); השידור היה בגלים קצרים .תדרי השידור השתנו במעט
עקב הפרעות ,ובאוגוסט  1948התייצבו בתדר  6,820קה״ץ (אורך גל של  43.99מטר).
השידורים כללו שידורי בוקר ( 0645עד  ,)0800צהריים ( 1130עד  )1415וערב (1715
עד .)2230
בשידור הבכורה ,אחרי נגינת ״התקוה״ ,אמר צבי לוריא :״מהיום נשמע ׳קול ישראל׳
העצמאי ,שידבר על גבורת ישראל ויבשר את בשורת עצמאותנו .׳קול ישראל׳ ישמש
פה לצבא היהודי .הוא ישא את דבריו לידידים ,לשוחרי השלום ולעם השכן .נגיד להם
שגורלם קשור בגורלנו .גם בתוך הקרבות נקרא להם :תנו יד לבנין מולדתנו! ׳קול
ישראל׳ – קול מדינתנו שתגבר על התוהו־ובוהו ששליטים זרים רצו בו .׳קול ישראל׳ –
קול החלוצים והמגינים ,קולם של נידחי ישראל במחנות ובכל בית ישראל .׳קול ישראל׳
92
ישמש מקום תורה לפועל.״

״קול ירושלים״ שידר מהאולפן הזמני בבית החלוצות בירושלים (ברחוב אבן גבירול
 ,14רחביה) 93,עם משדר  200ווט במחנה שנלר בירושלים 94.בהמשך הוקם אולפן זמני

89
90
91

92
93
94

בנוסף פעלו בירושלים שידורי ״קול המגן העברי״ של ה״הגנה״.
 .aM – amplitude Modulationמשדרי את״ד (אפנון תדר)FM – Frequemcy Modulation ,
ראשונים הופעלו בישראל בדצמבר ( 1966באיתנים ,בהר הכרמל ובצפת).
ב־ 28באפריל  1948סוכם כי אולפן זמני לשירות השידור יוקם בבניין מס׳  65בשרונה (בנין
טמפלרי בקצה המערבי של רחוב ה׳ ,היום :ליאונרדו דה־וינצ׳י  .2הובהר כי השידורים יוכלו
להתחיל מהאולפן הקיים בבית העיריה ,גם לפני שהאולפן החדש יהיה מוכן .ארכיון המדינה
( isa-no-no-0007v1nג ;)119/35-ניר מן ,הקריה בשנות כינונה  ,1955-1948ירושלים :כרמל
והעמותה לחקר כוח המגן מייסודו של ישראל גלילי ,2012 ,עמ׳ .81
דבר 16 ,מאי .1948
היום :בית הספר ללימודי ירושלים על שם חיים קוברסקי ,במסגרת מתחם יד יצחק בן־צבי.
מ.א .ברמן ,הנדסה־רדיו כובשת את גלי האתר ,חובב הרדיו ,עורך אחראי :אינג׳ מ .מירון ,הוצאת
רדיו ואלקטרוניקה ירושלים ,כרך ב׳ מס׳  ,2שבט תשכ״ד – פברואר  ,1964עמ׳ .44-41
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נוסף בבית הדואר המרכזי בירושלים 95.השידור היה בגלים בינוניים בתדר  575קה״ץ
(אורך גל של  380מטר) ו־ 800קה״ץ (אורך גל של  522מטר) 96.בתקופת המצור על
ירושלים התקיים השידור מירושלים שעות בודדות ביממה ,עקב קשיים באספקת
חשמל ,ובין היתר כלל מדי יום ,בתשע בבוקר ,דרישות שלום מתושבי ירושלים
97
לקרוביהם וידידיהם בשאר חלקי הארץ.
בספטמבר  1948הופעל בתל־חיים משדר נוסף של  800ווט בגלים בינוניים בתדר
 651.63קה״ץ (אורך גל של  460.3מטר) ,ובאפריל  1950הופעל במקומו משדר 10
קילו־ווט ,בתדר  575קה״ץ (אורך גל של  522מטר) ומשדר עזר בחיפה ,בתדר 1,205
98
קה״ץ ( 249מטר).
עם הקמתם היו שידורי הרדיו כפופים למועצה היישובית לרדיו ,שדיווחה לכנסת
ישראל .ב־ 1ביולי  1948עברו השידורים לפעול כמחלקה במינהל העיתונות ,השידור
והקולנוע במשרד הפנים 99.צבי לוריא ,מונה כמנהל הראשון של קול ישראל .הוא
התפטר לאחר כחודש ,ובמקומו מונה איש הציונים הכלליים ד״ר מנחם סוליאלי
100
(סולובייצ׳יק).
בשנת  ,1950עם ההפעלה מחדש של האולפנים ברחוב מליסנדה ,חזר מרכז
הפעילות של שידורי ישראל לירושלים .במרץ  1950שודר ברדיו לראשונה ״שידורי
101
ישראל – קול ישראל מירושלים״.
102
מקום המדינה ועד לשלהי שנת  1948הונפקו  56,000רישיונות למקלטי רדיו.
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דו״ח .1948
ארכיון המדינה ( isa-JerusalemVaad-JerusalemVaad-000bnqaג.)283/8-
ארכיון המדינה ( isa-no-no-0007e89ג.)116/1-
הצפה 23 ,אפריל  .1950במאי  1950נחנך משדר  7.5קילו־ווט בגלים קצרים עבור ״קול ציון
לגולה״ .בשנת  1953הוכנס לשימוש משדר גדול ,בהספק  50קילו־ווט ,עבור ״קול ישראל״,
שהותקן בתחנת המשדרים יבנה (קוביבה) ,ובשנת  1954הותקן ביבנה משדר נוסף בהספק 50
קילו־ווט ,עבור ״קול ציון לגולה״ .משדרים אלה הוזמנו עוד לפני הקמת המדינה והגיעו לארץ
בשלהי שנת  ,1948אך הם ניזוקו בהובלה בצורה שלא ניתנת לתיקון ,ולא ניתן היה להשתמש בהם.
דו״ח  .1948תחנת ״גלי צה״ל״ החלה לשדר ,בגלים בינוניים ובגלים קצרים ,ב־ 24בספטמבר .1950
דבר 30 ,יוני  ;1948על המשמר 30 ,יוני  ;1948מעריב 29 ,יוני  .1948במאי  1949עברו כל שירותי
ההסברה למשרד ראש הממשלה ,כולל שירות השידור ,שהיה עד אז כפוף למשרד הפנים ,ולשכת
העיתונות הממשלתית ,שהייתה עד אז כפופה למשרד החוץ .הבקר 11 ,מאי .1949
במכתב ההתפטרות של צבי לוריא הוא מציין כי סיבת התפטרותו היא אי העמדת תקציב לקול
ישראל .ארכיון המדינה ( isa-mfa-Minister-000ah83חצ.)2401/2-
הצפה 3 ,מרץ  ;1950מעריב 2 ,מרץ .1950
אחזקת מקלט רדיו ביתי הייתה חייבת בזמנו ברישיון (של ממשלת המנדט ,ועם הקמת המדינה –
של משרד הדואר) .עם הקמת רשות השידור בשנת  1965עברו תושבי המדינה לשלם אגרה לרשות
השידור ,והדרישה לרישיון מטעם משרד הדואר בוטלה.
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מחלקת הדואר ,הטלפון ,הטלגרף והרדיו
לקראת הפסקת שירות המנדט הבריטי באפריל  1948התארגנה מחלקת הדואר
והמברקה להמשיך לספק שירותים לציבור .המחלקה התארגנה במבנה דומה למבנה
המחלקה בתקופת המנדט ,תוך ביצוע התאמות – תפקיד המשנה למנכ״ל בוטל;
מפקחי הדואר המחוזיים נקראו מנהלי מחוז ודיווחו ישירות למנהל המחלקה; משרדי
הדואר בערים הגדולות דיווחו ישירות למנהל המחלקה; סמכויות סגן המנהל (טלקום),
שנקרא ״שירות הטלפון״ ,בוזרו לשלושה מדורים מחוזיים ,שהיו ממונים גם על הרכזות
103
הידניות במחוז; היקף הפעילות צומצם לשטח המדינה היהודית בלבד.
בית המלאכה המרכזי בירושלים הפסיק לפעול ,עובדיו התפזרו וציודו נשדד.
104
בספטמבר  1948הופעל בחיפה בית מלאכה מרכזי חדש ,ששירותיו היו חיוניים.
בתקופה מהחלטת החלוקה בנובמבר  1947ועד אפריל/מאי  1948הייתה התלבטות
באשר למבנה מחלקת הדואר ,הטלפון ,הטלגרף והרדיו – האם להישאר באותו המבנה
גם אחרי חלוקת הארץ (למדינה יהודית ,מדינה ערבית וירושלים בין־לאומית) ,תוך
התאמות מסוימות בשטח האחריות של כל מחוז ,או להקים מחלקת דואר ,טלפון,
טלגרף ורדיו עצמאית למדינה היהודית ,על בסיס מחוז הצפון ומחוז המערב ,והקמת
מחוז חדש ,הוא מחוז הנגב .מחוז ירושלים היה אמור לשרת את ירושלים הבין־לאומית
וסביבותיה ואת ״האיחוד הכלכלי״ ,והיה אמור לתפקד כגוף מרכזי ,שיבטיח קשר
פנים־ארצי בין חלקי הארץ וקשר בין־לאומי .הקמת מדינת ישראל ומציאות מלחמת
העצמאות סיימו התלבטות זו.
התכנית שאושרה בידי ועדת משנה ב׳ של ועדת המצב כללה הנהלה כללית ,שלושה
גופים מרכזיים (הנדסה ,תנועה ,הנהלת חשבונות ומחסנים) ,ושלושה מחוזות :צפון
(עם הנהלה בחיפה) ,מזרח (עם הנהלה בירושלים) ומערב (עם הנהלה בתל אביב) .כוח
האדם הכולל עמד על כ־ 1,900איש .התקציב השנתי היה הוצאה שנתית של  1.788מ׳
לא״י ( 1.032מ׳ לא״י משכורות 327 ,אלף לא״י להוצאות שוטפות ו־ 379אלף לא״י
105
להוצאות מיוחדות) והכנסה שנתית של  1.5מיליון לא״י.
דרגות העובדים היו לפי הדרגות בממשלת המנדט ,אך משכורות העובדים שופרו.
זאב שרף כתב :״בשעה שהכינונו הצעות התקציב למיניסטריונים השונים לקחנו
 103בנובמבר  1952הפכה מחלקת הדואר והמברקה למשרד הדואר ,ששינה את שמו בשנת  1971למשרד
התקשורת ,אך המבנה הארגוני הבסיסי נשאר ללא שינוי משמעותי עד הקמת חברת בזק בשנת
.1984
 104יעקב אנגלצ׳יק ,בית המלאכה המרכזי של הדואר ,דואר ,שנה ד׳ חוברת א׳–ב׳ ,אפריל–מאי ,1953
עמ׳ .4-3
 105ארכיון המדינה ( isa-no-no-0007h4zג .)122/17-להשוואה :בשנת  1947עבדו בדואר המנדטורי
 3,868איש ,ההכנסות היו  1.98מיליון לא״י וההוצאות היו  1.483מיליון לא״י.

 | 108התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי :דואר ,מברקה ,טלפון ורדיו
בחשבון את המשכורות שמקובלות היו אותו זמן במוסדות העבריים .המשכורות של
העובדים בממשלת המנדט בדרגותיהם הנמוכות לא איפשרו כלל קיום הוגן לעובד
106
ואילו בעלי הדרגות הגבוהות קיבלו משכורות אשר נראו בעינינו כדמיוניות.״

באפריל  1948מונה צבי פרידברג (פריהר) לתפקיד מנהל ההנדסה ,בהמלצתו של
זאב שרף 107.בתחילת מאי  1948מונה צבי פרידברג כמנהל מחלקת הדואר והמברקה,
שעם הקמת המדינה הפכה למחלקת הדואר ,הטלפון ,הטלגרף והרדיו של משרד
108
התחבורה בממשלה הזמנית.
זאב שרף מספר :״מעשה שהיה כך היה .בנובמבר  1947פנינו למשרד הסוכנות
היהודית בניו יורק בדבר רכישת משדרים גדולים ,שכן היו המשדרים הגדולים של
ממשלת ארץ־ישראל ברמאללה ,ורמאללה נועדה להיות בתחום המדינה הערבית.
אנשינו התקשרו עם החברה  RCAבארצות הברית וזו שלחה לארץ מומחה לקביעת
הצרכים המדוייקים בהקמת המשדרים .משהופיע הלה בתל אביב ,קיימנו אתו ישיבה
והתברר מהר כי איננו יכולים להשיב על כל שאלה ששאל ,שכן לא היה בתוכנו מומחה
לשטח טכני זה .אתנו ישב צבי לוריא מטעם הועד הלאומי ,חבר בועדת המשנה של
ועדת המצב אשר טיפל בשירותים אלה .הוא נזכר בחבר מימי נעוריו שהיה מהנדס
בזק במרכז החיפני של חברת הנפט העיראקית .הוא הביאו לישיבה השנייה ורבתה
שמחתנו משהקשבנו לשיחתם והתברר לנו ,כי איננו מבינים כלום ,לא בדבריו של זה
ולא של זה .נמצא ,איפוא ,שגם לנו מומחה המדבר בלשון חרטומים ולא הרפינו ממנו.
משפנינו אל מר פרידברג שיקבל לידיו את הדאגה לכל הצד הטכני הסכים בתנאי
109
שיהיה מנהל כללי של הדואר בעתיד.״

משלהי שנת  1947נעשתה פעילות לקליטה והכשרה של כוח אדם יהודי כתחליף
לכוח האדם החסר .בשנת  ,1947אגף ההנדסה העסיק  335עובדים יהודים (מתוך 1,195
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שרף ,שלושה ימים ,עמ׳ .46
צבי פרידברג (לימים – פריהר) עלה ארצה בשנת  ,1922עבד כפקיד טכני במחלקת עבודות
ציבוריות ומחלקת הבינוי של חיל האוויר המלכותי .בשנת  1926חזר למשפחתו באירופה .בשנת
 1928השלים לימודיו כמהנדס אלקטרו־מכני (מהנדס חשמל ,בעגה של היום) באוניברסיטת
קאן בצרפת ,עבד בחברת בל באנטוורפן (שפיתחה וייצרה טלפונים ומרכזיות טלפון) וחזר ארצה
בשנת  .1931מחלקת הדואר והמברקה סירבה להעסיקו .הוא התקבל לעבודה כמהנדס תקשורת
בחברת הנפט העיראקית  iPCוהגיע לתפקיד מהנדס התקשורת הראשי (הארכיון הציוני המרכזי
 .)s 25\1159בדיוני ועדת המצב בעניין מערכת התקשורת עם הקמת המדינה הוא התבלט כמנהיג,
בעל מקצוע מנוסה ובעל ״הבנה משקית״ .ארכיון המדינה ( isa-no-no-0007e7zג.)115/31-
הממשלה הזמנית פעלה מהקמת המדינה עד  10במרץ  ,1949לאחר הבחירות לכנסת הראשונה ,אז
הוקמה הממשלה הראשונה .שר התחבורה בממשלה הזמנית היה דוד רמז (מפא״י) .משרד הדואר
הפך להיות משרד ממשלתי נפרד רק בשנת  .1952שר הדואר הראשון היה הרב מרדכי (מקס)
נורוק (המזרחי – שהתמזג לימים עם הפועל המזרחי והפך למפד״ל).
זאב שרף ,שלושה ימים ,עמ׳ .119

פרק ג :ממנדט למדינה – המעבר משלטון המנדט למדינת ישראל | 109
עובדים) .ואגף התנועה העסיק  400עובדים יהודים (מתוך  1,734עובדים) 110.משלהי
שנת  1947נעשתה פעילות לקליטה והכשרה של כוח אדם יהודי במקום כוח האדם
הלא יהודי ,ש״נעלם״ בן־לילה .הגיוס הכללי של כוח האדם לכוחות הביטחון היקשה
מאוד ,ועם הקמת המדינה נשארו בשירות משרד הדואר רק כ־ 400עובדים 111.ב־15
112
במאי  1948העסיקה המחלקה  1,058איש.
אווירת הימים ההם באה לידי ביטוי בזכרונות וותיקי המחלקה:
דב גייגר ,מנהל דואר צפת עם הקמת המדינה ,מספר :״מנהל הדואר [בצפת]
היה אז ערבי נוצרי ובחודשים האחרונים שקדמו לעזיבה הסופית של הבריטים,
פשט התוהו ובוהו גם בשירותי הדואר .ב־ 26בפברואר  ,1948ואני זוכר תאריך זה
בדיוק ,נורה למוות על מדרגות בית הדואר בחור יהודי שהיה נוהג לאסוף את דברי
הדואר בשביל בית החולים בעיר .כיוון שהיה גבוה וחסון חשבוהו הערבים לאחד
ממפקדי ה״הגנה״ במקום ,ארבו לו והרגוהו .מקרה זה שימש אמתלה לסגן מושל
המחוז הבריטי להפסיק את שירותי הדואר ,בטענה כי אין הוא יכול לערוב לביטחון
העובדים בהם .ניתוק הקשר בין היישוב היהודי לבין  1,800תושבי צפת היהודיים,
שחיו בקרב ציבור ערבי שמנה  10,000נפש ,סיכן כמובן את ביטחונם .באתי אל מנהל
הדואר וניסיתי לשכנעו כי ייתן לי את המפתחות של תיבות המכתבים אשר ברחובות
היהודיים .הוא נענה לבקשתי אך חותמת דואר לא מסר לידי .קבלתי מוועד הקהילה
היהודית במקום ,לצורך איסוף המכתבים ,חדר במלון ׳הרצליה׳ ומשם הייתי שולח
את דברי הדואר לראש פינה ללא בולים ובלי חותמת ,אך עם כסף ,בהתאם לערכם
של הבולים .בראש פינה היו מחתימים את המכתבים ומשגרים אותם למענם .כאשר
נפסקו שירותי התחבורה בעטים של מאורעות הדמים שקדמו לניתוקה של צפת
במלחמת השחרור ,שלחנו את שק הדואר עם סרג׳נט בריטי שהיה מוכן לעשות שירות
113
זה עבורנו תמורת בקבוק קוניאק.״
י .מדניצקי ,מעובדי הדואר בירושלים ,מספר :״שלהי המנדט הבריטי .המתיחות
עולה .מדורי המיון והחבילות עוברים לסביבה קרובה והדואר המרכזי ,המוקף תיל
דוקרני ,הופך לחלק אינטגרלי של ׳מבצר בוינגראד׳ .כל נכנס נבדק ע״י חיילים אנגלים.
הפקידים הערבים מסתודדים בינם לבין עצמם; הארמנים עוברים בגלוי לצד שנראה
להם כחזק ,והפקידים הבכירים האנגלים מתכוננים ליציאה .מספרנו קטן; אנו מיעוט
של  30%בערך ,ורבים מאתנו עוזבים ל׳חופשת מחלה׳ ,כביכול; יוצאים לפעולות,

 110דו״ח לוועדת המצב .ארכיון המדינה ( ISA-no-no-0007e84גisa-no-no-0007f1d ,)115/35-
(ג( isa – no-no-0007e87 ,)17/107-ג.)115/38-

 111דו״ח .1948
 112חיים בן־מנחם ,עשור לדואר ישראל ,דואר ,חשוון תשי״ט – אוקטובר  ,1958עמ׳ .23
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 | 110התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי :דואר ,מברקה ,טלפון ורדיו
לקורסים...בינתיים מחריפים היחסים שבנינו לבין הערבים; הם אינם מסתירים עוד
את שמחתם לאידנו .המהלומות הכבדות היורדות על ירושלים הנצורה מגבירות את
חוצפתם ...אנו ממשיכים בעבודה; יש בעיות חשובות לציבור היהודי החייבות לבוא
על פתרונן ,ואיננו רוצים ביצירת התוהו ובוהו שאויבינו כה מקווים לו ...שלוש בעיות
עיקריות עומדות לפנינו )1 :בטחון יומיומי של העובדים;  )2החזקת בנין הדואר
כמבצר וראש גשר לאחר הפינוי הבריטי;  )3הכנות לארגון ולמנהל עצמי במדינה
היהודית העתידה לקום ...העובדים היהודים בבית זילברשטיין מנותקים מהאזור
היהודי ונמצאים בסכנה מתמדת .לאחר התייעצות עם המוסדות הם מחליטים לעזוב
את המקום ...לאחר העזיבה הם נזכרים כי במרתף נשארו חבילות רבות העשויות
לשמש עזר רב ליישוב המורעב ....למרבה ההפתעה נרתע המפקח הערבי בפני הדרישה
התקיפה ומוסר את כל החבילות הנועדות ליהודים .הן מובאות לסניף מחנה יהודה
יחד עם אספקה וציוד .גם הדואר היהודי מחו״ל מועבר בצורה דומה וברובו הגדול
הוא מגיע לתעודתו...איננו בודדים במערכה .זיק של פלדה מוצק לדם ,מחשמל את
כוח הרצון ומחשלנו לקראת המערכה העתידה לבוא .לאט לאט חודרת ללבנו ההכרה
כי ביתנו איננו מבצר נצור אלא ראש גשר להסתערות הקרובה שתתקיים עם יציאת
הבריטים מבנין ג׳נרלי הסמוך ....המפנה מורגש בעליל .הערבים מפסיקים להתרברב
וללגלג; הם רק מתלחשים ומסתודדים .כאשר עובד ערבי נתקל בעובד יהודי
ביחידות הוא מנסה להסביר פנים :׳סוף סוף אנו ידידים ואיננו מתעניינים ב׳סיאסה׳
(פוליטיקה) נצטרך להמשיך ולעבוד יחד׳ (לפי התכנית צריכה ירושלים להיות בשלטון
או״ם) ,הוא מוסיף ספק בהיתול ספק ברצינות :׳אם תכבשו אתם את ירושלים לא
תשחטו אותנו כמו בדיר יאסין׳...יציאת הבריטים קרבה והולכת ,התכונה רבה
114
ומשמרת קבועה של עובדי הדואר נשארת בבניין לכל שעות היממה...״
משה זוסמן ,מנהל המברקה בירושלים ,מספר :״המהנדס אופנר ואני שקדנו על
הפעלתה של תחנה זו [מכשיר קשר מק 191-שסופק בידי שירות הקשר] אשר הותקנה
בבניין גרגלי ,מול בית יהלום ,בקרבת מוזיאון בצלאל .קראנו לה ׳תחנת בועז׳ .המשדר
שלה הופעל ע״י סוללות ולא אחת היינו מעבירים מברק בודד במשך כל שעות הלילה.
מבית גרגלי נדדנו לרח׳ בן יהודה  5ומשם חזרנו לבניין הדואר הראשי ...תנאי העבודה
היו קשים ביותר .האויב המטיר על בניין הדואר פגזים למכביר .הם פגעו באנטנות,
גרמו להפסקות ממושכות בזרם החשמל ושבשו את מהלך העבודה התקין ,עד כי
הוכרחנו להעביר מטעני מברקים על כנפי מטוס שהמריא מסביבות ירושלים ונחת
בשדה דב .אולם בחודשיים שלאחר מכן התחלנו להתאושש והחיים במברקה שבו אט
אט למסלולם התקין 27 ...במאי  :1948עובדים עם תל אביב על משדר אחד בלבד; 12
 114י.מדניצקי ,דואר ירושלים בשלהי המנדט ,דואר ,שנה ו׳ ,חוברת ד׳-ה׳-ו׳ ,אב-אלול תשי״ז – תשרי
תשי״ח ,יולי-אוגוסט-ספטמבר  ,1957עמ׳ .39-38
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יוני  :1948הופעל משדר נוסף בין ירושלים ותל אביב;  15יוני  :1948הצלחנו להתקשר
115
עם חיפה באלחוט;  16דצמבר  :1948הופעל קו מורס בין ירושלים לתל אביב...״
יוסף צורי ,מוותיקי המברקה הבין־לאומית בתל אביב ,מספר :״זמן קצר לאחר
החלטת החלוקה לא הופיעו העובדים הערבים והנוצרים לעבודתם בתל אביב; הקשר
בינינו לתחנות ערב הופסק ועבודתנו צומצמה לקשר ארצי בלבד...בתחילת אפריל
 1948הופיע במשרד הטלגרף אדם בשם פרידברג וטען כי מונה ע״י מנהלת העם
לתפקיד המנהל הכללי של הדואר .מנהיגי היישוב שחששו שמברקיהם יעוכבו או
ישובשו ע״י האויב המצרי [המברקים באותה עת נשלחו בידי החברה הבריטית Cable
 & Wirelessממשרדיה בירושלים ,תל אביב וחיפה באמצעות כבל תת־ימי שקישר
את חיפה לאלכסנדריה דרך לרנקה] הטילו על מר פרידברג ,שיבוא בדברים עם אנשי
מקצוע כדי להקים קשר אלחוטי עצמאי עם ארצות הברית .הקשר עם ארצות הברית
היה צורך השעה מפני שבאו״ם ישבו נציגינו וחיכו להוראות מהמוסדות בישראל.
ביום ה־ 3באפריל  1948הוזמנו ,ארבעה עובדי הטלגרף ,לפגישה עם מר פרידברג
בנוכחות מהנדס אמריקאי מחברת ׳אר־סי־אי׳ ,באותה פגישה עשינו את הכרותינו
הראשונה עם המהנדס פיליי שעליו הוטל להקים את התחנה ועלינו הוטל להפעילה.
ביום ה־ 14לאותו חודש ,התאספנו במשרד הטלגרף ומשם הסיעו אותנו במכונית
סגורה לאי־שם (מאוחר יותר נודע לי לאן הסיעונו) [המשרד הזמני בקריה בתל אביב].
המקום שנקבע לעבודתנו היה מרתף הבניין כאשר ארגזי הציוד שימשו לנו תחליף
לשולחנות וכסאות .טפסים של המדינה בדרך לא היו לנו עדיין והשתמשנו באותם
טפסים של ממשלת המנדט .יום ה־ 14באפריל  1948יהיה זכור אתי לעד .זה היה היום
בו פתחנו קשר ראשון עם תחנת טנג׳יר ששימשה כתחנת מעבר בינינו לבין ניו יורק.
מחוסר ציוד מתאים קלטנו את מברקי נציגינו באו״ם במורס ושידרנו את מברקי
מנהיגי היישוב בטלפרינטר הישן ....אינני יכול לתאר את ההתלהבות והסיפוק שאחזו
בארבעתנו .עשינו לילות כימים בתחנה וכל מברק שקלטנו היה בעינינו יקר מכל....
המשדר הראשון שברשותנו היה חלש מאוד ולא התאים לייעודו ,ואלמלא האנטנות
המשוכללות שהקים מר פיליי ,ספק רב אם היה באפשרות טנג׳יר לקלוט אותנו...
עם צאת הבריטים את הארץ התרחבה רשת התחנות והתחלנו משדרים וקולטים
נוסף למברקים הממשלתיים אף את מברקי העיתונות .עיתונאים זרים רבים היו
באותו זמן בארץ ...משרד ר.ט.י[ .רדיו טלפון ישראל]  ...רחש עיתונאים רבים שבאו
להביא את כתבותיהם לשידור למערכות עיתוניהם .תוך תקופה של חודשיים ימים
התרחב משרדנו ומארבעה עובדים בהתחלה הפכנו ל־ ....16טפסים ,רישומים ,שיטת
עבודה ,חשבונאות מברקים .כל זה היה עלינו לגלות ,לתאם ולהוציא לפועל .לא היה
 115דוד קוסטלר ,דואר ,גיליון מס׳  ,1שנה י׳ ,עורך :ז .אלישיב ,ירושלים ,תשכ״א – אפריל ,1961
עמ׳ .13-12

 | 112התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי :דואר ,מברקה ,טלפון ורדיו
לנו מי שידריך אותנו ויראה לנו איך פועלת תחנה דומה בעולם .עוד לפני שלמדנו את
התהליכים ,היינו כבר בעיצומה של העבודה עצמה .מר פיליי הוא מהנדס טוב שהרים
מרכזים דומים בפינות שונות של העולם ,אך בשטח האדמיניסטרטיבי קצרה ידו
מהושיענו ...נוסף לקשר האלחוטי בטלטייפ ,קיימנו גם קשר רדיו־טלפון .בתחילה היה
בא מר שרתוק (שרת) למשרדנו בשעות היעודות וקישרנו אותו עם ניו יורק ...ישב העובד
שהקים את הקשר יחד עם מר שרתוק בחדר ,קישר אותו עם ניו יורק והקשיב לכל אותן
שיחות מעניינות והיסטוריות ,אותן ניהל מר שרת עם מר אליהו אפשטיין (אילת)...
המשדר והציוד שהיו ברשותנו לא תמיד הוכיחו את יעילותם ולא תמיד יכול היה מר
שרתוק לשמוע היטב את הקול מהצד השני ...מאוחר יותר התרחב שירות הרדיו־טלפון
ונוסף על ראשי מנהלת העם ,קישרנו עיתונאים זרים מהמפורסמים שבעיתונאי ארצות
הברית עם מערכותיהם בניו יורק...ביום  19ליוני  1949הוחלט על העברת משרד ר.ט.י.
לתל אביב [בית הדואר ברחוב מקווה ישראל בתל אביב ]116המשרד הלך והתרחב ,הוקמו
קשרים רדיו־טלגרפיים עם מזרח ומערב ,מספר העובדים הוכפל והושלש ,הופרד הצד
הטכני מן האדמיניסטרטיבי ,תחנות קליטה ושידור עם ציוד חדיש הוקמו מחוץ לעיר
117
ומשרדנו החל דומה לשאר משרדי הבזק בעולם.״

עובדי מחלקת הדואר והמברקה המנדטורית המשיכו לעבוד במסגרת מחלקת
הדואר ,הטלפון ,הטלגרף והרדיו החדשה במשרד התחבורה .עובדים וותיקים קודמו
לתפקידים הבכירים ,במקום העובדים הבריטים ,ונאלצו להתמודד עם מגוון רב
של נושאים מקצועיים שהיו חדשים להם ,החל מהצד התפעולי והכלכלי של מתן
השירותים ,וכלה בפיתוח אסטרטגי 118.הניתוק המקצועי והפסקת התמיכה התפעולית
וההנדסית של הדואר הבריטי היו מכה קשה ,שלקח שנים להתאושש ממנה ולפתח
יכולות עצמאיות ברמה הנדרשת .נושא מרכזי בו חסר לעובדי המחלקה החדשה ידע
וניסיון היה כל הקשור לשירותי דואר ,מברקה וטלפון בין־לאומיים.

מסיבת עיתונאים ערב הקמת המדינה
ביום ה׳ 13 ,במאי  ,1948ערב הכרזת המדינה ,קיימו חבר מנהלת העם דוד רמז
ְ(ד ַר ְ ּב ִקין) ,המיועד לקבל את תיק התחבורה והדואר ,יחד עם מאיר גרבובסקי ,מסיבת
 116מבנה בפינת רח׳ מקווה ישראל  ,7רח׳ לבונטין  21ורח׳ הרכבת  ,8שחלקו הפונה לרח׳ מקווה
ישראל משמש עד היום את דואר ישראל.
 117יוסף צורי ,עשור לשירות רדיו טלגרף ישראל ,דואר ,שנה ו׳ ,חוברת ד׳-ה׳-ו׳ ,אב-אלול
תשי״ז – תשרי תשי״ח ,יולי-אוגוסט-ספטמבר  ,1957עמ׳ .31-29
 118ביקורות מבקר המדינה בעשרים שנות המדינה הראשונות מציינות יכולת ניהול לא מספקת
ומחסור בכוח אדם מקצועי כגורמים מרכזיים בפיתוח איטי ואיכות שירות לא מספקת של שירותי
הטלפון בארץ.
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עיתונאים בתל אביב ,לקראת ״הפעלת הדואר הממלכתי העברי על כל שירותיו״ ביום
א׳ 16 ,במאי .הם סקרו את הפעלת שירותי הדואר ,הטלפון והטלגרף ,והמנהל הכללי
119
של הדואר במדינה היהודית ,צבי פרידברג ,ענה על שאלות העיתונאים.
הודגש כי ״לקחנו בחשבון [המוסדות היהודיים] ,ומתוך הכרת חיוב הדבר ,את
החלטת האו״ם ,שהשרות הזה [דואר ,טלגרף ,טלפון] יכלל בשטח ׳היחידה הכלכלית
האחידה׳ [של שתי המדינות ,היהודית והערבית] – תכנו את התכנית שהשרות הזה
בשטח היהודי יוכל לפעול באופן עצמאי ,מתוך מגמה שרק בנקודות המרכזיות ,כגון:
תכנון כלכלי ,תעריפי דאר ,חוזים בין־לאומיים וכו׳ יהוו את הענינים הנתונים להנהלה
משותפת .המאורעות שבאו אחר־כך לא אפשרו הגשמת סעיף זה והקמת ההנהלה
של ׳האחוד הכלכלי׳ .טבעי היה שנכוון את כל פעולתנו בשטח היהודי בלבד.״ הובעה
תרעומת על כך שממשלת המנדט לא נהגה ״באופן קונסטרוקטיבי״ ולא העבירה את

שירותי הדואר והמברקה בצורה מסודרת.
לעיתונאים הוסברו הקשיים העיקריים – המחסור בכוח אדם מקצועי (שכן רק
כ־ 20%מעובדי מחלקת הדואר והמברקה המנדטורית היו יהודים ,אם כי ״למזלנו תפסו
היהודים עמדות מפתח במחלקת ההנדסה של הדואר.״) ,והמאמץ לגיוס והכשרת כוח
אדם ,עליו נאמר :״נקוה שעם פתיחת שירותים ממלכתיים אלה בפני העובד היהודי,
ידע הנוער בארץ ובתפוצות להוקיר את העמדות הללו בחיים הממלכתיים ויקדיש
להם את מרצו ,התלהבותו וכוח יצירתו ,כמו בשטחי ההתישבות ,התעשיה ,התרבות
ויצירות אחרות בארץ.״ התלות בתמסורת בין־עירונית העוברת דרך השטח הערבי,

ובמיוחד רמלה ויפו ,כדי לקיים שירות טלפון עצמאי בשטח היהודי; הקושי לחדש
את קשרי הדואר הבין־לאומיים; והמחסור בציוד לשם הרחבת רשת הטלפונים ומענה
לביקוש לטלפונים (חלק מהציוד שנרכש הושמד בידי הערבים בנמלי חיפה ויפו).
הוצג כי ״המדינה היהודית שתקום היא תהיה היורש האמיתי של השלטון
ההולך ,היא היא ,אשר תפנה בהודעה הפשוטה ובזכות הטבעית אשר לה להצטרף
לכל ההסכמים הבין־לאומיים הנוגעים לדאר ,טלגרף וטלפון .עם הכרזת המדינה
היהודית ב־ 16.5.48יעשה הצעד הממלכתי הבין־לאומי להפעלת העורק החיוני
של קשר בין המדינה היהודית לבין כל העולם התרבותי״ [הדגשה – במקור] .נאמר
בכנות כי ״לא ידוע מתי ובאיזו מידה נוכל לקיים את שירות הטלפון והטלגרף הבין־
לאומי.״
בעניין ירושלים נאמר :״במידה שירושלים תהיה במסגרת של שלטון בין־לאומי
הרי שהיא תכלל בתוך ׳האחוד הכלכלי׳ ,אשר ישמש קשר בין ירושלים וארץ־ישראל
כולה .במידה שירושלים לא תכון במשטר בין־לאומי ,הרי שהחלק היהודי שבה יצורף
 119בעיתון "דבר" 14 ,מאי  ,1948צוין כי ״זוהי הפגישה הראשונה של העתונאים עם נציגי הממשלה
היהודית הזמנית .המסובים הרימו כוס ושתו לחיי המדינה היהודית והממשלה הזמנית.״
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גם בשטח זה לתכנית הכללית ולשרות הכללי היהודי של הדאר ,הטלגרף והטלפון .כבר
120
כיום מוקמים הסניפים של הדאר ,הטלגרף והטלפון צמודים לרשת הכללית היהודית.״
הוצגו בולי ״דואר עברי״ והמטבעות המוצגים בבולים ,ונאמר :״תחשבו לרגע קט
שמטבעות אלה הוצקו לפני  1800שנה .היום אנו מחדשים אותן בבול היהודי עם
הקמת המדינה היהודית ,ואם כי אין השם של המדינה היהודית כתוב על הבול ,אלא
רק ׳דאר עברי׳ ,בעברית ובערבית – הרי כל יהודי בארץ ובכל תפוצות הגולה ,יהמה
לבו למראה הבול הראשון של הדאר העברי ,אשר כולו עברי .אף בול זה מסמל חוט
שטווינו תוך תקופה כה ארוכה ,אשר יקשר שנת גאולה ראשונה לפני  1800שנה
ועד היום הזה ,קשר היסטורי בין העם והארץ שלא ניתק .זה סמל היסטורי ,סמל
121
ממלכתיות ,קוממיות!״ [הדגשות – במקור]
מסיבת העיתונאים הסתיימה ״בדברי הוקרה לכל עובדי הדואר היהודיים על
העבודה הרבה שהשקיעו בהתקנת השירות החדש בתוך התוהו ובוהו של ממשלת
המנדט ....מר רמז שלח ברכה לכל עובדי הדואר היהודיים ,שעמדו איתנים
בעמדותיהם בתוך התוהו ובוהו הרשמי והדגיש את מאמציהם הנעשים להתקנת
122
השירות החדש.״

שירות הקשר הצבאי
להשלמת תמונת התקשורת בארץ בתקופה בה אנו דנים ,ראוי להציג את מערכת
123
התקשורת הצבאית בעת המעבר משלטון המנדט למדינת ישראל.
בשנת  1937הוקם שירות הקשר של ה״הגנה״ ,שקיים מערכות קשר מגוונות לצרכי
הפעילות הביטחונית ,החל מיוני דואר ואיתות ראייה ,וכלה בקשר רדיו (קשר אלחוטי,
בעגה הצבאית של אז) 124,שהתבסס על ציוד שנבנה בבתי מלאכה חשאיים .שירות
120

121
122
123
124

ב־ 2בספטמבר  1948פורסם מנשר שלטון צבא־הגנה לישראל בארץ ישראל (מנשר מס׳ ,)1
בחתימת דוד בן־גוריון ,שר הביטחון ,שהחיל את המשפט של מדינת ישראל על שטחי ירושלים
וסביבתה שהוחזקו בידי צה״ל .ב־ 22בספטמבר  1948תיקנה מועצת המדינה הזמנית את פקודת
השטח והסמכות תש״ח– ,1948והחילה את המשפט הישראלי על ירושלים (בלשון הפקודה :״כל
חוק החל על מדינת ישראל כולה ייראה כחל על כל השטח הכולל גם את שטח מדינת
ישראל וגם כל חלק מארץ־ישראל אשר שר הבטחון הגדיר אותו במנשר כמוחזק על ידי
צבא־הגנה לישראל״).
ארכיון המדינה ( isa-PMo-PublicDiplomacyMadia-0009v99ג.)3935/17-
הצפה 14 ,מאי .1948
רוזן ונגל ,שבעים שנות קשר.
שירות הקשר ,ואחריו חיל הקשר ,השתמשו במונח ״אלחוט״ .בשנת  1965החליטו במפקדת קצין
קשר ראשי ,בהתייעצות עם האקדמיה ללשון העברית ,להשתמש במונח ״רדיו״ ולא להשתמש
במונח ״אלחוט״ ( ,)Wirelessעקב אי הרצון להגדיר אמצעי קשר באופן שלילי (אל־חוט) .רוזן
ונגל ,שבעים שנות קשר ,עמ׳ .159
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הקשר קיים מערך הכשרה מסודר ומערך תחזוקה ואספקה ,ופיתח מערך כתבי סתר
שאיפשר לו להצפין את התעבורה ברשתות הרדיו .שירות הקשר הפך לשירות הקשר
של צה״ל עם הקמת צה״ל ב־ 26במאי  1948ושמו שונה לחיל קשר בשלהי מלחמת
העצמאות ,ב־ 14באוקטובר .1948
שירות הקשר סיפק שירותי קשר רדיו למחלקה המדינית של הסוכנות היהודית
ולמוסד לעלייה ב׳ (בנושאי העפלה טרם הקמת המדינה ,ונושאי רכש והובלת נשק
לאחר הקמת המדינה) ,ולצורך זה קיים מערכת קשר רדיו חשאית ענפה במדינות ערב
ובאירופה .מערכת רדיו חשאית זו שימשה את ממשלת ישראל עד השלמת התארגנות
מחלקת הדואר ,הטלפון ,הטלגרף והרדיו ,ואספקת קשר בין־לאומי סדיר.
שירות הקשר הפעיל את השידורים המחתרתיים של ה״הגנה״ ,״קול ישראל״ ו״תלם
שמיר בועז״ (איות פונטי של ״תכנית שידור במחתרת״ – תש״ב) .בתחילת מלחמת
העצמאות המשיך שירות הקשר להפעיל את מערך השידורים המחתרתי לציבור:
״תלם שמיר בועז״ בתל אביב ,״קול המגן העברי״ בירושלים ,״קול ההגנה״ בחיפה,
״קול הגליל״ באיילת השחר ו״קול הנגב״ .השידורים נפסקו לאחר הקמת המדינה ,עם
הפעלת שידורי ״קול ישראל״ ו״קול ירושלים״ ,פרט ל״קול המגן העברי״ בירושלים,
שהמשיך לפעול מספר חודשים נוספים 125.״קול צבא ההגנה״ קיים שידור חדשות
ופרשנות באנגלית מחיפה מדי יום בשעה  1845למשך  12עד  15דקות ,מסוף נובמבר
126
 1947ועד עזיבת הבריטים בשלהי יוני .1948
ערב מלחמת העצמאות עבר שירות הקשר תהפוכה ,שכן מעיסוק בקשר סטטי בין
יישובים הוא נדרש לספק קשר למסגרות של צבא סדיר ,בלחימה ניידת .שירות הקשר
רכש ציוד קשר צבאי בכמויות גדולות מעודפי הצבא בארצות הברית ,והצליח להביא
את חלקו הגדול ארצה עד  15באפריל  .1948השירות התעצם בכמות כוח האדם ,תוך
ניצול מיטבי של ארץ־ישראליים ששירתו בתפקידי קשר בבריגדה היהודית ובצבא
הבריטי .ערב מלחמת העצמאות שירתו בשירות הקשר  600איש (מנגנון הקבע כלל רק
 52איש) .בפברואר  1949שירתו בחיל הקשר  3,500איש.
שירות הקשר פיתח יכולת סלילת כבלי שדה ותחזוקתם .למרות שתשתית הטלגרפיה
והטלפוניה בארץ הייתה דלה ,השימוש בה היה קשר בסיסי וחשוב עבור שירות הקשר.
עם הקמת המדינה היה הקשר הקווי (העגה הצבאית לקווי הטלפון שסופקו בידי מחלקת
הדואר ,הטלפון ,הטלגרף והרדיו) מרכיב חיוני וחשוב במערכת הקשר הצבאית ,במיוחד
 125״קול המגן״ (בשם הקוד ״רדיו 31״) פעל בגלים בינוניים באורך גל של  377מטר (התדר של התחנה
הצבאית הבריטית  ,JCPaשהפסיקה את שידוריה) ממשדר במחנה שנלר בירושלים ,החל מ־14
מאי  1948עד ספטמבר  .1948משה רובין ,רדיו  ,31דואר ,שנה ב׳ חוברת ה׳ ,אב תשי״ג – אוגוסט
 ,1953עמ׳ .9
 126ארכיון המדינה ( isa-mfa-Minister-000ah83חצ.)2401/2-
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במפקדות נייחות ,במוצבים ובמערכים ארגוניים ולוגיסטיים .דואר החיילים היה הקשר
היחידי בין החיילים למשפחותיהם ,והייתה לו חשיבות מיוחדת למורל הצבא.
בתקופת מלחמת העצמאות קיים שירות הקשר מערך תקשורת נייחת עצמאי,
שבחלקו נשען על תשתיות אזרחיות של מחלקת הדואר ,הטלפון ,הטלגרף והרדיו.
לשירות הקשר/חיל קשר הייתה מעורבות גבוהה בפעילות ובתכנית העבודה של
מחלקת הדואר ,הטלפון ,הטלגרף והרדיו ,במיוחד בכל הקשור להנחת כבלים תת־
קרקעיים ופיתוח מערכות רדיו טלפון ,ובין שירות הקשר/חיל קשר ובין מחלקת
הדואר ,הטלפון ,הטלגרף והרדיו היה שיתוף פעולה הדוק וחיובי.
בשנת  ,1953בעקבות הסכם בין חיל הקשר למשרד הדואר ,נמסרו מתקני התקשורת
הנייחת של הצבא לידי משרד הדואר ,ומאז הותקנו ותוחזקו מערכות הטלפונים
הצבאיות בידי משרד הדואר.

פרק ד

טכנולוגיות התקשורת בתקופת המנדט

רקע
תקופת שלטון המנדט הבריטי בארץ ישראל ,המחצית הראשונה של המאה העשרים,
הייתה תקופה של התפתחויות דרמטיות בתחום התקשורת בעולם .שירותי הטלגרף
הוחלפו בשירותי טלפוניה חובקי עולם ,בתפוצה נרחבת .קמו מערכות ענפות של
שידורי רדיו לציבור.
מתקופת המנדט עד היום חלו התפתחויות מהותיות בטכנולוגיות התקשורת,
והתחלפו מספר ״דורות״ של טכנולוגיה :טכנולוגיית הטורים העיליים והכבלים
הרב־זוגיים עם בידוד נייר ומעטה עופרת הוחלפה לטכנולוגיה של כבלים רב־זוגיים
עם בידוד ומעטה מ־ ,PVCוהוחלפה שוב לכבלים המבוססים על סיבים אופטיים.
טכנולוגיות התמסורת האנלוגית ()Frequency Division Multiplexing – FDM
והמיתוג האלקטרו־מכני פינו את מקומן לטכנולוגיות של תמסורת ספרתית
( )Time Division Multiplexing – TDMומיתוג ספרתי (טכנולוגיות המיתוג האלקטרו־
מכני התפתחו בשלבים :טכנולוגיות צעד־אחר־צעד התחלפו לבוררי מנוע ,ואלה התחלפו
לטכנולוגיות מצלב) ,עדיין במיתוג מעגלים (  ,)Circuit switching – Csוהתחלפו שוב
לטכנולוגיות המבוססות על פרוטוקול האינטרנט (  .)internet Protocol – iPטכנולוגיות
האלקטרוניקה שבבסיס המערכות התחלפו משפופרות לטרנזיסטורים ,ואלה התחלפו
למעגלים משולבים ולטכנולוגיות מזעור חדישות .נוצר עולם חדש של מחשוב ותוכנה,
ומעבדים זעירים עם כושר חישוב גבוה ותוכנה מתקדמת מבצעים פונקציות שבעבר
בוצעו בידי חומרה .העולם הטכנולוגי של היום שונה מהותית מהעולם הטכנולוגי של
תקופת המנדט.
בפרק זה נתאר את התפתחות טכנולוגיות התקשורת ונציג מקצת מהטכנולוגיות
העיקריות שאפיינו את מערכות התקשורת שהוקמו והופעלו בתקופת המנדט.
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מהפכת התקשורת – מהאירועים הדרמטיים של המאה העשרים
אמצעי התקשורת המודרניים החלו להתפתח בשלהי המאה ה־ ,18בעקבות הבנת
התופעה של האנרגיה החשמלית והדרכים בהם ניתן להפיק ממנה תועלת.
התקופה הראשונה בהתפתחות התקשורת המודרנית התבססה על האלקטרו־
מגנטיות (  .)era of electromagnetismאמצעי התקשורת החשמלי הראשון הוא
הטלגרף ,שפעל באמצעות זרם חשמל שהפעיל שדה מגנטי שהסיט מחט .בשנת 1837
רשם סמואל מורס פטנט על מערכת טלגרף המבוססת על איתות אלקטרו־מגנטי
באמצעות תרגום אותיות לקווים ונקודות ,שנקרא על שמו – כתב מורס .בשנת 1844
הופעל שירות מסחרי ראשון בטכנולוגיה זו ,בין וושינגטון לבלטימור ,במימון הקונגרס
״מה־
האמריקאי .התוכן של ההודעה הראשונה שנשלחה בטקס הפתיחה במאי ַ – 1844
ּ ָפ ַעלֵ ,אל״ (! – )What hath God wroughtמבטא את ההשתאות של סמואל מורס
מכך שאלוהים בחר בו להביא לאנושות את בשורת התקשורת החשמלית .חברת
 ,Western Unionחברת הטלגרף המסחרית הראשונה ,הוקמה בשנת  .1851בשנת
 1861כבר פעל בארה״ב שירות מחוף לחוף ,ובשנת  1868הונח כבל טרנס־אטלנטי
תת־ימי ראשון לתקשורת טלגרף .הטלגרף הופעל על ידי העברת מברק בכתב לפקיד
מברקה ,שידע לשלוח את הידיעה באיתות מורס ולפענח מסרים שהתקבלו .התשלום

היה לפי מילים ,ועקב העלות הגבוהה נהגו לקצר ככל האפשר באורך המברק.
הטלגרף היה מבוסס על איתות מורס ,שחייב מיומנות מפעילים גבוהה .התקדמות
נחשונית בטכנולוגיה של הטלגרף הייתה המצאת הטלפרינטר על ידי באוד ,בצרפת,
בשנת  .1874הטלפרינטר הוא מכונה אלקטרו־מכנית מורכבת ,המאפשרת העברת
הודעות מודפסות בטקסט רגיל .הטלפרינטר חייב יצירת קוד חדש ,קוד באוד
( ,)Baudot Codeשהתבסס על מילה בת חמש סיביות ,והיה הקוד הבינרי הראשון
ששימש להעברת טקסט כתוב .הקוד איפשר רק  32סימנים ,וכדי לתמוך בכל מרחב
התווים הומצא מנגנון הסטה ונעילה ,שאיפשר מיתוג בין שני מרחבי סימנים ,״אותיות״


״טלגרף – מכונה להודיע על ידה בכח החשמל במהירות רבה ידיעות ממקום אחד למקום
אחר״ (מילון גור .)1950 ,״טלגרף – שיטה להעברת הודעות למרחקים על ידי אותות חשמל
או רדיו .ההודעה נמסרת לנמען על גבי טופס כתוב או מודפס״ (מילון רב־מילים.)1997 ,





samuel Finley Breese Morse (1791- 1872).




במדבר כ״ג.23 ,
״מברק – תלגרמה ,ידיעה הבאה מרחוק בכח החשמל״ (מילון גור .)1950 ,״מברק – הודעה
בכתב ,לרוב קצרה ודחופה ,הנשלחת בדואר באמצעות הטלגרף כדי שתגיע במהירות
ליעדה .בלועזית – טלגראמה״ (מילון רב־מילים.)1997 ,
)Jean-Maurice-Émile Baudot (1845-1903

״טלפרינטר – דפוס־רחק ,מתקן שבאמצעותו המלים הנכתבות במכונת־כתיבה שבמשרד
מרכזי נדפסות באפן אוטומטי גם במכונות־כתיבה מיוחדות הקבועות במקומות רחוקים
והמחוברות בתיל־חשמל למכונת־הכתיבה המרכזית״ (מילון אבן־שושן.)1974 ,
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ו״ספרות״ ,בדומה למקש היסט (  )shiftבמקלדת המחשב של היום ,עם  26סימנים בכל
מרחב .בארץ הופעלו הטלפרינטרים בקצב של  50באוד.

סימני המורס העבריים שהיו בשימוש ״לא
רשמי״ בידי עובדי מברקה יהודים בשנת 1920
(דואר היום 14 ,אוקטובר )1920

סימני המורס העבריים שנקבעו
בשלהי שנות השלושים

איור מס׳  :11סימני המורס העבריים במברקה בארץ בזמן המנדט (מימין לשמאל)
סימני המורס הראשונים לא היו יעילים (לדוגמה :האות ״ו״ ,בין האותיות השכיחות ביותר
בשפה העברית ,״זכתה״ לסימן ארוך) ,ולכן בוצעו בהם שינויים
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קוד הטלפרינטר שהיה בשימוש מחלקת הדואר והמברקה
מקור :מיכאל יואלי ,טלגרף ,בתוך ש .אטינגן (עורך) ,אלקטרוניקה וטלקומוניקציה,
מסדה ,תל אביב ,תשי״ט ,1959-עמ׳ .365
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השימוש בקוד זה חייב סינכרון בין המקלט למשדר ,וכדי לבצע סינכרון זה השתמשו
ח־פ ָסק (  .)start – stopשידור תו החל בשידור ּ ְפ ָתח (  ,space׳0׳) למשך
בשיטת ּ ְפ ָת ּ ְ
 20מילי־שנייה ,לאחר מכן שודר הקוד של האות ,חמישה סיביות ,כל אחת במשך 20
מילי־שנייה ,ולאחר מכן שודר ּ ְפ ָסק (  ,stop׳1׳) במשך  30מילי־שנייה ,כך ששידור כל
אות נמשך  150מילי־שנייה.

טלפרינטרים נכנסו לשימוש מסחרי נרחב רק משנת  .1925איגוד הבזק הבין־לאומי

אימץ את קוד באוד בשנת  ,1932כקוד בין־לאומי רב־לשוני.
בשנת  1876הציג אלכסנדר גרהם בל את מכשיר הטלפון 10הראשון ,ורשם עליו
פטנט 11.שירות טלפון מסחרי בין ניו־יורק לבוסטון הופעל בשנת  .1884הסיפור
המפורסם מאותה תקופה (שיש המפקפקים בדיוקו ההיסטורי) עוסק במזכר פנימי
של חברת  Western Unionמ־ 15בנובמבר  ,1876הדן ברכישת הפטנט של בל והוברד
למכשיר הנקרא ״טלפון״ תמורת  100,000דולר ,מתייחס לרעיון של בל והוברד
להתקין טלפון בכל בית ועסק ,דוחה את הרעיון כרעיון אווילי ,ומקשה – מדוע ירצה
אדם להשתמש במכשיר כה מגושם ולא מעשי ,כאשר הוא יכול לשלוח שליח למשרד
הטלגרף המקומי ולהעביר מיד הודעה כתובה וברורה לכל עיר בארה״ב?
שירות הטלפון התבסס בתחילה על רכזות ידניות ,ורק בשנת  1892הופעלו טלפונים
ראשונים עם חוגה 12ומרכזית טלפון אוטומטית מסחרית ראשונה ,על בסיס המצאתו
של סטרוג׳ר .13הסיפור הוא כי סטרוג׳ר היה קברן בקנזס סיטי ,והתמריץ לפיתוח
מרכזיה אוטומטית היה כי אשתו של הקברן המתחרה הייתה המרכזנית ברכזת הטלפון
המקומית .כאשר הייתה פניה טלפונית לקברן ,היא הועברה למתחרהו .הדגם הראשון
של הבורר נבנה על בסיס צווארון נוקשה של חולצה ומהדקי נייר .סטרוג׳ר רשם



 10״טלפון – שח־רחוק .מכשיר המקרב את הקול הבא ממרחק״ (מילון גור .)1950 ,״טלפון –
מכשיר המחבר בין שני מנויים או יותר ומאפשר שיחה ביניהם באמצעות מערכת תקשורת.
מערכת התקשורת עצמה שהופכת את הקול לגלי חשמל ואת גלי החשמל לגלי קול״ (מילון
רב־מילים.)1997 ,
 11הפטנט נרשם על שם  alexander Graham Bellו־ .Gardiner G. Hubbardביוני  2002קבע
הקונגרס האמריקאי כי הטלפון הומצא בידי ) ,antonio Meucci (1808-1889מהגר יליד איטליה
שהדגים בניו יורק בשנת  1860מכשיר בשם  ,teletrofonoאך לא היה ביכולתו הכלכלית לרשום
פטנט קבוע (הרישום הקבוע עלה אז  250דולר .רישום שנתי עלה  10דולר ,אך לאחר שנים
אחדות ,לא היה ביכולתו הכלכלית לחדש את הרישום) .מאוצי פנה עם הפטנט ל־Western Union
בשנת  ,1874שנתיים לפני אלכסנדר גרהם בל ,אך נדחה.
 12״חוגה – טבלת ספרות עגולה במכשיר הטלפון ,שמסובבים אותה לשם חיוג המספר
המבוקש״ (מילון רב־מילים.)1997 ,
almon B. strowger (1839-1902) 13
)CCiTT (Comité Consultatif international Télégraphique et Téléphonique
הקוד נקרא .international Telegraphic alphabet no. 2
)alexander Graham Bell (1847-1922
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פטנט על הבורר האלקטרו־מכני בשנת  .1889הטכנולוגיה של סטרוג׳ר הייתה הבסיס
לתעשיית הטלפון במשך כ־ 100שנה.
המצאת הטלפון איפשרה תקשורת אישית בעל־פה וקיום שיחה בין אנשים ,תוך
העברת תחושות ורגשות .הטלפון נהפך בהדרגה לאמצעי תקשורת זמין ,העומד
לרשות הפרט בביתו שלו.
רשת הטלגרף ורשת הטלפון נבנו בתחילה כרשת עילית ,עם תילי נחושת חשופים
מתוחים בין מבדדים על עמודים .בתחילה היו כל הרשתות מבוססות על תיל בודד,
כאשר המעגל החשמלי נסגר באמצעות הארקה .בשנת  1881עברו חברות הטלפון
להשתמש בזוגות תילים ,מה שהביא לשיפור משמעותי באיכות התמסורת הטלפונית.
כבלים תת־ימיים ראשונים שימשו בעיקר לתקשורת טלגרף ,וחומר הבידוד בהם היה
לטקס קשיח 14.בשנת  1891הוכנס לראשונה לשימוש כבל טלפון עם בידוד נייר .בשנת
 1933החל שימוש בכבלי טלפון עם בידוד פוליאתילן ,טכנולוגיה בה משתמשים עד
היום.
15
בגרמניה ,בשנת  ,1888הוכיח הרץ את היכולת לשדר גלים אלקטרו־מגנטיים (גלי
רדיו) ,תוך הוכחת התאוריות המתמטיות של מקסוול 16.לא איש אחד המציא את הרדיו –
בשנת  1895הדגים בסנט־פטרסבורג הפיזיקאי הרוסי פרופסור אלכסנדר פופוב 17קשר
רדיו לטווח של כ־ 60מטר .בשנת  1897הקים פופוב תחנת רדיו בקרונשטדט 18והדגים
קשר רדיו לספינה ״אפריקה״ של הצי הרוסי .בשנת  1896הזמין הדואר הבריטי את
האיטלקי גוליילמו מרקוני 19להדגים בבריטניה את הטכנולוגיה החדשה של ״טלגרף
ללא תיל״ ,לאחר שממשלת איטליה הביעה חוסר עניין בנושא .בשנת  1899הדגים
מרקוני קשר רדיו המגשר על פני התעלה בין בריטניה וצרפת ,ובשנת  1901הודגם
קשר רדיו טרנס־אטלנטי .הרדיו הפך במהירות לאמצעי תקשורת חשוב לטלגרפיה
ולתקשורת דיבור ,בין מתקנים נייחים ולקשר נייד ,בעיקר לספינות בים ולצרכים
20
צבאיים .פופוב פעל למען המדע והאנושות .מרקוני פעל כדי להרוויח.

 14הלטקס הקשיח נקרא  .Gutta-perchaחומר זה היה מבדד אמין ,ששימש – יחד עם גומי – כחומר
בידוד מועדף במשך כשבעים שנה.
Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) 15
James Clark Maxwell (1831-1879) 16
alexander stepanovitch Popov (1859-1906) 17
Kronstadt 18
Guglielmo Marconi (1874-1937) 19
 20העיתון ” ,“Jerusalem Newsבגליון  19בפברואר  ,1920מספר כי ״מרקוני ,הממציא המפורסם
של הטלגרפיה האלחוטית ,נמצא ביפו מ־ 15בינואר ,למטרת התקנת קישור אלחוטי
למגדל איפל בבית ג׳ימאל ובמקומות נוספים״.
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הטלגרף והטלפון היו אמצעי תקשורת מהפכניים ,ששינו את פני המאה העשרים.
מידע לא הועבר ממקום למקום בקצב התנועה של בן אנוש ,כמו בתקופת המקרא ,אלא
במהירות החשמל .החברה והמשק החלו במעבר מקהילה מקומית לקהילה גלובלית.
העולם התכווץ .ההתרגשות הייתה רבה .השימוש באמצעי תקשורת אלה נהפך לחלק
מדרך החיים .תעשייה שלמה קמה והתפתחה כדי לספק שירותי טלגרף וטלפון לציבור.
התקופה השניה בהתפתחות התקשורת החשמלית היתה התקופה של האלקטרון
(  .)era of the electronבשנת  1904המציא פלמינג 21את הרכיב האלקטרוני הראשון –
שפופרת הריק ( Thermionic Valveבאנגליה Vacuum Tube ,בארה״ב) .ההמצאה
של פלמינג הייתה שפופרת ריק עם שתי אלקטרודות ,שאפשרה לזרם חשמלי לזרום
בכיוון אחד ,אך לא אפשרה לזרם חשמלי לזרום לכיוון הנגדי ,וניתן היה להשתמש בה
22
לגילוי גלי רדיו או להפיכת זרם חילופין לזרם ישר .בשנת  1907הוסיף דה־פורסט
אלמנט נוסף ,סריג ( ,)Gridלשפופרת הריק של פלמינג (דיודה) ,ויצר שפופרת ריק
בשם טריודה ,שהייתה לה יכולת להגביר גלי רדיו .הטריודה הייתה המצאה ייחודית
בחשיבותה ,שוות ערך להמצאת הטרנזיסטור ,כארבעים שנה לאחר מכן.
בשנת  1927הופעל שירות טלפוניה טרנס־אטלנטי ,בתקשורת רדיו בגלים ארוכים
(  ,long Wave – lWבתדר  60קה״ץ) .התעריף היה  15לירות אנגליות לשיחה בת
שלוש דקות ,וירד תוך שנה לתשע לירות אנגליות.
המצאות אלה סללו את הדרך לבנית מקלטי רדיו ולהקמת שידורי רדיו לציבור ,כדי
להעביר מידע ותכניות לציבור בצורה מיידית ומהירה .בשנות העשרים הוקמו מספר
תחנות רדיו 23,והרדיו נכנס במהירות כמעט לכל בית .הרדיו של שנות העשרים היה
מכשיר גדול שהותקן בחדר המרכזי של הבית ,וכל בני המשפחה היו מתכנסים ומאזינים
לתכניות ,שהיו משודרות מספר שעות ביום .בשנת  1930יצרה חברת מוטורולה מקלט
רדיו ראשון למכונית .רק בשנות החמישים הופיעו לראשונה מכשירי רדיו קטנים וניידים.
הרדיו שידר תכניות שונות בזמנים קבועים :חדשות ,בידור ,דרמה ,מוסיקה ועוד.
לשידורי הרדיו לציבור הייתה חשיבות חברתית ותרבותית רבה ,והם ביססו תרבות
האזנה המבוססת על אחידות (הקריין דיבר בהיגוי נכון ,כל האנשים שמעו את אותן
התכניות והשתמשו באותם המושגים) .עם המצאת שידורי הרדיו באה המצאת
הפרסומת המשודרת – מסר קצר וקולע ,המושך תשומת לב ומדרבן למעשה.
הפרסומת הראשונה ברדיו שודרה כנראה בניו יורק ,בשנת  ,1922והניחה את היסוד
לשידור המסחרי .לשידורי הרדיו הייתה השפעה פוליטית חשובה ,שכן הם היוו שופר
חשוב להפצת דבר השלטון.
John ambrose Fleming (1849-1945) 21
lee de Forest (1873-1961) 22
 23חברת השידור הבריטית ,ה־) ,British Broadcasting Company (BBCהוקמה בשנת .1923
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בשנת  ,1926בלונדון ,הדגים לראשונה באירד 24את טכנולוגיית הטלוויזיה – טכנולוגיה
של העברת תמונות נעות בגלי רדיו ,והצגתם על שפופרת קרן־קתודית 25.שירות טלוויזיה
מסחרי ראשון נפתח בגרמניה בשנת  .1935רק עם הגאות הכלכלית לאחר מלחמת העולם
השנייה הפכה הטלוויזיה לאמצעי תקשורת המונים ,ובהדרגה חדרה הטלוויזיה כמעט לכל
בית ,והביאה לשינוי מהותי בתרבות הפנאי .ההתבססות על תכניות טלוויזיה המופקות
בארה״ב ועל העברה מיידית של חדשות מארצות מרוחקות יצרה עולם מושגים חדש,
והביאה ליצירתה של תרבות גלובלית 26.מי שהפך את הטלוויזיה למדיום התקשורת
הדומיננטי של המאה העשרים היה דוד סרנוף 27,שנחשב כאבי השידורים המסחריים
לציבור .בשנת  ,1939ביריד העולמי בניו יורק ,אמר דוד סרנוף על הטלוויזיה :״בהרגשת
הכנעה אני מכריז על הולדת אמנות חדשה וחשובה ,שתשפיע על החברה כולה .זו אמנות
המאירה כפנס של תקוה בעולם מוטרד .זה כוח יצירתי שעלינו ללמוד כיצד להשתמש
בו לתועלת האנושות .זהו פלא של כשרון טכנולוגי ,שיביא יום אחד את העולם לכל בית
 . . .הטלוויזיה תהיה גורם חשוב בכלכלה האמריקאית״.

הרדיו (והטלוויזיה) פתחו לאנושות עולם חדש ,והפכו את העולם לכפר קטן.
תקשורת לא חייבה תילי נחושת ,והמידע נהפך לחופשי וזמין לכולם .החל עידן של
שידורים לציבור ומדיה אלקטרונית ,שהתפתחו במהירות מסחררת .הרדיו והטלוויזיה
הפכו לכלי ביטוי חשוב לדעות ורעיונות ,וקם עולם חדש של תרבות ויצירה .תרבות
הפנאי השתנתה לבלי הכר .הרדיו והטלוויזיה היו הישג טכנולוגי – וחלום בלהות
לממשלות ,שפעלו להשתלט על המדיום ,לרתום אותו לקידום אינטרסים לאומיים,
להשתמש בו ככלי לתקשורת המונים ולהסדיר את השימוש בו.

מכשירי הטלפון
מכשירי הטלפון בתקופת המנדט הבריטי היו טלפונים בריטיים ״סטנדרטיים״ ,מדגמים
שהיו בשימוש משרד הדואר הבריטי .סדרת התפתחויות טכנולוגיות ,שהעיקריות
J. l. Baird (1888-1946) 24
 25״טלויזיה – מנגנון המעביר דמויות ותמונות מתחנת השידור למקומות מרוחקים באמצעות
גלי רדיו .התמונות מופיעות על מסך המותקן במקלט מיוחד״ (מילון אבן־שושן.)1974 ,
 26שידורי טלוויזיה בישראל ,שידורי הטלוויזיה החינוכית ,החלו רק בשנת ,1966
 27דוד סרנוף הבין את הפוטנציאל של ה־  ,iconoscopeמערכת טלוויזיה שנרשמה כפטנט בידי
ולדימיר זבורקין ( )Vladimir Zworykin( )1889‑1982בשנת  ,1923אימצה ,ובשנת  1939החל
בשידורי טלוויזיה ניסיוניים .בשנת  1941החלה  nBCבשידורי טלוויזיה מסחריים בעיר ניו־יורק,
אך מלחמת העולם השנייה עצרה את התפתחות השידורים .לאחר המלחמה התפתחו שידורי
הטלוויזיה במהירות רבה ,ו־  nBCהייתה גורם מפתח בתהליך זה .סרנוף היה איש מפתח בהסבת
שידורי רדיו מאת״ן (  )aMלאת״ד ( )FMובהסבת הטלוויזיה משידור בשחור־לבן לשידור בצבע,
בשנות החמישים.
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בהם היו המיקרופון הפחמי ,האזנייה ,המחולל הידני והפעמון האלקטרו־מכני ִאפשרו
להעמיד את הטלפון לרשות הציבור הרחב.
תפקיד המיקרופון הוא להפוך את גלי הקול לאות חשמלי ,אותו ניתן להעביר בקווי
הטלפון .המיקרופון הפחמי ,שהומצא במקביל בידי כמה ממציאים 28בשנים ,1888-1870
היה המפתח לטלפון המודרני 29.הרעיון המרכזי של מיקרופון זה הוא אחזקת גרגירי פחם
בתיבה סגורה שדופן אחת שלה היא ממברנה .כאשר גלי הקול יוצרים שינויים בלחץ
אוויר על ממברנה ,השינויים בלחץ האוויר מגבשים את המגע בין גרגירי הפחם וגורמים
לשינוי בהתנגדותם החשמלית .המיקרופון הבסיסי היה פשוט מאוד ,והוא השתכלל עם
הזמן :נפח גרגרי הפחם ( )Carbon Granulesגדל ,אלקטרודות פחם הבטיחו מגע טוב
לגרגירי הפחם ,הממברנה שופרה וההנדסה הותאמה לייצור המוני .איור מס׳  12מציג את
הדגם המסחרי הראשון ואת הדגם ״המתקדם״ של מיקרופון פחמי.

מיקרופון מס׳  1של הדואר הבריטי
(  )P.o. Transmitter no. 1המיקרופון הפחמי
הראשון שהיה בשימוש נרחב בדואר הבריטי,
משנת 1877

מיקרופון מס׳  13של הדואר הבריטי
(  )P.o. Transmitter inset no. 13מיקרופון פחמי
שהיה בשימוש נרחב משנות הארבעים
עד שנות השמונים

איור מס׳  :12מיקרופון פחמי
מקור:

J. atkinson, Telephony, sir isaac Pitman & sons, london 1948
(hereafter: atkinson, Telephony),
Vol. i, pp. 34-35

 David edward Hughes 28באנגליה Thomas edison ,ו־  emile Berlinerבארה״ב.
 29משנות השבעים של המאה העשרים עבר עולם התקשורת למיקרופונים יותר מתקדמים ,והיום
לא נעשה יותר שימוש במיקרופונים פחמיים.
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כדי שהמיקרופון הפחמי ייצור אותות שמע ,יש להזרים דרכו זרם ישר קבוע .מקור
זרם זה יכול להיות סוללה המותקנת בטלפון ,שיטה המכונה בשם ״סוללה מקומית״
(  ,)local Battery – lBאו זרם המוזן ממרכזית הטלפון באמצעות זוג התילים המחבר
את הטלפון למרכזיה ,שיטה המכונה בשם ״סוללה מרכזית״ (.)Central Battery – CB
מערכות הטלפונים בארץ הוקמו בשנות העשרים כמערכות סוללה מקומית ( ,)lB
ומאמצע שנות השלושים התחילו להיות מוסבות למערכות סוללה מרכזית (.)CB
תפקיד המקלט ,האזנייה ,הוא להמיר את האות החשמלי בקו הטלפון לאות שמע
(גלי קול) לאוזן המאזין .האזנייה מבוססת על ממברנה מתכתית הנמצאת מול מגנט
קבוע ,כאשר עוצמת השדה המגנטי נשלטת על ידי סליל המלופף על המגנט .האזנייה
השתכללה במשך השנים ,כדי לשפר את איכות השמע ועוצמתו וכדי להתאימה לייצור
המוני ,והיא הותאמה להתקנה בשפופרת טלפון עשויה מבקליט .איור מס׳  13מציג
מימין את המבנה העקרוני של האזנייה ,ומשמאל את המבנה הפרטני של אזניית
הטלפון של שנות השלושים .האזנייה המודרנית ,המשמשת אותנו כיום ,בנויה על
בסיס עקרונות דומים.

מבנה עקרוני של אזניית טלפון

מקלט (אזנייה) מס׳ BPo Receiver inset ( 11
)no. 11אזנייה משולבת בשפופרת טלפון

מבקליט ,דגם שכמותו היו בשימוש משנות
השלושים עד שנות החמישים
איור מס׳  :13אזנייה
מקורatkinson, Telephony, Vol. i, p.39, p. 43 :
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כאשר המנוי מבקש לקיים שיחה ,הוא חייב להודיע לרכזת על כך .בטלפון סוללה
מרכזית ( ,)CBהרמת שפופרת הטלפון סוגרת מגעים חשמליים המופעלים בידי
עריסת השפופרת ,והזרם בעניבת המנוי הוא האיתות לרכזת על הרמת השפופרת.
בטלפון סוללה מקומית (  )lBנדרש פתרון אחר ,והשיטה הייתה מחולל (גנרטור מופעל
ביד) שהוא חלק מהטלפון .המנוי היה מסובב במהירות את ידית המחולל ,ששלח זרם
לרכזת .זרם זה הפעיל מחוון מתאים ,שאותת למרכזן על בקשת המנוי.
המחולל בטלפון כונה בשם מגנטו ,מכיוון שהשדה המגנטי נוצר בידי מגנט קבוע.
בעזרת גלגלי שיניים מסתובב סליל בשדה מגנטי בקצב של כ־ 17סיבובים לדקה ,ויוצר
מתח של מעל  70וולט .מגעות המותקנות על המחולל גורמות לכך שהמחולל יהיה
בדרך כלל מנותק (כדי שלא ינחית את אותות השמע) ,והמחולל מתחבר לקו הטלפון
רק בעת סיבוב הידית.
מבנה המחולל מוצג באיור מס׳ .14

חתך המציג את מבנה המחולל :סליל המסתובב המבנה המכני של מחולל ״מגנטו״ :שלושה
בתוך שדה מגנטי חזק יוצר מתח חילופין מגנטים חזקים ,ידית עם גלגלי שיניים המסובבים
ציר עליו מותקן הסליל ,ומגעות המופעלות עם
סיבוב הידית
איור מס׳  :14מחולל לטלפון
מקורatkinson, Telephony, Vol. i, pp. 132-133 :

טלפון חייב בפעמון ,כדי להפנות תשומת לבו של מנוי לכך שעליו להרים את השפופרת.
השיטה בה מרכזיה מאותתת למנוי היא שליחת ״צלצול״ ,זרם חילופין בתדר של כ־17
הרץ במתח גבוה (כ־ 70וולט) .אות זה מפעיל פעמון בטלפון .הטכנולוגיה של הפעמון
מבוססת על מגנט קבוע ,עוגן המורכב על ציר ושני סלילים .קרבת העוגן למגנט יוצרת
שדה מגנטי בעוגן ,זרם החילופין העובר דרך הסלילים יוצר כוחות משיכה ודחיפה,
המעבירים את העוגן מצד לצד .העוגן מחובר לענבל המכה בפעמונים .מבנה פעמון
הטלפון מתואר באיור מס׳ .15
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עקרון פעמון אלקטרו־מכני

פרטי מבנה פעמון הטלפון ( )Bell no. 59a

איור מס׳  :15פעמון לטלפון
מקורatkinson, Telephony, Vol. i, p. 129, p.131 :

הטלפונים הבריטיים תוכננו כדי להיות מחוברים לרכזת בקו שאורכו המירבי הוא
 3מייל ( 4.8ק״מ) ,בזוג תילי נחושת שקוטרם  0.5מ״מ (לתיל זה הייתה התנגדות של
כ־ 17אום למייל) .טלפון הסוללה מקומית (  )lBשל שנות העשרים והשלושים כלל
מיקרופון ,אזניה ,סוללה להזנת המיקרופון ,עריסה (לאוזניה בלבד ,שכן המיקרופון
הותקן בגוף המכשיר) ,שתפקידה היה לנתק את הסוללה כאשר הטלפון לא היה
בשימוש ,פעמוניה (שהייתה במקרים רבים בתיבה נפרדת ,שחוברה לטלפון בכבל
גמיש עם  4תילים) ומחולל (אף הוא בתיבה נפרדת) .המעגל החשמלי של טלפון דגם
 ,11קופסא מעץ להתקנה על קיר ,מתואר באיור מס׳  .16המעגל החשמלי של טלפון
מדגם  ,156טלפון ״פמוט״ ( Pillarבשמו הרשמי Candlestick ,בעגת העם) מתואר
באיור מס׳  .17המעגלים מאופיינים בקבל של  2מיקרו־פרד המחובר בטור לפעמון,
כדי להפריד בין אות השמע ואות הצלצול ,ושנאי תאום לאוזניה.
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מעגל חשמלי

מבנה מכני

איור מס׳  :16מעגל חשמלי של טלפון קיר סוללה מקומית (  ,)lBדגם מס׳ 11
מקורatkinson, Telephony, Vol. i, p. 153 :

איור מס׳  :17מעגל חשמלי של טלפון סוללה מקומית (  )lBדגם 156
טלפון זה היה מדגם ״פמוט״ ,עם פעמוניה ומחולל נפרדים
מקורatkinson, Telephony, Vol. i, p. 154 :
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מרכזיות אוטומטיות אלקטרו־מכניות היו מבוססת על סוללה מרכזית ( ,)CBכאשר
החיוג של המנויים נעשה בדרך של שליחת סדרת מתקפים על קו הטלפון ,כאשר
מתקף היה הפסקת הזרם בקו למשך  60מילי־שניות ,והמתנה של  40מילי־שניות
עד המתקף הבא .הסוללה המרכזית במרכזיות הבריטיות הייתה במתח  50וולט,
בפוטנציאל שלילי כלפי הארקה.
30
מתקפי החיוג נוצרו באמצעות חוגה מכנית .בחוגה זו ,המתוארת באיורים מס׳ 18
ו־ ,19כאשר מכניסים את האצבע ללוח החוגה מול סיפרה ומסובבים ,מותחים קפיץ,
המחזיר את החוגה למקומה .מנגנון עם לבבית מסתובבת פותח וסוגר מגע חשמלי
בהתאם למספר שחויג (מתקף אחד בסיפרה ׳1׳ ,עשרה מתקפים בסיפרה ׳0׳) .קצב
חזרת החוגה נקבע בידי ווסת מהירות ,המבוסס על כוסית צנטריפוגה ,והמהירות
מכוונת לעשרה מתקפים בשנייה .מגעת מיוחדת מקצרת את האוזניה בעת החיוג ,כדי
למנוע את נקישת המתקפים באוזן המחייג.

איור מס׳  :18פני החוגה
מקורatkinson, Telephony, Vol. ii, p. 8 :

 30בשנת  1986החלה חברת בזק להחליף טלפונים עם חוגה מכנית בטלפונים עם מקשים .בשנת
 1989הפעילה חברת בזק חיוג באמצעות צלילים כתחליף לחיוג מתקפים בזרם ישר .המונח
״ח ּוגָ ה״ הופיע לראשונה במילון מונחי טלפונאות של ועד הלשון העברית בשנת תרפ״ט (.)1929
״ח ּיוּג״ שינה את משמעותו :מסיבוב חוגת הטלפון להקשה על מקשי
בעגה המדוברת ,המונח ִ
הטלפון.
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איור מס׳  :19מנגנון חוגה אלקטרו־מכנית לטלפון ,מבט מאחור
מקורatkinson, Telephony, Vol. i, p. 144 :

איור מס׳  :20טלפון קיר בריטי עם חוגה דגם 121
מקורatkinson, Telephony, Vol. i, p. 152 :
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בטלפונים היותר משוכללים ,שנכנסו לשימוש במהלך שנות השלושים ,שולבו
המיקרופון והאזניה בשפופרת טלפון ,במתכונת המוכרת לנו היום ,והמעגל החשמלי
שופר עם שנאי מיוחד לדיכוי השמיעה העצמית ,כמוצג באיור מס׳  .21טלפונים אלה
היו בנויים ממכשיר טלפון יצוק בבקליט( 31שכונה ״פירמידה״ ,בגלל צורתו המיוחדת)
ומפעמוניה נפרדת.

איור מס׳  :21מעגל חשמלי של טלפון חיוג עם פעמוניה נפרדת דגם 232
מקורatkinson, Telephony, Vol. i, p. 156 :

הטלפון הציבורי המופעל במטבעות (טלפון ציבורי גובה – טצ״ג) ,היה מכשיר חשוב.
טלפון זה ,שהיה מורכב בקופסת פלדה ,כלל חריצים להכנסת מטבעות .את המטבעות
היו משלשלים לטלפון מראש ,כדי לחייג .היה והמנוי הנקרא היה עונה ,היו לוחצים על
כפתור  ,aהמטבע היה נופל לכספת וניתן היה לקיים שיחה .היה והשיחה לא הייתה
מתקיימת ,לחיצה על כפתור  Bהייתה מחזירה את המטבע .כאשר השיחה הייתה בין־
עירונית ,באמצעות מרכזן ,המרכזן היה שומע את נפילת המטבע באמצעות מיקרופון
מיוחד שהותקן בטלפון 32.איור של הטלפון הציבורי ,ממנו ניתן ללמוד על מורכבות
המנגנון ,מתואר באיור מס׳ .22

 31בקליט ,שהומצא בשנת  ,1907היה ממוצרי הפלסטיק הסינתטי הראשונים ,והיה חזק מכנית ומבודד
חשמלי.
 32טלפון ציבורי זה נכנס לשימוש בבריטניה בשנת  1925ומבנהו נשאר ללא שינוי במשך  25שנה.
תאי טלפון ציבורי מברזל יצוק ( )cast iron kioskנכנסו לשימוש בבריטניה בשנת .1927
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איור מס׳  :22מנגנון אלקטרו־מכני של טלפון ציבורי גובה (טצ״ג) ,דגם 14
מקורatkinson, Telephony, Vol. i, p. 174 :

רשת טלגרפיה וטלפוניה
הרשת המחברת את הטלפונים למרכזיות (רשת מקומית) והרשת המחברת בין
המרכזיות (רשת בין־עירונית) היו מרכיב חשוב ביותר ברשת הטלפונים .רשת זו
שימשה גם לטלגרפיה .טכנולוגית הרשת המקומית והבין־עירונית התבססה על שילוב
של רשת עילית וכבלים תת־קרקעיים.
הרשת העילית נבנתה בשיטה של  ,open wireתילי נחושת־קדמיום חשופים
מתוחים בין מבדדים קרמיים על זרועות מתכת או עץ שהורכבו על עמודי טלפון מעץ,
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שעברו טיפול מיוחד בקראוזיט למניעת רקבון וחדירת חרקים (בתקופת מלחמת העולם
השנייה עברו לעמודי טלפון ממתכת) .עמודי הטלפון הוקמו במרווח של  62.5מ׳ בין
העמודים ברשת בין־עירונית ,ובהתאמה לתנאי השטח בפריסה עירונית .נעשה שימוש
מועט בכבלים רב־זוגיים ,שהיו מבוססים על זוגות נחושת עם בידוד נייר ומעטה חיצוני
מעופרת ,שנתלו על כבל נושא מפלדה בעזרת חבקים מיוחדים 33.המשקל הכבד של
הכבל הגביל את כמות הזוגות בכבל (בדרך כלל ל־ 14עד  50זוג).
הרשת התת־קרקעית הייתה מבוססת על זוגות נחושת עם בידוד נייר ומעטה חיצוני
מעופרת .כבלים אלה היו מרובי זוגות ,וברשת המקומית בערים הגדולות נעשה שימוש
בכבלים של מאות זוגות.
ברשת העילית הבין־עירונית נדרש להתמודד עם ערב הדיבור ( )Crosstalkבין
הזוגות ,היוצר תופעה של ״שמיעת שווא״ .לשם כך התבצע שׂ יכּ וּל ()Transposition
בין תילי זוגות הקו מדי מספר עמודים ,כדי לבטל את ערב הדיבור בין הזוגות ,כמתואר
באיורים מס׳  23ו־.24

איור מס׳ ׂ :23שיּכּול תילים ברשת טלפון עילית
מקור :אינג .י .פיינסוד ,הטלגרף והטלפון ,קרית ספר ,ירושלים ,תשי״ד1953-
(להלן :פינסוד ,הטלגרף והטלפון) ,עמ׳ 161

 33כבלים רב־זוגיים של היום המיועדים לרשת עילית כוללים אלמנט נושא ונתלים ישירות.
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איור מס׳ ׂ :24שיּכּול תילים ברשת טלפון עילית :דוגמה לתכנון  20קווים על ארבע זרועות
מקור :פינסוד ,הטלגרף והטלפון ,עמ׳ 162

ברשת בין־עירונית ,עילית או תת־קרקעית ,נדרש להוסיף סלילי עמיסה ( loading
 ,)Coilsכדי להקטין את הניחות ולשפר את עקום ההענות .סלילים אלה ,שכונו גם
סלילי פופין ( ,)Pupin Coilsעל שם ממציאם ,הותקנו כל  1,800מ׳ לערך .קו עם סלילי

עמיסה כונה ״קו עמוס״.
נעשה שימוש רב במעגלי ֶס ַפח (פנטום) ,כדי להגדיל את כמות השיחות שניתן
להעביר בצירי התמסורת .מעגל ספח איפשר העברת שלוש שיחות טלפון על שני
זוגות פיזיים .לעיתים שימשו מעגלי הספח להפעלת טלגרפיה .מעגלי הספח יושמו
באמצעות שנאים מיוחדים ,כמוצג באיור מס׳ .25
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איור מס׳  :25מעגל ספח (פנטום)
מקור:

Principles of electricity, long lines Department, aT&T, January, 1953

על הרשת הבין־עירונית הופעל בדרך כלל ציוד נושא לטלגרפיה ולטלפוניה .ציוד
זה ,שהיה מבוסס על שפופרות ריק ( ,)Vacuum Tubesאיפשר בדרך כלל להפעיל
אפיקים בודדים (שלושה ,ארבעה או ששה) על שני זוגות בין־עירוניים.
ברשתות העיליות היו תקלות רבות של ניתוקים או קצרים ,ונושא חשוב באותה
עת היה איתור מקום תקלות ברשת .לשם כך השתמשו בגשרים ( )Bridgeמיוחדים.
הגשרים המקובלים היו גשר ורלי ( )Varleyוגשר מורי ( .)Murrayגשרים אלה,
המוצגים באיור מס׳  ,26איפשרו איפוס הזרם בגלוונומטר רגיש (באמצעות שינוי
התנגדות בגשר ורלי ,שינוי יחס בין שני נגדים בגשר מורי) ,ובעזרת חישוב פשוט:
לקבוע את המרחק הפיזי מנקודת המדידה ועד מקום התקלה.
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גשר מורי ()Murray

גשר ורלי ()Varley

איור מס׳  :26גשרים לאיתור מיקום התקלות ברשת
מקורatkinson, Telephony, Vol. i, p. 462 :

רכזות טלפון ידניות
רכזת הטלפון הידנית הייתה מבוססת על מיתוג טלפוני ידני בעזרת פתילים .לכל מנוי
היה מחוון ֵוקן לפתיל .כאשר המנוי היה מצלצל במחולל (בטלפון סוללה מקומית
 )LBאו מרים את האזניה/שפופרת (בטלפון סוללה מרכזית  ,)CBהמחוון היה מופעל.
המרכזן היה תוקע פתיל בקן ,משוחח עם המנוי ומברר לחפצו ,ומקשר אותו ליעד על
ידי תקיעת פתיל שני ,הקשור לפתיל הראשון במעגל פתיל ,לקן של מנוי אחר (או קן
של קו חוץ) ,מצלצל למנוי האחר ,ומוודא שהוא עונה .מעגל הפתיל מאפשר למרכזן
לשוחח עם המנויים ,לשלוח להם צלצול ולקבל מהם חיווי על סיום השיחה .ברכזת
סוללה מקומית נדרש המרכזן לבדוק מדי פעם אם השיחה הסתיימה ,ולנתק את
הקישור לאחר גמר השיחה .ברכזת סוללה מרכזית היה למרכזן איתות ברור על סיום
השיחה ,וזו הייתה התקדמות מהותית בהשוואה לרכזת סוללה מקומית.
כאשר יש ברכזת ידנית מאות ואף אלפי מנויים ,אין ביכולת מרכזן אחד לענות לכל
המנויים ,לכן מחולקים מחווני המנויים בין עמדות המרכזן ,ובנוסף לקן הצמוד למחוון
יש קינים כלליים ( ,)Multiplesהחוזרים על עצמם מול העמדות השונות ברכזת,
ומסודרים כך שכל מרכזן יכול לקשר כל מנוי לכל מנוי אחר.
רכזות ידניות יותר משוכללות יישמו טכנולוגיה של  .sleeve Controlבטכנולוגיה
זו ,לשני הגידים של קו המנוי נוסף גיד שלישי ,לאיתות ובקרה (והפתיל המקשר היה
אף הוא עם שלושה גידים) .על גיד זה הופעלו איתותים על מצב המנוי והשיחה ונשלחו
פולסי מניה .מרכזן מול קן כללי יכול היה לגעת בראש הפתיל ( )Tipבשרוול ( )sleeve
של הקן הכללי ,ואם שמע נקישה ,ידע שהמנוי תפוס.
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איור מס׳  :27תקע תלת־דרכי ( )Three Way Plugלרכזת טלפון ידנית
מקורatkinson, Telephony, Vol. i, p. 189 :

ברכזת ידנית עשה המרכזן שימוש בפתילים גמישים ,בהם היו שלושה מוליכים.
המוליכים היו תילי נחושת או ברונזה עדינים שזורים ,מלופפים על סיב משי ועטופים
במעטה כותנה (לבן ל־ ,Tipכחול ל־ ,Ringאדום ל־  .)sleeveבראש הפתיל הותקן תקע
תלת־דרכי ( ,)Three Way Plugהמתואר באיור מס׳  .27הפתילים היו באורך  1.8מטר
( 72אינטש) או  2.97מטר ( 117אינטש) ,במגוון צבעים (ברכזות קטנות השתמשו רק
בפתילים בצבע שחור ואדום .ברכזות גדולות השתמשו במגוון רחב יותר :שחור ,אדום,
ירוק ,צהוב ,כחול ולבן) .הפתיל נמתח (והוחזר למקומו) באמצעות משקולת עופרת
של  226גרם (חצי ליברה) .סידור הפתיל על המשקולת מתואר באיור מס׳ .28
ברכזות ידניות השתמשו במחוונים (  )indicatoesאלקטרו־מכניים כדי לקבל
איתותים מהמנויים .המחוונים הראשונים היו מחווני תריס ,כמתואר באיור מס׳ ,29
בהם אלקטרו־מגנט היה משחרר תריס ,שהיה נופל בעת האיתות (וניתן היה להפעיל
זמזם ,כדי להפנות את תשומת לב המרכזן) ,והמרכזן היה מחזירו למקומו ביד .דגם
יותר משוכלל היה מחוון עין ,בהם העין ״ירדה״ במשך האיתות ,וחזרה מאליה בתום
האיתות .מבנה מחוון עין מתואר באיור מס׳  .30בצד שמאל מחוון שאינו מופעל
(ה״עין״ מורמת) ,ובצד ימין מחוון מופעל ,בו הזרם באלקטרו־מגנט מושך את העוגן
הנע בתנועה סיבובית ומציג את ה״עין״ בחזית המחוון.
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איור מס׳  :28סידור הפתיל על משקולת עופרת ( )Pulleyבעמדת המרכזנית ברכזת ידנית
מימין :פתיל קצר ( 72אינטש); משמאל:פתיל ארוך ( 117אינטש)
מקורatkinson, Telephony, Vol. i, p. 188 :

בשלב יותר מתקדם הוחלפו מחוונים בנורות איתות ,שתופסות פחות מקום
ממחוונים אלקטרו־מכניים .נורית האיתות מתוארת באיור מס׳  .31אורכה הוא כ־45
מ״מ וקוטרה כ־ 6מ״מ .בניגוד למחוון אלקטרו־מכני ,שהיה מחובר ישירות לקו המנוי,
הנורה הופעלה באמצעות ממסר ,ולכן צרכה יותר הספק חשמלי בהשוואה למחוון
אלקטרו־מכני .הנורות היו עם נימה ( )Filamentמפחם ,והן היו מותקנות ב״פסיסות״
של עשרה קיני נורות .על הנורות הורכבו כיפות ,בשלושה צבעים :לבן ,ירוק ואדום.
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איור מס׳  :29מחוון תריס לרכזת ידנית
באדיבות BT archives, TCB 417/e 7350

איור מס׳  :30מחוון עין (  )eyeball indicatorלרכזת ידנית
מקורatkinson, Telephony, Vol. i, p. 122 :
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איור מס׳  :31נורת איתות של רכזת ידנית
מקורatkinson, Telephony, Vol. i, p. 124 :

איור מס׳  :32מערכת ראש של מרכזנית :מיקרופון ואזניה
דגם שהיה מקובל בארץ בשנות העשרים
מקורatkinson, Telephony, Vol. i, p. 190 :
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מרכזיות טלפון אוטומטיות אלקטרו־מכניות
ההתפתחויות הטכנולוגיות שאיפשרו את המעבר מרכזות טלפון ידניות למרכזיות
טלפון אוטומטיות היו ממסרים אלקטרו־מגנטיים ובוררים אלקטרו־מכניים.
ממסר טלפוני אלקטרו־מכני ( )Relayמתואר באיור מס׳  .33הממסר היה בנוי
מאלקטרו־מגנט (סליל של תיל נחושת מבודד ,מלופף על גרעין ברזל רך) ,שמעבר זרם
בו משך עוגן שהפעיל מגעים .מגעים נפוצים היו ממספר סוגים :מגעת ְ ּד ִחיק (,)make
מגעת ּ ְפ ִסיק ( ,)breakמגעת ְ ּד ִחיק לפני ּ ְפ ִסיק ( )make before breakומגעת מחליפה
(.)change-over

איור מס׳  :33ממסר טלפוני
מקורatkinson, Telephony, Vol. i, p. 8 :

סוג מיוחד של ממסרים היה המונה האלקטרו־מכני ,שרשם את כמות השיחות
שמנוי הטלפון ביצע ,ולפי זה נקבע החשבון החודשי שנשלח למנוי 34.מונה זה מתואר
באיור מס׳ .34
 34מונים כאלה היו בשימוש נרחב במרכזיות טלפון בארץ עד תחילת שנות התשעים .קריאת המונים
נרשמה ידנית .החל משנת  1960נהגו לצלם את קריאת המונים פעם בחודש ,בעזרת ״משפך״
מיוחד (בכל צילום היו  100מונים) ,ותוצאות הצילום פוענחו והוזנו במכונת ניקוב.
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המונה עצמו

מבנה עקרוני של מונה
איור מס׳  :34מונה אלקטרו־מכני במרכזית טלפון אוטומטית
מקורatkinson, Telephony, Vol. i, p. 123 :

המרכזות האוטומטיות האלקטרו־מכניות שהותקנו בתקופת המנדט התבססו על
35
טכנולוגיה של צעד־אחר־צעד (או סטרוג׳ר ,על שם ממציאה).
מיתוג אוטומטי בשיטת צעד־אחר־צעד (  )step-by-stepפועל בשיטה הבאה,
המתוארת באיור מס׳  :35לכל מנוי מוקצה בורר מבוא ( ,Uniselector״בורר קדמה״
 35טכנולוגיה זו הייתה בשימוש בארץ עד תחילת שנת  .1994השימוש בטכנולוגיות אלקטרו־מכנית
(מרכזיות מצלב –  )Crossbarהמשיך עד תחילת שנת  ,1997עת הושלם תהליך מודרניזציה של
רשת הטלפונים בארץ והסבת כל מרכזיות הטלפונים לטכנולוגיה ספרתית.
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בעגת הימים ההם) המשרת אותו בלבד .כאשר המנוי מרים את שפופרת הטלפון,
בורר המבוא מתחיל לפעול ,מחבר את המנוי לבורר אלפים פנוי ומספק למנוי צליל
חיוג .המנוי מתחיל לחייג (נאמר ,לפי הדוגמה המוצגת באיור מס׳  – 35את הספרות
 )2368בורר האלפים קולט את חיוג הספרה שתיים (משלוח שני מתקפים על הקו),
הזרוע עולה שתי ״קומות״ ונעה ימינה כדי לחפש בורר מאות פנוי .בורר המאות קולט
את חיוג הספרה שלוש ,הזרוע עולה שלוש ״קומות״ ונעה ימינה כדי לחפש בורר
סופי פנוי .הבורר הסופי קולט את חיוג הספרה שש ,והזרוע עולה שש ״קומות״ .עם
קליטת חיוג הספרה שמונה זזה הזרוע שמונה צעדים ימינה ,ואז נוצר קשר עם המנוי
שמספרו  .2368הבוררים נשארים במצבם כל משך השיחה .עם ניתוק השיחה ,חוזרים
כל הבוררים למצבם ההתחלתי.

איור מס׳  :35מבנה עקרוני של מרכזיה צעד־אחר־צעד (סטרוג׳ר) ל־ 10,000מנויים
מקור :פינסוד ,הטלגרף והטלפון ,עמ׳ 134

במרשמים סכמתיים ,נהגו לתאר את המרכזת לפי הדוגמה באיור מס׳ .36
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איור מס׳  :36מרכזיה צעד־אחר־צעד דגם  - Pre-2000מרשם עקרוני של מרכזיה  1,000קו
מקורatkinson, Telephony, Vol. ii, p. 31 :

הבוררים עצמם הם התקנים אלקטרו־מכניים מורכבים .בורר המבוא ,המתואר באיור
מס׳  ,37כולל בנק של  25קבוצות מגעים חשמליים שהגששים ( )Wipersנעים עליהם
בעזרת אלקטרו־מגנט (כל מתקף באלקטרו־מגנט מזיז את הגשש בצעד אחד).
פרט לבורר המבוא ,שהוא חד־כיווני ,כל יתר הבוררים במרכזיה הם בוררים דו־
כיווניים ,בהם הגששים נעים אנכית ,ולאחר מכן אופקית .אלקטרו־מגנט אחד מבצע
את הצעדים האנכיים ,ואלקטרו־מגנט אחר את הצעדים האופקיים .אלקטרו־מגנט
שלישי ״מתיר״ את הבורר ומחזירו למצבו הראשוני .השוני בין בוררי הביניים (בורר
אלפים ,בורר מאות –  )Group selectorsובין הבורר הסופי (  )Final selectorהוא
במערכת הממסרים המפקחת על פעולות הבורר .בורר סופי מדגם  ,Pre‑2000שהיה
בשימוש בארץ משלהי שנות השלושים ,מוצג באיור מס׳ .38
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איור מס׳  :37מרכזיה צעד־אחר־צעד (סטרוג׳ר) דגם  - Pre-2000בורר מבוא
מקורatkinson, Telephony, Vol. ii, p. 87 :

בתקופת המנדט הבריטי ,המיתוג האוטומטי היה לשיחות מקומיות בלבד .שיחות
חוץ נעשו במיתוג ידני.
מקור המתח למרכזיות התבסס על מצברים ומטען .מקור המתח לרכזות ידניות היו
ז״י (זרם ישר)  24וולט .מקור המתח למרכזיות אוטומטיות היה ז״י  48וולט.
מרכזיות הטלפון האלקטרו־מכניות בשיטת צעד־אחר־צעד היו מערכות מסובכות,
ומרכזיה ששירתה אלפי מנויים בודדים הייתה אולם גדול ,בו הותקן ציוד רב על כוננים
מיוחדים ,ביניהם נפרסו קילומטרים רבים של כבלי טלפון .כדי להסביר את פעולת
המרכזיה נציג את המעגלים הבסיסיים של הבוררים השונים במרכזת מדגם ,Pre-2000
הדגם שהופעל בארץ משנת .1938
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איור מס׳  :38מרכזיה צעד־אחר־צעד (סטרוג׳ר) דגם  - Pre-2000בורר סופי
מקורatkinson, Telephony, Vol. ii, pp. 99-100 :

מעגל בורר המבוא מוצג באיור מס׳  .39הרמת שפופרת הטלפון של המנוי הפעילה
את מגעות השפופרת וסגרה מעגל חשמלי ,שהפעיל את הממסר  .lמגעות הממסר
הפעילו את האלקטרו־מגנט  ,Usשקידם בצעד אחד את הגששים הנעים על פני מגעות
הבורר ,ואז הפסיקה המגעת  Usdmאת פעולתו .היה ומגעת יציאה  Pנמצאה פנויה
(לא מוארקת) ,הופעל ממסר ( Kהזרם דרכו איננו מספיק להפעלת האלקטרו־מגנט
 ;)Usהיה ומגעת יציאה  Pנמצאה תפוסה (מוארקת) ,פעל שוב האלקטרו־מגנט .Us
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כאשר ממסר  Kפעל ,המנוי חובר לבורר הקבוצה .בתום השיחה תיפסק הארקה על
תיל  ,Pממסר  Kישתחרר (״יתפוגג״ ,בעגת הימים ההם) ,האלקטרו־מגנט  Usיפעל עד
שיגיע לנקודת המוצא .קל להיווכח שהבורר לא יפעל כראוי אם מגעת  l2תפעל לפני
מגעת  ,l1או שמגעת  K1תפעל לפני מגעת  ,K2והממסרים נבנו בהתאמה .בבורר
המבוא היו ארבעה גששים ,כאשר הגשש הרביעי היה מחובר למונה של המנוי (ראה
איור .)41

איור מס׳  :39מרשם חשמלי בסיסי של בורר מבוא במרכזת Pre-2000
מקור :מיכאל יואלי ,טלפון ,בתוך שלמה אטינגן (עורך) ,אלקטרוניקה וטלקומוניקציה,
מסדה ,תל אביב תשי״ט – ( 1959להלן :יואלי ,טלפון) ,עמ׳ .333

מעגל בורר הקבוצה מוצג באיור מס׳  .40כשבורר המבוא מחבר אליו את המנוי,
מופעל ממסר  ,aהמפעיל את ממסר  Bהמפעיל את ממסר  .Cהמנוי שומע צליל חיוג.
מגעת  B2מאריקה את תיל  ,Pכדי לאחוז את הבוררים הקודמים .כאשר המנוי מחייג,
כל מתקף חיוג מתיר את ממסר  ,aשהוא ממסר מהיר (ממסר  Bהוא שהוי התרה,
ולא משתחרר בזמן המתקף) ,ומגעת  a1מפעילה את האלקטרו־מגנט  Vהמבצע את
הצעדים האנכיים ,ומעלה את הגששים בציר האנכי כמות ״קומות״ בהתאם לכמות
מתקפי החיוג שנקלטו (הספרה שחויגה) .עם הצעד הראשון מופעלות כל המגעות
 .nבתום חיוג הספרה משתחרר ממסר ( Cשגם הוא ממסר שהוי התרה ,שאוחז את
עצמו במשך סדרת המתקפים באמצעות הסליל של  3אום) .האלקטרו־מגנט האופקי
 Rמופעל ,הגששים נעים צעד אופקי אחד ,ומגעת  R1נפתחת .היה ומגעת יציאה
 Pנמצאה פנויה (לא מוארקת) ,מופעל ממסר  ,Hומחבר את המנוי לבורר הבא; היה
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ומגעת יציאה  Pנמצאה תפוסה (מוארקת) ,מופעל ממסר  Gהמפעיל שוב האלקטרו־
מגנט  .Rהיה וכל המגעות בקומה תפוסות והגששים יגיעו לצעד ה־ ,11יופעלו
המגעות  ,sוהמנוי יקבל צליל תפוס .בתום השיחה נפסקת הארקה על תיל  ,Pממסר
 Hמשתחרר ומפעיל את האלקטרו־מגנט המתיר  .Zמגעת  Z1מאריקה את תיל  Pכדי
למנוע גישה לבורר בעת תהליך ההתרה (״שיבוב״ ,בעגת הימים ההם) ,עד שהגששים
36
חוזרים למצבם ההתחלתי.

איור מס׳  :40מרשם חשמלי בסיסי של בורר קבוצה במרכזת Pre-2000

מקור :מיכאל יואלי ,טלפון ,עמ׳ .335

מעגל בורר סופי מוצג באיור מס׳  .41כאשר בורר הקבוצה מחבר אליו את המנוי,
מופעל ממסר  ,aהמפעיל את ממסר  Bהמפעיל את ממסר  .Cמגעת  B2מאריקה את
תיל  ,Pכדי לאחוז את הבוררים הקודמים .כאשר המנוי מחייג ,כל מתקף חיוג מתיר
את ממסר  ,aשהוא ממסר מהיר ,ומגעת  a1מפעילה את האלקטרו־מגנט  Vהמבצע
 36בדגמים מתקדמים יותר של בוררים לא היה אלקטרו־מגנט מתיר  .Zהאלקטרו־מגנט האופקי R

היה משלים את סיבוב הגששים לצעד ה־ ,11ואז הם ״נפלו״ וחזרו למצבם ההתחלתי.
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את הצעדים האנכיים ,ומעלה את הגששים בציר האנכי כמות ״קומות״ בהתאם לכמות
מתקפי החיוג שנקלטו (הספרה שחויגה) .עם הצעד הראשון מופעלות כל המגעות .n
בתום חיוג הספרה משתחרר ממסר ( Cשהוא ממסר שהוי התרה ,שאוחז את עצמו
במשך סדרת המתקפים באמצעות הסליל של  3אום הנמצא בטור לאלקטרו־מגנטים),
ומפעיל את הממסר  .eממסר  Cמופעל מחדש .כאשר המנוי מחייג שוב (את הספרה
האחרונה) מגעת  a1מפעילה את האלקטרו־מגנט האופקי  ,Rוהגששים נעים בציר
האופקי כמות צעדים בהתאם למספר שחוייג .עם הצעד הראשון מופעלות המגעות
 .nRבתום חיוג המספר משתחרר ממסר  .Cהיה והמנוי הנקרא תפוס ממסר H
ישתחרר ,ממסר  Eמשתחרר וממסר  Gישלח למנוי צליל תפוס .היה והמנוי הנקרא
פנוי ,ממסר  Hימשיך לפעול באמצעות מתח המגיע דרך ממסר  Kבבורר המבוא של
המנוי הנקרא ,ממסר  eישתחרר לאחר כ־ 300מילי־שנייה ואז ישלח צליל צלצול למנוי
הקורא וצלצול למנוי הנקרא .כאשר המנוי הנקרא יענה ,ממסר  Fיפעל ,ינתק את צליל
הצלצול והצלצול ,יחבר את המנוי הנקרא לגשר התמסורת ,כדי לקיים קשר דיבור בין
המנוי הקורא והמנוי הנקרא ,ויפעיל את ממסר  ,Dההופך את קוטביות הזרם הישר בקו
המנוי הקורא (הפיכת הקוטביות שימשה למגוון מטרות :הפעלת מונה ,העברת אות
תשובה למרכזיה אחרת ,הפעלת מנגנון הגביה בטלפון ציבורי גובה והפעלת מונה בבית
המנוי) .בתום השיחה משתחררים כל חמשת הממסרים (  a, B, D, Fו־ )Hומופעל
האלקטרו־מגנט המתיר  .Zמגעת  Z1מאריקה את תיל  Pכדי למנוע גישה לבורר בעת
תהליך ההתרה ,עד שהגששים חוזרים למצבם ההתחלתי.
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איור מס׳  :41מרשם חשמלי בסיסי של בורר סופי במרכזת Pre-2000

מקור :מיכאל יואלי ,טלפון ,עמ׳ .338

המנוי הקורא חויב בגין השיחה בעת שהמנוי הנקרא הרים את השפופרת ,והשיחות
המקומיות לא היו מוגבלות בזמן ( .)Untimedהפעלת מונה שיחות הטלפון במרכזות
 Pre-2000התבססה על היפוך קוטביות הקו עם השלמת השיחה (Reverese battery
 ,)meteringשפעל כך :בטור לקו ,בין בורר המבוא לבורר הקבוצה הראשון ,הותקן
ממסר מקוטב  ,MRכמתואר באיור מס׳  .42היפוך הקוטביות עם הקמת השיחה על ידי
ממסר  Dבבורר הסופי הפעיל את הממסר  MRשהפעיל את המונה  ,Mוהמגעת MR1
37
קיצרה את הסליל שבטור לקו ,כדי למנוע ניחות אות השמע.

 37דגמים מתקדמים יותר עברו למניה באמצעות סוללה חיובית ( ,)Positive battery meteringשיטה
יותר יעילה ,בה הבורר הסופי שלח מתקף מניה חיובי על תיל  .Pהמונה חובר בין תיל  Pוהארקה,
עם דיודה בטור .שיטה זו איפשרה משלוח מתקפי מניה נוספים במהלך השיחה (כדי לחייב שיחות
בין־עירוניות ובגין שירותים נוספים).
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איור מס׳  :42הפעלת מונה במרכזת Pre-2000
מקורatkinson, Telephony, Vol. ii, p. 278 :

מרכזיות הטלפון האוטומטיות קיימו לראשונה את המישק עם מנויי הטלפון
באמצעות צלילים ,שנשמעו באזניית הטלפון ,בדומה לצלילים המוכרים לנו עד היום:
צליל חיוג (״קול הסיבוב״ ,בעגת הימים ההם –  ,)Dial Toneצליל צלצול (״קול
הצלצול״ –  )Ring Toneוצליל תפוס (״קול מספר תפוס״ –  .)Busy Toneצליל
מיוחד סימן שהמספר שחויג לא קיים (״קול שאין להשיג את המספר״ – number
 .)Unobtainable Toneתכונות הצלילים (תדר ,קצב ,משך השמעה) מתוארים באיור
מס׳ .43
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איור מס׳  :43צלילי טלפון במרכזת Pre-2000
מקורatkinson, Telephony, Vol. ii, p. 6 :

מרכזיות אלקטרו־מכניות אלה ,עתירות מגעים חשמליים ומנגנונים מכניים
מורכבים ,היו מערכות עדינות מאוד ,שפעולתן התקינה חייבה כיוון דקדקני ,נקיון
קפדני ותחזוקה שוטפת מתמשכת .הם היו רגישות מאוד לעומס התנועה הטלפונית,
וחייבו תהליך מתמיד ומורכב של התאמת חלוקת המשאבים לעומס התנועה ,כדי
להגיע לטיב שירות ראוי.

שידורי רדיו לציבור
שידורי הרדיו לציבור ,שפעלו בארץ משנת  ,1936שידרו באפנון תנופה (את״ן)
(  ,)amplitude Modulation – aMשיטת שידור שהייתה שיטת השידור המובילה
בעולם עד אחרי מלחמת העולם השנייה ,אז צברו שידורי הרדיו באפנון תדר (את״ד)
( )Frequency Modulation – FMפופולריות הולכת וגוברת ,בעיקר עקב איכות השמע
38
הטובה יותר בהשוואה לשידור האת״ן והיכולת לשדר שידורים סטריאופוניים.
 38שידורי את״ד בישראל החלו בשידור רשת א׳ בדצמבר  .1966שידור סטריאופוני החל להתבצע
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החל משנות השלושים נבנו מקלטי הרדיו ,רובם ככולם ,בטכנולוגיה של סופר
הטרודיין (  .)super heterodyneהתדר הנקלט הומר לתדר ביניים ( intermediate
 .Frequency – iFתדר הביניים הנפוץ היה  455קה״ץ) ,ועבר הגברה וגילוי .רדיו
כזה כלל בדרך כלל שש עד תשע שפופרות (טריודות ,טטרודות או פנטודות) :ערבל
( ,)Mixerמתנד (  ,)oscillatorדרגה אחת או שתיים של מגבר תדר ביניים (תב״ם),
גלאי ( ,)Detectorדרגה אחת או שתיים של מגבר שמע וספק כח.
מקלט הרדיו של שנות השלושים היה רהיט גדול ויקר ,בארגז עץ מהודר .ההאזנה
הייתה לעתים קרובות קולקטיבית :אנשים היו מתקבצים סביב מקלט הרדיו בשעות
השידור (השידור היה שעות בודדות ביום ,ולא שידור רצוף ,כמקובל כיום) .הרדיו של
אותה התקופה פעל במספר גלים :גלים ארוכים ,גלים בינוניים ומספר תחומים של
גלים קצרים.
מקלט הרדיו של שנות השלושים פעל בדרך כלל עם אנטנה חיצונית ,אנטנת תיל
ארוך (  ,)long Wireשבארץ כונתה בשם ״אנטנת ר״ ,עם קטע אופקי של  10עד 15
מטר ,כמוצג באיור מס׳  .44על גגות בתי דירות שנבנו בארץ עד שלהי שנות החמישים
ניתן למצוא תורן נמוך ועליו טבעת גדולה ,בקוטר כ־ 30ס״מ ,ששימשה לתליית
39
אנטנות אלה.
לאחר מלחמת העולם השנייה החלו להופיע בשוק מקלטים זולים יותר ,עם חמש
40
שפופרות ,ומקלטים למכוניות.
בשנות השלושים והארבעים נהגו להתקין במקלטי רדיו איכותיים ״עין קסם״
(  ,)Magic eyeבדרך כלל בצבע ירוק ,כאמצעי לסיוע בכיוון מדוייק של הרדיו לתחנה
המבוקשת .זו הייתה שפופרת קרן קטודית זעירה ,בנויה כטריודה ,שהסריג שלה היה
מחובר לאות ווסת העוצמה האוטומטי (  )automatic Gain Controlשל מקלט הרדיו.
ככל שהצבע הירוק העז היה רחב יותר ,עוצמת האות הנקלט הייתה חזקה יותר.

במהלך שנת .1969
 39רק בתחילת שנות החמישים החלו להופיע אנטנות ֶפ ִריט (  ,)Ferrite Rode antennaשייתרו את
הצורך באנטנה חיצונית לקליטת את״ן בגלים בינונייים.
 40רק בשנות השבעים החלו להופיע בשוק מקלטי רדיו טרנזיסטורים ,שהחליפו את המקלטים
השפופרתיים.
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איור מס׳  :44אנטנת תיל ביתית (אנטנה ״ר״)
האנטנה עשויה מתיל אנטנה מיוחד (תילי נחושת דקים שזורים) התלוי על מבודדי חרסינה
תיל הירידה למקלט מבודד .בכניסה לדירה נהגו להתקין ״כולא ברק״
(מפסק להארקת האנטנה בעת סופת ברקים)
מקור :יחזקאל דיויס ,טכניקה ומדע לנוער ,חוברת ד׳ ( ,)4תל אביב ,נובמבר  ,1947עמ׳ 5

פרק ה

סיכום ותובנות

שירותי התקשורת שינו את פני הארץ
תקופת השלטון הבריטי בארץ הייתה תקופה קצרה –  30שנה – אך בתקופה זו התהוותה
ארץ ישראל המודרנית ,ולממשלת המנדט היה תפקיד מרכזי בתהליך זה.
בתקופת השלטון העות׳מאני התפתחו שירותי התקשורת באיטיות ,פריסתם הייתה
דלה ואמינותם ויעילותם היו טעונות שיפור .בתקופת ממשלת המנדט הייתה התפתחות
מהירה ומתמדת .השירותים שופרו ללא הכר והיו בסטנדרטים של העולם המודרני באותה
עת .שירותים אלה כללו מגוון שירותי דואר (כולל שירותים פנים־ארציים ובין־לאומיים,
שירותי העברת כספים ,שירותי חבילות ,ועוד) ,פריסה רחבה של בתי דואר וסוכנויות
דואר ,שירותי טלפון ומברקה פנים־ארציים ובין־לאומיים ,ומשנת  – 1936שידורי רדיו
לציבור .חידושים טכנולוגיים שאומצו בבריטניה יושמו במהירות גם בארץ.
לראשונה עמדו לרשות החברה והמשק בארץ אמצעי תקשורת מתקדמים ,הן
לקשר בתוך הארץ והן לקשר בין־לאומי ,ולדבר היה השפעה מהותית על תושבי הארץ,
ובמיוחד על היישוב היהודי .אמצעי התקשורת היו מנוף לפיתוח כלכלי וחברתי ,תרמו
להעלאת רמת החיים ,קידמו את השלטון המרכזי והשלטון המקומי ,העניקו יכולת
ושליטה למוסדות הלאומיים היהודיים והיו כמובן גורם מרכזי בקשר ההדוק בין היישוב
בארץ ליהדות הגולה.

חשיבות תשתית ושירותי התקשורת בפיתוח הארץ בתקופת המנדט
בארץ ישראל המנדטורית ,להתפתחות תשתית ושירותי התקשורת ,שהייתה במידה
רבה בבואה של התפתחות התקשורת בעולם בתקופה בין מלחמות העולם ולאחר
מלחמת העולם השנייה ,הייתה תרומה מהותית וחשובה לפיתוח הארץ.
ממשלת המנדט ראתה חשיבות רבה בקידום שירותי התקשורת והבינה את חשיבותם
לבניין הארץ והתפתחותה ,לפיתוח הסחר והכלכלה ,לקידום יצירת משק כלכלי מודרני,
לשלטון מסודר ויעיל ולרווחת האוכלוסייה .פקידות בכירה בריטית משכילה ומקצועית
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כוננה תשתיות טכנולוגיות ומערך שירותי תקשורת על בסיס כלכלי איתן ,שענה לצרכי
הארץ והתפתח בהתמדה .שירותי התקשורת נבנו מלכתחילה בגישה מודרנית ומתקדמת,
בהתבסס על נורמות ,דרכי עבודה וטכנולוגיות בריטיות ,והיו בסיס מוצק ומורשת חשובה
לאספקת שירותי תקשורת במדינת ישראל ,עם הקמתה.
היישוב היהודי ,שצרך כ־ 80%משירותי התקשורת בארץ ,היה הנהנה העיקרי מאמצעי
התקשורת המודרניים.
עוד בתקופת הממשל הצבאי הבריטי החלה ,לראשונה בארץ ,הקמת שירות
טלפוניה .ממשלת המנדט פיתחה שירות זה בתנופה רבה ,כיסתה את הארץ ברכזות
טלפון ידניות ,ומשנת  1932התניעה מהלך של הסבת שירות הטלפוניה מרכזות ידניות
למרכזיות אוטומטיות ,בחיוג מקומי ישיר (תקשורת בין־עירונית המשיכה לחייב
פעילות ידנית של מרכזן) .בשלהי תקופת המנדט 78% ,ממנויי הטלפון בארץ היו
מחוברים למרכזיות טלפון אוטומטיות.
למדינת ישראל לקח זמן רב להשלים את ההסבה מרכזות ידניות למרכזיות
אוטומטיות ,ורכזת הטלפון הציבורית הידנית האחרונה בישראל ,בעיר אשקלון ,נסגרה
רק בשנת .1963

ההשפעה המיוחדת של שירותי התקשורת על היישוב היהודי
בתקופת המנדט הבריטי התפתחו בארץ שני משקים כלכליים ,יהודי וערבי ,זה לצד
זה .המשק היהודי היה משק מודרני ששילב חקלאות ,תעשייה ושירותים ,התבסס
על כלכלת שוק וייצוא ,ונהנה מכוח אדם משכיל .המשק הערבי היה משק ״מסורתי״,
מבוסס על חקלאות ,רוב האוכלוסייה הערבית הייתה כפרית.
התפתחות המשק היהודי הייתה תלויה בקיומם והתפתחותם של שירותי תקשורת,
ואכן – המשק היהודי ,שהיה רק  32%מהאוכלוסייה ,היה הצרכן הגדול של שירותי
תקשורת ,וצרך  80%משירותים אלה .הכלכלה של היישוב היהודי בארץ התבססה על
שירותי דואר ,מברקה וטלפוניה זמינים ואיכותיים (בסטנדרטים של התקופה).
קשה לתאר את התפתחות החברה והמשק היהודי בארץ ללא אמצעי התקשורת
המודרניים ששירתו אותם .קשרי דואר באיכות אמינות סבירה (אולי אף טובה מאיכות
שירותי הדואר בימינו) היו הבסיס ,ולשירותי המברקה האמינים ולשירותי הטלפון




שירותי הטלפוניה החלו להתפתח בעולם בשנות ה־ 80של המאה ה־ .19שירות הטלפוניה בארץ
החל להתפתח באיחור ניכר ,כארבעים שנה לאחר ששירות זה פעל בבריטניה.
מרכזת הטלפון האוטומטית הניסיונית הראשונה בבריטניה ,בהיקף של  500קו ,נחנכה בשנת
 ,1912בשנת  1925החלו בבריטניה לפעול להסבת רכזות ידניות עמוסות למרכזות אוטומטיות
(היעד אז היה כי  40%מהשיחות בבריטניה יהיו ברכזות ידניות).
רוב תקופת המנדט חולק דואר בערים הגדולות פעמיים ביום .משך העברת מכתב רגיל בארץ היה
עד שלושה ימים.
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הסבירים הייתה חשיבות מיוחדת ,ולרדיו הייתה חשיבות חברתית ותרבותית גבוהה,
ותרומה מיוחדת להתפתחות השפה העברית.

פלשתינה(א״י) – מרכז תקשורת מזרח תיכוני חשוב
מיקומה הגיאוגרפי של הארץ ,התפתחות נמל חיפה כאחד הנמלים החשובים באגן
המזרחי של הים התיכון והרמה הטכנית הגבוהה של מחלקת הדואר והמברקה ,בצד
הצרכים האסטרטגיים של הבריטים ,הפכו את הארץ למרכז תקשורת אזורי חשוב ,שני
בחשיבותו רק למצרים.
הארץ ריכזה את קשרי הדואר בין מצרים ואירופה לעבר הירדן ,לעיראק ,איראן
ומדינות המפרץ ,לסוריה וללבנון ,ודרכה עברו קשרי המברקה והטלפוניה הבין־לאומיים
של עבר הירדן ,עיראק ,וסוריה .הפסקת השירותים עם פרוץ מלחמת העצמאות היה מכה
קשה למדינות אלה.
הקשר הבין־לאומי היה מקור הכנסה חשוב למחלקת הדואר והמברקה.

ההתנהלות הכלכלית של מחלקת הדואר והמברקה
הפעילות בתחום התקשורת בארץ הייתה מונופול ממשלתי על פי המודל של משרד
הדואר הבריטי ,כפי שנעשה במושבות הבריטיות האחרות .הפקידות הבכירה הייתה
בריטית ,אך עיקר המנגנון היה מורכב מעובדים מקומיים ,יהודים וערבים .העובדים
היהודיים היו מיעוט – במחלקת הדואר והמברקה המנדטורית הם היו בשנת  1947רק
כ־ 20אחוז מהעובדים.
המשבר הכלכלי בארץ בשנים  1929-1926והמאורעות הביטחוניים במהלך תקופת
המנדט הבריטי כמעט ולא פגעו בפיתוח שירותי התקשורת .הביקוש לשירותי
תקשורת הלך וגאה ,משך כל תקופת המנדט.
מחלקת הדואר והמברקה הייתה עצמאית מבחינה כלכלית ,ופעלה כגוף כלכלי
ורווחי ,במסגרת כלכלית יציבה .השקעותיה בפיתוח תשתיות נעשו על בסיס הכנסותיה.
השירותים היו רווחיים משך כל תקופת המנדט .עודפי ההכנסות על ההוצאות היו
משמעותיים .הכנסות עודפות אלה ,מעין ״מס עקיף״ על ציבור המשתמשים בשירותי
התקשורת ,הועברו לקופת הממשלה.



המתנה של חודשים רבים להתקנת קו טלפון הייתה הנורמה המקובלת .שירות הרכזות הידניות
היה איטי ומסורבל ,ורק בשנים האחרונות של ממשלת המנדט הייתה תפוצה משמעותית של
טלפונים בחיוג ,הגם ששירות שיחות חוץ נשאר שירות ידני.
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החשיבות המיוחדת של שידורי הרדיו לציבור
שידורי הרדיו לציבור היו בעלי חשיבות מיוחדת לממשלת המנדט ,ככלי הסברה
ותעמולה ,אך הייתה להם חשיבות מיוחדת לציבור היהודי ,כמוקד תרבותי וכתרומה
חלוצית וחשובה להחייאת השפה העברית וגיבוש אופני הגייה לדיבור העברי.
הרדיו העסיק  100עובדים בלבד ,מהם רק  35יהודים ,אך השפעת כלי תקשורת
מרכזי זה על הציבור הייתה ניכרת ומהותית.

תקופה של התפתחות טכנולוגית דרמטית
תקופת המנדט היא התקופה בה חווה העולם התפתחות נחשונית בטכנולוגיה של
התקשורת ובשירותי התקשורת .שירותי הדואר התמסדו והתרחבו ,ודואר אוויר בין־
לאומי היה נחלת הכלל .הטלגרפיה עברה מאיתות מורס לטלפרינטרים ,והפכה לשירות
מהיר ,יעיל וזמין .שירות הטלפון התרחב ,הפך לשירות בסיסי והשתנה טכנולוגית,
משירות איטי ומסורבל באמצעות רכזות ידניות לשירות מהיר ויעיל באמצעות
מרכזיות אוטומטיות .שירות טלפוניה בין־לאומי הפך מפריבילגיה של יחידי סגולה
לנחלת הציבור הרחב .רדיו נכנס במהירות כמעט לכל בית.
אנשי הטכנולוגיה של היום מתבוננים בהשתאות על הטכנולוגיות של אז .מה שהיה
מודרני ומתקדם בתקופת המנדט נראה היום כבסיסי ומיושן ,אך יש לזכור כי בעזרת
טכנולוגיות פשוטות אלה הוקמו מערכות מברקה וטלפוניה חובקות עולם ,ואין ספק כי
מדובר בהישג טכנולוגי מיוחד במינו.

הבריטים הניחו בארץ יסודות איתנים
מחלקת הדואר והמברקה המנדטורית התבססה על ידע ,דרכי עבודה ,שיטות ,תהליכים,
נהלים ,טפסים ,כלים ואמצעים של הדואר הבריטי .ההכשרה הניהולית והטכנולוגית
התבססה על דרכי עבודה אלה ,שהיו הבסיס לפעילות מנהלי המחלקה.
פעילות מחלקת הדואר ,הטלפון ,הטלגרף והרדיו עם הקמת המדינה התבססה על
הידע והניסיון שעובדיה רכשו במחלקת הדואר והמברקה המנדטורית ,ושיטות עבודה
אלה שימשו את משרד הדואר שנים רבות.
ניתוק הקשר עם מקור הידע ,הדואר הבריטי ,היה הרסני ,והיה מהגורמים העיקריים
שהביאו לפיתוח איטי ובלתי מספק של מערכת התקשורת במדינת ישראל בעשרות
שנותיה הראשונות.
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שורשי הפער במענה לביקוש לטלפונים בישראל
בתחילת שנות השלושים גאה הביקוש לשירותי טלפוניה ,ונוצר פער ביכולת אספקת
הביקוש לטלפונים .הבעיה נפתרה עד שנת  ,1938אך התעוררה מחדש בתום מלחמת
העולם השנייה ,עקב מחסור עולמי בציוד לשירותי טלפוניה.
בשנת  1947התניעה ממשלת המנדט פעילות לפתרון הבעיה עד שנת  ,1951אך
סיום שלטון המנדט עצר ביצוע תכנית זו.
למדינת ישראל הצעירה היו עדיפויות אחרות ,והיא התגברה על פער הביקוש
לטלפונים רק ארבעים שנה מאוחר יותר ,בשנת .1991

הכינון המהיר של שירותי התקשורת במדינה היהודית
סיום שלטון המנדט והקמת מדינת ישראל נעשו ללא העברה מסודרת של מוסדות
השלטון מממשלת המנדט למדינת ישראל ,תוך אי בהירות באשר למעמד ירושלים
ובסערת מלחמת העצמאות ,והביאו למשבר באספקת שירותי התקשורת בארץ .מעשי
האיבה של מלחמת העצמאות פרצו למחרת החלטת החלוקה ,בנובמבר  .1947מדצמבר
 1947צמצמו הבריטים בהדרגה את שירותי התקשורת ,ובאפריל  1948פרסמו לוח זמנים
להפסקה מלאה של השירותים עד  15במאי .1948
ההנהגה הציונית הבינה כי המשך שירותי הדואר ,המברקה והטלפון חיוני לקיום
המשק והחברה ,וכי הפסקת שירותים אלה עלולה להביא למפולת חברתית וכלכלית,
שתגרום למפולת מדינית וצבאית ,ונערכה להפעלת השירותים לציבור בסיום המנדט
הבריטי באמצעות ״ועדת המצב״ מטעם הסוכנות היהודית והוועד הלאומי .ועדת
המצב סגרה את ״החור השלטוני״ שנוצר ,והתמודדה עם שתי בעיות מרכזיות שסיכנו
את שירותי התקשורת התקינים במדינה היהודית :האחת הייתה מחסור חמור בכוח
אדם מקצועי להפעלת שירותי התקשורת; השנייה הייתה הפסקת התקשורת הבין־
עירונית כבר בשלהי שנת  ,1947מאחר שדרכי התחבורה היו חסומות וצמתי קשר
חשובים (רמלה ,יפו ,בית דגן ,נצרת) היו בידי הערבים ,ולא ניתן היה להתקשר מתל
אביב לחיפה או לירושלים ,מחיפה לגליל ולעמק הירדן ,למושבות הדרום ,מתל אביב
לחולון ,בת ים ומקוה ישראל.
המעבר היה קשה מאוד לאנשי התקשורת :המנהלים הבריטיים והעובדים הערבים
נעלמו בן לילה ,והעובדים היהודים ,שהיו רק כרבע מעובדי המחלקה ,נותרו לבדם,
ושירותי התקשורת בארץ הפסיקו לפעול .מחלקת הדואר והמברקה המנדטורית
הפכה למחלקת הדואר ,הטלפון ,הטלגרף והרדיו במשרד התחבורה של מדינת ישראל,
נעשה מאמץ מהותי לגיוס והכשרת עובדים ,ותוך זמן קצר גויסו והוכשרו  400עובדים,
והמחלקה הצליחה לשקם את מערכות התקשורת – שחלקים רבים מהם ,שעברו
בשטח בשליטה ערבית ,נפגעו במלחמה – ולתת שירות סביר.
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עובדי מחלקת הדואר ,הטלגרף ,הטלפון והרדיו במדינה היהודית שעוד לא קמה,
שמנהליהם הבכירים (הבריטיים) ורוב עמיתיהם לעבודה (העובדים הערביים) נעלמו
בן לילה ,השקיעו מאמץ רב בהפעלה מחדש של שירותי הדואר והמברקה ובשיקום
התמסורת הבין־עירונית – בתל אביב הוקמה במהירות רכזת טלפון בין־עירונית גדולה,
תחליף לרכזת הבין־עירונית ביפו ,שוקמו קווי תמסורת בציר החוף ,הוקמו עורקי רדיו־
טלפון מהשפלה לירושלים (ועם פריצת ״דרך בורמה״ לירושלים נפרס לאורכה טור
עילי) .עד סוף שנת  1948הושמשו כ־ 80אחוז מהרשת הבין־עירונית במדינת ישראל.
עיקר המאמץ היה אספקת שירותים לצה״ל ,שקיבל עדיפות מוחלטת על פני כל צורך
אזרחי ,והיה תלוי בשירותי מחלקת הדואר ,הטלגרף ,הטלפון והרדיו.

כינון תקשורת בין־לאומית עצמאית – הישג ייחודי של מדינת ישראל
הצעירה
ערביי ארץ ישראל ,מדינות ערב והחבר הערבי דחו מכל וכל את תכנית החלוקה וניסו
להכשילה בכוח מזויין .הצד היהודי קיבל את תכנית החלוקה במלואה .ההכנות לקבלת
הסמכויות הממשלתיות על השטח המיועד למדינה היהודית התבססו על ההנחה כי
תכנית החלוקה תבוצע בשלמותה ,וכי יוקם ״האיחוד הכלכלי״ שיקיים מערכת כלכלית
משותפת למדינה היהודית ולמדינה הערבית ,שבין היתר תטפל בהיבטים משותפים
של שירותי דואר ,מברקה וטלפון ,כולל השירותים הבין־לאומיים .המציאות טפחה על
פני היישוב היהודי ,ובתחילת שנת  1948התברר למנהיגי היישוב כי תכנית החלוקה
ו״האיחוד הכלכלי״ ירדה מן הפרק.
רק במרץ  1948החלה הערכות עצמאית בעניין קשרי התקשורת הבין־לאומיים,
והמצב היה חמור :באפריל  1948הופסקו קשרי הדואר הבין־לאומיים ,וקשרי הטלגרף
והטלפון הבין־לאומיים ,שחלקם עברו דרך מצרים וחלקם התבססו על קשר רדיו ישיר
מירושלים ללונדון ,חדלו לפעול.
שירותי דואר בין־לאומי חזרו לפעול בסיוע הדואר הצרפתי ,שסיפק שירותי מעבר
להעברת דואר עד לכינון הסכמי דואר בין מדינת ישראל למדינות העולם.
שירותי טלגרף וטלפון בין־לאומיים סופקו בסיוע חברת  RCaהאמריקאית ,בעורק
רדיו ת״ג לארה״ב באמצעות תחנת ממסר בטנג׳יר .בתקופת הביניים עד להפעלתו של
עורק זה סופקו שירותי מברקה לגורמי הסוכנות והממשל באמצעות רשתות הקשר
החשאיות של שירות הקשר של ה״הגנה״ ,שהפך עם הקמת המדינה לשירות הקשר
של צה״ל ,ורשת הקשר החשאית שלו הפכה לשירות הקשר הרשמי של מדינת ישראל
בנציגויותיה בעולם.
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הקמת שידורי רדיו עצמאיים – הישג נוסף
שידורי הרדיו לציבור בתקופת המנדט התבססו על מחלקת הדואר והמברקה המנדטורית,
שעסקה במשדרים ,בקווי התמסורת ,ובחלק מהשירותים הטכניים באולפנים של שידורי
הרדיו .השידורים בעברית בתקופת המנדט התבססו על משדר בהספק  20קילו־ווט
בתחנת השידור ברמאללה ,שלא עבר למדינה היהודית.
עובדי מחלקת הדואר ,הטלגרף ,הטלפון והרדיו החלו כבר בשלהי  1947לבנות
בחשאי אולפן מאולתר ומשדר גלים קצרים בתל אביב ,שהיה זמין לשדר את הכרזת
המדינה ב־ 14במאי  ,1948ושירת את הציבור עד הפעלת משדר נוסף בספטמבר .1948
עם קום המדינה פוצל השידור לציבור בין ״קול ישראל״ שפעל בתל אביב ו״קול
ירושלים״ שפעל מירושלים (בדצמבר  ,1947עת נאלצו העובדים היהודיים לנטוש את
האולפנים הקבועים ,הם עברו לאולפן מאולתר שהוקם בידי שירות השידור המנדטורי,
אליו קושר מאוחר יותר משדר מאולתר שהופעל במחנה שנלר).
קול ישראל חזר לשדר מירושלים במרץ  ,1950אז גם הופעל משדר גלים בינוניים
בהספק  10קילו־ווט בתל אביב.

החשיבות הביטחונית של התשתית ושירותי התקשורת
מעבר לחשיבות המשקית והחברתית ,לתשתית ולשירותי התקשורת הייתה חשיבות
ביטחונית גבוהה במיוחד ליישוב היהודי ,בתקופת ממשלת המנדט ובתקופת מלחמת
העצמאות.
גורמי הביטחון הבריטיים ,כמו גם שירות הקשר של ה״הגנה״ ,נשענו על התשתית
והשירותים שסופקו בידי מחלקת הדואר והמברקה ,ובתקופת מלחמת העצמאות
והתארגנות צה״ל היו לשירותים אלא חשיבות מיוחדת לחיל הקשר ולצה״ל .עובדי
מחלקת הדואר ,הטלפון ,הטלגרף והרדיו החדשה היו לעזר רב למערכת הביטחונית,
שתפקודה היה תלוי בשירותים אלה.

עובדי הדואר והמברקה היו המפתח להישג ,ולהם ההוקרה
הישגים חשובים אלה – שיקום התשתיות ,אספקת שירותי תקשורת לכוחות
הביטחון ולציבור וכינון חלופות לתקשורת הבין־לאומית של ישראל – הושגו לא רק
בזכות הבנת ההנהגה ותמיכתה ,אלא בעיקר בזכות חבר עובדים נאמן ומסור ,שפעל
ללא ליאות בתנאים קשים ובסיכון אישי רב .עם ישראל חייב תודה והוקרה לעובדים
אלה ,שהפכו להיות אנשי מחלקת הדואר ,הטלגרף ,הטלפון והרדיו במשרד התחבורה,
בראשותו של צבי פרידברג (פריהר).
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עובדי מחלקת הדואר והמברקה המנדטורית המשיכו לעבוד במסגרת מחלקת
הדואר ,הטלפון ,הטלגרף והרדיו החדשה במשרד התחבורה .עובדים וותיקים קודמו
לתפקידים הבכירים ,במקום העובדים הבריטים .אין ספק כי הניסיון המנהלי ,המנהגים
ודרכי החשיבה שהמנהלים הבריטיים הקנו לעובדיהם היו חשובים מאוד (ואכן – אלה
השתמרו שנים רבות) ,אך המנהלים החדשים נאלצו להתמודד עם מגוון רב של אתגרים
כלכליים ,תפעוליים והנדסיים חדשים ובלתי מוכרים ,מבלי שהיה להם ממי ללמוד,
עקב הניתוק המקצועי והפסקת התמיכה התפעולית וההנדסית של הדואר הבריטי.
נושא מרכזי בו חסרו ידע וניסיון היה כל הקשור לשירותי דואר ,מברקה וטלפון בין־
לאומיים.
בסיפור הקמתה של מדינת ישראל מדגישים בדרך כלל את התפקיד המכריע של
צה״ל ואת גבורת חייליו .אלה שהקימו והפעילו את המערכות האזרחיות של המדינה
שזה רק קמה ראויים להוקרה באותה מידה.
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תקופת השלטון העות׳מאני

בול דואר אוסטרי עם חותמת הדואר האוסטרי ביפו1892 ,
מקור :טוביאס זיבייץ  ,Tobias Zywietzבאדיבות ויקיפדיה

בול דואר גרמני משנת  1906עם חותמת הדואר הגרמני ביפו1911 ,
באדיבות ויקיפדיה
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משרד הדואר האוסטרי בירושלים1880 ,
העגלות הן כנראה עגלות דואר ששימשו להובלת דואר מיפו לירושלים
באדיבות Wikimedia Commons

סניף הדואר הקיסרי והמלכותי האוסטרי בעיר העתיקה בירושלים ,סמוך לשער יפו1898 ,
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-18505
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מבניין זה פעל הדואר האוסטרי משנת  1858עד שנת 1914
שלט בכיכר עֹמָר ִאּב ְן כַטָאב ,מול מצודת דוד ,העיר העתיקה ,ירושלים .צילום :המחבר2018 ,

משרד הדואר הצרפתי בירושלים ,לפני מלחמת העולם הראשונה
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב .מקורWikimedia Commons :
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משרד הדואר האיטלקי בירושלים ,לפני מלחמת העולם הראשונה
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב .מקורWikimedia Commons :

משרד הדואר הרוסי בירושלים ,לפני מלחמת העולם הראשונה
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב .מקורWikimedia Commons :
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סניף הדואר הקיסרי הגרמני בירושלים וצוות העובדים ,מועד משוער – 1898
באדיבות ויקיפדיה .מקורalbert Friedemann, Die postwertzeichen und entwertungen der :
deutschen postanstalten in den schutzgebieten und im auslande, leipzig, 1921, p. 91

סניף הדואר העות׳מאני
ברחוב היהודים ,ירושלים –
אליהו הוניג ועוזריו
מקורPollack, Turkish :
Post, p. 27
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הודעה על פתיחת סניף דואר עות׳מאני ברחוב היהודים ,ירושלים
מקור :חבצלת 17 ,יולי 1896
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מודעה מטעם הדואר העות׳מאני ,שהפעיל סניף עם פקידים יהודים ברחוב היהודים בירושלים
מקור :חבצלת 12 ,במרץ 1901
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הודעה על פתיחת דואר עות׳מאני ביריחו
חבצלת 2 ,בנובמבר 1900

מודעה מטעם הדואר העות׳מאני ,לחיפוש מנהל סניף דואר בתל אביב
מקור :הפועל הצעיר 13 ,בפברואר 1914
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תקופת המנדט הבריטי – דואר

בול של חיל המשלוח המצרי (  ,)egyptian expeditionary Force – eeFדצמבר 1919
הבול הראשון בסדרה ,בול כחול בערך  5מילים מצריים ,ממנו הודפסו  6,000יחידות,
הופק ב־ 16בפברואר  .1918מקור :ויקיפדיה.

בולים ראשונים של ממשלת המנדט :הדפסת הכיתוב “פלשתינה א״י״
על בולים של חיל המשלוח המצרי  ,eeFאוגוסט 1920
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-08806
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בית הדפוס בעת הדפסת הכיתוב “פלשתינה א״י״ על בולים
של חיל המשלוח המצרי  ,eeFירושלים 24 ,באוגוסט 1920
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-04692

בול דואר של ממשלת המנדט1927 ,
באדיבות ויקיפדיה
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בית הדואר בירושלים ,אוגוסט 1920
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-08808

בית הדואר ביפו1920 ,
צלם :פראנק שולטן .באדיבות ארכיון יד בן־צבי YBZ.0210.465
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בית הדואר בפתח תקווה ,רחוב פינסקר ,שנות העשרים
באדיבות הארכיון לתולדות פתח תקוה ע״ש עודד ירקוני ,מתוך אתר פיקיויקי

בית הדואר בנשר ,אוגוסט 1938
צלם :ז .לונהיים ,אוסף מרדכי אלנקוה ,באדיבות ארכיון יד בן־צבי  2500.0016.023לבקש אישור
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דוור ,ירושלים ,שנות העשרים
אוסף אריק ואדית מטסון.
באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב
lC-DiG-matpc-08725

דוור ,מגדיאל ,שנות הארבעים
אלבום משפחת כהן־חבה
באדיבות ארכיון יד בן־צבי 9700.0018.071
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בית הדואר והטלגרף הראשון בתל אביב1923 ,
בית הדואר והטלגרף הראשון בתל אביב היה בבית פינגולד ,רחוב לילינבלום פינת נחלת בנימין.
בשנת  1925עבר הדואר לבית שינברג ברחוב אלנבי פינת רחוב ביאליק .בית פינגולד נהרס בשנת
 1931ובמקומו נבנה בניין בנק אשראי (לימים – בנק ישראל ,לילינבלום  37פינת נחלת בנימין )71
באדיבות הארכיון הציוני המרכזי nKH\485829

בית הדואר החדש ביפו בעת חנוכתו בידי הנציב העליון סֶר ג׳ון רוברט צ׳נסלור 31 ,במרץ 1931
צלם :זולטן קלוגר .באדיבות ארכיון המדינה D2.99.29.00071706.81
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מפת נתיבי הדואר הראשיים ברפובליקה התורכית1928 ,
הדואר לפלשתינה (א״י) עבר ברשת זו עד תחילת מלחמת העולם השנייה ,אז נותקו קשרי הדואר
דרך אירופה בין בריטניה לתורכיה ,ומאז עבר עיקר הדואר לפלשתינה(א״י) דרך מצרים
באדיבות מזיאון הדואר הבריטיThe Royal Mail archive PosT 33/2482 ,

נתיב דואר עבר־המדבר (  ,)Trans-Desert Postal serviceמדמשק לבגדד
השירות הופעל בשנת  1923ופעל פעמיים בשבוע ,עם צי מכוניות מתוצרת קדילק
באדיבות מוזיאון הדואר הבריטיThe Royal Mail archive PosT 33/1261 ,
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תור ממתינים בכניסה לבית הדואר כדי לשלוח מברק
אחרי מאורעות תרפ״ט ,ירושלים ,אוגוסט 1929
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-15718

מטוס ימי  satyrusשל חברת  imperial airwaysבחניית ביניים בכנרת ,אוקטובר 1931
קו הטיסה ,שפעל בין אנגליה להודו משנת  1931עד שנת  ,1942שימש גם להובלת דואר
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-15807
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דוכן הדואר הבריטי בתערוכה האנגלו־פלשתינאית בלונדון :1933 ,שלח מכתביך בדואר אוויר
התערוכה ,בחסות הנציב העליון סֶר ארתור ווקופ ,לורד רידינג והקרן הקיימת ,נפתחה בלונדון
במעמד ראש הממשלה הבריטי רמזי מקדונלד ב־ 7ביוני 1933
באדיבות British Telecom archives TCB 417/e 8506
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פרסומת של הדואר הבריטי לשירות דואר אוויר מבריטניה לפלשתינה1933 ,
באדיבות British Telecom archives TCB 325/eHa 106
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בית הדואר בנהלל1930 ,
צלם :יוסף שוייג .באדיבות ארכיון הצילומים של קק״ל Glass30-043

בית הדואר בנהלל1936 ,
צלם :אברהם מלבסקי .באדיבות ארכיון הצילומים של קק״ל Glass42-026
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מאורעות  .1936חייל סקוטי עם אלה
מאבטח את בית הדואר בירושלים
אוסף אריק ואדית מטסון.
באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב
lC-DiG-matpc-18083

“בווינגרד״ ,בית הדואר בירושלים הפך למתחם מבוצר מוקף גדרות תיל1946 ,
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-12899
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תקופת המנדט הבריטי – הנדסה

פועלים יהודים בעבודות טלפון בחיפה ,שנות העשרים
הפועלים נעזרים בעגלה רתומה לזוג סוסים .הפועל מטפס על העמוד
עם ִמ ְטּפָסַים ( ,)Lineman Pole Climbersללא סולם.
באדיבות )The national archives PRo 30/69/1663 (10

הספינה “קולוניה״ ,שהניחה כבל תת־ימי מעתלית לקפריסין בשנת 1928
הספינה  ,C.s.Coloniaשהושקה במספנות  Tyneבבריטניה ב־ ,1902נבנתה
כדי להניח כבל תת־ימי מוונקובר בקנדה לניו־זילנד ,באורך  3,627מיל,
ובעת ההיא הייתה ספינת הכבלים הגדולה בעולם .באדיבות Photoship
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מקלט טלגרף בשימוש המברקה המנדטורית
מקלטים אלה היו בשימוש בארץ משנות העשרים ועד המעבר
לשימוש בטלפרינטרים לאחר הקמת המדינה
מקור :משרד התקשורת ,בית המלאכה המרכזי ,חיפה ,תשל״א–1971

מפתחות מורס בשימוש המברקה המנדטורית
מפתחות מורס כאלה היו בשימוש בארץ משנות העשרים
ועד המעבר לשימוש בטלפרינטרים לאחר הקמת המדינה
באדיבות British Telecom archives TCB 417/e 9180
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תחנת טלגרפיה טיפוסית ,שנות העשרים
מפתח המורס מהודק לשולחן עם ברגים .מקלט המורס ( )Morse sounder
הוא אלקטרו־מגנט המשמיע נקישות על פי השידור בתחנה הנגדית
באדיבות British Telecom archives TCB 417/e 6331
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הודעת משרד הדואר הבריטי למינהלים בעולם על הפעלת שירות טלפוניה
בין־לאומי בין אנגליה לפלשתינה(א״י) ,דרך מצרים ,אפריל 1933
באדיבות British Telecom archives PosT 33/3890
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קשר הטלפוניה מפלשתינה(א״י) לבריטניה :1933 ,מרשם עקרוני
טור עילי שחצה את סיני (מרפיח דרך קנטרה לאיסמעיליה) חיבר את לוד,
מרכז התמסורת של פלשתינה(א״י) ,לתחנת תקשורת רדיו בקהיר (משדר באבו־זאבאל,
מקלט במהדי) ,שהתקשרה באלחוט לאנגליה (משדר ברגבי ,מקלט בבלדוק)
באדיבות British Telecom archives PosT 33/3890

קשר הטלפוניה מפלשתינה(א״י) לבריטניה :1933 ,פריסה בפלשתינה(א״י) ומצרים
נתיב הטור העילי שחצה את סיני וקישר את לוד לתחנת תקשורת האלחוטית בקהיר
(משדר באבו־זאבאל ,מקלט במהדי)
באדיבות British Telecom archives PosT 33/3890
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טלפון קיר מגנטו תוצרת ericsson
טלפונים מסוג זה היו בשימוש בארץ עד תחילת שנות השלושים
מקור :משרד התקשורת ,בית המלאכה המרכזי ,חיפה ,תשל״א–1971
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טלפון מגנטו להתקנה על קיר ,דגם מס׳ 11
טלפונים מסוג זה היו בשימוש בארץ עד סוף שנות השלושים
באדיבות British Telecom archives TCB 417/e 7212
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טלפון שולחני מגנטו ,דגם מס׳  ,16תוצרת ericsson
טלפונים מסוג זה היו בשימוש בארץ עד שלהי שנות השלושים
מקור :משרד התקשורת ,בית המלאכה המרכזי ,חיפה ,תשל״א–1971

פעמוניה (  )Bell setמס׳  ,1עם מכסה פתוח
רואים את מנגנון הענבל עם שני הפעמונים ושנאי תאום לקו
באדיבות British Telecom archives TCB 417/e 6162
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טלפון “פמוט״ ( )Candlestickמס׳  ,4עם פעמוניה (  )Bell setמס׳ 5
טלפונים מסוג זה היו בשימוש בשנות העשרים ,עם פעמון נפרד ומחולל נפרד
באדיבות British Telecom archives TCB 417/e 3455
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שימוש בטלפון “פמוט״ ()Candlestick
מס׳  ,4קיבוץ שריד1929 ,
הפעמוניה מותקנת על הקיר ,ומחולל
הצלצול ,בקופסת עץ נפרדת ,מונח על המדף
צלם :יוסף שוייג .באדיבות ארכיון
הצילומים של קק״ל Glass27-007

פעמוניה (  )Bell setעם מחולל
צלצול ומתג העברה בין קו
ראשי לשלוחה
פעמוניות כאלה ,מדגמים מס׳
 13ומס׳  ,20היו בשימוש בארץ
משלהי שנות העשרים עד שנות
החמישים
באדיבות British Telecom
archives TCB 417/e 4134
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טלפון חוגה דגם  ,162בו השתמשו בארץ משנת 1938
הטלפון שימש עם מרכזיות אוטומטיות ,והוא פעל עם פעמון נפרד
באדיבות British Telecom archives TCB 417/e 3455

טלפון חוגה דגם  ,162בו השתמשו בארץ משנות הארבעים
הטלפון שימש עם מרכזיות אוטומטיות .דגם זה משולב עם פעמוניה בבסיסו
באדיבות British Telecom archives TCB 417/e 13529
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טלפון סוללה מרכזית (ללא חוגה) דגם  ,162רעננה1938 ,
הטלפון שימש עם רכזות ידניות .דגם זה משולב עם פעמוניה בבסיסו
אלבום ברוך אוסטרובסקי ,באדיבות ארכיון יד בן־צבי 8700.0068.062

פעמוניה מס׳ 29
פעמוניות כאלה ,שתמכו בשתי שלוחות ,היו בשימוש בארץ
משלהי שנות השלושים ועד שנות השישים
מקור :משרד התקשורת ,בית המלאכה המרכזי ,חיפה ,תשל״א–1971
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רכזת מגנטו דגם “פירמידה״ תוצרת חברת ericsson
רכזות מסוג זה היו בשימוש בארץ מאמצע שנות העשרים ועד שלהי שנות השלושים
מקור :משרד התקשורת ,בית המלאכה המרכזי ,חיפה ,תשל״א–1971
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רכזת טלפון מגנטו פרטית ללא פתילים ,קו חוץ בודד ו־ 3שלוחות פנים ,משנות השלושים
רכזות כאלה ,עם מחוון תריס לקווי חוץ ומחווני עין לשלוחות פנים,
היו בשימוש בארץ עד שלהי שנות השלושים
באדיבות British Telecom archives TCB 417/e 8001

רכזת פרטית ללא פתילים 2 ,קווי חוץ ו־ 4שלוחות פנים
רכזות כאלה ,עם מחווני תריס לקווי חוץ ומחווני עין לשלוחות פנים,
היו בשימוש בארץ משלהי שנות השלושים ועד שנות השישים
מקור :משרד התקשורת ,בית המלאכה המרכזי ,חיפה ,תשל״א–1971
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רכזת טלפון חיוג פרטית ללא פתילים ,קו חוץ בודד ו־ 3שלוחות פנים ,החברה המזרחית
למחסני ערובה בע״מ ,תל אביב .1939 ,מעיזבונו של גוסטב רובינשטין
באדיבות בנו אדם רובינשטין ,ארכיון יד בן־צבי 5000.0478.331
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רכזת פרטית עם פתילים 5 ,קווי חוץ ו־ 20שלוחות פנים
רכזות כאלה ,עם מחווני תריס לקווי חוץ ומחווני עין לשלוחות,
היו בשימוש בארץ משלהי שנות השלושים ועד שנות השישים
מקור :משרד התקשורת ,בית המלאכה המרכזי ,חיפה ,תשל״א–1971
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טלפרינטר קריד (Creed Model 3), 1934
באדיבות British Telecom archives TCB 473/P 1

סרט הנייר הדביק בטלפרינטר קריד (Creed Model 3), 1934
באדיבות British Telecom archives TCB 473/P 369
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טלפרינטר קריד ( )Creed Model 3ללא הכיסוי1929 ,
המשדר בחזית ,מנוע מימין ,המקלט ומנגנון ההדפסה משמאל
באדיבות British Telecom archives TCB 416/e 5991

טלפרינטר קריד ( )Creed Mode 3בתצורה של הדפסה על דף ,ירושלים ,יוני 1938
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-08709
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התקנת טלפון בבית עסק ,רחוב בוסטרוס ,יפו1926 ,
קבוצת עובדי דואר־הנדסה בפעולה ,עם רכבי עבודה .העובדים
לובשים שכמיות (פלרינה ,בעגת הימים ההם) להגנה מגשם
צלם :ראובן גרוס .אלבום מנחם רוגלסקי .באדיבות ארכיון יד בן־צבי 5000.0289.025

יששכר (זָכ ֶר) בורשטיין ,עובד דואר־הנדסה,
מתקין רשת עילית ,נתניה .1933 ,יששכר
מטפס על עמוד טלפון מעץ עם ִמ ְטּפָ ַסיִם
(  ,)lineman Pole Climbersללא סולם.
העמוד נושא רשת ּתַיִל ִעּל ִי חשוף ( open
 )Wireוכבל (זוגות נחושת שזורים ,בידוד
נייר ומעטה עופרת) ,התלוי על תיל נושא
( )suspending wireבעזרת ִמתְל ִים המיועדים
לכך .מעיזבונו של יששכר (זָכ ֶר) בורשטיין.
באדיבות בנו שלמה בורשטיין (ענבר)
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קבוצת עובדי דואר־הנדסה מניחים צנרת תת־קרקעית
להשחלת כבלי טלפון ,רחוב ביאליק ,תל אביב ,נובמבר 1937
צלם :בירנפלד .אלבום מנחם רוגלסקי
באדיבות ארכיון יד בן־צבי 5000.0289.003

דוכן הדואר הבריטי בתערוכה האנגלו־פלשתינאית בלונדון :1933 ,השתמש בטלפון
בביתן מוצגים מכשיר טלפון ורכזות פרטיות שנכנסו לשימוש בפלשתינה בשנת 1938
באדיבות British Telecom archives TCB 417/e 8507
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טופס אישור בקשה להתקנת קו טלפון1930 ,
באדיבות ארכיון המדינה
(מ־)4159/15

isa-Mandatoryorganizations-MandatePost-000av83
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הסכם להתקנת קו טלפון ,חלק א׳1930 ,
באדיבות ארכיון המדינה
(מ־)4159/15

isa-Mandatoryorganizations-MandatePost-000av83
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הסכם להתקנת קו טלפון ,חלק ב׳1930 ,
באדיבות ארכיון המדינה
(מ־)4159/15

isa-Mandatoryorganizations-MandatePost-000av83
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הסכם להתקנת קו טלפון ,חלק ג׳1930 ,
באדיבות ארכיון המדינה
(מ־)4159/15

isa-Mandatoryorganizations-MandatePost-000av83
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הסכם להתקנת קו טלפון ,חלק ד׳1930 ,
באדיבות ארכיון המדינה
(מ־)4159/15

isa-Mandatoryorganizations-MandatePost-000av83
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הסכם להתקנת קו טלפון ,חלק ה׳1930 ,
באדיבות ארכיון המדינה
(מ־)4159/15

isa-Mandatoryorganizations-MandatePost-000av83
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טופס בקשה לרישום במדריך הטלפון1930 ,
באדיבות ארכיון המדינה
(מ־)4159/15

isa-Mandatoryorganizations-MandatePost-000av83
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פרסומת של הדואר הבריטי לשירות טלפון מבריטניה לפלשתינה1933 ,
באדיבות British Telecom archives TCB 325/eHa 106
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חשבונות לשיחות טלפון בין־עירוניות1933 ,
החשבון לשיחות בין־עירוניות נשלח מדי שלושה חודשים ,ונערך באופן ידני
באדיבות הארכיון הציוני המרכזי J15\4317\2
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טלפון בעין חרוד .1936 ,על הקיר :פעמוניה
מס׳  ,13עם מחולל צלצול (מימין) ופעמוניה
מס׳ ( 5משמאל).
באדיבות ארכיון הצילומים של קק״ל
D714-008

מנחם אוסישקין ,יו״ר קק״ל ,במשרדו בירושלים,
 .1936לימינו טלפון חוץ מגנטו דגם  16וטלפון
פנים .צלם :אברהם מלבסקי .באדיבות ארכיון
הצילומים של קק״ל D737-027
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הנרייטה סאלד במשרדה בירושלים1936 ,
לימינה טלפון חוץ דגם  16וטלפון פנים
באדיבות ארכיון הצילומים של קק״ל D251-114

הנחת כבל טלפוני ,ירושלים1936 ,
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-03615
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שער ספר הטלפונים של תל אביב1936 ,
צלם :זולטן קלוגר .באדיבות ארכיון המדינה isa-Collections-ZKlugerPhotos-000xcyl
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מאורע בארץ־ישראל :טלפונים אוטומטיים באים לירושלים
דבר 19 ,יוני 1938
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כיצד משתמשים בטלפון אוטומטי
מקור :מדריך הטלפונים ,טבת תרצ״ט (ינואר  ,)1939הארכיון הציוני המרכזי \65737\BKג
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עמדת הבחן ומרכזית הטלפונים האוטומטית בתל אביב1938 ,
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-03577

רכזת הטלפון בתל אביב1938 ,
צלם :זולטן קלוגר .באדיבות ארכיון המדינה isa-Collections-ZKlugerPhotos-000xcyo
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עמדת המפקחת ,רכזת הטלפון בתל אביב1938 ,
צלם :זולטן קלוגר .באדיבות ארכיון המדינה isa-Collections-ZKlugerPhotos-000xcyr

עמדת בחן ,רכזת הטלפון בתל אביב1938 ,
צלם :זולטן קלוגר .באדיבות ארכיון המדינה isa-Collections-ZKlugerPhotos-000xcyq
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רכזת הטלפון הידנית בירושלים ,לפני הפעלת המרכזיה האוטומטית בשנת 1938
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-08794

רכזת הטלפון הידנית בירושלים ,לפני הפעלת המרכזיה האוטומטית בשנת 1938
משמאל – עמדת המפקחת .אוסף אריק ואדית מטסון.
באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-08800
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רכזת הטלפון הידנית בירושלים ,לפני הפעלת המרכזיה האוטומטית בשנת 1938
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-08799
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רכזת הטלפון הבין־עירונית החדשה בירושלים ,לפני הפעלתה1938 ,
בכל עמדה מותקן חייגן אוטומטי אלקטרו־מכני (  ,)Keysender no. 5לייעול עבודת המרכזן
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC DiG-matpc-04270
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התקנת קווי טלפון בדרך יפו ,ירושלים ,אוקטובר 1938
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-18880
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חבלה במסילת הרכבת ובעמוד טלפון סמוך ללוד ,אוקטובר 1938
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-18932

הודעה למנויים על פתיחת מרכזיה אוטומטית בחיפה ב־ 17ביולי 1942
באדיבות ארכיון המדינה
(מ־)687/1

isa-Mandatoryorganizations-MandateFishery-000nph6
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טבלת עלויות שיחות בין־עירוניות (מא״י)1935 ,
עלות השיחה הבין־עירונית נקבעה לפי מקור השיחה ,יעדה ומשך השיחה
מקור :מדריך הדואר1935 ,
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טבלת עלויות שיחות בין־עירוניות (מא״י) ,מ־ 1באוגוסט 1946
עלות השיחה הבין־עירונית נקבעה לפי מקור ויעד השיחה ,משך השיחה ושעת השיחה
(בשעות עומס היה מחיר גבוה יותר לשיחה בין־עירונית).
מחירי השיחות גבוהים מאוד בהשוואה למחירון 1935
באדיבות ארכיון המדינה isa-Mandatoryorganizations-MandateFishery-000nph6
(מ־)687/1
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שירות הטלפון חיוני לצרכי הקהילה.
שירות הטלפון בפלשתינה זקוק לכמויות
ציוד רבות .יותר מ־ 13,000איש ממתינים
לטלפונים.
הוזמנו אלפי טלפונים ,מאות קילומטרים
של תילים וכבלים ,עשרות אלפי מבדדים,
מאות עמודי טלפון ,כמויות גדולות של
ציוד כדי להרחיב את המרכזיות הקיימות.
אנו גם פותחים מרכזיות חדשות .העלות
נמדדת במיליוני לירות.
תכניות מחלקת הדואר והמברקה הן גשר
לעתיד פלשתינה ,כאשר כל הממתינים
ייענו וטלפון חדש יהיה זמין עם הביקוש.

נתגבר על תור הממתינים לקו טלפון ,אוגוסט 1946
באדיבות ארכיון המדינה
(מ־)687/1

isa-Mandatoryorganizations-MandateFishery-000nph6

התפתחות התקשורת בארץ ישראל בעין המצלמה | 229

הנחת צינור המים לירושלים1946 ,
טור קווי טלפון עילי הוקם במקביל לצינור המים
צלם :ורנר בראון .באדיבות ארכיון הצילומים של קק״ל D118-014

קרון ההפעלה של “הרכבת הכחולה״ ( :)Blue Trainקרונות ניידים לתקשורת רדיו
בין־לאומית שהופעלו בידי חברת  ,Cable & Wirelessירושלים ,מרץ 1946
הקרונות ,שהיו מסוגלים להעביר  40,000מלים ביממה ,הועברו מאיטליה לירושלים
בשלהי שנת  ,1945לשם תגבור יכולת התעבורה הבין־לאומית
באדיבות Telegraph Museum, Media iD 15433035, © The Porthcurno Collections Trust 2018
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דין וחשבון על ניסיון שוד מנהל הדואר בתל אביב בידי שני אנשים מזויינים ,ספטמבר 1945
מנהל הדואר והכסף ניצלו .השוטר הבריטי שאיבטח את מנהל הדואר נפצע מיריות ומת מפצעיו
ארכיון המדינה isa-Mandatoryorganizations-MandateCommunications-00070pa
(מ־)358/55
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איום לפני פיצוץ סניף הדואר המרכזי ברחוב אלנבי בתל אביב ,נובמבר  .1946בית הדואר היה
ברחוב אלנבי  ,132פינת רחוב יהודה הלוי .מכתב האיום הגיע למנהל הדואר שעתיים אחרי המועד
הנקוב בו .המשטרה ערכה חיפוש יסודי בבית הדואר ,ופעילותו נמשכה כסדרה
ארכיון המדינה ( isa-Mandatoryorganizations-MandatePost-000av84מ־)4159/16
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עברית במברקה

מצאנו אפשרות להנהיג בתור ניסיון סידורים ידועים להעברת טלגרמות באותיות עבריות
מכתבו של הנציב העליון ,סר ארתור ווקופ ,לישראל עמיקם ,דצמבר “ .1934הסידור הידוע״ היה
“פונוגרמה״ – הקראת המברק בטלפון בידי הפקיד השולח ,ורישומו ידנית בידי הפקיד המקבל
באדיבות ארכיון בית ז׳בוטינסקי ,אוסף ישראל עמיקם פ 16/2-173
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המברק הראשון באותיות עבריות 1 ,בינואר 1945
המברק נשלח מעפולה לתל אביב .מחיר המשלוח היה  100מא״י
באדיבות ארכיון בית ז׳בוטינסקי ,אוסף ישראל עמיקם פ 16/2-173
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אחד המברקים העבריים הראשונים ,שהודפס בטלפרינטר 26 ,במרץ 1945
הטלפרינטר בתחנה הקולטת הדפיס בעברית על סרט נייר דביק ,שהודבק על טופס מברק
באדיבות ארכיון בית ז׳בוטינסקי ,אוסף ישראל עמיקם פ 16/2-173

בית הדואר המרכזי החדש ,ירושלים

בית הדואר המרכזי החדש ,ירושלים ,יוני 1938
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-03936
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בית הדואר המרכזי החדש בעת בנייתו ,ירושלים1938 ,
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-03297

אולם קבלת הקהל ,בית הדואר המרכזי החדש ,ירושלים ,יוני 1938
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-03945

 | 236התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי :דואר ,מברקה ,טלפון ורדיו

עמדת הבחן ,המרכזיה האוטומטית ,בית הדואר המרכזי החדש ,ירושלים1938 ,
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-03953

המרכזיה האוטומטית ,בית הדואר המרכזי החדש ,ירושלים1938 ,
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-03954
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חנוכת המרכזיה האוטומטית ,בית הדואר המרכזי החדש ,ירושלים 17 ,ביוני 1938
המהנדס הראשי  W.K. Brasherמסביר לנציב העליון סֶר הרולד מקמייקל
כיצד פועלת המרכזת האוטומטית .אוסף אריק ואדית מטסון.
באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-18505

הרכזת הבין־עירונית החדשה ,בית הדואר המרכזי החדש ,ירושלים1938 ,
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-03950

 | 238התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי :דואר ,מברקה ,טלפון ורדיו

מרכז המיון ,בית הדואר המרכזי החדש ,ירושלים1938 ,
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-03948

הנציב העליון סֶר הרולד מקמייקל מחייג את שיחת הטלפון הראשונה במרכזיה
האוטומטית בטקס חנוכת בית הדואר המרכזי החדש ,ירושלים 17 ,ביוני 1938
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-03963
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קהל מקבל שירות בבית הדואר המרכזי החדש ,ירושלים ,יוני 1938
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-22398

שידורי רדיו לציבור

מודעה לציבור  -שידור הרדיו הניסיוני הראשון בתל אביב ,מרץ 1929
מנחם מנדל אברמוביץ הקים בשנת  1932את תחנת הרדיו הניסיונית ביריד המזרח
מקור :אוסף המחבר

 | 240התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי :דואר ,מברקה ,טלפון ורדיו

תחנת השידור ברמאללה1936 ,
מבנה התחנה במרכז ,ומצדדיו שני תרנים ,כל אחד בגובה  100מ׳
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-03332

תחנת השידור ברמאללה  -תצלום אוויר1936 ,
מבנה התחנה במרכז ,ומצדדיו שני תרנים ,כל אחד בגובה  225מ׳
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-22290
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הקמת תורן אנטנה בתחנת השידור ברמאללה1936 ,
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-16675

 | 242התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי :דואר ,מברקה ,טלפון ורדיו

הקמת תורן אנטנה בתחנת השידור ברמאללה1936 ,
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-16674
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תורן אנטנה בתחנת השידור ברמאללה ,מבט מקרוב1936 ,
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-03334

 | 244התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי :דואר ,מברקה ,טלפון ורדיו

משדר רדיו  20קילו־ווט ברמאללה( 1936 ,המשדר הראשון שהותקן בתחנה)
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-03335

חנוכת תחנת השידור ברמאללה 30 ,במרץ 1936
המהנדס משה רובין מפעיל את המשדר ברמאללה
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-16776
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טקס חנוכת תחנת השידור ברמאללה 30 ,במרץ 1936
מנהל שירותי הדואר והמברקה (,)Poatmaster General
קולונל וויליאם הדסון ,מציג את הוד מעלתו הנציב העליון
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-16764

טקס חנוכת תחנת השידור ברמאללה 30 ,במרץ 1936
הנציב העליון סֶר ארתור ווקופ נואם את שידור הבכורה
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-16766

 | 246התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי :דואר ,מברקה ,טלפון ורדיו

בית השידור (  )PBs Houseבדרך המלכה מליסנדה בירושלים1939 ,
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-22299
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רישיון להחזקת מקלט רדיו1934 ,
אלבום ברוך אוסטרובסקי ,באדיבות ארכיון יד בן־צבי 8700.0068.036

יהודי מקשיב לרדיו1936 ,
מכשיר הרדיו של אז היה פריט ריהוט גדול וחשוב ,שיוחד לו שולחן משלו
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-03285

 | 248התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי :דואר ,מברקה ,טלפון ורדיו

שרה לבית שרגא ושלמה ליפץ בסלון ביתם ליד מקלט רדיו ,תל אביב ,יוני 1938
מעיזבונו של גוסטב רובינשטין ,באדיבות בנו אדם רובינשטין ,ארכיון יד בן־צבי 5000.0478.252

עמדת הפיקוח והאולפן (מאחור) ,אולפני הרדיו ,ירושלים1936 ,
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-03328
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שידור תסכית באולפני הרדיו ,ירושלים1936 ,
התסכית בשידור חי ,ומיקרופון אחד משמש את כל הקבוצה
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-03330

הפסנתר באולפני הרדיו ,ירושלים1936 ,
על הקלידים :מר סולומון
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-03325

 | 250התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי :דואר ,מברקה ,טלפון ורדיו

משדר רדיו  20קילו־ווט ברמאללה( 1946 ,המשדר השני שהותקן בתחנה)
צלם משה (מיקו) שוורץ ,מעבדת ביתמונה ,באדיבות ספריית יונס וסוראיה נזריאן,
אוניברסיטת חיפה 626527
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מכשיר קטן ועדין המכיל שכלולים טכניים מרובים ונפלאים...
פרסומת למקלט רדיו “פיליפס 336״
דאר היום 12 ,בדצמבר 1934

 | 252התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי :דואר ,מברקה ,טלפון ורדיו

כל הגלים  -עין חשמלית – מנורות זכוכית  -שיא השכלול
פרסומת למקלט רדיו “פילקו״
דבר 17 ,בנובמבר 1935
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פרסומת למקלטי רדיו מייצור מקומי  -גלהד
 The Palestine Post, 2בינואר 1939

חיים חדשים וצליל נקי וטבעי – פרסומת לשפופרות רדיו
במקלטי רדיו עם שפופרות ריק היה אורך החיים של השפופרות מאות שעות פעולה .במקלט
רדיו היו בדרך כלל כחמש עד שבע שפופרות ,ונדרש להחליף שפופרת לעיתים קרובות
דבר 28 ,באפריל 1939

 | 254התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי :דואר ,מברקה ,טלפון ורדיו

תקשורת במשטרת המנדט

תחנת הקשר של משטרת המנדט ,ירושלים – מגרש הרוסים ,שנות הארבעים
שני טלפרינטרים קריד מצדי שולחן העבודה המרכזי .מאחורי המפעיל:
כונן עם ממסרים טלגרפיים .מימין :ציוד רדיו
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-DiG-matpc-04271
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עובדים ויחסי עבודה בתקופת המנדט הבריטי

מנהלי דואר ודוורים (במדים)1919 ,
אוסף יצחק ורות אשכנזי ,באדיבות יד בן צבי YBZ.0025.006

עובדי הדואר בירושלים ,צילום קבוצתי1920 ,
במרכז :סמל בריטי ,מאנשי הדואר מטעם הממשל הצבאי
אלבום מזל ליננברג־נבון ,באדיבות ארכיון יד בן־צבי YBZ.0068.080

 | 256התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי :דואר ,מברקה ,טלפון ורדיו

עובדי דואר־הנדסה ,יפו ,תחילת שנות העשרים :בריטים ,ערבים ויהודים
אלבום מנחם רוגלסקי ,באדיבות ארכיון יד בן־צבי 5000.0289.002
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הסתדרות פועלי הרכבת הדאר והטלגרף .התכתבות עם הנציב העליון בעניין זכויות העובדים
פרסום בעיתון העובדים “הקטר״ ,י״ד באייר תרפ״ד –  18במאי  ,1924עמ׳ 15-14
באדיבות ארכיון המדינה ( isa-Privatecollections-ilanPolkow-000x31cפ)4200/44-

 | 258התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי :דואר ,מברקה ,טלפון ורדיו

המנהל ועובדי סניף הדואר הראשי ,ירושלים1930 ,
אלבום מזל ליננברג־נבון ,ארכיון יד בן־צבי YBZ.0068.049

אנשי מחלקת הדואר והמברקה על גג הדואר המרכזי החדש ,ירושלים
אירוע פרידה מהמהנדס הראשי בראשר ,יוני 1939
אוסף אריק ואדית מטסון .באדיבות ספרית הקונגרס ארה״ב lC-M34- 8708
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המעבר משלטון המנדט למדינת ישראל

נפלאות הטלפוניסטים העבריים בתל אביב“ :מזל שבוטלה תלותנו ביפו..״
ידיעות אחרונות 7 ,במרץ 1948

 | 260התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי :דואר ,מברקה ,טלפון ורדיו

חוזר ממשלת המנדט על הפסקת שירותי הדואר המנדטורי ,עמ׳ 1
מקורProud, Postal History, p. 23 :
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חוזר ממשלת המנדט על הפסקת שירותי הדואר המנדטורי ,עמ׳ 2
מקורProud, Postal History, p. 25 :

 | 262התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי :דואר ,מברקה ,טלפון ורדיו

חוזר מס׳  48של איגוד הדואר העולמי ( )UPUמיום  5במרץ  ,1948המודיע על הפסקת שירות
הדואר אל פלשתינה וממנה ב־ 5באפריל 1948
source: Zvi aloni, The Postal History of the Transition Period in Israel, 1948, israel
Philatelic society, Tel aviv 2015, (hereafter: aloni, Postal Transition), p. 491.

הודעת משרד הדואר הבריטי למינהלי דואר בעולם על הפסקת שירות הטלפון והמברקה
לפלשתינה 6 ,מאי  .1948באדיבות British Telecom archives PosT 33/3890
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קורסים להכשרת עובדים במחלקת הנדסת הטלגרף והטלפון
מקור :דבר השבוע 2 ,באפריל 1948

 | 264התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי :דואר ,מברקה ,טלפון ורדיו

פניה לציבור מטעם מחלקת הדואר הטלגרף והטלפון ,בחתימת מאיר גרבובסקי,
חבר מועצת העם 25 ,באפריל 1948
source: aloni, Postal Transition, p. 496
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נספח לפניה לציבור מטעם מחלקת הדואר הטלגרף והטלפון 25 ,באפריל 1948
source: aloni, Postal Transition, p. 499

 | 266התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי :דואר ,מברקה ,טלפון ורדיו

פנית מאיר גרבובסקי ,חבר מועצת העם ,לעובדי הדואר ,הטלגרף והטלפון 27 ,באפריל 1948
source: aloni, Postal Transition, p. 501
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הצפה 2 ,במאי 1948

 | 268התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי :דואר ,מברקה ,טלפון ורדיו

שירותי הדואר ייפסקו ב־ 5במאי
המשקיף 14 ,באפריל 1948
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דבר 16 ,במרץ 1948

דבר 4 ,במאי 1948

דבר 6 ,במאי 1948
ידיעות בענייני דואר בעיתונות הארץ־ישראלית

 | 270התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי :דואר ,מברקה ,טלפון ורדיו

מתי יהיה שירות דואר אוויר לחו״ל?
ידיעות אחרונות 4 ,במאי 1948

צו מנהלת העם והודעת שירותי הדואר והטלגרף
מקור :גליון מנהלת העם ,צוים והודעות ,תל אביב ,א׳ אייר תש״ח 10 ,במאי  ,1948עמ׳ 5
ארכיון המדינה ( isa-Privatecollections-ZviPinkas-000tshmפ)3074/6-
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מנהלת העם מודיעה :הפעלת שירות הדואר בירושלים מיום א׳  10במאי 1948
מקור :ארכיון המדינה ( isa-no-no-0007e8cג)116/4-

עם הקמת המדינה :מעבר מבולי הקרן
1
הקיימת לישראל לבולי דואר עברי
דבר 14 ,במאי 1948


״מנהלת העם״ הוקמה ב־ 12באפריל  1948בהחלטת הועד הפועל הציוני ,וניהלה את היישוב
היהודי בארץ ישראל עד הקמת המדינה.
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קהל עומד בתור לפני בית הדואר העברי הראשון בירושלים 9 ,במאי 1948
צלם :אברהם מלבסקי ,באדיבות אוסף הצילומים של קק״ל D1329-005

קהל מצטופף מול דלפק בית הדואר העברי בירושלים 9 ,במאי 1948
צלם :אברהם מלבסקי ,באדיבות אוסף הצילומים של קק״ל D1329-004
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בול קרן קיימת עם חותמת הדואר בתל אביב ,מאי 1948
בבולים אלה השתמשו במחצית הראשונה של חודש מאי ,1948
מהפסקת השימוש בבולים של ממשלת פלשתינה א״י ועד להדפסת בולי “דואר עברי״,
הבולים הראשונים של מדינת ישראל .באדיבות ויקיפדיה.

הבקר 11 ,במאי 1948
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בולי דואר עברי1948 ,
באדיבות ויקיפדיה

הצעה לבולי מדינת ישראל
אחת ההצעות (שלא נבחרה) שהוצגו לשירות הבולאי במאי 1948
באדיבות דפוס פדרבוש ,תל אביב
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העברת בולי דואר עברי למושבות הדרום (ראשון לציון ,נס ציונה ,רחובות ,גדרה) ,מאי 1948
רכב “מוריס״ אדום עם סמל הדואר והמברקה המנדטורית ש״הוחרם״ ממגרש הרכב של הדואר.
שני פקידי דואר מאובטחים בידי אנשי הפלוגה המיוחדת של חי״ש תל אביב ,פרץ שקד (מַנדלר)
(מימין) ומנחם הטאווז (משמאל) .אוסף פרץ שקד (מַנדלר) .באדיבות ניר מן

שידור הבכורה של “קול ישראל״
דבר 16 ,במאי 1948
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דבר 20 ,במאי 1948
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הודעת גיוס לעובדי הדואר ,יוני 1948
באדיבות ארכיון המדינה  isa-no-no-0007e84ג115/35-
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הדרכת קוונים בהקמת רשת עילית1939 ,
צלם :זולטן קלוגר .באדיבות אוסף הצילומים של קק״ל D328-043
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עמדת תקשורת ת״ג בין־לאומית במחלקת הטלגרף והטלפון בתל־אביב ,אוגוסט 1948
באדיבות לשכת הפרסום הממשלתית ,אוסף התצלומים הלאומי D395-038
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עמדת תקשורת ת״ג בין־לאומית במחלקת הטלגרף והטלפון בתל־אביב ,יוני 1951
באדיבות לשכת הפרסום הממשלתית ,אוסף התצלומים הלאומי D395-036
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העברת מברקים בטלפרינטר ,מחלקת הטלגרף והטלפון ,תל אביב ,אוקטובר 1948
באדיבות לשכת הפרסום הממשלתית ,אוסף התצלומים הלאומי D395-041

רכזת טלפון בין־עירונית ,תל אביב ,אוקטובר 1948
באדיבות לשכת הפרסום הממשלתית ,אוסף התצלומים הלאומי D395-040
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אוגוסט  :1948הוסכם עם שירות הקשר כי נחלק את כח האדם העומד לרשותנו 75-70%
לעבודות צבאיות ,והיתר לעבודות ממשלתיות ועבודות אזרחיות דחופות
באדיבות ארכיון המדינה ( isa-moc-DirectorGeneral-0005r8iגל)93/19-
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מיון דואר בתל־אביב ,אוקטובר 1948
באדיבות לשכת הפרסום הממשלתית ,אוסף התצלומים הלאומי D395-044

סרן (לימים אל״ם) אליעזר (מונטי) הררי מדריך רשת עילית בבסיס ההדרכה
של חיל הקשר (בה״ד  ,)7פברואר 1952
עד שנת  1953הפעיל צה״ל מערכת קשר קווי מבצעית עצמאית.
באדיבות הארכיון הציוני המרכזי PHKH\1287434

נספחים

נספח א :מידע כמותי על התפתחות שירותי התקשורת בתקופת המנדט



לוח  :1דברי דואר ומברקים – Posts and Telegrams



מברקים

צרורות

דברי דפוס

גלויות

מכתבים

Telegrams

Small
Packets

Printed
Matter

Postcards

Letters

40,950

212,000

1920

49,063

530,000

1921

259,800

3,120,600

747,300

5,529,700

1922

241,000

3,030,100

660,500

4,917,000

1923

252,300

3,258,000

713,000

6,655,000

1924

307,165

3,620,000

661,600

9,909,900

1925

296,530

4,410,574

737,760

11,496,900

1926

275,165

4,607,608

980,158

11,996,470

1927

248,717

5,284,812

931,812

11,564,261

1928

336,902

5,750,000

942,259

11,625,742

1929

264,378

6,194,900

932,080

11,763,770

1930

256,350

5,839,902

819,559

10,787,750

1931

252,600

6,446,700

918,700

12,389,400

1932

307,000

9,604,000

1,376,400

17,716,800

1933

399,000

9,604,400

2,081,300

21,484,100

1934

508,332

18,552,877

2,874,014

28,960,959

1935

482,886

20,786,808

3,309,904

33,736,968

1936

406,992

21,372,100

3,300,900

33,068,000

1937

401,326

19,900,800

3,803,500

33,723,500

1938

462,128

8,206,423

2,578,186

24,258,622

1939

680,761

6,229,022

2,151,526

14,049,703

1940

דו״ח  ,1921דו״ח  ,1922דו״ח  ,1923דו״ח  ,1924דו״ח  ,1925דו״ח  ,1926דו״ח  ,1927דו״ח ,1929
דו״ח  ,1930דו״ח  ,1931דו״ח  ,1932דו״ח  ,1933דו״ח  ,1934דו״ח  ,1935דו״ח  ,1936דו״ח ,1938
דו״ח  ,1944דו״ח  ,1945דו״ח  ,1946דו״ח ( 1947הכולל מידע מקיף על התקופה  1932עד .)1947
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מברקים

צרורות

דברי דפוס

גלויות

מכתבים

Telegrams

Small
Packets

Printed
Matter

Postcards

Letters

817,594

5,635,914

1,381,614

13,902,042

1941

1,023,566

5,618,312

1,329,016

16,452,337

1942

924,159

5,562,500

1,355,800

15,788,100

1943

963,760

13,647,900

1,772,500

29,906,000

1944

1,120,300

22,423,500

2,035,400

40,596,800

1945

1,190,100

211,900

32,953,800

2,851,600

48,089,300

1946

1,373,200

261,300

24,511,700

2,386,300

55,297,600

1947
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לוח  :2חבילות – Parcels
גוביינא – Cash on Delivery
פנים
ארצי,
נשלח

Inland
Posted

בין־לאומי,
נשלחו

בין־לאומי,
חולקו

Foreign
Dispatched

Foreign
Received

בין־לאומי – Foreign
נשלחו

חולקו

פנים־ארצי

נשלחו

חולקו

Inland

Posted

Delivered

2,338

6,210

1920

2,750

10,350

1921

136,000

1922

117,200

1923

127,500

1924

162,761

1925

158,755

1926

146,461
173,859

1927
1928

1,387

37,000

100,900

35,000

1,451

32,028

86,455

33,517

1929

15

1,424

33,990

93,197

36,800

1930

40

1,430

36,026

77,780

31,772

1931

167

24

2,000

28,500

72,600

32,200

1932

329

44

2,500

27,300

86,800

39,900

1933

490

29

2,800

31,200

112,100

44,000

1934

748

27

2,903

30,556

127,742

46,648

1935

1,574

38

2,520

39,457

116,193

63,096

1936

1,391

52

2,540

29,858

121,145

42,300

1937

1,012

59

2,340

29,048

105,375

38,600

1938

899

67

2,523

27,216

124,749

28,300

1939

1,502

50

2,195

18,597

71,576

50,200

1940

1,528

134

3,072

16,980

34,131

139,802

1941

1,667

37

3,904

25,220

78,211

143,026

1942

2,517

28

940

28,100

24,100

84,000

1943

4,010

77

780

41,000

40,300

119,000

1944

4,124

35

1,198

51,200

107,800

129,500

1945

2,900

5

4,000

79,500

247,200

85,000

1946

4,550

5

4,580

129,800

238,500

95,900

1947
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לוח  :3טלפוניה – Telephony

שיחות טלפון
ברדיו Radio

שיחות טלפון
בין־לאומיות

שיחות טלפון
בין־עירוניות

שיחות טלפון
מקומיות

Telephone
Calls

International
Trunk Calls

Telephone
Trunk Calls

Telephone
Local Calls

4,000
43,235
361,000
366,700
468,600
532,827
562,600
493,410
551,238
564,630
734,822
685,475
819,000
969,700
1,153,819
1,497,256
1,870,490
1,917,332
2,183,969
2,352,299
2,970,311
3,274,671
3,581,843
4,090,000
4,292,050
4,461,500
4,568,500
5,083,900

5,920,000
7,400,000
10,000,000
10,500,000
10,550,000
10,667,000
11,477,910
13,199,600
14,500,000
17,500,000
24,760,500
27,795,200
28,735,257
30,992,423
36,673,196
36,689,558
35,675,625
35,167,527
32,877,325
33,759,419
41,380,600
42,062,880
46,212,100
48,000,000
54,000,000

55,507
73,750
61,438

2,650
7,900

47,000
75,467
107,300
240,500
281,600

קווי טלפון
Telephone
subscriber
Direct Lines

80
874
1,002
1,131
1,318
1,518
1,771
1,940
2,154
2,496
2,821
2,977
3,300
3,862
4,773
5,829
7,041
8,417
9,241
9,922
10,716
11,712
12,228
12,525
13,533
13,936
15,115
15,888

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
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לוח  :4תשתיות רשת – Network Infrastructure

תקשורת עירונית ,ק״מ זוג

תקשורת בין־עירונית ,ק״מ זוג

)Local Lines, Km (Wires

)Trunk Lines, Km (Wires

201
1,656
2,609
2,882
3,526
5,589
5,611
7,686
8,780
10,433
13,807
14,557
16,881
18,172
25,486
36,430
50,028
70,658
87,237
95,513
104,723
110,144
112,607
120,570
168,041
171,295
171,295
171,295

1,845
11,179
11,022
10,700
10,360
11,664
11,664
12,078
12,397
12,822
13,152
13,229
13,556
13,434
14,216
14,598
16,532
19,104
19,778
21,096
22,426
24,968
35,608
38,613
33,407
33,377
33,382
35,043

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
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לוח  : 5רישיונות למקלטי רדיו – Radio Receivers Licenses
מקלטי רדיו מורשים – Licensed Radio Receivers

200

1930

486

1931

900

1932

2,500

1933

5,900

1934

12,175

1935

20,400

1936

28,500

1937

35,708

1938

42,577

1939

47,804

1940

50,907

1941

53,361

1942

55,769

1943

56,955

1944

58,604

1945

86,667

1946

116,000

1947

293 | נספח א
Money Orders, Inland –  המחאות דואר פנים ארציות:6 לוח
Issued – נופק

Paid – שולם

– כמות

– ערך

– כמות

– ערך

Quantity

Value

Quantity

Value

1922

14,396

163,071

le

1923

13,623

142,392

le

1924

12,886

148,763

le

1925

14,294

175,452

le

1926

13,504

165,250

lP

1927

13,249

171,147

lP

1928

13,599

170,032

lP

1929

13,624

171,847

lP

1930

13,486

165,950

lP

1931

12,259

138,848

lP

1932

11,236

120,300

lP

1933

11,390

122,756

lP

1934

10,835

109,702

lP

1935

12,691

126,774

lP

1936

17,803

169,288

lP

1937

15,204

133,502

lP

1938

14,529

125,752

lP

1939

14,279

131,382

lP

1940

19,639

156,962

lP

1941

64,906

371,771

lP

1942

106,961

706,784

lP

1943

154,680

1,100,765

148,310

1,087,665

lP

1944

151,600

1,213,305

161,435

1,330,005

lP

1945

193,400

1,831,000

188,700

1,874,000

lP

1946

180,582

2,464,710

176,001

2,374,603

lP

1947

95,839

969,917

92,509

915,257

lP
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Postal Orders, Palestine -  המחאות דואר פלשתינאיות:7 לוח
Issued – נופק

1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

Paid – שולם

– כמות

– ערך

– כמות

– ערך

Quantity

Value

Quantity

Value

11,233
45,379
68,998
89,216
94,710
99,944
92,627
90,946
96,558
95,364
107,774
110,557
136,209
164,770
163,112
163,853
157,449
180,362
211,579
261,198
301,770
370,107
473,600
540,438
441,201

8,860
37,167
57,028
75,335
77,970
80,239
73,724
71,207
72,330
72,550
77,152
83,951
106,472
129,179
125,626
120,953
112,285
130,644
162,184
221,936
238,155
318,055
413,800
473,804
387,042

le

45,011
68,537
88,861
94,183
99,738
92,293
90,882
96,272
95,251
102,177
110,355
135,077
163,748
163,201
162,842

36,872
56,711
75,075
77,607
80,373
73,486
71,334
72,200
71,783
76,794
84,872
105,756
128,615
125,902
120,720

le
le
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP

296,990
368,810
473,000
533,221
448,073

235,810
318,785
413,800
469,900
393,072

lP
lP
lP
lP
lP
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Postal Orders, Egyptian –  המחאות דואר מצריות:8 לוח
Paid – שולם

1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

Quantity – כמות

Value – ערך

2,036
3,419
4,120
4,699
4,997
5,255
5,471
5,734
5,519
6,045
6,189
6,008
6,905
6,937
7,433
6,728
5,823
8,868
11,288
9,140
9,100
8,400
7,219
4,029

3,419
3,015
3,754
4,278
4,559
4,748
4,935
5,088
4,895
5,333
5,498
5,343
6,271
6,199
6,613
4,954
5,237
8,243
10,589
8,820
8,105
7,500
6,610
3,516

le
le
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
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לוח  :9המחאות דואר עבר הירדן – Postal Orders, Trans Jordan
שולם – Paid
כמות – Quantity

כמות – Quantity

lP

3,039

3,708

1935

lP

4,331

5,229

1936

lP

4,367

5,349

1937

lP

5,158

6,581

1938

lP

6,195

7,806

1939

lP

6,208

7,750

1940

lP

7,091

8,319

1941

lP

7,184

8,594

1942

lP

7,520

8,850

1943

lP

5,630

6,770

1944

lP

5,100

8,200

1945

lP

11,218

15,979

1946

lP

9,478

11,993

1947
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Postal Orders, British (Imperial) –  המחאות דואר בריטיות:10 לוח
Issued – נופק

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

Paid – שולם

– כמות

– ערך

– כמות

– ערך

Quantity

Value

Quantity

Value

2,596
2,749
34,870
33,351
22,311
20,171
17,854
16,602
14,470
14,889
20,657
23,296
22,518
23,290
25,463
30,498
38,386
49,185
58,634
71,873
33,271
14,798
17,178
36,650
59,185
92,500
107,673
126,026

32,435
27,209
24,249
16,510
14,698
12,621
11,858
9,903
9,615
13,114
14,370
14,493
14,927
16,109
19,045
24,273
31,612
37,668
4,650
23,806
11,803
14,695
33,050
54,485
84,700
95,502
112,497

572
486
5,265
4,799
2,907
3,258
3,359
3,850
4,181
5,509
7,038
6,338
6,263
6,408
6,858
8,564
12,536
14,600
17,560
23,413
60,615
69,532
85,913
127,155
288,060
633,400
386,724
111,995

5,528
4,026
3,431
2,015
2,063
2,154
2,554
2,798
3,760
4,722
3,985
3,791
3,642
3,961
4,961
6,953
8,519
10,664
13,616
24,778
41,919
63,672
111,040
273,270
611,000
356,656
98,427

le
le
le
le
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
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Money Orders, Foreign –  המחאות דואר זרות:11 לוח
Issued – נופק

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

Paid – שולם

– כמות

– ערך

– כמות

– ערך

Quantity

Value

Quantity

Value

7,731
14,197
6,511
6,856
3,949
2,789
2,018
1,750
1,257
1,454
2,497
3,317
2,046
2,595
3,602
4,768
5,127
4,978
4,355
6,345
9,625
6,825
8,178
12,765
14,715
13,400
17,640
28,156

162,050
40,477
46,862
32,711
27,534
22,274
14,376
9,299
8,885
16,034
16,034
11,717
13,106
14,942
21,959
23,669
19,567
19,202
31,524
39,692
44,173
59,234
120,295
170,845
163,100
191,120
210,617

9,502
13,201
7,606
9,107
10,398
11,826
13,540
17,973
18,707
19,353
19,337
20,359
19,126
26,133
33,943
56,657
95,065
92,758
98,610
50,375
32,120
16,131
12,698
16,015
20,040
27,800
28,788
29,380

161,808
32,535
38,064
43,024
46,451
50,975
64,009
63,096
64,349
61,492
64,485
61,050
127,157
109,096
103,979
138,300
133,450
134,765
107,641
89,275
51,230
58,366
78,290
105,930
156,200
187,858
180,820

le
le
le
le
le
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
lP
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LP
Revenue

1933

1934

1930

1932

1929

1931

1928

156,278
1,205
997
13,688
27,970
119,359
4,019
3,964
2,936

1927

118,877
1,331
911
11,185
25,901
101,192
3,088
2,700

3,096
333,512

1926

91,868
950
853
7,960
24,070
85,477
2,653
2,446

4,157
269,342

170,825
35,257

1925

87,143
1,057
866
7,768
23,671
81,290
2,507
2,839

3,678
219,955

153,138
12,421

206,082

1924

2,982
210,123

145,949
8245

165,559

1923

145

3,054
219,783

142,416
6,108

154,194

1922

101

6,206
202,694

140,184
6,646

148,524

86,422
1,097
830
7,798
29,126
68,532
2,538

4,806
186,569

137,318
2,740

146,830

84,391
1,107
891
7,374
24,390
61,044
2,465

2,475
167,744

126,313
2,654

140,058

77,956
1,116
883
6,591
27,255
49,017
2,451

1,315
154,724

123,558
3,434

128,967

76,378
1,003
846
7,360
26,158
39,308
2,356

4,130
148,922

97,748
3,698

126,992

69,237
983
692
7,069
28,703
36,015
2,093

2,032
123,437

81,041
8,421

101,446

52,881
932
485
5,223
28,447
31,701
1,736

1,772
111,858

77,410
6,465

4,951
94,413

48,458
1,030
256
4,953
27,768
25,052
2,569

2,120
110,121

88,936
9,454

2,508
86,383

51,196
1,053
162
6,453
32,640
15,063
1,434

101,263
7,067

98,390

90,708
1,108
833
8,816
25,506
85,161
2,561
2,036

108,330

1934-1922 , לפי שנים וסעיפי הוצאות, הכנסות והוצאות של מחלקת הדואר והמברקה:12 לוח
Sale of Stamps
Commission on Money Orders
Postal Order poundage
Foreign parcel post
Telegrams
Telephones
Rent of Letter Boxes
Maintenance of Lines in Sinai
Broadcast License Fees
Sale of Publications
Reimbursement Advances Transport
Reimbursement work services
Reimbursement wireless plant maintenance
Reimbursement Post Office Savings Bank
Sale of Departmental Unallocated Stores
Sale of stores
Surcharges on Correspondence
Wireless Receiving Licenses
Postal Services Government Departments
Engineering Services Broadcasting
Reimbursement Communal Receivers
Miscellaneous / Sundries
Total Revenues
Expenditure
All Services Except conveyance of mail outside
Palestine
Conveyance of mail outside Palestine
Broadcasting - maintenance of rural services
60% of under broadcasting expenditure
Special expenditure on new cable etc.
Total
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1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

373,518
8,222
3,922
6,933
114,037
712,927
6,388
4,283
57,362

1944

489,566
10,220
5,536
17,204
104,917
727,802
7,314
4,464
59,398

1945

628,866
10,110
5,704
40,716
189,286
703,180
8,587
6,093
21,498

1946

648,394
6,963
4,401
41,816
212,773
952,960
9,105
7,309

1947

9,768
692
4,793
794
1,680
545
9,445

249,732
7,542
2,866
7,059
119,769
489,165
5,387
4,402
52,124

5,288
872
2,853
145
1,381
598

190,012
5,185
2,538
15,499
109,108
393,108
4,725
3,646
41,315

4,070
800
1,899
536
2,089
459

148,781
3,050
1,883
5,338
80,325
344,906
4,156
3,765
39,298

24,236
855

5,601
869
1,601
1,084
2,127
430

204,415
1,667
1,607
11,815
82,946
309,806
4,363
2,694
34,575

15,914
718

1,671
515

51,099
21,895
2,741
7,811
1,708,723

210,192
1,438
1,540
18,381
49,275
269,279
4,750
3,201
29,231
67

15,688

3,570
579

9,346
1,445,620

199,525
1,317
1,237
16,332
26,196
146,099
4,754
2,986
6,158

500

1,205
836

12,056
1,311,360

221,320
1,566
1,520
17,436
28,495
229,107
4,663
3,718
17,846
11
178
274

2,863
953

15,888
981,211

217,504
1,496
1,527
20,055
32,154
205,461
5,024
2,841
14,291
29

1,149
1,605

11,871
797,788

51,655
7,530
10,729
1,981,352
7,674
656,905

1,431,580
51,942

4,839
663,043

1,109,883
40,077

1,483,522

4,036
594,418

808,184
30,708

1,149,960

6,702
532,562

838,892

7,204
507,586

565,848
27,717
1,727
46,880

3,478
450,456

642,172

4,569
409,173

619,110

490,024
29,323

519,347

382,936
25,194

408,130

359,984
28,954

388,938

349,309
43,965

393,274

402,790
54,614

457,404

340,973
53,963

394,936

300,499
42,081

342,580

232,230
56,060

288,290

548,962
38,314
750
31,084

217,999
1,674
1,507
14,578
27,466
165,141
5,015
3,098
10,473
27

1947-1935 , לפי שנים וסעיפי הוצאות, הכנסות והוצאות של מחלקת הדואר והמברקה:) (המשך12 לוח
LP
Revenue
Sale of Stamps
Commission on Money Orders
Postal Order poundage
Foreign parcel post
Telegrams
Telephones
Rent of Letter Boxes
Maintenance of Lines in Sinai
Broadcast License Fees
Sale of Publications
Reimbursement Advances Transport
Reimbursement work services
Reimbursement wireless plant maintenance
Reimbursement Post Office Savings Bank
Sale of Departmental Unallocated Stores
Sale of stores
Surcharges on Correspondence
Wireless Receiving Licenses
Postal Services Government Departments
Engineering Services Broadcasting
Reimbursement Communal Receivers
Miscellaneous / Sundries
Total Revenues
Expenditure
All Services Except conveyance of mail
outside Palestine
Conveyance of mail outside Palestine
Broadcasting - maintenance of rural services
60% of expenditure under broadcasting
Special expenditure on new cable etc.
Total
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נספח ב :רשימות בתי דואר
רשימת בתי הדואר העות׳מאני ומועד הפעלתם בידי הממשל הצבאי הבריטי:
משרד דואר
אל בירה
באר שבע
ביסאן (בית שאן)
בית ג׳אלה
בית לחם
ג׳נין
זמרין (זכרון יעקב)
חאן יונס
חברון
חיפה
חיפה – רכבת
חיפה – מושבה גרמנית
טבריה
טול כרם
יפו
יפו – מנשיה
יפו – שוק
ירושלים – שער יפו
ירושלים – תחנת הרכבת
ירושלים – מאה שערים
ירושלים – הרובע היהודי
ירושלים – שוק הבשמים
ירושלים – מחנה יהודה
יריחו
לוד
מיג׳דל (אשקלון)
נבי מוסא
נצרת
עוג׳ה אל חפיר (ניצנה)

מועד פתיחה
1910
1906
1906
1910
1870
1904
1914
1910
1870
1865
1871
1914
1870
1906
1865
1910
1871
1867
1901
1903
1896
1910
1909
1900
1911
1899
1902
1875
1910

מועד הפעלה בידי
הממשל הצבאי הבריטי
1917
אוקטובר 1917
ספטמבר 1917
דצמבר 1917
דצמבר 1917
ספטמבר 1918
ספטמבר 1918
מרץ 1917
דצמבר 1917
ספטמבר 1917
ספטמבר 1918
ספטמבר 1918
ספטמבר 1918
ספטמבר 1918
נובמבר 1917
נובמבר 1917
נובמבר 1917
דצמבר 1917
דצמבר 1917
דצמבר 1917
דצמבר 1917
דצמבר 1917
דצמבר 1917
פברואר 1918
נובמבר 1917
דצמבר 1917
תחילת 1918
ספטמבר 1918
ינואר 1917
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משרד דואר

מועד פתיחה

עזה
עכו
עפולה
פתח תקוה
צפת
ראש פינה
ראשון לציון
רחובות
רמאללה
רמלה
שכם
שפרעם
תל אביב

1865
1866
לא ידוע
1910
1886
1912
1904
1910
1904
1892
1865
לא ידוע
1914

מקורPollack, Turkish Post :

מועד הפעלה בידי
הממשל הצבאי הבריטי
נובמבר 1917
ספטמבר 1918
ספטמבר 1918
דצמבר 1917
ספטמבר 1918
ספטמבר 1918
נובמבר 1917
נובמבר 1917
1918
נובמבר 1917
ספטמבר 1918
ספטמבר 1918
נובמבר 1917
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שנת :1935
בתי דואר
באר שבע
בית ג'אלה
בית לחם
ביסאן (בית שאן)
בנימינה
ג׳נין
הרצליה
זכרון יעקב
חברון
חדרה
חיפה
טבריה
טול כרם
יבנאל
יפו – שדרות ירושלים
ירושלים – הדואר הראשי
יריחו
כפר סבא
לוד
מיג׳דל
נהלל
נס ציונה
נצרת
נתניה
עזה
עין חרוד
עכו
עכו
עפולה
פרדס חנה

סניפי דואר
חיפה – בזאר
חיפה – הדר הכרמל
חיפה – הר הכרמל
ירושלים – מאה שערים
ירושלים – מחנה יהודה
ירושלים – מצודת דוד
תל אביב – רחוב אלנבי
תל אביב – תל נורדאו

סוכנויות דואר
בני ברק
חאן יונס
יגור/נש
ירושלים – מושבה יוונית
כנרת
כרכור
מגדיאל
מטולה
עתלית
קלקיליה
שכונת בורוכוב
(גבעתיים)
שפרעם
שרונה
תל מונד
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בתי דואר
פתח תקוה
צמח
צפת
ראש פינה
ראשון לציון
רחובות
רמאללה
רמלה
רמת גן
רעננה
שכם
תל אביב
מקור :מדריך הדואר .1935

סניפי דואר

סוכנויות דואר
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דצמבר :1947
בתי דואר

סניפי דואר

אל באסה
אל פלוג׳ה
באר שבע
בית לחם
ביסאן (בית שאן)
בני ברק
בנימינה
גבעתיים
ג׳נין
הרצליה
זכרון יעקב
חאן יונס
חברון
חדרה
חולון
טבריה
טול כרם
יפו – שד׳ ירושלים
ירושלים –הדואר הראשי
יריחו
כנרת
כפר ויתקין
כפר סבא
כפר עטה
כרכור
לוד
לוד – שדה תעופה
מטולה
מיג׳דל
נהלל
נהריה

חיפה – הדר הכרמל
חיפה – רח׳ הרצליה
חיפה – הר הכרמל
חיפה – נחלה (היום –
רח׳ הרצוג)
ירושלים – מאה שערים
ירושלים – מחנה יהודה
ירושלים – מצודת דוד
ירושלים – רחביה
ירושלים – תחנת הרדיו
תל אביב – רח׳ אלנבי
תל אביב – רח׳ דיזנגוף
תל אביב – רח׳ הרצל
תל אביב – רח׳ פרישמן

סוכנויות דואר
אבן יהודה
איילת השחר
איסדוד
אלונים
אפיקים
אשדות יעקב
באר טוביה
באר יעקב
בית ג׳אלה
בית ג׳וברין
בית הכרם
בית השיטה
בית זית
בן שמן
בענה
בת ים
גבעת ברנר
גבעת חיים
גבת
גדרה
חיפה – אחוזה
חיפה – בת גלים
חיפה – רח׳ חיג׳אז (היום:
רח׳ חטיבת גולני)
חפציבה – בית אלפא
טירת צבי
יבנאל
יגור
ים המלח
יקנעם
ירושלים – מושבה יוונית
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בתי דואר
נס ציונה
נצרת
נשר
נתניה
סרפנד (צריפין)
עזה
עכו
עפולה
עתלית
פרדס חנה
פתח תקוה
צפת
צמח
קלקיליה
קרית חיים
קרית מוצקין
ראש פינה
ראשון לציון
רחובות
רמאללה
רמלה
רמלה – רכזת הטלפון
רמת גן
רמתיים
רעננה
שכם
תל מונד
תרשיחא

סניפי דואר

סוכנויות דואר
כפר בהדרגה (כפר מעש)
כפר ברוך
כפר חסידים
כפר ידידיה
כפר יהושע
כפר יונה
כפר יחזקאל
כפר סירקין
כפר שמריהו
כפר תבור
מאיר שפיה
מגדל
מזרע
מסמיה
מעברות
מעוז חיים
מרחביה
משמר העמק
נחלת יהודה
נען
סלפית
עין השופט
עין חרוד
עין כרם
קרית עמל
קרית ענבים
רמה
רמת השרון
רמת הכובש
שדה נחום
שדה יעקב
שפרעם

מקור :ארכיון המדינה ( isa-no-no-0007e80ג ,)115/32-והשלמות על פי דו״חות שנתיים של
ממשלת המנדט.
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נספח ג :רשימת מרכזיות טלפון ,דצמבר 1947
מס׳
סד׳

מרכזיה

טכנולוגיה

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

באר שבע
באר טוביה
בית דגן
בית לחם
ביסאן (בית שאן)
בנימינה
גבעת ברנר
ג׳נין
גדרה
הרצליה
זכרון יעקב
חאן יונס
חברון
חדרה
חיפה
חיפה ,מפרץ
טבריה
טול כרם
יבנאל
יפו
ירושלים
יריחו
כנרת
כפר ויתקין
כפר חסידים
כפר יונה
כפר סבא
לוד
לוד ,שדה תעופה
מיג׳דל
מטולה
נהלל

ידני – lB
ידני – CB

חצי אוטומטית
אוטומטית
ידני – lB
ידני – lB
ידני – CB
ידני – CB
ידני – CB
אוטומטית
ידני – lB
ידני – lB
אוטומטית
ידני – lB
אוטומטית
אוטומטית
ידני ־ CB
ידני – lB
ידני – lB
ידני –CB
אוטומטית
אוטומטית
ידני – lB
ידני – lB
ידני – lB
חצי אוטומטית
אוטומטית
ידני – lB
אוטומטית
ידני – lB
ידני – lB
ידני – lB

קיבולת
[קווים]

קווים
פעילים

80
25
10
60
100
35
6
50
25
70
50
100
100
25
3,400
150
360
155
10
1,430
3,700
25
35
25
35
10
35
50
35
100
25
35

79
11
5
60
47
18
4
43
10
43
38
86
83
10
3,155
141
258
121
4
1,075
3,678
24
31
13
5
5
32
44
31
78
14
30

עמדות מרכזן
שיחות שיחות
חוץ
פנים
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
16
3
2
1
15

1
1
1

1
1
1

4

12
14
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מס׳
סד׳
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

מרכזיה

טכנולוגיה

נהריה
נתניה
נצרת
נס ציונה
סרפנד (צריפין)
עזה
עין חרוד
עכו
ענבתה
עפולה
עתלית
פלוג׳ה
פרדס חנה
פתח תקוה
צמח
צפת
קלקיליה
קרית עמל
ראש פינה
ראשון לציון
רחובות
רמאללה
רמלה
רמת גן
רמתיים
רעננה
שבי ציון
שכם
תל אביב
תל מונד
סך הכל

ידני – lB
ידני – lB
ידני – lB

אוטומטית
אוטומטית
ידני – CB
אוטומטית
ידני – lB
חצי אוטומטית
ידני – lB
ידני – lB
ידני – lB
ידני – lB
חצי אוטומטית
ידני – lB
ידני – lB
ידני – lB
חצי אוטומטית
ידני – lB
אוטומטית
אוטומטית
אוטומטית
ידני – CB
אוטומטית
חצי אוטומטית
ידני – CB
חצי אוטומטית
ידני – lB
אוטומטית
אוטומטית

קיבולת
[קווים]
85
180
100
25
42
400
35
170
10
60
10
35
70
176
60
100
20
10
40
75
100
80
120
200
10
100
10
500
4,800
25
17,999

מקרא:
 – lBסוללה מקומית )(local Battery
 – CBסוללה מרכזית )(Central Battery
מקור :ארכיון המדינה ( isa-no-no-0007h4zג.)122/17-

קווים
פעילים
41
180
94
25
23
342
25
139
5
55
8
20
51
127
41
99
19
7
25
75
84
37
115
197
4
37
8
198
4,494
18
15,869

עמדות מרכזן
שיחות שיחות
חוץ
פנים
2
1
2
1
1

4

2

2

1

1
1
1
2

2

1
1
1

1
1

1

1

4

1

1

5

4
12

76

64

רשימת קיצורים
ארץ ישראל
אלוף משנה
ארכיון ציוני מרכזי
אפנון תדר
ארכיון תולדות ה״הגנה״
אפנון תנופה
זרם חילופין
זרם ישר
) מיל1,000( לירה ארץ ישראלית
מיל ארץ ישראלי
נקודה לנקודה
קילו הרץ
קרן קיימת לישראל
)תדר גבוה (מכונה גם – גלים קצרים
תדר גבוה מאוד
aM

amplitude Modulation

BBC	 British Broadcasting Company
BTa

British Telecom archive

CB

Central Battery

CiD

Criminal investigation Department

C.M.G.

Companion of the order of st. Michael and st. George

Cs

Circuit switching

eBU

european Broadcasting Union

eeF

egyptian expeditionary Force

FDM

Frequency Division Multiplexing

FM

Frequency Modulation

HMSO

His Majesty׳s Stationery Office

iP

internet Protocol

JeB

Joint economic Board

K.C.s.i

Knight Commander of the order of the star of india

lB

local Battery

le

livre Égyptienne (egyptian Pound, 100 Piasters)
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א״י
אל״ם
אצ״מ
את״ד
את״ה
את״ן
ז״ח
ז״י
לא״י
מא״י
נל״ן
קה״ץ
קק״ל
ת״ג
תג״ם
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lP

livre Palestinienne (Palestine Pound, 1,000 mils)

lW

long Wave

G.B.e

Grand Cross of the British empire

G.C.B.

Most Honourable order of the Bath Knight Grand Cross

iF

intermediate Frequency

iTU

international Telecommunication Union

M.C.

Military Cross

MW

Medium Wave

o.B.e.

order of the British empire

oeTa

occupied enemy Territory administration

o.M.

order of Merit

PBs

Palestine Broadcast service

PCM

Pulse Code Modulation

P.C.

Privy Council (His Majesty׳s Most Honourable Privy Council)

PVC

Polyvinyl Chloride

sW

short Wave

TDM

Time Division Multiplexing

Tna

The national archives

UnsCoP

United nations special Committee on Palestine

UPU

Universal Postal Union (Union Postale Universelle)
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 ירושלים,הארכיון הציוני המרכזי
 קק״ל,ארכיון הצילומים
 תל אביב,ארכיון תולדות ה״הגנה״
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עיתונות
בארץ
דאר היום
דבר
דבר השבוע
הבקר
החרות
המגיד
המשקיף
הצפה
הפועל הצעיר
הצפירה
השקפה
המשקיף
חבצלת
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ידיעות אחרונות
לחייל
מעריב
על המשמר
קול העם
Palestine Bulletin
The Jerusalem Post
The Palestine Post

בארה״ב
B’nai B’rith Messenger
The sentinel
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evening news
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קרית עמל 306 ,30
קרית ענבים 306 ,30
קרן חידוש 52
ראמה 30
ראש פינה ,304 ,302 ,109 ,74 ,47 ,40 ,28
306
ראשון לציון ,302 ,275 ,45 ,40 ,19 ,8
306 ,304
רבת עמון 100 ,92 ,38
רגבי 189 ,63 ,55
רדיו:
אגרה 106 ,91 ,83 ,57
מקלט ,248-247 ,123 ,106 ,104 ,77
253-251
משדר 250 ,244
חובבים 102 ,69-68
רויטר 55 ,41-40
רומניה 34
רוסיה 101 ,7 ,5
רחביה 306-305 ,105 ,29
רחובות 306 ,304 ,302 ,275 ,45 ,40 ,8
ר.ט.י112-111 .
רישיון ,106 ,103 ,83 ,77 ,68 ,64 ,55 ,53
247
רכזת פרטית 200 ,198
רמז ,דוד 95 ,85
רמאללה ,58-57 ,46 ,42 ,32-31 ,26
,108 ,92-91 ,89 ,86 ,71 ,69 ,63-60
306 ,304 ,302 ,250 ,245-240 ,162
רמלה ,113 ,97 ,93 ,54 ,47 ,44 ,25 ,20
306 ,304 ,302 ,160
רמת גן 306 ,304 ,51 ,44 ,41-40 ,29-28
רמה 306

רמת הכובש 306 ,30
רמת השרון 306 ,29
רמתיים 306 ,29
רפיח 189 ,54 ,52 ,34
רנן ,אברהם 94
רעננה 306 ,304 ,196 ,44 ,40 ,29
רשפון 103-102
שבי ציון 47
שביתה 103 ,73 ,32-31 ,21
שדה יעקב 306 ,30
שדה נחום 306 ,30
שׂ יכּ וּל 135-134
שירות הקשר -102 ,99 ,97 ,68 ,60 ,41
282 ,162-161 ,116-114 ,110 ,104
שירות השידור הפלשתינאי ,64-63 ,26
70
שירות לילה 44
שכונת בורוכוב 303 ,29
שכם ,66 ,51 ,47 ,31 ,25 ,20 ,13 ,8 ,6-5
306 ,304 ,302
שמשון 99
שפירא ,משה 91-90 ,89 ,85
שפרעם 306 ,303-302 ,32
שצ׳ופק ,שמואל 95
שרונה 303 ,105
שרף ,זאב ,101 ,96 ,94 ,90-87 ,85-84
108-107
שרת ,משה 112
ת.ד.ג31 .
תדר ביניים 154
תדרים 104 ,68 ,63
תוניס 34
תור ממתינים 180 ,98 ,81 ,51 ,26
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106-105 תל חיים
306 ,303 ,44 ,29 תל מונד
115 תלם שמיר בועז
303 ,29 תל נורדאו
,105-104 ,97 ,93 ,78 ,47 ,44 ,27 תמסורת
,162-161 ,150 ,135 ,122 ,117 ,113
189
7 ,5 תעלת סואץ
306 תרשיחא

55 תחנת חוף
,24-23 ,21 ,19 ,14-13 ,6 ,2 תל אביב
,59 ,56 ,53-38 ,35 ,32 ,29 ,28 ,26
-90 ,88-87 ,85 ,76 ,73 ,68 ,64-63
,108-107 ,105-102 ,100-95 ,93
,178 ,172 ,162-160 ,115 ,113-110
,231-230 ,220-219 ,216 ,204 ,199
,275-273 ,270 ,259 ,248 ,239 ,233
305-302 ,283 ,281-279
20 תל חי

Adriatica 38

GEC 45-47, 69

Air Littoria 36
Air France 38

Imperial Airways 35, 180

Airgraph 37, 38

International Telecommunications Union

American Export Line 36, 38

8, 25

Army Postal Service 15, 33

International Telegraph Convention 24
Iraqi Airways 38

BBC 56, 57, 64, 123

ITU 25, 40, 96

Blue Train 55, 100
BOAC 38

Khedivial Mail Line 38
KLM 36, 38

Cable & Wireless 39, 53, 55, 73, 86, 99
103

Lot 36

CID 27, 101

Lydda Radio 55

City & Guilds of London 69
C.S. Colonia 25, 53, 185

Marconi 39, 58, 122

Czechoslovak Air Service 38

Middle East Airways 38
Misr Airlines 36, 38

Eastern Telegraph Company 25, 53
Egyptian Expeditionary Force (EEF) 14,

Nairn Transport Company 34

173

Norwegian Airlines 38

Franking Machine 24

OETA 14-15
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Open Wire 42, 133, 203

Simplon Orient Express 38
Sinai telegraph route 52, 299,300

Palestine Navigation Company 38

Springbok Air Service 38

Peninsular & Oriental 35-36

Swissair 38

PBS 26, 63-64, 66, 70, 246
Penny Black 8

Trans World Airlines 38

PCM 104
Pre-2000 45, 145-149, 151-153

UPU 25, 96, 262
UNSCOP 18, 22

RCA 56, 91, 100-102, 108, 161
Western Union 121

