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 שנה למדינת ישראל: שירותי הדואר, הטלגרף הטלפון והרדיו

 

מחלקת הדואר, הטלגרף, הטלפון והרדיו במשרד התחבורה, בראשה    פרסמה במלאת שנה למדינה  

  ן עמד צבי פריהר, דו"ח מקיף על פעילותה. בימים אלה חשף ארכיון המדינה את הדו"ח, המוצג כא

 1במלואו. 

הופסקו    1948הדו"ח מציג את קשיי שירותי התקשורת בישראל עם הקמת המדינה. כבר בתחילת  

"בין כתוצאה ממקרי    קו בידי מחלקת הדואר והמברקה המנדטוריתשסופ  חלק משירותי התקשורת

... הקשר עם ירושלים נותק לגמרי בסוף  ]המנדטורית[חבלה ובין כתוצאה מפקודות הממשלה  

־עירונית )הטלגרפיה והטלפוניה( וחלק גדול של הרשתות   רובה של הרשת הבין...  1948אפריל  

'קול ירושלים' וגם משדרי שדה התעופה    העירוניות היו הרוסים... המשדרים הגדולים של 

זה היה מצב הדואר, הטלפון הטלגרף והשידור בתום ממשלת המנדט בלוד היו בידי האויב... 

וטכני"  – אדמיניסטרטיבי  ובוהו  ותוהו  שיתוק  הרס,  של  כי  הדו"ח    .מצב  "בחודשים מוסיף 

הטלקומוניקציה היו  הראשונים של תקומת המדינה כל כוחות האדם המצומצמים של שירותי  

ת ולהכנת  לביקורת  לתיקונים,  ההרס,  לשיקום  צבאיות,  להתקנות  בעיקר  כניות  ומכוונים 

לאזרחים" לשירותים  התקנות  האפשרויות  ובגדר  המיוחדים  ,  לעתיד  ההישגים  את  ומדגיש 

והפעלת    עם ירושלים המנותקת  ר חידוש הקש,  בשיקום הרשת הבין־עירונית, הקמת קשר בין־לאומי

. טבלאות ומרשמים מצורפים מציגים את מצב הרשת במאי  שידורי 'קול ישראל' ו'קול ירושלים'

 . 1949ובמאי   1948, בדצמבר  1948

"לא הופסקו שירותי הדואר ]עם הפסקת שירותי הדואר המנדטורי[, הדו"ח מציין בגאווה כי  

, מציג בטבלה את מועד חידוש שירות הדואר עם  סגורים"ואף יום אחד לא נשארו בתי הדואר  

מדינות העולם )ישראל לא התקבלה עדיין לאיגוד הדואר הבין־לאומי, והדואר הועבר בהסדר נפרד  

מפרט את העשייה וההישגים בכל תחומי התקשורת: שירותי דואר, טלגרף, טלפון  עם כל מדינה(, ו

 . יםבין־לאומירותים שיו  יםפנים־ארצישירותים י רדיו,  דור ושי

י טלפון אוטומטיים בערים הראשיות,  זחלק נכבד בדו"ח מתאר את התוכניות לעתיד: פיתוח מרכ

ביפ רדיו  וטלגרפיה,  ן יתוח רשת  לטלפוניה  בין־־עירונית  גבוה לקשר  בהספק  גלים קצרים  משדרי 

ת תחנת חוף עם ציוד  מ הק)כולל תרשים שדה האנטנות בתחנת הקשר הבין־לאומי ברשפון(;  לאומי

  50התקנת שני משדרי     ;שידור וקליטה בגלים בינוניים ובגלים קצרים, לקשר עם ספינות בלב ים

בניית מבנים    ';קול ישראל'קילו־ואט בתחנת יבנה, אחד בגלים בינוניים ושני בגלים קצרים, עבור  

ו  חדשים טלפון,  ומרכזות  דואר  מתקני  הדו"ח  עבור  התגשמות מסכם:  עוד.  שבעת  ספק  "אין 

הליקויים שנצטברו במשך   ייעלמותוכנית החומש של הדואר, הטלגרף, הטלפון והרדיו לא רק  

 
 (. 532/15-)פר  001nzlw-moc-moc-ISAינה מדארכיון ה   1
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ים הכי חדישים שהטכניקה והמדע  תאזרחי מדינת ישראל מהשירו  ייהנותקופה ארוכה אלא גם  

 .יכולים לספק להם בימינו"

המנדטורית    1947בשנת   והטלפון  הטלגרף  הדואר,  מחלקת  )  3,858העסיקה    ה פקוסיעובדים 

העסיקה מחלקת הדואר, הטלגרף, הטלפון והרדיו    1949. במאי  (בכל שטח ארץ ישראל  םשירותי

היו   בשנה הראשונה למדינה שירותי התקשורת עובדים. 2,409של מדינת ישראל  במשרד התחבורה

 לירות.  1,293,357הוצאותיהם היו שלירות, בעוד  1,331,125יו  רווחיים: הכנסותיהם ה 

 , המציג מידע רב על התקשורת במדינה בשנתה הראשונה. לוט הדו"ח המלא

 . ו לארכיון המדינהנ תודת

 

 

 אל"ם )בדימוס( דניאל רוזן 








































































































































