
הצבי במדים
(2015–1948)ה "תשע–ח"תש, הדואר הצבאי

01.0גרסה 
העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

2022יולי –ב"התשפתמוז 

ם בדימוס דניאל רוזן"המצגת הוכנה בידי אל 1
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ל  "מהקמת צה, הדואר הצבאי היה הקשר העיקרי בין יחידות הצבא⚫
80עד שלהי שנות ה־

הגיע  , דבר דואר שהתקבל במשרד קשר עד סוף יום העבודה⚫
לתעודתו ביום העבודה שלמחרת

בהתאם לרמת הדחיפות, מברקים הגיעו ליעדם תוך דקות עד שעות◼

בוצע בידי , בפיקוד קצין הדואר של הצבא, שירות הדואר הצבאי⚫
באמצעות חיילים ומפקדים מקצועיים ומסורים, מערך משרדי קשר

עיקר הטיפול במיון והעברת דואר נעשה בלילות◼

שהיה שנים רבות הקשר  , קצין הדואר עסק גם בדואר חיילים⚫
העיקרי בין החיילים לעורף

מבוא



שירותי הדואר הצבאי

3

:מברקים⚫
: סיווגים ביטחוניים◼

סודי ביותר, סודי, שמור, מוגבל, ס"בלמ◆

:דרגות דחיפות◼

בזק, בהול, מיידי, דחוף, רגיל◆

:דואר צבאי⚫
וכלל דואר רגיל ודואר רשום', רי"מקמדואר 'כונה בשם ◼

:דואר אזרחי⚫
דואר רשמי◼

דואר חיילים◼



ל"המברקה בצה

4

עד  1948ל פעלו מתחילת שנת "שירותי המברקה בצה⚫
1989החלפתם בדואר אלקטרוני בשנת 

מברקים הגיעו ליעדם תוך דקות עד שעות בודדות◼

,  באיתות מורס, מברקים הועברו ליעדם  באמצעות רצים⚫
בעיקר באמצעות טלפרינטרים–1949ומיולי 

תעבורת הטלפרינטרים הייתה ברובה מוצפנת◼

:מברקה צבאית כללה ⚫
חדר אלחוט◼

חדר טלפרינטרים◼

בו נעשו ההצפנה והפענוח, (כתבי סתר)ס "חדר כ◼



רי"מקמדואר 
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שירות חיוני לפעילות הצבא–ל "הדואר הפנימי בצה⚫
מדברי הדואר הגיעו ליעדם תוך פחות מיממה98%◼

מתום יום העבודה עד תחילת יום העבודה שלמחרת◆

(מרכזי קשר)רים"מקמהתבסס על רשת ⚫
ששימש למיון  ' משרד אחורי'ו( דלפק קבלה)' משרד קדמי'ר כלל "מקמ◼

דואר

ביצע העברה מאובטחת של דואר בין משרדי  ' סיבובי דואר'מערך ◼
הקשר ובין משרדי הקשר ליחידות

1948פעל ממרץ ⚫
2015עד הפסקתו בשנת , 1996הצטמצם בהדרגה משנת ◼



דואר אזרחי
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בין בני , בין חיילים ליקיריהם בעורף, דואר חיילים⚫
היה שירות חשוב , משפחה בעורף לחיילים בחזית

למורל הצבא ולחוסן העורף האזרחי
ביחידות הצבא הדואר טופל בידי גורמי השלישות◼

עד הפריסה הרחבה של טלפונים נייחים בשנות השמונים  ◼
לא היה תחליף לשירותי  , וטלפוניה ניידת בשנות התשעים

הדואר

משלהי שנות התשעים עבר הדגש ממכתבים  ⚫
לחבילות



ל"מיזוג גופי הדואר בצה
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:במלחמת העצמאות פעלו שני גופים צבאיים בתחום הדואר⚫

באמצעות שירות הקשר 1948הופעלו מתחילת שנת רי"המקמהמברקה והדואר ◼
ולחיל הקשר 1948במאי 3ל ב־"שהפך לשירות הקשר בצה', ההגנה'של 

1948באוקטובר 

שירות הדואר  )ץ"השדהופעל בידי ( דואר רשמי ודואר חיילים)דואר אזרחי ◼
בכפיפות לאגף האפסנאות1948במאי 25שהוקם ב־, (הצבאי

אוחדה  , עם צמצום הצבא בתום מלחמת העצמאות, 1949ביוני ⚫
והוקמה יחידת  רי"המקמעם המברקה והדואר ץ"השדפעילות 

הדואר הצבאי  

בכפיפות לשירות הקשר, קצין הדואר של הצבאבפיקוד ◼

ל עברו למשוך דברי דואר המיועדים להן מבתי דואר אזרחיים"יחידות צה◼



(שירות דואר צבאי)ץ"שד

8

1949ביוני 24עד 1948במאי 25מ־: חודשים13פעל ⚫

והוא הוקם ופעל  , רוב אנשיו היו אנשי הדואר המנדטורי◼
במתכונת דואר החיילים הבריטי

:ץ"השדמבנה ⚫

שפעל מתל אביב–מטה ◼

:שני בתי מיון מרכזיים◼

בחיפה' בסיס ב, בתל אביב' בסיס א◆

(:1949פברואר )משרדים אזוריים ◼

,       טבריה, (חוף הכרמל)161מחנה , (הדר הכרמל)חיפה : צפון◆
עפולה, נתניה, משטרת כנען

,     תל אביב, (צריפין)סרפנד, סדום, ירושלים, וליס'ג, באר שבע: דרום◆
תל נוף, (תל השומר)ליטוינסקיתל 

הכניס לשימוש את החותמת המשולשתץ"השד⚫

(כוחות ביטחון ארציים)' כבא'בה נרשם ◼



?מה מקור החותמת המשולשת

9

(פ"א באדר תר"י)1920במרץ 1אירע ב־, וחמישה מחבריוטרומפלדורבו נפלו יוסף , קרב תל חי

1929–1920היה ארגון חלוצי שפעל בשנים ' טרומפלדורגדוד העבודה וההגנה על שם יוסף '

76' עמ, כרך שני, ספר תולדות ההגנה: מקור



על דואר חיילים( צנזורה)גְַּנָזרּות
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קציני היחידהבוצעה בתחילה בידי גְַּנָזרּות⚫
2004שפעלה עד ינואר , ארציתגְַּנָזרּותהוקמה 1949בינואר ⚫

7-2315/1950ל "ארכיון צה: מקור



רי"מקמדואר 
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ל"בצהרים"המקממערך 

12

בשלהי מלחמת העצמאות

מיקום משרד הקשרר מספר"מקמ

חיפה1

הנגבמחוזמפקדת–שבעבאר3

צפוןחזיתמפקדת–נצרת4

לידבית5

דרוםחזיתמפקדת–קסטינה6

(צריפין)סרפנד7

הכלליהמטה8

(השומרתל)ליטוינסקיתל9

אביבתל10

מרכזחזיתמפקדת–רמלה11

ירושלים12

במלחמת יום הכיפורים

ר"המקממיקום ר מספר"מקמ

חיפה1

דרוםפיקודמפקדת–שבעבאר3

צפוןפיקודמפקדת–נצרת4

השריוןגייסותמפקדת–קסטינה6

צריפין7

מברקה–הכלליהמטה8

רפידים10

מרכזפיקודמפקדת–ירושלים11

לידבית15

דואר–הכלליהמטה16

היםחיל17

האווירחיל18



הטיפול בדואר 
רי"מקמ

13



14

1949ספטמבר , תל אביב, 10ר"במקמטיפול בדואר 

אוסף התצלומים הלאומי/לעם, פריץ כהן: צלם
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1949ספטמבר , רי"מקמסיבוב דואר 

אוסף התצלומים הלאומי/לעם, פריץ כהן: צלם
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1954, רי"מקמסיבוב דואר 

ל ומערכת הביטחון"ארכיון צה, שמעון פרנק: צלם
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1954, רץ ממונע חותם על שק דואר

ל ומערכת הביטחון"ארכיון צה, אברהם ורד: צלם
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1954, ללא צמיגים ומצברים אין דואר

ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה



טלפרינטרים

19

8-עם טג3-טפ
ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. פוקס: צלם

126-בתקש4-טפ

10-טפ



מכשירי הצפנה לטלפרינטרים
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2022-טג–הצפנת טלפרינטרים 
(משנות החמישים)

1000-טג–הצפנת טלפרינטרים 
(1968משנת )



דואר חיילים

21



!דואר חיילים מחייב רגישות וזהירות

22

אישור קצין



הטיפול בדואר חיילים
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תיבה 
אדומה

בית מיון
דואר ישראל

כתובת 
נכונה

כתובת 
שגוייה

בית
דואר

נציג  
היחידה

מסירת  
המכתב  

לנמען

נמען לא 
אותר

בית מיון
דואר ישראל

מען 
השולח  

?ידוע

?אותר

לא

בסיס נתונים  
ל"של צה

לא

דואר עלומות

כן

דבר הדואר  
מוחזר לשולח

כן

בסיס נתונים  
של מחלקת  

נפגעים

?אותר

לא

דבר הדואר  
מנותב למען  

הנכון

? פצוע
?חלל/נעדר

? שבוי

פצוע

דבר הדואר  
מנותב למען  

הנכון

,  נעדר
,חלל

שבוי
דבר הדואר  

מועבר 
למחלקת  
נפגעים  

א"באכ

כן

דואר נפגעים

יחידת הנמען

שולח



החלף את שמך הלועזי לשם עברי–חייל 

24

ראש הממשלה ושר  
: קבע, בן־גוריוןדוד , הביטחון

רצוי שכל מפקד יחליף את "
שם משפחתו במקרה שהוא  

, סלבי, אנגלו־סכסי, גרמני
בשם  , צרפתי או לועזי בכלל

למען היותו  , משפחה עברי
צבא . לדוגמה לחיילים

ההגנה לישראל צריך להיות  
בחזונו ובכל  , עברי ברוחו

"הפנימיים והחיצונייםגלוייו

פקודות המטה הכללי 
1948' נוב, 23/10
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1954, מסדר חלוקת דואר חיילים

ל ומערכת הביטחון"ארכיון צה, אברהם ורד: צלם



26

מלחמת יום הכיפורים, חיילים כותבים גלויות למשפחותיהם

ל ומערכת הביטחון"ארכיון צה. צרפתי: צלם



27

מלחמת יום הכיפורים, רפידים, שקי דואר חיילים ממתינים לחלוקתם ליחידות

ל ומערכת הביטחון"ארכיון צה. צרפתי: צלם



28

מלחמת שלום הגליל–חייל כתוב הביתה 

ל ומערכת הביטחון"ארכיון צה
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1949-1948, מלחמת העצמאות

1956, מלחמת סיני

1967, מלחמת ששת הימים

1970-1967, מלחמת ההתשה

1973, מלחמת יום הכיפורים

1982, מלחמת שלום הגליל

2006, מלחמת לבנון השנייה

2014, מבצע צוק איתן

למערכת  
הדואר  

הצבאי היה  
תפקיד חשוב  
בכל מלחמות  

ישראל
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(  באיתות מורס)מברק שנשלח 
ל"מירושלים הנצורה למטכ

מפקד מחוז , לימים אלוף, דוד שאלתיאל–עציוני
;  ישראל גלילי–הלל ; דוד בן גוריון–אמיתי ; ירושלים

ראש אגף  , רב־אלוףלימים , יגאל ידין–ידין 
ל אמנון  "סא–קונסול ; המבצעים במטה בתל אביב

ירושלים במטה בתל  ' נציגות, '(קליינר)זעיר ( רודי)
ראש אגף  , לימים אלוף, יוסף אבידר–אבידר ; אביב

משה  –קונרד ; במטה בתל אביב( א"אג)אפסנאות 
זר ראש אגף  עו, ם"לימים אל, בר־תקווה( מונדק)

המבצעים לחזיתות מרכז ודרום

ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה

בלי אוכל אבל אין בידינו כל  להלחםאני מוכן 
בלי תחמושת  להלחםאפשרות 
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(גולני)19מגדוד ( באיתות מורס)מברק שנשלח 
, ח"פלמ, חיות הנגב והגדוד התשיעי–באדיבות אוסף חנניה חביון 

אוניברסיטת חיפה, המרכז למדיה דיגיטלית

כיבוש אילת–סיום מלחמת העצמאות 

המברק שהתקבל במפקדת חזית הדרום
ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה
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מלחמת סיני

מבחן ראשון לקצין  
הדואר של הצבא

ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה
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:לקחי מלמת סיני
משרד קשר ורצים

379-1034/1965ומערכת הביטחון ל "ארכיון צה
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להימנע מעודף מברקים בדרגת דחיפות גבוהה–לקחי מלחמת סיני 

ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה

רוב המברקים שנשלחו היו 

'  מידי'בדרגת דחיפות 

ובמצב זה לא  , ומעלה

הייתה משמעות לדרגת  

הדחיפות
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:  לקחי מלחמת סיני
דואר צבאי לחיילים

379-1034/1965ומערכת הביטחון ל "ארכיון צה



יש לכבוש את העיר  : מלחמת ששת הימים
כניסה ישר פנימה עדיפה על כיתור. העתיקה

36
ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה



סיום מלחמת ששת הימים בחזית הדרומית

37
ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה
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הטיוטה המקורית בכתב ידו של  
האלוף גביש

המברק שהאלוף  
,  גביש הכתיב

בכתב ידו של 
קצין קשר 

,  ק הפיקודי"בחפ
לימים  )ם "סג
ליאור  ( ם"אל

האלוף  . אלמגור
חתם בכתב ידו  

,  על המברק
לאישור משלוחו

המברק כפי  
ל"שהתקבל במטכ
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פקודת המבצע  
למלחמת שלום  

כפי  , הגליל
שהועברה  
בטלפרינטר

ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה



חדר 
טלפרינטר 
, בקריה
1980

מלחמת שלום הגליל 
הייתה המלחמה  
האחרונה בה הופעל  
מערך טלפרינטרים  
נרחב

451/2, 2אוסף במחנה , ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. במחנה: צלם40
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יחידת הדואר  
הצבאי



קצין הדואר של הצבא

42

2007עד מרץ 1949היחידה פעלה משלהי שנת ⚫

מערכת הדואר הצבאי הורחבה מהותית לאחר מלחמת ששת הימים⚫

ל"כדי להתמודד עם הפריסה החדשה והרחבה של צה◼

2002משנת , הפעילות צומצמה בהדרגה⚫

ובמסגרת זאת הופעל  ', צמרת'עם סגירת היחידה הוטמעה פעילותה במסגרת גדוד התקשוב ◼
2015הדואר הצבאי עד שנת 



קצין הדואר של  
מבנה  –הצבא 

ארגוני לאחר  
מלחמת ששת 

הימים

43



קציני הדואר של הצבא

44

הערותתקופה

1949–1948נתןפביאןסרן 
מיוני  ; מפקד מרכזי קשר בשירות הקשר במלחמת העצמאות

רי"המקמעם הדואר ץ"השדהוביל את שילוב 1949
במלחמת העצמאות( ץ"שד)מפקד שירות דואר צבאי 1949עד יוני 1948מאי (   שנקר)ן אליעזר מתניה "רס

1950שמואל ירושלמי( ן"לימים רס)סרן 
ארגן מחדש את יחידת קצין הדואר של הצבא והיה מפקדה 

במשך ארבעה חודשים
1953–1950(וולף)ן יעקב גור־זאב "רס
1954–1953כרמליהלל(ם"אללימים)ן"רס
סינימלחמת1957–1954(יעקובוביץ)בן־יעקבזאבן"רס
1962–1957תלםמשהן"רס
הימיםששתמלחמת1967–1962(יעקובוביץ)בן־יעקבזאבן"רס

1978–1967יהודית הרגד( ם"לימים אל)ן "רס
היערכות חדשה של יחידת קצין הדואר של הצבא לאחר 

מלחמת יום הכיפורים, מלחמת ההתשה, מלחמת ששת הימים
מלחמת שלום הגליל, היערכות חדשה לאחר הנסיגה מסיני1982–1978מזרחידניל"סא
בלבנוןל"צהפריסת1986–1982יונדלרצביל"סא
1987–1986אדוט(יאקי)יעקבל"סא
'אורות הבמה'הטמעת , מלחמת המפרץ1993–1987חייםנחוםן"רס
מגןחומת,ושפלגאות2002–1993מוסאישמשוןן"רס
סגירת יחידת קצין הדואר של הצבא, מלחמת לבנון השנייה2006–2002אלוןרן(ל"סאלימים)ן"רס
בחירוםהצבאיהדוארמפקד2015–2008הלריוסי('מיל)ל"סא

2016עד 2007בשנים ', צמרת'פיקדו על תחום הדואר בגדוד ( מוסאי)ל רעות אלגרבלי "שרה דדון ורס( ן"לימים רס)ם "רס
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(  יפ הימני'במושב האחורי בג)גור־זאבן יעקב "רס, קצין הדואר של הצבא
1952–ב"יום העצמאות תשי, ל"מצעד צה, מוביל את נס חיל הקשר

גור־זאבבאדיבות גליה 
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:  המבנה הראשון של הדואר הצבאי
14פינת שדרות ירושלים , 14רחוב הדואר , יפו

הדואר הצבאי פעל  
במבנה זה בין  

1969–1948השנים 
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בצילום משנת  
המבנה  , 1949

נראה יותר 
'מכובד'

פדיה.אביב.תל: מקור
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5בית אשל ' רח, יפו: המבנה השני של הדואר הצבאי

מלון בוטיק–המבנה כיום הייתה מאחורבזמנו הכניסה 

:1992–1969הדואר הצבאי פעל במבנה זה בין השנים 
1949עד יולי 1948' מטה שירות הקשר פעל בקומה השלישית מנוב⚫
המבנה לדואר הצבאיכ משנות החמישים עד להעברת"המבנה שימש כמטה השב⚫
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בצילום משנות  
,  השבעים

המבנה נראה 
'מכובד'פחות 

אוסף גבי שריג: מקור
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1967, על גג היחידה

קצינת הדואר , ל עליזה ירוחם"הפקידה הראשית רס: מימין לשמאל

יהודית הרגד( ם"לימים אל)סרן 
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1986מרץ , מסדר על גג היחידה

(במרכז)יונדלרל צבי "מחליף את סא( מימין)אדוט( יקי)ן יעקב "רס
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1992, צריפין, טקס חנוכת המבנה השלישי של יחידת הדואר הצבאי

,  קצין הדואר של הצבא
, ן נחום חיים"רס

נושא דברים



דעיכת הדואר הצבאי

53



צומצם בהדרגהרי"המקמהדואר 
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המעבר לדואר אלקטרוני צמצם את פעילות הדואר הצבאי⚫

:פעילות הדואר הצבאי צומצמה בהדרגה⚫

:רים"מהמקמבוטל מיון הדואר בחלק 2000בשנת ◼

והפך למרכז איסוף והפצה, (משרד קשר)ש "ר שלא ביצע מיון דואר נקרא מק"מקמ◆

:ל"כמרכז מיון מרכזי לצה, בצריפין60ר "הוקם מקמ2003בשנת ◼

בוטלו משרדי הקשר בפיקודים המרחביים◆

חיל הים, חיל האוויר, צריפין, קריה: ל נותרו ארבעה משרדי קשר מרחביים"בצה◆

סיבובי הדואר עברו מנסיעות בלילה לנסיעות ביום◆

:2007יחידת קצין הדואר של הצבא נסגרה בשנת ⚫

2007נסגר במרץ 60ר "מקמ◼

'צמרת'בגדוד התקשוב ' תחום'פעילות הדואר הצבאי הופעלה כ◼



הערכות מקיפה לדואר חיילים בחירום
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באמצעות  , לתחזוקה מרחבית2001ל עבר בשנת "צה⚫
(אגדי תחזוקה מרחביים)רים"אלמ

,  הוקמו מחלקות לטיפול בדואר חייליםרים"האלמבמסגרת ⚫
(יחידת שלישות מרחבית)ם"הישלד "בכפיפות למג

המחלקות עברו אימון הקמה ואימונים תקופתיים◼

עברה האחריות לטיפול בדואר חיילים מחיל 2015בינואר ⚫
הקשר והתקשוב לאגף כוח אדם במטה הכללי

המרכזת טיפול בחיילים בתחומי ', מופת'המשימה הוטלה על יחידת ◼
גמלאות ורווחת הפרט, שכר



סיכום

56



סיכום–הדואר הצבאי 
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מברקים ומכתבים  , מהקמת המדינה ובעשרות שנותיה הראשונות⚫
היו אמצעי התקשורת המרכזי של המערכת הצבאית ושל הציבור  

הרחב

עד החלפתו באמצעי תקשורת אלקטרוניים בתחילת שנות האלפיים◼

מרכיב מבצעי  , שירות הדואר של הצבא היה שירות אמין ומהיר⚫
שירות חיוני לפעולה תקינה  , חשוב במערכת התקשורת הצבאית

של הצבא

היה  , שקישר בין המשפחות בעורף לחיילים בחזית, דואר החיילים⚫
שירות חשוב מאוד למורל הצבא ולחוסן העורף האזרחי

החדירה של אמצעי תקשורת חלופיים העבירה בשנות האלפיים את הדגש  ◼
ממכתבים לחבילות



לקריאה
נוספת



לחיות את ההווה  , להכיר את העבר
ולהאמין בעתיד

א קֹוְבֶנר ַאבָּ

2018, יהוד־מונוסון, העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב© 
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