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 1941תחנת אלחוט חשאית בדמשק, 
 

המחלקה הסורית, יחידת המסתערבים הראשונה של ה"הגנה", הוקמה בידי עזרא דנין ויהושע 

, במסגרת שיתוף הפעולה בין המחלקה המדינית של הסוכנות לבין מנהלת 1941פלמון באביב 

ייעודה באותה עת היה פעולות  1הבריטית.  SOE) –(Special Operations Executiveהמבצעים המיוחדים 

 2).1941וחבלה לקראת הפלישה הבריטית ללבנון וסוריה (מבצע אקספורט, יוני־יולי  מודיעין

מסווים כערבים, ביניהם ישראל בן־יהודה (עבדו),  םהוחדרו אנשיה לסוריה כשה 1941בתחילת מאי 

 חיים לבקוב, יוסף קוסטיקה ויהושע (ג'וש) פלמון.

עם משדר/מקלט (מקמ"ש)  3יהודה שבחהאלחוטן  איש שירות הקשר הגיע לדמשק 1941ביוני  6ב־

עקב קושי להשיג דירה מתאימה הופעלה  המסתערבים."מזוודה" מתוצרת שירות הקשר, לשירות 

, אז חזר 1941ביולי  14יום, עד  24ביוני, יום כניסת הבריטים לדמשק, והיא פעלה  21התחנה רק ב־

. זה היה הניסיון הראשון של 21וקלטה מברקים  67יהודה שבח ארצה. בתקופה זו התחנה שידרה 

 4שירות הקשר להפעיל תחנת אלחוט חשאית מחוץ לארץ ישראל.

ה בכתב ידו סהדו"ח של יהודה שבח על הפעלה זו, שאותר בארכיון הציוני המרכזי, מוצג כאן בגר

את הקשיים עמם התמודד. בין היתר: העובדה  ומתארשל יהודה ובגרסה מודפסת במכונת כתיבה, 

; הצורך להסוות את האנטנה והתחנה באמצעות מקלט א בכל דירה היה חיבור לרשת החשמלשל

רדיו ביתי, שאחזקתו חייבה רישיון ממשלתי (באותה עת, מקלט רדיו ביתי נדרש לאנטנה); העדר 

 אפשרות להשיג סוללות בדמשק עקב קשיי המלחמה.

זה הוכיח את היכולת של שירות  ניסיוןהגם שמבחינה מבצעית הפעלת התחנה לא הייתה הצלחה, 

 הקשר לקיים קשר אלחוט חשאי רציף בטווחים של מאות ק"מ.

 

 דניאל רוזן, אל"ם (דימ')

  
                                                           

בידי טוביה ארזי ויוסי פיין, על בסיס סוכנים מקומיים. הרשת  1940קדמה לכך הקמת רשת ריגול בסוריה ביוני   1
 .1940ביוני  2טוביה ארזי הצליח לברוח מהכלא הסורי ב־ , ואנשיה נעצרו.1940נחשפה בדצמבר 

, והשליטה בצרפת ומושבותיה, כולל סוריה ולבנון, עברה למשטר וישי 1940במאי־יוני גרמניה כבשה את צרפת   2
 הפרו־נאצי.

כפר הנוער עלה ארצה עם משפחתו. למד ב 1919בשנת  בקהיר, להורים ילידי תימן. נולד –) 1915-2000( יהודה שבח  3
. אחראי לקשר בעלייה לחניתה (מרץ 1932הצטרף לקיבוץ נען בשנת  .1929בשנת  "הגנה"התגייס ל מאיר שפיה.

הקים תחנות קשר ביישובים רבים והיה מהמפעילים הראשונים של השידור המחתרתי "קול ישראל" בשנת  ).1938
הקים והפעיל תחנת קשר  1942הקים והפעיל תחנת קשר אלחוטי חשאית בדמשק, ובשנת  1941. ביוני 1939

 בביירות. עם קום המדינה שירת במחלקת הקשר של משטרת ישראל. אלחוטי חשאית
אורגן שירות הקשר של ה"הגנה", שבראשו עמד ירחמיאל בלקין, בשתי "זרועות": "המהנדס  1941בתחילת שנת   4

הגדול" מישה גורדין (בכינויו החשאי "רחף") עמד בראש נושאי האלחוט, פעילות שהייתה חשאית; הד"ר 
" (איתות ראייה, יונים, קשר קווי והדרכה). מישה ת(צ'רלי) לוין עמד בראש הפעילות "הקונבנציונלילחקלאות צבי 

 50שדרות בן־גוריון) בתל אביב, בנה כ־ –(היום  62גורדין, בבית מלאכה חשאי בשדרות קרן קיימת 
 .משדרים/מקלטים "מזוודה" לצרכי ה"שיתוף"
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 1941ביוני  T.W.Y. ,17דו"ח התחנה 
 58-53, עמודים S25\22463ארכיון ציוני מרכזי 
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