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מי היו שותפי הסוד?
התעבורה האלחוטית של הסוכנות ו'ההגנה' הייתה לבריטים מקור מודיעין עיקרי .הבריטים האזינו
לתעבורה האלחוטית ,שברו את הצפנים ,פענחו את תוכן המברקים ,והפיצו את המברקים
המפוענחים למספר מצומצם של שותפי סוד ,שעברו תדריך והסמכה מתאימה ,והחומר הושמד
לאחר הקריאה.
עצם הידיעה שהבריטים שברו את הצפנים של הסוכנות היהודית ושל 'ההגנה' הייתה מסווגת ביותר.
מודיעין התקשורת הוסתר מרוב האנליסטים ,כולל כאלה שניתחו מקורות אחרים באותם נושאים
בהם עסק מודיעין התקשורת ,והם קיבלו רק חומר 'מחוטא' ,שמקורו הוסתר .פעילותם ומעשיהם
היו תחת בקרה1 .
ב־ 24ביולי  ,1946לאחר 'השבת השחורה' ,פרסמה ממשלת בריטניה 'ספר לבן' 2,שנועד להציג את
הסוכנות היהודית כארגון טרוריסטי ,ובו הוצגו שבעה ממברקי הסוכנות היהודית שנשלחו
(מוצפנים) מהארץ ללונדון ,ופוענחו בידי הבריטים 3.הדבר הביא לכך ששירות הקשר שינה את כל
הצפנים ,אך השינוי לא עמד בפני הבריטים ,ואחרי מספר חודשים הם שבו לקרוא את התעבורה
האלחוטית של הסוכנות ו'ההגנה'.
המסמך המצורף ,שהארכיון הבריטי חשף לאחרונה ,נכתב באפריל  ,1947לאחר שהבריטים רעננו
את הסדרי הביטחון ,והיו בעיצומו של תהליך תדרוך והסמכת שותפי הסוד ,והחתמתם על הנחיות
הביטחון החדשות .המסמך מציג את הרשימה המצומצמת של שותפי הסוד ( 16איש ,בנוסף לצוות
שעסק בפענוח ובהפצה) ,שרק להם הוצגו המברקים המפוענחים של הסוכנות ו'ההגנה'.
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