
 
 

 ב פ"תשה אדר ב'
 2022  אפריל

 זר לא יבין? 

 

לאנשים,  הגנה',  ב' סתר'  ב'כינויי  רב  שימוש  נעשה  חשאי/מחתרתי,  יחידות,  כארגון  תפקידים, 

נושאיםמקומות זהירות והסתרת מידע מהשלטונות הבריטיים  ,  יהיה  ונשק, כאמצעי  , כך שניתן 

ם, מברקים או  ימכתב   –באמצעי תקשורת חשופים להאזנה בריטית  לדון בעניינים הקשורים בהם  

והם אמורים היו להיות פשוטים ותמימים, ולא לעורר חשד, ולו יפלו מסמכים לידי    –שיחות טלפון  

 1הבריטים, הם לא 'יפלילו' אישים בארגון.

ברור את    הבריטים, שהאזינו לתקשורת של 'ההגנה' ופענחו את הצפנים שבשימושה, הבינו באופן 

 'כינויי סתר' אלה.

'כינויי הסתר' שהבריטים   המסמך המצורף, שהארכיון הבריטי חשף לאחרונה, מציג את רשימת 

החודשים שקדמו לפרסום    תעל מברקי 'ההגנה' שהם פענחו בשלוש  ת, המתבסס 1947הכירו ביוני  

 רשימה זו. 

'כינוי סתר'.    רוב בעלישל    םתפקיד  בינו אתההייתה תמונה ברורה על סד"כ 'ההגנה' והם  בריטים  ל

 : , להמחשהכך למשל

 

 ההבנה הבריטית  האיש, התפקיד וכינויו 

 כינוי תפקיד הכינוי התפקיד האיש 
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בא־ צ   –"מערכות"  ,  זר לא יבין: ספר הכינויים  ון ועליזה ריבלין,ש: גרוי הסתר' ב'הגנה' ראי אור מקיף של 'כינויתל  1

 .1988תשמ"ח־,  ההוצאה לאור –הגנה־לישראל והמרכז לתולדות כוח המגן ע"ש י. גלילי, משרד הביטחון 
 לא איתרתי את 'כינוי הסתר' העברי המקביל.   2
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 מקרא:

 

 שם מקרא 

 CREAM FOG הכינוי למודיעין שהופק מפענוח תשדורות האלחוט של 'ההגנה' 

 KELLAR בקהיר  SIME  (Security Intelligence Middle East)אלכסנדר קלר, ראש יחידת  

Liaison Signal Intelligence Cairo L.S.I.C 

מגן   המידע  (Magan)קולונל  וביטחון  הפצה  ניתוח,  על  האחראי  הקצין   ,

 בירושלים   (DSO - Defence Security Officer)המפוענח
MAGAN 

 ROBERTSON פלשתינה )א"י( בפעילות  ה , אחראי על MI5 בכיר בשירות הביטחון הבריטי

Sigint Liaison Unit CLOVER (Jerusalem) SLU CLOVER 

 


