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שימוש באלחוט ,דצמבר 1945
'ההגנה' הפעילה ארבע רשתות רדיו' :רשת אבינועם' – רשת ארצית לקשר בין המטכ"ל ליישובים,
שהתפתחה בהדרגה משנת  ,1937עם הקמת שירות הקשר; 'רשת גדעון' – לשירות המוסד לעלייה
ב' ,שעסק ברכש ובהעפלה ,וספינות המעפילים .הרשת שהחלה לפעול באפריל  1939ברחבי המזרח
התיכון הורחבה לאירופה בשנת ' ;1945רשת שרה' – שהחלה לפעול באוגוסט  1939וקישרה בין
משרדי הסוכנות היהודית בירושלים למשרדי הסוכנות בלונדון ובניו יורק;' 1רשת תמר' – רשת
ארצית לקשר בין מטה הפלמ"ח ליחידות הפלמ"ח ,שהחלה לפעול כרשת נפרדת בקיץ  .1942רשתות
אלה היו רשתות רדיו באיתות מורס בתחום הת"ג.
המסמך המצורף ,שנכתב בשלהי  1945כהנחיה של המטה הכללי של 'ההגנה' ,קובע כי "שירותים
חיוניים אלה לאחדות [ל'הגנה']" ומורה כי:
• "אין להעביר באלחוט כל חומר אשר אפשר להעבירו בדרך אחרת ,כגון מכתב או בשיחה
טלפונית .יש למעט ,ככל האפשר ,בשמוש בשירות זה";
• "לרשות השולחים עומדות שלש מידות דחיפות (מחוץ להודעה רגילה) :דחוף ,מידי ובהול.
בשני האחרונים יש להשתמש רק כשהשולח תובע פעולה או עזרה";
• "השירותים הנ"ל ,על אנשיהם ומכשיריהם ,כפופים באופן ישיר למפעל [מטה 'ההגנה']
ואינם עומדים תחת פקוחה או מרותה של רשות מקומית כלשהי".
• "בכל מקרה של סליק [החבאת הציוד עקב אתראה על חיפוש] דחוף עקב לחץ חיצוני ,על
התחנה לקיים קשר עם החוץ עד הרגע האחרון ורק אז לסלקה ,לאחר הודעה מתאימה על
הפעולה".
ההנחיה שופכת אור על שיטת כתבי הסתר ב'הגנה' באותה עת :כתב סתר לדרגי הפיקוד ,כתב סתר
לשימוש כללי; כתב סתר לכל גליל/מחוז וכתבי סתר 'פרטיים' "לשמוש רק במקרים מיוחדים (או
'עדינים') ולא לשמוש בעניינים שוטפים" .ההנחייה קובעת כי "הרשות בידי כל שולח לקבוע
לעצמו כתב הרצוי לו" ,ובלבד שיבוסס על 'חמישיות' ("קבוצות מילים בנות חמש אותיות כל
אחת").
מקרא' :אחדות' – ארגון 'ההגנה'; 'א/ח' – אלחוט; 'אחוזה' – נפה; אריה – יצחק שדה ,אז מ"מ
הרמטכ"ל; 'המפעל' – הפיקוד העליון של 'ההגנה'; 'הקוצר' – הפלמ"ח; 'כתב' – כתב סתר; 'נחלה' –
גליל או מחוז.
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רשת שרה פעלה בשיטה של שידורי מורס ללא מענה ,כאשר כל מברק שודר שלוש־ארבע פעמים .קבלת
המברקים אושרה בטלגרמה רגילה באמצעות משרד הדואר.
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