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 ח "הקשר בפלמ

(,  איש  1,000כ־)פלוגות    ששבהיקף של  ,  'הגנה'הככוח ארצי של    1941הוקם במאי  (  פלוגות המחץ)  ח" פלמה

כארגון מחתרת מקומי שיבצע  לסייע למתקפה על סוריה ולבנון שהיו בשליטת וישי ו,  במימון הבריטים

האויב בעורף  חבלה  הארץאם    , פעולות  את  יכבשו  הבריטית  ,  1942בשנת    .הגרמנים  ההצלחה  לאחר 

גורם המאיים על    'הגנה' שראו ב,  הביטחוני עם הבריטיםנפסק שיתוף הפעולה  ,  בסיכול האיום הגרמני

 .  ח ירד למחתרת"הפלמ, והאינטרסים הבריטיים

על  " הפלמ לחימה המבוססת  תורת  מיסד  ואיסוף  ח  בעיקר תצפיות  הגרילה שכללו  עקרונות מלחמת 

התארגן במתכונת של ארבעה  ,  מחלקהכיתה וההתאמן ברמת ה,  מודיעין, סיורים, מארבים ופשיטות

   .'ההגנה' גבוהה בהשוואה לכוחות אחרים שלצבאית  רמה לגדודים והגיע 

השלימו את מכסת התנדבותם  שותיקים  גוייסים  מ  שחררח ל"כתום מספר שנים לקיומו נדרש הפלמ

המייעדים  ,  וכמקור לגיוס כוח אדם חדש נקבע כי בוגרי תנועות נוער,  ח"והוקם חיל המילואים של הפלמ

ערב    .תוך שמירה על הגרעינים התנועתיים  ,ח" יעברו הכשרה צבאית במסגרת הפלמ ,  ם להתיישבותעצמ

אנשי    1,000איש בשירות סדיר וכ־  2,100פלוגות(, כ־  12ים )גדוד  ארבעהמנה הפלמ"ח    מלחמת העצמאות

 מילואים. 

שהחלה לפעול כרשת נפרדת בקיץ    ר',ל רשת 'תמע תבסס  הת   ח" ח ליחידות הפלמ"בין מטה הפלמ הקשר  

גבוה    .  1942 בתדר  מורס  באיתות  פעלה  ב)בהרשת  כלל  בידי  ,  מה"ץ(  7ל־   3בין  ים  רתדדרך  הופעלה 

ברשהוכש  םאלחוטני 'ההגנה'שו  של  והירות הקשר  ב,  שנבנה  ציוד  על  של    'דותב מע'תבססה  חשאיות 

 . שירות הקשר

  הרביעי   מפקדוים בפלמ"ח. נזכיר את  נהחלו את דרכם כאלחוט רבים מהאנשים המובילים בחיל הקשר  

 אלוף משה )מוסיק( גדרון.  ל,מפקדו השישי של החי , אל"ם ישעיהו )אישי( לביא, ואתשל החיל

בכינויו החשאי 'ברד', מונה כקצין האלחוט של    נה,חבר קיבוץ דפ   איש שירות הקשר אברהם תנחלזון,

הוא מונה להיות המפקד הראשון של    1948הפלמ"ח והקים את רשת 'תמר'. עם פירוק הפלמ"ח בשנת  

 את סיפור הקשר בפלמ"ח.  בקצרה  מאמר המצורף הוא מספרב  טכ"ל.יחידת קשר מ

 המאוחד, על הסכמתם לפרסום זה.  ולהוצאת הקיבוץ ארכיון הפלמ"ח, לעמותת דור הפלמ"חל נותתוד

 

 וזן דניאל ר  (וסבדימ )אל"ם 
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, א', הקיבוץ  ספר הפלמ''חמתוך: זרובבל גלעד )עורך(, . שירות הקשר בפלמ"ח תנחלזון, אברהם 
.441-443, עמ' 1955המאוחד,    
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