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נספחים:

הקדמה
דמויות רבות ושונות נשאו את ה״הגנה" ומעשיה .היא היתה להם המקדש,
אשר בשרתם בו חשו כי הם מגשימים את הציונות ובונים נדבכים לחומה
שתגן על המפעל ותסוכך עליו ביום רע.
הקורא בפרקי הספר הזה כמו צופה ומסתכל אל במה שעוברים עליה
לעיניו בחורים ובחורות אלמונים ועלומים ,ונגולות לעיניו עלילות
מפעמות לב ודמיון .הקורא שפוגש אותם לראשונה בדפי הספר שואל את
עצמו :מי הם שעשו את כל אלה?
הסיפורים שבדפי הספר הזה מעבירים מול עינינו אנשים שלא כבד מהם
דבר כשנדרשו לעשות למען בטחון הישוב היהודי ,שלומו וכבודו.
בזכות שקידתו וחריצותו של מ .אדם יוודע לנו ולאנשי חיל־הקשר של
צה״ל ,מה עשו וחוללו במשך עשרות שנים בחורים ובחורות אלה של
שירות־הקשר של ה״הגנה״  -אנשי "אחינדב"" ,אבינועם"" ,הגדעונים"
ו״שרה״  -במעבדה ובשדה ,בספינות ומעבר־לים ,בעיר ובמושבה -
וקידמו את יכולת השליטה של מפקדת ה״הגנה" על יחידותיה בארץ ועל
שלוחותיה בפעולות העפלה ומודיעין בחו״ל ,ואיפשרו להנהגת התנועה
הציונית בירושלים להתקשר במישרין עם אנשיה בלונדון ובניו־יורק.
זכה שירות הקשר ואחד מאלה ששירתו בחצרותיו עשה לעצמו סימנים
ובעזרתם החיה את שעבר עליו ועל חבריו במשך מספר שנים .והספר
שלפנינו הוא פרי דבקותו ,אהבתו וקנאותו של מוניה אדם לשירות הקשר.
וכאשר לא קם מספר לתולדות שירות הקשר  -נחלץ לתרום את חלקו,
והספר הזה מנסה לרקוע יחד את ימי העבר המתרחקים של שירות־הקשר
ב״הגנה" ,ואת הדור־הצעיר של חיל־הקשר בצה״ל היום .הוא עשה זאת
בהצלחה ,בדרך של העלאת זכרונותיו האישיים השלובים בזכרונות חבריו
לפעולה.
הסרת האלם מגזרה אחת מאלו שבהן עשה ופעל מ .אדם ,ואותה הכיר,
היא תרומה יקרה להארת זכרון הימים והלילות בהם נבנה במסתרים כוח
ה״הגנה" העברית בארץ־ישראל עד שהפך והיה בשנת תש״ח לצבא ההגנה
לישראל.

גרשון ריבלין ,אל״מ (מיל).

מבוא
אדם מישראל שזכה להיות עד ומשתתף פעיל במעשים שנעשו באותם ימים
גורליים נזכר לא אחת בריגשת המתח והדריכות שלהם .וחולפת מחשבה
בלבו כי אירועים אלה חובה לנצור אותם למען ימים יבואו .הדברים ודאי
ייראו אחרים ,ובני תקופה אחרת ייעצרו אולי רגע וירצו להסתכל אחורה,
במעשי־אבות ,להתבונן במה שהיה ובמה שהתרחש ,ולראות את הדברים
בחזות אותם ימים.

בדחף זה העזתי לרשום ולתאר כאן  -בעזרת מסמכים וזכרונות חרותים
עמוק  -את פרק האלחוט ב״הגנה" ,פרק חי ותוסס ,מלא מתח וסיכון ,העזה
ותושיה  -שבו נטלתי חלק .היו לפנינו שקדמו לנו בתחום הקשר ,והם היו
לנו לסמל ולדגל .בעקבותם צעדתי ,ובדרכם אני ממשיך לצעוד עד היום.
בתחום־היחיד שלי היתה לי הזכות לעסוק בחוט־השני של התקשורת:
שקוד הייתי בעבודה האפורה של בנייתם של משדרים אלחוטיים אשר
חיברו זה לזה ישובים ,כוחות ומרחבים ביבשה ,ויריעות ומפרשים בים,
וקשרו בין המגינים על אדמות המולדת ובין החותרים אליה על פני מים
רבים.

ברי לי שאין זה כלל וכלל הסיפור כולו  -כי סיפור שירות־הקשר
ב״הגנה" לא נכתב עדיין .אבל אני מקווה כי סיפורי שלי מאיר באור נכון
את מעשי אותם זמנים ואת רוחם .ולכל החברים שסייעו בידי בכנות
וסבלנות באיסוף הפרטים ובבדיקתם  -תודה רבה .ככל שיכולתי השתדלתי
להיות שדר לסיפור מעשיהם .כן נתונה תודתי לחיים זמיר ,מנהל ארכיון
ה״הגנה" ,ליוסף אלמוג ,מנהל מוסיאון ההעפלה וחיל הים ,ובמיוחד לאל״מ
(מיל ).גרשון ריבלין שתרם מחום לבו בעת עריכת הספר.

המחבר
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בעיירה בולגרד בפלך בסרביה ,שבה נולדתי ,שלטו בעבר תורכים,
בולגרים ,רוסים־לבנים רדופי המהפכה ,רומנים ,ולבסוף רוסים־אדומים.
סביב העיירה נשקפים מראות נוף נפלאים ,שדמות וכרמים ,והיהודים
שהתגוררו על אדמה ברוכת־אל זו חשו גם הם את ריח הקרקע כשמעליהם
שמים בהירים.
מלחמת־העולם הראשונה היתה תקופה סוערת בחיי יהודי רוסיה ,אך
הורי מצבם היה טוב וחיינו חיי רווחה של המעמד הבינוני־היהודי .הורי,
כמנהגו של דורם ,לא היו אדוקים בהוריהם .הם לא בעטו אמנם במסורת
ואף היו מבאי בית־הכנסת (אם כי ב״ימים נוראים" בלבד) .מנהגי העיירה
נקוטים היו בידיהם ופעילותם הציבורית התמקדה בתחום צדקה והתחשבות
בזולת.
ראשון הנכדים הייתי ,בן בכור לבת ראשונה במשפחה ,ובתור שכזה
הייתי בעל זכות בעיני הקרובים ,נשוא לטיפול של חיבה .היה זה סבא
שטרח במיוחד להדריך את נכדו האהוב ללכת בדרך הישר.
אבי אשר היו לו מחסני עצים ,פחם וברזל ,הקים מפעל לתעשיית עגלות
ומרכבות מכל מין וסוג ,להובלות נוסעים ומשאות .עדיין זכור לי שם אחד
מסוגי העגלות הללו " -דוברוג׳אנקה" ,שהיו משלחים אותו ברכבת לשוקי
בולגריה ורומניה ,וכמובן לירידים העונתיים בסביבה ,בהם התפרסם
המפעל בתוצרתו .המפעל היה ברובו בחצר הגדולה בה עבדו עושי
השלדים ,יוצרי הגלגלים ,עובדי פרזול ובוני יתר האביזרים .בחצר זו גרנו
גם אנו.
אבי היה רוב הזמן מחוץ לבית ,נוסע לשיווק תוצרתו ,ואמא וסבי ניהלו
את העבודה .בסקרנות של ילד התעניינתי בשלבי הייצור ,מסתכל בלא
שבעה .בבית מנסה הייתי "לתקן" שעון ,מפרק ,מרכיב מחדש ,וכמובן
מקלקל לא מעט ,ואף־על־פי־כן הייתי שומע כי "לילד הזה ידי זהב".
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בנוסף לאידיש שדוברה בבית ,לימד אותי סבי א״ב עבר /למדתי לדבר
רוסית ,פטפטתי בולגרית  -שפה סלבית וקרובה לרוסית  -ידעתי לספור
בתורכית וגם ביטויים רבים למדי בשפה כבדה זו.
כנער הצטרפתי עם עוד חברים לתנועת נוער של "הפועל הצעיר" ,אשר
שבתה את לבי הצעיר הפתוח להשפעה .קראתי על התיישבות החלוצים,
אנשי ה״שומר" וכר ,וכעבור זמן לא רב הייתי חבר פעיל בתנועת נוער
חלוצית "גורדוניה" .הדרכתי את תלמידי הכיתות הראשונות בבית־הספר
על מנת לקרב אותם לתנועת הנוער הציונית ,וסיפרתי להם כל הידוע לי על
תקומת ציון.
הורי בעלי ההשכלה שקדו להנחיל לבניהם חינוך מתאים ,ובלמדי עדיין
בבית־הספר היסודי לימדוני את השפה הצרפתית כהכנה לגימנסיה
צרפתית.
בינתיים השתנו פני הדברים .אבי מכר את המפעל ויצא לארגנטינה .אמי
עם ילדיה נסעה לבוקרסט ,אל אחות אבי ,לשהות שם עד שתוכל להצטרף
אליו .אני התחלתי כאן בלימודי תיכון אקסטרניים ,וכמובן המשכתי
בפעולתי בתנועה ,עתה בבוקרסט.
אז בא עלינו האסון הכבד :אבי נפטר באופן פתאומי בארגנטינה .אמא
חזרה לעיר מולדתנו .ואני במקום להירשם לגימנסיה ,פניתי ללמוד
בטכניקום בקישינוב ,כי הייתי בעל תפיסה ותודעה טכנית ,ובחרתי בלימוד
חשמל ומכניקה .בערבים המשכתי כפעילות בתנועה .חברי היהודים
בטכניקום ,מהם השתייכו לתנועה הקומוניסטית ,ומהם ל״השומר הצעיר".
אני נשארתי נאמן לתנועתי "גורדוניה".

קבוצת הכשרה  -בכרמים ליד קישינרב
בתחילת מאי  ,1933בשנה השלישית ללימודי ,הצטרפתי לגרעין קבוצת
ההכשרה החלוצית שהתארגנה בעיר מטעם "גורדוניה" .היינו בו
כשלושים בנים ובנות ,שביקשנו פורקן ליצר ההגשמה הציונית ולחיי
חברה קיבוצית־שיתופית .טוביה כהן ,יהודי עשיר בעל טחנות־קמח
גדולות וכרמים ,שבהם טיפח גפנים לסוגי יין שונים אשר נאגרו במרתפיו,
נענה לבקשה לאפשר לחלוצים ללמוד חקלאות ולעבוד בכרמיו .היו לו
שלושה תנאים :א .קבוצה שתתחיל  -תעבוד עונה שלמה מתחילתה ועד
סופה; ב .בעבור העבודה ישולם לחלוצים אותו הסכום שמקבלים הפועלים
המקומיים; ג .החלוצים יעשו כל עבודה שתידרש עד גמר העונה.
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אנו החלוצים היינו כשליש כוח־האדם שעבד בכרם ,ועשינו עבודות
שונות .אני למדתי לחרוש במקלטו־ בכרם ,לזקק יינות בפילטר ,ועבדתי
בענפים שונים של חרושת היין.
העשיר היהודי נהג מנהג אצילים ,ובילה סופי־שבוע בחווה ,מזמין אליה
אנשי בוהמה ,משוררים ושחקנים ,לבלות בצוותא .בנו נשא לאשה
שחקנית קולנוע צרפתיה נוצריה ,ואף היא היתה מבלה בחברה המובחרת
בארמון חותנה.
בסוף־שבוע הורגש תדיר מחסור בכוח־אדם במטבח ,ונזקקו שם לעוזר
השומע צרפתית .בהיותי היחיד בקבוצתנו השולט בצרפתית נשלחתי
לתפקיד זה .בימי שישי היה האדמיניסטרטור מוליך אותי מן הכרם
למרתפים שבכוכיהם היו יינות בני עשרות שנים .האיש ידע בעל־פה
מקומו של כל סוג בכוכים החשוכים ,ולאור הנר חופר הייתי באדמה בעזרת
את־עץ  -וזאת שלא לפגוע במשקה העתיק יקר־הערך .כשנתקלתי בבקבוק
היה עלי לשלוף אותו מהחפירה ולהגישו כמות שהוא ,מבלי לנקותו,
לאדמיניסטרטור .הוא היה בודק את הרשום על הבקבוק ולרוב מחזירו לידי
לשוב ולהטמינו באדמה .לאחר בדיקת כמה בקבוקים היינו מעלים אותו סוג
יין שביקש לאותו סוף־שבוע .בדרך כלל שולף הייתי ארבעה בקבוקים,
שלושה מהם היינו מכניסים לסלסלה ,כאשר האדמה דבוקה עליהם ,ומביאם
לשרת הבית .את הבקבוק הרביעי היה האדמיניסטרטור משאיר בידו ,חולץ
את'הפקק ושותה את תוכנו בחגיגיות ובאטיות ,כשהבעת פניו בשעת

השתיה ועיניו הנוצצות מעונג העידו על גודל ההנאה .אני הייתי בולע את
רוקי ,שכן מעולם לא הציע לי לטעום מהיין הטוב ,וכמובן גם לא ביקשתי.

יום אחד באה הזדמנות לידי .השרת הראשי קראני ואמר לי כי
האדמיניסטרטור חולה ,והיות וידעתי כבר את מקום היינות בכוכים ,עלי
להביא כמה בקבוקים מסוג "מוסקט המבורגי" ,שתאריך הבציר שלו לפני
שנת .1910
הגעתי למרתף ובאחת משלוחותיו החשוכות מצאתי את הכוך המבוקש.
הדלקתי כמה נרות והתחלתי בחפירה .מבין הבקבוקים שגיליתי שלפתי את
בקבוקי היין המבוקש ,ואת היתר שבתי וקברתי באדמה ,פרט לבקבוק אחד
שלקחתיו לעצמי ,כמעשה האדמיניסטרטור .החבאתי אותו מתחת לשיח
בחצר ,ואת הבקבוקים המבוקשים מסרתי לשרת במטבח .נשארתי במטבח
לעזור בעבודה ,ובסופה סעדתי שם את לבי .אגב ,היה זה פרט חשוב ,כי
מזוננו בקבוצה היה אז דל ביותר.
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כשיצאתי אחרי־כן מהמטבח פניתי לשיח ,עטפתי בנייר את הבקבוק
שהטמנתי וביראת כבוד הראויה לקחתיו אל אורוות הסוסים .שם ,בעליית
הגג ,בין ערמות שחת ריחני ,התרתי את אסוריה של חבילת תבן
והתמקמתי לי בה במסתרים ובנוחות .באולר שבידי חלצתי את הפקק,
הוצאתיו בזהירות ובלב רועד ,ואז  -בנשימה עצורה  -טעמתי מהמשקה
הטעים.
הלגימה הראשונה היתה קצרה ,על־מנת לחוש את הריח והטעם .אחריה
באו לגימות נוספות ,זו אחר זו ,לאט ובזהירות ,כדי שאף טיפה אחת לא
תלך לאיבוד .כך נמשך הטקס עד שתם היין מן הבקבוק ורוחי היתה טובה
עלי ,ועד עצם היום הזה חש אני את טעמו העדין של אותו יין .הרגשתי כי
עיני נעצמות מעליהן ,והחלטתי כי אשאר בעליית האורווה לנוח.
התעוררתי משנתי בבוקר השכם וירדתי מעליית הגג של הארווה
וחזרתי לחברי .הם הפליאוני מאוד בשאלות המוזרות" :לאן נעלמת
אתמולי" ,לא הבנתי למה רומזים דבריהם עד שהתברר לי כי לאחר השתיה
ישנתי באותה עליית גג של האורווה ערב ,לילה ,וכל יום המחרת והלילה
שאחריהם והתעוררתי רק לאחר יומיים.

חברי הוועד של קכוצח ההכשרה.
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בגמר העונה בסוף חודשי הקיץ ,כאשר היינות כבר היו מאוחסנים
בחביות הענק במרתפי היקב והגפנים מכוסות באדמה למנוע מהן נזקי כפור
וקיפאון בחודשי החורף הקרים ,תם החוזה שלנו עם "חוות כהן" .החברים
התפזרו איש איש לעיסוקיו ולהמשך ההכנה לדרך חיים חדשה הצפויה לנו
בארץ־ישראל.

חוות "מצדה"
כשחזרתי לבית אמא לא הכירוני .נראיתי כחוש ורזה וה״אידישע־מאמע"
שלי טיפלה בי בכל חום לבה ושקדה לפטמני .המשכתי להיות פעיל כסניף,
והדרכתי קבוצות נוער עד אביב  ,1934כשהצטרפתי לחברי ב״החלוץ"
ל״הכשרת מצדה".
"מצדה" היתה חווה גדולה ,כ־ 10ק״מ מהעיר בלצי ושטחה כ־100
הקטאר .החווה נרכשה על־ידי ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית
כמקום הכשרה לאנשי "החלוץ" ,ובמשך כל עונות השנה באו לשם חלוצים
מכל קצות רומניה ,להכשיר עצמם בעבודה.
כבעל נסיון בחריש תיקנתי את מרבית המחרשות ויצאתי עם חברי
לחרוש בשטחי המשק .כן התחלתי לשפץ צנטריפוגות לחלב ,להפקת
שמנת שהכנסותיה היו טובות יותר מהכנסות ממכירת החלב כמות שהוא.
לראשונה בחיי למדתי לרכב על סוס ,ללא אוכף כמובן ,ולא זנחתי גם את
תחביבי בעיר :צילום.
בשלהי  1934התקיימה בעיר בלצי ועידת "גורדוניה" שנמשכה ימים
אחדים .בוועידה זו נבחרו אישית החברים המועמדים לעלייה קרובה
ארצה .נבחרתי לחמישי ברשימה מתוך  450חברים שהיו מועמדים לקבל
סרטיפיקט ,כאשר לרשותנו  50סרטיפיקטים בלבד.
מעתה התגלגלו העניינים במהירות .חזרתי לבית אמא להתכונן לעלייה
והשמחה לבואי היתה מהולה בצער ,שכן הייתי רזה ודל־בשר ,מגודל שער,
לבוש כלואים ולרגלי נעלי איכרים גסות עשויות מעור חזיר.
כבוא ההודעה המיוחלת כי הגיעה השעה לצאת לדרך ,נפרדתי מבני
ביתי ,ורוב חברי התנועה בסניף ליוו אותי עד לתחנת הרכבת ,כשמונה
ק״מ מהעיר .לפי ההוראה שקיבלתי נסעתי לטאלמאז ,כפר ליד בנדרי,
לביתה של חנה לבית צ׳ולק ,שעמדתי לשאתה לאשתי ,לכאורה ,כדי
שתוכל לעלות ארצה באותו רשיון־עלייה שקיבלתי אני מטעם תנועת
"החלוץ".
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למחרת יום החתונה יצאנו לדרך ארוכה בעגלת־חורף לרכבת שתוליכנו
לנמל קונסטנצה .הקור היה עז ,שלג ירד בלי הרף ובעברנו ביער שמענו
את יללת הזאבים .אוזני הסוסים הזדקפו ונחיריהם צנפו בעצבנות .העגלון
שראה שאיננו מצויידים כראוי כיסה רגלינו בפרוות־דובים חמה .הרכבת
לקונסטנצה ,עיר נמל רומנית בים השחור ,נעצרה בדרכה כמה פעמים
מחמת השלג הרב שכיסה את הפסים .גלגלי הקטר החליקו על הפסים
והסתובבו לריק ,בלי להתקדם .רק למחרת הגיע קטר נוסף ,והשניים
במשותף גברו על השלג והכפור; גם זאת בקשיים ובהפסקות רבות מחמת
תעלולי מזג־האוויר.

המחבר " mm3מצדה"
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ביום המיועד ,ה־ 1במרס  ,1935היינו בנמל כבר בשעות הבוקר
המוקדמות ,אבל העלו אותנו לאנייה בין אחרוני הנוסעים .היינו
שמונה־עשר חלוצים מתנועת "גורדוניה" ,ועוד שישה ממרכז רומניה,
שהגיעו לעיר יומיים לפני ההפלגה .הוכנסנו לבטן האנייה ,למחלקה
השלישית כביכול ,אל מחסן גדול שנועד במקורו להובלת צאן ובקר.
במרכז היו ערמות מזרוני־קש שספגו מי ים מלוחים .המים חדרו למחסן
בעד חריצי ריצפת העץ ,המפרידה בין המחסן לשלד המתכתי התחתי של
האנייה .היה שם חם ומחניק ,אנו ישנו בבגדינו וסוודר ממולא בלבנים
שימש כרית־ראש.
האנייה לא סיפקה לנו מזון .הקמנו "קומונה" .לכמה חברים היה עמם
נקניק יבש ,שימורי דגים ולחם מאפה־בית .אני מסרתי לקומונה את כל
המלאי שהיה ברשותי :חמישה־עשר לשונות־בקר מעושנים ומתובלים
בשום ופלפל חריף ,שקיבלתי צידה לדרך מדודי ,סוחר בהמות אמיד .גם
חמישה בקבוקי יין־קברנה ישן מאלה שקיבלתי מדוד אחר ,מסרתי
לקומונה.

הגענו לנמל חיפה בשעות הבוקר המוקדמות של ה־ 7במרס .כשם שהיינו
אחרונים לעלות לאנייה כך היינו גם אחרונים לרדת ממנה .לבסוף ,כשהגיע
הרגע הנכסף וירדנו לחוף ,עמדתי שניות מספר ללא תזוזה ,אחר־כך הרמתי
אבן קטנה ונשקתיה.
חלום חיי התגשם.

נמל חיפה 7 ,במרס 1935
לאחר הפרוצדורה המנהלית באו בדיקות המכס .המוכס האנגלי שבדק את
חפצי נתקל בשלושה בקבוקי יין ללא תוויות עטופים בבגדים (לבל ישברו)
וחשד בתכולת הבקבוקים .מזוודותי הועברו לאחד הדלפקים לבדיקה
מדוקדקת ,ונתבקשתי לפתוח בקבוק .האנגלי הבין מיד שלפניו יין משובח,
והזמין גם את חבריו לטעום מן הבקבוק .מנהל נמל חיפה ,שעבר במקרה
לידנו ,ניגש לראות מה החגיגה ומובן שהוזמן גם הוא לטעום מהמשקה .כך
נתרוקנו עד מהרה שני בקבוקים .מנהל הנמל פנה אלי באמצעות מתרגם
והציע לי תשלום בעד הבקבוק השלישי .החלטתי לעשות מחווה ונתתי לו
את הבקבוק במתנה .בכך תמה לגבי בדיקת המכס  -אבל הגיע תור
ה״קרנטינה" (ההסגר) מטעם מחלקת הבריאות.
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המחבר (יושב ,ראשון מימין בשורה האמצעית) בקבוצת ההכשרה "מצדה",
1934

עם בנות איכרים ברחובות1936 ,
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הועברנו לצריפים בחצר ליד אולם המכס ,והיה עלינו לעבור עירומים
במסלול צר ומגודר משני צדדיו מתחת למקלחות שהזרימו מים חמים וקרים
לסירוגין .בגמר תור המקלחות לבשנו מכנסינו בלבד ,רכל אחד מאיתני
נבדק על־ידי הרופא .לבסוף קיבל עוד שתי זריקות־חיסון ~ וגם סדר
ביקורת־הגבולות תם ונשלם.
לפני צאתנו מן הנמל הוזמנו על־ידי פקיד הסוכנות לאירוח קל .כל אחד
קיבל פיתה ,בננה ותפוז .היינו רעבים .בירכנו על "הסעודה הראשונה"
בארץ־ישראל ובלענו אותה .בחוץ המתין לנו רכב שהעבירנו לבית העולים
של הסוכנות היהודית בבת־גלים.
למחרת יצאנו לתור את חיפה ,הסתובבנו ברחוב הראשי בסביבות הנמל,
במרכז הדר־הכרמל ואף עלינו להר הכרמל .ככולם הוקסמתי מהנוף
שהתגלה לעיני .שהינו בבית העולים כשבוע ימים ,וקבוצתנו שובצה
כתוספת לכפר־החורש ,ובו־ביום הגענו במשאיות הקבוצה למשק .בין כה
וכה נשרו מקבוצתנו כמה חברים.

שנה ראשונה
בבואנו לקבוצה ,לאחר שתיית־תה ,הוזמנתי על־ידי אחד החברים למחסן
וקיבלתי מיטת ברזל ,כלי־מיטה ובגדי עבודה .אותו חבר עזר לי להעביר
את המיטה והחפצים לאחד הצריפים והסביר לי כי אין זה עדיין חדרי
הקבוע .״תהיה ׳פרימוס׳ עד אשר תקבל מקום מגורים קבוע״  -אמר לי.
הבנתי את דבריו פרט למלה אחת" :פרימוס" .בשבילי משמעותה של מלה
זו היתה-מיתקן־בישול בנפט ,ולא הבנתי מה לו ולמקום מגורי.
בחדר המגורים אליו הובאתי כבר היו שתי מיטות מסודרות .הצבתי את
מיטתי בפינה פנויה וכן את חפצי האישיים ,ונחתי מעט .בערב ,שהיה ערב
שבת ,יצאתי מן החדר לקול ״הגונג״  -נקישה על צינור ברזל ,כמטר
אורכו ,התלוי על חוט ברזל  -הקורא לארוחת־שבת .לפי כיוון נהירת
החברים ,לא קשה היה לאתר את צריף חדר־האוכל .כשנכנסתי ראיתי כי
כבר הייתי כאן ,לשתיית־התה כשהגעתי למשק .על השולחנות היו קערות
עם עגבניות ,מלפפונים ,זיתים ירוקים ,לחם ,ריבה ומרגרינה ,קומקומי־תה
וסוכר .הוגש גם תבשיל חם .יחסית לאוכל במקום ההכשרה בבלצי האוכל
כאן היה מצויין .לאחר הארוחה עשיתי כפי שראיתי את שאר החברים
עושים  -ניגשתי ללוח המודעות והסתכלתי בכתוב שם .ואמנם ,מצאתי את
שמי כבר רשום בסידור העבודה ליום ראשון  -חפירת בורות לשתילת
ברושים בחורשת הקרן־הקיימת על הגבעות ליד משק הקבוצה .הייתי עייף
מכל האירועים של השבוע וחזרתי לחדר ,לשכב לישון ולנוח .בהיכנסי
ראיתי באחת המיטות בחורה שוכבת בפיג׳מה ,שקועה בקריאת ספר .היא
לא שמה לב אלי ,אך אני התביישתי להתפשט בנוכחותה וללבוש פיג׳אמה,
ולכן שכבתי על מיטתי בבגדי בתקווה שתירדם בקרוב ואוכל להתפשט.
נראה כי נרדמתי ונמנמתי מעט .כשהתעוררתי היתה כבר השעה  11בלילה,
אך היא עדיין קראה בספר .יצאתי את החדר ,הסתובבתי זמן־מה בחוץ
וחזרתי .רק נכנסתי לחדר ומיד אחרי נכנסה עוד בת ,מותחת אבריה
ומפהקת .נראה שהיתה עייפה מאוד ,כי בלי להתחשב בנוכחותי
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התפשטה עירומה כביום היוולדה ,לבשה פיג׳אמה ושכבה לישון .קיבלתי
שיעור ראשון בנימוסי "היכון לישון" ו״פרימום" .התפשטתי גם אני
ונכנסתי למיטה.
עתה הבנתי למה התכוון אותו חבר כשהודיעני שאהיה "פרימוס" .הייתי
בר־מזל ,שכן חברי שוכן כ״פרימום" בחדר של זוג שלא מכבר נכנסו
לחדר־משפחה .מצבו היה גרוע משלי...
יום ראשון ,ה־ 17במרס  ,1935היה יום עבודתי הראשון בארץ .בשש
וחצי כבר הייתי בצריף חדר־האוכל ,ולאחר הארוחה יצאנו לעבודת נטיעה.
הבחורים היו חופרים בורות בתוך הסלעים ,לעתים משתמשים לשם כך
במקושים ,והבנות שותלות בהם את שתילי הברושים .בשעה  10הביאו
תורניות מהמטבח מרק פירות ומי שתיה ,ואילו לסעודת הצהריים היינו
עושים הפסקה בעבודה ובאים לחדר־האוכל .משעה חמש בערך הסתדר
התור למקלחות .לא אחת אירע שבטרם הספיקו כולם להתקלח אזלו המים
בחביות המזינות את המקלחת ,ואז היינו חוזרים להתקלח בלילה ,לאחר
שהחביות מולאו מחדש.
אחרי ימים אחדים להיותי בכפר־החורש ,כשמזג האוויר הלח הכביד עלי
ולא יכולתי להרדם ,יצאתי קרוב לחצות־הלילה מחדרי והסתובבתי מעט
בחצר .לפתע הבחנתי בהבזקי אור הנפלטים בהפסקות מנקודה גבוהה
בחצר .מתוך סקרנות קרבתי לראות מהו הדבר המנצנץ .כאשר התקרבתי
למקום ניגשו אלי שני צעירים ,הרחיקו אותי ו״הסבירו" לי שאין לי מה
לחפש שם ...לא הבנתי במה אני מפריע להם ,אולם מנימת בקשתם היה
ברור לחלוטין כי מוטב לי לחזור על עקבי .לאחר זמן נתברר לי ,שהיתה זו
תחנת־האיתות של כפר־החורש ,ואנשיה עסקו אותה שעה באימוני
קשר־איתות עם ישובי העמק ועם חיפה ,ונוכחותי שם היתה באמת
מיותרת...
בהמשך שהותי בקבוצה נוכחתי לדעת כי לי ,אישית ,יקשה להתאים
עצמי לצמיתות לחיים בקבוצה .לא היה לי ואין לי כל ספק שהקיבוץ היא
חברה בריאה ,בעלת אידיאולוגיה סוציאלית מתקדמת ,שלפי שיקול הגיוני
ולפי הכרתי רציתי אמנם מאוד לחיות בה ,אבל עם זאת הרגשתי שאם
אמשיך’בחיים אלה עד סוף ימי יהיה עלי לדכא דחפים ויצרים אשר בלי

להגשימם לא אמצא מנוח בחיי .אדם בהיוולדו מתלווה אליו איזה כשרון
המנחה אותו בפעולתו בכל אשר יפנה .מי שנולד עם כשרון לצייר ,למשל,
מסוגל ויכול לאחר שעות עבודתו לשבת בחיק הטבע ולצייר כאוות נפשו;
כמוהו פסל ,היכול להסתגר בדלת אמות שלו ולעסוק בפיסולו .החברה
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בקבוצה מקבלת זאת בהבנה ובברכה ,וגם נהנים מן היצירות .לא כן אני
ותחום התעניינותי .באותם זמנים לא היה לי כל סיכוי לעסוק במקצועי
בקבוצה או לפתח את כשרוני בתחומים טכניים ,וזאת מסיבות
אוביקטיביות .בעלי כשרונות אמנותיים לא נזקקו לאישור "אסיפת
חברים" לעשות בשעת פנאי בתחום נטיותיהם וכשרונותיהם ,ואילו לגבי
עיסוק במקצועות טכניים ,כרוך הדבר בהקצאת מבנה קבוע ומתאים
לעיסוקים אלה .בכך אתה הופך כביכול למעמסה על הקבוצה ,ודבר זה לא
רציתי בו בשום פנים.
כך עברו עלי ששה חודשים ,כשאני חי ועובד בכפר־החורש .התמודדתי
עם עצמי עד שהגעתי ל״רגע של אמת" מבחינתי .תחושתי כעוזב הקבוצה
היתה קשה ,מעורבת ברגשות־אשמה עד כדי כך שבעוזבי התביישתי
לבקש את חפצי שהכנסתי למחסן בבואי ,ויצאתי מכפר־החורש כשעמי רק
תיק המסמכים האישיים שלי ,תצלומים מהבית ,מכשירי גילוח והלבוש
שלבשתי באותו יום .הצטרפתי לכמה חברים ויחדיו ירדנו בשבת מהמשק
לכביש נצרת־חיפה ,ונסעתי לחיפה .ברדתי מן האוטובוס בקרבת הנמל
נשארתי עומד דומם ,מביט סביבי ותמה על עצמי .לאחר שהתאוששתי
פניתי לאחד הדוכנים בשוק הערבי הקרוב וקניתי כמה פיתות לבנות,
תפוזים אחדים ,בננות צהובות ,קטנות וריחניות ,וחצי חבילה חמאה .אלה
יספיקו לי ודאי לשלוש ארוחות .ארוחת צהריים אכלתי בו־במקום ,והיתר
חילקתי לשתי מנות  -אחת לערב ואחת לבוקר המחרת .באותם ימים קשים
היו ארוחות אלו הטעימות ביותר בחיי.
היו עמי ארבע לירות ארצישראליות ועוד כמה עשרות גרושים .סכום זה
נשאר אצלי מתוך חמש הלירות שהבאתי איתי מהבית כ״מנת־ברזל"
לשעת חרום .לא יכולתי להרשות לעצמי לבזבזו בלי שתהיה לי הכנסה
כלשהי .הבחנתי בסביבה באוטובוסים חונים ועלה בדעתי להועיד אחד מהם
לי ,לאכסגיית־לילה עד אשר אתארגן .לא היו עמי שום מטלטלין ,כי כאמור
כל חפצי השארתי בקבוצה .היתה שעת אחרי־הצהריים ואני עליתי
להדר־הכרמל ,עשיתי הכרה עם רחובותיה ,ולפנות ערב חזרתי לעיר
התחתית למקום ריכוז האוטובוסים ,והתגנבתי לתוך אחד מהם .נפלתי
מרגלי מרוב עייפות ,ודומני כי ברגע שהשתרעתי על הספסל האחורי -
נרדמתי.
למחרת ,האחד בספטמבר  ,1935עם זריחת קרני השמש הראשונות
ניצבתי מחוץ לאוטובוס ,מלא ציפיות לעתיד ורוד ויפה .הסתובבתי
בסביבת התחנה והנמל ,שם התבצעו עבודות בנייה בקנה־מידה גדול,
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בתקווה למצוא עבודה .היתה לי ידיעה מסוימת בעבודות חשמל ,אבל רק
ביום השלישי לחיפושים קיבלתי עבודה אצל קבלן אשר עסק בהתקנת
חשמל בבניינים שניבנו בגבול הנמל .בהיותי עולה חדש וחסר נסיון
במקצוע היה עלי להשתלם בעבודות החשמל בהתאם לתקני הארץ.
הסכמתי לעבוד תמורת חמש לירות לחודש כעוזר לחשמלאי עד אשר יינתן
לי לעבוד באופן עצמאי .עבודתי היתה לחרוץ חריצים בקירות בטון
להטמנת צנרת ,בה יושחלו חוטי חשמל לפי תכנית המהנדס.
האמנתי שימשיכו להעסיקני בעבודה ,ושכרתי חדר מרוהט־למחצה
תמורת לירה ארצישראלית אחת לחודש ,בסביבה ערבית־יהודית מעורבת.
ריהוט חדרי היה דל ,והבגד היחיד שהיה לי שימש אותי הן לעבודה והן
לאחריה ,כי הרי כל הביגוד והחליפות החדשות שנתפרו בעבורי בבית לפני
עלייתי ארצה נשארו עם שאר חפצי בקבוצה.
משכרי בחודש הראשון לעבודתי קניתי בגד מתאים לשעות שלאחר
העבודה .בסוף החודש קיבלתי תוספת של לירה אחת למשכורתי החודשית,
והובטח לי כי אם אמשיך להתמסר לעבודה כפי שנהגתי בחודש שעבר,
אקבל העלאה נוספת .התמדתי והשתדלתי מאוד בעבודה .תגובתו של
המעסיק שלי לא אחרה לבוא ,ובדצמבר  1935קיבלתי תוספת של עוד שתי
לירות לחודש .כך הגעתי למשכורת כוללת של  8לירות א״י לחודש ,וגם
ניתן לי עוזר לעבודה ,צעיר ערבי בן .18
כעבור ימי עבודה אחדים בצוותא באחד הבניינים ליד הנמל ,עבדנו
באולם גבוה .העוזר שלי עמד על סולם גבוה וחרץ בקיר בחלקו העליון,
ואני עבדתי למטה .פתאום נשמט מידיו האיזמיל ונפל על הרצפה .הבחור
ביקשני להרים לו את האיזמיל ,לבל יצטרך לרדת מהסולם .לא חשדתי
בכלום ,אך כאשר התכופפתי להרים את האיזמיל ,שוחרר מעלי
בלוק־בנייה כבד ,שהיה מיועד ליפול על ראשי .למזלי החטיא הבלוק ,גירד
את אפי ולא פגע.
כאשר הזדקפתי טרם חשדתי כי הנה יכול היה להיות פה "רצח מושלם"
במסווה של תאונת עבודה .עודי מתכוון לשאול מה קרה  -קפץ הבחור
מהסולם הישר לחלון ולמעקה ונעלם .שוב לא בא לעבודה אף לא כדי לבקש
את שכרו.
לאחר שחסכתי סכום מעט ,החלטתי לעבור לגור ברחובות ,שם גר
בן־עירי .קיוויתי שבמושבה קל יותר להיקלט בחברה .שמעתי גם על מכון
וייצמן שברחובות ,אם כי פרטים על המכון לא היו לי .היות שרציתי מאוד
להמשיך ללמוד ולהתקדם במקצועות טכנולוגיים ,טיפחתי תקווה בלבי,
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שאם אהיה בקרבת המכון אוכל להגיע ללימודים בו .כך או כך ,גמרתי
אומר שאני עובר לרחובות .ולא ידעתי כי המכון אינו מיועד להוראה ועוסק
בתחומים מדעייים טהורים.
היה זה בחודש פברואר .1936

רחובות
במושבה זו ,המבורכת בגידולי פרי־הדר למינהו ובכרמים ,היה זה לא פשוט
באותם ימים לאדם להשיג עבודה במקצוע שאינו חקלאי .לאחר כמה
שבועות של חיפושים הסדירה לי לשכת העבודה תעסוקה בפרדסו של
ארבייטר ,במזרחה של המושבה .היה זה יהודי אמריקאי שבבואו לארץ
בשנות העשרים גר בחברון ,והיה מניצולי פרעות תרפ״ט בקהילת חברון.
הוא אמנם הצליח לצאת משם חי ,אך הפורעים הספיקו לקצוץ כמה אצבעות
באחת מידיו .עובדה זו לא מנעה בעדו מלהעסיק פועלים ערבים בפרדסו
שברחובות ,בחברתם עבדתי ב״פתיחת" גומות סביב עצי הדר .הפועלים
הערבים היו בקיאים במלאכתם; לא כן אני ,והתקשיתי להתמודד איתם.
היבלות בידי הכאיבו לי מאוד ,בכל זאת עבדתי בהתמדה בלי להחסיר
יום־עבודה אחד ,בתקווה שבמשך הזמן אמצא לעצמי תעסוקה מתאימה
יותר .אחרי כחודש ימים נזדמן לי מקום עבודה בחנות למוצרי חשמל של
שני אקדמאים יוצאי פולין ,רודק וגנר ויעקב פרנקל ,שעסקו בעבודות
חשמלאות במושבה .הם היו שניים מקבוצת האקדמאים ,שהעלה משה
סמילנסקי ארצה מפולין בשנת .1933
שילמו לי כאן שבע לירות לחודש ,יותר ממה שקיבלתי תמורת העבודה
הקשה כל כך בפרדסו של ארבייטר .החנות היתה במרכז המושבה ,ליד קפה
"הדרום" ,מול המועצה המקומית .חשתי כי שפר עלי מזלי .בהדרגה
התחלתי להתארגן .בזמני הפנוי שקעתי בתחביבי להם התמסרתי
ברצינות ,בעיקר לצילום .יכולתי אף לרכוש מדי פעם אביזרים שונים ,ולא
רק לצילום אלא גם כדי לפתח ולהדפיס תמונות בעצמי .בניתי מעין מתקן
צילום רב־ביצועי ,בו ניתן לעסוק בפיתוח והדפסת תמונות למיניהן,
לעשות רפרודוקציות של תמונות ,להקטינן או להגדילן.
יום אחד נזדמן לחדרי צלם מקצועי ,שעיסוקו בצילום פורטרטים ובהכנת
רפרודוקציות שלהם .כאשר ראה את המתקן שיצרתי ,לא הניח לי עד אשר
הסכמתי למכור לו אותו .כעבור חמש־עשרה שנה ,ב־ ,1951פגשני אותו
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צלם ,ואני איש צה״ל באחת היחידות שעסקה בנושאים אלה .בשמחה סיפר
לי כי עדיין הוא משתמש באותו מתקן שמכרתיו לו ,ובעזרתו הוא מתפרנס
בכבוד עד היום.

ראשיתם של מאורעות תרצ״ו
הכותרות בעתונים על ההרוגים היהודים בנמל יפו ובעיר עצמה ב־19
באפריל  1936ובימים שאחריו ,העבירו רטט בקרבי .נוכחתי פתאום שטרם
באנו אל המנוחה והמרגוע ,ויעברו כנראה ימים רבים עד אשר נשב לבטח
בארץ אבותינו.
הייתי עדיין בחינת חדש ברחובות ומעטים היו מיודעי במושבה .איש לא
קרא לי לעשות משהו .בהתהלכי ברחוב בשעות הערב של ימים מתוחים
אלה שמתי לבי לנערים ונערות אשר פניהם עוטים הבעה רצינית והם
חולפים ברחובות המושבה על אופניהם ומגמת פניהם בריכת המים הגבוהה
והחדשה שהושלמה זה עתה.
התקרבתי לבריכה ומצאתי שאינני יחיד שם .סקרנים עמדו במקום
והאזינו לתוכן מברקים ששודרו או נקלטו בראש הבריכה ,והיו מועברים
בקול רם מראש הבריכה למרגלותיה ,שם היתה בחורה רושמת את התוכן
על גבי טופס שבידיה .כשגמרה לרשום את המברק מסרה אותו לצעיר או
לצעירה מרוכבי האופניים ,שהיו ממהרים ומסיעים אותו ליעדו .גם
המברקים־למשלוח שהרוכבים היו מביאים אליה היו מועברים באותה
שיטת "קול רם" אל ראש הבריכה ,ומשם לתעודתם בריצוד של קווים
ונקודות של פנסי המורם.
בתום לבב פניתי לאחד הבחורים שעמד בקרבתי והשמעתי באוזניו את
דעתי ואת מורת רוחי על הפומבי הניתן למברקים הללו בנוכחות אנשים
שאינם צריכים לדעת את תוכנם ,והללו אף עלולים ליצור פניקה על־ידי
הפצתם בתוספת דמיונם הפורה.

הבחור שמע את דברי מופתע ותגובתו הראשונה היתה" :נראה אותך
עולה ויורד עשרות מדרגות בסולם בכל פעם שיש מברק" ,אך אחרי
שהירהר ,כנראה ,רגע שאל" :מה היית מציע לעשות?" .עניתי כי אני
הייתי מתקין שני טלפונים במעגל סגור מראש הבריכה לתחתיתה וכך מונע
דליפת מידע בטחוני לאוזני אנשים בלתי מוסמכים ,העשויים להביא נזק רב
גם אם לא נתכוונו לכך.
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לא ידעתי אותה עת שהבחור שפניתי אליו באקראי היה יהודה פדווה,
מפקד תחנת־איתות זו של ה״הגנה" ,שבא אותו ערב לבדוק מה ניתן
לעשות כדי לשפר את תנאי עבודתם של האתתים ,שלפי התפתחות
האירועים בארץ נראה שיצטרכו לעמוד על משמרתם עוד זמן רב .כפי
הנראה התרשם יהודה פדווה מדברי כי אכן ניתן לשפר את פעילותה של
התחנה ,שהופעלה מכורח המאורעות ללא סידורים טכניים מוקדמים.
תוכן שיחתנו הועבר כנראה על־ידיו למפקד ה״הגנה" ברחובות ,כי ימים
אחדים לאחר־מכן ,ב־ 26באפריל  ,1936פגש אותי יהודה פדווה במרכז
המושבה והזמין אותי להצטרף אליו "לשתות כום גזוז" .מיד בתחילת
השיחה הבחנתי שבידיו נתונים אישיים מסויימים אודותי .הוא ידע מאיזו
ארץ עליתי ארצה ומתי ,כי השתייכתי לתנועת הנוער "גורדוניה" וכי הנני
יוצא קבוצת כפר־החורש .הוא סקר בפני בקצרה את המצב בארץ ואחר
ניגש מיד לעניין :האם אהיה מוכן לתת יד ולעזור בידע הטכני שלי לבניית
הטלפונים שעליהם דיברתי עמוי הוא גם ביקש לדעת מהי ההוצאה הכספית
הדרושה לבניית שני טלפונים במעגל סגור שהצעתי.
ברור ,כי נתתי מיד הסכמתי לעזור ,וכן את הערכתי להוצאה הכספית
לרכישת הרכיבים שיידרשו להרכבת שני הטלפונים  -כלירה וחצי ,בתנאי
שהוא יספק את השפופרות .הדגשתי שבנייתם של הטלפונים האלה
והתקנתם תיעשה על־ידי בהתנדבות ,ואינני מבקש תשלום כלשהו.
קיבלתי מיהודה לירה וחצי במזומן לבניית שני טלפונים למען תחנת
האיתות (לימים נודע לי כי הכסף בא מוועד המושבה ,ובפנקסים של הוועד
נרשמה ההוצאה בסעיף "הוצאת שמשות") .הבטחתי להתמסר למלאכה
ולבנות את הטלפונים בהקדם האפשרי.
מעולם לא בניתי טלפונים קודם לכן ,אבל מציאותנו בארץ הרי שימשה
לכולנו רקע ואתגר ליצירה ולהתנדבות .מתוך שידעתי היטב את עיקרון
פעולתו של טלפון הייתי בטוח שאצליח במלאכה גם מבחינה מכנית.
לא נחתי כמה לילות ,שרטטתי וחזרתי ושרטטתי מעגלי טלפונים
והתוצאה לא אחרה לבוא .על פי השרטוטים הללו הצלחתי להרכיבם
וכעבור שבועיים ,ביום שישי ה־ 12במאי ,התקנתי והפעלתי את שני
הטלפונים שעשיתי ,אחד בראש הבריכה ואחד למרגלותיה ,לשביעות
רצונם של כל הנוגעים בדבר .שוב לא נשמע ברבים תוכנם של מברקי
ה״הגנה" והנהגת היישוב שהועברו באיתות לרחובות וממנה.
שמורים עמי עדיין אותם שרטוטים ,שלפיהם בניתי שני טלפונים אלה
לתקשורת בין קצות הבריכה הרחובותית ,וסבורני כי הם שני הטלפונים
הראשונים שנבנו אי־פעם ב״הגנה" ,ואשר בעקבותיהם באו רבים אחרים.
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גיוסי לשורות ה״הגנה"
נראה כי לאחר שהתקנתי את הטלפונים לתחנת האיתות שעל בריכת המים
ב״גכעת האהבה" החליטו הנוגעים בדבר ב״הגנה" לגייס אותי
לשורותיהם ,שהרי לא ייתכן כי אדם יטפל בנושאי הארגון מבלי שיהיה
חבר בו .ואכן באותו שבוע הוזמנתי להתייצב בשעות אחר הצהריים של
שבת ,ה־ 16במאי  ,1936בבית־הספר התיכון של המושבה ,בקצה רחוב
יעקב ,לא הרחק מ״רחוב המיליונרים" .מצאתי שם כמה בחורים שלא
הכרתים לפני־כן ,שגם הם עמדו להצטרף לשורות ה״הגנה".
עלי להודות כי הטקס היה רווי מתח .בהגיע תורי הוכנסתי לחדר חשוך
למחצה .על השולחן היה מונח ספר תנ״ך ,אקדח ושני כדורים ,ומאחוריו
עמד דוד פייקם שפנה אלי ובסבר פנים רציניות הסביר לי את מטרת
הפגישה והזהירני כי יכול אני עדיין לסרב וללכת .מאחר שהבעתי הסכמתי
המלאה להצטרף ל״הגנה" נשבעתי על התנ״ך והאקדח להיות נאמן
ל״הגנה" ,לציית לפקודות הממונים עלי ולשמור על סודותיה.
יצאתי מן החדר ואני חבר ה״הגנה" מן המניין .בחוץ ראיתי אנשים
שראיתים כבר קודם לכן וגם כאלה שלא הכרתים .לימים נתברר לי שהיו
אלה בעלי תפקיד ב״שורה" ברחובות שבאו לראות את המגוייסים
החדשים.
אגב ,נאמר לי שהיתה זו פעם ראשונה במושבה שעולה חדש יחסית
כמוני ,הנמצא במושבה זמן קצר כל כך ,מתקבל לשורות הארגון .לפי
תקנות אותם ימים היה מתקבל ל״הגנה" רק מי שחי בארץ לפחות שנתיים,
יודע די עברית ויש לו המלצות מספיקות .אם נתקבל במקרים מיוחדים
עולה שהוותק שלו בארץ קטן מזה ,טעונה היתה קבלתו אישור המפקדה
המקומית.
הוצבתי ליחידת הקשר במושבה .האתתים והמפקדים קיבלו אותי בסבר
פנים יפות .התחלתי ללמוד א״ב של שיטת "מורס" באיתות־ראייה,
והשתלבתי בעבודת היחידה .היות ש״נתפרסמתי" כבר כבעל כשירות
טכנית ,הוטל עלי לטפל בתקינותו של ציוד הקשר ,שכלל פנסי איתות
"לוקאס" ,הליוגרפים ,מפתחות־מורס ,משקפות ועוד .על רובו של הציוד
היה מוטבע סימון של הצבא הבריטי ,ללמדך שציוד זה נרכש איך־שהוא
ואולי נשאל־במשיכה מעודפי הצבא .ל״הגנה" לא היו מעולם תקציבים
גדולים והכספים היו קודש לרכישות נשק ,להן ניתנה עדיפות על פני
רכישת ציוד הקשר.
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האתתים ביחידה תרמו כל אחד כיכולתו ובכשרונו להצלחתה .אני דאגתי
להביא למצב תקין את ציוד הקשר הבלוי שהיה ברשות היחידה ,וכעבור
זמן־מה נעים היה לראות ארבע יחידות איתות ואף יותר מתקשרות בו־בזמן
עם ישובים שונים.
קשר באיתות־ראייה בקנה־מידה ארצי הוכנס לפעולה במסגרת
ה״הגנה" עם פרוץ המרד הערבי (מאורעות  ,)1936אך התשתית
לתקשורת־הראייה היתה קיימת ב״שורה״ כבר בשנת  ,1933ותורגלה
בהצלחה במשך כשלוש שנים מאז בעזרת תימרוני קשר־איתות אף
באפיקים ארציים .וייזכרו פה אבות "קשר איתות הראייה" הראשונים
ביישוב ,ואלה היו :פליק קמפף (הוא ״יואב״  -פלג) ,זלמן כהן ("שחל"),
"צ׳רלי"  -הוא ד״ר צבי הלוי (עמום) ,בנימין גולדשטיין־צור ("אחאב").
עוד על תחילתו של הקשר ראה בפרק "ראשיתו של איתות־הראייה",
עט׳ .48
★ ★ ★

ראשון האתתים ברחובות היה צבי סופר ,שגויים על־ידי צ׳רלי בשנת
 ,1933ולאחר ההשתלמות בתל־אביב הקים את יחידת הקשר הראשונה
במושבה.
בשנת  1934הועבר הפיקוד על היחידה לידי יהודה פדווה ,והוא היה
מפקדי הישיר ומפקדם של יתר האתתים ברחובות בראשית המאורעות,
ואזכירם פה בשמותיהם ,לפי סדר א״ב:

אייזנברג יאיר
אטקין צבי
בק בת־ציון
גבר בצלאל
דודין דוד
דודין ציפורה

הולצמן־זמורה אהובה
וייסל שמעון
זיידין תחיה
חכם ציפורה
יעקובזון לאה
יפה זכריה

ליבני מלכה
מילר אריה
סופר דב
לבנר אריאל
רוזנבאום־רן דבורה
שכטר שר־שלום.

לימים הצטרפו אליהם אתתים נוספים ,אבל אותם כבר לא הספקתי
להכיר.
★ ★ ★

דברים שונים מזדמנים בחיינו באקראי .גם בפני נפתחו כאן אופקים
ואפשרויות פעולה בתחומי הקשר והתקשורת ,שעדיין לא היו מפותחים
ביותר בארגון.
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גיוסי לשורות ה״הגנה"
נראה כי לאחר שהתקנתי את הטלפונים לתחנת האיתות שעל בריכת המים
ב״גבעת האהבה" החליטו הנוגעים בדבר ב״הגנה" לגייס אותי
לשורותיהם ,שהרי לא ייתכן כי אדם יטפל בנושאי הארגון מבלי שיהיה
חבר בו .ואכן באותו שבוע הוזמנתי להתייצב בשעות אחר הצהריים של
שבת ,ה־ 16במאי  ,1936בבית־הספר התיכון של המושבה ,בקצה רחוב
יעקב ,לא הרחק מ״רחוב המיליונרים" .מצאתי שם כמה בחורים שלא
הכרתים לפני־כן ,שגם הם עמדו להצטרף לשורות ה״הגנה".
עלי להודות כי הטקס היה רווי מתח .בהגיע תורי הוכנסתי לחדר חשוך
למחצה .על השולחן היה מונח ספר תנ״ך ,אקדח ושני כדורים ,ומאחוריו
עמד דוד פייקם שפנה אלי ובסבר פנים רציניות הסביר לי את מטרת
הפגישה והזהירני כי יכול אני עדיין לסרב וללכת .מאחר שהבעתי הסכמתי
המלאה להצטרף ל״הגנה" נשבעתי על התנ״ך והאקדח להיות נאמן
ל״הגנה" ,לציית לפקודות הממונים עלי ולשמור על סודותיה.
יצאתי מן החדר ואני חבר ה״הגנה" מן המניין .בחוץ ראיתי אנשים
שראיתים כבר קודם לכן וגם כאלה שלא הכרתים .לימים נתברר לי שהיו
אלה בעלי תפקיד ב״שורה" ברחובות שבאו לראות את המגוייסים
החדשים.
אגב ,נאמר לי שהיתה זו פעם ראשונה במושבה שעולה חדש יחסית
כמוני ,הנמצא במושבה זמן קצר כל כך ,מתקבל לשורות הארגון .לפי
תקנות אותם ימים היה מתקבל ל״הגנה" רק מי שחי בארץ לפחות שנתיים,
יודע די עברית ויש לו המלצות מספיקות .אם נתקבל במקרים מיוחדים
עולה שהוותק שלו בארץ קטן מזה ,טעונה היתה קבלתו אישור המפקדה
המקומית.
הוצבתי ליחידת הקשר במושבה .האתתים והמפקדים קיבלו אותי בסבר
פנים יפות .התחלתי ללמוד א״ב של שיטת "מורס" באיתות־ראייה,
והשתלבתי בעבודת היחידה .היות ש״נתפרסמתי" כבר כבעל כשירות
טכנית ,הוטל עלי לטפל בתקינותו של ציוד הקשר ,שכלל פנסי איתות
"לוקאס" ,הליוגרפים ,מפתחות־מורם ,משקפות ועוד .על רובו של הציוד
היה מוטבע סימון של הצבא הבריטי ,ללמדך שציוד זה נרכש איך־שהוא
ואולי נשאל־במשיכה מעודפי הצבא .ל״הגנה" לא היו מעולם תקציבים
גדולים והכספים היו קודש לרכישות נשק ,להן ניתנה עדיפות על פני
רכישת ציוד הקשר.
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האתתים ביחידה תרמו כל אחד כיכולתו ובכשרונו להצלחתה .אני דאגתי
להביא למצב תקין את ציוד הקשר הבלוי שהיה ברשות היחידה ,וכעבור
זמן־מה נעים היה לראות ארבע יחידות’איתות ואף יותר מתקשרות בו־בזמן

עם ישובים שונים.
קשר באיתות־ראייה בקנה־מידה ארצי הוכנס לפעולה במסגרת
ה״הגנה" עם פרוץ המרד הערבי (מאורעות  ,)1936אך התשתית
לתקשורת־הראייה היתה קיימת ב״שורה" כבר בשנת  ,1933ותורגלה
בהצלחה במשך כשלוש שנים מאז בעזרת תימרוני קשר־איתות אף
באפיקים ארציים .וייזכרו פה אבות "קשר איתות הראייה" הראשונים
ביישוב ,ואלה היו :פליק קמפף (הוא ״יואב״  -פלג) ,זלמן כהן ("שחל"),
״צ׳רלי״  -הוא ד״ר צבי הלוי (עמום) ,בנימין גולדשטיין־צור ("אחאב").
עוד על תחילתו של הקשר ראה בפרק "ראשיתו של איתות־הראייה",
עט׳ .48
★ ★ ★

ראשון האתתים ברחובות היה צבי סופר ,שגויים על־ידי צ׳רלי בשנת
 ,1933ולאחר ההשתלמות בתל־אביב הקים את יחידת הקשר הראשונה
במושבה.
בשנת  1934הועבר הפיקוד על היחידה לידי יהודה פדווה ,והוא היה
מפקדי הישיר ומפקדם של יתר האתתים ברחובות בראשית המאורעות,
ואזכירם פה בשמותיהם ,לפי סדר א״ב:

אייזנברג יאיר
אטקין צבי
בק בת־ציון
גבר בצלאל
דודין דוד
דודין ציפורה

הולצמן־זמורה אהובה
וייסל שמעון
זיידין תחיה
חכם ציפורה
יעקובזון לאה
יפה זכריה

ליבני מלכה
מילר אריה
סופר דב
לבנר אריאל
רוזנבאום־רן דבורה
שכטר שר־שלום.

לימים הצטרפו אליהם אתתים נוספים ,אבל אותם כבר לא הספקתי
להכיר.
★ ★ ★

דברים שונים מזדמנים בחיינו באקראי .גם בפני נפתחו כאן אופקים
ואפשרויות פעולה בתחומי הקשר והתקשורת ,שעדיין לא היו מפותחים
ביותר בארגון.
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בפרוץ מאורעות תרצ״ו הועמד לרשות מפקדת הארגון במושבה משרדה
של ״פרדס״  -החברה לעיבוד פרדסים ושיווק פרי־הדר לחו״ל  -על ציודו,
כולל טלפון שמספרו היה  .222משרד זה נמצא בפאתי מגרש שעליו עמד
ביתה של הגברת אסתר דונדיקוב ,בת לראשוני המתיישבים במושבה,
ולימים אשתו של הסופר ואיש־הציבור משה סמילנסקי .הגישה למשרד
היתד ,מרחוב יעקב ,ומכאן פעלו מפקד ה״הגנה" וחבר עוזריו הבכירים.
כאן התמקדו כל הפעילויות בענייני בטחון המושבה והאיזור כולו .מקום זה
שימש גם כמוקד וכצומת קבלת מברקים בענייני ה״שורה" והבטחון
ושליחתם .כאן קויימה תורנות במשך עשרים וארבע שעות ביממה ואף
נשק לחלוקה בשעת הצורך היה בסליק בהישג יד ,בקירבת מקום.
חברי הארגון שמרו על כללי הזהירות ובשיחה או בכתב לא היו מזכירים
לעולם את השם ״פרדס״ כי אם את כינויו :״222״.
נראה שהאנגלים הבחינו בפעילות יתרה של טלפון זה והחלו להתחקות
ולהאזין לקו .עובד־דואר חבר־שורה שהבחין בכך דיווח מיד לחצ׳קו ,מפקד
ה״הגנה" במושבה .ניתנה הוראה שלא להשתמש בטלפון זה לצרכי
הארגון ,אלא לשיחות פרטיות בלבד.
אבל היה הכרח בטלפון אלטרנטיבי ,במיוחד לשעות הלילה ,כאשר
התנועה בכבישים היתה למעשה אסורה לאזרחים ונתונה לפיקוח שלטונות
המנדט ,אך בו־בזמן פרוצה להתנכלויות של כנופיות ערביות .ללא טלפון
היה המטה מנותק ,בשעות עוצר־הדרכים הליילי ,מכל הסביבה וממידע על
הנעשה.
המפקד ,ששמע עלי ,הזמין אותי לשיחה ב־״ ."222הוא הציג בפני את
הבעיה וביקשני לנסות לפתור את בעיית־הקשר הטלפוני למשרד ה״הגנה"
ברחובות בדחיפות מירבית .הבטחתיו לבדוק אפשרויות של התקנת טלפון
למשרד בלי להשתמש בקו  ,222ולהגיש את תכניתי לאישורו .במשך
הימים הבאים תכננתי את הפעולה :נמשוך חוט טלפון תת־קרקעי מהמשרד
עד לעמוד הטלפון הקרוב ביותר אשר בעברו השני של רחוב יעקב (וקרוב
לביתו של עובד אייזנברג) .כאן יעלה החוט מתוך האדמה" ,יטפס" ויעלה
על העמוד ויתחבר לקו של אחד המנויים היהודים שזהותו תהיה ידועה לנו.
וכך ,במקביל לקו של אותו מנוי ,ובאותו מספר ,יפעל גם הטלפון של
ועד־ההגנה של המושבה ,יקבל את הקשר הדרוש באמצעות מרכזיית
הטלפונים של דואר ממשלת פלסתינה (א״י) .אם תחול תקלה ,או במקרה
שגורם עויין יאזין או יעלה במקרה על הקו ויתעורר חשד לגבי פעילותו,
הרי החוקרים יגיעו קודם כל לביתו של המנוי הרשום בדואר כבעל־הקו,
ועובדה זו תזהיר אותנו להינתק ממנו.
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כשסיימתי את התכנון פניתי ל״חצ׳קו" ,הצגתי בפניו את התכנית
וביקשתי את אישורו .תכניתי נראתה לו והוא אף החמיא לי בציינו שאני
מחונן בחוש תושייה בתחומים קונספירטיביים" .חצ׳קו" הורה שיינתנו לי
אנשים לעזרה וכמובן כל הנדרש לביצוע .לאחר כמה לילות של ציתות
לקווי הטלפון היתה ברשותי רשימת המנויים אשר קוויהם עברו מעל
לעמוד זה .לאחר התייעצות עם הנוגעים בדבר הוחלט להתחבר לקו הטלפון
שהוליך לפרדסו של ארבייטר שבמזרחה של המושבה ,אותו פרדס שבו
עבדתי בבואי לרחובות.
מכאן ואילך התנהלו הדברים די בפשטות :ליד עמוד טלפון קרוב אחר
נחפר בור ולתוכו הוכנס פח בנזין ריק ,פתוח כלפי מעלה ,ועליו נפרש
מכסה כעשרה סנטימטרים מתחת לפני המדרכה .הפח והמכסה שלו כוסו
אדמה חולית מהסביבה ,כך שבשעות היום לא בלט בצורה חשודה על פני
השטח .ניצלתי תעלת מי־גשמים שעברה מתחת לכביש והעברתי בה צינור
ברזל בקוטר של צול אחד (״ ,)1ובצינור זה הושחל חוט טלפון דו־גידי.
צינור הברזל הונח מהפח הטמון באדמה ליד עמוד הטלפון דרך התעלה
שמתחת לכביש עד לחלון שבקיר האחורי של משרד "פרדס" .שם נכנם פי
הצינור לפח שני ,דומה לזה שמעבר לכביש ,גם הוא טמון באדמה .הדרכתי
כמה קשרים כיצד עליהם להוציא חוט־מאריך מהפח שליד העמוד ולהצמיד
את שני ה״קרוקודילים" שחיברתי לקצות החוט־המאריך הזה אל חוטי
הטלפון שבראש העמוד (סולם לעלות בו על העמוד הוטמן בצמחיית הגדר
לעבר החצר).
כל מה שנשאר עתה לעשות הוא לתקוע את חוט מכשיר הטלפון בשקע
שבתוך הפח שליד חלון המשרד  -והקו פעל.
מאותו לילה הופעל הטלפון הליילי במשרד בצורה פשוטה ורגילה.
טלפון זה שימש נאמנה את מוסדות הארגון במושבה גם בזמנים קשים
ביותר מבלי לעורר את תשומת לבה של המשטרה או גורמי הטלפון
הרשמיים .באותם ימים לא היתה מרכזיה אוטומטית ברחובות ,כי אם
מרכזיה ידנית ,וכאשר רצית לשוחח עם מישהו היה עליך לבקש
מהמרכזנית בדואר שתקשר ביניכם .כל המשתמשים בטלפון זה היו
מתודרכים להשיב לשאלת המרכזנית" :מדברים מפרדסו של ארבייטר".
כשנודע לארבייטר השימוש שאנו עושים בקו הטלפון שלו ,הביע את
התנגדותו ותבע כי נתנתק מן הקו שלו .הדברים הגיעו למתיחות רבה ,אבל
עד מהרה שוכנע "לקבל את הדין" ולא ליצור בעיות לא ל״הגנה" ולא
לעצמו.
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כפי שהתברר לימים הוא אף נהנה מן העניין :ארבייטר זה עיתונאי היה,
וכשנודעה לו הצמדותנו לקו "שלו" נהג להקשיב לשיחות המתנהלות בו.
לעתים היה קולט שיחה בעלת ערך ז׳ורנליסטי אקטואלי והיה מעביר אותה
בלילה ככתבה לעיתונו בארצות־הברית ,וכך נתפרסם שם "ככתב בעל
מקורות מידע בלעדיים" .זאת למדתי לדעת שנים רבות לאחר מכן.
★ ★ ★

באותם הימים היה עלינו להעביר את תחנת־האיתות מן הבריכה
ב״גבעת־האהבה" שגובהה כ־ 20מטר לסביבה שקטה וגבוהה יותר ,הצופה
למרחקים .תחנת האיתות הועברה והוקמה מחדש על גג בית מוריסון,
באיזור הצפוני של המושבה ,אשר שימש כבר בעבר למטרה זו .עלי הוטל
לעסוק בכל הסידורים הטכניים של ההעברה ,אך מובן שבהעברתה
ובהפעלתה התקינה מחדש של התחנה השתתפו אתתים נוספים כמו דוד
דודין ,דבורה רוזנבאום ועוד.
לא היו מדרגות אל גג בית מוריסון ,ולעלות שמה ניתן רק בעזרת סולם.
כדי לא להיות מופתעים מהופעת אורחים בלתי קרואים בשעת איתות,
התקנתי אות־אזעקה במדרגה השניה של הסולם .פעילינו ידעו זאת
ובעלייתם היו מדלגים על אותה המדרגה ,שלא לדרוך עליה ולא להפעיל
את האזעקה .מי שלא ידע על כך דרך גם על המדרגה השניה והיה מעורר
את המצויים למעלה להתכונן לאורח בלתי־קרוא.
תחנת האיתות על בית מוריסון פעלה  24שעות ביממה .קשר העין ממנה
ואליה התקיים בלילה בעזרת פנסי איתות "לוקאס" צבאיים,
וב״הליוגרפים״ בשעות היום .משם קיימנו קשר עם גבעת־ברגר (האתת -
יהודה בורגר) ,ובאמצעותה לכל יישובי הדרום; עם ראשון־לציון,
ובאמצעותה עם תל־אביב וצפון הארץ; עם קרית־ענבים ,ובאמצעותה עם
ירושלים .עם חולדה התקשרנו ישירות (שם עבדה מרים ,שהחבר׳ה קראו
לה "הגבר הראשון") וכן עם כפר־בילו וטירת־השלום וכן עם נס־ציונה,
שבאמצעותה היה קשר ליישובי סביבתה .לאחר שהוקמה מעלה־החמישה,
התקיים קשר איתות־ראייה ישיר גם איתה.
מספר האתתים המנוסים ,שיכלו לקלוט תשדורת במיומנות ,לא הספיק
לנו לפעילות רצופה ,ומפקד ה״הגנה" במושבה קבע שבשעות הלילה
יימצאו על הגג ,נוסף לאתתים ,גם אנשי "שורה" מבוגרים .הם היו מעין
משמר־אזרחי ,אנשים שקיימו תורנויות־צפייה ואיפשרו לנו ,האתתים,
לנוח .הופתעתי לראות בין אלה כימאים ,פיזיקאים ועוד אנשי מדע ממכון
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וייצמן .אישים נכבדים אלה היו צופים לאופק וכאשר גילו איתות מנצנץ
ממרחקים היו מעירים אותנו להקמת הקשר.
★ ★ ★

פרט לפעילותי כאתת ביחידת הקשר טרחתי לפתור בעיות טכניות
שונות.
אחת הבעיות שהטרידה אותנו היתה תקינותן של נוריות־האיתות
"לוקאם" הצבאיות ,שהיו נשרפות לעתים תכופות וקשה היה להשיג
אחרות במקומן .בניתי ,איפוא ,אביזר־איתות שניתן היה להבריג לתוכו
נוריות פשוטות המשמשות בפנסי אופניים ,שלא היה קושי ברכישתן .אלא
שהיה הכרח להגביר את קרני האור שלהן על מנת לקבל אלומת־אור חזקה
יותר .היה עלינו להוסיף לנורה ציפוי כסף באחד הצדדים על חצי הדופן
שלה ,וזאת לא יכולתי לעשות.
באחד הלילות אזרתי עוז ,וברגע שנראה לי מתאים לכך שאלתי את ד״ר
בנימין בלוך ,מנהל מכון וייצמן ,בעת תורנותו בתחנה האם הוא מוכן
לשוחח איתי על בעיה טכנית המטרידה אותנו בתחום הקשר .תשובתו
היתר" ,כן ,בוודאי׳ /ואני הצגתי בפניו את הרעיון בדבר ציפוי־מראה על
חציה של נורת חשמל רגילה ,ובעזרת הראי הזה שנוסיף למנורה תוגבר
עצמת קרני האור ,ואלומת האור של האיתות תוגבר .ד״ר בלוך ענני כי יש
יסוד להנחתי ואף הזמין אותי לבוא אליו למכון וייצמן ,על מנת לעזור לי
לבצע ניסיון כזה .בבואי אליו נפגשתי עם ד״ר חנה וייצמן  -אשר נקראה
בשם חיבה ״אנושקה״  -כימאית בעלת שם בזכות עצמה ,ולאו דווקא בשל
היותה אחותו של ד״ר חיים וייצמן.
אנושקה הובילה אותי למעבדתה ,הזמינה אותי לשבת וביקשה כי אפרט
בפניה את העניין .הצגתי את הרעיון בדבר ריכוז קרני האור בנוריות
שבפנסי איתות והגברתם על־ידי ציפוי־מראה על חציה האחד של הנורה,
שאז יווצר בתוכה ריבוי קרניים שיגיעו למוקד המראה בתוך הפנס וזה
יקרין 'איתן למרחקים בצפיפות יתר.

אנושקה הקשיבה לדברי קשב רב ,תגובתה היתה חיובית ,והיא הוסיפה
ואמרה" :נעשה ניסיון" .שמחתי לראות שהיא ניגשת מיד להכנת התמיסה
הכימית לצורך הציפוי .מסרתי לידיה את עשר הנוריות שהבאתי עמי,
וכעבור שעה היו כל העשר מצופות במראות פרבוליות זעירות .היא לימדה
אותי לעשות את מלאכת הציפוי ללא עזרה מבחוץ ,וקיבלתי מפיה את
הנוסחה .הודיתי לה ולד״ר בלוך על העזרה שהגישו ל״הגנה" באמצעותי.

34

קשר אמיץ

לימים ,כאשר אנושקה היתה פוגשת אותי במכון וייצמן ,נהגה לחייך אלי
ולשאול" :מוניה ,ואיך אתה מסתדר עם הנוריות?"
הטלפונים שבניתי לצרכי הארגון במושבה הקנו לי פופולריות בין חברי
"השורה" ברחובות ,ובמיוחד לאחר שבניתי גם טלפוני־שדה שהפעילו
חברי "השורה" בשעת האימונים בשטח או במרתפי היקב של רחובות
שנערכו בהדרכתו של מונדק פסטרנק (לימים  -אל״מ בר־תקווה ,עוזרו של
יגאל ידין במלחמת הקוממיות) .במרתפו של יקב זה ,בו נמצאים גם כיום 19
אמפורות בנויות בטון משנת  ,1924היינו מתאמנים בנשק.
על פעולותי אלו ואחרות סיפר "חצ׳קו" לזלמן כהן ,מראשי
מחלקת־הקשר כאשר ביקר ברחובות במהלך סיוריו בתחנות האיתות
בדרום הארץ .זומנתי לזלמן כהן ,ובנוכחות "חצ׳קו" התנהלה בינינו שיחה
על הנוריות שהצלחתי לשכלל לפנסי האיתות של היחידה .עד מהרה עברה
השיחה גם לנושא הטלפונים ואיני יודע אם בכוונה או לא גלשה ל״קשר
האלחוטי" .חצ׳קו וזלמן כהן סיפרו לי כי בארגון נעשים עתה מאמצים
לעורר גורמים מתאימים לעסוק בתחומי הטכנולוגיה של הרדיו ,למען
יכוננו ויכניסו את התקשורת האלחוטית למחלקת הקשר של ה״הגנה".
לדעתם מן הראוי שגם אני ,שהנני בעל כישורים בתחומים טכניים ,אקדיש
מזמני לתחום זה ,ואם אצליח  -ייתכן כי איקרא לעשות בתחום זה במרכז
ה״הגנה".

האלחוט  -גישושים ראשונים
דבריו של זלמן כהן בשיחתנו ברחובות נקלטו בלבי ,והחלטתי להתעניין
בתחום טכנולוגי חדש זה ,אשר כמעט ולא היה עדיין בשימוש ב״הגנה",
אם כי בעשר השנים האחרונות חלה בעולם התקדמות ניכרת בתחומי
טכניקה חדישה זו.
העיסוק ב״קשר־רדיו" דומה היה לגבי לחריש עמוק באדמת בור.
תיאורטית הכרתי משהו בנושא טכנולוגי מסובך זה ,וידעתי לפחות במה
מתחילים ,והרגשתי כי אוכל להתמודד עם המכשולים הרבים ,שידעתי כי
יעלו לפני.
למזלי כבר ניתן בשנת  1936למצוא בחנויות לממכר ספרים בתל־אביב
חוברות בשפות רוסית ,גרמנית ואנגלית שעסקו בנושא "חובבות תקשורת
רדיו" .את החוברות בשפה הרוסית ,שפה ששליטתי בה היתה טובה,
רכשתי מדי חודש אצל בוליסלבסקי ,חנות ספרים ברחוב אלנבי
בתל־אביב.
הוא היה הסוכן הבלעדי בארץ־ישראל להפצת ספרות מכל הסוגים
שהופיעה ברוסיה .שמה של החוברת שנועדה לחובבי הרדיו ברוסיה היה
"רדיו־לחובבים" ,אולם המאמרים והתרשימים בחוברות היו מסובכים
וללא נתונים מספיקים .על כל פנים ,לי היה קשה מאוד להתמצא בהם
ולהבינם על בורים.
המאמרים בחוברות הרדיו של החובבים האמריקנים ,שגם הן החלו
להיראות מדי חודש על דוכני ממכר עיתונות־חוץ בערי הארץ ,היו פשוטים
ובהירים מאשר הרוסיים ,וסיפקו חידושים אחרונים בתחום האלחוט .מתוך
כך ,למרות קש_יי בשפה האנגלית ,העדפתי את החוברות האמריקניות על
פני הרוסיות’.
ניסיתי להתחיל את פעילותי בקל ולעבור ממנו לכבד יותר .תחילה
בניתי מקלט רדיו חובבני שפעל בגלים בינוניים (בכגון אלה עסקתי
בתקופת לימודי בטכניקום עוד ב־.)1933
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אחרי שהופעלה תחנת השידור ״קול ירושלים״ ב־ 30במרס  ,1936בניתי
כמה מקלטים קטנים בגלים בינוניים ,ובשל התעניינות הציבור בתופעה
החדשה גם מכרתי אחדים מהם .אולם כשניסיתי עתה לבנות מקלט רדיו
בגלים קצרים נתקלתי בקשיים .ניסיתי ולא הצלחתי .למרות זאת התמדתי,
למדתי משגיאותי ולא התייאשתי.
לאחר שעות העבודה לפרנסתי (מחוץ לבית) נהגתי לשבת בחדרי שקוד
על ניסיונותי עד שעות הלילה המאוחרות .מחליף הייתי רכיבים במקלט
וחוזר ומחליף ,מנסה שוב ושוב ,עד שבסופו של דבר נשא עמלי פרי.
ההתמדה ,הלימוד וצירוף פרטים ונתונים האירו לי פנים .באחד הלילות,
אחר הרכבה בפעם המי־יודע־כמה של המקלט ,קלטתי באוזניות אותות
מורס! אבל כאשר ניסיתי לשמוע גם צלילי מוסיקה או קולות דיבור ,היה
הדבר מלווה בצפצופים מחרישי־אוזניים ,שמנעו לקבוע את זהותה של
התחנה המשדרת וממילא את גל השידור שלה .המטרה הבאה היתד,
להשתחרר ממכת־הצפצופים.
על־ידי כמה שינויים שהכנסתי במבנה מעגל הקליטה התגברתי גם על
מכת הצפצופים .עתה יכולתי לזהות את התחנות ,ולפי זה גם לדעת מהו
אורך הגל אליו מכוון המקלט ,וכיצד להפנותו אל גל רצוי אחר .עתה,
משקלטתי בבחירתי ,שידור מוסיקה או דיבור ,הסב לי הדבר סיפוק רב.
היה זה פיצוי מענג ללילות רבים ללא־שינה .הפעלתו התקינה והסדירה של
המקלט בגלים הקצרים כמו פתחה בפני עולם חדש .התחלתי לחוש
במסתתר במושגים ובמונחים שאמנם קראתי עליהם ,אבל ,להודות על
האמת ,לא היו נהירים לי כל צורכם.
החלטתי כי אחרי בניית המקלט ,עלי להתרכז במאמץ לבנות משדר .גם
כאן ,כמו בראשית העבודה בבניית המקלט ,התחלתי חורש באדמת בור.
וכאן ,מעשה שאירע לי באותם ימים:
כבר הזכרתי שעבדתי כחשמלאי בחנות לצרכי חשמל ,מילאתי את כל
חובותי למשרתי והשתכרתי למחייתי בכבוד.
יום אחד הוזמנתי אל מזכיר מועצת־הפועלים במושבה ,ונציג האיגוד
המקצועי שלי שנכח במקום טען שמנצלים אותי ,ועל ההסתדרות מוטל
למנוע זאת .במקום שבע הלירות ששילמו לי מעסיקי חייבת משכורתי
להיות שמונה לירות לחודש .עלי לתבוע תוספת זו ,ואם לא ייענו בעלי
החנות לדרישה ,עלי להכריז שביתה עד אשר תועלה משכורתי .שמעתי
ועשיתי כן .יומיים לאחר הכרזת השביתה פוטרתי .כעבור זמן־מה התקבל
במקומי לאותה עבודה בחור מעולי גרמניה ,היינץ וולף שמו.
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מאוחר יותר סיפרו לי בעלי החנות שכל השביתה שלי לא באה אלא כדי
לסדר מקום עבודה לעולה זה מגרמניה ,מדריך ספורט ,שסירב להשתקע
במושבה ולהדריך את "הפועל״־רחובות ,אלא אם יסדירו לו מקום עבודה
קבוע כחשמלאי ...לא ביררתי סיפור זה עד תומו מעולם .אגב ,כאשר
התאקלם בחור זה במושבה ערק מ״הפועל" והצטרף לשורות "מכבי"־
רחובות.
העובדה שנשארתי ללא מקור פרנסה וללא חסכונות ,הכבידה מאוד על
פעילויותי דווקא בעת שמיקדתי את כל כוחי ומרצי לבנייתה של תחנת
השידור והקשור בה .לא התכוננתי כלל ל״מלחמת־קיום" ,וכל חסכונותי
השקעתי ברכישת מיכשור ורכיבים שנועדו לבניית משדר.
כשלושה חודשים לא עלה בידי להשיג עבודה .תשוש וממש רעב ללחם
הייתי חוזר לחדרי מחיפושי עבודה .אולם לא פסקתי מעיסוקי
בתחנת־השידור ,ואני עדיין בשלבי גישוש ראשונים .בחנות המכולת

המחבר בשמירה ברחובות
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הייתי קונה באשראי לחם ,ריבה ותה ,ובכך הסתפקתי .אחד מידידי ,יצחק
ולינסקי ,שגר בשכנותי ,מול ביתו של ד״ר וייצמן (שם היה מתאכסן
בהיותו בארץ) ,עמד על מצבי ,ובבואו לבקרני היה מביא לחדרי מפעם
לפעם ,או שולח על־ידי אחותו ,תבשילים שונים .כדי למנוע פגיעה
ברגשותי ,היה אומר לי" :תראה ,מוניה ,אמא בישלה משהו חדש ,הבאתי
גם לך לטעום מזה".
היה לי חבר נוסף ,ידיד־אמת ,עזריאל מועד .איש מיוחד במינו ,נעים
הליכות ובעל השכלה רחבה ,חובב מוסיקה קלאסית ומתמצא בה להפליא.
הוא ניחן גם בחוש הומור מפותח ,נעים היה להיות בחברתו ולשוחח איתו.
עזריאל ידע בחייו סבל רב .בשעתו נפגע בחוט השדרה ,היה מרותק זמן
ממושך למיטה ונזקק לטיפול מלווה כאבים עזים .בהיותו מרותק למיטתו
נהג לקרוא הרבה ,ממש בלע ספרים .נהגתי לבקר רבות בביתו ,לצאת
לטייל עמו ,וקראתי לו עיזי ,כפי שקראו לו בני המשפחה.
אמו של עיזי היתה טוענת שאני כולי "עור ועצמות" ,ועיזי טרח מפעם
לפעם להזמין אותי לארוחה חמה .הייתי נלחם עם עצמי להתגבר ולהקפיד
בנימוסי סעודה .אך לא תמיד גברתי על רעבוני .היתה זו לעתים הארוחה
הממשית היחידה שלי בשבוע .איני יודע מה חשבה אז אמו של עיזי ,אשה
מופלאה זו ,שהזכירה לי את אמא שלי ,ה״אידישע־מאמא" הנודעה.
גרתי אז מול ביתו של ד״ר וייצמן ,ועצי הדר ,שגדלו בחצרו ,סיפקו לי
"קינוח סעודה" :בהיעדרו מהארץ הייתי קוטף משם כמה תפוזים.
לעתים ,בלילות שבת ,הייתי יוצא עם ה״ג׳אמע" ,צעירי המושבה
שהכרתי ב״הגנה" ,לטייל ברחובות המושבה .למרות שרחשו לי כבוד,
והייתי רצוי בחברתם ,הייתי בעיניהם "עולה חדש" .מחוסר ידע
בהתנהגות צברית וזר לביטויים מקובלים ,לא ידעתי ,למשל ,ש״רזאלה״ -
איילה ,הוא כינוי לבחורה .לא יכולתי להתחרות עם החבר׳ה בעשיית
"גרפץ של שלוש קומות" ,או לירוק למרחקים גדולים תוך כדי הליכה
ולפגוע במטרה ,כפי שהם ידעו לעשות .נראה שפשוט לא הייתי די חברמן.
הערכתי אותם ,השתדלתי בכל מאודי להבין אותם ,וגם קשרנו יחסי
ידידות .הם היו נוער נהדר ומופלא ,וכל אחד מהם שירת את העם
בהתנדבות.
בחודש השלישי ללא עבודה חשתי כי הגיעו מים עד נפש .החלטתי לצאת
ולעשות עבודה שמזדמנת ,גם כזו שאחרים לא רצו בה :באחד הפרדסים
שגבלו ברחובות צריך היה לפרק מנוע בקרקעיתה של באר־מים .הדבר
חייב לחתוך ציר ברזל בקוטר של חמישה־עשר סנטימטר לשלושה פרקים,
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והמסגרים סרבו לעשות זאת .הצעתי שאבצע את העבודה תמורת שתי
לירות וחצי .לגבי היה זה כסף רב ,וממש הצלה .יומיים שכבתי על קרקעית
הבאר כשרוב גופי טובל במי תהום ,ומנסר את הציר ידנית.
ועוד הזדמנות :לרחובות עלה יהודי אמריקאי ,ישעיהו מילר ,ולו נכסים
רבים במושבה .לימים נקראה שכונה שלמה על שמו .הוא הביא עמו
מארצות־הברית מקרר ביתי שמנועו הופעל על־ידי פתיליית־נפט דולקת,
אך לא הצליח להפעיל אותו .הוא פנה לעוסקים במקררי־חשמל ואלה באו,
ראו ,בדקו ואמרו שיש להחליף את יחידת המנוע כולה .הם לא האמינו
שמקרר הפועל על פתילייה מסוגל לייצר קרח.
מישהו ממכריו של מילר הציע לו להתקשר אלי .כאשר ראיתי את
המקרר החלטתי לנסות להפעילו .מקריאה ידעתי כי טכנולוגיית הקירור
מפותחת בארה״ב ,והנחתי שאם הם בנו שם מקרר המופעל בפתילייה ,הוא
חייב לפעול גם כאן בארץ ,ואם אצליח להפעיל את הפתילייה המתוחכמת
של היחידה ,יווצר קרח בתא ההקפאה .ראיתי נגד עיני דוגמה של מקרר
הבנוי על מקור־חום .יצרני המקרר מסוג זה אינם מטורפים ,אמרתי לעצמי,
ואם יחידת הקירור לא נפגעה בעת המשלוח מארה״ב לארץ ,אני אפעיל
אותו.
אודה על האמת :הפעלתי את יחידת הקירור כבר כעבור שעתיים .אבל
היות ומה לעשות לא היה לי עשיתי ליד המקרר יום שלם .פירקתי וניקיתי
את יחידת החימום ,ושבתי ופירקתיה והרכבתיה מחדש .למדתי להכיר את
מנגנון החימום המתוחכם מאוד ,שהיה מווסת את עצמו אוטומטית ,יחסית
למידת הקור בתא ההקפאה.
לפנות ערב הפעלתי את המקרר סופית .היה זה מקרר חדש ,והוא פעל
נהדר .לשמחתו של אדון מילר לא היה גבול .כששאל מה מגיע לי ,לא
ידעתי מה לענות .הצעתי שיעריך הוא כמה מלאכתי שווה לו וישלם לי
כהבנתו .האיש ,אשר שמח מאוד שמקררו פועל בלי שיצטרכו להחליף את
יחידת המנוע ,הוציא מארנקו שטר של חמש לירות ונתנו לי .בשבילי היתה
זו ממש הצלה.
★ ★ ★
באמצע נובמבר  1936קיבלתי הודעה ממפקד ה״הגנה" ברחובות ,כי
סידר לי עבודה זמנית כמחליפו של עובד בחברת "פרדס" ,במשכורת של
שמונה לירות לחודש .תפקידי היה לנהל רישום מדוייק של כמות וסוג
ה״בוקסות" (תיבות) פרי־הדר וסוגי הפרי שנשלח ממסוף חברת "פרדס"
בתחנת הרכבת ברחובות לארצות־חוץ ואת שמות נמלי היעד.
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בערבים ,פרט לתורנויות שלי בתחנת האיתות ,עסקתי בתחום האלחוט.
לאחר שלושה חודשי עבודה שוב יכולתי להשקיע מחסכונותי החודשיים
ברכישת ספרות מקצועית ומכשיר מדידה.
יום אחד הזדמנה לי באחת החנויות לממכר ספרים לועזיים בתל־אביב
חוברת בנושא האלחוט בשפה הגרמנית "דאם מיקרוזנדר" ("המשדר
הזעיר") שפורסמה על־ידי חובב רדיו גרמני .המחבר תיאר בחוברתו את
תכונותיו של המשדר הזעיר בצירוף תרשים עקרוני ,בנוסף לפירוט נתוני
הרכיבים שמהם הוא נבנה .לדבריו ,הוא הצליח להקים במשדר זה קשר
אלחוטי למרחק של כ־ 50ק״מ ואותותיו נשמעו .5/5
כאשר השוויתי את פרטי תיאורו של אותו חובב גרמני לעבודה שעשיתי
אני בבנייתו של המשדר שלי ,נוכחתי לדעת כי פעלתי נכונה ולמעשה
הייתי קרוב מאוד להצלחה ,ורק בשל חוסר כלי־מדידה מתאים לא
התקדמתי יותר .עוד באותו היום רכשתי "אבומטר" ,הוא מכשיר המדידה
הדרוש ,כי פתאום ידעתי שבלעדיו לא אתקדם באתגר שלפני .המאמץ
והעמל שהשקעתי בבניית המשדר בתנאים כה קשים לא הרפו ממני ודחפו
אותי להמשיך ולא להיעצר ,מה גם שהייתי בטוח עתה כי הנני צועד בדרך
הנכונה.
לרוע מזלי חזר לעבודתו הפקיד שהחלפתיו ,ובסוף פברואר 1937
נשארתי שוב מחוסר עבודה ,וכתוצאה מכך  -ללא אפשרות להוסיף ולממן
את בנייתו של המשדר.

קורס ארצי ראשון לתקשורת אלחוטית
בתחילת חודש מרם  1937נשלחתי לתל־אביב ,להשתתף בהשתלמות
ארצית ראשונה בתקשורת אלחוטית שהתנהלה בפיקודו של זלמן כהן
("שחל") .היה זה ,למעשה ,קורם להסבה מקצועית של אתתי תקשורת־
הראייה ("איתות־ראייה") למפעילי תקשורת אלחוטית .ההשתלמות
התקיימה ב״בית־האדום" ברחוב הירקון ,ונמשכה שלושה ימים .השתתפו
בה כ־ 25מטובי האתתים בארץ ,נציגי היישובים השונים ,אשר נועדו
להפעיל בעתיד הקרוב את הקשר האלחוטי של הארגון ,שיופעל ביישובים
הללו .השתלמנו בקליטת מורס בשמיעה ,ברישום בטופם־מברק ובנוהלים
העיקריים והיסודיים של התקשורת האלחוטית.
פרץ רוזנברג ("בור") ואברהם גולדווסר ("רם") הציגו בפני האתתים
את שיטת התקשורת האלחוטית הבין־לאומית העתידה להיות בסיס לשיטת
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העבודה בתקשורת האלחוטית במסגרת הארגון .במהלך הקורס איפשר
זלמן כהן לאחד החניכים ,אלי שוורץ מקיבוץ אפיקים ,להדגים את שיטת
העבודה האלחוטית של הצבא היוגוסלבי ,בו שירת אלי בעבר.
בהיותי כבר בעל ידע בתחום הטכנולוגי של האלחוט ,הטיל עלי מפקד
הקורם את הטיפול הטכני במיכשור שהופעל במהלך ההשתלמות.

ביום האחרון של הקורם ,בתום הרצאתו המסכמת של זלמן כהן ,נפלה
עלינו כרעם ביום בהיר הודעתו המפתיעה ,כי הוא פורש מכל פעילות
בתחום הקשר והתקשורת בארגון ,פעולות שעסק בהן משחר ימיו.

במשך הקורס כולו לא יכולנו לחוש שמץ־דבר בהתנהגותו ובהופעתו
בפנינו על המתחולל בקרבו .התפטרותו נעוצה היתה בריאורגניזציה
שנעשתה בראשות "שירות־הקשר" ,שזלמן כהן הרגיש עצמו נפגע ממנה:
הוא היה אחד העושים והמניעים בהכנת התשתית להכנסתו ולהפעלתו של
האלחוט ב״הגנה" .הוא חיפש ,איתר וגייס את בעלי הכישורים
הטכנולוגיים שניתן לגלותם בארץ לבנייתו של משדר אלחוטי ועשה
להכנת כוח־האדם שיידרש לשם הפעלתו ,והנה כאשר עמדו להפעיל את
האלחוט במסגרת "שירות הקשר" ,לא הוא אלא שמחה אבן־זהר נתמנה
כמפקד "שירות הקשר הכללי" ,ולזלמן כהן הוצע לפעול תחת פיקודו
כראש איתות־הראייה בארץ .זלמן לא יכול לבלוע גלולה מרה זאת ,והגיש
לאליהו גולומב את מכתב התפטרותו.
כשבועיים לאחר ההשתלמות בבית־האדום ,הודיעני חצ׳קו ,מפקד
רחובות ,כי ביום שני ,ה־ 22במרס בשעה  ,18.00תשדר תחנת אלחוט של
ה״הגנה" באורך גל בסביבת  50מטר את סימנה" ,שקר" (ר״ת של שירות
קשר; כעבור כמה שבועות הוסב שמה של התחנה ל״אמת״) במשך 15
דקות .מיד לאחר מכן ישודרו שלושה מברקים בקוד "קתרש" .התחנה
תשדר אותם המברקים פעמיים ,ותסיים את השידור .במועד הנקוב האזנתי
במקלט הרדיו שבניתי וקלטתי את התחנה .היה קל מאוד לאתר אותה .היא
שדרה □־* foxבמהירות של שמונה מלים בדקה .המברקים שודרו בקוד
והכילו מידע אקטואלי על פיגועי הכנופיות הערביות ,וכן אירועים אחרים
בתחומי ביטחון .שידור זה ושכמותו נועדו לאפשר לנו ,האלחוטאים ברחבי
הארץ ,להתאמן בקליטת אותות מורס במקלטי־רדיו .התחנה שידרה שלוש
פעמים בשבוע באותן שעות.

-

מברק ללא אישור־קבלה.
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לאחר ההשתלמות בתל־אביב הייתי האלחוטאי המוכר של סניף
ה״הגנה" ברחובות ,קולט קבע את שידוריה הבלתי־חוקיים של "אמת"
שטרם פעלה סדירות .את מברקיה הייתי מעביר אישית ,ישירות למפקד.
היתה זו פקודה מפורשת  -ובהתאם לה פעלתי.
בטרם איפרד בסיפורי מרחובות,חובה עלי להקדיש מלים אחדות לזכרו
של האדם המופלא יחזקאל אוברווגר-בר־עם ,המכונה חצ׳קו ,אז מפקד
ה״הגנה" ברחובות .חצ׳קו היה איש רב־פעלים ,מעשי ובעל השפעה על
החברים בשורה בדרגיה השונים .ידעתי על פעילויותיו החלוציות
והברוכות בתחום התע״ש ,ביצירת סוגי נשק שונים להגנת היישוב.
תבונתו ,תכונותיו וכשרונותיו הביאוהו לפעול בזרועות שונות של
ה״הגנה".
חצ׳קו היה עם הראשונים בארגון שהשכיל להבין את חשיבותו של
הקשר האלחוטי ,ואת התועלת שניתן להפיק מתקשורת זו .אולי משום
שעסקתי בנושא זה דאג לי כה רבות ,וכשהבחין כי שוב מסתובב אני
מחוסר עבודה ,ניצל את קשריו הטובים במכון וייצמן ,ונתקבלתי שם
לעבודה במחלקת התחזוקה ,אצל פדקו פלדמן .עבודתי החדשה כמו הוציאה
אותי מאיזו תרדמה .זכיתי גם במשכורת טובה יותר 12 ,לירות לחודש,
שרובה היה קודש למימון המשך הניסויים לבנייתו של משדר אלחוטי,
והרשיתי לעצמי לרכוש רכיבים חליפיים ומיכשור מתאים לעבודה .ואכן,
ההצלחה לא אחרה לבוא.
באמצע חודש מאי  1937יכולתי כבר להודיע לח׳צקו ,כי הצלחתי לבנות
משדר קטן נייד ולהפעילו באורח תקין .חצ׳קו ,שדירבן אותי ועודדני לכל
אורך הדרך  -אם כי אולי היו רגעים שפיקפק אם אכן אגיע למטרתי  -שמע
את הודעתי ,והגיב כלפי" :אתה פזיז" (מלה ששמעתיה אז לראשונה
בעברית ולא ידעתי פשרה) .הוא ביקשני ללכת מיד לחדרי ולהתחיל ולשדר
משם ,והוא יאזין לשידור ברדיו שבביתו להיווכח כי אמנם איני מהתל בו.
כשנוכח חצ׳קו שהמשדר אמנם פועל ,התמלא התרגשות רבה וגלויה
וביקשני לא לגלות ולא לדבר על כך עם איש ,כדי שהדבר לא יקבל,
חלילה ,פרסום .חצ׳קו הדגיש באוזני ,כי האלחוט הוא אחד הסודות
הכמוסים ביותר ב״הגנה" ,והוא אישית יטפל בהעברת ההודעה הדרושה
על הצלחתי למפקדה הארצית.
בתחילת אוגוסט  1937קיבלתי "קשר" (הודעה) כי המפקד רוצה לראות
אותי ב״ ,"222ביום שישי ה־ 6באוגוסט ,בשעות הבוקר .כאשר הגעתי
למקום פגשתי את ישי סחרוב־יבנה ,מהמקורבים למפקד ,הממונה על
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ה״סליקים" (מחסני הנשק) הפזורים ברחבי המושבה .לישי היה מה לומר
גם בענייני יחידת הקשר במושבה ,שהיתה קרובה ללבו מאז הקמתה ,ושם
הכיר אותי ,ונתחבבתי עליו בגין פעילויותי בתחום זה .יחס זה היה הדדי,
ואני הסתכלתי עליו תמיד בהערצה .ישי ,בחיוך על שפתיו ,ביקשני
להמתין עד אשר יגיע חצ׳קו .עד היום איני יודע האם ידע מדוע נקראתי
באותו היום למשרד.

כאשר הגיע המפקד עזב אותנו ישי לבדנו ויצא מן החדר .חצ׳קו סיפר לי
כי נבדקת אפשרות לקבל אותי לעבודה במרכז .בשיחתו עם שאול
מאירוב־אביגור הסתבר ,כי למרכז הקשר ב״הגנה" חסר טכנאי אלחוט,
שיטפל בציוד האלחוט שהוכן על־ידי אנשים שונים בשביל ה״הגנה".
חצ׳קו נתבקש לבדוק עמי האם אסכים לעבוד בתפקיד זה .מאחר ושאול נתן
הסכמתו העקרונית ,ביקש ממני חצ׳קו להיענות ולקבל את המשרה" ,אבל"
 הוסיף " -עליך לדעת ,כי הארגון לא יוכל לשלם לך אותה משכורתשאתה מקבל במכון וייצמן ,אלא רק שמונה לירות לחודש ,עד לקידום
במשך הזמן".

קיבלתי את ההצעה שבפי חצ׳קו ,כי רציתי להיות שותף בפיתוח תחום
חדש זה ב״שורה" .החלטה זו נראתה לי רק טבעית ,כי אין לאדם דבר יפה
יותר מאשר לשרת את עמו כשהוא נדרש לכך .חצ׳קו אמר לי כי הוא שמח
מאוד להסכמתי לקבל עלי את המשרה וביקש ממני לא לאכזב אותו
בעבודתי החדשה ,היות שהוא היה הממליץ הראשי .כן הזהירני כי עלי
לדעת שהמשרה שאני עומד לקבל מסווגת כ״סודית ביותר" בכל סניפי
ה״שורה" ואסור לי לדבר על כך עם איש .חצ׳קו מסר לי כתובת מסויימת
בתל־אביב להתייצב בה בפני שאול יומיים אחר־כך .כן הפנה את תשומת
לבי לכך ,ששאול הוא איש דייקן מאוד .כשנפרדנו הרגשתי היטב את
לחיצת ידו החמה של חצ׳קו ,המפקד והאדם.
בהאזנה לשידורים הנסיוניים במשדרי האלחוט הקטנים שבניתי ,נעזרתי
רבות בדבורה רוזנבאום־רן ,כי לא יכולתי לעסוק לבדי בו־בזמן הן בשידור
והן בהאזנה .כמקובל בארגון" ,עשה ,ואל תשאל שאלות" ,לא הכבידה עלי
דבורה בקושיות (גם אני עצמי לא ידעתי עדיין על הנעשה בתחום הקשר
האלחוטי מחוץ לרחובות).

דבורה רוזנבאום־רן הצטרפה לחוג המקשרים שלנו ב־ 1932בהיותה בת
 .14מאוחר יותר השתתפה בקורס איתות ,ובפרוץ מאורעות תרצ״ו
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תיפקדה כאתתית מהמניין ברחובות ,ולימים היתה לאחראית ליחידת
הקשר הויזואלי במושבה".
תחנת האלחוט ברחובות ב־ 1943הותקנה בביתו של אליהו מרגלית ,בית
קטן ובודד ליד פרדס (כיום רחוב רמז) .לימים הועברה ,מטעמי זהירות,
לבית אליאש ,ומאוחר יותר לבית אמוראי.
אלחוטאית נוספת לדבורה היתה שרה כהן־אלדג .המברקים מהמפקדה
ברחובות היו מגיעים על־ידי הקשרים אל ביתה של דבורה ,והיא היתה
מעבירה אותם ליעדם .אחד המקשרים היה מוטה גורבן־גור (לימים
רמטכ״ל) ,ובתקופת "השבת השחורה" העביר את המברקים שלמה
לינדנר־להט (היום ראש עיריית תל־אביב־יפו).
אפיזודה :כאשר היתה תחנת האלחוט בביתו של אליהו מרגלית ,היו
הבנות מגיעות לבית בשעות היום ולפעמים גם בעת לילה ,בהתאם
לצרכים .מחשש עינא־בישא ,נהגו להיכנס לבית בכניסה האחורית .אישה
שגרה בסמוך חשדה בדבורה ובשרה ,שכל אחת באה שמה ,ואפילו בלילה,
בשעה אחרת .העובדה שהיו נכנסות בכניסה האחורית הלהיבה את דמיונה,
והיא לא כלאה בלבה את גילוייה על הפעילות הרומנטית שלהן ...כאשר
סיפרתי זאת לדבורה אחרי  40שנה ,הבינה מדוע אותה אשה היתה תוקעת
בה מבט סקרני כל כך ...תופעות״לואי כאלו גם הן ליוו את חברינו
בפעילות במחתרת.

התייצבותי בפני שאול מאירוב־אביגור
כעבור יומיים ,ביום ראשון ,נמצאתי בתל־אביב כבר משעות הבוקר
המוקדמות .זכרתי את אזהרת חצ׳קו כי שאול דייקן מאוד ואל לי לאחר.
בשעה  10.30בדיוק התייצבתי בפני שאול ברחוב יבנה בתל־אביב.
שאול היה מודע היטב לנעשה ביחידת האלחוט בשירות־הקשר ולאחר
ששאלני שאלות שונות ומקיפות והביע שביעות רצון מהסכמתי לשרת
כטכנאי אלחוט ביחידה ,הוא ציין כי הומלצתי רבות על־ידי הממונים עלי
והוא מאחל לי הצלחה בפעולתי .בתום השיחה נתן בידי פתק במעטפה
חתומה ,ושלח אותי אל שמחה אבן־זהר ,מפקד שירות־הקשר הכללי
ב״הגנה".

•

בשלהי  1938נשלחה לבאר־טוביה לקורס לאלחוטאים בפיקודו של חיים
פרידלנדר בו השתתפו כחמישה־עשר בנים ובנות וביניהם :אורה כהן־הורביץ,
שלומית בן־צבי ,יהודית שבח ובנימין חכלילי ,האחיות מרים ודבורה
רוזבאום־רן ,פשקה ויצחק צימר ,יונה שקלאר ואחרים.
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יצאתי מחדרו של שאול נרגש למדי ,חציתי את שדרות רוטשילד והלכתי
לבית הוועד הפועל של ההסתדרות ,שהיה אז ברחוב אלנבי ,מרחק דקות
מעטות מכאן .בהיכנסי אל אבן־זהר הכיר אותי מיד והזמין אותי לשבת.
מסרתי לו את המעטפה של שאול ,הוא הציץ בפתק ואמר לי כי ידועה לו כל
השתלשלות הדברים עד כאן והוא שמח מאוד שלא דחיתי את אשר הוצע
לי ,להיות טכנאי אלחוט במחלקת הקשר .אבן־זהר הפנה אותי ליועצו
לענייני אלחוט ,המהנדס מישה גורדין .אבן־זהר ביקש כי אעשה זאת מיד,
שלא לאבד זמן ולהתחיל לעבוד בהקדם.
כעבור שעה קצרה כבר הייתי בדרכי לגורדין .בהתאם לכתובת שנתן לי
אבן־זהר ,הגעתי לרחוב אלנבי מס׳  ,54לחנות־מכר של סוכנות הרדיו
״אינטרנציונל מיוזיק אנד רדיו סטורס  -פילקו" .נכנסתי לחנות ומצאתי
עצמי בתוך תצוגה רבגונית של מקלטי רדיו "פילקו" .המקום ,הריהוט
והציוד השתלבו זה בזה בטוב טעם .עוד לפני שפניתי למישהו בשאלה צעד
לקראתי גבר בצעדים מדודים ובטוחים (כנראה כבר ידע על ביקורי הצפוי)
ושאל אותי בעברית במבטא רוסי האם אני "מוניה" .הנדתי בראשי
לאישור והאיש הזמין אותי להילוות אליו.
בעומקה של החנות היה פתח לחדרים אחרים .תחילה צברנו חדר אשר
שימש כנראה מחסן ,ובו ארגזי מקלטי רדיו ארוזים .מצידו הימני של
המחסן היתה דלת למעבדה של סוכנות "פילקו" לשירות לקוחות החברה,
שטיפלה בציוד שהחברה היתה משווקת .כשנכנסנו למעבדה שאלתי את
האיש האם הוא מישה .תשובתו היתה חיובית והוזמנתי לשבת .מישה פתח
ואמר לי :אבן־זהר קיבל אותך לעבודה .היות ואני ,כעובד בחברת
"פילקו" ,אין באפשרותי לתחזק את המשדרים שבנינו בשביל הארגון אתה
תצטרך לטפל בזאת ,ורצוני לשמוע מה הוא המטען המקצועי שלך .עניתי
כי למדתי בטכניקום מכניקה וחשמל ,ומטבעי אני "טכניקאל-מינדד" וכי
מילדותי עסקתי בתחביבים טכניים שונים .כן מסרתי לו על פעילויותי
השונות בארגון ברחובות בברכתם של חצ׳קו וזלמן כהן .במשך כל הזמן
הקשיב לי מישה בתשומת־לב רבה ותגובתו כשסיימתי את דברי הסתכמה
במלה אחת" :טוב!".
לאחר זאת בחן אותי גורדין בנושא האלחוט ובעבודה מעשית ,ובסיום
המבחן אמר" :תראה ,מוניה ,הנה כאן במעבדה זו שני שולחנות עבודה
ארוכים .אחד משניהם יעמוד ממחר לרשותך לעבודות בשביל הארגון.
בשולחן השני ייעשו כרגיל תיקוני הרדיו בשביל לקוחות החברה .כלפי
חוץ אין להכיר בשום הבדל בציוד ובחומר אשר על שני השולחנות ,ואם
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יבקר מישהו במקום במפתיע לא יחשוד ולא יעלה על דעתו במה אתה עוסק.
מובן שאנו ,צוות עובדי החברה ,מודעים לנעשה ,אבל אין לך כל מקום
לדאגה .כולנו חברי ׳שורה׳ נאמנים ומעורבים אדמיניסטרטיבית וטכנית
בעבודתך".
חזרנו לחנות ,ומישה הציג אותי בפני הצוות .הכרתי שם את בעל
החברה ,סם לובין ,שהקסים אותי מהרגע הראשון בנועם הליכותיו .כן
הכרתי את נפתלי בייטלר ,מנהל־החשבונות של החברה (הוא שהתחשבן
עם אבן־זהר ,באמצעות מישה ,בהוצאות החברה בגין פעילותי במעבדתה).
לבסוף פגשתי את משה בסין ,שזה עתה חזר מארצות־הברית ,שם השתלם
בתיקון מקלטי־רדיו מכל הסוגים .משה בסין היה בוגר מקוה־ישראל ,יצא
לארצות־הברית להשתלם בחקלאות ,ובהיותו שם הסב את מקצועו
לתיקוני רדיו ,חזר ארצה והועסק על־ידי לובין בתיקון מקלטי רדיו.
לאחר שהוצגתי בפני כולם והכרתי את צוות העובדים של "פילקו"
יצאתי בחברתו של מישה ונסענו באוטובוס של "המעביר" (היום "דן")
לצפון תל־אביב .בדרך גילה לי מישה כי אנו נוסעים לביתו של אפרים
קרסנר־דקל ,שהוגדר באוזני " -פקיד בכיר בעירייה ומפקד מכבי־אש
מתנדבים בעיר".

בדירתו של אפרים קרסנר ,בקומה עליונה ברחוב מוצקין  ,3הושכר חדר
למחלקת הקשר .בחדר זה אצטרך להתקין את תחנת השידור הבסיסית של
ה״הגנה" ,שתשמש כמרכזת של תחנות השידור הקיימות כבר בכמה
ישובים .על מנת לא לעורר חשדות מצד השכנים ,הוצע לי גם לגור בחדר
זה ,כך שהשכנים יכירוני כדייר־משנה של משפחת דקל.
כאשר הגענו לדירת קרסנר הציג אותי מישה בפני שושנה ,רעייתו של
אפרים ,והדגיש באוזניה כי אני הוא הדייר החדש בדירתם .נכנסנו לחדרי,
כביכול ,והוא היה כבר מרוהט :ספה ,ארון־לילה נמוך ורחב ,שולחן־כתיבה
גדול מימדים ,ארון בגדים וכמה כסאות .על השולחן משמאל היה מקלט
רדיו "פרופסיונלי" מסוג "הליקרפטרס" ,ועל ארון־הלילה שבין הספה
לשולחן היה פטיפון חשמלי .כשפתחנו את דלתותיו של ארון־הלילה ראינו
משדר אלחוטי .הוצאנו אותו ממקומו והצבנוהו על שולחן הכתיבה .המשדר
היה באורך של כ־ 70ם״מ ,רוחבו היה כ־ 30ם״מ וגובהו  25ס״מ .אגב,
המודולטור (המאפנן) של המשדר היה בגודל דומה ,ביחידה נפרדת ,ונמצא
בדלפק התחתון של ארון־הלילה .מישה הסביר לי את עקרון בנייתו של
המשדר ,והדגיש באוזני כי יש לו סנטימנטים מיוחדים למשדר זה ,אשר
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שידוריו הופיעו לראשונה ברשת הנסיונית "שקר" ,וזמן קצר לאחר מכן
ברשת "אמת" ,ונשמעו בכל חלקי הארץ בעת נסיוגות השידור הראשונים.
מישה היה מודע לכך שהמשדר מסורבל מאוד ,אבל היות שהוכנסו בו
רכיבים המסוגלים לעמוד בתנאי עומס עבודה רב ,יש לנצל אותו עד כמה
שאפשר .מישה הסביר לי את נתוני המשדר שהיה מורכב מספק־כוח של
 350x2וולט 500/מילי־אמפר ,נורת טירטרון לייצוב זרם ,ועוד שלושה
חיבורי מתח נמוך שאיפשרו להשתמש בשפופרות רדיו אירופיות או
אמריקניות .שפופרת האוסצילטור היתה טריודה מס.־ ,76במעגל
"טיונד־גריד טיונד־פלייט" .גביש לא היה במשדר אבל תושבת בעבורו
היתה .הבאפר היתה שפופרת פנטודה מם.־ ,42ולהגברת עצמת־התדירות
(האמפליפייר) שימשו  4שפופרות פאוור־טריודות מם .־ ,10מחוברות
פוש/פול־פאראלל.
סיכמנו כי ראשית כל עלי להתקין למכשיר אנטנה מסוג "דיפול",
ולכוונה כך שהקרינה המירבית שלה תהיה לאורכה של הארץ .עוד באותו
יום חזרתי בפעם האחרונה לרחובות ,כדי להעביר כמה חפצים אישיים
למקום מגורי החדש בתל־אביב .חצ׳קו לא רצה שחברי ברחובות יידעו ,כי
עברתי לעבוד למרכז ה״הגנה" בתל־אביב .על כן לא נפרדתי מאיש .כעבור
זמן־מה העביר בעל הבית שלי ברחובות ,חיים מטצקי ,את המטלטלים שלי
מחדרי לאיזה מחסן ,ומשם נעלמו הדרגתית.
באוטובוס "דרום־יהודה" בדרכי חזרה לתל־אביב נפרדתי בלבי
מהמושבה רחובות אותה שירתתי בימים שהיו קשים ויפים כאחד.

ראשיתו של איתות־הראייה
ספר זה בא אמנם לספר את התפתחות אמצעי הקשר לצרכי ה״הגנה",
אבל מעניין לשלוח קרן־אור אל השימוש באמצעי הקשר בימי אבותינו.
הקשר בין בני אדם רחוקים זה מזה התקיים באמצעות שליחים או
"מלאכים" שהודעה בפיהם ,כמתואר בבראשית ,ל״ב" :וישלח יעקב
מלאכים לפניו אל עשיו ארצה־שעיר ,שדה־אדום ...ויצו אותם לאמור :כה
תאמרון לאדוני לעשיו .כה אמר עבדך יעקב."...
תוכן הדברים הועבר גם בכתובים ,בתמצית הקיצור" :וירד משה
מן־ההר ושני לוחות העדות בידו ,לוחות כתובים משני עבריהם ,מזה ומזה
הם כתובים״ (כמדבר ,כ״א .)21 ,כאן משה רבנו הוא איש־הקשד שהעביד
את המברק האלוקי הקצר לעם ישראל במעמד הר סיני ,ואותו מברק שבו
הועברו עשרת הדברות מקודש מאז עד היום.
ועוד על האדם השליח" :וידבר יהוה אל משה לאמר :שלח לך אנשים
ויתרו את ארץ כנען אשר־אני נתן לבני ישראל" (במדבר ,י״ג) "וישלח
אותם משה לתור את ארץ כנען ויאמר אליהם עלו בנגב ועליתם את ההר;
וראיתם את־הארץ (במדבר ,י״ג)17 ,

בסיפור יציאת מצרים ומעמד הר סיני אנו נתקלים באות־הקשר בין
השבטים ,כשנאמר "וה׳ הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך,
ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם וליל"( .שמות ,בשלח ,כ״א).
השופר נמנה על כלי־הקשר ככתוב" :ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר
ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד ,ויחרד כל העם
אשר במחנה״ (שמות ,י״ט.)16 ,
אותות שונים השמיע השופר ,כגון  -״תקיעה״ ,״שברים״ ,״תרועה״ -
הנשמעים באוזנינו עד היום בתקיעות ראש־השנה  -וקריאתם שונה.

מיגבלת השופר שאין הוא יכול לשמש אלא בגבולות התפשטות הקול,
ותחום קליטתו על־ידי חוש השמע בלבד.
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כלי־נשיפה נוסף שנמנה עם אמצעי הקשר שעמדו לרשות אבותינו הוא
החצוצרה" :וידבר יהוה אל משה לאמר; עשה לך שתי חצוצרות כסף;...
ותקעו בהן ונועדו אליך כל העדה אל פתח אהל־מועד (במדבר י ,א׳).

בתקופת השופטים מצויים כבר מכשירי קשר נוספים" :ויהי בשמע
גדעון ...ויחץ את שלוש מאות האיש שלושה ראשים ויתן שופרות ביד־כלם
וכדים ריקים ולפידים בתוך הכדים" (שופטים ז /ט״ו) .השימוש בלפידים
ובמשואות התפתח לימים ברחבי הארץ ואבותינו השתמשו בהם
כאמצעי־קשר ויזואליים למטרות דת ,בטחון ועוד".

בימי הבית השני התפשט איתות המשואות אל מעבר לירדן והרחק
מזרחה ,וקישר בין תושבי הארץ לבין היהודים בפזוריהם" :ומאין היו
משיאין משואות? מהר המשחה לסרטבא ,ומסרטבא לגרפינא ,ומגרפינא
לחוורון ,ומחוורון לבית בלתין( "...ראש השנה ,פ״ב ,מ״ד).
גם בראשית ההתיישבות בארץ ,בימי מלחמת־העולם הראשונה ,בימי
התורכים ,השתמשו אנשי "נילי" באמצעי הקשר להתקשרות עם הצבא
הבריטי מעבר לכתפי התורכים .המעיין בספר "נילי" יווכח כמה חשוב הוא
אמצעי הקשר בפעולה חשאית.

אמצעי הקשר שעמד ברשותו של הישוב המתחדש בארץ הוא הרץ ,אם
רגלי ואם פרש ,שנשלח להעביר הודעה או להזעיק עזרה ממושבה
למושבה .הרץ היה אמצעי־הקשר בין המושבות היהודיות הראשונות
בשעת חירום ,וכן של אנשי קבוצת "נילי" .אכן ,את דרכו של הרץ ניתן
לחסום ,על־כן העמידו האנגלים לרשות אנשי "נילי" אמצעי קשר אלחוטי,
אך הללו דחו את השימוש בו ,והעדיפו על פניו את יוני־הדואר ,אמצעי קשר
שנחשב בשעתו מהיר ואמין למדי .אך כשלונה של יונה אחת גרמה לגילויה
של פעולת "נילי" לתורכים ולסבל וטרגדיה שנלוו לכך.

שורשים בתל־אביב
בהגיעי לעידן קשר האלחוט ב״הגנה" יש לספר על שורשיו של קשר
איתות־הראייה והתפתחויותיו במשך השנים על פי צרכיה ואפשרויותיה
של ה״הגנה".

•

ראה מסעות ומערכות בימי קדם  -מאת מנשה הראל ,הוצאה לאור משרד
הבטחון ,תל־אביב.1980 ,
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קשר אמיץ

יואב פלג  -אז פליק קמפף ,שכינויו היה ״יואב״  -הוא אחד מאבות
הקשר הראשונים בארגון .הוא נולד ב־ 1902בגליציה ,גר בצעירותו
בווינה ועלה ארצה בשנת  .1920בשנת  1921התגייס ל״משטרה המעולה"•
ונשלח לשרת כחייל־שוטר בראש־פינה .על מנת להימצא בקרבת ביתו
וחבריו בתל־אביב ,ביקש כעבור כשנתיים להצטרף לקורס הקשר הראשון
של משטרת המנדט שהתקיים בצריפין בשנת  1924ונמשך עד .1925
בקשתו אושרה ,והוא השיג את מבוקשו העיקרי  -להיות לא רחוק
מתל־אביב.
במקרה  -ואולי לא במקרה  -נפגשו צבי אורבוך ,איש "הגנה"
בירושלים ואחר־כך מראשי סניף תל־אביב ,ופליק קמפף .צבי אורבוך
הסביר לפליק עד כמה חשוב ל״הגנה" שבחורים כמוהו משרתים
במקצועות הקשר במשטרה ,מאחר ובשל מחסור בחברי "שורה" בעלי ידע
מקצועי בנושאי הקשר טרם השתמשו ב״הגנה" כאמצעי הכרחי זה.
פליק ש״קלט את הרמז" החל מתמסר בכל הרצינות ללימודיו בקורס ואף
סיים אותו בהצטיינות .מאז השיחה עם צבי אורבוך ראה שליחות בעיסוקו
בקשר במשטרה ודאג להשיג ,בעזרת חבריו היהודים ללימודים ,בדרך לא
דרך ,פנסי־איתות ,הליוגרפים וכן חוברות לימוד והדרכה על הקשר
והעבירן ל״הגנה" .כמה מחוברות אלה תורגמו לעברית ושימשו להדרכת
מקצועות הקשר בארגון.
לראשונה ב״הגנה" הודרכו מפקדים במקצועות "קשר" ב־ 1925ב״קורס
איטליה" (הכינוי "קורם איטליה" דבק בקורם זה כי חניכיו נצטוו לתרץ,
בשובם למקומותיהם ,את העדרם הממושך בטיול שערכו ,כביכול,
באיטליה) .באותה שנה הוחלט על־ידי ראשי ה״הגנה" לקיים קורס מפקדים
ארצי ,אשר חניכיו ישתלמו בנושאים שונים ,וגם מקצוע הקשר נכלל
בתכנית כנושא חשוב לשיפור בטחון הישוב" .קורם איטליה" התקיים
ב״אחוזה״ על הכרמל בחודשים יולי־אוגוסט  ,1925בפיקודו של "זליק"
אלימלך (לימים האלוף אבנר) .השתתפו בו כ־ 20איש• /שהיו כולם לימים
ממפקדיו הנודעים ואף הבכירים של ארגון ה״הגנה" .פליק קמפף הוזמן
לקורס במיוחד על־ידי יעקב פת ,אז מפקד סניף ה״הגנה" בחיפה ,על מגת
שידריך את עמיתיו במקצועות "קשר" ,ויסבר את לבם לחשיבותו כגורם

• "המשטרה המעולה" היתה פורמציה של הג׳נדרמריה ,ונכללה בכוחות
הממשלה.
• • ביניהם אברהים איכר ,יעקב פת ,אושרקה וינברג־פלד ,יהושע אייזיק־אשל,
אברהם גליקמן ,זלמן כהן ,פליק קמפף ועוד.
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יסודי בכל מערכת צבאית ,וביחוד בארגון מחתרתי .לאחר סיום ההדרכה
בקורם חזר פליק קמפף למשמרתו במשטרת תל־אביב ,כאחד מארבעת
השוטרים הרוכבים בעיר.
פליק קמפף וזלמן כהן היו השניים שהניעו ודחפו את תקשורת האיתות
בסניף ה״הגנה" בתל־אביב עוד לפני "קורס איטליה" ,שהביא את מודעות
הקשר לכלל סניפי ה״הגנה״ .עוד בשנת  1924החלו בגיוס טובי הבנים
והבנות בתנועות הצופים ,הנוער־העובד־והלומד בעיר לשורות הארגון.
בני נוער אלה נתקבלו לשורה ושובצו בכיתות מיוחדות שתודרכו בתרגילי
סדר ,וכוונו לשמש כמקשרים להעברת שדרים בעל־פה או בכתב בין מפקדי
ה״הגנה״ בעיר .הנערים המבוגרים יחסית ,ואחד מהם ״צ׳רלי״ לוין -
לימים ראש תקשורת־הראייה ב״הגנה״  -תודרכו אישית על־יךי פליק
קמפף וזלמן כהן ,אשר לימדו אותם את הא״ב של ה״מורס" בעברית .לימוד
אותות ה״מורם" שינה לחלוטין את מושגי ה״איתות" ,אשר עד כה היה
מבוסס על שיטת ה״קוד" ,דהיינו סימנים מוסכמים מראש ,כשכל סימן
מבטא ,כמוסכם ,משפט שלם ,או מושג כלשהו.
לאחר לימוד א״ב ה״מורס" בא השלב השני ,גם כן בהדרכתם של פליק
קמפף וזלמן כהן ,והוא העברת קשר ב״מורם" בעזרת דגלים למרחקים
קצרים .שיטה זו איפשרה לראשונה בתולדות הקשר בישוב העברת
משפטים שלמים בשפה ברורה בין שתי נקודות מרוחקות זו מזו מרחק רב
למדי ,בתנאי ששתיהן נמצאו במטחווי־עין זו מזו .הטווח בין נקודות
האיתות הוגדל במשך הזמן ,כאשר האתתים התחילו להעזר במשקפות.
האיתות בפנסים והליוגרפים טרם חדר לשימוש מבצעי ,אבל הגרעין
הראשון כבר נוצר .סיפר לי פליק קמפף ,כי בשנת  1925האיתות בפנסי
"לוקאם" וההליוגרפים היה עדיין כמו זר לנו ,ואף ציוד האימונים בשבילו
היה דל מאוד .כשהוזמן לראשונה דב גפן ,אז ממפקדי תל־אביב הבכירים,
לבקר באימוני האתתים ,הצביע על ההליוגרפים ופנסי־האיתות ושאל" :מה
כל הטרטייקות" (גרוטאות) האלה?" .כשדרש ממנו פליק להגדיל את
ההקצבה’לרכישת כלים נוספים ,התחמק ,ולא אישר את ההוצאה.
חוסר הקשר בשעת חירום בין תל־אביב והמושבות הסמוכות הטריד
מאוד את בכירי ה״הגנה" .הם־ חיפשו דרכים שונות לשם קיום קשר,
ולדוגמה אביא קטע מסיפורו של משה אגוזי ב״ספר הגנה תל־אביב":
״בימי המאורעות של  ,1929התעוררה שאלת הקשר עם מושבות השרון
הסמוכות ,וכך צץ ועלה במוחי רעיון פלוגת הרוכבים .הרעיון התגשם רק
בשנת  ,1932ועלי הוטל להקים יחידה זו .פלוגת הרוכבים התקיימה קרוב
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לשנתיים .עם פיתוחה והתרחבותה של העיר וסביבתה וסלילת הכבישים
צפונה ,חוסלה היחידה".

אם כי כמעט כל נער ארצישראלי שנכנס ל״הגנה" בעיר עשה את דרכו
בשירות הקשר באיתות ,הרי רבים וטובים ביניהם לא נשארו בו לכל
ימיהם ,כי עם התגלות כשרונותיהם בתחומים אחרים נשלפו למקצועות
צבאיים ,שכמובן גם קסמו יותר לבני־גילם .לא מקרה הוא כי רבים מאוד
מבכירי צה״ל ,אלופים ורמטכ״לים ,נזכרים בחיבה בימי שירותם בקשר,
שבו עשו את ראשית צעדיהם במסגרת צבאית עברית ובו ספגו את ערכי
ה״הגנה" העברית ומסורתה.

בגלל העברות אלו של הנוער המתבגר ליחידות ותפקידים אחרים הקשר
כמו החל כל פעם מחדש .אבל היתה קבוצת נאמנים שדבקה בשירות הקשר
וטיפחה אותו ללא לאות ובכל מאודה.

משנת  ,1933רבו הדרישות למקשרים בסניף ה״הגנה" בתל־אביב .על
אליהו זילברבלט שכינויו "פופסיק" הוטל הפיקוד על היחידה .מכאן דבק
כינוי־החיבה "פופסיקים" למקשרים החמודים ,אשר ביצעו שליחותם
במסירות שאין לה גבול ולעתים בנסיבות קשות ואף מסוכנות.
במאורעות תרפ״ט הורגש בכל חומרתו חוסר הקשר המהיר בין
הישובים ברחבי הארץ ומרכז ה״הגנה" בתל־אביב .הקשר היחיד בין ראשי
הארגון בערים הגדולות התנהל באותן שנות העשרים באחת משתי
הדרכים :א .קשר שליחים ,כשראשי השורה או שליחיהם מבקרים
בישובים ומסכמים עם המפקד במקום ,בשיחה פנים אל פנים ,נושאים
אקטואליים סודיים בעלי חשיבות בטחונית .ב .בשיחות בקשר טלפוני,
שבו השתמשו בלשון סתרים ,ברמזים וכינויים מוסכמים ,כדי שתוכן
הדברים לא יובן על־ידי מישהו זר העשוי להאזין לשיחה ,שהועברה ע״י
מרכזיה ידנית ,ובמיוחד לבל יגיעו הדברים לנציגי השלטון .הקשר האישי
היה המקובל ביותר ,ושליחים היו כמעט האמצעי הבלעדי להעברת מידע
בין ישוב לישוב ,ובתוך העיר .מן הראוי להזכיר כי בעת ההתקפה הגדולה
על פתח־תקוה במאי  ,1921כאשר ביקשו להודיע למפקדה בתל־אביב על
ההתנפלות ,נשלחו רצים לתל־אביב למסור את ההודעה .ב־ 1924עלתה
הצעה להקים יחידת מקשרים רוכבי אופניים .המקשרים היו רובם ככולם
נערים ,חברי תנועת הצופים ,שגדלו בארץ והעברית היא שפתם הטבעית,
ומהם צמחו ראשוני שירות הקשר  -האתתים ,האלחוטאים והמפקדים
הבכירים.
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בשנת  1929התגייס זלמן כהן ,מראשי שירות הקשר ,לחיל־הספר של
עבר־הירדן ושם ,במחנה זרקה ,השתלם ועסק במקצוע האיתות.
כשהשתחרר מחיל־הספר בשנת  ,1931התמנה מיד על־ידי שאול
מאירוב־אביגור כאחראי לקשר האיתות מתל־אביב צפונה ,ואילו "צ׳רלי"
המשיך להיות הממונה על האתתים בתל־אביב ועל הקשר עם הישובים
שמדרום לה .בעקבות לקחי מאורעות תרפ״ט יזם אברהם איכר ,מפקד
ה״הגנה" בתל־אביב ,הקמת יחידת קשר־איתות עצמאית ,שתענה על צרכי
הארגון בעיר בשעת הצורך ,והטיל את המשימה על פליק קמפף ,שריכז
אנשים בעלי ידע בקשר ,בראשם זלמן כהן וצ׳רלי ,שהתחילו בהדרכת
קשרים ובאימונים באיתות "מורם" בפנסים ,בהליוגרפים ובדגלים.
פעילות זו של תל־אביב הסבה לימים התפתחות רבה לקשר־האיתות
ב״הגנה" בארץ כולה ,ולא רק בסניף תל־אביב.
ב־ 1928קויים מחזור ראשון של קורס קשר לאתתים בפיקודו של זלמן
כהן ,והמדריך הראשי היה צ׳רלי" .הקורס התנהל בפיקוחו של פליק
קמפף־יואב פלג ,והתקיים בלב תל־אביב ,במסווה צופיות ובמגרש ספורט
ליד צריפו של אבא כהן ,בקצה שדרות רוטשילד פינת אחד־העם”.
משורות ארגוני הצופים גויסו ראשוני בני הנוער לשירות בארגון
כמקשרים ,אתתים וכד /שהחלו לארגן בתל־אביב פליק קמפף וזלמן כהן
אחרי "קורס איטליה" (למען הדיוק יצויין כאן ,כי עוד ב־ 1920גויסו צופים
בירושלים לעזרת ה״הגנה" העצמית).
סיפר לי יעקב גולדין ,כי הצופים אף סיפקו "כיסוי" לפעילות
הטרום־צבאית של המקשרים ב״הגנה" ,והוא ,יעקב גולדין ,כראש
הצופים ,הנפיק להם כרטיסי־חבר של "הצופים הקשישים" ,שהיו מקובלים
על השלטונות .חניכי הצופים בכל השנים זוכרים באהבה ובגאון את
התנדבותם להגנה .יש להזכיר ,כי ה״הגנה" נהנתה מעזרת גופים ציבוריים
רבים ושונים בכל הישוב להשגת כיסוי לפעולותיה.

• חניכים בקורם הראשון היו :שמואל אוקרייניץ־סיומקה ,אליהו חומינר בן־צבי,
אליהו לויתן "חש־בץ" ,ישורוביץ מעקרון ,ראובן ורוברט ראש־לבן (פליטים
רוסים שבאו מאנגליה) ,מאיר כהן ,עתניאל נאמן מנם־ציונה ,ישראל נכטיגל,
ועוד .הם השתלמו במקצועות־הקשר שהיו מקובלים ב״משטרה המעולה״ -
פנסי אור ,הליוגרפים ,דגלי "סמפור" ו״מורס" .מכל בוגרי הקורס התמידו
ביחידה רק שניים :מאיר כהן וישראל נכטיגל .היתר נמשכו ועברו ליחידות
אחרות ב״הגנה" שעסקו בנושאים צבאיים.
 •°שדרות רוטשילד נמשכו אז עד רחוב אחד־העם.
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נזכר בנימין גולדשטיין-צור ("אחאב") ,כי בשנת  1929גויים ליחידת
הקשר בתל־אביב .יחידה זו אורגנה על־ידי העברת שני טירונים מכל
יחידה בסניף ,ואלה היוו את יחידת קשר האיתות שמנתה  16בחורים,
בפיקודו של צ׳רלי ,לימים ד״ר צבי הלוי .על בנימין הוטל להיות המקשר
של היחידה .אימוניהם של חברי השורה מתל־אביב היו מתקיימים באותם
ימים בגבעות מאחורי שכונת בורוכוב (היום איזור רחובות
שיינקין־מודיעין־כצנלסון ורחוב המרי בגבעתיים).

ד״ר צבי הלוי ("צ׳רלי") ,מראשוני האתחים.
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למקום זה זומנה כיתת הקשר והוצגה לראשונה בפני פליק קמפף וזלמן
כהן ,המדריכים הראשונים לאיתות בסניף וב״שורה" .בתום קורס
קשר־איתות שנערך בשנת  ,1930-1929הוסמך בנימין גולדשטיין־צור
כמדריך קשר.
אחרי הקורס בתל־אביב יצא צ׳רלי לישובי הדרום ,להדריך שם את
הנוער בתורת האיתות במכשירים אופטיים והשימוש בהם למטרות קשר.
באחד הקורסים הראשונים שהתקיים ברחובות ב־ 1931השתתפו חניכים
מישובי הסביבה ,וצ׳רלי נעזר בבנימין בהדרכה .כשנוכח צ׳רלי לדעת ,כי
בנימין הוא בעל יכולת רבה בהדרכה  -הטיל עליו את המשך ההדרכה
בקורם ,ובעצמו התפנה לנושא הקשר בסניף ה״הגנה" בתל־אביב .אחרי
קורס־קשר זה ברחובות הוטל על בנימין לקיים קורס קשר־איתות נוסף,
הפעם בראשון־לציון .גם בקורס זה ,כמו בקודמו ברחובות ,השתתפו

המדריכים הראשיים של האיתות בסניף ה״הננה’׳ בתל־אביב .מימין לשמאל:
ישראל נכטיגל ,בנימין גולדשטיין־צוד ,אברהם כהן וצ׳דלי.
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והשתלמו חניכים מכל ישובי הסביבה  -המושבות ,קבוצות וקיבוצים.
הקורם התקיים בבית־הספר של המושבה ונערך בעיקר בשבתות .בנימין
היה יורד בשבת מוקדם בבוקר ברגל מתל־אביב ליפו ,ומשם נוסע
באוטובוס ערבי לישובי הדרום ,בהם היה מדריך את הנוער בתורת
האיתות.

בוגרי מחזור שני של אתתים אשר השתתפו בקורס קשר 30־,1929
בפיקודו של צ׳רלי ,והמדריך הראשי היה חיים ויין :אהרונוביץ אורה,
גולשטיין־צור בנימין ,זכאי יעקב ,כהן אהרון ,כספי מוכח ,ליפוביץ־לביא
שמואל ,מרגולין יוסף ,מרגלית בילה ,סחרוב ישראל ,פלינט יצחק,
קוסובסקי־איכר טובה ,קרטוני מרדכי ,רפופורט שמואל .חלק מהם מונו
למדריכים והיו יסוד לפלוגת הנוער של ה״הגנה" שאורגנה במחצית ,1935
ולימים הפכה להיות הגדנ״ע.
בסיום הקורם בראשון־לציון בא פליק קמפף לבחון את בוגריו .מאחר
והחניכים לא עמדו בבחינה  -פקד פליק להמשיך ולהדריך אותם עד אשר
יעלה כושרם המקצועי ויגיע לרמה הדרושה .בגמר הקורסים המשיכו
האתתים בתרגילי קשר־איתות בישובים ,מפעילים פנסי "לוקאס" ,דגלים
והליוגרפים.

 - 1933מיפוי עורקי קשר־האיתות
בשנת  1933כבר הופעלו בהדרגה תחנות איתות ברוב ישובי הארץ.
בסניפי ה״הגנה" כבר היתה לעת הזאת תשתית מספקת שאיפשרה לפליק
קמפף ולזלמן כהן הפעלת תוואי לאפיקי קשר ויזואליים במסגרת ארצית.
פליק קמפף הטיל על צ׳רלי ,בנימין גולדשטיין־צור ,שמואל
רפופורט־אדמון ,יוסף מרגולין וחיים פרידלנדר להתחיל ,בעזרתו של זלמן
כהן ,בעריכת מיפוי עורקי קשר־איתות לאורכה של הארץ ,שבהם ודרכם
יקיימו קשר־איתות גם ישובים אשר בשל מצבם הטופוגרפי מנוע היה מהם
להיות בתוואי העורק הראשי .הקבוצה ערכה מסעות על־פני הארץ כולה,
בלילות ובשבתות ,ברכבו של יוסף מרגולין" .הנסיונות הראשונים

•

מרגולין הגיע ל״הגנה" אחרי שעבר קורם מדריכים בקהילת־הצופים של
תל־אביב ,והתקדם בשלבי הפיקוד שם .השתתף בקורם של  ,1929-30ומאז
התמסר מאוד לקשר־האיתות.
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למיפוי עורקי התקשורת באיתות־ראייה לצפון הארץ ולדרומה ,נעשו
מתחנת האיתות המרכזית של ה״הגנה" בתל־אביב ,שפעלה מרחוב
אחד־העם  ,84ליד רחוב מזא״ה .ממקום גבוה זה התחילו לקיים קשרי
איתות עם צפון הארץ דרך ״תחנות ביניים״ כדלהלן :תל־אביב  -הרצליה -
זכרון־יעקב  -״אחוזה״-הכרמל-חיפה -כפר־החורש  -אפיקים  -צפת -
מטולה.
קשר האיתות לדרום הארץ עבר מתל־אביב דרך חולון  -ראשון־לציון -
רחובות  -גבעת־ברנר  -גן־יבנה  -באר־טוביה.
לירושלים ,אשר הרים גבוהים סביב לה ,התקיים הקשר מתל־אביב
לדרום הארץ עד לגבעת־ברנר ומשם לחולדה  -קרית־ענבים  -ירושלים.
לימים נוצרה אפשרות נוספת :תל־אביב  -גוש־דן  -קרית־ענבים -
ירושלים  -קליה .הקשר באיתות־ראייה בין תל־אביב לבן־שמן הוקם עוד
בשנת  1932על־ידי בנימין גולדשטיין־צור ,שהיה מצמיד לכפר אתתים
מפלוגת הקשר של הארגון התל־אביבי תקופות זמן קצובות.
לאחר שנה של אימונים באיתות־ראייה בין־ישובי התקיים בשנת 1934
תמרון קשר באפיקים הארציים .בין מפעילי התמרון אנו פוגשים את בנימין
גולדשטיין־צור ,אליהו סחרוב ושמואל רפופורט־אדמון .אלה נסעו ברכב
מתנדב לעזרת הישובים שמסיבה כלשהי התקשו להשתתף בכוחותיהם הם
בתמרון־קשר ארצי זה ,והציבו בהם אתתים מפלוגת הקשר של סניף
ה״הגנה" בתל־אביב .שאול מאירוב־אביגור מינה את זכר אוריאלי,
לשעבר מפקד ירושלים ,כמתאם בין עורכי התמרון לבין מפקדי ה״הגנה",
בישובים שהיה הכרח לשתפם במבצע זה .ואכן ,זכר אוריאלי תרם רבות
להצלחתו של תמרון קשר ארצי זה .כך ,למשל ,נשלח חיים פרידלנדר -
אחד מטובי האתתים והאלחוטאים לאחר־מכן  -לבאר־טוביה ,להפעיל את
קשר האיתות לצפון הארץ מהנקודה הדרומית ביותר.
התמרון הוכיח כי מברק מתל־אביב לחיפה הועבר במשך כ־ 18-15דקות,
ומבאר־טוביה עד למטולה במשך  55-50דקות .עורכי התמרון ,והם בכירי
הקשר בסניף הארגון בתל־אביב ,והאתתים בישובים שהשתתפו בתמרון,
הוכיחו לראשי ה״הגנה" כי אפשר לסמוך עליהם .פה ושם היו תקלות
בנוהלי קשר .אנשי הפלוגה בחיפה ,למשל ,התעקשו להוסיף לעבוד
בנוהל־קשר שהיה מקובל עליהם מאז ,ורק בהתערבותו האישית של יעקב
דוסטרובסקי־דורי ,אז מפקד ה״הגנה" בחיפה ,אימצו גם אתתי חיפה וצפון
הארץ נוהל תקשורת אחיד ,כפי שתורגל וגם נקבע בסיום הקורס הארצי
הראשון בשנת  .1935מכאן ואילך פעלה רשת האיתות הארצית בנוהל
אחיד לפי א״ב המורם העברי.
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מדצמבר  1934ואילך קיימה ה״הגנה" לראשונה קורס ארצי ממושך
למדי לקשר קונבנציונלי באיתות ראייה .הקורס שחניכיו באו מכל הארץ
התנהל בפיקודו של זלמן כהן "שחל" .סגן מפקד הקורס והמדריך הראשי
היה בנימין גולדשטיין-צור ("אחאב") .המדריכים היו :יצחק פלינט ,מרדכי
קרטוני ,שמואל רפופורט־אדמון ,מאיר כהן ,מוכה כספי ועוד .אלה היו גם
מדריכים בכירים בסניף ה״הגנה" תל־אביב .הקורס התנהל בשטח תערוכת
המזרח־הקרוב בתל־אביב ,ש״הגמל־המעופף" היה סמלה ,והשתמשו בו
כבר בנוהל־עבודה אחיד בקשר איתות ראייה בארץ־ישראל.
נוהל זה הועתק בחלקו מהנהלים שהיו נהוגים בחיל־הספר ,במשטרת
המנדט ובצבא הבריטי.
דוד גלעדי ידידי ,אחד החניכים בקורם הקשר הארצי הזה ,חוזר בספרו
"האתגר" להתרשמותו מהאירועים במהלך הקורס:
"יום רדף יום .אימונינו נכנסו לשיגרה .יום אחד דמה למשנהו .שיעורי
האיתות בדגלים ובפנסים התנהלו באולמות הגדולים והשוממים של בניני
התערוכה ,באולם הצרפתי ,האנגלי והכללי .שיעורי ההליוגרף  -כשרק
שני כלים כאלה הובאו אלינו  -נוהלו מפתחו של אולם ,כשקרני השמש
חודרות אליו מנגד .מחצית הקבוצה נמצאת ליד מכשיר אחד ,ומחציתה
השנייה ליד המכשיר השני ,מכוונים את הנקודה השחורה למרכז
השבשבת ,מורידים במקצת את קרן האור ,לבל תסנוור את הניצב ממול,
משדרים קוים ,נקודות ,אותיות ,משפטים ומברקים .השיעורים והאימונים
במכשיר חמוד זה הם המעניינים ביותר .לדברי המדריך ניתן לשדר בו עד
למרחק של  100ק״מ ויותר ,ואלומת קרניים זו אינה נקלטת אלא בקו ישר.
סודיות שידורו היא הגבוהה מכל המכשירים .כמובן ,שמגבלתו היא,
אפשרות שידור רק בימי שמש.
היות והמוח היהודי הינו בעל כושר אילתור והמצאה ,ניסינו להפעיל
בלילה שידור של פנס המאיר רצופות את ראי ההליוגרף .אכן ניסינו לכוון
את ראי ההליוגרף למטרתו ,כאשר הפנס נמצא במסתור ומחסה ,ומאותת
לראי המעביר את סימני המורס למטרתו .נסיונות ותגליות אלו,
ואפשרויות רבות לניצול כלים שונים לשידור סימני מורס ,הפיחו בנו רוח
של תחרות חיובית ומוראל גבוה .איתות המורם חדר כל כך להווייתנו ,עד
כי הפכנו למורסיסטים בכל אשר נפנה .מיצמוץ בעיניים בסימני קו ונקודה,
שיחת מורס בין שניים על־ידי לחץ הלסתות ,הרפייה וכיווץ שריר הפנים
המורגשים בכף היד; נפנוף מטפחת בקצב מורם ,נקישת כפות ,וכל אשר
עשוי ליצור סימני קצב המורם .חיינו הפכו למורם ממושך".

60

קשר אמיץ

במאורעות תרצ״ו
בפרוץ מאורעות תרצ״ו היתה כבר פלוגת הקשר במחוז ה״הגנה"
בתל־אביב ,בפיקודו של בנימין גולדשטיין־צור ,מאורגנת ומשומנת היטב.
עם בוקר ה־ 19באפריל  1936הופעלו מן העיר עורקי קשר־האיתות
הארציים ,והוכיחו בפועל את יעילותם שנרכשה הודות לאימונים
השיגרתיים שהאתתים הועסקו בהם במשך השנים האחרונות .באמצעותם
קיבלה המפקדה הארצית של ה״הגנה" דיווח מלא ומיידי על המצב הבטחוני
ועל ההתרחשויות בישובים היהודיים ברחבי הארץ.

בהתגבר המרד הערבי ובגבור פעילויותיהן של הכנופיות הערביות,
נפגע תכופות קשר־הטלפון הממשלתי בחבלי הארץ השונים .במיוחד היו
נפגעים קווי הטלפון המוליכים לישובים היהודיים .חבלות אלו הגבירו את
מאמציו ואת התעצמותו של קשר האיתות .פלוגת הקשר בסניף ה״הגנה"
בתל־אביב הפכה מרכז העצבים של כל רשת האיתות הארצית .היא
הפעילה עשר תחנות־איתות בתחומי תל־אביב ,ומברקים מכל קצווי הארץ
זרמו דרכם בשני הכיוונים ,למפקדה הארצית וממנה.

בימי המאורעות הורגשה בעליל חשיבותו של קשר־האיתות .בלעדיו לא
היתה שום אפשרות לפקח על האירועים שפקדו את הישוב כולו מדי יום
ביומו ולילה־לילה .האתתים שהו עתה בתחנותיהם וצפו אל האופק לא רק
בשעות שנועדו להתקשרות ,כי המתיחות והאירועים היו גורמים מדי פעם
לבקשות־קשר גם שלא בשעות הקבועות .כך אירע שגרשון ריבלין ,אז מן
האתתים בגוש־דן ,בהיותו בלילה באחת מתחנות האיתות וההעברה בגוש
("הר הבנים" היום) הבחין לפתע באור מנצנץ מכיוון לא צפוי .הוא כיוון
את פנסו למוקד־האור המנצנץ ויצר קשר ,אך היות ולא ידע את אות־ההיכר
שקיבל  -חשש מפני מלכודת ,קבע מועד למגע נוסף ,הפסיק את השידור
ועזב עם אנשיו את המקום .הוא דיווח על־כך לממונים עליו ומסר להם את
אות־ההיכר שקלט.
התברר כי האור המנצנץ שהתקשר עמו בא במישרין מתחנתה של
קרית־ענבים ,בהרי ירושלים ,שעבר בערוץ ישיר שלא היה ידוע עד אז על
קיומו .כדאי לציין עוד כי עד אותו לילה התקיימה התקשורת
באיתות־ראייה בין תל־אביב לירושלים דרך מספר תחנות־מעבר כמסופר
לעיל .גילויים כמו זה ורבים אחרים ,תוך כדי עבודה מעשית ומסורה
בישובים שונים ,שיפרו לא במעט את התקשורת הבין־ישובית באיתות
ראייה.
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בימי מאורעות  1937 - 1936התחילה מחלקת הקשר של הארגון להכניס
לפעולה ,לאט־לאט ,פה ושם ,ואחרי מאמצים רבים ,גם יסוד שהיה מסווג
כ״סודי ביותר״  -הלא הוא קשר האלחוט ,שהועמד לרשותם של הדרגים
הבכירים של פיקוד ה״הגנה" מובן מאליו כי גם כשהתקדם השימוש בקשר
האלחוט לא פסק לעולם השימוש באיתות־הראייה שהיה מושרש בכל
שורות הארגון ,כולל יחידות החי״ש והפו״ש ושאר הפורמציות הניידות,
והוא שירת את הכוחות היהודיים עד מלחמת הקוממיות ,במשך כל מלחמת
תש״ח ואף תקופה אחריה.
על ראשית קשר האלחוט בסניף ה״הגנה" בתל־אביב סיפר לי אברהם
גולדווסר ,אחד מראשוני המדריכים ,וגם הוא בא משורות האתתים .אברהם
הצטרף ל״הגנה" בשנת  ,1934בהיותו תלמיד בבית־ספר תיכון "גאולה"
בתל־אביב וצורף לפלוגות הנוער .בתוך פלוגות הנוער היתה מחלקה
שעסקה בקשר־איתות ,ובה כמה עשרות בנים ובנות .האימון העיקרי של
חברי השורה בטירונותם היה תרגילי־סדר ושימוש באקדח .ואילו ביחידות
הקשר התחילו מאיתות בא״ב "מורס" בדגלים ,בפנסים ובהליוגרפים.
מפקד הכיתה שלו היה שמואל ליפוביץ־לביא ,ומפקד המחלקה  -ישראל
נכטיגל .מפקד פלוגת הקשר היה ,כפי שכבר נאמר ,בנימין גולדשטיין־
צור".
אברהם ,שהיה אתת טוב בפלוגת הקשר ,חויל ,כביכול ,לנוטרות ונשלח
לשכונת אגרו־בנק־מולדת (היא חולון של היום) להדריך פעמיים בשבוע
באיתות־מורם את הנוטרים אשר שירתו בסביבה ההיא ביחידות "ההגנה
הליגלית" של הישוב.
בסוף  1936נקרא אברהם בסודי סודות אל בנימין גולדשטיין מפקדו,
ולאחר שהושבע לשמור סוד  -העביר אותו לזלמן כהן ,שטיפל ביחידה
הסודית ביותר ב״הגנה״ באותה עת  -ביחידת האלחוט.
מאחר ואברהם שלט היטב במקצועות הקשר וביחוד קליטה ושידור של
אותות "מורס" בזמזם (מפתח השידור) ,מונה כמפקד הכיתה הראשונה
שהתחילה להכשיר עצמה בלימוד מקצוע האלחוט (על ההשתלמות עצמה
ראה עמ׳ .)77
לאחר השינויים במבנה השירות בתחילת  ,1941חזר חיים פרידלנדר
לשרת ביחידת־האם שלו ,בסניף ה״הגנה" מחוז תל־אביב.
•

כאשר הועבר בנימין צור לתפקידים ארציים ב־ 1937מונה במקומו כמ״פ הקשר
בתל־אביב ישראל נכטיגל.
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בשנת  1946התמנה חיימ׳קה קצין־קשר בחיל־משמר במחוז ונתבקש
להגיש הצעה לפתרון בעיות הקשר של החי״מ .לאחר בדיקת מערך הגנת
גבולות העיר ,הגיש חיימ׳קה תכנית קשר ,הבנויה על קשר אלחוטי בין
עמדות ה״הגנה" (שהיו קרובות ביותר לעמדות הערביות) ובין מפקדי
הקטעים .תכניתו התבססה גם על אמצעי קשר טלפוני ,קשר־ראייה ורצים,
עד לפיקוד העיר ועד מפקד המחוז.
התגובות לתכניתו של חיימ׳קה היו מעורבות .בעוד מפקד החי״מ בעיר
דחה אותה בטענה שהיא "שגערנית" (עדיין לא היו רגילים לאלחוט)
התלהב ממנה מאוד יגאל ידין ,אז קצין התכנון המחוזי ,והיא אושרה.
בקשתו של חיימ׳קה להקצות תקציב לייצור מכשירי אלחוט קטנים
לדיבור ,כדי לקשר בין הפרברים והשכונות של תל־אביב ,נתמלאה
בחלקה .הוא ארגן קבוצה קטנה של קשרים ,ובראשה יחזקאל דייבים,
טכנאי־רדיו שבנה את מכשירי הדיבור .כן נבדקו אפשרויות שימוש
באמצעי־קשר חוטיים בתוך העיר .כן סופקו לחיימ׳קה מכשירי "צבר"
מהמחסן הארצי ,ואלה שימשו כאמצעי־קשר נוסף עם בן־שמן ,חולון
ובת־ים ,ששטחים ערבים צפופים חצצו בינן ובין תל־אביב .הקבוצה
הקטנה הפעילה את הקשר במחוז תל־אביב עצמו ,ונוסף על כך אימנה
והדריכה את קשרי האלחוט במחוז.
הפעלתו של הקשר האלחוטי לא ביטלה את אמצעי הקשר האחרים -
היינו ,האיתות ,הטלפון והרצים  -ששימשו "ביטוח" לשעת צרה ,והוכיחו
את חשיבותם בימי מתח עם הבריטים ,שניסו לשבש את שידורי האלחוט
שלנו (על השימוש בקשר הטלפוני בימי העוצר בעיר ,ראה "האזנה
טלפונית של הש״י" ,עמוד .)244

ראשיתו של איתות הראייה בגוש דן
בתחילת מאורעות תרפ״ט ( )1929היתה שכונת מונטיפיורי הקטנה
שכונת־ספר של תל־אביב .היא גבלה עם שדות סלמה ,כפר ערבי מעברו
המזרחי־הצפוני של נחל מוסררה ,ועם שרונה ,הכפר הגרמני הנוצרי
שמעבר לכביש ,מערבית לשכונה.

הגברים בשכונת מונטיפיורי התגייסו מיד במסגרת ה״הגנה" בראשותו
של ד״ר משה פלר לשמירה בגבולות הישוב .לאחר כמה לילות של שמירה,
שותפו בה גם בני הנוער .אחר זמן־מה זומנו הצעירים לצריף הצופים
בתל־אביב ,ושם התקבלו רשמית ל״שורה" על־ידי ועדת קבלה של
ה״הגנה".
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לאחר מאורעות  1929צורפה שכונת מונטיפיורי מבחינה ארגונית
ופיקודית לגוש דן ,שמפקדו היה יעקב פיינברג ("יעקב שכן") ,ובני הנוער
החלו לשרת כ״מקשרים" בגוש בפיקודו של יוסף חצ׳קו ("גלילי") .כמו
בתל־אביב היתה פעילותם גם כאן העברת קשר בעל־פה או בפתקים בין
המפקדים וחברי השורה בגוש דן.
בשנת  1931נערך בגוש דן על־ידי צ׳רלי קורם איתות־ראייה,
שהשתתפו בו כ־ 12בחורים .קורס זה התקיים לסירוגין בבית־הספר
ובקופת־חולים בשכונת בורוכוב ,והשתתפו בו ,בין היתר ,חיים רוחלס־
שגיב־״צ׳וץ" מתל־אביב ,מתתיהו צ׳ק־צכמר ,תלמיד מקוה־ישראל ,מנחם
שטוסר־הדני ,אדיר הלוי ועוד.

לאחר שהצעירים כבר הכירו היטב את ה״מורס" ולמדו את האיתות לפי
אותותיו ,התקיים קורס למדריכי קשר ,שנמשך מדי ערב במשך תקופה די
ארוכה .הבחורים התאמנו בכל סוגי האיתות שהיו בשימוש ב״הגנה״ -
פנסי לוקאס ,הליוגרפים ודגלים .מנחם שטוסר ,שכינויו היה "דן" ,היה
פעיל מאוד בהדרכת קשר־ראייה בגוש דן.
בסוף דצמבר  1934נשלח מנחם לקורס הקשר המרוכז הארצי שאורגן
על־ידי פליק קמפף ,ונמשך  21יום בבנייני התערוכה בתל־אביב ,בפיקודו
של זלמן כהן .במהלך הקורס למד מנחם שטוסר להכיר את אנשי הפיקוד
וההדרכה של הקשר ,ובסיומו חזר לגוש דן ,ארגן בני־נוער ליחידות
האיתות והדריכם באמצעי הקשר שעמדו לרשות הארגון באותם ימים.

תחנת האיתות הפעילה הראשונה בגוש היתה על גג בית־הספר בראש
הגבעה ברחוב בורוכוב .השיעורים ניתנו לחניכים בתוך הכיתות ,אך
לעבודה מעשית היו עולים על הגג ומתרגלים משם את הקשר הלכה
למעשה.

האיתות בפנסי־אור ובהליוגרפים בשיטת המורם הוכיח עצמו כיעיל
בנסיבות הזמן .האיתות ב״סמפור" לא היה מקובל ביותר ב״הגנה" ,ונלמד
רק לשם הכרת אמצעי־קשר־איתות נוסף ,שיתכן כי בנסיבות מסויימות
יוכל לסייע .פלוגת הקשר בגוש דן היתה מורכבת מגילאי  ,17-15ממיטב
הנוער בישובי הסביבה בשכונת בורוכוב ,רמת־גן ,בני־ברק ועוד שכונות
קטנות שהתמסרו לאיתות בהתלהבות רבה.
מנחם שטוסר זוכר עד היום את אהרון רוטברג־סלע ,לימים מפכ״ל
משטרת ישראל ,אליהו שטיין־אבני ,אחר־כך ממפקדי החי״ש בתש״ח
ואיש התקשורת הצבאית ,אמנון שניידרמן ז״ל ,שנפל בסביבת חניתה ,וכן
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את יאיר גולדשטיין ,הדסה עמרמי־צמרת ,האחים גרשון ובן־עמי ריבלין,
מדריכי איתות .בן־עמי עשה רבות בבניית מיתקני קשר שהופעלו
באמצעות זרם חשמלי .הוא בנה אביזרים אשר בעזרתם ניתן ללמד
איתות־ראייה בפשטות־יתר ,והכין מפתחות "מורס" מאטבי־כביסה,
שאיפשרו לאנשים להתאמן בשעות פנאי גם בביתם.
בשנת  1933הוטל על מנחם שטוסר להדריך ולהכשיר גם את קשרי
ה״הגנה" בפתח־תקוה ,כי ב״אם המושבות" עדיין לא היו אתתים מאומנים.
באותם הימים נתקיימה עדיין בכמה מקומות בארץ הפרדה בין ה״ימין"
ל״שמאל״ ב״הגנה״ ,ובפתח־תקוה הודרכו שתי קבוצות נוער  -אחת
מחניכי הנוער־העובד ,והשניה מחניכי מכבי .מנחם נאלץ לקיים את
ההדרכה של אלה ואלה בנפרד ,וכשנה וחצי היה רוכב על אופניים שלוש
פעמים בשבוע משכונת מונטיפיורי שבגבול תל־אביב לפתח־תקוה וחזרה,
ולא עלה על דעתו לבקש דמי נסיעה באוטובוס לפתח־תקוה (גרוש וחצי
לנסיעה אחת).
בפרוץ מאורעות אוקטובר  1933גוייסה פלוגת הקשר בגוש דן למשך
 4-3שבועות .כל הקשרים התאכסנו בבית גרשוני בשכונת בורוכוב ,וממנו
יצאו לתורנות של  24שעות בתחנות האיתות ובתצפיות .אחת התחנות
החשובות היתה על גג בית־הספר ,שהיתה מימסר לשידורים שנתקבלו
מהמרכז מתל־אביב והועברו מכאן למקוה־ישראל ,בן־שמן ,בני־ברק,
פתח־תקוה ,כפר־סבא והגיעו עד לעמק־חפר באמצעות צבי גרמן ,שומר
באחד הפרדסים בשרון ,שעמד בקשר עם חבריו־לשעבר בגוש דן מכאן ועם
עמק־חפר מצפון .קבוצה מאתתי גוש־דן נשלחה לכפר־אזר ,המרוחק
והמנותק אז ,לסייע לקשרית של הכפר  -מרים פבזנר  -ומעל בריכת הים
הגבוהה קיימו קשר דגלים ואור עם הגוש במשך כל ימי המתיחות.
במאורעות תרצ״ו  -תרצ״ח מילא הקשר בגוש דן ,בפיקודו של מנחם
שטוסר־הדני ,תפקיד חשוב באבטחת ישובי הסביבה .צ׳רלי ואבן־זהר מינו
את מנחם־״דן" כאחראי לקשר בפלוגת הפו״ש שפעלה בדרום הארץ
ומרכזה בכפר־בילו .פלוגה זו הבטיחה שם את עמודי המתח הגבוה של
החשמל בדרום ,שהכנופיות הערביות היו מתנכלות להם להפילם .חברת
החשמל העמידה כלי רכב משוריינים לרשות שומרי הקו ,ולמען מתן
חוקיות לנשק שבידם נחשבו מגוייסים לנוטרות .כאשר הותקפו אנשי
המשוריינים כשהיו יוצאים לבדיקות־שיגרה לאורך קווי רשת החשמל
על־ידי כנופיות ,היו מתקשרים מהשטח למפקדתם באיתות־ראייה ,ועזרה
ותגבורת היו נשלחות אליהם .כדי לקיים קשר זה ,ארגן מנחם תצפיות של
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אתתים בישובי הדרום  -באר־טוביה ,גן־יבנה ,גבעת־מיכאל ,ראשון־
לציון ,רחובות ,כפר־בילו ,חולדה ועוד  -והאתתים איישו את נקודות
התצפית ,כאשר אנשי המשמרות היו יוצאים לסיוריהם.
אתתי גוש דן סופחו גם לקבוצות אנשי החי״ש ,שהגוש שיגר כתגבורת
לישובים בגליל ובהרי אפרים בשנות המאורעות .1939-1937

קשר האיתות בחיפה
גם לרשותו של מפקד ה״הגנה" בחיפה ,יעקב פת ,כלמפקד תל־אביב ,עמדה
קבוצת נוער לצרכי התקשורת הפנימית בין המפקדה לחברי ה״שורה"
בעיר.
בסוף  1926התקבל יוסף ברץ לקבוצת "קשרים" .באותה התקופה ליכד
גדליה דיין  -איש המחלקה הטכנית של הדואר בחיפה ,אשר הכיר היטב את
איתות ה״מורס״ ואת השימוש בו  -קבוצת קשרים ולימד אותם את הא״ב
של האיתות כ״מורס" ,וכן נהלי עבודה המקובלים בסוג תקשורת זה.
כאשר הכירו כבר את א״ב "מורס" וכל הקשור בו ,התחיל גדליה ללמדם
עבודה מעשית .לימודים אלה התנהלו בזהירות יתר ,בחדרי־חדרים ,שלא
ייחשפו על־ידי המשטרה .מוניה גינזבורג־שאג הדריך את הכיתה גם
בתרגילי סדר ובשימוש בנשק קל.
האימונים המעשיים הראשונים באיתות־ראייה בחיפה התנהלו בצורה
אינטנסיבית מדי ערב .בתחילה קיימו קשר־איתות בפנסים ,ונהגו לאותת
מעל לגגות של בתים סמוכים זה לזה .עם התקדמות המיומנות בשידור
ובקליטה גדל המרחק בין עמדות־האיתות שעל הגגות ,עד כי כל שכונת
הדר־הכרמל היתה "מכוסה" מקצה לקצה מבחינת קשר־איתות.
במאורעות  1929קיימו אתתי חיפה קשר־איתות בין עמדות ה״הגנה"
בהדר־הכרמל .מאחר והמאורעות הוכיחו את חשיבות הקשר  -באה
התקדמות נוספת בפלוגת הקשר .האתתים התחילו לצאת ולהתאמן
באיתות ,ביחוד בהליוגרפים ,בשטחו העליון של הכרמל ,וקיימו קשר
במשך כל שעות היום מן הגבעות שבאחוזה להדר־הכרמל .היה זה צעד
משמעותי קדימה.
יוסף ברץ התמיד בפעילותו בקשר ,ובתחילת  1930מונה כמפקד פלוגת
הקשר במחוז ,שהיו בה למעלה ממאה אתתים.
כאשר מונה זלמן כהן ב־  1931מפקד קשר־האיתות מהמרכז לצפון הארץ,
הגיע בביקוריו בסניפים גם לחיפה וליוסף ברץ ,שעד כה קיים ופיתח את
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פלוגת קשר־האיתות של חיפה בכוחות עצמו ,ללא עזרה מבחוץ .עתה
שולבה פלוגת הקשר בחיפה במסגרת הקשר הארצית ,ונפתחו בפניה
אופקי־קשר חדשים.

בתמרון קשר־האיתות הארצי בשנת  1934שימשה חיפה מרכז
התקשורת האופטית להעברת מידע מצפון הארץ לדרומה ולהיפך .כן קויים
ממנה קשר עם ישובי הסביבה  -בת־גלים ,נוה־שאנן ,הר־הכרמל ,אחוזה,
קרית־חיים ,רמת־יוחנן ,כפר־יוחנן ,כפר־אתא ,נשר ,יגור ,שער־העמקים,
כפר־החורש ,עתלית ,יערות־הכרמל ,נהריה ועוד.
בפרוץ מאורעות תרצ״ו היתה פלוגת הקשר בחיפה מתורגלת היטב
למלא תפקיד מרכזי במערכת התקשורת הארצית באיתות־ראייה ,ויוסף
ברץ מפקדה הפעיל מיד תחנת איתות מרכזית בחיפה שהתמקמה על גג
"בית־לוקטש"* בהדר־הכרמל .קשר איתות סדיר עם צפון הארץ הופעל
על־ידי תחנת־מעבר בקבוצת כפר־החורש ,ולדרום ,עד עמק־חפר ,דרך
תחנת־מעבר שהתמקמה על גג בית־כנסת באחוזה .מתחנת מעבר זו,
שהופעלה לרוב על־ידי נחום בירמן ,התנהל קשר איתות יומם ולילה
מהדר־הכרמל לאחוזה ,ומשם דרך זכרון־יעקב והרצליה לתל־אביב.

תחנת אחוזה שימשה כתחנת־מעבר של מרכזית חיפה גם לעתלית
וליערות הכרמל .במקרים של שיבוש בקשר־האיתות בין המרכזת
שבהדר־הכרמל לתחנה שבאחוזה ,היו משתמשים לעתים בטלפון ,ולעתים
במקשרים־רצים .על כל פנים ,התקשורת פעלה תמיד ,בכל הנסיבות,
וידיעות הועברו לתעודתן.

עם העברת משרדי מפקדת ה״הגנה״ בחיפה לרחוב פבזנר  ,44מול תחנת
מכבי־האש ,עברה שמה גם תחנת האיתות המרכזית ,ומאוחר יותר,
בעקבות העברת המפקדה לרחוב ארלוזורוב ,הועברה גם תחנת הקשר .על
גגו של בנין זה הוקם צריף מרווח ,אשר הכיל את כל הציוד והאביזרים
הדרושים להפעלת תחנת איתות מחוזית :הפנסים חוברו לכנים שעליהם
סומנו כיווני האיתות לישובים השונים .עם סיבוב הפנס ניתן לראות לפי
החץ את שם הישוב שאליו מכוון אור הפנס .סידור זה מנע איבוד זמן
בהעתקת ביוון הפנסים ממקום למקום.
כאשר ארכו ימי המשמרות והתורנויות סודר באותו צריף גם מקום
מנוחה לאתתים בין המשמרות.
0

ברחוב הגידם מם׳  ,38מאחורי גן־בגימין.

ראשיתו של איתות־הראייה

67

קשר האיתות בירושלים
כאשר הועבר יעקב פת ,״מפקד״ חיפה ,לירושלים באביב  ,1931יזם להקים
גם בירושלים פלוגת־קשר כדוגמת אלו שבחיפה ובתל־אביב ,יחידה
שתשרת את הארגון בהתאם לצרכים.
הישוב היהודי בירושלים העיר המעורבת באותם ימים היה מפוזר
בשכונות מרוחקות זו מזו ,כשביניהן ולצדן שכונות שבהן אוכלוסיה
ערבית עוינת .מפעם לפעם נתעוררו מתיחויות בין בני העדות בעיר,
ולעתים הביאו אף להתנפלויות ולהתנקשויות אלימות ביהודים .בימי חגי
האיסלם היו ערבים מירושלים וסביבתה מתקבצים במסגדים ,וכוהני דת,
דרשנים ותועמלנים קנאים ניצלו ריכוזים אלה להסתה נגד היהודים בכלל
והמפעל הציוני בפרט .הנסיון לימד כי ריכוזים כאלה הפכו לא אחת מנוף
להתנפלויות על יהודים בעילה כלשהי.
היה איפוא הכרח לקיים קשר בין הישוב בעיר לבין היהודים שבעיר
העתיקה ובשכונות המרוחקות כעטרות ,נוה־יעקב ,בית־וגן ,קרית־ענבים,
מעלה־החמישה ,מחצבת צובא ועוד.
סיפר לי אברהם ברמן ,מפקדה הראשון של פלוגת־הקשר בירושלים ,כי
בקיץ  1932הטיל עליו יעקב פת לארגן פלוגת קשרים בעיר.
רוב הנוער בירושלים של אותם הימים ,הלומד והעובד ,התמקד בשני
מחנות צופים" :הלגיון של צופי ירושלים" (אחרי כן "החוגים" ,שהיה
מקורב לתנועת העבודה) ,ו״צופי קהילת ירושלים" ,שלא הגדירה עצמה
אבל למעשה היתה קרובה לחוגים האזרחיים .היתה גם תנועת הנוער
העובד של מפא״י .אברהם ברמן החל לגייס נערים מבין הצופים ,אך גם
נוער אחר ,ל״הגנה״ במסגרת ״פלוגת־קשר״ .בתחילת  1934הצטרפו
ל״הגנה" גם חברים מתנועת "השומר־הצעיר" ,שהחלה אז להתארגן
בעיר.
למען האמת ההיסטורית ,כפי שנוהגים לכתוב ,יש לציין כי עוד בתחילת
 ,1920כאשר התגבש בירושלים ועד הגנה עירוני בראשותו של זאב
ז׳בוטינסקי ,אורגנה קבוצת אתתים בדגלים מבין הצופים בעיר .כשגברה
המתיחות שותפו הצופים כאתתים וכשליחים ,וביום ראשון של פסח,
כשערכה ה״הגנה" גיוס כללי בעיר ,ניצבו האתתים על הגגות והעבירו
הודעות.
לוליק גרשונוביץ ,שגויס לפלוגת הקשר הראשונה בשנת  ,1932סיפר
לי" :רק לאחר שהביע הנער הסכמתו המפורשת לגיוסו ,קיבל סיסמה,
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התייצב בפני ועדת קבלה של שלושה אישים נכבדים ,הושבע בטכס
המקובל והפך להיות ׳חבר שורה׳ מהמנין .אחר השבועה יצא לחצר ופגש
שם את חבריו ,שגיוסם הצפוי נשמר עד כה בסוד זה מזה".
לוליק נזכר עד היום ברבים מן הנערים שנתגייסו אז משני מחנות
הצופים בעיר ,ורבים מהם  -גם אם לא צויין הדבר להלן ליד שמם  -מילאו
תפקידים בכירים וחשובים במערכת הציבורית ,וביחוד בתחום הביטחון".
בעיותיו של הארגון בירושלים היו שונות בתכלית משל ישובי הארץ
האחרים ופיזור השכונות היהודיות בין אוכלוסיה ערבית עוינת הפך את
הקשרים והקשר לגורם חשוב בארגון הגנתן .בטרם היות המורם ,כאשר
לא ניתן להעביר קשר פיזית דרך השכונות הערביות ,היו משתמשים
כדברי לוליק באיתות־ראייה "כמו בתקופת הבית השני" ,ז״א ,היו
מאותתים סימנים מוסכמים מראש ,וכל צירוף של איתותים היה מסמל
משפט או כמה משפטים.
סגנו של יעקב פת ,מישה פלוטקין ,היה בעצמו אתת מעולה .הוא שירת
בחיל־הספר ,והשתלם שם יחד עם זלמן כהן ,ועשה כמיטב יכולתו לקדם את
האיתות בירושלים.
אחרי תקופת התארגנות נערך קורס למדריכי קשר ,בפיקודו של אברהם
ריטוב ,כשסגנו הוא שמואל טנקוס ,ובין החניכים היו יקותיאל פקטה,
ישראל בךיהודה "עבדו" ,צבי ספקטור ,יגאל קמחי ועוד.
כמו בתל־אביב ,כן גם כאן ,כאשר נמצא בקשר צעיר שהצטיין במקצוע
צבאי נוסף  -והדבר הגיע כמובן עד מהרה לאוזנו של מפקד ה״הגנה"
באיזור ,היה שולף את האתת מיחידת־הקשר ומעבירו ליחידה אחרת,
ויחידת הקשר איבדה אתת שהושקעו בו זמן ועמל מרובים .היסוד לנוהג זה
היה נכון ,כי הרי ממילא יגיעו לקשר צעירים נוספים ,וימלאו את מקומו,
•

כך :אריאלי אלה ,אורשנסקי יהודה ,דיאמנט אלחנן ,הקר יצחק (לימים אחד
מאנשי סירת הכ״ג) ,האפט דני ,ויטנברג־עצמון עקיבא ,וקסמן אליעזר,
רפי־רפאל טהון ,וייספיש־שריג נחום (מפקד חטיבת הנגב במלחמת השחרור),
כהן פריץ ,מן עמנואל־צ׳צ׳יו ,נכטיגל ישראל (לימים מפקד פלוגת הקשר
בתל־אביב) ,צבי ספקטור (מפקד סירת הכ״ג) ,טולדנו צבי ,סוקניק־ידין יגאל
(לימים רמטכ״ל) ,עדקי משה (לימים מהסיירים המסתערבים) ,פקטה יקותיאל
(מפקד תחנת האלחוט בירושלים) ,קוסוינר יואל ,קמחי יגאל ,אפרים
קצ׳לסקי־קציר (נשיא המדינה הרביעי) ,רוזנמן  -דב בן־דב אברהם ,ריטוב
גרשון ,קלינמן בן־ציון ,דוסטרובסקי ישראל (והוא מראשוני האלחוטאים
ולימים מדען נודע) ,יוסי המבורגר־הראל (איש עליה ב׳ ורכש) ,וולנשטיין,
כספי אלחנן ,כספי מופה ,טנקום שמואל (לימים מפקד חיל־הים) ,כרמל ,פפרמן
הלל ,קליין אלחנן ,רבינוביץ־בץ מאיר ,ועוד.

ראשיתו של איתות־ד,ראייה
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אך תנודות אלה ודאי שפגעו בהתפתחות המקצועית של האיתות בשנותיו
הראשונות.
בסיום הקורס של מדריכי האיתות באביב  1935הצליחו מדריכיו להקים
קשר עם כל הנקודות היהודיות סביב ירושלים פרט לאחת  -כפר־עציון,
אשר בשל תנאיה הטופוגרפיים לא ניתן ליצור עמה קשר איתות .עובדה זו
העלתה במוחם של יקותיאל פקטה וישראל דוסטרובסקי בוגרי הקורס את
רעיון הקשר האלחוטי.
סיפרה לי מרים לזרובסקי־מוריס ,מן האלחוטאיות הראשונות
בירושלים ,כי במאורעות תרצ״ו ,נשלחה יחד עם כמה חברים לקורס
לאיתות ,בהדרכת יקותיאל פקטה ואברהם אלוף ,ובסיומו פעלו כאתתים
מעל גג בנין הכימיה של האוניברסיטה העברית בהר־הצופים ,ומשם
התקשרו לעטרות ,נוה־יעקב ,קליה ,קרית־ענבים ועוד .על גג הבנין
הוחזקו ארגזים שהכילו פתילים וראשי־פצצות ,מעשה ידי האחים אהרון
ואפרים קצ׳לסקי־קציר ,ומתפקידם של האתתים על הגג היה גם לשמור על
הארגזים הללו שלא יאונה להם רע.

* * ★
בקיץ  1939החליטו צ׳רלי ואבן־זהר להעביר את מנחם שטוסר־הדני,
מפלוגת ה״פוש" הדרומית לירושלים ,כדי לקדם את נושא הקשר בעיר
ובסביבתה .לשם הסוואה גויים ליחידת הנוטרים של הסוכנות היהודית,
ואכן השתתף גם בשמירה על המוסדות הלאומיים שהיו באותן שנים תחת
פיקוח מתמיד יומם ולילה ,מחשש לפגיעה או למעשה חבלה של אנשי
הכנופיות הערביות.
קשר האיתות בירושלים התנהל בשני מישורים ,האחד בידיעת
השלטונות ,במסגרת הנוטרות  -החלק של ה״הגנה" במחוז ,ועמד תחת
פיקוחו של קצין הנוטרים בירושלים ,והשני בארגון עצמו .עד תחילת
 1939פקד על הקשר בירושלים אברהם ריטוב .כאשר נשלח לשרת
כאלחוטאי במשטרה ,החליפו מוכה כספי ,שהועבר לחדרה כאשר הגיע
מנחם לירושלים.
מנחם שטוסר־הדני אכן פיתח את פלוגת הקשר במחוז ירושלים ותיזכר
לידו במיוחד חסיה גוזמן ,מזכירת פלוגת הקשר המסורה לה בלב ונפש,
שפעלה בכל המחוז הן באיתות־יום והן באיתות־לילה .ב־ 1940נערך גם
קורס למדריכי־קשר בנוה־יעקב ,בפיקודו של מנחם והדסה שור־אלמגור,
סגניתו בפיקוד הקורס.
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בראשית  1941ארגן שמוסר קורס "לכלבי־בשור"  -הלא הם כלבי קשר.
הקורס שנערך במעלה־החמישה נשא לשם כיסוי את שמו של "מכון לחקר
כלבים ואילופם בארץ־ישראל" של ד״ר רודולפינה מנצל ,ופעל "בחסותה
האדיבה של גב׳ מק־מייקל"( ,רעייתו של הנציב־העליון הבריטי) .גב׳
מנצל עלתה מגרמניה והיתה מטפחת כלבי בשור וכלבי שמירה .חניכיה
היהודים באו רובם מן ה״שורה".
כלבי־הבשור אומנו למצוא דרכם חזרה ממקום הימצאם למקום היציאה
של היחידה אליה צורפו .בשעת צורך להעביר הודעה הוכנס בקולר
צווארם פתק והם שוחררו ורצו להביא את ההודעה שנשאו עמם .יש מאנשי
הקורס לכלבי־בשור ,כמו מיכה בן־זאב מחולתא ,שדבקו מאז לאהבה
בכלב ,וממשיכים לגדל ולטפח כלבי־שמירה עד היום.
ביחידת כלבי־הבשור בירושלים היו כ־ 20כלבים מבוררים ומודרכים
לתפקיד .עם הארגון מחדש של שירות הקשר ב־ 1941הועבר מנחם
שטוסר־הדני מירושלים .את פלוגת הקשר שמנתה כ־ 250איש מסר לידי
עקיבא עצמון ,מראשי הגדנ״ע (לימים מפקד הגדנ״ע הראשון בצה״ל) ,מאז
היתה פלוגת האיתות חלק מהגדנ״ע.

עידן האלחוט ב״הגנה"
חלוצי האלחוט בישוב
תחנת האלחוט הראשונה ("תחנת הרדיו השולחת" בלשון הימים ההם)
נבנתה על־ידי מנחם מנדל אברמוביץ־אביב באישור ממשלתי ,והופעלה
כאטרקציה ב״יריד המזרח״ הראשון בשנת .1932
חמש שנים מבדילות בין יום הולדתה והפעלתה של תחנת שידור ראשונה
זו לבין תחנת השידור שנבנתה ב־ 1937בעבור ה״הגנה".
תחנת ה״הגנה" נבנתה במעבדת "פילקו" על־ידי מנהלה סם לובין
ומישה גורדין ,כמובן ללא רשיון ממשלתי ובניגוד לחוק ,והופעלה
במחתרת .במשך השנים נבנו אחריה עשרות תחנות־אלחוט נוספות ,שהיו
לרשת קשר שפעלה בתחומי הארץ ומחוצה לה ,על־ידינו ועל־ידי אלה
שבאו והמשיכו במלאכה אחרינו.

מן הנכון להתחיל את סיפור הפרשה המופלאה והמקיפה הזו בהזכרת
האישים שקדמו לנו בעיסוקם בתחום הרדיו ,בלי שידעו ,ואולי אף לא העלו
על דעתם ,כי מקצועם יתפתח ויגדל .סיפר לי מנחם אביב ,איש בעל עבר
עשיר בתחום הרדיו והאלקטרוניקה בארץ ,כי עלה בשנת  1925מרוסיה,
והוא כבר מהנדס חשמל .וכרבים כמוהו עבד כפועל בבנין ,בנשיאת לבנים
ובלוקים לקומות העליונות .במקרה שמע ,כי ד״ר תיאודור זלוצ׳יסטי,
רופא וציוני מלפני תקופת הרצל ,שהוא גם הביוגרף והמו״ל של משה הס,
החל לעסוק ״בפלא־הרדיו״  -מין מכשיר שבאמצעותו ניתן לקלוט צלילי
דיבור ומוסיקה ממרחקים גדולים "בדרך האוויר" ,בלי חוטים! אביב רכש
מד״ר זלוצ׳יסטי את הציוד והמיכשור שהיו לו ,והחל עוסק ברדיו.
כאשר עלה בידו לבנות מקלט ראשון בתוך רהיט־זכוכית רכש אותו אחד
ממנהלי בנק "אנגלו־פלסטינה" ,ובהתלהבותו הרבה אף אישר לאביב
הלוואה מהבנק ,בערבותו האישית ,וכך איפשר למפעל להתפתח.

קשר אמיץ

72

באותם הימים השתדל לוי דובקין ,מהנדס יוצא רוסיה ,לעניין את אנשי
הסתדרות העובדים בטכנולוגיה המתפתחת של הרדיו ,וגם הביא מגרמניה
בעל־מקצוע מיוחד ומקלטים אחדים .דובקין ניבא לרדיו עתיד מזהיר
ותמורת תשלום סמלי איפשר לכל דיכפין לבוא להאזין במו אזניו לתכניות
המגיעות "בדרך האוויר" מערים רחוקות .אך הנסיבות התאכזרו לדוכקין,
כי הקליטה היתה מלווה בהפרעות ,ולעתים אף ניתוקים ,וחלוץ הרדיו
נאלץ לשמוע דברי־ביקורת חריפים ואף עלבונות.
מנחם אביב הזמין את לוי דובקין ל״מטה הראשי" שלו בצריף ,הדגים
בפניו קליטת רדיו בעזרת אנטנה חיצונית מן הגג ,במקום
"האנטנה־מסגרת" בה השתמשו במקלטים האירופיים הגדולים .לוי דובקין
התרשם מההצגה ,והעביר לאביב את ניהול המעבדה "מכון־לרדיו" שליד
המחלקה לתרבות בהסתדרות העובדים.

עתה שופרו התוצאות ,והקליטה שופרה .הדבר נודע ברבים ,נכבדי
הישוב החלו לראות ולשמוע את פלא התקופה .בין אלה זוכר מ .אביב את
דוד בן־גוריון ,ברל כצנלסון ,יצחק בן־צבי ,משה שרת ורבים אחרים.
למרות ההצלחה המקצועית היו ל״מכון־לרדיו" של ההסתדרות
צרות־צרורות מבחינה כספית .דובקין גייס לא אחת כספים לשלם
משכורתו של מנחם אביב בהלוואות מבנקים בערבותו של משה שרתוק (אז
חבר מערכת "דבר").

וגחנת הרדיו השולחת

נשמעח במוצ״ש במושבות
יחודח וגם בוזיפח .גל רד
תחנת הוא  470מט (640
אלף מחזורים) מוח של 35
ואט .חשומעים מתבקשים
להודיע על טיב חשמיעח ל
חברת רדיו א״י ,ת״א« אלנבי
.19
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בתחילת  1932בעת הכנות ל״יריד־המזרח" בתל־אביב ניצל אביב את
ההזדמנות והציע להפעיל בתערוכה תחנת שידור לבידור ולהעברת נאומים
מהיריד .הוא נעזר רבות באלכסנדר מרגלית ,מהנדס־חשמל ,וצבי דוידי
המתלמד במעבדתו.

התחנה שידרה בימי התערוכה בשלוש השפות הרשמיות ,והשמיעו בה
דבריהם  -ראש העיר ,מאיר דיזנגוף ונכבדי העדה ,ניגנה "אורקסטרה"
(תזמורת) .כן הופיעו חברי "הבימה"" ,האוהל" וה״מטאטא" .מנחם אביב,
מרגלית ואחרים היו הקריינים בעברית ואנגלית .ג׳ורג׳ אופסבלום ,פקיד
מכם יהודי בנמל יפו ,היה הקריין בערבית.
כאשר ביקר ביריד עוזר שר המושבות הבריטי ,פנה אליו מנחם אביב
ישירות ,וביקשו לסייע בידו לקבל רשיון־קבע לתחנת־השידור .סגן־השר
שאל את אביב מה מריץ אותו לכך ,שהרי מסחרית לא ירוויח דבר .מנחם
אביב ענה" :הסיפוק שלי יהיה שיהודי רוסיה ,שמשם באתי ,יקלטו את
הנעשה בארץ־ישראל" .סגן השר יעץ לו להגיש בקשה רשמית .ואכן לא
עברו שבועות רבים והרשיון נתקבל.

משדרי היריד ,שנקראו תחנת הרדיו של תל־אביב ,נקלטו אף בבוקרשט,
אודיסה וקהיר ,ומנחם אביב מתגאה עד היום בגלויות־העידוד שקיבל
מהמאזינים ממרחקים.
★ ★ ★

ב־ 30במרס  1936הופעלה לראשונה תחנת השידור הממשלתית
הארצישראלית ,ונתעוררה בעיה איך תיקרא בשידורה העברי" :קול
פלסטינה" או "קול ארץ*ישראל״ז .הרגישות היתה רבה ,ושלטונות המנדט
מצאו מפלט בשם היפה "קול ירושלים".
״קול ירושלים״ בשידוריו בשלוש השפות הרשמיות  -אנגלית ,ערבית
ועברית  -שירת את אדוניו ואת מטרותיו.
הופעתו של "קול ירושלים" על גלי האתר הפיחה רוח חדשה כתחום
הרדיו בארץ :נפתחו סוכנויות למכירת מקלטי רדיו ,מכשור נלווה ורכיבים
שונים .מעתה ניתן לרכוש בארץ ספרות וחוברות לחובבי רדיו בשפות
אנגלית ,רוסית ,צרפתית וגרמנית ,ולהכיר את נושא האלחוט המתפתח
בארצותיהן.
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ראשית השימוש בשידורי אלחוט ב״הגנה"
לאחר פרוץ מאורעות  ,1936וביחוד כאשר אלו גברו במשך הזמן ,הגיעה
התקשורת של ה״הגנה" באמצעות איתות־ראייה לשיא ביצועיה ,אבל גם
נתגלו מגבלותיה האופרטיביות .התברר כי עם כל הישגיה והתפתחותה של
התקשורת באיתות־ראייה ,אין היא עונה בכל לדרישותיו ולצרכיו
המתפשטים של הארגון בתחום זה :במזג־אוויר ערפילי או גשום נמנע
קשר־עין תקין ,והעברת המברק משתבשת .כמו־כן יכלו האנגלים או
הערבים לאתר את מקומה של תחנת האיתות ,ולעמוד על תוכן המברקים.
משום כך נמנעו מלהעביר באיתות מידע סודי ,ועל אחת כמה סודי־ביותר,
כי הקשר הוויזואלי היה פרוץ מבחינת ביטחון־קשר.
זאת ועוד .כבר הזכרנו שמברק מתל־אביב לחיפה ,למשל ,עבר שלוש
תחנות־ביניים ,ובכל אחת נקלט ושודר מחדש ,כלומר  -העסיק שישה
אתתים לפחות :בהעברת המברק מתל־אביב להרצליה הועסקו שני אתתים
 זה המאותת וזה הקולט; להעברתו של אותו מברק הלאה מהרצליהלזכרון־יעקב נדרשו עוד שני אתתים; ולהעברתו מזכרון לאחוזה שעל
הכרמל עוד שניים; מאחוזה הועבר המברק לייעודו באיתות־ראייה או
על־ידי רץ ולפעמים בטלפון  -לפי הנסיבות ולפי רמת הסודיות של המברק.
עם התפתחות ה״הגנה" ופעולותיה חיפשו קברניטי הארגון והממונים על
התקשורת במסגרתו אחר אלמנט־קשר נוסף ,בטוח ויעיל יותר ,שיהלום
את דרישותיה של ה״הגנה" ופעילותה הקונספירטיבית .מפקדים בכירים
במקומות שונים בארץ פנו ,בהשראתו של מרכז ה״הגנה" ומפקד הקשר,
אל חברי שורה בעלי כישורים בתחומים טכנולוגיים שונים ,ועודדום
להתמסר לרעיון "הקשר האלחוטי" .הפניה היתה כמובן אישית,
ובסודי־סודות ,לאחר שהשיחה עם האיש שאושרה מראש ובמפורש ,כי
בודדים בלבד ,רק אלה הנוגעים בדבר ישירות ,יידעו על ההכנות האלה.

כאשר הופעל הקשר האלחוטי הלכה למעשה ,ועלה בחלקי לשרת
כטכנאי־אלחוט ראשון במנגנון ה״הגנה" ,הזדמן לי ,בהמשך הזמן ,להכיר
אישית את רוב האנשים שעסקו בתחום זה ,והייתי אחד המעטים שידע
והכיר אישית פעילי קשר רבים כל־כך .חייב אני להעלות כאן בסיפורי את
שמות האנשים הראשונים שעסקו בפעילות זו באותה עת במקומות שונים
בארץ ,ועשו למען קידומה.
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האלחוט בתל־אביב
בסניף תל־אביב ,הסניף הגדול בארגון ,פנו זיגה יעבץ ,מפקד בכיר במחוז
תל־אביב ,ומהנדס יצחק רפופורט ,למישה גורדין ולמעסיק שלו "סם"
סמואל לובין ,בעל סוכנות רדיו "פילקו" ,שניהם מהנדסי חשמל (באותם
ימים טרם היו מהנדסי רדיו מיוחדים) ,שינסו לבנות תחנת־שידור בעבור
ה״הגנה" .לובין ,נתין אמריקאי ,אדם בעל אמצעים ולב יהודי חם ,הסכים
בו־במקום להיענות לקריאת ה״הגנה".
ברחובות הטיל חצ׳קו ,הוא יחזקאל אוברווגר־בר־עם ,מפקד ה״הגנה"
של רחובות וישובי הדרום ,על כותב שורות אלה ,כמסופר בפרק קודם,
להתחיל ללמוד ולעסוק בנושא הקשר האלחוטי.
בסניף ירושלים היו כבר כמה משדרי אלחוט חובבניים ,שנבנו על־ידי
יקותיאל פקטה וישראל דוסטרובסקי עוד בתחילת שנת  .1936משדרים
אלה נבנו ביוזמתם האישית ,מ״דמי־הכיס" שקיבלו מהוריהם בסטודנטים.

גם בחיפה עסקו בנסיונות באלחוט שני אנשים ,שניהם בעלי ידע בתחום
הרדיו ,והם :שלמה ספקטור ולוי דובקין.
בתחילת  ,1937בראשית פעולתם של אבן־זהר וזלמן כהן בנושאי
האלחוט בארגון ,הופגשו בוני המשדרים יחדיו ב״בית האדום" ,על מנת
לבחור ולקבוע מהו דגם המשדר המתאים ביותר לצרכיו של הארגון .אני
לא השתתפתי באירוע זה .חצ׳קו מפקדי לא רצה שאציג משדר שבנייתו
טרם הושלמה.

אביא כאו מעדותו של זלמן כהן השמורה בארכיון ה״הגנה" על פגישה זו
לבחירת משדר נסיוני ובנייתו:

״בתחילת  1937נערכה בתל־אביב בבית הוועד־הפועל של ההסתדרות
פגישה של כל אלה שעסקו באלחוט :שניים מירושלים ,שניים מחיפה
ושניים מתל־אביב .הירושלמים עשו רושם של חובבים והחיפנים נדמה
שהם שבעי־רצון ממכשירם ומסתפקים בו ,אף כי היה רחוק מאוד מהיות
מושלם .הרושם הרציני ביותר נתקבל מהתל־אביבים ,אף כי לא היה בידם
כל מכשיר ממשי ...דרשתי מהמרכז להקציב לאנשי תל־אביב תקציב־מה
( 20לא״י) שיוקדשו כולם לבניית המשדר".
המרכז הקציב את הסכום ,ולובין וגורדין התחילו בעבודה .כעבור זמן
נבנה מכשיר .טבעי ומובן כי הישגיו בתחילה רחוקים היו משלמות ,אבל
הצלחנו לשדר בו יפה ,הן בדיבור והן בתקליטים ובמורם.
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עתה התחיל בשירות־הקשר מירוץ עם הזמן .עדיפות מירבית ניתנה לכל
הקשור בהפעלתו של הקשר האלחוטי ולטכנולוגיה החדישה הקשורה בו.
היה הכרח להשתחרר מהתלות באמצעי הקשר של ממשלת־המנדט
הבריטית  -דהיינו ,הטלפון  -שהיה חשוף להאזנה וגם שימש מטרה
לכנופיות ערביות ,שהתנכלו בנקל ותכופות לקווים המובילים
לישובי־הספר היהודיים  -ושיבשו את התקשורת הטלפונית עם ישובים
אלה.
ההכנות להפעלת ה״אלחוט" בתקשורת הבין־ישובית נערכו בשני
כיוונים:
א .הכנת מיכשור מתאים וכל הקשור בו ,שיאפשרו לקיים קשר אלחוטי
עם ישובי הארץ הפזורים.
ב .הכנת צוותי אלחוטאים שיפעילו מיכשור זה.
ההכנות הטכנולוגיות הלכו והתקדמו בראשית .1937
סם לובין ומישה גורדין זכו בסיוע כספי לבנות את המשדר האלחוטי
הראשון בעבור ה״הגנה" ,וקיבלו גם את כל העזרה להפעלתו הנסיונית.
הודיעו על כך מיד לשאול מאירוב־אביגור ,שהיה באותה עת מרכז ראשי
של ההגנה והוא הטיל על אליהו סחרוב ,שלישו ,להשתתף כנציגו האישי
ומשקיף בנסיון הראשון מסוגו להעברת תשדורת אלחוטית .נסיון זה
התנהל ממעבדת החברה ברחוב אלנבי לא רחוק ממוגרבי לביתו הפרטי של
סם לובין בתל־בנימין ליד רמת־גן .במקום נוכחו סם לובין ואליהו סחרוב
נציג ההגנה שהאזינו למידע באלחוט בצורת תשדורת מוזיקלית ,על מנת
לא לעורר חשדות מאזינים פוטנציאליים מקריים על אותו הגל .סיפר לי
אליהו סחרוב כי קליטת המנגינה מתוך האופרה כרמן לביזה מעל גבי
תקליט היתה טובה ומרגשת .תוצאות נסיון זה הביא אליהו בפני שאול וזה
ביקש לבצעו מחדש בפניו.
אבן־זהר העמיד לרשותו של מישה את כיתת האתתים שנועדו לשמש
אלחוטאים ראשונים של המרכז ,לשם השתלמות בטכניקה של האלחוט.
השתלמות זו התנהלה במעבדת הרדיו של חברת "פילקו" אשר מישה
עבד בה ,ברחוב אלנבי ( 54לימים הקפה העממי "עטרה־מרכז") .מישה היה
מזמן את האתתים למקום רק בשעות ערב ,לאחר שעת סגירת החנויות,
ומקנה להם ידע בטכנאות־אלחוט אלמנטרית .גם הוא וגם החניכים חשבו
שבעל החברה  -סם לובין  -אינו יודע דבר על כך .סיפר לי לובין לימים כי
הוא היה מודע לכך ,אבל העדיף להעמיד פנים כי אינו רואה ואינו יודע .הוא
סבר כי כך ייטב לו וייטב לגורדין.
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זלמן כהן הזמין את אליהו ברגרפרויד־עמיתר ,אלחוטאי־מקצועי שבזמנו
שירת עם זלמן בחיל־הספר ,וביקשו להדריך את כיתת האתתים בפיקודו
של אברהם גולדווסר ,שהוקמה ב־ 1936מאתתים מובחרים .תחילה
השתלמו הללו בכוחות עצמם בקליטה ובשידור של אותות "מורס"
בהדרכתו של שוטר יהודי במשטרת המנדט בירושלים .בין המשתלמים
בכיתה זו היו פרץ רוזנברג ,מיכאל פלוצקר־פורת וחיים פרידלנדר
(האחרון צורף ליחידה זו במהלך ההשתלמות ,כי בראשיתה השתתף
בקורס למפקדי כיתות) ,שהיו ממיטב האלחוטאים בשירות־הקשר עד קום
המדינה.

בתחילת מרס  1937התקיים בתל־אביב ,בפיקודו של זלמן כהן ,קורם
ארצי ראשון להסבה מקצועית של אתתי התקשורת הוויזואלית לתקשורת
אלחוטית .השתלמו בו כעשרים וחמישה מטובי האתתים .השתלמות זו
היתה שלב מכריע בריאורגניזציה של שירות־הקשר והכנסתו של אלמנט
הקשר האלחוטי ב״הגנה".
ב־ 22במרס אותה שנה הופעלה לראשונה תחנת האלחוט של מרכז
ה״הגנה" .השידור הראשון נערך מדירתו של יצחק פינקלשטיין־עילם,
במעונות עובדים ז /רח׳ שפינוזה  ,41תל־אביב.

תחנת האלחוט שידרה את שמה ש׳ק׳ר׳ במשך  15דקות בגל  59מ׳ תחום,
ועברה לשדר איטית שלושה מברקים בקוד "קתרש" ב״פוקם" (היינו,
שידור שאינו מבקש אישור־קבלה) ,ובכך סיימה את השידור ,אשר נמשך
משעה  18.00עד שעה .19.00
תחנת־אלחוט זו לא פעלה ,כמתוכנן ,יום יום .פקדו אותה תקלות ,כנראה
מחוסר־נסיון בעת הבנייה .שידוריה הנסיוניים נמשכו בהפסקות יותר
מחודש ימים עד שקרתה תקלה רצינית .בגלל עודפי עוצמה של המשדר
נפרץ םלילאר.אף.צ׳וק RFC־משנק ,והתדירות הגבוהה חזרה דרך המשדר
ושבה לרשת החשמל ,ובכל פעם שהאלחוטאי נקש במפתח ה״מורס" כשעת
שידור ,החלו כל נורות החשמל שדלקו בדירה ובדירות השכנות אשר ניזונו
מאותה פזה שממנה ניזון המשדר ,להבזיק לפי קצב השידור ב״מורם".
יתרה מזו :כל מקלטי הרדיו שפעלו כאותה עת בסביבה הקרובה -
"השתגעו לגמרי" ,והתחילו להשמיע אותות "מורם" בצורה מחרידה.

אשה שדירתה גבלה בדירתו של פינקלשטיין־עילם בה פעל המשדר
ובחדרה "קפצו" נוריות־החשמל שמעה בעד הקיר המפריד בין שתי
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הדירות את נקישת מפתח ה״מורם" ועמדה על מקור הרעה .כנראה נבהלה.
פתחה את חלון חדרה הפונה לרחוב ונשאה קולה בצעקות היסטריות
באידיש" :אידן ,ראטעבעט!" ("יהודים ,הצילו!") .צעקותיה ההיסטריות
הגיעו לאוזני האלחוטאים בחדר השכן .הם נחרדו פן תיזעק המשטרה
ותבוא ,והפסיקו מיד את שידור המברק; בחיפזון עטפו את המשדר הכבד
בשמיכה וכל עוד נשמתם בם העבירוהו בחשכה לדירתו של אבא כהן.

המשדר תוקן ,אך לא ניתן לשוב ולהחזירו לדירת פינקלשטיין .משלא
נמצא לו מקום מתאים ,הופעל זמנית מדירתו של אבא כהן ,ושם התחנה
הוסב מ״ש׳ק׳ר׳" ל״אמת" .המברקים ששודרו בשעת האימונים בתחנת
"אמת" הכילו כבר אינפורמציה בטחונית אקטואלית ,והיו מוצפנים בקוד
שהיה משתנה מדי יום ביומו .במשך מספר חדשים טולטלה תחנת־השידור
ממקום למקום ,עד אשר נמצא לה מקום מבטחים בבית דקל ,ממנו הופעלה
בצורה ממוסדת’.

האתתים בישובי הארץ ,בוגרי קורם האלחוט ואני בתוכם ,היינו קולטים
את המברקים ב״פוקם" באמצעות מקלט רדיו רגיל ,מפענחים אותם
ומעבירים את תוכנם ישירות למפקד ה״הגנה" הבכיר בישוב .לאתתי
האלחוט היתה גישה ישירה למפקד שלא בצינורות המקובלים ,גם כדי
שהמידע שהתקבל באלחוט יגיע לידיו במהירות המירבית ,וגם כדי לשמור
את סוד קיומו של האלחוט במסגרת מצומצמת ביותר.

באותו זמן בערך נוספה עוד תחנת אלחוט לניסויים ,ומקומה בקיבוץ
מרחביה .בתחנה זו הופעל הקשר דו־סיטרית,על־ידי ישעיהו ומשה מייזלס,
ומשהצליחו הניסויים נתברר כי נוצרו תנאים מתאימים להפעיל תחנות
אלחוט בישובים נוספים.

•

ואלה היו "חניותיה" של התחנה:

.1
.2
.3
.4
.5

.6

דירת פינקלשטיין־עילם ,מעונות עובדים ז׳.
דירת אבא כהן ,שדרות בן־גוריון ,פינת בן־יהודה.
דירת א .נאמן ,ברחוב ז׳בומינסקי על שפת הים ,על הגג.
בית אבן־זהר ,ברחוב הירקון.
בית הוועד־הפועל של ההסתדרות ,מאחורי הארכיון.
דירת שושנה ואפרים קרסנר־דקל ,רח׳ מוצקין ( 3מ־ 9באוגוסט  .1937כאן
שכנה זמן ממושך).
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ירושלים .שלוימ׳לה וילנסקי התקין כאן את המשדר והפעיל אותו
במרתף ביתו של ד״ר אדוארד ג׳וזף ,מנתח מפורסם שעלה מניו־זילנד.
ביתו היה בכיכר מגנם ,בהמשכו של רחוב אלפסי .הראשונים שהפעילו
אותו היו יקותיאל פקטה ,מפקד התחנה ,ואתו ישראל דוסטרובסקי וינקי
רבינוביץ .לימים הועברה התחנה למקומות אחרים ולשלושת הראשונים
הצטרפו אלחוטאים נוספים".

צפת .בעזרתו של זכר אוריאלי ,ממרכז ה״הגנה" ,העביר אברהם
גולדווסר משדר לצפת ,התקינו בחדר הרנטגן של בית־החולים "הדסה"
בצפת ,והדריך את האתתים במקום בנהלי קשר אלחוטי .יצחק פזי היה
האחראי לתחנה זו .כשהיה עליו לשדר היה מפסיק את הצילומים במכשיר
הרנטגן בטענות שהי־פהי ,מפעיל את משדר האלחוט שבחדר הרנטגן
ומשדר מברקים.

חדרה .יפרח ישראלי ואריה ויחה השתלמו בקליטת אותות "מורס"
במקלט רדיו שהיה בצריפו של אושר׳קה וינברג־פלד ,מפקד ה״הגנה"
במקום ,ואחרי שהשתלטו על המלאכה התקין שלוימ׳לה את המשדר
האלחוטי במקום.
בסוף יולי  1937היתה תשתית התקשורת האלחוטית הבין־ישובית של
הארגון מוכנה להרצה ,אבל עדיין לא היתה אכסניה למשדר של המרכזת.
כן חסר טכנאי־אלחוט שיתחזק ויטפל בציוד האלחוטי שבישובים ברחבי
הארץ .לובין וגורדין ,בוני המשדרים ,היו עסוקים מאוד בענייני החברה
שלהם והתקשו להגיש שירות למשדרים הנמצאים בישובים  -מהם
מרוחקים מאוד  -שלא בתחומי מעבדת החברה .שאול מאירוב־אביגור,
חבר מרכז ה״הגנה" ,ביקש לזרז את הפעלתה הסדירה של מערכת האלחוט
והתערב בדבר אישית .כמסופר לעיל נקבע בתחילת אוגוסט  1937מקום
לתחנה בדירתו של אפרים קרסנר־דקל ,ושבוע לאחר מכן קיבל את כותב
השורות האלו לעבודה כטכנאי־אלחוט בשירות הקשר .הפעלתה הראשונה
של תחנת האלחוט המרכזית של ה״הגנה" בצורה סדירה לא אחרה לבוא.

•

ביניהם חוה הילדסהיימר ,מרים לזרובסקי־מורים ,יצחק טולדנו ,רות
דוסטרובסקי־זגר ,יצחק פזי ,רוחלה שטיינברג־רוזין ,מרים שפירא־פקטה,
שולמית לסקוב (ליין) ,כן צורפו לירושלים יעל ויצמן ורינה דוניה ,אלחוטאיות
שלנו בחיפה ,שעברו לירושלים ללמוד באוניברסיטה והתנדבו לעבוד באלחוט
במשמרות.
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התקנתה של תחנת האלחוט המרכזית
התקנתה הבסיסית של תחנת־האלחוט היתה תנאי עיקרי לקיום קשר
אלחוטי תקין עם ישובי הארץ .וב־ 9באוגוסט  ,1937יום עבודתי השני
כאיש מנגנון ה״הגנה" ,עסקתי בהתקנתה של תחנת האלחוט המרכזית
במקומה החדש .התקנתי אנטנה "דיפול" על גג בית המגורים של
דירת דקל .השתדלתי להקפיד על כל כללי ההתקנה ,על המידות
ועל כיוון־ ההקרנה של האנטנה ,וכן לבודדה בקצותיה .קשרתיה
במבודדים־קרמיים בעלי איכות־בידוד גבוהה .מתוך הספרות של
חובבי־הרדיו האמריקנים למדתי כלל חשוב בהתקנת משדרים :אף אם יש
לך משדר חזק אבל האנטנה שלו בלתי מכוונת  -אותותיו יהיו חלשים.
ואילו אף משדר חלש בתוספת אנטנה מכוונת  -אותותיו חזקים .עובדות
אלה הדריכו אותי והנחוני להקפיד על כללי ההתקנה.
דאגתי כי ה״ליד־אין" (תיל־הכניסה) לא יתנדנד בקרבת הקיר ,וחיזקתיו
לאורכו במרחק שווה מהקיר ,עד למקום כניסתו לחדר דרך החלון ,בו חובר
סופית למפסק ,המעביר את האנטנה פעם למקלט ופעם למשדר .בתוך החדר
חיברתי את המקלט והמשדר להארקה הכללית של מערכת החשמל ,כיוונתי
והתאמתי את תדירות־המשדר לאורך חצי־גל של האנטנה .עוד באותו ערב
ה־ 9באוגוסט הופעל המשדר .התחנות שאיתן קויים קשר אלחוטי באותו
ערב דיווחו "קשא־."555
כשסיימנו השעה היתה כבר מאוחדת .הייתי עייף עד מוות אך לא יכולתי
להתפשט ולשכב לישון ,כי בחדרי ,ששימש גם כתחנה המרכזית ,שהו
עדיין שתי בנות שהיו במשמרת .שכבתי לבוש על הספה  -לנוח מעט ,ומיד
נרדמתי .התעוררתי רק ב־ 7בבוקר ,עת התחלפו משמרות האלחוטאים.
★

★

★

הפעלתה הממוסדת והמאורגנת של תחנת אלחוט זו יצרה מציאות חדשה
בתקשורת הבין־ישובית של ה״הגנה" .התחנה הבסיסית שלנו הופיעה
סדירות ובדייקנות רבה באוויר ,הפעם בשם "דון" במקום "אמת" .היא
הופעלה בשעות מוסכמות ,שנשתנו אמנם מדי פעם ,בהתאם למצב הבטחתי
של אותם ימים.
תחנת האלחוט "דון" התייצבה וניתן היה לקלוט אותה בנקל באותו גל
ובעוצמה חזקה בכל מקום בארץ .את הפיקוד על רשת האלחוט שמר
אבן־זהר בידיו ,ועוזרו־יועצו בתחום זה היה מישה גורדין ,המהנדס של
מחלקת הקשר ,אשר עבד עדיין כשכיר בחברת "פילקו" אצל לובין .היות
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ואבן־זהר ומישה גורדין לא היו אתתים ולא אלחוטאים וגם לא בעלי ניסיון
אישי בנהלי העבודה בתקשורת האלחוטית ,הם נעזרו בנו ובידע שהצטבר
בידי המדריכים הראשיים ,פרץ רוזנברג וחיים פרידלנדר ,ובידי אני.
נוצרה מין עבודת־צוות ,וכך הפעלנו אופרטיבית את רשת הקשר
האלחוטית של ה״הגנה" שהלכה והתפתחה בצעדים מהירים.
המרכזת קיימה קשר שיגרתי עם ישובי־ספר רבים ,ופעלה שעות רבות
ביממה ,וכמובן צרכה חשמל רב .בחברת החשמל הבחינו כי תצרוכת
החשמל בדירתו של אפרים קרסנר־דקל היא ללא כל פרופורציה לגודל
הדירה והחליטו לבדוק את הסיבה.
יום בהיר אחד ,כאשר למפל־לירון "פולדי" היה האלחוטאי במשמרת
בוקר ,הגיעו עובדי חברת החשמל שבאו לבדוק פשר צריכת הזרם הרב של
הדירה.
צבי לא התבלבל ופטר אותם בסיפור כי אין צורך לבדוק מאומה מאחר
ובאחד החדרים בדירה מתגורר בחור תמהוני בשם מוניה ,אשר סובל מקור
ומפחד ,ובחדרו דולקים נורה ותנור חשמלי במשך כל היממה כולה...
מובן ,כי הדבר הועבר מיד לנוגעים בדבר בארגון ,ואלה הסדירו את
הדברים עם החברה .אגב ,לא אחת נאלצתי "לבלוע צפרדע" על מנת
לאפשר למערכת לתפקד.

ראשיתה של המעבדה לבניית משדרים
לאחר הסידורים הפורמליים בין אבן־זהר וסם לובין ,מחברת "פילקו",
הוקצבה במעבדת הרדיו של החברה חלקה שתשמש מסתור ומסווה לבניית
משדרי אלחוט בשביל הארגון .ביום רביעי ,ה־  11באוגוסט  ,1937הופעתי
במקום לעבודה בשעות הבוקר .מר לובין הורה למשה בסין לפנות אחד
השולחנות עליהם עבד ,והשולחן הנקי הועבר לרשותי .משה בסין העמיד
לרשותי (בהשאלה) גם מקצת מהמיכשור והציוד שברשותו ,עד אשר
ארכוש את כל הדרוש להפעלת המעבדה ,שתהא מעתה ברשותנו .חדר
מעבדה זה לתיקוני רדיו של החברה שימש כיסוי מושלם לעבודתי
הבלתי־חוקית בהכנת משדרים למחלקת הקשר .איש לא יכול לגלות את
הנעשה במקום או להבדיל בין המכשירים ולהצביע על עיסוקים
בלתי־חוקיים.
גורדין ,עובד החברה שעסק גם הוא בתיקוני מכשירי רדיו ,הכיר היטב
את בתי־המסחר ובתי־המלאכה אשר ניתן לרכוש מהם ציוד ורכיבי רדיו
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הדרושים לבניית מיתקנים לא רגילים ,כולל משדרי אלחוט .הוא מסר לי
כתובות ושמות ,ומאלה אזכור את צ׳רניחוב ,בעל מקצוע בחסד עליון
בבניית שנאים (טנספורמטורים); ליקוורמן ,חנות לרכיבי רדיו וחשמל,
יוסף גבעון ,בעל חנות לרכיבי רדיו ,אדם חרוץ מאוד שניהל את עסקיו
בצורה יסודית ביותר (מ .גורדין הפנה תשומת לבי להשקפותיו של יוסף
גבעון ,אם כי ,כמובן ,עסקים לחוד והשקפות פוליטיות לחוד) .בימים
הראשונים להתארגנות ,ביקרתי ברוב החנויות שמישה המליץ עליהן וגם
באלו שנתקלתי בהן באקראי .ביקרתי את צ׳רניחוב ,שבית־המלאכה שלו
נמצא באחד הרחובות ליד רח׳ הרצל ,לכיוון יפו .הצגתי עצמי שאני בא
בשם מישה .נראה שהשניים הכירו איש את רעהו היטב .צ׳רניחוב קיבל
אותי בסבר פנים יפות ולא שאל שאלות מיותרות .התייחסנו לנתונים
ספציפיים של שנאי (טרנספורמטור) שהייתי זקוק לו לבניית דגם משדר,
אם כי מובן שלא סיפרתי זאת לצ׳רניחוב .אבל ,היות והוא הכיר את מישה
ודאי לי כי ניחש את המטרה ,אבל מעולם לא הזכיר אותה .סיכמנו שהוא
יבנה בשבילי שלוש יחידות שנאים בנתונים שונים ,ולאחר שייבחנו
בעבודה מעשית יבנה בעבורי את הדגם המתאים .בצאתי מצ׳רניחוב
נתקלתי בקרבת מקום בפתחיה ובה ציוד לחיתוך וכיפוף לוחות מתכת .בעל
הפחחיה היה מוכן להכין "מרכבים" (שסיים) מלוחות אלומיניום בעובי של
שני מילימטרים .הזמנתי בו־במקום כמה יחידות במידות שונות ,אשר נראו
לי כמתאימות לבניית "דגם המשדר" ,שעמד אז בראש סדר העדיפויות
שלנו.

ראשיתו של הקשר האלחוטי בחיפה
בסוף .שנת  1936התפשט הטרור ,והערבים פגעו תכופות גם בעמודי
החשמל והטלפון שהועלו באש בפאתי הדרכים .הנוגעים בדבר בסניף
הטילו על חברים שנראו מתאימים לכך כי יעשו לפיתוח תקשורת
אלחוטית ,שהתפתחה כבר בארצות שונות .בגלל הסודיות הרבה לא ידעה
חיפה שגם בישובים אחרים חותרים אנשים לאותה מטרה ,ומפקדת הסניף
הפעילה שני אנשים בעלי כישורים מתאימים בפיתוח דגם של משדר
אלחוטי ובנייתו .העוסקים בכך  -פרט ליוסף ברץ ,מפקד פלוגת הקשר
בחיפה  -היו שלמה ספקטור ולוי דובקין .אלה השתדלו מאוד ועשו כמיטב
יכולתם להגיע לתוצאות חיוביות .תוצאות הפיתוח וההתקדמות רוכזו בידי
יוסף ברץ ,וגם הניסויים לקליטת האותות של המשןרים הנסיוניים על פני
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מרחקים גדולים נעשו על־ידי יוסף ברץ ,שבדק ווידא אישית את עוצמת
השידורים ואת טיב הקליטה.
סיפר לי יוסף ברץ כי בשבתות בשעות הבוקר היה יוצא בחברת אחד או
שניים מבכירי האתתים של חיפה וממתינים בקצהו של הכביש המוליך
לעמק־יזרעאל עד שכוחות הבטחון הבריטיים היו חוזרים לחיפה ,לאחר
שסרקו את הכבישים שמא הוטמנו בהם במשך הלילה מוקשים על־ידי אנשי
הכנופיות הערכיות .סריקת הכבישים באותם ימי המאורעות בוצעה על־ידי
האנגלים בצורה אולי פרימיטיבית ,אך בדוקה באיזורים אחרים של
הקיסרות :בצאתם לסריקת־מיקוש בכביש היו כוחות הבטחון עוצרים
מונית ערבית מלאה נוסעים ומשלחים אותה על הכביש כ־ 100מטר לפני
הרכב הצבאי שיצא לסרוק את הכביש .והיה■ והדרך מוקשה  -המונית
הערבית היא העולה ראשונה באוויר .ראשי הכנופיות הערביות למדו עד
מהרה שלא למקש דרכים בהן נעו גם האנגלים ,כי נוכחו שאנשיהם־הם
עשויים לשלם בחייהם על המיקוש .לאחר שהאנגלים היו שבים העירה
מטיהור הדרך ,היו יוסף ברץ וחבריו יוצאים לעין־חרוד ,ושם ,בחברת כמה
חברי "הגנה" נאמנים ,מאזינים לסרוגין לאותות מוסכמים מראש של
המשדרים הנסיוניים המופעלים בחיפה ,ובוחנים איזה מהם נקלט באותות
חזקים יותר.

משדרים אלה שנבנו ,כאמור ,ביזמה חיפנית מקומית ,פעלו לפי קווים
שונים מאלה שפותחו במחלקת הקשר ,ובאמצע  1937פעלו כבר ראשוני
המשדרים שנבנו על ידי מעבדת "פילקו" בישובים אחדים .על מנת לשמור
על אחידות המשדרים ונהלי העבודה ,על תחזוקה אחידה ופיקוח מרכזי על
תקשורת אלחוטית בארץ ,החליט אבן־זהר כי גם בחיפה ,כמו ביתר ישובי
הארץ ,תפעלנה תחנות אלחוט שהוזמנו אצל מישה ולובין בשביל מחלקת
הקשר של ה״הגנה".

על אף נסיונותיהם של אנשי חיפה לבנות משדרים החליט אבן־זהר
לשלוח את שלוימ׳לה וילנסקי להתקין בביתו של ברל רפטור בחיפה את
אחד המשדרים הנסיוניים של המחלקה ,ולשלב את חיפה במסגרת רשת
התקשורת האלחוטית שהתחילו להפעילה בהדרגה ברחבי הארץ .ראובן
ארונובסקי־ארנון היה מראשוני האלחוטאים של תחנת אלחוט זו בחיפה.
נפגשנו בקורס ההשתלמות הראשונה לאלחוטאים ב״בית־האדום" ברחוב
הירקון בתל־אביב (הבית שבראשית  1948שימש משכן למטכ״ל
ה״הגנה4׳).
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מקם חיגיץ ,מבכירי המפקדים בחיפה ,השתדל לגייס ליחידת־הקשר
נערים בעלי חוש מוסיקלי ,כי נוכח שאדם בעל חוש מוסיקלי משדר אותות
"מורם" בקצב אחיד ,המסייע לקולט־האותות שלא לטעות בקליטתם .נוער
מופלא זה בחיפה ,הכרתי אישית בתוקף תפקידי .ראיתי אותם בעבודתם
כאשר קיימו קשר אלחוטי עם הכוחות השונים של ה״הגנה" ,עם עליה ב/
עם הפו״ם (היחידות לפעולות מיוחדות) ובתקשורת .הבין־ישובית בארץ.
הם עשו זאת בתנאי מחתרת ובסודיות רבה ,עד כי גם לאחר הקמת המדינה
נשארו באלמוניותם בלי שאיש ידע על מעשיהם".
לקראת שנת  1940הועבר אפרים אלרואי ,מראשוני האתתים בתחנת־
המעבר שפעלה בנהריה והבטיחה את קשר איתות־ראייה מחיפה לחניתה,
לחרבת־צמח (היא אילון) והנקודות בסביבתן ,לשמש אחראי לתחנת־
האלחוט הגלילית ,ויוסף ברץ הוסיף להיות מפקד פלוגת הקשר של חיפה.

ראשית קשר האלחוט בירושלים
באביב  1935נסתיים הקורס הראשון למדריכי קשר איתות־ראייה
בירושלים ,שהתחיל עוד בסתיו  1934בפיקודו של אברהם ריטוב .בוגרי
הקורם הזה ,ביניהם יקותיאל פקטה וישראל דוסטרובסקי ,השתתפו
בהקמת קשר איתות־ראייה עם השכונות ועם ישובי הסביבה אשר
השתייכו לסניף ה״הגנה" בירושלים .אולם לא לכל נקודה יכלו להגיע
באיתות .גוש־עציון היה איזור שלא הצליחו להקים עמו קשר
באיתות־ראייה .על פי מפה טופוגרפית טובה ניתן להיווכח כי אין להקים
את הקשר עמו באיתות בגלל הרים המקיפים אותו.
לאחר כשלון ונסיונות נואשים להקמת הקשר עם הגוש הסיקו שני
האתתים יקותיאל פקטה וישראל דוסטרובסקי כי האפשרות היחידה לקיים
קשר עם איזור גוש־עציון הוא בעזרת משדר אלחוטי .שני הבחורים הציבו
לעצמם אתגר :לבנות משדר אלחוטי ,אם כי באותם ימים לא היה ציוד־קשר
מסוג זה מצוי ומקובל בישוב .על דעת עצמם וביוזמתם החלו בניסויים,
אבל הידע בטכנולוגיה המעשית של הבניה לא היה בידיהם ,והם נתקלו
בקיר אטום.

•

בין ראשוני הנוער שגוייסו לצידו של ראובן ארנון ,היו אברהמית לאה,
בודנקין־רבינוביץ שרה ,בן־פורת משה ,גוטפריד שלמה ,דוניה רינה ,ויצמן
יעל ,טורצקי־בר־טור שמשון ,טולצ׳ינסקי שרה ,פרלמן־פן איסר ,קולסקי אלכם
ואחרים.
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בקיץ אותה שנה ,1935 ,יצא יקותיאל ("קותי") פקטה לביקור משפחתי
אצל סבתו בהונגריה .שם פגש בדודו ,חובב רדיו מובהק ,ו״קותי" ניצל
הזדמנות זו ובנה בעזרתו ובהדרכתו של הדוד משדר אלחוטי ,ולמד להכירו
ולהפעילו.
כאשר חזר ״קותי״ ארצה בסתיו  1935חידש ,יחד עם חברו ישראל
דוסטרובסקי ,את בניית המשדר האלחוטי .מלאכת ההרכבה נעשתה אצל
"קותי" בבית אביו ,פרופסור מיכאל פקטה ,ובבית פרופסור אריה
דוסטרובסקי .ההצלחה האירה להם עתה פנים .כנראה  -גם בזכות הידע
והנסיון שרכש "קותי" בהונגריה בהדרכתו של דודו חובב הרדיו .בתחילת
 1936נגמרה בנייתו של המשדר .להערכתו של "קותי" היום היה המשדר
פרימיטיבי מאוד ,שהרי נבנה מרכיבים שקנו מפרוטות דמי־הכים שקיבלו
מהוריהם בתקופת לימודיהם.
המשדר היה בנוי משפופרת רדיו בודדת שניזונה ישירות מרשת החשמל
 220וולט 50 ,הרץ .כאשר נוכחו השניים לדעת כי המשדר אמנם פועל,
החלו הניסויים בשידור וקליטה ,ולתמונה הוכנס חבר נוסף ,ינקי
רבינוביץ ,שידו היתה טובה בשידור אותות מורם .את אותותיו של המשדר
היה נוח מאוד לקלוט ברדיו כי צליליו 50 ,סאייקלם ,הבליטו עצמם מבין כל
יתר השידורים שהיו במודולציה של צלילים נעימים לאוזן .הנסיון הראשון
לקליטת אותות המשדר נעשה במקלט בשכונת בית־הכרם בירושלים,
בטווח של שלושה־ארבעה קילומטרים ממקום השידור .השדר נקלט
במקלט רגיל באורך־גל של כ־ 40מטר .כשנוכחו השניים לדעת ,מעל כל
ספק ,כי המשדר שבנו אכן פועל ,הודיעו על כך לאברהם ריטוב מפקדם.
עתה הורחבו ניסויי קליטתו'של המשדר למרחקים גדולים יותר ,והגיעו
עד לצפון ים־המלח ועד מפעלי חברת האשלג אשר בסדום ,בדרומו של
הים .לרשות חברת האשלג עמדו חמש תחנות רדיו־טלפון רשמיות :אחת
במרכז החברה בירושלים ,שניה במפעל בקליה שבצפון ים־המלח,
ושלישית בסדום ,בדרום ,ושתיים בספינות "מצדה" ו״מכורה" .הנסיונות
שנעשו לשדר מירושלים למפעלי חברת האשלג בצפון ים־המלח ובדרומו
היו מוצלחים .הקשרים בים המלח שקלטו את אותותיו של משדר המורם
מירושלים ענו באמצעות תחנות הרדיו־טלפון של החברה ,במשפטים
מוסווים מוסכמים מראש ,כדי לא לעורר חשדות מצד השלטונות העשויים
לצותת לשיחה .בדבריהם אישרו כי שידורי ה״מורס" אכן נקלטו היטב.
ישראל דוסטרובסקי ,יקותיאל פקטה וינקי רבינוביץ שקעו כל כך
בעיסוקים אלה עד שאמו של ישראל התחילה חוששת שאם יוסיף בנה
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לעסוק בענייני האלחוט ייכשל בבחינות בגימנסיה .אבל רות אחותו סיפרה
כי עיסוקיו "האלחוטיים" של אחיה לא הפריעו לו כלל ,וכאשר פרצו
המאורעות ב־ ,1936עוד בטרם נתקיימו קשרי אלחוט ארציים של
ה״הגנה" ,הפעילו "קותי" וחבריו קשר אלחוטי מירושלים לים־המלח.

משדר האלחוט הראשון באביחיל
בשלהי אוגוסט  1937גמרתי את בניית דגם המשדר האלחוטי שתוכנן
במיוחד בשביל רשת הקשר של הארגון .המשדר הוכיח את כושרו במעבדה
ואחרי שעמד בתנאי הדרישות והעומס ,הגיעה השעה לנסותו בתנאי עבודה
מעשית .אבן־זהר הודיעני כי עלי להתקינו באביחיל ,מושב בעמק־חפר
שאנשיו הם יוצאי הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה.

עמק־חפר הגובל ממזרחו ב״משולש המסוכן" היה איזור מועד לפורענות
בתקופת המאורעות 1936־ .1939תיאמתי מראש עם צבי בן־יעקב ,מפקד
ה״הגנה" בעמק־חפר ,את התאריך ואת מקום ההתקנה .עד כה פעל
קשר־האיתות בין המושבה לתל־אביב דרך כמה תחנות־מעבר :תל־צור,
הרצליה ,תל־אביב (הרצליה היתה אחת מתחנות־האיתות העמוסות ביותר,
כי באפיק זה עברו כל מברקי האיתות בין צפון הארץ לתל־אביב) .היתה,
איפוא ,חשיבות מרובה להתקנת תחנת־האלחוט באביחיל .פרץ רוזנברג,
באותה עת אחד משני המדריכים הראשייים בתקשורת האלחוטית ,הצטרף
אלי לנסיעה זו ,כדי לבחון מקרוב את הדגם שלי בתנאי עבודה מעשית.

בתחילת חודש ספטמבר  1937יצאנו ,פרץ ואני ,למושב אביחיל ,כפי
שסיכמתי עם צבי בן־יעקב .כשהגענו לביתו מצאנו אותו סגור ,חיכינו עם
המשדר בחצר זמן רב ,עד שהחל להחשיך .החלטנו לנסות להיכנס לביתו
בצורה כלשהי .למזלנו ,חלון האמבטיה נפתח בדחיפה ראשונה ,ואנו
נכנסנו הביתה והכנסנו את המשדר .היינו עייפים ורעבים מאוד ,ורק הגיוני
היה כי בטרם נתחיל בהתקנת המשדר נכין לעצמנו כוס תה ו״נתפוס" איזה
חטיף .במקרר־הקרח מצאנו איזה תבשיל ,חיממנו אותו על פתיליית הנפט
במטבח וסעדנו את לבנו ואז ,מעודדים ,ניגשנו לעבודת ההתקנה.
פרץ עזר לי בשינוי מידות האנטנה שהיתה כבר קיימת ,בשביל המקלט
האזרחי שבבית ,אבל היה עלי לשנות את כיוונה וחיזקתיה לגג הבית .עוד
באותו לילה הופעלה תחנת האלחוט במושב אביחיל ,ויצרנו קשר אלחוטי
עם המרכזת בתל־אביב .פרץ התרשם מדגם המשדר שלי ולימים סיפר לי,
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כי המשדרים הנסיוניים של גורדין מסוג "אמת" היו מסורבלים ,בעלי
כפתורי־כיוון רבים ,ואפילו אם רק אחד מהם היה בלתי־מכוון ,המשדר לא
פעל תקינות .כאן באביחיל נוכח לדעת כי המשדר יכול להיות קטן־מימדים,
קל־משקל ובעל כפתור אחד בלבד להכוונת אורך גל.
כאשר הכנסתי את המשדר לתוך ארגז המקלט ,ששימש לו כסליק ,קפץ
פרץ ,שהיה בעל דמיון פורה ,ואמר לי" :אם כך ,אפשר יהיה להחביא את
המשדרים במקומות שונים בבית ,אפילו בתוך אחד הרהיטים".
פרץ נשאר באביחיל ימים אחדים והדריך את האתתים־האלחוטאים
במקום בנהלי־עבודה במשדר אלחוטי וכן בנהלי־קשר .כשחזר לתל־אביב
הגיש דו״ח על הפעלתה ופעולתה של תחנת השידור באביחיל .נראה
שדבריו נקלטו היטב באוזניו של מישה.

מישה גורדין היה אדם קר מזג .התנהגותו ,כדיבורו וכצעדיו ,היו מדודים
ומחושבים .הוא היה ממונה על צדו הטכני של האלחוט ואני ,כטכנאי,
השתדלתי להסתגל לתביעותיו .לא הרחבתי דיבור עם מישה על המשדר
שבניתי ,רק הודעתיו שהתקנתי את המשדר באביחיל ופרץ קיים את הקשר
האלחוטי .לא רציתי לעורר יצרים ,שכן עדיין חשתי עצמי "עולה חדש"
במעבדה חדשה ,והרגש שלי אמר לי כי מוטב להיות מתון בביקורתי על
המשדרים שהמהנדם מישה בנה אותם כמשימה עסקית.

כבדרך־אגב אמר לי מישה ,כי פרץ התרשם מאוד מדגם המשדר שבניתי
ושהוא הפעילו באביחיל ,והוא ,מישה ,מציע לי להכין משדרים נוספים
כאלה להתקנתם בישובים נוספים ,וכן להכניסם לשימוש במקום המשדרים
הראשונים ,שהקלקולים פוקדים אותם תכופות.
נראה היה לי כי מישה מודע לתקלות במשדרים שבנה והן הטרידוהו,
אבל כפי שקורה לעתים קרובות בעולמנו לא הודה בכך ,ואבן־זהר לא היה
איש מקצוע המתמצא בנעשה במעבדה או בתחום הטכני של השירות.
הצורך לצאת מדי פעם לתקן את הקלקולים במשדרים בישובים שונים
גרם שיבושים בעבודה המתוכננת במעבדה ,כי בנסיעתי לתקן את המשדר
בצפת ,למשל ,הייתי מפסיד שלושה ימי עבודה יקרים .אבל גם תיקונים
בירושלים ,במרחביה או בחיפה גזלו ימי עבודה .תוך כדי טיפול ותיקון
עמדתי על סיבת הקלקולים .מתוך רצון מובן כי תהיה למשדרים עוצמה
חזקה ,הפעיל אותם מישה על מתחים גבוהים .מן התקלות שבהן נתקלתי
למדתי כי עלינו להתאים את המשדר לתחומי המתח של הרכיבים הנמצאים
בהישג־יד בארץ ,למען יעמדו ויפעלו בצורה אמינה.

88

קשר אמיץ

בנייתו של דגם המשדר החדש והתקנתו במושב אביחיל היתה בהן משום
מהפכה מבחינת זמן הייצור ,עלותו ואפשרות התקנתו והסתרתו של
המשדר בישוב לו נועד ,ייצור דגם המשדר החדש היה זול בהרבה מאלה
שנבנו באופן פרטי במעבדה של "פילקו" ,וגם משך בנייתו של דגם זה היה
קצר בהרבה .ובעוד שהמשדר מהדגם הישן נבנה במשך כחודש ימים ,ניתן
לבנות את הדגם החדש תוך יומיים־שלושה .לעומת המשדר הקודם שהיה
גדול וכבד ,ונדרש אמצעי תחבורה מיוחד לשם העברתו לאחד מישובי
הארץ ,היה הדגם החדש קטן־מימדים וניתן להעברה בקלות ממקום למקום,
בלי לעורר חשדות של שוטרים ערבים ואנגלים שהיו מבצעים לא אחת
בצמתי הכבישים המרכזיים בארץ חיפושים אצל הנוסעים.
מגמתם הבסיסית של מישה גורדין וסם לובין ,כשהתמסרו לבניית
משדרי אלחוט עבור ה״הגנה" ,היתה לבנות משדר חזק שיענה על מירב
הדרישות ,והם אף יכלו לעשות זאת ,כי עמדה לרשותם מעבדת החברה,
ציוד ורכיבים למכביר .הגודל והעלות לא עמדו בראש סולם החשיבות.
ואילו המשדר שבניתי אני ברחובות לבקשת זלמן כהן וחצ׳קו נבנה
בהתנדבות ועל חשבוני .מאז ומתמיד חשבתי כי אין דבר יפה לאדם מלשרת
את עמו בעת הצורך .אולי הייתי תמים ,אך ודאי חדור רגש התנדבות.
לרשותי לא עמדו מעבדה ,כסף ,ציוד ורכיבים; לכן עמלתי קשות לבנות
משדר אלחוטי קטן ,שיהיה נוח להפעלה וגם לקשר בשדה ,ושיענה
לצרכינו המיוחדים.
ואכן ,לאחר חודשים של דבקות לענין והתמדה בעבודה בניתי
משדר־אלחוטי כמעט יש־מאין ,משדר שענה לדרישות שהצגתי לפני
ועלותו ,אולי מתוך הכרח ,היתה נמוכה יחסית .משדר זה שלי הפך לדגם,
ואת העתקו התקנתי במושב אביחיל.
עד סוף  1937כבר פעלה רשת תחנות־אלחוט ב־ 12ישובים ,בהתאם
לצרכים ולמבנה הארגוני של ה״הגנה" .היתה זו תחילתה של תשתית
שהלכה והתפתחה.
ואלה הישובים בהם הופעלו "תחנות האל־וזטא" (תחנות־שידור
אלחוטיות):
.1
.2
.3
.4

תל־אביב ,מרכזת
מרחביה
ירושלים
חיפה

.5
.6
.7
.8

צפת
חדרה
אביחיל
אפיקים

 .9טבריה
 .10גבת
 .11עין־חרוד
 .12באר־טוביה
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תחנות אלחוט אלו הופעלו על־ידי תאים סגורים וסודיים ביותר ,ולא
במתכונת צבאית־ארגונית .מקום הימצאו של משדר אלחוטי היה ידוע אך
ורק לנוגעים בדבר ,ואלה היו :מפקד המקום ,שניים עד שישה אלחוטאים

שמחה אגרזהד ,מפקד שירות הקשר הכללי כ״הגנה".
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שהפעילו את תחנת האלחוט ,מפקד שירות הקשר שמחה אבן־זהר ,מישה
גורדין ,שני המדריכים הראשיים (פרץ רוזנברג וחיים פרידלנדר) ואני,
טכנאי־האלחוט.
קשר האלחוט עם הישובים בימי רגיעה היה מתקיים שלוש פעמים ביום:
ב־ 08.00בבוקר ,ב־ 12.00בצהריים ,ובערב ,מ־ 20.00ועד חצות .המרכזת
בתל־אביב היתה מעבירה מברקים אל ומאת המפקדה הארצית ,כולל
מברקי שירות־פנים.
בימי מתח בטחוני הופעלה המרכזת בתל־אביב  24שעות ביממה .בשעות
קבועות היתה מעבירה הודעות ומברקים לכל התחנות .לאחר מכן היתה
המרכזת פונה לכל תחנת־אלחוט בנפרד ומבררת את מצבה ,על מנת לוודא
את פעילותה התקינה .בכל שאר שעות היממה היתה המרכזת מאזינה
לרשת ,ואם ישוב כלשהו ביקש להתקשר היתה המרכזת פונה אליו מיד
ויוצרת את הקשר הנדרש.
אחד האלחוטאים שהתמחה בנהלי קשר מסוג זה היה משה ירושלמי,
"זיק" ,שעוד נעמוד על הישגיו ופעילויותיו הברוכות בתחנת האלחוט
המרכזית של ה״הגנה".
ארבעה תרמו רבות להתפתחותו המתמדת של ענף האלחוט בשירות־
הקשר ובזרועותיו בשנותיו הראשונות:
בראש וראשונה שמחה אבן־זהר מפקד היחידה.
אחריו  -מעבדת האלחוט שלרשותי שהתמקמה במעבדת חברת
"פילקו" ,בה עבד הממונה עלי מישה גורדין ,ובה נוצרו ופותחו
משדרי־אלחוט אמינים ,אשר איפשרו פיתוח מהיר של רשת אלחוט ארצית
וזרועותיה השונות.
שני המדריכים הראשיים לתקשורת אלחוטית  -פרץ רוזנברג וחיים
פרידלנדר  -ששקדו להכשיר כוח־אדם מתאים להפעלת הקשר האלחוטי
בישובי הארץ השונים.
והאחרונים חביבים ,הלא הם האלחוטאים והאלחוטאיות המופלאים,
ה״גדעונים" ,אשר קיימו את הקשר האלחוטי ממקומותיהם עם המרכזת
בתנאי מחתרת ,מתוך תאי־קשר סודיים וסגורים .כולם פעלו בהתנדבות
ובמסירות ,ותרמו רבות לקידום התקשורת האלחוטית של ה״הגנה".
אבן־זהר ,שהיה הכוח המכריע בניהול המחלקה ,שימש רשמית בתפקיד
רם אחר  -הוא היה המזכיר המנהלי בוועד־הפועל של ההסתדרות הכללית
של העובדים העברים בארץ־ישראל .על מנת להקל על עצמו בעומס
המנהל במחלקת הקשר ,הטיל על כמה מנאמניו במזכירות הוועד־הפועל
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תפקידי עזר שונים :ריכוז המברקים המתקבלים במרכזת ,העברתם
לנוגעים בדבר במפקדה הארצית לבעלי תפקידים בכירים בארגון; ריכוז,
ניהול ותשלום משכורות והוצאות; ניהול קופת השירות והתחשבנות בגין
שירותיה של המחלקה בנתינת תקשורת לגופים שונים ,ועוד .באלה
הועסקו ברלה טייץ ויאשקה קסלמן ,מהוועד הפועל ,מאיר טיר ,עובד
קרן־היסוד ,וצבי פינקלשטיין  -שעבד בסוכנות־היהודית בחצי משרה.
פינקלשטיין ריכז את מלאי רכיבי הרדיו ואת תנועתם ,כולל ציוד־קשר,
שהיו במחסני היחידה.
אבן־זהר בתוקף עיסוקיו פגש תכופות את קובעי המדיניות הבטחונית,
המדינית וההתיישבותית של הישוב ,ולא קשה היה לו בהיפגשו עמם
להצביע על "שרותי־קשר־האלחוט" ,היכולים לסייע גם לצרכים
ספציפיים ,כגון :קשר אלחוט להתיישבות החדשה או לעזרת ההעפלה
שהתחילה מתארגנת מחדש ,לאחר הנסיון הראשון של מסע האניה "ולוס";
וכן שימוש באלחוט לצורך פעולותיה המדיניות של הסוכנות היהודית -
דהיינו ,קשר אלחוטי שחשבנוהו קשר מהימן ,מהיר וסודי ללונדון
ולניו־יורק ,וכן שידורי רדיו שישאו דברם על גלי האתר בשפה העברית
לעודד הישוב היהודי בארץ־ישראל במאבקו ב״ספר־הלבן" ובגזירותיו.
תחנת־שידור ראשונה כזו נקראה "קול ישראל" ,ועלה בחלקי להפעילה
לראשונה (מאז קבלת העצמאות נקרא שמה על תחנת־השידור של מדינת
ישראל הריבונית).
ענף הקשר האלחוטי ב־ 1938היה עדיין בראשיתו ,אבל כבר שירת את
התקשורת האלחוטית הדו־סיטרית בין סניפי ה״הגנה" למרכזה בתל־אביב.
כדי להרחיבו היה הכרח לתגבר שני גורמים המפעילים את ענף הקשר
האלחוטי ,דהיינו ,את הגורם הטכני ,הבונה ומתקין את תחנות השידור,
ואת הגורם המכין אלחוטאים להפעלתן של תחנות השידור הללו.
בתחילת  1939ניתנה עדיפות לצידו הטכני של הענף .אבן־זהר החליט
להינתק מתלות בלעדית במעבדתו של סם לובין ,שבה פעלנו עד אז.
אבן־זהר השיג דירה בת שלושה חדרים בקומה ב׳ ברחוב בן־יהודה מס,
 54בת״א ,ואני העברתי שמה את הציוד והרכיבים האלקטרוניים שרכשנו
משנת  1937ואילך.
חלוקת החדרים במקום זה שנכנהו כ״מעבדה מם׳ 2״ נעשתה בתיאום עם
מישה גורדין .החדר הגדול הוכשר כמעבדה לבניית תחנות שידור והועמד
לרשותי .חדר אחד שימש משרד טכני והחדר השלישי היה למחסן של
חלפים ורכיבים .למחסן זה שהוקם זה עתה התחיל לזרום בהדרגה ציוד
אלקטרוני שהושג ממקורות שונים ,חלקו ברכישה וחלקו במשיכה.
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התארגנתי במעבדה זו ,והיה לי נוח למדי לעבוד בה .לא הייתי צריך
להיזהר מסתם מבקרים בלתי־צפויים .היחידים שעלולים היו להפתיע היו
שוטרים בריטיים ,אבל הם לא ידעו שמץ דבר על קיומה של המעבדה בכלל,
ועל מיקומה בפרט .העברת הציוד למקום נעשתה בסודי־סודות ,ושני
הסבלים שהבאתי מדרום תל־אביב לעזור לנו בהעברה ידעו רק כי העבירו
מחסן גרוטאות רדיו.
הדרישות שרבו והלכו להכנת משדרים יצרו דפוס עבודה מסוים.
כיומיים הייתי בונה משדר ,מכין את כל הציוד הנדרש להקמת תחנת אלחוט
ולהפעלתה ,ויוצא לישוב המיועד להתקינו במקום שנקבע לו .התיאום עם
מפקד ה״הגנה" בישוב נעשה על ידי אבן־זהר ,שהגיש לי כל עזרה
אפשרית להתקנתה של כל תחנת אלחוט.
לאחר התקנת המשדר והדרכתם הראשונית של האלחוטאים שבמקום
בהפעלתו ובשימוש בו ,הייתי חוזר לתל־אביב וממשיך לעבוד על פרוייקט
אחר .העומס גדל והלך ואני עבדתי מעבר לשעות העבודה המקובלות.
לעתים רחוקות הייתי פנוי לעצמי אפילו בשבת .את שעות הערב

"המהנדס הגדול" ,מישה גודדין (מימין) ,ו״המהנדס הקטן" מומה אדם.
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המאוחרות לאחר העבודה הייתי מקדיש ללמוד ולהבין את סודות התנהגותו
של דגם המשדר שלי בתנאי הרכבה שונים .בכל פעם שהייתי משיג תוצאה
טובה יותר בהפעלתו של הדגם הייתי מכניס ,כמובן ,את השיפור במידת
האפשר למשדרים הקיימים ,ומובן כי באלה שעמדתי לבנותם.
★

★

★

מישה היה משנת  1939״איש מנגנון ההגנה״  -יועצו של אבן־זהר
לענייני אלחוט .שיטות עבודתו היו שונות משלי .מנהגו היה לבוא לעבודה
בבוקר ,לעיין בתרשימי רדיו שונים .הוא התלונן לעתים קרובות על
מיחושי ראש עזים ולא תמיד נהג לחזור גם אחרי הצהריים .עתה נהגנו כבר
לשוחח בחופשיות ובידידות ,אבל כדי לציין את סמכותו כלפי ואת כפיפותי
לו היה מדגיש ,שכל עוד רשת האלחוט הארצית תפעל תקינות לא יתערב
בתחומי עבודתי .הוא הקפיד שהקשר בין אבן־זהר וביני יהיה רק
באמצעותו .אבן־זהר נהג בדרך כלל לפי קביעה זו ,אם כי בשעת צורך יש
שהיה מתאם את נושאי העבודה אתי במישרין.

התפתחותה של התקשורת האלחוטית עד לרשת "גדעון"
בראשית מרם  1938אורגן בבית הבראה באחוזה ,חיפה ,קורס אלחוטאים
ארצי .צ׳רלי  -הוותיק בין פעילי הקשר בארגון  -מונה על ידי אבן־זהר
כמפקד הקורס .חיים פרידלנדר ,המכונה "טון" או בחיבה "חיים הילד" (על
שום מימדי גופו הגדול ,יחסית לגילו הצעיר) ,מראשוני הקשרים ב״הגנה",
היה סגן מפקד הקורס .המדריכים היו פרץ רוזנברג "בור" ,אברהם ריטוב
(מפקד פלוגת הקשר של מחוז ירושלים) ומוניה אדם "מון" (או "המהנדס
הקטן" ,כפי שקראו לי חברי בשירות־הקשר) .קורס זה היה מן
האינטנסיביים ביותר שקיימה המחלקה אי־פעם .הוא נמשך כחודש ימים,
והשתתפו בו חברים שכונסו מכל קצות הארץ ,שהפעילו תחנות אלחוט
מכפר־גלעדי בצפון ועד סדום שבדרום ים־המלח ,וכן משתלמים שנשלחו
מישובים שבהם אמורים היינו להתקין תחנות אלחוט .על כוח אדם זה
הוטלה האחריות להפעלתן הסדירה של תחנות האלחוט בישוביהם וקיום
התקשורת האלחוטית עם תחנת האלחוט המרכזית של ה״הגנה" ,שבה החל
לתפקד באותם הימים משה ירושלמי " -זיק".
אחרי הקורם הארצי הזה לאלחוטאים חשנו כי בכירי המפקדים במקומות
מכירים באפשרויות הגלומות בתקשורת האלחוטית .היחס לאלחוט היה
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עתה שונה לחלוטין לעומת היחס שהייתי נתקל בו בתחילה ,בבואי
לישובים .דוגמה אופיינית לאותו יחס היא שאלה ששאל אותי פעם מפקד
בישוב מסוים ,ספק בלעג ספק ברצינות ,כאשר הדגמתי הפעלתה של
תחנת־אלחוט באחד מישובי הספר" :הגד ,מוניה ,נניח שהתחילה התקפה
ערבית על הנקודה .מה עלי לעשות? לבקש מהמפקדה בתל־אביב שיבואו
באלחוט להגיש לי עזרה?" .לאחר שמזה כשנה ויותר קוים באמצעות
האלחוט קשר בין הסניפים הפזורים בכל ישובי הארץ לבין המרכז ,הכירו
המפקדים בערכה של התקשורת האלחוטית ,אשר בעזרתה תיאמו פעולות
עם ישובי־ספר מרוחקים ,בלי להפסיד זמן יקר בנסיעה אליהם ובלי
להסתכן מיותרות כשהתנועה בדרכים היתה בגדר סכנת־נפשות .עד סוף

מהמשתתפים בקורס באחוזה ,מרס » .193משמאל לימיה שלומית בן־צבי,
חיים פרידלגדד (סגן מפקד הקורס) ,שמחה אבן־זהד ,רבק׳לה בורשטיין ,חיים
זבוסקי־שדיד ,יוגה גובסייב .כורעים ,מימין לשמאל :המחבר ,יוסף גדזון ,שפדה
בדוודמן־קדאחה.
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 1939הספקתי לבנות ולהתקין ,לפי הוראותיה של המפקדה הארצית של
ה״הגנה" ,כ־ 35תחנות־אלחוט שהופעלו במחוזות ובגושים בהתאם
לחלוקה הגיאוגרפית של ה״הגנה":

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

תל־אביב ,המרכזת
ירושלים
חיפה
אביחיל
איילת־השחר
אילון (חרבת צמח)
אפיקים
אשדות־יעקב
באר־טוביה
בן־שמן
גבת
דפנה
הרצליה

.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26

חדרה
חולדה
חניתה
טבריה
טירת צבי
יבניאל
יערות־הכרמל
כפר־גלעדי
כפר־החורש
כפר־מנחם
מזרע
מעברות
מעלה־החמישה

.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33

.34
.35
.36

מרחביה
נגבה
נעו
סדום ,דרום
ים־המלח
עין־גב
עין־ורד
צפון ים־המלח
(קליה)
צפת
רחובות
תל־אביב (מחוז)
(להבדיל מהתחנה
האלחוטית
המרכזית של
ה״הגנה")

היות האלחוט אלמנט "סודי־ביותר" במחלקת הקשר של ה״הגנה"
חייבה את העוסקים בנושא לעטוף את האלחוט בשמות־סתר ,מטעמי
זהירות .הכינויים היו שונים " -אחינדב"" ,אבינועם"" ,שמשון" ו״גדעון"
 והוחלפו מדי פעם בפעם .כינויי־סתר אלה היו ידועים רק לקשוריםבשירות .מכל אלה הכינוי "גדעונים" הוא זה שנודע ביותר.
רבים תוהים עד היום מה מקורו של כינוי זה ,שבא להחליף כינוי קודם
מטעמי זהירות .כפי הנראה הומצא על־ידי ידידי פרץ רוזנברג ,בהיותו
מדריך ראשי לקשר אלחוט.
בסוף חודש מרס  ,1938לאחר סיום קורם הקשר באחוזה חיפה ,קיבלנו
מאבן־זהר שי צנוע ,את "ספר מאורעות תרצ״ו" ,ערוך בידי ברכה חבס,
הוצאת "דבר" ת״א ,ועליו כתוב ללא חתימה" :לאימוץ הקשר ,לביצור
הכוח" .כעבור שלושים שגה ויותר ניאות אבן־זהר להוסיף בספר שלי כמה
מילות הקדשה וגם לחתום עליה בשמו .סוף־סוף חיינו עתה במדינתנו
הריבונית...
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האלחוט ביישובים
בעלייה לכפר־מנחם
המושב כפר־מנחם הוקם במסגרת ישובי "חומה ומגדל" .ההכנות
האחרונות לקראת העלייה על הקרקע נעשו בכפר־ביל״ו בלילה אור ל־27
ביולי  1937ועד למחרת בבוקר .מקומה של הנקודה נקבע בין הישובים
הערביים מסמיה־הגדולה ,מסמיה־הקטנה וטינה ,ששכנו בכניסה מהכביש
הראשי לכפר .מאחורי כפר־מנחם מזרחה היתה אינדיבה ,והכפר השכן לה
היה מראלם .דרום־מזרח לה שכנה תל־א־סאפי ומצפון תל־תורמוס.

בכל ענייני הבטחון שהיו כרוכים בעלייה זו עסק חצ׳קו ,מפקד ה״הגנה"
ברחובות וישובי הדרום .לצידו עשה ברוך פקלמן ,נציג המתיישבים
ובעתיד מפקד הישוב .זאב רוזנבלום־רגב טיפל בענייני המנהלה הקשורים
בעלייה .עזרה מעשית רבה הגישו חברים מארגון הנגרים שליד מועצת
פועלי רחובות ,שלקחו על עצמם מלאכת הקמת הנקודה .תוך יומיים הוקמו
על תילם מבני המשק ,צריפי המגורים והמגדל ,כולל גדר הבטחון סביב
הנקודה.
חצ׳קו רצה להבטיח שבמשך יום העלייה יקבלו קיבוץ גבעת־ברנר
ורחובות ,שהם העורף הבטחוני של כפר־מנחם  -מידע שוטף על מהלך
הקמת הישוב ועל הנעשה בשטח ,וכן לוודא קבלת מידע שוטף על שלום
המתיישבים הראשונים  -שלושים גברים ושלוש נשים .לכן הורה לי,
שהייתי אז עדיין פקודו ברחובות ,להצטרף עם תחנת האלחוט שלי לעולים
לנקודה החדשה ולשדר ממנה פרטים על הנעשה .ברוך פקלמן דאג שיימצא
לי מקום נוח שממנו נוכל לקיים את הקשר האלחוטי במהלך המבצע.

התזוזה מכפר־ביל״ו לכפר־מנחם החלה בחצות לילה לערך .משעות
הבוקר החלו להגיע למקום ההתיישבות ראשי ההגנה ושכנים מן הסביבה.
באו אליהו גולומב ויששכר סיטקוב ממרכז ה״הגנה" ,בא אברהם הרצפלד,
שהיה בסוד וביסוד כל ההתיישבות חדשה .מגדרה השכנה באו המוכתר
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מרדכי שכביץ ובנו יהודה ,כתב "הבוקר" ,ומרחובות הגיע יעקב יעקובי
כתב "דבר" ,ונכבדים רבים אחרים.
בשעות לפני הצהריים הגיע שאול מאירוב־אביגור .בסיורו בשטח נתקל
בי בין הארגזים (שאחד מהם שימש לי כשולחן) כשאני משדר מברק
באלחוט .שאול ניגש אלי ובארשת פנים רצינית שאל" :מה אתה עושה שם,
בחורי" .אז לא ידעתי עדיין מי האיש ,אך עוד בטרם עניתי הגיע חצ׳קו,
שהבחין בנעשה ואמר לשאול כי "הבחור" משדר מברק ברדיו בהתאם
להנחיותיו .תגובתו של שאול היתה פסקנית" :הפסק מיד את השידור!
האלחוט מסווג כסודי ביותר ,ואין לחשוף אותו ברבים".
חצ׳קו הורני להפסיק מיד לשדר ואני ארזתי את מטלטלי.
קשר־האיתות מכפר־מנחם הופעל דרך תחנת־הממסר בגדרה ,ומשם
לבאר־טוביה .כאשר עלו אנשי שער־הנגב על אדמתם התקיים גם אתם
קשר איתות.
בקיץ  1938נקבעה תחנת אלחוט בכפר־מנחם ,בעיקר בשל היותו מוקף
ישובים ערביים .עתה באתי לכפר־מנחם עם התחנה והתקנתיה .נשארתי
בכפר־מנחם כשבוע ימים להדריך את האנשים בהפעלתה .אנשי כפר־מנחם
היו מעטים ,וכשהבחנתי כי ביום הם עובדים ובלילה אותם האנשים
שומרים על הנקודה ,התנדבתי לשמור כמה לילות ,כדי לאפשר לאנשיהם
מנוחה כלשהי.

היום הראשון בכפד־מנהם
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באחד מלילות השמירה הללו הבחנתי לפתע בתזוזה חשודה ,וראיתי גוף
מתקרב לנקודה .שכבתי על האדמה על מנת לצפות לאופק ,כי בשכיבה
מבחינים יותר בגופים המתנועעים מול האופק .כשקירבתי את פני לאדמה
"הרגזתי" עקרב והוא עקץ אותי בשפתי העליונה .מיותר לספר את שקרה
אותי מאותו רגע .תחילה לא הבנתי מה קורה אתי ,אך כמעט מיד החלו פני
להתנפח ,העיניים נשארו שקועות בארובותיהן ואילו כל חלקי הפנים
התנפחו ככדור־רגל .לא יכולתי לשאת את הכאבים והעירותי את מפקד
המקום שהזעיק אלי את ד״ר פוזנר  -רופא שלמד להיות אלחוטאי .היות
ותרופה לעקיצת העקרב אין ,הישקו אותי בבקבוק וודקה להרדימני וכך
לשכך את כאבי .לאחר מכן הזריקו לי גם זריקת ארגעה .לא נרדמתי מן
הוודקה ,והזריקה גם היא לא השפיעה עלי .התפתלתי מכאבים כל הלילה
עד למחרת בבוקר ,ואז הודיעני הרופא כי "עברתי את המשבר" .שבוע
ימים היו פני נפוחות עד לבלי הכר .אחרי שהחלמתי נשארתי במקום עוד
כמה ימים והדרכתי באלחוטאות קבוצת מתיישבים (בהם מיכאל שוחט,
שמאי אדלמן ,זלמן כהן ,פתחיה צ׳וק ,וד״ר פוזנר).
בימי שהותי שם התפתחו יחסים יפים ביני לבין חברי המושב .לימים,
כשנתברר לפקלמן שלקריאתו לבדוק את המשדר אני בא ברכיבה על
אופנועי ,בלי נשק להגנתי ,פעל בתיאום עם אריה ישראל ,אז מוכתר
כפר־מנחם ,שהעיד עלי כי אני חקלאי ,חבר כפר־מנחם ,הנוסע רבות
בדרכים הנתונות כידוע בסכנה  -וסודר בעבורי אקדח ברשיון.
★

★

★

באביב  1939החליטו להסדיר פספורטים לבעלי התפקידים הבכירים
במחלקת־הקשר ,אבל מחשש עינא בישא חשש אבן־זהר למסור פרטים
נכונים על מקום מגורי ועל מקצועי .ברוך פקלמן ואריה ישראלי הכינו לי
תעודה של חבר המושב ,וכך קיבלתי פספורט חוקי כדת וכדין ,שעזר לי
רבות לאחר מכן בהיותי בסוריה ולבנון בתפקידי בימי מלחמת העולם
במסגרת "התכנית הסורית".
★

★

★

מתיישבי כפר־מנחם הראשונים נתקלו בקשיים לקיים מושב קטן יחסית
הנאלץ לעבד אדמות "מפוצלות" .תנועת המושבים והגורמים הנוגעים
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בדבר באו לכלל הסכמה להעביר את חברי כפר־מנחם למקום חדש והוא
כפר־ורבורג ,ובמקומם באו בשלהי  1939חברי גרעין "השומר הצעיר"
"כרית" .אלה דבקו במקום ,עמלו רבות ופיתחו את כפר־מנחם והפכוהו
לישוב קיבוצי לתפארת עד עצם היום הזה.

חניתה ,למחרת יום העלייה
ה־ 21במרס  ,1938יום העלייה לחניתה ,הוא המועד בו שותף האלחוט
לראשונה על דעת הפיקוד בעלייתם של ישובי "חומה ומגדל" על הקרקע.
עלייתה של חניתה (או חנותה ,כפי שנקראה תחילה) היתה החשובה
והבולטת בכל העליות של ישובי "חומה ומגדל" .מכל העליות בהן
השתתפתי זכורה לי זו כחוויה מיוחדת במינה .היא יוחדה משאר עליות הן
בשל המבנה הטופוגרפי הקשה והמבותר של השטח והן בהיותה על גבול
לבנון ממש ,וזאת בעיצומו של המרד הערבי .תפקיד שירותי־הקשר היה מן
החשובים ביותר לגבי מקום כזה והוטל עלי להכין תחנת אלחוט שתקיים
תקשורת בין הישוב העברי ובין הנקודה החדשה ביום עלייתה הראשון על
הקרקע .ציוד הקשר לעלייה זו הוכן אצלי במעבדת האלחוט כבר מתחילת
פברואר  ,1938אך עדיין לא ידענו לא את מיקומה המדויק של הנקודה ולא
את תאריך העלייה.
בתחילת חודש מרס קיימנו ,כמסופר לעיל ,קורס קשר־אלחוט מתקדם,
בפיקודו של צ׳רלי .הקורם צריך היה להימשך חודש ימים ,אך ההחלטה
להעלות את חניתה ב־ 21במרס שיבשה את המשכו וסיימנו אותו ביום
העלייה .משום כך גם לא הספקנו אנו ,אנשי הקשר ,להגיע לחניתה עם
העולים ביום העלייה ובאנו אליה רק למחרת היום.
יצאנו עם הציוד מתל־אביב לחיפה ,ושם התארגנו לקראת העלייה.
העברנו את הציוד ושמנו אותו בתחתיתה של משאית משוריינת ,ומעליו
ערמנו ארגזי פרודוקטים שנועדו למשק החדש .ציוד הקשר האלחוטי כלל:
גנרטור חשמלי קטן (מסוג "אונן") לאספקה עצמית של זרם ומילוי
מצברים ,מקלט ,משדר ,ושאר אביזרים הנדרשים להתקנת תחנת־אלחוט
והפעלתה.
מחיפה יצאנו בשתי מכוניות ,האחת משאית הציוד ,והשניה מכונית
גדולה של "טקסי־מוגרבי" מתל־אביב ,נהוגה על־ידי דוד גולדבלום הנאמן.
לפני יציאתנו לדרך שלחנו למפקד חניתה ,צבי בן־יעקב ,מברק
באיתות־ראייה בהליוגרף (היה זה עדיין הקשר היחיד עם חניתה בשעות

האלחוט ביישובים

101

היום) וביקשנו כי יורידו לכביש כמה חמורים ומספר חברים שיעזרו לנו
בהעברת הציוד הכבד והרב שעמנו אל ההר.
למקפידים על "פכים קטנים" נזכיר כאן כי שיתוף ראשון של
קשר־אלחרטי במבצע עלייה על הקרקע היה כבר ב־ 28ביולי  ,1937עם
העלייה לכפר־מנחם בדרום.
בשעות אחרי הצהריים הגענו לכביש־הגבול ,ונסענו בו עד לקרבת
שביל המוביל אל הנקודה .אם כי לא היינו בטוחים שזהו המקום המיועד
עצרנו לידו וחיכינו.
מעולם לא השתתפה פמליה כה גדולה של מחלקת הקשר בעליית ישוב
על הקרקע .בעליות אחרות על הקרקע הייתי בא למקום ופונה אל מפקד
ה״הגנה" במקום ,מתקין את הציוד שהבאתי ומפעיל תחנת־אלחוט והמפקד
היה מדווח באמצעותי או בעזרת אלחוטאי של הנקודה החדשה (במידה
שכבר היה) למפקדה על מהלך פעולת ההתיישבות .בהיותי שם הייתי גם
מדריך את האלחוטאים שיישארו במקום בשימוש ראשוני נכון במשדר.
זמן־מה לאחר יום העלייה היה מגיע אחד ממדריכי האלחוט הראשיים ומאמן
את אלחוטאי הנקודה בנהלי העבודה (המברקים שודרו אז באיתות מורס,
ונקלטו במקלט רדיו רגיל בגלים קצרים).

למחרת יום העלייה לחניתה ,ממתינים ליד השביל המוביל אל הנקודה,
משמאל לימיו :שמחה אבן־זהר ,מישה גודדין ,נוקד שזהותו אינה ידועה ,ישקה
קסלמן ,דוד גולדבלום הנהג ,המחבר ,ויצחק פזי.
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בעודנו עומדים על הכביש ומחכים עבר במקום פטרול נוטרים,
וביקשנום להודיע למפקד המקום שכבר הגענו ,ואנו ממתינים לאמצעי
תובלה להעביר את הציוד הכבד.
כעבור כשעתיים הגיעו כמה בחורים והחמורים עמם ,בלוויית נוטרים
ומתנדבים .מיד העמסנו את הציוד ביכולתנו על גבי החמורים והלכנו ליד
כל חמור שציוד על גבו ותמכנו בו כל הדרך ,למנוע נפילתו .עקב בצד
אגודל התקדמנו בהר עד שהגענו לנקודה .צבי בן־יעקב ,מפקדה של
חניתה ,חשש פן יחשדו השומרים שמא הפמליה המטפסת בשעה כזו בשביל
אל הנקודה היא כנופיית מרצחים ויפתחו עליה באש; על־כן שלח רצים
להזהיר את השומרים והנוטרים לבל יירו בנו.
היה כבר חושך וכולנו היינו עייפים ותשושים .למחרת ,ביום רביעי 23
במרס ,הוקצב לי מקום בצריף שהיה מיועד לחדר אוכל ,ובאחד התאים שלו
התחלתי להרכיב את תחנת האלחוט ,כשיצחק פזי עוזר לידי.
תחילה הקמנו את האנטנה וחיברנו אותה למקומה המיועד בצריף.
מתחתי קו חשמל זמני מן הגנרטור שהבאנו ,הכנסנו לתא שולחן וכסאות,
התקנתי את המקלט והמשדר והפעלתים .אחרי הצהריים הוקם הקשר
האלחוטי הראשון בין חניתה־תחתית לתחנת האלחוט המרכזית של
ה״הגנה" בתל־אביב .שם עבד באותה שעה ידידי משה ירושלמי־״זיק".
עדיין לא נקבע שם לשידורי חניתה ,על כן פניתי אליו בשם הכינוי שלי
"מון" ,שהיה מוכר לו היטב" .זיק" הבין מיד כי אני קורא אליו מחניתה

בוקר שני בוזגיוזוז.
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ואחרי כמה קריאות הוקם הקשר ואנו החלפנו ברכות ו 3" -ד"—״88״ ,כפי
שנהגנו לעשות בהתקשרות ראשונה עם כל ישוב חדש שהצטרף לרשת
הקשר האלחוטית המחתרתית של ה״הגנה"" .זיק" הודיעני כי כבר החל
דואג לי ואף חיפש אחרי במקלטו מאז אמש .בשיחתנו זו קבענו כי שמה של
תחנת האלחוט של חניתה יהיה "חוזא".
מיד הודענו לצבי בן־יעקב ולשאול מאירוב־אביגור ,איש מרכז ה״הגנה"
שבא למקום יחד עם ראשוני העולים ,כי הקשר האלחוטי חניתה  -תל־אביב
פועל .רק קיבלו את הודעתנו  -ומיד התחילו להציף אותנו במברקים הן
למרכז והן לאישים שונים .חיים ופזי שקדו על העברתם ליעדיהם .תחנת
האלחוט בחניתה פעלה במלוא הקיטור.
עלי לציין שהקשר מחניתה ואליה פעל בשני אפיקים ,הן באלחוט והן
באיתות־ראייה .באלחוט היו מועברים מברקים בעלי חשיבות בטחונית
סודית ,ואילו את המברקים בענייני שירות ומשק העבירו באיתות ראייה,
לרוב באמצעות המפקדה בחיפה או בנהריה .הקשר האלחוטי'נשמר רק עם
מרכז ה״הגנה" בתל־אביב ,ורק במקרים שלא ניתן היה לקיים קשר
איתות־ראייה מסיבות אטמוספריות :בשעות ערפילים ,גשם או שמים
מעוננים השתמשו באלחוט גם לקשר עם חיפה.
על הפרעות אטמוספריות רבות התגברנו בעזרתו של מפקד פלוגת
הקשר בחיפה  -יוסף ברץ ,אשר פיתח בעזרת הטכניון פנס איתות בעל
אלומת־אור חזקה מאוד ,מעין תותח־אור אשר בלועו תריס הנפתח ונסגר
בהתאם לאותות המורם .בפנס זה קויים קשר איתות־ראייה סדיר בין חיפה
לחניתה במשך השנים הראשונות.
לאחר עבודה מאומצת במשך היום וחוסר שינה מספקת בלילה הקודם,
חשתי כי אכן עייפתי .מאחר שהקשר התנהל כסידרו ו״חיימקה הילד"
השתלט על העברת המברקים הרבים ,יצאתי מהצריף להינפש .מזג האוויר
היה רטוב וקריר .קשר האיתות עם חיפה נראה חלש ,ואותות־האור נראו
לסירוגין מחמת הערפילים .האתתים התאמצו לקיים את סיסמת חיל־הקשר
"המברק עבור יעבור" .הם לא ידעו ,כמובן ,מאומה על קיום קשר־אלחוט
מהמקום ,כי הדבר נשמר כסוד כמום .עם כל השקט ששרר בחוץ ,האווירה
היתה רווית דריכות ומתח .התיישבתי בין סלעים שישמשו לי הגנה מפני
רוחות וכדורים תועים והרהרתי בנעשה סביבי .מה מריץ כל אחד
מהמשתתפים בעלייה.זו ,רבת סכנה ומתח? מה הביא הנה את כל המתנדבים
הללו אשר באו לעזור למתיישבים בהקמת הנקודה? שניים מהם אף שילמו
בחייהם בליל העלייה על התנדבותם ,אחד מהם מפקד בשורה ,שהכרתיו
אישית ,יעקב ברגר ,מפקד איזור בירושלים.
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התבוננתי בצבי בן־יעקב מפקד המקום .זה היום השלישי שאינו נח -
מארגן ,עובד ,עוזר לאחרים ועושה בכל לבו למען הבטחתה של הנקודה.
את צבי בן־יעקב הכרתי היטב .בביתו שבאביחיל התקנתי תחנת־אלחוט
ששימשה את ישובי עמק־חפר שהוא ,צבי ,היה מפקדם .והנה עזב זמנית
את משקו ,את ביתו ואת משפחתו ,ויצא לחניתה לעזרת המתיישבים
החדשים.
ניסיתי להבין גם את גישתו ואת עולמו של דוד הנהג .לא היה מקרה
שסירב להסיע אותנו לאיזו נקודת־ספר מנותקת מישוב יהודי ,אם כי ידע
היטב את הסכנות האורבות לו מן הכנופיות בנסעו בדרכים המשיקות
בישובי אוכלוסיה ערבית צפופה ועוינת ,או מן השלטונות אם ייתפס
בהסיעו אותי עם ציוד בלתי חוקי.
אחת הדמויות הבולטות והפעילות במקום היה דוידק׳ה נמרי ,לימים סגן
מפקד הפלמ״ח ומפעילי עלייה ב /איש קיבוץ אשדות־יעקב ,אשר לא ידע
מנוח עד לסיום הקמתה של חניתה תחתית .ספק אם קיימת נוסחה שתגדיר
את תפיסת־עולמם ואת גישתם של אנשים אלה ושכמותם ,אשר ראיתי
סביבי עמלים ללא הרף ובמסירות להקמתו של המחנה.
אחרי מנוחה קלה בין הסלעים ,בעודי נישא על כנפי דמיוני ורואה מה
אפשר יהיה להשיג בארץ בכוח המתגלה כאן הלילה ,חזרתי לתחנת־
האלחוט לבדוק תקינותו של המשדר ולעזור לחברי בשידור המברקים
הרבים .השעה מאוחרת ואנו מתחלפים  -ידידי חיים פרידלנדר ואני הולכים
לארוחת ערב ,פזי מחליף אותנו .הוא ימשיך לשדר גם בלילה ,בהתאם
לצרכים .חיים כבר מכין חומר הדרכה ,כי מחר יתחיל לקיים קורם אלחוט
אשר יימשך כ־ 10ימים לאנשים במקום .אני מצאתי לי מקום נוח למדי על
מזרון ליד חדר האלחוט ,ושקעתי בשינה.
למחרת ,ביום חמישי בשעות הבוקר ,מסרתי לצבי בן־יעקב דו״ח מפורט
על הסידורים הטכניים הקשורים בתחנת האלחוט וביקשתיו שאנשי המקום
לא יפעילו את הגנרטור הקטן שהבאנו לשום מטרה אחרת אלא לשימושה
של תחנת האלחוט ומילוי המצברים בשבילה .קבענו ,כי כאשר ייקבע
מקומו הקבוע של הישוב על הגבעה העליונה ,אשוב לחניתה להעביר שמה
את הציוד האלחוטי.
חזרתי במשוריין עד לחיפה ,וממנה נסעתי לתל־אביב וביום שישי ,ה־25
במרס ,חזרתי לעבודתי הרוטינית  -וחניתה בלבי.
★ ★ ★
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עברו שלושה חודשים וחזרתי לחניתה להעברת תחנת האלחוט ממקומה
הארעי בנקודה התחתית ,למקומה הקבוע בחניתה עלית ,וראיתי שכר
בעמלי .הנסיון שרכשתי בבניית משדרים והכנסת רכיבים עמידים ,מעל
לתקן ,העומדים בפני המתחים ,הוכיח כי הוא משתלם הן מבחינת תקינות
הקשר והן מבחינת עייפות החומר .ראיה לכך היתה תחנת האלחוט "חתא",
שפעלה כל הזמן בעומס רב ועמדה בו .הפישוט בהתקנתה ובהפעלתה גרם
לי הנאה רבה .נפגשתי באלחוטאים החדשים שסיימו כאן קורס־אלחוט
בהדרכתו של חיים פרידלנדר והם :יהודה שבח  -מתנדב מקיבוץ נען ,אשר
שימש כמפקד התחנה; נפתלי רייזר־רז "נפתא" ,מתנדב מאביחיל,
נער־עלם כבן חמש־עשרה וחצי ,שהתנדב לעלות לחניתה בעקבות מפקדו
בעמק־חפר צבי בן־יעקב .המפגש עמו נגע ללבי במיוחד ,כי שמעתי על
מהומה זוטא שקמה באביחיל עם הליכתו לחניתה ללא רשות (לימים ,בימי
הגיוס הישובי ,התנדבה כל משפחת רייזר כולה לצבא הבריטי) .בין מסיימי
הקורס היתה גם יונה זסלני ,וכן אריה ישראלי־״צ׳יקו" מאביחיל ,שבא
הנה בעקבות נפתא חברו ,ולימים נוספו בוגרי קורם שני בחניתה .יונה
שוחט־ינאי ,שולמית ליין־לסקוב ועוד.

חייהם של אלחוטאים אלה לא היו חיים קלים .הם הועסקו ביום ובליל,
ופרט לעבודתם בתחנת האלחוט (החשאית גם כלפי אנשי חניתה) קיימו גם
קשר־ראייה בפנסי־איתות בלילה ובהליוגרף ביום לחיפה ולנהריה.
בעת התקפת כנופיה ערבית על חניתה יש והיו מתקשרים ,לפי פקודה
מפורשת ,באיתות למחנה צבאי בריטי במפרץ חיפה ,להזמין מטוסים
בריטיים לפעול נגד כנופיות .כאשר המטוסים היו מופיעים מעל חניתה ,היו
המגינים מכוונים אותם לעבר המתקיפים באמצעות חץ עשוי אתי־חפירה
שהונחו על גג הבנין וכווונו לאיזור ההתקפה .הסדר זה נקבע בידי קפטן
אורד וינגייט כשביקר במקום ,ונמשך מאז .כשהאנגלים היו מתקשרים
לנקודה ,היה "נפתא" ,הנער מאביחיל שלא ידע אנגלית ,קולט את אותות
המורם האנגלי ורושם אותם באותיות עבריות ,משווה ומתרגם אותם
ל־א״ב של מורם אנגלי ,וצבי ברנר שידע אנגלית היה מחבר את האותיות
למלים .באותה צורה היו גם משיבים להם .הקשרים בחניתה קיימו גם קשר
מורס באמצעות דגלים עם פס־כחול ,הנתונים על מוטות ארוכים .לצורך
קליטה היו משתמשים במשקפות.
★ ★ ★
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בחניתה נהגו האלחוטאים בשיחותיהם לקרוא למשדר (הסודי) בשם
"ספר" ,וכאשר קרתה בו פעם תקלה ,פנו לחיפה באיתות וביקשו להעביר
מברק לתל־אביב שישלחו לחניתה את ״מוניה  -כורך הספרים" .לא תמיד
היתה לשון הסתרים שהשתמשנו בה ונדמתה לנו מתוחכמת מאוד ,גם לשון
זהירה .כך ,למשל ,קרה שכאשר נשרפה באפיקים נורת־רדיו במשדר שלחו
האלחוטאים במקום מברק גלוי במברקה של ממשלת המנדט על שם
אבן־זהר בוועד הפועל של ההסתדרות בזו הלשון" :גדעון חולה ,נפגע
בעינו .שלחו את ד״ר מוניה עם עין רזרבית".

יערות הכרמל
בעקבות המצב הבטחוני הרעוע ביערות הכרמל ב־ ,1935הטיל זליג ,מפקד
ה״הגנה" במחוז תל־אביב ,בתיאום עם יעקב דוסטרובסקי־דורי ,אז מפקדה
של חיפה ,על פליק קמפף ("יואב") לשמש מפקד של יערות הכרמל .היה זה
מקום נידח ,מרוחק מכל ישוב יהודי.
קרקעות יערות הכרמל השתייכו לחברה פרטית ,בבעלותם של לוי
ופסובסקי ,ופליק קמפף התקבל לעבודה ב״חברת יערות הכרמל" וקיבל
את שכרו מטעמה ,אך פעל כמפקד המקום מטעם ה״הגנה".
בגלל המצב הטופוגרפי נדמה היה שאין לקיים קשר־איתות כין יערות
הכרמל וחיפה .פליק" ,אבי" קשר האיתות בארץ ,הקים בכל זאת קשר בין
יערות הכרמל לחיפה כשזה עובר שתי תחנות־מעבר :מיערות הכרמל
לעתלית ,ממנה לתחנת־מעבר באחוזה שעל הר־הכרמל ,ומשם
להדר־הכרמל בחיפה.
בשנת  1936חזר פליק לתל־אביב ,שם מונה למפקד גוש .במקומו כמפקד
יערות הכרמל מונה משה בלט ,שנהרג בהתקפה על השיירה ב־ 15באוגוסט
 ,1938כשחזרה מחיפה אל יערות הכרמל; במכונית נסעו תשעה נוטרים
ושתי נשים .בהגיע המכונית לואדי הותקפה מכל הצדדים .אנשי הכנופיה,
כמה עשרות ,ירו מעמדות טבעיות ומעמדות מותקנות .הנהג נפצע
והמכונית נעצרה .הנוטרים לא עזבו את המכונית שבה נמצאו הנשים וכמה
מחבריהם שנפצעו ,התגוננו בגבורה והפילו כמה חללים בין אויביהם ,עד
שנפלו כולם ,פרט לאחד שהצליח לפרוץ דרך לואדי הסמוך.
ההתקפות החוזרות ונשנות של כנופיות ערביות על יערות הכרמל בשנת
 1938לא פסקו .היה הכרח לשלב ,בנוסף לקשרי הטלפון והאיתות ,גם קשר
אלחוטי בטוח ,אשר באמצעותו ניתן יהיה להזעיק עזרה בשעת חירום.
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בעקבות דרישותיו של יעקב דוסטרוסבקי־דורי ממרכז ה״הגנה"
מאבן־זהר ,נתקבל אישור להתקין משדר־אלחוטי ביערות הכרמל.
דוסטרובסקי הורה לשלישו מרדכי ״מקם״ חיניץ  -אשר שימש גם מפקד
ה״הגנה״ בחיפה־תחתית ובגוש הכרמל ,שנמשך עד עתלית  -לארגן
שיירה ליערות הכרמל שתצא במסווה של העברת מזון וציוד ,ותעביר עמה
אותי ואת תחנת האלחוט שעמי.
היו בשיירה כמה מכוניות־משא ושלושה משוריינים ,אחד מהם של
הצבא הבריטי ומצויד בלואיס־גאן .משוריין זה היה בפיקודו של קצין
בריטי בשם יוליו ,ידידו הטוב של מקם ,ובאמצעותו ידיד ה״הגנה" .לעתים
היה יוליו מצטרף אישית אל החבריה בשיירה.
ביום ה־ 14באפריל  1938הגעתי לחיפה בשעת בוקר מוקדמת ,ועמי כל
הציוד והמיכשור להתקנתה של תחנת האלחוט ביערות הכרמל .פריטי
תחנת האלחוט שורבבו בין ארגזי הפרודוקטים וחבילות הציוד במשאיות
השיירה ,ואני התמקמתי במשוריין האחרון ,עם הנוטרים.
לאחר תיאום עם מקם ועם יוסף ברץ היתה השיירה מוכנה לתזוזה .מקם
צילצל לידידו יוליו והזמינו להצטרף אליה.
כעבור זמן קצר אכן הופיע יוליו עם משוריין צבאי נוסף ויצאנו לדרך.
הכל התנהל בסדר ,ובו־ביום ,שעות אחדות לאחר שהגענו ליערות הכרמל,
הפעלתי את תחנת האלחוט ,ובערב כבר קיימתי קשר ראשון עם "זיק"
במרכז ה״הגנה" בתל־אביב ,וכן עם תחנת האלחוט המחוזית בחיפה.

התקנה בלתי שיגרתית בחיאם אל־ווליד (קיבוץ שמיר)
חיאם אל־ווליד היה אחד הישובים האחרונים שהועלו על הקרקע במסגרת
״חומה ומגדל״ בסתיו  .1939בשל מיקומו באיזור הבוצי של אגם החולה,
הגישה אליו היתה נוחה יחסית רק בימי הקיץ .לקראת יום העלייה הובאו
מאות חביות־נפט ריקות עשויות ברזל ואטומות היטב ,ורוכזו במקום
שנקבע להקים בו את הנקודה .מעל לחביות אלו נבנה משטח־עץ רחב
מימדים שנשען על החביות שהיו מהודקות זו לזו ומחוזקות היטב לבל
תתפזרנה.
מעל למשטח־עץ נבנה צריף מרווח ,שהכיל חדרי מגורים ,חדר־אוכל,
מטבח ומחסן גדול לאחסנת מצרכים לתקופה ממושכת  -כי בעונת הגשמים
ועד להינקזות המים בסביבה צפוי הצריף לעלות ולצוף על פני השטח,
והגישה אליו ודאי תהיה קשה .הוקמה גם אורווה לסוסים ,אשר נועדו
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להיות אמצעי תחבורה עיקרי בשעת חירום ,כי הסוס מסוגל לנוע בשטח
בוצי ומימי.
מחשש להפרעות מצד השלטונות חובה היתה לשמור בסוד את הכנתן של
עליות על הקרקע ,כדי למנוע התנגשות עם השלטונות ביום הקמת הישוב.
יצאנו ,איפוא ,לפנות ערב באחד מימי נובמבר  1939מכפר־גלעדי ולפנינו
דרך של כ־ 10קילומטרים .היינו שבעה :מפקד ה״הגנה״ באיזור  -דב קרול
מכפר־גלעדי; אבן־זהר ,אשר השתדל להיות נוכח במקומות מיוחדים בשעה
שהותקנו בהם תחנות אלחוט; יפרח ישראלי מחדרה ,יליד פוריה ,והוא
האלחוטאי אשר יישאר בנקודה למשך עונת הגשמים והוא שיקיים את
הקשר עם העולם החיצון ,ובו־בזמן ידריך את אנשי המקום בשימוש
באלחוט ,ואני; דב קרול צירף אלינו גם את האלחוטאי יוסף רוזנפלד,
ולמרות שאבן־זהר ואני היינו חמושים באקדחים בעלי רשיונות רשמיים,
גם שני נוטרים עם נשק.
יצאנו לדרך במכונית פתוחה .דב קרול נהג כחמישה קילומטרים
ראשונים מכפר־גלעדי .כשהתחיל להחשיך עצר את המכונית ,ירד ממנה
עם הנוטרים ואני החלפתיו ליד ההגה .הנהיגה לא היתה פשוטה כלל .ירד
ערפל כבד ופנסי המכונית לא הספיקו להאיר את הדרך .דב ושני הנוטרים
רצו לפני המכונית בשדה הפתוח על מנת לסמן לי את תואי הנסיעה ,כי כל
סטיה ימינה או שמאלה עלולה היתה לגרום למכונית שתישקע בבוץ הכבד.
סוף־סוף הגענו למבנה חצי הרוס ,חורבה שחלק מקירותיה נזדקרו לעין
בגלל אבני הבזלת השחורות המחוברות ביניהן בטיט לבן .פה חיכו לנו כמה
בחורים עם ארבעה סוסים ,עליהם רכבנו (אבן־זהר ,קרול ,יפרח ,ואני
ועמנו ציוד האלחוט) עוד כשניים־שלושה קילומטרים עד לנקודה עצמה.
הזמן דחק ,כי חייבים היינו לחזור לכפר־גלעדי עוד באותו לילה ,ולאחר
שתיית כוס תה חטופה על מנת להתחמם ,ניגשתי מיד לעבודה .את האנטנה
מתחתי בין קצות המבנה ,ובחדרון קטן התקנתי את הציוד האלחוטי .לאחר
שהקמתי את הקשר עם משה "זיק" ,שישב כרגיל ביום כזה במרכזת
האלחוטית בתל־אביב וציפה לקריאה ,ועם מאיירקה אסושקין־אלון
בכפר־גלעדי ,שהפעיל את תחנת האלחוט שם ,חזרנו  -דב קרול ,אבן־זהר
ואני  -למקום בו השארנו את המכונית והנוטרים ששמרו עליה (יפרח
ישראלי נשאר בחיאם אל־ווליד).
לכפר־גלעדי הגענו לפנות־בוקר עייפים וסחוטים אבל שמחים :ישוב
יהודי נוסף הוקם בפאתי־ארץ ואף הוא חובר לרשת האלחוט הכללית של
ה״הגנה".
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עין־חרוד
בשנת  ,1933לאחר שקמו עורקי קשר באיתות־ראייה בין ישובים שונים,
החל ישרוליק בן־אליהו ,מפקד ה״הגנה" בנפת "גלבוע" ו״יזרעאל",
לעודד את הנוער בתחום פיקודו להשתלם באמצעי הקשר שהלכו והתפתחו.
עמנואל ליפשיץ מעין־חרוד נשלח להשתתף בקורס הארצי שהתקיים
בשנת  .1935כשחזר למקומו החלה פעילות רבה של אמצעי הקשר .מדי
שנה החלו תלמידי בית־הספר בעין־חרוד ,גילאי 14־ ,15מצטרפים
ל״שורה" ומשתלמים בתרגילי סדר ,שימוש בנשק קל וכן בתורת הקשר.
בנות עין־חרוד היו פעילות במקצועות הקשר יותר מן הבנים ,שהיו פעילים
יותר בתחומים הצבאיים .גאולה מחניימי־לויטה היתה אחת הבנות
הראשונות בקיבוץ עין־חרוד שהתמסרה למקצועות הקשר בתחומיו
השונים ופעלה עם עמנואל ליפשיץ.
בשנות המאורעות תרצ״ו־צ״ח השתלבה עין־חרוד במערך תקשורת
איתות־הראייה עם הישובים סביבה :קבוצת "החוגים" שבמעין חרוד
(לימים התיישבו בבית־השיטה) ,תל־יוסף ,תל־עמל,ושדה־נחום .עם טירת
צבי לא יכלו אתתי עין־חרוד לקיים קשר איתות ישיר ושדה־נחום שימשה
להם כתחנת מעבר .בלילות חשוכים יצרו קשר נוסף בזרקורים ,על ידי
שכיוונו את אלומות האור שלהם לשמים מעל הישוב איתו רצו להתקשר
וקו ראייה לא היה אליו .באמצעות הזרקור היו מעבירים סימנים מוסכמים
מראש לשעת חירום בלבד .סוגי קשר אלה לא סיפקו את הצרכים
הבטחוניים.
יוסף ברץ ,מפקד פלוגת הקשר של חיפה ,נהג באותה עת ,כמסופר לעיל,
לבוא בשבתות לעין־חרוד על מנת להאזין מכאן ולבחון את טיב קליטת
השידורים הנסיוניים ששודרו באלחוט מחיפה.עמנואל ליפשיץ עזר על ידו,
וגם האזין לשידורים הנסיוניים של תחנת האלחוט "אמת" ששידרה
מתל־אביב.
גאולה מחניימי־לויטה נשלחה לקורס הקשר באחוזה ,ואילו עמנואל
ליפשיץ התאמן בקורס שערכה הסוכנות היהודית לאלחוטאים המועמדים
לשרת במשטרת המנדט ,והם היו ראשוני האלחוטאים שהפעילו את הקשר
האלחוטי בקיבוצם.
בתחילת  1938התקנו משדר אלחוטי גם בעין־חרוד ,וכעבור זמן־מה גם
בטירת־צבי .מעתה קיימו השתיים קשר קבע ביניהן.
בעזרת המסגריה המשוכללת של הקיבוץ בנינו סליק נסיוני למשדר
אלחוטי .היה זה ארגז ברזל ובו פתחים מיוחדים להחדרת אוויר ,חשמל וכן
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חיבורים הדרושים לשם הפעלה מרחוק .המיתקן הוטמן באדמה לא הרחק
מחדרה של גאולה ,שממנו הופעל המשדר בשלט רחוק בהצלחה עד אשר
הופקע חדרה לרשותו של אורד וינגייט (מפקד "פלוגות הלילה המיוחדות"
ה־8א.)5
הוזעקתי אז בדחיפות לעין־חרוד להעביר את התחנה למקום אחר.קבענו
אותה באחד החדרים על בית הגנים ,וכאן שכנה ופעלה עד הקמת המדינה.
אגב ,מקום זה שימש לי בעתיד גם כאכסניה ללון בה כשהייתי מגיע
לאיזור ,וממנו נהגתי להתקשר באלחוט עם הישובים בהתאם לצורך.
בתחילת  1939צורפו ליחידת הקשר האלחוטית בנות עין־חרוד נוספות
וכולן מילאו את תפקידן במסירות.

טירת־צבי
טירת צבי ,מראשוני הישובים בעמק בית־שאן על שפת הירדן ,עלתה על
הקרקע בב ,בתמוז 30 ,ביוני  .1937לרשות המתיישבים הוקצב נוסף לנשק
החוקי גם נשק בלתי־חוקי לסוגיו .כן נמסר למתיישבים בנקודה הרחוקה
והמנותקת גם ציוד קשר משוכלל ביותר שהיה אז בתקשורת הבין־ישובית.
ציוד זה כלל פנסי־איתות "לוקאם" לקשר לילי ,הליוגרפים שפעלו על־ידי
מיקוד קרני־השמש לקשר יומי ,משקפות לראות בעזרתן איתות שמש
בבהירות ממרחקים ,וכן זרקור דו־שימושי שיכול להאיר את הסביבה
ולפקח על גדר הבטחון בשעות הלילה וכן לרכז את קרני האור באלומה
חדה ביותר ולאותת במורם אל השמים של ישוב קרוב ,אשר ההרים
הסובבים מונעים איתות־ראייה ישיר אליו .טירת־צבי ממקומה יכלה לקיים
קשרי איתות־ראייה עם ישובים מעטים בלבד ,וביניהם שדה־נחום,
מעוז־חיים ועוד .את הציוד האלחוטי הבאתי לטירה ביום שני  24בינואר
 .1938גם נסיעה זו נערכה בעזרתו של דוד גולדבלום הנאמן ,נהג "טקסי
מוגרבי" בתל־אביב ,שנהגנו לנסוע עמו בשל אומץ לבו ובשל נכונותו
להסתכן בהסעת ציוד בלתי־חוקי בדרכים שהסכנה בהן היתה רבה.
התעכבתי בטירה שבוע ימים .את המקלט והמשדר שבניתי התקנתי זמנית
בפינה בסוכת האוכל ,ששימשה גם כמקום תפילה .התחלתי להדריך את
הקשרים המקומיים כיצד לקיים קשר אלחוט עם עין־חרוד ,אפיקים וכמובן
עם ’תחנת האלחוט המרכזית של ה״הגנה" בתל־אביב .הטלתי על שמואל
בורגר וסבינה גוטמן־אונא ,שהצטיינו כקשרים טובים ,את האחריות
לתחנת האלחוט ,והם התחלקו ביניהם בנטל .גם האלחוטאים האחרים -
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ידידיה ארט־שילו ,מרים שטראות־מלמד ומשה ליפשיץ  -התמסרו לעבודה
זו ברצינות .לאחר שבוע ימים הייתי סמוך ובטוח שבשעת הצורך הקשר
האלחוטי יפעל פה כראוי .זמן־מה אחרי הגיע למקום "חיים הילד׳ /והוא
שהכשיר את האלחוטאים בנהלים ובשיטות העבודה שלנו.
שבוע זה בטירה היה לגבי שבוע לא נוח .למרות היחס הטוב מצד אנשי
המקום הרגשתי שלא בנוח ומבודד משהו .הייתי היחיד בישוב שלא
השתתף בתפילות ובטקסים הדתיים .הייתי היחיד שהתגלח בסכין גילוח,
כאשר היתר היו משתמשים במשחה בעלת ריח חריף ומתגלחים בפיסת־עץ
שטוחה .את זמני הפנוי עשיתי בחברתו של גרשון ריטוב ,מפקד המקום.
טירת־צבי היתה בעיה למחלקת־הקשר .זרם חשמלי לא תמיד היה
במקום ,המקלט והמשדר פעלו גם על מצברים ,ולשם מילוים היה הכרח
להפעיל את הגנרטור החשמלי הקטן מסוג "אונן" שהבאתי למקום .לעתים
אירע שהמצברים התרוקנו דווקא בשבתות .מטעמי דת התנגדו החברים
להפעיל את הגנרטור בשבת וטירת־צבי היתה אז היחידה ברשת קשר
האלחוט של ה״הגנה" שלא היתה מופעלת ביום השבת.
אבן־זהר ,מפקד שירות הקשר ,נפגש בענין זה אישית עם הרב הראשי
לארץ־ישראל ,הרב הרצוג ,וכן עם הרבנים הראשיים של תל־אביב.
בעקבות הפגישות הללו ניתן לטירת־צבי היתר להפעיל את הגנרטור
בשבתות ולקיים קשרים אלחוטיים לצרכי הבטחון הבלתי־אמצעי .סוכם
עם זאת שטירת־צבי תיענה בשבתות לקריאות־קשר קצובות בלבד ,כדי
למעט בחילול שבת.
בהתקפת הכנופיות הערביות על טירת־צבי בליל  28בפברואר  1938לא
הופעל המשדר .במהלך ההתקפה פגעו הכנופיות בזרקור וכיבוהו .אבל
שמואל בורגר ויתר הקשרים לא איבדו עשתונות וההודעה על ההתקפה
הערבית המתרגשת הועברה והגיעה לישרוליק בן־אליהו ,מפקד ה״הגנה"
בגוש־חרוד ,שהטירה היתה בתחום פיקודו.
שמואל בורגר הצליח תחת מטח יריות להחליף את הנורה בזרקור
ולהפעילו .הפעלתו מחדש גרמה בהלה בקרב התוקפים הערבים שנחשפו
פתאום לאור .פרט מעניין :בהתקפה הערבית על הטירה הידהדו קולות ירי
למרחקים גדולים ונשמעו עד לנצרת .כל הישובים היהודיים בסביבה
הפעילו את הזרקורים שלהם ואותתו בשמים לכיוון הטירה כאות הזדהות,
דבר שהוסיף בטחון והיה בו חיזוק ועידוד למגינים.
נשלחתי לטירה כעבור יומיים ,לברר סיבת אי־הפעלתו של האלחוט.
הוברר שהמשדר יצא משימוש עוד כמה ימים לפני ההתקפה ,אך משום־מה
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עין־חרוד לא הודיעה לנו מיד על כך .תיקנתי את המשדר בו־במקום ומאותו
יום פעלה התחנה במשך שנים ללא תקלה.

כעבור כחצי שנה ,כאשר הלכו ותכפו ההתקפות מצד הכנופיות הערביות
וגם תנופת התיישבותנו התרחבה ,יצאתי ב־ 14בספטמבר  1938לעין־חרוד
ומשם התכוונתי להגיע לשני ישובי־ספר מרוחקים ,טירת־צבי שבעמק
בית־שאן ,ועין־גב שבעברה המזרחי של הכנרת ,כדי לבצע בדיקות
שיגרתיות במכשירי האלחוט שלהם .איחרתי להגיע לעין־חרוד איחור של
שעה לערך ,והודות לאיחור זה ניצלתי מהצטרפות לנסיעה לקראת המוות
במכונית שבה יצאו חיים שטורמן וחבריו לקבוע את מקומם של ישובים
מתוכננים חדשים ,הלא הם כפר־רופין ונוה־איתן ,ושהייתי אמור לנסוע
עמם עד טירת־צבי .כשעברו בדרכם ליד הפניה מהדרך לטירת־צבי החליטו
שטורמן וחברי המשלחת ,שאף שלא הגעתי ואינם חייבים להביאני שמה,
יבקרו בטירה כפי שתוכנן מראש .הם עקפו את משמר הליווי של הנוטרים
שנסע לפניהם וברגע זה עלו על מוקש .שטורמן ,מוסינזון ואתקין נהרגו
במקום .קצין אנגלי שהצטרף לנסיעה נפצע קשה ומת בדרכו לאנגליה.
היחיד שיצא בחיים היה אברהם בירן ,קצין מחוז עפולה באותם הימים.
מכיוון שאיחרתי את המכונית נשארתי ללון בתחנת האלחוט של
עין־חרוד.
למחרת ,ב־ 15בספטמבר ,הזדמנה לי נסיעה לטירת־צבי בטנדר של
משטרת המנדט ,בחברתם של שני שוטרים בריטיים שהגיעו ממשטרת
חנז׳יר .כשהגענו לטירה פנו השוטרים הבריטיים לחדר בו ניצבו
המשדר־מקלט והגנרטור המשטרתי שנקבעו בטירה זמן־מה לאחר
ההתקפה עליה בפברואר .1938

אלחוטאי ראשון שהפעיל משדר זה היה חיים זבוסקי־שריד ,שוטר יהודי
במשטרת המנדט ,חבר שורה ,שסיים קורם קשר־אלחוט מתקדם של
ה״הגנה" באחוזה בחיפה וגויים למשטרה ,ליחידת הקשר שלה ,ועם שאר
הבחורים שהסוכנות היהודית העמידה ליחידת הקשר של המשטרה עבר
הסבה ולמד נהלי קשר ושיטות עבודה משטרתיות בשפה האנגלית.
תחילה שירת במשטרת נצרת ,ומשם נשלח לשרת בטירת־צבי
כאלחוטאי משטרתי.

לימים הציעו הבריטים שאחד מאנשי טירת־צבי יחליף את חיים
זבוסקי־שריד כמפעיל המשדר־הגנרטור המשטרתי בשעת חירום .חבר
הקיבוץ שמואל בורגר נשלח למשטרת נצרת "ללמוד" את תורת האלחוט.
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האנגלים לא שיערו ,כמובן ,כי בורגר הוא מן האחראים לתחנת האלחוט
המחתרתית הנמצאת בטירה.
לאחר שסיים את הקורס לאלחוט (באנגלית) והתמחה זמן־מה בהפעלה,
הוחזר לטירה כדי להפעיל גם את המשדר המשטרתי .אולם מפקד
גוש־חרוד ,ישרוליק בן־אליהו ,חשש מפני צירוף תפקידים כזה ולטירה
הועבר שוטר אלחוטאי אחר ,גם הוא חבר שלנו ,שמו היה מיכאל
פלוצקר־פורת ,אחד מראשוני האלחוטאים בסניף ד",הגנה" בתל־אביב ,גם
הוא מאלה שהסוכנות גייסה למשטרה .מיכאל לא המשיך זמן רב בטירה
ובמקומו הובאו שני שוטרים אחרים :שמחה גינזבורג־אהוד בר־יהודה
ויוסף רוזנפלד .גם שניים אלה היו מחניכי קורס האלחוט של ה״הגנה"
בהדרכתו של חיים פרידלנדר ,והתקבלו כאלחוטאים במשטרה.
תחנת טירת־צבי היתה אחת מחמש תחנות אלחוט משטרתיות שהותקנו
בישוב יהודי באיזור והשתייכו לתחנת־האם בטבריה .ארבע האחרות היו
בישובים ערביים :צמח ,בית־שאן ,שאטה וג׳סר אל־מאג׳אמי (גשר) .גם
לעין־גב הוכנסה תחנת אלחוט משטרתית .תחנה זו קמה בזכות יחסי
הידידות שנקשרו בין טדי קולק (אז חבר ומוכתר עין־גב) עם קציני משטרה
בטבריה ונצרת .את האלחוט המשטרתי הפעיל כאן מיכאל פלוצקר־פורת,
ששירת לפני־כן זמן־מה בטירת־צבי ,ואשר גם התקין אותו במקום.
★

★

★

לאחר שסיימתי טיפולי בתחנת האלחוט בטירת־צבי היה עלי להמשיך
לעין־גב .בין כה וכה גם השוטרים הבריטיים סיימו את מלאכתם ,ונודע לי
כי גם מגמת פניהם היא צמח ועין־גב.
פניתי לשוטרים האנגלים ובפי עיסקה :הם יתנו לי "טרמפ" לעין־גב
במכוניתם ואני אדאג להם לארגז בירה כשנגיע שמה .השוטרים קיבלו
הצעתי ברוח ספורטיבית ,ובחסותם עברתי את הצ׳ק־פוסט בצמח בלי
ביקורת בחפצי ,שלא כולם היו כשרים בתכלית.

הרהרתי בלבי על צירוף המקרים המוזר של חיינו ,שבו אנשים בעלי
יעודים נוגדים עוסקים באותו מקצוע ,נפגשים באקראי באותם מקומות
כשאלה ואלה במשימות זהות כביכול :האנגלים בודקים תקינותן של תחנות
האלחוט של המשטרה ,ואני בודק תקינותן של תחנות האלחוט של
ה״הגנה" באותה שעה ובאותו ישוב עצמו.
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בבואנו לעין־גב ביקשתי וקיבלתי ממפקד ה״הגנה" במקום ארגז
בקבוקי בירה ,ומסרתיו לידי השוטרים האנגלים .הללו ציינו שתמיד כדאי
לבוא לעין־גב ,כי טדי מקבל אותם יפה .ואכן ,טדי ידע ליצור קשרים
תקינים ויותר מזה .כך נהג עם כל אדם .אישית ,זכורה לי החוויה הבאה:

באחד מביקורי בעין־גב תיקנתי את מקלט הרדיו בתחנת האלחוט שלהם.
טדי קולק היה במצב־רוח מרומם ,ואמר לי" :מוניה ,החזרת לנו את הקשר
עם העולם החיצון" .הוא הזמין אותי לצאת עמו לרכיבה בסביבה הקרובה.
לאחר כמחצית שעה של רכיבה שאל אותי האם אני יודע היכן אנו .עניתי
בשלילה ואז גילה לי כי הננו כבר מעברו השני של הגבול ,בסוריה .הגענו
למאהל של שייך אשר קיבל אותנו לפי נוהגי המסורת הערבית ,שתינו עמו
קפה ,ולאחר שיחת נימוסין בין טדי לשייך חזרנו לעין־גב.
אני ידעתי לרכב היטב ,אבל זו היתה לי פעם ראשונה שרכבתי במעלה
הרים ,וטדי לימדני כי במקרה כזה יש לתת לסוסה לבחור לעצמה את דרכה
בין הסלעים במעלה ההר .ואכן ,היא לא הכשילה.

טירת־צבי 16 ,בספטמבר  .1938משמאל לימין :שוטר בריטי ,המחבר ,סבינה
גוטמףאונא ,שוטר בריטי ,יוסף רוזנפלד .כורע :שמתה גימבורג (כיום  -אהוד
בד־יהודה).

האיתות והאלחוט בחדרה
איתות־ראייה התחיל לחדור לשורות הנוער המאורגן בחדרה עוד בשנת
 .1932אהרון ,אחיו של זלמן כהן ,היה מגיע בשבתות למושבה ומדריך את
הנוער לתקשורת באמצעות איתות־ראייה .יפרח ישראלי ,אחד החניכים
בקבוצה הראשונה ,היה במרוצת הימים למדריך האיתות של חדרה .בשנת
 1933השתלבה חדרה במפת הקשר הארצית ,אך מיקומה הטופוגרפי לא
איפשר לה לקיים איתות־ראייה ישיר לא עם תל־אביב ולא עם ירושלים או
חיפה ,ונאלצה להיעזר בתחנות־מעבר כדי להתחבר לאפיקי תקשורת
ראשיים .את קשר־האיתות עם מרכז ה״הגנה" בתל־אביב או עם המוסדות
הלאומיים בירושלים קיימה באמצעותן של הרצליה או כפר־חיים,
ובאמצעות זכרון־יעקב■ לאחוזה בכרמל ומשם למפקדת ה״הגנה" בחיפה.

בימי מאורעות תרצ״ו ( )1936פעלו בחדרה שתי תחנות־איתות ,אחת
מגג ביתה של שושנה מרדובסקי ,והשניה מעל בריכת המים שהתקשרה עם
כפר־חיים ,שדרכה ניתן היה להתקשר באמצעות קרית־ענבים עם
ירושלים .בלילות שבהם הראות היתה טובה קלטה חדרה ישירות את
אותותיה של אחוזה שעל הכרמל ,ולפעמים אף קיימה עמה קשר
איתות־ראייה ישיר ,ללא תחנות מעבר .בשנת  1938עבר הפיקוד על
הקשר באיתות־ראייה בחדרה לידי תמר סמסונוב .וכשנה לאחר מכן,
כאשר עבר מוכה כספי מירושלים לחדרה הועבר הפיקוד אליו .מוכה כספי
היה מראשוני האתתים בירושלים ,סיים קורס ראשון למדריכים ואף הדריך
בקורס ארצי ראשון לקשר־איתות שהתקיים בתל־אביב בשנת .1935

חדרה היתה בין הישובים המיועדים להשתלב ברשת האלחוט ועל אתתי
חדרה ,וביניהם יפרח ישראלי ואריה וויחה ,הוטל להשתלם בקליטת אותות
רדיו "מורס" ששידרה תחנת "אמת" הנסיונית .הסודיות של הנושא היתה
כה רבה עד כי שיעורי ההאזנה נערכו בצריף מגוריו של אושרקה
וינברגר־פלד ,מפקד ה״הגנה" במחוז חדרה.
המשדר בחדרה היה גדול ,כבד ומסורבל ולא ניתן היה להכניסו ולהוציאו
בנקל לסליק .היה עלינו למצוא פתרון ולהחליפו במשדר קטן אשר קל יהיה
להטמינו בעת הצורך ,ושלא יוכלו לגלותו בקלות .דגם קטן יאפשר גם
בניית "סליק" קטן -אשר ימנע התבלטות בשטח.
אבן־זהר ומישה גורדין כבר חיפשו בעת ההיא דרכים לבניית סליקים
לתחנות אלחוט ,ומהנדס בנין נאמן על המחלקה נקרא להגיש הצעות.
הצעות היו רבות ,אבל אף אחת מהן לא היתה מציאותית .היתה ,למשל,
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הצעה לבנות בבית קירות כפולים ללא פתחים ,שהכניסה אל ביניהם תהיה
דרך הגג .ולעומת זאת היתה הצעה להכין מרתף מתחת לבית ,ולו פתח
מוסווה מתוחכם .אך הן אי־אפשר לשנות מבנה דירה שבעליה ,מתוך
התנדבות ,הסכימו לאכסן בה את תחנת האלחוט .גם מחירו של מבנה כזה
היה רב מאוד.
ביקשתי מאבן־זהר וממישה כי ירשו לי לתכנן ולבנות סליק אחד על
אחריותי ,ואיש  -אף לא הם  -לא יתערבו בצידו הטכני של המיבצע .כאשר
תושלם העבודה והמשדר יופעל מהסליק שאבנה  -יוזמנו למקום לחפש את
המשדר .אם ימצאוהו  -כל ההוצאות שהוצאתי תהיינה כולן על חשבוני,
אבל אם הסליק לא יתגלה ,יאפשרו לי לבנות את הסליקים בישובים
בהתאם ובצורה שייראו לי .מובן שכל סליק יהיה שונה מן האחר ,ללא
אחידות ביניהם ,כך שאם יתגלה אחד לא יוביל לגילוי הסליקים האחרים.
חדרה נבחרה למקום בו אבנה את הסליק לדוגמה .אושרקה ויינברג־פלד
פנה אל צבי פרימן ,חבר "הגנה" מסור ,שיסכים להתקין סליק באחד
החדרים שבביתו ברחוב נורדאו (משם גם הפעלנו את תחנת האלחוט).
האיש הסכים ,וכשהודיעוני  -הגעתי מיד לחדרה.
תכננתי את הסליק בפינה ברצפת החדר .שטחו  20x40ס״מ; כלומר,
שטח של שתי מרצפות צמודות ,שהיו מתרוממות ועולות ביחד עם מסגרת
מתכתית שנשלפה מתוך הרצפה באמצעות מנגנון שהיה הודף כלפי מעלה
את המסגרת שבה אוכסן המשדר .בבניית הסליק השתתפו הבנאי ברוך
סוסקובר ,יפרח ישראלי  -האחראי לתחנת האלחוט בחדרה ,שעליו היה
להכיר היטב את מבנהו של הסליק ,ואני .בפינה המערבית-דרומית של
החדר המיועד הוצאו בזהירות מהרצפה שתי מרצפות ששטחן  40x20ס״מ.
במקום נחפר בור בעומק של  60ם״מ .דפנות הבור מולאו בבטון עד אשר
קיבל חוזק .ויציבות .לתוך הבור הזה הוכנסה וחוזקה בו מסגרת ברזל
שבתוכה "התלבשה" מסגרת פנימית בעלת תחתית .מסגרת פנימית זו נעה
מטה ומעלה במוביל מדויק .על חלקה העליון הודבקו בדייקנות רבה שתי
המרצפות המקוריות שהותאמו בדיוק לגובה שאר המרצפות בחדר ,ולא
עוררו תשומת לב כלשהי ברצפת החדר .כאשר הסליק היה סגור נמצאה
המסגרת הטלסקופית למטה .בשעת ביטון דפנות הסליק הוכנסו באחת
הדפנות חמישה צינורות בקוטר שונה :שני צינורות של ״ 2כל אחד ,שנועדו
לתנועת אוויר בסליק; צינור גומי של ״ 3/4הוביל את חוט האנטנה
מהמשדר אל מחוץ לקיר ,לחלקו העליון של הגג; צינור חשמל הוליך חוטים
מהמשדר לשקע שבקיר לאפשר הפעלת המשדר ממרחק .הצינור החמישי
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היה צינור נחושת אדומה בקוטר  6מ״מ ,אשר קצהו האחד היה בתחתיתו
של בור הסליק ,מתחת למשטח המסגרת הטלסקופית ,ומחובר שם
לכדורגל .צינור נחושת זה הוכנס בתוך קיר החדר ,מתחת לטיח ,עד לגובה
של מטר ושישים ס״מ .בקצהו של הצינור שבקיר החדר היתה הברגה
פנימית ,ומסמר בעל הברגה של משאבת אופניים היה מתברג לתוך הצינור
ובולט בחלקו מהקיר .על המסמר היתה תלויה תמונה .הצינור כולו היה,
כמובן ,מטויח בתוך הקיר לבלי הכר.
כדי לפתוח את הסליק היו מורידים את התמונה ,מוציאים את המסמר מן
ההברגה ומכניסים במקומו משאבת אופניים בעלת אותו קוטר הברגה
ומתחילים לנפח בה .הכדורגל שבקצה הצינור בתחתית הסליק היה מתנפח
ולוחץ את המשטח התחתון של המסגרת הטלסקופית כלפי מעלה וזה היה
מעלה על־ידי הלחץ את כל המסגרת יחד עם שתי המרצפות הדבוקות עליה.
המשדר שבסליק היה עולה כך למעלה ,לעת שיהיה צורך לטפל במכשיר או
לתקנו .כדי לסגור את הסליק די היה להוציא את המשאבה מן ההברגה
שבקיר ,האוויר השתחרר מהכדורגל וזה חזר והצטמק ואיפשר לסליק
להיסגר .לשם שידור היינו מחברים מפתח מורם בעל חוט מוארך ,שבקצהו
שלט־רחוק התקוע באחד השקעים שבקיר ,והאלחוטאי יכול לתקתק ולשדר
בלי לפתוח את הסליק.
שבוע ימים שהיתי בחדרה ,בתכנון הסליק ובבנייתו .יפרח ישראלי היה
כל הזמן בחברתי ועזר לי רבות .בגמר בנייתו של המיתקן והתקנת המשדר
שבו ,סויידו כל קירות החדר מחדש ,והוא נראה ככל חדר ,ללא כל סימן
העשוי להחשיד הימצאות סליק עם משדר ,או משהו אחר יוצא דופן ,בחדר
זה .התקשרתי במשדר זה באלחוט למחלקה וביקשתי שאבן־זהר ומישה
יבואו לבדוק את הנעשה .בשבת באו השניים.
כשנכנסו לחדר מיהר מישה להציץ במקלט הרדיו שעמד בחדר ובדקו.
מובן שלא מצא בו את המשדר .עתה התחילו השניים בחיפושים שיטתיים.
צעד אחר צעד בדקו את החדר כולו ופשפשו בכל הריהוט שבו אך משדר לא
מצאו .אז נשאלתי האם המשדר הוא אכן כאן ,בחדר זה ,או שמא באתר
אחר .הם לא האמינו לי שהסליק הוא כאן ובדקו שוב את כל החדר וכל אשר
בו .הפעם גם חיפשו קירות כפולים .בסוף ביקשוני כי אגלה להם את הסוד.
להפתעתם ניגשתי לקיר ,הורדתי תמונה תלויה על מסמר רגיל ,והוצאתי
אותו מההברגה בקיר .האם עלי לציין הבעת פניהם כאשר ראו בעיניים
תמהות כיצד מתרוממות מתוך הרצפה שתי מרצפות שמחוברת אליהן
מסגרת ברזל ,ובתוכה מתגלה לעיניהם המשדר ,מוכן לפעולה .אבן־זהר
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טפח על שכמי ואמר:״מוניה ,ניצחת! מעכשיו תדאג לבנייתם של הסליקים
בישובים" .מישה התבונן בי ללא תגובה .אולי קשה היה לו להודות כי אכן
הצלחתי.

אפיזודה בחדרה
באחד מימי הקיץ של שנת  1942רכב נער כבן  14בשם חיליק על אופניו
מהגימנסיה בחדרה לביתו .בעוברו על פני קולנוע "חוף" ברחוב הנשיא
ראה מכונית משטרה עם אנטנות מיוחדות ,אבל לא נתן דעתו במיוחד עליה.
אולם בהתקרבו לביתו הבחין מבטו החד כי משמאל ,ברחוב הלל־יפה,
ניצבת עוד מכונית משטרה זהה לקודמת ,גם היא בעלת אנטנות מיוחדות.
הדבר עורר מיד את חושיו וחשדותיו .חיליק הצעיר נשא בלבו את אחד
הסודות הכמוסים באותם הימים :בבית הוריו פעלה תחנת אלחוט של
ה״הגנה" .הוא הבין מיד את סיבת הימצאותן של מכוניות המשטרה הללו
בעלות האנטנות שהתמקמו ברחובות הסמוכים לביתו :הן מנסות לאתר את
תחנת האלחוט .על מנת לאמת את חשדותיו לא ירד מיד הביתה אלא חזר
למקום בו ראה את המכונית הראשונה .להפתעתו הבחין כי זו התקרבה
בינתיים מעט מן המקום בו היתה קודם לעבר ביתו.

חיליק רכב עתה חיש לביתו ופרץ לחדר המשדר ,בו עבדו שתי בנות
בהעברת מברק .לתדהמתן של הבנות המבוהלות תלש את התקע מן הקיר,
תפס את המשדר ורץ איתו לתוך הפרדס הצמוד לביתו והסתירו שם .כאשר
חזר אל הבנות הנדהמות עדיין ,הסביר להן את המתרחש ברחוב ,לא הרחק
מהבית .חיליק העמיד פני תם וחזר לסובב על אופניו ברחובות בהם ראה
את מכוניות האיתור של המשטרה .נדמה לו כי עתה ראה את השוטרים
הבריטיים והבעת כעס על פניהם ,אך הם לא ידעו כי רוכב האופניים החולף
על פניהם הוא זה שגרם להם לאבד את מוקד השידור שאליו התקרבו כבר
מאוד.
האנגלים עוד המתינו במקום זמן־מה ונסעו .גם בימים הבאים היו חוזרים
ובאים ומנסים לאתר את התחנה ,אבל ללא הצלחה.

חיליק ,הנער שגילה באותו יום תפיסה ותושיה מהירה ,נודע היום בעירו
כיחיאל כהנא ,ראש העיר חדרה ,אשר בבית אביו ,אברהם כהנא ברחוב
הנשיא  ,15הופעלה זמן־מה תחנת אלחוט של אחת מזרועות ה״הגנה".
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תחנת שידור בסדום
הימים ימי המרד הערבי ,או מאורעות תרצ״ו־תרצ״ט כפי שנקראו בפינו.
הכנופיות הערביות בהתנכלויותיהן אינן פוסחות גם על מפעלי חברת
האשלג בים המלח .המשאיות הכבדות המלאות אשלג מותקפות בדרכן
מקליה לירושלים .עמודי טלפון ממפעלי ים המלח לצפון הארץ מוצתים,
וסדום מנותקת .הקשר מתקיים עם העולם רק בעזרת רדיו־טלפון רשמי של
החברה ,שנבנה בשעתו על ידי מומחה גרמני .חמש תחנותיהן הן :אחת
בסדום שבדרום ים המלח ,אחת בקליה שבצפונו ,אחת במשרדי הנהלת
החברה בירושלים ושתיים בספינות.

התחבורה מן הצפון לסדום ובחזרה התנהלה גם אז יום יום על ידי שתי
ספינות ,כל אחת מהן מסיעה עד  25איש ,וגוררת אחריה מעונות טעונות
אשלג מהדרום צפונה .היו אלו "מצדה" ו״מכורה" ,שהיו מפליגות על פי
רוב בשעות הבוקר המוקדמות ,זו מדרום וזו מצפון ,חולפות זו על פני זו
באמצע הים ,וכאשר הים רגוע הן מגיעות כל אחת למחוז חפצה בשעות
הערב המוקדמות.
בעקבות החמרת המצב החליטה המפקדה הארצית ,על פי דרישתו של
יעקב פת ,מפקד מחוז ירושלים ,להקצות תחנת שידור לדרום ים המלח.
במעבדת הקשר צריכים היינו לשקוד על בניית המשדר והצבתו ו״לחכר
את הקצוות" ,דהיינו ,להקים את הקשר האלחוטי בין התחנה בסדום לתחנה

הספיגה "מצדה" בהפלגתה מדדוס לצפון ,גוררת מעונה טעונת אשלג.
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המרכזית בתל־אביב ,וכן קשר לירושלים ולקליה שבצפון ים המלח ,שבה
כבר התקנתי תחנת שידור קודם לכן.
העברת תחנת שידור שאין לה רשיון מתל־אביב לסדום בתחבורה
ציבורית לא היתה ענין של מה בכך ,כי שוטרים בריטיים וערבים היו
עורכים חיפושים בכל ,ודורשים מהנוסע רשיון תנועה בדרכים .בהיותי
מצויד ברשיון הדרוש לתנועה בדרכים וגם נושא אישור מטעם חברת רדיו
אמריקאית שאני פועל בשמה ,החלטתי להוביל את המשדר אתי.
ביום ראשון ,ה־ 12בפברואר  ,1939הייתי בירושלים .מפקד פלוגת
הקשר במחוז ,אברהם ריטוב ,הסדיר לי מקום לינה בטוח בבנין הסוכנות
היהודית ,על ספת עור רחבה במשרדו של ד״ר חיים ויצמן .לצידי שמרתי
את הציוד האלחוטי .המבנים מבחוץ וגם בחצר היו שמורים על ידי נוטרים
ושומרים יהודים ,כולם חברי השורה .יעקב פת הודיעני כי עלי לפנות
לפקיד כוח אדם במשרדי חברת האשלג ,להזדהות בשמי ולבקש להתקבל
לעבודה בסדום .הפקיד ידע מראש עלי ועל מטרת בואי ,אבל למראית עין
ישאל שאלות המקובלות לגבי דורשי העבודה .בגמר השיחה כיוון אותי
הפקיד לרופא החברה בקופת חולים לשם בדיקה רפואית .הרופא שלא ידע
דבר עלי שאל אותי בסקרנות היודע אני מה העבודה שיהיה עלי לעסוק בה
בדרום ,ועניתי בחיוב .אז בדק אותי ואישר את כושרי .כשהתעודה
הרפואית בידי חזרתי לאותו פקיד במשרדי חברת האשלג אשר הסדיר
בו־במקום את כל האישורים על מנת להגיע לסדום :אישור נסיעה ברכב
החברה מירושלים למפעל בצפון ים המלח ,אישור כניסה למפעל החברה
בצפון ,ואישור לשוט דרומה בספינת החברה.
בהתחשב בכך שלפעמים נמשך השיט הזה על פני הים בשעת סערה יותר
מ־ 12שעות (גם זה קרה לי) קיבלתי גם תלושים לסעודה בספינה .יכולתי
ודאי לקבל את כל האישורים הנ״ל מסניף ה״הגנה" בירושלים ,בלי להופיע
אישית בפני הנוגעים בדבר בחברה ,אך כל ההליך הזה בא כדי לטוח
עיניהם של גורמים לא רצויים אשר היו בולשים אחרי כל אדם הנוסע
למפעלי ים המלח שלא בתפקיד מוגדר.
מצויד בכל האישורים ירדתי למחרת בבוקר מירושלים לצפון ים המלח
במשאית גדולה וריקה מסוג "קרומוול" ,מאלו המובילות את האשלג מצפון
ים המלח לתחנת הרכבת בירושלים .בירידה מירושלים לצפון ים המלח
הצטרף אלי ידידי נחמן בורשטיין ,שעבד במפעל האשלג כנהג
רכבת־קרוניות להעברת האשלג הגלמי מהשטח למפעל ,ובו־בזמן שימש
כאלחוטאי שלנו בצפון ים המלח.
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העמסת האשלג לקרוניות.
כשהגענו לצפון ים המלח הופגשתי מיד עם מפקד ה״הגנה" במקום,
איסר בירנצוייג* .הכרתיו לפני כן והוא הרשים אותי עמוקות ,ושמחתי
איפוא לפגישתנו ,כי אהבתי להיות בחברתו .איסר קבע כי שני חברי
שורה ,מעובדי המפעל ,יצטרפו להפלגה דרומה יחד אתי וידאגו לבטחוני
עד שאגיע למחנה בסדום.

•

הוא איסר ״הגדול״  -לימים ראש הש״י ,איטר בארי.
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נחמן בורשטיין דאג לכל הסידורים בהיותי בצפון ים המלח והציג בפני
את שושנה מרשוב ,האחות במקום ,שהיתה גם אלחוטאית ומחליפה את
נחמן בהעדרו מהמפעל.

למחרת בשעות הבוקר המוקדמות כבר היינו נחמן ואני ליד המזח .היו
עמי שני משדרים  -זה המיועד לסדום (שלפני צאתי מתל־אביב פירקתי
ממנו ,לשם זהירות ,כמה רכיבים ,כך שאם ייבדק על ידי שוטרים בדרך לא
תהיה להם אפשרות להוכיח כי בידם משדר אלא מכשיר מדידה) ומשדר שני
קטן מימדים ונייד ,בנוי בתוך תיק של מצלמה .משדר קטן זה נשאתי אתי
כמעט תמיד בצאתי לדרך ,לקיום קשר אלחוטי בהתאם לצרכים ,בהיותי
בדרכים .נחמן עזר לי להעלות לספינה את חפצי וראיתיו ממתין עד אשר
הפליגה.

שטנו על פני ים המלח כ־ 11שעות ,במזג אוויר משתנה .יתר הנוסעים
היו עובדי החברה שחזרו לעבודתם בסדום אחרי חופשה מקובלת .יחסם
אלי היה אדיש למדי ,כאל עובד חדש .השניים שהיו צריכים לתת לבם עלי
גם הם היו מן החוזרים לסדום לאחר חופשה .בבואי לסדום חיכה לי כבר על
החוף איש שלנו ,יונה רבניצקי־״ירחי" ,וליווני מן הספינה לסוכתו של
ישרוליק אבן־נור במחנה המגורים של עובדי המפעל ,שהיה קרוב מאוד
לחוף הים.
הסוכה ,הניצבת על עמודי עץ ומדרגות מובילות אליה ,הועמדה
לרשותי .ודאי היתה מוגנת מפני רוחות וגשם ,אבל לא מפני אבק .בסוכה זו
פגשתי את האלחוטאים ,דוד קורונל־קורן וחנה פנט  -לימים אשתו של
קורן ,מנחם קלר ,שושנה וקס־שפירא ,אליהו קוברסקי ועוד .שמחנו
לפגישה ,שתינו קפה וצ׳זבטנו .עייף מהנסיעה ומההפלגה לא יכולתי
להחזיק מעמד זמן רב.
אחרי מנוחת לילה התחלתי להתקין בסוכה זו את תחנת השידור .החזרתי
למשדר את הרכיבים שפירקתי ממנו לפני צאתי לדרכי לסדום ,וקבעתי את
האנטנה .כיוונתי את המשדר לגל המתאים ,השמעתי כמה קריאות כיוון
והקשר האלחוטי עם המרכזת הוקם .כרגיל בשעות התקשרות ראשונה
ציפה שם משה ירושלמי "זיק" ,שכבר קיבל מידע על היותי בסדום לשם
הפעלתו של האלחוט במקום .בשידור ראשון אחרי התקנת תחנת שידור
חדשה בישוב הייתי משתמש בקריאות הכיוון הראשונות למרכזת
בתל־אביב בכינוי הסתר שלי "מון" ,ושם זה בישר לכל הקולטים אותי כי
אני מפעיל תחנת שידור חדשה ,והאלחוטאים שהיו באותה שעה בהאזנה
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וקלטו את אותותי ,היו פונים אלי אינסטינקטיבית ,מברכים אותי ב־״"88
ו־״ ,"73ומודיעים לי מהו אורך הגל בו הם קולטים אותי ,מהי עוצמת
השידור וכד׳ .עלי להעיד כי תמיד היתה זו חוויה מרגשת ומיוחדת במינה.

שמה של תחנת סדום נקבע ל״שוב" ,וזכורני אפיזודה שנכרכה בשם זה:
לימים נתקלקל המשדר ,והם העבירו הודעה לצפון ים המלח בלשון זו:
"השובב חולה ,ומבקש להזמין את ד״ר מוניה".
לסוכת האלחוט הגיע לוי שפיגלמן ,מפקד ה״הגנה" בסדום ,ואני
הסברתי לו את נהלי התקשורת האלחוטית וזמניה.

יונה רבניצקי־״ירחי" שידר את המברקים הראשונים של המפקד
לנוגעים בדבר בתל־אביב ובירושלים.

לוי שפיגלמן סיפר לי תוך כדי כך על שני סטודנטים חברי ה״שורה",
יקותיאל פקטה וישראל דוסטרובסקי ,שבנו והפעילו בירושלים משדר
אלחוטי והם משדרים חד־צדדית מברקים לסדום ולצפון ים־המלח .את
האישורים לקבלת מברקיהם היו מוסרים לירושלים ברדיו־הטלפון הרשמי
של חברת האשלג ,אשר גם שם הועסקו אלחוטאים שלנו .אולם היה חשש
שהסדר כזה עלול לגלות את זהותם של קשרי ה״הגנה" שעסקו בה ,על כן
התנגד לה אבן־זהר ותבע שגם הקשר האלחוטי מירושלים עם סדום ועם
צפון ים־המלח יתנהל רק ברשת הקשר האלחוטית של הארגון.
יונה רבניצקי ,איש בית השיטה ,קיים בסדום קורם מזורז לאלחוט במשך
שבוע ימים .מנחם קלר מכפר־גלעדי ,שעבד אותה עת עבודות־חוץ בסדום,
ודוד קורונל־קורן עזרו לידו ".בתום הקורס קיבל מנחם קלר את הפיקוד על
תחנת האלחוט ,ואחריו מילאו תפקיד זה דוד קורונל־קורן ושושנה וקם.
המפקד האחרון של תחנת האלחוט בסדום שהכרתי היה יעקב שפירא,
שהתנדב לעבוד בסדום והיה לנו לעזר רב ,כי בהיותו אחראי לתחנת־הכוח
שיצרה חשמל למחנה־המגורים היה מפעיל את הגנרטור גם בשעות לא
רגילות ,על מנת לקיים קשר אלחוטי בהתאם לצרכי השידור ,בלי שעורר
את חשדותיהם של דיירי המחנה .כשלא היתה לי אפשרות להגיע למקום
היו לעתים ישראל דוסטרובסקי וינקי רבינוביץ מירושלים מגישים שירות
טכני לתחנת השידור בסדום.

•

השתתפו בקורם שושנה וקם ויעקב שפירא ממעוז־חיים ,בטי מכפו״סאלד,
ישראל קרסניאנסקי מגינוסר ,סיגטי מירושלים ,אליהו קוברסקי ותנה
פנט־קורן.
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מסע לחולדה
קבוצת חולדה הוותיקה היתה מוקפת ישובים ערביים עויינים כמעט מכל
עבר .מראשית ימיה עמדה בגבורה במבחנים בטחוניים ובימי מאורעות
היתה יעד להתנכלויות של כנופיות ערביות .הנקודה היתה משולבת
במפת־הקשר הארצית של הקשר הקונבנציונלי (איתות־ראייה) של
ה״הגנה" .אולם כיוון שהתקשורת אליה וממנה עברה דרך כמה תחנות
ביניים (חולדה -גבעת־ברנר  -רחובות  -ראשון־לציון ,ומכאן לתל־אביב,
עד שהגיעה למרכז ה״הגנה") הכביד הדבר לא במעט בעת מתיחות
בטחונית.

בשנת  1938הגיע זמנה של חולדה שתותקן בה תחנת אלחוט שתאפשר
לה לעמוד במשך כל שעות היממה בקשר ישיר עם מפקדת ה״הגנה" וכן עם
הישובים השכנים בדרום הארץ ,בהם היו כבר תחנות אלחוט.
ב־ 20באפריל  1939הגיע לוועד הפועל של ההסתדרות מברק באיתות
ראייה מחולדה ובו הודעה בשביל אבן־זהר כי המשדר האלחוטי שלהם
משותק ,והמצב מחייב לתקנו מיד ,בו־ביום .אחרי התייעצות דחופה עם
מישה ועמי החליט אבן־זהר ,כי אצא מיד לחולדה .כבמקרים דחופים אחרים
אותר דוד ,הנהג האמיץ והנאמן מ״טקסי־מוגרבי" ,ובידיו הופקדתי
להסיעני בדחיפות לחולדה כדי לתקן את המשדר ולהחזירני מיד לתל־אביב,
כי בו־בערב עלי להיות בחוף הרצליה־שפיים להקים משם קשר־אלחוטי
עם אוניית מעפילים "אטרטו" ה׳ שקרבה לבוא ,ולכוון אותה לחוף שבו
הוכנה הורדת מעפיליה.
כשהגענו לחולדה ראיתי מיד ,כי התיקון יימשך זמן רב והצעתי לדוד
הנהג לשכב לנוח .תוך כדי התיקון הוברר לי כי כשנתקל איש־האלחוט
בתקלה במכשיר קרא לעזרה את החשמלאי של הקבוצה .בטיפולו ,גרם זה
לקצר ושרף כמה רכיבים במשדר .ביצעתי את התיקונים הדרושים,
התקשרתי עם התחנה המרכזת בתל־אביב ודיווחתי שהמשדר תוקן ,ועתה
אמהר לשוב לתל־אביב.

את דוד הנהג מצאתי ישן שנת ישרים ,ובצער צריך הייתי לעוררו על
מנת לחזור לתל־אביב .אולם בהתעוררו סירב לצאת לדרך .הוא טען
בעקשנות ,כי בשנתו ראה בחלום שבדרך חזרה אנו ניפגע ,והיות שהוטל
עליו לשמור על בטחוני  -הרי הוא נאלץ לסרב לצאת לדרך .לא עזרו שום
בקשות ,דרישות ותחנונים .דוד סירב לנסוע.
לאחר התערבות תקיפה של מפקד המקום ניאות דוד לצאת לדרך ,אבל
רק בתנאי שמשוריין יילווה אלינו ויסע לפנינו עד שנגיע לכפר־בילו .בלית
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ברירה ,הוזמן משוריין מגבעת־ברנר ,שיצא לפנינו להבטחת הדרך.
בהיותנו בסביבת עקרון ,והמשוריין כמה מאות מטרים לפנינו ,נשמעה
לפתע התפוצצות עזה .דוד פנה מיד לדרך עקיפה שעברה במרכז הכפר
הערבי עקיר ומשם הוליכה לבילו ורחובות ,וכך הגענו לתל־אביב.
בבואנו לתחנה המרכזית מצאנו שם מברק מחולדה ,שבו הודיעו כי
המשוריין שליווה אותנו עלה על מוקש ,ומעוצמת הפיצוץ הועף לשולי
הדרך ,ושניים מהנוטרים שהיו בו נפצעו פצעי־מוות .היו אלה :יהודה
גוטשטיין וצבי ביהם ,שניהם חברי קיבוץ גבעת־ברנר.
יהיה זכרם ברוך.

תיקון התחנה בחירבת צמח
ב־ 2בדצמבר  1940הגיע מברק מחניתה בזו הלשון בערך" :אילון מותקפת
זה היום השלישי ביריות מרובים ונשק אוטומטי .הערבים משתקים את
דרכי הגישה ואת החיים התקינים במשק".
היריות על חירבת צמח  -היא אילון  -נשמעות למרחקים ,אך למרבה
הפלא לא הגיעה שום הודעה מן הקיבוץ עצמו .מחניתה נשלח משוריין
לברר את המצב ,ואז נודע כי זמן קצר לפני ההתקפה ,שהיתה צפויה,
העבירו את מכשיר האלחוט למבנה מוגן ,ובעת שהחלה ההתקפה עדיין לא
היה המכשיר מותקן במקומו החדש ,והם לא ידעו כיצד לעשות זאת.
נקראתי אל אבן־זהר שהורה לי לצאת מיד לחירבת צמח ולחדש את
הקשר האלחוטי .הדרך היחידה לשם הוליכה בכביש הצבאי של גבול
הצפון ,כביש שהנוסעים בו היו נתונים לעתים קרובות להתקפות מצד
כנופיות ערביות .כדי להבטיח את נסיעתי למקום ,פנה אבן־זהר לעזרת דוד
הכהן .ידענו כי בקשריו המצויינים עם הגורמים הצבאיים הבריטיים יצליח
להביא אותי בבטחה למקום.
דוד הכהן אכן הפעיל את קשריו הטובים ,וסיומה נהגו יצא ליחידה
צבאית במפרץ חיפה וקיבל שם תעודה צבאית מיוחדת על שמי ,המתירה לי
להיכנס לשטח צבאי מוגן .כן סיכם דוד הכהן שלמחרת יסיעני סיומה
לבסיס הצבאי הזה ,ומשם יעבירני ב״קונבוי" (שיירה) לאילון ,ימתינו עד
שאסיים את עבודתי ויחזירוני לבסיס היציאה.
בו־בערב הגעתי לחיפה .סיומה מסר לידי את התעודה הצבאית וקבענו
שלמחרת ניסע לבסיס הצבאי הבריטי ,וממנו אקבל ליווי צבאי ואמשיך
לאילון .לא העליתי בדעתי שחמישה משוריינים בריטיים יאבטחו את
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נסיעתי הלוך ושוב .האם עלי לספר כי עמדתי נדהם מול השיירה הצבאית
הארוכה שהיתה מוכנה לתזוזה בשעה שהגעתי בבוקר לבסיס?
ריבונו של עולם ,אני ,טכנאי בארגון מחתרתי יהודי ,זוכה לליווי
מלכותי מרשים שכזה מטעם השלטון! הבריטים לא הניחוני להתפלא הרבה,
הכניסוני למשוריין האמצעי שבשיירה ,ומיד יצאנו לדרך.
כאשר הגענו לאילון הוזמנו החיילים מיד לחדר האוכל ,ואני יכולתי
לגשת לעבודה .ראשית כל היה עלי להתקין את האנטנה על גג מבנה חדש,
ולאחר מכן לכוון ולהפעיל את תחנת האלחוט .לעולם לא אשכח את הרגע
כשעליתי על הגג והייתי מטרה חיה לקלעי הכנופיות; רק ראוני על הגג -
ומיד פתחו עלי באש מסוגי נשק שונים .ברגע הראשון לא הבינותי את
חומרת המצב ולא תפסתי שכולם יורים עלי ,אבל כאשר הכדורים החלו
לפגוע בסמוך אלי הבנתי כי מתכוננים לחסלני ,ומיד השתטחתי על הגג.
הערבים חשבו כנראה שנפגעתי ,והפסיקו את האש .אולם כשקמתי כעבור
כמה דקות של שקט והתחלתי לטפל שוב בהתקנת האנטנה ,מיד ניתכה שוב
מכת אש מכל העברים ,ונאלצתי לבצע את כל העבודה כשאני שוכב ,צמוד
ממש לגג.
★

★

★

כאשר שכבתי כאן על הגג ויריות סביבי עלה משום־מה בזכרוני מקרה
מימי מאורעות  ,1936בהיותי עדיין בבחינת עולה חדש ברחובות .נשלחתי
פעם לשמור על אחד הפרדסים שגבל עם פרדסי הערבים ברמלה .מקום זה
נחשב מסוכן מאוד ,והיו יוצאים אליו רק בזוגות .כשהגעתי אותו יום לביתו
של אחד מבני המושבה ,שנועד להיות "בן הזוג" שלי בשמירה זו ,שמעתי
את אמו שואלת אותו היכן הוא שומר הלילה והוא ענה לה כי הוא יוצא אתי
לשמירה ב״גומז" .אמו של הבחור נחרדה כנראה ושמעתיה אומרת לבנה:
"שילך מוניה לבד ,לו אין אמא"...
היא לא ידעה שאני ממתין לבנה בחדר-הסמוך ושומע את דבריה...
★ ★ ★

כשנאלצתי בכל זאת להתרומם על מנת להצמיד את האנטנה ,פתחו
הערבים במטח יריות כה חזק ,שלשמעו יצאו אף החיילים האנגלים לראות
את המתרחש .הם התבוננו בי יורד מהגג תחת מטר היריות ואמרו" :וואט
אי לייף" (איזה חיים!).
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המלאכה נסתיימה ,התקשרתי למרכזת תל־אביב ווידאתי כי הקשר
חודש והודעתי שאני חוזר .תוך כדי נסיעה חזרה עיינתי מתוך שיעמום
בתעודה שניתנה לי מטעם הצבא על ידי דוד הכהן .להפתעתי ,וגם לבהלתי,
גיליתי שנכתב בה ,בכתב יד ,שהמטרה שלשמה ניתנה תעודה זו היא לא
פחות ולא יותר" :לתקן אלחוט (ויירלס) באילון" תמהתי ,הכיצד מסר דוד
הכהן לאנגלים עניין כה סודי? לא היה צל של ספק שאילו נודע למשטרה על
קיומו של המשדר באילון ,היתה מיד מחרימה אותו .ואילו כאן ,נותן הצבא
הבריטי ליווי של חמישה משוריינים כדי לנסוע לתקן אלחוט בלתי חוקי של
ה״הגנה" היהודית הבלתי־ליגלית בארץ־ישראל.
לולא הייתי במחיצת החיילים האנגלים הייתי בוודאי פורץ בצחוק רם.
עד עצם היום הזה לא נודע לי כיצד השכיל דוד הכהן לגייס יחידה צבאית
שלמה ללוות איש "הגנה" אחד בדרכו למשימה בלתי־חוקית זאת .גם כיום,
כשהנני נזכר במיבצע זה שלו ,ומיבצעים אחרים שבהם נדרשו תושיה ועוז
רוח ,כולי הערצה והתפעלות לאדם נפלא זה.
לימים שאלתיו להתערבותו אצל שלטונות הצבא על מנת לאפשר לי
להגיע לאילון בשעת ההתקפה הערבית עליה .דוד הכהן ענה לי שפניותיו
לצבא היו כה רבות ,שאינו זוכר מקרה זה או אחר במיוחד; אבל מדבריו,
אשר נרשמו על ידי ברשמקול ,נתברר לי כי הוא היה מיוזמי ההתיישבות
בנקודה זו ,שהיתה בשעתו שטח אסור להתיישבות יהודית .הוא ניצל את
בניית "גדר־טיגרט" (גדר הצפון) על ידי "סולל בונה" ,ובתואנה כי
לעבודה זו דרושים מחצבים הנמצאים דווקא שם ,במקום האסור
להתיישבות ,העלה קבוצה של מתיישבים במסווה של פועלים יהודים,
שהפעילו ,כביכול ,את המחצבות וסיפקו ל״סולל בונה" חומר להקמת
הגדר ובניית המשטרות ברחבי הארץ.
העלייה לחירבת צמח (אילון) היתה ב־ 24בנובמבר  .1938בטרם התקנו
את אמצעי הקשר האלחוטי בישוב ,הקשר עם המקום היה באמצעות איתות
ראייה ,ועל ידו היתה האתתית שולמית לסקוב (ליין) מזמינה פרודוקטים
וציוד משקי מספקים בנהריה וחיפה.
בשלהי  1939התקנתי בחירבת צמח משדר אלחוטי בחדרה של דבורה
גלזר ,שהיתה אלחוטאית ואיתה עבדו מרים רוס־לבנה ,אסתר זהרית ועוד.

"אפריקן סטאר" (אשדות־יעקב)
בעיות התנועה בדרך העיקו עלינו הן בימים המתוחים של מאורעות
39־ ,1936בשלוט הכנופיות הערביות על רבות מדרכי הארץ ,בפרט
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בדרכים שעברו בשטחים הערביים ,והן כאשר נהפכו היוצרות ואנו הפכנו
ל״פרסונות נון גראטה" בעיני השלטון .מן הענין לספר כמה אירועים
הזכורים לי על איך וכיצד מגיעים היינו למקום כלשהו בארץ־ישראל וכיצד
חוזרים ממנו .בנסיבות אלה התבלט במיוחד ערכו של הקשר האלחוטי ,כי
רק הוא איפשר לדעת את הנעשה בפינות הארץ השונות ,וצריכים היינו
לשקוד על פעולתם התקינה והתמידית של מכשירי הקשר .העוצר שהיה
מוכרז בדרכים לפתע מנע לא אחת הגשת שירות טכני מהיר לתחנות
האלחוט שהיו כבר פזורות בכל פינות הארץ ומהן נזקקו לעזרתי ,או
לביצוע תפקידים אחרים אשר דווקא אז נזקקו להם .הפרעה רבה במיוחד
גרם העוצר לנסיעותי להשתתף בהכנותיו של דוידקה נמרי לקראת הורדת
עולים בחוף.
כאיש מעשה ,קבע דוידקה כי יבוא אלי בשבת מסוימת בבוקר השכם,
ואנו ניסע לקיבוצו אשדות־יעקב ושם יסדיר בעבורי תעודה מיוחדת
שתזכה אותי ברשות לנוע בדרכים גם בשעות עוצר חמור ביותר .לאחר
שעשיתי זמן־מה בתחנת האלחוט של אשדות־יעקב ,ונפגשתי עם האחראית
לתחנתה ,דבורה אישתו של דוידקה ועם יצחק דימנט אלחוטאי ,לאחר
הביקור בתחנת האלחוט נכנסנו למחסן הבגדים של הקיבוץ ,שם הלבישני
דוידקה מכף רגל ועד ראש בבגדי עבודה של קיבוצניק .בגדים אלה אמנם
לא הלמו את מידותי  -המכנסיים היו ארוכים מדי ,החולצה רחבה ועל ראשי
חבשתי כובע טמבל רחב־שוליים  -נקי ,אבל בלוי מאוד .לבוש כך יצאנו
במכוניתו של דוידקה לג׳יסר אל־מג׳אמי (ליד קיבוץ גשר) ובדרך הסביר
לי דוידקה את תכניתו ואיך עלי להתנהג מעתה.
הגענו למחנה צבאי .דוידקה נכנס אל המפקד ואני נשארתי ממתין בחוץ.
אחר שהשניים שוחחו זמן־מה ,יצא אלי חייל אנגלי וסימן לי להיכנס.
הקצין הבריטי בדק אותי במבטו ,חייך ושאל את דוידקה באנגלית" :הו איז
תהט אפריקן סטאר?" (מיהו הכוכב האפריקאי הזה?) .שתקתי .דוידקה
תרגם ושאל לשמי .עניתי" .במה אתה עובדי" עניתי" :אני נהג"; ודוידקה
הוסיף בתרגמו :נהג־משנה .השאלה הבאה היתה" :לאן אתה נוסע?"
עניתי" :אני מוביל חלב לכל חלקי הארץ" .הקצין הסתכל בי ובדוידקה
וראיתיו מחייך לעצמו .אחר אמר לי" :או־קיי ,תקבל את הקרפיו־פאס"
(רשיון העוצר) .ולדוידקה אמר" :עכשיו תוכלו להוביל הרבה חלב לכל
חלקי הארץ ,גם בזמן של עוצר מוחלט" .הוא חתם על הרשיון ומסר אותו
לידי .בדרך חזרה אמר לי דוידקה" :קצין זה אינו טיפש כלל ,כפי שיכולת
לחשוב .הוא פשוט עשה לי טובה".

האלחוט ביישובים

129

האיתות והאלחוט ביבנאל
כמו בכל הישובים סביבתה השתלם גם ״הנוער המאורגן״  -כפי שכונו
בעתונות ובכרוזים אנשי ה״הגנה״  -ביבנאל בתקשורת־ראייה עוד
מתחילת שנת  ,1934בפיקודו של מתתיהו קוסטיצקי ואיש הקשר משה
גרינברג־גורן .כבשאר ישובים תודרכו ותורגלו האתתים באיתות־ראייה
בפנסים מסוג "לוקאס" ,בהליוגרפים ובדגלים ,והקשר עם ישובי הסביבה
קוים בכל התנאים .במאורעות  1936השתלבה גם יבנאל במפת הקשר
הארצית ,אך בהיותה יושבת בבקעה יכלה להתקשר רק עם ישוב הנמצא
בגובה רב מעל פני הים ,וזו היתה צפת ,ששימשה לה כתחנת מעבר,
שבעזרתה יכלה להשתלב באפיקי האיתות הארציים.
כאשר החלו לקבוע מכשירי קשר אלחוטי בישובים ,עמדה גם יבנאל
לקבל משדר אלחוטי על־פי העדיפות שנקבעה על־ידי המפקדה הארצית.
לקראת הרחבתה של מסגרת קשר־האלחוט בצפון הארץ התקיים באביב
 1938בקיבוץ איילת־השחר קורם לתקשורת אלחוטית בפיקודו של חיים
פרידלנדר למיועדים לאלחוטנות בישובי הצפון .בשלהי  1938קיבלתי
הוראה מאבן־זהר להיכון להתקין בהקדם משדר אלחוטי ביבנאל .כאשר
הודעתי שאני מוכן ,נקבעה לי פגישה עם אלחנן לבקוב "הזקן" (אביו של
חיימקה) "במפגש"" בחיפה ,על מנת לתאם איתו את הסידורים לביקורי
ביבנאל.

כמתוכנן עמו ,הגעתי ביום המיועד לבית סוניה ואלחנן לבקוב ביבנאל
ואתי כל הציוד להתקנת תחנת האלחוט .בסיכום עם מתתיהו קוסטיצקי,
מפקד הקשר במקום ,התקנתי את התחנה בביתה של רחל שיינהולץ,
והתחנה נקראה בשם "ינל".

רחבעם זבלודובסקי־עמיר ,מורה מצליח בבית־הספר ביבנאל ובוגר
קורם איילת־השחר ,מונה כמפקדה הראשון של תחנת האלחוט ,וכשעבר
לשמש מורה בחיפה ,נשלח יפרח ישראלי במקומו .לימים התמקמה התחנה
בביתם של לביאה ושמואל דוחובני ואחר אצל שושנה בן־צור ,אשר קיבלה
את הפיקוד על תחנת האלחוט .בין האלחוטאים הראשונים ביבנאל זוכר אני
עוד את משה גרינברג־גורן ,דוד מוצניק ויעל הרשקוביץ.
•

״מפגש״  -מקום מוסווה ,אליו זומנו אנשים שעמדו להיפגש עם פעילי
ה״שורה" ,ונועד לוויעוד בלבד.
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אפיזודה
לפני הצהריים ב־ 6באוקטובר  1939הייתי בדרכי ליבנאל ,לבדיקה
שיגרתית של תחנת האלחוט .רכבתי על האופנוע שלי והייתי כבר לא רחוק
מהפנייה ליבנאל כשעקפה אותי משאית .נהגה הערבי הבחין כי אין רכב
נוסף בדרך ואין רואה  -והוריד אותי בזדון מהכביש לתעלה והסתלק.
נפלתי עם האופנוע לתעלה ,נגררתי מתוך תאוצה מרחק־מה ,ונפצעתי בידי
ורגלי ,אך לא איבדתי את הכרתי ,בדקתי את האופנוע וראיתי כי אוכל
להפעילו .עליתי איפוא מהתעלה והמשכתי ליבנאל ,ואני פצוע ודם נוטף
מידי ורגלי .כשנכנסתי ליבנאל צעקו לקראתי אחדים מהתושבים שלא
הכירוני" :הסתלק מיד ,יעצרו אותך!" .לא הבנתי במה המדובר ,שהרי לא
ידעתי דבר על מאסרם באותו בוקר של  43חניכי הקורס למפקדים שבסיסו
היה ביבנאל (קורם המ״ג).
רכבתי לקופת־חולים וביקשתי עזרה־ראשונה ,אך הפקיד שישב שם
נבהל וטען כי באין עמי פנקס ההסתדרות ,לא יוכל לתת לי סיוע רפואי.
כואב ונפגע עזבתי את יבנאל ונסעתי לטבריה .כאשר ראה אותי נחום
קרמר־שדמי ,מפקד ה״הגנה" בגליל התחתון ,לקחני מיד לקופת־חולים
בעיר ומיד הוגשה לי עזרה־ראשונה .הם טיפלו בי במשך שבוע ימים עד
אשר הייתי מסוגל לשוב לעיסוקי בתל־אביב.

אלחוטאים יהודים במשטרת המנדט -
"יחידת האזנה" בש״י
בגבור המרד הערבי באביב  1938פנו קצינים של משטרת המנדט
ל״ג׳ושוע״ גורדון  -נציג הסוכנות היהודית בוועדת הבטחון הממשלתית -
וגיששו אם יש סיכוי שהסוכנות היהודית תספק למשטרה בחורים יהודים
שיאומנו לשרת כאלחוטאים בשורותיה .עד אז הועסקו בתחנות המשטרה
הפזורות ברחבי הארץ אלחוטאים ערבים .אמנם שירתו במשטרה גם כמה
אלחוטאים יהודים ,אבל הם היו מעטים ולרוב הועסקו כטכנאי־רדיו ואנשי
הדרכה ,במרכז משטרת המנדט ,במגרש הרוסים בירושלים.

במהלך מאורעות תרצ״ו־תרצ״ט נתברר כי האלחוטאים הערבים
מעבירים את תוכן המברקים שהם משדרים ,וביניהם סודיים ביותר ,לידי
ראשי הכנופיות הערביות .עובדה זו הדליקה אור אדום בפיקוד הקשר
במשטרה ,והניעה אותם להחליפם באלחוטאים יהודים .הסוכנות לא יכלה,
כמובן ,לגלות למשטרה כי יש ל״הגנה" אלחוטאים מן המוכן ,ולכן השיב
גורדון לקציני המשטרה כי הסוכנות מוכנה לקיים קורס לאלחוטאים,
שבוגריו יכוונו למשטרה .ב״הגנה" קיבלו בברכה את פנייתה זו של
המשטרה ,כי ניתנה לה הזדמנות פז להחדיר סוף־סוף אלחוטאים יהודים
לשורות משטרת המנדט .מיד אורגן קורס מיוחד לאלחוט שהתנהל
בבית־העולים של הסוכנות ברחוב העלייה בתל־אביב .הקורס התנהל
בהדרכתו של חיים פרידלנדר ,אחד משני המדריכים הראשיים שלנו.
באולם הגדול באחד מצריפי בית־העולים ערכתי את כל הסידורים הטכניים
שנדרשו לניהולו של הקורם .התקנתי תחנת אלחוט "דמה" כדי להקנות
לחניכים תחושה תוך כדי הקורס כאילו כל אחד מהם מפעיל תחנת אלחוט
באופן עצמאי.
אבן־זהר ויהושע גורדון תיאמו ביניהם כי כל האתתים־האלחוטאים
שיישלחו מטעם מחלקת הקשר כ״הגנה" לגיוס למשטרה אכן יכוונו
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במשטרה להפעלת האלחוט ,ולא יוצבו לתפקידים משטרתיים אחרים.
מיכאל פלוצקר־פורת ,מקבוצת האלחוטאים הראשונה בארגון ,נזכר כי
בתחילת יוני  1938נשלחו על־ידי גורדון למשטרה כ־ 15אלחוטאים ,והוא
היה אחד מהם .לאחר בחינות הקבלה נשארו כ־ 12איש ,ואלה התקבלו
לשרת כאלחוטאים במשטרת המנדט בסטטוס של נוטרים  -שוטרים־זמניים
 כפי שהיה מקובל אז .מפקדת הקשר במטה המשטרה במגרש הרוסיםבירושלים ערכה לאלחוטאים אלה קורס משלים בקליטה ושידור במורם
אנגלי ,וכן ללימוד נהלי הקשר המקובלים במשטרה .המדריך הראשי
בקורס המשטרתי הזה היה סרג׳נט אדלמן ,ובמקצועות הטכניים של
האלחוט הדריך קורפורל יהודה קפלן ,טכנאי־אלחוט.
למשטרת נצרת ,עיר־המחוז הערבית ,נשלחו שלושה אלחוטאים :חיים
זבוסקי־שריד ,דוד דודין ומיכאל פלוצקר־פורת .כאשר נכנסו העירה
במשאית ,לבושים במדי נוטרים וחבושים "קולפקים" על ראשיהם ,הבחינו
בהם מיד תושבי העיר והתחילו לצרוח" :יהודים הגיעו! יהודים הגיעו•".
במגורי המשטרה פשטו השלושה את המדים ,לבשו אזרחית והתכוננו
לצאת העירה לסעוד את לבם ,כי השעה כבר היתה שעת אחר־הצהריים
מאוחרת והם טרם אכלו .כשהבחין בכך הקצין הערבי־נוצרי הממונה על

משתתפי הקורס לאלחוטאים במשטרת המנדט ,שנערך במגרש הרוסים
בירושלים בשנת  .1938עומד משמאל :סדנ׳נט אדלמן ,מדדיה יושבים
משמאל לימין :מרדכי ודצמךאלמוג ,אברהם רייס ,משה קם ,מיכאל
פוצקו־פורח ,שמחה גינובודג ,מנחם צוקרמן (עומד) ,דויד דודין ,חיים
זבוסקי־שדיר ,זכריה גדינצויינ-גדדון ,אברהם ריטוב ,קורפורל יהודה קפלן
(יהודה קפלן נהרג בדצמבר  1980בפיגוע חבלני בירושלים).

אלחוטאים יהודים במשטרת המנדט " -יחידת האזנה" בש״י
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הבחורים פקד עליהם שלא לצאת מהקסרקטין והבטיח שיביאו להם אוכל
למקום .קצין זה הכיר היטב את הלך־הרוחות של תושבי נצרת כלפי
היהודים ,ולא רצה שהאלחוטאים היהודים שבפיקודו ייפגעו .חמומי מוח
ערבים אף איימו על בעל־המסעדה שסיפק להם אוכל כי יהרגו אותו ואת
בני ביתו .הקצין הורה לשלושה שלא לצאת מן המקום ולא להלך בעיר
והבטיח כי ידאג להעבירם במכונית לעבודה וממנה.
שוטרים נוצרים דאגו לכך שנער יביא את האוכל בסל עטוף היטב
בסמרטוטים ,שלא לעורר חשדם של המתחקים אחרי הנוטרים היהודים.
אגב ,האוכל היה מזרחי טיפוסי .דודין ופורת ,הארצישראלים ,היו רגילים
לו .ואילו חיים שריד ,שהיה עדיין "ירוק" בארץ ,לא יכול לעכלו ונפגע
בקיבתו .אם כי סבל מכך במשך כל שלושת החודשים בהם שירת כאלחוטאי
בנצרת ,לא עזב את המקום ועשה מלאכתו עד תום.
★

★

★

סיפר לי מיכאל פלוצקר־פורת כי בתחילת אוקטובר  ,1938אחר שהותו
כחודשיים בנצרת ,בא אליו הסרג׳נט האנגלי האחראי על האלחוטאים
בחברתו של טדי קולק (אז מוכתר קיבוץ עין־גב) ושאל אותו אם הוא מוכן
לעבור כשוטר אלחוטאי לעין־גב .מיכאל לא ידע במה מדובר והיכן היא
עין־גב .לאחר שטדי קולק הסביר לו שזהו הישוב היהודי היחידי בעברה
המזרחי של הכנרת ,שמח להצעה והצטרף לטדי .מיכאל לקח עמו תחנת
אלחוט רזרבית ממחסן המשטרה בנצרת ויצא לעין־גב ,בידעו כי הוא יוצר
בכך את הקשר היחיד של עין־גב עם הארץ ,שעד אז היתה מנותקת לגמרי
מן הישוב.
★

★

★

למשטרת צפת נשלחו האלחוטאים אברהם רייס ומרדכי ורצמן־אלמוג.
תחנת האלחוט המשטרתית בצפת היתה ב״סראיה" (חצר הממשל ,ובה גם
בית־המשפט ותחנת־המשטרה) ברובע הערבי ’של העיר .מקום מגוריהם

של האלחוטאים היהודים היה ברובע היהודי בצפת .בעיר לא היתה
תחבורה מסודרת.
ביום שישי אחד ,לאחר סיום העבודה במשמרת־לילה ,חזרו אברהם רייס
ומרדכי ורצמן־אלמוג מהרובע הערבי למקום מגוריהם ברובע היהודי
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בצפת .בלכתם לתומם שמעו התפוצצות חזקה (אחר־כך נתברר כי
התפוצצה מכונית ערבית) והבחינו בהמוני ערבים ,מבוגרים וילדים ,רצים
לקראתם בצעקות ובצריחות וגם יידו בהם אבנים .אברהם ומרדכי חשדו כי
הערכים מתכוננים לפגוע בהם ,שלפו אקדחים ונפנפו בהם ,והחלו להסתלק
מהמקום בריצה לכיוון העיר ,לעבר בנין המשטרה המחוזית ,ומרדכי נכנס
בריצה לתוכה והערבים אחריו.
ריים המשיך לרוץ לצפת היהודית ונתקל במשוריין משטרתי מאויש
בשוטרים ערבים .הם הכניסוהו פנימה והכוהו מכות רצח .למרות שהיה
בחור חזק ,נשארו בו סימני חבלה ברורים .אחר אסרו אותו והביאוהו
למשטרה.
מרדכי אלמוג "תפס עמדה" באחת הפינות במשטרה ובידו אקדח שלוף,
ואמר לערבים שניסו לגשת אליו שאם יתקרבו עוד צעד יירה בהם .באותו
רגע נכנסו למשטרה שני שוטרים אנגלים ,וכאשר הבחינו בנעשה נגשו
למרדכי ,הוציאו מידיו את האקדח והובילוהו לקומה השניה .סרג׳נט ערבי
חקר את מרדכי ולקח ממנו את כל מה שהיה בכיסיו ,ולאחר החקירה נלקח
לכלא ,שם פגש את אברהם רייס ,והבחין עד כמה הוא "דפוק בכל חלקי
גופו".
היו אלה ימים קשים בישוב (לאחר תלייתו של שלמה בן־יוסף) .יהודים
שנמצאו במעצר לא איפשרו לבוא איתם בדברים או להביא להם אוכל מן
החוץ ,והשניים נאלצו להסתפק במאכלי בית־הסוהר ולישון על מחצלאות.

כעבור כמה ימים בא אליהם עורך־דין חוטר־ישי מחיפה ,ושמע מפי
מרדכי ואברהם פרטים על מה שאירע .ביום השמיני למעצרם הופיע
בבית־הסוהר הרב מצפת ,שהיה משחרר בערבותו עצירים יהודים,
ושיחרר את אברהם רייס ומרדכי ורצמן־אלמוג עד למשפט.
הסרג׳נט הערבי שלקח מכיסיו של מרדכי ורצמן פנקס וחפצים אחרים
בשעת החקירה ,כתב בדו״ח שלו כי ממצאים אלה נמצאו ליד המכונית
שהתפוצצה .בכך התכוון להאשים את מרדכי בפיצוץ המכונית ובפציעתם
של הערבים שהיו לידה.

בינתיים התברר לגורמי הש״י שלנו כי ערבים העבירו נשק וחומר נפץ
במכונית שהתפוצצה ,וכל הסיפור הוא עלילה מרושעת .באותם הימים
שירת בצפת קצין יהודי בעל שלושה כוכבים והוא הרגיע את הבחורים לבל
ידאגו והכל יבוא על מקומו בשלום .ואכן ,המשפט נגד שני הנוטרים לא
התקיים מעולם.
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מרדכי ורצמן המשיך עוד זמן קצר במשטרת צפת ,אך הגיש מכתב
למפקח הכללי של המשטרה והתלונן כי במשטרה עצמה העלילו עליו
אשמות־שוא מבלי שאיש מהממונים עליו פצה פיו להגנתו .כמחאה על כך,
ביקש לשחררו משירותו במשטרה.

האזנה אלחוטית של הש״י
הרעיון להקים יחידת האזנה לתקשורת האלחוטית של משטרת המנדט
והםי.איי.די( .הבולשת) הועלה עוד בסוף  1938על־ידי אפרים קרסנר־דקל,
מפקד הש״י במחוז תל־אביב והדרום .אפרים הגה זמן רב בהקמת יחידה
כזו ,ומפעם לפעם היה נכנם לחדרי שבדירתו ומתעניין בפרטי הציוד
הבסיסי הדרוש להקמת יחידת האזנה אלחוטית .הוא אף הביע לא אחת
פליאה ש״בעלי המאה והדעה" בארגון אינם מבינים זאת ואינם מתייחסים
לדרישותיו החוזרות ונשנות להקים יחידה כזו .אפרים אהב "להרהר בקול
רם" ,ודיבר עמי על התועלת שתצמח לענייננו אם יחידת האזנה תצליח
לקלוט בעוד מועד מברקים של הםי.איי.די .על מיבצעים עתידים נגד
כוחותינו ,ועל־ידי כך יכשיל הש״י את הבולשת הבריטית ויסכל את
מזימותיה.
התחדשותה של עלייה ב׳ עוררה את השלטון המנדטורי להגביר את
הפיקוח על חופי הארץ ועל גבולותיה ,וזאת תוך שימוש בקשר אלחוטי
הדוק ודו־סיטרי עם משטרות הגבולות והחופים.
ה״הגנה" והש״י לא יכלו להישאר אדישים לכך ,והפעילו מקורות־מידע
שהביאו לידי הש״י העתקי מברקים ממקורות משטרתיים שונים על
פעולות העומדות להתבצע .אבל לא תמיד היו מגיעים העתקי מברקים הללו
בעוד מועד ,והאיחור בקבלת המידע מנע אפשרות למנוע נזקים .עובדה זו
עוררה את הנוגעים בדבר לאשר את הצעתו של אפרים לקלוט את
המברקים ישירות ממקור ראשון ,ולנצל את הידע שיתקבל ללא עיכוב.
אפשרות נאותה להקמת יחידת האזנה הזדמנה כאשר מרדכי
ורצמן־אלמוג (שכינויו היה "סם") התפטר משירותו כאלחוטאי במשטרת
המנדט .מרדכי היה מראשוני האלחוטאים ב״הגנה" ,חבר שורה נאמן,
ובשירותו במשטרה למד להכיר את נהלי הקשר האלחוטי שהיא מקיימת
ואף רכש נסיון בעבודה מעשית הנהוגה ברשתות האלחוט שלהם.
זכור לי איך פנה אלי אפרים דקל יום אחד וביקשני לבוא עמו לביתו של
אבא כהן בתל־אביב ,שבדירתו הועמד לרשות הש״י חדר להאזנה
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האלחוטית ,ולהתקין מיד את שני מקלטי הרדיו שהיו שם למטרה זו .אמרתי
לאפרים כי הוראה כזו חייבת להינתן לי על־ידי אבן־זהר .אבל אפרים
הודיעני ,כי הוא נוטל את האחריות על עצמו ולא הרפה ממני עד אשר
התקנתי והפעלתי את שני המקלטים .אולם שני מקלטים אלה לא פעלו ,כי
נועדו לשמיעה קונבנציונלית ,ולא לקליטת "מורס" .היה עלי לבנות
יחידות מיוחדות לשמיעת אותות הסי־דבל־יו ,שלפיהם פעלו כל רשתות
האלחוט של משטרת המנדט.
אחד הדברים הראשונים שעשה מרדכי אלמוג היה  -העברת שני
המקלטים הללו מביתו של אבא כהן ,שהמה תמיד מבקרים מכל סוג ,למקום
מבטחים .נבחרה לכך דירתם של יצחק וגניה קרוטקוב ,שגרו בבית
השוטרים ברח׳ סוקולוב .בדירה זו החל מרדכי ורצמן־אלמוג ב־ 9בפברואר
 1939בקליטת אינפורמציה משידוריה האלחוטיים של משטרת המנדט.
למקום הובאה רבקה צורף־אברמסון ,אתתית מבן־שמן שהשתלמה
בקליטת אותות "מורם" מתוך האזנה למקלט־רדיו .רבקה היתה בין
הראשונות שעבדה ביחידת האזנה כעובדת הש״י .חברינו האלחוטאים
במשטרת המנדט נהגו לבוא ולעזור בשעות הפנאי שלהם ,ושקדו על
מלאכת האזנה עד שעות הלילה המאוחרות .גורמי עלייה ב׳ ,ובראשם
דויד׳קה נמרי ,האחראי להורדת המעפילים בחופי הארץ ,היו מן הראשונים
שנעזרו ביחידת ההאזנה.
במרוצת הימים גייס אליו מרדכי אלמוג כל אלחוטאי נאמן שעזב את
המשטרה ,וכוח־אדם מאומן היטב הפעיל את היחידה שהתעצמה מאוד,
ושירתה את עם ישראל לא רק בענייני העפלה אלא בתחומים חשובים
ורבים אחרים .עם הקמת המדינה הועברו מרדכי וצוותו לחיל־המודיעין של
צה״ל.
עם קום המדינה סבר יוסף קריב ,ראש הש״י באותם הימים ,כי שוב אין
צורך בפעילותה של יחידת־האזנה .מרדכי ורצמן־אלמוג ,שעמד בראש
היחידה מיום היווסדה ,לא מילא אחר הפקודה והמשיך להפעילה .באחת
מהאזנותיו קלט מברק בעל חשיבות צבאית ממדרגה ראשונה ,שנשלח
מהמפקדה המצרית אל כוחותיה בחזית הנגב ,ומיהר להביאו ל״איסר
הגדול" (איסר בארי) .מיד חלה תפנית חדה כלפי פעילותו של מרדכי ,נקבע
תקציב לראורגניזציה של היחידה וצירופה למודיעין ,ומרדכי נתבקש
להמשיך בתפקידו בה.
ואלה האנשים ששיכנו בדירותיהם את ההאזנה האלחוטית של הש״י מאז
 1939ועד להקמת המדינה:
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אבא כהן ,רח׳ בן־יהודה פינת שד׳ בן־גוריון (לשעבר קרן קיימת
לישראל).
יצחק וגניה קרוטקוב ,בית השוטרים ,רח׳ סוקולוב.
אברהם וטובה איכר ,רח׳ דיזינגוף.
יצחק וליזה צוקרמן ,רח׳ ז׳בוטינסקי.
עמנואל ופנינה שפי לבית אליגון ,רח׳ מוצקין.
אפרים ושושנה קרסנר־דקל ,רח׳ מוצקין.
גרשון ותמי ז׳ק ,מעונות עובדים ח׳.
יוסף ועדינה קרסנר ,רח׳ דיזנגוף.
עמנואל שעבד בש״י עד הסוף.
בחדר המתים של בית־החולים ״הדסה״ תל־אביב ( 1943בצוות
המאזינות היתה אנינה פומרוק־קפלן ,לימים מנהלת המוזיאון לתולדות
תל־אביב־יפו).

אלחוטאים יהודים במשטרת המנדט הבריטי.
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גדר "טגרט" או גדר הצפון  -מאי 1938
דוד הכהן ,שהיו לו מהלכים בין בכירי הצבא הבריטי ,היה מן הראשונים
שעמדו על חיוניותו של הקשר האלחוטי והשימוש בו גם מחוץ למסגרת
המחתרת .שירות־הקשר העמיד לרשותו של איש ססגוני זה שתי תחנות
שידור ,שאחת מהן הוטל עלי להתקין במחנה הנוטרים של גדר "טגרט"
(היא "גדר הצפון") ,ואילו את השניה בדירתו של דוד הכהן ,בהדר הכרמל
בחיפה ,והיא נועדה לקיים קשר רדיו־טלפון בינו ובין בוני הגדר.
כאן פגשתי לראשונה אישית את דוד הכהן ,האיש שכה הרבה שמעתי
אודותיו .היה זה לאחר התקנת המשדר ,בשעת ההפעלה הנסיונית
הראשונה של הקשר ברדיו־טלפון מביתו ובמשך השיחה הראשונה .אני
הייתי ,כמובן ,זהיר מאוד שלא להזכיר שמות במשך השיחה .כאשר
הצלחתי ליצור את הקשר הראשון עם הגדר כיבדתי את דוד הכהן בשיחה
הראשונה עם יהושע זטולובסקי ,איש "סולל בונה" שעמד בראש מיבצע
בניית הגדר .מסרתי לידי דוד הכהן את המיקרופון והוא פתח בזה הלשון:
"הלו הגדר ,כאן מדבר דוד הכהן ,מביתו מחיפה" .נבהלתי ,ופניתי לאשתו
של דוד ,רות ,שעמדה לידי משתאה ממכשיר הפלא המאפשר לדבר ללא
חוטים למרחקים גדולים ,ואמרתי לה" :איך דוד מדבר? הוא מזכיר ברדיו
פרטים ,וייתכן שהאנגלים מקשיבים" .דוד שמע את דברי ,וכשהמיקרופון
פתוח לפניו צעק" :אני מצפצף עליהם ,לי לא יעזו להגיד דבר!".

קשר עם אוניות מעפילים
בימים שלפני התקשורת האלחוטית ,אניה שהרחיקה מן היבשה והפליגה
ללב־ים היה מתנתק כל קשר אתה ואיש לא ידע על גורל אנשיה ומטענה עד
שהגיעה למחוז חפצה וחזרה לבסיסה.
בראשית המאה ה־ 19וזמן־מה לפני־כן פותחו אמצעי הקשר הוויזואליים
בדגלים ובאורות ,ובעזרת סימני קוד מוסכמים קיימו האוניות ששטו
בלב־ים קשר זו עם זו כשנפגשו ,ואף כשעברו במרחקים סבירים מחוף
כלשהו יכלו להבחין בהן מנקודות תצפית גבוהות ולבוא עמן בקשר
באמצעות הקוד.
כאשר הומצא והתפתח קשר הרדיו ,שימש כמובן גם את האדם המפליג
בימים .בתחילה פותחה התקשורת האלחוטית באוניות במשדרי־ניצוצות,
שיצרו גלים אלקטרומגנטיים בתדירות גבוהה .בהמשך הזמן חלה
התקדמות בטכנולוגיית הקשר האלחוטי וניכרה גם בקשר עם האוניות
בים.
זכורני ,כי בשנת  ,1938כאשר התקשורת האלחוטית בארגון כבר פעלה
בין סניפיו בארץ ,עדיין ראיתי באניות־סוחר משדרי אלחוט הפועלים
בניצוצות ,ושימשו אמצעי קשר־חירום ששידרו בגלים ארוכים .שידורים
אלה ניתן היה לקלוט בארץ בנקל בכל מקלט שהיו בו גלים ארוכים,
מהאוניות ששטו באגן ים־התיכון המזרחי.
עם חידושה של עלייה ב׳ קיימנו את הקשר האלחוטי הראשון עם ספינת
״פוסיידון״ ב׳ בשידור מנגינות  -כפי שיסופר להלן  -ועם שתי ספינות
נוספות :ארטימזיה ב׳ ו״אטרטו" א׳ ,בגלים נפרדים שהכבידו על המגע .מן
האוניה שידרו במשדר־ניצוצות בכל רוחב הפס בגלים הארוכים .ושידוריה
נקלטו לא רק אצלנו אלא בכל תחנות האלחוט של שלטונות הנמלים למעקב
אחר האוניות המשדרות בגל חירום .אנו היינו עונים להם בגלים קצרים.
אחרי שהתגברו ראשי עלייה ב׳ על עכבותיהם הקונספירטיביות לשלב
אותנו ,אנשי קשר־האלחוט ,בעבודת ההעפלה ,פותחו הקשרים ופעלו
לשביעת־רצון כולם.
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וכך החל המעשה :שאול מאירוב־אביגור ,האיש שקיבל אותי לעבוד
במנגנון ה״הגנה״ ,פנה אלי בתחילת  ,1938בשאלה אישית בנימה חברית:
האם אהיה מוכן לעזור במיבצעים הקשורים במקצוע האלחוט למטרות
שאינן כלולות בעבודתי הסדירה ב״הגנה" ,ובהתנדבות .הסכמתי
בו־במקום ,בלי להרהר כלל ,וביחוד שהשואל היה שאול שסמכנו עליו
כולנו ללא שיור .כך הוכנסתי בסוד הורדת העולים בחוף והקשר עם
האוניות בדרכן ארצה .מחמת מחלוקות בישוב האם העפלה היא
מצוות־עשה שכל הישוב חייב לגביה ,או לא ,כי היו ששללו אותה
בראשיתה  -לא הוטלה כחובה על חברי השורה .אבל לא היה חבר אחד
ב״הגנה" שנקרא להתנדב לפעולה זו ולא שש להשתתף בה.

״פוסיידון״ ב׳  -ראשונה לקשר האלחוט
סגירת שערי ארץ־ישראל בפני יהודים אילצה את ראשי התנועה החלוצית,
בגולה ובארץ ,לחפש דרכים להעלות ארצה את הנוער החלוצי המתפרץ
לעלות .לאחר הכישלון בשנת  1934בהורדת החלוצים מפולין שהגיעו
באניה "ולום" והלקח שהופק מנסיעתה ,נעשה נסיון ליצור קשר אלחוטי
בין חוף ארץ־ישראל לאוניות המתקרבות .הרעיון לשתף את הקשר
האלחוטי בפעילות העלייה הבלתי־ליגלית היה של אבן־זהר .על פי לקח
מסע "ולוס" הציע לעוסקים בארגון העלייה להיעזר בקשר אלחוטי
המתפתח להכוונת ספינות המעפילים לחופי הארץ ,למקומות ובזמנים בהם
יחכו להם .אבן־זהר בא בדברים עם מישה גורדין ,והשניים קבעו את נהלי
התקשורת האלחוטית עם הספינה .נהלים אלה נמסרו לחיימ׳קה פרידלנדר
עם יציאתו ליוון לשמש כאלחוטאי בספינה שעמדה לצאת משם לחופי
הארץ (פוסיידון ב׳).
ימים ספורים לפני שהגיעה הספינה גילה לי מישה את הסוד הכמוס
והוסיף שנקבע כי הקשר האלחוטי עם הספינה ייעשה באמצעות קוד של
מנגינות שתושמענה מעל גבי תקליטים באלחוט .בעיני נראה הדבר תמוה,
שהרי לרשותנו עמדו כבר באותם הימים תחנות שידור במורם ,וניתן היה,
לדעתי ,להעביר לחיימ׳קה ,השט בספינה "פוסיידון" ,הודעות ברורות
באלחוט .כאשר הערתי על כך למישה גורדין ,הגיב כדרכו בחיוך" :אני
אינני אלחוטאי ולא חשבתי על כך .בעתיד תקבעו אתה וחבריך את
התקשורת עם האניות" .ואכן ,למיטב ידיעתי היתה זו ההפלגה היחידה
שהקשר האלחוטי עם הספינה בלב־ים התנהל בצלילי מוסיקה .אחרי־כן
קוים קשר אלחוטי דו־כיווני במורם ,מהארץ לאניות ומהן לארץ.
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ב־  11בחודש מאי  1938יצא חיימ׳קה בחשאי לחו״ל .מלבד אבן־זהר
ויועצו מ .גורדין ,לא ידענו אנו חבריו דבר על יציאתו .רק כאשר עמדו
"לתרגם" את התפקיד לשפת מעשה ,צירפו לקבוצת הסוד גם את "המהנדס
הקטן״  -כפי שקראו לי החברה ב״שורה"  -וגילו לי את יציאתו של
חיימ׳קה לחו״ל ועל הנסיון החשוב שעומדים לעשות.
נאמר לי שמנגינות מעל גבי תקליטים מוסכמים תשודרנה באלחוט
בתוספת הכינוי "מון" שישודר במורם ,ויציין לחיימ׳קה בספינה ללא צל
של ספק את מקור שידור המנגינות המגיעות לאזניו .הוטל עלי לצאת
לרכוש את התקליטים עם המנגינות המוסכמות ,ובגלל סודיותו הרבה של
המיבצע רק אני ,אישית ,אקיים את הקשר עם "פוסיידון" (ב׳) ,ללא
שיתופם של האלחוטאים האחרים במחלקה .כעבור שבועות מספר היתה
הספינה ״פוסיידון״ (ב׳) עם  65מעפילים בדרכה לחופי הארץ ,ובה מקלט
רדיו מופעל על מצברים ,שקלט את שידורינו מהארץ .מלווה הספינה היה
עמירם שוחט ,ושידורינו אלה הורו לו איך לנווט את הספינה שתגיע לחוף
המיועד.
ב־ 25במאי  1938החל משעות אחר־הצהריים המוקדמות של ליל
"פוסיידון" (ב׳) כבר הייתי בתחנת האלחוט המרכזית של ה״הגנה" ,היינו,
בחדרי בבית דקל ,כשברשותי התקליטים והמכשירים הדרושים להפעלת
המשדר להשמעת מנגינות מעל גבי התקליטים ,כי הרי בדרך כלל פעל
המשדר במורם .בשעה  18.00ביקשתי מהאלחוטאים בתחנה לסיים להיום
את הפעילות ברשת־הקשר הארצית ,ושיחררתי אותם .נשארתי לבדי.
קשה להסביר היום לאנשים החיים בארצם הריבונית את הרגשתו של איש
מחתרת הנשאר יחידי בתחנת־שידור ,והיודע שבו ובפעולתו מעתה תלויה
העלאת מעפילים מספינה החותרת לחוף .התחלתי להתקין ולהתאים את
המשדר לשידור תקליטים .בדקתי וחזרתי ובדקתי את תקינותו של המשדר,
ושידרתי ניסיונית מנגינות של התקליטים ששמתי אותם בפטיפון באקראי,
ללא כל סדר.
כאשר שמעו אנשינו שהיו כבר במצפה־ים ,שלשם עמדה הספינה להגיע,
את המנגינות הללו  -נבהלו .גם הם היו דרוכים לקראת שעת האפס,
והמקלט שלהם כבר כוון לגל תחנת השידור שלי .לפתע התחילו לקלוט את
מנגינות התקליטים .הם ידעו את סדר־הקוד ועל־כן דימו כי כל מנגינה
ששידרתי היא פקודה למפקד הספינה השטה בים .בהלה אחזה בהם ולא
הבינו שזהו רק שידור־נסיון שלפני שעת האפס (המנגינות שודרו ,כמובן,
בלי מתן האות ״מון״  -שנקבע לחיימ׳קה לזיהוין) .בעוד אני משדר ועושה
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בדיקות אחרונות ,מתפרץ לחדרי פינ׳לה בן־פורת מקיבוץ נען עם פקודה
מפורשת להפסיק מיד את השידורים .כששמעתי מפיו את סיבת בואו
הרגעתיו ,וביקשתיו כי יסביר לשולחיו כי לא היו אלה אלא שידורי נסיון
ותו־לא.
בשעת האפס התחלתי לשדר את המנגינות לפי סדר שסוכם על־ידי
אבן־זהר וגורדין וחיים פרידלנדר לפני יציאתו לחו״ל .המנגינות היו
צ׳ובציק ,טוראדור ,המרסלייזה ועוד .בשעת נגינתן נשמעו ברקע מדי פעם
ציפצופי־מורס של הכינוי שלי "מון" כסימן היכר .חברי וידידי חיים
פרידלנדר קלט את השידורים ,ועמירם שוחט מפקד הספינה ניווט אותה
בהתאם לשידור בביטחה ובמהירות ,ללא תקלה.
★

★

★

מיבצע הקשר האלחוטי בין ארץ־ישראל לספינת מעפילים השטה בימים
הצליח .לאחר שחיימ׳קד ,חזר ארצה נשאל על השפעת שידורי המנגינות
המוקדמות .תשובתו היתה כי לא הוטעה על־ידי נגינותי הראשונות כי הבין
ש״מוניה בודק את המשדר לפני שעת האפס" .אדרבה ,כששמע ברדיו את
המנגינות הללו המגיעות מן הארץ ,השתררה עליו הרגשת בטחון ושמחה
ללא גבול .שידורנו אל ספינת ״פוסיידון״ הקטנה הנושאת  65מעפילים
להתחיל בחיים חדשים בארץ אבותיהם אכן הצליח.
במרוצת הימים פיתחנו מערכת קשר אלחוטית דו־סיטרית עם אניות
מעפילים ששטו בימים ,וללא הפסק הפקנו לקחים ושיפרנו את הקשר .שוב
לא הכתיבו לנו כיצד עלינו לנהל קשר עם ספינות המעפילים,
ובהסכמה־שבשתיקה ניתנה לנו יד חפשית לביצוע המשימות .אנו נתאר
להלן הפלגות אחדות בהן פעלנו כמכווני אניות המעפילים שחתרו לחופי
הארץ המובטחת בהנהגתו של המוסד לעלייה ב׳ ובתיאום אתו.

"אטרטו" ושבע הפלגותיה
זהו סיפורה של אניית המעפילים "אטרטו" שהפליגה ארצה שבע פעמים,
ועד שנתפסה העלתה מספר רב של מעפילים.
הספינה נבנתה בשנת  1904באודיסה ,ובימי מלחמת האזרחים ברוסיה
שימשה להסעת רוסים ״לבנים״  -אנשי צבא ואזרחים  -הנמלטים מפני
הרוסים "האדומים" .פליטים רוסים מכרו את הספינה ליווני בשם ורניקוס,
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נצר למשפחת ימאים ותיקה ,אשר הסב את שם האניה על שם בתו" ,אירני
ורניקום" .היא היתה אניית קיטור שצוידה במנועים בעלי כוח־דחף רב,
שאיפשרו לה לשוט מהר יותר מאניות אחרות בעלות נפח דומה .יתרון
חשוב נוסף היה לה והוא  -רשיון בינלאומי להסעת תיירים.
בשלהי שנת  ,1938משהחלה להתארגן מחדש עלייה ב׳ החלוצית ,גילוה
הפעילים בתחום זה והגיעו אל בעל חברת הספנות הגדולה "ורניקוס"
ופתחו עימו במשא־ומתן לחכור את האניה .המשא־ומתן נתעכב ונתמשך
מחמת מכשולים שונים שצצו כשנודע לבעל האניה כי יהיה עליה לעסוק
בהעלאת חלוצים יהודים לארץ־ישראל ,פעולה בלתי חוקית לפי חוקי
ממשלת המנדט.
תוך המשא־ומתן התברר כי האניה לא תוכל להפליג במסעותיה אלה
תחת דגל יווני .שלטונות יוון ,שלא רצו בעימות עם האנגלים ,היו נאלצים
לשתף איתם פעולה במאמצם למנוע התארגנות של עלייה בלתי־חוקית של
יהודים על אדמת יוון ובנמליה" .מרחרחים" בריטיים שניסו לתחוב את
אפם בהתארגנות! של הפלגות בלתי־ליגליות לחופי הארץ הסתובבו בחופי
יוון ובנמליה.
מן ההכרח היה לשנות את החסות להפלגותיה של האניה ,והפתרון הנוח
ביותר היה להעמיד את האניה בחסות דגל פנמה .ההוצאה הכספית הכרוכה
בשינוי זה לא היתה גדולה מאוד והחברה תיתה מוכנה להשיט את האניה
למטרה זו בדגל פנמי ,אבל דרשה רווחי־יתר מחמת הסיכון הכרוך
במעורבותה בעניינים בלתי־חוקיים.
לאחר שפעילי ההעפלה ובעלי האניה הגיעו להסכם ,החלו בסידורים
הנדרשים להפלגות .פעילי עלייה ב׳ ,למודי הנסיון המר של "ולוס" ,שלא
היה לה בהפלגתה קשר עם חופי הארץ ,דאגו שמהפלגתה הראשונה של
הספינה  -שעם קבלת חסות הדגל הפנמי הוחלף שמה מ״אירני־ורניקוס"
ל״אטרטו״  -יימצא אלחוטאי על סיפונה .האלחוטאי שנבחר על ידי
אבן־זהר למשימה זו היה גרישה שוטוב ,חבר קיבוץ מעברות ,אשר עד
לעלייתו ל״אטרטו" שימש מפקד תחנת האלחוט של ה״הגנה" בקיבוצו.
גרישה שוטוב הגיע לוונציה ועמו סכום כסף גדול למסור ל״דימיטרי",
קפטן האניה ,כמקדמה על חשבון הוצאות ההפלגה .כאשר עלה על סיפון
האניה ובדק את המשדר האלחוטי נתברר לו ,כי המשדר בנוי לשידור
קריאות  s.o.s.לשעת חירום ופועל על ניצוצות ,בגלים ארוכים מאוד ועל
פס רחב .כל שידור במשדר מסוג זה יהא נקלט בכל התחנות של נמלי
הים־התיכון וכל שידור חורג יעורר חשדות ,וביחוד ב״סטלה־מריס"
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בחיפה ,המופקדת על מעקב אלחוטי אחרי אניות השטות סמוך לחופי
ארץ־ישראל.

בהפלגתה הראשונה של ה״אטרטו" היתה בעיה מבחינת תקשורת
אלחוטית מהאניה לארץ .הקשר מהארץ לאניה התנהל בגלים קצרים ,ללא
הגבלה ,וגרישה היה היחיד באניה שידע שהשידורים האלה מיועדים לו,
ותשובותיו למברקים היו קצרות ביותר ,שלא לעורר חשדות.
בינתיים הגיע לוונציה גם כתריאל יפה ,לשמש כמלווה הישראלי של
האניה .היות וקשה מאוד היה להסדיר מסע מיוחד של רכבת עם  300עולים
מפולין עד לנמל ונציה ,הוחלט להשיט את ה״אטרטו" לנמל בארי .בנמל זה
הסתדרו הדברים בקלות יחסית בזכות היכרות אישית של דימיטרי ,הקפטן
של "אטרטו" ,עם אישים במנהלת הנמל.

ב־ 25.11.38הפליגה האניה מנמל בארי ועל סיפונה  300עולים "בלתי
חוקיים" .בהיות האניה מצויידת במנועים חזקים הגיעה אחרי חמישה ימי
שיט לחופי הארץ בסביבות טנטורה .כאן המתינו לבואה אנשי ה״הגנה",
בראשותו של דוידקה נמרי ,הורידו את המעפילים מהאניה לחוף וחיש מהר
העבירום למקום מבטחים.
בעת הורדת העולים העברתי לידי גרישה שוטוב משדר־אלחוט קטן
הפועל על גלים קצרים שבניתיו במיוחד למטרה זו ,שלא יצטרך לשדר
בגלים הארוכים של התחנה שבאניה ,ולבל יסתכן בגילוי מקומה בים
בשעת השידור .גרישה שוטוב שימש כאלחומאי ב״אטרטו" גם בשתי
הפלגות נוספות ,אשר בכל אחת מהן הועלו ארצה  300עולים
"בלתי־חוקיים" .הפלגותיה הבאות של "אטרטו" הפכו כמעט לשיגרה ובהן
התחלפו האלחוטאים על סיפון האניה .נשלחו אליה מטובי האלחוטאים
שבמחלקה וביניהם :שלמה ליפשיץ ,יצחק פזי ,אהרון ארונובסקי וכן פרץ
רוזנברג ,מדריך ארצי ,שהפליג ב״אטרטו" במסעה השביעי.

ההכנות בחוף המיועד להורדת מעפילים מאניה שציפו לבואה היו
מתחילות כיומיים־שלושה לפני בואה .דויד׳קה דאג על פי רוב להכין גם
חוף־הורדה אלטרנטיבי ,על כל צרה שלא תבוא .אחת ההכנות הראשונות
נעשתה בדרך־כלל במרחק־מה מקטע החוף המיועד להורדת המעפילים -
והיתה זו התקנתה של "תחנת החוף" .מתחנה זו קיימתי קשר אלחוטי עם
תחנת האלחוט המרכזית של ה״הגנה" ,ובאמצעותה של זו יוצר את הקשר
האלחוטי עם האניה בלב־ים .היינו מקיימים תקשורת אלחוטית משולשת
כזו עד התקרב שעת האפס ,ואז היה הקשר האלחוטי מתהדק יותר ומתנהל
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ישירות בין החוף לאניה ,ואילו המרכזת בתל־אביב נשארת במעקב ,כך
שברשותה יהיה תמיד ובכל עת מידע מלא ומדויק על מהלך המיבצע.
יום לפני הורדת המעפילים היה מפקד ה״הגנה" אשר בתחום פיקודו
התנהל האירוע משבש את נתיבי הגישה למקום  -אם על־ידי הצפתם במים
רבים במרחק של כשני קילומטרים מהחוף ,כדי למנוע גישה של רכב מנועי
זר ,ואם באמצעים אחרים שהלמו את הנסיבות ואת פני השטח .זמן ניכר
לפני שעת האפס של התקרב האניה לחוף ,היו כבר כמה כיתות נוטרים
מוצבות באבטחה במקומות הגישה למוקד.
זכור לי מקרה מעניין .בשעת אחת ההורדות הזדמן לתומו רכב צבאי
בריטי למרחק־מה מחוץ ההורדה ,בלי כל קשר או ידיעה לנעשה .הרכב
שקע באדמה המוצפת והנוטרים של האבטחה הגיעו מיד למקום בהופיעם
כ״סיור" שיגרתי ,כביכול .הם הגישו "עזרה" לרכב הצבאי ,אך הרכב
שקע עוד יותר .אז התנדב אחד הנוטרים לצאת להביא טרקטור לשם חילוץ,
והיתר המתינו בינתיים עם הבריטים לבואו ,כשהם שותים קפה בשדה.
כשהגיע הטרקטור וחילץ את הרכב ,היה זה כבר אחרי שהסתיימה הורדת
המעפילים והם הורחקו מהמקום.
הפעילות בתחנת החוף היתה גוברת לפנות ערב .מתל־אביב היה מגיע
אלי אחד האלחוטאים לעזור לקיים את התקשורת האלחוטית מהחוף הן
לאניה והן למרכז .לרוב היה זה ״זיק״  -משה ירושלמי  -וכן זכורים לי פרץ
רוזנברג ,חיים "הילד" ,מנחם קלר ויקותיאל פקטה .כל אחד מאלה היה
לפחות פעם אחת אלחוטאי באניות עצמן ,וקיימתי איתם קשר בהיותם בלב
ים .עם בואו של האלחוטאי הנוסף לתחנת האלחוט שבחוף פניתי לבצע את
ההכנות האחרונות לתקשורת עם האניה .בעזרת הנוטרים הייתי מותח כבל
טלפון מתחנת האלחוט למוקד ההעלאה בחוף .הייתי משאיר שם כבל
חופשי באורך של כחמישים מטר ומחבר בקצהו טלפון־שדה .הדבר איפשר
לדויד׳קה לנוע בחוף כשאני לצידו ,מעביר לפי הצורך את הודעותי בטלפון
לאלחוטאי ,שהיה משדר אותן לאניה .לקראת שעה עשר בלילה היו כבר כל
הפעילים בחוף מוכנים להקביל את פני העולים .הימאים הנפלאים שהגיעו
בערב מנמל תל־אביב היו נחים בינתיים באיזו פינה .אין לשכוח שבמשך
היום הם עבדו עבודה מפרכת בנמל ,וכאן צפויה להם שוב עבודה קשה
ודרוכה ,כי נוסף להשטת הסירות לאניה ,הלוך וחזור ,היו גם נושאים על
גבם עולים מהסירות עד החוף ,כאשר חצי גופם של הימאים טובל במים.
ברגעים האחרונים לפני שהגיעה האניה לחוף היה משתרר שקט מוחלט.
דויד׳קה ,ולעתים לידו ישראל גלילי ,אליהו גולומב או אחר מראשי ההגנה,
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היה מבקש לשאול את האניה האם היא מזהה את האיתות .היו מקרים
שמהאניה הודיעו כי הם רואים אורות רבים ואינם מאתרים את המקום
הנכון .במקרה כזה הודיעו לאניה כי עוד מעט תיפסק התאורה כליל בחלק
מן החוף ,ועליהם להבחין בחלק חוף זה ולהגיע אליו .ואכן בעקבות שיחה
טלפונית עם הנוגעים בדבר בחברת־החשמל ,כפי שתוכנן מראש ,היה
מתנתק החשמל בחלק חוף שביקשנו ומשתרד בו חושך מוחלט .האניה
הודיעה מיד כי הבחינה בהאפלה ,ואז דויד׳קה היה מאותת בפנסיו את סימני
האיתות המוסכמים מראש ,ואנשינו מהאניה מודיעים כי הבחינו באיתות
והם משיטים אותה לכיווננו .הסירות עם הימאים יצאו עתה לים ,מעבר
לסלעי החוף ,ועצרו במרחק מתאים ,לסמן לאניה את מקום עגינתה ,ללא
חשש שתעלה על שרטון או על סלע.
עתה בא הרגע המרגש תמיד מחדש :מבחינים בגוש כהה וגדול מתקרב
באופק .האניה! כשהגיעה עד לקו הסירות פקד דויד׳קה להודיע באלחוט
לאניה לעצור ,והימאים שהיו בסביבה בסירותיהם נכנסו לפעולה .עוד
זמן־מה  -וראשוני המעפילים מועברים לחוף ומשם חיש־מהר למקום
מבטחים (זכורני מקרה ,שאחת המעפילות שהורדה חששה כי נתקפה
בדלקת תוספתן .מיד נבדקה על־ידי ד״ר שיבר־שיבא ,והדיאגנוזה שלו
היתה כי היא נמצאת בחודשי הריון מתקדמים למדי) .בגמר ההורדה חוזרת
האניה ללב ים במהירות האפשרית ,והעולים מועברים חוליות חוליות
לכמה מישובי הסביבה.
לאחר שכל מי שהיה קשור במעשה ההורדה עזב כבר את המקום נשארה
בו עוד קבוצת אנשים שטרחה לטשטש כל עקבות לאירוע ,כך שאם תסרוק
המשטרה את החוף למחרת היום לא תמצא בו אות או זכר למשהו החורג מן
השיגרה.

הפלגתה החמישית של "אטרטו" והעברת מעפיליה ל״קולורדו"
עדותו של לוי קופלביץ־ארגוב ,שהשתתף בהפלגתה החמישית של
"אטרטו" ,מאפשרת לו לשחזר הפלגה מיוחדת זו.
שמותיהם של הארצישראלים שליוו את המעפילים באניות ההעפלה היו
תמיד בדויים ,כך שאם יצליחו הבריטים להשתיל בין המעפילים אנשים
משלהם ,לא יידעו הללו את השמות האמיתיים של המלווים ,ואם אף ידווחו
לםי.איי.די .מה שליקטו במשך ההפלגה לא תוכל הבולשת לזהות את
האנשים .אך לא רק זאת .המעפילים ,שהגיעו ארצה ,בדרך הטבע נשאלו
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על פרטי־פרטים של הנסיעה על־ידי קרוביהם ,ידידים או עיתונאים ,ובתום
לבב מספרים את הפרטים הידועים להם .כאשר לא ידעו את שמותיהם
הנכונים של המלווים הטעו את השומעים (וגם את רושמי ההיסטוריה,
במידה וזו נרשמה מפי העולים) .כותבי זכרונות וכותבי מחקרים בנושאי
עלייה ב׳ תיארו לרוב את צידה הארגוני והמנהלי של העלייה ,ולא
התייחסו ,פשוט מחוסר ידיעה ,לאנשים שעשו את העבודה האפורה
והמעשית .לעתים רחוקות צוין כי את הצלחת המעפילים לרדת לחוף בלא
להיתפס יש לזקוף במידה לא מעטה גם לזכותה של חבורה מצומצמת מאוד
של אנשים שפעלו בארץ יומם ולילה בתיאום עם החברים שתימרנו את
האניה בלב־ים וכיוונוה לגזרת חוף בה המתינו לה ,נכונים להוריד את
המעפילים בביטחה.
★

★

★

בכתבה אחת קראתי על ספינת מעפילים "רים" ,שהפליגה מקונסטנצה
ב־ 24ביוני  1939עם  600מעפילים שהגיעו ארצה .אולם אליבא דאמת

האמה ״קולורדו״ במול חיפה( 1939 ,באדיבות ארכיון ה״הגנה").
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הספינה "רים" מעולם לא הגיעה לחופי הארץ עם מעפיליה ,כי עלתה באש
ליד איי רודוס בים האיגאי .רק כעבור כשישה שבועות ,לאחר תלאות
מרובות ,הגיעו מעפיליה לתחום המים הטריטוריאליים של ארץ־ישראל
באניה "אגיוס־ניקולאוס".
כדי שלא להיתפס ולהיות מוחרמת על־ידי הבריטים הורידה האניה את
מעפיליה לשלוש סירות־מנוע גדולות ושילחה אותן לחופי הארץ במקומות
שונים .כל שלוש הסירות הללו נתפסו על־ידי משטרת החופים .הטבלה
שליוותה אותה כתבה ציינה גם את "אגיוס ניקולאוס" כאניה שהביאה
כ־ 800מעפילים ,מבלי לציין ש־ 600מהם הם ניצולי "רים" ,שהופיעו כבר
באותה טבלה .הוא הדבר לגבי מעפילי "אטרטו" ה׳.
ב־ 1939רוכזו בשתי ערים בצ׳כיה כ־ 350חלוצים מכל תנועות הנוער
החלוצי " -תכלת־לבן-גורדוניה"" ,השומר־הצעיר"" ,החלוץ־הצעיר"
ו״בני־עקיבא" .הם היו מרוכזים בשני מחנות עלייה ,האחד בפראג והשני,
גדול יותר ,בברנו .היו אלה חלוצים מקרפטו־רוס ,מסלובקיה ומארצות
צ׳כיה ההיסטורית  -בוהמיה ,מורביה וסילזיה.
בצ׳כיה פעל אז שליח עלייה ושמו אטו גולדשלאגר מגבעת־חיים .הוא
ארגן את החלוצים הללו למסע שאמור היה לצאת לדרכו מצ׳כיה
ליוגוסלביה ב־ 15במרס  .1939כשהתעוררו האנשים באותו בוקר משנתם
גילו להפתעתם ברחובות העיר הודעות בהן נאמר" :לנסוע בצד ימין,
ולדבר גרמנית" .הסתבר כי בלילה פלשו הגרמנים לצ׳כיה.
פחד אחז בחלוצים בשני מחנות העלייה מפני הבאות בכלל ,ולעתידם
שתחת הכיבוש הגרמני בפרט .מיד ניתן צו שאיש לא ייצא מן המחנות ,ורק
המקומיים ובעלי תפקידים יצאו מדי פעם .החל משא־ומתן קשה ומייגע עם
הגרמנים ,ונציגי הקבוצות נפגשו עם אייכמן עצמו בפראג .השיחה
התקיימה בעמידה ,כשהוא מטיח פגיעות ועלבונות רבים כלפי היהודים .אך
בסופו של דבר אישר את יציאתו של הטרנספורט מצ׳כיה ,ועל אשרות
היציאה שכבר היו בידי החלוצים הוטבעה עוד חותמת" :המחלקה המיוחדת
לטיפול ביהודים .הגנרל־גוברנמנט מאשר את היציאה".
בשני באפריל  ,1939ערב פסח ,יצאו האנשים ברכבת מפראג לבדן
ומשם לגבול ההונגרי .לפני היכנסם לרכבת נערכה ביקורת קפדנית
ובדיקה יסודית בחפציהם האישיים .אחרי שעלו לרכבת נאטמה זו ,ובלווית
אנשי ם .ס .ואנשי משטרה צ׳כים יצאה לדרך.
בביקורת האחרונה שנערכה ליד הגבול ההונגרי צעדו ראשונים אנשי
הס.ס ,.ואחריהם השוטרים הצ׳כים .בקרון האחרון התעכב שוטר צ׳כי
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לרגע לאחר שהגרמני ירד מהרכבת ,הוציא קופסה מוכספת לסיגריות,
עליה חרוטה מפת צ׳כוסלובקיה העתיקה ונתן אותה לאחד החברים
בטרנספורט וכשהוא פורץ בבכי אמר" :אצלכם זה יישמר בצורה מקודשת
יותר מאשר אצלנו היום" .הרכבת עברה את הונגריה והגיעה עד לגבול
יוגוסלביה ,וכאן התגלה כי היוגוסלבים אינם נותנים לה להיכנס לתחומם
בטענות פורמליות שונות.
בין הנוסעים נפוצו מיד שמועות שונות ומשונות ,בהן אחת שהגרמנים
דורשים להחזיר מיד את הקרונות ,אבל ללא האנשים .ההונגרים ,שפחדו
כנראה פן ישארו היהודים בתחומי הונגריה ויזהמו בנשימתם את האוויר
הצח של ארצם ,העמידו את הרכבת ממש על הגבול בין שתי הארצות.
נראה כי כולם מתנכלים לטרנספורט האומלל .כולם  -פרט ליהודי
יוגוסלביה .כשנודעו ליהודי יוגוסלביה קורות היהודים ברכבת שעל
גבולם ,שלחו מדי יום ביומו קטר ועימו קרון־מזון של חברת־
המסעדות־והלינה "וגון לי" הבינלאומית .עובדי החברה חילקו לאנשים
ארוחה חמה אשר כללה מטעמים משובחים ביותר ,שהוגשו בכלים הנאים
הנהוגים בקרונות הלוקסוס של רכבות ה״וגון־לי" .כן השאירו חבילות
מזון לכל איש ,שהיו אמורות להספיק עד למחרת ,כשיחזרו ויביאו משלוח
חדש.
מזלו של הטרנספורט היה שאנשיו כולם היו חברי תנועות־נוער
אופטימיסטים ואמונים על סדר ומשמעת .לפי הוראת הנהגת התנועות
החלוציות נערכה ריצת בוקר סביב לרכבת ,כי בפקודת השוטר ההונגרי
שענד על כובעו נוצה צבעונית ארוכה אסור היה להתרחק מן המסילה.
הרחצה היומיומית נתבצעה לפי תור ליד ברז המים הבודד במשך  24שעות
ביממה ,כדי למנוע התגודדות על הברז .לא הרחק מהרכבת סודרו שירותים
ארעיים יבשים בשדה ,אשר נוקו וצוחצחו לפי תור יום־יום והיתה תחרות
פרסים על התא הנקי ביותר ,שמטרתה היתה שמירת בריאות הגוף והנפש.
כעבור כעשרה ימים הגיע קרון אוכל עם קטר גדול מן הרגיל ונצמד
לרכבת ,וזו זזה לעיר הנמל סושק ביוגוסלביה ,נכנסה ישר לשטח הנמל
ונעצרה בסמוך לאניה בשם "קולורדו" .כאן הצטרפה אליהם קבוצת יהודים
יוגוסלבים ובראשם בחור ושמו פאלו (לימים פגש אותו לוי ארגוב בקיבוץ
גת ,ולאחר מכן שוב בתה״ל ,כשפאלו משמש כסגן המנהל הכללי ולוי
ארגוב חבר מועצת המנהלים של החברה ואחראי על "פרויקט קזווין"
שבוצע בפרס .אחרי מלחמת יום הכיפורים נפגשו שוב ,ושניהם הורים
שכולים).
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מיד בהיכנס הרכבת לנמל סושק התחילו להעלות את האנשים לאניה ,בה
נמצאו כבר כ־ 40חלוצים ,רובם פליטי גרמניה וצ׳כיה ששהו ביוגוסלביה.
ההעמסה וההתארגנות באניה היו מהירות מאוד ועוד באותו לילה ,אור
ל־ 16באפריל ,הרימה ה״קולורדו" עוגן והפליגה מלאה חלוצים צעירים,
שמחים ועליזים ,שכל חינוכם הכשירם לרגע המאושר בו יעלו ארצה .והנה
לא רק שרגע זה מגיע ובא אלא שהם ניצולים ממש מהגיהינום הנאצי.

ביום השלישי להפלגה ,ב־ 18באפריל בשעות אחר הצהריים ,נראתה
אניה מתקרבת ל״קולורדו" .זו היתה ה״אטרטו" .כשהתקרבו שתי האניות
זו לזו ,נזרקו חבלים מאחת לשניה והן נקשרו זו לזו ,ומעפילי "קולורדו"
נצטוו לעבור ל״אטרטו" .המעבר בוצע בסדר מופתי כשהאנשים עוברים
מאניה לאניה ,חבורה־חבורה והאחראים בראשם .העברה זו נמשכה כשעה
וחצי־שעתיים ,ובסיומה התנתקו האניות ,צפרו לפרידה והתרחקו זו מזו
לכיוונים מנוגדים" .קולורדו" הריקה פנתה לשוב לברינדיזי ,ו״אטרטו" עם
המעפילים הפליגה לחופי הארץ .במוצאי שבת ה־ 22באפריל קרבה לחופי
הארץ ,לחוף שפיים.
היו כמה סיבות להעברת מעפילי ״קולורדו״ ל״אטרטו״ .אחת מהן  -לא
לסכן תפיסת שתי אניות על־ידי הצי הבריטי או משמרות החופים של
ארץ־ישראל; והשניה ,בנמל ברינדיזי התרכזו מעפילים רבים וצריך היה
למהר להוציאם .הוחלט ,איפוא ,להפנות מיד את "קולורדו" לנמל ברינדיזי,
ולקצר את שהותה בים על־ידי הפגשתה עם "אטרטו" והעברת הנוסעים
אליה.
בקרבם לארץ הבחינו אנשי "אטרטו" בסימני מורם מוסכמים הרומזים
מן החוף ,חתרו לאותו כיוון ,ועל סיפונה התארגנו הקבוצות לירידה .עם
הורדת העוגן החלה הורדת האנשים לסירות .לאחר כ־ 4שעות ,בעוד לילה,
החלה "אטרטו" משהתרוקנה ממעפיליה מתרחקת במהירות ללב־ים.
העולים נתקבלו על־ידי קבוצות מאורגנות והן שהורידו אותם מן האניה
לסירות בים ,ואחרים שהובילו אותם מהחוף בשבילים שונים לקיבוץ
שפיים הקרוב .שם ,לאחר שכובדו במשקה חם ,הובאו המעפילים למתבן
הגדול של הקיבוץ ואוכסנו בו עד הבוקר .בשעות הבוקר המוקדמות התחיל
פיזור הבאים לישובים הקרובים .הקבוצה בה היה לוי ארגוב הובאה
לכפר־שמריהו וחולקה שם בין משפחות .לוי זוכר בהתרגשות את קבלת
הפנים החמה ונוגעת ללב לה זכה ,ואנשי כפר־שמריהו לא נשכחו מלבו עד
היום הזה.
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בתום מלחמת העולם השניה היה לוי ארגוב שוב בצ׳כיה ,הונגריה
ואוסטריה; הפעם לא כמעפיל אלא מראשי ה״בריחה" ומארגניה.
ראובן ארונובסקי־ארנון היה האלחוטאי ב״קולורדו" ויצחק פזי
ב״אטרטו" .פגישת שתי האניות בלב־ים נעשתה בעזרת תקשורת
אלחוטית משולשת ,שהתנהלה בין שתי האניות והחוף בארץ.

״אטרטו״  -הפלגה שביעית ואחרונה
במאי  1939נתקבלה דרישה לשלוח מיד אלחוטאי לרומניה ללוות את
"אטרטו" במסעה הבא ,השביעי ,ארצה .לאבן־זהר לא היה אלחוטאי פנוי
ובלב לא קל החליט להטיל משימה זו על אחד משני המדריכים הראשיים,
ובגורלו של פרץ רוזנברג עלה לצאת למשימה הדחופה של הבאת
ה״אטרטו" מרומניה .דויד׳קה נמרי הכין מיד את כל הסידורים ואת
הפספורט בשביל פרץ ,בעזרתו של חבר בשם אלחנן ברנר ,אשר היו לו
מהלכים בעשיית פספורטים לאנשי ה״שורה" .דויד׳קה ליווה את פרץ
לשדה־התעופה לוד ,ובדרך נתן לו כרטים־טיסה וכמה לירות שטרלינג
והודיעו כי עליו להגיע במטוס לבוקרסט ושם יסע למלון "גרנד הוטל".
במלון זה יפגש עם יהודי מארץ־ישראל בשם יוסף ברכל ("קדמון") וממנו
יקבל הוראות נוספות.
פרט לחניית־ביניים ללילה בסופיה בגלל סערת ברקים ,עברה הטיסה
ללא תקלות .פרץ נפגש עם ברכל ,שעוד באותו ערב הציג לפניו את בעל
האניה ורניקוס ועימו נסע למחרת לעיר הנמל בוגז .בעיר זאת עגנו שתי
אניות שכבר הכרנו אותן לעיל " -אטרטו" ו״קולורדו" .באותו יום הגיעו
למקום ,כמתוכנן על־ידי מארגני ההעפלה ,רכבות עם מעפילים  -חלקם
מפולניה וחלקם ממחוזות רומניה ,ושתי האניות יצאו לדרך .ה״אטרטו",
שהיתה חזקה ומהירה יותר ,הקדימה את ה״קולורדו" .אחרי שעברה האניה
את הבוספורוס ונכנסה למימי הים התיכון הקים פרץ קשר עם הארץ.
הקשר בין הארץ לאניה התקיים ללא הפסקה ,כפי שדרש פרץ בצאתו.
בתחנה המרכזית היתה האזנה מתמדת .את שידורי התחנה המרכזית -
שלצורך הקמת הקשר עם האניה קראה לעצמה ״מון״  -שמע פרץ עוד
בהיותם מול קושטא ,אבל מטעמי בטחון נענה לקריאה רק אחרי שנכנסו
לים־התיכון .הורדת העולים אמורה היתה להתבצע בשבי־ציון אך נכשלה
בגלל טעות בניווט .לאחר חיפוש של לילה תמים חזרה האניה ללב־ים.
למחרת ,ב־ 28במאי  ,1939התקרבה ה״אטרטו" שנית לחוף ומול חוף
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שפיים נתפסה על־ידי פריגטה בריטית ,שאילצה אותה באיום של ירי
תותחים לשוט לנמל חיפה .כל נוסעי האניה 400 ,מעפילים על מלוויהם,
הורדו למחנה מעצר ב״חוף שמן" בחיפה .האנגלים ניסו לאתר בין
המעפילים שנתפסו את המלווים ,ובעיקר חיפשו את האלחוטאי .בעקבות
הלשנה של המלחים הזרים נתפסו המלווים ,ואילו פרץ רוזנברג הצליח
להתחמק ונמלט מן המחנה במכונית שהביאה אספקה .פרץ ניצל רגעים
אחדים בהם היה נהג המכונית עסוק במשהו וקפץ לתוך הארגז האחורי של
המכונית ,ויצא עימה אל מחוץ לגבולות המחנה .האנגלים שהרגישו
בבריחה שילחו מיד מברקים לכל תחנות המשטרה בארץ והודיעו על "צבי
פרץ" המבוקש על ידם.
בהגיעו לחיפה ובלכתו ברחוב המלכים נתקל פרץ בעמיתו "חיים הילד׳/
המדריך הראשי השני של הקשר ,וזה הזהירו כי המשטרה כבר מחפשת
אחריו ,ועליו להיעלם מן השטח בהקדם.

הפלגותיה של אנית המעפילים "אסימי"
מאז  1934העלתה התנועה החלוצית ,בשיתוף עם ה״הגנה" ובעזרתה ,נוער
חלוצי מארצות אירופה באניות שהפליגו לחופי הארץ באורח בלתי־חוקי,
ובדומה עשו גם אנשי התנועה הרביזיוניסטית לגבי חברי תנועתם .ואילו
הציונים הכלליים והגופים הקשורים בהם לא הצליחו לארגן "עלייה
בלתי־ליגלית" לחברי תנועתם.
בשנת  1939התחילו ראשי הציונים הכלליים בארץ  -יששכר סיטקוב,
משה קולודני־קול ,בתיאום עם ד״ר משה קליינבוים־סנה בפולין  -לחפש
דרכים לעלייה בלתי־חוקית של חברי "הנוער הציוני" על שלוחותיו.
כאורח הימים  -או שמא מנהג יהודים הוא?  -לעתים קרובות כל קבוצה
עושה שבת לעצמה .גם הציונים הכלליים החלו לפעול בענין זה באורח
עצמאי ,נעזרים בגורמים פוליטיים המוכנים לשתף איתם פעולה.
פעילי הסתדרות הציונים הכלליים באו בדברים עם אנשי "הפועל
המזרחי" והחליטו לפעול במשותף להבאת חברי תנועותיהם ארצה .פעילי
התנועות הללו הקימו נציגות משותפת בוורשה ובארץ להגשמת עלייה זו.
בארץ היו אלה סם פרידלנדר־דרור ,אריה גורניץ־גורני וקרול ממושב
אביחיל ,אשר בחופים הסמוכים ליישובם התנהלו מזה זמן בעזרתה של
ה״הגנה" העלאות של מעפילים מספינות שאורגנו על־ידי תנועת
"החלוץ".
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עם השלמת ההכנות והסידורים לחכירת האניה שתוביל את העולים
לארץ באופן בלתי־חוקי  -היתה זו האניה "אסימי" שעגנה בקונסטנצה -
הגיע לוורשה זאב (וולף) גולדמן ,מוכתר כפר־יונה המכיר את חופי הארץ,
שנועד לשמש מלווה האניה על מעפיליה.
בחירת המועמדים לעלייה ארצה נעשתה בארצות המוצא על־ידי מרכזי
התנועות מבין חבריהן בפולין וברומניה ,כשהעדיפות ניתנת לחברים
מקבוצות־הכשרה .חלוקת המועמדים לעלייה היתה שווה לכל תנועה
ותנועה :שליש "הנוער הציוני" וה״חלוץ־הכלל ציוני" (שנמנו על ציונים
א׳") ,שליש הציונים הכלליים ב׳ והנוער שלהם "אחוה" ,ושליש ל״הפועל
המזרחי" ("בני עקיבא" ו״החלוץ הדתי") .למועמדים מפולין להפלגה זו
צורפו גם מועמדים מרומניה ,חצים מה״נוער הציוני" וחצים חברי "הפועל
המזרחי".
״אסימי״ היתה אניית קיטור מונעת על־ידי פחם ,שנבנתה בשנת 1905
באודיסה ,בעלת תפוסה של  1,000טון ,מהירותה *כ 8קשר ,והיא מניפה את
דגל פנמה .רב־החובל גריגוריוס סוס ואנייתו עסקו רבות בהברחות
שונות ,בין היתר גם העברת נשק בלתי־חוקי למלחמת האזרחים לספרד.
ביום שישי ,ה־ 31במרס  ,1939הגיעה לקונסטנצה רכבת מיוחדת
מוורשה והביאה  330נוסעים מפולין .בקונסטנצה נוספו עליהם עוד כ־100
איש מרומניה .העולים מפולין ,ובעיקר האדוקים שבהם ,קיבלו היתר
מיוחד מהרב בוורשה לנסוע ,אם צריך יהיה ,ברכבת אף בשבת כדי לא
לעכב את ההפלגה לארץ־הקודש.
בשבת ה־ 1באפריל  1939לפנות בוקר הרימה האניה "אסימי" עוגן
והפליגה מנמל קונסטנצה .עם ההפלגה נתגלו באניה כ־ 20עולים סמויים
שהוגנבו לאניה על ידי המשטרה הרומנית שביקשה להיפטר מאנשים אלה.
מספר העולים באניה הגיע ל־.450
על האניה לא הועלה אלחוטאי שיקיים תקשורת עם הארץ ,כפי שנהוג
היה כבר באניות המעפילים של תנועת "החלוץ" ,שלמדו מן התקלות
הרבות שנגרמו בהפלגות קודמות מחמת חוסר תקשורת סדירה עם חופי
הארץ.
לפני צאתו מן הארץ של "משה" (כינוי הסתר של זאב גולדמן) סוכם עמו
כי עליו להגיע לחוף ,לא הרחק מ״פרדם הגדוד" באביחיל ,ליד נתניה ,ביום

•

באותה עת התקיימו שתי מפלגות של "ציונים כלליים" :התאחדות הציונים
הכלליים" שנקראו "ציונים א׳" ,ו״הסתדרות הציונים הכלליים" שנקראו
״ציונים ב׳״; לימים " -המפלגה הליברלית".
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שבת ה־ 8באפריל  .1939אור שיהיה דולק בארבעה חלונות בבנין ב״פרדס
הגדוד" נקבע כסימן לאניה שהיא יכולה להתקרב לחוף .האניה שלא
הצליחה לאתר את המקום התקרבה אליו באיחור רב .בחוף המתינו כבר
אנשי אביחיל ,ועמם פעילים מהסביבה ,שנזעקו לעזור בהורדת המעפילים.
לאחר הורדתם של כ־ 90מעפילים נאלצה האניה שאיחרה להגיע להתרחק
מן החוף ולחזור ללב ים ,כי עלה השחר והיה חשש שתתגלה על־ידי משמר
החופים ,בעוד על סיפונה  360איש .היא היתה אמורה לשוב ולהגיע בלילה
הבא.
אך לשווא חיכו לאניה בלילה הבא .היא פשוט לא הגיעה ,ולא היתה
תקשורת עמה בלב ים ,לדעת מה קורה עמה .אחרי כן הסבירו אנשי צוות
האניה כי בערב הבא אכן חזרה "אסימי" לארץ ,שוטטה לאורך החופים ,אך
לא הצליחה לאתר את המקום המבוקש .בשום מקום לא דלקו אורות
בצירוף המוסכם ,ופרט לאורות בודדים פה ושם שרר חושך בכל ישובי
החוף .האניה לא מצאה את המקום להתקרב אליו ומאוכזבים חזרו הצוות
והמעפילים ללב ים.
למחרת ,אור ל־ 10באפריל ,חזרה האניה שוב לחוף נתניה והפעם איתרה
את האיתות .היא הגיעה ,כמובן ,חשוכה ,ללא אורות ,ובשעה 2300
התחילו בהורדת המעפילים .בעוד הקבוצה השניה של מעפילי אותו לילה
חותרת בסירה ומתקדמת מהאניה לחוף ,נשמעו לפתע נפצי־ירי ובשמים
נראו רקטות בצבעים שונים שנורו מסירת משטרת־החופים והאירו את כל
הסביבה .כעבור מספר דקות עלה אור על גשר־הפיקוד .האניה נכנעה,
ועדיין היו בה  268איש (מהם  10בחורים מהארץ שבאו לסייע בהורדה ולא
הספיקו להסתלק מהאניה בשעת תפיסתה) .בחוף נשארו שני מלחים שהיו
בסירה עם המעפילים שהורדו ,והם הוסתרו עם שאר המעפילים בישובי
הסביבה.
כאשר הובלה "אסימי" תחת משמר משטרתי לחיפה ניצל "משה" רגע
מתאים וזרק לים שק מלא פספורטים של המעפילים .לשק הוכנסו משקלות
כדי שיצלול מיד למעמקי הים .אחד המעפילים ,ד״ר שפירא ,מונה מעתה
כראש המעפילים ועליו היה לייצג אותם כלפי המשטרה ,שלטונות הנמל
וכר ,בעוד "משה" נבלע כאחד הנוסעים.
בחיפה נחקרו המעפילים על ארץ מוצאם ועל עברם האישי .היות וכולם
קיבלו תדרוך מוקדם כיצד לנהוג במקרה הזה ,ענו כולם בשעת חקירתם כי
הם באים מצ׳כיה ומגרמניה ,ואין להם לאן לשוב .בשעת הצהריים התקרבו
לאגיה שתי סירות־מנוע שהביאו אוכל ותרופות .כן הועלתה לאניה פלוגת
נוטרים לשמירת הסדר.
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הקפטן גריגוריוס סוס הועבר בו ביום למאסר בחיפה .ב־ 19בחרוש
התקיים משפטו בפני שופט בריטי ,והוא נדון ל־ 9חודשי מאסר בעוון "מתן
עזר וסיוע לעולים בלתי חוקיים" להיכנס לארץ ו״גישה לחוף ללא היתר".
כן פסק השופט לגרש את האניה "אסימי" אל מחוץ לתחומי הארץ.
השלטונות ,כדרכם ,החלו בהכנות למשלוח האניה מהארץ .לא הועילו
לא דין־ודברים שניהלו באי־כוח המוסדות היהודיים ובראשם יצחק בן־צבי
נשיא הוועד הלאומי ,עם השלטונות ,ולא מחאתם של רוב העתונים בארץ.
הקצין הראשון ,ממלא מקום הקפטן בהעדרו ,נצטווה על־ידי המשטרה
להתכונן להפלגה .תשובתו היתה כי הוא אינו מוסמך לפי החוק הימי
להוביל אניה ,וכל עוד הקפטן הממונה עליו חי לא יקבל על עצמו את
הפיקוד .להצעתה של המשטרה להעלות על האניה קפטן אנגלי להפלגה זו
סירבה חברת האניות ביוון ,והתנגדה בתוקף לכך שקפטן זר ישיט את
אנייתם.
בשבת ,ה־ 22באפריל  ,1939הובא לאניה מזון ל־ 8ימים ,וכן ארבע
סירות רעועות למלא מקומן של אלו שנשארו בחוף בעת תפיסתה של
האניה .הקפטן גריגוריוס סוס שוחרר ממעצרו ,הובא לאניה וקיבל פקודה
לעזוב את הארץ עם האניה .ביום ראשון ,ה־ 23באפריל לפנות בוקר,
שולחה "אסימי" לים הפתוח כשהיא מלווה בסירת משטרה עד צאתה
מהמפרץ.
כשהתרחקה סירת המשטרה ממנה המשיכה "אסימי" לשוט בקירבת
חופי הארץ וביקשה לשוב ולנסות להעלות את המעפילים באחד החופים.
אולם קשה היה לה עתה להשתחרר מהמעקב אחריה .במוצאי שבת ,ה־29
באפריל ,כשבוע לאחר ששולחה מחיפה ,הורדה לים אחת מארבע
סירות־ההצלה אשר האנגלים העלו לאניה ,לאחר ששופצה על סיפון
האניה .עשרת הבחורים הארצישראלים■ ,שנתקעו ב״אסימי" בשעת
תפיסתה ,נכנסו בה ,ואליהם צורפו שני מעפילים שהיו חולים אנושים.
הסירה שולחה לחוף והגיעה.
ביום ה־ 2במאי בשעות הצהריים נעשו הכנות נוספות להורדת
המעפילים בלילה הקרוב באחד מחופי הארץ .אבל מטוס ימי בריטי איתר
את האניה ,הנמיך טוס וחג כמה פעמים מעל "אסימי" וסביבה .לא עבר זמן
רב  -ואניית־מלחמה בריטית התקרבה ל״אסימי" והזהירה אותה כי היא
נמצאת במים הטריטוריאליים של ארץ־ישראל ועליה להסתלק מהמקום.
לקברניטי "אסימי" לא היתה עוד ברירה והם החליטו לשוב ליוון ,כי
לשהייה נוספת בים היו חייבים להצטייד במזון ,דלק ומים.
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בשבת ,השישי במאי ,עברה "אסימי" את הדרדנלים ולמחרתו ,בל״ג
בעומר ,הגיעה לאיסטנבול והצטיירה בכמות מזון ,מים ודלק .הקפטן שלח
מברק מהחוף להנהלת החברה באתונה וביקש הוראות לאן להפליג .עוד
באותו יום התקבלה תשובה שאמרה כי עליו להפליג עם המעפילים לאי
קןאה ביוון .כולם היו שבורים ,רצוצים ומאוכזבים .בין המארגנים בארץ
נשתררו ,כמובן ,מבוכה ואכזבה .ההוצאות הכספיות הכרוכות בהפלגה
והשהיה בים גם הן הכבידו עליהם ביותר.
★

★

★

רק עתה החלו המארגנים להבין כי בלי תקשורת אלחוטית עם האניה
בלב־ים בשעת הפלגתה קשה מאוד יהיה להנחיתה בחוף המיועד .הם
החליטו ,איפוא ,לבקש מהנוגעים בדבר מטעם ב״הגנה" שיישלח לאי קאה
ביוון אלחוטאי שיעלה ל״אסימי" לקראת המשך הפלגתה ויקיים קשר
אלחוטי עם הארץ בשעת ההפלגה המחודשת.
בנימין גולדשטיין־צור בחר באברהם גולדווסר כאיש המתאים למשימה
זו .אברהם היה חבר "הגנה" מנעוריו ,ומראשוני המדריכים בקשר־אלחוט,
ומכאן הכיר אישית את האלחוטאים אשר איתם יהיה עליו לעמוד בקשר.
בנימין היפנה את אברהם גולדווסר אל אבנר  -פליק קמפף־פלג ואפרים
בן־ארצי ,בלי לרמוז לו כלל על מטרת הפגישה .פליק היה אז מפקד גוש
בתל־אביב ,ובן־ארצי השליש שלו .כשהתייצב אברהם בפניהם נשאל האם
יהא מוכן לקבל על עצמו משימה סודית ,עליה אסור לו לספר לאיש ,אף לא
לבני ביתו ולהוריו; ועליו לדעת כי אם יסכים ,יהיה עליו לצאת לחוץ־לארץ
לזמן־מה.
מיותר לומר שאברהם ראה בהצעה זו גם פיתוי וגם אתגר רב ,והסכים.
פליק הורה לו לפנות מיד לכתובת בשדרות רוטשילד ,למשרדו של אריה
גורניץ־גורני ,חברה לייבוא נייר ועץ מפינלנד (גורניץ שימש גם
קונסול־הכבוד הפיני) .בבואו שמה פגש שלושה אנשים :את ״אונקל סם״ -
הוא סם פרידלנדר־דרור ,את בעל המשרד גורניץ ,ועוד איש בשם קרול,
כולם תושבי אביחיל .לאחר ששאלו וחקרו בפרטי־פרטים אישיים של
אברהם ובעברו ,שאלוהו לבסוף לאיזו מפלגה הוא משתייך .אברהם ענה
להם כי הוא משתייך למפלגה יהודית .תשובתו מצאה כנראה חן בעיני
המראיינים ,והם ביקשו את הפספורט שלו ,ואמרו לו כי תוך  48שעות
יצטרך לצאת לחוץ־לארץ .הם לא הניחו בידיו שום רמז לאן ולמה .זה היה
ביום שלישי ,ה־ 2במאי .1939
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ביום חמישי ה־ 4במאי הופיע אברהם שוב באותו מקום ,קיבל את
הפספורט שהוטבעה בו ויזה לפולין ,וכן כרטיס טיסה לוורשה במטוס של
חברת התעופה הפולנית "לוט" ,שיחנה בטיסתו חניית־ביניים באתונה
שביוון .עתה שאל אותם אברהם" :מה יהא תפקידי בחו״א" ,וסוף־סוף
נאמר לו כי הוא מיועד לשמש אלחוטאי באניית מעפילים שנתפסה בחופי
הארץ על־ידי האנגלים והוחזרה ליוון.
ההוראות שקיבל עתה אברהם היו :כאשר מטוס "לוט" שבו יטוס יחנה
חניית־ביניים באתונה יהיה עליו "לחלות" ולא להמשיך בטיסה ולהישאר
באתונה מחמת המחלה .היה צורך בתחבולה זאת ,כי לבקשתם של האנגלים
לא ניתנו ליהודים מארץ־ישראל ויזות־כניסה ליוון בגלל מעורבותם
הפעילה בעלייה הבלתי־ליגלית שפיתחו מחופי יוון .להוריו סיפר אברהם
כי הוא נוסע בגין איזה תפקיד שבדה מלבו לאירופה ,ולמחרת ,יום שישי
ה־ 5במאי ,יצא לדרך.
בארץ פעלה ועדה של שלושה שהיו אחראים לטיפול באניה :אלה היו
משה קולודני־קול ,איש "ציונים כלליים א"׳ ,לימים ראש עליית הנוער
בהנהלת הסוכנות ושר בממשלת ישראל; יעקב גרינברג מטעם "הפועל
המזרחי" ,לימים חבר כנסת; וחיים אייזנברג־לבנון ,איש "ציונים כלליים
ב" /לימים ראש עיריית תל־אביב.
השלושה היו נציגי הגופים הפוליטיים שהיו מעורבים בהפלגת "אסימי".
הטיפול בצד הטכני של ההפלגה היה בידי "אונקל״סם" וגורניץ .בהתחלה
פעלו לבדם ,אך לאחר שהאניה נתפסה על־ידי האנגלים פנו באמצעות
מנהיגיהם לעזרת ה״הגנה" לקבל עזרתה ככל האפשר ,ובהוראתה נשלח
אברהם למשימתו ב״אסימי" .שלושתם נפגשו עם גולדווסר בלילה שלפני
יציאתו לחו״ל על מנת להכניסו בסוד העניינים ,שיידע לפחות משהו על
העולים בהם יצטרך לטפל.
כאשר הגיע המטוס לאתונה לנחיתת־כיניים ,כבר היה אברהם "חולה"
במחלתו המדומה שנתעוררה בעקבות ניתוח שעבר ,כביכול ,ובלתי מסוגל
להמשיך בטיסה .שוטרים שעלו למטוס עזרו לו לרדת .הפספורט נלקח
ממנו ,והוא חוייב בתשלום קנס על שלא היתה לו ויזה יוונית .הובטח לו כי
את הפספורט עם הוויזה יקבל למחרת היום במלון בו ישהה .אברהם ביקש
להביאו למלון קינג־ג׳ורג /המלון שנקבע מראש שעל אברהם להתאכסן בו
ולפגוש שם אדם בשם "יאנק" דז׳ביצקי־בן־יהודה ,המתגורר באותו המלון.
אברהם הובא למלון ומובן שלא עזב אותו ,היות וקצין משטרה יוונית היה
צריך לבקרו למחרת היום ולהחזיר לידיו את הפספורט .בינתיים פגש את
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"יאנק" שסיפר לו את השתלשלות הדברים עם האניה ופרטים על
המעפילים שבה.
אברהם קיבל את הוויזה הראשונה לשהות של  24שעות ביוון,
ובהתערבותם של בעלי ה״אסימי" הוארכה הוויזה עוד פעם ועוד פעם ,וכך
שהה ביוון כ־ 25יום.

בימים הראשונים לשהותו באתונה ביקר באניה "אסימי" להכירה
מקרוב ולעמוד על מצבה ועל בעיותיה" .אסימי" עגנה באי קאה .אברהם
ראה לידה עוד שתי אניות עוגנות  -שלושתן אניות מעפי’לים שנתפסו
על־ידי משטרת החופים במימי ארץ־ישראל וגורשו מתחום המים
הטריטוריאליים לנמלים מהם הפליגו .היו אלו "אסימי" ,שדיברנו בה,
״אסתיר״  -שאורגנה על־ידי אברהם סטבסקי והתנועה הרביזיוניסטית -
ו״אגיום ניקולאוס״  -שאורגנה באופן פרטי על־ידי יהודי מצ׳כיה בשם
הכט ,אשר שכר אניה והעלה עליה עולים תמורת תשלום .תכניתו היתה
לעסוק בהעברת עולים בצורה בלתי־חוקית לארץ ,אולם כאשר נתפסה
האניה על־ידי האנגלים ליד חופי הארץ הפקיר אותה ואת העולים ונעלם
לארה״ב.
מעניינים הפרטים בדבר האניה "אסתיר" ,כפי שהתרשם אברהם
בביקורו בה במקום עגינתה בקאה .הסתבר שהועלו על האניה גם יהודים
שלא נמנו עם שום גוף בקשת הפוליטית של עם ישראל בגולה .היתה זו
קבוצת יהודים מדנציג שביקשו לעלות לארץ־ישראל ושילמו דמי־נסיעתם
למארגני ה״אסתיר".

כאשר נתפסה "אסתיר" ונעצרה על־ידי הבריטים במימי ארץ־ישראל
גרשוה לים הפתוח ,וגם היא הגיעה לאי קאה .רוב המעפילים נשארו בלא
אמצעי מחיה ,ונראה שגם למארגנים לא היו אמצעים לספק מזון למעפילים
שבאנייתם .הם גם לא יכלו להעריך מתי ,ואם בכלל ,יוכלו לשוב לחופי
הארץ .ב״אסתיר" החלו מתרחשות טרגדיות חמורות.
מפקד ה״אסתיר" היה אדם שגם הוא כונה "משה" .הוא היה איש
נמוך־קומה שידיו ארוכות ומגיעות עד למטה מברכיו .הקפטן של האניה
עזב אותה" .משה" זה חי באניה חיי "מלך־עליון" ,השתכן בקבינה של
הקפטן ,ועמו משקאות ובחורות .נערכו שם חיי פריצות והוללות שקשה
לתאר .הוא הנהיג באניה משטר ומשמעת של עריצות ,ומי שניסה שלא
למלא פקודה או הוראה כלשהי שלו נענש בתלייה על התורן ,או בעונשי
מלקות ובמאסר בצינוק בבטן האניה.
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הנוסעים המבוהלים ב״אסתיר" ,שחנתה כ־ 60מטר מ״אסימי" ,היו
פונים ל״אסימי" ברמקול פרימיטיבי עשוי מקרטון מקופל ,קוראים לאנשיה
ומפנים תשומת לבם לאקציות שהיו ה״סדרנים" של משה מבצעים
במעפילים ,ועל העונשים החמורים שלפיהם הורדו גברים ונשים לצינוק
בתחתית האניה ,בו שרצו עכברושים ,והוחזקו שם על כוס מים ולחם יבש,
בלי לראות אור שמש.
סיפר לי אברהם כי יום אחד בהיותו על "אסימי" הזעיקו אותם מעפילי
"אסתיר" לבוא אליהם מיד ,משום שהם עומדים בפני איזו אקציה יוצאת
מהכלל" .משה" ,מפקד "אסימי" ,אברהם גולדווסר ומפקדי המשטרה
והנמל היוונים עלו על סיפון "אסתיר" .כאשר נכנסו לתא הקפטן ,ראו את
"משה" יושב ובקבוק קוניאק על שולחנו ובחורה ערומה למחצה על ברכיו.
הלה לא טרח אפילו לתת דעתו למבקרים שבאו .מפקד הנמל אמר לו:
"כאשר אני נכנס לחדר לפחות תקום!" ,ודרש הסבר על המתרחש באניה.
המבקרים ראו מחזות מזעזעים ,בעיקר בקרב העולים מדנציג שהיו נתונים
יותר מאחרים במשטר העונשים ,ההרעבה והצעקות .מפקד הנמל העביר
את מפקד "אסתיר" ואחד מעוזריו כבני ערובה ל״אסימי" ,והזהירם כי אם
יקרה משהו לנוסעים ב״אסתיר - :,דמם בראשם" .משה" ועמיתיו
מ״אסתיר" היו עצורים ב״אסימי" כ־ 4ימים ,עד שהפליגה מהנמל.
הוסיף אברהם גולדווסר :תיארתי את מה שקרה באניה "אסתיר" לא על
מנת לפגוע בתדמיתם של מארגני העלייה הבלתי־ליגלית הזאת .כרי לי כי
הם עשו כמיטב יכולתם ,וודאי מעבר לה ,להציל יהודים ולהביאם ארצה.
אך מה מצער שיכול היה לקרות מה שראיתי ב״אסתיר״  -שיהודים
הנמלטים מציפורני הנאצים והאמינו כי הם פונים לנציגי תנועה ציונית
נפלו בידיו של "שליט ננסי" חסר־מעצורים ובלתי־מרוסן.
לימים ,שנים לאחר קום המדינה ,נזדמנתי בענייני עבודה עם קרמין,
אחד ממארגני העלייה הבלתי־ליגלית של התנועה הרביזיוניסטית .אחרי
שהכרנו זה את זה סיפרתי לו שאני איש "הגנה" שעבד בהעפלה ,ובשיחה
חברית שאלתיו על פרשת ה״אסתיר" ,אשר לא פסקה מלהטריד אותי
מתחת לסף הכרתי .קרמין אמר כי ידועים לו פרטי מקרה ספיציפי זה ,ואף
יותר ממה שסיפרתי לו אני .הוא טען ש״האיש" הועמד למשפט במסגרת
התנועה ובא על עונשו ,אבל בשל הסודיות המחוייבת בפעילות מחתרתית
לא ניתן היה לתת פרסום לאירוע האומלל.
אברהם התחיל להתארגן באניה "אסימי" ושהה כה שעות מרובות.
באחד הימים ,אחרי שיחת לילה ממושכת עם הקפטן ב״אסימי" ,חזר למלונו
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השכם בבוקר ונדהם לראות את נשיא ההסתדרות הציונית ,ד״ר חיים
וייצמן ,מתהלך במבואות המלון .אברהם עלה לחדרו בריצה ,התרחץ
במקצת ,החליף בגדים ומיהר למקום בו ראה קודם את ד״ר וייצמן .אח״ב
נודע לו שד״ר וייצמן היה בדרכו מארץ־ישראל ללונדון ,והתעכב לחניית
ביניים באתונה .אברהם ניגש אליו והציג עצמו כנציג ה״הגנה" באניה
"אסימי".
חיים וייצמן ,שקורות "אסימי" היו ידועות לו ,ביקשו לשמוע פרטים
נוספים .הוא נטל את אברהם בזרועו ,ביקש מצוות מלוויו שלא יפריעו לו
עתה בהתהלכו עם אברהם .וייצמן ביקש ,קודם כל ,לדעת פרטים על
הסידורים הנעשים להכנת ההפלגה הבאה.
׳3׳ -3

ר“׳

/

a׳

לפני היות קשר האלחוש נשלחו הודאות והודעות כדואר .הן וכתבו בלשון
של רמזים.
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וייצמן שוחח עם אברהם כשעה ,שאל אותו שאלות אישיות וביקש
פרטים רבים ככל האפשר על החומר האנושי באניה ,על המצב הכללי,
התזונתי ,הסניטרי ,ומה הם הסיכויים והתכניות לעתיד .כאשר הזכירוהו
עוזריו שהגיעה השעה לנסוע לשדה־התעופה ,הזמין את אברהם להצטרף
אליו לנסיעה ושם הזמינו להצטרף אליו לארוחת־כוקר כדי להמשיך
בשיחה .לפני עלותו למטוס נפרד מאברהם בחמימות ,חיבקו וביקשו למסור
בשמו שלום לעולים ,ואיחל להם הצלחה בהפלגתם.
★

★

★

בהמשך הפעולה עזב אברהם את המלון ועבר לאניה "אסימי" ,ויחד עם
"משה" החלו לארגן את כל הקשור בהפלגה המחודשת .הפעם הושמו דגש
ועדיפות לקשר האלחוטי באניה .לרשות אברהם עמד מקלט־משדר מסוג
"מרקוני" ,תחנת־שידור סטנדרטית באותם הימים ,מן הסוג שהיה מקובל
בצי המסחרי .לפי ההוראות שבידו עליו להאזין ולקלוט שידורים מן הארץ,
אך להימנע משידורים אלא אם יהיה הכרח בכך.
אברהם  -שכינויו באניה ובשידורים היה ״רם״  -קלט באניה את כל
המברקים ששודרו אליו מהארץ ופעל בהתאם להוראות שקיבל ,אף כי אנו
בארץ לא קלטנו את אישוריו על קבלת מברקינו.
בליל הורדת המעפילים מן האניה ,וביום שלפניו ,היה "רם" צמוד
למקלט הרדיו ,והקשיב להוראות ששודרו מהמרכזת שלנו ,שהעבירה אליו
את ההנחיות שלנו באשר להורדת המעפילים ,ואילו את אותותי ,כאשר
קראתי לו באלחוט מחוף־אביחיל ,לא קלט.

ההכנות להפלגה השניה של "אסימי"
זמן קצר לפני ההפלגה מהאי קאה פירסמה ממשלת המנדט תקנה שקבעה כי
כל אניה המובילה מעפילים שתיתפס במים הטריטוריאליים של הארץ
תוחרם ,ובנוסף על כך יוטלו עונשים כבדים על מעפיליה שייתפסו ,עד 20
שנות מאסר.
בעלי "אסימי" היתנו עתה את הסכמתם לשלחה שנית לארץ־ישראל בכך
שסירת מנוע גדולה ,המסוגלת להכיל את כל  240המעפילים שבאניה
תוצמד לאניה ,וזו תעבירם אל תחום המים הטריטוריאליים .במקרה הזה,
אם יאתרו האנגלים את העולים בטרם יעלו ליבשה  -תיתפס ותוחרם
הסירה ולא האניה עצמה.
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בעת עגינתה של ה״אסימי" באי קאה וכן בשעת הפלגתה ,סייע אברהם
ל״משה" בתחומים שונים :אירגן באניה שיעורים לעברית וקורסים
בתרגילי־סדר ,ויזם עריכת עתון־קיר על־ידי המעפילים ,תכניות שבת
ועוד .יחסם של אנשי האי קאה למעפילים היה יוצא מן הכלל .בשעת הצורך
אישפזו חולים והיו מוכנים לעזור בכל .בערב ההפלגה נערכה מסיבת
פרידה על ה״אסימי" ,בהשתתפות עשרות מאנשי האי בהם ראש־העיר
ומפקדי הנמל ,המשטרה והג׳נדרמריה ,מנהלי בתי־הספר ,הם ורעיותיהם,
שהביאו מתנות ועוגות לנוסעים .היתה זו פרידה נאה ומרגשת.
אור ל־ 1ביוני  1939עזבה ה״אסימי" את קאה והפליגה לחופי הארץ.
למחרת בשעות הבוקר פגשו בים הפתוח את הסירה הגדולה ,בפיקודו של
רב־החובל היווני בשם יני קורנופולוס ועמו כמה ימאים .הסירה נקשרה
ל״אסימי" ושטה עמה לעבר חופי הארץ.
★

★

★

לאחר הכשלון הראשון להנחית את האניה בחוף המיועד נקרא עתה
דויד׳קה נמרי לארגן את הנחתת המעפילים בחופי הארץ .כל ששת ימי
ההפלגה ניסינו יום־יום להקים קשר אלחוטי דו־סיטרי עם האניה ,אבל ללא
הצלחה .בכל יום בשעה  1500הייתי מעביר ל״אסימי" מברקים ב״פוקם"
(שידור מברקים ללא אישור קבלה) בהנחה שאף אם משהו משובש במשדר
באניה ,ודאי קולט אברהם את אלה על־ידי מקלט־הרדיו ,כפי המוסכם
מראש .ואכן ,כך היה.
ביום השלישי ,ה־ 6ביוני  ,1939העבירה תחנת האלחוט המרכזית של
ה״הגנה" מברק ל״אסימי" ובו הורה דויד׳קה נמרי לפיקוד האניה להוריד
את  240המעפילים לתוך סירת המנוע הקשורה לאניה ,במרחק של כ־15
מיל מהחוף ,מול הרצליה.
דויד׳קה הביא אותי באותו יום לאביחיל ,כדי לנסות להקים קשר אלחוטי
עם ה״אסימי" .אם כי הקשר מן האניה לא הוקם ,בטוח הייתי כי אם
אברהם ,שהכרתיו כאלחוטן משובח ודבק במשימה ,אינו קולט אותי ,הריהו
צמוד למקלט־הרדיו שלו ,המכוון לגל תחנת האלחוט המרכזית של
ה״הגנה" בתל־אביב ,וקולט את המברקים דרכה .ואכן אברהם קלט את
מברקינו.
★

★

★
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בשעות הבוקר המוקדמות של היום בו עמדנו לקבל את המעפילים מול
חוף הרצליה ,הורדו כל הנוסעים אל מתחת לסיפון ,שכוסה כולו ביריעות
ברזנט ,כדי לשוות לאניה צביון של אניית־משא רגילה .כך התקדמה
"אסימי" לקראת הארץ.
בשעה  ,1500השעה המיועדת להתקשרות ,קיבל אברהם שדר מהארץ
שלפיו על האניה לשנות כיוון לנהריה ולהוריד נוסעיה שם באותו לילה.
האות לרדת יהיו שלושה אורות דולקים על מגדל המים בנהריה .ההוראה
נמסרה לקפטן ולמשה ,והקפטן עשה הכנות לשנות כיוון צפונה .בשעה
 1530לערך הופיע אווירון של משטרת החופים והחל חג סביב האניה
ומצלמה .כדי להטעותם שינה הקפטן את כיוון הנסיעה דרומה וניתק את
החבל שקשר את האניה אל סירת־המנוע שנועדה להעביר את העולים
לחוץ .כאשר התרחק האווירון  -חזרה מיד האניה ושינתה את כיוונה
ופנתה לעבר נהריה .בבואה לחופי נהריה בשעה  2300בערך הבחינו
באורות שלושת הפנסים הדולקים על מגדל המים (האיש שהחזיק את
שלושת הפנסים על מגדל המים היה מורים פישר ,לימים שגריר ישראל
בצרפת).

״אסימי״ התקרבה למקום שקבע דויד׳קה והורידה את  240מעפיליה
לסירת־המנוע .האניה והמלווים שעל סיפונה ואברהם גולדווסר ביניהם,
התרחקה במהירות ,ומגמת פניה היתה לחזור ליוון .בהפליגם הבחינו
באורות רקטות המוטחות לשמים ,שלאורן ניסו הבריטים לגלות את
עקבותיה.
כמו במלחמה כן במאבק־ההעפלה עשוי הבלתי־צפוי להתרחש מדי רגע.
וכך קרה גם כאן :מנוע־הסירה התקלקל בהיותה בקטע־הדרך מן האניה
לחוף ,והיא נשארה תקועה על עמדה במים לא הרחק מחוף היעד ,והאנגלים
גילו אותה.
למחרת בבוקר קלט אברהם במקלטו הודעה כי עולי "אסימי" שירדו
כסירה נתפסו ליד החוף.
והמעשה כך היה :שלושה שוטרים בריטיים ,שהשכימו קום וירדו
לשחות בים ,ראו סירה שממנה קופצים אנשים רבים לים ושוחים לחוף .הם
מיהרו להודיע על כך לתחנת המשטרה ,שהזעיקה את משטרת החופים ,וזו
עצרה את המעפילים והובילתם לעתלית" .אסימי" נמלטה צפונה והמשיכה
דרכה ,כשהיא חוסה בתחומי המים הטריטוריאליים של לבנון ,סוריה
ותורכיה.
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בשובו ארצה הביא אברהם עמו את החומר המקצועי שמצא בתחנת
האלחוט של "אסימי" ,כולל ספרי הקוד הימי הבינלאומי לאלחוט ,שעל
פיהם נקבעו סדרי התקשורת במערכת האלחוט העברי.

"טייגר־היל" בחוף תל־אביב
הפלגתה של האניה "טייגר־היל" התחילה בנמל ורנה ,בולגריה ,ב־27
ביולי  ,1939אחרי שהוכשרה במיוחד לשאת מספר מעפילים רב" .ראשון
האלחוטאים שעלה לאניה בתחילת ההפלגה היה יצחק פזי ,שהוטל עליו
לעמוד במשך ההפלגה בקשר עם תחנת האלחוט המרכזית של ה״הגנה"
בארץ.
סיפר פזי :זמן קצר לפני שעליתי לאניה פנו אלי זוג זקנים וביקשו
להצטרף להפלגה ,שאם לא כן יגורשו ל״שטח ההפקר" של עשרת
הקילומטרים שלאורך הגבול בין בולגריה לרומניה .לשטח זה היו נשלחים
יהודים משתי הארצות וכל יהודי שנקלע שמה היה נע ונד בין גבול לגבול,
עד לגירושו לאחד ממחנות ההשמדה הנאציים.
שני הזקנים תרמו רבות לתנועה החלוצית ועתה התחננו להעלותם
לאניה .אך יצחק פזי לא יכול לחרוג מההוראות שאסרו לצרף להפלגה זו
אלא אנשים צעירים ובריאים .הוא התקשר בטלפון עם אליהו גולומב (פזי
ידע כי אליהו נמצא בפריס) וביקש רשותו לצרפם להפלגה ,מכיוון שבנם
ובתם יפליגו גם הם באותה אניה .התשובה היתה שאין לחרוג מההוראות.
אך פזי לא יכול לעמוד בתחינתם והחליט כי בכל זאת יעלה את שני הזקנים
על האניה על אחריותו .כשנמסר לאיש כי הוא ואשתו יצורפו להפלגה,
התרגש כל כך שקיבל התקף־לב ,וכשדרכו רגליו על כבש האניה נפל.
העלאת המעפילים לאניה היתה מהירה ומזורזת ,באופן שבני משפחתו לא
יכלו להתעכב ולנסוע עם האב לבית־החולים להמתין ולראות את אשר
יקרה לו.
ראש קהילת ורנה ,שנכח ליד האניה בשעת העלאת המעפילים אליה,
הבטיח לפזי שמאוחר יותר יתקשר איתו לאניה באלחוט ויודיע מה עלה
בגורלו של הזקן .למחרת התקבלה הודעה שהאיש נפטר .אשתו וילדיו
נשארו באניה.
•

על ההכנות להפלגה מרומניה והקורות של "טייגר־היל" במסעה ,ראה בספר
"מפלט אחרון" מאת רות אליאב ופגי מן ,הוצאת עם עובד ,תורגם מאנגלית ע״י
מנחם בן־אייר ,נדפס תשל״ו .1976
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כשהגיעה האניה לקונסטנצה ,ובה  50החלוצים שעלו עליה בורנה,
הצטרף לפזי שלמה שפי  -״פילים״  -ימאי מקצועי ,שכבר עבד בנמל
תל־אביב והיה מדריך נוער באגודה הספורטיבית ימית "זבולון" .הוא לא
היה מאנשי המוסד לעלייה כ /אבל בהיותו בחור־לענין משך את תשומת
לבו של כתריאל יפה ,מראשי הימאים ב״הגנה" ,ולאחר מעקב־מה בנמל
תל־אביב ומחוצה לו הובא בפני דויד׳קה נמרי ,אשר בסיום הפגישה החליט
לצרפו ולשתפו במיבצעי עלייה ב׳ .כתריאל יפה נתן לשלמה שפי  13לירות
ארצישראליות על מנת שירכוש לעצמו ביגוד מתאים ,מעיל־גשם וכובע.
למחרת היום כבר היתה בידו גם ויזה ליציאה מהארץ ,ובו־ביום טס
לברינדיזי בחברתו של צבי ספקטור ,ויחד הגיעו לקופנהגן .מכאן נפרדו
דרכיהם ושלמה שפי  -מעתה ״פילים״  -מיהר לקונסטנצה והיה אחד
המלווים של ״טייגר־היל״ .אליהם הצטרף יוסף אורבוך  -״בורים״  -גם
הוא ימאי מנמל תל־אביב.
לאחר מאמצים מורטי־עצבים של שליחת עלייה ב׳ בבוקרסט רות
קליגר־אליאב ,אישרו השלטונות הרומניים במקום ,בהתערבותם של
ראשי הממשל ,את העלאתם לאניה של  712היהודים מפולין ומרומניה,
אשר הובאו כבר לנמל בלוויית לוי שוורץ־שבא ונעצרו שם שעות ארוכות
בקרונות הרכבת.
לפני ההפלגה זכתה האניה ל״ביקור נימוסין" של הקונסול הבריטי
בקונסטנצה .לכל המעפילים שבאניה ניתנה הוראה לרדת לבטן האניה ,כך
שכאשר עלה הקונסול הבריטי לאניה בלוויית הנציג הרומני ,השקיף
סביבו על הסיפון ולא ראה איש .הקפטן נשאל לאן פני האניה מועדות? וזה,
מתודרך היטב ,השיב כי האניה מפליגה לדרום־אמריקה .מובילי האניה
ידעו היטב שהבריטים מעודכנים בכל הנוגע להפלגה ,ושיערו כי מצפים לה
ל״טייגר־היל" "ליווי ואבטחה" בריטית לכל אורך ההפלגה.
ביום חמישי ,ה־ 3באוגוסט  ,1939הפליגה "טייגר־היל" מנמל
קונסטנצה ,כשעל סיפונה  763עולים והיא מצויידת במצרכי מזון ומים ל־8
ימים ,ופניה מועדות לחופי ארץ־ישראל .אחת המעפילות ,ציפורה לויתן,
נפטרה בעת ההפלגה ממחלה מדבקת ,וגוויתה הורדה לים בלילה כדי לא
לגרום בהלה בין הנוסעים .לוי שוורץ אמר קדיש.
ביום ראשון ,ה־.6באוגוסט ,כשהאניה עברה כבר את הבוספורוס
והדרדנלים ושטה בין איי יוון ,התחיל יצחק פזי לקיים קשר אלחוטי עם
תחנת האלחוט המרכזית של ה״הגנה" בתל־אביב .הקשר התקיים בשעות
מוסכמות ,אך לאניה היתה אפשרות להתקשר אתנו בארץ בכל שעות היום
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והלילה ,לפי צרכיה ,כי היינו מקדישים תשומת לב מיוחדת לאניות
המעפילים ששטו בימים .ברשותו של פזי היה אחד ממשדרי האלחוט
שבניתי במיוחד לשימוש באניות .המשדר פעל בגלים קצרים ,וניתן היה
להפעילו מספק־כוח ויברטורי הניזון ממצבר של  6וולט ,כזה המקובל
באוטומובילים .הנסיון לימדנו שחשוב מאוד שלרשות ה״גדעוני" באניה
יעמוד משדר מיוחד ולא זה של האניה ,וכי יוכל להפעילו ממקום סתר בלא
לעורר תשומת לב מצד העולים ,שהרי עם כל הזהירות עלול להסתנן
ביניהם איש "שתול" ,המשתף פעולה עם גורמים עויינים (לכן גם כונו כל
הפעילים שלנו’באניות כינויי־סתר) .במידה וידעו העולים כי הגיעו לאניה
ידיעות באלחוט  -היו ודאי בטוחים כי הן הגיעו בסידורי הקשר שישנם לכל
אניה.
הקשר שלנו עם האניה התנהל דו־סיטרית .האלחוטאים מתחנת האלחוט
המרכזית העבירו לאניה מידע על הנעשה וחומר אקטואלי מהעתונות
היומית .פזי היה רושם אינפורמציה זו ותולה את הדף על לוח מודעות
באניה ,והעולים שמחו לדעת שדואגים להם בארץ .אנו היינו מקבלים
מהאניה מברקי־שירות ודוחות על הנעשה בה ,וכן נקודות ציון למקום
הימצאם .בשעות חירום היו נכנסים לפעולה אלחוטאים בעלי נסיון רב
יותר בתקשורת עם אניות מעפילים  -כאלה היו פרץ רוזנברג ,חיים
פרידלנדר ,משה ירושלמי (זיק) ואני.
בעיתות מתח מיוחד שהינו כולנו בתחנת האלחוט ,ביום ובלילה,
ואבן־זהר היה מקבל דיווח מלא ומפורט על מהלך התקשורת עם האניה
וכמוהו גם דויד׳קה נמרי ,האחראי להורדת המעפילים ,ואפרים קרסנר,
מפקד הש״י אשר ,כזכור ,בחדר שבדירתו ,שבו גרתי ,פעלה תחנת האלחוט
המרכזית.
העתקי מברקים חשובים מן האניה או בקשר למסעה היו מועברים גם
לידי אליהו גולומב ,שאול מאירוב־אביגור ,ישראל גלילי ועוד ,בהתאם
לענין .יש לציין כי פעמים רבות היה יושב בתחנה כל העת ,מאז החלה
האניה מתקרבת לחוף ,משה צ׳רבינסקי־כרמיל ,מעוזריו הקרובים של
שאול  -אחד האנשים הבודדים שהיו מורשים לבקר בתחנה ,כדי לקבל
בהקדם את המברקים המגיעים.

הנחיתה הראשונה  -חוף עתלית
כשנכנסה האניה למימי הים התיכון נקט הקפטן היווני זהירות יתר והשתדל
לתמרן כדי להימנע מלהיפגש באניות מלחמה בריטיות .ביום שישי ,ה־11
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באוגוסט ,ניתנה הוראה מהארץ ל״טייגר־היל" להפליג סמוך למים
הטריטוריאליים בקו השיט של האניות השטות לכיוון ביירות ,כביכול .חוף
עתלית נבחר על־ידי דויד׳קה נמרי כמקום להורדת המעפילים של
"טייגר־היל".
באותו יום בשעות לפני הצהריים יצאתי בחברתו של דויד׳קה לכיוון
עתלית .היה עמנו גם מנחם קלר ,איש כפר־גלעדי ,האחראי לתחנת השידור
בישובו .קלר ואני שימשנו כחוליית הקשר בין האלחוטאים באניה לבין
יחידותינו בחוף הנחיתה .הועמד לרשותנו בית קיצוני בעתלית ,לא הרחק
מהחוף .מנחם עזר לי להתקין את האנטנה והפעלתי את תחנת האלחוט .הכל
התנהל בסדר .הקמתי קשר עם המרכזת בתל־אביב וזו העבירה מיד הודעה
ל״טייגר־היל" שתחנת האלחוט בחוף כבר פועלת .פזי ,שהיה אלחוטאי
טוב ,היה בהאזנה למרכזת .הוא קלט את הודעתי שאנו כבר פועלים בחוף,
ובקריאתי הראשונה אליו נעניתי מיד ,ומנחם קלר החליף אותי .הקשר
האלחוטי בינינו ולבין האניה התנהל דו־סיטרית ובכפל קליטה  -גם על
ידינו וגם בתחנת האלחוט המרכזית שלנו בתל־אביב ,כך שכל הגורמים
הנוגעים בדבר ידעו מיד על מהלך הדברים כחוף.
התחלתי מתקין קו־טלפון מתחנת האלחוט אל שפת הים ,לאותו קטע חוף
בעתלית שנועד לנקודת ההורדה ,כשני ק״מ מן התחנה .הקשר פעל עתה
משפת־הים בטלפון לתחנת האלחוט שלנו שבחוף ומשם ,באלחוט לאניה -
כאשר המרכזת בתל־אביב נמצאת במעקב.
עם ערב הגיעו לעתלית הימאים מנמל תל־אביב וישבו למנוחה קצרה
(לא קל להם ,כל היום הם עובדים עבודה קשה כפועלים בנמל ,ובלילה
יעסקו בעבודה מורטת־עצבים של הורדת המעפילים בים) .גם רופא ואחות
הגיעו לחוף ,ולא הרחק משם כבר חנו משאיות להעברת המעפילים .החושך
ירד ,ופזי הודיע שהוא מבחין באורות החוף .מנחם קלר שידר לאניה שעליה
לדייק ולהגיע לחוף בחצות ,והעביר להם את ה״קוד" של איתות־האור
שדויד׳קה יאותת להם בו לציין את המוקד ועליהם לנווט את האניה
במדוייק לנקודה זו בחוף.
המתח בקרבנו גבר .עיני כולנו נשואות לים הפתוח ,אך את האניה אין
רואים .פזי מודיע שהאניה נמצאת כ־ 3מילין מהחוף .הקפטן היווני השיט
את האניה בזהירות ,מחשש לסלעים שבחוף .לפתע הבחנו בגוש גדול ואפל
מתקרב .האניה! דויד׳קה ,אשר נדמה שאינו מתרגש לעולם ,צרח אלי:
"מוניה! הודע לו לעצור מיד ,הוא עולה על סלעים!" .ההודעה הועברה
בו־ברגע והאניה בלמה באחת.
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כשעברה "טייגר־היל" ליד חופי תורכיה חוברה אליה סירה גדולה,
שנגררה מאז אחריה ,ונועדה להעביר את המעפילים מן האניה לחוף.
כשעצרה האניה הורד לסירה מכונאי צעיר ,אדולף בריף ,להפעלת המנוע
שלה ,ובד בבד התחילו להוריד אליה עולים להעברתם לחוף .כשירדו
ראשוני העולים לסירה ,הוברר חיש מהר שדפנותיה העליונים דולפים ועד
מהרה הגיעו בה המים עד לברכיים ,והיתה סכנה לטביעתה .דיווחו על
המצב לקפטן ,שציווה להעלות את העולים בחזרה לאניה .ואכן ,הסירה
מלאה עד מהרה מים ושקעה תוך דקות .על סיפון האניה היו סירות הצלה,
אבל נפחן קטן והורדת המעפילים בהן היתה נמשכת לפחות יומיים.

דויד׳קה השמיע קללה עסיסית ברוסית וציווה לאניה להתרחק ללב ים.
השעה היתה כבר מאוחרת בלילה .היה יסוד לחשוש שמשמרות
משטרת־החופים המשוטטות לאורך החוף עלולות להפתיע אותנו .כל אחד
מעמנו ידע מה עליו לעשות .אספנו את הציוד והסתלקנו .דויד׳קה ,שהיה
אדם זהיר מאוד ,דאג שחברי שורה מעתלית יטשטשו בעוד לילה את עקבות
הפעילות בחוף ,כדי למנוע מהאנגלים שמץ מידע על פעילותנו אמש.
יום שבת 12 ,באוגוסט  ,1939היה יום קשה לדויד׳קה .התנהל דיון בינו
לבין קובעי מדיניות עלייה ב׳  -אליהו גולומב ,שאול מאירוב ,ישראל
גלילי ועוד .לא ידוע לי במה דנו ,אבל טענותיו ואכזבותיו של דויד׳קה היו
ידועות לי" :אין לשלוח אניית מעפילים כאשר לרשותה דוברה אחת בלבד,
וביחוד כאשר תקינותה לא נבדקה די הצורך" .מאידך גיסא אי־אפשר
לאכסן סירות או ציוד ימי אחר בחופי ההורדה ,כדי לא לעורר את תשומת
לבם של שוטרי משטרת־החופים הסורקים את חופי הארץ.

כשהתקרבה עתה ה״טייגר־היל" לרודוס להצטייד שם במזון ,מים
ותרופות ,גורשה בבושת פנים על־ידי אניית מלחמה איטלקית שאיימה כי
תפתח עליה באש תותחים אם לא תמהר להסתלק .גם לנמלי תורכיה לא
הורשתה להתקרב .הלחץ הבריטי על מדינות הים־התיכון היה קשה.
דויד׳קה היה מודע לנעשה באניה .על מנת לתפקד כראוי במסע ההתקרבות
לארץ־ישראל חיוני לתמרן בים ולהתחמק מאניות מלחמה בריטיות ,ועל כן
עליה להצטייד במזון ,תרופות והספקה ,עד שיווצר מצב בו אפשר יהיה
להתקרב שוב לאחד החופים בארץ .ביום שני ,ה־ 14באוגוסט  ,1939הורה
דויד׳קה למלווה האניה להשיטה לנמל ביירות להצטיידות ,ומשם לשוב
ולצאת ללב ים .יוסף פיין ,איש דגניה ,פעיל עלייה ב׳ בביירות ,קיבל
הוראה לפעול בהתאם.

קשר עם אוניות מעפילים

169

האניה הגיעה לביירות ב־ 20באוגוסט  ,1939צוידה במזון ,מים ודלק
והפליגה .בנמל ביירות עגנה אותה עת האניה "פרוסולה" ובה 654
מעפילים מצ׳כיה ,שאורגנו להפלגה על־ידי קבוצת סטבסקי .רב־החובל
של "פרוסולה" ,שהיה גם בעל האניה ,השיט אותה במסעה לארץ־ישראל.

לאחר שנסיונותיו במשך כמה חודשים להוריד את נוסעיה בחופי הארץ
נכשלו בשל הסיורים הבריטיים ,שעשויים היו לעצור אותו ולהחרים את
אנייתו ,החליט לבסוף לשוב על עקביו .באניה עצמה פשטה מחלה מדבקת
 כפי הנראה טיפוס .ראש ועד הפליטים באניה דרש מהקפטן בכל תוקףלשוב ולנסות ולהעלותם בחופי הארץ ,אך המזון והפחם אזלו .הקפטן ניסה
להצטייד באחד ממעגני לבנון הקטנים ,אך האניה נעצרה והועברה
לביירות .שלטונות הנמל הבחינו מיד במתרחש באניה והורידו את כל
הפליטים למחנה־הסגר ,לחיטוי וריפוי .בין כה וכה ברחו מ״פרוסולה" כמה
מאנשי צוותה ,וביניהם האלחוטאי .הקהילה היהודית בביירות קיבלה על
עצמה את הטיפול בפליטי "פרוסולה" שנותרו ללא פרוטה וללא מזון ,והיו
מוכנים לצייד את האניה בכל שיידרש להמשך דרכה ארצה.

כשנודעה לעולי צ׳כיה בארץ ,וביניהם הסופר מקם ברוד ,הטרגדיה
הפוקדת את פליטי צ׳כיה באניה "פרוסולה" בביירות ,הזעיקו את אנשי
ה״הגנה" וההעפלה להציל את הפליטים התקועים במחנה הסגר בנמל
ביירות ,וידיהם של מארגני ההפלגה הזו קצרות מלהושיע .סוכם להיענות
לבקשתם ,ודויד׳קה נמרי החליט לשלב את הפעולה ולהעלות את נוסעיהן
של שתי האניות ארצה במיבצע אחד משותף .הוא שלח לביירות את מנחם
קלר ואת אליהו קוברסקי ,לעסוק באניה "פרוסולה" ומעפיליה.
ב־ 26באוגוסט  1939כבר היו השניים מצויידים בפספורט וויזות וכן
 1000לירות שטרלינג (כסף רב מאוד באותם הימים) .הבחורים יצאו
מתל־אביב לחיפה ומשם המשיכו בטכסי־שירות לביירות .היעד היה מלון
"פפריקה" ,בו התאכסן יוסף פיין ,פעיל עלייה ב׳ .כשהגיעו השניים
לביירות פעלו בתיאום עמו.
מיד קיימו מגע עם ועד הפליטים הצ׳כים של "פרוסולה" ,שאחרי כל
שעבר עליהם ראו את עצמם עכשיו במרכז הדרמה ,בלא נכונות להתחשב
במעפילים אחרים .הם היו אמנם מאורגנים ב״ועד מייצג" ,אך קשה היה
ללכד אותם .בחורינו התרשמו שספק אם אנשי "פרוסולה" ישתפו פעולה
בשעת־מבחן קריטית .בין כה וכה נשלמו והלכו ההכנות למיבצע המורכב
והמשולב של העברת מעפילי "פרוסולה" ל״טייגר־היל" בלב ים.
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נרכשו שלוש סירות גדולות בעבור "טייגר־היל" ,מנחם קלר רכש מקלט
רדיו מסוג "הליקרפטס" שיעמוד לרשותו באניה "פרוסולה" ,כדי שיוכל
לקיים קשר אלחוטי עם "טייגר־היל" .הוחלט שוועד פליטי האניה
"פרוסולה" ישכנע את הקפטן שלהם להפליג ללב ים ,וכמו כן יעביר על גבי
אנייתו שלוש סירות־משוטים גדולות ל״טייגר־היל" ,ששטה כל העת
בקירבת מקום בלב־ים .ושתי האניות תגענה יחד לחופי הארץ .אם הקפטן
יתנגד לחזור לארץ ,אזי יידרש בכל תוקף להוציא את הפליטים והסירות
מנמל ביירות ללב־ים ולהעבירם שם אל "טייגר־היל" .הוסבר לקפטן הסבר
היטב שהתנגדותו תגרום להחרמת אנייתו בכוח .כאשר הבין הקפטן את
הצפוי קיבל את ההצעה השניה.
ביום שני 28 ,באוגוסט  ,1939היתה כבר "פרוסולה" מצויידת במזון,
מים ופחם .לשלטונות נמל ביירות נאמר שבין האנשים שבהסגר ישנו גם
אלחוטאי  -כי על פי החוק לא הורשתה האניה להפליג בלעדיו .האלחוטאים
היו ,כמובן ,מנחם קלר ואליהו קוברסקי ,שהוגנבו בינתיים למחנה ההסגר
לאחר שהולבשו בבגדים מתאימים ונשאו ילקוטי־גב כיתר הפליטים .כל
פליטי "פרוסולה" הועלו לאנייתם שהפליגה כשהיא נושאת על סיפונה גם
את הסירות שנועדו ל״טייגר־היל" .כנוסף נטלו עמם גם סירת מפרשים
קטנה" ,אגוז" ,אשר נרכשה על־ידי אליהו קוברסקי כדי לשמש אותו ואת
מנחם קלר אם אנשי "פרוסולה" יסרבו לשתף פעולה ,בניגוד למוסכם עם
הוועד שלהם.

עם צאתה של "פרוסולה" מנמל ביירות היה מנחם קלר מנסה להקים
קשר אלחוטי עם "טייגר־היל" ,שתימרנה מחוץ למים הטריטוריאליים מול
ביירות  -ראם אל־נקורה .לרשותו של מנחם קלר באניה היה משדר מיושן
בעל תדר אחד רחב־פם ,שפעל על ניצוצות .הניצוצות הפריעו לקלוט את
תשובותיה האלחוטיות של ה״טייגר־היל" ,והקשר הדו־צדדי לא הוקם.

למחרת ,ב־ 29באוגוסט  ,1939לא נותרה למנחם קלר ברירה אלא
להשתמש בתדר־חירום זה בתחילת כל שעה ,בהנחה שאולי פזי המאזין
בשעות אלו לשידורי התחנה המרכזית בתל־אביב בכל זאת יקלוט אותו.

קפטן האניה "פרוסולה" החליט בכל זאת לחזור ליוון .הפעילים שלנו
באניה ,ובייחוד אליהו קוברסקי ,שנוסף להיותו אלחוטאי היה גם איש־ים,
הרגישו בכוונתו והתחילו לשדלו שלא לעשות זאת ולהשיט את האניה
כמוסכם לעבר "טייגר־היל" .כאשר קלט פזי את שידוריה של "פרוסולה"
וביודעו כי העולים יועלו ממנה על סיפון ה״טייגר־היל" ,החל הצוות
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המוביל באניה לתמרן בלב־ים בהורדת סירות לים רבהעלאתם לאניה,
ולהתאמן בהעברת מעפילים וציוד מאניה לאניה.
עם שקיעת החמה נראתה באופק ה״טייגר־היל" המתקרבת
ל״פרוסולה" .כשקרבו שתי האניות זו לזו הוריד אליהו קוברסקי לים את
סירת המפרש הקטנה אשר רכש לשעת חירום והשיט אותה לקראת הסירה
הקטנה ששטה מולו מה״טייגר־היל" .כשנפגשו שתי הסירות ,ראה אליהו
בסירה השניה את שלמה שפי " -פיליפ"  -חברו לכיתה ,שיחד למדו מגיל 8
ועד  14בבית־ספר לבנים ,ומאז לא נפגשו .יקשה לתאר את שמחתם
הנרגשת של שני חברים מילדות הנפגשים פתאום בלב־ים בשעה של
כמעט־יאוש ,ושניהם שותפים למשימה חיונית וקשה כל־כך.
מיד החלה עבודה מפרכת להעברת  654הפליטים ומקצת המזון שניתן
היה להעבירו מ״פרוסולה" .הסירות הגדולות הורדו לים ומולאו אנשים
לשם העברתם ל״טייגר־היל".
לפתע הופיעה אניית־מלחמה צרפתית והפעילה צופרים מחרישי
אוזניים" .טייגר־היל" ו״פרוסולה" ניתקו מיד מגע והפליגו כל אחת לכיוון
נוגד .במקום בים נשארו שלוש סירות גדולות גדושות בפליטי צ׳כיה ,ולידן
סירת אגוז קטנה וכה "פיליפ" ,שניצח על העברת הפליטים מ״פרוסולה"
ל״טייגר־היל" .גלי הים החלו להרחיק את הסירות זו מזו ,ושלמה שפי
השתדל לקשור ביניהן חבלים כדי שלא תתפזרנה לכל הכיוונים בים
הפתוח .לאחר שאניית המלחמה הצרפתית הסתלקה ,חזרו "פרוסולה"
ו״טייגר־היל" וקרבו זו אל זו ובמשך הלילה נמשכה העברת הפליטים.
לשבחם של החלוצים עולי "טייגר־היל" ייאמר כי עשו עבודה נפלאה .ממש
לפנות בוקר הועברו אחרוני הפליטים מ״פרוסולה" ל״טייגר־היל"
ו״פרוסולה" הריקה מעולים עזבה את המקום.
קל לשער את הדוחק שנוצר עתה ב״טייגר־היל" ,כשעל  763העולים
שהיו בה נוספו עוד  654איש ,ובסך הכל היו עתה באניה ,בת  1500טון,
 1417איש .קשה היה לנוע בה בלי לדחוף זה את זה ומובן כי נתעוררו
מתחים ואף היו התפרצויות זעם.
הצ׳כים שהועברו מ״פרוסולה" התחילו לתבוע מהצוות המוביל לשדר
קריאת חירום ( )sosולהסגיר את האניה לשלטונות הבריטיים .הם טענו כי
עדיף להתמסר מרצון והבריטים יביאום למחנות־הסגר בארץ ורק כך
יינצלו .היו גם נסיונות לאיים על מובילי האניה .ראש ועד פליטי צ׳כיה,
אורחי ה״טייגר־היל" ,הודיע ל״מקם" (כינויו של אליהו קובדסקי) שהוא
לא יוכל לשאת באחריות אם אנשיו יפגעו בפעילי ה״טייגר־היל" ויזרקו
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אותם לים .כן אמר כי לחלק מהצ׳כים יש נשק חם .הערה זו של ראש ועד
פליטי צ׳כיה הדליקה ,כמובן ,אור אדום אצל הצוות המוביל" .מקם" ענה לו
מיד בפסקנות שלעולי צ׳כיה אין מה לחפש סביב גשר הפיקוד של סיפון
האניה ,וכל מי שיתקרב מרגע זה ואילך למקום יתקל בצרור כדורים ללא
אזהרה .אזהרתו של "מקם" הרגיעה לזמן־מה את חמומי המוח שבין אנשי
"פרוסולה" .כאשר נתגלו לאחר זמן גילויים תוקפניים מצידם היה הכרח
למנות לצוות המוביל שומרי־ראש מבין נאמני חלוצי בולגריה ,שצויידו
בנשק קל .בין כה וכה העריכו אנשי החוף שתהא אפשרות להנחית את
ה״טייגר־היל" בדרום הארץ .ביום רביעי ,ה־ 30באוגוסט  ,1939כשאניות
מלחמה בריטיות שטות היו הרחק מהחופים ,נראה היה שהאניה הצליחה
להתחמק מעיניה הפקוחות של משטרת החופים.

לאחר התייעצות עם הש״י החליט דויד׳קה שהחוף המתאים ביותר
להורדת מעפילים עתה הוא ואדי סוכרייר ,ליד קבר "נביא־יונם" ,ממנו
מובילה דרך &תיקה לכביש הישן יפו־עזה .תנאי חשוב להורדה מוצלחת
היה שהסביבה הקרובה לחוף הנחיתה תהא בלתי מאוכלסת .הגישה
והנסיגה של האניה לחוף סוכרייר לא בלטה ביותר מצד היבשה ,בהיותה
נמוכה ממפלס הגבעות שבחוף .כן היתה גישה נוחה למדי לרכב מנועי אל
נקודת ההורדה.
הקפטן וצוותו פחדו עתה להשיטה לחופי הארץ ,פן ייעצרו על־ידי
השלטונות ויאבדו את רשיונותיהם לעסוק בימאות .לא נותר לדויד׳קה אלא
להעלות לאניה את כתריאל יפה  -״דן״  -שיחליף את הקפטן היווני ויארגן
צוות ימאים מבין החלוצים הבולגרים ויפקד אישית על השטת האניה מעתה
ועד תום הורדת המעפילים.

ב־ 30באוגוסט בשעות אחר הצהריים הובא כתריאל יפה אל
ה״טייגר־היל" על״ידי אהרונצ׳יק לישבסקי ("לשם") ,דב מגן ("ברצ׳יק")
ועוד כמה ימאים מנמל תל־אביב בסירת המנוע "טרומפלדור" .לאחר
שכתריאל עלה על האניה וקיבל את הפיקוד לידיו חזרו האחרים לנמל
תל־אביב .הקפטן היווני והצוות שלו תהו ולא יכלו להבין איך עלה בידי
הספינה "טרומפלדור" לאתר את ה״טייגר־היל" בלב־ים .במשך כל
ההפלגה מקונסטנצה ועד היום לא הרגישו שפזי מעביר לנו בהתמדה
באלחוט את הנ.צ .בה נמצאת האניה בים.

אנו ,אנשי חוליית הקשר ,הגענו לחוף ואדי־סוכרייר כבר בחשכת
הערב .מקצה השביל בחוף פנינו צפונה עוד כ־ 100מטר .קשה מאוד היה
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להעביר בחולות את המצברים הכבדים של האוטומובילים בהם השתמשנו
(שאר ציוד הקשר היה קל יחסית).
אבן־זהר שבא אתנו לחוף עזר לנו לשאת את ציוד הקשר הכבד בחולות.
שמחתי מאוד להיותו אתנו בחוליית־הקשר :יראה כיצד פועלים הבחורים
שלו לעזרת אחים־מעפילים ,למרות סכנת העונשים הכבדים המרחפים
עלינו אם ניתפס עוסקים ,בניגוד לחוק ,בהפעלת אלחוט לשירות עלייה ב׳.
היה זה המיבצע ה־ 13שלי בהורדת המעפילים בחופי הארץ כאיש
מחלקת הקשר .כשנתיים עברו מאז התחילה אכוונת ספינות מעפילים
לנקודת ההנחתה באמצעות האלחוט ,כשהראשונה להן היתה "פוסיידון"
ב׳.
כשהובא ציוד הקשר האלחוטי למקום הנועד התקנתי מיד את תחנת
השידור והקמתי קשר עם האניה ,ופרץ קיים את הקשר בקיצורים מוסכמים
במורם ,וזאת כדי שלא להיות זמן רב בשידור חי באוויר ולמנוע את
גילויינו .השיחה היתה "התקרב"" ,ימינה" או "שמאלה׳" /התחל".
התשובה היתה האות "ר" (ריש) ,שפירושה "קיבלתי"" ,מאשר" וכר.
כאשר התחילה ה״טייגר־היל" מתקרבת למוקד ההורדה בואדי־סוכרייר
כבר שרר חושך מוחלט לאורך החוף .כתריאל יפה ("דן") היה על הגשר
ליד מיקרופון הפיקוד .ליד ההגה עמד שלמה שפי ("פילים") ולידו גם יוסף
אורבוך ("בורים") .במרחק־מה מהם עמדו כמה בחורים מבולגריה,
כשומרי־ראש נגד נסיון להתפרצות לגשר הפיקוד של אלמנטים חמומי
מוח ,שעמדו עדיין על דעתם להסגיר את האניה לשלטונות הבריטיים בנמל
חיפה.
דויד׳קה פיקד על המיבצע בחוף .באניה התחילו לשחרר קיטור
מהדוודים בהדרגה ,על־מנת להאט מהירותה ולמנוע את עלייתה על שרטון.
העוגן הורד ,האניה האטה ולבסוף נעצרה במקום שנועד להורדת
המעפילים .המכונות באניה כבר פעלו על ריק .באותו רגע היפנה יוסף
אורבוך תשומת לבו של שלמה שפי לכתם בהיר המתקרב בים במהירות
מכיוון צפון אל עבר האניה .עוד בטרם הבחין גם שלמה בכתם ,כבר נורתה
משם רקטה לבנה אשר האירה את כל האניה .היתה זו סירת משטרה
בריטית.
הסירה הראשונה כבר הורדה מ״טייגר־היל" הימה ועל הסיפון התכוננו
להוריד אליה את האנשים .כתריאל יפה ("דן") ,שהיה ליד מיקרופון
הפיקוד ,הורה לשלמה שפי לכוון את האניה למערב מדוייק ,ועל המכונאים
פקד הגברת קצב מקסימלית של המכונות והגברת האש לדוודי הקיטור.
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האניה החלה להסתובב מערבה .לא היה פנאי להרים את העוגן והוא
נותק מהסיפון .הסירה שהיתה כבר במים הועלתה בכל זאת לסיפון
ו״טייגר־היל" התחילה לשוט מערבה במלוא הקיטור.

סירת משמר־החופים ירתה רקטה ירוקה ולאחריה אדומה .כשהרגישו
שוטרי משמר־החופים שהאניה מתכוונת להתרחק ולא נעצרה ,פתחו באש
מקלע על תא פיקוד האניה .מהצרור הראשון נפלו מיד שני אנשים שעמדו
על הסיפון ,בקירבת גשר־הפיקוד .הכדורים חלפו ליד שלמה שפי שהחזיק
בהגה האניה .יצחק פזי הודיע לנו ב״מורס"" :יורים עלינו ,יש נפגעים ,מה
לעשות?" .לפני שדויד׳קה הספיק להשיב ,כבר היה ברור שכתריאל יפה
("דן") השתלט כהרף עין על המצב ,ואנייתו כבר נמצאת בנסיגה מהירה.
שמענו עוד כמה צרורות ירי אבל האניה חמקה ונבלעה בחשכת הלילה.
סירת משטרת החופים לא הצליחה לעצור בעדה .מן החוף ראינו את
הנעשה ,שבא בפתאומיות רבה וכחטף .מן החוף הבחינו בסירת המשמר רק
לאחר שנורתה ממנה הרקטה הלבנה.
אספנו מיד את המטלטלים ,רובם ציוד־קשר ועזרה ראשונה ,וגם אנו
נסוגנו בזהירות ובמהירות כאחת .האנגלים לא היו מודעים כנראה לנעשה
בחוף־ההורדה ,כי אחרת יכלו ללכוד אותנו בקלות רבה .משה ירושלמי
("זיק") בתחנת האלחוט המרכזית בתל־אביב ,שהיה כל הזמן בהאזנה
לקשר בין החוף לאניה ,המשיך לקיים קשר עם האניה ,גם כאשר כבר
הפסקנו אנו את פעילותנו בחוף.

חזרנו לתל־אביב בשעות הלילה המאוחרות ,ופנינו מיד למרכזת .כאן
נודע לנו שאחד העולים ב״טייגר־היל" נהרג במקום ,והשני פצוע קשה .גם
הפצוע נפטר כעבור כמה שעות.
בעוד דויד׳קה מתקשר עם אפרים קרסנר־דקל ,מפקד הש״י ,וגורמים
אחרים ,הצטברו אצלנו העתקי מברקיה של הבולשת הבריטית שהוקלטו
בשעות האחרונות על־ידי מרדכי ורצמן־אלמוג ,במחלקת ההאזנה של
הש״י ,אשר קלט את כל המברקים בדבר מאמציה של משטרת החופים
לתפוס את האניה ,ועל הכרזת מצב הכן בכל תחנות משמרות החופים .כן
הוטל על מטוסי־סיור בריטיים לעקוב אחרי תנועותיה של האניה אם
תתקרב שוב לחופי הארץ .המתיחות ב״טייגר־היל" גברה והלכה .יצחק
פזי העביר לדויד׳קה מידע שוטף על השתלשלות הוויכוח והתפתחות
המהומות באניה .כן הובא לתשומת לבו של דויד׳קה חוסר המזון והמים
באניה.
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דויד׳קה החליט עתה להעלות את האניה על החוף בתל־אביב ולהפתיע
את האנגלים .סוכם עם נציגי שתי הקבוצות באניה שהורדת עולים תהיה
ככל שניתן "בלתי־חוקית" ,אך אלה שיבקשו דווקא להתמסר לידי
השלטונות ,יעשו כן אחרי שיגיעו ארצה .על מנת להביא את
ה״טייגר־היל" לחוף תל־אביב ולמנוע את הפרעתה והתערבותה של
משטרת החופים ,לפחות בתחילת ההורדה ,החליט דויד׳קה להטעות את
המשטרה.

ההטעיה
בתיאום מוחלט בין דויד׳קה ,הנוגעים בדבר בש״י ובין כתריאל יפה ,מפקד
ה״טייגר־היל" עתה ,בוצעה פעולה מתוחכמת להטעות את משטרת
החופים .כצעד ראשון נקראו חברי "השורה" וכן עובדים במקומות עבודה
בתל־אביב והסביבה לבוא לחוף ימה הצפוני של תל־אביב ,ללא תעודות
זהות ,ולטייל שם בהמוניהם .אם תופיע אניה בחוף ותתחיל להוריד
מעפילים ,יעזרו המתקהלים בהעברת המעפילים מהחוף במהירות
האפשרית .ההנחה היתה שעד אשר יתברר לאנגלים המתרחש בתל־אביב,
יצליחו לסלק מן המקום מעפילים רבים.
בו־ביום שישי ,ה־ 1בספטמבר  ,1939בשעות אחר הצהריים הוטס מטוס
קל של חברת "אוירון" על־פי הוראתו של יהושע אייזיק "אשל" ,אחד
המפקדים הוותיקים ב״הגנה" שעמד בראש המועצה לתעופה .המטוס הוטס
על ידי פינלה מקיבוץ נען והטיל כמה פצצות עשן בים בדרום ,בקרבת
המים הטריטוריאליים מול חוף ג׳ורה־מג׳דל (אשקלון העתיקה) .באותו
איזור שכנה משטרת החופים והגבולות בדרום הארץ ,והכוונה היתה להסב
את תשומת לבם של ראשי הסי.איי.די( .הבולשת) כאילו אניית מעפילים
מתקרבת לשם .הפתיון פעל.
שוטר ערבי ממשטרת החוף במג׳דל הבחין בעשן העולה באופק והחליט
שהנה איתר את אניית המעפילים שכה מחפשים אחריה ,ומיהר להזעיק את
הממונים עליו .התוצאות לא איחרו לבוא .מרדכי ורצמן ועמיתיו בהאזנה
של הש״י קלטו עתה מברקים של הסי.איי.די .לכל ספינות משטרת החופים
להגיע ולהתרכז בחופי הדרום ,בין מג׳דל לעזה ,ולתפוס את האניה
"טייגר־היל" והמעפילים שבה כשתתקרב לחוף.
בינתיים הושלמו אצלנו ההכנות לקראת נחיתתה של האניה בחוף צפון
תל־אביב ,מול ה״בית האדום״ שבלט היטב לים הפתוח (היום  -מול רח׳
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גורדון לערך ,בין מלון "רמדה" ומלון "קרלטון") .לכתריאל יפה נאמר כי
כאשר סירת המשטרה האחרונה תחלוף על פני נמל תל־אביב בדרכה
דרומה ותתרחק ממוקד הנחיתה וההורדה ,ינתן האות לאניה להתקרב לחוף
במלוא הקיטור.
בשעות המאוחרות של צהרי יום שישי ,חלפה האחרונה בסירות משטרת
החופים על פני נמל תל־אביב בדרכה דרומה .לאניה ניתנה הוראה להגיע
צפונה לתחנת רידינג של היום ולהתחיל לשוט דרומה ובמקביל לחוף.
בחלפה מול שפך הירקון לים עצרה האניה והקפטן ,צוות הימאים הזרים
והמלווים ירדו ממנה לתוך סירה והפליגו למקום מבטחים .האניה המשיכה
לשוט ב״קורס" דרומה כמתוכנן .על סיפונה נותרו רק שניים מאנשינו,
כתריאל יפה ,איש־הים המעולה ,ויצחק פזי ידידי ,אלחוטאי בחסד עליון.
לא היה ספק כי שניהם יבצעו את המוטל עליהם כמיטב יכולתם.
כמה מראשי הקבוצות תודרכו קודם לכן בהשטת האניה ,ולמקרה אסון
בלתי צפוי בעת הנחיתה  -גם בהפעלת הצופר האוטומטי לקריאת ההצלה
( .)sosהנשק האישי של הצוות המוביל נמסר לידי ראשי הקבוצות.
כתריאל ופזי פשטו בגדיהם ונשארו בבגדי ים .הדבר היחיד שלקחו איתם
היו כספי עלייה ב׳ שהיו באניה .שטרות הכסף הוכנסו לתוך נרתיקי גומי,
אחד בתוך השני  -לבל יירטבו בעת השהייה במים וישובו לשמש את
ההעפלה .כאן הופסק הקשר האלחוטי איתנו ,עד אשר ה״טייגר־היל"
תעלה על שרטון בחוף "פורט־מחלול" ,שכונת־צריפים שהיתה באיזור רח׳
גורדון  -הירקון ,וכונתה בפי ימאינו בהיתול בשם זה  -ויופעל הצופר
האוטומטי שישדר "אם .או .אם".
כתריאל ויצחק קפצו לים'.טעות שטעו כמעט עלתה בחייו של יצחק פזי.
מהאניה קשה לקבוע בלילה ללא מיכשור מיוחד מהו המרחק הנכון ממנה
ליבשה ,והמרחק שהיה עליהם לשחות היה כפול משהעריכו ,כשני מילין.
כתריאל היה שחיין מעולה ,זכה פעמים רבות בתחרויות שחיה ,ואילו פזי
לא היה שחיין מצטיין ולקח לעזרתו גלגל הצלה .הגלים הכבידו עליו
והתחיל לאבד כוחות .כתריאל עזר לו ,אך כוחותיו של פזי כמעט אפסו והוא
לחש לרעהו כי אינו יכול לשחות יותר ,וביקש מכתריאל ,שיש לו אשה
וילד ,להציל את עצמו ולהגיע הביתה .כתריאל ענה בפשטות "לא",
והבטיחו כי או יגיעו לחוף שניהם ,או אף לא אחד מהם .בידו האחת תמך
בפזי ובשניה שחה .שהייתם במים ושחייתם זו ועד שהגיעו לחוף נמשכה
למעלה מחמש שעות .לבסוף הגיעו לחוף בצפון תל־אביב ,ליד בית
הקברות המוסלמי של אז .כאן כבר חיפשו אותם בחרדה .כשהגיעו ליבשה

קשר עם אוניות מעפילים

177

התעלף פזי ואיבד את הכרתו .הבחורים הרימו אותו ונשאוהו לביתו של
אבן־זהר שבקרבת מקום.
כשקפצו כתריאל ופזי מן האניה המשיכו הבחורים המתודרכים על ידם
לנווט את האניה כמתוכנן .על מנת למנוע אסון הושטה האניה באיטיות
רבה עד הגיעה לאיזור סלעי החוף .עוגן כבר לא היה לה ,שהרי נתקע
בקרקעית הים אמש בואדי סוכרייר ונותק .האניה טולטלה בין הסלעים ,עד
אשר עלתה על שרטון ונעצרה .עתה הושמעה אזעקת הקריאה לעזרה של
הצופר באניה.
משנשמעו צפירות "אם.או.אם" בנמל תל־אביב ,מיהרו שוטרי משטרת
החופים והפקיעו אחת מספינות־הגרר של תל־אביב והפליגו לכיוון ממנו
נשמעו הצפירות.
"ברצ׳יק״־דב מגן ,המשיט את ספינת הגרר ,ידע כי הקריאות באו מן
ה״טייגר־היל" ולכן "התקלקל" אצלו מנוע הגרר והספינה החלה זוחלת
למרות המרצות האנגלים למהר .העיכוב סייע להוריד מספר אנשים רב
יותר אל החוף לפני שהגיעו השוטרים.
בתוך הבהלה והצעקות שפרצו באניה עם ההלם בשרטון הורידו ראשי
הקבוצות סולמות ,חבלים וסירות .בסירות ■ הראשונות הורידו את
גופותיהם של שני ההרוגים מאמש ואת החולים .היו כאלה שירדו בחבלים
ובסולמות־חבל ,והתחילו להימלט מהאניה.
בפרק הזמן בין הנסיון להורדת המעפילים בחוף ואדי־סוכרייר בליל
רביעי ,ועד לאחרי הצהריים של יום שישי ,ה־ 1בספטמבר ,פנה כתריאל
יפה למעפילים לברר מי מהם רוצה לרדת לחוף לפני שהבריטים ישתלטו
על האניה כשתגיע לחוף .כ־ 350איש הסכימו .אלה חולקו בקבוצות
שיאכלסו את סירות ההצלה ,נקבעו אחראים לכל סירה ולקבוצה שלה ,והם
קיבלו תדרוך איך לנהוג בשעת האפס וכיצד להשיט את הסירה לחוף.
הנה עדותו של קלמן אברמסון ,אחראי על אחת הסירות ,שסיפר לי:
כאשר האניה נתקעה בסלעי החוף עמדו ליד סולם הירידה האחראים
לסירות ובידם רשימות שמיות של האנשים שירדו לסירותיהם בים .הסירה
הורדה מהאניה והאנשים החלו לרדת לתוכה .כאשר איש הצוות השני צעק
מלמטה כי הסירה מלאה  -ירד אליה האחראי והסירה החלה לשוט לכיוון
החוף .כאן עמדו חברן "הגנה" וכיוונו אותה למקום מתאים ,בו ניתנה
פקודה לרדת למים וללכת לכיוון החוף כי הסירה לא יכלה להתקדם יותר.
קלמן ,שהיה האחראי לסירה ,ירד ממנה האחרון ולפתע הבחין בגוש
במים לידו .הוא הושיט ידו למים וזו נתקלה בשערות ראשה של בחורה.
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הוא משה אותה מיד והציל את חייה .כשהגיעו ליבשה לקחו אותם חברי
שורה שלובי זרוע והובילו אותם למקומות מבטחים .האנשים בחוף עשו
כמיטב יכולתם להציל מעפילים רבים ככל שניתן .את קלמן והבחורה
שהציל הביאו לביתו של דוד זכאי ,מעורכי עתון "דבר" שגר בקרבת
מקום.
בינתיים הופעל באניה הצופר של שעת חירום וצפירותיו הגבירו את
המהומה וגם הזעיקו את המשטרה לחוף .אילמלא הופעלה האזעקה ,יתכן
שניתן היה לסלק מן החוף מעפילים רבים יותר מאשר הספיקו לסלק עד
בוא המשטרה .המשטרה עצרה רבים מהמון האדם שנקראו ובאו לחוף .כל
הנעצרים טענו כי טיילו לתומם של שפת־הים בשעה שהאניה הגיעה,
ומתוך סקרנות נצטופפו כאן .יותר מ־ 300עולים הצליחו להימלט מהאניה
בעזרת הציבור .יתר המעפילים הועברו למחרת היום למחנה בצריפין.
"טייגר־היל" היתה עוד אחת מן העלילות רבות־ההוד של ההעפלה .היא
הביאה ארצה  1417יהודים ,אשר מזלם שיחק להם להינצל מהתופת
הנאצית ממש ברגע האחרון ולהגיע ארצה ביום פרוץ מלחמת העולם
השניה ,בעזרתם של אותם בחורים אלמונים אנשי ה״הגנה" המסורים,
שאף שמותיהם האמיתיים נשארו עלומים עד עתה.

ואפיזודה לסיום
כעבור כמה חודשים הזדמן אליהו קוברסקי־״מקס" לקיבוץ חולתה .בחדר
האוכל של הקיבוץ ראה קבוצת קצינים בריטים שבאו לצוד חזירי־בר
באגם החולה והוזמנו לארוחת צהריים לקיבוץ .אליהו הרגיש שאחד
הקצינים במדי קפטן חיל־האוויר המלכותי אינו גורע עין ממנו .לבסוף לא
עצר כנראה כוח ,קם ממקומו ,ניגש אל אליהו ופנה אליו בשם "מקם".
אליהו ,שהיה בטוח שהנה עומדים לעצור אותו ,ענה בניחותא שכנראה
טעות בידו שכן הוא איננו מקם .אבל הקפטן לא הירפה ממנו" .מקם ,לא
מקם ,אני מכיר אותך מהאניה ׳טייגר־היל /וברצוני לבקש סליחה ומחילה
ממך ומכל חבריך ב׳טיגר־היל /בשמי ובשם כל אנשי ׳פרוסולה׳ שהועברו
לאנייתבם ,על הצרות שגרמנו לכם בהיותנו אתכם .אנא ,סילחו לנו".
התברר כי הקפטן הזה היה בשעתו אחד מחברי "ועד פליטי־צ׳כיה"
באניה "פרוסולה" ,אשר באותו לילה שלא יישכח הועברו בלב־ים לאחר
מאמצים על־אנושיים ל״טייגר־היל" .אחרי עלייתו ארצה התנדב לחיל
האוויר הבריטי ,ונראה כי על סמך נסיונו בחיל־האוויר הצ׳כי קיבל דרגת
קפטן.
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התנתקותו של "המוסד לעלייה ב׳" מ״שירות הקשר"
התנתקותו של המוסד לעלייה ב׳ משירותיו הטובים של "שירות הקשר"
בארגון ,לאחר פעולה משותפת והדוקה במשך כשנתיים ,היתה בעיני חידה
שלא ידעתי את פשרה שנים רבות .בשעתו גרם הדבר לי ולחברי בשירות
צער ניכר ,שכן נותקנו מאחד המוסדות והמפעלים המפוארים בהם
השתתפנו וטרחנו רבות ,טכנית ופונקציונלית ,וגם תרמנו למען קיום
תקשורת אלחוטית לאכוונת אניות המעפילים לחופי הארץ .האניה
"טייגר־היל" היתה בעבורי ובעבור חברי בשירות הקשר ב״הגנה" האניה
ה־ 13מאז מאי  ,1938שבה שותפנו לאכוונת אניות מעפילים לחופי הארץ.
לימים פגשתי את משה צ׳רבינסקי־כרמיל ,בשעתו מזכיר "המוסד" ואחד
האישים שפעל רבות לידם של ראשי ההעפלה והיה מעורב בכל סודות
העלייה הבלתי־חוקית ,וביקשתיו לגלות לי את הסיבה להתנתקות
"המוסד" משירותיו הטובים של שירות הקשר ,וכיצד התנהלו הדברים
לאחר מכן .משה כרמיל הסביר לי כי דויד׳קה נמרי ,האיש הנוח לבריות,
היה אדם בעל עקרונות ,וענייני העלייה וה״מוסד" שעליהם הופקד היו
בראש מעייניו .לאחר שתם עיסוק באניית־מעפילים ,היה דויד׳קה מקבל
חשבון־הוצאות מאת מפקד שירות־הקשר על חלקה של מחלקתו במיבצע.
לדויד׳קה נראה מלכתחילה שהחשבונות האלה גבוהים הם ,אבל עדיין היו
סבירים בעיניו .אך כאשר הלכו ותפחו מעבר לסביר ,החליט לשים קץ
לדבר .במשך השנתיים של עבודה משותפת היו כבר ברשות המוסד מספר
משדרי־אלחוט מאלו שבניתי ונרכשו על־ידו והוכנסו באניות המעפילים,
ועוד אחדים ששימשו את הצרכים בחופי הארץ .המוסד שילם למחלקה את
מחיר המכשירים הללו והם היו לכל הדעות רכושו שלו.
לעת הזאת כבר היו בתנועה הקיבוצית אלחוטאים ואלחוטאיות חניכי
מחלקת־הקשר ששלטו היטב במלאכתם ,ודויד׳קה יכול להרכיב למוסד
צוות משלו .הוא גייס את רות חייקין ואת שרהל׳ה סלוצקין מעין־חרוד ,את
רותה מגבע ועוד ,העמיד לרשותן משדר אלחוט והן קיימו כסדרו את הקשר
האלחוטי עם אניות המעפילים ללב־ים ,במסגרתו הסגורה של "המוסד
לעלייה ב׳".
לימים התפתח הקשר האלחוטי של "המוסד" ועבר גם לתחומים אחרים,
ואנשיהם קיימו תקשורת אלחוטית ענפה עם חו״ל גם בענייני רכש,
ה״בריחה" ונושאים מדיניים.
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לכל הנוגע בדבר
בקביעת וכויותיו ®ל פר ארם סלך (פונית) י® להתחשב נערותיו

בתקופת •ערפה לפדינתו פונית אדם פעל בנו«א התקשורת בנו®*
התקפלה עוד □לפני הקפת "הסופר" (חק«ר עם ספינות הפעפילים)( הוא

עשה בהקפת "קול ישראל" בפחחרת וכן בהתקנת קשר פפעם הפוקדות

חפדיניים עם תחנות ®הוקפו בהו״ל.
בפעולות אלו עשה בתפקידים פרכזיים ספעם ה"הגנה".

לעזרת המחלקה המדינית
מחלקת הקשר של ה״הגנה" ערב מלחמת העולם
ערב מלחמת העולם השניה ובראשיתה העמידה מחלקת הקשר בארגון
לראשי הישוב אמצעי תקשורת מתקדמים .פעלו אצלנו:
.1

רשת תאי אלחוט הפזורים בישובי הארץ  -ה״גדעונים״ -
קשרים־אלחוטאים מתנדבים מכל שדרות הישוב.

.2

רשת תקשורת אלחוטית עם אניות מעפילים בימים ובחופים,
ולרשותה כוח־אדם מאומן ממיטב מאגר ה״גדעונים".

.3

תחנת אלחוט "שרה׳ /המעבירה מידע מדיני שוטף ללונדון ומאוחר
יותר גם לניו־יורק ,ומשרתת את המחלקה המדינית של הסוכנות
היהודית ואגפיה.

.4

שתי תחנות שידור בשם "קול־ישראל" (אחינדב) ,נכונות לפעולה
כשופרות־הסברה ותקשורת עם הישוב.

.5

תחנת אלחוט מרכזית ,שפעלה בתיאום עם כל הרשתות הנ״ל ,לפי
הדרישות שהכתיבו הצרכים הבטחוניים והמדיניים.

.6

ובנוסף לרשת האלחוט  -רשת קשר באיתות־ראייה באמצעים
קונבנציונליים ,לתקשורת בין־ישובית.

בראש מחלקת הקשר הכללי ב״הגנה" עמד שמחה אבן־זהר ,איש מינהל
מובהק והכוח הדומיננטי ביחידה .לצידו פעלו "צ׳רלי" ,הוא ד״ר צבי הלוי,
מפקד הקשר הקונבנציונלי; מישה גורדין ,מהנדם־יועץ לראש השירות;
בנושא הטכני־ביצועי  -המעבדה ,בנייה ,התקנה ותחזוקה של
רשתות־האלחוט  -עסקתי אני; הפיקוח המרכזי על שיטות העבודה,
הדרכה ,קודים ועוד געשה על־ידי פרץ רוזנברג וחיים פרידלנדר,
המדריכים הראשיים.
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הריכוז וסידרי העבודה בתחנת האלחוט המרכזית היו בידי משה
ירושלמי ("זיק") שנעזר על־ידי ה״גדעונים" המתנדבים שהפעילו את
המרכזת במשמרות.
בנפרד מעימנו פעלה יחידת האזנה של הש״י בפיקודו של מרדכי
ורצמן־אלמוג ,ש״רכבה" על שירותי האלחוט של משטרת המנדט הבריטי
והםי.איי.די.

״שרה״  -קשר אלחוטי לחו״ל מקיבוץ גבת
השנה היא ראשית  .1939רשת תחנות האלחוט ב״הגנה" פועלת כבר
כשנתיים ומשרתת את צרכי הבטחון .היא הוכיחה את יכולתה ואת
יעילותה .גם הזרוע הפועלת לעזרתה של העלייה הבלתי ליגלית בארץ,
וראשית פעולתה עוד לפני הקמת המוסד לעלייה ב /עושה את שלה
בהצלחה .המצב המדיני בעולם ,וההחמרה ביחסינו עם בריטניה הגדולה
והמתיחות ביחסים עם שלטונות המנדט מאז פרסום "הספר הלבן" ,חייבו
קשר ודיווחים מהירים ,מדוייקים ומהימנים בין זרועות מוסדותינו
הלאומיים שהיו מרוחקים זה מזה ,כשחלק מן ההנהלה הציונית והסוכנות
היהודית הוא בירושלים וחלק בלונדון .ועידת השולחן העגול שעמדה
להיפתח בלונדון בפברואר ,אשר תדון בעתיד ארץ־ישראל ,בהשתתפות
היהודים והערבים גם יחד ,החריפה את הצורך במגע ישיר ובטוח מפני
עינא־בישא של הבולשת העשויה לפשפש בתכתובת המתנהלת בין
ההנהלה הציונית בלונדון ובירושלי.ם.
הצלחות הקשר האלחוטי בקיום מגעים עם ישובי הארץ המרוחקים ועם
ספינות המעפילים בימים ,עוררו את אבן־זהר להציע להנהלת המוסדות
המדיניים בירושלים להקים תחנת שידור מיוחדת לצרכי המוסדות
המדיניים ,שתוכל להעביר במהירות ובאמינות מידע לשליחינו העומדים
בבירות העולם במאבק הגורלי לעצמאותנו וקיומנו בארץ־ישראל.
הביקורת של הבריטים על מברקינו ומכתבינו אילצה את המנסחים
להשתמש בקודים ובאימרות־סתר במברקים לחו״ל ,ולתת להם מראה
ענייני ותמים ,כביכול ,דבר שגרם לא אחת לבלבולים ולאי־הבנות אצל
המקבלים שפיענחו את הדברים לפי הגיונם־הם ולא כפי שנתכוונו לו
השולחים .שידור ישיר שלנו יקל על אנשינו בחו״ל להבין את הדברים
נכונה ,וימנע תקלות ופיגורי־זמן הנובעים מחמת פענוח המברקים .תחילה
התייחס משה שרתוק־שרת ראש המחלקה המדינית בספקנות ליכולתנו
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לייצר בארץ משדר שיוכל להעביר את שידוריו עד לאנגליה הרחוקה.
לאחר דיונים חוזרים בנדון הביא אבן־זהר את הענין בפני בן־גוריון,
שהורה לראובן זסלני  -איש המחלקה לתפקידים מיוחדים  -להעביר
לאבן־זהר שיק על סך  25לירות ,כמקדמה על חשבון הביצוע.
בכל מיבצע יש לתרגם את הפרוייקט לשפת מעשה .בסודי־סודות
הוכנסתי לתמונה וקיבלתי ממישה גורדין תכניות עקרוניות לבנין המשדר,
אך למרות ביקורי בכל החנויות בערים הגדולות בארץ ,לא הצלחתי לרכוש
את הרכיבים הדרושים לכך .אלה פשוט לא היו בנמצא בארץ .הבאתי את
העובדות בפני הנוגעים בדבר ,ולאחר דיון הוחלט לרדת מצריימה ולרכוש
אותם שם ולהביאם ארצה בדחיפות ,מוטמנים בתוך מכונית .לרשות
מחלקת־הקשר עמדה מכונית מסוג פורד ,ולאחר שהותקן בה סליק קטן
להטמנת הפריטים שנרכשו הוחלט לרדת בה למצרים .המכונית צויידה גם
בחלפים ,למקרה של קלקולים בדרך למצרים וחזרה .לאחר תיאום עם אנשי
ה״הגנה" שפעלו במצרים היה הכל מוכן לנסיעה .יעקב דוסטרובסקי־דורי,
שעתיד היה להתמנות רמטכ״ל ראשון של ה״הגנה" בקרוב ,הצטרף
לנסיעתנו.
חברי ה״הגנה" במצרים ונכבדי היהודים הקשורים עמם ,כמו בן־אשר
מאלכסנדריה וצדיקוב מקהיר ,עזרו למישה גורדין לרכוש את הציוד
הנדרש .חלק מהציוד שנרכש הובא במכונית בשובה ,וחלקו הועבר
בדרכים אחרות.
בניית המשדר התנהלה בשלבים .תחילה צריך היה לבנות ספק־זרם בעל
עוצמה רבה .ייצור השנאים (טרנספורמטורים) עבור הספק נעשה על־ידי
מר צ׳רניחוב ,אותו בעל מקצוע בחסד עליון בנושאים אלה שסיפרתי עליו.
מסרתי לידיו את הנתונים והדרישות ,ואת החישובים הדרושים לכך
ולעומס־יתר ידע צ׳רניחוב לעשות טוב מאחרים .ההכנות נתמשכו ,כי
מפעם לפעם נאלצתי להפסיק את העבודה ולבקר בישובים לתיחזוק
המשדרים או לצאת לחוף כשהגיעו אניות .לחץ העבודה באותה תקופה היה
כבד מאוד .לבסוף נסתיימו ההכנות .ספק־הזרם והמשדר היו מוכנים.
המשדר הופעל נסיונית ,מישה גורדין ואני ערכנו את בדיקות העוצמה
והתוצאות השביעו רצון .בסוף חודש יולי  1939היה המשדר מוכן להתקנה
ולהפעלה סדירה.
לאחר דברים בין אבן־זהר לחיים גבתי ,אז מזכיר קיבוץ גבת ,הוסכם
שהמשדר ייקבע בקיבוצו ,בבונקר תת־קרקעי אשר ייבנה לשם כך .בהכנת
הבונקר טיפלו חיים גבתי וחברי "הגנה" נאמנים (ביניהם :יצחק
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קנוביץ ,המתכנן ,קלמן לים ,החשמלאי ,שמואליק קבניצקי ,הבנאי) אשר
טרחו רבות לביצוע מושלם של הבונקר ,הקמת אנטנה טלסקופית
וגלגלת־הרמה לידה .יתכן כי קיבוץ גבת נבחר לשכן בו את תחנת השידור
משום קשריו האישיים של אבן־זהר עם קיבוץ זה ,אשר בבואו ארצה בשנת
 ,1925היה חבר בו ,ועתה יכול להשפיע על החברים הקובעים בקיבוץ
להסכים שהמשדר ימוקם אצלם ,בלי שיביאו את הבקשה לדיון פומבי
באסיפת חברים.
ממעבדת הקשר הועבר המשדר לגבת על־ידי פינלה בן־פורת ומרדכי
אלוני ,שניים מן ה״טרנספורטירים" של מרכז ה״הגנה" שהיו ממונים על
העברת נשק ותחמושת לכל ישובי הארץ בסליקים שנבנו בכלי רכב שונים.
תפקידו של האלחוטאי שנשלח ללונדון היה פשוט יחסית:

א .לקלוט את תשדירי המברקים המשודרים מהארץ ולהעבירם למחלקה
המדינית של הסוכנות היהודית בלונדון (הקליטה תתקיים בשעות הלילה).

ב .להדריך ולהכניס לעבודה מועמדים אשר יחליפוהו כאשר יוכלו לפעול
עצמאית.
ג.

לקשר בין האלחוטאים והאנשים העוסקים בענין בסוכנות בלונדון.

היה עליהם למצוא חדר מסודר עם מקלט רדיו טוב ,שהרי לא היו אמורים
לענות למברקינו בשידור משלהם.
תפקיד זה בלונדון קסם לי מאוד .הצעתי למישה את עצמי ,כי מאוד
רציתי ללמוד בלונדון את תורת הרדיו ביסודיות רבה .לצערי נתקלתי
בסירוב מוחלט .מישה טען כי שנינו ,גם הוא וגם אני ,כבר זקנים מדי
ללימודים (הייתי אז בן  .)24חוץ מזה  -אמר  -ישנם צעירים הלומדים כבר
את המקצוע ובבוא היום ,והוא לא ירחק ,יחליפו אותנו ממילא .עד אותו יום
עלינו להסתפק בזכותנו לשרת את העם ,ולעסוק בעבודות ובמיבצעי קשר
חלוציים ראשוניים בתולדות ישראל.
נאומו של מישה היה יפה ,והבנתי את הרמז מה יהיה גורלנו לעתיד
לבוא .בקביעת המועמד ללונדון היה הכרח לשקול את תכונותיו
המקצועיות ואת כושרו לעמוד בקשיים ולקלוט שידורי "מורם" גם בתנאים
אטמוספריים גרועים .היה לנו איש כזה בתחנת האלחוט המרכזית של רשת
"גדעון" בתל־אביב והוא משה "זיק" ,אשר במשך השנים התמחה לקלוט
שידורים בתנאים קשים ביותר ,במקלטים פשוטים ,אשר לא היו בנויים
במיוחד למטרות מקצועיות .משה "זיק״־ירושלמי היה האלחוטאי שתאם
את הצרכים והמטרה ,אך ללונדון נשלח מנחם יצחקי בהמלצתו של מישה.
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אישית אני חב תודה למשה "זיק" ,כי בתושייתו הציל פעם את חיי:
שהיתי אז באחת הארצות השכנות בתוקף תפקידי ,ובמשך שבועיים
קראתי באלחוט לארץ ,אל תחנה שתפקידה היה להאזין לי ולקיים אתי קשר
דו־סיטרי .שבועיים רצופים לא השגתי קשר ותשובה .בלית ברידה,
בהסכמת אהרונצ׳יק לישבסקי־״לשם" ,מפקדנו ב״שיתוף הפעולה" עם
הביון הבריטי נגד הגרמנים ,פניתי באלחוט לרשת הקשר "גדעון" בשעה
שידעתי שמשה "זיק" מקיים בה קשר בין־ישובי .השתלבתי בין תחנות
הארץ ,שאת נהלי העבודה שלהן הכרתי על בוריים ,וקראתי למשה "זיק"
בכינויי האישי "מון" .לשמחתי ענה לי "זיק" מיד .לאחר שהודיע לכל
תחנות הרשת בארץ להמתין חזר אלי ,החלפנו ברכות באלחוט והוא אישר
ששומעים אותי בעוצמה רבה .התחנה שהיתה מיועדת לעמוד אתי בקשר
אלחוטי מזה שבועיים ולא ענתה  -נכנסה עתה לרשת .התעלמותה במשך
שבועיים גרמה לכך שהייתי בשידור חי באוויר שעות רבות ,ובשל כך
עלול הייתי להתגלות בשעת חיפושים שנערכו אז אחרי משדרים נאציים
אשר פעלו במחתרת באותה סביבה.

הגעתי לקיבוץ גבת ונפגשתי עם שרה צ׳רנומורץ פפיש ,האחראית
לתחנת השידור של ה״הגנה״ בקיבוץ ,שעתה הוטל עליה תפקיד נוסף -
לשדר מברקים לחו״ל במשדר הגדול שבבונקר (לפי המלצתי כונה "שרה"
 כהוקרה לשרה צ׳רנומורץ) .השתדלתי שלא להיראות הפעם לעיני אישבקיבוץ ושקעתי בהכנות האחרונות לשידור ללונדון .הנסיון הראשון
במינו נקבע לשעה  24.00בלילה ,בתחומי  10מטר בנד.
הצטיידנו בקפה ובכריכים למשך הלילה ,ולקראת שעת האפס הפעלתי
את המשדר ,בדקתיו והתחלתי לשדר מן הבונקר .הכל התנהל כשורה,
השידור היה רגיל ,אבל המתח והדאגה והשאלה חוזרים תמיד בשעת שידור
נסיוני" :האם הוא שומע אותנו שם בלונדון? ואולי לא?"
המשדר פועל בסדר .שרה מחליפה אותי תכופות ,והמשכנו לשדר
לסרוגין את הקריאה ללונדון ,שהיתה כמקובל בקיו־קוד כדלקמן :ווי ווי ווי
ד־ו ש ר ה קריאה משולשת וחוזרת על עצמה במשך  15דקות רצופות בכל
שעה זוגית 24 ,שעות ביממה ,ובמשך שלושה ימים ולילות.
בלונדון היה כבר אלחוטאי שלנו ,אם כי לא היה זה "זיק" ,כפי שסברתי
קודם ,אלא מנחם יצחקי ,שהיתה לו יד טובה "לתיק־תיק־תיק" במורם.
יכולת זו עזרה לו רבות בהדרכת החברים שעתידים היו להחליפו בקליטת
המברקים שלנו :אלה היו גבריאל נחמני ,אז סטודנט בלונדון ,תמר
שהם־אשל ,סטודנטית לפתולוגיה של פרחים ,ושולמית ארלוזורוב ,גם היא
סטודנטית .איש הקישור בין הסוכנות היהודית ליצחקי היה ישראל
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קוריצקי .לעזרתו של יצחק עמד יחזקאל סחרוב־סהר ,מזכירו של ד״ר חיים
ויצמן בלונדון  -אשר אף העמיד את חדר מגוריו לרשות יצחקי לקליטת
השידורים שלנו.
במשך יומיים ראשונים לא הצליח יצחקי מחמת תקלות אומללות בלונדון
לקלוט אותנו כלל :תחילה נקרעה לו האנטנה ,וכנראה לא הבחין בזאת מיד.
ושנית  -הוא לא האזין לנו בתחילה כל שעה זוגית ,כפי שסוכם איתו בארץ.
ורק ביום השלישי ,לאחר שעמד על התקלות ,עלה בידיו לקלוט אותנו.
למחרת היום שלח מברק גלוי לאבן־זהר בזו הלשון" :הדודה שרה הגיעה
בשלום" .לאחר ארבעה ימים מורטי עצבים שעברו עלינו לא היה עתה
גבול לשמחתנו; תודה לאל ,המבצע הצליח!
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קשה היה לשרה צ׳רנומורץ־פפיש לשרת בשלושה תפקידים :א .רפתנית
במשק .ב .אחראית לתחנת האלחוט במקום .ג .מפעילה את תחנת האלחוט
לחו״ל ,שפירושו לקלוט במשך היום את המברקים שהגיעו ממשה "זיק"
מהתחנה המרכזת של ה״הגנה" בתל־אביב ולשדר אותם בשעות הלילה,
ללונדון או לניו־יורק .המברקים שהועברו הצטיינו באורכם ,לעתים היו
בני מאות מלים.
במקרים מיוחדים היה אבן־זהר בא במיוחד מתל־אביב או שולח אותי
אישית להביא מברקים סודיים ביותר לשידור.
היה הכרח לבוא לעזרתה של שרה ,והפניתי תשומת לבו'של אבן־זהר
לכך כי בעין־ורד בגוש תל־מונד נמצא אלחוטאי טוב בשם שלמה
ליפשיץ־לביא ,והמלצתי להעבירו לעזרתה של שרה .הבחור הועבר לגבת
והלחץ על שרה הוקל.
לימים הועברה תחנת האלחוט "שרה" מקיבוץ גבת לתל־אביב ,לדירתו
של דב הוז המנוח ,בשד׳ קרן־קיימת־לישראל מם׳ ( 66כיום שד׳ בן־גוריון)
והותקנה בחדר צדדי ,מאחורי המעבדה החצי־רשמית שייצרה משדרי
אלחוט עבור גורמי "השיתוף" .בין הראשונים שהפעילו את תחנת האלחוט
בתל־אביב והמשיכו לעבוד בה עוד זמן־מה היו שרה צ׳רנומורץ־פפיש
ושלמה ליפשיץ־לביא.
לימים הועברה תחנת האלחוט "שרה" לגן־מנשה ,לבית הוריהם של
אברהם ,שאול ואורי יפה ,שעמד בפרדס כמה קילומטר מצפון לרעננה.
שלמה הפעיל את התחנה וקיבל חדר לעצמו והפך לבן בית במשפחה.
המשדר היה גם כאן'בסליק והקשר ללונדון וניו־יורק התנהל בהתאם
לצרכים.
סיפר לי יצחק טולידנו כי אחר ששוחרר על ידי האנגלים כאלחוטאי
בתפקידים מיוחדים בעקבות רצח לורד מוין הועסק יחד עם בחורה בשם
יפה בתקשורת אלחוט ללונדון ולניו־יורק .בכמה מקרים השתתף אתם גם
"אישי" .קשר זה התקיים תודות לכל אחד מן האנשים אשר נזכרו לעיל.
דומני כי בדברי כאן לא שכחתי איש ,שהרי היינו כה מעטים ,ויעמוד כל
אחד על הברכה.

תקשורת אלחוטית עם ארה״ב
הקמתו של הקשר האלחוטי ארץ־ישראל  -לונדון ערב פרוץ מלחמת העולם
השניה היתה אחד ההישגים המרשימים של שירות הקשר הכללי.
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בעקבותיה נתעוררה השאיפה לקרב אופקים נוספים ולהתקשר עם ארה״ב.
היו שסברו כי ניתן לקיימו במסווה של קשר בין חובבי־רדיו .אך רעיון זה
נמצא בלתי־הולם ,והעדיפו לקיים את התקשורת עם ניו־יורק כדוגמת זו
עם לונדון ,היינו שידור־ללא־מענה.
בשנת  1941נדרש ינקי רבינוביץ ,נתין אמריקאי שלמד באוניברסיטה
העברית בירושלים ,לחזור לארה״ב ולהתגייס לצבא האמריקאי .ינקי היה
פעיל כבר מזה כמה שנים בתא האלחוט של ה״הגנה" בירושלים ,ואף
התמנה כמפקד התא .ינקי ואני היינו ידידים והכרתיו היטב ,וסברתי כי הוא
מתאים ביותר להפעיל תקשורת אלחוטית דו־סיטרית מניו־יורק לארץ.
אבל ההצעה לא נתקבלה ,והקשר האלחוטי לארה״ב המשיך להתקיים
חד־סיטרית ,כשההאזנה לשידורים מן הארץ היתה בברוקלין.
★

★

★

דב פופקין־פלג שירת כקצין אלקטרוניקה וקשר בחיל־האוויר
האמריקאי .בהיותו בחופשת שחרור נתבקש באוקטובר  1945ללוות את
חיים סלבין שהגיע מהארץ לארה״ב לרכוש מכונות לעשיית נשק
ותחמושת בעבור התע״ש .מאחר וחיים סלבין לא היה חפשי בשיחה
באנגלית ,הוצב לעזרתו דב פלג .נזכר פלג כי כאשר הופגש עם סלבין
במשרד "אמפל" בניו־יורק היה עדיין במדים .סלבין התנגד למדים וטען
בכל הרצינות ,כי הוא עושה בענין מחתרתי ולא יתכן כי איש במדי צבא
ילווה אותו .דב נאלץ ללבוש איזה בגדים ישנים "כדי שסלבין יהיה
מבסוט".
כעבור כמה שבועות ,בשלהי  ,1945הודיע סלבין לדב פלג ,כי עליו
להתקין תחנת אלחוט שתקיים קשר אלחוטי דו־סיטרי בין ארה״ב
לארץ־ישראל .פלג חשש תחילה ,כי ידע איך "עולים" בארה״ב על תחנות
בלתי־מזוהות ,והציע לסלבין הפעלתה בצורה אחרת .מי שהכיר את סלבין
אישית ,יכול לתאר לעצמו את שיחתו זאת עם פלג.
כצעד ראשון חיפש פלג מקום מתאים לשם התקנת התחנה .לבסוף הגיע
למבנה גדול ליד קונטיקט והתברר כי הבית שייך לנכבד מוכר היטב המנהל
את עסקי המשפחה בארה״ב .תחילה נבהלו בני־המשפחה מן הדרישה
וסרבו .אך עד מהרה הבינו את המטרה ,הסכימו ,וגם סייעו .פלג גייס עתה
את המהנדסים מ.ג .ואת ג.ש .והללו עשו את עיקר עבודת ההכ4ה :רכשו
משדר אלחוטי מסוג אר.םי.איי 100 .וואט ,וקיבלו מהארץ פרטי
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"הסכם־הקשר" .כאלחוטאי גויס יוגי שטיין .הכל היה מוכן .אולם דב פלג
היה בטוח כי התחנה תיתפס מיד עם תחילת שידוריה בלשון צופן ,וסירב
להתחיל בשידורים כדרישתו של סלבין.
בינואר  1946הגיע לארה״ב יעקב דוסטרובסקי־דורי ,כראש משלחת
ה״הגנה" לענייני רכש .בדיון מחדש בדרישתו של סלבין הצדיק יעקב דורי
את גישתו של פלג.
לקראת סוף  1946כבר פעלה בניו־יורק משלחת הרכש הארצישראלית
ובראשה עמד באותה עת טדי קולק .ברשות הנוגעים בדבר פעלו ,פרט
ליחידת האזנה לשידורים מהארץ ,כשלוש צפניות והן מינה רוגוזיק,
אביגיל להט ואריקה בת דודה של רות אליאב.
בתחילת פברואר  1947החל בכל זאת קשר אלחוטי דו־סיטרי מארה״ב
עם ארץ־ישראל .האחים המהנדסים הרמן וראובן גרוס הציעו ,עוד בשנת
 ,1946לנוגעים בדבר את שירותם בתחום התקשורת האלחוטית בהמלצתו
של מ.ג .והופנו לגב׳ מינה רוגוזיק .נרכש משדר אלחוטי "בי.סי.־,"610
מעודפי הצבא ,הותקנה אנטנה ,ועוד באותו לילה הם נשמעו בתל־אביב.
הקשר הדו־סיטרי התנהל שלוש פעמים בשבוע ,משעה  8בערב ,במסגרת
שידורים של חובבי רדיו ,כביכול.
ראובן גרוס השתמש באותות קריאה הולנדיים ,ותל־אביב ענתה
באותות קריאה יווניים .משהפכה התקשורת לשיגרה ,נצטווה ,בניגוד
לעצתו ,להעביר מברקים בקוד ספרות .כשישה חודשים קיים ראובן גרום
קשר אלחוטי דו־סיטרי זה מארה״ב עם ארץ־ישראל .אבל בספטמבר 1947
התייצבו בביתו של גרום שלושה סוכנים ,שניים מהאף.בי.איי .ואחד
מטעם יחידת מעקב אנטי־קומוניסטית ,חקרוהו והזמינו אותו לבולשת.
משנוכחו לדעת כי השידורים לא התנהלו על רקע קומוניסטי (ואולי היו
גורמים מסויימים שהתערבו בענין) ,עמד לדין מנהלי ורשיונו כחובב רדיו
הושעה לשישה חודשים .מעתה שוב האזין לתל־אביב בשעות הקשר ,אבל
היה מנוע מלענות להם.

שידורי "קול ישראל" במחתרת
שידורי "קול ישראל" במחתרת הופעלו לראשונה בתולדות ישראל על־ידי
מחלקת הקשר שלנו .שידורו של "קול ישראל" מן המחתרת ,כשופר
הסברה ופנייה לציבור מעל גלי האתר ,איפשר למנהיגינו לצאת חוצץ
ולהשמיע קריאת מרי נגד מדיניות הספר־הלבן של הממשלה הבריטית
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בימים שהעתונות הכפופה לחוקי הצנזורה נגזרה עליה שתיקה .שלטונות
המנדט ,אשר לא עלה בידם לעצור שידורים אלה שלא היה להם תקדים,
זעמו זעם רב ,והקציבו פרם גבוה לכל מי שיביא מידע כלשהו על מפעילי
תחנת השידור.
הקמתו והפעלתו הטכנית של "קול ישראל" הוטלו עלי .בתפקידי
כטכנאי אלחוט של ה״הגנה" היה עלי להתקין שתי תחנות־שידור בדיבור,
שבאמצעותן ניתן לישוב אינפורמציה בלתי מצונזרת מעל גלי האתר.
שידוריהן של תחנות אלו שימשו אחד מביטויי המרי הגאים נגד השלטון
המנדטורי.
״קול ישראל  -תחנת השידור של תנועת המרי העברית" ,הוכנה לשידור
ב־ 17במאי  ,1939יום פרסום "הספר הלבן" .המשדר הותקן בדירת משפחת
בבלי ,בשדרות נורדאו בצפון תל־אביב ,אבל ברגע האחרון הגיעה פקודה
לבטל את השידור.

בראשית שנת  1940הוחלט להפעיל את "קול ישראל" .ההכנה נעשתה
הפעם בלי חיפזון וביסודיות .סודר לי ביקור בתחנת השידור של ממשלת
המנדט "קול ירושלים" ,כדי לראות ,להתרשם ולהבין יותר את המיפרטים
הדרושים לבניית אולפן לשידורינו ,שהרי עד כה לא היה לי מושג כלשהו
איך נראה אולפן ואיך לבנותו ללא עזרה מבחוץ.
בפגישה עם אבן־זהר וגורדין ,שהודיעוני כי הוטל עלי לעסוק בתחנת
"קול ישראל" ,הוחלט שמטעמי זהירות עלי להפסיק את כל שאר פעולותי
בקשר .יתר־על־כן ,עלי גם לנתק כל מגע עם חברי במערכת־הקשר ,כדי
שאם אתפס בשעת שידור ,שאין ספק כי השלטונות יתחקו אחריו במרץ
רב ,לא יובילו העקבות למוקדי מחלקת הקשר הארצית .כדי למנוע חשד
ותמיהה על העלמותי הפתאומית מחברי ,הודיע מפקד שירות־הקשר
למקורביו כי "הקשר עם ׳המהנדס הקטן׳ מנותק ,והוא מורחק מפעילות
בשורה".
בשעתו התקבל צעד זה כמובן מאליו גם על דעתי ,אבל לימים נתברר לי
כי רבים וטובים ממכרי ,שהגיעה אליהם ההודעה על סילוקי תהו" :כיצד,
ומה זה אירע לבחור טוב זה?" אבל ,מאידך־גיסא ,גם חיפשו למצוא במה
נכשל מוניה שנדון לעונש כבד כזה  -שהרי הרחקה היתה העונש הקשה
ביותר שהוטל על חבר "הגנה" שסרח קשות .עגמת־נפש רבה גרם לי לא
פעם יחסם המסתייג של מכרי ,שפגשתי אותם כעבור זמן ,בלי שהבחנתי
שיחם זה נמשך עוד מאז ,שכן ביטול ההרחקה כביכול לא פורסם מעולם.
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לימים נתברר לי כי אינני בודד במועדי ,והנני בחברה טובה .היו עוד
שירותים ב״שורה" כמו תע״ש או חמ״ד שהטובים באנשיהם והנאמנים
בהם ,אלה שעסקו בתפקידים מיוחדים וסודיים ביותר ,חייבים היו לעבור
נתיב־יסורים זה במסלול שירותם ל״הגנה" ולעם.
באחד במרס  1940שכרו בעבורי דירה בת  3חדרים בקומה ב׳ ברחוב
אליעזר בן־יהודה פינת רחוב ארלוזורוב .כדי לא לעורר חשדות בלב
השכנים שאגור יחידי בדירה גדולה כל־כך עברו אמי ואחותי רחלה לגור
איתי .אחד החדרים בדירה פנה לרחוב בן־יהודה ,ובתוך חדר זה הקמתי
אולפן מאולתר שהיה מעין סוכה עטופה בשמיכות מכל צד ועבר .שמיכות
אלו נועדו למנוע את רעשי הרחוב מלהסתנן פנימה וכן למנוע יצירת הד
בשעת השידור .בתוך "סוכת השידור" היו שולחן ,כיסא ,מאוורר ,משדר
ומנורה לקריין.
המשדר שהכנסתי בסוכה היה אחד משני המשדרים התאומים תוצרת
"לאפאייט" ,ארה״ב ,שהיו בידינו ונקראו בפינו "אחינדב" .הם נתרמו
על־ידי אדם בשם איזידור גולדברג מארה״ב והובאו ארצה בעזרתו של
יחזקאל סחרוב (על אפיון המשדרים המליץ מר סמואל לובין ,הנזכר
בראשית ספרי ,שהיה אחד היועצים הראשונים למחלקת הקשר) .משדרים
אלה היו בעלי עוצמה של  40וואט ,לשניהם גבישים זהים ,דבר שאיפשר
לנו להפעילם לסרוגין באותו השידור ממקומות שונים" .הסוכה" עם
המשדר השני• הותקנה מעברו השני של רחוב בן־יהודה ,בדירתו של
"עבדו" ,ישראל בן־יהודה ,מאנשי מחלקת הסיור ומן המסתערבים שפעלו
בימי מלחמת־העולם בסוריה ובלבנון (לימים ,לאחר שהמשדר הוצא
מהדירה ,הפך המקום ל״מפגש" של הקרואים להיפגש עם אנשי מטכ״ל
ה״הגנה").
תחנת השידור הראשית הופעלה מדירתי ברח׳ בן־יהודה .הקריין
הראשון שלה היה אהוביה מלכין ואיש הקישור בין תחנת השידור לבין
המפקדה היה משה צ׳רבינסקי־כרמיל .הוא עצמו היה בא לדירתי ומביא
עמו את הטכסט שייקרא בשידור .מפעיל התחנה הייתי אני.
קרייניות בתחנת השידור השניה היו רחל צברי ,לימים חברת־כנסת,
ויהודית פקר־חכלילי ,חברת קיבוץ נען .מפעיל התחנה השניה היה יהודה
שבת ,גם הוא חבר נען.
השידור הראשון תוכנן ל־ 13במרס  .1940ברחובות תל־אביב וערים
אחרות חולקו מיד ליד כרוזים קטנים ,והתושבים נתבקשו לפתוח בעת
השידור את חלונות הדירה כדי שתוכן השידור יישמע גם לעוברים ברחוב.

לעזרת המחלקה המדינית
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ארגנו תנועת זוגות צעירים ,וחבורות סתם ,אשר טיילו ברחובות
בסביבת התחנה כדי להיות מכשול לבריטים באם ינסו לאתר את מקום
התחנה .אבטחת איזור השידור היתה בפיקוח הש״י והיו הוראות ברורות
כיצד למהר להזהירני אם יתקרב כוח בריטי למוקד.
על פי סימן מוסכם שישמיע הקריין היתה התחנה התאומה מוכנה
להמשיך בשידור ממקום בו הפסקנו ,וכך להטעות את מכשירי האיתור של
הבריטים ,אשר יאבדו את הכיוון למוקד השידור .האות לתחילת השידור
היה קטע ממנגינת "התקוה" המקביל למלים "עוד לא אבדה תקוותנו"
שנוגן הלוך וחזור מעל גבי תקליט בפטיפון ש״קילקלתי" בכוונה ,כדי
שיחזור כל הזמן על הקטע .תחנות השידור שלנו פעלו בגלים קצרים 45
מטר 6,600 ,קילוהרץ .השידורים פעלו משעה  9בערב ונמשכו כ־15 - 10
דקות (בתקופת השידור השניה ,בימי המרי שאחרי מלחמת העולם ,פעלה
התחנה גם בשעות הצהריים).
משטרת המנדט ומומחיה לא פסקו מלחפש את תחנות השידור ,הקציבו
פרסים עד  500לירות־שטרלינג תמורת מידע כלשהו על מפעילי התחנה,
וכן נקבעו עונשים כבדים ביותר על אדם המפעיל תחנת שידור
בלתי־חוקית .בשעת השידור הייתי עומד גם בפתח החלון הפתוח של החדר
בו היה "אולפן השמיכות" ומסתכל לרחוב .החדר היה מואר ככל הדירות
בסביבה .המשטרה הבריטית היתה מופיעה לרוב ברחוב בן־יהודה זמן קצר
אחר תחילת שידורינו ,אך ממשיכה צפונה ,לכיוון הנמל בצפון תל־אביב.
הם ערכו חיפושים מדוקדקים בספינות־גרר ודיג בשטח הנמל וסביבו ,כי
הופצה שמועה שאחת מאלו מאכסנת את תחנת השידור שלנו .השוטרים
הבריטיים לא פסחו גם על שטח התערוכה ,ערכו חיפושים יסודיים במבניה.
באחד מחיפושיהם אחרי התחנה נכנסו למפעל של תע״ש שפעל בשטח
התערוכה ,לא מצאו בו אות לשידורים ויצאו ,בלי שעלה על דעתם שהם
נמצאים במפעל של התעשיה הצבאית היהודית במחתרת.
פרט חשוב שמנע מהמומחים האנגלים למקד בדיוק את מקום התחנה היה
זה שהאנטנה בה השתמשתי היתה אנטנת חצי־אורך־גל ,ומאחר שעל
הגגות בסביבה היו עוד אנטנות מסוג זה ,וכולן נכנסו לתהודה (רזונאנס)
והקרינו אף הן ,קשה היה לבריטים לזהות ולאתר איזו מכולן היא האנטנה
המקורית המשדרת.
לאחר כחודש ימים העברתי ,מסיבות בטחוניות ,את המשדרים אל דירות
של חברי "הגנה" שונים ,ביניהם דירתו של מנחם יצחקי שגר באותה
סביבה והיה אחד האלחוטאים המתנדבים.
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עם כניסת איטליה למלחמה (ב־ 11ביוני  )1940והתפשטות המלחמה
למזרח התיכון החליטו ראשי התנועה להפסיק זמנית את שידורי "קול
ישראל" ,ואני חזרתי לפעילותי הקודמות ברשת הקשר הארצית שפעלה
בקצב מוגבר.
לאחר חמש שנים ,בתום מלחמת העולם השניה ,ב־ 4באוקטובר ,1945
הופעל "קול ישראל" במחתרת מחדש ובהצלחה ,הפעם על־ידי החברים
שבאו במקומי והמשיכו בתפקידי.

תחנת השידור של ״צרפת החופשית״ (libre

)France

בדברנו בהקמת תחנות־שידור יש להזכיר גם את תחנת השידור של "צרפת
החפשית".
מאז יוני  ,1940כאשר סוריה ולבנון הפכו "וישיאיות" ,נקשרו ונהדקו
קשרים בין דוד הכהן ,שפעל יד־ביד עם ראובן זסלני־שילוח ,מנהל היחידה
לתפקידים מיוחדים ,לבין נציגי "צרפת החפשית" של גנרל דה־גול.
דוד הכהן הציע לצרפתים של דה־גול ,בתיאום עם גורמים בריטיים,
שיהודים ארצישראלים יפעילו תחנת שידור ,שתשרת את צרכיה
הבלעדיים של "צרפת־החפשית" בתעמולתה נגד משטר וישי והנאציזם.
את המשדר הזה תכנן מ .גורדין ,ואני בניתיו .המשדר הותקן בביתו של
דוד הכהן" ,הבית־הגדול" שבהדר הכרמל ,ובצוות ההפעלה השתתפו
ג׳ורג׳ לוסין מרחובות ,מכר טוב שלי ושל מישה ,שעזר לי לבנות את
המשדר כדי לדעת לתחזק אותו ,וידידי יצחק פזי ,מן האלחוטאים הטובים
שלנו .עורכי התכניות של תחנת "פראנס ליבר" היו קצינים צרפתים.
לאחר פלישת כוחות בעלות הברית לסוריה וללבנון ביוני  ,1941הועברה
התחנה מחיפה לביירות ,ומעתה שידרה את השידורים משם.
בגמר בנייתו של המשדר שנועד לתחנת "פראנס־ליבר" ,הזמין אותי יום
אחד אבן־זהר ומסר בידי מזכרת ואמר" :זה ,כאות הערכה למסירותך
ודבקותך בבניית המשדר" .היה זה צעד לא מקובל ביותר באותם ימים.
לימים ,כאשר תמו שידוריה התעמולתיים של התחנה בביירות ,היא
הועברה לרשות האנגלים ואלה התקינו והפעילו אותה בשכונת ג׳בליה
ביפו כ״תחנת השידור למזרח הקרוב" .תחנה זו שידרה דברי נאצה
והשמצות נגד היישוב היהודי בארץ־ישראל .במלחמת תש״ח החרמנו את
המבנה שתחנה זו פעלה בו והפעלנו ממנו קשר אלחוטי לצורכי היחידה.

בימי מלחמת העולם השניה
נפילת תחנת האלחוט בבן־שמן
גופים כגון הש״י או התע״ש שפעלו בדומה לשירות הקשר הכללי במערכת
הבטחון לא העלימו לימים את מעשי חבריהם במחתרת ופרסמו
מפעולותיהם ,קשייהם והישגיהם בזמנים הקשים ,כשצעדנו כמו בחושך
בלי ידע מספיק ,בנינו ויצרנו בעיקר על־פי תושיתנו ויוזמתנו משום
שפשוט לא היה לנו ממי ללמוד .עשינו את המלאכה מתוך דבקות במטרה
ולעתים קרובות תוך הסתכנות רבה .כך נוצרה תשתית ראשונה כמעט לכל
תחומי הטכנולוגיה המתקדמת והמפליאה של היום במוסדות לבטחון
ישראל .שירות הקשר הינו אחד החילות שכמעט לא פורסם עליו דבר ועל
עלילותיו ועל אנשיו והיסטוריונים כמו חוששים לגעת בנושא ,אולי משום
שהוא נראה כמקצועני מדי לגביהם .בחיל־הקשר של צה״ל קם דור אשר
"לא ידע את יוסף" ,לא את קודמיו ,שמהם חיים עדיין עמו ,ולא את
מעשיהם.
מן הראוי לספר את סיפורו של החיפוש שנערך בכפר־הנוער בן־שמן
אור ליום ה־ 22בינואר  1940על־ידי הבולשת הבריטית ובעזרתם של
חיילים בריטים .החיפוש עורר רעש רב ,תגובות ומחאות ,אך לא סופר
בפרוטרוט עד להקמת המדינה .אני מקווה כי סיפורי כאן יעלה ארוכה
לדומיה שהיתה מנת־חלקו עד כה.
★

★

★

כפר הנוער בן־שמן הוא שמו של מוסד חינוכי סמוך למושב בן־שמן.
ראשיתו בשנת ■ ,1906עת הוקם על־ידי ישראל בלקינד כפנימיה ליתומי
הפרעות ברוסיה ושמו אז ״קרית ספר״ .בשנת  1927היה לכפר נוער.
בן־שמן היתה מוקפת ערים וכפרים ערביים  -רמלה ולוד ממערב,
בית־נבאללה מצפון ,חדידרה במזרח ,ג׳מזו ודניאל מדרום־מזרח ,ומסע
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לבן־שמן בימי המאורעות היה כרוך בסכנת נפשות .לי עצמי אירע שכאשר
נסעתי ב־ 1938לבן־שמן עם שורה פרנקל ,מפקד המקום ,ורצינו לקצר
הדרך עברנו בקרבת מטעי הזיתים ,ירו עלינו מעבר לוד .למזלנו החטיאו
היורים.
מפקדת ה״הגנה" של סניף תל־אביב היתה האחראית להגנתו של
הישוב ,ואחת הבעיות הקובעות היתה קיום קשר ישיר ומתמיד בינו ובין
תל־אביב ,בשני הכיוונים ,כדי לדעת על הנעשה שם .בנימין
גולדשטיין־צור ,מבכירי האתתים בתל־אביב ,הדריך ראשונה את אנשי
בן־שמן באיתות ראייה בדגלים ,בפנסים ובהליוגרפים .קיימנו שם שתי
תחנות איתות ,האחת על גג ביתו של מנהל המוסד ,ד״ר זיגפריד
להמן,והשניה על גג בית חברת־הנוער ,שאויישו כל אחת תמיד במשמרת
של שלושה אתתים צעירים.
★

★

★

בפרוץ מאורעות תרצ״ו פעל קשר־הראייה עם בן־שמן  24שעות ביממה,
ואתתיה קיימו קשר הדוק עם מפקדת ה״הגנה" בתל־אביב".
בקיץ  1938קיבלתי הוראה לבנות תחנת אלחוט בשביל המקום .לאחר
שתמו ההכנות והוכן המשדר התקנתיו בחדר מגורים מעל למשרד הנוטרים
בכפר־הנוער .באותו בית היו מרוכזים מוסדות הילדים בגיל הרך .אחראי
לתחנת האלחוט היה ישראל בסמן ,שכונה בשם "איסר" ,ממסיימי קורס
לאלחוטאים באחוזה ,במרס  .1938האלחוטאים פעלו במשמרות של 24
שעות ביממה ,ועמדו בקשר עם המרכזת של המחוז בפיקודו של אברהם
גולדווסר ,שפעלה ברחוב פיירברג בתל־אביב בחדר שהאלחוטאי יונה
שקלאר התגורר בו .כן התקשרה עם תחנות השידור של מקוה־ישראל
ובת־ים ,שהיו גם הן בפיקוד מפקדת ה״הגנה" בת״א.
המרכזת של מחוז תל־אביב קיימה תקשורת סדירה שלוש פעמים ביום,
והישובים היו מעבירים מידע על אירועים שאירעו אצלם ,וקיבלו מברקים
למפקד במקום .המרכזת היתה מופיעה במועדים קבועים ,ומודיעה בתחילת
שידוריה את שמות התחנות שלהן נועדו מברקים בהמשך .בתום שידור
מברקיה היתה המרכזת מקבלת הודעות ומברקים מתחנותיה.
•

בין האתתים שם היו :עתידה פרימן ,שולמית ומידלה רחמן ממושב בן־שמן,
גיתה בוכר ,צבי מקלר־״יונים" וישראל גרמן מן החניכים במוסד ,רבקה
צורף־אברמסון ,הדסה לנדסמן־ברקן ,ציפורה הוכברג ועוד.

בימי מלחמת העולם השניה

197

תחנת האלחוט בבן־שמן פעלה תקינות עד ערב יום שני ה־ 22בינואר
 ,1940כאשר שוטרי הבולשת הבריטית ובראשם הקצין מורטון הגיעו
למקום ,ערכו חיפושים ,מצאו והחרימו נשק ,פרצו לחדר תחנת האלחוט
בשעת קיום קשר ועצרו את "הגדעונית" ציפורה הוכברג ,שהחליפה חבר
במשמרת לא שלה .הם החרימו את מקלט הרדיו ,שבתוכו היה מוסתר
המשדר .נראה לי שאנשי הבולשת היו מודעים להמצאותו של המשדר בתוך
מקלט הרדיו הזה ,כי אחרת למה פרצו לחדר זה?
מאותו לילה לא נשמעה יותר תחנת האלחוט של בן־שמן .לשוא ניסה
יעקב זכין ,התורן במרכזת בסניף תל־אביב ,לקרוא לבן־שמן באותו ערב.
מחשש פן תגלה האסירה בחקירתה את שמות עמיתיה הקשרים
בכפר־הנוער דאגה ה״הגנה" להרחיקם מיד מפעילות.
מחשש עין־הרע לא פורסם בשעתו במדוייק מה התרחש בבן־שמן,
ובמיוחד הוצנע גילוי המשדר ,כדי לא לעורר את הבולשת הבריטית לבצע
חיפושים נוספים בתחום זה ,שעלולים היו להביא לגילוי משדרי אלחוט
נוספים .היה רצון לאפשר לשלטונות "לרדת" מפעילות בתחום חיוני זה.
מטעם זה לא הועלתה הפרשה בפומבי בשלוט הבריטים ,ודומני כי גם לא
מאז.
בערב החיפוש לא יכול ישראל בסמן ,האחראי לקשר האלחוט שהיה
מעובדי גזברות המוסד ,להגיע למשמרת שלו לתחנה וביקש מציפורה
הוכברג כי תחליפו במשמרת .זמן קצר לפני השעה  19.00באה ציפורה
לחדר השידור ,מעל למשרד הנוטרים של בן־שמן.
במשך השידורים קיבלה ציפורה מהמרכזת בתל־אביב שני מברקים
ורשמה אותם .היא היתה ידועה כאלחוטאית טובה ,אך במהלך קליטתם של
המברקים פסחה על שתי אותיות .כדי לא לגרום לקשיים בפיענוח
המברקים החליטה להמתין עד אשר ייגמר שידור כל המברקים ואז תבקש
לחזור על שתי מלים שבהן חסרו לה שתי האותיות .היא לא ידעה דבר על
הופעת אנשי הבולשת במקום ,וישבה והאזינה במקלט־הרדיו למרכזת,
כשלידה שני המברקים המוצפנים .מפתח ה״מורס" היה תקוע בחלקו
האחורי של המקלט ,בשקע שחיברו למשדר המוטמן בפנים .לצידו של
מקלט הרדיו היו ,כתמיד ,פחית ספירט וגפרורים ,שנועדו למקרה שיהיה
צריך להשמיד ראיות.
קרוב לשעה  ,20.00במהלך הקשר ,הגיעו לאזניה קולות ורעשים בלתי
רגילים .במוחה של ציפורה התרוצצו מחשבות שונות ,אך היא שמרה על
קור־רוח ולא ניגשה לחלון ,כדי שאם זרים בלתי־רצויים אכן הגיעו למוסד,
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לא יבחינו בנוכחותה בחדר .הקולות עלו וגברו ולפתע שמעה צעדי אדם על
במורם,
המדרגות .מיד אחרי זה דפיקה על הדלת שדמתה לאות ״ד״
הסימן המוסכם בין האלחוטאים שביקשו להיכנס לחדר בשעת קיום קשר.
ציפורה לא פתחה את הדלת והמתינה .היא שמעה צעדים מתרחקים מן
הדלת ,אך כעבור זמן קצר שבו והחלו בפריצת הדלת .ציפורה הוציאה מיד
את מפתח המורם מהשקע שמאחורי המקלט והטמינה אותו ליד החלון,
במקום שלא בלט לעין ,שפכה ספירט על שני המברקים והציתה אותם.
עד שהאנגלים פרצו לחדר נשרפו המברקים והמחפשים לא מצאו דבר על
השולחן פרט לאפר הניירות השרופים בפחית .כעסם היה רב על שאחרו את
המועד .אחד הבלשים פנה אל ציפורה והחל לדבר עמה .ציפורה ידעה
אנגלית אך עשתה עצמה כלא מבינה .שתיקתה הגבירה את רוגזם והם
הוציאו אותה למקום בו ריכזו את החשודים .בלכתה נזכרה כי יש עמה
פנקס קטן ובו כתובות של קרוביה בארצות־הברית .היא חששה פן תתחיל
הבולשת להטריד את קרוביה אלה ,והחליטה להיפטר מהפנקס .היא ביקשה
ללכת לשירותים .האנגלים ,שלא תיארו כי יהיה עליהם לעצור בחורה ,לא
הביאו אתם שוטרת ונאלצו לתת לה להיכנס לבדה לשירותים ,ושם חיסלה
את הפנקס והרשום בו.
השעה היתה כבר מאוחרת והקור החל להציק .ציפורה לא היתה לבושה
מספיק ,וחיים גולדשטיין שהיה בין העצורים עטפה במעילו .ציפורה נזכרה
שבקורס לאלחוט לימדו אותה איך להתנהג בשעה שייתפסו .הדבר החשוב
ביותר הוא שלא לדבר ,ולא לדעת שפות .מותר לדעת ולדבר רק עברית.
כשיצאה ציפורה מן השירותים החלו האנגלים להוביל את החשודים :חיים
גולדשטיין ,ישראל פרנקשטיין ,שורה פרנקל ,רופא השיניים ד״ר
ליקניצקי ,דוד ברזיי וחיים לנדסמן ,שבדירותיהם נמצאו סליקים ונשק,
לכל הסליקים שגילו.

האנגלים אספו את כל העצורים ולקחו אותם למשטרת רמלה ,אליה
הגיעו בחצות הלילה לערך .שם העמידו אותם בשורה והחלו קוראים אחד
אחד לקומה העליונה לחקירה .בעודם ממתינים לתורם לחקירה ראו את
האנגלים מעבירים כמויות גדולות של נשק .ציפורה התפלאה ושאלה את
חיים גולדשטיין ,האומנם כל כמויות הנשק הללו הן מבן־שמן .כאשר בא
שוטר אנגלי ולקחה לחקירה ,הוביל אותה לאורכו של מסדרון ארוך ואפל
במשטרת רמלה ,עד שהגיעו למשרד הבולשת בקומה העליונה היא נתקפה
פחד ,ובמוחה התרוצצו מחשבות רבות :היא היתה בת  ,24צעירה ויפה.

בימי מלחמת העולם השניה

199

החוקרים שאלו אותה שאלות שונות ומשונות .היא נשאלה ,למשל ,האם
היא מכירה את הדסה לנדסברג .היות ושם משפחתה של הדסה היה לנדסמן,
ענתה ציפורה בכוונה תחילה בקול רם ,על מנת להטעות" :הדסה לנדסברגי
 לא מכירה" .שני השוטרים היהודים שהיו בחדר החלו לדבר ביניהם,ואחד מהם אמר לחברו שציפורה אמרה כי רצונה להעיד רק בבית־משפט.
ציפורה הבינה את הרמז ,ופסקה לענות .אז הובילוה שוב דרך מסדרונות
שונים ,עד שהגיעו לחדר בו נמצא המקלט שהחרימו בבן־שמן .היא נשאלה
האם היא מכירה את המקלט שהיה בחדר בו נעצרה ,וענתה בחיוב .הם לא
שאלו אותה אם היא עבדה במכשיר ,ואכן ברגע שפרצו לחדר לא עבדה ,כי
ציפתה למרכזת שתתפנה.

בשעת לילה מאוחרת העבירו את כל החבורה לבית־הסוהר ביפו ,הזעיקו
שוטרת שערכה חיפוש מדוקדק על גופה של ציפורה ,והכניסוה לאגף
הנשים של בית־הסוהר .לאחר כל שעבר עליה הערב ,ובפרט במשך
החקירה ,היתה עייפה עד מוות .שוטרת יהודיה ניגשה אליה והחלה
להתעניין איך ומדוע נעצרה .ציפורה ביקשה מהשוטרת כי במקום לשאול
אותה מה עבר עליה ,מוטב שתביא לה איזה סדין לבן כדי שתוכל לשכב על
המזרון המלוכלך ...באין ברירה פשטה את בג-דיה התחתונים ,שמה אותם
מתחת לראשה על ה״בורש״־המזרון המלוכלך ונרדמה .למחרת הובילו את
האסירים לכפר בן־שמן ,לחקור אותם במקום .ציפורה היתה מבוהלת
מחמת השמועה כי יאשימו אותם בריגול ,שעונשו מאסר עולם .היא ביקשה
שוב ללכת לשירותים .בדרכה שמעה את צעקותיו של קצין המשטרה
היהודי שלמה גולדמן ,שהכריז כי כאשר ימצאו את בבה חומש היא תירקב
בסוהר .צעקותיו נתכוונו לרמוז לחברי בן־שמן שבבה חו’מש לא נעצרה
עדיין ,ועליהם להזהיר אותה (בחדרה בבן־שמן נמצא סליק נשק רציני).
אנשי בן־שמן הבינו את דבריו ומיהרו מיד לתל־אביב ,והמתינו לה בתחנה
המרכזית ומנעו ממנה לשוב לבן־שמן.
אחר החקירה הוחזרו העצורים לבית־הסוהר ביפו .שוטר בריטי שליווה
את ציפורה פעמים אחדות בתקופת מעצרה אמר לאחר זמן לחיים
גולדשטיין כי פגש בחייו עצירות רבות ,אבל כזו טרם פגש .בבית־הסוהר
ביפו נערכו עתה הנהלים המקובלים כלפי עצירים ,לקחו מהם טביעת
אצבעות ,צילמו אותם מכל צד ,ערכו רישומים וכדומה .על מנת לרומם את
מצב רוחה השתעשעה ציפורה עם כל הסובב אותה .בגמר ההליכים נלקחה
לתא באגף הנשים .היתה שם שוטרת שלא ידעה עברית אלא אידיש
וערבית ,וגם זו ביקשה לדעת איך ומדוע נעצרה .ציפורה התחמקה
מתשובה .בינתיים הובאו לבית־הסוהר עצירות שונות ,פרוצות וגנבות.
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כל אחת התעניינה בגורלה של השניה ,אבל אף אחת לא העלתה מציפורה
מלה על פרטי מעצרה וסיבתו .שוטר אנגלי אחד הביא לתא והשאיר בו
כתבי־עת אנגליים ,כנראה לראות האם היא קוראת בהם ,אך ציפורה
בשלה :אינה יודעת אנגלית.
יום אחד הגיע לבית־הכלא ביפו סקוט ,מנהל בתי־הסוהר בארץ .כנראה
שמע כבר על אודות ציפורה ,כי בבואו הלך ישירות אליה ושאל אותה
באנגלית אם היא מדברת אנגלית .ציפורה לא ענתה .הוא שאל" :איך את
מרגישה?" ,ושוב לא ענתה .השוטרת שעמדה לידם אמרה לציפורה שתגיד
לו "גוד" .ציפורה אמרה "גוד" ,והשיחה הסתיימה .לאנגלים היה חשוב
מאוד לדעת אם ציפורה שומעת אנגלית ,שאם כן  -יוכלו לחקור אותה בלי
נוכחות השוטרים היהודים ,ששימשו מתורגמנים.
באגף הנשים בבית־הסוהר ביפו היו שתי סוהרות יהודיות .האחת היתה
סיט (גברת) ג׳מילה ,והשניה שמה שרה .בימים שהכינו את כתב האישום,
בא אחד השוטרים הבריטים לאגף הנשים ופנה לסיט ג׳מילה בערבית
בבקשה שתכין כוס קפה לו ולציפורה .ציפורה לא התנגדה לשתות עמו
קפה ,ומשנכנסה לחדר ביקש מיסטר "נוט" את סיט ג׳מילה להסביר
לציפורה כי היא עלולה "לקבל" פסק־דין של חמש שנות מאסר .ציפורה
קיבלה הודעת־איוב זו בחיוך רחב ואמרה לסיט ג׳מילה" :תגידי לו :זה
מצויין! מי שנדון לחמש שנות מאסר הופך לשוויש (בכיר) בבית־הסוהר.
הנה אני יודעת שבאגף הגברים נמצא ערבי שנדון ל־ 10או  15שנה והוא
שוויש .וכל פעם שהוא הולך הביתה עושה ילד."...
בין ציפורה והסוהרות התפתחו יחסים ידידותיים .יצחק ,בעלה של
ציפורה ,היה מבקר את ג׳מילה בבית ומביא לה מתנות ,מהן בשבילה ומהן
בשביל ציפורה .ציפורה הפכה בבית־הסוהר ל״מלכה".
בימי העוצר בעקבות הפגנות נגד "הספר הלבן" הובאו נשים רבות
לכלא ,ולכל אחת מהן היו בעיות משלה .ציפורה הצליחה לפתור בעיות של
רבות מהן בעזרת הסוהרות ,וביחוד בעזרתה של ג׳מילה .פעם ,ביום של
ביקורים ,באה בבה אידלסון ,מזכירת מועצת הפועלות ,לבקר את אלישבע
קפלן שנעצרה .בבה איחרה ,עמדה ליד שער הברזל הסגור ולמרות
בקשתה לא ניתן לה להיכנס .השוטרת בשער ,שלא ידעה מי המבקשת,
סירבה לבקשתה להכניסה .ציפורה התערבה ,ניגשה לשוטרת ואמרה לה
כי בבה אידלסון היא האשה החשובה ביותר בארץ־ישראל ,ומוטב לעזור
לה כי "יום יבוא ויתהפכו היוצרות ותצטרכי אותה" .ואכן ,השער נפתח
בפניה.

בימי מלחמת העולם השניה

201

ציפורה לא גילתה עד כה לאיש את סיבת מעצרה ,אבל בשיחה עם בבה
אידלסון ואלישבע קפלן אמרה ציפורה שהיא מכירה את אלישבע קפלן
מהרצאותיה בבן־שמן .השתיים ,שידעו היטב את פרטי מאורע בן־שמן,
קפצו על ציפורה" :זו את?" ,והחלו ללטף אותה ולנשקה.
כשהתקרב מועד המשפט ביקר את ציפורה עורך־הדין יזהר הררי,
מעורכי־הדין של ה״הגנה" ,ואיתו העורך־דין ישראל שוחט (מייסד וראש
"השומר" בשעתו) .על הגברים נאשמי בן־שמן הגנו עורכי־דין מפורסמים,
אבל לגבי ציפורה השיקול היה שמוטב לא להעמיד להגנתה תותחים כבדים
שלא להבליט חשיבות שמייחסים לה .ב״הגנה" עשו את כל האפשרי להקל
על עונשה של ציפורה הוכברג ,ובמשהו הצליחו .בעוד שכל נאשמי
בן־שמן הועמדו בפני בית־דין צבאי ,הובאה ציפורה לדין בפני
שופט־שלום .הקצין היהודי שמאי הורד בדרגה על שהקל בתביעה נגד
ציפורה .מתרגם במשפט היה קצין יהודי בצבא הבריטי ,דניאל אור ,ששלט
היטב באנגלית .בדרכה לבית־המשפט לוותה על־ידי השוטרת ג׳מילה.
כמוצג למשפט הובא מקלט הרדיו ,וג׳מילה הגיבה באכזבה באומרה" :הא,
זה הכל! ואני חשבתי כל הזמן שמצאו אצלך פצצות וכל מיני נשק".
עורך־הדין ישראל שוחט הרגיע את ציפורה כי העונש המקסימלי
בבית־משפט־השלום הוא שלושה חודשי מאסר ,ובמקרה הגרוע גם 50
ליש״ט קנם.
אחרי פסק־הדין הועברה ציפורה לבית־לחם ,כלא הנשים הנודע
לשימצה .ואכן ,מיד בהגיעה לבית־הכלא הוכנסה לצינוק ,ללא כל סיבה,
והיה חשש כי תיכלא יחד עם אסירה חולת־נפש .ציפורה חששה מכך מאוד.
לבסוף שוכנה בתא עם פרוצה צעירה ש״עבדה" על חוף ימה של
תל־אביב ,והלקוחות שלה היו לרוב אנגלים .ציפורה הכירה אותה עוד
מכלא יפו .בתחילה היו בתא שלוש בנות ואחר כך ארבע .כולן ישנו על
הריצפה על המזרונים המסמורטטים והמסריחים שהכינים מסתובבות שם
כבעלי הבית .חודש מרם באותה שנה היה קר ,ובריאותה של ציפורה
נתערערה.
מטעמי בטחון־שדה אסרה ה״הגנה" ביקורי חברים אצל ציפורה ושאר
אסירותינו בבית־לחם .באחד הימים בא בעלה של ציפורה לבקר את אחת
האסירות שמותר היה לבקרה ,והצליח לראות גם את ציפורה אשתו.
בהמשך הזמן ,כשנתברר למנהלת בית־הסוהר כושרה של ציפורה בתפירה
 מקצועה היה מורה לתפירה  -ניצלה זו את כישורה למענה ,וציפורהזכתה לשיפור התנאים ולהפרדה בינה לבין הפרוצות ,קיבלה מיטה לישון
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עליה  -מה ששינה מאוד את הרגשתה  -ולחדרה הובא אף שולחן ,אם יבואו
אורחים לבקרה .לבסוף תמה תקופת העונש שנגזר על ציפורה והחלה
ההכנה לשחרור :תצלומים ,טביעת אצבעות ובו׳.
לפתע הודיעוה כי הוטל עליה מעצר מינהלי נוסף של ששה חודשים.
ציפורה ,שהיתה כבר מוכנה נפשית לשוב לביתה ,קיבלה ידיעה זו
כבשורת־איוב.
תנאי המעצר של העצורים המינהליים היו נוחים יותר ,הותר להם
ללבוש בגדים אזרחיים ,לרכוש מצרכי־מזון ולבשלם לעצמם .מעתה גרה
עם עולה חדשה בשם כהן ,שנתפסה עם בעלה בנסיון עלייה בלתי־ליגלית.
ביום שבת אחד התעוררה ציפורה ומצב רוחה מרומם .היא אמרה לעצירות
כי היא משוכנעת כי מאורע בלתי שיגרתי עומד להתרחש היום .ואכן ,עוד
לפני הצהריים הודיעוה כי היא משתחררת מבית־הסוהר (היתה זו תוצאה
של פעילות רבה ועניפה ,שלבסוף נשאה פרי) ,אך יהיה עליה להיות
במעצר־בית בבן־שמן.
סיפור מאסרה של ציפורה הוכברג לא ניתן לפרסום כל עוד שלטו
האנגלים בארץ .בהמשך השנים נדחקה הפרשה בעקבות אירועים קשים
אחרים שאירעו לאחר מכן ,ורק היום היא מסופרת ברבים לראשונה.

הקשר האלחוטי בעיתות ניתוק ועוצר
ב־ 28בפברואר  ,1940זמן לא רב אחרי פרוץ מלחמת העולם ,פירסמה
ממשלת המנדט את "חוק הקרקעות" ,שאסר רכישת קרקעות ופיתוחם על
ידי היהודים במרבית חלקי ארץ־ישראל ,מנע עיבוד שטחים ,בנין בתים,
קידוח בארות מים וכדומה.

הישוב היהודי נזעם .נתארגנו הפגנות שהתפתחו להתנגשויות עם כוחות
השלטון הבריטי  -משטרה וצבא  -והיו פצועים .תגובתם של השלטונות לא
איחרה לבוא .הם הטילו עוצר על העיר תל־אביב ,שכולה יהודית ,וכן
בשכונות יהודיות בערים אחרות בארץ ,וכן בכבישים הראשיים ,והתנועה
היהודית בהם פסקה .תל־אביב ,לקראת השבת ,נשארה ללא הספקת מזון
טרי .כן מנעה הצנזורה את הופעת העתונות העברית.
בשירות הקשר הוכרז מצב חירום ,ותחנת האלחוט המרכזית הופעלה 24
שעות ביממה ,בתעסוקה מלאה .הקשר האלחוטי הבין־ישובי התנהל
על־ידי המחלקה ללא הפסקה ,וכשכל צינורות המידע האחרים היו חתומים
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ומנותקים המטכ״ל היה מקבל מידי אבן־זהר באורח שוטף פרטים מעודכנים
על המתרחש בכל הארץ.
למחרת ,בשבת ה־ 2במרס  ,1940מסר אבן־זהר לידי מברק מוצפן
ורשיון תנועה בדרכים בשעת עוצר ופקד עלי לצאת מיד לקיבוץ גבת
ולוודא כי תחנת "שרה" תעבירו ללונדון עוד באותו לילה .כן נמסרו לידי
 500לירות למסרן לאיש מסוים כדי לממן הוצאות הכרוכות בהפגנות
בישובי צפון הארץ.

התקשורת האלחוטאית ב״שיתוף פעולה"
בראשית המלחמה החלו מגעים בין ראשי הישובי היהודי ,שרצה לתרום
את חלקו ולהשתתף במלחמה נגד הנאצים ,לבין גורמים בכירים בבריטניה
 שלא נזדרזו להענות להצעות הסוכנות היהודית אלא טיפין־טיפין ,ומשכואת הדיונים עוד ועוד.
התקדמותם המסחררת של הגרמנים בצפון־אפריקה בראשית שנת 1941
עוררה את הבריטים להכין ולהקים כוח פרטיזני־מודיעיני באזורנו ,שיהיה
נכון לפעול בתנאי מחתרת מאחורי קווי הגרמנים אם אלה יגיעו לתחומי
ארץ־ישראל ויכבשו אותה .עתה ,כשהחמיר מצבה הצבאי של בריטניה,
החלה הפעילות שכונתה "שיתוף פעולה" ונוהלה והודרכה על־ידי דוד
הכהן וראובן זסלני־שילוח ,מן הצד היהודי ,וקפטן נ .המונד ,מאחת
PASS
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מזרועות הביון הצבאי הבריטי ,שכונתה אס .טי .סי " -ספישל טרינינג
סנטר" (מרכז לאימון מיוחד) שהתמקד בבי״ס צבאי בהר־הכרמל .בתכנון
וארגון פעילות יחידה זו לשיתוף פעולה לקחו חלק אנשים בפרופסור יוחנן
רטנר ,יצחק שדה ואחרים שתיכננו מיבצעים ותכניות רבות ,שהנודעות
שבהן הן "התכנית הארצישראלית"" ,התכנית הסורית"" ,תכנית דנובה"
ו״תכנית הכרמל״  -האחרונה כונתה גם "תכנית מצדה" להתבצרות הישוב
היהודי שבארץ־ישראל בהרי הכרמל ועמידה שם (לימים דבק בה גם השם
"תכנית טוברוק").
תכניות אלו הושתתו על הנחה ,שאם הצבא הגרמני יפלוש לתחומי
ארץ־ישראל וארצות הגובלות בה ,יופעלו נגדו יחידות גרילה וכן חבלנים,
אנשי מודיעין הנעזרים בקשר אלחוטי מבני הישוב העברי .הם יפעלו
בתאים מחתרתיים ,יבצעו פיגועים חבלניים בכוח הפולש ובצירי התנועה
שלו ובכל דרך אפשרית ,ובו־בזמן יעבירו ישירות למפקדה הבריטית
הנוגעת בדבר מידע מודיעיני שיצברו על המצב בריכוזי האויב ועל
תנועותיו.
מתחילתו של ה״שיתוף" היה ברור כי הצלחת מיבצעיו תהיה תלויה
בתקשורת האלחוטית של "שירות־הקשר" ב״הגנה" ,שהיה עתה בשיא
כושרו ומוכן להשתלב ולסייע לכל פעולה שבלעדיו לא תיעשה.
באותם ימים החלו מגעים בין ראובן זסלני־שילוח לבין מישה גורדין
במגמה לשלב את יכולתו הטכנית של שירות־הקשר כדי לייצר משדרי
אלחוט לצרכי המודיעין והיחידות המיוחדות של הבריטים ,שיתוכננו
על־ידי מומחים צבאיים של "שיתוף־פעולה" מטעם ה״הגנה" ונציגי הביון
הצבאי הבריטי.
לפי עדותו של מישה גורדין" ",הוחלט על הקמת בית־מלאכה (או כפי
שהאנגלים קראו לזה  -בית־חרושת) לייצור מכשירי אלחוט ...עקב
הרחבת העבודה הוחלט שעלי להשתחרר לזמן־מה מהעבודה השוטפת
בארגון ולעבוד בשיתוף בלבד ,כי ההנחה היתה שיש להקפיד על משק
וכוח־אדם נפרדים ,בלא קשר עם הארגון" .ובהמשך עדותו הוא אומר:
"אבן־זהר סבר לעומת זאת שהשיתוף חייב להיות חלק מעבודת הארגון.
בעקבות חילוקי־דעות אלו עזב אבן־זהר את תפקידו ובמקומו בא ירחמיאל
בלקין .אני הועברתי לשיתוף ,ומרכז הפעולות מצדנו היה אהרון
לישבסקי־לשם".
•

העדות נגבתה בימים 26־ 28ביולי  1950על־ידי חיה עירוני ,ממערכת תולדות
ה״הגנה״ .מם׳ העדות בא.ת.ה( 1121 .עמ׳  6ואילך).
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בעזרתם של גורמי ה״שיתוף" קיבל מ .גורדין את דירתו של דוב הוז,
והחל לייצר בה בשבילם משדרי אלחוט ,ובאמתחתו מיסמך־כיסוי שהוא
איש הרכישות של משה בסין ,אחד מאבות חברת "מוטורולה" ישראל.

התפטרותו של אבן־זהר
ב־ 10בפברואר  1941התפטר שמחה אבן־זהר מראשות הקשר של
ה״הגנה" .התפטרותו באה על כולנו בהפתעה גמורה ,כי אבן־זהר לא שיתף
איש מאתנו בשום שלב של קבלת החלטתו .התפטרותו היתה תמוהה
בעינינו ,כי כולנו ראינוהו עד היום האחרון ניצב על גשר הקברניט של
ספינת־הקשר ,ולא חשנו ברוח סערה מתקרבת .גם עתה לא רמזו לא
אבן־זהר ולא הגורמים האחרים הנוגעים בדבר רמז כלשהו על טעמי
ההתפטרות.
כפי שהתברר לנו מאוחר הרבה יותר פרש אבן־זהר בשל התנגדות
עקרונית להחלטת הפיקוד העליון להקמת מעבדה נפרדת לייצור משדרי
אלחוט ולהפקעת אלחוטאים מאומנים ממחלקת הקשר בארגון והעמדתם
שלא בפיקוח שירות הקשר לפקודת "שיתוף הפעולה" ,גורם שנולד רק זמן
קצר לפני כן.
אבן־זהר חשש כי מסירת שליטה על תקשורת לגורם בריטי אינה רק
מעשה־לשעתו ,בחינת דבר שעובר זמנו בטל קרבנו ,אלא שהוא נושא עמו
את זרע הריסתה של כל המחלקה שבראשה עמד מאז היווסדה .בהתנגדותו
הבלתי מתפשרת העמיד אבן־זהר את עצמו נגד המטכ״ל וראשי הישוב,
שרובם תמכו ב״שיתוף־פעולה" עם הביון הצבאי הבריטי בשעה גורלית
זו ,כאשר המפלצת הנאצית מאיימת להגיע ארצה .בשעה שכזו  -טענו הכל
 עלינו להצטמצם ב״הגנה" ברשת אלחוט מינימלית בלבד ,ולתרום אתחלקנו למאמץ המלחמתי של צבאות בעלות־הברית בכל הדרכים
האפשריות ,כולל הצבת אלחוטאינו להגשמת תכניות שונות.
אבן־זהר נותר בודד ויחיד במערכה ,וכשנוכח שגם יועצו ויד ימינו
התייצב מאחורי פעילותם של גורמי ה״שיתוף" ,הסיק שכדי לא להיות
שותף להרס היחידה ,לפי הכרתו ,עליו להתפטר מראשות מחלקת הקשר.
כמה שורות ממכתב התפטרותו של אבן־זהר לרמטכ״ל י .דורי ,מיום 2
בפברואר  ,1941משקפות את עמדתו:
"אני רואה לפני כל מה שבניתי בכוחותי ובכוחות חברי מהרגע הראשון,
ואינני מוכן להסכים לצורת עבודה זו הנשקפת לי בסידורים אלו שקבעת.
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כואב הדבר ,אולם בעבודות הא־ן אין מקום להתרגשות ,ואצטרך להתגבר.
בטוח אני בצדקתי ,אחרת לא הייתי מעז להתנגד אם אפילו דעתי לא
התקבלה ,והריני מגיש לך בזה את התפטרותי מתפקידי".
בעדותו של מ .גורדין ,יועצו ויד ימינו של אבן־זהר מיום הפעלתה של
התקשורת האלחוטית בארגון ,שהובאה לעיל ,ניתן למצוא הסבר לסיבת
התפטרותו של אבן־זהר.

הזמן דחק והיה עלינו להיענות לצרכיהן ולדרישותיהן של היחידות
העומדות לקום במסגרת ה״שיתוף" ולצרכי פלוגות־מחץ ארציות שהוקמו
באותם ימים לשמש כוח־ארצי של מפקדת ה״הגנה" (הפלמ״ח) .עוד באמצע
חודש פברואר  1941החליטה המ״א לפצל את "שירות הקשר הכללי" לשתי
יחידות נפרדות ועצמאיות .כפי שקורה במקרים כאלה ,שינוי בצמרת נושא
עמו בדרך כלל שינויים בתפקיד ,ובואו של מפקד חדש גורר עמו שינויים
מרחיקי־לכת .בעקבות אלו מוניתי אני ,בהמלצתו של מישה ,ממלא־מקום
למהנדס הראשי ביחידה ואף הועליתי בדרגה.

ירחמיאל בלקין ,מפקד שידות הקשר ב״הגגה" מאז פברואר .1941
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מינויו של ירחמיאל בלקין כמפקד הקשר האלחוטי ב״הגנה" ,ב־15
בפברואר  ,1941בא עליו ועלינו ביחידה באופן פתאומי .אמנם בהיותו
שלישו של הרמטכ״ל לא היה ירחמיאל זר לחלוטין לנעשה בשירות הקשר
הכללי .אולם הוא בא לתפקידו כאשר המ״א פיצלה את הקשר לשתי יחידות
עצמאיות ,ובראש הקשר הקונבנציונלי המשיך לתפקד צ׳רלי ,עתה
עצמאית  -בלי כפיפות לאבן־זהר ,כפי שהיה לפני כן.
בתוקף הנסיבות נתקל ירחמיאל בקשיים רבים בהיכנסו לתפקיד.
סלע המחלוקת בין אבן־זהר לרמטכ״ל היה המדיניות החדשה של
המטכ״ל ,שנתעוררה עם הקמתו של הגוף ל״שיתוף פעולה" עם הבריטים
נגד הגרמנים .לגוף זה הוקמה מעבדה משלו לייצור משדרי אלחוט,
שבראשה הוצב "המהנדס" (מישה גורדין) .אבן־זהר ,האיש שהתנגד
עקרונית לגילוי הטכניקות שלנו לזרים ,התפטר מראשות שירות־הקשר.
ירחמיאל בלקין חייב היה לבצע מדיניות מנוגדת לזו של קודמו ,וזאת בתוך
ימי מלחמה ,בלי שעמד לרשותו זמן להכיר ולדעת את השירות והאמצעים
אשר הופקד עליהם.
ירחמיאל הטיל על פרץ ועלי לעמוד בראש ההדרכה בקורסים
לאלחוטאים שהוקמו אז והיו יסוד לביצוע המדיניות החדשה .אולם בכך
ניטרל אותנו מהנעשה בשירות ולא יכול להיעזר בנו בעניינים שונים בהם
יכולנו להקל עליו את מלאכתו.
בגמר קורס  1941שיצר מאגר של אלחוטאים לצרכיהם של גורמי
ה״שיתוף" ,למוסד לעלייה ב׳ וליחידות הפלמ״ח ,התנהל הקשר האלחוטי
הבין־ישובי למרכז ה״הגנה" וחזרה ברשת "גדעון" כסדרו ,אך רשת זו לא
התפתחה כי הדרישות לאמצעי־הקשר האלחוטי במוקדי פעילות אחרים
הביאו לפיתוח־יתר של אלו.
תחנת האלחוט "שרה" בגבת נותקה מאתנו בלי משים כאשר ה״מהנדס"
פרש את כנפיו גם על תחנת גבת .השידורים ללונדון ולניו־יורק היו בכתב
סתרים ,אך אלה לא הגיעו לרמת בטיחות שאינה ניתנת לפיצוח על־ידי
גורם עוין ,ולימים אכן נתברר כי הבריטים פענחו כמה וכמה מברקים
משידוריה של תחנת "שרה".
"המוסד לעלייה ב׳" ,שהתנתק משירות הקשר הכללי עוד בזמנו של
אבן־זהר ,הרחיב את פעילויותיו על פני ימים וארצות והקים תחנות גם
בעריה המרכזיות של אירופה ובנמליהן .תחנות אלו שירתו את עלייה ב׳,
את הבריחה ואת הרכש .החברים שהפעילו מערכת קשר זו אימצו לעצמם
את הכינוי "הגדעונים" ,ובשם זה הם נודעים ברבים עד היום ,אם כי
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מבחינה היסטורית נפלה כאן טעות ,שהרי "גדעון" היה שמה של רשת
האלחוט הארצית של המפקדה הראשית והמטכ״ל של ה״הגנה" ,ומפעיליה
ראו עצמם כ״גדעונים" מימים ימימה.
בשובנו מן ההדרכה בקורס בסוף שנת  ,1941כבר היה ירחמיאל בלקין
"שוחה" בבעיותיו הממשיות של ענף האלחוט .במשך שמונת חודשי
הקורס רוכזו רוב הפעילויות על־ידי אדם אחד  -משה ירושלמי "זיק",
שבעזרת כמה אלחוטאים שעבדו תחת השגחתו במרכזת של ה״הגנה"
קיימו את התקשורת האלחוטית הבין־ישובית.
בשובי מן הקורס חידשתי את נסיעותי למקומות לבדוק את מצבן הטכני
של תחנות־אלחוט ותפעולן .הייתי מגיע למקומות כשאני רכוב על האופנוע
הפרטי שלי .יקשה ודאי לתאר זאת היום אף בדמיון ,אבל ירחמיאל ,ראש
שירות האלחוט הארצי ,היה מצטרף אלי בנסיעותי על האופנוע שלי כדי
להכיר בהזדמנות זו אישית מקרוב את תאי האלחוט הסודיים המפוזרים
ברחבי הארץ ולחסוך נסיעות מיוחדות ,רבות הוצאות .בנסיעות אלו הכיר
באורח בלתי־אמצעי בשטח את בעיותיו של הענף ,את הציוד העומד
לרשות התאים ועל מה מוצאים הם את תקציבם הדל .כן יכול לקבוע מה הם
מקלטי הרדיו שמוכרחים להחליפם.
במקרים מיוחדים בטרם התפטרותו של שמחה עמד לרשותנו דוד הנהג
מ״טקסי־מוגרבי" .הנסיעות המיוחדות בשעת חירום מומנו מקופה ב׳ של
היחידה .כן נעזרנו במכונית של המחלקה שעמדה לרשותו של אבן־זהר,
ואנו הצטרפנו אליו בנסיעותיו הארוכות בנוחיות רבה .עתה היה ברשותנו
כלי־רכב יחיד והוא האופנוע הפרטי שלי .הרכיבה על אופנוע זה לא גרמה
נחת רבה לרוכביו וביחוד לזה שישב מאחור .אני נזכר שפעם ,כשחזרנו
מנסיעה כזו אל הגליל העליון ,מילאתי דלק אצל "מומה־גיטל" ליד
ראש־פינה .היא היתה מוכרת בנזין בפחים חתומים של  5גלון ,או בכמויות
קטנות מזה מתוך פח פתוח .כשני ק״מ מראש־פינה החל המנוע לזייף ודמם.
לא עלה בדעתי כי בנזין זה יש בו מים ,וירחמיאל רץ ודחף את האו’פנוע
בנסיון להפעילו עד אשר הגענו בחזרה לראש־פינה .ליד הצריף של
"מומה־גיטל" פירקתי את הקרבורטור והתגלה לי כי כאשר מספקים מים
במקום בנזין ,אין הוא רוצה לנסוע ...פירקתי את טנק הדלק ושטפתי אותו
ואת הצנרת בבנזין ,ואחר שוידאתי שהמילוי החדש הוא של בנזין נקי ,שב
האופנוע ונסע ("דודה־גיטל" ביקשה ,כמובן ,סליחה על הטעות המצערת).
בנסיעות אלו למד ירחמיאל לדעת באילו תנאים הייתי נע על־פני הארץ
בחום הלוהט של הקיץ ובקור ובגשם של החורף גם בדרכים שעברו בין
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ישובים ערביים עויינים (בעתות מתח בטחוני הייתי חובש על ראשי
"כפיה־ועקל" כדי שה״שבאב" לא יסקלו אותי באבנים בעברי בכפריהם).

ראשיתם של הקורסים לאלחוטאים
לצרכי ה״שיתוף" וה״הגנה"
בתחילת אפריל  1941התחלנו פרץ רוזנברג ואני בהכנת קורסים
לאלחוטאים בקנה־מידה גדול .מקום הקורסים נקבע בביתן האנגלי בשטח
התערוכה של המזרח הקרוב בצפון תל־אביב ,ליד שפך הירקון.
באותם ימים כבר התנהל באותו מקום ,בשכנות לביתן שלנו" ,קורם ימי
של הסוכנות" בפיקודו של אהרונצ׳יק לישבסקי־״לשם" ובו כ־ 50ימאים,
שאחדים מהם הכרתי עוד קודם לכן מפעילותם בתחום עלייה ב׳ .בנוסף
לעיסוקי בביתן האנגלי נדרשתי להדריך גם ממשתתפי "הקורם הימי"

שלושה ממדריכי ■הקורסים לחבלה ,לוחמה פרטיזנית ,ימאות וקשר .מימין
לשמאל :דב מגן (בדצ׳יק) ,נפתלי ליבריף והמחבר.
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ביסודות האלחוט ,וכך נודע לי מפי אהרונצ׳יק לישבסקי כי השם "קורם
ימי של הסוכנות" אינו אלא הסוואה לקורס שהנו למעשה "קורס לימאות,
לחבלה ולוחמה פרטיזנית" ,שנערך בזרוע מיבצעית עבור גורמי "שיתוף
פעולה" .אז גם נודע לי לראשונה על קיום "שיתוף פעולה" בין היחידה
לתפקידים מיוחדים של הסוכנות היהודית לבין גורמים בביון הצבאי
הבריטי .המחישו שיתוף זה המדריכים מהצבא הבריטי שהדריכו את
הימאים בנושאי חבלה ושימוש בחומרי נפץ .כן בלטו ביקוריהם של ראובן
זסלני וקפטן נ .המונד ,מהביון הצבאי הבריטי ,במקום במשך הקורם.
ליד הקורס הזה ללוחמה פרטיזנית קיימנו אנו ,אנשי הקשר ב״הגנה",
קורסים לאלחוטאים שיתאימו לצרכיהם הספציפיים של גורמי ה״שיתוף"
וגורמים אחרים בארגון .אם כי הקורסים שלנו התקיימו בידיעתם
ובברכתם של גורמי הביון הצבאי הבריטי ,הקפידו ראשי ה״הגנה" לשמור
בסוד את המיבצעים העתידים להתבצע ושלקראתם התאמנו .חניכי הקורם
לאלחוט לא ידעו אלא זאת כי יצטרכו להשתלב כאלחוטאים בתכניות
סדירות או פרטיזניות ,ותו לא.
פרץ ואני נגשנו להכנות לקורס בכל כוחנו .פרץ הכין את תכנית
האימונים ואת החומר שהחניכים יצטרכו להשתלם בו בשלבים השונים
במהלכו ,ואילו אני עסקתי בכל הסידורים הטכניים לקיומו הפיזי של הקורם
בהתאם לתכנית .ניצלתי חלק מן הביתן האנגלי הגדול שהועמד לרשותנו
ובעזרת בד מיוחד ומוטות עץ תיכננתי הקמת תאי־לימוד והשתלמות
נפרדים .בשלב מסוים ביקשנו להשיג לנו גלילי־בד כדי לחלק ולהפריד
בתוך הביתן בין מגורי הבנים לאלה של הבנות ,וכן בין כיתות ההדרכה.
קיבלנו שני גלילים של בד לבן־לבן שהפיץ "ריח של בית־חולים" ,ונאמר
לנו להשתמש בבד זה אבל בלי לחתוך אותו.
באחד הימים הראשונים של הקורס הגיע אלינו ד״ר זיו־ציון ,רופא
ה״הגנה״ ,שבא לבדוק את החניכים .רק נכנס לתוך הביתן  -תפס את ראשו
בידיו .פרץ ואני לא הבנו מה קרה ,אבל הרופא ,מלא התרגשות ,גילה כי
הבד אשר שימשנו למחיצות הוא בד "סטרילי" ,שהיה מיועד לעשיית
תחבושות מיוחדות לשעת חירום בשירות הרפואי של ה״הגנה" .לא קשה
לתאר את ההדים שהיו לדבר ,והרמטכ״ל טיפל אישית בבירור המקרה.
בכל תא־לימוד היה שולחן עץ ארוך ,ספסלים משני צדדיו ובראשו מקום
למדריך .בכיתות ללימוד קליטת מורם נמצאו על השולחן ליד כל חניך זוג
אוזניות ,נייר משבצות ועפרון .ברשות המדריך היה "אוסצילטור" ומפתח
"מורם" .את תאי הלימוד התאמתי לרמות המקצועיות של המשתלמים,
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בהם אלחוטאים טובים מאוד  -שהיו צריכים רק להשתלם בקליטה ובשידור
של "מורס" אנגלי .היו ביניהם אלחוטאים בחסד־עליון אשר כל השתלמות
היתה תמיד "חגיגה" לגביהם .אחדים מאלה נוצלו להדרכה :מנחם יצחקי,
עובד חברת החשמל בת״א שעבד בהתנדבות במשמרות בתחנת האלחוט
המרכזית של ה״הגנה"; רחבעם זבלודובסקי־עמיר ,לשעבר מפקדה של
תחנת האלחוט ביבנאל; יעקב שפירא ,לשעבר מפקדה של התחנה בסדום;
יצחק צימר ,מפקדה של התחנה בחולדה; יעקב תנחלסון ,מפקדה של
התחנה בדפנה; משה ירושלמי־״זיק" ,מרכז העבודה בתחנת האלחוט
המרכזית של ה״הגנה" ,ועוד .השתתפו בקורס גם כמה נשים ,בהן רות,
רעייתו של משה דיין ,שהיתה בתקופה האחרונה להריונה; דבורה רעייתו
של דויד׳קה נמרי שפקדה על תחנת האלחוט באשדות־יעקב ועוד.
שתי הכיתות של המתחילים היו קשות יותר .המדריך חייב היה להיות
מתון ,רגוע וסובלני ,ולאפשר לחניכיו להתרגל לצפצופי "מורם" השונים
ולתרגמם לאותיות בכתב .בימיו הראשונים של הקורם היו בין החניכים
המתחילים שסבלו מחמת הצפצופים כאבי־ראש קשים למדי ,ונזקקו מדי
פעם להפוגה ורגיעה לפני שיכלו להמשיך בקליטה .ההתקדמות באה כאשר
על השולחן ,ליד כל חניך ,הותקן גם מפתח מורס ,ובו היה מתאמן .המדריך
היה במעקב תמידי אחרי כל אחד מהאלחוטאים וצורת עבודתו .הייתי מוצא
לי מדי פעם זמן להדריך בכיתות המתחילות וראיתי אותן בהתקדמותן ,דבר
שהסב לי לא מעט נחת .בשתי הכיתות המתקדמות היו סידורים טכניים
שאיפשרו למדריך "לשדר" בקשר דו־סיטרי עם חניך ,בעוד יתר החניכים
בכיתה עוקבים ולומדים משגיאות חברם .כיתה מעניינת ביותר היתה
כיתתו של פרץ .הוא היה מדגים בפני החניכים תקשורת נכונה .השולחן
בכיתתו היה מהמשוכללים ביותר בשעתו ,ואיפשר לנהל מאותו מקום
תקשורת בשיטות שונות בין שתי תחנות ,וכן לפעול כמרכזת רשת.
פרץ היה אלחוטאי בחסד־עליון ,שניחן בזכרון בלתי רגיל שאיפשר לו
לקלוט במהירות רבה חמש קבוצות של חמש אותיות בכל קבוצה .בעוד
הוא רושם בטופס המברק קבוצה ראשונה קלט את יתר ארבע הקבוצות,
צופן אותן בזכרונו וממשיך לרשום.
בקורם זה הוקצבו  100שעות־לימוד לתורת החשמל והרדיו ,ועבודה
מעשית בטכנאות רדיו .קשה היה לי להדריך חניכים כה רבים .למזלי היה
בין האלחוטאים שבאו להתמחות בשידור באנגלית גם יקותיאל 5קטה,
מראשוני האלחוטאים בירושלים ובעל ידע בטכנולוגיה של הרדיו ,והוא
סייע בידי רבות בהדרכת תורת החשמל .בעבודה המעשית איפשרתי
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לחניכים לבנות במו־ידיהם עשרה משדרים חובבניים ,והללו אף הופעלו
במשך הקורס בהצלחה למרחקים סבירים.
לקראת סיום שלב מסוים בקורס לאלחוטאים הוחלט לקיים ב־ 24ביולי
 1941תמרון שיט־מפרשיות משולב של אלחוטאים שלנו ושל כמה מהימאים
שלא צורפו להפלגה הגורלית של הכ״ג .כידוע ,עשרים ושניים איש
מחניכי אותו קורס לחבלה (ומשקיף שהצטרף אליהם ,מייג׳ר אנטוני
פאלמר ,איש הביון הצבאי הבריטי) איישו את ספינת־המנוע "ארי־הים"
שהפליגה ממפרץ חיפה ב־ 18במאי  1941לבצע חבלה בבתי הזיקוק של
טריפולי בצפון לבנון .הספינה שלא חזרה נודעה מאז כ״סירת הכ״ג" .נוסף
לחומרי חבלה ונשק שלקחו עמם היתה עמם גם תחנת אלחוט שנבנתה
במיוחד במעבדה של ה״שיתוף" על־ידי מ .גורדין .האלחוטאי בסירת הכ״ג
היה ידידי משכבר הימים ,אפרים ויימן ,ממדריכי קשר־האיתות ,שדמותו
מופיעה עדיין לנגד עיני.
לחניכי קורם הקשר שלא שותפו בתמרון סופר כי יהיה זה שיט סירות
לשם שעשוע .שטנו בשלוש מפרשיות בלב־ים כאשר בכל אחת
מהמפרשיות תחנת־אלחוט ,מאלה שבנו החניכים בהדרכתי.
האחראי באחת המפרשיות היה פרץ ובמובילה הייתי אני .קפטן המונד,
שהיה במפרשית עמי והכירני מתחילת הקורסים ,ביקש ממני במהלך

בתמרון ימי של קשר אלחוש•
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ההפלגה לראות את הקשרים בפעולתם ואמר כי הוא מעוניין לעמוד על
טיבו של הקשר האלחוטי המתנהל מהסירה לחוף .טעם שאלתו היה ברור
לי היטב .הוא נתכוון לשמוע על התקשורת האלחוטית של הכ״ג .הדגמתי
בפניו קשר אלחוטי משולש בין שלוש המפרשיות לבין עצמן בלב־ים ,ומכל
אחת מהן לבסיסנו בביתן האנגלי שבחוף.
בגמר התמרון זכיתי לשבחים מקפטן המונה מאהרונצ׳יק לישבסקי ואף
מהרמ״א משה סנה ,ובמיוחד מיצחק שדה  -שהודה לי באותה הזדמנות על
המשדר הראשון שבניתי אז במיוחד בשביל הפלמ״ח .כן קיבלתי ספר עם
הקדשה "ציון־הוקרה על מעשה זה" ממשה שרתוק־שרת ראש המחלקה
המדינית ,שבברכתה ובהכוונתה נערכו פעולות־השיתוף של ה״הגנה"
ו״השירות המיוחד הבריטי".
הקורס נמשך ללא הפוגה .המשתלמים שסיימו תלמודם חזרו
למקומותיהם (אחדים מהם הועברו לתפקידים מיוחדים) ולקורס הופיעו
מהם שנועדו לשמש כאלחוטאים ב״תכנית
אנשים חדשים,
הארצישראלית".
במהלכם של הקורסים במסגרת שיתוף הפעולה קרתה תקרית
משעשעת ,שכן לפתע הופיעו בשטח התערוכה כמה שוטרים בריטיים

משתתפי הקורס לאלחוטאים לערכי "השיתוף".
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מהסי.איי.די .ובראשם קצין ,והחלו לחקור בדבר הנעשה במקום ,ללא
הקפדה על כללי נימוס אלמנטריים.
קפטן המונד ,שנוכח בשטח בשעת האימונים ,הבחין בדבר ,פנה אל קצין
הבולשת בשפתו וביקשו להסתלק מהמקום ,אך זה סירב ודרש מקפטן
המונד להזדהות .במהלכו של הוויכוח הציג קפטן המונד תעודת ביון צבאית
בפני קצין הבולשת ובמלים בוטות פנה אליו:
"אתם סי.איי.די מזופתים ,באים למקום זה באיחור של שלושה חודשים
לחקור את הנעשה ,איפה הייתם כל הזמן? ועכשיו הסתלקו מכאן מיד ושלא
תפריעו עוד".
משראה את תעודתו של קפטן המונד ,הצדיע קצין הבולשת ,אסף את
אנשיו והסתלק מהמקום ,ואמנם לא ראינו אותם עוד בשטח עד סוף ,1941
מועד הסיום של סדרת הקורסים בתערוכה באותה שנה.
ברצוני לציין ,כי קפטן נ .המונד היה אדם נעים הליכות ,שהתנהג כאחד
משלנו על אף דרגתו הצבאית ותפקידו המיוחד .זכורני ,כי כאשר הפלגנו
מהבסיס בירקון היה צורך לדחוף את המפרשית נגד הגלים לים הפתוח ,ואז
הפשיל קפטן המונד את מכנסיו ודחף אתנו את המפרשית ,תוך שהוא נרטב
כמונו ברוב חלקי גופו .דבר זה השאיר בנו רושם עמוק ,מאחר שהכרנו גם
התנהגות אחרת של הקצינות הבריטית .קפטן נ .המונד היה קצין ואדם.
בקורסים לאלחוטאים ,עבור גורמי ה״שיתוף" ויחידותיו ,ה״הגנה",
כוחות המחץ ,המוסד ,הרכש ,עלייה ב׳ בארץ ובחו״ל והברחה ,שהתנהלו
במגרשי התערוכה בצפון תל־אביב מאפריל  1941ועד לסוף השנה,
השתתפו:

אבי־עד (תג׳ר) שמואל ,תל־אביב
אדם מוניה ,אשקלון
אהרוני ימימה ,תל־אביב
אורבך־אור אביגדור ,חיפה
ארזי יגאל ,כפר־ויתקין
ארצי רפאל ,טבריה
בורשטיין נחמן ,קליה־חיפה
בורשטיין שלום ,יגור
בית־דין צבי ,ירושלים
בן־אריה יונה ,חיפה

ברגילבסקי־זרחי רות ,עין־חרוד
גנזי שמואל ,תל־אביב

דיין רות ,ירושלים
הכט מרים ,תל־אביב
הלפרין שולמית ,הרצליה
הר אברהם ,אביחיל

וילנצ׳וק בר־עתיד ,תל־אביב
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זבלודובסקי־עמיר רחבעם ,חיפה
זסובסקי אהרון ,גן־יבנה

פנקביץ יוסף
פקטה יקותיאל ,ירושלים

טולדנו יצחק ,ירושלים
טרטקובר־זיו רות ,גבע

צימר יצחק ,חולדה

יהלי אברהם
יצחקי מנחם ,תל־אביב
יעקובי צבי ,יגור
יפה־חפץ אפרת ,תל־אביב
ירושלמי משה ("זיק") ,תל־אביב
ישראלי אריה "צ׳יקו" ,אביחיל
לזרובסקי־מוריס מרים ,ירושלים
מאיר יונה

215

קירשנר שרגא ,תל־אביב
קירשנר־כלב רבקה ,תל־אביב
קוסובסקי שרה
קליינמן־קוקוי מרים ,תל־אביב
קמינר נתן אביחיל ,אביחיל
רוזנברג פרץ ,תל־אביב
רוזנברג־ליברמן שרה ,נהלל
רופא מלכה ,מעוז־חיים
רייזר־פלץ רות ,אביחיל

נמרי דבורה ,אשדות־יעקב

שבתאי אברהם ,קיסריה
שלאוכר חנן ,מעוז־חיים
שפירא יעקב ,מעוז־חיים

פלש משה ,תל־אביב

תנחלסון אברהם ,דפנה

התקשורת האלחוטית ב״תכנית הארצישראלית״ -
"תכנית דיין"
במהלך הקורסים שקיימה ה״הגנה" בביתני התערוכה בצפון תל־אביב היה
מבקר אותנו לעתים ,כאמור ,קפטן נ .המונד מלווה על־ידי משה דיין ,איש
קישור מטעם היחידה לתפקידים מיוחדים בסוכנות היהודית.
משה דיין היה בסוד העניינים של הנעשה בקורס שלנו כמו בקורסים
אחרים שנערכו על־ידי ה״הגנה" לצורך "השיתוף" .עינו החדה של משה
גילתה עד מהרה את האפשרויות הגלומות בתקשורת האלחוטית ,ובאמצע
אוגוסט בשנת  1941הגיש לראשי ה״שיתוף" תכנית חילופית ל״תכנית־
הארצישראלית" .באוקטובר אישרו הבריטים את תכניתו של משה,
שנקראה מאז "תכנית דיין" .לפי תכנית זו עתידים היו לוחמים יהודים,
בנים ובנות ,מחופשים לערבים להישאר ב״כיסים" שונים ,אשר מהם
ניתן יהיה לפעול ולהטריד את הפולש באמצעי גרילה ,בחבלות
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בדרכים ,בהשגת מודיעין והעברתו למרכז הבריטי באלחוט .מעורבותו של
דיין בהכשרת המיועדים לשמש כאלחוטאים במסגרת "תכנית דיין" גברה,
ובסוף נובמבר  1941הוארך הקורס בחודש ימים (רות דיין ,שהיתה בחודש
הריונה האחרון ,המשיכה להשתתף בקורס ,ואנו תהינו מה נעשה אם
הלידה תהיה במחננו).

בסיום הקורס בתחילת שנת  1942השתכנה משפחת דיין בבית "שושן"
בשכונת קטמון (כיום רחוב הפלמ״ח) בירושלים .באחד החדרים באותו בית
גרו שני אנגלים ,פרדריך אלן ,שנקרא בשם חיבה " -ג׳ינג׳י ,ורון לנגהם,
מדריך לאלחוט .השניים התקינו בדירתו של משה דיין תחנת־אלחוט
ששימשה את פעילויותיה של ה״תכנית הארצישראלית" היא "תכנית
דיין".
שמוליק גניזי ,ממסיימי הקורס שלנו בביתני התערוכה בסוף ,1941
הפעיל תחנת אלחוט מרכזת זו ,וזמן־מה אחרי הפעלתה נתבקשנו ,פרץ
רוזנברג ואני ,לבקר במרכזת זו בדירת דיין בירושלים.
היו לרשת זו שבע תחנות אלחוט בארץ .1 :גבע;  .2חיפה;  .3חדרה; .4
ירושלים (המוקד);  .5יגור;  .6מעוז .חיים;  .7תל־אביב .שבע תחנות
האלחוט האלה נועדו להיכנס לפעולות בהילוך גבוה "אם יבוא היום".
בתחילת  1942החל משה דיין להפעיל נסיונית את הרשת .למשימות של
בוגרי ובוגרות הקורם תשמש דוגמה רות ברגילבסקי־זרחי.

בגמר הקורס לאלחוטאים נשלחה רות ,בת עין־חרוד ממסיימות הקורס,
לפעול באיזור חדרה ולשרת שם כאלחוטאית של "התכנית" .שלא לעורר
סקרנות וחשדות לבואה ולמעשיה בחדרה ,המציאו לה "כיסוי מושלם"
והוא" :מעצבת־עציצים" ,העובדת חצי יום במשק הפועלות במושבה .את
מחציתו השניה של היום היתה רות מבלה בתא המחתרתי שלה  -חדר בבית
סמוך לבנין "טגרט" של משטרת חדרה שבכביש הראשי ,שחלונו פונה
לצידו האחורי של בנין המשטרה .מכאן היתה רות מקיימת קשר אלחוטי
יומיומי עם המוקד בירושלים ,ופעמיים בשבוע עם קהיר במצרים.
המברקים הועברו בקוד .ולא נאמר לה מי הוא בעל־דברה בקשר האלחוטי,
והכל התנהל על פי כללי הקונספירציה .אבל רות היתה אלחוטאית טובה,
ולפי צורת השידור הבינה כי שמוליק גניזי הוא המרכז את הרשת.

על מנת להבטיח ־ אם יבוא יום להפעלת התכנית  -ניידות לתחנת
האלחוט ,פעלה זו על מצברים ,והדבר הכביד על רות ,כי בכל פעם
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שנתרוקנו המצברים היתה שוכרת מונית ומביאה אותם למוסך לשם
מילויים .אנשי המוסך לא הבינו למה צריכה בחורה צעירה זו מצברים כה
גדולים וכבדים...
במלחמת השחרור נוצלו הידע והנסיון המקצועי של רות והיא הועסקה
כמאזינה לשידורי האויב בש.מ 2.אשר היה בחיתוליו.

אלחוטאים יהודים בשגרירויות בריטיות
בתקופת "שיתוף פעולה" ובמסגרתו קמו ופעלו כמה יחידות מפוארות.
אחת מהן היו צנחני־הישוב .למרות קשיים שהערימו בדרכם השלטונות
הבריטיים ,התנדבו כ־ 350צעירים וצעירות מן השורה ,ולאחר מיון קפדני
נשלחו חלקם לאימוני צניחה בבסיסי־תעופה צבאיים־בריטיים בארץ
ובמצרים.
תפקידם של צנחנים יהודים אלה בארצות הכיבוש באירופה נועד להיות
דו־לאומי ודו־תחומי .לסייע למילוט טייסים של בעלות־הברית ,שממוסיהם

שניים מראשוני הצנחנים :פרץ רוזנברג (יושב 3מרמ) ורחבעם
זגלודובסקי־עמיד (ראשון משמאל) ,ושלושה אלחוטאים ששירתו בשגרירויות
בריטיות :שמואל גניזי (עומד בין שני הצנחנים) ,נחמן בורשטיין (מימין) ,ויעקב
שפירא.
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נפגעו והם נאלצו לצנוח בשטחים הכבושים באירופה ,ולשמש מתרגמים
ואלחוטאים ביחידות בעלות־הברית .וכן לסייע לארגן הצלת יהודים ככל
האפשר.
בין הצנחנים שצנחו באירופה היו גם כמה מן "הגדעונים" שלנו ,כמו
כאלחוטאי
ששירת
הצנחנים
ראשון
שהיה
רוזנברג,
פרץ
במשלחת־הקישור הצבאית הבריטית ליד מפקדתו הפרטיזנית של טיטו
ביוגוסלביה .כמוהו רחבעם זבלודובסקי־עמיר ,שטיפל בציוד אלחוטי
ובהדרכת פרטיזנים ,וכן יעקב שפירא שעשה בהדרכת פרטיזנים .פרק זה
בהתנדבות היהודית בימי מלחמת העולם השניה זכה ונכתב עליו רבות
יחסית ולא אוסיף ,אלא אתייחס למשהו שטרם פורסם עליו דבר.
האנגלים הפעילו את חברינו "הגדעונים" במקומות רגישים ,ואחדים
מהם סופחו לתאי קישור צבאיים ליד שגרירויות בריטיות אזרחיות
והועסקו בהם כאלחוטאים .בחורינו עשו שם עבודה שאין להתבייש בה.
אחד מאלה היה נחמן בורשטיין ,שעבד זמן רב בתא קישור מטעם הביון
הצבאי הבריטי בשגרירות הבריטית בבגדד ,ובמקומות אחרים.
הכרתי את נחמן בורשטיין בקליה שבצפון ים־המלח בשנת  .1938הוא
הפעיל שם את הרדיו־טלפון הרשמי של חברת האשלג ,שעמדה בקשר
אלחוטי עם דרום ים־המלח (סדום) ועם מרכז חברת האשלג בירושלים.
כשהתקנתי את תחנת האלחוט שלנו בקליה הוטלה על נחמן בורשטיין
מטעם מחלקת הקשר של ה״הגנה" האחריות להפעלתה התקינה של
תחנתנו .הוא הפעילה בשנים  1938ועד תחילת .1941
בשנת  ,1941כשהארגון גייס אלחוטאים לפעולה במסגרת "שיתוף
פעולה" ,מצא עצמו נחמן בורשטיין בקורס הקשר כמשתלם "במורם
אנגלי" .בגמר ההשתלמות הוזמן לירושלים ליחידה לתפקידים מיוחדים
בסוכנות היהודית והתייצב בפני ראובן זסלני־שילוח וטדי קולק .הם
הודיעוהו כי התקבל לשרת כאלחוטאי ביחידה מיוחדת של הצבא הבריטי
שמרכזה בקהיר .נחמן הופגש עתה עם יצחק טולדנו ,גם הוא חבר שלנו
שגויים לאותה היחידה .לאחר כמה ימים בבית חזרו לירושלים ונשלחו
למשרד הגיוס של הצבא הבריטי .בחברת סמל בריטי נסעו
לסרפנד־צריפין ,ובו־ביום עברו את תהליך הגיוס וההשבעה ,קיבלו מדים
וחזרו לירושלים ,ובסוכנות היהודית קיבלו הוראות כיצד עליהם לנהוג
בבואם לקהיר ,אליה יצאו עוד באותו יום.
למחרת היום הגיעו נחמן ויצחק לשערי המפקדה הצבאית הראשית
בקהיר ,כפי שנצטוו בירושלים ,ולא ניתנה להם רשות להיכנס פנימה.
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הזקיף בפתח ביקש מנחמן ומיצחק את המספר האישי של כל אחד מהם.
נחמן טען שרק אתמול התגייס ואינו זוכר את המספר ,אבל אם הזקיף
מעוניין בפרטים  -יפנה נא לקפטן אמרי מהיחידה בשם אי.אס.אל.די.
וישאל עליהם .עתה כבר עמדו שני שוטרים צבאיים לידם והשגיחו על
תנועותיהם .הזקיף שהלך לברר מה יעשה עם השניים חזר ובחיוך על פניו
הכניס את בורשטיין וטולדנו והוליכם לחדר בו היו כמה קצינים בריטיים,
ביניהם קפטן אמרי  -מהנדס־אלחוט וקומנדר של הצי  -ומיד התחילו
לתהות על קנקנם של השניים.

קפטן אמרי הפסיק את הבחינה פתאום ,באמרו" :מספיק .לא צריך לבחון
יותר .אנו יודעים שאתם חברי ה״הגנה".
הבחורים הובאו לאיזור גיזה שבבירה ,נתנו להם מפתח לבית ולחדר בו
היו מותקנות יחידות מיכשור אלחוטי ,והציעו להם לבוא הנה מדי יום
להתאמן במשך כמה שעות.

נחמן ויצחק לא נשלחו למחנה צבאי ,ומדי שבוע קיבלו את משכורתם
בתוספת דמי אשל .מדי פעם טענו באוזני סגנו של אמרי כי לא באו לעשות
חיים בקהיר ורצונם בפעולה של ממש .על כך ענה להם" :חכו ,חכו ,אתם
עוד תבקשו חופש".

כעבור חודש וחצי של אימונים הועברו לתחנת האלחוט במפקדה
הראשית ,שם היה חדר עם שולחן ומפתח מורם ,והעמידום כל אחד ליד
אלחוטאי אנגלי ואמרו :״ראה איך הוא עובד ,וכאשר יגמור משמרתו -
תקבל ממנו את התחנה .כרגע הוא עובד עם לונדון" .כעבור שעה כבר עבד
נחמן עם לונדון .מאותו רגע נשארו נחמן ויצחק טולדנו בצוות התחנה.
כעבור חצי שנה קרא קפטן אמרי את נחמן והסביר לו כי הנוהג הוא,
שלאחר שאלחוטאי עובד חצי שנה בתחנה ראשית שולחים אותו לתחנת
חוץ" ,והנה הגיע תורך לנסוע לבגדד .אכן אין זה נעים ביותר לעבוד שם,
אבל כעבור חצי שנה יחליפו אותך".

היחס אל נחמן היה טוב והוגן .לפני יציאתו לבגדד נאמר לו כי בדרך
ייזקק לכסף לסיגריות ,לנסיעות במוניות ומיני הוצאות קטנות ,ונתנו לו 20
ליש״ט" .ובבגדד תגיש חשבון הוצאות".
בדרכו לבגדד סר אל יחידת־האם שלו בירושלים ,שם סידרו לו במשך
מחצית־השעה דרכון־שירות וכן כמה ימי חופש (יצחק טולדנו נשלח
לטהרן).
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בבגדד שהה נחמן כשמונה חודשים ,ושיתפו אותו בחיי החברה של
היחידה ,וככל הבריטים בשגרירות ,קיבל גם הוא הזמנה אישית לקבלת
פנים מטעם השגריר הבריטי ורעייתו.
לאחר שנחמן עבד בבגדד כ־ 8חודשים ,ביקש שיחזירו אותו לקהיר או
לפלסטיין רג׳ימנט ,שהוקם בינתיים.
בינתיים בא לבגדד מייג׳ר סקוטי בן למשפחה מכובדת ,מורים לוקר,
והוא "שם עין" על נחמן ,ואמר כי הוא עומד לפתוח משרד במטכ״ל
שבבגדד ,והוא מבקש מנחמן להיות אלחוטאי של היחידה .מפקדו החדש
התחבב עליו מאוד ,והיחסים היו כמו בתוך משפחה .נחמן קיים קשר
אלחוטי בקוד סודי עם לונדון ,טהרן ,ביירות ,איסטמבול ,קהיר ,ירושלים
ועוד .לאחר שמונה־עשר חודש הוחזר לקהיר ,ומשם נשלח לשלושה
חודשים לביירות ,במשלחת נציגות ספירס ,ואחר־כך שירת כשנה ומעלה
באדים־אבבה.
אחר רצח לורד מוין ב־ 1944הוחזר לקהיר ,הועבר לירושלים למפקדת
חיל האוויר הבריטי ,ושוחרר .אחרי שחרורו מן הצבא הבריטי המשיך
לשרת את עמו בתחומי קשר־אלחוט של עלייה ב׳ ורכש ,בצרפת
ובאיטליה .ב־ 1במרס  1949העניקה לו המחלקה לתפקידים מיוחדים
בחיל־הקשר של צה״ל דרגת סמל על פעילותו ומעשיו.

התקשורת האלחוטית ב״תכנית הסורית׳,
ביום ששי ,ה־ 17באפריל  ,1942אחד מן הימים הקשים ביותר בתולדות
הישוב היהודי בארץ ,כשצבאות גרמניה ,ורומל בראשם ,התקדמו
לאל־עלמיין ,יצאתי לסוריה וללבנון.
לא היו ברשותי שום פרטים או נתונים על רשת האלחוט שיהיה עלי
להתקין שם .פרט אחד ידעתי ,כי בביירות אצטרך להתקין ולהפעיל תחנת
אלחוט "מרכזת" לרשת תקשורת "סמויה" ,שתשרת במחתרת את גורמי
"שיתוף פעולה" שלנו ,הפועלים בתיאום עם הביון הצבאי הבריטי נגד
הגרמנים ועוזריהם.
אהרונצ׳יק לישבסקי־לשם ,מפקד כל הפעולות שהתבצעו באותם הימים
בסוריה ובלבנון ,הקביל את פני בתחנת הטכסי חיפה־ביירות .היכרנו עוד
לפני־כן ,ונפגשנו לאחרונה בעת שהדרכתי בקורסים של ה״שיתוף"
בביתני יריד־המזרח .אהרונצ׳יק הזמין אותי לסעודה בעיר ובשעת
הארוחה הסביר לי את תפקידי בקווים כלליים ,ואמר כי פרטים מדוייקים
אקבל בעת פגישתנו עם קפטן נ .המונד.
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תחנת האלחוט לשירות "שיתוף הפעולה" במסגרת "התכנית הסורית"
הוקמה בשכונת עין־רומני שבביירות ושמה( TA73 :שם זה נבחר ,על
שום דמיונו לתחנת־אלחוט של אחד מחובבי הרדיו בתורכיה) .האנטנה
לשידור והמשדר עצמו היו מוסווים היטב .התחנה פעלה באורך גל של -
 60 +מ׳ .בודדים בלבד ידעו את כתובת הבית בו נמצאה תחנת האלחוט:
אהרונצ׳יק לישבסקי־לשם ,קפטן המונד ,יגאל פייקוביץ־אלון ,שהתמנה
כמפקדה של ה״תכנית הסורית" כשהועברה לידי הפלמ״ח ,דוד הכהן,
האחים יוסף ושלמה קוסטיקה המסתערבים וסם בן־שפרוט ,שגר אתי
בדירה זו בת ה־ 8חדרים.
המשדר נבנה בתוך תיק שחור של מכונת כתיבה .ברשותי היו שני
תיקים כאלה .האחד הכיל מכונת כתיבה אנגלית והיה תמיד פתוח ,על מנת
להבליט מיד לעין את מכונת הכתיבה .התיק השני ,הזהה לקודם ,שהיה
לידי ,הוחזק תמיד סגור ,והכיל את המשדר .בעת שידור הייתי מניח אותו
על שולחן מקלט הרדיו שעמד גלוי ליד חלון הפונה מערבה ,לחוף־הים.
מקלט זה היה מחובר לאנטנה רגילה וגלויה לעין ,כמקובל.
ביום השלישי להיותי בביירות הגיע קפטן המונד ,כמובן בחברתו של
אהרונצ׳יק ,ופרש פרטים על תשתית הרשת שעלי להקימה ולתרגלה ,כדי
שניתן יהיה להפעילה מיבצעית בשעת הצורך .סיכמנו כי כשאגמור את כל
ההתקנות והסידורים אקיים קשר נסיוני עם הארץ ,ואחרי כן אקבל מקפטן
המונד פרטים על תחנות האלחוט שאיתן יהיה עלי לתרגל קשר אלחוטי.

ויזה של "צדפת החופשית" שהוטבעה בדרכון של המחבר לפי דרישת
שלטונות הצבא הבריטיים.
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קפטן המונד הפנה לבי לכך כי בביירות ובסביבתה פעילות כ־ 50תחנות־
אלחוט נאציות מוסוות היטב ,ונעשה מעקב מתמיד לגלותן ,והעוקבים
אחריהן יכולים לעלות גם עלי .הוא מסר לידי שני מכתבים סגורים והורה
לי שאם איתפם ,עלי לדאוג שאחד מהם יגיע לנספח הצבאי הבריטי
בקונסוליה האנגלית בביירות; השני היה מיועד למפקדתו של גנרל וילסון,
מפקדת בעלות־הברית.

קשר אלחוטי מביירות לתל־אביב
לאחר שהתקנתי והפעלתי את תחנת האלחוט במקום מגורי בביירות ניסיתי
להתקשר עם תל־אביב ,לקבל נתונים ראשוניים על עוצמת אותותי ואורך
הגל .לרוע מזלי לא עלה בידי להשיג את הקשר .שהיתי באוויר זמן רב
בשידור חי ,וחששתי פן יעלה מישהו על הגל ויאתר אותי ,וזאת לא חפצתי
בשום אופן .נאלצתי איפוא להפסיק לשדר זמן־מה.
תליתי את הכישלון במשדרים שקיבלתי .נדמה היה לי כי הם בעלי הספק
נמוך ולכן אין קולטים אותי בארץ .החלטתי להגביר עוצמתו של אחד
המשדרים שברשותי .ירדתי העירה ובעזרתו של שלמה קוסטיקה ,שהכיר
את מרכז ביירות ,רכשתי בחנויות לממכר חלקי רדיו רכיבים שונים,
וביניהם שפופרות רדיו  ,6L 6לשם הגברת עוצמתו של המשדר שברשותי.
לאחר כמה שינויים במבנה המשדר ,הגברתי את עוצמתו כמעט כפליים.
שוב ניסיתי להתקשר עם המוקד שלי בארץ ,גם הפעם ללא הצלחה.
לאחר כמה קריאות נוספות שגם הן לא נענו ,צץ בי רעיון :להאזין לרשת
"גדעון" של ה״הגנה" ,וביחוד לתחנות האלחוט שבדרום הארץ .אם אשמע
אותן היטב ,אין כל סיבה סבירה לכך שבתל־אביב לא יקלטו אותי.
התחלתי להאזין לתחנות "גדעון" ,שידעתי היטב את מיקומן ,ואכן
קלטתי את סדום (דרום ים־המלח) ,את באר־טוביה ,את נגבה ועוד .סיפרתי
את המצב לאהרונצ׳יק ושאלתיו האם הוא מסכים כי אעקוף את תחנת
האלחוט המיועדת לעמוד אתי בקשר .גם הוא הניח כי משהו אינו כשורה
במוקד שצריך היה לעמוד בקשר אלחוטי אתנו ,ולשמחתי תמך בהצעתי
ואף נשאר ללון בדירתי כדי להיות נוכח בעת הקשר .היה זה אור ל־28
באפריל  .1942חיכינו לשעת חצות .תחנת האלחוט המרכזית של ה״הגנה"
קיימה כל לילה בחצות האזנה לרשת האלחוט שלה בארץ ,ונועדה למקרים
דחופים או למקרי חירום .כיוונתי את המשדר שלי לתחום ההאזנה שלה
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וחיכיתי לשעת האפס .כמצופה שמעתי את "זיק" קורא "קקק" במשך עשר
דקות לכל מי שמעוניין להתקשר אליו .משה ירושלמי־״זיק" היה מקיים
האזנה זו בקפדנות יתירה ,והייתי בטוח שהוא ישמע אותי .התחלתי לקרוא
לו בכינוי שלי "מון" ,שבו השתמשתי תמיד בשעה שהייתי מפעיל תחנת
אלחוט חדשה בישוב כלשהו',או בשעת בדיקה שיגרתית של עוצמת משדר
באחד הישובים.
קראתי ל״זיק" במשך חמש דקות ,הפסקתי לזמן קצר כדי לערוך בדיקה
במקלט שלי ,ומצאתי כי עוד כמה תחנות קוראות לו .המשכתי לקרוא עוד
כמה דקות ועברתי להאזנה.

אהרונצ׳יק ואני ישבנו על סיכות ,דרוכים לדעת האם קלט אותי "זיק" או
לא? בתום משך ההאזנה שלו שנמשכה ,כרגיל ,עשר דקות ,קרא בשמות
התחנות בארץ שפנו אליו וביקש מהן להמתין .מיד אחרי־כן פנה אלי .קשר
אלחוטי זה ביני לבין משה "זיק" נשא אופי של תקשורת שמנהלים ביניהם
חובבי רדיו ב״קיו״קוד" הבינלאומי ,ולא יכול היה לעורר שום חשדות אצל
מי שמנהל אולי מעקב אחרי תחנות־אלחוט בלתי מזוהות .לבקשתי הודיעני
שהוא קולט אותי חמש־חמש וציין את אורך הגל בו אני משדר .בירכנו אחד
את השני ב־ 73ו־ ,88וסיימנו .בטרם סגרתי את המקלט האזנתי ,מתוך
שיגרה ,שמא מישהו מנסה להתקשר אלי .ואמנם ,שמעתי כמה צלילי מורס
מוכרים .היו אלה כמה תחנות־אלחוט בארץ ,שהחברים שעבדו בהן חשבו
לתומם כי אני בודק משדר באחד הישובים ,וראו חובה לעצמם להודיע לי
את עוצמת אותותי .בין אלו הופיעה לפתע גם אותה תחנה שהיתה מיועדת
להיות המוקד שיעמוד איתי בקשר אלחוטי ,ואני מיהרתי להודיע זאת
לאהרונצ׳יק ,שישב לידי והמתין לתוצאות .לימים נתברר כי רק עתה,
כאשר אותו בחור נוכח לדעת כי משה "זיק" קלט אותי היטב ,החליט כי
עליו סוף־סוף לקרוא לי ולבקש לקיים קשר .ביקשתיו לקיים את הקשר
בגל המוסכם ,ולהמתין דקות אחדות.
אהרונצ׳יק שישב לידי רגז מאוד על התנהגותו המחפירה .בו־במקום
חיבר מברק שנוסח בעברית והיה מתובל במלים המוניות למדי בערבית
מדוברת .אהרונצ׳יק תקף את הבחור שבמשך כמה ימים האזין לי ,שמע
אותי אך לא ענה לקריאותי .היה זה כמו מעשה להכשיל ,ועלול היה לגרום
אף לאסון ממש.
★

★

★
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משהופקד הפלמ״ח על ביצועה של התכנית הסורית ב״שיתוף הפעולה/,
היה יגאל פייקוביץ־אלון מבקר תכופות בסוריה ולבנון .באחד מביקוריו
הראשונים ביקר גם אצלי בביירות .הכרנו זה את זה מכבר ,והיתה בינינו
שפה משותפת .יגאל היה מפקד וחבר נעים־הליכות .באחד מביקוריו רצה
להתרשם מחיי הלילה של ביירות ,אך לא יכול לבקש זאת מן הבחורים
שלו .הזמנתיו לצאת עמי לאחד ממועדוני הלילה המפוארים של ביירות
בשם "קיט־קאט" (ךשט־ךדט) ,בו היו מבקרים אנשי החברה הגבוהה וקציני
צבא בכירים של בעלות־הברית.
במועדון היו שתי קומות .מן הקומה השניה ניתן להשקיף על הבמה
שבמרכזה של הקומה התחתונה .נתתי "טיפ" הולם למלצר ,וביקשתי מקום
מרכזי למעלה .הארוחה והריקודים המזרחיים של אותו ערב אכן נשארו
חרותים בזכרוננו זמן רב.
★ ★ ★
אנטנת השידור שלנו היתה מוסווית כחבל לתליית כביסה ,חוט מגולבן
באורך של רבע גל ,וקצהו האחורי מחובר לקרש־עץ .הקצה הקדמי חובר
בצורה רשלנית ,כביכול ,לאמצע מסגרת החלון ,אשר לידו ניהלתי את
הקשר האלחוטי .הקפדתי כי בשעת שידור תהיה כביסה תלויה על החוט
ששימש לי כאנטנה .מהמשדר הייתי מתחבר לחוט האנטנה־הכביסה בעזרת
תפסן "קרוקודיל" ,והווילון בחלון מנע הצצה לתוך החדר בשעת שידור.
ידידי סם בן־שפרוט ,בוגר קורס לאלחוט שקיימה הסוכנות בהדרכתו של
חיימ׳קה פרידלנדר בשנת  ,1938למועמדים לשרת כאלחוטאים במשטרת
המנדט ,וכן בוגר הקורם לימאות ,לחבלה ולוחמה פרטיזנית ,נמצא בשעת
שידור באבטחה מחוץ לחדר ,להזהירני מפני סכנה ,כדי שאספיק לטשטש
את עקבות השידור.

תקשורת אלחוטית
את התקשורת האלחוטית קיימתי מכאן עם שלוש תחנות־אלחוט שלא
ידעתי את מיקומן .הן השתייכו ליחידות־ביון צבאיות הקשורות עם קפטן
המונד .הוא העביר להן את שם התחנה שלי ואורך הגל בו אני משדר .לי
מסר את שעות עבודתן וכן כי כל אחת מהן תענה לקריאותי בגל קרוב אלי,
ובאותות זיהוי כשלי ,רק המספר המלווה את שתי אותיות הזהוי יהיה
שונה.
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גם קשר אלחוט זה התנהל בקיו־קוד הבינלאומי ,ובמבדקים מוצפנים.
לעתים קרובות הייתי מקבל הוראה לשדר מברקי ״דמה״ בני  25מלים (כל
מלה מורכבת מחמש אותיות) .המטרה היתה להעמיס על מפצחי המברקים
המחפשים את עקבותינו חומר שלא ניתן לפענח אותו.
בהוראת יגאל פייקוביץ־אלון התקנתי בביירות תחנת אלחוט נוספת,
במקום מגוריהם של החבלנים שלנו ,כדי שנוכל לקיים את התקשורת
האלחוטית עם כל הגורמים ,ושתהיה לרשותנו תחנת אלחוט נוספת בשעת
הצורך .לאחר נסיון־שידור וקבלת אישורים לפעילותה התקינה ,העברתי
משדר זה לדירתי ,בו ישכון לבטח ויוחזר לחבר׳ה כשיצטרכו לו.
בגמר התקנת התחנות והפעלתן הסדירה ,ולאחר תקופת ההרצה של
הרשת האלחוטית ,באה רגיעה .את התקשורת הייתי עורך בימים הזוגיים
של השבוע ,וכדי שבעלת־הבית שלי תתרשם כי אני אדם טרוד מאוד
בעבודה ,הייתי יוצא העירה בשעות הבוקר וחוזר רק לעת ערב .השתדלתי
לנצל ימים אלה להכרת העיר ולסיורים בה ובסביבותיה .ביקרתי בקמפוס
האוניברסיטה האמריקאית בביירות ,ולראשונה פגשתי בסטודנטים
וסטודנטיות מארצות מוסלמיות שלא בלבוש ערבי מסורתי ,אלא בלבוש
אירופי ומהודר .הסטודנטיות בלטו בלבוש חופשי למדי ,במושגי אותה
תקופה.
יש להזכיר כי באותה עת פעלו בסוריה ובלבנון ובדמשק אלחוטאים
נוספים שלנו שהשתייכו לרשת ,אך אני לא ידעתי אז על קיומם :יוסף
לזרובסקי ,מלכה רופא ,יעקב שפירא ויהודה שבח .גם הם לא ידעו את
תפקידי ,למרות שעמדנו בקשר אלחוטי ,כי קפטן המונד לא רצה שאם
מישהו ייכשל תתגלה זהותם של היתר.
יותר מכל אהבתי לשוטט בשוק הגדול של ביירות .שוק זה הרשים אותי
במיוחד ויכולתי לבלות בו ימים תמימים .יכולתי למצוא בו הכל־בכל־מכל:
כלי נחושת ,מנורות־שמן עתיקות־יומין ,כלי חרס ,תכשיטי כסף וזהב,
מרבדים ישנים ,מטבעות שונות וחפצי אמנות לסוגיהם .ברבים מן הפריטים
שהוצעו לקניה ניכרו אותות השנים הרבות שחלפו מאז יוצרו .כחובב
מושבע של חפצים עתיקים התלהבתי והשתוממתי לשפעתם על גבי
הדוכנים בסימטאות הצרות של השוק הביירותי.
באחד מסיורי אלה בשוקי ביירות ניגש אלי אדם ותחב לידי כרטיס
ביקור .עיינתי בו והבנתי כי הנני בקרבת רובע בתי הזונות המפורסם של
ביירות ,ששמעתי עליו לא מעט .מעולם לא נפגשתי עם נשים מסוג זה ,ולא
ביקרתי במקומות אלה .הסתקרנתי לדעת מה הולך שם .שאלתי את האיש
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לדרך המובילה לרובע ,והוא הראה לי את אחת הכניסות הבודדות שהובילו
אל תוך הרובע ,שהיה סגור ומסוגר בבניינים מסביבו.
רחובות הרובע היו צרים והבניינים רובם דו־קומתיים .מרפסות פונות
לרחוב .הימים היו ימי מלחמת העולם השניה ,וחיילי בעלות־הברית
הסתובבו בביירות לרבבותיהם ונמשכו לסימטאות הרובע הזה .באחד
הרחובות הצרים בסוף הרובע ראיתי קבוצת חיילים סודנים ,מהצבא
הבריטי ,שהציצו בתצוגה שמעל למרפסת .עצרתי גם אני .אשה שמנה,
בעלת מימדים עצומים ,כחבית המוצבת על שני עמודי טלפון ,לבושה היתה
שמלה פשוטה דומה לשק ,והיה לה כוח משיכה מיוחד לחיילים הסודנים .עד
אז ומאז לא נזדמן לי לראות מוצג אנושי אדיר כזה.
סקרנותי לא פגה ,והמשכתי לטייל ברובע ,אבל נרתעתי מלהיכנס לאחד
מהמוסדות מפחד היפגעות במחלת מין ,ובמיוחד אחר שראיתי את הלקוחות
היוצאים משם .בהמשך סיורי ברובע ראיתי שלטים המודיעים כי באתר זה
מדברים אנגלית ,צרפתית ,רוסית וגם ...אידיש .קל היה להיווכח כי
העסקים ברובע משגשגים ביותר ,אבל לי היתה זו הפעם הראשונה
והאחרונה לביקורי בו.

אפיזודה בביירות
בנסיעותי בביירות השתדלתי לנסוע במונית ״חאפרים״ ביירותית -
וחשבתי בלבי כי במוניות כאלו ודאי שאין עורכים חיפושים .באחת
מנסיעותי במונית כזו ישב לידי כומר שגר בסביבתי .כאשר פתחתי
קופסת־פח עגולה ובה  50סיגריות "פלאיירס" ,שקפטן המונד נהג להביא
לי לעתים ,כיבדתי את הכומר בסיגריה והוא נטלה ברצון .בין שאיפת־עשן
אחת לשניה אף שאלני האם אהיה מוכן למכור לו את כל הקופסה ,ואני
נתתי לו אותה שי .הוא התעניין בעבודתי ובהתאם לכיסוי שלי סיפרתי לו
כי אני מהנדס־חשמל ,יליד רוסיה .רוסיה היתה באותם ימים בפי כל,
והכומר קרא לי בשם "טימושנקו" (מצביא סובייטי מפורסם באותה עת).
פעמיים הוזמנתי אליו לכנסיה שהיתה לא הרחק ממקום מגורי .שם ,באחד
החדרים ,הזמין אותי הכומר לכוסית יין טובה  -למעשה ,יותר מכוסית אחת
ובתוספת של בשר שמן ,שלא בדקתי את שחיטתו וכשרותו.
כאשר עמדתי להעביר את המשדר למקום מגורי החדש בחלק המזרחי
(העילי) של ביירות נסעתי שוב במונית "חאפרית" ולמזלי נזדמן לידי גם
הפעם אותו כומר .אני נשאתי עמי את התיק השחור שבתוכו משדר
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אלחוטי ,והייתי סמוך ובטוח שאת המונית לא יעצרו לחיפוש ובדיקה.
להפתעתי ,ביצעה הג׳נדרמריה חיפושי־פתע במוניות היוצאות מלבה של
ביירות.
כאשר ניגשו אלינו הג׳נדרמים וביקשו לחפש במונית התחלתי ,כנראה
מרוב תדהמה ,לחייך .הכומר חשב שאני צוחק על כך שגם אצלו מחפשים,
ופנה לג׳נדרמים ואמר להם" :אתם חפשו במונית אחרת ,לא אצלנו .כאן
הכל בסדר" .הג׳נדרמים חייכו ועזבונו .אירוע של מה בכך? אולי .אבל עבר
זמן עד שנרגעתי.
רגעי מתח כאלה אירעו לא אחת בתקופת שהותי בביירות ,והם מנת
חלקם של אנשים הפועלים במחתרת.

חזרה משליחות בסוריה ולבנון
כאשר חזרתי משליחותי בסוריה ולבנון ,הקבילה את פני בשירות מציאות
חדשה .הצוות המוביל שעמו עבדתי ועשיתי במחלקה מאז עזב ברובו,
וחלק מאלה שנותרו סיפרו לי כי נדמה להם שמישהו שמח לכך שהחבורה
הוותיקה לא תוסיף עוד לשרת .סברתי כי תופעה זו מחייבת "דרשני".
ראשון העוזבים היה אבן־זהר  -מפקד שירות הקשר הכללי .חיים
פרידלנדר ,אחד משני המדריכים הראשיים לאלחוט ,מעמודי התווך של
היחידה ,עזב את תפקידו מחמת חוסר תקציב .חיימ׳קה הועסק במשך כל
השנים ביחידה על חשבון תקציב קופה ב' °,שאבן־זהר הצליח לקיים .עתה
לא היתה יותר קופה ב׳  -ולא נמצאה אפשרות לממן את תפקידו.
ברל׳ה טייץ  -מעוזריו הבכירים'של אבן־זהר בוועד הפועל של
ההסתדרות ,שעבד במחלקת הקשר בהתנדבות ועזר רבות בתחום המינהל
במחלקה ,התפטר .כן עזבו את השירות יאשקה קסלמן ופינקלשטיין,
קרוב־משפחה של שמחה אבן־זהר ,שעזר באפסנאות של ציוד הקשר של
הארגון.
פרץ רוזנברג ,מן הראשונים בשירות ומדריך ראשי לתקשורת אלחוטית
ב״הגנה" ,התגייס כאלחוטאי כאחד מצנחני הישוב ושימש ,כמסופר לעיל,
אלחוטאי במשלחת קישור צבאית בריטית במפקדתו של טיטו ביוגוסלביה
ואף התיידד עמו אישית.
•

קופה ב׳  -קרן למימון הכנסות והוצאות שאינן מופיעות בהנהלת החשבונות
הרשמית
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היחידי מחבורתנו שהמשיך ביחידה היה משה ירושלמי־״זיק" ,שריכז
את רשת תחנות האלחוט של ה״הגנה" בארץ ,רשת שהיתה רדומה למדי
בשקט היחסי ששרר בארץ־ישראל במשך מלחמת העולם השניה .עמו
המשיך לעבוד בהתנדבות מאיר טיר ,מעובדי קרן היסוד ,שטיפל בענייניהם
האישיים של אנשי המחלקה ,ולעתים היה גם בלדר להעברת המברקים
לתעודתם.
ואילו אני ,כשחזרתי ארצה מצאתי את מעבדת הקשר של הארגון ריקה
ללא ציוד ומכשירים ,כי אלה נלקחו לבנות את המכשירים לצרכי "שיתוף
הפעולה" .אמנם קיבלתי את משכורתי ,אבל לא יכולתי לשבת במעבדת
ה״הגנה" בלי לעשות דבר .התחלתי לעזור לצ׳רלי בקורס מפקדי מחלקות
בשירות הקשר .בקורם זה עשינו נסיונות בשילובו של האלחוט בתרגילי
שדה .בשעת תרגילי קרב ותרגילי התקפה היינו נושאים את
המקלט־המשדר והמצברים הכבדים על גבי אלונקות ,שהרי לא נמצא
תקציב לרכישת מכונית מתאימה לניידות הקשר ,ולקוראים של היום עלי
להזכיר כי באותם ימים עדיין לא היה הטרנסיסטור בתפוצה מסחרית.
העברתו של ציוד הקשר והתנועה עמו בשעת קרב הכבידה מאוד,
והטקטיקה שנקטנו בה לא עלתה יפה.
הפקנו לקחים ,והתחלתי לבנות מכשירי דיבור וקליטה אלחוטיים קטנים
וקלים יותר .ואז באה הוראה להתחיל לעבוד במעבדת ה״שיתוף" ,בדירת
דוב הוז המנוח בתל־אביב .מעבדה זו הוקמה בתחילת  .1941המכשירים וכן
הציוד והרכיבים היו מאלה שנמצאו במעבדה שפעלה באחריותי עד
ליציאתי לסוריה ולבנון .פגשתי כאן כמה עובדים ממכרי וביניהם את
צביקה בית־דין ,עלם חמודות שהחל להשתלם בטכנאות אלחוט .הכרתיו
לראשונה בשנת  ,1941באותם קורסים לאלחוטאים בביתני התערוכה
בצפון תל־אביב .הוא היה חניך בית־ספר ימי ,ובא להשתלם כאלחוטאי
כשהוא בן  17שנה.
העובדה המפליאה ,לפי מושגי הזמן ,שמעבדה יהודית מייצרת משדרים
לצרכי פעולה עם הביון הצבאי הבריטי סינוורה ,כנראה ,עיני רבים ולא
הבחינו בנזק הבסיסי שבהפסקת עבודתה של מעבדתנו אנו לצרכי הגורמים
ב״הגנה".
כוותיק בשירות הקשר ראיתי מחובתי לכתוב מכתב מנומק למ״א ולתאר
"תמונת מצב" .ציינתי בדברי כי אם לא יוחזר המצב לקדמותו ובהקדם
תהיה ה״הגנה" תלויה בעתיד בחסדם של אנשי ה״שיתוף" לגבי אספקת
משדרי האלחוט ותחזוקתם לצרכיו של הארגון.
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מכתבי זה למ״א גרם אי־נוחות לאנשים שונים .כצעד ראשון נדרשתי
לחזור לעבודתי במעבדת ה״הגנה" (שכאמור רוקנה ,במידה רבה ,מציוד,
מחומרים ומרכיבים) ,ששכנה עתה בדירתם של אהרון וליוויה
ברנייבסקי־ניב .היתה זו המעבדה הרביעית והאחרונה שהועמדה לרשותי
מטעם הארגון בשנות עבודתי בייצור משדרים .כן נדרשתי שלא לדון
ברבים בנושא שהעליתי במכתבי.
אבל מכתבי עורר את המ״א ,ונפתח בירור בנושא .ראשון הבוררים היה
פרום׳ יוחנן רטנר ,הרמ״א לשעבר .הוצגו בפניו הוכחות לטענותי ,והמשך
הטיפול הועבר לראש המפקדה הנוכחי ,משה סנה .גם הוא נוכח לדעת כי
גורמי "השיתוף" "בלעו" מכשור ,ציוד וחומר של מעבדת ה״הגנה" .סנה
בשנינותו סיכם איתי את דבריו כך" :מוניה ,היום אין ברירה,תן לענין זה
להתפוצץ מעצמו .המצב כיום אינו מאפשר לנו לנתח אותו ,ועליך להמשיך
לעבוד עם הבריטים כאילו לא קרה דבר".

בזאת לא יכולתי לעמוד ,ותבעתי לשחררני מעבודתי בשירות־הקשר.
מפה לאוזן נפוצו שמועות שונות בהן ניסו לנטרל טענותי ,ואלו פגעו בי
ורדפוני ימים רבים ,כי הרי ידעתי כי טענתי את טענותי כבחור יהודי
ששירת את עמו מתוך הכרה ובתום־לבב :אני התחלתי לפעול
בשדה־האלחוט ב״שורה" בחלל ריק ,כשלא היה לי ממי ללמוד אלא בדרך
של ניסוי ומעש .התנזרתי מבילויים שכל בחור בגילי מתנסה בהם
בשמחת־חיים ,חרשתי בזיעת־אפיים ולעתים כמעט בדמע ,השרשתי
שורשים והגעתי להישגים מרשימים .הודות להישגי ופרי עמלי באותן
שנים בנו עתה משדרים עבור גורמי ה״שיתוף" ,ואילו אני הועמדתי בפני
מצב בלתי־נסבל ,אחד שאין לו תעסוקה יוצרת.
המניעים והאתגר שדירבנו אותי במשך כל שנותי ביחידה פגו .חשתי על
בשרי את נכונות האימרה עתיקת הימים :״הכושי עשה את שלו  -הכושי
יכול ללכת" .חשתי עתה את אשר הרגישו ודאי אבן־זהר וחברי האחרים
שאינם יכולים להמשיך במפעל שהכירו את חשיבותו ואת חיוניותו לבטחון
הישוב ואת יכולתם וכושרם להוסיף ולתרום לפיתוחו כפי שעשו שנים
רבות עד כה  -ולא ניתן להם.
מאחר ועמדתי על דעתי הורה סנה לאליהו סחרוב להעבירני לתע״ש ,אל
איש היזמה והתנופה הבלתי רגילה  -חיים סלבין.
★

★

★
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כשלוש שנים סוערות טולטלה מחלקת הקשר בספינה ללא הגאי מנוסה.
היא הוסיפה והתקיימה הודות למסירותם של משה ירושלמי־״זיק"
והחברים שנשאו עמו בתפקידי שדה והתמידו בעבודתם (כגון יצחק צימר
מחולדה ,יעקב תנחלסון מדפנה ,שלמה ליפשיץ־לביא ,ישעיהו מייזלס,
אמנון בר־גיורא ,מנחם יצחקי ,ועוד ועוד) שקיימו את יחידות הקשר
בארגון ללא פיקוח מרכזי .צביקה בית־דין עמד לצידם ועשה כל שניתן
להיעשות בתחום הטכני של מתן שירות.

בתחילת  ,1946עם כניסת הישוב ו״השורה" לתקופת המאבק בבריטים,
הגיעו ראשי ה״הגנה" למסקנה כי חייב לחול שינוי מיידי בענף הקשר
האלחוטי לקראת הבאות ,מאחר ושיתוף הפעולה עם הבריטים שוב לא היה
אלא אפיזודה היסטורית.
"יאן" ,יעקב ינובסקי־ינאי ,שמונה כמפקד השלישי של ענף הקשר
האלחוטי ב״הגנה" ,הצליח לבצע מהפך וריאורגניזציה ולהכינו לפעולה
הגדולה שציפתה לו במלחמת הקוממיות ,ושממנה צמח ועלה חיל־הקשר
של צה״ל וראשיתה של המברקה האזרחית של מדינת ישראל הצעירה.

התקשורת האלחוטית בפלמ״ח
רשת "תמר"
בקורם לאלחוטאים במגרשי התערוכה השתתף גם יעקב תנחלסון ,אשר
בידיו הופקד לימים ניהול התקשורת האלחוטית בפלמ״ח בכלים ומכשירים
שגורמי ה״שיתוף" חייבים היו לספקם .לקיום קשר אלחוטי בין מטה
החטיבה לפלוגות יה השתמשו עד בה במשדרי האלחוט של רשת "גדעון"
בישובים ,שאיפשרו ליחידות הפלמ״ח להעזר בהם בשעות הפנאי,
כשהרשת לא פעלה.

את יעקב תנחלסון ,איש קיבוץ דפנה ,הכרתי לראשונה במאי ,1939
שעה שהתקנתי בקיבוץ תחנת אלחוט שלנו‘,ויעקב היה האחראי על
הפעלתה ,והיינו נפגשים מדי פעם בבואי בענייני השירות לדפנה .באפריל
 1941פגשתיו שוב כמשתתף פעיל בקורס בצפון תל־אביב.

באחד השלבים של הקורס ביקרונו הרמטכ״ל יעקב דוסטרובסקי־דורי,
הרמ״א משה קלינבוים־סנה ,יצחק שדה ,ישראל גלילי ואישים אחרים.
הוצג בפניהם משדר אלחוטי ,שבניתי במיוחד לפי הוראותיו של ירחמיאל
בלקין .המשדר שהצגתי היה מיועד לשמש את מטה הפלמ״ח ויחידותיו
שקמו לא מכבר .זכיתי לתשבחות ,במיוחד מיצחק שדה ,על הרכבת אמצעי
קשר אלחוטי שהיה משדר סטטי ונייד כאחד ,וניתן להפעילו על־ידי
מקורות־זרם שונים .מכשירים דומים לו היו גם המשדרים שהחלו לבנות
באותה עת במעבדת השיתוף ("המזוודות").
★

★

★

רות חייקין־עופר ,כעמליה ,דרורה ושרל׳ה חברותיה מעין־חרוד ,למדה
באותה כיתה איתות־ראייה ומקצועות קשר אחרים ,והיתה קשרית
בעין־חרוד.
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בשנת  1939עברה קורם לאלחומאים בג׳וערה ,ושירתה כאלחוטאית
ברשת "גדעון" הארצית .ב־ 1944התגייסה לפלמ״ח והיתה אלחוטאית
בפלוגה ב׳ בגבעת־ברנר כשנה וחצי ,וב־ 1946הועברה לתל־אביב ועבדה
בתחנה שמאוחר יותר נקראה בשם "דפנה" .זו היתה תחנת אלחוט שעמדה
בקשר עם תחנות האלחוט בחוץ־לארץ .תחנת אלחוט זו היתה משנה
תכופות את מקומה .בהתחלה היתה מותקנת זמן־מה בבית הוריו של שאול
מאירוב־אביגור בחולון כשהמקום עוד נקרא "קרית־עבודה" ,שיכון של
חברי הסתדרות ,ואחר־כך היתה מחליפה דירה מפעם לפעם.
באוקטובר  1946הפליגה רות חייקין־עופר באניה רומנית בשם
"טרנסילבניה" מנמל חיפה למרסיל שבצרפת ,לאחר שהוטל עליה תפקיד
מיוחד כאלחוטאית בפריס .רות עלתה על האניה עם פספורט ארץ־ישראלי
"מעובד" ,נושאת שם אחר ,כי שמה נכלל ברשימות חברי הפלמ״ח שנפלו
לידי הבולשת ב״שבת השחורה".
באותה האניה בה הפליגה רות מהארץ הפליג גם שאול מאירוב־אביגור,
שיצא אף הוא לפריס .באותה האניה הפליג גם אחד האישים ממשפחת
רקנאטי (לימים מבעלי בנק דיסקונט) ולרשותו עמדו באניה אמצעי נוחיות
שונים שמעטים בלבד זוכים להם .פרט לחדרו המפואר עמדו לרשותו חדר
אמבטיה מפואר ושירותים בתחומים שונים.
לפני עלייתה לאניה הוטל על רות לשמש מקשרת בין שאול
מאירוב־אביגור לבין רקנאטי .היה עליה לנקוט זהירות רבה בהתנהגותה.
בכל פעם שצריך היה שאול להודיע דבר־מה ארצה ,היתה רות מביאה את
הודעתו למר רקנאטי ,והוא היה מעביר זאת ארצה באמצעים שעמדו
לרשותו באניה זו.
הערה :באניה "טרנסילבניה" היו באותה הפלגה עוד תשעה בחורים
שיצאו מן הארץ ב״שחור" ,ללא תעודות כלשהן .רומניה של אותם הימים
החלה להיות נשלטת על־ידי הסובייטים ,ובאניה נמצאו אנשי בולשת
סובייטים שחשדו בתשעת הבחורים הארצישראליים הללו ,והם אכן נחקרו
ותוך כדי כך הוכו מכות נמרצות.
רות הכירה אחד מתשעת הבחורים שנעצרו ונחקרו ,וממנו נודע לה מה
קרה להם .היה יסוד לחשוש שאם יובאו לרומניה יועמדו שם לדין .היא
הודיעה לשאול והדבר הוסדר בדרך כלשהי ,בעזרת הקשרים הטובים שהיו
לגורמים שלנו עם המשטרה הצרפתית ,כי כאשר הגיעה האניה
"טרנסילבניה" לנמל מרסיל ,עלה עליה חגי אבריאל ואותת לבחורים לבוא
בעקבותיו ולרדת מהאניה.
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עמליה בן־ארי שמואלי ,מבוגרות קורם ג׳וערה ,התגייסה לפלמ״ח
והיתה אלחוטאית ב״חוליה" שהעבירה עולים מסוריה ומלבנין ,ועוד
בהיותם בדרך היתה משדרת דוחות .כמה "ספרים ומחברות" נשלחו הלילה
לחיפה .ב״שבת השחורה" הצליחה עמליה להגיע לגבעת־ברנר ,והפעילה
שם תחנת אלחוט בשביל ראשי הפלמ״ח יצחק שדה ויגאל אלון ,שהצליחו
לחמוק מידי הבריטים .מגבעת־ברנר חזרה עמליה לבית־הערבה ,שם
שימשה כאלחוטאית עד לפינוי ב־ 20במאי  .1948אחרי פינוי הנשים
והילדים מבית־הערבה קיימה קשר אלחוטי "פרטי" דו־סיטרי עם המוכתר
דוד קורונל־קורן בסדום ,להודיע שלום נשיהם וילדיהם הנמצאים בשפיים.
תחנה זו ,שקרויה היתה "עמל" ,הופעלה עד להקמת המדינה.
דרורה מחניימי־מימון ,גם היא מקורס ג׳וערה ,התגייסה לפלמ״ח ולימים
שימשה את המרכזת של רשת "תמר" (רשת האלחוט של יחידות הפלמ״ח).
בשנת  1945השתחחרה מהפלמ״ח וחזרה כאלחוטאית לעין־חרוד .בשלהי
 1949יצאה כשליחה למחנות לגרמניה .בפריס פגשה את מוישל׳ה
צ׳רבינסקי־כרמיל שביקש אותה כי בנוסף לשליחותה בגרמניה תעסוק שם
גם באלחוט .דרורה הסכימה .בחדרה במחנה הילדים באינדרסדורף
שבגרמניה הותקנה תחנת אלחוט מוסווית שפעלה עד  .1948משם היתה
מקיימת קשר אלחוטי עם כמה תחנות ,וביניהן מילנו ,אינסבורג ופריס,
שגם בהן עבדו אלחוטאיות בנות עין־חרוד :שרל׳ה סלוצקין ורות
חייקין־עופר .את דרכה עשתה כאלחוטאית באוניית מעפילים קטנה
"נרקיס" ,ובתש״ח שירתה כאלחוטאית במטכ״ל ברמת־גן .משם הועברה
לחיפה לתחנת האלחוט "שושנה" ,שקיימה קשר עם ראשוני אוניות
העולים שהובאו ארצה עם הקמת המדינה.

ראשיתה של תקשורת אלחוטית בין איטליה לארץ־ישראל
ידועים הדברים על מעורבותם של חיילים יהודים מארץ־ישראל ובצבאות
שונים בתחום הבריחה ,ההעפלה והרכש ,ובפעולה זו נעזרו בשירותם
הנאמן של ה״גדעונים״  -הקשרים האלחוטאים.
אין באפשרותי להקיף ולתאר את כל פעילויות התקשורת האלחוטית
שהתבצעה .על־ידי חברינו ואתייחס למעטים מבין הרבים שעשו מלאכתם
במקומות רבים ובזמנים שונים.
רענן רובינשטיין־״רני" החל ,כרבים אחרים ,בתפקיד של "מקשר",
אחד ה״פופסיקים״ הנודעים .בסוף  1942התגייס לצבא הבריטי ,וממחנה
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אימונים במצרים הועבר כחשמלאי ל״מהנדסים המלכותיים" .הקצין
הממונה הבחין בדבקותו לעבודתו ואיפשר לו להתקדם בעבודות
מקצועיות.
כשנה וחצי שירת במדבר המערבי ,ובהיותו בחופשת־מולדת קיבל
הודעה כי יחידתו כולה מועברת לארץ־ישראל ,ואכן שהתה כאן עד דצמבר
 ,1944כאשר שוגרה לאיטליה ,לנאפולי .בפינה מבודדת במחנה של
הפלוגה גרו השליחים הפעילים בעסקי "טי.טי.ג׳י" (כינוי שחציו צופן
וחציו ביטוי לעניינים הציוניים הבלתי־חוקיים כלפי הבריטים) .שליחים
אלה לא יכלו לקבל את ההודעות ששודרו אליהם מהארץ שלוש פעמים
בשבוע בשעות הלילה ,כי לא נמצא ביחידה מקלט רדיו המסוגל לקלטם.
רני־רענן רובינשטיין עסק עוד בהיותו אזרח בטכנאות־רדיו ומאז התקדם
במקצועו .הוא הופגש עם אבשלום בינה ,מפקד מחסני ציוד גדולים של
הצבא הבריטי בחוף נידח באיטליה ,שחייליו היו ללא כל בידור בשעות
הפנאי וסוכם ביניהם כי אם יספק לו הקפטן ציוד ופריטים דרושים ,יבנה
רני מקלט־רדיו ליחידתו .הוקמה מעבדה בסמוך לתא מגוריו של רני ובה
נבנה מקלט ,שבאמצעותו ניתן לקלוט שידורי "מורס" מהארץ .עתה צורפו
אליו הגדעונים אריה חייקין ואר׳לה שיינבלום ,והם הצליחו לקלוט את
השידורים מן הארץ .הקשר היה בשיטת "פוקס" ,היינו ,קשר חד־סיטרי,
בלי אישור־קבלה.
במאי  1945הגיע מהארץ ,מתחזה כחייל ,משה "זיק" ירושלמי ,ועימו
״הסכם קשר״  -הקודים ,התדרים ומועדי השידור ,כשהם חבויים בשפופרת
של משחת שיניים .רני בנה משדר אלחוטי לפי דגם שקיבל ואיפשר מעתה
ליהודה ארזי ,מראשי ההעפלה באיטליה ,תקשורת אלחוטית עם אוניות
המעפילים והחופים בדרך מאיטליה לארץ־ישראל .משה ירושלמי הפעיל
את המכשיר וקיים את הקשר בהתמדה .כאשר גברה ההעפלה מאיטליה
ומוקד פעילותה עבר צפונה ,למילאנו ,הופעלה גם שם תחנת־האלחוט
המחתרתית על־ידי משה ירושלמי וה״גדעונים" שהיו עימו.
★

★

★

לפלמ״ח לא היו עדיין משדרי־אלחוט משלו ,ומפקדיו השתמשו במשדר
שלנו בעין־חרוד .אחר סיום עבודת המשמרת שלנו שונה אורך גל־השידור
ואלחוטאי הפלוגה התקשר עם מטה הפלמ״ח .ידידיה צפריר היה האלחוטאי
של פלוגה ו׳ בעין־חרוד .כאשר נשלח לחו״ל בענייני עלייה ב /הוכשרה
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איה פינקרפלד ,מזכירת הפלוגה ,להחליפו .כאשר נדרשו אלחוטאים
נוספים לפעילות ה״הגנה" באירופה נשלחו שמה איה פינקרפלד ,יואש
צידון וגרשון עציון ,שלושתם חברי פלמ״ח .נאמר להם כי עליהם להתכונן
לצאת לחו״ל ,אך יש לשמור יציאתם בסודי סודות .איה ,שלא היה לה
שעון־יד ,קיבלה  10לא״י לרכוש שעון עם מחוג־שניות .השלושה קיבלו
מפי ראשי הפלמ״ח תדריך על המצב בארץ ודברים על הפעילות בה יעשו
באירופה והתבקשו למסור תוכן התדריך לעמיתיהם שם.
בו־ביום הושלמו ההכנות לנסיעה ,ואיה וחבריה נסעו באוטובוס לקיבוץ
שפיים .לפני חצות הגיעה שמה ספינת המעפילים "פטרו" ב׳ .חבורת
היוצאים ,בה היו גם שבתאי לוזינסקי ואיה ,עלו על הספינה שהפליגה
בו־בלילה לאיטליה .כעבור כשבוע הגיעו בשעות לילה לחופי
דרום־איטליה ,אך הספינה סטתה משום־מה ממסלולה ועלתה על שרטון
ונפגעה .עם אור הבוקר הצליחה החבורה לנטוש אותה ולהתחמק .הם
הצליחו להתקשר עם חיילים יהודים ,מפעילי עלייה ב׳ ,ואלה העבירו אותם
ברכב צבאי למילאנו .הנסיעה ברכב צבאי שנהג בו החייל משה וייט
נמשכה שלושה ימים ושלושה לילות .לאיה סודרה תעודת פליטה מפולין על
שם איה ליברמן.
עם התרחבות הפעילות להצלת יהודים ולהעפלתם רבו המברקים בתחנת
האלחוט ,והחלו לחפש לה מקום חדש ,לא במרכז העיר כמו עד כה.
נמצא מקום בודד ,ורני וחבריו כמעט גמרו להתקין התחנה במקום
שנבחר לכך ,והנה הגיעו אנשי משטרה איטלקית ועצרו את רני ,איה ,וכמה
אנשים שהיו עימם .רובם שוחררו בהקדם ,פרט ליוחנן זייד ולאבו הורביץ
מכפר־גלעדי שהועברו לידי הכוחות הבריטיים ,ובילו זמן־מה בבית־סוהר.
כשנכשל הנסיון להקים תחנת אלחוט במקום זה ,נבחרה עיירה קטנה
ובה מעיינות מרפא ,בין מילאנו לפביה .האמריקאים החרימו כאן מאחד
הפשיסטים וילה גדולה ומסרוה לג׳וינט ,לשמש בית הבראה לפליטי
השואה .כאן הקימו רני וחבריו תחנת אלחוט "מרים" ,אותה הפעילו
לראשונה משה ,רני ואיה ,שהתמידה כאלחוטאית במקום .יום־יום היה
יהודה ארזי מעביר בדרך כלשהי ממילאנו ,כ־ 40ק״מ מהמקום ,מברקים
לשידור ומקבל את אלו שהגיעו בעבורו.
אחרי שהגיעו לאיטליה ול״מרים" קבוצה גדולה יחסית של גדעונים
מהארץ ,חזרה איה ארצה בנובמבר  ,1946באוניה "כתריאל יפה" שנעצרה
על צוותה בידי הבריטים והובאה לחיפה ב־ 13באוגוסט  .1946משם גורשו
נוסעיה לקפריסין .איה ומלווי הספינה שהו בקפריסין עד אשר קיבלו
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הוראה לברוח ולהגיע לביתם של מהנדס שלמה וגאולה לקס ,עובד
"סולל־בונה" ,ממפקחי סלילת כבישים בקפריסין .הגדעונים זלמן פרח,
מלכה רופא ואיה פינקרפלד־מאיר התאכסנו במקום זה עד שהתאפשרה
החזרתם ארצה בספינת דייגים קטנה בראשית נובמבר .1946
בספטמבר  1947יצאה איה להמשיך לימודיה ברפואה בשווייצריה.
באותם הימים ישבו בג׳נבה ראש המוסד לעלייה ב׳ שאול מאירוב־אביגור
ועוזרו פנחס ספיר ,ונזקקו לאלחוטאי נאמן .איה ,שהחליטה בעקבות
המתיחות שגברה בארץ להפסיק לימודיה ולשוב ארצה ולהצטרף
ללוחמים ,שוכנעה על־ידי אורי גורן כי נוכחותה עתה בלוזאן חשובה יותר.
בעזרתו של סם הלל־גולדווטר ,טכנאי אלחוט במרכז אירופה ,נרכש מקלט
רדיו מסוג "הליקרפטרס" לקליטת מברקים ב״פוקס" .איה למדה ביום
ובשעות הלילה הקטנות היתה קולטת המברקים ששידר לה זכי קיני
מ״בנימין" (איטליה).
סיפרה לי איה כי חיה אז תחת לחץ וקצב נמרץ :מיד לאחר קבלת
המברקים היתה מפענחת ומכינה אותם למסירה ,והשעה כבר ארבע
לפנות־בוקר .אז היתה ישנה עד לצלצולו האחרון של השעון המעורר .היו
ימים אשר בהם בקושי החזיקה מעמד ,אבל את המברקים קלטה והעבירה
לשאול.
כאשר יצא שאול משווייצריה היתה לה תקופת־לימודים נורמלית ,אך זו
לא ארכה זמן רב :היא התבקשה לבוא ל״סידני" (מרסיי) ולעזור בהפעלת
האלחוט שם .כשעמדה לצאת ממרסיי באוניית ההעפלה "משמר־העמק"
ובה  782מעפילים ,התבקשה איה פינקרפלד להיות האלחוטאית בהפלגה
זו .שושנה קייני היתה הצפנית .היתה זו אחת ההפלגות האחרונות של
ספינות־מעפילים שמסעותיהן על פני הימים היו מן הגורמים המכריעים
במאבק למען מדינת־ישראל.

זכי קיני
בשנת  1944שירת זכי קיני בפלוגה ב׳ של פלמ״ח ,שחנתה בקיבוץ
בית־הערבה בצפון ים־המלח .מפקד המחלקה חיים בר־לב קרא לזכי
והודיעו כי בחר בו לעסוק בענייני האלחוט .כעבור זמן־מה נשלח לגבת,
הופגש שם עם יצחק צימר ,מוותיקי האלחוטאים בחולדה ,ועם מנחם
יצחקי ,מעובדיה המתנדבים של התחנה המרכזית בתל־אביב ,ואחרי
הראיון נשלח בחזרה ליחידתו.
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כמה שבועות לאחר מכן קיבל זכי הוראה לאסוף את מטלטליו ולהיות
במועד מסוים באחד הרציפים בתחנת האוטובוסים המרכזית בתל־אביב.
כאשר הגיע למקום פגש שם את בני גפן ,שותפו לאוהל ,ואת ציפורה רוזן,
בת פלוגתו .אופייני היה לרוח הימים שאם־כי השלושה היו ידידים ,ובאותה
פלוגה ,שמר כל אחד בלבו את סוד היותו מועמד להשתלם בקשר־האלחוט.
לאחר שנאספו שם החברה הסיעום לבית המרגוע של שפיים .היה זה
בחודשים נובמבר־דצמבר  .1945בתחילה למדו קליטה במשך שבוע ימים,
ואחר־כך החלו ללמוד גם שידור ,שיטות עבודה ,טכנאות רדיו וכתבי סתר.
הקורס נמשך  5שבועות .המדריכים היו :יצחק צימר ,מנחם יצחקי ,משה
ירושלמי ,שלמה ברק ,ישעיהו מייזלם ולעתים אמנון בר־גיורא.
בתום הקורס נשלחו ציפורה רוזן וזכי למטה הפלמ״ח שהיה אז בקיבוץ
מזרע .שם החליפו את עובד שדה ותמר הוז־גדרון .במטה היתה מזוודה ובה
משדר אלחוטי ששימש כתחנת שידור מרכזת.
זכי וציפורה רוזן ריכזו את רשת האלחוט של הפלמ״ח שנקראה "תמר",
ולה  12תחנות מפוזרות ברחבי הארץ ,בגדודים ובפלוגות של הפלמ״ח .זכי
וציפורה היו עובדים באלחוט בצריף בשם ה״קרן־הקיימת" אותו היו
מאיישים ראשי הפלמ״ח :יגאל אלון ,שושנה ספקטור ,שהיתה מזכירת
הפלמ״ח ,יהודה סגם שעבד בתפקיד של מזכיר ,ועוד .ציפורה וזכי היו
נמצאים בצריף זה כל הזמן וגם ישנים בו ,פרט להליכה לאכול ולהתרחץ
בקיבוץ .שניהם נהגו לצאת לחופשה לסירוגין ,שבת אחת זכי ושבת שניה
ציפורה .כך קרה שב־ 29ביוני " ,1946השבת השחורה" ,ציפורה נשארה
במזרע וזכי היה בתל־אביב .למחרת היום הוטל עוצר בתל־אביב .זכי שמע
ברדיו כי במזרע נעשה חיפוש ונתפסו דברים שונים .כאשר העוצר נחלש
וניתן היה לצאת מהבתים ,התקשר זכי מיד עם הגורמים הנוגעים בדבר
ונודע לו כי הבריטים תפסו את תחנת האלחוט ורשימות שונות ועצרו את
ציפורה ,ואין לו מה לשוב למזרע ,היות ותעודותיו נשארו במזרע ונפלו
לידי האנגלים .זכי הפסיק ללון בביתו מחשש כי ייעצר .סידרו לו
תעודת־זהות על שם אחר והיה לן במקומות שונים.
לאחר זמן־מה ששהה באפס מעשה פנה וביקש תעסוקה ,והוכנס לעבוד
כאלחוטאי בתחנת האלחוט המרכזית של המטכ״ל ,בדירה ברחוב פרוג
פינת בוגרשוב ,והמשדר היה מוסווה בתוך מקלט רדיו גדול .זו היתה רשת
"גדעון" ,אשר אלה שהחליפו אותנו קראו לה לימים בשם "אבינועם" .זכי
עבד במקום כמה חודשים .למקום זה היו באים לבקר הבכירים של אותם
הימים כמו אברהם תנחלסון מקיבוץ דפנה ,יאן־יעקב ינאי ,יצחק צימר
והטכנאים כמו נפתא רייזר־רז ,צביקה בית־דין ו״אישי".
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בראשית  1947נשלח זכי להדריך בקורם בשפיים ,אך הקורס הופסק
מחשש שיבקרו שם האנגלים .בדרך בחזרה לתל־אביב נעצר זכי ביפו ,שם
חקרו אותו אנשי הבולשת ושחררוהו .זמן־מה הועסק זכי בביקורים
בתחנות האלחוט ברחבי הארץ ובפיקוח על עבודתן ,עד שבאביב 1947
הודיעוהו כי הוא אמור להישלח בתפקיד לחו״ל .סודר לו פספורט מנדטורי
והוא יצא לחו״ל כסוכן של חברת "האחים ירושלמי" יצרני חבלים וכד.,
עיסוק זה שימש כיסוי ליציאתו את הארץ כביכול לאיזה קונגרס בזגרב.
בדרך נשר לצרפת ,ומפריס הגיע למרסיי ,שם פגש באורי גורן ומנחם
קלר ,האחראים לאלחוט במקום .במרסיי התגורר זכי בטירה שהיתה
שייכת בעבר לצרפתי משתף־פעולה עם הגרמנים .טירה זו הועמדה עתה
לרשות הארגונים היהודיים .זו היתה טירה גדולה משופעת בחדרים ,ובאחד
מהם היתה תחנת אלחוט; שאר החדרים שימשו כחדרי שינה .כן היו שם
מטבח וחדר אוכל למפעילי התחנה.
בטירה אורגן קורס אלחוט לצעירים משארית הפליטה שנאספו
מהמחנות .נבחרו לקורס רק כאלה שידעו עברית ושהיו פעילים בעבר
בתנועות נוער .בהתחשב בעובדה שקשה להביא מהארץ אלחוטאים
מאומנים ומוכשרים ,נעשו נסיונות להכשיר צעירים אלה בחו״ל .ביניהם
היו מרגה גורן ,לימים רעייתו של אורי גורן ,פתחיה פייג ורעייתו ,נחום
מונדרר־מנור  -כיום בבאר־שבע ,בתיה ובעלה ,תושבי כפר הנשיא .כן
היתה שם בחורה אמריקנית בשם שושנה ,וכן מקס כהן ואחרים שהפכו
לאלחוטאים מן המנין .הם ליוו אוניות והפעילו תחנות שידור באירופה,
ומהם שהמשיכו כאלחוטאים בצי הסוחר.
זכי עבד בתחנת האלחוט במרסיי ,וזו עמדה בקשר אלחוטי עם פריס ,שם
שירתו שרל׳ה סלוצקין ורות חייקין מעין־חרוד .היה לו קשר גם עם
מילאנו ,שם עבד פרץ ברם ,איש עפולה.
לקראת מפעלי ההעפלה הגדולים נשלח זכי למחנה בנדול ,לשם הובאו
עולים ברכבת מגרמניה שנוספו על אלה שהיו במחנה .זכי קיבל משאיות
וליווה אותם לנמל סט ,ממנו הפליגה "יציאת אירופה" המפורסמת.
באוגוסט־ספטמבר  1947הועבר זכי לפריס למלון "מטרופול" ,ויחד עם
שרל׳ה ורות התגורר באותה הקומה בה התגורר שאול מאירוב־אביגור.
הבנות וזכי הפעילו תחנת־שידור שהיתה מרוחקת כ־ 60ק״מ מפריס,
בביתו של יהודי בעיירה בשם "נוטר־דאם דה־מונטר אוף דהם" .זו היתה
עיירה קטנה ,וכדי להגיע לשם היה עליהם לנסוע יום־יום ברכבת .לאחר
שעות העבודה חזרו למלון בפריס ובמשך הלילה פיענחו את המברקים
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שקלטו ,והיו מעבירים אותם לחדרו של שאול מאירוב על־ידי השתלתם
מתחת לדלת חדרו.
מתחנה זו קוים קשר אלחוטי  -קליטה ושידור  -עם מרסיי  -מילאנו -
רומא  -רומניה ,ועם תחנת "דפנה" בארץ .לשוויצריה ולאנגליה היה
קשר־שידור בלבד .היו תחנות גם בג׳נבה ובאינסברוק .בפריס הפעילו את
תחנת השידור רק שלושה אנשים :שרל׳ה ,רות וזכי ,אשר ישב שם עד
ראשית  ;1948לאחר מכן ירד לתקופה קצרה למרסיי והוברח לאיטליה עם
עוד ארבעה אנשים :ראובן אורן המכונה ״פופכן״  -כיום פיזיקאי בחברת
תדיראן; איציק לנדוור ,המכונה "איציק הגיבור"; ד״ר סיקולר ,ששימש
רופא באניות מעפילים ,ו״הנסי" שלמה רוזנמן .הבחורים נסעו ממרסיי
למונקו ,שם אמורים היו להיפגש בבית קפה עם המבריח איתו קיימו קשר.
לאחר בילוי שלושה ימים בחברתו לקח אותם המבריח במונית עד למנטון,
עיירת גבול צרפתית ,ומשם עברו בלילה דרך האלפים עד לעיירה איטלקית
בורדיגיירה ,ושם נעזבו לנפשם.
לאחר הרפתקאות בדרך (שעוניהם נשדדו מהם בגבול) עלו בסופו של
דבר על רכבת שנסעה למילאנו .בשבת הגיעו למילאנו ,לכתובת שבידיהם,
ולא היתה שם נפש חיה .נתמזל להם מזלם ופגשו בחור אלחוטן יליד איטליה
שהכירוהו בארץ ,והוא סייע בידם עד שהדברים הסתדרו .כך החלה
תקופתו של זכי באיטליה.

על מעשים ועושיהם
האזנה טלפונית
להתנדבות ולהקרבה עצמית פנים רבות .יש הנכנס לאש להציל חיי אנוש
או בעלי־חיים ומשלם בחייו ,ויש המנסה להציל חברו מטביעה במים רבים
וטובע עצמו .יש אדם המשרת את עמו בסביבה עויינת ורגעי חרדה אופפים
אותו ללא הפסק ,ומלווים אותו על כל צעד בפעילותו המחתרתית ,ואת
אשר עובר עליו לא ניתן לתאר במלים .אדם שלא חווה עצמו חוויות כאלה
לא יבין זאת.
לקראת סיום רצוני לספר על התנדבותם של כמה טכנאים ומהנדסים
אשר עבדו בדואר הארצישראלי בתקופת המנדט ותוך כדי עבודתם שירתו
את הש״י שלנו במסגרת האזנה חשאית במרכז הטלפוני ,מוקפים זרים .הם
פעלו תוך מתח נפשי רב ,מהלכים על חבל דק ועשויים למעוד מתוך טעות
אנוש ,והתוצאה עלולה להיות הרת אסון להם ולמשפחתם .דומני כי הגיעה
השעה להעלות על נס את תרומתם של הטכנאים והמהנדסים הללו ,שעשו
את משימתם בעילום־שם ובסודי־סודות.
האזנה טלפונית בעבור הש״י היתה אחד ממקורות האינפורמציה
המהירים והנאמנים ביותר ,כי הושגה בציתות לשיחתם של גורמים
ממשלתיים תוך כדי ניהולן.
זה החל בשנת  .1938הסתדרות העובדים דאגה לכבוש מקומות עבודה
ותעסוקה לעובדים יהודים גם במוסדות הממשל בארץ .בשלהי אותה שנה
החלה מחלקת הדואר והטלגרף לבנות מרכזיה טלפונית אוטומטית
בתל־אביב ,כדי להחליף את המרכזיה הידנית שפעלה בה מימים ימימה,
ולא הלמה שוב את צרכיה המיידיים של העיר שהלכה והתפתחה .כאן
נוצרו מספר מקומות־עבודה לבחורים בעלי ידע במקצועות טכניים והם
ששו לקבל עבודה בתחום בקיאותם.
אברהם ברגסון ,חשמלאי חבר "הגנה" מ־ ,1932מצא עצמו
עובד־מן־המנין בהתקנת מרכזת טלפונים אוטומטית בדואר.
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לאחר תנובתה של המרכזת הועסקו בה גם ארבעה בעלי מקצוע יהודים,
והם :המהנדס עמנואל קפלן ושלושה טכנאים  -אברהם ברגסון ,סלי
אונגרמן ואבני דוד .הם עבדו בשלוש משמרות ביממה והרביעי היה
המחליף בעת חופשות.
במהלך מאורעות תרצ״ו התקיפו ערביי הכפר סלמה את שכונת התקווה
הקטנה והקיצונית .אברהם ברגסון במרכזת עבד אותה שעה במשמרת
לילה .המרכזת האוטומטית היתה בנויה בשילוב מכני־חשמלי ,ונורה היתה
נדלקת במרכזת על קו־המנוי בעת החיוג .בדרך כלל תנועת השיחות
הטלפוניות בשעות הלילה היתה מעטה ,אבל באותו לילה היתה פעילות
רבה .אברהם היטה אוזן לקו בו היתה פעילות רבה ,אבל מאחר ולא שמע
אנגלית לא למד דבר ממה ששמע .אך הוא בדק מי הם המנויים המרבים
כל־כך בשיחה בלילה ,והתברר לו כי השיחות מתנהלות בין תחנות
משטרה .בבוקר פנה אברהם לביתו של יעקב פיינברג ,מפקד גוש־דן
שהכיר את אברהם ,וסיפר לו את קורות ליל אמש במרכזיית הטלפונים
החדשה .יעקב הקשיב בתשומת לב לדבריו ,אבל באותו מעמד לא הגיב.
כעבור ימים אחדים באו לביתו של אברהם ברגסון יעקב פיינברג ויהודה
ארזי ,ושאלוהו רבות על פעילותה של מרכזיית הטלפונים האוטומטית
ובאם יוכל לצותת לשיחות טלפון .אברהם ,שעדיין לא היה בקי בסתרי
התקשורת האוטומטית ,טען כי את מה שמבקשים ממנו לעשות לא יוכל
לבצע לבדו אלא רק בעזרתם של יתר העובדים במרכזיה .הוא הסביר
למבקריו כי לכך אין כלל צורך בטכנאים אלא בעובדים במחלקת־הבוחן -
הממונים על בדיקות קווי הטלפון החיצוניים .אברהם זכר כי במחלקת
הבוחן עובד המהנדס עמנואל קפלן ,ואחיו הרופא הוא שבדק את אברהם
לפני התקבלו ל״הגנה" .כן מסר ליעקב פיינברג וליהודה ארזי את
שמותיהם של שני עובדים עמו  -בלומנקרנץ וגוטמן ,וביקש כי יודיעוהו
אם אפשר להכניסם בסוד הדברים.
במרכזת טלפונים נמצאת מסגרת־סעף ראשית של כל מנויי רשת
הטלפונים שבשטח העיר והסביבה ,וכן קצות קווים בין־עירוניים,
המקשרים את המרכזיה עם מרכזיות טלפונים בחלקי הארץ האחרים .עובדי
הבוחן היו ממונים על מסגרת הסעף הראשית בה רוכזו קצות קווי הטלפון.
לאחר ימים אחדים קיבל אברהם אישור להפעיל את עובדי הבוחן שהציע
ואת המהנדס עמנואל קפלן ,בוגר אוניברסיטת אוקספורד ובעל מקצוע
מעולה .בהתייעצות עמו הוחלט לצרף את המהנדס חייים טודרוס־גרבר,
הממונה על המשרד הטכני של מחלקת ההנדסה של הדואר במחוז ,כי בלי
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עזרתו לא יוכלו בחורינו להגיע למשרד הטכני ,ויהיו להם קשיים רבים
בביצוע .לאחר שנבדקה מהימנותו של גרבר זומן לפגישה .בין כה וכה
החלו לתכנן את צורת ההאזנה :קודם כל חייב להיות חדר שישמש כמוקד
להאזנה ,ודרושים אביזרי־ציתות שלא יפריעו למשוחחים .עיקר הבעיה
היה למצוא חדר במקום שבקרבתו עוברים קווי טלפון בכבל תת־קרקעי ולו
רזרבה גדולה של גידים פנויים המוליכים עד למרכז הטלפונים .הדבר היה
הכרחי כדי למנוע תקלה ,שכוון־טלפונים שאינו שותף־סוד היוצא לתפקידו
לתקן קו טלפון פגום לא יעלה במקרה תוך עבודתו על חיבור מיותר ויגלה
את מערכת ההאזנה הסודית.

האזנה טלפונית של הש״י בבית הדר
לאחר בדיקה יסודית שערכו גרבר וחבריו נמצא בנין בית הדר בדרך
ת״א־פ״ת כמקום המתאים ביותר להתקין באחד מחדריו מרכז־האזנה.
היתה זו בחירה מוצלחת ,כי היה מחובר לכבל תת־קרקעי בעל גידים רבים
וגם קרוב למרכז הטלפונים ,וקל היה "להדביק" אליו קווים נוספים.
החברים הודיעו מסקנתם לש״י ,וכעבור יומיים היו מוכנים בבית־הדר שני
חדרים שבהם תתבצע ההאזנה .בכניסה לחדר הראשון נקבע ,כביכול,
משרד של חברת־יבוא של אביזרי חשמל מחו״ל וקירות החדר קושטו
בפריטי חשמל שונים .בחדר השני הוכנו הרבה שקעים של טלפון ,וביניהם
המחוברים לקווים ממסגרת הסעף הראשית.
מהנדס גרבר הכין תכנית־עבודה למחלקת הכבלים של מח׳ הטלפונים
שהורתה להוסיף  10קווים לבית־הדר ,והתכנית נחתמה רשמית על־ידי
מהנדס אנגלי .באותה עת נבנו כמה מכשירי האזנה ,אמנם בלתי־משוכללים
במיוחד אבל אמינים ,ובשעת הציתות לא הרגישו המנויים דבר .ההאזנה
היתה טובה ונקיה מהפרעות ,ונורת סימון קטנה היתה דולקת ומסמנת את
הקו שבפעולה.
לפי הוראות הש״י היו "עולים" על קווי הטלפונים של הבולשת
והמשטרה ,וכן על הקו של מפקד האינטליג׳נם הבריטי במזרח ,לוינסון,
שגר במושבה הגרמנית בגבול יפו ,אבל מטעמי בטחון העדיף שהטלפון
שלו יופעל לא על־ידי המרכזיה הידנית ביפו אלא על־ידי המרכזיה
האוטומטית שבתל־אביב .ההאזנה עצמה נעשתה על־ידי אנשי הש״י,
שומרי־הסוד ,שעשו עבודתם במסירות רבה ,והטכנאים חברי השורה
ואנשי הדואר ש״עלו" על הקווים דאגו שהכל יתנהל כסדרו .טכנאים אלה
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דאגו לא רק לפעולה התקינה והבטוחה של החיבורים אלא גם לאספקת
הציוד הטכני ,שבאמצעותו נעשתה ההאזנה בבית־הדר.
תחנת האזנה זו בבית־הדר פעלה כשמונה שנים ויותר ,עד אחרי מלחמת
העולם השניה ,כאשר בית־הדר הוצא אל "מחוץ לתחום" לגבי אזרחים
יהודים בשנות המאבק.

★

★

★

בתחילת המאבק והמרי של הישוב היהודי ,לאחר "השבת השחורה",
החרימו השלטונות את בית־הדר והבתים שסביב לו ,וגידרו את האיזור
כולו ,שכלל גם את מרכז הטלפונים האוטומטי .היה הכרח מיידי להסתלק
מהמקום ,ושוב נערכה התייעצות עם מהנדס גרבר .מיתקני ההאזנה של
הש״י הועברו לבית קרסו (דרך יפו־ת״א  -פינת הרצל) שנמצא מתאים
למטרה זו .ההאזנה פסקה לזמן־מה ,מחמת חוסר קווים בבית קרסו ונעשו
מאמצים לספקם ,אך הדבר היה קשה .האנגלים היו עתה חשדניים,
והמהנדס גרבר חייב היה לנהוג זהירות כפולה ומכופלת.
לימים בויים קלקול בכבל ,ומחלקת הבוחן הודיעה לנוגעים בדבר
בהנהלת הדואר כי הכבל לבנין זה התקלקל כליל ויש להחליפו .ההזדמנות
נוצלה והוא הוחלף בכבל בעל גידים רבים ומספיקים לענין...
בהחריף היחסים בין היהודים והאנגלים הכניסו הללו פלוגת אתתים
("סיגנל קורפס") מהצבא הבריטי לבנין מרכז הטלפונים לשמור ולפקח על
מעשי היהודים .החיילים התמקמו בקומה השלישית ,שנועדה בשעתו
להרחבת המרכזיה .נוכחותם אמנם הכבידה לעשות את המלאכה במסגרת
הסעף בעבור ה״הגנה" ,אבל אברהם וחבריו מצאו דרכים לסלק אותם מן
המקום בעת הצורך.
כאשר שוכנו האתתים בבניו הדואר ,הוטל על אברהם ברגסון להתקין
להם תאורת חשמל .בגמר העבודה בא מפקח אנגלי לבדוק את הסידורים,
וכשראה כיצד בוצעה עבודת החשמל ,עם כבל עופרת על גבי הטיח,
התעניין מי ביצע אותה .כשנאמר לו ,קרא לאברהם והטיל עליו להשגיח גם
על מערכת הטלגרף כבנין הדואר שברחוב אלנבי .בתוקף תפקיד זה ניתן
לאברהם "קרפיו־פאס" (תעודה שאיפשרה לו לנוע גם בשעות עוצר) ,וכך
יכול היה להעביר בכל עת ידיעות שהגיעו אליו בשביל ה״הגנה".
באותה עת ניסו אנשי הסי.איי.די .להאזין לשיחות הטלפון של אישים
בישוב ,והקימו מערכת האזנה לקווי הטלפון שלהם .את ביצוע חיבורי
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הקצוות במסגרת הסעף הטילו על עובדי המרכז .מספרי הטלפון שהיו תחת
מעקב נרשמו בחוברת סודית שהיתה נעולה אצל מנהל המרכז .בהדרכת
הש״י התאים אברהם מפתח ,וכשהמנהל היה יוצא מחדרו היה אברהם
מעתיק את הרשימה ,ויוצא לטפל ,כביכול ,במערכת הטלגרף שבבנין
הדואר ברח׳ אלנבי ,ובדרכו מוסר את הרשימה לנוגעים בדבר
בוועד־הפועל של ההסתדרות הסמוך לדואר .לא כל היהודים שעבדו בדואר
ניאותו להסתכן ולשתף פעולה עם השורה; היו בהם שלא רצו אף להיות
חברי הסתדרות ,כי חשבו שכך יקדמו את הקריירה שלהם בדואר.
לאברהם ברגסון היתה רשימה של מרכזי פעילות ה״הגנה" בת״א
שברשותם מכשירי טלפון ,ומדי פעם היה מבטל רוב השיחות שבמוניהם
של טלפונים אלה ,לבל ייראו פעילים ועמוסים מדי .על כך לא ידע בשעתו
איש ,אפילו לא העובדים היהודים במרכזיה.
כאשר עבר יעקב דורי ,הרמטכ״ל של ה״הגנה" ,לגור בתל־אביב וצריך
היה להתקין לו טלפון ,יצא אברהם ברגסון אישית ובהדרכת מהנדס גרבר
התקין את הטלפון.
על מנת להשגיח על הטכנאים ,הושיבו הבריטים בשלב מסוים במרכזיית
הטלפונים ,על יד שולחן הבוחן ,שני אנשי משטרה ובולשת יהודים ,את
יעקב קנר ואת מנחם ברמן  -שניהם פעילים בש״י של ה״הגנה" .היתה זו
כהצבת החתול לפקח על השמנת.
★

★

★

אנשי דואר טלפונים ,חברי "הגנה" ופעילי הש״י ,השתדלו במשך שנים
להיות מעורבים ובקיאים בנעשה בתחום עבודתו ותפקודו של הדואר
ובנעשה בו .הם גם תרמו רבות מנסיונם העשיר בהכנתה של מערכת
התקשורת הקווית של המדינה "שבדרך" ובראשית תקומתה.
להלן כמה מיבצעים שדרשו כושר תכנון הנדסי רב מקומץ הבחורים
שלנו ,ובתושייתם הברוכה ובעזרת חבריהם לעבודה תרמו לכשירות
פעולת ה״הגנה" בתחום התקשורת הקווית.
בימי עוצר נהגו האנגלים לשתק את הקשר הטלפוני האזרחי בתל־אביב,
פרט לקווי המשטרה והצבא ושירותי חירום בבתי־חולים ,מכבי־אש,
מגן־דוד־אדום ,משרדי ראש־העיריה ומכונים ובארות של המים .על־ידי
ניתוק קווי טלפונים אזרחיים בעיר היו משתקים גם את הקשר הטלפוני בין
מפקדת ה״הגנה" בעיר לעמדותיה הקיצוניות ולתצפיות בגבולות
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תל־אביב .שיתוק זה היה בלתי נסבל ,ואנשינו בדואר ,שהכירו היטב את
מערך התקשורת הקווית של העיר ,הוזעקו וגם מצאו פתרון לבעיה :הם
חיברו את המרכזיות של ה״הגנה" והמוסדות הלאומיים לשלוחת־חוץ של
אותן מרכזיות ,שהקווים אליהן לא נותקו .בסיכון עצמם חיברו את
מרכזיית קופת־חולים  -שבה ישבו אנשי מרכז ה״הגנה״  -למערכת שעת
חירום העירונית ,ואת הוועד־הפועל של ההסתדרות חיברו לשלוחת מפעל
המים של העיריה ,וכן דאגו לחיבורי טלפון בין מרכזיות המוסדות הללו אל
העמדות הקיצוניות של ה״הגנה" ותצפיות בגבולות העיר .כך הובטח קשר
טלפוני למפקדת ה״הגנה" גם בשעות ניתוק ועוצר.
מלאכת חיבור המרכזיות הללו לקווים המבוקשים נעשתה על־ידי בעל
מקצוע ממדרגה ראשונה ,שלא היה חבר ב״הגנה" .הוא לא שאל שאלות
למה ומדוע  -ועשה עבודה נפלאה .אבל היה מקרה וטכנאי שחיבר את
מרכזיית הטלפונים של הוועד־הפועל של ההסתדרות אל שלוחת מפעל
המים של העיריה ,העיר לבוחן קפלן" :איזה אידיוטים אצלנו בהנהלת
הדואר? ראה ,הם מחברים את מפעל המים של העיריה עם מרכזת הטלפונים
של הוועד הפועל! איפה השכל?"...
כשהחל הפינוי הבריטי מאיזור תל־אביב ,בראשית  ,1948עזבו אנשיהם
את בית־הדר ולמקום נכנסו יחידות ה״הגנה" ואנשי שירות הקשר ,שעבדו
במחלקת הדואר והטלפון המנדטורית .בידיעתם ובקיאותם בסדרי הדואר
ומחסניו הצליחו לרכוש כמויות ציוד חיוני ,לפי משאלתם של ראשי
שירות־הקשר הארצי של ה״הגנה" .בעזרתם של אנשינו בדואר הושג גם
הציוד ששימש להקמת מערכת הטלפונים של המטה הכללי שהתמקם
ב״בית האדום״ ברח׳ הירקון בתל־אביב בראשית .1948
★

★

★

לאחר שפינו את תל־אביב חנו הכוחות הבריטיים ביפו ,ותל־אביב היתה
מנותקת מן הקשר הטלפוני הארצי ,ואילו יפו המשיכה להיות קשורה
לרשת הארצית .בחורינו בדואר ידעו כי הכבל הטלפוני בין יפו לרמלה
עובר ליד שער מקוה־ישראל ,ורמלה משמשת כמרכז לתקשורת
בין־ארצית.
באמצעות מיבצע הנדסי מוצלח התחברו הבחורים שלנו לכבל
הבין־ארצי ,ופרט לתקשורת הקווית שעמדה מעתה לרשות ה״הגנה",
צותתו גם לשיחות הטלפון של המשטרה ,הבולשת והצבא האנגלי שעדיין
חנו בארץ.
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כאשר עמדו להעביר את המטכ״ל מ״הבית האדום" לגבעה ברמת־גן
התקבלה פקודה להתקין שם רשת טלפונים עם מרכזיות ,ואת הציוד לכך
לקחו ממחסן הציוד בדואר יפו שכבר היתד ,בידנו .בדרכו עם ציוד זה מיפו
לרמת־גן נעצר אברהם על־ידי אנשינו  -ולא בנקל הצליח לצאת מידיהם
בלי שסיפר להם למה ולאן מכוון הציוד .אנשי הפלוגה עבדו כל הלילה,
ולמחרת בבוקר היו הטלפונים מוכנים לפעולה .מכשירי־הטלפון שחסרו
להם כדי לחברם למרכזיות שהביאו מיפו ,הוחרמו מן התושבים בעלי
הטלפון בסביבה.
בעוד הבריטים בארץ החל "יאן" ,מפקד שירות הקשר ,לתכנן קווי
טלפון למוסדות ה״הגנה" בארץ כולה ,ואברהם הועבר למטה חיל־הקשר
שהתארגן .מירושלים הובא יצחק גסקו ,והתמנה כמפקד הקשר הקווי
בשירות הקשר .אתו בא גם נחום ליבל מהנדסת הדואר ,והחלה להתארגן
פלוגת קשר ליד המטה הכללי ,שרבים מראשוניה היו יוצאי ה״סיגנל־קור"
בצבא הבריטי .לביא־״אישי" עסק בקשר אלחוטי וברמן היה מפקד פלוגת
הכוונים שליד המטה.

החברותא
סיפרתי את סיפור שירות הקשר ב״הגנה" ,את אשר שמעתי מפי קודמי
ואת אשר ראיתי בעיני ואף הייתי שותף לפועלו .עם סיום אביא עוד כמה
ציונים לחברים וחברות שאיתם חייתי ופעלתי.
ערב אחד נפגשתי עם יונה רבניצקי ,לא רחוק מ״מוגרבי" בתל־אביב.
כדי שלא לשוחח ברחוב על הנושא שעניין את שנינו ואשר גם במסגרת
ה״הגנה" מעטים ידעו על קיומו ,הזמין אותי יונה לבוא עמו לבית מיכאל
ושושנה מרגלית ,הוריה של אשתו רינה ,והבטיחני כי לא אצטער על
הביקור.
את יונה הכרתי במרס  ,1938בהיותו חניך הקורס לאלחוטאים על הכרמל
שבו הדרכתי ביסודות האלחוט .במהלך הקורס התיידדנו .הוא היה חבר
בית־השיטה .מחמת מצבו הכלכלי הקשה של הקיבוץ באותה עת נאלצו
חבריו לעסוק בעבודות־חוץ .יונה יצא לעבוד בסדום ,בדרום ים־המלח.
בהיותו אתת טוב נשלח משם להשתלמות באלחוט ,ובסיום הקורס מונה
כמפקד תחנת האלחוט שלנו בסדום .יונה אירגן כיתת אלחוטאים מתנדבים
מחברי הארגון שעבדו בחברת האשלג והדריך אותם להפעלת תחנת
האלחוט ושיטות העבודה המקובלות .בנושא זה רצינו עתה לשוחח.
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הגענו לבית של מרגלית ,סימטת "פלוני אלמוני" ,במרחק־מה מרחוב
אלנבי .על מדרגותיו ניצבו שני פסלי־אריות .זה היה בית מרשים ,אך יותר
מן הבית הרשימו דייריו שהיו מכניסי אורחים למופת .למיכאל ושושנה
מרגלית היו שלוש בנות ,שלושתן חברות ה״הגנה" .הצעירה שבהן נישאה
ליצחק פגלין ,אחיו של עמיחי פגלין ,מפעילי האצ״ל .פגשתיו מבקר בבית,
והוזהרתי שלא לשוחח על נושא מחתרתי בנוכחותו ,אך הכל ידעו לשמור
על אווירה נעימה ,והייתי מבקר כאן בהנאה בהיותי פנוי .הבת אביבה
ציירת ,אישיות בפני עצמה ,מעורבת בבוהמה התל־אביבית ומיודדת גם
אתנו ,חברי השורה ,שהיינו קשורים בפעילותנו החשאית עם דוד פלינט
בעלה .כאן הכרתי את הויימנים ,משה ואהובה ,ויצחק ואפרים (אלחוטאי
בסירת הכ״ג שלא חזר) ,את צ׳רה (צבי צור ,לימים רמטכ״ל) ,יצחק
עירוני ,לימים מנהל התע״ש ומנהל משרד הבטחון ,רפאל ורדי ,לימים
אלוף ר׳ אכ״א ,צקו ספקטור ורעייתו צפרירה גנסין  -כל אחד מהם חבר
"הגנה" מסור.
בבית מרגלית פגשתי לראשונה את ״חקי״  -יצחק ברש ,בחור
עדין־נפש ,ויונה רבניצקי לחש לי כי הוא בנו של הסופר אשר ברש .יונה
עצמו היה נכדו של י.ח .רבניצקי ,חברו ושותפו לעבודה של ח.נ .ביאליק.
התיידדתי עם "חקי" ושוחחנו רבות על האיתות והאלחוט" .חקי" התעניין
גם בצדו התיאורטי של המקצוע והעלה אותו על הכתב .הוא הבחין כי אני
בודד בארץ ,והזמינני תכופות לבקרו בבית הוריו .הידידות בינינו התהדקה
והלכה ואני הכרתי את אמו ,אביו ,אחותו איה ובעלה יצחק הכהן ,ועמו גם
את רעיו מנוער  -מיכאל פלוצקר־פורת" ,בולבול״־פטרושקה ,משה מלמן
ועוד .התחלנו לצאת לבלות יחד ,ולמרות שהייתי יחסית חדש בתל־אביב,
לא ניתן לי לחוש זרות.
בשלהי  1938פנה "חקי" ללימודים בירושלים ,וזמן רב לא נפגשנו.
שבנו ונפגשנו בתנאים לא רגילים .באפריל  1942הייתי בסדום ,לבדיקה
שיגרתית של תחנת האלחוט שלנו במקום .באותם ימים קרה אסון לקבוצת
מטיילים בקרבת עין־גדי :כשרקדו סביב למדורה נפל והתגלגל לתוך האש
רימון שהיה בחגורו של אחד הרוקדים .התפוצצותו פצעה כמה מטיילים,
ואחדים מתו מפצעיהם .קבוצת מטיילים חברי "הגנה" ,במסווה של אגודת
המשוטטים ,שעברה בסביבת עין־גדי למחרת בבוקר הגיעו לסדום וסיפרו
את אשר קרה בעין־גדי .מפקד ה״הגנה" בסדום הורה להם להפקיד את
הנשק הבלתי־ליגלי שברשותם אצלו ,כי השלטונות ,שדווח להם על אסון
עין־גדי ,ודאי יחפשו גם אצלם נשק אם יפגשום .כאשר ניסו להשמיד את
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הרימונים שהיו עמם  -נפצעו אחדים מהם ,והוזמנה ספינה להעבירם לצפון.
בלי דעת על מה שאירע ניגשתי למזח ,וגיליתי שם את ״דובצ׳ה״  -דוד
פלינט ,שהזמין אותי מיד להצטרף להפלגתם ,ורמז לחבריו שאני נוסע
ב״תפקיד" .הופתעתי לפגוש שם את אביבה ,את "חקי" ,את אשר ועוד כמה
מכרים ,ושימחתי היתה רבה .הספינה שטה במזרח ים־המלח ,ועברנו ליד
מעיינות קלרוהי החמים ,וכן ליד שפך הארנון ,נוף מיוחד במינו שמעולם
לא התפניתי להתבונן ביופיו המקסים ,אם כי לא פעם צלחתי את ים־המלח
מדרומו לצפונו ,ולהיפך.
בסתיו  1939חזר "חקי" לתל־אביב ולפעילותו בענייני קשר־ראייה
בסניף ה״הגנה״ .בפברואר  ,1941כאשר קיבל צ׳רלי את הפיקוד על
שירותי "הקשר" ,שכללו נוסף לאיתות־ראייה לסוגיו גם יחידות
יוני־דואר ,כלבי בישור וטלפונים ,צירף אליו את "חקי" כסגנו ,והיה זה
"חקי" שהעלה על הכתב חומר הדרכה בענייני קשר ,ובעקבות כך פורסמו
חוברות הדרכה בעברית .כן השתתף בקורם מ״מים וזמן־מה לאחר סיומו
החל לפקד על הקורסים בנושאי קשר .כאן נכנסו לתמונה גם זכי איתן
ופליקם דורון.
כשיצאתי ב־ 1942לסוריה וללבנון שוב נפרדו דרכינו לזמן־מה" .חקי"
היה עסוק בענייני הקשר הקונבנציונלי שהתפתח מאוד ,וגם שאר החברים
מאותה חבורה מילאו כל אחד תפקיד חשוב למדי במסגרת "השורה",
ופגישותינו היו מעתה רק לעתים בלתי־מזומנות.
כאשר עזבתי את שירות הקשר בסוף  1943הועסקתי שנים אחדות
בתע״ש ,ולאחר מכן באחת מזרועות ש״י מחוץ לגבולות תל־אביב,
ופגישותי עם ידידי אלו נתמעטו והופסקו.

זלמן כהן
יליד  ,1905וויטבסק רוסיה .עלה ארצה בשנת  1923עם הוריו ,אבא וסוניה
כהן ,וארבעת אחיו .בדרכם ארצה התעכבו בוילנה ,פולניה ,ושם למד זלמן
בשנת הלימודים תרפ״ב־תרפ״ג שני סימסטרים במחלקה השישית של
הגימנסיה העברית.
עוד בעיר חרקוב ,בשנת  ,1920בהיות זלמן בן  ,15עבד בחשמלאות,
וזמנו הפנוי הקדיש לפעילות בגדוד "השומרים" ,חוג של צופים יהודים
בהסתדרות "השומר־הצעיר" ליד אגודת "מכבי" .שם הכיר ולמד איתות
א״ב "מורס".
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זלמן כהן ,מראשוני המדריכים בקשר־איתוח.

בשנת  ,1923זמן־מה לאחר עלייתו ארצה ,צורף לשורות ה״הגנה" ,עם
חבריו מגדוד הצופים .ב־ 1925השתתף בקורס למפקדים (קורס "איטליה")
על הכרמל .בקורס זה תודרכו משתתפיו לראשונה בתולדות הארגון גם
במקצוע הקשר ,והמדריך בנושא היה פליק קמפף  -יואב פלג.
בחזרו מהקורס החל זלמן בפעילות־יתר בתחום הקשר לצידו של פליק.
באותה שנה הגבירו גיוסם ל״הגנה" של צעירים וצעירות מארגוני
הצופים ,נוער לומד ועובד אשר שובצו במסגרת יחידת הקשרים בסניף
תל־אביב.
באוגוסט  1928נודע לזלמן כהן כי ניתן להצטרף ליחידת הקשר של
חיל־הספר ,והוא התגייס לחיל זה ,ושירת במחנה מפקדת  *tjffבעבר־
הירדן והשתלם רבות בקשר הקונבנציונלי והאלחוטי של אותם הימים.
0
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ב־  1931השתחרר זלמן מחיל־הספר וחזר לתל־אביב ,ושאול מאירוב
מינהו כמדריך קשר בצפונה של הארץ .בשנת  1933השתתף עם חבריו
בקביעת מפת עורקי קשר איתות־ראייה ארציים ,ובשנת  1934השתתף
בעריכת תמרון־קשר ארצי באיתות ראייה ,בו הועברו מברקים
מבאר־טוביה בדרום ועד לכפר־גלעדי כצפון ,בפנסים בלילה ובהליוגרפים
ביום.
בשנת  1935הטיל שאול מאירוב על זלמן לקיים קורס ארצי ראשון
לקשר ,וחבריו המדריכים עזרו לו בביצוע המשימה.
בתרצ״ו ( )1936היה זלמן בין הראשונים שיזמו הכנסת גורם קשר נוסף
 האלחוט  -לשורות ה״הגנה" ופעל לקידום הפרויקט .אירע שכאשר בשלהפרויקט והיה מוכן להכנסתו למערכת הקשר הלכה למעשה ,הובא איש
מחוץ לשירות כממונה עליו .זאת לא יכול זלמן כהן לקלוט והחליט להתפטר
מתפקידו .אך כאשר התבקש להכשיר כוח־אדם שיפעיל את הקשר
האלחוטי ,נענה כאיש־צבא ממושמע ,ובתחילת מרם  1937פתח את הקורם
שהכין את הקדר הראשון של האלחוטאים ,וניהלו עד תום .עליו נאמר כי
מרחוק ראה את הקשר האלחוטי מתפתח בהגנה  -והוא לא לקח חלק בו.
זלמן המשיך עבודתו בקואופרטיב "המעביר־דן" ,ובצאתו לגמלאות
התנדב ועזר להקמת המוזיאון לתולדות תל־אביב-יפו.

מאיר (מקס) בינט
מאיר בינט היה אחד הקשרים "הגדעונים" בשירות הקשר שעסק ופעל גם
בצידו הטכני ,בבניית משדרים .זכיתי והיה אחד מידידי לפני האסון שאירע
לו עקב היותו במצרים באותה תקופה של מיבצעים שנודעו לימים בשם
ה״פרשה" או ה״עסק ביש".
בהיותו בבית־הסוהר במצרים שקל היטב את מעשיו וצעדיו ,ובטרם
מסר עדות בבית־משפט איבד־עצמו־לדעת בכלא ,כיון שלא ראה מוצא אחר
לכבד את שולחיו ואת עצמו.
הפרשה זיעזעה את אשיות המדינה .דובר בה ונכתב עליה בפרוטרוט,
פרט על מאיר  -שכמו נדון לשיכחה ,אף שהיה חייל יהודי שעשה תפקידו
בנכר ,ושמאז ומתמיד מילא כל הוראה שקיבל ונפל בעת מילוי תפקידו.
ברצוני להקדיש פה משהו מדברי על חברי זה ,ולספר מעט על תפקידיו
ודרכו בחייו הקצרים .נפגשנו לראשונה כאשר חזר מלימודיו באנגליה,
והוצב לחיל בו שירתתי אז .מאיר סיפר לי כי אף שלא הכירני אישית ,שמע
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אודותי מצביקה בית־דין עוד בימי לימודיו באנגליה ,וכי צביקה סיפר לו
שהוא חב לי את ראשית דרכו וקידומו בשירות הקשר .לכן רצה להכירני.
כאשר נודע למאיר כי אנו משרתים באותו חיל התקשר אלי ,הכרנו
והתיידדנו ,והיינו מבקרים זה אצל זה .בבואי אליו כמעט תמיד היה מוצא
זמן להשמיע בפני אי־אלה מנגינות קלסיות בכינור .הוא אהב גם חליל.
המוסיקה (הן ביצוע והן האזנה)  -היתה אהובה עליו ביותר ותפסה מקום
נכבד בחייו .גם ברגעים קשים מצא נוחם וענין באמנות זו.
מאיר החל לבקרני לעתים קרובות בביתי ביפו ,ג׳בליה .אני גרתי אז
בבית שבו שכנה עד כניעת יפו "תחנת השידור למזרח הקרוב" ,שהאנגלים
הפעילו אותה .על גג הבית של התחנה גרתי ,וכאן שיכנתי את מעבדתי
הפרטית והעמדתיה לרשות היחידה שלי ובה התעניין מאיר רבות בבניית
מעגלים של משדרי אלחוט.
בכל עיסוקיו נהג מאיר ביסודיות יתרה ,והדבר בא לו כתורשה .הוא
נולד ב־ 27ביוני  1917בעיר סומבטלי בהונגריה .אביו שירת בצבא
האוסטרי־הונגרי .ב־ 1924נזדמנה לאביו משרה רמה בקלן והמשפחה

גלויה למישל ,נחו של מאיר במט ,שמוטבעת גוז חתימתו של נשיא מאריס,
מוחמד גאגינ ,כאות של ידידות.
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עברה שמה .מאיר התחנך שם בבית־הספר הריאלי היהודי "יבנה" והסתפח
לתנועת נוער "בחד" (ברית חלוצים דתיים) .כאשר עלה היטלר לשלטון
נסגר בית־הספר ומאיר פנה ללמוד מכניקה עדינה.
ב־ 1935עלתה המשפחה לארץ־ישראל (אחותו רות הקדימה את היתר).
כאן עברו על המשפחה גם עתות מחסור ,אבל לא התלוננו .האב עסק
בעבודות שונות ,ומאיר דאג כיכולתו לעזור להוריו .תחילה עבד כפועל
בנמל ,וב־ 1936עבר לכפר־חסידים ,ועבד שם בחקלאות .בכפר־חסידים
הצטרף לשורות ה״הגנה" ,וב־ 1938היה לאחראי לבטחון במשק הפועלות
בחדרה.
בקיץ  ,1942הגיע לאבדן שבפרס ,מטעם "סולל־בונה" ,ו״עשה בגרות"
בקורספודנציה אנגלית ,וכן הדריך נוער יהודי לעלייה ארצה .באוקטובר
 1945חזר ארצה.

ב־ 1946יצא לאנגליה ללמוד רדיו וראדאר .שם פגש את צביקה בית־דין
ובהשפעתו התנדב לשירות־הקשר .גם באנגליה שקד על הדרכת נוער
ציוני יהודי דתי וכמה מחניכיו נמצאים בקיבוצים בארץ.
עם ההחלטה על הקמת המדינה ב־ 1947החליט לחזור ארצה ,ובפברואר
 1948כבר התגייס לשירות־הקשר ,ונשלח על־ידי "יאן" לפריס ומשם
לאיטליה ,למעבדתו של רענן רובינשטיין .מאיר בנה שם משדרי אלחוט
לצרכי העלייה והרכש ,והיה אחד "הגדעונים" שהתרכזו במחנה מג׳נטה.

לאחר הכרזת העצמאות חזר מאיר ארצה וב־ 1ביולי  1949חתם על
שירות־קבע .באותה שנה נשלח לאחת ממדינות המזרח התיכון והקים שם
תחנת אלחוט ,שעמדה בקשר עם משה "זיק" בארץ .בשובו ארצה הוצב
לחיל־מודיעין.
ב־ 2באוגוסט  1950הוא נושא את ג׳ין דוידוב לאשה ,ויוצא לאנגליה
להשלמת לימודיו .בשובם כצבור כשנה נולדה להם בתם מיכל .לצורך
כיסוי היה עליהם להשתמש בשמות לועזיים לבני המשפחה ,וקראו
לתינוקת מישל .עתה החלו הדברים להתגלגל לקראת מציאות חדשה.

באותם הימים רבו במצרים מומחים ואנשי מדע גרמנים שעסקו בפיתוח
מערכות נשק שונות ובניסויים .בהיות מאיר יליד גרמניה אשר הכיר היטב
את שפתה ומנהגיה ,לא היה קשה במיוחד להכשירו לתפקידו החדש .בפעם
הראשונה הגיע מאיר בינט למצרים דרך אירופה ביגואר  ,1952שהה שם
כ־ 4חודשים ,יצר קשרים ולמד לדעת ולהבין את תנאי החיים והפעולה
במצרים .ביוני  ,1952זמן קצר לפני ההפיכה של נאגיב ,יצא לאירופה.
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כשהושלמו ההכנות יצא למצרים במסווה של מייצג מפעל גרמני
לפרוטזות ,ותוך שהותו במצרים קיבל תפקיד כמהנדס יועץ בחברת פורד.
מאיר התאכסן במלון "הליופוליס" ,ונפגש עם שר־המלחמה־והימיה המצרי
בריגדיר חסן רגהאב.
את גנרל מוחמד נאגיב ,נשוא מצרים ,הכיר מאיר בינט עוד בביקורו
הראשון .ב־ 9במרס  1953שלח מאיר גלויה ממצרים לבתו ולאשתו,
שהתאכסנו באותה עת ברומא ,איטליה ,ועליה חתימת־ידו של נשיא
מצרים ,מוחמד נאגיב ,באנגלית ובערבית ,כאות של ידידות.
ב־ 2בספטמבר  1953מתקבל מאיר בינט בלישכתו של נאגיב ,נשיא
מצרים ,ומציג בפניו דגם פרוטזה ממפעל גרמני אותו הוא מייצג ,והאירוע
הונצח על־ידי נציג עיתון גרמני "זיג אונד ריין".
ב־ 27ביולי  1954פורסמה הודעה רשמית על־ידי משרד הפנים המצרי
וציינה כי ב־ 2ביולי בוצעו מעשי חבלה על־ידי גורמים עוינים שהטמינו
חומר נפץ ותבערה ביעדים שונים .גורמי בטחון מצריים נכנסו לתמונה,
פתחו במעקבים ,מעצרים וחקירות של חברי הקבוצה שנתפסו .בעקבותם
עלו על מאיר בינט כ״סוכן מודיעין ישראלי" ועצרו גם אותו .ההמשך ידוע.

מאיד בינט בלשכתו של מוחמד נאגיב ,נשיא מצרים.
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בליל נר חנוכה שני ,כ״ו בכסליו תשט״ו21 ,־ 22בדצמבר  ,1954יום
לפני שעמד להופיע בפני בית המשפט לפשעים חמורים בקהיר ,חתך מאיר
את ורידי ידיו בתאו בכלא ואיבד עצמו לדעת והוא בן  37שנים.
★

★

★

כעבור ארבע שנים ,בסוף ינואר  ,1959הועברה גופתו של מאיר בינט
ממצרים לגרמניה ,כביכול .הארון הובא ארצה ,ובתחילת פברואר הובא
לקבר־ישראל בהר הרצל ,ונערכה לכבודו הלוויה צבאית בהשתתפות
בכירי חיל המודיעין והקשר .קברו נכרה ליד האנדרטה לזכר חללי "דקר".
יהי ברוך זכרו של איש שירות נאמן ומסור.

שירות הקשר לקראת מלחמת השחרור
דו״ח ״יאן״  -יעקב ינאי
סיפורי שלי מסתיים בעזבי את שירות־הקשר ,אבל השירות המשיך לפעול,
לגדול ולהתפתח תוך שילוב של קשיים והישגים ,עד שהפך לחיל־הקשר
של צה״ל .נראה לי כי אין טוב מלחתום את סיפורי על שירות הקשר
בהבאת סיכומו של אל״מ יעקב ינאי־״יאן" ,מפקדו השלישי של שירות
הקשר משנת  1946ושהיה גם מפקדו הראשון של חיל הקשר בצה״ל .סיכום
זה הוכן לבקשת פרום׳ יהודה סלוצקי ועורכי ספר תולדות ה״הגנה"
והשמור בארכיון ה״הגנה".
בסוף  1945הגיעו המטה הכללי של ה״הגנה" והמפקדה הארצית לידי
מסקנה שנוכח התפקידים העומדים בפני הישוב בארץ במלחמתו נגד
המשטר הבריטי בארץ ,ובהכנת הכוח להתמודדות עם הערבים יש הכרח
בשירות קשר מודרני.
בתחילת שנת  1946הוטל על יעקב ינובסקי (״יאן״)  -לימים אלוף־משנה
ינאי  -מעובדיו הבכירים של מטה ה״הגנה" ,לערוך ריאורגניזציה בכל
שטחי הקשר ולעמוד בראש שירות הקשר .הוטל עליו לאחד את כל
הרשתות שהיו קיימות בתוך ה״הגנה" ומחוצה לה ולהקים מערכת מאומנת
ומצוידת המוכנה לשאת בתפקידים רציניים.
עד אותו זמן היו קיימות חמש רשתות ,או חמישה מוסדות נפרדים:
.1

.2

רשת ״אבינועם״  -זו רשת אלחוט מורס .מרכז הרשת היה במטה
הכללי ,והיה קשור לגלילות ,ואלה לנפות .התחנות הנפתיות ריכזו את
התחנות שהיו פעילות באיזורים ובמשקי־ספר .בסך הכל מנתה רשת זו
כ־ 80תחנות .אימון אלחוטאים לרשת זו היה מרכזי ,וגם אספקת
מכשירים ותיקוניהם היתה מרכזית.
רשת "תמר" שירתה את פיקוד הפלמ״ח .לרשת "תמר" היה
קצין־קשר משלה  -אברהם תנחלסון.
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.3

רשת ״גדעון״  -שירתה את המוסד לעלייה ב׳ והיתה כפופה מכל
הבחינות רק למוסד.
לרשת זו היתה תחנה מרכזית בתל־אביב שהיתה קשורה עם מרכזי
העלייה וה״בריחה" במילאנו ,פריס ,מרסיי ,וינה ,קלן ,פרג ,בוקרסט
ועוד .כמו כן היתה תחנה במחנות המעפילים בקפריסין .ספינות
המעפילים היד מצוידות במכשירי־קשר ואלה היו קשורים לתחנות גם
בערי אירופה וגם לארץ .כל התחנות הללו בארצות אירופה היו בלתי
ליגליות מבחינת השלטונות שם .מפעיליהן נשלחו מן הארץ ונלקחו
מתוך הרזרבה של הקשרים בשירות הקשר של ה״הגנה" או מבין
קשרי הפלמ״ח .הציוד’לתחנות הנ״ל נבנה (ברובו) בארץ והועבר
לחו״ל.

.4

קשר של המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית עם משרדיה בלונדון
וניו־יורק .להפעלת רשת זו לא היה כל קשר לשירות הקשר של
ה״הגנה" .מהנדס של שירות הקשר בנה את המכשיר וטיפל ברשת זו.

.5

״קול־ישראל״  -תחנת שידור שהיתה משדרת לישוב כל יום בצהריים
במשך  10דקות ,ובשעות חירום גם בערב .על תחנה זו חלש ראש
המפקדה הארצית.

בגלל הפיצול הזה סבלו כל השירותים מחוסר כוח־אדם מאומן ,חוסר
ציוד טוב יותר וקודים חסינים יותר.
לאחר "השבת השחורה" פרסמו הבריטים ספר־לבן שהכיל תוכנם של
עשרות מברקים ששודרו מירושלים ללונדון על־ידי הסוכנות היהודית.
התברר שהבריטים פענחו את המברקים האלה במשך שנים .יותר מאוחר
נודע לנו ,מפי איש מן המחלקה לעיקוב אחרי תחנות זרות ופענוח מברקים
בממשלה הבריטית ,כי הקודים של תחנת הסוכנות היו להערכתם
פרימיטיביים ביותר.

עם כניסתו של "יאן" כמפקד השירות אוחדו כל שירותי הקשר הללו
תחת פיקוד אחד מרכזי ,עם תקציב מרכזי אחד ומטה קשר מאוחד .פיקוד
שירות־הקשר העמיד לעצמו כמה אתגרים :אימון קשרים בשביל כל
השירותים; הקמת מעבדות מודרניות; בנין מכשירי קשר  -גם למורס וגם
לדיבור; רכישת ציוד מודרני בחו״ל; חלוקת כוח־האדם מתוך אחריות לכל
השירותים; איתור וריכוז כל כוחות הקשר שפעלו ביחידות הארצ 
ישראליות של הצבא הבריטי; הכנסת שיטות קשר־שדה והכנת השירות
לפעולה ביחידות סדירות של צבא.
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בקיבוץ שפיים הוקם בית־ספר מרכזי לקשר ,ומאות קשרים עברו
קורסים במרכז הדרכה זה שהכין קדר של אלחוטאים בכל שטחי הקשר עד
הקמת המדינה .הוקמו מעבדות במקומות שונים בארץ ובעיקר בתל־אביב.
רוכזו כמויות גדולות של אביזרים וחלקי מכשירים מתוך חנויות בארץ,
ממחנות צבא בריטיים בארץ ומתוך "סחיבות" של חיילים ישראליים
ששירתו בצבא הבריטי .הוגדל מספר עובדי מעבדה .כאן כדאי להזכיר
שמות אנשים אחדים שבלטו כבר אז ובמשך הזמן קיבלו על עצמם תפקידים
רצינים בתחום זה ובתחומים אחרים :מישה גורדין  -מהנדס המעבדות;
"אישי" ,ישעיהו למברגר־לביא ,אשר אחרי שנות־לימודים ושירות היה
בשנת  1957למפקד חיל־הקשר של צה״ל ,ואחר־כך מנהלו הכללי של דואר
ישראל; "נפתא" ,נפתלי רז ,שהגיע לדרגה גבוהה בצה״ל ואחר־כך בדואר
ישראל.
נבנו מכשירים סטטיים למורס ולדיבור ,למרחקים קצרים ,שנועדו
לקשר בשעת פעולתנו נגד הבריטים ,בעיקר בערים .הודות לכך ,כאשר
הוטל עוצר על כל איזור תל־אביב ב״שבת השחורה" ,קוים קשר בין כל
אזורי העיר וכן הסביבה.
החל חיפוש אחר מקורות ציוד מודרני שהיה בשימושם של הצבא
הבריטי והצבא האמריקאי במלחמת העולם השניה .בתחילת שנת 1947
יצא מהנדס השירות לארצות־הברית והצליח לרכוש כמות קטנה של
מכשירים .רכישה זו לא היה בה די למשימות שעמדו בפני שירות הקשר,
אבל הוכיחה שקיימים מקורות לציוד בחו״ל .יאן ,מפקד שירות הקשר,
החליט אז שאין די רק לאמן כוח־אדם והציוד שנבנה על־ידי אנשי המעבדות
שלנו בלבד לא יוכל לספק את הדרישות הצפויות .באישורו של בן־גוריון
יצא בעצמו בינואר  1948לארצות־הברית ,ותוך  3שבועות נרכשו
מכשירי־שדה מעולים ,מכשירים לשימוש ביחידות גדולות יותר,
טלפוני־שדה ,וכן כבל בכמות גדולה .כמו כן הוקם בניו־יורק משרד קבוע
לרכישת ציוד קשר ,ורשת של רכישה קמה בכל רחבי ארצות־הברית
וקנדה .מאות טונות ציוד חדש ,מעודפי הצבא האמריקאי והקנדי ,רוכזו
במחסנינו בניו־יורק .כל הפעולות האלה נעשו למרות הפרעות השלטון
האמריקאי ,אשר בלש אחרי אנשינו והתאמץ להכשיל נסיונות רכישה .אף
על פי כן ציוד בכמויות שקשה היה לחלום עליהן בתנאי מחתרת נארז
ונשלח ארצה ובמרס  1948הגיע לתעודתו .אחרי אימון סגל קשרים
להפעלת ציוד זה ,שהיה חדש לנו ,הוא חולק למקומות ויחידות.
גם בשטח העלייה הבלתי־ליגלית נעשתה עבודה רצינית .הארגון בחו״ל
שופר .התחנות בבירות אירופה אוישו במספר אנשים גדול .האניות צוידו
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קשר אמיץ

במכשירים כפולים על מנת למנוע תקלות .מפקד השירות יצא לחו״ל
בתחילת  ,.1947וקבע את אברהם תנחלסון כממונה על הרשת של העלייה
הבלתי־ליגלית .עם קום המדינה הפכו תחנות הקשר הבלתי־ליגליות
שהתקיימו ברוב בירות אירופה לתחנות של השגרירויות הישראליות
שקמו עתה.

אורגן מחדש הקשר של המחלקה המדינית של הסוכנות עם
ארצות־הברית ולונדון .נבנו מכשירים חזקים יותר וקודים חסינים יותר
הופעלו.
"קול ישראל" הפך למכשיר מידע והסברה ,שהישוב כולו הקשיב לו בכל
יום בשעה  2אחה״צ .שירות הקשר שקד להתקין את כל המכשירים ולאייש
את התחנה .הוא מילא את תפקידו יום־יום ,בהתאם להוראות שניתנו לו
על־ידי המפקדה .השירות הגיע לדרגה גבוהה מאוד מכל הבחינות ,כולל
התחמקות מהשלטונות הבריטיים אשר רדפו את התחנה ללא הפסק .התחנה
ביצעה מיבצעים רציניים ,כגון שידור במשך חצי שעה רצופה של התזכיר
שהוגש על־ידי מפקדת ה״הגנה" לוועדה האנגלו־אמריקאית של האומות
המאוחדות .שידור זה בוצע משתי תחנות שהוקמו האחת בגבעת־ברנר
והשניה ברמת־הכובש .הבריטים שלחו אז אווירונים על מנת לאתר את
מקום התחנות.

בשטח הארגון הכללי  -עשרות אנשים ששימשו קציני־קשר בצבא
הבריטי בזמן מלחמת העולם השניה גויסו לשירות והשתלבו מהר בכל
השטחים ,ובעיקר באימון האנשים בשימוש בקשר ביחידות־שדה.
אפשר לסכם תקופה זו מראשית  1946עד ראשית  1948כתקופה של
הכנת שירות קשר מאומן ומצויד אשר בלעדיו הלחימה בלתי אפשרית.
מאמץ רציני בתחומי הקשר נעשה על־ידי אנשים מסורים שפעלו בו
והפעילוהו גם עד  ,1946אבל ההישגים של אז הספיקו לצרכים של אז;
כלומר  -לעבודה סטטית של העברת הודעות ואינפורמציה בין מטות
ומשקים ,אך לא היה בהם די להפעלת יחידות בשדה.

שירות הקשר הביא לצה״ל בהקמתו כוח מאומן של  3500איש שהיו
קשרים נבחרים .היות וחיל זה נזקק ,מטבע תכונותיו ,לאנשים בעלי
השכלה מסוימת היה כוח־האדם בחיל מן המעולים .ניתן להמחיש זאת
בעצם העובדה ,כי עד לכתיבת דברים אלה (ב־ )1971היו בצה״ל ששה
קציני קשר ראשיים ,וכולם וכל אחד מהם החל את שירותו בתקופת
ה״הגנה".
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קציני צבא אמריקאים בדימוס ,אשר הגיעו ארצה באפריל ומאי ,1948
התפעלו מהריכוז של החומר האנושי המסור ללא גבול אשר קם באופן
בלתי־ליגלי ,בעוד הארץ נתונה בידי שלטון עוין .כן הביעו התפעלותם גם
מריכוזו של הציוד המודרני שכמוהו הכירו בצבא האמריקאי .לדעת
מומחים היו יחידות־הקשר ב״הגנה״ לפני מאי  ,1948ובצה״ל מיד אחרי כן,
טובות לא פחות מאשר בצבא הבריטי במלחמת העולם השניה.
חיל הקשר סייע בציודו ובאנשיו להקמת מחלקות קשר בחיל־האוויר
ובחיל־הים ,עד שבמשך השנים התפתחו ויכלו להחזיק שירותים משלהם.
שירות הקשר עזר לא במעט להקמת שירות הדואר האזרחי בראשיתו:
תחנות השירות העבירו מברקים לחו״ל עד שדואר ישראל היה מסוגל לכך.
השידור הראשון של ראש ממשלת ישראל בלילה אחרי הקמת המדינה,
ב־ 15במאי  ,1948ששודר ב־ 48תחנות שידור ברחבי ארצות־הברית,
נערך על־ידי תחנת שירות הקשר ועל־ידי אנשי שירות הקשר .מהנדסי
שירות־השידור ,שעליהם הוטל בהתחלת  1948להקים תחנת שידור
אזרחית ,נעזרו הרבה בשירות הקשר כולו והצליחו להקימה ולהפעילה
ביום הכרזת המדינה.

ולוס ב׳
פוסיידון א׳
ארטימזיה א׳
פוסיידון ב׳

ארטיסזיה ב׳

אטרטז א׳
אטרטו ב׳
אטרסו ג׳
קולורדו א'

קולורדו ב'

2
3
4
5

6

7
8
9
10

11

האניה נמלטה -
המעפילים נתפסו
נתפסה

הועברו ל־ארטרו ד'
בלב־ים
הועברו ל־אסרסו ה׳
בלב־ים
הועברו ל־אסרטו־ר
בלב־ים
נתפסה

לראשונה הכוונת
ספינה לחוף הורדה
בעזרת מנגינות מעל
תקליטים ברדיו
לראשונה תקשורת
אלחוטית דויסטרית
חוף אניה חוף

פיטים
הורדה ללא תאום
בויתקין־נתניה״ת״א
 300הוחזרו לאירופה

תאריך הגעתה לחוף
תל־אביב
.07.34

מצפה־ים

.08.34
12.01.38
25.04.38
23.05.38

נ־ויתקיז
אביחיל
עמירם שוחט
• עמירם שוחט

הנדעונים  -האלהופנים כפפינה
ללא תקשורת אלחוטית
ללא תקשורת אלחוטית
ללא תקשורת אלחוטית
ללא תקשורת אלחוטית
ללא תקשורת אלחוטית
חיים פרידלנדר

30.11.38
15.01.39
20.02.39
15.03.39
23.04.39

23.07.38

השרון

30.04.39

עתלית

חיים פרידלנדר
כתריאל יפה

השרון
הרצליה
הרצליה
הרצליה

שרון

28.05.39
14.06.39
06.06.39

לביא־ליפשיץ שלמה
פקטה יקותיאל קותי

פד יצחק ושוטרב גרידא

שמואל טנקוס
לוי שוורץ
שמואל טנקוס

השרון
הרצליה
נהריה

גרישא שוטוב
גרישא שרטוב
גרישא שוטרב
פזי יצחק ושוטוב גרישא

פזי יצחק וראובן ארנון

גולדמן זאב וולף

28.07.39
12.08.39

01.09.39

כתריאל יפה

רוזנברג פרץ
ארנון ראובן
גולדווסר אברהם

הרצליה
שפיים
תל־אביב

לוי שוורץ

מפקדי האניה

התקשורת האלחוטית כעלייה ב׳ עד מלחמת העולם השנייה

1000

1000
60
230
60

230

300
300
300
300

300

מס׳ שם האניה
1
ולוס א'

תאריך הפלגה מחוף
פיראוס

03.01.38
19.04.38
17.05.38

18.07.38

15.04.39

טץ
350

ורנה
פיראוס
פיראוס
פיראוס

קורינטוס

25.11.38
09.01.39
15.02.39
07.03.39

עולים

50
65
128
65

160

בארי
אנקונה
נאפולי
סושק

סושק

12

300
300
300
378

קולורדו ג■

388

300

ברינדיזי

21.04.39
372

13
14
15

20.05.39
20.05.39
01.06.39

אסרטו ז׳
קולורדו די
אסימי ב׳

בוגז
מגז
קאוס

300

300
300
1000

390
379
240

13.07.39
15.07.39

16
17

קונסטנצה
פלושינג

1500

קולורדו ה
דורה
374
480

27.07.39

18

ורנה

טייגר היל־זייניקוס
763

קלשון־קלישר
שוורץ לוי
שוחט עמירם
ספקטור צבי
כתריאל יפה

פזי יצחק

הערה :מתחילת מבצעי הורדת מעפילים בחופי הארץ בעזרתו של שרות־הקשר ב "הגנה" ועד פיח מלחמת העולם השניה השתתפו במבצעים הסכנאי־אלחוטאי מוניה אדם והאלחוטאים פשה ירושלמי ,יקותיאל פקטה ומנחם קלר.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

20
21
22
23
24

25

מס׳ שמות האניה

דלין/סיריום
נתן א׳/נאתונה 1
גכריאלה/גבריאלה
פיטרו א׳/פימט 1
נתן כ׳/נאםוגה 2
פיטרו כ׳/פיםרו 2
כרל כרנלסון/דאמיטריוס
חנה סנש/אנדארטה
אנצו סירני/רונדינה
וינגיים  /נורים
תל־חי/אסיה
מכם נורדאו/פמירנה
אליהו נולומנ/פאגיצה
דב הוז/פאדה
חביבה רייד/אניוס אנדראס
יאשיהו ונ׳ווד/כוהרנואה

ניריה/אהכל
הגנה/נלבואה
החייל הענרי/ארלנה

יגור/סאנול
הנריימה סולד/אריטם פאלם
כתריאל ׳פה/אננט׳
כ״ג יורדי הפירה/פאן סיסינו
עמירם שוחט/איל רה לה רום

ארבע החרויות/פאדה 2

הגדעומם באמות ההעפלה בשמם

1948-1945
מפפר מטס
המעפילים ההורדה

ונמל היציאה

תאריך

קבול ת

האריך

480

250

150
550

650

מלנה רופא ,ישראל אניגרור
יוסף לזרובפקי
איה פיגהרפלד-מאיר
יצהר ,אקטין
■וטף ישראלי

אברהם ליכונפט
גרשון עציון

אברהם רייס
יחזהאל שפרן
אברהם רייס
ידידיה צפריר
חיים פורה
גרשון עציון ■
'אברהם דיים
יואש צידון
היים פורה
גרשון עציון
גרשון עציון
בורשטיין שלום
משה ירושלמי ,מילטון מילר

המפקדים והמלווים

21.08.45
27.08.45
02.09.45
15.10.45
24.09.45
15.10.45
16.11.45
14.12.45
07.01.46
14.03.46
17.03.46
07.05.46
08.05.46
08.05.64
02.06.46
19.06.46

22.06.46
24.07.46
14.07.46

29.07.46
30.07.46
31.07.46
02.08.46
16.08.46

23.08.46

הגדעונים

מונופולי ,איטליה
בארי ,איטליה
יוון
כיאטונה ,איטליה
בארי ,איטליה .
כיאטונה ,איטליה
לוריה ,יוון
סנונה ,איטליה
טאדו ,איטליה ■
טלסטרינה ,איטליה
סם ,צרפת
טנפטנצה ,רומניה
לה־טפציה ,איטליה
לה־ספציה ,איטליה
פיראום ,יוון
ואדו ,איטליה

סט ,צרפת
כאקאר ,יוגוסלביה
אנטוורפן ,בלגיה

מרסיי ,צרפת
יוון
כוקה־דה־מגרה ,איטליה
בוקה־דה־מגרה ,איטליה
נוהה־דה־מנרה ,איטליה

בוקה־דה־מגרה ,איטליה

י .חורב ,אנריקו לוי
יוסף לנדאור

35
79
40
168
73
174
211
252
900
238
736
1666
1014
462
1257

999
2678
510
754
536
604
790
183

1024

אריה חייקין
טפריה
טסריה
טפריה
שפיים י
שפייס
שפייט
שפייס
נהריה
חיפה•
חיפה•
חיפה•
חיפה• .
חיפה
חיפה
חיפה•
חיפה*

חיפה•
חיפה•
חיפה•
חיפה••
חיפה••
חיפה••
חיפה••
טפריה
חיפה••

35
65
50
170
65
170
180
250
500
400
430
760
500
650

01.07.46
29.07.46
31.07.46
11.08.46
12.08.46
13.08.46
15.08.46
16.08.46

02.09.46

28.08.45
04.09.45
09.09.45
17.09.45
01.10.45
22.10.45
22.11.45
25.12.45
17.01.46
26.03.46
27.03.46
13.05.46
13.05.46
13.05.46
08.06.46
19.06.46

א .ערמון ,צ .כצגלסון
ישראל רותם
א .ערמון ,גי לסהר
מ .רנינונח א .הפלן
י .חורב ,א .ערמון
.זלמן פרה ,י .בר-לנ
ד .בךחורין ,א .וייצמן
י.רותפ ,ח .מילר
אליעזר ורש-ערמון י
פטר הופמן
 .אליעזר טל
 .ש .ינאי ,א .הפלן
דב מגן י .אורכאך
צ .כצנלסון ,ש .שורץ
יהושע רבינוכידכהרב
אריה פרידמן
א .שור ,צ .טייטר
ד .צייטלין
?אורבאך ,מ .מרה
א .קפלן ,ש .ינאי
אליעזר טל ■
י .רוהם ,ש .אורן
■ ד .כן־חורין ,י .לוסטיג
פכי גבר ,פ .הופמן

אלי זהר

806
1275
3845
785

ונמל היציאה
כרקרדרודמניה ,איטליה

מטאפונטו ,איטליה
שט ,ציפת
׳ונופלניה
׳ונופלניה
שט ,ציפת
סט ,צרפת
טלבורג ,שבדיה

תאריך

11.09.46

09.10.46
19.10.46
08.11.46
26.11.46

18.01.47
03.02.47
24.01.47

קכולת

420

500

1500
550

400
470
700

670

פלמ״ח/אריאנה

נרבה פולד/פניצה 2
למרון/שאן דימיטריו
ננטת ישראל/לוניטה
רפיח/אתונה

לננב/מאריקה
המעפיל האלמוני/שאן מינואל
הייס ארלוזורונ/אולואה

שבתא' לוזינטהי/טוטאנה

26

27
28
29
30

31
32
33

34

מש׳ שמות האניה

מספר מקום
המעפי?1ישההוררה
חיפה""
611
חיפה""
חיפה•"
חיפה
אי שירינה

647
796
1348

04.03.47

המפקיים והמלווים

מ .יכינוביץ ,ע .פינק

תאריך
22.09.46
22.10.46

הגרעוניס

א .קופשטיין
עוכר שיה
ח .גולריש ,ע .שיה
א.גוין ,י .גולן
יואש צידון
אביהם ליכובשקי
01.11.46

עוכר שיה
נחום מנוי

נחמן כוישטיין

י .לזרוכשקי ,ע .שרה
א .חייקין
מנחם בן־ימי

יני סנילי
ראובן אורן
משה נוירון

26.11.46
7.12.46

חיפה"•
חיפה••
חיפה•"

מטאפונטו ,איפליה

09.02.47
16.02.47
27.02.47

823

35

ניצנים

מולדת/סאן פאליפה

12.03.47

800

1563

23.03.47

חיפה•"

מטאפונטו ,איטליה
29.03.47

400
250

36

פולון ,צרפת

07.04.47
08.05.47

13.05.47
10.05.47

תיאורור היצק/נדארריאן
2641

בוליאטפו ,איטליה
כוליאפפו ,איטליה

מולה רה־בארי ,איטליה
אלנ׳יר

4000

1786

חיפה••

768
1414
1457
399

11.7.47

02.04.47
13.04.47

חיפה""
חיפה""

חיפה•"
חיפה•"

שט ,ציפת

37
38
23.04.47
17.05.47
24.05.47
31.05.47

4530

17.07.47

שער ישוכ/נ׳יאן פאולו
חתקוח/טראיד זוינדס

מ .כהן ,ש .דוליצקי
נ .בנימין ,ש .שורץ
י .היאל ,י .יאיר
ני לשקי ,ד .בומגיטן
צ .טייטל
מ .יפני ,א .טלמון
ש .ביבי ,י .ירוי
ליובה אליאב ,נ .לויתן
א .שביט נ .הילב
י .אויבאך ,י .מעוז
צ .כצנלשון ,א .צוק
ר .מיימון ,כ .ייויי
י .יכיי ,א .קרני
פכי גבר ,נד היילכרום
א .שכט ,א .שכטמן
מ .לימון ,א .וייצמן
ב .פלדמן ,י .הלו,
י .ציזלינג
מ .כהן ,י .כן־חויין
י .רותם ,א .שוי
מ .פליק
א .ערמון ,ש .אוין
י .חויב ,א .פפוז׳ניק

המכויג

סיליארינו ,איטליה

1500

39
40

שלום בורשטיין
יעקב נצי

18.07.47

685

41

י .הראל ,י .אהרונוביץ

חיפה•"

מורדי הניטאות/אויייטה
יהודה הלוי/אנאל
"אכסודוס"
יציאת אייופה/פיאזירנט וויפילר
ע .ענב ,מקם כהן

28.07.47

42

א .טל ,ז .פז
א .הורכיץ ,ש .דוליצקי

חללי נשר א־זיב/ברונו
♦צחק כדדי

ונמל היציאה

תאריך

לבול ת

250
300

שיבת צ......ציאג-
אף־עי־פי/פארירה

גאולה/פאדולה
מדעת היהודיס/נורט׳לאנדם

43
44

45
46

לדימה/ראפאלילוצ׳יה

הפורציס/מאריה אניה

לא תפחידונו/מאריה לריסטינה
כ״ט בנובמכר/מאריה ג׳ובאג׳

האומות המאוחדות/ארכימדס
ליכוץ גלויות/פאךיורה

עצמאות/פאדהריסצ׳גט

47
48
49

50
51

52
53

54

עליה/אלבארטח (פיטרו )3

200
4500

4500

מס׳ שמות האגיה

מספר מהום
המעפילים ההידרה

16.07.47
15.09.47

600
1280

170

יחיאל אדמוני
דני סנדלר
אהרון מיכאלי
שמשון לוטן
א .זהר ,הנה סידני
יוסף לזרוכסלי

ג .ליפשיץ ,ח .נולדים

שושנה כרמלי
ראובן אורן

ציפורה רוזן
ש .רוזן ,מ .כךהיים

מ .בהן ,ג .ליפשיץ
מאיר ובתיה ריינס
כ .גפן ,מרגה גורן

ין *** * **.**1י*^
פ .פייג ,א .מיכאלי

תאריך

אלג׳יר
פורמיה ,איטליה

26.09.47
26.09.47

09.11.47
05.11.47
22.11.47

המפהדים והמלווים

411
438

"’*'J

11.12.47
14.12.47

24.12.47
27.12.47

הגדעונים
חיפה“
חיפה*,

בורגאס ,בולגריה
כורגאס ,בולגריה

פמלסטרייה ,איטליה
כגדול ,צרפת

צ׳יוויטה והיה ,איטליה
ג׳ירולמו ,הודסיהה

צ׳יוויטה והיה ,איטליה
כוינאס ,בולגריה

28.07.47
27.09.47

1388
2664
794
183
167
850
680
537
15239

•.ייייייי
י" .נ-א' ,-א .שחר

חיפה**
חיפה•"
חיפה•"
נהריה
תל־אביב

חיפה*"
חיפה
נהריה
הפרישין

מילא" ה* *י
יוסף רזרוכשהי
02.10.47
02.10.47
16.11.47
15.11.47
04.12.47

22.12.47
28.12.47
01.01.48
01.01.48

27.12.47

בורגאס ,בולגריה

17.01.48
03.02.48
08.02.48
18.02.48
10.03.48
03.04.48

01.01.48

פפלסטרינה ,איטליה
צ׳יוויטה והיה ,איטליה
סאן־טרופז ,צרפת
כאהאר ,יוגוסלביה
גאיטה ,איטליה
איטליה

55
56
57
58
59
60

274
670
699
1002
769
798

14.04.48
14.04.48

הל״ה/סילורה סטאריטה
ירושלים הנצורה/אמברוסיה
ללוממיות/סאסי פראסלי
כהים ולוחמים/רוגדינה 2
יחיעם/אסמרלדה
טירת צכי/יווארה

חיפה""
חיפה*"
חיפה""
יוגוסלביה
חיפה""
חיי׳ה•"

להיסיוטה ,צרפת
להיסיוטה ,צרפת

500
650
600

31.01.48
12.02.84
20.02.48
28.02.48
28.03.48
12.04.48

782
550

61
62

חיפה""
חיפה"*

משמר העמל/סאן מישאל
נחשון/טאדורנח

500

24.04.48
26.04.48

מ .לימון ,ח .ויינשלבוים
י .אלמוג ,ש .ארס
א .מירון
ואם פו ,ח .וינללר
יאיר ברלר
י .שחר ,א .מהון
ש .דוליצהי
גד לסהר ,פ .גדשטיין
מ .לימון ,נ .אשל
י .בצר
ד .מיימון ,מן ורדי
י .הראל ,נ .לויתן
ג .שוחט ,ז .פרח
גד הילב ,ע .אופנכאך
רב מגן ,י .ארן
א .ערמון ,מ .פרי
ג .שנלמן ,א .ליפשיץ
ט .ורדי ,א .פרטלין
י .לנדאור
מ .דפני ,י .צפתי
אבנר גלעד ,י .כן־ציון
מ רבינוביץ ,פ דפנה
חיים סנש ,עמנואל הצב
א .טחון ,ב .דרורי
ב .פלדמן
ד .אייזן ,פ .אשיח
י .אלמוג ,מ .גל
שנהמן

שלום בורשטיין

63
64

65

מם׳ שמות האניה

לנצחון/סונליודתריספינה
מדינת ישראל/אורכידאטה

הרב עמר ,איילון

 לעתלית"  -לקפריסין

הנדעונים

ראובן אורן
ראובן אוידאורנשטיין
עובד שדה
אהרון קינן

המפחדים והמלווים
כני הרביץ
ע .עמיר ,ס .דיכטר
י .דר ,ב .תירוש
אורי נורן

תאריך
17.05.48
17.05.48

29.05.48

מספר מהום
המעפילים ההורדה
תל־אכיב
תל־אביב

 .תל״אכים

189
243
706

ונמל היגיאה

ברינדיזי ,איטליה
ברינדיזי ,איטליה

איסליה

תאריך

17.05.48
08.05.48

20.05.48

תכולת

200

"כריש" ו״עליזה" שימשו כספינות הישור בין ארץ ישראל למחנות המעפילים בהפריסין

