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 רקע

שהבריטים נחושים בהתנגדותם לקיום היישוב היהודי    הבינה , כשמנהיגות היישוב  1945  באוקטובר

שיתוף פעולה מבצעי בין     –  'תנועת המרי העברי'בארץ ישראל ומתכחשים להצהרת בלפור, קמה  

פגיעה נקודתית ביעדים  )  'מאבק צמוד', האצ"ל והלח"י. אופי המאבק בבריטים השתנה, מ'ההגנה'

'הצמודים' לסיכול העפלה לבריטיים  יעדים בריטיים(  'רצוףמאבק  '(  ורציפה של  כוללת  .  )תקיפה 

.  1945באוקטובר    10–9מעפילים ממחנה המעצר בעתלית בליל    200המבצע הראשון היה שחרור  

תקיפות נוספות היו פיצוץ מסילות ברזל, פשיטות על תחנות מכ"ם ומתקני משטרה, ופיצוץ עשרה  

 . 1946ביוני   17– 16גשרים ב'ליל הגשרים', 

– מבצע 'אגתה', שכונה  , הוא  'ההגנה'או הבריטים למבצע נרחב נגד הסוכנות היהודית וכתגובה יצ

נותקו; עוצר הוטל על הערים    הטלפוןנחסמו; קווי  הארץ  גבולות  (.  1946ביוני    29)  'השבת השחורה'

הוחרמו;   מסמכיו  וכל  הבריטי  הצבא  בידי  נתפס  בירושלים  היהודית  הסוכנות  בניין  הראשיות; 

הייש נמנהיגי  על  רו;  עצוב  כ־  27בפשיטה  נעצרו  כ   2,700יישובים  בהם  פלמ"ח;    200־איש,  אנשי 

המכה ליישוב    יגור נחשף.קיבוץ  כרטסת מטה הפלמ"ח בקיבוץ מזרע נתפסה; מחסן הנשק הגדול ב

 .  הייתה קשה

בו שכנּו  נפסק לאחר פיצוץ מלון המלך דוד בירושלים,    , האצ"ל והלח"י'ההגנה'שיתוף הפעולה בין  

 . 1946ביולי  22ב־  –לאחר מכן   שבועותמספר  המפקדה הבריטית הראשית, בידי אצ"ל,רדי מש

מתברר כי לבריטים הייתה עליונות מוחלטת  לעיון מחקרי מחומר ארכיוני בריטי שנחשף לאחרונה 

. הבריטים האזינו לרשתות  (COMINT - Communications Intelligence)על 'ההגנה' במודיעין תקשורת  

  1944. בשנת  1939משנת    ו ופיצחו את הצפנים שבשימושהפעיל  של 'ההגנה'    ששירות הקשר  הרדיו  

כיעד   אלה  רשתות  קליטמועדףנקבעו  של  יעיל  מנגנון  הקימו  והבריטים  התשדורות,  )בארץ    ת 

  , והחזרתם ארצהלאנגליתהתוכן מעברית  תרגום ו הצפנים  פענוח העברתם ללונדון לשם  ,  ובמצרים(

 1הפצה של המידע המפוענח, שהיה לבריטים מקור מודיעין עיקרי וחשוב. ל

להמחשת העליונות הבריטית במודיעין תקשורת נציג את הערכת המודיעין הבריטית לאחר 'השבת  

 . השחורה'

 
 :, מהספר580 – 554עמודים ,  13תרגום קטע מפרק דניאל רוזן,   1
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 0800, שעה  1946ביולי  3 –  הערכת המודיעין הבריטית

 שנשלחה משלוחת יחידת ההאזנה בירושלים:כפי להלן תרגום הערכת המודיעין הבריטית, 

 ת המבצע: ותוצא . 1"

רך כלל בדפעילות הצבא השיגה את אלמנט ההפתעה. המודיעין של 'ההגנה', ש  .א

לת מראש  היטב  מומיודע  אחד  על  רק  למד  השלטונות,  החיפושים   25־־  כניות 

 ־זיב  מדובר במהלך מקומי כתגובה לפיצוץ גשר אהמתוכננים והעריך בשוגג כי  

ו־] כדור,  מפגיעת  עת  בטרם  אירע  בהתפוצצות  13הפיצוץ  נהרגו  פלמ"ח  . [לוחמי 

בהקשר  ביטחון  אמצעי  ננקטו  ולא  הפלמ"ח  היערכות  שונתה  לא  כתוצאה 

הפלמ"ח  משרד  תפיסת  את  איפשר  הדבר  וכדומה.  רדיו  קשר  למסמכים, 

 קשר בשרון.המכשירי  את תפיסתוהכרטיסייה במזרע ו 

הי סתפי . ב הפלמ"ח  מטה  ]מכשלה[  ת  ניצחת.א  מכה  איננה  אך  לפלמ"ח,    רצינית 

להפעלה מהירה של כוח מפוזר, כמו   התפיסה פגעה בשליטה המרכזית הנחוצה

של כל פלוגות הפלמ"ח פרט   ]האלחוטי[  הקשר  הפסקתפן דומה,  והפלמ"ח. בא

את התקשורת, והקשיים כבר ניכרים.  הסמכות העליונה, מטכ"ל    מאיטהלאחת  

עיקר השליטה והארגון על 'ההגנה' והפלמ"ח נעשית   ההגנה בתל אביב, מדוכאת.

תחנות   ]הרדיו[  מתחנת סדיר ]רדיו[    בחיפה.  באופן  פועלות  'ההגנה'  של  נוספות 

 וכנראה מעבירות תעבורה ליחידות פלמ"ח סמוכות.

והפ . ג ש'ההגנה'  לא  נראה  עדיין  יירוט תפשלמ"ח  של  תוצאה  הוא  שהמבצע  ו 

מציאת צפני 'ההגנה' במזרע תביא כמעט כי    סבוריםתעבורת הרדיו שלהם. אנו  

 בוודאות לשינוי צפני 'ההגנה' בעתיד הקרוב.

טרם ניתן להעריך את השפעת המעצרים. אנו יודעים כי רמטכ"ל 'ההגנה', מפקד  .ד

אין לדעת  אך    ן מבצעיםנעצרו. הם יוכלו לתכנהפלמ"ח ושני מפקדי יחידות לא  

פלוגות   של  המצומצם  האדם  וכוח  הסגל  את  ]הפלמ"ח[  האם  לבצע  יוכלו 

לכ נכנס  לא  הצבא  כי  בחשבון  לקחת  יש  יחידות   15־  הנחיותיהם.  עם  יישובים 

 איש.   450פלמ"ח ללא קשר רדיו. זה מייצג כ־

 פלמ"ח: ־ תגובות 'ההגנה' .2

נקיטת צעדי ביטחון,   בשמירה  ת[]הפעילו   ת למיקודיויש עדו .א ידי  על הארגון על 

 כמפורט:

 פיזור מחנות וקורסים. (א

 והעברת דואר פנימי. תהפסקת פעילות משרדי ( ב

יחידות הפלמ"ח משמידות חומר מפליל אך שומרות את מסמכי קשר הרדיו   ( ג

 [.”Ultra safe place“] במקומות בטוחים ביותר 

 וש חשש לחיפבעת  ן חשאי  פסידורים שכל הגברים יפנו יישובים באו  ונעש (ד

 . הנשארים לא יתנגדו לחיפוש.]בידי הצבא[

יכולים לנוע רק כשברשותם תעודות   חוגריםלנוע בדרכים.    קציניםנאסר על   (ה

 זהות תקפות.

 בוטלו חופשות אנשי הפלמ"ח. (ו
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 יוחלפו מפקדי 'ההגנה' ביישובים. ( ז

 'ינוקו'.מקומות מפגש  (ח

 ת לתכנון התאוששות:יויש עדו . ב

 ביולי נשלחה הודעה ללונדון ולמילנו כי כוחות הפלמ"ח 'מתארגנים'. 2־  ב (א

 מפקדי פלוגות ומחלקות הונחו לחזור ליחידותיהם.  ( ב

ביוני כי ניתנו הנחיות לכל אנשי הפלמ"ח   30־  חיפה דיווחה ב]תחנת הרדיו ב־[   ( ג

 הדבר מרמז על גיוס מילואים.איש, פחות העצורים(.  6,000והמילואים )

, מפקד החי"ש,  ]יהושע גלוברמן, ראש מחלקת ההדרכה ומפקד תל אביב[  אביאל (ד

 . ]כנגד הבריטים[ כול לבצע פעולות]החי"ש[ י  נהפך לגורם בולט. כוח זה

נצטוו   (ה 'קול ישראל', פקודות   להקשיב לשידורים היומיים שלכל היחידות 

 מוסוות יועברו בדרך זו.

  ח משובש זמנית.שמות מהתעבורה היא כי היחידות המומות והפלמ"רההת   מורל: . ג

יותר מקומיות.    ]בריטיות[  פעולותל[  ות]בתגובבולט העדר הבהלה שראינו בעבר  

חיפושים, על  יחסית  מדויקים  בדיווחים  נתמך  זה  בדמיון   רושם  מיופים  לא 

עצ עינויי  על  מבוססים  ולא  'צבעוניים'  דוחות  הם  דופן  יוצאי  רים יוהגזמות. 

 בעתלית.

)דרכי פעולה אפשריות( .3 'ההגנה'[  דפ"א  ניתן לחזות בדייקנות    :]של  מוקדם מדי,    –לא 

נפגעו אך יש    א טחת חלקי הארגון שלבפלמ"ח עסוק באה  ועדיין אין מספיק תעבורה.

רמזים לגיוס והתארגנות מחדש. יש להניח תגובה אלימה כנגד כוחות הוד מלכותו ו/או 

 . מבצע לשחרור אסירים מלטרון ועתלית"

 

 

 

 

 

 

 לוט: המסמך הבריטי. 
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 מקרא:

 

 שם מקרא 

  CREAM של 'ההגנה'   הרדיולמודיעין שהופק מפענוח תשדורות הבריטי הכינוי 

Deputy Director for Diplomatic Intelligence, GCHQ (Government 

Communications Headquarters) 
D.D.3. 

המודיעין הבריטית  ראש יחידת ב שעמד MI5איש  אלכסנדר קלר,
SIME (Security Intelligence Middle East)  בקהיר KELLAR 

Liaison Signal Intelligence Cairo LSIC 

 Sigint Liaison Unit Cairo SLU CAIRO –  בקהיר GCHQשלוחת 

 Sigint Liaison Unit CLOVER (Jerusalem) SLU CLOVER – בירושלים GCHQשלוחת 

 


