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 מדוע הבריטים הופתעו? –' לנגב ספינת המעפילים '

 אל"ם בדימוס דניאל רוזן 

 

היה התעבורה   ו'ההגנה'  הסוכנות  של  עיקרייתאלחוטית  מודיעין  מקור  לבריטים  במלחמה    ה 

האלחוטית.  בהעפלה לתעבורה  הצפנים    ,הבריטים האזינו  הושברו את  תוכן  .  שידוריםפענחו את 

המעפילים, ספינות  של  ההגדרה'  השיט מיקוםעל  הודעות    'תזכירי  ומהירות  התנועה  כיוון   ,  

 . בידי הבריטים ןהיו המידע שאיפשר תפיסת   הספינות שידרו פעמיים־שלוש ביום,ש

בעקבות פרסום 'הספר הלבן' הבריטי לאחר 'השבת השחורה' שינה שירות הקשר של 'ההגנה' את  

  לפענח הבריטים  חזרו    1947, אך השינוי לא עמד בפני הבריטים. בפברואר  1946הצפנים בנובמבר  

את צפני רשת 'גדעון' )רשת התקשורת של המוסד לעלייה ב'(, את צפני רשת הפלמ"ח )'תמר'( ואת  

 1.האלחוטיות של רשת 'אבינועם' בצפון הארץ, והיו על סף שבירת צפנים נוספים הרשתות

של    ע י שממחיש האירופ תקלות בקשר עם הספינות גרמו ל'עלטה' בתמונת המודיעין הבריטית, כ

 . 1947ספינת המעפילים 'לנגב', בינואר 

קטנה מעץ עם  דו־תרנית  , הייתה ספינת מפרש Mericaספינת המעפילים "לנגב", ששמה הקודם היה 

טון, שהפליגה תחת דגל איטליה. מפקד הספינה היה אפרים טלמון,    400מנוע עזר, בתפוסה של  

 . 'יוסף'המלווה היה משה דפני  והגדעוני היה ראובן  ארנון )ארנובסקי(, בכינויו המחתרתי  

, כשעל  1947בינואר    18־, צרפת ב(Sète)הפליגה מנמל סט    היה מסע תלאות: הספינה  הספינהמסע  

בינואר    25־מעפילים. בלילה הראשון להפלגה חדרו מים לספינה והמשאבות התקלקלו. ב  847סיפונה  

עגנה הספינה בצפון סיציליה, ומספר מלחים ירדו לרכוש מצרכים וברחו עם הסירה והכסף. הספינה  

הספינה הגיעה  קלקול במשאבות המים.  המשיכה בדרכה ונאלצה שוב לעגון בחוף יוון עקב סערה ו

מול חופי תל אביב מבלי שהתגלתה, אך קיבלה הוראה להגיע למחרת לקיסריה, שם נתגלתה בידי  

. הספינה נתפסה בידי הבריטים  HMS Welfare, אליה הצטרפה המשחתת  HMS Chieftainהמשחתת  

פברואר בערב. המעפילים גורשו  ב   9־אחרי קרב קצר, בו נהרג אחד המעפילים, ונכנסה לנמל חיפה ב

 למחנה מעצר בקפריסין. 

אי־סדר  מדוע? ההסבר לכך פשוט:    לבריטים לא היה מודיעין על ספינה זו, והם הופתעו מהופעתה.

התקלקל   ובהמשך  הראשונים,  ההפלגה  בימי  לספינה  קשר  היה  שלא  לכך  גרם  קשר  בהוראות 

מ רק  הארץ.  לחופי  הגיעה  כשהספינה  רק  שתוקן  הצליחו  המקלט,  לספינה  תקין  קשר  שהוקם 

 הבריטים לאכנה, ליירטה ולהשתלט עליה. 

 

ֲאֻרָבה: הצופן בשירות הקשר של 'ההגנה'דניאל רוזן,   1 סּוָמא בַּ , מפנה האימפריות: סוגיות בחקר היישוב בפרוס  כְּ
הבריטי, עורך: ניר מן, עלי זית וחרב, כרך י"ט, מודן הוצאה לאור, המרכז לחקר כוח המגן מיסודו של  המנדט  

 .152–125, עמ' 2019ישראל גלילי, משרד הביטחון, 
 



יציאת :  על התקלות בקשר עם הספינה  ווחיהגדעוני ראובן ארנון ד "הקשר עלה שעתיים לפני 

הסכמים  .הכלי שחסרים  לדעת  נוכח  הוא  מוכן.  שהכל  לנו  קשר[  נאמר  מקום    ]הוראות  עם 

שלו לא נמסרה במקומה, את רשימת הגלים מסר במקום   ]התדרים[  היציאה, וגם רשימת הגלים 

העבודה, היה לו הסכם פרטי עם המקום. אחרי יום הודיעו לנו שעובדים בהסכם הקבוע, לא  

היה ברור לנו לאיזה הסכם הם מתכוונים )שמעתי גם כן עכשיו שאחרי יומיים הפסיקו לשמוע 

, ולא ידענו [ איטליהמטה המוסד לעלייה ב',  ]  הם התחילו לעבוד בהסכם של בנימיןאותנו(.  

באיזה גלים לעבוד אתם, נוסף לכך כמו שכבר ציינתי הקשר התרופף בימים הראשונים אחרי  

התחנות   את  שמעו  ורק  עבד  הכל  כי  ברורה,  לא  הסיבה  התקלקל.  המקלט  ימים  כשלושה 

ימים בעזרת שרטוטים שהיו עם הקשר, הצליח למצוא החזקות ביותר חלש מאד. אחרי שלשה  

את המקולקל, וזה היה קונדנסטור ראשון במחזור אחרי האזניות. ליאונרד לרוב לא נשמע, 

]מפקדת המוסד    ולכנשמע שמענו אותו חלש מאוד. הקשר אתכם ברור לכם. ההסכמים אתכם

היו ברורים    לייה ב' בדרום איטליה[]תחנת המוסד לע  ועם ליאונרד  לעלייה ב' בארץ, בכינוי 'ארצי'[

כך שלא היו לנו כל תקלות..... בקשר לקשר אין לנו כל טענות אליכם ואנו חושבים שהכל  

של   לשרטוטים  והודות  אחוז,  במאה  וטובה  מצוינת  הייתה  המכשירים  הכנת  בסדר....  היה 

זרוק לים המכשירים, על אף אי ידיעתו של הקשר, הצליח לתקן את המקלט. הקשר הצליח ל

 2. ולהשמיד כל חומר כתוב"  ]הגבישים[ את המשדר ואת הגלים

המסמך  מסמך שנחשף לאחרונה בידי הארכיון הלאומי הבריטי מציג את זווית הראייה הבריטית.  

הודעות של 'ההגנה' )בשם   100, המסכם פענוח  1947בפברואר    10ב־  מירושליםהוא מברק שנשלח  

ו־  13)  בפברואר  7שיורטו עד    (OATS)הקוד   הודעות שנקלטו מחודש נובמבר,    87הודעות 'חדשות' 

הודעות שעברו    79ו־  ,(1946, לאחר החלפת צפני 'ההגנה' בנובמבר  שרק אז הבריטים הצליחו לפענח

 . המעפילים 'לנגב'ספינת אירוע של תפיסת המסמך מתייחס באופן ספציפי ל .'ברשת 'גדעון

ש'ההגנה' נקטה בצעדי ביטחון    סברו  ספינה,של המסתבר שהבריטים לא זיהו את התקלות בקשר  

  כך כתוב במברק , ותפיסת הספינה התאפשרה רק לאחר חידוש הקשר אליה.  'ללא תקדים'קשר  

 : הבריטי

“Overt suspect MERICA, known in OATS as LNGB (LA NEGEV, i.e. ‘to the Negev’) with 656 illegals. In 

view of unprecedented stringency of her W/T security”. 

ברדיו   מיקום  איכון  על  הסתמכות  כי  במפורש  מציינים  הבריטים  כן:  על  הייתה    (DF)יתר  לא 

 :מאפשרת לתפוס את הספינה טרם העברת המעפילים לחוף

“It is doubtful whether reliance by authorities solely on normal D/F for indication when to inaugurate 

search would have made interception possible before landing of illegals completed”. 

כי הבריטים שוברים את הצפנים בהם השתמש, אך רק    1947ה ב' חשד עוד בפברואר  המוסד לעליי

 הגיע שירות הקשר למסקנה כי החשד מבוסס, והניע מהלך להחלפת הצפנים.  1947באוגוסט 

 לוט: המסמך הבריטי. 
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