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 סודי ביותר אולטרה 

 

היה סיווג הביטחון הגבוה לרוב הקצונה, אך יחידי סגולה,    'במלחמת העולם השנייה, 'סודי ביותר

. תעבורה  (’Top Secret ‘U)  'שהיו חשופים לשבירת הצפנים הגרמניים, סווגו 'סודי ביותר אולטרה

ה התקשורת  במערכת  הועברה  לא  זה  בטחון  'הבסיווג  ברשתות  'רגילהצבאית  אלא    ייעודיות, , 

 היו שותפי סוד.  ן שמפעיליה

ביותר אולטרה', הוא מברק     ,מצורףההמסמך   'סודי  'למכותב בלבד',מידיבסיווג    22ב־שלח  נש  , 

שירות הביטחון הבריטי  ממפקד הכוחות הבריטיים במזרח התיכון בקהיר לראש    1945בדצמבר  

MI5 1. ולמפקד הכוחות הבריטיים בפלשתינה  

'ההגנה'  נשלח ברשת התקשורת הייעודית ששימשה להעברת מברקי  והסוכנות היהודית    המברק 

 שפוענחו בידי הבריטים.

הראשון היה הפעלת    שצעדה כנגד תנועת המרי העברי,    מנחה באשר לצעדים בהם יש לנקוט  המברק

 2 .1945באוקטובר    4־ב,  העברי"  י"תחנת שידור של תנועת המר תי 'קול ישראל', כרהשידור המחת

 החיוניות הבאות:את הפעולות בדחיפות המסמך מנחה לבצע 

באמצעות .א ישראל  קול  משדרי  כיוון    איתור  ותפיסת (Direction Finding – D/F)מאכני   ,

 המשדרים )הבריטים כשלו במשימה זו(; 

קני מפקדת תאיתור מפקדת הפלמ"ח )הבריטים הצליחו במשימה זו, ותפסו פיזית את מ .ב

מזרע   בקיבוץ  בשם  בהפלמ"ח  מכנים  שאנו  'אגתה',  ב־מבצע  השחורה',  ביוני    29'השבת 

1946) . 

, מידע שמקורו העיקרי היה האזנה לשידורי הרדיו של  היהודית  עילותהפלבריטים היה מידע רב על  

כי פעולות חיוניות    קובע   המברק .  'ההגנה' והסוכנות היהודית  'ההגנה' ושבירת הצפנים שבשימוש

אי ביצוען יעורר    ודווקא  ,ןמצפים לה  שוודאי  המוכרת היטב ליהודים  שגרה צבאית שגרתית,  ןאלה ה

 חשד 'ההגנה'.את 

 

 

 אל"ם )בדימוס( דניאל רוזן 

 
 . HW 92/4, תיק The National Archivesהארכיון הלאומי הבריטי   1
ָרָמה   קֹולדניאל רוזן,    2 ָמע  בְּ העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב,  אתר  ,  8194  –  1945  השידורים  מלחמת:  ִנשְּ

 . 2020דצמבר   –כסלו התשפ"א 



 age 9, p4-The National Archives, HW 92 נספח: 
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 שם מקרא 

General Sir Bernard Paget. Commander in Chief, Middle East Forces, 

Cairo 
C.in C. M.E.F. 

Sir David Petrie Director General M.I.5 

Government Code and Cypher School (GCHQ since 1946) G.C. & C.S. 

Lieutenant-General John Conyers D'Arcy, General Officer Commanding 

the British Forces in Palestine and Trans-Jordan, Jerusalem 
G.O.C. Palestine 

Alexander Kellar, head of SIME (Security Intelligence Middle East), 

Cairo  
KELLAR 
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