
 
 

 פ"א תשה  אלול
 2021 אוגוסט 

 שמן־צפורה הוכברג ופרשת בן האלחוטאית
 1  דניאל רוזןמאת: אל"ם )בדימוס( 

 מבוא

את תחנת האלחוט )תחנת    ותפסה  פשטה המשטרה הבריטית על כפר הנוער בן־שמן  1940בינואר    22ב־

  'סליקים' של האלחוט הראשונה של שירות הקשר שנפלה לידי הבריטים(, מסמכים רבים, שלושה  

 תת־מקלעים, רימונים וכדורים.  השיחמרובים,   27(, ובהם 'סליקים' נשק )מתוך חמישה  

ועובדים    11 ו מורים  בריטיעמהונעצרו  צבאי  דין  בית  בפני  למשפט  אלנתשה  דו  במחנה  בי  כנס 

פרנקל נדונו    ישעיהולהמן ומפקד 'ההגנה' במקום  זיגפריד  ר  ". מנהל המוסד החינוכי דבירושלים

זוכו.  מהנאשמים  שלושה  מאסר.  שנות  ושלוש  לחמש  נדונו  אחרים  ושישה  מאסר,  שנות    לשבע 

 הנאשמים טענו כי לא ידוע להם שביישוב פועלת תחנת אלחוט חשאית. 

שדבר מעצרה 'הוצנע'    ,צפורה הוכברג  האלחוטאית,  12ה ה־מאמר זה מספר את סיפורה של העציר 

 מאסר עולם.  תידון לכי תואשם בריגול ו  ו'אשמתה' 'גומדה' בסיוע מפקדי 'ההגנה', שחששו

אף    נעצרה  שהספיקה לשדר ידיעה על המתרחש במקום טרם תפיסתה,האלחוטאית צפורה הוכברג,  

מאסר של    , ונגזר עליהביפו בגין אחזקת משדר ומקלט ללא רישיון  ט שלוםפנשפטה בבית מש,  היא

. לאחר ריצוי תקופת מאסרה היא ישבה  שלושה חודשים, אותם ריצתה בכלא הנשים בבית לחם 

, אותו  של חצי שנה נוספתהוטל עליה מעצר בית  במעצר מינהלי, ולאחר ששוחררה    מספר חודשים

 ריצתה ביישוב בן־שמן. 

הומרו  החמורים    העונשים מכך  וכתוצאה  באנגליה,  הקהל  דעת  ואת  בארץ  היישוב  את  הסעירו 

 ים בקנס כספי ותקופות המאסר הופחתו. נשעו

 

 

 1940מרץ  15הבקר,  2 1940במרץ   15אמר, 

 
ולגילה הראל, בתם  בירושלים  , ליעל נהרי ממוזיאון אסירי המחתרות אורלי לוי מארכיון תולדות 'ההגנה'תודתי ל  1

 המועילות.  ןההערותי ו ןסיוע על  של צפורה ויצחק הוכברג,
 .1942עד ינואר  ויצא   ,'דבר' את חליף ה'אמר'    , כאשר 'דבר' נסגר בהוראת שלטונות המנדט הבריטי,1937 בשנת  2
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 הקשר לבן־שמן 

  1927הוקם במקום מושב עובדים, ובשנת    1922הוקמה בבן־שמן חווה חקלאית, בשנת    1910בשנת  

. היישוב,  עוינת  בסביבה ערביתומוקפים נוסד במקום כפר הנוער. המושב וכפר הנוער היו מבודדים 

ילדים ובני נוער, היה בסכנה מתמדת, הנסיעה למקום הייתה מסוכנת.     450מבוגרים וכ־   150שמנה כ־ 

מנהל  פעמים. השלטונות הבריטיים דחו את בקשתו של  100בשנות המאורעות הותקף היישוב מעל  

 להקים במקום נקודת משמר צבאית. ,ד"ר  להמןכפר הנוער, 

ק"מ מבן־שמן לצומת התמסורת    5באורך כ־  (open wire)  על טור עילי  הקשר הטלפוני, שהיה מבוסס

בלוד, בלוד  3בתחנת הרכבת  הידנית  בודד למרכזת  טלפון  קו  הופעל  לעיתים קרובותעליו  נותק   , .  

הוקם קשר איתות ראייה    1932בשנת  ו,  הייתה אחראית על הגנת היישוב  מפקדת 'ההגנה' בתל אביב

 4: דגלים והליוגרף ביום, פנס איתות בלילה. ק"מ 19, טווח של בתל אביב'ההגנה' מטה לבין בן־שמן 

בבן־שמן עצמה היו שתי  של 'ההגנה' בתל אביב.    פלוגת האתתיםמביישוב הוצבו בקביעות אתתים  

 5יה על גג בית חברת הנוער.אחת על גג ביתו של מנהל כפר הנוער; השני –תחנות איתות 

 

 

 

 , ן־שמןבשיעור איתות, באתת גב למצלמה( והרשמת )צפורה הוכברג, עם 
 5אינטש דגם  5עם הליוגרף צבאי בריטי 

 )חולית איתות כללה רשם, אתת וצופה( 
 תרומת צפורה הוכברג, מוזיאון אסירי המחתרות, ירושלים 

 

 

 

 
תקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי:  ה , דניאל רוזן,  1930מפת קווי הטלגרף והטלפון בארץ ישראל,    3

 . 2019 –והתקשוב, יהוד־מונוסון, התשע"ט , העמותה להנצחת חללי חיל הקשר  דואר, מברקה, טלפון ורדיו
 , אז המקום הגבוה ביותר בתל אביב. 84תחנת האיתות המרכזית של 'ההגנה' בתל אביב פעלה ברחוב אחד העם   4
הקשר באיתות ראייה המשיך לפעול גם לאחר שפעלה בכפר תחנת אלחוט חשאית, כ'הסוואה', ושימש להעברת    5

 הודעות מנהלתיות. 



3 
 

  

 תל אביב , 84אחד העם  בברחועל המבנה שילוט 
 2021המחבר,  :צלם

 

חשאי  1938בקיץ   תחנת אלחוט  על מקלט ,  תהוקמה במקום  'רגיל'   שהתבססה    'הוסלק' בו    רדיו 

ת"ג בודדים  משדר  ואטים  של  שידור  )'המהנדס הקטן'(. תחנת  בהספק  מוניה אדם  בידי  שנבנה   ,

הוחבאה  האלחוט היא  חשאית,  בבית    מוריםבחדר    הייתה  הנוער,  בכפר  הנוטרים  משרד  מעל 

 .  תי־מעט, ועצם קיומה היה ידוע למהרך לם בגי דיהיל  שכנו שבקומתו התחתונה

ב פעלה  האלחוט  בתחנת  מורס  אביב  איתות  תל  מחוז  של  המרכזית  האלחוט  תחנת  עם  רשת 

רברג, בחדרו של האלחוטאי יונה שקלאר(, מקווה ישראל ובת־ים.  אברחוב פישהייתה אז  המרכזת,  )

פעמים ביום, בשעות קבועות, והתחנות ברשת    ־ארבע המרכזת בתל אביב הייתה  מקימה קשר שלוש 

אלה. קשר  בשעות  הודעות  ומשדרות  קולטות  מפקד    היו  מוצפנות.  היו  ברשת  שעברו  ההודעות 

 6התחנה היה ישראל בסמן, שכונה 'איסר'. 

 

 
 .202–195, 95, 57, עמ' 1986  –ההוצאה לאור, תשמ"ו  –, משרד הביטחון קשר אמיץדם, מוניה א   6
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 105-משדר־מקלט 'מוסיקה', מק 
 ואט  10בתוך מקלט ביתי תמים 'מוסלק' משדר ת"ג )תדר גבוה( בהספק כ־
 מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב 

 

 האלחוטאית צפורה הוכברג 

הייתה   ואריגה בכפר הנוער. צפורה הוכברג,  אחת האלחוטאיות בתחנה  כחברה   7מדריכת תפירה 

היא נשלחה לקורס אלחוט. וכך היא    1939ב'הגנה' הוטל עליה לסייע בתחנת איתות הראייה, ובשנת  

"יום אחד בא אלי המפקד, ואומר לי: 'תראי צפורה, יש לנו קורס לאלחוטאים. את מספרת:  

רוצה לצאת לקורס הזה? זה קורס של שבועיים'. אני נאלמתי דום. אמרתי מה פתאום אני, יש 

ה יותר ותיקות ממני. זה היה תפקיד כזה מכובד ב'הגנה'. אמרתי: 'כן, אני מוכנה'. אבל  הרב

נסעה איתי. היא לא ידעה עלי ואני לא ידעתי    ]מבן־שמן[  עוד חברה אחת...  זה היה כל כך סודי

עליה. אני לא ידעתי שהיא נוסעת לקורס, והיא לא ידעה שאני נוסעת. הקורס היה ברמת 

'אוקי, את יודעת מה אני יוצאת לחופש'. אמרתי: 'גם אני',    :נפגשנו, אז היא אומרתהשרון.  

'אני יצאת לשבועיים', 'גם אני', 'אני יוצאת ביום שני', 'גם אני'. כשהגענו לתל אביב למפגש,  

הצלחנו לקלוט    .]מורס[  למדנו לקלוט..  אז היא אומרת לי: 'עד עכשיו לא האמנתי שזאת את'.

 . "קה. אז אימנו אותנו לקלוט את זה, ואיך לעבוד, ואיך להתנהגמילים בד 30

"תחנת האלחוט הייתה מעל חדר הנשק... החדר היה  צפורה מתארת איך נראתה תחנת האלחוט:  

. היה נראה די... גרו בו. אחר ]רדיו[  נראה לגמרי כמו חדר פרטי. היה שם ארון, מיטה, מקלט

ו חלונות: חלון אחד פנה למדרגות, לכניסה, וחלון כך עזבו אותו והוא שימש רק לתחנה. הי

  8. אחד פנה לגג של בניין אחר שאפשר לראות מהבית הזה"

 

 
התנדבה לשירות ב'הגנה' בשנת  יחד עם בעלה יצחק,    1934. עלתה ארצה בשנת  5119צפורה נולדה בפולין בשנת    7

ועברה קורס אלחוט1939 נולד בפולין בשנת  ,  ל'הגנה' בשנת  1913. בעלה יצחק  עלייתו  1934, והתנדב  עם  , מיד 
  1941בבן שמן עבדה צפורה בהדרכת תפירה ואריגה, ובעלה יצחק בהדרכה חקלאית. הם עברו בשלהי שנת    .ארצה

 .2002, וצפורה נפטרה בשנת 1987לרחובות. יצחק נפטר בשנת  1945לבאר טוביה ובשלהי שנת 
 שלים. . באדיבות מוזיאון אסירי המחתרות, ירו1992ביולי  12ראיון מ־  8
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 החיפוש אחר נשק בלתי ליגלי הפשיטה הבריטית ו

, בראשות מפקד  , עם חשכה, פשט כוח משטרה בריטי גדול על היישוב1940בינואר    22ביום שני,  

מפקד 'ההגנה' במקום,   10מידע מוקדם. ל־פי הכוח פעל ע 9. מורטוןג'פרי הבולשת ביפו קצין הבולשת  

ח הבריטי  והכ.  נעצרוהחזיק בנשק חוקי(  של הנוטרים חיים גולדשטיין )פורוקור  11פרנקל,   ישראל

  תרו יהבריטים א.  )שהסתיימו רק למחרת בשעות הבוקר(  החל בחיפושיםהטיל עוצר על היישוב ו

)'סליקים'(שמחסני הנ  חמשתשלושה מתוך     24מקלעים,  ־ תת   השירובים, חמ   27, ובהם  ביישוב  ק 

 רימונים, כדורים וחומרי נפץ.

, בזמן ישיבת המטה האזורי, 2030"בשעה  פרנקל, מספר:  רה(  )שּו  ישעיהומפקד 'ההגנה' בבן שמן,  

ם בריטיים. בו בזמן נכנס  ־שמן מוקפת שוטרי  ־ידי האלחוטאית צפורה כי בן  הודעה עלקיבלתי 

שוטרים בריטיים אוסרים כל תנועה בכפר וכבשו את שגם אחד מחניכי כפר הנוער והודיעני, 

יתת שוטרים לחדר הישיבה ופקד  כתחנת הנוטרים.... אותו זמן נכנס קצין הבולשת מורטון עם  

ת הידיים. השוטרים שנכנסו לחדר טענו כדור לקנה ועמדו מולנו עם  על הנוכחים להרים א 

המאוזר הליגלי שהיה אתי. כעבור   ]אקדח[  מסרתי את  ם יש נשק אה להרובים הטעונים. לשא

חצי שעה בערך נדרשנו לקחת אתים לשם חפירה לגילוי הסליקים, וכשסירבנו לעשות זאת 

ית שהייתה בידם ובעזרת נהתחילו בחיפוש המחסנים לפי תכהוכינו בקתות הרובים. השוטרים  

מאחר וסליק מכשירים מגנטיים. הסליק הראשון שנתגלה היה בחדר הנוטרים, אולם היה ריק ) 

־יבנה, העברנו מיד את המחסן מסליק    דומה נמצא לפני ימים מספר באחת הנקודות על יד גן

 שאגב לא נתגלה על ידי המשטרה(. סליק בכרם הענבים,לזה 

, שהביא להם אכזבה.  של  השוטרים הבריטיים לא היה גבול עם גילוי סליק ראשון זהעסם  לכ

הבחנה   ללא  ולהכות  להשתולל  החלו  בשעה  הם  ורצפות.  קירות  בלילה   שתייםולהרוס 

ה( שהיה קבוע מתחת לאדן החלון  י)מכונות הירי  התמוטט קיר שגבל עם הסליק של הרקמים

והסליק נתגלה לשוטרים. את המחסן השני גילה המכשיר המגנטי בחדרו של מנהל העבודה  

לרצפת מרפאת השיניים. הכנ קבוע מתחת  היה  הנוער. המחסן השלישי  כפר  יסה אליו של 

ה חשמלי שהופעל  רמסא רופא השיניים, שהיה מתרומם באמצעות מנגנון היהייתה מתחת לכ

־ידי פתיחת שלטר להדלקת מנורת חשמל רגילה בתוך החדר. שלטר זה הופעל על ידי אחד    על

רובים,    –השוטרים הערביים במקרה. מחסן זה היווה למעשה מרתף בנוי כהלכה ובו רוב הנשק  

ם כבר  יאחרים שהיו ריק  םכנית שבידיהם הם הגיעו גם למחסניו־נפץ. לפי הת  רימונים וחומר

 באותו זמן.

מחסנים    שניבאמצעים בחיפושה והרסה כל הניתן להרוס, נשארו    הלמרות שהמשטרה לא בדק 

 רובים ורוב התחמושת.  12שלא נתגלו והם הכילו  –אחד בכרם ואחד במושב  –

 
 .1942בפברואר  12אותו קצין שירה למוות במפקד הלח"י אברהם שטרן )יאיר( ב־  9

כמודיע שהסגיר לבריטים  לאחר חקירה ממושכת  את אוסקר אופלר, שנמצא    1940הוציאה להורג בשנת    ' 'ההגנה  10
של מורטון נכתב כי אותו מודיע מסר את המידע על מחבואי הנשק   ואת מחסן הנשק בגבעת השלושה. בזיכרונותי

עמ'  חלק ראשון,    עם עובד, תשל"ב,,  ממאבק למלחמה  – חלק ג'  ספר תולדות ההגנה,  יהודה סלוצקי,    בבן שמן.
מורטון מציין כי הבריטים ידעו כי בבן־שמן מאשימים אחד מחבריהם בהלשנה על    .  1626, חלק שלישי, עמ'  126

 ל בכפו, אך בחרו שלא להתערב.לא עוו
MORTON, Geoffrey J., Just the Job: Some Experiences of a Colonial Policeman, Hodder & Stoughton, London, 1957, 

pp 120-121. 
השם הנכון הוא ישעיהו     פרנקל.  אלכסנדר רשום    תולדות ההגנה במסמכים הבריטים רשום ישראל פרנקל. בספר    11

  פרנקל )לימים מג"ד בחטיבת קרייתי במלחמת העצמאות(. 



6 
 

החיפוש כולו ארך שני ימים. באותו זמן הוטל עוצר על הכפר והמושב. התנהגות השוטרים  

הייתה גסה וברוטלית. אולם במקרה שהתחילו להיטפל לתלמידות כפר הנוער נכנסנו במכות 

שכל אחד מהם  כעם השוטרים... ששה מאיתנו נאסרו והובלו לבית הסוהר ברמלה ומשם ליפו  

 12.נסגר בצינוק לחוד"

 תפיסת תחנת האלחוט החשאית 

הקמת   הייתה    הקשרשעת  ה.  1900האלחוטי  הייתה  2000שעה  לאחר  ברשת  התעבורה  כאשר   ,

אותתה  ,  היישובדיווחה למפקד  צפורה הוכברג בתכונה חשודה. היא    האלחוטאיתבעיצומה, הבחינה  

תחנת  )בכל    את המברקים שקלטה  והחלה לשרוף  , הפסיקה את הקשרבתל אביב  על כך למרכזת

ספירט וגפרורים, שנועדו להשמיד חומר מפליל בעת    פחיתהחזיקו    חשאית של שירות הקשר  אלחוט

הבריטים( בידי  התחנה  לתפיסת  לחדר.  חשש  פרצו  נעצרה.ו  הבריטים  תחנת    צפורה  הייתה  זו 

 האלחוט החשאית הראשונה של 'ההגנה' שנתפסה בידי הבריטים. 

שמן,   בבן  'ההגנה'  מ  ישראלמפקד  ולשדר ספר:  פרנקל,  הוראתי  את  למלא  הספיקה  "צפורה 

הודעה לתל אביב על המצב. עם גמר התשדורת התחילו הבריטים לפרוץ לחדר המשדר. צפורה  

זרקה את המשדר החוצה בעד חלון קומה ב' והספיקה להשמיד מחצית הצופן. היא נאסרה 

 . שמחצית הצופן השנייה אתה..."כ

אך עשתה עצמה כלא מבינה, כפי שהדריכו אז בקורסי אלחוט: לא לדבר, לא  ,  צפורה ידעה אנגלית

שעצרו  הבריטים  (. הבלשים  חקירתהפות, מותר לדעת ולדבר רק עברית )מה שהקשה על  שלדעת  

ידעו עברית,אותה כל    , שלא  ריכזו את  בו  והעבירו אותה לשטח פתוח  עמה,  לא הצליחו לתקשר 

ה כל  הועברו  בחצות  בערך  הבולשתהעצורים.  במשרדי  נחקרה  שם  רמלה,  למשטרת    עצורים 

,  שונות ומשונות  החקירה החלה בשאלותמשו כמתורגמנים.  י, כאשר שוטרים יהודים ש הבריטית

אמרה כי רצונה להעיד רק    שהנחקרת   ור לחברמוצפורה ענתה, עד שאחד השוטרים היהודיים א

שהיא מכירה את ה'מקלט' שהיה    פורה הבינה את הרמז ופסקה לענות. היא אישרהצט, ופבבית מש

 בחדר בו נעצרה, והם לא שאלו אותה שאלות נוספות. 

באגף  מספר חודשים עד משפטה  לאחר החקירה הועברה צפורה לבית הסוהר ביפו, שם הוחזקה  

 ופרוצות, רובן ערביות.   תהנשים, בתנאים קשים, בתא עם עברייניו

"הייתי אז בתורנות לגמרי במקרה. החלפתי האלחוטאית צפורה מתארת את תפיסת התחנה:  

את האחראי, היות והוא היה הגזבר... והיה לו יום שהוא היה צריך לשלם את המשכורות. 

... עליתי SFAאות הקריאה שלנו היה    .. .]מפתח מורס[..אנחנו היינו עובדים על ידי מפתח כזה   

זמן. בהתחלה היו מקריאים  , ובדרך כלל לא היינו צריכים לשבת כל ה]לשעת הקשר[  לתחנה

היה מסיים את  את כל התחנות, מי שהיה מקבל מברק היה צריך לשבת ולחכות, ומי שלא ]

. אותו ערב... הודיעו לי שיש לי שני מברקים, אז קיבלתי את המברקים... ולא קלטתי הקשר[

בתי מה  איזה מילה או שתיים. אני הייתה לי איזה אמביציה כזאת לא למסור חצי עבודה.  חש

אכפת לי, אני אחכה עד סוף השידורים ואז אשאל. אז ישבתי וחיכיתי. בינתיים שמעתי רעש 

למטה, והיה חשוד בעיניי הרעש הזה. באותו בניין של חדר הנשק, היה גם חדר של ילדים 

 
, הוצאת קרן 'הגנה' ע"ש שחורי וחבריו ז"ל, תל  ההגנה בתל־אביב, פרקים לתולדות ההגנה בתל־אביב וסביבתה  12

 .270–269, עמ' 1956 –אביב, תשט"ז 
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אז לא    .קטנים. חשבתי, בזמן הזה כבר ילדים קטנים ישנים. לא יכול להיות שילדים רועשים

כל החוצה בשביל לא להתגלות. אם במקרה באמת מחפשים, שלא יראו מישהו רציתי להסת

במדרגות  עולה  שמישהו  שמעתי  ופתאום  בשקט,  ישבתי  אז  חשד.  יעורר  לא  החוצה,  מציץ 

ויורד. חשבתי שמישהו מחפש אולי את האחראי, היה צריך להיות אותו ערב בתחנה. אני 

או שזה לא הוא.... פתאום שמעתי ריצה  החלפתי אותו, אבל חשבתי אולי מחפשים אותו. ר

]המורס[    למדרגות, ודפיקה חזקה בדלת. אני כבר ראיתי שזה בריטים. אז מהר זרקתי את מפתח

ראו דרך החלון שאני זרקתי, ומיד הוצאתי את  ]הבריטים[    מאחורי החלון שמה לגג, אבל הם

ב הם  המברקים.  את  ושרפתי  הגפרורים  ואת  מראש,  מוכן  שהיה  את הספירט  פרצו  ינתיים 

..  הדלת, ורצו לכבות את המברקים, לא נשאר מהם הרבה, אי אפשר היה לזהות שום דבר כבר.

וראיתי שאסרו את כל החברה שאחראים על המשק. אני הייתי הבחורה היחידה.   ..אסרו אותי.

 .בסוף לקחו אותנו לרמלה, מרמלה הביאו אותנו ליפו"

"היו שם שני קצינים יהודים, התחילו לחקור אותי, :  צפורה מתארת את חקירתה במשטרת רמלה

לשאול שאלות. שאלו אותי שם של בחורה שעבדה גם כן באלחוט יחד איתי. שאלו אותי  אם 

אני מכירה את הדסה לנסברג. היה שמה הדסה לנסמן. אמרתי: 'הדסה לנסברג? לא הייתה  

כה די מבולבלת, ואני מפחדת  אצלנו הדסה לנסברג, לא מכירה הדסה לנסברג'. ואני הייתי כ

שלו היו באמת ככה חוקרים אותי הלאה אולי לא הייתי יכולה כל כך לשלוט. כבר לא יודעת  

מה הייתי.... אולי הייתי מספרת, מה קלטתי. אבל הקצין אחד אמר לשני: 'חכה, היא אמרה  

לדבר'...לקחו   רוצה  לא  היא  משפט.  בבית  רק  לענות  הזכות  על  לשמור  רוצה  אותי  שהיא 

להראות לי את המקלט שאני אזהה אותו, ואחר כך העבירו אותי לבית הסוהר, עד שהגיע 

 . המשפט"

 , מעצר מינהלי, מעצר בית כלא, משפט

בריטי,    11 צבאי  למשפט  הועמדו  בן־שמן  ראווה',  עצורי  ל'משפט  דין  שהפך  עורכי  הגנו  ועליהם 

נקטו   ב'הגנה'  הראשונה.  מהשורה   משפטית'בולטים,  בעניין    'טקטיקה  ה־ אחרת  ,  12העצירה 

עולם, וצפורה: הם  האלחוטאית   פעלו להפוך את  חששו כי תואשם בריגול, אשמה שדינה מאסר 

ה עונשה.  על  להקל  כדי  חשיבות,  לחסרת  )היהודי  'טקטיקה'אשמתה  המשטרה  קצין  (  הצליחה: 

,  שטיפל בעניינה האשימה רק בהחזקת מקלט ומשדר ללא רישיון, והיא נשפטה בידי שופט שלום

, ועוד שלושה חודשי מאסר  ליש"ט קנס  50שגזר עליה את העונש המירבי: שלושה חודשי מאסר ו־

 היה ולא תשלם את הקנס. 

הדין שלי היו יזהר "ישבתי חודשיים וחצי ביפו, עד המשפט. עורכי  צפורה מתארת את משפטה:  

הררי וישראל שוחט... הם טענו שהיות ולא היה לנו קשר עם העולם החיצוני, היינו כמו אי 

היה הקשר   זה  אז  נותק,  לנו טלפון, הטלפון תמיד  היה  לא  ואף פעם  ים של ערבים,  בתוך 

  ומתארת את החשש של האשמה בריגול:   היחידי שיכולו לתקשר עם בחוץ. וכך זה באמת היה..."

"אני היחידה שתפסו אותי משדרת. היו הרבה שדרנים אבל אותי תפסו. אז מי שתפסו זה היה  

... למה לימדו אותנו שלא נדע שפות? שאם שיחקרו אותנו  ]אשמה חמורה מאוד[  אשמה בריגול

 .אנחנו נגיד שאנחנו יודעים רק עברית"
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ללא סיבה, ואחר כך לתא עם  צפורה הועברה לבית הכלא בבית לחם, שם הוכנסה לזמן מה לצינוק,  

טים שהונחו על רצפת תא המעצר.  וארבע בנות. לא היו מיטות והעצירות ישנו על מזרונים מסמרט

היא  ניתן לנצל את כישוריה.  להנהלת הכלא שהיא מורה לתפירה, ו   תנאיה שופרו אחרי שהתברר

 הועברה לחדר נפרד וקיבלה מיטה ושולחן. 

ים ביקורים. בעלה יצחק הצליח לראותה כשהוא ביקר עצירה  כל תקופת מעצרה לא התירו הבריט

 אחרת, שמותר היה לבקרה. 

צפורה לא שוחררה בתום תקופת מעצרה, שכן הוטל עליה  שבעלה יצחק שילם את הקנס,    למרות

, ללא משפט. תנאי המעצר המינהלי היו 'נוחים' בהשוואה לתנאי העצורים הרגילים:  ימעצר מינהל

,  ןלרכוש מצרכי מזון ולבשלם בעצמ  ן, הותר להבגדים אזרחיים ולא מדי עצירים  והעצירות לבש

 . תויהודי ות והיא שוכנה בתא עם עציר

לבית לחם... קיבלתי את התלבושת    ]מיפו["העבירו אותי  צפורה מתארת את התנאים בכלא:  

ונים גם כן מבד יוטה. תאר לך ללבוש תחת  ...של האסירות.  שמלה של בד יוטה ותחתונים

מבד יוטה. החליפו פעם בשבוע את הבגדים הנקיים. היה גם סינר לבן, ומטפחת ראש לבנה.  

ספר   בית  אותנו  שהעבירה  אחת  הייתה  בחדר  חבשוש.  רחל  עם  יחד  לחדר  אותי  הכניסו 

והיא הייתה עם התינוקת בבית    לעבריינים, היות והיא הסתבכה והרתה. הייתה לה תינוקת,

ממש שם, עוד שהכרתי אותה עוד ביפו, ואחת מזל. מה אני אגיד   הסוהר. אחת הייתה זונה

לך. מסכנה כזאת. לא יודעת אפילו מה היא הייתה, מקבצת נדבות או משהו כזה... קיבלנו 

שלוש שמיכות צמר... מהבוקר עד ארבע ו מזרנים דקים קלועים מסמרטוטי כותנה[  בורשים ]שני  

ר. אחרי דצריכים לצאת לעבודה, נגיד לנקות ולשפשף ולסהדלת הייתה פתוחה מפני שהיינו 

ארבע נעלו את הדלתות. מארבע עד הבוקר היינו סגורים בחדר. צרכים מי שהיה צריך, היה 

בחדר, כמו שידוע לך מבית אסירים. היה קרדל וזהו, הצטרכת להסתפק בזה. לא היו חפצים 

יוצאים לעבודה. לנקות את אישיים, שום דבר. לא סדין, כלום, שום דבר... מהבוק ר היינו 

עבודה, את המשרד של  ההנוחיות, לנקות את המדרגות, לנקות את החדר, לנקות את חדר  

וממשיכה לתאר את עבודתה במתפרת הכלא,    המנהלת. זהו, עבודה שחורה. הכל היה רק ניקיון"

הסקוטית המנהלת  על  התחבבה  ואיך  התפירה,  בתחום  מקצוע  בעלת  שהיא  התברר  ובצעה    שם 

 עבורה עבודות תפירה שונות. 

אני גמרתי את השלושה  צפורה מתארת איך התברר לה שהיא לא תשוחרר בתום תקופת מאסרה: "

חודשים שלי, אני רואה אני צריכה להשתחרר, אני אומרת למנהלת: 'או, יופי ביום ראשון אני 

ותקת, המנהלת. אני כבר יוצאת לפי החשבון שלי, אני צריכה להשתחרר'. אני רואה שהיא ש

עוד פעם אומרת לה: 'אוי, יום ראשון אני משתחררת'. היא לא עונה לי. בסוף בצהריים, אסתר  

נכנסת , הביאה תיבה: אני נשארת לעוד שישה חודשים. המשטרה  ]הסוהרת[  הזאת המגעילה  

ד  מוצאת שאני מסוכנת לציבור, נתנו לי עוד שישה חודשים. היה להם רשות לעצור בן אדם ע

לי את   נתנו  אז  בבת אחת.  יכולים לתת  לא  הם  חודשים  משישה  יותר  סוף המלחמה. אבל 

ניים. אמרתי: 'מה? עוד שישה חודשים?'... הם מאוד אהבו  יהשישה חודשים, עשה לי חושך בע

נתנה לי מיטה, נתנה לי שולחן... בסוף העבירו אותי מהחדר , אני באתי   ]המנהלת[  אותי... היא

  ... כבר לא יכולתי לסבול את החדר הזה עם הזונות האלה וזה... לא יכולתי"... הייתי כבר ככה

 מנהלת הכלא הסכימה להעביר את צפורה לחדר אחר. 
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הוטל על צפורה מעצר בית של שישה    , ימעצר מינהל, אחרי כחודשיים וחצי של  1940בשלהי אוגוסט  

 חודשים נוספים. 

 סיכום

ים בתקופת  דדתחנות האלחוט, שפעלו באיתות מורס בת"ג, היו קשר מבצעי חיוני ליישובים המבו

 המנדט הבריטי, במלחמת העצמאות ובשנות המדינה הראשונות. 

צפור האלחוטאית  של  הממושך  והמעצר  בבן־שמן  האלחוט  תחנת  תפיסת  של  הוכברג,  האירוע  ה 

בתחנות האלחוט    והאלחוטנים  בתנאים קשים, ממחיש את הסיכון האישי שעמד בפני האלחוטאיות 

 החשאיות של 'ההגנה'. 

בן־שמן הייתה יישוב מבודד, מוקף יישובים ערביים עוינים, שהתנועה אליו הייתה מסוכנת, ותבעה  

חיילי הלגיון הערבי בסמוך  , תקפו  1947בדצמבר    14קורבנות רבים. בפרוץ מלחמת העצמאות, ב־

לוחמים נהרגו ועשרה נפצעו )מהם    13למחנה הצבאי בית־נבאללה שיירה מפתח תקווה לבן־שמן,  

שישה קשה(. בן־שמן הנצורה החזיקה מעמד עד שכוחות צה"ל חברו אליה לאחר מבצע 'דני', ביולי  

1948 . 
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בבית הדין הצבאי: נמצאה תחנת־ראדיו משדרת...בימי הראווה קטעים מהעדויות במשפט 
המהומות נותק הקשר הטלפוני עם המושבה ולא תוקן עוד, מכיון שהיה צפוי 

לסבוטאז'ה...משנותק הקשר הטלפוני לא היה לו קשר תחליף והעדה לא ראתה מעולם במקום 
 תחנת ראדיו משדרת...

 1940 באפריל 16הארץ, 
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 ץ, המפקד הצבאי של אזור לוד קולונל לורנצו מעצר בית בבן־שמן בחתימת 
 בכתב יד, בתחתית הדף: הקראתי את הצו לנאשמת, הוא תורגם בידי עזרא מרקובצקי ואושר בחתימתה.

 .80/2419/4ארכיון תולדות ההגנה, 
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 ( הוכברג ז"ל 1987–1913( ויצחק ) 2002– 1915צפורה )

 באדיבות גילה הראל 
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 רי בן־שמןועצומת מנהיגי היישוב, הקוראת לשחרור עצ
 7/עבוד/ 87ארכיון תולדות 'ההגנה', 
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 כרזת מחאה לאחר משפט בן־שמן

 7/עבוד/ 87ארכיון תולדות 'ההגנה', 
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 כרזת מחאה לאחר משפט בן־שמן
 7/עבוד/ 87ארכיון תולדות 'ההגנה', 

 


