
כתבי סתר בשימוש 
הגדעונים

1.21גרסה 

2018–ח "תשע, העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
דניאל רוזן) מיל(ם "המצגת הוכנה בידי אל
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קצת היסטוריה–" הגנה"כתבי הסתר של ה

 עבדו בשיטות שהיו נהוגות  1937עם הקמת שירות הקשר בשנת
במשטרת המנדט

בהמשך עברו לשיטות שהיו נהוגות בצבא היוגוסלבי
שהיה קצין קשר בצבא היוגוסלבי, חבר קיבוץ אפיקים, אותם הכניס אלי שוורץ

 ונעשה  , התברר כי הבריטים מפענחים את כתבי הסתר1946ביולי
השינוי לא היה מהותי ולא עמד בפני הבריטים. שינוי

 הגיע שירות הקשר למסקנה כי הבריטים מפענחים  1947באוגוסט
שוב את כתבי הסתר
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1939: כתב סתר פשוט

3

כתב סתר מבוסס על החלפת אותיות
מדי כמה ימים היו מחליפים את הרשימה

  כתב זה שימש במבצע הפלגת ספינת המעפילים
'א" קולורדו"
 אותם  , מעפילים388עם 1939במאי , יוגוסלביה, סושאקהספינה הפליגה מנמל

1939ביוני 14וב־6הורידה בארץ ב־

נעשה שימוש בשירות טלגרמות מסחרי
 הונח בידי חברת   , מלרנקה בקפריסין לחיפה, הראשון לארץהתת־ימיהכבל

The Eastern Telegraph Company  ועיקר תעבורת הטלגרמות  , 1928בשנת
לארץ ישראל עברה באמצעותוהבין־לאומיות

 על פי , "השליחים יגיעו לוונציה בשבוע הבא"הודעה
:הוצפנה כך, 1939ביוני 15עד 11הצופן לתקופה 

אבהעובשבהיצנוולועיגימיחילשה
DOECFCKCICMLELLZSCDTOTLMDTX

7/14, ה"אתבאדיבות 



1941: כתב סתר פשוט

4

 כתב סתר מבוסס על החלפת אותיות
על פי מפתח מוסכם

 הטקסט הגלוי נרשם מלמעלה למטה
, בטבלה שהתרחבה או הוצרה לפי המפתח

והטקסט נאסף מימין לשמאל ושודר  
בחמישיות

בדוגמה העליונה:
הייתה בסיס ההדרכה המרכזי  וערה'ג(גוערה:המפתח

")הגנה"של ה
האויב מתקדם תוך כדי קפיצות לעבר אבו  : התוכן

סוףשושה
עוסכבתולבקצישדומתיצקאוובפיושיקהאדרו: המוצפן

בדוגמה התחתונה:
למען המולדת: המפתח
יצאו לעזרת אביחיל  רובאיותשתי מחלקות : התוכן

מכוון צפוני מזרחי ויגיעו למטרה כעבור שעתיים תם
80/1, ה"אתבאדיבות 



"שיטה היוגוסלבית"כתב סתר ב
 חמוצמלפפון : "לדוגמה(ההצפנה התבססה על סיסמה מוסכמת("

ניתן מן הנמוך  –במקום האותיות –כאשר הערך המספרי , אותיות הסיסמה הוחלפו למספרים
אל הגבוה

הפכה ל" מלחמת היהודים"הסיסמה : לדוגמה:

 נגיע לחיפה מחר בבוקר הכינו לנו עזרה דחופה רוצים  "ידיעה לשידור
:נרשמה כך" לגמור

החהדלהפיומדמוהר: לפי הסדר הבא" חמישיות"והידיעה שודרה ב...
5

מידוהיהתמחלמ

108591236241711

108591236241711

מידוהיהתמחלמ

רחמהפיחלעיגנ

נלוניכהרקובב

VYהפוחדהרזעו

YVרומגלמיצור

לקסיקון , גבי שריג: מקור
הוצאת  , למונחי קשר

1998, קיבוץ דליה" מערכת"



:כך זה נראה
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  כתב סתר ששימש
להצפנת מברקים בין 

,  לתל אביב, פולין, וורשה
1938בשנת 

  כתב זה שימש במבצע
הפלגת ספינת המעפילים  

'ב" פוסידון"
 גדעוניהספינה הראשונה עם

במאי  , יוון, הפליגה מנמל פיראוס
אותם  , מעפילים65עם 1938

הגדעוני. מאי23הורידה בארץ ב־
פרידלנדרבספינה היה חיים 

14/14, ה"אתבאדיבות 



"השבת השחורה"אירועי 
הגנה"החלה ה1945באוקטובר , לאחר מלחמת העולם השנייה"  ,

יחד עם  , בפעילות אקטיבית כנגד הבריטים, בן־גוריוןבפקודת דוד 
בניסיון לשנות את המדיניות הבריטית בשאלת , י"והלחל "האצ

ארץ ישראל
ליל "שהבולטת בהם הייתה , כתוצאה בוצעו פעולות נרחבות נגד הבריטים

, גשרים בגבולות ארץ ישראל11תקיפת , 1946ביוני 17ל־16בין ה־, "הגשרים
לניתוק זמני של נתיבי האספקה בשימוש הבריטים

אגאתה"יצאו הבריטים למבצע , 1946ביוני 29, בשבת: כתגובה  "
"  השבת השחורה"שכונה , "הגנה"והנגד הסוכנות היהודית 

 תל אביב(הוטל עוצר על מספר ערים . חיילים בריטיים17,000במבצע השתתפו ,
ונערכו חיפושים , )נתניה ועוד ומספר קיבוצים ומושבים, רמת גן, חיפה, ירושלים

מבית לבית
2,700נעצרו במחנות מעצר ברפיח ובלטרון, בהם רבים ממנהיגי היישוב, איש
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השלכות–" השבת השחורה"בעקבות אירועי 
 ראתה את , ב"במיוחד בארה, הבין־לאומיתדעת הקהל

"נלחצה"וממשלת בריטניה , הפעילות הבריטית כלא ראויה
  כדי להוכיח את הטענה שהסוכנות היהודית היא ארגון

ספר "1946ביולי 25טרוריסטי פרסמה ממשלת בריטניה ב־
מברקים מוצפנים בין משרדי הסוכנות  8שכלל פענוח , "לבן

היהודית בלונדון וירושלים
הפרסום כונה בשם:

Palestine: Statement of Information Relating to Acts of Violence, July 1946

  מהפרסומים למדה הנהגת היישוב כי הבריטים שברו את הצופן
של שירות הקשר

שינה מיד את מערך כתבי  , שנחרד מן האירוע, שירות הקשר
הסתר

,8
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,  ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, משה שרת
כתב ממחנה המעצר בלטרון, ממקימי המדינה

היה לנו נשף  : 1946יולי 24, מזכיר המחלקה המדינית, פתק לזאב שרף
או בקריאת  בסכיתההראשון או . אפרת וְקֶלר, אבינועם: בהשתתפות שלישיה

יש  (השני או באינטרפרטציה או בקריאת מילות השיר . הכתוביםהתוים
שני  . מ"תרומת הח, סעיף אחד-השלישי ). הוכחות לאפשרות הראשונה

.הראשונים ילמדו לקח
בלי  , )עם קצת ְקֶלר(שמא רק אבינועם : בשיקול שני: 1946יולי 25, למחרת

?אפרת
אך  , ענין הנשף מסתמן עכשיו יותר מקודם: 1946אוגוסט 3, פתק לזאב שרף

אך  , אמנם גם מהשדר הראשון שיערתי משהו מעין זה. עדיין לא בכל פרטיו
מדוע -ש "אם טיפלו אנ) א-ובכן . לא לגמרי, כאמור, אם כי, כעת יותר ברור

איך עברו מאלגברה לאריתמטיקה ) ב! מַסמר שערות? לא באו לגלות אוזן
גם בית "מה פירוש ) ד? ללוטציהמה גורל הזיקה -לאור הניסיון ) ג? בזהות

כלום התברר  , הלא את מפת העיר לא יכלו בשום פנים למצוא, "לחם במנגנים
?"'בבהוא הדין "מה פירוש ) ה? כי עמדו על הְמָענים מבלי היזקק למפה

2011, העמותה למורשת משה שרת, 1946אסופת מכתבים שהוברחו ממחנה המעצר בלטרון בשנת , ירחים בעמק איילון: מקור10

דליפת  , נשיפה
מסמכים סודיים

"הגנה"רשת הקשר של ה: אבינועם
רשת הקשר של המחלקה המדינית: אפרת

MI5-המזרח התיכון ב' ראש מח: אלכסנדר ְקֶלר

האזנה או 
קריאת  

הגלוי
שבירת  

הצופן או  
דליפת  
המפתח
הצופן של  
המחלקה  

המדינית היה  
שונה מזה של  

"הגנה"ה

יסיקו  
מסקנות  
וישפרו

איך שברו 
את  
? הצופן

:  לוטציה
השלוחה  

בפריז

בדרך 
אפרתה

היא בית  
לחם

האם הצופן  
של המוסד  

'  לעלייה ב
? נשבר מפתח הצופן



ידוע כי לאחר אירועים אלה עברו להשתמש  גדעוניםמעדויות 
בצופן יותר מתקדם

  כתב סתר מבוסס על מפתח המתחלף בתדירות גבוהה
המפתח היה על פי דף מוסכם מספר קריאה באנגלית

היה האות הראשונה של כל שורה בדף המפתח, אותיות10, המפתח  ,
מלמעלה למטה

מספר דף המפתח נקבע לפי התאריך
 היו " פופולריים"ספרי מפתח“Lust for Life” ) גוך-סטון על חיי ווןאירווינגספר של (

)רום'ג. קרום'גספר הומוריסטי של (”Three Men in a Boat“-ו

נעזרו בטופס מיוחד  :
 אותיות המפתח10בראש הדף רשמו את
שנועד  , ומתחתיו את הטקסט המוצפן, רשמו את הטקסט הגלוי: בשידור

לשידור
ומתחתיו את הטקסט המפוענח, רשמו את הטקסט שנקלט: בקליטה

דומה  , המרת האותיות התבססה על שיטת חישוב ידנית
(Vigenère)נר'ויזלריבוע  11

בכר) מיקו(באדיבות אברהם 



דוגמה: ומענה) תזכיר(מברק 

)פופכן(באדיבות ראובן אורן  12

הודיעו לשושנה  
הקמת הקשר  . מהמיוחדת

. 0415, 0345ביננו בשעות 
רייס  עמהקמת הקשר שלי 

דש. 0515, 0445

נסה  . המיוחדת משושנה
להתקשר אתנו גם לפי 

ההסכם

1948אוקטובר 9
0650לצאאישי   הפליגה  ") המיוחדת" ("כריש"הספינה

כדי לחלץ  , 1948לקפריסין באוקטובר 
עצורים שהבריטים סרבו לשחרר

קצר חשמלי לא  . סערה עיכבה את הספינה
אפשר הקמת קשר במועד עם קפריסין  

כדי לעכב את בריחת העצורים, )רייס(

תיקן את  " פופכן"ראובן אורן הגדעוני
בתחנה  גדעוניהתקלה והקים קשר עם 

תוך שימוש בכינוי המוכר  , )צאא(ל "במטכ
הגדעוני". מלפפונחמוצ"ובסיסמה " ישי"

,  זיהה מיד את המתקשר ואת כתב הסתר
בחיפה  " שושנה"ההודעה לתחנת והעביר 

קשר זה אפשר לעכב את בריחת העצורים



(Reverse Engineering)הנדסה לאחור 

13

 20המברק הוצפן בטבלהx20 , לא
זנר'וידומה לטבלת , רגולרית

סימוני צבע הרקע מראים את אזורי אי הרגולריות
הניתוח במגבלות  כמות החומר הזמינה הזעירה  ,

)  מסומן באדום(שכיסתה רק חלק קטן 
מהצירופים האפשריים

כללי ההצפנה:
ת', 'ש': לא הוצפנוהאותיות הבאות' ,'F' ,'V' ,'X'
'הומרה ב־ת' ש'
'ש'ב־הומרה ' ת'

  השיטה בה זכרו את הטבלה הייתה
1מ־(הפיכת כל אות לערך מספרי 

חיבור ערכים אלה להצפנה  , )20עד 
במערכת כללים שלא הצלחנו  (

פענוח–ובאופן דומה , )לשחזר

רקצפעסנמלכיטחזוהדגבא
איקצפעסנמלכרטחזוהדגבא
באיקצפעסנמלכרטחזוהדגב
גבאיקצפעסנמלכרטחזוהדג
נמלכיקצפעסדגבארטחזוהד
הנמלכיקצפעהדגבארטחזוה
והנמלכיקצפעהדגבארטחזו
זוהנמלכיקצפעהדגבארטחז
חזוהנמלכיקצפעהדגבארטח
טחזוהנמלכיקצפעהדגב  ארט
גבארטחזוהדיקצפעסנמלכי
כגבארטחזוהדיקצפעסנמלכ
לכגבארטחזוהדיקצפעסנמל
והדגבארטחנמלכיקצפעסזמ
זוהדגבארטחנמלכיקצפעסנ
חזוהדגבארטסנמלכיקצפעס
עחזוהדגבארטסנמלכיקצפע
פעחזוהדגבארטסנמלכיקצפ
צפעחזוהדגבארטסנמלכיקצ
קצפטחזוהדגבארעסנמלכיק
רקצפעסנמלכרטחזוהדגבאר

מפתח

גלוי



?האם הצופן החדש היה חסין

 שירות האזנה  1923מסמכי ארכיונים מראים שהבריטים הקימו כבר בשנת
,  "הגנה"ליירוט תעבורת ה) סרפנדאז , גדעוניםשמרכזו היה במחנה (יעיל 

:שכלל את
ISPAL 1)(Intelligence Service Palestine , שכונתה מאוחר יותרOATS ,  האזנה ושבירת

"הגנה"הצופן לרשתות הרדיו של ה
ISPAL 2 , שכונתה מאוחר יותרISTRIA ,האזנה ושבירת הצופן לרשת הרדיו של הסוכנות
ISPAL 3 ,האזנה לשידורים לציבור הבלתי חוקיים

 1946הממשלה הבריטית החליטה לפרסם  חלק מהמברקים שפוענחו ביולי  ,
"חשיפת מקורות"הגם שידעה שתהיה בכך 

 אך  , "עלטה"שינוי הצפנים בידי שירות הקשר לאחר מכן יצר לבריטים
FOGבשם הקוד , 1947הבריטים החלו לפענח מחדש מברקים ביולי 

בשם הקוד , בהמשך פענחו הבריטים צופן נוסףCREAM .אין לנו פרטים על כך

14



טבלת המרה ייחודית למבצע: דוגמה לצופן יותר משוכלל

15

1948אוגוסט , השתלטות על ספינת נשק סורית, "השודד"כתב הסתר ששימש במבצע 

ארכיון מייק הררי: מקור



"פ"מח"שיטת : דוגמה לצופן יותר משוכלל
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אותיות26של נר'ויגטבלת 

114/74ה"את: מקור



אירועים למחשבה
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1946משלהי שנת " הגדרה) "תזכיר(מברק 

114/74ה"את: מקור  18

שכונו " תזכירי הגדרה"שלוש ביממה -ספינות מעפילים שידרו פעמיים"Xהם  , כאשר קו האורך היה מערבי" (פ
:כך, במתכונת קבועה, כיוון ומהירות תנועתם, בו ציינו את מיקומם הגיאוגרפי, ")פמX"כונו 
א ב  : שנרשמו כ, 21: לדוגמה, ספרות2תאריך ב־
ג איי : שנרשמו כ, 1300: לדוגמה, ספרות4זמן החיבור ב־
17'לדוגמה , ספרות4קואורדינטות צפון ב־ ,o42 ,ז א ב ד : שנרשמו כ
06'לדוגמה , ספרות4קואורדינטות מזרח ב־ ,o14 ,ו י ד א : שנרשמו כ
לדוגמה , ספרות3קורס ב־o180 ,י ח א: שנרשמו כ
ה ז י: שנרשמו כ, 075, קשר7.5לדוגמה , ספרות3מהירות ב־
 ב: שנרשם כ, )בינוני(2לדוגמה , )סוער–3, בינוני–2, ים שקט–1(ים בספרה אחת

  הצפנה במילת המפתח
:נראתה כך" יערות הכרמל"

6גר :  והמברק המוצפן שנשלח הואX חלצחטרעבפ בתX נילצנמהלXיפVYYFFVיייV

37821014965

למרכהתורעי

באVאגייFדב

ננVלחיעFיל

אזVאדיוYאח

מיVלטיבYפצ

XFYבVיזהXי

XFYחVיצרXה



דוגמאות–" תזכירי הגדרה"
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כפי  , 1946ביולי " ד חללי גשר א־זיב"י"פ שנשלח מהספינה Xתזכיר 
.ביומן תחנת האלחוט בתל אביב) לאחר שפוענח(שנרשם 

14/232, ה"אתבאדיבות 

בדצמבר " קיבוץ גלויות"פ שנשלח מהספינה Xתזכיר 
כפי שנרשם  , והועבר לתל אביב דרך איטליה1947
,בתחנת האלחוט בתל אביב) לאחר שפוענח(

14/275,  ה"אתבאדיבות 



?פוענחו בידי הבריטים" תזכירי ההגדרה"האם 
וליירט ביעילות  , כיצד הצליחו הבריטים להטיל סגר כה יעיל על חופי הארץ

?בעזרת מטוסי סיור את ספינות המעפילים
רק ארבע פרצו  , ספינות מעפילים41מתוך , 1947-1946בשנים : הנתונים

:את הסגר
"אך לא זוהתה כספינת מעפילים, שיורטה סמוך לארץ בידי מטוס ומשחתת, "עמירם שוחט
" דממת אלחוטששמרה בהפלגתה על , "ינסקי'לוזשבתאי
"אך לא זוהתה כספינת מעפילים, יורטה סמוך לארץ בידי מטוס ומשחתת, "עלייה

 קדימה"בסמוך לה יורטה ונתפסה ספינת המעפילים"

"הספינה היחידה בתקופה האמורה שקיימה במהלך הפלגתה קשר אלחוט ולא , "הפורצים
יורטה בידי הבריטים

 תזכירי ההגדרה"הייתכן כי הבריטים קלטו ופענחו את") "Xוהם היו  , ")פ
שיירטו את ספינות  , מקור המודיעין העיקרי לטייסות מטוסי הסיור

?המעפילים
ללא (תוכן שהוא ספרות בלבד , מתכונת קבועה: מברקים אלה הציגו לבריטים אתגר מוגבל

)צורך בתרגום מעברית לאנגלית 20



1947יולי , של משרד ההגנה לקבינט הבריטי" סודי ביותר"ח "דו

" תגרום בוודאות לכך שהארגונים  ] של ספינות מעפילים[הונאה באלחוט
.  ואנו נאבד את המודיעין המתקבל מההאזנה, היהודיים ישנו תדרים וקודים

אך אובדן המודיעין יפגע  , לא תהיה יעילה]  מסוג המוצע[סביר כי הונאה 
-התייעצנו בעניין עם ועדת ה. ביכולתנו ליירט ולעצור מהגרים בלתי לגליים

SIGINT  בלונדון והם הביעו אי נכונות לחשוף את שירותי ההאזנה שלהם
" אלא אם יקבלו הוראה מפורשת מדרג בכיר

21

TNA: מקור CAB 81/80



שירות הקשר איתר כי הבריטים שוברים שוב את כתבי הסתר

22

הוא יעקב " שמשון"
ראש  , )יאן(ינאי 

שירות הקשר

534/14ה"את: מקור



)קרסנטפאן , פאן יורק" (פאנים"ההדרמה של 
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 היו הגדולות בספינות המעפילים, "עצמאות"ו" קיבוץ גלויות"הן , "פאנים"הספינות  ,
'עדות מרשימה ליכולת הארגון של המוסד לעלייה ב, מעפילים15,236ונשאו יחד 

ם המאבק על תכנית החלוקה"באותה עת התנהל באו:
הבריטים הפיצו שמועות שהרוסים זוממים להציף את המזרח התיכון במרגלים שיגיעו בשתי ספינות אמריקאיות לשעבר

הממשל האמריקאי היה מפולג בשאלת ההתייחסות לתכנית החלוקה

חששו שארצות הברית לא תתמוך בתכנית החלוקה  , יחד עם ראשי הציונות בארצות הברית, המחלקה המדינית של הסוכנות
לעכב את ההפלגהמבן־גוריוןודרשו , בגלל הפלגת ספינות אלה

הספינות יצאו לדרך, בשטח' בלחץ אנשי המוסד לעלייה ב
ואסור לעצרה, נשמת אפה של הציונות, מבחינתם העלייה היא נושא ראשון במעלה
בחורף  , יהודים ללא בית וללא מוצא15,000שכן המשמעות של עיכוב ההפלגה היה להותיר , הם חשו באחריות אישית
על כל  , או להפר מרות, לקבל את מרות המוסדות הלאומיים ולהפקיר את אלו שסמכו עליהם וכבר יצאו לדרך: אנשי המוסד עמדו בפני דילמה טרגית

הערכית והלאומית הכרוכה בדבר, המשמעות המוסרית

 ובהוראת ההנהגה המדינית  , 1946דצמבר 27ב־) בולגריה(מבורגסהספינות הפליגו
נמנעו מעימות עם הבריטים והפליגו עם הבריטים ישירות לקפריסין

ט בנובמבר"החשש היה שעימות עם הבריטים יחבל במאמץ יישום החלטת כ
 והכתה בתדהמה את אנשי המוסד לעלייה ב, נשלחה לספינות במברקבן־גוריוןהוראת'

גולדיסגד ליפשיץ וחיים , היו ראובן אורןהגדעונים



")תזכירים("הדרמה במברקים 
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 פאן יורק"על סיפון ה, מפקד המסע, שלח מברק ליוסי הראלבן־גוריוןדוד"  ,
:   דרך איטליה

ללכת ישר לקפריסין עליכם "]  פאנים"ה[באם האויב יציע לשתי הגדולות "
פנינו לארץ ישראל שהובטחה מאלוהים לישראל ואושרה  ': לענות וכן לעשות

נלך  , מחדש על ידי האומות המאוחדות אולם אם בדעתכם להפריע למסענו
תנו לנו את  . בהיותנו בטוחים שבקרוב נגיע לארצנו המשוחררת, לקפריסין

."  'הקורס לקפריסין ונלך אחריכם

דצמבר בשעה  29באיטליה ב־' המברק נשלח למפקדת המוסד לעלייה ב
1550דצמבר שעה 29ב־" פאנים"לונשלח שוב מהארץ , 1520

באיטליה אך קליטתו בספינות התעכבה עקב קשיי קשר' המברק הועבר באמצעות תחנת המוסד לעלייה ב

קיים ספק באם המברק הגיע לתעודתו, בתל אביב' על פי הרישום על המברק במפקדת המוסד לעלייה ב

מברק זה לא מוזכר כללהגדעוניח "בתחקירי המלווים שלאחר האירוע ובדו



המפגש עם הבריטים בים האגאי
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שם פגשו שייטת ספינות  , לים האגאיהבוספורוסחצו את מצרי " פאנים"ה
מלחמה בריטיות

ראובן אורן  הגדעוניאותו מתאר , מתקיים האירוע1946בדצמבר 31ב־
":   פאן יורק"אז על סיפון , )פופכן(
" ממתין לנו מהדרדנליםביציאהheavy cruiserועוד חמש משחתות
 הוא פותח במילים. דיבור/שנעבור לקשר רדיו) איתות דגלים(האדמירל של השייטת מבקש:

אני מבין שאתם קיבלתם מסר . מפקד השייטת הבריטית, XXכאן אדמירל '
'להפליג עמי לקפריסין ואני מבקש מכם לעשות זאת

גדע שוחט , )המלווה(ניסן לוויתן , )הקפטיין(הילבגד , יוסי הראל: בחדר האלחוט נוכחים
–ארן (אייק, )המלווה והמפקד שלה(יק'ברצמקשיבים במקביל ' קרסנטפאן 'ב. ואנוכי

מוכי  , חוץ מיוסי הראל, כולנו. גולדיסגד ליפשיץ וחיים והגדעוניםהקפטיין) אהרונוביץ
"תדהמה



האדמירל הבריטי ידע מהי ההוראה ששוגרה ברדיו לספינות 
? לא קיבל אותה כלל, מפקד המסע, בעוד יוסי הראל

מקבל מפקד השייטת  , 1424בשעה , 1947דצמבר 30', ביום ב
את המברק , HMS Mauritiusעל סיפון הסיירת הקלה , הבריטית

"  סודי ביותר"בסיווג , הבא מהמפקד הצבאי הבריטי בפלשתינה
(Top Secret)  :

(reliable high level source)קיבלנו הודעה ממקור בכיר ואמין "
כי הם הפאניםשהסוכנות היהודית העבירה ברדיו הוראות לספינות 

..."כולל הפלגה לקפריסין, יצייתו לבקשות או הוראות של הצי המלכותי
מה היה מקור המידע של הבריטים  ?

שעות קודם לכן23, הייתכן כי מקור המידע הוא שבירת הצופן ופענוח המברק שנשלח מהארץ לאיטליה?

למידע זה הייתה השפעה מכרעת על התנהגות הצי הבריטי
ולכן , היא כמעט בלתי אפשרית, ללא נזקים מהותיים ואבדות רבות, הבריטים סברו כי השתלטות בכוח על הספינות

להימנע מעימות, נתנו חופש פעולה לאדמירל הבריטי 26



"פאנים): "מברקים(תזכירים 
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וניהזאב : יסער; "פאנים"ה: הגדולות; בארץ' מזכירות המוסד לעלייה ב: ארנון
ראש  , שאול אביגור: בן יהודה, אור'; קצין המבצעים של המוסד לעלייה ב, הדרי

ברומניה' שלוחת המוסד לעלייה ב, אוורבוךמשה : אגמי'; המוסד לעלייה ב
14/275, ה"אתבאדיבות 

COMPAL :קנינגהם. גנרל סיר א  ,
;  מפקד הצבא הבריטי בפלשתינה

C in C. Med.  : מפקד הצי
;הבריטי בים התיכון

C.S.1. :מפקד השייטת הבריטית ,
על סיפון  , סימונדס־טיילראדמירל 
"  מאוריציוס"הסיירת 

TNA ,ADM 1/20793באדיבות 

הבריטים והמוסד לעלייה  
גריניץהשתמשו בשעון ' ב
).  GMT–גמת(



כתבי סתר עבר מהפך מהותי נושא 
לאחר הקמת המדינה

28

עם  , כתבי הסתר עברו שינוי מהותי לאחר קום המדינה
מיסוד נושא ביטחון הקשר בחיל הקשר

 והוכנסו לשימוש כתבי סתר חדשים, בוטלו כל כתבי הסתר1948באוקטובר

שהניחו יסודות , יהודים מדרום אפריקה, גויסו מומחים
:ל"לנושא בטחון הקשר בצה

שאול בר לבב
מאיר שפירא

הוקמה יחידה מיוחדת לייצור כתבי סתר
 טופז"ומאוחר יותר , "387"שנקראה"



הלקח מהסיפור

29

ראוי שיזהר בצוננים, מי שנכווה ברותחין
שם נפשו בכפו, מי שבוטח בצופן וכתבי סתר
האמון בצופן ובכתב סתר ראוי שיהיה מוגבל  ,

"וחשדהוכבדהו "בבחינת 
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