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אוסף מפתחות המורס של אמון בר גיורא ז"ל
.1

מבוא
קוד מורס הוא איתות קוד עבור שיטות תקשורת קוליות או חזותיות ביאריות ,המאופייות בשי
מצבים :פועל או מופסק )"אחד" או "אפס" ,מאיר או חשוך( .הקוד פותח על ידי סמואל מורס ואלפרד
וייל במהלך שות השלושים של המאה ה 19-ובשת  1951אומץ כקוד בין-לאומי ,בשיויים מסוימים.
קוד המורס היה בשימוש רחב עד שלהי המאה העשרים ,ועתה השימוש בו הולך ודועך.
קוד מורס מגדיר שידור קצר כ"קודה" ושידור ארוך כ"קו" .בעזרת רצפים של סימי הקו והקודה,
קוד המורס מייצג ספרות ואותיות האלף-בית .כל אות מיוצגת על ידי רצף של מספר סימים .הקוד
כולל גם סימי פיסוק.
איתות המורס שימש לאיתות ראייה ,בו שודרו אותות אור )הליוגרף ביום ,פס בלילה( .בטלגרף קווי,
בו מקלטי טלגרף השמיעו קישות בקצב איתות המורס ,ובקשר רדיו ,שבו אותות המורס שמעו
כצפצופים.
עקב פשטות ציוד הרדיו הדרוש לשידורי מורס והביצועים הטובים של ציוד פשוט זה ,השימוש במורס
היה מקובל לתקשורת רדיו מעל  100שה .בדורו הוא עובר מהעולם ,ומפה את מקומו לטכולוגיות
דיגיטליות מודריות ,שהשימוש בהן לא מחייב מיומות גבוהה של מפעילים.
אמון בר גיורא ז"ל ,שהיה חובב רדיו להב ,אסף מפתחות מורס .עם פטירתו תרמה משפחתו את
האוסף לעמותה להצחת חללי חיל הקשר והתקשוב ,והוא יוצג באתר ההצחה ביהוד .חוברת זו
מתארת את הפריטים השוים באוסף זה.
אמון היה מפליג בסיפורים על כל מפתח  -היכן יוצר ,מה מיוחד בו ,מי השתמש בו ,כיצד הגיע אליו.
סיפורים אלה אבדו לעד .כל שותר הוא הסבר טכי ,שיעורר את העיין של הצופה באוסף.

.2

איתות ראיה  -הליוגרף פורטוגזי

אחד הפריטים המעייים באוסף הוא הליוגרף קטן ייד ,תוצרת  ,Fabrica de Braco de Prata, Lisboaעם
טלסקופ לכיוון בבסיסו ,שתי מראות ורפרף.
המפעל ) Fábrica Militar de Braço de Prata (FMBPהוא מפעל שק ממשלתי פורטוגזי ,שהוקם בין השים
 1850ו 1887-והוא עדיין פעיל.
הדגם הספציפי ,938C ,יוצר בשלהי שות השלושים .מכשירים מיטלטלים מסוג זה ,מותקים על חצובה,
שימשו לאיתות מורס בעזרת אור השמש ,בשימושים צבאיים-טקטיים מגווים בים וביבשה.

1

הליוגרף פורטוגזי דגם  ,938Cתוצרת 1930-1940 ,FMBP

קרן השמש מכוות באמצעות המראות אל הרפרף ,והקשה על המפתח פותחת וסוגרת את הרפרף,
ומאפשרת לאותת במורס .אופן החזרת קרי האור מתואר באיור הבא:

החזרת קרי אור השמש באמצעות מראות ההליוגרף
מקור :אתות ראיה ,ספר שמוש לשומרים המוספים ,הוצאת "לוטר"1938 ,
בעזרת הטלסקופ המותקן בבסיס ההליוגרף ,מכווים את ההליוגרף אל התחה הקולטת.
המראות של הליוגרף זה קטות ושטוחות ,ולכן טווחו מוגבל לכ 10-ק"מ.
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.3

מפתחות מורס ידיים

 .3.1מפתחות דואר Postal Keys -

מפתחות מורס ,מהדגמים של "מפתחות דואר" ) ,(Postal Keysהיו פריט מקובל במשרדי דואר ,שאחד
השירותים המרכזיים שהם סיפקו לציבור היה העברת מברקים )"טלגרמות"( באיתות מורס על כבלי
טלגרף משת  1860עד שות השלושים ,אז התרחב השימוש בטלפריטרים.
"מפתחות דואר" אלה מקורם באירופה ,והם מתאימים לאופן איתות המורס המקובל באירופה ,שם
הגו להשתמש במפתח מורס עם זרוע ישרה ,ואיתות המורס עשה על ידי תועת האמה .בסגון
האירופאי ,מפתח המורס קרוב למפעיל ,וזרוע המפעיל צמודה לגוף המפעיל.

המפתח קרוב למפעיל והזרוע צמודה לגוף  -מתוך חוברת הדרכה של שירות הקשר1940 ,

שידור במפתח ידי מטביע "חותם אישי" של המפעיל ,המכוה באגלית ” .”Fistשידור "קי" ,מדויק
ואחיד מכוה  .Flawlessקליטה קייה ללא הפרעות מכוה  Armchair copyאו קליטה "צלולה כגביש"
).(Crystal Clear copy
באוסף מספר "מפתחות דואר" ,כולם על בסיס מעץ .דגמים כאלה היו בשימוש רחב מ 1860-ועד .1930
הם מאופייים בזרוע ישרה וקצרה עם מוף גדול יחסית וכפתור הפעלה אופיייים.

3

מפתח מורס של הדואר השוויצרי מהתקופה 1890 - 1880

מפתח מורס של הדואר הגרמי מהתקופה 1890 - 1880

4

מפתח מורס של הדואר הצרפתי מהתקופה 1890 - 1880

רפליקה :מפתח מורס ספרדי דגם  LMCתוצרת Llaves Telegraficas Artesanas
המפתח וצר בעבודת יד בידי האמן ) Guillermo Mestreחובב רדיו (EA6YG ,באיים הבלאריים ,ועשוי
מפליז על בסיס מעץ אלון .המפתח יוצר כראה בשות התשעים .האמן פטר בשת .2008
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 .3.2מפתחות כולאי יצוצות Flameproof Spark Keys -

משת  ,1913לאחר טביעת הספיה "טיטאיק" ,צוידו ספיות במשדר/מקלט אלחוטי ,בעזרתו יתן היה
להקים קשר מורס בתדר  500קה"צ או  1,000קה"צ )המוח קילו-הרץ )קה"צ( קבע רק בשות השישים,
עד אז השתמשו במוח קילו-סייקל( ,אורכי גל של  600מטר או  300מטר; בציוד זה השתמשו בעיקר
למטרות מצוקה .בתחילה היו המשדרים משדרי יצוצות ) ,(spark-gap transmittersבהם הפסיקו
להשתמש בהדרגה בין שתי מלחמות העולם ,אז עברו לשידור גל רציף ).(CW - Continuous Wave
משדרי היצוצות ,כמו גם המשדרים הראשוים עם שפופרות ריק ,פעלו במתח גבוה .שידור המורס
במשדרים אלה מיתג מתח גבוה בזרמים גבוהים ,יצר יצוצות במפתח המורס ,והיה חשש להתלקחות
)במיוחד בשימושים צבאיים ,שם הייתה אווירה פיצה( ,ולכן השתמשו באותה תקופה במפתחות מורס
כולאי יצוצות ,שכוו בשם .Flameproof Spark Keys
באוסף שי מפתחות מורס מסוג זה :מפתח של חיל האוויר הבריטי ,מדגם שכוה "אמבטיה" )(Bathtub

עקב צורתו המיוחדת ,עם בסיס בקליט ,ומפתח של הצי האמריקאי ,עם בסיס מתכת .שי המפתחות
מאופייים בכפתור המכוה  ,Navy Knobכדי לאפשר לאלחוטן אחזקה יציבה של מפתח המורס ,גם
בספיה מתדדת .שי הווסתים/ברגים מיועדים לכיוון המפתח :האחד לכיוון מרווח הלחיצה
) ,(Contact Spacingהשי לכיוון עוצמת הלחץ ).(Arm Tenision

מפתח כולא יצוצות ) (Flameproofשל חיל האוויר הבריטי ,מהתקופה בין שתי מלחמות העולם
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מפתח כולא יצוצות ) (Flameproofשל הצי האמריקאי ,דגם  ,26003מהתקופה בין שתי מלחמות העולם
מפתח זה ועד גם להפעלת פסים ,לאיתות ראיה בשעות הלילה.
מפתח המורס האמריקאי שוה מהמפתחות האירופאיים ,שכן בארה"ב העדיפו להשתמש במפתח מורס
עם זרוע וטה כלפי מטה ,כך שיתן להיח את המרפק על השולחן בעת השידור ,ולשדר על ידי העת כף
היד בלבד .בסגון האמריקאי ,מפתח המורס רחוק מהמפעיל ,כך שאמת המפעיל חה על שולחן העבודה.

האמה חה על השולחן והיד אוחזת במפתח  -מתוך ספר הדרכה של צבא ארה"ב1968 ,
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 .3.3מפתחות אמריקאים
בצבא ארה"ב השתמשו במגוון רחב של מפתחות מורס ,אך הדגמים הפופולריים ביותר היו משפחת
) J-38שהיו להם גם גרסאות בכיויים אחרים( .היו שי דגמים עיקריים ,עם בסיס אליפטי ועם בסיס
מלבי ,שיהם עם כפתור "פטריה" .דגמים אלה התחילו את דרכם בסוף המאה התשע-עשר ותחילת
המאה העשרים כמוצרים אזרחיים )בידי יצרים כמו

,J.H. Bunnell

,Western Electric

 Manhatten Electric Supply Companyו ,Signal Electric Manufacturing Company-אומצו על ידי צבא ארה"ב
בשת  1915ושימשו בצבא ארה"ב עד ימיו אלה .מפתחות אלה מיוצרים עד היום בידי  ,Vm.M.Nyeיצרן
ותיק של מפתחות מורס בארה"ב ,בכיוי  .Speed-Xהמפתח מאופיין בכפתור פטריה שטוח.
מפתח המורס האליפטי עם כפתור פטריה שטוח ,המכוה גם  ,J-38שרכש מעודפי צבא ארה"ב ,היה
שים רבות מפתח המורס המקובל בצה"ל.

מפתח מורס ) Speed-Xהמכוה גם  ,(J-38עם בסיס אליפטי
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מפתח מורס ) Speed-Xהמכוה גם  ,(J-38עם בסיס מלבי

 .3.4מפתחות בריטיים

מפתח מורס הצבאי הבריטי האופייי של מלחמת העולם השייה כוה  ,WT-8יוצר בידי מספר רב של
יצרים במגוון גרסאות .המפתח מאופיין בכפתור פטריה כדורי .באוסף שלושה דגמים של מפתח זה:

מפתח מורס בריטי  WT-8ממלחמת העולם השייה
9

גרסה "מתקדמת" ,MK III ,של המפתח הבריטי  WT-8ממלחמת העולם השייה

גרסה וספת ,MK II ,של מפתח המורס הבריטי  WT-8ממלחמת העולם השייה ,בקופסת הפעלה
מרחוק של מכשיר רדיו

מפתח מורס ידי ימי בריטי ממלחמת העולם השייה  ,F.I.L.A.H Ser. No. 1940, Key Telegraphבקופסת
מתכת כחלחלה ,עם כפתור  .Navy Knobמפתחות מורס מדגם זה שימשו באט"ו עד שות ה .60-מבה
המפתח ייחודי ,שכן אין לו ציר ,והזרוע מחוברת לבסיס באמצעות קפיץ )מגון המכוה "משאבה
שבדית" .(Swedish Pump -
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מפתח בריטי ימי דגם אט"ו

בשלהי שות הארבעים החליף הצבא הבריטי את מכשירי האלחוט ממשפחת הWireless Set 19-

במשפחה חדשה ,שקראה  ,Larkspurששירתה אותו עד שלהי שות השבעים ,אז החלה הצטיידות
במשפחת  .Clansmanבאוסף מפתח מורס של משפחת  Lakspurומפתח מורס זעיר של משפחת ,Clansman
שועד  -בשימוש עם  - PRC-320לקשירה על רגל המפעיל.

מפתח מורס צבאי בריטי  ,KMK-2משפחת  ,Lakspurתקופת המלחמה הקרה ) 1945עד (1975
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מפתח בריטי זעיר של משפחת  ,Clansmanשועד לשימוש עם PRC-320

 .3.5מפתחות גרמיים

מפתח מורס ידי גרמי דגם ) Junkerעל שם היצרן (Josef Junker ,היה מפתח המורס הפופולרי בצבא
גרמיה האצית במלחמת העולם השייה .הוא מאופיין בכפתור פטריה שטוח וקופסת פח עם "דבשת".
אחרי מלחמת העולם "יכסו" לעצמם את המפתח גם צבא מערב גרמיה וגם צבא מזרח גרמיה.
המפתח היה מקובל במרבית צבאות אט"ו בתקופת המלחמה הקרה .המבה של מפתח זה השפיע על
עיצוב מבה מפתחות המורס בצבאות אמת וורשה.
באוסף שתי גרסאות של מפתח  :Junkerגרסה מקורית של המפתח וגרסה מזרח גרמית של המפתח,
מפתח  MT 50תוצרת החברה המזרח גרמית  ,RFTמשות ה .50-המפתח המזרח גרמי הוא תעתיק
מדויק של מפתח  Junkerהמקורי ,אך בוי בקופסת בקליט אטומה ,למיעת יצוצות.
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הגרסה המקורית :מפתח מורס גרמי דגם Junker
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מפתח  ,MT 50תוצרת  ,RFTמזרח גרמיה
גרסה מזרח גרמית של מפתח דגם Junker

14

באוסף יש גרסה "מודרית" של מפתח מורס גרמי ,שכיוייה  ,Typ K64 VEB KFZתוצרת
 ,Ing. R. Lousch k.-g. 7031 Leipzigמזרח גרמיה.

מפתח מורס "מודרי" ,תוצרת מזרח גרמיה
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 .3.6מפתחות צבאיים מהגוש המזרחי
צבא ברית המועצות :באוסף שי מפתחות של הצבא הסובייטי :הראשון הוא מפתח צבאי רוסי שייצורו
החל בשת  ,1938לפי מלחמת העולם השייה .הוא שימש עם מכשירי רדיו  .R-104המפתח מאופיין
בכפתור  Navy Knobובמכסה עם ציר .השי הוא מפתח זעיר :מפתחות אלה שימשו בצבא ברית המועצות
עם מכשירי קשר  Angara ,R-159 ,R-143 ,R-131וציוד רדיו למרגלים ) .(Spy Radioהמפתחות בויים
לשידור בסגון "אמריקאי".

מפתח מורס של צבא ברית המועצות1938 ,

16

מפתח מורס זעיר  -צבא ברית המועצות

17

צבא אוקראיה :מפתח  TKFתוצרת אוקראיה שיוצר בשות השמוים והיה בשימוש רוב צבאות ברית
וורשה.

מפתח  ,TKFתוצרת אוקראיה ,בשירות צבאות ברית וורשה

18

צבא צ'כוסלובקיה :מפתח מורס משולב במתג שידור/קליטה ששימש בצבא צ'כוסלובקיה בתקופת
המלחמה הקרה ,עם מכשיר קשר  .RM-31הכיתוב " "Prijemפירושו "קליטה" ,המצב " "Vysilaniפירושו
"שידור" .דגמים כאלה היו בשימוש בצבא צ'כוסלובקיה במלחמת העולם השייה.

מפתח מורס  -צבא צ'כוסלובקיה
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צבא הוגריה :באוסף שי מפתחות מורס הוגריים ,תוצרת  Mechlaborבבודפשט ,מתקופת המלחמה
הקרה ) 1946עד  ,(1985ששימשו במספר צבאות ברית וורשה .הדגם הישן יותר ,עם מכסה "מדורג",
והדגם ה"חדיש" יותר ,עם מכסה שטוח.

מפתח מורס  -צבא הוגריה

20

מפתח מורס "חדיש"  -צבא הוגריה

21

צבא בולגריה :באוסף שי מפתחות בולגריים תוצרת  G. Damjanovבעיר .Razgrad

מפתח מורס  -צבא בולגריה

22

מפתח מורס וסף  -צבא בולגריה

23

צבא יוגוסלביה :באוסף מפתח אחד מצבא יוגוסלביה ,דגם שכוה .TS-1

מפתח יוגוסלבי ,דגם TS-1
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 .3.7מפתחות ידיים "מודריים"
בכיוי "מפתחות מורס מודריים" הכווה היא למפתחות מורס מדגמים שעדיין מצאים בייצור שוטף,
בעיקר לשימושים של חובבי רדיו .באוסף שי מפתחות מורס כאלה :מפתח בריטי תוצרת  ,Kentמשלהי
שות התשעים ,על בסיס עץ "מסורתי" ,ומפתח יפי דגם  HK-807תוצרת  ,Hi Moundהמאופיין בכיסוי
אקרילי שקוף ובכפתור  .Navy Knobגם מפתח זה הוא משלהי שות התשעים .שי המפתחות מיועדים
לסגון שידור "אירופאי".

מפתח תוצרת  ,Kentבסגון "מסורתי"

) (31מפתח יפי דגם  HK-807תוצרת Hi Mound

25

 .3.8מפתחות ייחודיים

מפתח צד  Cootie :Cootie Keyהוא עגה ל"כִּ נָּה") ,להבדיל מ ,Bug-הכיוי למפתח מורס חצי אוטומטי,
שהוא עגה ל"חיפושית"( .מפתח מורס זה הוא מפתח ידי ,המיועד לאופן פעולה המכוה ”“Cootie Key

)יש המכים אותו  Side Sweeperאו  .(Slap Keyהרעיון הוא שהתועה החוזרת אחרי הקשת תו מוצלת
ליצירת תו וסף בצד השי ,מה שכמעט מכפיל את מהירות השידור הידי .ההרגשה בשידור במפתח זה
שוה מאוד מההרגשה בשידור במפתחות "רגילים" ,ומחייבת הסתגלות.

 Cootie Keyמשלהי המאה העשרים ,יצרן לא ידוע

26

מפתח חסר ציר :מפתח מורס ידי שבדי ,מתחילת המאה העשרים .המפתח דומה ל"מפתח דואר" ,אך
ללא ציר .הציר הוא קפיץ ,ותועה המפתח חלקה ועימה .הידית הארוכה יחסית תורמת אף היא .דגם
זה כוה בשם " ."Swedish Pump Keyהבסיס עשוי אבויט.

מפתח מורס שבדי חסר ציר )(Bearing less

27

מפתח ימי :מפתח גרמי תוצרת ) ,Charlottenburger Mororen und Geratebau (CMGלשימוש ימי ,משות
השמוים .דגם זה מכר גם בידי  SAITבצרפת.

מפתח ימי גרמי ,תוצרת CMG
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מפתח מוטס :מפתח מורס להתקה במילואת הטייס במטוס קרב :המפתח ,שהיה מותקן במילואת
הטייס של מטוסי ספיטפייר במלחמת העולם השייה ,שימש לאיתות באורות החיתה .המפסקים
מימין ומשמאל מאפשרים לטייס לקבוע מה ברצוו לסמן )יציב ,למעלה ,למטה( והאיתות באורות עשה
בהקשה במפתח .הבריטים השתמשו באיתות ראיה בהמראות וחיתות כדי לשמור על דממת אלחוט.

מפתח מורס להפעלת איתות ורות חיתה במטוסי ספיטפייר ,מלחמת העולם השייה
29

 .3.9מפתחות זעירים
באוסף שי מפתחות מורס זעירים :מפתח זעיר בעבודת יד של אמן מפתחות מורס גרמי ,חובב הרדיו
 , DK7UDשפטר בשת  ,2004ומפתח ידי זעיר ,שועד לשידור בסגון אמריקאי ’שיוצר בידי האמן
ההוגרי ) Janos (Jani) Kiralyחובב רדיו באות הקריאה  ,(HA8KNשיוצר כראה בשלהי שות ה.2000-

מפתח זעיר בעבודת יד ,של האמן הגרמי חובב הרדיו DK7UD

מפתח זעיר עם כפתור עץ שיוצר בידי האמן ההוגרי Janos (Jani) Kiraly
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.4

מפתחות מורס חצי-אוטומטיים
מפתח מורס חצי-אוטומטי ) (Bugהוא מגון מכי ,אשר לחיצה על דוושת הקודות יוצרת סדרה של
קודות ,עד הפסקת הלחיצה .מפתח כזה מאפשר שידור בקצב של  20עד  50מילים בדקה ,והיה פופולרי
מאוד .באוסף שלושה מפתחות מעייים מסוג זה :מפתח חצי-אוטומטי צבאי אמריקאי דגם J-36

שיוצר בידי  JH Bunnellבמלחמת העולם השייה ,עבור חיל הקשר האמריקאי; מפתח חצי-אוטומטי
שוויצרי .Bech Bug ,בשות הארבעים יוצרו מפתחות בודדים מסוג זה בבית מלאכה בכפר השוויצרי
 ,Schwarzenburgומפתח זה הוא דיר .המפתח הוא עם תיבת שיאה מעץ ,עם ציפוי לבד פימי; מפתח
חצי-אוטומטי בריטי דגם  S689תוצרת  ,Eddystoneמהשים  .1950-1948אף הוא פריט דיר ,שכן יוצרו
פחות מ 500-יחידות מדגם זה.

מפתח חצי-אוטומטי צבאי אמריקאי ממלחמת העולם השייה ,דגם  ,J-36תוצרת Bunnell

31

מפתח חצי-אוטומטי שוויצרי ,Bech Bug ,בתיבת שיאה

32

מפתח חצי-אוטומטי בריטי תוצרת Eddystone

אמון העדיף להשתמש במפתח זה ,וטען ששידור מורס באמצעותו הוא "מוזיקה" פלאה.
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.5

מפתחות מורס לשימוש עם התקי מפתוח אלקטרויים
באוסף מספר מפתחות שועדו לשימוש עם התקי מפתוח אלקטרויים .מפתחות כאלה מכוים דַּ וְ שָׁ ה
) .(Paddleבאוסף שלושה מפתחות עם דוושה בודדת ) :(Single paddleמפתח בריטי מתוצרת  ,Kentמשלהי
שות התשעים ,מפתח עגול עם כפתור עץ שיוצר בידי האמן ההוגרי ) Janos (Jani) Kiralyחובב רדיו באות
הקריאה  ,(HA8KNבשם המסחרי  ,John King Keyשיוצר כראה בשלהי שות ה ,2000-ומפתח וסף
מיצרן לא ידוע ,ושי מפתחות עם שתי דוושות ) ,(Dual Paddleהמאפשר מפתוח "יאמבי" )ראו הסבר
בהמשך( ,מפתח זעיר שיוצר בידי האמן האמריקאי ) Louis Perkinsחובב רדיו באות הקריאה ,(K9LU
בשם המסחרי ) Bulldog Keyשכן הוא מבוסס על מהדק ייר המכוה  ,(Bulldogומפתח זעיר תוצרת חברת
MFJבארה"ב.

מפתח מורס בריטי עם דוושה אחת לשימוש עם התקן מפתוח אלקטרוי ,תוצרת Kent
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מפתח עם דוושה אחת לשימוש עם התקן מפתוח אלקטרוי ,תוצרת האמן ההוגרי Jani Kiraly

מפתח עם דוושה אחת לשימוש עם התקן מפתוח אלקטרוי ,יצרן לא ידוע

35

מפתח זעיר עם שתי דוושות לשימוש עם התקן מפתוח אלקטרוי "יאמבי"
דגם  ,Buldogתוצרת  K9LUבארה"ב ,שות ה2000-

מפתח זעיר עם שתי דוושות ,לשימוש עם התקן מפתוח אלקטרוי "יאמבי"
דגם  ,561תוצרת  MFJארה"ב
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.6

התקי מפתוח אלקטרויים

התקן מפתוח אלקטרוי ,Electronic Keyer ,הוא התקן אלקטרוי שבעזרת מפתח מורס המיועד לכך הוא
מאפשר שידור מורס איכותי ומהיר .מפתחות מורס אלה תוארו לעיל .לחיצה לכיוון אחד משדרת סדרה
של קווים .לחיצה לכיוון שי משדרת סדרה של קודות .השידור מדויק ,הן משך הקווים ומשך הקודות
והן המרווח בייהם .השידור עים וברור בצד הקולט ,ואפשר לשדר זמן ממושך ממושך מבלי להתעייף.
באוסף שלושה התקי מפתוח אלקטרויים ,המאפייים את ההתפתחות הטכולוגית בתחום זה:
התקן מפתוח אלקטרוי  Electronic Keyerדגם  HD-1410תוצרת  Heathkitארה"ב .מכשיר זה יצא לשוק
בשת  1975כקיט להרכבה עצמית ,ומחירו היה  49.95דולר .המכשיר בוי על בסיס המעגלים המשולבים
של אותה תקופה )סדרה  ,7400בטכולוגיה של  ,(TTLוידע למתג ציוד שפופרתי )מתח חיובי ביחס
לארקה ,עד  300וולט ,בזרם של עד  0.2אמפר( או ציוד טרזיסטורי )מתח שלילי ביחס לאדמה ,עד 200
וולט ,בזרם של  10מילי-אמפר( .בחזית ההתקן שתי דוושות :לקו ולקודה .המכשיר פועל ממתח רשת
) 220וולט(.

התקן מפתוח אלקטרוי  Electronic Keyerדגם  HD-1410תוצרת Heathkit
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) (46סכמת בלוקים של התקן מפתוח אלקטרוי דגם  HD-1410תוצרת Heathkit

להתקן זה התכוה של מפתוח "יאמבי" ) ,(Iambicדהייו :לחיצה בו זמית על שתי הדוושות
מייצרת רצף קו-קודה או רצף קודה-קו )בהתאם לדוושה שלחצה ראשוה(.
התקן מפתוח אלקטרוי  Electronic Keyerדגם  SKM-1תוצרת  .WM. M. NYE Company, Inc.דומה
טכולוגית למתג הקודם ,בתוספת ארבעה זכרוות ,המאפשרים לאחסן הודעות מוכות מראש
)כמו אות קריאה( ולשדרם בלחיצה אחת .גם מכשיר זה מתאים לכל סוגי המשדרים :שפופרתי
)מתח מיתוג חיובי( וטרסיסטורי )מתח מיתוג שלילי( .גם להתקן זה התכוה של מפתוח "יאמבי"
) .(Iambicהמכשיר פועל מסוללה פימית של  9וולט.

התקן מפתוח אלקטרוי  Electronic Keyerדגם  SKM-1תוצרת WM. M. NYE Company, Inc.
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התקן מפתוח אלקטרוי דגם  ,KBX-101Aשיוצר בכמות מוגבלת עבור השוק הגרמי בידי
) Tapio Hirvikoskiחובב רדיו פיי ,באות הקריאה  .(OH1KBהמפעל בפילד סגר בשת  .2012דגם
זה חדיש יותר מהדגמים הקודמים ,ומיועד למשדרים טרזיסטוריים בלבד )שכן ,בעת ייצורו,
המשדרים עם שפופרות ריק כבר עברו מן העולם(.

התקן מפתוח אלקטרוי פייKBX-101A ,

עיר כי מזה שים אין שימוש בהתקי מפתוח מסוג זה ,שכן מכשירי קשר מודריים המאפשרים
שידור מורס כוללים בתוכם את ההתקן ,ואין צורך בהתקן חיצוי.
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.7

שוות

מפתח יפי משות התשעים:

מפתח יפי משות התשעים
דגם גבס זעיר של מפתח מורס ידי:

דגם גבס זעיר של מפתח מורס
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.8

אמון בר-גיורא )גרייצר( ז"ל
חברו אמון היה אדם רב פעלים ,עם היסטוריה מרתקת.
אמון ולד בגלייביץ' ) ,Gleiwitzבאזור הגבול בין גרמיה לפולין ,אז -גרמיה( בשת  .1923ילדותו קטעה
בשת  ,1936כשהאצים אסרו על יהודים ללמוד במוסדות חיוך .עלה ארצה בשת  1938כילד בודד
במסגרת עליית הוער והתחך בקיבוץ בית זרע.
בשת  1940התדב ל"הגה" ,הוכשר כאלחוטן והתגייס כוטר .היה אלחוטן בבית זרע ,בתחה חשאית
של שירות הקשר בתל אביב ,בתחה חשאית במאה שערים בירושלים ,ובתחה הראשית בירושלים,
שהייתה ברמת רחל.
בשת  1942שלח לקהיר ,כחייל בחיל האוויר הבריטי ,והדריך את הצחים הארץ ישראליים  -בייהם
חביבה רייק ,אצו סרי וחה סש ,וצחים יוגוסלביים.
לקראת הקמת המדיה הקים את תחת השידור "קול הגליל" באיילת השחר .במלחמת השחרור היה
קצין הקשר של חטיבת יפתח ,חטיבת עודד )בפיקודו של יגאל אלון( ומחוז התיכון )כפר יוה( .עם
שחרורו מצה"ל שירת במשטרת ישראל ,כקצין קשר של מחוז ירושלים.
כשהשתחרר ממשטרת ישראל היה בין מקימי מפעל קרן אלקטרויקה באשקלון ,ועמד בראשו עד
מכירתו לקוצרן "כור".
שירת במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים משת  1958עד שת  ,1974בין היתר עסק בחיפוש מרצחים
אצים בדרום אמריקה ,טיפל באבטחת הקיסר היילה סלאסי באדיס אבבה והקים מערכות קשר רדיו
בקוגו .טל חלק במאמץ סיכול תכית הטילים של אצר .פעל בסין  ,באיראן ובאירופה.
התחתן עם צופיה בשת  ,1947בירושלים .ישא בשית לדיה בשת  .1998אבא לגבי יבל"א ולשלי ז"ל
)פטרה בשת  ,(2000סבא ליעל ,הילה ,יפתח ,לירן וחן.
מוותיקי חובבי הרדיו בארץ .משת  1946פעל באות הקריאה )הפירטי(  .ZC6AZבשת  1948היה בין
הראשוים שקיבלו רישיון חובב רדיו ישראלי ופעל באות הקריאה  .4X4DFמשת  1996פעל באות
הקריאה  .4X1DFהיה לו גם רישיון חובבי רדיו שוויצרי ,HB9JAI ,רישיון חובב רדיו גרמי,DK9IE ,
ורישיון חובב רדיו אתיופי .ET3AZ ,היה חובב רדיו פעיל עד יומו האחרון ,היה בין מייסדי אגודת חובבי
הרדיו בישראל ובשת  2008בחר לשיא כבוד של אגודת חובבי הרדיו בישראל ,ושירת את חובבי הרדיו
בישראל בתפקיד זה עד יומו האחרון.
פטר בשת  .2016יהי זכרו ברוך.
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