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מכשיר קוד קשר  – 1הוראות הפעלה ,אפריל 1 1948

ייעוד
המכשיר מיועד לשימוש בחילות )השדה( בשעת פעילות .אין להשתמש בו בין בסיסים קבועים.
המכשיר מורכב ממילים ,פעלים ,מספרים ואותיות המאפשרים לחבר בקוד משפטים ופקודות
בשעת פעילות.
הרכב המכשיר
א .מעגל אדום ובו מילים ופעלים בסדר א'–ב'.
ב .מעגל שחור ובו מילים ופעלים לפי סדר א'–ב' וכן ספרות בין  0ל־.10
ג .מעגל פנימי שניתן לסיבוב ובו זוגות של מספרים המשמשים תחליפים למילות ההודעה
הרצוייה לשידור – בין  11ל־.82
ד .בורג מהדק שקובע את המעגל המסתובב.
השימוש במכשיר
א .לכל יממה בת  24שעות נקבעת מילה אחת מן המעגל השחור כמילת מפתח שבעזרתה
מחברים ומפענחים את המברקים .ההודעה לשידור הופכת לספרות.
ב .קובעים את אחד המספרים במעגל המסתובב מול מילת המפתח – זהו המספר שישודר
ראשון.
ג .במעגל השחור קוראים את המילים הדרושות לחיבור ההודעה/המברק ורושמים כתחליף
להם ,במקומן ,את המספרים שרשומים מולן.
ד .אם יש מילה נדרשת במעגל האדום – יש לשדר תחילה את המספר שמול המילים "מעגל
אדום התחלה" וכך גם לנהוג בסיום השימוש במעגל האדום2 .
ה .אם כולל המברק/ההודעה מספרים – יש לשדר קודם את מספר הקוד שמול המילים "ספרות
התחלה" וכך גם בסיום שידור הספרות3 .
ו .בזמן הפענוח יכוון הקולט את המספר הראשון מול מילת המפתח ואחר כך יפענח את התוכן
לפי יתר המספרים.
ז .ההודעה/המברק תשודר בקבוצות של  5ספרות כל אחת.
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מקור :גבי שריג ,לקסיקון למונחי קשר ,הוצאת "מערכת" ,קיבוץ דליה ,1998 ,עמ' .373-372
בדגם בתמונה בעמוד הבא רשום מעגל אד' הת' )עם הספרה .(8
הדגם בתמונה בעמוד הבא הוא גרסה יותר מתקדמת ,בו במעגל האדום רשום אותיות התחלה ו־אותיות סוף ,ובמעגל
השחור רשום ספרות התחלה ו־ספרות סוף.
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