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מורס עברי
בשנת  1837רשם סמואל מורס  1פטנט על מערכת טלגרף המבוססת על איתות אלקטרו־מגנטי
באמצעות תרגום אותיות לקווים ונקודות ,שנקרא על שמו – כתב מורס .הקידוד של סמואל מורס
מכונה בשם מורס אמריקאי ) (American Morseאו מורס הרכבת ) ,(Railroad Codeשכן שימושו
העיקרי היה בקווי טלגרפיה לאורך פסי הרכבת בארה"ב.
בשנת  1848הציג בהמבורג פרידריך קלמנס גרקה  2מורס משופר ,המבוסס על המורס האמריקאי,
יעיל יותר )הוא שקבע רווח קבוע בין הסימנים ,ואורך קו פי שלושה מאורך נקודה( 3 .בשנת 1851
אימצה אגודת מפעילי המברקה הגרמנית־אוסטרית

)(Deutsch-Österreichischer Telegraphenverein

את המורס של גרקה ,שכונה מאז מורס קונטיננטלי ).(Continental Morse
בשנת  1865אימץ ארגון הבזק העולמי  ITUאת המורס הבין־־לאומי ) ,(International Morseהמבוסס
על הקוד הקונטיננטלי ,בשינויים מסוימים ,ומאז זה קוד המורס באותיות לטיניות .קוד זה עובד
כקוד מורס במספר רב של שפות.
עם כיבוש הארץ בידי הבריטים בשנים  1918-1917ושילוב פקידים יהודים בעבודת המברקה
המנדטורית החל להתפתח בארץ שימוש "לא רשמי" בקוד מורס עברי ,בין פקידי המברקה
היהודים4 .
במקביל נעשה תרגום כתב המורס לעברית בשנת  1922בתנועת הצופים היהודיים בווילנה בידי זלמן
כהן ,לימים מבכירי שירות הקשר ב"הגנה" 5 ,בגרסה שונה .חלק מהאותיות קיבלו קוד זהה ל"מורס
המברקה" ,וחלק שונה.
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 .(1872-1791) Samuel Finley Breese Morseהגם שהפטנט נרשם בידי סמואל מורס ,קוד המורס פותח בעבודה
משותפת של סמואל מורס ועוזריו אלפרד וייל ) (Alfred Vailויוסף הנרי ).(Joseph Henry

2

.(1888-1801) Friedrich Clemens Gerke

3

במורס האמריקאי לא היה רווח אחיד בין הקווים והנקודות שהרכיבו חלק מהאותיות.
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באותה עת ניתן היה לשלוח מברק עברי במברקה המנדטורית רק כשהוא כתוב באותיות לטיניות .רק משנת 1935
התאפשר לשלוח מברקים באותיות עבריות ,והם הועברו כ"פונוגרמה" )פקיד המברקה הקריא את אותיות המברק
בטלפון לפקיד המברקה בתחנה המקבלת(.
המורס בשירות המברקה היה תרגום מורס לעברית שפותח בשנת  1919בידי אשר פפרמן ,לימים מבכירי משרד
הדואר ,שהיה "סיגנליסט" בגדוד העברי .אשר פפרמן ,לתולדות הטלגרף העברי ,דואר ,חשוון תשי"ט – אוקטובר
 ,1958עמ' .29-24
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יליד ווילנה ,ליטא .1905 ,בגיל  15הצטרף ל"שומרים" בווילנה )חוג צופים במסגרת "השומר הצעיר"( .עלה ארצה
בשנת  1923והתנדב ל"הגנה" .בוגר קורס המפקדים הראשון של ה"הגנה" בשנת  .1925בשנת  1928התגייס לחיל
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במורס העברי אין אותיות סופיות )ך ,ן ,ף ,ץ(.
קוד המורס שימש גם את ה"הגנה" באיתות ראיה )בדגלים ,פנסים והליוגרף( .קוד המורס באותה
התקופה לא היה אחיד ,והתפתחו מספר גרסאות שונות של איתות מורס.
עם הקמת שירות הקשר של ה"הגנה" בשנת  1937אוחדו שיטות המורס ,ומאז נעשה שימוש באיתות
מורס עברי בשיטה אחידה .איתות מורס אחיד זה יעיל )אותיות שכיחות בשפה העברית מאופיינות
בצליל קצר( ובמורס זה אין אותיות בהן אין שימוש במורס הבין־לאומי.
מלחמת ששת הימים הייתה המלחמה האחרונה בה נעשה בצה"ל שימוש נרחב באלחוט מורס.
מינואר  1971חדלה הכשרת אלחוטני מורס חדשים בחיל הקשר והאלקטרוניקה ,הגם שהיכולת
לעבוד במורס נשמרה עד אחרי מלחמת יום הכיפורים6 .
מורס המברקה1920 ,

מורס זלמן כהן1922 ,

מורס שירות הקשר1937 ,

הספר העבר־ירדני ,שם עסק בקשר .עם שחרורו בשנת  1931מונה כאחראי על הקשר בצפון הארץ .היה מדריך
ראשי בקורס איתות הראייה הארצי הראשון שנערך בתל אביב בשנת  1934ומפקד קורס האלחוטנים הראשון
בשנת  .1937פרש מעיסוק בנושאי קשר עם הקמת שירות הקשר ומינוי שמחה אבן זהר כראש שירות הקשר .נפטר
בשנת  .1975דניאל רוזן ,גדעונים :מפעילי הקשר האלחוטי בשירות המדינה שבדרך ,העמותה להנצחת חללי חיל
הקשר והתקשוב ,יהוד־מונוסון ,מהדורה שנייה ,התשע"ח –  ,2018עמ' .23
6

דניאל רוזן ,מיכאל נגל ,שבעים שנות חיל הקשר והתקשוב :מערכות ,שיטות ,ואמצעים ,העמותה להנצחת חללי
חיל הקשר והתקשוב ,יהוד־מונוסון ,התשע"ח –  ,2018עמ' .184
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התפתחות המורס העברי )רשום מימין לשמאל(

קוד המורס של המברקה העברית) 1920 ,רשום משמאל לימין(
מקור :דאר היום 14 ,אוקטובר 1920
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קוד המורס של זלמן כהן) 1922 ,רשום מימין לשמאל(
גלויה עם סימני המורס שחולקה בין מתפללי בית הכנסת בווילנה בשנת  ,1922כדי להתרים
כספים לטובת קיבוץ בית אלפא של השומר הצעיר ,שנוסד באותה השנה.
באדיבות בית העיר ,עיריית תל־אביב יפו ,מתוך אוספי "העיר הנגלית לעין" ,אלבום משפחת כהן־
יערי ,ע"י יעל יערי כהן ,בתו של זלמן כהן .ארכיון יד בן־צבי 5000.0015.030

הכשרת אלחוטני מורס בבה"ד 1959 ,7
צלם :פוקס .באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון ,אוסף במחנה 2439/78 ,1
4
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כך למדנו את קוד המורס )לקרוא מימין לשמאל(
שיטה ללימוד המורס העברי ,המתבססת על מילים  /צמדי מילים שהגייתם מזכירה את קידוד
המורס ,שהייתה מקובלת בבית הספר הארצי לקשר )בה"ד .(7

דניאל רוזן
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