דבר העורך

דבר המעורכת
 .1בחודש מאי נציין את זכר מלחמת העולם השנייה ובהמשך את מלחמת העצמאות.
מלחמת העולם השנייה גרמה לאסון האנושי הגדול ביותר בהיסטוריה ,ואנחנו בני עם ישראל
סבלנו יותר מכל עם אחר ,שליש מעמנו נרצח באכזריות ,וההשמדה הופסקה רק לאחר שצבאות
ארה"ב ,בריטניה ובריה"מ פלשו לאירופה הכבושה והדפו את הכוחות הנאצים מהשטחים אותם
כבשו .יש לציין במיוחד את שחרור מחנה ההשמדה אושוויץ בינואר  0491ואת כיבוש ברלין ע"י
הצבא האדום וסיום המלחמה ב. 4/1/0491-
לחובבי הרדיו בעולם הייתה השפעה רבה על תקופה זו כיוון שהם החובבים השתתפו בפיתוח
טכניקות תקשורת בגלים הקצרים – והידע הזה מצא שימוש בפיתוח ציוד  HFמתקדם.
בארה"ב גויסו אלפי חובבי רדיו והם היוו את הגרעין לחיל הקשר האמריקני.
נביא סידרת מאמרים ,העוסקים בציוד הקשר שפעל בשנות השלושים והארבעים אצל הצבאות
הלוחמים באירופה ,וכן את ראשית התפתחותו של קשר הרדיו בארץ ישראל שנלחמה על
עצמאותה.
הפרק הראשון עוסק במכשירי הקשר של רוסיה מול גרמניה ,ובהמשך נביא פרטים על ציוד
הקשר של בנות הברית .יש לציין את תרומתם של חובבי הרדיו למאמץ המלחמתי ,מאחר והיו
להם כישורים וניסיון טובים בתחום הזה.
בעיתון זה המופיע ב 0-במאי  ,6160לא ניתן להתעלם מהאסון שהתרחש בל"ג בעומר בהר
מירון ,בו כ 611-איש נפגעו ,חלקם קיפחו את חייהם וחלקם נפצעו ,בעת שניסו להגיע למרכז
החגיגות .רובנו חילוניים ,ומה לנו ולהילולה הזו ,הגובה את חייהם של אנשים תמימים?
אלה הם חיינו במדינת ישראל ,אשר הוקמה לאחר חלום שנמשך  60111שנה בהן העם היהודי,
שהיה מפוזר ומפורד ב 17-גלויות ,יגיע סוף סוף לארצו ולנחלתו.
ארוכה הדרך אותה עברנו להגשמת חלומנו ,ובמהלכה איבדנו את מיטב בנינו .שאפנו להקים
מדינה שתשמש מופת לעמים ,ובתחילה המהלך הזה פעל בהצלחה ,אולם הנושא הדתי עלה
וצמח במהלך השנים ,ויחד עימו התפתחה האמונה המיסטית ועבודת התפילות ,שהביאה חלק
מהעם להאמין שהשם יפתור את כל בעיותינו ,וכל מה שנותר לנו לעשות הוא רק להתפלל,
ולקיים מצוות של "עשה" ו"אל תעשה".
דווקא החילוניים בין אבותינו הגדילו לעשות ,כאשר לנגד עיניהם עמדה תורת המוסר של עם
ישראל ,ובמקביל רכשו ידע בהנדסה ,טבע ומדעים ,הם היו אלה שהקימו את המדינה .אך עם
הזמן ,התגברו הכוחות הריאקציונרים ,המנסים לייסד כאן משטר בסגנון "איראן היהודית",
וההמונים נוהים אחרי נביאי השקר הללו בעיניים עצומות.
מה לנו כחובבים לגבי כל האמור לעיל? הרי בתוך עמנו אנו יושבים ,ואינן בכוחנו להתנתק
מהסובב אותנו .לכן ,מצאתי לנכון להביא קטעי היסטוריה הקשורה לשואה וגם לתקומה
בארצנו ,וזאת באמצעות הרדיו והתקשורת.
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ומהו תפקידנו כיום? משרדי התקשורת הפקידו בידינו לפני למעלה ממאה שנים את מיטב תחומי
השידור בספקטרום ,מאחר וסמכו עלינו שנעזור לפתח את התקשורת העולמית ,וכך עשינו .אך
כיום תקשורת הרדיו העולמית נעשתה משוכללת ,ממוחשבת וממונעת ,והגיעה לתדרים גבוהים
ביותר ,שעד לפני עשרים שנה אפילו לא העזנו לחלום עליהם.
אפשרויות בנייה עצמית של ציוד על-ידי חובבים מצטמצמות ,מפאת הזמן הרב מאוד הנדרש
לפיתוח מוצרים ,וכן מכיוון שהסינים השתלטו על התחום ,ומייצרים כל פריט שאפשר להעלותו
על הדעת.
אולם ,קיים תחום תקשורת אחד בו אנחנו אלופים ,ואין שני לנו – תקשורת בתנאים לא תנאים,
ובחירום ,ואת זאת עלינו לפתח ולשפר .דוגמאות טובות לכך הינן התחרויות ,ימי השדה
וההפעלה מפארקים לאומיים ,כי בדרך זו אנו מוכיחים כי ביכולתנו להפעיל קשר מכל מקום לכל
מקום בעולם מבלי להזדקק לרשתות התקשורת העולמיות.
את הגיליון הבא לחודש יוני  6160נקדיש לנושאי קשר החירום ,ואני פונה לחובבים לכתוב
ולשלוח מאמרים על כך.
 .2האסיפה השנתית .6160
לחובבי הרדיו חברי האגודה ,ואו לאלה שרוצים לחדש את חברותם (מומלץ!),
כולם מוזמנים לאסיפה השנתית  6160של ה ,IARC-שתתקיים ביום חמישי  2/1/6160החל
מהשעה  03:71בבית יד-לבנים ,המחתרת  ,7ברמת השרון.
הערה  -הכניסה לאולם תתאפשר רק עם הצגת תעודת תו ירוק ,בתכנית:
קבלת פנים ,פגישה חברתית ,הקראת דוחות ,הגרלה ועוד ,וגם כיבוד קל.
 .3מסתובבות שמועות בפייסבוק המשקפות דעה של חברים מודאגים רבים.
ענן כבד מעיב על המשך הפעילות המבורכת של קבוצה של עשרות חובבים המפעילים להנאתם
שנים רבות ומייצגים בכבוד את המדינה ואתריה הלאומיים ברחבי העולם.
הקבוצה מדווחת כי מעולם לא הייתה בעיה מהותית למי שטרח לתאם מראש את ההפעלה ולרוב
אף זכו להתעניינות וסיוע.
תמוהה העובדה שיו"ר כנראה אינו בקי בפרטי הפעלות בכלל ובהפעלות שטח בפרט יוצא
ל"מאבק ציבורי" בשם חובבי הרדיו בישראל ללא התייעצות עם החברים המכירים את אופן
הפעילות וללא קבלת אישור ותמיכה של הוועד כמקובל בארגון תקין.
יש חשש אמיתי שעקב הסגנון המשפטי של הפניה ,האיומים בפנייה לבג"ץ תחסם בפני
החובבים המשך הפעילות או לחליפין יתוקן נוהל דרקוני שיקשה מאוד להפעיל בעתיד.
כל שנדרש ברמת וועד האגודה הוא לרענן את הנוהל שהוסדר לפני שנים רבות מול הרשות ויש
חברים רבים שישמחו לעזור לטפל בנדון בשם הוועד.
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