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נפתלי בלבן-אוברהנד 4Z1RM

אביב הגיע פסח בא  -תחרות יום העצמאות:
פעמיים בשנה יש לנו קבוצות חגים בהם השמחה מהולה בעצב :בסתיו הימים הנוראים ושמחת
החנוכה ,ובאביב חג החרות ולאחריו שני ימי הזיכרון :לשואה ולחללי מערכות ישראל ,ואחריהם
יום העצמאות המשמח את לבנו .אנו החובבים מתחברים לאירועים אלה על-ידי שידורי
תחרויות ,המביאים את קולנו ואת קולה של מדינת ישראל היקרה שלנו .לכן אנו רואים חשיבות
מיוחדת להפיק ולהשתתף באירועים אלה.
לפני שנים הייתה זו תחרות הפסח ע"ש מנחם חלפון ז"ל ,והשנה תהיה תחרות לכבוד יום
העצמאות ה 3,-של המדינה ,ב .83/9/2628-תהיה זו הפעם ה ,6-שתחרות זו מתקיימת ,והשנה
יש בה חידוש – תוספת של המוד FT1-באדיבותו של עמוס סובל  .4X4MFישנה חשיבות
מיוחדת לכך שכולנו נשתתף בתחרות ,ונקיים קשר עם רבים מחובבי הרדיו בעולם אשר אוהדים
אותנו ורוצים לברך אותנו ליום חגנו .נעשה כל שביכולתנו כדי לאפשר את הצלחתה של
התחרות ולהביא את שמה של ישראל וחובבי הרדיו שלה אל תודעת החובבים בעולם .אנו
מקווים שתופעלנה הרבה תחנות ניידות ונישאות גם מריבועים נדירים .הפעלת תחנות ניידות
רבות בזמן התחרות הינה ערובה להצלחת התחרות כולה!
תודתנו למרק שטרן  4Z4KXוהחברים שעזרו לו על ארגון תחרות זאת.
(ה"פייסבוק" של פעם)
לאחרונה הגיעו לאוזנינו שיחות רבות בנושא חובבי הרדיו בארץ ,הדנות בגזירות ובשינויים
המוטלים על ידי משרד התקשורת המקומי.
ישנם כאלה בינינו המאמינים כי פרנסי הציבור שלנו טרם השיגו עבורנו תדרים ותחומים
בספקטרום ,ואפילו אנחנו ,החובבים בארץ ,מאבדים לאחרונה חלק מהתדרים המוקצבים כבר
למעלה ממאה שנים.
הבעיה אינה רק ישראלית ,אלא כלל עולמית .אגודות החובבים בבריטניה ,צרפת וארה"ב,
והארגון העולמי  IARUנלחמים על כל פיסת תדר ,אך קם דור חדש אשר לא ידע את יוסף.
בצרפת ניסו לשדוד מאיתנו את תחום ה 2-מטר ,ולמרבית הצער זוהי המגמה.
אם בעבר נחשבנו כמצילי העולם (היזכרו ברעידות האדמה ,בעיקר זו שהייתה במקסיקו ב-
 ,)8411הרי כיום ,בתקופת האינטרנט הסלולארי ,רבים בעולם סבורים שחובבי הרדיו הינם כת
של אנשים מוזרים ,כפי שהתבטא אדם צעיר אותו פגשתי לפני ימים אחדים בקפה ,UNICO
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ביגור ,המשמש מקום מפגש שבועי של חובבי הצפון ואורחיהם .האיש שאל מהי חובבות הרדיו,
ולאחר שהסברתי לו ,אמר – "זה הפייסבוק של פעם" .לא ידעתי מה לומר לו באותו רגע.
מזה שנים רבות ,האגודה הישראלית של החובבים נמצאת בקשר טוב עם משרד התקשורת,
ועושה מאמצים לשמור על הקיים ואף להרחיב אותו ,לכן ,בהזדמנות הזו אני מציע שלא נריב
בינינו בקשר לשאלה מי עשה כך או אחרת ,ומי קלקל במקום לתקן.
מניסיוני אני יכול לומר שמספרם של האנשים התורמים בעשייה הוא נמוך .אותם מתנדבים
פועלים רבות למען קידום החובבות ,שאצלנו משולה כמעט לדת בה ישנם אלמנטים של
טכנולוגיה ,תקשורת וקשר אנושי בינלאומי חם .לכן ,מוטב שכל אלה שפעילותם נעשית באמת
ובתמים ,יתקשרו ביניהם באופן רציונאלי ,וזה יעשה טוב לכולנו.
חינוך הדור הצעיר?
על-פי הסטטיסטיקות שהתפרסמו בארה"ב ,נראה שמספרם של חובבי הרדיו בעולם נמצא
בירידה ,אם כי עדיין ישנם מאות אלפי חובבים בארה"ב ובאירופה .אם נבדוק את גילו של
החובב הממוצע ,הרי נראה שהוא עלה.
(כיום זה נחשב גיל צעיר לתוחלת החיים בארץ) .אם ננסה להבין כיצד אנשים הופכים לחובבי
רדיו ,הרי ישנם בינינו כאלה שהחלו בחובבות בגיל צעיר ,ולאחר שנים אחדות עזבו את
התחביב .ישנם אחדים שבמהלך כל חייהם חלמו להיות חובבים ,אך לא היה להם זמן להגשים
את חלומם .לאחרונה ישנו נתון מעודד ,כי נראים יותר ויותר אנשים בגילאי 96-16-06
המצטרפים לחובבות הרדיו מתוך התלהבות ובנחישות .מדובר באנשים שכבר סיימו את
לימודיהם ,עשו קריירה מקצועית ועתה יש להם זמן ורצון לעסוק ברדיו .אם כך ,אולי נגיע לידי
מסקנה שמי שיציל את חובבות הרדיו משקיעה הינם המבוגרים יותר ,ויהיה זה תחביב המתאים
במיוחד עבור מבוגרים ,בדומה לתחביבים אחרים מעין אלה.
ב־ 80למרץ ,היו לראשונה בחינות חובבים לפי הסילבוס החדש של משרד התקשורת .זה משהו
שונה מאוד ממה שאנו מכירים מהעבר – הרבה מאוד חומר ,הרבה נושאים ,רמה אחרת של ידע.
זה היה המבחן הראשון שנערך לפי ספרי לימוד החדשים ,המותאמים לדרישות משרד
התקשורת ,שחוברו ע"י דניאל רוזן  ,4X1SKכאשר התלמידים למדו באמצעות מערכת ההדרכה
הממוחשבת החדשה של האגודה ,שהוקמה בידי צבי סגל  4Z1ZVודני קצמן ,4Z5SL
והתוצאות טובות מאוד! השיטה החדשה – עובדת!
בנוסף לכל אלה שעברו דרגה ג' ודרגה ב' ,כל ארבעת החברים שנגשו לדרגה א' – עברו.
אחוזי ההצלחה הגבוהים ,הממחישים את יעילות מערכת ההדרכה החדשה .ברכות לדן קצמן,
שמוביל את מערכת ההדרכה ונותן טיפול אישי ומסור לכל חניך!
תודות לחנן צבר  4Z1DZולדניאל רוזן  4X1SKעל החומרים הנפלאים שהם שולחים לנו.
בגיליון זה של עיתוננו מתפרסם מאמר מאת דורון טל  4X4XMהדן בעתיד חובבי.
הנכם מוזמנים להביע את דעתם באמצעות מיילים לעיתון ,ו/או לווטסאפ .+972-515614883
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על שלמה מנוחין ז"ל
קצרה היריעה מלתאר את המעשים הרבים והמפוארים אותם עשה חובב הרדיו מספר  2בישראל.
שלמה היה איש של תקשורת רדיו בכל רמ"ח אבריו ,לוחם אמיץ והרפתקן ,ויחד עם זאת ,איש
בעל חזון לטובת חובבי הרדיו במדינה .בנוסף לדבריו הממצים של בנצי שעל ,אוכל להוסיף
פרט אחד :שלמה ז"ל היה מייסדו ומנהלו של סניף  AMSATבישראל ,ופעל רבות למען קידום
הלוויינים בארץ .בשנות התשעים היה היוזם והמוביל של שיתוף הפעולה בין החובבים לבין
המכון לחקר החלל של הטכניון בחיפה.
שלמה ארגן קבוצת יועצים חובבים ,אשר היו שותפים מלאים בפרויקט ה ,TECHSAT-הלוויין
הראשון תוצרת כחול-לבן.
קצת מצחיקה אך מלהיבה הייתה הכותרת בעיתונות אשר התפרסמה בחודש שעבר ,בה היה
כתוב" :לראשונה בישראל שוגרו לוויינים על-ידי הטכניון" .לא הייתה זו הפעם הראשונה ,אלא
השנייה ...HI -
שלמה ז"ל נהג לנסוע מדי שנה בשנה לכנס הבינלאומי של  AMSATאירופה שנערך בעיר
גילפורד דרומית ללונדון .הזדמן לי להשתתף בכנסים אלה מספר פעמים ,שם פגשנו את כל "מי
ומי" בתחום לווייני החובבים .בשנים האחרונות שלמה הפסיק את נסיעותיו אלה ,והסביר
שהתרבו האנטישמים בין אנשי האקדמיה באירופה.
צורי ריינשטיין  4Z1RZכותב על חברו הטוב שלמה מנוחין ז"ל:
היום אנחנו נפרדים מאחד מעמודי התווך של עולם התקשורת בישראל.
שלמה ביטא את עולם זה יותר מכל אחד מאיתנו במקצועיות וההתמדה בתחום המקצועי והן
בתחום החובבים שכה אהב.
אני הכרתי את שלמה כ 16-שנה ,עוד בהיותי ילד הייתי מאזין לו על ה 96-מטר כל שבת,
ובהמשך כאשר קיבלתי רישיון משוחח אתו כל שבת בבוקר .לימים היה מבקר בביתנו ברמת-גן
כמעט כל שבוע.
רבים מאיתנו מכירים את עשייתו בתחום חובבות הרדיו ,אך מעשיו של שלמה הייתה רבה מאוד
בתחום הביטחוני דברים שרבים מאיתנו לא יודעים ,ואולי לא ידעו לעולם.
ברצוני לנחם את בני המשפחה על האובדן הקשה .הם יכולים להיות גאים על כך שהם בני
משפחתו של שלמה הנערץ .יהי זכרו ברוך.
* כתבה באתר  Ynetעל שלמה מנוחין ז"ל:
https://www.ynet.co.il/digital/technology/article/H19zSKlCI
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