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העיתון שלנו חוגג היום את הוצאתו של הגיליון העשירי .הגיליון הראשון הופיע במרץ ,0202
ממש בתחילתה של הקורונה ,וכולנו תקווה שהמגפה תחלוף במהרה ,ואילו העיתון ימשיך
להופיע ,בבריאות טובה של קוראיו וכותביו.
ישנו גם שיא נוסף לגבי העיתון ,משתתפים בו  02כותבים ,שלגבי רובם מדובר בעיסוק חדש
בכתיבה לחובבי הרדיו ,ותודתנו נתונה להם .מספר המנויים הוא כ 722-חברים ,המקבלים אותו
במייל בראשון בכל חודש ,וכמובן רבים נוספים הקוראים אותו באינטרנט.
כאן המקום לספר שהוקם אתר אינטרנטי קטן וחדש בו תוכלו למצוא את העיתון ,וכתובתו
 .4xbulletin.orgהרבה תודה לעידו רוזמן  4X6UBעל עזרתו בהעלאת האתר בעקבות שיחה
אחת ב Zoom-בפחות מ 02-דקות!
ברצוני להדגיש שהעיתון אמור להיות חופשי ,וכולו מוקדש לחובבי רדיו למטרות של חינוך,
הדרכה והצגת חידושים בתחום הטכנולוגיה והתקשורת המשתכללת לנגד עינינו ללא הרף.
החודש התבשרנו על דברים נהדרים אחדים המתרחשים בארץ:
סוף סוף התגשם החלום ,והוקם ממסר במקום הגבוה ביותר בארץ – בחרמון .אומרים שחובבים
הקימו אותו ...כיצד ניתן לכנות בשם חובבות מבצע מורכב של מספר אנשים ,אשר עלו לחרמון
והביאו עימם ציוד משוכלל ,טיפסו על תורן שגובהו  03מטרים והפעילו מכשור שהוא שיא
הטכנולוגיה בימינו ,מבלי שהזכרנו את קבלת ההיתרים מהשלטונות .איך מכנים זאת
באירוויזיון? דוז פואה! קראו את התיאור המפורט של יורם רוטבח  4Z1YRאחד האנשים
הטכניים המצטיינים שבין החובבים בארץ.
כבר הזכרנו שיצאו לאור ספרי לימוד לחובבים ,אותם חיבר ידידנו דניאל רוזן4X1SK ,
באמצעות מידע מתכנית הלימודים הבריטית .הספרים ניתנים לרכישה באמצעות האינטרנט
ונשלחים בדואר למזמינים .כמו כן ,אפשר להירשם לקורסים המקוונים ,ונמסר לי שישנם כבר
כמה עשרות של תלמידים חרוצים הלומדים בשיטה זאת .המידע על כך נמסר לנו על-ידי אברי
דותן  4X1YVמזכיר האגודה ,ודניאל רוזן  4X1SKמחבר הספרים ,שאפו!
כאן אביע את דעתי בנידון :בתור מי ששימש כמדריך לחובבים במשך שנים רבות ,לדעתי כדאי
להדפיס ספרים בכריכה רכה (כדי להוזיל את ההדפסה) ,בכמות של אלף יחידות לפחות,
ולהפיצם ברשתות ובחנויות הספרים ,וכן בספריות ציבוריות ובאוניברסיטאות .הפצת הספר
ברבים ,ובמחיר שווה לכל נפש תגדיל את המתעניינים בתחביב.
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כך היה ב ,0897-כאשר יצא לאור ספר הדרכה מצוין בשם "אלקטרוניקה וחובבי הרדיו" .ספר זה
נכתב על-יד חובבים חברי האגודה .בזמנו ,כאשר שימשתי כמזכיר האגודה ,עסקתי בריכוז
הנושא ובאיסוף החומרים .הספר יצא בהוצאת מט"ח (מרכז הטכנולוגיה החינוכית של
האוניברסיטה הפתוחה) .את הספר ערך משה אינגר ,0Z1PF ,חובב ומחנך ,אשר כתב חומרי
לימוד מעולים רבים ,ונמצאים בינינו מאות חובבים החייבים לו את השכלתם ה"חובבית" ואת
רישיונם הנכסף.
בשנת  ,0891בהיותי מזכיר אגודת חובבי הרדיו ,פורסם לראשונה שבאותה שנה נכנס לתוקף חוק
העמותות הישראלי .התברר שעד אז כל האגודות בארץ היו מאורגנות תחת חוק האגודות
העות'מאני ,ובינינו – החוק ההוא לא היה רע כלל ועיקר ,כיוון שהסדיר בצורה סבירה את
היחסים בין חברי האגודות לבין הוועדים ומטרות האגודות ,ובעיקר את נושא הבקרה על
פעולותיה התקינות של האגודה ,פטור ממיסים וקשר עם משרד הפנים .מאחר והיו אז אגודות
רבות שלא התנהלו בצורה מהוגנת ,הוחלט על-ידי מדינת ישראל לערוך סדר בתחום ,ונחקק חוק
העמותות הישראלי ,הכפוף למשרד המשפטים בישראל.
כאשר קראתי את החוק החדש ,קצת נבהלתי .הייתי אז צעיר יחסית ,כמחצית מגילי הנוכחי .מיד
נקטתי בפעולות שתאפשרנה מעבר מסטאטוס של אגודה לסטאטוס של עמותה .אלא שאז
התייעצתי עם שני חובבים עורכי-דין ,והם נתנו לי אותה תשובה" :המדינה פקדה להירשם
כעמותה ,אך לא קבעה עד מתי .מה אכפת לך – טוב יותר להישאר בתור אגודה מאשר עמותה,
כי ניהול הארגון קל יותר" .שמעתי בקולם ,אך עם חלוף הזמן ,האגודה הפכה בשעה טובה
לעמותה ,ואף מתנהלת בשלום בדרך זו .לפני שנים אחדות אף שימשתי כיו"ר בוועדת ביקורת,
ושותפי היה אברי דותן  ,4X1YVושנינו הוצאנו דו"ח מצוין לגבי תפקוד הוועד בראשותו של
צורי ריינשטיין .4Z1RZ
לכל עמותה יש תקנון ,בו כתובה לשם מה הוקמה ,מטרותיה ואופן פעולתה של העמותה .בחלוף
השנים ,יש להתאים את התקנון לזמנים החדשים .לכן מציעים שינויי תקנון .אף שחברים רבים
מקלים בכך ,מדובר כאן בעניין בעל חשיבות רבה ,שכן תקנון טוב והתנהלות נאותה מקדמים את
ענייני האגודה ,ואילו תקנון פחות טוב עלול להוביל לפגיעה באגודה .לאחרונה קיבלנו הודעה
שעומדים להציע שינוי בתקנון בבחירות שתערכנה ב .72/00/0202-לפני כ 9-חודשים פורסמה
הצעה לשינוי התקנון ,ואיני יודע באם היא מעודכנת.
החברים אמורים להצביע על השינויים המוצעים ,אך היום ,כחודש לפני הבחירות ,לא ידוע לנו
מה הם השינויים המוצעים ,אלו מהסעיפים ,מדוע הם הוצעו לנו ומהן השלכותיהם עלינו.
לכן אני מציע בזאת לדחות את שינוי התקנון למועד אחר .מאחר שקל מאוד לארגן אסיפה כללית
ב( ,ZOOM-אין צורך לצאת מהבית ולנסוע מאות ק"מ) ,כדאי לדחות זאת עד ששינויי התקנון
יתפרסמו בהרחבה ,והחברים יוכלו ללמוד אותו ולהחליט.
דורון טל  4X4XMהינו חובב ותיק ,ובשעתו השתתף בכתיבת הספר הנ"ל לחובבי רדיו ואף עזר
בעריכתו .הוא גם פעיל חברתי בעמותות העוסקות בטוהר המנהל התקין .לפי בקשתי הוא כתב
מאמר ראשון על חוק העמותות .כדאי לקראו.
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החודש הגיעו למערכת חומרים מצוינים .גולת הכותרת היא סיפורה של משפחת ברנהולץ,
ניצולי שואה מפולין ,אשר שרדו תודות לסיועו של חובב רדיו פולני גוי .זה מאמר אשר כמותו
אנו מצרפים מדי פעם .אל לנו לשכוח את עברנו כעם נרדף .מתוך שבעה מיליון היהודים שחיו
באירופה לפני  ,0878נותרו בחיים רק מיליון אחד.
אני מוצא לעצמי את החובה ואת הזכות לכתוב גם על ההיסטוריה של עם ישראל ,וזאת בראי
תקשורת הרדיו גם במלחמת השחרור( .המשך יבוא).
יש לנו קבוצה של כותבים מוכשרים העוסקים בעולם הטכנולוגיה של המכשור – הקליטה
והשידור ,וכן קבוצה העוסקת בהפעלת השידור בפועל באוויר ,תחרויות ופעילויות שטח בתחום
שלנו .בגיליון מופיעים מאמרים ומידע עולמי ,ואף טבלת תדרים מעודכנת ביותר ,אותה עיצב
שמאי עופר  ,4Z1WSמדריך רדיו המסור לתפקידו.
דרושים :כותבים בתחום האלקטרוניקה לנוער ,וכן בתחום יסודות החשמל ,התקשורת ,בנייה
עצמית ,מתרגמים וכותבים בשפה האנגלית ובשפה הרוסית.
לאחר שנקרא את הגיליון הנוכחי ,נפגש שנית בגיליון הבא המיועד לצאת ב.0/0/0200-
אתם מוזמנים לכתוב מכתבים למערכת ,הערות והצעות לכתובת,4xbulletin@gmail.com :
וכמובן להיכנס ולקרוא את כל הגיליונות שיצאו לאור עד כה באתר החדש של העיתון.
! ,37נפתלי
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