דברי העורכים
דבר העורך

הווה

עורך "הגל" ,מיכאל ברק ז"ל  ,4X1KFלפני שהלך לעולמו העביר לנו את החומרים
שכתב ואסף ,מתוך כוונה שנפרסמם בגיליון "הגל" אותו עמדנו להוציא לאור.
לצערנו ,אותו עיתון שהופיע באופן קבוע קרוב לשבעים שנה פסק חדל להתקיים.
ולכן החלטנו לפרסם חומרים אלה ביוזמתנו ובאופן פרטי וחופשי במהדורה
אלקטרונית .אנו מקדישים גיליון זה לזכרו של האדם היקר הזה שהלך מאיתנו.
שם הגיליון – עיתון לענייני חובבות הרדיו :גל קצר – 4Xbulletin
נערך על-ידי משה אינגר  4Z1PFונפתלי בלבן-אוברהנד . 4Z1RM
על העורכים:
משה אינגר – מחנך ,עורך וכותב ספרים בתחום הטכנולוגיה ,כתב בעבר בעיתון
"הגל" של אגודת חובבי הרדיו .כיהן כיו"ר האגודה והיה חבר בוועד האגודה
במשך שנים רבות.
נפתלי בלבן-אוברהנד – כיהן כיו"ר האגודה ,משורר ,סופר ועיתונאי ,חבר ועד
באגודת הסופרים העבריים במדינת ישראל .כמו כן חבר פעיל בוועד אגודת
העיתונאים בחיפה והצפון.
החומרים המופיעים בגיליון ניסיוני זה חוברו על-ידי חובבי רדיו בארץ ונועדו
לשיבוץ בעיתון "הגל" של  .IARCאך כך רצה הגורל שלא התאפשר לעורכי גיליון
זה לפרסמם ,לכן הם החליטו לפרסם את החומרים באופן עצמאי ובלתי תלוי
באמצעות ניוזלטר חופשי להפצה בין אנשים האוהבים את חובבות הרדיו בהיבטיה
השונים.
בימים קשים אלה ,כאשר מגיפת וירוס הקורונה משתוללת בעולם ואנו רובנו
סגורים בבתינו ,חשבנו לתרום במשהו על מנת להציע חומר קריאה מעניין בתחום
התחביב שלנו.
אמר לי פעם אדם שהוא מחנך בישראל" :חובבות רדיו אינו תחביב אלא אורח
חיים!" אנו חובבי הרדיו שתמיד מוכנים לעזור לאנשים בכל מקום בעולם ע"י
יצירת קשר בחירום" ,מובטלים" כעת ,מכיוון שהעולם אמנם חולה – אך התקשורת
הממוסדת פועלת היטב.
טוב עשו חובבי הרדיו חברי ה IARC-שבנו וטיפחו את רשת הממסרים המפוארת שקיימת בארץ
כבר מ 14( 4791-שנים) ,ועם חלוף הזמן השתכללנו ועברנו מציוד שפופרתי ,טרנזיסטורי לציוד
ממוחשב למופת.
גם אצלנו ישנן אופנות :אם בשנות ה 14-שלט אפנון ה , AM-בשנות ה 44-ה SSB-ובשנות ה-
 94ה , FM-הרי בשנות ה 04-ב RTTY-ורדיו מנות .כיום אנו מתקשרים ב ,DMR-תקשורת
לוויינים וממשיכים להתעניין בשיטות נוספות המקובלות בעולם החובבים .לאחרונה הוקמה
קבוצה של חובבים המעוניינים להקים רשת חירום אינטרנטית בשיטה המוכרת בארה"ב שם
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 .AREDNכבר נעשים ניסויי קשר ונכון להיום הרשת הניסיונית שברובה ביתית ,מכסה חלקים
משטחי המרכז וצפון הארץ.
בגיליון ראשון זה תמצאו מאמרים הן על רשתות מודרניות וכן מאמרים תיאורטיים בתורת הרדיו
וכן סיפורים הקשורים להווי חובבי הרדיו בישראל.
אנו מתכננים להוסיף גם מדורים נוספים כגון :פינת ה , DX-תחרויות ,לוויינים ,אנגלית ועוד...
נשמח לקבל כתבות ,משוב ,וגם בקשות הסרה לכתובת המייל שלנו:
4XBulletin@gmail.com
קריאה נעימה! נפתלי בלבן-אוברהנד  , 4Z1RMעורך הגיליון הנוכחי.

דבר העורך היוצא

עבר

כאשר קיבלתי עלי את תפקיד עורך "הגל" ב" 2442-הגל" הכיל  44עמודים.
קיבלתי חומר שהיה יכול לספק שני עיתונים ואף דחיתי חומר לעיתון הבא
ואפילו ליותר .כתבות ארוכות זכו אצלי לפריסה לעיתון הבא או אפילו יותר.
לאט אבל בטוח המצב השתנה ,והיום איני מקבל אפילו שמינית מכך .אם
מישהו חשב שאני אהיה עורך ,מתרגם ו/או כתבן של כל העיתון אני מציע
שיחשוב שנית .ויתור על אורח החיים שלי ,לשבת כל יום  0-44שעות כדי
לספק את דרישות העיתון ,כדאי שיחשוב שוב ,או יעשה את זה בעצמו .מ-
 2002אני עורך את העיתון .כמעט שש עשרה שנה .אני חושב שצריך לתת
למישהו צעיר ומוכשר ממני להיכנס לנעלי העורך .כאשר יענקלה וטוביה
זרקו לי את הרעיון לא ידעתי דבר ,חוץ מעברית ,אנגלית ,גרמנית ואפילו
הולנדית במידה מסוימת .במשך השנים "נשמות טובות" קיצצו בשכר שלי
והשגיאה שלי ,שלא הפסקתי בו במקום לערוך את הגל .אבל זה היסטוריה.
כרגע הסיבות שונות ,אבל בשום פנים אינני חוזר בי .כמו שאמר לי פעם גדעון
רדין " 4X4IOאני רוצה את החיים שלי חזרה" – צדק! אני מודה לו וגם
לאבנר דרורי  4X1GEשהיו לי ל"עורכי משנה" ולעזר רב ,גם בחומר וגם
בעצות מועילות .אני מאחל הצלחה מרובה לעורך הבא!
שלכם מיכאל 4X1KF
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