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 דבר העורך
 

 4Z1RMאוברהנד -מאת נפתלי בלבן
 

 .איך אפשר לכתוב על חובבי הרדיו מבלי להזכיר את אגודת חובבי הרדיו בישראל
זומנה ישיבה של ועד האגודה ובה הובעה  2323והנה בעקבות הופעת העיתון הראשון באפריל 

 :והדבר אף נכתב בפרוטוקול אשר הופץ בין החברים, מהופעת העיתון הזה ןאי שביעות רצו
 

, רון יציב,   איציק פסטרנק: בהשתתפות חברי ועד /24/42/2-ב ZOOM -מתוך ישיבת הוועד שנערכה ב"

 .דב גביש, נמרוד שוורץ, אפי רוזנצוויג, דני קצמן, יורם רוטבח,אברי דותן 

 9' סמ נושא

 והודעות פרסומים ולקבלת פעולה לשיתוף בקשה החדש הכתוב הגל עורך/מנפתלי התקבלה

 .ומשה בנצי, נפתלי ביוזמת שיוצא הכתוב לעיתון

 פעלה לא האגודה כי לאור אותו מוציאים הם כי הכתוב בגל מסבירים הכתוב הגל יוזמי : איציק

 היו תמימים כ"כ היו אם. פעולה שיתוף מבקשים עוד ועכשיו הועד נגד יוצאים בעצם הם  ,בנדון

 ... העיתון של המחתרתית ההוצאה לפני פעולה שיתוף מבקשים

 מטעם איננה שלהם הפעילות ,בעבר ועד בישיבת נקבע שכבר כפי, האגודה מדיניות לאור : יורם

 .איתם פעולה לשתף רצון לאגודה אין ולכן האגודה

 ! אגודה חבר איננו בכלל היוזמים משלושת אחד : אפי

 יתן הועד שמזכיר הוחלט, בנושא הועד מדיניות ולאור, הנוכחים הועד חברי כל דעת על : סיכום

 .לעיל לאמור בהתאם ,שלילית תשובה

 "4X1YV ן  דות אברי י"ע נערך
 

כאמור זאת הייתה תשובתם ולכן בכדי להבהיר את המצב אני מביא בפניכם את תוכן המכתב 
 :ל"לוועד להחליט ולפרסם את התשובה נואשר גרם  14442323-ששלחתי למזכיר הוועד ב

 
ראשית הרשה לי לברך אותך על פעילותך באגודה ועל ההודעות שאתה מעביר לחברים ובכך שומר , שלום אברי

 .אין ספק שיש פעילויות יפות וטובות בארץ. על הקשר אתם
פניות של חובבים ועתה לאחר שקיבלתי עשרות  4Xbulletinלבטח ראית שערכתי והוצאתי לאור עיתון בשם 

 . אני מתכוון להוציא לאור עיתון נוסף עד פסח, אשר הביעו את שביעות רצונם על שהופיע עיתון כזה
כמובן שלא . הרי האגודה חשובה ויקרה לי, ר"ושמשתי כחבר ועד וגם יו 4791כיוון שאני חבר האגודה מאז 

האנשים שרצו ורוצים להוציא עיתון לחובבי אך הגורל גרם לכך ש .ארצה לפגוע ולעשות דברים כנגד החובבים
לא אכנס לסוגיה מי אחראי למשבר שנמשך . לא התאפשר להם לעשות זאת במסגרת הוועד הנוכחי -רדיו 

 .חודשים רבים
, ולכן. יש חובבים שאוהבים לכתוב ועוד יותר חובבים שרוצים לקרוא, אך כמו שיש חובב שאוהב להרכיב אנטנות

 :שיתוף פעולה -בר ותיק ומזכיר הוועד אני מציע לך בתור ח
וזאת לטובת הקוראים שייהנו לקבל  .אשמח לקבל פרסומים הודעות ממך ולשבץ דברים אלה בעיתון שאני עורך

 .מידע ממקור נוסף
 4z1rmנפתלי !  97בברכת .  אשמח לקבל ממך חומר על תחרות הולילנד, באם הרעיון נראה לך

 מערכתדבר ה
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