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 דבר העורך
 

 4Z1RM אוברהנד-נפתלי בלבן : מאת
 

לפני שנים רבות היו בארץ . לחובבי הרדיו יש רומן ארוך עם ספרי הדרכה העוסקים בתחביב
אשר חיברו , ואחרים 4X4SOר שרמעודד , 4X4LI אגמוןיחיאל : ביניהם, חובבים כותבים

 .והן לחובב, שהתאימו הן לטכנאי המקצוען, ספרים על תורת הרדיו
עם הופעתו של הירחון המצוין , 0991-המדינה בהניסיונות הראשונים נעשו עוד לפני קום 

ויש לו ביקוש גם , מספרים גדוליםשבמשך הזמן הפך לספר שנמכר ב, "טכניקה ומדע לנוער"
, "הטכנאי הצעיר"וכאן גם המקום להזכיר את סדרת הספרים המצוינת . כיום אצל אספנים

 .שהייתה לה תפוצה גדולה מאוד
ההתפתחות . ועוד" קשר ואלקטרוניקה"להתחבר לירחונים כמו היו גם ניסיונות של החובבים 

ויצא  (מרכז לטכנולוגיה חינוכית)ח "הגדולה ביותר חלה כאשר נעשה שיתוף פעולה עם מט
נכתב בהתנדבות על ידי הספר . 8987-ב, "יסודות האלקטרוניקה וחובבות הרדיו"הספר לאור 

   ,4X4XMדורון טל  ,4X4KTצבי פומר  ,4Z4CBק 'שבתי גרצ: והשתתפו בכתיבה חובבי רדיו
 . 4Z4PFומשה אינגר  ,  4X4MHיאלכס וילנסק ,4X4FUיצחק חלפון 

ושימש למעשה בתור מדריך כיצד לגשת , הספר היווה הכנה מצוינת להצטרפות לחובבות הרדיו
חנויות  הרבההספר הזה היה נפוץ ונגיש ב. למבחני חובבות הרדיו במטרה לקבל רישיון לכך

אחת הבעיות באותה תקופה הייתה . ונמכר באלפי עותקים, בספריות ובאוניברסיטאות ,ספרים
 .ושפה זו יצרה קושי אצל חלק מהלומדים, הצורך להיבחן במורס

, הייתי בין היוזמים והמארגנים של הספר, בהיותי מדריך בחוג לחובבי רדיו בבית מילר בחיפה
היה זה מדור לבנייה של מתנד ללימוד עצמי של . להדפסה ואף כתבתי בו פרק מסוים שנפסל

כמובן  הםהצעתי ל, מידע על חובבות הרדיו ואליי וביקש וכל מי שפנ. שידור שפת המורס
 . בעזרתו התקדמו בלימודיהםש, לרכוש את הספרוגם  להצטרף לקורס שניהלתי

שהו הגיע לחנות ולא ואם מי, בכך שהיה נגישיזם את הפקת הספר והיתרון היה משה אינגר 
והספר , במשך הזמן חומר הבחינות השתנה. לאחר ימים מספר הביאו אותו לחנות, השיג אותו

 .אזל מהחנויות
לאחר שנים , ומסרו את החומר ברצון ובהתנדבות, תמימים והחובבים שכתבו את הספר הי

להפיץ מהרת מוזו האחרונה אינה , ח"אחדות הסתבר שזכויות היוצרים של הספר שייכות למט
 .שייך לחובבי הרדיולהשתמש בחומר ש, החובבים, את הספר וגם אינה מאשרת לנו

". זמירות חדשות, זמנים חדשים" –ולפי דבריו של ביאליק , הגיעו זמנים חדשים, כך או כך
שישנו צורך בספרי בינתיים השתנו הדרישות לגבי הנבחנים לקבלת רישיון חובבים והוחלט 

טובים , הספרים מתאימים. 2121ואכן יצאו ספרים כאלה בשנת , תלמידיםל מעודכניםהדרכה 
ולפי מיטב , תרגם והוציא לאור, ערך, כתבאשר  4X1SKוכל הכבוד לחברנו דני רוזן , ויפים

וכן , השונות לבחינות בדרגותהבנתי הספרים משמשים את התלמידים החדשים הלומדים 
 .לחובבים ותיקים המעוניינים לשפר את דרגתם

 על ספרים לחובבי רדיו –דבר העורך 

http://dorontal.net/Doron.htm
https://www.qrz.com/db/4X4XM
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הפיץ את הספר ול, הדפסה של הספרים החדשים בפורמט של כריכה רכהברצוני להציע שתוזמן 
חנויות ורשתות הספרים וכך הספרים יגיעו ל, במחיר שווה לכל נפש דרך מפיצי הספרים בארץ

השיטה הנוכחית של . וניים של הספריםוכמובן גם בהפצת עותקים אלקטר כל מקום בארץב
 .בעיקר בגלל חוסר פרסום ושיווק נכון .דיה הזמנת ספרים דרך האגודה אינה יעילה

ואלה , רוב האנשים אינם מכירים? נשאלת השאלה מי בארץ מכיר בכלל את חובבי הרדיו
, ל"בחוהמכירים אומרים שחובבי הרדיו הם אלה שיושבים בלילות ומנסים להתקשר עם מישהו 

 ? הטלפונים הסלולארייםבעזרת משדרים במקום להשתמש באינטרנט ו
מדוע ? האם אנחנו החובבים יודעים משהו על חובבי החתולים או הציפורים, ואם מדובר על ידע

 ? ידעו על אודותינואחרים יש
ם קיי, םוכל מי שמעוניין יוכל לרכוש, אך אם ספרי הלימוד יהיו זמינים בכל חנויות הספרים

, הבה ניקח דוגמא מהאגודות האמריקאיות. סיכוי שנזכה למצטרפים חדשים רבים לשורותינו
 .ונעשה כמותן, בדפוס ובצורה אלקטרונית, ונבדוק כמה ספרים הן מפיצות, הבריטיות ואחרות

ספרים פקת בעל ניסיון בהו, מאחר ואני חבר הנהלה באגודת הסופרים העבריים בארץ ישראל
 . לכל מי שיבקש את עזרתי בנושא ידלהושיט אשמח . ובהפצתם

 

 תקשורת חובבי הרדיו      יסודות האלקטרוניקה                             00-החובב הצעיר שנות ה

  משה אינגרבעריכת      ח      "מט( 1991)עודד שרמר                 לחובבי הרדיו בעריכת      
 

 :לנושא זה 4Z1PFלהלן תגובתו של משה אינגר 
ס "ביה)של האוניברסיטה הפתוחה הצעתי למנהל המרכז " המרכז לטכנולוגיה חינוכית"כעובד ב

לצורך קידום הנושא . לפתח ולהריץ קורס חובבי רדיו( לטכנולוגיה של האוניברסיטה הפתוחה
 .פ"סלע לישיבה באו-הזמנתי את אלון בר, וברכתו של משרד התקשורת

מבחני (. 'מאוחר יותר זה הורחב לקורס פרונטלי לדרגה א)' וקורס לדרגה בסוכם על פיתוח ספר 
 .פ בפיקוח משרד התקשורת"הקורס יערכו על ידי או

מטעם האוניברסיטה " גמול השתלמות"ל םזכאי ובהצלחה את הקורס הי ושעבר כיםחניה
 .הפתוחה
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 .יהיהספר הראשון יצא במהדורת ניסוי ואחרי הצלחה נערך הספר במהדורה שנ
 

פניתי בבקשה שישחררו לי את . פ על הפסקת הדפסת הספר"לפני כשלוש שנים הוחלט באו
, האיורים, זכויות היוצרים הן על הכתיבה. זכויות היוצרים והסתבר שהדבר אינו כה פשוט

. תהליך שארך לא מעט זמן מול היחידה המשפטית של האוניברסיטה. הכריכה ועוד, העריכה
עותקים ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך הדרכה  811ר להדפיס בגמר התהליך קיבלתי אישו

קורס כן בוהושאלו לחניכי קורסים פרונטלים ו ,עותקים הודפסוה. של חובבים במסגרת העמותה
 .מתוקשב

רשימות מדויקות )לדעתי מאות חניכים עברו את הקורס ' הועברו מספר רב של קורסים לדרגה ב
נערכו שלושה קורסים . 'זה הייתה שדרישה לדרגה אובעקבות קורס ( נמצאות ברשותי

 .חניכים למדו באותם קורסים 811-פרונטליים להערכתי כ
 

 : V4X1Yמאת אברי דותן  הודעה
 .מבחן עיוני לחובבי רדיו, ביהוד, 3רחוב אלפרט , ייערך בבית חיל הקשר 81/7/2128-ב

זאת לפי הסילבוס החדש והחומרים ו 'ג כןו' ב ,'א,  לכל הדרגות בתאריך זה ניתן יהיה להיבחן
  4X4SKי דניאל רוזן "שמופיעים בספרי הלימוד החדשים שנכתבו ע

המבחן יערך במגבלות הקורונה ולכן יערך לאורך מספר שעות כך שלא יהיו בכיתה יותר 
 :אתר משרד התקשורתב פרטים נוספיםל .נבחנים בו זמניתחמישה מ

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/23012019 

ושא ההדרכה לחובבי את נהמנהל   Z5SL4  dankatzman1954@gmail.com צמןקתודה לדני 
 !עלו והצליחו, בהצלחה לכל הנבחניםו ,הרדיו
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