
 ,הרדיו שלום רב לחובבי

 .כי אני מוכר בקרב החובבים הוותיקים בארץ םא, ראשית אציג את עצמי

שך במ 4791שנת די פעם החל מחבר ועד משימשתי כ. 4791בעל רישיון משנת  ,4Z1RMאוברהנד -שמי נפתלי בלבן

ניהלתי מועדון חובבי רדיו בחיפה  ,כןכמו . ר האגודה"מזכיר ויוהם יבינ, מילאתי תפקידים שוניםשנים ומעלה  41-כ

4X4HF  שנה 01-למעלה מ. 

ואף נבחרתי לחבר ועד באגודת  ,אחדים ספריםכתבתי  .סופר ועיתונאיגם אני , בגמלאותשנה  41כאשר אני  , כיום

 .הסופרים הארצית

 . 4xbulletinעם חברים בעיתון החובבים המקוון יחד ב ועורך רבים מכם מכירים אותי מהמאמרים אותם אני כות

 .עיניי ואני מבקש רק את טובתה על פי ניסיוני וראות, ויקרה לי עד מאודאין ספק שהאגודה חשובה 

 , 0101האגודה לשנת  ציע לדחות לתאריך מאוחר יותר את ההצבעה על השינויים המוצעים בתקנוןמאני 

 .טכניות ומסיבות מהותיות וזאת מסיבות

אך איני מסכים  -כאן עליי להצהיר כי אני מעריך את עבודת הצוות אשר השקיע עבודה רבה בכתיבת התקנון החדש 

 .הכלוליםמהסעיפים חלק עם 

על הקשר  - 4X1YVמזכיר אברי דותן ולברצוני לחלוק שבחים לאנשי הוועד היוצא על העבודה המקצועית  ,כןכמו 

שכל שאלה שהופנתה אליו נענתה במהירות  כךעל העדכונים הרבים ששלח ועל , ם החבריםהרציף שהיה לו ע

 .משרד התקשורת את ממסר החרמון ואת הקשר של האגודה עםקימו עבורנו אנשים הטכניים שהלוכן  ,ובמקצועיות

 :עתה בעניין התקנון

 :הבעיות הטכניות באשר לפרסום הצעות לשינוי תקנון וההצעות לגבי ההצבעה עליו

החברים היו מקבלים הודעה על מהות השינוי ולרוב היה מדובר על סעיף אחד או שניים , עם כל שינוי תקנון ,בעבר. א

 3-נה לעשות שינויים בככי יש כוונשלחה הודעה  0101אמנם לקראת קיץ  -השנה . שתי שורותבאשר היו רשומים 

 .על קיומםלא ידענו כלל ש רבים שינוייםמדובר על  ,השבוע לחבריםה אך בהצעה שהגיע ,סעיפים

ולרוב האנשים לא היה זמן , ל פחות משבוע לפני האסיפה השנתית"ההודעות על מהות השינויים הגיעו אלינו בדוא. ב

 .ערות כל שהןהלשלוח כבר מאוחר שהיה מה גם , להשקיע בקריאה

 01הוועדות השונות הוא חברי בחירת התקנון ו, הזמן המוקצב לכל סעיפי הבחירות ,בתכנית האסיפה כפי שקיבלנו. ג

אך זה אמור להתקיים  ,"דיון חופשי"זמן ל באמנם הוקצ. מעמיק לפני ההצבעה ןוגם לא צויין שיהיה דיו ,דקות בלבד

 .דקות לפני הסיום 31-האסיפה ובשעה האחרונה של מדובר שעה אחרי הבחירות וגם כ

  :בעניין המהות

  ?4711-שניתן לה כבר ב" אגודה"בשם מה פסול עמותה לשם חדש  האגודהמדוע מוצע להחליף את שם . 4

? מהלשם  –משקיענים בניירות ערך ומקימי תאגידים , ן"סעיפים המגדירים אותנו כעוסקים בנדלמופיעים בתקנון . 0

שלא על מנת  ,ולעזור לחברים אחרים ד הראשונים להתנדבהם תמי, חובבי רדיו ידועים באופי האלטרואיסטי שלהם

ישנן מטרות או , עליי אני משתייך בגלל התחביב האהובאליה עמותה לשחשוב ברצוני לאין . שהיתמורה כללקבל 

 .כוונות מעין אלה

 

 .םאנו פועליבאיזו מסגרת לא פחות חשוב , חשוב ביותרהביצוע הוא חברים שיגידו שכי ישנם ם א –לסיכום 

הרי היום , בזום בו יידון נושא שינוי התקנון במועד אחר לכן אני חוזר ומבקש ממארגני האסיפה לקיים מפגש אחר

  ...זה כה פשוט, בזום

 0124020101, חיפה  Z1RM1  : מאת !93בברכת חברים 

 


