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 4XBulletin@gmail.comדוא"ל הביטאון: 
 
 
 
 

שער הביטאון: שני מפתחות אחד מקורי והשני העתק. המפתח המקורי "ליאונל ב
 4X4GFהגיע משמשון ז"ל  4X4KX". המפתח המקורי שנמצא אצל מארק 1942

ונעשה בו שימוש רב במסגרת שרותי הביטחון. סיפור המפתח המשוכפל 
 (.4X1GEבביטאון זה )מאמרו של אבנר דרורי 
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 דבר העורך
 קוראים יקרים,

 
חודש נוסף חלף לו כאשר אנו ספונים בבתים ומתרחקים ככול האפשר מנשאי הקורונה. זו הייתה 

 צריכה להיות תקופה טובה לתחביב הרדיו אך לא תמיד הגלים מאירים לנו פנים.
 

בחודש האחרון העברנו עוד קבוצת תלמידים את קורס ההשלמה לקבלת הדרגה והרישיון 
בתחנה שהקים  4Z1ZXהנכספים. שישה עשר תלמידים ותלמידות למדו השנה בחוג שמעביר דורון 

 ברכות למדריך ולחניכים.בבית ספר עירוני ד'. 
 

סדר היום בבחינות. בגיליון נושא המורס עלה לשיחה בין החובבים, דווקא בתקופה שהוא ירד מ
. ומבט קצר על תחביב שבתוך 4X1GEהנוכחי ניתן למצוא מאמר בנושא זה מפרי עטו של אבנר 

 התחביב וזה איסוף מפתחות עתיקים.
 

מאמר הבנייה עוסק במד יחס גלים עומדים ומד הספק לתחום הת"ג. והפעם מכיל המכשיר תצוגה 
 ספרתית שיש לה יתרונות וחסרונות.

 
דור לחובב המתחיל מתחיל לעסוק בנושא המגנטיות והאלקטרומגנטיות והפעם הגדרות המ

 בסיסיות לפני שנצלול לתוך הנושא בגיליונות הבאים.
 

דבר ששימש לי קטליזטור לסכם מספר  4X4התחיל לחקור את המקור לתעודת  4Z4KXמארק 
תעודות הישגים של החובבים הישראליים. לצערנו לא כל התעודות פעילות ואולי יש מקום לחדש 

 את הפעילות של חלק מהן. 
 

. 4X4HQהסופרת אורה מורג נתנה הסכמתה לפרסם פרק מספרה שעוסק בחוג ובתחנת המועדון 
 יוני. את ההקדמה לספר פרסמנו בביטאון של חודש

 
 קריאה מהנה ובריאות טובה
 לקוראים ובני משפחותיכם

 אינגר משה
4Z1PF 
  

 דבר העורך 
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 4X4HQמועדון 

למבחני דרגה ב' ודרגה ג'. המועדון  4X4HQהוביל קבוצה נוספת של חניכי מועדון  4Z1ZXדורון 
אביב. את ההשלמה המעשית העבירו לחניכים רינשטיין צוריאל -ממוקם בבית ספר עירוני ד' בתל

4Z1RZ  4ואינגר משהZ1PF אף על פי שדורון עסק במהלך הקורס גם בחלקים המעשיים של .
 יעבירו ,הבחינהו המעשית התחביב קיימת דרישה ממשרד התקשורת שאת החלק של ההשתלמות

 ובוחנים שהוסמכו על ידי המשרד.מדריכים 
 

 
 

 
 

  תמונות ממבחני הרישוי
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 מגנטיות -לחובב המתחיל 
 4Z1PFאינגר משה 

          
 
 
 
 
 
 

אחד מהם מספר על רועה צאן בעירה  על מקור המילה מגנט נוכל למצוא סיפורים ומקורות רבים.
 אתומגנזיה שבצפון איטליה שנחשף לתופעה שמלמד הבקר )מקל מעץ שבקצהו כעין מסמר ברזל 

הרועה מכנס את הצאן( שלו נמשך לסלעים עליו ישב. אזור זה באיטליה ידוע במרבצי הברזל שבו 
 ומכאן השם מגנט.

 
המגנט הקבוע אותו אנו מכירים עשוי ברזל אך ההבדל בינו לבין הברזל שאינו מגנטי נמצא בסידור 

-מגנטי קיים אי אטומי החומר שנכנה אותם לצורך פשטות ההסבר "מגנטים זעירים". בברזל הלא
סדר לאותם מגנטים זעירים ואת הכוחות של כל אחד מהם מבטלים מגנטים זעירים אחרים. בברזל 

 ממוגנט כל המגנטים הזעירים מסודרים לאותו כוון.
 

 
 : מגנטים זעירים מסודרים ולא מסודרים1איור 

 
וכמובן  בבטחהדעים מה נמצא סביב המגנט שגורם לו למשוך או לדחות גופים אחרים? אין אנו יו

שאף אחד מאיתנו לא ראה מה קורה למרחב מסביב למגנט. ניסוי פשוט של פיזור אבקת ברזל על 
ניר שתחתיו מגנט מראה לנו שאבקת הברזל מסתדרת בקווים שתחילתם בצד אחד וסופם בצד 

" או בקיצור "קווי כוח דמיונייםהשני של המגנט. לקווים אלו אנו קוראים בשם "קווי כוח מגנטים 
 איננו יודעים ואנו רואים אך ורק את התופעה הנראית.במציאות מגנטיים". האם קווים אלו קיימים 

  לחובב המתחיל
 
 

כחובבי רדיו אנו עושים שימוש במושגים מגנטיות, 
שדה מגנטי, אלקטרומגנטיות ועוד. בנושא זה ננסה 

שילוו אותנו להסביר את המושגים הבסיסיים 
 בפרקים הבאים שם נצלול עמוק יותר לתחום זה.
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 : קווי הכח המגנטים סביב המגנט2איור 

יקרא  )וקיימים קווי כח מגנטים(התחום במרחב סביב המגנט, בו קיימים כוחות משיכה או דחיה 
עוצמתו של הכוח המגנטי תהיה תלויה . אות היוונית הגדולה פי ויסומן ב בשם "שדה מגנטי"

)לא רק( כמובן במספר קווי הכוח. מספר קווי הכוח הוא גדול ולכן אנו מעדיפים להגדיר יחידת 
 )מאה מיליון( קווי כוח מגנטיים.810 -שתקרא בשם וובר. אחד וובר יהיה שווה ערך ל

 
אחד ממציאי  וילהלם אדוארד ֶוֶברעל שמו של  Webהיא הוובר  השדה המגנטי שטף יחידת 

 הטלגרף האלקטרומגנטי הראשון.
 

 האם כמות קווי השטף הם הקובעים את חוזקו של המגנט? 
 

קטבים למגנט שני קצוות מהאחד יוצאים קווי השדה ולשני הם נכנסים, קצוות אלו נקראים 
והשני אליו נכנסים קווי הכוח נקרא  קוטב צפונינקרא  טף. הקוטב ממנו יוצאים קווי השמגנטיים

 .קוטב דרומי
 

ניסוי בין שני מגנטים מראה שבין קטבים שווי שם מתקיימים כוחות דחיה ובין קטבים שוני שם 
 קיימים כוחות משיכה.

 

 
 : כוחות משיכה ודחיה בין מגנטים3איור 

 
ככל ששטח הקוטב קטן,  .השטף המגנטי )קווי הכוח( יוצאים מהקוטב שיש לו שטח מסויםקווי 

יהיו קווי הכוח מרוכזים יותר והדבר יגדיל כמובן את עוצמתו של המגנט. מגדירים לכן מושג 
, לכן נוכל לרשום את Bשמבטא צפיפות זו שנקרא בשם "צפיפות השדה המגנטי" ויסומן באות 

 הקשר בין המושגים:

𝐁 =


𝑨
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 -  השטף המגנטי[Web] 
A – [ 2שטח הקוטב[m  

B –  2 [צפיפות השדה המגנטי[Web/m 

 שתי היחידות הן שוות ערך( 2Web/m במקום T)בחלק מהספרות המקצועית תופיע היחידה טסלה 
  

 דוגמה:
 וובר. מהי צפיפות השטף?-מילי 100סמ"ר ושטף מגנטי של  2למגנט קבוע שטח הקוטב 

 פתרון:
סנטימטר  410וובר ובמטר רבוע יש -מילי 310וובר אחד יש בנמיר את הנתונים ליחידות שלמות. 

 ., לכןרבוע
Web 3-100 mWeb=100x10= 

2m 4-=2x102 A=2 cm
 

 

 

B =


𝐴
 

 

B =
100X10−3

2X10−4
= 500Web/𝑚2 

 
 

 סיכום:
 . למגנט שני קטבים, צפוני ודרומי1
 . קווי כוח מגנטים יוצאים מהקוטב הצפוני לעבר הקוטב הדרומי.2
 וובר.. יחידת השטף המגנטי היא 3
 . חוזקו של המגנט נקבע על ידי שטח הקוטב ושטף קווי הכוח.4
 . בין קטבים שווי שם פועל כוח דחיה ובין קטבים שוני שם פועל כוח משיכה.5
 . יחידת צפיפות השטף המגנטי היא וובר למטר רבוע.6
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 סיפורו של מפתח מורס
 מפתח בבניה עצמית

 4X1GEאבנר דרורי 

 מבוא

 "מי שאין לו עבר גם עתידו בספק".
 

יש בפרט כאשר לנו בארץ  ולקבוצת "חובבי הרדיו"בכלל אמרה זאת נכונה לקבוצות חברתיות 
 וכולנו מקווים שכך ימשיך גם בעתיד. עשירעבר 

 
טכנולוגיות וכאשר אלה מתקדמות אנחנו נוטים להזניח את העבר שימוש בקבוצתנו מתבססת על 

שחלק גדול  אני מניח של זהותנו. םמהמאפייניואת הטכנולוגיות שלו וכתוצאה מכך גם לאבד חלק 
 ישנים ואז עולה השאלה: מה עושים איתם? טכנולוגיהמאתנו עדיין שומר על פריטי 

 
 העביר למישהו אחר?הבעיה מורכבת: האם לשמור? האם לזרוק? האם ל

 אם בחרנו באפשרות האחרונה, אז למי להעביר?
גם אני, אחרי הרבה שנים של קשר עם תחביב הרדיו, מחפש "הורים מאמצים" לציוד 

העדיפות שלי היא העברה לחבר לצורך שימוש, ואם  היסטורי/סנטימנטלי שלא אשתמש בו יותר.
אונים שיבטיחו לשמור את האוסף ולהציג אותו אין כאלה, העדיפות עוברת לאספני ציוד או למוזי

 למעונינים.
 

 .BUGשל מפתח מורס חצי אוטומטי הידוע בכינויו  גלגולוהפעם אספר על 

 ?לתחביב הרדיואיך הגעתי 

כבר בניתי מקלטי  13בגיל  .בבית ספר עממינמשכתי לתחביב הרדיו כבר בגיל צעיר. עוד כשהייתי 
בכיתה ח' ניסיתי להירשם לאגודת  ., שחלקם אפילו הצליחושדריםלבנית מ ,תניסיונורדיו ועשיתי 

, נרשמו לאגודה עוד 1950באותה שנה,  זאת רק בכיתה ט'.הצלחתי לעשות חובבי הרדיו אבל 
התרכזה אצל משה ברסלב שקבוצה יצרנו  גן והסביבה.-מספר חובבים בני גילי מאזור רמת

4X4BM אבל זאת הייתה רק התחלה. גם התחלנו ללמוד מורס ושאצלו ברק-בבני 
 

בקיץ, של אותה שנה, רוב חברי הקבוצה הלכו לקורס של גדנ"ע קשר, למדו שם מורס ועמדו 
בבחינות לקבלת רשיון להפעלת תחנת חובבים. אלה שעמדו בבחינה קיבלו סיומת אות קריאה 

 .ואחרים( 4X4FA)כמו F -המתחילה ב

  בנה לך...
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במשך השנים  שם לא למדתי מורס. אבל בקיבוץאני כחבר בתנועת נוער, יצאתי למחנה עבודה 
 בכיתה הרביעית, שבה הייתי 1953שנת ב אבל ללא הצלחה.בלימודי מורס הבאות ניסיתי להתקדם 

 ללמוד מורס ניצלתי אותה. הזדמנה לי האפשרות ,)י"ב( של בית ספר מקצועי
 

פעילות  .רד החוץתח"ל )תחנות חוץ לארץ( של מש-הכרתי אלחוטאי מקצועי שעבד בבאותה שנה 
באלחוט והקשר נפסקה מזמן אבל באותה תקופה הקשר, עם נציגויות המדינה בחו"ל, נעשה זו 

-דוביננו  אחרי שהתידדנו נוצר ע"י אלחוטאים שהיו צמודים לאותה הנציגות בחו"ל.היה מתבצע 
חות בנושא רדיו ושידורי מורס. מסיבה שלא ידועה לי, האלחוטאים של אז עבדו עם מפת שיח

 ידניים.
 

ואז התברר לי שזה נהפך  (Bugs) יםמפתחות חצי אוטומטיגם באחת השיחות הגענו לדבר על 
וכך הגענו  ללהיט אצל האלחוטאים המקצועיים שלא תמיד היה באפשרותם להשיג מפתח כזה.

 הוא ילמד אותי מורס ואני אבנה לו מפתח מורס חצי אוטומטי. – לעסקה
 

, "" זרות, כגון "רויטרסידיעות תסוכנויושידורי " , במקלט שלי,קלטשהחבר היה כמובן מקצוען 
 מילים בדקה. 35 בקצב של HF-ב ששידרו

 
 שתי שכלללרשותי עמד בית מלאכה )במרתף של בית המגורים שלנו( שהיה בו ציוד מכני מלא 

בית המלאכה היה שייך לאבי  וכדומה. , חומרים שוניםמחרטות, מקדחת עמוד, כלים להברגות
, כבר עבדתי 10-ז"ל ששקד ללמד אותי את כול מה שהוא ידע במקצועו ובגיל צעיר מאוד , פחות מ

שונות לימד אותי עוד טכנולוגיות  יאב של אבא(.צמודה על מחרטה )בגיל זה עדיין עם השגחה 
 אני מיישם עד היום הזה.תחום ש ,והיה המורה שלי גם בעניין הלחמות

 שהייתה לי גם תמיכה של אבא. במיוחדתנאים אלה, בניית המפתח היה משחק ילדים עבורי ב

 בניית המפתח

 .לי מכשירים, כלים וחומרים עמדו לרשותי אבל צריך גם דוגמת מפתח שלא הייתה
 –והעתקתי אותו פעמיים  כזה, קיבלתי אותו בהשאלה גיליתי שאצל אחד מהחברים ישנו מפתח

הבניה הייתה יחסית פשוטה מכיוון שהמפתח היה ניתן לפרוק והיה  לתלמיד.אחד למורה ואחת 
 פשוט להעתיק כול חלק בנפרד ולהרכיב בקלות את המפתחות עצמם. 
 כול חלקי המתכת יוצרו מחדש ולא השתמשתי בחלקים מסחריים, למעט הברגים.

יו תבריגים אמריקאים אם כבר מדובר על ברגים, היה שוני בין המקור והמפתח המשוכפל, במקור ה
 ובמשוכפל השתמשתי בתבריגי וויטבורט אנגליים שאז היו מקובלים בארץ.

 
בעיה נוספת הייתה בבחירת המגעים. באותה תקופה, שנות החמישים של המאה הקודמת, היה 

פלטינות" בטיפולים תקופתיים של מכוניות. הצלחתי להשיג "פלטינות", -מקובל להחליף "פלגים
 שימוש, פירקתי מהן את המגעים שחוברו למפתח. שנזרקו אחר

 
בעיה אחרת היו הקפיצים. מסתבר ששימוש בקפיצים דורש ידע, שלא היה לי, אבל כנראה שהיה 
לי מזל. הוצאתי את הקפיץ, משעון קיר ישן, חתכתי ממנו קטעים והרכבתי אותם במפתח. כנראה 
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היום כאשר ההוכחה לכך נמצאת בסוף  שבאמת היה לי מזל, בבחירה ובשימוש, והמפתח עובד עד
 מאמר זה.

 
בסוף נמצאות  ,2020שצולמו ביוני ונשארו בידי שניהם ש השיכפול,התמונות, של המקור ושל 

 הסיפור.

 מה קרה עם המפתחות

להזכירכם, חברי  .4X4GEעברתי את בחינת המורס וקיבלתי רישיון לדרגה ב' עם אות קריאה של 
 40-לפני כ הייתה בסדר אבל הייתי צריך לעבור מבחן חוזר בשידור. המורסת קליט .Fהיו כבר עם 

מילים  16קלטתי בבחינה . 4X1GEוקיבלתי אות קריאה של  לדרגה א'שוב והפעם שנה נבחנתי 
-קשרים ב 4-עשיתי כ בלי אף שגיאה, אבל את השידור עברתי כי הבוחן כנראה ריחם עלי. ,לדקה

CWמשונה שבעל רישיון דרגה א' משדר כמו טירון.די ה היה וז פתח פשוטמ, תוך שימוש ב 
 זה לא בדיוק בתחום שלי והמפתח עלה על המדף. CW-החלטתי שכתוצאה מכך, 

 
אחרי כמה ש ,הוא בילה את שנותיו על המדף עדאצלו חזר לבעליו וכנראה שגם המקורי הדגם 

רצוף, היה בשימוש  שכפול זהמה קרה עם המשוכפל השני?  קיבלתי אותו במתנה.עשרות שנים, 
 גורל המפתח לא ידוע לי. ושירת את המדינה במשך הרבה שנים ובהרבה מדינות.במשרד החוץ, 

 
על מדף  הגיל עושה את שלו, המדפים מתמלאים בפריטי ציוד נוסטלגיים שאין להם שימוש מעשי.

לי היה נראה  תם.שעשיתי, וחשבתי מה לעשות אי והשכפולשני מפתחות מורס, המקורי לי היו 
מרק שמח לקבל אותם  .4Z4KXבאוסף מוזיאוני כגון זה שקיים אצל מרק צריך להיות שמקומם 

 .דומים להםנמצאים באוסף גדול יחד עם  שהמפתחותואני שמח שלו לאוסף 
 

במצב פעולה ואת התוצאות תוכלו לראות  המפתחותמרק הרחיק לכת ואפילו ניסה לבדוק אם 
 אתרים הבאים:אם תכנסו לולשמוע 

 https://youtu.be/WllJJ-eA7zg -מפתח מקורי 
 https://youtu.be/YTOepeutOOg - משוכפלמפתח 

אבק של צולמו ע"י מרק אחרי שניקה את המפתחות מהשהתמונות בהמשך תוכלו לראות את 
 עשרות שנים.

 מפתח מקורי.

 

https://youtu.be/WllJJ-eA7zg
https://youtu.be/YTOepeutOOg
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 מפתח משוכפל מתוצרת בית

 
 

 לדמיון בין שני המפתחות, שימו לב 

 

המפתח הוא בעל מבנה פשוט ומחומרים ברי השגה. קל מאוד לשכפל אותו וזאת אחת הסיבות 
 שאפשרו להעתיקו, ברשות וללא רשות, למכור אותו בזול ולהציף את השוק במודל זה.

 

היה על מפתח מתוצרת בית, המאמר הבא יתייחס לדגמים המסחריים שנמצאים עדיין מאמר זה 
 בשוק, בחלקם הגדול הם מוצעים למכירה כפריטים נוסטלגיים.
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 4Z4KXאוסף המפתחות של מארק 
 

פנים רבות לתחביב חובבות הרדיו. לא רק קשרים 
ים, האזנה ועוד.  פן -  QSLדו כיווניים, איסוף 

 מעניין נוסף הוא איסוף מפתחות מורס. 
 

, KPדובי  SKבארץ מספר אספנים מוכרים כמו דני 
 .4Z4KXומארק שטרן  DFאמנון ז"ל  UF,יליה 

 
מארק קיבל את מפתחו הראשון מהצבא בשנת 

. את השני ראה בג'אנק, התלהב ורכש אותו. 1985
ספים. מארק הכוח המניע לחפש מפתחות נוזה היה 

התחיל להשקיע באיתור וחיפוש מפתחות בין 
חבריו בארץ ובעולם. נכון לכתיבת שורות אלו ניתן 

 300-לראות בתחנתו שני ארונות שמכילים כ
מפתחות שונים. שנמצאים אחרי מנעול ובריח כך 

 . (HI)שניתן לראותם בלבד ולא לגעת בהם 
 
 

 
 
 
 
 
 

שני מפתחות "ליאונל", אחד מקורי משנת 
והשני פרי יצירתו והעתק מעורר  1942

. המפתח 4X1GEהתפעלות של אבנר דרורי 
המקורי התקבל אצל מארק כמתנה משמשון 

4X4GF  ז"ל. המפתח היה בשימושו של
 במוסד. ושמשון בעת שירות

 
 
 
 

  מורס
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 10עד  160שידור: פסי החובבים     מה"ץ 30עד  0.5קליטה:  :נתונים בסיסים
מתאם    AMוכחמישה וואט לאנשי ה CW - וב SSB -וואט ב 20הספק:   מטר 

מיקרופון כולל בקרה על מרבית היכולות של    VFO שני אנטנה פנימי 
מגיע עם כבל המאפשר התקנה מרוחקת של )פאנל קדמי בר ניתוק   המקמ״ש 

    מסך צבעוני בוהק הכולל ספקטרום  אפשרות שדרוג של הקושחה  )  הפאנל

Waterfall הספק, יג״ע ועוד ועוד ...   :לט ומיקרו ו 25.0רגישות   :מבנה פנימי
 וולט  13.8מתח הפעלה:   SDR מבוסס
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 Xiegu G90 SDR HF Transceiverמיני מקמ״ש 
 4X1UFישראל לביא 

 
 )הערת העורך: כותב המאמר הינו היבואן והמפיץ בארץ(

 
רציתי לחלוק אתכם את התרשמות הראשונית לאחר עבודה עם המקמ״ש בחודש האחרון, מדובר 

  HF -במיני מקמ״ש לגלי ה
 

 נתונים בסיסים:
  :מגהרץ  30עד  0.5קליטה 

  מטר 10עד  160שידור:  פסי החובבים 

  :וואט ב 20הספק- SSB וב- CW  וכחמישה וואט לאנשי ה(- AM) 

 מתאם אנטנה פנימי 

  שניVFO’s 

 מיקרופון כולל בקרה על מרבית היכולות של המקמ״ש 

  )פאנל קדמי בר ניתוק )מגיע עם כבל המאפשר התקנה מרוחקת של הפאנל 

 אפשרות שדרוג של הקושחה 

  ,מסך צבעוני בוהק הכולל ספקטרוםWaterfall, ... הספק, יג״ע ועוד ועוד 

  :לט ומיקרו ו 0.25רגישות 

  מבנה פנימי: מבוססSDR 

  אמפר( 8וולט )לפחות  13.8הפעלה: מתח 

 
קילוגרם( שנראה פשוט  1מעבר לנתונים היבשים מדובר במקמ״ש קטן ממדים ומשקל )בערך 

אבל זו טעות, המקמ״ש מרשים במגוון התכונות שלו ויחסית לגודל ולעלות הוא  יומינימליסט
 מרשים מאוד.

 
וגם  S-Meter -התחומים, כאשר גם המיקרו ולט על כל  0.25מ  פחותרגישות של ל :נתחיל במקלט

 50עוקב אחרי המקובל בשוק   S-Meter -הספקטרום מציגים יפה ונכון את הנתונים הנדרשים, ה
בעל  Pre selectorועוקב יפה אחר עוצמת הסיגנל , המקמ״ש מכיל  S9מיקרו וולט נותן קריאה של 

גם כאשר מחוברים לאנטנות ומאפשר עבודה  Cross Modulationדבר המונע  תעקיבה אוטומטי
מיקרו וולט נראה היטב(,  1גדולות, על הספקטרום ניתן לראות גם סיגנלים חלשים מאוד )

ובנוסף בעזרת יכולות   Noise Blankerלמקמ״ש יש גם קדם מגבר ומנחת הניתנים לשליטה וכן 
 600ץ ועד קילוהר 3ניתן לשנות את התדר המרכזי של הפילטר ואת רוחבו בן  SDRמובנות של 

 הביצועים 10ועל  15, 40, 20הרץ במורס וזאת בצורה רציפה וקלה. בעבודה על  300-הרץ בדיבור ו

  סקירה
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יש למקמ״ש גם   בהחלט מרשימים )רגישות, סלקטיביות, אפשרות של שימוש בפילטר חכם ועוד(
RIT  .שהשימוש בו נוח יחסית 

 
 Speech Processorלים, בדיבור  יש וואט על כל הג 25בבדיקה מוציא קרוב ל  :ועכשיו למשדר

נקי ושקט, אין  –שמתפקד היטב ונותן את האנרגיה הנדרשת, בבדיקה על ספקטרום חיצוני 
הרמוניות מעל המותר והדוחות הם על צליל נקי וברור, למקמ״ש יש תמיכה מלאה בעבודה עם 

Vox מול אנטנות שונות  ושליטה מלאה על כל הפרמטרים. מתאם אנטנה זריז ומתפקד היטב, נבדק
למקמ״ש יש פונקציה חביבה הבודקת יג״ע  בגלים שאינם נתמכים על ידי האנטנות ועבד היטב, 

וואט קלה  20ל  1על תחום תדר ומציגה גרף בזמן אמתי של היג״ע. השליטה על הספק המוצא בן 
 לביצוע.

 
המקמ״ש  –ספת מושלם, כולל מאמן מורס ופונקציה נו  Keyerלאנשי המורס המקמ״ש מציע 

 . QSK -מתרגם את המורס לטקסט המופיע בתחתית המסך, כמו כן ישנה תמיכה מלאה ב
 

המקמ״ש ניתן לחיבור למגבר חיצוני, כניסה ויציאה של אודיו לטובת עבודה במודים  :חיבורים
, אוזניות )ניתן למתג באופן יזום בן רמקול לאוזניות(, כמו כן יש תמיכה במתאמי אנטנה םדיגיטליי

 )מתח משתנה(. Icomומגברים חיצונים, מתאם האנטנה תומך בשיטת 
 

מקמ״ש בעל ביצועים מפתיעים יחסית לגודל ולעלות, הרבה מאוד יתרונות, מעט  :לסיכום
יחסית אנמי, וחוסר בחיבור של רמקול חיצוני )ישנה יציאת אוזניות  Noise Blankerחסרונות כגון 

 ואפילו נשלטת אבל נדרש רמקול הכולל מגבר פנימי(.
 

 אבל טרם נבדק. CATחיבור למחשב, יש כנראה אפשרות לחיבור 
 

וואט מספיק להם, חביב מאוד  20קטן, קל, עתיר יכולות, מקמ״ש מומלץ לאנשים ש  –בקיצור 
 וואט בדיבור... 20תיע מה שאפשר לעשות עם מפ –במורס 
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 מד יחס גלים עומדים

 ומד הספק ספרתי
 4Z1PFאינגר משה 

 
בתחנתי הצנועה ניתן למצוא מספר מדי הספק ויחס גלים עומדים. חלקם בבניה עצמית לספקטרום 
גלי הת"ג התג"מ והתא"ג. כל המכשירים שבניתי עד היום מבוססים על מודדים אנאלוגיים שיש 

 להם יתרונות לא מבוטלים כמכשירים שמיועדים לתחנת החובב. 
 

לי זריקת עידוד לבנית מודד נוסף והפעם מודד ספרתי. מודול תצוגה ספרתי שהגיע לידיי נתן 
 כחובב בניות לא שאלתי את עצמי אם נחוץ או לא וניגשתי לעבודה.

 
מציג את המעגל הראשוני שנעשה בו שינוי מאוד משמעותי בין הבנייה הראשונה לשינויים  1איור 

 שעשיתי בהמשך.
 

 
: המעגל הראשון1איור   

 
מלימטר  100נור נחושת המשמש במערכות הגז הביתיות באורך יחידת החיישן מורכבת מצי
 או דומה לו. RG213שמחליף את סיכוך הקואקס 

 

  בנה לך...
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 : צינורית הנחושת כתחליף לסיכוך הנחושת2איור 

 
. יחס הנגדים 1Cוקבל הסינון  1Dדיודת הישור  2R ,1Rמעגל מדידת ההספק מורכב ממחלק המתח 

הדבר נדרש כדי לא לעבור את מתח הפריצה של התצוגה, יקבע את ההספק המרבי של המודד. 
ווטים. הדיודות חייבות לעמוד בתדרים הנבדקים -היחס שבחרתי מאפשר מדידה של מספר קילו

 של דיודות שוטקי. בטכנולוגיהועדיף שיהיו 
 

זרם בתדר גבוה שזורם דרך הגיד המרכזי של הקואקס משרה מתח על גבי צינור הנחושת. שני 
והמתח שנוצר על יד הגל  2Dנוצרים האחר הודות לזרם "קדימה" שמיושר על יד הדיודה מתחים 

 מקטינים את מתח האדווה. 2C ,3C. קבלי הסינון 3Dהחוזר מהאנטנה, מיושר על יד דיודה 
 

מגבילים את רמת המתחים לתצוגה כדי לא לעבור על המתח  5R ,6R -ו 3R ,4Rמחלקי המתחים 
 המרבי המותר.

 
8R  אחורה". הכוון נעשה על ידי -האיזון בין שני המתחים "קדימה" והוא נגד משתנה לכוון"

אוהם במקום האנטנה וכוון הנגד ליחס גלים עומדים של  50של  (dummy load)חיבור נגד עומס 
1:1 . 

 
לתצוגה מחוברים שלושה לחצנים שמאפשרים שינויים בפרמטרים השונים כמו יחס החלוקה של 

 ואפשרות לכיבוי תאורת התצוגה. SWR-בתחום ההספק ובתחום ההנגדים 
 

 רשימת החלקים:
D1-D3 – 1N5711 / 1N60 / 1N34 /1N270   

R1- 650K 

R2 -10K 

R3, R5 – 2K 

R4, R6 -1K 

C1-C3 – 100nF 

R8 – 100R 

 בדיקות ומסקנות

ויחס גלים  . בבדיקת הספק8Rבגמר הבנייה חובר המעגל לעומס דמי וכויל בעזרת נגד משתנה 
מה"ץ. הבעיה שצצה במהלך הבדיקות שנדרש הספק גבוה לקבלת  60-עומדים הוא הגיב יפה עד כ

קריאת יג"ע. השיטה לדגימת המתחים בעזרת צינורית הנחושת כנראה לא מתאימה להספקים של 
 ווטים בודדים.

 
 .3כבאיור  טורואידחליף את שרוול הנחושת בהחלטתי לה
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 : טורואיד כתחליף 3איור 

 
תוצאות ההחלפה היו מפתיעות. קיבלתי קריאות גם בהספקים של ווטים בודדים ורוחב הסרט של 

 המכשיר כיסה היטב את כל תחום הת"ג.
 
 

 
 : תוצאה סופית4איור 

 
-בטווח מחירים שמתחיל בתצוגות שונות למטרה זו שיטוט באינטרנט יחשוף לפניכם מבחר 

10$ . 
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 תעודות ישראליות

על הישגי חובבים בתחום התחביב ניתן להשיג תעודות המוכיחות את ההישג. מספר התעודות לא 
 ניתן למניה. הן מפורסמות על ידי האגודות השונות כמו גם על ידי מועדוני חובבים.

 
להשגה בימים לאורך השנים הוצעו גם תעודות ישראליות אך לצערנו חלקם הגדול כלל אינו ניתן 

 .ןאלו. המאמר המובא כאן מסכם מספר תעודות אך לא את כול
 

4X4=16   

 

 
 

זו התעודה הוותיקה מכולם ולמעשה אין יודעים בדיוק מי אייר אותה ובאיזו שנה יצאה לאור 
שאחראי על התעודות זה עשרות שנים ניסה לעלות על עקבות עורך  4Z4KXלראשונה. מארק 

 התעודה ותאריך הוצאתה אבל ללא הצלחה יתרה.
 

 היחידה בשנות הקמתה. השהייתנובע מקידומת המדינה   4X4שם התעודה 
 

קשרים על לפחות ארבעה תחומי תדרים שונים בתחום  16זכאי לקבל את התעודה כל חובב שביצע 
תחנות ישראליות בארבעה  16ם. התעודה ניתנת גם למאזינים המדווחים על קליטת הגלים הקצרי
 גלים שונים.

 
. הוא מדווח שעד כתיבת שורות אלו נמסרו 1980אחראי על הנפקת התעודה משנת  4Z4KXמארק 

 1956מבדיקה שנעשתה מניחים שהוצאה לראשונה בשנת  תעודות. 1308לחובבים בארץ ובעולם 
. אני 1954ויתכן מאז  1956קיימת כבר ב  ההייתהתעודה  שלום מרק."כותב  אזעיר . יובל1954או 

לפגוש חובב  ל מנתנפגשו אצלי בבית מספר חובבים ע 1956זוכר ש כשהייתי מזכיר האגודה ב
הוא הגיע בג׳יפ  VE3AHU/SU קנדי שהיה רב סמל בכוח האו״ם בסיני. סימן הקריאה שלו היה

 הישגיםתעודות 
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חובבים ישראלים  16ברחובות ת״א. הגשתי לו את התעודה )הוא התקשר עם לפחות  אתוונסענו 
פגשתי אותו בקנדה והוא  90-חתמו לו על התעודה למזכרת. בשנות ה הנוכחיםגלים(. כל  4על 

שהסיפור שופך קצת אור על ״הולדת״ התעודה... גם לי יש תעודה  האת התעודה... מקוו אתוהביא 
 מספרה".ואני בפלורידה, לא זוכר את ׳רסי גאבל זה בניו 

 

 התעודה הישראלית
  

 
 

נקודות. כל  25התעודה מיועדת לחובבים שביצעו קשרים דו כיוונים כמו גם למאזינים שצברו 
נקודות, מעל תדר זה כל קשר בתחום הגלים הקצרים שווה  2-שווה ל 10MHz -קשר מתחת ל

נקודות עבור קשרים שנעשו מתחנות  10-וה לנקודה אחת וכל קשר בתחום התג"מ או התא"ג שו
 מחוץ לארץ.

 
. 4Z1PFיוזם התעודה והגרפיקה היא פרי רעיונו של עורך הביטאון משה אינגר  –)הערת העורך 

 (1982התעודה פעילה מאז תחילת 
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 תעודת ירושלים
  

 
 

מירושלים.  התעודה מיועדת לחובבים ולמאזינים מחו"ל שהוכיחו קשרים עם ארבע תחנות שונות
אין חשיבות לספקטרום התדרים. חובבים ישראלים צריכים להוכיח קיום של עשרה קשרים 

 ולפחות שבעה מהם בתחום הגלים קצרים.
 

 אביב-תעודת תל

 

 
 

נקודות של קשרים עם תחנות  10לחובב )גם מאזין( שצבר  1984התעודה ניתנת מאז תחילת 
אביב יפו. אין חשיבות לאופני התקשורת או תחומי התדר. נספרים גם קשרים -שממוקמות בתל

שנעשים עם אותה תחנה על תחומי תדר שונים. בשנה בה הוצאה התעודה היו פעילות תחנות עם 
נקודות עבור כל קשר, תנאים אלו לא רלוונטים  5או  10-העובד איתן זכאי לאות קריאה מיוחד ש

 .4X4LMלתקופתנו. יוזם התעודה הוא שלמה מוסלי 
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  תעודת ראשון לציון

  

 
 

. זכאים לתעודה 1990האחראים לתעודה הם חובבי מועדון ראשון לציון, היא פעילה מתחילת 
נות שממוקמות בראשון לציון. אין חשיבות קשרים עם תחנות שו 5חובב או מאזין שמוכיח 

. תחנות ישראליות 4X1ELלתחומי התדר או אופני העבודה. האחראי על התעודה אהוד לוין 
קשרים בסימפלקס על תחומי  7קשרים עם תחנות מראשון לציון על תחומי הת"ג ועוד  7צריכות 

 התג"מ והתא"ג.  
 

 2000תעודת שלום 
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ירית נצרת עילית וחתומה על ידי ראש העיר. יש צורך להוכיח קשרים עם התעודה הוצאה על ידי ע
תחנות מנצרת ו/או קשרים עם תחנות מירושלים, טבריה, חיפה ולוד. אופני השידור וספקטרום 

נקודות לפי חלוקה של תחנות ישראליות ומשקל כל  200הקשרים אינו חשוב. היה צורך להשיג 
 נקודות. 150או 100  50נקודות ואחרות   300יו תחנות ששווין תחנה בנקודות היה בלתי אחיד. ה

 

 תעודת ארץ הקודש 

אחת התעודות היפות ויוצאות הדופן שניתן למצוא בין תעודות החובבים. היא מורכבת מלוח 
 מתכת מוזהב שמודבק על לוח עץ. על המתכת צילום של העיר העתיקה.

מחוזות. להשגת התעודה הבסיסית יש  23-ולקילומטרים  10X10ישראל מחולקת לריבועים של 
מחוזות. אפשר להרחיב את התעודה על ידי השגת  13-ריבועים שונים ב 100קשרים עם  100ליצור 

תחנות נוספות במחוזות  12"בולים" שניתן להדביקם על התעודה. כל בול מתקבל על הוכחת 
 חדשים שמעבר להישג של התעודה הבסיסית.

 
ישראל המחולקת לריבועים וחוברת לרישום הקשרים ניתן להשיג אצל יוזם  חומר נוסף כמו מפת

 .4X4JUהתעודה מאליק ובמן 
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  המרגל מהקומה הרביעית

 

 על מדף הספרים

 20-ספר מפרי עטה של הסופרת אורה מורג. זהו הספר ה
 .בסדרת ספרי המתח ההיסטוריים שלה

 
בהדרכת  4X4HQבספר משולבים חובבי הרדיו ממועדון 

. בעמודים הבאים מובא הפרק על מועדון 4Z1ZXדורון 
 החובבים.
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  Icom ic-7300 ורשמים סקירה
 4Z1ARברנהולץ  אמיר 

 
 ?עדיין לא נאמר על המקמ"ש הזה? איזה סקירה מצולמת עדיין לא נעשתה על המכשיר הזה מה

איזו השוואה עדיין לא נעשתה בין המכשיר הזה למכשירים אחרים באותו טווח מחיר ? אז בכל 
 זאת, בעברית זה עדיין לא נעשה ואני אנסה לעשות למקמ"ש הנפלא הזה קצת נפשות.

 
ועדיין אין להם מושג מי נגד מי ובאיזה  ןשממש עכשיו קבלו רישיו –יש המון חובבים חדשים 

את המקמ"ש  ואל תחשבו פעמיים, לא תטעו בכלל אם תיקח –מקמ"ש להצטייד אז להם אני אומר 
לא תוכלו להביט לאחור,  –הזה, אתם תתאהבו בו ממבט ראשון, ואחרי שתתחילו להשתמש בו 

מיד תשוו אותו למקמ"ש הזה  ותמיד תגיעו לאותה אפילו אם תצטיידו במקמ"ש נוסף, אתם ת
 שאי אפשר בכלל להשוות אותו למקמ"שים האחרים. –המסקנה 

 
להם אני  –שעברו תחת ידיהם במשך השנים הרבה מקמשי"ם  –יש גם המון חובבים וותיקים 

"ש אומר בדיוק אותו הדבר  מי שעבד עד היום עם מקמ"ש קונבנציונאלי  ויתחיל לעבוד עם המקמ
 " ?פתאום תהיה לו "הארה" והוא יגיד  וואלה "איך עבדתי עם כל מה שהיה לי עד היום –הזה 

 
  !זה ממש כמו לעבור מטלפון חוגה לסמארטפון

 אז מה מיוחד במקמ"ש הזה? 
תשכחו כל מה שלמדתם  על מקמש"ים  ומקלטים  ועל מושגים כמו מקלט ישיר, מקלט  –קודם כל 

זה לא  –כאן . סופר הטרודיני כפול, מקלט סופר הטרודיני מרובע וכד'סופר הטרודיני,  מקלט 
 .בדגימה ישירה !  SDRהמקמ"ש הזה הוא מקמ"ש   קיים !

 
מבלי להיכנס לפרטים הטכניים,  מה שזה אומר  שאת מרבית הפונקציות שמומשו בעבר באמצעות 

  IFים מקומיים, דרגות חומרה כאן זה ממומש באמצעות תוכנה. כל המושגים שהכרתם כמו ערבל
 פילטרים, נוטשים, מנחתים, מסירי רעשים, וכד'  מיושמים באמצעות תוכנה!

 
עם כמה כפתורים  עיקריים   ומסך  זה בעצם  מחשב רב עוצמה במארז של מקמ"ש  -המקמ"ש  

מפעילים  –שבאמצעותם  וממשק גרפי יוצא מן הכלל והנדסת אנוש מעולה    ”4.3מגע גדול של 
 את המחשב הזה ועושים קשרים באמצעותו .

 
אז לקשר אותו   -אז עכשיו שאנחנו מבינים שהמקמ"ש הזה הוא בעצם מחשב שהתחפש למקמ"ש 

בודד בין    USBכמו לחבר כבל    וטריוויאליזה דבר פשוט  –למחשב שולחני  או מחשב נייד 
 םדיגיטליים האפשריים העכשווייהמקמ"ש למחשב ואז אנחנו יכולים לעבוד בכל המודים ה

 והעתידיים בקלות ובפשטות!

 סקירה
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ושום דבר  -   FTDIלא כבלי   U5 link לא     signal linkלא צריך שום ממשק חומרתי!  לא 
כמו של מדפסת    USBכולה כבל  .םמהדברים האלה שבוודאי מוכרים היטב לחובבים הוותיקי

תוכנות הלוג יודעות באיזה תדר  –הם הגבול השמיים  –מרגע שאתם מחוברים למחשב . וזהו!
 . QSOאתם באיזה מוד אתם וכל הנתונים האלה נכנסים ללוג ישירות בזמן ביצוע ה

 
אז אם קודם    +N1MMלמי שמורסיסט כמוני ועובד עם תוכנות שיודעות לשדר מורס כמו למשל 

א של הממשק מתחבר והמוצ  DTSאו   DTRשדוגם סיגנל כמו   CWהוא היה צריך לבנות ממשק 
זה נגמר!  שידור המורס מהמחשב נעשה דרך אותו   7300אז עם ה  לכניסה של המפתח מורס,

הבודד וכניסת מפתח המורס במקמ"ש נותרת פנוייה  ואפשר לחבר גם מפתח מורס רגיל  USBכבל 
 מה שקודם הצריך קופסת מיתוג. –וגם לשדר מורס מהמחשב 

 מה זה עוד אומר ?
המעולה שהיה לי בצבא מתוצרת תדיראן ואני גם מכיר את מקמ"ש   HFת מקמ"ש ה אני מכיר א

 7300שנה אחרי המקמ"ש שהיה לי בצבא ואני מכיר את ה  40שלי שיוצר כמעט   857Dהיאזו 
 . שנה 40שום דבר לא השתנה במשך   -מבחינת איך שמחפשים תחנות ואיך שמתכווננים לתחנה 

שומעים . 20תחנות כמו ברדיו של סבתא שלי מתחילת המאה  ומחפשים  VFOמסובבים כפתור 
מנסים לשפר את הקליטה ומאזינים, אין לנו שום מושג  –תחנה, מתכווננים עליה הכי טוב שאפשר 

 7300-ה. אילו עוד תחנות משדרות על הבנד ועד שלא נתכונן אליהן לא נדע אפילו שהן קיימות
אני במבט אחד  –ש!  ברגע שאני על בנד מסויים ולו רק מהבחינה הזאת הוא מהפיכה של ממ

אני רואה גם באיזו עוצמה הן משדרות   .רואה את כל התחנות שמשדרות על הבנד בו זמנית בלבד
רואים  –איפה יש תחנה חזקה ואפילו איפה יש תחנות חלשלשות שבקושי עוברות את סף הרעש 

אני מייד   CQ(  מישהו מתחיל לקרוא CWהכל!  ואם פתאום אני רואה בקצה השמאלי של הבנד )
 רואה אותו , להתכוונן לתחנה שאני רואה זה פשוט לגעת בה ואני עליה.

 ככה נראות התחנות על הבנד:
 

 
 

( ככה הפס יהיה S9+10ככל שהתחנה חזקה יותר )בתמונה  –הצבעים בהתאמה לגובה הפיק הירוק 
 רציה אישית .כל זה כמובן ניתן לכוונון וקונפיגו  -אדום יותר 
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 איך מתכווננים לתחנה? פשוט נוגעים באחד הפסים ככה:
 

 
 

או  –להוריד את סף הרעש ולראות רק תחנות חזקות  –אפשר כמובן לעשות זום פנימה והחוצה 
 לחפש דווקא את התחנות החלשות .

 
ן הוא מתאים להיות המקמ"ש העיקרי בתחנה  והוא מספיק קט –המקמ"ש הזה הוא קטן מימדים 

כדי להכניס אותו בתיק של לאפטופ  ולקחת אותו לפעילות מחוץ לבית  כמו שהשבוע השתמשתי 
 בו במגדלור אשדוד.

 

 
 במגדלור אשדוד 7300-אני וה

 
שיכול לתאם את המקמ"ש  אל  כל אנטנה   -המקמ"ש גם מכיל מתאם אנטנה מאוד משוכלל פנימי 

ואפשר לקנפג אותו כך שיעבוד בצורה אוטומטית לחלוטין   תלמתאם גם זיכרונו  3:1עד   SWRעם 
מכניסה   PTT)ככה זה אצלי( שאם אני על תדר חדש הלחיצה הראשונה על מפתח המורס או ה 

 אותו למצב תיאום .
 

במצב זה ניתן לתאם את המקמ"ש  אפילו למסמר!  או כל חתיכת  –יש למקמ"ש גם מצב חירום 
במצב זה  –שיכול להיות בשמיים  SWRללא שום תלות ב   -ויר חוט שתוכלו למצוא ולעלות לא

 ומוריד אותו בהתאם לצורך.   50W-המקמ"ש בעצמו מגביל את הספק השידור ללא יותר מ
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איך  אתם קובעים       notch filterיש למשל  מכםלחלק   -אני אתן עוד דוגמא לחובבים וותיקים 
 רטוריתלמשל לבטל סיגנל סמוך שמפריע? זו שאלה  באופן ידני כדי   notchאיפה למקם את ה 

זה פשוט  )יש גם נוטש   7300ב  כמובן, בקיצור זה דורש מיומנות ומבוסס בדרך כלל על שמיעה .
מעלים על המסך שלו סקופ אודיו ואז אני רואה בבת אחת  –אוטומטי , אני כרגע מדבר על הידני(  

אני מפעיל את הנוטש ואז אני רואה אותו "עושה   -את כל הסיגנלים כולל את הסיגנל שמפריע לי 
חור" בספקטרום אני יכול לשחק עם הרוחב של ה"חור"  ולהזיז את החור לאן שאני רוצה ולבטל 

 את הסיגנל המפריע בדיוק של הרצים .
 
 אז יש אפילו אנטנה אנלייזר פנימי!   -ם למשל אתם רוצים לכייל אנטנה א
 

 
 

למשל, הפילטרים  CWלא צריך לקנות פילטר מיוחד ל  –יש כמובן את כל הפילטרים מובנים 
 פילטרים לכל בנד  3אפשר להגדיר  –ניתנים להצרה הרחבה הזזה כרצוננו 

 

 
 

 וכל מה שרק אפשר לבקש, NB  ,NRיש כמובן קדם מגברים , מנחתים , 
 יש גם הרבה סוגי תצוגה, אני למשל מרבה להשתמש בתצוגה כזאת שאני לא מחפש תחנות:
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מטר, הספק שידור  Sכאן אני רואה במהירות ובבת אחת את מתח הסוללה, טמפרטורת המכשיר, 
 ,SWR ,ALC... קומפרסיה פילטרים מופעלים, שעה, זרם ועוד , 
 

במכשיר הזה   -או מהירות של הקייר, או הגיין של המקרופון או הקומפרסור  לשנות הספק שידור,
לא כמו ביאזו שלי שאני צריך לחפור  –לכל הדברים האלה אותו הכפתור  דזה נגיעת כפתור אח

 בתפריטים ותתי תפריטים ותת תתי תפריטים כדי למצוא מה שאני צריך. 
 

ששם כבר עשו כברת דרך  991Aב אליו ליאזו  למכשיר שהכי קרו  7300אפילו אם נשווה את ה 
 7300וששם כבר יש גישה ישירה לרוב הדברים בדומה ל  – 7300ארוכה מאוד וניסו לתת מענה ל 

צריך   991Aזו לחיצת כפתור על הפאנל ב  7300אז ב  NRאם אני רוצה להפעיל למשל מנחת או 
רוצים לשחק עם  991חלילה וחס ב  אבל אם. וכד' NRבמסך לפילטרים ולבחור מנחת או  סלהיכנ

למשל צריך לחזור לתפריטים ותתי התפריטים כמו ביאזו הישנים יותר  NR-הפרמטרים של ה
מפעילה אותו ולחיצה ארוכה מציגה את כל הפרמטרים ואפשר  NRשלחיצה על ה  7300לעומת ה 

 לשנות אותם. 
 

כל מה  –ת  יש לו פשוט הכל אני יכול להמשיך ולדבר על המכשיר הזה בהתלהבות אין סופי
 כאן זה סטנדרט. –שעולה בדעתכם שפעם היה רק במכשירים מאוד יקרים 

 אז הרבה יותר קל יהיה לי להגיד מה אין לו :
 מטר    2ב  SSBמטר או  2וכד' ב   DMR Dstarומין הסתם אין לו מודים כמו   VHF UHFאין לו 

 (  RTTYאין לו מפענח מורס )יש מפענח  
 אין לו מקלט דואלי 

 אין ידית נשיאה )אפשר לרכוש ולחבר(
 אה ... הוא גם לא מכין קפה ...

  4Z1ARאבל כן אומר בוקר טוב 
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אז יש ספר  –מי שרוצה להכיר את המכשיר טוב יותר   -התחלה מהירה  -המכשיר מגיע עם ספר  

הוריד גרסא עדכנית בצבע ( אז ניתן ל CDשמגיע עם המכשיר )אבל למי יש היום קורא  CDמלא ב 
אני ממליץ בכל פה להדפיס את הספר הזה בבית דפוס  ולכרוך   - ICOMשל הספר הזה מהאתר של 

אצלי הוא בשירותים  ואני כל הזמן חופר בו ומגלה  –אני אגלה לכם סוד   -אותו ושיהיה לכם זמין 
 דברים שלא ידעתי.

 
(  ואז אפשר לכתוב תכניות CIVהפקודות )יש תיאור מלא של ממשק  –מי ששולח ידו בתכנות 

למשל שיסנכרן את השעון המובנה לפי השעון במחשב או מאתר   -וסקריפטים שישלטו על הרדיו 
 של שעון אטומי .

 
, אני עדיין לא מכיר את כל האפשרויות אתוואני נהנה מכל רגע  –יש לי את המכשיר כבר שנתיים 

 וב .הגלומות בו אך אני מכיר לדעתי את הר
 

 ת  אפשר למצוא בקלות וללמוד .-יש ביוטיוב סדרה של  סרטונים מ א
 

 ויפנית תאירופאי,  תאמריקאי   גרסההמכשיר זמין בעולם במספר גרסאות  יש  –עוד דבר אחרון  
המכשירים  . מטר 4מטר ו  60למשל   -הגרסאות נבדלות בתחומי התדרים שהמכשיר משדר בהם 

מה גם  מטר )למי שזה אולי חשוב ( לא יוכל. 4אך אם תרצו לעבוד ב  –ר בארה"ב  אולי זולים יות
שיבוא המכשיר המיסים דמי המשלוח והאשורים הנדרשים  וכמו כן חוסר התמיכה והשירות 

 לדעתי עושים את הרכישה בחו"ל למשתלמת גבולית. –וחלילה וחס תקלה 
 

-*********- -*******- -*****- -***- 
  

 
 
 

 


