
                                                     
15.12.2017  

  עמית יקר,   
  

  התקשובוהקשר ואגף  חי"ק ובוגרי מפגש חברי מועדון ותיקי
  )120 (מפגש מספר

  
  

  

   באתר ההנצחה 2018 ינואר 18חמישי  הינך מוזמן/ת למפגש ותיקי ובוגרי חי"ק ואגף הקשר והתקשוב שיתקיים ביום
  יהוד. ,3לחללי חיל הקשר והתקשוב, רח' אלפרט 

  
  השנים בין חיל הקשר והתקשוב לבין חובבי הרדיו בישראל.־הקשר ההדוק רבגדעונים חובבי רדיו, ורם של הערב יוקדש לזכ

  
  התכנסות     18:30-19:30

  
  דברי פתיחה     19:30-19:35

  
  :תא"ל (מיל') ד"ר ישראל לשםל הרצאתו ש     19:35-20:45

  

  וסיפורה של הצוללת אח"י דקר ורס"ן בני מימון ז"ל T־דור צוללות ה                 
  

  מצגת ״הגדעונים חובבי הרדיו״     20:45-21:05
  

  ד"ר בנצי שעל, יוזם הערב -דברי סיכום      21:05-21:15
  

     סיום משוער                 21:30
  

התנדב לשירות בחיל  1960־בתל אביב, בגר והתחנך בקיבוץ אשדות יעקב, עם גיוסו לצה"ל ב 1943 -תא"ל (מיל') ד"ר ישראל לשם נולד ב
  .שזקוקה למתנדבים מפקד חיל הים, שהדגיש כי מוקמת יחידה חדשה, שייטת הצוללות הים בעקבות מכתב הזמנה אישי משלמה אראל

חזר לשייטת הצוללות כמפקדה. המשיך  1972לאחר מסלול הכשרה ומגוון תפקידים בצוללות, לאחר סיום המכללה לפיקוד המטה בשנת 
  פרש לגמלאות מתפקידו האחרון במבקר מערכת הביטחון בדרגת תא"ל. 1991פקידים בחיל הים, בשנת במגוון ת

עבר לשרת  1995בשנת  .החל לשם בתפקיד מנהל מחוז הגליל בקופת חולים כללית תפקיד אותו מילא חמש שנים 1991־עם פרישתו ב
   .חבת היישובים הקיימים והקמת יישובים חדשיםכראש אגף הנדסה ותשתיות במועצה אזורית משגב ועסק בין היתר בהר

  .יישוב מגוריו כיהן כמנכ"ל המועצה המקומית קריית טבעון 1997-2002בשנים 
  מרצה בפרויקט החובלים באוניברסיטת חיפה. ,כיום

, היה בין הגדעונים בשירות הקשר של ה"הגנה", יחד עם חובבי רדיו נוספים, להם 4X4ACרס"ן בני מימון ז"ל, חובב רדיו באות הקריאה 
  תוקדש הרצאתו של ד"ר בנצי שעל.

  
                                                                                     

    בברכת תמיד בקשר,           
  

  (מיל') אפי משעל םאל"                                                                                                                                                 
 יו"ר מועדון ותיקי חי"ק                                                                                                                                              

  

 ----------------------------------------------------------------------------------------- -- --------   
   חיל    הקשר    והתקשוב    להנצחת    חללי     העמותה לכבוד 

   :info@amutakesher.org.ilEmail                 5364622-03 טל', 5363470-03' פקס , 56214מיקוד  , מונוסון-יהוד ,3אלפרט רח' 
  

   במועדון ותיקי ובוגרי חי"קאישור השתתפות הנדון:                              
  

  ביהוד. באתר ההנצחה ,2018ינואר  18ביום חמישי,  הנני מאשר/ת את השתתפותי במפגש
  

  נא לסמן תיבה זו. ובני משפחות הגדעונים חברי אגודת חובבי הרדיו      

  __________: מס' משתתפים        _________________________________שם פרטי ומשפחה: 

   ______________________________ :email   _____________________טלפון:  


