
  

 

 

   
 

 2022 באוקטובר 18

 
 ז"ל יצחק קאול של  ערב לזכרו

 

 

תשפ"ג,   בטבת'  ה   ,2022  בדצמבר  29חמישי,   ביוםשיתקיים  ,  ז"ל  קאוליצחק  כרון לחברינו  יז  לערבהנכם מוזמנים  
   .־מונוסוןיהוד ,3לחללי חיל הקשר והתקשוב, רח' אלפרט   באתר ההנצחה

 ערב: תכנית ה
 מפגש רעיםו התכנסות   1930  – 1830
   ר אסף בקר ד": פתיחה 1935  – 1930
 חיים ארז '(  ל)מישלמה ענבר, אלוף )מיל'( אלוף : השירות הצבאי 1950  – 1935
 הקרנת סרט :מחובר  – צחק קאולי 2010  – 1950
 ינקוב רם בלמנכ"ל משרד האוצר מור לבנת, ליהשרה לשעבר : מנהיג ואיש הציבורה 2025  – 2010
 י גון הלו: קטע מוסיקלי 2035  – 2025
 וזן אל"ם בדימוס דניאל ר :לדרך שותף וחבר 2040  – 2035
 אחותו של יצחק , וצקיל חנה ס: חההמשפ 2045  – 2040
 פנינה קאול : סיכוםדברי  2050  – 2045
 התקווה 2050

עלו ארצה , ו(אוקראינה –פולין, היום  –הוריו נמלטו מטרנופול )אז  בנובוסיבירסק.  (, נולד2022 – 1945) יצחק קאול 
מ1949  בשנת עברו  והג עבר,  יעקב,  ובבאר  בבנימינה  גן.  עיות  ברמת  שכונה  עמידר,  ברמת  קבע  לשיכון  התגייס ו 

. בשירות 7קורס קציני קשר בבה"ד  בינים, שירת כמדריך  צק  , עבר קורס אלחוטנים וקורס1963לצה"ל באוגוסט  
סהמילואים   חטייה  קשר  קצין  משוריינת  תבגן  בחטיבה  ששתבמלחמ  בסיניבקרבות    8י  ק קצי,  הימים  ת  שר ן 

כיפורים, וסגן  הבמלחמת יום    חטיבת השריון הראשונה שצלחה את תעלת סואץ,  421  תמשוריינ  בחטיבה  יחטיבת
רת בזק כ"ל משרד התקשורת, ממובילי הקמת חבנהיה משנה למ  בחיים האזרחיים  .)בדרגת סא"ל(  מקשא"פ דרום

; נכ"ל הראשון של הרשות מוהיה ה  1986בשנת    וסמנכ"ל ארגון ומשאבי אנוש של החברה, הקים את רשות הדואר
יו מנכ"ל כלל ישראל.  1997עד    1990בשנים  מנכ"ל חברת בזק   ו",  ציבוריותד ר  מפעילותו  .  ירקטור במספר חברות 

ידידי    הציבורית: אגודת  האקדמייו"ר  המסלול  יו"ר  וייצמן,  הדין    מכון  בבית  מעסיקים  נציג  למנהל,  המכללה 
חבר  בריאות,  שרותי  מכבי  מועצת  חבר  האופרה  לעבודה,  ממקימי  דירקטוריון  הפער    ' וחתפ 'תת  עמו,  לסגירת 

 .להנצחת חללי חיל הקשר והתקשובפעיל בעמותה ,  הדיגיטלי

 

    בברכת תמיד בקשר, 

 
 אפי משעל בדימוס אל"ם  
 יו"ר מועדון ותיקי חי"ק 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ל הקשר והתקשוב העמותה להנצחת חללי חיוד לכב
 03 536 4622; טל' 03 536  3470' פקס ; 0156214, מיקוד  ־מונוסוןיהוד 7289ת.ד. 

  info@amutakesher.org.ilל:"דוא
                                

 ז"ל  יצחק קאולליכרון ז בערבתתפות ר הש אישוהנדון:  

, באתר ההנצחה  2022  בדצמבר  29  ביום ה',  שיתקיים  ז"ל  קאול  ליצחקזיכרון  בערב  נני מאשר/ת את השתתפותי  ה
 יהוד־מונוסון., 3רט רח' אלפבלחללי חיל הקשר והתקשוב  

 ____ ___ _: __ מס' משתתפים __       ___ _______________________________ם פרטי ומשפחה: ש

      ___________________________________________  ל:" דוא_________  ___________ ן:  טלפו 
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