ביקור יוצאי מוטורולה במיזם "שבעים שנה לחי"ק" בעמותה להנצחת חללי חיל הקשר
והתקשוב
קבוצה של כ 80-יוצאי מוטורולה ביקרה ,בתאריך  ,14.6.18בעמותה ,במסגרת מיזם "שבעים שנה
לחי"ק" וזאת כחלק מסדרת המפגשים החודשיים שלה.
לחברת "מוטורולה ישראל" ישנה היסטוריה ארוכה של שיתופי פעולה משמעותיים עם חי"ק לצורך
פיתוח ,יצור ,אספקה ,התקנה ותחזוקה של מערכות תקשורת לצה"ל.
חתך המשתתפים בביקור כלל ,בין השאר ,חוגרים וקצינים ששירתו בזמנו בחיל הקשר ,הן בתפקידים
מבצעיים והן בתפקידים טכניים.
יזם את הביקור והנחה אותו לכל אורכו ,סא"ל (בדימוס) נתן גדרון ,יוצא מוטורולה בעצמו; ועזר לידו,
סא"ל (בדימוס) פרץ אהרונוביץ.
הביקור נערך במתכונת דומה לביקורי יחידות חיל התקשוב במיזם וכלל את החלקים כדלקמן:
 הקרנת דבר הקשר"ר למיזם והסרט " 70שנה לחי"ק". הרצאת מנהל העמותה ,יהודה מתתיהו ,על מגוון פעילויותיה של העמותה. סיפורו האישי של אל"ם (בדימוס) ,אברשה בורשטין ,יוצא מוטורולה אף הוא ,תחת הכותרת "להיותשייך" ,על חבלי קליטתו בארץ כעולה חדש ושירותו ארוך השנים בחי"ק ,בתפקידי מפתח ,ביניהם:
קשר"ח גולני (בעת הכיבוש מחדש של מוצב החרמון במלחמת יום הכיפורים) ,מקשא"פ צפון ורמ"ח
אג"מ במפקדת קשר"ר.
 הרצאת ד"ר ראובן מידן ,לשעבר המדען הראשי של מוטורולה ישראל ,על תרומתו לרכישת אנטנהלוג-פריודית ,לגדוד קשר מטכ"ל ,בשנות ה 60-של המאה שעברה ,בעת שכיהן כקצין טכני של
היחידה וסיפור שחזורה של האנטנה והעמוד עליה הותקנה במתחם שרונה בתל אביב.
 חלוקת שי למבקרים ,ילידי חודש יוני כמסורת מפגשים אלה. הפסקת ארוחת צהרים שלאחריה סיור מודרך בביתן התצוגה ,היכל שמות הנופלים וקיום טקסזיכרון לרגלי האנדרטה.
להלן מספר תמונות מהביקור:
פתיחת הביקור על ידי נתן גדרון

יהודה מתתיהו נואם מעל הבמה

אברשה מרצה מעל הבמה

ד"ר ראובן מידן מרצה מעל הבמה

הכניסה לביתן התצוגה בסימן "מיונים לסב"ר ולווינים"

תצוגת אמצעי הקשר בכניסה לביתן מתקופת ההעפלה ,במסגרת שירות הקשר של "ההגנה"
ובמלחמת העצמאות.

ביקור בהיכל השמות בו מונצחים שמות חללי חי"ק לדורותיהם

הקראת דברי זיכרון לזכר הנופלים בטקס הזיכרון לרגלי האנדרטה

הנחת זר זיכרון לנופלים לרגלי האנדרטה

