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  ואגף התקשובחי"ק  וותיקי יוצאי מועדון מפגש חברי

  )138 (מפגש מספר
  

 9חמישי  שיתקיים ביום  התקשובחי"ק ואגף  וותיקיי אחברי מועדון  יוצהðכם מוזמðים למפגש 
  .מוðוסון-יהוד 3בבית חיל הקשר והתקשוב להðצחה ולמורשת, רח' אלפרט   2023 פברואר

  
  ״קוðצרן כלל והשפעתו על התפתחות הטכðולוגיה והכלכלה בישראל״

  

  
  התכðסות ומפגש רעים.   18:30-19:30
  חברת  "אבי שמואלביץ מחבר הספר מר  -ל קוðצרן כלל ההיסטוריה וההתפתחות ש   19:30-20:00

  ."1995 – 1963כלל (ישראל) מðהלים ופועלם בשðים                         
           בעבר ומחבר ECIמר דוד רובðר מðכ"ל  - טק בישראל ובעולם -והשפעתה על ההיי ECIחברת    20:00-20:45

  "ללא רגע דל"ספר ה             
  

ðולד בבודפשט שבהוðגריה בשðת זוכה פרס יקיר התעשייה ומשיא משואה ביום העצמאות תש"ס, רובðר  דוד
עלה לישראל עם  1968. בשðת 22, בוגר הðדסת חשמל באוðיברסיטת לוðדון, קווין מרי, וסיים בהצטייðות בגיל 1940

הפך למðכ"ל  1991. בשðת משפחתו  מפיטסבורג ארה"ב והחל לעבוד בהקמת מחלקת האלקטרוðיקה באלקטרה
ציוד תקשורת על גבי  - SDHבשלושה תחומים עיקריים:  ECI, תחת ðיהולו של רובðר פעלה ECIוðשיא חברת 

פתרוðות לחוג המðוי. ACCES -דחיסת קול בקווי הטלפון ולמוצר הדגל של החברה  - DCMEסיבים אופטיים, 
ברת השקעות פרטית, "רובðר טכðולוג'י וðצ'רס". דוד ðשוי , הקים רובðר ח2000, בשðת ECIלאחר פרישתו מðיהול 

  ילדים 4לזהבה ולהם 

את שירותו  195לגדוד  1967. התגייס לצה"ל בשðת ð1949ת ðולד בפתח תקוה בש, דור שביעי בארץ לביץאאבי שמו
, המשיך 1975- קציðי מילואים אותו סיים בעבר בתעלת סואץ, במלחמת יום הכיפורים בעודו בסיðי זומן לקורס 

 55במילואים ובגיל  8בשריון, המשיך כקשר"ח חט'  8להשלמת קשר והתחיל את מסלולו כקצין קשר ||| בחטיבה 
פרש משרות מילואים בדרגת סא"ל. אבי בוגר האוðיברסיטה העברית ירושלים במדעי החברה, כלכלה וחטיבה 

, כיום יזם 1992בשðת  חברת כלל סחר ולאחר מספר תפקידים בחברת כלל פרשהחל לעבוד ב 1976במשפטים. בשðת 
חמישים שðה " והספר "טכðאי קשר במרחבי סיðי ובמעוזים" ðוספים ספריםðדל"ן. אבי הוא המחבר של שðי 

  בðים. 3אבי ðשוי לרות ולהם  ."195לגדוד 

    בברכת תמיד בקשר,  

  
  אפי משעלבדימוס אל"ם   
 קי חי"קיו"ר מועדון ותי  

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

 ל הקשר והתקשובהעמותה להðצחת חללי חילכבוד 
  03 536 4622; טל' 03 536 3470' פקס ; 0156214, מיקוד  ־מוðוסוןיהוד 7289ת.ד. 

   info@amutakesher.org.ilדואל:
                               

  "קוðצרן כלל והשפעתו על התפתחות הטכðולוגיה והכלכלה בישראל" בערבאישור השתתפות הðדון:  

 "ה בישראלקוðצרן כלל והשפעתו על התפתחות הטכðולוגיה והכלכל"בערב ððי מאשר/ת את השתתפותי ה
  יהוד־מוðוסון., 3רח' אלפרט ב בבית חיל הקשר והתקשוב להðצחה ולמורשת, 2023 רבפברוא 9 ביום ה', שיתקיים

  ________: __מס' משתתפים __       __________________________________שם פרטי ומשפחה: 

      ___________________________________________  ל:"דוא_________ ___________טלפון:  


