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יובל למכון:
50 שנה למחזור א'

מגמת הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
1969-1973
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דבר הנשיא
בוגרים יקרים,

המכון שלנו, שנוסד כמכון אוניברסיטאי לטכנולוגיה, 
במת  על  אנו  שנה   50 היובל.  שנת  את  חוגג 
הנלמדים  בתחומים  מובילים  בארץ,  האקדמיה 
זו  היתה  כן,  על  מצוינות.  על  ומקפידים  אצלנו 
שמחה וגאווה גדולה עבורנו לקיים במסגרת חגיגות 
היובל למכון מפגש עם הבוגרים שלנו שהחלו את 

דרכם במכון לפני 50 שנה.

מהסטודנטים  אחד  שכל  חשתי  המפגש  במהלך 
הראשונים שלנו, לא רק שלא הצטער על בחירתו 
זו  מכוננת  החלטה  על  בירך  אלא  במכון,  ללמוד 
וגאה בבחירתו. לכל אחד מכם סיפור אישי מרגש. 
התרשמתי מאד מההישגים האישיים של כל אחד 
תרומתכם   על  לשמוע  גאווה  התמלאתי  מכם. 
המשק  של  ולפיתוחו  לכלכלה  לחברה,  לתעשייה, 

הישראלי במגוון רחב של היבטים החיוניים לכולנו.

שהמכון  היא,  מבחינתי  המשמחת  המשמעות 
לפני  כבר  העניק  המכון  שלו.  את  עשה  כמוסד 
את  לעצב  הצלחנו  שלאורם  וערכים  ידע  שנה   50
דמות הבוגר שלנו כאדם שבזכות הידע שלו מחובר 

לתעשייה ותורם לחברה.

כפי שהתרשמתם, המכון היום שונה מאד מהמכון 
כ-4,500  לומדים  כיום  במכון  למדתם.  אתם  בו 
סטודנטים ב-8 תכניות לתואר ראשון ו-4 תכניות 

מעצבים,  מהנדסים,  מכשיר  המכון  שני.  לתואר 
בהצלחה  המשתלבים  טכנולוגיה,  ואנשי  מדענים 
בתעשייה עתירת הידע בארץ ובעולם. במכון חמש 
פקולטות ויש לנו תכנית לפתוח פקולטות נוספות 

תוך שמירה על ערכי הליבה שלנו. 

המובילים  המוסדות  כאחד  מעמדנו  ביסוס  לנוכח 
בישראל,  הגבוהה  ההשכלה  במערכת  והדינמיים 
אני שואף לכך שנקבל הכרה כמוסד אוניברסיטאי. 
למרות שהמפגש התארך עד לשעות הלילה, רציתי 
שימשך עוד. חשתי שעבורי המפגש הזה הוא מקור 
ואת המכון  אותי  אנרגיה עצומה, אשר תחזק  של 
במעלה הדרך להכרה במכון כמוסד אוניברסיטאי.  

כיבד  אשר  רותם  טוביה  ד״ר  את  לברך  רוצה  אני 
באיזו  לראות  התרשמתי  בנוכחותו.  כולנו  את 
אהבה דיבר על הסטודנטים שלו. שמחתי מאד על 
גוון אשר סיפר את  פרופ' יעקב  השתתפותו של 
סיפורו וחלק עם כולנו את זיכרונותיו מימי ראשית 

המכון.

המחזור בוגר  את  להנציח  הבטחתי  את  אקיים 
צבי הלר ז״ל אשר נפל במלחמת יום כיפור.

בשיתוף  הצלחנו,  קצרה  שבתקופה  מאד  משמח 
חיה  דוגמא  המהווה  זו  חוברת  להפיק  פעולה, 
אתם,  המכון.  של  ולהתפתחותו  לדרכו  למורשתו, 
דוגמא  מהווים  שלנו,  הראשונים  הסטודנטים 

מצוינת לכך שאכן ב-HIT יוצרים את העתיד.

אני מאמין ומשוכנע שכל אחד ממשתתפי המפגש 
ימצא לנכון להמשיך להיות איתנו ולתרום מניסיונו  
כמו  תכניות,  מגוון  לסטודנטים שלנו במסגרת  גם 

'מצוינוער', בית הספר ללימודי תעודה ועוד. 

בתערוכות,  קבועים  כאורחים  לראותכם  אשמח 
בימי עיון ובכנסים של המכון. 

שלכם בידידות ובהערכה גדולה,
פרופ' אדוארד יעקובוב

נשיא 
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דבר ארגון הבוגרים
בוגרים יקרים – מחזור ראשון 1969!!!!!   

המפגש החגיגי איתכם השאיר אצל כולנו רשמים 
להכיר  זכינו  הנוסטלגיים  הסיפורים  דרך  עמוקים. 
בצעדיו  הצעיר  המכון  על  מפיכם  ושמענו  אתכם 
ועבודה  לימודים  של  נפלא  שילוב  הראשונים. 
דרך  איזו  לכולנו  המחישו  הנשיא  דברי  פרקטית. 
מרשימה ומעוררת השתאות עבר המכון מאז שנת 

היווסדו ב-1969. 

באשר אליכם - התרשמנו מאד מהגישה החיובית 
מהחברות,  הטוב.  והוקרת  מראיית  שלכם, 
להשיג  להתפתח,  ללמוד,  מהיכולת  הסקרנות, 
הנאה  על  לוותר  מבלי  ואישיות  מקצועיות  מטרות 
את  סללו  אלה  תכונות  כי  נראה  עצמה.  מהדרך 
דרככם גם לאחר סיום הלימודים. את הידע והגישה 

הייתם,  בו  מקום  לכל  הבאתם  שלכם  הייחודית 
והיה זה מעורר גאווה ממש לשמוע על הצלחתכם 
הגדולה ועל תרומתכם למשק ולחברה הישראלית, 

כל אחד בדרכו.

אלה  כמו  למפגשים  גדולה  חשיבות  רואות  אנו 
מפגשים  על  לחשוב  יכולים  אנו  שיחד  ומאמינות 
תוך  למכון  הקשורות  יוזמות  פיתוח  ועל  נוספים 

העשרה הדדית.

אנו שמחות לעדכן שבתום האירוע מילגה ראשונה 
לשמור  שבוחר  המשתתפים  אחד  ידי  על  נתרמה 

על אנונימיות. איזו התחלה נפלאה.

בואו נהיה בקשר!

עו״ד אורה רוזנצוויג
 יו״ר ארגון הבוגרים

לימור הרמולין-סבן
אחראית ארגון הבוגרים
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דבר נציגי הבוגרים
לימודנו  50 שנה מאז התחלנו  לא להאמין... חלפו 
ב-״מכון האוניברסיטאי לטכנולוגיה״ שהוקם זה 
עתה בחולון, ביוזמתם ובהשראתם של ד״ר אברהם 

מרגלית  וראש העיר חולון מר פנחס אילון.

בשנת  לימודיהם  את  התחילו  סטודנטים  כ-110 
1969 בבניין תעשייתי )בנין גולומב( בחולון, שהוסב 
הנדסה, בשלוש  להוראת  ומעבדות  לימודים  לבניין 
הנדסה  ואלקטרוניקה,  חשמל  הנדסת  מגמות: 

מכנית והנדסת תעשייה וניהול.

אשר  בוגרים,   87 לימודיהם  את  סיימו  ב-1973 
האקדמית,  ההכרה  על  עז  מאבק  לאחר  קיבלו, 
הנדסה״,  במגמת  אוניברסיטה  ״בוגר  תעודות 
שזה   – אלקטרוניקה  חשמל  מהנדסי   46 בתוכם 

אנחנו!

  )B.Sc.( הנדסה  לימודי  התקיימו  תקופה  באותה 
רק בטכניון בחיפה. המכון הטכנולוגי בחולון הקים 
הראשון  האקדמי  ההנדסי  המוסד  את  למעשה 
ת”א  אוניברסיטת  בחסות  תחילה  הארץ,  במרכז 

ולאחר מכן כמוסד אקדמי עצמאי.

המוסד   בכינון  אקטיביים  שותפים  מרגישים  אנו 
וגאים בהתפתחותו המדהימה.

לאתר  רב  מאמץ  נעשה  האחרונים  בחודשים 
בו  במקום  מחזור  לפגישת  ולכנסם  הבוגרים  את 

התחלנו. 

זכרונות  הסטוריה,  מעט  לקבץ  ניסינו  זו  בחוברת 
ומידע אודות הבוגרים שהצלחנו לאתר. לבקשתנו 
וצירפו  כתבו הבוגרים מספר שורות על קורותיהם 
היתה  ההיענות  ו״עכשיו״.  ״אז״  שלהם  תמונות 
להוסיף  )נשמח  לפניכם  והתוצאה  למדי  טובה 
למהדורה הדיגיטלית פרטיהם של בוגרים נוספים, 

לכשיאותרו(

ובמיוחד  ועובדיו  המכון  להנהלת  להודות   ברצוננו 
ולמר  המכון  נשיא  יעקובוב,  אדוארד  לפרופ' 
גדולה  הוקרה  המכון.  מנכ״ל  גולדברג  שמואל 
שלוחה לעו״ד אורה רוזנצוויג  יו״ר ארגון הבוגרים 
ארגון  אחראית  הרמולין-סבן  לימור  ולגב' 
וכן  הבוגרים, על התמיכה בארגון והפקת המפגש 

בעריכה ובהפקה של חוברת זו.

יימשך  והמכון  הבוגרים  בין  שהקשר  מקווים  אנו 
ויתהדק.

בברכת חברים לדרך
פנחס אפשטין, יעקב ולד, נתן אלירן )אלטמן(

הצוות המארגן
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בעוד 20 שנה - המכון

נכתב ב-2.8.1970
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נכתב בשנת 1970 על ידי יעקב ולד, בוגר המחזור
)הודפס במכונת כתיבה(

יעקב ולד
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1969-1973
החזון הופך למציאות
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כך זה התחיל...



  -   12  -

ד״ר טוביה רותם, פיזיקה

ד״ר קול-אמן, מתמטיקה

פרופ׳ קליר, כימיה

כיתת לימוד

ד״ר סרג׳ר, תוכן לוגי
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ד״ר הרצל

חגי, מתרגל פיזיקה
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מהווי הסטודנטים

קבלה יש... תמונת מחזור אין...
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סיום מתוק
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והיום...
המכון הטכנולוגי

הפך ל-
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. . 50 שנה. נפגשים אחרי 
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הנהלת המכון ונציגי הבוגרים שמחים ונרגשים להזמינכם:

מפגש בוגרים חגיגי בסימן 50 שנה למכון
ולתחילת לימודינו ב-1969

ניפגש ביום חמישי, 24.10.2019  |  שעה 17:30
HIT מכון טכנולוגי חולון,  רח׳ הופיין 63 חולון

אולם כנסים, בניין 3
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בתכנית:
התכנסות   ●

ברכות:  ●
פרופ' אדוארד יעקובוב, נשיא המכון

מר מוטי ששון, ראש עיריית חולון
גב' אורה רוזנצויג, יו"ר ארגון הבוגרים

מצגת בסימן 50 שנה למכון  ●
●   שיח בוגרים פתוח על כוס יין וכיבוד

* מוזמנים להביא איתכם תמונות מתקופת לימודיכם במכון
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בוגרי מחזור א׳ כתבו על עצמם 
לקראת המפגש שהתקיים 
24.10.19 ב-
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מתי איזנברג

יליד 1944, גר בכפר סבא

הייתי מהנדס חשמל כל השנים. עצמאי.

מעבדה  מהנדסת  שניה  העברית,  באוניברסיטה  הקוונטים  לתורת  פרופ׳  אחד  ילדים:  לשלשה  אב  אני 
לפיסיקה בבר-אילן, שלישי דר׳ לפסיקה בהיי-טק. שני הראשונים נשואים לפסיקאים. 

כיום: בפנסיה.

נתן אלירן )אלטמן(

מהנדס אלקטרוניקה תואר שני ).M.Sc(, נשוי,  אב ל-4 ילדים ו-6 נכדים. גר בראשון לציון.

לאחר שירות קבע בצה״ל למדתי וסיימתי במחזור הראשון של המכון הטכנולוגי בחולון.

אגודת  של  פעילה  בהשתתפות  אקדמית  הכרה  לקבלת  במאבק  כרוכות  היו  במכון  הראשונות  השנים 
הסטודנטים שהקמנו. המאבק צלח והתקבלה הכרה אקדמית של אוניברסיטת ת״א. 

לתקופה קצרה הייתי בשליחות מקצועית מטעם משרד הבטחון באתיופיה.

כמנהל  ובהמשך  הטכנולוגי,  לחינוך  לימוד  חומרי  בהכנת  בחולון  הטכנולוגי  במכון  עבדתי   :1974-1995
השתלמויות ולימודי חוץ. מפקח מחוזי של משרד החינוך במגמות חשמל אלקטרוניקה. 

1996-2013: מורה בבתי ספר ובמכללות בתחומי האלקטרוניקה והפיסיקה.

כיום: מתנדב בביטוח הלאומי, מתנדב בטלוויזיה הקהילתית בראשל״צ. 
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פנחס אפשטין

בתחילת שנת 1974 הצטרפתי לצוות ההקמה של מפעל הטילים והמרעומים )מלטם( בתעשיה הצבאית 
בו עבדתי עד שנת 1980.

בין 1980 ל 1983 שימשתי כמנהל הרכש והמחסנים ברשות הנמלים.

לאחר מכן חזרתי לתעשיית האלקטרוניקה הצבאית לטלכור ולאסטרונאוטיקס.

בשנת 1991 סגרתי מעגל וחזרתי לרשות הנמלים והרכבות )כיום ״חברת נמלי ישראל״(, ממנה פרשתי 
בשנת 2015 בגיל 67. תפקידי האחרון היה ראש אגף הרכש.

מתנדב פעיל בסניף ״יד שרה״ וב-״בנק הזמן״ בראשון לציון.

נשוי, אב לשלושה וסבא לשלושה.

מתגורר בראשון לציון למעלה מ- 41 שנה.

שמחה בודניק

משנת 1973 עד 1975 הייתי מורה לחשמל באורט בנים רמת גן.

מ-1975 ועד 1980 עבדתי בראקום אלקטרוניקה במכירות מכשור חשמלי ואלקטרוני.

בשנים 1980 עד 1999 עבדתי בחברת מוטורולה כמנהל המכירות של רכיבי מוטורולה.

מאז שעזבתי את מוטורולה בשנת 1999 ועד היום יש לי חברה פעילה לאיתור ומכירות רכיבים אלקטרונים 
בשם D.T.R אלקטרוניקה.



  -   26  -

קובי גל

עם סיום הלימודים התגייסתי למלחמת יום כיפורים למשך תקופה של חצי שנה.
ב-״נירים  והשקייה  בקרה  מערכות  פיתוח  כמהנדס  עבדתי  נירים,  קיבוץ  חבר  הייתי  שנתיים  במשך 

אלקטרוניקה״.
שירתתי בשרות קבע בצה״ל בתפקידי מטה מקצועיים ביחידת מפא״ת, בתחום פיתוח אמצעי לחימה.

פרשתי מצה״ל לגימלאות בשנת 1989 והקמתי חברה פרטית בתחום מחשוב ותקשורת.
פיתחתי תחביב לגידול עצי פרי מיוחדים בו אני עוסק במלוא זמני מאז היציאה לפנסיה – ״הבוסתן של 

קובי״ – סמוך למקום מגורי בכפר גיבתון.
נשוי ואב ל-4 ילדים וסב ל-8 נכדים.

דודי בר-ניב
יליד 1947, תל אביב. לאחר סיום השירות הצבאי וחיזוק מקצועות ריאליים, התחלתי את לימודי הנדסת 
חלקית  עסקתי  מכן  לאחר  וקצת  הלימודים  מתקופת  בחלק  בחולון.  הטכנולוגי  במכון  האלקטרוניקה 

בהוראה בבית הספר עמל בתל ברוך. 
לצוות  הצטרפתי  כך  אחר  שנים  מספר  צבאי.  פרוייקט  על  בלוד  בטלרד  שנים  מספר  עבדתי  מכן  לאחר 
פיתוח מרכזיות פרטיות בתדיראן תקשורת בפתח תקווה, שם עסקתי במספר תפקידים החל מפיתוח 
ועוד.  ניהול פרוייקט  תכנה בשפת האסמבלר למרכזיית  הטדקס-124, סיוע טכני כולל שהות בארה”ב, 

שמח לציין כי במרבית שנות עבודתי היה לי עניין רב בתחומים בהם עסקתי.
בשנת 2009 פרשתי לגמלאות ומצאתי כי יש חיים טובים אחר העבודה. 
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יוסף גולובוביץ

סיימתי כמו כולנו ב-1973.

החלפתי מספר מקומות עבודה, על פי החלטתי לשנות סביבה כל  7-5 שנים.

ודולפין(,   5 )סער  מבת  רפא״ל,  ומערכות(,  תקשורת  )פעמיים:  תדיראן  טלרד,  דרך  עברתי  היתר  בין 
ומוטורולה )תשתיות סלולר, הנדסה(.

עבדתי כמהנדס, בעיקר בהנדסת מערכות, ניהול פרויקט וניהול אגף.

ב-2004 פרשתי עקב תאונת עבודה ולאחר מכן סיימתי תואר ראשון ושני בתולדות האומנות.

כיום: מתנדב כ-14 שנה בביה״ח שיבא בקרדיולוגיה ומחקרים.

משה גורמן

שירתתי שרות קבע בחיל הקשר במשך 16 שנה. השתחררתי בדרגת סא״ל.

עבדתי בחברת בזק בחטיבת ההנדסה במשך 15 שנה.

עבדתי בחברה פרטית בתחום הסינכרון במשך 3 שנים.

כיום: אני בפנסיה. נשוי לרחל. סבא לשמונה נכדים.
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אברהם גרעין
אב לשלושה ילדים וסבא לשלושה נכדים.

לאחר לימודי לתואר מהנדס סיימתי תואר שני במנהל עסקים בטכניון. 
עבדתי במשרד הבטחון במשך 35 שנים. בעל רשיון הוראה מטעם משרד החינוך. 

יצאתי לגמלאות בשנת 2008.

שמעון דותן
והתראה, תקשורת  כור  כמו  חברות  במספר  ועבדתי  לתעשיה,  עברתי   1973 בקיץ  הלימודים,  סיום  עם 

אי. סי. אי טלקום, דו-קרן.
בסוף שנות ה-80 עברתי מתחום המיקרוגל והלוחמה האלקטרונית לתחום פיתוח מוצרים רפואיים, בעיקר 
ובכמה תחומים טכנולוגים אחרים.  זה  אישים בתחום  כ-30 פטנטים  לי  יש  ברפואה מרחוק.  לשימושים 
ביתי עם אפליקציה סלולארית,  לשימוש  מוצר  סיימתי לפתח  לאחרונה  ורק  עוסק בתחום  אני  כיום,  גם 

במסגרת של חברת סטרט-אפ. 
גאוותי היא בשני ילדי בעלי תואר PhD, והשלישי במאי קולנוע בוגר המדרשה אשר זכה בפרסי הצטיינות, 

וכמובן ב-6 נכדי שהבכור שבהם עומד להשתחרר אחרי מסלול ביחידה 8200.
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דני דרסלר
עם סיום הלימודים, נתבקשתי להמשיך בתפקידי כמרכז מגמת אלקטרוניקה וחשמל ברשת ״אורט״. אחרי 

שנתיים נוספות עברתי לתעשייה כמרכז פרויקט ב״תדיראן״.
חזרתי ללימודים באוניברסיטת ת״א לתואר שני באלקטרוניקה רפואית, ועברתי לחברת ״אלסינט״ - חיפה, 
המתמחה בציוד רפואי CT לבתי חולים. בהמשך נשלחתי עם המשפחה והילדים לתקופה חלומית בארה״ב.

המשכתי לעבוד ב״אלסינט״ כראש צוות פיתוח ואינטגרציה של ה-MRI. בתפקיד זה המשכתי מספר שנים. 
עברתי לעבוד כקבלן חוץ בתעשייה האווירית. בעבודה זו עבדתי מעל 23 שנים. אמנם יצאתי לגמלאות לפני 

שבע שנים, אולם חזרתי ללמד במכללות ״אורט״ להנדסאים במקצועות חשמל ואלקטרוניקה.
אני מתגאה בחמשת הילדים שלנו, שהביאו יחד 11 נכדים. היום אני סבא במשרה מלאה.

צבי הלר ז״ל
ב-1969 החל ללמוד הנדסת אלקטרוניקה במכון הטכנולוגי בחולון, וסיים עם כולנו ב-1973.

ב-1970 נישא לחברתו חנה. עבד כמורה ומדריך בבתי הספר של ״אורט״ ברמת גן ובחולון.
במילואים הוצב בחיל התותחנים וסיים בהצלחה מרובה קורס מודדים והצטיין בתפקידו.

במהלך מלחמת יום כיפור, ביום כ״ג בתשרי תשל״ד )14.10.1973(, נפצע קשה מרסיס פגז כאשר עסק 
שמצבו  היה  ונראה  החולים  בבית  חייו  על  נאבק  צביקה  כבדה.  הפגזה  תחת  עמדה  להכנת  במדידות 
השתפר. חבריו מהמכון שביקרו אותו חשו בהומור ובאופטימיות שלו על הבחינות שעמד בהן ועל התואר 

הנכסף-מהנדס- שעמד לזכות בו.
בבית  למנוחות  והובא   )17.1.1974( תשל״ד  בטבת  כ״ג  ביום  נפטר  מאבק   של  חדשים  שלושה  לאחר 

העלמין בקרית-שאול. השאיר אחריו אישה ובן, הורים, אחות וסבתות. יהא זכרו ברוך.
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יעקב ולד
שרות  לאחר  המודיעין. השתחררתי  חיל  של  הטכנולוגית  ליחידה  כמהנדס  הצטרפתי  הלימודים  תום  עם 

מרתק של כ-20 שנה )בדרגת סא״ל(.
לאחר שיחרורי עסקתי בהנדסת מערכות וניהול פרויקטים באלתא מערכות )חברה בת של תע״א(.

במסגרת  וחדשנות  ליזמות  תלמידים  מנחה  הקהילה:  למען  התנדבותית  בפעילות  וממשיך  גימלאי  כיום 
״יזמים צעירים״, מנטור בפרויקט ״צהלה״ לתלמידי אומץ ומב”ר בתיכון, מרצה ומקיים סדנאות  תוכנית 

בנושאים טכנולוגיים, בעיקר לנוער – במטרה לעודד אותם ללימודי הנדסה ומדעים, ועוד.
נשוי לאיקי, אב ל-3 ילדים וסב ל-6 נכדים.

אלי ורנר
מאתגרות  שנים  ארבע  היו  אלו   .Bitcom הזנק  בחברת  לעבוד  התחלתי  ב-1973  הלימודים  סיום  עם 

בבקרה דיגיטלית ובתקשורת נתונים מתקדמת אשר היו בית ספר מושלם עבורי. 
טומוגרפית  הדמייה  למפעל  אלסינט  לחברת  הצטרפתי  רפואי.  מכשור  לתחום  עברתי  מ-1977  החל 
ממוחשבת )CT(. שהיתי בשליחות בת 6 שנים בחו״ל. עם חזרתי לארץ התמחיתי במגוון נוסף של מכשירי 
הדמייה רפואית: אולטרה סאונד )Ultasound( רפואה גרעינית )Nuclear Medicine( ותהודה מגנטית 
תקינה  מנהל  הייתי  האחרון  בתפקידי   .General Electric לחברת   עברתי   1998 החל משנת   .)MRI(
ואחראי לרשוי מכשירים רפואים  בארה״ב  ובשוק האירופי. ב-2015 פרשתי  לגמלאות  ומאז אני  עוסק 

בלימודי העשרה בתחום מדעי הרוח והחברה. 
נשוי ואב ל-3 וסבא ל-6 נכדים מקסימים. 
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ליאון )אריה( חסדאי

עם סיום לימודי במכון התקבלתי לחברת טלרד לפיתוח מרכזיה חצי אוטומטית.

עליה  אוטומטית  אלקטרונית  מרכזיה  ״תדקס״,  פרוייקט  על  תדיראן  בחברת  לעבוד  התחלתי  ב-1974 
קיבלנו את פרס רוטשילד.

.CORAL בשנת 1983 נשלחנו לארצות הברית לפתח את הדור הבא של מרכזיות אלקטרוניות

.WILL – ב-1995 קיבלתי הצעה מחברת מוטורולה לעבוד בתחום הטלפוניה בטכנולוגיה סלולרית

ב-2007 עברתי לחברת אמבלייז.

כיום: גמלאי המשתעשע בנדל״ן בבולגריה.

יונתן זילברשטיין

בהיותי סטודנט פתחתי עסק  לשרותי תיקונים לטלויזיה ואנטנות.

בסוף שנות השבעים סגרתי את העסק ופתחתי חברה ליבוא לרכיבי אלקטרוניקה וציוד אלקטרוני. 

בשנת 1993 הנפקתי את החברה בבורסה ובכך הפכה החברה לחברה ציבורית, ממנה פרשתי ב-2008.

אני אב ל-4 ילדים מנישואי הראשונים ואב לבת 13 מנישואיי השניים.
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גבי טביביאן
עם סיום הלימודים המשכתי בעבודת ההוראה למשך 3 שנים.

דיגיטליות  מרכזיות  בנושא  התקשורת  בחטיבת  שנים   21 במשך  ועבדתי  תדיראן  לחברת  עברתי  משם 
ומיתוג ציבורי. 

לקראת הפנסיה עבדתי בחברת בזק בחטיבת התכנון וההנדסה.
אני נשוי + שלושה ילדים ו-11 נכדים, גר בכפר סבא.

עופר טרן
נמנה על בוגרי המחזור הראשון של המכון הטכנולוגי בחולון / אוניברסיטת תל אביב שנת 1973.

G.I.C Group בשנים האחרונות אני משמש נציג בנק ההשקעות האמריקאי
גנרטורים בארץ  דיזל  זרם חזק, תחילה בתחום  התחלתי את הקריירה המקצועית שלי כמהנדס חשמל 
ובהמשך בדרום אפריקה כראש תחום חשמל בחברת Samancor. מאוחר יותר עשיתי תפנית בקריירה 
במשך  בבריטניה  ״אורבוט״  חברת  סניף  את  ניהלתי  המחשבים.  בענף  ותמיכה  תיב״ם  לתחום  ועברתי 

מספר שנים ועסקתי בסיוע בפיתוח עסקי של חברות הזנק.    
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גבי כהן

לאחר תום הלימודים במכון הועסקתי כמהנדס במספר מקומות: פאן אינגינירינג תעשיה צבאית, לביא - 
תעשיה אוירית, טלרד, נורטל ובזק.

כיום: אני פנסיונר.

כרמי כנען

עם סיום לימודי חזרתי ל״מפעל האם״ שלי, אלתא - אשדוד.

במקביל נרשמתי ללימודי תואר שני בפקולטה להנדסה באוניברסיטת ת״א, אותו סיימתי ב-1982.

לאחר יציאתי לגימלאות ב-2002, התבקשתי להמשיך ולעזור בשיווק המערכות  שפיתחנו, בכך אני עוסק 
עד עצם היום הזה. 

ממתין לפנסיה.
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אפרים לחובר
לאחר חצי שנה במילואים )מלחמת יום הכיפורים(, עבדתי עד 1979 בתעשיה האוירית. 

עבדתי עד 1982 בשוויץ בתור מהנדס חומרה. 
חזרתי ארצה ועבדתי בתחום המכירות של ציוד כבד וייצגתי חברות המיצרות ציוד לייצור חשמל העברה 

וחלוקה.
אני עדיין עובד. יש לי ארבעה בנים שחלקם עובדים איתי.

נוסע כל השנים הרבה לחו״ל, עוסק בספורט, בקיצור, עסוק.

אריה ליבנה )בודובלה(
לאחר סיום הלמודים עבדתי בחברת אלישרא. 

כיום עובד במכון התקנים.
נשוי ואב לשלושה ילדים וסב לארבעה נכדים.
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שמואל מגזניק

עם תום הלימודים בשנת 1973 פניתי לעיסוק בהוראה.

הקריירה שלי התמקדה בהכשרת מאות רבות של בוגרי הנדסת אלקטרוניקה כטכנאים והנדסאים שחלקם 
המשיכו בלימודים אקדמיים והוסמכו כמהנדסים .

בשנת-2011 בגיל 64  פרשתי מעבודתי רבת השנים כמפקח ומנהל תחום טכנולוגיה במרכז ״רשת עמל״.

מאז אני משקיע באופן חלקי בעבודה מקצועית ואת רוב זמני אני מקדיש  לזמן איכות עם רעייתי במגוון 
פעילויות וגם עם בני המשפחה המורחבת, כולל טיולים ברחבי העולם. 

פנחס נודל

מיום סיום לימודי ההנדסה במכון בחולון ועד היום אני עוסק במקצוע שרכשתי במהלך הלימודים.

עיקרי העיסוקים שלי היו:

שנתיים ראשונות עסקתי בפיתוח מערכות קשר והסבה לייצור בחברת תדיראן. 

אחר כך, במשך 15 שנה, עסקתי בתחום פיתוח מערכות קליטה בחברת אלישרא.

לאחר מכן הקמתי, בשיתוף עם עוד שני יזמים, חברת אלקטרוניקה העוסקת בתחום האלקטרואופטיקה.

במהלך כל שנות עבודתי, עסקתי בתחומים מאתגרים ומעניינים.
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שמעון גיורא
לאחר סיום הלימודים באוניברסיטת ת''א, המשכתי לעבוד כמהנדס פיתוח במוטורולה ישראל.

ב-1980, לאחר הפסקה של מספר שנים לצורך ניהול עסק משפחתי ולימודי תואר שני במנהל עסקים 
באוניברסיטה העברית, חזרתי למוטורולה וניהלתי פרויקטים ארציים בתחום הבקרה והתקשורת.

בסוף 2002, לאחר שליחות של שנתיים בניגריה, חזרתי לארץ והמשכתי בתפקידי הקודם.
משנת 2006, לאחר פרישתי לגמלאות ממוטורולה, אני ממשיך לעבוד כיועץ לפיתוח עסקי.

אני נשוי קרוב ל-50 שנה, ויש לנו שני ילדים. בת שהיא מנהלת המכון הפיזיקלי בראשון לציון, מומחית 
בתחום ריפוי בעסוק,  ובן שהוא בעל מספר חברות בארץ ובחו''ל כולל  חברת סטרט אפ לפיתוח מערכות 

אנטי רחפנים ומערכות סייבר משולבות ברחפנים.
כיום: אני סב לחמישה נכדים.

אבישי עבדה
בוגר מחזור א' מכון טכנולוגי חולון.

עם סיום הלימודים, במהלך מלחמת יום כיפור, שירתתי 6 חודשים במילואים.
לאחר מכן הייתי עובד צה״ל, במשך 6 שנים בנושא הקמת יחידת מחשוב.

הועסקתי בתעשיה האווירית, מרכז המחשבים, פיתוח פרויקטיי מיחשוב, עד פרישתי לגמלאות.
אני גרוש, אב לשלושה ילדים וסב שלושה נכדים מקסימים.
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מוטי ענבר )בורשטיין(

במהלך השנים התמחיתי באופטרוניקה בתחום הצבאי, האבטחה והרפואי. 

בחמש עשרה השנים האחרונות טרם פרישתי לגימלאות שימשתי כפרילנסר מול חברות בתחום ההיטק.

גימלאי, מתגורר בראשון לציון, יוצר צעצועים, פסלים ומשחקים מעץ.

בן 72 נשוי לשוש ענבר, אב ל-3 בנים נפלאים וסב ל-10 נכדים.

דוד פולג )פופקו(

בסיום הלימודים עבדתי כאזרח עובד צה”ל בחיל קשר, בזמן  שפרצה מלחמת יום כיפור.

המשכתי בחברת ראקום אלקטרוניקה  לאחר כארבע שנים עברתי לחברת אמו הנדסה, עסקתי במכירות 
של ציוד אלקטרו אופטיקה ולאחר מכן עבדתי בחברת להט טכנולוגיות. 

לפני כארבע שנים פרשתי והקמתי חברה חדשה עם  בני ״ביפול אלקטרו אופטיקה״.

 אני נשוי, אב ל-3 ילדים וסב לשבעה נכדים. גר ברמת השרון.



  -   38  -

מאיר פיאלקוב
אחרי סיום הלימודים בסוף 1973 התחלתי לעבוד בחברת טלרד בלוד בתחום תקשורת רדיו.

כבר בתחילת עבודתי פרצה מלחמת יום כיפור שבה גויסתי  למערך טילי ההוק, שזה היה המקצוע הצבאי 
שלי.

אחרי 5 שנות עבודה בטלרד, עברתי לעבוד במפעל מבת של התע״א, שם עבדתי בתחומי תקשורת רדיו 
מורכבים ומגוונים למערכות צבאיות ואזרחיות.

וכן ממשיך להתעניין בנושאי התקשורת  67 ומאז אני מתנדב במקום עבודתי  סיימתי את העבודה בגיל 
המתפתחים בעולם.

אילן פריימן
לימים  שהפך  התקשורת  משרד  של  באגף  עבודה  תקופת  לאחר  התחלתי  הטכנולוגי  במכון  לימודי  את 

לחברת ״בזק״.
במכללה זכיתי להכיר היטב את יוסי שמושקוביץ ז״ל ויצחק רז )רחלזון( וכך נהיינו קבוצת לימוד איתנה.

לאחר הלימודים המשכתי לעבוד בחברת ״בזק״ עד יציאתי לגמלאות. 
נשוי, אב לבת ובן וסב ל-4 נכדות.
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אמנון צוקרמן

שירתתי בחיל האספקה והשתחררתי בדרגת סגן.

למדתי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה.

. CVS-עבדתי בתדיראן קשר, ראקום אלק. ו

אני משמש כמנכ״ל/בעלים ב-סי.וי.אס טכנולוגיה בע״מ, עד היום.

נשוי ליעל, אב ל-3 בנים מהנדסים, וסב לנכדה ונכד.

צבי רון )רוזנראוך(

יצאתי מישראל בשנת 1978 וגר כיום בבוסטון 35 שנים.

.EMC-ובמשך 20 שנה האחרונות עבדתי ב )BU( השלמתי תואר שני בהנדסה בבוסטון יוניברסיטי

כיום בגימלאות ונוסע הרבה בעולם.

עוסק בצילום כתחביב.
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יצחק רז )רחלזון(
במקביל ללימודי במכון הטכנולוגי עבדתי גם כמורה.

חברות  מספר  הקמתי  ממוטורולה,  לאחר שפרשתי  משלי.  בעסק  כך  ולאחר  מוטורולה,  בחברת  עבדתי 
גדולות  מערכות  גם  לב HRV כמו  מחלות  לאבחון  רפואי  מכשיר  פיתחתי  ומחשבים,  תקשורת  בתחומי 

לבקרה וניהול בעיריות, למפעלי ים המלח ועוד מערכות לצה״ל.
כיום אני בעלים ומהנדס בחברת TCS. התחתנתי עם סיום הלימודים ומאז נולדו לנו שלושה ילדים ושישה 

נכדים.
.HIT-לאורך כל השנים אני עוסק במה שמעניין אותי. תודה ל

מוטי שטיינברג
רוב שנותי בתחום המקצועי עסקתי באלקטרואופטיקה, בפתוח אנלוגי בתחומי לייזרים ומגברים אופטים.
עבדתי באלאופ, IDC ,RED-C  במקביל לעבודה בפתוח הקמתי וניהלתי קבוצות אלקטרוניקה במפעלים 

הללו. אני גמלאי נשוי ואב ל-2 בנים. מתגורר ברמת אביב ומשחק בשעות הפנאי טניס. 
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עמי שמי

משנת 1970 עסקתי בפיתוח ואחזקה של מערכות בקרה לתעשיה בענפים: 

כיום פנסיונר - מתקרב לגיל 85 - ובעל חברת גמא סקן בע״מ משנת 1984 - חברה לדפוס דיגיטלי –
בניהולו של בני.

גמא סקן הייתה תחנת אלפא ובטא של  חברת סאייטקס לניסויי הפעלה ראשוניים ברמת הפיתוח.

 .Leaf אצלנו הופעלה המצלמה הדיגיטלית הראשונה בעולם מתוצרת

משה שתקאי

מערכות  דגם  חברת  כגון  שונים  בתפקידים  חברות  מספר  עברתי   1988 לשנת  ועד  הלימודים  מסיום 
במחלקת הנדסת המוצר, לנדסיס ישראל - כמהנדס שרות למכשור רפואי ומעבדתי, ואורמת טורבינות 

כמנהל מחלקת האלקטרוניקה. 

בשנים 1988 עד 1991 התגוררתי בדרום אפריקה ועבדתי במכון הלאומי למחקר ופיתוח בתחום הרובוטיקה. 

ובה  הנפט  חברות  עבור  בעיקר  אבטחה  מערכות  וביצוע  לתכנון  חברה  בניגריה  הקמתי   1991 בשנת 
שימשתי מנהל טכני. שהיתי בניגריה עד שנת 2013 כאשר בשנים 1985-1987 עשיתי הפסקה לטובת 

ניהול טכני של פרויקט תשתיות תקשורת בפולין מטעם התעשייה האווירית. 

כיום אני מתפקד כ״אב בית״ בהוסטל לאוטיסטים, פעמיים בשבוע.
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בוגרים נוספים בני המחזור
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אברהם בלויאר

אברהם דגן גריצמן

זאב ויזנר

ולדק יסקולקה

פנחס ליבריך

אליהו ענתבי

בנימין רוזנפלד

אברהם רוזנברג

אהרון שאוליאן
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בוגרים שאינם עימנו עוד
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אבין דויטש ז״ל

צבי הלר ז״ל
נפל במלחמת יום הכיפורים
זמן קצר לאחר סיום לימודיו

17.01.1974 נפטר 

אלכס פלד פיאסצאני ז״ל

יוסי שמושקוביץ ז״ל
11.06.2017 נפטר 

יהא זכרם ברוך
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24.10.19 ב-
התקיים המפגש המרגש...
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50 שנה אחרי תחילת לימודינו צולמה תמונת מחזור

למחזור הראשון שלמד במכון יש תמונת מחזור!
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פרופ׳ אדוארד יעקובוב, נשיא המכון לוחץ את ידו של
מר מוטי אוחיון מנהל המעבדות בימי ראשית המכון 
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רשימת קשר
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050-226682409-7433396eisene@zahav.net.ilמתתיהו אייזנברג

054-754492703-9695689naeliran@gmail.comנתן אלירן )אלטמן(

050-531692003-9667962pinhas.epshtain@gmail.comפנחס אפשטין

050-550007309-7431545s.budnik@dtr.co.ilשמחה בודניק

050-540606008-9452978kobybengal@gmail.comקובי בן גל

054-662706809-7493426dudibn@gmail.comדוד ברניב

054-247032203-7312362josefgol@gmail.comיוסף גולובוביץ

054-479748004-6272272gurmanmo@bezeqint.netמשה גורמן

052-268888403-6514183garin30@netvision.net.ilאברהם גרעין )גרינברג(

054-522682009-8652785SDOTAN1@gmail.comשמעון דותן

054-7641596doc_tech@013net.netדני דרסלר

054-632774203-5066364זאב א. ויזנר

052-423855508-9438448wald.jacob@gmail.comיעקב ולד

054-729921909-7432737eli.werner@gmail.comאלי ורנר

054-4334578jonathan97@gmail.comיונתן זילברשטין

052-280100003-6996616leon.hasdai@gmail.comאריה חסדאי

054-338621309-7424747tabibiang@bezeqint.netגבריאל טביביאן

054-869747403-9516939ofertaran@bezeqint.netעופר טרן

EMAILטלפון נוסףניידשם פרטי / משפחה
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EMAILטלפון נוסףניידשם פרטי / משפחה

050-533604503-6429356gabico@bezeqint.netגבריאל כהן

050-853339103-6049582carmi.kenaan@gmail.comכרמי כנען )ברלינר(

052-431223003-5352750efilachover@yahoo.comאפרים לחובר

054-993384909-7403747shmuelanny@gmail.comשמואל מגזניק

054-579768009-7403337ghiora.s@gmail.comגיורא שמעון

052-4230281avishyavd@gmail.comאבישי עבדה

050-7745333mottinbar@gmail.comמוטי ענבר )בורשטיין(

052-587775503-5400204david@bi-pol.comדוד פולג )פופקו(

052-612688303-9222645mfialkov@015.net.ilמאיר פילקוב

050-756534503-6968080fryman@bezeqint.netאילן פרימן

050-589707003-6044411amnon@cvs.co.ilאמנון צוקרמן

1-508-308-1821Zvi.ron33@gmail.comצבי רון )רוזנראוך(

052-250068508-9436461raztcs@bezeqint.netיצחק רז )רחלזון(

054-448180403-6422140moti1001@bezeqint.netמוטי שטיינברג

050-836501108-94555334X4dk35@gmail.comעמי שמי

052-578591909-740653Shatkay@hotmail.comמשה שתקאי
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