ישראל ילניק – האיש והרוח של הטלפון

תודה גדולה – בית דגניה א'
ישראל איש יקר,
האיש והרוח של מרכזיית הטלפונים של דגניה א' !!!
מהמצאת הטלפון בעולם ע"י בל ,שאפילו שם משפחתו מתחרז
בהברה הראשונה של ישראל  -יל
דרך גלגולי המרכזיות – ידנית , ,אוטומטית ,עם שילוב טכנו' דיגיטליות ומערכות סלולריות
המביאים את הקול והמסר באמצעות מכשירים אשר עברו התאמות לסביבות עבודה שונות כולל
שירותים משלימים דוג' טלפונים ציבוריים...

ועד ישראל ילניק שלנו  -עדים אנו לאדם מיוחד אשר מסוף  1980שילב בין -
המצאות הטכנולוגיה של מכשירי הטלפון
עטופים בידע רב ובניסיון עתיר לבין
מציאות קהילתית בה התקשורת דרכו היתה תרתי משמע :
 מוביל אמצעי התקשורת !!!
 בתקשורת בינאישית המותאמת לכל משתמש!!!
ישראל הוא מראה נוף נדיר הניתן לזקוף לזכותו תכונה מאוד אופיינית וחשובה-

דייקנות !!!

ישראל הוא סינרגיה של אישיות ותפקיד אשר צמחו והצמיחו וטיפחו יחד את

ה  -דיוק !!!
כאיש אשר נר לרגליו הוא הערך דיוק ,שימש אותו האחרון בקפידה ובקפדנות בכל הקשור
למכשירים ,למערכות טלפוניות ,להבנתם וליכולתו ולהטיב את השימוש למשתמש.
ואם נהיה כנים ,הלא ישראל ילניק היקר הוא האבא והאמא של הדייקנות !!!
מדוייק בזמן לפחות כמו השעון !!!
תמיד מוכן ומזומן לכל פעולה ורתום לכל עשייה..
תמיד בזמן ,סליחה –  2רגעים לפני הזמן  ...כדי להבטיח את העמידה בזמן!!!
ואם נשלב בין שעון לטלפון  -הלא רובנו התעוררנו לצלצול הטלפון המזמין אותך
לתקליט " -הגיע זמן לקום ולראות את היקום"

"תודה"
מילה עם ארבע אותיות
מילה קצרה ,בלי הרבה התחכמויות
מכילה את כל מה שנמצא אי שם עמוק בפנים
ושואף לפרוץ החוצה כמבול של פנינים

"תודה"
מילה קצרה שאומרת המון
מצלצלת כענבל המכה בפעמון
אוספת בתוכה עולם ומלואו
ומפזרת את המלים באלפי נגוהות
אנו מעוניינים לומר לך תודה ,תודה גדולה
לאדם מיוחד ,שהשקיע
שעשה לאורך השנים המון עבודה
ואפשר לטוב להגיע
תודה על הנתינה הגדולה
ועל אכפתיות ורצון לעזור
תודה על יכולת ההכלה
ועל הפצת הטלפון...

שמחים לקראתך על המדרכות,
בריאות וימים טובים – בית דגניה

