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בכנס החשמל בשנת 2012 זכה דני לאות הוקרה מהתאגדות מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה בישראל בה שימש 
כבוד"  "עמית  תואר של  קיבל  לנדאו  עוזי  ד"ר  דאז  האנרגיה  חגיגי שהתקיים במעמד שר  ובטקס  בכיר,  כחבר 
בארץ  התאורה  מקצוע  לקידום  השנים  רבת  לתרומתו  והערכה  "הוקרה  כ  לו  ניתן  האות  כי  צויין  כשבתעודה 

ובפיתוח מערכות אופטיות למקורות אור".

ימיו האחרונים  עסק בכתיבת מאמרים  ועד  ועדת התקינה לגופי תאורה במכון התקנים  כיו"ר  גם   דני שימש 
ובהרצאות  בקורסים שונים לכל המבקשים להשתלם בתחום התאורה, החל ממהנדסי חשמל ואלקטרוניקה דרך 
אדריכלי פנים וחוץ, מעצבים, מנהלי פרויקטים וסטודנטים במגמות השונות, תוך דגש והקפדה על התקינה ועל 

העלאת הרמה המקצועית בתחום התאורה.

דני הקפיד להקנות לעובדי המחלקה שלו ולעובדי מפעל התאורה כמו גם לכל מי שפנה אליו בכל עת ובכל מקום, 
ידע תאורטי  ומעשי רחב בהבנת עקרונות האור. שפת התאורה, מקורות האור, מתודולוגית התכנון ולווי הביצוע, 
התקינה, חישובי התאורה לרבות הדמיות, תאורה טבעית ושילובה בתאורה מלאכותית, עקרונות תכנון חללי פנים 

ושטחי חוץ , התייעלות אנרגטית ועוד ועוד.

משנתו הברורה של דני הובהרה בסיכום סדרת הרצאות שהעביר בבי"ס שנקר באומרו: "אני רואה חשיבות רבה 
זכות גדולה עבורי להעביר את הידע שצברתי  וזו  באינטראקציה אישית עם הדור הבא של מהנדסי התאורה. 

במשך עשרות שנים". דני שיתף את הידע שרכש מתוך מטרה ברורה שדור העתיד ימשיך ויפתח את התחום.

כולנו כואבים את לכתך דני. אתה תיזכר  לתמיד בהיסטוריה של געש תאורה כמי שעיצב את מעמדה בשוק 
התאורה במקצועיות וביושרה רבה ועל כך אנו מוקירים לך תודה גדולה.

22.1.18

כמה מילים על דני... מכל החברים בגעש תאורה 

, אל כל הנכדים הנכדות ולכל  בפתחם של דברים אנו מבקשים לפנות אל רינה, אל הילדים: לבנת, לירן וטל 
משפחת קלינה ולתת להם חיבוק גדול עם המון תמיכה ואהבה מכל עובד ועובדת בגעש תאורה.

איש יקר היה דני וכמה קשה לנו לדבר עליו בלשון עבר. הכל קרה כל כך מהר.. רגע אחד הוא היה אתנו ובשני 
כבר לא.

דני נולד בפרו ועוד הספיק לסיים שנתיים של לימודי רפואה בהצטיינות לפני שבא לביקור בישראל לבדו , והוא 
עדיין לא בן 18. הוא התאהב בישראל ובקיבוץ געש, הכיר  כאן את רינה, שהפכה לימים להיות לרעייתו ויחד הביאו 

משפחה מקסימה שעמדה לצידו ועטפה אותו עד הרגע האחרון של חייו.
במקום לחזור ולסיים את לימודי  הרפואה בפרו או להמשיכם בארץ כפי שהוצע לו ע"י בית הספר לרפואה בהדסה 
החליט דני להתגייס לנחל  ולקשור את גורלו בגעש. באותה התקופה ואנו מדברים על אמצע שנות ה 60 חיפש 
הקיבוץ מפעל תעשייתי כדי לפתור את בעיות התעסוקה הרבות ולהגדיל את הכנסותיו,  ודני נבחר לצוות שעליו 

הוטל להעביר את בית המלאכה "רדומאור" שהיה אז בבני ברק לגעש. 

דני החל את דרכו כמנהל ההרכבה במפעל ויצא בהמשך ללימודי הנדסאות חשמל באורט סינגלובסקי בת"א. עם 
סיום לימודיו והמשך עבודתו במפעל הביע את רצונו להתקדם בתחום ויצא להשלים תואר של הנדסת תאורה 
באוניברסיטת  U.C.L.A בקליפורניה. לאחר יותר משנתיים של לימודים ועבודה בארה"ב חזרו דני רינה וליבנת 
ארצה ודני חזר למפעל למחלקת ההנדסה שהייתה אז בחיתוליה, לנהל את תחום המאור ולהקים יחד עם מיכאל 
סמילנסקי ואלכס בודינסקי ז"ל את המעבדה  הפוטומטרית הראשונה בישראל העוסקת בפיתוחים לענף התאורה.

הבנתו בתאורה ובעיקר בתכנוני תאורה, בהדמיות ובתכנון ופיתוח גופים חדשים, הייתה רבה, מומחיותו הגדולה 
התמקדה בתכנון האופטי, ועם המעבר לתאורת ה-LED נכנס דני כשותף ומוביל בכל הקשור ללדים, להתייעלות 

אנרגטית ויש לו חלק מרכזי בהפיכתה של געש תאורה לחברה המובילה בישראל בתאורת הלד ובחדשנות.

במשך כל השנים מאז חזרתו מארה"ב ועד היום צבר דני ידע וניסיון רב בתחום המאור והפך לאוטוריטה ושם דבר 
בענף התאורה. כולם ידעו שבכל סוגיה,  שאלה או מחלוקת: "אם דני אמר, אז זהו זה ואין חולק עליו".



מילים לזכרו של דני קלינה | דותן בוכסווילר, מנכ"ל געש תאורה 

דני היה אוטוריטה, מעמודי התווך בגעש תאורה, אושיה בשוק המקומי ודמות מוכרת ואהובה גם בשוק הבינ"ל.
את דני פגשתי לראשונה, כמו רבים פה, כחלק מתהליך החפיפה, זה הדהים אותי שאיש בעל שעור קומה כמותו 

משקיע בי, "כמי שזה עתה נולד", זמן והרבה סבלנות בללמד על מה שאהב יותר מכל – עולם התאורה.
עד שבאתי לגעש לא הבנתי דבר בתחום התאורה ומדני למדתי עד כמה התחום מעניין ומגוון ואיך ניתן דרך 
מקצוענות ליצר מוצרים עם ערך מוסף. כמובן שלא ניתן היה שלא להדבק ולהיסחף ממנו בתשוקה העזה שלו 

למקצוע.
מאוד אהבתי להתייעץ עם דני – היושרה שלו, הלויאליות, החוכמה, החדווה והאנרגיות היו מסימני ההיכר שלו.

דני היה מתייצב לישיבות תמיד בזמן ודבר ראשון היה פותח אפליקציה בטלפון שתשחרר את הטלפון ממצב שקט 
מיד בתום הישיבה.

הייתה לו משמעת ונימוסים אירופאים. עם כל השכל, הידע והניסיון דני היה מאוד צנוע, היה מדבר רק כשהיה 
משוכנע שיש לו דברי טעם להגיד וגם זאת עשה תוך התנצלות שהוא מפריע.

יצא לי לצאת עם דני לשטח לא מעט, המרץ שלו וההתרגשות ממה שראה השליכו מיד על כולם. אהבתי לראות 
את פניהם של הלקוחות, גם מי שלא הכיר אותו מיד נשבה בקסמו, חש שעומד מולו אדם אמין ומאוד מקצועי 

וזה עשה את המכירה.
דני היה ייקה, עם גינונים אירופאים ואפילו קצת תמימות. העוקצנות, 'הסמוך' והציניות הצברית לא תמיד היו קלים 

לו. הוא ביקש תמיד להכיר את התמונה הרחבה ולהגיע מוכן עם כל הפרטים.
בשוק רכשו לדני הערכה עצומה, בהרבה מאוד מקרים שמעתי מלקוחות שגעש זה דני ומה שדני יגיד הם יגידו 
אמן כי הם יודעים שאם דני יחשוב שהפתרון של געש לא נותן מענה הוא לא יהסס להגיד להם זאת ולעולם לא 

'ימרח' אותם.
רבים המקרים בהם בקשתי מדני להתקשר ללקוח זה או אחר כדי לפתור בעיה ולחלץ מברוך. דני, אם היית יודע 

כמה אני מתרוצץ בחודשים שאתה לא פה כדי לפתור סוגיות שאתה היית מחלץ בטלפון אחד...
הארגון עבר מהפכות גדולות בשנים האחרות - המעבר ללדים, מרפלקטורים לעדשות, שליטה ובקרה, סחר ועוד 
שינויים גדולים. למרות שתמיד הגדרת את עצמך כמרובע )למרות שהיית מאוד יצירתי(, הדהימה אותי ההבנה 

שלך בצורך בשינוי וההירתמות שלך לעזור ולחולל שינויים אלה.
לדני הייתה תכונה מדהימה שרובנו לוקים בה – הוא ידע לפרגן. שוב ושוב היה מחזק אותי על האומץ, הכיוון 
והדרך ואפילו אומר, איזה מזל שאתה המנכ"ל בתקופה סוערת זו, ללא השינויים וההתאמות המהירות החברה 

לא הייתה שורדת.
דני היקר, הייתה לי הזכות להכיר אותך ואת המשפחה הנפלאה שהקמת, ללמוד ממך, לעבוד איתך. זו הייתה חוויה 

שלא אשכח, עצוב לי שכך היא הסתיימה ואנחנו ממשיכים לחפש נחמה... 

נעדר ונוכח | יורם גלפרין, סמנכ"ל פיתוח עסקי בגעש תאורה

הדברים הבאים לא נכתבו לאוזני השומעים, אבל הם נכתבו ממני לדני בתקווה שהשומעים יוכלו להזדהות.
כמה מילים מקולגה שלא עבד איתך ישירות ובכל זאת מרגיש שזכה זכות גדולה לעבוד לצדך.

אז דני - אם הייתי צריך להגדיר אותך במילה אחת, המילה שאני בוחר: " מדויק ". הייתה איש מקצוע מעולה, אחד 
שתמיד אפשר לסמוך עליו, שאם הוא קיבל על עצמו משימה, היא תבוצע, ועל הצד הטוב ביותר.

אם היה נושא שלא התערבת, כנראה לא הייתה בטוח בנושא. כי כשהייתה מביע את דעתך, כמו ג'נטלמן, בדרך 
כלל אחרי שהקפדת לקבל רשות דיבור ווידאת שמקשיבים לך, דעתך הייתה מתקבלת. היא תמיד הייתה מנומקת 

ורציונלית ואי אפשר היה שלא לקבל אותה.
דני היית אחד להתייעץ איתו. כשדיברתי אתך, ידעתי שאתה יודע ומבין לאן אתה מוביל את השיחה. השיחה 
התחילה בשאלות הבהרה, בהן היה ברור שאתה אוסף נתונים ומבסס את תפיסתך, ובהמשך, אחרי שהוודאות 
הושלמה, הייתה חושף את דעתך, שהייתה לוגית הגיונית וללא חורים. התרבות הארגונית של החברה והערכים 

על פיהם היא פועלת הם חזותך. ובגלל זה אתה כל כך חסר.
אתה לא איתנו מאז שהתגלתה המחלה ועדיין אתה מלווה אותנו בכל צעד. ביום יום אנחנו מתמודדים עם החלטות 
ערכיות, האם להתפשר על איכויות ,על אמיתות, על תשובות ללקוחות. האם להתעקש על מונחים מקצועיים, על 

עקרונות, על תוצאות. בכל מקום ההרגשה היא שאתה עומד מהצד ומשגיח שלא נטעה בקבלת החלטה שגויה.
זה שאתה כבר לא באמת כאן, זה כאילו הלך המצפן, המבוגר האחראי. אתה נוכח בכל החלטה ונעדר באותו הזמן.
בנסיעות הלילה  בישיבות הנהלה, אתה חסר בחדר שלך,  פיתוח מוצרים, אתה חסר  אתה חסר בהחלטות על 
לפרויקטים, במחשבה הצלולה, בהתחדשות האין סופית ובלמידה עד לאין קץ. ברצלונה איבדה אוהד ואני איבדתי 

שותף מסדרון לשיחות על כדורגל.
ובכלל כשאתה לא כאן, הרבה פחות מלהיב לכוון את האור.



מילים לזכרו של דני קלינה ז"ל | לילי גולן, מהנדסת תאורה בגעש תאורה 

היה לי העונג לעבוד למעלה מ-20 שנה עם דני קלינה, אדם כזה מדהים.
כל בוקר בשעה 08:00 הייתי נכנסת למשרדו ואחרי ה"מה נישמע" הרגיל שלנו הינו ממשיכים לדבר על תוכנית 

העבודה שלנו לכל היום.
כל המשימות לביצוע וחישובי התאורה היו תלויים על הלוח אצלו בחדר תמיד בצורה כל כך מסודרת האופיינית 

לדני.
אל כל משימה הוא היה ניגש בצורה המיוחדת שלו ונותן את חוות דעתו, איך ניתן בצורה היעילה ביותר לבצע את 
כל החישובים. על מה צריך או חובה לשים לב, ואילו שגיאות בעבודה לא צריכות להיות! )על הדברים האלה דני 

ממש אהב לחזור ולהבהיר(.
לעבוד אתו יום אחר יום היה מאוד מעניין, היו לו רעיונות חדשים שהלהיבו אותו עצמו וגם את האחרים.

דני ידע להחדיר בנו בטחון עצמי "את יכולה לעשות את זה" או "אתה יכול/ה לעשות את זה!" וככה זה באמת 
עבד, הוא נתן לי המון ביטחון.

הידע הרב של דני והניסיון העצום שלו סייעו לנו לפתור את כל הבעיות. 
דני היה מאוד סמכותי והדבר ניכר על האנשים. 

בליבי ידעתי שדני לעולם לא יבגוד בי ולא יעזוב אותי בשעת צרה. הוא באמת היה החבר הכי טוב שלי, הוא תמיד 
אמר שאני יד ימין שלו. 

כשדני חלה, קיוויתי לנס שהוא יתאושש מהמחלה ואנחנו שוב נמשיך ונעבוד יחד. העבודה לדני הייתה מאוד 
מאוד חשובה, היה לה מקום רב בחייו, הוא פשוט לא יכול היה לחשוב על מצב שהוא אינו עובד.   

לצערי קרה בדיוק ההיפך ודני יותר לא אתנו!
אני לא יכולה להשלים עם מותו. הוא עד עכשיו עזר לי לבצע את העבודות שאני למדתי ואהבתי והכל באמת 

בזכותו.
אני מודה לגורל שיצא לי לפגוש בן אדם כזה ייחודי כמו דני קלינה! 

יהי זכרו ברוך.



אהוב שלי | רינה קלינה, אשתו של דני 

בחלומות הכי שחורים והזויים לא שיערתי שזה מה שיקרה לך ולנו. שכך, בחטף מהיר, תלך מאיתנו.
גדלנו והתפתחנו ביחד מגיל נעורים. לאט, לבד, שנינו בנינו את עצמנו והקמנו משפחה עם שלושת הילדים הכי 

הכי בעולם, שהביאו אושר, שמחה וגאווה.
המשכנו לגדול ולהתפתח, מכל הבחינות. אתה עושה חיל בעבודתך, ממשיך ללמוד וללמד, מאושר שאתה עושה 

מה שאתה אוהב ובהיסח הדעת אומר: "רוצה לעבוד עד גיל 80 ולמות עם הלפטופ ביד". חבל שלא כך היה.
ועכשיו, כשהילדים שלנו גדלו, למדו, הקימו משפחות עם בני זוג נפלאים שזכינו בהם, באו הנכדים והיינו מאושרים 
לראותם ואת כולם וידענו שהכול זורם יפה ונכון. זה נתן לנו שקט לתכנן את ה12-15 שנים הבאות, לטייל, ליהנות, 

להתפנק ולהיות יחד. זה הזמן שלנו לקראת הגיל הבא. 
ולפתע, ככה באה המכה הנוראית של המחלה הארורה והקטלנית!

ואחרי ההלם, ישבנו והבטחנו לך שדקה לא תישאר לבד ושלא ניתן לך לסבול סבל מיותר. והילדים שלנו עזבו 
הכול וכמו במטה מטכ"ל ככה זה פעל. כל אחד חיפש וחקר עוד ועוד בארץ ובעולם, מה ניתן לעשות על מנת 

להצילך. 
לא הייתה בדיקה או יעוץ שלא עשינו. כולנו איתך. ולצערנו, כמו שעשית כל החיים, גם כאן הצטיינת וניהלת 
וידעת את הכול מהרגע הראשון ועד הסוף. ניהלת את המחלה מא' עד ת'. עד הרגע האחרון בו שאלת את הרופא 

האם כפי שאתה מבין, אין סיכוי והוא ענה: נכון, אתה צודק.
רק לחגיתי, אחותך האהובה מכל ולאילנה אחותי היקרה הרשית לעזור לך. ורותי'לה, שכל רגע, חג, שישי, שבת, 

בוקר וערב דאגה "דניל'ה, כואב לך? תיכף אני עוזרת" וכך היה. רק שלא תסבול. 
ואוריתי ואיילה ועוד אנשים וחברים טובים ליוו אותנו במסירות במשא הקשה והבלתי נתפס הזה בו נשאנו.

וכפי שהבטחנו, כשהבנו שאין סיכוי שתעלה למחלקה ביום ראשון לתחילת הטיפול, החלטנו ארבעתנו ביחד – כפי 
שעשינו ופעלנו כל הזמן הזה, לגאול אותך מהסבל והייסורים. בלב כבד אך שלם שחררנו אותך לעולם טוב יותר 

ולירני סגר לך את העיניים.
ומאז הלב מתכווץ יותר ויותר והחור שנוצר נהיה שחור יותר ויותר.

זכית, זה נכון, לחיים טובים ומשפחה מדהימה, אך לכתך היה מוקדם מידי ונותרנו לבד ובלעדייך.
ואסיים במשפט שתתי אמרה: לא ידענו כמה היינו מאושרים.

וכמה המשפחה שלנו הייתה מושלמת.
לא עוד!

Que descances en paz
 Mi Amor



אבא שלי אהוב. ישר, חכם ויפה | לירן קלינה, בנו של דני 

לפני כמה שבועות שכנעתי אותך לצאת לטיול בשמש, אל מחוץ לבית החולים.
היו לנו שעתיים בלתי נשכחות יחד.

ישבנו בשמש חורפית והשקפנו על רחוב תל אביבי.
פתחת את הלב כפי שלא עשית מעולם ונגעת במקום העמוק ביותר שלי. שלך.

אני זוכר שאמרתי לך תודה על המתנה הגדולה הזו, בזמן אמת.
ידעתי ואמרתי לך שלעולם לא אוכל להגיד שלא היה לי את הרגע הזה עם אבא שלי.

אתמול בעשרה לחמש בבוקר החזקתי לך את היד כשנשמת את הנשימה האחרונה שלך כאן.
אחר כך, כשהכל נגמר, חזרתי אליך לעוד רגע.

נישקתי אותך על המצח וביקשתי סליחה.
סליחה שברגע האחרון לא דיברתי איתך ורק הייתי עסוק בלנסות ולהבין האם יש עוד משהו שניתן לעשות בכדי 

להציל אותך.
נישקתי אותך על המצח, לחשתי לך תודה על כל מה שנתת ולימדת אותי ובירכתי אותך להמשך המסע.

אני יודע כמה גאה היית במשפחה הנדירה שיצרת יחד עם אהובתך. מתוך הריסות משפחתך שלך בנית תא מלוכד 
ואוהב כל כך.

כמוך, גם הקשר החזק עם אמאלה טלי ולבנתי יישארו איתי לעד.

TE PROMETO

אבא שלי | טל קלינה, בנו של דני 

כל חיי פחדתי מהרגע הזה. זוכר את עצמי בן 9, שוכב לבד במיטה, ועוסק בחישובים לתוך הלילה. שכנעתי את 
עצמי אז שבוודאי תגיע לגיל 70, אני כבר אהיה בן 30. מספיק גדול שזה לא יכאב.  זה כואב אבאלה- כל כך.

אבא מסור מכל. ליווית אותי בכל. הלכת אחריי לכל מקום. כיוונת אותי. שמחת איתי. בכית איתי. שמרת עליי.
לפני שלושה ימים, שכבתי לידך במיטה. הסתכלנו אחד על השני ואמרתי לך, כאילו לא ידעת זאת תמיד, בכל חיי, 

רק ביקשתי לעשות אותך גאה.
ענית לי בחיוך מלא אהבה- אין אבא גאה ממני.

מהרגע שגילינו את המחלה, התאגדנו ונלחמנו ביחד כולם, "סיירת מטכ"ל, הפרטית שלי", קראת לנו
כל בוקר, בשעה 6 וחצי, נפגשנו להליכת בוקר, לא הפסקת, למרות שנאנקת מכאב, בכל צעד.

צילמנו את עצמינו מחייכים, במאמץ רב.
כל כך היה לך חשוב בימים האחרונים, לדעת שלא אכזבת אותנו  שאלת זאת, שוב ושוב.

אבאלה, נלחמת עד הסוף בשבילנו, באיפוק אינסופי, וגבורה שאין שני לה.
תודה אבא על המשפחה שהענקת לנו, גרעין חזק מכול.

תודה על כך אותן עצות, על השיחות הארוכות, על ה- 500 משחקים שליווית אותי לאולמות נדחים ביותר, יושב 
לבד ביציע ומתעצבן. 

תודה על ארוחות צהריים שבועיות בתיכון, שהייתי מתקשר אליך, שמשעמם לי ומיד היית מופיע.
תודה אבאלה על האהבה שעטפת אותי בה, כל חיי.

תודה שזכיתי להיות הבן שלך, אבא שלי לעד.
אבאלה הבטחתי לך שאדאג לאמא בכל.

אז אני אמנם, לא יכול להבטיח שאצליח לשגע אותה, כפי שאתה עשית זאת, במסירות כה רבה.
אבל, אני נותן לך את מילתי אבא. אתה יכול לשחרר כעת.

אבא שלי,
אוהב אותך עד אין קץ,

לעד תלווה אותי,

הבן הקטן שלך.



לבנת קלינה, בתו של דני 

אני מצטערת ומבקשת סליחה. המילים שלי, שאהבת, נאלמות דווקא עכשיו.
הן נסוגות מפני הלם החטיפה המהירה והאכזרית שלך, מפני הכאב המצמית והעצב המשתק.

דבר לא הכין אותנו לפרידה ממך כשאתה בפסגת חייך, בשיא מקצועי ואישי ובתחילתה של תקופה מלאה תכניות 
ונחת משפחתית.

אני מנסה למחוק את זכר הימים האחרונים, את אותות הסבל הנורא, את אזלת ידינו, את אפסותנו לנוכח ייסוריך. 
זאת צלקת שנצרבה בלבי לעד.

הלוואי שיכסו אותה שכבות רבות של זיכרונות  טובים ונעימים.
אני רוצה לזכור אותך יפה תואר ומרשים. לצלול לתוך עיניך, שמשנות צבע מכחול לירוק ואפור, תלוי ביום, בשעה 

ובמצב הרוח. לשמוע הד רחוק של הרצאותיך, שהכרחת אותנו להאזין להן כשהיינו קטנים.
להתחמם באור ההערכה המקצועית שלה זכית. להתגאות בעובדה שאתה יודע כל כך הרבה על כל דבר, שאתה 

זוכר כל שם שהזכרתי, כל פרט שסיפרתי, שולי ככל שיהיה. 
אני רוצה להספיק להודות לך על דברים שאמרת לי כשהייתי ילדה. דברי אהבת אב, שמלווים אותי מאז כמו יד 

בוטחת. 
ידעת להגיד את המשפט הנכון, בישירות לא מסתבכת. איש המילים הספורות, המדויקות, בלי גינונים מיותרים, 

בלי דבר הבל ורכילות. אדם שפיו ולבו שווים.
אני מבקשת לשוב ולשמוע את עצתך. אבא תנתח לי את המצב, מה הפתרון הרציונלי? להתווכח אתך ולהטיח בך 

שאתה שונא סיכון ולא לוקח בחשבון את הלב המשוגע שלי.
אני מחכה לרגע, שלבטח יגיע, כשאתקשר אליך מאמצע שום מקום, בזמן לא מתאים: "אבאל'ה איבדתי את הדרך, 

איך יוצאים מכאן".
אני רוצה שוב לפחד שאכזבתי אותך. לחשוש שהכעסתי אותך, שהכבדתי עליך. לדעת שאם העלבתי את אמא, 

אתה תצא להגנתה בחירוף נפש אבירי ואוהב.
אני נושאת עיניים אל אהבתכם בת ה-50 ורואה בה מזל ומודל. רק לפני חצי שנה חגגנו לכם, בהפתעה, חתונת 
זהב בכרתים. היית מוקף אהבה, עדיין מאוהב באותה אישה, מאושר ונרגש תחת החופה המאולתרת. ובאופן נדיר 

התמסרת לחוויה.
אבאל'ה תן לי לפסוע שוב בשער הלב הרחב שלך שאותו פתחת בלי היסוס לפני שנים, גם אל תמר נעמה ואסף, 

כשעוד היו קטנטנים.
הרשה לי להתענג עוד על הקשר המיוחד, המסור, השמח והמשוחרר מעול ההורות, שנרקם בינך לבין איתי, אילה 

ואלון. הם זכו, לזמן קצר מדי, בסבא נדיר.
ניתנת  בלתי  וחזקה,  קרובה  ברית  ערכי  על  גדלנו  איתן.  משפחתי  פלא  ילדותך,  של  החורבות  מעיי  יצרת  איך 
לערעור. ברית משפחתית וברית אחים נצחית. אני מתנחמת בידיעה שגם ברגעיך האחרונים לא אכזבנו אותך. 
קשר ההרמנוס האמיץ בין טל, לירן וביני עמד, כבעבר, גם באתגר התקופה האיומה הזאת. אחים שלי אני אוהבת 

אתכם. 
אבא, אני מבטיחה לנצור את השיחות האחרונות שלנו, שהיו יקרות מפז. הענקת לי אותן, על רקע תפאורת בית 
החולים העגומה, כמו פניני נחמה, כמו מתנת תיקוף העבר. אמרת מה שלא אמרת מזמן. כיסית אותי, במבט רך 

וארוך ממיטתך, כמו בשמיכת אהבה. סימנת לי מפת דרכים להשלמה.  
תודה על כל מה שנתת. תודה על מופת של יושר, טוהר המילה וגבורה. 

אני מבטיחה לדאוג לאמא ולמלא את כל בקשותיך.

לעד, תתי שלך.



לזכרו של דני | אינג' ערן איווניר 

דני היה במשך שנות דור מורה הדרך האולטימטיבי של ענף התאורה
עבורי הוא היה זה שתמך תמיד עפ"י כל צורך, בפיתוח הידע ובקבלת החלטות מושכלות.

הוא היה לי מקור בלתי נדלה לידע מאיר עיניים. הרבה בזכותו נדבקתי באהבה לתחום התאורה ולהקנייתו לדורות 
הבאים של אנשי המקצוע.

היה בדני צירוף נדיר של בן אדם מקסים, של מקצוען לעילא ושל יושרה אישית יצאת מן הכלל.
היתה זו זכות גדולה עבורי לחלוק עם דני מפגשים ושיחות, מתוך סקרנות מקצועית שלעולם אינה חדלה. כל 

מפגש הוליד עוד הפריה והעשרה, עוד עליית מדרגה בפיתוח הידע, בחתירה המתמדת למצויינות בענף.
לעונג היה לראות את דני מייצג בנאמנות ובגאווה את חברת געש ואת מוצריה, גאה במפעל ובמעבדה כמו בילדיו.
דני היה המודל לפרטנר רציני ואמין למהלכים משמעותיים, לוקח אחריות בכל מצב ולא מתפשר על איכות, גם 
במצבים של פיתוי "לקצר את הדרך". אמינות מתמדת זו הייתה בבסיסו של  קשר עסקי בריא ומתמשך עם חברת 

געש.
גם היום, כשדני אינו נוכח איתנו פיזית, הוא ממשיך להאיר לנו את הדרך לעוד שנים רבות קדימה.

יהי זכרו ברוך

לזכרו של דני קלינה )ז"ל( | אינג' רפי כהן 

מאוד קשה לכתוב ו/או לחשוב על דני במושגי עבר. הוא תמיד נוכח איתנו, בעיקר כאשר יש דיונים ו/או חילוקי 
דעות בנושאי תאורה.

דני היה תמיד הסמכות העליונה בנושאי תאורה עבורי ועבור רבים אחרים במשק הישראלי. דני היה מהנדס ערכי 
ואיש נהדר להחליף איתו דעות, תמיד באדיבות ונועם הליכות, ג'נטלמן אמיתי. הוא שימש כמגדלור שלאור ראינו 
את פתרון בעיות התאורה. תמיד ברוח נינוחה וברצון כן ואמיתי לסייע. כאשר פניתי אליו בשאלה, גם אם הוא היה 
בחו"ל או בדיון, הבטיח לחזור וחזר אליי. לאחר ששמע את השאלה ענה באופן מקצועי ואמיתי, גם כאשר היה 
צריך לומר "למען האמת, לגעש אין עדיין פתרון לנושא". כל פניה מקצועית וחברית תמיד נענתה בחיוב. כאשר 
פניתי אליו להשתתף בכנסים באילת – מעולם לא סירב. ההרצאות שלו בכינוסים השנתיים ב"געש" וגם באילת 

היו תמיד מפתיעות בחידושים במבט בלתי שגרתי ופתרונות מעניינים.

משרדנו פנה אליו כדרך קבע להתייעצות, לסיוע בחישובי תאורה, בהצעות לפתרון בעיות תאורה מורכבות ותמיד 
תמיד נענינו בפתרון יצירתי, לאחר מחשבה מרובה ומעמיקה.

יצא לי להכיר את בתו, ואני מוכרח לומר שאכן רואים מי האבא שלה.

דני,
אתה חסר לנו כל יום, ותמיד תחסר לנו כחבר יקר ערך ומקצועי.

נמשיך להעריך אותך ולהתגעגע אליך מאוד.
היה שלום, חבר ועמית יקר.



לזכרו של דני קלינה ז"ל | אינג' אלכס גולדין

על דני אי אפשר לדבר בלשון העבר. אני לא התרגלתי למחשבה שדני איננו, וכך ניראה, לא אתרגל. הדמות שלו, 
מאוד בולטת ודומיננטית בכל פורום, נראית ומורגשת פיזית גם היום.

היכרות רבת שנים בתחום המקצועי הפכה עם הזמן לידידות ולחברות. פרויקט חשוב משותף שעשינו לאחרונה 
יחד היה נציגות של הועדה הישראלית להנדסת תאורה CIE ISRAEL בוועדת מומחים בתחום איכות הסביבה. דני 
ואנוכי היינו בעמדת מיעוט בוועדה זו, שנינו ידענו את זה מראש, ולמרות זאת, שנינו החלטנו כן להשתתף. זה 
היה הדף של המצפון המקצועי והדאגה האמתית שעל הבטיחות בדרכים מבלי לפגוע באיכות הסביבה. זו היתה 
עמדתנו המשותפת ולמרות המצאותנו בעמדת המיעוט קולנו נשמע והצלחנו לגרום לרישום ההסתייגויות שלנו 

בדו"ח הסופי של הוועדה. 
לפני כנס החשמל באילת היינו מתואמים בנושאי ההרצאות שלנו בנושא הסינוור: דני היה אמור לדבר על תאורת 
פנים ואני על תאורת חוץ. ופתאום קיבלתי טלפון של דני: הוא הודיע שנאלץ לבטל נסיעתו לכנס והרצאה... אז 

עוד לא ידענו עד כמה זה רציני... 
מכה קשה לאולם תאורה בישראל, לכל החברים ועמיתים בוועדה.

דני קלינה, עמית וחבר, יהיה זכרו ברוך.



 
דני,

חבר, עמית למקצוע, מהנדס מבריק, מר תאורה ומעל לכל בן אדם מה שאנחנו קוראים א מנטש!
אני מתקשה לראות בלעדיך את כנסי התאורה הן של הועדה למאור והן המושבים והסדנאות במסגרת הכנס 

השנתי של ההתאגדות בהם תמיד היית במקום הנכון ובזמן הנכון.
אירוע פתיחת השנה העברית – ראש השנה במפעלי התאורה "געש", לווה תמיד על ידך בהרצאה והדגמה של 

טכנולוגיות חדישות בתאורה כדבר מובן מאליו. בלעדי זאת לא היה אירוע.
מפעל התאורה "געש" היה תמיד ביתך השני ומקור לגאווה אמיתית, הקמת דורות של אנשי תאורה.

אני אישית עדין זוכר כיצד ישבנו ביחד בזמן כתיבת עבודת התיזה שלי לתואר שני והשלמתי סוגיות פתוחות איתך 
ועם פרופסור אליהו נאמן ז"ל. זה היה סיעור מוחות אמיתי!

לפני שבועיים ביקרתי אותך בביתך והזמנתי אותך לכנס הקרוב במרץ. היה לי ברור שתגיע ותשתתף!
דני, הותרת חלל ענק שאינני יודע כיצד נמלאו.

תמיד תהיה איתנו אם לא פיזית אזי ברוחך, דרכך והחזון שדבקתי בו. היה שלום חבר, עמית ומר תאורה. 
תנחומי למשפחה – לרינה, הילדים, הנכדים וכל המשפחה המורחבת.

מחבריך בהתאגדות ובוועדה למאור. 
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 התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה 
מודיעה

בצער רב על פטירת

אביו 
של חברנו ערן איוניר
ומשתתפת בצער המשפחה

חברי התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה
וההנהלה

התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה 
מודיעה

בצער רב על פטירתו של
מהנדס דני קלינה

יקיר ההתאגדות
ומשתתפת בצער המשפחה

חברי התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה
וההנהלה

התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה 
מודיעה

בצער רב על פטירתו של
מהנדס יצחק קלינפלץ

חבר ההתאגדות
ומשתתפת בצער המשפחה

חברי התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה
וההנהלה

לזכרו של
אינג' דניאל )דני( קלינה  ז"ל

לזכרו? בלתי נתפס שדני איננו! רק לפני שבועיים בקרתי אותו 
בביתו בקיבוץ געש, שם המתין לטיפול חדשני. למרות הכאבים 
ורוח טובה. נפרדתי ממנו  היה אופטימי וקיבל אותי בחיוכים 
ב״להתראות בכנס המאור 2018״ )יום חמישי ה-8.3.18( ולא 

ידעתי שזו הפעם האחרונה שאפגוש את דני.
דני היה עמית למקצוע, מהנדס מבריק, מר תאורה ומעל לכל בן 
אדם, מה שאנחנו קוראים א-מענטש! אני מתקשה לראות את 
כנסי התאורה - הן של הוועדה למאור והן המושבים והסדנאות 
מר  תמיד  דני.  בלי   - ההתאגדות  של  השנתי  הכנס  במסגרת 

תאורה היה במקום הנכון ובזמן הנכון.
אירוע פתיחת השנה העברית - ראש השנה, במפעלי התאורה 
"געש", לווה תמיד על ידי דני בהרצאה ובהדגמה של טכנולוגיות 
חדישות בתאורה כדבר מובן מאליו. בלי אלה - לא היה נפתח 

האירוע.
לגאווה  ומקור  השני  ביתו  תמיד  היה  "געש"  התאורה  מפעל 
לו  חייבים   - הקים  שדני  תאורה  אנשי  של  דורות  אמיתית. 

הכשרתם וטיפוחם. 
בדרכך  ברוחך,  אזי   - פיזית  לא  אם  איתנו.  תהיה  תמיד  דני, 

ובחזון שדבקת בו.
היה שלום חבר, עמית ומר תאורה.

המשפחה  וכל  הנכדים  הילדים,  לרינה,   – למשפחה  תנחומי 
המורחבת.

מחבריך בהתאגדות ובוועדה למאור.



יהי זכרו ברוך


