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בר מצווה לאגף הקשר והתקשוב
ברכות
במשפחת חיל הקשר חגיגות
אגף הקשר והתקשוב הגיע למצוות.
שלוש עשרה שנים חלפו מתאריך ההקמה
וראו איזה אגף תקשוב צמח לתפארה.
יום ההולדת וההכרזה שלישי לשלישי אלפיים ושלוש
ומאז ועד היום צמח האגף ומושך בראש.
בראש צבא ההגנה לישראל האגף צועד ודוחף באון
מביא לסדר ,ארגון ,תקשוב שת"פ יעילות ובעיקר -תנאי לניצחון.
האגף נולד מתוך ומעל חיל הקשר והתקשוב עטור התהילה
ולצבא הוא כיפת פלדה ,אלקטרוניקה מחשבים ,קשר וסבר –חשובה.
שורשי האגף מקורם בהגנה לפני קום המדינה.
מימי שרות הקשר שנולד באלף תשע מאות שלושים ושבעה.
דרך חיל הקשר ,האלקטרוניקה והמחשבים
חדר האגף מהמטכ"ל ,לכל זרוע ,חילות היבשה ,הים ,האוויר ובמרומים.
נוכחות האגף בכל פעילות ותחום של צה"ל בחילותיו
ואין גוף  ,מכיתת חי"ר ועד לווין של צה"ל שיסתדרו בלעדיו.
האגף הינו דוגמא מדהימה איך אנשים מוכשרים בתקופה קצרה
במבצעים ,טכנולוגיה ,תעשיה ,אסטרטגיה ,וארגון עשו מהפכה בצבא ובמדינה.
איך טובי המפקדים ,החיילים והחילות
עם ומעל מערכות חיל הקשר עשו נפלאות.
התמורות הגדולות שחוללו חיל הקשר ויחידות אגף הקשר והתקשוב
תמהני אם אפשר לחזור אליהן שוב .
האגף בתוך הצבא ,בחוץ ומכל עבר מקשר פשוט ועד הסבר
מלוויינים ,מרכזי פיקוד ורחש מערכות רדיו מכל עבר.

גדולות ואדירות המשימות שעדיין לפניו
ולא יהיה אחד ,יותר מהיר ויותר יעיל שיקדימו לפניו.
ללא האגף ,אין צה"ל בנגב ואין הגנת סבר
בניהוג האגף מתפתחים ופורצים לכל עבר.
אנו צפויים לשינויים אדירים בהווה וודאי בעתיד
ובאגף אמונתנו להצלחתם נפקיד.
ביום הבר מצווה השלישי לשלישי אלפיים ושש עשרה
נהוג לאחל המון דברים ומשאלות מהלב ומהפה.
ברכתנו הנה אחת בלבד וללא הרבה משאלות
נאחל לאגף שיובילנו בכל התחומים מניצחונות לניצחונות.
העמותה להנצחת חללי חי"ק ולהנחלת המורשת
מברכת גם היא כי אנו תחנה חשובה ברשת.
ובשפת הקשרים שבהם יסודותינו ,נברך לאמור
שתזכו ו"המברק עבור יעבור".

יום הולדת שמח לאגף הקשר והתקשוב
מזל טוב
מאחלים אלוף (מיל') שלמה ענבר
נשיא העמותה והעמותה כולה

