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ברכת קשר"ר למשפחות השכולות לחג הפסח תשע"ט
נכתב והופק באתר ההנצחה החיילי לחללי חי"ק ולהנחלת המורשת

1

1

במלאות  16שנים להקמת אגף הקשר ,התקשוב וההגנה בסב"ר
(האגף הוקם ב)3.3.2003 -

2

דבר נשיא העמותה להנצחת חללי חי"ק אלוף (מיל') שלמה ענבר
לציון  13שנה להקמת אגף הקשר ,התקשוב וההגנה בסב"ר

3

4

יום גיבוש לתלמידי פרויקט מצוינות לממר"ם מבאר-שבע
האירוע התקיים ביום ג'  ,ה 26 -בפברואר  2019בהשתתפות  200תלמידים ומורים מהתוכנית
"ניצני תקשוב וסב"ר".
ניתנו לתלמידים מס' הרצאות ,כולל סיור בכל מתקני האתר ,אשר בסופו השתתפו בטקס
סיום מסע גיבוש ע"ש סגן אודי אלגרבלי ז"ל אשר נפל בפעילות מבצעית ב 6-ביולי .1994
במסע השתתפו  60צוערי השלמה טכנולוגית מבה"ד  7והגיעו לטקס הסיום  300הורי
הצוערים.
את פרויקט המצוינות לתלמידי הפריפריה יזמו והקימו הוריו של אודי ז"ל ,ג'ורג'ט ומרדכי
אלגרבלי.

טקס סיום מסע גיבוש ע"ש סגן אודי אלגרבלי ז"ל
של ההשלמה הטכנולוגית.
התלמידים בהיכל השמות המנציח 577
חללי חי"ק.
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ספרי המורשת שהופקו ע"י העמותה
להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
מס"ד

שם הספר

כותב הספר

שנת
השקה

מס'
עמודים

1
2

קשרי מעוז
מורשת חיל הקשר
והתקשוב

גיורא שנר
צוערי חי"ק

2016
2016

245
423

3

קשרים לך ירושלים
במלחמת תש"ח
קשר א מיץ
מערכות מידע
לא רק טכנולוגיה
טכנאי קשר
במרחבי סיני
ובמעוזים
גדעונים

אל"מ ,ד"ר,
יעקב בעל-שם
מוניה אדם

2016

145

2016

288

אריה עמית

2016

293

אבי שמואלביץ'

2016

295

דניאל רוזן

2017

471

8

מערכות ,שיטות
ואמצעי הקשר
במלחמת ששת
הימים
מקראות הקשר

דניאל רוזן
ומיכאל נגל

2017

100

10

לקסיקון למונחי
קשר
חי"ק בשנות ה60-

2018

505

2018

216

12

שבעים שנות חיל
הקשר והתקשוב
שבעים שנה ומה
השתנה?
תולדות אגף
התקשוב בצה"ל

גבי שריג -
היסטוריון חי"ק
גבי שריג -
היסטוריון חי"ק
גבי שריג -
היסטוריון חי"ק
דניאל רוזן
ומיכאל נגל
עפרי פרץ

2018

351

2018

472

2018

18

15

קשרים לך ירושלים
רבתי

16

התקשורת בארץ
ישראל בתקופת
המנדט הבריטי

4
5
6
7

9

11

13
14

בני מיכלסון
ניר שריג
אבי ברגר
רונן ול
אל"מ ,ד"ר,
יעקב בעל-שם
דניאל רוזן

6

הערות
 12עבודות מורשת
נבחרות שנכתבו ע"י
צוערי חי"ק
בבה"ד .7

מלחמת ההתשה
.1967-1970
מפעילי הקשר
האלחוטי בשירות
המדינה שבדרך.

הקשר מתקופת
המקרא ועד ימינו.

מערכות ,שיטות
ואמצעים.
ספר ילדים.

2018

251

2019

316

רקע ,קרבות והוויות
במלחמת תש"ח
וב"ששת הימים"

2019

326

דואר ,מברקה,
טלפון ורדיו.
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היום לפני..
כתב וערך כתבה זו – אל"מ (במיל') אהוד בן  -דור

שיר על אדם ,אדמה וחזון

סר אלפרד מונד –הלורד מלצ'ט

מניח היסודות להתיישבות בגוש תל-מונד – איש חזון ומעש
סר אלפרד מונד ,יהודי אנגלי ,תעשיין בולט ,איש מדינה ,ניחן בחזון ותבונה
כלכלית ,הצטרף לתנועה הציונית בהשפעת ידידו חיים וייצמן.
פעל בארץ ישראל משנת .1921
בשנת  1929רכש קרקעות באזור המטעים בגוש תל-מונד והקים את חברת מטעי
א"י.
הוא האמין ש"נחוץ להעמיד את היישוב בארץ ישראל על רגליו ,למען יישא את עצמו וישען על
כוחותיו הוא".
"ארץ ישראל בעלת אפשרויות בלתי נדלות ,אבל ענף אחד אפשר לפתח מיד – גידול הדרים".
גוש תל  -מונד
הקמת הגוש הייתה תוצאה של שיתוף פעולה בין חברת המטעים של אלפרד מונד לבין
המושבים.
חברת מטעי ארץ ישראל רכשה קרקעות ונטעה פרדסים .במקביל עלו על הקרקע הארגונים
להתיישבות .ארגון "יזרעאל" הקים את כפר הס ,ארגון "חרות יהודה" את "חרות"  ,ארגון
חקלאי תל אביב את "עין ורד".
גוש תל-מונד הוא הגוש המתוכנן הראשון בארץ ישראל.
הפרדס – הבסיס הכלכלי להתיישבות בגוש.
המושבה "תל-מונד" מהווה כיום מרכז ליישובי הסביבה.
התפתחות הגוש
 - 1929ייסוד תל  -מונד.
 - 1930הקמת המושבים :כפר הס ,חרות ,עין ורד.
 - 1932כפר יעבץ – מושב של הפועל המזרחי.
 - 1944עולי תימן נקלטים בתל  -מונד.
 - 1946בני דרור – מושב שיתופי ,משמרת – מושב ,יוצאי הצבא הבריטי.
 - 1948עולים מכל הגלויות  .שוכנו במעברה בתל  -מונד
 - 1950עין שריד ,פורת ועזריאל
 - 1954הפרדה מונציפלית – מועצה מקומית תל  -מונד .מועצה אזורית לב השרון .
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 מתי התחיל הקשר לפעול? עוד לפני ההכרזה על החיל ,מימי שירות הקשר ב"הגנה"
בשנים ( 1937-1948ההכרזה על החיל).
 הקמת חיל הקשר – 14.10.1948
 הקמת בה"ד  – 7דצמבר  1948במחנה גדעונים (צריפין).
 העברת בה"ד  7ממחנה גדעונים לעיר הבה"דים– מאי  , 2016כחלק מפרויקט
העתקת בסיסי צה"ל לדרום.
 הנחת אבן הפינה לאתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב– 28.5.1985
 פתיחת אתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב – 25.9.1989
 פתיחת היכל השמות המנציח  577חללי חיל הקשר והתקשוב – יוני 1990
 הקמת אגף התקשוב וההגנה בסב"ר – 3.3.2003
 הקמת לוט"ם (החטיבה להתעצמות טכנולוגית מבצעית) – 3.3.2003
 הקמת חטיבת ההגנה בסב"ר – 2016
 שמות החיל:
 -1937שירות הקשר ב"הגנה"
 -1948חיל הקשר
 -1961חיל הקשר והאלקטרוניקה
 -1982חיל הקשר ,האלקטרוניקה והמחשבים
 -2004חיל הקשר והתקשוב
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קציני קשר ראשיים לדורותיהם:

שם

תקופת כהונה כקשר"ר

סא"ל יעקב ינאי ז"ל

1945-1949

אל"ם יצחק אלמוג ז"ל

1949-1954

אל"ם אריאל עמיעד ז"ל

1954-1957

אל"ם ישעיהו לביא ז"ל

1957-1962

אל"ם זלמן שלו ז"ל

1962-1966

10

תמונה

תא"ל משה גדרון ז"ל
(לימים אלוף)

1966-1972

תא"ל שלמה ענבר
(לימים אלוף)

1972-1975

תא"ל ישראל זמיר

1975-1979

תא"ל צבי אמיד

1979-1982

תא"ל מרדכי בר דגן

1982-1986

11

תא"ל בני מידן

1986-1990

תא"ל שלמה וקס

1990-1993

תא"ל אביהו דיסטלמן

1993-1996

תא"ל הרצל הלאלי

1996-1999

תא"ל משה מרקוביץ

1999-2002

תא"ל ארנון זו-ארץ

2002-2005

12

תא"ל שמוליק קינן

2005-2008

תא"ל נחום בסלו

2008-2011

תא"ל אייל זלינגר

2011-2015

תא"ל נתנאל (נתי) כהן

2015-2018

תא"ל יריב ניר

-2018היום
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ראשי אגף התקשוב וההגנה בסב"ר לדורותיהם:

שם

תקופת כהונה כראש האגף

אלוף יצחק הראל

מרץ -2003דצמבר 2003

אלוף אודי שני

2003-2006

אלוף עמי שפרן

2006-2011

אלוף עוזי מוסקוביץ'

2011-2016

אלוף נדב פדן

2016-2018

אלוף ליאור כרמלי

 -2018היום
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תמונה

בעלי העיטורים בחיל הקשר והתקשוב:
 2עיטורי עוז

 15חתני פרס ביטחון ישראל

 סג"מ דן שליט
 סג"מ זלמן פלס (קרפלס)

















 8עיטורי מופת









סגן יגאל תלמי
רב"ט משה בן נתן
טוראי יעקג דואניס
טר"ש נסים זעירא
טוראי משה קריטי
רב"ט משה ישראלי
סרן אפרים פורטיס
סרן משה שפירא

מר ולדימיר מילר  -זאב מילוא
רס"ן אלכסנדר רוזן
סרן צבי ורדיאל
אל"מ ישעיהו לביא
רס"ן אברהם גרנית
רס"ן שאול אהרוני
רס"ן דוד רווה
רס"ר יהודה קיץ
סא"ל אגון רון
רס"ן אורי ורד
סרן מוריס בן  -זקן
רס"ל ברוך מזור
רס"ל יעקב פשטיצקי
סא"ל אורן חמיליס
אל"מ רם מלאכי

 2בעלי צל"ש (ציון לשבח)
 6צל"ש פרס ביטחון ישראל (במסגרת צוות)

 צל"ש הרמטכ"ל – סרן חנן
שוורץ
 צל"ש אלוף הפיקוד – סמל
מאיה קופשטיין








עיטור הקרב של ברית חיילי אצ"ל

אל"מ אברהם גרנית
צבי טופמן
סרן ישראל פרידר
סא"ל דניאל רוזן
רס"ר גונן רביד
סרן אורה שוהם

 רות מוריץ

סיכום








 2עיטורי עוז
 8עיטורי מופת
צל"ש רמטכ"ל
צל"ש אלוף
עיטור הקרב
 15חתני פרס ביטחון ישראל
 6צל"ש פרס ביטחון ישראל
15

