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09.01.2019   

  
  עמית יקר,  

  

  התקשובוהקשר ואגף  חי"ק ובוגרי מפגש חברי מועדון ותיקי
  )124 (מפגש מספר

  
  

  

   2019 פברואר 28חמישי  הינך מוזמן/ת למפגש ותיקי ובוגרי חי"ק ואגף הקשר והתקשוב שיתקיים ביום
  

  ומפגש רעים התכנסות  18:30-19:30
  

  , חתן פרס ישראל לשנת תשע"ו"עלה נגב נחלת ערן", יו"ר , אלוף (מיל') אלמוג דורוןל הרצאתו ש              19:30
  

    "מבחן החלשים כמבחן החברה כולה -מצוינות חברתית "     
                          

  "ירושלים רבתי - קשרים לך"השקת ספרו של אל"ם (מיל') יעקב בעל שם               20:45
  

  יום משוערס              21:30
  

  

  
  
  

  :רקע אקדמי
 •M.B.A .במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב  
 •M.A .ביחסים בינלאומיים מאוניברסיטת חיפה  
  וורד ובוושינגטון אינסטיוט.ארחוקר בכיר באונ' ה• 
  זוכה בפרס צ'ציק של אונ' ת"א ומרכז יפה למחקרים אסטרטגיים על מחקרו בתחום ההרתעה המצטברת.• 
  פרים ומחקרים אקדמאים בתחומי בטחון ואסטרטגיה.פרסום ס• 
  

  :רקע צבאי
  ). בתוך כך:2000-2003בעל עבר צבאי עטור קרבות מלוחם בחט' הצנחנים ועד אלוף פקוד דרום (

  כנגד מבצעי טבח הספורטאים הישראלים באולימפיאדת מינכן. 1973הובלת כוח משימה בטריפולי • 
  ם.מפקד פלוגה במלחמת יום הכיפורי• 
  פיקוד על כוח המשימה הראשון שנחת במבצע אנטבה.• 
  הובלת כוח החוד של חטיבת הצנחנים במלחמת לבנון הראשונה.• 
  יהודים מאתיופיה במבצעים חשאיים. 6000-פיקוד על שורת מבצעים חשאיים להבאת כ• 
  פיקוד על מבצע חילוץ הטייס הנוטש סא"ל מיקי לב מביירות.• 
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  :פעילות חברתית

   –משלב דורון אלמוג פעילות התנדבותית בכפר השיקומי שהקים לאוכלוסיות מיוחדות  2004 -אז שחרורו מצה"ל במ
  נחלת ערן", לצד פעילות עסקית והובלת פרויקטים לאומיים:-"עלה נגב

  ם המובילה מיזמים בנושא הצפרות בישראל דרך חינוך ומחקרים מדעיים לשמירת הציפורי –יו"ר קרן הדוכיפת • 
  ובית גידולן.   
      צמצום פערים בחברה הישראלית. ליווי צעירים שהשתחררו מצה"ל וזקוקים לעזרה  –יו"ר עמותת מצמצמים רווחים • 
  .ותמיכה בהשתלבותם כאזרחים תורמים ומעורבים  
  רמדצמב משרד ראש הממשלה, החלראש מטה היישום להתיישבות ופיתוח כלכלי של האוכלוסייה הבדואית בנגב ב• 
  .2014עד יוני  2011  
  .2011יו"ר ועדת פרס ביטחון ישראל בשנת • 
  יו"ר ועדה לחקירת חטיפתם של חיילי צה"ל אהוד גולדווסר וגלעד רגב ז"ל ונסיבות פרוץ מלחמת לבנון השנייה בסוף • 
  .2006שנת   
  קרן מלגות על בסיס מצוינות לחיילים בודדים. –דירקטור בקרן הישג • 
  שיתוף בין משרד החינוך והחברה למתנ"סים, לעידוד התנדבות –נשיאות בתנועת של"מ (שירות לאומי למבוגר)  חבר• 
  פורמלי.-למשימות חברתיות בתחומים שונים ובעיקר בחינוך הבלתי  

  עמותת עיר דוד. –חבר במועצה הציבורית • 
  ת "מהיום".מותע - סוכרת ומניעת בריא חיים אורח לקידום הציבורית במועצה חבר• 
  

  :פרסים ואותות הוקרה
  קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד מטעם אוניברסיטת בן גוריון בנגב. - 2016• 
  חתן פרס ישראל לשנת תשע"ו על מפעל חיים ותרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. - 2016• 
  ה מופת חלוצי.נחלת ערן" למעש –קבלת פרס יגאל אלון לכפר השיקומי "עלה נגב  - 2016• 
  קבלת אות אומ"ץ על פעילות מבורכת למען העם והמדינה. - 2015• 
  יפו.-עמית של כבוד אשר הוענק על ידי האקדמית תל אביב - 2014• 
  קבלת "אות הנשיא למתנדב". - 2014• 
  נבחר כאחד ממאה האנשים מעוררי ההשראה בישראל (מגזין סוף שנה של מעריב). - 2013• 
  ת דוד ילין על תרומה לחברה.או - 2012• 
  איש השנה והמופת של ארגון ליונס. - 2012• 
  אות פאול הריס על פועלו למען החברה והקהילה. - 2010• 
  צרכים מיוחדים. פרס ועידת ירושלים להורים, על מנהיגות וחזון לפיתוח שירותים חדשניים לילדים עם - 2008• 
  בישראל. הצבאית על מנהיגות למופת בצה"ל ובעשייה החברתית בוגר מופת של עמותת הפנימייה - 2008• 
  .2איש השנה בתחום החברתי בערוץ  - 2007• 
  אות אביר השלטון על פעילות ותרומתו לביטחון ישראל. - 2007• 
  מוגבלים המוגדרים הדלקת משואה בהר הרצל בטקס יום העצמאות על פועלו למען אוכלוסיות בוגרים - 2006• 

  פגועי מוחין קשים בישראל.             
  .פרס הניהול של האיגוד הישראלי לאיכות - 2003• 

===============================================================================  
כולה. דורון אלמוג ביצע את מרבית שירותו הצבאי כלוחם ומפקד ביחידות העילית של צה"ל, למרות היותו בן למשפחה ש

אחיו ערן נפל במלחמת יום הכיפורים במערכה על הגנת רמת הגולן כמפקד מחלקת טנקים. הכפר שהקים דורון אלמוג 
בנגב, יחד עם חבריו מעמותת עלה, קרוי על שם בנו ערן, שהיה מדייריו הראשונים. למרות השכול והאובדן במשפחתו, דורון 

נהיגות ודוגמא אישית יוצאי דופן, ויצירת עתיד של תקווה לרבבות אנשים אלמוג התבלט בדרכו הצבאית והאזרחית בכושר מ
בישראל ובכללם אוכלוסיית אנשים עם צרכים מיוחדים. במסגרת תפקידו, פועל דורון אלמוג בכפר ומחוצה לו למען אנשים 

ל החברה על פי דורון עם צרכים מיוחדים ולמען העצמת החברה כולה בפעילות למען שילובו של החלש והשונה. עוצמתה ש
אלמוג, לעולם תמדד בעוצמתן של החוליות החלשות. ככל שניטיב לעשות לחיזוקן, כך נהיה חברה טובה יותר וחזקה יותר. 
הרצאותיו של דורון אלמוג בכל רחבי תבל הן חלק ממסעו לתיקון עולם חברתי. ההרצאות קודש למען ילדי הכפר השיקומי 

  נחלת ערן.-עלה נגב
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  ירושלים רבתי" -לך  "קשרים
  

                 
  

 - ירושלים רבתי" נכתב כדי לתאר את תרומתם של אנשי הקשר בשני מערכי הלחימה בירושלים  - הספר "קשרים לך 
ת הנחלת מורשת חיל הקשר והתקשוב לדורות כשירושלים הייתה שסועה ונצורה ובקרב לאיחוד חלקי העיר, במסגרת פעילו

  הבאים. כמו כן, נועד להנציח את גבורתם של אנשי הקשר שנפלו.
הספר מתאר כיצד תקשרנו בינינו ללא אמצעים מספקים, אך בנחישות ובתחושת מסירות, כיצד התחבטנו ביצירת יש מאין 

  גן.-מירושלים לרמת 20-, כמו בקשר במקולהתגברות על הכללים הנהוגים
בפרקי הספר הזה שאף יעקב להבליט את חשיבות הקשר ואת חשיבותם של אנשי הקשר בפעולות הלחימה בירושלים 
רבתי בשתי המלחמות. במקרים מסוימים הורחבה היריעה בתיאור קרבות לאו מנקודת מבט של הקשר דווקא ובפירוט 

א כדי להציג, בעיקר בפני חיילים צעירים, כיצד פעילויות לקידום והעצמת אמצעי ומערכות הקשר במדינת ישראל, אל
מול מוגבלות  –התחושה הלאומית, ההתנדבות והמסירות, הגבורה האישית  –בירושלים "הכול התרכז במקום אחד" 

  האמצעים, לעיתים המחסור בלוחמים, ובעיקר הידיעה כי הקשר המושכל חיוני להצלחת מבצעים.
ל ומורשתם מונצחת באתר "העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב וחללי רבים מאנשי הקשר נפלו במלחמות ישרא

  העיר יהוד". יהא זכרם ברוך!
"אכן היינו קשרים לך, ירושלים, ואני גאה מאד להיות אחד הלוחמים אשר במלחמתם העיקשת הגישו את ירושלים 

ולעשות את הקשר, את התקשוב ואת  םיללוויינלמדינת ישראל, ובעבודתם הטכנולוגי השכילו לקדם את הקשר מיונים 
  שם-אל"מ (מיל') ד"ר יעקב בעל !לקראת הניצחון –הסב"ר לזרוע המפקד לפיקוד ולשליטה 

  
  

    בברכת תמיד בקשר,
  

  (מיל') אפי משעל םאל"                                                                                                                                                     
                                   יו"ר מועדון ותיקי חי"ק                                                                                                                            

------------------------------ ----------------------------------------------------------- -- --------   
  

  חיל    הקשר    והתקשוב   להנצחת    חללי     העמותה
  :info@amutakesher.org.il Email         03 -  5364622טל'   :  03 - 5363470פקס.  :   56214מיקוד  יהוד,  7289ת.ד. 

  
  ואגף הקשר התקשובבמועדון ותיקי ובוגרי חי"ק אישור השתתפות הנדון:                              

  
  באתר ההנצחה ביהוד.    28.02.2019בתאריך  הנני מאשר/ת את השתתפותי במפגש

  ________: מס' משתתפים        ___________________________שם פרטי ומשפחה: 

      ____________________________________ :email       ___________________טלפון:  


