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 תעודת זהות

כיום )שברומניה  בסרביהב 1921נולד בשנת ( ורצמן)יצחק אלמוג •
 .עלה ארצה עם הוריו ואחיו הבכור מרדכי 12ובגיל ( מולדובה

בוגר גימנסיה הרצליה והיה חניך  , א"העם בת-ס אחד"בארץ סיים את בי•
 .ומדריך בצופים

 .והיה קשר בשרות הקשר" הגנה"התגייס ל 16בגיל •

בבריגדה  "התגייס לצבא הבריטי ושירת כקצין קשר גדודי  1942בשנת •
 ".היהודית

השתתף במבצע  , "קרייתי"במלחמת העצמאות היה קצין קשר חטיבת •
  1949התמנה לקצין ארגון ומנהלה חילי ובנובמבר , "דני"ובמבצע " נחשון"

 .מונה לקצין קשר ראשי

ל עמד אלמוג בראש משלחת משרד הביטחון באנגליה "עם פרישתו מצה•
ולראש אגף ( אגף מחקר ותיכון)ת "כ מונה לראש אמ"אח. ובהמשך ביפן

 .בינוי ומשק במשרד הביטחון

 .עולם עד לפרישתו לגמלאות חובקיעבר לעסקים פרטיים  1961בשנת •

ובן  ( עדית ויעל)נשא לאישה את מינה ולזוג נולדו שתי בנות  1947בשנת •
 (.אהוד)

 .91בגיל  2012בדצמבר  21-יצחק נפטר ב•



 וקצין קשר בצבא הבריטי" הגנה"אלחוטן ב

יצחק אלמוג החל את שירותו הצבאי כקשר בשרות •
 .הקשר ובהמשך כאלחוטן

התגייס לצבא הבריטי עבר קורס קצינים   1942בשנת •
פלוגה יהודית  ) 24בצריפין ובסיומו הוצב בפלוגה 

 .שעסקה בתפקידי שמירה, (בגדוד בריטי

עם הקמת הבריגדה היהודית עבר למצרים ומשם  •
נשלח לקורס  , התמנה למפקד מחלקה, לאיטליה

 .מדריכי קשר והוצב במטה הגדוד

,  כקצין קשר גדודי הסניונטל חלק בקרבות על נהר •
 .קצין מבצעים ושליש

בתום המלחמה חווה את הפגישות המרגשות של •
 .אנשי הבריגדה עם ניצולי שואה

,  "שבת השחורה"י הבריטים ב"עם שובו ארצה נעצר ע•
הוא  . באותה העת" הגנה"למרות שלא היה לו כל קשר ל

רק כשהובא בפני  . הזדהה כקצין בריטי אך ללא הועיל
ל פסק לשחררו מיד וציווה להחזירו "הנ, קצין בריטי

 .הביתה במכונית

 סמל הבריגדה

 תג שרוול



 אלמוג בצבא הבריטי ובבריגדה

 בקורס קצינים בצריפין
 ראשון מימין –אלמוג 

 בצבא הבריטי
 שני מימין –אלמוג 

 קורס אתתים במצרים
 בית מלאכה קשר



 ל"ובצה" הגנה"קצין קשר ב

במלחמת העצמאות שימש אלמוג כקצין קשר חטיבתי של חטיבת •
 ".קרייתי"

היה קצין הקשר של המבצע ובתום המבצע נשאר  " נחשון"במבצע •
 .לכוד בירושלים הנצורה

,  רק כעבור כחודש קיבל זכות מיגאל ידין לחזור לשפלה עם מטוס קל•
תוך שהמטוס מנסה לחמוק מירי של כוחות מצריים ולמרבה המזל  

 .המטוס לא נפגע

 (.  כיבוש לוד ורמלה" )דני"בהמשך המלחמה פעל כקצין קשר במבצע •

הקים את בסיס האימונים הראשון לקשרי שדה בשרונה   1948בינואר •
 ".קרייתי"ו" גבעתי"שם התאמנו הקשרים הגדודיים של , (הקריה)

,  התמנה יצחק לקצין הארגון והמנהלה של חיל הקשר 1948בסוף שנת •
 (.קפי)כאשר מקבילו בתפקיד קצין המבצעים הוא נתן קפלן 

הצטיידות ושיבוץ כוח  , בתפקידו זה ידו הייתה בעיקר בעיצוב תקנים•
תפקיד אותו מילא עד שהתמנה לקצין קשר , הכשרתו וקידומו, אדם

 .ראשי



 ל"ובצה" הגנה"אלמוג ב

 בברית מילה של הבן אהוד   ל"בראשית צה
 (הסנדק הוא יגאל ידין)

 רים"בטקס חילופי קשר
 1949בשנת 

 (אלמוג יושב שני מימין)

 ל"בצה



 ר השני"הקשר
 יצחק אלמוג התמנה לקצין קשר •

 עם פרישתו, 1949ראשי בחודש נובמבר      

 .של יעקב ינאי     

 בניית החיל  "מוגדרת כ ר"כקשרתקופתו •

 ".ומיסוד השליטה     

 פעילותו העיקרית התמקדה בהצטיידות•

 ,  (החלפת הציוד ממלחמת העולם השנייה)     

 הנחת היסודות למערכות תקשורת מודרניות       

 .והכשרת כוח אדם מיומן     

תוכננו מערכות הקשר הטלפוני  , שים"הרקבתקופתו אופיינו ראשוני •
אורגנו מחדש קורסי  , מוסדו מערכות הטלגרפיה, בשיתוף עם הדואר

 .מוסדו הנהלים ועבודת המטה, הקצינים

נפתחו  , הוקם ענף טכני ולראשונה הוצבו בחיל מהנדסים בוגרי הטכניון•
 .נקבעו מסלולי קידום ושיבוץ לקצינים, "ל"גלי צה"שידורי 

אשר במסגרתו  , "צמד"לי רחב ההיקף הראשון בשם "נערך התרגיל הצה•
 .ל ובתוכו של חיל הקשר"נבחנה הכשירות והדריכות של צה

והחליף אותו אריאל  1954באוגוסט  ר"כקשריצחק סיים את תפקידו •
 .עמיעד



 מר אלמוג
 ל התמנה אלמוג לעמוד בראש  "עם פרישתו מצה•

 .משלחת משרד הביטחון באנגליה    

 ל ובין היתר"הוא עסק בעיקר ברכש אמצעי לחימה לצה•

 " יפו", עמד מאחורי רכישת שתי משחתות לחיל הים    

 ".מטאור"טנקים ומכשירי אלקטרוניקה למטוסי , "אילת"ו    

 התמנה לראש משלחת משרד הביטחון   1956בשנת •

 ביפן אך כעבור תקופה קצרה חזר ארצה משהתברר      

 .שהתפקיד חסר תכלית    

 אגף מחקר  )ת "מונה אלמוג לראש אמ 1957בשנת •

 שם הוחל באותה העת  , ל"במשרד הביטחון ששמו שונה בהמשך לרפא( ותיכון    

 ".גבריאל"בפיתוח הטיל     

בהמשך כיהן כראש אגף בינוי ומשק במשרד הביטחון והיה אחראי על בניית  •
 .הכור הגרעיני בנחל שורק

בהיותו בן ארבעים סיים את שירותו במערכת הביטחון ועבר  1961בשנת •
 .לעסקים פרטיים

הקים מרכז עסקים  , "דלתא"אחר כך רכש את חברת , הוא הקים חברה משלו•
ר ודירקטור בחברות שונות עד לפרישתו לגמלאות בשנת  "שימש כיו, בלונדון
2002. 



 רים באתר ההנצחה"מפגש קשר
 2000בשנת 

 בשורה הראשונה שני מימין –אלמוג 


