29.07.2019

עמית יקר,

מפגש חברי מועדון ותיקי ובוגרי חי"ק ואגף הקשר והתקשוב
)מפגש מספר (128
הי ך מוזמן/ת למפגש ותיקי ובוגרי חי"ק ואגף הקשר והתקשוב שיתקיים ביום חמישי  19ספטמבר 2019
 18:30-19:30התכ סות

 19:30-20:30הרצאתו של אל"ם )מיל'( ישראל חזץ

"זכיה במדליה אולימפית בגיל  70במשחקים שהתקיימו באבו דאבי"
 20:30-20:50היום לפ י  -סא"ל )מיל'( שמעון סגל " -הקשר במבצעים מיוחדים ובסיסי האז ה"
21:00

סיום משוער

ישראל מיכאל נחזץ )אל"מ( נולד בוורשה ,פולין בא' באייר תש"ח ,ה 11 -במאי  4) 1948ימים לפני שדוד בן-גוריון הכריז על הקמת מדינת
ישראל( נשוי לורדה ,אב לאליזה ושני ,סב לשישה נכדים .בוגר אוניברסיטת ת"א להנדסת חשמל )מחזור ראשון( ,בוגר אוניברסיטת בן גוריון
ללימודי מנהל עסקים – תואר שני.
ההורים אליזה והנרי ז"ל ילידי פולין מהעיר קראקוב היו חלק ממשפחות אריסטוקרטיות ופעילות בקהילה היהודית .האב היה ספורטאי
מצטיין )כדורגל ורכיבה על אופניים( ולימים היה מראשי מכבי קראקוב .עם פלישת הנאצים לקראקוב ברחו ההורים לרוסיה ומצאו מקלט
במחנה עבודה רוסי .הדומיננטיות של האב הובילה אותו להתנדב לצבא הרוסי-פולני )צבא קוסציושקו( ,במהלך המלחמה לחמה יחידתו
בגרמנים כאשר הקרב המשמעותי התקיים בשנת  ,1944קרב לנינו ,בקרב זה נהרגו  30%מחיילי היחידה .בתום המלחמה גויס האב לצבא
הפולני בו נשאר לשרת עד שהוברח מפולין ועלה לארץ בשנת  .1957בתפקידו האחרון שימש כיועץ בכיר לשר הפחם הפולני וכסגן
ללוגיסטיקה למפקד צבאות וורשה .עליה לארץ ,בפסח  1957ישירות לקיבוץ דן ,מקום בו הפך האב לשמש קוטף תפוחים והאם לכובסת.
תוך  3חודשים המשפחה עוברת לחולון ,כבר אז חלומו היה ללכת בדרכו של האב ולעשות קריירה צבאית ולייצג בספורט את מדינת ישראל.
ישראל גויס לצה"ל ,באוגוסט  1966לחיל הים .הוכשר לרובאי שלב ) 3חי"ר( ,ימאי שלב  5ולאחר מכן ולטכנאי גילוי צוללות ובקרת אש
שלב  .9השתחרר מצה"ל בספטמבר  .1969בנובמבר  1977התגייס חזרה לצה"ל ,שימש במקשר"ר כקצין הטכני למערך הרד"ט ,במהלך
מלחמת לבנון הראשונה שימש כקצין הטכני של גייס  ,479ב 1982 -הוצב במפקדת קשר"ר בתפקיד רמ"ד בענף מחשבים ,עסק בפיתוח
המפה הספרתית ,עמדות שו"ב והמתכ"ס.
בשנים 1986-1992שימש במשא  7300כמפקד מפעל מערכות אלקטרוניות וסגן מפקד המש"א בשנים  1992-1994הוצב כנספח מו"פ
למרכז הפיתוח של ה  CECOM, ARMYבניו ג'רסי .בשנים  1994-1999שימש כמפקד המש"א ,השתחרר מצה"ל בדצמבר .1999
עם פרישתו מצה"ל השתלב ישראל במגזר האזרחי במגוון תפקידים ,סמנכ"ל בכיר להנדסה במשרד התקשורת ,מנכ"ל חברת "נירם" ומנהל
מערכות התקשורת של נתב"ג  .2000ראש תחום התקשורת למטוסי  AWACSבחברת אלתא.
ישראל מתנדב באימוני ספורט של אנשים עם צרכים מיוחדים ,חבר בהנהלת עמותת ידידים של בי"ח שמואל הרופא ,מתנדב בעמותה
להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב ,שחקן ליגות לבאולינג של ההתאחדות לכדורת בישראל ,משוגע לספורט ועוסק בשחייה ,טניס ובאולינג..

בברכת תמיד בקשר,

אל"ם )מיל'( אפי משעל
יו"ר מועדון ותיקי חי"ק
העמותה לה צחת חללי חיל הקשר והתקשוב
ת.ד 7289 .יהוד ,מיקוד  56214פקס 03- 5363470 .טל' 03 - 5364622
ה דון :אישור השתתפות במועדון ותיקי ובוגרי חי"ק
ה י מאשר/ת את השתתפותי במפגש בתאריך  19.09.2019באתר הה צחה ביהוד.
שם פרטי ומשפחה_______________________ :
טלפון_____________ :

מס' משתתפים________ :

___________________________ :email
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