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 ע"י קורסי הקצינים עבודות המורשת שבוצעו  88פירוט 

   7201 נובמברעד  2012ממרץ 

 

 מנחים השלמה תאריך נושא מס"ד

  יוסי אגיב םאל" 022משולבת   2012מרץ   הקשר במבצע אנטבה 1

  אילן חורש םאל"

  סא"ל דני מטודי 019טכנולוגית   2012מרץ   שפת המורס 2

  סא"ל אליעזר זאבי 019טכנולוגית   2012מרץ   תקשורת רב אפיקית 3

  מר חוזה סוסלי

  סא"ל יוסף שר 019טכנולוגית   2012מרץ   התפתחות התג"מ 4

  סא"ל משה לב

 022משולבת   2012מרץ   מלחמת הקשר   -המעוזים  5

 

  יען ורד םאל"

  סמ"ר גיורא שנר

  סא"ל משה רבפוגל 019טכנולוגית   2012מרץ   מחשוב מערכות תקשורת 6

  סא"ל רפי הוידה

  סא"ל חגי גרי 022משולבת   2012מרץ   גדעונים והעפלה 7

 ראובן אגסי "םאל 023משולבת   2012יוני   שימוש בת"ג בחי"ק בציר הזמן 8

  סא"ל יוסף שר

הקשר הקווי  – התפתחות הקשר הקווי 9

 בשדה הקרב

 סא"ל יצחק לשם  023משולבת   2012יוני 

  סא"ל מנחם יקואל

 סא"ל דורי ברקל 023משולבת   2012יוני   במלחמת ההתשה 383גדוד קשר מטכ"ל  10

  סא"ל משה לב

 דגן-תא"ל מוטי בר 023 קרבית  2012יוני   הקשר בארץ המרדפים 11

  אלי ליאור םאל"

הקשר בצליחת התעלה במלחמת יום  12

  כיפור

 הלל כרמלי ם אל" 023 קרבית  2012יוני 

  סא"ל עזרא אורני
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 סא"ל אבי גבעון 020 טכנולוגית  2012יולי   מערכות מכ"מ קרקעיות 13

 און-רס"ן שמואל בר

מנחה אורח: אל"מ ניר 

  שריג

 אריה עמית םאל" 020 טכנולוגית  2012יולי   התפתחות מערך התוכנה לניהול משא"ן 14

  גדי שווץ םאל"

 אפי משעלם אל" 020 טכנולוגית  2012יולי   לשילוביותהתפתחות השו"ב  15

  יהודה גואטה םאל"

 סא"ל אמיר זיו 020 טכנולוגית  2012יולי   התפתחות תשתיות המחשוב בצה"ל 16

  מר זרי אהרון

 אורי גורן םאל" 024 קרבית  2012ספטמבר   הקשר בקרב המיתלה במלחמת קדש 17

  צבי-סא"ל דוד בר

קצין הדואר של הצבא במלחמת "שלום  18

מערכות נוספות בסרגל  אזכורהגליל" עם 

 והתייחסות  הזמן ההיסטורי של חיל הקשר

  מערכת המקמ"רים ל

 יהודית הרגד םאל"  024משולבת   2012ספטמבר 

 סא"ל צבי יונדלר

  סא"ל יוסי הלר

 סא"ל מרדכי גביש  מבצעית   2012ספטמבר   התפתחות מערכת התחזוקה בחיל הקשר 19

  חיליק בורשטיין םאל"

התפתחות  –התפתחות הצופן בצה"ל  20

 מצו"ב מראשית הצופן

 איתן אורן םאל" 021טכנולוגית  2013פברואר 

 .1800מספר מקצוע  –הכשרת התוכניתן  21

 

 סא"ל עדי שנאן 021טכנולוגית  2013פברואר 

 סא"ל רמי ניסן

 רס"ן לירן ארמן

השו"ב הטקטי בצה"ל עד התפתחות  22

 וזידיה

 אפי משעל םאל" 021טכנולוגית  2013פברואר 

 דורון רותם םאל"

 מונטי הררי םאל" 025קרבית  2012דצמבר  במלחמת יום הכיפורים  36הקשר באוגדה  23

 ניר שריג םאל"

התפתחות מערך התוכנה לניהול לוגיסטי  24

 ממט"ל –

 גדות סא"ל גדי 021טכנולוגית  2013פברואר 

 סא"ל צבי נגאל 026קרבית  2013אפריל  הקשר בבריגדה היהודית  25

 הלל כרמלי םאל"

 סא"ל עזרא אורני 026קרבית  2013אפריל  במלחמת ששת הימים 55הקשר בחטיבה  26

 סא"ל דודו פירסט

 סא"ל צבי נגאל 026מבצעית  2013אפריל  הקשר בחטיבת גולני במלחמת השחרור  27
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מאלחוטן  –מאפייני אלחוטן הרדיו בחי"ק  28

 עד מית"ר

 סא"ל דני מטודי 025מבצעית  2012דצמבר 

 אלכס ברסלר םאל" 025מבצעית  2012דצמבר  ממסרי תג"מ מוטסים במבצעים מיוחדים 29

 סא"ל נסים לביא 

 דור-אהוד בן םאל" 022טכנולוגית  2013אוגוסט  קשר בזירוי טרופוספרה 30

 אורי ורד ם םאל" 022טכנולוגית  2013אוגוסט  נל"אלוחמת  31

 רס"ן מוריס בן זקן

 גיל וייס םאל"  022 טכנולוגית 2013אוגוסט  צי"ד-מוזידיה ל 32

 סא"ל זיגמונט מנדל 022טכנולוגית  2013אוגוסט  אניגמה  33

הלוחמה האלקטרונית בגזרת רמת הגולן  34

 במלחמת יום הכיפורים 

מבצעית וקרבית  2013אוגוסט 

027 

 יוסף ברנעם אל"

 סא"ל  צבי נגאל

 יריב גפני םאל"

 סא"ל אליעזר גלר

 סא"ל אריה גלר

מבצעית וקרבית  2013אוגוסט  הקשר במעוזים בתקופת מלחמת יוה"כ 35

027 

 יען ורד םאל"

 עדו רטן םאל"

הקשר במבצע "נחשון" במלחמת  36

 העצמאות

מבצעית וקרבית  2013אוגוסט 

027 

 רס"ן שמואל ירושלמי

 סא"ל חגי גרי

מבצעית וקרבית  2014ינואר  של"ג גדודי הקשר המטכ"ליים במלחמת  37

028 

 אברשה בורשטיין םאל"

 סא"ל מתי ולצמן

 סא"ל דורי ברקל

 מבצעית וקרבית  2014ינואר  במלחמת של"ג 188הקשר בחטיבה  38

028 

 ניר שריג םאל"

מבצעית וקרבית  2014ינואר  גלגולו של מברק  39

028 

 אלכס ברסלר  םאל"

 דני מטודי סא"ל 

( ותכנון conceptהתפישה ) –"אבן יקרה"  40

 המערכת

 תא"ל  ישראל זמיר 023טכנולוגית   2014פברואר 

 דור-אהוד בן םאל"
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 יוסי סופר םאל" 023טכנולוגית   2014פברואר  ERP-ממערכות מבוזרות ל 41

 משה כרמל רס"ן 

 תא"ל אשר ולך 029קרבית   2014אפריל  בחטיבת גולני במלחמת של"גהקשר  42

 שרלי בן חמו םאל" 029מבצעית  2014אפריל  הקשר ביק"ל 43

 סא"ל עובדיה מיכאל

 

 שמיר שהרבני םאל" 029מבצעית  2014אפריל  המעבר ממחלקת מע"ן למתנ"צ 44

 סא"ל יאיר שור

 משה רחוםסא"ל 

 אריה עמיתאל"ם  024טכנולוגית  2014אוגוסט  Main Frame –מחשבים מרכזיים  45

 סא"ל דורון יצחקי

 סא"ל יאיר דור

התפתחות הדרכת מקצועות המחשוב  46

 בצה"ל

 אל"ם דרור מרגלית 024טכנולוגית  2014אוגוסט 

 סא"ל אורית טטרסקי

 סא"ל יובל שילה

 פתיר אביאל"ם  024טכנולוגית  2014אוגוסט  במ"ע )נו"ב( –"אבן יקרה"  47

 סא"ל אבי קליגמן

ממתנ"צ  –התקשורת הנייחת בצה"ל  48

 לחושן

 תא"ל הרצל הלאלי 030מבצעית  2014אוגוסט 

 אל"ם אבי שלומי

 אל"ם אמנון מידן

 תא"ל נחום בסלו 030קרבית   2014אוגוסט   2002הקשר במבצע "חומת מגן"  49

 ניצן עמר םאל"

 עמוס גבעאל"ם 

 אל"ם דודי ברזילי

 טהר סא"ל ירון

 אל"ם מיכאל נגל 030מבצעית  2014אוגוסט  הקשתות והשתלבותן בבט"ש 50

 אל"ם שוקי רוזן

התפתחות הקשר בגדודים הלוחמים   51

 70-מראשית חיל הקשר ועד שנות ה

 אל"ם יוסף ברנע 031קרבית  2015ינואר  

 אל"ם דוב גבע

 אל"ם מנחם נגר

הקשר הקווי וקשר הרדיו משירות הקשר  52

 1952ועד  בהגנה

 אלוף שלמה ענבר 031מבצעית  2015ינואר 

 שם-אל"ם ד"ר יעקב בעל

 אל"ם מיכאל נגל
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התפתחות מערכות תעבורה כתובה  53

 "אורות הבמה" -בצה"ל 

 אל"ם רון ברלי  025טכנולוגית    2015פברואר  

 סא"ל עוזי נותב 

 אל"ם איתן שטיינר    025טכנולוגית   2015פברואר   התאלמ"ג ותרומתו המבצעית  54

   סא"ל שמילה מימון 

מערכות תקשורת טקטית תג"ם בצה"ל   55

  50-בשנות ה

 סא"ל יוסקה שר  025טכנולוגית   2015פברואר  

 אל"ם מיכאל נגל

 רנ"ג ראובן גרינברג

 אל"ם יען ורד

 אל"ם יוסי מורגנשטרן   032מבצעית   2015אפריל   בציר הזמן  7התפתחותו של בה"ד   56

 אל"ם דודו גבע 

 אל"ם אבי כהן  032קרבית    2015אפריל   הקשר במבצע "עופרת יצוקה"  57

 רס"ן ליאור לוי 

 רס"ן זאב פריימוביץ 

סיפורו של הקשר"ר  -מטכנאי לקשר"ר    58

 אל"ם ישעיהו )אישי( לביא  -הרביעי 

 אלוף שלמה ענבר   032מבצעית    2015אפריל 

 שם-אל"ם ד"ר יעקב בעל 

 סא"ל יהודה מתתיהו 

 1948רק"שים ותק"שים בציר הזמן משנת  59

 .עד כולל מלחמת יוה"כ

 2015אוגוסט 

 

 אל"ם מיכאל נגל 026טכנולוגית 

 אל"ם אבנר שחק

 בח"ק רונן שלום

 שאול-בח"ק משה בר

אספקטים טכניים,  -  VRC -משפחת ה 60

 . מבצעיים, תחזוקתיים ונוספים

 סא"ל חולי אברהם 026טכנולוגית  2015אוגוסט 

 סא"ל יצחק סגן אלוף

 רנ"ג ראובן גרינברג

 תא"ל אלי גונן 026טכנולוגית  2015אוגוסט  .הקמת ממר"ם 61

 אל"ם אריה עמית

 מר אפרים גנדלברג

 סא"ל אורלי לבנון 033משולבת   2015אוגוסט  .השתלבות הנשים בחי"ק 62

 סרן נחמה קניג

 סרן טל אופק

 סא"ל מרק בבוט 033משולבת   2015אוגוסט  .הקשר בחיל הים  63

התפתחות הקשר בגדודים הלוחמים  64

 .90-עד שנות ה 70-משנות ה

 סא"ל אריאל שלום 033משולבת  2015אוגוסט 

 רס"ן ניר אליאב

 סרן שייע פורר

 תא"ל שרלי קסלסי 034משולבת  2016ינואר  במלחמת של"ג 500הקשר בחטיבה  65

 סרן שייע פורר
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תא"ל אביהו דיסטלמן  034משולבת   2016ינואר  במלחמת יוה"כ 460הקשר בחטיבה  66

 סא"ל יוסי סגל

 סא"ל יחיאל שחר

 רס"ר גדי פרידמן

 אל"ם אבי פתיר 034משולבת  2016ינואר  התפתחות הל"א הטקטי 67

 אל"ם מנדי ערד

 סא"ל סורין גנות

 אל"ם אבי ברגר 027טכנולוגית  2016פברואר  2000-משק הרד"ט בשנות ה 68

 אל"ם זיו גבירץ

 סא"ל רונן עליוף

 אל"ם אריה עמית  027טכנולוגית  2016פברואר  המחשוב המנהלתי במלחמות ישראל 69

 אל"ם גדי שווץ

 אל"ם דורון קורץ 027טכנולוגית  2016פברואר  התפתחות תקשורת הלווינים  70

 סא"ל רמי נוידרפר

 אורח -אל"ם אבי ברגר 

 אל"ם גדי שווץ 027טכנולוגית  2016פברואר  התפתחות המחשוב האישי  71

 אל"ם מיכאל רוף

 אל"ם אריה עמית

חייו  –מגדעוני לקשר"ר ולראש אכ"א  72

 ז"ל –ופועלו של אלוף משה )מוסיק( גדרון 

 אלוף שלמה ענבר 035משולבת  2016מרץ 

 שם-אל"ם ד"ר יעקב בעל

, 50-הבשנות  7מדור קשר קווי בבה"ד  73

60 ,70 

 סא"ל דני מטודי 035משולבת  2016מרץ 

 אורח –אל"ם יוסי אגיב 

אל"ם אליעזר הררי 

 אורח -)מונטי( 

 אל"ם אברשה בורשטיין 036משולבת  2016אוגוסט  "מבצע ליטני"-הקשר ב 74

 אל"ם אורי בר

 אל"ם אריק דלויה

 סא"ל אלכס גולדשטיין 036משולבת  2016אוגוסט  במלחמת לבנון השנייה 91הקשר באוגדה  75

 סא"ל אבי עטיה

 שם-אל"ם ד"ר יעקב בעל 028טכנולוגית  2016אוגוסט  פרויקט זהבית –תכנון שו"ב בצה"ל  76

 תא"ל צבי אמיד

 אל"ם משה משיח

 אל"ם בני גורביץ 028טכנולוגית  2016אוגוסט  הקמת לוט"ם 77

 אל"ם אבי ברגר
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במפקדת וח כהתפישה המבצעית ובניין ה 78

אוגדה קונבנציונלית אל מול מפקדת 

 ן צי"דדאוגדה בעי

 אל"ם ליאור אייזנברג 001מבצעית  2017ינואר 

 סא"ל שלומי ערה

  - 1937-1967חיל הקשר בשנים  79

 מסע בתמונות

 סא"ל דניאל מטודי 001מבצעית  2017ינואר 

 אל"ם אריה עמית 029טכנולוגית  2017מרץ  מערכת השכר בצה"ל –מחוללי חוקות   80

 רס"ן שבתאי גרצ'ק

 אל"ם אבי ברגר 029טכנולוגית  2017מרץ  התפתחות מערך החוזי בצה"ל 81

 אל"ם ישראל נחזץ 029טכנולוגית  2017מרץ  קצינים טכניים במערך השדה 82

 אל"ם ניר שריג 002אחודה  2017מרץ  מלחמת ששת הימים בתמונות 83

 סא"ל  דניאל מטודי

שינוי ארגוני ומעבר היחת"מים לגדוד  84

 גדוד "איתנים" – 858תקשוב 

 סא"ל קובי  דייטש 001מבצעית   2017מאי 

 סא"ל יאיר שור 

 אל"ם אריה עמית 030טכנולוגית  2017אוגוסט  ממר"ם, עשורים שני ושלישי  85

 תא"ל אלי גונן

 אל"ם גיורא אולמן

 אל"ם חזי לפיד 030טכנולוגית  2017אוגוסט  בית  היצור 86

 אל"ם דורון קורץ

 סא"ל רמי נוידרפר

התפתחות המלנ"פ מעידן הטלפרינטרים  87

 עד לעידן וזידיה 

 אל"ם יוסי שגב 003אחודה  2017אוגוסט 

 אל"ם אלי גזית

 רס"ן מוקי גור אריה

הקשר והמחשוב בחיל התותחנים בשנים  88

1970-1990 

 אל"ם משה שמיר 003אחודה  2017 אוגוסט

 אל"ם יהודה גואטה

 ;;אל"ם ליאור אייזנברג

 


