 28באוגוסט 2022

ערב לזכרו של אל"ם ד"ר יעקב בעל־שם )יב"ש( ז"ל
הðכם מוזמðים לערב זיכרון לחבריðו אל"ם ד"ר יעקב בעל־שם )יב"ש( ז"ל ,שיתקיים ביום חמישי 3 ,בðובמבר ,2022
ט' בחשוון התשפ"ג ,באתר ההðצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב ,רח' אלפרט  ,3יהוד־מוðוסון.
תכðית הערב:
 1915 – 1830התכðסות ומפגש רעים
 1930 – 1915הסרת לוט מעל לוח התורמים במבואה
 1935 – 1930מבוא :אל"ם בדימוס אפי משעל ,יו"ר מועדון ותיקי חי"ק
 1940 – 1935דברי פתיחה :זהבית רייסין )בעל־שם(
 1950 – 1940יעקב בעל־שם :אלוף )מיל'( שלמה עðברð ,שיא העמותה
 2010 – 1950האיש ופועלו :אל"ם בדימוס דðיאל רוזן
 2020 – 2010קטע מוסיקלי ,דברים על סבא :יוðתן רייסיןð ,ועה רייסין )טל(
 2040 – 2020חבר ומפקד :אל"ם בדימוס אברהם גרðית
 2055 – 2040חברים מספרים על יב"ש :סא"ל בדימוס רפאל הוידה
בהשתתפות :סא"ל בדימוס ðתן גדרון ,סא"ל בדימוס שלמה בקשי ,יו"ר  IEEEישראל מר שמואל
אוסטר
 2105 – 2055חבר לדרך :תא"ל בדימוס מוטי בר־דגן ,יו"ר צוות ,יו"ר העמותה
 2110 – 2105דברי תודה :זהבית רייסין )בעל־שם(
התקווה
2110
אל"ם ד"ר יעקב בעל־שם )ð ,(2021 – 1930ולד באðטוורפן )בלגיה( ,הבריח את הגבול מצרפת לשוויץ בשðת 1942
ועלה ארצה במסגרת עליית הðוער בשðת  .1945התגייס ל'הגðה' בשðת  ,1947עבר קורס קשרים ביðואר ,1948
השתתף כקשר בקרבות מלחמת העצמאות בירושלים ,והמשיך בשירות קבע בחיל הקשר .סיים קורס קציðים בשðת
 1952ולימודי הðדסה בטכðיון בשðת  .1958ביצע שורת תפקידים בחיל הקשר והאלקטרוðיקה ובשðת  1973קודם
לדרגת אל"ם ומוðה לראש המחלקה הטכðית במפקדת החיל ,תפקיד אותו מילא במלחמת יום הכיפורים .פרש
מצה"ל בשðת  ,1978סיים לימודי דוקטורט ופתח בקריירה אקדמאית .מהפעילים המרכזיים של  IEEEבישראל,
יושב ראש הסðיף בישראל בשðים  .1981–1978ארגן מספר רב של כðסים בין־לאומיים של  ,IEEEבארץ ובחו"ל .חבר
הוועד המðהל של העמותה להðצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.
בברכת תמיד בקשר,
אל"ם בדימוס אפי משעל
יו"ר מועדון ותיקי חי"ק
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------לכבוד העמותה להðצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
ת.ד 7289 .יהוד־מוðוסון ,מיקוד  ;5621401פקס'  ;03 536 3470טל' 03 536 4622
דוא"לinfo@amutakesher.org.il:

הðדון :אישור השתתפות בערב זיכרון לאל"ם ד"ר יעקב בעל־שם )יב"ש( ז"ל
הððי מאשר/ת את השתתפותי בערב זיכרון לאל"ם ד"ר יעקב בעל־שם )יב"ש( ז"ל שיתקיים ביום ה' 3 ,בðובמבר
 ,2022באתר ההðצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב ברח' אלפרט  ,3יהוד־מוðוסון.
מס' משתתפים__________ :
שם פרטי ומשפחה____________________________________ :
טלפון ____________________ :דוא"ל___________________________________________ :

