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מסדר סיום קורס קצינים  -באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב
נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב להנחלת המורשת
בתאריך  11/3/20התקיים מסדר סיום קורס קצינים שהועתק מעיר הבה"דים ברגע האחרון ,כדי לעמוד בהנחיות
צה"ל לא להכניס אזרחים למחנות צה"ל עקב התפשטות נגיף הקורונה.
הטקס התקיים בראשות ראש אגף התקשוב האלוף ליאור כרמלי ,מפקד בה"ד  7אל"מ נועם אסידו ורע"ן מפקדים
סא"ל אייל כהן.
נחשפו דרגות ל 52 -צוערי השלמה אחודה (קרבית  +מבצעית) ומתוכם  32צוערות.
לטקס הורשו להגיע רק  2בני משפחה לכל צוער עקב מגבלות הקורונה ,אך למרות זאת הטקס היה מרגיש מרגש
ביותר.
את הטקס ליוותה תזמורת צה"ל בהרכב מלא כולל חוליית דגלנים .
בתום הטקס העניקו ראש אגף הקשר והתקשוב ,מפקד בה"ד  7ורע"ן מפקדים תעודות הערכה לסגל הקורס בביתן
תולדות חי"ק.

חשיפת הדרגות ל 52 -הקצינים החדשים.

ראש האגף מעניק תעודות הצטיינות לסגל קורס
הקצינים בביתן תולדות חי"ק.
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תזמורת צה"ל בהרכב מלא.

משמר הכבוד צועד במסדר הסיום.

ראש אגף הקשר והתקשוב בליווי מפקד
בה"ד  7סוקר את המסדר.

ראש אגף הקשר והתקשוב נושא דברים.
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"המעט שאנו ,החיים ,יכולים לגמול לחברנו המתים  -הוא הזיכרון ההולך אחריהם ואיתנו"
-יצחק רבין.

סמ"ר אפרים מיכאל ז"ל
בן בת-שבע וצדוק ,נולד ביום י"ח בכסלו תשי"ח ) (11.12.1957ביפו .אפרים החל את לימודיו בבית-הספר
התיכון העירוני ו' על-שם רוגוזין במגמה הביולוגית כי תחום החי משך את ליבו .מקטנותו היה אפי נער
פעלתן מאוד ושובב ,אך מצטיין בלימודיו .אהבת חייו הייתה הים ,ועל חופו ובמימיו הוא בילה רבות משעות
הפנאי שלו .תקופה מסוימת אף שימש אפרים כמציל בחוף תל-אביב .תחביב נוסף שלו היה הצילום ,ובבית
נשארו אלבומים רבים שצילומיו מפארים את דפיהם .הוא כתב שירים ,שהעידו על נשמה רגישה ומרגישה.
כאשר עברה המשפחה מיפו לבת-ים ,התנדב אפי למגן-דוד-אדום המקומי ושימש בו כחובש .על פעילותו זו
הוא זכה ל"אות המתנדב" .הוא היה פעיל גם במסגרת הגדנ"ע.
אפרים גויס לצה"ל בתחילת פברואר  1976.את הטירונות הוא עבר במסגרת חטיבת "גולני" ,ולאחר מכן
שובץ בחיל-הקשר .הוא עבר בהצלחה קורס אלחוטנים וקורס מדריכי קשר ,ומילא בהצלחה משימות קשות
ואחראיות .בשל היותו אלחוטן מעולה ,נדחתה בקשתו לשרת כחובש ביחידה קרבית.
בתחילת פברואר  1979שוחרר אפרים מהשירות הסדיר .הוא נרשם למכינה באוניברסיטת תל-אביב ,כדי
להשלים את בחינות הבגרות ולשפר את ציוניו על מנת שיוכל להתקבל לאוניברסיטה .שאיפתו העזה הייתה
להתקבל לחוג לעבודה סוציאלית ,מכיוון שרצה להיטיב לכל נזקק .בתקופת לימודיו השתלם אפרים
בפרוייקט "פר"ח" ,ולפי דיווחי חבריו לעבודה ומנהלי המוסדות שבהם עבד עם נוער טעון טיפוח ,היה
משכמו ומעלה ביחסו המיוחד לנערים ובפלאים שחולל בהתנהגותם .ילדים ונערים נמשכו אליו כאל אבן
שואבת ,כי ידעו שאצל אפי ימצאו אוזן קשבת למצוקותיהם .למימון לימודיו הוא עבד תקופה מסוימת
במרכזת הבין-לאומית  18"",ואף התנדב שלוש פעמים בשבוע למען שירות ער"ן  -עזרה ראשונה נפשית .אפי
ראה כמשאת נפש את קידום השכבות הנחשלות מיוצאי עדות המזרח ,ולשם כך יזם עם חבריו למחלקה
פרוייקט מיוחד לאיתור מועמדים מבני עדות המזרח ,תושבי אזורי המצוקה ,שילמדו עבודה סוציאלית ויוכלו
לעזור לאחיהם באזורים אלה.
ביום י"ז באדר תשמ"ה  (10.3.1985),נפל סמל-ראשון אפרים בקרב בלבנון במלחמת שלום הגליל והובא
למנוחת עולמים בבית-הקברות הצבאי בחולון .הוא הניח אחריו הורים ,אחות ושלושה אחים.
במכתב התנחומים למשפחה השכולה ,עמד מפקדו על אופיו של אפרים ,וציין כי "אפי היה חייל ביחידתנו
מאז  1979,עת סיים את שירותו הסדיר וצורף ליחידת המילואים כאלחוטן .מאז הכרתיו כחייל שקט ,בחור
מסוגר בתוך עצמו ,הממלא את המשימה המוטלת עליו מתוך רגש של שליחות ואחריות! מאז ומתמיד מילא
תפקיד הדורש אחריות וכובד ראש  -ומפקדיו תמיד ידע ששם  -במקום שאפי אחראי עליו  -לא יהיו בעיות".
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רנ"ג מאיר פחימה ז"ל
בן אטואל ושלום .נולד ביום ט"ו באייר תשכ"א ( )1.5.1961בקדימה .אח לגבי ,מזל ,דני ,בני ורחל .למד בבית-
הספר היסודי הממלכתי-דתי 'אור תורה' בקדימה והמשיך לתיכון 'אורט' בנתניה ,וסיים בו בהצטיינות
לימודים עיוניים ולימודים במגמת נגרות.
בחודש אוגוסט  1979התגייס מאיר לצה"ל ,לחיל-התותחנים .הוא שירת כחייל קרבי ברמת הגולן .בתום
שירות החובה המשיך לשירות קבע במחנה 'קרן' ברמת הגולן .מאיר עבד בתחום הקשר ומכשירי
האלקטרוניקה ,ועם השנים התקדם בתפקידים ובדרגות והיה לנגד.
מאיר נישא לאתי והם גרו בקצרין ,שם נולדו שלושת ילדיהם :נטלי ,אורטל ולידור .מאיר היה בעל ואב מסור,
שגידל את ילדיו לתפארת .בשעות הפנאי אהב לצפות במשחקי כדורגל ,והיה אוהד מסור של 'בית"ר
ירושלים'.
לאחר כ 15 -שנות שירות ברמת הגולן ומגורים בקצרין עבר מאיר לשרת בבסיס 'נעורה' שליד עפולה,
והמשפחה עברה לגור בחדרה.
מאיר' ,מירו' בפי כל ,היה אהוב מאוד על כל מכריו ,מפקדיו וחייליו .לכולם אהב לעזור ,והכל עשה בצניעות
מרובה .בכל מעשיו הביא כבוד גדול להוריו ,והיה לגאוות המשפחה .בשנת  ,2000לקראת שחרורו מצה"ל,
החל ללמוד באוניברסיטה מינהל עסקים .לאחר כשנה וחצי סיים את לימודיו ,קיבל תואר ראשון וכבר החל
לתכנן את שלב ב' של חייו ,השלב האזרחי.
ביום ז' בניסן תשס"ב ( )20.3.2002נפל מאיר בפיגוע חבלני סמוך לעפולה .באותו בוקר הוא נסע באוטובוס
בקו  823של אגד ,מביתו לבסיס .בדרך ,בצומת מוצמוץ שבוואדי ערה ,התפוצץ באוטובוס מחבל-מתאבד
ושבעה מהנוסעים ,ביניהם מאיר ,נהרגו .איתו נהרגו :סמ"ר שמעון אדרעי ,סמל מיכאל אלטפירו ,רב"ט
אהרון רביבו ,והאזרחים אלון גולדנברג ,מוגוס מהרטו ובלה שניידר.
בן ארבעים-ואחת היה מאיר בנופלו .לאחר מותו הועלה לדרגת רב-נגד .הוא הובא למנוחות בבית-העלמין
הצבאי בחדרה .הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים ,הורים וחמישה אחים ואחיות.
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סמל מרדכי ארגמן תורג'מן ז"ל
בן זוהרה ושמעון ,נולד ביום ח' בשבט תשי"ח ) (29.1.1958בירושלים .הוא סיים את לימודיו היסודיים
בבית-הספר "ענף החיים" בירושלים ,ואחר-כך המשיך ולמד מכניקה בבית-הספר "ליידי דייויס"
בירושלים ,ובו השלים לימודיו התיכוניים .הוא היה בן מסור ודואג להוריו ,בייחוד היה משענת רוחנית
ונפשית לאמו החולנית .הוא סייע לאמו ככל שיכול ,כדי להקל את מצוקתה.
מוטי גויס לצה"ל בתחילת אוגוסט  1976והוצב בחיל-השריון .לאחר שסיים את הטירונות נשלח לקורס
לוחמי חרמ"ש .אחר-כך הוא עבר קורס נוסף והיה לנהג טנק .כל תקופת שירותו של מוטי עברה עליו בבית-
הספר לשריון .בתחילת דרכו ,הוא לא מצא את מקומו וביקש לעבור קורס שיכשירו להיות קשר בחיל.
מבוקשו ניתן לו ,והוא הוכשר לשמש כקשר.
הוא היה חייל טוב ,ממושמע ואחראי .את המוטל עליו ביצע תמיד בלא דופי ולשביעות רצון מפקדיו .כחבר
התבלט מוטי בנכונותו לעזור לזולת ככל יכולתו ,ולכן היה אהוב ומקובל על חבריו ליחידה.
הוא היה בן טוב ומסור .בתקופת שירותו דאג לקיים קשר הדוק עם בני משפחתו ,ובחופשותיו הרבה לבלות
בבית כדי לעזור ככל שנדרש.
לאחר ששוחרר מהשירות הסדיר ,החליט מוטי להקדיש את זמנו לעזרה למפגרים ולנוער שוליים .הוא החל
לעבוד בעזרה למפגרים ב"בית יוליה" ,וזכה להערכה רבה על פועלו.
אחר-כך הוא עבד בבית-הנוער "בקעה" בפרוייקט "דבוקות" .כמו-כן ,פעל מוטי בסדנאות בבית-אל יחד עם
נוער שוליים ,ולבסוף עבד בתנועת "הנוער העובד" כרכז איגוד מקצועי.
כתבו עליו חבריו לעבודה..." :מוטי עסק בעבודה בלתי שגרתית וטיפל בנוער קשה חינוך ,שנפלט מכל
מערכות הלימודים .ביחסו אל החניכים ובדרך טיפולו בהם ,הפגין סבלנות מדהימה ...הוא לא חסך בזמן כדי
למצוא להם פתרון אשר ידיר את רגליהם משוטטות ברחוב... .מבחינה חברתית היה מתון ואף ברגעים של
כעס שמר על איפוק ולא נסחף ."...אחת החברות מוסיפה..." :מוטי היה אדם מיוחד במינו ,שתמיד עזר
לנוער במצוקה ...כאשר התבקש לעזור ,היה רץ למלא את הבקשה ,ובהתלהבותו היה מדביק גם את סביבתו
לשתף פעולה .גם בשעות עבודה בלתי מקובלות התפנה לעזור לאחרים ...אדם שאוהב ומוקיר את הזולת והם
אוהבים אותו...".
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כמו כל בני גילו נקרא מוטי לתקופות של שירות מילואים ,ותמיד מילא את חובתו ברצון ובמסירות.
לימים הוא נשא אשה ,וכשנולדה בתו הבכורה היה מאושר באדם .הוא היה אב ובעל למופת ,מסור ודואג
למשפחתו.
ביום ו' בניסן תשמ"ה ) (27.3.1985בהיותו בשירות מילואים ,נפל מוטי בעת מילוי תפקידו .הוא הובא
למנוחת עולמים בבית-העלמין בהר הרצל בירושלים .הוא השאיר אחריו אשה ,בת ,הורים ושש אחיות.
במכתב תנחומים למשפחה השכולה ,כתב מפקדו..." :יותר מחמש שנים משרת מוטי ביחידתנו .הכרנו אותו
כחייל למופת ,ממושמע ,אחראי וממלא תפקידו לשביעות רצון מפקדיו .כאדם היה צנוע ונחבא אל הכלים,
חביב על חבריו ואהוד בקרב חיילי היחידה".
משפחתו הנציחה את שמו בבית-הכנסת בירושלים ובמועדון נוער בגבעת זאב.
לאחר נפילתו הוענקה לו דרגת סמל.
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פרס ביטחון ישראל ע"ש אליהו גולומב הוא פרס הניתן מדי שנה ליחידים או לגופים עבור פעילות שתרמה
להגברת הביטחון של מדינת ישראל ,ובדרך כלל ניתן על פיתוח טכנולוגי (על הישג שמקורו בעוז רוח בשדה
הקרב ניתנים עיטורי צה"ל) .חלוקת הפרס החלה בשנת  .1958הפרס מוענק על ידי נשיא מדינת ישראל
בסמוך ליום העצמאות.
זוכי הפרס נקבעים על ידי שר הביטחון .החלטתו מתבססת על המלצות ועדת שופטים חיצונית ,המתמנה על
ידיו .כל שנה מוענקים שלושה או ארבעה פרסים  -אחד עבור מפעל חיים מצטבר ,ושניים או שלושה עבור
אדם או צוות שלפעילותם תרומה לתחום המבצעי.

בעלי פרס ביטחון ישראל  -חיל הקשר והתקשוב :
















סרן צבי ורדיאל ,תש"ך 1960 -
זאב (ולדימיר) מילוא (מילר) ,תש"ך 1960 -
רס"ן אלכס (אלכסנדר) רוזן ,תש"ך 1960 -
אל"מ ישעיהו לביא ,תשכ"ח 1968 -
רס"ן שאול אהרוני ,תשכ"ט 1969 -
רס"ן אברהם גרנית (גרינקר) ,תשכ"ט 1969 -
יהודה קיץ ,תשכ"ט 1969 -
רס"ן דוד רווה ,תשכ"ט 1969 -
סרן מוריס בן-זקן ,תשל"ו 1976 -
רס"ן אודי ורד ,תשל"ו 1976 -
רס"ל ברוך מזור ,תשל"ו 1976 -
רס"ל יעקב פשטיצקי ,תשל"ו 1976 -
סא"ל אגון רון ,תשל"ו 1976 -
סא"ל אורן חמיליס ,תשס"ד 2004 -
אל"מ רמי מלאכי ,תשע"ה 2015 -
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היום לפני  -גורדוניה  -תנועת נוער ציונית-חלוצית בפולין
נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב להנחלת המורשת

נכתב ע"י אל"מ (במיל') אהוד בן דור-תנועת "גורדוניה" הייתה תנועת נוער ציונית -חלוצית ,שדגלה בערכי א.ד.גורדון ,אחד ממובילי ערך העבודה
העברית ודמות מופת ציונית .
"גורדוניה" הוקמה בגליציה שבפולין בשנת  1925והיו לה סניפים רבים במספר מדינות כגון ליטא  ,לטביה ,
רומניה  ,סרביה  ,צרפת ועוד .
התנועה ראתה בסוציאליזם מכלול שלם של בעיות ופתרונות ומלכתחילה הייתה תנועת נוער סוציאל
דמוקרטית.
חברי תנועת "גורדוניה" החלו לעלות ארצה בשנת  . 1929מנהיג התנועה היה פנחס לבון אשר נודע כשר
הביטחון בפרשת "העסק הביש" במצרים באמצע שנות החמישים של המאה הקודמת ,שזעזע את
הפוליטיקה הישראלית .
בשנת  1945התמזגה תנועת "גורדוניה" עם פלג מ" -המחנות העולים" שהזדהה עם מפא"י והתנועה החדשה
הפכה ל" -תנועה המאוחדת" ,שיותר מאוחר התאחדה עם תנועת "הנוער העובד" ,ויחד נוצרה בסוף שנות
החמישים של המאה הקודמת תנועת "הנוער העובד והלומד" .
בוגרי התנועה הקימו מספר קיבוצים בארץ ,ביניהם "חניתה"" ,כפר החורש" ו" -רמת דוד" בצפון הארץ,
ובמישור החוף את "משמר השרון"" ,חולדה" ו" -מעלה החמישה" באזור פרוזדור ירושלים .

תנועת גורדוניה בפולין
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