
 

 
 

 ! 120 -העבודה ה - " 19מבצע ערצב "

 אל"ם )מיל'( ניר שריג

 

, המרמ"ק וענף עמותהה  רבה וצמודה של שנות עשייה 10לאחר חגגנו  120את עבודה 

 .המפקדים

 

המק"ס רס"ן אוריה פרג' המפק"ץ סג''מ  ,2022מחזור נובמבר  006השלמה מבצעית 

עבודה ה ומנחה  - אביגל שפרמן, רותם טובול, אופיר איתיאל ותצוערה ,עידו איליה

 .דור-אהוד בן )בדימוס( אל''ם

 

  .ואושרה ע"י רע"ן מפקדים סא"ל פטריק הרוש 14/11/2022בתאריך העבודה הוצגה 

 

  :עמותהויועץ המורשת של ה סגן יו"ר ועדת המחקריםאל"ם )במיל'( ניר שריג,  מדברי
 

סייעתי , היסטוריון חיל הקשרגבי שריג ז"ל  פטירתו של אבי שנים לאחר 3 ,2011בשנת 
על הקמת מפעל מפואר של הנצחת המורשת בחיל הקשר והתקשוב  לקבלת החלטה

  צוערות וצוערי חי''ק. -תיה באמצעות דור ההמשךולדור
 

  4/1/2012מרכז מורשת קשר בתאריך  -דיון ההתנעה התקיים כאן בעמותה, במרמ"ק 
 בהשתתפות: 

אל"ם  7אייל זלינגר, נשיא העמותה אלוף )מיל'( שלמה ענבר, מפקד בה"ד )מיל'( תא"ל 
ניצן עמר, מנכ"ל העמותה סא"ל )מיל'( יהודה מתתיהו, יו"ר ועדת מורשת ד"ר )מיל'( 

-שם ז''ל,סא"ל )דימוס( חגי גרי ז''ל, רס"ן )דימוס( אבי גולן.-אל"ם )דימוס( יעקב בעל
 יבדל לחיים ארוכים!

 
 

, לקח על עצמו את הזכות לפתח את המורשת של החיל ולשמרה 7ף מפקדים בבה"ד ענ
 .   הקציניםלדורות הבאים    של  

 
 
 



!   שילוב של קשר בין דורי בחיל, במגוון 120-אנו חוגגים היום בסיפוק רב את העבודה ה
נושאים רב: מבצעיים, טכניים, לוגיסטיים ובתחום המחשב. שעות וימים של השקעה 

הכשרתם לקצונה.  חברי ועדת  -משותפת של צוערי וצוערות החיל בנוסף לדבר העיקרי
המחקרים של העמותה,  המנחים כולם, מתנדבים, פורשי חיל הקשר ומגוונים הן 

דור מותקי -ראוי לציין שיד הגורל קבעה שאהוד בן בדרגותיהם והן התחומי ההנחיה.
 !120-ויחגוג עם הצוערים את העבודה  החיל, ממקימי העמותה ביהוד, הוא זה שינחה

 
 

 :ן מפקדים"רעסא"ל פטריק הרוש,  מדברי 
 

שיתוף  ולהדגיש את   120-עבודת המורשת ה זו היא זכות גדולה לציין את סיום 
 .וענף מפקדים לבין מרכז המורשת החילי 7ד "הפעולה הפורה והחשוב בין בה

 מעטים הפרויקטים הערכיים המשתווים לפרויקט ,כמפקד בצה״ל ישנותי 20-ב
 זה.והמיוחד המשותף ה

 .שלו דל ועתידו לוט בערפל" הההווכדברי יגאל אלון: "עם שאינו יודע את עברו, 
 

 להתקדם קדימה בעשייה  המורשת הינה הבסיס היציב והחזק שלנו כדור ההמשך
 .המדינהובתרומה לביטחון 

 

 

 7על ידי בה"ד  תעודת הערכה שהוענקה למרמ"ק



 

 

 
 


