אוגוסט 2018

דבר קשר"ר לשוחרים המתגייסים לחיל הקשר והתקשוב
בטקס שהתקיים ב–י"א באלול תשע"ח 22 ,באוגוסט 2018
נכתב ומופק באתר ההנצחה הצה"לי לחללי חי"ק ולהנחלת המורשת
היום במעמד מרגש זה ,עת פתיחתה של שנת הלימודים התשע"ט ,אתם – שוחרי חיל הקשר והתקשוב ,באים בשערי בית
הספר הארצי לתקשוב וסב"ר ומשתייכים באופן רשמי למשפחת חיל הקשר והתקשוב.
כיתות השוחרות סומנו כפרויקט הדגל של חיל הקשר והתקשוב ,מתוך מגמה להעצימן גם בהמשך ומתוך ההבנה
שהשוחרים שלנו הם דור העתיד של החיל.
חיל הקשר והתקשוב הינו חיל מבצעי וטכנולוגי ,חיל מקצועי ,מהמתקדמים והמובילים בצבאות העולם כולו.
ואם אתם חושבים שאני עושה קידום מכירות – אתם צודקים!
חיל הקשר והתקשוב מפתח ומתפעל מגוון רחב של מערכות ואמצעים מתקדמים ,כלי לחימה ויכולות טכנולוגיות רבות
ומגוונות המהווים חוד החנית בעולם הביטחוני.
הדיגיטל בצה"ל ,בהלימה לעולם האזרחי שמסביבנו ,מתפתח במהירות .השילוביות הרב זרועית ,השליטה בכוחות ,יכולות
המודיעין והקשר בין כוחות היבשה ,האוויר והים ,כל אלה הינם תוצר של לוחמה רשתית מתקדמת אשר אנו בחיל הקשר
והתקשוב לוקחים חלק משמעותי .תחום התקשוב ,הינו מקצוע לחיים.
בוגרי החיל ,אלו שאינם נשארים בשירות קבע ,מתקבלים למשרות בחברות ההייטק המובילות בעולם ,בזכות ניסיונם,
ומסבים לנו גאווה עצומה.
שוחרים יקרים,
אני יודע שהבחירה ב"להיות שוחר" כרוכה בלבטים רבים ,שהרי בחירתכם בכך ,מצריכה מכם לעמוד בדרישות נוספות
מעבר לחומר הלימודי הרגיל שחבריכם נדרשים לו .בחירתכם אינה מובנת לנו מאליה ועל כן זוכה להערכה רבה מצידנו.
אני בטוח שההשקעה שלכם היום – תהיה לכם לזכות בעתיד ,הן בשירותכם בצה"ל והן בהמשך הדרך .לכם אומר ,בשמי
ובשם מפקדי חיל הקשר והתקשוב ,שאנו שמחים מאוד לקבל אתכם לחיק משפחתנו ומצפים לשלב אתכם במקומות
הראויים לכם בתפקידיכם בצבא.
משפחות השוחרים,
המילה "שוחר" ,על פי המילון העברי ,הנה מילה נרדפת ל"אוהב" ואכן ,עצם בחירתם של ילדכם בשוחרות מעידה על
ערכיותם ועל רצונם ללמידה והעשרה מתמדת .דעו לכן ,שאנחנו בחיל מעריכים את תמיכתכן בהם ובהחלטתם ללמוד
בכיתות השוחרות של חיל הקשר והתקשוב ,ומברכים גם אתכן לרגל כניסתכן לחיק משפחת התקשוב.
"אדם הוא תבנית נוף מולדתו ואין מולדתו אלא בית הוריו"
החינוך ,היסודות והכלים שהם רכשו בבית ,במשך שנים ,הם שאפשרו את הגעתם למעמד מרגש זה ,ואנו רואים בכן
שותפות מלאות למעמד ולהישג.
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מנהלי בתי הספר וסגלי ההוראה,
אני שמח על שיתוף הפעולה מצדכם והרצון לקידום תלמידיכם ,ולא רק בפרק הזמן בו הם
לומדים בבית ספרכם,
כל זאת מתוך דאגה כנה לעתידם ומתוך תקווה שהצלחה זאת תקצור פירות בעתיד.
על כך קבלו את הערכתי הרבה.
ואסיים מתוך דבריו של המחנך הדגול יאנוש קורצ'אק –
"הדואג לימים זורע חיטים,
הדואג לשנים נוטע עצים,
הדואג לדורות מחנך אנשים".
שתהיה לכולנו שנה טובה ,שנת שלום ,הצלחה וביטחון
שנת לימודים פוריה ומוצלחת!

תא"ל יריב נירעכעע
קצין קשר ותקשוב ראשי
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דבר השוחר שניר ירושלמי בטקס פתיחת שנת הלימודים לשנת תשע"ט
ערב טוב לכולם  ,שמי שניר ירושלמי ,שוחר במסלול השוחרות מזה כ 3-שנים ,עולה לכיתה
י"ב בבית הספר "אורט רחובות ".
ביום מיוחד זה ,ברצוני לברך את השוחרים הנכנסים למסלול בברכת הצלחה ,ולספר להם
כיצד אנחנו השוחרים הבוגרים חווים את המסלול ומה מצפה להם בהמשך הדרך .
פתחנו את השנה בפעילות מעניינת עם המפקדים שבה התגבשנו ,דיברנו ושיתפנו חוויות
מהחופשה הארוכה .בכל חג ומועד נפגשנו להרמת כוסית עם סגל הפיקוד לאחל חג שמח
ואפילו לאכול סופגניות לפני חנוכה .
פעם בשבוע נפגשנו עם המפקדים לשעת תקשוב כיתתית שבה הרחבנו את הידע הכללי שלנו,
שיחקנו משחקי חברה ובעיקר הרווחנו זמן נוסף עם כל הכיתה .
עברנו תגבורים באלקטרוניקה ,מתמטיקה ,פיזיקה ,ואפילו הכנה לצו הראשון שבה למדנו
מהו קב"א ,דפ"ר ,פרופיל וגם כצד להתראיין .
יצאנו לסייר בתחרות פרויקטים ארצית באלקטרוניקה שהתקיימה באוניברסיטת תל אבי
וזכינו לחשיפה ורעיונות שונים לפרויקטים שנידרש להכין בכיתה י"ב .
השתתפנו ב"יום השוחר "בכפר הנופש באולגה והכרנו את שאר השוחרים מכל הארץ ,לקחנו
חלק במופע של אמן חושים ,השתתפנו בסדנת "אאוטדור ,ואפילו קיבלנו ארוחת צהריים
"חגיגית "כמו שהמפקדים אומרים .
אני רוצה לספר לכם שאולי המנוח "מפקדים "נשמע קצת מפחיד אבל אתם תראו שבמהלך
השנה המפקדים יהפכו להיות האחים הגדולים שלכם הנוספים שלכם .במהלך השנה נפרדנו
ממפקדים שהשתחררו מהצבא וארגנו להם פרידה שלה הם אוהבים לקרוא "פריסה "
שוחרים יקרים ,ממש בעוד כמה ימים שנת הלימודים תיפתח וכולנו נחזור לספסל הלימודים .
אני מאחל לכם הרבה הצלחה במבחנים ,מתכונות וכמובן אל תשכחו גם ליהנות .
אז הרבה הצלחה בשם כל השוחרים הבוגרים של המסלול .
בהצלחה!
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מסלול השוחרות בצה"ל
מסלול השוחרות מהווה הכשרה ייחודית לטכנאים והנדסאים (י"ג – י"ד).
בשיתוף החילות הטכנולוגיים של צה"ל ומשרד החינוך ,הלימודים מאפשרים לתלמיד לרכוש,
תוך זמן קצר ,ידע רב ומקצוע מאתגר.
בשנים האחרונות ,לצד עלייה בביקוש למקצועות טכנולוגיים בתחומי התכנות והסייבר ,כמות
התלמידים במקצועות האלקטרוניקה במערכת החינוך נמצאת בירידה ,בהתאם לכך גם
בצה"ל .מסיבה זו הקים אגף הקשר ,התקשוב וההגנה בסב"ר לפני כ 6-שנים את מערך
השוחרות ,המכשיר עשרות תלמידים מכיתות ט' – י"ב למקצועות האלקטרוניקה ,כדי
שיתגייסו לחיל הקשר והתקשוב וישתלבו כטכנאי אלקטרוניקה במגוון יחידות צה"ל.
פרויקט השוחרות מאפשר לבוגריו להשתלב בתפקידים מעניינים בזרועות ובחילות
הטכנולוגיים של צה"ל ,ביניהם חיל חימוש ,חיל האוויר ,חיל המודיעין ,חיל הים וחיל הקשר
והתקשוב .החילות מלווים את התלמידים באופן אישי ומקצועי ,במימון  80%משכר הלימוד,
בהרצאות ובהדרכות ע"י קצינים ונגדים במהלך הלימודים.
שוחרי חיל הקשר והתקשוב מגיעים לבית הספר לבושים במדים ,אולם מהווים חלק מבתי
ספר רגילים ברחבי הארץ ולומדים בהתאם לתוכנית מערכת החינוך בדומה למסגרות דומות
בחילות הים ,האוויר והחימוש.
הם יסיימו את הלימודים התיכוניים עם  10יחידות בגרות באלקטרוניקה.
מסלול שוחרות נחשב למסלול יוקרתי של חיל הקשר והתקשוב והוא מיועד לבוגרי ובוגרות
כיתה ט' בעלי העדפה למקצועות הריאליים.
המסלול ,שנמשך ארבע שנים (ט' עד י"ב) מקנה בסיומו בגרות טכנולוגית מטעם משרד
החינוך .במהלך הלימודים ייחשפו התלמידים לתכנים מקצועיים שבסיומם יזכו להשתלב
במקצועות הטכנולוגיים המובילים של חיל הקשר והתקשוב.
בתום הלימודים קיימת אפשרות להמשיך ללימודי הנדסאי אלקטרוניקה במימון של  80%ע"י
חיל הקשר והתקשוב.
כמו כן ,יעברו השוחרים במהלך המסלול קורסים אזרחיים יוקרתיים ,ישתתפו בגדנ"ע תקשוב
ויתגייסו עם בני כיתתם לחיל.
למי מיועד מיזם השוחרות?
המיזם מועד לבוגרי המסלולים הטכנולוגיים בחטיבות העליונות הלומדים במגמות:
אלקטרוניקה ,חשמל ,מכונות ,אדריכלות ,תעשייה וניהול תוכנה.
בין החילות השונים מחולק הפרויקט באופן הבא:






מיזם "עדן" – אגף התקשוב
מיזם "יעד" – חיל החימוש
מיזם "שחק" – חיל האוויר
מיזם "סיגמא" – חיל המודיעין
מיזם "גלים" – חיל הים
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טקס פתיחת שנת הלימודים לשוחרי חיל הקשר והתקשוב
ב 22-באוגוסט  2018התקיים טקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ט עבור שוחרי אגף הקשר,
התקשוב וההגנה בסב"ר.
בטקס בראשות קשר"ר ומפקד בה"ד  7השתתפו  136שוחרים ו 400-הורי השוחרים.
נכחו מנהלי בתי הספר ,המורים והמדריכים מבה"ד .7
השוחרים הגיעו בהסעות מרוכזות ובהגיעם לאתר ההנצחה חולקו לכיתות ע"פ אזורי מגורים.
בכיתות הכינו להם מדריכי בה"ד  7את ערכות הגיוס (קיטבגים).
לאחר סיום תהליך זה נעשתה להם היכרות עם מנהלי בתי הספר ,המורים והמדריכים שליוו
אותם מבה"ד .7
הוגשה ארוחת צהריים לכל השוחרים והמדריכים.
לאחר ארוחת הצהריים עלו על מדים ויצאו לרחבת הטקסים לביצוע תרגילי סדר לקראת
הטקס.
בשעה  18:30התרכזו כל השוחרים וההורים לטקס המרכזי לפתיחת שנת הלימודים תשע"ט.
לאחר הטקס עלו השוחרים והוריהם לאוטובוסים שהחזירו אותם לבתיהם.
צוות אתר ההנצחה פעל בצורה מאומצת כדי לתת מענה לכל הצרכים בכיתות הלימוד ,בחדר
האוכל ,באולם הכנסים וברחבת הטקסים.
פירוט על פריסת הכיתות ברחבי הארץ ראה בהמשך.
העמותה להנצחת חללי חי"ק על כל אנשיה מאחלת הצלחה לדור העתיד של החיל.
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מיזם שוחרות באגף הקשר ,התקשוב וההגנה בסב"ר
מידע על כיתות השוחרות של חיל הקשר והתקשוב ברחבי הארץ:
רוב הכיתות נמצאות ביישובי הפריפריה ברחבי הארץ על מנת לאפשר לציבור רחב של
תלמידים להגיע למערך הטכני בחיל הקשר והתקשוב.
סטטוס כיתות והיקף תלמידים ()2018-2019
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פריסה ארצית בשנת הלימודים תשע"ט
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השוחרים בארוחת צהריים.

שיחת פתיחה באולם הכנסים.

מסדר ברחבת הטקסים.

עולים על מדים.
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כנס "ברוכים הבאים עתודאים" 2018
בתאריך  29ביולי  2018התקיים כנס עתודאים של חיל הקשר והתקשוב.
בכנס פורטו כלל המגמות והעשייה בחיל הקשר והתקשוב בדגש על המערך הטכנולוגי .
רמ"ד סגל טכנולוגי סקרה את היחידות הפועלות באגף הקשר ,התקשוב והגנה בסב"ר.
ניתנו הרצאות של הרפרנטים על המגמות השונות:
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה  ,הנדסת תוכנה ,מדעי המחשב ותעשייה וניהול .
התקיים פאנל של קצינים מהמערך הטכנולוגי שעברו את אותו המסלול בגיוסם.
כלל העתודאים עברו ראיונות אישיים עם הרפרנטים.
השתתפו  70עתודאים שמתוכננים להתגייס בתחילת אוקטובר  2018לחיל הקשר והתקשוב.

הרצאה על המגמות השונות.

פאנל הקצינים בשיחה עם
העתודאים.

העתודאים באולם הכנסים.
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דן שליט ז"ל הוא אחד מבין שני בעלי עיטור העוז בחיל הקשר והתקשוב.
עיטור העוז הוא העיטור השני בחשיבותו שניתן בצה"ל.
העיטור מוענק על ידי הרמטכ"ל ,על מעשה גבורה שנעשה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש.
העיטור מקובע באולם הגבורה המתעד את שנים עשר בעלי העיטורים השונים ועשרים קצינים
וחיילים שהוענק להם פרס בטחון ישראל.

\
עיטור העוז הוענק לסג"מ דן שליט ז"ל בניסן תשל"ג ,אפריל 1973
ממוקם בהיכל הגבורה הפועל באתר10
ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב.

מלגות שמוענקות לחיילי חי"ק ע"י העמותה להנצחת חללי חי"ק
העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב מעניקה מענקים כספיים או שווה ערך בציוד
טכני.
הפרסים שיחולקו יהיו על בסיס כספי הקרנות שהקימו מספר משפחות שכולות מהחיל.
הפרסים נועדו לעודד ולקדם את פעילות הקצינים והחיילים ביחידות האגף והחיל.
הפרסים יהיו כספיים או מחשבי לוח מתקדמים משולבים עם מכשיר סלולר ו/או
מכשירים דומים או אחרים כפי שייקבעו מעת לעת על ידי ועדת הפרס.
הזכאים להיות מועמדים לקבלת הפרס הנם חיילים/חיילות  ,קצינים/קצינות העונים
לתנאי הסף של תקנוני המלגות.
הליך בחירת המועמדים לקבלת הפרס
אחת לשנה – כשלושה חודשים לפני אירוע חלוקת המלגות מופץ קול קורא ליחידות האגף
והחיל לגבי כל מלגה.
ועדת המלגות של העמותה תקבע על בסיס המלצות הועדה החיילית מבין המועמדים את
הזוכים.
הטקסים יתקיימו במעמד מפקדים בכירים מהאגף והחיל ,חברי ועד המנהל של העמותה,
ועדת השופטים ובני משפחות התורמים.
בטקסים יישא דברים יו"ר ועדת המלגות.
הזוכים במלגות יקבלו את הפרסים מידי נשיא העמותה ,נציג ממשפחת התורמים ונציג
מועדת המלגות של העמותה.
הענקת הפרס תכלול את הפרס ותעודה.
ניתן
המלגות
בתקנוני
http://www.amutakesher.org.il

באתר

לצפות

האינטרנט

של

העמותה–

מדי שנה מחלקת העמותה להנצחת חללי חי"ק מלגות בהיקף כספי בסך כ.₪ 70,000 -
קרנות המלגות החלו לפעול משנת  1990במשך  28השנים חולקו מלגות בהיקף כולל בסך
כ.₪ 900,000 -
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פירוט חמש המלגות שמוענקות מדי שנה לחיילי
וקציני חי"ק
 מלגות הצטיינות ע"ש לאה לביא ז"ל

מוענקות לחיילים ומפקדים מהמערך הטכנולוגי של חי"ק,
שמטרתן לעודד ולקדם את פעילות המחקר והפיתוח בתחומי
האלקטרוניקה ,התקשורת ,המחשבים ומערכות המידע באגף
הקשר ,התקשוב וההגנה בסב"ר.



מלגות לחיילים מצטיינים משכבות מצוקה ע"ש אודי
אלגרבלי ז"ל

שמטרתן לעודד ולסייע לחיילים  /חיילות משכבות מצוקה
במימון לרכישת השכלה גבוהה.

 קרן המלגות ע"ש סמ"ר גיא מירוז ז"ל
לעידוד וקידום פעילות בתחום החשיבה היוצרת בקרב קצינים
וחיילים בתחום התוכנה ,חומרה ,הצפנה ותקשורת נתונים.

 מלגות ע"ש סא"ל גד אהרון

לסטודנטים מצטיינים בתוכנית "עתידים ופעמי עתידים"
במסלול העתודה האקדמית של צה"ל.

 קרן התשורות לחיילים בודדים בסדיר ע"ש סמ"ר סטיב
מיכאל נמקובסקי ז"ל.
התשורות מוענקות בערב ראש השנה ובערב פסח.
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טקסי חלוקת המלגות

יו"ר ועדת המלגות ,נציגת "עתידים" ומשפחתו
של גד אהרון ז"ל מעניקים את המלגות.

הגב' ג'ורג'ט אלגרבלי ,אמו של אודי אלגרבלי
ז"ל ,מעניקה את המלגה.

האלוף שלמה ענבר מעניק את המלגה ע"ש לאה
לביא ז"ל במחנה לוט"ם.

אלוף (במיל') שלמה ענבר והקשר"ר תא"ל נתי
כהן בהרמת כוסית לכבוד חג הפסח עם החיילים
הבודדים.
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דוד שזר נולד ב 31.12.1924 -בליטא ונפטר ב. 10.5.2018-
בוגר בית הספר התיכון "תרבות".
בעל תואר ראשון בכלכלה מהאוניברסיטה העברית ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת
ת"א.
בשנת  1964הצטרף להגנה וב 1948-התגייס לצה"ל ושירת בחיל הקשר עד  1965במגוון
תפקידים.
תפקידיו בשירות טרום הקמת המדינה
 -1942-1944מפקד מח' קשר בקשר של חיל האוויר בצבא הרוסי.
 -1944-1946מפקד פלוגה ,סמג"ד יחידת קשר בחיל האוויר בצבא הפולני.
 -1946-1948ההגנה ,קשר עם המדינות הבלטיות ,ארגון יציאת הפעילים הציוניים מהארצות
הבלטיות.
תפקידיו החל מהקמת המדינה
 -1948קשר"ג גדוד  / 14גולני.
 -1949קשר"ג גדוד  / 19גולני.
 -1949-1950סגן קשר"ח חטיבה  / 1גולני.
 -1950סמ"פ פלחי"ק .351
 -1950-1952קשר"ח חטיבה  / 1גולני.
 - 1950-1952מפקד פחי"ק  / 351גולני.
 - 1952-1954סגן מקש"פ פיקוד מרכז.
 -1952-1954סמג"ד גדוד קשר .372
 -1954-1956מ"מ מקש"פ פיקוד מרכז.
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המשך – תפקידיו בשירותו הצבאי:
 -1954-1956מ"מ מג"ד גדוד קשר .372
 -1957מפקד ענף אימון מפקדים בה"ד .7
 -1957קצין קשר אוגדה .385
 -1957-1961ראש מכ"א  / 4שלישות ראשי.
 -1957-1961קצין שלישות חילי במקשר"ר.
 -1961-1964מקש"פ פיקוד דרום.
 -1961-1964מג"ד קשר .373
-1965קצין קשר אוגדה .31
 – 1965-1966קצין קשר אוגדה .369
 -1973מקשא"פ פיקוד צפון.

אותות שקיבל דוד שזר ז"ל:
 אות מלחמת השחרור.1948-1949 ,
 אות מלחמת סיני.1956 ,
 אות מלחמת ששת הימים.1967 ,

לאחר השחרור ביצע מגוון תפקידים וביניהם:
 - 1966-1970מנכ"ל חברת קריסטל.
 -1970-1989מנכ"ל חברת אבן וסיד.
 – 1989-1999מנהל קבוצת האנרגיה בקבוצת שמואל דנקנר (דור אנרגיה ,דור גז ועוד).
 -2000-2018מנהל חברת "ייעוץ וניהול דוד שזר"
דוד שז"ר ז"ל היה ממקימיה וחבר הנהלה של העמותה להנצחת חללי חיל הקשר
והתקשוב.
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כתב מינויו של דוד שזר ז"ל לתפקיד מפקד ענף אימון
מפקדים -מאי .1957

כתב מינויו של דוד שזר ז"ל לתפקיד ר' מכא
(היום התפקיד נקרא רמ"ח משא"ן) – אוקטובר .1958

דוד שזר ז"ל מעביר את הפיקוד על גדוד קשר
דרום  373לדני מירון.

מסדר בפיקוד דרום – דוד שזר ז"ל בעת
תפקידו כמקשא"פ דרום וסגן יען ורד.

דוד שזר ז"ל ושמעון פרס ז"ל.

דוד שזר ז"ל ונשיא המדינה חיים הרצוג ז"ל.
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תעודת הפרישה מצה"ל מוענקת לדוד שזר ז"ל
מהרמטכ"ל יצחק רבין ז"ל.
(יולי )1965

העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב מעריכה ומוקירה את תרומתו של דוד
שזר ז"ל לעמותה ולחיל הקשר והתקשוב.
יהי זכרו ברוך.
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