דצמבר 2018

משלחת 'עדים במדים' בראשות הקשר"ר תא"ל יריב ניר
נכתב ומופק באתר ההנצחה הצה"לי לחללי חי"ק ולהנחלת המורשת
משלחת חיל הקשר והתקשוב יצאה לפולין בתאריך  4.11.2018בהשתתפות כ 170-קצינים ונגדים.
אל"ם ע' ,מפקד ממר"ם נשא דברים באנדרטה שבמיידנק " :נצרו את הרגע ,את המראות ,את התופת האילמת
הניבטת מסביב והעבירו אותה הלאה כי היא בסיס מורשת הקרב שלנו ,היא היסוד לקיומנו והיא ההוכחה לצדקת
דרכנו".
בראש המשלחת עמד קשר"ר תא"ל יריב ניר ושניים מתוך מפקדי הצוותים
הינם מקשא"פ צפון ,אל"ם דותן סיגלר ומפקד ממר"ם.

הנציגים במשלחת צה"ל לפולין 'עדים במדים'.
קשר"ר תא"ל יריב ניר בכניסה למחנה אושוויץ.
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דבר קשר"ר תא"ל יריב ניר בסיום המסע לפולין 'עדים במדים' ב8.11.2018 -
היום אנו נמצאים בסיומו של מסע ארוך ,קשה מנשוא ,לא לעברו של העם היהודי כי אם
לעתידו .מסע בו התחלנו לפני מספר חודשים ובסופו ,אנו עומדים על אדמת מחנה ההשמדה
אושוויץ בירקנאו ,מחנה המייצג את שיאה של מכונת המוות הנאצית .משפחות ,נשים וגברים,
ילדים וטף הובלו הנה בקרונות משא מכל רחבי אירופה .חסרי אונים ,צפופים ,דחוקים,
חבוקים ובוכים ואולי מקווים .פה הם הורדו והובלו אל תאי הגזים ושם הומתו ללא כל יכולת
בחירה.
וכאן ,אל תוך המקום הזה ,המסמל רוע ,הרס והשמדה מופיעות ומבליחות קרני אור של
עוצמה ותקווה  -אנו ,משלחת "עדים במדים" ממדינת ישראל ,משלחת צה"ל .כחיילי צבא
ההגנה לישראל וכמפקדים ,פסענו בימים האחרונים במקומות ובאתרים שהיו לגיהינום עבור
ששה מיליוני אחינו היהודים .אין יכולת להבין את שנעשה כאן ,ודלה השפה מלתאר.
הגענו ממדינת ישראל הריבונית ,העצמאית והדמוקרטית החוגגת  70שנים להיווסדה .נציגיו
של צבא העם אשר מעצם נוכחותנו על אדמה זו ,הרוויה בסבלם ובדם בני עמנו ,שכל חטאם -
היותם יהודים ,יש משום אמירה חזקה ובלתי מתפשרת על נצח ישראל.
מימד הזמן משכיח מאיתנו את ההיסטוריה ותוצאותיה העגומות .גם כיום קשה לנו להאמין
שמשטרים מעין אלו יכולים לקום שוב ,אבל מעיון קצר בעמודי החדשות ניתן לראות בבירור
שהאנטישמיות אינה נחלת העבר.
לא באנו לכאן לשנוא ,אך באנו לזעוק את הזיכרון .באנו להזדהות עם הכאב ולנסות לפענח
משהו מהבלתי מובן .וככל שנאספים ומתלכדים חלקי הפאזל ,כך נעשית התמונה חסרה ,וככל
שמוסר מעליה מסך הערפל כך היא נעשית מטושטשת.
אני מאמין שאם הנספים יכלו לבקש דבר מה לפני שדלת המקלחות נסגרה על חייהם ,קרוב
לודאי שהיו מבקשים שלפחות נזכור אותם ,את שמותיהם ואת העולם שבנו .לשם כך הגענו,
אנו מתאמצים לזכור ולהזכיר.
הגענו לכאן ללא כלי נשקינו הפיזיים ,אך הגענו עם נשקנו העיקרי ,הנחישות והאמונה בצדקת
דרכנו .אין בנו את הלהט להלחם אך יש בנו את הלהט להגן ,וכל אימת שיופיע האויב ,נדע
להגן על תושבי מדינת ישראל ,כפי שהוכיחה ההיסטוריה הרחוקה כמו גם הקרובה פעם אחר
פעם.
מסע חירותנו לא תם .כוח המגן נדרש לעמוד על המשמר ואנו נדרשים להמשיך ולשלם את
המחיר היקר מכל .משפחות רבות איבדו את יקיריהן בהגנת העם והארץ ,וחלקן עומדות כאן
עמנו.
גם להן התהפכו סדרי עולם ,גם להן הפך אור היום לאפור וקודר .אנו אתכן משפחות יקרות,
מחבקים ומחזקים ,כאבכם הוא עצמאותנו.
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ואם אותם הנספים יכלו לבקש רק עוד דבר אחד ,דבר נוסף חוץ משנזכור ולא נשכח ,רגע
לאחר שהוסגרו על ידי השכנים ,בשעה שיצאו מהמחבוא ,אחד ,אחד ,מושפלים ,נבגדים וחסרי
אונים ,קרוב לודאי שהיו מבקשים שלא נהיה נתונים עוד לחסדיו של אף שכן.
באנו לכאן מחלקת אדמתנו הפרטית ,העצמאית והריבונית ,מדינת ישראל .נכדים ,נינים
והדורות הבאים לא יראו יותר את מבטי הבוז של המלשינים המביטים בהם מחלונות בתיהם,
בשעה שבדחיפות נשק וכלבים הטילו אתכם לארגז המשאית.
מסענו בפולין ,על אף ההלם והעצב הרב ,לא צריך לייאש אף אחד ,אלא לחזק אותנו בהמשך
מאבקנו בצוררים שהיו ,שקיימים ושיקומו בעתיד.
פסיפס הרגשות ,הזיכרונות והסיפורים מהמסע העוצמתי הזה ,יזכירו לנו תמיד את התכלית
הבלתי מערערת לקיומו של צה"ל -לעמוד כחיץ וכמגן בפני כל צורר ,כדי שנוכל לזקוף את
ראשינו ולומר -לעולם לא עוד.
תם המסע על אדמת פולין ,אך נמשך מסע הזיכרון והתקומה .עם ישראל חי ,בארצו ובעולם
כולו ,כשהוא יוצר ומשפיע ,ותרומתו לאנושות עצומה בכל תחומי החיים.
עוד רגע קט נקפל את דגל ישראל שנעצנו כאן על אדמת הדם והאפר ונשוב להניפו בגאווה
במולדתנו .אך נחזור בענווה ,ענווה על שום שדבר ממה שנפגוש ,עת נשוב לא ייראה לנו כמובן
מאליו :לא המדינה על מוסדותיה ,לא הדמוקרטיה המונהגת בה ,לא צבאה ,תרבותה
והלכותיה ,ולא בני משפחתנו.
נחזור למולדתנו ונספר.
נספר לחיילינו על הגבורה ,על ההתנגדות היהודית.
נספר לילדינו ,אף שבטוח שלא נצליח לתאר ,את הזוועות ששמענו וראינו כאן.
חובתנו העליונה כיהודים ,כאזרחי מדינת ישראל ,כקצינים וחיילים בצבא ההגנה לישראל,
להוות חוד החנית לעדות ולחיים ,ולהנחילה לדורות הבאים.
שכן" ,עם שאינו יודע את עברו ,ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל".
על כולנו לקיים את הציווי לחיות .נחזור ונתחייב לתרום את חלקינו לבניין העם והארץ,
לביטחונה ולרוחה ,שתהיה רוח ערכית ,מוסרית וסובלנית.
איש ,איש נחזור אל שגרת היום ,ואני מבקש מכם ,לעשות מאמץ קטן נוסף ,להיות בני אדם
ואזרחים טובים עוד יותר.
נמשיך לפעול בנחישות להבטיח את בטחונה של מדינת ישראל ,דבר שאינו ברור מאליו ,למען
השבועה הנצחית ששוב לא יעמוד בן העם היהודי נטול הגנה .כפי שאמר דוד בן גוריון:
"זכות להיות תושב מדינת ישראל-
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זכות שמיליוני יהודים במשך הרבה יובלות לא זכו לה,
אם כי רק בזכות התקווה הזאת הם התקיימו.
הזכות -מחייבת"
עדת המשלחת ,שרה היקרה  ,מבקש להודות לך על היותך עמוד הענן לפני המחנה ,ועל היותך
הוכחה יומיומית לגבורה .מאחל לך ולמשפחתך עוד הרבה שנות בריאות.
משלחת רמ"ד ,משפחות שכולות ,מפקדי הצוותים ,המדריכים היקרים ,מכובדים כולם.
מסע שכזה קשה לסכם ,המראות והעדים לא ישכחו ,ואני בטוח שימשיכו להדהד במוחנו
לעולם.
שבעים שנים של עצמאות מדינת ישראל והמאבק על הזכות לחיות בארצנו לא תם.
אני ,תת אלוף יריב ניר ,בנם של חיה ומוטי ,שיבדלו לחיים ארוכים ,נכדם של רחל לבית
סנדובסקי ויוסף גולדפרב זכרם לברכה ,אודים מוצלים ממחנה נורא זה וממחנה פלשוב ,ניצב
כאן עימכם ביום הולדתי ה  48ובני יואב בן ה 17נמצא ברגעים אלה בתחילתו של מסע לפולין
עם בית ספרו ,אומר לכם  ":מלחמה לה' בעמלק מדור לדור" לא בנשק ולא בתחמושת עלינו
להילחם בעמלק ,העם והתופעה .שומה עלינו לנהל את המלחמה מדור לדור .מלחמתנו היא
בכך שדור מנחיל לדור ,המשכיות הדורות היא המלחמה האמיתית והיא הניצחון הגדול של
ישראל במאבק בעמלק.
קצינים ומפקדים ,המדים אותם אתם לובשים מדי יום אינם דבר של מה בכך .עצרו לעיתים
וזכרו ,אתם מגשימים את חלום הגבורה אותו נשאו קורבנות השואה ,ולשמו נלחמו .עליכם,
עלינו ,להיות מנהיגים לטוב  -כי אי אפשר אחרת.
עלינו להיות דוגמא לחברה נאורה עם ערכי חמלה ,קבלת האחר וערבות הדדית.
כאן ,אני ,יחד עמכם ,במדי צבא ההגנה לישראל ,עטופים בדגל ישראל ,אנו מצדיעים לאחינו
היהודים שנעלמו באבחתו של אבי השטן ,מרכינים ראש לזכר קורבנות השואה והגבורה ולכל
העולם אנו אומרים – עם ישראל חי וייכון לעד.
לבסוף ברצו ני להביע הערכה כנה לצוות המשלחת שטורח שנים רבות וגם במשלחת זו,
למוריה ,חמדת וניצן ,לשלו ,ליהי וליזי למאבטחים ולאנשי המנהלה – תודה על שאפשרתם
את מסע עוצמתי זה.

"ה' עוז לעמו יתן ,ה' יברך את עמו בשלום".
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מפגש חנוכה המסורתי של העמותה להנצחת חללי חי"ק
ביום ה'  ,ה 6-בדצמבר  2018התקיים באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב מפגש חנוכה
המסורתי בראשות נשיא העמותה אלוף (במיל') שלמה ענבר.
באירוע נכחו כ 150-משתתפים  -משפחות שכולות ,פצועי ונכי החיל ,חברי העמותה ומוזמנים.
את האירוע פתח יו"ר העמותה תא"ל (במיל') מוטי בר דגן .להדלקת נר חמישי הוזמן נציג
המשפחות השכולות מר מרדכי אלגרבלי ,אביו של אודי אלגרבלי ז"ל שנפל בכ"ז בתמוז
תשנ"ד ( )6.7.1994וקשר"ר.
הדלקת הנרות לוותה בשירי חנוכה ע"י הזמרת ורד אליהו.
נשאו דברים באירוע נשיא העמותה אלוף (במיל') שלמה ענבר וקשר"ר תא"ל יריב ניר.
בהמשך הוקרן סרטון פרידה מהקשר"ר היוצא תא"ל (במיל') נתי כהן והוענקה לו תשורה
מטעם העמותה.
בתוכנית האומנותית הופיע האומן יורם טהרלב.
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מר מרדכי אלגרבלי וקשר"ר
בהדלקת נר חמישי של חנוכה
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השקת הספר
"תולדות אגף התקשוב בצה"ל"

ביום ג'  ,ה 13-בנובמבר  2018התקיים ערב השקת ספר "תולדות אגף התקשוב בצה"ל" בראשות
קשר"ר ,נשיא העמותה ,חברי העמותה ,ספ"כ האגף צוערים מבה"ד  7ומוזמנים נכחו כ120-
משתתפים.
נשאו דברים באירוע נשיא העמותה אלוף (במיל') שלמה ענבר ,קשר"ר תא"ל יריב ניר ,אלוף
(במיל') עוזי מוסקוביץ' ,תא"ל (מיל') אמנון כץ ,אל"מ (מיל') בני מיכלסון ותא"ל (מיל') עוזי עילם.
בתחילת האירוע התקיימה קבלת פנים למשתתפים.
במהלך האירוע הופיעה להקת חיל החינוך.
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תא"ל (במיל') אמנון כץ – רח"ט התקשוב
בשנים 1999-2002
ויו"ר המערכת להפקת הספר
"תולדות אגף התקשוב בצה"ל"

ב 3.3.2003-הוכרז על הקמת אגף התקשוב בטקס ובמסדר
שנערך בבה"ד  7במעמד הרמטכ"ל דאז – משה יעלון וראש אגף התקשוב הראשון – האלוף
יצחק (חקי) הראל.
היה זה סיומו של תהליך ארוך שבו התרחשו שינויים משמעותיים במבנה חיל הקשר ,בתחומי
אחריותו ,בתפקידיו ובכפיפותו.
הערב אני שמחה ונרגש לשאת דברים באירוע ההשה של הספר החוקר ומתעד את תולדות אגף
התקשוב.
היוזמה לכתיבת הספר הייתה של נשיא העמותה ובברכה ובתמיכה של ראש האגף דאז –
האלוף עוזי מוסקוביץ' ,ובשמחה נרתמתי למשימה כיו"ר המערכת העתידית.
כבר בתחילת הפרוייקט היה ברור כי לא תהיה זו עוד עבודת מורשת ,אלא מוקד היסטורי
מעמיק.
לאחר גיבוש צוות המחקר והכתיבה שכלל את אל"מ (במיל') בני מיכלסון ,לעת רמ"ח
היסטוריה ,ככותב העיקרי ,אל"מ (במיל') ניר שריג שתרם את הפן המקצועי והמבצעי של
החיל.
בנוסף ,אל"מ (במיל') אבי ברגר שהאיר את הצד הטכני – אמל"חי ,ואת סא"ל (במיל) רונן וול
שמצדו הביא את הזווית הטכנו-לוגיסטית.
תרמו מעת לעת חברים נוספים לעבודות המערכת ובהם תא"ל (במיל') אלי גונן שהאיר את
זווית תחום המחשוב ואל" (Nבמיל') משה משיח שייצג את הפן המשא"ני.
אתגר מרכזי היה תיאום הספר ,או במילים אחרות – קביעת תיזת המחקר :מהי הנקודה בזמן
שאותה אפשר להגדיר כמחוללת התהליך שהביא להחלטה.
לאחר התייעצות עם ותיקי החיל ,תא"ל (במיל') אביהו דיסטלמן ותא"ל (במיל') הרצל הלאלי
הגענו לתובנה שהיתר זו ההחלטה להעברת האחריות בתחום המחשוב לחיל הקשר בתחילת
שנות ה.80-
המחקר מסתיים במבצע "צוק איתן" ,אולם השינויים והתהפוכות באגף נמשכים – בשנה
האחרונה שונה שוב שם האגף ל"אגף התקשוב וההגנה בסב"ר".
איך התבצעה העבודה? מרגע האישור לחוקרים בני וניר להיעזר בארכיון צה"ל ומערכת
הביטחון ,החלו להיאסף חומרים רלוונטיים.
אך לא בכך תמה העבודה ,כי הסתבר שלחלק מהמסמכים נדרשה אינטרפרטציה שתשקף את
האמת העובדתית ככל הניתן.
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לשם כך נעזרנו בבעלי תפקידים בכירים מהתקופות הרלוונטיות ,שאליהם הועברו טיטות
חלקיות.
תרומתם להבנה עמוקה יותר של ההתרחשויות ושל הרקע ההיסטורי של התקופה הייתה
חשובה ביותר.
בהמשך ראיינו בעלי תפקידין בכירים 4 :רמטכ"לים ,ראשי האגף ,קשר"רים  ,רח"טים ובעלי
תפקידים נוספים.
מהראיונות עלו גם סיפורים מרתקים שלא נמצאו במסמכים כמו למשל דו"ח מבקר המדינה
על מערך המחשוב מאמצע שנות ה 90-שהוביל להקמת חטיבת המחשוב ,או למשל צוות
התא"לים שמונה טרם תחילת תפקידו כרמטכ"ל ואשר גיבשו את תוכנית צה"ל ,2000
שבהמשך הביאה להקמת חטיבת התקשוב והכפפת חי"ק לאט"ל ,או למשל התיאום המופלא
שהתקיים בין עוזי מוסקוביץ' לראש האגף ,לר' אמ"ן – כוכבי לקידום נושא הלוחמ"מ ושילוב
הדוק יותר של מערכות המידע.
תיאורו של רא"ל בני גנץ לאופן בו עבדה הוועדה שבראשותו ב 2001-2002-ואשר גיבשה את
ההמלצה להקים אגף תקשוב המכונה  5-6בצבאות המעורבים.
גם הפינקטריה שנמצאה בארכיונים מבטאת יצרים כמו התנגדות מערך המחשוב (ממר"מ
בעיקר) להכפפה לחי"ק ,כמו גם המתחים שבין חיל הקשר שבאט"ל לחיל התקשוב שהנו
באמ"צ (דוגמא – קביעת שם חיל התקשוב).
אין במחקר יומרה לומר שכל שנכתב הוא אמת בלעדית ,אך אני יכול להבטיח שנעשה מאמץ
עילאי להצליב עדויות ,לשלב הערות של בעלי תפקידים רלוונטיים ולאשש עובדות ולהצליבן.
וכן ,אני סמוך ובטוח שהתוצאה הסופית אובייקטיבית במידה רבה מאוד ושכך בהחלט
התוצאה יכולה לשמש בסיס למחקרים עתידיים ,לעבודות מורשת ומצגות.
הספר מציג לעניות דעתי את ההיסטוריה המפוארת של האגף והחיל על רקע ההיסטוריה
הצבאית של ארבעת העשורים האחרונים.
לסיום ,תודה לתמיכה ולפרגון של נשיא העמותה אלוף (במיל') שלמה ענבר שתרם רבות
לקידום הספר ודחף למימושו.
תודה לחיל והאגף שסייעו ונרתמו לקידום הפרוייקט ,בה"ד  7ובעיקר ענף אימון יחידות שהיוו
אכשניה מסייעת לפרוייקט.
וכמובן ,לצוות המערכת – אבי גולן ,בני ,ניר ,אבי ברגר וחנן וול.
תודה וערב מהנה.
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אל"מ (במיל') בני מיכלסון –
היסטוריון והכותב העיקרי של הספר
"תולדות אגף התקשוב בצה"ל"
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תא"ל (במיל') עוזי עילם –
מבט היסטורי – טכנולוגי
לספר "תולדות אגף התקשוב בצה"ל"

ערב טוב רבותי ,
כאשר פנה אלי בני מיכלסון בבקשה לקחת חלק בטקס
ההשקה של הספר שעוסק בתולדות התקשוב בצה"ל נעניתי בלי היסוס .
אקדים ואומר מספר מילים על נקודה שמוזכרת מיד במבוא לספר והיא גם נקודה אישית .
הקשר שלי למכלול נושאי התקשוב בצה"ל הוא רב שנים ומגוון .המבוא למחקר אודות
תולדות התקשוב בצה"ל מציין את התקופה של מלחמת שלום הגליל כאבן מיל חשובה תחילת
הדרך של נושאי התקשוב עד להקמת אגף התקשוב .
הייתי כבר מנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומית כפוף ישירות לראש הממשלה שהיה בעת ההיא
מנחם בגין  .לא הופתעתי מהפתיחה של מלחמת שלום הגליל  .הייתי בביתו של בגין שהיה
מרותק למיטה בשל שבר ברגל בסיום פגישה שבועית שוטפת כאשר סגן המטכ"ל משה לוי
('משה וחצי') הגיע עם המודיעין והמבצעים להציג לראש הממשלה את תכנית ('אורנים
הקטנה ).יומיים לפני שהחלה המלחמה פנה אלי ד"ר בנצי נווה ,ראש מפא"ת הראשון ,וביקש
שאלבש מדים ואעמוד ואעמוד בראש הצוות רב תחומי שיאסוף נתונים ולקחים בנושאי פיקוד
ושליטה ברמת האוגדה .בנצי טען שאני מכיר את כל צמרת צה"ל ואוכל להביא את הצוות לכל
האזורי הלחימה של האוגדות .פניתי לבגין לקבל את ברכתו וזו ניתנה לי ברצון .
השתתפתי עם הצוות שלי בדיוני הלקחים שצה"ל קיים ופרשנו את הממצאים שלנו מלחמת
שלום הגליל בתחומי השליטה והבקרה ברמת האוגדות .אלו לבטח סייעו להתניע ארגון חדש
של נושאי התקשוב של צה"ל .
קראתי בעיון ובשקיקה את הספר שהוא סיפור מרתק על המסלול יוצא הדופן של התקשוב
בצה"ל .נוכחתי ,יחד עם זאת ,שהמחקר פורש הרבה יותר מאשר הסיפור הטכני –ארגוני של
התקשוב .עורכי המחקר ומחברי הספר מציגים לקורא את הסיפור התקשובי .אפשר למעשה
לראות את מערכות התקשוב כרשת כלי הדם אשר מחברת ומאפשרת את כל הפעולות של
הגוף .
במהלך העיון בספר פגשתי מספר רב של שמות הקוד של התחומים והפרויקטים אותם מציג
המנתח המחקר שלפנינו .שמות הנושאים שהיו חלק חשוב בדרך התקשוב היו לי כמנגינה
קסומה :בית היוצר ,אורות הבמה ,אלומת קש ,חיית טרף ,ווזידיה ,בולרו וגם אבן יקרה
לצה"ל וטריגו לחיל האוויר  .על כל אחד מהם אפשר לכתוב ספר שלם וטוב עשו החוקרים
שדחסו אותם למסמך מפורט ובהיר .
לא אשכח את החשיפה הראשונה שלי ללוחמה האלקטרונית כאשר שבתי מפיקוד על גדוד 71
של הצנחנים בירושלים והייתי לראש ענף במחלקת אמל"ח .דוב אדלבאום ,ראש מדור
אלקטרוניקה שלי ,לחש לי בסודי סודות על שימוש החוסמים על התקשורת בקרב של כוחות
היבשה .השימוש במחשבים בעת ההחא היא בתחילת הדרך וקציני אמל"ח היו מעבירים מדי
ערב ארגזים עם כרטיסים מנוקבים לממר"מ שבמהלך הלילה פענחו את כל הנתונים שהוקלדו
מלחמת ההתשה הביאה אותי לעזוב את המחקר והפיתוח ולרדת לבקעת הירדן התחילה
כסמח"ט של משה וחצי ואחר כך כמח"ט הבקעה  .מטעני צד על דרך הטשטוש החלו להיות
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איום מטריד והפתרון היה מעוף מדי בוקר של מטוס קל ששידר אותות שינטרלו את מטעני
הצד .נדמה לי ששם הקוד למערכות הללו בין אם על גבי כלי רכב או בהטסה על מטוסים
קלים היה "שלגון " .
עוד נקודה ,במהלך המרתק של התפתחות התקשוב ,נוגעת להצפנת הדיבור בטלפון .המחקר
שלפנינו שעוסק בתולדות התקשוב מתאר את פיתוח ההצפנה על כל שלביו .זכורות לי שיחות
הטלפון במהלך מלחמת יום הכיפורים שמוטה גור נספח צה"ל בוושינגטון ניהל אתי מדי יום
ועיתים מספר פעמים ביום .האמריקנים ביקשו פרטים על הישגי מערכות הנשק שסיפקו לנו
ובעיקר טילי אוויר קרקע ומוטה מצא סוף סוף משהו לעסוק .אני תהיתי למה מוטה נשמע לי
ממרר בבכי עד שהבנתי שהערבול של הקולות היה רק בתחילת הדרך .
השנים חלפו וכל אחת מהן הובילה לשיפורים ולשנויים מבניים שהספר ,אותו משיקים היום
,מתאר בשפה קולחת .הסיפור לא רק מרתק אלא גם מאלף ומהווה מעין עמוד אש טכנולוגי
שהולך לפני המחנה .
אסיים ברשותכם ,לעמוד על עוד הישג יוצא דופן של קהיליית המחקר והפיתוח והוא
הלוויינות והחלל .התעוזה ויצירתיות  ,רבים יכנו אותן במילה ביידיש "חוצפע" ,הביאה אותנו
,כפי שגם ניתן לראות בסדר ,אל פסגת החלל .לא אאריך בתיורים ורק אומר שראש הממשלה
ושר הביטחון יצחק רבין שעליו אנחנו אבלים בימים אלו היה מעורב בתמיכה משמעותית
ברעיון ובדרך למימושו.
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חטיבת ההגנה בסב"ר באגף הקשר והתקשוב
חטיבת ההגנה בסב"ר הוקמה בשנת  2016כגוף המטכ"לי האחראי על כלל מאמץ ההגנה
בסייבר בצה"ל.
עולם הסב"ר הינו מורכב ודינאמי ,נמצא בתהליך התעצמות תמידי והשפעתו ניכרת בכלל
תחומי החיים.
אנו מביאים בפניכם שני מקרים מעניינים שפורסמו במהלך השנה האחרונה כדוגמאות
להשפעותיו עלינו ועל עולמנו.

הונאת פרסומות בשווי מיליוני דולרים של חברת מובייל סינית
 Cheetah Mobileהינה חברה סינית שמספקת שירותים ואפליקציות למכשירים סלולריים,
ביניהן אפליקציות מוכרות דוגמת " "Clean Masterו."Battery Doctor"-
החברה וחברת הבת שלה ,Kika Tech ,הואשמו לאחרונה בהונאה בהקשרי הפרסום והמודעות
האינטרנטיות אשר מוערכת במיליוני דולרים.
אפליקציות רבות מציגות מודעות פרסום של אפליקציות אחרות ,בתמורה לתשלום על כל
לחיצה והפנייה של משתמש להורדה שלהן .כדי לאפשר תשלום בהתאם ,ישנו מנגנון שמבצע
מעקב אחר כלל ההפניות ומוודא את מקורן.
החברה אשר ביצעה את המחקר על ההונאה ,Kochava ,טוענת כי שמונה אפליקציות של
החברות המצוינות משתמשות בהרשאותיהן על המכשיר הסלולרי באופן לא לגיטימי כדי
לזהות הורדה של אפליקציה חדשה למכשיר ולהשפיע על המנגנון המדובר .האפליקציות הללו
גורמות למנגנון להציג כי הן מקור ההפניה ובכך גונבות את התשלום מהאפליקציה
הרלוונטית.
החברות הכחישו מעורבות מכוונות ומודעת בהונאה והגיבו כי הנושא נמצא בבדיקה לבירור
הגורמים האחראים וטיפול בהם.

כשלים בניהול אבטחת המידע של פייסבוק
במהלך השנה האחרונה פורסמו כתבות רבות אשר חשפו כשלים בהתנהלות אבטחת המידע
של המדיה החברתית הגדולה בעולם ,פייסבוק.
באפריל האחרון חשפה פייסבוק כי תוקפים אשר ניצלו לרעה כלי חיפוש בפלטפורמה הצליחו
להשיג מידע על מרבית משתמשיה.
כלי החיפוש אפשר לתוקפים לאתר משתמשים ע"י הכנסת כתובות מייל או מספרי טלפון,
ובכך למצוא עמודי פרופיל של אנשים עם מידע אישי.
מקרה שמובא לדוגמה בכתבה באתר " "The Hacker Newsהינו שימוש של תוקפים במידע
רגיש שפורסם ב( "Dark Web"-רשת אשר משתמשת בתשתית האינטרנט העולמית ,נגישה רק
באמצעות תוכנות מסוימות ושימוש בפרוטוקולים תואמים; משמשת לפעולות לא חוקיות
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שונות – סחר בבני אדם ,הדלפות של מידע רגיש ,סחר באמל"ח ועוד) כדי לקשר אל המידע
האישי שנמצא בפרופיל של אותו האדם בפייסבוק.
פייסבוק התנצלה על המקרה הספציפי ועל כלל המקרים שפורסמו בשנה האחרונה ,והבהירה
כי לא הייתה שימת דגש מתאימה על נושא האבטחה של מידע אישי של משתמשים בפייסבוק
עד כה.
זאת לאחר שבמרץ האחרון פרסם מפתח מניו זילנד כי כאשר הוריד מידע אישי מהאפליקציה
של פייסבוק כקובץ למכשיר הסלולרי שלו ,גילה שנשמר מידע בן שנה על רשימת השיחות
הנכנסות והיוצאות ממכשירו וכלל המסרונים.
לפי פרסום של אתר " ,"Ars Technicaזאת משום שניהול ההרשאות בגרסאות הישנות של
מכשירי האנדרואיד היה פחות נוקשה ומפוקח .בעקבות כך בעת הורדת האפליקציה של
פייסבוק העניקו לה המשתמשים אישור לגשת באופן אוטומטי למידע על השיחות והמסרונים
ששמורים על מכשירם.
באחד מן העדכונים גוגל הקשיחה את ההרשאות ע"י דרישת אישור משתמש לגישה של יישום
למידע אישי ששמור על המכשיר.
שבוע לפני מקרה זה ,נחשף סקנדל על שימוש לא נאות של חברת ""Cambridge Analytica
במידע אישי של  50מיליון משתמשים של פייסבוק.
החברה המדוברת יצרה ,לפי טענותיו של העובד לשעבר כריס ווילי אשר אחראי להדלפה ,כלי
שנועד לאיסוף מידע על משתמשים פרטיים כדי לחזות את נטיותיהן הפוליטיות ולסייע
לקבוצות פוליטיות להשפיע עליהם בעזרת פרסום והודעות מכוונות.
איסוף המידע ממשתמשי פייסבוק התאפשר בעקבות כשל אבטחה בניהול ההרשאות של
הפלטפורמה אל מול אפליקציות חיצוניות.
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היום לפני..
כתב וערך כתבה זו – אל"מ (במיל') אהוד בן  -דור

הרב יהודה שלמה חי אלקלעי – מבשר הציונות טרום הופעת בנימין זאב הרצל

הרב יהודה אלקלעי נולד בסרייבו אשר בבוסניה
בשנת . 1878
באותה תקופה הייתה סרייבו תחת שלטון
האימפריה העותומנית .
יהודה אלקלעי היה ממבשרי הציונות הרבה לפני
הופעתו של הרצל  ,אבל הוא אינו מפורסם כמו
הרצל .
בהשפעת עלילת הדם בדמשק בשנת  , 1840פרסם
אלקלעי את הספר "מנחת יהודה" אשר בו
הופיעה בפעם הראשונה הקריאה לעלייה לארץ
ישראל .
במהלך שנות ה –  50של המאה ה –  , 19העלה
יהודה אלקלעי את משנתו המדינית בספר "גורל
לה" ,בה פרט את התכנית להקמת בית לעם
היהודי בארץ ישראל  ,הכוללת את כל היסודות
הפוליטיים והארגוניים שעלו  50שנה מאוחר יותר
בספרו של הרצל "מדינת היהודים" .
ייתכן מאד שהרצל העתיק את הרעיונות של יהודה אלקלעי  ,מאחר שאביו של הרצל היה
תלמידו של יהודה אלקלעי והרצל שמע עליו מפי אביו .
יהודה אלקלעי נבלע בין דפי ההיסטוריה ולא שמענו עליו הרבה  ,אבל ראוי להוקירו ולציינו
כמבשר חזון הציונות .
אלקלעי עלה לארץ ישראל בשנת  , 1871התיישב בירושלים וניסה לעודד את רעיון שיבת ציון .
הוא יסד את "חברת כל ישראל חברים" שמגמתה המפורשת הייתה יישוב ארץ ישראל .
יהודה אלקלעי נפטר בשנת  1878ונקבר בחלקת הספרדים בבית הקברות ב"הר הזיתים"
על שמו של יהודה אלקלעי קרויה העיר "אור יהודה" .
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