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 .15:00 בשעה 4.2.18' א ביום והתקשוב הקשר חיל לחללי ההנצחה באתר התקיים הטקס

 כרמלי ליאור אלוף הנכנס האגף' ר, פדן נדב אלוף היוצא האגף' ר בטקס דברים נשאו

 .איזנקוט גדי ל"רא ל"והרמטכ

 וספרי המורשת ערכות כל של תערוכה לו הוצגה כך ואחר הכניסה באולם ל"הרמטכ סייר האירוע בתחילת
 ,7 ד"בה של הצוערים עבודותכן ו, העמותה י"ע שהופקו המורשת

 .השמות והיכל הגבורה באולםהרמטכ"ל  ביקר בהמשך

 .הטקסים לרחבת ל"הרמטכ בראשות הפמליה יצאה השמות מהיכל

 האגף' לר היוצא האגף' ר בין הדגל את העבירה הדגל חוליית בו מלא צבאי מסדר התקיים הטקסים ברחבת
 .הנכנס

 .הנכנס האגף' לר האגף תג ולהענקת כוסית להרמת הכנסים לאולם המשתתפים כל עברו הטקס לאחר

 .שנות קשר 80-חי"ק ו שנות 70 המציין ק"חי בביתן ל"הרמטכ ביקר האירוע בסוף

 

 2018פברואר 

 

רא"ל גדי אייזנקוט, ראש האגף היוצא אלוף נדב פדן        

 וראש האגף הנכנס אלוף ליאור כרמלי



 

גדי אייזנקוט בטקס חילוף ראש אגף  נאום הרמטכ"ל
 הקשר והתקשוב

 

 מכובדיי כולכם,

, הייתה לצעד חשוב במרוץ המהיר של המאה 2003הקמתו של אגף התקשוב בצה"ל בשנת 
המרוץ הטכנולוגי. מרוץ אשר קרא תיגר על האמרה ששדה הקרב הוא  -העשרים ואחת

ממלכת אי הוודאות, יכולת לדעת מהר ולהבהיר את התמונה המעורפלת ככל האפשר. גם 
לאומית אינן מאפשרות לנו להישאר -הביןשנים התמורות המתרחשות בזירה  15בחלוף 
 אלא מחייבות אותנו להוסיף ולהגביר את קצב צעידתנו.-מאחור

מפקדיו  -בבסיס תהליכי ההתעצמות שעובר אגף התקשוב וההגנה בסב"ר ניצבים אתם
וחייליו. חיזוק האפקטיביות להגנה על מרכיבי הכוח שלו נשען במידה רבה על היכולות 

ליכולת  ;לחשיבה המקדימה אויב ;לחיפוש התמידי אחר פתרונות חדשנייםהגבוהות שלכם. 
לכל אלה יש משקל גדול בהבטחת -לספק פתרונות מהפכניים לכל היחידות והמערכים

עליונותו של צה"ל. מעל לשנתיים וחצי חלפו מאז פרסום תר"ש גדעון, המציב את בניין הכוח 
שיבות. הודות לעשייתכם, התקדמנו בשנה באגף ואת חיזוק ההגנה בסב"ר כיעדים בעלי ח

החולפת כברת דרך ארוכה אל עבר מימוש החזון וביצענו שינויים מהותיים בבניין הכוח 
אלא  -ובדפוסו הפעלת הכוח. מושג הביטחון השוטף וההגנה אינו מוכר יותר רק ללוחמי השדה

מתרחשת מעל לפני יום מול מערכה מורכבת ב-גם למגיני הסב"ר שבשורותיכם, הניצבים יום
השטח. פעם אחר פעם הוכחתם יוזמה, חדשנות, ויכולת טכנולוגית גבוהה, אך אל מול רבים 

מאתגרי השעה אתם נדרשים להציב מענה ראוי המספק לצה"ל תנאים מיטביים להימצא 
 בעליונות טכנולוגית על האויב ולהגן על המרחב הקיברנטי.

וב היו גדושות באתגרים, בתמורות ובצעדים , השנתיים שבהן עמדת בראש אגף התקשנדב
מהפכניים שאותם נדרשת להוביל. תחת פיקודך המסור והמקצועי נעשו תהליכים ארגוניים 

נרחבים באופן מחושב ושיטתי, נבנו תשתיות מהותיות ונסללה דרך חדשנית. אני סמוך ובטוח 
את ראייתך החדה שגם בתפקידך החדש כמפקד פיקוד המרכז תוסיף להוכיח את תבונתך, 
, אתה נכנס ליאור -ואת יכולתך לפקד ולהוביל קדימה. מפקד אגף התקשוב וההגנה בסב"ר

לתפקידך כשמאחוריך תפקידי פיקוד בכירים רבים בשטח ובמטה, שציידו אותך בידע רב 
ובהכרה מעמיקה של השטח. בתפקידך האחרון במאו"ג איו"ש פגשת מקרוב בנפיצותה של 

עמדת בנחישות והוכחת כי אתה קצין נחוש ומקצועי. אין לי ספק  ומולה, ;המציאות
שהיצירתיות והחשיבה האמיצה שהראת לאורך השנים יוסיפו לעמוד לצידך בתפקידך כראש 

 אגב התקשוב וכחבר פורום המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל. 

 מכובדיי,

הנפיצות הממשית הקיימת בכמה  עליונות צה"ל על אויביו היא ברורה, אבל אנו ערים לסכנת
נפיצות אשר דורשת מאיתנו לפעול בשיקול דעת, ביצירתיות ובתחבולנות, ליזום  -חזיתות

ולהעז. אני סומך עליכם שבייחוד בתקופה ביטחונית מורכבת שכזאת, תשמשו דוגמא לעשייה 
דרש מקצועית ואחראית, שנמשיך לשמור על מציאות ביטחונית טובה לאורך זמן, ואם ני

נפעיל את מלוא כוחנו וננצח כל אויב. מול אתגרי ההווה והעתיד -להפעלת עוצמתו של צה"ל
 נוסיף לפעול יחד, נחושים ומאוחדים בדרכנו. בהצלחה לכולכם!
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בטקס חילוף ראש  ,נאום ראש האגף היוצא, אלוף נדב פדן
 אגף התקשוב

המטה הכללי, רב אלוף גדי אייזנקוט, ראש אגף התקשוב הנכנס, האלוף ליאור כרמלי, ראש 
האלוף במיל' שלמה ענבר, ראשי האגף  -נשיא העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

לשעבר, אלופים לשעבר, ראשי מערך הסייבר בעבר ובהווה, משפחות יקרות, מפקדים וחיילי 
 אגף התקשוב, מכובדיי כולם.

פתח בשבחה של אכסניה, תודות לעמותת חיל הקשר והתקשוב, לנשיא העמותה האלוף א
 לבבי ומוקפד כמו תמיד. -במיל' שלמה ענבר על האירוח

הקשר, האלקטרוניקה, המחשבים, התקשוב ועכשיו הסייבר, תמיד אנשי התקשוב ידעו 
 המוסד לעלייה ב'. להוביל בחזית הטכנולוגיה עוד מימיי הגדעונים לפני קטם המדינה בשרות

השתנות זו מקבלת משנה תוקף היום בעידן המהפכה הדיגיטלית, כאשר התקשוב הופך 
משמעותי ומרכזי יותר ויותר, ולנו אנשי הדור הנוכחי הזכות להוביל את אגף התקשוב 

 בתקופה מרתקת זו.

מד מהפכת המידע הציבה את הדיגיטל כמרכיב מרכזי בכלל ממדי הלחימה המסורתיים וכמי
 בפני עצמו במעשה הצבאי ובחיים בכלל.

מרכזיותו של הדיגיטל הופכת את אחריות אגף התקשוב רחבה יותר. מזרוע המפקד לפיקוד 
ושליטה, ממאפשר, לגוף שלצד משימותיו המסורתיות מנהל מערכה במימד החדש. אנשי 

 יום. התקשוב נמצאים בחזית העשייה המבצעית ומגנים על חופש הפעולה של צה"ל יום

ראש המטה הכללי זיהה את התופעה הדיגיטלית והביא אותה לידי ביטוי באסטרטגיית צה"ל, 
וכך גם בתר"ש גדעון. הכרה זו מבטאת את הצורך לחזק את תכניות צה"ל רשתי ולאפשר 

 לצה"ל עליונות וחופש פעולה במימד החדש.

הוקמה חט' ההגנה השנתיים האחרונות השתנה האגף והפך למפקדה ראשית להפעלת כח, 
בסייבר, ויחידות האגף שינו את מצב התודעה המסורתי השכבתי לחשיבה מבצעית תהליכית. 

אנשי האגף פועלים בשטח לא רק להבטחת רציפות התקשוב כבעבר, אלא לפיתוח יכולות 
 יומית נוכח פני אויב ויריב להגנה על צה"ל ומדינת ישראל.-מבצעיות כחלק ממערכה יום

טכנולוגית מדהימה, פורצת את גבולות הדמיון, קשה להגזים בהערכת השפעתה ההתפתחות ה
 העתידית. התפתחות מעשה ידי אדם.

טכנולוגית מובלת ע"י אנשים מצוינים, אנשי אגף התקשוב -כבעבר גם היום העשייה המבצעית
בגדודים בשייטות ובטייסות, במרחבי הרשת והרדיו, ביחידות הפיתוח והלחימה בסייבר, 

 נשי חזון ומעשה, ערכיים ומקצועיים.א

הייתה לי זכות גדולה להיות אתכם בשנתיים האחרונות ואני בטוח שביכולתכם לקחת אותנו 
לשיאים טכנולוגיים חדשים. זאת זכות נעימה להודות לכם, חיילים, לוחמים, אנשי קבע, 

 אזרחים עובדי צה"ל ומפקדים, על שליחותכם והישגיכם המרשימים.

אני יכול להבטיח שצפויים אתגרים רבים בדרך, אבל יותר מהכל להבטיח  יאור כרמלילאלוף ל
  הנאה צרופה ומפגש אנושי אינטלקטואלי יוצא דופן.
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ואכן בפני האגף אתגרים משמעותיים, יצירת מרחב מבצעי משותף ועשיר, שכבת הולכה 
הובלת המערכה בהגנה מודרנית ושרידה, עיצוב תהליכים מבצעיים דיגיטליים רשתיים, 

 בסייבר למימוש חופש הפעולה המבצעי.

ליאור מחליפי, את כל אלה אני מוריש לך. מהיכרותי איתך ומסעך הפיקודי רווי ההישגים, 
אני משוכנע שבתבונתך ובמנהיגותך תדע להוביל את האגף ואת צה"ל במסע הדיגיטלי החשוב 

 הזה.

עות והפיקודים. אני מודה לחבריי במטה זהו מסע מתמשך ומשותף בו לוקחים חלק הזרו
 הכללי ואנשי המעשה בזרועות ובפיקודים על השותפות.

תודה לשותפינו בתעשיות הביטחוניות ובמערכת הביטחון, על הפתיחות והשותפות, למערך 
 הסייבר הלאומי, שירות הביטחון הכללי, אנשי התקשוב במוסד ונוספים.

טחון על ההזדמנות לפקד על האגף בשנתיים אני מודה לראש המטה הכללי ושר הבי
האחרונות, מאחל לליאור הצלחה רבה, ומברך את משפחת כרמלי על הצטרפותה למשפחת 

 התקשוב וההגנה בסב"ר.

אני מודה לקצין החיל וראשי החטיבות, לתא"ל נתי כהן, לתא"ל דני ברן, לתא"ל נועם שער, 
בגמישות, וביוזמה, פעלתם יחד להישגים לתא"ל רמי מלאכי, לתא"ל ירון רוזן, בשותפות, 

 מרשימים.

למעיין חברתי לחיים וילדיי איה, מיקה ויונתן תודה על הסבלנות והשותפות, אוהב אתכם 
 בכל עומק ליבי.

 הערכה רבה והצלחה בהמשך הדרך, סומך עליכם. -לאנשי התקשוב
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בטקס חילוף  נאום ראש האגף הנכנס, אלוף ליאור כרמלי,
 ראש אגף התקשוב

, עמיתי האלופים בעבר ובהווה, נשיא העמותה להנצחת חללי חיל הקשר ראש המטה הכללי
והתקשוב, ראשי מערך הסייבר בעבר ובהווה, מפקדי וחיילי האגף לדורותיהם, אורחים 

 נכבדים.

מידע ניתנה לי הזכות לפקד על אגף התקשוב וההגנה בסב"ר בעיתוי ייחודי של מהפכת 
עולמית והשתנות דיגיטלית המייצרות יחדיו הזדמנויות וסיכונים משמעותיים אשר הולכים 

 ומתעצמים בקצב חסר תקדים.

והשכיל להיות בהתפתחות מתמדת, הופך לגורם  2003במשמרת שלנו האגף שהוקם בשנת 
ה משמעותי יותר בהשפעה על עוצמתו של צה"ל ומוביל תחומים שמיצוי מיטבי שלהם יהוו

 מכפיל כח ליכולותיו.

נמשיך לחזק את הרשתיות החסינה על מנת לאפשר לצה"ל על כלל זרועותיו, בכל מקום בו 
יפעל ובכל מצבי השח"מ לוחמה יעילה ואפקטיבית יותר, מבוססת רשת, המאפשרת באופן 

 אמין תהליכים מבצעיים איכותיים, שליטה ובקרה והנגשת מודיעים רלוונטי לקצה המבצעי.

יך לחזק את היכולות של צה"ל לפעול במרחב הסב"ר כמפקדה לבניין והפעלת כח, על המש
 מנת להבטיח עליונות בתווך בו האיומים גדלים בקצבים מהירים.

נעשה זאת ממקום של מומחיות מקצועית, עידוד יוזמה וחדשנות, לקיחת אחריות מרחיבה, 
ה ולמידה מתמדת המהוות תנאי גישה ממלכתית לשותפות, צניעות, נמרצות במימוש, חקיר

להשתנות רלוונטית ולתרבות של מצוינות. כל זאת לאור המצפן העיקרי שמצווה עלינו לאפר 
 לצה"ל להכריע ולנצח.

 אני מודה לך נדב על תקופת פיקוד מרשימה.

 חוללת שינויים מרחיקי לכת למימוש ייעוד האגף המתפתח.

ה ובדגש בחיזוק המרכיבים המבצעיים של טביעות אצבעותייך ניכרות בכל תחומי העשיי
האגף כמפקדה מפעילת כוח ובגיבוש זהות מתחדשת שסימלה כומתה חדשה, אך מהותה 

 העצמת האנשים והעשייה הייחודית.

 אני מאחל לך הצלחה רבה בתפקידך הבא כמפקד פיקוד המרכז.

את האחריות  לפנינו, אנשי האגף, תקופת עשייה רוויית אתגרים והזדמנויות. יחד נממש
 הכבדה שמונחת על כתפינו.

 בהצלחה לכולנו.

 

  

5 



                                  
 

 

 

 

 

  

רחבת הטקסים המרכזית בטקס חילוף 
 4.2.18-ראש אגף הקשר והתקשוב ב

 

נושא  ,נדב פדןראש האגף היוצא, אלוף 
 בטקס דברים

 ,ליאור כרמליראש האגף הנכנס, אלוף 
 נושא דברים בטקס.

 הטקסים לרחבת ל"הרמטכ כניסת

התרשמות הרמטכ"ל שנכתבה בספר 
המבקרים של אתר ההנצחה לחללי 

 חי"ק
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 ענבר שלמה'( מיל) אלוף העמותה נשיא
 לראש האגף האלקטרון סיכת את מעניק

 כרמלי ליאור האלוף הנכנס

 -נשיא העמותה שלמה ענבר, הקשר"ר
תא"ל נתי כהן, האלוף ליאור כרמלי 

 .אייזנקוטוהרמטכ"ל רא"ל גדי 

סא"ל במיל' -הרמטכ"ל, מנהל העמותה
אלוף  -יהודה מתתיהו, ונשיא העמותה

 במיל' שלמה ענבר

הרמטכ"ל חותם בספר המבקרים של 
 אתר ההנצחה לחללי חי"ק
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החודש שתא  

 זמירה שילוני

 1948ת שירתה בחיל הקשר בשנ

 

 טוביה בדרום.-שנה במושב באר 14בת בשנת תש"ח, במלחמת השחרור, הייתי ילדה 

אותנו הבנות לימדו איתות מורס והייתה לנו תורנות בלילות על בריכת הכפר הגבוהה 
במושב, והיה לנו קשר עם היישובים בסביבה באמצעות האיתות, כי עוד לא היה שימוש 

 באלחוט.

 .המצרים היו אז באשדוד ואת הבנים לימדו לזרוק )להשליך( בקבוקי מולטוב

, הגיע המטוס מצ'כיה עם הרובים הראשונים שנשלחו 1948בדיוק ביום האחד באפריל 
 1להגנה. שדה התעופה של הבריטים שהיה על יד המושב הוצף באורות בדיוק בשעה 

 בלילה.

ואנחנו ראינו את המטוס נוחת וקבוצת צעירים של המושב חיכו להם וקיבלנו את המתנה 
 צ'כיה.הכי חשובה באותו זמן מממשלת 

  זמירה שילוני )כפרי(

 

 זמירה שילוני בעת שירותה הצבאי
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