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מסדר חילוף ראש חטיבת ההגנה בסב"ר
נכתב ומופק באתר ההנצחה הצה"לי לחללי חי"ק ולהנחלת המורשת
המסדר התקיים באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב בראשות ראש אגף הקשר ,התקשוב וההגנה בסב"ר
האלוף ליאור כרמלי ביום ה' 10 ,בינואר .2019
האירוע התקיים בהשתתפות קצינים בכירים – אלוף פיקוד מרכז האלוף נדב פדן ,נשיא העמותה להנצחת חללי חיל
הקשר והתקשוב אלוף (במיל') שלמה ענבר ,קשר"ר תא"ל יריב ניר ומפקד לוט"ם תא"ל רמי מלאכי.
נשאו דברים במסדר הרח"ט היוצא תא"ל נועם שער ,הרח"ט הנכנס תא"ל ד' וראש אגף הקשר ,התקשוב וההגנה
בסב"ר האלוף ליאור כרמלי.
סה"כ השתתפו כ  500 -קצינים ,חיילים ומוזמנים.
לאחר המסדר הוזמנו כל המשתתפים להרמת כוסית בחדר האירוח באתר ההנצחה.

ראש אגף הקשר ,התקשוב וההגנה בסב"ר אלוף
ליאור כרמלי ,הרח"ט הנכנס תא"ל ד' והרח"ט
היוצא תא"ל נועם שער.

אלוף ליאור כרמלי מחליף את תג היחידה
לרח"ט הנכנס.

מסדר החלפת רח"ט ההגנה בסב"ר ברחבת
המסדרים 1המרכזית.
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דבר ראש אגף התקשוב וההגנה בסב"ר האלוף ליאור כרמלי
במסדר חילוף רח"ט ההגנה בסב"ר
מפקד פיקוד המרכז ,חברי ספ"כ האגף ומפקדיו ,מפקדי וחיילי האגף ,משפחת שער ומשפחת
קשתי,
מכובדי כולם.
טקס החלפת פיקוד הוא תמיד מרגש ,לא שכן טקס החלפה ראשון.
אנו מעבירים היום את הפיקוד על החטיבה מנועם ,שהקים את החטיבה ועיצב אותה למה
שהיא היום ,לתא"ל ד' ,שייקח את המושכות וימשיך את עיצוב החטיבה ומיסוד מערך ההגנה
בסב"ר בצה"ל.
ההשתנות הדיגיטלית בעשור האחרון שינתה את פני העולם ,האיצה תהליכים ויצרה מרחבים
חדשים להתפתחות ולמודרניזציה.
השתנות זו מורגשת בכלל מרחבי העשייה בצה"ל ואגף התקשוב וההגנה בסב"ר  -אף מוביל
את המהפכה הדיגיטלית שתאפשר לצה"ל לשפר יכולותיו ולהגביר את תפקודו.
לצד השתנות זו והעמקת ההתבססות על הדיגיטל בעשייה הצה"לית התפתח איום חדש
במרחב הקיברנטי ע"י שחקנים רבים ,מדינתיים ושאינם קרובים ורחוקים ,המאיים לשבש
את חופש הפעולה המבצעי של צה"ל במרחב הסב"ר והספקטרום.
אל מול איום זה הוטלה על האגף האחריות להגן על היכולות של צה"ל והוקמה חטיבת ההגנה
לפני פחות משלוש שנים.
נועם  -זכות הראשונים ניתנה לידיך האמונות.
בשנתיים וחצי האחרונות הובלת את ההקמה של חטיבת ההגנה .עסקת במרץ בעיצוב דרך
הפעולה והמענה להגנה בסב"ר ובספקטרום באגף ובצה"ל כולו.
בדרכך המיוחדת רתמת אנשים וגופים לתנופה משמעותית והצלחת ביצירתיות ובנחישות
להקים חטיבה מבצעית המובילה מערכות לנוכח אויב המתעצם כל הזמן .כשאומרים "בדרכי
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נועם" לרוב מתכוונים להליכות ונימוסים .המשמעות המיוחדת שאתה יצרת למושג "בדרכי
נועם" היא בעיקר שילוב נדיר של מנהיגות וערכים עם חתירה למימוש ולתוצאה.
איש ברזל המסתער על משימותיו ,מוביל בראש הכוח ,נחוש ואיתן ,חד ונבון ,מונע מערכים
הטבועים עמוק באישיותך .תכונות הגורמות לכל מי שעובד איתך לקום יחד איתך ולהסתער
לאן שתוביל.
במובנים רבים החטיבה בנויה היום בדמותך – גמישה ,חדה ,מקצועית ונחושה לסיים כל
מפגש עם אויב או יריב בניצחון.
אמנם הדרך להקמת מערך ההגנה בסב"ר בצה"ל עוד נמשכת ,אך היסודות האיתנים ,הרוח,
התפיסות ובעיקר האנשים שאתה מותיר מאחוריך מהווים בסיס איתן להמשך עשייה
והתפתחות.
אתה יכול להסתכל בגאווה גדולה על שנים רבות של תרומה בחוד העשייה של צה"ל ,אך
בעיקר על הדרך בה אתה משמש מודל של מופת לקצין ומפקד בצה"ל.
א ני רוצה להודות לך מעל במה זו ,בשמי ובשם מפקדי וחיילי האגף ואם יורשה לי בצניעות גם
בשם צה"ל כולו ,על תרומתך העצומה לבניין כוחו של צה"ל וביטחון המדינה.
ד'  -אתה מקבל היום את הפיקוד על החטיבה ומתמנה לראש החטיבה השני בתקופה
משמעותית ורווית אתגרים .אני יכול להבטיח כי לצד האתגרים המשמעותיים ,תהנה גם
משותפות ורעות מצד כולם.
אני מכיר אותך שנים רבות ומשוכנע שתדע להצעיד את החטיבה בתנופה מחודשת קדימה.
למשפחות  -אני רוצה להודות על התמיכה והרוח הגבית לאורך שנות העשייה ,על הכוח שאתן
נותנות ובעיקר על השותפות לדרך.
חיילי ומפקדי חטיבת ההגנה,
אני רוצה לנצל במה זו להביע את הערכתי העמוקה לעשייתכם המקצועית והמסורה המביאה
ערך מוסף בליבת עוצמתו של צה"ל.
המשיכו לעשות חיל.
תודה ובהצלחה לכולם!
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דבר רח"ט ההגנה בסב"ר היוצא תא"ל נועם שער
ראש אגף התקשוב האלוף ליאור כרמלי,
אלוף פיקוד מרכז האלוף נדב פדן,
נשיא העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב האלוף (במיל') שלמה ענבר
קשר"ר תא"ל יריב ניר
מכובדי כולם.
בעוד זמן קצר אעביר את הפיקוד על חטיבת ההגנה ואסכם תקופה של שנתיים וחצי בפיקוד
על הגוף הנפלא הזה.
הגעתי לפקד על חטיבת ההגנה לאחר שנים רבות של ניסיון מבצעי בסב"ר.
הגעתי מתוך הבנה עמוקה של חשיבות העיסוק בהגנה ,כמו הכרה במורכבות האתגר המקצועי
והמבצעי הטמון בעיסוק זה.
הייתה זו תקופה של עשייה רבה.
עשייה שנגזרת ועשייה שבונה תפיסה מבצעית שלמה המבוססת על עקרונות ברורים:
 יצירת עליונות על מערכי האויב ופעולה מולם בכל המרחבים.
 עיצוב המרחב הקיברנטי ,ביטים וספקטרום ,ניטורו ואחיזתו.


בניית והפעלת כח מקצועי מאומן ומיומן בזמן ובמקום הנכון.

הייתה זו תקופה של ערכים ורוח.
חתרנו למגע ויזנו פעילויות ,מבצעים ,פרויקטים ,התארגנויות ,תרגילים ואימונים.
בנינו מוקדי מצוינות טכנולוגית ,מודיעינית ומבצעית.
העזנו ,גם כשהיה חוסר וודאות וגם כשזו הייתה הפעם הראשונה ,גם כשפרצנו גבולות ,תרתי
משמע ,היינו יצירתיים בפתרונות ודרכי הפעולה.
היינו משימתיים ותכליתיים ,פעלנו בסקרנות והעמקנו ותמיד בכל פעילות ובכל פרויקט
חתרנו לניצחון.
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בסיפוק וגאווה אני יכול לומר  -בנינו יחידת סב"ר מבצעית להגנה .יש עוד דרך אחרונה ללכת,
יש שינויים רבים שנדרשים לעשות .יש לתחקר מההצלחות ומהכישלונות ולבנות מחדש .יש
להכניס אנרגיה נוספת לחטיבה .יש לפתוח מוקדי עשייה חדשים ולסגור מוקדים שאינם
מניבים מספיק.
ד'  -אתה בדיוק האדם הנכון לעשות זאת .אני מכיר אותך שנים רבות .ראיתי אותך מוביל
יחידות קיימות ,בונה יחידות ויכולות חדשות.
אני מכיר היטב את רוח העשייה ועולם הערכים שלך.
אני מכיר את החוסן האישי שלך והיכולת שלך לעבור דרך קירות.
אני מאחל לך הצלחה רבה בפיקוד על היחידה שאני כל כך אוהב.
כמה מילים על אגף התקשוב והמהפכה הדיגיטלית שסוחפת את עולמנו .אני סבור שבמרחב
הדיגיטלי הצבאי טמון פוטנציאל מבצעי רב לצה"ל .פוטנציאל להפוך יכולות מבצעיות רב
זרועיות ,מודיעין ואמל"ח לכדי פעולה משולבת ,קטלנית ומדויקת בתנאים משתנים.
את מימוש הפוטנציאל הזה צריך וחייב להביא לאגף התקשוב בצה"ל.
יש באגף אנשים נפלאים ,טכנולוגיים ומפקדים .אני בטוח שהתקופה הקרובה תהיה תקופה
של פריצה קדימה בנושא הכל כך חשוב הזה.
אני מאמין גדול בשיתופי פעולה .אני מאמין שיחד אפשר להשיג הרבה יותר.
אני מאמין שפעולה משותפת מייצרת מכפילי כח מבצעיים וארגוניים .אני מאמין שכל גוף
צריך לבנות עוצמות בליבות העיסוק המרכזיות שלו ולעבוד יחד במרחבים משותפים עם
גופים אחרים.
ובאלו המילים ,כאן ,אני מסיים  24שנות שירות שכולו סיפוק וגאווה.
תודה!
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דבר רח"ט ההגנה בסב"ר הנכנס תא"ל ד'
ראש אגף התקשוב וההגנה בסב"ר האלוף ליאור כרמלי ,אלוף פיקוד המרכז האלוף נדב פדן,
קשר"ר תא"ל יריב ניר ,מפקד לוט"ם תא"ל רמי מלאכי ,פורום הספ"כ החיילי ,שותפינו
לעשייה מכלל הזרועות ואגפי צה"ל וקהילת הביטחון הישראלית ,פרום המפקדים של חטיבת
ההגנה ,אורחים וחברים ,
צהריים טובים!
ראשית ,אבקש לחלוק עמכם את ההתרגשות המלווה אותי במעמד זה.
ז הו יום מרגש מאוד עבורי ,יום בו אני מקבל את הפיקוד על חטיבת ההגנה ומצטרף לפורום
הפיקוד הבכיר של האגף.
אני מבין את גודל האתגר ,נכון ומוכן לקראת המשך העשייה.
לא בלי חשש ,אבל עם הרבה יראת כבוד וגאווה גדולה על החטיבה אותה אני מקבל היום
לפיקודי.
על אנשיה האיכותיים והמקצועיים ,שעושים לילות כימים בבניין הכוח ובהפעלתו למול יריבנו
ואויבינו.
על העשייה המשמעותית אליה נחשפתי בתהליך החפיפה אותו בצעתי בשבועות האחרונים ,על
הרלוונטיות של החטיבה לביטחון המדינה.
לחטיבה  -ההתפתחות האדירה בממד הסב"ר שינתה את שדה הקרב בו אנו נדרשים לפעול.
הסב"ר מאפשר פעילות חשאית המלווה במרחב הכחשה עצום .המערכת המדינתית
הישראלית ובתוכה צה"ל מאוימת כל העת .ההגנה במרחב הסב"ר הופכת לאתגר מבצעי יום
יומי.
בשבועות האחרונים זכיתי להסתובב במרכזים השונים בחטיבה במסגרת תהליך הלמידה
האישי שלי .פגשתי חבורת אנשים איכותית ביותר ,סקרנים ,דעתנים ובעלי מוטיבציה עזה
לקדם את העיסוק במימד ולהוביל את האגף וצה"ל למול אתגרי העתיד.
אחריות רבה מוטלת על כתפינו ,אחריות שבבסיסה הצורך לבנות ולהתאים את עצמנו למול
המציאות המשתנה סביבנו במאה ה .21-מציאות שמשתנה בקצבים גבוהים ומאלצת אותנו
ללמוד ולחקור ,לשנות ולהשתנות.
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"השינויים במצב המדיני והכלכלי של שכנינו ,בארגון כוחות הביטחון שלהם ...המתיחות הבין
לאומית הגדלה בעולם והשאיפות של כוחות עולמיים לגבי ארצות המזרח התיכון ומדינת
ישראל ,החידושים הבלתי פוסקים בפיתוח אמצעי הגנה והתקפה ..כל אלו מחייבים עירנות
ורעננות מתמדת במחשבת הביטחון ובתכנונו ובדיקה האם אנו מוכנים למחר החדש".
דברים אלו נכתבו לפני כמעט שבעים שנה ע"י דוד בן גוריון.
נשות ואנשי חטיבת ההגנה ,אנו אלו שנפלה בחלקם הזכות להיות שותפים להגנה על ביטחון
המדינה במימד הסב"ר.
תפקידנו להבטיח יום -יום ,שעה -שעה ,כי אנו מייצרים למידה ומחוללים את ההשתנות
הנדרשת.
בעת הנוכחית נדרש צה"ל להתמודדות עם איומים במגוון חזיתות שנהיים מורכבים יותר
ויותר .מרכיב ההגנה בסב"ר גובר בחשיבותו והתודעה של יוזמה בהגנה התפתחה מאוד בשנים
האחרונות מאז הקמת החטיבה .הפעולה המשותפת והחיבור לזרועות ולאגפים השונים
בצה"ל ,תוך העצמת הקשר לעולם הפעלת הכוח ולאגף המבצעים ,הם מכפיל כוח של הארגון.
אני מבטיח לעשות הכל כדי שהחטיבה תמשיך למצות את הפוטנציאל במימד ותמשיך להיות
שחקן משמעותי ומוביל במרחבים הללו.
לשותפים הטבעיים והרבים שלנו באגף בצה"ל ובארגוני הביטחון השונים ,בעידן הנוכחי ינצח
רק מי שישכיל לבנות ולקיים שותפויות עמוקות .החטיבה תמשיך לחתור לייצר שותפויות
וזאת מתוך מחויבות עמוקה למצות את הפעולה לרוחב הארגון .אנו נמשיך לחתור לשיח פתוח
ומשתף שיביא לתוצאות טובות יותר לצה"ל ולמדינת ישראל.
נועם  -היום אתה מעביר אליי את הפיקוד על הנכס היקר לך מכל ,על החטיבה אותה בנית
ועיצבת ,יציר כפך .אך יותר מכל ,אתה מעביר אליי אחריות גדולה לפקודיך ולאנשיך הכל כך
חשובים לך.
בשנים האחרונות השקעת את כל מרצך לעיצוב ובניית החטיבה.
נלחמת לקידום העקרונות בהם האמנת ,חתרת בכל מאודך לייצר את השותפויות הרבות למול
המערכת הישראלית והבין לאומית .זרעת זרעים של שיתופי פעולה חובקי עולם.
הפכת את החטיבה לארגון רלוונטי ומשמעותי מאוד ,ארגון נכסי ומקצועי.
השכלת להבין את שהיום נראה לנו טריוויאלי וברור .הקמת יחידות משותפות ,יחידות
שבפעולתן ייצרו סינרגיזם והוכיחו שהשלם גדול מסכום חלקיו.
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היום אתה מסיים גם שירות של  24שנים בצה"ל .הובלת עשרות רבות של פקודים שהפכו
במרוצת השנים למפקדים מצטיינים.
גם בחודשים האחרונים לשירותך הצבאי ,ועד הלילה האחרון עוד היה לך חשוב לשבת איתי
ולשתף אותי בתובנות העמוקות שלך.
אנחנו הולכים לעשות עבודה מצויינת ,אנחנו הולכים לאהוב את מה שאנחנו עושים.
הזדמנות להודות לכל מי שעמלו ,טרחו וסייעו לארגון הטקס המכובד הזה.
יישר כח!
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יום גיבוש לאלמנות חיל הקשר והתקשוב
ביום ג'  ,ה 15-בינואר  2019התקיים באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב יום גיבוש
לאלמנות חי"ק .באירוע נכחו  40אלמנות וסגל מדור נפגעים החיילי.
האירוע נפתח בהתכנסות באתר ההנצחה החיילי ,בו חולק כיבוד למשתתפות.
האירוע המשיך בפעילות גיבוש וצחוק שנעשתה ע"י יניב דיקשטיין.
בנוסף ,במהלך היום התקיים מפגש עם קשר"ר ,תא"ל יריב ניר ועם נשיא העמותה להנצחת
חללי חיל הקשר והתקשוב ,אלוף במיל' שלמה ענבר.
בהמשך ,עברו האלמנות סיור מודרך בנושא " 70שנה לחיל הקשר והתקשוב"  -בו שמעו וראו
את התקדמות הטכנולוגיה מראשית ימי החיל וקום המדינה ועד היום.
ולסיום ,סיירו בהיכל השמות בו מונצחים  577נופלי חיל הקשר והתקשוב ועיינו באוגדנים
האישיים.

שיחה עם קשר"ר תא"ל יריב ניר ונשיא
העמותה אלוף (במיל) שלמה ענבר.

סיור בהיכל השמות.

ברכתו של נשיא העמותה לאלמנות החיל.
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ערב זיכרון במלאות שנה לפטירתו של אל"מ אבי פתיר ז"ל
האירוע התקיים ב 17-בינואר  2019בהשתתפות  250בני משפחה ,קצינים במיל' ,חברי
העמותה וותיקי החיל.
הערב נפתח בדבריו של יו"ר העמותה תא"ל (במיל') מוטי בר דגן.
במעמד זה הוסר הלוט ע"י רעייתו ,זיווה פתיר ,בלוח הזיכרון בכניסה לאתר ההנצחה.
לאחר מכן ,הוזמן הקהל לאירוע המרכזי באולם הכנסים.
בירך את הנוכחים נשיא העמותה אלוף (במיל') שלמה ענבר.
הוקרנה מצגת שהוכנה ע"י בנותיו .בתום הקרנת המצגת והסרטונים בירכו את המשתתפים
מוקירי זכרו משירות המשותף בצבא ובתעשייה.
סגרה את הערב בדברים מרגשים אלמנתו זיווה פתיר.

יו"ר העמותה תא"ל (במיל') מוטי בר דגן
ומשפחת פתיר בטקס הסרת הלוט בלוח
הזיכרון בכניסה לאתר ההנצחה.

משתתפי האירוע באולם הכניסה.

העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב מעריכה ומוקירה את אבי פתיר ז"ל.
יהי זכרו ברוך.
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ביקורו של חבר הכנסת עמיר פרץ במסגרת
קורס מג"דים  -סא"לים
ב 25-בדצמבר  2018התקיים קורס מג"דים  -סא"לים באתר ההנצחה החיילי בהשתתפות 40
קצינים.
חבר הכנסת עמיר פרץ הוזמן להרצות בפני הקצינים כשר הביטחון לשעבר בנושא קבלת
החלטות.
הרצאתו נמשכה כשעתיים והייתה מעניינת וממוקדת .חבר הכנסת ענה על שאלות רבות של
פורום הסא"לים.
בתום הרצאתו עבר סיור מקיף בכל מתקני אתר ההנצחה ,בדגש על היכל השמות ,בו מונצחים
 577חללי החיל ובביתן תערוכת תולדות חי"ק לדורותיו.

סיור בהיכל השמות ועיון באוגדנים
האישיים של החללים.

סיור בתצוגה באולם הכניסה.

מתוך כתבתו של חבר הכנסת עמיר פרץ
ברשתות החברתיות.
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היום לפני..
כתב וערך כתבה זו – אל"מ (במיל') אהוד בן  -דור

הנוטרות
עם חלוף השנים ,התקופה של לפני קום המדינה הולכת ונשכחת.
בארץ ישראל ,שהייתה נתונה לשלטון זר ומנוכר ,היו הנוטרות ארגון שנשא בעול השורות
הציבורי ,הלאומי והביטחוני של היישוב היהודי בארץ ישראל במסירות ובנאמנות.
"נוטרות" הנה כינוי לכוחות השוטרים היהודים בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי.
הם פעלו במסגרת המשטרה הבריטית וביוזמת הסוכנות היהודית.
בפועל ,פיקד על הנוטרות ארגון ה"הגנה" ,שניצל את הכוחות ואת נשקם לפעילויות שונות
בהגנת היישוב בארץ ישראל.
הנוטרים לבשו מדים מיוחדים וצוידו בכלי נשק שונים ,מרובי ציד ועד רובי צבא.
בשנת  1938הוקמה "משטרת היישובים העבריים" שהייתה היחידה הגדולה ביותר של
הנוטרות ,אשר פעלה בעיקר להגנת היישובים היהודיים וכללה את "המשמר הנע" ,שביצע
סיורים ממונעים לאבטחת היישובים ,אבטחת הרכבת ,נמל חיפה ומפעלים כמו חברת
החשמל.
הנוטרים עזרו לארגון ההגנה באבטחת מבצעי התיישבות כמו "חומה ומגדל".
בשנת  1938אבטחו הנוטרים את העלייה ל"חניתה".
בשנת  1942מנו הנוטרים היהודים כ 6000-איש.
"משטרת היישובים העבריים" המשיכה לפעול עד לסיום המנדט הבריטי בארץ ישראל.
הנוטרות תרמו רבות לאימון חברי ה"הגנה" בנשק ושדאות וסייעה ליצירת שכבת מפקדים
בשיירות קבע ,ממנו באו רבים מהקצונה הבכירה במלחמת העצמאות.
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"משטרת נהלל" הוא אתר היסטורי.
מבניין זה יצאו הנוטרים והשוטרים היהודיים ביום
ובלילה ,רכובים ורגליים ,לסיורים בדרכי העמק ,להגנה
על ההתיישבות היהודית בשנים .1936-1948

הנוטרות – משטרת היישובים העבריים.
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