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טקס ההתיחדות השנתי לחללי חיל הקשר והתקשוב
טקס ההתיחדות לחללי חיל הקשר והתקשוב התקיים ביום שלישי  15.05.2018בשעה  ,19:00בהשתתפות
המשפחות השכולות ,קצינים  ,נגדים וחיילים מהאגף והחיל ,חברי העמותה ומוזמנים.
הטקס התקיים בראשות ראש אגף הקשר ,התקשוב וההגנה בסב"ר אלוף ליאור כרמלי ,קשר"ר תא"ל יריב
ניר ונשיא העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב אלוף (מיל') שלמה ענבר.
נשאו דברים ראש האגף ,קשר"ר ,נשיא העמותה ודני בן ארי– בנה של מירה בן ארי ז"ל שנהרגה בהגנה על
קיבוץ ניצנים במלחמת העצמאות.
נכחו בטקס למעלה מאלף משתתפים.
לפני הטקס התקיימה קבלת פנים לכל המשתתפים בגן ההנצחה.
לאחר מכן ביקרו המשפחות והמשתתפים בהיכל השמות ,לאורך כל הטקס הוקרנה מצגת  575חללי חיל
הקשר והתקשוב.
בתום הטקס הונחו זרים למרגלות האנדרטה לחללי חי"ק.

רחבת הטקסים מול אנדרטת הזיכרון.
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דבר הקשר"ר תא"ל יריב ניר בטקס ההתיחדות השנתי עם
חללי חיל הקשר והתקשוב
משפחות יקרות
ראש אגף התקשוב – האלוף ליאור כרמלי
סמנכ"ל וראש אגף משפחות ,הנצחה ומורשת במשרד הביטחון – מר אריה מועלם
ראשת עיריית יהוד – עו"ד יעלה מקליס
נשיא העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – האלוף במילואים שלמה ענבר ורעייתו
מנכ"ל משרד התקשורת – תת אלוף במילואים נתי כהן
ראשי אגפים לדורותיהם ,קשר"רים ורח"טים בעבר
ספ"כ תקשוב בסדיר ובמילואים
יו"ר ארגון אלמנות ויתומי צה"ל הגברת תמי שלח
יו"ר יד לבנים קריית אונו – מר שאול צ'יטיאת
מפקדי וחיילי אגף התקשוב וההגנה בסב"ר וחיל הקשר והתקשוב
מכובדיי כולם!
מדינת ישראל ,צה"ל ועמם חיל הקשר והתקשוב מציינים  70שנה להווסדם.
 70שנות תקומתה של המדינה שזורות באובדן של טובי בניה ובנותיה.
ביסוס המדינה ,עיצובה וייצובה ,מלווה לצערנו בלכתם של יקירינו.
כמדי שנה ,אנו מתאספים כאן באתר ההנצחה החיילי ,בית חיל הקשר והתקשוב ,מעלים על
נס את זכרם של נופלי החיל ,אשר חייהם נגדעו בטרם עת ,בעת מילוי תפקידם ובעת שירותם,
בהגנה על המולדת.
אנו מרכינים ראש ,לזכרם של חמש מאות שבעים וחמישה חללי החיל ,כאשר האחרון שבהם
הובא לקבורה בימים האחרונים.
בשבועות האחרונים אני צועד את צעדיי הראשונים בתפקיד קצין הקשר והתקשוב הראשי.
זכות גדולה נפלה בחלקי להיות עמכם כאן במעמד מכובד זה ,עת יושבים בקהל – משרתי
החיל לובשי המדים לצד המשפחות השכולות – הורים ,אלמנות ,אחים ויתומים – בצל
האנדרטה הנישאת לגובה ומספרת את מורשת החיל.
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כל שם על כותל באתר ההנצחה – מתאר משפחה אוהבת וכואבת את לכתו בטרם עת של
אהובה.
כל שם טומן בחובו עולם ומלואו.
עבורכן– משפחות יקרות ,כמדי יום ,גם היום ,הזיכרונות צפים ,הכאב חד וצורב ,כאילו הזמן
עצר מלכת ביום בו נשמעה הנקישה על הדלת ,והחיים נחלקו ל"לפני" ו"אחרי".
משפחות יקרות,
בעיני אתן מקור אמיתי של חוסן ועוצמה.
המפגש עמכן לאורך השנה במהותו מבטא את רצוננו לחזק ולחבק אתכם המשפחות ,אך לא
פעם אנו יוצאים מחוזקים ונפעמים מהעוצמות אותן אנחנו מקבלים מכן משפחות יקרות.
בחירתכן בחיים מתבטאת בעשייה ,בהתמדה ,בעבודה ,בשגרה ובימי החג.
אני מרשה לעצמי לבקש ,שתמשיכו לשמר את אלו לצד הדאגה לבני המשפחה האחרים ולכל
אחד לעצמו הוא .אני רואה בכך סימן לאיתנות ותקווה.
בימים אלו ,לצד הגברת המוכנות המבצעית והכשרתם של כלל מערכי התקשוב בצה"ל כך
שיהיו בשיאם ברגע פקודה ,האגף והחל מצויים בתנופת עשייה ,במהפכת מידע ,במירוץ
להשגת עליונות במרחב הקיברנטי ולעיצוב המרחב הדיגיטלי.
הטכנולוגיה בשדה הקרב אינה עוד מאפשרת ,היא – היא זו שקובעת את יכולת ההכרעה אל
מול אויבנו .מכאן שחובת ההוכחה של אנשי התקשוב בצה"ל בעידן זה ,הינה כפולה ומכופלת
והם עושים את המירב ,היות ומבינים שכובד האחריות מוטל על כתפיהם.
דעו לכן ,כי "המלחמה על הקשר" ,המקצועיות והרעות התקשובית ,אשר אפיינו את יקיריכן–
חללי חיל הקשר והתקשוב ,הן עבורנו מצפן ערכי והמשכיותן היא מצוותנו.
הנני סבור כי ככל שניטיב להעמיק מבטנו אל העבר – כך נראה בבירור את העתיד.
הדור הנוכחי יונק ולומד ממורשת החיל ,אותה מורשת מפוארת של גבורה ,אומץ לב ,רעות
ואהבת האדם והארץ – שהותירו לנו נופלינו.
אנו מרכינים ראשינו בגעגוע לאלו שלא ישובו עוד ,זוכרים ומזכירים ,בידיעה שאת המחיר
היקר מכל– שילמתן אתן.
לדאבוני הרב ,אין נחמה ומזור לכאבכן.
כולנו מחבקים אתכן – ומצדיעים לכן.
אסיים ואומר כי בחייו – האדם כותב את סיפור חייו.
במותו – סיפור חייו נמשך ונכתב על ידי קרוביו בהנצחתו.
במקום הזה ,אתר ההנצחה החיילי ,בית חיל הקשר והתקשוב אנו מתחייבים שמורשתם של
הנופלים תימשך לעד.
כולי תקווה כי לכותל השמות שלנו לא יתווספו שמות נוספים.
מי ייתן ונדע ימים שקטים.
יהי זכרם ברוך!
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דבר האלוף (במיל') שלמה ענבר בטקס ההתיחדות השנתי
עם חללי חיל הקשר והתקשוב
משפחות שכולות,
ראש אגף התקשוב האלוף ליאור כרמלי ,קשר"ר ,תא"ל יריב ניר ,מפקדים ומפקדות ,אורחים
ומכובדי כולם.
בתאריך זה לפני  70שנה הוכרזה על ידי מנהיגנו ,דוד בן גוריון ,במגילת העצמאות ,הקמה
מחדש של מדינת היהודים היא מדינת ישראל.
חיל הקשר הוקם כשירות הקשר של המדינה שבדרך ,לפני  81שנה ,וחיל הקשר הוכרז לפני 70
שנה.
ממעמד גילי המתקדם ,חוויתי כל יום ,בלידה ,בתקומתה ,גידולה ,מאבקיה ,וגדולתה של
מדינתנו.
המדינה ,צה"ל וחי"ק הוקמו ונבנו על ידי אנשים.
אנשים הם ששבו לגבולם.
אנשים הם שבנו את הארץ ,את החברה ,הצבא והמדינה.
אנשי חיל הקשר הם הקשר.
הם שעשו את הקשר ובלעדיהם לא היה למדינה פשר.
היום נזכור את אנשי החיל ,נעריך ,נציין ונכבד את המשפחות השכולות של חללי ונופלי החיל
ולא נשכח ,נזכור ,נציין ונאדיר שמם ותרומתם של עשרות אלפי חיילי ומשרתי חי"ק בכל 80
שנות הקשר אשר הלכו לעולמם ובלעדיהם לא היינו מגיעים למה שהגענו.
נזכור את הקשר"רים ,המקש"פים ,קציני וקצינות הקשר ,חיילים וחיילות של החיל שהלכו
לעולמם טרום המדינה ,בקום המדינה ולאורך כל חיינו ומאז חזרתנו למולדתנו.
כולם שהלכו לעולמם ,חיילי סדיר ,מילואים ,קבע ,אזרחים וגמלאים שבגופם ,שכלם ונפשם,
בתעוזתם ובתושייתם ולעיתים בחירוף נפשם הוקם ונבנה החיל וזכה לביצועים מופלאים,
הכרה והוקרה לאין קץ.
במספר מקרים הושיע החיל את ישראל.
נזכור גם את המדענים ,המהנדסים ,הטכנאים ,אנשי האפסנאות ,אנשי כוח האדם ואנשי
הקשר והתקשורת מחוץ לחיל שעבדו איתנו כתף אל כתף ,ראש אל ראש ליצירת מפעלינו
הנפלאים.
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השבוע ציינו את יום ירושלים.
היום זכינו שבירתנו מוכרת על ידי המעצמה הגדולה והחזקה בעולם – ארצות הברית .היום
כולנו ירושלמים גאים ,ישראלים ויהודים גאים ,מה שמוכיח כי הקרבת חללינו והמשפחות
השכולות לא היה לשווא.
אולם המאבק על הגנת מדינתנו ושגשוגה לא תם וראו את פריסת צה"ל כיום כנגד המתנכלים
לנו.
האדם והטכנולוגיות המתקדמות בנו את חי"ק ,חי"ק זה האדם שבנו וקשר עושה האדם
שבמערכת.
נמשיך לבנות את חילנו בעוז גבורה ומרץ
בשקט ,בבטחה ובהצנע לכת.
ביום זה נדגיש שוב את תרומת המשפחות השכולות ,החללים ואלה שאינם איתנו .אנו משפחה
אחת ,משפחת חיל הקשר.
זכר הנופלים ,חברינו ,חקוק ונצור בליבנו ,ובהיכל השמות העמותה להנצחת חללי חיל הקשר
והנחלת המורשת ,לעד.
נדע ששבעים שנה להקמת החיל הוא תאריך חשוב שבעקבותיו נכונו לנו עוד מאות "שבעים
שנה".
להתראות בריאים ושלמים במעמד זה בשנה הבאה שתבוא עלינו לטובה.

5

דני בן ארי ,בן 72
מחזיק בידו את תמונת
אמו– מירה בן ארי ז"ל

דני בן ארי ,בן 72
נושא דברים בטקס
ההתיחדות.

דבר דני בן ארי ,בנה של מירה בן ארי ז"ל שנהרגה במלחמת
העצמאות ,בטקס ההתיחדות השנתי עם חללי חיל הקשר
והתקשוב
מירה בן ארי נולדה ב 1926-בברלין ועלתה לישראל בגיל  .7היא התנדבה ללח"י בגיל  ,14והייתה
ממקימי קיבוץ ניצנים– שם הכירה את אליקים ,השניים התחתנו והביאו לעולם את דן (דני).
עם פרוץ מלחמת העצמאות ,הוציאו בקיבוץ לדרך מבצע להוצאת התינוקות והאנשים שלא
נלחמו .מירה עשתה בחירה לא מובנת מאליה ,היא מסרה את בנה בן השנתיים לחברתה ונשארה
עם לוחמי המשק ועם אנשי גבעתי .מירה נפרדה מבנה בן השנתיים במשפט "תגידי לדני שהייתה
לו אמא" .בלילה שבין ה 6-ל 7-ביוני  1948החל הצבא המצרי להפגיז את המשק .מפקד ניצנים,
אברהם שוורצשטיין פסע לעבר המצרים יחד עם מירה בן ארי .מפקד הכוח המצרי ירה במפקד
למוות ,ותגובתה של מירה הייתה מהירה :היא ירתה מאקדחה בקצין המצרי והרגה אותו .מיד
לאחר מכן ,החיילים המצרים הרגו את בן ארי.
אל״ם (מיל׳) דני בן ארי ,בנה של האלחוטנית מירה בן ארי ז״ל נשא את דבר המשפחות השכולות
בטקס ההתייחדות החילי:
"אני דני בן ארי ,בנה של מירה בן ארי לוחמת ואלחוטנית שנפלה בקרב ניצנים יוני  1948והיא בת
 .22כבר בצעירותה ,עסקה מירה בפעילות מחתרתית בשורות הלח"י .אמי הייתה כותבת מאמרים
המכוונים לבני גילה ,תוך דגש כי דם יהודי לא יהיה הפקר עוד וכי אין עתיד לעם היהודי ללא
הקמת בית לאומי בארץ ישראל" ,פתח בתחילת דבריו .״ספק אם ישנה עוד מדינה בעולם שבראש
סדר יומה ,נוכחת אותה עננות זיכרון ועצב הרובצת על העם שלנו יום ביומו .במלחמות ישראל
ובפעולות האיבה נפלו מיטב בנותינו ובנינו ובמותם הגישו לנו על מגש של כסף את עצמאות
המדינה היהודית .מדינת ישראל צועדת לאתגרים והישגים טכנולוגיים וכלכלים ואל נשכח כי
בזכות הקרבתם של הנופלים נסללה הדרך״.
בהתרגשות רבה ,הקריא בן ארי את מכתבה של אימו שהחביאה בכיס מכנסיו בעת שנפרדה ממנו
בליל פינוי הילדים ,מכתב שיועד לאביו:
אני רק אכתוב כמה מילים ,ואתה בטח תבין כי איני יכולה לכתוב.
פשוט  ,זה קצת קשה ,יותר מקצת!
כך עוד לא הרגשתי אף פעם! אבל אתגבר .בזמננו צריך להתגבר על הכל!
אולי ,בעבור יכולתו של עמנו לסבול ולא לוותר ,בגלל עקשנותנו להחזיק
מעמד על אף העובדה כי מעטים אנו – הרי בכל זאת נשיג את אשר מגיע
לנו אחרי אלפיים שנה.
אין פרידה קשה מזו של אם מילדה .אך אני נפרדת מילדי למען יגדל
במקום בטוח ,למען שיהיה אדם חופשי בארצו!
ונבקר אותו הרבה ,ותמסור לו בבואך אליו את כל אהבתי!
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מירה בן ארי

המכתב המקורי שמירה בן ארי שמה בכיס בנה בהיותו תינוק בגיל שנתיים,
הנמצא במקורו בידי בנה.

מירה בן ארי ז"ל ובנה דני
בקיבוץ ניצנים לפני הפינוי.

מירה בן ארי הקשרית
בקיבוץ ניצנים.
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מירה ז"ל ודני בקיבוץ לפני
הפינוי.

דבר ראש אגף הקשר ,התקשוב וההגנה בסב"ר האלוף ליאור
כרמלי בטקס ההתיחדות השנתי עם חללי חיל הקשר
והתקשוב
משפחות יקרות,
נשיא העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
אלוף במילואים שלמה ענבר
ראשת העיר יהוד
קצין התקשוב הראשי
משפחת חיל התקשוב
מכובדיי כולכם

האירוע הזה שמתקיים מדי שנה מהווה ביטוי מוחשי למציאות בת שבעים שנים:
הצלחה גדולה בבניית המדינה וביסוסה המלווה בתחושת כאב על אובדנם של היקרים מכל,
הישגים מרחיקי לכת שבליבם – חלל שלא יוכל להתמלא לעולם.
החודש ציינו מלאת שבעים שנה להקמת צבא ההגנה לישראל .ובעצם– שבעים שנות עמידה על
משמר ביטחונה של המדינה והגנתה ,ולצידן – שנים של חיים בצילו המעיב והמייסר של
השכול.
עמנו היום ,כאן במעמד זה ,משפחות הנוצרות בליבן סיפורים על גבורה והקרבה ,סיפורים
הנמהלים בכאב שאין לו גבול.
עם הכאב ,נותרת גם הידיעה החזקה כי דרכם ,גם במותם – היא התגלמותה של ארץ ישראל,
זו שאנשיה ,כבר שבעים שנה – מגנים עליה באחריות עצומה ,ומתוך תחושת שליחות שאין לה
סייג.
בני המשפחות היקרים,
בשעה בה אנו מרכינים את ראשינו לזכר הנופלים אנו זוכרים יותר מכל את מורשתם .את
הסיפורים האישיים שמונצחים כאן באתר ההנצחה החיילי ,את דרכם ופועלם של אלו שציוו
לנו את המשך העשייה לא רק בחומר כי אם ובעיקר ברוח.
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ואומנם ,מי שהלכו מאיתנו בטרם עת ,הילדים והילדות האהובים שלכם ,הם שבזכות קורבנם
העצום ,נקנתה חירותנו.
ואתם שנותרתם ונדרשתם לשאת את המחיר הכבד הזה ,את החלל ,אתם אלה שחווים
בחייכם את התקוות והחלומות שלהם ,אלו שכבר לא יוכלו להתממש.
מהרגע שבו עצרו חייהם ,נקשרו חייכם עם דרכו של צה"ל ,עם דרכה של משפחת חיל
התקשוב.
נוסיף להגיש לכם בכל עת כתף להישען עליה ,להיתמך על ידה ,להרגיש יחד.
מפקדי אגף התקשוב וחייליו,
עשייתו שך חיל הקשר והתקשוב מהווה מאז הקמת צה"ל חלק בלתי נפרד מיכולתנו להילחם
ולנצח.
בעידן של מהפכת מידע והשתנות דיגיטלית ,מהווה האגף גוף משמעותי יותר בהשפעה על
עוצמתו של צה"ל ובתרומה ליכולתו לנצח ולהכריע בכל מבחן – בשגרה ,בחירום ובמלחמה.
אתם ,המשרתים באגף ,משפיעים באופן הולך וגובר על עליונותו המבצעית של צה"ל
באמצעות חתירה מתמדת לחיזוק מימד המידע והובלת צה"ל במרחב הקיברנטי.
יכולתו של צה"ל לשמר את עליונותו בשדה הקרב המודרני ,תלויה במידה רבה בכוחו של
החיל – בסייבר ,בלוחמה ברשת ,ובתקשוב.
מכם מצופה לשאת במשימותיכם בתבונה ,ומתוך תחושת שליחות שראויה לגודל האחריות.
ובה בעת ,לא לשכוח ולו לרגע ,את מורשתם של אלו אשר בזכותם נקנתה לנו מולדת ובדרכם
נבנה לנו חיל.
הוסיפו לבצע את משימותיכם בנחישות ובמסירות ,הוסיפו לפתח את יעדינו אל מעבר לגבול,
והיו ראויים לציווי שהותירו הנופלים לכולנו.
בגאווה ובכאב ננצור את זכרם של  575נופלי חיל הקשר והתקשוב.
נכאב את הכאב העצום שבלכתם ,ונישיר מבט אל העתיד – בזכותם.
יהי זכר הנופלים ברוך.
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חיילי המסדר בטקס ההתייחדות השנתי עם
חללי חי"ק.

הקשר"ר תא"ל יריב ניר מלווה אם שכולה
בהנחת זר לזכר החללים באנדרטת הזיכרון.

יו"ר העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב–
תא"ל מוטי בר דגן מניח זר באנדרטת הזיכרון.

נשיא העמותה אלוף (במיל') שלמה ענבר ,ראש
אגף הקשר ,התקשוב וההגנה בסב"ר אלוף
ליאור כרמלי ,קשר"ר תא"ל יריב ניר ותא"ל
שרון ניר.

אם שכולה מתפרקת בזרועותיו של תא"ל
(במיל') נתי כהן.
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אות מפעל חיים מוענק לאלוף במיל' שלמה ענבר
ב 8במאי  2018הוענק לאלוף (במיל') שלמה ענבר אות מפעל חיים בעיר הבה"דים.
אות מפעל חיים מוענק לאדם על פועלו המצטבר בחייו.
שלמה ענבר תרם רבות לצה"ל ולמדינת ישראל ותפקידיו העיקריים בצה"ל היו:
* קצין קשר של גייסות השריון
* מפקד יחידה 848
* קצין הקשר והאלקטרוניקה הראשי
* ראש מפא"ת (יחידת המחקר והפיתוח במשרד הביטחון)
* נספח צה"ל בוושינגטון
מזה  30שנה מכהן האלוף שלמה ענבר כנשיא העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב,
וגם בגילו המתקדם ( )89ממשיך לתרום מחוכמת החיים הרבה שלו לחיילי צבא ההגנה
לישראל.

הקשר"ר תא"ל יריב ניר מעניק לאלוף (במיל') שלמה ענבר את אות מפעל חיים.
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תעודת הערכה שהוענקה לאלוף שלמה ענבר מחיל התותחנים על תרומתו
לחיל התותחנים בתחום המחשוב.

תעודת הערכה שהוענקה לאלוף שלמה ענבר ע"י הרמטכ"ל גדי
איזנקוט על תרומתו למדינת ישראל.

12

דבר יו"ר העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב,
תא"ל מוטי בר דגן ,באירוע מורשת החיל לציון  70שנה
למדינה ולצה"ל.
אלוף ליאור כרמלי,
תא"ל יריב ניר,
קשר"ר יוצא ומנכ"ל משרד התקשורת תא"ל נתי כהן.
זהו אירוע מיוחד ומרגש – אירוע לציון  70שנה למדינה ולצה"ל.
מפגש עם בכירי החיל – ביום כשירויות חיילי ,וביום בו מעניקים "אות מפעל חיים" לשלמה
ולאיציק בן שושן.
 4תאריכים מציינים אירועים מכוננים בחיל ,בצה"ל ובעמותה:





 80שנה משירות הקשר
 70שנה למדינה ,לצה"ל ולחיל הקשר
 35שנה לעמותת הקשר והתקשוב
 15שנה להקמת אגף התקשוב בצה"ל

התפתחות זו מסמלת את צמיחתו של החיל המדהים שלנו – ואין גאווה גדולה מזו.
בתקופה זו היו לנו:
 21 קשר"רים (כולל יריב ניר)
 6 ראשי אגף התקשוב
בתקופה זו שינה החיל את שמו לפי התפתחותו  6פעמים –
שירות הקשר  >-חיל הקשר  >-חיל הקשר והאלקטרוניקה >-חיל הקשר ,האלקטרוניקה
והמחשבים >-חיל הקשר והתקשוב >-חיל הקשר ,התקשוב וההגנה בסב"ר.
מיונים ודגלים –> ללוויינים ולסב"ר.
גם הסיסמאות השתנו:
"המברק עבור יעבור"" ,הקשר– זרוע המפקד לפיקוד ולשליטה"
וכיום– "ולוחמה מבוססת רשת של העידן המודרני".
ייחודו של החיל הוא חיל מבצעי–טכנולוגי שהשילוב ביניהם מביא להשגת "היתרון בשדה
הקרב" ובעליונות בשדה הקרב.
אבל מכנה משותף אחד לכולם – והוא המשאב האנושי .המפעילים ,הטכנאים ,אנשי
התחזוקה ,המהנדסים ,הקצינים והקצינות ,אנשי העמותה (גברים ונשים).
זהו המשאב היקר ביותר שלנו– והוא בעצם נותן לנו את העליונות בצה"ל ,ואת הייחודיות
רבת השנים של החיל שלנו.
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ונשים שהביאו אותנו להישגים חסרי תקדים גם בעולם ותמיד ראשונים.
זהו המשאב שהוכיח את עצמו בכל מלחמות ישראל ,בהתשה ,במבצעים ,בביטחון השוטף
ובטרור ולכן המפקדים סמכו עלינו.
וביניהם מקבלי העיטורים– העוז ,המופת ,צל"ש רמטכ"ל וצל"ש אלוף ופרסי ביטחון ישראל
ליחידים ולקבוצות – ועליהם גאוותנו.
מפקדי הקשר ,ההכשרות ,המקצוענות ,המשמעת ,הדבקות במטרה וגאוות היחידה הם סוד
הצלחתנו.
החיל שלנו תמיד הקדים את כולם – היו לנו פתרונות טכנולוגיים,
ופיתוחים שהיו מוכנים לפני שהייתה להם דרישה .היום קוראים לזה עליונות תקשובית.
המפקדים והאנשים הטכנולוגיים אשר משרתים במילואים ובחייהם האזרחיים הם אנשי
מחקר ופיתוח והייטק – יודעים היטב את הצורך המבצעי ,הרי הם היו בתרגילים ,במצבעים
ובמלחמות – שמעו את המפקדים ,ראו את הנדרש ,והלכו ופיתחו זאת עבורנו.
אנו היינו אלה שקבעו איך תראה מפקדה ,מהו הרכב החפ"ק .מפקדה עיקרית ,עורפית ובכל
הרמות.
אני זוכר את הקשר"ר (ישעיהו לביא) – אני סגן בה"ד  7בתרגיל בדרום  ,והוא מגיע עם מכשיר
חדש לניסוי ( מכשיר ה.) SSB -
ואז באו אנשים כמו שלמה – והקשר"רים באתרים ושכנעו את צה"ל להשקיע – לרכוש ולפתח
את המערכות החדשות לעליונותו של צה"ל בדיוק כמו היום – אם זה בלוחמה אלקטרונית ,
בצופן ,או במלחמת סייבר.
היום אנו מעניקים אותות מפעל חיים לאלוף שלמה ורנ"ג איציק בן שושן .כמה יפה וכמה
מרגש.
אנשים ראויים שהם מקור לגאווה ולחיקוי.
הקשר בין עמותה לחיל ולאגף– אין שני לו בחשיבות .ההנצחה ,המורשת ,הקשר עם המשפחות
השכולות .השילוב הזה הוא שילוב מנצח ולא היה יכול לקרות לולא אנשים (כמו נתי הקשר"ר
וקודמיו) שהבינו בחשיבותה ובתרומה של העמותה (שאין לה מתחרים בכל עמותות צה"ל ).
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כנס תקשוב בין לאומי באתר ההנצחה לחללי חי"ק
ב 5ביוני  2018התקיים הכנס לקצינים בכירים מ 9-מדינות :ארה"ב ,קנדה ,בריטניה ,פולין,
דרום קוריאה ,אוסטריה ,הונגריה ,רואנדה ואיטליה באתר ההנצחה החיילי.
ההכנות לאירוע התקיימו באותו היום החל משעות הבוקר המוקדמות ,הוקם חמ"ל ברחבת
הכניסה על מנת לשמור על ביטחונם המשלחות באירוע.
באולם הכניסה הוגש לאורחים כיבוד קל ,לאחר מכן ,עברו לאולם הכנסים בו הועברו
הרצאות מקצועיות בנושא תקשוב וסייבר .
סיירו בביתן התערוכה לציון  70שנה לחיל הקשר והתקשוב ,שם נתנו הסברים מפורטים על
מכשירי הקשר.
בנוסף ,הועבר להם הסבר בהיכל השמות ,בו מונצחים  575חללי חי"ק ובהיכל הגבורה ,בו
מוצגים בעלי העיטורים בחיל.
לסיום ,נערך טקס זיכרון מול אנדרטת הזיכרון .כל מדינה הניחה זר לזכר חללי חי"ק.
ביום מיוחד זה נחשפו המבקרים למורשת חיל הקשר בצבא ולחשיבות החיל בצה"ל ,דרכי
פעולתו ויכולותיו המקצועיות.
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המבקרים בביתן התערוכה לציון  70שנה
לחי"ק.

המבקרים באולם הכנסים.

נשיא העמותה– האלוף במיל' שלמה ענבר
ומנהל העמותה יהודה מתתיהו עם אנשי
הצבא האמריקאי.

נשיא העמותה– האלוף במיל' שלמה
ענבר ומנהל העמותה יהודה מתתיהו עם
אנשי הצבא הרואנדי.

קצין בכיר מהצבא הבריטי מניח זר
באנדרטת הזיכרון.

חיילי חי"ק מציגים ערכת ציוד קשר
לחייל הבודד.
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אל"מ ד' ימונה לראש חטיבת ההגנה בסייבר
(מתוך האתר "אנשים ומחשבים -פורטל חדשות הייטק ,מחשוב ,טלקום וטכנולוגיות")
ייעוד החטיבה להבטיח עליונות ורציפות תקשובית לשדה הקרב המשתנה והמתפתח
* אל"מ ד' יהיה הקצין בדרגת תא"ל השלישי באגף – לצד קשר"ר ,קצין קשר ותקשוב ראשי,
ומפקד יחידת לוט"ם.
אלוף משנה ד' ימונה לראש חטיבת ההגנה בסייבר באגף התקשוב .את המינוי אישר
הרמטכ"ל ,רב אלוף גדי איזנקוט ,והוא מותנה באישור אביגדור ליברמן ,שר הביטחון .עם
מינויו ,הוא יועלה לדרגת תת-אלוף.
ייעוד חטיבת ההגנה בסייבר להבטיח עליונות ורציפות תקשובית לשדה הקרב המשתנה
והמתפתח ביבשה ,באוויר ובים .החטיבה אמונה על מניעת חדירות ממערכי התקיפה בסייבר
של היריב למערכות המבצעיות השונות בכלל הגזרות .כחלק מתהליך בניין הכוח ,מכשיר אגף
התקשוב חיילים שיעבו את מערך ההגנה בשדה הקרב העתידי.
אל"מ ד' ,בן  ,43התגייס בשנת  1993לעתודה אקדמית ,במסלול הנדסת חשמל באוניברסיטת
תל אביב .לאחר מכן שירת כקצין בחיל המודיעין במגוון תפקידים ,כאשר התפקיד האחרון
שלו היה מפקד מרכז ביחידה  .8200ד' הוא בוגר תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת תל
אביב ובוגר המכללה לביטחון לאומי.

תחת מתקפה כוללת
אל"מ ד' עשה את שירותו הצבאי באגף מודיעין .הוא יהיה הקצין בדרגת תא"ל השלישי באגף
– לצד קשר"ר ,קצין קשר ותקשוב ראשי ,ומפקד יחידת לוט"ם.
בספטמבר  2015פורסם כי נערך תרגיל מטכ"לי נרחב בכל רחבי הארץ ,במסגרתו ,תרגל צה"ל
בפיקוד הרמטכ"ל איזנקוט מעבר משגרה לחירום בכלל הפיקוד המרחבי ,הזרועות והאגפים –
וכן תורגל גם ניסיון חדירה לרשת הצה"לית .צה"ל תרגל מצב שבו הוא נמצא תחת מתקפה
כוללת ,הדורשת שילוב זרועות של האוויר והים ,וכחלק מהתרגיל נבחנו מאמצים של האויב
לחדור את הרשת הצבאית.
מסיבות היסטוריות ,מתנהלות בצבא בו-זמנית שתי פעילויות בתחום הסייבר :זו ההתקפית
ביחידת מודיעין גדולה ,וזו ההגנתית באגף התקשוב.
במהלך שנת  2011אישר הרמטכ"ל אז ,רא"ל גבי אשכנזי ,את הקמת שני גופים המופקדים על
המרחב הקיברנטי :האחד בהובלת אגף המודיעין והשני ,מחלקת ההגנה בסייבר האחראית
להגנה על המרחב – תחת אגף התקשוב.
בשנת  ,2015כחלק מתכנית רב-שנתית (תר"ש) "גדעון" החליט הרמטכ"ל ,רא"ל איזנקוט על
הקמת זרוע הסייבר .בשלב הראשון למימוש ההחלטה הוקמה חטיבת ההגנה בסייבר .תחת
חטיבת ההגנה פועלות שלוש מחלקות :מחלקת מבצעים להגנה ,יחידת מצו"ב ,ומחלקת
מודיעין להגנה .בראש כל אחת עומד קצין בדרגת אלוף משנה.
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החטיבה מופקדת על הגנת רשתות צה"ל ,אמצעי לחימה טכנולוגים ,מימוש זמינות המידע
והתהליכים המבצעיים בצבא .בנוסף ,שותפה החטיבה בקשר הבין ארגוני עם שאר גופי
הסייבר בצבא ומחוצה לו.
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