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 2018 מאי

 קצין הקשר והתקשוב הראשי חילוף מסדר

 
 

התקשוב וההגנה  ,בראשות ראש אגף הקשר והתקשוב הקשר חיל לחללי ההנצחה באתר התקיים מסדרה
 . 17:00 בשעה 1.5.18' ג ביוםבסב"ר האלוף ליאור כרמלי 

 אגף אשרהקשר"ר היוצא תא"ל נתי )נתנאל( כהן, הקשר"ר הנכנס תא"ל יריב ניר ו מסדרב דברים נשאו
 .כרמלי ליאור אלוףה וההגנה בסב"ר התקשוב הקשר,

השתתפו באירוע קציני האגף והחיל מדרגת רס"ן ומעלה, משפחות שכולות, חברי ועד העמותה, קשר"רים 
 במיל' ומוזמנים.

 משתתפים. 700 –סך הכל השתתפו כ

 .כוסית להרמת של אתר ההנצחה הכנסים לאולם המשתתפים כלהוזמנו  אירועה לאחר

 

הקשר"ר הנכנס תא"ל יריב ניר, הקשר"ר היוצא תא"ל נתי כהן וראש 

 .אלוף ליאור כרמליוההגנה בסב"ר התקשוב קשר, האגף ה
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חילוף קצין  מסדרהקשר"ר היוצא תא"ל נתי כהן ב דבר
 הקשר והתקשוב הראשי

 ראש אגף התקשוב האלוף ליאור כרמלי,

 האלוף שלמה ענבר, –עמותת חיל הקשר והתקשוב יו"ר 

 תא"ל יריב ניר –קשר"ר הנכנס 

 תא"ל נועם שער –רח"ט ההגנה בסייבר 

 תא"ל רמי מלאכי –מפקד לוטם 

 קשר"רים ואלופים לשעבר

 ספ"כ תקשוב

 קציני, נגדי ואזרחי עובדי צה"ל חיל הקשר והתקשוב

 משפחות שכולות

 משפחת ניר

 משפחתי היקרה

 ולם.מכובדי כ

כידוע, בראשית דברי פותח אני בכבוד אכסניה, ואין מקום ראוי מאתר ההנצחה והמורשת 
 שנות שירות. 32החיילי לסיים 

זכות גדולה נפלה בחלקי לשרת את מדינתנו. אהבת הארץ והמולדת טבועה בי ולאורך שירותי 
                   ל תפקידיי הטביעו בי חותם והשפיעו על המשך הדרך.                                                                               כחרשתי את שביליה מצפון ועד דרום. 

                      היטיבה לומר המשוררת לאה גולדברג:                                                                  
 הן אנחנו ידענו מכבר

 שהכל נגמר כמו שירה

 יפסק וימס כזמר

 רק עשן הערביים ישמור זכרונות.

  

מעמד מיוחד ומרגש זה עולות תמונות, תמונות מנבכי הימים והשעות, משנותיי בשירות  ב
 הצבאי כולו.
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חזרתי כקצין קשר גדודי.  202מח"ט. לגד'  לחטיבת הצנחנים כקש"ר 1986התגייסתי בשנת 
תקופת שירותי בחטיבת הצנחנים הטביעה בי חותמה באשר למחויבות תפקיד קצין הקשר 

במערך הנפרס וערך השירות בצה"ל. משם המשכתי כדרך חיים לתפקידי קצין קשר חטיבה, 
קיד מג"ד תקשוב בפיקוד ובאוגדה, תפקידי מטה והכשרת קצונה, ובמעלה הדרך לתפ

המקשא"פ בפיקוד הצפון עת התחלנו בהסבת הפיקוד לעולם הדיגיטלי וכרמ"ח אג"ם בהסבת 
צה"ל כולו כחלק מעידן הקישוריות והשילוביות. כרמ"ח תכנון נדרשנו להובלת האגף לתוכנית 

 "צה"ל רשתי".

שלב בתוכו את תפקיד המ –התפקיד האחרון שביצעתי כקשר"ר היווה עבורי תפקיד דגל.
 התפקידים שבצעתי מקשר"ג ועד קצין החיל הראשי.פסיפס 

במהלך שלושת השנים האחרונות נדרשנו לשינויים מרחיקי לכת בתחום הטרנספורמציה 
הדיגיטאלית בצה"ל. שינוי זה בא לידי ביטוי בשינוי תודעתי, בהפיכת לוחמה רשתית משולבת 

 לכדי תהליכים מבצעיים במפקדות הטקטיות.

לקריית ההדרכה, סנונית ראשונה  7ל בתקופה בה העתקנו את בה"ד זכיתי להוביל את החי
 האגף בשנים הקרובות.  ידי–במימוש חזונו של בן גוריון, חזון אשר יושלם על

התאמנו את מקצועות התקשוב ומערכי ההדרכה לאתגרי תפעול הרשת הדיגיטלית בשילוב 
ים והכשרות הקצונה והעצמנו מרכיבי ההגנה בסב"ר, שיפרנו וטייבנו את המסלולים הייעודי

טכנולוגית לשנים הבאות כפי שלימד אותנו  –המהווים עתודה אנושית את תחום השוחרות 
 יאנוש קורצ'ק בחוכמתו:

 הדואג לימים זורע חיטים,

 הדואג לשנים נוטע עצים,

 הדואג לדורות מחנך אנשים.

ט. המענה לאתגרי העתיד כולנו עדים לכוונת אויבינו בזירות השונות ובמרחב הקיברנטי בפר
פיתחנו לאחרונה תפיסת הפעלה אשר משלבת תשתיות תקשוב, לוחמה מבוססת רשת והגנה 
בסב"ר. תפיסה זו תורגלה נוכח אויב בהצלחה בתרגיל הגייס "אור הדגן" ובתרגיל המטכ"לי 

 "אבן הראשה".

שותפות  זהו עידן של שיתופי פעולה, מעטות ההצלחות שהן תולדה של גוף אחד. נרקמה
מדהימה עם חטיבת ההגנה בסייבר ועל כך תודתי לתא"ל נעם שער לאנשי מערך ההגנה. 

השילוביות בין בניין הכוח הטכנולוגי להפעלת הכוח התקשובי יוצרת קטלניות במפקדות שאין 
ם תא"ל רמי "לו אח ורע ברמת הדיוק, הגמישות, ומהימנות הביצוע ועל כך תודתי למפקד לוט

 המערך הטכנולוגי.מלכי ואנשי 

ו מתאפיינת בשינויים, והשורד הוא זה שמוביל שינוי. זכיתי לפקד על החיל בתקופה זתקופה 
של חדשנות טכנולוגית מדהימה. אך אל לנו לשכוח, חיל הקשר והתקשוב מושתת על יסודות 

איתנים של מורשת ענפה שנבנתה מראשית הקמת המדינה. מורשת זו קיבלה במה במספר 
שנה להקמת המדינה,  70–שנה למלחמת ששת הימים ו 50ם בשיתוף העמותה לציון אירועי

שנות התעצמות, למידה בלתי פוסקת, מקצועיות, ערכים לאהבת  70צה"ל וחיל הקשר. 
 המולדת ולערך "המברק עבור יעבור".

 במסכת אבות נאמר:

 "לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה".
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פונה אני אליכם היום בפעם האחרונה כמפקד ומבקש מכם, זכרו  –מערך התקשוב  אנשי
תמיד, כי עלינו החובה להמשיך את שהורישו לנו קודמינו, גם ובעיקר כאשר אנו "ממשיכים 

 בדרך חדשה". 

מן מסע שירותי נרשמו מלחמות ומבצעים, ראיתי מול עיניי את משפחות השכול לאורך כל ביו
בצה"ל. מיום שקיבלתי את הפיקוד על החיל איבדנו שישה מבנינו. אחת תקופת שירותי 

המשימות שהצבתי לעצמי הינה להיות נוכח תמיד בראש בעיקר ברגעים קשים. במהלך 
משפחות השכול ונפגעי החיל.  574שירותי הצבאי באתי בשערי היכל השמות בו חקוקים 

 לעד.הערכתי ואהבתי אליכם היא ללא גבול. תישארו בליבי 

פרשת "בהר" שאותה נקרא השבת מתמקדת במצוות השמיטה ובהכרת הטוב. אני מבקש 
 לברך בשלום ולומר תודה מקרב לב לכל אלה שטרחו ובאו לחלוק עמי יום מיוחד זה.

 למפקדי האגף האלופים עוזי, נדב וליאור על התמיכה וההכוונה.

. 202דרכנו בשירות משותף בגד' את איכותך ומנהיגותך המיוחדת הכרתי בראשית  –ליאור 
המהלכים האסטרטגיים בהובלתך יצעידו את האגף למימוש חזון עליונות במידע ובידע תוך 

 בהצלחה ליאור. –עיצוב תהליכים מבצעיים פורצי דרך בשנים הקרובות 

 הערכה רבה לשותפי מפקדי לוט"ם דני ורמי, ורח"ט ההגנה נעם.

על שותפות לדרך אני נפרד מכם היום בידיעה כי אתגרי לסגל הפיקוד הבכיר של האגף תודה 
טיפוח המשאב האנושי נמצא בידיים אמונות ומותיר אתכם להתמודד עם אתגרים חדשים 

 וחשובים.

הקצינים, הנגדים, אזרחים עובדי צה"ל,  –חובה נעימה לי להודות מקרב לב לכלל המשרתים 
 ת המולדת.החיילים והחיילות אשר פועלים ימים ולילות להגנ

כאן המקום להזכיר את חבריי האלוף במיל' שלמה ענבר ויהודה מתתיהו וכלל מתנדבי 
 העמותה להנצחה ומורשת החיל, מעתה אני מצטרף לכוחותיכם ולשירותכם.

                                   תודה מיוחדת לעוזרי הנאמנים שסייעו רבות בעבודתי.                                                              
 לרגינה וקורל המדהימות שמלוות אותי שנים רבות בחריצות, מסירות, חוכמה ונועם הליכות.

ובסוף אני מחבק את משפחתי המורחבת כולה. להוריי היקרים שהתוו בי דרך של מסירות 
חיל ואת עלית על  "רבות בנות עשו –וערכים. אני מודה לאשת החיל, חנה'לה רעייתי היקרה 

כולנה". יחד עשינו מסע מפרך ששזור בחיי משפחתנו היקרה, בלעדייך כל זה לא היה אפשרי. 
אני מחבק את ילדיי הנפלאים: ירדן, ערבה, רותם, שקד ואורי, את חתניי שהם לי כבנים אריק 

 אופיר, שי ואיתן היקרים. –וראובן ואת שלושת נכדינו, משוש חיינו 

תקשוב הראשי תא"ל יריב ניר, חברי ושותפי לדרך ארוכה. המשימה העומדת לקצין הקשר וה
לפניך שונה מכל תפקיד אשר ביצעת, הפעם האחריות על החיל על כתפיך, בנשימה אחת אני 

יודע לומר כי אתה האדם הנכון בזמן הנכון. אין לי ספק כי תשכיל להוביל את החיל היקר 
 שלנו להישגים ולפסגות חדשות.

א נשלם. יוצא היום אני לדרך חדשה, גם היא בשירות המדינה, משימה שונה אך תם ול
 מאתגרת.
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כל מי שמכיר אותי יודע שאני מסיים בציטוט מהמקורות, והפעם מתוך תפילה לשלום 
 המדינה:

אבינו שבשמיים צור ישראל וגואלו ברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו. חזק את 
נו והנחילם אלהינו ישועה ועטרת ניצחון תעטרם, ונתת שלום ושמחת ידי מגיני ארץ קדשי

 עולם ליושביה.

 תודה לכולם, היו שלום. 
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חילוף קצין  מסדרהקשר"ר הנכנס תא"ל יריב ניר ב דבר
 הקשר והתקשוב הראשי

 האלוף ליאור כרמלי. –ראש אגף התקשוב 

 )במיל'( שלמה ענבר.האלוף  –נשיא העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב 

 שרון, גל, יואב ואורי.

 הוריי ואחיי היקרים.

 תא"ל )במיל'( מוטי בר דגן. –יו"ר העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב 

 משפחות שכולות.

 נתי, חנה'לה ומשפחת כהן.

 ראשי אגפים לדורותיהם, קשר"רים ורח"טים בעבר.

 עמיתי לספ"כ התקשוב.

 מפקדים, חברים יקרים.

 ילי וחיילות אגף התקשוב וההגנה בסייבר וחיל הקשר והתקשוב.חי

 מכובדי כולם!

שנים בהן ביצעתי מגוון תפקידים מרכזיים בחיל הקשר והתקשוב בכל מרחבי  29היום, לאחר 
של המדינה  70–של צה"ל, בשנתה ה 21–הפעילות של מדינת ישראל, אני מתמנה לקשר"ר ה

 יקוד עליו.של החיל ומקבל את הפ 70–ובשנתו ה

כניסתי לתפקיד, אשר טומנת בחובה את המינוי כראש מטה האגף, ראש חטיבת התקשוב 
והלומ"ר ואת קבלת הפיקוד על חיל הקשר והתקשוב, מהווה עבורי זכות גדולה, ועמה 

אחריות עצומה להוביל אתכם למבחנים, ולאתגרים רבים שעוד מצפים לנו. אני נרגש ונפעם 
 האחריות.מגודל המשימה וכובד 

היתרון המובהק למול אויבנו חייב להישמר, ומכאן, שהמוכנות המבצעית של מערך התקשוב 
 בצה"ל היא המצפן והמושך המרכזי והעיקרי לפעילותנו.

אנו נמצאים בעיצומו של עידו טכנולוגי המייצר לנו הזדמנות שעלינו למצות ודרכה להבטיח 
מהיר. יודגש כי הטכנולוגיה כיום אינה עוד שתחום התקשוב בצה"ל ימשיך להתפתח בקצב 

 מאפשרת, אלא קובעת את המתרחש בשדה הקרב ואת תוצאותיו.

מהפכת המידע המתרחשת כיום בצה"ל, לא יכולה הייתה להתממש ללא אנשי האגף והחיל. 
עוצמתנו הינה באנשינו. התברכנו באנשים מהאיכותיים ביותר שיש בצה"ל ובמדינת ישראל. 

 עם הבנה וראייה מבצעית יצירתיים, נחושים הדבקים במשימתם.מקצוענים, 
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חיילי חיל הקשר והתקשוב עמדו מאז ומעולם במשימות הרבות ובאתגרים הרבים בכל 
, נמשיך לפעול יחד לטיפוח אנשינו, חיזוק זהותנו ומורשתנו מלחמות ישראל. אנחנו כולנו

 החיילית המפוארת.

דא כי אגף התקשוב יוביל לעליונות במימד המידע יחד, נממש את המצפן האסטרטגי ונוו
 לצורך ניצחון והכרעה מובהקים.

בשמי ובשם מפקדי וחיילי אגף וחיל הקשר והתקשוב, מבקש אני להודות לקשר"ר היוצא 
 ן שבימים הקרובים יחל תפקיד משמעותי וימונה למנכ"ל משרד התקשורת.התא"ל נתי כ

 נתי מפקדי וידידי,

רוך של עשרות שנים. פיקדת על חיל הקשר והתקשוב בתקופה מורכבת, אתה מסכם שירות א
הובלת בנחישות וברגישות הראויה לציון כל פעילות מבצעית, תוך נגיעה בקצוות, ליווית 

באופן צמוד את תהליכי כח האדם ושימור המורשת והתעקשת על הטמעת לקחים מפעילויות 
 שונות מהמטה ועד לדרג הנפרש.

אתה מפקיד בידי מערך תקשוב מפואר ומוביל, אשר מוכן לכל אתגר ומשימה  תודה לך על כי
 אשר תוטל עליו, ויוכל להעלות את צה"ל על הסיפון הדיגיטלי.

תרומתך לאורך השנים הייתה רבה ומשמעותית ביותר. אני מאחל לך המון הצלחה בדרכך 
תך רותם משרתת . כיאה לך אתה לא עוזב בלי להותיר אחריך שושלת מפוארת, בהחדשה

 ומסבה לכולנו גאווה רבה. 7כמפק"צית בבה"ד 

 למפקדי, האלוף ליאור כרמלי,

אני שמחה על הזכות לשרת תחת פיקודך ובטוח כי בהובלתך נביא את צה"ל לעליונות במרחב 
 הקיברנטי.

 משפחתי היקרה, שרון, גל, יואב, אורי והוריי חיה ומוטי,

אני מודה לכם על ההבנה, התמיכה, והפרגון מצידכם. אתם הכוח המניע שאפשר לי להגיע 
 למעמד מכובד זה.

 את סיום דברי אני מבקש לייחד למשפחות השכולות.

אתן הלב הפועם של חיל הקשר והתקשוב. הקשר איתכן, משפחות שכולות יקרות, הוא חלק 
 מים של שלום ושלווה.בלתי נפרד ממקור עוצמתנו. מי ייתן ונדע רק י

 תרשו לי לברך את כולנו בברכת הנביא שמואל: ולסיום,

  שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום.." תה"ואמרתם כה לחיי, א
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האלוף ליאור  הקשר, התקשוב וההגנה בסב"ר אגףדבר ראש 
 חילוף קצין הקשר והתקשוב הראשי מסדרכרמלי, ב

 הראשי היוצא, תא"ל נתי כהן,קצין הקשר והתקשוב 

 קצין הקשר והתקשוב הראשי, תא"ל יריב ניר,

 מפקדות, מפקדים,

 משפחות כהן וניר,

 חיילי החיל ומפקדיו,

 מפקדי החיל לדורותיו,

 משפחת חיל התקשוב.

לחיל הקשר והתקשוב מרכיב בכל אחת מהמלחמות ומהמערכות אליהן נדרש צה"ל, היה 
 צה"ל להכריע.מרכזי וחשוב ביכולתו של 

ובישרו כי הר הבית בידינו או שהסורים שועטים  –קולות הקשר שנצרבו בתודעה הלאומית 
 הפכו חלק בלתי נפרד מפס הקול של אומה שלמה. –ברמה למולנו 

 ולצד זאת, נשמרה מרבית עשייתו של החיל נסתרת מן העין ומן האוזן, בוודאי הציבוריות.

 יעה, מכריעה.עשייה חשובה, משפ  –אך עם זאת 

כזו המתעצמת משנה לשנה, ומהווה מרכיב מרכזי ביכולת להילחם ולרשום הישגים גם 
 במערכה הרשתית.

פסע שירות הקשר  –בימים שבהם מדינת ישראל עוד לא קמה וצבא ההגנה לישראל רק תוכנן 
לקשר בין הכוחות הלוחמים לבין המטה.  –של ההגנה את צעדיו הראשונים, כשמטרתו אחת 

 לאפשר יעילות, מהירות פעולה, קידמה וטכנולוגיה.

רגע נטל חלק חשוב ורחב -כאשר הוקמה המדינה, הפך שירות הקשר מיד לחיל הקשר, ובן
 במלחמה על תקומת המדינה.

קובע החיל כל העת  –מאז, במקצועיותם, בנחישותם, ובתבונתם של החיילים והמפקדים 
 שיאים חדשים של התחדשות והתקדמות.

 ור האחרון גברה מאוד חשיבותו של חיל התקשוב והתעצמה מורכבות עשייתו.שבע

 



9 
 

נפרד מיכולתם של הכוחות בשטח לפעול יחד כמקשה אחת. -אנשי החיל, מהווים חלק בלתי
זרועיים מסובכים מאוד, תוך העברת מידע -יכולות החיל מקשרות בין הכוחות במבצעים רב

 במהירות בין המטה לשטח, ולהפך.

ומממש אחריותו זאת  –האחרונות מופקד החיל גם על ההגנה בסביבה הרשתית  בשנים
 באמצעות כלים טכנולוגיים מהמתקדמים בעולם שנמצאים באמתחתו.

 נתי,

כאשר נדרשת לספר בקצרה על החיל שהופקד בידיך, בחרת בשורות הבאות: "דומה כי אין 
ת מרחיקות לכת כתחום כך ועם השלכו-בצה"ל תחום עשייה שהתפתח באופן מרשים כל

 הקשר והתקשוב".

יום, מתוך הבנה –ואומנם, בשלוש השנים האחרונות, נשאת באחריות כבדת המשקל הזו יום
 כי אתה נדרש להוסיף ולקדם את החיל בקצב המהיר הזה.

שנות שירותך תרמת ממיטב כשרונך ויכולתך לחיל הקשר  32ובעצם, במשך כמעט כל 
 והתקשוב.

התקשוב והמחשוב, נדרש צה"ל לסטנדרטים מרחיקי לכת של התקדמות, של ידעת כי בתחומי 
 עליונות טכנולוגית.

השתמשת בגמישותך המחשבתית, בניסיון ארוך השנים בתפקידים בשטח ובמטה,    
 והתוצאות לא איחרו להגיע. –ביצירתיות 

 אתה פושט את מדיך ונרתם למשימה לאומית חשובה, כמנהלו הכללי החדש של משרד
 התקשורת.

 עלה והצלח!

 יריב,

 שנים לגיוסך לצה"ל. 30בעוד חודשיים ימלאו 

 כמה סמלי שדווקא בעיתוי הזה אתה מקבל את הפיקוד על החיל שצמחת בתוכו.

 גודל האחריות ומשמעותה מוכרים לך.

ף התקשוב, חוכמתך, ונחישותך הן שהופכות אותך גחשובים בא שנותייך הארוכות בתפקידים
 המתאים בעיתוי המתאים.לאיש 

אני בטוח כי תשכיל להמשיך את מלאכת קודמיך, ולהוסיף לבסס חיל מוכן למלחמה, ובעל 
 עליונות טכנולוגית בלתי ניתנת לערעור.

 בהצלחה!

 תודה מיוחדת שמורה לבני המשפחות הנמצאים איתנו במעמד זה.

 רי.לרעיה חנה, ולילדים ירדן, ערבה, רותם, שקד ואו –למשפחת כהן 

סייעתם  –בתמיכה הרבה, שמבוססת על ההבנה הרבה במחיר הכרוך בלהיות איש צבא 
  ליקיריכם להמשיך ולתרום למען ביטחון ישראל. 
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 תודה על התמיכה וההבנה, הם יידרשו להן גם בהמשך הדרך.

 

 חיילי החיל ומפקדיו,

שמור תפקיד חיל התקשוב פותח היום פרק חדש בעשייתו, פרק שבו לכל אחד ואחת מכם 
 חשוב.

 אני בטוח כי תוסיפו להתקדם ולקדם את צה"ל למקום של עליונות תקשובית.

המחשתם מהן מסירות, מקצועיות  –בעשייתכם בשטח ובמטה, ובכלל תחומי העיסוק 
 ומצויינות, ואין לי ספק כי כך יהיה גם בעתיד.

 בהצלחה לכולנו!
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  עולה לרחבת הטקסים. חוליית הדגל

 

 נושא דברים.הקשר"ר היוצא, תא"ל נתי כהן 

 

 נושא דברים.הקשר"ר הנכנס, תא"ל יריב ניר 

 

 עם ותיקי החיל.הקשר"ר היוצא 

 

התקשוב הקשר"ר היוצא, ראש אגף הקשר, 
 ונשיא העמותה. וההגנה בסב"ר, הקשר"ר הנכנס
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"בשור" באוגדת עזה  הקשר הענקת תשורות לחיילי גדוד
 2018במאי  3בתאריך 

 

לחיילי גדוד הקשר באוגדת  תשורות רכשה וחילקה להנצחת חללי חי"ק העמותה
 .עזה

  מטענים לטלפונים ניידים ובונבוניירות. 180התשורה שניתנה 
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הענקת גדוד הבשור בראשות המג"ד, הסמג"ד וקציני הגדוד לאחר חיילי 
 לכל חיילי הגדוד. התשורות

הרכב שהוביל את התשורות מאתר  שקיבלו את התשורות.החיילים 
 ההנצחה לגדוד הקשר בעזה.

מג"ד גדוד הקשר מקריא לחיילים את 
איגרת קשר"ר ואלוף שלמה ענבר 

 שצורפה לתשורות.
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 היום לפני...

 

 

 

 

 

 

 

 


