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 2019 מאי

 ליום הזיכרון תשע"טקשר"ר למשפחות השכולות  איגרת

 לחללי חי"ק ולהנחלת המורשת החייליופק באתר ההנצחה הנכתב ו 
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מסדר יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 
 ונפגעי פעולות האיבה תשע"ט

 

. 2019במאי  8, ' ד ביום והתקשוב הקשר חיל לחללי ההנצחה באתר מסדר יום הזיכרון התקיים

חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה בהשתתפות  23,741הטקס  התחיל בצפירה לזכר 

 קצינים, נגדים וחיילים מהאגף והחיל.

קשר"ר תא"ל יריב ניר ונשיא העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב  מסדרב דברים נשאו

 אלוף )מיל'( שלמה ענבר.

 מסדר יום הזיכרון הסתיים בשירת התקווה.

   

 

נשיא העמותה להנצחת חללי חיל הקשר 
 והתקשוב נושא דברים.

מסדר יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 
 ונפגעי פעולות האיבה.

 קשר"ר תא"ל יריב ניר 
 מניח זר לזכר הנופלים.

 דגן  -יו"ר העמותה תא"ל מוטי בר 
 מניח זר לזכר הנופלים.



  

3 
 

 

 דבר קשר"ר תא"ל יריב ניר

 במסדר יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

 

 

 

 

 משפחות שכולות יקרות,

 אלוף )מיל'( שלמה ענבר,

 מנכ"ל משרד התקשורת מר נתי כהן,

 מונוסון מר אלי גרינמן,-סגן ראש עיריית יהוד

 חברי העמותה היקרים,

 מפקדים וחיילים.

 

עומדים אנו מול אנדרטת הזיכרון החילית היום, יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, 

 טובי בנינו ובנותינו מחיל הקשר והתקשוב, אשר אינם עוד איתנו. 577ומתייחדים עם זכרם של 

בשעה זו מתקיימים טקסים ממלכתיים בבתי העלמין הצבאיים ברחבי הארץ וחיילינו , רובם 

 חייל ליד כל קבר ולצד כל משפחה. –ככולם, עומדים דומם ליד קברי חללינו ומכבדים את זכרם 

מורשתם של יקירינו עומדת לנגד עינינו בכל יום ומהווה לנו עמוד אש, כוח ורוח גבית להמשיך 

 ולפעול בדבקות למען ביטחון ישראל.

 זוהי המורשת הטבועה חזק כל כך בעשייה החילית ועליה אנו מחנכים את חיילינו.

 ת ומקצועיות.מורשת המאופיינת בערכי מסירות, נחישו

 יום זה מהווה עצירת שגרה, תזכורת והערכה אינסופית לנופלים ולמשפחותיהם.

ביום זה נחזק ונחבק לחיקנו את המשפחות השכולות, נייחל לשובם של הנעדרים ולהבאתם 

 לקבורה של חללי צה"ל שמקום קבורתם לא נודע.

 נזכור ולא נשכח.

 יהי זכר הנופלים ברוך.

 

אלוף )מיל'( שלמה ענבר, 
  ניר קשר"ר תא"ל יריב

 ויוהל"ם תא"ל שרון ניר.
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 העצמאות תשע"טאירועי יום 

 

 

ראשות ראש אגף ב ,2019במאי  12 ־ הראשון  ביוםאירועי יום העצמאות של האגף והחיל התקיימו 
 הקשר, התקשוב וההגנה בסב"ר אלוף ליאור כרמלי וקשר"ר תא"ל יריב ניר.

  .חברי העמותה ומוזמניםל, קצינים , נגדים וחיילים מהאגף והחינכחו באירוע 

בתחילת האירוע הוענקו מלגות ע"ש סמ"ר גיא מירוז ז"ל בראשות קשר"ר ופורום הסא"לים 
  והקשר"חים של החיל.

פתח את האירוע קשר"ר ובירך את פורום הסא"לים והקשר"חים על העבודה המאומצת שהם 
 משקיעים בשמירה על מוכנות יחידותיהם בשגרה ובחירום.

נשיא העמותה  רוריה וחיים מירוז, קשר"ר תא"ל יריב ניר,ב –של גיא  הוריו העניקו את המלגות
 .                                                  אילן חורש (מיל'ם )אל"ויו"ר ועדת המלגות  שלמה ענבר (מיל') אלוףלהנצחת חללי חי"ק  

"ר, התקיים בראשות ראש אגף הקשר, התקשוב וההגנה בסב"ר , קשר ספ"כ טקס הרמת כוסית
 ורח"ט ההגנה בסב"ר.מפקד לוט"ם תא"ל רמי מלאכי 

לאחר טקס הענקת המלגות וטקסי הרמת כוסית, הוזמן כל הקהל לטקס המרכזי ברחבת הטקסים 
המרכזית להענקת דרגות בקיצור פז"ם ותעודות הערכה לקצינים, נגדים וחיילים מצטיינים מהאגף 

 והחיל.

  

 

 

 

 

 

ת ודקשר"ר ונשיא העמותה מעניקים תע
נציג ענף מוצבי שליטה שסייע וקרה לה

 הקמת מיצג שש העמדות.ב

המלגות אל"ם  , יו"ר ועדתנשיא העמותהקשר"ר,
 בטקס הענקת המלגות."ר גיא מירוז ז"ל והוריו של סמ
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 מונוסון -מכתב תודה ממנהלת בית הספר "יגאל אלון" ביהוד 

 

 בית חיל הקשר והתקשוב להנצחה ולמורשת.בית הספר "יגאל אלון" נמצא בקשר מתמיד עם 

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה  -התארח בית הספר בבית חיל הקשר פעמיים  2019בחודש מאי 

 ובמסדר יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.

 מנהלת בית הספר, מבשרת יעקבס, כתבה מכתב תודה על שיתוף הפעולה.
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 ?7מה נשתנה בבה"ד 
 (21.4.2019 -ל )מתוך אתר צה"

 
עובר שינויים בכל העת בהתאם להתפתחות הטכנולוגית והדיגיטלית של  ,העולם ואיתו גם צה"ל

 העידן הנוכחי.

ולמצוא דרכים   zמחויב להתאים את עצמו לדור ה 7האתגר הזה מוביל למציאות בה בה"ד 
 .להמציא עצמו מחדש כל הזמן

 
 קיצור מסלול קשר"גים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 הקשר קציני מסלול - גים"הקשר מסלול הוא התקשוב אגף של ביותר המאתגרים המסלולים אחד

 לידע בנוסף, ומבצעיות פיקודיות יכולות מחניכיו דורש לקצונה הייעודי המסלול. הגדודיים
 . הגדוד לפעילות ההכרחיות התקשוב מערכות הפעלת בתחום נרחב מקצועי

 עיר) ההדרכה בקריית הנמצא, 7 ד"שבבה המסלולים לפלוגת הועברו המסלול של שלביו כל
 יהיו שחניכיו במטרה ד,"הבה ידי על כולה מנוהלת להיות ההכשרה נהפכה ובכך(, דים"הבה

 . הראשון מהרגע כבר לבצע עומדים אותו לתפקיד מוכנים
 ,חודשים ושמונה שנה במקום, חודשים וארבעה לשנה המסלול קיצור הוא נוסף משמעותי שינוי
 .היוקרתי המסלול של מחודש ארגוןו ייעול צורכי בשל זאת

 
  שינוי שמות ההכשרות

 במיוחד מובנים ולא מסורבלים קיצורים היו שנים עשרות במשך באגף המקצועות כלל של השמות
 הכפפה את להרים באגף החליטו האחרון ינואר מחודש החל. האגף ומשרתי בים"המלש בקרב

 את להנגיש מנת על שנה חצי במשך רחבה מטה עבודת נערכה. ותיקים שמות אותם את ולשנות
 ידעו, השמות שינוי עם. באזרחות המקבילים למקצועות בהתאם אותם ולשנות השמות
. מתאימים הם ולאן בצבא לתפקידם המקביל האזרחי התפקיד מהו וחלק חד באופן המשרתים

 .הצבאי בשירות עשייתם את המשקף ופשוט ברור בשם תפקידם עם להזדהות יוכלו הם
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 ולחיילים שחרור לקראת ללוחמים בסייבר הגנה מיישם קורס הוספת

 קרוב הקדישו אשר ללוחמים" ופר'צ" לתת הנועד מסוגו ראשון קורס לדרך יצא 2018 בנובמבר
 . המדינה ביטחון על לשמירה מחייהם שנים לשלוש

 לתחום דלת להם ופתח משתחררים שהם לפני רגע מקצוע לרכוש ללוחמים פשרא קורס אותו
 . האזרחיים בחיים ומבוקש מתפתח מאוד

 בסופו אשר( לוחמים שאינם) לחיילים ראשון בסייבר הגנה מיישם קורס מתקיים אלה בימים
 .סדיר בשירות זה בתפקיד לשרת הראשונים ויהיו ל"בצה חניכיו יפוזרו

 

 למתגייסים אט'צ חדרי

 בטרם ב"מלש כל מלווים אשר החששות עם להתמודד גם החליטו ר"בסב וההגנה התקשוב באגף
 - מעשה לעשות החליטו השאלות כל על ולענות הפחדים אותם את להפיג מנת על. לצבא גיוסו

 לשירות המיועדים עם ציפיות ולתאם מענה לתת מנת על ייעודיות וואטסאפ קבוצות נפתחו
 . ד"לבה הגיוס לפני רגע ביטחון

 ויעזרו החששות את יפיגו, בהם שבוערת שאלה כל על להם יענו לעתיד מפקדיהם הקבוצה דרך
 .נודע הלא עם להתמודד

 
 בגדעונים הסב"ר מתקן הקמת

 מגני של הכשירות שמירת על אמון אשר" גדעונים" בבסיס ר"הסב מתקן הוקם 2018 בפברואר
 ונכסי רשתות על המגנים כשירות על בשמירה משמעותי נדבך ומהווה 7 ד"בה בין . ל"בצה ר"הסב

 .בצבא ל"צה
 

 רשתיות הדרכות

 קיום לצורך ,אדם ובכוח בסגל לחסוך שיש ההבנה מתוך חדשני קונספט פותח האחרונות בשנים
 . האפשרית במהירות ליחידות יגיעו מסויימים קורסים שחניכי ובשביל קורסים

 ליחידות מגיעים הטריים החיילים מקוצר קורס לאחר? הכוונה למה. רשתיות בהדרכות מדובר
 וכל ומבחנים תרגולים, סרטונים דרך הנדרש החומר יתר את ילמדו המחשב מול, ושם, הוצבו בהן

 ".בשטח אמיתי ניסיון צבירת"ו ביחידה יותר מעשית חפיפה כדי תוך זאת
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 מניה שוחט

 

(, הייתה מנהיגה ומהפכנית ברוסיה הצארית, מנהיגה 1878-1961מניה )וילבושביץ( שוחט )

גיורא", "השומר" ו"הקיבוץ  -ציונית בתנועת העבודה בארץ ישראל, מראשי הארגונים "בר 

 החשאי", גדוד העבודה וקיבוץ כפר גלעדי.

 (.1904-1914)מניה שוחט הייתה דמות מרכזית בתקופת העלייה השנייה 

. בני הזוג הקימו התארגנות 1908-מניה נישאה לישראל שוחט, איש העלייה השנייה, ב

שיתופית של פועלים יהודים בשם "קולקטיב" בחוות סג'רה )אילניה(, את הארגון החשאי 

 (.1909 -"בר גיורא" ואת ארגון "השומר" )ב

מן הארץ ע"י השלטונות לאחר שפרצה מלחמת העולם הראשונה גורשו בני הזוג שוחט 

 העותמאניים ושהו בגלות בטורקיה בעיר "ברוסה" עד סוף המלחמה.

 .1918מניה וישראל שוחט חזרו לארץ ישראל עם סיום מלחמת העולם הראשונה בשלהי 

(, הוכרז על הקמת ארגון "ההגנה" ופירוק ארגון 1920בוועידת "אחדות העבודה" )יוני 

 "השומר".

יה שוחט את "ועד הנגב", יחד עם בעלה ישראל שוחט, רחל ינאית הקימה מנ 1921בשנת 

ויצחק בן צבי. "ועד הנגב" נועד לעורר את מוסדות היישוב והתנועה הציונית להכיר 

 בחשיבות ההיאחזות בנגב, מבאר שבע ועד מפרץ אילת.

 ערבית" היא פעלה-נמנתה מניה שוחט עם מייסדי "הליגה לשיתוף פעולה יהודי 1930בשנת 

רבות להידברות עם ערביי ארץ ישראל, בין השאר במטרה למנוע או לצמצם הישנותם של 

 פרעות נוספות ביהודים בארץ ישראל.

גוריון תוכנית להסדר עם הערבים בארץ ישראל,  -מניה שוחט העלתה בפני דוד בן 

 שהתבססה על ויתור ועל הכוונה ליצור רוב יהודי בארץ ישראל.

למנט משותף בו ייוצגו האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה היא הסכימה להקמת פר

אלף ערבים  800-היהודית באופן יחסי למספרם בארץ. באותה תקופה היו בארץ ישראל כ

 אלף יהודים. 150-וכ

 גוריון תקף קשה את תוכניתה ולא הסכים לקבלה. -בן 

ישראל בכפר מאז תחילת המנדט הבריטי בארץ ישראל, התגוררה מניה שוחט עם בעלה 

 אנה וגדעון )גדע(. -גלעדי, שם גידלה את ילדיה 

 ישראל שוחט עבר במרוצת השנים להתגורר בשדרות רוטשילד בתל אביב ועסק בעריכת דין.

 דור -אל"מ )במיל'( אהוד בן  –כתב וערך כתבה זו 

 היום לפני..



  

9 
 

עברה מניה לגור עם בעלה ישראל בתל אביב  40-בסוף שנות ה

 וסעדה אותו במחלתו.

חיל  בנה, גדע שוחט, היה טייס בחיל האוויר הבריטי וממקימי

 האוויר הישראלי.

. לגדע שוחט נולדו שתי בנות, אלונה שהייתה 1966-הוא התאבד ב

רעייתו ואם שתי בנותיו של אריק איינשטיין, ויעל שמתגוררת 

 באוסטרליה.

על מניה שוחט נכתבו מחקרים ומאמרים, אשר ניסו לפענח את 

 דמותה ולהאיר את פעילותה.

 ראל.על שמה נקראו רחובות בערים רבות ביש

מניה שוחט הייתה דמות יוצאת דופן בפעילותה ובמעשיה אל מול 

 הכלל.

התעקשותה על דעותיה הפוליטיות השונות והתמיכה ברעיון 

הקומוניסטי הטהור, של שוויון ואחדות כנגד הזרמים הפוליטיים 

בארץ ישראל, גרמו לדעיכתה ולהוצאתה מהקונצנזוס היהודי של 

 הציונות בארץ ישראל.
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 הקשר והתקשוב בחיל בודדים חיילים עם כוסית הרמת

 

העמותה  נשיא, ר"הקשר בראשות טקס התקיים 2019 באפריל 17 יב' בניסן תשע"ט, ,ביום ד' 

 לחמש הכספיים המענקים את שתרמה ומשפחת נמקובסקי להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

 מצטיינות. בודדות חיילות

 בתאריך שנפל ל"ז נמקובסקי סטיב מיכאל ר"סמ של לזכרו שנה מדי מתקיים הטקס

 .2015בנובמבר  12

 ₪ . 15,000 החיילות לחמש   המענקים כל סך

 :למענק כזכאיות החיילית והוועדה העמותה של הוועדה י"ע שנבחרו החיילות שמות

 868 ן"חוש  – ברגיג יובל ט"רב .1

 387 ק"חי – דניאלשווילי פרידה סמל .2

 492 ק"חי –ויכמן  זואי ט"רב .3

 89 ק"פלחי –מוסקלנקו  סופיה ט"רב .4

 868 ן"חוש – טריטקוב תמר סמל .5

 


