
1 
 

1 
 

 

  

 2017נובמבר  

 ששת הימים  לרגל יובל מלחמת דבר קשר"ר 

 

1 

 והתקשוב,  רמפקדי וחיילי חיל הקש

 שנה למלחמת ששת הימים, מלחמה שעיצבה מחדש את גבולות חמישים השנה אנחנו מציינים

 ושומרון, את חצי האימדינת ישראל.  בשישה ימים שחררנו את רמת הגולן, את יהודה 

 סיני, את רצועת עזה ובעיקר איחדנו את ירושלים כפי שאתם מכירים ויודעים.

 אדיר, עמד באתגר החיל ה הזאת עיצבה גם את חיל הקשר והתקשוב.המלחמ

 כאשר הקשר ,הגזרות ן אמת לכלל היחידות הלוחמות, בכללתת מענה קשר רציף בזמ

 אפשר את השליטה והניצחון.

 לפני ,את עידן הקשר של אז ניתן היה לראות, תהבביתן ששת הימים בעמויור בס

 לעידן הרשת שאותה אנחנו מתפעלים ומתרגלים במהלך השירות שלנו.   ולהשוות אותו שנה, חמישים

 ,תבינו עד כמה האתגר היה משמעותי , במעבר שביצענו מעידן הקשר לעידן הרשת

 יטלית של צה"ל ועברנו למעשה לעידן שלכאשר היום אנחנו מתפעלים את הרשת הדיג

 והתקשוב במלחמת ערכים שהובילו את לוחמי הקשרצה"ל רשתי , יחד עם זאת ה

 על "מלחמה"ששת הימים הם העומדים כנר לרגלנו, אותם ערכים של דבקות במשימה, של  

 ם, הם אותם ערכים שמלווי " המברק עבור יעבור" ,הקשר, של מקצועיות, של רוח  המושג 

 אותנו גם היום. 

 עידןואת לוחמה מבוססת רשת האנו הדור שלמעשה מממש את עידן צה"ל רשתי, את עידן 

 בדגש על מבצע " צוק איתן " . ,הדיגיטלית כפי שראינו במבצעים האחרונים הרשת 

 חיל הקשר  חללי הנצחתל האתר ולעמותה לאנשי ברצוני בהזדמנות זאת להודות מקרב לב

 בצורה משמעותית את הקשר בין  יםהשנים האחרונות מהדק שבמהלך והתקשוב

 ל הקשר והתקשוב.לבין החיילים שמשרתים היום בחי ,העבר,  וותיקי החייל

 ,"דור "צה"ל רשתי ,ששת הימים ביצע ייעודו ללא  דופי כך דורנו בטוחני כי כפי שדור מלחמת 

 החיל.יבצע ייעודו ותפקידו ללא דופי ברוח 

 בברכת תמיד בקשר,                                                                                      
                                                         

 קשר"ר                                                                              
 נתי כהן     ,תא"ל                                                                          

 

 



 

 

 

 

 

חיל ב שנה למלחמת ששת הימים 50עיקרי העשייה לציון 
 הקשר והתקשוב
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 יובל למלחמת ששת הימיםמיזם 

 )מיל'( שלמה ענבראלוף 

 נשיא העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב והנחלת מורשתם

ניצניו של ארגון הקשר בימי טרום 
מה הרשמית המדינה אף קדמו להק

הגנה" "השל שירות הקשר במסגרת 
שירות הקשר הצטיין . 1937בשנת 

באנשים שאכפת להם ושהצד 
התיאומי והביטחוני מילא אותם 

בצורך לתרום הן באופן מעשי 
בפעילות בשטח והן מבחינה רוחנית 

 מורשתית.

כל אנשי חיל הקשר והתקשוב 
משפחה אחת גדולה,  לדורותיהם הינם

שלקחה ולוקחת חלק בכל  משפחה
ו וקשורה המפעל הציוני לדורותי

ופזורה בבניין הארץ, תקומת האומה 
והייסורים והעמל הקשורים בהישגי 
המדינה. אין פעילות ציונית לאומית 

ויהודית הקשורה לארץ ישראל בטוב 
ובקושי שאנשי הקשר לא היה להם 
מקום מכריע. בכל מלחמות ישראל 

חיל הקשר תפס מקום חשוב ובעצם 
היווה גורם מכריע לעצם קיום 

ת וההישגיות הגבוהה הפעילו
 והניצחון. 

מלא לעשייה הציונית החיל היה שותף 
באמצעות שירות הקשר טרום המדינה 

ובמלחמת העצמאות ובכל המלחמות 
 לאחר מכן עד ימינו. 

אחת מהמלחמות ההרואיות 
א בעצם של ההמוצלחות ושימשו

במתוכנן כהמשכה של מלחמת 
ששת הייתה מלחמת  העצמאות

 הימים.

הימים הצטיינה בכך מלחמת ששת 
חילה במתח וחששות כבדים התש

ני, בדומה למצב טרום למפעל הציו

ובסיומה מיגרנו  העצמאותמלחמת 
חודשים  16את המתנכלים לנו לא ב־

 ימים.  6אלא ב־

במלחמת העצמאות הרחבנו את 
 ,הגבולות של מדינת החלוקה

ובמלחמת ששת הימים הרחבנו את 
 ,הגבולות של המדינה באותה תקופה

איחדנו את ירושלים  וכגולת הכותרת
ובתוכם העיר העתיקה וקודשי 

ישראל. מלחמת ששת הימים הייתה 
 בתולדותינו מלחמה הקצרה ביותרה

בה התפרשנו על מרחבים גדולים 
 ביותר. 

מאז מלחמת ששת הימים גדלו דורות 
רבים של חיילים, חיילות, קצינים 

התקשוב. אנחנו ו וקצינות בחיל הקשר
עמותה להנצחת חללי חיל חברי ה

אחת עם  עצההקשר והתקשוב ב
נו כי הכרחי הקשר"ר ואנשי מטהו, הב

להנחיל לא לעבור לסדר היום, וחשוב 
, את מורשת דור מלחמת ששת הימים

של דבקות במשימה,  מורשת
שהם היו  ,מקצועיות והצטיינות

הבסיס לניצחוננו באותה מלחמה 
על  ,במשמרת זו ,דור הקיים היוםל

ותימשך גם זו שתוטמע מורשת  מנת
 לעתיד. 

בה שפעם ראשונה בהיסטוריית החיל 
כתוצאה מתיאום הדוק, שכנוע עצמי 

ודבקות במשימה, העברנו בצורה 
מסודרת תוכנית הנחלת מורשת לדור 

שלם בחיל הקשר. העמותה הקימה 
לצורך כך מתקנים ובהם תערוכת 

ציוד, חומר הדרכתי וכן תוכנית 
ת עם היחידות, כל אחת הנחלת מורש
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לחוד וכולן ביחד. כל יחידה ויחידה 
הכינה תוכנית הדרכה והנחלת מורשת 

תה מצידה העמידה מטעמה והעמו
סגל הדרכה סדיר ושילבה בתוכה את 
ותיקי החיל, גמלאים ברמה הגבוהה 

כים וגם יאשר היוו גם מדר ,ביותר
עדים לתקופתם ומעשיהם במלחמת 

 ששת הימים. 

ם הצטיינה בסדר, הימימלחמת ששת 
 חמישיםאירוע ארגון ומשמעת וכך גם 

גם הוא הצטיין בסדר ששנה לאחריו 
וארגון, משמעת ותוכן עמוק ומגוון של 

הנחלת מורשת התואם כל יחידה 
הנוגע ומעניין  ,ויחידה בנושא והתחום

 אותה. 

הקשר"ר אישית ראה חשיבות עליונה 
במיזם זה ואישית פיקח על התייצבות 

היחידות ללא יוצא מהכלל בימי 
המורשת המיועדים לכל יחידה 

 ויחידה. 

המדריכים ואנשי המטה של העמותה 
ימים להצלחת המיזם לילות כדישו קה

אפשר שהסתיים תפעולית לא מכבר. 
לומר שהמיזם היה מוצלח מאוד והוא 

 ,סתיים כי המשכו הוא בכינוסטרם ה
כתיבה, סידור ושימור החומר  ,עריכה

הרב והעצום שנאגר כתוצאה מחומר 
שהוכן ע"י מומחים לצורך הדרכה 

והנחלת המורשת וכן מהרצאות 
 העדים ועבודות היחידות.

בין היתר הוכנו למיזם, ספר למלחמת 
ששת הימים כולל אלבום תמונות, 

ת מדבקו ,מערכי שיעור, עלונים
 ובעיקר תיעוד וצילום תערוכת הציוד. 

ברוכה לביקורי חיילי  חיל תוספת 
עוד כ־, היו במספר 4000כ־ ,הקשר

חניכי בית  ביניהםמבקרים  1000
הספר ביהוד, נספחים צבאיים, 

קצינים בכירים מצבאות זרים ורבים 
מבאי בית חיל הקשר שהזדמנו 

 לצרכים אחרים. למקום 

מיזם ששת הימים משמש לנו דוגמה 
שנה לחיל  70ובסיס למיזם חדש והוא 

 11הקשר למדינה ולצה"ל ובנוסף 
טרום המדינה  שנות שירות הקשר

מיזם משולב עם  שגם הוא יהיה
כדי  עושים והחיל פעולות שצה"ל

להוריש את מורשת הקשר לדור הזה 
. אנו נוהגים לפי ולדורות הבאים

"הקשר אינו עוצר בעלייה"  ־ סיסמתנו
שנה יעלה על  70ומקווים שמיזם 

שנה למלחמת  50המיזם המוצלח של 
ששת הימים.
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 שנה למלחמת ששת הימים 50סקירת יו"ר הועדה לציון 

אל"מ )מיל'( אורי בר 

מיזם "יובל קשר למלחמת ששת 
 הימים"

בים בעמותת חיל הקשר כמו דברים ר
ל התחיל בפגישה התקשוב, הכ

מקרית, בנושא אחר לחלוטין, עם 
 האלוף שלמה ענבר, נשיא העמותה.

לא צריך לספר לכם שאני יוצא 
"חבר בעמותה",  ,כשאנימהפגישה 

תיק  -נושא על כתפי "תיק" גדול
"יובל למלחמת ששת הימים" ועל פני 

 והשאר מורשת !חיוך גדול 

במהרה למדתי שאני לא יחיד, לצידי 
גויס לפרויקט צוות מופלא של 

 -גמלאים מחויבים ומוכשרים שאיתם
 ניתן ל"הזיז הרים". -אם שלמה אומר

לפני שהספקנו למצמץ, בניצוחו של 
ול", עמד בחצר האתר ודה "הכל יכיה

 -מצויד במערכת אור – ביתן התערוכה
"סדין ביתן  –קולית, ממוזג, וממוגן 

 אדום".

דני מטודי אסף תמונות וערך, חזי 

מיכאל נגל,  , וצבע אייר הוסיף חיוך 
             נתן גידרון, ישראל נחזץ     

ופרץ אהרונוביץ אספו ציוד והקימו 
)הכל כמובן בסיוע  תערוכה לתפארת

, גדוד 7מש"א קשר, מדריכי בה"ד 
  והסגל הסדיר של העמותה(.  5114

לאחר מחשבה מעמיקה, גיבש הצוות 
המוביל, בעזרתם של ניר שריג וצוות 

המרמ"ק, תכנית ליום מורשת מרתק 
ומעשיר לחיילי ומפקדי החיל 

במסגרות יחידתיות. בתכנית השכיל 

מות ביקור מרגש באול -הצוות לשלב
העמותה ומתקניה )כולל טקס הנחת 

זרים בסיום יום העיון(, סרטים 
דע על המלחמה והרצאות מעשירות י

)בדגש לערכי הקשר, אנשי הקשר 
מערכות הקשר שהופעלו באותה ו

תקופה(, עדות אישית מפי גמלאי 
כקצין קשר במלחמה שלקח חלק 

והצגת עבודת מורשת שהוכנה מראש 
ורף לו"ז )מצ על ידי חיילי היחידה

 אופייני(. 

את החלק של תיאום עם יחידות החיל 
לקחה על עצמה וניהלה ביד רמה רס"ן 

 דנה שחר )הנפלאה(.

החלו לזרום   2017כבר בחודש מאי 
ת, גדודי פלוגו –לעמותה יחידות החיל 

מאז ועד  .קשר, יחידות הדרכה ומטה
מועד קיפול המיזם והתערוכה בסוף 

מי אוקטובר, עברו והשתלמו בי
המורשת קרוב למאה מיחידות החיל 

 מחייליו ומפקדיו. 5000וכ־

שמו של יום העיון והמיצג הלכו 
)ואפילו רצו( לפניהם, והשמועה עשתה 

לה כנפיים. לעמותה שהגיעו שורה 
ארוכה של פניות מגורמים שונים 

ספ"כ החיל, נספחים  -לבוא ו"לטעום"
צבאיים אורחי מדינת ישראל וצה"ל, 

תקשוב בצבאות זרים מפקדי אגפי 
)איטליה, פולין(, עמותות ידידות, 

 תלמידים, ועוד.

ההוקרה וההערכה ראוי שיינתנו 
לקבוצת גמלאים שראתה בימי העיון 

בורה שעשתה חשובה. ח שליחות
מכינים,  –לילות כימים בעמותה 
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מתדרכים ומלווים את הדור הצעיר 

 שמות(בחום ובאהבה ועל כך תודתנו. 
 .(האנשים מופיעים מעלה

ה"חבורה" לקחה  -עוד זה יוצא וזה בא
ציון  -על עצמה שליחות חדשה ונוספת

שנה לחיל  70־שנות קשר ו 80אירועי 
 הקשר.

 בהצלחה לכולם !!
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 תמונות נבחרות מימי העיון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בטקס הנחת זר ברחבת האנדרטה  7סגל מדריכי בה"ד 
 המרכזית באתר ההנצחה

במסגרת יובל  זיכרוןגדוד קשר פיקוד העורף במסדר 
 למלחמת ששת הימים

 בטקס הנחת הזר, שירת ההמנון 858ד גדו

 

 סקירה בביתן התערוכה יםמקבל "אמירים"גדוד חיילי 

יקור נספחים צבאיים המשרתים בארץ ב

5.7.2017 

 מקבלת סקירה באולם הגבורהפלוגת קשר 
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 יובל למלחמת ששת הימים –שמות מוסרי עדות אישית 

  שלמה ענבר)מיל'( אלוף 

  מוטי בר דגן)מיל'( תא"ל 

 "ורד יען)מיל'(  מאל 

 אברהם ) אברשה ( בורשטיין)מיל'(  אל"מ 

 דב ) דובה ( גבע)מיל'(  אל"מ 

 שחקאבנר )מיל'(  אל"מ 

 ראובן אגסי)מיל'(  אל"מ 

 נגל מיכאל )מיל'(  אל"מ 

 יעקב בעל שם ) יב"ש ()מיל'(  אל"מ 

 אהוד בן דור)מיל'(  אל"מ 

 הררי  אליעזר ) מונטי ()מיל'(  אל"מ 

 גרשון רוטשילד)מיל'(  אל"מ 

  אלעז שלמה )מיל'( אל"מ 

  אורניעזרא )מיל'( סא"ל 

  קאוליצחק )מיל'( סא"ל 

  רפי הוידהל'( )מיסא"ל 

  יונדלר צבי )מיל'( סא"ל 

  מיל'( אברהם איווניר סא"ל( 

  אלינסון דוד )מיל'( רס"ן 
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בל למלחמת וי מורשתסיורי  יוו אתלהמתנדבים ששמות 
מטעם העמותה להנצחת חללי חיל הקשר  הימיםששת 

 והתקשוב

  אורי בר)מיל'( אל"מ 

  ניר שריג)מיל'( אל"מ 

  מיכאל נגל)מיל'( אל"מ 

  ישראל נחזץ)מיל'( אל"מ 

  נתן גדרון)מיל'( אל"מ 

  פרץ אהרונוביץ)מיל'( סא"ל 

  דניאל מטודי)מיל'( סא"ל 

  אבי גולן)מיל'( רס"ן 

 בח"ק חזי מור 

 מדריכים צבאיים שלקחו חלק במיזם

  גדוד הל"א –סמ"ר בן אבשלום 

  7בה"ד  –סמל אריאל שפיר 

  7בה"ד  –סמל טימור מצא 

  בסמ"ח –סמל קרן זוהר 

  בסמ"ח –רב"ט ספיר חירק 

  7בה"ד  –טור' ירדן גולן  
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