נובמבר 2018

נופש משפחות שכולות בכפר הנופש "אולגה על הים"
נכתב ומופק באתר ההנצחה הצה"לי לחללי חי"ק ולהנחלת המורשת
נופש משפחות שכולות התקיים בין התאריכים  7-10.10.18בכפר הנופש "אולגה על הים".
אירוע נופש הורים שכולים מחיל הקשר והתקשוב מתקיים מדי שנה כמסורת קבועה ,בכפר הנופש אולגה על הים של
"יחד למען החייל".
האירוע מיועד להורים שכולים ואחים עד גיל  .21האירוע כולל לינה ופנסיון מלא בכפר הנופש אולגה.
הנופש הנו נופש משותף למספר חילות מדי שנה .השנה היו שותפים עמנו החילות הבאים :אגף המודיעין ,חיל הרפואה
ומערך הגנת הגבולות .מחיל הקשר והתקשוב יצאו  42משפחות שכולות לנופש.
תכנית הנופש הייתה מגוונת וכללה הרצאות בנושאי העשרה ,סדנאות בישול ואפיה ,סדנאות ספורט וריקוד ,דוכני
מכירה ,מופע טלפתיה (רונן קמרון) ,סטנדאפ (צחי חזן) ,סדנאות יצירה ,מופע שירי ארץ ישראל עם אורנה דץ ,בינגו
נושא פרסים ועוד.
ערב מפקדים מרכזי בראשות ראש אגף הקשר ,התקשוב וההגנה בסב"ר ובהשתתפות מפקדי החילות הנוספים
התקיים ב 9.10.18-וכלל את מנכ"ל "יחד למען החייל"
במהלך הערב נשאו דברים:
 מר שמואל חזון ,אביו של רב"ט ניב חזון ז"ל שנפל ב-ה' בכסלו תשמ"ח 25.11.87 ,בקרב ליל הגלשונים –נשא
דברים בשם המשפחות השכולות.
 ראש אגף הקשר ,התקשוב וההגנה בסב"ר – האלוף ליאור כרמלי.
 מנכ"ל "יחד למען החייל" – תא"ל (במיל') אילן טל.

קשר"ר ,תא"ל יריב ניר ,נושא דברים בפני המשפחות השכולות מחיל הקשר והתקשוב.
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שמואל חזון ,אביו של ניב חזון ז"ל ,מברך בשם המשפחות השכולות שהשתתפו בנופש

ערב טוב.
לאחת העיירות שבפולין הגיעה שמועה כי למחרת תגיע הרכבת הראשונה לעיירה.
לבשו כל בני העיירה את בגדי השבת ,ויצאו לחזות בפלא המחודש.
בין היוצאים היה גם אדמו"ר מפורסם ששכן באותו מקום ,לא הסתפק האדמו"ר בהתבוננות
ברכבת וניגש למשש במו ידיו את הקרונות ואת הקטר ,תמהו החסידים לפשר התנהגותו של
רבם ושאלוהו על כך .השיב להם האדמו"ר :מכל דבר בעולם יש ללמוד לקחים.
ראיתי את הרכבת ,והנה הקרונות שבה קרים ככפור ,אך הקטר חם ולוהט והסקתי מסקנה:
אם העומד בראש והמוביל חם הוא ולהט יש בו ,בכוחו לגרור אחריו גם נוספים ולחמם אותם
כשלעצמם הם קרים כקרח!
בדרכנו לכאן היינו דומים לקרונות הקרים ,אבל החום של קבלת הפנים שנבעה מהמפקדים,
החיילות והצוות האזרחי ,הלהט הדביק אותנו ותוך זמן קצר הפכנו לחבורה מלוכדת.
משפחות יקרות ,מפקדים מנוסים ,קצינות וחיילות מערך הנפגעים ,צוות "יחד למען החייל",
מכובדי כולם.
נתבקשתי להביא דברים בשם כל המשפחות המשתתפות בנופש.
נמצאת כאן קבוצת אנשים מגוונת והטרוגנית ,הגענו מרחבי הארץ ,צעירים ומבוגרים ,כל אחד
עם הסיפור האישי שלו ,הכאב הפרטי והתמודדות כזאת או אחרת.
חלקנו מגיעים לכאן מדי שנה באופן קבוע ,וחלק לעיתים רחוקות .חלקנו מכירים כאן חברים
ותיקים – ויש כאלה שיוצרים את ההיכרות והחברות הנרקמת כאן בכפר הנופש.
אחד האתגרים העומדים בפני מארגני נופש מסוג זה ,כדי לתת מענה לגיוון של האוכלוסיה
הצורכת את הנופש במקום ,זאת משימה מורכבת.
ואכן הצוות המארגן מצא את הנוסחה הנותנת תשובה לכל גווני קהל המשתתפים וכולם
מוצאים עניין בנושא זה או אחר הנמצא בתכנייה המוצעת.
בתורת המנהל אנו מוצאים" :שמנהל טוב עבודתו נעשית על ידי אחרים"  ,בהשאלה ניתן
לצטט "שמפקד טוב עבודתו נעשית על ידי פקודיו".
כאן למדנו שהמפקדות נותנות דוגמא אישית לחיילות וביחד ,המפקדות והחיילות פועלות
כצוות.
מן הראוי לציין במיוחד את הארגון ,הניהול ,והיחס האישי של כל הצוות ,האזרחי והצבאי גם
יחד.
זאת הזדמנות גם להודות לעמותות להנצחה המושיטות יד מחבקת ותומכת והאתרים
המוחזקים במסירות ובהתנדבות הינם בית חם למשפחות.
כבר עתה אנו מצפים לנופשונים שבדרך.
תודה לכולם.
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שמואל חזון ,אביו של רב"ט ניב חזון ז"ל ,נושא דברים בשם המשפחות השכולות.

ארוחת ערב חגיגית עם המשפחות השכולות מכל החילות שהשתתפו בנופש.
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מדור נפגעים החיילי  :עדכון חודשי
מפגש משפחת קופשטיין עם חיילות מקורס ייעודי לקצונה
בתאריך  4.10.18התקיים באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב מפגש בין איתן
קופשטיין ,אביה של סמל מאיה קופשטיין ז"ל שנהרגה בפיגוע בצומת בית ליד בתאריך
 , 22.1.1995לבין חיילות מקורס ייעודי לקצונה שמתקיים בבה"ד  7בעיר הבה"דים .
במהלך המפגש נחשפו החיילות לסיפור האישי של איתן האב השכול ושמעו ממנו על מאיה
בתו.
מאיה התגייסה לצה"ל בנובמבר  ,1993עברה קורסים והוכשרה כאלחוטנית ומדריכת קשר
בחיל הקשר.
לאחר ההכשרה הוצבה בבסיס הטירונים של חטיבת הצנחנים ושירתה כמדריכת קשר.
מאיה הצטיינה בביצוע תפקידה ,התגאתה להיות חיילת בחיל הקשר והשקיעה את כל כולה
בהדרכה בצורה הטובה ביותר.
ב , 22.1.95-כ"א בשבט תשנ"ה  ,אירע פיגוע בצומת בית ליד  ,ליד נתניה  ,שהביא למותם של
 21חיילים ואזרח אחד.
תחילתו של הפיגוע בפיצוץ תופת ראשון אשר גרם לנפגעים רבים .מאיה ,למרות שנפגעה גם
היא ,סירבה להתפנות והחלה בהגשת עזרה וסיוע לפצועים אשר היו פזורים בזירת הפיגוע.
תוך כדי טיפול בפצועים ,אירע פיצוץ נוסף בו נפצעה אנושות מאיה ולבסוף הביא למותה.
על מסירותה הרבה לעזור לפצועים בשטח באירוע זה ,הוענק למאיה צל"ש אלוף פיקוד
המרכז.
במהלך המפגש ביקר את הנוכחים נשיא העמותה אלוף (במיל') שלמה ענבר ומנהל העמותה
סא"ל (במיל') יהודה מתתיהו.
בתום המפגש שנערך מס' שעות הוענק ספר " 70שנות חיל הקשר והתקשוב" למר איתן
קופשטיין ,אביה של מאיה ז"ל.
המפגש של משפחת קופשטיין עם החיילות היווה מפגש מכין לקראת ערב הנצחה לזכרה של
מאיה קופשטיין ז"ל שהתקיים ב 28.10.18-בקרית ההדרכה.
החיילות הקריאו קטעי קריאה לזכרה של מאיה והכינו מצגת תמונות מרגשת.
נכחו נציגים מהיחידה של מאיה וקצינות הנפגעים של חיל הקשר והתקשוב ושל הצנחנים.
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הצל"ש שהוענק לסמל מאיה קופשטיין ז"ל

הצל"ש מתועד באולם הגבורה הפועל באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב.
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אלוף (במיל') שלמה ענבר נושא דברים במפגש.

מנהל אתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב מעניק את ספר " 70שנות חיל הקשר
והתקשוב" לאיתן קופשטיין.
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חיילות קורס ייעודי לקצונה מקריאות דברי זיכרון לזכר מאיה קופשטיין ז"ל.

איתן קופשטיין ,אביה של מאיה ז"ל ,בשיחה עם חיילות הקורס.
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אנשי החודש
מיכאל נגל ורפי בן עטר
מיכאל נגל

קציני מילואים במלחמת יום הכיפורים
(מתוך אתר "ידיעות אחרונות")

רפי בן עטר
מיכאל נגל ( )83ורפי בן עטר ( )75היו קצינים בחיל הקשר בזמן מלחמת יום הכיפורים ,הם לא
הכירו זה את זה אבל חלקו תחביב משותף :צילום.
המצלמה האישית ,שהלכה איתם לכל מקום ,התגייסה איתם גם למלחמה ,ובין הקרבות הם
דאגו לתעד הכל מהזווית שלהם  -את צוותי הבידור שהגיעו לשמח את החיילים ,את
האימונים ,הקרבות והמנוחה ,ואפילו חתונה אחת.
"צילמתי המון ,כל דבר שיכול להיות מעניין" ,נזכר רפי.
"התמונה האהובה עליי היא תיעוד של שיירה של רכבי האו"ם שהביאה אספקה לארמיה
השלישית של המצרים ,שהייתה נצורה על ידינו.
הקימו שם אוהל שבו חתמו על הסכם הכניעה והיו המון דיונים .אולי מבחינת תמונה היא לא
הכי יפה ,אבל הייתי שם ,והרגע עצמו דיבר אליי .זה היה מרגש.
בזמן המלחמה ראיתי הרבה מראות קשים ובחרתי שלא לתעד אותם.
והרגע הזה סימל את הרגיעה של המלחמה הקשה הזאת .הסוף למראות האלו".
גם התמונה האהובה על מיכאל היא לא "מלחמתית" במיוחד.
"התמונה הטובה ביותר היא תמונת חתונה שהתקיימה ברפידים" ,הוא מספר.
"הקמנו חופה על זחל"ם הפיקוד ,ואני אז נסעתי להביא את הרב שחיתן אותם ,למרות שזה
זוג שלא הכרתי בכלל.
הבנתי שמדובר באיש מילואים שהחתונה שלו כבר נקבעה מראש ,אבל בשל המצב העבירו
אותה לרפידים .זה היה כבר בסוף הקרבות .זאת סיטואציה שמנוגדת לגמרי למלחמה ,ובגלל
זה התמונה הזו אהובה עליי".
תמונה נוספת שחקוקה היטב בזיכרונו צולמה ממעוף הציפור" .תיעדתי את חציית התעלה
מההליקופטר לכיוון ג'בל עתקה ,עם כל הגשרים שהוקמו שם מעל סואץ .זה היה מדהים".
מיכאל סרק את התמונות עם פרישתו לגמלאות ,וכיום הוא משתמש בהן לצורך הקמת ארכיון
לעמותת חיל הקשר" .אם יש משהו שאני מצטער עליו זה שבמלחמה הקפדנו מאוד לא לצלם
דברים שהנחנו שהם סודיים" ,הוא מגלה" .לא העזנו אז ,הייתה לנו צנזורה עצמית מאוד
גבוהה .היום כבר הכל מצולם".
רפי נמנע מלתעד פצועים" .לא היה זמן לזה ,כל אחד היה עסוק
בהישרדות שלו ,וזה לא נראה מתאים.
המראות האלו לא צולמו אמנם ,אבל הם
נחקקו היטב בזיכרון".
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אל"מ יעקב (יאן) ינאי (ינובסקי) ז"ל
המפקד הראשון של חיל הקשר בצה"ל
נובמבר  – 1945נובמבר 1949

יעקב (יאן) ינאי (ינובסקי) נולד בשנת  1911בלובלין שבפולין.
הוא למד בתיכון הכללי בעיר ולאחר סיום לימודיו שם ,המשיך בלימודי
משפטים באוניברסיטת וורשה ומשם עלה ארצה בשנת .1934
עם עלייתו ארצה הצטרף לארגון "ההגנה" ובמהלך המרד הערבי הגדול
( )1936-1939שירת ביחידת השדה "הנודדת" שהייתה שייכת לארגון .בעקבות פעילותו
ביחידה ,נפצע ולאחר מכן מונה לעוזר מפקד "ההגנה" במחוז ירושלים.
בשנת  1940עבר לשרת במחלקת ההדרכה של המפקדה הארצית של "ההגנה" בתל אביב
ושימש כעוזרו של ראש המפקדה הארצית (רמ"א) משה סנה .בנובמבר  1945קיבל הצעה לכהן
בתפקיד ראש שירות הקשר הארצי של "ההגנה" במגמה להכניס תנופה ולארגן מחדש שירות
זה.
בכדי לממש מגמה זו ,העמיד יאן כתנאי לקבלתו את התפקיד ,שעם כניסתו לתפקיד יאוחדו
כל פלגי שירות הקשר שהיו קיימים אז :בהגנה ,בפלמ"ח ,בהעפלה ,בקול ישראל ובסוכנות
היהודית תחת מפקד אחד ואיחוד כל התקציבים של כל הפלגים והעמדתם לרשותו.
דרישתו זו של יאן התקבלה על דעת ראשי "ההגנה" והוא מונה ב־ 29.11.45לתפקיד ראש
שירות הקשר של "ההגנה" ,השלישי במספר ,והוא שירת בתפקיד זה עד יוני  ,1948עת הפך
שירות הקשר עם הקמת צה"ל לחיל הקשר ושהביאה למינויו של יאן כמפקד הראשון של חיל
הקשר בצה"ל.
בתקופת כהונתו כראש שירות הקשר הוקמו מספר רב של תחנות מורס ,נבנו מכשירי קשר,
נרכש ציוד מחו"ל וכוח אדם רב של אלחוטנים וקשרים הוכשרו וגויסו לארגון.
בנוסף ,אוחדו היחידות והתפקידים השונים שעסקו בקשר ,שהיו מפוזרים בין הזרועות
השונות של "ההגנה" ביניהם בן השאר :רשת "אבינועם" ו"קול ישראל".
חיל הקשר בפיקודו של יאן תרם תרומה מכרעת להצלחותיו של צה"ל במלחמת העצמאות
בכך שאפשר למפקדיו את יכולות השליטה הנדרשות בכוחות בעת ניהול הקרבות על ידם ובכך
קיבע ,למעשה ,את התפיסה הקיימת ,מאז ועד היום ,של הצורך והחשיבות של פיתוח והעצמה
של יכולות הקשר בצה"ל.
כאמור ,עם הקמת צה"ל ביוני  ,1948התמנה יאן להיות מפקדה הראשון של חיל הקשר בדרגת
סא"ל (אז טרם קראו לו קשר"ר) ,תפקיד בו כיהן עד נובמבר .1949
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עם סיום תפקידו התמנה לסגן ראש מטכ"ל/אג"א לחילות ושירותים ובשנת  1951עם פרישתו
מצה"ל ,התמנה לסמנכ"ל משרד הביטחון עד שיצא ללימודים לשנה בארה"ב ב ־ .1952
כששב ארצה ,התמנה לסמנכ"ל משרד האוצר וכשנה לאחר מכן עבר לרשות הגנים הלאומיים
ועמד בראשה עד פרישתו לגמלאות ב־.1991
לצידו של יאן עמדה ,בכל שרשרת תפקידיו ,אשתו גילה אשר שמשה עזר כנגדו וניהלה בית
פתוח לבני המשפחה והחברים.
ב־ ,1996בהיותו בן  ,85הלך יאן לעולמו.

יאן עם דוד בן גוריון בגן הלאומי עין עבדת

יאן עם משה דיין בעיר העתיקה בירושלים
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