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 2019 אוקטובר

 נופש משפחות שכולות במתקן "אולגה על הים"

 
 לחללי חי"ק ולהנחלת המורשת יליהחופק באתר ההנצחה הנכתב ו
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 בכפר הנופש "אולגה על הים". 22-25.9.19נופש הורים שכולים של חיל הקשר והתקשוב התקיים בין התאריכים 

נופש הורים שכולים מחיל הקשר והתקשוב מתקיים מדי שנה כמסורת קבועה, בכפר הנופש אולגה על הים של "יחד 

 למען החייל".

, ללא מלווים נוספים )למעט במקרים רפואיים(. האירוע כולל לינה 21האירוע מיועד להורים שכולים ואחים עד גיל 

 ן מלא בכפר הנופש אולגה.  ופנסיו

 ההגעה באמצעות היסעים מנקודות מרכזיות ברחבי הארץ.

הנופש הנו נופש משותף למספר חילות מדי שנה. השנה היו שותפים עמנו החילות הבאים: חיל המודיעין וחיל 

 הרפואה. 

 .ארז ורד רס"ן, והתקשוב הקשר חיל נפגעים מדור ראש הנופש התקיים בהובלת

 תכנית הנופש הייתה מגוונת וכללה הרצאות בנושאי העשרה, סדנאות ,שיעורי פילאטיס ויוגה, דוכני מכירה ועוד. 

, מירוז ברוריה הגברת המשפחות בשם מרגשים דברים בו ונשאה אמ"ן ראש בראשות התקיים המפקדים המרכזי ערב

 .7/4/2002-ב דרכים בתאונת שנהרג, ז"ל מירוז גיא של אמו

 

 

 .22.9.19קשר"ר תא"ל יריב ניר, בשיחה עם המשפחות השכולות ב
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ברוריה מירוז, אמו של סמ"ר גיא מירוז ז"ל, מברכת בשם המשפחות השכולות 
 22.9.19כפר הנופש "אולגה על המים" בתאריך שהשתתפו בנופש ב

 

 טובערב 

 משפחות יקרות,

 ראש אמ"ן האלוף תמיר היימן,

  יובל שמעוני, תא"לקצין המודיעין הראשי 

 דר' טאריף באד'ר, תא"לקצין רפואה ראשי 

ראש מחלקת משאבי אנוש בחיל הקשר 

 קשוב,והת

 ראש מחלקת משאבי אנוש בחיל המודיעין,

מנהל מרחב דרום ביחד למען החייל מר רפי 

 ברוך,

 מפקדים ואורחים נכבדים.

 

 ."מקום בלב"התכנסנו היום לנופש השנתי ב

כמה סמליות יש בשם הזה. התחושה שמישהו פינה לנו, בעלי הלב השבור , מקום בלב מרגשת 

 מאוד.

 בינינו אחים ואחיות. יש  ,ילדים ,צעירים, הורים ,מבוגרים ,גברים ,כולנו נמצאים כאן, נשים

דרוזים  ,יהודים ,שבאו מהצפון ויש שבאו מהדרום, חלקנו הצביע ימין ואחרים נטו לשמאל

 כולנו רקמה אנושית אחת.  – ובדואים

כל ההבדלים מיטשטשים. יש ביננו חוט מקשר, בל יינתק. כולנו איבדנו את היקר לנו  -כאן

 מכל.

 הפכנו למשפחה בעלת השם המפוקפק, משפחת השכול.בעל כורחנו 

בעת מילוי תפקידו, בשובו  7/4/2002 -חיים ואני איבדנו את בננו היחיד, גיא מירוז.  גיא נפל ב

 .  504עין ימפעילות מבצעית בצפון. שירת ביחידת מוד

ם שיכול הזמן עבורנו עצר מלכת. מביטים בשעון שעצר ומבינים כי אין שען מקצועי בעול ,מאז

 לבין החיים אחריה. ,להפיח בו חיים. קו אכזרי הפריד בין החיים לפני הבשורה

ארבעת הימים כאן, גם הם מסמנים הפרדה, אבל הפרדה מסוג אחר. זהו פסק זמן בין טרדות 

הכאב והסבל לבין חיים במעין בועה במקום הזה,  ,הגעגועים ,היום יום, המחשבות העגומות

 ל הלב.שדאגתם לרווחתנו מכ

אני מבקשת להודות בשם המשפחות השכולות לכל העוסקים במלאכה החשובה והמרגשת 

 הזו, המביאה מרגוע ולווי זמני וקל למכאובנו.

על שהיה בכם האומץ וכוחות הנפש להגיע ולאפשר  ,חברי משפחת השכול ,תודה גם לכם

 לעצמכם את ההפוגה הזו.

 אני מאחלת לכולנו שהות נעימה וטובה.

 ה החדשה בריאות טובה ושלוות נפש.ולשנ

מירוז, אמו של סמ"ר גיא מירוז  הגב' ברוריה
 ז"ל, נושאת דברים בשם המשפחות השכולות.
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מפגש משפחת קוזמה עם חיילות מקורס ייעודי לקצונה 

 26.9.19-ב 7מבה"ד 
  

 

התקיים באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב מפגש בין לילי  26.9.2019בתאריך 

בתאריך ז"ל שנהרג בפעילות מבצעית בלבנון  קוזמה וויקטור קוזמה, הוריו של יעקב פביאן

 בעיר הבה"דים . 7, לבין חיילות מקורס ייעודי לקצונה שמתקיים בבה"ד  8/10/1997

 עלייתם במהלך המפגש נחשפו החיילות לסיפור האישי של ההורים השכולים ושמעו מהם על

 עולה מהיותו כחלק לו שהיו הקשיים ועל ובארץ בארגנטינה פביאן של הילדות על, מארגנטינה

 .חדש

 אופיו את ששיקפו פביאן של והתבגרותו מילדותו משעשעים סיפורים על סיפרו הוריו

 .והנבונים היצירתיים ומחשבתו

 קשר קורס עבר, 1995הקשר באוגוסט  לחיל גויס ולבסוף לוחם להיות מאוד רצה פביאן

 . החירום, שם שירת כאלחוטן בעוצבת והוצב כים"מ קורס בהצלחה סיים ולאחריו 7 בבה״ד

 של במסגרת שירותו הצבאי היה נכנס מדי פעם ללבנון על מנת להחליף מכשירי קשר. הוריו

 .ללבנון קבוע באופן נכנס שהיה כך ועל שירותו על דבר כמעט ידעו לא כי מספרים פביאן

 זמן המון לו ויש קשה עובד לא כי מספר והיה משפחתו את להדאיג רצה לא פעם אףהוא 

 חושב ראש ועם במיוחד מקצועי היה, ולעזור להתנדב הראשון היה תמיד כי מספרים. מנוחה

 . במיוחד ויצירתי

היה  פביאןאירע קרב בלבנון והיה צורך לצאת לחלץ את הכוח ולהציל פצועים.  8/10/1997-ב

 חלק מהכוח המחלץ. כאשר הגיע הכוח המחלץ לשטח, החל ירי פגזים. 

פשו מסתור ובמשך דקות ארוכות נפלו הפגזים. כשהתפזר העשן, הסתבר כי וחבריו חי פביאן

 בן בעודו, פביאן של למותו הביאה זו נהרג במקום מרסיס שפגע לו ליד העין. פגיעה הוא

 .וחצי עשרים

 . ז״ל פביאן של ושירותו לחייו בנוגע אותן שעניינו שאלות שאלו הקורס חניכות המפגש לאורך

 הגעתם על ולילי לוויקטור והודו ז״ל פביאן של באוגדנו הקורס חניכות התבוננו המפגש בתום

 .בערב הנצחה שיתקיים בעיר הבה"דים 2.12קט ההנצחה שיסתיים בלפרוי והירתמותם

 יעקב פביאן קוזמה ז"ל
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 הכנסת בתי אל וצועד בלבן מתעטף ישראל שעם בזמן, 1973 באוקטובר 6-ה, שבת ביום
 את לתת במטרה אפשרית פעולה כל אחר קדח מוחי. לגמרי אחר במקום הייתי אני, בשלווה
' במיל האלוף היום מספר". הקרבה המערכה לאיומי והתקשוב הקשר בתחום המיטבי המענה
 החזיתות בארבעת הקישוריות אתגר עם התמודדות תוך הקשר חיל על שפיקד ענבר שלמה

 .במקביל

 אנחנו, שמחה, תשמע' לו ואמרתי, סורוקר שמחה, דאז התקשורת משרד למנכ״ל פניתי"
 לי ענה הוא'. ורפידים סיני, שייח-א לשארם הדואר של אזרחיים כוחות להוריד צריכים
 בדיוק יהודי אני, שמחה" ,לו אמרתי ?',בטוח אתה! פוריכ יום, יהודי אתה, שלמה' ביידיש

 .הבין״ מיד והוא , כתפינו על מונח ישראל ביטחון אבל, כמוך

, ומההפצצות מההפתעה, מהמלחמה כתוצאה שקמה הגדולה המהומה של המשונה ״במצב
 שהייתה המצוינת הקשר מערכת באמצעות, והמחשבים האלקטרוניקה, הקשר חיל, אנחנו

 לקבל ולחטיבות לאוגדות, לפיקודים, הכללי למטה אפשר שבעצם הדבק היינו, תקופה באותה
". זה עם זה לתקשר להם ולגרום, היא באשר ויחידה יחידה כל על, וטנק טנק כל על שליטה

 מירב את לרכז אפשרנו, למקום ממקום הכוחות את לשנע אפשרנו" רגעים באותם ענבר נזכר
 על הגדול הניצחון את להשיג אפשרנו, הידועות למתקפות לעבור מכן ולאחר בסיני הכוחות

 ".האויב

 על קטנים מוצבים של רצועה מעין שהיה, המעוזים בקו מרשים באופן התמקמו הקשר אנשי"
 שנפרס קווי קשר היה במעוזים. ותצפית הגנה לצרכי שנועדו סואץ תעלת של המזרחית הגדה

 ואפשר תקין נותר מכוונות קליטה הפרעות או ארטילרית הפגזה בעת גם ולכן, האדמה בעומק
 עם קשר ליצירת וכן פנימי כקשר ששימש רדיו קשר גם היה, בנוסף. המוצבים בין קישוריות

 ".במרחב הפרוסים הניידים השריון כוחות

 89 בגיל חיים מפעל אות

 והתקשוב הקשר חיל חללי להנצחת העמותה כנשיא כיום המכהן, ענבר שלמה' דימב אלוף
 חיל של בהיסטוריה ביותר והדומיננטיות המזוהות מהדמויות אחת הינו, והנחלת המורשת

 שירת שם ההגנה בארגון כחבר דרכו את שהחל ענבר. ר"בבס וההגנה התקשוב אגף ושל הקשר
 מלחמת בזמן אלכסנדרוני בחטיבת 133 גדוד של הגדודי הקשר כקצין שירת, איתות כקצין

 .העצמאות

 לאחר. 28 אוגדה של הקשר קצין כסגן סיני האי בחצי קדש במבצע לחם, מכן לאחר שנים
 חזרתו עם. האמריקאי הצבא של קשר קציני קורס בהצטיינות וסיים ב"לארה נשלח, המבצע

 ששת מלחמת בזמן ר"קשר כסגן כיהן ענבר. השריון גיסות של הקשר לקצין מונה, לארץ
 היה, מכן לאחר. ר"קשר לתפקיד מונה ובהמשך( 8200 לימים) 848 יחידה מפקד היה, הימים

 באות רטועו, ובקנדה בוושינגטון ל"צה נספח, הביטחון במשרד והפיתוח המחקר יחידת ראש
 .ההצטיינות לגיון

 פועלו על חיים מפעל אות ענבר קיבל, הקשר לחיל שנה 70 ציון מאירועי כחלק, בשנה שעברה
 אותה את הרגשתי המלחמה בפרוץ ר"כקשר אני. "מילואים וכאיש הסדיר שירותו בעת

 על המדינה שכל הרגשתי - להרגיש זוכים ל"צה ומפקדי ממנהיגי שחלק נדירה הרגשה

 שנה למלחמת יום הכיפורים 46במלאות 

  –'( שלמה ענבר דבר אלוף )דימ

 הקשר הראשי במלחמת יום הכיפורים                                     קצין
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, הזה היום לעצם עד אנשינו את ללוות ממשיכה הזו ״התחושה. ענבר משחזר", שלי הכתפיים
 ממשיך אני. ולדיגיטלי לטכנולוגי שהפך, הקרב בשדה שחלו והשינויים הרבים האתגרים לאור

 את תדיר באופן ופוגש העמותה כנשיא מקרוב ר"בבס וההגנה התקשוב אגף את ללוות
 את מבינים הם כי חש ואני, החיל של ההיסטוריה את ללמוד שמגיעים והמפקדים החיילים
 את עיני במו לראות שזכיתי שמח אני מכל יותר. עליהם המוטלת האחריות ואת משימתם

 .צה״ל״ של הבא הדור בחינוך יד ולתת ההמשכיות

 מתקדם טכנולוגי לציוד דואר מיוני

 וביסס ההגנה בתקופת שנבנה, החיל. דיגיטלית טרנספורמציה עובר ל"צה מלחמה אותה מאז
 מחשוב בציוד שימוש כיום עושה, דואר ויוני מורס קשר באמצעות ל"צה הקמת עם עצמו

 למרכזי החיל הפך, הטכנולוגיה התקדמות לאור. הטכנולוגיה בחזית המצויים לוויין ואמצעי
 שהמוכנות ומכאן, להישמר חייב אויבנו למול המובהק היתרון. "הקרב בשדה ומוביל

 מסביר", לפעילותנו העיקרי והמושך המרכזי המצפן היא ל"בצה התקשוב מערך של המבצעית
 .ניר יריב ל"תא, הנוכחי הראשי והתקשוב הקשר קצין

 בכל הרבים ובאתגרים הרבות במשימות ומעולם מאז עמדו והתקשוב הקשר חיל חיילי"
 – בעולם החדשני ובמכשור מתקדם טכנולוגי בציוד ונגמר מתחיל אינו כוחנו. ישראל מלחמות

 שנכתבה מורשת. שנה 70 בת מפוארת מורשת והתקשוב הקשר לחיל. באנשינו עוצמתנו אלא
 אינה הקרב בשדה הטכנולוגיה. המולדת על והגנה גבורה בסיפורי שזורה, הנופלים של בדמם

 ההוכחה שחובת מכאן, אויבנו מול ההכרעה יכולת את שקובעת זו היא - היא, מאפשרת עוד
 היות, המרב את עושים והם ומכופלת כפולה הינה זה בעידן ל"בצה התקשוב אנשי של

 ".כתפיהם על מוטל האחריות שכובד ומבינים

 

 

 

 

, )דדו( רא"ל דוד אלעזר–הרמטכ"ל קשר"ר תא"ל שלמה ענבר, מימין לשמאל: 
 יצחק רבין.מר ושגריר ישראל בארה"ב  אבנר שלו מ"לאהרמטכ"ל רל"ש 
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 טקס חשיפת "חץ הדורות" 

שיתוף  לציון 2019באוקטובר  2-ב גדעונים במחנה נערך, 22 מספר הדורות״ ״חץ חשיפת טקס

, צה״ל של קש״ח רח״ט בראשות נערך ״חץ״-ה טקס. ישראלי-בריטי בטחוני-צבאי פעולה

 .פריסט יימס'ג ם"אל, בארץ בריטניה ונספח, ניר יריב ל"תא ר"קשר

 הבריטית הביטחון מערכת עם השנים ורב המיוחד הקשר את המציין השלישי ״חץ״-ב מדובר

 .הראשונה העולם ממלחמת שהחל

 האימפריה של מרכזי בריטי בסיס ,(צריפין) ״סרפנד״ לבסיס מתייחס הנוכחי ״החץ״

 .צה״ל ממפקדי רבים בהכשרת מרכזי תפקיד, היתר בין, שמילא התיכון במזרח הבריטית

 הבריטי המלחמתי למאמץ להתגייס היישוב הנהגת החליטה, השנייה העולם מלחמת פרוץ עם

 תושביה ובמיוחד המנדטורית תושבי ארץ ישראל התגייסו, זו ובמסגרת ״הציר״ כוחות נגד

 הגנה פלוגות הוכשרו"( גדעונים" למחנה הסמוך) צריפין בבסיס. בריטניה לצבא היהודים

 לים"הרמטכ, הבולטים הבוגרים מבין. הבריטי הצבא של לקצינים ספר בית והוקם מרחביות

 בן אפרים, זורע מאיר, רוזנברג פרץ, שיף ישורון כמו נוספים ומפקדים, ומקלף לסקוב לעתיד

 שלה) 7 חטיבה על פיקד שלימים, שמיר ושלמה, ב"בארה הראשון ל"צה נספח לימים - ארצי

 . ״הבריגדה״ עם מורשתי קשר

 במסגרת גם ורובם בריטניה צבא בשורות השנייה העולם במלחמת לחמו אלה קצינים

 (.1944-1945) באיטליה( ל"חי - לוחם יהודי חיל" )הבריגדה"

 להתמקצעותו ותרמו ל"צה של הבכירה הפיקוד בשדרת השתלבו, לארץ שבו בהמשך

 .המבצעית ולהצטיינותו

, בשיח הצורך את ובמיוחד האיכותי ישראלי - בריטי בטחוני-הצבאי הקשר את מסמל" חץ"ה

 .אזורי - לאומי-בין פ"לשת יסוד תנאי - לרשתיות כבסיס ובמקצועיות בתקשורת

 
  

מימין לשמאל: קשר"ר תא"ל יריב ניר, 
 פריסט יימס'ג ם"בארץ אל בריטניה נספח

 צה״ל של קש״ח ורח״ט
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 הטקסט שכתוב על "חץ הדורות"

 פריסט יימס'ג ם"בארץ אל בריטניה מימין לשמאל: קשר"ר תא"ל יריב ניר, נספח
 צה״ל של קש״ח ורח״ט



  

8 
 

 א אחד מבין שמונה בעלי עיטור המופת בחיל הקשר והתקשוב.הו סרן אפרים פורטיס

                                                  . ל"בצה שניתן בחשיבותו השלישי העיטור הוא מופתה עיטור
 .מופת לשמש ראוי והוא לב באומץ שנעשה מעשה על ,ל"מטכהר ידי על מוענק העיטור

העיטור מקובע באולם הגבורה המתעד את שנים עשר בעלי העיטורים השונים ועשרים קצינים 
 וחיילים שהוענק להם פרס בטחון ישראל.

 
שימש סגן אפרים פורטיס כקצין קשר באזור  1973באוקטובר  15-16בליל  תיאור המעשה: 

למרות זאת המשיך למלא את –הצליחה. מיד עם תחילת הצליחה נפצע בגבו מרסיסי פגז
על אף היותו פצועו חסר יכולת  –תפקידיו. לאחר שלושה ימים נפצע שנית בשתי ידיו 

מן, למופת, עד שפונה לתאגיד להשתמש בידיו, המשיך למלא את תפקידו במשך כל הז
 בפקודה.

 במעשיו אלה גילה אומץ לב, דוגמא אישית ומנהיגות למופת.
 

 
 1975מאי  ,אייר התשל"הבהוענק לסרן אפרים פורטיס  עיטור המופת

 העיטור מתועד בהיכל הגבורה הפועל באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב.
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 הס משה הדעות הוגה – הציונות מבשר

(1875-1812) 

המושג "מבשר הציונות" ניתן לאותם אלה , הוגי הדעות היהודים , שפעלו במהלך המחצית 

, והציגו בכתביהם תפיסות ותוכניות מוקדמות שכיוונו כולן להקמת  19 –השנייה של המאה ה 

ותחילת  1881 –בית לאומי יהודי בארץ ישראל , עוד בטרם יסוד תנועת "חובבי ציון" ב 

 לפי החלוקה המקובלת על מרבית ההיסטוריונים . 1896 –הציונות המדינית ב 

רעיונות הסוציאליזם והלאומיות  הוגה הדעות משה הס , היה מראשי ההוגים שהפיצו את

מאמר שקרא לו "רומי וירושלים" , שהתייחס ליהודים  1862המודרנית . הוא פרסם בשנת 

 ולעתידם המדיני .

משה הס נולד למשפחה יהודית מסורתית , נעשה חילוני ומהפכן סוציאליסט , וגילה מחדש 

 את המקורות התרבותיים והפוליטיים של היהדות .

מזמנו הקדיש משה הס ללימוד מדעי הטבע , במטרה לגלות חוקים החלים על חלק ניכר 

החברה האנושית ועל הטבע . הוא למד באוניברסיטה של בון בגרמניה , ומצא את דרכו אל 

 חבורת קרל מרקס .

בספרו "רומי וירושלים" פרס משה הס תורה ציונית שלמה . הוא התנגד להתבוללות , קרא 

ישראל ולהחזרת המוני יהודים לחיי העבודה . האידיאל של החזרת  ליישוב יהודים בארץ

 יהודים לארצם היה בעיניו אידיאל עולמי ולא רק יהודי .

משה הס היה בין הראשונים שהצביעו על היסודות הגזעניים בחברות האירופיות השונות 

נועדו  ובראש ובראשונה בגרמניה . לדעתו , כל הניסיונות להשתלב בחברות האירופיות

לכישלון אחד גדול . ולכן , כמו כל העמים האחרים , גם העם היהודי יקים את מדינתו 

במולדתו ההיסטורית בארץ ישראל בשאיפתו , ראה משה הס הקמת מדינה יהודית 

 וסוציאליסטית .

 1961גרמניה . בשנת  –בפריז ונקבר בבית הקברות היהודי בקלן  1875משה הס נפטר בשנת 

כנרת . על מצבתו נכתב : "מאבות  –תיו לישראל ונטמנו בבית הקברות הועלו עצמו

 הסוציאליזם העולמי ומבשר מדינת ישראל" .

 על שמו נקרא כפר הס , מושב בשרון , ורחובות ברבים מערי ישראל .

 

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

 היום לפני..


