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אירועי ראש השנה התשע"ח
טקס מצטיינים והענקת דרגות התקיים באתר ההנצחה לחללי
חי"ק ביום ראשון ה־ 17.9.2017בשעה  ,18:00בהשתתפות
משפחות המצטיינים ,קצינים  ,נגדים וחיילים מהאגף והחיל,
חברי העמותה ומוזמנים.
הטקס התקיים בראשות ראש אגף הקשר והתקשוב
אלוף נדב פדן ,קשר"ר תא"ל נתי כהן ,נשיא העמותה
אלוף (מיל') שלמה ענבר ומכובדים נוספים.
בתחילת האירוע הוענקו מלגות ע"ש סגן אודי אלגרבלי ז"ל,
כאשר על הבמה עמדו יו"ר וועדת המלגות מטעם העמותה –
אל"מ (מיל') אילן חורש ,אלוף (מיל') שלמה ענבר והוריו של
אודי ז"ל  -גברת ג'ורג'ט ומר מורדכי אלגרבלי.

יו"ר ועדת מלגות אל"מ אילן חורש ,נשיא העמותה
אלוף(מיל') שלמה ענבר והוריו של סגן אודי ז"ל

לאחר מכן צוינו מצטייני שר הביטחון המשרתים בחיל ובאגף
הקשר והתקשוב .בסיום הקראת מצטייני שר הביטחון לשנה
זו החל טקס מצטיינים והענקת דרגות בקיצור פז"ם.
התקיימו שני הענקות ,אחת בראשות ראש האגף והשנייה
בראשות קצין הקשר והתקשוב הראשי.
כל אחד מהמפקדים הבכירים החל בהענקת דרגות לקצינים
מצטיינים ,הענקת דרגות למצטיינים במערך הנגדים
והצטיינות בקרב חיילי חובה.
נשאו דברים נציג המצטיינים רס"ן עידן הללי וראש אגף
התקשוב וההגנה בסב"ר אלוף נדב פדן.
הטקס הסתיים בשירת התקווה במעמד מרגש.
משתתפי הטקס בראשות -מפקד לוטם תא"ל רמי מלאכי,
קשר"ר תא"ל נתי כהן ,ר' אגף הקשר והתקשוב אלוף נדב פדן,
ראש העיר עו"ד יעלה מקליס ונשיא העמותה אלוף(מיל') שלמה ענבר
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cccccccc
דבר ראש האגף בטקס ערב ראש השנה
התשע"ח

קצין הקשר והתקשוב הראשי,
מפקד לוט"ם,
רח"ט ההגנה,
יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר,
ראש עיריית יהוד מונוסון ,הגב' יעלה מקליס,

אלוף נדב פדן

נשיא העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – אלוף במיל' שלמה ענבר
יושב ראש ועדת המלגות – אלוף משנה במילואים אילן חורש,
מפקדי וחיילי אגף התקשוב ,המצטיינים ,מקבלי המלגות ,מקבלי הדרגות והמינויים
ומשפחותיהם ,מכובדי כולם.

בעוד מספר ימים נחגוג את ראש השנה ,החג היהודי המסמל את תחילתה של השנה העברית
החדשה ,ובכך נחתום את שנת התשע"ז ונקדם בברכה את שנת התשע"ח .ראש השנה הינו מימי
הציון המרכזיים של לוח השנה העברי וכמידי שנה בשעה זו של חשבון נפש אנו מצווים להסתכל
על השנה החולפת ,ולדעתי אנו יכולים לעשות זאת בסיפוק.
השנה החולפת עומדת בסימן השתנות של האגף .במהלכה האגף ביסס את יסודות המפקדה
מפעילת הכוח ,אשר עמדה בפני מבחן ראשון בשבוע שחלף במסגרת תרגיל "אור הדגן".
בעמל רב ,התארגנות יסודית ומאמץ משותף ,הבאנו לקפיצת מדרגה בתרומה של האגף למאמץ
הלחימה של צה"ל.
הפעלנו לראשונה את מרכז המימד כקומה לתכנון ,שליטה וניהול המערכה במרחב הדיגיטלי.
מטבע הדברים הוצאה לפועל של שינוי כה משמעותי מלווה בחבלי לידה ותקופת למידה
מחיכוך ,אך אנו צופי פני עתיד ,וכבר עתה ניכרת ההשפעה המשמעותית של המימד על עיצוב
המערכה ברמת המטה הכללי.
הפכנו את התקשוב ממאפשר למעצב .גורם משפיע ומרכזי בניהול המערכה ,ולא עוד זרוע
המפקד לפיקוד ושליטה .גיבשנו תפיסה אשר שמה במרכזה את הצורך המבצעי ואת הבנת
מרחב הלחימה למול מאמצי האויב ,עברנו מדפוס חשיבה של מערכות מבצעיות לחשיבה של
תהליכים מבצעיים.
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דבר ראש האגף בטקס ערב ראש השנה
מימשנו יכולות ניטור מתקדמות המשקפות תמונת מצב אחידה בכל הדרגים ומהוות בסיס לפעילות
פרואקטיבית להשגת רציפות התקשוב במערכה.
ביססנו את תחום הלוחמה האלקטרונית וניהול הספקטרום כגורמים משמעותיים ביותר במאמצי
התמרון והתקיפה.
המשכנו במסע לחיזוק יכולות ההגנה בסייבר .מרחב הלחימה נשען באופן הולך וגובר על מערכות
ותהליכים דיגיטליים ,אשר מהווים מטרה לתקיפות סייבר .מול איומים אלו אנו מנהלים מערכה רב-
ממדית בלחימה יום-יומית על מנת לשמר את חופש הפעולה המבצעי של צה"ל.
וכמובן יש לנו כומתה חדשה.
אני נרגש לראות את אנשי האגף עם כומתות ותגים אחידים ,המסמלים את זהותנו – לוחמים נוכח פני
אויב ויריב ומעצבים ביוזמה ,חדשנות ומתוך הובלה מטכ"לית את המרחב הדיגיטלי של צה"ל.
מסע ההשתנות של האגף ,שזה עתה תיארתי תמצית מהיקפו ,מובל ומעוצב ע"י אנשי התקשוב וההגנה
בסייבר .אנשים מצוינים אשר פועלים מעל ומעבר למימוש החזון .בים ,באוויר ,ביבשה ,ובחזית
הקיברנטית.
אני סמוך ובטוח כי יחד נוביל טרנספורמציה דיגיטלית בצה"ל .נממש את חזון הרשתיות ונפעל ליישום
תהליכים מבצעיים חוצי אגפים וזרועות ,אשר יביאו לאפקטיביות מבצעית ושינוי ממעלה שנייה ביכולתו
של צה"ל לממש את ייעודו.
להצלחת האגף שותפים רבים .אלפי החיילים והקצינים אשר עושים את עבודתם נאמנה .אך קבוצה
קטנה עשתה השנה מעל ומעבר ,מצטיינים ומקבלי דרגות.
המצוינות איננה מתבטאת רק בהישגים מקצועיים אלא גם ברמה אישית ואנושית ,בנועם הליכות ,ברעות
ובצניעות ,בהשקעה ובמסירות.
אתם המצטיינים ,מהווים דוגמה ומופת לכולנו וביום חגיגי זה אנו מצדיעים לכם.
כולנו מקווים ומייחלים שהשנה הבאה עלינו לטובה תהיה שנת שלום וביטחון ,חיזוק הקשר וחיבוק
המשפחות השכולות ,שנה של רפואה ומזור לפצועים.
שנה של שיבת בנים לגבולם.
שנה של הגשמה אישית ולאומית.

בהזדמנות זו אאחל לכם ולמשפחותיכם שנה טובה ומבורכת .כתיבה וחתימה טובה!
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דבר נציג המצטיינים בטקס ערב ראש השנה התשע"ח
רס"ן עידן הללי
ראש אגף התקשוב וההגנה בסייבר האלוף נדב פדן,
מפקדי אגף וחיל התקשוב בעבר ובהווה,
רח"ט ההגנה תא"ל נועם שער,
מפקד לוט"ם תא"ל רמי מלאכי,
הקשר"ר תא"ל נתי כהן,
חבריי המצטיינים ,קצינים ,נגדים ,חיילים ,אורחים ובני משפחות יקרים – מכובדי כולם.
כאשר אדם בוחר להצטיין ,עליו ללמוד ולהשתפר ,להשקיע מעצמו מעבר למצופה ולשמש דוגמה
אישית לסובבים אותו .במקומות בהם רבים רואים קושי ,הוא רואה הזדמנות ,אין דבר כזה "בלתי
אפשרי" אלא הכל זו שאלה של משך זמן ומידת השקעה.
גישה זו מאפשרת לרתום שותפים ,להניע פקודים ולצלוח במשימות מורכבות .זהו תהליך מתמשך
המחייב תביעה עצמית להיות טוב יותר מקיף יותר ואמיתי יותר.
כל זאת לא מתאפשר ללא התמיכה לה אנו זוכים .בראש ובראשונה מהמשפחות שלנו ,שמקבלות
בהבנה גם את הלילות וסופי השבוע .מהמפקדים – אשר נותנים לנו את הגב והמקום להגשים את
הרעיונות והשאיפות שלנו .מהחיילים – שתמיד שם בשביל להתווכח ,לתמוך ,לממש ובסופו של דבר
להוציא לפועל תוצרים מבצעיים פורצי דרך -בלעדיכם שום דבר מזה לא אפשרי .על כך תודתנו.
במקצוע שלנו המעסיק לא מרוויח יותר כסף ,ומניית החברה אינה מטפסת בבורסה ,במקום זאת
צה"ל מרוויח עוד יכולת מבצעית ,פרויקט נוסף המקל משמעותית על הכוחות בשטח ,המדינה הופכת
קצת יותר מוגנת ,ובשאיפה שהחיילים המשתחררים יהיו אנשים ואזרחים טובים קצת יותר.
על כולנו מוטלת האחריות להשיג זאת ,אל לנו לחשוב שמשימתנו מתחילה ב־ 8בבוקר ומסתיימת ב־5
וחצי ,אנו במרוץ חימוש כשהזמן פועל נגדנו ,הפער האיכותי שצה"ל נהנה ממנו שנים כה רבות הולך
ומצטמצם ועל המשמרת שלנו החובה לשמר ואף להגדיל פער זה .כל שורת קוד שנכתבת ,פרויקט
שמבשיל או יכולת מבצעית שנפרשת ,מקרבים אותנו אל עבר המטרה.
צ'ארלס דרווין טען – "זה לא החזק ביותר ששורד ,גם לא האינטליגנטי ביותר .שורד הוא מי שיודע
להתאים את עצמו לשינויים בצורה הטובה ביותר".
בהזדמנות זאת אני רוצה לאחל לכולנו חג שמח ושנה טובה.

רס"ן עידן הללי
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מקבלי מלגות ומצטיינים

מקבלי המלגה ע"ש סגן אודי אלגרבלי ז"ל
סמל ראשון מרעי מירן
משרת כקשר בפלוגת הקשר של עוצבת בני אור אשר בזרוע היבשה.

סמל טגניהו רבקה
משרתת כמנהלת רשת מחשוב בגדוד איילים אשר בפיקוד הצפון.

רב טוראי רוגרס אלינור
משרתת כמנהלת רשת מחשוב בגדוד איתנים ביחידת חושן אשר ביחידת לוטם.

רב טוראי אנדריינקו אליסה
משרתת כמפקחת בקרת רשת בגדוד צמרת ביחידת חושן אשר ביחידת לוטם.

רב טוראי חדד נועם
משרתת כמטמיעת מערכות מחשוב במפקדת חימוש אוירי בחיל האוויר.

מצטייני שר הביטחון לשנה זו
רב סרן אור כהן
אור משרת כראש מדור במרכז לצופן וביטחון מידע אשר בחטיבת ההגנה באגף התקשוב וההגנה בסב"ר.

סמל ראשון איתי שירווי
איתי משרת בתפקיד קצין מבצעים בגדוד אמירים ביחידת חושן אשר ביחידת לוטם.
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הענקת דרגות בראשות ר' אגף התקשוב וההגנה בסב"ר

דרגת רב-סרן תוענק בנוהל מצטיינים לסרן ניק סטרזיצקי
ניק משרת בתפקיד ראש מדור מערכות לוחמה אלקטרונית בחטיבה הטכנולוגית אשר בזרוע היבשה.

דרגת רב-סרן תוענק בנוהל מצטיינים לסרן עפרי פרץ
עפרי משרת בתפקיד מפקד פלוגת דרום בגדוד איתנים ביחידת חושן אשר ביחידת לוטם.

דרגת רב-סרן תוענק בנוהל מצטיינים לסרן עידן הללי
עידן משרת כראש מדור במרכז לצופן וביטחון מידע אשר בחטיבת ההגנה באגף התקשוב וההגנה בסב"ר.

דרגת סרן תוענק בנוהל מצטיינים לסגן יסמין חי
יסמין משרתת כמפקדת פלוגת מרחב באוגדת איוש אשר בפיקוד המרכז.

דרגת סרן תוענק בנוהל מצטיינים לסגן אורי חן
אורי משרתת כמפקדת פלוגת מרחב בגדוד להב אשר באגף המודיעין.

דרגת רב סמל בכיר תוענק בנוהל מצטיינים לרב סמל מתקדם אוהד זילכה
אוהד משרת בתפקיד ראש צוות טכני בתחום מיוחדים ביחידת לוטם.

דרגת רב סמל מתקדם תוענק בנוהל מצטיינים לרב סמל ראשון אדיר יעקב
אדיר משרת כעוזר ראש מדור שליטה ובקרה במרכז לאימונים ביבשה אשר בזרוע היבשה.
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מצטיינים בראשות ר' אגף התקשוב וההגנה בסב"ר

רב-סרן בן חזן
בן משרת כקצין קשר חטיבת הצנחנים אשר בפיקוד המרכז.
בן הינו קצין ערכי ,בעל אופק שירות ארוך ומובהק במסלול הליבתי של החיל.
בן מוביל תהליך פיקודי של למידה ,אפיון וייצור ידע של התקשוב בחטיבה ובולט לחיוב בעיסוקו בפיתוח כ"א.

רב-סרן חן שמילוביץ'
חן משרת כראש מדור יכולות מחקר טכנולוגיות במרכז המודיעין אשר בחטיבת ההגנה.
חן משקיע רבות בתהליכי בניין הכוח ארוכי הטווח .חן נתפס על ידי החיילים והקצינים כמוקד עליה לרגל
להתייעצויות ,אוזן קשבת למצוקות ודילמות מקצועיות ואישיות.

סגן נדב טלקר
נדב משרת כמפקד פלוגת מרחב בגדוד שניר באוגדת הבשן אשר בפיקוד הצפון.
נדב מפקד אשר מוביל את חייליו לביצוע מש ימות מבצעיות ,במשימת ההגנה מתוך תחושת שליחות ומצוינות.
נדב הינו קצין יוזם ומקצועי המשמש דוגמה לעמיתיו ופקודיו.
סגן ענבל ארגוב
ענבל משרתת כראש פרויקט תוכנה בינה מבצעית ביחידת מצפן אשר ביחידת לוטם.
ענבל הינה קצינה ערכית ומסורה ביותר ולמרות שלא מגיעה מעולם התוכן הטכנולוגי ,השלימה את הפער
המקצועי במהירות מרשימה ומפגינה כיום מקצועיות פרוייקטלית.
ענבל בעלת יכולות אישיות גבוהות.

סגן רז פרידנברג
רז משרת בתפקיד ראש מדור תקשוב מבצעי בחיל הים.
רז הינו "שחקן נשמה" הפועל מתוך ערך מצוינות עמוק המושתת על ערכים מהבית.
רז מהווה דוגמה ומודל למפקדי היחידה ומערך התקשוב המבצעי.
רז קצין יוזם ,מקצועי ,שאפתן ,מסור וערכי.
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מצטיינים בראשות ר' אגף התקשוב וההגנה בסב"ר

רב סמל ניצן דור
ניצן משרתת בתפקיד נגדת תקשוב בגדוד הסיור של חטיבת הנח"ל אשר בפיקוד הדרום.
ניצ ן מרחיבה אופקים גם מעבר לתחום אחריותה ושואפת ללמוד מעבר לתחומה המקצועי על מנת לסייע
בעבודות השוטפות במחלקה ובגדוד.
ניצן מוערכת מאוד על ידי מפקדיה וחייליה.
ניצן ניכרת ביחסי אנוש מצויינים.

רב סמל מורן פרץ
מורן משרתת כמפקדת מחלקת טכנולוגיסטית בחטיבת החילוץ וההדרכה אשר בפיקוד העורף.
מורן מתאפיינת במקצועיות רבה ,סדר ,ארגון ,ירידה לפרטים ,דאגה ומסירות לפיתוח הנגדים הצעירים
בגדודים.
מורן מפגינה מצויינות בעבודתה ומשמשת דוגמה ומופת לנגדי החטיבה בהתנהלות היומית מול היחידות
הכפופות.

רב סמל קים פייזנברג
קים משרת כמפ קד מחלקת ספקטרום בגדוד פסגות אשר במרכז הלוחמה האלקטרונית באגף התקשוב
וההגנה בסב"ר.
קים ממלא תפקיד חשוב ואחראי בפעילויות המבצעיות של צוותי הספקטרום היוצאים לשטח ובנוסף משמש
כאיש מפתח בניתוח התוצאות של האותות הנקלטים במערכי הקליטה.
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מצטיינים בראשות ר' אגף התקשוב וההגנה בסב"ר

סמל ראשון מתן דגן
מתן משרת כמנהל מערכות מחשוב ביחידת ממר"ם אשר ביחידת לוטם .מתן מתאפיין בגילוי יוזמה ,יצירתיות
והשקעה רבה.
מתן פיתח רכיב ייעודי ביחידה .מתוך הכרה בחשיבות הפתרון שהציע ובתרומתו הרבה ליחידה נבחר מתן
למצטיין.

סמל יאיר לדיז'נסקי
יאיר משרת כתוכניתן במרכז לצופן וביטחון מידע אשר בחטיבת ההגנה באגף התקשוב וההגנה בסב"ר.
במסגרת תפקידו מפגין מקצועיות בלתי מתפשרת ,אחריות ומסירות .יאיר בעל ראייה מערכתית והסתכלות
רחבה יוצאת דופן עבור חייל בחובה.
יאיר אהוד על חבריו למדור ולענת ומהווה חלק משמעותי בהווי ובלכידות המדורית.
יאיר משמש דוגמה אישית לסובביו ,ומפגין מחויבות ובגרות כלפי עמיתיו וכלפי עבודתו.
סמל אביעד חבה
אביעד משמש כמטפס רום ביחידת חושן אשר ביחידת לוטם.
אביעד מתאפיין במקצועיות ורצון מתמיד של לימוד ושיפור ,ענווה ,אורך רוח ,ויחסי אנוש אשר מהווים
מרכיב משמעותי בהצלחת הצוות.

רב טוראי אלמוג לוי
אלמוג משרתת כמנהלת רשת מחשוב בגדוד איתם אשר בפיקוד הדרום.
אלמוג הינה חיילת מקצועית ,המגדילה ראש בכל תחומי עשייתה.
אלמוג פותרת תקלות אשר לא בתחום הכשרתה כבדרך קבע.
אלמוג תורמת מעל ומעבר בתפקידה ומסייעת בתחום לוגיסטיקת התקשוב בגדוד.
אלמוג דואגת לחבריה לפלוגה ,עוזרת בכל שיכולה ומהווה מנהיגה בפלוגה.
רב טוראי שרון קאליפה
שרון משרתת כמנהלת רישום מלאי בעוצבת האש אשר בזרוע היבשה.
שרון משמשת כסמלת מחלקה ומהווה יד ימינו של מפקד המחלקה.
שרון הינה חיילת יוזמת ,אשר עומדת בצורה הטובה ביותר תחת לחץ משימות תוך הפגנת יכולות מקצועיות
גבוהות ,כל זאת ,במסירות רבה ,ערכיות ,צניעות ומקצוענות.
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הענקת דרגות בראשות קצין הקשר והתקשוב הראשי

דרגת סרן תוענק בנוהל מצטיינים לסגן דניאל פירליי
דניאל משרת כקצין תקשוב ביחידת יהלום אשר בזרוע היבשה.

דרגת סרן תוענק בנוהל מצטיינים לסגן ליאור איזיק
ליאור משרתת כמפקדת פלוגת הפעלה בגדוד שילון בעוצבת געש אשר בפיקוד הצפון.

דרגת סרן תוענק בנוהל מצטיינים לסגן עדן אלגזר
עדן משרתת כקצינת הגנה בסב"ר ומערכות ביחידת הקשר הפיקודית אשר בפיקוד העורף.

דרגת סרן תוענק בנוהל מצטיינים לסגן אוהד דל
אוהד משרת כמפקד הפלוגה המבצעית בגדוד פסגות אשר באגף התקשוב וההגנה בסב"ר.

דרגת רב סמל בכיר תוענק בנוהל מצטיינים לרב סמל מתקדם פנינה ברדה
פנינה משרתת כקצינת תכנון במחלקת תכנון אשר באגף התקשוב וההגנה בסב"ר.

דרגת רב סמל מתקדם תוענק בנוהל מצטיינים לרב סמל ראשון אורון אמויאל
אורון משרת כמפקד מחלקת אלחוט בגדוד אפיק בעוצבת הפלדה אשר בפיקוד הדרום.

דרגת רב סמל מתקדם תוענק בנוהל מצטיינים לרב סמל ראשון מעיין כפיר
מעיין משרתת כקצינת הספקה ביחידת חושן אשר ביחידת לוטם.
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מצטיינים בראשות קצין הקשר והתקשוב הראשי

סרן אורון לוקוביצקי
אורון משרת כקצין מדור מערכות אלחוטיות רחבות סרט בחטיבה הטכנולוגית אשר בזרוע היבשה.
במסגרת תפקידו ,אחראי אורון על מחקר ,פיתוח ,בדיקות מערכת הנדסיות והטמעה בשטח.
אורון הינו קצין מקצועי מוביל בענף תקשורת טקטית ומגלבה בעבודתו אחריות ומסירות רבה לצד רצון רב
לסייע בכל נושא בתחומי אחריותו ולחבריו במדור ובענף.
סרן סיון וולפסון
סיון משרתת כקצינת מדור עיצומיה במחלקת אגם אשר באגף התקשוב וההגנה בסב"ר.
בתפקידה אמונה סיון על תחום עיסוק רגיש ומסווג בעל תרומה מקצועית וחשיבות מבצעית מהמעלה
הראשונה תוך ניצול יכולותיה הגבוהות להפקת תוצרים בתחום זה המשפיעים על קבלת החלטות מבצעיות
מהותיות.
סיון מבצעת את תפקידה באופן מקצועי ויסודי ,תוך חתירה למצוינות מתמדת ובמסירות רבה.
סגן אסף שי
אסף משרת כקצין קשר גדוד שחם בחטיבת הנחל אשר בפיקוד הדרום .במסגרת תפקידו אחראי על ניהול
מחלקת הקשר ושותף בניהול האופרטיבי של הגדוד.
הקצין מאוד מסור לתפקידו ,אחראי ושואף ללמידה מתמדת ,מהווה דוגמה ,ומרחיב את תחומי אחריותו
מעבר לנדרש באופן קבוע.
סגן אמיר טיטלמן
אמיר משרת כמפקד מגמת השלמה קרבית בבית הספר למקצועות הקשר ,התקשוב והסייבר אשר באגף
התקשוב וההגנה בסב"ר.
אמיר הינו קצין מסור ,אחראי ורציני אשר מבצע את משימותיו על הצד הטוב ביותר ,תוך הבעת דעה ,השפעה,
יוזמה ויצירתיות.
אמיר מפגין דוגמה אישית לצועריו ולמפקדים המשרתים תחת פיקודו.
סגן רן משה דרור
רן משרת כראש צוות פיתוח והדרכה בבית הספר למקצועות המחשב אשר באגף התקשוב וההגנה בסב"ר.
רן מהווה מודל לחיקוי ביחידה וזאת לאור הערכים המנחים אותו בפעולותיו.
רן שואף תמיד למצוינות לצד מקצועיות בלתי מתפשרת ויחסי אנוש מעולים.
סגן אלעד בן שושן
אלעד משרת כסגן קצין הקשר בחטיבת כפיר אשר בפיקוד המרכז.
אלעד קצין איכותי ,בולט וחריג לחיוב בעבודתו תוך הקפדה על טיפול וטיפוח פקודיו.
אלעד מטמיע ערכים בחיילי הפלוגה של כבוד הדדי ,רעות ומשמעת.
אלעד מסור מאוד למערך התקשוב החטיבתי.
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מצטיינים בראשות קצין הקשר והתקשוב הראשי

רב סמל ראשון תומר כהן
תומר משרת בתפקיד טכנאי ראשי בפלוגת הקשר של חטיבת הצנחנים אשר בפיקוד המרכז.
תומר מתבלט לחיוב ביכולתו ללמוד ,להסתגל ,ולהביא לידי מימוש ניסיון וידע מתפקידים קודמים לתפקידו
הנוכחי.
תומר הינו נגד מסור ,ערכי ,בעל מוסר עבודה גבוה ,דוגמה ומופת לשאר נגדי התקשוב באוגדה ובכלל.
רב סמל ראשון גיל ליאני
גיל משרת כאחראי הספקת ציוד במפקדת חטיבת אגרוף הברזל אשר בפיקוד הצפון.
גיל מבצע את תפקידו בצורה מ קצועית בהיבט מערכות התקשוב ואף הפך מוקד ידע ומומחה תוכן בנושא.
גיל אחראי מסור וחדור מוטיבציה העושה את עבודתו נאמנה.
רב סמל ליאל חדד
ליאל משרתת כאחראית מתקן מחשב בבסיס ציוד אשר בזרוע היבשה.
ליאל הינה נגדת מסורה ואכפתית המהווה דוגמה אישית לחיילי היחידה.

סמל עומר גולן
עומר משרת כראש צוות בגדוד איילים אשר בפיקוד הצפון.
עומר ,כבוגר קורס מפקדים בחיל התקשוב ,מבצע משימות של פיקוד על צוותים בשטח פעמים רבות.
במשימות אלו ,עומר מפגין סמכותיות ,פיקודיות ובגרות ,לצד יחסי אנוש מעולים ויכולת רתימה והנעה של
חיילים במחלקתו.
עומר ניכר בערכים המובילים אותו ואת עשייתו ,מרבה להתנדב לבצע ולסייע במשימות.
רוח זו רותמת את החיילים שסביבו להתנדבות ומוטיבציה גבוהה.
סמל עדן רסלר
עדן משרתת כמשקית קשרי חוץ אשר באגף התקשוב וההגנה בסב"ר.
עדן כבת שליחים מטעם המדינה ,הפגינה לאורך כל שירותה בגרות ,אחריות ,רעות ,אך יותר מכל מקצועיות.
בכל מה שנגעה או עשתה היה זה במסירות מלאה ובמושלמות שכזו הניכרת לקצינים ונדירה מאו בקרב
חיילים.
רב טוראי ספיר בן יונתן
ספיר משרתת כמשקית הנצחה ומורשת בעמותת חיל התקשוב אשר באגף התקשוב וההגנה בסב"ר.
ספיר מבצע ת את תפקידה במקצועיות ויעילות רבה ,ספיר מהווה לכל הסובבים אותה מודל לחיקוי של דרך
ארץ ואהבת לרעך כמוך.
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איש החודש – אל"מ שלום גרוסמן ז"ל

אל"מ שלום גרוסמן נולד ב־ 7בנובמבר  ,1951בבי"ח הקרייה ,תל אביב ,ישראל .נולד
לחנה וגרשון גרוסמן ז"ל ,אח להלל גרוסמן.
בשנת  ,1968שלוש שנים לאחר שסיים ביה"ס יסודי ,פגש שלום את אשתו לעתיד ,דורית
שטרנברג .בין השניים נוצרה מערכת יחסים מיוחדת במינה ,היו נפגשים בתדירות
גבוהה מאוד ,דורית בת זוגו אמרה " ...זו הייתה אהבה ממבט ראשון."...
בשנת  1969סיים שלום את לימודי התיכון כבוגר מגמת אלקטרוניקה בביה"ס תיכון
אורט סינגאלובסקי.
שלום התגייס לצה"ל ב־ 1בפברואר  .1970עבר טירונות בבה"ד  4במחנה בית אל-רמה.
הוצב בחיל הקשר ,למד בקורס טכנאי קשר והוצב כטכנאי קשר בגדוד טנקים 79
שבחטיבה  7בחיל שריון.
בהמשך השירות מילא תפקידים רבים וביניהם -קצין קשר של גדוד שריון  ,77קצין מבצעים בגדוד
הקשר של אוגדת סיני ( 252במלחמת יום הכיפורים) ,קצין קשר חטיבת גולני ,בין השנים 1976-1980
למד לתואר מהנדס תעשייה וניהול בטכניון ,ראש מדור הנדסת ייצור במש"א ( 7300מרכז שיקום
אחזקה) ,סיים את תפקידו במרכז כרע"ן ניהול הייצור ,בשנת  1984מונה לסגן מקשא"פ דרום ,לאחר
מכן קצין קשר אוגדת שריון  ,162רע"ן תכנון וארגון במפקדת חיל הקשר ,מקשא"פ דרום (במלחמת
המפרץ) ,מפקד מש"א  7300בין השנים  ,1991-1994חניך במכללה לביטחון לאומי וראש מחלקת הקשר
של מפקדת חילות יבשה .בשנת  ,1997השתחרר שלום בדרגת אלוף משנה משירות סדיר לאחר  28שנות
שירות רצופות .בכל שלב במהלך שירותו נשא שלום בתפקידים הבכירים ביותר בדרגתו ,תפקידים שבני
גילו ייחלו לבצע.
בין השנים  1997-2003שירת כקצין קשר גייסי במילואים.
לאחר השחרור:
 -1997שלום מתמנה לתפקיד סמנכ"ל לוגיסטיקה ורשת מרכזי השירות בחברת סלקום.
 -2001שלום מתמנה לתפקיד סמנכ"ל לתפעול ביורוקום נוקיה ישראל.
 -2002שלום ממונה לתפקיד סמנכ"ל לוגיסטיקה בחברת הסלולר  Unefonבמקסיקו.
 -2007שלום מתמנה לתפקיד מנהל תפעול באיילת ברקן.
פעילותו הספורטיבית של שלום שמרה על חוסנו הגופני והנפשי ,אך רוחו הספורטיבית שרתה תמיד
ביחסיו עם הסובב אותו ,במעשיו וביחסיו עם זולתו .שלום הפגין הגינות ,יושר ,יושרה ופתיחות לב
כיאה לספורטאי .כך חינך את ילדיו.
בשנים האחרונות השתתף עם חבורה נפלאה באירועי ספורט ותחרויות של רכיבה על אופניים,
בטריאתלון ובריצה ועורר התפעלות רבה בקרב בני גילו וצעירים ממנו.
ב־ 13באוגוסט  ,2011נהרג שלום בתאונת אופניים.
הותיר אחריו אלמנה ,דורית גרוסמן ו־ 3ילדים – ניר ,ליטל והדס.

יהי זכרו ברוך.
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