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איגרת קשר"ר לציון  70שנה להקמת חיל הקשר והתקשוב

"במשך  70שנות עצמאותה של המדינה ,נשזרו בעברנו המשותף סיפורים על תעצומות נפש .צה"ל הוא צבא
השואב מעברו את ההכרה באחריותנו בת  70השנים ,ומחויב לאפשר לאזרחי המדינה ולתושביה לחיות
בבטחון ולשגשוג בארצם.
זוהי משמרתנו – אנו נושאים באחריות להמשך ביטחונה ושגשוגה של מדינת ישראל למען  70השנים שעברו,
ולמען השנים הבאות".
במהלך השנה הקרובה ,צה"ל ומדינת ישראל חוגגים  70שנה.
חיל הקשר הינו החיל המקצועי הראשון שהוקם בצה"ל על בסיס יסודות שירותי הקשר בהגנה ,בפלמ"ח
ובמחתרות.
בימים אלו ,אנו פותחים באופן רשמי את אירועי  70שנה להקמת חיל הקשר והתקשוב בטקס פתיחה מיזם
"קשר אמיץ" – שביל ישראל ,במהלכו יצעדו כלל יחידות החיל ,גדודי הקשר והתקשוב ,והפלחי"קים
לאורכם של  70קטעי מסלול מאילת ועד החרמון.
בטקס אשר התקיים ביום רביעי ( )06/12/2017הוענק למפקד אוגדת "אדום" מגן ובתוכו מכשיר המורס
ושיחזור המברק ששודר מ"אום רשרש" (אילת) על ידי קצין הקשר של חטיבת הנגב ,לאון שרמן ז"ל אשר
היה אמון על הכנת הדגל יחד עם מזכירת המח"ט ,שלימים ייקרא "דגל הדיו".
בטקס נכחו בניו של שרמן ,מיכה שרמן ופרופסור דני שרמן.
סיפור זה מצטרף לאלפי סיפורים אשר שוזרים את מסכת חייה של חיל הקשר והתקשוב עם המדינה וצה"ל.
מפקדי וחיילי החיל:
חגיגות ה־ 70לחיל הקשר והתקשוב הן הזדמנות נפלאה להצדיע לאנשיו ולהישגיו המפוארים של החיל על
מערכיו השונים.
מראשית שנותיו ,הפך החיל למערך ייחודי בצה"ל המשלב בתוכו טכנולוגיה פורצת דרך ,חדשנות ,רלוונטיות
ויחידות הנלחמות בחוד החנית ,כתף אל כתף ,לצד המפקדים והלוחמים.
במהלך השנה הקרובה ,נציין אירועי  70שנה לחיל הקשר והתקשוב במגוון רחב של אירועים המשלב בתוכו
מיזם "שביל ישראל" ,ימי מורשת באתר ההנצחה ביהוד ,ימי כשירות ,חידון חיילי ,מירוץ חי"ק ,כנסים
מקצועיים ,יום המדריך ,כאשר האירוע המרכזי יסתכם בעצרת חיילית מרשימה.
אציין כי גם במהלך ציון אירועי  70שנה להקמת החיל נעלה על נס את תרומתם וזכרם של יקירינו ,חללי חיל
הקשר והתקשוב שנפלו בעת מילוי תפקידם.
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דרכם של הנופלים – צוואת חיים היא לנו .יהיה זכרם ברוך.
בחלוף  70שנה להקמתו ,נזכיר בגאווה את עברנו ,ערכינו ומורשתנו המפוארת ונביט
אל עבר העתיד לצורך מימוש חזוננו פורץ הדרך המאפשר לצה"ל להילחם ולפעול
תוך כדי עליונות רישתית בשדה הקרב.

בברכה,

תא"ל,

נתנאל (נתי) כהן

קצין הקשר והתקשוב הראשי
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"מהפכת הדיגיטל
הביאה ללוחמה מבוססת
רשת ו"IT-
אל''מ רונן שניידר ,ראש מחלקת
אג"ם באגף התקשוב וההגנה
בסייבר ,סיים את תפקידו ואמר:
"אין זו מלאכה פשוטה להפעיל את
הכוח התקשובי מהמטה הכללי ועד
לדרג הנפרס  -במלחמה ,במערכה
שבין המלחמות ,בביטחון השוטף
ובאימונים"
"אנחנו חיים בעיצומה של המהפכה
הדיגיטלית ,שגרמה לתהליכים
המבצעיים בצה"ל להיות מבוססים על
התקשוב ועל הלומ"ר (ר"ת לוחמה
מבוססת רשת) .נדרש להגן עליהם לנוכח
המערכה שמולנו ,על מנת לאפשר את
חופש הפעולה המבצעי של צה"ל" ,כך
אמר אל"מ רונן שניידר ,ראש מחלקת
אג"ם באגף התקשוב וההגנה בסייבר.

מימין :האלוף נדב פדן ,ראש אגף התקשוב וההגנה בסייבר;
אל''מ רונן שניידר ,ראש מחלקת אג"ם באגף היוצא; ואל''מ א',
ראש המחלקה הנכנס .צילום :דובר צה"ל

"אין זו מלאכה פשוטה ,מאחר שאנחנו
עוסקים במקצוע שבו המפגשים
והממשקים נדרשים להיות מדויקים
ומסונכרנים" ,אמר.
הוא ציין כי "בשנה וחצי שחלפה עברנו
רבות .התארגנו באופן שונה כמפקדה
להפעלת הכוח ,כתבנו תפיסת תפעול
חדשה ,שמחזקת את הדרגים בפיקודים,
וכן כתבנו תכניות אופרטיביות ,מתארי
מערכות ,תפיסת הדרכה ,תו"ל (ר"ת
תורה ולחימה) ,לוגיסטיקה ואחזקה
לפרויקטים רבים שנקלטים בצה"ל.
הובלנו ביקורות מוכנות ביחידות .תכננו,
הכנו ומימשנו את תרגיל הגיס – התרגיל
הגדול ביותר במשך  20השנים
האחרונות .הנענו נושאים משמעותיים
בתחום העיצוב התפיסתי ,ועוד".

אל"מ שניידר דיבר בטקס חילופי ראש
המחלקה .הטקס נערך שלשום (א'),
בנוכחות ראש האגף ,האלוף נדב פדן ,
הקשר"ר ,תא"ל נתי כהן ,ובכירים
נוספים באגף .אל"מ שניידר שימש
בתפקידו במשך כשנתיים וכעת הוא
פורש מהצבא .מחליפו הוא אל"מ א'.
לדברי אל"מ שניידר" ,בכל מכונה
מוצלחת יש גלגל שיניים מרכזי וגדול,
שמניע את גלגלי השיניים הנוספים .זהו
גלגל שנדרש להיות חזק ובשל חוזקו,
שאר הגלגלים מסתובבים בעוצמה .זהו
בעיניי הדימוי של מחלקת אג"ם באגף
התקשוב וההגנה בסייבר – מחלקה
שבאחריותה ,בראש ובראשונה ,הפעלת
הכוח התקשובי מהמטה הכללי ועד הדרג
הנפרס – במלחמה ,במערכה שבין
המלחמות ,בביטחון השוטף ובאימונים".

"הייעוד :הכנת מערך התקשוב לקראת
כשירות מלאה למלחמה"
לפני שכיהן כראש מחלקת אג"ם באגף
התקשוב וההגנה בסייבר של צה"ל,
אל"מ שניידר שימש כמפקד קשר
ותקשוב בפיקוד הדרום .הוא מונה
לתפקיד זה מיד עם תום מבצע צוק
איתן וסיים אותו באוגוסט . 2016
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בראיון בלעדי לאנשים ומחשבים עם
סיום תפקידו בפיקוד הדרום אמר אל"מ
שניידר כי "הייעוד שלי ושל אנשיי הוא
להכין את מערך התקשוב לקראת
כשירות מלאה של הפיקוד למלחמה .איני
עוסק בנבואה ואני לא יודע מתי זה יבוא.
יש לנו בגזרה גבולות של שלום ,לצד
אויבים :חמאס ואחרים ברצועת עזה,
וכן גורמים ששייכים לדאעש".
אל"מ שניידר הוא בוגר המסלול המבצעי
של חיל הקשר והתקשוב ,ובין שאר
תפקידיו היה קצין קשר גדודי ,חטיבתי
ואוגדתי .בטרם הגיע לפיקוד דרום ,הוא
שירת במשך שבע שנים בפיקוד הצפון
ותקופה זהה בפיקוד המרכז .בנוסף ,הוא
שימש כראש מחלקת תקשוב בזרוע
היבשה.
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מפגש חנוכה בעמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
המפגש התקיים בתאריך  .19.12.2017השתתפו באירוע משפחות שכולות ,חברי העמותה,
קציני החיל והאגף ,נכי ופצועי החיל ואורחים.
תא"ל (מיל') מוטי בר דגן ,פתח את האירוע באולם הכנסים ,ולהדלקת נר שמיני של חנוכה,
המלווה בלקט שירי חנוכה ,ע"י הצמד "צלילי תבל" ,וכן הזמין את נציג המשפחות
השכולות ,פרופ' קרלוס נמקובסקי ,אביו של סטיב ז"ל שנפל ביום ל' בחשוון תשע"ו
( .)12.11.2015בן  28היה בנופלו.
ראש עיריית יהוד מונוסון עו"ד יעלה מקליס נשאה דברי ברכה .לאחר דבריה הוקרן
סרטון ,מיזם יובל למלחמת ששת הימים.
נשיא העמותה אלוף במילואים שלמה ענבר ,ברך את משתתפי הערב וסיכם את מיזם יובל
למלחמת ששת הימים.
לאחר מכן חילקו תעודות הוקרה למתנדבי מיזם יובל למלחמת ששת הימים ע"י קשר"ר,
תא"ל נתנאל (נתי) כהן ונשיא העמותה ,בסוף החלוקה נשא קשר"ר דברים.
בתוכנית האומנותית הופיע האומן ד"ר צבי ברק ,הופעתו הייתה בנושא "מצוינות במעגלי
החיים".
הערב הסתיים בשירת התקווה.

משתתפי האירוע באולם הכנסים
תעודות הוקרה הוענקו לחברי ועדת מיזם יובל
למלחמת ששת הימים ומלווי הסיורים

תעודת יחידה מצטיינת מוענקת ע"י קשר"ר
ונשיא העמותה לגדח"יק אוגדה 91
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פרופ' קרלוס נמקובסקי מדליק את נרות
החנוכה עם הקשר"ר תת אלוף נתי כהן
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איש החודש
אל"מ יעקב (יאן) ינאי (ינובסקי) ז"ל
הקשר"ר הראשון 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
לתפק יד 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 התקלה 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 והתקשוב.
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.
בתקופת כהונתו כן אוחדו היחידות והתפקידים השונים שעסקו בקשר ,שהיו מפוזרים בין
הזרועות השונות של "ההגנה" ביניהם בן השאר :רשת "אבינועם" ו"קול ישראל" .חיל
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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 התפישה הקיימת ,מאז ועד היום ,של הצורך והחשיבות של פיתוח
והעצמה של יכולות התקשוב 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
עם סיום תפקידו כקשר"ר התמנה לסגן ראש מטכ"ל/אג"א לחילות ושירותים ובשנת 1951
עם פרישתו מצה"ל ,התמנה לסמנכ"ל משרד הביטחון עד שיצא ללימודים של שנה
בארה"ב ב־ .1952כששב ארצה ,התמנה לסמנכ"ל משרד האוצר וכשנה לאחר מכן עבר
לרשות הגנים הלאומיים ועמד בראשה עד פרישתו לגמלאות ב־ .1991לצידו של יאן עמדה,
בכל שרשרת תפקידיו ,אשתו גלה אשר שמשה עזר כנגדו ונהלה בית פתוח לבני המשפחה
והחברים .לזוג נולדו שני ילדים שיאן ,חרף תפקידו התובעניים ,ידע להקצות מזמנו לקשר
אבהי עמם והיה שותף לחינוכם וגידולם יחד עם אשתו גלה .ב־ ,1996בהיותו בן  ,85הלך
יאן לעולמו.

עם בן גוריון בגן הלאומי עין עבדת

עם משה דיין בעיר העתיקה ירושלים
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