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 מפקדי, לוחמי וחיילי אגף התקשוב וההגנה בסב"ר, 

המהפכה הדיגיטלית המתרחשת ברחבי 
הגלובוס מציבה בפני צה"ל הזדמנויות רבות 

לצד אתגרים משמעותיים, בהיותה משנה 
באופן פרדיגמטי את מאפייני הלחימה בכל 
הממדים, ומוסיפה להם ממד לחימה חדש 

ממד הסב"ר. –מעשה ידי אדם   

מהפכה זו מחייבת את צה"ל בהשתנות. 
גיטלי נדרש להיות המעשה המבצעי בעולם הדי

יעיל ומועיל בקבועי זמן קצרים בכדי לשמור על 
יתרוננו האיכותי מול אויבים ויריבים המשנים 

. את דפוסי פעילותם בקצב מהיר  

תהליכים מבצעיים רשתיים חוצי אגפים 
וזרועות, המבוססים על מערכות דיגיטליות 

תנאי הכרחי להשגת  מתוחכמות, הינם
אפקטיביות מבצעית ושינוי ממעלה שנייה 

 ביכולתו של צה"ל לממש את ייעודו.

והפוטנציאל לצד שכלול התהליכים המבצעיים 
האדיר של הרשתיות כמכפילת כוחו של צה"ל, 

מגמת הדיגיטציה והישענות ההולכת וגוברת 
של המעשה המבצעי על היכולות הרשתיות 

רבים על חופש הפעולה  טומנות בחובן איומים
מהווה  המרחב הקיברנטי המבצעי של צה"ל.

ממדיות, בעלות פוטנציאל  -כר לתקיפות רב
 להשפעה רחבת היקף על יכולתו של צה"ל.

אגף התקשוב וההגנה בסב"ר נושא בגאון שני 
דגלים המובלים טרנספורמציה דיגיטלית 

לוחמה מבוססת מידע  –הלומ"ר בצה"ל. דגל 
את מרחב הלחימה ומיישם את  המעצב –ורשת 

-חזון הרשתיות והתהליכים המבצעיים הרב
יומית נוכח -מערכה יום –זרועים. ודגל ההגנה 

פני אויב, שתכליתה שימור חופש הפעולה 
המבצעי של צה"ל מול אויבים ויריבים. שני 

 –דגלים אלו נשענים על בסיס יצוק ואיתן 
התקשוב, אשר ממשיך מורשת רבת שנים 

לצה"ל את היכולות והתשתיות עליהן ומספק 
 מתרחשים התהליכים המבצעיים. 

במהלך השתנות במסגרתו הוגדר  צאהאגף נמ
כמפקדה עשירית להפעלת כוח. יחד גיבשנו ציר 

הפעלת כוח עדכני. פעולה אגפית משותפת זו 
מזוהה על ידי התג החדש, וכעת אנו חובשים 

לראשונה את כומתת אגף התקשוב וההגנה 
.בסב"ר  

מסע השתנות זה מובל ומעוצב ע"י אנשי  
התקשוב וההגנה בסב"ר. אנשים מצוינים אשר 

פועלים מעל ומעבר למימוש החזון. בים, 
באוויר, ביבשה ובמימד הסייבר. בחזית עם 

הגדודים, הטייסות והשייטות,  –הכוחות 
 ובחזית הקיברנטית בלחימה על חופש הפעולה. 

 -אנשי האגף –כומתה זו מסמלת את זהותנו 
לוחמים נוכח פני אויב ומעצבים ביוזמה, 

חדשנות ומתוך הובלה מטכ"לית את המרחב 
זוהי זהות אחת משותפת  הדיגיטלי של צה"ל.

לכלל אנשינו העושים ימים ולילות במאמץ 
התקשוב המבצעי, במערכה להגנה בסייבר, 

בבניין הכוח הדיגיטלי של צה"ל ובכלל משימות 
 האגף.

תנו. בפעולה המשותפת ושילוב כוחנו באחדו
הזרועות יגבירו את עוצמתנו. יחד ננצח. 

 ניצחוננו בהגנה על מדינת ישראל ואזרחיה.
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חדשה לאגף התקשוב וההגנה בסב"ר כומתה  

רשמית, בתום  פךאגף התקשוב ה
לאגף  עבודת מטה של שנתיים,

התקשוב וההגנה בסב"ר. במסגרת 
חיילי ומפקדי האגף  קיבלוהשינוי, 

תג חדש המאפיין בצורתו את 
אתגרי מימד הסייבר, וכומתה 
ייחודית שתייצג את משמעותו 

מבצעית של העיסוק במימד ה
י.הטכנולוג  

שינויים אלה, טומנים בתוכם 
משימות ואתגרים טכנולוגיים 

חדשים. השינוי נעשה כחלק 
שנתית ״גדעון״, -מהתכנית הרב

אגף התקשוב עובר שינוי  במסגרתו
ארגוני שעיקרו התאמת משימותיו, 
יכולותיו ויחידותיו להתמודדות עם 

ת אתגרי ואיומי מרחב הסייבר. א
התהליך הוביל מטה הסייבר 

הצה"לי, העוסק באפיון האתגר 
.והגדרת החלופות והמענה  

 
מעתה, אגף התקשוב יהיה אחראי 
על ההגנה, על אמצעי הלחימה ועל 

התכנון האופרטיבי. במהלך 
השנתיים האחרונות עובד האגף על 

השינוי במתכונת: מגוף טכנולוגי 
לגוף  -שתומך בתהליכים מבצעיים 

.ם יכולות טכנולוגיותמבצעי ע  

כחלק מהפרויקט, יוקם בצה"ל 
חדר מלחמה המיועד למרחב 

הסייבר במטרה לספק לצבא תמונת 
מצב עדכנית על הנעשה במימד 

ברמה הבינלאומית. החמ"ל יורכב 
חטיבה  -מחטיבת ההגנה בסייבר 

שהתחילה כענף ומהיום תתפקד 
.כחטיבה בחיל התקשוב  

-"מודיעיןמרכז  כמו כן ייפתח
סייבר" המתואם עם כלל גופי 

המודיעין והתקשוב, כך שאלה 
יתקשרו בשפה משותפת. עבודתו 

תהיה לאסוף את המודיעין הנדרש 
לחטיבה כדי להתגונן מפני אירועי 

סייבר, וישרתו בו אנשי אמ"ן 
במטרה ליצור "קהילת סייבר 

".צה"לית  

 
המעוצב על  התג החדש של האגף,

משלב מספרים בסיס התג הישן, 
המשקפים את מרחב  בינאריים

הסייבר, ברק אדום, המייצג את 
עולם הקשר והתקשוב, וסמל 

המטכ"ל, המדגיש כי מדובר במרחב 
זרועי מבצעי, החוצה את כלל -רב

 .אוויר, ים ויבשה -מרחבי הפעולה 
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  החילחלוקת כומתת אגף התקשוב החדשה לספ"כ 

התקיים בראשות ר' אגף התקשוב וההגנה בסב"ר אלוף נדב פדן  14.9.2017בתאריך 
החיל. סגל החיל נהנה מכיבוד )סגל פיקודי בכיר( טקס חלוקת כומתות לספ"כ 

הדרגתית העניק ראש האגף כומתה לכל אחד מן הקצינים שהונח לשולחן ובצורה 
.הבכירים. טקס זה התקיים בבסיס הקרייה
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גדוד קשר מטכ"ל קציני וחיילי מסע להחלפת כומתה   

קציני וחיילי גדוד קשר מטכ"ל. בתום המסע  250יצאו למסע כומתה כ־ 27.9.2017בתאריך 
ל הקשר והתקשוב. במעמד זה הגיעו לרחבת הטקסים המרכזית באתר ההנצחה לחללי חי

 הוענקה להם הכומתה החדשה ע"י מג"ד הגדוד וקציניו. 
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התקשוב הקשר כומתת אגף  הענקת  

להנצחת חללי חי"ק לנשיא העמותה  

ההנצחה לחללי חי"ק  במסגרת דיון שהתקיים באתר
ביהוד, העניק קשר"ר, תא"ל נתי כהן, את כומתת אגף 

התקשוב וההגנה בסב"ר החדשה, לנשיא העמותה 
אלוף שלמה ענבר,  להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב,

זהו "שנה,  70מרגש. כומתה זו משתנה אחרי כ־ במעמד
יסטורי עבור כל משרתי החיל", אמר אלוף ענבר רגע ה

 לקשר"ר.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אגף התקשוב וההגנה בסב"ר ר'
אלוף נדב פדן מעניק את 

הכומתה החדשה לחיילת 
 ממערך התקשוב


