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 2018 אוקטובר

וההגנה בסב"רהעלון מוקדש להצטיינות בחיל הקשר, התקשוב   

 נכתב ומופק באתר ההנצחה הצה"לי לחללי חי"ק ולהנחלת המורשת

 אגף הקשר, התקשוב וההגנה בסב"ר. ראשות ראשב ,6.9.2018 ־ החמישי  ביוםאירועי ראש השנה של האגף והחיל התקיימו  

  .חברי העמותה ומוזמניםל, ינים , נגדים וחיילים מהאגף והחיקצנכחו באירוע 

  .בראשות קשר"ר ופורום הסא"לים והקשר"חים של החיל בתחילת האירוע הוענקו מלגות ע"ש סגן אודי אלגרבלי ז"ל

        קיים בין משפחת אלגרבלי לחיל.                        הבתחילת הטקס נשא דברים הקשר"ר בדגש על הקשר רב השנים 
היכרות אישית עמו במהלך שירותו הצבאי.                                               בדבריו ציין את סגן אודי אלגרבלי ז"ל מתוך 

בנוסף, בירך את פורום הסא"לים והקשר"חים על העבודה המאומצת שהם משקיעים בשמירה על מוכנות יחידותיהם 
 ם.רובשגרה ובחי

                                                          קשר"ר תא"ל יריב ניר, ,רדכי אלגרבליג'ורג'ט ומ -ז"ל  אלגרבלי אודיסגן הוריו של  העניקו את המלגות בשולחן הנשיאות
  .אילן חורש (מיל')ב אל"מויו"ר ועדת המלגות  שלמה ענבר (מיל')ב אלוף

 מהאגף והחיל. כטקס הרמת כוסית נוסף התקיים בראשות ראש אגף הקשר, התקשוב וההגנה בסב"ר ובהשתתפות ספ"

להענקת  תהמרכזי מת כוסית, הוזמן כל הקהל לטקס המרכזי ברחבת הטקסיםרלאחר טקס הענקת המלגות וטקסי ה
 והחיל.וחיילים מצטיינים מהאגף  , נגדיםיםלקצינותעודות הערכה קיצור פז"ם בדרגות 

  ליאור כרמלי.התקשוב וההגנה בסב"ר אלוף הקשר, ראש אגף  דברים נשאבתום הטקס 
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 .קשר"ר מעניק תשורות לסא"לים ולקשר"חים
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 הענקת מלגות לחיילים מצטיינים ע"ש סגן אודי אלגרבלי ז"ל

 .במימון השכלה גבוההלעודד ולסייע לחיילים / חיילות משכבות מצוקה מהמלגות  מטרת

חולקו מלגות לשישה חיילים וחיילות  2018בספטמבר  6בטקס חלוקת המלגות שהתקיים ב
 מועמדים. 23מצטיינים אשר נבחרו בקפידה מתוך 

ג'ורג'ט  –שנתרמו ע"י הוריו של אודי אלגרבלי ז"ל ₪ ,  15,000סך כל המלגות שהוענקו 
 ₪(. 2,500ומרדכי אלגרבלי. )סך כל מלגה 

 :מות החיילים שנבחרו ע"י הוועדה של העמותה והוועדה החיילית כזכאים למענקש

 373גדחי"ק  –סמל כבודה רוס  .1

 יחידת "ספיר" –סמל יבגניה ברצ'קובסקי  .2

 מעו"ף  –סמל סופיה ברז'נסקי  .3

 מצפ"ן  –סמל יעקב ליפשיץ  .4

 5276פלחי"ק   –סמל ליאור ירקוני  .5

 9209פלחי"ק  –סמל רוי זנזורי  .6
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 ותעודות הצטיינותקיצור פז"ם בדרגות  מקבלי

 אשר הצטיינו בעשייתם וחיילים נגדיםקצינים, 

 

 סמל דניאל חריט 
מפקד תוב"ל 

 בסמ"ח.ב
 
רס"ם רינה  

 פריים
קצינת קורסים 

 .7בה"ד ב
 
 רס"ל יעל ונינגר 

 2משרתת במדור 
 בלוט"ם. 

 
 רס"ל לירן שרעבי 

מדור משרת ב
 לוט"ם.ב אבטחה

 
 רס"ן רעות טולדנו 

מדור ב משרתת
 צופן ורדיו

  .במחלקת אג"ם
 
 סרן רותם צבן 

 קשר טקטי מפעיל
 .חט"לב
 
 

 אבגירס"ן יוסי  
 רמ"ד מבצעים

 בחטיבת ההגנה.
 
 קוחנרסגן גל  

 משרת בתפקיד
בחטיבת  הפעלה
 ההגנה 

 
 סגן לירן שיקלי 

 ע. רמ"ד מבצעים
 בחושן.

 
 סגן פרי אטדגי 

בגדוד  אגם צינתק
 .481תקשוב 

 
 רב"ט מור בנימין 

משרתת בתפקיד 
פלחי"ק ב תשתיות
 .שומרון

 
סמ"ר טל  

 מרדכייב
 חוקר ספקטרום

 .חטיבת ההגנהב

 

 רס"ב משה יחיא 
 מ"מ טכנולוגיסטי

 .מז"יב
 
 רס"ר חגי טלקר 

פלחי"ק בטכנ"ר 
7240. 

 
סג"ם נמרוד  

 סחרוף אדאדי
 מ"מ מרחבי

 בחמ"ן.
 
 סג"ם רועי פוריאן 

ביהל"ם  קשר"ג
 מז"י.אשר ב

 
 סגן דור אוחנה 

בגד' חי"ר  קשר"ג
13. 
 
 סגן אהד ווקס  

גדס"ר בקשר"ג 
5135. 

 
 רס"ן אור שהין 

 .7בבה"ד  מק"ס
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ליאור האלוף דבר ראש אגף הקשר, התקשוב וההגנה בסב"ר 
 בערב ראש השנה התשע"ט כרמלי בטקס המצטיינים

 

 חברי ספ"כ האגף ומפקדיו, 

 נשיא העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב, אלוף )במיל'( שלמה ענבר,

 מפקדי וחיילי האגף,

 מצטיינים ומקבלי הדרגות,

 משפחות יקרות.

היום, באתר ההנצחה והמורשת לציין שנה חדשה, להעניק דרגות לקצינים התכנסנו כאן 
ונגדים אשר בלטו באופן תפקודם ולציין את הקצינים, הנגדים והחיילים אשר הצטיינו 

 בעשייתם והיוו סמן ימני לסובבים אותם.

פתחה של שנה חדשה היא זמן טוב לחשבון נפש על השנה שחלפה ע"מ לאפשר מעגל של למידה 
 תחדשות.וה

כדרכנו אנחנו מכוונים לרף הגבוה ביותר של ביותר של ביקורת פנימית, לא על מנת לקיים 
 הלקאה עצמית, אלא מתוך הכרה באחריות הכבדה המוטלת על כתפינו.

אחריות המחייבת אותנו בחתירה מתמדת לעשייה איכותית תוך השתנות והתאמה למגמות 
 סביבנו.

 צווים על ביקורת עצמית חמורה, נוקבת, אכזרית. על כך אמר בן גוריון: "אנו מ
 להיות או לחדול. –עלינו לזכור תמיד : בביטחון כרוכה השאלה העליונה 

 לצד ההסתכלות על השנה שחלפה עומדת לה שנה חדשה בפתח.
שנה הטומנת בחובה הזדמנויות ואתגרים במימוש הייעוד שלנו לסייע לצה"ל במבחנו העליון 

 ל מבחן.לנצח ולהכריע בכ

 השנה החולפת הייתה שנה מאתגרת ומשמעותית לאגף ולצה"ל.

ההשתנות הדיגיטלית ומהפכת המידע שמניעים את העולם המודרני יצרו אתגרים מבצעיים 
הולכים וגדלים להגנה על המרחב הקיברנטי הצה"לי ולצד זאת המשיכו להוות כר טכנולוגי 

 תפיסתי משמעותי לחיזוק עוצמתו של צה"ל.

נו רבות בפיתוח וחיזוק התהליכים המבצעיים הרשתיים המוגנים תוך לקיחת אחריות עסק
 מרחיבה לכשירותם בצה"ל ובמימוש מרכיבים דיגיטליים פורצי דרך.

 במקביל קיימנו תהליך מחשב עמוק המתגבש בימים אלו למעשה.

במרחב בשנה העומדת בפתח נמשיך במאמצים אלו למימוש החזון האגפי להובלה לעליונות 
 על זרועי עד הקצה ונפעל להשגת עליונות מבצעית בממד המידע. הקיברנטי ולעיצוב דיגיטלי
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לא נוכל לעשות את כל זה ללא האנשים ובראשם אלו אשר בחרו לעשות יותר ולהוות מודל 
 לחיקוי וסמן ימני לסובבים אותם.

שייתכם האיכותית אות לע –אשר עליתם על במה זו לקבל תעודה סמלית אתם, המצטיינים, 
הם מי שעיני האגף כולו נשואות אליו ברגעים אלו. אך אין זו נחלתם של המצטיינים בלבד 

 אלא חובתנו לתבוע מעצמנו בכל דרך לעשות את המירב. 
 ליזום, להיות פעלתנים ויצירתיים בדרך חשיבתנו ועשייתנו, ולהוביל בכל מרחבי אחריותנו.

 –אפשר לצה"ל להמשיך ולעמוד בחזית המבצעית לא נוכל להרשות פחות מזה כדי ל
 טכנולוגית.

אני גאה לעמוד כאן היום ולהביע בשם כל מפקדי האגף וחייליו את ההערכה הרבה שאנו 
 רוכשים לכם. 

בדבקות חסרת הפשרות במשימה,  –אתם משמשים דוגמא ומופת בעבור המשרתים לצדכם 
 במקצועיות, במסירות וברף האיכות הגבוה ביותר.

 בני המשפחות היקרים,

כל זה לא היה מתאפשר בלא התמיכה שלכם, בלא העידוד שלכם למצוינות והדוגמא האישית 
 אשר אתם מהווים להם.

 אתם ראויים למלוא התודה וההערכה.

 מצטייני מערך התקשוב וההגנה בסב"ר,

בצדקת המשיכו לבצע את משימתכם במקצועיות מתוך נאמנות למדינת ישראל ומתוך אמונה 
 דרכנו ובחשיבות המשימה.

 בשירותכם אתם תורמים לביטחון המדינה, לבניין כוחה הטכנולוגי ולשגשוגה.

 בפרוס השנה העברית החדשה אני רוצה לברך כל אחד ואחת מכם בברכת שנה טובה.
 שנה של התחדשות, ביטחון ועשייה למען אזרחי מדינת ישראל.

והגשמה, שנה בה נציב לעצמנו אתגרים חדשים  מי ייתן ותהיה זו שנה שקטה של ביטחון
 ונעמוד להם.

 שנה טובה לכולם!
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 שנים 45. הכיפורים יום מלחמת פרוץ עם הקשר"ר היה ענבר שלמה ('במיל) האלוף
 89 בן כשהוא היום. בזיכרונותיו חקוקים עדיין והתמונות הקולות אך מאז עברו

 .חיים מפעל על פרס ומקבל הגורליים הרגעים את משחזר הוא

 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' במיל 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

 יש החודשא

קצין הקשר  –אלוף )במיל'( שלמה ענבר 

                                    הראשי במלחמת יום הכיפורים,

"הרגשתי שהמדינה על  שנה אחרי: 45

                                                                                  "הכתפיים שלי

 ("Ynet")מתוך אתר 
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 באות רטועו, ובקנדה בוושינגטון ל"צה נספח, הביטחון במשרד והפיתוח המחקר יחידת ראש
 .ההצטיינות לגיון

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

", שלי הכתפיים על המדינה שכל הרגשתי - להרגיש זוכים ל"צה ומפקדי ממנהיגי שחלק נדירה
 האתגרים לאור, הזה היום לעצם עד אנשינו את ללוות ממשיכה הזו ״התחושה. ענבר משחזר
 אגף את ללוות ממשיך אני. ולדיגיטלי לטכנולוגי שהפך, הקרב בשדה שחלו והשינויים הרבים

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

 .צה״ל״ של הבא הדור בחינוך יד

 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

 

 דנה פלג
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תעודת הערכה שהעניק חיל התותחנים לאלוף 
שלמה ענבר שבהיותו קשר"ר תרם רבות למחשוב 

 .2018התעודה הוענקה באפריל  מערך התותחנים.

 

הקשר"ר תא"ל יריב ניר מעניק לאלוף )במיל'( שלמה ענבר 
 אות מפעל חיים.

 

שהוענק לאלוף שלמה ענבר  אות מפעל חיים
 .2018במאי 
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ינות שהוענק לאלוף שלמה ענבר ע"י עיטור האיכות והמצו
 .1980נשיא ארצות הברית בדצמבר 
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 בחיל הקשר והתקשוב. מופתטור הבעלי עי שמונההוא אחד מבין  ישראלי משה

                                                  . 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.

 1973הוענק לרב"ט משה ישראלי בניסן תשל"ג, אפריל  עיטור המופת

 בהיכל הגבורה הפועל באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב. העיטור מתועד
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 עבור לגופים או ליחידים שנה מדי הניתן פרס הוא גולומב אליהו ש"ע ישראל ביטחון פרס
 .ישראל מדינת של הביטחון להגברת שתרמה פעילות

 .העצמאות ליום בסמוך ישראל מדינת נשיא ידי על מוענק ביטחון ישראל פרס

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2015, "הבשנת תשע לאכיהוענק לאל"מ רם מפרס ביטחון ישראל 

 בהיכל הגבורה הפועל באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב. הפרס מתועד



12 
 

 

 "וביישנית שברירית אני בחיים אבל, וקשוחה חזקה אני המשטח על"

 19ה־  בת אשרם לינוי, אמנותית בהתעמלות העולם באליפות מדליות שלוש שקטפה אחרי רגע
                                                                              השבירה.  רגעי על וגם הנדיר ההישג על מדברת

 )מתוך "ישראל היום"(

 ביחידת לוט"ם באגף הקשר, התקשוב וההגנה בסב"ר.כיום, משרתת רב"ט לינוי אשרם 

 המאמנת אותה לקחה, אמנותית בהתעמלות העולם לאליפות טסה אשרם שלינוי לפני מעטים שבועות
 זוסמן אמרה", צריך לא, זה את רוצה לא את אם. "עיניים בארבע מתוחה לשיחה, זוסמן איילת, שלה

. ותפרשי העולם אליפות את סיימי. "המדינה בתולדות ביותר המצליחה האמנותית למתעמלת
 ".בסדר הכל. הלאה תמשיכי

 בבוקר השכם שהחלו, ארוכים ימים. באילת אינטנסיבי אימונים מחנה של בעיצומו היתה אשרם
 שחייה אימוני לצורך רק שהופסקו, המשטח על קשים פיזיים אימונים. בערב הרחק והסתיימו

 . פעם מאי קפדני תזונה במשטר מלווים, בבריכה

 במחנה המתעמלות ליתר גם. "זוסמן מסבירה", נפשית בעיקר, שם קשה מאוד ־ מאוד לה היה"
 הופכת האישית התחושה ואז, עצמה בתוך מתבאסת אחת כל, טבעי באופן. גדול קושי היה האימונים

 .השנייה את אחת מבאסות והן, לקבוצתית

 בעיניים דמעות עם אלי באה היא. שפוף ויותר יותר הופך לינוי של שהראש ראיתי מסוים בשלב"
: ואמרתי העיניים לתוך לה הסתכלתי'. יותר לי בא לא. לי קשה. לי נמאס. יותר כוח לי אין: 'ואמרה

 ".מאוד פשוט'. ולכי הגב את סובבי. הכל ותעזבי האליפות את תעברי, לינוי'

 ההתעמלות בענף הבכירה הכוריאוגרפית רק לא היא הוותיקה זוסמן. מאוד פשוט היה באמת וזה
 שבת לגמרי לה ברור היה. אמנותיות מתעמלות של נפשן לנבכי מומחית גם היא, בישראל האמנותית

, רפיון של שמץ כל, ויתור על רמיזה כל, להפך. תפרוש לא לעולם האחרונות השנים בשבע טיפוחיה
 צועדת מיד והיא, לאחור נמתחות יםהכתפי, מזדקף הגב, מתרומם הסנטר. להידרך לאשרם גורמים

 .והכדור הסרט ,החישוק אל חזרה בנחישות

 מילים אלה. "בחיוך אשרם מודה", לי אמרה שאיילת במילים מנחם או מרגיע דבר שום היה לא"
 ".פורשת לא אני. כזה דבר אין? לפרוש. אני ואיפה אני מי לי שהזכירו

 ארד מדליית לצווארה עונדת כשהיא בסופיה העולם מאליפות אשרם שבה שלושה שבועות לפני
הקרב־  בתחרות הכסף מדליית - מכל החשובה והמדליה, החישוק בתרגיל כסף מדליית, הסרט בתרגיל

 התחרות הוא שהקרב־ רב מכיוון אך. העולם אלופת לסגנית אותה שהכתירה, אדירה הופעה. רב
 עומדת אשרם, בקיצור. בהרבה גדולה שלה הזכייה משמעות, אולימפית במסגרת גם שנערכת היחידה

, ולאומיות מקצועיות, ציפיות של כבד כשמטען טוקיו אולימפיאדת עד שנותרו בשנתיים להסתובב
 .כתפיה על מונח

 

 


