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 2019 ספטמבר

 ע"ש סגן אודי אלגרבלי ז"ל 7מסע גיבוש לצוערי בה"ד 

 לחללי חי"ק ולהנחלת המורשת יליהחופק באתר ההנצחה הנכתב ו 

 

1 

 , 1993, סיים קורס קציני קשר בשנת 1991אודי אלגרבלי ז"ל התגייס לפלחי"ק צנחנים באוגוסט 

 וחזר לשרת כקצין קשר בפלחי"ק צנחנים.   7שירת כמד"ח בבה"ד 

 היה בנופלו. 22נפל אודי בסמוך למוצב ריחן בלבנון. בן  1994ביולי  6-ב

תקיים מסע גיבוש על שמו באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב, אותו עוברים צוערי חיל מ 1994החל משנת 

 הקשר והתקשוב. 

 ישנם ארבעה מסעות בשנה, לפי ארבע השלמות : קרבית, מבצעית, טכנולוגית ואחודה )קרבית+מבצעית(

שלמה אחודה והשלמה טכנולוגית. צוערים מה 135, התקיים המסע הגדול ביותר אשר כלל 2019באוגוסט  12ביום ב' , 

 7בסיום המסע התקיים טקס בהשתתפות נשיא העמותה להנצחת חללי חי"ק אלוף )מיל'( שלמה ענבר, מפקד בה"ד 

 25הורי הצוערים,  400מרדכי וג'ורג'ט אלגרבלי,  -אל"מ נועם אסידו, רע"ן מפקדים סא"ל אייל כהן, הוריו של אודי 

 אנשי סגל ומוזמנים נוספים.

 אל"מ נועם אסידו. 7נשאו דברים בטקס אביו של אודי, מרדכי, ומפקד בה"ד 

 

 מוצב ריחן בגבול לבנון.

 סגן אודי אלגרבלי ז"ל.
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 .היציאה למסע אודי לקראתהכנות 

 

 טקס סיום המסע. 

 

, להנצחת חללי חי"ק אלגרבלי, נשיא העמותה ג'ורג'טהגב' 
 .ורע"ן מפקדים 7מפקד בה"ד 

 

 מפגש בין הצוערים למשפחותיהם בסיום הטקס.
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 מסלול השוחרות בצה"ל

 י"ד(. –השוחרות מהווה הכשרה ייחודית לטכנאים והנדסאים )י"ג  מסלול 

בשיתוף החילות הטכנולוגיים של צה"ל ומשרד החינוך, הלימודים מאפשרים לתלמיד לרכוש, 
 ומקצוע מאתגר.תוך זמן קצר, ידע רב 

בשנים האחרונות, לצד עלייה בביקוש למקצועות טכנולוגיים בתחומי התכנות והסייבר, כמות 
התלמידים במקצועות האלקטרוניקה במערכת החינוך נמצאת בירידה, בהתאם לכך גם 

שנים את מערך  6-בצה"ל. מסיבה זו הקים אגף הקשר, התקשוב וההגנה בסב"ר לפני כ
י"ב למקצועות האלקטרוניקה, כדי  –שרות תלמידים מכיתות ט' השוחרות, המכשיר ע

 שיתגייסו לחיל הקשר והתקשוב וישתלבו כטכנאי אלקטרוניקה במגוון יחידות צה"ל.

פרויקט השוחרות מאפשר לבוגריו להשתלב בתפקידים מעניינים בזרועות ובחילות 
דיעין, חיל הים וחיל הקשר הטכנולוגיים של צה"ל, ביניהם חיל חימוש, חיל האוויר, חיל המו

משכר הלימוד,  80%והתקשוב. החילות מלווים את התלמידים באופן אישי ומקצועי, במימון 
 בהרצאות ובהדרכות ע"י קצינים ונגדים במהלך הלימודים.

שוחרי חיל הקשר והתקשוב מגיעים לבית הספר לבושים במדים, אולם מהווים חלק מבתי 
ולומדים בהתאם לתוכנית מערכת החינוך בדומה למסגרות דומות ספר רגילים ברחבי הארץ 

 בחילות הים, האוויר והחימוש.

 יחידות בגרות באלקטרוניקה. 10הם יסיימו את הלימודים התיכוניים עם 

מסלול שוחרות נחשב למסלול יוקרתי של חיל הקשר והתקשוב והוא מיועד לבוגרי ובוגרות 
 אליים.כיתה ט' בעלי העדפה למקצועות הרי

המסלול, שנמשך ארבע שנים )ט' עד י"ב( מקנה בסיומו בגרות טכנולוגית מטעם משרד 
החינוך. במהלך הלימודים ייחשפו התלמידים לתכנים מקצועיים שבסיומם יזכו להשתלב 

 במקצועות הטכנולוגיים המובילים של חיל הקשר והתקשוב.

ע"י  80%אלקטרוניקה במימון של בתום הלימודים קיימת אפשרות להמשיך ללימודי הנדסאי 
 חיל הקשר והתקשוב.

כמו כן, יעברו השוחרים במהלך המסלול קורסים אזרחיים יוקרתיים, ישתתפו בגדנ"ע תקשוב 
 ויתגייסו עם בני כיתתם לחיל.

 למי מיועד מיזם השוחרות?

המיזם מועד לבוגרי המסלולים הטכנולוגיים בחטיבות העליונות הלומדים במגמות: 
 וניקה, חשמל, מכונות, אדריכלות, תעשייה וניהול תוכנה.אלקטר

 בין החילות השונים מחולק הפרויקט באופן הבא:

  "אגף התקשוב –מיזם "עדן 

  "מושחיל החי –מיזם "יעד 

  "חיל האוויר –מיזם "שחק 

  "חיל המודיעין –מיזם "סיגמא 

  "חיל הים –מיזם "גלים 
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 הקשר והתקשובטקס פתיחת שנת הלימודים לשוחרי חיל 

התקיים טקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ט עבור שוחרי אגף הקשר,  2019באוגוסט  21-ב

 התקשוב וההגנה בסב"ר.

הורי  400-שוחרים ו 136אל"מ נועם אסידו, השתתפו  7בטקס בראשות מפקד בה"ד 

 .7השוחרים. נכחו מנהלי בתי הספר, המורים והמדריכים מבה"ד 

מרוכזות ובהגיעם לאתר ההנצחה חולקו לכיתות ע"פ אזורי מגורים. השוחרים הגיעו בהסעות 

את ערכות הגיוס )קיטבגים(.                                                 7בכיתות הכינו להם מדריכי בה"ד 

לאחר סיום תהליך זה, נעשתה להם היכרות עם מנהלי בתי הספר, המורים והמדריכים שליוו 

 .7אותם מבה"ד 

הוגשה ארוחת צהריים לכל השוחרים והמדריכים.                                                              

לאחר ארוחת הצהריים עלו על מדים ויצאו לרחבת הטקסים לביצוע תרגילי סדר לקראת 

 הטקס.

 .התרכזו כל השוחרים וההורים לטקס המרכזי לפתיחת שנת הלימודים תש"פ 18:30בשעה 

 לאחר הטקס עלו השוחרים והוריהם לאוטובוסים שהחזירו אותם לבתיהם.

צוות אתר ההנצחה פעל בצורה מאומצת כדי לתת מענה לכל הצרכים בכיתות הלימוד, בחדר 

 האוכל, באולם הכנסים וברחבת הטקסים.

 פירוט על פריסת הכיתות ברחבי הארץ ראה בהמשך.

 

 מאחלת הצלחה לדור העתיד של החיל. העמותה להנצחת חללי חי"ק על כל אנשיה
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 מיזם שוחרות באגף הקשר, התקשוב וההגנה בסב"ר

 

 מידע על כיתות השוחרות של חיל הקשר והתקשוב ברחבי הארץ:

רוב הכיתות נמצאות ביישובי הפריפריה ברחבי הארץ על מנת לאפשר לציבור רחב של 

 והתקשוב.תלמידים להגיע למערך הטכני בחיל הקשר 

 

 (2020-2019סטטוס כיתות והיקף תלמידים )
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 פפריסה ארצית בשנת הלימודים תש"
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 סוקר את מסדר השוחרים אל"מ נועם אסידו 7מפקד בה"ד 

 

 7מסדר השוחרים ובראשם מדרכי בה"ד 
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ראש מנהלת  –תא"ל זיו אבטליון 

הטרנספורמציה הדיגיטלית באגף 

 התקשוב

 )מתוך אתר "אנשים ומחשבים"(

 

ב"ר.אלוף הרביעי באגף התקשוב וההגנה בס-אבטליון, המגיע מזרוע היבשה, יהיה התת  

אלוף זיו אבטליון, ראש החטיבה הטכנולוגית של זרוע היבשה, מונה לתפקיד ראש מנהלת -תת

 ב"ר.וההגנה בסהטרנספורמציה הדיגיטלית באגף התקשוב 

עומר דגן, שהיה מפקד יחידת מצפן שבלוטם ומונה  תא"לתא"ל אבטליון יחליף בתפקיד את 

 לתפקיד מפקד לוטם.

האגף מוביל את המהפכה הדיגיטלית בצה"ל, ובתחילת השנה הוקמה בו מנהלת 

זרועית, בה משולבים גורמים מבצעיים -הטרנספורמציה הדיגיטלית. מדובר בתכנית רב

וגיים, שמטרתה להוביל את צה"ל להיות ארגון חדשני, דיגיטלי ומבוסס מידע, וככזה, וטכנול

להשפיע על התהליכים המבצעיים ולהעצים את הקטלניות והאפקטיביות של צה"ל. הבסיס 

 לטרנספורמציה הדיגיטלית של צה"ל הוא תכנית 

צה הטקטי ועד מרחב דיגיטלי מבצעי, משותף, אמין ומאובטח מהק –"האינטרנט המבצעי" 

למפקדות הראשיות, המאפשר פעולה רשתית, מבוססת היתוך ומיצוי מידע בכל מקום ובזמן 

מתקדמים ומוגנים, , זרועיים-אפשרת תהליכים רבהרלוונטי. הפלטפורמה הטכנולוגית מ

 לטובת העצמת האפקטיביות המבצעית.

ד הנושאים המרכזיים כשנכנס רא"ל כוכבי לתפקידו הגדיר את מהפכת הדיגיטל והמידע כאח

בהשתנותו של צה"ל, וכמרכיב חשוב בהעצמת הקטלניות בשדה הקרב המודרני. עם כניסתו 

ר: ב"באגף התקשוב וההגנה בס תא"ללתפקיד החדש, אבטליון יהיה הקצין הרביעי בדרגת 

 ר."בבס ורח"ט ההגנהלצד קשר"ר, מפקד לוט"ם, בית התוכנה של האגף, 

 1992-. הוא התגייס ב2016-הטכנולוגית של זרוע היבשה מ עמד בראש החטיבה אבטליון

. לאחר 7000היה ראש מדור תכנון ופקוח במרכז שיקום ואחזקה )מש"א(  1998-2001ובשנים 

, שימש כראש לשכת ראש אט"ל )אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה(. בהמשך 2001-2004מכן, בין 

 2006-2007הטכנולוגית באגף. בין השנים  , היה ראש ענף תכנון ותורה ביחידה2006דרכו ועד 

היה ראש ענף תכנון משאבים ומשקים בחטיבה הטכנולוגית בזרוע היבשה. לאחר מכן עמד 

. התפקיד הבא שלו היה מפקד מפעל המכללים 2009בראש ענף תכנון בזרוע היבשה, עד 

קת תכנון , ראש מחל2013. לאחר מכן היה, עד 2009-2011, אותו עשה בשנים 7000במש"א 

, 2016ועד  2014-אבטליון היה חניך במכללה לביטחון לאומי. מ 2013-2014וארגון באט"ל. בין 

עמד בראש פרויקט  2016-2017אבטליון שימש כמפקד המרכז לציוד לחימה וחלפים. בין 



  

9 
 

 מיזוג זרוע היבשה ואגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה.

, של בינת תקשורת מחשבים. 2019ת הכרמל בינואר השנה תא"ל אבטליון דיבר בוועידת יערו

הוא אמר כי "שינויים שונים שקורים בעולם, ביניהם שינויים טכנולוגיים ושינויים בזהות, 

לוגיסטי -אופי ויכולות האויבים, גרמו לנו לשנות את הדרכים בהן אנו פועלים בעולם הטכנו

אשר אפשרו אספקה של  –ביבשה. כך, ערכנו באחרונה ניסויים עם שיירות אוטונומיות 

, אנו מביאים את IT-אמצעים לוגיסטיים בעומק השטח, ללוחמים. בדרך זו, בעזרת חדשנות ו

 העתיד לכאן ועכשיו".

אנו עוברים למרחב  י לקינטי.ז"אחד השינויים בשדה הקרב", ציין, "הוא במעבר מהפי

הקרב הוא שיש לנו  ר. בעולם הפיסי הגענו לתקרת זכוכית. יתרוננו בשדה"בהקיברנטי ולס

כוח אש יותר מדויק, יש לנו יכולת זיהוי מהירה, יש אמצעים ויש טווחי עבודה. מנגד, גם 

קרקע, קרוב לקרקע ובקרקע". אבטליון אמר -האויב מבין זאת, ויש לו יכולות חדשות, בתת

 בסביבות החדשות". –כי בעולם הדיגיטלי "יש יתרונות לנו ולהם 
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 דב הוז                     

                      (1989-1940) 

 

, ממייסדי ארגון "ההגנה" ומחלוצי הטיס העברי בארץ  'העבודה'דב הוז היה מראשי תנועת 

 ישראל . על שמו נקרא שדה דב בצפון ת"א .

הראשון של "גימנסיה הרצליה" והשתייך לחבורה שנקראה "ארבעת  דב הוז היה בוגר המחזור

 הגיסים" שכללה יחד אתו את שאול אביגור , אליהו גולומב ומשה שרת .

ני , סיים קורס קצינים באיסטנבול ובמהלך אמ'במלחמת העולם הראשונה התנדב לצבא העות

 המלחמה שהה בדמשק .

היה חבר  1940עד  1931של ההגנה . בשנים  היה חבר הוועד המרכזי 1930עד  1920בשנים 

 המפקדה הארצית של ההגנה ומראשי תנועת העבודה . 

אביב ואח"כ ראש המחלקה המדינית של  –התמנה לתפקיד סגן ראש עיריית תל  1935בשנת 

 ההסתדרות .

היה מנכ"ל חברת "אווירון" שהוקמה כדי לבנות תעופה עברית בארץ ישראל , בעיקר לצורכי 

 סוי ל"שירות האוויר" של ההגנה .יון . שימשה כביטח

דב הוז היה דמות מרכזית בארגון ההגנה . הוא רקם תכניות על הקמת בית ספר ארצי 

 למפקדים ועל פיתוח התעשייה הצבאית .  

בתו של דב הוז , תמר , נישאה למוסיק )אלוף משה גדרון( שהיה הקשר"ר במלחמת "ששת 

, ליד צומת "פרדסיה"  1940דצמבר  29 –נת דרכים , בתאריך הימים" . דב הוז נהרג בתאו

תל אביב )הישן( בדרכו חזרה מהצפון . יחד אתו נספו בתאונה אשתו רבקה  –בכביש חיפה 

הוז )אחותו של משה שרת( , בתו תרצה הוז , גיסתו צביה שרתוק , יצחק בן יעקב -שרתוק

 שותפו לדרך ובת אחותו אורה בורודובסקי .

. יצא לי להשתתף באחד  1950תאונה ליד צומת פרדסיה הוקמה אנדרטה בשנת במקום ה

 מימי האזכרה השנתית ליד האנדרטה , כאשר הוזמנתי  לאירוע  ע"י מוסיק ואשתו תמר ז"ל .

מותו של דב הוז בתאונת הדרכים התרחש בחודשים הראשונים של מלחמת העולם השנייה , 

 מאירופה על זוועות הגרמנים בעם היהודי .כאשר החלו להגיע הדווחים הראשונים 

דב הוז זכה להיות שותף רק לראשיתו של המאבק על הקמת יחידות עבריות , שישתתפו 

 במלחמת העולם השנייה כנגד גרמניה הנאצית במסגרת הצבא הבריטי .

 

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

 היום לפני..


