ינואר 2020

 60שנה להקמת ממר"ם

דבר מפקד ממר"ם אל"מ ע' במלות  60שנה לממר"ם :
חיילי ומפקדי ממר"ם ,בסדיר ובמילואים
בימים אלו אנו מציינים  60שנה להקמת ממר"ם ,יחידה אשר החלה את דרכה כמרכז מחשבים ורישום ממוכן וכיום
פרוסה במספר אתרים ,עוסקת במגוון טכנולוגיות רחב ,בונה ,מתפעלת ומגינה על פלטפורמות דיגיטליות מתקדמות.
כיחידה טכנו-מבצעית ,ממר"ם מאזנת בין המחקר והפיתוח ובין הכשירות והזמינות של המערכות והתהליכים
המבצעיים הנשענים על התשתיות שבאחריותה.
המשתמשים בעבודתם הדיגיטלית ,במערכות בשדה הקרב ובסביבת הפיתוח ומיצוי המידע בעורף.
הנשק הסודי של היחידה הוא אנשיה  -נחושים ,יוזמים ,מקצועיים ,למדנים ובעלי דרך-ארץ.
ממר"ם הפכה למשפחתי השניה וכפי שניתן ללמוד גם מספר מרגש זה ,היא משמשת בית לאנשים רבים נוספים.
בסיפור המגולל פה עולים באופן מובהק עוז רוחו וגבורתו של אלכס  -כנער בשואה ,כחלוץ בתחום המחשבים בצה"ל
בשירותו בממר"ם ובעולם העסקים לאחר מכן.
כולי תקווה שתקראו ותתרגשו מהסיפור בדיוק כמוני.
הספר מלמד אותנו על אתגרי 'דור המייסדים' בממר"ם.
על אף שאתגרי ההווה שונים הם ,ניתן ללמוד מתיאוריו של אלכס על דרכי ההתמודדות שלו ושל עמיתיו ולסמן
תובנות שיכולות לסייע לנו גם כיום.
ביטחון המדינה נשען על השירותים שאנו מספקים ,ואני מאמין בלב שלם שהיכרות עם העבר תחזק את רוחנו
בהתמודדות עם אתגרי העתיד.

טבת תש"ף
ינואר 2020
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 60שנה להקמת ממר"ם

בתאריך  16/01/20התקיים אירוע רב משתתפים בבית חיל האוויר ,האירוע התרכז בציון  60שנה לפעילות ממר"ם.
באירוע זה הושק הספר " ממר"ם  -מדור הפעלה " שנכתב ע"י מר' אלכסנדר שפייזר מראשוני ומייסדי ממר"ם.
הספר הופק ומומן באדיבות העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב ,וחולק למשתתפים באירוע בבית חיל
האוויר בהרצליה.

כריכת חזות הספר שחולק למשתתפים באירוע
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 60שנה להקמת ממר"ם

דבר הנשיא העמותה האלוף (במיל') שלמה ענבר לרגל הוצאת ספר ע"י העמותה לציין
 60שנה לפעילות ממר"ם :
אלכס שפייזר נולד בשנת  1928בצ'כוסלובקיה ,עבר את השואה ושרד בנס את מחנות ההשמדה אושוויץ ודכאו.
עלה ארצה בשנת  ,1949התגייס לצה"ל בשנת  ,1950סיים טכניון ושירת בבית הספר הטכני של חיל האוויר,
ביס"ט  ,21ולאחר מכן במחלקת ציוד  3במטה חיל האוויר ,משם עבר לחולית חיל האוויר בממר"ם (לימים  -יח'
.)180
לבקשת ראש ממר"ם הראשון ,מרדכי קיקיון (קיקי) ,מונה לראש מדור ההפעלה הראשון (לציוד הפילקו).
אלכס ,מדור המייסדים של ממר"ם ,עמד בראש מערך ההפעלה אותו פיתח מן היסוד ,יש מאין.
ספרו של אלכס ,המתאר את קורות חייו ,הוא סיפורו של דור שלם  -מוראות השואה וסיפור התקומה ,כיצד אור
מוצל מאש מתגייס לצה"ל ,מתקדם להיות קצין ,היה בין מובילי מערך המחשבים בצה"ל ,בשנותיו ,לאחר שחרורו
מצה"ל תרם רבות לבנין המדינה.
הספר נועד להנחיל את רוחו של אלכס לדור הצעיר של המשרתים במערך המחשוב בצה"ל.
חיל הקשר והתקשוב פועל ללא לאות כדי להבטיח את קיום המדינה ועתידה ,וכדי להעניק לצה"ל יתרונות בשדה
הקרב ,וזוכר את מורשתו ,עליה נבנה וממנה הוא צומח.
כוחו של החיל איננו רק בטכנולוגיה ובמכשור ,כוחו הוא באנשיו ,חילות וחיילים ,חובה ,קבע ומילואים ,ורוחם,
מסירותם ותושייתם היא המפתח לכל הישג.
יש מה ללמוד מסיפור חייו של אלכס ,דבקותו במטרה והישגיו ,והכרות עם סיפור זה תחזק את רוח אנשי החיל
בבואם להתמודד עם אתגרי העתיד.
ספר זה הוא הוקרה צנועה לדור המייסדים של המחשוב בצה"ל ,מניחי היסודות ל'תקשוב' של היום.
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אל"מ י' תמונה למפקדת ממר"ם  -האישה הרביעית בתפקיד

אל"מ י' תמונה בקרוב לתפקיד מפקדת ממר"ם .אמנם ,במינויה ,היא לא שוברת תקרת זכוכית ,אולם עדיין ,המנוי
ראוי לציון :זו פעם הרביעית שבה מונתה אישה לתפקיד הבכיר באגף התקשוב וההגנה בסב"ר.
רקע על עברה של אל"מ י'
בימים אלה אל"מ ע' ממלאת תפקיד בכיר באגף התקשוב.
בשנים  2003 - 2005שימשה כראשת מדור חד-פס וקרקע אוויר במחלקת פרויקטים בלוט"ם.
בין  2007ל 2005 -הייתה ראשת מדור תקשורת ארוכת טווח במחלקת מערכות ופרויקטים בלוט"ם ,לאחר מכן ,בשנים
 2007-2009עמדה י' בראש מדור מערכות לווין במחלקת אמל"ח שבאגף התקשוב.
בין  2011ל 2009-ניהלה את לשכתו של האלוף עמי שפרן ,שהיה אז ראש אגף התקשוב.
בשנים  2011-2016שימשה בשני תפקידי ראשת ענף  -האחד ביחידת לוט"ם והשני באגף התקשוב וההגנה בסב"ר.
בשנים  2016-2017היא למדה במכללה לביטחון לאומי מאוניברסיטת בן גוריון ותואר שני בביטחון לאומי
מאוניברסיטת חיפה ,שאף אותו סיימה בהצטיינות.
במקביל לתפקידים אלה ,אל"מ י' הובילה  - she shark 2019תכנית מצוינות למנהיגות נשית טכנולוגית בצה"ל
לדרג הקצונה הזותרה.
עוד היא עסקה בהובלה של מגוון פעילויות למועמדים לגיוס (למלש"בים) ,ובעיקר למועמדות לגיוס ,בתחומי
הטכנולוגיה.
רקע על היחידה
ממר"ם היא יחידת המחשב הראשונה שקמה בצה"ל וככזו ,נותנת שירותי מחשוב לחילות השונים ולאגפי המטה
הכללי .
היחידה נוסדה ב 15 -ביולי  1959לקראת רכישת המחשב הראשון של הצבא.
פירושם המקורי של ראשי התיבות ממר"ם היה "מרכז מחשבים ורישום ממוכן" ,אולם במשך השנים חדלו המילים
"רישום ממוכן" לשקף את עיקר פעילות היחידה ,ולראשי התיבות ניתנו משמעויות חדשות מדי זמן מה ,בהתאם
לשינוי תחומי הפעילות שלה.
ראשי התיבות הנוכחיים הם "מרכז מחשבים ומערכות מידע".
אחת הפעילויות של ממר"ם היא לוודא ,בעת שהכוחות בשטח עושים שימוש במערכות השליטה והבקרה הרב
זרועיות של אגף התקשוב ,שכל הפעילות המבצעית בזירת הלחימה מסונכרנת עם המטה ועם שאר הכוחות.
בה בעת ,מאחור ,חיילי היחידה ושאר גופי האגף פועלים לשמור על התפקוד הרציף של אותן מערכות  ITקריטיות.
אל"מ י' תחליף את אל"מ ע' ,המפקד הנוכחי של היחידה .עם מינויה לתפקיד החדש היא תהיה המפקדת ה 19 -של
ממר"ם וכאמור ,האישה הרביעית בתפקיד.
קדמו לה אל"מ מירי קדמיאל ,שהייתה המפקדת האישה הראשונה של היחידה ושימשה בתפקיד בשנים 1994-
.1999
אילה חכים ,לימים תא"ל ומפקדת יחידת לוט"ם ,שפיקדה על ממר"ם בשנים  2006-2010ולאחר שחרורה מונתה
למנהלת חטיבת הטכנולוגיה (מנמ"רית) של בנק מזרחי-טפחות .ואל"מ טליה גזית ,ששימשה בתפקיד בשנים 2015-
.2018
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צל"ש אלוף הפיקוד  -סמלת מאיה קופשטיין ז"ל

לאות ולעדות כי סמלת קופשטיין מאיה ז"ל מ.א 4547685 .מילאה תפקידה תוך חירוף הנפש ,מימוש ערך הרעות תוך
סיכון עצמי ,אומץ לב ,גילוי תושייה והיותה מופת ודוגמא.
מאיה התגייסה לצה"ל במחצית נובמבר  .1993לאחר הטירונות עברה קורסים מקצועיים ,בהם הוכשרה כאלחוטנית
וכמדריכה .בסיום תקופת ההכשרה הוצבה בבסיס טירונים של חטיבת הצנחנים והייתה למדריכת קשר .מאיה
הצטיינה בביצוע תפקידה ,אך מעל לכול היו החברות ,הסיוע והעזרה לזולת ,הערכים המקודשים בעיניה .מאיה
התגאתה מאוד בשרוך ההדרכה ובכומתה האדומה ,אהבה את ההדרכה והשקיעה את כל כולה בהעברת החומר
לטירונים בצורה הטובה ביותר .מפקדיה סמכו עליה בעיניים עצומות .מאיה האמינה בשלום ותמכה בכל מהלך
שיוביל אליו ,אך מצאה את מותה דווקא בפיגוע חבלני.
תיאור המעשה
ביום א' 22 ,בינואר  ,1995כ"א בשבט תשנ"ה ,אירע פיגוע תופת רצחני ב"בית ליד" .בפיצוץ הראשון נהרגו שמונה
מחיילי צה"ל .החיילת מאיה קופשטיין ז"ל ,אשר שהתה במתחם הצומת ,חשה עם שוך הפיצוץ הראשון למקום
האירוע במטרה לסייע בחילוץ הפצועים הרבים שהיו מוטלים בזירת הפיגוע .בדרך פעולתה זו נקטה סמלת מאיה
קופשטיין ז"ל למרות ידיעות קודמות אשר הזהירו מפני פיצוץ נוסף.
על מעשה זה הוענק לה צל"ש אלוף לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש"ל  1970ע"י אלוף משה קפלינסקי
אלוף פיקוד מרכז.
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האלחוטנית מירה בן ארי ז"ל

מירה בן ארי נולדה ב 1926-בברלין ועלתה לישראל בגיל .7
בן ארי הייתה כותבת מאמרים המכוונים לבני גילה ,תוך דגש כי דם יהודי לא יהיה הפקר עוד וכי אין עתיד לעם
היהודי ללא הקמת בית לאומי בארץ ישראל".
היא התנדבה ללח"י בגיל  , 14והייתה ממקימי קיבוץ ניצנים– שם הכירה את אליקים ,השניים התחתנו והביאו
לעולם את דן (דני).
עם פרוץ מלחמת העצמאות ,הוציאו בקיבוץ לדרך מבצע להוצאת התינוקות והאנשים שלא נלחמו .מירה עשתה
בחירה לא מובנת מאליה ,היא מסרה את בנה בן השנתיים לחברתה ונשארה עם לוחמי המשק ועם אנשי גבעתי.
מירה נפרדה מבנה בן השנתיים במשפט "תגידי לדני שהייתה לו אמא" והחביאה בכיס מכנסיו מכתב שיועד
לאביו בעת שנפרדה ממנו בליל פינוי הילדים.
בלילה שבין ה 6-ל 7-ביוני  1948החל הצבא המצרי להפגיז את המשק.
מפקד ניצנים ,אברהם שוורצשטיין פסע לעבר המצרים יחד עם מירה בן ארי.
מפקד הכוח המצרי ירה במפקד למוות ,ותגובתה של מירה הייתה מהירה :היא ירתה מאקדחה בקצין המצרי
והרגה אותו.
מיד לאחר מכן ,החיילים המצרים הרגו את בן ארי בהיותה בת .22

מירה בן ארי ז"ל ובנה דני בקיבוץ ניצנים לפני הפינוי.
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בקיבוץ ניצנים.
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האלחוטנית מירה בן ארי ז"ל

המכתב המקורי שמירה בן ארי שמה בכיס בנה בהיותו תינוק בגיל שנתיים,
הנמצא במקורו בידי בנה.

אני רק אכתוב כמה מילים ,ואתה בטח תבין כי איני יכולה
לכתוב.
פשוט  ,זה קצת קשה ,יותר מקצת!
כך עוד לא הרגשתי אף פעם! אבל אתגבר .בזמננו צריך
להתגבר על הכל!
אולי ,בעבור יכולתו של עמנו לסבול ולא לוותר ,בגלל
עקשנותנו להחזיק מעמד על אף העובדה כי מעטים אנו – הרי
בכל זאת נשיג את אשר מגיע לנו אחרי אלפיים שנה.
אין פרידה קשה מזו של אם מילדה .אך אני נפרדת מילדי
למען יגדל במקום בטוח ,למען שיהיה אדם חופשי בארצו!
ונבקר אותו הרבה ,ותמסור לו בבואך אליו את כל אהבתי!
התינוקארי
שחזור המכתב שנמצא בכיסו של בנה מירה בן
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היום לפני  -מנחם אוסישקין מראשי הציונות ()1941-1863

מנחם אוסישקין היה מראשי הציונות  ,איש "חובבי ציון"  ,שעמד בראש "קרן הקיימת לישראל" .
הוא נפגש בווינה עם בנימין זאב הרצל והתרשם מאד מספרו "מדינת היהודים"  .השתתף בקונגרס הציוני הראשון
ב –  1897ובקונגרסים הבאים היה חבר הוועד הפועל הציוני .
בשנת  1902נבחר באספה הכללית של "חובבי ציון" שהתקיימה באודסה  ,להיות ראש הוועד שיעסוק ברכישת
קרקעות בארץ ישראל ומכירתן לאנשים פרטיים .
כאשר התפרסמה "תכנית אוגנדה" ביוזמתו של הרצל  ,עמד אוסישקין בראש מתנגדי המאבק כדי לסקלה .
אוסישקין קרא להתיישבות יהודית בארץ ישראל וחיבורו החשוב "הפרוגרמה שלנו" תרם להתעוררות פעולה
מעשית להתיישבות בארץ ישראל .
בפברואר  1919ייצג את התנועה הציונית בוועידת ורסאי בפריז  .שם נשא נאום בעברית שעורר הד רב  ,בו קרא
להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל  .באותה שנה עלה לארץ .
בתפקידו כיו"ר הקרן הקיימת לישראל  ,נקנו ע"י חברת הכשרת היישוב קרקעות רבות כאשר גולת הכותרת הייתה
גאולת הקרקעות בעמק יזרעאל .
קרקעות נוספות נרכשו במעורבותו של מנחם אוסישקין בעמק זבולון  ,עמק בית שאן ועמק חפר .
אוסישקין ראה בגאולת הארץ מעשה ציוני חשוב ביותר ופעל רבות לרכישת קרקעות .
ב –  1941נפטר האיש ונקבר לבקשתו על הר הצופים במערת "ניקנור"  ,אותה קיווה להפוך למקום הקבורה של
גדולי האומה .
לאחר מותו הונצח שמו ברחובות בערים ובמוסדות רבים בכל רחבי ישראל  .בקיבוץ דן הוקם מוזיאון אוסישקין
והקיבוץ כפר מנחם נקרא על שמו .
אולם הכדורסל ההיסטורי של הפועל ת"א בכדורסל נקרא באופן לא רשמי על שמו  ,בשל מיקומו שהיה ברחוב
אוסישקין  .האולם נהרס בשנת  2007והוקם אולם כדורסל חדש "היכל שלמה" ליד גני התערוכה בצפון ת"א .

נכתב ונערך ע"י אל"מ
(במיל') אהוד בן דור
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