אפריל-מאי 2020

אתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב  -כאתר גיוס לצה"ל
נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב להנחלת המורשת

לאור המצב המיוחד במדינה בשל מגיפת הקורונה ,ועפ"י הנחיית מערכת הביטחון התפצל אתר הגיוס בלשכת הגיוס
בתל השומר לארבעה אתרי משנה ובניהם לקח חלק ונרתם בשמחה רבה אתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב
ביהוד.
באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב גויסו בערך כ 1200 -מלש"בים ליחידות קרביות ,למערך הלוגיסטי ,למערך
השלישות וחיילים מתנדבים בתקופת הגיוס שנערכה בין התאריכים .11/5/20 - 22/3/20
הגיוס הבא יערך באוגוסט .2020

גיוס מחזור מרץ  - 2020מלש"בית מביעה ביד המושטת לפרידה מההורים
ריגוש מיוחד למול האנדרטה לזכר  577חללי חיל הקשר והתקשוב
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טקס מצטייני יום העצמאות בראשות רח"ט ההגנה
נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב להנחלת המורשת

ביום שני ה 27-באפריל  2020התקיים טקס מצטייני יום העצמאות בראשות רח"ט ההגנה ברחבת הטקסים ,באתר
ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב ,בו השתתפו  30קצינים וחיילים.
במהלך הטקס חולקו תעודות הצטיינות למצטייני יום העצמאות של רח"ט ההגנה.

הטקס נערך בעידן הקורונה ובשמירת ריחוק חברתי
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טקס מצטייני יום העצמאות בראשות קשר"ר
נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב להנחלת המורשת
ביום שני ה 27-באפריל  2020התקיימה הרמת כוסית לרגל יום העצמאות ה 72 -בראשות קשר"ר ,תא"ל יריב ניר
לספ"כ ,מבצעי ,מג"דים וקשר"חים באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב.
בתום הרמת הכוסית החל טקס קבלת דרגות סרן בנוהל מצטיינים בראשות קשר"ר ,תא"ל יריב ניר ורמ"ח משא"ן
אל"מ ליאת שבו.
במהלך הטקס חולקו תעודות הצטיינות למצטייני יום העצמאות של רח"ט ההגנה.

הרמת כוסית בראשות קשר"ר עם מקבלי הדרגות בקיצור פז"ם

הרמת כוסית ספ"כ החיל בראשות קשר"ר

3

אפריל-מאי 2020

טקס מצטייני יום העצמאות בראשות קשר"ר
נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב להנחלת המורשת

הענקת דרגות לקצינים ע"י קשר"ר ורמ"ח משא"ן

הטקס נערך בעידן הקורונה ובשמירת ריחוק חברתי
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מסדר יום הזיכרון לחללי צה"ל בראשות קשר"ר
נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב להנחלת המורשת
ביום שלישי ה 28 -באפריל  2020התקיים מסדר יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ,בראשות
קשר"ר ,תא"ל יריב ניר ,באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב ביהוד.
המסדר התקיים במתכונת זהה לטקסי בתי העלמין ,בנוכחות חיילי משמר הנר ,רב צבאי ,קצינת נפגעים ומפקד בכיר
בלבד.
ניהול הטקס הובל ע"י יחידה מסווגת מחטיבת ההגנה בסייבר ,והטקס שודר בשידור ישיר באתר צה"ל ובפייסבוק
החילי וכך גם המשפחות השכולות צפו בטקס בזמן אמת בשידור מרחוק.

קשר"ר במסדר יום הזיכרון לחללי צה"ל

קשר"ר בהיכל השמות המנציח  577חללי חיל הקשר והתקשוב
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טקס מצטיינים וקבלת דרגות יום העצמאות התש"ף
בראשות ר' אגף התקשוב וההגנה בסב"ר האלוף ליאור כרמלי
נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב להנחלת המורשת

ביום ראשון ה 3 -למאי  2020התקיים טקס מצטיינים וקבלת דרגות יום העצמאות התש"ף בראשות ראש אגף
התקשוב וההגנה בסב"ר האלוף ליאור כרמלי ,ברחבת הטקסים באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב ביהוד.
בטקס צוין מצטיין נשיא המדינה 2 ,מצטייני הרמטכ"ל 5 ,מצטייני ראש אגף הקשר והתקשוב 6 ,דרגות רס"ן בקיצור
פז"ם ו 24 -מצטייני החיל ויחידות חי"ק.
בסיום הטקס התקיימה הרמת כוסית בראשות ראש אגף התקשוב וההגנה בסב"ר עם משתתפי הטקס.

ר' אגף הקשר והתקשוב בטקס הענקת דרגות למצטיינים
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איגרת נשיא העמותה ליום הזיכרון ויום העצמאות התש"ף
נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב להנחלת המורשת

כ"ט ניסן תש"פ
 23אפריל 2020
איגרת נשיא העמותה אלוף שלמה ענבר ליום הזיכרון ויום העצמאות תש"פ
מאז הכרזת מנהיגנו ,דוד בן־גוריון ,בה' באייר תש"ח ,על הקמת מדינת ישראל ,לא הייתה שנה
הדומה לקודמותיה .חווינו עתות רגיעה ושלום ,כוננות והכנה למלחמה – ומלחמות .למרות כל
הקשיים והמכשולים הצלחנו לבנות מדינה לתפארת .במהלך כל שנות המדינה הצלחנו אנו ,אנשי
הקשר ,התקשוב וההגנה בסב"ר ,לכונן מערכות איכותיות ולהבטיח את השליטה בצה"ל ,תוך
כוננות לבאות.
שילמנו מחיר כבד בחללים ובפצועים .לא שכחנו ולא נשכח .אנו מרכינים ראש לזכר החללים,
שבמותם ציוו לנו על המשך דרכם ,אנו מחבקים את המשפחות השכולות ומאחלים החלמה
לפצועים.
העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב מובילה את זכרון הנופלים ואת מורשת החיל
ותורמת לאגף התקשוב ולכל יחידות חיל הקשר והתקשוב במימד הרוחני ,הארגוני וההדרכתי.
תמיד היינו שותפים גם למאמץ הלאומי ,וכיום אנו משתתפים בפעילות מיוחדת לסיוע
בהתמודדות עם מגפת הקורונה ,מפעילים שלוחה של מרכז גיוס לקליטת מתגייסים חדשים
לצה"ל ,ובוחנים עם עיריית יהוד ־ מונוסון סיוע בהפעלת כיתות לימוד ,עם החזרה ללימודים.
במקביל אנו ממשיכים בקידום פעולות העמותה .בקרוב 'יעלה לאוויר' אתר אינטרנט משודרג,
שיתאים גם לגלישה מטלפונים חכמים; ופעילות הפקת תיעוד מורשת נמשכת על אף הקשיים.
השנה ,עקב מגפת הקורונה ,טקסי הזיכרון לנופלים וטקסי יום העצמאות נערכים במתכונת
מצומצמת ,תוך שמירה על כללי 'הריחוק החברתי' למניעת הדבקה והפצת המחלה .למרות כללי
הריחוק אנו אוהבים ומאוחדים בלב ובמחשבה ,ומקווים כי תקופה זו תחלוף מהר ונחזור
לפעילות פורייה ,מאומצת ומועילה.
נברך עצמנו שנתגבר על כל קושי ומכשול כי 'הקשר אינו עוצר בעלייה' ,ו'המברק עבור יעבור'.
בריאות לכולם
חזק ואמץ,
אלוף (מיל') שלמה ענבר
נשיא העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
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דברי הערכה לאל"מ זאב מילוא ז"ל
()1922-2020
נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב להנחלת המורשת

נכתב ע"י אל"מ (במיל') אברהם גרנית-אל"מ זאב מילוא וכפי שקראנו לו ולָדימיר (לָמֶ ד מוטעמת) היה המפקד שקלט אותי כאשר
התגייסתי בשנית לאחר סיום לימודי בטכניון .בענף הפיתוח האלקטרוני בראשותו של סאל רוזן
היה ולדימיר המהנדס שדחף את החיל לתחום המחשבים והוא עצמו לאחר שחזר מהשתלמות
בצרפת התחיל לקדם פיתוח מחשב ירי עבור חיל התותחנים .לאחר שמימוש פתוח המחשב היה
במצב מתקדם למדי התברר כי חיל התותחנים יוכל לקבל מחשב כזה מצבא ארה"ב והפיתוח של
המחשב נפסק .למרות האכזבה הצליחו ולדימיר וצוותו לשכנע גורמים בחיל האספקה לבחון יחד
את התאמתו של המחשב לתהליכי הנפקת המזון בצה"ל ולגבש תהליך הנפקת מזון חדש ,יעיל
וממוחשב .סה"כ נבנו במש"א  7300כ 15-יחידות מחשב שהוצבו בבסיסי אספקת המזון והפיקוד
של חיל האספקה .במשך מספר שנים פעלו מחשבים אלה לטובת דחיפת המזון בצה"ל ותרמו
רבות ליעילות וחסכון בדחיפת המזון הצהלית.
מיד לאחר מלחמת ששת הימים נעשתה תחת פיקודו של ולדימיר הפריצה הגדולה לתחום
התקשורת הספרתית ולהצפנת דיבור ברמה גבוהה .אות הדיבור האנלוגי פינה את מקומו לאות
הספרתי ולמהפכה בדרכי ההתייחסות של משרד התקשורת (אז – משרד הדואר) לחדשנות
הצהלית של העברת תקשורת ספרתית דרך אפיקי הדבור הסטנדרטיים.
במקביל נפרצה באותן שנים שלאחר מלחמת שש הימים הדרך לפיתוח ושימוש באמצעי שליטה
ובקרה שלא היו כלל בצה"ל של אותם ימים .מפות שטח דינמיות הנותנות בזמן אמת תמונת
כוחותינו ותמונת כוחות אוייב על גבי מפות בגדלים שונים עם חומרי רקע מגוונים – צצו ונראו
בענף מחשבים בפיקודו של ולדימיר.
הפיתוח והיישום של נושאים אלה :שליטה ובקרה ,מחשבים ותקשורת ספרתית היו בין הגורמים
שהצדיקו את השינויים בשמו של החייל .מחיל הקשר לחיל הקשר האלקטרוניקה והמחשבים.
מעבר להיות ולדימיר מהנדס בעל חזון והבנה בפוטנציאל כוח המחשוב והשו"ב שהיה אז
בחיתוליו בצה"ל כולו ,היה ולדימיר מפקד אהוב על פיקודיו .הוא היה איש שיחה מעולה .כושר
ההקשבה שלו למי שבא להציג בפניו רעיון או להתראיין אצלו היה שם דבר.
הקש בתו הייתה יסודית ומבוססת על הערכה וכיבוד הזולת .אינני זוכר אותו מרים קול או מדבר
כנותן פקודות ,דיבורו היה בשקט ובנועם .הוא תמיד נתן לבר  -שיחו לדבר ולומר את כל אשר היה
לו לומר.
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דברי הערכה לאל"מ זאב מילוא
()1922-2020
נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב להנחלת המורשת

נכתב ע"י אל"מ (במיל') אברהם גרנית-הוא ידע לתת גיבוי למהנדסי הפיתוח הצעירים והדינמיים שהתחילו אט אט להציף את ענפו ותמך
מאד בהשתלמותם האקדמאית.
בהופעותיו באירועים משפחתיים של חייליו ועובדיו האזרחיים הוא היה תמיד מופיע בלבוש
ג'נטלמן אירופאי ,תמיד בחליפה ועניבה .ולדימיר אהב לשמוע מוזיקה וחיבה מיוחדת הייתה לו
לעולם האופירה .לולדימיר היה חוש מיוחד לזיהוי ,איסוף וריכוז מהנדסים טובים .פניות רבות
הגיעו אליו ממהנדסים שרצו לעבוד בענפו .הקופצים היו רבים .כאשר היה מצרף מהנדס צעיר
למסגרת שלו ,ידענו כי השיג את הטוב מכולם.
ולדימיר נולד וחי בזאגרב (בירת קרואטיה) שם החל לימודי הנדסת חשמל שהשלימם בטכניון
בחיפה .עלה לארץ עם הוריו ב –  1951כמשפחת קטנה ששרדה את השואה שהכריתה משפחה
גדולה וענפה בקרואטיה .הצטרפות המשפחה לפרטיזנים ונדידתם איתם מקרואטיה לאיטליה
הביאה להצלתם .דבריו על אימת תקופת השואה ועל מה שעוללו הנאצים למשפחתו היו
מצומצמים ביותר.
ההשגחה העליונה העניקה לולדימיר שנים ארוכות של בריאות והוא ידע לנצלם לטובת עיסוקים
משפחתיים וציבוריים בעלי משמעות.
כאשר פרש לגמלאות הפנה את מרצו לכתוב על שואת יהודי קרואטיה .הוא חיבר שני ספרים על
שואת יהודי קרואטיה והיה מנחה  -אורח בכמה אוניברסיטאות בקרואטיה שם נהג להרצות
ולהנחות סטודנטים לתואר שני ושלישי שעניינם היה בשואת יהודי קרואטיה.
ולדימיר התחיל את שירותו בחיל הקשר כאזרח עובד צה"ל ,זכה בפרס בטחון ישראל בשנת 1960
על פיתוח באחד הנושאים הרגישים שהיו באחריות החייל .התגייס בדרגת רס"ן והתקדם לדרגת
סא"ל כראש ענף מחשבים .קידומו לדרגת אל"מ נעשה באמ"ן.
יהי זכרו ותרומתו שמורים עמנו לעד.

זאב מילוא ז"ל
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היום לפני  -יום הזיכרון לשואה ולגבורה
נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב להנחלת המורשת

נכתב ע"י אל"מ (במיל') אהוד בן דור-בתאריך  21אפריל השנה צוין יום הזיכרון לשואה ולגבורה  .הפעם אתרכז בציון תאריכים
מרכזיים הקשורים לרדיפות והשמדה המונית של היהודים באירופה  ,שיקום הניצולים והנצחת
השואה .
1933
 – 30/1מינוי היטלר לקנצלר גרמניה .
 – 20/3הקמת מחנה הריכוז הראשון "דכאו" .
1934
" – 30/6ליל הסכינים הארוכות" – מסע הרציחות של היטלר נגד בכירי ארגון ה – SA
השמרנים .
1935
 – 15/9פרסום "חוקי נירנברג" – חוקי הגזע אשר הגדירו מיהו אזרח גרמני בעל דם גרמני .
1936
 – 7/3כניסת הצבא הגרמני לחבל הריין תוך הפרה של "חוזה ורסאי" .
1937
אוקטובר – תחילת החרמת רכוש יהודי גרמניה .
 – 25/11הקמת ברית צבאית ומדינית בין גרמניה ליפן .
1938
 - 29-30/9ועידת מינכן בה נקבע סיפוחו של חבל הסודטים שבצ'כוסלובקיה לגרמניה .
" – 9-10/11ליל הבדולח" – שבו נערך בכל רחבי הרייך השלישי (גרמניה ואוסטריה ) פוגרום
ביהודים .
1939
 – 1/9פלישת גרמניה לפולין ופרוץ מלחמת העולם השנייה .
אוקטובר – ראשית הגיוס בקרב היישוב היהודי בארץ ישראל לצבא הבריטי .
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היום לפני  -יום הזיכרון לשואה ולגבורה
נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב להנחלת המורשת

1940
 – 30/4סגירת " גטו לודז" .
 – 10/5תחילת הפלישה הגרמנית למערב אירופה .
 – 15/11סגירת "גטו ורשה" .
1941
 – 22/6תחילת מבצע "ברברוסה" – כניסת הצבא הגרמני למלחמה נגד ברה"מ .
 – 19/9יהודי הרייך ניצטוו לענוד "טלאי צהוב" .
 – 29-30/9רצח של כ –  33אלף יהודי קייב ב"באבי – יאר" .
 – 7/12התקפת היפנים על "פרל – הרבור" .
1942
 – 20/1ועידת ונז'ה – התכנסות נציגי כל המשרדים בממשל הנאצי לצורך קבלת החלטה בנוגע
לאופן ביצוע "הפתרון הסופי" של יהודי אירופה .
מאי – תחילת רצח יהודים במחנה ההשמדה סוביבור .
 – 22/7תחילת הגרוש מגטו ורשה למחנה ההשמדה "טרבלינקה" .
 – 9/9גרוש היהודים מלובלין למחנה ההשמדה "מיידנק" .
1943
 – 2/2כניעת הצבא הגרמני בסטלינגרד .
 – 16/5 -19/4מרד גטו ורשה .
1944
 – 15/5-9/7גרוש  437אלף יהודים מהונגריה ל"אושוויץ – בירקנאו"  .מרביתם נרצחו עם הגיעם.
 – 6/6נחיתת בעלות הברית ב"נורמנדי" – צרפת .
ספטמבר – הקמת הבריגדה היהודית .

11

אפריל-מאי 2020

היום לפני  -יום הזיכרון לשואה ולגבורה
נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב להנחלת המורשת
1945
מספר היהודים שנספו בשואה – כ 6מליון .
 – 27/1שחרור "אושוויץ – בירקנאו" בידי "הצבא האדום" .
" – 4-12/2ועידת ילטה" והקמת "ארגון האומות המאוחדות" .
 – 30/4אדולף היטלר התאבד .
 – 8/5כניעת גרמניה .
 – 6-9/8הטלת שתי פצצות אטום על הירושימה ונגאסקי .
 – 18/10פתיחת "משפטי נירנברג" – סדרת משפטים שבהם הועמדו למשפט הנאשמים הנאצים בפשעי
מלחמה .
1948
ראשית העלייה ההמונית ממחנות העקורים באירופה ועליית יהודי ארצות האסלאם לישראל .
1950
נחקק חוק בכנסת ישראל "החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם" .
1953
נחקק בכנסת "חוק זיכרון השואה והגבורה" .
10/4/1961
פתיחת משפט אדולף אייכמן בירושלים .
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