מרץ  −אפריל
2021

טקסי מצטיינים וחלוקת דרגות לרגל יום העצמאות תשפ"א
העלון נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב להנחלת המורשת

ביום שלישי ה 6−באפריל  2021התקיימו טקסי מצטיינים וחלוקת דרגות לרגל יום העצמאות בראשות ראש האגף
וקשר"ר .האירוע התקיים באתר ההנצחה לחללי חי"ק ,השתתפו  150קצינים וחיילים.
במהלך הטקס חולקו תעודות הצטיינות למצטייני יום העצמאות של ראש האגף והקשר"ר .

קשר"ר ,מפקד לוטם ורח"ט ההגנה בסב"ר
ברחבת ההתכנסות

הבמה המרכזית בטקס

מרץ  −אפריל
2021

הרמת כוסית מג"דים−קשר"חים והענקת מלגות
ע"ש סמ"ר גיא מירוז ז"ל
העלון נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב להנחלת המורשת

-

הרמת כוסית לכבוד יום העצמאות
ה 73-למדינה

ראש האגף ,קשר"ר ופורום תא"לים ואל"מים
בהרמת כוסית לכבוד יום העצמאות
התשפ"א

מרץ  −אפריל
2021

דבר קשר"ר בטקס יום העצמאות התשפ"א
העלון נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב ולהנחלת המורשת

ספ"כ התקשוב ,מפקדים ,משפחות יקרות ,קצינים ונגדים.
אחר הצהריים טובים!
אנחנו מצויים בשלהי חודש ניסן.
כיהודים וכאזרחי מדינת ישראל ,קל וחומר כלובשי מדים,ימים אלו לנו ,הם ימים של מעברים,
המאפיינים את התקופה −
משמחת חג הפסח אשר מסמל עבור העם היהודי את היציאה מעבדות לחירות ,לתוגת ימי
הזיכרון −יום הזיכרון לשואה ,ולאחריו יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל בהם אנו זוכרים
ומוקירים רת הגיבורים ,יקירינו שחרפו נפשם ,אשר מונצחים באולם השמות שמאחורי.
ושוב לשמחת יום העצמאות שלמרות כל האיומים החוזרים ונשנים מבטא באופן הסמלי ביותר
את הזכות שיש לעם היהודי לחיות בארץ ישראל .כל אלה מסמלים בעיני בצורה העמוקה ביותר
את הגאווה והעוצמה שאני חש כמשרת בצבא ההגנה לישראל.
המעבר החד בין יום הזיכרון ליום העצמאות הוא מעבר קשה ,אשר נועד להזכיר לנו את המחיר
שאנו משלמים למען ביטחוננו.
דוד בן גוריון אמר "אין העבר רק מאחורינו ,הוא חדור בעצם הווייתנו" .ההוויה היהודית
ישראלית מושתת על ערכי חירות ,שליחות ,נחישות ,אהבת המולדת ואמונה בצדקת דרכנו והם
אלו השזורים באופיו של העם היהודי .כל אלה ,איפשרו את הנייתה של מדינת ישראל
ועצמאותה.
עצמאות אשר מתבססת בראש ובראשונה באיכות אנשיה ,ואתם המצטיינים משקפים הלכה
למעשה איכות זאת.
"השירות הצבאי בצה"ל ,תובע מן המשרתים בו ,מכם ,מאותה חבורה של שאתם שייכים אליה,
שורה ארוכה של תכונות וכישורים אשר מייחדת אתכם מקבוצות רבות אחרות באוכלוסייה .היא
הופכת אתכם לקבוצת איכות שמדינה שלמה ודואגת ,שביטחונה נמצא בידיים הטובות ביותר".

דברים אלה של יצחק רבין ז"ל ,כוחם יפה במיוחד ,במעמד חגיגי זה ,לקראת יום העצמאות ויום
הולדתה של השבעים ושלוש של מדינת ישראל ,בו אנו מוקירים ומעריכים את קציני ונגדי אגף
התקשוב וחיל הקשר שהצטיינו והגיעו להישגים מרשימים בפועלם ומסירותם במהלך השירות
הצבאי.

מרץ  −אפריל
2021

דבר קשר"ר בטקס יום העצמאות
העלון נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב להנחלת המורשת

אגף התקשוב וההגנה בסב"ר ,אשר ליבות עיסוקיו הינן ההתפתחות הדיגיטלית ,טכנולוגיות
מיצוי המידע ,הסייבר והספקטרום ,המהוות מרכיבים מרכזיים בחיזוק עוצמתו של צה"ל כצבא
מנצח האוחז בעליונות על אויביו.
ההשתנות הטכנולוגיות והתפתחות האיום הקיברנטי מצריכות מכם ,משרתי החיל והאגף ,לבצע
תהליכי למידה ,התאמה והובלת מימוש מרכיבים אלו תוך מתן מענה לאתגרים חדשים ,וזאת על
מנת לאפשר רציפות תפקודית ,אפקטיבית וכשירות מבצעית לצד מתן מענה תקשובי ומבצעי
לאתגרי התקופה ,פיתוח יכולות חדשות ושמירה על מוכנות מתמדת למערכה.
כל אחת ואחד מכם ,המשרתים בחיל ובאגף ,מהווה חוליה בשרשרת זו ,שקיומה וחוסנה נשענים
עליכם ומתאפשרים בזכות האופן בו אתם ממלאים את משימותיכם יום −יום ,שעה −שעה,
באחריות ,במסירות ובמקצועיות ,הראויים להערכה.
מעמד זה ,נושא בתוכו את רגשי ההוקרה של מפקדי הארגון ליכולתיכם האישיות והמקצועיות
להתקדם עוד שלב בסולם הדרגות ולקבל על עצמכם עול נוסף של אחריות אישית ופיקודית
כאחד ,שכן ,ההצטיינות היא אינה יעד ,היא אבן דרך.
לכל אחד ואחת מכם סיפור ההצטיינות שלו ,אבל אחת היא הרוח המשותפת לכולם −רוח של
מסירות ,מקצועיות ,אחריות ורעות שהיוותה השראה ומאפיינת כל כך את המשרתים בנושאים
את סמל התקשוב בגווני הכומתות השונות.
עמידתכם כאן ,מעידה על כך שלאורך שירותכם בחרתם להקריב ולהשקיע מעבר למצופה מכם,
למען מילוי תפקידכם על הצד הטוב ביותר .בזכות ההתמדה הזו ,בזכות המצוינות ,אתם מהווים
את חוד החנית של אגף התקשוב ,חיל התקשוב וצה"ל כולו.
ברצוני לפנות אליכם ,בני משפחות של מקבלי הדרגות יש לכם את כל הסיבות לחוש היום גאווה
גדולה ,על כברת הדרך שעשו יקיריכם לאורך כל שירותם הצבאי ,עד שהגיעו למעמד חגיגי זה.
כאב לילדים ,אני מודע היטב לעובדה,
שההצטיינות אינה מתחילה בהכרח בשירות הצבאי.
החינוך שהענתקם לילדיכם ,הערכים שהנחלתם בהם ,האווירה ,הדרך והתמיכה הם היסודות
וזוהי בעיני ההצטיינות האמתית ,על כן הנני רואה בכם חלק בלתי נפרד מהצלחתם של ילדכם
,ועל כך ,יישר כוח.

מרץ  −אפריל
2021
ואתם מקבלי הדרגות,

דבר קשר"ר בטקס יום העצמאות
העלון נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב להנחלת המורשת

המשיכו להעמיד לעצמכם אתגרים חדשים ,תוך שאיפה למצויינות מתמדת והצבת רף עולה של
סטנדרטים וציפיות עצמיות.
בשמי ובשם חיילי ומפקדי חיל הקשר והתקשוב ,אני מבקש להודות לכם ולברך אתכם בברכת
עלה והצלח .היו גאים בעצמכם ,אני גאה בכם.

מרץ  −אפריל
2021

מסדר יום הזיכרון לחללי צה"ל בראשות קשר"ר
העלון נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב להנחלת המורשת

ב 14באפריל  2021התקיים מסדר יום הזכרון לחללי צה"ל,בו השתתפו  600חיילים וקצינים
ממטה האגף ,משא"ן ,מצו"ב וטופז.

מסדר יום הזיכרון לחללי צה"ל ברחבת
הטקסים

מרץ  −אפריל
2021

מסדר יום הזיכרון לחללי צה"ל ברשות קשר"ר
העלון נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב להנחלת המורשת

הקצינים והחיילים בטקס ההצדעה

הקשר"ר נושא דברים בטקס המרכזי

מרץ  −אפריל
2021

אירוע אלמנות באתר ההנצחה לחללי חי"ק
המורשת
ולהנחלת
והתקשוב
הקשר
חילחיל
לחללי
ההנצחה
באתר
ומופק
נכתב
העלון
המורשת
להנחלת
והתקשוב
הקשר
לחללי
ההנצחה
באתר
ומופק
נכתב

האירוע התקיים ב 25לאפריל  .2021בתחילת האירוע הוגשה ארוחת בוקר עשירה ומפנקת .בתום
הארוחה התכנסו המשתתפות באולם הכנסים לשמיעת סקירה מהקשר"ר תא"ל יריב ניר.
בסיום סקירת הקשר"ר הרצתה בפניהם יאנה דרום בנושא "כל הקלישאות נכונות" .לאחר
ההרצאה התקיים סיור קולינרי בשוק לוינסקי בת"א ,בתום הסיור חזרו המשתתפות לאתר,שם
בירך אותם תא"ל מוטי בר דגן ,יו"ר העמותה .היום הסתיים בסקירה על אגף התקשוב מפי
תא"ל עומר דגן ,מפקד לוט"ם.

קשר"ר עם המשתתפות באירוע

המשתתפות בהפעלה באולם הכנסים

ארוחת בוקר ברחבת ההתכנסות

מפגש רעים בהתכנסות

מרץ  −אפריל
2021

הדסה למפל  −האלחוטנית הגיבורה מלטרון
העלון נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב ולהנחלת המורשת

אודות הדסה למפל ז"ל
•

הלנה ,לימים הדסה ,למפל נולדה בעיר נובי −סאנץ בפולין ,למשפחה אמידה ותרבותית.

•

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ,גורשה המשפחה להרי הקרפטים ,שם הועסקה בעבודות פרך וסבלה חרפת
רעב.

•

בגיל  14עלתה ארצה בגפה ,במסגרת עליית "ילדי טהרן"(היו קבוצה של כאלף ילדים שהגיעה ארצה
במלחמת העולם השנייה דרך אירן) ,נקלטה בקיבוץ גבעת ברנר והפכה מהלנה להדסה.

•

בגיל  17התגייסה לפלמ"ח ,עברה קורס אלחוטנים וצורפה ליחידת מלווי השיירות לירושלים" -הפורמנים".

•

ביחידת "הפורמנים" שירתה כאלחוטנית במשוריינים שפרצו את הדרך לירושליים בשער הגיא.

•

בחודש מאי  1948סופחה הדסה לחט'  ,7הוצבה בגד'  73של חיים לסקוב כקשרית של מפקד פלוגת החרמש,
יעקב ואג ,מפקד צוות הקרב לכיבוש מצודת לטרון.

מרץ  −אפריל
2021

הדסה למפל  −האלחוטנית הגיבורה מלטרון
העלון נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב ולהנחלת המורשת

הדסה שמרה על קשר מכתבים עם הוריה ובין היתר כתבה:
"כשתגיעו ארצה תמצאו כאן מולדת חופשית ...אני סבורה שלא אבייש אתכם ,ואולי
אף תתגאו יום אחד בהלנק'ה שלכם ...אני כבר צופה את הדמעה בעיניכם ,אך אל
תבכו ,הרימו ראש ,עוד יהיה טוב"...

בהכשרה לקראת עלייתה ארצה

בירושלים המושלגת עם חברים לנשק (שנייה
משמאל)

מרץ  −אפריל
2021

הדסה למפל  −האלחוטנית הגיבורה מלטרון
העלון נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב ולהנחלת המורשת

סיפור נפילתה
•

בליל  31-30במאי  ,1948יצא גד'  73למבצע "בן–נון ב" ,במטרה לכבוש את מצודת לטרון.

•

הקרב החל סמוך לחצות ,הזחל"מים פרצו ,אך אש להביור הבעירה את השטח ,ואיפשרה פגיעות מדויקות
בכוח הפורץ ,הזחל"מים נפגעו ורוב הלוחמים נהרגו או נפצעו .במהלך הקרב דיווחה הדסה בקור רוח על
המתרחש ,והיא זו שקיבלה את פקודת הנסיגה במכשיר הקשר.

•

היא העבירה את הפקודה למפקד הפריצה יעקב ואג ,שעוד הספיק להורות למי שיכול לסגת ואז נהרג.

•

תחת אש צולבת ,המשיכה הדסה לדווח במדויק על המתרחש ,קראה לתגבורת ועודדה את הפצועים.

•

היא נפגעה תוך כדי שידור ,ולמרות פציעתה הצליחה לקפוץ מהמשוריין עם הנשק והמשיכה להילחם
בירדנים.

•

היא נורתה ונהרגה תוך כדי הלחימה ,בליל  30במאי  .1948בת  19בנפלה.

מרץ  −אפריל
2021

הדסה למפל  −האלחוטנית הגיבורה מלטרון
העלון נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב ולהנחלת המורשת

קרב הפריצה ללטרון

מצודת לטרון שבכיבושה
נפלה הדסה למפל ז"ל בקרב
ב1948

משוריין מסוג "וייט" −כמוהו
השתתפו בקרב בלטרון

קשרית במשוריין "וייט"

מרץ  −אפריל
2021

הדסה למפל  −האלחוטנית הגיבורה מלטרון
העלון נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב ולהנחלת המורשת

לאחר נפילתה

•

אימה ואחותה ששרדו את השואה עלו ארצה שלושה חודשים לאחר נפילתה ולא זכו לראותה.

•

הדסה ועוד  30לוחמים שנפלו בניסיון הפריצה הכושל למצודת לטרון ,נטמנו בקבר אחים בהר
הרצל.

•

עירית ירושלים הנציחה את הדסה וקראה על שמה רחוב בשכונת הר הצופים סמוך לכניסה
לאוניברסיטה המורמונית.

רחוב שנקרא על שמה בהר הצופים
בירושלים

מרץ  −אפריל
2021

היום לפני"−טעימה" על לוחמת סייבר
העלון נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב ולהנחלת
ההמורשת

נכתב ע"י אל"מ (במיל') אהוד בן דור

תקיפת סייבר היא פעולה מלחמתית התקפית ,שננקטת על ידי גורם שמעוניין לחדור למרחב
הקיברנטי של היעד  ,במטרה לשאוב מידע או לשבש את הפעילות במרחב הקיברנטי ולהסב לו
נזק .
רבוי המידע והתקשורת בשנים האחרונות ,העלה את חשיבות שמירת המידע מצד אחד ,אך בד
בבד העלה בקרב גורמים יריבים את הפיתוי לפגום בו .
התקפות סייבר הן אחד האיומים המסוכנים ביותר למערכות מחשב  ,והם מסוגלים לגרום נזק
רציני ומתמשך .נדרשת תקופת זמן ארוכה מאד ,והשקעת כספים ומשאבים רבים ,כדי לתקן
ולהשיב את המערכות לקדמותן .
לא תמיד זהות התוקף ידועה ,מה שמעצים את אי הודאות.
מתוך מידע חופשי לציבור ניתן לראות :
. 1בשנת  , 2007דווח על מבצע רחב היקף  ,שבו תקפו הסינים את חברת "לוקהיד מרטין",
והצליחו לגנוב כמויות גדולות של מידע הנדסי בנוגע למטוס " ."F-35באותה שנה  ,במסגרת
הסכסוך בין רוסיה לאסטוניה ,שיתקו הרוסים במשך ימים רבים את רוב המערכות
הממוחשבות באסטוניה ,ובכלל זה את מערכת הבנקאות.
. 2בשנת  2008השתמשו הרוסים בלוחמת סייבר במאמץ המלחמתי כנגד גאורגיה.
. 3בשנת  ,2010ארעה מתקפת סייבר מתוחכמת שנקראה "סטקסנט" ,אשר מטרתה הייתה
לחבל בצנטריפוגות להעשרת אורניום באיראן .לאורניום מועשר יש שימושים שונים בהתאם
לרמת ההעשרה שלו.אורניום מועשר ברמה גבוהה משמש לנשק גרעיני .אורניום מועשר ברמה
נמוכה משמש להפקת אנרגיה בכורים גרעיניים .פוטנציאל השימוש באורניום מועשר ליצור
נשק גרעיני ,הביא לצורך במעקב אחרי המצאותו על ידי גופי מודיעין ברחבי העולם.
. 4במאמר של המגזין "בלומברג" מאוקטובר  ,2015מתוארת תקיפת סייבר על תנור להתכת
פלדה של קונצרן "טיסנקרופ" בגרמניה ,בסוף שנת  ,2014שגרמה לנזק בלתי הפיך .מייחסים
את ההתקפה על תנור ההיתוך הגרמני לקבוצה מסוימת מרוסיה.
. 5לאחרונה ,פורסם בביטאון  , Israel Defenseמתאריך  , 10/02/21על מתקפת סייבר נגד
תשתיות אספקת המים של העיר אולדסמר בארה"ב  .מישהו ניגש מרחוק למחשב מערכת
הטיפול במים של העיר והגדיל לזמן קצר את כמות הנתרן הידרוקסיד ,הידוע גם בשם "סודה
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היום לפני"−טעימה" על לוחמות סייבר
נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב להנחלת המורשת

קאוסטית" .ידוע כי מגע עם נתרן הידרוקסיד ,יכול לגרום לבעיות עור ונשירת שיער ,כאשר
בליעתו יכולה להיות קטלנית .מפקח שעבד מרחוק ראה את הבעיה על מסך המחשב שלו ומיד
החזיר את המצב לקדמותו .כתוצאה מהתקפת הסייבר הזאת ,קיבלו עיריות באזור התראה על
הפיגוע ,והתבקשו לבדוק את אמצעי ההגנה למערכות הטיפול במים ולתשתיות אחרות.
האמנה הבינלאומית למניעת הפצת נשק גרעיני ,מיועדת לעקוב מקרוב אחר הימצאותו של
אורניום מועשר לשם יצור פצצת ביקוע גרעיני.
רבים בעולם רואים בלוחמת סייבר את שדה הקרב של העתיד .המעצמות הגדולות ,וכל המדינות
שנמצאות בעימותים בשנים האחרונות ,משקיעות הון עתק כדי לאבטח את מערכות המחשוב
שלהן ,ובמקביל משקיעות ביכולות הקיברנטיות ,כדי להיות מסוגלות להתמודד במגרש החדש
והמאיים הזה.

מרכז מעקב הגנה בסייבר

