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מסדר החלפת קצין הקשר והתקשוב הראשי
נכתב והופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב
המסדר התקיים באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב ביום רביעי 28 ,ביולי  ,2021בשעה  ,18:00בראשות
ראש אגף התקשוב האלוף ליאור כרמלי.
נשאו דברים במסדר הקשר"ר היוצא תא"ל יריב ניר ,הקשר"ר הנכנס תא"ל יוסי כראדי וראש אגף התקשוב האלוף
ליאור כרמלי.
השתתפו באירוע קציני האגף והחיל ,משפחות שכולות ,חברי ועד העמותה ,קשר"רים במיל' ומוזמנים ,כ־300
משתתפים.
לאחר המסדר נפגש פורום ספ"כ באולם הכניסה להרמת כוסית עם משפחות הקשר"ר היוצא והנכנס.

הקשר"ר היוצא תא"ל
יריב ניר

ראש אגף התקשוב
אלוף ליאור כרמלי

הקשר"ר הנכנס
תא"ל יוסי כראדי
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נאום הקשר"ר היוצא ,תא"ל יריב ניר
ראש האגף התקשוב מפקדי,האלוף ליאור כרמלי ,האלוף במילואים שלמה ענבר ,עמיתי הרח"טים ,קשר"רים
בעבר,ספ"כ בסדיר ובמילואים ,משפחות שכולות יקרות ,חברי העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב ,חברי
היקרים ,משפחת כראדי היקרה ,משפחתי שלי ,חיילי ומפקדי חיל הקשר והתקשוב בסדיר ובמילואים ,מכובדיי כולם.
"כמו עוברים בי שלב שלב
מי שהייתי מי שעכשיו
כל הפנים והשמות כולם
כל השירים שהם לקחו איתם"..
כך שר דני רובס שהחל את הקריירה שלו בטיילת כשהייתי נער מתבגר אשר מציץ לפאב ומקשיב לקולו המרשים ,שם
גדלתי וגם בגרתי ושם גם היה החיבור הראשון שלי ,בשפת הים ,לחיל הקשר ,אחרי שיחה עם האלוף במילואים
שלמה ענבר.
מאז ועד לרגע זה שירתתי בחיל בתפקידים רבים ,מאתגרים ומגוונים .אני עומד כאן בסוף תקופה ,נפעם ונרגש ,מלא
סיפוק וגאווה .היום אני מסיים את תפקיד חיי ,כקצין הקשר והתקשוב הראשי ובכך מסיים את שירותי בצה"ל לאחר
שלושים ושתיים שנות שירות .אני עומד לפניכם ברגשות מעורבים – הכרת תודה ,חרדת קודש ואמונה גדולה.
הכרת תודה ,על הזכות אשר ניתנה לי לעמוד בראשו של חיל כה משמעותי ,להוביל ולהשפיע על כל כך הרבה אנשים.
חרדת קודש ,בשל גודל ומורכבות המשימה ואמונה גדולה ביכולותיהם של האנשים המשרתים בחיל זה.
הייתי שותף ללא מעט מבצעים ומלחמות ,כאשר גולת הכותרת הייתה ללא ספק מלחמת לבנון השנייה אשר הייתה
עבורי שיעור לחיים לנחישות ,גמישות ,מקצועיות ורעות תקשובית! זאת ועוד היו עבורי הזכות להיות חלק משמעותי
מביצור ביטחונה של מדינת ישראל וחיזוק עוצמתו של צה"ל.
יחד עם זאת ,המלחמות שבהן הכי רציתי לנצח היו המלחמת של אהרון ,ליאת ואורי ,שברוך השם נלחמו ונצחו לצד
אלה שלא ניצחו את המלחמה – אלון גלגיסר ומשה רפאלוביץ' זכרם לברכה.
למשפחות השכולות הייתה משמעות גדולה בכל תפקידיי וביתר שאת באחרון ,בו ראיתי את הרצון האינסופי לדבוק
בחיים לצד כאב הגעגוע .מקווה שהייתי ראוי לכם בעשייתי ועשייתו של החיל בהנצחת מורשת הנופלים.

החיל עבר כברת דרך 72 ,שנות התפתחות מזהירה בהן נטענו את שורשינו עוד מימי המנדט הבריטי ,דרך הקמת
שירות הקשר בהגנה ,בתקופה בה התקשורת התבססה על איתות באמצעות דגלים ,מזוודות מורס ויוני דואר.
מראשית שנותיו ,היה החיל למערך ייחודי צה"ל המשלב בתוכו טכנולוגיה פורצת דרך ,חדשנות ,רלוונטיות מתמדת.
אבני דרך אלו ,חצבו את מורשתנו על דפי ההיסטוריה לאורך כל מלחמות ישראל ,תוך הישיגים מרשימים לצד מעשי
גבורה רבים .פרק אחר פרק הלך החיל והתגבש לכדי כוח מחץ רב עוצמה ,בעל מורשת מפוארת המהווה עמוד תווך
בביטחון המדינה והעם וגם משענת הכרחית לשלום .התקשוב במעלה השנים הפך ממאפשר למאגבר של כלל מאמצי
הלחימה בשדה הקרב ,כאשר גולת הכותרת הייתה במבצע "שומר החומות" אשר היה מלחמת המידע הראשונה.
לפני שלוש שנים ,הופקד נס החיל בידיי .זו הייתה המשמרת שלי ,שלנו .משמרת מורכבת משמעותית ורבת פעילות.
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האגף והחיל עיצבו את המרחב הקבירנטי כמרחב לחימה חדש .בעידן בו הדבר היחיד הקבוע הוא השינוי ,נדרשנו
להתאים את עצמנו לאתגר ולפתח יכולות ,מנגנונים ומיומנויות תוך שמירה על רציפות תפקודית ,אפקטיביות וכשירות
מבצעית ,לצד מתן מענה תקשובי ומבצעי לאתגרי התקופה ,פיתוח יכולות חדשות ושמירה על מוכנות מתמדת למערכה.
קצרה היריעה מלהכיל את כלל התהליכים אשר הובילו אנשי אגף התקשוב והחיל.
אני חש גאווה רבה על העשייה הנרחבת והחשובה לבניין כוחו ועוצמתו של צה"ל לשנים קדימה ,על מהלכי ההיערכות
לחיזוק הקצה המבצעי ,על הרחבתו הניכרת של תחומי עיסוקו של החיל ועל הטיפוח המסור של סודנו הגלוי – האנשים.
כפי שאמר רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט "כמפקדים אנו נדרשים להיות אנשי מופת ,לדרוש דרישות מפקודינו,
להתנהג התנהגות נאותה ,להניע את האנשים ולעורר בהם מוטיבציה ורוח לחימה".
אנשי החיל בגדודים ובחטיבות ,במחלקות ויחידות הפיתוח ,מודעים לגודל האחריות המוטלת על כתפיהם ,להוביל את
צה"ל למימוש תפיסת ההפעלה לניצחון והם הם הגורמים הכי משמעותיים בדרך למימוש תפיסה זו .ראיתי אתכם בשטח
ובמטה ,בתרגילים ומבצעים ,תמיד דרוכים ,מסורים ,משימתיים ,כתף לכתף ברעות תקשובית שכה אופיינית לנו .הגאווה
הכי גדולה שלי היא לא בטכנולוגיות ,או ביכולות ,אלא באנשים שליוו אותי לאורך השנים – אנשים שהיו מפקדיי ,עמיתיי
ופקודיי.
תודה ענקית לך מפקדי – ראש אגף התקשוב ,האלוף ליאור כרמלי על הזכות לקבל שיעור לחיים – הענייניות ,הנחישות,
היכולת לסחוף ברוגע ועוצמה שלא מובנים מאליהם ,בים הסוער בו שטנו יחד.
עמיתיי ,הרח"טים לאורך השנים ,תודה על עשייה משותפת וחברות אמיתית שהובילה את האגף למקום בו הוא נמצא
היום.
תודה לפורום הספ"כ על שותפות ארוכת שנים ,על הובלת האגף והחיל ועל כך שאפשרתם לי לממש את מחויבותי על
הצד הטוב ביותר ,הערכה רבה לי אליכם ולפועלכם.
לאנשי לשכתי המסורים – תודה על שהייתם דוגמא ומופת במסירותכם ,מקצועיותכם והבנת חשיבות תפקידכם עבורי
ועבור האגף.
כמו כן ,ברצוני להודות לכלל מפקדי וחיילי החיל ,כל אחד ואחת במשמרתו היא אשר מובילים את המהפכה התקשובית –
מבצעית בצה"ל ,אתם סוכני השינוי ,עמוד השידרה של מערך התקשוב ,המאפשרים לצה"ל לנצח בכלל המתארים.
במעמד זה ,רוצה להביע את הערכתי העמוקה לעמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב ולעומד בראשה ,על עשייה
לאורך השנים לקידום מורשת החיל והנצחת חלליו בבית חיל הקשר והתקשוב אשר מזמן כבר הפך לבית של כולנו.
לעיתים עשיתי גם טעויות ומעל במה זאת אני בוחר לבקש סליחה ,כל שעשיתי היה למען חיזוק עוצמתו של צה"ל ,אגף
התקשוב וחיל הקשר והתקשוב.
כפי שאני תמיד אומר בסיומי קורסי הקצינים "האדם הוא תבנית נוף מולדתו" ,ומהי אם לא בית הוריו.
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לא הייתי זוכה להגיע למעמד זה ולצעוד בבטחה לאורך כל הדרך ללא החינוך ,התמיכה ,העצה הנכונה והרוח הגבית של
הוריי.

אימי מורתי ,תודה לך .תודה לך על כל מה שנדרשת להקריב למעני ותמיד עשית זאת בחיוך ,בענווה ובכוחות עצומים,
גם כשלא היה הרבה מהחומר אולם אינסוף מהרוח!
נוני ,אשתי ,חברתי ,העזר כנגדי ,או כפי שאני מכונה בטלפון "החצי השני" ,הכרנו בחיל ,בנינו בית חם ואוהב ,מכבד
ומפרגן .גם בימים קשים כקלים היית ותהיי מקור כוחי ועוצמתי וכפי שנהוג לומר מהמקורות – "רבות בנות עשו חיל ואת
עלית על כולנה".
ילדיי – גלי ,יואבי ואורי הנכד
עב ורכם כל זה היה ,עבור היכולת שלכם ושל חבריכם לגדות ולהתפתח בחברה טובה ומדינה בטוחה ,לשם כך קמתי בכל
בוקר עם תשוקת עשייה – עבורכם .אני יודע ,שבכל פעם שיצאתי מפתח הבית חסכתי מכם הרבה מאוד שעות "אבא",
אבל השתדלתי בכל מאודי להיות בכל מקום וזמן שרציתם והייתם צריכים אותי גם אם לא אמרתם זאת בקול.
בעוד מספר דקות ,אעביר את נס החיל לידידי ורעי ,יוסי.
ברגשי גאווה וסיפוק וגם בהתרגשות ,אני מעביר לידך חיל מוכן ,חד ונחוש אשר מודע לגודל משימותיו ולעומק משמעות
העשייה ,חיל שהתברך בשדרת פיקוד מעולה ובאנשים שמהווים משפחה אמיתית.
בהכירי אותך לאורך השנים ואת אנשי החיל כולם – אני בטוח בהצלחתך!
יערה ,עמית ,ירדן ובן – המשיכו להיות מקור עוצמתו האמיתי של יוסי – הערכה רבה לי אליכם.
אז בפעם האחרונה – תחנות עולם כאן כספית ,רות סוף!
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נאום הקשר"ר הנכנס תא"ל יוסי כראדי
ראש אגף התקשוב ,האלוף ליאור כרמלי ,נשיא העמותה שלמה ענבר ,ראשי החטיבות ,קשר"רים בעבר ,חיילי ומפקדי חיל
הקשר והתקשוב בעבר ובהווה ,משפחות שכולות ,משפחת ניר ומשפחתי שלי ,מכובדיי כולם.
בינואר  1994התחלתי את שירותי בחיל הקשר והיום 27 ,שנים אחרי ,אני גאה ונרגש לקבל את הפיקוד על חיל הקשר
והתקשוב.
אנו נמצאים בעיצומה של המהפכה הדיגיטלית.
מהפכה זו משנה את העולם כולו מן הקצה אל הקצה בכל תחום ובכל מקום .שינוי זה אף הוא מיוחד מאחר והוא מתבצע
בקצב אדיר שרק הולך ומתגבר.
חיל הקשר והתקשוב הינו המוביל הטבעי של מהפכה זו!
עלינו ,חיילי ומפקדי החיל ,להיות נחשונים דיגיטליים ,לפרוץ גבולות ,לאתגר את המערכות ועוד יותר את עצמנו על מנת
להביא את צה"ל למיצוי הפוטנציאל האדיר במרחב הדיגיטלי ולעליונות קיברנטית.
כדי לעשות זאת ,מכובדיי ,עלינו להשתנות יחד עם העולם או יותר מדויק – לפניו.
את ההשתנות הזו יכולים להוביל רק אנשים מצוינים כפי שיש לנו בחיל ובאגף.
אתם ,נשות ואנשי אגף התקשוב ,מהווים את העוצמה הטהורה של האגף ושל צה"ל יותר מכל טכנולוגיה וכל מחשב.
אני מבטיח לכם כי בעיניי תמיד תהיו הדבר החשוב ביותר! ואפעל כדי לפתח ולטפח אתכם.
על אף כל ההשתנות ישנם דברים שלא משתנים .מדינת ישראל עדיין מוקפת ביריבים ואויבים מולם עלינו לשמור על
מוכנות גבוהה ,להיערך תמיד לקרב ובעת הצורך גם להוביל את צה"ל לניצחון!
אנו נמצאים באתר ההנצחה של חיל הקשר והתקשוב ,זהו אינו מקרה ,תמיד נזכור את בנינו ובנותינו אותם איבדנו בדרך
ונוקיר את המשפחות השכולות אשר תמשכנה לעד להיות משפחתנו.
בהזדמנות זו אבקש להודות לרמטכ"ל רב אלוף אביב כוכבי על המינוי לתפקיד זה.
לך ראש האגף ,האלוף ליאור כרמלי ,תודה על האמון ,אעשה הכל כדי להצדיק אמון זה.

יריב ,שנים ארוכות אנו הולכים יחד ,היית מפקדי מספר פעמים ,למדתי ממך המון כמו רבים אחרים .עם ישראל ואנחנו
במיוחד ,חייבים לך רבות על ההקרבה האדירה בשלושה עשורים של שרות העם והמדינה .חיל הקשר והתקשוב תמיד
יישאר ביתך .תודה על תהליך חפיפה מסודר ובשם החיל אני מאחל לך הצלחה בכל אשר תלך.
למען בטחון המדינה! גדלתם בבית שבו לא רק אבא קצין בכיר אלא גם אמא! שתמיד הייתה יותר בכירה .אני מניח שזה
לא ישתנה..
למשפחתי שלי – אבא ,אמא שמביטה מלמעלה ,אחיי ואחיותיי – אני מה שגידלתם אותי להיות .תודה על הכל!
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לחבריי היקרים – תודה שטרחתם והגעתם עד לכאן ובעיקר תודה על זה שאתם חברים!
עמית ,ירדן ובן – אתם החיים שלי ,וכמו שאני מבטיח לכם כבר שנים – עוד תפקיד אחד ואבא משתחרר..

יערה – את אשת החיל שלי! התמיכה האינסופית שלך היא שמביאה אותי לעמוד כאן ולהמשיך לשרת את עם ישראל .אני
יוצא אל מסע רגוע ביודעי שאת נמצאת בו איתי .אני אוהב אותך!
אסיים ברשותכם במשפט:
"ה' עוז לעמו ייתן ה' ,יברך את עמו בשלום".
תודה רבה!
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נאום ראש אגף התקשוב ,אלוף ליאור כרמלי
משפחת ניר ,משפחת כראדי ,ספ"כ התקשוב ,חיילי ומפקדיי האגף,
במעמד חגיגי זה אנו מציינים את העברת המשמרת על הובלת חיל הקשר והתקשוב.
יריב היקר,
אתה מסיים תקופה של שירות משמעותי לאורך  32שנים בהם עברת בחוד התפקידים של חיל התקשוב ועד לראש
הפרמידה בתפקיד קשר"ר.
שנים של עשייה מסורה שבליבה מימוש משימות והובלת אנשים בדרכך המיוחדת של אהבת האדם ואהבת המקצוע.
בערב הפרידה ממך ציטטתי את דברי שמאי במשנה אבות" :אמור מעט ועשה הרבה ,והיה מקבל את כל האדם בסבר
פנים יפות".
משפט שכל כך משקף את תפיסתך ודרכך הפיקודית בצה"ל.
"המעשה ידבר" אמרת ,וכך אכן קרה – המון עשייה מכוונת כלפי מטה כיאה למפקד מאוזן.

מחויבות למשימות.
מחויבות לפקודים מתחתינו.
העוצמות של צה"ל הן למטה ,רק צריך להיות קשובים ,פתוחים ,מגבים ,מכווינים באופן המאפשר לפקודים שלנו ,לקצינים
בכל רמה בדרגים הנמוכים לממש את הפוטנציאל האדיר הגלום בהם.
זאת עוצמתו הגדולה של צה"ל.
היוזמות ומרחב אפשרויות למטה.
ואתה ,יריב ,לקחת זאת באופייך המיוחד – בסובלנות ,באורך רוח ובאמונה באנשים רחוק יותר מכולנו ,ובכך יצרת חממת
התפתחות ייחודית לכלל אנשי החיל.
השילוב של ביזור ,בניית משמעות ,ענייניות ,פתיחות ויחס אישי בו כל אחד מרגיש שהוא מרכזי וחשוב ,איפשר לאנשים
לפרוח תחת פיקודך.
זאת תפיסת פיקוד שאני אישית יותר מתחבר אליה – במרכזה טובת המערכת וטובת האנשים ,במרכזה הרעות ואהבת
האדם.
האגו נדחק הצידה ,העיסוק באני מצטמצם והופך לשולי ,רק אז מתפנה הקשב והמיקוד לעיקר של הבטחת בטחון המדינה
ואזרחייה.
אני מודה לך יריב על שירות מסור ועל היותך מגדלור לאנשיך.
על הדוגמא האישית ,על המחויבות העמוקה לאגף ואנשיו ועל היותך חבר ושותף לדרך.
אני מאחל לך נחת ,זמן משפחה ,זמן לעצמך ולהצלחה בכל אשר תבחר.
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כראדי ,אתה נכנס לתפקיד בתקופה ייחודית של מהפכת מידע והשתנות דיגיטלית ,עידן בו המימד הרשתי הפך למרחב
לחימה המאגבר את עוצמת צה"ל באופן דרמטי.
הפוטנציאל והסיכונים חייבו אותנו להשתנות עמוקה בהתאמת האגף לאחריותנו הגדלה.
האגף בהתאם נעשה רב גווני יותר עם עיסוקי ליבה הולכים ומתרחבים.
זה לא תהליך פשוט והוא דרש ודורש מאיתנו את מירב המשאבים המקצועיים והמנטליים שלנו.
שינוי זה איפשר לאגף לעמוד בהצטיינות במשימותינו במבצע שומר החומות והמחיש לנו את מקור עוצמתנו.
עוצמות האגף היא בשלם שאנחנו מייצרים בחיבור בין כלל המרכיבים :דיגיטל ומידע ,סייבר וספקטרום ,ליבה וקצה ,אגף
וצה"ל.
רק בחיבור כלל המרכיבים הללו נבטיח את עליונות צה"ל במימד החשוב הזה.
אני שמח יוסי שאתה מצטרף אלינו דווקא בעת הזו.
אתה מביא ניסיון מגוון בשורה של תחומים מקצועיים ,עין חדה ואישיות עניינית ומלכדת.
אני חש אצלך את רוח ההתלהבות וחדוות העשייה המתקרבת.
מאחל לך הצלחה רבה בתפקיד ומשוכנע שתהיה גורם חיוני ומשמעותי במסע של האגף וצה"ל.
במסכת אבות נאמר:
"איזה הוא חכם – הלומד מכל אדם ,שנאמר מכל מלמדיי השכלתי"
"איזה הוא גיבור – הכובש את יצרו.
איזה הוא עשיר – השמח בחלקו.
איזה הוא מכובד – המכבד את הבריות".
התרבות והמסורת מלמדות את הדרך שראוי לנהוג בה.
אשרינו שזה היוצא וזה הנכנס הם בדיוק כאלה.
עלו והצליחו!
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העברת נס החיל לקשר"ר הנכנס.

משמר הכבוד מצדיע למפקדים במסדר החלפת הקשר"ר.
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הקשר"ר היוצא מעניק שי אישי לקשר"ר הנכנס (ספר תהילים).

דבר נשיא העמותה .אלוף (מיל'( שלמה ענבר .בטקס הרמת כוסית בראשות ראש
אגף התקשוב ,האלוף ליאור כרמלי.
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המצאת תקשורת בדילוגי תדר
אל"ם (מיל') אהוד בן דור

בשנת  ,1942בעיצומה של מלחמת העולם השנייה ,הגישו הדי לאמאר (יהודייה ילידת אוסטריה ושחקנית
קולנוע בהוליווד ,כאשר תפקידה המפורסם ביותר היה גילום דמותה של דלילה בסרט "שמשון ודלילה")
וג'ורג' אנטהיל (מלחין במקצועו) ,הצעה לפטנט על טכנולוגיית שידור גלי רדיו בדילוגי תדר עבור מערכת
תקשורת סודית לחיל הים של צבא ארה"ב.
הם שמעו שניתן לשבש את פעולתם של טילי הטורפדו התת ימיים ,ע"י שיבוש אותות התקשורת שהם אמורים
לקבל לצורך ניווטם למטרה.
כדי למנוע את השיבוש וכדי לנווט את הטורפדו בהצלחה למטרה ,העלו רעיון לפתרון פשוט ,לשנות את תדר
הנושא את האות באופן שיראה אקראי ובלתי ניתן למעקב ושיבוש.
פיזור האות על פני תדרים שונים ,יאפשר צמצום השפעתן של הפרעות מכוונות.
ג'ורג' אנטהיל שהיה מלחין ,הביא את הרעיון מאופן הפעולה של פסנתרים אוטומטיים ,שניגנו בעצמם
באמצעות גליל נייר מחורר ,שמתגלגל על גבי התקן עם בוכנות שגורמות ללחיצה על הקלידים.
ההמצאה הזאת הובילה בשנות החמישים של המאה הקודמת ,לשימוש במערכות תקשורת צבאיות שהותקנו
בספינות הצי האמריקאי.
כיום מוכרת שיטת דילוג התדר  ,לפיזור הספקטרום האלקטרומגנטי של אותות משודרים ,על ידי מיתוג מהיר
של תדר המשדר ,כך שידלג בקצב גבוה בין מספר רב של תדרים ,תוך שימוש בסדרה פסאודו אקראית
הידועה למשדר ולמקלט.
היתרונות העיקריים של שידור בשיטת פיזור ספקטרום לעומת שידור בתדר קבוע:
 .1אותות פיזור הספקטרום עמידים בפני רעשים והפרעות.
 .2שיטת פיזור הספקטרום קשה יותר להאזנה .לא ניתן להאזין לשידור מסוג זה מבלי לדעת את סידרת
הדילוג ,הידועה למשדר ולמקלט.

