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טקס החלפת ראש אגף התקשוב
טקס חילופי המפקדים נערך ביום רביעי ה־ 19בינואר  ,2022באתר ההנצחה
לחללי חיל הקשר והתקשוב ביהוד ,בראשות הרמטכ"ל רא"ל אביב כוכבי.
השתתפו בטקס מפקדים ,משפחות ומוזמנים נוספים.

האלוף ערן ניב נכנס לתפקיד ראש אגף התקשוב וההגנה בסב"ר במקומו של
האלוף ליאור כרמלי אשר כיהן בתפקיד בארבע השנים האחרונות ויפרוש
מצה"ל בתום  36שנות שירות.

המשתתפים בשירת התקווה
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נאום ראש האגף היוצא האלוף ליאור כרמלי
הרמטכ״ל ,ראש האגף ,ערן ,ראשי החטיבות ,מפקדי האגף וחייליו ,משפחת ניב ,משפחתי שלי ,מכובדי
כולם .הייתה לי זכות גדולה לפקד על אגף התקשוב וההגנה בסב״ר בארבע השנים האחרונות .בתקופה
זו התחדדה מרכזיותו של מימד לחימה חדש – המימד הקיברנטי – והשפעתו על צה״ל ומשימותיו ,ומכאן
התחדדה אחריותו של האגף להוביל את צה״ל לעליונות במימד זה – במידע ,בדיגיטל ,בספקטרום
ובסייבר ,עליונות החיונית לייעוד צה״ל כצבא מנצח ,מתקדם ואפקטיבי.
לאורך מסלול שירותי בצה״ל פגשתי את האגף על אנשיו המסורים לא אחת ,אך רק בהגיעי לאגף הבנתי
לעומק את התמהיל הנדיר והמיוחד הקיים בו ,תמהיל המשלב נכונות עמוקה להשתנות ,ראיה רחבה
ועניינית של טובת צה״ל ,צניעות בעשייה ובלמידה ורעב גדול להוכיח ולמצות את הפוטנציאל של המימד
הנמצא באחריותו.
מכאן רשימת התודות ארוכה ולצערי לא אוכל למנות את כולה .בראש ובראשונה תודה לכם משרתי האגף
בסדיר ובמילואים על עשייתכם המקצועית והמסורה ,ועל היותכם הגורם המייצר את המיוחדות שציינתי.
ללשכתי התומכת והנכונה לכל אתגר ועבודה קשה ,ליועצים הארגוניים – אורלי ,דודו ולירז שייעצו
בתבונה רבה בתקופה של דילמות רבות בעיצוב האגף ותהליך השתנותו .לשותפים בכלל הזרועות בצה״ל
שישבו על שולחני ,לא פחות מפקודי הישירים .לאורך כל תפקידי עמדתי על כתפי ענקים – חבורת
התא"לים שלי :נתי ,יריב ,כראדי ,רמי ,עומר ,נועם ,קשתי ,רני ,זיו ואביעד – קצינים מצטיינים ,יוזמים
ואחראים ,שהובילו את האגף במנהיגות מרשימה ללא רתיעה מהשתנות ,עם חזון נוכח המכוון גבוה מאוד
ועם רגלים יציבות וגמישות בקרקע החותרות בנחישות להשגת החזון.
אני רוצה להודות לך ,הרמטכ״ל ,על האמון באגף ובאנשיו ,ובאופן אישי כמי ששירת תחת פיקודך בשורה
של תפקידים – על הדוגמא שאתה משמש לכולנו במוסר עבודה גבוה ,באומץ לשנות ובקידום צה״ל
למשימת הניצחון .
ערן ,אני שמח שאתה מחליף אותי ומקבל אחריות על האגף על משימותיו החשובות ועל אנשיו היקרים לי
מאוד .זו לא פעם ראשונה שאנחנו נפגשים וגם לא פעם ראשונה שאתה מחליף אותי בתפקיד .לאורך
השנים והמפגשים בינינו נוכחתי שאתה קצין קרבי ,אמיץ ,חכם ויצירתי .קצין חושב – איש ספר ואיש חזון.
כניסתך לתפקיד ראש האגף מביאה איתה תקדים קטן :זוהי הפעם הראשונה בה מקבל את הפיקוד על
האגף קצין אשר שימש בו בעבר בתפקיד אחר – במקרה שלך ,כראש ענף .ואומנם – החיבור שלך
לעולמות התוכן בהם עוסק האגף ,לצד היותך מפקד ולוחם משך שנים ארוכות ,מהווה בעיני מכפיל כוח
חשוב ,ביכולתך למלא את שליחותך זאת בהצלחה רב .אני מאחל לך מעומק ליבי הצלחה ,ומברך גם את
משפחתך היקרה ביום חג הזה.
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נאום ראש האגף היוצא האלוף ליאור כרמלי
מכובדי ,אני חותם היום שלושים ושש שנות שירות בצה״ל ,רובן ככולן בליבת העשייה המבצעית :מצפון
עד דרום ,בזירות קרובות וקרובות־פחות .אני שמח לסיים את שירותי כאן ,באגף ,במקום המסמל בעיני
את כל היפה והטוב בצה״ל שאליו התגייסתי ובו שירתתי
במעמד הזה ניצבים לנגד עיני ריעי לנשק ,מפקדים ,עמיתים ופקודים ,אשר לדאבון לב לא זכו לשוב
ממילוי משימתם .הם חקוקים לעד על קיר ליבי .
אני מביט לאחור על שירות רב־שנים ,ומודה על הזכות שהייתה לי לתרום את חלקי לארגון אשר בליבו
משמעות וסולם ערכים שכל כך הזדהיתי איתם.
דוד בן גוריון ,ראש הממשלה ושר הביטחון ,היטיב להגדיר זאת" :לא מספיק אפילו שצה״ל יוכל להידמות
באימונו ובכושרו לצבא האנגלי ,הצרפתי ,הרוסי או האמריקני" קבע בן גוריון בשיחה עם הפיקוד הבכיר
האמריקני במארס " ,1959מן ההכרח שהוא יעלה עליהם ברוחו החלוצית ובהכרת שליחותו
ההיסטורית".
ואמנם ,במעלה כל שנותיי במדים ,חשתי את המחויבות הערכית העמוקה עליה מושתתת עשייתנו ,ואני
בטוח שהיא גם שתוביל את משרתי צה״ל בדורות שאחרינו.
מפקדי האגף וחייליו ,אתם ממשיכים במסע ופותחים פרק חדש ,ואני בטוח כי תראו בו הזדמנות חשובה
לפרוש כנף ,לנסוק אל עבר יעדים חדשים ופסגות לא נודעות – ולהבטיח את עליונות צה״ל במימד
החשוב עליו מופקד האגף.
אני סומך עליכם ומאמין בכם מאוד .תודה לכולכם על עשייתכם החשובה ,ובהצלחה בהמשך!
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נאום ראש האגף הנכנס האלוף ערן ניב
הרמטכ״ל ,פורום מטכ״ל ,ידידי האלוף ליאור כרמלי ,אנשי אגף התקשוב ,אורחים ,משפחת ריין ,משפחתי
היקרה ,מכובדי כולם.
התייצבתי לראשונה באגף התקשוב לפני  16שנים בתפקידי כראש ענף מערכות מידע מטכליות ,עד אז
הייתי מפקד ולוחם  .לא ידעתי מה זה ענף ,מה זה תקשוב ומה זה מטכ״ל .נכנסתי בברכיים רועדות לתוך
עולם מורכב וקסום ,באגף קטן ומשפחתי – ובאתי כל יום לצבא בחיוך ,נהניתי כל כך.
אז פרצה מלחמת לבנון השנייה ,אני קפצתי להיות רמ״ט חטיבת הנחל ואחרי המלחמה גנזתי את רעיון
הטרנספורמציה האישי ושבתי לשטח להיות מח"ט.
שנים עברו והנה אני חוזר לאגף והוא גדול ורם ונישא ,עוסק בליבת הטרנספורמציה של צה״ל ,בעל
מערכים גדולים ומוביל פעילות מבצעית .בשבועות האחרונים קיימתי למידה עמוקה באגף ,פגשתי את
האנשים ,התרשמתי עד אין קץ מהאיכות ,הנכונות והברק בעיניים .התהליך שהאגף עבר הוא מעורר
השראה והברכות לך ליאור ולאנשי האגף המשרתים היום בסדיר ומילואים ולאלה ששירתו וכולם נושאים
מורשת מפוארת ,המיוצגת פה באנדרטה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.
אני מבין את כובד המשקל וגאה לקחת אחריות ולהוביל את האגף לאתגרים הבאים שהם משמעותיים
לצה״ל ולמדינת ישראל .אני מודה לך הרמטכ״ל על האמון שנתת בי ובאגף ועל החזון.
לך ליאור ,שזו הזכות להחליפך כבר פעם שנייה ,אין מילים לתאר את המקצועיות ,הצניעות והקסם שאתה
מחולל סביבך ,אני מודה לך על על הכל ..
למשפחתי – חגית ,נגה ,זוהר ,ואורי ואנו כוללים גם את טובי – אהבה עצומה אני רוחש לכם ולך חגית
שאנו צועדים יחדיו במסלול הזה הנה ממשיכים קדימה.
תודה לכולם ובהצלחה לכולנו.
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נאום הרמטכ"ל רא"ל אביב כוכבי
שלום לכולם וערב טוב!
יש לאגף התקשוב אתגר שהוא גדול יותר מהרבה מאוד אגפים אחרים והוא נובע גם מנפש האדם והוא
נובע גם מהאופי של צה"ל ושל צבאות בכלל .זו העובדה שהוא לא עוסק בדברים מוחשיים שניתן לראות
בניגוד לזרוע היבשה ,זרוע האוויר (חיל האוויר) ,אפילו פיקוד העורף ,במובנים מסוימים ,ודאי
הלוגיסטיקה,
יש אתגר להבין את המשמעות ואת העומק של הדברים שהם יותר מופשטים בוודאי בעידן החדש ,שהוא
העידן הדיגיטלי והעידן של הסייבר והעובדה אולי הכי פשוטה ,הכי פשוטה ,זה כמה זמן לקח לצה"ל
להבין את הפו טנציאל שגלום במרחב הדיגיטלי .לאנשים הכי מוכשרים ,בכל התפקידים ,בכל הדרגות,
לקח זמן; זה נובע משני הדברים האלה.
עכשיו ,אם הרוב הגדול מבין את מה שאני אומר ,מצוין ואם לא אז אני רוצה להדגים לכם את זה דרך
האתגר הבא שלנו שהנה אנחנו נמצאים אפילו לא על סיפו ,אנחנו נמצאים כבר בתוכו ,וגם אותו לוקח זמן
להבין וזה לא העידן הדיגיטלי אלא זה עידן המידע; כי להבין את הפוטנציאל שיש ב big data -ולהבין את
הפוטנציאל שיש ביכולת לעשות מניפולציה ,במובן החיובי ,על נתונים ועל שפה ועל טקסטים ,זה מורכב,
זה מופשט ואתה מתקשה לראות ,בוודאי אם זה קצינים צעירים שלפעמים צריכים להיות שותפים
בתהליכים האלה והוא אתגר מאוד מאוד מורכב.
ולצד העניין הזה יש באגף התקשוב את ה low tech-של ההייטק כי "המברק עבור יעבור",
בסוף צריך אנטנות ובסוף צריך מיקרוגל ובסוף צריך סיבים שזה גם וריאציה מתקדמת; ובכל הספקטרום
הזה צריך לומר חל שינוי אדיר בשנים האחרונות ואני חושב שבאופן מיוחד תחת הכהונה שלך ליאור
ותחת הפיקוד שלך חל שינוי הרבה יותר תלול מכפי שהוא היה קודם.
זה נובע מהרבה מאוד סיבות :חלקן אובייקטיביות ,חלקן סובייקטיביות ,אבל זאת העובדה!
אני חושב יותר מזה :שהמקום שאגף התקשוב תפס בצה"ל ולא רק בצה"ל הוא מקום עם רמת
דומיננטיות ,השפעה ,שונה לחלוטין מכפי שהוא היה וכמובן שהמניע או הסיבה המרכזית למקום הזה הוא
התוצרים והאופן שבו הגופים האחרים ראו את ההשפעה של האגף על הפרודוקטיביות ,שלך ,אני חושב,
שיש לך ,חלק עצום בזה.
כמו תמיד אנחנו לא עושים שום דבר לבד ,אנחנו תמיד עובדים בצוות ובכל זאת ,גם לצוות יש ראש ויש
ראש אגף ואני מודה לך על התקופה הזאת ליאור  ,אני חושב שהיית ראש אגף לעילא ולעילא!
וקצרה הירייה מלמנות את מגוון הפרויקטים ומגוון התחומים שבפירוש ,בפירוש ,בפירוש ,עושים אותנו
צבא יותר אפקטיבי ,צבא שיודע לתפקד בצורה יותר הרמונית ויותר רב זרועית ורב מימדית ויותר מכך:
גם בשגרה ,גם בשגרה ,בתהליכי דיגיטציה מאוד מאוד יפים ,אני חושב שאנחנו נמצאים במקום אחר
לחלוטין.
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נאום הרמטכ"ל רא"ל אביב כוכבי
אז אני פעם נוספת אומר לך תודה ופעם נוספת אומר לך תודה על כל שנות שירותך ,כל אלה שהיו הרבה
לפני אגף התקשוב :היית במקומות המאתגרים ביותר ,מחייל צעיר ,דרך קצין צעיר ועד לתפקידך הלפני-
אחרון ,באוגדת אוי"ש ,תמיד בחוד ,תמיד במקומות המדממים ,או הבוציים ,מלשון ביצה ,ותמיד ,תמיד,
תמיד ,עם גישה מקורית ,עם גישה שמסתכלת על הבעיה ,מפרקת אותה ,מרכיבה אותה מחדש ומגלה
לכולנו שאפשר להיות יותר אפקטיביים .
ליאור ,אני לא מפקד עליך בפעם הראשונה ותמיד זו הייתה לא רק זכות גדולה אלא גם שיעור גדול;
למדת י ממך הרבה מאוד בכל התפקידים .אני חושב שאתה קצין יוצא מן הכלל ואדם יוצא מן הכלל.
אני שמח שאתה יוצא לדרך חדשה ,מאחל לך הצלחה בדרך החדשה אבל אתה תהיה חסר לי; אז טוב ,אני
אמצא את הדרכים שלי...זהו ,ונראה שאתה לא תבצע את הפקודות שלי...
בסדר ,ננסה עכשיו :ושאת תעזרי לי בזה אפרת ,אה ?
גם לך ,הרבה הרבה הערכה ,הרבה תודה על כל השנים האלה!
אי אפשר לפספס באמת ,אי אפשר לפספס את ההזדהות ואת המרחב שנתת והענקת לליאור כל השנים
האלה ושתמכת :זה לא רק המרחב שאתה נותן או מעניק ,אלא זה השתתפות ,זה שותפות :בוודאי
באתגרים בוודאי ברגעים הקשים ,והיו כאלה וכמובן שברגעי הנחת וההצלחה שהנה את יושבת באחד
מהם.
אז ,בעניין ההצלחה ,המשפט המפורסם " :חפש את האישה"; לא צריך" :מצאנו"!
אז אני מאחל לכם תודה ,אני אומר את זה גם לך וגם לכל המשפחה באמת מכל הלב .
ערן יקירי,
מה נאמר? זה מתלבש כמו כפפה ליד מהרבה מאוד סיבות ,מהרבה מאוד סיבות .קודם כל ובראש
ובראשונה בגלל גישה של פתרון בעיות .בתפקיד כזה צריך להיות "."problem solving
ואתה כזה באופי שלך וחוץ מזה שבעידן הזה אי אפשר ,אי אפשר לתת שירות שהמברק עבור יעבור אם
אין לך רקע מבצעי עשיר המבין מה צריך בקצה המבצעי של המברק.
ויש לך את כל הספקטרום ,באמת ,של התפקידים ויש לך את כל היכולות ,ואת כל התכונות .גם אתה
בהצלחה רבה ,הנהגת את היחידות שעליהן פיקדת ,ואין לי ספק שבוודאי אחרי תפקידך האחרון ,אבל לא
רק ,אתה הולך להביא תרומה משמעותית לאגף.
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נאום הרמטכ"ל רא"ל אביב כוכבי
אתה מבין היטב את התפיסה ,אתה מבין היטב את הצרכים ,אתה מבין היטב את מה צריך השטח ,או מה
צריך המטה .זה לא תמיד עד הקצה ,הקצה של הצמ"ה או הקצה של המצפ"ה ,הוא לא פחות קצה במובן
הזה של האתגר שלנו .אז אני מאוד מאוד שמח ומאוד מאוד סומך עליך ,שאתה לוקח את הפיקוד על
האגף .
הזדמנות להודות לך חגית על השותפות הזו לאורך כל השנים .אמרתי את זה בטקס קבלת הדרגות של
ערן :תשמעי ,תעשי לי טובה ,כשהוא מגיע הביתה ,תקרעי אותו בעבודות כי את הכיף הוא הולך לעשות
כל השבוע ,יהיה לו כיף כל השבוע ...תקרעי אותו בעבודות ותדברי איתי אם צריך לטפל בזה .,אוקיי,
תודה לכם הילדים ,המשפחה אני חושב שזה ,שהסיפוק ,יקרין גם הפעם מכל הבא .
הזדמנות מעולה להגיד תודה לאכסניה שאנחנו מתארחים בה :זה מרשים ,זה יפה!
מפקדיי היקרים מכולכם למדנו ,מכולכם השכלנו .האמת היא שעם הטמפרמנט ,ענבר ,שיש לך...יש כמה
רמ"דים שאנחנו לא מצליחים לאייש...לא פספסנו את זה ,ממש לא פספסנו את זה...הבעיה היא שאני
חושש שאתה גם מעודכן במה שאנחנו צריכים ועושים...
הערכה רבה ,זה יפה! זה מונומנט יפה מה שאתם עושים פה! ברכות לאכסנייה וברכות לכל הצוות
שמחזיק את המקום הזה!
אי אפשר בלי לנצל את ההזמנות ולהגיד תודה לכל הפיקוד הבכיר של אגף התקשוב מהשנים האחרונות,
למי שנמצא פה ולמי שלא נמצא ,גם לכם הערכה רבה והערכה בכלל לכל אגף התקשוב!
אני חושב שהאגף ,אני מכיר אותו מספיק טוב ובוודאי לפני  10שנים בהיותי רח"ט מבצעים עבדתי עם
האגף מקרוב באופן אינטנסיבי ,זה משהו אחר לגמרי.
זה פשוט משהו אחר לגמרי ואני רוצה להגיד לכם מאיפה המשהו אחר הזה מתחיל :הוא מתחיל אצלכם,
בצדק ,בדימוי שלכם על עצמכם ,באופן שבו אתם תופסים את המקום שלכם והאופן שבו צבא ההגנה
לישראל תופס אתכם.
זה שינוי עמוק וזה שינוי מועיל וזה שינוי מבורך וכל מה שאני יודע לעשות ,אתם יודעים ,זה לתת תנופה.
שיהיה בהצלחה עם התנופה!
תודה רבה!
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הרמטכ"ל נושא דברים בטקס

הרמטכ"ל מעניק תשורה לראש האגף היוצא
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הענקת אות לאלוף שלמה ענבר
הענקת אות הצטיינות האגודה האמריקאית ללוחמה אלקטרונית לאלוף שלמה ענבר.
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"מצדה על הכרמל"
כתב אל"מ בדימוס אהוד בן־דור
באביב  1942החל להתקדם לכוון תעלת סואץ ,קורפוס אפריקה הגרמני המשוריין בפיקודו של הגנרל
ארווין רומל .ביישוב היהודי בארץ ישראל השתררה חרדה רבה .היה חשש כי אם יכבשו הגרמנים את ארץ
ישראל ,יוכחדו היהודים ויושם קץ למפעל הציוני.
באותה תקופה נרקמה תכנית שכינויה היה "מצדה על הכרמל" והיא תוכננה ע"י יוחנן רטנר מ"ההגנה"
ויצחק שדה מהפלמ"ח .באותה תקופה חיו בארץ ישראל כחצי מיליון יהודים.
כצעד לקראת פלישה גרמנית אפשרית לארץ ישראל התבקשה הסוכנות היהודית להקים תחנות שידור,
שישמשו את שירותי הריגול הבריטיים לאחר בוא הכובש הגרמני .מי שהופקד על המשימה היה משה דיין,
שזה עתה יצא מבית החולים עם רטייה על עינו (נפצע ביוני  1941ע"י צלף צרפתי ואיבד את עינו
השמאלית בפעילות מבצעית בדרום הלבנון).
תחנות השידור היו אמורות לקום בדרום ,בשומרון  ,בבית שאן ובאזור חיפה ,כשכל תחנה מאוישת
בשלושה עד ארבעה אנשי צוות ,שחלקם תוכנן לעסוק באיסוף מידע וחלקם תוכנן להעביר המידע בשידור.
במקביל תכננו הבריטים רשת ביון דומה שהייתה אמורה להתנהל על ידי שוטרים בריטים בלבד .הרשת
היהודית התקיימה עד חודש מרץ  1943ואז סגרו אותה הבריטים ,מכיוון שהיה ברור כבר שהנאצים לא
יפלשו לארץ ישראל .
כצעד נוסף לקראת פלישה גרמנית אפשרית לארץ ישראל יזמו הבריטים תכנית לחסימת הדרכים בין
עמקי הצפון ומישור החוף ,כמו ואדי מילק וואדי ערה .בהר הכרמל הוכנה קבוצה של מתחמים ,שהמבוצר
ביותר שבהם היה זה שנמצא במסעף נשר .מתחם זה כלל תעלות קשר ,בונקרים ,עמדות ירי ותצפית,
עמדות מרגמה ונשק נ"מ ומבנים מסוגים שונים לשימושם של חיילים.
היישוב העברי בארץ ישראל נערך לקראת הפלישה האפשרית של הגרמנים .הרעיון היה להקים מאחז
מבוצר על הכרמל ולנהל משם מאבק פרטיזני .במסגרת התכנית היו אמורים אנשי ההגנה להעביר לאזור
חיפה לוחמים ומספר רב ככל הניתן של אזרחים ,ולהילחם בפולשים עד לאדם האחרון .השטח שתוכנן
להגנה השתרע מהים במערב עד מורדות הכרמל המזרחי ,נשר ויגור .מדובר בשטח הררי שבו ניתן
להסתיר יחידות לוחמות ולעכב התקדמות של צבא.
התכנית הלכה וקרמה עור וגידים ,נערכו הכנות לפיצוץ גשרים ודרכי מעבר ,כדי להקשות על התקדמות
צפויה של הגרמנים.
היישוב היהודי נשם לרווחה אחרי נצחונו של הפילדמרשל הבריטי מונטגומרי בקרב "אל־עלמיין" ,בו
הביס את השריון הגרמני ובכך הוסר ונבלם האיום.
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