
 
                                   2018קס ההתייחדות השנתי ט

 לחללי חיל הקשר והתקשוב
 15.05.2018שלישי  חללי חיל הקשר והתקשוב התקיים ביוםל טקס ההתיחדות

וחיילים מהאגף  נגדים , בהשתתפות המשפחות השכולות, קצינים ,19:00בשעה 
.והחיל, חברי העמותה ומוזמנים  

אור אלוף לי וההגנה בסב"ר התקשוב,טקס התקיים בראשות ראש אגף הקשר ה
 להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב יא העמותהנשו כרמלי, קשר"ר תא"ל יריב ניר

 .אלוף )מיל'( שלמה ענבר

בנה של מירה בן ארי  –נשיא העמותה ודני בן ארי ,נשאו דברים ראש האגף, קשר"ר

 .נים במלחמת העצמאותשנהרגה בהגנה על קיבוץ ניצ ז"ל

.נכחו בטקס למעלה מאלף משתתפים  

ל המשתתפים בגן מה קבלת פנים לכלפני הטקס התקיי
  .                                                               ההנצחה

ל הטקס הוקרנה לאחר מכן ביקרו המשפחות והמשתתפים בהיכל השמות, לאורך כ
.והתקשוב הקשר חיל חללי 575מצגת   

 .בתום הטקס הונחו זרים למרגלות האנדרטה לחללי חי"ק

 

 

 הקשר"ר תא"ל יריב ניר דבר

 

 
 משפחות יקרות

 האלוף ליאור כרמלי –ראש אגף התקשוב 

 מר אריה מועלם –סמנכ"ל וראש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון 

 עו"ד יעלה מקליס –ראשת עיריית יהוד 

 האלוף במילואים שלמה ענבר ורעייתו –חת חללי חיל הקשר והתקשוב נשיא העמותה להנצ

 תת אלוף במילואים נתי כהן –מנכ"ל משרד התקשורת 



 ראשי אגפים לדורותיהם, קשר"רים ורח"טים בעבר

 ספ"כ תקשוב בסדיר ובמילואים

 יו"ר ארגון אלמנות ויתומי צה"ל הגברת תמי שלח

 'יטיאתמר שאול צ –יו"ר יד לבנים קריית אונו 

 מפקדי וחיילי אגף התקשוב וההגנה בסב"ר וחיל הקשר והתקשוב

 מכובדיי כולם!

 שנה להיווסדם. 70מדינת ישראל, צה"ל ועמם חיל הקשר והתקשוב מציינים 

 שנות תקומתה של המדינה שזורות באובדן של טובי בניה ובנותיה. 70

 יקירינו.ביסוס המדינה, עיצובה וייצובה, מלווה לצערנו בלכתם של 

כמדי שנה, אנו מתאספים כאן באתר ההנצחה החיילי, בית חיל הקשר והתקשוב, מעלים על 
נס את זכרם של נופלי החיל, אשר חייהם נגדעו בטרם עת, בעת מילוי תפקידם ובעת שירותם, 

 בהגנה על המולדת.

בהם אנו מרכינים ראש, לזכרם של חמש מאות שבעים וחמישה חללי החיל, כאשר האחרון ש
 הובא לקבורה בימים האחרונים.

 בשבועות האחרונים אני צועד את צעדיי הראשונים בתפקיד קצין הקשר והתקשוב הראשי.

משרתי  –זכות גדולה נפלה בחלקי להיות עמכם כאן במעמד מכובד זה, עת יושבים בקהל 
 בצל –הורים, אלמנות, אחים ויתומים  –החיל לובשי המדים לצד המשפחות השכולות 

 האנדרטה הנישאת לגובה ומספרת את מורשת החיל.

מתאר משפחה אוהבת וכואבת את לכתו בטרם עת של  –כל שם על כותל באתר ההנצחה 
 אהובה. כל שם טומן בחובו עולם ומלואו.

משפחות יקרות, כמדי יום, גם היום, הזיכרונות צפים, הכאב חד וצורב, כאילו הזמן  –עבורכן
 ה הנקישה על הדלת, והחיים נחלקו ל"לפני" ו"אחרי".עצר מלכת ביום בו נשמע

 משפחות יקרות,

 בעיני אתן מקור אמיתי של חוסן ועוצמה.

המפגש עמכן לאורך השנה במהותו מבטא את רצוננו לחזק ולחבק אתכם המשפחות, אך לא 
 פעם אנו יוצאים מחוזקים ונפעמים מהעוצמות אותן אנחנו מקבלים מכן משפחות יקרות.

 ן בחיים מתבטאת בעשייה, בהתמדה, בעבודה, בשגרה ובימי החג.בחירתכ

אני מרשה לעצמי לבקש, שתמשיכו לשמר את אלו לצד הדאגה לבני המשפחה האחרים ולכל 
 אחד לעצמו הוא. אני רואה בכך סימן לאיתנות ותקווה.

בימים אלו, לצד הגברת המוכנות המבצעית והכשרתם של כלל מערכי התקשוב בצה"ל כך 
היו בשיאם ברגע פקודה, האגף והחל מצויים בתנופת עשייה, במהפכת מידע, במירוץ שי

 להשגת עליונות במרחב הקיברנטי ולעיצוב המרחב הדיגיטלי.

היא זו שקובעת את יכולת ההכרעה אל  –הטכנולוגיה בשדה הקרב אינה עוד מאפשרת, היא 
ידן זה, הינה כפולה ומכופלת מול אויבנו. מכאן שחובת ההוכחה של אנשי התקשוב בצה"ל בע

 והם עושים את המירב, היות ומבינים שכובד האחריות מוטל על כתפיהם.

 –דעו לכן, כי "המלחמה על הקשר", המקצועיות והרעות התקשובית, אשר אפיינו את יקיריכן
 חללי חיל הקשר והתקשוב, הן עבורנו מצפן ערכי והמשכיותן היא מצוותנו.



כך נראה בבירור את העתיד.             –טיב להעמיק מבטנו אל העבר הנני סבור כי ככל שני
הדור הנוכחי יונק ולומד ממורשת החיל, אותה מורשת מפוארת של גבורה, אומץ לב, רעות 

 שהותירו לנו נופלינו. –ואהבת האדם והארץ 

מחיר אנו מרכינים ראשינו בגעגוע לאלו שלא ישובו עוד, זוכרים ומזכירים, בידיעה שאת ה
 שילמתן אתן. –היקר מכל

 ומצדיעים לכן. –לדאבוני הרב, אין נחמה ומזור לכאבכן. כולנו מחבקים אתכן 

 האדם כותב את סיפור חייו. –בחייו אסיים ואומר כי 

 סיפור חייו נמשך ונכתב על ידי קרוביו בהנצחתו. – במותו

ייבים שמורשתם של במקום הזה, אתר ההנצחה החיילי, בית חיל הקשר והתקשוב אנו מתח
 הנופלים תימשך לעד.

 כולי תקווה כי לכותל השמות שלנו לא יתווספו שמות נוספים.

 מי ייתן ונדע ימים שקטים.

 יהי זכרם ברוך!

 

 

אלוף )במיל'( שלמה ענבר  דבר
נשיא העמותה להנצחת חללי 

 חיל הקשר והתקשוב
 משפחות שכולות,

קשר"ר, תא"ל יריב ניר, מפקדים ומפקדות, אורחים ראש אגף התקשוב האלוף ליאור כרמלי, 
 ומכובדי כולם.

שנה הוכרזה על ידי מנהיגנו, דוד בן גוריון, במגילת העצמאות, הקמה  70בתאריך זה לפני 
 מחדש של מדינת היהודים היא מדינת ישראל.

 70שנה, וחיל הקשר הוכרז לפני  81חיל הקשר הוקם כשירות הקשר של המדינה שבדרך, לפני 
 שנה.

ממעמד גילי המתקדם, חוויתי כל יום, בלידה, בתקומתה, גידולה, מאבקיה, וגדולתה של 
 מדינתנו.

 המדינה, צה"ל וחי"ק הוקמו ונבנו על ידי אנשים. אנשים הם ששבו לגבולם.

 אנשים הם שבנו את הארץ, את החברה, הצבא והמדינה.

 אנשי חיל הקשר הם הקשר.

 לא היה למדינה פשר.הם שעשו את הקשר ובלעדיהם 

היום נזכור את אנשי החיל, נעריך, נציין ונכבד את המשפחות השכולות של חללי ונופלי החיל 
 80ולא נשכח, נזכור, נציין ונאדיר שמם ותרומתם של עשרות אלפי חיילי ומשרתי חי"ק בכל 

 שנות הקשר אשר הלכו לעולמם ובלעדיהם לא היינו מגיעים למה שהגענו.

קשר"רים, המקש"פים, קציני וקצינות הקשר, חיילים וחיילות של החיל שהלכו נזכור את ה
 לעולמם טרום המדינה, בקום המדינה ולאורך כל חיינו ומאז חזרתנו למולדתנו.



כולם שהלכו לעולמם, חיילי סדיר, מילואים, קבע, אזרחים וגמלאים שבגופם, שכלם ונפשם, 
הוקם ונבנה החיל וזכה לביצועים מופלאים, בתעוזתם ובתושייתם ולעיתים בחירוף נפשם 

 הכרה והוקרה לאין קץ.

 במספר מקרים הושיע החיל את ישראל.

נזכור גם את המדענים, המהנדסים, הטכנאים, אנשי האפסנאות, אנשי כוח האדם ואנשי 
הקשר והתקשורת מחוץ לחיל שעבדו איתנו כתף אל כתף, ראש אל ראש ליצירת מפעלינו 

 הנפלאים.

 ציינו את יום ירושלים. השבוע

ארצות הברית. היום  –היום זכינו שבירתנו מוכרת על ידי המעצמה הגדולה והחזקה בעולם 
כולנו ירושלמים גאים, ישראלים ויהודים גאים, מה שמוכיח כי הקרבת חללינו והמשפחות 

 השכולות לא היה לשווא.

צה"ל כיום כנגד המתנכלים  אולם המאבק על הגנת מדינתנו ושגשוגה לא תם וראו את פריסת
 לנו.

האדם והטכנולוגיות המתקדמות בנו את חי"ק, חי"ק זה האדם שבנו וקשר עושה האדם 
 שבמערכת.

 נמשיך לבנות את חילנו בעוז גבורה ומרץ

 בשקט, בבטחה ובהצנע לכת.

ביום זה נדגיש שוב את תרומת המשפחות השכולות, החללים ואלה שאינם איתנו. אנו משפחה 
 משפחת חיל הקשר. אחת,

זכר הנופלים, חברינו, חקוק ונצור בליבנו, ובהיכל השמות העמותה להנצחת חללי חיל הקשר 
 והנחלת המורשת, לעד.

נדע ששבעים שנה להקמת החיל הוא תאריך חשוב שבעקבותיו נכונו לנו עוד מאות "שבעים 
 שנה".

 לטובה.להתראות בריאים ושלמים במעמד זה בשנה הבאה שתבוא עלינו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

דבר דני בן ארי, בנה של מירה בן 
 ארי ז"ל שנהרגה במלחמת

 העצמאות 

 

 

 

 
, והייתה 14. היא התנדבה ללח"י בגיל 7בברלין ועלתה לישראל בגיל  1926-מירה בן ארי נולדה ב

                                                                        שם הכירה את אליקים, השניים התחתנו והביאו לעולם את דן )דני(.                                                                   –ממקימי קיבוץ ניצנים
וקות והאנשים שלא עם פרוץ מלחמת העצמאות, הוציאו בקיבוץ לדרך מבצע להוצאת התינ

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 

צנים, החל הצבא המצרי להפגיז את המשק. מפקד ני 1948ביוני  7-ל 6-לו אמא". בלילה שבין ה
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 

                                               הרגו את בן ארי.                                                    המצרים לאחר מכן, החיילים
נשא את דבר המשפחות השכולות  נה של האלחוטנית מירה בן ארי ז״לאל״ם )מיל׳( דני בן ארי, ב

 :בטקס ההתייחדות החילי

והיא בת  1948ית שנפלה בקרב ניצנים יוני נאני דני בן ארי, בנה של מירה בן ארי לוחמת ואלחוט"
בצעירותה, עסקה מירה בפעילות מחתרתית בשורות הלח"י. אמי הייתה כותבת מאמרים . כבר 22

המכוונים לבני גילה, תוך דגש כי דם יהודי לא יהיה הפקר עוד וכי אין עתיד לעם היהודי ללא 
אש הקמת בית לאומי בארץ ישראל", פתח בתחילת דבריו. ״ספק אם ישנה עוד מדינה בעולם שבר

ותה עננות זיכרון ועצב הרובצת על העם שלנו יום ביומו. במלחמות ישראל סדר יומה, נוכחת א
ובפעולות האיבה נפלו מיטב בנותינו ובנינו ובמותם הגישו לנו על מגש של כסף את עצמאות 

המדינה היהודית. מדינת ישראל צועדת לאתגרים והישגים טכנולוגיים וכלכלים ואל נשכח כי 

                                                                      .ה הדרך״בזכות הקרבתם של הנופלים נסלל
נפרדה ממנו שבהתרגשות רבה, הקריא בן ארי את מכתבה של אימו שהחביאה בכיס מכנסיו בעת 

 :בליל פינוי הילדים, מכתב שיועד לאביו

 

 

 

דני בן ארי,  מחזיק בידו את 
 ארי ז"ל ןמירה ב –אמו תמונת

 אני רק אכתוב כמה מילים, ואתה בטח תבין כי איני יכולה לכתוב.

 !זה קצת קשה, יותר מקצת ,פשוט 

 כך עוד לא הרגשתי אף פעם! אבל אתגבר. בזמננו צריך להתגבר על הכל!

בעבור יכולתו של עמנו לסבול ולא לוותר, בגלל עקשנותנו להחזיק , אולי
הרי בכל זאת נשיג את אשר מגיע  –מעמד על אף העובדה כי מעטים אנו 

 לנו אחרי אלפיים שנה.

ל אם מילדה. אך אני נפרדת מילדי למען יגדל אין פרידה קשה מזו ש
 במקום בטוח, למען שיהיה אדם חופשי בארצו!

 ונבקר אותו הרבה, ותמסור לו בבואך אליו את כל אהבתי!

 מירה בן ארי

 

דני בן ארי נושא דברים 
 בטקס ההתייחדות.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

מירה בן ארי הקשרית 
 בקיבוץ ניצנים.

 

מירה ז"ל ודני בקיבוץ לפני 
 הפינוי.

 



 

ראש אגף התקשוב וההגנה  דבר
  האלוף ליאור כרמלי בסב"ר

 משפחות יקרות,

 נשיא העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

 אלוף במילואים שלמה ענבר

 ראשת העיר יהוד

 קצין התקשוב הראשי

 משפחת חיל התקשוב

 מכובדיי כולכם

 האירוע הזה שמתקיים מדי שנה מהווה ביטוי מוחשי למציאות בת שבעים שנים:

אובדנם של היקרים מכל, הצלחה גדולה בבניית המדינה וביסוסה המלווה בתחושת כאב על 
 חלל שלא יוכל להתמלא לעולם. –הישגים מרחיקי לכת שבליבם 

שבעים שנות עמידה על  –החודש ציינו מלאת שבעים שנה להקמת צבא ההגנה לישראל. ובעצם
שנים של חיים בצילו המעיב והמייסר של   –משמר ביטחונה של המדינה והגנתה, ולצידן 

 השכול.

מד זה, משפחות הנוצרות בליבן סיפורים על גבורה והקרבה, סיפורים עמנו היום, כאן במע
 הנמהלים בכאב שאין לו גבול.

היא התגלמותה של ארץ ישראל,  –עם הכאב, נותרת גם הידיעה החזקה כי דרכם, גם במותם 
מגנים עליה באחריות עצומה, ומתוך תחושת שליחות שאין לה  –זו שאנשיה, כבר שבעים שנה 

 סייג.

 המשפחות היקרים,בני 

בשעה בה אנו מרכינים את ראשינו לזכר הנופלים אנו זוכרים יותר מכל את מורשתם. את 
הסיפורים האישיים שמונצחים כאן באתר ההנצחה החיילי, את דרכם ופועלם של אלו שציוו 

 לנו את המשך העשייה לא רק בחומר כי אם ובעיקר ברוח.

לדים והילדות האהובים שלכם, הם שבזכות קורבנם ואומנם, מי שהלכו מאיתנו בטרם עת, הי
 העצום, נקנתה חירותנו.

ואתם שנותרתם ונדרשתם לשאת את המחיר הכבד הזה, את החלל, אתם אלה שחווים 
 בחייכם את התקוות והחלומות שלהם, אלו שכבר לא יוכלו להתממש.

שפחת חיל מהרגע שבו עצרו חייהם, נקשרו חייכם עם דרכו של צה"ל, עם דרכה של מ
 התקשוב.

 נוסיף להגיש לכם בכל עת  כתף להישען עליה, להיתמך על ידה, להרגיש יחד.

 מפקדי אגף התקשוב וחייליו,

עשייתו שך חיל הקשר והתקשוב מהווה מאז הקמת צה"ל חלק בלתי נפרד מיכולתנו להילחם 
 ולנצח.

יותר בהשפעה על בעידן של מהפכת מידע והשתנות דיגיטלית, מהווה האגף גוף משמעותי 
 בשגרה, בחירום ובמלחמה. –עוצמתו של צה"ל ובתרומה ליכולתו לנצח ולהכריע בכל מבחן 



אתם, המשרתים באגף, משפיעים באופן הולך וגובר על עליונותו המבצעית של צה"ל 
 באמצעות חתירה מתמדת לחיזוק מימד המידע והובלת צה"ל במרחב הקיברנטי.

יונותו בשדה הקרב המודרני, תלויה במידה רבה בכוחו של יכולתו של צה"ל לשמר את על
 בסייבר, בלוחמה ברשת, ובתקשוב. –החיל 

 מכם מצופה לשאת במשימותיכם בתבונה, ומתוך תחושת שליחות שראויה לגודל האחריות.

ובה בעת, לא לשכוח ולו לרגע, את מורשתם של אלו אשר בזכותם נקנתה לנו מולדת ובדרכם 
 נבנה לנו חיל.

הוסיפו לבצע את משימותיכם בנחישות ובמסירות, הוסיפו לפתח את יעדינו אל מעבר לגבול, 
 והיו ראויים לציווי שהותירו הנופלים לכולנו.

 נופלי חיל הקשר והתקשוב. 575בגאווה ובכאב ננצור את זכרם של 

 בזכותם. –נכאב את הכאב העצום שבלכתם, ונישיר מבט אל העתיד 

 וך.יהי זכר הנופלים בר

 

 מלווה אם שכולה בהנחת                                                                                                         הקשר"ר תא"ל יריב ניר       .בטקס ההתייחדות השנתי עם חללי חי"ק משמר הכבוד
 זר לזכר החללים באנדרטת הזיכרון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–יו"ר העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
 תא"ל מוטי בר דגן מניח זר באנדרטת הזיכרון.

 


