
 

 " האמריקאיCENTCOMיפעל מעתה מול פיקוד  " אגף התקשוב וההגנה בסב״ר

" באירופה EUCOMטקס העברת המקל הרשמי לפעילות אגף התקשוב וההגנה בסב״ר מאחריות פיקוד "

באתר ההנצחה של חיל הקשר והתקשוב ביהוד־ 28.4.2022חמישי ביום "  התקיים CENTCOMלפיקוד "

 מונוסון.

, ״EUCOMהטקס נערך במעמד קצין הקשר והתקשוב הראשי, תא״ל יוסי כראדי, ראש אגף התקשוב של ״

Chad D. Raduege BG,  ראש תחום התקשוב באגף המבצעים של ״CENTCOM״, Neil’Colonel O      

 ובהשתתפות עשרות קצינים אמריקאים וקצינים מחיל הקשר והתקשוב.

קוד אירופה האמריקאי לפיקוד מרכז )פיקוד מזרח תיכון(, מאפשר את מעבר האחריות על ישראל בין פי

 העצמתה של השותפות האסטרטגית והטכנולוגית בין המדינות.

אגף התקשוב וההגנה בסב״ר, באמצעות חטיבת הספקטרום וההגנה בסייבר, מוביל שת״פ סייבר הגנתי מול 

כולל בין היתר תיאום פעילות ההגנה בסייבר בין הצבאות בשגרה ובחירום,  פיקוד הסייבר האמריקאי. השת"פ

 בחיזוק שיתוף הפעולה האופרטיבי ובהחלפת הידע המבצעי.

"השותפות בין שני האגפים שלנו מייצגת עשרים שנה של זיקה  :בטקס אמר הקשר"ר תא״ל יוסי כראדי

המשותפת, ליצור, לעצב ולבנות ארכיטקטורת  טכנולוגית וחברות עמוקה בין עמיתים המבינים את משימתם

, שיתוף הפעולה בין CENTCOMהגנה איתנה למדינת ישראל. למרות שרק עכשיו התבצע המעבר הרשמי ל־

 הארגונים קיים כבר שנים ואנחנו מצפים להמשך העבודה עם שותפינו שם".

 

 ., וקשר''ר תא''ל יוסי כראדיBG Chad D. Radueg , ״EUCOM״ ראש אגף התקשוב של
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מאי  –אפריל 

2022 

 ר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשובופק באתהנכתב ו

 האמריקאי "CENTCOM" מעתה מול פיקוד ויפעל והחיל אגף התקשוב

 



 

 .בהיכל השמות BG Chad D. Raduege -אל"ם )דימ'( דניאל רוזן ו

 

 

באתר  ,BG Chad D. Raduege, ״EUCOMלפני הטקס התקיים ביקור של ראש אגף התקשוב של ״

ההנצחה. את הביקור הובילו נשיא העמותה אלוף )מיל'( שלמה ענבר, אל"ם )דימ'( דניאל רוזן ומנהל העמותה 

 סא"ל )דימ'( יהודה מתתיהו.

 

נשיא העמותה אלוף )מיל'( שלמה ענבר, אל"ם )דימ'( דניאל 

 באולם הגבורה. BG Chad D. Raduege־רוזן ו
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מאי  –אפריל 

2022 

 

 ר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשובופק באתהנכתב ו

 האמריקאי "CENTCOM" מעתה מול פיקוד ויפעל והחיל אגף התקשוב

 

"CENTCOM"האמריקאי 

 



 

נשיא העמותה אלוף )מיל'( שלמה ענבר, אל"ם )דימ'( דניאל 

 במרמ"ק. BG Chad D. Raduege־רוזן  ו

 

מאי  –אפריל 

2022 

 

 ר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשובופק באתהנכתב ו
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 האמריקאי"CENTCOM" מעתה מול פיקוד ויפעל והחיל אגף התקשוב

 

 



 BG Chad D. Raduege  התרשם מאוד מהביקור באתר

 האורחים. התרשמותו בספר ההנצחה וכתב את

 

מאי  –אפריל 

2022 

 

 ר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשובופק באתהנכתב ו
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 האמריקאי"CENTCOM" מעתה מול פיקוד ויפעל והחיל אגף התקשוב

 

 



 

 טקס יום העצמאותבדבר ראש האגף והתקשוב וההגנה בסב"ר 

 מפקדות ומפקדים,

 בני משפחות היקרים,

 וכמובן, אתם ואתן מקבלות ומקבלי הדרגות, 

 מצטיינות ומצטייני האגף, 

 

הקצינים, הנגדים  בכל שנה , כאשר עונת האביב כבר בעיצומה, אנחנו מוקירים את המצטיינות והמצטיינים שלנו.

שהצליחו לעשות מעבר למצופה,  – הם ביחידות הסדירות ובמערך המילואים . ,שבלטו יותר מחבריהםוהחיילים 

 שחתרו לשיפור מתמיד, ומהווים דוגמה לרבים  ולרבות.

בכל שנה אנחנו שבים ודבקים במורשת אשר הפכה כבר מוסד של ממש, חלק בלתי נפרד מהאירועים העוטפים את 

 מועדים שלפנינו : ה

 , וגם יום הזיכרון שקודם לו. יום העצמאות השבעים וארבעה

 48־הזיקה הזאת, שבין הווה למורשת אינה מקרית. העובדה ש החיבור הזה, שבין הצטיינות לעצמאות אינו מקרי.

 מאות,הטובים והטובות בין שורותינו, מקבלים כאן אות הוקרה והערכה, דווקא בשבועות שלקראת יום העצ

עצמאותנו נשענת על המצוינות האנושית שלנו, על היתרון האיכותי  ממחישה טוב מכל עובדת יסוד חשובה :

  המשמעותי ביותר של ישראל וצבאה: האנשים.

מאי  –אפריל 

2022 

 

 ר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשובופק באתהנכתב ו
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 וחלקות מלגות טקס מצטייני יום העצמאות 



 

 משפיעות זו על זו, מעצבות זו את זו. עצמאותנו והצטיינותנו שזורות זו בזו,

הוא צבא ההגנה  דופן בכל קנה מידה, נסמכים על קיומו של כוח מגן עוצמתי ומרתיע, יהישגינו כמדינה וכחברה, יוצא

 לישראל.

בשגשוג ובפריחה שהפכו לגאוות ללא המאמץ הנמשך להבטחת הריבונות ולהמשך קיומנו כאן, לא היינו זוכים לראות 

 כולנו. 

יגאל אלון, מחשובי המצביאים ומנהיגים שפעלו כאן , מי שהיה מפקד הפלמ"ח, אלוף בצה"ל ושר בממשלות ישראל, 

 עצמית הושג".כתב: "כל אשר הושג בארץ הזאת בעבודה עצמית ובהקרבה 

של משרתי צה"ל לדורותיו, ובהם גם הרבבות, אשר לצערנו נפלו בעת מילוי משימתם,  ,ואומנם על רוח ההקרבה

 מתבססת תמצית קיומנו כאן. 

 א נדבך חשוב בדרך הזאת שעושות המדינה והחברה שלנו. יה מצטיינות ומצטיינים יקירים,  ,והצטיינות שלכם

 וזמנו להצטיין, לבלוט, להקריב. כל דור  כל דור והתור שלו,

 

 

מאי  –אפריל 

2022 

 

 ר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשובופק באתהנכתב ו
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 טקס מצטייני יום העצמאות וחלקות מלגות 

 



 

 קהל נכבד ,

השבועות האחרונים מספקים לכולנו הוכחה נוספת עד כמה שברירית המציאות הביטחונית שבה אנחנו פועלים. אנחנו 

 נדרשים לשמור על כשירות ומכונות גבוהות, למול מגוון רחב של תרחישים, מצפון ועד דרום. 

 ככל האפשר  את הלחימה הבאה.   איננו יודעים מתי נדרש להוכיח שוב את עוצמתנו, וכולנו מקווים כי נצליח לדחות

ו נדרש. ידבר אחד ברור מעל לכל ספק: ליחידות התקשוב וההגנה בסב"ר שמור תפקיד מכריע כמעט בכל תרחיש אל

 , חלקנו המקצועי והמבצעי בולט וברור.גם בסיכול פיגוע טרור נקודתי וגם במערכה רחבה

  .ואלו המצטיינים שבהם על אחת כמה וכמה שלנו למול אויבינו. והאנשים שלנו הם סוד כוחנו, הם היתרון האמיתי

 עשר המצטיינים ומקבלי הדרגות במילואים.־ראויים להערכה מיוחדת הם אחד

 אם הצטיינות אינה מובנת מאליה ככלל, על אחת כמה וכמה נכונים הדברים, כאשר מדובר בהצטיינות במילואים.

ולעשות  , כמה פעמיים בשנה, את מרוץ החיים, להתייצב לשירות מילואים,כולנו מלאי הערכה ליכולת שלכם, לעצור

 עשר הנבחרים, אתם הקבוצה הנבחרת שלנו.־אתם, אחד זאת במלוא המסירות, הנכונות וההשקעה.

מקבלות ומקבלי הדרגות, כל דרגה חדשה המונחת על הכתף מביאה איתה עוד אחריות ועוד ציפיות, ומגדילה את 

הדרגות שקיבלתם זה עתה היא הוכחה לכך שאנו בטוחים בכם, ראו גם  מוטלת על הנושא אותה.חובת ההוכחה ש

   יתית להמשך הצלחה ודבקות במשימה, אנחנו סומכים עליכם.ברכה אמ

 

מאי  –אפריל 

2022 
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 טקס מצטייני יום העצמאות וחלקות מלגות 

 



 

 בני המשפחות היקרים, 

יש לכם חלק נכבד בתעודת ההצטיינות ובדרגות אשר הוענקו זה  את הגאווה שלכם ניתן לחוש עד לכאן, ואין זה פלא.

ההוקרה לה זוכים אהוביכם היא עוד ביטוי לערכים שיצקתם בהם, וכן לעידוד ולתמיכה שלכם בהם  עתה ליקיריכם.

 לכל אורך שירותם.

 ם על כל אלו, אני בטוח שתמשיכו לעמוד לצידם גם בעתיד.תודה לכ

 כמה מילים לסיום לכם , המצטיינות והמצטיינים:

 הסופר ש"י עגנון כתב :

 הם מעידים עדות נאמנה שמידות טובות ומשתלמות...". "אנשים טובים שהצליחו בחיים טוב להם וטוב לעולם.

 ומשום שיש שכר להשקעה ולמסירות שלכם.ואמנם, אתם כאן, בזכות מידותיכם הטובות, 

תודה לכם על שהחלטתם לבלוט לתת מעצמכם יותר, תודה לכם על השינוי שהבאתם ליחידות ולגופים בהם אתם 

 מהם החומרים שמהן עשויה מצוינות, ומהו סודה האמיתי של עצמאותנו  –פועלים, תודה לכם על שהמחשתם לכולנו 

 

 ובהצלחה! –יישר כול לכולכם 

 מאי –אפריל 

2022 
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 טקס מצטייני יום העצמאות וחלקות מלגות 

 



 

 מסדר יום הזיכרון לחללי צה"ל התשפ"ב

 .04.05.2022מסדר יום הזיכרון לחללי צה"ל התקיים ביום רביעי בתאריך 

 קצינים, וחיילים מיחידת טופז. קשר"ר ונשיא העמותה נכחו בטקס חברי ועד העמותה,הטקס התקיים בראשות 

 

 

 חיילי יחידת טופז בטקס 

מאי  –אפריל 

2022 

 

 ר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשובופק באתהנכתב ו

9 

 טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל



 

 דבר הקשר"ר במסדר יום הזיכרון לחללי צה"ל 

 בני המשפחות השכולות, קהל נכבד, 

של געגוע שאין לו סוף, של התייחדות וכאב. יום הזיכרון  יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל אינו רק יום של עצב גדול,

 הוא גם יום של גאווה גדולה. 

גאווה בטובות ובטובים ביותר, בניה ובנותיה של הארץ הזאת, אשר נפלו על משמרתם ובמהלך שרותם. אנו זוכרים 

 אותם וגאים בהם  

אשר מנעה בגופה פיגוע טרור, במפקד אשר נפל כשהוא מוביל את חייליו לפעילות מעבר לגבול, בקצינה בלוחמת 

 פד את חייו בתקיפת מטרות אויב. בטייס אשר קי אשר לא זכתה לשוב מבסיסה בשלום,

הם מילאו את חובתם בשירות המדינה כי ידעו  הם נפלו בעת שמילאו את חובתם, שהיא גם זכות שאין גדולה ממנה. 

 מו הוריהם לפניהם, כמו ילדיהם ונכדיהם הצועדים בעקבותיהם. גם אם לא תמיד הכירו אותם.כשזהו התור שלהם. 

, ניצבים לוחמות ולוחמי צה"ל על משמרתם בעת הזאת ממשבכל יום, כמו בכל לילה,  גם בהתקדש יום הזיכרון, כמו

 . ממלאים את משימתם בהגנת המדינה ואזרחיה

 

 

מאי  –אפריל 

2022 
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 טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל



 

כי זהו תורנו שלנו, להמשיך במילוי המחויבות אותה מימשו חללי צה"ל במעלה  –והם כולם זוכרים  –אנחנו זוכרים 

 השנים והמערכות.

 בני המשפחות, 

 מחיר כבד מנשוא שילמו יקרכם על הגנת הארץ, ושילמתם אתם, החיים את כאב אובדנם. נמשיך לעמוד לצידכם

 ולהושיט יד מסייעת ככל שניתן. 

ומצדיע לזכרם בגאווה והערכה גדולה. נוסיף לצעוד בדרכם ונעשה הכל כדי , צבא ההגנה לישראל זוכר את הנופלים

 להיות ראויים להקרבתם ומסירותם. 

 הנופלים נצור בליבנו לעד. יהי זכר 

 

 

 דבר קשר"ר בטקס מסדר יום הזיכרון לחללי צה"ל 

מאי  –אפריל 

2022 
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 טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל



 

אנשים,  –שנות קשר  001"  :ספרהכתבתו של אל"ם )מיל'( ניר שריג העורך הראשי של 

 פועלם ותרומתם"

 

וקדמו לו הכנות  2022באפריל  7התקיים בתאריך  אנשים, פועלם ותרומתם" – שנות קשר 100אירוע השקת הספר "

עמודים והבאתם מבית הדפוס  1,500־סיום הפקת שני הכרכים של הספר הכוללים כ –רבות לאירוע השקת הספר וביניהן 

"פרינטיב" בירושלים,  הכנת רשימת המוזמנים ואורחי הכבוד, כתיבת "ספר במה", הזמנת להקת חיל הקשר והתקשוב 

 .השקהבנוסף לשיר מיוחד שחובר לערב ה נון החיללשיר את המ

אורחים מכובדים רבים הגיעו לאירוע וכבדו אותנו בנוכחותם וביניהם שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר רא"ל במילואים משה 

, סגן השר ואלוף נשיא העמותה אלוף שלמה ענבר)בוגי( יעלון,  אלוף ערן ניב ראש אגף התקשוב וההגנה בסב"ר, 

פרקש, קצין הקשר והתקשוב הראשי תא"ל יוסי ־במילואים יאיר גולן, אלוף במילואים יצחק בריק, אלוף במילואים אהרון זאבי

כראדי, ראשי אגפים וקשר"רים בעבר, עורכי הספר, מובילי השערים והפרקים, הכותבים, בני משפחה, קציני קשר וותיקים 

 ואורחים רבים אחרים.

 !!! 100, ותיק קציני הקשר, שלחם בכל המלחמות ובשנה הבאה יחגוג בע"ה צבי נגאלמכובד ומיוחד היה סא"ל  אורח

 וכמה דברים על איך הרעיון נולד התחיל.......

 רקע

לרכז, לחקור ולכתוב את ההיסטוריה של חיל הקשר בראייה  –רעיון  ניר שריגהתגבש אצל אל"ם  2018במהלך שנת 

 שעשו את הקשר בידיים שלהם.  "אנשים"צעים וציוד אלא של אחרת, לא של מב

וקיבל את  ברכתו, יצאו  לדרך שלושה חברים:  אל"ם  שלמה ענברלאחר גיבוש רעיון מרכזי שהוצג לנשיא העמותה, אלוף 

נה כעורך המשנה וההכ משה שמירכסגן העורך הראשי ומזכיר המערכת ותא"ל  אבי גולןכעורך הראשי, רס"ן  ניר שריג

 וזאת הייתה המערכת המצומצמת.  –לעריכה ולהפקה 

 נכתבו תכניות ומסגרות עבודה וסוכמו שיטות העבודה והכתיבה. 
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 שנות קשר" 100טקס השקת ספר "



 

 "עשה קשרכתיבה אוטנטית בה יוביל את "תקופתו" העורך האחראי שהחלטה ראשונה שהתקבלה הייתה שתועדף 

 ". בידיים

שיטת העבודה הייתה שכל מוביל שער ופרק יכתוב על פי תחקיר ומקורות רלוונטיים לתקופתו וייעזר בכתיבה בראיונות 

ועדויות. החומר הועבר למערכת הספר, מוין, תוקן לשונית תיקון ראשוני וצומצם. כל שער ופרק כללו עצי מבנה, תמונות, 

 קטעי עיתונות ומרשמים. 

 סא"ל גבי שריג, אביו של ניר שריג,  שהיה ההיסטוריון של חיל הקשר והאלקטרוניקה.הספר מוקדש לזכרו של 

 בהמשך גיבשנו את צוות העורכים, המערכת ושאר הכותבים. 

 ,2020ועד שנת  1920שערים )תקופות( המכסים את השנים שבין  10בספר 

 ד., מחשוב, תחזוקה, העמותה ועו7פרקים נושאיים כמו בה"ד  6-זאת בנוסף ל

 .2018דיון ההתנעה הרשמי היה בדצמבר 

 –להלן נתונים נוספים על הספר/היצירה 

 

 

 

מאי  –אפריל 

2022 

 

 ר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשובופק באתהנכתב ו

13 
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  : הספר כולל נושאים רבים וביניהם

ממשואות אש דרך דגלים, יונים ואיתות ראייה, ִמבצעים ומלחמות עד לתקשורת לוויינים, ֶסֶב"ר והתמרה ִספרתית 

 )טרנספורמציה דיגיטלית(.

מפקדים ומקימי שירות הקשר, מלחמת העצמאות והקמת חיל הקשר, המלחמה בירושלים וִמבצע ''נחשון'', מלחמת סיני, 

חיל הקשר והאלקטרוניקה,  ''ארץ המרדפים'', ִמבצע ''רודוס' )האי שדואן(,  מלחמת ששת עיטורים ומעשי  גבורה, המעבר ל

הימים, מלחמת ההתשה, הקשר במעּוזים,  פיקוד ַמרָש''ל, מלחמת יום הכיפורים, תרגיל ''עוז'', הירחון ''קשר ואלקטרוניקה'', 

קדת ַקשָר"ר פיחידות ִחי"ק במערך הנפרס, מפרסי ביטחון  ישראל, המעבר לחיל הקשר האלקטרוניקה והמחשבים.... 

ויחידותיה, הקמת אתרי קשר, ל''א וָנָל'''א, ַמַס''ד, הדואר  הצבאי,  ַמחלקת הַמחשבים, ''אורות הבמה'', מכשיר קשר ָתָג"ם 

ן'',  מלחמת מצו''ב, שיחות השלום עם מצרים, 'מבצע "יונתן" )"אנטבה''(, מבצע ''רמו־ִספרתי חדיש )"בית היוצר"(, מצו''ק

שלום הגליל, מערכת ''אבן יקרה'', הקשר בחיל האוויר, הקשר בחיל הים, הַמתָנ"ץ, העלאת יהודי אתיופיה, מלחמת המפרץ, 

"ורד הרים'',  מלחמת לבנון השנייה, המבצעים ברצועת עזה, הקמת חטיבת המחשוב, הקמת חטיבת התקשוב, חיל 

 התקשוב, חיל הקשר והתקשוב....

 בוש החומרים הם עברו בדיקת ב''מ )ביטחון מידע( ראשונית ובהמשך עברו עוד סבב של עריכה לשונית ועדכון. תוך כדי גי

 התוצר המלא הועבר לצנזורה הצבאית, ולאחר התיקונים שהתבקשו הועבר לבדיקת ועדת השרים לצנזורה.

  - פרטים נוספים ניתן למצוא באתר העמותה

      www.amutakesher.org.il - ספרות ופרסומים להורדה -< מורשת >-  > 

 שנות קשר אנשים פועלם ותרומתם. 100< -ספרים 
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 אלוף שלמה ענבר פותח את אירוע ההשקה נשיא העמותה 

 ראש אגף הקשר והתקשוב אלוף ערן ניב מברך את משתתפי הטקס

 שנות קשר" 100טקס השקת ספר "
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 קשר"ר תא"ל יוסי כראדי נושא דברים בטקס ההשקה 

 ארבע חיילות מקורס מנהלות רשת שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר רא"ל במילואים משה )בוגי( יעלון נושא דברים שלצידו עומדות 

 שנות קשר" 100טקס השקת ספר "
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 שנות קשר" 100"עים קצינים בכירים שעמלו וכתבו את פרקי הספר חלק משב

 שורת המכובדים ומשתתפי הטקס באולם הכנסים של אתר ההנצחה של חללי חי"ק 
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 ת עם אלוף במיל' יאיר גולן מחברי המערכת המצומצ

 שנות קשר" 100טקס השקת ספר "
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 "V-2"" והרקטה ארוכת הטווח הבליסטית V-1"הפצצה המעופפת 

 )מיל.( אהוד בן דור (ם ) כתב : אל"

 מלחמת העולם השנייה הייתה מאגר רב של ניסיון בשדה הקרב, שהשפיע על פיתוח אמצעי הלחימה בכל התחומים.

חשוב.  מאז ומתמיד קיבלה הטכנולוגיה תפקיד חשוב במלחמה. גם במלחמת העולם השנייה היה לטכנולוגיה תפקיד

המדינות שהיו מעורבות במלחמה הפעילו פעולות ריגול, פיצוח תקשורת מוצפנת והאזנה לתקשורת. ככל שהמלחמה 

נמשכה, התפתחות הטכנולוגיה מלאה תפקיד חשוב. נרשמה התקדמות רבה בתחום הנשק הגרעיני, המכ"ם, הטיל 

 תקשורת הפכה לגורם משפיע בשדה הקרב.הבליסטי וההצפנה. תחום המודיעין האלקטרוני קיבל חשיבות רבה וה

המאבק הצבאי במהלך המלחמה, הניע את המדינות המעורבות, להשקיע בפיתוחים טכנולוגיים, בעיקר בתחום 

 הביטחוני, כדי להביא יתרון מול המדינות היריבות, ולהביא "הפתעה טכנולוגית" לשדה הקרב.

", היו מלאכת מחשבת הנדסית של "V-2ת פי כמה ממנה " והרקטה ארוכת הטווח והמסוכנV-1הפצצה המעופפת "

 " היה הטיל הבליסטי הראשון בעולם."V-2־הגרמנים ומאמץ טכנולוגי מוצלח, שהיה עלול לשנות את פני המלחמה. ה 

"V-1 היה למעשה מטוס ללא טייס, מונע במנוע סילון, מיוצב בג'יירו ומכוון בכנפיים קצרות. מדובר היה בטיל נהוג "

 600־מטרים, ראש הטיל כלל טונה של חנ"מ. מהירותו המרבית הייתה כ 8־טייס אוטומטי. אורך הטיל היה כ ע"י

 ק"מ. 240־קמ"ש, וטווח הפעולה כ

 

 " "V-1איור חתך של טיל 
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 על "הפצצה המעופפת" –היום לפני 



 

"V-2טון,  15־מטר, משקלו הכולל כ 15־" היה טיל בליסטי אשר כלל מערכת הרבה יותר מתקדמת. אורך הטיל היה כ

 110ק"מ וגובה מסלול הטיסה הגיע לשיא של  320־כאשר משקל הראש הקרבי היה קרוב לטון. טווח הפעולה היה כ

" הוסר למעשה רק לאחר "V-2־הבריטים למצוא הגנה, ולמעשה עמדו חסרי אונים. איום הק"מ. נגד טיל זה התקשו 

 הפלישה של בנות הברית לנורמנדי וכיבוש בסיסי השיגור.

 

  1943", קיץ "V-2שיגור 
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 והתקשובר ההנצחה לחללי חיל הקשר ופק באתהנכתב ו
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 על "הפצצה המעופפת" –היום לפני 


