אוגוסט  -ספטמבר

פתיחת שנת הלימודים התשפ"ג של שוחרי חיל הקשר והתקשוב
נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב להנחלת המורשת

האירוע התקיים באתר ההנצחה לחללי חי"ק ב־ 24באוגוסט  .2022באירוע השתתפו  100שוחרי
חיל הקשר והתקשוב שהגיעו מיישובי המרכז ,הצפון והדרום.
השוחרים הגיעו לאתר ההנצחה בהסעות מרוכזות בלווי קצינים ומש"קים מבה"ד  .7לאחר
הגעתם לאתר ההנצחה חולקו לכיתות לפי בתי הספר .בכיתות העניקו להם ערכות צבאיות שכללו
את כל פרטי הלבוש הצבאי.
לאחר קליטתם עברו לאולם הכנסים להרצאה של מפקד בה"ד  7אל"מ שלומי קדם .בתום
ההרצאה הוגשה למשתתפים ארוחת צהריים.
לאחר ארוחת הצהריים 'עלו על מדים' בסיוע מדריכי בה"ד  ,7עברו לרחבת הטקסים לקיום
מסדר בראשות קשר"ר תא"ל יוסי כארדי ,מנהלי בתי הספר ,הורי השוחרים ומוזמנים .בטקס
השתתפו כ־ 400חיילים ואזרחים.
כיתות השוחרות סומנו כפרויקט הדגל של חיל הקשר והתקשוב במגמות האלקטרוניקה ,החשמל
והתקשורת.

השוחרים באולם הכנסים עם מפקד בה"ד .7
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פתיחת שנת הלימודים התשפ"ג של שוחרי חיל הקשר והתקשוב

דבר קשר"ר בטקס השוחרים
מנהלים ,סגל ,משפחות ,שוחרים יקרים,
אני נרגש להיות כאן היום .נרגש ,לא רק עבור אגף התקשוב וההגנה בסייבר ,לא רק עבור המשפחות ובתי
הספר ,ואפילו לא רק בשם הילדים המדהימים המצטרפים לשוחרי התקשוב .אני נרגש עבור מדינת ישראל!
אנו נמצאים בעיצומה של המהפכה הדיגיטאלית אשר משנה את העולם כולו בכל תחום ותחום בחיינו .החל
מהמכשיר הנייד בכף ידינו אשר הפך לחיים עצמם ועד לטיל המונחה המשוגר ופוגע בדיוק רב.
מדינת ישראל הפכה למעצמה עולמית בהיי טק וזכתה לכינוי "סטארטאפ ניישן" רק בזכות נכס אחד שיש
לנו – האנשים.
וזו בדיוק הסיבה שבגינה אני נרגש היום .כי ביום זה אתם ,תלמידים מצטיינים ,מצטרפים למסלול השוחרות
של אגף התקשוב ובעצם הופכים למעצבי העל של עתיד מדינת ישראל!
במסע המדהים שאתם מתחילים היום ,נעשה הכל לתת לכם את הכלים הטובים ביותר על מנות להפוך אתכם
למומחים בתחומי הדיגיטל ,הספקטרום ,הסייבר והטכנולוגיה בכלל.
חיל הקשר והתקשוב ,אשר שמח לקבל אתכם היום לחיקו ,החל לפעול עוד לפני הקמת צה"ל ובמורשתנו
הארוכה ישנן מלחמות ומבצעים מפוארים ,יחד עם פיתוחים טכנולוגים פורצי דרך  ,והכל תחת ערכי היסוד,
שבראשם – 'המברק עבור יעבור'.
משפחות יקרות ,יום זה הוא יום חג שלכן  .יום בו אתן מתחילות לקצור את הפירות של עמלכן ושל החינוך
למצוינות ולערכים.
מהיום אתן לא רק משפחות נפרדות אלא חלק ממשפחה אחת גדולה – משפחת התקשוב וההגנה בסייבר.
היום אני מציינים עשור לפרויקט זה אשר הולך וגדל עם הצטרפותם של עוד בתי ספר ,אשר מבינים כי העתיד
נמצא כאן.
מנהלים וסגלי החינוך – ברצוני להביע הערכתי הרבה אליכם ולומר לכם כי כולנו מכירים ומוקירים את עבודת
הקודש בה אתם עוסקים יום־יום ,אשר ואני מקווה ומאמין שיום זה מהווה תמורה ראויה לעמלכם.
ברשותכם אודה גם למפקדים וסגלי המשא"ן ,אשר עמלו רבות לקראת יום זה וחשוב מכך – פועלים יומם וליל
למען הצלחת המסלול.
שוחרים יקרים ,אני מקנא בכם.
זהו היום שבו מתחיל המסע שלכם לעבר עתיד אישי ועתיד חברתי טוב יותר.
דעו שאנו כאן עבורכם בכל נושא.

צאו לדרך .לדרך שלכם !
בהצלחה!
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פתיחת שנת הלימודים התשפ"ג של שוחרי חיל הקשר והתקשוב

יום חיול שוחרי תקשוב בסימן עשור ופתיחת שנת הלימודים תשפ"ג
דברי מפקד בה"ד  – 7אל"ם שלומי קדם
הדרך הטובה ביותר להסביר את חשיבותו של מסלול השוחרות לחיל התקשוב היא לחשוב על החקלאי
שנוטע עץ פרי בשדה ,עומל ,משקה ,מזיע ,וזאת מבלי לייחס איזו תהילה למעשיו .ואז בבוקר שגרתי אחד
נגלה בפניו מראה מרהיב של עץ בוגר עליו נשואים פירות הדר משובחים ,צבעוניים ועסיסיים.
בעידן בו אנו חיים היום ,עידן ה'בחירה האין סופית' ,גם בצה"ל וגם בחיל התקשוב קיים הצורך לאתר
ולטפח מלש"בים איכותיים המיועדים להשתבץ במערך הטכנולוגי של החיל .המערך דורש חיילים
איכותיים ,ערכיים וחדורי מוטיבציה .בדומה לחקלאי  ,אנחנו בחיל התקשוב פורשים זרועותינו לשבעה
בתי ספר ברחבי הארץ ,מאתרים תלמידים מצוינים כבר בגיל צעיר ,ועומלים רבות שאלו יהיו המשכיות
למערך ואיכות לשנים קדימה.
מסלול השוחרות של חיל התקשוב הינו מסלול מצוינות שמטרתו הרחבת מקורות איכותיים למערך
הטכנולוגי .כלל התלמידים במסלול לומדים במגמות מצוינות כגון אלקטרוניקה ,מחשבים ,פיזיקה,
הנדסת תוכנה ועוד .עם סיום לימודיהם בתיכון ,השוחרים מתמיינים למגוון הכשרות בחיל כגון 'חוקר
ספקטרום'  ,טכנאי רשתות ,קשר"גים ,חושן ועוד.
היכולת שלנו לשבץ ולהתאים הכשרה לתלמיד שמלווה על ידנו במשך שלוש שנים לפחות ,מוכיחה את
עצמה בכל פעם מחדש .ניתן לראות זאת בשביעות רצונם של השוחרים ,בבחירתם לצאת לקורסי הפיקוד
והקצונה ולהשתלב בתפקידי מפתח ביחידות השונות.
עם כניסתנו לשנה החדשה וכמובן גם כן לשנת הלימודים שנפתחה – אאחל בהצלחה ל־ 498השוחרים
הלומדים במסלול ברחבי הארץ .שתהיה שנה של הגשמה עצמית ,חתירה לידע ומלאה בבשורות טובות.
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פתיחת שנת הלימודים התשפ"ג של שוחרי חיל הקשר והתקשוב

הכיתה שקלטה את שוחרי רחובות.

שוחרי גן יבנה לפני הלבשתם בלבוש צבאי.
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פתיחת שנת הלימודים התשפ"ג של שוחרי חיל הקשר והתקשוב

משפחות השוחרים בטקס.

מסדר טקס ההצדעה לשוחרים בראשות קשר"ר.
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מסדר טקס ההצדעה לשוחרים בראשות קשר"ר

פתיחת שנת הלימודים התשפ"ג של שוחרי חיל הקשר והתקשוב

תרגילי סדר בהנחיית רס"ר בה"ד .7

מסדר סיום יום החיול של השחורים.
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פתיחת שנת הלימודים התשפ"ג של שוחרי חיל הקשר והתקשוב

מהם יתרונותיו של המסלול?
ליווי צמוד של סגל מפקדים מקצועי בוגרי תואר ראשון ,הנדסאים ומגמת האלקטרוניקה ,המקיימים תגבורים
אישיים והכנה למבחנים ובגרויות.
סיורים ביחידות התקשוב השונות ברחבי הארץ.
סדנת הכנה ייחודית לקראת הצו הראשון המתקיימת בבית הספר ,ובסיומה יציאה משותפת לצו הראשון.
התחייבות לעיסוק במקצוע טכנולוגי – כלל בוגרי המסלול מבצעים הכשרה במערך הטכנולוגי של חיל התקשוב על כל
גווניו.
פעילויות חברתיות וחינוכיות להעשרה מטעם סגל מפקדי המסלול על בסיס קבוע.
תעודת שוחר (חוגר) המאפשרת נסיעה חופשית בתחבורה ציבורית ברחבי הארץ.
מדי צה״ל אותם יזכו השוחרים ללבוש במסדרים ,אירועים חגיגיים וטקסים.
השתתפות באירוע 'יום השוחר' השנתי ,המוקדש לטובת שוחרי חיל התקשוב בלבד.
היכולת להשפיע על העתיד שלך כבר מגיל צעיר.

פריסה ארצית של בתי הספר למגמות השוחרות בחיל הקשר והתקשוב.
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טקס הענקת המלגות התקיים ב־ 21לספטמבר  2022בראשות קשר"ר ,בנוכחות המג"דים והקשר"חים.
לאחר סקירת יו"ר ועדת מלגות אל"ם אילן חורש ,הוזמנו להענקת המלגות נשיא העמותה ,קשר"ר ,מר
מרדכי אלגרבלי ויו"ר ועדת מלגות.

דבר קשר"ר בטקס המצטיינים
מפקד לוט"ם  ,תת־אלוף עומר דגן ,ראש חטיבת הספקטרום והגנה בסייבר תת־אלוף רן פינקלשטיין,
חיילי ומפקדי חיל הקשר והתקשוב בסדיר ובמילואים ,מצטיינות ומצטיינים יקרים ,מכובדיי כולם.
תחילתה של שנה היא הזדמנות אשר ניתנת לנו לעצור רגע ,לבחון את נפשנו לחשב מחדש את הדרך בה
בחרנו לבחור ,בדרך הנכונה.
מדינת ישראל הצעירה ניצבת ,גם היום ,בפני אתגרים רבים מבית ומחוץ .השכנים שלנו הקרובים
והרחוקים לא בהכרח שמחים מכך שאנו חוגגים את תחילתה של עוד שנה כמדינה עצמאית ומעצמתית.
גם בתוך הבית יש לנו עוד דרך להשתפר כחברה ,להתאחד ולמצוא את הערכים הנכונים לעם היהודי
ולשותפיו במדינת ישראל.
ועם זאת מכובדיי – בבואה של השנה הבאה אני רואה כל כך הרבה טוב סביבי .אני רואה מדינה חזקה
ביטחונית ,מדינה עם עצמה כלכלית מרשימה ,מובילה עולמית בטכנולוגיה והיי־טק ועוד תחומים רבים
בהם יש למדינת ישראל במה להתגאות.
מעל כל האוצרות שיש לנו ניצבים האנשים.
למדינת ישראל ולצה"ל יש את האנשים האיכותיים ביותר בעולם.
והטובים שבהם משרתים כאן באגף התקשוב.
בתוך קבוצת האיכות הזו ,או נכון יותר בראשה ניצבים אתם – מצטייני ומצטיינות אגף התקשוב.
אם בשעת משבר ,אם בפריצת דרך טכנולוגיות ,אם בקידום התרבות ואם בסיוע לזולת תמיד היה צריך
את הראשון ,הגדעוני ,המצטיין אשר יוביל את כולנו לעתיד טוב יותר.
אתם נבחרתם בקפידה על ידי מפקדיכם ,ושוב מתוך קבוצת האיכות של מערך התקשוב בצה"ל ,לייצג
את ערך המצוינות עבור כולנו.
בהזדמנות זו אבקש להביע בפניכם את הערכתי הרבה ולייצג את אגף התקשוב ,צה"ל ומדינת ישראל
באומרי לכם פשוט – תודה.
כהרגלי ,לא אסתפק בתודה ואוסיף לכם משימה לשנה הקרובה – אבקש מכל אחד מכם לבחור שלושה
אנשים בסביבתו הקרובה ולחנוך אותם.
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טקס מצטייני ראש השנה
נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב להנחלת המורשת

מקבלי המלגות מכול היחידות.

המג"דים והקשר"חים באולם הכנסים.
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מקבלי המלגות
 -1סמ"ר מרק פולשין – טכנאי תקשוב מבצעי.
 -2סמ"ר ניקול אליהו – לוחמת מערכות ל"א.
 -3סמל אבייה סאלאמלק – מש"קית צופן וביטחון.
 - 4סמ"ר בנימין אוריאל – מפעיל דיגיטל מבצעי.
 -5סמ"ר אלכסנדר קרמזין – בודק תוכנה.
 -6רב"ט נטע ברון – מנהלת רשת.
 -7סמלת הילה לוי – טכנאית טלקום.
 -8רב"ט לירז פרחי – בקרית רשת.
 -9טוראי מילי וויילד – סמב"ץ תקשוב.
 -10סמל נועם מינץ – מטפס רום אנטנות.
 -11סמל גל לזר – מנהלת רשת מפצ"ן.
 -12סמל גל הרשברג – טכנאי רשתות.

לכל חייל הוענקה המחאה בסך  2,500ש"ח תרומת משפחת אלגרבלי.
בתום הענקת המלגות בירך הקשר"ר וציין בהערכה רבה את מקבלי המלגות.
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קשר"ר ומר מרדכי אלגרבלי ,יו"ר ועדת המלגות ,בטקס ההענקה
ב־ 21בספטמבר .2022
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הרב גוטמן תוקע בשופר בטקס.

מר מרדכי אלגרבלי ,קשר"ר ,רמ"ח משא"ן

בטקס הרמת כוסית ערב ראש השנה תשפ"ג.
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אגף הקשר והתקשוב מציל חיים

הסוד נחשף :המערכת החדשה שמונעת פגיעת טילי נ"ט בחיילים
הותר לפרסום כי במהלך מבצע 'עלות השחר' צה"ל השתמש במערכת 'בידוד מרחב' ,שמתריעה מאזורים
שעלולים להיות מאוימים מירי חוליות של הג'יהאד האסלאמי" .שילבנו במערכת מפה דיגיטלית .לקחנו
בחשבון כל שביל ,כל שדה ,ואדי וגבעה".
בהיסטוריה של אוגדת עזה היו מספר פיגועים בשנים האחרונות ,שבמהלכם שוגרו טילי נ"ט משטחי
רצועת עזה לעבר כלי רכב בישראל סמוך לקו הגבול .בנובמבר  2018שוגר טיל מסוג 'קורנט' ,לעבר גבעת
'חץ שחור' ופגע באוטובוס של חיילי צה"ל .האוטובוס נשרף לחלוטין ,וחייל שעמד סמוך אליו נפצע קשה.
במאי  ,2019נהרג אזרח ישראלי מטיל נ"ט ליד קיבוץ ארז .במבצע שומר החומות ,בשנה שעברה ,פגע טיל
נ"ט בטיולית ריקה מחיילים ,אך הייתה גם פגיעה קטלנית ,שהביאה למותו של סמ"ר עומר טביב.
בתגובה לכך ,במבצע 'עלות השחר' באוגוסט האחרון סגר צה"ל את הצירים וניקה את השטח ,בעקבות
כוונות של חוליות ג'יהאד אסלאמי לפגוע בכוחות הביטחון ואזרחים ,אך ללא הצלחה .כעת הותר לפרסום כי
מאחורי הקלעים פעלה מערכת מסווגת של אגף התקשוב המכונה 'בידוד מרחב' .המפקד היוצא של גדוד
התקשוב ( )481באוגדת עזה ,סא"ל עידן חרירי ,ומ"פ האיסוף סגן עילאי ביטון ,החליטו לנקוט יוזמה בשנת
 2020ולקדם פיתוח מערכת שתמנע פגיעה בחיילים ואזרחים באמצעות טילי נ"ט.
"לקחנו את האירועים הללו וחשבנו מה המכנה המשותף ,ואיך אנחנו יכולים בלחימה הבאה להיות טובים
יותר ולפתח מנגנון נוסף ,כמו התרעה לכוחות שנמצאים בסכנה למול איום הנ"ט וצליפה" ,סיפר חרירי.
"הבנו שאנחנו רואים את כל הכוחות ב'משואה' (מערכת שליטה ובקרה) ,נכנסו לתהליך של איפיון ,מחקר
ופיתוח יחד עם יחידת 'מצפ"ן' (מערכות צבאיות לפיקוד ,שליטה וניהול) של אגף התקשוב".
בתחילת שנת  2022הושקה המערכת והוגדרה כמבצעית" .המערכת יודעת להגדיר קווי חשיפה מראש
לטילי נ"ט .שילבנו אותה גבי מפה דיגיטלית .לקחנו בחשבון כל שביל ,כל שדה ,ואדי וגבעה .דייקנו
מרחבית עד לרמה של מטרים ,איפה אנחנו חשופים ואיפה לא ,ויצרנו מערכת שיודעת להתריע לחמ"ל
ולחייל בקצה תוך שניות בודדות על כוח שנכנס למרחב מאוים על ידי טיל נ"ט .מדובר במערכת
אוטומטית" ,המשיך חרירי" .ברגע שהתקבלה ההתרעה אנחנו מתחילים לספור זמן לאחור ,כי יש דקות
בודדות להוציא את הכוח מהאזור .ביצענו כל מיני תרגילים לפני מבצע עלות השחר כדי לאמן את הכוחות
במערכת ובשיטת הפעולה".
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במבצע 'עלות השחר' עיקר המאמץ של צה"ל היה למנוע מחוליות הנ"ט של הג'יהאד האסלאמי לפגוע בכלי
רכב ,חיילים ואזרחים ישראלים .המערכת התריעה בעשרות מקרים על כניסת כוחות למרחבים מאוימים
בטילים ,והצילה חיים .לדברי חרירי" ,אם זה טנק שיש לו 'מעיל רוח' (מערכת נגד טילים) ,אז מאשרים לו
להיות במרחב מאוים ,אבל אם זה כוח אחר שאין לו הגנה אנחנו מתריעים בפניו לשנות עמדה ולעבור לאזור
לא חשוף .עיקר העבודה שלנו הן בשעות הראשונות והקריטיות של המבצע עד שהכוחות מתאפסים על מה
מותר ואסור .אנחנו יודעים לחשוף בצורה אבסולוטית את מי שנמצא במרחב .יש חמ"ל אחוד שמקבל גם
מודיעין ובעתיד נשלב מכ"ם שיודע לזהות תנועה ולא רק להסתמך על מערכת האיכון של צה"ל .במבצע עלות
השחר הוכחנו שזו מערכת שמצילה חיים".
עוד סיפר המג"ד כי במבצע עלות השחר העביר גדוד התקשוב  481מידע לחברת 'ווייז' על צירים סגורים
ואזורים מבודדים ,בעקבות השימוש במערכת .בהמשך תשולב 'בידוד מרחב' עם אפליקציית פיקוד העורף
שתתריע בפני האזרחים לא רק על 'צבע אדום' ,אלא על כניסת למרחב מאוים .המערכת משולבת בימים אלו
בגבול סוריה ולבנון ,כדי להתמודד עם איום טילי הנ"ט של חיזבאללה.

חייל במהלך מבצע 'עלות השחר' ,אוגוסט .2022
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פגיעת טיל נ"ט באוטובוס .נובמבר .2018

שיגור טיל נ"ט.
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מבט לעתיד

טכנולוגיה של בדים חכמים ( ) SMART FABRICS
כתב – אל"ם (מיל') אהוד בן־דור
מדובר בטכנולוגיה שנמצאת בפיתוח כבר עשרות שנים וממשיכה להתפתח כל הזמן .בדים חכמים
מתייחסים לכל טקסטיל ששומר על רכיב דיגיטלי ,ומציע ללובש פונקציות רבות ערך בתחומי בטיחות,
אורח חיים וכו' .בבדים חכמים ניתן להשתמש עבור יישומים צבאיים.
בארה"ב פורסם מאמר על עתיד המדים עם בדים חכמים (מגזין אמריקאי – THE UNIFORM
 , MAGAZINEמאוקטובר  ,)2021בו נכתב שניתן להשתמש בטקסטיל אלקטרוני כדי להפעיל חיישנים
שאוספים נתונים על לובש הטקסטיל והסביבה שלו ,ומשדרים אותם למפקדה ממונה .סיבי הלבוש
החכמים יכולים להזהיר את לובש בד הטקסטיל מפני סכנה פוטנציאלית ,או מפגעים כגון התקפות
כימיות .סוג זה של טכנולוגיה יכול להפעיל יישומי בינה מלאכותית ,שכן ניתן לאסוף נתונים שאלגוריתם
חכם יכול לפרש כשינויים בסביבה הסובבת .הסיבים יכולים לעקוב אחר דופק ,נשימה ,נתוני שרירים
ועוד ,כדי להזהיר מפני בעיות בריאות אפשריות ,ולסייע בקבלת החלטות מושכלות בנוגע לבריאות
החיילים.
מדענים בתחומי הבינה המלאכותית חוזים בעתיד יישומים משמעותיים בתחום ההגנה ,תחזוקה מונעת,
בטיחות ואבטחה .כל זאת ברגע שניתן יהיה להפעיל בינה מלאכותית ביעילות על רכיבים בציוד הלבוש.
קיימת תחזית להרחבת הטקסטיל האלקטרוני ופריטי לבוש בטכנולוגיה מתקדמת ,שתאפשר חדשנות
ופיתוח מוצרים מסוגים שונים.
הצורך ההולך וגובר לבגדים תומכים ומשפרי ביצועים הוביל להשראה מהירה של טקסטיל חכם במגזר
הצבאי .טקסטיל חכם שואף להקטין את משקלם של מארזי סוללות ,גאדג'טים אלקטרוניים ,כבלי חיבור
וכו' .אם חייל שלובש 'חולצה חכמה' יפצע במהלך הקרב ,המידע על הפצע ומצבו של החייל ,יועבר מיד
לרופא היחידה הצבאית בשדה הקרב ,לצורך קביעת חומרת הפציעה והטיפול הנדרש.
היתרון החשוב של 'טקסטיל חכם' בהגנה ,הוא שהטקסטיל יכול להגיב בעת הצורך בצורה פסיבית או
אקטיבית ע"י מנגנונים מבוקרים.
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