
 

 טקס התייחדות שנתי תשפ"א

 משפחות שכולות,

האלוף  ראש אגף הקשר והתקשוב וההגנה בסב"ר

 ,ליאור כרמלי

 הקשר"ר תא"ל יריב ניר,

 רח"ט ההגנה בסב"ר תא"ל ד',

 מפקד לוט"ם תא"ל עומר דגן,

 הטרנספורמציה הדיגיטלית תא"ל זיו אבטליון,רח"ט 

 יעלה מקליס,עו"ד מונוסון -ראש עיריית יהוד

 ואזרחים נכבדים, , חיילותקצינים וקצינות, חיילים

 מכובדי כולם,

האזכרה השנתי לחללי  יוםהשנה אנו מציינים את 

לאחר  ,ומונצחי חיל הקשר והתקשוב במתכונת רחבה

 ,שהמדינה, צה"ל וחי"ק הצליחו לגבור על אויב גלוי סמוי

, פצועים רביםמתים,  6,500 -לה מלמעבנו אשר הפיל 

 חולים בגופם ובנפשם. 

התגייסות יוצאת מן הכלל של  עתמשמתודות לתושייה, 

כאן  עולם הרפואה, הממשלה, צה"ל והציבור הצלחנו 

בכל הגזרות  ופעולותינו תמסכו עטיית ללא לקיים טקס

 ימים ימימה.הינן כ

חומות" אשר הוכיח הלא מכבר הסתיים מבצע "שומר  

אנו יודעים וכי ברצוננו  רוחנונו כי יש גבול לאורך ילאויב

גדולים הוכיחו כי   תשני ניצחונו .ולנצח להפעיל יכולותינו

16.6.21 

 ו' בתמוז תשפ"א

 יהוד -העמותה 



גובר כוחנו ומובטח ברצון משותף ופעולה משותפת 

 ניצחוננו. 

אולם "השיר לא תם הוא רק ממשיך". תמיד עלינו 

לנו עוד מועדים נכונו להיות בכוננות ומוכנות כי 

 תגרים.מא

, העמותה להנצחת חללי חי"ק והנחלת המורשת 

פעלה בכל תקופת הקורונה בנחישות ושכל  עמותתנו

 10,000 -וסייעה בגיוס כ כמעט בפעילות מלאה

וכשאחרים  .וסיורי מורשת ההדרכותנמשכו מלש"בים , 

ב הקורונה אנו המשכנו עק מעש בחדלותאו היו סגורים 

וכספית  ייעודיתהמטלות ובהצלחה בכל  בפעילותינו

 כמעט כבשנה רגילה.

י לכל העוסקים במלאכה, המתנדבים יתוברכ

 והמתנדבות ומגשימי המשימה.

מבצע ו "הקורונה" –בתום שני אירועים דרמטיים 
לא נשב בחיבוק ידיים אלא ביתר שאת  "שומר החומות"

ה ונרבה השכלה, אחו .נוופעילות משימותינונרחיב 

 בחילותינו.ורעות 

לבית חיל הקשר והתקשוב  ייעודינומשיך למלא נ

ולתפארת החללים  , לתועלתלהנצחה ומורשת

השכולות וכל אגף הקשר והמונצחים, המשפחות 

במלאכה יומם  העושים, כן ירבווהתקשוב על מרכיביו. 

 ."ישראל מקשרלא יישן ולא ישקוט "וליל. 



ת מקבלסיסמתנו מאז ומתמיד "המברק עבור יעבור" 

זאת לא  נוכבר הוכח"המידע עבור יעבור" ו ל שדרוג

 מכבר במבצע האחרון.

באהבת ישראל ובמאמץ ", עוצרים בעלייהכולנו איננו 

 ."הצלחהלא נעצור את ה כולל

 

 היו ברוכים

 אלוף )מיל'( שלמה ענבר,

נשיא העמותה להנצחת חללי חי"ק 

 והנחלת המורשת


