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אברהם התגייס בשנת  ,1974כשנה לאחר מלחמת יום כיפור ,את דרכו התחיל אברהם בתור חמש
צריח טנק שוט קל בגדוד "סער" השייך לעוצבת "ברק" ,לאחר מכן ביצע הסבה לחמש תומ"ת
ועבר לסדנאת אל על שם תיפקד כמפקד מחלקת צריח ,באפריל  1978יצא אברהם לקורס
הקצינים ,את תפקידו הראשון כקצין הוא שימש כסמ"פ בסדנאת צנובר ,ולאחר מכן עבר להיות
קצין חימוש בגדוד "רומח" השייך לעוצבת "סער מגולן" ,בתום תפקידו כקצין חימוש גדודי
השתחרר מהצבא ולאחר כשנתיים באזרחות ,אברהם החליט לחזור לצבא והפעם חזר אברהם
לפקד על סדנאת אל על ,בתום תפקידו ,מונה אברהם לקצין חימוש חטיבת "אגרוף הברזל",
בתום תפקידו בחטיבה יצא לשנת לימודי הנדסאי ,בשנת  1987חזר אברהם מהלימודים ומונה
לתפקיד קצין חימוש עצובת "סער מגולן" ,בשנת  1989סיים את תפקידו בעוצבת "סער מגולן"
מונה למפקד סדנאת קישון שם כיהן עד שנת  ,1991עם סיום תפקידו מונה אברהם לתפקיד סגן
מפקד גדוד ביחידת חימוש מרחבית רמת הגולן והגליל שם כיהן עד שנת  ,1993בשנת  1995מונה
אברהם לקצין חימוש אוגדת "נתיב האש" ,בין השנים  1997עד  1999תיפקד אברהם כקצין חימוש
עוצבת הפלדה ,ואת תפקידו האחרון ביצע אברהם כראש ענף אחזקה באגף טכנולוגיה
ולוגיסטיקה ,בתפקיד זה סיים את שירותו בצה"ל והשתחרר בשנת .2001
לאורך כול דרכו בחיל החימוש ,אברהם ראה את ערך המקצועיות כערך עליון ,מתוך שליחות
ותחושת שייכות לחיל שחרט על דגלו את הערך הזה כערך מרכזי ,יחד עם זאת אברהם ראה את
הדאגה לפרט ואת הפיתוח האישי והמקצועי של פקודיו כערך מרכזי.
במהלך תקופת שירותו ותפקידו השונים אברהם התמודד עם מספר אתגרים אשר הבולטים
ביניהם היו:


פיתוח פקודיו בפן האישי ובפן המקצועי כחלק מעיסוקו היום יומי במטרה להגיע לרמת
הישגים גבוהה ועצמאות בביצוע המשימות וכמובן על מנת לרתום את הפקודים ולגרום
להם לבצע משימות בצורה מקצועית ומתוך תחושת מחויבות ושליחות.



אתגר נוסף שאברהם התמודד איתו הינו ,היכולת לגרום לאנשים לחשוב "מחוץ
לקופסה" ,מתוך כוונה לשפר תהליכים ולייעל את שיטות העבודה על מנת לקצר את זמני
הטיפול בכלים מבלי לפגוע באיכות הביצוע.



אברהם דאג לאורך כול דרכו כקצין חימוש לבצע מעקב פרטני אחר כשירות כלל הציוד
והאמצעים שהיה אמון עליהם מתוך כוונה לשמור על רמת כשירות גבוהה.

בעיניו של אברהם תרומתו של חיל החימוש לביטחון מדינת ישראל הינה אדירה ומשמעותית
ביותר ,אשר באה לידי ביטוי בנחישות וברמת המקצועיות הגבוהה ,החיל הפגין זמינות ורלוונטיות
בכול עת ודאג להכשיר את כלל אמצעי הלחימה במינימום זמן על מנת לאפשר ללוחמים לבצע את
משימותיהם בצורה מיטבית.
בנוסף לחיל החימוש ישנה תרומה אדירה בתחום הפיתוח של כלל אמצעי הלחימה וההגנה
החדישים החל מטנק המרכבה ועד אמצעי התצפית ואמצעי ראיית הלילה ,אשר שיפרו את
היכולת של הצבא לשמור על ביטחון המדינה וביטחון תושבי מדינת ישראל.
מלחמת שלום הגליל הינה אירוע מכונן עבורי אירוע שבו למדתי מהו תכנון ומתן מענה אחזקתי
מיטבי ,דרך אירוע זה למדתי המון על חשיבות התכנון המקדים והקפדני לכול משימה גדולה
כקטנה ואת חשיבות ההשקעה בתדרוך בעלי המקצוע על הפרט הכי קטן.
אירוע מכונן נוסף הינו תהליך שינוי תפיסת האחזקה ברכבים לבנים בצה"ל ,תהליך שהובלתי
בתפקידי כראש ענף אחזקה ,שבמסגרתו נדרשנו לשנות את תפיסת האחזקה תוך התייעלות
כלכלית ומבלי לפגוע בכשירות ובאיכות התיקון.
חיל החימוש התאפיין ביכולות שלו לראות את כלל הנושאים שקשורים אילו מחד בצורה
מקצועית ומאידך גיסא לנתח אותם בצורה מיטבית תוך ראייה של כלל צרכי המערכת.
וכמובן החיל תאפיין כחיל בעל משמעת עצמית גבוהה וחיל מסודר ומאורגן היטב מתוקף חשיבות
העיסוק המרכזי שלו שהוא כשירות הצבא ומוכנותו למלחמה.

