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פרוייקט "בכירים מספרים"  -אל"מ (מיל') אריה בייזר
 .1שם הפורש ,דרגה ,תפקיד אחרון בשירות ,תאריך פרישה וכו'
אריה בייזר פרש בשנת  .1995כיהן כמפקד יחידת הניסויים בתפקידו האחרון.
הקצין פרש בדרגת אל"מ.

אל"מ אריה בייזר עם ראש אט"ל דאז האלוף עמי סגיס

 .2מהם כלל התפקידים אותם ביצעת לאורך השנים?
הקצין החל את שירותו הצבאי בקורס טיס ,לאחר שהודח מן הקורס בשלב מתקדם ,שובץ
בבה"ד  20וזאת לאור זה שלמד בבית ספר מקצועי טרם גיוסו.
לאחר ביצוע קק"צ שובץ הקצין בבה"ד בבהל"צ .לאחר מכן ולאור רצונו עבר הקצין לחטמ"ר
 ,275חטיבה צפונית בסיני ,בתפקיד ע.קח"ש – תפקיד אשר ביצע במהלך מלחמת יום
הכיפורים.
עם סיום תפקידו בחטמ"ר עבר הקצין לתפקיד קח"ש גדוד שריון בחטיבה .14
הקצין יצא ללימודי הנדסה בטכניון ,הנדסת מכונות ,עם סיום הלימודים הוצב כרמ"ד ניסוי
מרכבה ,מכאן ואילך ביצע תפקידים במסגרת מש"א – מפקד ב"מ  8ולאחר מכן ב"מ  ,10רע"ן
אוטומטיבי ביחידת נס"א ,מפקד מפעל הטנקים ,סגן מפקד מש"א ( 7100מפעל רכב)
ותפקידו האחרון ביצע כמפקד יחידת הניסויים.
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סגן אריה בייזר במתקן אחזקה ארעי ,סיני

טנקים של גדוד  ,9סיני

 .3מהם הערכים המרכזיים של חיל החימוש בעינייך?
לאורך כל שירותי הצבאי ,בכל תפקיד בין אם בשטח ובין אם בתפקידי הייצור והפיתוח
הערכים המרכזיים בעיניי היו :
א .דבקות במשימה ,אין דבר שלא ניתן לבצע.
ב .יושרה – לך עם האמת שלך בכל מחיר ,בכל סיטואציה ומול כל דרגה.

 .4מה היו אתגרייך המרכזיים בתקופת שירותך?
 .1מלחמת יום הכיפורים – התמודדות עם אובדן בגיל צעיר (.)23
 .2פיקוד על אזרחים עובדי צה"ל – התמודדות עם ועד עובדים.
 .3מציאת פתרונות הולמים לדרישות מבצעיות מהשטח.
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אל"מ (מיל') אריה בייזר ,במהלך ביצוע הראיון

 .5כיצד חיל החימוש תרם לביטחון מדינת ישראל בתקופתך?
א .פיתוח אמצעים מיוחדים בדגש על בק"ש וטילים מונחים.
ב .שת"פ עם התעשיות.
ג .פיתוח מודלים מיוחדים טרם ביצוע מבצעים מיוחדים בפועל

אל"מ אריה בייזר ,במהלך מפגש שגרתי עם האלוף ישראל טל

 .6סיפור\אירוע מכונן במהלך השירות
א .הקצין שיתף את אשר עבר עליו במהלך מלחמת יום הכיפורים ,שיתף על השכול האישי
אשר חווה ועל אתגרי האחזקה באותה תקופה .הקצין שוחח על תחושת המחויבות
לכשירות היחידה אל מול הקושי בהיותו אב צעיר ,השליחות והתרומה אשר הרגיש גברה
על אשר השאיר בעורף – אישה וילדה בת  3חודשים.
ב .הקצין שיתף באושר רב על אירוע אשר זכור לו כאשר שייטת  13קיבלו משימה לגנוב טנק
טיראן וכיצד נדרש לתכנן מודל לאימון טרם היציאה לפעילות.
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 .7מהי תרומתו הייחודית של החיל החימוש עבורך?
הקצין סיפר כי בעיניו הסיפוק שבהגנה על חיי אדם הינה התרומה הייחודית ,הקצין הסביר
כי הקמת אתרי אימון טרם פעילות ,פיתוחי אמל"ח ומציאת פתרונות לפערים מבצעיים כולם
תורמים להגנה על חיי אדם ,בין אם הלוחמים אשר מבצעים את הפעילות ובין אם האזרחים
אשר בחלק מהמקרים אפילו לא מודעים לפעילות אשר מבוצעת.
הקצין שיתף על שני אירועים בהקשר זה:
א) בעבר היה נדרש אישור אל"מ לנשיאת פצצות מחומשות מעבר לגב"ל (החבלן לא היה
חוצה גב"ל אלא מפעיל את המטענים והלוחמים היו נושאים את המטענים מעבר לגבול)
הקצין סיפר כי סירב לנוהל זה ולא היה מוכן להוות חותמת גומי המסכנת חיי אדם.
ב) יחידה מיוחדת אשר קיבלה טרקטרונים ובשל המשקל הרב אשר נשאו היו מקרים רבים
של התהפכויות ,הקצין היה אחראי על מיסוד קשתות התהפכות לכלים והגבלת משקל
נשיאה.
 .8מהם המאפיינים הייחודים של חיל החימוש בעיניך?
עשייה בלתי נלאית ,מתן פתרון לכל צורך מבצעי תוך כדי התייעלות מתמדת (התחשבות
במשאבים הקיימים וניצול מרבי שלהם).

סיכום אישי:
כקצין אשר משרת בחיל ,הרגשתי גאווה וסיפוק אדיר בביצוע התשאול.
זכיתי להכיר אדם אשר חווה שתי מלחמות ,ביצע מעבר ממערך השדה למערך ההנדסי ,איש
שיח אמיתי אשר הרגשתי בנוח לשתף בתחושותיי האישיות.
הקצין היה נרגש מאוד ,וחפר באלבומים ישנים בכדי להראות לי תמונות מן העבר (חלקן
מצורפות למסמך זה).
" עם שאינו יודע את עברו ,ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל"  ,יגאל אלון מתוך הספר מסך של
חול.

שחר אורן ,רס"ן
קח"ש אפרים
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