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 .1רקע כללי
אל"מ חיים כרמי בן  67נשוי  4 +ילדים ותשעה נכדים.
רוב חייו שירת בצה"ל במילואים והשתחרר לאחר שנת קבע אחת ,כיום משרת כנציג לוגיסטי
בבור ת"פ המטכ"ל בהתנדבות.
 .2עיסוק פרטי לאורך השנים!
-

הקים בעבר את חברת 'מגור' לגרירה וחילוץ – היום נקראת "שגריר".

-

ניהול מוסכים לאחזקת מטוסים בחברת 'ארקיע' ו'כנף ארקיע'.

-

עסק כיבואן של טרקטורים ומלגזות.

-

עסק בבניין ,בניית מוסדות ציבוריים.

-

עסק בבניית בתי עץ – בנייה קלה.

-

פתח חברה להשתלת אברים.

-

כיום הקים פרויקט "רקפת" – טיפול בבני נוער חוסים בכפר נוער "הדסה".

 .3סיפור חיים במהלך שירותו בצה"ל כאיש מילואים!
מגיל  19ועד גיל  ,67כיום:
-

חיים התגייס ראשית לצנחנים ,לאחר יומיים של טירונות בבה"ד  4בצריפין ,הועבר לחיל
החימוש בבה"ד  20ושם ביצע קורס נשקים וחבלנים .בסיום הקורס שובץ ליחידה בשם
מצוף ,יחידה שהייתה עולה בשיירות להר הצופים להגנה ושם שירת שנתיים.

-

בתאריך  23.5.68קיבל צל"ש ואף קיבל חייל מצטיין במעמד נשיא המדינה זלמן שזר.

-

מיד לאחר מכן פרצה מלחמת ששת הימים ולימים פורקה היחידה.

-

חיים עבר לשרת בשב"כ באזור חברון תחת פיקודו של המושל כחצי שנה.

-

לאחר מכן יצא לקורס קצינים (השנה  )1968וקיבל דרגת סג"מ ,הוצב כקצין חימוש ראשון
בסיירת חרוב בבקעה כמעט שנה.

-

 – 1969עבר להיות קצין חימוש במת"פ (במפקדת תותחנים פיקודית) של תומ"ת m-109
רוכב (יחד עם נחום כהן מינץ – מהנדס) כשנה (שם קיבל קיצור לדרגת סרן לאחר כשנה סגן)
ומשם המשיך לכהן ע.קצין חימוש בחטיבת הבקעה (מחנה אריה).

-

 - 1973עבר לכהן בתפקיד קח"ש  35צנחנים (עוזי יאיר מח"ט) כשנתיים (עדיין נמצא בדרגת
סרן).

-

בתום מלחמת יום כיפור ,חיים לא קיבל דרגת רס"ן בטענה שאין תקן וזאת לאחר שהובטח
לו ,הייתה זו נקודת החלטה משמעותית וצומת דרכים עבור חיים בהחלטתו להמשיך בשירות
הצבאי .לאחר שיחה עם המח"ט (עוזי יאיר) ומשלא צלחה קבלת דרגתו החליט להשתחרר
משירות סדיר בחודש מרץ .1974

-

יש לציין שמרגע זה החל חיים את שירותו המפואר בשירות מילואים משמעותי ומאתגר.

-

חיים שובץ בחטיבה  ,55הביאו אותו על מנת להקים פלוגת חימוש שנותנת מענה לכל
החטיבה בשעת חירום (חודש לאחר המינוי קיבל את דרגת הרס"ן) ותוך כדי ביצע קורס
קח"ש חטיבת מילואים מתקדם.
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-

מי שהתעקש שיצא לקורס (וזאת לאחר התנגדות המח"ט) הוא יורם לונדון סגן קחש"ר.

-

לאחר שירות משמעותי בחטיבה  55לאור הצלחתו ,הבינו סגן קחש"ר ומפקדו גיורא לב כי
נדרש לקדם את הקצין ואכן נשלח חיים לקורס חימוש מתקדם – הכנה לסא"ל המיועד
לתפקיד מג"ד גש"ח.

-

חיים עבר את ההכשרה בהצלחה ונשלח להיות סמג"ד של סא"ל אנטולי שפיגל בנעורה.

-

חיים לא היה שבע רצון מתפקיד זה וכשביקש לעזוב הוענק לו דרגת סא"ל ( בעיתוי מלחמת
שלום הגליל ב 1982-לערך) וזאת לאחר שכיהן כשנתיים בתפקיד.

-

הקצין שובץ כמג"ד גש"ח של באוגדה (באזור גיל ה )40 -ושירת בתפקיד זה כ 7-שנים.

-

לאחר זמן רב שכיהן כמג"ד גש"ח פנו אליו בבקשה לעבור ולהיות מפקד אגד לוגיסטי של אגד
אחזקה בשדה תימן (מפקד האוגדה היה דאז תא"ל עוזי דיין).

-

בתאריך  15.7.89לערך קיבל את דרגת האל"מ ,לאחר שנענה לבקשה וראה זאת כתהליך
קידום ואתגר (מתן וילנאי ,מפקד פיקוד דרום).

-

חיים שירת כ 5-שנים כמפקד אגד לוגיסטי (תחזוקה) ולאחר מכן ביקש לפרוש ולעבור
למטכ"ל.

-

בשנת  1994לערך עבר לשרת ב"בור" (בקריה) במטכ"ל כ 5-שנים נוספות (הגיעה בשלב הזה
לגיל .)50

-

עד גיל  60השתתף בעיקר בהדרכות והיה חלק מצוותי ביקורת מטכ"ליים.

 .4מרכיבי תפקיד משמעותיים כמפקד אגד תחזוקה!
-

אגד תחזוקה היה מטכ"לי הסביר כי שלטו בכל התוכניות האופרטיביות בכלל הגזרות ,מה
שהביא אותם לעסוק בדברים נוספים ושונים.

-

ביצוע תרגילים משמעותיים הובאו לידי ביטוי בהעמסות ופריקות של חטיבה ( 84גבעתי),
הכלים הועמסו בנמל אשדוד ,ופרקו את הכלים באיזור כפר 'גסר אל זרקא' וכבשו את ואדי
מילק' נקודת ציון משמעותית בשלב האימונים והמוכנות למלחמה של האוגדה.
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-

מצורפים מספר תמונות הממחישות את העשייה:

-

ניתן לראות שאין שוני בין התרגולים שמתבצעים כיום בעוצבת האש של החפת כלים
והעברתם ממקום למקום ופשיטות על היעדים.

 .5אתגרים משמעותיים שליוו את הקצין באותן שנים!
-

לדאוג תמיד לשלמות המענה הלוגיסטי בכלל החתכים והתחומים.

-

פיתוח ודאגה לרכישת השכלה לכלל קציני המיל' בבה"ד ( 20עזר מאוד באותה תקופה
מחש"פ דרום אל"מ יורם לונדון).

-

פגישות עם משפחות שכולות כל שלושה חודשים בנוסף לימי אזכור ,כך שהפך את העניין
למשפחתי וחברי בין קציני האוגדה.
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 .6אירוע מכונן בשירות הצבאי!
-

חיים מכהן בתפקיד מפק"ד גש"ח באוגדה ,כאשר האוגדה נעה בציר 'ב'יענור' בתוך לבנון
בוואדי בין שני הרים לאורך  8קילומטר .מפקד הגש"ח יושב על גבעה ומתצפת על המלחמה
ולפתע מגיחים מעליו שני פנטומים ומיד החלו להפציץ את שיירות האוגדה (מדובר בפנטומים
של צה"ל) בטעות ותוצאות ההפצצה נהרגו  26חיילים וכ 170-חיילים נפצעו.

-

הכלים המושמדים נשארו בוואדי (היו עשרות כלים שלא היה ניתן לחלצם).

-

מספר כלים הנדסיים חפרו בור (מן 'קבר אחים') וקברו את כלל הכלים.

-

באזור הוקמה סדנה ניידת וניסו לתקן את מה שניתן.

-

לאחר מספר שעות וימים ישבו המפקדים עם הטייסים לשמוע מה התרחש ואיך קרה הדבר.

-

חשוב לציין שזהו אירוע מכונן וקשה שגרם לאיבוד הביטחון אצל החיילים ונדרש מאמץ רב
להוציא את החיילים מההלם ולהחזיר אותם למעגל הלחימה.

 .7עיסוק אופרטיבי במהלך תפקידיו!
-

התייחסו לפקודות האופרטיביות ברצינות ,כי הכל היה שביר לאורך המלחמות והמבצעים
שהיו לאורך השנים והמוכנות הייתה מוכנות גבוהה.

-

היערכות לתרגילים ומבצעים הייתה איכותית ולא חסכו על ביצוע תדריכים ,מסדרים ,וכו'.

-

היו מבצעים ביקורות תדירות ביחידות ללא פשרות ,תוך הקפדה על הפקת לקחים מיידית.

-

התקיימו אימונים רבים – הייתה תעסוקה של  30יום בשנה ובנוסף עוד  3תרגילים ,כך
שאנשי המילואים היו מקצועיים מאוד.

-

האימונים שולבו בתרגילים אוגדתיים וחטיבתיים כפי שקורה היום.

-

חלפים  -לא היו פערים מיוחדים ותמיד היו מלאים ,גם כשנכנסו ללבנון.

-

חילוץ -היה טחל"ץ אחד בגש"ח  ,m88אך היינו מחלצים בעיקר עם כלי צמ"ה.

 .8ערכים מרכזיים בחיל החימוש באותה תקופה עפ"י הגדרתו של חיים!
-

היה מג"ד גש"ח ל 7-פלוגות מה שחיזק מחד את יכולת הפו"ש ומאידך אתגר מצד שני.

-

טען לחוסר קשר בין הגש"ח לחיל חימוש – לא תמיד הבינו את הצרכים הנדרשים.

-

היה משבר בין הגש"ח לפיקוד בהבנה הטקטית בשטח כלפי מעלה.

-

נושא האמינות ודיווח אמת –לעיתים נפגש בהמון מקרים של אי דיווח אמת בעיקר אצל
הקצינים (בנושא תדלוקים וקיום טפ"שים וכו').

-

הייתה רעות ,חברות ,וסיוע הדדי.

-

דאגה וטיפוח אנשים.

-

יכולת להקים מרכז אחזקה בזמן קצר ,גם בתוך שטח האויב.

-

ממשקים ויחסי עבודה תקינים בין כלל המערכים.
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 .9תיאור מאפיינים ייחודיים של חיל החימוש בראייתו!
-

אל"מ חיים כרמי מספר כי במהלך השנים מה שחיבר את אנשי החימוש הם המבצעים
והמלחמות שהתרחשו לאורך השנים.

-

הייתה אהבה טכנית לאנשי החימוש ,וכן הייתה אהבה לאנשים ופעלו מתוך רצון ושליחות,
גם אז נקראו 'שחקני נשמה'.

-

היה סיוע הדדי בין היחידות ,הבינו את ערך הרעות ומימשו אותו גם במלחמה וגם באימונים.

-

מחלקות החימוש הרגישו חזקים מאוד ועמדו בכל משימה ,היה להם מעמד אל מול
המפקדים וידעו להעריך את העבודה שלהם.

-

כולם הבינו מהמפקדים ועד רמת החיילים שהחימוש אכן תרם ותורם לביטחון המדינה דרך
הטיפול בכלים ואחזקתם לאורך זמן.

 .10תודה בנימה אישית!

-

אני רוצה להודות לאל"מ חיים כרמי על שיתוף הפעולה ,פתיחות ,תודה על היותך איש נדיב,
מעניין ומרתק ואכן איש רב פעלים לאורך שנות חייך בשירות האזרחי והצבאי כאחד.
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