פרויקט ''בכירים מספרים''

אל''מ במיל' יצחק רווה

פרטי הקצין המתעד :סרן אנטון גליקמן.
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נתונים אישיים:
שם ומשפחה :יצחק רווה.
דרגה :אל''מ במיל'.
תפקיד אחרון :מפקד מצל''ח.
מועד פרישה מצה''ל.1984 :
תפקיד לאחר הפרישה :סמנכ''ל חברת ביטוח ''מגדל''.

סיפור רקע על אל''מ במיל' יצחק רווה:
יצחק נולד ב 1939-בתל אביב במשפחה בת שני אחים ,אחיו אלי רווה ז"ל שירת בחיל החימוש והשתחרר
בדרגת סא"ל .יצחק סיים לימודי בית ספר מקצועי ''שבח'' שבתל אביב במגמת מסגרות ובשנת 1957
התגייס לחיל החימוש .בתום הכשרתו המקצועית כמכונאי טנק ''שרמן'' שובץ לבית ספר לשריון ,שם שירת
בחוליה טכנית פלוגתית ואף קודם לתפקידו הפיקודי הראשון  -סמל חוליה .לאחר מספר חודשים יצא
יצחק לקורס קציני חימוש והחל קריירה מרובת עשייה ,אתגרים והצלחות עד לפרישתו מצה''ל בדרגת
אל''מ ב.1984-
להלן תפקידים עיקריים במסלולו הצבאי של אל''מ רווה:


בתחילת דרכו כקצין בחיל החימוש ,ביצע יצחק מספר תפקידים בענף טנקים במפקדת החיל.



למשך שנתיים נשלח סרן רווה למשימה מסווגת בחו''ל.



מפקד סדנת רק''מ במחנה נתן שבבאר שבע ,במסגרת התפקיד השתתף יצחק במלחת ששת הימים.
במהלך המלחמה פיקד יצחק על הכנסת אנשי החימוש בצמוד לכוחות השריון לרצועת עזה.



לימודי הנדסת מכונות בטכניון.



לאחר לימודי הנדסה היה יצחק קצין ראשון בחיל אשר ביקש לחזור למערך הטכני להמשך שירותו
כקצין חימוש בשדה ,תוך הבנת חשיבות תרומת הכלים שרכש במהלך הלימודים ליחידות הקדמיות.



מפקד גש''ח ,התפקיד המאתגר ביותר אותו ביצע יצחק לאור השתתפות במלחמת יום כיפור.



בתום המלחמה קודם יצחק לתפקיד קצין חימוש עוצבת חלמיש.



לימודי תואר שני בהנדסת תעשייה וניהול בארה''ב.



ראש יחידת הבחינה במקחש''ר.



מפקד מצל''ח ,תפקידו האחרון של יצחק ,אותו שירת במשך שנתיים וחצי עד לפרישתו מצה''ל.

הערכים המרכזיים של חיל החימוש בעיני אל''מ במיל' יצחק רווה:
"במכשירי הקשר בקעו זעקות :אין לנו טנקים ,אין לנו טנקים ,תעשו משהו" - ,זאת הכותרת של כתבה
בעיתון מעריב שפורסמה ב 07/11/1990-והוקדשה לגש''ח במלחמת יום כיפור בפיקודו של סא''ל דאז
יצחק רווה .יצחק מציין שבמהלך המלחמה הצליחו כוחות החימוש להחזיר לכשירות שלוש פעמים את
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הרק''מ שהשתתף בלחימה .הערך המוביל בחיל החימוש ,לדעתו של יצחק ,הינו ערך דביקות במשימה -
לתקן טנקים בכל מחיר ולגמור משימה בכל תנאי.
הערך הנוסף הינו שאיפה למצוינות ,אותו ציין אל''מ רווה" .לאחר המלחמה כאשר הלוחמים ובכללם אנשי
המילואים עזבו לבתים ,נשארו ''גראז'ניקים'' של הטנקים כדי לטפל בכלים" – נזכר יצחק במסירות
ומצוינות של חיל החימוש במלחמת יום כיפור.

האתגרים המרכזיים בשירות הצבאי:
במהלך מלחמת יום כיפור פיקוד יצחק על גש''ח ובכללו על  7סדנאות פרוסות במרחב סיני .יצחק מציין את
המוכנות הגבוהה של כוחות החימוש טרם ובמהלך המלחמה" .שלושת הימים הראשונים של המלחמה היו
הכי קשים ,רוב הטנקים שלנו היו פגועים" – מספר יצחק בהתרגשות .למרות ההפגזות וירי בלתי פוסק על
כוחותינו ,פיקד יצחק על סדנאותיו לחבור לטנקים הפגועים בשטח ולהחזירם למעגל הלחימה בכל מחיר!

מתוך עיתון מעריב.

יצחק סיפר בצער רב על חייליו ההרוגים במהלך הלחימה וציין את חייליו השבויים שלשמחתו הרבה חזרו
הביתה בשלום.
האתגר האחזקתי במהלך המלחמה היה רב! אנשי חימוש הצטרכו לתקן מגוון רחב של כלי רק''מ שעמדו
בשירות כוחות הצבא ,רוב התיקונים בוצעו בשטח תוך כדי ירי על כוחותינו .יצחק מדגיש שאנשי חימוש
עמדו בהצטיינות בכל המשימות ובכך זכו להערכה רבה מצד הלוחמים במהלך ובתום הלחימה.

החלפת חטיבת כוח של הטנק על ידי חייליו של גש''ח במהלך מלחמת יום כיפור.
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תרומת חיל החימוש לביטחון מדינת ישראל בתקופת שירותו של אל''מ
במיל' רווה:
מעבר להצטיינות חיל החימוש במערכות ישראל ,יצחק רואה בפיתוח וייצור טנק מרכבה כהישג משמעותי
בעל חשיבות אסטרטגית רבה לביטחון מדינת ישראל .אל''מ רווה מציין את יכולתו של החיל לפתח ולסייע
בקליטת אמצעים חדשים לצבא ,לשמר את האמצעים בכשירות מבצעית לאורך שנים על ידי מתן המענה
האחזקתי הנדרש .יצחק הדגיש את חשיבותו של המגזר ההנדסי בחיל אשר עוסק בפיתוח אמצעי לחימה
חדשים שמשרתים את הלוחמים.

סיפור מכונן במהלך השירות:
במהלך משלחת יום כיפור קיבל יצחק התראה מודיעינית על כיבוש מתוכנן של אחת מסדנאותיו על ידי
כוחות המצרים ,מיד ניתנה פקודה למפקד הסדנה לבצע דילוג לאחור .יצחק מציין שמקרים כאלו היה
צורך לקיים נוהל השמדת כלל האמצעים אשר יכולים לשרת את האויב" :האמנתי ביכולות הלוחמים שלנו
להדוף את המצרים ולכבוש את סדנתנו בחזרה! נתתי פקודה למ''פ לא להשמיד אמצעים ,אלא להשביתם
כך שהמצרים לא יוכלו להשתמש בהם ,אך אנו נוכל לתקנם תוך  24שעות .לאחר כמה ימים כבשנו את
הסדנה בחזרה ויממה לאחר מכן כבר השתמשנו בכל האמצעים ,ובכך החזרנו את הסדנה לחיים!"

תרומתו הייחודית של חיל החימוש עבור אל''מ במיל' צחק רווה:
יצחק מציין שחיל החימוש עיצב אותו כבן אדם! ניתנה לו זכות להיות מפקד בחיל החימוש -חיל שפיתח
אותו בכל ההיבטים:


בפן הערכי רכש יצחק מסירות בעבודה ,דביקות במשימה ומשמעת עצמית.



בפן האישי התפתח יצחק דרך לימודי תארים ראשון ושני תוך כדי שירות.

יצחק מספר שלאחר הפרישה הבין שהחיל נכנס ל DNA-ובזכות הכלים שרכש במהלך השירות היה מוכן
לכל אתגר בחיים האזרחיים.
בנוסף ,מציין יצחק את חבריו הטובים שהכיר בחיל וליוו אותו במהלך כל שירותו ולאחר מכן.
"רואים חימושניק גם באזרחות" – כך סיים אל''מ רווה את דבריו.
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