מציג :רס"ן עאמר אסעיד
קח"ש חטיבה 9

שנת שחרור משירות מיל' 1992 :
תפקיד אחרון :מפקד אגד תחזוקה באוגדה עוצבת עמוד האש.
תפקיד נוכחי באזרחות :מנכ"ל עיריית חיפה משנת  , 2006ובעל
חברת ליסינג "אופרייט ליס".
 .1פתיחה:
פרויקט "בכירי החיל מספרים" מביא את סיפורו של חיל החימוש במרוצות השנים דרך
עיניהם של מפקדי החיל לדורותיהם ,סיפור זה שזור עם הקמתו של צה"ל ,התפתחותו
דרך האתגרים המבצעיים הייחודים בהם עסקו מפקדי החיל ביניהם אל"מ שמואל גנץ.
אל"מ שמואל גנץ שימש בתפקידים מגוונים ביחידות אוגדה עוצבת עמוד האש בכלל,
ובחטיבה שלי  9בפרט שתולדותיה ומלחמותיה שזורות בתולדותיו ובמלחמותיו של צה"ל
במלחמת השחרור בעמקים ובגליל.
בחטיבה  9שמואל ביצע תפקיד משמעותי כמפקד פלוגת החימוש החטיבתי במלחמת
ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים שבה החטיבה לחמה נגד הלגיון הערבי ,בחזית
המרכז ,באזור ג'נין ,ובחזית המזרחית הסורית .
 .2רקע כללי:
שמואל גנץ נולד בשנת  1940ברחובות  ,נשוי  2+וסבא ל 6 -נכדים .
התגייס לצה"ל בפברואר  1959כמתנדב בקורס טייס ועקב פציעתו באימונים בקורס
הטייס נאלץ לעזוב ולעבור לשמש כחשמלאי רכב בסדנת בת גלים מקצוע אותו רכש בבית
הספר באורט רחובות .
לאחר שהאוגדה הפכה לעוצבת היסוד של צה"ל הוקמו הגש"חים(גדוד שירות חימוש)
שבמלחמת ששת הימים שימש שמואל גנץ כמפקד פלוגת החימוש בחטיבה הממוכנת . 9
התקדם בסולם הדרגות שבשנת  1976ביצע קורס מג"דים כלל צה"לי ראשון והוסמך
למג"ד הגש"ח בעוצבת עמוד האש.
בשנת  1986השתתף בקרוס מח"טים והתמנה להיות מפקד אגד תחזוקה של האוגדה .
בשנת  1992סיים את שיורתו בצה"ל .
שמואל בוגר אוניברסיטת חיפה בכלכלה ומדעי המדינה משנת . 1971
במהלך המילואים הקיים ונהל עסקים פרטיים בתחום הרכב הליסינג עסקים אשר
בבעלותו המלאה .
יש לציין ששמואל שימש בתפקידים ציבוריים מגוונים בהם יו"ר לשכת תיאום של
הארגונים הכלכלים בחיפה ובצפון .
מאז שנת  2006משמש כמנכ"ל עיריית חיפה .

 .3מאפיינים כאדם וקצין חימוש:
שמואל פעיל מאוד בחברה בה הוא חיי  ,הוביל מספר פרויקטים בחיפה ביניהם בלטה
תוכנית "בגרות  "81בה אותרו כ 1000-תלמידים בכיתות י-י"א בכל בתי הספר העירוניים
לגביהם עלה החשש כי יסיימו את בתי הספר ללא זכאות לתעודת הבגרות .
פרויקט שמניק לתלמידים מערך של תמיכה וסיוע רציף שעבור כל תלמיד נבנתה תוכנית
אישית הכוללת תגבור לימודי ,לצד תגבור מערך הלימודים ניתן דגש על עידוד התלמידים
והעלאת המוטיבציה בשיתוף ההורים עד לקבלת תעודת הבגרות.
 .4תקופת שירות ותפקידים:
שירות

דרגה

תפקיד/מקצוע

שנה

סדיר

עד היציאה לקק"צ

חשמלאי רכב בבת גלים

1961-1962

סדיר

סג"מ

מדריך בהשלמה החיילית בחיל החימוש

1962-1963

סדיר

סגן

קצין חימוש ביחש"מ שמשון בבת גלים

1963-1976

מיל'

סרן-רס"ן
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1976

מיל'

רס"ן

קורס מג"דים ראשון בצה"ל

1961-

מיל'
1976-1986
1986

מיל'

מג"ד גשח באגד  8195אוגדת עוצבת עמוד
סא"ל

האש

סא"ל

קורס מח"טים

מיל'
1986-1992
1992

מיל'

מפקד אגד  8195של באוגדה עוצבת עמוד
אל"מ

האש

אל"מ

פרישה מצה"ל

 .5אירועים מבצעים/אחזקתיים :
שלושה אירועים משמעותיים ששמואל חווה בשירותו בצה"ל :
הראשון במלחמת ששת הימים שבמלחמה אנשיו הצליחו לתקן במהירות את הכלים
הפגועים ולהחזירם למשימתם .

השני במלחמת יום הכיפורים כמ"פ סדנא בחטיבה  9שהייתה שייכת לאוגדת
עוצבת עמוד האש פיקודו של "רפאל איתן" שפרצה בהפתעה ותו"כ הלחימה הקשה בעמק
הבכא  ,במובלעת הסורית

ועד מזרע בית גא ותל שמס והסיוע לחטיבה  7הרבה כלים נפגעו וחיילי החימוש שלו עבדו
מסביב לשעון ותחת אש כבדה ואפשרו לכוחות הלוחמים את המשך הלחימה.
במהלך הקרבות במלחמת כל כלי תוקן מספר פעמים יכולת שמהווה מכפיל כוח לעוצמתו
של החיל במערכה .
והאחרון שמואל הוביל השתלמות כלל צה"לית מרמת אל"מ ומעלה "יכולת אגד
התחזוקה בקרב היבשה" תרגיל שבו הופעל אגד התחזוקה באופן מלא באזור קרני חיטים
להצגת יכולותיו בקרב היבשה  ,בהשתלמות נכחו כ 800-מפקדים בכירים בתקופת מפקד
אוגדה  366דאז גבי אשכנזי.

תמונות מתקופת השירות:
תפקיד

מקום

שמואל גנץ מג"ד גש"ח ולידו
(מימן) תת אלוף אביגדור קהלני
מפקד אוגדה  36דאז

כניסה לבירות על ציר
התנועה

תמונת (פספורט) שמואל גנץ
 1962מפקד בקורס השלמת
חימוש

שמואל גנץ בטלפון כמפקד
סדנא חטיבתית בשנת 1967
במלחמת ששת הימים עם
כיבוש גנין בדרך לשכם

בה"ד 20

מבואות גנין

תמונה

מסדר סיום והחלפת תפקיד של
מפקד אגד תחזוקה  8195ברמת
הגולן בשנת  1992שמואל גנץ
שנושא דברים עומד (באמצע)
תא"ל גבי אשכנזי  ,מפקד

אוגדת עוצבת עמוד האש

רמת הגולן

