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ינואר 4962
 .1פתיחה:
במסגרת לקיחת חלק בפרויקט "בכירי החיל מספרים" בחרתי לתעד את אל"מ גיורא
אלמוג .בשירותי הצבאי בסדיר זכיתי לשרת תחת פיקודו בשנים  ,4002-4002ישנן לא מעט
תכונות ודפוסי התנהגות שספגתי ממנו ,לאור זאת תהליך התיעוד בוצע בערך מוסף
מנקודת מבטי.
 .2רקע כללי:
גיורא אלמוג נולד בתאריך  ,16///1/21גיורא בוגר תואר במדעי המדינה
וביטחון/אוניברסיטת חיפה ,מזרח תיכון/אוניברסיטת באר-שבע ותואר במנהל
עסקים/אוניברסיטת מנצ'סטר .לאחר פרישתו מצה"ל תיפקד כמנכ"ל י.ד לוי חברה לבנין
ומנכ"ל "אלמוג פסגות" יוזמה והשקעות .גיורא התגייס בתאריך  ,2/4/1//0החל את
שירותו כחייל בתפקיד חשמלאי טנק (טירן) ולאחר מכן יצא לקורס קצינים ,את הדרגה
הראשונה כסג"מ קיבל בתאריך  42/4/1//4ולאחר  1/שנה קיבל את דרגת האל"מ בתאריך
 .40/14/4000את רוב שירותו הצבאי ביצע ביחידות קדמיות במסלולי הליבה ,החל מדרגת
הקצונה ביחידות השדה וכן ביחידות המטה השונות ,במסגרת שירותו הצבאי ביצע מס'
לא מבוטל של קורסים והכשרות ובניהם קורס קצינים ,פו"מ ברק ומב"ל .גיורא פרש
מצה"ל לאחר כ 4/-שנות שירות.
 .3מאפיינים כאדם וקצין חימוש:
גיורא אדם מסודר ,מאורגן ומתוכנן – זה היה טמון בו מתוך נקודת הבנה שכך צריכה
לנהוג המערכת הצבאית ובכלל היותנו כמפקדים .הוא אדם מקצועי ללא עוררין ,בכל
נושאי האחזקה השונים ,מפגין יכולת שליטה ומעורבות ,לעיתים כאשר מדובר בנושא
חדש הוא איננו מתבייש לשאול וללמוד .תחום הפיקוד והשירות בצה"ל היה בו מתוך
זיקה לערך השליחות ואהבת המדינה ,גאה להיות שייך למערכת הצבאית ולמערך החימוש
בפרט .רואה חשיבות רבה בעשייה ובפעילות של כלל המערך לטובת הצלחת המערכת

הצבאית במשימותיה .אנושי מאוד ,בעל ערכי מוסר לכל אדם ולכל דרגה מתוך הרצון
לשמר יחסי עבודה תקינים ,אמינים ופתוחים .ברוב המקרים שימור יחסי העבודה נבעו
מהתנהגותו הישירה והאמיתית ,אומר את מה שהוא חושב ,משמיע דעותיו ,נותן הערות
ומנגד מפרגן .מתחבר מאוד מהר לאנשים בעלי יכולות חשיבה יצירתית ,מחוץ לקופסא,
פורצי גבולות ומוסכמות וזאת מתוך היותו שאפתן עם נקודות מבט לעשייה של מעבר,
להעזה וליוזמה.
 .4תקופת שירות ותפקידים:
שנה

תקופת זמן

דרגה

תפקיד/מקצוע

1891

14/4//0-14/6//0

-

טירונות במחנה זיקים

1891

46/6//0-48/2//0

-

קורס חשמלאי טירן/בה"ד 40

1891

קורס קצינים

-

קורס קצינים

1892

18/8//4-//6//4

סג"מ

ע.קח"ש במרכז אימון באש

1892-1893

1//8//4-4//4//6

סגן

קצין תכנון טכני ביפת"ח

1893

1/6//6-2/8//6

סרן

קצין ניסויים ביפת"ח

1893-1894

0/8//6-10/11//2

סרן

קח"ש גדוד הכשרות בביה"ס לשריון

1894-1891

11/11//2-//8//2

סרן

קצין אחזקה/מקשנ"ר

1891-1899

10/8//2-6/10///

רס"ן

קח"ש חטיבת מילואים

1899-1881

40/10///-1////0

רס"ן

קח"ש חטיבה עוצבת עקבות הברזל

1881

40/10//1-//14//1

רס"ן

מפקד סדנת נגמ"ש

1881-1884

10/14//1-60/0//2

רס"ן

מפקד סדנת רק"מ

1884-1881

12/8//2-41/4//2

סא"ל

קח"ש אוגדה עוצבת האש

1881-1889

14////2-44/8///

סא"ל

קח"ש אוגדה עוצבת געש

1889-2111

60/8///-60///00

סא"ל

רע"ן שדו"ת/מקחש"ר

2111-2113

40/14/00-1////06

אל"מ

מפקד יחש"מ יחש"ם ג'וליס

2114-2112

////02-11///08

אל"מ

מחש"פ מרכז

2119

4//2/0/

אל"מ

פרישה מצה"ל

 .5תרומתו הייחודית של חיל החימוש:
נקודת החוזק של החיל הינה המשאב האנושי המקצועי והאיכותי ,משאב העומד בכל
משימה שאליה נדרשים ועושה זאת בנחישות ,באמונה ויצירתיות .יש לציין את העשייה
והיוזמה של המעבר לנדרש ,לא שואלים מה צריך לעשות אלא שואלים מה עוד אפשר
לעשות .חיל חזק הפועל בשיתוף פעולה של אחד למען השני מתוך הבנה שהיום אני מסייע
לאחר ומחר מסייעים לי .ככלל חיל מלוכד ומוביל המהווה דוגמא לכל החילות בצה"ל לצד
העשייה מעומק הלב .הסיפוק האדיר הינו מעצם פעילותו של החיל כגוף מסייע ותומך
לחימה המבצע את משימותיו במקצועיות ,בנחישות ובמוכנות לכלל תרחישי הפעילות
המבצעית ובשגרה.
 .1אירועים מבצעיים/אחזקתיים בתקופת השירות:
מעצם היותו קצין ותיק עם ביצוע מס' רב של תפקידים בשדרת הפיקוד גיורא עשה  ,הוביל
ולקח חלק באינספור אירועים .בתקופת שירותו ביחידת יפת"ח היה חשוף ושותף בכל
תחומי העשייה של היחידה כמוקד ידע בתחומי המו"פ ,תמיכה בפעילות מבצעית
רלוונטית ,בדגש על מבצעים מיוחדים ,במז"י ,בצה"ל ובגופי הביטחון האחרים .כאשר
שירת כקחש"א עוצבת האש הוא מיסד את כל צורת האחזקה ליחידות האוגדה שהיו
בעלות הצל"מ והאמצעים המיוחדים והייחודיים ,פישט את המושג "איגוף אנכי"
המתבצע ע"י כוחות יבשה מוטסים ,מוצנחים או מונחתים מכלי טיס בעורף האויב וכן את
תפיסת האחזקה לגופים אלו .היה שותף בולט בכל סוגיית קליטת האמל"ח המיוחד
באוגדה .כרע"ן שדו"ת מקחש"ר הוא קיבל פרספקטיבה שונה בחשיבותה של עבודת
המטה המתקיימת בחיל ,שותפות בכתיבה ועדכון התורה החילית ,שותפות בתצורת
הפעילות של מערך האחזקה בשעת חירום ,כתיבת ספרות בנושאי האחזקה השונים ותכנון
בניין הכוח .כמפקד יחש"מ יחש"ם ג'וליס האירוע המבצעי המרכזי ביותר בו לקח חלק
הינו מבצע "חומת מגן" בשנת  ,4004מטרת אירוע זה הייתה להכריע את מוקד הפח"ע בכל
מרחב גזרת יהודה ושומרון (שכם ,רמאללה ,ג'נין ,)..יש לציין כי במבצע זה השתתפו
כוחות חי"ר ,שריון והנדסה במאמץ פיקודי נרחב .מבצע זה היה מאתגר ומכונן שבו באה

לידי ביטוי ההירתמות של היחש"מ כולו .היחש"מ סיפק את המעטפת האחזקתית לאורך
כל המבצע ביצירתיות אחזקתית ובעבודה מסביב לשעון .לימים כאשר מונה גיורא
למחש"פ מרכז הוא הרחיב את האחריות והסמכות של מערך האחזקה בפיקוד ,הקים את
מדור האמל"ח והטכנולוגיות באגף החימוש הפיקודי שעסק בין היתר במרחב התפר,
גדר ההפרדה ומתן האחזקה לאמצעי

התצפיות .גיורא הטמיע בפיקוד את תפיסת האחזקה האינטגרטיבית ליחידות המיוחדות
כדוגמת יחידת דובדבן וגדוד איסוף התצפיות הפיקודי .לסיכום גיורא כמחש"פ היווה
גורם מכוון ומשפיע בהחלטות ובתהליכים הפיקודיים.
 .2סיכום והתייחסות מבצע התיעוד:
ראשית ,נפלה בחלקי זכות גדולה לקחת חלק בתיעוד סיפור חייו של אל"מ גיורא אלמוג.
מבחינתי ,מהווה הדבר מעין סגירת מעגל אישית לאור עברנו המשותף ,היה בהחלט מרתק
לחקור את התפתחותו בחיל ביחד עם התפתחותו האישית לאורך תקופת השירות
והתפקידים שביצע .כמו כן ,לאורך תהליך התיעוד כולו הרגשתי כיצד מתעצמת אצלי
התחושה שחיל החימוש הוא מקומי ,דרך הסיפורים והאירועים אותם הוא חווה .אני כיום
רואה את עתידי ואת עתידו של החיל משולבים זה בזה .אין לי ספקות באשר לרצונותיי
להמשיך בחיל להתקדם ולתרום.

"...ברוך ה' צורי המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה"
(תהלים קמ"ד א')

תמונות מתקופת השירות:
תמונות מהיום!

תמונות כמחש"פ מרכז עם קחש"ר דאז חיים רונן

תמונות כמחש"פ מרכז עם אלוף פקמ"ז

תמונות כמחש"פ מרכז עם ס.מחש"פ רפי

תמונות כמחש"פ מרכז בביקור בחברון

תמונות נוסטלגיה של מחנה ג'וליס

תמונות כמפקד יחש"מ מרכז

