"בכירים מספרים"
אל"ם דוד אסולין

פרטי הקצין המתעד :סרן  ,אמיר

רקע אישי:
דוד נשוי 3+נולד בעפולה בתאריך,76.1.7.63בגיל שנתיים עברה המשפחה להתגורר בקרית חיים
ובגיל  71נאלצה המשפחה לעבור להתגורר בעיר חיפה בשכונת נווה שאנן.
בחטיבת הביניים למד בבי"ה"ס "יבנה" ובתיכון למד בבי"ס בסמ"ת בחיפה במגמת מכונות שם
גם למד לתואר טכנאי מכונות במסגרת העתודה האקדמאית.
בשנת  7.91התגייס לצה"ל ושובץ לחיל החימוש במקצוע חמש צריח טנק מג"ח .לאחר סיום
הקורס (במהלך מלחמת לבנון הראשונה) שובץ כחמש צריח בחולייה הטכנית בגדוד שריון חטיבה
עוצבת עקבות הברזל באותה תקופה קח"ש הגדוד של דוד ,היה תא"ל במיל' חיים רונן לימים
קחש"ר.
לאחר כשנה וחצי בגדוד יצא לקורס קצינים ובחודש אפריל  7.91סיים את קורס הקצינים.

נתונים אישיים:
שם  +דרגה :אל''ם ,דוד אסולין.
תפקיד אחרון :ס.מחש"פ פיקוד צפון .
תאריך פרישה7.3.111. :
עיסוק נוכחי  :מנהל מוסך מרכזי של רכבת ישראל.
תפקיד במיל' :מפקד יחש"ם יחש"ם שמשון בחירום.

התפקידים שביצע לאורך השרות:
 .7ע.קח"ש עמ"ט בבית ספר לשריון.
 . 1סמ"פ/מ"פ פלוגת חימוש בבית ספר לשריון.
 .3קח"ש גדוד שריון גדוד הכשרות.
 .1קח"ש חטיבת חי"ר מילואים עוצבת נשר.
 .5קח''ש חטיבת שריון מילואים עוצבת יפתח.
 .6קח"ש חטיבה סדירה.
 .1מ"פ סדנת ישי.
 .9קחש''א אוג' עוצבת עמוד האש .
 ..רע''ן הפעלה יחש"מ יחש"ם ג'וליס.
 .71קחש"א אוג' עוצבת געש.
 .77ס.מחש"פ פיקוד צפון.

הערכים המרכזיים של חיל החימוש :
 .7דאגה לפרט :טיפול בכ"א,פיתוחו וטיפוחו הינו דבר שהיה נר לרגליי לאורך השירות.
 .1מקצועיות :היכולת לתת מענה אחזקתי איכותי לכלל הצל"מ,התעסקות ללא פשרה
בתחום האופרטיבי והטמעתו עד אחרון החיילים.

האתגרים המרכזיים בתקופת השרות:
 .7אתגר אישי -התעסקות עם האופרטיבי,עם מציאות ואמל"ח משתנים והאתגר הגדול הוא
להשריש את זה למטה.
 .1טיפול באנשים -טיפול באנשים בתחום האישי והמקצועי,אתגר זה ליווה את דוד בכל
תפקיד שביצע החל מהתפקידים הזוטרים ועד התפקידים הבכירים ביותר.
 .3אתגר בתפקיד האחרון :מלחמת לבנון השנייה ,שבאותה תקופה הייתי סגן
מחש"פ פיקוד צפון,עסקנו  31ימים ולילות בניהול מיטבי של מערך האחזקה שאף צויין
לשבח בסיכום המלחמה .לאחר המלחמה הפיקוד עסק רבות בהחזרה לכשירות של הצל"מ
שהשתתף במלחמה.

תרומת חיל החימוש לביטחון המדינה :
חיל החימוש שנשען על מערך החובה,הקבע,אע.צ ואנשי המילואים אחראי על שמירת הכשירות
של כלל הצל"ם והאמצעים של צה"ל על מנת לאפשר את הפעילות השוטפת של צה"ל
בשגרה,חירום ובמלחמה.

תרומתו הייחודית של חיל החימוש:
בזכות החיילים ואנשי קבע שבחיל,צה"ל יכול להפעיל את האמצעים העומדים לרשותו .חיל
החימוש בעצם הוא "המשענת" של הכוחות הלוחמים.

מאפיינים הייחודיים של חיל החימוש בעיני:
חיל חימוש מתעסק במתן אחזקה לצל"מ,בקליטת אמל"ח חדש והטמעתו,הקמת תשתיות חדשות
ואמצעים ובתוך כל זה ,זה החיל הכי טוב בטיפול באנשים,על זה גדלתי בתקופת שירותי בחיל ועם
זה המשכתי במה שאני עוסק היום בתפקידי כמנהל מוסך מרכזי של רכבת ישראל.

אירוע מכונן בשרות:
מלחמת לבנון השנייה החלה בהפתעה לאחר חטיפת החיילים.
פיקוד הצפון ובתוכו מערך מערך החימוש בפיקוד עבר במהירות משגרה למצב חירום ולאחר מכן
למלחמה בגזרת לבנון.
חימוש פיקוד צפון קלט יחידות רבות מפיקודים אחרים,גייס יחידות מילואים,פתיחת רק"מ
מהח"י והעלאתו לגזרת הלחימה.
עיקרי העיסוק במלחמה היה גרירת הרק"מ הפגוע והתקול חזרה לגבול ישראל,טיפול בצל"מ
והחזרתו למעגל הלחימה,ריכוזי מאמץ תוך כדי הלחימה על החזרה לכשירות של הגדודים לאחר
שיצאו להתארגנות.
אירוע מכונן במיוחד היה האירוע בכפר גלעדי ,רקטת קטיושה נחתה ישירות על כוחות שהיו
מקובצים בשטח הכינוס סמוך לכפר גלעדי,זמן קצר טרם עלייתם ללחימה בלבנון.
כתוצאה מכך,קופחו חייהם של  71חיילי מילואים ובהם קצין חימוש גדוד וחייל חימוש במקצוע
נשק.

תמונות מהעבר:

