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נתונים אישיים:
שם  +דרגה :אלוף ,חגי שלום.
תפקיד אחרון :ראש אט"ל (אגף טכנולוגי לוגיסטי) .
תאריך פרישה6991 :
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תפקיד במיל' :חונך ראש אט"ל בתרגילים ושע"ח.

רקע אישי:
חגי נולד בתאריך  1..1..6951בלוב  ,חגי עלה בגיל שלוש ארץ בשנת , 6959וגדל במושב פורת
שבשרון עם עשרת אחיו .חגי התגייס בסוף שנת  6916לפנימייה הטכנית של חיל החימוש  ,ב6919
התגייס לצה"ל כמכונאי טנקים  ,ושובץ בגדוד אייל שבחיל התותחנים.
לאחר הקורס קצינים חזר ב 6915כקצין חימוש לגדוד אייל ,הוא לחם עם הגדוד במלחמת ששת
הימים לאחר מכן מונה לקצין חימוש של חטיבה  516בעוצבת סיני ,ובהמשך כקצין חימוש של
עוצבת כידון ,האגד הארטילרי של עוצבת סיני .במלחמת יום הכיפורים לחם כקצין חימוש
באוגדה (מטכ"ל אמ"ן) ,אוגדת מילואים בפיקודו של מוסא פלד לאחר המלחמה מונה לקצין
חימוש של עוצבת סיני.
ב 6911-למד בטכניון בפקולטה לתעשייה וניהול  ,במהלך הלימודים שימש כמפקד גש"ח באוגדת
מילואים .לאחר לימודיו בטכניון מונה למפקד יחש"מ שמשון .חגי הגדיר את תפקידו כ"-גן עדן
למהנדסים,בימים שההנדסה לא הייתה מפותחת".
אותו גן עדן עליו דיבר חגי גרם לו ליישם את לימודיו ולערוך שינויים ביחש"מ:


שינוי שיטות ארגון



מחשוב חדיש ביחש"מ

 הערכות למלחמה
חגי סקר כי בתקופתו מבנה היחש"מ היה מורכב מסדנא בבירנית ,פלוגת רכב בגדעון,פלוגה בבית
גלים ) ומוסך חוץ  .כאשר סדנאת נגמ"שים ורכב אוחדו לפלוגה אחת וכך גם וכך גם בת גלים
וקישון.
בנוסף פיתח חגי את הסדנא הייעודית על מנת לתת פתרון טוב למרחב פיקוד צפון בתחומי
הטיפול של הסדנא ( גנרטורים ,צב"מ ,אופטיקה ,הידראוליקה וכו' ).

עיסוק נוסף ועיקרי של היחש"מ בימים אלו היה הכנת הפיקוד למלחמה ונתינת גיבוי ליחש"מ
 119שעיקר עיסוקו היה בכוננות יום-יום.
חגי מגדיר את תפקידו כתקופה בה הייתה ביחידה אווירה טובה מבחינת פעילות חברתיות,
טיולים וספורט.
חגי מסכם כי "גולת הכותרת של היחש"מ היא האנשים -החיילים שמרכיבים את היחש"מ
ויוצרים יחידה מגוונת אשר זכורה לטובה".
חגי סיים את תפקידו בדרגת אלוף כראש אט"ל (אגף טכנולוגי לוגיסטי) והשתחרר בשנת .6991

התפקידים שביצע לאורך השרות:
 .6מכ' טנקים גדוד (גדוד אייל) .
 .2קחש' גדוד (גדוד אייל) (תותחנים).
 .9ק .אחזקה אוגדה עוצבת סיני.
 .5קחש' (עוצבת כידון).
 ..מ"פ סדנת הטנקים.
 .1קח"ש אוגדת מילואים.
 .1ק.אוגדה (עוצבת סיני) סדירה.
 .8מג"ד גש"ח.
 .9מ .יחש"מ שמשון.
 .61רמ"ח כ"א במקחש"ר.
 .66מפקד מצל"ח.
 .62ס .ראש אט"ל.
 .69ר' אט"ל.

השכלה:

תואר ראשון  -הנדסת תעשייה וניהול בטכניון.
תואר שני -מנהל עסקים.

הערכים המרכזיים של חיל החימוש :
 .6שילוביות מערך האחזקה בשדה הקרב :שילוב מקצועי ומבצעי ,לאפשר למסגרת למצות את
עצמם מבחינה מקצועית ומבצעית בשדה הקרב.
 .2שיטות ניהול :ניהול מערכות גדולות עם יכולת מיצוי הפוטנציאל בכדי להקים לבנות וליצור
ע"י חיילים אנשי קבע ואזרחים.
 .9פיתוח כ"א :אינטליגנציה של מפקדים על חיילים משכילים ומקצועיים הדואגים לפיתוחם
והקניית יכולות מקצועיות.

האתגרים המרכזיים בתקופת השרות:
מעצם היותו קצין ותיק עם ביצוע מס' רב של תפקידים בשדרת הפיקוד חגי עשה  ,הוביל ולקח
חלק באין ספור אירועים ובהן מלחמת יום הכיפורים  ,אשר הינה מלחמה בעלת קרבות נוראיים ,
יחידות שלמות התפרקו ,אשר נקראה גם "מלחמת העבודה" כאשר היווה מפקד גש"ח ניקרא
לתמוך את האוגדה ונאלצו לעבוד בעמל רב אשר נקראו להכשיר את אותו טנק אף פעמיים וחצי
ביום בשל רצף היפגעותו  ,זוהי מלחמה קשה מנשוא אשר הביאה את כוח ההרתעה לביטחון
המדינה  ,במלחמה זו בא לידי ביטוי כוחו ועוצמתו של חיל החימוש  ,ללא חיל החימוש לאוגדה
לא היו כוחות משוריינים להילחם בהם.

תרומתו של חיל החימוש לביטחון המדינה:
חיל החימוש שנשען על מערך החובה,הקבע,א.ע.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  ,תרומה שבאה לידי ביטוי בתיקון מסיבי של כלים פגועים בכל הדרגים
והחזרתם למעגל הלחימה בטווח קצר כל זאת תחת אש מסיבית של כוחות האויב,
מצב זה למעשה מהווה סוג של מכפיל כוח עבור יחידות צה''ל השונות.

אירוע מכונן בשרות:

חגי מציין כי אירוע מכונן בשרותו הינם מלחמות ישראל בהם לקח חלק כקח"ש בדרגות השונות
אשר אין אחד דומה לרעותה.


ששת הימים -ב 5-יוני  6911החליטה ממשלת ישראל לצאת למלחמת מנע באויב המצרי על
גבולותיה .מולנו עומדים הכוחות הסורים ,הירדנים והמצריים כשאליהם מצטרפות גם עירק
וברה"מ .ארה"ב שותקת ואינה מביעה דעה ולכן ישראל נמצאת לבדה במערכה .תוצאות מלחמת
ששת הימים משפיעות עלינו עד היום .תוך  1ימים הוכפל שטח מדינת ישראל פי ארבעה .המלחמה
עלתה לנו בהרוגים ופצועים רבים וכן במשאבים רבים  ,במלחמה זו לקחתי חלק פעיל כקח"ש גדוד
אייל כאשר אנשי החימוש הכשירו את התותחים המתנייעים  25שעות סביב לשעון.



מלחמת ההתשה -ב 29 -ביוני  ,6919הכריז נשיא מצרים ,ג’אמל עבד -אל נאצר“ :איני
יכול לכבוש את סיני ,אבל אני יכול להתיש את ישראל ולשבור את רוחה”.כך ,העניק נאצר
שם תואר למערכה צבאית ממושכת שהתקיימה מיוזמתם של מדינות ערב -לאחר מלחמת
ששת הימים" .מלחמת ההתשה" נמשכה כ 61 -חודשים (ממרץ  '19ועד אוגוסט  ,'11בשנת
 6911יש הפסקת אש עם מצרים לתקופה).עיקר המלחמה התרחש בחזית מצרים -בתעלת
סואץ ,אולם היא התנהלה גם לאורך קווי האש עם סוריה בצפון ועם ירדן במזרח ,חיל
החימוש עמד בציפייתו הנדרשות אשר הכשירה את כלל מערך האחזקה והעמידה את
החיילים לכשירות המבצעית הרבה ,במלחמה זו לקחתי חלק פעיל כ-ק.אחזקה אוגדה
"עוצבת סיני" ,בה אני וצוותי פעלנו רבות בין רבי תפקידיי להפעלת חילוצים תחת מטחי
אש כבדים ולהצלת כוח אדם המבצעי.



מלחמת יום הכיפורים -ב 1-אוקטובר  6911ביום הכיפורים החל משעה  65:11תוקפים
הכוחות המצריים והסורים בסיני וברמת הגולן באוויר וביבשה כוחות מצריים צלחו את
תעלת סואץ במספר מקומות וכוחות סוריים פתחו בתקיפות שריון ורגלים לאורך הקו
ברמה”ג .כוחות צה”ל פועלים כנגד התוקפים טנקים (כ 6511 )-טנקים סורים אל מול
טנקים ישראלים מלחמה בעלת טראומה ענקית בשל כמות הקורבנות ,מלחמה יוצאת
דופן בשל הקושי שהיה לחיילי חיל החימוש לעמוד בקצב הפקת והכשרת הטנקים
במלחמה ,במלחמה זו לקחתי חלק פעיל כקח"ש אוגדה (מטכ"ל אמ"ן) – אוגדת
המילואים תחת פיקודו של מוסא פלד  ,בה לחמנו בדרום רמת הגולן אל מול הקו הסורי,
בה המפקדים נשענו על אנשי החימוש אשר היו חיילים איכותיים ,אשר לחמו והוחשבו
כלוחמים לכל דבר ופעולה.

תרומתו הייחודית ליחש"מ:

מציין כי גרם למהפכה ביחש"מ אשר הביאה לשיטת הקבלנות ותמרוץ החיילים והמפקדים
וליצירת אווירה נעימה בסביבת העבודה " ,השילוב של מפקד מהשדה אשר הגיע עם ארגז כלים
הנדסי הינו שילוב מנצח".

מסר לחיילים המשרתים כיום ביחש"מ:
יחש"מ שמשון היא היחידה המרכזית של חימוש בפיקוד הצפון ,כאשר פיקוד הצפון הוא הפיקוד
הראשון במימד המלחמתי ובעל ניסיון מבצעי רב  ,שילוב של שניהם נתן תרומה עצומה לסיוע
למלחמה בצה"ל ובפיקוד הצפון הכולל איחוד ועירוב גדול של אוכלוסייה אזרחית " ,השירות
ביחש"מ הוא חיבור ישיר לסביבה ולהכרת המרחב".

משפט שעולה בהישמע השם "יחש"מ (יחש"מ שמשון):
"זיכרונות יפים  ,אהבת השירות ביחש"מ ,גם כאשר הייתי מהנדס 'בתול' זה היה בשבילי שדה
ניסויים הפנטסטי"

תמונות מהעבר:

