מגיש :רס"ן  ,עמי אסייג

נתונים אישיים:
שם  +דרגה :אל''ם ,ניסים אסייג.
תפקיד אחרון :רמ''ח אומ''ן (ארגון ומשאבי אנוש) .
תאריך פרישה.8.1....1 :
תפקיד נוכחי  :א .מנכ"ל חברת  - N.S.Aהתחדשות עירונית.
ב .יו"ר עמותת אל"מ – ארגון לקידום משרתי הקבע בצה"ל.

התפקידים שביצע לאורך השרות:
 .8ממח"ג גדוד קרן  -תותחנים.
 . .קח''ש גדחה"נ – כסופי המחץ
 .3רמ''ד רכב בבה''ד ..
 .4קח''ש א.א מילואים
 .5קח''ש חטיבת שריון סדירה
 .6רע''נ הפעלה יחש''ם מרכז – ג'וליס
 .7קחש''א אוג'  -עוצבת האש
 .1רע''ן שדו''ת במקחש"ר.
 .9רמ''ח אומ''ן במקחש"ר (כיום נקרא תוא"מ).

הערכים המרכזיים של חיל החימוש :
 .8מתן שירות :היכולת של אנשי החיל לתת מענה אחזקתי זמין לכלל יחידות צה''ל בשגרה
ובחרום.
 ..מקצועיות :היכולת לקיים את ערך המתן שירות במלואו תלויה במקצועיות אנשי החיל
ובאמצעי האחזקה הנדרשים לתמיכת פעילויות האחזקה הנדרשות.
במשך  365ימים בשנה ,נתונים אנשי הקבע במסגרת עבודה תובענית הדורשת ,לצד הדרישות
המקצועיות האיכותיות הנדרשות מכל עובד במשק ,גם דרישות נוספות הנוגעות למקום
העבודה המיוחד בו הם עובדים – צבא ההגנה לישראל.

 .3נחישות והתמדה  :אנשי חיל החימוש נדרשים לתת מענה לכל סוג פעילות בכל ימות השנה
ובכל תנאי מזג האוויר .

האתגרים המרכזיים בתקופת השרות:
 .8אתגר אישי -להתפתח כקצין חימוש עד לרמות הגבוהות ביותר כולל התפתחות
אקדמית(מב''ל ולימודי תואר) .
 ..אתגרי בתפקידי האחרון-
א .כ''א -פיתוח מסלולי קידום לנגדים וקצינים ,המאפשרים קיום הערכות אישיות בנקודות
לאורך המסלול כך שהטובים ביותר יקודמו.
ב .הפשטת התורה החיילית -ניסוח התורה החיילית כעקרונות וכללים מנחים בלבד בכדי
למנוע קיבעון מחשבתי ולהעצים את יכולת היצירתיות.
ג .הכנת תוכנית התייעלות חיילית'' -על קו הזינוק'' -הפיכת יחשמי''ם למטאמי''ם –העצמת
היכולת האחזקתית המרחבית (גם בדרג א') לסדנאות.
ד .תקנון חיילי החימוש בחט"פ כלוחמים .

תרומת חיל החימוש לביטחון המדינה
בתקופתי התקיימה מלחמת של''ג  -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.

תרומתו הייחודית של חיל החימוש
תרומתו הגדולה של חיל החימוש הנה בביטחון שהחיל מעניק (יחידות החיל ואנשיו)
ליחידות המבצעיות בביצוע משימתם ,המשמעות הינה שהיחידות הלוחמות יכולות לבצע
שימוש באמל''ח שלהם בביטחון רב ושיש מי שיעמוד לרשותם בכל תקלה באופן מקצועי,
יעיל ומהיר.

מאפיינים הייחודיים של חיל החימוש בעיני
המאפיין המרכזי החיילי הינו מערך אנשי קבע שמהווה את השלד המקצועי החיילי ,החיל
נשען על מערך זה לצורך ביצוע כלל משימותיו -מאפיין זה למעשה טמון במיוחד בחיל
החימוש (גם בחיל הקשר) מאפיין נוסף הנו השלוב בין המערך ההנדסי למערך השדה  ,שילוב
זה מהווה יתרון לצה''ל היות והגורם ההנדסי ניזון מלקחי המערך השדה (בסוגי האמל''ח
השונים) דבר שמסייע לגורמים ההנדסיים בפיתוח נכון ומהיר של אמצעי לחימה ואחזקה.

אירוע מכונן בשרות
מפקד שיירת הרכבים אשר נפגעה באסון ה"ספארי" .
ב 8.-במרס  ,8915פיקדתי על שיירת רכבים אשר הובילה חיילי חימוש מסדנת נבטיה ,
יחש"מ מערבי ,שחזרו מחופשת שבת בארץ להמשך שירותם במרג' עיון .במשאית הספארי
התיישבו  .8חיילים וכשהם מלווים בשני ג'יפים ,רכב מוביל שבו אני ישבתי כמפקד השיירה
ורכב מאסף אשר סוגר את השיירה ,חצינו את גדר המערכת ויצאנו לדרכינו .זמן קצר לאחר
מכן הגיח מולנו טנדר מקומי בצבע אדום  ,ראינו את הטנדר מתקרב ,עצרנו אותו והורתי
לנהג לרדת לשולי הכביש .הטנדר סטה מעט לשולי הכביש ,המתין למשאית הספארי
שתתקרב והתפוצץ לצידיה.
הפיצוץ הכבד גבה מחיר כבד של  8.הרוגים ו –  84פצועים  .מיד לאחר הפיצוץ התחלתי
להגיש עזרה לפצועים הרבים ולארגן את השטח ,עד לבוא העזרה .אירוע זה מלווה אותי עד
היום ועבורי אירוע זה מהווה טראומה קשה מאוד .
אירוע זה מתואר ומפורט באתר המורשת של חיל החימוש בצירוף סרטון המתאר את
העדויות של הפצועים שניצלו מאותו פיגוע.

תמונות מהעבר:

טקס סיום קורס הקצינים – בה"ד .02

רע"נ הפעלה  -יחש"מ מרכז

רע"נ הפעלה  -יחש"מ מרכז

קצין חימוש אוגדת מילואים– פקמ"ז

רמ"ח אומ"נ (תוא"מ)– מקחש"ר

