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התפקידים שביצע לאורך השרות:
.2

רמ"ח אל אופ

.1

מב"ל

.8

רע"ן טילים

.4

רש צוות פיתוח גיל

.5

רמ"ד הדמאה

.6

רמ"ד מערכות באט"ל

.7

רמ"ד הנדסת שדה

 .3קמ"ד הדמאה

הערכים המרכזיים של חיל החימוש :
 .2שמירה על כשירות האמל"ח ביחידות השדה ובכלל ביחידות צה"ל.
 .1הבנה של צורכי המשתמש בהכוונת הפיתוח לצרכים שלו.
 .8מקצועיות בכל נדבך שעוסקים בו.
 .4ראיה אינטגרטיבית של כלל הצרכים.

האתגרים המרכזיים בתקופת השרות:
.2

.1

אתגרים אישיים:
א)

הכנסה של מערכות אלקטרו אופטיות ואלקטרוניות בכלל המערכים בצה"ל.

ב)

העצמת המשאב האנושי ,טיובו והכשרתו לאתגרים בחיל החימוש בתחום
ההנדסי בפרט.

אתגרים בתפקיד האחרון:
א)

הקמת מרחב התפר ,הגדר בגבול הצפון ובעזה כולל הקמת חמ"לים.

ב)

הקמת קרית המאמנים ליבשה ופיתוח מאמנים לכלל הנדבכים המערכתיים והן
הפרטניים.

ג)

הכנסת מגוון רב של מערכות תצפית טקטיות ליחידות הקצה.

ד)

כניסה לעולם השו"ב הטקטי והטמעתו בשטח כדוגמת מענ"ק.

תרומת חיל החימוש לביטחון המדינה
שמירה על כשירות האמל"ח בכל מתאר ולמול כל איום ,לוודא שבכל רגע נתון הן ברגיעה והן
בחירום צה"ל יכול לממש את משימתו בהצלחה.
ללא חי"ח לא ניתן לשמר כשירות ומוכנות מעבר לימים בודדים.

מאפיינים הייחודיים של חיל החימוש בעיני
 .2מקצועיות :בכל המערכים ההנדסיים והמערך הנפרס.
 .1חיבוריות טובה בין הגורמים המפתחים לבין הגרומים שאמונים על האחזקה שבעקבות
סינרגיה זו מפותחות המערכות הנכונות בקצב ובזמן המתאים.
 .8עמידה במשימה בכל מצב תוך יצירת פתרונות חדשניים ,יצירתיים.
 .4משפחתיות :חיל החימוש מרגיש שזו חובתו לממש את ייעודו ולכן כל אחד מוכן לוותר
על האגו האישי שלו לטובת המשימה.

אירוע מכונן בשרות
 .2אובדני אמר"לים :אירוע קשה שטופל גם מול גורמי הממשל האמריקאי וגם בתוך צה"ל
בכל הרמות והיום לאחר מס' שנים ניתן לומר שאובדני האמר"לים צומצמו למספרים
בודדים והצלחנו יחד עם אט"ל וגורמי היבשה לצמצם את האובדנים.
 .1בשנים הראשונות של שירותו במהלך תפקיד רמ"ד הנדסת שדה הובלנו מהלך משותף עם
מקחש"ר ואט"ל של מעבר לאחזקה חומה של כל מערכי האלקטרו אופטיקה לדרג א' ,מה
שהיום נראה מובן מאליו לכל לוחם  /מפקד ואיש חימוש.
 .8הכניסה של חיל החימוש לעולם השו"ב הטקטי ,ובכך חיל החימוש מוביל את כל עולם
התוכן הזה ,שיש לו חיבור ישיר לאמל"ח.
 .4השילוב של הורדת עלות קיום והוזלה של מערכות הובילה להכנסת מערכים מתקדמים
ביותר ,זולים ופשוטים לאחזקה ובכך נחסכו עלויות הקיום וגם שיפרנו אמניות
המערכות.
 .5הכנסת מערכות חלקן מסווגות לחזית הטכנולוגיה העולמית למגוון רחב של יישומים
שבעזרתן ברגע האמת יהיה לצה"ל מענה ייחודי.

