רס"ן (במיל') גדעון ניב  -בכירים מספרים.
פתיחה
פרויקט "בכירי חיל מספרים" מביא את סיפורו של חיל החימוש במרוצת השנים דרך עיניהם של האנשים שהשפיעו ותרמו את חלקם למאמץ
האחזקתי בשגרה וחירום לאורך שירותם הצבאי.
ניתנה לנו הזכות להיחשף לסיפור חייו המדהים של רס"ן גדעון ניב השזור עם הקמתו של צה"ל ועד סוף שירותו הצבאי במלחמת יום
הכיפורים.

ילדותו ועלייתו לארץ :
גדעון נולד ב 1929-באוסטריה למשפחה יהודית .הוריו הכירו בתנועת נוער .ההורים
התאהבו וגדעון נולד מבלי שהוריו נישאו.
בגיל צעיר הועבר לאימוץ במשפחה אומנת אוסטרית אשר קיימה אורח חיים נוצרי.
לאחר כשבע שנים נישאו הוריו והחליטו לעלות ארצה ,מספר ימים לפני עליתם
ארצה החליטו ההורים להחזיר את גדעון לחיק משפחתם שם נודע לו לראשונה שהוא
יהודי .לאורך כל ילדותו גדעון לא ידע שהוא יהודי וחי כנוצרי מן המניין.
" 7שנים הייתי ילד אוסטרי פטריוט ולמדתי בבית ספר נוצרי ובוקר אחד נודע שלי
שאני יהודי".
המשפחה עלתה ארצה והשתקעה בנהריים בשנת .1936
באותם שנים הייתה נהריים יישוב עובדים אשר בסמיכות לה שכן בסיס נופש צבאי
של הלגיון הסורי ,גדעון מספר שבתור ילדים היו מצליחים לגנוב ללגיון כלי נשק
רבים וכבר מגיל צעיר השתמש ברובים.

סיפור חייו של גדעון
בשנת  1948התגייס לחטיבה מס' ( 1היום גולני) ושירת כלוחם עד שנפצע .לאחר שהחלים חזר למפקדת
החטיבה ורואיין ע"י שלום קצר שהיה אז קצין החימוש החטיבתי .גדעון מספר שהחיבה לנשק כבר מגיל
צעיר גרמה לו לרצות להיות נשק ,על מנת להתקבל לתפקיד הציע לו שלום להיבחן מבחן מעשי בבית
המלאכה לנשק במרחביה.
המבחן היה להכין שן חולצת למכלול במקום שן שנשברה וע"י כך להכשיר את הנשק ,גדעון שמגיל צעיר
התעסק בכלי נשק הכין שן חולצת ,התקין אותן במקום המיועד לה והכשיר את הנשק וכך התקבל לבית
המלאכה.
בשנת  1949עברה הסדנא ל"בית הילדים" ליד העיר עפולה ,שם התרחבה והחלה לטפל גם בכלי רכב (בתקופה זו אנשי חיל החימוש עסקו
בעיקר בכלי נשק).
"האתגר הגדול עבורנו כאנשי חימוש היה המגוון הרחב של סוגי כלי הנשק והצורך למענה ייחודי עבור כל אחד מהסוגים שצה"ל הפעיל"
לאחר תקופה ממושכת בסדנא וכן גם
בגדוד הצנחנים הראשון ,נמצא גדעון
מתאים לקצונה ונשלח לקורס הקצינים
ע"י סא"ל דוד שכנר שהיה אז קצין
חימוש בפיקוד צפון .גדעון יצא לקורס
הקצינים בדרגת רס"ל.

קורס הקצינים :
קורס הקצינים התקיים באותם ימים " במחנה  " 80במתכונת קציני חי"ר ,גדעון
היה צוער במחזור ו' של הקורס ובתום הקורס קיבל את סיכת המ"מ.
לאחר הקורס שובץ בחטיבה שם פעל במספר רב של תחומים.

" במהלך התפקיד הראשון התעסקתי בלהגדיל את כמות כלי הנשק של חטיבה" .

גדעון מספר:
"לקיבוצים באותם ימים היה סליק משלהם ויום אחד קיבלה החטיבה תותח 20
מ"מ והקיבוץ באזור הצליח להחביא אותו אצלם בסליק ,הלכנו לשם כמה רכבים
צבאיים ולקחנו להם את התותח"..
דו"ח צל"מ הוכן כל חודש וכלל את כל כלי הנשק בחטיבה ,מיקומם ורמת כשירותם ,הרכבים עדיין לא סופחו למערך האחזקה.
לאחר תקופה בתפקיד יצא גדעון לקורס קציני חימוש הראשון
(לאחר שכבר עבר קורס קציני חי"ר) שנערך בצריפין בראשות קצין בדרגת סגן.

"היינו בקורס סגנים וסרנים ששימשו כקצינים כבר תקופה ארוכה ביחד עם נגדים ותיקים שעברו יחד איתנו את הקורס אז היה קצת
זלזול במפקד הקורס שהיה צעיר מאיתנו ..לא הייתה אפילו מסיבת סוף"..
הקורס ארך כשלושה חודשים שם הם למדו על סוגי הנשק החדשים בצבא ופקודות מחייבות בתחום החימוש.
לאחר הקורס הוצב בחטיבה  9שהייתה אז חטיבת חרמ"ש שם גם הכיר את אשתו  ,ציונה ,אליה הוא נשוי כבר יותר מ 60-שנה .
בשנת  1952השתחרר משירות סדיר אך המשיך להתקדם בסולם הדרגות בשירות מילואים פעיל  ,בשנת  1956לאחר שהתגלה דיווח שקרי
בספירת צל"מ בחטיבה  7בחטיבת השריון הידועה ,הגיע גדעון וערך שם ספירת צל"מ שהייתה מדויקת ומאז נשאר בחטיבה בשירות מילואים
עד מלחמת יום הכיפורים.
במהלך שירות המילואים עבר קורסי השתלמות בצריפין על חילוץ וגרירת טנקים ובמלחמת ששת הימים זוכר הוא חילוץ מסובך של טנק
שהתרסק על בית בג'נין.
במלחמת יום הכיפורים עסק בין היתר במיון פגזים לחטיבות השונות ווידא שכל תחמושת מגיעה ליעד הנכון ,לאחר כמה ימים סופח לאוגדה
שם היה אחראי על חילוצים .

הפציעה אשר גרמה לסיום שירותו :
במהלך מלחמת יום כיפור נקרא לחלץ זחל"מ של חיל תותחנים ויצא לשם עם צוות
מכונאים.
במהלך החילוץ הכוח הופגז וגדעון נפגע ישירות מאחד הפגזים ,כתוצאה מהפגיעה נקטעה
רגלו ומאז הוא מוכר כנכה צה"ל עם  67%נכות.
לאחר המקרה שוחרר גדעון משירות מילואים והועלה לדרגת רס"ן.

משפחתו כיום :
את אשתו ,ציונה ,הכיר בעת השירות הצבאי.
ציונה שירתה באותה תקופה כפקידת קצין ההספקה בחטיבה ולאחר שלושה חודשים התחתנו.
החתונה נערכה בעת השירות הצבאי של שניהם והתקיימה בהר הכרמל בבית החיל ,עם רב צבאי.
גדעון אף מספר שהציבו חייל בש.ג בכדי לאבטח את הכניסה לאירוע.
ציונה וגדעון התגוררו תחילה בטבעון אך עתה הם חיים בהרצליה באותה דירה כבר  23שנים.
לזוג שלושה ילדים ומס' נכדים ,אחד מהם משרת כצ'יף בחיל הים.

לסיכום:
סיפור החיים האישי והחיבור של גדעון לחיל החימוש כשנים כה חשובות בצה"ל ריגשו אותנו מאוד.
התרומה ,הנתינה והערכיות הן בסדיר והן במילואים מדגישות עד כמה חשוב החיבור של החיל למשרתיו.

בהערכה,

סגל קציני הכנה בה"ד 1
סרן

חלי יולזרי.

