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אל"מ רפאל למברגר
שם+משפחה  :רפאל למברגר
נשוי  3+מתגורר בתל אביב
תפקיד אחרון  :קח"ש מפח"ש
תאריך פרישה :ינואר 1990
השכלה :תואר ראשון  B.Aבאונברסיטת תל אביב
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קח"ש א"א
קח"ש חטיבת 7
קח"ש אוגדת מילואים מטכ"ל אמ"ן
קח"ש עוצבת סיני
מפקד יחש"מ 652
ס.מחש"פ מרכז
מחש"פ מרכז
קח"ש מפח"ש(מז"י)

פרטי הקצין המתעד :גטה אנגדאו (נתן)

הערכים מרכזים של חיל החימוש
מקצועיות  :שליטה ופיקוד בתחום הטכני שילוב אנשי חימוש עם הלוחמים במערך השדה .
טיפול באנשים :פיתוח וטיפול של חיילי אנשי החימוש מהווה עיסוק מרכזי ומשמעותי .
דבקות במשימה  :הירתמות וביצוע המשימה היה מעל הכל ,שמירת רמת הזמינות וכשירות הכלים
והציוד הווה אתגר גדול.

האתגרים המרכזים במהלך השרות
א .השרות כמפקד יחש"מ :כנסתי לתפקיד יחש"מ זו הייתה אחד האתגרים המשמעותיים
במסלול תפקידי הקמת היחש"מ מיסודו ,בניית סככות,בניית מבנים של היחש"מ
ב .מעבר בין פיקודים :המעבר בין פיקודים ,מעבר מגיזרה דרומית לצפונית
והמשמעותיות הווה תפיסה חדשה ואתגר משמעותי .
ג .מת"א אוגדתי הווה אתגר במהלך השרות ,תפיסה חדשה במערך .
ד .מלחמת יום כיפור השפיעה אליי מאוד,כמות הנפגעים וליווי משפחות שכולות היה
משמעותי בשבילי .

תרומת חיל החימוש למדינה
חיל החימוש לאורך כל שנותיו תרם רבות לצה"ל ומוכנות לחירום בהבט כשירות צל"מ
,דבר שבא לידי ביטוי בכשירות רק"מ במלחמת יום כיפור.
חיל החימוש הוא דרג השדה ואמצעי הלחימה הוא מפתח להצלחת המשימה במלחמה
שילוב העבודה ופיתוח עם חברות אזרחיות (רפאל) הוא תרומה גדולה.

תרומתו הייחודית של חיל החימוש עבורי:
כל שרותי הצבאי היה בחיל החימוש ,בתקופה זו נרתמתי ואותגרתי ולמדתי המון
בחיל החימוש.
במהלך שרותי בחיל החימוש אין ספק שהחיל גרם לי לבנות יכולת הסתגלות במהלך
ביצוע תפקידי ומלווה אותי בחיי גם עכשיו .
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מאפיינים היחודיים של חיל החימוש בעיניי
המאפיינים היחודיים בעיניי הם דבקות במשימה הוא בסיס לכל פעולה אשר היה מעל
הכל ,רמת הזמינות המקצועיות היה מאתגר ויחודי מאוד .

אירוע מכונן שהיה במהלך שרותי
האירוע המכונן ביותר במהלך שרותי היה מלחמת יום כיפור ברמת הגולן ההפגזה שהייתה מעל
ראשי שגרם לי להרגיש כאילו עוד רגע אני מעבד יד או רגל ואולי את הראש שכל זה בהמלך
הכשרת הכלים תחת אש כבדה .
הלווית החיילים של חטיבה  7כ  70חיילים שהלכו לעולמם במהלך הלחימה

סיכום
אין ספק ששרותי בצה"ל הוא חלקי מרכזי במהלך חיי ,שרותי בצה"ל כקצין חימוש הוא הנעה שאין
לה סוף ,לא יכולתי לאחל לעצמי יותר טוב מזה שהייתי קצין חימוש בצה"ל ,אני מלא גאווה ששרתי
בצה"ל ובחיל חימוש בפרט.
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