"בכירים מספרים"
אל"ם רפאל כהן

פרטי הקצין המתעד :סרן  ,ישראל טויטו

נתונים אישיים:
שם  +דרגה :אל''ם ,רפאל כהן.
נשוי  , 3 +מתגורר בלהבים .
תפקיד אחרון :מפקד יחש"ם ג'וליס.
תאריך פרישה..0.15.1 :
השכלה  :תואר ראשון במזרח תיכון מאוניברסיטת בן גוריון .
תואר שני בביטחון לאומי מאוניברסיטת חיפה .
תפקיד נוכחי  :מנהל מרחב דרום בחברת זוקו שילובים (קטרפילר) .

התפקידים שביצע לאורך השרות:
 ..ממח"ג יחידת מורן
 . 1קח''ש גדוד השועל המעופף.
 .3ע.קח"ש בית ספר למ"כים
 .4קח"ש מנו"ס (מרכז נ"ט וסיור).
 .0קח''ש עוצבת קרני רעים.
 .6קח"ש חטיבת שריון .
 .7קצין אחזקה פיקוד צפון .
 .8קחש"א עוצבת סיני.
 .9קחש"א עוצבת הפלדה .
 ..5ס.מחש"פ מרכז .
 ...מפקד יחש"ם יחש"מ ג'וליס

הערכים המרכזיים של חיל החימוש :
 ..מקצועיות :שם המשחק בעולם של אנשי החימוש .
 .1הטיפול באנשים  :פיתוח וטיפוח כ"א בחיל מהווה את אחד העיסוקים המרכזיים של הקח"ש .
 .3דבקות במשימה :הירתמות וביצוע כול משימה בצורה הטובה ביותר .
 .4דוגמא אישית :חיל החימוש הצטיין תמיד במתן דוגמא אישית לסדר וארגון ועזרה לזולת .
 .0לויאליות ונאמנות :ערך חשוב ובולט אצל אנשי החימוש ומקור כוח לחיל .

האתגרים המרכזיים בתקופת השרות:
א .השירות בחטיבת טנקים – חטיבה סדירה מבצעית ברמת הגולן עם מוכנות מיידית ללחימה
ולמלחמה בכול תרחיש  ,ובתוך כך קליטת טנק מרכבה סימן  3ומבצוע החטיבה על
הטנקים הללו (קליטה  ,הטמעה ומבצוע) .
ב .השירות בעוצבת הפלדה– אוגדה סדירה של פיקוד מרכז  ,אוגדה מבצעית שיחידותיה היו
פרוסות בכול חלקי הארץ בפעילויות מבצעיות ואימונים  .מוטת השליטה כקחש"א היא
אתגר אחזקתי מורכב  .הקחש"א יושב בבקעה ואילו היחידות פזורות בכול הארץ .
בנוסף  ,בתפקיד זה קלטנו את טנקי המרכבה סימן  4לחטיבת שריון .
ג .השירות כמפקד יחש"ם ג'וליס – כניסתי לתפקיד זה הייתה מלווה בעננה כבדה של סגירת
היחש"ם  ,בתום התפקיד היחש"ם עבר מידיי לידיו של המפקד הבא  ,חזק יותר וגדול יותר.
בתוך כך ביצענו תרגיל יחש"ם מלא לאחר  .5שנים שבהן לא בוצע תרגיל כזה .

תרומת חיל החימוש לביטחון המדינה :
חיל החימוש לאורך כול שנותיו תרם רבות לכשירות הצבא ולמוכנותו לשעת חירום  ,דבר שבא
לידי ביטוי בכשירות אמל"ח גבוהה במלחמת לבנון השנייה  ,מבצע עופרת יצוקה ועמוד ענן .
כמו כן  ,החיל היה דומיננטי ומרכזי בקליטת אמל"ח חדש  ,משימות מיוחדת  ,ליווי פעילויות
מבצעיות ואימונים  .בנוסף הצטיין החיל בכול היבט הטיפול בפרט ובמסגרת .

תרומתו הייחודית של חיל החימוש עבורי :
ראשית אציין ששירתי את כול שירותי הצבאי בחיל החימוש  ,מחייל ועד אל"ם.
בתקופה זו למדתי ונתרמתי המון  ,לאורך כול הדרך כנציג חיל החימוש .
אין ספק שתקופת השירות ואפי השירות ביחידות החיל הקדמיות עיצבו את אישיותי
ואופן התנהלותי  ,בדגש על יכולות ניהול ופיקוד וכן עבודה עם אנשים .
אני משוכנע שתקופה זאת תורמת לי גם בחיים האזרחיים .

מאפיינים הייחודיים של חיל החימוש בעיני :
המאפיינים הייחודיים של חיל החימוש בעיניי הם המקצועיות ודבקות במשימה כבסיס לכול
לכול פעולה אותה ביצענו  .העיסוק האינטנסיבי בפיתוחם וטיפוחם של האנשים  .והשילוב של
יוזמה  ,יצירתיות וחדשנות  ,מתן שירות וגמישות בכול משימה וזמן .

אירוע מכונן בשרות :
האירוע המכונן ביותר במהלך שירותי היה בתפקידי האחרון כמפקד יחש"ם יחש"מ ג'וליס.
כאשר עם כניסתי לתפקיד הייתה היחידה מיועדת לסגירה ובחוסר וודאות לגבי עתידה
והמשך פעילותה בצה"ל  ,אך לאחר חודשים לא מעטים של דיונים "ומלחמות" סוכם שהיחש"ם
לא ייסגר  ,הייתה זו בשורה חשובה ומשמחת לארגון ענק ותחושת גאווה על הצלחתנו.
מדובר ביחידה גדולה  ,המונה כ  .555חיילים  ,נגדים  ,קצינים ואע"צים שעבור רובם זהו מקור
פרנסה  ,גאוות יחידה ודרך חיים .
מעצם ההחלטה להשאיר את היחש"ם על כנו "הצלנו" המון משפחות קבע  ,שזהו הדבר החשוב
בעיני במהלך הזה .

לסיכום :
אין ספק שחלק מרכזי מחיי היה השירות בצה"ל ובחיל החימוש בפרט  ,שממנו שאבתי ולמדתי
לא פחות מאשר תרמתי  ,ואני מלא גאווה על שירות ארוך ותורם למען מדינת ישראל  ,צה"ל
וחיל החימוש .

