	
  

מפקד הסיירת –
חימושניק לתפארת

בוגרי קח"ש גדוד
לתפקיד מד"כים
בהשלמה החילית
ע"פ החלטתו של קצין החימוש
הראשי תא"ל צביקה אורן ,ישובצו
לתפקיד(מד"כ) מדריך כיתה
בהשלמה החילית של חיל החימוש
רק קציני חימוש שסיימו בהצטיינות
תפקיד קח"ש גדודי.

החלטה זו של אורן נבעה מהעובדה
שרמת הידע והניסיון של הקצינים
ששימשו עד כה בתפקיד זה
הייתה נמוכה ,לאור חוסר הנסיון
בתפקידי שטח ולאור הפערים
הגדולים שנמצאו בין תכני הלימוד
שמועברים בהשלמה החילית לבין
המציאות בשטח.

"מברור קצר עלה שפעם עד פעמיים
בשבוע אייל המ"פ מתייצב במרכז
הטיפולים ומתפקד כמכונאי רכב
לכול דבר .מיד אני מפשיל שרוולים
ומצטרף לאייל ומשיחה קצרה
עם אייל אני למד שכדי להכיר את
היחידה ,את העשייה ואת האנשים
רצוי ומומלץ להיכנס לתפקידם,
להיות איתם ,לגעת במו ידיך בדברים
ולחוש את מה שהם מרגישים".
"האירוע גרם לי להעריץ את אייל
שהיה דוגמה ומופת לחייליו וממנו
למדתי שלפני שאתה מפקד על
החיילים ,לפני שאתה מנחה אותם,
תיכנס לנעליהם ,תיגע באנשים במו
ידיך ,תהיה איתם בעשייה היומיומית,
תרד לפרטים ותיגע במו ידיך בכול
דבר ודבר ...כך תכיר את היחידה
וחשוב יותר את הפקודים שלך".

סגל ענף אימון מפקדים שנת  – 1989שלישי משמאל אל"מ אליעזר בן הרוש
חמישי משמאל תא"ל אלי אהרוני ,שישי משמאל אל"מ חיים נחמיאס

60

	
  

"אודה ואתוודה שמאירוע זה חיקיתי
את אייל אייזנברג ופעלתי באופן
דומה לאורך כל שירותי בצה"ל"

יורם טהר לב /המפקד
אם אתה קופץ כשצריך ועוזר
לנהג שלך להחליף טייר
אם חלק מידידיך חושבים אותך
לגבר ,אך רובם חושבים אותך
לפראייר
אם אתה יודע לעבוד בצוות ולתת
לכל אחד הרגשה שהוא שייך
אם אתה אומר לחייליך" :יכולתי
להיות אבא שלכם" ,ובאמת
מתכוון לכך..
אם אתה מרגיש כי כוחך הגדול,
הוא לא רק לנצח ,אלא להתמודד
כי אז אחי ראוי אתה להיקרא:
המפקד!

1985-1990

מספר קח"ש פלוגת הסיור של
חטיבת גבעתי על מפקד הסיירת
סא"ל אייל אייזנברג (לימים אלוף
פיקוד העורף) "כשהגעתי למרכז
הטיפולים ראיתי להפתעתי את
מפקד הסיירת,אייל אייזנברג ,בבגדי
עבודה ,ללא דרגות ,מתחת לאחד
הג'יפים מגרז ,מחליף ומתקן".
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1990
הקמת האנדרטה

1989
כניסת ה"אכזרית"
לצה"ל

בשנת  1989הוכנס
ה"אכזרית" לצה"ל.

נגמ"ש

ה"אכזרית" הינו נגמ"ש המבוסס
על טנק "טירן" ,טנק שלל רוסי
T-54/T-55

בשנים האחרונות החלה האכזרית
להימצא גם בשטחי איו"ש ואזח"ע.
ב 2005-החלו לפעול גם "אכזריות"
שהוסבו לנגמ"ש-אמבולנס.

בשנת  1990בעת כהונתו של תת
אלוף צביקה אורן כקצין החימוש
הראשי ,הוקמה האנדרטה לזכרם
של נופלי חיל החימוש ,האנדרטה
ניצבת לשולי רחבת אבן גדולה
בה פזורים פסלים בצבעים שונים
שעוצבו מחלקי טנקים ,תותחים
ופריטים אחרים .האתר כולו מוקף
בלוחות פלדה שעליהם תבליטים
מחלקי נשק .כל פריטי הזיכרון
באתר נבנו והורכבו על ידי אנשי
חיל החימוש.

האכזרית נמצאת כיום בשימוש
בחטיבות גולני ,גבעתי הנח"ל
והצנחנים.

הידעת :בעלי המקצוע
המאחזקים את האכזרית
הינם טכנאי מערכות הנעה
וטכנאי מערכות חשמל

ברחבה קיר זיכרון העשוי לוחות
פלדה עליהם חרוטים שמות
הנופלים .לצד הקיר נר זיכרון
המורכב מצריח טנק ומאחוריו
שורת קנים ניצבים זה לצד זה,
שניים מהם צבועים אדום וצהוב,
צבעי חיל החימוש.

על ה"אכזרית" מותקנות מערכות
מיגון חדישות והיא חמושה
בארבעה מקלעי מא"ג ,אחד מהם
מא"ג רפא"ל (מערכת ירי הנשלטת
מתוך הכלי) ובמטול רימוני עשן
מתוצרת התעשייה הצבאית.

אכזרית בשטח
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מודל ממוחשב של נגמ"ש אכזרית

	
  

לרגלי הקיר הפסוק" :הנה אני
מביא בכם רוח וחייתם" (יחזקאל
ל"ז ,ה') .בצידו השני של הקיר
מצבת זיכרון בצורת חצובה
העשוייה מקני תותחים .במרכזה,
על לוחית מתכת ,מילות שיר של
משה טבנקין" :היה נערנו כצוק
הגלבוע ,היה כמעוף נעוריו נאדר,
אמיץ ונועז ,גבוה גבוה ,עד אחרון
רגעיו מול הצר"
במטרה לתעד את סיפורי ההקרבה
של חיילי חיל החימוש במלחמות
ישראל ,הושקעה מחשבה רבה
בתכנון פני האתר.
האנדרטה נבנתה ע"י אנשי החימוש
 חיילים בסדנאות ,עובדי המש"אואנשי מילואים של החיל אשר כל
אחד מהם הטביע בה את חלקו.

קיר הזיכרון

1990-1995

הטנק הוסב ע"י חיל החימוש
לנגמ"ש כבד ,הוחלפו בו המנוע
ותיבת ההילוכים ,עובה המיגון,
הותקן פתח יציאה אחורי והמזקו"ם
שופר וזאת כדי לאפשר יכולות
תמרון ועבירות טובות יותר.

לזכר חללי חיל החימוש
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