	
  

אלופי 1995

עמיעז סגיס-

חיל החימוש

האלוף השלישי של חיל החימוש
בטכס מרגש ורב משתתפים הועלה
תת אלוף עמיעז סגיס לדרגת אלוף
ומונה לראש אג"א .הטכס נערך
בבה"ד  20ולא בכדי ,שכן תת אלוף
סגיס החליף את האלוף חגי שלום
שגם הוא נושא בגאווה את סמל
חיל החימוש.

בטכס השתתפו מאות קצינים
ומפקדים מהמערך הלוגיסטי
ומכלל צה"ל ובמהלכו הבטיח
האלוף סגיס להמשיך ,להעצים
ולטפח את איכות כ"א במערך ואת
שימור עוצמתו של האגף בצה"ל.

האלוף חגי שלום

		
האלוף עמיעז סגיס

הידעת? לחיל החימוש
שלושה אלופים :האלוף
עמוס חורב ,האלוף חגי
שלום והאלוף עמיעז סגיס.
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האלוף עמיעז סגיס – האלוף סגיס
התגייס לחיל החימוש בשנת 1966
ושירת תחילה כטכנאי אחזקה.
בהמשך יצא לקורס קצינים ובשנת
 1973שימש כקצין חימוש סדנה
חטיבתית בסיני .בשנת  1981מונה
לתפקיד ראש ענף ניסויים בנס"א
של חיל החימוש .לאחר מכן מונה
לתפקיד ראש ענף רכב במפקדת
קצין חימוש ראשי .בשנת  1986שימש
כמפקד יחידת הניסויים ובשנת 1988
מונה למפקד מרכז שיקום ואחזקה
(מש"א) .בספטמבר  1991מונה סגיס
לקצין החימוש הראשי (קחש"ר).
בשנת  1995מונה סגיס לראש אט"ל.

האלוף עמוס חורב

	
  

האלוף חגי שלום  -בשנת 1963
התגייס האלוף חגי שלום לצה"ל
והוצב בחיל התותחנים .לאחר
שסיים את קורס הקצינים שירת
כקצין חימוש ורכב בעוצבת סיני.
במלחמת יום הכיפורים שימש
כקצין חימוש בעוצבת ה"מפץ".
בשנת  1981מונה למפקד היחש"ם
של פיקוד הצפון ובשנת  1984מונה
למפקד מצל"ח .בשנת  1987שימש
כסגן ראש אט"ל (אגף הטכנולוגיה
והלוגיסטיקה) ובשנת  1992התמנה
לראש אט"ל.
האלוף עמוס חורב  -בשנת 1949
מונה האלוף חורב לתפקיד קצין
המבצעים של פיקוד הדרום .בין
השנים  1953-1954הקים את
מחלקת אמצעי הלחימה במטכ"ל,
ובשנת  1954מונה לתפקיד קצין
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תא"ל מיכאל דיין –
ממונה לקחש"ר

	
  

האלוף חורב ,הקים את מחלקת
אמצעי לחימה במטכ"ל ועמד
בראשה משנת  ,1953ב1954 -
מונה לקצין החימוש הראשי
בצה"ל .בשנת  ,1962יצא שוב
ללימודים מתקדמים בארה"ב
ובשובו ארצה מונה בשנית לקצין
החימוש הראשי במינוי אישי
בדרגת אלוף .בשנת  ,1966מונה
לסגנו של פרופ' אפרים קציר
ששימש כמדען הראשי במערכת
הביטחון .בשנת  ,1968התמנה
לראש אגף אפסנאות במטה
הכללי .בסוף  1972ועד  1975מונה
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האלוף עמוס חורב
בתפקיד ראש אג"א

	
  

בתקופתו נמשך תהליך פיתוחן
וקליטתן של מערכות נשק חדשות
ושיפורן של מערכות נשק קיימות
ביניהן שיפור מערך טילי הנ"ט
והחימוש המונחה המדוייק ,חידוש
משקי רכב ושיפורים ברכב הקרבי
המשוריין ,פיתוח מערכות ראיית
לילה ונווט ופיתוח מואץ של
אמצעים מיוחדים כמענה לצרכי
הביטחון השוטף בלבנון.
תא"ל דיין התגייס לחיל החימוש
לאחר לימודי הנדסה בשנת 1971
ומילא תפקידי פיקוד פיתוח
ואחזקה .בשנת  1982מונה לתפקיד
מפקד מפעל היצור במרכז השיקום

	
  

והאחזקה בדרגת סא"ל .בשנת
 1988מונה למפקד יחידת הניסויים
בדרגת אל"ם ולאחר מכן לתפקיד
מפקד מש"א .בשנת  1995מונה
מיכאל דיין לתפקיד קצין החימוש
הראשי בדרגת תא"ל.
תא"ל מיכאל דיין נשוי ואב לשתי
בנות.

1995-2000

החימוש הראשי .בשנת 1968
התמנה לתפקיד ראש אג"א (אגף
האפסנאות) .האלוף חורב ,יליד
ישראל ( )1924מראשוני הפלמ"ח,
היה ב 1945 -מפקד פלוגה ו'
בפלמ"ח וב 1946 -מפקד פלוגה
ח' .האלוף חורב השתתף בקרבות
ירושלים במלחמת השחרור ,בגילוי
"דרך בורמה" ובפריצתה ,עם תום
ההפוגה השנייה הועבר לחזית
הדרום בפיקודו של האלוף יגאל
אלון והיה עוזר קצין המבצעים
של יצחק רבין ,בהמשך השתתף
בקרבות לשחרור הנגב ומונה כקצין
המבצעים של אזור הדרום .ב1950
נשלח על-ידי צה"ל ללימודים
בארה"ב במכון הטכנולוגי של
מסצ'וסטס  M.I.Tוקיבל תואר
מוסמך למדעים בהנדסת מכונות.

האלוף חורב למדען הראשי של
מערכת הביטחון .במלחמת יום
הכיפורים שימש אלוף חורב ,עוזר
מיוחד לסגן הרמטכ"ל  -האלוף
ישראל טל .בשנת  1975שימש
יו"ר הוועדה המייעצת למחקר
ופיתוח ליד המדען הראשי של
מערכת הביטחון .מאז פרישתו
מצה"ל ב 1973 -ועד  1982שימש
כנשיא הטכניון-מכון טכנולוגי
לישראל בחיפה.

תא"ל מיכאל דיין מונה לקצין
האחד
הראשי
החימוש
עשרה ב 9 -בפברואר .1995
בתקופת כהונתו כקצין החימוש
הראשי ,מוחשבו תהליכי האחזקה
במערך הנפרש והוסמכו יחידות
בדרגי האחזקה השונים לתקן
איכות(  ) ISOכמו כן ,הוגדרה
והוטמעה תורה חימושית לנושא
אמינות ואחזקתיות ,בוצעו חקרי
אמינות ושופרו אמינותם של
אמצעי לחימה רבים ,בוצע רה-
ארגון במערך ההכשרות ואוחדו
מקצועות ,פותחה מערכת מדדים
לכשירות ,עודכנה תורת האחזקה
ושונו שגרות אחזקה יזומה תוך
חיסכון בכסף ובמשאבים.
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