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תת אלוף שלום קורן
לתפקיד קצין החימוש הראשי

תא"ל שלום קורן מונה לתפקיד
קצין החימוש הראשי ה 12 -ב4 -
במרץ .1998
תקופת כהונתו של תא"ל קורן
מאופיינת בלחימה בדרום לבנון
ובאירועי בט"ש באיו"ש ובאזח"ע
שחייבו פתרונות טכנולוגיים לא
שגרתיים לצרכים המבצעיים.
על מנת לתמוך במערך השדה,
פותחו אמצעי לחימה ושופרו
מערכי האחזקה וכל זאת תוך שינוי
וארגון מחדש של צה"ל בכלל ושל
המערך הטכנולוגי-לוגיסטי בפרט.
בתקופת כהונתו הוקמה היחידה
הטכנולוגית של אגף הטכנולוגיה
והלוגיסטיקה ,שבליבתה המסגרת
הטכנולוגית של חיל החימוש.
תא"ל שלום קורן ,יליד ישראל
 ,1951הינו בוגר הפנימיה ע"ש
"בוייר" בירושלים ,סיים את לימודיו

בשנת  1998החליף אל"ם יהודה
שלמון את אל"ם זכריה חי שמונה
לרמ"ח אחזקה כמפקד בה"ד .20
עם כניסתו לתפקיד ולאחר שצבר
שנות ניסיון רבות ומשמעותיות
בחיל החימוש הן כמחש"פ דרום
והן כקצין חימוש אוגדתי התמקד
יהודה כמפקד הבה"ד בשלושה
ערוצי עשייה מרכזיים:

א .העלאת אחוזי איוש כ"א ביחידות
ושאיפה לצמצם את הנשר.
ב .איכות מקסימאלית בהכשרה.
ג .הכשרת כוח אדם להדרכה
לאחר קבלת ניסיון בשטח.

איחולי הצלחה מקחש"ר
	
  

תא"ל שלום קורן נשוי ואב לשלושה
בנים.

יהודה מקבל מפתחות
הלשכה מזכריה.
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בטכניון בחיפה בהנדסת מכונות
ובוגר תואר שני באוניברסיטת
חיפה במדעי המדינה .בשנת
שירת
לצה"ל,
1969התגייס
בסיירת
תפקידים
במסלול
חרוב ושימש כמפקד פלוגה
בסיירת ,במלחמת יום הכיפורים.
בשנת  1974השתחרר מצה"ל,
ולאחר סיום לימודיו בטכניון חזר
לשירות בחיל החימוש בו מילא
שורה של תפקידי מטה ופיקוד
בתחומי פיתוח ,ייצור ואחזקה.
בשנת  1984מונה לראש ענף
תובה בראשות פיתוח טנק
המרכבה (רפ"ט) בדרגת סא"ל
ובשנת  1989מונה למפקד מפעל
המרכבה ,במרכז שיקום ואחזקה.
בשנת  1991מונה לתפקיד ראש
ולאחר
רפ"ט בדרגת אל"ם,
שהשלים שנת לימודים במכללה
לביטחון לאומי הועלה לדרגת
תא"ל ומונה לראש מנת"ק,
ובתוך כך סגר מעגל שלם של
עיסוק בפיתוח ,ייצור ,קליטה
ואחזקה של טנק המרכבה.
בשנת  1997זכה בפרס בטחון
ישראל על פיתוח מערכת בקרת
אש מהפכנית לטנק המרכבה.
בשנת  1998מונה לתפקיד קצין
החימוש הראשי.

פעילויות בה"ד – 20
השמיים אינם כבר הגבול
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