ראשי החט"ל
לדורותיהם

	
  

	
  

	
  

תת אלוף יעקב נקש
2002 - 2005

תת אלוף אבי עובדיה
2000-2002

	
  

	
  

תת אלוף שחר קדישאי
2009-2011

תת אלוף גלעד רז
2006-2009
	
  

תת אלוף חיים רובין
2011-2014
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1995-2000

בנוסף ריכזה החטיבה את פעילות
עיתוד ורכש חלקי החילוף
למשקי היבשה לצד ניהול משחק
התחמושות ,ובתקופה זו הוקצו
משאבים משמעותיים להעלאת
רמות המלאי,לצד אלו פעלה
החטיבה לשיפור המקצועיות
בתהליכי העבודה ומימשה פרויקט
למיסוד מתודולוגיות העבודה
במגוון תחומי הפעילות הכוללים
את תהליכי הניהול הפוריקטאלי
נכתבו
זו
והמשקי.במסגרת
כעשרים "אשכולות ידע" הכוללים
נהלים ,תבניות ,דוגמאות ועזרים

ששולבו במערכת התומכת את
תהליכי העבודה הייעודים בחט"ל.
לצד זאת פותחו ומומשו הכשרות
ייעודיות ששולבו בפעילות בה"ד
 20ומהווים חלק ממסלולי הפיתוח
במגזר ההנדסי.
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אלי אהרוני
ממונה לראש
חטיבת הלוגיסטיקה

לאחר  22שנים בחיל החימוש
פרש קצין החימוש הראשי תת
אלוף שלום קורן מצה"ל .קורן
שהתגייס לצה"ל בשנת  1969ביצע
שורה ארוכה של תפקידים במערך
ההנדסי של החיל ועסק רבות
בפיתוח טנק המרכבה ,בשנת 1996
הוענק לתת אלוף קורן פרס ביטחון
ישראל על חלקו בפיתוח מערכת
בקרת אש "בז".

תת אלוף אלי אהרוני

	
  

דגש רב שם תת אלוף קורן על טיפוח
ועל פיתוח כ"א ומיצב את המשאב
האנושי במרכז עשייתו" אנחנו חיל
שעובד קשה מאוד ,חיים בסביבה
קשה ,עם הרבה קשיים ,מבצעים
עבודה אחראית ותובענית ומסוכנת
לא פחות משאר הלוחמים – רק
נחישות וגאוות יחידה יצליחו לשמור
על הלכידות שלנו ,על הגאווה
המקצועית והסיפוק האדיר בידיעה
שאנחנו המוח מאחורי הכוח".

	
  

מינויו של אלי לרח"ט הינו פועל יוצא
לאישיותו הנעימה ,למקצועיותו
העמוקה ולתרומתו רבת השנים
למערך האחזקה בצה"ל.

תת אלוף שלום קורן בפרידה מחיילי חימוש.
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1995-2000

תת אלוף אלי אהרוני התגייס לצה"ל
בשנת  1974ובמהלך שירותו הצבאי
מילא תפקידים רבים ומגוונים
בחיל החימוש .הוא החל את דרכו
כקצין חימוש בגדוד טנקים ועבר
לשרת ב"חטיבת המחץ" כקצין
חימוש חטיבתי .בהמשך שירותו
מילא תפקידים ב"עוצבת הפלדה"
וכמפקד פלוגה ביחידת חימוש
מרחבית .לאחר שביצע בהצלחה
רבה מספר תפקידי שטח ,מונה
למפקד קורס קצינים ולראש ענף
מפקדים בבה"ד  .20במעלה הדרך
התמנה לקצין חימוש מפקדת
חילות השדה בדרגת אלוף משנה
וכראש מחלקת האחזקה באט"ל.
אלי הינו קצין החימוש היחידי
שמונה לרח"ט לוגיסטיקה תפקיד
"השמור" בדרך כלל לקציני
לוגיסטיקה ולא לקציני חימוש.

תת אלוף קורן
פורש מצה"ל
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2000
ראיון סיכום

תא"ל שלום קורן

"כראש רפ"ט פנה אלי ירון לבנת
בבקשה ליציאה ללימודים בחו"ל,
כשפניתי לטליק בבקשה לאישור
הוצאתו השיב טליק שהוא לא
מאשר את יציאתו ללימודים

מהחשש שלא יחזור לצה"ל,
השבתי לטליק שאין ספק שירון
יחזור לרפ"ט וימונה בעתיד
כראש רפ"ט וכראש מנת"ק ,כך
שנושא הפיתוח המקצועי והאישי
של הקצינים עמד אצלי תמיד
בעדיפות ראשונה"
בתקופת שרותי כקחש"ר החלו
תהליכים מרחיקי לכת בנושא
מיצובו של החיל :הרעיון להקמת
היחט"ל והוצאתו של המגזר
ההנדסי מחיקו של חיל החימוש
החלה לקרום עור וגידים והביאה
לסערת רגשות בקרב כלל
הקצינים אשר חלקם באופן טבעי
תמכו במהלך וחלקם התנגדו
באופן נחרץ ,אין ספק שתקופה זו
זכורה לי כאחת התקופות הסוערות
והרגישות ביותר שידע חיל החימוש
מיום היווסדו.

טכס החלפת קחש"רים 9/2000
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במקביל ,החלו להתגבש רעיונות
בנושא ביטול אגדי התחזוקה
וביטול הגש"חים והקמת אגדים
לוגיסטיים מרחביים ,ההכרה שחיל
חימוש עומד לשנות את פניו מקצה
לקצה ושקצין החימוש הראשי אינו
עוד הסמכות הבכירה והפוסקת
בסוגיית פיתוח וקידום כלל קציני
החיל הביאה למתיחות רבה בין
המגזר ההנדסי לטכני ולידיעה
שתם עידן בחיל החימוש.
ההוכחה הניצחת לכך הייתה מינוי
של זכריה חי שלא היה מהנדס
כמו קודמיו לתפקיד קצין החימוש
הראשי ,וזאת לאור הגדרת התפקיד
המחודשת של קחש"ר שאינו נדרש
לתחום הפיתוח הטכנולוגי ועוסק
בתחום האחזקה בלבד.
יחד עם זאת לאורך כל שנותיי בחיל
החימוש ,ובמיוחד בתפקידי האחרון
כקחש"ר ,התרשמתי כי אנשי חיל
החימוש נדרשים לעבודה תובענית
וקשה שבאה לידי ביטוי במבחן
השגרה ובמבחן החירום ,והם בעיני
אנשים מופלאים שאליהם נחשפתי
הן כלוחם וכמפקד במלחמת יום
הכיפורים והן כקצין חימוש ראשי.
יכולתם של החימושניקים לקיים כל
משימה בדבקות מופלאה ,בנחישות
ובביצוע המשימה בכל מחיר הייתה

הידעת ? תת אלוף זכריה חי
החל את דרכו כמכונאי טנק
טירן שיצא מסד"כ צה"ל
בשנת .1990

בעיני מרשימה והביאה גאווה רבה
לכלל מערכי החיל .גדולתם של
קציני החיל היא לקחת את חיילי
החימוש שנקודת ההתחלה שלהם
הייתה מאוד נמוכה ולהוביל אותם
להישגים מרשימים שבהם כל חיל
יכול להתקנא"
"אני מסיים את תפקידי בתחושת
גאווה וסיפוק רב ומשאיר אחרי
חיל חימוש איתן ,מקצועי וערכי
שנכון לכל אתגר ולכל משימה
שאליה יידרש".
"טרם פרישתי מצה"ל הייתה לי
שיחה עם הרמטכ"ל רא"ל שאול
מופז ששאל לגבי התוכניות להמשך
ובניגוד לקצינים רבים שביקשו
קורסים ולימודים ביקשתי פשוט
לפרוש ולצאת מהר ככל האפשר
לחיי האזרחות .פרשתי מצה"ל
בתחושת סיפוק וגאווה על שנות
עשייה פוריות וגדושות והשתלבתי
במהירות בחיי האזרחות".

הידעת ? תת אלוף שלום
קורן קצין החימוש הראשי
החל את דרכו כמפקד
פלוגה בסיירת חרוב ולאחר
למד
מצה"ל
שיחרורו
הנדסת מכונות והתגייס
לחיל החימוש.

2000-2005

לאחר
למפקדה
"כשהגעתי
הלימודים ,הגעתי לראיון אצל ראש
רפ"ט אל"מ מוצי קידר שאמר לי
בסוף הראיון שאין לו מה לעשות
איתי בפרוייקט המרכבה ,לאחר
שהפכתי לראש מנת"ק הזכרתי
למוצי את העובדה שלא רצה אותי
כראש מדור ולבסוף הגעתי לקצה
הפירמידה ,שימשתי כראש ענף
תובה למשך  5שנים (משנת  84עד
שנת  )89וכשמונתי למפקד מפעל
מרכבה נאמר לי על ידי חברי
לעבודה" נתת את הבעיטה כראש
ענף תובה ,עכשיו תחטוף את
הבעיטה כמפקד מפעל מרכבה "
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תת אלוף זכריה חי
הקחש"ר הראשון
שבא מהשטח
מלימודים ,מונה לתפקיד קצין
חימוש אוגדה סדירה בפיקוד
הצפון .במהלך תפקידו זה ,נקלטו
טנקי מרכבה סימן .3

תא"ל זכריה חי מונה לתפקיד
קצין החימוש הראשי ה,13 -
בספטמבר  2000והיה לקחש"ר
הראשון מהמערך הנפרש ולא
מהמגזר ההנדסי .זכריה נולד
בישראל בשנת  1955והינו בוגר
בית ספר מקצועי "בסמ"ת" בחיפה.
בשנת  1974התגייס לחיל החימוש
ושירת כמכונאי טנקים .עם סיום
קורס קציני חימוש מילא שורה
של תפקידי שדה כמפקד סדנאות
וכקצין חימוש גדודי.

תא"ל זכריה חי נשוי ,אב לארבעה
ילדים ומתגורר בנהריה.

בתאריך  23/5/2000החלה הנסיגה
מלבנון ,חיילי צה"ל עזבו את
המוצבים בשיירות מאובטחות
וארוכות תוך שהם סופגים אש
כבדה מלוחמי חיזבאללה ,ובמקביל
הפגיז חיל האוויר את המוצבים
הנטושים שנתפסו לאחר מכן
על ידי פעילי חיזבאללה חוגגים.
במהלך השהייה בלבנון יזם צה"ל
שני מבצעים נרחבים "דין וחשבון"
בשנת  1993ו"ענבי זעם" בשנת
 1996שהצליחו לספק לאזור שקט
זמני בלבד שהופר לאחר תקופה
קצרה באמצעות ירי לשטחי ישראל.
ביום ה 24/5/2000-הושלמה
הנסיגה כאשר אחרון חיילי צה"ל
יצא מלבנון ללא פגע וזאת לאחר
 18שנות שהיית צה"ל בלבנון (החל
מ  )6/82שבמהלכן נגבו חייהם
של  1216חללים .לאחר הנסיגה
נערכו כוחות צה"ל לאורך הגבול

	
  

הבינלאומי עם לבנון עד להשלמת
בניית המוצבים וגדר המערכת.
תוך זמן קצר נערך החיזבאללה
אף הוא לאורך הגבול .עם יציאת
כוחות צה"ל ירדה במידה דרמטית
רמת העימות בין החיזבאללה
לצה"ל ובמרבית הזמן נשמר בגבול
לבנון-ישראל שקט יחסי ,מצב
שקיבל ביטוי גם בשיפור בכלכלת
היישובים בקרבת הגבול .כמו כן
עברו כששת אלפים מאנשי צד"ל
ובני משפחותיהם לשטח ישראל.
רבים מהם לא מצאו את מקומם
במדינת ישראל והיגרו למדינות
אחרות או שבו ללבנון.
מספר אל"ם מיקי בניון ששימש
כמחש"פ צפון בעת הנסיגה מלבנון:
"תהליך הנסיגה תיקתק כמו שעון,
חיילי החימוש במוצבים פעלו בצורה
שקולה ומקצועית ודאגו להוציא
את כלל הציוד והאמצעים שהיו

בשנת  1984מונה לתפקיד סגן
מפקד יחידת חימוש מרחבית
בלבנון במהלכו אירע אסון הספארי.
בשנת  1985מונה לתפקיד קצין
אחזקה בפיקוד הצפון עת התמקם
צה"ל ברצועת הביטחון .בשנת
 1986מונה לקצין חימוש אוגדת
מילואים ובשנת  1988יצא ללימודי
תואר ראשון במדעי המדינה וחינוך
באוניברסיטת חיפה ועם חזרתו

2000-2005

	
  

עם קבלת דרגת האל"ם שימש
כמפקד חימוש פיקוד הצפון ולאחר
מכן כמפקד בה"ד  .20בשנת 1999
מונה לראש מחלקת אחזקה באגף
הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ובשנת
 2000הועלה לדרגת תא"ל ומונה
לתפקיד קצין החימוש הראשי.

נסיגת צה"ל
מלבנון
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