	
  

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
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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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מקצוע חימושי –
מיקצוע לחיים

	
  

	
  

המצטרפים לפרוייקט נהנים מסל
הטבות רחב הכולל מימון של כ
 80%משכר הלימוד השנתי וניתנת
להם האפשרות בבחירת מקום
שיבוצם ובבחירת המקצוע הצבאי
אותו יירכשו.

אחת הדרכים היצירתיות שיזם חיל
החימוש לגיוס כ"א איכותי לשורותיו
באה לידי ביטוי בפרוייקט "יעד ",
הפרוייקט אושר לאחר שאומתו
הממצאים כי בוגרי העתודה
הטכנולוגית הם אלה הממשיכים
בשירות איכותי זמן ארוך מכל
האחרים .במסגרת הפרוייקט
נבחרים תלמידים בעלי רמה
אישית ומקצועית גבוהה מכלל בתי
הספר הטכנולוגיים הפזורים ברחבי
הארץ ומוכשרים במסגרת אזרחית
עד לרמת טכנאים והנדסאים (יג',
יד') במקביל ללימודים מקבלים
חימושית
הכשרה
השוחרים
ממדריכי ענף קד"צ המגיעים עד
לכיתת הלימוד בבית הספר בו
לומדים השוחרים.

פרוייקט יעד הוא המענה
המשמעותי והמרכזי לפתרון
מצוקת כ"א הקיימת בחיל,
ובמסגרתו מתגייסים מדי שנה
מאות חיילים איכותים ,מקצועיים
ובעלי מוטיבציה גבוהה לשירות
למערך הנפרס של יחידות צה"ל.

טכס השבעת שוחרי יעד.

קח"ש צד"ל סאלמה סולימן וקצין שקיבל תעודת הוקרה מקחש"ר
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ברשותם ,למרות החשש הרב
מהיפגעות חיילים על ידי ירי של
לוחמי החיזבאללה .תהליך הנסיגה
עבר בצורה חלקה בעיקר הודות
לקציני החימוש בחטיבות ובאוגדות
שפיקחו על התהליך מקרוב ווידאו
בראש ובראשונה את ביטחון
החיילים ואת האמצעים הרבים
שהיו במוצבים ,בשורה התחתונה
מערך החימוש השאיר אחריו
אדמה חרוכה ולא הותיר אחריו
מאומה ללוחמי החיזבאללה ,אני
גאה בחיילי החימוש ומאושר שחזרו
הביתה בשלום "

	
  

שיחה של ראש ענף קד"צ עם שוחרים
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