	
  

מיזוג יחש"ם הערבה
עם יחש"ם דרום
במהלך חודש אוגוסט  2000נחתם
עוד פרק משמעותי במסגרת
תהליכי השינוי הנגזרים מתכנית
צה"ל  ,2000יחש"מ הערבה התמזג
עם יחש"מ דרום והפכו לגוף אירגוני
אחוד ,תוך התאמת המבנה הפנימי
ותהליכי העבודה.
בתהליך המיזוג בוטלה סדנת
הנגמ"שים ומוזגה עם סדנת
הרק"מ ,אחזקת הציוד הייעודי
בסדנא הועברה לאחריות הפלוגה
לתיקון מערכות אלקטרואופטיקה
ונשק ,סדנת אילת בוטלה ומוזגה
בסדנת הרכב ,ומפקדת יחש"מ
דרום אורגנה מחדש.
מספר רנ"ג דוד סוסנה ששירת
ביחש"מ הערבה ":מעבר לחוויות
העצומות שעברתי בתחילת שירותי
הצבאי עת הוצבתי ביחש"מ 674
כמכונאי מרכבה סימן  1האווירה
ביחש"מ הייתה משפחתית ונעימה,

	
  

אל"מ מיל' יורם נחמן היה המפקד
האחרון של היחש"מ בעת סגירתו
בשנת  2000ועשה רבות לשימור
מורשת היחש"ם ולהנצחת פועלם
של אוכלוסיית המפקדים והחיילים
לאורך  31שנות קיומו.
אל"מ מיל' אהרון מועלם ששימש
כמפקד יחש"מ  674בין השנים
 1992 – 1990מדגיש את תחושת
הגאווה שהייתה מושרשת בקרב
אוכלוסיית החיילים והמפקדים בעת
שירותם ביחש"ם" :שירותי ביחש"מ
הביא אותי להתגאות ולזקוף קומה,
היחש"מ הצליח לעזור לכל יחידה
בכל משימה .היחש"מ בחיון היה
לאחד המחנות היפים בצה"ל ,וזכה
בתעודת חמישה כוכבים בתחרות
א"י יפה".

2000-2005

וזאת למרות העבודה הקשה
והמאומצת שנדרשה מכל אחד
מאיתנו ,בשרותי הארוך ביחש"מ
צברתי ידע וניסיון רב שלימים
סייעו לי להשתבץ כמבקר טנקים
בחוליית הביקורת המטכ"לית,
בתפקיד זה יישמתי את הניסיון הרב
שרכשתי בעבודתי ביחש"מ ואת
הידע שצברתי בתחום מכונאות
הטנקים .ליחש"מ  674תמיד תהיה
שמורה פינה חמה בליבי".

	
  

	
  

אל"מ יורם נחמן – המפקד האחרון
של יחש"מ חיון

	
  

אל"מ מיל' יורם לונדון שמונה
למפקדו הראשון של גש"ח
 784בשנת ( 1969לימים יחש"מ
 )674מספר" :הגש"ח לקח חלק
משמעותי בתהליך שיפור כשרות
הרק"מ בכל מרחב סיני והפך
להיות גוף אחזקתי ממושמע,
מסודר ומקצועי".
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פרדה מחיים רזון -
מר חילוץ של חיל השריון

מפקדי יחש"ם 674

	
  

	
  

	
  

	
  
1969-1970
יורם לונדון

	
  

	
  

מאיר בשן 1975-1977
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1979-1980
זאב קליין
	
  

1989
יחזקאל לולצ'י 	
   - 1990

	
  

	
  

ישראל קרן 1980 1982-

אהרון מועלם 1990 - 1992

צביקה בר ניר 1982-1984

יהודה שלמון 1992 - 1994

אריה זלינגר 1984-1987

	
  
1994-1996
שולי סולימאן

	
  

	
  

יורם נחמן 2000 - 1998

חיים רזון ,יליד בולגריה  ,1930גדל
בשכונת פלורנטין ,למד בבית הספר
המקצועי "מונטיפיורי" במגמת
מכונאות רכב ,היה בהכשרה בקיבוץ
"תל יוסף" ובמסגרת ההכשרה
השתתף בליווי שיירות לירושלים
ולנגב .עבר קורס מ"פים בג'וערה
ובהמשך שירת בחטיבת גבעתי
והשתתף בקרבות בקיבוץ נגבה.
לאחר המלחמה השתחרר מצה"ל,
ובשנת  1951התגייס שוב כסמל
והוצב בסדנה של בית הספר
לשריון ,בהמשך מונה כמפקד

הסדנא .בשנת  1982נשלח חיים
לקורס קצינים ועם סיומו התמנה
למ"מ חט"ג בגדוד  82ובהמשך
כקצין חימוש גדודי.
חיים שהיה ידוע בכינויו "טרנזי"
התפרסם כאיש חילוץ בעל מוניטין
רב ששמו הלך לפניו בגין דבקותו
במשימה ומקצועיותו יוצאת הדופן
שבאה לידי ביטוי בחילוצים רבים
ומורכבים בהם השתתף ואותם
ניהל במהלך שרותו.
בראיון הפרדה של חיים מקצין
החימוש הראשי תת אלוף אלעזר
ברק נכתב ":קחש"ר מביע לקצין
את מלוא הערכתו לכושרו וליכולתו
המקצועית ורואה בעזיבתו אבדה
לחיל הן ברמה המקצועית והן
בערכים הלאומיים שאפיינו את
הקצין".

	
  

סא"ל חיים רזון – מר חילוץ

	
  

2000-2005

	
  

יצחק רוה 1973-1975

משה כהן -1977 1979

יגאל ארז 1987-1989

	
  

אברהם ניניו 1970 - 1971

	
  
1971-1973
נחמן וגנר

	
  

רפי סדן – 1996 - 1998

בשנת  2000הלך לעולמו אחד
מהמיתוסים הגדולים שצמח בחיל
חימוש בכל הקשור לתחום חילוץ
הטנקים ולא בכדי דבק בו הכינוי
"מר חילוץ" סא"ל חיים רז -רזון.
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