	
  

תעודות לוחם

שילוב נשים

סגן אסתי "אין כמו חיל החימוש"

	
  

אנשי החיל המשרתים בחזית נהנים
מהטבות שנשמרו עד כה ללוחמים
בלבד וביניהן נסיעה בתחבורה
ציבורית ללא מדים ,מענק שחרור
מוגדל והנחות לקניית ציוד ברשתות
שיווק שונות.

מספר תת אלוף חיים רונן קצין
החימוש הראשי:
"בעבר כמעט ולא ניתן היה
לראות בנות בחיל החימוש ואם
הייתה כבר חימושניקית זה היה
אירוע נדיר ומיוחד .אך לאור
העלייה המשמעותית בכמות
לצה"ל
המתגייסות
הנשים
והפער ההולך וגובר באחוזי
האיוש ,הובלתי עבודת מטה
לשילוב נשים גאות ומקצועיות
לרכישת מקצוע אחזקתי".
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סגן ולדה בולדסקו

	
  

חלוקת תעודות הלוחם לדרג
אודות
התאפשרה
המבצעי
לעבודת מטה ארוכה שביצעה
מפקדת קצין חיל החימוש הראשי
בשיתוף עם חטיבת כוח האדם
של זרוע יבשה שבחנה אלו דרגים
בחיל יזכו בתעודה.

בתום הדיונים הוחלט כי מי
שזכאי למעמד המכובד הם חיילי
החוליות הטכניות הפלוגתיות
וחיילי החימוש בדרגי הגדודים
המסייעים לפעולות חילוץ של
רכבי קרב משוריינים ,דחיפת
תחמושת ותיקון תקלות במערכות
האש של הכוחות המבצעיים.
במלחמת לבנון השנייה שבו והוכיחו
אנשי החיל את מרכזיותם בשדה
הקרב לאחר שביצעו עשרות
חילוצים של רק"ם תחת אש כבדה.
"מדובר במהפך של ממש עבור
אנשי החיל המשרתים בתפקידים
קרביים" -הסביר גורם בחטיבת
כוח האדם של מז"י שלקח חלק
בעבודת המטה המאומצת.
"אנשי חיל החימוש שמסתכנים כמו
לוחמים זכאים לאותן הטבות בדיוק
כולנו תקווה שבעתיד יהיה ניתן
להרחיב את ההטבה לדרגים נוספים
הנמצאים ברמת סיכון דומה".

	
  

2000-2005

במהלך שנת  2004ולאור העלייה
במספר הנשים המוצבות בחיל
החימוש מחד והקושי בקליטתן
בחלק ממקצועות האחזקה מאידך,
בוצעה פעילות לבחינת עיסוקן של
הנשים וזאת בשיתוף מפקדת קצין
רפואה ראשי אשר ביצעה מחקרים
פיסיולוגים לכלל המקצועות וניתוח
עיסוקים שבאמצעותם מופו מחדש
מקצועות האחזקה בהם ניתן לשלב
נשים .פעילות זו הוכתרה בהצלחה
רבה והביאה לעליה משמעותית
בשיבוץ בנות למערך האחזקה
ובהשתלבות במסלולי הקצונה.

לאחר עבודת מטה ארוכה ורבת
שנים ,סוכם ע"י שלטונות הצבא כי
חיילי החימוש המשרתים בחוליות
לפלוגות
וצמודים
הטכניות
הלוחמות יזכו בהכרה כלוחמים
לכל דבר וזאת לאור רמת הסיכון
אליה נחשפים בשגרה ובמלחמה
ולאור העובדה שאופי השירות
שלהם הינו מבצעי לכל דבר ,והם
נדרשים להגיע לכלים התקולים
לעיתים תחת אש.
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