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השינוי הארגוני
בשנת 2006

שינוי זה נבע מהבנה שהמצב הקיים
שבו המטה הכללי אחראי לבניין
הכוח ביבשה מקשה עליו לממש
את אחריותו להפעלה משולבת
של כוחות האוויר הים והיבשה
וגם פוגע בבנין הכוח ביבשה ,שכן
המטכ"ל אינו יכול להקדיש לסוגיה
חשובה זו את הקשב הנדרש.
לאחר שינוי ארגוני מקיף בצה"ל,
קיבלה מפקדת זרוע היבשה
אחריות על כל החיילות הלוחמים
ביבשה ,על חיילות תומכי הלחימה
(חיל הלוגיסטיקה ,חיל התקשוב,
חיל החימוש וחיל השלישות) ועל
החטיבה הטכנולוגית .גם מחלקת
האחזקה שתפקידה לתת מענה
לתיאום ולניהול של כלל המאמץ
האחזקתי הועברה לזרוע היבשה
במסגרת החטיבה הטכנולוגית
ליבשה (החט"ל) בצה"ל.
גם שמו של אגף הטכנולוגיה
והלוגיסטיקה (אט"ל) שונה לאלר"ם
(אגף לוגיסטיקה ,רפואה ומרכזים)
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שינוי זה חייב למעשה הקמה
מחדש של זרוע היבשה ,מבנה
ארגוני חדש ,כתיבת פקודות
ונהלים אשר הותירו פערים רבים
בהשתלבותו של החיל בזרוע
היבשה בדגש על נושא הטיפול
בכ"א אשר סבל מתת איוש חמור
ומאיכות נמוכה.

לוגיסטיקה מרחבית
טרם מלחמת לבנון השנייה הוביל
חיל החימוש פרויקט רחב היקף
בהמשך לתפיסת הלוגיסטיקה
המרחבית שהוביל ראש אט"ל
שהתבססה על העקרונות הבאים:
•ביטול הגש"חים על כלל
מסגרותיהם ובניית מסגרת
אחזקה מרחבית.
•מתן מענה אחזקתי על ידי
היח"ק שיגלם בתוכו את כלל
מרכיבי האחזקה.
•התאמת היח"קים למבנה
האוגדות בגזרה תוך מתן מענה
ליכולת פיצול היח"ק.
•תמיכת היטא"מ בשעת חירום
ביח"קים הן מבחינה מקצועית
והן מבחינת תשתיות אחזקה.

הרקע למלחמה

החטיפה ופתיחת המלחמה

עם נסיגתו החד-צדדית של צה"ל
מלבנון במאי  2000התעצמה
התחמשותם הצבאית של כוחות
ארגון חיזבאללה .בעידודן ובמימונן
של ממשלות איראן וסוריה הקים
חיזבאללה בלבנון תשתית מורכבת
של אמצעי לחימה ,ובהם מגוון
רקטות קרקע-קרקע בטווחים
שונים ,מתשעה ק"מ עד  75ק"מ,
ואף רקטות ארוכות טווח.

ב 12-ביולי  2006פתח חיזבאללה
במתקפה ארטילרית מתוכננת
לאורך גבול הצפון .בחסות הירי
תקף מארב של כוחות חיזבאללה
שני רכבי סיור של צה"ל שנעו
לאורך גדר המערכת .בהתקפה
נהרגו שלושה חיילי צה"ל ונפצעו
שניים .שני חיילים נוספים – אהוד
גולדווסר ואלדד רגב – נלקחו בשבי.

המערך הארטילרי המכוון לעומק
שטח ישראל יצר מאזן הרתעה
בינה ובין חיזבאללה ,אשר היה בין
הגורמים שריסנו את תגובות ישראל
על פעולותיו .חיזבאללה הצטייד
גם בנשק נ"ט מתקדם ,במערכות
קשר והאזנה ,באמצעי ראיית לילה,
בטילי קרקע-ים ואף במזל"טים.
בינואר  2004הוצאה לפועל עסקת
חליפין בין חיזבאללה ובין ישראל,
שבמסגרתה החזיר הארגון לישראל
את האזרח החטוף אלחנן טננבאום
ואת גופות שלושת החיילים
שנחטפו באוקטובר  ,2000תמורת
שחרור אסירים פלסטינים ולבנונים,
ובהם שיח' עבד אל-כרים עובייד
ומוסטפה דיראני ,שהוחזקו במעצר
כ"קלפי מיקוח" לעסקה עתידית
להחזרת הנווט הנעדר רון ארד.

בעקבות החטיפה ירו כוחות
צה"ל ארטילריה כבדה על מוצבי
חיזבאללה שלאורך הגבול .כוח
שריון שנכנס לשטח לבנון כדי
לנסות להשיב את החטופים עלה
על מטען נפץ כמה עשרות מטרים
בתוך שטח לבנון ,וארבעה לוחמים
נהרגו .במהלך הניסיונות לחלץ
את הטנק ולהחזירו לשטח ישראל
נהרג חייל נוסף.
זמן קצר לאחר חטיפת החיילים
אישרה ממשלת ישראל פה-אחד
את היציאה למבצע "שכר הולם",
שמאוחר יותר נקרא בשם "שינוי
כיוון" –מבצע צבאי נרחב נגד
כוחות חיזבאללה בשטח לבנון .על
היציאה למבצע בלבנון החליטה
ממשלת ישראל כשבועיים לאחר
חטיפת חייל צה"ל גלעד שליט
סמוך ליישוב כרם-שלום בידי ארגון
חמאס .בעקבות חטיפת גלעד
שליט יצא צה"ל למבצע צבאי
בעזה ,אשר כונה "גשמי קיץ".
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ב 2006כחצי שנה לפני מלחמת
לבנון השנייה ,החליט הרמטכ"ל
דן חלוץ להנהיג שינויים נרחבים
בצה"ל ,הרעיון שעמד בבסיס
השינויים היה שיש להעביר לזרוע
היבשה את האחריות המלאה לבניין
הכוח ביבשה ,שבאופן מסורתי
הייתה בידי המטה הכללי.

וחיל החימוש מצא את עצמו לאחר
שנים ארוכות שהיה בסמכות אגף
במטה הכללי עובר תחת סמכותה
של זרוע היבשה.

מלחמת
לבנון השנייה
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הלחימה

תושבי היישובים מחיפה וצפונה
במקלטים
לשהות
נאלצו
ובמרחבים מוגנים .ב 14-ביולי ירו
כוחות חיזבאללה טיל לעבר ספינת
הטילים הישראלית אח"י חנית,
הטיל פגע בספינה וארבעה חיילי
צה"ל נהרגו.

בד בבד עם ירי ארטילרי ועם
הפצצות של מטוסי חיל האוויר
ביצע צה"ל גם פעולות ממוקדות
על הקרקע בשטח לבנון.

מלוחמי חיזבאללה ולהשמיד את
מוצבי הארגון שבה.
צה"ל נקט כמה פעולות גם בעומק
שטח לבנון ,רובן באמצעות יחידות
מיוחדות .בליל  1באוגוסט פשטו
כוחות על מפקדת חיזבאללה
שפעלה מתוך בית-חולים במרחב
בעל-בק.

ב 14-ביולי כבש צה"ל את חלקו
הצפוני של כפר רג'ר ,ב 17-ביולי
נכנסו לשטח לבנון כוחות הנדסה
מצוידים בדחפורים ממוגנים והחלו
בניקוי זירות מטענים ,בהריסת
ובחשיפת
חיזבאללה
מוצבי
השטח הסמוך לגבול .ב 23-ביולי
פתח צה"ל במבצע "קורי פלדה",
שבמסגרתו פשטו כוחות חיל
רגלים ושריון על מוצבי חיזבאללה
ועל יישובים שיעיים בשטח לבנון
סמוך לקו הגבול .מטרת המבצע
היתה להשתלט על רצועת שטח
בקרבת הגבול ,לטהר אותה

בליל  5באוגוסט פעלו כוחות בעיר
צור במטרה לפגוע בכמה מבכירי
חיזבאללה האחראים למערך
שיגור הרקטות ארוכות הטווח
לעבר יישובי ישראל.

סיום הלחימה
ב 11-באוגוסט התכנסה מועצת
הביטחון של האו"ם לדיון מיוחד
לצורך אישור הנוסח להסכם
הפסקת האש שהושג במשא-
ומתן בין צרפת (כנציגת לבנון) ובין
ארצות-הברית (כנציגת ישראל).
ההסכם אושר בהצבעה פה-אחד.

כמה שעות לפני אישור נוסח
ההסכם במועצת הביטחון הורה
ראש הממשלה אולמרט לצה"ל
לפתוח במבצע צבאי מתוכנן.
המבצע לא הופסק גם לאחר
הביטחון
במועצת
ההצבעה
וההחלטה על הפסקת האש.
בקרבות הקשים שהתנהלו במבצע
הקרקעי ביומיים האחרונים של
המלחמה נהרגו  33לוחמים והופל
מסוק יסעור.
ב 33-ימי הלחימה נהרגו 1 64
ישראלים 1 19 ,מהם חיילים ו45-
אזרחים ,ונפצעו מאות רבות של
אנשים .קרוב ל 4,000-רקטות נפלו
על הצפון .נזקים כלכליים כבדים
נגרמו לישראל.
הנזקים והאבדות שנגרמו לארגון
חיזבאללה במלחמה היו אף הם
כבדים מאוד .מאות מלוחמיו נהרגו
ונפגעה יכולתו האסטרטגית .מרכזו
ברובע דאחיה בביירות נחרב.
2 007
במרס
ה ח ל י ט ה
כי
הממשלה
המערכה הצבאית
שהתנהלה בלבנון
יולי
בחודשים
עד אוגוסט 2006
תיקרא "מלחמת
לבנון השנייה".
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כוחות צה"ל נכנסים ללבנון.
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בראשית המלחמה פתח צה"ל
במתקפה אווירית על אלפי מטרות
בשטח לבנון :מוצבי חיזבאללה
לאורך הגבול ,מחסני תחמושת,
בסיסי אימונים ,בנייני מפקדה
בשטח לבנון בכלל וברובע דאחיה
של ביירות בפרט ,נמל התעופה
של ביירות ,גשרים ועוד .בתגובה
על מתקפת צה"ל פתח חיזבאללה
בירי מאות רקטות לעבר ריכוזי
אוכלוסייה בשטח ישראל.
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התייחסות וועדת וינוגרד
לתיפקוד חיל החימוש
במלחמה
"הכשרות האחזקתית של כלי רכב ורכב משוריין ביחידות מחסני החירום
שהופשרו ,הייתה טובה ואף טובה מאוד ,אחוז אי הכשרות של ציוד הלחימה
המבוקר עמד על  2%לרכב ו 15%לרכב קרבי משוריין 75% .מהתקלות
שהתגלו ביחידות מחסני החירום תוקנו תוך  12שעות"...
וועדת וינוגרד 31/1/2008

השופט
אליהו וינוגרד

כשרות הצל"מ במהלך הלחימה
שבוע ראשון

98%

תיקון  190תקלות (דרג א'  +ב)

שבוע שני

95%

תיקון  170תקלות (דרג א'  +ב)

שבוע שלישי

98%

תיקון  130תקלות (דרג א'  +ב)

שבוע רביעי

99%

תיקון  110תקלות (דרג א'  +ב)

שבוע חמישי

94%

תיקון  160תקלות (דרג א'  +ב)

שבוע שישי

95%

תיקון  140תקלות (דרג א’  +ב)

תיקון של כ 900תקלות

הלחימה בחיזבאללה התאפיינה
במספר האתגרים הרב שהיא
האחזקה.
למערך
הציבה
מערך האחזקה שתוגבר באלפי
אנשי מילואים חדורי מוטיבציה,
סיפק לרוב מענה מהיר ויצירתי
לרוב הפערים שהוצפו ע"י הכוחות
הלוחמים .וכן הצליחו לשמור על
רמת כשירות גבוהה של האמל"ח
לאורך המבצע .טרום הלחימה
הצליח החיל באמצעות החטיבה
הטכנולוגית ,רפ"ט והמרכזים לפתח
את האמצעים הנכונים והיעילים
שסיפקו מענה ויתרון טכנולוגי מול
האיומים של החיזבאלה.
היחידות יצאו למלחמה בכשירות
מלאה זאת הודות לשיטת האחסנה
היבשה ושיטות הטיפולים ששופרו
עם השנים.

	
  

הוצאת אמצעי הלחימה
מאחסנה יבשה
מספר קחש"ר בעת הלחימה תת
אלוף חיים רונן "כשפתחנו את יחידות
מחסני החירום ויצאנו למלחמה,
הכלים שלנו היו בכשירות וזה לא
עניין של מה בכך ,הוכחנו ששיטת
האחזקה היבשה ושיטות הטיפולים
והאחזקה יעילות ומבוצעות באופן
מיטבי ,זו הפעם השנייה שאנו
מוכיחים יכולת להוציא ציוד היישר
לפעילות מבצעית ,כמו במבצע
"חומת מגן" ולמעשה נשבר המיתוס
של טראומת יום הכיפורים .אנשי
המילואים באו ,הסירו את הכיסויים,
עלו על הכלים ויצאו למלחמה"
מסכם תא"ל רונן.

	
  

כשירות מבצעית גבוהה לכלי הרק"מ
בהחסנה יבשה.
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חיל החימוש
במלחמה
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פיקוד הצפון –

	
  

כוחות החימוש
בחזית הלחימה
זמן קצר קרוב ל 20טנקים והוחלט
על ידי אלוף פיקוד הצפון להוציא
אותם במיידי משדה הקרב.

פתיחת אוגדת המפץ
במלחמת לבנון השנייה
מספר אל"מ מישל ינקו ששימש
כקצין חימוש אוגדת ה"מפץ"
במלחמת לבנון השנייה" :היה
זה מחזה מרהיב לראות את כלל
אמצעי הלחימה שנמצאים במצב
של תרדמה עמוקה כל ימות השנה
מתחת לכסויי הברזט  ,מגיחים
החוצה ממעמד האחסה היבשה
ברמת כשירות מרשימה ויוצאת
דופן ומוכנים ליציאה למערכה.

"סוגיית החילוץ" מוסיף אל"מ
חממי "הייתה מאוד בעייתית
ועדינה .בכל פעולת חילוץ קיימת
התלבטות קשה האם להוציא
את כוחות החילוץ במיידי והאם
זה שווה את הפציעה האפשרית
של אחד מחיילי החימוש .אולם
בניגוד למרבית המקרים בהם
הייתה התלבטות מסוימת ,בקרב
בוואדי סאלוקי היה המצב ברור.
בהתחלה נפגעו רק מספר כלים
בודדים אולם בהמשך נפגעו תוך

העבודה הסזיפית והשוחקת של
אנשי חימוש בימ"חים לאורך כל
ימות השנה הייתה מקצועית מאוד
והביאה לידי בטוי את ההקפדה
הרבה ואת הדגשים האחזקתיים
שתרמו רבות למצב הכשרות של
כלל אמצעי הלחימה באוגדה.
כשראיתי את כלל כלי הרק"ם
והרכב ערוכים ומוכנים לתנועה
לכיוון המערכה בלבנון עלתה בי
תחושת גאווה על יכולתו של מערך
האחזקה להכין את הכלים ליום
פקודה בכל נקודת זמן ותחושת
הערכה לאנשי החימוש שעשו מעל
ומעבר להצלחת המשימה".

היטא"מ הצפוני היווה בלחימה עוגן
אחזקתי מרכזי ופעל לאורך כל
הלחימה ללא הפסקה סביב השעון,
סדנאות היטא"מ השונות שקלטו
את אנשי המילואים מהיח"ק שלחו
כ  50כיתות בממוצע בכל יום
לתקן ציוד מגוון ,כל זאת לצד סיוע
ליחידות המילואים שגויסו וקליטת
יחידות מתגברות מיתר הפיקודים.
היטא"מ החל את תפקידו כבר
ביומה הראשון של הלחימה עם
קבלת הידיעה על חטיפתם של שני
החיילים בגזרת אוגדה  .91כלי הרכב
שנפגעו בחטיפה הועברו מהשטח
לסדנאות התיקון של היטא"מ.

על אף עבודתם היעילה והמקצועית
של חיילי החימוש ביטא"מ צפון
נתקלו מרכזי התיקון בבעיות
וסככת הבוחנים בסדנת בית הילל
ספגה פגיעה ישירה של קטיושה
ללא נפגעים ,כמו כן נסגר למשך
שבוע מרכז האחזקה בגורן בשל
חשש למצררים שהתפזרו בשטח.
מסכם ברוך" :זו הייתה גאווה
גדולה וסיפוק אדיר לפקד על
חיילי יטא"מ צפון בלחימה"

מספר אל"מ ברוך אלקיים ששימש
כמפקד היטא"מ בלחימה" היטא"מ
פעל בשטח וללא הפסקה ,הצלחנו
לתקן כ 160 -חטיבות כוח בחודש
וכ 10000כלי נשק ואמצעים
אופטיים ,המספרים האלה" אומר
ברוך" מהווים את המכסה השנתית
שלנו במצב רגיעה ,בדרך כלל
בסיס היטא"מ מתרוקן בשעה שבע
בערב ,אולם בזמן הלחימה נדמה
היה שבכל הלילה היה אור יום,
הבסיס המה אדם והעבודות נמשכו
ללא הפסקה"

מפקד היטא"מ –
אל"מ ברוך אלקיים
(במבינו)

	
  

אחזקת אמל"ח
בלחימה.
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בסוף חודש יולי ,בעיצומה של
המלחמה איבד סמל אור בר און את
שתי רגליו מפגיעת טיל נ"ט בטנק
שבו שהה .שעות ספורות לאחר מכן
פנה מפקד החטיבה אל"מ אמנון
אסולין לכוחות החימוש בחטיבה
בבקשה לתקן את הטנק הפגוע
ולהחזירו למעגל הלחימה" זה עניין
מוראלי ופסיכולוגי" מספר אל"מ
רוני חממי ששימש כמחש"פ צפון
בלחימה ואכן שלושה ימים לאחר
מכן ,בתום טיפול יסודי בסדנת
הרק"מ הוחזר הטנק לפעילות
מבצעית בחטיבה .7

פעילות היטא"מים

	
  

אל"מ חממי :בכל פעולת
חילוץ קיימת דילמה.
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היטא"מ היווה עורף קשיח במתן
שירותו ליחידות בכל הדרגים
במהלך מבצע "גשמי קיץ" .מספר
אל"מ יורם נחמן מפקד היטא"ם":
צוותי היטא"מ עבדו בתוך רצועת
עזה באזורי הקרבות וסייעו רבות
בהכנסה והוצאת כלי רק"מ
מהרצועה ,לעיתים מוסיף יורם
נדרשנו לתקן רק"מ וציוד הנדסי
במהירות על מנת להשיבם במועד
לפעילות מבצעית ,מאות חיילי
החימוש שפעלו בגזרת הדרום
ראויים לשבחים על המקצועיות
והיצירתיות שגילו .אולם לצד
ההצלחות הרבות שצויינו זיהינו
פערים מקצועיים בקרב מערך
המילואים אשר נבע בעיקר
מהעדר הכשרות ואימונים" .כמו
כן סייע היטא"ם לחטיבות לוחמות
בגזרת הלחימה בלבנון ובעיקר
לחטיבת גבעתי בתחום אחזקת
הציוד האופטי וכלי הנשק וכן
בתחום החילוץ.

עם פרוץ האירועים בגזרת הצפון
הבינו אנשי החימוש של אוגדה 91
שהשבועות הקרובים יהיו שונים
מכל מה שהכירו קודם לכן" כשאני
מביט לאחור אני מבין ששום גורל
לא יכול להחליף את חיל החימוש
בלחימה "נזכר סא"ל מוטי ששון
ששימש כקצין החימוש האוגדתי"
אני בטוח שהיום כולם יודעים
ומבינים את החשיבות הגבוהה של
מערך החילוץ והאחזקה באוגדה
בכלל ובאוגדה  91בפרט" ואכן ,רובן
המוחלט של הפעולות שבוצעו על
ידי אנשי החימוש הצילו חיי אדם
וחסכו משאבים רבים לצה"ל ,חיילי
החימוש עסקו בפעילויות רבות החל
מטיפול שוטף ברק"מ ועד לפעולות
חילוץ נועזות של טנקים וכלי רק"מ
שנפגעו בתוך שטח לבנון" .הדבר
הראשון שראו הכוחות הלוחמים
שיצאו מלבנון היה צווותים שלמים
של אנשי חימוש שחיכו לבואם"
מוסיף מוטי" הלוחמים הטכנולוגים
פשוט התנפלו על כל לוחם" הוא
משחזר" כל נשק אישי נבדק וכל
טנק עבר בחינה יסודית ,האמצעים
האופטיים הוחזרו לכשרות ודאגנו
שכל חייל יצטייד באופן מיטבי
באמצעים תקינים למשימה הבאה".

"חיילי החימוש נכנסו עם הכוחות
הלוחמים לתוך שטח לבנון" מספר
סא"ל קובי ירושלמי קצין החימוש
של אוגדה  162במלחמה" התארגנו
למהלך של תכנון האחזקה במקרה
של שהייה ארוכה בשטח ועל אף
המאמצים הרבים שנעשו לתקן
את הכלים התקולים ,נפגעו כלים
רבים אותם נאלצנו לגרור ולהחזיר
לשטח ישראל"

המוכנות
בשיפור
העיסוק
האופרטיבית הביא את המרכז
לעמידה מלאה בהספקת תחמושת
לכוחות הלוחמים תוך שמירה על
רציפות ההספקה .המרכז הוכיח
רמת מוכנות ומבצעיות גבוהה
במלחמת לבנון השנייה ,ועמד
בכל המשימות שהוטלו עליו .אנשי
המרכז הצליחו להתמודד עם
העומס הגדול של ניפוק תחמושת,
הקפאות ,וכן הצריכה השוטפת תוך
כדי לחימה .במלחמה "מובצעה"
שיטת ניפוק תחמושת הארטילרית
ע"י מגבהה נע תוך יישום כלל
הלקחים מהתרגילים האחרונים.
החזרה לכשרות לאחר הלחימה
ליחידות הלוחמות התבצעה בבית
הלקוח ע"י חוליות יעודיות שתוגברו
באנשי מילואים שגויסו בתנאי קבע.

	
  

קובי נזכר "באחד מימי הלחימה
ביקרתי בגדוד רשף של התותחנים
שהוצב ליד קריית שמונה ,במהלך
הביקור נחתה קטיושה וגרמה
לשריפה באזור כלי הרק"מ
ומשאיות התחמושת .חיילי החימוש
של הגדוד הגיבו מהר ובקור רוח
והזיזו במהירות את המשאיות
והטנקים .אפשר רק לדמיין מה היה
קורה לו הייתה מתלקחת משאית
תחמושת ,ראיתי שחיילי החימוש
לא פוחדים ועושים את עבודתם
ביעילות ובמסירות".

	
  

מרכז שיקום ואחזקה
אנשי המש"א פעלו בלחימה ללא
הפסקה .במהלכה הוצאו כ 1600 -
חוליות אחזקה שפעלו בחזית
לצד הלוחמים ,כל זאת תוך ביצוע
משימות רק"מ וצמ"ה .המרכז ,לצד
מתן מענה למרכבה סימן  ,4טיפול
בחט"כים ותיקון כלים פגועים ,עסק
בדיגום ל"א וחפ"קים .יחידת
האחזקה גויסה ונתנה מענה מלא
למערכים מרכזיים בכוח האש.
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היטא"מ הדרומי

מערך החימוש באוגדה 91

מערך החימוש באוגדה 162

מרכז התחמושת

סא"ל קובי ירושלמי – תרומה
משמעותית של אנשי האחזקה
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פיקוד העורף
מערך האחזקה של פקע"ר פעל
בשני מישורים :הראשון ,אחזקת
כלל האמצעים ברמת כשירות
גבוהה שתאפשר לכוחות החילוץ
לבצע את משימותיהם והשני,
נטילת חלק בפעילות הקהילתית
והתמיכה של פיקוד העורף שכללו
חלוקת מזון במקלטים הדרכות
ואף עזרה בהקמת מחנה קיץ
לילדי הצפון.

מצל"ח
מצל"ח סיפק מענה סביב השעון
ע"י הפעלת חמ"לים ומשל"טים.
המרכז פתח בלחימה שני חלונות
קדמיים ב"עין זיתים" ו"יפתח"
לניפוק ולהחלפת זיוודים ,כלי
עבודה ואביזרים .כמו כן ,ניפק
המרכז אלפי אמצעי לחימה ושלח
מאות משאיות חלפים עד בית
הלקוח .לצד ההיערכות לניפוק
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מרכז ההובלה
מערך האחזקה בזמן הלחימה
הופעל במלואו ,משלב ניפוק
המובילים והנגררים מהאגדים דרך
אחזקת הסד"כ לאורך הלחימה
בכשירות של מעל ל  .85%במהלך
הלחימה הפעיל המרכז סד"כ של
מאות כלי רכב .מספר רע"ן אחזקה

חט"ל  -במסגרת מבצע
"שינוי כיוון"
עסקו אנשי החט"ל במתן פתרונות
טכנולוגיים ותמיכה במערך הלוחם
ותומך הלחימה .קציני החט"ל תמכו
בהטמעת אמצעי לחימה חדשים
שהוכנסו לשימוש בצה"ל זמן קצר
לפני הלחימה ,והסיקו לקחים לגבי
שיפורים נדרשים תוך כדי הלחימה.
המש"א מיגן עשרות כלי רק"מ
וצמ"ה ,וכן פתרונות לוגיסטיים
ממוגנים כדוגמת יצור ארגזי נשיאה
ע"ג רק"מ ,גרורים לנשיאת ציוד
ומזון והתקנים לנשיאת מיכלי
סולר .במסגרת פעילות החטיבה
בתחום פינוי וחילוץ תחת אש,
דוגמו כלי רק"מ לפינוי רפואי ,וכן
יוצרו התקנים לחילוץ תחת אש
במש"א.

רפ"ט
אחרי שבשנים האחרונות התרבו
הקולות שהטילו ספק בנחיצות
חיל השריון באה מלחמת לבנון
השנייה והציבה אתגר משמעותי
לטנקי המרכבה בלחימה בשטחים

רפ"ט הפעילה נוהל חירום
במסגרתו הוחלט להפסיק את
פיתוח הטנק ולעבור לתמיכת
המערך ,ככל שהתקדמה הלחימה
התווספו לאנשי רפ"ט תחומי
עיסוק ,מחקר היפגעות ,הדרכות
של קציני חימוש ושריון ,וכמובן
פיתוח אמצעים שנבנו אל מול
ההתפתחויות בשטח.
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"כבר ביום הראשון של הלחימה
בצפון שונתה הגדרת המצב
במרכז ,ובעקבותיה השתנתה מייד
התפיסה של העובדים" מספר
סא"ל אשר מזרחי ,ראש ענף
ניהול הייצור במש"א "המרכז עבד
 24שעות ,שבעה ימים בשבוע
ונתן מענה איכותי ומקצועי לכלל
מערכי הלחימה"

אנרגיות לאספקה בהיטס .בנוסף,
הפעיל המרכז צוותי פינוי שלל
מהיחפ"ש (יחידה לפינוי שלל).
העבודה התמקדה במתן מענה
סביב השעון ע"י הפעלת חמ״לים
ומשל״טים ,ויושמה התפיסה
השירותית של ניפוק ציוד עד בית
הלקוח ,אשר במסגרתה נופקו
אלפי כלי נשק וחלפים באמצעות
מאות משאיות עמוסות שהגיעו
עד ליחידות .כדי להתגבר על
המגבלות בצירי ההספקה לכוחות
שנמצאו בתוך לבנון ,הוקם צוות
שטיפל בניפוק אנרגיות באמצעות
אספקה בהיטס .מספר זייד טאפש
ששימש כראש ענף הפעלה
במצל"ח בזמן הלחימה ":מהר
מאוד ,לאחר שהחלה המערכה
פתחנו חמ"לים גייסנו אנשי
מילואים והתחלנו לעבוד ,פתחנו
חלון קדמי של מצל"ח במל"ן
(מרכז לוגיסטי נייד) ובו ניתנו
שירותים בכל הקשור לכלי עבודה,
חומרים ,חלקי חילוף וזיוודים"

במרכז הובלה סא"ל עידו נוביץ
"הסדנא הצפונית של מרכז הובלה
נשאה ברוב הנטל ,ומרגע שהחלה
הלחימה הובלנו הכל ולכל מקום:
טנקים ,תותחים מתנייעים ואפילו
ציוד לוגיסטי ומזון"

פתוחים מול איום מסיבי של טילי
נ"ט .אל"מ ירון לבנת ששימש
כראש רפ"ט מספר ":המלחמה
תפסה אותנו עסוקים בחבלי
לידה של הכנסת מרכבה סימן 4
לחטיבה  ,401ברור היה לנו שטנק
חדש שנכנס למערכה גורר אחריו
מחלות ילדות שאף ניסוי לא הצליח
לאבחן אותן ..ככל שהתקדמה
המלחמה התווספו לאנשי רפ"ט
עיסוקים נוספים ובכל מקרה של
פגיעה של טנק הגבנו בפתיחת
צוות חקירה כדי ללמוד ככל שיותר
מהמקרה ,כמו כן עסקו אנשי רפ"ט
בהדרכות לקציני החימוש והשריון
ובפיתוח אמצעים תוך כדי לחימה,
הייתה אמונה שטנק מרכבה סימן 4
הוא בלתי פגיע ,אך מבחן המציאות
הוכיח אחרת" מסכם ירון" אני שמח
לראות שנורמות שהושרשו ביחידה
על ידי האלוף ישראל טל עדיין
ניצבות כנר לרגלי האנשים"
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בית הספר לחימוש

מפקדת קחש"ר

חיילי מפקדת קצין החימוש הראשי וביניהם כוכבת הפופ – רוני סופר סטאר
בפעילות יצירה ופנאי לילדי הצפון השוהים במקלטים בזמן הלחימה.
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מסכם תא"ל חיים רונן:
"הכשירות הנדרשת של הטנקים
היה  ,85%אנחנו יצאנו למלחמה
עם  95%כשירות ,כלומר שברנו
הרבה מאוד מיתוסים שהיו צרובים
באופן קולקטיבי אצל הוותיקים
של החיל ,ובצבא לא היה ביטחון
וודאי שכשפותחים את הברזנטים,
יהיו כלים בכשירות גבוהה .אני
חושב שהיציאה למלחמה עם
כשירות כל כך גבוהה ועם כאלו
ביצועים של אנשי החימוש הביאה
כבוד גדול למערך האחזקה כולו.
במלחמה עצמה הייתי בקו ,בשטח
עם החיילים ולא בשום מקום אחר,
אין חייל חימוש שבמלחמת לבנון
לא ראה אותי בכל הגדודים ובכל
הפריסה כי חשבתי שהנוכחות
הפיזית שלי בשטח חשובה מאוד,
היא אפשרה לי להיות נוכח
בדילמות ובבעיות בזמן אמת
ולפתור אותן במהירות המירבית.
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עיקר עיסוקה של מפקדת מקחש"ר
בלחימה התמקדה בתמיכת כוחות
האחזקה ,הפעילות כללה תגבור
היחידות בבוחנים ,והשתתפות
קציני המפקדה בחמ"ל אחזקה.
לצד ביקורים תכופים בשטח
מינה החיל צוות למידה להפקת
לקחים והטמעתם תוך כדי לחימה,
במסגרת זו עודכנו הוראות קחש"ר
במערך
בטיפולים
העוסקות

החת"ם .המפקדה החליטה לאמץ
את עיריית קריית שמונה ,ובהמשך
לבקשתם בוצע מיפוי של כלל
המקלטים בעיר ותיקון חלק מהם,
גם חיילי המפקדה נרתמו למשימה
ויצאו לצפון לחודש שהתחלק
בפעילות חברתית לילידי העיר
ששהו במקלטים וכן בעבודות
לוגיסטיות בימ"חים.

כמובן ,גם בה"ד  20לא ישב בחיבוק
ידיים בלחימה ,בתחילה נופק רק"מ
בחרום וקוצרו הקורסים ,בוצעו
הדרכות והסמכות ליותר מ 1500
אנשי מילואים ביחידות ובבסיסי
האימונים .תוך כדי לחימה הבה"ד
סייע לכוחות הלוחמים במשימות
לוגיסטיות ואף תגבר אותם
בבעלי מקצוע .בתום הלחימה
פתח הבה"ד במבצע רחב היקף
לשיקום הימ"חים .מספר אל"מ
דודו אלמקייס ששימש כמפקד
בה"ד  20בתקופת הלחימה" :אחרי
שהלחימה התחילה בוצעו הסמכות
והדרכות לאלפי אנשי מילואים ,כמו
כן לקח על עצמו הבה"ד את הסיוע
בהחזרה לכשרות של הימ"חים
שבמהלכו הוצאנו את כלל אנשי
הסגל של הבה"ד ליחידות השונות
על מנת לתמוך בחזרה מהירה של
אמצעי הלחימה לכשרות"
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מערך המילואים

של חיל החימוש במלחמה

תת אלוף רונן מסכם את תפקוד
מערך האחזקה במלחמה" :מלחמת
לבנון השנייה ,בה הופעלו כוחות
אגמיים רבים והופשר למערכה

מחיר המלחמה לא פסח על החיל ,בלחימה איבד החיל שניים מחייליו.
בשישה באוגוסט  2006נהרגו סגן שמואל חלפון ז"ל ורס"ן אליהו אלקריף ז"ל
מפגיעת קטיושה שנורתה משטח לבנון אל עבר כפר גלעדי.

סגן חלפון שמואל ז"ל -
היה במקצועו מאחזק נשק
ובלחימה שימש קצין אפסנאות,
הותיר אחריו אלמנה ,שלושה
יתומים ,אח ואם.
בן  42היה במותו.
	
  

רס"ן אלקריף אליהו ז"ל -
היה קצין חימוש ,הותיר אחריו
אלמנה ,שני יתומים וארבעה
אחים.
בן  34היה במותו.

	
  

הצגת תכנית אחזקה בשטח לתת אלוף רונן.
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2005-2010

יותר מכל הגיע חיל החימוש להישגיו
בזכות אלפי אנשי המילואים שלו
שהתגייסו בשיעור של " ,100%רוח
ההתנדבות שלהם הייתה למופת"
משבח תא"ל רונן "הם הפגינו
עמידה בלתי מתפשרת במשימות
והוכיחו כי ליכולות שלהם לסייע
בזמן אמת אין אח ורע בכל העולם.
קיבלתי עשרות טלפונים מאנשים
שהתחננו לבוא כדי לעזור ,אנשים
שסיימו את שרותם לפני  20שנה
אמרו לי :חיים אנחנו לרשותך ,זה
היה מאוד מרגש וממחיש את הרוח
המיוחדת שיש בחיל הזה"

אמל"ח רב ומגוון הצריכה התגייסות
מלאה של מערך האחזקה על כלל
מרכיביו ,החל מכוחות האחזקה
האוגדתיים בסדיר ובמילואים ,דרך
היטא"מים וכלה בגופי הפיתוח
ובמרכזי אלר"מ .מוכנותו של חיל
החימוש הודגמה במלחמה זו .מערך
האחזקה ידע להתאים את עצמו
לתרחישים המבצעיים השונים
ולהיערך בפיתרונות הנדסיים
ואחזקתיים נכונים ,אחוזי הכשרות
הגבוהים ביציאה מהימ"חים ואורך
הנשימה שהתאפשר לכוחות
הלוחמים הינם עדות לכך .עם זאת
יש לשפר את יכולות החילוץ של כלי
הרק"מ ,לשדרג את כלי הניוד
של כוחות האחזקה ולהעלות
את רמתם המקצועית של אנשי
החימוש במילואים שנפגעה עקב
היעדר אימונים"

נופלי חיל החימוש
במלחמת לבנון השנייה
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