	
  

קפיצת מדרגה
אחזקתית

ביטול השינוי הארגוני
והחזרה לאט"ל
באוגוסט  2007החליט הרמטכ"ל ,גבי אשכנזי ,להחזיר את המצב לקדמותו ,חיל
החימוש וחיל הלוגיסטיקה חזרו לאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה שחזר לשמו
הקודם אט"ל ומחלקת האחזקה חזרה אף היא לאט"ל ,הגוף היחידי שנותר
בזרוע היבשה היה היחט"ל שעם המעבר לזרוע היבשה בשנת  2006שינה את
שמו לחט"ל (חטיבה טכנולוגית)ואליה הוכפפו יחידת הניסויים (נס"א) ,יחידת
יפת"ח ומספר ענפים מיחידת לוט"ם שהפכו ל"מחלקת מערכות תקשוב".

	
  

שינויים ארגוניים בחיל החימוש

	
  

אימון חיילי חימוש במילואים.

	
  

2005-2010

מאז המלחמה ביצע חיל החימוש
קפיצת מדרגה באמצעים שברשותו
ובאימונים שהוא עורך .כחלק
מלקחי המלחמה ,תוקפו מחדש
כלל המודלים החיליים של סוגי
האימונים וניתן דגש על הסמכות
המפקדים במילואים .כמו כן ,החיל
תירגל חילוץ מורכב של רק"ם פגוע
יחד עם כוחות פיקוד העורף ,חיל
הרפואה ,כלי צמ"ה ואנשי הרבנות.
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החלפת תג היחידה
של מצל"ח

שיפור הכשירות והמוכנות
למלחמה בכלל המערכים
חימוש גבעתי לא נחים על
זרי דפנה
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מערך החימוש של חטיבת גבעתי
עבר שינויים רבים בשנים האחרונות,
כשהעיקרי בהם הוא קליטת
האכזריות "תהליך המעבר לשימוש
באכזריות הוא ארוך מאוד ומעסיק
מזה שנים את מערך אחזקה -
מספר קצין החימוש החטיבתי
רס"ן משה ארצי" .מבחינתנו זה
כמו להפוך חירניקים לשריונרים.
אבל כמו תמיד אנחנו לא מודאגים
מהאחריות המוטלת עלינו .מערך
החימוש של החטיבה ידע תמיד
לקבל על עצמו כל משימה ולבצע
אותה בצורה הטובה ביותר ולעמוד
בכל אתגרי האחזקה להם נדרש",
מספר רס"ן ארצי ",לפי מילות
הסלוגן החדש של מערך החימוש
בחטיבה :כשאדם והאתגר נפגשים,
החיילים ,הקצינים והנגדים שלנו
ידעו תמיד כיצד להתמודד עם
הבעיות שהתעוררו ואיך להפוך
את ביצוע המשימות מטוב
למצוין ".מלבד העמידה בדרישות
המקצועיות של החטיבה הציב ארצי
למערך החימוש יעד נוסף  -טיפוח
כוח האדם "לטפח את האנשים זה
כמעט המרכיב הכי חשוב כמפקד,
מכיוון שמאחורי כל משימה עומד
אדם" .קציני החימוש הגדודיים
בשטח שיתפו גם הם פעולה עם
משנתו של רס"ן ארצי ,ולדבריהם

חימוש אוג'  91מתכוננים
למלחמה הבאה
קחש"א  ,91סא"ל עופר אזרד
מספר" :פסגת הטכנולוגיה הוכנסה
למוצבי האוגדה ,ובשבילינו זו
הזדמנות לשדרג את יכולותינו
המקצועיות ,כל שדרוג טכנולוגי
שנכנס לשימוש באוגדה דורש
מאנשי מערך האחזקה היערכות
מיוחדת ולמידה מקדימה .ומוטלת
עלינו אחריות לספק מענה אחזקתי
לכל תקלה ובעיה שעלולה
להתעורר".

2005-2010

ביולי  2007במעמד המפקדים,
החיילים ,ע"צ וותיקי הארגון נערך
מסדר החלפת תג חגיגי בו הוחלף
תג היחידה .התג מייצג את פעילות
מצל"ח בהווה ובעתיד ומדגיש את
ייעוד המרכזי :התמיכה ביחידות
הלוחמות בנושאי ציוד חימוש
ותקשוב ואת השיוך לחיל החימוש
ולאט"ל .הסמל כולל את החרב
(המסמלת את הכוח הצבאי)
המשולבת עם ענף עץ הזית
(השאיפה לשלום) וסביבם אלמנט
המייצג את תחומי הפעילות
הייעודית – גלגל שיניים ,כמייצג
את תחום החימוש ,והאלקטרון
המייצג את תחום התקשוב,
ושניהם משולבים יחד בתהליכי
העבודה במרכז.

"המוטיבציה של החיילים היא
האתגר של המפקדים ,ואין שיטת
קסמים לטיפול בנושא" ,מספר
קצין החימוש של גדוד שקד ,סגן
סלימאן שאהין ".אנחנו משתדלים
להקשיב להם ולדאוג להם ,ולהיות
להם כמו אמא ואבא ,רק ככה הם
מרגישים את תחושת השייכות"
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חיים מור חיים
ליחש"ם שמשון
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מערך האחזקה של אוגדה 36
עסק בהשלמת הפערים שנתגלו
במלחמת לבנון השנייה :כוחות
המילואים אומנו ,המשרתים בסדיר
תוגברו ,ובוצעה פעילות רחבה
להעלאת הכשירות המבצעית
אימונים
תרגילים,
באמצעות
ושמירה של כוננות המהווים אבני
יסוד בהוויה הצבאית היום יומית
של אוגדה סדירה בצה״ל
"המציאות שאליה התעוררנו
בפתח השנה החולפת ,הובילה
את כלל המערכים בצה״ל לעיסוק
מתמיד בהכנת האוגדה ללחימה
מכף רגל ועד ראש" ,מספר קצין
האמל״ח של אוגדה  ,36סרן דודי
דביר" :מערך האחזקה באוגדה
הצליח לאמן את כלל גופי
האחזקה האוגדתיים ובראשם אנשי
המילואים שגויסו לאימוני מחלקות
החטיבות"
תרגילי
במסגרת
מעבר לאימוני המילואים היוותה
השנה האחרונה באוגדה 36
המערך
לאימון
פלטפורמה
הסדיר בשטחים האופרטיביים,
כלל חטיבות האוגדה ביצעו
תרגילים בהם אומנו מחלקות
החימוש במתן מענה אחזקתי
האימונים
הלוחמים.
לכוחות
החלו בתרגילים הגדודיים שבהם
נבחנו ,מערכי האחזקה הטקטיים
וקח״שי הגדודים זכו לליווי ולחניכה
צמודים של קח״שי החטיבות

וכן של מערך החניכה והבקרה
האוגדתית .הדגש הושם על תפקוד
הקצינים בנוהל קרב וביכולתם
אחזקתיים
טיפולים
להוביל
מורכבים בשלבי הלחימה השונים.
במסגרת שיפור יכולות המערך
הסדיר והעלאת כשירותו ,כינס
קצין החימוש האוגדתי את קח"שי
החטיבות והורה להם לנקוט בכל
צעד הנדרש לשיפור ההתנהלות
היום יומית .המשימה הוטמעה,
וקציני החימוש החלו בעדכון
פקודות האחזקה ביחידותיהם,
בכתיבת פק״לים לחייליהם ולביצוע
מסדרים למחלקות החימוש.

	
  

2005-2010

חיים מור חיים הועלה לדרגת
אל"ם והתמנה למפקד יחש"ם
שמשון ,בתפקידיו הקודמים שימש
חיים כרע"ן שדו"ת במקחש"ר
ומג"ד יחש"ם קדמי בפיקוד הצפון,
חיים החליף בתפקידו את אל"ם
ברוך אלקיים (במבינו) שהתמנה
למחש"פ צפון.

חימוש אוגדה 36
משלימים פערים
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ענף שדו"ת
מציב ייעדים

מטרה חשובה נוספת היא שיפור
המקצועיות במערכי האחזקה תוך
מתן דגש על אוכלוסיית המילואים
במקצועות הליבה .סא"ל חיים
אזולאי ראש ענף שדו"ת מוסיף:
שלוש הצלעות של משולש
האחזקה (כ"א ,חלקי חילוף
ואמצעים) הינן אבן יסוד למהותו
של חיל החימוש ,ובענף שדו"ת ניתן
דגש רב לתחומים אלו והעשייה
ניכרת בכל ערוצי הפעילות.

סא"ל חיים אזולאי

	
  

בנוסף  ,בין השנים  2007-2009שם
ענף שדו"ת כיעד את נושא כתיבה,
עדכון  ,התאמה והטמעה של פרקי
התורה החיליים בהתאם לשינויים
הארגוניים שחלו בצה"ל ובחיל
החימוש בשנים האחרונות.

בסיס ההדרכה של חיל החימוש,
בה"ד  20החליט לצאת למלחמה,
אך הפעם מסוג שונה  -מאבק
על כל חייל המשרת בחיל .כחלק
ממטרת הבה"ד להכשיר כוח אדם
איכותי ,מקצועי ומיומן נערכים
בחיל החימוש ,בשיתוף עם מח' כ"א
בזרוע היבשה ,ומפקדת קחש"ר,
להקטין את אחוזי הנשר בהכשרות
וליצור שרידות גבוהה יותר בשירות
החובה .כדי לעמוד ביעד שהוצב,
החל החיל בהכשרת החיילים
ביחידות בהן יוצבו בשרותם הסדיר.
המהלך שכונה תוכנית השיבוץ
החזוי ,הוביל לעריכת מספר
קורסים ביחידות הקצה שמרכזות
נפח פעילות גדול של היחידות
הלוחמות .במסגרת השיבוץ החזוי
מוכשרים מכונאי הנגמ"ש הטנקים
והנשק ביחידות שבהן ישרתו.

כחלק מתהליך זה נקבעה תכנית
"תר"ש תורות" לתקופה של שמונה
שנים .כלל פרקי התורה עודכנו
והפכו לנגישים על ידי הזנתם
לצה"לנט והפצתם ככרכים קשיחים
בעלי מבנה ארגונומי משופר.
"עבודת מטה זו יצרה שפה אחידה,
עדכנית וזמינה בין כלל מערכי
החיל" מציין סא"ל חיים אזולאי.

שחר גלעד ליחש"מ 653
שחר גלעד מונה למפקד יחש"ם
 653בתפקידיו הקודמים שירת
כקצין חימוש אוגדתי וביצע
תפקידים רבים במערך הנפרס.

ההכשרה ביחידות עצמן מקטינה
את חששם של החיילים מהשירות
העתידי ומקנה להם מושג וידע
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על אופי המשך שרותם .כמו כן,
ההכשרה עצמה מתבצעת בהתאם
לצורך המבצעי שעולה ביחידות,
ובכך תומכים החיילים בכוחות
הלוחמים כבר בשלב ההכשרה" :
סגרנו את הפער באיוש התקנים
שנוצר ביחידות דוגמת בית
הספר למ"כים ולמקצועות החי"ר
ובאוגדות הסדירות"  -ציין בגאווה
מפקד בה"ד  20אל"ם גולינסקי.
"כיום מאויישים  81אחוזים
מהתקנים ,בניגוד ל 40-אחוז בעבר.
רק השבוע סוכם כי תהיה המשכיות
להכשרה זו ואני מקווה שבשנה
הקרובה נגיע למצב שבו כל תקני
החימוש שביחידות השדה יאוישו.
בנוסף ,נערכים בבה"ד  20לעלייתם
של מסעות פרסום ושיווק בעיתונות
וברדיו כדי לגרום למספר גבוה יותר
של מלש"בים להתעניין בעשייתו של
החיל ,ובסופו של דבר גם להצטרף
לשרותיו ".סיכם גולינסקי.

	
  

אל"מ עופר גולינסקי

	
  

	
  

	
  

2005-2010

ענף שדו"ת הציב לעצמו יעדים
רבים לתקופה זו ובהם שיפור
הכשירות והמוכנות של מערכי
האחזקה לשעת חירום :בעדיפות
עליונה  -יישום לקחי מלחמת לבנון
השנייה ושיפור תהליך האימונים
שבוצעו בשנה החולפת ,בנוסף,
הוגברו תדירות הביקורות לצורך
יצירת אומדן מדויק של היקף
הפעילות האחזקתית בכל יחידה
ושיפור מוכנות המערך לשע"ח.

בה"ד - 20
מלחמה על כל חייל
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חדר מורשת במצל"ח

	
  

עופר ביצע מגוון רחב של פעילויות
בתחום המשאב האנושי ופעל רבות
להכשרת חיילי החיל למקצועות
החימוש ,תוך צמצום הנשר" ,מלחמה
למען כל חייל" ולמען חיזוק כשירות
המערך והכנתו ליום פקודה.

עופר ביצע פעילויות רבות בתחום
ההדרכה כגון מיסוד מודלים תומכי
הדרכה שונים :מודל הערכת הדרכה
משודרג ,מודל לתמחור עלויות
הדרכה ,מסלול פיתוח המפקד/
מדריך בבה"ד ,המהווה כיום מודל
לחיקוי ביחידות ההדרכה בצה"ל,
קידום תחום ההדרכה דיגיטאלית
תוך קפיצת מדרגה משמעותית.

עופר היה חסיד של פעילויות
לעידוד מצוינות ויוזמה הקוצרות
את פירותיהן בטווח הקצר והארוך
והאמרה "נעמוד על כל במה"
הפכה לסיסמה שגורה בפי כל ,וכך
גם היה .בתקופתו קיבל הבה"ד את
פרס מגן השר לאיכות הסביבה
במשך  3שנים ברציפות ,וזכה במגוון
פרסים ואותות :אות ההתמדה
בתחרות "ארץ ישראל יפה" ,בפרס
יוספטל היוקרתי בתחום הבטיחות
והגהות בעבודה ,בפרס הרמטכ"ל
והיה לבה"ד היחידי בצה"ל אשר
הוסמך ל"תו הפלטינה" היוקרתי
לאיכות ממכון התקנים הישראלי.

ע.צ אליעזר רוזנפלד ריכז את
פעילות התיעוד ואיסוף המידע
והתמונות.

חנוכת חדר מורשת
על בסיס החומר הרב שנאסף,
הוקם במפקדת מצל"ח חדר
מורשת ,אשר נחנך ביולי 2007
בהשתתפות ר' אלר"ם וכלל מפקדי
מצל"ח לדורותיהם בעבר ובהווה.
בחדר המורשת הוקמה תערוכת
קבע המנציחה את ההיסטוריה של
הטיפול בציוד לחימה מאז מלחמת
‘השחרור' ועד היום .מסמכים
ותמונות המשקפים את שנות
הפעילות של המרכז מוצגים לעין
המבקר .בחדר ניתן גם לעיין בספרי
העשורים ,אשר משקפים את
ההיסטוריה של מצל"ח בכל עשור.
פעילות זו היתה נדבך נוסף בשימור
זיכרון "דור המייסדים" ובלימוד
היסטוריית מצל"ח למען הדורות
הבאים.

תו הפלטינה לבה"ד .20

	
  

חנוכת חדר מורשת בנוכחות ר' אט"ל ,האלוף
אבי מזרחי ,שנת 2007

234

2005-2010

בנוסף ,במהלך כהונתו פעל רבות
לטיפוח ההון האנושי ,פעל למען
פעילויות בתחום טיפוח רווחת
הסגל והחניכים ברחבי הבה"ד,
הרחיב את מערך השוחרות והיקף
הכיתות המונחות ,ופעל להטמעת
תוכנית "שחר אט"ל" להידוק הקשר
בין העולם החרדי לשירות בצה"ל.

הבה"ד הפך למוביל בתחום
ההדרכה וניהול הידע באט"ל.

החל משנת  2004הועמק הטיפול
במורשת מצל"ח .מפקד מצל"ח
דאז ,אל"ם גלעד רז ,הקים ועדת
היגוי למורשת היחידה ,ומינה 6
צוותים לאיסוף ולריכוז החומר
בנושא המורשת ,כל צוות נדרש
להתייחס לעשור מסויים ,החל
מהקמת צה"ל .במסגרת הפעילות
רואיינו מפקדי מצל"ח לדורותיהם,
נאספו תמונות מאלבומיהם של
מפקדי היחידה וחייליה בעבר
ובהווה ,ונרשמו סיפורים רבים ,אשר
נשזרו למסכת אחת של תולדות
הטיפול בציוד לחימה בצבא.
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2008
מרת"ח  -פרס

הרמטכ"ל למצוינות

מרכז תחמושת (מרת"ח) זכה בפרס
הרמטכ"ל למצוינות לשנת העבודה
 .2007הפרס הוענק למרכז לאחר
שהצליח לשוב במהירות לכוננות
ללחימה ,על -פי התנאים שנקבעו
בהנחיית המטה הכללי בנושא
מוכנות צה"ל לקיץ .2007

"כחלק ממרת"ח" ,סיפר סא"ל
נבסו" ,התמקדה יחידת מרחב צפון
במוכנות האופרטיבית ,בהשלמת
מלאי תחמושת ובאימון כלל
אוכלוסיית היחידה ,בדגש על אימון

על מנת לאמוד את מוכנות מרחב
הצפון ,בוצעו כ 30-ביקורות ברמה
החולפת.
בשנה
המטכ"לית
בכולן צוינה היחידה לחיוב ,וציונה
המשוקלל הגיע ל .95-כמו כן ,זכתה
היחידה בפרס בטיחות בדרכים של
מפקד זרוע היבשה ובפרס "יוספטל"
האיזורי לבטיחות בעבודה .היחידה
אף זכתה לתשבוחות בניהול איכותי
ותקין בתחום הכלכלי ,וסיימה את
הביקורת בציון  .100כלל הפעילות
להגברת מוכנות המרכז לא נעלם
מעיני המפקדים ,ועל כך הועלה
מרת"ח כמועמד לפרס הרמטכ"ל
ליחידות מצטיינות.
באפריל השנה ,בהיכל צה"ל
בפו"ם ,קיבל מפקד המרכז ,אל"ם
אייל טנה ,את הפרס הנכסף מידי
הרמטכ"ל.
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"אם תראה אדם אוחז בורג
בידו ,מסתכל עליו מכל
צדדיו ובודקו היטב כאילו
היה אוצר ,אות היא כי בוגר
חיל החימוש הוא ,לדידם,
הבורג הקטן הוא שהפעיל
את המערכת המתוחכמת
והמסובכת ביותר ,כי זאת
לדעת ,מי ששם ליבו
לבורג אות היא כי יפעיל
גם מעבדה חדשנית ביותר,
זוהי תרומתו הנצחית של
חיל החימוש"

2005-2010

"כחלק מתרבות של מצוינות
הקיימת במרת"ח בכלל ובמרחב
הצפון בפרט" הדגיש מפקד מרחב
צפון של המרכז ,סא"ל אמיר נבסו,
"פעלה היחידה רבות ,כגוף אחד,
על מנת לעמוד ביעד ובצורה
הטובה ביותר .לאחר מלחמת לבנון
השנייה ביצע מרת"ח תחקירים
והפקות לקחים ועל בסיסם בנה
תוכניות עבודה שהתמקדו בשני
מישורים עיקריים .בהיבט הפנימי,
בוצעו פעילויות של חזרה לכשירות
ולכוננות ברמת המרחב ,תוך
יישום הלקחים הייעודיים למרחב
מהמלחמה .בהיבט המערכתי,
בוצע תהליך דומה בשיתוף היחידות
הלוחמות בסדיר ובמילואים של
צה"ל בגזרת פיקוד הצפון".

אנשי המילואים .בתוך כך ,בוצעה
השתלמות לכלל מפקדי הבסיסים
באגף הלוגיסטיקה ,הרפואה
והמרכזים בנושא הפעלת יחידה
באירוע רקטת קרקע -קרקע
ובאירוע טיל קרקע -קרקע ,תוך
שימת דגש על שמירת ההמשכיות
בתחום הספקת התחמושת .כמו
כן ,נערכו סדנאות בנושא פיקוד
בחירום לכלל המפקדים בסדיר
ובמילואים במרת"ח".

להיות חימושניק
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דיפנדר כתק"ל ממוגן
	
  

זאב כתק"ל

אמל"ח ואמסל"ח

בנסיון לצמצם את הפער שנוצר,
קודמו מספר פרוייקטים בתחום
חשוב זה:

	
  

מרום 36

 .2איחוד משאיות החלפים
בגדודי חת"ם וחי"ר מנוגמש -
מעבר למשאית אחת ,במקום
שתי משאיות הריאו בגדוד ,לנשיאת
כלל החלפים.
 .3ניידת חימוש לאחזקה – דיגום
על בסיס הרכב הקיים לכיתת
תיקונים קלים באמצעים ניידים,
המאפשרים להגביר את יכולת
התיקונים בשטח.

נמר חט"פ

גרור אחזקה

	
  

פורד כתק"ל

האמר כתק"ל
	
  

נמר אחזקה
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 .4נמר חט"פ – דיגום על בסיס נמר
לוחם ,לצורך ביצוע תיקונים קלים
והמשך רצף לחימה לכוח הלוחם
וללא התנתקות מהפלוגה.
 .5גרור חפ"ק – חפ"ק נייד,
נגרר ועצמאי המאפשר למ"פ
בפלק"ד וביח"ק פיקוד ושליטה
על כוחות האחזקה הנמצאים
במרחב הלחימה בשעת חירום.

	
  

	
  

2005-2010

בתקופת כהונתו של תת אלוף איל
אלוק כקחש"ר ,עסק חיל החימוש
באופן נמרץ בקליטת אמל"ח
חדש וטכנולוגיות מתקדמות כגון:
נמר ,מרכבה סימן  ,4יואב ,צי"ד,
רוכב שמיים ,קטלנית ועוד .במשך
השנים ,נוצר מצב בו הפער בין רמת
האמל"ח ורמת האמסל"ח הלך
וגדל ,והקשה על רמת האחזקה
בדרג הטקטי ,כדוגמת סוגיית
החילוץ והגרירה.הסיבה לכך היתה
שכניסת אמל"ח חדש לא לוותה
בהקצאת משאבים לאמסל"ח,
ונוצר צורך משמעותי להשקיע
בסוגיית האמסל"ח שעשוי היה
להיות לא רלוונטי

 .1גרור אחזקה – גרור הכולל
אמצעים למתן מענה אחזקתי
שוטפים
וטיפולים
מורחב
לרק"ם ולרכב בתנאי שטח( .תחליף
לגרור הריתוך והסיכה הישנים).
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טעינה עצמית ע"ג
משאית אושקוש

במסגרת הדגש הרב שניתן בחיל
החימוש לתחום החילוץ בוצעה
השתלמות חילוץ חיילית ב13 -
במאי בפארק אחמדיה שבקצרין.
ההשתלמות ,שהתקיימה במעמד
קצין החימוש הראשי ,תא"ל אייל
אלוק ,הורכבה משני מושבים:
במושב א' ניתנו למשתתפים
הרצאות בנושא החילוצים השונים

ושיטות העבודה ,מושב ב' שנערך
במעמדו של מפקד פיקוד הצפון,
האלוף גדי אייזנקוט ,נפתח בהצגת
רכבי הקרב המשוריינים המשמשים
את המחלצים ,ונחתם בהדרכות
שונות של בעלי מקצוע על הכלים
הייעודיים .בתום המושבים צפו
המשתתפים בשמונה תרגילי חילוץ
נועזים שהתבצעו על פי תרחישים
בהם נתקלו המחלצים בעבר.

חילוץ טנק שהתהפך

חילוץ טנק בזיוונית

	
  

	
  
	
  

מנוף לטעינה
עצמית.

צוות חילוץ בפעולה
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2005-2010

מנוף הטעינה העצמית על-גבי
משאית "אושקוש" ,צפוי לתת את
המענה המלא לפער שנתגלה
ביכולות השינוע וההרמה של
חטיבת הכוח בטנקי מרכבה סימן
 .4עד כה לא היה קיים כלי או
אמצעי שהיה מסוגל לבצע את
שתי הפעולות בו זמנית .ולכן,
תולים במדור ציוד הרמה ,חילוץ
וגרירה (צהר"ם) בענף ציוד ייעודי
של החטיבה הטכנולוגית תקוות
גדולות בפיתוח החדש .ההחלטה
להתקין את האמצעי על גבי
משאית ה"אושקוש" התקבלה לאור
יכולת העבירות הגבוהה המאפיינת
את המשאית שתסייע לה להוציא
חטיבת כוח של טנק מרכבה סימן
 .4הרעיון שעומד מאחורי הפטנט
הוא היכולת של המשאית להתקרב
לטנק ,ולבצע בשטח את ההחלפה
של חטיבת הכוח .מנוף הטעינה
העצמית המשופר שיותקן על
גבי המשאית כולל כיתת אחזקה
מדוגמת המכילה אמצעים נלווים
לטיפול בחטיבת הכוח ,דוגמת

גנרטור ,כלי חיתוך ואמצעי תאורה.
"אם יהיה צורך לחתוך את הזחל,
להשתמש
המפעילים
יוכלו
בכלי עבודה המצורפים ,כמו גם
בגנרטור ברתכת ובשאר אמצעי
האחזקה" ,הסביר רמ"ד צהר"ם,
רס"ן זיו גולדברג .לדבריו ,מנוף
הטעינה העצמית מופעל בצורה
אלחוטית מתוך קופסת פיקוד
המותקנת על גבי המשאית ,כך
שניתן להפעילו תוך כדי שליטה
מרחוק ,יכולת זו ,הופכת את
המנוף לאחד מהכלים הגדולים
ביותר בצה"ל הנשלטים בצורה
אוטומטית .בנוסף משמשת קופסת
הפיקוד גם כמחשב המסוגל לתת
אבחון ופרטים שיועילו לאחזקת
המנוף עצמו" .זהו אחד מפרויקטי
הדגל בענף" ,אמר רע"ן ציוד ייעודי
בחטיבה הטכנולוגית ,סא"ל עמיעד
פרנס" .כרגע ישנה הזמנה לשבעה
כלים ,כאשר רובם כבר מותקנים",
בחודשים הקרובים צפויים להיכנס
הכלים לשימוש מלא בדרג הנפרס.

השתלמות חילוץ
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עידוד למצויינות

242

אל"ם אהוד מספר על חבר יקר
בחיל החימוש :איש יקר במיוחד,
חבר ,שלימים היה מפקד יחש"ם
 653אל"ם יורם נחמן שהיה
בלימודים באותם ימים .כששמע
יורם על מחלת בני ,עזב את
לימודיו מרצונו והתייצב באוגדה
לעזרה.יורם הגדיר את עצמו כעוזר
הקחש"א שלי והיה לעזר רב ...כך
שזה המקום להביע את הערכתי
הרבה ליורם ...על עמית לשירות,
קולגה בחיל החימוש חבר אמיתי
לחיים ! לימים אני ויורם התמודדנו
על תפקיד קחש"א אוגדה  162ועל
מג"ד יחש"ם  .674כמובן לראיונות
נסענו ביחד באותו הרכב .משנשאל
יורם ע"י מפקד האוגדה מי משנינו
מתאים יותר לתפקיד ענה יורם
שאנוכי .מיד אחריו התראיינתי,
מבלי לדבר עם יורם ,וגם אני
נשאלתי ע"י מפקד האוגדה מי
מתאים יותר ...תשובתי הייתה יורם.
מפקד האוגדה כנראה יצא מבולבל
והחליט לא לבחור והשאיר את
ההחלטה למחש"פ מרכז דאז חיים
רונן גם חיים שהיה עד לחברות
בינינו בחר להשאיר את ההחלטה
בידינו ...כך היה שיורם ואנוכי
סיכמנו בינינו מי יתמנה לאיזה
תפקיד ,ולכל המשתמע מכך.

בתום מלחמת לבנון השנייה
הבין המטה הכללי שפרט לחזית
הלחימה הלבנונית ישנה חזית
נוספת עליה נדרש להגן  -העורף.
מאז ,ביצע פיקוד העורף אימונים
רבים ,כשמערך האחזקה נרתם
למאמץ וסיפק מענה .מפקד
החימוש של פקע"ר סא"ל שי צדוק
מדגיש את החשיבות הגבוהה
של הצורך ביכולות האחזקה
המתקדמות של הפיקוד
בתרגיל העורף הלאומי שנערך
לאחרונה מתגאה סא"ל שי המשמש
כקצין החימוש של פיקוד העורף
בעובדה שהתרגיל התנהל ללא
תקלות הודות למערך האחזקה בכלל
המדרגים שאיפשר מתכונת אימונים
רציפה ואיכותית לכוחות הפיקוד.
בתרגיל השתתפו כלל לובשי המדים
בפקע"ר שאינם עושים בפעילות
הביטחון השוטף ,רשויות מקומיות,
משרדי ממשלה ,מוסדות חינוך
שונים וגופי חירום והצלה לאומיים.
"קיימת חשיבות גבוהה מאוד
לכשירותם של כלל האמצעים
הקיימים ביחידות פיקוד העורף,
הן החייל ברמת הפרט והן היחידה
על כלל משימותיה לא יוכלו
להתאמן ללא אמצעים כשירים
ותקינים,מערך החימוש היה פרוס
לצד כלל המתארים והבטיח
שהתרגול והחזרה לכשירות
יתקיימו בעבור כל איש מילואים
וחייל בסדיר באופן מיטבי ומקצועי
ועל כך גאוותינו".

פרט למתן מענה מהיר וזמין לכוחות
המתרגלים ,שמה מחלקת החימוש
הפיקודית דגש על חיזוק שיתוף
הפעולה וקשרי הגומלין בינה לבין
גורמי האחזקה ביחידות החימוש
המרחביות (יחש"מים) של הפיקודים
המרחביים .לראשונה בתרגיל אף
הוצבו קציני חימוש של פקע"ר בכל
יחש"ם ,שתיווכו בין צרכיו של הפיקוד
לצרכי הפיקודים המרחביים .בתוך
כך ,בהשתלמות החילוץ של החיל
שנערכה באחרונה בפיקוד הצפון
נחשף כי פיקוד העורף יקח חלק
בחילוץ חיילים לכודים במתארים
מבצעיים .בתצוגה תכלית של מערך
החימוש ,הנחשבת לגדולה ביותר
שנערכה בעשור האחרון ,הגיע צוות
חילוץ של הפיקוד לזירת אירוע
שדימה הילכדות חיילים תחת צריח
של טנק שנפגע מידי נ"ט.
לדברי סא"ל צדוק" צוות חילוץ
של פקע"ר ,שמוכשר באופן ייעודי
לחילוץ לכודים מיישם בצורה
פשוטה ויעילה את יכולתו בזירות
מבצעיות ,כשלעיתים הכנסתו
כרוכה בפחות סיכון מהשימוש
בטנק חילוץ".
"טרם מלחמת לבנון השנייה,פקע"ר
לא היה בפוקוס הצה"לי" ,טען
סא"ל צדוק" .המלחמה ותוצאותיה
שמו את פקע"ר ברמת חשיבות
גבוהה".

2005-2010

במסגרת עידוד המצויינות בחיל
החימוש התקיים טקס "ברכת
הדרך" ,בו הוענקו תעודות הערכה
למצטייני מערך החימוש בפיקודים,
באגפים ובזרועות השונות .בטקס
החגיגי ,שנערך במפקדת קצין
החימוש הראשי בתל השומר,
הרימו המשתתפים כוסית לכבוד
המצטיינים ,ובכירי החיל בירכו
את האחרונים על עבודתם "אתם
המצטיינים מייצגים את כלל
המצוינות במערך האחזקה" ,שיבח
את המצטיינים רמ"ח אומ"ן ,אל"ם
אהוד דוד.

רעות חימושניקים

כל העורף הוא חזית
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חמישים שנה
ליפת"ח

סדנת ,OutDoor
אל"מים בראשות קחש''ר
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יחידת פיתוח חיל ההנדסה (יפת"ח)
ציינה יובל שנים להקמתה בכנס
מפקדים וחיילים לדורותיהם.
באגרת ברכה של נשיא המדינה
הוא כינה את מייסד היחידה
"משורר של חומרים".את פני
המוזמנים קיבלה תערוכה מיוחדת
של אמצעי לחימה ופיתוחים תוצרת
היחידה .אורח נרגש במיוחד היה
סא"ל (מיל') אלכס זהבי ,לשעבר
ראש מדור חבלה שהגדיר את
הכנס כאחד מרגעי השיא של חייו:
"אני פוגש פה את עברי ,לחמתי
בלבנון עם החברים שלי ,ואני רואה
אותם שוב היום" .בשנת  1987איבד
סא"ל (מיל') זהבי את רגלו כשעלה
על מוקש בלבנון והתעקש לחזור
ליחידה לאחר השיקום .עד היום
הוא פועל לפיתוח מורשת היחידה
והנחלתה לדור העתיד (גם בנו
שירת ביחידה) .על פעילותו זו זכה
בתעודת הוקרה מיוחדת .פינת
הנצחה גדולה יוחדה לתא"ל דוד
לסקוב ז"ל ,מייסד היחידה שנקראה
בימיה הראשונים "חוליית לסקוב".
הממציא המחונן פיקד על היחידה
עד למותו בשנת  .1989ילדיו ,פרופ'
ראובן לסקוב והשופטת יהודית צור,
השתתפו בטקס היובל" .זאת לא
הפעם הראשונה שאני פוגש את
האנשים שעבדו עם אבא" ,אמר
פרופ' לסקוב בעיניים נרגשות.
"ליוויתי אותו בכל התקופה שהוא

חי בצל המיזם .אני זוכר אותו עובד
על היחידה הזאת מאז שהייתי
בגיל חמש-שש .ביום כזה ,כל כך
הרבה זמן אחרי ,קשה שלא להיות
גאה בו על מה שהשיג ואיך שהוא
נראה בעיני כל האנשים כאן".
הטקס הרשמי כלל סרטוני מורשת
וברכות .נשיא המדינה שמעון פרס
שלח אגרת ברכה המשבחת את
פועלה של היחידה ובעיקר את
מפקדה הראשון" .במובנים רבים
לסקוב היה משורר של חומרים",
כתב פרס" .הוא לא הסתכל על
מתכת כעל דבר מרובע ,או גמור
או ממוצע .עמדה סתירה בין צבע
הכסף של שיערות ראשו ,צבע
החאקי של מדיו וגזרתו הדקה
והקפיצית .היה ברור שהוא מסמל
צירוף של נסיבות ייחודיות .הוא תרם
לצה"ל עד כדי כך שצה"ל החליט
להתעלם מגיל הפנסיה שלו וציפה
ממנו לעוד".מפקד הזרוע אלוף
מזרחי ציין כי יפת"ח התקדמה
במשך השנים תוך הקפדה להיות
בחזית הטכנולוגית" .זה הודות לכם,
אנשים מסורים ונאמנים" ,פנה
לקהל" .בכל שנותיה נשאה יפת"ח
את דגל היכולת לספק מענה מיידי
ולתרום במאמץ המלחמתי .לא
תמיד ברורה לכם התרומה הזו,
אבל פעילותכם הכרחית לתפקודנו
כבר יובל שנים".
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ציר הזמן
1996 – 2003

	
  

"לסקוב ז"ל עיצב את היחידה
בדמותו" ,אמר ראש החט"ל תא"ל
רז" .היכולת לראות רחוק ,הציונות
והחריצות .גם כיום היא פועלת
לאור מורשתו .אתם זכאים להרגיש
גאווה על פועלכם ועל תרומתכם
להגנתה של מדינתנו".

•איחוד מש"אות  7100ו.7200
•איחוד יחש"מים פקמ"ז.
•סגירת פלוגה ג.
•סגירת סדנת גדעון.
•סגירת סדנא ייעודית בית אל

2000 – 1999
•העברת אח' ניהול כ"א לאט"ל
•הקמת היחט"ל.

2002 - 2001
•איחוד יחש"מים פד"ם.
•סגירת סדנת אילת.
•סגירת סדנת עין יהב.
•הקמת היח"קים.
•סגירת סדנה ייעודית בית אל.
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2002-2003
•איחוד יחש"מים בפצ"ן.
•ביטול מפקדת יחש"מ 703
•סגירת סדנת רק"ם נפח
•סגירת סדנת רק"ם קריית
שמונה

2006 - 2004
•איחוד מש"אות  7100ו7300
•ביטול הגש"חים ובניית היח"קים.
•סגירת סדנת תובלה קסטינה.
•מעבר למז"י והכפפת מחלקת
אחזקה לחט"ל.

2008 - 2006
•סגירת סדנת אזור
•סגירת המנועייה ביחש"ם 650
•הפרדת רפ"ט ממקחש"ר .
•חזרת מקשח"ר ומחלקת
אחזקה לאט"ל.

2005-2010

מפקד היחידה סא"ל עזרא הודה
אף הוא לשושלת הדורות ביחידה.
"אני חייב להודות שאני נפעם כל
פעם מחדש מהעוצמה והאנרגיה
המיוחדת שקיימת בתוך הארגון
הקטן והמיוחד הזה" ,אמר" .זהו
ערב הערכה ,הוקרה והצדעה לכם,
שעם השקט והצניעות מצליחים
לעשות כ"כ הרבה לביטחון המדינה
ולהרחיב את גבול האפשר".

1995-1998
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