יו"ר חדש
לעמותת חיל החימוש

	
  

"כך הפכנו חזון למציאות והגשמנו
את החלום להקמת מרכז
הנצחה מרשים ומפואר לחיל
החימוש" מתגאה דוד שילה.

בינואר  2010התמנה (אל"ם מיל')
אהרון מועלם ליושב ראש עמותת
חיל החימוש.
אהרון שירת בחיל החימוש שנים
רבות וביצע מגוון תפקידים רחב
ובהם :קצין חימוש אוגדתי ,מפקד
יחש"מ וסגן קחש"ר .אהרון החליף
את אל"מ (מיל') דוד שילה שכיהן
כיו"ר העמותה כ 10 -שנים וביצע
פעילויות רבות למען החיל ובהן:
הקמת מרכז מורשת חיל החימוש
בבה"ד  20והקמת מרכז ההנצחה
של חיל החימוש הממוקם בסמוך
לבית יד לבנים בעיר נתניה ,כמו כן

פורסמו בתקופת כהונתו שני
ספרים על תולדות חיל החימוש
משורשיו ,ערב הקמת צה"ל ,ועד
 1985וחולקו לכל חברי העמותה
ולמסיימי קורס קציני חי"ח .כמו
כן פעל לחלוקת שי לראש השנה
ולפסח לחיילי חימוש בודדים
ולמימון כרטיסי טיסה לחיילים
בודדים שהוריהם חיים בחו"ל.

כאשר אימו של התורם הגיעה
לביקור ,הסתבר לי שהוא היה חייל
שלי כשאני הייתי מחש"פ צפון
הוא היה קח"ש בגדוד תותחנים....
הזמנתי את התורם להתרשם
מתחילת הבנייה ,וכשהוא בא
הוא התרשם עמוקות מחשיבות
הפרוייקט ותרם סכום נכבד בנוסף
על תרומתו הראשונה ..וכך הסתדר
הריצוף ,החשמל והמושבים...
הייתה בעיה רצינית עם הגב'
מרים פיירברג ראש עיריית נתניה
שהתנגדה בכל תוקף שהאתר
ימשיך להיות יד זיכרון ,עד שלבסוף
יו"ר העמותה החדש אהרון מועלם
והיו"ר הקודם דוד שילה בחפיפה
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2005-2010

"בוקר אחד הרים אליי תת – אלוף
חיים רונן טלפון ועדכן אותי שיש
יהודי בארה"ב שמעוניין לתרום
ל"גרז'ניקים"  -כלומר לחימושניקים,
והוא רוצה לתרום  362,000דולר,
הוא הסביר שזה קשור לגיל של
אשתו והבן שלו ,אמרתי לחיים
שיבקש מהתורם  500,000דולר
ולאחר שחיים התקשר אליו התורם
הסכים ,היה ברור לי שאני יכול
לאסוף עד  4מיליון – אבל המכרז
הראה לי שאני צריך  5מיליון – אז
בתוך הוועד "שברנו את הראש"
מה לעשות ,ואני המלצתי שנעשה
את זה בשלבים ,ובאמת במכרז
שפורסם היו כמה קבלנים שנבחרו
כמועמדים לביצוע הפרוייקט,
ולבסוף נבחר קבלן שהסכים
לביצוע העבודה בשלבים".

מהנדס העיר שהוא אב של קצין
מחיל חימוש הגיע איתנו להסכמה
שמרכז ההנצחה ייבנה כ 200 -מטר
דרומה מהשטח עליו היה מתוכנן
להיות בנוי "
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סיפור מנויו של
אל"מ מיל' אהרון מועלם
ליו"ר העמותה
•הפחת "רוח חיים" במרכז
ההנצחה שעד למינויו של אהרון
היה בתהליכי בנייה וחניכה.
•יצירת קשר בינאישי ומעמיק
עם מפקדים ועם המשפחות
השכולות תוך סיוע אישי
לצרכיהם לבקשותיהם.
• השקת אתר אינטרנט אזרחי
של מורשת חיל החימוש,
המהווה רשת חברתית פעילה
ורחבה לאוכלוסיית הפורשים,
המשרתים ובני משפחותיהם.

עם כניסתו לתפקיד גיבש אהרון
את תפיסתו לניהול העמותה
באופן שישפיע על מורשת החיל,
הנצחת הנופלים וטיפוח הקשר
עם אנשי החיל ,תוך מתן דגש על
הנושאים הבאים:

אהרון נושא דברים בחגיגת בר ובת מצווה
ליתומי חיל החימוש

דרגה

שם משפחה

שם פרטי

שנות כהונה

אל"מ

ברק (בליטי)

אליהו (אלי)

1984-1985

תא”ל

ברק

אלעזר ז”ל

1985-1987

תא”ל

מרגלית

טוביה

1987-1992

תא”ל

קידר

משה (מוצי)

1993-1994

תא”ל

אורן

צבי

1995-1999

אל”מ

שילה

דוד

2000-2009

אל”מ

מועלם

אהרון

2010

•ביקורים ויצירת קשר אישי
והדוק עם המשפחות השכולות.
•הנחלת המורשת באמצעות
הרצאות ,ימי עיון והטמעתה
בקרב המשרתים בחיל.

	
  

באחד המפגשים שערכנו
עם המשפחות השכולות,
ניגש אלי לפתע אב שכול
ואמר "רציתי להגיד לך
שעמותת חיל החימוש
ואתה בראשה עושים
למעננו כל כך הרבה:
בצינעה ,באהבה ובמסירות
אין קץ ,התחושה בקרב
כולנו היא שעמותת חיל
חיל החימוש מסוגלת
לעשות הכל ...מלבד
להחזיר את בני".

טכס התייחדות עם חללי חיל החימוש

	
  

	
  

מרכז ההנצחה–מבט על
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2005-2010

מספר תת אלוף חיים רונן "משפנה
אלי יו"ר העמותה דוד שילה וביקש
לסיים את תפקידו לאחר  10שנות
פעילות ,האדם הראשון שעלה
בראשי היה אל"מ מיל' אהרון
מועלם ,שנחשב לאורך כל שנות
שירותו בצה"ל כ"קצין וג'נטלמן"
על אף הטרגדיה האישית שפקדה
את אהרון לאחר מותו של בנו :סרן
ברק מועלם ניאות אהרון לקבל על
עצמו משימה מורכבת וחשובה זו
והחל לפעול במשנה מרץ להרחבת
פעילותה של העמותה".

יושבי ראש
וועד עמותת חיל החימוש
לדורותיהם
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ראיון עם יו"ר
העמותה היוצא
אל"מ מיל' דוד שילה

בכל שנות שרותי הייתי במערך
השדה ואני חייב להודות שנהנתי
מכל רגע ,לא יצא לי להיות
במפקדות או בבתי ספר ואת
במסגרת
רכשתי
המיומנות
התפקידים והלימודים שעשיתי.
השתחררתי ב 1983-לאחר  3שנות
שהייה בחו"ל (במסגרת תפקידי
כנספח צבאי) ולאחר שחרורי
מצה"ל במסגרת עבודתי בסקטור
האזרחי ,שהיתי רוב הזמן בחו"ל
למשך תקופה של כ 16 -שנים,
כך שלא הייתי ממש מעורה במה
שנעשה בחיל חימוש עד שהתמניתי
ליושב ראש העמותה בשנת .1999
עם כניסתי לתפקיד השתדלתי
לבצע את הדברים בנאמנות,
באחריות ולא להתעסק בדברים
שוליים שאינם רלוונטים לתפקידי
כיו"ר עמותה ,הנחתי בצד את הנוחיות
הפרטית שלי ונתתי את העדיפות
המלאה לביצוע המשימה במסירות,
באחריות ומכל הלב .לדאבוני היו
כאלה בהנהלת העמותה שעזבו את
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עם כניסתי לתפקיד קיבלתי טיוטה
ראשונית לבניית מרכז ההנצחה
בנתניה מתת אלוף במיל' צביקה
אורן שאותו החלפתי כיו"ר העמותה,
אולם בלי כסף לא ניתן היה ליישם
משימה מורכבת וחשובה מעין זו ,לכן
התחלנו בפעולות התרמה כדי שניתן
יהיה ליישם את הפרוייקט ולהוציא
אותו לפועל ,ואכן בעזרת מאמצים
מרובים וכספי תרומות הקמנו את
מרכז ההנצחה בשנת .2009
חיל החימוש בעיני הוא אמנם חיל
"אפור" ,אבל הוא זה שמכפיל את
כוחו של צה"ל ,ידוע שבמלחמת
יום כיפור היו בצה"ל  2000טנקים
ובסטטיסטיקה שנאספה לאחר
המלחמה התברר שבוצעו 6000
תיקונים בטנקים ,זה אומר שכל
טנק תוקן  3פעמים ,גם אני הייתי
שותף לעשייהמרשימה זו,עם פרוץ
המלחמה היו לאוגדה  252כ288
טנקים ,והיא נשארה עם  94טנקים
בלבד ולמרות זאת המשיכה להילחם
רק בעזרת אנשי החימוש שטיפלו
עם כל מה שבא ליד וחילצו מאזור
הקרבות טנקים תקולים ,כולל פירוק
טנק לשניים לצורך ביצוע הצרחה בין
 2טנקים לטנק  1וזאת בכדי שיהיה
ללוחמים עם מה להילחם".

"את תפקידי כיו"ר העמותה התחלתי
בינואר  ,2010קיבלתי את התפקיד
לאחר הקמת מרכז הנצחה בנתניה
שהיה בשלהי התהוותו ,ולכן שמתי
לי כיעד -להפיח רוח חיים באתר
שעלול היה בקלות להפוך ל"פיל
לבן" ,ואכן יכול אני להגיד בגאווה
שאתר ההנצחה של חיל החימוש
חי ונושם ,ומתקיימת בו פעילות יום
יומית המאופיינת במספר רב של
מבקרים שרובם חיילים ומפקדים
של חיל החימוש.
ברצוני לציין את שיתוף הפעולה
ביני ובין קחש"ר בנושא חשוב זה
מכיוון שהנחייתו של קחש"ר לחייב
כל חייל בחיל חימוש לבקר לפחות
אחת לשנה במרכז הנצחה הביאה
למחזור ביקורים רחב של חיילים
רבים ,אנשי קבע וקצינים שמגיעים
במשך כל ימות השבוע למטרת
לימוד המורשת והתייחדות עם
חללי החיל.
במהלך הביקור מקבלים החיילים
דברי רקע קצרים על העמותה ועל
מרכז ההנצחה ובהמשך מתמקדים
המדריכים בארוע רלוונטי המאפיין
את היחידה המבקרת (כגון סיפור
קרב ,סיפור גבורה או פעילות
חימושית יוצאת דופן) ,תהליך זה
מחבר את האנשים למקום ויוצר
תחושת שייכות וגאווה.

כמו כן מגיעים לאתר באופן שוטף
בני המשפחות השכולות שרואים
במקום בית חם ומתייחדים עם
יקיריהם ,הנחייתו של קחש"ר שכל
סיום קק"צ יתבצע במרכז ההנצחה
הינה בעיני חשובה ומבורכת שכן
הקצינים החדשים נתקלים פעמיים
במהלך הקורס במרכז ההנצחה.
פעם אחת – ביום קבלת התגיות
ותחילת ההשלמה החיילית ופעם
שנייה – בסיום הקורס ,כשהם
מקבלים את הדרגות במעמד מרגש
וחגיגי במרכז ההנצחה החיילי.
אתר ההנצחה ממוקם בלב ליבה
של העיר נתניה במקום מאוד
אסטרטגי ומרכזי והינו חלק מתוך
קומפלקס גדול של פעילות
שכולל בתוכו את :יד לבנים נתניה,
את אנדרטת אלכסנדרוני ואת
האנדרטה לזכרם של היהודים
שלחמו בצבא האדום.
פעילות העמותה מאוד רחבה ורב
 גונית ומתבטאת בקשר הדוקעם המשפחות השכולות ,בנושא
זה מתקיימת פעילות שוטפת
במשך כל השנה :לדגמא את חג
ט"ו בשבט האחרון חגגנו השנה
במרכז הנצחה והבאנו את ההורים
השכולים ,האלמנות והיתומים
להופעה שהתקיימה באתר.

	
  

2005-2010

"התגייסתי לצה"ל בשנת 1952
לחיל החימוש ומילאתי בו שורה
ארוכה של תפקידים ,התחלתי
כעוזר מכונאי רכב ,ובהמשך ביצעתי
מגוון תפקידים רחב ומגוון ,בתפקיד
הלפני אחרון שלי שימשתי כמחש"פ
צפון ובתפקיד האחרון מונתי לנספח
צבאי בדרום אמריקה.

תפקידם כיוון שהבינו שהתנהלות
העמותה הולכת להשתנות מהקצה
אל הקצה.

ראיון עם יו"ר
העמותה הנכנס
אל"מ (מיל') אהרון מועלם
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ערוץ נוסף של פעילות העמותה
המתקיים בדרך כלל לפני תחילת
הלימודים בחודש אוגוסט הוא ארגון
יום כיף לתלמידים המתבצע בדרך
כלל בקאנטרי קלאב בראשון לציון
העמותה מארגנת פעילויות מגוונות
והפעלה מהנה ,ולאחר ארוחת
הצהריים מחולק שי לכל תלמיד
ותלמיד בצרוף ברכת הצלחה
לשנת הלימודים הקרובה.
כמו כן ,בחג החנוכה מוזמנות
המשפחות השכולות להדלקה
משותפת של הנר הראשון ובאותה
הזדמנות חוגגים בר מצווה לכלל
הילדים שהגיעו באותה
שנה לגיל מצווה ,השנה
חגגנו בבה"ד  20לשני
ילדים והבאנו את מישל
כהן (הילד שזכה בבית
הספר למוסיקה) ,בשם
עמותת חיל החימוש
הענקנו לכל אחד מהם
מתנות רבות ובתוכן

בנוסף משקיעה העמותה מאמצים
רבים בטיפוח אוכלוסיית החיילים
הבודדים :פעמיים בשנה (בפסח
ובראש השנה) ,מעניקה העמותה
לכל חייל בודד תלושים בסך של
 180שקלים שנראה לכאורה
סכום זעום ,אולם בהתחשב בכך
שמדובר בכ 550-חיילים ,ההוצאה
הכספית של העמותה בנושא זה
מסתכמת בכ ₪ 100,000 -בחג,
ובכ ₪ 200,000 -למשך השנה.
לצערי יש גם משפחות שכולות
שנזקקות לסיוע וגם להן אנחנו
נותנים תלושי שי בפסח ובראש
השנה ע"ס .₪ 500
אחת לשנה ,מוזמנים החיילים
הבודדים מטעם העמותה ליום כיף
המאופיין בפעילות רחבה בארוחה
ברחצה
במשחקים,
עשירה,
בבריכה ובמתן שי לכל אחד מהם

הדלקת נר חנוכה
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אל"מ (מיל') אהרון מועלם
בכנס גימלאים

	
  

מכתב תודה של נופר.

2005-2010

פעילות חשובה נוספת שנעשית
למען המשפחות השכולות היא
ארגון נופש ,הממומן בחלקו על
ידי העמותה ומתקיים באחד מבתי
המלון בארץ ,נופשים אלה מגבשים
מאוד את המשפחות השכולות
וגורמים לתחושת אתנחתא מעננת
השכול הקשה המאפיינת את חיי
היום יום של אוכלוסיה זו.

מחשב נייד והשתדלנו ככל האפשר
לללות אותם באירוע חשוב
ומשמעותי זה.

בסוף היום .לצערי ,מצבם הכלכלי
של חלק מהחיילים הבודדים הינו
רע מאוד ורק בשבוע שעבר הלכתי
לקנות  2מקררים 3 ,מכונות כביסה,
טלוויזיה  32אינץ' ,תנור גז ארון
בגדים ,פינת ישיבה ואפילו מיטה
ל 2 -חיילים בודדים נזקקים ,הסיוע
ניתן לאחר שמתקבל בעמותה
טופס ביקור בית ממפקדיהם
הישירים ומהתרשמות העמותה
למתן סיוע .כשהתחלתי את
התפקיד היו חברים בעמותה כ-
 400חברים ,היום המספר הוכפל
ל  850חברים ,היעד הינו להמשיך
והגדיל את כמות החברים ובכך
לממן ולהרחיב את הפעילויות".
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אברהם מילר ז"ל
אחים

שנת 2000

אזולאי חיים  ,ינקו מישל ,למדו
באותה הכיתה ביחד ,התגייסו
לחיל החימוש באותה השנה וביצעו
במקביל תפקידי שטח ,פיקוד,
והדרכה ,שניהם התקדמו במקביל
בסולם הדרגות וקיבלו דרגת אל"ם
באותה השנה.

הופרדו המגזרים הטכני וההנדסי עם הקמת היחט"ל (חט"ל)

שנת 2006
חיל החימוש ,לרבות היחש"מים עובר לסמכות זרוע היבשה.

שנת 2006
מצל"ח ,מש"א ומרת"ח נותרים באלר"מ ששינה את שמו מאט"ל.

שנת 2007
היחש"מים ומחלקת האחזקה חוזרים לסמכות אלר"מ.

	
  

שנת 2007
אלר"מ חוזר לשמו הקודם – אט"ל.
	
  

שנת 2008
אל"ם חיים אזולאי
ואל"ם מישל ינקו

סא"ל (מיל') אברהם מילר

הידעת שקצין החימוש
הראשי תת אלוף (מיל')
איל אלוק הינו בוגר
המכללה הטכנולוגית של
חיל החימוש.
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חיל החימוש חוזר לאט"ל ,והחטיבה הטכנולוגית נותרת בסמכות זרוע היבשה.

2005-2010

בסוף חודש יולי נפטר סא"ל (מיל')
אברהם מילר ,שליווה את חיל
החימוש מיום היווסדו ,את דרכו
בחיל התחיל מילר בשנות ה50-
במרחב פיקוד המרכז .בהמשך
שירותו הועבר מילר למפקדת
החיל בתל השומר ,בה כיהן במספר
תפקידים ,דוגמת קמ"ד מבצעים
וסד"כ .בתפקידו האחרון שימש
מילר קמ"ב (קצין מדור בכיר ) נוהל
עד יומו האחרון ,ולמרות היותו בן
 ,75פקד סא"ל (מיל') מילר את
משרדו יום -יום וביצע בנאמנות את
תפקידו .יהי זיכרו ברוך.

גלגולו של חיל
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