ענף סגל
ענף סגל הפיץ מירועון בנושאים הרלוונטי למפקדי החיל שחולק בכנס חילי שנערך באחרונה כל מפקד
או גורם סגל בחיל מדרגת רס"ן ומעלה ורב נגד קיבל את החוברת " המדעון כולל פקודות והנהלים כמו
נוהל פרישה קידום בדרגות ונוהל יציאה ללימודים אקדמאיים" מסבירה רמ"ד סגל בכיר בענף סגל רס"ן
מירב מילור משה בנוסף מכיר העלון מידע מפורט בנושא קצונה ומרה ונגדים
הסבר מקיף על אורות מבנה ענף סגל ותחומי פעילותו וציון דרכי יציאת קשר עם הענף,
תהליך נוסף עליו שוקדים בענף בימים אלו הוא שילוב נגדים בקורס הקצינים .במקביל בקצונה הבכירה.
סיכמו להעלאה בדרגה  11קצינים לדרגת סא"ל שישה לדרגת אל"ם ואחר לדרגת תא"ל
פעילות הענף אינה מסתכמת בעבודה פנים חילית באחרונה אף החל הענף לפעול גם ברמה הזרועית
אנחנו שותפים לעבודת מטה זרועית בנושא פיתוח מסלול השירות של קציני התומכ"ל (ותומכי הלחימה)
ביבשה ,מציינת רס"ן מילור משה הזרוע בנתה מסלול אהיר לשירות של קצין לוחם ,וכעת יש בכוונתה
לייסר מסלול גם לקציני התומכ"ל נוסף לאלו הפיק הענף שלושה כנסי פורשים שבהם נפרד החייל
מעשרות משרתים זאת בשונה משנים קודמות בהן מחלקת פרישה פרסה את חסותה על האירוע

ענףהדרכה
תעודת לוחם חדשה מונחת בתעודות החוגר של עשרות לוחמים חדשים בחיל החימוש בעקבות
החלטה של ראש אגף משאבי האנוש האלוף אלעזר שטרן שנתקבלה בחודש נובמבר האחרון
הוכרו חיילים והחוליות הטכניות הפלוגתיות כלוהמים נכנסנו לעבודת מטה מואצת מול אמ"ש
כדי לזרז את תהליך חלוקת תעודות הלוחם מציין רמ"ד פיתוח המקצעיות בענף ההדרכה סרן
משה קסטרו..
תחום נוסף עליו שוקדים בענף הוא הרחבה מעגל ההכשרה במתכונת ה)on jod traning(OJT -
מתכונת ההדרכה מאפשרת לחיילים להתמקצע במרכזי הלמידה הטכנולוגיים הפיקודיים
ביחידות המרחיבות עצמן ולוותר על קורס ההכשרה בבה"ד  . 02לאחר תקופת הערכות
ועבודה מטה מחורשת שהוביל הענף הדרכה נוספו לרשימת המקצועות הפועלים במתכות זו
מקצוע הנק"ל וחשמלאות הרכב  .במקביל גובשה בענף תוכנית אימונים והכשרה למילואימניקים
שבמסגרתם יערכו כבר השנה קורסי רענון ואימונים בבה"ד  02כמו כן פתחו בענף גרסה
רביעית למבחן מח"ץ שנועד לבדוק את בקיאותו של איש הקבע במקצועו במטרה
לשפר ולייעל את תיפקודו המבחן עבר שיפור תוך שימת רגש על לקחים שהופקו

בהגרסאות הקודמות השנה צפויים להיבחן כ 022אנשי קבע במבחן המחודש.

ענף שדו"ת
באחרונה עסקנו בחניכה במפויי ובבקרה של אימוני חטיבות החי"ר מספר רמ"ד
תורה ותרגילים בענף שדו"ת רס"ן אילון שער באימונים תרגלו קיציני החימוש של החטיבות
והגדודים השונים בין היתר שרשראות ריווח וריכוז תקנות בתרגילים מתבצעת חניכת מפקדים
שמטרתה ללמוד וללמד תוך כדי אימון אומר רס"ן שער בנוסף פועלים בענף של ארגון מחורש
של מערך האחוקה הצה"לי המטרה של התוכנית היא לעצב תפיסת אחזקה מרחבית
המותאמת לאילוצים ולצרכים של זרוע היבשה מסביר רס"ן שער כך החלה לפעול תוכנית
תלת שנתית שתספק מענה למערכים בצפון ובדרום וכן סדנאות בפיקוד מרכז השינויים
שיפעלו במסגרת התוכנית הם פתרון למיצויי כוח האדם בעקבות סגירת מחנה עימנואל
ועיצוב המפקדות של יחידות האחזקה רס"ן שער מציין בחודשים האחרונים אף נערכו
מבדקים אחזקתיים באוגרות באגדים הלוגסטיים המרחביים תוך שימת רגש על יחידות
המילואים המטרה היא וזיהויי מיפוי הצגת פערים ולבסוף גיבוש תוכנית עבודה לתיקון
הבעיות ולבחינת מצב היחידה מבחינת שגרה האחזקה מסביר רס"ן שער
המבדק התמקת בבחינת שישה נושאים עיקריים חלפים אמצעי אחזרה כוח אדם כשירות
היחידה ומכנותה למלחמה.

ענף קד"צ
שלושה תשדירי רדיו חדשים של ענף קד"צ השתלטו על תחנות הרדיו השונות
ופרסמו את נתיבי הקד"צ בחיל לשנה הבאה תוכניות הקד"צ במסלולי הלימודים
העל תיכוניים בחיל המסלול היעודי לקצונה ותוכנית יעד המיועדת לבוגרי הנתיב
הטכנולוגי לתואר טכנאי או הנדסאי
קציני הענף בליוויה של רוני סופרסטאר רואני יצאו לבתי ספר תיכוניים ולמכללות
ברחבי הארץ וחילקו עלוני מידע הקרינו סרטוני שיווק וסיפרו על התפקידים השונים בחיל
במקביל לשיווק העבירו בענף מספר מיונים למל"שבים למסלול הקצונה היעודי
למסלול הקד"צ הטכני ולתוכניות הייחודיות השונות שמציע בחיל
אנו פונים לפלח אוכלוסייה איכותי של נתיב העיוני והטכנולוגי על מנת לתת מענה לצרכי
החיל מסביר רמ"ד שוחרים וקד"צ בענף רס"ן פרץ בכר  .בתקופה האחרונה שמנו את הרגש
על איתור מועמדים לחיל מיונם והותמתם על התכניות יעד ואופקים

רס"ן בכר מציין כי אוכלוסייה השוחרים בחיל נותנת מענה רציף מביר ואיכותי
לקליטת אמצעי הלחימה החדשים בזרוע היבשה בדגש על אמצעי האלקטרו אופטיקה
תחום הרובוטיקה ומערכים חשובים נוספים ..

אחרי הלחימה בלבנון -חוזרים לכשירות
בפיקוד הצפון עסוקים כל המשרתים במערך באחזקה ביישום תוכנית החזרה לכשירות מטרת
התוכנית  2סגירת כל הפערים שניתגלו בלחימה בחיזבאללה וביניהם השלמת מצבת כוח האדם
במערך ושיקום כלי הרכב וציוד הלחימה
מפקד החימוש הפיקוד 2אל"ם רוני חממי " 2רק כך נוכל להבטיח התמודדות טובה עם תרחיש
מאיים נוסף "
בימים האלו מקדיש מערך האחזקה של פיקוד הצפון את מרב צומת לבו למשימה אחת – ישום
תוכנית החזרה לכשרות לאחר הלחימה בחזבאלה " .מטרת התוכנית היא להשלים את כל
הפערים שנוצרו אחרי המלחמה בלבנון בקיץ האחרון "  ,הסביר מפקד החימוש הפיקודי  .אל"ם
חממי ".היעדים שלנו ברורים  2להשלים את מצבת כוח האדם ולשקם את התשתיות  .את כלי
הרכב ואת ציוד הלחימה כל זאת תוך מתן מענה ותמיכה לכל דרישה של לקוחות המיתאמנים
בגיזרעת הפיקוד ולפעילות השותפת "  ,הוסיף .הטיפול בכלי הרכב המשורינים  ,בתותחים
המתנעים ובטנקים התבצעו במיסגרת תוכנית העבודה  ,כשאת שיקומם של כלי הרכב יבצעו הן
אנשי המילואים והן אנשי הקבע במקצועות החימוש המשרתים באוגדות  11, 63ובאוגדות
המילואים של פצ"ן " מערך האחזקה השלים את מישמתו בלחימה בלבנון מישום שהיה מוכן "
אמר אל"ם חממי " אנו פועלים להחזרתו לכשרות מלאה כפי שהיה טרם המילחמה  .רק כך
נוכל להבטיח היתמודדות טובה עם כל תרחיש מאיים נוסף" כחלק מתוכנית החזרה לכשרות
 .נערך מיום ניסיוני בפיקוד הצפון להשבת כשירותם המבצאית של אנשי המילואים ,במיסגרת
זאת יגיעו מיספר פלוגות מילואים לאימון מקצועי בין  6ימים באחר שהניסויי הוכתר כהצלחה,
הרחיבו את האימון ל 12ימים מלאים המיתקיימים ביחידה הטכנולוגית -אחזקתית מרחבית של
פצ"ן שימשון

הנגדים באים 2
תישעת הנגדים המרכיבים את המחלקת האחזקה של אוגדה  11עוסקים בימים אלו בהחזרת
יחידות החירום המרכזיות לכשירות  " ,בלי חימוש אין גיבוש " הם ממשיכים לדאוג לאחזקתם
של כלי הרכב ואמצעי הלחימה בגדודים ובמוצבים בגיזרת הצפון  ,למרות העבודה המאומצת ,
לא מוותרים המשרתים במחלקה על ערבי גיבוש בפונדק הבנק בנהריה במהלך המלחמה
בלבנון התחלקה המחלקה לחוליות ,שעסקו בחניכת אנשי החימוש בגזרות הלחימה ובחילוץ
תחת אש.

מערך הטכנולוגי בפדם טבוע אצלי בתוך הדם
מערך החימוש של פיקוד הדרום הוא בעל אוירה מישפחתית מיוחדת לאורך התקופה אחרונה
היששו משרתים במערך את הטענה כי הגודל לא קובע  .רק באחרונה ערכו חיילי החימוש
בפיקודיים אימוני חילוץ מעשים בשטח בהם הושם הדגש על ערך הלמידה והפקות הלקחים
קצין האג"ם של מערך החימוש רב סרן אייגמן שיבח את אנשי המילואים " ניתן לראות שאנשי

המילואים אוהבים את המישימות ומישתוקקים לעבודה" לצד הפיעלות המבצאית הצליחו
במערך להמשיך ולטפח את המשרתים .

סדר העדיפויות החדש 2הפרט קודם לכל .
עם היו מספרים לכם על מקום שבוא כרי דשה ירוקים  ,ספסלים ופרחים  ,לא הייתם מדמיינים
בסיס צבאי .אבל בבסיס נתן שבוא מימוקמת היחידה הטכנולוגית אחזקתית מרחבית של
פיקוד הדרום  1 .הדברים שחיילי יתאם ישימו לב אליו הוא מנועייה חדשה
בנוסף למנועייה החדשה  ,הסתיימו בשנה הקרובה הקמתם של בניין מישרדים חדש וחדר
אוכל משודרג לפלוגת צאלים " אנו רואים בעדם משאב מרכזי  ,ועם נדע לטפח אותו נכון
להגיע לתוצאות מרביות "  ,הסביר העוזרת לתפעול יתאם דרום  ,רס"ן שימעון סדרס בנוסף
לטיפול בפרט שם היתאם דגש על איכות ואף הוסמך היתאם לתקן איכות הסביבה הבן
לאומי

שמים במרכז את המוכנות המבצעית והכשירות
הפיעילות המאומצת של מערך החימוש בפיקוד המרכז עתידה להיתפרס על תחומים רבים
בשנה הקרובה כשמטרתה אחת – להביא לשיפור ביכולות המערך במיסגרת זו עתיד מערך
החימוש הפיקודי להתאמן בתרגילים החטייבתיים שבהם תיתמקד הפעילות בהקראת מתארי
הטבע באזורי הלחימה העיקריים של צה"ל  .בתקופה הקרובה תידרש מחלקת החימוש שאין
פקמ"ז להיתמודד עם שינויי אירגוני משמעותית העברה היחידה הטכנולוגית – האחזקתית
מרחבית של הפיקוד ממחנה ג'וליס למחנה נחשונים

אדום עולה
מחלקת החימוש של גדוד הסיור של חטיבת הצנחנים אחרית לאחזקתו של ציוד הלחימה
הגדודי הכולל כלי נשק  ,כלי רכב והמצעים אופטיים המחלקה שותפה מלאה לעומס המבצעי
הרב של הגדוד  ,וגיבתה אותו לאורך כל פעילויותיו האחרונות בגיזרת יהודה ושומרון וכמו כן
במהלך האימון החטיבתי .
מאת מיכל קליין.

הכל טמון במש"אב האנושי
מפקד מרכז שיקום ואחזקה אל"ם רובין מסיים בימים אלו קדנציה של שנתיים וחודשיים ,
לדבריו למרות העומס והלחץ הצליח המרכז לספק לכל אורך הלחימה בחיזבאללה שירות מהיר
ומלא לכל היחידות" .מש"א נתן מענה רציף לצרכים של צה"ל  ,לפני המלחמה ואחריה  ,ובעיקר
במהלכה" .אולם גם לאל"ם רובין ברור שהמושג "מושלם" אינו קיים והוא מודה שתמיד יש מקום
לשיפור .כדי לתת מענה לבעיה זו  ,ציין אל"ם רובין כי במהלך החודש צפויה לקום יח'  , 0122יח'
מילואים חדשה .הכוח החדש יהווה מיזוג של שתי יח' מילואים שכבר קיימות במש"א  ,אולם
בשונה מהן הוא יערוך אימונים ותרגולות לעתים קרובות יותר .נושא איכות הסביבה עומד גם
הוא בראש סדרי העדיפויות של המרכז  ,שזכה במקום הראשון מבין כל יח' צה"ל בתחרות מגן
השר להגנת הסביבה לשנת  .0223במבט לעתיד  ,רואה אל"ם רובין חשיבות רבה במרכיב
האנושי של מש"א  ,ובהתאמת פוטנציאל כוח האדם לציפיות של זרוע היבשה .טרם הלחימה
בלבנון החלו במרכז לצמצם בכוח האדם  ,אולם כיום המגמה ה]וכה" .משום שעמדנו בכל
הציפיות במלחמה  ,ובהתאם לדרישות של זרוע היבשה ,יש קליטה של עובדים"  ,ציין אל"ם
רובין" .מש"א הוא האנשים שבו – וזה דבר שחייבים לשמר .כל העובדים הם כמו משפחה  ,ואני

רק יכול לקוות שנוכל להמשיך להתקדם  ,תוך כדי שמירת הזכות לטעות  ,ללמוד ולהפיק
לקחים".
מאת אפרת גואטה.

בליבת העשייה

במרכז התחמושת (מרת"ח) בבסיס גדרות עמלים כל העובדים על שיפור עצמי מסביב
לשעון .מרגע סיום מלחמת לבנון השנייה התגייסו כל המשרתים במרכז למען משימה אחת –
יישום הפקת הלקחים מהמלחמה .השמשה מהירה של תחמושת פגומה ביח'  ,שיפור עבודת
המרכז והערכות לקליטת תחמושת חדשה  ,אלו היעדים שהציב לעצמו המרכז לשנת
העבודה הנוכחית .בנסגרת הארגון המחודש  ,זכו גדודי הארטילריה למה שמגדיר סא"ל
גרשום "קפיצת מדרגה של ממש" .באמצעות משטחי "מגבה-נע"  ,הצליחו עובדי מרת"ח
להעביר את התחמושת מהסוללות בחזרה למרכז במהירות וביעילות" .המשטחים החדישים
מאפשרים העמסה מהירה וקצרה  ,ולכן הם שיפרו משמעותית את אוןפן ומשך העברת
התחמושת לבתי המלאכה במרכז"  ,ציין סא"ל גרשום .כחלק ממגמת השיפור של המרכז ,
בתום המלחמה התקיימה סדנה שבה נידונה תורת הלחימה של המרכז ונוהלי פעילותו
בשעת חירום .סא"ל גרשום ציין כי יישום הפקות הלקחים וההשתפרות התמידית לא
התאפשרו רק בשל האמצעים החדישים  ,אלא בעיקר בזכות החיילים והאזרחים עובדי צה"ל
במרכז .במסגרת פרויקט "בשיבה טובה"  ,סייעו חיילי המרכז בשיפוץ בתי קשישים בערים
שונות  ,כמו כן לקחו חיילי המרכז חלק בפרויקט "פרח לניצול"  ,שבו נפגשים חיילים עם
ניצולי שואה ומאזינים לסיפורם המרגש.
מאת גילי ברטורא.

אחזקת כלי רכב היא מלחמה יום-יומית
רע"ן אחזקה במרכז הובלה  ,סא"ל עידן נוביץ'  ,נכנס לתפקידו בימי הקיץ הראשונים .ימים
ספורים לאחר מכן מצא את עצמו בעיצומה של המלחמה בחיזבאללה  ,מפקד על מערך
אחזקה אדיר מבלי שאפילו הספיק לחנוך את הכיסא שמשרדו החדש .הזיכרון של סא"ל
נוביץ' מהמלחמה קשור דווקא לצפייה במה שהוא מכנה המוזיאון המתנייע של צה"ל" .כלי
הרכב שהשתתפו בפילות בתקופה הזו  ,נראו כאילו יצאו כרגע ממוזיאון , ".הסביר" .משאיות
חומות מתוצרת מרצדס ומאנים שלא נראו שנים על כבישי ישראל  ,הפכו פתאום למראה
שכיח במרכז" .הלקח שנושא עמו נוביץ' מהמלחמה להמשך תפקידו הוא מסר שתקף גם
לעולם האזרחות" :במהלך המלחמה כמעט ולא היו תאונות דרכים  ,רק ארבע שמתגמדות
ביחס למצב שבו מאות אלפי כלי רכב נעו בכבישי הארץ .אפשר לומר שנהגים היו קפדניים
במיוחד כי גם כך המצב היה קשה .הלוואי שכך זה יימשך".
מאת מאיה קרני.

חיסכון הוא תמיד עסק מוצל"ח
סיירת מטכ"ל של אגף הלוגיסטיקה  ,הרפואה והמרכזים ידועה בשם "חוליית חצ"ב" או
חוליית חקר  ,צריכה ובקרה .כמו סיירת מטכ"ל גם חוליית חצ"ב יוצאת למשימות בשטח ,
במטרה לזהות את סיבת הצריכה הגבוהה ביח' השדה  ,ובכך לחסוך לצה"ל מיליוני שקלים
בשנה.
מרכז ציוד לחימה וחלפים עוסק בעיקר בטיפול ובאספקת פריטים מצילי חיים ליח' צה"ל
השונות  ,כמו אמצעי לחימה ,ציוד אופטי ומכשירי קשר .חוליית חצ"ב הוקמה במסגרת
הניסיון לחסוך כספים במימון אמצעים אלו  ,אולם במקביל לשמור על איכותם הגבוהה ועל
תקינותם השוטפת.
החוליה מושתתת על נגדים שהנם בעלי מקצוע בכירים בתחום עיסוקם .עם ההגעה ליח'
השדה מבצעים הנגדים בקרת ציוד כדי לבדוק את טיבו של המוצר ואת תקינותו .על-פי
הערכת המצב נקבע האם יש להשבית את המוצר .אם הוחלט שלא להשביתו  ,מעניקים
הנגדים המלצות ושיעורי הדרכה מפורטים לבעלי המקצוע בנושא הטיפול הנדרש למוצר.
לעתים אף מגיעים הנגדים עד ליח' הקצה וללוחמים המשתמשים במוצר כדי לספק הדרכה
מפורטת לשימוש נכון.
בשיתוף פעולה עם הענפים הרוכשים במצל"ח ובחטיבת הלוגיסטיקה  ,מרכזת החוליה
ומסייעת ליח' ביישום הצעות ייעול ובפעילויות להורדת עלות הקיום .כמו כן  ,ביח' מתבצעים
באופן שוטף סקרים  ,כדי להעלות נושאים לטיפול לדרגים הגבוהים ולמטרת הטמעת תהליכי
עבודה חדשים.

ירידה של  02אחוז במספר כלי הרכב
ענף רכב בחיל האויר יכול ללכת עם ראש מורם וחזה נפוח בשנה האחרונה הוא הפחית כ02 -
אחוז את מספר כלי הרכב שבשימושו מבלי לפגוע באיכות העבודה של הענף ובתיפקודה לא רק
שמדובר בחיסכון של שני מיליון שקלים משמעות ההפחתה בכלי הרכב היא גם שמירה על
איכות הסביבה וזיהום אויר  .בתקופה האחרונה החליפו כלי הרכב חדשים את אלו שהתבלו
במשך השנים המהלך כלל את החלפתם של רכבי האביר והנ"נ שנמצאים בטרקטורוני –
פולאריס אם העלות של רכב האביר מגיעה ל 00-אלף דולק ליחידה ואחזקתו השנתית
נאמרת ב 62 -אלף שקל בממוצע הרי שעל רכבי הפולאריס מוצאים פחות מחמישית
מהסכום הכולל של רכישת האביר ואחזקתו  .כחלק מחידוש ממשק הרכב בחיל חירש ענף
רכב גם את המשאיות החליות מעתה משאיות הריאן שנרכשן במהלך השנות ה02 – 32
יפנו את מקומן למשאיות מטרה המצוידות בחמישה מחשבי שליטה פנימיים ובעלות יכולה
נשיאה של שבעה טונות עם זאת מבקשים בענף רכב לשים הדגש על מכונות לשעת חירום
כחלק מיישום הלקחים של מלחמת הלבנון השנייה המלחמה מאור מיקרה אותנו בנושא בלי
הרכב החומים ציין סא"ל אילוביץ סדרי העדיפויות בענף קובעים כעת שקודמת לכל היא
המוכנות לשעת חירום מדור אחזקה מבטיח את המוכנות על ידי ביקורות יזומות שהוא עורך
לכל גבי הרכב של חיל האוויר

חימוש בלבן ? יש חיה כזו
אנחנו ענף היחודי שער עכשיו היה בסמכות חיל החימוש אבל בעיקבות התפיסה של פיקוד
שווה סמכות עברנו לאחריות הזרוע והפכנו להיות חריגים בנוף הלבן של מפקדת חיל הים
סיפר סא"ל קובי רוסטקם רע"ן חימוש בחיל הים זה שנה על אך שאשתו חמותו גיסו וגיסתו
העבירו את שירותם הצבאי על גלים התוודע רוסטקם לחיל הים רק שיבוצו בתפקיד הנחשק
זה לא היה פשוט לשמר את החלק היבשתי ולהתאים את עצמך לפעילות הימית אבל זה
בהחלט מאתגר
הרכישה של הטרקטור הימי הראשון בצה"ל הטרקטור שנרכש במיוחד באנגליה משמש
להכנסה ולמשייה מהמים של בלי שוט קטן שנמצא בעיקר בשימוש לוחמי השייטת הסביר
סא"ל רוסטקם זהו טרקטור ימי יחודי היחידי בעולם עם מוגן שמסוגל להיכנס אל מיתחת
למים עד לגובה של שלושה מטרים עוד הוביל הענף רכישה של מנוף קבוע להרמת כלי
בט"ש לצורך תיקונים בבסיס החיל באשדוד

מספקים מענה לאלפי אנשי מלואים
הכרזת זרוע היבשה של שנת  0220בשנת האימונים תפסה את מערך החימוש והלוגיסטיקה
של המרכז לאימוני יבשה בעיצומה של מהפכה לשינוי תפיסת השירות בו במרכז המהלך
עמדה הקמתה של יחידה טכנולוגיסטית חדשה שמטרתה לספק שירותים שונים לעשרות
אלפי אנשי מילואים המגיעים לאימונים בבסיס
בין היתר מפעילה היחידה החדשה מודל גיוס של יציאה למלחמה כאשר תהליך קליטת וציוד
כוחות המילואים מתבצע על פי נוהל גיוס בעת חירום כך למשל בתחילת שבוע האימונים
של גדוד שריון מוחתמים אנשי צוות הטנק על הרק"ם כשהציוד כבר בתוכו מה שהופך את
הרכב לכשיר ולמוכן לתזוזה מהירה שירות נוסך שמקנה היטל"ם למתאמנים בבסיס הוא
הפעלתו של מוקד שירות לקוחות במשך  00שעות ביממה
רבים מאנשי המילואים לא זוכרים את מספר היחידה שלהם ומסתמכים רק על איש הקשר
שלהם בפלוגה אמר סא"ל פל היום לא נראים יותר אנשים שמתרוצצים בצומת המרכזי של
הבסיס בחיפוש אחר נקודת הקליטה של יחידתם

חובה לשמור -גם מאחור
מחלקת החימוש של פיקוד העורף מתגאה בהשיגה במהלך הלחימה האחרונה בלבנון אולם
לא ממהרת לנוח ולהתפרק על הצלחות שקצרה במהלך המלחמה החיזבאללה עברו
המשרתים במערך האחזקה של פקע"ר  00שעות ביממה ועכשיו בעיצומה של השנה
הפיעלות טרם הסתיימה אחר היעדים המרכזיים של מחלקת החימוש הפיקודית לשנה זו
הוא הבאת מלאי הכלים של מערבי האב"ך (אטומי ביולי כימי ) והחילות השונים לכשירות
מלאה המהלך יתבצע בעקבות הוראה שנתן מפקד הפיקוד האלוף יצחק ( גירי) גרשון
הוראה זו עתידה לבטל את הצורך בהשאלת ציוד מהאגפים השונים בצ"ל בשעת חירום כך
שבעת הצורך יוכל מערך החימוש הפיקודי לצאת למשימה במהירות וביעילות .
תחום נוסף שבו עוסק מערך החימוש הפיקודי במהלך החודשים האחרונים הוא שיפור
מערכי האחזקה במחרוזות השונים חשוב לשדרג ולשמור על קדמה כדי לתת את הטיפול
הטוב ביותר לציוד המשתמשים ובזה הוסיף רס"ן פרץ

זה כל הקס"ם
מערכת לניהול כוח אדם מג"ש קס"ם שפותחה ופועלת בבסיס ההדרכה של חיל החימוש
בה"ד  02בחמש השנים האחרונות תוטמע גם בבסיסי ההדכה נוספים של זרוע היבשה כך
עלה בדבריו של מפקד זרוע היבשה האלוף בני גנץ לאחר שביקר בבה"ד  02והתרשם
מהמערכת .
בין היתר מספקת התוכנה שזכתה בפרס קצין החימוש הראשי לשנת  0220את נתוניהם
האישיים של החיליים פירוט ראיונו ובקשות שהגישו וכן משונים על תפקודם וחוות דעת
שנכתבו על ידי מפקדיהם לאורך הקורסים השונים מלבד זאת מכילה התכונה מערכת
המסייעת למפקדיי בתי הספר לשבץ את החניכים לקורסים בעת קליטתם בחיל  ,תוך
התחשבות במגבלות שונות המופיעות ברישומיהם.
"עד שפיתחנו את התוכנה  ,התבצעו תהליכים רבים  ,כמו קליטת חייל בבה"ד ושיבוצו  ,בצורה
ידנית ואטית"  ,הסביר רצין ההדרכה בבה"ד  , 02רס"ב אלי מרימי  ,שעומד מאחורי פיתוח
התוכנה יחד עם מפקדי בית הספר ט"ופ  ,סא"ל יוסף אלוש וסא"ל ערן קליין.
לדברי מתכנתי המערכת  ,מדובר בתוכנה פשוטה הניתנת בקלות להתאמה לכל אחד מבסיסי
ההדרכה של זרוע היבשה .בנוסף לכך  ,ציינו התכנתים כי מאפייני המערכת נלמדים בשנתיים
האחרונות ע"י מנהלת עיר הבה"דים  ,שצפויה לקום במהלך השנתיים הבאות בדרום הארץ.
מאת אלעד ארדן.

האתגר הבא של השוחרים – בניית רובוט

המכללה הטכנולוגית של ח"יח חונכת מדי שנה מאות שוחרים במסגרת הלימודים
התיכוניים .נערים ונערות העולים לחטיבה עליונה  ,מגיעים למכללה ומסיימים את
לימודיהם במגמות מכטרוניקה  ,אלקטרוניקה  ,תיב"ם ורכב כשתואר הנדסאי בידם.
מדי שנה משתתפת קבוצת תלמידים מהמכללה בתחרות הארצית בתחום הרובוטיקה –
פרויקט "פירסט" .במסדרת תחורת זו בונה נבחרת המכללה רובוט שיתמודד בזירת
קרב ראש בראש עם תוצריהן של נבחרות אחרות.
בהנחייתם של ע"צ יהודה בוסקילה וקמ"א פליקס מלאיבסקי  ,עתידה נבחרת המכללה
להשתתף זו השנה השנייה בתחרות .הזוכים בשלושת המקומות הראשונים בתחרות
יטוסו לארצות הברית ויתחרו נגד מבחרות מכלל קצוות תבל.
השנה שעברה השתתפה המכללה בפעם הראשונה בתחרות והגיעה למקום ה 10-מתוך
 03נבחרות" .השנה בנינו רובוט מתוחכם יותר  ,ובהתאם אנחנו מצפים להגיע להישגים
טובים וגבוהים יותר"  ,אמר ע"צ בוסקילה" .בניסויים שערכנו באחרונה  ,עמד הרובוט
בכל ציפיותינו והגיע לתוצאות מרשימות מאוד".

היהפוך טנק את חברבורותיו ?
ברשות פיתוח הטנק עוסקים ביום-יום בפיתוח הטנקים העתידיים של צה"ל .אולם
באחרונה  ,עיקר הדגש הושם על פיתוח נגמ"ש שיותאם במיוחד לכוחות החי"ר ולזירות
הלחימה העיקריות של הצבא – לוחמה בשטח בנוי נגד אירגוני טרור ולוחמה בשטח
פתוח מול יריב גדול ומאורגן.
הפיתוח האמור זכה לשם המחייב נמ"ר – נגמ"ש מרכבה הבנוי על בסיס טנק המרכבה
סימן  .0הרק"ם החדש יספק ללוחמים את ההגנה הטובה ביותר  ,תוך שמירה על
נוחיותם והתאמת הכלי לשהייה ממושכת בשטח .אם תהליך הפיתוח יתקדם כצפוי ,
יכנס הנגמ"ש לשימוש בזרוע היבשה כבר בשנה הבאה.
"לאחר שנתיים שבהן הרצנו את האב-טיפוס  ,הנמ"רה  ,הבנו מהן הדרישות בשטח
והתאמנו אליהן את הנמ"ר החדש"  ,הסביר ראש ענף תובה ברפ"ט  ,סא"ל ניסים לוי.
ברפ"ט מספרים כי הנגמ"ש יהווה פלט]ורמה למספר שימושים נוספים  ,כמו אמבולנס
ממוגן  ,כלי פיקוד קדמי וכלי להובלת צוותי האחזקה עד לקו האש" .בזכות המבנה
המיוחד של הנמ"ר נוכל לבצע הסבה מהירה לכל צורך מבצעי של מערך היבשה" ף,
הדגיש סא"ל לוי .גם המוצר המוגמר שייצא ממפעלי מש"א ועבור שדרוגים נוספים.
לאחר כל קבוצת נמ"רים שתשוחרר יופקו לקחים  ,והדור הבא ייוצר טוב יותר מקודמו.
אולם דור הישן לא יישכח – כאשר הנמ"רים יישלחו לטיפולים תקופתיים  ,הם יעודכנו
וישודרגו לשלב המתקדם ביותר בפיתוח הנגמ"ש.

"כשאחר נהנה – זה גם התענוג שלך"

מי שיבקש למצוא את כתובתה של עמותת חי"ח לא יגיע בסופו של החיפוש לבניין
מפואר  ,למרכז רב קומות או לחדר מועדון הולם .במקום זה  ,הוא צפוי למצוא עצמו
במרכז הסלון של אל"ם במיל' דוד שילה  ,יו"ר העמותה בשש השנים האחרונות  ,ואשתו
דורית  ,שמנהלת לצדו את חשבונות העמותה.
הפעילות בעמותת החיל  ,גם אחרי  06שנות קיום לא פוסקת לרגע .בשיתוף מקחש"ר ,
עיריית נתניה ולעתים גם האגדוה למען החייל  ,ממשיכים בעמותה בפעילות הנרחבת.
אחד היעדים החשובים שהציבה לעצמה העמותה הוא הנצחת חללי החייל וטיפוח הקשר
עם המשפחות השכולות  ,בשנים האחרונות יזמו בעמותה הכנת אוגדנים אישיים
המספרים את סיפור חייהם של הנופלים  ,סופ"ש לאלמנות וליתומים וחגיגות בר מצווה
ליתומי החייל .בנוסף  ,מתחזקת העמותה את אתר ההנצחה החיילי הקיים בנתניה .היום
 ,הנושא המרכזי שמעסיק את שילה הוא בניית מרכז הנצחה חדש שיכיל  0קומות –
אחת להנצחה ואחת למורשת .הפרויקט בעלות מוערכת של מיליון דולר  ,נמצא בשלביו
האחרונים של התכנון  ,והבנייה  ,לדברי שילה  ,תחל כבר בחודשים הקרובים.

אם הכל יתקדם כמתוכנן והתרומות יימצאו בזמן  ,צפוי המרכז החדש לעמוד על תילו
בתוך שנתיים מרגע הבנייה" .בקמת האתר החדש הוא מפעל החיים שלנו  ,חברי ועד
העמותה"  ,מצהיר שילה" .זה ללא ספק פרויקט הדגל שלנו כרגע  ,ואם באמת נצליח
להרים אותו למען הקהילה שלנו  ,נהיה שבעי רצון" .אבל לא רק בשכול ובהנצחה עוסקת
העמותה  ,כי אם גם בטיפוח מורשת החייל וסיוע ליח' ולחיילים .במקרים כאלו ,
מתבקשת העמותה למשל לסייע בבניית מועדון ליח' מרוחקת או לעזור לחיילים בודדים.
"רק באחרונה חילקנו  122שמיכות ומצעי כותנה לחיילים בודדים ומעוטי יכולת  ,ואף
הוצאנו לאור את הספר השני על תולדות חי"ח  ,באירועים כאלה  ,אתה רואה על הפנים
של האנשים את משמעות המשעים שלך  ,זה כלל לחיים  2שאתה פועל למען אחר והוא
נהנה – זה גם התענוג שלך".

מאת קרן טאוב.

העתיד כבר כאן  2הרובוטים משתלטים על זירות הלחימה
– גם ביבשה

לאחר שנים רבות שבהן השקיע צה"ל בפיתוח הרובוטיקה האווירית  ,החלה בתקופה
האחרונה להתפתח מגמה דומה גם בתחום הרובוטיקה ביבשה .ביום  ,יח' רבות
כבר עושות שימוש ברובוטים שונים ומגוונים  ,המסייעים לכוחות הלוחמים ,
בפעילויות מבצעיות מורכבות.
התפתחות זו הובילה להנבטה של מערכות יבשתיות לא מאוישות ראשונות .אשר
נמצאות בשימוש מבצעי הן בארץ והן בצבאות זרים.
דגמי הרובוטים נמצאים כיום בשימוש בעיקר בקרב היח' המיוחדות של צה"ל ,כשמעל
כולן בולטת יח' ההנדסה למשימות מיוחדות .זו עושה בהם שימוש לסריקת
מנהרות ומבנים  ,לסילוק פצצות ולפעילויות הנדסיות בשטחים פתוחים  ,כמו
נטרול זירות מטענים ופתיחת צירים.
מגמות הבולטות כיום בתחום הרובוטיקה  ,הן יצירת כלים עצמאיים שיוכלו לסייע
בפעילות ביטחון שוטף .כך למשל  ,מוביל ענף הרק"ם של החט"ל זה מס' שנים
את פיתוח הרכב הקרבי הבלתי מאויש ואת דחפור הדי 1-הנשלט מרחוק.

"פלי" – לא רק לכוחות מיוחדים

"פלל" הינו אמצעי לראיית לילה חדש  ,אשר פותח ע"י ענף תצפית בחטיבה
הטכנולוגית .האמצעי עתיד להכנס לשירות מבצעי בהיקף נרחב במהלך השנה .יתרונות
המרכזי של ה"פלי"  ,הוא נוחות השימוש בו  ,הנובעת מגודלו , .ממשקלו וביצועיו.
כיום  ,כדי לראות למרחקים ארוכים בשעות החשיכה  ,נאלצים הלוחמים להשתמש
באמצעים כבדים ומסורבלים .משקלו של הפלי הוא כמחצית ממשקלן של המערכות
הנוכחיות הנמצאות בשימוש צה"ל.
לדברי רע"ן תצפית בחט"ל  ,סא"ל אבי אלישע  ,מלבד השגת מטרות באופן מלא
ומחירה הזול יחסית  ,הרי שיתרונה הבולט של מערכת הפלי הוא בתפעולה הפשוט ,
המאפשר להטמיע במערך החי"ר הסדיר יכולות שבעבר הופקדו בידי כוחות מיוחדים
בלבד .בנוסף לכך  ,המערכת החדשה מביאה עמה בשורה אמיתית בהוזלת עלות מחזור
החיים של משק האמצעים התרמיים בצה"ל.

בתי מלאכה ניידים לגדודים
יכולת האחזקה בגדודים הסדירים מתקדמות לדור הבא 2בקרוב יגיעו לכל הגדודים
הסדירים בזרוע היבשה בתי מלאכה וכיתות תיקון קלות המתנייעים ממקום למקום על
גבי כלי רכב שונים .המהלך יאפשר להגדיל באופן משמעותי את מס' התיקונים
המתבצעים בשטח ולשפר באופן ניכר את היכולות המבצעיות של חי"ח.
בשנים האחרונות ביצע חיל החימוש עבודת מטה מקיפה שנועדה לבחון את ארגונו
מחדש של מערך האחזקה .בין המסקנות שהועלו החלט לחזק את הגדודים הסדירים
באמצעי אחזקה ניידים שיוכלו להתלוות אל הגדוד לאזור שבו מתקיימת הפעילות
המבצעית.
בין האמצעים השונים שעלו עד כה על גלגלים  ,ניתן למצוא מדחסי אוויר  ,ארונות אחסון
 ,כלי עבודה וחלפים .הצטיידות באמצעים הניידים הללו נפרסת על פני מס' שנים וצפויה
להסתיים בשנה הקרובה .הפיתוחים האחרונים בתחום הם בתי-מלאכה וכיתות תיקונים
קלות ניידות.

מתרחב היקף הפעילות של מערך האחזקה באוגדת עזה

במפקדת אוגדת עזה שבאורים לא נחים המשרתים לרגע .הפעילות המבצעית בגזרת
האוגדה  ,שעלתה בצורה משמעותית בהיקפה החל מחודש מאי השנה  ,הביאה את כלל
המערכים הפועלים בה להירתמות ולכוננות מלאה לכל משימה.
להתמודדות עם הלחץ והדרישות שהופעלו על חיילי מערך החאזקה  ,סייעה כניסתו של
סא"ל גולן כראדי לתפקיד קצין החימוש האוגדתי .סא"ל כראדי כיהן קודם לכן כקצין
החימוש של חטיבה  031בפיקוד הצפון.
מהניסיון שצבר סא"ל כראדי בגזרה הצפונית  ,הוא יכול להעיד כי אופי הפעילות בה
דומה למשימות הדרושות ממערך האחזקה בגזרת הרצועה .השוני היחידי הוא המענה
הרחב שעליו לתת כעת לאוגדה.
"אנחנו עובדים  00שעות מסביב לשעון כדי לספק לכל הגורמים אץ הדרוש  ,ועם זאת יש
דברים נוספים שאנחנו רוצים לעשות  ,אנחנו מעוניינים להרחיב את תחומי האחריות
שלנו ולסייע עד כמה שניתן לכוחות הפועלים" .לדבריו  ,העמידו לנגד עיניהם חיילי
החימוש מס' קריטריונים שיסייעו בידם לממש את היעדים שהציבו.
סא"ל כראדי סיפר כי הסוד להצלחה הבלתי מעורערת של מערך החימוש באוגדה הוא
העיקר אופי ואיכות המשאב האנושי" .כל המשרתים עובדים כאן יומם וליל כדי לתפעל
את הגדר  ,ואת רכבי הקרב המשוריינים ואת האמל"ח המשוכלל .החיילים עושים עבודת
קודש ואין יום שהם לא נמצאים תחת סיכון .כולם מבינים את החשיבות של הפעילות
שלנו ברצועה ואת הצורך בנו".

משכמם ומעלה

מערך האחזקה של החטיבה המרחבית שומרון לא נח על זרי הדפנה .על אף המחמאות
שקצר  ,עמלים המשרתים בו לילות כימים על אחזקתם השוטפת של כלי הרכב
המשמשים את הכוחות הלוחמים בגזרה .מחלקת החימוש החטיבתית עוסקת בטיפול
שוטף בכלי הרכב של מפקדת החטיבה ושל הגדודים הסדירים המוצבים בה" .הגזרה לא
פשוטה  ,העבודה נמשכת עד השעות הקטנות של הלילה  ,ומגוון רחב וכולל האמרים ,
סופות  ,אבירים  ,זאבים ודוידים" .סיפר ע .קצין החימוש החטיבתי  ,סגן אלכס סיגל.
"אנחנו מספיקים לעשות הכל הודות לאנשים שנמצאים פה .כל הנגדים  ,הקצינים
והחיילים מקצועיים  ,שאפתנים ויסודיים .הם רוצים ללמוד ולהגיע לרמת המקצועיות הכי
טובה שיש .למרות כל האתגרים הפכנו למחלקה לדוג' – כל ביקורת שהתקיימה עמדנו
בהצלחה ומס' החפיפות וההתלמדויות שנערכות אצלנו גדל".

"אני רוצה שיגיעו לכאן עם ברק בעיניים"

מפקד מרכז השיקום והאחזקה הנכנס  ,אל"ם עופר וולף  ,מכהן רק חודשים ספורים
בתפקידו  ,אך כבר הספיק להציב לעצמו מטרות ויעדים ברורים .אחד הצעדים שבהם
מתכוון אל"ם וולף לנקוט הוא בחינה מחודשת של התחומים המרכזיים בהם עוסקים
במש"א.
לדבריו של אל"ם וולף  ,החל תהליך הבחינה המחודשת כבר לפני כשנתיים  ,אז אותרו
שלושת מרכזי השיקום והאחזקה לגוף אחיד .צומצם מס' העובדים במקצועות הריתוך
והמכונאות וגדל מס' המועסקים בתחומי האל-אופ והתקשוב.
אל"ם וולף ציין כי מאז שהסתיימה מלחמת לבנון השנייה  ,זכה המרכז להכרה גדולה
ורחבה יותר מחשיבותו .אחד הביטויים הבולטים לכך הוא מס' העובדים הרב שנקלט
במש"א בחודשים האחרונים" .במטכ"ל הבינו שבחלק מהתחומים היינו ממש על גבול
איבוד יכולת"  ,הסביר אל"ם וולף.
אמנם המרכז תוגבר בכוח אדם  ,אך עדיין נותרה בעיה אחת – כיצד יצליח המרכז
להעצים את האטרקטיביות שלו בעיניי משרתים צעירים ? "אנחנו ניצבים עכשיו בפני
תקופה של מעבר דורי  ,ממוצע הגילאים במש"א הוא  .00אנחנו צריכים ורוצים שיגיע
כוח אדם צעיר יותר  ,אבל מנגד יש להתחשב בעובדה שבכל אחד מהעובדים כאן
טמונות עשרות שנים של ידע וניסיון".
אל"ם וולף מודע לכך שהעבודה במש"א עשויה לעתים להיות שוחקת .ומקווה שבתקופת
כהונתו יצליח להפוך את סביבת הפעילות לנעימה יותר.

מרחב צפון  2שומרים על מתח גבוה

הפסטורליות המרהיבה של צפון ארצנו עדיין שומרת על קסמה .שדות ירוקים-כתומים ,
צמחייה שופעת  ,נהרות ונחלים זורמים – כל מה שצריך כדי להימלט מהשגרה העמוסה.
אך השקט בצפון עלול להטעות  ,כפי שלמדנו בקיץ  .0223במרחב צפון של מרכז
התחמושת יודעים המשרתים לשמור על מתח ומוכנות  ,שכן רובם ככולם  ,חיילי חובה ,
קבע  ,מילואים או אזרחים עובדי צה"ל  ,מתגוררים באזור הצפון.
מהבחינה הפנימית  ,קלט המרחב אמצעי לחימה  ,מילא מחסנים  ,שיקם תחמושת
שחזרה מיח' בשטח  ,השלים אימונים ודאג גם לחיזוק הרוחני של אנשיו.

גם בהיבט החיצוני עבד המרחב על מנת לתת מענה לכל תרחיש" .ביקרנו בכל היח'
בפיקוד צפון  ,וקידמנו בהן תהליכים של שיקום תחמושת והצטיידות מחדש"  ,סיפר
סא"ל גבסו .שנה חלפה מאז המלחמה והיום  ,יודע סא"ל גבסו לספר – מרחב צפון ערוך
ומוכן למשימותיו.

בראש סדר העדיפויות  2מערך הרכב

רמ"ד אחזקה בענף אחזקה במרכז ההובלה  ,רס"ן גבי מאיו  ,מודע לשיפורים שיש
לבצע במרכז בשנים הקרובות  ,עם זאת הוא מבקש לשמור על אופטימיות בכל הקשור
לעתיד.
"אם משווים בין הסדנאות שלנו לסדנאות אזרחיות  ,השירות שאנחנו מעניקים הוא מהיר
 ,איכותי וגמיש יותר"  ,אומר רס"ן מאיו" .יש מענה של  00שעות גם המהלך שבתות
וחגים .זה משהו שאני רק יכול לחלום לקבל בחברות אזרחיות" .רס"ן מאיו ציין מס'
שינויים משמעותיים שנערכו במרכז בשנה האחרונה .בתחום מערך המילואים  ,ביצענו
תהליך של מיפי ושיפור המקצועיות של בעלי התפקידים".
גם תורת הלחימה של ענף האחזקה לא חפה משינויים .ה"תו"ל שודרגה בעבודת מטה
מתמשכת  ,שלקחו בה חלק קציני חימוש לשעבר במרכז תובלה  ,הקצינים המדוברים
הם אנשים בעלי ותק וניסיון  ,סיפרו לנו כיצד לפי דעתם ניתן לשפר את התנהלות מערך
ההובלה בשעת חירום .בעקבות כך  ,שינינו את התו"ל מקצה לקצה.
לדבריו של רס"ן מאיו  ,בעתיד מחויב המרכז לדאוג לשימור ולשיפור מערך הרכב.
בנוסף ציין רס"ן מאיו כי יש לדאוג למגוון רחב של חלפים לכלי הרכב החדישים שבהם
משתמש המרכז" .אנחנו נמצאים במלחמה יום-יומית כדי לעמוד בתפוקות שהמרכז
דורש מאיתנו".

שיטת מצל"ח להתמודדות עם אתגרים

מרכז ציוד הלחימה והחלפים השכיל לבצע לאורך השנים תהליכי חשיבה מקדימים
שסייעו לו להתמודד עם דרישות זרוע היבשה .פורום המפקדים של מצל"ח עקב אחר
התהליכים הכלל-צה"ליים  ,ולאורם העלה נק' לשיפור ולקידום המרכז  ,מטרות
התהליכים האסטרטגיים שנקבעו היו ברורות – להתוות את כיווני הפעילות של המרכז ,
לתת תוקף מחודש לחזון ולערכים של מצל"ח  ,להיערך לשינויים ארגוניים  ,טכנולוגיים
וכלכליים ולפעול לשיפור השירות.

לאחר עשות דיונים הגיע התהליך לסיומו  ,בסופו של יום שונו חזון וייעוד המרכז  ,וגובשו
חמש דרכים שבעזרתן יגיע המרכז "מההיום אל המחר הטכנולוגי  ,היעיל והבטוח" כפי
שניסח מפקד המצל"ח אל"ם אורבך.
כדי לסייע לעובדים הוקמו במרכז מחסנים אוטומטיים אנכיים .בכל בסיס אחסנה הותקנו
שלושה מערכי אחסון המתנשאים לגובה של  10מ' .המחסנים האוטומטיים מסייעים
לניהול המלאי ולמציאת תחליף מהר למחסור במשאבים.

גרירת מטוסים מהירה ויעילה יותר  2יוכנסו לשימוש
טרקטורי יולארד

עשרות טרקטורי גרירת מטוסים מדגם יולארד ייקלטו בסוף השנה בכל בסיסי חיל
האוויר .עלות כל טרקטור  ,המיוצר בארה"ב נאמדת בכ 30 -אלף דולר .נכון להיום  ,לא
מתכוונים בחי"א להפטר מהטרקטורים הישנים  ,הנמצאים  02שנה בשירות החיל.
לדברי סא"ל אילוביץ'  ,ייבא החיל חלפים מקוריים מאירופה  ,שיותקנו בכלי הרכב
וישדרגו את יכולותיהם.
לצד הרכש החדש  ,עמל ענף רכב בימים אלו על הוצאתה לפועל של תכנית הליסינג
החיילית .בתקופה הקרובה יעברו בוחנים מטעם הענף  ,ויבדקו את מידת ההקפדה על
כללי הבטיחות בכל אגפי הרכב בחייל.
בתחום מכונאי הרכב  ,עקב פערים באיוש התקנים בחיל ונשיקה גבוהה מהקורס ,
הוחלט להעביר את ההכשרה מבה"ד  02לבסיסי חי"א" .הקורס הראשון שיתקיים
בבסיסי חי"א טעון פיילוט  ,ובהתאם למידת ההצלחה נמשיך במתכונת דומה גם
בהכשרות הבאות"  ,אמר סא"ל אילוביץ'.

שחורים בלבן

חיילי הנשקייה בבסיס חיפה של חיל הים מגלים בכל יום מחדש עד כמה החימוש הוא
מקצוע גמיש 2במסגרת תפקידם  ,מעניקים העובדים במערך האחזקה הלבן טיפול מלא
לכל סוגי הנשק הקל המצויים בכל כלי השיט שבשימוש הבסיס .החל מדבורות  ,דרך
ספינות טילים וכלה בגדולות שבצוללות  ,המשרתים יודעים להבטיח את תקינותן ,
זמינותן ואחזקתן של כלל מערכות הנשק" .אנחנו הבוחנים  ,המטפלים והמתקנים
הבלעדיים של הנשק הוותיק שנמצא בשימוש יום יומי של החיל"  ,אמר רס"ר יריב בן-

לולו האחראי על הנשקייה בבסיס" .העבודה על הכלים מהנה מאוד  ,אנחנו שואבים
ממנה סיפוק רב  ,אנחנו עושים המון כיף בפעילות היום יומית שלנו ואם הלוחמים
מרוצים מאיתנו – אז גם אנחנו מסופקים".

מהפכה במכללה הטכנולוגית  2מנהל פדגוגי נפרד לכל
בית-ספר

המכללה הטכנולוגית של חי"ח תעבור תהליך של ארגון מחדש 2לכל אחד מביה"ס
השונים ימונה מנהל פדגוגי שיעבוד לצידו של המפקד הצבאי  ,כשתחומי האחריות של
המפקד הצבאי יוגדרו מראש .בשיטה זו  ,מקווים בבסיס ההדרכה בה"ד  , 02להפחית
את החיכוכים בין הסגל המקצועי במכללה לבין הדרג הצבאי.
המהפכה במכללה הטכנולוגית  ,שמוביל מפקד הבה"ד אל"ם עופר גולינסקי  ,צפויה
לכלול תחומים רבים  ,וביניהם שדרוג תשתיות ההדרכה וליהוק של כוח אדם איכותי.
בנוסף  ,צפויים להתמנות לכל אחד מהמוסדות במכללה מנהל פדגוגי ומפקד צבאי
נפרדים .לדברי אל"ם גולינסקי  ,בשל ריבוי גורמים המעורבים בניהול המוסד החינוכי ,
לא היה ברור בסוגיות רבות "של מי המילה האחרונה" .אל"ם גולינסקי ציין כי בעתיד
מתכוונים בבה"ד  02לעלות את רף האיכות של המתקבלים ללימודים במכללה .פרט
לכך כדי להפיק לקחים ולשפר את שיעור בוגרי המכללה המבצעים שירות משמעותי
ותורם בצה"ל מתכוונים לעקוב מקרוב אחד אחוז המסייימים את השירות הצבאי
והיוצאים לקורס קצינים ..

הרכש הגדול של זרוע היבשה..
זרוע היבשה מצטיידת – ובגדול החל מהזמנה של מאות נגמשי" מרכבה מתקדמים
לחטיבות החי"ר .המשך בריכשת מערכות הגנה אקטיביות לכלי רכב ממוגנים וכלה
בצמצום הפערים שנתגלו במלחמת לבנון השנייה בדמות איום טילי הנ"ט עוד תחומים
שיחוזקו רובוטיקה אמצעים לגילוי מנהרות ומערכות להפעלה בשלט רחוק
אלעד ארדן  2למעלה בשנה לאחר מלחמת לבנון השניה צפוייה להתקבל בקרוב
החלטה על ותוכניות העבורה של צה"ל לחמש השנים הקרובות כבר כעת ברור כי
השינוי המשמעותי ביותר צפויי להתקיים בקרב כוחות היבשה הדגש יושם על קידום
התוכנית צבא יבשה דיגיטלי לאחר קבלת התוכנית תצא הזרוע למסע רכש שיימשך
מספר שנים ,
בתחום הרק"ם אנחנו מנסים ליצור פלטפורמות יותר ממוגנות וניידות הסביר ראש
החטיבה הטכנולוגית בזרוע היבשה תא"ל גלעד רז בעצם הדרישה הזו קיימת
סתירה פנימית ,כיצד ניתן להבטיח מיגון טוב יותר ובמקביל לשמור על פלטפורה יותר
ניידת מהירה וזריזה התשובה נעוצה במעבר למיגון המשקל הנמוך ביותר .התפתחות
לא פחות חשובה בתחום אמצעי הלחימה היא השלמת השלב הבא בפרויקט הצי"ד

לאחר שבשנים האחרונות פותחו מערכות תקשוב מתקדמות לכל אחד מחילות
היבשה מפותח בימים אלו הדור הבא של המערכות שיידעו לדבר זו עם זו .

על מנת לשפר את ביצועי טנק המרכבה סימן  0חייבים לפעוך
בזמן אמת..
פרוייקט פיתוח טנק המרכבה בכלל וטנק מרכבה סימן  0כפרט מתאפיין בחשיבה לטווח
ארוך הדבר בא לידי ביטוי בייצור מוקדם של מרכיבי הטנק ותוכנויותיו טרם נבדקו ונבחנו
בניסויי מלא בל מרכיב שמיסתמן כעזר לטנק מקבל אישור בטיחותי ראשוני משולב
בפיעולותו של הטנק ורק לאחר מכן נבדק על כל היבטיו
כבר נצרו מצבים שבהם נדרשו לשדרג מערכת או גרסה תוכנה בפיעלות מבצעית סיפר
סא"ל ניסים על מנת לתקן תקלה מערבתית או לשפר משמעותות את ביצועי הטנק מרכבה
סימן  0חייבים לפעול בזמן אמת בשל אימוץ גישה זו הצליח הצוות לעדכן מערכות של גדוד
טנקים שלם בשעות ספורות בלבד אם לא ראוי בכך הוא עשה זאת במהלך פעולות
מבצעית של גדוד יכולת התמיכה אין תפקידה להחליף את גורמי החימוש ביחידות אלא
לבצע הטמעה של המערכות המורכבות להפיק לקחים ליישם פתרונות במהירות ובמיוחד
לתמוך ולתת מענה איכותי לפעילות המבצעית סיכם סא"ל ניסים

המורשת מתחזקת החל גיוס הכספים להוצאתו של ספר השלישי
בסדרת "תולדות חיל החימוש "
אלעד אדרן 2קצין חימוש הראשי ועמותת חיל החימוש ,החלו בגיוס כספים להוצאתו
הספר השלישי בסדרת תולדות חיל החימוש הסכום הנדרש להוצאת הספר נאמר
ב 022אלף שקלים אך בעמותה מבקשים לשמור על אופטימיות ומקווים לראותו מונח
על מרפי המשרתים בחיל כבר בקרוב
ישנה חשיבות גדולה מאוד למורשת של כל ארגון ובצבא החשיבות הזו רבה עוד
יותר לצמיחה להתפתחות ולגאווה של המשרתים בו אמר יו"ר עמותת חיל החימוש
אל"ם דוד שילה העתקי הספרים הספיקו כבר לעשות את דרכם לידיהם של מאות
מפקדים וקצינים בחיל הסדיר ובמילואים אנחנו מקווים שאחרי שישכילו לדעת
ולהבין את העבר הם יכנו בעתיד טוב יותר בתוך כדי קיבלה באחרונה העמותה
את היתר הבנייה להקמת אתה ההנצחה של חיל בנתניה בימים אלו היא יוצאת
למכרז למציאת קבלני הבנייה לפרוייקט שעלותו נאמרת במליון דולר אירועים
נוספים שהספיקה העמותה להוביל בשבועות האחרונים בשיתוף מפקדת החיל
ובה"ד  02הם יום כיף ליתומי ואלמנות החיל בקאנטרי קלאב בראשון לציון ופרוייקט
חלוקת סלי מזון לחיילי החיל הבודדים לקראת ראש השנה

אגרת רמ"ד נפגעים
מדור נפגעים של חיל החימוש מטפל ב 060משפחות החללים הנכים והפצועים של
החיל הקשר בין המדור לנפגעיו מתקיים לכל אורך השנה במפגשים אישיים
ובאירועים שמטרתם להפגיש בין משפחות החיל ובין המפקדים למשפחות באחרונה
ערכנו ליתומי האחים השכולים ואלמנות החיל יום כיף בסימן חזרה ללימודים

האירוע התקיים בקאנטרי בראשון לציון במהלך היום בילו הילדים בברכות השחייה
ונהנו בסדנאות יצירת שכללו ציוד על גבס הכנת שלט לחרר יצירה בחרוזים
וקעקוע הגוף בצבעים בצהרי יום הכיף עלתה להופיע בפני הילדים הנרגשים
להקת היחידה המרחבית -אחזקתית טכנולוגית של פיקוד המרכז את האירוע חתם
הקוסם חיים שריתק את הילדים לפעלוליו המשרתים בבסיס ההדרכה של החיל
בבה"ד  .. 02השקיעו את כל מרצם בהקמת סכבות מצולות בעיצוב מתחמי פעילות
צבעוניים ואף במשתק כדורגל סוער עם הילדים בסוף האירוע קיבלו את המשתתפים
מתנה למזכרת לכל הילדים חולקו ילקוטים לבית ספר שנתרמו על ידי העמותה חיל
החימוש .

