חדשות חיל החימוש גיליון מס'  1אוקטובר  2007חשוון
התשס"ח
כוננות מלאה
יישום מסקנות מלחמת לבנון השנייה בעיצומו,וכעת דרוכים בחיל החימוש לקראת האתגרים הבאים
דבר העורך האחראי  :קוראים יקרים ,בימים אלה התחלתי את תפקידי כרע"ן קד"צ והחלפתי את
סא"ל אילן אליהו,שהתמנה לקח"ש מל"י .במפקדת החיל,ביחידות האחזקה המרחביות,במרכזים
ובפיקודים המרחביים מונו רבים לתפקידים חדשים .רצוני לאחל לכולם בהצלחה בתפקידם
החדש,ולנצל את הזדמנות זו כדי לאחל שנה טובה.
לאור ההצלחה של גיליון מס'  1של "חדשות חיל החימוש"  ,מונח לפניכם גיליון מס'  , 2בגיליון זה
ניתן ביטוי לשיוניים הארגוניים שחלו במערך האחזקה בצה"ל.
אני מזמין את כולכם לכתוב למערכת ולשתף אותנו בהערות והארות.
קריאה מהנה  ,אמיר עזרא  ,סגן-אלוף
רע"ן קד"צ

מערך החימוש של פיקוד המרכז נערך לתחזוקתה של גדר חכמה שתיבנה
לאורך  380קילומטר .אתגר נוסף  :מתן מענה חימושי ליחידות המודיעין.

מפקד מש"א הנכנס  ,אל"ם עופר וולף  ,מציג יעדים לשנה הבאה – גיוס
משרתים צעירים ושיפור תנאי האוכל והלינה.

מרכז קליטה  :ענף רכב בחיל האוויר נערך להגעתם של עשרות טרקטורים
חדשים לגרירת מטוסים ולחלוקת אלפי מכוניות ליסינג למשרתי הקבע.

מחזקים את מורשת החיל  :החל גיוס הכספים להוצאתו של הספר השלישי
בסדרת "תולדות חיל החימוש"

מחלקת החימוש של בה"ד  16הפכה לחלק בלתי נפרד מכוחות החילוץ
וההצלה – נוספו תכני אחזקה להכשרות מש"קי החילוץ וההצלה.

פצ"ן  :מיישמים את לקח המלחמה
אחרי שהופקו הלקחים ממלחמת לבנון השנייה  ,הקדיש מערך האחזקה הצפוני את עיקר
מאמציו וזמנו ביישום המסקנות .בין השינויים שיחולו  :הגדלת מספר ימי המילואים  ,הוספת
הכשרות מקצועיות למשרתים ורכש ציוד.
בשנתיים האחרונות עבר צה"ל טלטלה לא קלה  :בחורף אשתקד נפוצה תחושת השאננות שהובילה
לצמצומים בכוח האדם ובציוד .חום יולי-אוגוסט הביא עימו את מלחמת לבנון השנייה  ,והשנה
האחרונה התאפיינה בקרבות למציאת אשים  ,בעשרות דיונים להפקות לקחים  ,ולבסוף – גם
ביישום ובשיפור הפערים .קברניטי ערך החימוש בפיקוד הצפון מסרבים להסכים עם טענות שהופנו
כלפי צה"ל בתום המלחמה" .היינו ערוכים לקרב גם בתקופה שלפני הלחימה"  ,הצהיר סגן מפקד
החימוש הפיקודי  ,סא"ל דוד אסולין.
"טרם המערכה בלבנון היינו בכשירות גבוהה של למעלה מתשעים אחוז  ,וזה בא לידי ביטוי בסיכום
המטכ"לי שנערך לאחר המלחמה .מערך האחזקה זכה בו לציון לשבח על הפעילות שלו" .סא"ל
אסולין מגונן בתקיפות על מוכנותו של המערך .אבל מודה שקיים מקום לשיפור" .מערך החילוץ
בחירום ולא עבד כראוי בגלל מחסור בציוד מתאם  ,למשל אמצעי גרירה העונים לאיומים בשטח" ,
אמר .כדי לטפל בפער זה למשל  ,עמלו באחרונה על השלמת הציוד הדרוש ומיגונו .סא"ל אסולין ציין
כי המטרה שהעמידו לנגד עיניהם המשרתים במערך היא ליישם במהלך השנה הבאה את כלל
הלקחים שהופקו מהלחימה ומהפעילות המבצעית בגזרת הצפון .נוסף להשלמות הציוד  ,מתמקדים
במערך בהכשרת אנשי המילואים" .ימי המילואים מנוצלים לא רק לתרגול  ,אלא גם להערכת יכולות
ההדרכה שלנו"  ,הסביר רמ"ד אחזקה בפצ"ן  ,רס"ן משה כהן" .מספר ימי האימונים גדל וגם כמות
ההכשרות המקצועיות המועברות בהם .פרט לרענון משרתי המילואים  ,תורמים האימונים הרבים
לחיזוק הגיבוש וההווי במערכי האחזקה".
שיר פרידה :אחרי תקופה ארוכה בפצ"ן בפרט ובחיל החימוש בכלל  ,נפרדים מהתפקיד סא"ל אסולין
ורס"ן כהן  ,הראשון משתחרר אחרי תקופה של  25שנות שירות בצה"ל" .אחרי כל השנים יש לי
תחושה אדירה של סיפוק ממה שעשיתי"  ,אמר" .המערך תמיד סיפק לי עבודה ותמיד קיימת בו
עשייה .המלחמה הייתה המבחן האמיתי שלנו  ,ושמחתי לראות שהיינו מוכנים וערוכים לכל"  ,סיכם.
רס"ן כהן יאלץ בקרוב להיפרד מהמרחבים הירוקים לטובת הסדנאות של בסיס ההדרכה של חיל
החימוש  ,בה"ד " .20במלחמה היינו צריכים לדאוג לכל היחידות הלוחמות  ,וכל זאת תוך כדי שאנחנו
סופגים אש במפקדה" .סיפר" .היינו צריכים לספק אוויר לנשימה ליחידות  ,בכך ששמרנו עבורם על
כשירות הכלים ואפשרנו להם להמשיך להילחם".
מאת אורי טל.

רמה ברמה
בסדנת החימוש צנובר שבפיקוד הצפון  ,אחראים כל המשרתים על אחזקתם השוטפת של כלי הרכב
המשוריינים ושל כלי הנשק .חיילי הסדנה עובדים  24שעות ביממה כדי להבטיח שכל ציוד הלחימה ,
ברמת הגולן יהיה תקין וזמין .למשרתים מטרה אחת  :לתת מענה מהיר ומדויק בזמן אמת  ,לא

לחינם מדקלם כל חייל את המוטו " :צנובר – רמה ברמה" .כשהם לא עסוקים בעבודה  ,מתפנים
הנגדים לשדרוג הבסיס ולשמירה על טיפוחו .רק באחרונה הפכה נשקיה מיותמת בבסיס לבית כנסת.
על פער הגילאים שבין המשרתים הוותיקים לצעירים  ,מתגברים בעזרת הומור .סיפור מורשת הקרב
המלווה את הסדנה  ,הוא נסיעתו של קצין רכב שנשלח לצומת אל-על בדרום הרמה  ,והגיע לצומת
הסמוכה לנמל התעופה בן-גוריון.
מאת אורי טל.

מערך החימוש מוביל את הטכנולוגיה בגזרת המרכז
בתקופה שבה ציוד מודיעיני מחליף את כלי הרכב המשוריינים ושירותי אחזה
מסופקים בלב ליבן של הערים הפלסטיניות בגדה  ,הפך מפקד מערך החימוש
של פיקוד המרכז לגורם מוביל בהפעלת הכוח .כעת נערכים במערך לתחזקותה
של גדר חכמה שתיבנה לאורך  380קילומטר  ,ולאספקת טיפולים ליחידות
מודיעיניות.
בעידן שבו כלי הרכב המשוריינים מפנים את מקומם לציוד מודיעיני ייעודי ורגיש  ,ובתקופה שבה
השירותים החימושיים ניתנים בלב ליבן של הרים הפלסטיניות בגדה – הפך תפקידו של מפקד מערך
החימוש של פיקוד המרכז לחשוב ומרכזי בהפעלת הכוח" .היום ,יותר מתמיד  ,מחש"פ מרכז הוא
מפקד חטיבת הטכנולוגיה של הפיקוד"  ,הצהיר אל"ם גיורא אלמוג  ,שבועות בודדים לפני סיום תקידו
ופרישתו מצה"ל לאחר  27שנות שירות.
כיום נמצא מערך החימוש של פקמ"ז במספק תהליכים מרכזיים  ,הנגזרים כולם מהתוכנית הרב
שנתית לעיצוב פניו של הפיקוד הגדול .במסגרת תוכנית זו  ,צייד אל"ם גיורא את הקווים המרכזיים
המנחים את פעילות המערך" .אנחנו מובילים היום את כל נושא הטכנולוגיה בקו התפר"  ,ציין אל"ם
אלמוג" .אנחנו מאחזקים כ 400-קילומטר של גדר חכמה  ,ובשנים הקרובות צפויים להתווסף להם
 380קילומטר נוספים במקביל  ,אנחנו שואפים לתת מענה חימושי לכלל היחידות שפועלות בגזרת
הפיקוד  ,ובפרט ליחידות המודיעין .אל"ם גיורא ציין  ,כי מחליפו  ,אל"ם אליעזר בן-הרוש  ,ימשיך
לקדם ולשפר את התחומים בהם עוסקים המשרתים במערך האחזקה הפיקודי מדי יום.
בין אותן פעיל ויות שגרתיות ניתן למצוא את הסדרת היחסים והשירותים המוענקים ליחידות משמר
הגבול  ,את התאמת היחידה הטכנולוגית-אחזקתית מרחבית לשינויים החלים בפיקוד ואת סגירתן של
סדנאות עבודה ישנות ופתיחתן של יחידות חדשות רלוונטיות .כמו כן  ,ימשיך המחש"פ החדש לקדם
מגעים עם חברות אזרחיות המספקות שירותי תחזוקה" .אני מאחל הצלחה רבה למחליפי  ,ובטוח
שהוא ימשיך לקדם את התהליכים החלים במערך בתבונה רבה"  ,סיכם אל"ם גיורא" .זה מערך יוזם
ושאפתני עם אנשים מדהימים  ,שבתןך כל הדינמיקה המורכבת מאפשרים שקט מבצעי למפקדים .זו
 ,עצם העמידה במשימה שלהם".
מאת אלעד ארדן.

רכבי ליסינג – נערכים לחלוקה

כל חייל נפגש במהלך שירותו הצבאי עם שלושת בעלי התפקידים הבאים – מש"קית הת"ש ,
רס"ר המשמעת במחנה ומש"ק התורנויות בבסיס .לאנשי הקבע  ,מצטרפים למעגל המכרים
המשרתים במדור אחזקת הרכב של אלר"ם .בשלושה מוסכי חוץ  ,הממוקמים בצומת גולני ,
במחנה צריפין ובעיר באר שבע  ,ובעוד שלוש שלוחות בצנובר  ,בירושלים ובאילת  ,בוחנים
נגדים ועובדי צה"ל של המדור את כל רכבי הצבא  ,יותר מ 15-אלף כלי רכב  ,מכל הצורות
,הסוגים  ,הצבעים והגדלים כבר עברו תחת ידיהם המסורות של העובדים במדור .סוג אחר
של כלי רכב צבאיים זוכה לטיפול מיוחד במדור – רכבי הליסינג .עשרות אלפי מכוניות יחולקו
קרוב לקצינים מדרגת רס"ן ומעלה ולנגדים בדרגת רנ"ג במסגרת הסכם החכירה של צה"ל.
המדור נערך לחלוקה הרחבה ובעיקר להתמודדות עם טיפול שוטף במכוניות .לדברי רמ"ד
אחזקת רכב במרכז  ,רס"ן ירון מלמן  ,נאלץ צה"ל לשלם עשרות אלפי שקלים בשנה על
נזקים הנגרמים לכלי הרכב בשל שימוש לא ראוי או לקוי במכוניות.
מאת פנחס וולף.

זרוע היבשה – תעודות לוחם למשרתים בדרג המבצעי
חלוקת תעודות לוחם לאנשי חיל החימוש בדרגי הגדודים והפלוגות המבצעיות נכנסת להילוך
גבוה .המשמעות  :כבר עכשיו יכולים אנשי החיל בחזית ליהנות מהטבות שנשמרו עד כה
ללוחמים בלבד  ,וביניהן  ,נסיעה בתחבורה ציבורית ללא מדים  ,מענק שחרור מוגדל והנחות
לקניית ציוד ברשתות שיווק שונות .חלוקת תעודות הלוחם לדרג המבצעי התאפשרה.
אודות לעבודת מטה ארוכה שביציעה מפקדת קצין חיל החימוש הראשי בשיתוף עם חטיבת
כוח האדם של זרוע יבשה שבחנה אלו דרגים בחיל יזכו בתעודה.
בתום הדיונים הוחלט כי מי שזכאים 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".

כל העדכונים החמים מענפי המפקדה המרכזיים

ענף סגל

שלהם על הנעשה בשטח  ,יתקיימו אחת לחודשיים מפגשים של רמ"ד נגדים בענף סגל ,
רס"ן שני אבידור  ,עם נגדים מכלל מערבי החימוש פרט לכך  ,ציינה רס"ן אבידור כי המדור
ימשיך לקדם את יציאתם של נגדי החיל להכשרות מקצועיות וללימודים אקדמאיים" .במטרה
לעודד רכישת השכלה גבוהה  ,תיערך בקרוב ועדה לקבלת מלגות לימודים"  ,סיפרה רס"ן
אבידור" .המלגות מיועדות לנגדים בעלי אישור ללמוד תוך כדי שירות .כמו כן  ,תינתן עדיפות
למדורגים בעשירונים העליונים  ,לתעודת טכנאי או הנדסאי ולתואר ראשון".
מתוך הרצון לשמר את אוכלוסיית הנגדים האיכותית בחיל  ,הוקצו בשנת העבודה הנוכחית
כשני מיליון שקלים לתוכניות שירות ותמריצים .לצד תקציב זה  ,מתבצעת בימים אלו עבודת
מטה חיילית למתן תגמול ייחודי לנהגי החילוץ המשרתים בקבע.

ענף תו"ן

צוות מחשב"ה במדור מערכות מידע בענף התעשייה וניהול במפקדת קצין החימוש הראשי
אמון על אפיון  ,ליווי  ,פיתוח והטמעה של מערכות מידע תומכות אחזקה בדרג ב' .בעקבות
לקחי מלחמת לבנון השנייה  ,ביצע צוות מחשב"ה  ,בשיתוף היחש"ם של פיקוד צפון  ,עבודת
מטה לשיפור מודל פעילות והתנהלות המנועיות שבפיקודים המרחביים בשעת חירום.
"מטרת המהלך שבוצע הייתה להגדיל את התפוקה שמתקבלת במנועיה בשעת חירום  ,לצד
פיתוח יכולת לקבל תמונת מצב עדכנית של התקדמות הטיפול בכל הכלים הנמצאים בה" ,
הסביר ראש צוות מחשב"ה  ,סרן אלכס ספיבק" .מנועיות מהוות בשעת חירום מכפיל כוח ,
ולכן ייעול תהליכים בהן במשבר משמעותו יותר כלים כשירים ללחימה" .
הפתרון שנמצא לאחר חשיבה מאומצת הינו שימוש בטכנולוגיית ברקוד במנועיה .לכל כלי
שמגיע לסדנה מוצמד ברקוד שמאפשר לעקוב אוטומטית אחר התקדמות הטיפול בו.
"התהליך החדש מסייע בידינו לקבל תמונת מצב עדכנית ואמינה של התקדמות הטיפול
בכלי"  ,ציין סרן ספיבק" .פרט לכך  ,הברקוד ביטל את הצורך בבקר שיעקוב אחר הכלים
המטופלים ויאסוף נתוניהם אודותיהם".

ענף שדו"ת

בתום מלחמת לבנון השנייה הוחלט להגביר את מספר האימונים בצה"ל בשנת העבודה
הנוכחית  ,שהוגדרה כ"שנת שיפור כשירות ומוכנות המערך הטכנולוגי-אחזקתי".
אחד מתפקידיו המרכזיים של מדור תורה ותרגילים בענף שדו"ת שבמפקדת חיל החימוש
בתה"ש  ,הוא ליווי וחניכת יחידות שונות באימונים ובתרגולים .המדור עשה זאת נאמנה
בתרגילים המרכזיים שנערכו באחרונה באוגדות  ,בחטיבות ובגדודים השונם.
"לכל יחידה שמתאמנת אנו מעניקים מעטפת חיזוק שתכין אותה בצורה הטובה והיעילה
ביותר לתרגיל"  ,אמרה קמ"ד תרגילים בענף שדו"ת  ,סרן לימור כהן" .התגבורת מקיפה
ורחבה מאוד :היא מתחילה בהכנות לתרגיל  ,כוללת סדרת מפגשי חיזוק ותגבור \ ומסתיימת
רק בשלב הפקות הלקחים והסקת המסקנות".
סרן כהן ציינה כי באימונים הקרובים יושם דגש על נושאים שעלו בהפקות הלקחים של
מלחמת לבנון השנייה.
"תשומת הלב המירבית תוקדש לתחומי החילוץ ומקצועיות אנשי המילואים"  ,אמרה סרן
כהן" .אנו רואים את הצלחת התרגילים כהצלחה שלנו וכחלק בלתי נפרד מהתהליך העלאת
כשירות מערך האחזקה בצה"ל".

ענף קד"צ

לאור מורכבות והתעצמות הטכנולוגיה בחיל מחד והמסחור במקורות כוח אדם מאידך  ,נדרש
מדור שוחרים בענף קד"צ לתת פתרונות יצירתיים לגישור על הפער.
באחרונה  ,לאחר עבודה משותפת עם גורמים שונים בצה"ל  ,התאחדות התעשיינים  ,רשת
"אורט" ומשרד החינוך  ,גובשה תוכנית ייחודית שמטרתה לאפשר לבוגרי כיתה י"ב לסיים
את לימודיהם התיכוניים כבעלי דיפלומת טכנאי מוסמך  ,בנוסף לתעודת הבגרות הרגילה ,
התוכנית תפעל בשלושה מוקדים ברחבי הארץ  :בית הספר אורט בקריית ביאליק  ,בית
הספר אורט גוטמן שבנתניה ובית הספר אורט אפרידר שבאשקלון .במוסדות חינוך אלו
ייפתחו שתי מגמות הלימוד חשמל ואלקטרוניקה .בעתיד הקרוב  ,צפויה התוכנית להתרחב
לרשתות החינוך השונות.
"כחלק מהרצון לרתום את החיל לעשייה חינוכית  ,ובכל לחזק את המורשת ואת הזיקה של
המשרתים בו אליה  ,נבחן בימים אלו מודל של אימוץ תלמידים הלומדים בתכנית ע"י קצינים
בחיל"  ,סיפר קמ"ד מכללות בענף קד"ץ סרן שלום נוח" .פרט לכך  ,תלמידי התוכנית ילוו ע"י
מדריכי ענף קד"ץ  ,ויקבלו יחס אישי מעולה לצד לימוד תכנים מקצועיים  ,סיורים ומורשת
קרב".

