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חימוש גבעתי:נערכים לחזרה לרצועות עזה
לא לחינם נחנך באחרונה הסלוגן החדש של מערך החימוש בחטיבת
גבעתי" כשהאדם והאתגר נפגשים" פרס לליווי הצמוד של מעבר
החטיבה הסגולה לשימוש באכזריות  ,נדרשים המשרתים במערך להיות
יד ימינם של הכוחות הלוחמים בתרגילים החטיבתיים השונים ובהיערכות
לחזרה הצפויה של חטיבת גבעתי לרצועת עזה
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
"רניקים
"ן משה ארצי  ".מבחינתנו זה כמו להפוך חי
מערך אחזקה" אמר קצין חימוש החטיבתי רס
לשריונרים  .אבל כמו תמיד  .אנחנו לא מודאגים באחריות המוטלת עלינו  .מערך החימוש של
"
החטיבה יודע לקבל עליו כל משימה ולבצע אותה בצורה הכי טובה שיש
"ט ) שביצעה החטיבה הסגולה לפני
תפקוד המערך נבחן .בין היתר .בתרגיל החטיבתי (תרח
כחודשיים הלקחים מהתרגיל הופקו ונלמדו  ,בימים אלו מתבצע אימון נוסף של החטיבה לקראת
"ן ארצי"
" ,ציין רס
החזרה לקו בעזה  ",אנו צפויים לאתגרים רבים כשנחזור לעזה לבית של גבעתי
אך לפי מילות הסלוגן החדש של מערך החימוש בחטיבה  :כשאדם והאתגר נפגשים  ,החיילים,
הקצינים ,והנגדים שלנו ידעו כיצד להתמודד עם הבעיות שהיתעוררו ואיך להפוך את ביצוי
"ן ארצי
המשימות מטוב למצוין" ,מלבד העמידה בדרישות המצעיות של החטיבה  ,הציב רס
למערך החימוש יעד נוסף – טיפוח כוח האדם" לטפח את האנשים זה כמעט המרכיב הכי חשוב
כמפקד  ,מכיוון שמאחורי כל משימה עומד אדם" ,הסביר קציני החימוש הגדודיים בשטח מחזקים
"ן ארצי ושותפים לדעתו ",המוטיבציה של החיילים היא האתגר של המפקדים ,
את טענותיו של רס
" ,אמר קצין החימוש של גדוד שקד  ,סגן סלימאן שאהין ".
ואין שיטת קסמים לטיפול בנושא
אנחנו משתדלים להקשיב להם ולדאוג להם  ,ולהיות להם כמו אמא ואבא רק ככה הם מרגישים
את תחושת השייכות"
"ב תמיר עוקני
התחושה אותה הזכיר סגן שאהין מבוססת בין השאר  ,מנהל העבודה של הגדוד רס
 ,הפליג בזיכרונותיו למשימת חילוץ בלתי נישכת" ,אחת החוויות שאני זוכר היטב התרחשה לפני
"שים לרצועות עזה בלילה
כמה שנים בג'ינגליך הוא ניזכר ".באותה תקופה היינו נכנסים עם נגמ
ויוצאים בבוקר .בלילה אחד .שבו ספגנו אבידות בנפש הודיעו לנו לצאת מהשטחים ולחזור
"שים נתקע בפנים ושעלינו לחזור  ,נסענו בחזרה
לישראל  ,כשהגענו אמרו לנו שאחד מהנגמ
מש נטוש"
לרצועה  ,תוך סיכון משמעותי ובסוף גילנו שהנג"

שחר חדש
אלם שחר
"ם של פיקוד הדרום קיבלה באחרונה לחיקה מפקד חדש" ,
יחידת החימוש המרחבית יחש
גלעד  .מפקד היחידה הנכנס הבטיח ברא ובראשונה לסיים את הרווחת הפרט במעלה סדר
העדיפיות

ההזדמנות לשלמות חימושית  :יוקם מוצב לדוגמה סמוך לגבול לבנון
" המוקם בגזרה
"ן עמל בימים אלו על השלמת מוצב" לילך
מערך החימוש של פצ
"לי לדוגמה ,ילמדו קצינים
המזרחית של הקו הכחול במוצב  ,שיהווה מתקן צה
סאל עופר אזרד:
"א " ,19
מהפיקוד כיצד צריך להתנהל מוצב למופת קחש
"הטכנולוגיה הכי מתקדמת תוכנס למוצב ,ובשבילינו זו אפשרות לשדרג את
"
יכולותינו
כמעט שנה וחצי חלפה מאז מלחמת לבנון השנייה ,ובמערך החימוש של אוגדה  19לא נחים
לרגע בימים אלו  ,עמלים כל המשרתים במערך על השלמת מוצב ההדרכה המוקם בגזרה
לילך ,ינוהל ויתוחזק במוצב לדוגמה,
המזרחית של גבול לבנון ,המוצב שזכה לשם" "

"ל שילמדו איך צריך להיראות מוצב וכיצד עליו להתנהל  42שעות
ויוכשרו בו קצינים מכלל צה
ביממה
במערך החימוש לקחו את המוצב בהזדמנות לנהל שגרת חימוש למופת  ,או כפי שהגדיר זאת
סאל עופר אזרד" סיכוי להגיע לשלמות חימושית" כל שדרוג טכנולוגית
קצין חימוש אוגדתי" ,
שנכנס לשימוש באוגדה דורש מאנשי המערך היערכות מיוחדת ולמידה מטרימה  .עליהם
מוטלת אחריות לספק מענה אחזקתי לכל תקלה ובעיה שעלולה להתעורר
" הטכנולוגיה הכי מתקדמת תוכנס למוצב ובשבילנו זו אפשרות ללמוד ולשדרג את יכולותינו
"ל אזרד" המוצב גודר בצורה הטובה ביותר בסיוע של
ואת אופן הפעילות שלנו" ,סיפר סא
כוחות ההנדסה הפיקודיים  ,והמוצב בו מיגון מלא הכולל רשתות נגד פגיעות טילים ועמדות
"לי המתנהל למופת הוא בבחינת אתגר
המוסוות כראויי  ,המוצב החדש שיהווה מתקן צה
עבורנו נצטרך לספק לכל צרכיו מענה מהיר במיוחד שכן כל אמצעי שלא מתפקד הוא בבחינת
"ל אזרד  ,מאז המלחמה האחרונה בלבנון
פחות עיניים שמשקיפות על הגבול" הוסיף  ,לדבריו סא
חל שינויי בגישת המערך לתקלות המתעוררות בגזרתו  ,ובמיוחד בגדר בגבול  .מחודש אוגוסט
הושקעו בשיקום הגדר מאות מיליוני שקלים לצד תגבור והרחבת ההכשרות המועברות
למשרתי המערך בנוגע לאחזקתה .בין היתר ,נוספו לקורסים של חיילי החימוש תכנים של
"ם האוגדתי
עבודה בתנאי מזג אוויר קיצוניים  ,טיפוס של תרנים והתנהלות מבצעית אל מול האג
,
"ל אזרד ,
" לפני המלחמה ההתייחסות לשלמות הגדר לא הייתה גבוהה כפי שהיא היום  ,אמר סא
בעבר לא נדרשנו להגיע לגדר בכל פעם שהתעוררו בעיה קטנה מחשש שיפגעו בחיי חיילנו
היום  ,כל תקלה בגדר היא סכנת חדירה  ,והחיילים מוקפצים ישירות"
רסן יניב ביטון  ,המדיניות החדשה מסייעת לשמירה של
לדברי קצין חימוש של חטיבה " ,961
כשירות מבצעית גבוהה .ברור לנו כשהתפקיד שלנו הכרחי להתנהלות התקינה של המשימה
וככל שהכושר שלנו טוב יותר  ,גם פעילות הכוחות יעילה יותר"

המערך סבלני ומיומן לקבל את פני המציאות
בשנה החולפת עסק מערך האחזקה של אוגדה  66בהשלמת הפערים שנתגלו
במלחמת לבנון השנייה כוחות המילואים אומנו  ,המשרתים בסדיר תוגברו  ,וכעת
נערכים באוגדה  66להעלאת הכשירות המצעית בשנה הקרובה
תרגילים אימונים ושמירה של כוננות הם מושגים בסיסיים בהוויה הצבאית היום יומית של
"ל ,עם זאת שנת העבודה האחרונה אופיינה במינון גבוהה במיוחד של
אוגדה סדירה בצה
פעילות ענפה שדרשה לא מעט סבלנות ומיומנות רבה כדי לבצעה בשלמות .
"ל לעיסוק מתמיד
המציאות שאליה התעוררנו פתח השנה החולפת ,הובילה את כלל המערכים בצה
סרן דודי דביר
"ח של אוגדה " , 66
"ל ללחימה מכף רגל ועד ראש ,אמר קצין האמל
בהכנת צה
"גי המילואים
"באחרונה נערך מערך האחזקה ואוגדה לאמן את גופי האחזקה האוגדתיים ובראשם מח
שגוייסו לאימוני מחלקות במסגרת תרגילי החטיבות
"
מעבר לאימוני המילואים היותה השנה האחרונה פלטפורמה לאימון המערך הסדיר בשטחים
ההאופרטיביים כלל חטיבות האוגדה ביצעו תרגילים בהם אומונו מחלקות החימוש במתן מענה
אחזקתי לכוחות הלוחמים,האימונים החלו בתרגילים הגדודיים ,שבהם נבחנו מערכי האחזקה
קחשי החטיבות וכן של מערך החניכה
"שי הגדודים זכו לליווי ולחניכה צמודים של "
הטקטיים וקח
ובקרה אוגדתי ,הדגש הושם על תפקוד הקצינים בנוהל קרב וביכולתם להוביל טיפולים אחזקתיים
מורכבים בשלבי לחימה שונים .
"י
במסגרת שיפור יכולות המערך הסדיר והעלאת כשירותו ,כינס קצין החימוש באוגדתי את קחש
החטיבות והורה להם לנקוט בכל צעד הנדרש לשיפור ההתנהלות היום יומית.
"לים לחייליהם
והקחשי החלו בעדכון פקודות האחזקה ביחידותיהם בכתיבת פק
המשימה הופנמה" ,
ולביצוע מסדרים למחלקות החימוש ,בשנה הקרובה מתכוונים במערך החימוש של אוגדה 66
להמשיך במשימה להעלאת הכשירות בין היתר ,עתיד מערך האחזקה באוגדתי ליישם את הלקחים
שהופקו,בתרגיל האוגדתי שנערך באחרונה ולהגדיל את ספר ההשתלמויות המקצועיות הנערכות
למשרתי המערך בסדיר ובמילואים".אל שנת העבודה הקרובה יוצא מערך החימוש של אוגדה 66
ערוך ומוכן לשירותיו לשעת חירום
"

"ן דביר",המערך סבלני ומיומן לקבל את פני המציאות של שנת 4002
הצהיר סר

"אצלנו כולם יודעים -השמיים הם הגבול"
"ם פיקוד המרכז הוכיחה את עצמה
פלוגת האלקטרו אופטיקה והנשק של יחש
בשנה האחרונה  ,מהלך שהוביל להוספת שני תחומי אחריות נוספים ליחידה
"ש יידרשו
השנה  ,פרט להכשרה אנשי המילואים ולשדרג מעבדות המוד
המשרתים בפלוגה לתת מענה אחזקתי לרובוטים שבשימוש הפיקוד ולאמצעי
התצפית של גדוד ניצן
"ם של פיקוד המרכז קיבלה
פלוגת האלקטרו אופטיקה והנשק ביחידת החימוש המרחבית יחש
על עצמה לפני שנתיים שני תחומי אחריות יחודיים האחרים .
ראשית ,היא היחידה הבודדה מבין אחיותיה שניתנת מענה אחזקתי לרובוטים הנמצאים
בשימוש ביחידות השנות" לצורך התמודדות עם התחום החדש נשלחו שני נגדים לבוסטון כדי
"ב יצחק יחנה .
לקבל הדרכה מיוחדת"  ,סיפר מפקד פלוגה רס
בנוסף  ,אחראית פלוגת האלקטרו אופטיקה על אמצעי התצפית שבהם משתמש גדוד ניצן מפקד
פקמן החליט לפני שנתיים שאנחנו גם יכולים לתת מענה תחזוקתי רחב וגם לטפל באנשים שלנו
"
"ב יחנה ",יש אנשים שחיים
" הסביר רס
בצורה המוטבית ולכן קיבלנו את תחום האחריות הזה
בגזרות התצפית עצמן ,עוברים ימים כלילות ומסייעים בכל מה שצריך  ,כשהפרט מרוצה ,גם
תוצאות העבודה טובות יותר".
"י למערך
מאדס ומערכת הפל
" "
במקביל לעיסוקיהם הייחודים ,מתכוננים ביחידה לכניסת כוונת ה
הלוחם את ההכשרות והשתלמיות עובדים החיילים והנגדים בבסיס ההדרכה של חיל החימוש ,
בהד  40ובחברות אזרחיות .
"
אך לא רק בתיקון הקיים מתעסקים בפלוגה אלא גם בפיתוח בשנה שעברה פותח ביחידה ציור
בדיקה לייזר ברמת דרג א' ללוחמים בשטח ברמת דרג ב' במעבדות .
בנוסף  ,נבנתה מערכת למניעת גניבת כלי נשק ,בעקבות גל גניבות הגדול שפקד את היחידות
"ז  ,שהבין את חשיבות הרעיון  ,הורה להקים פיילוט של המערכת
רמט פקמ
פקמז בשנת " 4006
"
בחמש נשקיות בפיקוד המרכז הפיילוט הושלם במהלך השנה החולפת ובבדיקה שבוצעו
במערכת לא נתגלו תקלות .
"ז יעדים רבים ומגוונים  ,החל מהכשרת
"ם פקמ
לשנה הקרובה הציבו לעצמם המשרתים ביחש
"ש לדרג
אנשי המילואים במסגרת יישום לקחי מלחמת לבנון השנייה  ,דרך הסמכת מעבדות המוד
"ב יחנה"אצלנו כולם יודעים
"ש"צפויים נו אתגרים רבים"  ,הבטיח רס
ב' וכלה בפרויקט רבני הבק
השמיים הם הגבול"

חימוש שיזפון מסביב לשעון.
בימים אלו עמל מערך החימוש של עוצבת בני אור על הכנת רכבי הקרב
המשוריינים לתרגיל החטיבתי שיתקיים בקרוב לצד התוכניות העכשוויות ,
נערכים חיילי מערך החימוש של החטיבה למיזוג הבסיסים סיירים ושיזפון  ,צעד
שיוביל לאיחוד שתי מחלקות האחזקה לפלוגה אחת בעלה תחומי אחריות רבים
במערך החימוש של עוצבת בני אור ערכות בימים אלו הכנות באומצות להכשרה רכבי הקרב
"ם לתרגיל החטיבתי שיערך בקרוב.
המשוריינים רק
פרט לכך ,מתוכנן המערך למיזוג בסיסי השריון סיירים ושיזפון  ,והפיכתם למחנה אחד שימוקם
"ש שבשיזפון .
בבית ספר לשריון ביסל
למהלך איחוד הבסיסים השפעה רבה על מערך תומכי הלחימה המצוי בהם  ,ובמיוחד על גורמי
החימוש בבסיס החדש תוקם פלוגת חימוש גדולה שתורכב מפלוגות האחזקה של שני הבסיסים
בעוצבת בני אור נעשה שימוש בכל סוגי טנקים הקיימים בצבא בחירום הופכת העוצבה
לחטיבת שריון לוחמת לכל דבר ובשגרה היא מהווה חטיבת הדרכה המכשירה חיילים
למקצועות השריון לפיקוד .

באחרונה הושם הדגש בעוצבה על טיפוח וקידום כוח האדם הסדיר שינויים שנעשו במהלך
החודשים האחרונים לא רק האלו את המוטיבציה החיילים לשירות ביחידה  ,אלא גם שיפרו את
מקצועיותם.
"מים  ,ככה שלחיילים בפלוגה יש תמיד מי שיקשיב
בפלוגות החימוש אנשי הקבע משמשים מ
סרן חגי סיבהי כתוצאה מכך עלתה מקצועיות החיילים
להם סיפר קצין חימוש של גדוד " ,916
"
ורמת הטיפול בפרט".
פרט לדאגה לשירות החיילים בסדיר  ,מעירים אנשי הקבע ביחידה כי האתגרים הרבים לא
" השירות שלי מתחלק לשניים" גילה מנהל העבודה של גדוד ,916
משאירים להם רגע למנוחה .
רנג אפרים בלוטמן  ".החלק המהנה כשיוצא לך לפתור איזו תקלה  ,והחלק המאתגר כשאחת
"
לכמה חודשים מתרחשת תקלה שלא נתקלת בה  60שנה  .אני יכול להגיד שגם אחרי  49שנים
רסן יוסי פלאלו  ,לא הסתיר את
כשירות אני עדיין לומד דברים חדשים" קצין החימוש החטיבתי " ,
גאוותו מהתלונות אנשיו ",בעוצבת בני אור קיימים אתגרים רבים ומורכבים  ,עקב הכמות הבלתי
"ם שבתנועה" אמר",ההצלחה בפתרון הבעיות ובהתמודדות הם האתגרים טמונה
נלאית הרק
בפיתוח ובטיפוח של כוח האדם נתיבה ובקבע  ,וזה עיקר עיסוקי היומיומי  ,אני רק יוכל לומר
הגאווה ובראש מורם שבמערך החימוש שלנו קיימים אנשים שמהווים דוגמת ומופת הן
במקצועיותם והן בנחישותם
"

"ר
הורחבו סמכויות מערך החימוש בפקע
בשנה האחרונה הורחבו סמכויותיו ותחומי אחריותו של מערך החימוש בפיקוד העורף במידה
ניכרת  .פרט לתיקון תקלות פשוטות ומורכבות כאחד בכלי הפיקוד  ,החל המערך ברכש
וכדיגום של אמצעי אחזקה מתקדמים .
כחלק ממגמת הפיקוד להעלות את כשירותן ויעילותן של היחידות השונות ובמסגרת יישום
לקחי מלחמת לבנון השנייה הוחלט להגדיל את היקף פעילותו של המערך ולהרחיב את תחומים
"ר ,האלוף יצחק גרשון ועל ידי קיצן
בהם יעסוק השנה החולפת  ,שהוגדרה על ידי מפקד פקע
"ל אייל אלוק בשנת ליבה הייתה גדושה בתרגילים ובאימונים בהם נדרש
חימוש הראשי תא
מערך האחזקה לתת מענה זמין ומהיר לכל בקשה .
"ן פרץ  ,פרט לשינויים האחרונים נכתבו הוראות טכניות לשימוש בציור ייעודי
לדברי רס
ולתפעול של יחידות מחסני החירום בשיתוף עם החטיבה הטכנולוגית של זרוע היבשה ובהתאם
"לית .
לתוכנית ההתעצמות מכלל צה
"העשייה בתחום החימוש בפיקוד העורף לא הייתה מגיעה להיישגים מרשימים כול כך ללא
"ן פרץ  .אנשי האחזקה אחראים על אפיון הצרכים כלים
צוות מסור ומקצועי שכזה קבע רס
מתאימים הפעילים שותף ..

יוחלפו כל רכבי האבטחה בבסיסי חיל האוויר
מערך החימוש של חיל האוויר הוא החוט המקשר המהותי ביותר בין זרוע היבשה בין החיל
הכחול  .בכזה הפכו הפרויקטים המרובים והעשייה סביב השעון לעניין שבשגרה  .ענף הרכב,
המופקד על הרכש ועל אחזקת כלל הכלים שבשרות החיל הוא אחר העמוסים במערך .
מיום מרכזי עליו עובדים בענף בימים אלו הוא החלפת כל רכבי האבטחה בבסיסי החיל
הנמצאים בשימוש מערך ההגנה המרחבית של המחנות הכחולים כדי לזרז את הוצאת המהלך
לפועל  ,נערכים בעת ניסויים עם כלי רכב שנבחרו למשימה .הכלים מזכירים בצורתם
טרקטורונים והם מיועדים להובלה של מים לכלבי האבטחה כמו גם לנשיאת ציור בתום תקופה
לשימוש בכל בסיסי החיל כדי לדאוג לאינטרסים ולבקשות של חיל האוויר צריך לפתח עוד ועוד
"ד האחזקה בענף רכב במחלקת
אמצעים ושיטות ,ולכן העבודה כאן לא מפסיקה לרגע ציין רמ
רסן רוני אברהם  .בענף הרכב משקיע מאמצים רבים בפעילותו השוטפת
החימוש של החיל " ,
ורואה חשיבות רבה באספקת כל המאמצעים הדרושים ליחידות החיל לייעול עבודתן .היחידות
בחהא יכולות להיות רגועות  ,משום שאנו לא נשקוט עד שלא נענה על הצורך המבצעי המדויק
"
" רק לשם דוגה  ,רכש באחרונה הענף מיניבוס ממוגן בעבור יחידה של החיל
של כל אחת מהן
המשרתת בשטחי יהודה ושומרון  .הרכב החדש יסייע ללוחמי היחידה להגיע בבטחה לבסיסם
.בהיותו נותן שירות למגוון יחידות נדרש כל פעם הענף להגות פיתוח של כלי ייעודי לצורך
מבצעי שהעלתה בפניו יחידה מסוימת" לא אתת נדרשת מאיתנו חשיבה מעמיקה ועבודה של

"ד הנדסת הרכב בענף רכב
חודשים עד שמוצאים פתרון ראוי בעבור צורכי היהירה  ,העיר רמ
רסן לאוניד פרוגין"בסופו של יום עבודה שלנו לנמדדת בתוצרים ,
במחלקת החימוש של החיל " ,
ואנו עושים הכל כדי לדאוג שהם יהיו הטובים ביותר.

"ן
ענף תו
בחלק מקליטת אמצעי לחימה חדש למערך הנפרס ובמסגרת קביעת המעטפת הלוגיסטית
"ן בקביעת היקף הרכש האופטימאלי של חלקי החילוף
הדרושה לו היה עסוק באחרונה ענף תו
לאמצעי ובפיסתם בדרגי האחזקה השונים  .כדי לעמוד בדרישות החל הענף בפיתוח מודלים
"כ הכלים שברשות מערך האחזקה ביבשה בשעת חרום ומאפשרים
סימולטיביים המדמים סר
למצוא חלופות לכמות החלפים הזמינים ולפריסתם בין הכוחות המטרה שלנו היא לקבוע היקף
"כ הלוחם לאורך
רכש ופריסת מלאי ביחידות כך שנוכל לעמוד בדרישות המבצעיות של סר
"א דמיטרי צדיקוביץ" לעתים
"ן קמ
"ץ בתו
"י וחקב
"ד הנ
ימי הלחימה בעלות מינימאלית  ,הסביר קמ
אנו נתקלים בכפילויות  ,הבעיות שמתעוררות בחישוב החלפים הזמינים אינן פשוטות  ,וכדי
לפתור אותן באופן המיטבי אנו נדרשים לבנות את אותם מודלים מתמטיים .

ענף ההדרכה
באחרונה מיקד ענף ההדרכה את מאמציו בטיפוח כוח האדם המשרתת בחיל ובאיוש התקנים
ביחידות  ".במסלול הכשרת החיילים ביצענו שני שנויים עיקריים הראשון מעבר להכשרה
"ל שלומי דהן
"ן ההדרכה סא
בתוך היחידות הלוחמות והשני החזרת נוהל שיבוץ חזויי ציין רע
"ד  40באחרונה נערך פיילוט שבמסגרתו התקיימו שישה
עד כה קורסי ההכשרה התנהלו בבה
"ד  40קודם לכן השיטה הוכיחה עצמה
קורסים ביחידות עצמן מבלי שהחיילים הוכשרו בב
כיעילה והעלתה את המוטיבציה בקרב חיילים לכן החלטנו להרחיב את הפיילוט לעוד חמש
"ד  40מגיעים נציגים מהיחידה לברך את החניכים ולהעניק להם תג
יחידות  .לטקס שנערך בבה
"ל דהן המטרה במהלך היא לצמצם את התחושה
וכומתה של מקום שירותם העתידי הסביר סא
חוסר התראות בקרב חיילים בנוגע להמשך שירותם לאופי היחידה בה יוצבו ועל ידי כך לעודד
אותם לסיים את ההכשרה .

"ת
ענף שדו
ענף שדות הציב לעצמו יעדים רבים לשנה הקרובה במגוון התחומים שבהם הוא עוסק הערוץ
הראשון בו מבקש הענף לפעול הוא שיפור הכשרות המוכנות של מערבי האחזקה לשעת חירום
בשלב הראשון מקווים בענף להשלים עד הסוף השנה הקרובה את יישום לקחי מלחמה לבנון
השנייה ואת המסקנות מהאימונים שבוצעו בשנה החולפת בנוסף שואפים בענף להגביר את
התדירות הביקורות בהילות השונים כדי ליצור אומרן מדויק של היקף הפעילות האחזקתית בכל
יחידה כדי לשפר את מוכנות המערך יפעל הענף לגיבוש עמדה חיילים למשימות המתווה
"ם בתחום תקינות האמצעים והחליפים וכן לאישור היקף
הארגוני של זרוע היבשה ואלר
"ליים ופיקודיים מטרה חשובה נוספת ששם לו הענף לנגד
הפעילות החימושים בתרגילים המטכ
עיניו היא שיפור המקצועיות במערכי האחזקה תוך מתן דגש על אוכלוסיית המילואים
במקצועות הליבה .,

ענף סגל
באחרונה הותאמה מדיניות לימודי תוך שירות לאנשי הקבע בדרגות הנגדים וכך שיוכלו
להירשם למסלולי לימוד בעלי זיקה למקצועם העיקרי אשר יוכרו בשכרם החודשי מודל
הלימודים החדש שזכה לשם השכלה ישימה תקף לגבי מסלולי הלימוד לטכנאי  ,להנדסאי
רסן שני אבידור המודל
"ד נגדים בענף " .
ולתואר ראשון לכל מקצוע הקיים בקבע .לדברי רמ
אינו חל על נגדים המשרתים מעל  2שנות ותק בקבע ברמת פעילות א' ומעלה אלו יוכלו
לבחור בכל מסלול לימודי שירצו ללא כל קשר למקצועם העיקרי פרט לשוויים אלו הורחבו
"ש ומעתה תעמוד ההקצאה השבועית על  92שעות במקום
שעות לימוד הניתנות ללימודי תוכ
"ן איריס קלי גם בתחום הסגל הבכיר יחולו שינויים
"ד סגל בכיר בענף רס
 90לדברי רמ

"ם
"ל ואל
משמעותיים בחלק מתוכנית פיתוח הקצונה הבכירה התחלנו לשלב קצינים בדרגת סא
"ן .בימים
"ם ציינה בקרוב אף נחנוך הסרנים המועמדים לקבלת דרגות רס
בסדרת החינוך מחצבי
"ן בחיל  .לצד זאת
"לים לעונת הקיץ  .קצינים כדרגות רס
אלו עסוקים בענף בריוני שיבוץ סא
ימשיכו בענף לעודד קצינים להגיש בקשות לקבלת מלגות ללמודי תואר ראשון ..

היעד הבא  :יכולת להתחרות בתעשיות האזרחיות
"א  9000תלויות עשרות מסגרות
מחוץ למשרדו של מפקד מרכז השיקום והאחזקה מש
"ל פרס מפקד זרוע היבשה
המעטרות את הקירות הלבנים זה לצד זה עומדים בגאון פרס הרמטכ
ואפילו אות הנשיא למתנדב התעודות רק הסממן החיצוני הבולט לרף הגבוהה שהציב למרכז
"ם עופר וולף .
מפקדו אל
"ם וולף
" כשנכנסתי לתפקיד הייתה לי מטרה אחת להכין את המרכז הטוב ביותר לעתיד" .אמר אל
המשא הוא ארגון יציב ממוקד ומקצועי צריך לדאוג ולכוון את המרכז נכון כדי להבינו טוב
"
יותר לאתגרים בעתיד עלינו להיעדר לטכנולוגיות העתיד  ,ולהכין את התשתיות ולהכשיר
ולהצעיר את כוח האדם לצד כל אלה .חשוב לספר את יכולות המרכז בכל תחום אפשרי לדוגמת
האיכות הבטיחות והשירות ,והמנוף לכך הוא להתחרות  ,אצלנו ,זה מתבטא בעובדה שכמעט בכל
נקודת זמן נתונה אנו מתמודדים על פרס כלשהו  ,זה מושך את הארגון למעלה וזה חושף אותנו
לתהליכים ולשיטות בחברות אזרחיות".
המשא האחראי על ייצורם  ,תיקונם ,אחזקתם ,והשבתתם של אמצעים מגוונים  ,כלי רכב שונים
"
ורקם ,החל מאמצעי הלחימה ,הקשר התצפית הפשוטה וכלה בטנק מרכבה עסוק ללא הרף ,
"
"ל שהגדירו תוכנית שנתית המוטה לטובת זרוע היבשה ,
"בשנה האחרונה התקבלו החלטות במטכ
נמר)
"י המרכבה ( "
"א לייצור נגמש
"ם וולף" אחת הנגזרות מכך היא המעבר של מש
ציין אל
המשמעות של התחלת הייצור היא שהמרכז מנהל שני קווי יצור סדרתי במקביל
"א גם במכונות למצבי חירום ".במצבי קיצון מרכז
מעבר לחידושים המתמשכים ,עוסקים במש
"א יוצא החוצה ,אל קו הקדמי ,שם מבצעים תיקונים באמצעי הלחימה השונים,
הכובד של מש
המשא מוכן טוב יותר מאי פעם למלחמה ,אולם עדין יש פערים שחובה עלינו
"ם וולף " .
הסביר אל
ליסגור,
"ם וולף ,את המרכז הוא יעזוב רק לאחר שמימש את כל המטרות שהציב לו ",אני אסיים
לדברי אל
את הקדנציה רק לאחר שיהיה בטוח שאני משאיר אחרי ארגון שמבין טוב יותר את הכיוונים
שאליו הוא מתקדם מקבל את ההחלטות הנכונות בדרך לשם  ,מבין את גודל המשימה  ,ופועל עם
"א לארגון שמימש את יכולותינו
חדוות יצירה  ,הצהיר  ,הפרס הגדול שלי יהיה עם אהפוך את מש
ועומד כתף אל כתף בכל מדד ,לצד התעשייה האזרחית .

צי כלי הרכב גדל  :הצטרפו  991משאיות ו 60מובילים
 991משאיות מדגם אינטרנשיונל ו 60מובילים מדגם מרצדס הצטרפו במהלך השנה האחרונה
"ם
לצי כלי הרכב מרכז ההובלה קליטת הרכב ,הערכת בשיתוף עם ענף לרכב לוגיסטי באלר
משרד הביטחון ויבואני הרכב מחייבת את מערך האחזקה של המרכז להעריך לקראת הרכישה
החדשה .
במהלך שנה הקרובה מתכננים בענף האחזקה להמשיך ביישום לקחי מלחמה לבנון השנייה
ותרגיל המפקדות של פיקוד הצפון" שילוב זרועות " , 4בעקבות המלחמה הייתה שנתגלה הבדל
"ן מאיר"
מקצועי בין אנשי המילואים העוסקים במכונאות באזרחות לאלו שלא ,הסביר רס
בשנה הקרובה יזומנו בצורה קבועה מכונאים וחשמלאים במילואים בשביל לשמור על רמתם
המקצועית .

התייעלות מבצעית חוזים את אורך הנשימה הלוגיסטי של כלי הרכב
מצלח) הציב לו יעד לשנה הקרובה מוכנות לפריטים לשעת
במרכז הציוד הלחימה והחלפים ( "
חירום כדי לממש את המטרה  ,תסתיים בקרוב סימולציה שתחזה את אורך הנשימה הלוגיסטי

"ם שלומי אורבך  ,ציין כי הצורך לצפות את עמידות כלי
"ח אל
"ל ,מפקד מצל
של כל כלי רכב בצה
"ח בהדמיה רק לשם מעקב אחר
"ח ,עד כה השתמשו מצל
הרכב והחלפים נובע מתפקידו של המצל
רכבי הקרב המשוריינים  ,בקרוב יפתח המרכז בשיתוף עם אגף התקשוב  ,סימולציה בעבור רכבי
"ם אורבך ".קודם כל
" ציין אל
ההובלה הכבדה" היום מתייחסים לכלים האלו רק ברמה מספרית
עלינו להגדיר את צריכת הפריטים  ,אם חלק חיצוני של כלי רכב נפגע,
הרכב יכול לעיתם להמשיך במשימתו אבל אם הולכת תיבת ההילוכים הוא יעצור  ,אם אני לא יוכל
להגדיר את זה ברמת הפלטפורמה אין לזה ערך  ,לכן ,התהליך מאוד חשוב בכל הנוגע ביכולתנו ,
"במבט לאחור על השנה החולפת .
לתמוך את מוכנות בצבא
התג החדש נושא עליו חרב ועלה זית  .אלקטרון המייצג את חיל התקשוב וגלגל שיניים המייצב
את חיל החימוש  .הסמלים  .שלא הופיעו בתג הקודם מייצגים את ההבנה כי יעוד המרכז הוא
לתמוך בתחומי החימוש והתקשוב את הכוחות הלוחמים ולאפשר את כשירותם המבצעית

מה עושים כשנופל טיל בבסיס תחמושת
מרכז התחמושת שם לעצמו למטרה להעירך לכל תרחיש קיצון בחודשיים האחרונים
"ח להתמודד עם נפילות טילים כבלי תקשורת שניתקו
הספיקו המשרתים במרת
והעובדים מפוחדים במרכז השכילו לשים דגש גם על הפן המנטלי  ,וערכו
למפקדים השתלמות לנטיעת בטחון בפקודיהם במצבי חירום
במרכז התחמושת לא מפסיקים לרגע להיערך לכל תרחיש קיצון שעלול להתעורר .רק לפני
חודשיים בוצעה במרכז השתלמות פיקודית תחת כותרת היערכות בסיס להיפגעות מטילים
בין הנושאים שתורגלו במהלך ההשתלמות ניתן היה לימצוא איתור פגיעה טיל בשטח הבסיס,
הערכת הנזקים והגעה של כוחות הכיבוי  ,ההצלה והפינוי למקום ,
כמו כן פיתחו באחרונה במרכז מנגנון שתכליתו למדוד את רמת הכשירות של המרכז .נתונים
מתחומים שונים נאספים יותר ומרכיבים תמונה כוללת המצביעה בין היתר על מצב המלאי  ,כוח
האדם והאמצעים העומדים לרשות המרכז .
"ל יוסי קליין במרחב הצפוני עובדים
לאחרונה גם הכנסנו מדד שנקרא חוסן מנטלי  ,,סיפר סא
הרבה נגדים אזרחים וקצינים שגרים בצפון בזמן המלחמה צריך אדם כזה גם להעמיס תחמושת
וגם לדאוג לביטחון משפחתו כדי לטפל בנושא הזה ערכנו השתלמות חד יומית שנקראה סיסוד
בחירום שמטרתה הייתה לנסוע ולהבין מה אני כמפקד צריך לעשות כדי לתת לעובד או לנגד
ביטחון שאני מבין את דאגתו למשפחתו ובמקביל לעזור לו להמשיך ולבצע את משימתו בצורה
הטובה ביותר

הקולקציה החדשה של החיל  :ניידת חימוש לאחזקה המורכבת של
האמר.
ניידת חימוש לאחזקה המורכבת על גבי האמרים פותחה באחרונה בענף ציוד ייעודי של
חטל ) .הניידת החדשה כבר נכנסה לשימוש מבצעי בגדוד  909של חטיבת
החטיבה הטכנולוגית ( "
הצנחנים  ,וקצרה הצלחה כיעילותה בזמן אמת ,ניידת החימוש תפקידה להחסן ציוד  ,בחליפים לכלי
הרכב  .בתאורה .בשולחן עבודה המורכב על גבי דופן הכלי ובמערכת בריוה המותקן על האמר
בנוסף מצויידת הניידת במדחס אוויר ובפטיש כוח פניאומאטי .
לכלי החדש אף יש ביכולות גירוז המותקנת לו באמצעות משאבת גירוז המורכבת על הניידת זהו
"ל עמיעד
"ל סא
"ן ציוד ייעודי בחט
חלומו של כל איש חימוש המרוכז בהאמר  .אחד ציין רע
פרנס עד אמצע השנה יצטרפו ניידות חימוש נוספות למערך הלוחם ,מתוך ההבנה כי יכולת
האחזקה לרכבי קרב משוריינים כבדים  ,כמו האכזרית  ,צריכה להיות מרוכזת וניידת על גבי כלי
אחד ,השאיפה היא שבעתיד תיכנס הניידת לשימוש בכל היחידות הסדירות .
"ד אמצעים ייעודיים
הניידת מאפשרת לספק פתרון מהיר כולל אחזקה הכלים השונים אמר רמ
רסן דוד נגר ".כעת אנחנו מפתחים פתרונות הולמים לשדרוג הפערים שנמצאו בתיפקוד
בחטל " ,
"
הניידת בתרגיל של גדוד  909בתוך כך עמלים בענף בימים אלו למציאת פתרון חילוץ לטנקי
המרכבה בה והנגמשים לאחר מלחמת לבנון השנייה עלה הצורך בחילוץ טנקים מהשטח עתה,
ללא הצורך ביצאה כוחות מטנק החילוץ אל הטנק התקוע בשטח .

יוכלו לחבר בצורה אוטומטית את הטנקים ובכך לגרור אותם אל מחוץ השטח

אופק חדש לרשות פיתוח טנק מרכבה
מאז מלחמת לבנון השנייה הייתה רשות פיתוח טנק עמוסה בעבודה  .רק באחרונה ניפתח בה
תחום פיתוח חדש והחלו הניסויים לייעול המערכות האלקטרוניות בטנק המרכבה  .אולם אחד
"ד לשימוש
"ט הוא הכנסת מערכות הצי
האתגרים הגדולים העומד בימים אלו בפני המשרתים ברמפ
"ר.
"י הנמ
בטנקי המרכבה ובנגמש
"ט בעריכת ניסויים שונים לייעול המערכות האלקטרוניות בטנק המרכבה"
עסקו באחרונה ברמפ
"ל ניסים  .במקביל אלינו נערכות גם
כל פרט בטנק עובר אצלנו בדיקה מעמיקה" .התגאה סא
בחברת אלביט בדיקות כך שהבחינה נעשית באופן מפוצל ומוצלב השיטה היא שכל גוף יבדוק
"א הוסיף .לדבריו
בדרכו שלו  .וכך ניתן יהיה לוודא שהכל תקין לקראת הניסויי הקובע בנס
"ר שצפוי להיכנס לשימוש בקרב
בקרוב יחלו לערוך בדיקות גם בחלקים ובמערכות של הנמ
"ל השונות כבר בשנה הקרובה .
יחידות צה

"חשבתי שאני מחלץ חייל מת .פתאום  ,העיניים שלו נפקחו
"
ב 94-באוג'  4006התקדמו חמישה טנקים מגדוד עשת בטור על ציר הררי  ,בכיוון פאתי דנדוריה.
סגם דמיטרי קמשילין ,
"מ שלו היו המובילים" .
"ל  ,והטנק של המ
"פ  ,סרן שי ברנשטיין ז
הטנק של המ
אז סמ:ר ומפקד חוליית חימוש בגדוד  ,ישב במסדרון האחורי של הטנק השלישי בשיירה.
"שני הטנקים הראשונים ירדו למטרה לכיוון דנדוריה  ,והטנק שלי שלי ושני האחרונים היו אמורים
"  ,הוא משחזר".לפתע  ,הטנק שלי עלה על מטען גחון .הציר קרס .החלק הקדמי של
לחפות מהרכס
"ר עמית מעוז  ,גרר אותנו עם
הטנק נפל לתוך בור מיקוש  ,והטנק שמאחורינו  ,בפיקודו של סמ
כבלים לאחר".כמה דקות אחרי שהטנק של עמית חילץ אותנו  ,שמעתי צרחות בקשר .התחילה הפגזה
"דימה  ,הטנק
הסמפ של פלוגה ל' אמר לי :
"" .
עלינו .שמעתי בקשר זעקות 'הצילו אותנו  ,תעזרו לנו'
" .קפצתי החוצה  ,רצתי לטנק הפגוע מאחורי  ,וראיתי שני חיילים יושבים
מאחורינו נפגע .תעזור להם
ליד הזחל  ,צעקתי להם ':מה אתם מפגרים? כנסו לטנק' .הם ישבו בשוק לא הבינו מה אני רוצה מהם.
".
אז ראיתי את עמית יוצא פצוע  ,מלא בדם
"מיד הפסקתי לצעוק .הבנתי שאם יש שלושה חיילים בחוץ  ,צריך להיות איש צוות רביעי בפנים.
סמר
קפצתי אל הטנק  ,לא היה לי אוויר לנשימה  ,אבל ידעתי שיש לי משימה לחלץ את הבחור – "
רועי גרניצה .ראיתי אותו יושב עם ידיים נעולות על הג'ויסטיקים .לא היה לו דופק והוא לא נשם ,
התחלתי לצעוק בקשר ' :תנו לי חיפוי'  ,אבל אף אחד לא ענה .ברקע שמעתי פיצוצים ודפיקות על
הטנק  ,אלה כנראה היו יריות .באותו שלב חשבתי שאני מחלץ גופה ולא חייל חי .רציתי לגרור את
רועי לתא הנהג  ,ניסיתי שהוא לא יקבל מכות .ברגע שהעברתי אותו מתחת לתותח  ,רגל ימין שלו
"ץ  ,ופתאום הוא פתח עיניים
נתקעה בסל הכרכובים .לא שמתי לב לזה .המשכתי למשוך אותו בשכפ
לחצי .הוא פתח את השפתיים  ,אבל השיניים שלו היו נעולות .הוא התחיל לפרכס .ראיתי שהוא זז
והתחלתי לצעוק':אתה תתחתן  ,תהיה לך אישה יפה' .צעקתי גם ברוסית  ,גם באנגלית  ,גם בעברית.
סמר אלירן שדה-אור  ,שיבוא
ל יודע בכמה שפות".המשכתי לגרור אותו  ,וצעקתי לחייל שלי " ,
מבחוץ לעזור לי .כשהוציאו אותו החוצה  ,הרגשתי כאילו עברה רבע שעה  ,אבל למשה  ,הייתי
בפנים דקה וחצי .התיישבתי על כיסא הנהג לכמה שניות  ,עצמתי את העיניים ונשמתי בתוך הטנק
היה לי קשה מאוד לנשום .לפתע  ,ראיתי את הנשק האישי של רועי וידעתי שאני לא אשאיר אותו
".
בטנק .נשק אישי לא משאירים .אז חזרתי פנימה  ,לקחתי הנשק ורצתי החוצה
"ש
"ר קמשילין צל
על אומץ הלב שגילה ועל שהקריב את חייו למען הצלת פצוע תחת אש  ,הוענק לסמ
"ר קמשילין לצאת לקורס קצינים  ,וכיום הוא נושא על כותפותיו
הרמטכל .בתום המלחמה  ,החליט סמ
"
"ם.
בגאווה את דרגות הסג
לדבריו  ,המלחמה וקורס הקצונה גרמו להבין עד כמה חשובה נוכחותו של חיל החימוש בפעילות
הצבאית".במהלך המלחמה  ,כשהחיילים לא ידעו איך מתקנים ומטפלים בכל מיני תקלות  ,אני

הסברתי להם והדרכתי אותם .אלה הנקודות שבהן אני בתור חימושניק  ,אפילו לא כלוחם  ,עזרתי
להם .איש טכני שנותן תמיכה בהכל -וזה לא רק אני  ,זה כל חייל פשוט יכול לעשות.
באיוש  ,בעזה  ,ככל מקום  ,אם רכב לא יסייר על הגדר זה אומר פיגוע בתל אביב ..רכב תקוע ,
" "
שחימושניק מתעצל ללכת ולתקן כי הוא לא שתה את הקפה שלו בבוקר ,
יכול לעלות בחיים של בן אדם  .להיות בחיל החימוש זה אומר להבין את המערכת הצבאית
בריאה כוללת אתה לא סתם מתקן רכב  ,אתה מציל חיים" .

מרכז המושרת וההנצחה החיילי הוקם בנתניה
עמותת חייל החימוש תחל בקרוב בהקמתו של מרכז מורשת וההנצחה לחללי החיל בנתניה .
העמותה שמה לה מטרה עיקרית את טיפוח הקשר עם מישפחות שכולות  ,אלמנות ויתומים של
חיל החימוש  ,כמו גם את קידום המורשת החיילית  ,הנצחת חללי החייל וסיוע לחיל החימוש
בעניין תמיכה בחיילים בודדים וניצרכים  .אתר ההנצחה בנתניה  ,הסמוך לבית יד לבנים  ,משמש
כבר עתה את חיל החימוש בארועים שונים  .במקום ישנו קיר הנצחה המוקדש ל 920חללי חיל
החימוש .מיקומו של קיר זה ישתנה בקרוב כך שיפנה לטריבונה שתמשמש מקום ישיבה לבאים
לטקסי ולאירועי החייל  .מתחת לטריבונה יכנה מרכז ההנצחה והמורשת  .מרכז ההנצחה יחולק
אזור אש התמיד" יוקדש לזכר נופלי החייל  .בסמוך לו יוקם אזור היתייחדות
למספר אזורים " ,
מיוחד שבוא ירוכזו האוגדנים שהכין החייל לכל אחד מהחללים  .באזור זה יוכלו המשפחות
להתייחד עם זכרם של יקירהם  .בנוסף  ,ייבנה במקום אודיטוריום לשם הרצאות וימי עיון בתחום
המורשת של חיל החימוש  .באזור אחר במרכז ההנצחה  ,תופעל שלוחה של מדור הניפגעים
החיילי  ,ובקומת המרתף ייבנה מרכז המורשת של חיל החימוש  ,ובתוכו תערוכה שתועבר מבסיס
ההדרכה של החייל המגוללת תולדות חיל החימוש  ,מימלחמת השיחרור ועד ימינו  ".מה שהכי
אלם במילואים דוד שילה".הוא לתת למשפחות את התחושה שיש
"ר העמותה " ,
חשוב"  ,קובע יו
להן תמיכה" .בין האירועים שארגנה העמותה לשם כך ניתן למצוא סופי שבוע לאלמנות וליתומים
",
" מטבע הדברים נוצרות גם חברויות
ובר מיצווה ליתומים שמלאו להם גיל מצוות .
בטו שבט  ,לדוגמה הזמינה אליה אחת האלמנות חברות
"ם במילואים דוד שילה בחיוך" "
מספר אל
אלמנות שבאו מכל הארץ .הן תומכות האחת בשנייה וזאת בדיוק המטרה

בהד  40מכריז –מלחמה על כל חייל
"
בהד  40החליט לצאת למלחמה אך הפעם מיסוג שונה – מאבק על
בסיס ההדרכה של חיל החימוש " ,
"ד להכשיר כוח אדם איכותי  ,מקצועי ומיומן  .נערכים
כל חייל המשרת בחייל  .כחלק מימטרת הבה
רמח האירגון והמנהל
"ר " ,
"ח כל אדם בזרוע היבשה  ,מפקדת קחש
בחיל החימוש  ,בשיתוף עם רמ
"ב  ,להקטין את האחוזי הנשר בהכשרות וליצור שרידות גובהה יותר בשירות
במזי ומפקד מיט
"
החובה  .כדי לעמוד ביעד שהוצב  ,החל החייל בהכשרת החיילים ביחידות בהן יוצבו בשרותם
הסדיר  .המהלך שכונה תוכנית השיבוץ החזויי  ,הוביל לערכית מיספר קורסים ביחידות הקצה
שמרכזות נפח פעילות גדול של היחידות הלוחמות  .במסגרת השיבוץ החזויי מוכשרים מכונאי
"ד ומפקדיהם לעתיד .ההכשרה
הנגמש הטנקים והנשק ביחידות שבהן ישרתו על ידי נצגים מהבה
"
ביחידות עצמן מקטינה את חששם של החיילים מהשירות העתידי ומקנה להם  ,עם אם במעט ,
מוסג על מפקדיהם ועל אופי המשך שרותם  .כמו כן  ,ההכשרה עצמה מתבצעת בהתאם לצורך
המבצעי שעולה ביחידות  ,ובכך תומכים החיילים בכוחות הלוחמים כבר בשלב ההכשרה  ".סגרנו
"ר ובאוגדות
"ם ולמקצעות החי
את הפער באיווש התקנים שנוצר ביחידות דוגמת בית הספר למכ
" כיום מאוישים  21אחוז מהתקנים  ,בניגוד ל20
אלם עופר גולינסקי.
"ד " 40
הסדירות  ,ציין מפקד בה
אחוז בעבר  .רק השבוע סוכם כי תיהיה המשכיות להכשרה זו  ,ואני מקווה שבשנה הקרובה נגיע
"ד  40לעלייתם של
למצב שבו כל תיקני החימוש שיחידות השדה יאוישו" בנוסף ,נערכים בבה
מסעות פרסום ושיווק בעיתונות וברדיו מטרתם של האחרונים היא לגרום למיספר הגבוהה יותר של
מלשבים להתעניין בעשייתו של החיל  ,ובסופו של דבר גם להיצטרף לשרותיו  .כמו כן  ,במיסגרת
"
"ד גוף פורמלי ומוכר בעיר ויפעל
"ד  , 40יאמץ הבה
הסכם שיתוף בעולה שניחתם בין עירת לוד לבה
אימו בשיתוף בעולה למען תרומה לקהילה ".הפיעילות הזאת לא רק מסייעת לקהילה  ,אלה גם
מגבירה את המוטיבצה של החיילים שלנו שרואים שגם להם על אף הבעיות בבית  ,יש מה
לתת לאחרים"

"
" מערך האחזקה מצויי ברמת מוכנות גבוהה
"ם בתרגיל שילוב זרועות 4
"ם הישתתפה מחלקת האחזקה של אלר
"ל אלר
במקביל למעברה מהחט
התרגיל מצא את מחלקת האחזקה ואת ענף אחזקה בשיא הפעילות  ,גם עבור יח' מוכוונות שטח.
"ל יניב חדד  ,נערך לתרגיל הפיקודי בשיא הרצינות  ,תוך ביצוע
ענף האחזקה  ,בראשותו של סא
מערך הכנות מרשים .התרגיל  ,שהתקיים במשך ארבעה ימים בסוף חודש אוק'  ,בחן את תהליכי
"ן.
קבלת ההחלטות לשורה של תרחישים בפצ
החמל ,
"לי" .
"ל אחזקה  ,שמפקד על מאמץ האחזקה המטכ
"ל חדד היא אותו חמ
גאוותו הגדולה של סא
"י קציני וחיילי מחלקת
אלם רוני חממי  ,מאויש ע
"ם " ,
"ח אחזקה באלר
שפועל תחת פיקודו של רמ
"א.
המצלח והמש
"
"ל ,
"ן של החיל  ,ובנציגי החט
"ם ומתוגבר באנשי מחלקת אומ
האחזקה של אלר
"ל חדד".יש כאן ריכוז מאמצים של כלל
" .התגאה סא
החמל הנו לב ליבו של מאמץ האחזקה בלחימה
" "
גופי האחזקה בשעת חירום .בתרגיל זרמו אליו נצונים שוטפים מהפיקוד  ,שסייעו לנו לייצר תמונת
".
מצב אחזקתית ולספק מענה מהיר לדילמות שנוצרו
"ל במשמרות  ,מילאו פקודות אחזקה יומיות  ,בדקו את הכלים מדי
במהלך התרגיל עבדו מאיישי החמ
"ליים .עם סיומו של
"ן והפעלת הממשקים המטכ
יום והכל תוך שימת דגש על תרגול הדו-שיח עם פצ
אל
התרגיל החל תהליך הפקת לקחים שהצביע כי"שילוב זרועות " 4השיג את מטרותיו .לדבריו של ס"
חדד  ,מהווים הלקחים שעלו מהתרגיל בסיס לתוכנית העבודה הנוכחית להגברת מוכנות מערך
האחזקה.
"ל בתוכניות האופרטיביות
"מאז התרגיל שופרה משמעותית בקיאות אנשי המילואים וצוות החמ
"ל  ,וגובשו פתרונות יצירתיים לתחומי חלק החילוף ומערך אחזקת הציוד המכני
המחודשות של צה
"ל חדד ".מערך האחזקה מצוי ברמת מוכנות גבוהה לביצוע משימות בשעה חירום
ההנדסי  ,ציין סא
"
".
ועוצמתו תישמר ואף תשתפר לקראת יום פקודה

