דבר קצין החימוש הראשי
חיילי ומפקדי החימוד בסדיק ובמילואים ,משפחות השכול ונפגעי החיל,
מיון ההכרזה כל הקמתה של מדינת ישקרל חלפו  06שנים של מאבק עיקש על קיומנו לצד
הרחבת מעגל ההתיישבות ,פיתוח ,שגשוג והתעצמות בכל תחומי העשייה.
חיל החימוש הנו חיל בעל מורשת מפוארת ,מרשימה ,רבת שנים ,שזורה במקום של כבוד
באבני היסוד של צבא ההגנה לישראל.
בימים אלו אנו מחויבים ,יותר מתמיד ,לספק ,להעניק ולתת מענה מיטבי ומרבי לפן הטכנו -
לוגיסטי בהיערכות כוחותינו ללחימה ולתמוך במהלכי מקבלי ההחלטות על מנת להבטיח על
עליונותנו במאבק ארוך ,קשה ונורלי אל מול אויב שאינו מוחל בשום אמצעי כדי לפגוע בחפים
משפע.
השנה ,לאור שינויים אירגוניים הוכפף חיל החימוד לאגף הלוגיסטיקה ,הרפואה והמרכזיים
(אלר"ם).
שלימים שונה שמו לאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (אט"ל).
למערך הטכנולוגי בהובלתו של אט"ל קיימת השפעה רבה על הצלחת הפעילויות והמענה
הניתן על  -ידי צה"ל לאירועים השונים.
לא בכדי זכה ,זוכה ועוד יזכה המערך הלוגיסטי לשבחים ולהערכה רבה.
חיל החימוד ימשיך להוות מקור ללמידה ולהתחדשות.
כחיל וכיחידה מרכזית בצבא נשכיל כבעבר להמשיך ולשאת באחריות החימושית
והטכנולוגית ויחידות צה"ל השונות ,לא נחדל לשמר ,לפתח ולטפח את המשאב באנושי מתוך
הכרה בחשיבותו ובערכו ,ונמשיך להנחיל את מורשמת החיילית תוך חיזוק ושימור הקשר
למשפחות השכול.
ברצוני להוקיר את פועלכם – ההתנדבות ,ההשקעה ,האכפתיות ,הנתינה ,המקצועיות
והתרומה במשך כל ימות השנה.
התוצאות ניכרות בשטח.

נאבקים בהפרות הסדר :ייכנסו לשימוש אמצעי אל – הרג חדשים
מערך האחזקה של פיקוד המרכז עמל באחרונה על הטמעת אמצעי אל – הרג חדשים
בתורות הלחימה של היחידות הפועלות במרחב יהודה ושומרון .
בין באמצעים החדשים :הדגם העדכני של רמקול "העזעקה" ומלקוש בעל יכולת שיגור
של  46פצצות גז מדמיע.
שורה של אמצעי אל – הרג חדשים תעשה את דרכה בחודשים הקרובים לכוחות פיקוד
המרכז הפועלים בשטחי יהודה ושומרון .אמצעי הליחמה החדשים ישמשו לפיזור הפרות סדר
בשטחי הגדה ,ולפני כל שימוש ממשי בהם ידרשו חוכות צה"ל לעבור אימון מיוחד בבסיס
האימונים הפיקודי ,בא"פ לכיש.
בין האמצעים שמתכוננת מחלקת החימוש הפיקודית להכניס לשימוש מבצעי בשטח ,ניתן גם
למצוא את הדגם החדש של אמצעי "הצעקה" ,רמקול המסוגל להפיק רעש בעוצמה של כ –
 026רציכל ,עוצמה בלתי נסבלת לשמיעה על – ידי בני – אדם.
על – ידי הפעלת האמצעי הקרב קבוצת מפגינים ,מצליחים הכוחות לפזר את המהומות עוד
בטרם התחילו.
הדגם החדש של "הצעקה" מסוגל לצמצם את טווח הפגיעה לאדם אחד בלבד .המשמעות
המרכזית הטמונה בשיפור יכולת האמצעי היא שבמהלך הפרת סדר ,יוכלו כוחות צה"ל
לנטרל מפגינים נקודתיים שזוהו כמסיתים מרכזיים ממרכז של עשרות מטרים.
אמצעי נוסף שצפוי להיכנס לכל אחת מהחטיבות המרחביות הוא "רכב הלם" .האמצעי
החדש הוא למעשה רכב זאב ממוגן שעליו מותקן מגוב קדמי המסייע להתקדמות נרכב
ולהסרת מכשולים ,כמו גלי אבנים .בנוסף הותקן ברכב מלקוש המאפשר שיגור של 06
פצצות גז מדמיע  .עד כה נוסה רכב ההלם שפותח בחטיבה הטכנולוגית של זרועה היבשה,
בחטמ"ר שומרון בעיר שכם ,שם נחל הצלחה גדולה.
"בתקופה האחרונה השקענו מאמצים גדולים כדי להצטייד באמצעי אל – הרג חדשים ,וכעת
אנחנו נכנסים לשלב הטמעת האמצעים בצה"ל" ,הסביר רמ"ד אמל"ח במחלקת החימוש של
פקמ"ז רמ"ן צחי דניאל " .חשוב לזכור שבכל הכנסה של אמצעים חדשים מעורבים גורמים
ממפדת חיל הרפואה וממחלקת דין בין – לאומי .יש לאינסוף אמצעים בהם עושים שימוש
בצבאות מעורבים ,ובישראל אלו לא מאושרים".
בתוך כך ,עמלים במערך החימוש של פקמ"ז על הכנסת תחמושות פחות קטלניות לשימוש,
מהסוג שיביאו לפגיעה פיסית במפגינים מבלי לגרום למותם .בין היתר ,יוכנסו בקרוב לשימוש
כדורי ספוג וכדורי "בין בג" ,בהם עושה שימוש הצבא האמריקאי.

מ(א)חזקים את הגדוד
בכל זמן ,בכל מקום ,בכל מתאר – פלוגת האחזקה של גדוד האיסוף ניצןמספקת
האמל"ח והתצפית בגדוד ,מבלי להתפשר על איכות
פלוגת האחזקה של גדוד מודיעין השדה ניצן ,הינה פלוגה ייחודית ומקצועית ,שתפקידה לתת
מענה אחזקתי לכלל אמצעי האמל"ח והתצפית בגדוד ,בתחומי החימוש ,התקשוב ומודיעין
השדה .גדוד האיסוף משתייך לאגודת איו"ש ופרוש על כל גזרת פקמ"ז ועוטף ירושליים.
הגדוד מורכב ממספר פלוגות מבצעיות ,ופועל בתפר ובעומק על בסיס אמצעי איסוף נייחים,
רכובים.
תפיסת האחזקה הינה על בסיס מח"ג וחט"פים ,הממוקמים בכל פלוגה מבצעית ונותנים
מענה לכל תקלה בכל זמן ובכל מקום.
מ"פ האחזקה בגדוד ,סרן לירוד מטורי ,המסיים הימים אלו את תפקידו ציין כי הפלוגה אף
נותנת מענה אחזקתי לכלל סוגי המלמות ואמצעי האיסוף השונים ,הן בהתקנתם ובביצועם
והן בטיפולי מניעה ומתן מענה שוטף להתקלות .כמו כן ,אחראית הפלוגה ,בשיתוף עם
מחלקת האג"ם ,לרכש האמל"ח הייעודי בגדוד ,לתחום הניסויים ,ואף להטמעתם בעמדות
ובצוותים המבצעיים.
החוליות הפלוגתיות מאוישות בידי נגדי החימוש ,נגדי תקשוב וחיילים מקצועיים ,ובימים אלו
אף מתבצעות לחלקן הסמכות טיפוס ועבודה בגובה ,על מנת להגיע לכל מקום אפשרי.
השליטה והבקרה על הפעילות השוטפת ועל כשירות האמצעים ,נעשות באמצעות חמ"ל
ומש"ב ייעודי ,הפועל  26שעות ביממה ,בימים אלו אף מוקמת בפלוגה מעבדה ייעודית
לתיקון מיידי של תקלות בדרג א' טורחב ,המעבדה תבוצע בהפעלה עצמאית ומלאה של
הפלוגה.
"כשירות אמצעים ,פיתוח כוח אדם ,בטיחות ואיכות – הם היעדים המרכזיים המובילים את
הפלוגה" ,סיכמו אנשיה.

הסוף לעריקות ,הקץ לנפקדות ודיי לנשר
יחידת החימוש המרחבית של פיקוד הצפון הצליחה להפחית בחצי השנה האחרונה את
מספר העריקים מ –  64לשניים בלבד .בתחום הנפקדים נרשמה ירידה משמעותית
כשמספרם נאמד על שלושה בחודש .ומה בנוגע לאחוז הנשר? הודות להעברת חלק
ניכר מההכשרות לידי היחידה עומד השיעור על אפס
יחידת החימוש המרחבית של פיקוד הצפון (פצ"ן) ,יחש"ם שמשון ,החליטה לשים קץ לשתי
תופעות – הנשר והנפקדות .במסגרת ההחלטה החלו מפקדי הפלוגות השונות ביחידה ,הן
של המפקדה והן של הפלוגות היצרניות .להגיע ער לביתם של החיילים ,לשוחח עימם
ולהשיבם לשירות פעיל.
כדי למנוע מצבים בלתי הפיכים ,הוקצב לכל מפקד פלוגה שבוע להחזרת חייל .לפי החטלת
היחידה ,זהו פרק זמן מספק שימנע מהחייל להתרגל לחייל הנפקדות ולהגיע למצב שבו הוא
נעדר מהיחידה לפרק זמן של למעלה מ –  64ימים ,שלאחריהם יוגדר כעריק.
"כדי להקל על מפקדי הפלוגות החלטנו שבהתחלה המפקדים הזוטרים יגשו ויטפלו בבעיה,
ובמקרה שהם לא יצליחו המ"פ יתערב" .הסביר המפקד היחש"ם אל"ם חיים מור חיים.
"גילינו דרך ניתוח של מקרי העריקות שהשיטה הישנה לא טובה .פעם ,רק אחרי שהחייל
היה מוגדר עריק היינו רודפים אחריו .אחרי עשרה ימים שהחייל כבר מתרגל לבית ולחיים
הטובים ומחליט להפוך לעריק .אנחנו החלטנו לפתור את הבעיה הרבה לפני".
בסוף שנת  2662עמד מספר העריקים ליחש"ם על  00חיילים בשירות חובה .בחצי שנה
האחרונה ,לאחר יישום הגישה החדשה ,ירד מספר העריקים לשניים בלבד .לצד הירידה
החדה בשיעורי העריקות ,נרשמה ירידה גם באחוזי הנפקדות .כיום ,עומד מספר הנפקדים
על שלושה בחודש ,וביחש"ם הכריזו שגם מספר זה עתיד להצטמצם בקרוב.
כדי להבטיח שתצאות המבצע הריב למיגור העריקות ישמרו ,מקפידים ליחש"ם שמשון לערוך
שיחות קבועות בין החיילים למפקדיהם" .בכל שבוע" ,אמר אל"ם מור חיים" ,אני מפנה יום
שלם לשיחות עם החיילים על הבעיות שמטרידות אותם" .השיפור במצב לא נעלם מעיני
מפקד הפיקטד ,האלוף גרי אייזנקוט ,אשר הנחה את יחידות הפיקוד לאמץ את מודל
היחש"ם.
לצד הטיפול בעריקות ,בחלו ביחש"ם במהלך למיגור הנשר מהקודמים השונים .בשל כך,
החלו ביחידה להדריך חיילים במסגרת הכשרתם בבה"ד  .26בהיותו מעין שלוחה קדמית של
הבה"ד החל יחש"ם שמשון להכשיר חיילים במקצועות שונים .כך למשל ,נפתח באחרונה
בסרגת הרק"ם של רס"ן ירון בן – סימון קורס יסוד של מכונאי מרכבה .
"מדובר בקורס שאינו דומה לשום הכשרה אחרת" ,סיפר רס"ן בן – סימון" ,החניכים הגיעו
אלינו לשמונה שבועות של קורס ,הכוללים מבחנים והדרכה צמודה של הצוות המקצועי שלנו.
בסוף ההכשרה החיילים יעברו לשרת ביחידה שלנו ,כך שבמהלך הקורס נמנעת עלייה
במפלס הלחץ של החייל בכל הקשור למעבר ליחידה חדשה ולמפקדים שיפגוש בעתיד .ואכן,
מאז התחלת ההכשרות ביחידה הנשר אפסי.

בין הגזרות
במחלקת החימוש של גדוד ההנדסה  ,064הכפוף לפיקוד הצפון ,מתמודדים מידי יום עם
מצבים מיוחדים .פעילות המחלקה מורכבת ,ותחתיה מופקדת גזרה נרחבת וכן מחויבות
לתגבור מערך החימוש הפועל בפיקוד הדרום.
"הגדוד נמצא בתעסוקה במספר גזרות שונות ,אבל אנחנו נתמודד עם כל מצב שנקלע אליו
בצורה הטובה ביותר" ,אמר מפקד המחלקה ,סגן עאמר אסעיד.
במסגרת מחויבותה לגזרת פצ"ן ,מוצבת מספר פלוגות בגזרת אביבים ושומרות על הגבול
הצפוני .כמו כן ,כדי לסייע לכוחות הפועלים בעזה ,מתגברות את מערך החימוש הדרומי
פלוגת הציוד המכני ההנדסי (צמ"ה) ופלוגת חימוש נוספת.
" הפיצול הנוכחי מקשה עלינו להגיע לכל האנשים ,לבדוק מה שלומם ולוודא שהם במיטבם",
סיפר סגן אסעיד" .אבל אנחנו מאוד משתדלים לבקר את כולם והם יודעים שתמיד יש להם
למי לפנות ועל מי לסמוך .במשפחת החימוש של גדוד  064ניתן תמיד לדבר עם מנהל
העבודה או הבוחנים שמשמשים אמא ואבא לכל דבר".

מגבול מצריים ועד רצועת עזה – מחלקות החימוש נרתמות
לפתרון כל תקלה
חאגפיהחימוש הפועלים בפיקוד הדרום שילבו כוחות כדי להתמודד עם האתגרים הרבים
שהציבו בפניהם הכוחות הפועלים בגזרה .החטמ"ר שגיא הוכנסו לשימוש כלים יעודיים
לגזרה 456 ,לא נחו על זרי הדפנה עד שאחרון הטנקים בעזה חזר לכשירות ובגדוד נשר
שתחלופת כוח האדם לא תפגע בכשירות האמצעים המורבים
אגף החימוש של החטיבה המרחבית שגיא ,החולשת על גבול מצריים ,התמודד באחרונה
עם אתגרים רבים .עם הקמת החטיבה ,נדרש האגף ללמוד כיצד לתת מענה אחזקתי הולם
לכל הכוחות הפועלים בגזרת החטיבה.
"בהתחלה זה לא היה קל ,אבל הוכחנו שאנחנו יכולים לעמוד במשימה" ,הודה קצין החימוש
החטיבתי ,רס"ן טל שמיר" .עסקנו יחד עם החטיבה הטכנולוגית בזרוע היבשה בהתאמת
אמצעים ייעודים לגזרה ,רכבי סיור מותאמים ועמדות תצפית ,עד שהצלחנו לספק לכוחות
מענה בכל מתאר שבו .הם פועלים".
לצד הפעילות המסורה של אגף החימוש ,סייעה למתן המענה הכולל ליחידות הפועלות
בגזרה גם פלוגה  046היושבת בצאלים.
פלוגה זו ,הכפופה ליחידה החימושית (יחש"ם) של פיקוד הדרום ,הנה הסדנה היחידה
הנותנת שירות לרכב ,לרק"ם ולצמ"ה.
"העבודה אינטנסיבית מאוד מאתגרת ,ודורשת נורמות ,סיבולת ויכולות עבודה מאוד
גבוהות" ,העיד מפקד הפלוגה  ,046רס"ן אמיר בן יאיר" .טנק ,רכב או די –  9שפועלים בעזה
לא יכולים שלא להיות כשירים  26שעות .מעבר לכך ,אנחנו מלווים אימוני צח"מים ,שהתרבו
בצורה משמעותית לאחר המלחמה האחרונה".
מכפיל כוח נוסף בחטמ"ר שגיא הוא לא אחר מאשר פלוגת האחזקה והתקשוב של גדוד
מודיעין השדה "נשר" ,שקיבל השנה את פרס הרמטכ"ל למצוינות .עיקר העבודה של פלוגת
האחזקה עוסקת בטיפול באמצעי האיסוף והתחקור הייחודיים של הגדוד ,הדורשים מעקב
צמוד ותחזוקה שוטפת.
"המורכבות בתחום החימוש בגדוד גדולה מאוד מכיוון שהאמצעים מאוד רגישים ומורכבים",
הסביר מפקד הפלוגה ,רס"ן אסף היימוב" .הגדוד משתמש במספר מערכות שהנן היחידות
מסוגן בארץ ,והאתגר הוא לעשות הכל כדי שהאיסוף יהיה תמיד בכשירות מלאה ,והזמינות
תיהיה גבוהה יותר".
כדי להבטיח שכשירות האמצעים לא תפגע בשל תחלופת כוח האדם ,החלו במחלקת
האחזקה להעביר את החיילים המגיעים מבה"ד  26תהליך ייחודי לפני כניסתם לתפקיד.
"מלמדים את הטכנאים החדשים במעבדה על האמצעים המיוחדים של הגדוד ,ולאחר שהם
נבחנים מצמידים להם חונך ותיק" ,סיפר רס"ן חיימוב" .החיילים שהכלים שהם יתקנו ישמשו
להם בסוף את הכוחות ברצועה .הם נמצאים תחת סיכון אדיר ,עובדים תחת אש צלפים
ומטענים ,ועושים את הכל מתוך מסירות גדולה ואהבה רבה לתפקיד הלוחמים.

החזית הנוספת במלחמה הבאה – העורף
בתום מלחמת לבנון השניה הבין המטה הכללי שפרט לחזית הליחמה הלבנונית ,ישנה
חזית נוספת עליה נדרש להגן – העורף .מאז ,ביצע פיקוד העורף אימונים רבים,
כשמערך האחזקה נרתם למאמץ וסיפק מענה זין .מפקד החימוש של פקע"ר" :אנחנו
בעיצומו של תהליך שבו צה"ל יכיר ביכולות האחזקה של הפיקוד"
"כוחות החילוץ וההצלה הייעודים של פיקוד העורף (פקע"ר) פעלו באופן רציף ובכשירות
מלאה" – כך קבע באחרונה מפקד החימוש של פיקוד העורף ,סא"ל שי צדוק ,שהתייחסו
להנהלות מערך החימוש הפיקודי בתרגיל העורף הלאומי שנערך בחודש אפריל" .התרגיל
התנהל ללא תקלות הודות למערך האחזקה בפיקוד ,שאחד מתפקידיו הוא לאפשר מתכונת
אימונים רציפה ואיכותית לכוחות הפיקוד".
תרגיל העורף "נקודת מפנה  ,"2שחל באפריל האחרון ,היה הראשון מסוגו מבחינת היקף
הגורמים שלקחו בו חלק.
בתרגיל השתתפו כלל לובשי המדים בפקע"ר שאינם עושים בפעילות הביטחון השוטף,
הרשויות המקומיות ,משדרי הממשלה ,מוסדות חינוך שונים וגופי החירום וההצלה
הלאומיים.
"ברגע שהאמצעים לא תקינים ,מטרת התרגיל כלל לא תיהיה ברת ביצוע ,משום שהחייל
והיחידה לא יכולים להתאמן ולהגביל את כשירותם המבצעית" ,הסביר סא"ל צדוק" .מערך
החימוש שהיה פרוס לצד כל המתארים ,הבטיח שהתרגול והחזרה לכשירות יתקיימו בעבור
כל איש מילואים וחייל בסדיר".
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 המאחביים .לראשונה בתרגיל ,אף הוצבו קציני חימוד של פקע"ר
בכל יחש"ם ,שתיווכו בין צרכיו של הפיקוד הכתום לצרכי הפיקודים המרחביים.
בתוך כך ,בהשתלמות החילוץ של החיל שנערכה באחרונה בפיקוד הצפון נחשף כי פיקוד
העורף יתחיל לקחת חלק בחילוץ חיילים לכודים במתארים מבצעיים .בתצוגה בתכית של
מערך החימוש ,הנחשבת לגדולה ביותר שנערכה בעשור האחרון ,הגיע צוות חילוץ של
הפיקוד לזירת אירוע מברימת בה נלכדו חיילים תחת צריח של טנק שנפגע מידי נ"ט.
לדברי סא"ל צדוק ,יכול צוות חילוץ של פקע"ר ,שמוכשר באופן ייעודי לחילוץ לכודים מאתר
הדס ,ליישם בצורה פשוטה ויעילה את כישוריהם בזירות מבצעיות ,כשלעיתים הכנסתו
כרוכה בפחות סיכון מהשימוש בטנק חילוץ.
"טרם מלחמת לבנון השנייה פקע"ר לא היה בפוקוס הצה"לי" ,טען מא"ל צדוק" .המלחמה
ותוצאותיה שמו את פקע"ר ברמת חשיבות גבוהה .הדרום הבינו שסיועו של פקע"ר הוא
חיוני ,ולא פעם הכרחי כדי להציל חיים" .אנחנו בעיצומו של תהליך שבו צה"ל יכיר ביכולות
באופרטיביות וביכולות האחזקה של הפיקוד ,ויבין ,כפי שהרמטכ"ל כבר קבע ,שבכל מלחמה
החזית השנייה בעדיפות המנכ"לית היא זו של הפקע"ר.

כל מרכזי הטיפול של זרוע המודיעין – מעתה במחנה אחד
במהלך אחב היקף שביצעו האחרונה מערך החימוש של זרוע המודיעים הועברו כל
מרכזי הטיפול של בסיסי החיל במרכז הארץ למחנה 'הרצוג' שבצומת גלילות
"בדיוק עכשיו סיימתי דיוק עם קצין ממחלקת התכנון והארגון בחיל והוא התפלא כמה דברים
נמצאים תחת אחריותנו" ,התגאה קצין החימוש של חיל המודיעין ,רס"ן אייל פולק .בכל
מקרה אחר היה ניתן לחשוב שמדובר שהתרברבות לשמה ,אולם פה אין אלא תיאור אמיתי
של חיי היום – יום המערך החימוש של זרוע המודיעין.
בתקופה האחרונה נדרש המערך לרכז את מיטב מאמציו למהלך רחב היקף ,במסגרתו רוכזו
כל מרכזי הטיפולים של זרוע המודיעים באזור המרכז למקום אחד – מחנה "הרצוג" שבצומת
גלילות" .בהתחלה יצר השינוי עומס משמעותי גם על היחידות וגם עלינו ,אבל מהר יותר
ממה שציפינו היחידות השונות התרגלו לעיניין ,ואנחנו למדנו לתת מענה מיטבי למספר
דרישות גבוהה במקביל" ,העיד רס"ן פולק.
"הצער נעשה בעיקר מתוך מגיעים כלכליים ,אולם האווח הגדול הוא דווקא בתחום הידע –
עכשיו כשכל תהליך הטיפול מתרכז במקום אחד אנחנו יכולים ללמוד הרבה יותר על הציוד
והאמצעים השונים של היחידות" ,הוסיף.
פרט לריכוז מרכזי הטיפול ,נאלץ מערך החימוש של הזרוע להתמודד עם אתגר משמעותי
נוסף – הגרלת מספר כלי הנשק הנמצאים בשימוש החיל ,עיקר הכלים יירכשו בעבור טירוני
החיל ,ויועברו ,ככל הנראה לבסיס הטירונות בסמכות שפתח החיל באחרונה בדרום הארץ.
"אנחנו כמו כל יחידת חימוש אחרת בצבא ועוד" ,הסביר רס"ן פולק" .כשונה מתפקידן של
יחידות החימוש במקומות האחרים ,אנחנו אחראים על הרכש בתחום בחימוש ,החל מכלי
הרכב במיותרים ועד לכלי הנשק".
על אף הלחץ והמתח שאפיינו את התקופה האחרונה ,העיר רס"ן פולק כי במבט לאחור את
לו תלונות על פעילות המערך .להיפך ,הוא אפילו מסופק וגאה מאוד מאוד באנשיו שנרתמו
לכל דרישות ומשימה" .אנחנו מובילים בתחומין רבים במערך הלוגיסטי" ,אמר רס"ן םולק.
ויש לנו את האנשים הטובים ביות ,במיוחד בשל העובדה שאנחנו מנסים לאתר אותם עוד
לפני הגיוס ולייעד אותם לתפקיד בהרבה הבנה של המשמעת המבצעית.

"פעילות החימוש מביאה אותי לסיפוק אדיר"
למרבה הפלא מי שמלווה את פעילות החימוש בחיל הים בשלושים השנים האחרונות לא
התחיל בחיל הלבן .רנ"ג שמעון יונגר התגייס כלוחם חטיבת גולני ,בתום מלחמת יום
הכיפורים הוסב לחיל החימוש ומאז מסרב לעזוב.
למעלה כשלושים שנה מלווה רנ"ג שמעון יונגר את פעילות החימוש בחיל הים .הן בסדיר והן
כאיש קבע .נשזר בסיפורה של מדינת ישראל ומלחמותיה החל ממלחמת יום הכיפורים ,דרך
פינוי חצי האי סיני במסגרת הסכם השלום עם מצריים ,ועד למלחמת לבנון השניה.
בשנת 0926התגייס רנ"ג אונגרכלוחם לחטיבת גולני ,בה שירת כלוחם בשירותו הסדיר
ועימה נלחם במהלך מלחמת יום הכיפורים .בתום המלחמה הוא נשאר במדים למשך חצי
שנה נוספת בשל אילוצי כוח אדם ,והוטב באופן מפתיע לחיל החימוד" .באותה התקופה,
בשל המחסור בכוח אדם ,שלחו אותנו לעשות הסבות מקצועיות" ,שיחזר רנ"ג יונגק" .בעולם
שרבים מחבריו הפכו ללוחמים בחיל השיריון .אותי לקחו לחיל החימוש בשל השכלתי
במכונאות רכב".
עם סיום שירות החובה השתחרר רנ"ג יונגר מצה"ל והחל בלימודי מכונאות רכב ,במסדרתם
נפגש עם המפקד מרכז ציוד הלחימה והחלפים (מצליח )  " .רוב הזמן לא הייתי מגיעה
לשיעורים כי נקראתי למילואים "  ,סיפר רנ"ג יונגר  " .מפקד המצליח ששם לב לקח  ,פנה
אליי ואמר ' :אם כולכך הרבה ימים במילואים כבר עדיף כבר לחתום שירות קבע ' ,ומיד
לאחר מיכן הציע לי תפקיד תחתיו "  .בשנת  0924התגייס רנ"ג יונגר בשנית לשורת צה"ל
כאיש קבע  ,בשנת  0922עבר לחיל הים  .בו שירת כמכונאי רכב של זירת ים סוף
בבסיסה שכשארם א -שח'  " .אחרי שנתיים התחלתי להישתעממם במצל"ח ורציתי לעבור
לשרת בשטחים " ,סיפר רנ"ג יונגר על הסיבה שהובילה אותו לזניחת המדים הירוקים
מאחור  " ,בנוסף  ,הבטיחו לי שהשרת בקירבת משפחתי  ,ואין דבר שיותר חשוב לאיש
קבע שמקדיש את מרב זמנו לצבא מנלצל את שארית זמנו הפנוי לבילוי בקרב המשפחה ".
אם פינוי הצו האי סיני  ,חזר רנ"ג יונגר למרכז הארץ בתור בוחן רכב חיילי  .ולאחר מיכן
עבר הסווה מקצועית נוספת לתפקיד בוחן מתקנים מקצוע בו הוא עוסק עד היום " אחרי
כולכך הרבה שנים גם כעת אני גאה לומר שהעבודה עדיין מהתגרת אותי " ,הצהיר רנ"ג
יונגר  " .כשאתה עומד עם אנשים צעירים אתה לא מרגיש שאתה מיזדקן" .בימים אלה
עמל רנ"ג יונגר על רכישת כלים חדשים בעבור חיל הים וכמו כן מנכ"ל פרוייקט רחב
להוצאת חוברות הדרכה לטיפול  ,לתחזוקה ולשמירה על שימוש נכון בכילים פעילות חימוש
מביא אותי לסיפוק אדיר ,סיכם רנ"ג יונגר " במהלך השנים למדתי המון ונהנתי מאוד ".

בבחינה  :יאוחדו מערכי אחזקת הרכב של בסיסי חיל האוויר
כדי להיתגבר על פעריים בכוח האדם  ,שוקל חיל האויר לאחד את מערכי אחזקת
הרכב של הבסיסים הכחולים  .לקידום המהלך ניקבע סטנדרט חדש לניהול מערכי
אחזקה  ,שישווה בין המבנה  ,שיטת הניהול והסמכויות של המחלקות בטייסות
השונות
בימים אלו בוחן חיל האויר מהלך רחב היקף לאיחורם של מערכי אחזקת הרכב של בסיסי
החיל  ,זאת  ,כחלק מעבודת מטה מתמשכת שמטרת לייעל את פעילות החיל הכחול  ,תוך
מיצויי משאבים מייטיבי ושיפור הדפוקות והיכולות שלו.
" מצד  0כלי הטייס מישתנים ומיתפתחים והטכנולוגיה מתקדמת בצעדי ענק .מאידך  ,כוח
האדם בצבא מצטמצם משמעותית  ,וכנגזרת מיכך גם חיל האוויר נעלץ להיתמודד עם
מחסור במשאבי אנוש  ".ציין רמד אחזקה בחיל  ,רס"ן רוני אברהם  " .יכול לקרות מצב
שבגף רכב אחד מתעוררת פתאום בעיות שמישות בכלי הרכב  ,והכלים מחכים שהטכנאים
והמכונאים יתפנו עבורם בעוד שבסיס הסמוך הצוות הטכני יהיה פנוי לחלוטין".
בדיוק מהסיבות שציין רס"ן אברהם חשבו בזרוע האוויר כיצד יהיה ניתן לייעל את הטיפול
במשק הרכב  ,תוך היתייחסות לכוח האדם הזמין בבסיס .
כמו כן  ,במיסגרת שידרוג מערכי האחזקה יקבע סטנדט חדש לתיפעול וניהול משק הרכב
בבסיסים  ,לו יחוייבו כל המפקדים  ".כיום בסמכות כל מפקד בסיס לנהל ולבנות את מערך
אחזקת הרכב כראות עיניו  ,כך שנוצרו פערים ושוני בין הטייסות" ,הסביר רס"ן אברהם " .
אם הסטנדרט החדש ייקבע מיבנה בסמכויות זהים לכל טייסות התחזוקה בחיל ".
לחיזוק התהליכים המדוברים קיים באחרונה ענף הרכב חיליי סירנת היתיעלות למערך
האחזקה  ,בתוך כך  ,בוחן באחרונה מערך אחזקת הרכב החילי את רכישתם של כ066 -
טרקטורטני פולאריס בעלי  0עד  8מושבים  ,שיסיעו בגיור החיילים בתוך בסיסי החיל " .
בטיוליות שמשמשות כיום את המשרתים בבסיסים יש פערים ביטחותיים " ,ציין רס"ן
אברהם ".היינו חייבים למצוא פיתרון להיבט הניידות בבסיסי החייל מישום שהם בסיסי
ענק המחייבים שינוע .אם הפתרון ידברר כמוצלח נישקול רכישת כלים נוספים " ,הסביר
רס"ן אברהם .

