	
  

דם ושמן מכונות/
אהרון בכר ()1974
"אם להשוות את כלי המלחמה לתזמורת ,סדנאות החימוש הן כלי ההקשה
שלה .במלחמה הזאת אולי יותר מכל אלה שקדמו לה הן הכתיבו את קצב
האש בקו החזית .ואם להתבטא בצורה אכזרית ,אבל מציאותית מאוד:
קצב האש קובע את גורל המערכה -כל השאר הן מילים יפות.

כל אחד יודע שמספר הכלים העומד לרשות צה"ל מוגבל ,וכל אחד יודע
שרבים מהם נפגעו בצורה זו או אחרת ביומיים הראשונים של המלחמה
הזאת ,כדי להעמיד אותם בקו האש ,אי אפשר היה לצפות לרכבת האוירית
מארצות הברית ,מפני שעד שזו הייתה יוצאת לדרכה ,כבר לא היה לה אולי
לאן להגיע.
החבר'ה האלה עשו את המלחמה הזאת ,בכך אין כל ספק ,זאת יאמר כל
שריונר שאיבד את הכלי שלו בסערת המלחמה וקיבל אותו עוד באותו היום.
מפקדי הסדנא קרי המזג יאמרו לך שזו היא בעצם המקצועיות של אנשיהם,
העדיפות הטכנית שלהם ,ידי הזהב שלהם ,יכול להיות ,אבל כשאתה משוחח
איתם בהפסקות האוכל החטופות ,מסתבר לך פתאום שזה החיל היחידי
שגם לגארז'ני'קים שלו יש מוטיבציה".

ביולי  1985החליטה ועדת פרס
קפלן להעניק למפעל המרכבה
את הפרס הממלכתי הגבוה לפריון
העבודה והייצור לשנת .1985
במכתב ברכה ששלח שר הביטחון,
יצחק רבין ,למפקד מש"א ,אל"ם
ניצן ,ולמפקד המפעל היוצא ,אל"ם
אליעזר בן-יעקב ,שעמדו לקבל את
הפרס בשם עובדי המפעל ,כתב:
"היה זה חזונו של חברי לנשק,
האלוף ישראל טל ,לייצר בישראל
טנק ,שיהיה הטוב שבין כלי השריון
בעולם ,שיכה באויב ושפגיעת
האויב בו תהיה מזערית .והעיקר
שכדורו של האויב לא יפגע בחיי
לוחמינו .היו קטני אמונה ,היו כאלה
שראו בחזון זה אוטופיה,
והנה קם המפעל וטנקי
המרכבה נכנסו לייצור
שוטף ,הדגמים שופרו,

המפעל מעורר התפעלות של
כל המבקרים בו ,והטנקים עברו
טבילת אש במלחמת לבנון והוכיחו
את יעילותם .קבלו נא אתם ואתכם
כל הפועלים ,הקצינים ,החיילים
והמהנדסים את ברכתי החמה
והערכתי העמוקה".
"אם תראה אדם אוחז בורג
בידו מסתכל עליו מכל צדדיו
ובודקו היטב כאילו היה אוצר,
דע לך כי יודע הוא ,שהבורג
הקטן הוא שיפעיל את המערכת
המתוחכמת ביותר"
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1985-1990

כדי לנצח במלחמת שריון ,עליך לרכז את מירב הכלים בנקודת התורפה
הרופפת ביותר של הצד השני ,ואם אין לך מספיק כלים כדי לעשות זאת-
הפסדת במשחק.

פרס קפלן
למפעל המרכבה
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סיפור הקמתו של

	
  

קורס לימודי טכ' תו"ן

גדוד רותם
בחטיבת גבעתי
החימוש הגדודית שכללה :קליטת
אמצעי לחימה ואמצעי אחזקה,
מתקנים ,גיוס אנשים מיחידות
אחרות ,עיצוב מדיניות וגיבוש תרבות
יחידתית ואחזקתית ,כן היה שותף
אהוד בבחירת שם הגדוד והוא זה
שהמליץ על השם "רותם" ואף צייר
את הסמל של הגדוד .לאחר שנים
נולדה לאהוד בת והוא קרא לה
רותם ,על שם הגדוד.

בחודש יולי  1985מסתיים לראשונה
בבה"ד  20קורס טכנאי תעשייה
וניהול בראשותו של מפקד הבה"ד
אל"ם שפיגל אנטול ,הקורס מיועד
לקצינים ולנגדים מחיל החימוש,
אליו צורפו מספר אנשי קבע
מחיל האויר אשר השתלבו באוירת
הלימודים הרצינית שאפיינה את

אוכלוסיית הלומדים .בטכס הסיום
ציין מפקד הבה"ד אל"ם שפיגל
אנטול כי "איכות התיפקוד של
מסיימי הקורס בהמשך דרכם
הצבאית תהייה ללא ספק גבוהה
מאוד ,וזאת לאור הכלים המקצועיים
שרכשו במהלך הקורס"

	
  

	
  

הענקת תעודות גמר למסיימים

אהוד דוד קצין החימוש של גדוד רותם

	
  

מסיימי קורס טכ' תו"ן
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עם קבלת ההחלטה על הקמת
הגדוד השלישי של גבעתי ,אחרי
"צבר" ו"שקד" ניקראו קצין החימוש
הגדודי סרן אהוד דוד והשליש ששי
למח"ט גבעתי ושם ניתנה להם
ההנחיה להקים את הגדוד ,לארגן
את מוסדות המפקדה עד לצבירת
הסד"כ ,להגעת המג"ד וכלל
המפקדים .כך נפל בחלקו של אהוד
להיות שותף להקמת גדוד רותם
מיום היווסדו ולהקמת מחלקת

מסתיים לראשונה
בבה"ד 20
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