	
  

אל"ם יוסי אוחיון
משנה את תפיסת ההדרכה

בבה"ד 20

כולל מבחן בסיסי שנערך בבקו"מ
ע"י פסיכולוג ,ועל פי מיון זה סווג
כלל הפוטנציאל לקורסים השונים
בצה"ל ובחיל החימוש.

אל"מ יוסי אוחיון

	
  

על אף שאוחיון כיהן כמפקד
בה"ד  20במשך שנה אחת בלבד
פעילותו הרבה בתחום ההדרכה
והחניכה תרמה רבות להעלאת
רמת המקצועיות בחיל.
עם כניסתו לתפקיד הבחין יוסי כי
אוכלוסיית העתודאים המצטרפת
לחיל החימוש לא עוברת מיון
מקצועי טרם שיבוצה לקורסים
השונים וזאת בשונה מחילות
מקצועיים אחרים כגון חיל האוויר.
אוחיון נוכח שכתוצאה מאי מיון
של חיילי העתודה נוצר בזבוז של
פוטנציאל גבוה מחד גיסא ונשר
גדול מאידך .הוא שיכנע את ראש
אכ"א לקבוע הוראה מהפכנית אשר
חייבה את כל מערך הגיוס לבצע מיון
ראשוני של המתגייסים המקצועיים,
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בנושא הפנימיה ,נמשכה המגמה
של קודמו בתפקיד ,דוד בראון,
ובמהלך תפקידו הוחלף סגל
ההדרכה בפנימיה ונקלטו מדריכים
ומורים מוסמכים .עוד נקבע ,שיוגשו
בכל שנה ,שוחרים מצטיינים
למבחני בגרות באמצעות שיעורים
פרטיים שניתנו להם.

האינתיפאדה היא ההתקוממות
של ערביי השטחים נגד השלטון
הישראלי ביהודה ,בשומרון ובחבל
עזה (השטחים שנכבשו ע"י ישראל
במלחמת ששת הימים) פירוש
בערבית
אינתיפאדה
המילה
התקוממות.
התנערות,
הוא
האינתיפאדה החלה בדצמבר
 1987והסתיימה עם חתימת הסכם
העקרונות בין ממשלת ישראל לבין
הארגון לשחרור פלשתין (אש"ף)
ב 13-בספטמבר  .1993הגורם
הישיר להתפרצות האינתיפאדה
היה תאונת דרכים .בשמונה
בדצמבר  1987איבד חייל ישראלי
את השליטה על מוביל טנקים

שבו נהג ,ופגע בשיירת מכוניות
שהסיעה לרצועת עזה ערבים
שעבדו בישראל .ארבעה ערבים
נהרגו ושבעה נפצעו קשה .הלוויות
ההרוגים הפכו להפגנות ענק.
אלפים מתושבי רצועת עזה ,יהודה
ושומרון יצאו לרחובות וביטאו את
זעמם ואת התסכול שהצטברו
אצלם במשך עשרים שנות הכיבוש
הישראלי .עד מהרה הפכו ההפגנות
לאלימות יותר ויותר .ההמונים –
ביניהם נשים ,בני נוער וילדים אשר
יידו אבנים ובקבוקי תבערה בחיילי
צה"ל ,הבעירו צמיגים ,הקימו
מחסומים בדרכים ומנעו מצה"ל
לנוע בהן בחופשיות.

אומר אוחיון" :בה"ד  20הוא בית
היוצר של כל דור החיילים בחיל
החימוש .הבה"ד מעצב את דמות
החיל וממנו יוצאים המפקדים,
התורה והמסורת .הבה"ד הוא יותר
מאוסף של קורסים ,יש לו נשמה
הנמצאת בתוך הסגל ,ומוענקת
במסירות ובאהבה לכלל החיילים
המשרתים בו".

	
  

1985-1990

כמו כן יזם ומיסד שלוחה של
הבה"ד בגבול לבנון ,בו עסקו
המדריכים בהקניית מיומנות
מקצועית ומבצעית הן ללוחמים והן
לחיילי החימוש.

האינתיפאדה הראשונה
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פעילות חיל החימוש
במהלך האינתיפאדה

	
  

משימת צה"ל בשטחים הייתה
השבת הסדר על כנו .פירושה
המעשי היה פיזור הפרות סדר
וסיכולן ,הבטחת אורח חיים תקין
לאוכלוסייה היהודית והערבית
בשטחים ,צמצום רמת האלימות,
עוינות
בהתארגנויות
מאבק
וסיכול פעילותן וכן הבטחת קיום
סדיר ותקין של מערכות המנהל
בשטחים .כדי לבצע משימות אלו
וכדי לאפשר תגובה הולמת במצב
החדש שנוצר בשטח ,חל שינוי
במערך צה"ל באזור יהודה ושומרון
ובחבל עזה ,ואף תוגבר בהתאם.

ההתקוממות העמידה את צה"ל
ואת ממשלת ישראל נוכח בעיה
קשה ,מלחמה נגד אזרחים .בצה"ל
ניסו דרכים שונות לדיכוי האלימות,
אך ללא הועיל .כשפרצו האירועים
והמהומות ,הופתע צה"ל מהיקפם
ומחומרתם ואף לא היה ערוך
לטפל בהם ,לא מבחינת האמצעים
ולא מבחינת צורת הלחימה .עד
תחילת האינתיפאדה לא הוכשרו
יחידות צה"ל לטיפול בהיקף רחב
של הפרות סדר ושל התפרעויות
בקרב אוכלוסייה אזרחית .תחילה
הסתמך כושר ההרתעה על
השימוש באש חיה בלבד ,אך
בהדרגה פותחו אמצעי הרתעה
אחרים ותורת הלחימה הותאמה
למציאות החדשה.

יהודים רבים נפגעו מפעולות
האיבה של הערבים שגבו מחיר יקר
משני הצדדים גם בתחום הכלכלי
– פעם אחר פעם הגבילה ישראל
את כניסתם של הפועלים הערבים
לישראל ,והמובטלים לא מצאו
מקורות פרנסה בשטחי יהודה
ושומרון וברצועת עזה .הרחקתם
של פועלים פלשתינים מעבודה
בישראל גרמה להאטה בבנייה
ולקשיים במתן שירותים.

כחלק מהסיוע של היחש"ם
למאמץ הביטחוני הוחלט בפיקוד
המרכז לשתף את היחש"מים
בפעילות הביטחון השוטף ,כלומר
מטעם היחש"ם יצאו מסגרות
אורגניות תחת פיקוד החטיבות
המרחביות וביצעו פעילות זהה
לזו של הלוחמים .בנוסף לכך
הייתה היערכות מיוחדת ומוגברת
במטרה לתת מענה אחזקתי ומיידי
לכל היחידות הלוחמות במרחב
פיקוד המרכז .יתר על כן מחלקות
היצור נכנסו לפעילות מואצת של
ייצור אמצעי מיגון ואמצעי לחימה
מתוחכמים שיתאימו לפעילות
בשטח .מדי פעם הוזמנו מפקדי
כוחות צה"ל ביהודה ושומרון
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ואלוף פיקוד המרכז כדי לחוות
את דעתם על האמצעים החדשים
והתאמתם ללוחמים.
זו הייתה תקופה שבה הלחץ
היה אדיר .לחץ שנבע מהשחיקה
הגוברת של הרק"ם ,של כלי הרכב
ושל האמל"ח .היחש"ם תוגבר
מבחינה טכנולוגית ולוגיסטית
בכוח אדם ובכלי עבודה .תגבור זה
נועד לטפל בכמויות הגדולות של
כלי הרק"ם שזרמו אל היחש"ם
וכן בציוד הלחימה הזעיר כגון
משקפות ,מצפנים ועוד.
תוך כדי האינתיפאדה היחש"ם
נערך לטפל בכל הקשור לאמצעי
הלחימה עבור מלחמת המפרץ
"סופה במדבר" ,במלחמה הזאת
לא היו הפיקוד והיחש"ם ערוכים
דיים בתחום ההכרה של האמצעים
לגילוי חומרי אב"כ ולזיהויים.

הידעת :פירוש המילה
אינתיפאדה בעברית הינו:
התנערות ,התקוממות.

1985-1990

בתחילת האינתיפאדה הוקמו
פלגות חימוש באזור גב ההר
שתפקידן היה לסייע ליחש"ם 638
לאחזק את היחידות שבגזרתו.
עם התגברות האירועים והעומס
הוקמו בצמוד לחטיבות המרחביות
(רמאללה ,טול-כרם ,בית-לחם
וחברון) פלגות חימוש שנתמכו
ע"י יחש"ם  .650בתקופה זו נפוצו
תופעות שונות בשטחים ,שנועדו
לשבש את המהלך השוטף של
חיי היום-יום באזור ,מעשים כמו
הנחת מסמרים על הכביש ,הנחת
מחסומים וצמיגים בוערים ועוד
כהנה וכהנה .צה"ל ניסה למגר
תופעה זו באמצעים שונים.
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יחש"מ 638

"גב ההר על המשמר"

כפועל יוצא התעצמו באופן קיצוני השחיקה והבלאי בכלי הרכב ,וכמוהם גם
הנטל הרב על פלוגות היחש"מ.

מפקדת היחש"ם היתה ממוקמת
בבית אל והפלוגות שלה היו
מפוזרות ביהודה ושומרון ,במחנה
יוסף ,בבקעה ובמחנה ישי.

האווירה הייתה מאוד מתוחה ,היה חשש תמידי מנין יצוצו האבן או בקבוק
התבערה ,וגרמה לחוסר אמון בסיסי בין אוכלוסיית הערבים ליהודים.
מחנה בית אל שכן בלב האינתיפאדה ,וסדנת יוסף הייתה כמעט במצור באזור
שכם .הייתה תחושה של מלחמה ,הקושי הרב ליכד את כל חיילי היחש"ם
והחיילים שהבינו את המצב הקשה ניסו לתת את המקסימום.
בתקופה זו החל היחש"ם בפעילות שלא הייתה מוכרת עד אז כגון הרכבת
ערכות מיגון בפני יידוי אבנים על רכבים ,שיוצרו בפלוגה הייעודית ביחש"ם
 650העורפי.
מאבקם של ערביי איו"ש גלש מהר לפסים אלימים ,פיגועי תופת ושימוש
באש חיה הפכו למעשה שבשגרה ,והיחש"ם נמצא בכוננות מתמדת
שחייבה אותו לשלוח חוליות חימוש גם בשעות הקטנות של הלילה כדי
לספק שירות בזמן אמת ללוחמים.

כשפרצה האינתיפאדה ,השתנה
מהותית כל מערך האחזקה בפיקוד
וזאת לאור הקמתה של אוגדת איו"ש
שהייתה לפני כן חטיבה מרחבית.
נוצר צורך לבנות מערך אחזקה
שישתלב עם הפעילות המבצעית
ששינה לחלוטין את תכנית העבודה
של פיקוד המרכז שהיה עד לאותה
העת פיקוד שקט ועסק בעיקר
בהגנה על גבול ירדן ,לפתע הפך
לפיקוד מרכזי.
נדרשנו לבנות מערך אחזקה שיתן
מענה אחזקתי ליחידות מבצעיות
רבות ,חיילי היחש"ם שהיו עד לאותה
העת "ג'ובניקים" שיוצאים הביתה כל

	
  

יום ,הפכו לחיילים קרביים ביחידה
סגורה ומבצעית שעובדים ממש
כמו ביחידות הלוחמות.
התקופה היתה קשה ומאתגרת
כיון שמעבר לשינוי שעברו חיילי
היחש"ם ,אופי האחזקה השתנה
מקצה לקצה וכלל פעילויות
האחזקה שאליהן נדרשנו השתנו
ללא היכר.
ותיקון
הרכב
כלי
אחזקת
תקרים הפכו לחלק המרכזי
במערך האחזקה בגין העובדה
שבאינתיפאדה הראשונה לא היה
ירי ,אלא בעיקר ידוי אבנים על כלי
הרכב שנעו בכבישי איו"ש ,שמשות
שבורות והרבה מסמרים (נינג'ות)
שנזרקו על הכביש ,גרמו לתקרים
במאות כלי רכב.
היחש"ם נדרש לתיקון מהיר של
צמיגים במידה "אסטרונומית" והיה
צורך להיערך לזה ,מפקדת קצין
החימוש הראשי ואגף האפסנאות
נרתמו במהירות לנושא ההדרכה
וההכשרה של מתקני תקרים
לתחום האמצעים והציוד ,ורתמו
את היחש"מים האחרים לסיוע.

	
  

1985-1990

בסיומה של מלחמת של"ג שבו חיילי היחש"ם הביתה אל שגרת העבודה.
בעיצומה של תנופת ההתרחבות פרצה האינתיפאדה במלוא העוצמה והפרה
את מצב השגרה .המצב החדש גרם לשינויים מרחיקי לכת ,אך בעיני היחש"ם
השינוי המהותי היה הגידול העצום בצי הרכב שנדרש היה לתחזק ,אם קודם
לכן סיירו בשטח מעט כלי רכב ,הרי בתוך חודשיים צמחה כמות הכלים
למאות כלי רכב שנעו בשטחי איו"ש בתנועה מסביב לשעון.

תת אלוף במיל' אלי אהרוני ששימש
כמפקד יחש"ם  638מספר:
"עם תחילתה של האינתיפאדה
הראשונה ,הוחלט בחיל החימוש
להפסיק לי את הלימודים כדי
להתמנות למפקד יחש"ם גב ההר.

היחש"ם נדרש לשגר מתוכו פלוגות לצורך פעילות בט"ש מבצעי ,כאשר כל
פלוגה קיבלה אחריות במסגרת אחד הגדודים של מרחב בנימין והשתתפה
בהקמת מחסומים ,בפיזור הפגנות ,ובביצוע סיורים  24שעות ביממה.
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נינג'ות -
האתגר החדש ביחש"ם 638
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1987
יחידת ניסויים –

יצירתיות מול ההתקוממות

	
  

מפקדת יחש"ם  650על כל
פלוגותיה ,כמו גם יחש"ם צפון
ויחש"ם דרום ,נרתמו למשימה
וסייעו רבות להתמודד עם העומס
הבלתי צפוי והפער האדיר שנוצר
במשק הצמיגים.

"באינתיפאדה הראשונה" נזכר אלון
גל "התחלנו לפתח מיגון נגד איום
חדש ,לכאורה ,שהוא קטן הרבה
יותר :אבנים".
"בעקבות האיום הזה" ממשיך אלון
לספר "פיתחנו את המיגון שהפך
עם השנים למיגון הנפוץ ביותר
בעולם כנגד איום מסוג זה".

אחת ההצלחות הכי גדולות היו,
שיצחק מרדכי שכיהן כאלוף
הפיקוד אמר על אנשי החימוש

"הבעיה שלכם היא גם
היתרון שלכם"

יחש"מ 	
  638

תת אלוף (מיל') אלי אהרוני
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איום חדש  -אבנים

יידוי אבנים על רכב צה"ל

	
  

	
  

1985-1990

למרות שאף אחד לא צפה
האינטנסיבית
הפעילות
את
והמאתגרת הוכיח מערך האחזקה
על כלל נגזרותיו ,כיצד ניתן לבצע
שינויים ושיפורים באיכות ובזמן ,הן
בתשתיות ,הן בתחום הארגון והן
בנושא ההכשרה וההדרכה.

אין ספק ,שאנשי החימוש מוצאים
בסופו של דבר את "פתרונות
הקסם" לאפשר למערך המבצעי
לבצע את משימותיו בהצלחה.
הקוים הקצרים שנוצרו בין החיל
ובין היחידות ,אפשרו את השינויים
המהירים האלה ,שהתקיימו הודות
לנחישותו ופעילותו של הקחש"ר -
תת אלוף צביקה אורן שנתן דגש
משמעותי לחיבור של מפקדת
החיל על כל מנגנוניה למערך
האחזקה בשטח".

בתקופת האינתיפאדה נרתמה
יחידת הניסויים גם היא במלוא
המרץ והעוצמה לפיתוח מיגון הולם
לכוח הלוחם .בשילוב מאמץ של
תחום המיגון והתחום האוטומטיבי
נוצרו על ידי אנשי יחידת הניסויים
פלטפורמות מופלאות שהצילו
חיילים רבים בשדה הקרב ובלחימה
היום יומית השוחקת והשוטפת.

תת אלוף מיכאל דיין ששימש
כמפקד יחידת ניסויים בתקופה זו
מספר" :יחידת ניסויים היא המקום
שבו פיתח צה"ל את כל אמצעי
הלחימה לאינתיפאדה ,ניסינו
יום – יום אמצעי לחימה מגוונים
ושונים ...זה נשמע ביזארי עד כמה
צה"ל משקיע כיום והשקיע בעבר
באמצעי לחימה שלא יהיו הרסניים
וקטלניים וזאת מתוך כוונה ברורה
שלא לפגוע באזרחים ,ובאוכלוסייה
אזרחית חפה מפשע"
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באיו"ש האינתיפאדה בעיצומה
ובפצ"ן מתכוננים למלחמה

חיילי החימוש בחוליות הטכניות
ובמח"ג העניקו "רוח גבית" למגוון
המשימות ומימשו את האמרה:

	
  

בשנת  1987מקבל אלוף
משנה יאיר זלדין את הפיקוד
על יחש"ם שמשון והחליף את
אל"מ פיני אביטוב.

באופן
העלו
אלו
פעולות
משמעותי את רמת הביצועים
של היחש"ם והפכו אותו ליחידת
ומתקדמת.
מודרנית
חימוש

עם כניסתו לתפקיד הציב לעצמו
יאיר  2מטרות עיקריות:

בנוסף ,ממשיכים אנשי היחש"ם
במתן אחזקה ליחידות צה"ל באזור
הביטחון והם הופכים לשותפים
מלאים בפעילות החילוץ והגרירה
ובמתן אחזקה לבית הלקוח.

1.1מיחשוב היחש"ם.
2.2הקמת פלוגת המנועייה.

בלי חימוש – אין כיבוש"

ביקור שר הביטחון אריאל שרון ביחש"ם.

	
  

	
  

פינוי רק"ם תקול מאיזור הביטחון.
אליעזר בתרגיל גדודי בפיקוד האלוף
גרשון הכהן מג"ד .75
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1985-1990

בגזרת פיקוד הצפון נמשכת
הפעילות האחזקתית הענפה
לאחר נסיגת צה"ל לאזור הביטחון,
אך יחד עם המאמץ האחזקתי
העמוק הנדרש ממשיכים באוג' 36
בהתכוננות למלחמה ומרחיבים
את מעגל האימונים והתרגילים
לצורך הכנת הכוחות לסיבוב נוסף.

אל"ם אליעזר בן הרוש ששימש
כקח"ש גד'  75מספר" :מקצועיות
אנשי החימוש של הגדוד הייתה
גבוהה במיוחד ,מה שגרם לנו
בסופו של דבר לעמוד בכל אתגרי
האחזקה שאליהם נדרשנו.

מיחשוב יחש"ם 651
והקמת המנועייה
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1988

לראשונה ,יום הורים
בבה"ד 20

תא"ל צביקה אורן
ממונה לקצין החימוש הראשי

לאחר התלבטויות רבות הוחלט
בבה"ד  20לקיים לראשונה יום
הורים לחניכי הקורסים השונים,
במהלך יום ההורים הגיעו מאות
הורים ובני משפחה לבה"ד
כדי להתרשם מקרוב מתהליך
ההכשרה של חייל החימוש ולהכיר
את מסלול ההכשרה אותו עובר
במהלך שירותו בבה"ד.

מלחמת המפרץ ,אשר העמידה
בפני החיל אתגרים רבים .תת
אלוף אורן פעל לפיתוח מסלולים
לקידום קצינים ונגדים בחיל ,הוביל
את פיתוחן של מערכות מיגון
שונות ,פיתוח מערכות לבקרת אש,
פיתוח האכזרית והקמת האנדרטה
לחללי חיל החימוש בנתניה ,העיר
המאמצת של החיל.

את יום ההורים פתח ראש ענף
מערכות ממונעות סא"ל אלידר
שהציג ארוכות את תהליך הקליטה
של חייל החימוש בבה"ד ואת לימוד
המקצוע החימושי אותו ירכוש עם
סיום הכשרתו.

אורן שימש כראש ענף ציוד כללי
במפקדת קצין החימוש הראשי
בדרגת סא"ל וכסגן מפקד מרכז
שיקום ואחזקה.
בשנת  1982הועלה לדרגת אל"ם
ומונה לראש מחלקת מערכות
ממונעות ולאחריו בגיל  39מונה
לקצין החימוש הראשי.

בהמשך סיירו ההורים בכיתות הלימוד
ובמגורי החניכים והתרשמו ממגוון
כלי הרכב והרק"ם שהוצגו בפניהם.

	
  

סא"ל אלידר ראש ענף מע"ם.

בסיום המפגש נפגשו ההורים עם
מפקדיהם הישירים של החיילים
והביעו את הערכתם ליוזמה ברוכה זו.

תקופת כהונתו של תת -אלוף
אורן כקחש"ר התאפיינה בעשייה
רבה :במהלך כהונתו התחוללה

	
  

בני המשפחה ביום
ההורים בבה"ד .20

צביקה אורן כראש מח' מע' ממונעות
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1985-1990

במהלך חודש ספטמבר 1988
החליף תת אלוף צביקה אורן
את תת אלוף משה קידר כקצין
החימוש הראשי .טרם הצטרפותו
לחיל החימוש שרת אורן בחיל
השריון כמפקד מחלקה וכמפקד
פלוגה במלחמת יום הכיפורים.
בשנת  1973עם סיום לימודיו
בטכניון הוצב על-פי בקשתו ,בחיל
החימוש ,ומילא שורה של תפקידים
הנדסיים וטכניים.
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שריפת מחסן 5
בנטפים
בבסיס .אירוע זה הביא להשפעה
גבוהה בתחום רמות המלאי
שנפגעו באופן קיצוני ומצל"ח
נאלץ לפעול ביעילות ובמהירות
להשלמת הפערים.
בשנת  2004הוקם מחסן  7על
חורבותיו של מחסן  5ובוצעו בו
פעילויות רבות בנושא המודעות
לתהליך השימור והאריזה בקרב
כלל אנשי המרכז.

מחסן  5עולה באש.
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במרס  1988מונה אל"ם עמיעז
סגיס למפקד המש"א והחליף את
יהודה אדמון שמונה לראש מנת"ק.
על תקופתו כמפקד מש"א מספר
סגיס " עם כניסתי לתפקיד הבהרתי
למטה ולמפקדי המפעלים בצורה
חד-משמעית ,שהחל מאותו הרגע
לא יהיה דבר כזה שנקרא אי עמידה
בתכנית העבודה".
מסביר אל"ם סגיס" :קבעתי
שנעמוד באופן מלא בתוכנית
העבודה של המש"א ,כפי
שנדרשנו ,ולא יתקבלו בסוף השנה
כל הסברים .ואכן לא היה מקרה
אחד שבו היתה סטייה מתוכנית
העבודה .נהפוך הוא ,ניפקנו כלים
רבים מעבר לתוכנית ,ובאחד
מדו"חות המפקדים ,שהצגנו
לראש אג"א ,את סיכום שנת
העבודה ,הוא אף נזף באחד מקציני
המטה של אג"א על שהתלונן,

שעשינו יותר ממה שנדרשנו.
הדרך היחידה להתייעלות היתה
או לבצע את העבודה בפחות כוח-
אדם או לבצע עם אותו כוח-אדם
יותר משימות"
במהלך כהונתו של אל"ם סגיס
כמפקד המש"א בוצע שינוי בכל
הליינים העיקריים והוכנסו ליינים
חדשים של מג"ח  7ומג"ח  6ב',
שאופיינו עד אז בבעיות טכניות
קשות מאוד ,שרבים הטילו ספק
ביכולת המש"א לבצע את תוכניות
העבודה שנקבעו.
"מדי ערב קיימנו במרכז דיונים
עם אנשי מקחש"ר ונציגי חברת
אלביט כדי לבדוק מה פוגע
בליינים ,על-מנת שבסוף השנה
לא נצטרך לדווח על אי-ביצוע
תוכנית העבודה .התחלנו לייצר
את טנק המרכבה סימן  3וראשוני
הטנקים יצאו למערך השדה .ליין
מרכבה סימן  2הוסב לסימן ,3

	
  

עמי סגיס ,אילן בירן ,אורי שגיא ,טליק,
יהודה אדמון ,צבי אורן בטכס סיום ייצור טנק
מרכבה סימן .1

	
  

1985-1990

בראשית חודש נוב'  1988נשרף
מחסן  5בבסיס מצל"ח בנטפים.
השריפה פרצה במחסן חלקי
החילוף של הטנקים תוך שהיא
מכלה אלפי פריטים בשווי מליוני
שקלים .למרבה המזל ,לא היו
נפגעים בנפש .בתחקיר שנעשה
לאחר מכן על ידי מפקד מצל"ח
עלה כי השריפה פרצה כתוצאה
מרשלנותם של קבלנים אזרחיים
שעסקו בפעילות שיפוץ ובנייה

האתגר – במש"א
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