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  "שריון  בלי חימוש אין "

חיל . בתחום הצבאי להיות הכי טובים זה אומר שחיל החימוש צריך להיות הכי טוב"

חיל החימוש הוא פחות . הוא תנאי הכרחי אבל הוא לא תנאי מספיק, השריון הוא חשוב

מהווים , רק יחד, השריון והחימוש יחד. חשוב מחיל השריון אבל גם הוא תנאי הכרחי

אבל אפילו אם חיל החימוש הוא . מספיק לקיום ולהפעלת כוח צבאי. י ומספיקתנאי הכרח

גם לוגית וגם , צריך לזכור שהוא בכל זאת קודם לשריון, מהשריון, תבמרכאו, פחות חשוב

."                                            אך בלי שריון יש עדין חיל חימוש, בלי חימוש אין שריון. כרונולוגית

שנה  20באירוע לציון , ל"ז) טליק(ישראל טל ' האלוף במילאלו היו דבריו של  

הם היו נכונים אז והם נכונים היום . שנה 20דברים אלה נאמרו לפני . לפרויקט המרכבה

   . והם יהיו נכונים גם בעתיד

  

 החימושניקיםלמען למען המשפחות השכולות ו 1984בשנת  עמותת חיל החימוש הוקמה 

באמצעות , העמותה היא הכבל המגשר בין החימושניקים לדורותיהם. בהווה ובעתיד, בעבר

  .טיפוח הקשר עם אנשי חיל החימוש בעבר ובהווה

תניה כדי ההנצחה של חיל החימוש בנ מרכזלהרחיב ולטפח את הן  מטרות העמותה

   וכן, חינוך והתייחדות המשפחות והחברים עם חללי החילמרכז , מרכז להנצחה   שישמש

תולדותיו  הנחלתלבפעולות להנצחת והעמותה עוסקת  .מורשת החיל ורוחו  מרכז להטמעת

שני  .אלה אשר ישרתו בו בעתידולעתה   לאלה המשרתים בו ,מורשתוושל חיל החימוש 

  . בימים אלה בתכנוןוכרך שלישי ל החימוש נכתבו כרכי מורשת על תולדות חי

 - טכסי ברהיא מארגנת , למשפחות השכולות של חיל החימוש העמותה מטפלת ומסייעת

אירועי , סופי שבוע של כיף חיבוק ואהבה ליתומים ולמשפחות השכולות, ליתומים מצווה

 .קק לכךלמי שנז יםחגשי לס לאחר חופשת הקיץ ואף מסייעת בתלושי "חזרה לביה

סיוע לחיילים  יםכוללה ,החיל במקרים מיוחדים לייליחידות החימוש ולחיהעמותה מסייעת 

ובארגון ימי  יםלחג בתלושי שי, סיוע במלגות לימוד, ל"חולבקר את משפחותיהם ב בודדים

  .נצרכיםהו כיף לחיילים הבודדים

המורכב  עמותהועד הומסייעים בידו  אהרון מועלם' ם במיל"אל י"ע העמותה מנוהלת

  . ונציגי המשפחות השכולותנגדים , קצינים , מיוצאי חיל החימוש

 המנוהל ,נתניהב החימוש של חיל  ההנצחה מרכזהוא ב מקום מושבה של העמותה

מרכז ההנצחה של חיל .  מלאהזיו בהתנדבות  יגאל אבן' ילל מ"ומתוחזק על ידי סא

העיר המאמצת את  ,בנתניה ית יד לבניםנבנה בסמוך לב, 2009שנחנך ביולי  החימוש
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במרוצת . היה מרכז הנצחה ייחודי לחללי חיל החימוש לא, מרכז זהעד לבניית . החיל

אליו יוכלו להגיע משפחות , השנים הלך וגבר הצורך בהקמת מרכז הנצחה ייחודי לחיל

מים כיום טקסי סיום של קורס הקצינים של החיל מתקיי .החללים להתייחד עם יקיריהם

 מרכז: "מרכזבטקס חנוכת ה, כדברי קצין החימוש הראשי .כדיולא ב מרכז ההנצחהב

זיכרון וחינוך למורשת , פעילויות מרכז, התייחדות מרכזמלבד , ההנצחה אמור להוות

מקום , בו יושבעו חיילי ומפקדי חיל החימוש, השראה מקור, חי ונושם מרכזלהוות . החיל

  ". היקירים שבמותם ציוו לנו את החייםזכר , בגאון וביגון נישאבו 
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   :   מפואר לעמותה שכתובתו טבימים אלה הושק אתר אינטרנ

http://www.himush.co.il 

  
מוצגות בו  , של חיל החימוש לדורותיוהוא כרטיס הביקור  של העמותה טאתר האינטרנ

מיום  הוא מהווה כלי זמין ואיכותי אודות חיל החימוש, ות של העמותההרב תהפעילויו

באתר יוקם אתר . תמונות ומידע רלוונטי, ומורשתם יחידות החיל  רובמוצגים בו , הקמתו
אפשרות למשפחות  תינתן , קיר וירטואלי לנופלי חיל החימוש, הנצחה וירטואלי לכל נופל

  .קיריהםלתעד וליצור מידע חדש אודות י ,לכתוב
  

וכיום אנו גאים להיות יוצאי חיל , היינו גאים להיות חימושניקים, בעת שירותינו הצבאי
של החיל החימוש  וכגמלאיכחבר צוות . גאים בעמותת חיל החימוש, ויותר מכך, החימוש

לעמותת חיל  ותרמוהירשמו  באתר האינטרנט של העמותה ללשונית צור קשרל כנסו  "וצה
  .החימוש

  
  098655930 ירות העמותה מזכטל 

  דליה ביתן  –כתבו 
  מוטי גבע' ל במיל"סא          

  אהרון מועלם' מ במיל "אל                                                                           
  חיל החימוש   ר עמותת "יו                                                                           

  
                                           

                                                    
  

  


