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תת – אלוף חיים רונן
מחמש צריח
לקחש"ר מבטיח

שירו של החימוש/
סרן יהודה אברהם

בבתי מלאכה ,עמלו עמלם
ליצור ,לשפץ ,להשביח
שיפצו ושיפרו מכללים חלפים
מזקו"מים ,תובות וצריח

שאו בזקיפות ,שאו בגאון
את סימלו של חיל החימוש
כי יודעים גם החי"ר וחיל השריון
בלעדיו – דבר לא ימוש

בשנת  1996מונה לאל"ם ושימש
כמפקד חימוש פיקוד המרכז
בתקופת האניתיפאדה.

חיים רונן יליד ישראל  ,1956הינו
בוגר אורט אשקלון.

בשנת  1999מונה כמפקד מרכז
תחמושת.

בשנת  1975התגייס לחיל החימוש
ושירת כחמש צריח בסיני.

בשנת  2001מונה לראש מחלקת
ארגון ומשאבי אנוש במפקדת קצין
החימוש הראשי ובסיום תפקידו עבר
קורס מערכתי מתקדם (קומ"ם).

בשנת  1984מונה לתפקיד מפקד
סדנת צאלים.
בשנת  1986מונה לתפקיד ראש
מדור טנקים בבה"ד .20
	
  

	
  

170

בשנת  1991מונה לתפקיד קצין
חימוש באוגדת מילואים עוצבת
האש בפיקוד המרכז.

תקופת כהונתו של תא"ל חיים
רונן כקחש"ר מאופיינת כתקופה
רבת אתגרים בה צה"ל מתמודד
עם אחת המערכות המורכבות
בתולדותיו תוך לחימה נחושה
בטרור ובשולחיו לצד משבר
דרמטיים
ושינויים
משאבים
ומרחיקי לכת בכל אמות מידה
ארגוניות ,אשר בעיקרם שינוי
סד"כ ,מיזוג ואיחוד יחידות
וצמצומי מערכים.

עם סיום קורס קציני החימוש שרת
כקצין חימוש גדוד טנקים בחטיבת
עקבות הברזל.

	
  

בפיקוד הדרום.

בשנת  1993מונה לקצין חימוש
במל"י.
בשנת  1995מונה לתפקיד רע"ן
שדה ותורה במפקדת קצין החימוש
הראשי.

בשנת  2003מונה לקצין החימוש
הראשי.
תא"ל רונן מתגורר ברעות ,נשוי ואב
לשלושה ילדים.

בשנת  1988למד פו"ם ברק.
בשנת  1989מונה לתפקיד סגן
מפקד יחידת החימוש המרחבית

2000-2005

בעומדנו היום במסדר חגיגי
בטקס מרהיב ורב רושם
נזכור בצנעה את אבני הדרכים
בדרכו של חימוש ,חיל החוסן

טכנאים ,מדענים עטורי הישגים
עסקו בשקידה ופיתוח
תכננו לייצור כלים ,פגזים
וגם טנק מרכבה לקינוח

תא"ל חיים רונן מונה לתפקיד
קצין החימוש הראשי ה,14 -
בספטמבר .2003
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מיקור חוץ
בימ"חים
טיעון נוסף שהעלה תא"ל רונן
הינו שמערך האחזקה בחירום
עשוי להיפגע קשות אם יתבסס
על אזרחים ולא על לובשי
מדים ומהלך זה עלול לפגוע
במישרין ברמת האחזקה בשע"ח
המתבססת בעיקר על זמינות
גבוהה ומהירות תגובה.
לאחר בחינה מעמיקה של אט"ל
ושל חיל החימוש ,ירד הנושא
מסדר היום.

תת אלוף רונן התנגד נחרצות
למהלך זה מתוך הכרה שהתהליך
יביא לפגיעה קשה בנושא
המקצועיות והעדר יכולת לגידול דור
צעיר בתחום אחזקת ציוד הלחימה.

טנקים בטיפול ביחידת
מחסני חירום
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בתחילת חודש יולי  ,2003במסגרת
רה – ארגון הצבא ,החליט המטה
הכללי על סגירת חטיבה ,500
החטיבה הוקמה ב 1972ולקחה
חלק פעיל ונכבד בפעילות מבצעית
ובמשימות לחימה בגזרות השונות
במלחמות ישראל .במהלך 31
שנות קיומה נטלה החטיבה חלק
במלחמת "שלום הגליל" ,אירועי
"גאות ושפל" ,במבצע" חומת מגן"
ובפעילויות רבות אחרות והייתה
מהחטיבות המובילות בצה"ל.
רס"ן ירון גלאט ששימש כקצין
החימוש החטיבתי במהלך סגירתה
מספר" סגירת יחידה היא חוויה
לה לא מייחלים .השמועות,
החששות ,הלחצים וחוסר הוודאות
לפני האמירה החד משמעית של
הורדת סד"כ החטיבה מצה"ל הינם
תחילתה של תקופה מורכבת,
שאין אנו כמפקדים שואפים
לחוות בכל התפקידים אותם אנו
מבצעים .הרצון הוא תמיד לבנות,
לקדם ולעיתים אף לצמצם על
מנת לייעל ,אך לעולם לא לסגור.
ההבנה כי סגירת היחידה היא
צו השעה ואין מנוס מכך תוך
השלמה בתודעה כי משימה זו היא
ככל משימה צבאית אחרת זהו
השלב הראשון בתהליך ,הבנה זו
ניתן להטמיע בשיחות ובהסברים
ובמתן דגש ברור :החטיבה איננה
נסגרת בגלל איכות אנשיה ,אלא

	
  

משיקולים כלכליים יתרה מזאת,
החטיבה נסגרת כדי לטייב את
כלל הצבא ,ויש לעשות זאת בראש
מורם ובגאווה ,על הצד הטוב ביותר
כפי שביצע מערך החימוש של
החטיבה את המשימות עד כה".

2000-2005

עם כניסתו לתפקיד נאלץ תא"ל
חיים רונן להתמודד עם תוצריה
של עבודת מטה רחבה שהמליצה
בפני המטה הכללי לבחון את נושא
מיקור החוץ ביחידות מחסני החירום
של צה"ל ,משמעות המיקור הייתה
להעסיק חברות אזרחיות במתן
אחזקה לאמצעי הלחימה הקיימים
בימ"חים ובכך לחסוך את עלות
השכר של אנשי הקבע והחיילים
שמשובצים ביחידה.

סגירת חטיבה 500

	
  

173

