	
  

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
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אע"צ קריספי אברהם
מבוחן טנקים
לאוטוריטה חילית

סגירת
סדנת אזור

לאחר שירות ארוך כבוחן טנקים
גייסי ,בשנת  1988שובץ בבה"ד
 20במכללה הטכנולוגית של
חיל החימוש .אחרי שסיים קורס
הנדסאי תעשייה וניהול בהצטיינות
יתרה החליף את רס"ב זיו אריה
כמפקד קורסי הנדסאים וטכנאים
במגמות תעשייה וניהול והנדסת
מכונות בתחום הרכב.
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קריספי ניחן ביכולת ניהולית
ואירגונית מעולה תוך הקפדה
על דיוק ,ירידה לפרטים ושאיפה
מתמדת לשלמות ולמקצועיות
במסגרת
ואישית.
אירגונית
תפקידו מרכז את מגמת תו"ן
מבוגרים ,פועל ועושה למען טיפוח
הנגדים והקצינים בכל יחידות
הצבא .הודות לאישיותו ליכולותיו
המקצועיות הגבוהות וניסיונו
הרב מצליח קריספי להקנות
לתלמידים את הכלים הדרושים
להשתלב ולסיים את לימודיהם
בהצלחה יתרה .מסירותו ,יכולתו
לנגד,
ורגישותו
המיקצועית
ולקצין באים לידי ביטוי בהישגים
ובהצלחות של .100%

במהלך שרותו פיקד על עשרות
קורסים ( 9קורסים בממוצע בכל
שנה) .בפריסה ארצית ממעלות
וכרמיאל בצפון ועד באר שבע
בדרום ובכלל יחידות וחילות צה"ל.

אע"צ קריספי אברהם

2000-2005

סדנת אזור המיתולוגית שעסקה
בטיפול ובתיקון צמ"ה נסגרה
והפכה למחלקה ביחש"מ .650
רס"ן קובי דוסטקם ,מפקד הסדנא
מספר ":כואב ועצוב לסגור יחידה
בעלת עבר מפואר כל כך ומורשת
יוצאת דופן ,אך כולנו לובשי מדים
ולכן כשהתקבלה הפקודה לסגירת
הסדנא פעלנו ביעילות ובדייקנות
לבצע את המשימה על הצד הטוב
ביותר .היה חשוב לי באופן אישי
לדאוג לשיבוץ ראוי ומתחשב לכלל
חיילי היחש"מ ונגדיו ואני שמח
שהצלחנו בסופו של דבר לבצע
את המשימה באופן מושלם תוך
דאגה לנכס החשוב ביותר שיש
לחיל החימוש – המשאב האנושי.

למרות הרגישות הגבוהה והתסכול
של אנשי הסדנה מההנחיה לסגירת
היחידה אני גאה לומר שהקדמנו
את לוחות הזמנים שנקבעו לנו על
ידי מפקדת היחש"מ והיה חשוב
לי ולאנשיי להביא לידי ביטוי את
משמעת הפעולה של היחידה,
סדנת אזור נסגרה ,אולם מורשת
היחידה ופעילותה המקצועית
תשאר בלב האנשים לנצח"

קריספי אברהם יליד ישראל נולד
ב 1952 -התגייס לצה"ל בשנת
.1971נשוי ,אב לשני ילדים וסב ל4
נכדים ומתגורר ברעות.
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