




מפגש בישול לזכר

ל"רונן חיון ז



ילדות

-המשיך בחטיבת, הספר היסודי לפיד-את לימודיו החל בבית. גדל והתחנך בהוד השרוןרונן 

.הביניים השחר וסיים בתיכון הדרים

, בילדותו שיחק שחמט ואף נטל חלק בתחרויות ארציות. תחביביו של רונן היו רבים ומגוונים

,  עסק ברכיבה על סוסים, שיחק כדורסל בקבוצת הנוער מכבי הוד השרון במשך שנתיים

.והלומדהעובד היה חובב הצגות תיאטרון ואף חבר בתנועת הנוער 



גיל ההתבגרות

. ומוקף חבריםהעניינים היה במרכז תמיד , מאודניהל חיי חברה פעילים עד רונן 

, עודד ותמך, ייעץ וגישר, לכולםדאג , נזהר שלא לפגוע, רונן היה רגיש מאוד לצורכי הזולת

.  בוגרות וענייניות, והעצות שנתן היו רציניות

. מלהתרברב במעשיו והישגיוונמנע , לבלוטשלא השתדל , היה צנוע ועניו, יחד עם זאת 

תמי  )למרות המרחק הגיאוגרפי , ומאז, הביניים הכיר רונן את תמי-לקראת סיום חטיבת

. השניים לא נפרדו( התגוררה בחיפה

.בני הזוג חלקו אהבה כנה ומיוחדת וחברות נפלאה







תחביבים ותחומי עניין

, רונן החל בלימוד נגינה על פסנתר בגיל חמש. הגדולה של רונן הייתה המוסיקהאהבתו 

, כמתנת יום הולדת, עשרה קיבל מהוריו-בגיל ארבע. ובהמשך עבר לנגינה על אורגן

הספר למוסיקה  -הוא הצטרף לבית. על הכלי עיבד והלחין לחנים מקוריים משלו. סינטסייזר

והופיע , התנסה בסוגי מוסיקה רבים, שם עבד עם הרכבים מוסיקליים שונים, חצי טון

רונן לא נצמד לתווים . הספר ובתחרויות של כישרונות צעירים-במסגרת האירועים של בית

. כתובים ולא לחוקי המוסיקה ואת סגנונו לא שאב מאף מלחין



תחביבים ותחומי עניין

היה מתיישב ליד הכלי ואצבעותיו פרטו עליו באופן חופשי מתוך מצב הרוח שהיה נתון הוא 

.בו באותה עת

. היה משליך את התיק וממהר לשבת לנגן, ובהמשך מהצבא, כאשר היה שב מיום הלימודים

.  כך היה פורק את מטען רגשותיו ונרגע



ל"לפני הגיוס לצה

סירב רונן לנסות להתקבל ללהקה  , למרות כישרונו המוסיקלי, מועד גיוסו הקרבלקראת 

את שנת הלימודים האחרונה בתיכון הקדיש  . צבאית והתעקש לשרת ביחידה קרבית

כל ניסיונותיו , במהלך התקופה הורד הפרופיל הרפואי שלו. לאימונים לקראת גיבושי סיירות

.לשנותו עלו בתוהו והוא נאלץ לוותר על מטרה זו



ל"הגיוס לצה

הוא החל להכיר את  . השריון-ושובץ לחיל1996ל בתחילת חודש אוגוסט "התגייס לצהרונן 

.  כנהג בטנק מרכבה77בגדוד 7הוא שובץ לחטיבה . החיל והתאהב בטנק ובעוצמה שבו

.  למד רונן את שאר התפקידים בטנק, מתוך רצונו להבין ולדעת



השירות הצבאי

עודד את חיילי , הרבה לעזור לסובבים אותו, כי רונן היה חבר אמיתי, לפלוגה מספריםחבריו 

נהג רונן  , שלו ושל חבריוהמוראללשמירת . הפלוגה הצעירים וייעץ להם ותרם להם מניסיונו

ואת , במקום שבו חנו הטנקים, להוציא את הרמקולים של המערכת שלו למשטח העבודה

.הטיפולים בהם ביצעו לצלילי מוסיקה

ולאורך שירותו הצבאי, רונן היה קשור מאוד לבני משפחתו

.הקפיד לעדכן את הוריו ולהשאיר זמן לבילוי משותף איתם ועם אחיו





מועד הנפילה

(.  18.10.1997)ח "תשנ, בתשריז "נפל בקרב בלבנון ביום ירונן 

הצהרים זיהה הכוח מחבלים באזור -בשעות אחר. שהה רונן עם צוותו במארבבאותו היום 

בשעה , במהלך חילופי האש. הטנק שרונן נהג בו עלה לעמדת ירי וירה סדרת פגזים. הכסרא

עשרה היה -תשעבן . רונן נפגע בחזהו ונהרג במקום. ספג הטנק פגיעת טיל בחזיתו, 17:06

.  בנופלו



מועד הנפילה

. הוד השרון, העלמין בנוה הדר-הובא למנוחות בחלקה הצבאית בביתהוא 

שכן נולד , אותו לא זכה להכיר, אופיר ועוז, אייל: רונן הותיר אחריו הורים ושלושה אחים 

.  כארבעה חודשים לאחר נפילתו

.הוא הועלה לדרגת סמל לאחר מותו





הנצחה

:הנציחה את רונן בהוצאת דיסקים לזכרומשפחתו 

דיסקים מחומרים מקוריים שכתב רונןשלושה •

דיסקים מערבי הנצחה לזכרו  שני •

.  שנים לנפילתו20דיסק נוסף מתוך ערב שנערך לזכרו במלאת •

ששודרה בערוץ השני של " אחי הגדול"קטעי מוסיקה שכתב רונן הושמעו בתוכנית 

. ח"הטלוויזיה ביום הזיכרון תשנ

"(.ערב לזכרו של רונן"תחת YOUTUBEוכן ב, ניתן להאזין באתר לזכרו של רונן)



הנצחה

, עוזואת הלחן כתב , במסגרת אומנים למען הקהילה, נכתב על ידי שגית אמת, "ביום ההוא"השיר 

.אחיו של רונן, חברתו של אופיר, את השיר מבצעת מיטל. אחיו הצעיר של רונן

https://www.youtube.com/watch?v=XQZP1JxlUAw

,  לא הכיר את רונןעוז ". הנער שהלך"השיר נקרא . עוז, רונןשכתב והלחין אחיו הצעיר של שיר 

חודשים אחרי  4עוז נולד . אימו של רונן הייתה בהריון בחודש החמישי כשרונן נהרג, מאחר ואילנה

ידידה טובה של עוז שלמדה  ,כהןויויאןמבצעת את השיר. שירתעל שם הגדוד בו רונן נפילתו וקרוי 

.בהרכב מוסיקלי בעיראיתו

https://www.youtube.com/watch?v=WE-qBJubpjA

https://www.youtube.com/watch?v=XQZP1JxlUAw
https://www.youtube.com/watch?v=WE-qBJubpjA


הנצחה

"אומרים"לשיר אחיו של רונן הוציא , קליפ שאופיר
https://www.youtube.com/watch?v=acymgNlRv8k

"יום הולדת עצוב"ונקרא , אופיר, אחיושיר נוסף שכתב והלחין 
https://www.youtube.com/watch?v=eoCgmwhtHhk

https://www.youtube.com/watch?v=acymgNlRv8k
https://www.youtube.com/watch?v=eoCgmwhtHhk


הנצחה

"  ר.י.ש.למרוץ "הנקרא מירוץ, תיכון הדרים בהוד השרון, ספרו-נפילתו של רונן מקיים ביתמאז 

סבן  שיקו–שניים מהם שנפלו באסון המסוקים , על שמו ועל שמם של שלושה בוגרים נוספים

.  הקרפטיםשנהרג בתאונת אסון היסעורים ברומניה בהרי , וליאור שי, שלפבורסקיויפתח 

הספר וכן חיילים מגדודי  -מורי בית, רצים התלמידים הבוגריםהמירוץשלושת ימי במהלך 

.הספר-שם מצוין סיומו בטקס מרשים בבית, הוד השרוןעד , מהיישובהנופלים 



הנצחה

בתיכון בו למד רונן ויתר  ' יבסרטון על המרוץ שנערך מדי שנה על ידי שכבת כיתות •

https://www.youtube.com/watch?v=qMvEDZSfj5c: הבוגרים

:1בערוץ בטלויזיהכתבות שעשו על המרוץ •

https://www.youtube.com/watch?v=aE5RcRxsGXE

https://www.youtube.com/watch?v=oyBQ45E925I

https://www.youtube.com/watch?v=qMvEDZSfj5c
https://www.youtube.com/watch?v=aE5RcRxsGXE
https://www.youtube.com/watch?v=oyBQ45E925I


הנצחה

מלווה במוסיקה אותה הלחין, דקות על רונן10קצר בן סרט 
https://www.youtube.com/watch?v=zjQQLffWlIM

לרונןלזכרו של האינטרנט אתר 
http://www.roneni.co.il

רונןלזכרו של הפייסבוקעמוד 
עמוד לזכרו-רונן חיון

https://www.youtube.com/watch?v=zjQQLffWlIM
http://www.roneni.co.il/



