
 

 

 וכפר סבא –סיירת חרוב 
השכנות שבין כפר סבא לקלקיליה והכפרים שבסביבתה היוותה מקור עוינות עוד טרם הקמת המדינה. פעולות הרג, גניבות 

בת של פתח תקווה, דרך -ופגיעה ברכוש היו מנת חלקם של כפר סבא המושבה והישובים שבסביבתה. מאז היותה שכונה
ידעו תושבי הישוב מרורים ואת נחת זרועם האלימה  ,צמאותמלחמת הע יותר ומאוחר 1936-1939השלטון הטורקי, פרעות 

תוצרת בצד חומסים וגנבים לסוגיהם ששלחו ידיהם העוינות ב -באשר הם יהודים  –של שכניהם. בעיקר פורעים ביהודים 
חקלאית, ציוד יקר וכיוב'. בשלהי מלחמת העצמאות ניסתה ישראל לספח לשטחה את קלקיליה. הכוונה הייתה "הרחבת 

. לקראת סוף המערכה 1ומסילת הברזל 444ול ירדן לים ונטילת יכולת השליטה הערבית על כביש הצרות" שבין גב םהמותניי
רוכזו בכפר סבא כוחות צה"ל לכיבוש קלקליה, אולם התכנית בוטלה ובסיום המו"מ על הסכמי שביתת הנשק שהתנהל עם 

 הממלכה הירדנית נותרה קלקליה באחריות ירדן.
סמוכים לה נוצלה בתקופת השלטון הירדני לביצוע פעולות טרור בתוך שטחי ישראל. היה קרבתה של קלקליה ועמה הכפרים ה

כך בשנות החמישים עת הפדאיון חדרו לכפרים וישובים בתל מונד ואלה המשיקים לכפר סבא. ניר אליהו, רמת הכובש, נווה 
 בפעולות גמול, שרר שקט לזמן מה וחוזר חלילה., כפר מונש, כפר הס וגם, כן, שכון קפלן. צה"ל הכה גימין, צופית, שדה וורבור

. מוקם אז 1965ינואר  1 -שקט של ממש לא ידע הגבול הזה. מגמת עלייה בפעולות האיבה שבאו מעבר לגבול החלה ב
ארגון הפת"ח ופעולות עוינות מצד ירדן הולכות וגוברות לאורך קוו הגבול והישובים הסמוכים לו. מתמודדות בכך בדרום 

ובצפון סיירת אגוז. עמן פועלים גדודי חטיבת גולני, חטיבת הצנחנים וגדודי מילואים. בפיקוד מרכז לא קיים  –שקד סיירת 
 כוח המתמחה בסיור, בט"ש ומבצעים מיוחדים. בגבור פעולות האיבה במרכז מתקבלת החלטה על הקמת סיירת חרוב.  

, ראשית, מהלך חיים תקין לתושבי העיר הממוקמת בסמיכות משימתה האסטרטגית של סיירת חרוב בגזרה זו הייתה לאפשר
הינה כרך המהווה מרכז שירותים עירוני  כפר סבאאותה עת רבה לקלקיליה וכלל הסביבה העוינת ממזרח לגבול. יש לזכור כי 

 ועוגן כלכלי ותרבותי לכלל תושבי הישובים שסביבה. 
בעומק ישראל. מעטפת  החדירת גורמים עוינים והגעתם לריכוזי אוכלוסייעיקר פעילותה של סיירת חרוב כוון ומוקד למניעת 

ומג"ב היוו "מעגל אבטחה" צמוד ואילו הסיירת  5הישובים סביב כפר סבא ומערך האבטחה שהוצב עליהם ע"י חטיבה 
בתוך שטח  -ם פעלה באינטנסיביות רבה על קוו הגבול ובסמוך לו ככוח התקפי. מארבים על צירי חדירה מוכרים ומוערכי

תצפיות יום ולילה, פעולות הונאה שונות ליצירת הרתעה ועוד. כל אלה בשילוב אמצעים טכנולוגיים  -ישראל ומעבר לגבול 
שונים לגילוי אויב ותקיפה לשם סיכול מבעוד זמן. בקיבוץ ניר אליהו הוקצה לסיירת צריף עץ )עומד שם עד כתיבת שורות 

 לאורך הגבול ומעבר לו.  משימותוחמי הסיירת להפך לבסיס היציאה של לבגזרה זו  ותפעיל בעתאלה( ש
בפעילות השתתפו גם יחידות אחרות, כולל יחידות מג"ב. אולם בגזרות בהן פעלה סיירת חרוב היא הנהיגה. בתכנון וביצוע. 

קשות ע"י צה"ל הביאה רגיעה יחסית. צבא ירדן וארגוני המחבלים שם הוכו  60-הפעילות הצבאית הכוללת במחצית שנות ה
 ותם בשלבי תכנון והתארגנות. מיד לאחר כל פעילות עוינת ולעיתים עוד טרם ביצוע, בהי

הימים העתיקה סיירת חרוב את גזרות פעילותה מזרחה ופעלה בעיקר בבקעת הירדן וגב ההר. זוהי תקופה  6מאז מלחמת 
אחרת ופרק שונה בפעילות הסיירת. המשותף הוא כי גם שם, נוכח ירדן, פעלה סיירת חרוב בלחימה בטרור לאורך הנהר וים 

 פעילות שהביאה להפסקת כמעט מוחלטת של חדירות חוליות מחבלים לשטחי איו"ש ועומק ישראל.ומעבר להם.  –המלח 
 

 2018ינואר 

 חרוב בעיר כפר סבאסיירת ביקור צוות לוחמי 

כאורחי קבוצת הכדורעף הפועל כפר סבא  סבאביקר צוות לוחמים של סיירת חרוב בכפר  2017נובמבר  22ביום ד' 
מתי פז,  עמית לשירות בסיירת חרוב,  עםיזם את הביקור יוצא סיירת חרוב ההיסטורית גרי אברמוביץ וווהעיריה. הגה, 

הערכה ותודה השניים את הביקור לפועל כ, הוציאו (וייצג את העירבמהלך הביקור , מראשוני הסיירת מועצת העיר)חבר 
 .ללוחמים הצעירים

ת ביקור צוווסייעו לנו לממש את , נרתמו לעניין הביקורראשית לכל תודות לחברינו ולבעלי התפקידים שהכירו בחשיבות 
 הלוחמים בעיר ואירוע הספורט הבינלאומי.

 

 

 

 

 

 

 

ל הקשר בין עכתבת רקע  והתקשורת המקומית בכפר סבא והשרוןאליהם לקראת הביקור ולבקשת המארחים הועברה 
 מתוך הכתבה. משפטיםמספר  שלהלן סבא לסיירת חרוב. במסגרת-כפר

 

 תודות
לוחמים ע"י קבוצת הפועל צוות הסבא ואירוח ביקור בכפר חרוב ב-שהוענקו ללוחמי סיירתעל היזמה, האירוח והחוויה 

ליו"ר הנהלת מפעל המים איציק יואל, מסורות תודות העמותה לגרי אברמוביץ ורעייתו עפרה, למתי פז, בכדורעף, 
 לעובדי היכל הספורט ע"ש אריק איינשטיין ולכל מי שטרחו וסייעו מטעם העיריה והקבוצה. למדריכה שרונה לימן, 

 ולהביע תודה והערכה רבה לעשייתם – ומי ייתן ונוכל להמשיך ולהעניק למופקדים על ביטחוננ
  י. שי

 



 

 

 ושמחה צהלה -העיר כפר סבא ....ו
 1)מייסדים( מתי פזכתב: 

 )סייע בעריכה י. שי(

 

של הפועל כפר סבא את , במסגרת גביע אירופה בכדורעף אירחה קבוצת הגברים 2017נובמבר  22יום ד' 

מקפריסין. אירוע בינלאומי, מועדון הכדורעף כבר מורגל בכאלה, ובכל זאת היה   Nea Salamina Famagustaקבוצת 

 מדוע..........? –זה אירוע מרכזי. כל כך 

הפועל מועדון הכדורעף יו"ר הנהלת  ,גרי אברמוביץ חברנו,  ובכן
פברואר הינו בוגר סיירת "חרוב" )ש )לשעבר שחקן ומאמן( כפר סבא

את חיילי  הבינלאומיהזמין למשחק ורעיון מדהים: ויזם הגה , (1970
הלוחמים  ייהנו  .הסיירת לדורותיה ומספר ותיקיסיירת "חרוב" החדשה 

מהנה מפגש חברתי  ויקיימו עימנו –הצעירים מהאירוח והמשחק 
עם  -שיחבר את הצעירים, מקימי סיירת חרוב המתחדשת ומעשיר 

וכי מה יש . ההיסטורית ממורשת הסיירתשינחילו לדור הבא ותיקים וה
ילים הצעירים דווקא לחי ממורשת סיירת חרובלהנחיל  , הוותיקים,לנו

מאז הוקמה  -סטוריה של סיירת "חרוב" ילהובכן,   ?בעיר כפר סבא
יש קשר הדוק לעיר כפר סבא  - 1967ועד מלחמת יוני  1966באפריל 

 .במיוחד לקיבוץ ניר אליהו .שובי הסביבהיולי

הימים  מ': 35 -בגובה של כ 2לתצפית ממגדל המיםלהלן הסיפור אותו שמעו החיילים הצעירים של הסיירת עם הגעתם 
וזאת בלשון אינו שקט הם ימי טרום מלחמת ששת הימים והמצב הביטחוני במדינת ישראל לאורך גבולות הקו הירוק 

 מזעזעיםמפילים קרבנות בנפש ורכוש,  וגניבותשוד רצח, ומעשי , פעילות חבלה וטרורישראל  חדירות לשטחי .המעטה
  את תושבי האזור וכלל המדינה.

 

                                                           
1

ובכך היו למעשה מחזור הגיוס  –גויס מתי עם צוות לוחמים לסיירת חרוב  1966מראשוני סיירת חרוב. במאי י. שי: מתי פז,  

הראשון ליחידה, בבקו"מ. כיום מתי חבר מועצה בעיריית כפר סבא וממונה על תיק הרווחה. "שחקן נשמה" שבכל הקשור 
 !!. חרובניקמתייצב ללא היסוס –לסיירת חרוב המיתולוגית ומורשתה 

 –ה הקרובה והרחוקה. מהים מטר ומכל ארבע רוחות השמים ניתן לראות את כפר סבא ואת יישובי הסביב 35-מגובה של כ": ויקיפדיה 2

 ."ו הירוקועד הק
ניתן להבחין היטב וללמוד על זו  נקודת תצפיתחשיבות "תחנה" זו בביקור צוות הלוחמים וההקשר לסיירת חרוב הינה בכך שמ: י. שי

 .הימים 6הצרות" של ישראל, טרם מלחמת  םהמותניי"

 ניר אליהו

 קלקיליה

 כפר סבא

 רעננה

 הרצליה
 הוד השרון

 מגדל המים

 טירה

 ק"מ 11 -כ - 1967יוני 

 הרצליה



 

 

, בעצה אחת ובאישור עם כניסתו לתפקיד. 35ז"ל לקמ"ן חטיבה  םאמסאליחיאל  סרןהתמנה  1965 -ב
סיירת ל , בנוסףייחודיתולהקים מסגרת ארגון במחלקת המודיעין החטיבתית -לבצע רה הוחלט המח"ט )רפול(

, מקבוץ מגל בצפון בפעילות בט"ש בגבולות פיקוד מרכזאשר תספק לחטיבה מודיעין שדה ותתמחה . יחידה החטיבתית
 .םבדרו יתגלִֹורהמושב גב ההר ועד  ייישוב, ים, עוטף ירושל, קלקיליה, לטרוןבואך טול כרם

: סיירת "שקד" בפיקוד תיקותוהסיירות הפיקודיות הו במקביל לשתי בפיקוד מרכז פעלה ,"חרוב" ,הסיירת החדשה
 הדרום וסיירת "אגוז" בפיקוד הצפון.

 סגןקיבל הפיקוד עליה ואת הוא הוקמה רשמית  1966באפריל , החל שלב הארגון וההקמה של היחידה 1966בפברואר 
זמן קצר לאחר שהחל . 35 חטיבהוך וסמלים ותיקים מת מ"כים 30לצורך הקמת היחידה נבחרו . שלום חזי )לימים אל"מ(
אל"מ רפאל  ,35ם מח"ט עו, לביקור היכרות עם הסיירת החדשה ז"ל ןהגיע הרמטכ"ל רא"ל יצחק רבי שלב ההקמה
 .והרחבת המימד הטכנולוגי יוס חיילים צעירים ישירות בבקו"מג, על הגדלת היחידהההחלטה נתקבלה , )רפול( איתן

יס שהתגי ,מנות על מחזור א' של סיירת חרובילה )שיוותרו אתנו לעולם( הזכות והכבוד ומדיםעחיילים  7ואכן לי ולעוד 
שורת הכשרות מקצועיות  בצד, הוצבנו ביחידה ו35לאחר טירונות וקורס צניחה בחט.  .שנה( 51)לפני  1966בחודש מאי 

. כל ועוד תצפיות יום ולילה, סיורי גבול, מארבים, ובט"שמודיעין שדה  מבצעיות ומשימות תתעסוקו, עסקנו באימונים
 אינטנסיבית ביותר. פעילות. ההפקרובשטחי  לבתוך ישרא זאת כאמור לאורך הקו הירוק של פיקוד מרכז

דקות הליכה ניתן היה להגיע מקלקיליה תוך בווחים היו קצרים ביותר. הט? מה הקשר שלנו לעיר כפר סבאו
קיבוץ ניר אליהו היה אחד סביבתה לפאתי כפר סבא. החודרים מירדן הגיעו לעיתים עד לעיר ממש. והשכונות/כפרים ב

אחת במסגרת אף התגוררנו בו.  ביצוע משימות מתמשכותעיתים, במהלך מבסיסי היציאה שלנו למשימות השונות. ל
ליה יי הקיבוץ לעיר העוינת קלקהמרחק מבתקיבוץ ניר אליהו. גזרת שבועיים בבת כיצאנו לפעילות מבצעית  המשימות

מת כחודשיים לפני פרוץ מלח, חודש אפריל ,, דהיינו 1967ערב חג הפסח בשנת  הימים הםנאמד במספר מאות מטרים. 
 . רבה מאוד פעילות חבלנית כאמור.קשה  והתקופה היא ,ששת הימים

, היה למעשה שגבל בין ישראל לירדן בגזרה זו, הקו הירוק תה מאד מיוחדת וייחודית:יהי אחת מהפעילויות שבצענו
ו תה פעילה, אך כדי לגלות ריבונות, יצאימסילת הרכבת הישנה )הטורקית( מירושלים לחיפה. מסילה זו בעקרון לא הי

התמקמנו בחסות חשיכה , לה מפני חדירת מחבלים מקלקיליהרכבות מדרום לצפון. כדי לשמור על המסי 2מידי יום 
שהינו . בתוך המסתור לקלקיליהצומת המסילה והכביש המוליך ל בסמוךרכבת מאדני מסתור  ובנינומסילה ל בצמוד

ומסיים את משמרתו  - קבוץ ניר אליהו לפני זריחת החמה, כאשר מארב ראשון מגיע מבמשך כל היום והלילה במארב
ינו עשינו כמובן בתוך צרכ את ארוחותינו ואת. כדי שלא להיחשף, , לאחר שקיעת החמהחולית המארב הבאעם הגעת 

 .המסתור

היה ביצוע של מספר תצפיות יום על עצי האקליפטוס הרבים שהיו פזורים , בדומה לפעילות המארבים, סוג פעילות אחר
. גם לתצפיות היום על העצים  יצאנו לפני 3וצמוד ממש לקלקיליה לקיבוץ ניר אליהו שממזרחת הברזל  ללאורך מסי

ת החשיכה, וכמובן שכל שיגרת היום התנהלה על העצים בלבד. זכורני שממרומי העצים עלות השחר וסיימנו עם רד
והשוטרים הירדנים עם כובעי השוטר הבריטיים, אשר פעלו ממש בשדות  בחקלאיםמטווח קצר ביותר  מבחיניםהיינו 

 וכמובן לא היו מודעים כלל לנוכחותנו בשטחם למעשה. שמתחתנו 

, אך במהלך הסדר היינו חייבים לצאת למשימת של הקיבוץ חברי קיבוץ ניר אליהו בחדר האוכלאת ליל הסדר חגגנו עם 
קרב מיוחדות לאור הכוכבים  , את  חגיגת הסדר כהלכתו המשכנו בליווי מנותקלקיליהשליד המארבים בנקודת המסתור 

ים עוד למדו הלוחמ .במארב
הצעירים על הגבולות שלפני 

 ממרומי המגדל הבחינוו 67
הצרות" של  מותניים"בהיטב 

  ישראל דאז ועוד.

סיום הסקירה ב
, 4מגדל המיםמעל  המרתקת

שמנו פעמנו אל היכל הספורט 
כדי  ע"ש אריק איינשטיין

במשחקה כאורחי כבוד  צפותל
של קבוצת הפועל כפר סבא 

האולם קושט בדגלי  .בכדורעף
ברקע התנגן ו סיירת "חרוב"

מפעם לפעם השיר המפורסם 
ויאיר רוזנבלום  חיים חפר של

להקת  המבוצע במקורו ע"י
: "יש לי אהוב זפיקוד המרכ

 הצטרף לכך .בסיירת חרוב"
ובהערכה רבה ציין את הכרוז 

ביציע נוכחות לוחמי הסיירת 
 . הכבוד

                                                           
3

אלון -ממזרח לתחנת הדלק דור האקליפטוסחורשות בשרידי היטב יוכל להבחין  5504הנוסע על כביש . עד היוםהעצים שם,  

  שבכניסה המזרחית לניר אליהו.
4
 .המדריכה שרונה לימן ותודה ראויה לציון מיוחד 



 

 

 

 

 

 לחיצת יד ו"ברכת הדרך"

ב'( עלו האורחים למגרש ללחיצת יד -בראשות מפקד הסיירת ויו"ר עמותת סיירת חרוב תא"ל )בדימוס( יהודה בר )המוכר בכינוי י
וברכת "בהצלחה" עם השחקנים. באווירה ששררה שם אי אפשר היה שלא לגבור על היריב. הפועל כפר סבא ניצחה את 

 הבא במשחקי אליפות אירופה. ועלה לשלב  3:0הקבוצה האורחת מקפריסין בתוצאה 

 

 

 



 

 

 

לצעירי  –בין וותיקי הסיירת המיתולוגית  רעים"-ו"שיח קצרהיכרות התקיים מפגש ניצחון ה באווירת. ניצחו המארחים
 . שסיימו ביקור בכפר סבא ששילב מור"ק, מעט היסטוריה ישראלית וספורט הסיירת המתחדשת

 תודהבדברי ההערכה ו
 לוחמיםמפקדים ושל 

 לוותיקים – צעירים
 שנותרו "חרובניקים"

צעירים הנפרדו מאיתנו 
טעם  הרגשתוהביעו 

ומשאלת עוד  טוב,
 ......ועוד

, זוהי תחילתה של אכן
 .דרך חדשה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אבי אפרתי

 מתי פז

 אורן צבר אלי חסון

 ב' –י 

 גרי אברמוביץ-עפרה ו

 צוות לוחמי סיירת חרוב

 ניר מור


