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שהתקיימה הפעם בבקעה,  ,עמותת סיירת חרובישיבת וועד , טז' חשוון תש"פ. 2019נובמבר  14יום חמישי 
  .גדי-מחנהאל אנו עושים דרכנו מ"גבעת הרעות" ו ערב יורד על הבקעההסתיימה. 

. ברבות שנים שהיה בסיס האם של היחידה המחנהאת ועזבה סיירת חרוב פורקה חלפו כארבעים וחמש שנה מאז 
משך המפגש וה באתר ההנצחה לחללי חרוב ישיבת הוועד החלה את העמותה.והקימו של הסיירת מפקדיה ולוחמיה תארגנו ה

ישוב אותו אנו זוכרים היטב  .עוג'ה העיירהקדם" הסמוכה לישוב ייטב ו-" המשקיפה על חוות "מעייניָהֵרעּותעל "גבעת  התקיים
 ישוב . להתפתחמלא חדל ש ,אם דרך ראשית לע ,קטן כפר-כ
ששים ותחילת השבעים והפך -מאז שנות הגבולותיו הלכו ורחבו ש

ומסוכן  תנועההעתיר  90כביש ראשי, תעבורה  עורקלעיירה על 
 עוג'הבמרדפים שהתרחשו סמוך ל .)מאוד!!( ל"משתמשי הדרך"

  נפלו ונפצעו מפקדים ולוחמים של הסיירת. ביניהם חנן גולדצווייג 
  מחיפה. ואלי טיקוטינסקי מירושלים

משך  חרוב-היה ביתנו. בסיס האם של סיירת 1מחנה גדי
לפים על חואנו שנות פעילות היחידה.  8 -שנים מתוך כ 6-למעלה מ

ן יב השתרעעל מרחב החוואר שבימינו  - מרחוק .השער הפתוחפני 
וכל צעד בו חולל  לבין משרדי היחידה )שאינו עוד( קומתי"-ה"דו

העוסקים בהכנות ם נראים תלמידיבין מבני המכינה  –סופת אבק" "
ראשוני המוזמנים בו ,כאןאחרונות לשני טקסים שבקרוב יתקיימו 

יוצאי סיירת חרוב שהגיעו מרחבי ישראל  20 -לאירוע. ביניהם כ
גדי. סלע גלילי רב  -להשתתף במעמד הסרת הלוט מאנדרטת מחנה

בין יוצאי היחידה המצויים מידות שעליו חרוטות תולדות סיירת חרוב. 
ב"פיקודו" של אורי עתיר,   1968מחזור אוגוסט  לוחמיבולטים כאן 

ציון והיום הינה סמל ו שהגיעו לכאן לאחר טיפוס אל ראש הסרטבה. פסגה שהייתה נ.צ. ייחודית ללוחמי הסיירת המיתולוגית
 במסלול ההכשרה של לוחמי דור ההמשך בסיירת חרוב המתחדשת. דרך

ב' )יו"ר העמותה( לפגישה עם מח"ט -נסעתי עם י 2017בשלהי 
המוכר לרבים   "הג'יפטליק"מחנה אריק )מטה החטיבה שבאל  הבקעה
ב': "בא -אומר לי י החטיבהלכוון  90בירידה מכביש הגענו מדרום.  מאיתנו(

ופנינו  מושב משואהניכנס רגע ל'גדי', נראה מה קורה שם". חלפנו על פני 
-. אתם יודעים, כמו בחזרה לבסיס מסיורי גישושאל שער המחנה שמאלה

, בדיקת מעברות בירדן  מעבר לנהר מארבים, חדירותמרדפים, טשטוש, 
 אתהנושא  ןעומד גוש בטולדרך הגישה למחנה  ועוד............מימין

גדי. והרי -כך תואר מחנה !זה הנוסח! .מ.צ. מרחב ירדן –גדי  :הכתובת
לא יודעים )....( " אנחנו יודעים מה התרחש במתחם הזה. על בשרנו......!!

כאן "ישבה  הוסיף. ". "לאנשים פה אין ערכיםאמר י.ב." כאן לשמר מורשת
לא ו מכאן יצאה לכל משימותיה בתקופת מלחמת ההתשה ,סיירת חרוב

 עלינוהנושא הזה ה את". גם כאן לכך כל אזכוריכול להיות שלא קיים 
 גובשו טרם  לדברי המח"ט. 2אל"מ אודי צור(אז, ) מפגש עם המח"טב

 ולםר' המועצה( א -גדי )כך גם ידענו מ-תוכניות סופיות ביחס לשטח מחנה
הונח על . המסר לנוער בסיכון ה קדם צה"לית" על הקמת מכינִריםבד  מ"

וועד העמותה. יוסי קולר נרתם לנושא ומכאן ואילך פעל להקמת  שולחן
מפגשים , ֲאָמנָהעם ר' המועצה, הנהלת  והתיאומים שיחותהאנדרטה. ה

איתור  ,3בצלאל ויברמן - ת אליאל"מכינ"עם מנהל משותפת  ופעילות
, עליו  הכיתובגלילי, ההסלע 
חלקו בא בש - המיזם מימון

ת תובל  - העמותה מקופת
 ו צבתוה לבקעה הסלע

  במתחם מכינת אליאל.

 

 

 

התקיים במסגרת סיום מחזור ד' של  האנדרטהוחנוכת הסרת הלוט  טקס
, מוקף . סלע האנדרטה ניצב בחזית משרדי המכינהבמחנה גדי המכינה

, עשרות אורחים התכנסו שם. האמורה ליצור "סביבת גן נוי" בצמחיה צעירה
יו"ר נציגי תנועת אמנה,  סגל המכינה,בני משפחות, ו תלמידי המכינהביניהם 

 הצבאי שמחנה גדי היה ביתם –יוצאי סיירת חרוב , ועובדיה המועצה האזורית

  תושבי הבקעה ועוד......נציגי צה"ל,  –

 
1 https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93_%D7%9E%D7%A0%D7%9C%D7%94 
   -גם כאן אריק רגב ז"ל )מחנה אריק(.  אל"מ  מחנה מטה החטיבה קרוי על שם   2

 ב'!!-מי שנפל במרדף בהיותו מח"ט הבקעה. צודק י  אף לא מילת אזכור אחת אודות   
3 https://www.inn.co.il/News/News.aspx/372857 

לנוער שיקומית ייחודית  מסגרתהינה  מכינת ליאל
קרש קפיצה כינה היא יצירת הממטרת במצבי סיכון. 

לנערים לחזרה למסלול הנורמטיבי, גיוסם לצה"ל, 
 כך להפוך 'סיכון' ל'סיכוי'. וב הכנתם לחיים

 במחנה גדיסרטבה, ל סמוךממוקמת  ליאל-מכינת
לבד משעות הלימוד העיוני,  חניכי שבבקעת הירדן. 

עבודות מתנסים ב עובדים עם סוסים וכלבים, המכינה
. הנערים יוצאים לטיולי שטח, ועוד נגרות, רתכות

בתחומים שונים ניווטים, מסעות אופניים ומתנסים 
 כהכנה לשירות בצבא.

על ידי בצלאל ויברמן,  2017המכינה הוקמה בינואר 
ק של סמ"ר ליאל גדעוני ז"ל שנפל בקרב חברו לנש
 לזכרו נושאת המכינה את שמו.ו 1.8.2014ברפיח ב

 "לא יודעים כאן לשמר מורשת )....(" 
 י.ב. סמוך לשער הכניסה למחנה גדי

 גדי
 מ.צ.

מרחב 
 ירדן

 בהסרת הלוט התכבדו
יוסי קולר ויהודה בר )יו"ר 

 .ממפקדי הסיירת - העמותה(
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93_%D7%9E%D7%A0%D7%9C%D7%94
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/372857
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זאב  תנועת אמנהמנכ"ל לוהערכה תעודות הוקרה על תרומתם להקמת האנדרטה והסיוע לעמותה, הענקנו במהלך הטקס 
 .מנהל המכינהובצלאל ויברמן  ,ייניחדוד אל יו"ר מועצת יש"ע-אזורית ערבות הירדן ו ר מועצה"יו ל(, 'חבר )'זמביש

  

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
  

  
 י. שי 

 2019דצמבר 

 מחנה גדי
 "ש סרן גדי מנלה ז"ל, קמב"ץ חטיבת הבקעהע

 אשר נפל במרדף האזור פצאל יחד עם מפקדו
 1968יולי  26אל"מ אריק רגב ז"ל ביום 

 
 היה מחנה גדי 1974 – 1968בין השנים 

 חרוב-בסיס האם של סיירת
 

 כאן גובשה ופותחה תורת הלחימה בכל סוגי
 הפעילויות המבצעיות של הסיירת

 
 חרוב לסיורי בוקר-מכאן יצאו לוחמי סיירת

 גן", מרדפים אחר מחבלים, וערב, מארבי "ד 
 , פשיטות ימיות ומוטסותמשימות מעבר לירדן

 במזרח ים המלח, פעילויות ביטחון שוטף באיו"ש,
 פיקוד צפון ופיקוד דרום, טיהור מוצבים

 והשתתפות בקרב החילוץ בעיר סואץ 
 1973במלחמת יום הכיפורים 

 
 יתה היחידה המובילה בחסימתיסיירת חרוב ה

 הירדן )ארץ המרדפים( וים המלח בתקופתבקעת 
 הלחימה במחבלים

 
 1974סיירת חרוב פורקה בשנת 

 
 אב תשע"ט – 2019אוגוסט 

 
 נתרם ע"י מוא"ז ערבות הירדן ותנועת "אמנה".

 

 חרוב -קולר את פעילות סיירתתא"ל )בדימוס( יוסי בדבריו סקר 
 במחנה גדימבסיס האם של הסיירת לוחמיה אליה יצאו 

תא"ל )בדימוס( יהודה דובדבני  
נשא דברים לזכרו של גדי מנלה  
ז"ל. בנפול גדי החליף אותו  
דובדבני בתפקיד קצין המבצעים  

 של חטיבת הבקעה 
 


