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 .1969מאי  8-7מארב דגן בגזרת תל אבו צוץ  התקלות

 י. שי -כתבו וערכו: נתן לניר )לונדנר( ו

 

 הקדמה

בפיקודו , נתקל כוח של סיירת חרובלערך  23:30שעה ב 1969מאי  7ש "וצמב
עבר לבדרכה  –ית מחבלים שחדרה מירדן לבחו, (לונדנר)מ נתן לניר "של סג

 ש. "איו

ופתח באש זיהה את החוליה  צוץ-תל אבוליד  1כמארב דגן פעלשהכוח 

הלוחמים מהירה ומקצועית של מפקד המארב וה תגובב .טווח קצר יחסיתמ
החוליה שנשאה אמל"ח  חדירתובכך סוכל ניסיון  חוסלה החוליה -בפיקודו 

מסוגים שונים, אל לב שטחי איו"ש. בפעילותם זו מנעו לוחמי הסיירת פגיעה 
שלשמן שוגרה החוליה ע"י משלחיה  בנפש ורכוש וסיכלו כוונות זדון אחרות

 .בירדן ון טרורצמרת ארגמ

בארכיון צה"ל נמצא תחקיר הקרב ולשם הנצחת הדברים ע"י 
כתבה זו והכללתה באתר האינטרנט של עמותת סיירת חרוב התבקש מפקד 

פו מאז לשחזר את אירועי אותו לילה. אף כי חל ,המארב, נתן לניר )אז לונדנר(
נם בבחינת ואי של נתן ובזיכרונ ברים נחרטו היטבשנה דומה כי הד 48 -כ

 "אפיזודה חולפת".

אמן למקור כפי שסוכם מיד לאחר הקרב )נתחקיר צה"ל יובאו  במסמך אזכור זה

 ודברי נתן לניר, לאחר כמעט יובל.......... (ונערך בסמיכות למועד זה

 

 רקע

תקופה בה אם כי חום הקיץ הכבד "אינו עימנו" עדיין. זוהי  –. מזג האוויר בבקעת הירדן כבר חם 1969מאי 
ארגוני המחבלים מנסים בכל מאודם להחדיר אמל"ח ופעילים מטעמם לשטחי יהודה ושומרון. כוונתם המוגדרת היא 

 ע"י פעילות מזוינת ואף יצירת התקוממות למרי אזרחי. ,ישראל לתחומי החיים השונים נציגיו ל"בצהלהילחם 

פעילותה הוא מעבר לירדן עיקר לבד ממבצעים התקפיים . 2סיירת חרוב ממוקמת בבסיס הקבע שבמחנה גדי
( לסיכול ניסיונות הסתננות מחבלים וסיורים לגילוי חדירות לאורך גדר 3מארבים לאורך הירדן )רבים מהם מארבי דגן

עם גילוי חדירה החל מרדף אחר המחבלים ע"י הכוח המגלה, במקביל הוזנקו כוחות כוננות מיידית המערכת. 
ופי הפעילות הצטרפו כוחות תגבור נוספים, מסוקים )לעיתים ובהמשך לכך ועפ"י התנהלות המבצע, נתוני הזירה וא

כל אלה כדי ללכוד ולחסל את המחבלים טרם הגעתם והיטמעותם בקרב גם מטוסי סיור(, אמל"ח כבדים ועוד. 
הירוק אל לב  ש או אף העמקת התנועה וחציית הקוהגדולות ועשרות הכפרים באיו"בערים  ההאוכלוסייריכוזי 

 ישראל.

על לוחמי ומפקדי היחידה.  כבד ביותרתפקודי  סעומיצרו  והן הפעולות המיוחדות שוחקת מאודהרה שגהן ה
בעוד שאת קוו  –בבקעה כמעט הסיירת היא למעשה הכוח הקבוע היחיד באותה תקופה ולבד ממפקדת החטיבה, 

קוו. ביניהם גדודי חטיבות -מכלול משימות הבט"ש האחרות מבצעים גדודייישום תגבור בו שלאורך הירדן המוצבים
 הצנחנים, סדירים ומילואים.

 עליהםצוץ -אבו גם המארבים בגזרת תלכך לאורך הירדן בנקודות קבועות. מארבי הדגן נפרסו ניכר מחלק 
 בהתאםעפ"י שגרה התקיים מסדר יציאה בבסיס היחידה במחנה גדי, . (לונדנר) מ נתן לניר"סג 1969מאי  7 -פיקד ב

לשעת חשיכה ואזי כניסה שם , המתנה 4מחולה באור יום תנסיעה לכוון היאחזומשימת הכוח שבפיקוד נתן שלבי ל
 כנה מראש. כך, מדי לילה.לתוך מחפורת שהו גלשונ.נ. נושאי הצריחים -אל תוך זירת המארב. ה

 

                                                           
1
 שמיקם עצמו כמפקד המארב שנתקל. (לונדנר)מ נתן לניר "משלושה מארבים שפעלו בגזרה עליה פיקד סגאחד  
2

במהלך מרדף אחר  1968 יולי  26 -המבצעים של הבקעה ונפל ב. גדי היה קצין הי"ד סרן גדי מנלהלהנצחת זכרו של  המחנהשם  

 שהיה אז מח"ט הבקעה. הי"ד אל"מ אריק רגבחולית מחבלים באזור פצאל. עמו  נפל בקרב גם 
ומאוחר יותר  0.3בראונינג מקלע  - 1967 – הראשונההמבצעית  בגרסתהמ"מ )7.62צריח הכולל מערכת נשק המשלבת מקלעי  3

מלחמת החלה סמוך ל תהפעלה מבצעי)  רעל ג'יפ סיוהצריח נישא  ש "מענ-של ה הראשונהה בגרסתם לראיית לילה. מ.א.ג.( ואמצעי
 ןפיני דגהוענק למפתח המערכת,  1967 -נ.נ. ב ומאוחר יותר על (בפעילות סיירת חרוב במלחמה ערכת הימים ובהמשך שולבה המ 6

תפקיד מרכזי בסיכול במהתעשייה האווירית, פרס ביטחון ישראל. בתקופת ההתשה בבקעת הירדן ותעלת סואץ שימשה מענ"ש זו 
 חדירות מחבלים מירדן וחוליות קומנדו ממצרים.  

4
ממוצבים בשטח ירדן( נסיעה לאורך  קירי מרוחי "ע בחיפוי על חודריםאו הצבא הירדני שסייע אז ו/מחשש למארבי מחבלים ) 

 ( אז, הייתה אסורה. האיסור חל גם על רכב צבאי אף אם בפעילות מבצעית.90כביש הבקעה )

 (לונדנר)מ נתן לניר "סג
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 נתן: 

אנו בהיאחזות מחולה, לקראת כניסה  1969מאי  7מוצ"ש, 
 לגזרת המשימה.

, נע  ינ"נ  דגן, בפיקוד 3החשכה הכוח  שכלל  עם רדת 
רגלית  תוך כוננות וסריקת השטח אל מקום הצבת 

 המארבים.

 נתן: 

 "דגן"שישב בצריח ה לוחםהבחין הלערך   23:00שעה ב
סבר  ואהמארב הצפוני. ה מוקםבו כוון המבדמויות נעות 

 הצפוני. חילי המארב הנןשהדמויות  

של " דגן"נ"נ האת  הלוחםצריח חיפש  מה וסריקהבתצפית 
רק אז,  כדי לוודא שאכן מדובר בכוח שלנו.המארב השכן 

הפנה הבין כי ההתרחשות היא חריגה ונ"נ, -א הבחין בכשל
מאז שנתגלו ועד  –כל אותו זמן ליבי לדמויות. את תשומת 

המחבלים, שטרם  –ווח לי על כך הלוחם על הצריח ישד
. מצפון לדרום, ישירות אלינו גילו את המארב, מתקדמים

מטר  20במרחק של כ  נמצאו כבר הםכשדווח לי הצריחן 
 מאיתנו. ללא כל שהות נתתי פקודת אש.

 נתן: 

 תקלותהמארב ביצע ירי לעבר הדמויות תוך התגברות על 
לאחר  שנבעו כמעט בכל כלי שמצוי היה בידי הלוחמים.

שהטלתי רימון לכוון המחבלים פקדתי להפסיק את הירי 
נתגלו שתי גופות שבמהלכה  סריקה לפנים ובצעתי 

 מחבלים. 

 במבחן התוצאה האירוע נחשב להתקלות מוצלחת.
בראייה לאחור כמות הליקויים באמל"ח יכלה להביא 

תגובת למרות התקלות, לתוצאה גרועה הרבה יותר. 
  הלוחמים ותפקודם המקצועי הם שהכריעו.

שיגרת אין ספק ש. כל לוחםהיא אויבו של  השגרה
לשחיקה וסוג של  וגרמוהעייפות הנצברת המארבים  

 עומסקיצוני. הייתה זו תקופת עומס  חוסר ערנות לליקויים.
בבסיס היחידה במחנה  מסדר יציאהנתן אותותיו ואף כי ש

מקורן היה בחוסר שתקלות אירעו  ,בכל יום נערך גדי 
 . כנות מספיקהמוערנות, דריכות ו

שלאחר בדיקה ותחקירים לא רק גורמי אנוש לקו כאן. 
. בין בעיות באיכות התחמושתהצביעו גם על המארב 

תחמישים לקויים ו, התפוצצפצצות תאורה שלא  היתר 
 דורים עקרים.כו

 

 

 1969מאי  8 – 7ההתקלות בליל 

 1969מאי  8 – 7יח' "חרוב" בגזרת תל אבו צוץ, בליל -התקלות מארב "דגן" מ: )נאמן למקור( מתוך תחקיר צה"ל

 הכנות ותפישת מקום המארב

יצאו שני מארבי נ"נ "דגן" בפיקודו של סג"מ  071700 -ב
המארבים 3צוץ. בהגיע -אבו-לונדינר נתן לגזרת תל

5
 

המובילה למוצב  י.ש.( –)דרך הקרן הקיימת  להסתעפות דקק"ל
צוץ הם נעצרו, הכינו את המערכות לפעולה והושיבו את -אבו-תל

המפעילים בצריחים. עם סיום ההכנות נע הכוח, תוך כוננות 
וסריקת השטח לסירוגין, אל מקום הצבת המארבים. המארב 
של סג"מ לונדינר, אשר כאמור היה אחראי לכל הגזרה, התמקם 

 ה"דגן" במרכז הגזרה. בעמדה חפורה, שהוכנה עבור נ"נ

 מ"מ ומקלעון. 52הנשק שהיה במארב, נוסף לחימוש של הנ"נ, כלל מ.א.ג., ררנ"ט, תמ"ק, מרגמה 

 

 ההתקלות

עופר  כאשר נכנס טור' 23:00בשעה  69מאי  7ביום 
מיכאל אל הצריח והחל בסריקה רצופה של גזרה בהיקף של 

כאשר גדר ות, הבחין שהראות לא הייתה טובה. מעל 360
הביטחון שליד דרך הטשטוש לא נראתה לו בצורה ברורה 

המארב מאחר וסבר שבשעה  למפקדהוא לא הודיע על כך 
סיום המארב, הסיבה לכך היא שמצברים  לקראת ,זו

 קן.מתחילים להתרו

לערך, הבחין  23:30למרות האמור לעיל, בשעה 
עופר בדמויות נעות מכוון צפון, כוון בו נוהג המארב הצפוני 
להתקפל. הוא חשש שאלה הם חיילי המארב הצפוני, הנעים 

  מטר. 50 -ל 30בינו לבינם היה בין נ ה"דגן". לפני נ"

עופר בקרבת הדמויות לאמת הנחתו זו, חיפש טור' כדי 
את נ"נ הדגן, ולא גילה אותו. הוא צופה שנית בדמויות אולם לא 

נ"נ אלא הבחין שהדמות הראשונה נעה עם נשק -גילה את ה
על הכתף. כיוון שכך החליט להעיר את תשומת ליבו של 

עופר לחץ על ההדק וטור'  פקד המפקד "אש"המפקד. מיד 
החשמלי, אך ההדק לא פעל. לכן החליט לירות בהדק 

עופר שלחץ על ההדק המכני, הבחין טור'  לפניהמכני. 
 -בדמויות שהסתכלו לעברו והתקרבו זו לזו )הדמויות היו כ

מטר לפני נ"נ הדגן שבמארב(. הוא כוון למרכז קבוצת  20
כדור. לאחר הצרור נעצר המא"ג.  20הדמויות וירה צרור של 

 עופר בצע "פעולה דחופה" והמשיך לירות עד גמר הסרט.

גם למפקד המארב, שישב במושב המפקד אירעה 
 תקלה בכלי נשקו. הוא לחץ על ההדק של התמ"ק אך הכלי

א פעל. הוא הרגיש שיש "הזנה כפולה", ביצע "פעולה ל
 לו להמשיך ולירות מהמושב. שאפשרהדחופה" 

לקול היריות התעורר טור' רייזמן
6

 -שהיה מפעיל ה 
דמויות הוא לחץ על ההדק אך התחמיש  4ררנ"ט. בראותו 

לא פעל. כיוון שכך, עזב רייזמן את הררנ"ט לקח תמ"ק וירה 
 לכוון דמות שעמדה, עד שזו נפלה.

ממש בעת שהיה יורה שמע רייזמן התפוצצות רימון 
מטר מטור' פרחי 2 -כ

7
המא"ג. פרחי נפצע קל שהיה מפעיל  

 מרסיסי רימון זה.

                                                           
5
 י.ש.( –)נראה כשגיאת כתיב  מארבים 3 נפרשו ומוקמו  . בפועל3הגיעו  – 2כך במקור: יצאו  
6
 (עפ"י רישומי העמותה – )י.ש. 1968מחזור אוגוסט  - רון רייזמן 
7
 עפ"י רישומי העמותה(  -)י.ש. 1958מחזור אוגוסט  - פרחי אברהם 



   
  עמותת סיירת חרוב

    

  3 / 7 

3/  7  

 (1974 – 1966עמותת סיירת חרוב )

 580565414ע.ר. 

 

 נתן: 

על ההתקלות  י..........בשלב זה דיווחת
 לבילו, שנמצא ב"גדי". בילו הורה לי לכנוס

ולבצע אלי את שני המארבים האחרים 
סריקה. במהלך הסריקה נשמעה התפוצצות 
מכוון לא ברור. מאוחר יותר הסתבר כי אחד 

 .המחבלים עלה על מוקש בעת חציית הגדר

 

 נתן: 

על  יכשעה וחצי לאחר שדיווחתרק 
 . כוחהגיעה אלינו כתת הכוננותההתקלות 

שאמור היה לתת מענה מיידי בעת אירוע 
כזה. לחלוטין לא אפקטיבי בהתייחס לכוח 
 שאמור היה לסייע לנו. אולם לאור המצב

והוראות התנועה בה בשעות  בבקעה אז
 חשיכה ביצע כוח זה איגוף עצום. 

מספר בילו ו, כאמור, הגיעו וג'יפ זחל"םעל 
במשולב עם חיילים מבסיס המארבים. 

 ריקה נוספתערכנו סהכוח המתגבר 
שבמהלכה הבחנו בדמות מהעבר השני 
של הגדר. פתחנו באש והדמות נפגעה 

 ונפלה.

 

 

טור' ערמון
8

 4שהיה בחיפוי לאחור עם מקלעון, אף הוא שמע רעש והתעורר משנתו הוא הסתכל לאחור וראה  
דמויות. מיד החל לפנות בזהירות ובשקט לעבר הדמויות. בעוד הוא עושה זאת פתחו יתרת אנשי המארב באש. ערמון 

ו ירה רק בודדות )לאחר בדיקה הסתבר שהמקלעון היה במצב תקין ורק ווסת הגזים לא הצטרף ליורים אך המקלעון של
נ"נ, לקח את נשקו האישי )תמ"ק( ופתח גם כן באש לעבר הדמויות. גם לו אירע -היה מכוון(. ערמון לא התבלבל, קפץ ל

 מעצור בשל כדור עקר.

". הוא סרק את הסביבה במשקפת בין כה וכה זרק מפקד המארב רימון לעבר האויב ולאחר מכן פקד "חדל
נ"נ ה"דגן". כיוון שכך החליט להפעיל תאורה. נורו כעשרים -מטר מ 8"מפוחית פה" ולא גילה דבר פרט לדמות שנפלה 

 דבר. המפקדפצצות תאורה אך גם לאורן לא גילה 

משדיווח מפקד המארב על ההתקלות לבסיס המארבים בפיקודו של המ"פ, סגן בילו
9

, שהיה במחנה "גדי", קיבל 
"הדגנים" האחרים  2 -המארבים האחרים ולבצע סריקה, עם קבלת ההוראה הורה סג"מ לונדינר ל 2פקודה לכנס את 

להתכנס. "הדגן" הדרומי נפל בדרכו לתוך עמדת טנק ולא הגיע ה"דגן" 
קק"ל קיבל פקודה להיעצר  -הצפוני שהגיע אל מול מקום המארב על דרך ה

 על הסריקה. ולחפות 

 11תוך כדי סריקה התגלה מחבל שנורה. מחבל זה נמצא במרחק 
מטר מה"דגן" שהיה במארב. לאחר מכן נמשכה הסריקה בעזרת האור הלבן 

מ"מ של ה"דגן" השכן  52י.ש.( מאחר והמרגמה  –)הצפוני של הצריח השני 
 לא פעלה. בזמן הסריקה נשמעה התפוצצות מכוון בלתי ידוע. מאוחר יותר

התברר שההתפוצצות נגרמה מעליית מחבל שלישי על מוקש בזמן חציית 

  גדר הביטחון.

חיילים על גבי   11 -ו רק כשעה וחצי לאחר כל אלה הגיעו המ"פ
זחל"מ וג'יפ מבסיס המארבים. הם הגיעו באיחור כה רב מאחר ובהתאם 

צוץ דרך טובס  –אבו  –להוראות היה עליהם לנסוע בלילה ממחנה "גדי" לתל 
 ולא דרך מוצבי הברך.

משהגיע המ"פ החלה סריקה נוספת בעזרת הזחל"מ והתאורה 
הלבנה המותקנת עליו. תוך כדי סריקה נראתה דמות מהעבר השני של 

 הגדר. הסורקים פתחו באש ופגעו גם בה.

בגמר הסריקה הוחזרו שני מארבים לבסיס ואילו המארב שנתקל 
ו במקום עד אור הבוקר, שעה שהתקבל אישור ואנשי בסיס המארבים נשאר

לסריקת צידה המזרחי של הגדר. בסריקה נתגלתה גוויית מחבל וכן נתגלו 
 מזרחה. ועקבות דם שהוביל

 תוצאות

 הרוגים, מחבל נוסף כנראה נפצע, והצליח להימלט. 3אבדות האויב היו  1

 לכוחותינו היה חייל פצוע קל מרסיסי רימון. 2

 

   

   

 

  

 
 

                                                           
8
 עפ"י רישומי העמותה( –)י.ש.  1968מחזור נובמבר  - ערמון אלכס 
9
מפקד  תקדם בנתיב הפיקוד מסגןוה 30 בהיותו בן 1968-הגיע לסיירת במהדמויות הבולטות בסיירת חרוב. בילו  - ז"למישורי  בילו 

 )י.ש.( 2017ינואר  15 -והובא למנוחות ב 78בדרגת סא"ל. נפטר בן  1973 -לסגן מפקד היחידה. בילו השתחרר מצה"ל ב -צוות 
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