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מתוך דו"ח אירוע שהופץ ע"י 
 1970מאי  6 -אג"ם פיק. מרכז ב

 ימים לפני יום העצמאות( 5)

 
 כללי

נתקל מרבל  70מאי  4/3בליל .1
בחולית  XXXנ.צ. -ששכב ב

מחבלים, המארב פתח באש 
 6ופצע  15לעבר החוליה, הרג 

 מאנשיה.
בבדיקה למחרת נורו מטל"רים .2

מ"מ על הכוח הסורק.  130
הנפילות היו בין מחולה ובין 

 הכוח.
בזמן התקרית נפלו מס' ממ"דים .3

 באזור ארז.
 לא היו נפגעים לכוחותינו..4
בבוקר נתפסו  70מאי  5ג'  ביום.5

באזור מוצב "שקדיה" )פיקוד 
מחבלים נוספים מאותה  2צפון( 
 חוליה.

 1970מאי  4 - 3ליל  –צוץ -מארב אום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניסיון חדירה מארב "דגן" של סיירת חרוב  סיכל 1970מאי  3-4ילה שבין במהלך הל
החל דרכו מערבה, את הירדן וה מחבלים שחצ 25 -למעלה מע"י כוח מחבלים שמנה 

סיירת  מבצעית אינטנסיבית ביותר של פעילות  המארב פעל במסגרת אל עומק איו"ש.
מחבלים ע"י ארגוני  ניסיונות חדירהלבלימת עשרות שנשאה בעיקר המשימה חרוב 

והקמת  פעילים גיוסמערבה, לשם היטמעות באוכלוסייה,  –מצדו המזרחי של הירדן 

יוסי מרי אזרחי ופגיעה באזרחים ישראלים וצה"ל. אומר תא"ל )מיל.( הנעת  תאי טרור,
בכל התקופה שלי הייתה פעילות בלתי פוסקת שכללה מרדפים, )....( : "קולר1

מארבים, תקיפות מעבר לנהר הירדן וגם פשיטות מזרחית לים המלח. במהלך 
 של מארבים". תהיתקלויופעילויות אלה היו הרבה מאד 

 
 כמפקד סיירת חרוב , אז סא"ל, כיהן יוסי קולר  1970-ב 1

ים ")....( המחבלים התקדמו בשני טור
מערבה בין הגדרות, תוך כדי בדיקת 

דקות. זה  30 – 20 -הקרקע במשך כ
הרגיש לי כמו נצח. בפרק זמן זה הייתי 
מאד מתוח והרגשתי שהברכיים שלי 
ננעלות )....(". כך ראובן וילקומיר, 
לוחם הסיירת שהפעיל את צריח הדגן 
בהתקלות עם כוח מחבלים שחצה את 

 הירדן ונע מערבה. 
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בצפון הבקעה. צוות המארב, לוחמים שגויסו לסיירת כעשרה  "שיגרתי "עוד מארבהחלה כמו  1970מאי  3-4 -משימת ליל ה
( צביקה שני )פטשניק. מ"פ יאיר קליין-תחת פיקודו של ה , היו אז במסלול ההכשרה(1969)אוגוסט  חודשים קודם לכן

על אשר  )חייל מתנדב אמריקאי או קנדי(.עמירם פרלמוטר ז"ל, גידי ומייקל ג'ו ראובן וילקומיר,  ועמו מפקד הצוות
את היתקלות המארב הזה וחיסול עשרות מחבלים שעשו צפוי להם במהלך הלילה לא נתקבל כל מידע מודיעיני מקדים. 

 ומפקדים ששרתו אז בסיירת.  המארב ועמיתיהם, לוחמים דרכם אל לב הארץ לא ישכחו לוחמי

ו רמי דנוש היחידה, יצא  "קלשמירת והנחלת מור עמותת סיירת חרובמאז אותו מארב. במסגרת פעילות  כמעט יובל חלף
פגוש את לוחמי המארב ומפקדים בסיירת לשם תיעוד הדברים למען ל 19722ועמי מורן )צוקרמן(, בוגרי מחזור אוגוסט 

    .ושימור מורשת הסיירת "הדורות הבאים"

עסקו צוותי הלוחמים בהכנות ליציאה להצבת מארבים לאורך הירדן. איפוס המקלעים,  1970למאי  3 -בצהרי ה
בדיקת  - ההדק החשמלי של הדגןהמכניקה ו –מערכות הצריח תיאום הכוונות של אמצעי ראיית הלילה, בדיקת תקינות 

ספציפי מהמארב הזה. רק זכור לי שהכל היה שיגרתי" אומר  ןוזיכר ")....( אין לי  ענון נהלי הכניסה למארב.יאמצעי הקשר ור

"נכנסו לעמדה שהייתה במחפורת . מחבלים 52 -סיכל חדירת כבמארב ש 3שהפעיל את צריח "הדגן" ראובן וילקומיר

 לשעה התחלפנו בהפעלת צריח הדגן )....(" , אחתתורנותב .כשמולנו שתי גדרות )בקר ורשת(

ארוחת הערב השלמות התארגנות והפעולות המקדימות פנו חלק מהצוותים לתדריך, הכנות וביצוע  חר")....( לא  יאיר קליין:

מזרחית ) צוץ-מעבר אוםל סמוךוצוות בפיקוד מיכה ברקוביץ ז"ל( נסעו לאזור המארבים  שניושני צוותים )צוות בפיקוד צביקה 
)כביש  בציר עוקף, דרך טובאס, ולא בדרך הקצרה ועלנ . שני צוותים אלו יצאו מוקדם מהאחרים מפאת הצורךלישוב מחולה(

 . )....(" אני הייתי בכוננות בגדוד, במחנה גדי מהצד הירדני. וירי ארטילרי  , אש מקלעיםצליפות ,שהיה חשוף לתצפיות( 90

 

 צריח דגן 
 לבלימת וסיכול חדירות חוליות טרור בבקעת הירדן  מהאמצעים הבולטים ביותר בפעילות המבצעית

 מלחמת ההתשהתקופת ב
 

צוותי המארבים למחולה והתמקמו בבית שהוקצה ליחידה בישוב. שם שני הגיעו חמש לפנות ערב  סמוך לשעה
לקראת חושך ניתנה פקודת מבצע, מצריחי הדגן הוסרו כיסויי האברזין  רק אז יוכלו להיכנס לזירת הפעילות. המתינו לחשיכה.

צפ'/מע' -צוץ, מזרחית למחולה ו-, מערבית למעבר אוםשטחי טירת צביל מדרוםש והכוח יצא מזרחה אל נקודות המארבים
וחמי הצוות )לבד ת(, בוצעה ע"י לו)מחפור לעמדות המארב הקבועות עפ"י נוהל קבוע ועוד לפני כניסת הדגן .מוצב ארזל

   .החזית והעורףעצמה,  סריקה רגלית של העמדהממפעיל הצריח שנותר לתצפית וחיפוי( 
שני לוחמים במשימת תצפית ואבטחה לוחם צופה לפנים, הסתיים. מפעיל על צריח הדגן,  הליך התמקמות מארב צביקה

משקפת א"א בלאחור חמושים גם במקלעון ומרגמה, ומפקד המארב )צביקה שני( במושב הנוסע שמימין לנהג, מצויד  
על  הראשון וחיפ התמקם, מבין השניים הצפוני היהש ,המארב זרקור הדגן.קרן הנסמכת על  ,)שפנפן פסיבי( ללא זרקור

   .מוצב ארזל סמוך תמקםשה, בפיקודו של סמל ברקוביץ ז"ל ,ארב הדרומישל המ הכניסה וההתמקמות

 

 

 
   .פעילויות סיירת חרוב  אודות לאיסוף חומר ארכיוני ועריכת תחקירים וראיונות רמי ועמי פועלים בהתנדבות עבור ובשם העמותה 2
3  http://www.484.co.il/editor/assets/maaravim/hadaganPini2.pdf 

http://www.484.co.il/editor/assets/maaravim/hadaganPini2.pdf
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 הוכן במהלך עבודת התחקיר – איור הזירה

המערבית  4שתי גדרות מזרחה לנו")....(  צביקה שני:

 על מקומן)שתיהן מצויות  גדר רשת, המזרחית גדר בקר
 טמוןוביניהן  עד כתיבת שורות אלה...י.ש.( אז, כפי שהיו

מטר.  30-50 -מיקוש נ"א. המרחק בין הגדרות היה כ
מזרחית לגדר הבקר הגדה המערבית של נהר הירדן. 
מבחינתנו, מעבר לגדר המזרחית היה שטח מת. בגלל 

 מ'  150-100 -הטופוגרפיה במקום, קו הראיה שלנו היה כ
")....( . 

ראובן הוא  תורן על צריח הדגןהמפעיל ה - לערך 22:00
וילקומיר. מבעד למשקפת )א"א( מבחין ראובן בתנועה 
חשודה מול הדגן. הוא מדווח על כך למפקד המארב 
וצביקה מורה לו לכוון את הזרקור )נושא מסנן א"א( אל 
עבר האזור בו גילה תנועה חשודה. צביקה מפעיל את 
המשקפת לראיית לילה ותוך ניצול הקרן המשוגרת ע"י 

חבל בודד רוכן ליד גדר הבקר ראובן הוא מזהה מ
מפאת המרחק ותנאי המרוחקת מהמארב(.  –)המזרחית 

השטח, קשה היה לראות בבהירות מה הוא עושה. אולם 
לאחר מספר דקות הוא  פעולותיו נראו כחיתוך הגדר.

והחל להתקדם  חצה את הגדר. למספר שניות כרע ברך
הקרובה יותר אל   –מערבה לכוון גדר הרשת )המערבית 

המארב( ובדרכו בודק מיקוש ע"י תנועות "ניגוב" 
כשהגיע לגדר המערבית הוא רכן ושוב   הקרקע.

 התקשה מפקד המארב להבחין בפעולותיו.  

 
 

 

 
 י.ש. –חלק ממערך המניעה שכלל מחסום פיזי וסוגי אמל"ח שונים ובתקופה מאוחרת יותר גם התרעה  4

 הירדן

 גדר בקר

 גדר רשת

 שטח מת 

 מ'  50

 מ' 100

 מחפורת

 נ.נ. דגן 
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"הנחתי שייתכן והוא מניח מטען ליד הגדר במטרה  צביקה:

לבצע פיגוע נגד סיור הבוקר. הייתה לי דילמה האם לפתוח 
, יסתלק חזרה באש או לא. חששתי שהוא יניח את המטען

מזרחה ונפספס אותו ואז אני יוצא אידיוט. החלטתי להמתין ולא 
לפתוח באש. עדכנתי את כל הצוות ולמעט אחד שנשאר 

לפתע נעמד  .לחפות לאחור, כולם נערכו עם הפנים לחזית
המחבל והחל לחתוך את גדר הרשת. באותו רגע ברור היה לי 

תך פירצה בגדר, שמול עינינו מתרחש אירוע חדירה. לאחר שח
קריאה/התכנסות' -הסתובב המחבל לאחור וסימן בידו 'תנועת

נדהמתי לראות איך מהשטח המת שממזרח לגדר  .)"בואו"(
הבקר התרוממו שני טורי מחבלים שנעו בזהירות וחצו בצעדי 
ריצה את השטח שבין הגדרות אל עבר הפירצה. אמרתי 

קומיר היה רגוע. לוילקומיר שיירה רק כשאתן לו פקודת אש. ויל
 ."הוא נעל את צריח הדגן, פתח את הניצרה והמתין

בזמן התורנות שלי על הצריח זיהיתי דמויות " ראובן:

מ' מעבר לגדר  50 -בודדות )לא ברור לי כמה( כ
המזרחית. בדיעבד כנראה שראיתי את ראש הטור. 
הודעתי לצביקה המפקד, הוא אמר לי שנאפשר להם 
לחתוך את הגדר הראשונה )המזרחית( ואח"כ גם את 
המערבית ורק אז נפתח באש. המחבלים התקדמו 

טורים מערבה בין הגדרות, תוך כדי בדיקת   בשני
דקות. זה הרגיש לי כמו  30 – 20 -הקרקע במשך כ

נצח. בפרק זמן זה הייתי מאד מתוח והרגשתי 
שהברכיים שלי ננעלות. אני לא מבין איך הצלחתי לא 
ללחוץ על ההדק בזמן הזה. הפקודות של צביקה 
שישב כל הזמן עם השפנפן בכיסא המפקד )ליד 

הועברו על ידו גם לחיילים האחרים והיה שקט  הנהג(
 רב בצוות המארב". מוחלט ומתח

")....( נוהל הדיווחים בסיירת חרוב היה שכשמארב מגלה חוליה חודרת, הוא לא מעביר דיווח לאחור אלא רק יוסי קולר: 

 .  "אחרי שהאירוע הסתיים. מפקד המארב היה מוסמך לפתוח באש ולא נזקק לאישורים של מפקדים מעליו

ם הגיעו לגדר הרשת, נתתי פקודת אש!! "כשהמחבלי :צביקה 

וילקומיר ירה צרור ארוך מאד. גם שאר הלוחמים ואני ירינו. הירי 
היה חזק וממוקד, העלה ענן אבק )גם מפגיעת הקליעים בקרקע(  
וגם גרם לדליקת קוצים )שניצתה מהכדורים הנותבים(. כל אלה 

בל א  גרמו לראות לקויה ומטושטשת. קשה היה להבחין במחבלים
המשכנו לירות לעבר אזור הפירצה בגדר. גם המארב הסמוך 

ואנשיו כיוונו לעבר   י.ש.( –)על כך ראו עוד בהמשך  הצטרף לירי
אבל שמענו  ענן האבק והעשן שהתמר במקום. לא ראינו דבר

בשלב זה  .צרחות של הפצועים. היו גם כאלה שקראו אללה אכבר
מאג ופקדתי -נתתי הוראה לחדול אש. החלפתי ארגז פעולה ל

בנוסף, הוריתי ללוחם שמאחור  .לעבור לירי בודדת בצליפה בלבד
רק כשהסתיים הירי דיווחתי   .שלא לירות פצצות תאורה מהמרגמה

למפקדה בקשר על ההיתקלות במחבלים, על הירי ועל כך שאנחנו 
 .שולטים במצב

את הגדר המערבית,  "כשהמחבלים חתכוראובן: 

-צביקה נתן פקודה ופתחנו באש. אני יריתי מה
מ.א.ג צרור ראשון ארוך מאד של כחצי ארגז 
פעולה. השדה שליד הגדר החל לבעור מהנותבים 

בסה"כ יריתי שבעה ארגזי  .אבל המשכתי לירות
פעולה לעבר דמויות שזיהיתי בתוך השטח שבער. 

זי פעולה תוך כדי ירי הצוות סייע לי, דחף ארג
רק לאחר  ואפילו החליפו לי קנה של המאג שלהט.

. החליפו אותי על הצריח, ממש בכוחכשעה וחצי 
ירו בצליפות רק  עמיתי לצוותלא רציתי לרדת... 

כשהחלפתי ארגז פעולה, על מנת ליצור רצף אש 
תמידי. בכל הזמן הזה לא היה כלל ירי תגובה מצד 

 ."המחבלים

 
 היה מפקד תורן במפקדת היחידה, במחנה גדי. יאיר קליין
דיווח מהמארב של עודכן בו לחדר המבצעים הוא הוזעק

כיתת הכוננות  יאיר הזעיק אתצביקה על גילוי חדירה. 
שער בהמארב. אל  נגמ"ש,ובפיקודו יצא הכוח, רכוב על 

)סא"ל  למפקד הסיירתלהמתין הוראה  נתקבלההמחנה 
על . הם נעו בעקבות הנגמ"ש ענויוסי קולר( שהגיע עם ג'יפ 

 למשימה  –צוות המארב בדרכו מהבסיס ציר העוקף )הציר 
לישוב נשמע  סמוך. לכיוון מחולהמספר שעות קודם לכן( 

מכת האש  צליפה שבא לאחרההמארב )ירי ירי מכוון 
דיווחים מזירת עלו קשר מערכת המי.ש.( ו –הראשונה 
  ההתקלות. 

 צביקההתבקש עושה דרכו צפונה,  יאיר עוד הכוח בפיקוד
נתקל בהם  מחבליםה לדווח על מספר ת היחידהממפקד

הקשו על הראות. השטח  תנאי השיב. "!!הרבההמארב. "
. קשה היה לענות ךגם על כנשאל.  "האם כולם נהרגו"?

 במקומונותר  צוות המארבבשלב זה טרם נערכה סריקה......
י. לבקשת  .קלייןכוח תגבור בפיקודו של הגעת המתנה לב

 תאורה הירי ל .פצצות תאורהבירי מוצב ארז סייע  קולר
ממוקמת מערבית שהייתה  ארטילריהסוללת הצטרפה 

.  עדיין חושךשרר  אל המארבכוח התגבור בהגעת . לזירה
 ניתן היה להבחין במספרלדברי יאיר  שקט. היהשטח ה

לשם המשך  על הגדר הפרוצה.גופות בין הגדרות ו
")....( עם  יאיר:מספר  .לאור ראשוןהפעולות  הם המתינו 

נתתי הוראה למארב הדגן קום היתקלות החבירה למ
מטר מדרום  100הסמוך )בפיקודו של מיכה(, להתקדם עד 

למארב של צביקה. לפתע נפתחה אש מדרום לנו לכיוון  
 ה מהחוליימזרח. בדיעבד הסתבר שחלק מהמחבלים 

שנתקלה במארב של צביקה נמלטו וזוהו על ידי מארב של 
של  רבהמא  )....( 5סיירת נח"ל שלא ידענו כלל על קיומו 

 
 המארבים בגזרה ופעילותם    ביחס לפרישת תיאום כוחות....?? 5

 ראו נא גם "קוביות טקסט".    

 דר בדברים", מספר מילות הבהרה.לשם "עשיית ס הערה:
מוכרת תופעת שחזור קרבות ומבצעים ע"י מספר משתתפים המציגים 

, המוכרים המקריםגרסאות שונות )במרבית מספר ביחס לאותו אירוע 
אך קיימים גם כאלה שהנם בבחינת "גורם  – , השינויים מינורייםלי

אלא כתוצאת –חלילה . לא מתוך כוונה רעהמשפיע" משמעותי(
בעיקר במצבי , ראיית והבנת הדברים ע"י הפרט עפ"י"תרגום מצב" 

נוכח "פערים" כאלה, אין למתחקר/כותב אלא להרחיב את לחץ. 
ך ע"י קשת המקורות עליהם יוכל להיסמך. בין היתר דו"ח אירוע שנער

צוץ" מסוכם בארכיון צה"ל ע"י -הצבא. אולם "מארב אום
אינו מאפשר שחזור ממשי מסמך ש. מאודשטחי  רדו"ח/תחקיב

יכולנו ללא עדויות המשתתפים עצמם לא  .התקלותומעמיק של ה
 יובל.-וודאי לא ממרחק של כ האירוע אתלשחזר 

נוספים. מצפון שני מארבים  פעלו מארב שבפיקוד צביקהבגזרת ה
 ומדרום מארב סיירת חרוב בפיקוד –למקום ההתקלות מארב נח"ל 

עם הפתיחה באש הדגן ש מתחקיר האירוע עלה סמל מיכה ברקוביץ.
ע"י ראובן וילקומיר הצליחו חלק מהמחבלים לחמוק דרומה וצפונה. 

הרוגים וחמישה  16, מהם 21כוח המחבלים )בסה"כ עיקר נפגעי 
בסריקה שנערכה ו זרת האש של "מארב צביקה"פצועים( נמצאו בג

 חצו את הירדןברחו ואנשים ש 4-6סימני דם של עקבות ואותרו  בבוקר
שהצליחו לחמוק  מכאן ניתן להסיק כי נפגעו מחבלים נוספים. מזרחה
הרחק צפונה מנקודת תר, מאוחר יובסריקה שנערכה בנוסף,  .ולסגת

שני  אותרו ונתפשו, צבי(דגה של טירת ה)אזור בריכות  ההתקלות
 ."ש"איבדו דרכם מחבלים חיים

שנים התקיימה הסברה כי במהלך ההתקלות העיקרית, פתח "מארב 
ממכת האש  אל עבר מחבלים שברחוירי מיכה" )מדרום לצביקה( ב

את  מחולה בו שיחזר צביקה-. במפגש חרובשל "מארב צביקה"
מנה על צוות שני ,)לוחם סיירת חרוב( ישראל מאושרהמארב טען 
כי הם שמעו את הירי מצפון, ידעו על ההיתקלות, , "מארב מיכה"

אך לא ירו "אפילו כדור אחד". מכאן ניתן  –התכוננו לפעילות בגזרתם 
מחבלים ממכת האש של "מארב מספר להניח כי גם אם חמקו 

נפגעו אך הצליחו לחצות את ( , אם לא כולם" חלקם )לפחותצביקה
שנתפשו ביום  השניים מניין הכללי, כאמור, נוספול .מזרחה הירדן

 שלמחרת צפונית למקום ההתקלות.
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 כללי
נ.צ. -נתקל מרבל ששכב ב 70מאי  4/3בליל .1

XXX  בחולית מחבלים, המארב פתח באש לעבר
 מאנשיה. 6ופצע  15החוליה, הרג 

מ"מ על  130בבדיקה למחרת נורו מטל"רים .2
הכוח הסורק. הנפילות היו בין מחולה ובין 

 הכוח.
 בזמן התקרית נפלו מס' ממ"דים באזור ארז..3
 לא היו נפגעים לכוחותינו..4
בבוקר נתפסו באזור מוצב  70מאי  5ג'  ביום.5

מחבלים נוספים  2"שקדיה" )פיקוד צפון( 
 מאותה חוליה.

 פירוט האירוע
מוצב ארז מדווח שרואה ירי מכוון  – 6.032225

 מארב מרבל
מדווח שזיהה  XXXנ.צ. -מארב מרבל ב – 7.032245

מ' בין הגדרות.  50-80דמויות בטווח  10-כ
 המארב פתח באש.

 81מוצב ארז ירה מ' פמ"ר )פצמ"ר(  – 8.032317
 מ"מ למעבורת הצפונית.

מחבלים  5מג"ד חרוב מדווח על  - 9.040105
 הרוגים.

מחבלים הרוגים,  10הכוח מדווח על  – 10.040500
 רואים ציוד מפוזר בשטח.

מיכה ברקוביץ, שהיה מדרום לנו, זיהה תנועה מולו ופתח באש. רוב המחבלים שנפגעו ונהרגו היו בשטח שבין המארב של 
 . )....(" צביקה לבין המארב של מיכה

במקביל פתחו הירדנים באש מרגמות, גם על אזור עם אור ראשון יצא הכוח בפיקודו של יאיר קליין לסריקה בין הגדרות. 
הכוח בשטח מדווח על נפילות כתוצאה מירי ארטילרי בינו * בדו"ח פיקוד מרכז נכתב:המארב, ללא הסבת נפגעים לכוחותינו. 

בריכות נתפשו שני מחבלים באזור ה( 70מאי  5)יום למחרת, *ארז מדווח על נפילות באזור מוצבי פיקוד צפון. *לבין מחולה. 
 של טירת צבי )פיקוד צפון(. 

, הזמין גנדי את ראובן וצביקה לטיסה מעל ( הגיע למקום אלוף הפיקוד. לאחר דווחו של יוסי קולר לאלוף1970מאי  4בבוקר )
שנפגעו והצליחו לסגת ולחצות את הירדן )עפ"י דו"ח  4-6מחבלים. על אלה מתווספים  21זירת האירוע. במקום נספרו 

 27-מחבלים נוספים שנתפשו סמוך לטירת צבי ע"י פיקוד צפון. דומה כי בסבירות גבוהה היו מעורבים באירוע כ 2-הפיקוד( ו
 מכה אנושה לגורם ששיגר אותם. בלים.חמ 30עד 

 
ולעילא. עד הפתיחה באש לא הבחין איש מבין המחבלים בכוח -פקדו לעילא יאין ספק כי מפקד המארב והצוות ת

בעוד שהאמצעים לראיית לילה והשילוב ביניהם היקנו למארב יתרון משמעותי מרגע הגילוי הראשוני, המעקב  –הממתין להם 
קבלת החלטות נכונה ח, קור רומיומנות מקצועית, עובדתית נוכח הכוח החודר עמדו אחר פעולות הכוח החודר והתקדמותו. 

חמוש ומצויד לכוח  –אם כלל  –כל סיכוי  שהיה נטלו כמעט  . כל אלהרי מתוכנן, עצמתי ומדויקוי חיילות למופתבמצב לחץ, 
 פי זיכרונם של צביקה וראובן, אל עבר המארב לא נורה אף לא כדור אחד.-על צוות המארב. על 6-פי כבהיקפו שעלה 
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, לצריח הדגן ובאמצעות משקפת יוסי קולר ת, עלה מפקד הסייר עם כוח התגבור בפיקודו של יאיר, הגעתו למקום המארבב

דווח רק מחבל בודד. על כך  וא זיהה בסריקה ראשוניתה וראות גרועה סרק את השטח שבחזית המארב. מפאת תנאי השטח
חמישה מחבלים  עלאת החטיבה  עדכן זוהו מחבלים הרוגים נוספים וקולר  ,בסריקה רגלית ,למפקדת החטיבה. עם אור ראשון

בהמשך בא עדכון על היקף הפגיעה ותוצאות פעילות  הפיקוד. בדו"חמופיע ה עדכון זה של מפקד חרוב הוא נוספים. הרוגים
 המארב.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4הכוח מדווח על עוד  - 040510 .11
 הרוגים. נראה שיש גם פצועים. 

 15הכוח מדווח שישנם  – 040700 .12
 פצועים. 6 -הרוגים ו

הכוח בשטח מדווח על  – 040815 .13
נפילות כתוצאה מירי ארטילרי בינו 

 ובין מחולה.
ארז מדווח על נפילות   – 040815 .14

 באזור מוצבי פיקוד צפון.
נתפשו שני מחבלים  – 050800 .15

באזור הבריכות של טירת צבי 
 )פיקוד צפון(. 

 סיכום
 ותחקור למחרת התבררו הדברים הבאים:בבדיקה  .16

דמויות החותכות את גדר  2מפקד המרבל זיהה בשלב ראשון  .א 
י.ש.( שלו  –" )כוון 12מ. הזיהוי היה בשעה " 3 -הרשת ברוחב של כ

 מ'. 50 -בטווח כ
 10-דקות ורק כאשר זיהה כ 25/30-המפקד עקב אחרי ??? במשך כ .ב

 מהם בין הגדרות פתח באש.
 6מחבלים הרוגים ועוד  15למחרת נמצאו גוויותיהם של בסריקה  .ג

 מחבלים פצועים שהיו בשטח.
 מחבלים. 6 – 4 -בהליכה מזרחה נמצאו עקבות יציאה של כ .ד
בבדיקת רסיסים מהירי על הכוח בשטח )צבא ירדן, במהלך סריקת  .ה

 .מ"מ 130י.ש.( התברר כי נורו מטל"ר  –כוח התגבור 
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קארו ז"ל, שרת בחרוב בתפקידי מ"פ  אל"מ גיורא 
וקמב"צ. לאחר שעזב את הסיירת והחליט על  

 המשך שירות בצבא הקבע הוצב בפיקוד מרכז 

הכוונה הכללית, המטרות, התכנון על שיחות עם גורמי מודיעין לשעבר מלמדות  –אף כי ממרחק כיובל שנים 
 עפ"י תכנון והכנה מוקדמת, שם .איו"שאל מערבה  ופנו רדןאת היחצו . המחבלים שחוסל המחבלים של כוח המבצעי מתווהוה

מחבלים ה והי יםאמורלעומק ישראל. לאחר חציית הירדן לחדור נו התכוו, מקומיים( הפעלת סייענים)לרבות סיורי שטח, גיוס ו
לנקודת  חוליהשיעביר כל  "מוביל" מקומי בה ימתין מפגשנקבעה נקודת  ןמה תלכל אח חוליות עיקריות. להתפצל לשלוש

יום העצמאות לבצע פיגועים רבי היקף בו 1970מאי  11-לשהות עד יום העצמאות שחל שבוע לאחר מכן ב ,שם. התארגנות

 , במרכז הארץ וירושלים. או בעיר עצמה( בית שאןהצפון )כנראה באזור אזור ב

המחייבת מעורבות  מורכבתומבצעית התארגנות לוגיסטית ב כרוכה, תוך חציית הירדן ל,מחבלים לשטח ישרא  30 -חדירת כ
במזרח התיכון מחייבת התארגנות כזו הפעלה וגיבוי של מערכת ברמה מדינתית. בין עשרות אנשים נוספים. מנגנון הכולל של 

 משךב ,טרם החדירה - ובמדינת היעדס( )בסי גיוס והכשרה, מידור, מודיעין, אמל"ח, תקשורת במדינת השיגוראיתור, היתר 
כלכלה, ביגוד והנעלה, מגורים, קביעת נקודות מפגש, תחבורה,  -, במהלך הביצוע ולאחריו התארגנות/המתנה/השהייה

טרם יציאה  אמצעים להמתנה ביעדתנאים ניאותים ו ,אחרת קורת גגאו , מערות בשטח דירות מסתור, קביעת נקודת חצייה
 גרם להם אבדות כבדות ולא פחות מכך נזק מורלי ותדמיתי.   ,צוץ" סיכל את תכנית המחבלים-"מארב אום ועוד. לתקיפה

מפקדי וחיילי 'סיירת חרוב' התעלו לרמת הפעלה מבצעית שלא  ")....( 6פיני דגן:  כתבעל פעולות הסיכול של סיירת חרוב 
ביצועי שיא לצריח הדגן נרשמו בתקופת פיקודו של תא"ל )בדימוס( יוסי קולר  הייתה כדוגמתה בהיסטוריה הצבאית בעולם.

(. לוחמי הסיירת חיסלו אז עשרות מחבלים שחצו את הירדן במגמה להגיע ולפעול  1969-1970)אז סא"ל( על סיירת חרוב )
ביותר, סיכלה סיירת חרוב  בשטחי איו"ש ובעומק ישראל. אין ספק כי בפעילותה זו שעמדה ברמה מקצועית ומבצעית גבוהה

 עשרות פיגועים בעומק הארץ. היו אלה הישגים צבאיים מרשימים ברמה בינלאומית".

 
 .ביבא-לב ז"ל, בלשכתו שבקריה תל-ספר ימים לאחר ההתקלות הוזמן צוות המארב למפגש עם הרמטכ"ל רא"ל חיים ברמ

 .( ומפקד סיירת חרוב סא"ל )לימים תא"ל( יוסי קולר12-הרמטכ"ל המפגש התלוו גם מח"ט הבקעה אל"מ משה לוי )לימים רא"ל, ל

 

 

 
 
  
 
 
 

  
 מ"פההחלטת  ?הם מזוקניםולמה 

תקופה ופעילות ה )יאיר( ברוח
 לא מתגלחים.......  –מחבלים  10 עד חיסול :סיירת חרוב בבקעת הירדן

 
6  http://www.484.co.il/editor/assets/maaravim/hadaganPini2.pdf 

   צביקה 

 ראובן
 יאיר  

http://www.484.co.il/editor/assets/maaravim/hadaganPini2.pdf
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 באמצעי התקשורת השוניםלמחרת ההתקלות פורסם האירוע 
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 תודות
 םבפעילות .וסייעו מאוד בהכנת כתבה זו , הקדישו מזמנםראויים להערכה ותודה מיוחדת רמי דנוש ועמי מורן שעשו רבות

וסיכומי הדברים  צוץ-ראיונות שקיימו עם לוחמים ומפקדים בסיירת חרוב שהיו מעורבים ישירות במארב אום, בארכיון צה"ל
תודות גם לראובן וילקומיר, צביקה שני )פטשניק(, יוסי קולר ויאיר קליין על מרב בכתובים שהוו גלם ומסד לכתבה זו. 

  להכנת הכתבה. קדישוהסיוע והזמן שההנכונות, 
 

  י. שי


