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 ובאין כל , העדר תו"ל וניסיוןמכשול פיסי ללא
שילמה על חציית הירדן, ובקרה  ממשי פיקוח

. רוטנברג, ז. פרום )צ סיירת חרוב באבדן לוחמים
הפעילו מיקוש שהוטמן בלילה ש ומרעי הגשש(
יצעה כבר ב ואות, הבוקר הקבועשקדם לסיור 

לכל מתצפת מן העבר השני לא הסיירת בבקעה. 
. היו זו הייתה כל בעיה לאבחן פעילות שגרתית

ים נודעה אלה צעדים ראשונים לפעילות שלימ
 טשטוש".-בשמה "גישוש

 2018יוני  6

 מחבלים על העצים
 צביקה כהן

 

הפעם נפגשנו לשיחה לפני מספר חודשים נפגשתי עם חברים מסיירת חרוב. היו שם עמוס נאמן, צ'ובו )דני שגיא(, אלכס שמגר וישראל שי )שיבק(. 

פעולת כראמה כי החלטנו להיענות לפניית בי"ס שדה "עציון" שקיימו יום עיון במלאת יובל לפעולה. מטבע הדברים עלו במפגש זיכרונות חלקנו ב על

הימים, אשר מיד עם סיומה התחילה היחידה לפעול עם  6על התקופה בה שרתנו יחד בסיירת ובין היתר מרדף שאותו הובלתי סמוך לאחר מלחמת 

סייעו בידי עמוס עוד אנו משוחחים על כך מציעים החברים כי אכתוב על המרדף. התחלתי, תוך כדי כתיבה ומפאת פרק הזמן שחלף  השב"כ באיו"ש.

 .סיפורו של מבצע כחלק מפעילות סיירת חרובוהנה  שגם כתב לי את ההקדמה(שיבק, שי ) ישראלנאמן ו

 

 הקדמה

הימים.  6מלחמה שהחלה למעשה מיד לאחר מלחמת התחוללה מלחמת התשה מתמשכת בבקעת הירדן.  1970 – 1967בשנים 
, יצירת נוכח חדירות מחבלים שחצו את הירדן ועשו דרכם לכוון  גב ההר, אל לב ריכוזי האוכלוסין באיו"ש במגמת היטמעות –חטיבת הבקעה 

הרחבת הסתה למרי אזרחי נגד השלטון הישראלי, ביצוע פיגועי הרג, העצמת השפעת ארגוני הטרור, ל עובר תשתית מבצעית ואידאולוגית
גיוס פעילים נוספים, אימון ועוד. רבים יאמרו כי מרדפי סיירת חרוב ללכידת מחבלים החלו בבקעת הירדן. אך לא כך הוא. השורות ע"י 

 מרדפים ראשונים החלו בגב ההר. 

חזרה לאיו"ש )ועד עזה(. בחסות משפחות ובודדים ששבו מערבה, חדרו פעילי ארגוני  –דן רשיבת מי שנמלטו לי מיד לאחר המלחמה החלה
טרור. מי שהיו פעילים בעת שצה"ל כבש את איו"ש ומי שהוחדרו ייעודית והיו "חדשים בשטח". בה בעת מצויים שב"כ, משטרת ישראל וצה"ל 

ולא פחות מכך ממטות ארגוני טרור בעיקר ע"י מנהיגות מקומית עוינת  וכוונת למרי אזרחי.המ הבהתארגנות להתמודדות נוכח אוכלוסיי
אט הולכת ונבנית מערכת מודיעין וכבר בתחילת דרכה המבצעית באות ההצלחות. נלכדים -אט -ומן הצד הישראלי שבירדן, סוריה ועירק. 

, נלכדים חודרים שבאו במגמה לפגוע, לגייס ולאמן ונלכדים גם מחבלים שמקום מושבם הקבוע באיו"ש )כפי שהיה עוד טרם המלחמה(
 מבצעי פיגועים.

בבקעה, מחד, העדר מכשול פיסי אותה עת, חוסר יכולת לביצוע בקרה של ממש על 
ומאידך,  –מס על גשרי הירדן שאינו מאפשר פיקוח ובקרה של ממש חוצי הירדן  ועו
הן כמותית והן בראיית  –)אף כי בהיקף דל יחסית  ע"י ארגוני הטרור ביצוע פיגועים

-מלמדים, יוםוהשיפור המואץ בפעילות המודיעין הישראלי )בדגש על שב"כ( הנזק( 
כבר לאורך הירדן, אך לא עפ"י מערבה. אנו מסיירים מהירדן כי מבוצעות חדירות יום, 

תו"ל ייעודית ומסודרת. אין ברשות הצבא ניסיון של ממש בהתמודדות עם זירה בעלת 
   מאפייני בקעת הירדן, מהמים ועד גב ההר.

נמצאו הפעלת מקורות שונים מגם נלמד וובתוך ישראל  ו פיגועים באיו"שכפי שהצביע
ים הן ע"י חציית הגשר. דן מערבהבלתי פוסקות מירחדירות ובוצעו  פעילי טרור בשטח

לשגרת חיים  השיב את האוכלוסייהלהפעילם במגמה ל שהב"ט תוך ניצול הוראת)
. חציית הירדןי "ח אל תוך השטח ע"הסתננות והברחת אמלוהן ע"י  (שטרם המלחמה

לה א בבקעה עצמה. תמיקוש והיתקלויוגם אירועי הצביעו מעבר הירדן בהסתננות על 
 ."הקרב על הבקעה"גם היו פתיח לתקופת 

בוקשים, סגרים ביותר. בין היתר מעצרי מ אינטנסיביתבפעילות עסקה הסיירת עם שב"כ  אותה עת בשתי זירות. באיו"ש עלהסיירת חרוב פ
ש, "שהגיעו אל לב איו ר משוגרי ארגוני הטרור וסייעניהםחודרים שזה לא מכבר הגיעו מירדן ומרדפים אח שכונות במטרה לאתרעל כפרים ו

פעילותם הייתה גיוס פעילים והרחבת עיקר  מירדן, סוריה ועירק.בעיקר  .כשלוחי ארגוני טרור משימתיתוהחלו לפעול  הבאוכלוסיינטמעו 
 ל ואף הגעה לשם כך אל לב ישראל,", איסוף מודיעין על פעילות צהח, הכוונה אידיאולוגית"השורות, הדרכה לסוגיה לרבות שימוש באמל

הוסגרו ע"י  לעתים אףגורשו לעתים במגמות עוינות. לנהר באיו"ש אליהם הגיעו מעבר או יישובים שונים כפרים מאלה גורשו  אחתא לועוד. 
. עיסוקנו כאן הוא המרדף וחיסול ואף רבים יחסית(היו כאלה. באותה תקופה שוחרת שת"פ עם הממשל הישראלי )כן,  יתמנהיגות מקומ

בתופעת סיוע אוהדים למגורשים אלה, שהייתם כנרדפים בשטח, יכולת וכישורי  בהרחבת יתרחולית מחבלים באזור ראמון ולכן לא אעסוק 
שנדרשו להם בהיותם למעשה "ניצודים", בריחתם מאיו"ש )אלה שצלחה דרכם( וחציית הירדן מזרחה ועוד. כל אלה הנם נושא  תההישרדו

 לכתבה נפרדת.

. מירדן הסיירת בפעילותה המבצעית בניסיון לגלות וללכוד חודרים המשיכההיא בקעת הירדן, בה חרוב סיירת בה פעלה הזירה השנייה 
ילך אמצעי אפקטיבי ממשי אשר החל להוות לערך  1968רק במרץ בה בעת הולך ומוקם המכשול הפיסי אשר אין עדיין.  אולם, אמצעים ותו"ל

לא היה בכך די כדי "לחסום את הבקעה". סיירת חרוב ויחידות קוו  ,זאתלמרות . לוישודרג ופעילות הסיירת ויחידות הקו בבקעה תלך ותתייע
קרבות אשר לא אחת מחירם היה מרדפים ונגד החוצים את הירדן אל לב איו"ש התנהלו נגד חודרים שנתגלו.  נוספות נדרשו למרדפים ולחימה

חלו שינויים  1970 - 1969בהמשך, לאורך השנים כבד ביותר. בין הנופלים בקרבות אלה איבדנו לוחמים ומפקדים. ביניהם קצינים בכירים.  
. יחסו של המלך המלוכה-ביחס לביטחונה של ירדן ומעמד בית ד "מאיימים ומדאיגים"עצמה ומעמצברו ארגוני הטרור מדינתיים בתוך ירדן. 

עד גירושם ובפועל התנהלה נגדם לחימה של ממש, החלו להיות נרדפים בירדן לארגונים אלה השתנה. פעילי הארגונים והנהגותיהם 
 .   1970מהממלכה בספטמבר 

 
 י. שי )שיבק(
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 מרדף כפר ראמון

 רקע

של  דר' מערביים –הדרומיים שבפאתיה  ביטונייהמת במחנה רעפאת )סמוך לכפר וקימי סיירת חרוב לאחר מלחמת ששת הימים. היחידה ממהימים 

מהיחידה  קכיום "מחנה עופר"( ופועלת בכל גזרת יהודה ושומרון. באותם ימים היחידה מתחילה להתארגן בפריסה שונה, כאשר חל –רמאללה 

 .במחנה הדרומי כבסיס קבע )לימים "מחנה גדי"( ומתמקמיםליק )לימים "מחנה אריה"( מתמקם במחנה הג'יפט

ניצנים ראשונים של האינתיפאדה וההסתה נגד צה"ל החלו להופיע, אט אט חלפה האופוריה של הניצחון במלחמת ששת הימים והחל מאבק יום יומי 

 כנגד גורמי טרור שהחלו להרים ראש ביהודה ושומרון.

חזרה לאזור יהודה ושומרון ויחד אתם לא מעט מחבלים וגורמי טרור למיניהם. אין עדיין  -בזמן המלחמה  לירדןרם של משפחות שברחו מתחיל ז

 המונע את מעבר הירדן מערבה וחוזרים "חדשים" אלו מתסיסים את השטח. קווימחסום 

פעילות יום  ההייתכיחידת סיור פיקודית  ,בפיקודו של עמוס נאמן ולאחר מכן בפיקודו של דן שגיא )צ'ובו( ,משימתה של סיירת חרוב באותם ימים

 כנגד קיני הטרור. תפיסתם, מעצרם או השמדתם במקרה התקלות. תיומי

ירושלים ותחת פיקודו כל אזור היחידה פעלה בשיתוף פעולה הדוק עם השב"כ, באותם ימים בפיקודו וניהולו של יהודה ארבל ז"ל שהיה ר' שב"כ 

בחלקם תחת עוצר, נערכו סריקות יום יומיות במקומות מסתור אפשריים, כל  ,במסגרת פעילות זו נערכו חיפושים ומעצרים בכפרים יהודה ושומרון.

חלקם סריקה בירי לוודא שאין יום יצאו שני צוותים מוטסים ע"ג מסוקי סיקורסקי וסרקו שטחים נרחבים, נקיקים, ואדיות ומערות בכל המרחב. ב

 מסתתרים בתוכם.

 

 כפר רמוןבהפעולה 

. מספר ימים לאחר באזור מעלה החמישה )עוקף אבו גוש( 1באחד הלילות נרצח שומר ששמר על ציוד הנדסי בעבודות סלילת כביש  1968בתחילת 

 מידע מדויק. הרצח מתקבלת ידיעה ביחידה שבאזור כפר ראמון מסתתרת חולית מחבלים זו ויש עליה

 

 

מסוק לבסיס היחידה גיע הבתיאום עם השב"כ 

ובו מפעיל מהשב"כ עם "הקוף" )משתף פעולה( 

המתוכנן להצביע על מקום המסתור המדויק של 

עם צוות בפיקודי, שכלל את ישראל  החוליה.

שי )שיבק(, אלי טיקוטינסקי ז"ל ולוחמים 

נוספים חברנו לאיש השב"כ והמראנו ממחנה 

רעפאת לכוון כפר ראמון עפ"י כוון וציון נקודת 

המסתור ע"י "הקוף". הסתובבנו באוויר שעות 

רבות, "הקוף" לא מצליח לזהות את המקום 

שה גמרנו את במדויק )או שאינו רוצה( ולמע

היום מבלי שהוא הצליח להצביע באופן מדויק 

 על מקום המסתור של החוליה.

הרוסים כנראה -לאחר לילה במשטרה במגרש

חזר הזיכרון ל"קוף" ויחד עם המפעיל יצאנו 

למחרת לסיבוב נוסף בתקווה שנצליח לאתר 

במקביל הוקם חפ"ק של  החוליה.את ולחסל 

והפיקוד  מפקדת היחידה, החטיבה המרחבית

 בכפר ראמון וכן צוות רפואי ותאג"ד מצומצם.

זכרונו וכושר הנווט  ולמרבה הפלא הפעם הי

 בסיס הסיירת אזור הפעילות
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אל -נחתנו ממזרח לכפר ראמון )באזור הישוב בית ל מקום החוליה באזור מטע הזיתים.בהרבה ותוך זמן קצר באוויר הצביע ע יםשל ה"קוף" משופר

לנו לסרוק את המטע בידיעה שבו מסתתרת חולית המחבלים. תנועה זהירה מוכנים להיתקלות. כיום( ליד מטע הזיתים עליו הצביע ה"קוף". התח

משמאלי שי )שיבק( וי. מתרחקים מהמסוק שנשאר במקום ודומם מנוע. היינו שישה לוחמים נעים במעין חוד. אני בראשו, מימיני "בחצי אלכסון" 

 שלושה לוחמים נוספים.עוד בפרישה, לשני הצדדים, . 10נשא מ.ק. ש פי שנייםכמעט ממני , גבוה ז"ל בחצי שמאל" לי אלי טיקוטינסקי"

 אלי )כנראה מזווית הראייה שלו( זיהה את המחבלים על אחד העצים. הוא ירד לכריעה, משך אותי עמו והצביע על שני המחבלים המסתתרים בצמרת

אחרי עם המע"ד. פגיעה מדויקת והמחבל השמאלי נפל הרוג מהעץ. שיבק ירה העץ ומכוונים נשק לעברנו. פתחתי באש והסתערתי תוך משיכת אלי 

עוד זרק רימון הלם  מיד ובמקביל פגע במחבל השני בשוק. המחבל נפל מהעץ הרים ידיים כאשר הקלשניקוב לא רחוק ממנו. נתתי פקודת חדל. שיבק

ו את ההרוג והפצוע למסוק ובהטסה לתאג"ד. אנו נשארנו נמניע. פיני. דיווחתי לחפ"ק ואנו שומעים את המסוק לשניקוב מהמחבלקוהרחיק את ה

 בשטח להמשך סריקות ולאחר זמן ארוך יחסית שב המסוק ודילג אותנו לחפ"ק. שם פגשנו את יהודה ארבל ואברהם אחיטוב )אז, ראש האגף לענייני

השני ויהודה ארבל התערב וברך על כך שיש לו  המחבלוסל היה ראש שב"כ( ששאל אותי למה לא ח 1980 – 1974ובין השנים  –ערבים בשב"כ 

 "אחד חי".

הסתתרו יתר חברי האירוע המשיך להתגלגל בהיותנו בחפ"ק. על המורדות המזרחיים של הגבעה עליה פעלנו )כיום, צפונית מערבית לישוב רימונים( 

 להמשיך ולברוח מזרחה.החוליה )השניים "שלנו" היו כנראה תצפית ואבטחה( שהמתינו לרדת החשיכה 

וביציאתם חוסלה החוליה בשלמותה. שמענו את ההתקלות כשעוד היינו  הסתתרוכוח מג"ב ששולב במבצע ארב לחוליה מול פתחי המערות בהם 

 בחפ"ק ודי הצטערנו שלא אנו השלמנו את חיסול החוליה. לאחר התחקיר הראשוני חזרנו בטיסה לבסיס.

 

 התחקיר והתוצאות

 המדויקת, קיבלנו מחמאות רבות מכל המשתתפים על הביצוע המוצלח. והפגיעהלאחר תיאור פרטי הביצוע, שלבי ההתארגנות המהירה, הזיהוי 

ם ונכנע ולמיטב החינוך הצבאי יאחיטוב שאל אותי מדוע נתתי פקודת חדל ולא חיסלנו את המחבל השני. השבתי שהוא היה פצוע, הרים ידי םאברה

היום הייתי פועל כי  אודה ואתוודה) יבלתי, על אויב כזה לא יורים. שיקול נוסף היה שמחבל פצוע יוכל להוביל לחוליות נוספותוהערכי שק

אחרת.....(. לימים הסתבר שהשיקול לא לחסל את המחבל השני היה נכון. בעקבות פעולה זו ותחקור המחבל השבוי נתפסו פעילים נוספים שגם 

 ראה את המחבל הפצוע בכתבת טלוויזיה בבית משפט צבאי. הוא נותר נכה(. י. שי ,בים )לימיםבתפיסתם היינו מעור

 

  

 

שזה היה לחם  היתקלויותיומית של היתקלויות וכמעט -פעולה זו הייתה אחת מני רבות של פעילות היחידה באותם ימים. פעילות אינטנסיבית וים

ותם חוקנו. אין לנו נתונים סטטיסטיים אך אין ספק שפעילות היחידה עצרה ומנעה גל של טרור שהיה עולה בחיי אדם רבים של יהודים שהסתובבו בא

 חופשי בשטחי יהודה ושומרון כאשר גל השנאה, ההסתה והטרור היה כבר בשל לביצוע מעשי רצח ופיגועים. באופןימים 

 

 

 צביקה כהן

 בעת האירוע קמב"ץ סיירת חרוב.


