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 2020אוקטובר  8.1972 –)צוקרמן(   עמי מורן

 
 סא"ל צביקה עופר ז"ל נפילת  מרדף ואדי קלט ו 
 עמי מורןכתב: 

 
)חלק   ואדי קלט הסתיים בכי רע. אמנם, פעילות חוליית המחבלים שחדרה סוכלה    מהמחבלים מרדף 

מפקדה   את  במרדף  איבדה  חרוב  סיירת  אבל  שב"כ(  לחקירת  והועברו  נלכדו  האחר  וחלקם  נהרגו 
 החדש, שזה מקרוב בא, סא"ל צביקה עופר ז"ל. 

וב  1968בדצמבר    20  -ה נר שישי של חנוכה  יום שישי,  אופן חריג בדצמבר, מזג האוויר היה חם  היה 
מאד. כבכל יום, יצא סיור הבוקר לבצע פתיחת ציר באזור שבין גשר אלנבי לגשר עבדאללה על מנת  
לנסות לאתר עקבות חדירה של מחבלים. הימים היו ימי מלחמת ההתשה בגבול מצרים ובגבול ירדן 

"ח, היו עניין של יום יום כמעט. בנוסף ביצעו  וניסיונות חדירה של חוליות חבלה, בעיקר של ארגון הפת
המחבלים )בסיוע חיילי צבא ירדן וכוח תגבור עיראקי ששהה על אדמתה( ירי )נק"ל, מרגמות, תותחים 

, מיקושי דרכי עפר באזורונ"ט( כמעט בלתי פוסק לעבר יישובים, מוצבי צה"ל ורכבים שנעו על הכבישים 
כ הבקעהמפעילות    60%  -ועוד.  באזור  התרחשה  החבלה  לחוליות 1ארגוני  מאפשרת  הטופוגרפיה  שם   ,

לערוצים העמוקים  קצר  זמן  פרק  תוך  ולהגיע  לחדור  הגבול,  לקו  סמוך מאד  כושר  לשעת  להמתין  חודרות 
 . 90ממערב לכביש 

יואב   גלבר. בראיון שקיימנו עמו  באותו בוקר מפקד הסיור היה סגן זוהר פודולי, מ"מ בפלוגת הגישוש של סגן )לימים סא"ל( 
, הייתי בסיור גישוש, ממש עם עלות השחר. הגשש הלך לפנים ואני, 1968בדצמבר    20"בבוקר האירוע, יום שישי,  סיפר זוהר:  

המ"מ, ישבתי על הזחל"ם במין כסא מיוחד שהותקן לצורך כך. היינו באזור שבין פצאל לוואדי קלט כשלפתע הגשש עצר ודיווח  
, כוח שהיה  890חודרים. דיווחתי בקשר למפקדה והזעקנו כוחות נוספים. אחד הכוחות היה מגדוד    6-5קבות של  שהוא מזהה ע

 .2בכוננות במחנה "חנן" ביריחו. כשכוח זה חבר אלינו התחלנו לנוע על העקבות לכיוון מערב" 

בפיקוד הסמג"ד, רס"ן  890ותי מרדף מגדוד הכוחות שהוקפצו כללו צוות כוננות מסיירת חרוב בפיקודו של יואב גלבר, ארבעה צו
)לימים תא"ל( יהודה בר )י.ב.( והמ"פ, סגן )לימים אל"מ( זאב דרורי, וחפ"ק מפקדת חטיבת הבקעה, בפיקודו של המח"ט, אל"מ 
הצטרפו  בהמשך  קולר.  יוסי  תא"ל(  )לימים  רס"ן  החטיבתי,  אג"מ  ק.  גם  בחפ"ק  הצטרף  הבקעה  למח"ט  )רייף(.  רשף  יהודה 

 , רס"ן )לימים הרמטכ"ל( דן שומרון, ומפקד סיירת חרוב, צביקה עופר. 890מרדף מג"ד ל

החודרת ניסו לטשטש, באמצעות פרוות כבשים בהן עטפו את נעליהם, את נקודת החדירה אך בחינת העקבות   ההחולייאנשי  
 את הגדר ושמה פעמיה מערבה.   חצתה  השהחולייאלח אלהייב, אישרה סבשטח על ידי מפקד הגששים, רס"ן )לימים סא"ל( 

ציר  את  לסגור  מנת  על  האוויר,  חיל  של  מסוקים  ידי  על  מערבה  הרודפים  מהכוחות  חלק  הוקפצו  המרדף  בתחילת  כבר 
ההתקדמות המשוער של החודרים והונחתו בשטחים שולטים על הכניסה לוואדי קלט ומצפון לדרך הרומאית הנמצאת צפונית 

 . 3לערוץ 

"כוח של חרוב בהובלת זוהר )פודולי( במהירות מערבה, בוואדי קלט ובראיון עמו פרט י.ב. את סדר הכוחות:  שאר הכוחות נעו  
כוח של    .לפיד על המצוק הדרומי של הוואדי, נע בשביל עיזים צר. בשלב כלשהו הצטרף מפקד חרוב, צביקה עופר, לכוח זה

בפיקודו של המ"פ זאביק דרורי, מפוצל לשני כוחות משנה, נע על המצוק הצפוני של    890כוח של    .בפיקודי נע בתוך הערוץ  890
. על המרדף פיקד, 4מעל כולם, על קו הרכס, היה אלוף הפיקוד רחבעם זאבי )גנדי("   .הוואדי בשני שבילים שביניהם אמת המים

 החל משלב מוקדם, מח"ט הבקעה, יהודה רשף. 

אר ובאיטיות, גם בגלל החום הכבד ששרר  המרדף נמשך שעות  נעים בזהירות  והעובדה  וכות, כשהכוחות  יום חם מאוד  )"היה 
הסבוכה בערוץ. התנועה התבצעה    הוהצמחייוגם בגלל תוואי השטח    5(שלבשנו מדים מנומרים ולא נוחים, הקשתה עלינו מאוד"

י בהם  ככאלה  ללוחמים  שנראו  מקומות  לעבר  הסבך,  לתוך  ירי  כדי  לגדה  תוך  מגדה  הדדי  וחיפוי  להסתתר  המחבלים  כולים 
במעבר על פני מערות וכוכים, משני צדי הערוץ. כוח לא חולף על פני מערה אלא לאחר שהכוח בגדה הנגדית ירה לתוכה אש  

 6כבדה. הקשר בין הכוחות התבסס על צעקות "כיוון שמכשירי הקשר שלנו עבדו בתדרים שונים".

היי קרוב לבשלב מסוים, כשהשעה  כבר  נעים בתוך הערוץ. הכוחות  ס, הבחין מפקד הגששים,  16:00  -תה  נערים  אלח, בשני 
חדלו מיד את האש, קראו לנערים לבוא אליהם וחילצו אותם מן הוואדי. התברר כי היו אלה שני נערים שיצאו לטייל, טיול שהפך 

 מבחינתם לחוויה, אך יכול היה גם להסתיים באסון.

ם חולצו מן הוואדי, הבינו מפקדי המרדף כי הזמן פועל לרעתם בגלל החשכה הקרבה. הדבר האחרון שהם  מיד לאחר שהנערי
רצו הוא, להגיע למצב שהמחבלים יחמקו ויצליחו להגיע בחסות החשכה לכפרים הפלסטינים או לירושלים, כי אז הבעיה תהיה  

"הבעיה הכי קשה הייתה וד מרכז, אלוף רחבעם זאבי:  חמורה שבעתיים. כך תאר את הדברים בפני פורום מטכ"ל, מפקד פיק
והתול"ר. בזבזנו על זה עשר   120  -דקות של אור יום וצריך להביא את המרגמה דגם ב' ו  50-40בעיית הזמן. היה ברור שיש עוד  

 7.דקות חשובות אבל היה כדאי. הכניסו הרבה אש לתוך הערוץ"

 
 155אש בקווים, זאב דרורי, עמ'  1
 05.01.20זוהר פודולי, ראיון,  2
 18.06.20, יוסי קולר, ראיון, 192זאב דרורי, עמ'  , אש בקווים 3
 05.01.20י.ב., ראיון,  4
 05.01.20י.ב., ראיון,  5
 05.01.20ראיון, זוהר פודולי,  6
 דיווח האלוף זאבי בפורום מטכ"ל )באדיבות פרופ' יואב גלבר(  7
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"הוא עצר וצעק לצאת. אחד מהם  י.ב. הבחין בשני מחבלים.  -, כשה החוליילאחר האש הכבדה שנורתה, נוצר המגע הראשון עם  
השניים נחקרו    8.הסגיר את עצמו והשני צעק שהוא פצוע. היה חשש שזו מלכודת. בסופו של דבר עלה אליו חייל והוציא אותו"

 ים שכנראה התפצלו לשתי חוליות. בשטח וסיפרו כי, מלבדם, יש עוד ששה מחבל

הדרומית של הערוץ   הגדה  פודולי המשיך לסרוק באיטיות את  זוהר  האזור.  על  לרדת  ודמדומים החלו  בינתיים השמש שקעה 
"בגלל תנאי השטח )שביל צר על שפת המצוק( ותנאי הראות המוגבלים, אי אפשר היה לנוע מהר יותר, מה  וסיפר בראיון כי:  

 9.כים לסרוק באש ולטהר כל מערה, לפני המשך תנועה"עוד שהיינו צרי

, בדק זוהר עם אנשי הכוח שנע על המדרון 10מ'   4  -מ' וגובהו כ  5-6בהגיעם למערה נוספת בדופן הדרומי, שפתחה היה ברוחב  
עמו:   בראיון שערכנו  זוהר  לנו  סיפר  ואילך  זה  מרגע  על מה שהתרחש  בחיוב.  ואלה השיבו  לתוכה  ירו  אם  זה  הצפוני  "בשלב 

וצביקה נפל  צביקה הודיע לי שהוא עובר אותי בראש הטור. הוא חלף על פני המערה, כשלפתע נורה מתוכה צרור שפגע בו 
גובה, היה כוח של יהודה דובדבני, קמב"צ חטיבת הבקעה.   2/3  -מ', אל תחתית הערוץ. בתוך הוואדי, ב   25  -ר מטה, כוהתדרד

  11. הוא דיווח על הפגיעה בצביקה והזעיק מסוק לחילוצו"

לצנו אותו "צביקה התדרדר במדרון עד למקום בו היינו, בתוך הערוץ. כשחייואב גלבר, שהיה אותה עת בתוך הערוץ סיפר כי:  
 12. זיהיתי שלוש פגיעות כדורים. הזעקנו מסוק שנחת בערוץ, העמסנו עליו את צביקה והוא טס מייד לבית החולים"

ובחילוצו של צביקה עופר,  יותר, בפורום מטכ"ל, שיבח האלוף רחבעם זאבי, את טייסי המסוקים על תפקודם במרדף  מאוחר 
וחילצ פינויו המהיר, מת צביקה עופר במסוק, לאחר שנפגע כשנחתו בתנאי שטח קשים מאד, בחושך,  ו אותו מהערוץ. למרות 

 13פגיעות אנושות בחזהו ובצווארו. 

רימונים לתוך המערה   זוהר פודולי להשליך  "אבל, בגלל המבנה המתעקל שלה, לא הייתה  לאחר שצביקה עופר נפגע, החל 
 14. והתפוצצו בקרבת הכוח שהיה מתחתינו בערוץ"לרימונים השפעה וחלקם אף פגעו בקפל קרקע, התגלגלו החוצה 

, נשמע  19:30, מבטיח שאיש לא ייצא ממנה. בסביבות  890הכוח של זוהר נשאר סמוך לפתח המערה, מתוגבר על ידי כוח מגד'  
החיילים לא ראו  פצצות תאורה אך    נורו רעש מפתח המערה וחיילי הכוח ירו לתוכה אש כבדה והשליכו רימוני רסס ורימוני זרחן.  

בהמשך השתרר שקט וסמוך לחצות הוחלף הכוח של זוהר פודולי על ידי כוח   15דבר ורק שמעו גניחות ואנחות מתוך המערה.
 רענן שהגיע מהבסיס.

המרדף התחדש בבוקר. אל תוך המערה נשלח המחבל שנלכד ביום הקודם ויצא ממנה כשהוא מוביל אחריו מחבל פצוע שנכנע 
עו החיילים בהמשך, התגלו בתוך המערה גופות שני מחבלים ואמל"ח. בסריקה התברר כי, בשל מבנה המערה, ובסריקות שבצ

 פגע מהאש שנורתה לעברם. ייכלו המחבלים להסתתר בה בלי לה

  כיוון שעל פי העקבות וחקירת המחבל שנלכד, היו עוד מחבלים בשטח, המשיכו הכוחות בסריקות וכעבור זמן קצר נוצר מגע עם 
כ נוספת,  לה  15  -חוליית מחבלים בתוך מערה  נקראו  נורתה אש מא"ג,  ימטר מהמערה הראשונה. הם  וכיוון שלא הגיבו,  כנע 

מעל  אל  דרורי  זאב  זחל  לכניעתם,  הביאה  לא  הזו  האש  מכת  שגם  העובדה  בשל  שהו.  בה  המערה  לעבר  וררנ"ט  מקלעון 
  16מתוכה מחבלים כשידיהם מורמות.המערה, השליך לתוכה רימון עשן אדום ותוך שניות יצאו 

קלצ'ים, שלושה  וכלל שמונה  עמם  וציוד שהביאו  רב  אמל"ח  נתפס  בנוסף,  נלכדו.  אחרים  וששה  שני מחבלים  נהרגו  במרדף 
. בנוסף, נשאו המחבלים על גבם כמויות  17, רימונים, תחמושת, תרמילים עמוסי מזון וחליפות בגדים אזרחיותRPGאקדחים, מטול  

  18, כהגדרת אלוף הפיקוד."כמויות עצומות" -של חומרי נפץ גדולות 

כי מטרתם הייתה לחבל באירועי חג המולד בירושלים ובנוסף, להתבסס בגדה המערבית   ההחולייבחקירתם בשטח סיפרו אנשי  
 19ולהמשיך לבצע פיגועים ככל שניתן, בדגש על אזור הכותל המערבי, בתי מלון בירושלים ומכוני מים באזור העיר. 

 בראיון שערכנו עמו הצביע י.ב. על שתי בעיות עיקריות במרדף: 

תנהל ברשת קשר משלו, עובדה שהקשתה מאד על השליטה והתאום בין הכוחות. בהמשך, כלקח כל כוח ה  –"בעיית הקשר  
 .ממרדף זה, נוצר "תדר מרדף" ומשהוכרז על קיום מרדף, כל הכוחות עברו לדבר באותו תדר

הכוח )אריק רגב, גד מנלה, משה  אחרי מספר מרדפים בהם נהרגו קצינים בכירים שהלכו בראש    –  סוגיית המוביל בראש הכוח  
לב, כי בראש כוח מרדף יעמוד קצין בדרגת מ"פ לכל היותר. בפועל, הנחייה זו  -סטמפל, דורון מנור(, הנחה הרמטכ"ל, חיים בר

 20של צביקה עופר היינו כבר הרבה יותר זהירים". לא קוימה על ידינו ולהערכתי, הרמטכ"ל ידע זאת. אחרי מותו 

עליה הצביע י.ב. ראוי לציין כי הרמטכ"ל, רא"ל חיים בר לב, מתח ביקורת בפורום מטכ"ל שדן במרדף על  היהשניבאשר לבעיה 
"העובדה שגם דן שומרון וגם צביקה )עופר( היו במקום היא עובדה  המצאות מפקדים בכירים כה רבים בראש הכוחות בציינו כי:  

הנקודה שבקשתי מגנדי לברר. מכל מקום, ברור ששני המג"דים האלה אריות  חמורה ובניגוד להוראות, כולל פקודות כתובות. זו  
 21.ולוחמים מעולים"

 

 
 דיווח האלוף זאבי בפורום מטכ"ל )באדיבות פרופ' יואב גלבר(  8
 05.01.20זוהר פודולי, ראיון,  9

 דיווח האלוף זאבי בפורום מטכ"ל )באדיבות פרופ' יואב גלבר(  10
 05.01.20זוהר פודולי, ראיון,  11
 05.01.20אב גלבר, ראיון, יו 12
 194אש בקווים, זאב דרורי, עמ'  13
 05.01.20זוהר פודולי, ראיון,  14
 195אש בקווים, זאב דרורי, עמ'  15
 195אש בקווים, זאב דרורי, עמ'  16
 619אש בקווים, זאב דרורי, עמ'  17
 דיווח אלוף זאבי בפורום מטכ"ל )באדיבות יואב גלבר(  18
 196דרורי, עמ' אש בקווים, זאב  19
 05.01.20י.ב., ראיון,  20
 196-197אש בקווים, זאב דרורי, עמ'  21
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שלושה שבועות לאחר המרדף, סייר במקום המשורר נתן אלתרמן ואת חוויותיו סיכם במאמר פרי עטו בשם "אחרי המרדף". וכך 
 ה"ל של אותם ימים: כתב, בהתייחסו למרדף, לתוואי השטח, לקשיי הלוחמים ולרוח המפקדים בצ

נלוויתי,   ואדי קלט... הקצין שאליו  " לפני שלושה שבועות ראיתי את המקום שבו נפל סגן אלוף צבי עופר במרדף הידוע של 
באותו סיור שקט ומאובטח בוואדי קלט, הסביר את פרטי המרדף ולא לכל דבריו יכולתי להקשיב כהלכה כיוון שמפעם לפעם, 

טה, הרהרתי מה היה פירוש הדבר להלך ולטפס כאן, בעת מרדף, עם חגור מלא,  תוך אחיזה בזיזי סלע, על מנת שלא לגלוש למ
 עליך אש מתוך פיה האפל של מערה.  חלהיפתשעה שבכל רגע עשויה 

והורה בידו ואמר: כאן נפל צביקה. המקום היה חשוף  לאחר שהגענו אל מערת המחבוא, במעלה ההר המסולע, עמד הקצין 
ל מקום זה. תוך כך נסתבר לי כי הקצין המדבר היה, כנראה, גם הוא כאן, בשעת אותו מרדף כולו ולוע המערה פעור הישר א 

ועמד אותה שעה במרחק צעדים מספר בלבד מן המערה הזאת. קצין זה היה אלוף פיקוד המרכז, רחבעם זאבי )"גנדי"(... לא  
א. לא שאלתי מפני שידעתי כי שאלה זו היא  שאלתי אותו איך ייתכן כי מפקד החזית כולה נמצא אף הוא במקום זה בעת ההי

 .זרה כאן ורחוקה מכאן כמרחקו של טרקלין ויכוחים מן הצוקים הללו

כן, השאלה נראתה זרה ופראית בסביבה זו ואל מול האיש הזה, ורק משום שכך הדבר, אנו רואים שצה"ל הוא כפי שהוא כיום  
 ת הנחיות הרמטכ"ל בר לב...אלתרמן כנראה לא הכיר א  22.ומדינת ישראל זו קיימת"

עברו בצה"ל מפואר והוא אף  פרק זמן קצר, ממש שבועות ספורים, בטרם נהרג.  צביקה עופר ז"ל הספיק לפקד על סיירת חרוב  
 , כשהיה מפקד סיירת גולני. 1962עוטר בעיטור הגבורה על חלקו בפעולת נוקייב במרס 

 , ותקופתו נחשבת על ידי רבים כתקופת השיא של היחידה.  1969יוסי קולר קיבל אחריו את הפיקוד על סיירת חרוב, בינואר 
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