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 1967יוני  5בסיני  ז"לחילוץ הטייס רפי לב 
 )שיבק( וערך: י. שי כתב

 מבוא
נחגג בישראל יום העצמאות  1967מאי  15ביום ב' 

. בעיצומו של החג צלחו כוחות יבשה מצריים את תעלת 19 -ה
סואץ ונכנסו למרחבי סיני. בכך נוצר למעשה איום על ישראל 

( עת הנשיא 67מאי  17אשר התעצם יומיים לאחר מכן )
המצרי נאצר דרש ממפקד כוח החירום של האו"ם לעזוב את 

ול עם ישראל ולהתכנס בבסיסיהם. תגבור הכוחות קווי הגב
המצרים בסיני ונסיגת כוח האו"ם )עפ"י הוראת מזכיר האו"מ, 

( העלו את רמת הכוננות בצה"ל, החל 67מאי  22 -או טאנט, ב
גיוס מילואים וישראל הועמדה במצב חירום. החלה "תקופת 

 ההמתנה".

הימים. המלחמה  6פרצה מלחמת  1967יוני  5 -ב
לה במכה מקדימה ישראלית על חילות האוויר הערביים. הח

ובהמשך הוכו גם האחרים. בתוך  –ראשונים היו המצרים 
מספר שעות הושמדו כמעט כליל כל חילות האוויר )מטוסים 
ושדות תעופה( שהוו איום על עורף ישראל וכוחותיה בחזיתות 

 העימות.

 . בבסיס הסיירת1אווירת "הולכים למלחמה" שררה כבר
והולך", "נוסע -"בא 3ראינו את צימל 2הצמוד לפיקוד מרכז

)דני  4, לדיונים בפיקוד וכיוב', וצ'ובו35ושב" למפקדת חטיבה 
 – ואג"םשגיא, סגנו( עסק בהכנות. היבטים מבצעיים 

ובמקביל רכב, אמצעים מיוחדים, ציוד, חימוש, קשר, 
 אפסנאות והספקה לסוגיה ועוד. 

בדיעבד הובא לידיעתנו כי כבר כשבוע קודם לכן 
נדרשה סיירת חרוב להעמיד צוות כוננות לחילוץ טייסים אשר 
ייתכן ויאלצו לנטוש במהלך תקיפות כתוצאת פגיעת אש נ"מ 
או הזנקות לקרבות אוויר, ויאלצו לצנוח בלב שטח אויב. אותה 

ושורת  "הבליץ" שתכנן חיל האווירעת איש לא דיבר על 
קדים מהדרג הבכיר ביותר שמרו את ההנחיה בראשם. מפ

כללה מספר מצומצם  5רשימת שותפי הסוד למבצע "מוקד"
יחסית של "חייבים לדעת".  מעולם, עד אז, לא עסקנו בחילוץ 

מסוקים אחד או -גם אם חלק מאיתנו בצע אימוןטייסים. 
שניים, ההתמקדות באימונים כאלה הייתה ב"פעילות סער" או 

איתור וחילוץ  נושאות במסוק להנעת כוחות מהירה. בהסתייע
לא הכרנו תו"ל תואמת  עסקנו.לא  טייסים בעומק שטח אויב

למרות ברשותנו האמצעים לכך וא נמצאו למבצעים כאלה, ל
, איששהאפשרות שנופעל לחילוץ טייסים מלב שטח אויב, 

ו ל-לא מצא לנכון "לעצור" ולהכין צוות כזה ו באותו זמן, 
 669שלא לדבר על יותר מכך. להזכיר, יחידה ברמת תדריך. 

-שנים לאחר מכן ב 7המתמחה במשימות אלה הוקמה רק 
. גם שלדג, יחידת חיל האוויר למבצעים מיוחדים )שאינה 1974

שר , כע1976 -בעלת יתרון יחסי דווקא בתחום זה(, הוקמה ב
 "שיטתזה ננקטה  ענייןשנים לאחר המלחמה ההיא. לעצם 

הסמוך". דיה לצרה בשעתה ו"כשנגיע לגשר נחצה אותו". 
בני טרן, )לימים תא"ל( צוות סיירת חרוב, בפיקודו של סג"מ 

ב"סיפורה של סיירת חרוב" )פרי עטו של  "הגיע אל הגשר".
 "צוות אחר בפיקודו של סג"מכותב המחבר: )...(  6חגי לוטן(

, 55קורסקי נוף וצּווָת לטייסת מסוקי סי-לתל בני טרן נשלח
שם שימש כצוות לחילוץ טייסים. בלילה הראשון של 
המלחמה הוזנק הצוות לחילוצו של טייס שנטש את מטוסו 
הפגוע בסיני. אך מאחר שחיילות האוויר של צבאות ערב 
חוסלו כבר ביום הראשון של המלחמה, לא היה כבר צורך 

ם . בכך מסייבצוות החילוץ והוא נשלח בחזרה ליחידתו" )...(
יש פה. את אשר  ,חגי את תיאור פעילותו של הצוות. כותרת

 אירע שם באמת, וודאי לא.

                                      
1
 תקופת ההמתנה"" 
2
 מפקדת הפיקוד ישבה אז בדרום רמלה 
של סיירת חרוב ומי שפיקד  2-אריה צידון, מפקדה ה)בדימוס( תא"ל  3

 הימים.  6עליה במלחמת 
 חרובשל סיירת  3-דני שגיא, מפקדה ה)בדימוס( אל"מ  4
5
 1967יוני  5 -תקיפת חיל האוויר ב 
6
 35סיפורה של סיירת חרוב", פרק ב' עמ' " 

קבוצת לוחמים אשר לא מבחירה "נגזרה" צוותו של בני, 
 וחצי לחמה )שנמשכה כשלושה ימיםמכלל הסיירת לימי המ

ָשַבה ו -"נטו"(, שוגרה למשימת חילוץ בעומק השטח המצרי 
ות. סיפורה של קבוצת הקרבסמוך לתום לסיירת וָחבַרה 

השבת טייס שנטש שהייתה שותפה פעילה ללוחמים זו, 
נחרט בזיכרוני. הייתה זו משימה מעבר לקווי האויב הביתה, 

ייחודית אשר אף פעם קודם לכן סיירת חרוב לא התנסתה 
(, לא אומנה לכך ולא צוידה 1969בה )כך גם, לפחות, עד 

 בהתאם. 

הטייס שנטש מילא צוות המסוק את התפקיד המרכזי בחילוץ 
וחיל האוויר הנציח את האירוע בכתביו ומורשתו. על מבצע זה 

צל"ש. אולם  )רס"ן חנן איתן ז"ל( הוענק לקברניט המסוק
נגרע מקומם של לוחמי סיירת חרוב שנמצאו שם ותרמו את 

 -לחימה לא הייתה שם ביצוע מושלם של משימה זו. לחלקם 
המסוק פגיעות ירי מהקרקע  אף כי בגיחה ראשונה ספג

וקברניטו, תוך דבקות במשימת חילוץ עמיתו, הסתכן בהפלה. 
לתוך השטח המצרי אולם המצב בו נמצא הצוות ושתי הגיחות 

בהן השתתף לשם חילוץ טייס קרב שנטש, הניעו אותי לאזכר 
את האירוע ולשמרו. חשבתי כי בחלוף יובל שנים מאז 

ן" נכון יהיה להעלות את הימים ו"בעוד אנו כא 6מלחמת 
הדברים על הכתב והפעם לא ב"שניים וחצי" משפטים. שהרי 

ה המרכזיות של עמותת שימור המורשת הנו אחת ממטרותי
ואנשי צוות  צוות בני טרן אנשיסייעו לי בכך סיירת חרוב. 

, , כל אחד בתחום עיסוקו ויתרונו היחסישפעלו יחדהמסוק 
ם קרובים, עמיתים לשירות ושני חברי -לחילוצו של הטייס 

 בסיירת חרוב, אלכס שמגר )שטרנברג( ואילן פרידברג.

אל"מ )בדימוס( א. כהן )צ'יטה( ומוטי  בשיחות עם
אנציקלופדיה של ה""/)"ההיסטוריון של חיל האווירחבקוק 
בפריסה,  ההטייסת כולה היית)...( : גם לי נאמרהחיל"( 

והגשת סיוע רציף  בדרום ובצפון, בכוננות להזנקות חילוץ
יימצא  ,ספק אם על מבצע אחד, קצר יחסית. לכוחות קרקע
 6באותם שני ימי לחימה ראשונים של מלחמת רישום מדויק. 

.....( אחרותגם ביחידות כמו וודאי  , אמר צ'יטה,אצלנוהימים )
בראש מעייני  לא היויומני מבצעים ורישומים מסודרים 

שבבואנו להעלות ה לכך זו גם הסיב. )...(העושים במלאכה
רישום מסודר ומרוכז ממנו ניתן את הדברים כאן, לא מצאנו 

ללמוד אודות האירוע, גם לא בארכיון צה"ל )שם, אין עוד 
חומר כתוב ביחס לאירוע, שלא נברנו בו(. אולם נמצאו לנו 

 צוות לוחמי חרוב, 7אנשי צוות המסוק .מקורות מידע אחרים
. וכתבי חיל האוויר לרבות ספר הטייסת ורשומות אחרות

נוסף, שוחזר האירוע. התיעוד הבמפגשים ושיחות עם אלה ו
לא אותר, גם לא ע"י עמיתיו לטייסת אז איש צוות אוויר אחד 

)בין היתר, מהעדר רישום מדויק מפאת ההתרחשות בתוך 
 החילוץ הראשונה המכונאי המוטס שיצא לגיחתאת מלחמה(. 

בוצעה לאור יום במסוק שנפגע במהלכה באש מהקרקע ש
שהגיע במסוק החלופי  בני אברוןלא איתרנו. הוא הוחלף ע"י 

 שיצא לגיחת הלילה אשר במהלכה בוצע חילוץ הטייס. 

 ושם-פה "סטיות"הוא גורם משפיע. שנה!! הזמן  50בחלוף 
 וזה זוכר מעט –"זה זוכר כך צפויות וטבעיות לחלוטין. 

רבים מאיתנו מודעים ומכירים מצבי לחץ בהם חרת". א
בעוד שתרגומים  –מצויים שני אנשים בִעבו של תרחיש אחד 

החשוב הוא כי  בדיוק, יש שניים....... ופירושים, לאותו מצב
 , נפצעהמשימה בוצעה והושלמה בהצלחה והטייס שנטש

 הושב הביתה בשלום. -וצנח בתוך מתחם מצרי 

                                      
7
שנים לאחר האירוע,  6לצערנו הטייס שחולץ וקברניט המסוק נפלו  

במלחמת יום כיפור. אולם, יבדל"א, הפגשנו ושוחחנו עם המכונאי המוטס 
 .וטייס המשנה
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 1967יוני  6
 צוות חילוץ

יוצא מבסיס היחידה צוות  ,67יוני  6במהלך הלילה, אור ליום 
 נוף-תל, 8בח"א -לבסיס חיל האוויר בבני טרן  בפיקודו של

וזה  )שם, כשנה ורבע קודם לכן החלה סיירת חרוב את דרכה
, שיצא בדחיפות של בני . בצוות(1967היה משכנה עד אפריל 

סמל )מוטי ברגר/גובר( ושלושה לוחמים )יהודה זהבי, צביקה 
 סגל ואיציק קורן(. 

 

 מוטי

 124 אחרי המתנה לא ארוכה בטייסת ההליקופטרים
אל"מ בדימוס של , 58 )סיקורסקי

. טייסת "'צ'יטאליעזר כהן, "
שעמה תפעל סיירת חרוב עוד 

, (י.ש. – רבות לאחר המלחמה
היעד:  המראנו לכיוון דרום.

היב"'א באזור מצפה רמון. 
חילוץ המשימה הייתה כללית. 

טייסים שמטוסם יופל מעל 
לשטח המצרי. תוך כדי הטיסה 
התקבלה משימה מוגדרת, 

טייס שנראה איתור וחילוץ 
צונח אחרי שמטוסו נפגע מאש 
שנורתה מהקרקע. טייסים 
שהיו אתו במבנה ראו אותו 
צונח ומגיע לקרקע. עוד דווח 

אותו הוביל  ,שהטייסים במבנה
הטייס שנטש, ראו חיילים 
מצריים רכובים על כלי רכב 
שהחלו לסרוק את השטח 
בחיפוש אחריו. המטוסים חגו 

מעל למקום וירו בכלי הרכב 
המתקרבים כל עוד נותר להם דלק 

לחפות על חברם, אך בסופו של דבר הם עזבו את המקום. 
ק מהידיעה האחרונה לא היה ברור האם הטייס הצליח לנת

 ידי המצרים. -מגע או אולי נתפס על

לו ע"י המבצעים, נראה  שצויןבהגיע ההליקופטר לאזור 
מקום נפילתו של  –מלמעלה, בשלב מסוים, כתם שחור 

. ההליקופטר חג בגובה רב )ובמשך זמן ממושך( מעל האורגן
לאזור נרחב. ברמה הטכנית של אותה העת זיהוי טייס נעשה 
באמצעות מכשיר שנקרא "שרה". את המכשיר הפעיל 
בהליקופטר המכונאי המוטס. היה עליו להצמיד את עיינו 
למכשיר שהיה תלוי מתקרת המסוק. תפקידו של המכונאי 

תדר שמזכיר בפעילותו  \סים על פי צליל היה לכוון את הטיי
"חם, קר, פושר". המסוק שינה את כיווני  –את משחק הילדים 

טיסתו על פי אותן הנחיות, אלא שהמכשיר שהיה ברשות 
לא עבד באופן סדיר. לעיתים קריאתו  -הטייס שעל הקרקע 

נחלשה )כאילו מתרחקים ממנו( ולעיתים הוא חדל מלפעול. 
ח"הא הייתה שהמצרים תפסו את הטייס אחת מההנחות של 

ומנסים "לגרור" את המסוק לנחות במקום מארב. הדבר לא 
מנע מטייסי המסוק להנמיך )ואולי להצליח ולראות את הטייס 

פעמיים לפחות נחת המסוק בנקודה מסוימת, על פי  בעין(.
השדר שהגיע ונראה כמאוד קרוב למקום המצאות הטייס. 
במקומות אלה ירד חלק מצוות החילוץ מהמסוק, בניסיון 

המסוק היה   לסרוק את השטח בחיפוש אחר הטייס. בעת הזו
שקשה לי ממריא מחדש ומתרחק מהמקום למשך זמן 

ללא אמצעי  על הקרקע ות החילוץ)בהותירו את צו להעריכו
קשר אליו, ללא מיפוי וציוד מתאים למשימה ומעט מאוד 

הסריקות היו שטחיות ולא יעילות  .י.ש.( –חימוש אלמנטרי 
מכיוון שלא ידעתי מה הכיוון הנכון שאליו עלי לנסות 
ולהתקדם. גם לא היינו מצוידים למשימה בעלת אופי שכזה. 

טח המישורי, בכל פעם שהונחתנו היינו חשופים באור יום בש
בנקודה מסוימת עלו ענני אבק שהעידו על מקום הימצאותנו, 
לא היינו מצוידים במשקפות, שלא לדבר על כך שלא היו 
ברשותנו מפות או מכשיר קשר לתקשורת עם המסוק שינחה 

 אותנו לאיזה כיוון עלינו להתקדם. 

 

 

  - 8עודד רפפורט 124טייסת 

 ביום בסיני מתקיפה חזרה בדרכו שלו האורגן את נטש לב רפי
 מצריות שיירות קדימה להשמיד רצים האורגניםהשני למלחמה. 

 חוזר רפי .המתמוטטים במתחמים התנגדות סיני וכיסי בעומק
הנמצא  מהמתחם צפויה לא נ״מ. מכה אש וחוטף קסיימה מעל

 המטוס את נוטש שרון. רפי של טיפולו תחת גסיסה בפרפורי
 .החולות בלב פצוע צונח הרחק משם. הוא לא הפגוע

טייס  ואני הקברניט איתן אותו. חנן לחלץ אותנו מזניקים בצהריים
 - ״שרה״ את הגבול לקלוט לאורך מסייר דקוטה )....( .המשנה
 מצא שהיא אבל הגזרה את איתר הוא .רפי של - המצוקה משדר

 מתקרבים ....( אנחנו. (םמצרי מוקפת
משתדלים  ״שרה", על מתבייתים .למתחם

 לא ונזהרים האות את לאבר לא
 ואנחנו אש אלינו מכוונים .להתאבד

ברירה.  אין אבל .מוחשית הפלה בסכנת
חושש  חנן למתחם. מדי קרובים האותות

 אותו, הרגו ואולי רפי את שבו שהמצרים
כדי  ״שרה״ את להפעיל וממשיכים

 נעלם פתאום .למלכודת אותנו למשוך
 .מחרש מופיע שעה רבע כעבור האות.

, לסירוגין ״שרה״ את ומדליק מכבה רפי
אחר  .למצרים מחבואו את תסגירשלא 

 בדלק. חוזרים קצרים אנחנו הצהריים
 .נוסף לסיבוב להצטייד לישראל

 

 מוטי

, המסוק פגוע מאש בשעות אחה"צ
אנו  שספגנו מהקרקע ו"קצר בדלק"

לשטחנו, למנחת שבהר אריכא שבים 
שמצפון למצפה רמון. הטייסים נכנסו 
לתוך המתקן בעוד אני ושלושת החיילים 

 תדלקנו את המסוק מתוך חביות דלק. 

 

 יהודה זהבי

מסוק חלופי נושא מכשיר "שרה"  למנחתכעבור זמן מגיע 
את מקומו של ) מתחליפם המכונאים המוטסיםמשוכלל יותר. 

. מספר הזנב י.ש.( – מאייש בני אברון –מכונאי טיסת היום 
לימים זוכר בוודאות.  יהודהאת זה . 07של המסוק שהגיע 

 במוזיאון חיל האוויר. המסוק גמוצ

                                      
8
החילוץ. סיפורו מובא מתוך הספר ע. רפפורט היה טייס המשנה בצוות מסוק  

"השמיים אינם הגבול" ואינו מוצג במלואו . כאן נגזרו ממנו קטעים המתארים בעיקר 
את מצבו של הטייס שחולץ ואת פעילות צוות המסוק שעל סיפונו נמצא צוות סיירת 

 חרוב.
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 מוטי

ורק עם חשכה   תכניות/כל אותה העת לא שותפנו בעדכונים
הוברר לנו שהוחלט שבערב נחזור לאזור החיפושים. אחרי 

   רדת החשכה חזרנו לאזור המתחם המצרי בקסיימה.

בריחוף בחשכה, שכשהיה נראה לרגע שמכשיר ה'שרה' 
מסמן על כך שאנחנו מאוד קרובים לטייס, המסוק הנמיך 
והדליק את אורות הנחיתה להבזק של זמן. כך, מספר 

עמים, עד שבסופו של חיפוש נחת המסוק בקרבה רבה פ
ברנע. על פי ההתרגשות של המכונאי המוטס הבנתי -לקדש

)......ואכן, "משהו" אירע. המסוק  ש'משהו' יוצא דופן קורה
לא מודעים לחומרת  –נפגע קשות. לוחמי חרוב עצמם 

להתרסקות. עוד על כך,  הפגיעה ועד כמה היו קרובים
ירדתי מהמסוק אך לא התרחקתי ממנו ולו  .י.ש.( -בהמשך.... 

צעד אחד כשלקראתי הופיעה, מתוך מסך האבק, צלליתו של 
 הטייס. 

 

 .מצרים חושך כבר לסיני השנייה בכניסה)...(  עודד רפפורט
 איננו. חנן והילד האות על עולים אזור הנטישה. את לסרוק חוזרים
 מהמצרים עלינו י. האפילה מגוננתדבווא אותו לחפש מציע

 נכונה לקרקע. גישה לא צמודים נחנוא. בניווט אותנו ומסכנת
 העליונה גופי מחצית את שולף אני  !!בהתרסקות תסתיים לוואדי

 בקשר חנן את הראייה, ומכוון שדה את החלון, לשפר דרך
 העמוק הערוץ לקרקעית קרובים לי שאנחנו נרמה הפנימי. לרגע

 לחנן, אנחנו צועק אני !! שבור .עלינו מסתער ענק גוש ולפתע
 במקרה ומושך בהגאים, לתא פנימה נדחק עצמי!! ובלהר נכנסים

 החד מהנמכה במעבר זעק . המנוע משכנו שנינו שמע. לא שחנן
בטלטולים,  שוקע והחל מהירות איבד תלול. המסוק לטיפוס

נחיתה.  אורות להדליק לחנן צועק הכבר. אני משקלו מכפיל את
 למות, מוטב עלינו נגזר הבטיחות. אם העיקר ,הביטחון לעזאזל

 ומודה אוטומטית מציית בתאונה טיפשית. הוא מאשר האויב באש
 ולמנוע את הנפילה לבלום הצליח האחרונה לי. בשנייה

 בכבדות.  התיישב התרסקות. המסוק

 נותר. עכשיו בטוח ממוות ניצלנו  .זיעה ונרעשים שטופי כולנו
 החוצה קופץ המוטס המכונאי. מכאן להמריא גם ניתן אם לבדוק

 עם ממריאים .לא נגרם נזק שום .חיוך עם חוזר פנס והוא עם
 מסתיים בלא בערוץ החיפוש .התרגיל על וחוזרים לב דפיקות

 .כלום

 

 צביקה סגל

)...( "כשהגענו לאזור שבו  מצוות החילוץ:לוחם צביקה סגל, 
כבר היה חושך מוחלט. המסוק  ,היה אמור להימצא הטייס

ניסה לנחות ואז הוא נתקל באבן גדולה מאוד או סלע שקרע 
דבר שהיה עלול  .את גחון המסוק וחור גדול מאוד נפער שם

שהיה בנוי כולו  "הסיקורסקי הזה"לגרום להתלקחות של כל 
 מפח מגנזיום" )...(

 

 צוות החילוץ

את ו מאבטח את המטוסמחוץ למסוק מהצוות מצוי חלק 
חלק  שבודק את הנזקים שנגרמו ב"נפילה", המכונאי המוטס
בבטן המסוק, הם יודעים שהמסוק ליד הפתח יושבים דרוכים 

נפגע ומרגישים היטב את הרעידות והתמרונים אך אינם לגמרי 
לבד מהאיום המצרי. המכונאי  – מודעים לסיכון בו הם מצויים

לתקוע" אותם מוטרד מאוד. פגיעה במערכת קריטית יכולה "
מצויים בו "גוסס", אך המצרים עדיין  כבר המתחםשם........... 

את המסוק גם  ויודעים באיזה אזור מצוי הטייס שנטש.
 שומעים.

 

 בני אברון

הוא  אל"מ )בדימוס( בני אברון היה המכונאי המוטס בטיסה זו.
במפגש  התחלף עם המכונאי המוטס שטס בגיחת הבוקר.

, סיפר לנו ערוגותעמו בביתו שבמושב קיימנו   ואנישאלכס שמגר 
הנטישה והחלה סריקה, בעין ובהתאם  טסנו לאזורבני: )....( 

. בכניסה לאחד הערוצים , לאיתורו של רפי לבה"שרה"לאותות 
"נפלנו" על סלע ענק שקרע את בטן המסוק וחיפוי מנגנון הרוטור 

ובשלב זה  האחורי. הקברניט ניסה להוסיף כוח כדי להיחלץ משם
לא הצליח. עם צוות הלוחמים קפצתי החוצה. הם אבטחו אותי 

 בעיקר חיפשתי .ואת המסוק ואני סרקתי את בטן ההליקופטר
. כל נזק אחר, ובלבד שיאפשר הידראוליאחר דליפת נוזל 

המראה, יכולנו "לסבול". דליפת נוזל הידראולי מהווה סיכון גבוה 
כזו לא נוכל לצאת מכאן.  דליפהשאם אגלה  מדי. היה לי ברור

בנוזל והן משום רגישותו  המערכת המכניות צורךהן משום 
לגלות שלבד מחור  יכול להצית אותו. שמחתי ניצוץהגבוהה. כל 

לא  ופגיעה באנטנות מספר "קרעים" במעטפת, ענק בבטן המסוק
. עדכנתי את חנן שימנע מאיתנו המראה נגרם נזק קריטי של ממש

לטל קשות הצלחנו להינתק מהסלע עליו ולאחר שהמסוק טו
 חשב אפילואיש לא  " ולהמריא להמשך החיפושים.התיישבנו"

 לאיתור וחילוץ רפי לב. להפסיק את הפעילות

 

 עודד רפפורט

 עין פוקח  הדקוטה" ״. ׳תרשיש׳. להפסיק ולצאת ״'בורגי' כאן
 כמו ומדברים חוזרים ואנחנו קריאתו על חוזר הוא .ודואג עלינו
 הבית. רק  ולחזור המשחק את שמסרבים להפסיק קטנים ילדים

 מסתיים קט. מיד באים. החיפוש רגע עוד , רקמאיא רגע עוד
 עדיין רפי ,הגדול בוואדי לא המתחם. אם את מחפש כמעט. אני

 אומר אני אורות!! הדלק .המסוק המתחם בגב המצרים.  בקרבת
 המגינים שרידי את יסנוורו שהזרקורים שלי החישוב .לחנן

אחרינו.  ירדפו לא וניעלם. הם נכבה - לירות יתחילו אם במתחם.
. חלשים מה משום לפנינו. אנחנו נכנסים. האורות נוסף ואדי ערוץ
 זז ״משהו .ולאט לאורכו נמוך וטס לתחתית ער תלול יורד חנן
בקפיצות  לקראתנו רפי מדלג  .בריחוף צועק. חנן נעצר אני ״!שם

 לידו. הילד ועצירה המסוק של קטן. ניתור מהיר בפנס ומנופף
 אותי להוציא שתבואו בטוח "הייתי .ולמצב רגוע יחסית נראה

 את ביום. ראיתי לידי הסתובבתם אומר. ״ראיתי איך הוא ״,בלילה
 " )...(בלילה ספק שתחזרו לי היה עליכם. לא שירו האש

 

 מוטי

ירדתי מהמסוק אך לא התרחקתי ממנו ולו צעד אחד 
כשלקראתי הופיעה, מתוך מסך האבק, צלליתו של הטייס. 
הוא סיפר לי, בעת הטיסה, שמטוסו נפגע בצדו השמאלי 
מאש מהקרקע ומכאן שגם הוא נפצע באותו הצד. עם 
הפגיעות, בתא הטייס החלה בערה והוא מילט עצמו החוצה. 
בעודו צונח האש המשיכה להיאחז בו והוא נכווה ממנה. הוא 

ך שמכשיר ה'שרה' שברשותו לא פועל באופן היה מודע לכ
 רציף ולהערכתו הדבר נגרם כתוצאה מהאש.

 

 עודד רפפורט

 עומדת פעם אי לי שהייתה והמסוכנת הקשה הלילה גיחת״)...( 
לבאר שבע.  וצפונה לישראל מזרחה מהר חותכים .להסתיים

 תחנה סופית .לטיפול רפי את בסורוקה להוריד ראשונה תחנה
 מנוע הנגיעה במסלול. מכבים עם נתקע המסוק .תימןבשדה ־ 

 הגלגל .מפוצץ אחד מחרידה. גלגל לבדוק. התמונה ויורדים
התיישבנו  שעליו מהסלע גדולים חורים שני איננו. בגחון האחורי
 נעקרו הנחיתה מזרקורי ואחד הגחון הכבדה. כל אנטנות בנחיתה
  האחרונה בגישה חלש היה האור למה ברור עכשיו .ממקומם

)...(. 

 

 יהודה זהבי

המביא את הדברים מצטרף יהודה לצ'יטה  ממרחק יובל
לאחר חילוצו של רפי ": . יהודה"השמיים הם הגבול" בספרו

פנינו ראשית ליב"א, שם נחתנו לבקרת נזקים יסודית יותר מזו 
שנערכה בשטח, בחשיכה, בתוך המתחם המצרי. משם 

תימן החלפנו מסוק  בשדההמשכנו בטיסה לשדה תימן. 
והמשכנו לתל השומר שם אישפזו את הטייס שחולץ ואנו 

 .9"חזרנו לבסיס היחידה אותו מצאנו ריק

 

 "השמיים הם הגבול"

גם מדבריו של  10מביא אל"מ )בדימוס( אליעזר כהן (315)עמ'  בספרו
המריא הצוות )...( עם צוות  22:00עודד רפפורט: )...("בשעה 

לוחמים להגנה עליו. בשמיים גם טס מטוס נורד של טייסת 
הפילים ששימש כממסר. המסוק ביצע מספר גישות מכיוונים 
שונים והגיע מעל מכשיר ה"שרה" שהסתבר שהיה מונח בתוך 

                                      
 בשלב זה נמצאה כבר סיירת חרוב רחוק ועמוק בתוך ירדן...... 9

לימים עשה רבות עם סיירת חרוב במרדפים  124מפקד צ'יטה, אז  10
מעבר  מבצעיםבבקעה, בסיורי בט"ש באיו"ש, בפעילות עם השב"כ, ב

 ..לגבול בירדן ועוד...
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מסוק נכנס לוואדי וריחף בו ואדי תלול ליד המעיין בקדש ברנע. ה
ללא אורות. כשהרים הקברניט את ידו להדליק פנס קרן, נפלו 
סיבובי המנוע והמסוק שקע ופגע כמה פעמים בקרקע בגלגל 
הימני. לבסוף נחת על קרקעית הוואדי. הצוות בדק את המסוק 
במהירות, והיות ומכשיר האיכון הראה שה"שרה" בסביבה ירדו 

טייס. לאחר שהם לא הצליחו לאתרו הלוחמים לחפש את ה

הבקר למסוק לשוב על עקבותיו. הקברניט ביקש אישור   הורה
ליעף אחרון, ולאחר שאושר לו ביצע מעבר אחרון לאורך הוואדי 

 10באורות מלאים. כאן גילו את הטייס, אספו אותו למסוק ולאחר 
  דקות נחתו במצפה רמון.

 

 

 ומאז ועד עתה.......
 צוות החילוץ

אותה עת הסיירת מצויה רחוק ועמוק ס והבאתו לביה"ח שב הצוות לבסיס היחידה במחנה פיקוד מרכז ברמלה. ילאחר חילוץ הטי
אם הצבא לא גייס אותו, ': אחרי זמן קצר הביא טנדר ואומר לי .מוטי הלך לרמלהשכשהגענו לבסיס, " :בני טרןמספר בתוך ירדן. 

 משם לחמ״ל הפיקוד בבניני האומהו , פסים על מכסה מנוע ובאמצע סיד לבן 2 ,משחת נעלים שחורה '. .אני מגייס אותו ..
 "..........סטוריהיהחברנו ליחידה . השאר  ,שרק נכבשת שועפט ,קבלנו מפה ודרך צפון ירושלים. בירושלים

 

ונימנה על קבוצת הקצינים שכונו "הנמרים" בתקופת מלחמת ההתשה  שירות בצבא הקבע המשיך לתקופת )ברגר(מוטי גובר 
נפצע קשה במהלך מרדף אחר מחבלים  צביקה סגללאורך שנים במערכת הביטחון הממלכתית.  בתעלת סואץ. בהמשך שרת

יהודה זהבי המשיך בשירות הציבורי. ל שבסיומן שב למספר שנות שירות קבע בצה"מאוד בבקעת הירדן ולאחר שיקום ארוך 
המשיך  בני טרןאזרחית. פעילות ועשייה ופנו ל שנות שירות כלוחמים ומפקדים 3בתום סיימו את שירותם בסיירת חרוב  ואיציק קורן

 שירותו בצה"ל ופרש בדרגת תא"ל.

 

 

 צוות אוויר

על מבצע חילוץ זה של רפי לב ז"ל הוענק לאיתן חנן צל"ש. הוא נפל כטייס קרב  -ז"ל )קברניט מסוק החילוץ(  רס"ן איתן חנן
 .1973כיפור, אוקטובר -במלחמת יום

 1973שב לטוס. נפל במלחמת יום כיפור, אוקטובר  -ז"ל )הטייס שחולץ(  רפי לברס"ן 

 

 בדרגת אל"מ.שניהם  ופרשבצה"ל והמשיכו שירותם  - יבדל"א ועודד רפפורטבני אברון 

  

במהלך מלחמה. רבים מאנשי סיירת חרוב של אז ידעו כי צוות חילוץ כזה פועל במצרים, אך לא הכירו מקרוב  אירע מבצע החילוץ
הלך האירוע ונמוג......אך לא  –את פרטי האירוע. בקלחת העשייה המבצעית ועומס המשימות על היחידה מיד לאחר המלחמה 

 נשכח. 

הימים. עוד אנו מסובין בצוותא לארוחת צהריים, תאר  6, קיימנו סיור מור"ק על ובסמוך לציר עליו פעלנו במלחמת 2017יולי  19 -ב
חילוצו ממצרים את קורות הצוות במבצע  -לוותיקי הסיירת ולצוות לוחמים של הסיירת הצעירה שהצטרפו אלינו לסיור  -יהודה זהבי 

 של טייס חיל האוויר והבאתו לישראל.

 

   

   

 

 תודות

מאז מבצע החילוץ חלפו יובל שנים. המבצע נערך בעת מלחמה, בעת שלא קיימת הקפדה של ממש על תיעוד לפרטיו. שחזור מלא של אירוע כזה, 

שירות בסיירת עמיתי לל תודותככל שניתן מפאת מגבלות זמן והשפעתו, "ראיית המתבונן", זיכרון ועוד מחייב מפגשים ותיעוד. על אלה מסורות 
 .נשי חיל האוויר שסייעו בהכנת כתבה זוחרוב ולא

 שחזר את מבצע סייע ל, טייס המשנה בטיסת החילוץ שבשיחתי עמו 124טייסת ב איש צוות אוויר עודד רפפורט
 . החילוץ

  היה המכונאי המוטס ובמפגש עמו בביתו שבמושב ערוגות שיחזר את 124טייסת ב איש צוות אוויר )אברמוביץ(בני אברון ,
 החילוץ.מבצע 

  סמל , )ברגר( מוטי גובר )מפקד הצוות(בני טרן

, יהודה זהבי, צביקה סגל ואיציק הצוות(

 קורן 

את מבצע  עמיתי לשירות בסיירת חרוב, חברים לנשק שסייעו בשיח ובכתב לשחזר -צוות החילוץ 
 החילוץ מנקודת המבט של לוחמים ב"בטן המסוק" ועל הקרקע.

  היסטוריה ומידע בחיל האוויר שסייע בהכוונה ואיתור מקורות מידער' תחום  מוטי חבקוק. 

 חבר ואיש חיל האוויר )קברניט יסעור( שסייע בידי לאתר את בני אברון. סא"ל )בדימוס( דני אפרתי 

  עמיתי לשירות בסיירת חרוב חברים לנשק שסייעו לי בתחקיר ואיסוף המידע שנדרש לשחזור האירוע   ואילן פרידברג )שטרנברג(אלכס שמגר
 נסמכת ניסיון. –ובדעה מקצועית 

 )השמיים אינם הגבול". ספרוציטטות" מתוך -רשותו "נמשכובבהכוונתו ו 124מפקד טייסת  אליעזר כהן )צ'יטה" 

 


