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השתתף צימל בדיון אצל רפול במפקדת החטיבה  1967יוני  4 -ב

נוף. סיירת חרוב הייתה אז חלק בלתי נפרד מהמערך המוצנח ובמידה -בתל

מסוימת כפופה לחטיבה. התדריך הראשון לקראת המלחמה, שנתן לנו צימל 

 הושתת על הסיכום עם רפול.

במהלך  -הגנה וסיוע הדדי שנחתם בין מצרים וירדן על בסיס הסכם 

טום" החלו להפגיז את גוש דן, -היום הצטרפה ירדן למלחמה. תותחי "לונג

שדה התעופה בלוד )נתב"ג(, ישובים בשרון והשפלה הפנימית, ישובים בצפון 

ובוצעו מספר גיחות של חיל האוויר הירדני שפגע בשדה התעופה סירקין 

( ופגע במטוס נורד על הקרקע בסיס קבע של יחידה נוספתו לשעבר 1)בה"ד 

 ועוד. 

מספר שעות לאחר המפגש עם רפול והתדריך הראשוני שניתן לנו 

משמעית כי הכוח -שהבהיר לו חד ,נקרא צימל לאריק רגב, ק, אג"מ הפיקודי

הסדיר היחיד העומד באותה נקודת זמן לרשות פיקוד המרכז כולו, הנו סיירת 

אלה של פיקוד מרכז לאלא  -ך, היחידה לא תצא לשום משימה חרוב. לפיכ

 בירדן, אם כלל. משימה מוגדרת טרם ניתנה אז.

בשעות הערב החלה התארגנות לביצוע חדירה לאזור המוצב בדיר 

טום -דר'/מז' לפארק קנדה של היום( לפיצוץ תותחי לונג-דרומית)איוב 

חלטה מדינית, סופית, שהפגיזו את גוש דן והשפלה )עדיין לא נתקבלה ה

 לפשיטה על התותחים וחיסולם תכנית. הירדן.........( לע תקפהלפתוח במ

הגענו לנקודת הכינוס במשמר  , במהלך הלילה,הוסרה וכעבור מספר שעות

 לשם כניסה לירדן בהיקף הרבה יותר רחב. איילון

 2018 יוני
 1967יוני  –הימים  6במלאת יובל למלחמת 

 סיירת חרוב בסיור מורשת וותיקי
 )שיבק( י. שי

 1967יוני 

עמוס גם בציוד תצפית  רכובים על ג'יפ סיור כיואנ פרידברג , אילן1רוטקוביץ , מולי1967יוני  5יום ב' ל אור
אנו פונים אל דרך דר'/מז' למושב תעוז  – ק"מ מזרחית 2-כ שבין רמלה לצמת בית שמש. 44נעים על כביש  ,רחוק-לטווח

פיות צס הגבעות כדי שלא להיחשף לתומקפידים שלא להגיע לקוו רכ 314מטפסים לכוון גבעה עפר ונעים צפונה. 
, מסתירים (1948)גבול  , חוצים את קוו השטח המפורז2בה נתמקם מטפסים אל נקודת הגובה . שמעבר לגבול הלגיון

צופים לשם . מזרח-לצפוןהטבע", פורקים ציוד אופטי ומתמקמים לתצפית רי סלעייה ש"מעמיד לרשותנו ואת הג'יפ מאח
בית נובא, יאלו, בית סירא, , הבית ליקיכפרים אמואס, ל המוליך (3)היום מס'  השתקנים, הכבישלכוון מנזר איסוף מידע 

, שסמוך לו שם המוצב הירדניופאתי  3דיר איובדרומה, על דרך עפר, ל
  . תום-מוצבים מספר תותחי לונג

צבא מצרים נכנס לתוך סיני, כוחות האו"מ פונו והי תקופת כוננות. ז
 צוידתירדיו טרנזיסטור בו נושא כולנו בהמתנה למלחמה. אני משם ו

( ושלושתנו שהביאה "דודה מאמריקה" "על בטריותע"י הורי )"רדיו 
-ממנה למדנו על "מבצע 08:00שובים למהדורת חדשות השעה ק

המשך וב -האוויר את שדות התעופה במצרים תקיפת חיל ) מוקד"
לא  לסיני. של צה"ל ות קרקעוכניסת כוח בסוריה, ירדן ועירק.....(

חולפות מספר דקות ובמכשיר הקשר אנו נקראים לשוב לבסיס. 
רק לאחר מספר בשעה זו לא הבחנו בכל תנועה חריגה מעבר לגבול. 

החליט  –שעות, משהחלו דווחי כזב ממצריים על תבוסה ישראלית 
למלחמה. החל בהפגזה ארטילרית על מרכז ממשית חוסיין להצטרף 

 -טווח כ – תום שפתחו באש על גוש דן, נתב"ג-)ע"י תותחי לונג הארץ

המשיך בשיגור גיחות תקיפה ו ומעט על עמקי הצפון( -ק"מ  9.5
המלחמה היא נגד המצרים.  1967יוני  5 -אווירית. בשלב זה של ה

וכוחות סיוע( אמנם פרושים  10, 5, 4כוחות )בעיקר מילואים, חטיבות 
 בינתיים לא מתוכננת מתקפה מזרחה. לאורך הגבול הירדני אך

שבים לבסיס במחנה פיקוד המרכז ברמלה. אנו 
הוא במפקדת הפיקוד.  איננו. 4מצב לא ברור. צימל

 קרוב לוודאי עם אריק רגב, קצין האג"מ הפיקודי.
, יחידתיה ותאפסנאקצין ה רבי גריפור 6קזדו ,5צ'ובו

ונוספים  מוטי שפושניק קצין הרכב, אנשי הקשר
עם הלוגיסטיקה, הרכב, מארגנים ונערכים 
וצימל שב. אוספים אותנו  –האפסנאות, החימוש 

צימל ותחת עצי האקליפטוס שמול משרדי היחידה 
חמה. "עכשיו זה מסביר, מעדכן. אנחנו במל

אמיתי" הוא אומר. כאילו, הדגיש: ההמתנה 
מיועדים לשלוש  אנחנוהחל הביצוע!!  –הסתיימה 

 35לכוח של חטיבה  משימות אפשריות: הצטרפות
לה וכיבוש עגי-או אבו ךשיי-א-לצניחה בשארם

 35הצטרפות לכוח מוטס של חט'  , אויעדים שם
עריש. אין עדיין דבר קבוע -למשימה באל

בשלב הזה גם לא  והתדריך הוא כללי ביותר.
מתפזרים. כל אחד פונה  הוצגו מפות, תצ"א וכיוב'.

 ". חשוב להתכונן.האמיתי"הדבר החל לעיסוקיו. 
כבר אודות תקיפות חיל האוויר וכניסת  ידענו

איש מאיתנו, לוחמים ומפקדים, כוחות לתוך סיני. 
אינו יודע מלחמה, ממש, מהי. חלק מאנשי הסיירת 

אך  –השתתפו כבר בתקריות גבול ופעולות גמול 
מלחמה. זכורה לי אווירת באמת אלה אינם כל 

דומה כי נבעה בעיקר  דריכות אשר בראייה לאחור
גם באשר למשימות להן נוצב  -נודע  מהבלתי

חרדה של ממש. הייתה שם אך לא  –במלחמה 
תקופת ההמתנה המתמשכת יצרה  ההיפך.

                                                           
1
 סגן )לימים סא"ל, במיל.( מולי רונן ואילן פרידברג, מוותיקי  סיירת חרוב. 
2
 .היוםשלום של -מעט מזרחית לנווה 
3

 .פארק קנדה –כיום  
4

 6והיה מפקד היחידה במלחמת  –מפקדה השני של סיירת חרוב )החליף את סרן, לימים אל"מ, חזי שלום(   -רס"ן )לימים תא"ל, בדימוס( אריה צידון  
 הימים.

5
 סרן )לימים אל"מ, בדימוס( דני שגיא )צ'ובו(, סגן מפקד הסיירת שמאוחר יותר גם פיקד על היחידה. 
6
 הרס"ר הראשון בסיירת חרוב. -רס"ר )לימים סא"ל, בדימוס( יוסי קזדו  

 טון  4.5 -מ"מ, משקל כLONG-TOM  155  תותח 
 ק"מ 23.5טווח מקסימלי 

https://www.google.co.il/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsttDzhbLbAhWENxQKHbJxDKIQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Long_Tom_(cannon)&psig=AOvVaw2VzRCJIi8X3rcfvqQzMCx9&ust=1527928109745460
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משהופחת העומס על חיל האוויר ובנק המטרות בשעות אחה"צ, 
מגיסטר, הם הופנו -במרחבי סיני יצא מטווח טיסת מטוסי הפוגה

לתקיפה בירדן )ש"נגררה" אחר דווחי הכזב המצריים והחלה לתקוף 
את ישראל(. רביעייה תקפה את הכביש והמוצב באזור מעלה 

רקע יריחו"(. אחד מהם נפגע באש מהק-דרך"האדומים של היום )
והטייס נטש. הוא נשבה ע"י חיילי המוצב ונרצח. משימת הצוות 

 .שהתגבש לחילוצו בוטלה עם קבלת המידע אודותיו מקמ"ן הפיקוד

בנו סוג של להיטות ורוח קרב. האם משום שאיננו יודעים מלחמה אמיתית  התקיימה"קפיץ דרוך"...........אווירת ביחידה 
 מהי? אולי...............

מתארגן צוות בפיקודו של צ'ובו )הכותב, בצהריים 
נטש שומשימתו היא חילוץ טייס  אחד מאנשי הצוות(
 יריחו-ששלט על כביש ירושליםמעל מוצב ירדני 

. על המיקום למעלה אדומים של היום( )מזרחית
עם כותרת  , בשלב זה,אנחנוהמדויק ופרטי המשימה 

. כעבור מעל דרך יריחו חילוץ טייס שנטש: בלבד
כשעתיים המשימה בטלה. לימים הזכיר לי עמיקם 
מתוקי כי צוות נוסף הועמד בכוננות לחילוץ טייס 

 .בצפון. גם משימה זו בוטלה

, , נאמר ליגש פסי הרכבת ברמלה. לשםפלמ יםג'יפ 2 לוחמים על 5עוד  לצאת עםהורו לי  בשעות אחה"צ המאוחרות
המשימה היא אבטחת שיירת השר . (1967יוני  1)מונה לתפקידו ב"תקופת ההמתנה",  יגיע שר הביטחון החדש, משה דיין

ציר הנסיעה הישן  –)במפגש פסי הרכבת  לשפלה. לנקודת המפגש בחזרתומיד לאחר מכן ו –בדרכו להשבעה בכנסת 
הוא , לחיצת ידיים ו7רי יוצא אדם צעירכלי רכב מפוארים. השיירה נעצרת ומהרכב האחו 3שיירה בת  המגיע - לבירה(

שאינו מכיר את הציר הזה באותם ימים חרובניק יש האם שואל: "אתה מכיר את הציר שעולה לירושלים ממבוא בית"ר"? 

  ? משאני שב לג'יפ נפתח  .לָךש  סוג של "נכס" שהוא  ,את אותם "אירועים קטנים" שנחרטים ואינם מתקהיםלכולנו יש

 (עצם פנייתו אלי, הפיון.....ל ייחסתיזכות נדירה אשר  "מלך ישראל" )אז,חלון הרכב המרכזי ואני רואה את שר הביטחון 
אבל נחרט מאוד. מי  –קצר. קצר מאוד לעמוד בקצב".......אל תוציאו את הנשמה כדי "אנחנו ממהרים. שקורא לי ואומר: 

לא ראינו  שניות 45תוך וג'יפ מאסף.  –ג'יפ מוביל התחלנו לנסוע. הצדעתי ושזוכר מה היה ומה סימל אז משה דיין, יבין. 
ה הגבולא קיים עדיין הבינוי בירושלים הבנתי מהי מלחמה.  רק אז, בהגעה לבירה,אותם יותר אך המשכנו לכנסת. 

אמבולנסים  צופרי עיר עולים עמודי עשן,היטב. ממקומות שונים בהבירה  ת הכנסת נצפיתבע  והמגדלים של היום. מגִ
)דרך יריחו(. כן, רק אוגוסטה ויקטוריה והר הזיתים זרחית לפצצות מ משחרריםעל הר הצופים ומצוללים  אוראגןומטוסי 
. שוב בחזרה לשפלה  , ראינו את שיירת השר יוצאת והצטרפנוהכנסת שערטוב יותר מהי מלחמה. המתנו ליד  אז הבנו

 -שתואם מראש כפי  אשתאולדרך  -המשכנו על הציר והם נעלמו..........  בלבד לתנועה בשטח העירוני. למספר דקות
קלקלה בדרך הע (8באזור כסלון ב)גדוד הטנקים הסודי שיש שיירות טנקים על מובילים חזרה לבסיס. בדרך חזרה ראינו

-אל-וגם משום חשיפה לאש אויב. כמעט "באבשה שימוש גם משום "הסגרת כוונות" לא נע אהזו לבירה. בציר שער הגי
 דבר לא מתרחש ולא ברור. שם, . שבנו לבסיס. 1948של  וואד"

הצוות  יחל 2017יוני  6 - אור לצא לבסיס חיל האוויר בתל נוף. צוות בפיקודו של סג"מ בני טרן ויתארגן ה מוקדם יותר
( נפגע מאש נ"מ שנורתה ממתחם גןאאורמטוסו )שב מתקיפה בעומק סיני וש 9חילוצו של טייס חיל האווירפעול להזה ל

באור עם הגיעו לקרקע. לאחר שני ניסיונות )אחד ו עצמה נפגע בנטישההטייס נטש, . בסיני )אזור קדש ברנע( קציימה
  http://www.484.co.il/editor/assets/mirdafim/rafiLev1967.pdf והושב לישראל הטייס חולץ, (תחת אש מצריתיום 

כוח מתארגן ידיעה אודות אנשי קומנדו מצרי שהונחתו בחוף פלמחים מצוללת........ בשעות הלילה מתקבלת ביחידה
שעות מבוצעות שם  ספרמבטוחים כי פני המצרים לקריה הגרעינית בנחל שורק. פלמחים.  – ראשל"צלחוף  ויוצא

המלחמה כבר החלה.....( אין פליאה, )שהתבודד שם דמיין "מחזה אימים" רומנטי סריקות שווא ולבסוף מתברר כי זוג 
סריקות לילה עם זרקורי לאיתור וסיכול "החדירה מהים" )הזדמנות נוספת לתרגל  הוקפצנו דווח למשטרה, זו לצבא ואנו

לא ולבסוף!!! ...........הנרה מהאווירסירת משטרה כבר פעלה שם, חיל הים הוזעק, חיל האוויר ביצע . (א"א ואור לבן

  .םלבסיס ושב ותיח. הכוחטִ ולא ב   –קומנדו 

הג'יפים מובילים, אחריהם . חידה ברמלה לשטח כינוס במשמר איילוןיה אנו יוצאים בשיירה מבסיסבהמשך הלילה 
ים את הגזרה הזו מצוין. אנו מכירנגמ"שים(.  בעולם המושגים של הקורא הצעיר מאיתנו:מספר נ.נ. ואחרי אלה זחל"מים )

את המשטרה ביילי המוביל אל תוך מובלעת לטרון, את הכביש הסדוק ומלא המהמורות שבתוך המובלעת, את הגשר 
דיר איוב ליד המוצב ואחרים,  , בית נובא, יאלו, בית ליקיה, בית סיראאמואס שבירדן בלטרון, את הכפרים

 ועוד.........מכירים כי זו גזרה בה פעלנו המון!! 

 

 בעקבות לוחמים"" מור"ק מסע החלכך 

אצל אמו של   -שהפכו מסורת -באחד המפגשים ואולי אף מוקדם יותר,  טרם שהתקיים המסע, שנים ארבעכ
וישחזרו את פעילות הסיירת  – 67יוני  מדוע לא יתכנסו כל אנשי סיירת חרוב של, 10שאל אותי עקיבאבצלאל יעיר ז"ל, 

במהלך המלחמה? יהיה זה, אמר עקיבא, מסע "בעקבות לוחמים" אליו יוכלו להצטרף  בו נעו ולאורכו פעלולאורך הציר 
רעיון שאהבתי ונחרט היטב. יבוא  ם ונכדיהם של אנשי הסיירת שעבורם, כך עקיבא, תהיה זו חוויה יוצאת דופן.גם ילדיה

 יום ונעשה זאת, הרהרתי לעצמי.

ובאזורים מסוימים  גיאופוליטי ותנועת אזרחי ישראל באיו"ש הוגבלה-מדיני( יצרו שינוי 1993הסכמי אוסלו )ספטמבר 
" A יהימים הוכלל ב"שטח 6. חלק ניכר מזירת הפעולה של הסיירת במלחמת הפכה למסוכנת יותר מאשר הייתה עד אז

הנכנס מסתכן בחייו.  הרשות הפלסטינית וכניסת אזרחים ישראלים אליו אסורה.ע"י ביטחונית אזרחית ו יםהנשלט

                                                           
7

 עמירם שמיר ז"ל. לימים ראש היחידה לאבטחת אישים של השב"כ. אז מפקד צוות האבטחה של שהב"ט. 
8

 .המיתולוגית שהוקמה ע"י אריק שרון, פעלה מספר חודשים ושולבה ביחידת הצנחנים 101בסיסה של יחידה  
9
 .1973. נפל במלחמת יום כיפור, אוקטובר 1967יוני  6 -שחולץ ב –רפי לב ז"ל רס"ו  
10

הימים במהלך פעילות מבצעית שביצעה  6עקיבא, אחיו של בצלאל יעיר הי"ד שהיה החלל הראשון של סיירת חרוב. בצלאל נפל סמוך לתום מלחמת  
 הסיירת באיו"ש עם חיל האוויר. 

http://www.484.co.il/editor/assets/mirdafim/rafiLev1967.pdf
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הייתה זו סיבה שהקהתה  נים בנוסעים טועים ותועים היוו הוכחה לכך.תקיפות אלימות ביותר ומעשי לינץ' של הפלסטי
 אך הוא בשלו: נעשה את שניתן לעשות אבל חייבים לעשות.    -את הרצון והדחף לממש את הצעתו של עקיבא 

 -ועד לפירוקה ב – 1966מאז הקמתה באפריל  נוכח משימות( –)גודל היחידה  קשת פעילותה המבצעית של הסיירת
ה ומספר הלוחמים יחס לגודל היחידבהעדר אף  א אחתאדירה. ל ,)בשל רביזיה כלל צה"לית( הייתה, לכל הדעות 1974

"לוחות זמנים משוגעים". עמידה בדרישות הצבא לירות הפעולה וזשינוי  משימות,תדירות ואופי הנוכח  – והמפקדים בה
הימים, מלחמת ההתשה שבאה כהמשך רציף  6בשלוש מלחמות: מלחמת גם על כל אלה, השתתפה סיירת חרוב 

למימוש  היווה משום תפנית ודחף 2017. כנס יוצאי הסיירת שהתקיים במאי 1973-, ומלחמת יום כיפור ב67למלחמת יוני 
 6במלחמת של הסיירת חלקה לא הייתי שם, אך מחברים למדתי כי . תולדות הסיירתבתכניו הועלו בכנס  .הצעת עקיבא

אף לא ברמז. חשבנו אז כי אם בקרב יוצאי הסיירת נשכח הדבר, לא ירחק היום והפרק הקצר הזה  –לא הוזכר  הימים
, ותרבותה בישותהצבא וביטחון הנם חלק מוטמע אשר בישראל, לא אחת ראינו ש. בתולדות סיירת חרוב יימחק לחלוטין

יחשבו. גם אם הובאו שם לידי ביטוי  ת, לאאשּוהרואי עתיר נפגעים ומצבים שעל סף הנֹו שאינם אירוע מבצעקרב או 
, לא ימצא שיוליכו להצלחה מוכחתותעוזה שקולה  תכנון, יצירתיות, אלתוררבים, -נוכח-מעטים, תבונת מפקדיםמנהיגות, 

לאורך ככוח חוד לחטיבת חרמ"ש מתוגברת בשריון פעלה סיירת חרוב  1967יוני  9 -ל 6בין  לאירוע כזה מקום ראוי.
ק"מ בתוך שטח אויב. בעומק ירדן, בלב מרכזי אוכלוסייה עוינת, בין בסיסי צבא ירדן מתוגברים בגדודי  100 -למעלה מ

תנועה בשטחים וצירים בעייתיים מאוד. הפרק הקצר הזה בתולדות הסיירת "נשמט" , תוך שהיא מבצעת קומנדו מצריים
נו ינו לקיים את המסע הזה עבור עצמנו, ילדחייבים א כפי שהדגיש עקיבאלמארגני הכנס, אנשי סיירת חרוב בעצמם. 

 ונכדינו ולהנציחו גם בקרב ממשכי דרכנו בצה"ל. 

פנייה לצימל להוביל 
את "המסע" הזה 
נענתה מיד בחיוב. 

התגייס מיד  11אלכס
כדי לסייע וכך גם 

  . 12מתי פז

ההכנות  התכנון שלב
 לביצוע והתיאומים

החל ובמקביל הפצנו 
את התכנית הנרקמת 

 עמיתינו, דורבקרב 

המייסדים. התגובות 
לא אחרו להגיע 

השתתפות  אישוריו
-הגיעו אלינו מבסיור 

הודיעו איש. רבים  20
כי יתלוו אליהם בני 

החלה  עתה משפחה.
באשר  התלבטותנו

תוואי. מה יהיה ל
. מסע המור"ק מסלול

זכור לנו גם אם 
הרי היטב,  השטח

 67מאז מלחמת ש
ללא ו דברים השתנ
 –יותר  . מי בקיהכר

איש ומי פחות, 
מאיתנו אינו מצוי 
באזור הזה בתכיפות. 

יולי  3 -בלפיכך, 
)צימל,  יצאנו 2017

לסיור  אלכס והח"מ(
להיכרות  מקדים

בשעת  מחודשת.
יצאנו ממשטח  בוקר  

החנייה שמול 
-משטרת משמר

קפנו מדרום ה. איילון
וממערב את גבולות 
הגזרה בה פעלה 

לך סיירת חרוב במה
, מבלי 67ני מלחמת יו

"לחצות" אל תוך 
מוגדר כיום האזור ה

                                                           
11
 אלכס שמגר )שטרנברג( היה סגן מפקד היחידה הראשון של סיירת חרוב. 
12

 , מחזור ראשון שגויס לסיירת חרוב בבקו"מ.1966מתי פז, מחזור מאי  
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 הימים 6יצאנו למלחמת  –, מכאן, מנקודת כינוס זו )החניון שברקע, משמש כיום את הימ"מ( 1967יוני  6

 הסיירת במשמר איילון. יתחילת התכנסות וותיק)ובאור יום מלא(  , שעת בוקר2017יולי  19בצילום: אותו מקום, 

, נוכח העובדה שננוע באוטובוס אזרחימזרחה. בהערכת סיכונים צפונה ו היטב ה יכולנו לצפותעל מהישוב נ  . A שטח 
, לא צבאית פעילותן. הפעם אין זו החלטנו שלא להסתכ ,ילדים, נערים ונשים ועמנועוינת  הדרכים פתלתלות אוכלוסיי

( ואת השטחים הפחות 67יוני  6נוע ככל הניתן בצמוד ליום הפעילות הראשון שלנו במלחמה )ונסתפק בכך שנמלחמה 
 ובמקביל –בטוחים "לכסות" בתצפיות, שחזור וורבאלי ו"דיונים" על נשכחות. כך הלכה והתגבשה תוכנית לסיור 

 .המשתתפים הושלמה רשימת

 

 שטח כינוס

. חושך, ממתינים למשהו שאינו ברור. את השטח מול משטרת שעלבים התכנסנובמהלך הלילה  1967יוני  6
לנו הכרנו היטב. ומדרום שממזרח 

גם נוספו שם  ברבות השנים שמאז
נוף איילון מבוא חורון, נווה שלום, 

מכבים. נוספו גם -רעות-ומודיעין
מסילת הברזל וגשר הענק, 

חדשים  כבישיםו אזרחיותתשתיות 
 ששופצו על יסודות ביניהם כאלה

מאז  שהיו קיימים שם ונתיבים
 .וקודם לכן.......... 1948

, שעה 1967יוני  6 ג', אור ליום
בפיתולי גולשים לערך אנו  03:00
 הגשרהיורדת אל הסלולה הדרך 
. )נראים היטב בצילום( הישן

עשרות פעמים עשינו את המקטע 
הזה בחסות הלילה, חצינו את 
 הגשר וחדרנו לשטח המובלעת

. הפעם אנו חוצים )שטח ההפקר(
 –)אור ראשון באור יום את הגשר 
 עמק איילוןגולשים אל  אבל אור!(

כדי  נעים בפריסה לתוך ירדןו
לכוח שהופעל ע"י  –להשיב בכוח 

  אויב נגד ישראל.

 

ממלחמת  כרונותיזמתחיל מסע וותיקי סיירת חרוב לשחזור והעלאת  דה זוכאן, בנקו -כעבור יובל  2017יולי  19
(. 2017 מרס 22חודשים קודם לכן ) 4מצטרף אלינו צוות לוחמי סיירת חרוב הצעירה שהחלה דרכה אך   ששת הימים.

  עם לוחמים ומפקדים שפעלו בה במלחמה. –יהיה זה עבורם יום מורשת קרב של ממש. בזירת הפעילות עצמה 

 

 רבי גריפור

 אז ועתה
כאן בשדה פתוח )היום 

משטח חנייה( 

 התכנסנו ויצאנו לדרך

 מולי רונן מתי פז

 הכותב

 צימל

 חיליק בר

 נון-כפר בן
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 אז והיום()בתנועה...........

מי גש רעים. במפ , איך לא,מתחילים את היוםממנה יצאנו למלחמה אנו  נקודהבדיוק בלאחר יובל,  2017יולי  19
עם לא די, אך החבר'ה מגיעים בדיוק כפי שייחלנו. אמנם ואחרים שלא נפגשו שנים................ –מכבר שנפגשו שלא 

נמצא עימנו. מצטרפים אלינו צוות הגה את הרעיון, מי שובנות זוג, ילדים ונכדים. גם עקיבא, אחיו של בצלאל יעיר ז"ל 
מלחמת העולם הראשונה בארץ  שאינו חרובניק אבל הנו יו"ר "עמותתלוחמי סיירת חרוב המתחדשת וערן תירוש 

במהלך היום הרחיב לנו דעת וידע במקומות ואתרים בהם שרתנו, . מורה דרך ומדריך מעולה לידיעת הארץ, 13ישראל"
יבוש הארץ עשו גם יהושוע וצבאו בכ –הימים  6בגזרה הזו בה לחמנו במלחמת  דרכנו במו רגלינו ולא היינו מודעים לכל.

 עולים לאוטובוס ויוצאים לדרך..... והאזור ידע גם צבאות נוספים.........
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שם כך שהגיעו ל –הטקס בו האוסטרלים  2017אוקטובר  31 -כן, יש כזו. בין יתר פעילויותיה של העמותה ובשת"פ עם העיריה וגופים נוספים, התקיים ב 

 "כבשו" שוב את באר שבע לאחר מאה שנה........ –משם, מאוסטרליה!! 

מפגש במשמר  1
 איילון

 –)מול בסיס ימ"מ( 
סקירה והמשך תנועה 
)אוטובוס( על כביש 

, חבירה עם 424
)מחלף לטרון(  3כביש 

למצפור איילון )פארק 
 קנדה(. 

 מצפור איילון 2

סקירה והמשך על כביש 
ודרך מודיעין )דרך  3

י. -מ. בגין-חשמונאים
פרג( חבירה לכביש 

 מזרח  443

 בית חורון 3

צה"ל, מערבית  מבסיס
בית חורון, תצפית על ל

גדר המערכת, סקירה 
-ותצפית לכוונים: צפון

-מזרח-צפ'/מע'-צפ'/מז'
 דר'/מז'

 גבעת זאב 4

 )צומת ביתוניה( 

"מארב התול'רים". 
 נקודת  תצפית לכוונים: 

-צפ'/מע'-צפ'/מז'-צפון
 צפ'/מע'-מערב

 

 –אזור בו פעלנו במלחמה  
זית, מרמאללה לכוון ביר 

מערבה )שינוי משימה( לכוון 
כפר דיר קאדיס. שם, ה

משטרת טיגרט שהייתה בסיס 
 3הלגיון וגדוד קומנדו מצרי. 

בראש  1פגזי שריונית דוכיפת )
צריח מגדל החזית( שינו שם 
את "מאזן הכוחות". המשכנו 

לאזור  צפ/מז' – בתנועה צפונה
העיירה סלפית )כיום, לא 
הרחק מאריאל( ולאחר איגוף 

צפ'/מז' רחב הדרמנו  –צפוני 
 לירושלים. 

מבנייני האומה )חפ"ק הפיקוד( 
עברנו לבסיס זמני במלון 

 הילטון שבצפון רמאללה.

בו )מסומן כיום מצוי האזור ברו
. Aבמעגל כחול ושוליו( בשטח 

הפעם  -ל שלא כמו לפני יוב
 נּופ  היינו בסיור הזה "על ט  

וצאננו". העדפנו "סיור 
שקט".......לתצפת ולהעלות 
"זיכרונות מרחוק" )תרתי 

 משמע...........(

 נקודות שטח עיקריות בהן התמקד הסיור 4 - 2017יולי  19נוכח  1967יוני  6-9
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 :)רוטקוביץ'( מולי רונן

"חרוב " בפיקודו של צימל ככוח חוד לחטיבה   יצאה יחידת 1967ביוני 
 בית חורון לכיוון צפון ירושלים ורמאללה. -בציר לטרון   4

יצאנו משטח הכינוס במשמר איילון, ליד המשטרה, עם מספר ג'יפים 
י.ש.(  ומחלקת  5מ"מ מ "דוכיפת" )היו  90שריוניות  2וזחל"מים ובסיוע 
 – אמיר ראובני –לימים תא"ל  –)פלוגה בפיקוד רס"ן  1צוערים מבה"ד 

 בציר תנועה הררי וצר כשמאחור בטור ארוך השיירה החטיבתית. (י.ש.

באנו לשחזר ולספר  - 2017ביולי  19ביום רביעי  -שנה מאוחר יותר  50
ותינו, באוטובוס ומשפח ולהיזכר באותו יום קרבות, הפעם עם ילדינו, נכדינו

ממוזג, מתרגשים מעצם המפגש ומשתדלים להעביר את תחושותינו מאז 
 לדור הבא.

ברטרוספקטיבה, משהו ישבנו אז בג'יפ סיור פתוח )וכמובן לא ממוגן ...
 ובצלאל ז"ל רק עם חגור קל, עוזי  ( ישראל, אילןשמיועד למתאבדים.....

ים ונלהבים, יודעים שכבר צעיר . 0.3מקל"פ בחזית ו ומחסניות, רימונים
עזה בסיני וחיל האוויר עשה שמות בכל החזיתות, במתנהלת לחימה 

 כשפנינו מזרחה לעבר הבלתי נודע.

 י.ש. – גורם ההפתעה

המלך הגיב לפעילות בהיקף כזה, בתוך ירדן, איש לא ציפה ולא תכנן. 
 הירדנילדיווחי השקר של הנשיא המצרי )שהוטעה ע"י אנשיו( הלוחם 

ומפקדיו בדרגי השדה והכוח המסתער ניזונו מדיווחי השקר של רדיו קהיר, 
אמנם הכנות צה"ל בגבול המזרחי אך כנראה שבראיית האויב לא היו קדמו 
אמר ק' האג"ם הפיקודי  1967יוני  5 -ב .די סימנים ליציאה למתקפהבכך 

, משום שסיירת 35 חט' לצימל "כרגע אתם לא מצטרפים לכל משימה של
 תע"י יחידו. במהלך הלילה תוגברנו "חרוב היא הכוח הסדיר היחיד בגזרה זו

על ירושלים,  נוספות. עם תחילת ההפגזה הירדנית על מרכז הארץ וירי
ישראל מיד בלחימה אינטנסיבית שהועברה מהר מאוד לתוך שטח  הגיבה
תגובה אשר נראה כי לא תאמה את הערכות המלך וצבאו. הם הועמדו  ירדן.

בפני הפתעה וללא חיל אוויר ככוח מסייע ממשי. כוחות צבא ירדן ושני גדודי 
ניסו לבלום את תנועות צה"ל  –ששוגרו ע"י נאצר לירדן  -הקומנדו המצרי 

ולחמו היטב, אך לא  תדה המערבית. במספר גזרות אף גילו  עיקשובג
 . אלה לחמוהמצריםלאורך זמן. ההפתעה הכתה גם בשני גדודי הקומנדו 

זירה שלא הכירו כלל........מאוחר יותר גם גילינו עד כמה לא ב
הם פשוט נפוצו לכל עבר ונמצאו על ידינו נעדרי כל רוח הכירו..............

סוגים מזרחה תוך שהם מסירים מעליהם נשק, חגורים, פרטי ציוד לחימה, נ
וכד' )את אלה המשכנו לגלות במהלך סיורי השטח שבצעה הסיירת לאחר 

 האזרחית בה לא נגענו. ההמלחמה(, או נטמעו בקרב האוכלוסיי

ציר . זהו קנדה )אמואס, דאז( פארק, המור"ק תחנה הראשונה בסיוראל ה 424אנו נעים על כביש  פארק קנדה
אז, על ג'יפי סיור, נ.נ. ירדן. לתוך  העמקנושטח ההפקר ושנה קודם לכן לתוך  50התחלנו לנוע  שממנו ומזרחה לו

 ממוזג, בלווי הסבריםה סאוטובונוחות הב ולא בחיתוך ישר מזרחה בתוך שדות שלף, –על הכביש  הפעם –וזחל"מים 
 תקופת שירותנו בצבא ולאחריה,כי עשינו רבות כאן ב אודות תקופת התנ"ך וההיסטוריה המודרנית אשר אף מקצועיים

 םייהזוג יםהמושבעל והם אתנו. כאן,  –הורים לילדים וסבים לנכדים יות, עם הרעלא את כולם הכרנו לפרטים. 
 . מי חלם........!!!באוטובוס

 התצפית נקודתב כאן על אופני שטח( אל והוא נוהג לרכ)בהכוונת צימל,  מטפסנכנסים לתוככי הפארק והאוטובוס 
מלחמה. תחילת פעילותנו בו 1967בגזרה זו עד )מצפור איילון( ממנה נשקף כל העמק. נקודה מעולה לסקירת פעילותנו 

השטח הזה  עשורים 5 לפני כולו מוכר כמו גם הנקודה ממנה אנו משקיפים על העמק.רביתנו, אם לא לכולנו, הפארק למ
עם בנות אם למטרות עבודה או  .פעמים רבות כאןטיילנו וחנינו נראה אחרת. יובל חלף לו, הוקם פארק וברבות השנים 

ולמרות זאת הפעם זה שונה. משהו אחר..........זו פעם ראשונה  –. אנו במקום מוכר לדים ובהמשך עם הנכדיםהזוג, הי
ות לוחמים של סיירת צוש הזה, למפגקיים . ופן נוסף בשטח עצמו להתכנס, לשחזר ולהעלות חוויות ,1967לנו, מאז יוני 

 שהצטרף אלינו לסיור.חרוב הצעירה 

 

 משימת הסיירת: כוח החוד של 1967יוני 
ולחימה מעמק איילון עד גב ההר בצפון  4חטיבה 

 ירושלים. 

תדריך של ממש לא היה שם. בדיעבד למדנו 
 מדויקת, כי גם לא הייתה הגדרת משימהמצימל 

לבד  -מודיעין ומידע של ממש על האויב  היולא ו
אצלנו  נצבראשר ומאשר ידענו אנו, החרובניקים, 

במהלך השנה בה פעלנו כיחידת סיור מאז 
צימל הייתה בידי הימים.  6הקמתנו ועד מלחמת 

ותית לא תרמה משמעמפה אחת, לא מדויקת, ש
מידע בעומק השטח. ל הלגיוןהערכות מידע על ל

לאורך הגבול  הירדניים חותפריסת הכואודות 
לא  (יענ'י גבול....... .!!So Calledהבינלאומי )גבול, 

אולם פירוט מדויק  היינו זקוקים שכן הכרנו היטב.
, בתוך ירדן הסד"כ והפריסה עמוק יותר יותר על

 האג"םהורה ק'  הרדיו-בקשר .לא נמצאו בידינו
תעשו מה "(: 14סא"ל אריק רגב ז"לשל הפיקוד )

בשיטת כלומר, נפעל שאתם יכולים לעשות". 
נדע גיע " כשנלאן ילך..... ונראה , נתחיל"נצא

 5הצטרפו אלינו מה היה!! -זהבפועל,  להתגבר. 
, בפיקודו של מ"מ 90תותח  בעלות ML70 שריוניות

 סגן יורם כפרי 15"דוכיפת"סיירת סגן מפקד 
בפיקודו של רס"ן  1ופלוגת צוערים מבה"ד 

לגדוד ם תא"ל( אמיר ראובני. בכך הפכנו י)לימ
 יוצאים למלחמה.קטן וקדימה, 

בית נענו בפריסה ממערב למזרח, לכוון הכפרים 
המזרחי של  , חצינו את הגבולהסירא ובית ליקי

אזור , בהשטח המפורז ונכנסנו לשטח ירדן. שם
 ,3היום וסמוך לכביש דרום העיר מודיעין של 

והתכנסנו  443חברנו לציר המוכר כיום ככביש 
ועולה לתנועה בשיירה על נתיב צר העובר 

את החטיבה שעסקה  .שטחים שולטיםלגבעות ו
אט -ואט ובטיהור ונעה בכבדות הותרנו מאחורינ

הכבד" הזה. הקשר -גם נותק קשר העין מ"הכוח
קשר ב –היחיד עמם היה בין צימל וחפ"ק המח"ט 

, הלך הביטוניי. עד "מארב התול"רים" בצומת רדיו
איש לא אמר המרחק בין הסיירת לחטיבה וגדל. 

לעלות  אך נראה כי המגמה הייתהלנו במפורש 
עד מבואות רמאללה.  עדמזרחה ולטהר את הציר 

)ובסיור הזה, לאחר יובל, גם לא  היום איני יודע
הייתה פעילותנו  באם התעכבנו על כך.....(

החלטת צימל בהתאם שהייתה זו או  – , בהיותנו כבר בתנועהמשימה מוגדרת שהוטלה על הכוח הזה מהפיקוד במסגרת

  להנחיית קצין האג"ם הפיקודי "תעשו מה שאתם יכולים לעשות" )תרגומים ופרשנויות להנחיה כזו ימצאו למכביר
 למבוא חורון סמוךבית נובא )הכפר  מדרום לנו. 48ממשיכים להשלים את שנותר ממלחמת עושים וואנו , אז יכולנו. ....(

, ששלט על הצירחלפנו על פני מוצב ירדני צפונה,  3בקטע הקצר עליו נענו בכביש  ( מבחינים בכפר יאלו.של היום

                                                           
14

, בהיותו מח"ט הבקעה, נפל אריק רגב בעת מרדף 1968יולי  26 -סא"ל )לימים אל"מ( אריק רגב היה סוג של פטרון לסיירת חרוב שהייתה "הבייבי" שלו. ב 
 אחר מחבלים שחצו את הירדן ונעו מערבה לעומק איו"ש. גם אז היו עמו לוחמי חרוב. עמו  נפל גם קמב"ץ הבקעה סרן גדי מנלה ז"ל. 

15
 אך צותתי הלוחמים טרם סיימו את המסלול הייעודי. –. אז, לא מכבר הוקמה. סגל המפקדים סיים אימון בסיסי בצרפת 35חידת נ.ט. חדשה של חטיבה י 
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מוַאס  היום הדברים אינם סוד עוד, אך בעת ההתרחשות ישראל לא פרסמה כי מיד לאחר כיבוש מובלעת לטרון נהרסו הכפרים א 
א )מבוא חורון(. הפסקת אש אינה הכרעה ומלחמתניטלו קרקעות ו י אלּוו )פארק קנדה( הסתיימה בהסכם שביתת  1948 בית נּוב 

"שטח  מפורז. רצועה שכונתה נשק עם ירדן. מהעדר הכרעה צבאית נקבעה באזור לטרון רצועה שהוכרה ע"י ירדן וישראל כשטח
אלא בהסכמה הדדית.  –. הוסכם כי לשטח זה לא יכנס איש ז(ה )מפורולא כהגדרת –)הפקר(  הכשמ. ההיית כךבפועל ו "הפקרה

רצועת שטח  אף כי מדובר באזרחים, חקלאים, .לאורך שנים נמשך שם עיבוד אדמות ע"י שני הצדדים וודאי לא כוחות צבא.
ון לנכס שטחי נערכו שם "קרבות טרקטורים" של חקלאי שני הצדדים בניסי 1965-ההפקר שליד לטרון הייתה מוקד מריבה וכבר ב

, סמוך 1966הביאו בעקבותיהם חילופי ירי ותקריות אש. חלקן אף כבדות תוך חילופי אש ארטילרית. במחצית  קרקע. אלה
להקמתה, פעלה סיירת חרוב רבות בתוך שטחי ההפקר. הרבה מאוד מכך בהסתר )תצפיות, מארבי עומק והפעלת אמצעים 

 תרגילי הונאה והטעייה ועוד....(   –אף לא חשנו כי אנו חוצים קווים אסורים  לעיתים, באלה, –מיוחדים, סיורים רכובים ורגליים 

על האזור הזה כתב בשעתו אלוף הפיקוד, עוזי נרקיס )בספר "אחת ירושלים"( כי הוא נחוש היה אז, שגם אם תיכפה על ישראל 
 – על רבים, כולל לוחמים כעננה החשש הזה רבץ 67ת יוני הירוק )עם שוך קרבות מלחמ-הפסקת אש והיא תיאלץ לסגת אל הקו

 -לא תוחזר. כמעט כדברי צימל שאמר כי יצא למלחמה בתחושה שאנו יוצאים להשלים את אשר לא סיימנו ב (, מובלעת לטרוןי.ש.
48. 

התקדמנו. אם  אזרחית. העד להגעתנו למבוא חורון לא עצרנו בכל כפר למטרות טיהור. אנו, סיירת חרוב, לא פגענו באוכלוסיי
פתחנו באש וגם אז בירי מידתי. ככל הנדרש כדי לאבטח את הציר להמשך תנועה ולא יותר מכך. לא פינינו כפרים נדרשנו לכך 

ולא בתים בודדים. חלק מתושבי הכפרים האמורים נטשו עוד טרם שפגשו בנו. אחרים, תוך כדי מעברנו  –כריכוזי אוכלוסין 
במקומות אלה אך לא משום שהאצנו לכך במי מהם. פינוי אלה שנותרו מאחור בוצע ע"י יחידות צה"ל שהגיעו למקום אחרינו 

 ים מקומיים כמשימה.)לימים הפכו חלקם לגורמי ממשל צבאי(. סיירת חרוב לא גרשה תושב

לראשו של המח"ט הירדני שם, אני מניח כי בנתונים שנוצרו הייתי פועל כמוהו. האיש ממרחק יובל אומר צימל: אם אני "נכנס" 
)בפיקוד אורי בן ארי(  10זמן". על פי סימולציה זו, המח"ט הירדני שומע על חטיבה -מבין שהלגיון בקריסה והכל בתוך "כלום
השריון הירדני בקרב ש/ש מדרום לג'נין הרדאר וממשיכה לצפון ירושלים, על תבוסת -שכבשה כבר במהלך הלילה את גבעת

חרמ"ש טורי  2בפיקוד זאב שחם "זוניק"(   5)עמק דותן( ובה בעת עולה כוח על העיר מצפון, כיבוש קלקיליה וטול כרם )חט'  
נותר לו  הולמעשה לא רחוקה השעה והוא מכותר. מ –( וכוח נוסף מצפון 5עולים על שכם ממערב ודרום )אותה חט'  וטנקים

נותר לו  מה שעדייןהיום גבעת זאב( את  –ורעפאת  הלעשות? הוא מרכז במתחם שעל הרמה השולטת )מעל הכפרים ביטוניי
 ואכן, הגענו........מבחינתנו, הציר הזה הנו מעבר הכרחי וממתין בתצפית על הציר עליו אנו נעים. 

בעיר  מכביםכניסה לשכונת )כיום סמוך ל יןיר מעִ בִ -הנטוש ב קומתי-בית הדוהמרחוק ראינו את "חורשת הברושים" ו
בית  מבלי להתעכב חלפנו על פני הכרנו היטב הרבה טרם המלחמה. םאות( עוד...... אינו , ככזה,קומתי-והדו מודיעין

תחתא )בית חורון תחתון( -א-עור-ביתהעולה אל עבר הכפרים  443 -המוכר כיום כ סירא ומצפון לכפר חברנו לכביש
ואף כי נורו מספר יריות מודיעין(  דרוםאזור מכוון המוצב שעל פניו חלפנו )היום  .16ליון(פוקא )בית חורון ע-א-ובית עור

נשים נעים על שולי הדרך. מרביתם . כבר בשלב זה התחלנו להבחין באשמכשול של ממ היה זהלא  זיהינו בו תנועה
. לא התעסקנו עמם כלל. ללא נשק, אזרחי, אך הבחנו גם בלובשי מדים. חלקם היו עדיין עם חגורים על הגוף בלבוש

הטור החטיבתי ממגבול הארץ ו די רחוקיםמצאנו עצמנו ו. הסיירת "רצה קדימה" וכאמור התקדמנ  .לא התעכבנו
 המסורבל. 

היא החלטת מפקד. ייתכן כי  ,. ההחלטה להמתין או לאוגדל הפער בינינו לחטיבההלך  –ככל שהתקדמנו במעלה ההר 
. 'צל"ש או טר"שבכינוי ' מוכרים בז'רגון הצבאי וי מפקד )או מנהל בכל מגזר אחר( המצזה עוד אחד מהמצבים בהם היה 

ידע היטב את  ובאותה נקודת זמן, –באותו מקום  הליך "הערכת מצב" שהוביל את הכוח הזה,אין ספק כי המופקד על 
מת ידענו מה עוד צפוי לא באאשר הוא פועל. דברים עמדו היטב במבחן התוצאה. אנו, לוחמים ומפקדים זוטרים יותר, 

  סמכנו על מפקד הסיירת. לנו בהמשך.

, ירי מקלעים )ומדי תוך שטח אויב בפרק זמן קצר מאודבאם ההערכה הייתה כי מהירות התנועה, העומק אליו הגענו 
יוצרים הפתעה  –לפעול כלל אם טרם החל  עם זיהויו ככזה וגם –מ"מ של השריוניות( לעבר כל גורם עוין  90פעם פגזי 

 שהוביל את הכוח הזה חרובסיירת הרי שמפקד , זמן להתארגן ולעצור אותנוללגיון הירדני  לא הותירהאשר, כנראה, 
יתרון "המגרש נתוני  הבין את משמעות מי שאינו גנראלגם  .אויב הייתה ברורההתיאורטית, עליונות שכן, . העריך נכון
לנו על ציר התנועה שהיווה  שליטה טופוגרפית מוחלטתהכרת הזירה טוב מאיתנו, שעמד לרשות הלגיון. הביתי", 

 אפשרו. כל אלה יר עליו נענולאורך הצ מבוצריםיעדים  לושהשלפחות ו שולטים מוצבים, למעשה "מעבר הכרחי"
, לפרקים שני צדיומשני  מורד תלוללעיתים קיר וללא אבטחת אגפים, בעלייה, מפותלת, חסימת טור שנע על דרך צרה ו

החלטות עם מעט יותר נחישות ומוטיבציה, ה שעמדו לרשות צבא ירדן, ברור כי . בנתוני פתיחה אלמורדותי שנאו  קירות
גם אם היינו מקבלים סיוע אווירי או ארטילרי . ו אבדות ונזק רבנלעכב אותנו ולהסב ל הנכונות ופחות פניקה ופחד ניתן הי

 )גורמים שלא סייעו לנו בכל מסע המלחמה( מצבנו, משום נתוני השטח והציר עליו נענו, לא היה משתפר משמעותית.
רק להעמיק לתוך ירדן ואולי ליפול לפח נטמן..........לנוע קדימה, להמשיך והרבה אומץ ונחישות נדרשו למי שהחליט 

סיירת בקטעים די ניכרים של הציר . שנה ביתר שאת.....( 50לאחר )ו , כששקע האבק, הדברים הובנו טוב יותרבדיעבד
פלוגות צנחני  2 -וכ ML-70 תשריוניו 5 ,1פלוגת צוערי בה"ד תומכי לחימה,  20 -לוחמיה ומפקדיה ועוד כ 60 -חרוב, על כ

די מרוחקת מהכוח העיקרי. אם כי,  עמוק מאוד בתוך ירדן נעה קדימהמילואים )שמרבית הזמן היו מרוחקות מאיתנו( 
 .הוא הופעל ופעל היטב – הביטונייכשנזקקנו לכוח הזה בצומת 
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בצד  –על ציר זה, בדיוק זה, אחר המלחמה נהגנו לשוב לבסיס היחידה במחנה רעפאת )לימים מחנה עופר( ממשימות ברחבי איו"ש לאורך הקו הירוק  

 .........שהיה עד לא מכבר בשליטת צבא ירדן, מצניחות, בהסעות מרוכזות לאחר חופשות בשפלה ועוד
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 הפעילות לפני המלחמ –אזור ביר מעין 

 

 אסור לנו להיות כאן.  ,אז –שטח מפורז  – 1966שלהי 
קומתית. -סיור באזור ביר מעין )כיום רעות/מכבים (. תנועה מצפון מערב לדר' מזרח. מצולם ע"י חולית תצפית/עתודה שעל החורבה הדו

 ן(מימין )מעט מאחור(: יהודה קופמן, הכותב, שמוליק הדר )מוביל(, איציק קורן )מקלעבצילום: 

 

 

בעיר מודיעין(. מימין: פיני בניאס,  –הכפר הירדני )אז( בית סירא )מזרחית לשכונת מכבים של היום  ליד, סריקה/סיור 1967אביב 
 !!רהיה" ולא היה יות-מה-אך "זה –שמוליק הדר ואילן פרידברג. כך זה פעל. חוליות קטנות מאוד. סיכון לא תמיד מחושב 
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נמצאנו . ערב המלחמה סיירת חרוב היא יחידה צעירה מאוד

תחת עומס מבצעי רב,  פעילות בפריסה גיאוגראפית שאינה 

עומדת בכל יחס לגודל היחידה וטרם סיימנו את כל האימונים 

וההכשרות המקצועיים אותם היינו אמורים לבצע במסגרת הקמת 

הסיירת. היינו מגובשים חברתית אך מקצועית היה זה קומץ 

רנו ע"י יחידות אשר לא לא אורגאני עדיין. על כך, תוגב -לוחמים 

אלא אף לא היכרנו כלל. שריוניות  –רק שלא התאמנו יחדיו 

דוכיפת הוצבו תחת פיקודו של צימל אשר ידע להעריך את 

פוטנציאל מענ"ש זו )הוכח כך בקרב בצומת ביטונייה ומאוחר 

אך  –דיס ועוד( -יותר לאורך ציר התנועה הבעייתי, משטרת אבו

ם האלה מקרוב. ולמרות כל המגבלות וודאי לא הכיר את הכלי

הללו יצא הכוח הזה כיחידת חוד למסע  שיצר הפתעה גם 

בוודאי בקרב האויב מן הצד שכנגד  -במטכ"ל צה"ל בצד האחד 

הביא   וע"י תנועה מהירה ותעוזה בעומק ובמרוחק מהבית

גדודי קומנדו מצרי וקריסת/נסיגת הלגיון  2למעשה לפירוק 

 רושלים.בגזרה הצפונית של י

 מצפור איילון –פארק קנדה  2017יולי 

פה, בנקודת תצפית זו שחולשת על עמק 
חנינו.  –איילון ועד האופק צפונה, דרומה ומערבה 

עשו דרכם מזרחה,  1967יוני  6 -במפקדים ולוחמים אשר 
אל תוך ירדן, מתכנסים שוב לשחזור ועמם בני משפחות 
וצוות לוחמים של סיירת חרוב הצעירה שזה לא מכבר 

עתה בשקט, בנחת  –הוקמה ומתחדשת. שלא כמו אז 
ביל את ומי שה מפקד הסיירת של אז, ורגיעה עומד

מר הכוח הזה ומסביר. משחזר איך בנקודת הכינוס )מש
ים נ.נ, והזחלמ"-לינו על הג'יפים, האיילון( פשוט ע
ך לתומזרחה לחציית השטח המפורז ווהתחלנו לנוע 

"עשו מה ההנחייה ירדן. ללא משימה מוגדרת )אלא אם 
שתוכלו......" היא הגדרת משימה לכוח היוצא 

וגם זה שנמצא לנו (, עם מודיעין דל  למלחמה.......

ת סבסד"כ אויב, מיקום ופרילא לגמרי מעודכן )טעויות 
, ללא עדכניותמפות לא  ,(מוני צירים וכיוב'סי אמל"ח,

תדריך ראוי )שהרי חסרות הגדרות מדויקות( וגם ללא 
ציוד ואמל"ח כנדרש. סוג של "רכיבה אל הבלתי 

הרבה נתון להחלטת המפקדים הבכירים  נודע......"
 בשטח.

 

 

 

 

 שנה. יובל!! 50ממרומי הפארק ומרחק של  ממטרותיה העיקריות של העמותה.שימור והנחלת מורשת סיירת חרוב, הן 
 ,כיום של הסיירתנוכח צוות לוחמים   –)צימל( הימים, תא"ל )בדימוס( אריה צידון  6מפקד סיירת חרוב במלחמת 

 . משחזר ומפרט את תנועות ופעולות הכוח שבפיקודו אז

 )במרכז הצילום, בחולצה לבנה, רפי צדוק(

 

 

 

 

 

אזור בו פעלנו  

מרמאללה  –במלחמה 
לכוון ביר זית, מערבה 

)שינוי משימה( לכוון 
לכפר דיר קאדיס 
)שם, משטרת טיגרט, 

בסיס הלגיון וגדוד 
קומנדו מצרי(, תנועה 

צפונה לאזור העיירה 
סלפית )כיום, לא רחוק 

משם, אריאל( ובאיגוף 
צפוני רחב דרומה 
לירושלים. מבנייני 

)חפ"ק הפיקוד האומה 
עברנו לבסיס זמני 

במלון הילטון שבצפון 
 רמאללה.
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"מה קרה שם, מה לא פעל  אחד ממדריכי, דייב בקרמן ז"ל: שאלתי אתלפני שנים 

לשעבר בצבא ובכוחות המיוחדים של ארה"ב,  קפטןאמריקני, -יהודידייב,  שם?" 
לסייע כדי  לארץ הגיע, איש מח"ל ששלחם באסיה ואירופה במלחמת העולם השנייה

לימים ז"ל ) תחת פיקודו של חיים לסקוב 7והיה קמב"ץ חטיבה  ת העצמאותבמלחמ
)גם  איני שולט בעברית בזחל"ם הפיקוד, : "אני יושבלי ( השיב5-רא"ל, הרמטכ"ל ה

 -מוקף ב, ....(שנה לאחר קרבות לטרון, עוד טרם שלט בעברית  22כשהסביר לי, 
למכלול שפות, בעיקר  –)מעברית ואנגלית  העברת הפקודותשם מתורגמנים ל 4-5

כך  )האם     "?Can you win a battle this way" :וסיים במשפט" .....אירופאיות(
 לנצח קרב......?(אתה יכול  

 

 היום "יד לשריון" –משטרת לטרון 
 

כהיום, המשטרה שלטה על הציר המרכזי  –אז 
(. 1מהשפלה לירושלים )היום כביש מס' 

קרבות שהתנהלו כאן בין מאי ליולי  חמישהב
לא הצליחה ישראל לכבוש את  – 1948

המשטרה מידי הלגיון. אבדות צה"ל בקרבות 
 –בזירת הקרב הרוגים שנימנו  168 -כ אלה היו

. גם עפ"י של כוח הלגיון 20לעומת, כנראה, 
 משמעותית היסטוריונים מספר חללי צה"ל היה

שהגיעו לשדה  מי גדול יותר. בין הנופלים היו
מסודר, ללא אימון וגיוס/חיול הקרב ללא רישום 

בסיסי ראוי, חלקם כמעט ישירות מספינות 
מעפילים שאך הגיעו לארץ ומהעדר שליטה 

 העברית פקודות ניתנו שם ב"בלילבשפה 
שפות". זאת בנוסף להעדר בקיאות הלוחמים 

 בזירת הקרב עצמו
פונה שנה  19לאחר  ,ברקעעם האיום הזה 

אור ליום לכוון המשטרה. פה יאמר כי  4חטיבה 
נכבשה המשטרה )נכון יותר  1967יוני  6

 "נתפשה"( תוך דקות ללא התנגדות ממשית.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Latrun-Police-Building.jpg
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מעלה חורון הוחלף תוואי הציר הקרוי  ועד לעת החדשה עוד טרם תקופת החשמונאים 1967יוני  חורון מעלה
בין שאר  היה אחת מהדרכים המרכזיות לעליה לירושלים מכוון השפלה.אך תמיד , ושוב -הנה עשרות מטרים והועתק

א' תחתא -בית עורעליו היטב הנם  שולטיםששני כפרים זה המוליך לירושלים ורמאללה, על ציר מרכזי שנקודות הישוב 
אנו בסיס הלגיון )אז מחנה טירה(. ממוקם היה מזרחה מהם  17.א' פוקע )בית חורון עליון(-)בית חורון תחתון( ובית עור

 הפועל לצדקומנדו מצרי גדוד ע"י  תוגברוהבסיס והמוצבים סביבו מהעדר מודיעין איננו יודעים כי מצויים על ציר זה ו
 .הלגיון

לא ניתן היה לבצע שם כל תמרון או  דרך צרה ביותר. לא הייתה אחרת. ביוני חלפנו בתוך שני הכפרים עצמם, על 6-ב
לא הייתה שם כל אפשרות לתנועה והפעלה של הג'יפים והזחל"מים ככלי לחימה. צוואר בקבוק צר ביותר, ללא  פריסה.

על תוואי הדרך עצמו, בתוך הכפרים, לפניהם ואחריהם, אילו   –כמו באין ספור נקודות לאורך הציר  –חלופה. גם כאן 
כב אותנו ממשית ואף לגרום לנו אבדות ונזק כבד. ניתן היה לעמארב, מהולתקוף  ךלהיערצבא ארבו לנו כפי שאמור 

ובכך  בין רכיביו עם הסד"כ הזה וצורת תנועת הטור אשר תנאי הציר יצרו מדי פעם קיטועיםבתנאי השטח בו פעלנו, 
. על לנו . בהמשך הדרך הם ארבו, היה לצבא הירדני יתרון ממשי עלינובשמירה על כללי תנועה בשטח אויב והתקשינ

   18בהמשך.כך 

מזרחה. במחנה  או שלא התייחסנו כלל. המשכנו להתקדם –אש קלה השבת ב הושתקוניסיונות התנגדות קלושים  
אנו לבשנו. דומים לאלה שראינו לובשי מדים מנומרים . הבחנו בתנועההיום בסיס מג"ב(  –טירה -)אז, מחנה אהלגיון 

. )המצרים( אותנו על אפשרות לקיום מדים כאלה בשימוש האויב. איש לא תדרך וכוחותינמיד עלה החשש מירי על 
 בדיעבד הסתבר שגם צימל לא ידע על כך. 

 

 

וחלק נותר על הציר.  –נכנס אל תוך המחנה ירד מכלי הרכב ו , חלקבמעלה הדרך איטית המשיך בתנועה חלק מהכוח
ו כבר בתוך הבסיס, נתקלו מולי ובצלאל, שנמצא, )המדים המנומרים( עוד מתלבטים שם מחשש של ירי על כוחותינו

מרחוק, צפון מזרחית לנו, נראו חיילים . בהתקלות הזו נפגע קל ארי פולק שספג כדור בידו. בלוחם מצרי שחוסל מיד
 וחיסל בפיקודו של צ'ובו יצא לשם כוחמעל מחנה טירה. הממוקם מספר מאות מטרים מצרים רצים אל היעד המבוצר 

 עוד אנו פועלים בתוך המחנהירדנים, חלק הצליחו להימלט ושלושה, ביניהם שני קצינים מצרים, נישבו. מספר מצרים ו
                                                                               .פערים. ביעד הבא הם ידרשו לנו. בעיקר הטנקים מתקדם ומצמצם ושמאחורינכוח העיקרי , היבתובוס
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 של היום עוקף את שני הכפרים וחולף בחזית הבסיס )כיום בסיס מג"ב(.  443כביש  

18
כזי מגב ציר ההתקדמות שלנו במהלך המלחמה עתיר אירועים  )שנחקרו היסטורית וארכיאולוגית( מתקופת הכנענים )ויתכן גם קודם לכן. היה זה נתיב מר 

בגבעון ההר אל השפלה וההיפך ולימים ציר מרכזי לירושלים וממנה. נתיב בו נעשה שימוש בעת כיבוש והתנחלות בארץ המובטחת בתקופת יהושוע )שמש 
עד מלחמת העולם הראשונה עת נכבש האזור מידי הטורקים ע"י  –( והלאה 1967יוני  -וירח בעמק איילון? משפט הכורך, בדיוק, את הציר שביצענו ב –דום 

קופה ההלניסטית )בעת הבריטים ויקיפדיה: א. באתר מעלה בית חורון נערכו שני קרבות היסטוריים מפורסמים, בין כוחות יהודיים לכוחות זרים, אחד בת
 ויקיפדיה -( 1917. "כיבוש ירושלים )2(, שניהם נסתיימו בניצחון הכוחות היהודיים. מרד הגדול( ואחד בתקופה הרומית )במרד החשמונאים

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C
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ז' ה על הכביש הזה הימצאותנו יחדאף כי הציר המקורי אינו עוד זה של היום,  2017 חורון מעלה  וּו.-יוצרת מעין ד 
המשכנו לעשות )כיום עופר(  תאפעמחנה רבבתקופת שירותנו בסיירת וכשהיה לנו, עדיין, בסיס פעילות יובל אחורנית, 

שימוש רב בציר הישן. הכרנו אותו היטב, 
.(. ....מאלה ידענו כל פיתול בו )והיו רבים

. לימים עברה היחידה כולה לבקעת הירדן
למעשה התנתקנו מהמחנה הזה ורחקנו 

 מהציר הזה. 

עה בנוסעים על בעקבות האינתיפאדה ופגי
הועתק הציר הישן והמשך בהסכמי אוסלו, 

דרומה ובכך הוא עוקף את שני  443כביש 
ה בינם שגדר מסיבית מפרידהכפרים 

כיום העולה לכביש שהפך לציר אסטרטגי 
ספק  .כ"דרך מהירה" לכל אורכו לירושלים

מי מוותיקי עלה ותנו שם רירב אם מאז ש
על שלתצפית בבסיס צה"ל הסיירת 

ק"מ מערבית  2.5 -כהגבעה שבמרחק 
עמדת ית חורון. בדרום מערב הבסיס לב

 הממוקםפיל בוקס הנישאת על עמוד גבוה 
-תחתא / א-כפרים בית עור אבין שני ה

על כביש  היטב שולטתתצפית ה .פוקע
חוצה ה 67יוני והציר הישן עליו נענו ב 443

הסדרנו מראש כניסה את שני הכפרים. 
נפרש בפנינו כל שנים  יובל לבסיס ולאחר

את  היטב ניתן להבחין ולזהות השטח.
העולה ממערב מזרחה, הישן ציר ה

וא סלול במאפייני הטופוגרפיה בתוכה ה
מה להעריך שוב יכולנו  .19ומגבלות התמרון

לירדנים והמצרים הייתה היה צפוי לנו אילו 
יתר מוטיבציה. בסמוך לגבעת הבסיס 
כיום, היה להם מוצב קדמי ששלט היטב 

זיהינו  6.6.67 -ב. אז עליו נענושעל הציר 
זכתה קלילה שגילו, התנגדות שהם שם אך 

והם נפוצו לכל עבר. הם  – מענהאותו ל
הובסו למעשה עוד טרם התמודדות של 

 ממש.

 

 
 . שליטה מלאה על הצירים )תוואי ישן וחדש( העולים מהשפלה אל ההר.תצפית הפיל בוקסהיום: 

 קלנדיה ועוד...(-רמאללה-עמק איילון( מזרחה )ירושליםמכוון על הציר העולה ממערב )ששלט כאן, בנקודה הזו היה ללגיון מוצב קדמי  אז:

 

                                                           
19
 המלחמה, חווינו זאת רבות......ברוחבו של הציר הישן שני כלי רכב, האחד מול השני, נדרשו לזהירות רבה אם לא לגלוש לשולי הדרך ואנו עצמנו, לאחר  

 מצפון לו והציר הישן   -כיום  443כביש 
 בוקס מזרחה-בט מכוון הפילמ

1

9

6

7 

 67על הציר עליו נענו ביוני  –ברקע קטעי דרך נשלטים באורח מושלם 

 צימל

 צביקה סגל

 ע. מתוקי

 גריפור רבי

 יעקובי .א

 לוחמים -מפק"צ 
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 ולנתח.  העדים במדים, מאזינים בשקיקה........ , להתווכחממשיכים לדוןהם ו –יום   18,250 עברו  ,"אזרחים וותיקים"

 

 למפתחאנו מגיעים וממשיכים מזרחה.  טירה וסביבתו-אבמחנה  טיהורסריקה ומסיימים  1967 – צומת ביטונייה
יש )תול"רים  12-שם הם ממתינים לנו. הציר נשלט ע"י מוצב גדודי מתוגבר ב –ראש הרכס. רמה די שטוחה אל הרחב 

לחסימת הכוח העולה ממערב ואין ספק כי עליו לעבור שם. אין חלופה. ( הערוכים במארב 16 -אומרים יותר ומגיעים ל
קאזאדו נעים על ג'יפ סיור בראש הטור הזה. מטווח קצר מאוד )צימל: "ראינו את הפרצופים יוסי צימל וזהו מעבר הכרחי. 

? ואיפה מקור האששאלה היא מה הלמדרון אחורי. את הג'יפ " מטיסו" בולםקזאדו . של הליגיונרים"( נפתחת עליהם אש
 את מארב מזהה כבר בתנועה אחורנית צימלמודיעין של ממש אין לנו. אולם רים, מה? "טנקים, תותחי נ.ט., תול

מהג'יפ, עולה על משיב אש, יורד צימל על כל הטור. יורה מז' לציר עליו אנו מצויים ו-/צפ'הפרוש מדרום וצפוןתולר"ים ה
עתה  התמקם רי הג'יפ של צימלומאחשמספר דקות קודם לכן נמצא אלכס, . לעמדת תצפית קדימה עולהלאט זחל"מ ש

מולי, בצלאל, עמם. ושריוניות דוכיפת הצמת שבלב המתחם שניהם מתקדמים לכוון  ,עליו עלה צימלבמקביל לזחל"מ 
, בשלב זה, טעינו.............( קפצנו עם מקור הירי מהעדר קשר עיןבדיעבד, אילן ואני הערכנו מאיין נורית עלינו האש )

מצדו כבר )בצלאל ואילן  רי מחסהומאחכורעים וצופים מולי ואני עוד לקיר הסלע הדרומי של הציר. מהג'יפ ונצמדנו 
את התול"ר  ימהיכרותידנו. בסלע ל 0.5פוגע כדור  ,ומנסים לאתר במדויק יותר את מקור הירי (של הכבישהצפוני,  ,השני

אל אילן  ומצטרפים אנו מדלגים משםלצד השני של הכביש"!!  ,"מהראומר למולי  יאנו"כדור הכוון" שמקדים לפגז, 
 שנייה קודם.......... היינובה בנקודה בום!! פגז פוגע -ו – ובצלאל

. אנו יודעים כבר מאיין יורים ובהכוונת צימל, שמצוי בראש כוח החוד, עולות 20תגובה יעילה ומידית נותנות לנו השריוניות
דר'/מז' למיקומנו(. במקביל,  –השריוניות לעמדות אש. יורים ומתחילים לפגוע בתול"רים שמדרום לכביש )מזרחית 

בהכוונת צימל עולים הטנקים שכבר חברו אלינו, 
זירה. לעמדות ירי. אלכסונית מעט אחרינו אך בתוך ה

פה, בִמפתח הרמה שעל הרכס התאפשר יתר מרחב 
הצפוני של הציר מתאפשר  וומצד תנועה ותמרון

מבלי  -לטנקים ירי מזרחה, דר/מז' ומעט צפונית לציר 
-לפגוע בנו. הם מתחילים "לכסח" את התול"רים אחד

אחד. הירדנים )אלה שלא נפגעו( נטשו וברחו מזרחה 
נייה. בחילופי האש וצפונה אל הכפרים רעפאת וביטו

)משה יטבת שספג פגיעה בחזה  4נפצע קשה מח"ט 
והפנים(. עם שיתוק התול"רים אנו נעים קדימה בתוך 
שטח המתחם עד צומת ביטונייה. עתה אנו בשטח 
שולט. אין יותר כוח אויב שעלול לסכן את הטור 

הכוח עוצר. חובשים מטפלים  שעלה ממערב. כל

ומוחלף ע"י  רושליםבמח"ט הפצוע, הוא מפונה לי

המח"ט הקודם של החטיבה יוסף הרפז.
21

   

                                                           
20

 .מ"מ 90רת צרפת, חמושה בתותח צתו  70MLשיריונית . סיירת דוכיפת 
21

צימל שאומרים כי המח"ט הובא מהפיקוד ע"י ג'יפ סיור של היחידה ששוגר -על הגעת המח"ט המחליף אלינו, קיימות שתי גרסאות. האחת של קזאדו ו 
הפיקוד והשנייה של אילן והכותב. לאילן ולי לא זכור כי בדרך חזרה ממחנה   –לפיקוד כדי לאסוף את המח"ט ועבור צימל מפות עדכניות וחומר מודיעין 

  .…… , אז נותיר את זה כך1999-נוסעים...... יוסף )יוש( הרפז ז"ל נפטר ב 4ברמלה ליחידה, שחנתה סמוך לצמת ביטונייה, היינו 

 צימל

 מתי פז

 צביקה סגל מולי רונן

 רבי גריפור
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, כולם באותה ולאחריו בריטי –בפאתי צפון של גבעת זאב, על שרידי מוצב ירדני )ומוקדם יותר טורקי      -      2017

דר'/מז' לציר -מדרום( ידע........ –כנראה שגם יהושוע, בכיבוש הארץ ......נקודה ולמי שמצוי בשטח עצמו, ברור מדוע
ופתח עלינו באש. חלקו השני של המארב מוקם  )סמוך למקום בו אנו מצולמים( עליו נענו במלחמה הוצב מארב תול"רים

 מהעבר השני של הכביש, צפונה מהציר.  

 

 כוון תנועתנו  אש מארב התול"רים
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סורקים . הטיהור הוא קצר. 22לכוון רמאללה, הלגיוןממשיכים בירידה מצמת ביטונייה אל עבר מחנה  1967 רעפאת

אזרחים בלבד. אנו מבחינים במספר במחנה  .קצרצרים את מגורי החיילים והמבנים האחרים, חלק בסריקה בצרורות ירי

" את החדרים בחלקו התחתון של קלה באש"סורקים ומי חייל בביגוד אזרחי.  –לא מתעכבים לבדוק מי מהם אכן אזרח 

 דר'/מז'-אים מהמחנה ופונים מזרחהמגורי שלי.....( לא עולים כלל, יוצעם חברים, גם המחנה, לבניין הדו קומתי )לימים, 

וברגל" סורקים -אל עבר הכפר רעפאת. נעים בזהירות ובמשולב "ברכב -המסולע  אלכסוני חוצים את השדה ובשביל

מגלים חייל חצרות ובתים. באחת החצרות שבעומק הכפר, בפינה הפנימית של גדר אבנים המקיפה בית מגורים, אנו 

חמוש להיות מהיותר מסוכנים.....(. אלה עלולים לשמור על כבוד הלוחם המצרי )שריד שהחליט כנראה קומנדו מצרי. 

עליו רכבנו. זכורני מראה פניו. סוג על הג'יפ מאחור לירות  התכווןאז, ו –ציפה שנחלוף על פניו ו "ט הסתתר האישבררנ

ד......?? לא . לומר כי לא היו עובכפר לא מצאנו עוד לוחמי אויב הוא נישבה."מתבייש" ונבוך על כי נחשף........  של

 איש לא ניסה לעצור בעדנו. בשלב זה. לנו בהםאך לא נתק ,מדויק

הופנינו הציר אל העיר נראה פנוי אך אנו בפאתיה הדרומיים של רמאללה.  .הריים מאוחרתצשעת  1967 קלנדיה

צפ'/מז' משגר צימל -. לפני תנועת כל הכוח מזרחה23נמל התעופה קלנדיה –לעבר כביש ירושלים מאזור הכפר רעפאת 

מדרום וממזרח לכוון שדה התעופה. על הציר ועוד טרם שאנו מגיעים לכביש, בפיקודו של אלכס שמגר )שטרנברג(  סיור

אחד כש מי"-נגד-עוד לא זיהינו "מיולבדיקה וברור  ,תצפיתחולפות מספר שניות לאנו מבחינים במספר טנקים. לנו 

ריצה ב במנוע. הצוות יוצא מהטנק ומתרחק ממנו( סופג פגיעה במרחק מספר עשרות מטרים מאיתנו ,הטנקים )שרמן

היהודים". הצד של ש', אך כולם "מ-ש' במהר מאוד הובן מה קרה שם. והטנק שנפגע בוער. .לכוון הטנק היורה.........

לדעת כולנו, משתתפי אותו סיור, טנק  פאת.ל עיקר הכוח שנמצא בצמוד למחנה רענקראנו חזרה אמשנים לנו משימה. 

, לאחר שנטהר רה. מאוחר יותרנעצסביבתו ושתפשה גם את השדה בקלנדיה ו 10חטיבה  שלנפגע מטנק  - 4מחטיבה 

 ולכך עוד נגיע........ שוב את רמאללה 10"תכבוש"  את העיר,
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 .מים הבסיס העורפי של סיירת חרוב. כיום מחנה )כלא( עופרלי 

23
 הכירו את השדה הזה מנקודות תצפית שונות. היום שדה התעופה עטרות. מפעילות של לפני המלחמה כמעט כל מייסדי סיירת חרוב 

 יהודה זהבי

 צביקה סגל

 צימל

 שוקי כהן
 ראבי

 מתי

 יהודה זהבי יהודה זהבי יהודה זהבי

 זהביהודה י
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 פיקודהיחידה ב"ביקור" בבסיס 

רמאללה שב -עד לכביש ירושלים –קלנדיה ששוגר לכוון בפיקודו של אלכס מוקדמות, הסיור ה, שעות אחר צהריים 1967יוני  6
לאורך  הציר מחוות לולי מאללה אנו חונים. חלק מטור החונה שם, בחזית המחנה, על הכביש המוביל לר למחנה רעפאת.

 העופות שבסמוך לצומת ביטונייה ועד לראש הטור מול שער הכניסה למחנה רעפאת.

)לדברי צימל  לבסיס היחידה ברמלה לאסוף מפות מהפיקוד ע"י צימל יוסי קזאדו, אילן פרידברג ואני משוגרים 
כן, לא יאומן (. הצומת ביטונייקרב בקשה , משה יוטבת, שנפצע 4וקזאדו, להביא גם את אל"מ משה הרפז להחליף את מח"ט 

עזרים  .דברים הסתדרולמרות כך, עד אותה נקודת זמן, מעודכנות, ללא מודיעין ראוי ולא מפות עם אבל יצאנו למלחמה הזו 
תנועה ואש". שלושתנו על ג'יפ אחד. אני על ההגה, קזאדו לידי ועל ב שאנו"תוך  ,פיקודב באג"מ והקמנ"יההוכנו עבורנו ותיעוד 
ואילן מאחור על הקשר ואמל"ח נוסף. חלפו רק מספר שעות מאז עברנו כאן, השטח עוד לא לגמרי מטוהר מכוחות  –המקלע 

יוצאים חזרה מערבה. הפעם אנו נוסעים רק על הכביש. אין זמן, חייבים להגיע ולשוב טרם חשיכה.  ,ים"צ  ושה ל  "שלאנחנו, אויב ו
לו.....היום פארק קנדה( אנו מבחינים בערמות קש שהוכנו עדיין על ת  אז, ) אמואסמזרחית לכפר צפונית/בשדה פתוח, מעט 

ות לבושות מדים מנומרים )בדיעבד, אנשי גדוד הקומנדו המצרי שאך לא ע"י הפלאחים וביניהן מספר דמוימספר ימים קודם לכן 
מסתתרים בתוך ערימת קש ואני מפנה את החרטום אל השדה. קזאדו יורה צרור . מכבר הוצב בגזרה(. המצרים מבחינים בנו

 ברם אך לא התעכבנו.צפ/מז', ירינו לע –לתוך הערימה והנותבים שבו מציתים אותה. ממרחק ראינו נוספים בורחים צפונה 

ומסמכי  מגיעים לבסיס ברמלה. רוחל״ה וכסברג, פקידת היחידה, בהלם. היא לא מבינה מאיין "צנחה" השלישיה הזו. המפות
 –"יורה" שאלות  "מתחקרת". היאכדרכה, כך........-נמצאו כבר בידיה אך היא לא ציפתה כי יגיעו שלושה בלבד ומהר כל הקמ"ן

לאסוף ולבחון את  ועלה לבניין משרדי הפיקוד למשרדי היחידהנכנס קזאדו  כולם בסדר.. אמרנו ,. מה שחשובולנו אין זמן להשיב
לסככת הרכב לחפש דלק. אנו נוסעים כבר "על האדים"........מצאתי ג'ריקן שהוא יותר מ"עזרה ים ואני עולאילן  –התיעוד 

, "נמשוך דלק" מתד"ל הטנקים. במקרה הגרועישועה להמשך....... ראשונה". כשנשוב אל עיקר הכוח שליד רמאללה, תימצא לנו
 כן, חלק ממנועי השרמנים הללו טרם הוחלפו למנוע דיזל קאמינגס והם מתודלקים עדיין בבנזין.

אל פוקע אני מתחיל "לנקר". -עורא-ושבים מזרחה.  הרבה למעלה מיממה לא עצמנו עין. ליד בית ברמלה עוזבים את הבסיס
ראשי  קזאדו מסית לי את ההגה שמאלה חזרה לכביש ומהם למורד שבצדי הכביש, ר מאוד ובדיוק שגלשנו לשולייםהכביש צ

 רס"ר היחידה הראשון הציל אותנו.  ,. פשוט נרדמתי. בהסטת ההגהואני "נוסק אחורנית" ומזדקף

 הערבית( ירושליםבשמה הרשמי: תחנת השידור של  -מתוך ויקיפדיה ) "קול רמאללה"
 

אך בהחלט ביחס לתחנת השידור. חיילים בשירות סדיר אנו. רובנו הכמעט מוחלט בין  –ללא קשר למצב בו נמצאנו אותם רגעים 
 . מהי לנו תחנת השידור הזו? להלן מתוך ויקיפדיה: 21 – 18הגילאים 

ולהקות צבאיות ברדיו הישראלי. רבים מבני הדור שלי בשנות השישים מצאו בתחנה אי של שפיות בים של שירים מגויסים )...( "
דברי יעקב גלעד, פזמונאי ומפיק שירים שלא היה בהם זכר למהפכה התרבותית ששטפה את כל העולם המערבי באותה תקופה" )

  (. ......ימוזיקלי ישראל
לעומתם, החלה  .שלישיית גשר הירקוןו התרנגולים, בצל ירוקוממשיכי דרכן כמו  להקות הצבאיותבקול ישראל שודרו בעיקר שירי ה

, ובתחנות הרדיו בישראל שנות החמישיםשהחלה ב לרוק'נרובמקביל למהפכת ה מוזיקת הפופבתקופה זו  מדינות המערבלהתפתח ב
 .היה הד חלש מאוד למהפכות אלו במוזיקה

וכניות הבידור שלו, שהקדישו מקום נרחב לשירים לועזיים שהחלו להיות התפרסם בקרב תושבי ישראל בזכות ת רדיו רמאללה
ג'יליולה , בובי סולו, אדאמו, קליף ריצ'רד, אלביס פרסלי, הביטלספופולריים באותה תקופה, ובוצעו בידי האלילים המוזיקליים כמו 

הישראליות לשדר מוזיקה קלה מתוצרת מדינות זרות, למרות הדרישה המוגברת  רדיומיעטו תחנות ה, ואחרים. באותם ימים צ'ינקווטי
כחלק מעולמם  לרדיו רמאללה, יש אזכורים 60-הו 50-שנות ההישראלית העוסקת ב סיפורתב של בני הנוער דווקא למוזיקה זו.
 התרבותי של צעירי ישראל........

שרידים מצויים שם עד כתיבת ממזרח לצומת, לצומת ביטונייה )ה עיקר הכוח בחוות העופות הצמודה הלילה עשאת  
 ולאורך הכביש היורד לכוון בסיס הלגיון )מחנה עופר(. מולי, אילן בצלאל ואני תדלקנו, התארגנו להמשך –שורות אלה( 

על הג'יפ בשולי הכביש בסמוך בישיבה/"חצי שכיבה" ונמנמנו  זווד הג'יפ, הספקה וכיוב'(דלק, )נשק ותחמושת, חגורים, 
 .שמאוחר יותר יהיה לנו "בית" לבסיס מאוד לשער הכניסה

 

וממשיכים במעלה הדרך אל  ביטונייהתחילים לנוע. חולפים על פני הכפר מ .אור ראשון 7.6.1967 רמאללה
 שיש לנוכל מה "בתשובה" ו –אחד מהם לכוון שלנו נשמעים מספר צרורות. עם הכניסה לעיר נכנסים מדרום. רמאללה. 

חלק קופצים  – י תנועהתוך כד . חלק מאיתנולכל הכווניםואנו יורים " מטרה"זיהוי אין  .יורה ביד, על הרק"מ והג'יפים,
זה מה שעושה הפחד מצלפים. מייצרים מטח אש כבדה. . מכלי הרכב, נצמדים לקירות הבתים וסורקים לאיתור מקור ירי

 ,כדקה. שבו ידייק יותר.... נוריד לו את הראש לפני שיפנה ל"סיבוב הבא"  - בנו הצולף גם אם לא פגעצימל הזהיר מכך. 
עלולים הערכנו כי ו נחנו נכנסים לתוך עיר צפופת מבניםאלא ראינו.  ,על הקרקעעוין ואנו חדלים. כוח לערך דקה וחצי 

משך עוד מספר אך גם אלה לא פעלו עוד.  –את אלה חיפשנו . והקומות הגבוהות וירי מתוך מבנים לנו צלפים להמתין
כי אם כך  ובןלנו עוד בהתנגדות והעיר הזו נפלה. הלא נתקשעות סרקנו את רחובות רמאללה. מרכז העיר ושכונותיה. 

ופקודה נתקבלה וסורקים העיר  ברחובותעוד אנו נעים הירדנים והמצרים פשוט קרסו. התפרקו.  ,נפלה העיר הזו
הלילה "משחזר צימל ומספר כי הורו לו לשוב לנקודה ממנה יצאנו )מחנה רעפאת( שכן ". מהפיקוד "לאחור פנה

" הוסיף. אך דבר . "אין מה לעשות כאןלאריק רגב כבושה כבר" אמר רמאללה. ""10 תיכבש רמאללה ע"י החטיבה
 ראפעת אלא יצאנו לצפון העיר. מחנה לא שבנו ל לא עזר. שובו על עקבותיכם והמתינו.

הדאיג כנראה וחששנו מאוד השקט דרוכים ו"לא יודעים מאיפה זה יבוא"...... נינו צפונהבשכונות המערביות ופאנו נעים 
הייתה אמיתית.  דממהולמרות כך ה –מדי" -פים. מניח כי מה שהדאיג עוד יותר היא ההרגשה שהכול נראה "טובמצל

המרחבים בין בתי המגורים הולכים וגדלים, אנו , אזור בו של העיר צפונייםהברחובות כמעט ואין נפש חיה. בפאתיה 
  "קול רמאללה".תחנת השידור שהיכרנו מעל גלי האתר. אנטנות של מבחינים ב

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%94_%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A6%D7%9C_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%AA_%D7%A4%D7%95%D7%A4
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A7%27%D7%A0%D7%A8%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A1_%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A3_%D7%A8%D7%99%D7%A6%27%D7%A8%D7%93
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%93%D7%90%D7%9E%D7%95&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%91%D7%95%D7%91%D7%99_%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%95&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%A6%27%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%A6%27%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%A6%27%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-50_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-60_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
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שהייתה שגורה אז בפינו  אך טובה יותר מהערבית –התחנה הזו מדי פעם. גרועה וברמה ירודה עברית שמענו מגם 
 הט  האנטנות הללו ומיקומן עוד טרם המלחמה. לא הבחנו באיש שם. למ  חרוב הכירו את סיירת אנשי  )מעט, אם כלל(.

די זמן כדי לאפשר לנציגי דובר צה"ל לצלם  דווח על מיקומנו והונחינו להמתין. המתנו שם זמן רב יחסית. הועבר הפיקוד
בשעות אחה"צ אותנו ולהעביר לאמצעי תקשורת שונים והעורף הישראלי  את "כיבוש תחנת השידור ברמאללה". 

אנו פונים צפונה. כרגע המשימה היא להתקדם לכוון ביר זית )על הציר להמשיך בתנועה צפונה.  והונחינרות חהמאו
 המוליך לשכם(. 

ביום כמו )ממנה,  4פעמים ביום אחד. בבוקר על ידינו, מעט לאחר מכן ע"י חטיבה  3נכבשה )רמאללה(  צ'ובו: "העיר הזו
 עשינו".  אכן, מאוחר יותר, כש10לרמאללה( ובלילה ע"י חטיבה  ת הסיירתבתנועניתקנו  7.6.67 בבוקרגם שלפני כן, 

" את כבש"מכוון רמאללה עלה "אירוע זיקוקים". אש ותימרות עשן. רעש אדיר. מישהו  -דרכנו צפונה והחושך ירד כבר 
 24קודם לכן............. שעות רבותמלאכה שבוצעה כבר על ידינו רמאללה הכבושה, 

רק לאחר מתן אישור חוד הסיירת לקדם את כסיור קדמי ו אותנולשגר  4 עוד לפני עזיבת רמאללה מציע צימל למח"ט
"דרגים" ובתוך כך דלק, תחמושת, צוות ו תומכי לחימהחרמ"ש על משאיות וזחל"מים, לוחמי  טנקים, הכוללהטור כולו 

עד היום לא ברור לאיש מאיתנו מדוע  אנו בראש. .כגוש אחד נע וכל הטור מתעקשהמח"ט טכני והספקה לסוגיה. 
, התכסית ותוואי הכביש לא ההטופוגרפי. לא לגמרי מחושבהיה פה סיכון גם לצימל אין לכך הסבר. התעקש המח"ט. 

ולגרום לעיכוב  כבדלהסב לטור הזה נזק יכול היה  ,הציר עליו נענו במיקום נכון על ,מארב מושכל ומקצועיהשתנו. 
. הטנקים שעמנו לא היו מועילים שם בכלום. ההיפך, הם היו ראשונים להיפגע. מודיעין בהתקדמותוומתמשך משמעותי 

 היו שריוניות אשר בנתוני השטח יכלו לפעול רק בתנאים מסוימים )מה נותר? אפקטיביהנ"ט  -מענה החסר, שדה 
צימל, מאליו בנסיבות אלה( שהוצע ע"י ( והפתרון היעיל ביותר )והנדרש של הכותבאחת  –ממספר בזוקות שהיו עמנו 

ִ -בור. לפנינונשמע פיצוץ על הציר  די מהרנדחה. ואכן,   .ש ראשון שהכינו הירדנים מבעוד זמן. בהמשך יהיו עוד כאלהקּוי
נו מגיעים למוקד א. תהום.....מעבר לשּול שמנגד,  -כמטען צד על הציר עצמו או בתוך קירות הסלע שבצד הדרך  

 את הלוע שנפערבאבנים וסלעים ומתחילים למלא  כלי הרכב והרק"מרבים מאיתנו, סדירים ומילואים, יורדים מהפיצוץ. 
הטור והם נעים בעקבות  לקדמתאחרים מאבטחים. בשלב זה אנו מקדמים את צריחי הדגן , ונוכל להמשיךכדי ש בכביש

בור את לבן". -ש לכך הם יבצעו סריקה לפנים, בין אם באמצעות א.א. ובין אם ע"י "אורבכל עת שנידר  הזחל"מ הראשון. 
חסימת הסלעים . צר יחסית, בתוואי המקורי, פתלתל ו(אז)הכביש " מספר קילומטרים לאחר מכן. יקוש הבא "פגשנוה

ל מטען כזה, כפתיח למארב בדיוק במיקום בו עפ"י סוג של תו"ל אוניברסאלית נכון להכין ולהפעישיצר הפיצוץ היא 
פינות ועיקולים( ואף כי  )פתיחת תרגולת אותה אנו מכיריםאנו נעים בזהירות ומשתדלים ליישם טור כזה. ת לבלימ
ממשיכים סותם חלק מהכוח את הבור, אחרים מאבטחים ומשנסתם הבור חקים קצרים תנועה כזו דורשת זמן. שוב המר

ִ בכל לא לנוע.  מכאן גם הובן שמפעילי המטענים אינם בשטח וגם אם כן, המטענים . שמענו את הפיצוצים שקּובורות הי
גם אם לא נפגענו ולא בהכרח במושכל. מכל מקום, הופעלו הרבה לפני הגעתנו שאת פיצוץ הפעלתם לא שמענו, 

המכשולים הללו  הם השיגו. לעקוף את, אמנם את מטרתם, לפרק זמן קצרבורות המעכבים נפערו. רי שההמהמטענים 
 כדי לנוע קדימה. "בעבודת כפיים" בתוואי הדרך עליה נענו, בלתי אפשרי היה. לא נמצאה לנו כל חלופה אלא לפעול

 ִ  היה אחר. ראה באזור ג'לזון( כנ) ש הבאּוקבור הי

  

                                                           
24

 ת בולטת........ראּובעל נ  ( )צבאי, מדיני או מדינתיהישג פוליטי , בדמות מישהו"מתן פרס" לנדרש לשמישהו כנראה  

 רמאללה

 ביר זית

 דיר קאדיס
 ג'לזון
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אל הכביש.  –להדיפת סלעים מתוך קיר המצוק שמעלינו  מטעןחופף לו היה זה פיצוץ משולב של מטען על הכביש ו
וכזה לא נמצא ירה ומקושים. לכך נדרש כלי הנדסי חסימה כזו כבר לא יכולנו לפנות ולכסות בעבודת ידיים, אתי חפ

זו המובילה  ולפנות אל דרך עוקפת,עימנו. להיוותר במקום לא בא כלל בחשבון. לילה וכל הטור הזה חייב לסוב לאחור 
הטור כולו מתמרן לאורך מספר שעות לכוון דיר קאדיס. חוליות של סיירת חרוב נפרשות לאבטחה, הדגנים מופעלים ו

טנקים, זחל"מים, משאיות דרגים ומשאיות נושאות חי"ר, נ.נ. וג'יפים. שם על עקבותיהם סבו  . כמעט כל הלילהלאחור
היה המח"ט מקבל את  ,שבים אל הדרך שמובילה מערבה. אילו, מלכתחילההכול!! לפנות בוקר תם התמרון הזה ואנו 

 הצעת צימל..........

 

ואנחנו בתנועה מערבה לכוון דיר קאדיס. מרחק  קוו אויר בין ג'לזון  דמדומי שחר, 67יוני  8אור ליום ה'  1967יוני  8
תיר ע. אנו נעים על ציר למעלה מכפול המרחק הוא ,67בדרכים של יוני  ,ק"מ. על הקרקע 16 -לדיר קאדיס הנו כ

המצרים. מדי פעם ירי ממקור  םאשר אין לנו ספק כי מצויים בהם חיילי הלגיון ועמיתיה נקודות ישוב קטנותכפרים וב
  והחוד משיב. הכל קצר. –בלתי מזוהה 

תנועה היא בעייתית הן משום תנאי הדרך והן משום ה
וטוהר. כולנו, הזהירות הנדרשת בשטח שעוד טרם נסרק 

לדעתי עד האחרון שבנו, מותשים. לבניין משטרת 
אנו מגיעים בפאתי צפון מערב של דיר קאדיס  טהטיגאר

 איוםנראית שם תנועה אך לא ממזרח, באור ראשון. 
לסכן. יורם כפרי על שריונית דוכיפת עובר לראש שעלול 

פגיעה  ,מ' יורה פגז למגדל 250-300הטור וממרחק של כ
עוד . אין תגובה וגם לא נראית עוד תנועה. אחדועוד  -

פגז בצמוד לדלת הכניסה לבניין עצמו ונכנסים לחצר. 
"מדלגים" על סריקה וממשיכים צפונה לכוון סלפית 

על הדרך עוצרים. תדלוק, מנוחה  (.של היום )אזור אריאל
מגמה לסרוק צפ'/מז' ב –והתארגנות וממשיכים צפונה 

אלן אב  לאזור הכפרים ק  לפית ולהמשיך משם את ס  
  25.לשכם א, שם נחבור לכביש המוליךתמ  וי  

הוראות להמשך ימות נוספות או משבשלב זה לא קיבלנו 
 מהמקום בו נמצאנו היו למעשה שתי אפשרויות:הדרך. 

 .להמשיך צפונה עד שכם .א
 לרדת לבקעת הירדן.  .ב

ת אחה"צ חברנו לכביש היורד לשכם/ הגענו לאזור בשעו
 ופה עשינו את הלילה. היוםצמת תפוח של 

 מבצע כל הטור הזה מסע 1967יוני  8 -בלסיכומו של יום: 
בשטחים ק"מ. בדרכים משובשות,  50 -של כ מתוח וזהיר

שאין ספק כי  הבתוך ריכוזי אוכלוסיינחותים ונשלטים ו
 של שני צבאות מפורקים מצויים בתוכם חיילי אויב

שהופתעו ממהירות התנועה ועומק מיקומנו. לבד 
מלוחמים בודדים, שיצרו את אותם חילופי אש קצרים, 

  המוטיבציה. ןאבדה שם לחלוטי

 

מור"ק לא הגענו לרמאללה )המצויה כיום בשליטה מוחלטת של הרשות הפלסטינית(. גם -בסיור ה 2017יולי  19
את המסע לכוון ביר זית, נקודות חסימת הכביש, הפנייה לדיר קאדיס והתנועה לסלפית לא בצענו שכן, כאמור, מרבית 

ו לוחמי הסיירת הצעירה שהיו עימנו, , קיבל67השטח הזה מצוי כיום בשליטה פלסטינית. את תיאור פעילותנו שם ביוני 
מרחוק. מנקודות תצפית שולטות במוצב צה"ל שממערב לבית חורון ושרידי המוצב הירדני בצפון גבעת זאב. צימל 

מצטרפים ומסייעים בפרטי פרטים........דנים, מנתחים, ומתווכחים ואזי שואל  -עבור הנוער ועבור עצמנו  –משחזר ואנו 
הם נתנו לרמאללה ליפול בקלות כזו ומהר כל כך?"  "פלסטין" "ממשלת פלסטין" "נשיא פלסטין"  אחד הלוחמים: איך

וכיוב' הם המצאה של העת האחרונה" ענו לו לנער........."רמאללה הייתה אז עיר ככל עיר ירדנית אחרת". אכן, היא 
וכפי שנפלו עיירות וכפרים נוספים. הכוחות  נפלה ככל האחרות. טול כרם, שכם, קלקליה, ג'נין, בית לחם, חברון, יריחו

שאמורים היו לעמוד מולנו, לא היו שם. תחילה הם התנגדו בעוצמות לחימה שונות אך די מהר יחסית העדיפו לפנות 
 עורף.  

 

אלא  –הפקודה עם שחר היא שלא להמשיך לשכם )כיבוש העיר וסביבתה הושלם במהלך הלילה(  1967יוני  9
אז, אינו קיים עדיין( ומגיעים  –צפ'/מז' )הכביש המוביל היום לדרך אלון ועד פצאל  –עה. נעים מזרחה לרדת לכוון הבק

עקרבה. שם אנו נקראים לירושלים ושבים אל כביש שכם רמאללה. טיהור השטח טרם הושלם. על הציר סמוך לעד 
. לא מרשים כמתקפה או קיני פעמיםדרומה, ברמאללה והכניסה לירושלים המזרחית מצפון, צולפים עלינו מספר 

אידיאולוגיים. שוב משיבים אש -התנגדות מאורגנים.......אלה, כנראה, שרידים של חיילי הלגיון שמניעיהם רגשיים
בעצימות נמוכה ביותר לכוון משוער וממשיכים בתנועה. אנו דרוכים ולגמרי לא שאננים. אבל טקטית, כבר בשלב זה 

מכך. לחימה ממש לא תתפתח. נמצאנו בעומק כזה בתוך ירדן שגם אם איש לא הכריז על כך  הובן כי אין צורך ביותר

                                                           
25
והיה  יעיר ז"לנפל כאן חברנו בצלאל  - ית של הסיירת עם צוות חיל האוויר, במהלך פעילות מבצע1967יוני  23, יום לאחר מכן 15 -כ 

 לחלל הראשון של סיירת חרוב.

 אש השריונית  תה המגדל/צריח אליו נור

 כוון ההגעה אל משטרת דיר קאדיס
 העצים, אז אינם
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והשכונות במזרח  בי"ס לשוטריםהר הצופים, גבעת התחמושת, אנו חולפים על פני היה ברור כי המלחמה הזו הוכרעה. 
שם מצוי חפ"ק בנייני האומה, בשעות אחה"צ אנו מגיעים ל, יעדים אותם הכרנו ממשימות שעוד טרם המלחמה. ירושלים
 על רצפת מבואת הכניסה הראשית לבנייני האומה, עשינו את הלילה. הפיקוד.

 
 

עלינו על הכביש . צפונה שבנולמחרת 
עוד צפונה המוביל לשכונת שועפאט ו

ביום הקודם, הגענו ) עיר רמאללהל
עם סיירת דוכיפת לבירה( ומכוון זה 
)לימים מחנה  ראם-במחנה אהתמקמנו 

בסיס (, 35בא"ח  , זמנית,שהיה גםרמה, 
הלגיון הירדני. הגזרה של מפקדת 

עשרות שנים לאחר מכן, למעלה מיובל, 
את "אותם דברים  זוכריםעדיין אנו 

איך גילינו לראשונה משקה  קטנים".......

פריטי מזון  או 26,קולה-וי פפסיהקר
במועדון הקצינים של מיוחדים שגילינו 

-"יקרי אז בעינינו היושהבסיס 
 פתאום מגלים אופנוע ......מציאות".

 כובע קצין ירדני, חובש, פישוב .צבאי
לא מחכים שנייה ויוצאים פיטוסי אריק ו

 לרכיבה במשעולי הבסיס.........

השתוללנו והתפרענו מעט, , 20 – 19בני 
אך מהר מאוד "שבנו למסגרת". תוך 
מספר שעות התחלנו בסריקות וסיורים 

להכרת שטח, איתור גורמים עוינים, 
נוכח נמלטים  –התחלנו לפעול בבקעת הירדן 

 מלון הילטון בצפון רמאללה ולאחר כשבועיים שם,נקבע בסיסנו הזמני בששבו מערבה ועוד. מספר ימים לאחר מכן 
סמוך לכך החלה הסיירת לפעול דרך קבע חידה במחנה רעפאת )עופר של היום(. התיישבנו בבסיס הקבע של הי

 במשטרת יריחו. בבקעה. כוח ראשון של הסיירת התיישב 
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 . היה זה עבורנו בבחינת "גילוי מציאה"...חרם הערביעקב כניעת החברה ל 1991עד כאן לא שווק אז, נמנע מאיתנו, הדור הצעיר בישראל. המשקה  ,פפסי 

 דיר קאדיס

 סלפית

 קאבאלן

 יתמא

 צמת תפוח –כיום 

 לשכם

https://he.wikipedia.org/wiki/1991
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%9D_%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
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 לצימל 
 בהערכה על פיקוד והנהגה 

 במלחמת ששת הימים
 וותיקי סיירת חרוב

 2017יוני 

 
 ,ראינו את האויב מפורק. מובס. ממש כך. את המצרים ניתן היה להבין )אם כי 1967יוני ב 9 -ל 6בין המלחמה הסתיימה. 

(. רחוקים אחרת......לפעול היה אמור  חייל עיליתהציפיה הייתה כי  –עפ"י מושגינו, החינוך שקיבלנו והמוטיבציה שלנו 
חוללה מלחמת ווייטנאם ש זהלהיה מצבם להם )דומה  ומאוד מביתם, צידוק ומניע ללחימה על הגנת אדמת ניכר לא הי

ובה בעת עולה  –לדמיין אותם מאזינים ל"קול הרעם מקהיר"  ננסהובואו (, הם הוזנו בדווחי שקר שם ללוחם האמריקאי
 יהם בסערה כוח ישראלי..........על

ובעת שעומדים להם  על אדמתם יםינמגוזאת בהיותם  .ונסיגה –מעט. גמגומי לחימה  תמוהההקריסה הירדנית הייתה 
ממש במרכז  ההמטירו אש על מרכזי אוכלוסייהם . על הבית , אנו לחמנו. לעומתםאין ספור יתרונות על הכוח שמולם

יום הלחימה  שעות אחר הצהריים שלב זכורני היטב כי בהגיענו לפיקוד מרכז ., השפלה ומישור החוףבגוש דן .הארץ
 יע"י מטוסויוסי קזאדו( נודע לי כי נתניה הותקפה מהאוויר  פרידברג )לשם הגעתי במהלך המלחמה עם אילן הראשון

ברור שידיעה כזו "מוליכה" אותך ישר להורים והאחים שם. כי אנשים בעיר נהרגו ונפצעו.....אני בן נתניה. ו ןיראק וירדע
 מלחמה על הבית....???, אם לא זה ,היא מה

 

 סיומו של יום מור"ק

המכבים. על רהיטי יער של הקק"ל פרשנו ארוחת צהריים -לסיכום היום התכנסנו בחורשה סמוכה לקברות
 27נמשך. יהודה זהבי תאר את מבצע חילוץ הטייס מסיני -פסק הוהשיח שהחל בנקודת הכינוס בבוקר ולאורך שעות לא 

שנגענו בהם אך "לא העמקנו". וכל כך  ואירועים שבמהלך היום "לא הגענו אליהם" או כאלה תואחרים העלו זיכרונו
 ממרחק של יובל שנים. 

 

קומנדו. היזמה והרעיון  -כיןסשי. יום המור"ק הזה, הענקנו לצימל מהבעת הערכה ומזכרת ל
סגן המפקד הראשון של שהיה , שמגר )אז, בהיותנו לוחמי הסיירת, שטרנברג( אלכסשל 

משה מרטון עמו וו, צורייוהופקד על  את הסכין עיצבש ן בעל "ידי זהב"מ  אֹוסיירת חרוב, 
 ההקדשה.חריטת הופקד על ש
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י. עוד היו בצוות מוטי גובר )ברגר(, יוני הוזנק צוות הסיירת, בפיקודו של סג"מ בני טרן )לימים תא"ל(, לחילוץ טייס חיל האוויר שנטש מטוס בסינ 6 -ב  

והצטרפו בהמשך לאחר חילוץ הטייס בשלום לארץ    –הם לא היו עימנו ביום הלחימה הראשון צביקה סגל, יהודה זהבי ואיציק קורן. 
http://www.484.co.il/editor/assets/mirdafim/rafiLev1967.pdf 

 

 אלכס שמגר
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 בתום היובל הבא............ –לסיומו של יום, צילום משותף והבטחה הדדית למפגש הבא 

 
  

 

 

 . נעמה לי חברתכם רעי

 . ורק כך –היו בטוב 

 בריאות איתנה

 להתראותו

 י. שי )שיבק(

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 רפי צדוק

 יוסי קזאדו
 צ'ובו

 צימל

 מולי רונן

 שוקי כהן

 צבי סגל

 מתי פז

 רבי גריפור יואל גולדברג עמיקם מתוקי יהודה זהבי הכותב חיליק בר אמנון יעקובי משה מרטון

 תמיר
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 , כתב חברנו צביקה סגל:המור"ק ועל רשמיו בסיור

 בס"ד
 ב' מנחם אב

 2017יולי  25
 
חמישים שנה לאחר אותה מלחמה 
שנראית כיום כגלגול אחר, 
הגענו...מעט יותר כפופים עם מעט 
יותר שערות שיבה )למי שעדיין נותר 

מאיתנו כבר עם איזה זכר( כמה 
"מרפסת" שהצמחנו באזור 
המותניים, כמה מאיתנו נעזרים 
במקלות הליכה אבל כולנו באותה 

 הרגשת אחוות רעים ושמחה.

הסיור הזה גרם לי לראות בעיניים 
אחרות משהו, משהו בעיניים של 
נקודת מבט ומחשבה של מפקד 
יחידה המוביל חיילים אלי קרב, ולא 

שוט מנקודת מבט של החייל הפ
 שמילא פקודות באותם הימים.

צימל הצליח להעביר בצורה נפלאה 
ואוטנטית את המחשבות, הרגשות 
ודרך הפעולה בהן נקט באותו קרב. 
את רגשי האחריות הכבדה כלפי 
חייליו כהוא עצמו כה צעיר לימים כפי 
שהוא סיפר על שאלת נכדו שליווה 
אותו באותו סיור: "סבא, איך יכולת 

 26אחריות בגיל  לקחת על עצמך
להוביל חיילים כמפקד יחידה 
למלחמה?". ולא רק שהוא הוביל, 
הוא הוביל בסערה כה גדולה עד כי 
בפיקוד עצמו נבהלו ממהירות 
ההתקדמות. כמובן שהכול היה מהול 
 בלא מעט "מזל" או למי שחושב
אחרת, בעזרת הבורא יתברך שמו. 
לאף אחד מחייל היחידה לא קרה 

דבר
28

מאיתנו שנדקר  למעט אחד 
בקוץ וחשב שנורה )אני זוכר כמה 

 צחקנו על זה(.

בשירותי הארוך בקבע במרחב זה 
בלבד עשיתי כשש שנים כשמתוכן 

ארבע שנים כקצין המודיעין של המרחב, ואף פעם לא הסתכלתי על המרחב הזה מתוך נקודת מבט היסטורית, גיאוגרפית או 
תו בכישרון כה גדול ובידע כה מופלג המדריך מר ערן תירוש שליווה אותנו לאורך כל גיאולוגית ואנתרופולוגית, כפי שתיאר או

)כמעט, שהרי לחלק מהמסלול אין גישה מפאת המצב הביטחוני( המסלול המלחמתי של סיירת חרוב באותם הימים. ללא ספק היה 
 מעניין ומרתק.

 

 

 

 תודות

הפעולות תכנון סיור מור"ק זה, ההיענות וההתגייסות לתי פז על , לאלכס ומי מסורות לצימל, לצ'ובו )דני שגיא(יתודות
ככל הניתן וממרחק  –הסיורים המקדימים, הארגון, ביצוע הסיור, מפגשים לשיחות תחקיר כדי שניוותר כולנו נאמנים ו

  .הימים וכתיבת מסמך זה 6לאירועים ולפעילותנו במלחמת  –של כיובל שנים 
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