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"מרוץ מגן  -חרוב"
י .שי

אשמורת יום ה'  14פברואר  .2019יום שייזכר בתולדות סיירת-חרוב הצעירה .לראשונה יוזנק וייצא לדרכו "מרוץ
מגן-חרוב" .רעיון שהגה ויישם מפקד סיירת חרוב הצעירה סא"ל אורן צבר .כוונת אורן היא כי המרוץ יהפוך לאירוע
מסורתי שיתקיים בכל שנה ,לאורך בקעת הירדן ואתרי הלחימה של סיירת-חרוב ההיסטורית.
אורן היה שותף להקמת הסיירת הצעירה .כשנתיים קודם לקיום המרוץ הראשון ,וכחודשיים לאחר הקמת הסיירת ( 22מרץ
 - )2017קיבל אורן את הפיקוד על היחידה (מאי  )2017והפך למפקדה השני של סיירת-חרוב שחידשה ימיה .על אורן וסגל
הפיקוד הכפוף לו 1הוטל עיקר העומס להסבת הכוח ליחידת עילית.
"אדם שאין לו עבר ,ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל" אמר יגאל אלון ז"ל ,2מפקד הפלמ"ח וממקימי צה"ל
בדרגת אלוף ,לימים סגן רה"מ ,שר החוץ ,שר החינוך ותפקידים ממלכתיים אחרים .אימרה מעוררת השראה שהפכה לציון
דרך במורשת שהותיר אלון לדורות שלאחריו .את אימרתו זו של יגאל אלון ז"ל ייצג מפקד סיירת חרוב ,סא"ל אורן צבר,
עת נשא דברים ב"ערב יחידה" שהתקיים ב 12 -פברואר  2019בכפר הנופש באשקלון .בדבריו אמר אורן )....(" :אמנם

היחידה שלנו חדשה בייעודה ,חדשה בהתהוותה ,אולם קו אחד היסטורי ומיוחד מחבר את הסיירת המיתולוגית שהוקמה
ב , 1966 -את גדוד חרוב שהוקם לפני עשרים וארבע שנים ואת הסיירת החדשה שהוסבה לפני פחות משנתיים ( .)....כולנו
נושאים בגאון את אותה הסיכה ,כולנו חלק קטן בשרשרת הדורות ,חלק במורשת מפוארת ועטורת תהילה .זוהי
ההמשכיות – בדרך בה אנו צועדים ,צעדו כבר לפנינו והיום זה התור שלנו להגן על הבית ולהבטיח את קיומנו הנצחי".

עוד הוסיף מפקד הסיירת ואמר" :ביום חמישי הקרוב ( – 14.2.2019י.ש ).נקיים את מרוץ מגן הראשון .מגן בגימטרייה זה
תשעים ושלוש (מספרה של היחידה במערך צה"ל – י.ש .).מרוץ מגן הוא מרוץ שליחים לאורך תשעים ושלושה
קילומטרים ב"ארץ המרדפים" בבקעת הירדן .אותו חבל ארץ בו נלחמה הסיירת המיתולוגית ונחקקה לנצח בתודעה
הציבורית .מסלול הריצה יתחיל בצמח ,יעבור דרך אתרי קרב וימשיך למרגלות הר הסרטבה ,אותו אנו 'כובשים' ומעניקים
בו את סיכת היחידה כל מחזור מחדש ,כפי שנהגו לעשות קודמינו – לוחמי סיירת חרוב הוותיקה .את קטע השליחים
האחרון נסיים באנדרטת הבקעה שמנציחה את חללי צה"ל שנפלו .זוהי המטאפורה שמחברת ומסכמת את שבוע
הלכידות .עבר הווה ועתיד .העברת הלפיד מיד ליד ,ממחזור למחזור .מורשת ,אחוות לוחמים ועשייה בלתי פוסקת למען
הכלל .כל דור ומלחמתו שלו ,כל דור ותרומתו בשרשרת הדורות (.")...
טרם מעבר המרוץ דרומה ,אל בקעת הירדן ,הייתה סקירתו של סא"ל (מיל ).יאיר קליין על תולדות סיירת חרוב
המיתולוגית "נקודת התוכן" היותר הולמת .מפגשו של יאיר עם לוחמים ומפקדים צעירים השלים את הסמליות שבאירוע
מרוץ מגן חרוב הראשון .יאיר קליין  ,מי שביצע את כל תפקידי הפיקוד בסיירת המיתולוגית ,נפגש עם הסיירת בבית שאן.
בסקירתו תאר יאיר את פעילות הסיירת ההיסטורית מאז הקמתה ב – 1966-ועד פירוקה ב .1974-על פעילות סיירת חרוב
בבקעת הירדן בתקופת מלחמת ההתשה פרט יאיר ותאר ללוחמי הסיירת המתחדשת את משימות היחידה בבלימת
חדירות מירדן וחסימת דרכי המחבלים אל עבר לב הארץ .בין היתר משימות הגישוש/טשטוש לאורך גדר המערכת,
המרדפים והקרבות שנערכו
מירדן
חודרים
ללכידת
מארבים
פעילות
וחיסולם,
בלילות והיתקלויות עם חוליות
מחבלים במקומות שונים לאורך
הירדן ,אימוני הסיירת בסד"כ
ומתווים שונים עד לרמת גדוד,
וחדירות הסיירת אל מעבר
לגבול למטרות מודיעין ופגיעה
במחבלים "בביתם" .לאחר
דברי יאיר יצא מרוץ מגן חרוב
הראשון אל עבר חבל הארץ בו
פעלה הסיירת ההיסטורית.

יאיר קליין – סקירת תולדות סיירת חרוב.
יושב במרכז (גב למצלמה) סא"ל אורן צבר

 1סגנו של אורן אותה עת הנו רס"ן גל ריץ אשר שנה לאחר מכן יוביל את מרוץ מגן חרוב  2020בתפקיד מפקד הסיירת בדרגת סא"ל .עוד
בסגל הפיקוד אז סרן יונתן אליהו ,נציג דור ההמשך (מקרב משתחררי הסיירת הצעירה) בעמותת סיירת חרוב.
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יוצאים למרוץ .מוביל ,מפקד הסיירת סא"ל אורן צבר

מרוץ מגן חרוב הראשון הגיע לסיומו בשעות אחה"צ ,במסדר יחידתי שהתקיים באנדרטת הבקעה .היה זה סיומו
של פתיח וסימן לבאות .תום אירוע שהנו פתיח ל מרוץ מסורתי שיתקיים אחת לשנה כחלק מכלל אירועי היחידה לשימור
מור"ק הסיירת המיתולוגית – ודור ההמשך בסיירת הצעירה .בדבריו לסיכום האירוע כתב מפקד הסיירת:
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