
 

   
  2020מרץ   12 –חרוב" -"מרוץ מגן

  1  / 8 

1 / 8 

 ויוצאים לדרך –תדריך על שפת כנרת 
 במרכז( גל ריץבצילום משמאל, מוביל )

 2020  " חרוב  -  "מרוץ מגן 
 2020אפריל  20 י. שי

 

יגמעו במתווה מרוץ שליחים מתכנסת לתדריך לקראת המרוץ השנתי השני.  סיירת חרוב. 2020מרץ  12 ה' יוםשחר 
לאנדרטת בקעת הירדן. את המרוץ הראשון  –הקילומטרים שבין צמח בעמק הירדן  93לוחמים, מפקדים ותומכי לחימה את 

מי שהיה סגנו של אורן וכיום  מוביל השניהשנה, את המרוץ  .1אורן צבר שיזם את המפעלסא"ל ( הוביל מפקד הסיירת 2019)
   סא"ל גל ריץ. ,מפקד הסיירת

אך יומיים קודם לכן. תקופת  מהשהסתיי, עזהרצועת גבול על  בגזרת כיסופים,קדמה למרוץ תקופת תעסוקה מבצעית 
ישראל וכנגד כוחות צה"ל שלאורך גדר ההפרדה. בכך  ישובים שבעומקמאתגרת ביותר שבמהלכה סיכלה הסיירת פיגועים ב

סיום היחידתי לאירוע . ה2היחידה לשבח הרמטכ"לתקופה בה זכתה פגיעה קשה ואבדות לחמאס. הסיירת גם הסבה 
ם לחתימת תקופה כה אינטנסיבית תוא  לא היה -ך לו המשוכאילו כ התקופה התקיים יומיים קודם למרוץ בבסיס אוגדת עזה

   .ל הסיירתשאתרי מור"ק אל  מרוץמאשר 

המשך לפעילות הוא המרוץ בשינוי אווירה, גיאוגרפיה ונוף, בבקעת הירדן.  - במזרחאך סיימו בדרום, שועטים הם כבר בצפון ו
 בדבריו לפתיחת המרוץ, אמר גל ריץ: .......הבלתי פוסקת של הסיירת. 

 
 בוקר טוב לכולם, וברוכים הבאים למרוץ מגן השני של סיירת חרוב!!

 ת היום: ומטר

 שכולכם תהנו היום.ואני מקווה  -הראשונה והחשובה ביותר היא חיזוק הרוח של היחידה •

דרך מסלול הריצה בארץ המרדפים והאזנה למורשות קרב שיספרו  -השנייה היא חיזוק המורשת של הסיירת •
 לכם ותיקי הסיירת והמפקדים ביחידה.

שהוא הבסיס לכל אחד מאיתנו, לא משנה באיזה תפקיד אנו  -השלישית היא חיזוק המודעות לכושר הגופניו •
 משרתים.

 כמה שיותר מכם לוקחים חלק פעיל בריצות וגם בהדרכות. אני מצפה לראות

בקעה. רבים מהם הם חללי סיירת הל בקרבות "הערב נסיים באנדרטת הבקעה בה מצוינים שמותיהם של נופלי צהאת 
 שם נעניק ללוחמי היחידה סיכות לוחם גדס"ר, שיהוו צעד נוסף בתנופת הסיירת. חרוב.

 
 

 

 

 

 
1 http://www.484.co.il/editor/assets/newSayeret/merotzMagen2019.pdf 
 רא"ל אביב כוכבי 2

http://www.484.co.il/editor/assets/newSayeret/merotzMagen2019.pdf
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 מפיק  בפעולה 
 רן כנען

כשגבו אל גדרות המכשול הפיזי מתאר 
צביקה שני )פטשניק(, ללוחמי סיירת 

 חרוב

י, בסמוך ובמקביל לכביש נ אפריק-בתוך הבקע הסוריפני הים, מ' נמוך מקו  200-כ
לוש שב. קילומטרים 93לאורך  דרומה ( וגדת הירדן, ינוע המרוץ90הארוך בישראל )מס' 

. כל אחת מהן היא אבן דרך יפגשו עם יוצאי הסיירת המיתולוגית, הם נכונות לרציםהתחנות 
הצמוד  3"מחנה גדי"ממזרח למחולה,  צוץ"-אום"מארב במור"ק סיירת חרוב הוותיקה. 

ישחזרו  שבסמוך לצומת פצאל. בכל אחת מהתחנות  ואנדרטת הבקעהלישוב משואה 
 פת פעילות הסיירת הוותיקהתקו את אירועי ,ההמשך דורעם הוותיקה,  נציגי עמותת הסיירת

 זוהי הנחלת מור"קבמאה הקודמת.  70-תחילת שנות ה – 60-בבקעה בתקופה שבין סוף שנות ה
סגן מפקד הסיירת רס"ן   את האירוע כולו מפיקשהיא ממטרות הליבה אותן חרטה העמותה על דיגלה. 

 למשתתפי המרוץ.  תחנות המור"קכני את המיקום ות תיאמנועם השניים  דנה גוטסמן. רן כנען ולצדו פועלת מש"קית החינוך

המצויה כבר בישראל ועל פיקוד היחידה למלא את פקודת הרמטכ"ל להפסקת  (COVID19)ברקע האירוע "מגפת הקורונה" 
הפעילה הוא משמעותי המפגש בין יוצאי הסיירת הוותיקה לסיירת  אולם. אירועים משולבים לצבא והמגזר האזרחי בכללותו 

מאוד של חברי העמותה  מאוד במתווה ותוכן המרוץ. באישור מח"ט כפיר התיר לנו מפקד הסיירת השתתפות מספר מצומצם
חבר  -אלי חסון , )פטשניק( ב', יו"ר העמותה(, צביקה שני-כמרצים, מברכים ומתאמים בתחנות המור"ק. היינו שם יהודה בר )י

עם גל יומיים קודם לכן, עת נפגשנו  והכותב. כמו אהוד בצרחבר וועד העמותה,  –, יחיאל אקוע .(סא"ל )מיל , וועד העמותה
 גם במרוץ נמנענו מלחיצת יד - עזהנוכח וידידים מקרב סגל הפיקוד של הסיירת באירוע היחידתי לסיום תע"מ , רן כנען ריץ

ואשר המידע עליו דל יחסית.  נראה-בלתישהונחתה עלינו ע"י אויב  במלחמהכולנו וטפיחה על שכם. המגע הזה אסור!! 
 "להשכיב" יחידה שלמה..........   ,חלילה ,עלולהואי ציות להנחיות משרד הבריאות התנהגות לא אחראית 

 

   צוץ-אום מארב

ניסיון חדירה ע"י כוח מחבלים שמנה של סיירת חרוב  4מארב "דגן" סיכל 1970מאי  4-3במהלך הלילה שבין 
מבצעית פעילות  אל עומק איו"ש. המארב פעל במסגרתהחל דרכו מערבה, את הירדן וה מחבלים שחצ 25 -למעלה מ

מחבלים ע"י ארגוני  לבלימת עשרות ניסיונות חדירהשנשאה בעיקר המשימה סיירת חרוב אינטנסיבית ומאתגרת ביותר של 
מרי אזרחי ופגיעה הנעת  גיוס פעילים והקמת תאי טרור,מערבה, לשם היטמעות באוכלוסייה,  –מצדו המזרחי של הירדן 

 באזרחים ישראלים וצה"ל. 
החלה כמו "עוד מארב  1970מאי  3-4 -משימת ליל ה

המארב, לוחמים . צוות 5בצפון הבקעה "שיגרתי
)אוגוסט  שגויסו לסיירת כעשרה חודשים קודם לכן

-תחת פיקודו של ה , היו אז במסלול ההכשרה(1969
( מפקד צביקה שני )פטשניק. מ"פ יאיר קליין

על אשר צפוי להם במהלך  .לוחמים 4 ועמוהמארב 
את הלילה לא נתקבל כל מידע מודיעיני מקדים. 

ת מחבלים שעשו היתקלות המארב הזה וחיסול עשרו
דרכם אל לב הארץ לא ישכחו לוחמי המארב 

 ועמיתיהם, לוחמים ומפקדים ששרתו אז בסיירת. 

ובמעבר חד אל מפגש המור"ק עם דור 
צהרים. מזג האוויר מעולה.  שעת בבקעה ההמשך. 

)או   7-יום אידאלי לקיום המרוץ שיצא לדרכו לפני כ
( שעות והמשתתפים מכונסים כבר במקום המפגש 8

שרידיו אשר  הפיזי גדרות המכשול לכשגבו א איתנו. 
(  ....ועד היום )למעלה מיובל מאז הקמת ניצבים שם

ללוחמי מפקד המארב, צביקה שני )פטשניק(,  תאר

 . יובל-לפני כ את שאירע אותו לילה סיירת חרוב
במעט נתוני רקע כלליים אודות  צביקה הקדים 

ביטחוני בבקעת הירדן באותה מדיני/המצב ה
סוערת  ה בתיאור הפעילות המשיךתקופה ו

חוק ושגרת -שהייתה לחם תאינטנסיביהמאוד ו
בלחימה הבלתי פוסקת  בחרו-סיירת יומה של

חדירות מחבלים מירדן מערבה.  חסימתל
 אופייני לוה בקצב הדיבור ,בדרכו הצנועה

ובלשון מאוד עניינית ומקצועית )כאילו אירעו  
את פעולות צביקה  פרט הדברים "אתמול....."(

בבסיס  הכנות. החל מהעליו פיקד  צוות המארב
השונות, בדיקות המערכות המשך ב, היחידה

 ,תנועה לזירת הפעולההתרגולות המקדימות, ה
אמל"ח של השימוש ב התמקמות והערכות,

השילוב , לראיית לילה אמצעיםותה תקופה והא 
 משמעותיהיתרון וה שבין הלוחם לטכנולוגיה

מיומנות מקצועית, קור רוח, קבלת שיוצרים 

 
 הסמוכה לישוב משואה בבקעת הירדן היום "מכינת ליאל" 3
 http://www.484.co.il/editor/assets/maaravim/hadaganPini2.pdf על צריח הדגן 4
 http://www.484.co.il/editor/assets/maaravim/maaravTzvika1_2020.pdf  מארב צביקה שני )פטשניק( 5

")....( מזרחה לנו שתי גדרות המערבית גדר רשת, המזרחית גדר בקר  צביקה שני:

)שתיהן מצויות על מקומן כפי שהיו אז, עד כתיבת שורות אלה...י.ש.( וביניהן טמון 
מטר. מזרחית לגדר הבקר הגדה  30-50 -נ"א. המרחק בין הגדרות היה כ מיקוש

המערבית של נהר הירדן. מבחינתנו, מעבר לגדר המזרחית היה שטח מת. בגלל 
 מ' )....(". 150-100 -הטופוגרפיה במקום, קו הראיה שלנו היה כ

וילקומיר )מפעיל ה"דגן(( ירה  !!"כשהמחבלים הגיעו לגדר הרשת, נתתי פקודת אש
צרור ארוך מאד. גם שאר הלוחמים ואני ירינו. הירי היה חזק וממוקד, העלה ענן אבק( 

וגם גרם לדליקת קוצים שניצתה מהכדורים הנותבים.  )גם מפגיעת הקליעים בקרקע
כל אלה יצרו ראות לקויה ומטושטשת. קשה היה להבחין במחבלים אבל המשכנו 

זור הפירצה בגדר. )....( שמענו צרחות של פצועים )....(. בשלב זה נתתי לירות לעבר א
לעבור לירי בודדת בצליפה  מאג ופקדתי-להוראה לחדול אש. החלפתי ארגז פעולה 

בלבד )....(. רק כשהסתיים הירי דיווחתי למפקדה בקשר על ההיתקלות במחבלים, על 
 .הירי ועל כך שאנחנו שולטים במצב

 ע, באתר עמותת סיירת חרובעוד על האירו
http://www.484.co.il/editor/assets/maaravim/maaravTzvika1_2020.pdf 

http://www.484.co.il/editor/assets/maaravim/hadaganPini2.pdf
http://www.484.co.il/editor/assets/maaravim/maaravTzvika1_2020.pdf
http://www.484.co.il/editor/assets/maaravim/maaravTzvika1_2020.pdf
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 אסון שנמנע....
שיחות עם גורמי מודיעין לשעבר מלמדות על הכוונה הכללית, המטרות, התכנון והמתווה המבצעי של כוח המחבלים  –אף כי ממרחק כיובל שנים 

סיורי שטח, גיוס והפעלת סייענים הכוללות גם (שחוסל. המחבלים חצו את הירדן ופנו מערבה אל איו"ש. שם, עפ"י תכנון והכנה מוקדמת 
וונו לחדור לעומק ישראל. לאחר חציית הירדן אמורים היו המחבלים להתפצל לשלוש חוליות עיקריות. לכל אחת מהן נקבעה נקודת מקומיים( התכ

וביום  1970מאי  11 -מפגש בה ימתין "מוביל" מקומי שיעביר כל חוליה לנקודת התארגנות. שם, לשהות עד יום העצמאות שחל שבוע לאחר מכן ב
 .ים רבי היקף באזור הצפון )כנראה באזור בית שאן או בעיר עצמה(, במרכז הארץ וירושליםהעצמאות לבצע פיגוע

ליצירת אש תכליתית, , חיילות למופת וירי מתוכנן, המארב עשרות מחבלים ל עברעת נעים א  – במצב לחץ החלטות נכונה
מחבלים שנתקלו במארב שבפיקודו של צביקה. כוח ל ,אם כלל ,נטלו כמעט כל סיכוי שהיה . כל אלהתומדויק, תימתצעו

 על צוות המארב.  6 -שעלה בהיקפו פי כ יםומצויד יםחמושמחבלים 

בבוקר שלמחרת ההתקלות, שפעלו  להערכת גששיםו  )ויתכן אף למעלה מכך( מחבלים 26בוודאות חדירת בהתקלות סוכלה 
בחציית ומצאו את מותם טבעו ויתכן ש מזרחה. מהםנוספים שנסוגו מחבלים  4ע"י המארב פגעו שנקרוב לוודאי באור יום מלא, 

 ואחרים שצלחו את הנהר פצועים. הירדן 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .....אז ועתה

חרוב, -סיור בוקר של צוות סיירת -יום של מרדף 
במשימת גילוי עקבות חדירה לאורך המכשול הפיזי 

 .)גדר המערכת(

 ובחלוף כיובל

, "היינו שליוו את המרוץ אנו, יוצאי הסיירת הוותיקה
לוחמי סיירת חרוב ליד שרידי אותו מכשול . כחולמים"

הפיזי, על מסלול המרוץ השנתי שלאורך תוואי אותה 
גדר המערכת. גם במבט לא מעמיק מדי ניתן להבחין 

 של הגידור... תבפגיעות כדורים בעמודי הזווי

ָנהבכמו בתיאור  שְׁ למניע הרעיוני ל"מרוץ , הנחשב מִּ
ליישוב ע"י -הלפיד" )העברת המסרים מיישוב

 –הדלקת לפידים, בתקופות קדומות בארץ ישראל( 
כך נישא סמל היחידה בשדות ומרחבי בקעת הירדן 
ע"י "הצוות התורן" במרוץ בדרכו למפגש עם הצוות 
הבא, אליו יועבר סמל הסיירת וכך הלאה..........עד 

 .הבקעה תום המרוץ באנדרטת
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 6מכינת ליאל(מחנה גדי )

 6מחנה גדי היה בסיס האם של סיירת חרוב משך 
. ביתם של יחידההשל שנות קיומה  8מתוך כלל  –שנים 

הוותיקים. מכאן יצאו לוחמי ומפקדי הסיירת לפעילות מבצעית. 
 , מרדפים, מארבים, חדירות בוקר וערב – טשטוש/סיורי גישוש 

, פעילות עם , בדיקת מעברות בירדןמעבר לנהר וים המלח
למשימות  לוחמים ומפקדים גם יצאו כאןמועוד............ שב"כ

   שבו. לא ו –בבקעה, בהר ובמדבר 

קיימנו בבסיס היחידה בכיסופים מפגש  2020בתחילת פברואר 
פעילות עם סגן מפקד הסיירת ובמהלכו עלה גם נושא המרוץ ו

להכליל ב' )יו"ר העמותה( -ציע יבאירוע. במפגש ה העמותה
חשיבות במרוץ תחנת מור"ק במחנה גדי. משהרחבנו אודות 

 הצעתנו  אומצהחרוב, -האתר בתולדות סיירת משמעותו
תורגמה ע"י רן כנען, שהפיק את באישורו של מפקד הסיירת ו

 המרוץ, לשפת המעשה. 

 

היום המחנה הזה הוא ביתה של 
סמ"ר ליאל   להנצחת זכרו של)  מכינת ליאל

(.  1.8.2014גדעוני ז"ל שנפל בקרב ברפיח ב
מסגרת שיקומית ייחודית המכינה היא 

העיקרית היא לנוער במצבי סיכון שמטרתה 
יצירת "קרש קפיצה" לשיבת נערים 
"אבודים" למסלול החיים הנורמטיבי וגיוסם 

צלאל ב יזם והקים לצה"ל. את המכינה
 פור חייו הוא ייחודי כשלעצמו. ישס 7ויברמן 

"עבודת  עיסוקו של בצלאל הוא שליחות.
קודש". מאמין בדרכו ופועל בחוכמה 

 נפשות. -ולהיטות להשגת מטרותיו. מציל
דברים בפני בצלאל נשא במפגש עמו 

-סיירתמפקדים ותומכי לחימה ב ,םלוחמי
 ו האישיסיפור הביא את בפתיח דבריו. חרוב

. עשיית המכינההקמת ושהנו מניע וגשר ל
עמותת קשר עם גם על ה סיפר בדבריו

 היום מכינהה ביתמעצם היות  ,סיירת חרוב
, אותו של סיירת חרוב הוותיקה  ביתה –

 . עזבה לפני למעלה מארבע עשרות שנים

שרידים שנותרו מבסיס הסיירת יוצרים הרגשת 
משרדי, ה"הרסו לנו את הבית". מבני המגורים, 

סביב ובתוך אלה  – האפסנאות הנשקיה, הרכב,
  פכו ה -התקיים מרקם החיים של הסיירת "שלנו" 

נעשו ניסיונות  חרבות. לאחר עזיבת היחידה-עייל
ישב את המקום וכשלו. עד הגעת בצלאל יל

חרוב לשנת -תה, במרוץ מגןע והקמת המכינה.
, ארבעים וארבע שנים לאחר פירוק הסיירת 2020

יתולוגית אנו, יוצאי הסיירת המ - ועזיבת הבית הזה
דור  עם לוחמי הסיירת הצעירה. עם שבים לכאן 

 נוומפה יצא  נושמחנה גדי היה בית נו,ל. ההמשך
עת הפך המחנה  - 1968מאז למשימות והמבצעים 

אלה  והי, 1974ועד  -לבסיס האם של הסיירת 
 "אירוע חרוט". חוויה ייחודית ו

יו"ר העמותה תא"ל )מיל.( יהודה  בדברים שנשא 
ב' את שנות -יתאר בפני משתתפי המרוץ,  בר

פעילות הסיירת בתקופת מלחמת ההתשה 

 –, פעילות היחידה בכל גבולות העימות ולאחריה
 ועד מלחמת יום הכיפורים. 

 
6 editor/assets/amuta/tekesMahaneGadi14_11_19.pdfhttp://www.484.co.il/ 
7 https://www.inn.co.il/News/News.aspx/372857 

 חרובבצלאל ויברמן בפני לוחמי סיירת 
יצירת "קרש קפיצה" לשיבת נערים "אבודים" למסלול החיים 

 הנורמטיבי וגיוסם לצה"ל.

http://www.484.co.il/editor/assets/amuta/tekesMahaneGadi14_11_19.pdf
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/372857
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הוקמה  2019נובמבר  14 -ב
במחנה גדי ע"י יוצאי סיירת 

אנדרטה  מיתולוגיתחרוב ה
צנועה להנצחת הסיירת 

תחת סמל  ופעילותה.
היחידה חרוטות המילים 

 בסלע:

 

 

 

 

  
  
  

 

 

 אנדרטת הבקעה

ממוקמת בסמוך מאוד לצומת פצאל.  אנדרטת חללי הבקעה
האנדרטה נושאת שמות עשרות חללים ואזרחים תושבי הבקעה 
שנפלו ונרצחו באזור. אזור בו התחוללו קרבות נגד חוליות 

חרוטים על קיר האנדרטה  דם רב.וישראל שילמה במחבלים 
שנפלו בתקופת מלחמת ההתשה  חרוב-סיירתגם שמות חללי 

  .של היחידה מבצעיתבמרדפים וכלל הפעילות ה

ם, מפקדים ותומכי לוחמי ובאים עולים אל רחבת האנדרטה
לחימה של סיירת חרוב. מתכנסים כאן למסדר הסיום של ה

. התקרובת 8קת סמל היחידה החדשהשני והענ חרוב-מרוץ מגן
והשתייה פרושים כבר על שולחנות הכיבוד, כאילו ממתינים 

צוות בהתאם לקטעי -אט, צוות-למשתתפי המרוץ המגיעים אט
ומי ברגל. הפקה ראויה!! רן  –מי ברכב המסלול אותו ביצעו. 

, סיוע המנהלתי כנען, דנה מש"קית החינוך, מפקדת פלגת ה

ביניהם  התומכי לחימ רס"ר היחידה ושורה ארוכה של
ראויים למחמאות  – קצינים, נגדים ובעלי תפקידים נוספים

את  ולהניע "להרים"בלעדיהם לא ניתן היה  והערכה רבה.
, לוחמים ומפקדיםעיקר המשתתפים בו הנם ש המרוץ הזה

כל בכל נושא, רובד ושלב בתומכי הלחימה.  כיםנתמה
וספורט.   , מורשתמפעל תרבותממש כאן.  מתכנסתהיחידה 

שבהכנה לוחמי היחידה גם מצטרפים הכוח הפעיל  אל
הכנה מצויים בלוחמים ה ,לקורס קצינים, קצינים בלימודים

 . לביא שטרןביניהם ו מ"כיםקורס ל

, קלחת העשייה, בליל ובתוך המולת ההתארגנות כאן
 -ודינמי מאוד  של נוער צעיר םוהמפגשים הקבוצתיי הקולות
חוזר ושב ה ,רחיש המוכררק מגיעים אנו לאנדרטה הזו ואנו בתוך הת מתגבשים בשלנו.ו הסיירת הוותיקהוותיקי , אנוגם  מצויים

. כדרך ווטרנים לפני יובל ומעלה, השמות ו"נפגשים" עם חברים ומכרים  שאבדו לנו אז צועדים יחד לאורך קיר. בכל ביקור כאן
, ו כאןנוהכוחות הנוספים שעמם פעל יודע כמה" את פעילות הסיירתדנים ומנתחים, משחזרים ומסיקים "בפעם המי  קשישים

  על הקיר....כאן, מולנו,  ששמותיהם נפלו חבריםוהאירועים בהם המרדפים 

, אל"מ ערן אוליאל –מח"ט כפיר  נמצאים כאן גםחרוב מתכנסת ונערכת למסדר יחידתי. -סיירת .הגיעה עת מסדר הסיום

 –העביר את הפיקוד לסגנו דאז גל ריץ(, מפקד הסיירת  2019שבקיץ הסיירת סא"ל אורן צבר )מפקדה הקודם של  -הסמח"ט 
 . ומפקדי המשנה סגל המטה, רס"ן רן כנען )שנשא בעיקר נטל הפקת המרוץ(, קציני היחידה –סא"ל גל ריץ, סגנו 

 ב'( ואמר: -א"ל יהודה בר )יהתכבד יו"ר העמותה, ת בפני דור ההמשך בנשיאת דברים

 
8  https://www.idf.ilמשתדרגת/-חרוב-סיירת-של-המיתולוגית-האריות-/סיכת2020כפיר/-אתרים/חטיבת 

 מחנה גדי

 ע"ש סרן גדי מנלה ז"ל, קמב"ץ חטיבת הבקעה
 אשר נפל במרדף האזור פצאל יחד עם מפקדו

 1968יולי  26אל"מ אריק רגב ז"ל ביום 
 היה מחנה גדי 1974 – 1968בין השנים 

 חרוב-בסיס האם של סיירת
 כאן גובשה ופותחה תורת הלחימה בכל סוגי

 הפעילויות המבצעיות של הסיירת
 חרוב לסיורי בוקר-מכאן יצאו לוחמי סיירת

 וערב, מארבי "דגן", מרדפים אחר מחבלים,
 משימות מעבר לירדן, פשיטות ימיות ומוטסות

 ח ים המלח, פעילויות ביטחון שוטף באיו"ש,במזר
 פיקוד צפון ופיקוד דרום, טיהור מוצבים

 והשתתפות בקרב החילוץ בעיר סואץ
 1973במלחמת יום הכיפורים 

 סיירת חרוב הייתה היחידה המובילה בחסימת
 בקעת הירדן )ארץ המרדפים( וים המלח בתקופת

 הלחימה במחבלים
 1974סיירת חרוב פורקה בשנת 

 

אנדרטת הבקעה, מצויים גם על קיר חללי סיירת חרוב המונצחים שמות בין 
. חנן ואלי נפלו ב ז"ל  טור. אלי טיקוטינסקי-שמותיהם של סגן חנן גולדווייג ו

, במרדף אחר חולית מחבלים באזור וואדי עוג'ה סמוך 1968אפריל  28
. ת הבקעה(ק"מ דרומית לאנדרט 15 -כנסיעה )מרחק  ל היוםשייטב לישוב 

וגם אשת הקשר , היא סבתו של לביא תבדל"א אחותו של אלי ז"ל, מרים
 למשפחה השכולה. –שבין העמותה וצה"ל 

בהכנה לקורס מצוי  אלה בעת כתיבת שורותו חרוב-לביא, לוחם סיירת
 להכין מצגת, משהוטלה עליו משימת מור"ק החליט לתחקר .מ"כים

דודה של אמו )נועה(.  נפל אלי,אודות המרדף בו  ולהרצות בפני עמיתיו 
מי פנה לביא לעמותת סיירת חרוב, נפגש ושוחח עם  הכנת המשימהל

לו מהם, לאחר למעלה מיובל, קיבל מידע שסייע ו ששרתו עם אלי ז"ל
בפני עמיתיו זמן קצר לפני המרוץ  אותם הביאבהכנת המצגת וההרצאה 

 המסתיים בטקס זה באנדרטת הבקעה.

https://www.idf.il/
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הטקס הזה הוא בעל משמעות רבה עבור 
חרוב ובשבילי כיו"ר העמותה ומפקד -סיירת
חרוב לשעבר. אין מקום בבקעה -סיירת

שמסמל יותר מהאנדרטה הזאת את הקשר 
חרוב לבקעת הירדן. מפה נשקפת -של סיירת

"ארץ המרדפים" פה מונצחים חברינו לוחמי 
במלחמה המתמשכת הסיירת שנפלו 

בסיורים ,במארבים,  לחסימת בקעת הירדן.
 במרדפים ובפעילויות השונות. 

 חרוב-מעמד זה בו מוענקות לכם לוחמי סיירת
הסיירת החדשות, מכבד את זכרם סמל סיכות 

עברתם  ,במרוץ ,בדרככם לכאן של הנופלים.
דרך חבל ארץ פורח, כביש עמוס תנועה  

של הירדן גם היא ירוקה ומיושבת. זה חבל הארץ שנקרא בעבר  ם, כשממזרח לכם נשקפת הגדה המזרחיתהמשרת במשותף יהודים וערבי
מלחמה יום יומית נגד מארבים, מוקשים, תקיפות, וניסיונות חדירה. במלחמה באז  שאופיינה ארץ שוממה, . אזור שהיה "ארץ המרדפים"

 חרוב נשאה בעיקר הנטל.-סיירתהזאת 

אנחנו גאים להיות חלק מהאירוע הזה לראות שיש דור המשך, עם תקווה בלב שהבקעה תמשיך לפרוח ולשגשג ובמקום  סיירת חרובכוותיקי 
 קולות מלחמה ,ישמעו קולות המסמלים חיים נורמליים.

     

גל היינו  , הוא מפקד היחידה סא"ל גל ריץ. עם בקו הגמר סיים אותו וכך גם -הובלת המרוץ בריצה את  מי שפתח
התקיים מפגש משותף ליחידה החדשה  2017מרץ  22-ב כשלוש שנים.לפני הקמת הסיירת  טקסב , באנדרטת הבקעה,כאן

בהשתתפות חיילי  –חרוב  ההנצחה לנופליאולם סמוך ל –התקיים במתחם המועצה האזורית שמפגש בהעמותה. נציגי ו
. בהמשך לאירוע 9, אחד ממפקדי הסיירת הוותיקה י. קולר תא"ל )בדימוס( נמסר לגל דגל סיירת חרוב הוותיקה ע"י היחידה,

 וכאן, באנדרטת הבקעה,  חרוב. עתה-טקס הקמת סיירתל ת הבקעהאנדרט אלזה הצטרפנו אל גל כשהוביל לוחמים במסע 
 ת סיכוהחרוב והענקת -באירוע סיום מרוץ מגן

 ללוחמי הסיירת  היחידהסמל  החדשות של
 , אמר גל:ומפקדיהם

ל במה זו עמדתי בתור סגן מפקד היחידה לפני ע 
 שלוש שנים, עת הוכרזה הקמתה של סיירת חרוב.

בי ההחלטה יאז בערה בי התשוקה והתקבלה בל
 שעליי לחזור ולפקד על היחידה המדהימה הזו.

מחד,  מאז אותו מעמד, היחידה בתנופה אדירה.
והמורשת מימי הגדוד  DNAהיא משמרת את ה 

ומאידך, היחידה קלטה  - תיקהווהסיירת הו
לשורותיה לוחמים איכותיים, בוגרי גיבוש, שיפרה 
את תהליך ההכשרה והאימונים וכמובן עם ביקור 

ל ביחידה לאחרונה, היחידה תקבל "הרמטכ 
משימות אופרטיביות חדשות ותפתח יכולות 

בקו האחרון בעזה, הוכחנו,  ת.מבצעיות ייחודיו
שוב, שרוח היחידה היא עוצמתה הגדולה ביותר 

 של הסיירת וכוחה של היחידה הוא באנשיה.

אתם אמנם לא  - אנשי פלגת הסיוע המנהלתי
תחליפו את הסיכות היום... אבל חשוב לי לומר 
לכם ששום דבר לא היה קורה וגם לא יקרה  

סומכת. אין בלעדיכם. עליכם כל היחידה נשענת ו
לוחמי היחידה, גאה בכם על ההישגים המבצעיים, על הקשיחות ועל עמידתכם  . מעריך כל אחד ואחת מכם.המ חזק"סיחידה חזקה ללא פל

 תזכרו שהסיכה היא רק סממן חיצוני ואני מצפה מכולנו לשמור על הענווה ולא להוריד את הרגל מהגז. האיתנה בכל משימה.

כלל את האירוע יאדים ק. האגם שתולו ;על הובלת היום המורכב הזה. עשית את זה פשוט מושלם דהסמג"במעמד מכובד זה ארצה לציין את 
מפקדת -סמ היקרים, מ"לאנשי הפל ;והתורנים רהרס"יחד עם צוות  ר ולסלמאן שנרתם והצטרף אלינו שוב"לציון הרס ;בצורה יוצאת דופן

וות המטבח שדאג שנאכל טוב, אנשי הלוגיסטיקה ובראשם לקובי שהפך עולמות כדי להביא את הסיכות החדשות, סמ, דרך ליאור וצ"הפל
 תודה רבה לכולם!!! ;גד"לדרור והנהגים, שלומי ואנשי הטנא, הקשר, התא

כולם בריאים, שלמים וללא אני מפציר בכם לשמור על עצמכם ברגילה ולנהוג באחריות כפי שמצופה מיחידה מובחרת. מצפה לפגוש את 
 פ לכיש."קורונה בעוד קצת יותר משבוע בבא

 חברים, עשינו עוד צעד חשוב בהתפתחות היחידה.
 אוהב ומעריך אתכם!!

 
9 http://www.484.co.il/editor/assets/amuta/sayeretNew.pdf 

http://www.484.co.il/editor/assets/amuta/sayeretNew.pdf
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. את ערן 2019ביולי  תפקידו החל, אל"מ ערן אוליאל שדובר מרכזי באירוע היה מח"ט כפיר 
במתחם המועצה  2020פברואר  20-פגשנו לא מכבר בטקס סיום מסלול של הסיירת שהתקיים ב

הגיעו מסיימי המסלול בתום מסע העלייה  טקסההאזורית, סמוך לאולם ההנצחה לנופלי חרוב. אל 
של אירוע תום  הלראשונה במתווה ז ,שם, באתר המועצה המסורתי לסרטבה בהובלת מפקד היחידה.

 . המסלול, נפגשו הלוחמים עם הוריהם ובני משפחה )מגבלות מגפת הקורונה טרם חלו אז(

בטקס סיום המרוץ עתה, . (סיבות מבצעיות)מ המח"טנכח  התע"מ בעוטף עזה לא  באירוע סיום
 אמר מח"ט כפיר: בדבריו קופת עשייה זו. תהתייחס גם לבאנדרטת הבקעה 

 

 

 

 

 סיכת הסמל החדש
בשיתוף הפעולה בין הסיירת קיימנו פגישה עם מפקד הסיירת סא"ל אורן צבר וסגנו אז רס"ן ניר מור. פגישה שנועדה לעסוק  2017נובמבר  14 -ב

. ידענו כי היחידה ראויה לכך חודשים להקמת הסיירת( לעמותת סיירת חרוב. בין היתר שוחחנו גם על גאוות היחידה 9 -כ חלפו אז אךהצעירה )
העיקריות וייעודי  מבלי לשנות מהמוטיבים העיקריים שבסמל, המציינים יותר מכל את משימותיה –נימקנו שורת סיבות להגדלת סמל היחידה ו

. בעיקר הנטל נשא רס"ר החל תהליך בתוך הצבא. מטבע הדברים, הייתה זו דרך ביורוקרטית ארוכה ומורכבתאורן דעתנו התקבלה אז ו .סיירתה
ידים פקלי התע"י בע האושר הגדלת הסמל נתבשרנו כי 2019מרץ  29 -בבכל מפגש העלינו את הנושא בשאלה ומתוך עניין רב. דג'. אהיחידה יובל ג

כי עבודתו של אז ידענו  ועם קבלת אישור ר' אכ"א ניתן יהיה להתחיל בהפקת סיכת הסמל החדש.  , מפקד האוגדה ואלוף הפיקודבצבא הרלוונטיים
 יובל ומשקלו של מפקד היחידה הניבו פרי. 

 בראיון לאתר צה"ל "במחנה", אמר גל ריץ:לימים, עת שודרג סמל היחידה, 
")....( מי שיזם את המהלך היה מפקד הסיירת הקודם, סא"ל אורן צבר והרס"ר דאז יובל גאדג'. אני רק קטפתי את הפירות של התהליך שהם 

 , אמר גל. מקורית"בהתחילו". "היה לנו חשוב להשאיר את כל האלמנטים על הסיכה שהופיעו גם 

 .)י.ש.( סמל סיירת חרוב –כל שינוי והוא כולל את כל האלמנטים המקוריים( מעתה יהיה הסמל המשודרג )אשר לבד ממידותיו לא חל בו 
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 המרוץסיום תום טקס 

 
  

 מתוך אתר עמותת סיירת חרוב
 

 סמל היחידה

 
 

ז"ל, בן קיבוץ סמל היחידה עוצב ע"י עזי 
מעמק הירדן, ששרת כמש"ק במחלקת המודיעין של 

ונפל בעת מילוי תפקידו. ציור ראשון של הסמל  35חטיבה 
נוף בוצע ע"י לוחם -על דלת וקיר מגורי הסיירת בתל

היחידה משה שדה )שטיינפלד(. המוטיבים העיקריים 
 בסמל מדגישים את ייעוד הסיירת ושיוכה:

 שיוך היחידה לפיקוד המרכז;מצביעים על  - האריות❖

 מסמל את משימות ואופי פעילות היחידה;  - הג'יפ❖

 מסמלות את השיוך למערך המוצנח;  - הכנפיים❖

 הינה סמל המודיעין;   - החבצלת❖

עם גיבוש הרעיון וציור הסמל הוא הוצג ע"י  לוחם היחידה 
יעקב רוזנצווייג )לימים רוזן( בפני אביו הצורף החיפאי חיים 

צווייג ז"ל, שהתנדב מיד להכין תבנית ואבטיפוס ללא רוזנ
, הייתה זו תרומה שאין 1966כל עלות. באותה עת, שנת 

לבטלה אשר היוותה ציון דרך בהתהוות היחידה. לאחר 
קבלת האישורים הנדרשים לנשיאת הסמל היחידתי אורגן 

אמוץ, אז בן קיבוץ חצור( -ע"י אחד מקציני הסיירת )נדב בר
לחיילי היחידה במסיק זיתים. בהכנסות יום יום עבודה 

עבודה זה מומן ייצור סמל סיירת חרוב. הסמל יוצר כפי 
שעוצב ובהתאם לאבטיפוס שייצר הצורף רוזנצווייג 

 מחיפה. 

אלי חסון, יוצא סיירת חרוב המיתולוגית, מלוחמי קרב  - לדור ההמשך מור"ק
( וכיום חבר וועד עמותת סיירת 1973הסואץ במלחמת יום הכיפורים )אוקטובר 

 לקצין היחידה החרוב, עונד את סיכת סמל הסיירת החדש


