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 רפאל חקון בתקופת שירותו בסיירת

 2020 יולי

 תום תקופת תעסוקה מבצעית בחבל בנימין 
 רפאל חקון הענקת מילגה לסמ"ר 

 

הוענקה מילגת העמותה ללוחם המצטיין סמ"ר רפאל חקון. המלגה הוענקה לרפאל במסגרת    2020  יוני  21'  א ביום  
תקופת תום  לציון  ביותר  מבצעית    תעסוקה  אירוע  הצלחה  אינטנסיבית  חרוב  ועתירת  סיירת  תום    .בנימיןגזרת  בשל  אירוע 

כולה ליחידה  מיועד  מבצעית  הלחימה.    -  תעסוקה  ותומכי  הרמות  בכל  מפקדיה  הסיירת,  בתום  לוחמי  הקודם,  באירוע  כמו 
מזה    .שוררת גם בישראלהמגיפת הקורונה  בצל    האירועמתקיים  הפעם  הפעילות ברצועת עזה, גם  

פנים כחצ מסיכות  עטיית  על  מקפידים  הבריאות.  משרד  מגבלות  תחת  מתנהלים  כולנו  שנה  י 
חברתי.   משמעו  הפעם,  וריחוק  הקורונה"  עם  הסיירת "לחיות  כמנהג  שלא  מצומצם.  אירוע 

סגל הפיקוד של המחזור והיחידה    –  2017נובמבר  מחזור    –רק מסיימי השירות    נוכחים כאן
 ומעט תומכי לחימה חיוניים לקיום האירוע. כינוס צפוף של היחידה כולה, מסוכן מדי. 

אזור משמעותי בדברי ימי סיירת חרוב לדורותיה. כשנה לאחר הקמת  חבל בנימין הוא  
המיתולוגית,   אל  הסיירת  איילון,  פאתי  מעמק  ועד  בנימין  פעלה צפון  אזור  ירושלים 

  . הימים 6יירת חרוב במלחמת ס
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ו המלחמה  נדודים "לאחר  בין    "מסע 
מלון הילטון בצפון רמאללה למחנה  

פעילות )רמה( ו  רם -הצבא הירדני  א 
ורכובה איו"ש   רגלית  להכרת 

אז   רבים ו  –)המכונה  חוגים  בלשון 
גם   "הגדה    -  עתהבעולם, 
הסיירת    " נחתה"המערבית"(,  

היה  )  ראפאת במחנה  והתישבה  
צבא   על  שנירדן  מחנה  וטוהר  תפש 

 1.5-כהימים(    ששת במלחמת  ידינו  
צפונית ביתוניה -ק"מ  לצמת  צפ/מז' 

זאב(.   גבעת  צומת  מחנה  ה )היום 
של  הראשון  הקבע  לבסיס  הפך 

המלחמה  לאחר  חרוב    סיירת 
הקבע  בסיס  הועתק  יותר  )מאוחר 

מחנה  מ .  למחנה גדי בבקעת הירדן(
לוחמייצא   ראפאת ברגל, הסיירת    ו 

ובאוויר    משימותהכלול  למברכב 
הר,  בגב ה  והתמודדות בטרור ופעל ל

הירדן, המלח,  בבקעת  ים   צפון 
המרכזיות אוכלוסייהו  בערים   ריכוזי 

ביותר    שונים הנידחים  הכפרים  ועד 
בקירוב    וסביבותיהם. וחצי  כשנה 

בדצמבר   מכן,  נפל   1968לאחר 
הסיירת עופר    ,מפקד  צביקה  סא"ל 

מחבלים   ,ז"ל חולית  מול  בקרב 
את   הבסיס  נושא  מאז  קלט.  בוואדי 

כאןהשם   עופר".  ב"מחנה  מחנה  " , 
כ"עופר לאחר  מעת    53-,  שנה 

הוותיקה הסיירת  כאן     -  ששכנה 
הצעירה   אירועהתקיים   הסיירת 

המבצעיתלסיום   הפעילות   תקופת 
ו בנימין  ממחזור  בגזרת  פרידה 

  .2017 נובמבר

 2020יולי  29 י. שי 

➔ 2020           1967  
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  רפאל חקון עם עמיתים לשירות בסיירת
 חרוב 

הקורונה.   מגיפת  שוררת  העולם  שונות  ברחבי  הגבלות  הממשלה.  להנחיות  בהתאם  לפעול  ומחויבים  אנו  משבר  בתקופת 
אירועים בהם מעורבים אזרחים. החשש להידבקות בנגיף המגפה    קיוםבהתנהגות והתנהלות הציבור חלות גם על צה"ל ואסור  

ב די  מאוד.  כבד  ול-הוא  בסביבתו  המצויים  את  להדביק  כדי  אחד,  נגיפי  קצינילהשבתת    גרוםנשא  מספר  כולה.   םהיחידה 
בסמוך לנשאים( ובעניין זה נדרשת זהירות ברמה  בתחקירים אפידמיולוגיים ואיכון נמצא כי שהו  מצויים כבר בבידוד )ם  ולוחמי

   גבוהה ביותר.

כל מחזור משתחרר  להבעת הערכה וברכת "דרך צלחה" ל  נוהג העמותה  לקטוע את  כדי שלא 
ל מילגה  הסיירתוהענקת  למפקד    –  מצטיין  ריץ,  יחידההפנינו  גל  כחריג    ,סא"ל  לנו,  שהתיר 

אף   , אלי חסון ואנכי.ב'(-)י  יהודה בר  ,שלושה היינו שם  מצומצמת באירוע.  וכחותנפעמי,  -חד
צומצם כי   העיתים"  האירוע,משמעותית    "בצוק  למצטיין    הוענקה    היקף  העמותה  מלגת 

חקוןסמ"ר  הסיירת   רפאל  רפאל  "העולם  .  אל  יוצא  בסיירת,  שירותו  את  בהצטיינות  מסיים 
יליד בלגיה שעלה עם הוריו לישראל בהיותו   -  רפאלעל  עוד  הרחב" ופונה ללימודים ועבודה.  

 ושירותו בסיירת, מדבריו הוא:   - חודשיםבן מספר 

בגרות תעודת  עם  ב"ה  וסיימתי  שפע  התיכונית  בישיבה  בירושלים  הלכתי    .למדתי  התיכון  אחרי 
בנובמבר   כפיר  לחטיבת  התגייסתי  מכן  ולאחר  נווה  שבישוב  עצמונה  במכינת  וחצי  שנה  ללמוד 

התקבלתי  2017 הרבה  ולשמחתי  הסיירת  של  לגיבוש  הלכתי  ולכן  אותי  שיאתגר  משהו  חיפשתי   .
הטירונות   את  סיימתי  הקשיים  כל  ולמרות  ומפרכת  ארוכה  הייתה  ההכשרה  הסיירת.  למשפחת 

מיד לאחר ההכשרה עלינו לצוות הלוחמים והתחלנו ליישם את מה שלמדנו במסלול  . הצטיינות ב
קו   לתפוס את  לוחמים. במהלך השירות הספקתי  בתור  באימונים  או  בפעילויות הבט"ש  בין אם 
הרגשתי   בחוויות   מלא  היה  שלי  השירות  שכם.  קו  את  ופעמיים  עזה  קו  קלקיליה,  קו  עציון, 

היא   חרוב  על  שסיירת  לכם  ומודה  מהסיירת  חלק  להיות  גאה  אני  שלי.  השנייה  המשפחה  כמו 
 ההוקרה. 

 רפאל חקון  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הסיירת  כותב  רפאלעל    תובהמלצ סא"ל   מפקד 
 :  גל ריץ

 
כל  )....(   לאורך  אשר  בוגר  ומקצועי,  לוחם אחראי 

התעסוקות המבצעיות תמיד התנדב למען הפלוגה  
 והצוות עשה מעבר. 

הצד   על  תפקידיו  את  ביצע  שירותו  לאורך   )....(
גילוי   תוך  מפקדיו  רצון  לשביעות  ביותר  הטוב 

 מקצועיות רבה, רצון ומוטיבציה.

על עוד מוסיף מפקד היחידה ומציין כי  
רפאלנישואיו  אף   של  והאחריות   הטריים 

ב כתפיו  על  שהוטלה  בית  הנוספת  הקמת 
   - חדש ומשפחה בישראל

חשב את    )....(  להוכיח  לו  חשוב  והיה  הצוות  על 
 ........ עצמו, להיות למען הצוות במשימות ובכלל.

תפקידו   ביצוע  על  ובעיקר  לעיל,  האמור  כל  על 
מלגת   לקבלת  רפאל  ראוי  והצטיינות,  בהערכה 

 .לימודים
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 שאמר:יו"ר העמותה תא"ל )מיל.( יהודה בר, באירוע נשא דברים גם 
 

  םעמותת סיירת חרוב מלווה אותכם בהערכה רבה על הצלחתכ—מפקדי ולוחמי הסיירת 
אתם   אותה  התעסוקה  בתקופת  ביצעתם  אותן  מאוד  המורכבות  המשימות  בביצוע 

 מסיימים. 

מורשת סיירת חרוב מחייבת עמידה בכל משימה וביצוע עד הסוף. אין ספק שהמשימות  
אזרחית מעמידה אותכם    ה איתן אתם מתמודדים קשות ומסובכות. העיסוק עם אוכלוסיי

 במבחנים ואתגרים קשים ומורכבים. 

 ת הקורונה סיבכה יותר את המצב. תקופ 

 כתבת על ידי מטרות העמותה ו אנחנו חברי העמותה ממשיכים בפעילותנו  המ

 הנצחת הנופלים 

 שמירת הקשר עם משפחות הנופלים

 שימור והנחלת מורשת חרוב לדורותיה. 

טיפוח ושמירת הקשר עם סיירת חרוב המתחדשת זה אתם. אנחנו הותיקים רואים בכם  
דור   אתם  את  הסיירת  סיכת  את  עונדים  חרוב,  סיירת  השם  את  כנושאים  ההמשך, 

 מחויבים להמשך הדרך. 

 מקבל המילגה וברכות לכולכם להמשך השירות והפעילות. רפאל חקון  ברכות ל

 

 

 

 מלגת העמותה ותעודת הוקרהאת   ואת דבריו סיים יו"ר העמותה בברכות לרפאל חקון והעניק ל
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 ,רפאלוותיקי סיירת חרוב, עמיתיו ומפקדיו של  –כולנו 

 מאחלים לו הצלחה רבה באשר יפנה ויפעל. 
 
 

  

 העמותה מלגת את  רפאלל ב'( מעניק -יו"ר עמותת סיירת חרוב, תא"ל )מיל.( יהודה בר )י   


