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 סוכל פיגוע בגבול רצועת עזה: שלושה מחבלים חוסלו
 

 סיירת חרוב ע"י כוח של סוכל  2020ינואר  21ביום ג' 
. בהתקלות ניסיון פיגוע בגבול רצועת עזהבסיוע כוחות נוספים 

חמושים  מחבלים שלושהעם כוח צה"ל שכיתר אותם חוסלו 
ישראל לתוך שטח מטר  400 -כ חדרוחצו את גדר המערכת וש

צפו עוד טרם חדירתם לשטח המוכר נ השלושה. ליד כיסופים
 ים נכנס ראווהם נעל תנועותיהם בוצע מעקב . צה"לל היטב

משהבינו כי הנם ו חוליית המחבלים כותרה. באזור לחורשה
שזיהו  סיירת חרוב לעבר לוחמי ניםהשליכו מטעהם מוקפים 

תנועה ל נטלו מהחודרים כל אפשרותו הגיעו למקום, אותם
כל סכנה לישובים נמנעה בכך גם  .השטחלעומק  נוספת

הלוחמים פתחו באש לעבר החשודים ופגעו  והתנועה באזור.
  בהם.
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 דוגמה להשחזת החוד המבצעי של צה"ל ומיצוי יכולות:  

 הרמטכ"ל נפגש עם הלוחמים שסיכלו את ניסיון הפיגוע בדרום הרצועה

כוכבי, ביקר היום )רביעי( באוגדת עזה ושוחח עם הלוחמים שסיכלו את ניסיון הפיגוע הרמטכ"ל, רב אלוף אביב 
אמש, במהלכו ירו ופגעו הכוחות בשלושה חשודים שחצו את גדר המערכת בדרום רצועת עזה, ונכנסו לאזור מיוער במרחב 

 הגבול. 

רומית שלושה מחבלים שחודרים את גדר זיהו התצפיות של החטיבה הד 20:35מתחקיר ראשוני של האירוע עולה כי בשעה 
 המערכת. "התצפיתניות מזהות אותם עוד בשטח הרצועה", אמר דובר צה"ל, תא"ל הדי זילברמן.

ידוע לנו, עם תוואי שטח יחסית נסתר וחורשה מיוערת סמוכה. מכיוון שזה מקום מוכר, אנחנו ו"הם חוצים במקום שמוכר 
זור הזה בוצעו בסבירות גבוהה שתי חדירות קודמות", הוסיף תא"ל זילברמן, והבהיר מבינים שזו לא חדירה ספונטנית, ומהא 

 שלאורך כל האירוע הייתה אחיזה תצפיתית.

של שריון מכתרים אותם, כשהם נעזרים בתצפיות וגורמי  52וגדוד  סיירת חרובהשלושה רצו לכיוון החורשה, כשכוחות של 
אוויר. כשהמחבלים מבינים אחרי הכיתור שהם זוהו, הם מתחילים ללכת דרומה לכיוון החורשה המיוערת וזורקים שני מטענים 

 לעבר הכוח, שמשיב באש והורג את השלושה, שעליהם נמצאו גם סכין ומברג.

רוע מוצלח", מציין דובר צה"ל. "היה שיתוף פעולה טוב עם יכולות של צה"ל, כשהלוחמים מנעו "האירוע ככלל מסוכם כאי
מהאיום להתפתח ולהתקדם לכיסופים. כמו בכל אירוע מבצעי, אנחנו לומדים, מתחקרים ומפיקים לקחים. וגם מהאירוע הזה 

 יש מה ללמוד ברמה הטקטית".

לוחמים שנכחו באירוע והביע הערכתו", סיכם תא"ל זילברמן. "הוא ציין "הרמטכ"ל ביקר היום באוגדת עזה, שוחח עם ה
 בפניהם כי זו דוגמה טובה למה שנדרש להשחזת החוד המבצעי של צה"ל ולמיצוי יכולות". 

״)....( החוכמה של צה"ל בכלל ושל בטחון שוטף, של פעילות מבצעית בגבולות בפרט, היא כזאת שיש מערכות שלמות של 
ל אמצעי אש, של אמצעי יבשה, אוויר, לפעמים גם ים, ושברגע ספציפי כשיש אינדיקציה אתה יכול להביא את כל מודיעין, ש

 היכולת הזו, והבאתם בדיוק את היכולת הזאת״, אמר הרמטכ״ל. 
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 כנביא בשער.....
סיימה סיירת חרוב תקופת  2019אוקטובר  30 -ב

מפקד ם שנשא תעסוקה מבצעית בגוש עציון. בדברי
)....( " אמר סא"ל גל ריץ: ,היחידה באירוע סיום התקופה

צועת רלסיום אגיד לכם, לפנינו תעסוקה מורכבת מאוד ב
הגזרה החמה ביותר. מצפים מאיתנו  תזכינו לקבל א. עזה

לכולכם, מחיר הטעות או  להביא סטנדרט אחר. מזכיר
 ")....( ההחוסר מקצועיות גדול בהרב
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