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 2020אפריל 

 רצועת עזהאל מול 
 2020תום תעסוקה מבצעית, מרץ  -גזרת כיסופים 

 י. שי 

 

יום שלישי בשבוע שעליו  
שעת נאמר פעמיים כי טוב. 

. 2020 מרס 10ג' יום ערביים של 
מגיעים  ,אנו, נציגי העמותה

שליד קיבוץ האוגדה  דתלמפק
רעים. הוזמנו לערב יחידה. 
התכנסות סיירת חרוב הצעירה 
לאירוע סיום תעסוקה מבצעית 

. כיסופים גזרתפיקוד הדרום, בב
לוחמים, תומכי התכנסו שם 

עוד . חרוב-סיירתלחימה ומפקדי 
על  התגבשו שם קבוצותועוד 

  מדשאה ובינות לפריטי ריהוט יער, 
בין אוהל "המסעדה" שהוקם 

לאמפיתיאטרון  –לטובת האירוע 
מפקדת בבסיסה המודרני של 

ערביים. -שעת ביןאוגדת עזה. 
זמן לא   בעודשקיעה כבר החלה ו

האירוע היחידתי תרד חשיכה ויחל  רב
 2017ממחזור אוגוסט  ת הסיירתפרידגם  תהיה זו .עזה גזרת רצועתב, אתגרית מאוד, מבצעית תעסוקהמספר חודשי סיום יציין ש

 מילגת העמותה למצטיין הסיירת סמ"ר מיגל דורשט.  תוענקסורת, וכנוהג עמותת סיירת חרוב, שהפך למ

וצעדי המניעה  ההדבקות שמחולל הנגיףמפאת קצב  .המצויה כבר בישראל (COVID19) מגפת הקורונה""ברקע לאירוע 

צבא ל  משולביםפקד הרמטכ"ל על הפסקת אירועים , המחלה למניעת התפשטות הראשונים שננקטו ע"י משרד הבריאות
מספר השתתפות מפקד הסיירת לנו . באישור מח"ט כפיר התיר והשתתפות אזרחים באירועי הצבא מגזר האזרחי בכללותוןה

 עם  ינו מפגשבכמו שלא ב', יו"ר העמותה(, צביקה צוק והכותב. -שם יהודה בר )י ינוהיבאירוע.  חברי העמותהמצומצם מאוד של 
 עומדים כולנו וטפיחה על שכם. המגע הזה אסור!!  מלחיצת יד נמנענו, הפעם של הסיירת גל ריץ וידידים מקרב סגל הפיקוד

 כך דל עד כי קיים חשש שכל מגע או קירבת אדם לזולתו עשויים להדביק -נראה אשר המידע אודותיו כל-נוכח אויב בלתי
מקדם  דוע הוא יכן . מה שולגרום להתפשטות המגיפה

 של הנגיף מהירהי ֶאְקְסּפֹונֶנְִציָאלִ-הההתפשטות 
קצב את )שמאוחר יותר הוכח כי ניתן לשבש ולעכב 

 חלילה התנהגות לא אחראית עלולה .(הנגיף תפשטותה
 "להשכיב" יחידה שלמה..........   

היה זה אירוע המסיים תקופת תעסוקה מבצעית 
, שפעלה נוכח חרוב -אינטנסיבית וסוערת ביותר לסיירת

. בחלקם אירועים ייחודיים מאודאתגרים מורכבים 
פעילותה  .המאפיינים רק את הגזרה בה הוצבה הסיירת

עציון. -המבצעית הקודמת של הסיירת הייתה בגזרת גוש
מעט -אךה זו ובדברים שנשא בפני היחידה בתום תקופ

: סא"ל גל ריץ אמרעזה,  קו רצועתטרם הצבת הסיירת ב
לסיום אגיד לכם, לפנינו תעסוקה מורכבת מאוד )....( "

ברצועת עזה. זכינו לקבל את הגזרה החמה ביותר. 
מצפים מאיתנו להביא סטנדרט אחר. מזכיר לכולכם, 
מחיר הטעות או החוסר מקצועיות גדול שם בהרבה 

במהלך  !!הפך למציאות –גל  חזהשר ואכן, א  ")....(
חמאס לחדור  ניסיונות תקופת התעסוקה סיכלה הסיירת

קו. הלאורך  כוחות צה"ל שפעלוולפגוע בעומק ישראל וב
שר א חמאס חולית חדירת  בפעילותה סיכלה הסיירת

עשויה הייתה  ,ה מקצועית ונחושהאילולא פעילות
-סיירתבהצלחתה מנעה  להסתיים בתוצאות הרות אסון.

במורל הלאומי. בפעולה אחרת ו בחיי אדםפגיעה  חרוב
כי אילו אשר אין ספק  וודאית תקיפהסיכלה הסיירת 

במקצועיות   .בחיילי הסיירת ההיו תוצאותיה פגיע –צלחה 
 , פיקוד ראוי דבקות במשימה ,1שזכתה לשבח הרמטכ"ל

ורמת חיילות גבוהה, הסבה הסיירת לאויב אבדות 
ברור כי לסיכולים כאלה  פעילי חמאס. 5כשחיסלה 
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 22.01.2020מתוך אתר צה"ל | 

 דוגמה להשחזת החוד המבצעי של צה"ל ומיצוי יכולות:

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

הרמטכ"ל, רב אלוף אביב כוכבי, ביקר היום )רביעי( באוגדת עזה 
ושוחח עם הלוחמים שסיכלו את ניסיון הפיגוע אמש, במהלכו ירו ופגעו הכוחות 

שודים שחצו את גדר המערכת בדרום רצועת עזה, ונכנסו לאזור מיוער בשלושה ח
 במרחב הגבול.

זיהו התצפיות של החטיבה  20:35מתחקיר ראשוני של האירוע עולה כי בשעה 
הדרומית שלושה מחבלים שחודרים את גדר המערכת. "התצפיתניות מזהות אותם 

 .עוד בשטח הרצועה", אמר דובר צה"ל, תא"ל הדי זילברמן

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

 שלאורך כל האירוע הייתה אחיזה תצפיתית.

של שריון  52וגדוד  סיירת חרובשלושה רצו לכיוון החורשה, כשכוחות של ה
מכתרים אותם, כשהם נעזרים בתצפיות וגורמי 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 "האירוע ככלל מסוכם כאי
עם יכולות של צה"ל, כשהלוחמים מנעו 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 "הרמטכ"ל ביקר היום באוגדת עזה, שוחח עם ה

הערכתו", סיכם תא"ל זילברמן. "הוא ציין 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 

ל אמצעי אש, של אמצעי בפרט, היא כזאת שיש מערכות שלמות של מודיעין, ש

יבשה, אוויר, לפעמים גם ים, ושברגע ספציפי כשיש אינדיקציה אתה יכול להביא את 

 כל היכולת הזו, והבאתם בדיוק את היכולת הזאת״, אמר הרמטכ״ל.
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ידאגו כבר  –ברחוב "השקטה"  לדמורליזציהלווית פגיעה מורלית בשורות ארגון הטרור השולט בעזה וגורמים עוינים נוספים. נ
לסיכולי לכלל הפעילות המבצעית שהביאה בנוסף  היתקלויות והישגים אלה של הסיירת באים הטרור שחוסלו.משפחות פעילי 

   אויב.-ושיבושי תוכניות תקיפות

רגישה הרבה יותר היא התמודדות נוכח הפרות סדר והפגנות תושבי הרצועה מול גדר סבוכה ולא פחות ולעיתים  מורכבת
אין זו, במובנו המלא של הנושא, התמודדות נוכח מחבל תוקף או חייל צבא אויב שפותח עליך באש או אורב לך. זהו ההפרדה. 

פרובוקציות אל מול כוחות צה"ל  יצירת לשם, ברובו אינו חמוש, המוסת ו"מתודלק בתשלום כספי" אדם המון"טיפול מרוחק" ב
כאן  וניצב , כמו גם יחידות נוספות בצבא,לוחמי הסיירתגם ה אזרחית. יהפרושים ופועלים לאורך הגדר. לכאורה, זוהי אוכלוסי

הנשק ע"י לוחמי צה"ל -לשמירת ערכי טוהררגישות הישראלית לחיי אדם. אויב המודע את הומנצל נוכח אויב המכיר היטב 
כל צעד מנע אפשרי כדי שלא לפגוע ב"לא מעורבים". כשיטת פעולה מוצבים ע"י מארגני "הפגנות יום ששי" ילדים, ינקטו שי

 אל מול לוחמי צה"ל.  –פעילי החמאס והג'יהאד האיסלמי  על אנושי-מגןחיץ ונשים ובני נוער בחזית ההפגנה תוך שימוש בהם כ
ותר מפעם במעשי קנטרנות וי יחל  גְָרף ֲעִצימּוָתּהאשר  -תגובה נוכח פעילות עוינת כל הפרת סדר כזו יוצרת מצב נפיץ ביותר!! 

מחייבת שיקול דעת  - ואף ניסיון חדירה או תקיפת כוח צה"ל , פגיעה ונדלית בה,עד פריצה אל גדר ההפרדהעולה בחדות 
, המופנות אל להותיר התרחשויות כאלהעת לא אחת נדרש פה איפוק רב וקור רוח. מחד, לא יעלה על הדבלבד.  חימתישאינו ל

ועלולה להתדרדר  פתיחה באש על משתתפי הפגנות ימי ו' אלה הינה בעייתית ביותרללא תגובה. מאידך,  צה"ל וישראל בכלל,
לא כל משתתף בהפגנה כזו הנו עוין ואף שהרי ) ושיקול דעת שגוי . די בירי כדור אחד כתוצאה מטעות בהבחנהלתהומות....... 

לעבר יישובי העוטף ושיתוק חיי האוכלוסייה בצפון לא בהכרח תוקף פוטנציאלי( כדי להצית את כל הגזרה עד כדי ירי רקטות 
חרוב עמדה נוכח אתגרים אלה -סיירת  ועד באר שבע וגוש דן( ולעורר סערה בינלאומית. –ומערב הנגב )ואף מעבר לכך 

 ה בכך ברמה מקצועית גבוהה.והתמודד

 

יץ ויו"ר העמותה תא"ל )מיל.( יהודה בר. את דבריו פתח גל בברכת "דרך רבמהלך האירוע נשאו דברים מפקד הסיירת סא"ל גל 
העוזבים"  )....("המסיימים את שירותם בצה"ל ויוצאים להמשך דרכם בחיים.  2017ברי פרידה מבוגרי מחזור אוגוסט דצלחה" ו

של מסיימי   אנחנו מאחלים לכם דרך צלחה ומודים לכם מקרב לב". לחבורה איכותית זו, "המפקדים והחיילים היקריםאמר גל, 
 חרוב.  -לוחם מצטיין לו הוענקה מילגת לימודים מטעם עמותת סיירת. משתייך סמ"ר מיגל דורשט השירות בסיירת

אין ספק כי הייתה זו תקופה . עזהרצועת  קווהיחידה בתקופת השהייה ב ה האינטנסיבית שלאת פעילות ריץ סיכם גלדבריו ב
כי "יש על מי לסמוך".  רחב הלב. תחושה אחזה בנוישבנו שם והקשבנו. שמענו ונו, אורחי היחידה, א  ,מאתגרת ביותר לסיירת

"מודרנית", "חדשנית" )ניתן להניח כי בהיותנו אנו בסיירת וגישה  זמנים אחרים, שיטות ואמצעים שונים, טכנולוגיה מתקדמת
על פעילות היחידה אנו שומעים כאן למרות השוני, דברים שו. היסטוריה רחוקה נוכח -הייתה זו אז דעת קשישנו עלינו(  -חרוב 
 לפני למעלה מיובל שנים.  הוותיקה נו לתקופת שירותנו אנו בסיירתאות יםמשיב

תעודות הצטיינות ומפקדי הסיירת גל  ועל שירות מצוין, מקצוענות בתחומי החיילות והפיקוד, נחישות ודבקות במשימה העניק
דיהם דבר לא היה לשורת לוחמים ומפקדים. לדברי הוקרה, הערכה ותודה עמוקה זכו גם הסמג"ד ותומכי לחימה, שבלע

 במהלך כל תעסוקת הסיירת בחזית כה רגישה. את דבריו סיים גל ואמר,  מתקיים. הן על הפקת האירוע והן על פעילותם

 )....( אתם, כולכם יחידה יקרה."

 אתם ראויים לכל מחמאה.

 עם הרוח הזאת של היחידה,  

 אין לי ספק שתנופת היחידה תלך ותתעצם!!

 כולכם" אוהב ומעריך את 
 

מי שהיה את דבר עמותת סיירת חרוב הביא היו"ר, 
יהודה בר.   תא"ל )מיל.( מפקד סיירת חרוב הוותיקה, 

ב': -אמר ילמסיימי שירותם בצה"ל בדבריו 

הסמיכות הקרובה מאוד שבין גזרות פעילות הצבא ליישובי עוטף עזה וכלל הגופים האזרחיים והאחרים שמקום מושבם 
ופעילותם באזור המועצה האזורית אשכול יוצרת קשרי עבודה יומיים ותיאום רציף בין הכוחות הפועלים בשטח לרכזי הביטחון 

 השוטף. 

 תעסוקתהן )מיל.( ברוך כהן לרמטכ"ל אודות תפקודה של סיירת חרוב בתקופת כתב רבש"צ קיבוץ מגן, רס" 2020מרץ  8-ב
במועצה האזורית אשכול. בין  –משגר ברוך כהן בשם רכזי הביטחון בגזרת כיסופים ת מכתבו רצועת עזה. אבקו  המבצעית

רישומה עלינו רכזי הביטחון ועל תושבי ")....( סיירת חרוב בפיקודו של סא"ל גל ריץ הצליחה להשאיר את היתר כותב הרבש"צ: 

בקרב התושבים  פקדיה ידעו לשדר ולהשרות ביטחוןחיילי הסיירת ומ")....( עוד מוסיף הרבש"צ על פעילות הסיירת,  הגזרה"

בישובים של הגזרה הדרומית. שיתוף פעולה איכותי, ברמת העברת המידע והידע על המתרחש והבנת המשימה הגנה על 

כל הישובים  םהישובים. וזאת מעבר לפעילות המבצעית היומיומית הקשה והאינטנסיבית אשר כלולים בתוך תע"מ, תוך הכרות ע

בתוך השגרה הצליחו המפקדים להכניס תיקונים ושינויים מבצעיים שנתנו את  ...(. ראינו חשיבה ופעילות מחוץ לקופסא)..

אותותיהם בכל המובנים. יכולנו לחוש את הרצון לשיתוף, ובכך השרו ביטחון על כל התושבים בגזרה. הייתה זו תקופת תע"מ 

 צועי והתפקודי הגדול שחל בסיירת )....("שלא תשכח במהרה. יכולנו לראות את השינוי המק

"הניסיון מלמד הוא מוסיף  ,"אולם"כותב ברוך כהן.  "על פניו מובן שזאת המשימה וזאת הדרך שבה אמורים דברים להתנהל"

חַׁ ולהודות על תקופת פעילות איכותית זאת, הן ברמה המבצעית בֵּ רמת מקצועית והן ב-אותנו שלא תמיד אכן כך. לכן ראוי ְלשַׁ

ההתנהלות כלפי הישובים בגזרה. לדעתי ולהבנתי כך חשו גם הלוחמים. הסיירת, עד אחרון החיילים, משאירה אחריה רושם 

 ."איכותי על הדרך שבה ניתן לבצע את פעילות התע"מ בכיסופים ובכלל
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שרתתם בסיירת חרוב הייתם תמיד בחוד של אשר אתם  סיום השירות הצבאי הוא שלב חשוב ומשמעותי בחיים."למשתחררים, 
מסובכות שהעמידו אתכם  ו רגישותיותר הוהמשימות גזרות בביטחון השוטף ההחנית, עשיתם שירות קשה בגזרות השונות של 

 דואגתוהמחייבת אך גם החברית  ,יום השחרור מעביר אתכם מהמסגרת הצבאית הקשוחה אישיים.אתגרים במבחנים מבצעיים ו
לאן אני הולך, מה אני רוצה  ,להחליטמכאן, ההחלטה היא אישית. על כל אחד מכם  .לעצמכם החיים בו הנכם אל שלב -

 לעשות. 

 הוותיקה סיירת החרוב ששמו לעצמם מטרה להמשיך את קיומה של עמותת יוצאי סיירת יוצאי ת התארגנה חבור לאחרונה
יעוץ  ,יוויל"דור ההמשך" היא "פרויקט המנטורים". ל הראשונההמשותפת הפעילות  להירתם לפעילות במסגרת העמותה.ו

עצה . כבר עברו את זה רה שהתגבשה,ו, החבהם. ותמיכה במשתחררים מהסיירת. בעיקר בצעדים הראשונים לאחר השחרור
בטוח שבהמשך ילוט שאני יפ וזהלשיתוף פעולה והקמת דור המשך לעמותה.  שלהם יכולה לעזור ולתמוך. זאת תחילת דרך

 ."יתרחב

כמידי שנה מעניקה העמותה מלגת לימודים לחייל המשתחרר המצטיין שהומלץ על ידי מפקד היחידה. במעמד זה מוענקת 
 .2מיגל דורשטהמלגה ל

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  ,המפקדים והלוחמים ,לברך אתכםברצוני שמי ובשם כל ותיקי חרוב ב
 . הוכחתם שאתם ראויים להיות שייכים לחרוב העל סיום תעסוקה מוצלחת, ב

 
 . ם האזרחיתכהרבה הצלחה בדרכברכותינו ל ,משתחרריםל
 רוצים לראות את כולכם משתייכים לעמותת סיירת חרוב. ו אנ

 
2 http://www.484.co.il/editor/assets/amuta/milgaMigalDorsht10_3_20.pdf 

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