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 סיירת חרוב
 מבצעית בגזרת עציון תעסוקהתום 

 
מתכנסים לוחמי סיירת חרוב ב"חוות ארץ האיילים" שליד כפר עציון. הם מגיעים  אחה"צבשעת  2019אוקטובר  30יום רביעי, 

שורות, חלקם עומדים ומחליפים רשמים -חלקם יושבים על כסאות פרושים בשורותברגל וברכב. כבודדים ובקבוצות קטנות, 
קוד, פי . העברתבגוש עציון מבצעית בת מספר חודשים תעסוקהוחוויות. יום "החלפת קו" הוא. הם, סיירת חרוב, מסיימים 

, תדרוכים מבצעיים, גשים מקצועיים בכל הרמות והתפקידיםמפגדוד אחר. ל -כוללת לגזרה כולה  שליטה ואחריות
"ערב יחידה" עוד מעט תתכנס הסיירת ל..עוד הרבה..............ועוד... למגוון סוגיו ורכיביו לוגיסטיקה, החלפת חתימות על ציוד

 בסיירת.  סדירם השלוחמיו מסיימים את שירות 2017לסיכום תקופת תעסוקה מבצעית בגוש עציון ופרידה ממחזור מרץ 

מקביל. לוחמי בהתארגנות היחידה מתרחש פעילות ומכלול זה כ ביום
ותומכי   – ובמטה " בשטחמחליףומפקדי סיירת חרוב עם "הכוח ה

 הלחימה, שבלעדיהם הצבא אינו יכול כלל, במקום האירוע. הכנת הבמה
האבטחה ההיקפית, חשמל ומערכת  , עם השילוט, הסמלים והדגלול

 מושבים הכנתהתקרובת,  הכיבוד, פרישת שולחנותהקרנה והגברה, 
 ו.........קצרה היד..........  ל"קהל"

ימה על תומכי הלח ומכבדים את מאוד פה, כשאנו מדגישים, מעריכים
המקום לציין החלפת תפקיד משמעותית מאוד , תפקידיהםמכלול 

חרוב, -כות עם רס"ג סיירתברו  תעסוקהלאחר שנות  בסיירת הצעירה.
 היכרנו את ממנו נפרדה הסיירת לאחרונה )פנה ללימודים(,  ,יובל גדג'

מאחלים  נוראויים מאוד ולשניהם א אנשים  שני הרס"ג הנכנס, אביטן.
  הצלחה רבה בהמשך.

ב', אלי חסון ואני היינו שם. תיאמנו עם מפקד הסיירת כי את הטקס -י
שהפך למסורת נקיים בערב זה, בו מתכנסת כל היחידה, ונעניק את 
מלגת העמותה ללוחם מצטיין מבין המשתחררים היוצאים אל "העולם 

 הרחב". 

עוד אנו ממתינים לפתיחת האירוע ניגשים אלינו לוחמים ומפקדים לאותם 
חרוב הוותיקה. -שבמהלכן מגלים הצעירים הללו עניין רב בתולדות סיירת שיחות מור"קבהם מתקיימות  ים קטנים""מפגש

שיחות שיוצרות קורת רוח. סוג  .ואוספים מידעמציגים שאלות, מביעים דעות  לוחמי הסיירת הצעירה שהמורשת חשובה להם
 של נחת. 

וותיקים, אנשי שירות -צעירים ונשים וגברים. . םמפקדיתומכי לחימה ו ם,תחיל האירוע בהשתתפות לוחמיבשעת ערביים ה
נפרדה הסיירת  1המיוחדתהסמלית ודרכה ב מאות שהמגבש אותם הוא השירות בסיירת חרוב.ואנשי צבא הקבע.  –החובה 

הסיירת ובמעמד זה העניקה עמותת סיירת חרוב מלגת לימודים לסמ"ר אביאל מעודה, שהומלץ ע"י מפקד  2017ממחזור מרץ 
 וצוין כלוחם מצטיין הראוי ביותר לקבלת מלגת העמותה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 וברכת פרידה ממפקד היחידה  הארץ-אבן רת נמסכל לוחם ידי ל 1

אל האירוע הוזמנו ע"י מפקד הסיירת, סא"ל גל 
ריץ. לא רק סיום הפעילות המבצעית מציין 

. 2017דה ממחזר מרץ האירוע הזה, אלא פרי
כשאלה התגייסו, מחזור ראשון לסיירת חרוב 
המתחדשת, שרת גל כסגן מפקד היחידה. את 

שהתקיים באנדרטת הבקעה דרכם אל מסדר 
לוחמי אז עשו  הקמת הסיירת הצעירהלציון 

ועמם קבוצת יוצאי הסיירת  רגלי היחידה במסע
שהייתה זו עבורם סגירת מעגל  המיתולוגית

מסע שיצא לדרכו  .ותחילת דרכו של "דור המשך"
בתום טקס שהתקיים ברחבת חדר הזיכרון לחללי 
הסיירת הוותיקה, בו הועבר דגל הסיירת ע"י 
תא"ל )מיל.( יוסי קולר )ממפקדי הסיירת 

לרס"ן גל ריץ, סגן מפקד סיירת  –המיתולוגית( 
 חרוב שהוביל את המסע.
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 :2גל ריץ קד הסיירת, סא"ל פמאמר  ת התעסוקה המבצעיתתקופלבדברי סיכום 

 יחידה יקרה, 

חודשים האחרונים בצענו תעסוקה מבצעית מורכבת  3ב 
המתיחות  )....(נכנסנו לתוך מערבולת.  ואינטנסיבית בגוש עציון.

 הייתה בשיאה.

ושינינו את תפיסת  םמותנייהתאוששנו, לקחנו אחריות, שינסנו )....( 
ההגנה כאן בגזרה, עיצבנו מציאות חדשה )....( עצרנו את גל 
הפיגועים באמצעות שילוב של תעסוקה התקפית )....(  במהלך 

, בצענו תעסוקה מוסקת י.ש.( מחבלים, עשינו תעסוקה ייעודית מיוחדת –התעסוקה עצרנו )עשרות 
עבדנו קשה מאוד, יום ולילה, בכדי לשמור על ביטחון תושבי  ח רב ומעל הכל,"בעומק, תפסנו אמל

 הגזרה והעוברים בה. 
)....( אני חושב שמעבר לתעסוקה המבצעית הענפה, החריג בתקופת תעסוקה זו הוא תנופת 

שמסיימים מסלול מחר ומצטרפים , 2018הכשרנו בצורה מצוינת את מחזור נובמבר *ת: הסייר
בצענו מסכם מסלול חריג, הן מבחינה מקצועית והן מבחינת * לפלגות הבוגרות החל משבוע הבא.

במקביל, הקמנו לנו את בית * , על פסגת הסרטבה.3תיקים ואיתנות הלוחם, שיסתיים כמו חברנו הו
נשי מילואים מקצועיים הקמנו בי"ס, אליו קלטנו עשרות א * .מוצב הל'ה -הקבע החדש של היחידה

 אשר מביא לידי אפקטיביות מבצעית בלחימה.  -אישרנו מבנה יחידה חדש*-ולוחמים בקבע ובסדיר ו

תנופה כזו לא עושים מפקד היחידה, הסגן ומפקדי הפלגות.... כולכם הייתם 
מעורבים. כולכם הרגשתם חלק. חלקכם ניגשו אליי, הציעו כיצד לשפר ואף 

על   -מקצועיים שלמים. אני חייב פה לומר לכולכם לקחו על עצמם תחומים
 אני גאה בכם!!! העבודה הקשה, על המעורבות והאכפתיות, על הנכונות

 )....( 

  

 היקרים,  2017מחזור מרץ 

נכונים לכל משימה ואתגר.  השקעתם את מיטב שנותיכם למען היחידה!
מודים לכם בשם היחידה וחברי העמותה, אנו  מסורים לסיירת חרוב.

 מעומק הלב ומאחלים לכם הצלחה רבה בהמשך דרככם.

 

זכינו לקבל את )....( לסיום אגיד לכם, לפנינו תעסוקה מורכבת מאוד ב
מזכיר   מצפים מאיתנו להביא סטנדרט אחר.. הגזרה החמה ביותר

 . )....(לכולכם, מחיר הטעות או החוסר מקצועיות גדול בהרבה ב

, לתורנים מהפלוגות, לליאור ואנשיו, ר ולאנשיו"לרס ותאני רוצה להוד)....( 
 - ובפרט לדנה משקית החינוך - למחלקת השלישות, למחלקת הקשר

ד שנצח על הערב הזה ובכלל "ואחרון חביב לסמג מ"לעומר מפקד הפלס
 .על מופעי הירידה מהקו

 סיירת חרוב ממשיכה לעוף קדימה.

         

 

 

מטרות העמותה  ב' את-העלה י בדבריו. יו"ר העמותה ,ב'-דברים גם יבמהלך האירוע נשא 
ובתוך כך את הקשר שבין הסיירת הצעירה אלינו, יוצאי הסיירת של שנות  ופעילותה

 לשם שימור מורשת לעמותה, דור ההמשך ב' את חשיבות-השישים והשבעים. עוד ציין י
סיום ב .אלינולהצטרף  וקרא למשתחררים מהשירות ביחידה ,הסיירת המיתולוגית

 ב' את מלגת העמותה לסמ"ר אביאל מעודה.-י דבריו העניק

 

כולנו מאחלים לסיירת הצעירה הצלחה רבה בכל פעילותה, מוקירים ומעריכים את 
 תרומתה המשמעותית לביטחון ישראל. 

 

 י. שי 

 
 בהסתמך על המקור, מובאים כאן עיקרי הדברים. 2
 פה מכוון גל לסיירת חרוב המיתולוגית 3

 כך החל גל את דבריו:

 ערב טוב לכולם,

ראשית, ארצה לברך את נציגי 
עמותת סיירת חרוב, שמלווים 

 )....(.  אותנו לאורך השנים

שמחים מאוד שהגעתם. אתם 
 מקור השראתנו וגאוותנו.


