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 גרעין "מגל וחרב" 
 איילות( )מובאה מתוך אתר חבל 

 
הוא הקיבוץ הראשון בערבה הדרומית. הקיבוץ   קיבוץ יטבתה

ע"י   1957שנות קיום כהיאחזות נח"ל בשנת  6התאזרח לאחר 
קבוצת צעירים, חברי גרעין נח"ל של התנועה המאוחדת שהיו אז  

של   גרעין "מגל וחרב"על משימת האזרוח הופקד   .20בני 
התנועה המאוחדת, מקיני חולון, רחובות והכפר הירוק ששהה  

שרה בקיבוץ עין גב. עד הקמתה של יטבתה כישוב קבע, בהכ 
הייתה במקום היאחזות נח"ל "עין רדיאן". כשהגרעינים המאיישים  

,  בגרעין "מגל וחרב"את המקום מתחלפים מדי חצי שנה. 
אביב ומרחובות,  -הקבוצה המייסדת של הקיבוץ היו צעירים מתל

הכפר הירוק".  וקבוצה גדולה מתוכם היו בוגרי בית הספר החקלאי "
אליהם הצטרפו בנים ובנות מקיבוצים אחרים ברחבי הארץ, וכן  

 חברי גרעינים נוספים שהצטרפו לקיבוץ בשנים מאוחרות יותר.  

 בילו מישורי ז"ל 
 נפרדים וסופדים

 

מנוחות בבית העלמין בכפר שמריהו. קהל רב היה שם. )י"ז טבת, תשע"ז( הובא בילו ל 2017ינואר  15 יום א',ב
ללוות את בילו בדרכו האחרונה יוני דרך" בנתיבי עשייתו של בילו, מקרוב ומקצווי ארץ באו חברים ומכרים שהם "צ

. מלח דרך חייו מימוש חזון, עשייה ונתינהאהבת הארץ,  –אופיו  אדם שצניעות וענווה היוולהביע כבוד, תודה והערכה ל 
  דורות לעתיד ועשיית ציונות לשמה. , ערכי מולדת, קידום ופיתוח. ישראלי שורשי. איש של עקרונותמובהקהארץ 

 

 ציוני דרך 

 קורות חייו של בילו 

 חבר קיבוץ יטבתה.ו -ו של בילו דיוויס )דויד אלעד( חברכתב והקריא על קברו של בילו 

 

בתל אביב, בה  1938 -לד בבילו נו
רעיונית השתייכה גם עברה עליו ילדותו. 

המשפחה לתנועת העבודה. אביו עבד 
בתנובה. בכיתה ה' הצטרף לתנועת 
הנוער "התנועה המאוחדת" ועם 
סיום בית הספר היסודי עבר 

כפר הללמוד בבה"ס החקלאי "
הירוק". לאחר פטירת אמם 
נקלטו בילו ואחיו, נני, כילדי חוץ 

 בקיבוץ חפציבה. 

בהיותו בחפציבה 
שמר על קשר עם בני כתתו 
בכפר הירוק ועם מקביליהם 

קימו את גרעין בחולון ורחובות ה
 בעת שירותם בעין גב "מגל וחרב".

התנהל בתנועה ובגרעין ויכוח לגבי יעד  
הגרעין. בילו היה בין המובילים להליכה 

, גרעין "מגל 1957לערבה. ואכן, בדצמבר 
שהפכה מאז  1וחרב" אזרח את היאחזות עין רדיאן

 לקיבוץ יטבתה.

 

בילו היה מעורב מאוד בנעשה ביטבתה בשנותיו 
הראשונות של הקיבוץ. עבד במספוא ובגן הירק 
והתנגד להישארותו של הצוות האזרחי מתקופת 

התנגד נמרצות להקמת קיוסק )שקדם ההיאחזות. 
למזנון של היום( משום שפסל כל עיסוק במסחר או 

 שאינו חקלאות. כל דבר אחרב

למרות שכל חברי הגרעין ראו את ייעודם בבניית 
קיבוץ בערבה, היו גם כאלה ששירות צבאי משמעותי 
היה לא פחות חשוב עבורם. בילו היה ביניהם, ואכן 
במסגרת מילואים עבר קורס מכ"ים וקורס קצינים 

 .1בבה"ד 

 תהיה בילו מרכז משק בהיאחזו 1965-66בשנים 
עם פיקוד הנח"ל. גרופית, שזכתה בהובלתו בפרס מט

כשנשאל לגבי הפרס אותו הוא מבקש, השיב ללא 
היסוס: "קורס צניחה". בקשה חריגה שהעמידה אתגר 

רציני בפני מפקד הנח"ל. בכך היה למעשה בילו המילואימניק הראשון בצה"ל שעבר קורס צניחה. אחרי מלחמת ששת 
 ן. נח"ל גול תהיאחזוושובץ כמפקד  צטרף בילו לצבא הקבעההימים 

 
1 radian-ideas/ein-http://israel.com/he/home/travel/travel/ 



   
 עמותת סיירת חרוב 

     

  2 / 13  

2/  13  

 (1974 – 1966עמותת סיירת חרוב )

 580565414ע.ר. 

 

בבקעת   !!( ב"סיירת חרוב", השתתף בקרב כראמה ומרדפים רבים30שובץ כמפקד מחלקה )בן  1968 -ב
 בסולם התפקידים עד להיותו סגן מפקד היחידה. הירדן. בסיירת התקדם בילו 

החליט בילו לא  –כאשר כולם "ידעו" או חשו שהסבירות למלחמה היא נמוכה  –, לפני מלחמת יום הכיפורים 1973 -ב
לחתום לחמש שנים נוספות בצבא, כפי שהוצע לו, וחזר הביתה ליטבתה. במבט לאחור, חש שהחלטה זו הייתה החמצה 

 גדולה.

מועצה נבחר לקדנציה ראשונה כראש ה 1975-ב ריכז מטעם התנועה את גרעיני עוד"ד. 1973-1975בשנים 
שנים. בילו קידם באזור מפעלים ופרויקטים חשובים, שחלקם מהווים עד היום  6 -האזורית חבל איילות. תפקיד בו כהן כ

רת עד היום את תושבי חבל שהמ 20את תשתית פעולותיה ושירותיה של המועצה לתושבי החבל. ביניהם הקמת קו 
על הגבעה שממערב ליטבתה, ואף הוביל את הדיונים על   איילות, תכנון ובנייה של בית הספר האזורי באתר החדש

הקמת מוסדות בית הספר וגיבוש מטרותיו החינוכיות. הוא גם פעל לקליטת ילדי חיל האוויר מהבסיס בעובדה בבית  
  המפעלים האזוריים, ובמסגרתם בית האריזה האזורי לתמרים. –הספר. בתחום הכלכלי פעל להקמת ערדום 

לראשות חזר בילו  1994-מזכיר הקיבוץ, ב פר שנים, בהן מילא תפקידים שונים, לרבותלאחר הפסקה בת מס
והוסיף לפעול עצה קידם את נושא ההתיישבות בהר המועצה האזורית לקדנציה שנייה. בפרק זה של פעילותו במו

לאזור  2"מחנות העולים"וא פעל להבאתם של בתחום החינוך. בעיקר יזם את הקמת מערך החינוך הבלתי פורמלי. ה
ולווה את פעילותם החינוכית. נוסף על כך הקים במועצה את מחלקת הנוער, את החברה הכלכלית והניח את היסודות 

 למרפאה אזורית. 

 

התמנה בילו לראש אגף הנוער והנח"ל במשרד הביטחון. היה מהיוזמים והדוחפים להקמת גדוד  1999 -ב
מעשיים, פוליטיים והסברתיים. תוך כדי תפקידו  –הראשונים לוו בקשיים לא מעטים הנח"ל החרדי אשר שלבי קיומו 

פגזות בלתי פוסקות מצד חיזבאללה במשרד הביטחון עבר בילו להתגורר בקבוץ משגב עם, אשר סבל בעת ההיא מה
בתפקידו   יר הקבוץ.כהן בתפקיד מזכ 2007 - 2005ף הנוער והנח"ל שב ליטבתה ובשנים מלבנון. לאחר סיום תפקידו באג

זה חש בשינויים שעברו על הקיבוץ,  
שרובם לא היו לרוחו. ניסיונותיו  

לקבוע את סדר היום לא צלחו 
ואי הנחת שלו מן התפקיד 
ומהקיבוץ גבר. בשנים אלו 
ולאחריהן נפרמו בהדרגה 

ובמקביל  –יו עם הקיבוץ רקש
התהדקו קשריו עם ילדיו 
במרכז הארץ, שחף, צאלה 

 ודור. 

לפני כחמש שנים 
פנה בילו לקיבוץ בבקשה 
לעבור ולחיות במרכז, קרוב 
לילדיו. לצער רבים מחבריו, 
שנותיו האחרונות עברו עליו 
מחוץ לקיבוץ. בתקופה 
האחרונה התדרדר בהדרגה 

מצב בריאותו וביום חמישי 
 ט"ו, 2017ינואר  12האחרון )

טבת תשע"ז( הגיע אלינו 
 הידיעה על מותו של בילו. 

 

 

 יהי זכרו ברוך

 ייויס ד

 

 

 

 
2 haolim.org-http://www.hamahanot/ 

 , בילו )יושב, שלישי מימין( בכנס גרעין "מגל וחרב" ביטבתה2014אפריל 
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 ........וספדו שם, על קברו של בילו 

 א ב א
 דור מישורי 

אבל אצלך זה , תמיד ידענו שזה יקרה מתי שהוא. הרי כולם הולכים בסוף. כלומר זה הזוי לשבת ולכתוב לך.
 היה נראה כאילו שום דבר לא יכול להפיל אותך, הגיבור מהסיירת, מהתנועה.

ולא נראה לי שכולם פה מסכימים  יךכל כך קשה לספר עליך ועל פועלך, כי הספקת לעשות כל כך הרבה בחי
להישאר כל כך הרבה זמן ולשמוע על ת"א, התנועה, הסיירת ועוד. המשימה היא קשה אבל כמו שלימדת אותנו שום 

 דבר הוא בלתי אפשרי.

אז נתחיל בתל אביב: גדלת והתחנכת בתל אביב. מיומך הראשון ידעת שהמשימה האישית שלך היא לשמור 
התנועה תלווה אותך כל בין אם בחינוך דרך התנועה המאוחדת ובין אם זה בצבא בסיירת. ת. הזא ולהגן על המדינה 

לקרבתו או ריחוקו מקן צפון של התנועה  וחייך. כל מיקום במרכז תל אביב וכל קו אוטובוס, יתואר על ידך ביחס
 נקודות חיוביות.  תהמאוחדת. מי שהיה בוגר הקן, קיבל אצלך אוטומטי

שחוץ  , עד יומך האחרון. היא,שתלווה אותך לאורך כל חייך  וזפגשת את אהובת חייך.  בתנועה גם
 מהמשפחה לא היה לה שום תחליף: הפועל תל אביב. 

כשאומרים אוהד פנאט של הפועל ת"א, לא באמת מבינים מה זה אומר. אוהד פנאט זה לא אותו 
מיטבתה על מנת לראות אוהד שמנבל את הפה. אוהד פנאט זה אבא שלי. אבא היה מגיע 

משחקים של הפועל. אבל לא רק את המשחקים של הקבוצה הבוגרת. הוא היה דואג להגיע 
כבר בבוקר לראות את המשחקים של הילדים, הנערים והנוער. הוא הכיר את הילדים האלה 
בשמות וידע להגיד מי טוב ולמי יש עתיד בהיר. עוד דרך להסביר מה זה אוהד פנאט, זה לספר 

יפורים מהבית. אצלנו בבית לא היו מוצרי "עלית" כי "עלית" זה "מכבי". גם את הנס קפה של ס
נס קפה של אוסם. לא היו לנו   –עלית לא שתינו, אלא את המקבילה שלו, שלא כבר לא קיימת 

בגדים צהובים. שום דבר צהוב בבית. כמו שאבא נהג להגיד: "הדבר היחידי הצהוב שיש לי בבית זה 
 טואלט".נייר 

גם כשכבר היה לך קשה לטפס במדרגות של בלומפילד, גם כשכל יציאה למשחק של "הפועל" גררה הליכה איטית 
. זה היה המקום שלך. משם צפית 19סא י כ 13שורה  12של שער  וגרירת רגליים, אתה לא ויתרת. היית עולה במדרגות

 באהבת חייך משחקת.

קט הזה פשוט עורר אותך. החזיר אותך לימי תנועת הנוער. היינו הולכים אותו דבר עם "הפועל אוסישקין". הפרוי
למשחקים נגד בית"ר בבלי וכל מיני קבוצות כאלו. היינו נוסעים בכל מיני פינות בארץ רק כדי לראות את הפועל 

 וצאלהתך אוסישקין. את הפועל תל אביב חוזרת. זכורה לי העמידה אתך בעת פירוק אוסישקין וזכורה לי העמידה א 
לה הייתה לוקחת אותך לראות את לליגת העל. ושוב, גם פה, עם שכבר היה לך קשה, לא ויתרת וצא  ההעלייבחגיגות 

 ורים באדום משחקים כדורסל. הבח

. אתה האדם האופטימי ביותר שיצא דבר אחד הפריד אותך מאוהדי הפועל תל אביב וזו האופטימיות הבלתי נגמרת שלך
פעם. בכל תפקיד, בכל משימה שעשית, ראית את הצד החיובי. ראית רק למה זה יצליח ולמה זה יעבוד. לי לפגוש אי 

 כישלון לא היה חלק מאוצר המילים שלך. זו לא הייתה בכלל אופציה.

התקופה בצבא מעידה כל כך הרבה על האופי שלך. התגייסת לגרעין נח"ל 
היא משימה  תמשימת ההתיישבואף כי מהכפר הירוק אבל בצומת הדרכים הרגשת ש

והשמיים הם  –ם בצבא. קורס קצינים רצית לשלב שירות משמעותי גם כלוח .חשובה
בצבא הרגשת שכל יכולותיך וערכיך באים לידי הגבול. הלכת לשרת ב"סיירת חרוב". 

ביטוי. שם יכולת לבטא את כושר האלתור, את צורת החשיבה המיוחדת וכמובן גם את 
 המדינה.אהבת 

צבא, צבא, אבל בקיבוץ היו צריכים אותך ואחרי קריירה צבאית חזרת 
גם בקיבוץ לא יכולת לתת פחות מהכל ונהיית מזכיר הקיבוץ ולאחר מכן יושב  ליטבתה.

ראש המועצה חבל איילות. בתור יו"ר המועצה, חזרת והדגשת שהמשימה שלך היא 
 רחוק וחם. והשליחות היא לדאוג ולייצג חבל ארץ -שליחות 

אל תדאגו. אנחנו קופצים בזמן ישר לתפקידו כראש אגף הנוער והנח"ל.  
האגף שילב את כל מה שאהבת והאמנת בחייך: נוער, חינוך, ציונות וצבא. מכתבי 

התודה והתמונות שמקשטות את הקיר מראות שדאגת לכל גוף או אדם אשר רצה לבוא 

 ת בכרמל ובין אם זה גרעין של הנוער העובד.ולתרום למדינת ישראל. בין אם זה מכינה דתי

גם הקדנציה באגף נגמרה וחזרת ליטבתה. בתקופה זו נבחרת שוב להיות מזכיר הקיבוץ.  
אחרי תקופת מה ואחרי שכבר היית "פנסיונר", החלטת שאין לך זמן לנוח ויצרת קשר עם יושב ראש הוועדה הקרואה 

 ינוך של העיר. בלוד והצעת את שירותך בהתנדבות במחלקת הח

בינתיים נולדים לך נכדים מדהימים ואתה בוחר לעזוב את ביתך ביטבתה, המקום היחידי ששימש לך כבית 
בחייך הבוגרים, ולעבור למרכז הארץ על מנת להיות קרוב לילדיך ונכדיך. הנכדים אוהבים אותך, מעריצים אותך, ואתה 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_(%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C)&psig=AFQjCNG6t7O_hrd9GC5i2nEXSHb5GPuemQ&ust=1487918678288091
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צעד שהם עשו. אני זוכר שפעם שאלת אותי "איך דואגים שהם אוהב ומעריץ אותם. מספר על התקדמות שלהם, על כל 
 יהיו אוהדי הפועל?" 

אך המצב ממשיך ומתדרדר, והגוף שלך כבר לא ממש עומד בקצב. אתה מבחינתך ממשיך, אבל הגוף כבר רוצה לנוח. 
ך שהגיע הזמן לנוח. אותו גוף שרץ לגייס חניכים לתנועה ורדף אחרי מחבלים, הגוף הזה לא יכול לעמוד בקצב ורומז ל

 דיך ונכדיך, וכמובן עם אהובתך "הפועל", אתה הולך למנוחת עולמים. לפה, עם י

 אבא,

ועשייתך לא ישכחו. אנחנו, הילדים, נגדל את ילדינו עם אותם ערכים שאתה העברת לנו. נגדל אותם לאהבת  ךזיכרונ 
 אדם באשר הוא אדם, תמיד לתרום ולתת ככל האפשר, תמיד לעזור לחלש שתמיד לאהוב את הפועל. 

. לך תנוח לפני שאתה דבר אחרון, אני רוצה לבקש ממך אבא: לך תנוח. אנחנו הילדים בסדר גמור. אנחנו נסתדר

 מתחיל לעשות בלגנים שם למעלה....... 

 

 דור 
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 ......גם דואק, זה מהרימון בכנסת.......
 

, רימון הושלח בכנסת )במושבה הישן שבבית 1957באוקטובר 
בירושלים( אל עבר המליאה. שרים  24פרומין, רח' המלך ג'ורג' 

נפגעו שם. ביניהם ראש הממשלה ד. בן גוריון ומנהיגים  וח"כים
נוספים של ישראל הצעירה מאוד באותה עת. בקרב הקהל היה שם 
גם בילו. על הנחישות, קור הרוח ואומץ הלב של בילו, שנים טרם 
שעסק בהסתערויות ולכידת מחבלים במסגרת פעילותו בסיירת 

ע זה. על שרמז חרוב, מלמדות תגובתו והתנהגותו במהלך אירו
 במילה לבקו בהספדו לבילו, מספרת בתו צאלה מישורי.

 
 

 
מקובל מאוד בתנועות הנוער אז והיום לצאת לשנת הדרכה טרם 
הגיוס לצבא. שנת שירות, שנה בה מתנדבים בתפקידי הדרכה 

 שונים במסגרת התנועה. 
גם אבא שלי יצא לשנת הדרכה אותה העביר  57כצפוי, בשנת 

כמדריך בתנועה בקן ירושלים. לקראת סיום שנת ההדרכה והגיוס 
לבקר בכנסת ישראל. לספוג ערכים לצבא הוא החליט ללכת 

מהמקום בו מתרחשות הציונות והדמוקרטיה במיטבן. הוא התמקם 
ביציע הצופים שהיה אז ללא זכוכית הפרדה ונשען קדימה על 
המעקה כדי לראות ולשמוע היטב. לפתע הוא שם לב שהצופה לידו 
משליך משהו שנראה לו כמו קופסת גפרורים באותו הרגע לתוך 

אחריו הגיע בום גדול והרבה עשן. המשליך התחיל לברוח האולם ול
החוצה ואבי שלא בדיוק הבין מה קרה אך קלט את הבורח והבין 

רץ ותוך שמצטרפים אליו צופים נוספים מן הקהל שיש צורך לעצרו 
קום משה אחריו ותפס אותו. כשכוחות משמר הכנסת הגיעו למ

ומעליו אבא  פה, הרצעל כפות ידיים  דואק )משליך הרימון( שכב
. אבא שלי מסר את ואלה שהצטרפו אליו ללכידת התוקף שלי

העבריין לכוחות משמר הכנסת והתכונן לעזוב את המקום. לפני 
שנתנו לו ללכת הוא נלקח לחדרי החקירות לתת פרטים על האירוע 
ולזהות את החשוד )שלדברי אבי כבר היה קשה לזהות פניו עקב 

לימים הוא נקרא לפגישה עם בן גוריון הסטירות הרבות שקיבל(. 
 לקבלת תעודת הערכה על תפקודו באירוע.

 

 ס ו ף 
 3מיכאל לביא )לבקו(

. ראשית, , יש לי כמה דברים אליך מישורס
לידיעתך, שאנחנו כאן חבריך מ"מגל וחרב" לידך, 
גרעין של אנשים לא קלים, כולל אותך. מין רליקטים 

. אנחנו זוכרים שעל השם "מגל מהשאר קשיםים סלעי 
וחרב" אתה החלטת, אז, בזמנו, כאשר הנח"ל היה 

מה שלא ידוע עדיין, מי נתן את  ישראל. עם תפארת
השם המקביל לגרעין, את השם חר"ה, ראשי תיבות 

 הכפר הירוק. -רחובות-לחולון

מה לעשות, יש כמה חברה שלא יגיעו 
להיפרד. קובי גת מצטער לא יוכל להגיע, הוא עדיין 
מוציא שאריות גבינה מהאף. באותה הזדמנות, שם, 
למעלה, תוכל לפגוש את גרשון ז'ק ולברר סופית מדוע 

ת הכפר ולהפוך לחפציבוק. המד"ס נאלצת לעזוב א 
בטירונות שעילף אותי ברגע, אמר שינסה שוב לעלף 
אותך שם למעלה; גם דואק, זה מהרימון בכנסת, נמצא 

 עמוק.  -כבר בכחול

 
מיכאל לביא. חבר וחבר גרעין. גרעין "מגל וחרב"   – לבקו 3

של התנועה המאוחדת הורכב מבוגרי תנועה מהכפר הירוק,  
רחובות וחולון. כחלק מהשירות הצבאי קיבל על עצמו גרעין 

הנח"ל עין רדיאן  ת היאחזו"מגל וחרב" את משימת האזרוח של 
. את שם  1957אשר בערבה הדרומית והקמת קיבוץ יטבתה ב 

גרעין: "מגל וחרב", הציע בילו והוא התקבל על דעת הרוב.  ה
שנים עוד בעת   60לבקו ובילו חברים כבר למעלה מ 

 התגבשות הגרעין וחיו בשכנות בקיבוץ שנים רבות 

 

 

ואסא קדמוני עשויים לבוא אתך חשבון. זוכר?  איתן
שניהם קצת קוקו. מרדכי ווינר מבקש שתביא אתך את 
הפנקס עם רשימת הבנות מהעמק; הגיע הזמן להחזיר 
 את הפנקס. ויש לך ד"ש מכל בנות העמק, אלה
שביטבתה ומחוצה לה, וכמובן ד"ש חמה מכל הבנות 

ת בחור מכל קצוות הארץ. איך הזכירה אחת מהן? היי
 הורס. 

תקופת הפריחה שלך הייתה בצבא, במיוחד 
מסתבר שכל פיקודיך פשוט העריצו אותך.   ב"חרוב".

זכורה הפציעה שלך לאחר מרדף, ירי מהמערה 
והנפילה מהצוק. באנו לביה"ח ומצאנו אותך עם ראש 
נפוח וגדול גדול. הפרופסור אמר לנו "כולה מים בראש, 

ן, למעלה תוכל לפגוש את זה יעבור, הוא בחור חזק". כ
 חבורת המרדפים: גד מנלה, אריק רגב ועוד.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אך לא מפסיק   -בילו פצוע, "דומם לרגע" 
לשעוט.......ממשיך לדחוף, לתכנן, לקדם ולממש.  

 צבא, קיבוץ, דורות העתיד.....ציונות!!
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התפקיד המרתק בחייך, ראש אגף הנוער 
והנח"ל במשרד הביטחון. ההליכה לתמיכה ביישוב  
הספר משגב עם, הקמת הנח"ל החרדי ועם סיום 
תפקידך במועצה הניסיון לעזור לנוער בסיכון ברמלה 

 ועוד....... 

שלוש פעמים מזכיר, אולי   -פועלך ביטבתה 
ומפעל חייך כיו"ר מוא"ז חבל  –כבר לא זוכר , שתיים

לות. מסתבר שפועלך כיו"ר היה שתי קדנציות אבל יאי
אתה, עם החזון שלך, את מה שאתה הספקת לעשות 

קמת הישוב ה לא עשו כל שאר היו"רים עד היום.
הקהילתי באר אורה; בניית מבנה המוא"ז; תכניות בניית 

הנחת היסוד  ביה"ס האזורי; מועדון הקשישים;

; ( )קו האוטובוס לישובים 20למרפאה האזורית; קו 
מטמנת האשפה בנימרה; מינחת המטוסים ביטבתה; 

 ועוד.......  ; העזרה המסיבית לנאות סמדר

רכה על העזרה לרונית מישורי רייטר, מלוא ההע
 .המתמשכת לאורך שנים ובמיוחד בתקופה האחרונה

כולנו חברי "מגדל וחרב", כל חברי יטבתה וכל תושבי 
חבל איילות היינו רוצים מעדיפים את מקום קבורתו של 
בילו במקום פועלו ביטבתה. אני תקווה שנקים מצבה 

 ראויה לבילו ביטבתה.

אנו מכבדים  שחף, צאלה ודור, קבלו את תנחומי כולנו,

 את החלטתכם על קבורת בילו כאן.

 

  

 יהי זכרו ברוך

 לבקו 

 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 עמותת סיירת חרוב 

     

  7 / 13  

7/  13  

 (1974 – 1966עמותת סיירת חרוב )

 580565414ע.ר. 

 

 ב י ל ו 
 4יהודה זהבי

יש משהו סמלי בעובדה שבילו נקבר כאן, 
בנוף. ישאלו אותו   היה כזה חריגבכפר שמריהו. תמיד 

השכנים, אצולת הממון, מה אתה עושה כאן? אתה לא 
 שייך! הוא יענה בהתרסה: זו הארץ שלי!

אהבת הארץ, הארץ הישנה והטובה, הייתה 
קודש אצל בילו כמצווה דתית שאין למעלה ממנה. כמו 

 הקודשים לאנשים מאמינים.

בילו הגיע לחרוב כ"קצין  – אמרנו חריג
. החברים שלו כבר היו מג"דים ואולי 30צעיר" בגיל 

כבר יותר. פרא מני אלף, שילוב נצבר של תכונות 
סותרות. בראש וראשונה ערכי ומוסרי. הקודים ברורים 

 זה מה אתה מקבל. –וחדים כתער. מה שאתה רואה 

בילו היה עוור צבעים. הכל נצבע אצלו בשחור ולבן. 
 מה שלא צח כשלג היה שחור.

 

 

 

 

 
בה שרת כשלוש   ב, ד יהודה זהבי, מראשוני סיירת חרועו" 4

בתפקיד פיקודי בפלוגתו  ובין יתר תפקידיו ביחידה, גם   שנים
 לו. הקשר ביניהם נמשך לאורך שנים, עד מותו של בילו. של בי

אחר אידיאלים,  אמרתי לו פעם: אתה רודף בלתי נלאה
מסמן אזימוט והולך. שום דבר לא יעצור אותו. מפקד 
למופת. כריזמטי. סיפרתי, לא מזמן, לצאלה, כשדיברנו 

יר מתמודד עם המחלות שפקדו איך הוא בכוח אדעל 
על תמונה שבה בסוף הטירונות של החיילים  -אותו 

שלנו במסע ליחידה, בעליות מהשפלה )היום אזור 
 ראו נא מסגרת) בוואריה( למחנה עופראז  –מודיעין 

. בילו התעקש ללכת בראש הפלוגה (בתחתית העמוד
למרות כאבים עזים בברך. אמרתי לו אז: "בילו תעלה  

 נ.נ." אבל הוא, בכוח הרצון וההתמדה. המשיך.-על ה

ראיתי אותו גם אחרי שלקה בלבו ובמוחו.  
שום דבר מתכונות היסוד לא נפגע; מחייך, אופטימי 

 תרגז על מה שקוראים אצלנו "המצב".ומ

עד  המלמדתאשתף אתכם באפיזודה קטנה, 
כמה בילו היה כריזמטי ומקרין איתנות. לפני כשנה בילו  
התעקש שנלך להופעה בהיכל התרבות של הגבעטרון, 
אותם כמובן אהב. הלכנו עם צאלה ובעלה וישבנו 
בשורה האחרונה בקצה היציע למעלה. סוף המדרגות 
התלולות. בסוף ההופעה בילו, שכבר היה אחרי אירוע 
מוחי וההליכה קשתה עליו, נתמך בי כדי לרדת. ראתה 
זקנה שישבה לידינו איש גדול שמקרין יציבות, היא 
נתלתה על בילו כמשענת. כמובן שנקרענו מצחוק; כזה 

 חרף פגיעותיו . הוא היה מכמעט עד יומו האחרון
 ואיתנות. הפיזיות הרבות, הקרין עוצמה

מקרים רבים תבנית של אדם הם בילדיו 
; המסירות הזדמן לי להכיר את צאלה ובבואת הוריו.

האין סופית שהעניקה לאביה בשנותיו  והאהבה
בכל קנה מידה. אבל לא רק  חריגיםהאחרונות, הם 

צאלה; כשבאתי לבקר אותם לפני כשלושה שבועות 
את אם בבית החולים, ראיתי ליד מיטתו גם את שחף ו

ילדיו, רונית, שלא סרים ממיטתו. אלה הם הערכים 
 שבילו האציל על משפחתו.

פתחתי הבוקר בגוגל, רציתי לראות אם כתוב 
עם בילו מישורי,  2001. בראיון משנת משהו על בילו

ראש אגף הנוער והחלוץ במשרד הביטחון, הוא מצוטט: 
בקור רוח על דמותה  ק"אנו מחויבים להמשיך ולהיאב

של מדינת ישראל. להאמין, לחלום, להגשים, להעביר  
 מסרים של תקווה ולא של הישרדות. זו צוואתו!! 

 יהודה זהבי

 

 30בן  "קצין צעיר"

היה בסיס הקבע הראשון של סיירת חרוב, לאחר מלחמת  מחנה עופר
 הימים.  6

, )הצמוד לכפר רפאת במהלך המלחמה חלפה הסיירת על פני המחנה
לוחמי הלגיון הירדני וגדוד הממוקם דר'/מז' למחנה( לטיהור קצר ביותר. 

דר'/מע' ) הביטוניילאחר הקרב בצומת  –הקומנדו המצרי נסוגו ממנו 
בתנועה מכאן ולאחר שנסרק הכפר רפאת, המשיכה היחידה  למחנה(

מהסיירת פנה עם שריוניות  קטן מז' לכוון רמאללה )צוות-צפונה/צפ'
חבר לכוח העיקרי שב וומאוחר יותר  -צפון ירושלים  וןדוכיפת לכו

 בדרום רמאללה(. 
לאחר שהיות זמניות במלון הילטון רמאללה עם הפסקת האש ו

 הלגיוןמחנה ימים לאחר מכן ב 10-כ)מבואותיה הדרומיים של העיר( ו
 , טרם שהועתק לסנור(35רמה בו הוקם ופעל בא"ח מחנה רם )לימים -א

נקבע בסיס היחידה במחנה רפאת )לימים "מחנה עופר", הנקרא על 
שמו של סא"ל צביקה עופר מפקד חרוב שנפל במרדף בוואדי קלט(. 
זמן קצר לאחר מכן הוקם בסיס נוסף ליחידה בבקעת הירדן )מחנה 

 גדי( זירה בה ביצעה פעילות מבצעית אינטנסיבית ביותר. 
הירדן, מרדפים לאיתור וחיסול כוח הבקעה עסק בסיורי בט"ש לאורך 

חוליות מחבלים שחדרו מירדן, מארבים שחיסלו עשרות מחבלים, 
וכוח הבסיס בראפת עסק באימונים ומשימות שב"כ  –חדירות ופשיטות 

 בערי הגדה ופזורות האוכלוסייה במרחב איו"ש.
 



   
 עמותת סיירת חרוב 

     

  8 / 13  

8/  13  

 (1974 – 1966עמותת סיירת חרוב )

 580565414ע.ר. 

 

 בן דודי   -   ב י ל ו

 5מנחם בידרמן

תה נפתחת השיחה בינינו י! כך היבן דודי
 תה קולחת. יבימים הטובים והכימיה הי

בן דודי היקר והקרוב לי מאוד. הקשר מבחינתי התיימר  
להמשיך מסורת רבת שנים של הקשר שלך עם אבא 

תה אחותו האהובה יהי ,פנינה ,שלי, דוד אלימלך. אמך
 16י מחלה ארוכה בהיותך בן אחר 42נפטרה בגיל והיא 
 . 11ואחיך נני ז"ל היה בן  בלבד

היה  על הערכתך הרבה לאבא, אשר לעתיםידעתי 
מעורב  בהליכות חייך בבית הספר היסודי. נראה 

כי היית ילד ערני ופעיל והדוד אלימלך פעל 
מעת לעת לסדר את ענייניו של הילד 

 , בכפר הירוקהסורר. בתיכון למדת 
שהוקם באותם ימים על ידי גרשון זק 
שהיה גם ממייסדי בית החינוך בצפון 
)ע"ש א.ד.גורדון( ותיכון עירוני ד' בתל 
אביב שבהם אני למדתי.  גרשון זק, 
אישיות רבת משקל בתחום החינוכי  

חתן פרס ישראל לחינוך שנת ו
, בנה תשתית חינוכית  1976

מבטיחה שבתוכה צמחת ונראה כי 
בה התגבשה אישיותך החינוכית 
מוסרית וערכית כפי שלמדנו 

 להכיר בהמשך דרכך.       

זוכר אני היטב שגדלתי לתוך 
מציאות משפחתית שבין היתר 
אופיינה בהערכה הדדית עצומה 

החלוץ,  שעזב נוחיות  –בין אבא 
ורווחה בצפון תל אביב, עבר 

ת שמונה, יבשנות החמישים לקרי
לבין בילו   - והיה מבוני העיר

האידיאליסט הנאיבי והאופטימי, 
מראשוני קיבוץ יטבתה בדרום 

 20הרחוק. אבא כבר איננו כמעט 
שנה ואני, במהלך השנים החלקתי, 
באופן טבעי, לאותה משבצת ערכית  

ונכבדה של יחסי קרבה והבנה אתך. 
לכך עוד נוסף הלהט האדום של הפועל  

אוסישקין שהיית בין המייסדים בעמותה 

 
בן דוד. הקשר המיוחד מתחיל עוד בדור   –מנחם בידרמן  5

כחבורה   ההורים. משפחת בידרמן עלתה מעיירה בשם קושן

גדולה עם אם המשפחה בלה )על שמה קרוי בילו( ושבעה  

מתוך שמונת ילדיה. באופן טבעי האחים הבוגרים )ובמיוחד  

האחיות( נרתמו לעזרת האם בגידולם של האחים הצעירים.  

  - אביו של מנחם אמו של בילו, אחות בוגרת לאלימלך –פנינה 

קשר   םביניהבמסירות ואהבה ונרקם אחיה הצעיר מטפלת ב

בהיותה כבר רעייה ואם   . מיוחד שהמשיך עוד שנים רבות

ולאחר התמודדות של מספר שנים עם   פנינה  חלתה לילדים 

,  . את ילדיה של פנינהבלבד 42בהיותה בת  המחלה נפטרה

דאג להם ואף גידל  . כאילו היו ילדיו, אהב אלימלך בילו ונחמן

ב אותו עד וחינך אותם. בילו ראה באלימלך מודל לחיקוי ואה

הדוק בין  קשר ההמאוד. לאחר פטירתו של אלימלך המשיך 

 בילו. ומנחם הדוד -שני בני

 

קימה את הקבוצה יחד עם חברך מימים אריק שה
שלא  ,)כיום ין וכמובן הפועל תל אביב כדורגלאיינשטי

 נדע מצרות( שחיברה בינינו.  

בילו, בן דודי וחברי הטוב, תמיד היית עבורי ועבור  
אין . למות האידיאליזם הצרוף והנאיביהמשפחה התג

דבר כזה היום. יותר מפעם ניסיתי להחזירך לקרקע  
שהפועל עוד רחוקה מלקחת כ –ציאות, לטעמי המ

אליפות ומפלגת העבודה, מה לעשות, כמה אקטואלי, 
עוד רחוקה מלחולל את המהפך שיחזיר לנו את 

ואתה בשלך. השיחה קלחה, זרמה ותמיד  - המדינה
 על עתיד ורוד יותר ומבטיח. פנטזנו

בילו, עקבנו אחריך במשפחה וראינו את התקדמותך 
בסולם התפקידים והאחריות. מעת לעת קיבלתי  
דיווחים מפרגנים מבנות הגרעין שלי וגרעינים 
אחרים על בן דודי, הגבר השרמנטי, שובה 

 הלבבות, יפה הבלורית והתואר. 

בילו, תמיד שמענו ממך בגאווה רבה על 
הישגי הקיבוץ, החל במחלבה ועד 

עת הבנים שחוזרים הביתה. מעת ל
סוכות, סדר . הגענו לאירועים בחגים

פסח המוני ולבנו רחב מגאווה על 
 בילו שלנו ועל הקיבוץ שלו. 

לסיום, חשוב לי לומר 
בילו שאני בטוח שאתה נח על 
משכבך מתוך תחושת סיפוק  

בוץ  אמיתית  שכל חייך היית חבר קי
אל  וגם נפטרת כחבר קיבוץ יטבתה.

דבר בעיניכם, אנשי קיבוץ  ה יקל
" באידיליה הסיום"כי פרק  ,יטבתה
לא זה . כלל ועיקראידילי,  לא היה

הצעתי .......המקום והזמן לפרט...
לכם, נא עשו תיקון חינוכי ערכי. 

חייו של בילו שחזרו את סיפור 
בילו  וספרו; על  בצורה שנראית לכם

אדם, ערכיו, מוסריותו,  האיש, ה
  דבקותו בערכי הקיבוץ וגאוותו בו 

ביתו במשך עשרות שנים, היותו ב
התפקידים הכבוד שהביא לקיבוץ בשלל 

במועצה האזורית, בשליחותו  שמילא 
בתנועה הקיבוצית, בצבא )כלוחם בסיירת 
חרוב(, במשרד הביטחון )ראש אגף הנער 
  והנח"ל( ועוד. הנחילו את סיפור חייו לדור 

כאדם וחבר הצעיר, שישמש להם דוגמא ומופת 
      קיבוץ.

בילו אהובנו, מלח הארץ, נזכור אותך תמיד 
בגאווה רבה, ולא נשכח לעד את המסירות האינסופית 
 של צאלה ושחף וגם של רונית בחודשי חייך האחרונים.

 

 מנחם בידרמן.
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 !איש ערכים, מעשים וחזון –ו ביל
 6חנן גינת

 

בניית ארץ ישראל, תרומה לצבא הגנה 
שנה לתחילת  60לישראל ובעיקר ישוב הערבה. 

ההתיישבות והיית מראשוני החלוצים לישוב החדש 
ישובים משגשגים ומעל  12ילות ייוטבתה. היום בחבל א 

 איש! 4,000

הובלת כברת דרך ארוכה ומאתגרת עם הרבה 

הצלחות. בקיבוץ יוטבתה ופעמיים כראש 
ילות ובאגף הנוער והנח"ל. ימועצה בחבל א 

ילות  לצמיחה ופיתוח. יהנהגת את חבל א 
שגים הבולטים ביסוס וחיזוק  יבין הה

לות, בית הספר יהישובים בחבל אי
בעה והמרכז האזורי והמתנ"ס. במעלה הג

הן הפורמלי  .במיוחד נתת דגש לחינוך
והן הלא פורמלי וזאת מתוך ידיעה שהדור 

 נגדל ונתרחב. ואתוהצעיר הוא העתיד 

כאן נפגשנו. זכיתי להיות מנהל בית ספר 
כארבע שנים כשאתה הנהגת את 
המועצה. מפגשים קצרים ועניינים ותמיד 

למד את שחף, עם חיוך על הפנים. זכיתי ל 
צאלה ודור ואתה שהיית אב מתעניין זכית 

 נינו גם ברגעים של גיאולוגיה... יבמפגשים ב

מיד לאחר שנבחרתי כראש מועצה, 
לפני כשבעה חודשים,  הגעתי אליך לפגישה על 

מנת לספוג מהחזון ומהערכים שלך. שוחחנו שיחה 
 .תאיילובחבל  ארוכה ומרתקת על עבר, הווה ועתיד

למדתי ממך הרבה ואני מבטיח להמשיך וליישם את 
 הערכים והחזון. 

 

 תודה על כל מה שנתת לנו!!

 יהי זכרך ברוך! 

 חנן גינת

 

 
הנוכחי. חנן   תאיילוראש המועצה האזורית חבל  –חנן גינת  6

הוא  . האזוריתהוא ממקימי קיבוץ סמר אשר בתחום המועצה 

בהיות בילו  תיכון "מעלה שחרות" כיהן כמנהל בית הספר ה 

משותף, מימוש תפיסות עולמם,  בהגשמת חזון ראש המועצה. 

הובילו השניים להקמה,   פורה פעולהשיתוף השיח ההדדי ו

החינוך כמכלול,   קידום ופיתוח בתחומים שונים. בין היתר

ההתיישבות בערבה ועוד... בילו תמיד ראה ותמך בחנן כמי 

, בסמוך מאוד להיבחרו  לימים .האזורשעתיד להוביל את 

  שיחה לבקר את בילו ולקיים עמו חנן הגיע   , אשות המועצהלר

 ומימושם  וןחז ,ערכיםאודות 

 איש של חזון ועשייה 
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 "חרובניקים" מספרים על בילו 

 צביקה סגל 

 

 , לוחם ומפקד בסיירת חרוב, למשפחתו של בילו 7כתב צביקה סגל ))י"ח טבת, תשע"ז( 2017ינואר  16 -ב

 

 . ברצוני להביע את השתתפותי בצערכם במות עליכם בילו יקירכם

קצין ואני סמל מחלקה, בתקופת המרדפים הקשה בבקעת הירדן. ברצוני  כהוא . חרוב-בילו ואני שרתנו יחד בסיירת

 ידעתם. לשתף אתכם בסיפור שאולי לא 

באחד המרדפים הקשים ביותר בבקעת הירדן, במקום ששמו "וואדי אל שובק" במורדות הדרומיים של 
ו היטב בתוך רשהסתת ,פתחו המחבלים - , לאחר טיפוס קשה ומייגע בעקבות מחבלים1968ספטמבר  9-הגלבוע, ב

המג"ד של  מידהיה קצר מאוד. מאותה מכת אש נפגע  לביננו, באש תופת ובזריקת רימונים. המרחק בינם מבנה אבנים
גיסט שהיה עימנו א סא"ל משה פלס )סטמפל( זכרו לברכה וסגנו רס"ן דורן מנור זכרו לברכה, ועוד חייל מ 50גדוד 

ת דם חשתי בלבי את הפחד והחשש האיום בראש החץ המוביל. לעברי נזרק רימון יד ונפצעתי קשה. בעודי שוכב שות
שמא אשכח בשדה הקרב. לפתע ראיתי את פניו של בילו רוכן מעלי בשלווה נפשית עצומה, כאילו רק הוא ואני שם. 
הוא הפשיט מעלי את האפוד שהיה כולו עמוס בתחמושת רימוני רסס ורימוני זרחן, העמיס אותי עם גבו וסחב אותי לכוון 

ושי רב כדי לפנות פצועים. סביבנו התנהל קרב עקוב מדם כשכדורים שורקים סביבנו בתוך מטח המסוק שנחת אך בק
 של פיצוצי רימונים.  

 בילו סחב אותי על גבו. כזה היה בילו שלכם.......של כולנו!! 

 

 יהי זכרו ברוך 

 

 

 בכבוד רב 

 י. צבי סגל
 בוגר סיירת חרוב ואחד ממייסדיה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
לאחר פציעתו   .1968ספטמבר  9 -עד פציעתו הקשה בקרב עם חוליית מחבלים בוני סיירת חרוב בה שרת מראש -צבי סגל -יעקב 7

ביחידות מובחרות. על שירותו בצבא כתב   ורך שנים בשירות קרבי ושורת תפקידיםהקשה התאושש ושב לשירות בצה"ל בו עשה לא
 . צביקה בספרו "כאחד הרגבים"

 

 במרדף אחר מחבלים בבקעת הירדןבילו 
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 זכות נפלה בחלקי 

 2017פברואר  7 -ב 8יואל שרון

 בשבוע שעבר.  בילו כות גדולה, לפגוש אתז נפלה בחלקי

 ישן במיטתו בבית חולים בילינסון.  בילו

  הוא היה במקום אחר. רחוק. עסק בחישובים, סיכומים ומסקנות.

 נשארה מעט תקווה...

  לחדר, ניסו להעיר אותו מהתרדמת.ם הכנסנו ע

 לא הגיב.  בילו ( כאן", כך לחשו לו. אך68"יואל ואמנון )חברי הטוב, מפברואר 

 התעקש להישאר במקום האחר שלו. בילו אח"כ הרימו קול ונגעו בו שיתעורר. אבל

 שהמילה "חרוב" פילחה את חלל החדר, נפקחו לפתע פתאום עיניו לרווחה. כורק 

 ראשו לעברנו, סקר אותנו ארוכות והושיט את ידו. הוא הפנה את 

  את ידו של אמנון בילווליטף אותה ו בילו אמנון אסף את ידו של

 וכך שעה ארוכה, בלי מילים, אך עם הרבה אהבה.

 עד שנרדם בחיק חבריו לנשק...

 

 יקר,  בילו תודה לך

 רתי מקורס קצינים ליחידה. זהיית שם בשבילי כשרק ח

 בסמלים והרב"טים שידעו להיות קשוחים וליצור דיסטנס עם החיילים. קינאתי בקצינים,

  מעולם לא קורצתי מהחומרים של ג'ון ויין ורוברט דובל. ה.ז לי לא היה את

  .בילו  אבל, נפלתי טוב. לפלוגה של

 ישר לחיקו של איש רוח. איש ארץ ישראל היפה. איש של ערכים.

 במראהו, אבל חד ומדויק באבחנות, בחשיבה, בניתוח ובעשייה.ה זהיה מין שלומפר כ בילו אמנם

  . הקונבנציונלייםתמיד הפתיע וחשב אחרת מאנשי המדים  בילו

 הוא היה מקורי והדבר הכי לא פורמאלי שהכרתי. 

 , היו מתנה נפלאה עבורי בילו  , הפעילות המבצעית בפיקודו של68ולכן הצוותים של אוגוסט 

 תם ימים.הדבר שהכי התאים לי באו

 

בני נוער  לימים, בעת שניהלתי את "עמותת אתגרים" הצעתי לראש אכ"א לשתף פעולה ולגייס באופן רשמי
לא ראינו התלהבות גדולה, אבל לא ויתרנו ולבסוף שלחו אותי לראש  עם מגבלות שאנחנו נכשיר אותם לקראת גיוסם.

 אגף הנוער והנח"ל במשרד הביטחון.

 דפקתי בדלת. 

  מישורי בכבודו ובעצמו. בילו ות כשמאחורי השולחן יושב לא אחר מאשרנדהמתי לגל

 נרגעתי. 

 ה, אפשר לסמן "וי" על הפרויקט. ז ידעתי שמרגע

ור שהוציא זמח ור הראשון של בני נוער נכים לצה"ל לשרות מלא ואיכותי.זועבדכם הנאמן גייסנו את המח בילו וכך היה.
 לים!!! בהמשך את הקצינה הראשונה על כיסא גלג

 

  תודה חבר,

 תודה מפקד נערץ,

 תודה לך מגשים חלומות,

 תנוח על משכבך, איש יקר!

 יואל שרון 

 

 

 

 

 
8  https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F 



   
 עמותת סיירת חרוב 

     

  12/  13  

12/  13  

 (1974 – 1966עמותת סיירת חרוב )

 580565414ע.ר. 

 

 

 לזכר הנופלים

 ישראל שי

את תולדותיו  בסיירת חרוב. המכירים נפגשנו
הדחף לעוד נתינה למדינה, לעוד עשייה יודעים כי 
ולא רק בתחום התיישבות, הוא שהניע  –משמעותית 
לאחר הכשרה  ,אלינו בדרגת סגןהגיע את בילו ש

 6מלחמת !! 30כבן "נער" ובהיותו כבר  בשירות מילואים
אך הלחימה לאורך הגבולות החדשים, הימים הסתיימה 

. חדלהלא  -לת סואץ ובקעת הירדן תע -בשתי חזיתות 
אנשים מסוגו של מאוד, יותר מתמיד, לצבא נדרשו אז 

 בילו. הייתה זו עת לתת והוא הלך בדרך בה האמין.

מדי  אולם .תחת פיקודו של בילו תיר  ש  לא בסיירת 
נמצאנו יחד , לפרקי זמן הנדרשים לביצוע משימה, פעם

ישבנו  ובאיו"ש אובפעילות מבצעית בבקעת הירדן 
קומתי   -על מדרגות מגורי הסגל בבניין הדוושוחחנו 

מנחיל -. אידיאליסטאדם שאינו נמוג לך ב"מחנה גדי".
נעים  איש שיחהבנשמתו. ישר, ישיר, פתוח לכל ודעתן. 

צבא, בשגרה איש  .ומורה דרך. "קצין וג'נטלמן"
בדרך כלל "אבא של כשצריך. רק אך  –ובקרב 

לפיקוד  לא היה נחוץ לו.  םמאצ'ואיזחיילים". 
על חייליו לא נדרש לו כוח מתוקף דרגות על 

 היו שם. כריזמה ומנהיגותתבונה רבה,  .כתף
מובנות בתכונותיו, "הביא מהבית".  שלו.

נוכח הזולת באשר ובהתנהגות  באישיותו
אם בכיר  –אם היה זה ואסל או פיאודל  הוא.

את שלב ה"שרירנות הגברית" של  או זוטר.
מעט לעיתים קצין סיירת צעיר )גם לזו נלווה 

בר. הוא לא היה שם חן(, בילו עבר כ
לתת.  התגייס כדי אלא למטרות קריירה 

 לתרום ממיטבו.

מאז שחרורי במהלך ארבעת העשורים ומעלה ש
עת לעיתים רחוקות. את בילו אך  פגשתימצה"ל 

משרד בהיותו ראש אגף במה בנתניה, -התגורר תקופת
  בהיותו עומד  –אילת משחק כדורסל בהביטחון, ב

ומדי פעם בכנסים של  - תאיילו מועצת חבלבראש 
בבקעת סיור ב מפגשנו האחרון התקייםיוצאי הסיירת. 

. 9בעת "מסע אל העבר", 2015מרס  27 יום ו',בהירדן 
  תא"ל )בדימוס( י. קולר  הובילשתכנן, תאם ו מסע רכוב

 
 אתר עמותת סיירת חרוב )פעילות מבצעית/מרדפים(  9

אל זירת הקרב בו נפלו  -יו"ר עמותת סיירת חרוב  -
ד אגסי הי" )אריק( משה שהרבני, ירון לנדסמן ואריה

מחבלים שחדרה מירדן  חולייתבמהלך מרדף אחר 
 כוח מוטסהקרב הגיע לשם צפון הבקעה. במהלך ב

חולית הצטרפו ללחימה שבסיומה ש בפיקודו של בילו
אחיינו של סרן משה שהרבני הי"ד  החודרים חוסלה.

ל שם דודו( גילה עניין בתקופת שירותו ע)הקרוי משה 
ולר החל בהנעת מערכת של אחי אביו בסיירת חרוב וק

סיורי שטח, מפגשים לא פשוטה שחייבה ביצוע 
  –ותיאומים עם הצבא, לוגיסטיקה, הסעות וכיוב' 

בני בו השתתפו לדרכו.  המסעלו הושלמו יצא משהלו
חרובניקים  ביניהם .וחברים מהיחידה משפחות הנופלים

, 10תושבי בקעת הירדן וחבריהם שגויסו למשימה
ובנכונות רבה תרמו  ( X 4 4העמידו את כלי רכבם )

 להצלחתה.

  578על כביש מחולה ומשם פנינו התכנסנו בכניסה ל
 אל מליח-חמאם לכווןמערבה  5799על  ממנודרומה. 

. עזבנו את (, יוצאי הסיירת)נ.צ. מוכרת היטב לכולנו

דרך על הדרכים הסלולות ופנינו צפונה. 
את  ה, המאפיינתופתלתל צתמחור עפר

צפון הבקעה, עשה המסע הרכוב דרכו  
שבמהלכו  נערך המרדףאל הזירה בה 
 החוליה.הסתיים בחיסול נפלו השלושה ו

אותי של בילו היה כבר ירוד הברימצבו 
אולם משנתבקש להצטרף למסע מאוד. 

ולתאר את מהלך הקרב במקום נפילת 
הוא אף לא העלה בדעתו  –החללים 

וגייס משאבי גוף ונפש שלא להיות שם 
דרך -לא -. בדרךכדי להצטרף לסיור

הטלטל בילו עם עמיתים לשירות בסיירת ובני  
ניצב מול  ,רחשותהתבזירת ה. שם, המשפחות השכולות

בו נפלו והעלה את סיפור הקרב  משתתפי המסע
ראו בתמונות!!  לפרטיו. שלושת לוחמי סיירת חרוב 

בהיותו דבק במטרה  לואופיינית ה תובעיקשועומד שם 

והפך לדמות מרכזית את מרב כוחותיו  אסףבה האמין, 
וענה לשאלות. אין ספק כי  , שיתףתאר. מרגשבאירוע 

 
ארגן והפיק יחיאל אקוע. בוגר הסיירת, תושב המושב   10

ז התגייס  פצאל, אשר נדמה תמיד כי לא נטש את הבקעה מא
 לחרוב. 

https://plus.google.com/u/1/photos/108444788366363541519/album/6131299633977462705/6131300912011921730
https://plus.google.com/u/1/photos/108444788366363541519/album/6131299633977462705/6131302166334906562
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לבני המשפחות השכולות, ביניהם אחים ואחייני 
הנופלים  . היו אלה חוויה והתנסות ייחודיותהנופלים, 

בדבריו הדגיש בילו כי  הותירו משפחות באובדנן לעד. 
הוא.  לא לשווא המחיר הכבד שבאבדן האחים והדודים 

 אילולא חוסלו אזחיים.  בנפלם הצילו ההולכים
, הדרכם אל מרכזי האוכלוסיילים, הם היו עושים המחב

 מסעי הרגממשיכים לביצוע ו , נערכיםשם נטמעים
   באיו"ש ובלב ישראל.

למחולה  אזור הגבעות המחורץמתוך יצאנו 
היו עמי ברכב   פנינו חזרה לגוש דן., 90כביש  ומשם, על
י מנור ואלכס שמגר )מפקדי והסגן הראשון בילו, את

(. בילו חש ברע בתקופת הקמתהלמפקד סיירת חרוב 
בילו שהכרנו. אוהב אך המשיך לשוחח ולהתרועע. 

 47-כאותו מרדף אף כי חלפו מאז ודבק בהם.  –חיים 
ניגודיות  ב אי אפשר היה שלא לעסוקבקירוב, שנה 

מי לוח מזירת קרב בבקעת הירדן בה אבדו שיבהשב
"העולם אל  -, חברים לנשק, עמיתים לשירות הסיירת

את בילו בו הותיר  ,בהרצליה הכוכבים 7קניון הרגיל" ב
את הצעתי להסיעו הביתה ובכך רכבו בבוקר אותו יום. 

שהרי לא לחסוך לו את הנהיגה )ולנו את הדאגה לו, 
כביש".....(, דחה על והנה הוא "יוצא אל הבטוב חש 

עמד על שלו. "עזוב שטויות" אמר. "אין לי בתוקף הסף ו
כך כל בעיה לנהוג. זה לא מרחק, אני ברגע בבית.....". 

 , צאלה. בעיקשותבתו גם דחה את הצעת/בקשת 
 העדיף להתמודד. 

ל א נפרד מאיתנו לשלום ובאיטיות עשה דרכו  בילו
דרכו הביתה. הנהג ויצא ל על כיסא המכונית, התיישב 

ן הקמתי אתו קשר כדי לשמוע אותו לאחר מכשעה 
הרחבנו עוד כי אין מקום לדאגה לו. מרגיע ואומר 

באירועי היום, שוב צעדנו אחורנית עשרות שנים וסיימנו 
לא מעט טלפונית ושוחחנו  ,מאזבברכת שבת שלום. 

 ידעתי כי לא אראה עוד את בילו. 

נפגשו בביתי מספר חברים  2017ינואר  9ביום ב' 
עם רת חרוב. מיהודה זהבי, שעמד בקשר לשרות בסיי

בילו ומשפחתו, למדנו כי מצב בריאותו של בילו החמיר. 
לצער . הפעם, עבור מספר ימים בלבד נפגשנו שובכ

 על קברו של בילו ז"ל., כולנו

 יהי זכרו ברוך.

 

 י. שי )שיבק( 

 

  

   

   

 

 

 

 

 תודות

תודתנו לצאלה, בתו של בילו, אשר איתרה ואספה את התיעוד והצילומים שאפשרו לנו את הכנת דברים אלה לזכרו של 
 חברנו לשירות בסיירת חרוב, בילו מישורי ז"ל לוחם ומפקד.

 

 

 


