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 2020 דצמבר 72אוגוסט  -)צוקרמן(  עמי מורן

 

 מון"מבצעי "קרדינל" ו"קינ
 עמי מורן כתב: 

 

ב בירושלים  מרכז מפלגת העבודה  ישיבת  במהלך  אשכול  לוי  פעילות הטרור   1968ביוני    27  -בנאום שנשא  את  הגדיר  הוא 
כ  בירדן  שמקורה  טורדנית"הפלסטינית  מ "תוקפנות  השאר,  בין  בהם  "...הנובעת,  שיש  ירדן  מלך  של  משמעיים  דו  שידורים 

 . 1ר..." במלחמת טרולעתים תמיכה גלויה 

, ברחו מהגדה  2עוד טרם המלחמה   מלחמת ששת הימים יצרה מציאות חדשה וארגוני הטרור, שהיו בראשית דרכם המבצעית
 שהפכה בסיס יציאה לפיגועים בשטחנו.   ,המערבית והתמקמו בירדן

פיגועים, החדרות אמל"ח ביצוע  לצורך  מסירתו    3, השלשתופעילות המחבלים כללה חדירות  מקרב   פעילי טרור  לחוליותאו 
וחבירה  המקומית  ההאוכלוסיי מודיעיני  איסוף  כל   הלאוכלוסיי,  לצורך הקמת תשתיות טרור בשטח שבשליטת צה"ל.  בגדה 

אלה, בנוסף לירי מירדן לשטח ישראל, לעבר צירי תנועה נשלטים וישובים ישראלים לאורך הגבול, אליו הצטרפו מידי פעם  
. מבחינת תושבי בקעת בית שאן ועמק הירדן, לקשים מנשוא שבים הישראלים באזור  , הפכו את חיי התוגם כוחות מצבא ירדן

 פעילות זו. הרבה יותר מאשר "תוקפנות טורדנית" ועד מהרה הוחלט בצה"ל לסכל בדרכים שונות ב מדובר היה

להרוג או לתפוס ,  למגעכלומר, חוליה חדרה, התנהל מרדף במטרה להגיע עימה    .בתחילה, רוב פעולות הסיכול היו תגובתיות
בו חלק   כשנוטלות  הירדני  הגבול  קו  גזרת  כל  לאורך  כאלה התנהלו  לחקירה. מרדפים  ולהעבירם  אנשיה  היחידות   רובאת 

הלוחמות של צה"ל ובהן גם סיירת חרוב, שבאותה עת כבר הוגדרה על ידי מפקד פיקוד מרכז, האלוף רחבעם זאבי "גנדי", 
 כסיירת הפיקודית. 

"שישמשו כעמדות התרעה וירי מול מוצבי הצבא הירדני, יהיו עמידים בפני הפגזות מוצבים    18ה הוקמו לאורך הגבול  נוסף לאל
. גם קו הגבול שמדרום ים המלח עד אילת נחסם באמצעות 4ארטילריות ומצוידים ומוגנים בפני ניסיונות כיבוש של מחבלים"

 יה באחריות פיקוד צפון. גדר ומיקוש וכנ"ל גם בקטע הצפוני של הגבול, שה

חלו , ה1969  באביבבערך  פרי ואט אט הבינו הפלסטינים שהחדירה דרך הירדן נעשית קשה יותר ויותר ו  הפעולות הללו נשאו

 .5, שם זכו לסיוע מצד שבטי הבדואים שבמדבר יהודהלהעתיק את החדירות שלהם לגזרת ים המלח

אבל   לוגיסטיים  כרוך באתגרים  הצדיקה מבחינתם את ההשקעההדבר היה  ).  המטרה  בר  יהודה  )מיל.(  מפקד ,  (י.ב.תא"ל 
הסיבה שהם בחרו את אזור ים המלח כציר החדירה החדש הייתה העובדה שהיה  "...הסביר כי  ,1972-1970סיירת חרוב בשנים 

יו שבילי חמורים ה .ו המיםשומם לחלוטין וצירי הגישה אליו ממזרח היו נוחים עבורם וספקו להם מסתור ומחסה כמעט עד ק
( מאזור מדבא  חלקם  Madabaשירדו  הים.  את  וחצו  הגדולים  הנחלים  לשפכי  ירדו  אותם,  ניצלו  והמחבלים  ים המלח  לכיוון   )

  .6"... להשליש אמל"ח בשטחנו כדיחדרו רק 

זה.   לאזור  הייתה להעתיק את מרכז הכובד של פעילות הסיכול  דגן"הוצבו  התגובה הראשונית של צה"ל  בנקודות   "מארבי 
תא"ל )מיל.( יוסי כמו, לדוגמא, המקרה עליו סיפר לנו    היה מגע עם החודרים. פה ושם  שונות אך, ברוב המקרים, ללא תוצאות

על החוף. המארב פתח    "...  לפיו,    ,70-69, מפקד הסיירת בשנים  קולר  ונוחתת  סירה שמגיעה ממזרח  זיהה  אחד המארבים 
 . 7.." מלט לכיוון חברון.יהצליחו לה באש אך כל המחבלים

"קרדינל" מחבלים בבסיסי היציאה שלהם, מעברו המזרחי של ים המלח וכך יצאו לדרך מבצעי  ה עד מהרה הוחלט לתקוף את  
 "קינמון". ו

במקום לחכות למחבלים בצדנו ולהיות כל הזמן הצד המגיב, נעביר את מרכז הפעילות   –החשיבה הייתה פשוטה אך נועזת  
 .  לשטחי ההתכנסות וההתארגנות שלהם, נשבש אותה כבר שם ונגרום להם לחוש נרדפים בשטחם

 

 קרדינל א'

לוחמים,   17ח, שמנה  ו, בפיקוד הסמג"ד, יצחק מרדכי. הכ890ח של גד'  ועל ידי כ   17.11.69  -מבצע "קרדינל" הראשון בוצע ב
את הגבול במסוקים, זרקא   בשעות הבוקר המאוחרות,  חצה  עינות   מעין-פעל מספר שעות בשפך  לים המלח, מול  )מזרחית 

 , עצר מספר חמושים והעבירם לשטחנו לצורך חקירה. סמר(

 

 

 

 
 636מבחר תעודות, הוצאת ארכיון המדינה, תשס"ב, עמ'  –לוי אשכול: ראש הממשלה השלישי  1
 הנחת מטען במוביל הארצי   – 1965בינואר  1  -הפת"ח ביצע את ניסיון הפיגוע הראשון שלו רק ב 2
 ע"י "הנמען". מאוחר יותר שלב ם איסוף בלש –בנקודה מוסכמת מראש  הטמנה 3
 157בקווים", עמ' זאב דרורי, "אש  4
 259זאב דרורי, "אש בקווים", עמ'  5
 06.07.20י.ב., ראיון,  6
 18.06.20יוסי קולר, ראיון,  7
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 קרדינל ב'

ב וחצי,  ידי 02.01.70  -כעבור כחודש  ב'". מטרת המבצע, כפי שהוגדרה על  , בצע כוח של סיירת חרוב, את מבצע "קרדינל 
המלח, הייתה    ,המפקדים ים  של  המזרחי  בחוף  עיטון,  ואדי  בשפך  צליחה  ציוד  שאבטחה  חבלנים  חוליית  על  "...לפשוט 

 . 8שותה או לקחתו עמו..." להשמיד אותה, להשמיד אף את הציוד שבר

, טס דרומה עד עין פשחה  205בשלושה מסוקי בל    ,09:45בשעה    לוחמים ומפקדים, המריא ממשטרת יריחו  16הכוח, שמנה  
מול מצפה  ומשם   בערך,  הנמצא,  עטון,  ואדי  עד שפך  וטסו  דרומה  פנו  במזרחי  לצדו  ובהגיעם  ים המלח  את  חצו המסוקים 
 שלם. 

אחד משלושת המסוקים היה חמוש במא"גים ובהגיעו לשפך הנחל, עלה לגובה ונורתה ממנו אש לעבר נקודות חשודות בנחל. 
ואדי והנחיתה את שני המסוקים בהם  ו, תפסה עמדות מול הורדה ממנמשלא הושבה אש, נחת המסוק וחוליית סימון ואבטחה י

 היה הכוח העיקרי. 

כוח זה החל בסריקה כשבמרכז נע המג"ד, יוסי קולר, והחפ"ק שלו, מימינו וקצת לפניו, חוליה בת ארבעה לוחמים בפיקודו של 
א  הכוח  חיילי  שאר  לביא.  של  בפיקודו  לוחמים,  שלושה  בת  חוליה  ומשמאל,  צדיו בש,  משני  במרכז,  שנע  הכוח  את  בטחו 

 מרחפים כל העת המסוקים. עלה מכשמל

קומנדו  נעלי  ובו מספר  לאוהל  והגיע  אותה, המשיך בסריקות  ולאחר ש"זיכה"  נטושה  לחורבה  במהלך הסריקה הגיע הכוח 
ת גומי קטנה, מנוע,  וגילה מתחת לעץ סיר  זרוקות ושיירי מזון. לאחר ששרף את האוהל על תכולתו, המשיך הכוח בסריקות

 משוטים וציוד נילווה נוסף. כל הציוד הועמס על אחד המסוקים והוטס לשטח ישראל. 

 ואז סיים הכוח את פעילותו ופונה לשטחנו.   , לא הניבו תוצאות נוספות, הסריקות נמשכו עד שעות הצהריים

 

 קרדינל ד'

שונה ייעודו והוא    בשל ידיעות מודיעיניות שהתקבלו  בשפך נחל ארנון אך  70בפברואר    5  -תוכנן להתבצע ב  1קרדינל ד'  מבצע  
 התבצע בשפך נחל עטון ולא הניב תוצאות משמעותיות. 

לצדו המזרחי של ים המלח    סיירת חרובהפעם הגיעו לוחמי    לפועל.  קרדינל ד', יצא  70בפברואר    11  -, במספר ימיםכעבור  
 ההחפה. ה ובאמצעות אלה בוצע סג"יםשגררו של חיל הים, ת "ברטרם" בעזרת סירו

 

 
 באדיבות יוסי קולר  צילום
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ולקחת ציוד צליחה וציוד אחר,   מחבלים"לסרוק את שפך נחל ארנון, להשמיד  הייתה    יוסי קולר,  , שמפקדו היהמטרת המבצע
ויימצא" יום שלם עם אנשי חיל הים בשיט על. לקראת המבצע התאמן הכוח  9במידה   11  רביעי  ואור ליום  ים"גס  גבי  במשך 

צורפו למבצע גם    האורגני של סיירת חרוב  כשבנוסף לכוח  ,מזרחהמעין גדי  יצא לדרכו    03:00השעה  לקראת  ,  70  בפברואר
והחל לנוע במגמת סריקה    ביצע הכוח החפה בשפך הנחל  04:45בשעה  .  10ומיארה, קצין הקשר  ,פיטל, קצין האג"מ החטיבתי

 . ך הערוץלתו

 

 
 באדיבות יוסי קולר  צילום

 

. מטרתו 11כשעמו שני קציני החטיבה וקשרלתוך הנחל,  הנחיתה והמשיך בתנועה פנימה,    באזורקולר השאיר את עיקר הכוח  
 הייתה להגיע לנקודת תצפית נוחה ממנה יוכל לראות מה קורה בהמשך הנחל.  

לנו בביתו:   )אני ראשון "את אשר התרחש בהמשך תאר קולר בראיון שהעניק  כאשר הגענו למרחק של חצי מטר מהמצוק 
וית עין שמאל משהו ורואה בזושאר החבורה מאחורי(, פניתי לכיוון מערב על מנת לסרוק את השפך עם משקפת, לפתע אני  

ידי שנתקלה   את  ראשו( שנמצא משמאלי. הושטתי  על  )ראו בצילום את הכפייה הלבנה שהמחבל חבש  כוך  זז בתוך  בהיר 
באדם שהסתתר בתוך הכוך. תפסתי אותו בחולצה ומשכתיו אלי, השכבתי אותו על הקרקע ודבר ראשון מיששתי את נעליו. 

ם. תוך שאני מנסה להבין מה קורה,  אני שומע קול מכיוון המצוק שקורא למחבל. הצמדתי הרגשתי שהוא נועל נעלי פלדיו
   12".'תגיד להם לבוא לכאן'סכין קומנדו לגרונו ואמרתי לו בערבית עילגת: 

ם התמקמו ופתחו באש על המחבלים שירדו מלמעלה. שלושה מחבלים, בהם  הקולר שלח את פיטל ומיארה במעלה השביל ו
 קצין פת"ח אחד, נהרגו במכת האש והשאר ברחו.  

ואחריו    והכוח שמעחיילי    על הכוח שנשאר בשפך הנחל.כעבור כמה דקות,    ,ועברמתח    ירגע דיווח שהייתה  את האת הירי 
והכל בסדר.   . אנשי "שמענו צעדים של מישהו שיורד מהגבעה לכיווננו"  ח הזה,, שהיה בכוסיפר בודגה",  בהמשך"התקלות 
חשבו לפתוח באש, שמעו לפתע כבר  אם מישהו מחוליית החוד יורד לעברם ונענו בשלילה וכש  בקשר  הכוח שאלו את מיארה

לאזוק את המחבל זה היה סג"מ אהרון שנשלח להביא אזיקים כדי שניתן יהיה    בודגה, איפה האזיקים?"."קול קורא לעברם:  
 .13שנתפס על ידי קולר 

הגיעו לאזור בלילה, כמה שעות לפנינו, תוך "וסיפר כי הוא וחבריו    504המחבל שנלכד, נחקר בשטח על ידי חקש"ב מיחידה  
למצוק  נסוגו  האחרים  וכל  כצופה  אותו  השאירו  ה"צרעה",  מנועי  רעש  את  שמעו  הם  כאשר  לשפך.  אמל"ח  מורידים  שהם 

וחבריו  הוא הצביע על נקודה בשפך הנחל, בה    .14" העליון נוספת במעלה הנחל, בחלק הוא  ונקודה  ואמל"ח  הסתירו ס"גים 

 
 ארכיון צה"ל  –מסמך  9

 18.06.20יוסי קולר, ראיון,  10
 שהשתתף גם הוא במבצע זה, כי השלישי שהצטרף לקולר היה סג"מ אהרון בראיון עמו, סיפר משה בודגה,   11
 יוסי קולר, שם  12
 21.10.20משה בודגה, ראיון בזום,  13
 18.06.20יוסי קולר, ראיון,  14
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באמצעות מסוקים לח'אן    והועברנלקחו על ידי לוחמי הסיירת וכל הציוד והאמל"ח עליהם הצביע המחבל,    מצוק.העליון של ה
 . 15ר אלאחמ

 

16 

 

המחבל שנלכד ואזרח שנקלע למקום והוחזר בשעות אחה"צ    –חזר הכוח לעין גדי כשהוא מביא עמו שני שבויים    10:45בשעה  
 . 17של אותו יום לירדן 

 

 קינמון ב'

 הדיווח של אג"מ פקמ"ז אודות מבצע זה, היה לקוני: 

 בצע כוח של "חרוב" פשיטה בשפך הזרקא מעין. 70מרץ  5. בתאריך 1"

 .10:27, שעה 70 מרץ 7תאריך . המבצע כלל בתחילתו סריקה של אזור השפך ובהמשך שהיה במקום עד 2

 .18. נמצא ציוד רב שכלל, בין היתר, סירות, תחמושת ואמצעי חבלה שונים"3מחבלים ונתפסו   3. במשך המבצע נהרגו 3

ב", מבצע   "קינמון  היה  הזרקא   תפישתבמקורו  הנמצא בשפך  אמל"ח  מצבור  על  הצביע  מקור שב"כ  ו"סיירת  -אמל"ח.  מעין 
 אמל"ח.  -ה תפישתחרוב" נבחרה לבצע את 

לו  ושם, רכז שטח בשב"כ הכיר  אבנת, אז סג"מ ביחידה, למשרדי השב"כ בירושלים  ימים לפני הפעולה, נשלח אריה  כמה 
פלסטיני" אריהכ  "איזה  לו:  ,  19הגדרתו של  ביחד" "ואמר  עוד מעט תעבדו  אתו,  במה  .  20תתיידד  הבין  לא  הוא  אריה,  לדברי 

מדובר אבל, כעבור מספר ימים, אותו פלסטיני היה במסוק שהוביל את הכוח שלהם לזרקא מעין. למיטב זכרונו של אריה, 
   במסוק היה גם רכז השב"כ.

ועל פיו פעלו אולם, עיקר המידע שעלה    21הכוח בתצפית ארוכת טווח שמוקמה בראס נקב אלחמאר במהלך הפעולה נעזר  
, הגיע מהמסוקים שליוו את הכוח במהלך שהותו על אדמת ירדן, ומכוחות המשנה שסרקו את השטח ויעידו על כך הלוחמים

 : 22דיווחי החפ"ק
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 מסוק מג"ד נחת במקום הבורחים. אחד מכוחות המשנה מדווח על קבוצת אנשים שרצה. – 10:35

 כוח נע למקום ונוחת שם.  מעין.-מסוק מדווח שרואה סירה בשפך הזרקא  – 11:55

   מסוק מדווח שראה מחבל, ירה בו והרגו. – 13:15

 מסוק מדווח שמזהה באזור המעיינות רכב.  – 14:45

 המכונית. המסוק יורה על  – 15:05

 המסוק שיורה על הרכב מדווח על מספר אנשים בורחים. – 15:17

 המסוק שנחת במקום מדווח שאחד האנשים המזוהים אצלו. – 15:35

 המסוק יורה לעבר הבורחים מזהה ששניים כנראה נהרגו.  – 15:45

 כל הכוחות עזבו את מקום האירועים. כוח מארב נשאר במקום. – 17:12

 

והיה צמוד למקור   יום, מנקודת מבטו, סיפר לנו אריה אבנת, מי שהיה אז מ"מ בפלוגת רב"טים  על מה שקרה במהלך אותו 
  אמל"ח:השב"כ שהצביע על מצבור ה 

קבוצ" בתוך  בשפך,  ממש  ידם  על  שנבנה  לבונקר  אותנו  הוביל  הוא  וידאו  כשנחתנו,  אתנו  שהיו  החבלה  אנשי  אשלים.  ת 
  .שהמקום אינו ממולכד. היו שם סירות ומנועים ואמל"ח רב

מולכדו  הגופות  שתי  במארב.  שנשאר  החליט  קולר  הקיפול,  לקראת  אחד.  ותפס  שניים  הרג  בורחים,  אחרי  רדף  אחר  כוח 
 "23והונחו בקרבת הבונקר ואני, יחד עם הצוות שלי, נערכנו במקום למארב. 

, 11:42במרס, בשעה    6יום שישי,  יום המחרת,    יובצהרי. הלילה עבר ללא אירועים  18:31בשעה    התמקמותודיווח על    המארב
 הנמצא עדיין בשטח ירדן.  ,המריא מסוק עם אספקה לכיוון הכוח

עותקים של "ידיעות אחרונות" מאותו נחת מסוק וגנדי ירד ממנו. הורידו לנו סטייקים, שתיה וכמה "אריה אבנת מוסיף ומספר כי 
דבר פעילות    לא טעה., אריה  ואכן.  24" יום ונדהמנו לגלות כי דבר הפעילות שלנו על אדמת ירדן פורסם, כשאנחנו עדיין שם

בעיתו פורסם  ירדן  אדמת  על  צה"ל  גםכוח  פורסמו הדברים  אחרונות",  "ידיעות  ומלבד  בארץ  היומית  ובעיתון "מעריב"  ב  נות 
כתבה מאת הסופר הצבאי של העיתון, אלי   –  70במרס    6  -בעיתון "מעריב" מה  3צילום עמוד    להלן להוכחת הדברים,  "דבר".  
 לנדאו: 
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בשעה   לחפ"ק  חזר  יגיעו    12:00המסוק  שאולי  למחבלים  אורב  כשהוא  נוסף,  לילה  ירדן  אדמת  על  לשהות  המשיך  והכוח 
 לבונקר. 

ידי חוליית מחבלים. 08:00למחרת בבוקר, בשעה   , דיווחו אנשי המארב כי גופת אחד המחבלים נלקחה בלילה, כנראה על 
, נחתו 10:34במרס, בשעה    7  -וב  , אנשי הכוח עזבו,פוצץ על ידי חבלן  ,בונקרהחנ"מ שהיה ב  .נחת קולר במקום  09:42בשעה  
 .בשטחנו בחפ"ק חיילי הסיירתאחרוני 

 ונתפס אמל"ח וציוד רב שכלל, בין השאר: שלושה מחבלים נתפסו, שלושה נהרגו -מאד  קינמון ב' הייתה פעולה מוצלחת

  RPGתופים,  RPD  +9קטיושות עם משגרים, מקלע  6מחסניות,  32גוסטב + -תמ"ק קרל 9סירות בגדלים שונים, על מנועיהן,  7
כ  7 צ'כי,    5לבנות חבלה,    100  -+ פצצות,  נ"ט  נ"א,    18מוקשי  ועוד ציוד לחימה רב   25מוקשי  רוסיים  יד  רימוני  זרחן,  רימוני 

 ומגוון. 

זודיאק  ירדן  כאמור, החנ"מ פוצץ בשטח כי,    ,ושאר הציוד הועבר לשטחנו. לגבי אחת הסירות, ס"ג מדגם  סיפר אריה אבנת 
 .25" האלוף אישר להורידה לאילת ובשנים הבאות היא שימשה את החרובניקים שהגיעו לנפוש בעיר"

גם בשנתיים הבאות נמשכו  ים המלח  בוצעו עשרות פעולות כאלה  הפעולות מעברו המזרחי של  לנו ובסך הכל  סיפר  י.ב.   .
הסריקה:   שיטת  שכלול  אודות  ונעזרנו "בראיון  השתכללנו  בהמשך  ימי(,  )מכ"מ  ב"יונית"  נעזרנו  הראשונות  בפעילויות 

נתנה    " קשת "שעקבה וליוותה את ההפלגה בסירות ואת הפעילות היבשתית, ה  " קשת". באזור מצפה שלם מוקמה  "קשתות"ב
אדם בני  וזוהתה תנועת  לא    .התרעות במידה  אבל  מצאנו מדי פעם פלאחים  לים המלח  בכל תקופת הפעילות שלי ממזרח 

 . 26"נתקלנו במחבלים. לא היו תקלות ולא היתקלויות

במחצית   התבצע  האחרון  קרדינל  שמבצע  של1972דומה  המחזור  בני  השתתפנו 72אוגוסט  מפלוגת  ,  ואני  נו.  לא  כבר   ,
 . הללובמבצעים 
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