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העניינים תוכן

7 הקדמות

15 19561948 א' פרק
20 תרנגולות כגנב "האיום" זיגל
28 פרטיזנים מבצע
35 אלפיים מוצבים כינרת לי יש
42 עצוב לוחם של מותו
48 קאסם) (כפר בפרצוף אגרוף
54 השודדים גדול של סופו

59 19671956 ב' פרק
62 הענק המארבים ליל
ל6 עדכון ביקש רבין יצחק אלוף
70 קבלאן אסמאעיל של סיפורו
73 גופתו ושריפת אייכמן תליית את ראיתי
77 השחור הענק חוסל כך
80 . צואה דליי זרקו החרדים
82 .. ריגול חוליות שלוש חוסלו כך
86 מסתננים נעלי של גבס ארכיון
89 אתיופיה מקיסר מדליה
92 קומנדו חוליית לבדו חיסל
95 המערות ואנשי הנשק אספני
96 פנים אל פנים קרב

ז9 19731968 ג' פרק
וסו בשומרון הפתח מפקד נלכד בו הלילה
104 הרפואה לימודי על ויתר לסט גבי
108 בחודש אש תקריות 800
י ו ו נורא והלא הרע הטוב,
114 הגב את למשה אכלה הבזוקה
115 לגששים מלכותי כיסא
לוו בשוטים השתמש מג"ב האם
120 עזה מרצועת סיפורים
123 במג"ב שנה 20 ושירות התגייר הפת"ח מפקד
126 מהים הראשונה החדירה סוכלה כך
127 בידינו אוקמוטו קוזו
י3י חבלה מטען שזה הבנתי פתאום
134 בלילות יפו כמו אין
ז13 במרסיי לעניין צוות
140 . הימ"מ של הראשון המפקד



145 19811974 פוקד'
149 ,...,,,. מרצדס בקונטיינר גילינו סיגריות במקום
ו5ו דם! יישפך תסתלקו, לא אם
154 הימ"מ של הגדולה הפריצה
160 הדמים אוטובוס רוצחי את חיסלו וסגנו הימ"מ מפקד
167 לסאדאת צמוד
169 בכנסיה צלפים
170 רומנטי היה לא הקליק
173 לגששים ספר בית

175 19871982 פרקה'
179 בצור הגדולים האסונות
183 במיטתו חוסל המחבלים רב
184 דניאל סטיפן פקד של מותו
187 בירות במזרח לילי מרדף
190 אותי זורקים עבודה מכל
192 פרימור אבי של הקומנדו
195 האפריקנית המאפליה בלב
198 הרצח פוענח כך
201 העבודה את תיקח לא מטכ"ל שסיירת העיקר
206 זהב מלאות מזוודות שתי בסובארו מצאתי

211 19951988 פרקו
214 למטה" המכנסיים עם נתפס "הצבא
219 איחור בגלל פרצה האנתיפאדה
ו22 מילאת? לוטו, טופס
223 מג"ב ושמו תינוק
224 הקירות על הקרב
227 למסגד נחטף ימ"מ לוחם
229 , ברגליו" אותי דרס "ההמון
233 לתלמידות התחפשו המסתערבים
239 חמאס הפגנת בראש המסתערבים מפקד
ו24 אקדח שלפה הזקנה
246 הקשר מכשירי את שיתקו מהמאדים יצורים
249 אחת במשפחה מדובר
ו25 ורבין פרס בגין, של המאבטח
254 ארז במחסום נס
255 לרצח מועמד
258 פעמיים מעזה יצא צה"ל
ו26 בכל אותו מחקה עדיין אני
266 מדבר הבטוח המעבר מפקד

269 מג"ב חלל*



המפקד דבר
שגולות משפחות ובהווה, בעבר ולוחמים מפקדים

כל מאחורי מקיף. צילומים ואיסוף דוקדקים מ תחקירים היסטורי, מחקר בו. הושקעה רבה עבודה וגידים, עור מג"ב ספר קרם הנה
השנים. כל במשך והשוחקת הקשה העשייה במרכז ניצב אשר מג"ב לוחם את לאתר הנסיון עמד אלה

חיל של מורשת  מג"ב מורשת למען לכם, ולהקדישו זה ספר לאור להוציא גדולה זכות בחלקי נופלת החיל, כמפקד
ישראל. מדינת בתולדות שזורים ופועלו שפעילותו

רבות משימות עליו מוטלות הבטחונית. במערכת שורשים מג"ב מעמיק השלום, תהליך של מימושו רקע על אלה, בימים
הגבול". "משמר ההיסטורי: שמו רוח את נושאות הללו המשימות פעילותו. בראשית החיל את אפיינו אשר כאלה ובהן נוספות

דמות עיני לנגד עומדת זה בהיבט החיל. של הפנימית העשייה במרכז עומדת מג"ב, שוטרי של האישית רמתם והעלאת חינוכם
החיל. של הרביעי מפקדו (בתאני), בר צבי ניצב  מופת

הרבה לעשיה במרץ נרתמתי מג"ב. של הראשי ההדרכה קצין תפקיד את עלי הטיל בר לדגל. בר צבי ע"י נקראתי 1975 בשנת
ואלה היסוד. תפיסות בגיבוש ובמיוחד והפעילות העשיה תחומי בכל נגעו אלה יעדים עת. באותה ידו על שהותוו היעדים למימוש

הן:
מרחבית ומפקדה מג"ב יחידות הקמת ע"י נעשה הדבר בפרט. ובירושלים בכלל הגבול משמר יחידות של המבצעית יכולתן חיזוק א.
המשולבת המערכת והתאמת מג"ב על שהוטלו למשימות הישימות חדשניות הפעלה ושיטות טכניקות פיתוח נוספת,

המשתנה. למציאות
המלאה המבצעית אחריותו לממש המשטרה לפיקוד לאפשר כדי (ימ"מ) בטרור ללוחמה המיוחדת היחידה של וחיזוקה אירגונה ב

.1975 מינואר בהחלטתה ישראל ממשלת אליה שהתכוונה כפי הפנים, לבטחון
סיווג מסלולי .קביעת תוך החיל, של החדשות למשימות ושוטרים סגלים בהכשרת תתמקד אשר חדשה, הדרכה מערכת בניית ג.

ולמפקדים. לשוטרים וקידום
חילית חינוכית בראייה וגמור היחידה חינוך דרך לפרט, הנוגעות מאלה החל החינוך, למערכות הקשור בכל ממש של שינוי ד.

בעלי לקצינים בעיקר אקדמאית השכלה נתיבי פתיחת לשוטרים, יסוד השכלת השלמת למנות: ניתן אלה בכלל ומקיפה. רחבה
ישראל. ומדינת היהודי העם מורשת הארץ, לאהבת חינוך וכן שירות, אופק

היה צריך משמרהגבול מבחינתו קדימה. מהלכים שנייםשלושה וראה עוצמה", רב "טלסקופ דרך במציאות הביט בר צבי
בחיל ניכרות בחאני של חדשנותו פרי חשובות, דרך אבני היה. גם וכך ישראל. במדינת הפנים בטחון במימוש המרכזי הכח להיות
לוחמי של לזה והתאמתו האישי הנשק החלפת מג"ב, שוטרי כל של המדים החלפת בולטות: דוגמאות הנה הזה. היום עצם עד
להתמודד הוכשר זה לוחם מג"ב. לוחם של חדשה דמות ויצירת והיחידות הפרט של והאימון ההכשרה דפוסי שינוי בצה"ל, החי"ר

הגבול. ומשמר ישראל משטרת בפני ימים באותם ניצבו אשר החדשים האתגרים עם
בחיתוליהם אז היו מאליהם, כמובנים היום הנראים דברים לרוב. ומוקשים קשיים זרועת היתה הרבים ההישגים למימוש הדרך
והמתיש הארוך ומתן המשא את אציין אם די ובצה"ל. ישראל במשטרת ההחלטות מקבלי עם קשים מאבקים חייבו הדברים ומטבע
של השנתיים המרוכזים האימונים מערכת מיסוד במג"ב. החובה בשירות האדם כח איכויות להעלאת בדרך הצבא שלטונות עם

מאבקים. רצוף תהליך הוא גם היה הגבול, במשמר המבצעיות היחידות
לאחר וחצי שנים שלוש ,1981 שנת בסוף סיימתי  הגבול משמר של החילי האימונים בסיס  בא"ח כמפקד תפקידי את
תפקידי למלא נקראתי הגבול במשמר שירות שנות מ6 למעלה לאחר מג"ב. של וההכשרה ההדרכה מערך על הפיקוד את שקיבלתי
סגירת עבורי מהווה שנים מ3ו למעלה לאחר ,1995 אפריל בראשית הגבול למשמר שובי "הכחולה". במשטרה והדרכה מטה פיקוד,

ההדרכה. בתחום בר צבי של פיקודו תחת מעבודתי חפירות איסוף בצד מעגל,
כמשמר חיל של לחוסנו מוצק בסיס היטב, ומושרשת מקצועית חכמה, מתקדמת, הדרכה במערכת אני רואה עתה, כן כאז

הגבול.
הפעילות. ובקצב בהיקף תקדים חסרי שינויים לקראת הגבול משמר צועד בה תקופה ,1996 שנת בפרוס לדפוס יורד זה ספר

אשר גודל בסדר יחידות הפעיל החיל מאוד. הורחבו משימותיו כוחו. את הגבול משמר הכפיל זה, עשור של הראשונה במחצית
בעבר. כמותו ידע לא



את מסוימת במידה החזירו הריבונית, ישראל לבין שבינם התפר ובמרחב ועזה שומרון יהודה, ברחבי השוטף הביטחון משימות
חדשה. במתכונת גבול" ב"סיורי גם ותושביה ישראל מדינת ביטחון שמירת ההיסטורי: ליעודו החיל

עברו אשר שוטרים אלפי היום מפעילות מבצעית, משימתית ואחריות רחבה שליטה מוטת בעלות גדולות, מרחביות מפקדות
מרכז אל משמרהגבול צועד ה2000, שנות לקראת המתחדשים. השטח לצרכי במיוחד ויושמו נבנו ההכשרות ייחודיות. הכשרות

ישראל. במדינת הבטחונית העשיה
למן כמעט משמרהגבול, פעילות של הרחבה היריעה את מוסמך באופן לראשונה הפורס ומקורי, יחודי מסמך הוא מג"ב ספר

הגבול. משמר שוטרי של לפועלם והנצחה עדות יהיה זה ספר כי בטוחני, אלה. לימים ועד המדינה קום

סדן ישראל ניצב
הגבול משמר מפקד

1996 מרץ לוד,



לנשק חבריי אל

נמשכה שזו אלא במלאכה, עסקו רבים מג''ב. תולדות ריכוז של זו חשובה למשימה ואני, חבריי נרתמנו, מאז חלפו ארוכות שנים

הספר. כתיבת עם בבד בד וגידים, עור קרמה כמו וההיסטוריה ונמשכה

אותו ולשזור הלוחם, האדם את במרכז להעמיד יש לפיה תפיסה, גיבשנו מקרוב. העשיה מלאכת את ליוויתי האחרונות בשנים
הראשון. מפקדו להיות הזכות בחלקי שנפלה משמרהגבול, חיל של בהתפתחותו

החיל של עתידו כי לזכור וחייבים למג''ב, לבקרים חדשות המצטרפים לוחמים, אותם לכל צוהר לפתוח אמורים שבספר הדברים
ישראל. מדינת של בתולדותיה פינה אבני מהווים ככולם שרובם הרבים, הדרך ציוני של בדמותם זאת עברו. על להתבסס חייב

ממש, אלה בימים הספר. חיל ואף הנוטרים הגפירים, הלכו שבדרכו "השומר", ארגון ימי מאז מג"ב חיל עבר ארוכה דרך כברת
למעשה. הלכה  השלום תהליך של מימושו על משמרהגבול מופקד

במלאכת לעושים ומודה הגבול, משמר שנות כל לאורך לנופלים אני מצדיע הירוקות", "הכומתות לעמותת עמיתיי בשם

במדינתנו. השוטף הביטחון של קיומו שתכליתה:  הקודש

הגבול. משמר תולדות של זה ספר מוקדש משפחותיכם, ולבני לכם

קופל פנחס (גימ.) ניצב רב
הירוקות הכומתות עמותת יו"ר
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מבוא

משמר תולדות על וחשוב רב היסטורי חומר לידי קיבלתי מג"ב של החינוך קצין לתפקיד כניסתי עם שנים, מארבע למעלה לפני

הגבול.
את לבחון חייבת מקצועית עין כי היה ברור לעייפה. ופרטים מסמכים בו ונשזרו לתקופות, חולק שנים, במשך שנאסף החומר,

נפש. לכל השווה ספר, נפיק בטרם הדברים
לנושא. נרתמה  ביטחון בנושאי ספרים בהוצאת שנים רב נסיון שלזכותה משרדהביטחון, של לאור ההוצאה

רב נסיון ובעל בהשכלתו היסטוריון הוא ארגמן הספר. את לערוך נבחר "במחנה", כעורך רבות שנים ששימש ארגמן, יוסף
מכר. לרב היה ביותו" סודי היה "זה ספרו ספרים. בעריכת

במיוחד ולחפש הדברים עיקרי את העצום ההיסטורי החומר מן לבור יש חדמשמעית: למסקנה אותו הובילה החומר קריאת
הסיפורים מאחורי המסתתר האדם על הספר את לבסס המליץ ארגמן אנושי. סיפור מאחוריהם ומסתתר שאפשר האירועים את

יחודיאישי. מעשה ביטוי לידי בא והמתישה, הקשה השוחקת, שבעבודתן בדמויות להתמקד הציע הוא מג"ב. על ההיסטוריים
חששנו יבש. בסגנון התפתחותית היסטוריה ספר כתיבת על שדיברה הקודמת, התפיסה את לשנות החלטנו זו הצעה לאור

המדף. על מיותם הספר את יותיר זה כתיבה שסוג
לפיה המוצעת, בדרך ובחר השתכנע המפקד עמית. משולם ניצב דאז, מג"ב מפקד בפני הדברים את העלנו העורך עם יחד

אישיים. בסיפורים היבשה ההיסטוריה תתובל
מעניינים סיפורים איתור לצורך רגליים כיתות שכללה הממושכת, התחקיר מלאכת החלה זו, לגישה הירוק האור קבלת עם
בין היסטורית איהכרעה של בטקטיקה בחרנו סתירות. גם אך מופלאים חומרים גילינו העבודה כדי תוך שטח. ראיונות ועריכת
גירסאות, לעימות מקום היה לא שנים ארוכת בפרספקטיבה אומרם. בשם הדברים את להביא החלטנו השונות. הגרסאות

להפריכה. או לאששה שנוכל מבלי יחידה, אחת גרסה נמסרה פעם שלא גם מה מדעי, ולאימות
ומפקדים מכ"ים שוטרים, אחר. או זה גורם של חלקו להבליט או להדגיש מבלי קרי: פנים. משוא ללא בוצעה הספר כתיבת
להגיע יכולנו לא הדברים מטבע בלבד. תכליתי, מקצועי בסיס על רואיינו מג"ב, של ההיסטוריה לאורך שפעלו כזוטרים, בכירים
בעתיד כי לקוות יש מקופחים. שיחושו מהקוראים, מי שיהיו וייתכן לידיעתנו, הובאו שלא האירועים שרבים ספק אין לכולם.

מג"ב. תולדות של הסופית הגירסה זו אין שהרי נוסף, בספר או הבאות במהדורות הדברים את להשלים נוכל
אישיים בסיפורים מקוטע כרונולוגי רצף והחוויה, ההיסטוריה של שילוב לפניכם: המוצר והנה רב זמן נמשכה המלאכה
לספר אחרת או זו תמונה בהכנסת היחידי השיקול כי לציין יש באיתורן. בעיקר רבה, מלאכה הושקעה בתמונות גם כן, ובתמונות.

חשובה. תמונה על לוותר פעם לא נאלצנו חובבני, באופן צולמו התמונות מן שרבות ומכיוון הצילומית, איכותה היה
של דמותו מרכזי. חלק הגבול למשמר יש בו השלום, תהליך מימוש של אלה ימים אל הספר מלאכת השלמת את כיוונה הגורל יד
ועד ה50, בשנות במטכ"ל אל"מ היותו מאז שונים באירועים מג"ב בתולדות נשזרה ז"ל, רבין יצחק הממשלה ראש השלום, אדריכל
הירצחו. על המרה הידיעה אותנו השיגה והעריכה הכתיבה מלאכת את בסיימנו הגדול, לצערנו ביטחון. ושר ממשלה ראש להיותו

ברוך. זכרו יהי
שסייעו: אלה לכל תודה תושלם. היא שאכן שהאמינו האמון, בעלי והתומכים, במלאכה העושים כל את מלפרט היריעה קצרה

טובה. בעצה מי בתמונה, מי בסיפור, מי
הגבול. משמר חיל של למורשתו יסוד אבן יהווה זה וספר יתן מי

בוקר נחום סנ"צ
מג"ב חינוך קצין
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לשלום מבט



הגבול משמר

הקמח, בשבלים ישן, הכל
מבשיל, בלאט הפרי בחנפים
בךמע, כאן שזרענו אנחנו,
ובגיל. ברנן לקצר רוצים

הכפר. כל בנום בלילה, בלילה.

נביאה השדה מן ביום ואם
זיז ■: ד  י .  . :

ואמבר לאסם תנובה ברכת
ד :  ד .: ד * : : .

תגיח, חשכה עת בליל, הנה
המשמר. אל נצא וחמושים

שדנו, שולי תאח* האש לבל
בכאב, גדלנו עץ למען
ילדינו, פני נהרת למען
ילבלב. שהרה כל למען

הכפר. כל בנום בלילה, בלילה,

מוהר יחיאל מלים:
מן גד לחן:

מנגד. צופים הרים ישן הכפר
סודות, מכסיף הזיתים וכרם
השקט בהד עולה התן ילל
חולמות. השבלים ובשדה

הרוגע, בבית ישן הטף
חלומו, על הצבו משמרות כי
נוגע, לא נוגע מעל הברוש
ושלומו. בית על כמפלל

הכפר, כל בנום בלילה. בלילה,
המשמר, על עומדים אנחנו

ומכונה, צאן על פרי, ועל גן על
נכונה. השומרים חלית

עיט ויעל שעה תבוא וכי
תושט, היקר אל וידאויב

הבית, חומת על אנחנו חומה
ויאבד. בה יגע אשר וכל

: ז   .■ : ד :

גד. מן לחן: מוהר, יחיאל מלים:
לאקו"ם. או כגן המוסיקה להוצאת שמורות הזכויות ©



/ ל.". ■■■.

*"

ל*.
.,^^^^^^:, ?%. .י***^^*!"*.

מתמדת בכוננות



מג"ב של לידתו

1956 1948



■<■■

■■■■. ד^^%*

י^

י*^ / '. .

■**. ^7

%
.ז;

</*#*'^, ^"

4^^ י,^> ■ת .<. ~.~~
■*י?ל'*:^.^^

ל>\
.*_ >. ■■ט*

/.'י1

י>^

<*^

המסתננים בעקבות



קוטביים וזרמים פוליטית, מסורת עדין היתה לא סוערות.
אחד חלקם. על נאבקו המפה של והשמאלי הימני מצידה
השילומים נגד ההפגנות היו למצב ביותר הכואבים הביטויים
ביטויים מוצא התקופה בעתונות המעיין .(1952) מגרמניה
פוליטי רקע על רצח מעשי ואף הפגנות מחתרתית, לפעילות

וקסטנר. ברנדוט רצח כדוגמת

הכלכלי המצב
משק הבריטי, מהשלטון בירושה קיבלה העברית הממשלה
מלחמת את לממן הצורך גבוהה. מחירים רמת בעל
הכלכלה מצב את החמיר ההמונית העליה ואת העצמאות,
הוטל המצב לשיפור ראשון כצעד המחירים. להאמרת וגרם
של המוניים לפיטורים גרמה התוכנית חמור. צנע משטר

עובדים.
נשארו רבבות והחמיר. הלך הכלכלי המצב הצנע, למרות
להפגנות לרחובות יצאו הם ופרנסה. עבודה מקום ללא

עבודה".  "לחם היא: כשהסיסמה סוערות,
הגיעה האבטלה שחור, שוק התפתח הצנע, משטר בצד
המקומית האוכלוסיה בקרב והמתח תקדים חסר לשיא

גבר. החדשים והעולים
הגיעה שעריה, ופתיחת ישראל, מדינת של הקמתה עם
עלו 1951 שנת ועד 1948 מאי בין עצומים. לממדים העלייה
התושבים ממספר גבוה היה מספרם עולים. כ0()700.0 לארץ
מצפון יהודים מאירופה, השואה ניצולי היו העולים בין בארץ.
העיקרי הקושי ומעיראק. מאסיה שלמות וקהילות אפריקה
זה, קושי החדשים. העולים לרבבות הולם דיור למצוא היה
קיפוח לרגשות פעם לא שגרמו מהירים לפתרונות הביא

והזנחה.
בריטים צבא בבסיסי עולים לשכן האפשרות מיצוי לאחר
אוהלים מחנות בסיסים אותם סביב לצוץ החלו לשעבר,
בדרך מרוחקים היו המחנות העולים. שוכנו שבהם וצריפים
מאונס. בטלה חוו יושביהם ורוב הראשיות, מהערים כלל

הישובע מנהיגי עמדו 1948 במאי המדינה הקמת ם

מהכלים חלק אמנם מאין. יש הקמת של מצב בפני
המנדט מתקופת עוד קיים היה האירגוניים
כלים אולם וכי), רכבת (דואר, לפעול המשיך אף וחלקם
צריך היה ממשל ומוסדות משטרה צבא, כמו ממלכתיים

להתארגנות. זמן פסק ללא מיד להפעיל
היא שרף, זאב של בראשותו בסוכנות מצב" "ועדת
של שלטוני תחום כל שבדרך. המדינה מוסדות את שהכינה
שהכין הצוות מיוחד. צוות ע"י תוכנן לקום, העתידה המדינה
(סחרוב) יחזקאל בראשות פעל המשטרה, של הקמתה את
למפקח יותר מאוחר חודשים מספר כעבור שהפך מי סהר,
נחמיאס, יוסף סייע לידו משטרתישראל. של הראשון הכללי
של השני הכללי המפקח ולימים הכללי, המפקח סגן
בדבר תוכנית המצב" ל"ועדת הגיש זה צוות משטרתישראל.
עברית משטרה בחבירה: שיפעלו גופים שני הקמת

וזינדרמריה.
הצעירה ישראל מדינת של הכללי שמצבה לומר למותר
מלחמת סיום שלאחר התהוות חודשי באותם מאוד רע היה

"תוכנית זכתה לה הגדולה התמיכה למרות ב949ו. השחרור,
במישור מבודדת הצעירה המדינה היתה באו"ם, החלוקה"
בפירוש, שניסו, עוינות מדינות ומוקפת הביןלאומי,
בא. לא השלום הנשק, שביתת הסכמי למרות להשמידה.
ותכפה. הלכה המדינה של ליבה תוך אל ההסתננות להיפך.

על להגן כדי נבנו אשר הראשונים האמצעים אחד
את הללו היוו לימים משמר". "פלוגות היו הרופפים הגבולות

הגבול". ל"משמר הבסיס

וכלכלי פוליטי מתח
פוליטי, מתח הצעירה. לישראל ארב חיצוני אוייב רק לא
נשלטים. בלתי למימדים לפעמים הגיע מבפנים וחברתי כלכלי
בשנים אכן, החדשה. המדינה של היציבות על איים הוא
פוליטיות למחלוקות נתון הישראלי הציבור היה ,19531948
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לא עוד וכל המלחמה. תמה לא הציונים, עם שלום נעשה לא
שנכיר משעה מנוצח. ולא מנצח לא אין המלחמה, תמה
שאנו מודים אנו זה, מעשה בתוקף הרי ישראל, של בקיומה
את מצא ישראל, עם שלום לעשות הסירוב המנוצחים".

הפליטים. לבעיות ערב ממשלות של ביחסן גם ביטוייו
ומהיר קל נצחון א"י לערביי הבטיחו ערב ארצות מנהיגי
נגפו ערב צבאות אך זעם. עבור עד ועזב התפתה וחלקם
תלושים נשארו הפליטים אולם מדינותיהם, אל ונסוגו בקרב
היתה כוונתם זה. מצב לשמר דאגו ערב ממשלות מבתיהם.
וליצור בעולם ישראל של הערכית דמותה את להשחיר
נגד לפעולות שייצאו מנת על הפליטים, בקרב תסיסה

הציוני". "האויב
שונות: מסיבות החלו המדינה של לליבה הסתננויות

להשיג היה אפשר שאי מוצרים של הברחות  הברחה
של גניבה  חקלאיות גניבות במדינתישראל. או הערבי בצד
מן חלק  ביקור חקלאי. וציוד בקר תבואות, הדרים, יבולי
באה והסתננותם ארץישראל, תושבי בעבר היו המסתננים,
הארץ, את עברו מסתננים  מעבר משפחות. ביקור למטרות
ואיחוד הברחה למטרות לרעותה אחת ערבית מארץ בדרכם
על נשלחו זהירים, תצפית ושליחי מרגלים  ריגול משפחות.
שמו מאורגנות כנופיות  וצח שונים. מודיעין מנגנוני ידי
היו הכנופיות לשמו. רצח ידי על ביהודים לנקום למטרה להן

קלה איהבנה וכל מנשוא, קשים היו במעברה החיים תנאי
של לתופעה הפכו המעברות, המונית. לתיגרה בקלות הפכה
הבעיות אחת את כך בתוך ויצרו מתמשכת, ארעיות
מהעולים, ניכר חלק המדינה. של החמורות הסוציאליות
אחרים. ובמקומות הצפוני בגבול חדשים ספר לישובי הופנה
אלה שישובים מכיון חמורה, בטחונית בעיה יצרה זו עובדה

מסתתנים. להתקפות קל טרף הפכו

בטחוני מתח
כך ואש", דם של קו אלא יהיה לא האו"ם שימתח קו "כל

אומר. הוא מה ידע והוא בכיר, ערבי נציג התבטא
שביתת הסכמי על הדיונים נפתחו ,1949 בינואר ב12
הסכמי נחתמו רודוס. באי ערב למדינות ישראל בין הנשק
עם האחרונה החתימה וירדן. לבנון מצרים, עם הנשק שביתת
של סופה את לכאורה סימלה, ,1949 ביולי ב20 סוריה,
מלחמת לאחר ישראל גבולות אך העצמאות. מלחמת
באורך יבשתי גבול זה היה ומפותלים. ארוכים היו העצמאות
להיות המשיך הנשק, שביתת הסכמי אף שעל קילומטר, 960

וקטלני. חם
"יש אז: אמר הערבית הליגה של הכללי המזכיר פחה, עזאם
עוד כל הזמן. והוא מרובים יותר לנו שיעמוד סודי נשק לנו

הסורי בגבול ממונע סיור
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באימון יחידה מהיר. פתרון חייבה ההסתננות

"הדרך המדינה: של גבולותיה את לאטום יהיה שמתפקידם
ההסתננות נגד במלחמה סיכויים כמבטיחה הנראית היחידה
אימון יקבלו אנשיה אשר ז'נדרמריה, או חילספר בהקמת היא
לא ההסתננויות ששאלת לזכור יש כאחד. ומשטרתי צבאי
הערביות. המדינות עם שלום בריתות כריתת עם אף תיעלם
לבני מושך כוח להבא גם הנראה, כפי תהיה, ישראל מדינת
לסגירה מעכשיו כבר לדאוג חיוני לפיכך השונות... הארצות

במסמך. נאמר הארוכים", היבשתיים גבולותינו של יעילה
המשאומתן פתיחת לאחר ועלה שב הגבול, שמירת נושא
הכלליות הבחירות וקיום המלחמה סיום על מדינותערב עם
מיוחדת, ועדה הממשלה הקימה 1949 בינואר ב25 לכנסת.
סהר יחזקאל הכללי המפקח שאלתיאל, דוד האלוף את שכללה
של בהקמתה לדון אביגור, שאול הביטחון שר וסגן
צריכה שהז'נדרמריה גרס, שאלתיאל דוד האלוף הז'נדרמריה.
בנושא הכפריים הארץ שטחי בכל לפעול האמור כוח להיות
שישמש רזרבה כוח וכן וההסתננויות ההברחות הביטחון,
דעה על חלק סהר יחזקאל הכללי המפקח ולריענון. להחלפה
לידי למסור אפשרות כל רואה הוא אין כי ואמר זו,
של הכפרי השטח בכל המשטרתית הפעולה את הז'נדרמריה
כשמירת סהר הגדיר הז'נדרמריה של תפקידיה את הארץ.
תחום לדעתו, ידיעות. ואיסוף במסתננים מלחמה הגבולות,

חמושות כשהן קטנות, בקבוצות או סדירים בכוחות חודרות
בודדים, שומרים, אורח, לעוברי אורבות חם, בנשק
 חבלה בודדים. לבתים מתפרצים או ורכבות, אוטובוסים
מים, צינורות גשרים, בתים, פיצוץ לשם מאורגנת פעולה

חקלאי. יבול ושריפת ברזל מסילות

948וו95ו מג"ב טרום
קשה אתגר הציבו ישראל, של והמפותלים הארוכים גבולותיה
פתרון שחייב קריטי מצב יצרה ההסתננות הביטחון. לזרועות
ז'נדרמריה. של הקמתה על כאמור דובר בתחילה והולם. מהיר
לפיה: התפיסה מובעת שכזה גוף לארגון הראשונה בהצעה
ענייני הפרדת הוא המשטרה של ליעילותה הראשון "התנאי
שני לארגן כן על יש פשע. מעשי ומניעת מהפיקוח הביטחון
זה בצד זה יפעלו אשר וז'נדרמריה, משטרה נפרדים, גופים
חיבר ,1947 בדצמבר ב21 הגבוה". הפיקוד בשלב רק וייפגשו
השניה ההצעה את סהר, יחזקאל המיועד, הכללי המפקח
הנחות של גיבושן תוך העברית, במדינה משטרה להקמת
פי על "הז'נדרמריה", כנכונות: יותר מאוחר שנתבררו יסוד
שעם ארעי, כ"כח נתפסה סהר, יחזקאל של דאז השקפתו
לצבא, שלו פלוגות להעביר יהיה אפשר הביטחון מצב השתפר
כפרים שמירת לתפקידי בלבד קטן כוח ישאר דבר של ובסופו
יחזקאל מסרו זה, דו''ח הגשת לאחר ספורים ימים וגבולות".
בהצעה העוסק משלים, דו"ח עוזרו, נחמיאס ויוסף סהר

ז'נדרמריה. כוח של להקמתו
ישובי של בהגנתם יתפקד הז'נדרמריה כוח כי קובע הדו"ח
כוחות הקצאת תוך סדר בהשלטת למשטרה יסייע הספר,
הברזל מסילות בדרכים, סיורים קיום בהפגנות, מחץ
הפעולה מצע את בתוכו מכיל זה, פעולה תוואי והגבולות.

מכן. לאחר משמרהגבול של המבצעי
כנגד הטרור פעולות גברו ,1948 ינוארפברואר בחודשים
של להקמתה המטה עבודות יהודיים. וכלירכב ישובים
ב6.3.48ב הקשה. הבטחוני המצב נוכח התעכבו המשטרה
יחזקאל את בןגוריון, דוד הביטחון, ושר הממשלה ראש מינה
המשטרה. של הראשון הכללי המפקח לתפקיד סהר (סחרוב)
כל אין זה, במסמך צה"ל. של לפיקודו הוכפפה עצמה היא
היום. מסדר זמנית ירד והדבר הז'נדרמריה, לכוח איזכור
אשר המשטרה, של בהקמתה איפוא, הושקע, המירבי המאמץ
ובכוח רכב בכלי חמור ממחסור הראשון הדו"ח לפי סבלה
היתה הפשיעה עקומת חמור. היה הפנימי הביטחון מצב אדם.

התנועה. חוקי בשמירת שררה מוחלטת והפקרות גבוהה
את חותם משטרתישראל, של הראשון השנתי הדו"ח
חוזר הוא פסימית. בתחזית ההסתננויות בנושא דיוניו
ז'נדרמריה, או חילספר להקים הצורך על ומצביע
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תרנגולות כ"גנב" האיום זיגל
הונאה, לחקירות היחידה ואש זיגל, בנימין ניצב
הגבול משמו של א' בפלוגה סמל רב ו בו95 היה
הואשון המבצע חווי', 'פרדס במבצע והשתתף
שונו בעקבותיו מג"ב. של מוצלח כך כל והלא
של האישית ההכשוה בתוכנית שלמים קטעים

פושיה השוטוים.

בשנות בארץ שהתפרסם מי זיגל, בנימין (בדימוס) ניצב
המטיל הונאה, לחקירות היחידה של הקשוח כראשה ה80
רבסמל היה ומשק, כלכלה ואישי פוליטיקאים על מורא
משמר של הראשונה הפלוגה היא א', פלוגה של פלוגתי
המבצעית בפעילות זיגל השתתף זו במסגרת הגבול.
החולה אגם נשק בו באזור חורי, בפרדס מג"ב של הראשונה

.1951 בחורף היה זה הסורי. לגבול

ארצה עלייתו ערב זיגל הפולני. בצבא קולונל

הביא הוא לכן. קודם קצר זמן אך מפולין ארצה הגיע זיגל

משוריינת, חטיבה של סמח"ט מרשים: קרבי רקע עימו
הספר בית על ומפקד הגרמנים נגד בקרבות חלק שלקחה

הגליל של והמזרחי הצפוני הגבול להיות אמור פעולתה
והנגב.

אשר בר, ישראל סגןאלוף גם נכח בנושא, נוספת בישיבה
בר הז'נדרמריה. של פעולתה על דעת, חוות לכן, קודם הכין
לפעול עליה נפרד. ככוח ז'נדרמריה להקים אין כי גרס
יוחזקו שלא הגבולות על בשמירה ולעסוק המשטרה במסגרת
בעתיד יהיו המדינה של גבולותיה רוב הערכתו לפי הצבא. ע"י

ידי על להיעשות יהיה חייב עליהם והפיקוח צבאיים גבולות
אכן הצבא אם בשאלה רב ספק הטיל אביגור שאול הצבא.
הכללי המפקח הגבולות". "שומר תפקיד את למלא יוכל
צריכה שהז'נדרמריה ואמר עמדתו על חזר סהר, יחזקאל
שמירת מסירת לדעתו, מהמשטרה. נפרד בלתי חלק להיות
דוד אלוף הדעת. על מתקבלת אינה הצבא לידי הגבולות
להקים מקום אין כי אמר הוא ביניים. עמדת נקט שאלתיאל
הזירה. בתנאי צבאי חצי לכוח מקום ואין ז'נדרמריה כוח
אשר מיוחד, משטרתי בכוח די הז'נדרמריה במקום לדעתו

הצבא. ע"י מוחזקים אינם אשר הגבולות על יפקח
לשרהביטחון חלקי דו"ח הוגש זו, ישיבה לאחר
על להטיל יש הגבולות שמירת תפקיד את ו. הן: שמסקנותיו
לצרפו אם כי זו למטרה נפרד כוח להקים אין ב. המשטרה.
פרשים באמצעות יפעל הכוח כי קובע הדו"ח למשטרה.
וכדי המשטרה, ממדי שונים יהיו מדיו משוריינים. וכלירכב
אוסטרלי. כובע לחבוש השוטרים יוכלו יחידה גאוות ליצור

והן צה"ל הן תם. לא הוויכוח הדו"ח המלצת למרות
זה לנושא שכן, הגבול לשמירת באחריות רצו המשטרה
אדם כוח של גדולות מכסות מוקצבות להיות היו עתידות

וציוד.
ראש של הצבאי יועצו התבקש ,1949 מאי חודש בסוף
תוכנית להכין עשת שלום אלוף סגן ושרהביטחון, הממשלה
התזכיר ישראלית. ז'נדרמריה או חילספר להקמת מפורטת
מטה בידי יהיה חילהספר על הפיקוד כי קובע שהכין הראשון
פיקודו תחת יהיה עצמו מטההחיל חילהספר. של עצמאי
לידי הפיקוד יועבר מלחמה ובזמן ראשהממשלה, של הישיר
כי הצעה יש עשת של עטו פרי נוספים בתזכירים צה"ל.
משטרת של הכללי המפקח בידי יהיה חילהספר על הפיקוד
של המטההכללי של לפיקוד יועבר חירום ובשעת ישראל,

צה"ל.
גרם לחילהספר, שהוקצב איש 2,000 של המיועד התקן
בשאלה הצבא, לצמרת המשטרה צמרת בין המאבק להחרפת
נכתב /49 בספטמבר זה. חיל על הפיקוד את לידיו יקבל מי

350 של כוח הקמת יוזמת המשטרה כי א, סגל בפרוטוקול
הגבול שמירת את עצמה על תקבל היא כי הנחה מתוך איש,
לגבי בהצעות לעיין שיש גם, סוכם ישיבה באותה הצפוני.
בספטמבר ב21 ירוקות. כומתות כמו לכוח, יחודיים מדים
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וגרביים תחתונים שיחליפו
של בנו בןגוריון, עמוס במשטרה, אירגון מחלקת ראש
עיניו. ממראה והזדעזע במקום לביקור הגיע "הזקן",
בהם עשו מעיים מחלות ופרעושים, כינים מוכי היו השוטרים
ביותר. תקין בלתי באופן התנהלו כולו המוצב וחיי שמות
למפקדים הורה הוא במיוחד. חריף דו"ח פרסם בןגוריון
לעתים וגרביים תחתונים יחליפו שהשוטרים לדאוג
לעשות שיפסיקו בשבוע, פעמיים לפחות שיתקלחו מזומנות,
לבצע הורה הוא אוהלים. עבורם ושיוקמו העצים בין צרכים
לתפיסת השוטרים את ולתרגל הקרב בעמדות שיפורים
או הפגזה התקפה, של במקרה והלילה, היום בשעות עמדות

אווירית. הפצצה

הקולונל דרגת וגם הזה, הרקע הפולני. הצבא של לקצינים
להצטרף ביקש כאשר לו עמדו לא כתפיו, את שעיטרה
סיים 1950 בסתיו מבראשית. הכל להתחיל נאלץ הוא לצה"ל.
סגן ידי על ונבחר בשפרעם ההדרכה בבסיס סמלים קורס זיגל
פלוגתי. סמל כרב לשמש בריהודה, דוד הפלוגה, מפקד
על ממונה והיתה בפ"ת א' פלוגה ישבה תקופה באותה

קלטבאום. היה הפלוגה מפקד המרכז. באזור הביטחון

החולה, באגם העבודות תחילת עם ,1951 בינואר
העובדים את לאבטח כדי לאיזור, לצאת הפלוגה נצטוותה
במשטרת התמקם הפלוגה מטה שהפעילו. הכבד הציוד ואת
שבועות. מספר מדי סבב ביניהן עשו והמחלקות ראשפינה

חורי. פרדס היה לשהיה ביותר הקשה המקום

*:ל:^:.^^*?8£!5י?^

לרמה מבט הסורים. עם תכופות תקריות

בפרדס השהיה תקופת ולמפקדיהם, הצעירים לשוטרים
קשה פחות נראיתה ;51 ליוני פברואר החודשים בין חורי
הווי התפתח אצלם בתלאביב. שיושב מטה קצין בעיני מאשר
די תקריות לנו "היו זיגל: בנימין מספר שטח. חיות של יחידתי
מהפגזת פחדנו ישיר. באופן תמיד לא הסורים. עם תכופות
בנינו הפרדס בשולי העמדות את הפרדס. על מרגמות
את הפולני. מהצבא שזכרתי השיטה לפי התחפרנו בעצמנו.
עצים של שכבות בשלוש כיסינו שתפרנו, והתעלות הבורות
אהב לא בןגוריון עמוס אדמה". של שכבות עוד שמנו ועליהן

זה. את
רובם הפלוגה. של הרבגוני האנושי ההרכב את זוכר זיגל

היו איתם ערב. ומארצות אירופה ממזרח חדשים עולים היו
יידיש. שדיבר... ממצרים עולה זוכר זיגל וצ'רקסים. דרוזים

ערב לסוריה שנמלט עשיר, לערבי שייך שהיה הפרדס,
לחולתא, משמרהירדן בין שכן שביתתהנשק, הסכמי חתימת
כאיזור נקבע שהשטח מכיוון דרג'את. הסורי למוצב מתחת
האבטחה משימת אליו. להיכנס צה"ל היה יכול לא מפורז,
פעולה כאמור, זו, היתה משטרתית. יחידה על לכן, הוטלה,
פירוק שבין בתקופה משמרהגבול, של ראשונה מבצעית
הפעילות המודרנית. במתכונתו החיל הקמת לבין חילהספר
אותם במושגי גם ביותר, קשים בתנאים התקיימה בפרדס
בקור הלימון, לעצי מתחת בבגדיהם, ישנו השוטרים זמנים.
האוכל לענפים. קשורות ישנות ברזנט יריעות כאשר ובגשם,
השוטרים שימורים. וקופסאות ביסקוויטים בעיקר כלל

חמה מקלחת בגדיהם. את כיבסו גם ושם האגם במי התרחצו
חלום. היו והחופשות... חולתא בקיבוץ בשבועיים פעם היתה
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השוטרים שדגו הדגים, גם השוטרים. אצל רבתי לגרדת
את לשפר הצליחו לא לאבטחה תקרית בין החולה, באגם
כי גילו  בישול לקראת אותם ניקו כאשר העלוב. תפריטם

חיים. תולעים מלאה בטנם

הפעמים באחת פגע. בלי הוא גם יצא לא המ"פ, קלטבוים,
קפצה הבוכנה שצריך. כפי ולא לפניו, קרוב באקדח אחז
מייד נלקח הוא אפו. את וריסקה כדור, לטעון כדי לאחור
או"ם, קציני של ביקורים גם והיו בצפת. חולים לבית
השוטרים של הקשים הפיזיים התנאים מן הם גם שהזדעזעו
מדובר שאין לוודא באו האו"ם קציני הביצה. שפת על החיים
(מדי שונים מדים לובשים אכן השוטרים כי ונכחו בחיילים,

חום. ברט... כובע ולראשם חאקי)
של שטח על השתרע בקתות, כמה ובתוכו חורי, פרדס
שמירה ומלבד איש, 40 היו בו שהחזיקה במחלקה מרובע. ק"מ
איבטחו ארבע, שעה עד ביותר. משמימים חייהם היו ואבטחה
איבטחו כך אחר החולה. באגם שעבדו הטרקטוריסטים את
פוזרו בלילות גדול. בור בתוך שחנו הטרקטורים, את
מחלקה מפקד שהיה קמארי, יוסף נצ"מ מסביב. מארבים
מפקדה שכנה דראג'ת הסורי במוצב כי זוכר חורי, בפרדס
הגבול. מקו מאוד קצר במרחק היה למוצב הכביש איזורית.
שישאקלי, אדיב את לזהות הצליח פעם כי אומר קמארי

המוצב. גג על שעמד הסורי, הנשיאהרודן

והמשכורות האש מכות
ב מהמשטרה והשתחרר הבריטי הצבא איש שהיה קמארי,
הסוריות האש מכות את זוכר שירות, שנות 34 לאחר 1981

היחידה הנסיעה ואת לשוטרים, המשכורות תשלום ביום
הכינים הלכלוך, שכבות את להוריד כדי לחמיטבריה
הפרדס מן כמחלקה יצאה שהמחלקה יחידה פעם והפרעושים.
ביום צה"ל במצעד להשתתף פקודה קיבלו כאשר היתה

העצמאות?
מחלקה מפקד הוא גם שהיה אלתר, צבי (בדימוס) נצ"מ
לא היום, ההיא התקופה על מסתכל "כשאני אומר: בפלוגה,
ביקשו ולא חדירות היו לא שם. ישבנו מה בשביל לי ברור
ברחו. ממנו הנטוש לכפר יחזרו לא שהערבים לדאוג מאיתנו
כמה זוכר אלתר בו." ונחזיק שטח שנתפוס שרצו יתכן
הסתיימו הנסיונות בירדן. להתרחץ השוטרים של נסיונות
עצמם. את חילצו בקושי אך השוטרים הסורי. מהמוצב ביירי

ועוד זיגל עם שחה איך זוכר אז, סמל הוא גם טל, צבי נצ"מ
שטחי בתוך הקטנים הערביים הכפרים לשני שוטרים כמה
זוכר הוא עוד פרעושים. עם תרנגולות משם והביא האגם
בו. טיפל וכיצד בחשיש משתמש השוטרים שאחד גילה כיצד

טנדרטנדרין
ידי על נתבקשו חורי, בפרדס שישבו השוטרים
למוצב בכביש המכוניות תנועת על לרווח צה"ל
שלא חדשים, עולים היו מהשוטרים חלק דרגיאת.
דווחים טל צבי הסמל מצא וכך עברית, ידעו
מזרחי, ממוצא שוטרים התצפית. ביומן משעשעים
רשמו למוצב, נוסעים טנדרים שני ראו כאשר
הבחנו וכאשר בערבית) (זוג "טנדרין" בטופס

"טנדרטנדרין". רשמו טנדרים, בשלושה

החולה באגם דגים וחבריו זיגל

שהיה כאלה והיו הבריטי הצבא יוצאי היו מהמפקדים חלק
של הפונדק את בגעגועים מאז זוכר זיגל ב"הגנה". עבר להם
מסעדת  העייפים השוטרים עבור שהיה בראשפינה, גיטל
מפקדי קצרה. לחופשה לצאת הצליחו כבר כאשר פאר,
הסתפקו ולא בשטח אנשיהם עם לשהות הרבו הפלוגה
הפלוגה מפקד סגן בריהודה, פינה. ראש במשטרת במשרד
היה שהוא שאמר מפולניה, חדש עולה כ"בחור, זיגל את זוכר
והוא הלוגיסטיקה על אחראי אותו מיניתי בצבא. קולונל

טוב". זה את עשה

הדגים במעי תולעים
מכפר ואנשיו זיגל שהביאו התרנגולות את גם זוכר בריהודה
שגרמו והן בפרעושים נגועות היו התרנגולות נטוש. ערבי
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חילהספר. בנושא ישיבה עוד בןגוריון דוד אצל התקיימה
חילהספר, את להקים לצבא הרשאה כנראה ניתנה זו בישיבה
23.9.49 מיום המשטרתי א' סגל ישיבת בפרוטוקול שכן

צה"ל) (במסגרת חילספר הקמת על שהוחלט "מאחר נאמר:
מהגבולות". כוחותיה את המשטרה תוציא

קציני בכנס בןגוריון השתתף יותר, מאוחר ימים שלושה
אכזבת את שמע ושם בתלאביב, שנערך משטרתישראל,
המשטרה. מפיקוד חילהספר מהפרדת המשטרה, צמרת
ראש אצל קשבת אוזן מצאו אלה שדברים היא ההנחה
העלה הרמטכ"ל, עם פגישה בעת היום, למחרת שכן הממשלה

הצבאיים. המחוזות נושא את בןגוריון
את לידיה לקבל המשטרה של לחציה נמשכו בינתיים
מיום המשטרתי אי סגל בישיבת הגבולות. לשמירת האחריות
חילספר להקמת בקשר התוכנית אף "על כי: נמסר 7.10.49
שמירת את ימים חודש תוך המשטרה עצמה על תקבל נפרד,

הרמטכ"ל". להצעת בהתאם הצפוני הגבול
הוציא המשטרה לציפיות בניגוד תם. לא שהמאבק אלא
הפיקוד רמות לכל .1949 באוקטובר ב10 חתר הרמטכ"ל
יקרא אשר ארצי "חיל הקמת על הודיע ובו בצה"ל
של הכללי למטה יוכפף נקבע, כך החדש, החיל חילהספר".
הביטחון, משרד של ציבור ליחסי האגף הוציא במקביל, צה"ל.
לעתונות הודעה הממשלתית, העתונות לישכת באמצעות
זאת פירסמו המדינה ועתוני חילהספר, של הקמתו על
גבול בלי "נאמנות היתה: החיל של הגיוס סיסמת בהבלטה.
כתנאי יהיו בו השירות שתנאי הודגש הגבול". על לשמירה

הקבע. בצבא השירות
שאלתיאל, דוד אלוף נתמנה חילהספר של כמפקדו
מלחמת בתקופת ירושלים ומפקד בהגנה, המפקדים מוותיקי
בעתון החיל מתווה את לפרסם מיהר שאלתיאל השחרור.
לחיילי כי האלוף אמר עמו, בראיון תקופה. אותה של 'במחנה'
את לשקול ולדעת להסתכן "...העוז להיות צריך החדש החיל
"...לאנשים מותאם: החיל הסכנה", מאזני על החיים ערך
התנועה, ואת הבריא את להרגיש גוף, חיי לחיות האוהבים
בתפקידם". וחלוציות יעוד יש כי ויודעים נאמנים ישרים,
"...גבולותינו כי: ברורה הכרה תוך יפעל החיל לדבריו,
תפקידו את בכך שיראה חיל ורק ק"מ, 960 לאורך מתפתלים
לימוד כאן דרוש בהצלחה. תפקידו את למלא יוכל המיוחד
החיל מבריחים. כגון, חוק, מפירי נגד לפעול לדעת ממושך,
לחילהספר המתנדב בגבולות. סכסוכים מניעת למען יפעל
לאהוב אמיץ, להיות מוסרית, מבחינה מחוסן להיות צריך
לשירות להתחייב יצטרך המתנדב הטבע... ואת קשים חיים
אפילו בתפקידו שימשיך היא המגמה אבל שנים, חמש עד של
ניידות על בנויה תהיה חילהספר פעולת שנה... 20
לאורך בשמירה יתרכז חילהספר ברגל... ובעיקר מכסימאלית

הראשונים

כך אחד שהפך הגוף, להקמת שגויסו הראשונים
היה הדבר שוטרים. שמונה היו למשמרהגבול,

.1949 ילליאלגלסט בחודשים
ת"א" מחוז של המיוחדת "היחידה נקראה: היחידה
(גימ.) נצ"מ של הרישומים פי על השמות, ואלה

אלתר: צבי

היחידה מפקד  קלטבוים רפ"ק ו.
מפקד סגן  בריהורה דוד מפקח .2

מחלקה מפקד  אלתר צבי סמ"ר .3

מחלקה מפקד  קמרי יוסף סמ"ר .4

מחלקה מפקד  וליקסון יעקב סמ"ר .5
מחלקה מפקד סגן זיגל בנימין סמ"ר .6
מחלקה מפקד סגן  אריה מנשס סמ"ר .7

מחלקה מפקד סגן  טל צבי סמ"ש .8

אנושי חומר היו העיראקים "העולים זוכר, הוא הכל", "בסך
ונוצרו משותפת שפה מצאנו אבל כן. גם  המצרים מעולה.

קבוצתיעדתי". בסיס על חברויות
מג"ב של ראשון מבצע כן, אם היה, חורי פרדס מבצע
של המבצעית הכשירות למידת בוחן ואבן אש טבילת ושימש
בתוכנית מסוימים קטעים שונו הלקחים בעקבות השוטר.
שימש חורי פרדס מבצע כן, פי על אף האישית. ההכשרה
וכמעבדת השוטרים שפיתחו ופיזי נפשי עמידה לכח הוכחה

ראשונה. ממדרגה גיבוש

הקטן לו בלה
חורי בפרדס מקלע עמדת שאייש כדורי, בשם שוטר
לגב והתהפך בטנו על לשכב כנראה, התעייף,
הברן פלט מכך כתוצאה בברן. אוחז עדיין כשהוא
בכדורי פגעו הבזלת אבני של הריקושטים צרור.
השוטר אמר קרה מה נשאל כאשר נשרט. והוא
השנים, אגב ברח". והוא הקטן על "לחצתי העולה:

במשטרה. בכירה לדרגה כדורי הגיע
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הירדני הלגיון של הפגזה בעת

החיל כי דיווח הוא כמתאימים. איש 150 רק נמצאו החדש,
הדרכה כוחות בהשגת וגוברים הולכים בקשיים נתקל
לשירות מתייצב לא חלוצי ארצישראלי נוער וכי רציניים,
שפה קשיי להם שיש עולים, הינם המוצבים רוב לכן החיל.
רוכבי 40 סיפח חילהספר, כי בדו"ח מוזכר כן וכלכלה.

לבנון. גבול על שמירה לשם צ'רקסים סוסים
כותב חילהספר, להקמת ההתארגנות המשך למרות
הוא כי ומדווח '50 בנובמבר בןגוריון דוד אל שאלתיאל אלוף
רצון, "חוסר עם: התמודדות תוך עצומים, בקשיים נתקל
לחיל, עויינת לחישה תעמולת מלווה ואינרציה אדישות
מפקד מבקש המכתב, בהמשך הצבא". בצמרת שמקורה
אין זה שבמצב מכיוון בןגוריון, עם אישית להיפגש חילהספר
/50 בנובמבר ב' סגל בישיבת בתפקידו. להמשיך מסוגל הוא
חילהספר) (את להעבירו ויוחלט "יתכן כי: שאלתיאל מדווח
בזמני הצבא. לפיקוד יועבר הצורך ובשעת המשטרה... לידי

ההווי בגבול. הצבא של והעיניים האוזנים ויהיה הגבולות...
וחוליות ביחידות יפעל החיל צבאי. הוא אף יהיה בחילהספר
הוא עצמה, בפני חוליה הינו אחד חיילספר למעשה קטנות.
חוק איש למשטרה, קשר מודיעין, הגבול, משמר איש מהווה
יקלוט החיל שאלתיאל, דוד האלוף, דברי לפי בנשק...". ואוחז
ושולט המכיר ארצישראלי, נוער של מתנדבים לשורותיו
בברכה שיתקבלו מיעוטים, בני לצד ושביליה, הארץ בנופי

החדש. בחיל לשירות
שאלתיאל, דוד האלוף שהפגין הרבה השאפתנות למרות
דבר. של בסופו צלחה לא צה"ל, במסגרת חילהספר הקמת
שאלתיאל: כותב 29.9.49 מיום 201 מספר התקדמות בדו"ח
הקמת לקראת מעשית התקדמות כל על להצביע יכול "אינני
כוח ובעיות ארגוניים קשיים מתוך נבע הדבר חילהספר".
4.11.49 מיום 215 מס. התקדמות בדו"ח חמורות. אדם
בחיל לשירות מתייצבים 257 מבין כי שאלתיאל אלוף מדווח
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של המבצעית ואחריותו הפעולה טווח במסתננים. ולחימה
על ההחלטה אלבורג'. ועד בצפון מראשהנקרה יהיו הכח,
מקום תפסה משטרתישראל, של לפיקודה חילהספר העברת

התקופה. בעתונות צנוע
על העקרונית ההחלטה למרות תם: לא המאבק אך
יחזקאל הכללי, המפקח קבל למשטרה, חילהספר של העברתו
העיקרי "הקושי כי: וטען '50 במאי שרהמשטרה בפני סהר,
צורתו על לשמור הצבא, של הפיקודהעליון של ברצונו הוא
והן האימונים מבחינת הן לנו, שנמסר הגדוד של הצבאית
זו בצורה ראינו אשר אנו, הצבא. אל והזיקה ההרכב מבחינת
רוע את להעביר ניסינו גדולים, ומבצעיים טכניים קשיים
 זו בצורה יסתכם הדבר וכנראה הצלחנו לא אך הגזירה,
מבחינה לרשותנו ויעמוד אחת לשנה לפחות לנו יושאל הגדוד
פלוגות משלוש מורכב יהיה הוא ומבצעית. אדמיניסטרטיבית
ולנפת חדרה, לנפת עפולה, לנפת תחולקנה אשר

פתחתקוה..."
במהותו שהיה חילהספר של הקצר הפרק מסתיים בכך

משמרהגבול", "פלוגות של הפרק ונפתח טהור צבאי כוח
הפועל סמיצבאי, כח עם משטרתי כוח של שילוב שהן
של להקמתו עד שונות, פלוגות של אירגונית במסגרת

.1953 בשנת החילית, במתכונת הגבול", "משמר

וישמש המשטרה של ופיקוחה בפיקודה ויועסק יופעל שלום
אופרטיביים ותפקידים הביטחון הגבולות, שמירת לתפקידי
משטרתיים בתפקידים יועסק לא חילהספר מיוחדים.

גרידא".
של האבטיפוס את לראות כבר אפשר זו, בתוכנית

חילהספר. של במקומו לקום העתיד משמרהגבול
הצעת המשטרה. לידי עבר החדש החיל על הפיקוד ואכן,
הממשלה ראש עלידי במלואה כמעט סוכמה המשטרה פיקוד
בסיכום לערך, חודשיים לאחר בןגוריון. דוד הביטחון, ושר
נאמר: הארצי במטה המחוזות מפקחי מישיבת דברים
להקמת האחרונות התוכניות על דו"ח מסר "המפכ"ל
מהם איש. 1000 על יעלה שלא כוח יוקם שלפיהן חילהספר
מראשהנקרה הגבולות לשמירת למשטרה איש 500 ימסרו
המשטרה לרשות ימסרו יתרם תלאביבלטרון. לכביש ועד
הארץ דרום של הגבולות להבטחת אחראית שתהיה הצבאית
המשטרה בידי הנותנת זו, תוכנית הצבאיים...". והמתקנים
דוד ע"י סוכמה הצפוני, הגבול של שמירתו עבור איש 500
ולראשי הכללי למפקח שנשלח בחוזר ב7.3.50, בןגוריון
מרדכי אלוף דאז, הרמטכ"ל סגן שלח ב18.4.50, הצבא.
חילהספר של גדוד העברת על מדובר בו חוזר מקלף,
הגבול הבטחת  ויעודו אחת שנה למשך למשטרתישראל
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לנפה כפיפות תוך מרכזי, ופיקוח תיאום כל ללא בנפרד, פעל
של תחושה וגם ארגוניות בעיות יצרה זו עובדה בלבד.

ארעיות.
אחד מפקד למנות הדרישה הועלתה הפיקוד בסגל בדיון
בנושא ורק אך שיטפל מיוחד מחוז וליצור למשמרהגבול,
של "שבסופו בדעה: היה סהר, יחזקאל הכללי, המפקח הגבול.
הארצות יתר שבכל אף ועל מחוז, בכל גבול נפת תאורגן דבר

זה אין הרגילה, מהמשטרה נפרד כוח הינו משמרהגבול
גבולות''. היא הארץ שכל מאחר שלנו לתנאים מתאים

פלוגות של הכפפתן כאמור, היה, זה, למצב הזמני הפתרון
קצין של רשמי לא מינוי, תוך לנפה, או למחוז משמרהגבול
הגיוסים, היו אחריותו בתחום אשר כהן, מקסים  מתאם

הכוחות. והחלפת הרזרבות האימונים,

ו953195ו משמרהגבול פלוגות
דוד ושרהביטחון, ראשהממשלה החליט ,1950 שנת באמצע
למשטרה. מצה''ל חילהספר את להעביר סופית בןגוריון
צמח שמהם הכוחות נבנו ,19531951 השנים במהלך ואכן,

הארצית. החילית במתכונת משמרהגבול, מכן, לאחר

מתוך נשאבו לפלוגות, גרעין שהיוו משמרהגבול, ראשוני
לאחר בו נותרו אשר חילהספר, חיילי מקורות: שלושה
המסגרת); שינוי לאחר השירות את עזבו (מרביתם פירוקו
ומנהלה, סיור בתפקידי ששירתו המניין, מן משטרה אנשי
וצה"ל); זרים בצבאות קודם צבאי רקע בעלי היו (מרביתם
במסגרת למשמרהגבול ישירות שהתגייסו חדשים עולים וכן

רגיל. צבאי לשירות חובתם

בשפרעם לשוטרים הספר בית

הבעיה המפכ"ל. ששידר זהירה אופטימיות אף על
החדש. הכוח של קיומו עצם על להעיק המשיכה הכלכלית
גופים כמו ומשטרתישראל קשה היה במדינה הכלכלי המצב
וכלירכב. תחמושות בציוד, חמור ממחסור סבלה אחרים
הרבות הפניות אף "על נאמר: המשטרתי הפיקוד סגל בישיבת
קיבלנו טרם וההבטחות, לראשהממשלה, המפכ"ל של
חודש סוף עד תקציב נקבל לא באם למשמרהגבול. תקציב
ולהעסיקם מג"ב אנשי את לפזר נאלצים נהיה ('51) אפריל
גם עולה הכלכלית המצוקה רגילים". משטרה בתפקידי
ראשהממשלה אל סהר, יחזקאל המפקחהכללי, של ממכתבו
,1951 אפריל בחודש אגב, החדש. לכח משאבים הקצאת בדבר

קיבלו ושם בשפרעם האימונים לבסיס הועברו הפלוגות
בה והוקנו צבאית, בעיקרה היתה ההכשרה ראשונית. הכשרה

ונימוסים. הרגלים צוות, רוח משמעת,
מוקמה א' פלוגה כדלקמן: היתה הראשונית הפריסה
פלוגה הקטן". "המשולש אחריותה וגזרת ראשהעין במשטרת
הגדול", "המשולש אחריותה וגזרת כרכור במשטרת הוצבה ב'
קו אחריותה וגזרת עפולה במשטרת הוצבה ג' פלוגה ואילו

ערה. ואדי ועד גשר מקיבוץ הגבול
המטה מטעם משותף המתאם לתפקיד כי לציין יש

הלא מינויו חרף כהן. מקסים התמנה הפלוגות לשלוש הארצי,
מפקד וכל הפלוגות, בין מגע כל היה לא המתאם, של רשמי
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השפלה במושבי החדשים לעולים הדרכה

הועברו אלה שוטרים במסתננים. בלחימה הן אף שעסקו
חלקם האלה, השוטרים הקמתו. עם למשמרהגבול
והיא  בירושלים הבוערת בבעיה טיפלו מסתערבים,
הכח ומארבים. ניידים משמרות באמצעות ההסתננויות
הביטחון לבעיות מספק מענה נתן ולא מדי קטן היה המיוחד
לשנות דרש אף דאז, ירושלים מחוז מפקד אברהמי, לוי בבירה.
של מחלקות שתי ליחידות ולצרף האדם כוח תקן את

משמרהגבול.

ועמדות סיורים בהפעלת הצורך עלה הצפון בגבול גם
אוישו תחילה והחדשים. הוותיקים הישובים להגנת שמירה
הקמת עם רק רגילות. משטרה יחידות ידי על הגבול תחנות
המשטרה יחידות גם אליו צורפו ב1953, משמרהגבול חיל

הללו.

לסמל הפך המגדל
מגדלשמירה נבחר משמרהגבול, של היחודי השרוול כסמל
ראש קרן, שיקותיאל לפני לא הטיגרט, מצודת מעל המתנשא
בחר המשטרה שפיקוד לפני ולא הצעות ביקש מנהלה אגף

מג"ב. של פעילותו אופי את המבטא בסמל

כוח מצבת מדו"ח שעולה כפי איש, 106 משמרהגבול מנה
במשטרתישראל. האדם

המבצעית, לפעילותן משמרהגבול פלוגות נכנסו כאשר
לחימתן את לצמצם הרגילות המשטרה יחידות החלו
סיוע למשטרה להגיש החל מג"ב מכך: יותר במסתננים.
ואת העומס את הגבירה זו עובדה בערים. סדר בהשלטת
אירגוני מאמץ התחייב מאידך משמרהגבול. לשירותי הביקוש
הבכיר הסגל בהחלטות אנשים. עוד ולקליטת לגיוס עצום
לגייס המאמצים כל את לעשות ''...יש אז: נאמר המשטרה של
חודש למשמרהגבול". איש כ200 הקרובים השבועות תוך
משמר מכסת כי דווח הבכיר, הפיקוד סגל החלטות לאחר
ל זו מכסה גדלה קצר זמן תוך איש. 240 על עומדת הגבול
110 תלאביב; במחוז איש 110 הבאה: החלוקה לפי איש, 363

טבריה. במחוז איש 143 חיפה; במחוז איש
נותר האנשים, של בגיוסם שהושקעו המאמצים למרות
עוד לגייס הוחלט לכן בפועל. הגיוס לבין התקנים בין פער
מחלקה תצורף ארגונית פלוגה שלכל כך וצ'רקסים דרוזים
לוחמים אחוות מהרה עד יצר הדבר מיעוטים. בני של אחת

השונות. והעדות הדתות בני בין
זמן עוד לפעול המשיכו הפלוגות, ל3 שבנוסף לציין יש
ובירושלים הצפוני בגבול מיוחדות משטרה יחידות קצר
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פרטיזנים מבצע
בלבוש הלבנון בגבול פעלה מג"ב של קטנה יחידה
בקיץ הצליחה, כך כנופיה. של ובמתכונת ערבי
המסתערבים הארץ. לצפון בהסתננות לפגוע ,1954

הראשונים

הפרוע" ה"מעוב הלבנון גבול היה ה50 שנות בראשית
גשר שבין הקטע היה במיוחד קשה איזור ישראל. מדינת של
בו נסללו שטרם מכיוון במערב. אדמית במזרח,.לרמת דן,
סיגריות, מבריחי לבנוניים, רועים האיזור שרץ גישה, דרכי
כלירכב על ירו שגם ריגול, חוליות ובעיקר, ונייר זהב

באזור הנסיעה את הפכה זו עובדה הצפון. בכביש ישראלים
היתה התחושה בלילות. בעיקר ומסוכן, מסובך למבצע

ללבנון. מעשית, שייך, שהשטח
סיכול פעולות לבצע החלטה נתקבלה 1954 קיץ בראשית
של ח' פלוגה על הוטלה המשימה המסתננים. חוליות כנגד
הוציא ליוני, ב15 לוין. אברהם של בפיקודו הגבול, משמר

*
הפלמ''ח במסורת הסתערבות חדד. רחמים

ירוקה? כומתה למה
משמרהגבול, של הראשונות הפלוגות הקמת עם
תוך נפלה, הבחירה יהודיים. במרים הצורך התעורר
על הוחלט המשטרתי. הפיקוד בסגל התייעצות
הביןלאומי הגבול של צבעו לפי ירוק, בצבע כומתה
בו פנימי חוזר הוצא ,13.5.51 ביום במפה. המצויר
הירוקות הכומתות את לחלק הוראה ניתנה
את חבשו זאת למרות קצר. זמן תוך למשמרהגבול
מבצעית. לפעילות ביציאה רק כלל בדרך הכומתה
בערים בעבודה או במסדרים, לחופשה, ביציאה
הרגיל. המשטרתי הכובע את עדיין חבשו הראשיות
סמל עם הירוקה לכומתה הראשונה ההופעה
עדות לפי היתה כולו, ובישוב בתלאביב המשטרה,
אחרי הרוסית הצירות על שמירה בעת הכוח, אנשי
היו לא עדיין אלו, כומתות .1952 בשנת פיצוצה
שהתושבים סיפרו והשוטרים בציבור, מוכרות
רעה חיוו הרוסית הצירות ליד ברחוב שעברו
משמרהגבול אנשי של יעילותם על חיובית
מוצאם, מארץ שיא במהירות הגיעו אשר הרוסיים,

עברית...  המקום שפת לימוד תוך

והכשרה אימונים
חציצבאי. משטרתי כוח הגדרתו פי על הוא משמרהגבול
לפעילות התואמים וציוד הכשרה אימונים, חייבה זו הגדרה
בקורס לשוטרים הוקנתה הבסיסית ההכשרה המבצעית.
כדי תוך שבועיים שיעורים ניתנו כן כמו בשפרעם, הבסיסי
החונכות שיטת גם פעלה לכך בנוסף המבצעית. העבודה

והמנוסים. הוותיקים הלוחמים ידי על האישית
מקרים היו קשים. היו שפרעם בבסיס המגורים תנאי
עקב גג, קורת ללא יום, של בבוקרו עצמם מצאו שאנשים
והעיפוהו האוהל את שמוטטו זלעפות גשם או חזקה, רוח

למרחקים.
הוקטן משמרהגבול אנשי של תפקידם הגדרת פי על
של חלקם וגדל בקורס המשטרתיים המקצועות של חלקם
כללה המיוחדת האימונים תוכנית הצבאיים. המקצועות
וכן ומטווחים. רימונים מקלע, רובה, קל; נשק אימוני
חוק באלה, שימוש ג'ודו, גופני, וכושר אימון שדאות:
ודיבור, קשר ראשונה, עזרה מסעות, תס"ח, ת"ס ומשטר,
כ400 היו האימונים בתוכנית שונות. משטרה ותרגולות

שעות.
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היחידה אנשי כל כמעט מהבית. הבגדים את הביאו "האנשים
בעיה להם היתה לא הגליל. מכפרי דרוזים היו המסתערבת

להתחפש."
היהודים אחד גוטמן, לשוטר כי זוכר חאמד סלמאן
"אז כאפיה, מצאו לא לוחמים, 14 שמנה בכח הבודדים

לבנה". שולחן מפת לו סידרנו
שגרתיים היו לא הכח, צויד בהם הנשק שכלי מספר חדד
אלא חגור לבשו לא "האנשים וטומיגאן. שמייסר רובי וכללו
לקחנו הכנופיות. אנשי כדרך מוצלבות עור בחגורות הלכו
ואוכל בתרמיל, שהוחבא 'מוטורולה', של קשר מכשיר איתנו
האוכל את נקבל איפה הוחלט מראש כאמור, שעות. ל48

מג"ב של הראשונים המסתערבים

האזור כי בעיה היתה לא מים מבחינת המבצע. ימי במהלך
מימיות. לקחנו לא לכן מעיינות. שופע

כנופיות של בשיטה תנועה
וגילינו במידה חמושים. כוחות עם להתנגש היתה "המשימה
הכוונה לעורף. לדווח אמורים היינו מסתננים של עקבות
תפיסתם את שיקשרו בלי מארבים, להם להציב היתה
היתה שלנו הפעולה שיטת באזור. מיוחד כח של להימצאותו
בלילה ביום. בעיקר היו התצפיות ותצפיות. סיורים מארבים,
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עיקרה: פרטיזנים". ל"מבצע ביותר סודית ביצוע פקודת לוין
ובמתכונת ערבי בלבוש תפעל מג"ב שוטרי של קטנה יחידה
לאסוף תפקידה: לפורענויות. המועד האיזור בתוך כנופיה, של
לתוך להסתנן המנסות ובתוליות ביחידים ולפגוע מודיעין
רחמים עמדו שבראשה זו יחידה חבלניות. במטרות ישראל
יחידת למעשה היתה סג'ור, הכפר יליד חאמד וסלמאן חדד
במתכונת שפעלה הביטחון כוחות של הראשונה המסתערבים

האינתיפאדה. מימי לנו המוכרת
את אז שיקפו חאמד, וסלמאן חדד רחמים הכח, מפקדי
ניצב לימים חדד, רחמים מג"ב. של המתגבש הייחודי המבנה
בן אז היה ה80, בשנות המשטרה של הצפוני המחוז ומפקד
התגייס ב1951 ב1948. ארצה ועלה בלוב נולד הוא .22
אנשי עם יחד בפעולות השתתף מסוימת ותקופה לצנחנים
סלמאן למג"ב. התגייס ב1953 ציון. הר מאיר של 101 יחידה
ב1949 היום. עד בכפר ומתגורר בסג'ור, ב1924 נולד חאמד
עבר מכן לאחר שנים וארבע ישראל למשטרת התגייס
סגןניצב. בדרגת ופרש 1981 עד בחיל שרת הוא למג"ב.
לראושנה כאן, המובא הראשונים, המסתערבים סיפור
המבצע פקודת ועל שניהם עם שהתקיימו ראיונות על מבוסס

מג"ב. בארכיון השמורה המקורית,

מהבית הבגדים את הביאו
סדירים בלתי "כוחות הלשון: בזו האויב את הגדירה הפקודה
בנשק המצוידים כיתה, ועד אנשים משלושה בגודל מהלבנון
מטיפוס מקלע גם ולפעמים רימונים תתמקלעים, אוטומטי,
את לערער במטרה ישראלי לשטח נכנס האויב 'שטי'.
מגע". לקרב מכניסה ומשתמט וברח פגע ידי על הביטחון
כשלושה במשך להתקיים היה שאמור המבצע, מטרות
להיכנס אותו להכריח האויב, "חיפוש כך: הוגדרו שבועות,
השיטה: התקלות. של במקרה הכללית והשמדתו מגע, לקרב
חיילית. תהיה לא בשטח התנועה וסיורים. מארבים תצפיות,
עבודה. אנשי הם כאילו מקובצים, או מפוזרים ילכו האנשים
מפקדי בשטח. השהות בעת צבאית תנועה מליצור ימנעו הם
חיילים של תנועה שום זו תקופה במשך יאשרו לא צה"ל

מוקדם". תיאום בלי הפעילות, בגזרת
מ למעלה יחנה "לא  לוין אברהם כתב כך  "הכוח"
שוב החניה מקום את לשנות עליו אחד. במקום שעות 24

ואדי ממעיינות מים ויקח אחת במימיה יצטייד הכח ושוב.
מראש, מוסכמים במקומות להם ישאירו המזון את קרקרה.

בדרך."
לשונה אף על כי אומר עסקים, איש לימים חדד, רחמים
סמכות ניתנה הכח למפקד הרי המבצע, פקודת של הברורה
כך. עשה אכן והוא שיקוליו, פי על הפעולה את לנהל נרחבת



ותחבורה נשק
של התקני האישי הנשק האנגלי הרובה היה בתחילה
מסוג תתמקלע היחידות קבלו מהרה עד אך משמרהגבול.
לומר אפשר הלנדרובר. דוגמת ייחודיים ורכבים סטן,
הנהוגים לאלה יותר דמו משמרהגבול של הלחימה שאמצעי

ייחודיים. אמצעים פיתוח תוך בצה"ל,
ומשמעת גופני כושר על גם הושם באימונים הדגש
מזומנות לעיתים הסתפרו משמרהגבול, שוטרי קפדנית.
על הושם רב דגש מכובדת. הופעה על לשמור עלמנת
שולחן נימוסי על גם היחידות, מן ובחלק האישית ההגיינה

שיחה. ותרבות

כל כנופיות. של בשיטה היתה התנועה מארבים. הצבנו
ללא בבגדים ישנו מלאה. היתה בשטח שלנו ההשתלבות
לא בגדים גם לעצים. מתחת תרמיל על הראש עם אוהלים,
ערבים מודיעים כי אמין די רושם יצרנו כנראה החלפנו...
כנופיה מסתובבת שבשטח דיווחו, שלנו המודיעין עם שעבדו

מלבנון". מסוכנת
עם לשיחה קשור ולחמד לחדד הזכורים הקוריוזים אחד
לבנוני, רועה פגשו הם הוואדיות שבאחד מסתבר ערבי. רועה
תיחקר חאמד סלמאן ישראל. שטח לתוך עדרו עם שחדר
בשלילה. ענה הלה יהודים. של כוחות ראה האם ושאל אותו
כדי תוך מג"ב. אנשי ולא חיילים לא באזור אין לדבריו
שלנו הכוחות ישחררו "מתי סלמן את הרועה שאל שיחתם,

מבצעית פעילות
התנהלה ב1953, משמרהגבול של הרשמית הקמתו עד
בלבד. לנפה בכפיפות היחידות של המבצעית הפעילות
"בהכרת  מג"ב מוותיקי איתן שמואל מספר  "עסקנו
הראשונה בתקופה ולילה. יום ובסיורי בתצפיות השטח,
את שחצו מהם לאלה יום. יום במסתננים נתקלים היינו
משמרגבול שהוקם מושג היה לא ירדן, מממלכת הגבול
או לגנוב כדי לצאת נהגו הם לילה. מידי סיורים המקיים
של משא עמלם, פרי את נשאו שלהם הגב ובילקוטי להבריח
וצעדי התעייפו, ההרים לרגלי מגיעים כשהיו ק"ג. 5 0

אותם". לתפוס בעיה כל היתה לא למרחוק. נשמעו הליכתם
פלוגה על הוטלה מג"ב של הראשונה המבצעית הפעילות
למפקד פנה דאז, הארגון אגף ראש בךגוריון, עמוס מפ"ת. א'

חורי. לפרדס יוצא הכוח שכל והודיעו קלטבוים, הפלוגה,
(ראה לראשפינה וצפונית לחולתא דרומית נמצא הפרדס
כאשר כן, ועל הסורים. של האש בטווח היה האיזור סיפור).
להיכנס היה יכול לא וצה"ל החולה, יבוש מבצע על הוחלט
מג"ב, מחלקת למקום הוכנסה מפורז, היותו בגלל לשטח
מאולתרת בצורה עשו הדרגות את קמרי. יוסף של בפיקודו
ולא משטרה בקציני שמדובר יבחינו האו"ם שקציני כדי וזאת
מוקדמת משעה בעבודתם עסקו הטרקטורים בחיילים.
לעברם באש הסורים פתחו לעיתים אחה"צ. חמש ועד בבוקר
אנשי הציבו העבודה, גמר לאחר אש. השיב מג"ב וכוח
חבלה. נסיונות לסכל מארבים הכבד הציוד סביב המחלקה
של רצופה עבודה תוך משמרות, שלוש על התפרסה השמירה
ארבעה חורי בפרדס שהתה המחלקה המחלקות. מפקח
ואכלו ישנו האנשים אוהלים. כל ללא חורף, כולל חודשים,
שלח צה"ל הצורבת. ובשמש בגשם בקור, לעצים, מתחת
 מקורית מרפאה היתה לחובשת ,3 מחטיבה חובשת לכוח
מצב מלמעלה. ברזנט כיסוי עם מטר שני על מטר שני של בור

הדרוזים" "ידיד סמל את מקבל לוין אברהם

ואמר: סטירה לו נתן סלמאן הציונים". מידי המולדת את
וואלה"... "לא, דבר". אותו את אומר אתה ליהודים גם "בטח

ונמלט. צדק..." "בהן הנדהם הרועה השיב
כפריים המסתערבים תיחקרו בשטח, שהייתם במהלך
רב, מודיעין אספו הכנופיות, תנועת על מהם למדו ורועים,
היא עובדה פעולות. ומנעו צפויות חדירות על לעורף דיווחו
לתנועה התנקלויות ארעו לא באזור, שפעלו שבימים

בכבישים.
שליחותם את סיימו מג"ב של הראשונים "המסתערבים"
(מן מרכוס ואברהם חדד אומרים מה, משום חלקה. בצורה
פעולות מכן לאחר התקיימו לא באיזור), הבכירים המפקדים

דומות.
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הכרוב עקירת את לפועל להוציא צורך שיש איילון, צבי

יסגור שמשמרהגבול ביקש הצבא הישראלי. בשטח הנמצא
קרב, שיתפתח במקרה מסוימים. במקומות התנועה את
לאייל מראשהעין הרכבות תנועת את להפסיק צריכים
הרשומים הכוחות עלו 5.30 בשעה לראשהעין... ומאייל
לא הירדני מהצד התנגדות שום הכרוב. את לעקור והתחילו
חייל רבים, ירדנים אזרחים התאספו הגבול יד על היתה...

התפזרו". וכולם באויר אחת יריה נתן ישראלי
כי הבינו הערבים עבודתם. בעת חקלאים גם איבטח מג"ב
הרבו לכן המדינה, של וקיומה גבולה את ינציח הקרקע עיבוד

צליפות. ידי על העבודה את להשבית

ובין מנשוא, קשים היו האישית וההיגיינה התברואה
את הסיעו המגפה, לחסל כדי כינמת. מגפת פרצה השוטרים
והאנשים הבגדים את ריססו ושם טבריה, לחמי המחלקה כל

כימיים. בחומרים
הושטת היה משמרהגבול פלוגות של נוסף חשוב תפקיד
הביןלאומי. הגבול בסימון שעסקו לצוותים ואבטחה סיוע
הן הגבול, תוואי את שקבע בסיור הן שותף היה מג"ב
פי על יזומה בפעילות והן המוסמכים, המודדים באבטחת
"...אתמול תקופה: מאותה א' לפלוגה מברק הנה הצורך.
לבוא שעלי ,13 חטיבה מקמ"ן ידיעה קיבלתי 15.00 בשעה
הפיקוד, מאלוף פקודה לי הראו שם בכפרסבא. הגוש למטה

במצעד מג''ב שריוניות
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במג"ב אך לכן, קודם רבות שנים ידועה היתה שהגששות
הכישרון בצד לימוד המחייבת לחימה לתורת היא הפכה
במסגרת בצפון הוקמה הגששים ליחידת במקביל הטבעי.
ברובם שהיו הסוסים, רוכבי רוכבים. יחידת עפולה, פלוגת
הקשור בכל ראשוני מידע למקור הפכו וצירקסים, דרוזים

הצפונית. בגזרה להתרחשויות
משמר עבור עת באותה שפותח יחודי לחימה אמצעי
בשעת הנדלק רבעצמה בפנס מדובר "היראור". היה הגבול,
שקדם זה, פשוט מכשיר של פיתוחו המטרה. את ומאיר הירי

מענה היה האינפרהאדום, עקרון פי על הפועלת למשקפת
בלילה. המארבים פעילות בעת שהתעורר לצורך

הווי
הפיק ומקום, זמן של קבועה במסגרת הממושך השירות
בהיווצרותה גם לביטוי שבא מיוחד פנימי הווי מג"ב ביחידות
ביחידות מוכרות היו שלא לחימה, ורוח לוחמים, אחוות של
תחושה היתה השוטרים בין כי מעידים מג"ב ותיקי אחרות.
הדבק כי העידו המפקדים גורל. ושותפות הדדית ערבות של
על קלות ביתר להתגבר איפשר הפלוגתי, וההווי החברתי

יומית. היום הפעילות קשיי
המאורגן, הרובד רבדים: שני על התבסס היחידתי ההווי
שמחות בחגים, מסיבות יחידה, ימי ספורט, ימי שכלל
היה השני והרובד שונות. חברתיות ופעילויות משפחתיות
באותה שהתבלטו מיוחדים וטיפוסים דמויות סביב שזור
שנה מדי ייחודי. ומונחים מלים אוצר פיתוח תוך תקופה,
התכוננה לקראתם יחידתיים, ספורט ימי פלוגה בכל התקיימו
המחלקות אנשי התחרו היום במהלך מראש. שבועות הפלוגה
ותחרויות חבל משיכת כדורעף, בכדוררגל, השונות
אורחים מפקדים חובשים היו אלו, ספורט בימי היתוליות.
היו הספורט לימי הירוקה. הכומתה את והמחוז מהנפה
עם וההזדהות הקשר את להגביר כדי אזרחים גם מוזמנים
נטלו בה במסיבה, הסתיימו הספורט ימי משמרהגבול. אנשי

בניהזוג. גם חלק
"בקרה", שכונו ביקורת, מסדרי נערכו לעת, מעת
בדיקת תוך למיטה, ממיטה עובר המפקד היה במהלכם
אירוע סביב הכללית. הניקיון רמת וכן והנשק, הציוד כשירות
מקצים היו שהשוטרים סיפרו ואגדות. סיפורים נקשרו זה,
רק שנועד למשל, נעליים, זוג כמו זה, למסדר מיוחד ציוד
כלי להברקת מיוחדות", "שיטות פיתחו השוטרים ל"בקרה".
בדיקתו על להערים שהצליח זה היה התורן הגיבור הנשק.

מקוריתאישית. שיטה פיתוח תוך המפקד, של הקפדנית
בני של חגיהם בחגים. גם התקיימו פלוגתיים מפגשים
שבני מסורת נוצרה לציון. הם גם זכו במג"ב, המיעוטים

היו הם התבואה. גונבי יצרו נוספת בטחונית בעיה
ע"י מוסתרים וכשהם מטר, כ300 ישראל לשטח חודרים
הסיור אנשי רבים במקרים נרחב. שטח קוצרים היו הקמה
הבחינו לא כלל השדות בפאת או הגבול לאורך שעברו
נוהלים נקבעו זו, במכה להלחם בכדי שיבולים. שנקצרו
הקש, של מהירה הורדה הקציר, תכנון על מדובר חדשים.
מכוניות למעבר להכשירם בכדי הקמה בתוך קווים וחריש
סדר את מתאמים היו לקו, הסמוכים הישובים אנשי משטרה.

שבאיזורם. משמרהגבול עם חייהם

לחימה אמצעי פיתוח
יחס בשום עמדה לא למשמרהגבול, האדם כוח הקצאת
היום שעות כל לאורך החיל, על שהוטלו המשימות למספר
שעות יותר למשימות להקדיש חייבה זו עובדה והלילה.
אדם. בכוח וחסכוניות יעילות לוחמה שיטות ולפתח עבודה
דרכם, את עושים והמסתננים המבריחים כי ההכרה
על סיורים חייבה וחזור, הלוך דרך באותה כמעטתמיד,
טשטוש חייבה זו עובדה הגבול. שלאורך והשבילים הכבישים
שידוד של השיטה קודם. מעבר בעת שנוצרו העקבות
במטרה עת, באותה פותחה חקלאית, במשדדה הדרכים

קודם. מעבר של סימן כל ולבטל לטשטש
הלוחמה משיטות חלק רק היו ומרדפים גששות מארבים,
נכון משמרהגבול. שוטרי ידי על אז שוכללו או שפותחו

^;^ י*^?*■*
במארב
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חדשה יחידה ורוח לוחמים אחוות הווי,

משמרהגבול יחידות נאלצו ברירה בלית מתאימים. בסיסים
קשים. בתנאים ליפול, מטים באוהלים ממושך זמן להתגורר

בביתספר אימונים לתקופת המגויסים נשלחו במקביל,
צבאיים. בעיקר היו האימונים בשפרעם. המשטרה של הארצי

בלבד. המזלג קצה על ניתנו משטרתיים מקצועות
משמר מפקדי את שהנחו וההדרכה, הפעולה עקרונות
קטנות מיחידות המורכב לוחם כח גיבוש אלה: היו הגבול
האזרחים עם פעולה שיתוף וכן, ובלילה. ביום והפועל
תוך ושמירתם. הגנתם לצורך העימות קו בישובי היושבים
הכלכלי שמצבם הישובים בין קרובים יחסים נוצרו קצר זמן

החיל. שוטרי לבין גרוע היה והחברתי
משמר חיל של הארגונית להקמתו במקביל כי לציין, יש

הפסקה. ללא השוטפת המבצעית הפעילות נמשכה הגבול,

היוצאים חבריהם של מקומם את ממלאים השונות העדות
חגם. לחופשת

הווי גם יצר ממושך זמן במשך קבועה בגזרה השירות
קיבלו בשטח מסוימות ציון נקודות לדוגמה: טופוגרפי.
פ"ת בנפת גזרה. באותה שפעלו החוליות ראשי של שמות
אלתר ציר היכן קמרי, שביל עובר איפה לוחם כל ידע, למשל,

קלטבוים. דרך את במפה מציינים כאשר מתכוונים ומה

19561953 הגבול משמר הקמת
כ התקופה בשיא שרתו הפלוגתית, במתכונת הגבול, במשמר
ההולכות הבטחוניות הבעיות נוכח בלבד. איש 3 00
סהר, יחזקאל דאז, המפקחהכללי שלח בשטח, ומחריפות
משמר של כוחו את להגדיל וביקש לראשהממשלה תזכיר
ראש ותקציבים. תקנים הוספת תוך איש, 1500 לכדי הגבול
מסמך הממשלה חברי בין הפיץ בןגוריון, דוד דאז, הממשלה
,1953 אפריל חודש בתחילת בגבול. הקיים המצב את המתאר
פלוגות של ואיכותן יכולתן לגבי והערכות דיונים לאחר
החדשה החטיבה של להקמתה האות ניתן משמרהגבול
על שמירה יעודו: הגבול". "משמר בשם חיל והיא: במשטרה
בישובי השמירה ארגון תוך מסתננים, מפני המדינה גבולות
פנחס נכנס ,1953 באפריל ב26 ביצועה. על ופיקוח הספר
חודשיים משמרהגבול. של הראשון המפקד לתפקיד קופל
לראשונה המגדירה הארצי, המטה פקודת פורסמה מכן, לאחר
החיל יפעל שעלפיהם והשיטה העקרונות היעדים, את

החדש.
כדבריו. חלק", "לוח אל בא לא קופל, הראשון, המפקד
קטנות ויחידות פלוגות שלוש אז קיימות היו כבר בשטח
גדולה. תנופה משמרהגבול קיבל בואו עם אולם נוספות.
שלושה פי גדל לחיל הגיוס ארצית, חילית מסגרת הוקמה
בלחימה המוביל לכוח להופכו כדי רבים צעדים וננקטו

במסתננים.
עיקריות: משימות שתי לפנינו "ראינו סיפר: קופל פנחס
חשיבות והחדרת האנשים אימון היחידות, הקמת אחת,
בלב הביטחון תחושת החדרת שתיים, לתודעתם. הנושא
האישי המורל העלאת תוך לארץ, מקרוב זה שבאו האזרחים

שלהם". הירוד
היתה: אותם שהדריכה המחשבה כי מעידים החיל מפקדי
תוך הגבול, לקו האפשר ככל סמוך הבסיסים את להקים
היא חדפעמית. פעולה איננה במסתננים הלחימה כי ההכרה
פעילותם ואופי הגישה דרכי הכרת השיטה, ידיעת דורשת

המסתננים. של והשיבתם
רבות בעיות בשער נערמו החיל, של להקמתו במקביל
עמדו לא החיל ולרשות ובאנשים, בציוד מחסור היה וקשות.
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19541953 לשנת החדש התקציב של הגשתו כדי תוך
לפלוגות חדש איות גם נקבע האנשים, קליטת ותהליך
פלוגת א'; פלוגה נקראה הבירה, נפת פלוגת משמרהגבול.
 (מטה) השפלה נפת פלוגת ב'. פלוגה  הכפרים נפת
ה'. פלוגה  (כפרסבא) פתחתקוה נפת פלוגת ג'. פלוגה
 העמקים נפת פלוגת ו'. פלוגה  התיכון נפת פלוגת

ח'. פלוגה  הצפוני הגבול פלוגת ז'. פלוגה
ימים באותם משמרהגבול של האירגונית הפריסה
ממבנה מהותי באופן השונה מבני באירגון הצורך את מבטאת
המבנה אימוץ חייבו מג"ב של המבצעיות משימותיו המשטרה.

וגדודים. פלוגות מחלקות, שעיקרו: הצה"לי,
משמר מפקד זו: היתה שנים באותן הפיקוד שרשרת
לראש והוכפף במשטרה מחלקה ראש של במעמד היה הגבול
אגף ראש של אישורו בלי כי נקבע כך בעקבות הארגון. אגף
מיוחד. מבצע לשום בחיל להשתמש אפשרות אין הארגון,
משמרהגבול את להפעיל המרחבים רשאים חירום, במקרה
ידרשו הם אז, אולם בדבר. הנוגע הגדוד מפקד באמצעות
הכפפת למרות זה. מעין לשימוש מספיקים נימוקים להביא
היה האירגון, אגף לראש אירגוניתרשמית מבחינה החיל
פי על  עליו היה רבות. עצמאיות סמכויות בעל מפקדו
הכללי למפקח יועץ לשמש  הארצי המטה פקודות קובץ
פיתוח, במסתננים, לחימה ישובים, הגנת של הנושאים בכל
בפני המשטרה את לייצג מג"ב מפקד על היה כן ויצוג. מחקר
הנוגעות בבעיות דנים שאלה שעה הצבאיים, המוסדות

הספר. ישובי ולהגנת השוטף לביטחון
פנחס קבע החיל צורכי של ומקיפה ממושכת בדיקה לאחר
כולל האירגוני, המבנה של כללי בשינוי צורך שיש קופל,

השונות. היחידות של מיקומן
של שילוב על התבססה להנהיג שביקש העבודה שיטת
תצפיות ולילה, יום סיורי הגבול, לאורך מחלקתיים בסיסים
מבנה את לשנות החדש המפקד הציע לכך, בנוסף ומארבים.
כל איש 12 בנות כיתות שלוש מחלקה בכל ולכלול המחלקות
תהיה חוליה כל כאשר חוליות, לשלוש שתתחלק אחת,
ככלבן. המשמש אחד ובתוכם שוטרים, מארבעה מורכבת
מחלקה בכל מפקדים. כולל איש 38 תמנה זו במתכונת מחלקה
בגילוי שיסייעו כלבים, תשעה "יוצבו" לשוטריה, בנוסף

משמרהגבול. בסיסי על ובשמירה מסתננים

המשוריין הגבול משמר
לביטחון האחריות את רשמי באופן צה"ל העביר 1954 בשנת
נסיון נעשה במקביל למשמרהגבול. הספר, בישובי השוטף
באותה הגבול. משמר במסגרת שתפעל שריון יחידת להקים
נסיון ונעשה "וויט" מדגם שריוניות לשירות נכנסו תקופה

.%.

1952 ביוני נפל אברהם. לוי שני מפקח

הראשון החלל
היה אביו .1923 בשנת בירושלים נולד אנרד'ם ללי

זה בתפקידו היווסדה. מאז תלפיות בשכונת שומר
לפ"ת, אז עברה המשפטה ב929ו. בפרעות נהרג גם
לירושלים חזר ב938ו ישראל. נצח בבי"ס למר ולוי
הבריטי, לצבא הצטרף ב940ו ליהגנהי. והתגייס
בעת בי. סמל לדרגת הועלה 602 החפרים בגדוד
מהצבא ערק נתפס, הוא להגנה. נשק הבריח שירותו
מונה ב945ו מושאל. בשם שנית והתגייס הבריטי
ב47י בפ"ת. הרכבת תחנת למפקד המסורות ידי על
סיים ההגנה. של הידיעות שירות בש"י, לשרת עבר
שוטרים. הדריך אח"כ לשוטרים. בי"ס בהצטיינות
נפל כקצין. הגבול למשמר עבר ו5י באוקטובר

בירושלים.
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אלפיים מוצבים כינרת לי יש
פחיות ושיקשוק הקר האגם במימי לילית שחיה הסורים, ממוצבי ספורים מטרים תקועות סירות חילוץ

בכינרת מג"ב עצבנית. סורית אש של מטחים עוררו  כלב של גבו על ריקות

המים, תוך אל לזנק בחר הצוות מדויקת". אש לייצר הקושי
לכיוון הסורי החוף לאורך אותה גרר הסירה גוף ובחסות
בחשבון לקחו לא היורים הסורים כי התברר "למזלנו מערב.
כאשר למזלנו, וכך, הסירה. מתנועת הנובע הכיוון הפסד את

הסירה". מאחורי הכדורים חלפו עלינו, ירו הם

למשימה איש 12 בחרתי
המחוז מפקד לימים חדד, לרחמים גם זכורה ימית תקרית
כמפקד חדד שימש תקופה באותה המשטרה. של הצפוני
אשר הצפים המחפרונים את שאיבטחה הירדן, במשמר מחלקה
באוהלו, יחידה יום לנו "היה החולה. לייבוש שימשו
סירה. על הסורים ירו הירדן שבשפך לי מספרים ופתאום
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הסירה על ירו הסורים

היה פעם לא למשוררים. חפץ מחוז רק היתה לא הכינרת
פי שעל למרות קורבנות. שגבה קרב שדה גם היפהפה האגם
היה מהחוף, מטרים עשרה עד הימה, שטח כל ההסכם
צפונית לחוף, התקרבות כל שבפועל הרי ישראלית, בריבונות

סורית. אש בסכנת כרוכה היתה גב, עין לאזור

תיקרא שלימים מג"ב, פלוגת לאזור הגיעה 1954 בשנת
במהלך עברה שזו האירועים של הרב מספרם על ט'. פלוגה
אחר לו השוכן מג"ב, של המבצעים גביע מעיד שנה אותה
אומר מפ"ת. כהן אהרון דאז, הפלוגה מפקד של בביתו כבוד
כולו, הירדן עמק את כללה הפלוגה של "הגיזרה כהן: נצ"מ
שבאותה תלקציר איזור רוטנברג, של החשמל מפעל כולל
בריבונות לכאורה אלחמה ואיזור מהסורים, סבל תקופה
כל את וכן ישראלים סיורים בו היו לא בפועל אך ישראלית,
מספר ,1982 בשנת ממג"ב שפרש כהן, נצ"מ כינרת". ים איזור
מחלקת מחלקות: שלוש ישבו בצמח, הפלוגה, בבסיס כי

רגלית. ומחלקה ים מחלקת משורינים,

שוטר היה סגנו הים. חיל איש היה הים מחלקת מפקד
נחתות שתי עמדו המחלקה לרשות הכחולה. המשטרה
כאשר קשה מכה ספגה זו מחלקה מנוע. סירות ושתי קטנות
לחלץ שיצאו בעת הסורים בידי למוות נורו מאנשיה ארבעה
את זעזע האירוע הצפוני. בחוף שנתקעה דייגים, סירת
מורת עורר שלו הדו"ח הקורה. לעובי נכנס והאו"ם המדינה

הישראלי. בציבור עמוקה רוח

הסירה מעל חלפו הכדורים
בפלוגה. המבצעים סמל היה בןאליהו, צבי (בדימוס) תנ"ץ
יליד אליהו, בן בצנחנים. שירת למג"ב הצטרפותו לפני
מספר: ירושלים, מרחב כמפקד שירותו את שסיים רומניה,

כדי קטנה עץ בסירת לסיור יצאנו כינרת, מבצע "לפני
היינו המזרחית. שבגדה הסורים המוצבים מצב את לעדכן
צפון, מפיקוד מודיעין קצין הים, ממחלקת שוטר ארבעה:
לצורך המבצעים. כסמל תפקידי בתוקף ואני, שוטר
הצפייה את לשפר כדי אבל בטלסקופ. הצטיידנו התצפיות
באש ופתחו אחרינו עקבו הסורים החוף. אל התקרבנו
לחוף "חזרה המשופם, צבי משחזר בדילמה" היינו מקלעים.
המשך אך מדויקת, סורית לאש אותנו חושפת היתה שלנו
למרות פחות, לא מסוכן היה הסורי החוף לאורך השייט
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הכינרת משמר על

לסורים אדום בד
כאשר החלו בכינרת האופיניות התקריות כהן, אהרון לדברי
לעבר מעמדותיהם קל ונשק מקלעים אש ירו הסורים
קציר תל איזור היו כאלה לפורענויות. מועדים שהיו איזורים
הסורים עבור היו אלה חמה. אל שליד "האיקסים", וגבעת

אדום". "בד

צבי מספר 1955 בשנת היבשתיות התקריות אחת על
ובאותה בצנחנים שירת במג"ב שירותו טרם אשר בןאליהו,
"באחת הפלוגה. של המבצעים סמל כאמור, שימש, תקופה
כהן. אהרון הפלוגה, מפקד עם יחד תורן נשארתי השבתות
קיבוץ של הבננות לאיזור צה"ל של סיור יצא כי לנו נודע

במקום. נתקע הוא באש, עליו שפתחו ולאחר הגולן, שער

וגם צוות, אנשי ללא אחד, משוריין לקח הפלוגה "מפקד
עליו מחפה ואני להתקדם החל הוא משוריין. לקחתי אני
גבעת על לעלות החלטתי עמדה לשפר כדי מאחור.
על שלטה הגבעה לתלקציר. צפונית שהיתה ההתיישבות,
אחד נתקע שם אך הצלחתי, אמנם הגבעה, על לעלות השטח.
הסורים ממקומה. לזוז יכלה לא והשריונית בבור הגלגלים

חזרה". עליהם יריתי ואני עלי לירות החלו

המוצב מול הסירה את והשאירו נמלטו שהדייגים הסתבר
ועם חיכינו, נחום. לכפר ונסענו איש 12 בחרתי הסורי.
היו לא באיזור השפך. מוצב לכיוון רגלית ירדנו חשכה
לאורך הלכנו עבותה. בצמחייה התאפיין והוא שבילים,
הדייגים אחד נעלם ופתאום לכינרת, שמובילים הרכסים
להוריד החלטתי לחזור. והחליט פחד כנראה איתנו. שהלך
אחרת חוליה לסירה. שתגיע כדי הירדן לשפך אחת חוליה
ואמרתי שלי הסגן את איתה השארתי עליה. לחפות נשארה
עם יחזור פועל, ומנועה חולצה הסירה כי יראה שכאשר לו,
ירדו הסירה, אל למטה, נחום. בכפר איתנו למפגש החוליה
הליכה אחרי השני. והדייג ח' מפלוגה הרוש יהודה איתי
ספורים מטרים הסירה, את לראות יכולנו כבר שקטה
שתהיה עד בשחייה, אותה לדחוף החלטנו הסורי. מהמוצב
חשבנו באש. יפתחו שהם עד או מהסורים, בטוח בטווח
השלב המנוע. את ולהפעיל הסירה לתוך לקפוץ כזה במצב
מנוע את הפעלנו שלושתנו, הגענו בשלום. עבר הראשון
לא זו באש. פתחו ישנו, שכנראה הסורים, אז רק הסירה.
בדרכנו. המשכנו אותנו. סיכנה לא והיא מכוונת אש היתה
הגענו בבוקר ולמחרת הכוח, לשאר חברנו נחום, בכפר
ואיש העורף, עם קשר לנו היה לא הזה הזמן כל במשך למגדל.

איתנו''. קורה מה ידע לא
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והרעיון זו יחידה בוטלה קצר זמן שתוך אלא בהן. להשתמש
השוטף הביטחון העברת נגנז. מג"ב, שריון יחידת הקמת בדבר
השמירה את לארגן האחרונה זו את חייבה המשטרה, לידי
משמרהגבול, העימות. קו לאורך הפרוסים השונים בישובים
קשר כאיש שישמש שוטר מינה זה, תפקיד עצמו על שקיבל
ובשעת השמירה, את לארגן היה תפקידו ישוב. בכל מטעמו
להטות מוכנים שאינם מי על סמכותו את לכפות אף הצורך
מפקדי היו ישוב, בכל משמרהגבול לנציג פרט ולשמור. שכם
שבתחום ישובים מספר על שפיקחו אזרחיים, איזורים
עצמה בשמירה מאמץ השקיעו המשמר, שוטרי אחריותם.
סיורים ידי על זאת האזרחית. האוכלוסיה עם הקשר ובהידוק

לישובים. מוגברת וכניסה פוסקים בלתי

מג"ב של המשוריינים פלוגת .1954

קדש במבצע ב1956. נקבע משמעותי דרך ציון עוד
לצה"ל. משמרהגבול יחידות את להכפיף לראשונה הוחלט
פי על לצה"ל נדרש חציצבאי, אופי בעל שהוא משמרהגבול,
במסגרת חירום. בשעת מבצעיים כוחות ריכוז של העיקרון
שונות: משימות החיל לשוטרי נועדו זו, זמנית הכפפה
תפיסת תצפיות, סיורים, בעזה, הציבורי הסדר שמירת
משטר בהשלטת לצבא עזרה  וכן עוינת, בפעילות חשודים
הפעולה שיתוף על שהעיב האירוע רגישים. באיזורים צבאי
החמור האירוע היה לצה"ל משמרהגבול בין הפורה
ל''אור הפך זה, כואב אירוע בהמשך. שיפורט בכפרקאסם
יוצא לארוע הבאים לדורות כואבת לדוגמה היסטורי, אדום"
זאת ועם משמרהגבול של לחימתו רוח על מצביע שאינו דופן

עיניו. לנגד העת כל עומד

מבוהל סורי כלב
מאיזור משעשעת תקרית זכורה בןאליהו לצבי
מחלקה מפקד היה כאשר 1954 בשנת הירדן. משמר
כנענית כלבה החיילים עם יחד "שירתה" חי בפלוגה
לפני שהלך החלוץ" "חיל היתה היא יירדנהי. בשם
את שעברה לאחר רק באזור. המסיירים החיילים

הסיור. גם אחריה עבר פגע, ללא הדרך
מתדר אימים רעש שומעים אנחנו אחד "לילה
כשניגשנו מגולוון. מפח עשוי שהיה הגנרטורים,
ירדנה, את לבקר בא סורי כלב כי התברר לשם,
להחזיר החלטנו מיוחמת. היתה תקופה שבאותה
קיר על סרטים הוקרנו שכאשר כך על לסורים

המסך. על ירי הם חדרהאוכל,
פתיות עשר לזנבו וקשרנו הכלב, את לקחנו
בשקט, לקחנו, הכלב את זו. אל זו בחוט, שימורים
שחררנו ושם ביילי גשר שהוא יעקב, בנות לגשר
כשהרעש הגשר, על לרוץ החל המבוהל הכלב אותו.
טנקים של פלוגות כמה כמו נשמע גרם שהוא

הגשר. את החוצות
באש פתחו צפוי, הבלתי מהרעש המבוהלים הסורים
לשם הצדדים לכל ירי כלומר סכנה", "משימות
אותה כל תאורה. פצצות אף נורו מוצביהם. הגנת
והכל גונן. ועד הירדן משפך מאסיבי ירי היה העת

אחד". מבוהל סורי כלב בגלל

כפיים מחאו הירדנים
נזכר עלינו", טווחו סורים שמקלעים הראשונה הפעם "זו

כף על כמו נמצאים שאנחנו "הרגשתי כהן. אהרון בתקרית
מטרים", מאות כמה היה מהסורים "המרחק שלהם". היד
ליד רואה אני "והנה הגוף, ובעל המשופם אליהו בן משחזר
הירדני, הלאומי המשמר של כיתה אלחמה, של המצוק
תיאטרון. הצגת היתה זו בשבילם כפיים. ומוחאת יושבת

לא.  בשבילי
שלא ומקלעים רובים באש זה בשלב ירו שהסורים למרות
שפגע פגז פתאום נורה הצהרים אחר המשוריין. את סיכנו
לפני שני פגז נחת דקות כמה וכעבור המשוריין, מאחורי
יפגע שהשלישי להיות, יכול כי חשבון עשיתי המשוריין.
הפסיקו הדימדומים, שעת עקב למזלי, עצמו. במשוריין
משער טרקטור בעזרת הצלחתי, ואז האש, את הסורים

מהמקום. להחלץ הגולן,
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נלמדו טהורים משטרתיים נושאים צבאיים. לנושאים הוקצב
פרט משמעותית. צומצם להם שהוקצב הזמן אבל אמנם,
אימונים השונות היחידות ערכו בשפרעם, הבסיסית להדרכה
בזמן פעילות של נופך לאימון לתת בכדי שדה, בתנאי וסדרות

אמיתי.

מג"ב קיים האינטנסיביים, הצבאיים לאימונים בנוסף
קלעים קורס תחבורה, סמלי קורס כגון נוספות הכשרות
שונים משטרה בנושאי וסמלים קצינים השתלמות וסיירים,

בחיל. בכירים למפקדים מתקדמים קורסים וכן

500 שכללה חדשה אימון תוכנית נקבעה 1954 בשנת
בתוכנית שעות 200 לעומת צבאיים אימונים של שעות

הקודמת.

צה"ל בדק בגבולות, הבטחתי המצב הרעת עם ב1954,
אופן על להחליט מנת על במשמרהגבול, האימון רמת את
רבין, יצחק אל"מ מלחמה. בעת צה"ל במערך החיל של שילובו
במספר משמרהגבול את בדק ההדרכה, אגף ראש  אז

המבצעית ורמתו האדם כוח איכות מבנהו, יעודו, היבטים:
האימונים שלאור קבע רבין יצחק אל"מ החיל. של
הממוצעת האישית רמתו חיילות) שעות האינטנסיביים>500
צה"ל חייל של מזו גבוהה במשמרהגבול קבע שוטר של
ברמה הם גם נמצאו והכיתה החוליה אימוני בסדיר. המשרת

ולבוש ציוד
1953 השנים בין משמרהגבול שוטר של וחימושו לבושו
בתקופת נהוגים שהיו הבסיסיים הפריטים את כללו 1956

ובמקומו סופית יוסר המשטרה שכובע רק נקבע הפלוגות.
לחופשה ביציאה הירוקה, הכומתה מחייב באופן תחבש
מרגע החיל. של סמלו לגבי הדין הוא מבצעית. ובפעילות

הרשמי. כסמל בפקודה, זה סמל נענד משמרהגבול, הקמת
השוטר. של חימושו בתחום שינוי חל המדוברת בתקופה
תת תפס מקומו ואת מהשירות אטאט יצא האנגלי הרובה
ומקלעים צ'כיים רובים בשירות היו לו בנוסף סטן. מקלע
מסוג ג'יפים כבעבר, כללו, החיל של הרכב כלי ברן. מסוג
בכח היו וכן ו42 44 ופורד, דודג' מסוג וטנדרים לנדרובר

ופיקוח. סיור למטרות קלות שריוניות

אימונים
האימונים בבסיס הונהגה ,1953 באפריל החיל, הקמת לאחר
שעות. 200 בת מתקדמת, אימונים תוכנית בשפרעם
לחימה כיתה, אימון פרט, שדאות השאר: בין כללה המסגרת
חוק, תס"ח, גופני, אימון קשר, מטווחים, בנוי, בשטח
המירבי הזמן לילה. והרכבת ופירוק נשק משטרה, תרגולות

ק1#

במג"ב מבקר בןצבי הנשיא
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7
בצה"ל מג"ב טילוב על המליץ רבין יצחק אל"מ

לגניבות בנוסף הפידאין. חוליות של פשיטותיהן שהותירו
אבחנה. ללא אזרחים להרוג המסתננים החלו עצום, בהיקף
של המבצעית הפעילות נפצעו. ומאות נהרגו אזרחים עשרות
ותצפיות. סיורים מארבים, על בעיקר נשענה בשטח מג"ב

לאורך נשאר הבסיסי הדגם אך הזמן, עם השתכללו השיטות
התקופה.

היה החשש רכבתישראל. את אבטח גם מג"ב
וכן חדרהלודירושלים, בקו לפגוע ינסו שהמסתננים
פסי לאורך סיורים ביצע מג"ב עצמם. ובפסים מטען ברכבות
את להגביר עצמה, לרכבת צורף חמוש מג"ב שוטר הרכבת,

הביטחון. תחושת
להיזכר. הראויים גבורה מעשי גם הניבה בשטח הפעילות
גורן מושב בין הותקף אשר האוטובוס פרשת לדוגמה:
הנהג נעצר. האוטובוס המארב מן ירו התוקפים לשומרה.
זינקו זה בשלב הדלק. במיכל פגיעה לאחר להלם נכנס
זכו השוטרים נסו. התוקפים אש. והשיבו המלווים השוטרים
רב אומץ שגילה על צוין חבוב יצחק השוטר בצל"ש.
יהושע השוטר האוטובוס. התהפכות את ומנע וקוררוח,

התוקפים. את בנשקו שהניס על לשבח צוין שפילמן
בצפון. הוא גם אירע מג"ב שוטר לשבח צוין בו אחר קרב
בקומנדקר '53 דצמבר בסוף לבדו נסע חנן מיכאל השוטר
בדמויות הבחין בצת המושב בקרבת לאילון. מראשהנקרה

למשמרהגבול צה"ל בין רבין שמצא השוני רצון. משביעת
חסרים במשמרהגבול הסיבה: והפלוגה. המחלקה ברמת היה
היה אנטיטנקי, וציוד אימון של אלמנטים עת באותה היו
ציין רבין מיושנת. היתה הקשר ורשת פלוגתי, בנשק מחסור
תוך פתרונן על לבוא שיכולות שוליות בעיות הן אלו מ
את לשלב רבין אל''מ המליץ לכן קצרים. והכשרה אימון
במסגרות לא אולם צה"ל, של החי"ר בסד"כ משמרהגבול
את להחליף רבין המליץ עוד הפלוגתית. למסגרת שמעבר
צה"ל, עם ההדרכתי הקשר את להדק המיושן האנגלי הנשק
בנשק אימונים ולחייב הפלוגתית הקשר מערכת את לשפר

אנטיטנקי.
יותר, מאוחר התבצע אכן רבין המליץ עליו השילוב
בפעילותו לצה"ל החיל הוכפף עת "קדש", במבצע
באיזורים השוטף הביטחון על הדוקה ובשמירה המלחמתית,
של המזרחי בגבול המשולש וכפרי עזה, רצועת דוגמת רגישים

ישראל.

19561953 ומבצעים אירועים
ראשונה לבעיה המסתננים בעיית הפכה ואילך 1953 משנת
של אחד צד רק היווה זו פעילות של הפלילי המימד במעלה.
העגומות בתוצאות בעיקר התבטא הכואב הצד התופעה.
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לשפר ניסה סרויה, פנחס השוטר קרב. התפתח סמואל,
ונהרג. נורה אך עמדה

משלט באיזור עזה ירדנית אש נפתחה ,1934 בינואר
יצחק השוטר נעדר כי התברר התקרית לאחר שיחאסמאעיל.
ק"מ כשלושה גופתו נמצאה חודשים שלושה כעבור רק כהן.
ז' פלוגה של סיור יצא מאי בחודש ירדן. של שטחה בעומק
באיזור זבובה, הכפר לסביבות הסיור בהגיע שגרתית. למשימה
בחילופי ירדן. חיילי עם חמורה אש תקרית התפתחה ג'נין,
סיור בעת יום, באותו שולוקה. יהושע השוטר נהרג האש
תקרית שוב התלקחה לירושלים, בסמוך ירדןישראל בגבול
נפלו זו, בהתקפה ירדניים. לחיילים החיל, שוטרי בין אש

מפקד ברנתן, משולם ומפקח וולפסטאל טוביה השוטר
שנפצע. החובש לעזרת שנחלץ ב', פלוגה

הוקדש שנים באותן מג"ב של הפעילות מן נכבד חלק
גרסה הממשלה מדיניות לגבול. סמוך שעבדו חקלאים לליווי
מתוך לגבול, מאוד סמוך עד המדינה אדמות את לעבד שיש
החקלאים הגבולות. את וייצבו יעצבו אלו שתלמים ידיעה
ואבטחה תיאום תוך לגבול, בסמוך לעבודתם שחר עם יצאו
הפכו השני הצד מן היריות משמרהגבול. שוטרי של צמודים

בגבול. החקלאים החיים בהווי נפרץ חזון

עלום מבצע
מבצע היה תקופה באותה מג"ב של העלומים המבצעים אחד
(ראה 1954 יוני חודש של השני בחלק שנערך "פרטיזנים",
עצמאית יחידה לבנון בגבול פעלה זה במבצע כאן). סיפור
את להסוות בכדי ערבי בלבוש פעלה זו יחידה כיתה. בגודל
סדירים בלתי כוחות מול אז הופעלו המסתערבים יעדיה.
משימתם וברימונים. אוטומטי בנשק מצוידים שהיו מלבנון,
התושבים ביטחון את ולערער ישראל לשטח לחדור היתה
תופעה בלמה המסתערבים יחידת "פגעוברח". טרור עלידי
ותוך הרצח, חוליות עם קרוב מגע יצירת תוך לבנון, בגבול זו
שכללה מג"ב של הרגילה המבצעית בפעילות השתלבות

ותצפיות. סיורים מארבים,
ביולי ב6י ובדרום. במרכז האירועים החריפו בינתיים
נתיב קיבוץ של קומביין על ירדן, משטח כבדה אש הומטרה
הם משמרהגבול. שוטרי למקום חשו היריות לשמע הל"ה.
בשטח. שנשאר הפצועים אחד את לחלץ וניסו אש השיבו
מג"ב. שוטרי ושני המושב, חברי שלושה נפצעו זו בתקרית
לאחר דופן, יוצאת היתה החיל שוטרי שהפעילו העוצמה
הפצועים אחד את לגרור מנסים הירדנים כי שהתסבר
המשק חברי כי להוכיח היתה כוונתם לשטחם. הישראלים
ירדנית אש שוב נפתחה חודש כעבור הגבול. את עברו
הלגיון חיילי תקפו הפעם גם למשק. בסמוך פתאומית

עולים במושבי האבטחה ארגון

קרב של ובסופו מכוניתו את עצר השוטר הזיתים. במטע
האחורי למושב קשר האחד את מסתננים. שני על השתלט
וידו בהגה אוחזת האחת ידו לידו. הושיב השני ואת הרכב של

קשור. הלא המסתנן על באקדחו מאיימת השניה
לישראל חדרו כדלקמן: היה וסיכומה יצאה 1953 שנת
לציין יש איש. 1649 נתפסו בקבוצות. רובם מסתננים, 7016

שחדרו מסתננים גם כלל המסתננים של הגדול המספר כי
באו והמבריחים המסתננים רוב אחת. מפעם יותר לארץ
סכיניגילוח, היתר בין כללו ההברחות ומצרים. ירדן משטח
זבל מלט, נפט, פרוות, דולרים, זהב, בדים, קלפים, מצתים,

מגוון. חקלאי וציוד יבול קמח, כימי,
ההסתננות. גל את מסוימת במידה לרסן הצליח מג"ב
שבוצעו הפליליים המעשים של מספרם בכמחצית פחת
את ההסתננות שינתה מכך כתוצאה המסתננים. עלידי

יותר. צבאית צורה וקיבלה שיטותיה

1954
זה היה בירושלים, אי מפלוגה שוטר יברצח נפתחה 1954 שנת
מקלעים שני של חיפוי עם מארב הציב מחלקתי סיור כאשר
נבי בגזרת מסתננים הופיעו כאשר מסתננים. לקבוצת
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,4638 היה החדירות מספר כי נמצא ,1954 שנת לסיכום
מוסברת זו עובדה .1953 לעומת אחתים 34 של ירידה
בשנה כמו משמרהגבול. שהשקיע הגדול הבלימה במאמץ
ירדן מכיוון בא המסתננים של המכריע הרוב הקודמת
 ומצרים לבנון סוריה,  הגזרות בשאר עזה. ומרצועת
הירידה למרות יחסית. גבוהים היו לא ההסתננות ממדי
גבתה 1954 שנת שגם הרי המסתננים, בפעילות הכמותית
נפצעו. ו88 נרצחו, 46 ישראל. מאוכלוסיית כבד דמים מחיר
58) הקודמת, השנה לעומת ירד ההרוגים מספר אמנם,
המדינה. לאזרחי קשה תקופה זו היתה עדיין אולם נרצחים),

1955
הפעילות מבחינת דופן יוצא באירוע נפתחה 1955 שנת
קנדה שגריר של ביקורו זה היה משמרהגבול. של השוטפת
התארח השגריר בגזרה. המשמר ובבסיסי המשולש באיזור
על מקפת סקירה שמע שם בכפרסבא, משמרהגבול בבסיס

וחילץ אש השיב משמרהגבול כוח בקציר. שעסקו חקלאים
פגע. ללא הקוצרים את

נהרגו לגיון חיילי 4
ימיני. בנימין שמ"ז היה ירדן מגבול נוספות להתגרויות קורבן
אש ירושלים. שבפרוזדור רזיאל ברמת עבודה לסיור יצא ימיני
נהרג ימיני ושמ"ז מסתננים לו שטמנו ממארב לעברו נפתחה

הנותרים. השוטרים באש הונסו המסתננים במקום.
ספטמבר בסוף ותכפו. הלכו הירדני בגבול האיבה פעולות
משמר סמל בןשמעון. אליהו שמ"ז סיור בעת נהרג 1954

בסיור היו המשמר ששוטרי שעה נפצע אילן רומן הגבול,
חודשיים לירושלים. סמוך ברגיורא המושב באיזור שגרתי
ישראל, לשטח ירדניים לגיונרים של קבוצה חדרה מכן לאחר
לבירה. המובילה הברזל מסילת בקירבת ירושלים, באיזור
משמר כח באש מתוכם ארבעה בהריגת נסתיימה זו, חדירה

הגבול.

\1<

ה50 שנות של בירושלים
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עצוב לוחם של מותו
הקריה לאיש היה היחיד בנו הפידאינים. עם בקוב הנופלים ראשון היה שואה, ניצול אנצילביץ' נתן סמל

בדימונה הגרעינית

הוא ילד. לעולם להביא הספיק ואף סוריה ילידת חנה, את
אשל היום במחנה. שנספה אנשל, אביו, שם על אשל, לו קרא

בדימונה. גרעיני למחקר הקריה עובד הוא אנצילביץ
של הנופלים מראשוני אחד היה אנצילביץ' סמל
אופיניים מרכיבים כמה בדמותו שילב הוא משמרהגבול.
ממנו התרגשנו כך שכל והתקומה", "השואה למיתוס
ההשמדה את ששרד ילד המדינה: של הראשונות בשנותיה
במחנה בוקר במפקד מקום (החליף במקרה רק באירופה,
בספינת לארץישראל עלה לחם); מנת תמורת הריכוז,
חי בקפריסין; ונכלא הבריטים ידי על נתפס מעפילים,
 לצה"ל התגייס בחקלאות; ועבד העובדת בהתיישבות
קרבית ביחידה לוחם היה שנה; 2000 לאחר היהודי הצבא
 ובעיקר גופני כושר בעל צלף מצוין, חייל היה מובהקת;
לבחור היה שיכול אף על הצבא. חיי ואת המדים את אהב
הוא  מטה תפקיד לקבל היה שיכול אף על אזרחי, במקצוע
ושימש לוחמת, במסגרת מצה"ל, שחרורו לאחר גם בחר,

הגבול. משמר של מחלקה כסמל

בדיבור חסכן
כי וחבריו מפקדיו אשתו, ציינו אודותיו, שפורסמו בכתבות
בשקט  והכל סביר. לזמן ומעבר מעל לעבודתו הקדיש
לדבר. מיעט כי אומרים אותו שהכירו אנשים ובצניעות.
תכונה תכליתי. דיבור לצורך בעיקר זה היה פיו, את כשפתח
לימים, שמנו, התכונות מן אחת היא בדיבור חסכנות של זו

לוחם. של דמות לאפיין ניסו כאשר צה"ל של פסיכולוגים
הקשים השבועות באחד נערך אנצילביץ' נפל בו הקרב
מגבול הפידאיין תקפו שבוע באותו למדינתישראל. ביותר
תושבים והרגו פצעו בארץ, שונים במקומות וירדן מצרים
על בעיקר מתבסס כאן, שיובא הקרב תיאור ברכוש. ופגעו
אז הגבול, משמר מפקד לימים לוי, חיים ניצב של תיאורו
גילו ובן מפקדו היה לוי הקרב. את ניהלה אשר ג' פלוגה מפקד
בלבו שנפגע לאחר עיניו, את עצם אף הוא אנצילביץ'. של

מייד. ומת
של שוטרים שלושה היו בפידאינים שנתקלו הראשונים
הם בערב. היה זה רובין. נבי באיזור, מתצפית שירדו מג"ב
רק הם "עליהום! צועק: הפדאין קבוצת של מפקדה את שמעו
לעבר ירו במהירות, השוטרים התעשתו למזלם שלושה!"
שירדה בחשיכה, אך רימון, זרקו ואף ובמקלע בעוזי הקולות

חוליית נגד אכזרי בקרב נפל אנצילביץ/ נתן הגבול משמר סמל
ב0ו היה זה לאשדוד. צפונית נירגלים, מושב באזור פידאיין
ה"מחרפים של חוליות חמש פשטו בו בשבוע ,1956 באפריל

הצפוני. הנגב באיזור רחבה בפריסה נפשם''
פלא ולא אנצילביץ', סמל של במותו רבה סמליות היתה
ועל האיש על בפרטים מלאים היו שבוע אותו של שהעתונים
צ'כוסלובקיה, יליד אנצילביץ', מותו. את מצא בה התקרית
את בה איבד הוא שואה. ניצול היה נפילתו, ביום 26 בן שהיה
ארצה עלה הריכוז, ממחנה שהשתחרר ולאחר משפחתו, כל

השתתף יגור, בקיבוץ חי הוא עלייתהנוער. באמצעות בגפו,
נשא יפו, השתקע כך ואחר ב'גבעתי' כחייל השחרור במלחמת

הטריה ורעייתו אנצילביץ1
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מימין ראשון כורע, אנצילביץי הכדורעף. קבוצת

בלילה הפלוגה את להחזיר הוחלט איש. גילינו לא החשכה
לכיוון רימונים זריקת על ידיעות הגיעו אז אבל לרמלה.
יצאנו אחיעזר. מושב על יריות גם נורו וזב"ד. בכפר הישיבה
מח"ט שהיה שרון, אריק אסון. ואירע כמעט ואז לשטח, שוב
תיאום כל ללא במארבים, שלו החיילים את השכיב הצנחנים,
ירדו כאשר בצנחנים, זוהו הם המזל, למרבה מג"ב. עם
שהלכו עקבות גילו שלנו הסריקות הצבאיות. מהמכוניות

דרומה. מנבירובין
הם מג"ב. של פרשים שניםעשר אלינו הצטרפו "בינתיים
בדרך סוסיהם. על רכובים הפדאינים, אחר לדהור החלו
נשקם את מחדש טענו המסתננים בהם מקומות גילינו
הגענו כאשר להתחמם. כדי קטנה מדורה הציתו גם וכנראה
הבנו זה לפי מסתיימות. שהעקבות ראינו סוכרר, לאיזור
מאוד קשה היה השטח בבוסתן. מסתתרים אנשים שחמישה
לסרוק הוריתי וגבעות. בורות צפופה, צמחיה רצוף לתנועה,

דבר". שנמצא בלא פעמיים, נסרק אכן והוא השטח את
שאריה כך על גבעתי, אנוש של עדות לנו יש זה בשלב
את לסרוק מלינקי שמואל למג"ד הציע הסמג"ד אלכסנדרוני
לא תבעתי התנגד מלינקי צפופה. באש הסבך ואת הבוסתן
גירסתו את לסבך. להכנס לקצינים הורה הוא מדוע. מפרש

מיהרו הם פעולתם. תוצאות את לברר הצליחו לא מייד,
רק ונסגר. כותר והאזור ברמלה הפלוגה למפקדת להודיע
לאזור שנכנסו איש שישה של עקבות נתגלו בבוקר
ממקומות תגבורת הזעיק מג"ב מטה רובין. נבי של המטווחים
ביתליד, בסיס מפקד אז שהיה גבעתי, אנוש ניצב שונים.
שמואל הגדוד, ממפקד פקודה בוקר באותו קיבל כי מספר
"מסתננים שלדבריו מכיוון ג', פלוגה את ולתגבר לרדת מלנקי
אז שהיה טיומקין, משה ניצב גם לציון". בראשון מסתובבים
שהיה משום האירוע את היטב זוכר לוי, חיים של סגנו
מג"ב, של זו מחלקה הסוסים. רוכבי מחלקת על ממונה
לכיוון לדהור והוזעקה בנסציונה ישבה דהאן, הקצין בפיקוד

רובין. נבי חולות של הסבוכה הצמחיה איזור

חב"ד כפר על רימונים התקפת
מלמעלה לנו שעזר תצפית, מטוס "הזמנו לוי: חיים מספר
ששלושה ראינו מסוים בקטע העקבות. על ללכת והתחלנו
כך ואחר מערבה  אחרים ושניים מזרחה פנו מהמסתננים
עברו הם בדרך שוב. נפגשו וחצי קילומטר אחרי דרומה.
עד אבל העקבות על הלכנו ראשל"צ. של המזרח בשיכון
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לזכרו דברים
אבי של

כמדי ניצבתי ,28 בן בהיותי תשמ"א, הזיכרון ביום
הגבול משמר בחלקת אבי, של קברו ליד שנה
26 "בן האותיות שבקרייתשאול. והמשטרה
את משכו האבן מצבת על החקוקות בנופלו"
מאבי, בשנתיים גדול שאני היתכן ליבי. תשומת
אינך מותך עם אכן, מאביו? בגילו גדול בן הכיצד
בנופלו. היה צעיר כמה נעצרים. חייך יותר, מתבגר
הזיכרון את מקהים מותו מאז שחלפו השנים 38
בודדות תמונות רק לעמום. אותו והופכים
על ומעידות הזיכרון את מעט מרעננות באלבום,

ולנכריג לי אבא של דמיונו

תמונות שתי אך שנים, 4 לי מלאו טרם במותו,
בזכרוני: חקוקות

עפר דרך הובילה ברמלה ביתנו אל הראשי מהכביש
להלא מענלזתל נשלמ אליל לרוץ אהבתי במורד.

הבית. עד בזרועותיו אותי נושא היה

מותו. על ההודעה ביום הוא השני הזיכרון הבזק
על עולה הבוכיה אימי מדוע הבנתי לא כילד,

שכנה. אצל נשאר ואני צבאי קומנדקר

והוא בשואה, נספתה אבי של משפחתו וכל מאחר
הנני יחידו, בנו אני, בקרב, לנופלו עד ששרד היחיד
לעצמי התחייבתי למשפחה. האחרון השריד
איתי לעלות המקפידים  בני שני את גם ושיתפתי
אנצילביץי,  לעד ישמר משפחתנו שם ט  לקברו
וישגשג יפרח תגדע, שכמעט המשפחה, עץ וכי

נפל. שלמענה במדינה חדשים ענפים ויצמיח

אנצילביץי אשל
שבע באר

בפרשת למשפט העמד הוא לשמוע. נזכה לא כבר מלינקי של
ספר צאת לפני אחדות שנים ונפטר כאן) (ראה קאסם כפר

זה.
ממשיך כמאבטחים. מסביב התפרסו הפרשים בינתיים
השלישית, בפעם להתארגן עמדנו "כאשר לוי: חיים ומספר
רק הספיק הוא אנשים. בשני הרוכבים מ"כ לפתע הבחין
של בפיה ופגע צרור שנורה עד הוא!" הנה "הנה, לצעוק
למושב וברחה להשתולל החלה המבוהלת הסוסה סוסתו.
עוררה הרוכב ללא שהופעתה לי נודע כך אחר זכאי, בית
הסוסה מגב קפץ אגב עצמו, הרוכב במקום. רבתי התרגשות

והשתטח".

בלב פגע הכדור
ממשיך וחצי. כשעתיים נמשך אשר קרב, החל מכן לאחר מיד
מאנשי אחד פתאום ראינו להתקדם, התחלנו "כאשר לוי:
ואז אותו השכיב קצר צרור לברוח. ומתחיל קם הפידאין,
הוא" הנה "הנה, אנצלביץ': נתן של קולו את פתאום שמעתי
ממני. מטר שני של במרחק היה נתן צרורות. שני של והד
וצעקתי: אליו זינקתי קורס. אותו וראיתי שלו לכיוון פניתי
ישר פגע כדור ענה. לא נתן אבל לי". ענה קשה, "נפצעת
השחור המסתנן את וראיתי השיחים לתוך הבטתי בליבו.
החוצה. נתן את הוצאנו בראשו. ירוי והוא בנתן, שירה
התנהל הקרב. להמשך לבוסתן וחזרתי העיניים, את לו סגרתי
יד הושטת של במרחק היינו השתתק. הכל ואז רימונים קרב
שאלתי קשה. פצוע ואחד הרוגים שני מצאנו מהפדאינים.
לצדה מטה, כלפי הראה והוא היתר איפה בערבית, אותו,
כבר הוא אבל מונים, הם כמה אותו שאלתי הגבע. של השני
בסריקות המשכנו שניים. רק שנשארו לנו ברור היה ענה. לא
האצבע את הוריד לא הוא אותם. חיסל כץ שהמקלען עד
של סופו למעשה, מחסניות. שלוש רוקן אשר עד מההדק,
יריות, ששמעו סמוך ממושב אנשים להצגה. דמה הזה הקרב
חמשת סמוכה. גבעה מעל בקרב וצפו במתרחש, לחזות באו
נעלו סטנדרטיים, חאקי בגדי כולם לבושים היו ההרוגים
קרל מסוג תתמקלעים חמישה איתם ונשאו קלות גומי נעלי
כאלפיים להם נותרו שניהלו, הממושך הקרב אף על גוסטאב.
נמצאו לא זאת עם בכיסם. (דטונטורים) נפצים וגם כדורים
כל נשאו לא הם כמקובל, מזון. דברי או חומרינפץ גופם על

היכר. סימני או תעודות מסמכים,
אלפים במהירות. ברמלה התפשטה המוות בשורת
בהלוויות הגדולה היתה זו המשטרה. תחנת בכיכר התאספו
בגלל נציגים. באו אנצילביץ שרת בהם הישובים מכל העיר.

הספדים. נישאו לא ניסן חודש
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והחבלה הטרור פעולות את המצרים הגבירו 1955 בשנת
ומרכז הדרום בישובי והרס הרג זרעו ה"פדאיון", ישראל. מול
ירדן עם הארוך הגבול גם היתקלויות. עשרות אירעו הארץ.
ב שנערך סיור במהלך כתמיד. בעייתי להיות זו בשנה המשיך
החיל שוטרי נתקלו טייבה, הכפר באזור /55 ביוני 21

השוטר נהרג ובמהלכו אש, קרב התפתח חמושים. במסתננים
חוללה ה"פדאיון'' אנשי של פעילותם (ספדי). סעדי מוחמד
לחימה תורת פותחה במשמרהגבול. מחשבתי מערכות שידוד
עקבות עלפי הליכה פרטני, אימון בצוותים, אימון שכללה

גזרה. ולימוד

אזרחים חטיפת
פעילות סגנון הסורים פיתחו ,1955 שנת של סופה לקראת
הצבא למפקדת ולהעבירם אזרחים, לחטוף ניסו הם חדש.
הגושרים. מקיבוץ חקלאי על נעשה ראשון נסיון הסורי.
הירי לשמע חוטפיו. את והניס נשקו את לשלוף מיהר האיש
הסורים בחיילים והבחינו לשטח, המשמר שוטרי מיהרו
ימים כמה בזממם הסורים הצליחו כן פי על אף הנסוגים.

מכן לאחר למניעתה. משמרהגבול פעולות ועל ההסתננות
לביקור יחס החיל בכרכור. משמרהגבול בבסיס השגריר ביקר
כח הקצה ואף רבה, ותקשורתית הסברתית חשיבות זה

השונות. ביחידות ביקורו בעת השגריר של לליוויו מיוחד

הוחזרה הסירה
.1955 של באביב הכנרת באיזור התרחש לציון ראוי אירוע
אש תחת כלל, בדרך נערכו, הימה באיזור המשמר סיורי
בשם היחידה שוטרי בפי שכונה בארוע טורדנית. סורית
בעליה ידי על סירתדיג ננטשה האבודה", הסירה "אירוע
חצתה בלילה אש. עליה שנפתחה לאחר הסורי, הגבול בקרבת
השטח לתוך הקווים את משמרהגבול של קטנה יחידה
סיפור). (ראה ישראל לשטח הסירה את והחזירה הסורי
את לשבש כלל בדרך הצליחו לא הסורי בגבול האש חילופי
שוטרי הקפידו כן, פי על אף היוםיומית. השוטפת הפעילות
שותקה. שאשם עד הסורים עם מגע לנתק שלא המשמר
משמרהגבול של כיתה זאת לצורך הסתערה אף אחד, במקרה

אותו. וכבשה סורי מוצב על

בחבל המושכים קבוצת 955ו. חיפה
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אחראי היה זה, מסתנן סיפור). (ראה אלסמואלי מוסטפה
ירושלים. מאיזור יהודים 21 לפחות של לרציחתם

כהן יוסף משמרהגבול שוטר נהרג /56 מארס באמצע
כפר לכרכור. סמוך ברטעה, כפר באיזור ירדנית בהתקפה
מזרחית ישראלירדן, הנשק שביתת קו על שוכן ברטעה
לישראל שייך הצפוני חלקו לשניים. חצוי והוא לכרכור,
לחלק מכס פקידי הגיעו התקרית, ביום לירדן.  והדרומי
לעברם נפתחה לפתע, טבק. בשקילת לעסוק בכפר הישראלי
משמרהגבול, את להזעיק הצליחו המכס פקידי ירדנית. אש

נפצעו. ושניים אחד שוטר כאמור, נהרג, ובקרב
גדולות חוליות בין עז קרב התחולל ,1956 באפריל ב9
מושב ליד הקרב הגבול. ומשמר צה"ל לבין פידאינים של
של ההיתקלות ים. וחולות שיחים של בסבך התנהל נירגלים
ובמהלכה קצרה, היתה המסתננים עם משמרהגבול כוח
אנצילוביץ, נתן סמל נפל זה, בקרב פידאיונים. חמישה נהרגו
באותו נהרגו הכל בסך הפדאיון. מאנשי אחד את שהרג לאחר
גלים, בניר משמרהגבול, שוטרי ע"י מסתננים תשעה יום

סיפור). (ראה לכיש ובחבל ידמרדכי קיבוץ ליד

פגעו הם וגברו. הלכו הפידאיון התקפות זאת, למרות
והניחו תלאביבבארשבע, ברזל במסילת השקייה, במתקני
ב11 רצחו כאשר הגיעו חדש לשיא הדרום. בכבישי מוקשים
שפריר, במושב תפילה בעת ומורה, ילדים שלושה /56 במארס
11 נהרגו ובמהלכו בדרום במצוד פתח מג"ב לרמלה. סמוך

נלכדו. וחמישה מסתננים,

מינקובסקי. יעקב החייל נחטף באוקטובר ב18 יותר. מאוחר
הגבול, את צה"ל של יחידה חצתה גלהחטיפות, על בתגובה

חמישה. בשבי ולקחה סוריים חיילים שלושה הרגה

1956
היא קשה. תקרית כנרת ימת באיזור התרחשה 1956 במארס
תוך שירטון. על עלתה ישראלית אבטחה שסירת לאחר החלה
שניסו שוטרים עם נוספת סירה למקום הגיעה קצר זמן
ופתחו במתרחש הרגישו הסורים התקועה. הסירה את לחלץ
יצחק משמרהגבול: משוטרי ארבעה נהרגו הקרב בסוף באש.
היה האירוע שלוש. ומחלוף אסיאג אורי סימון, גרשון מורנו,
רק מהשוטרים שחלק נודע שבדיעבד מכיוון במיוחד טרגי

בשבי. בהיותם ונרצחו אך בקרב נפצעו
בעקבות הוזמן ברנס, הגנרל האו"ם, משקיפי מטה ראש
כי חדמשמעית הבהרה תוך למשרדהחוץ, החמורה התקרית
ההתגרויות נוכח ידיים, בחיבוק לשבת תוכל לא ישראל
ושוטרי חיילים אזרחים, כנגד פוסקות הבלתי הסוריות

משמרהגבול.
רציחתו, בעקבות נוספת תקרית התפתחה חודש באותו
להרטוב. סמוך נוחם, במושב חקלאי של מסתננים, ידי על
ופתחו למקום משמרהגבול שוטרי יצאו היריות לשמע
לילה באותו נהרג השוטרים באש הרוצחים. אחרי במרדף
המכונה עבוד, חסן מוסטפה  ביותר מבוקש מסתנן

מתמשכת מסורת ילדים. גני אימוץ
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קדש מבצע בעת עזה כיבוש .1956

המשמר שוטרי עסקו זו, לעזרה פרט אחרים. ובמקומות
פינוי תוך הפליטים, ומחנות הכפרים באיזורי בסריקות
כן המצרי. הצבא מאחוריו שהותיר הרב השלל של מבוקר
ל"פידאיון". בהשתייכות חשודים במעצר משמרהגבול, טיפל
תקופת את לנצל מהמסתננים מנעו רבים, וסיורים מארבים

האזרחית. באוכלוסיה ולפגוע לישראל לחדור כדי הלחימה

קאסם כפר אירוע
התרחש (1956 באוקטובר 29) "קדש" מבצע שנפתח ביום
משמרהגבול על כבד צל שהטיל דופן ויוצא חריג אירוע

שנים. במשך רבות עליו והשפיע
ולדברי לצה"ל, משמרהגבול כאמור, הוכפף, זו, בתקופה
ההוראות "כל משמרהגבול, מפקד אז קופל, פנחס רבניצב
צה"ל". מפקדי ידי על ניתנו לפרשה הקשורים והתדריכים
במישור גם אז התבטא צה"ל לפיקוד מג"ב מעבר לדבריו,
מג"ב עסק השאר בין המקצועית. בכפיפות וגם הלוגיסטי
ב29 הצבאי. הממשל באזורי שהוכרזו עוצר מצבי על בפיקוח
המשולש. באיזור הערביים בכפרים עוצר הוכרז באוקטובר
משמרהגבול, של 2 גדוד על המשימה ביצוע את הטיל צה"ל
המשולש באיזור שהעוצר נקבע מלינקי. שמואל של בפיקודו

קיבוץ בקרבת '56 ביוני ב24 אירעה דמים תקרית
מג"ב של שיגרתי סיור קלקיליה. מול בשרון, ניראליהו
נהרגו מהאש הלגיון. חיילי עלידי פתאומי בירי הותקף באיזור
כוונה הירדנית האש אורן. יוסף שוטר ורב אסרף דוד שוטר
נאלצו האש, מעוצמת ואייל. ניראליהו לקיבוצים גם
בשטח. הציוד את ולנטוש השדות, את לעזוב החקלאים
הותקפה ניראליהו, בקרבת שעה אותה שעברה משא רכבת
האש בנפש. פגיעות היו לא אולם הירדנית, באש היא אף
המשקיפים הופעת עם אחרהצהריים, בשעות רק שככה

האו"ם. מטעם
השוטר נהרג /56 בספטמבר יותר, מאוחר חודשים מספר
בו צה"ל, של מ"כים קורס חניכי כאשר זה היה צרויה. יהושע
השוטר הירדני. העבר מן ביריות נתקלו צרויה, השתתף
הקרב את וניהל יוזמה, נטל החניכים, בין הבוגר שהיה צרויה
חמשה גם נפגעו תקרית באותה נפל. זה בקרב הירדנים. עם

בקורס. עמו שהיו צה"ל, מחיילי
אנגליה שבין המתיחות בעקבות שפרצה סיני, במלחמת
לצה"ל. משמרהגבול יחידות הוכפפו מצרים, לבין וצרפת
צה"ל מערך עיבוי מוצבים, החזקת כללו: מג"ב של תפקידיו
משמרהגבול שוטרי באזרחים. בטיפול וסיוע השתלטות וכן
עזה ברצועת האזרחית באוכלוסיה לטפל לצה"ל עזרו
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בפרצוף אגרוף
פרשת על טיומקין משה ניצב של עדותו
מג"ב. בתולדות ביותו הקשה האירוע כפרקאסם,
הוביל הוא הערבים התושבים של הגוויות 47 את

קרח של בלוקים עם לת"א במשאית

הקשה הלקח
ניצב לימים טיומקין, משה עצמו מצא ,1956 באוקטובר ב29
שיכול ביותר הקשים המצבים באחד ת"א, משטרת ומפקד
ג' פלוגה מפקד כסגן אז ששירת טיומקין, מפקד. עצמו למצוא
טר"ש של בפניו באגרופו והלם כפרקאסם של בעיבורו עמד
ערבים ביריות חיסל אשר שלו, המ"כים אחד שלום, עופר
הוא "למעשה", רצחנית. באקסטזה שרוי והיה מקומיים
יכול היה זה אחרת שם. ההרג את שעצר זה הוא "אני אומר,

פצועים". ו13 הרוגים מ47 ביותר להסתכם
האפילה הפרשיה את מתארת טיומקין משה של עדותו
כפרקאסם. פרשת והיא וצה"ל משמרהגבול בתולדות ביותר
לוחמנית והיסחפות בפקודות איבהירות שבמרכזה זו, פרשה
לקחים פי על ומתריע. שחור לדגל השנים עם הפכה בשטח,
כולו וצה"ל הגבול משמר עיצבו  ממנה שהוסקו

ולחיילים. למפקדים חדשים, התנהגותיים סטנדרטים
שכן אשר הישראלי, המשולש מכפרי אחד הוא קאסם כפר
בסתיו סיני, מלחמת ערב ירדן. עם הגבול בקו 1967 עד
נגד תהיה המלחמה כי בודדים שותפיסוד רק ידעו ,1956
הטעה האויב, הטעיית על אחראי שהיה מי למעשה, מצרים.
היה לכולם חטיבות. מפקדי כולל כוחותינו, את גם מעט לא
והרציחות הפיגועים לאור ירדן, נגד למלחמה יוצאים כי ברור
זה רקע על בישראל. הנפגעים מספרי את מאוד העלו אשר

ארעו אשר הטרגיים, האירועים את חלקית, להבין, אפשר
שלו הצנחנים ו400 רפול צנחו בו ביום הארץ, במרכז
הצנחנים כח כאשר שגם העובדה, הוא שמדהים מה במיתלה.
מפקדי ידעו לא פארקר, למצבת סמוך מחופר היה כבר
נצטוו הם ירדן. איננו היעד כי המרכז בפיקוד החטיבות

מזרחה. הפנים... עם בכוננות, להיות

סנטימנטים רוצה אינני
העוצר. שעת הקדמת בגלל החלה בכפרקאסם התדרדרות
המשולש בכפרי התקיים המדינה קום מאז כי לציין יש כאן

המתיחות עקב בוקר. לפנות ל04 21 השעות בין לילה עוצר
(ישכה) יששכר אל"מ החטיבה, מפקד יום באותו הורה בגבול,
שאלת .17.00 לשעה העוצר תחילת שעת את להקדים שדמי,

הפקודות, ובקבוצת בתדריך השתתפו מג"ב גדוד קציני
העקרון נקבע ושם הממונה, הצבאי המפקד אצל שנערכה
אוכלוסיה תנועת ולמנוע העוצר, אכיפת על להקפיד שיש
רוח את 2 גדוד מפקד העביר זה, תדרוך לאחר מקומית.
המתחייבת והדריכות לצה"ל הכפיפות לאנשיו. הדברים
ירדן מגבול מתקפה פתיחת אפשרות על ידיעות בעקבות
כפר בגזרת שפעלו משמרהגבול שוטרי את הביאו הסמוך,
של להתרחשותו תרמה דבר של שבסופו לכוננות, קאסם

טרגי. אירוע

בכפרקאסם חללים 47

כפרקאסם תושבי פועלים של קבוצה חזרה הערב בשעות
משוטרי כמה בעוצר. נתון כבר שהמקום לדעת מבלי לביתה,
49 נהרגו מהירי וכתוצאה באש לעברם פתחו משמרהגבול
את בהלם היכתה הטראגית התקרית .13 ונפצעו איש
האירוע, לאחר יום הישראלי. הציבור כל ואת משמרהגבול
חקירה, ועדת בןגוריון, דוד דאז, הממשלה ראש מינה
הוועדה, המלצות בעקבות מחוזי. שופט של בראשותו
ד''ר בראשות השופטים, פלילי. לדין המעורבים הועמדו

בדין. אותם הרשיעו הלוי בנימין
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מחלוקת. יש כבר כאן המדויקת? ההוראה היתה זו האם
במקרה רק באש פתיחה חייב שהוא הרי המוז"ט, גירסת לפי

מלינקי, עדות לפי המונית. עוצר הפרת או התפרעות של
בשעת ביתו את שיעזוב מי בכל לירות היתה המח"ט הוראת
יהיה מה שדמי את שאל שכאשר במשפט, טען מלינקי העוצר.
ויתקל העוצר על לדעת בלי מהעבודה שיחזור אזרח של גורלו
סנטימנטים", רוצה אינני לדבריו: המח"ט לו ענה במג"ב,

עליו. ירחם אלוהים ירחמו". ו"אללה
בנימין ד"ר סא''ל של בראשותו ביתהמשפט עיין כאשר
בסעיף מלינקי של המבצע בפקודת מצא במסמכים, הלוי
את לעזוב תושב אף יורשה "לא הבאות: המלים את "השיטה",
מעצרים". יהיו לא יירה,  יעזוב אשר העוצר. בשעת ביתו

למטה. לחלחל המשיכה הפקודה

הגבול, משמר של וחיילים הקצינים 11 של במשפטם המפתח
שהורדה הפקודה נוסח היה בדיוק מה היתה: ברצח שנאשמו
המ"פים, אל הגדוד מפקד באמצעות והתגלגלה המח"ט מן
מסמכים פי על הדברים, השתלשלות הנה והמ"כים. המ"מים
ל1510 המרכזיים הנאשמים נדונו שבסופו המשפט, מן

מאסר: שנות
נחום של בנו שדמי, ישכה אל"מ הזמין 29.10.56 ביום
מסר הוא למפקדתו. מלינקי רס"ן את ה"הגנה", מבכירי שדמי
כפר בכפרים: עוצר להטיל שבפיקודו מג"ב גדוד על כי לו
ביראל קלנסווה, טייבה, טירה, ג'לג'וליה, ברה, כפר קאסם,
6 עד 17.00 שעה כלומר, החשיכה. בוא עם ואיבטן, סיכה
במיוחד. חמור עוצר לבצע למג"ד הורה המח"ט בבוקר.

יירו. אלא במעצר, יושמו לא  מפירים

."ק1

הנפשע הירי לאחר כפרקאסם על מבט .1956
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"אין אחרת גרסה (לפי בהם לטפל אין כי השיב ומלינקי
לגבי מה שאל מנשס הקצין פצועים".) יהיו לא או לפנותם,
ע"פ (או סנטימנטים" "בלי השיב: ומלינקי וילדים נשים
כולם). על חל העוצר כי כולם, כדין דינם אחרות: גירסאות
ומלינקי מהעבודה", החוזרים עם "מה ושאל המשיך מנשס
"אללה הוסיף: אחרת גירסה לפי כולם". כדין "דינם ענה
השיחה בפרוטוקול החטיבה. מפקד שאמר כשם ירחמו".
עוצר יוטל ב17.00 מהיום "החל נכתב: פודור, משה שרשם
העוצר מפירי כל בבוקר. 6:00 השעה עד המיעוטים בכפרי

להרוג. ע"מ יירו

אחרונה פקודות קבוצת שדמי המח"ט ערך 15.00 בשעה
בלילה המיעוטים בני את לסגור היא העוצר מטרת כי וציין
היחידות לבין התושבים בין מגע כל ולמנוע, כפריהם בתוך
היה אמור שגדודו פקר, שמואל סא"ל הגבול. על הנערכות
זה כיצד שאלה: זה בשלב שאל הגבול, ליד בפדאיונים להלחם
חייל יוכל שנקבעה, בתושבים הפגיעה איסור מדיניות לאור
תושב ובין הפדאיון בין להבדיל הגבול, בקרבת לילה במארב
של הימצאותו על לדעת בלי הבודדים הבתים מאחד שייצא

ירחמו". "אללה  שדמי אל"מ ענה ואז בסביבתו? הצבא

סבירה לא המג"ד פקודת
כי לוי, סרן של הכולל תדריכו לאחר דהאן סגן אמר בתדריכים
בכל להרוג מנת על ולירות עוצר לבצע הוטל מחלקתו על
בלא וזאת לבית, מחוץ 17.00 השעה אחרי שייראה אדם
מבחוץ. אליו החוזרים כאלה או בכפר ונשים גברים בין הבחנה
מחלקתו את חילק המג"ד, אחרי המרכזי הנאשם דהאן,
כלשונן. ההוראות את לבצע המפקדים על והטיל לחוליות
שני ובה 3 מס' נאשם שלום עופר רב"ט של בפיקודו חוליה
בכניסה הוצבה רובים, ושני ברן במקלע מצוידים טוראים
רבשוטר של זו נוספת, חוליה לכפר. המוביל היחיד לכביש
כך ואחר הכפר של המזרחי בחלקו הוצבה עוליאל, גבריאל
במרכז בצפון, חוליות, הוצבו כן המערבי. לחלקו הועברה
הג'יפ, ונהג טוראים שני עם עצמו, דהאן הכפר. ובדרום

ניידת. חוליה היווה
פרנקנטל יהודה השניה, הפלוגה מפקד כי כאן להעיר יש

באש לפתיחה הסמכות כי הורה הוא הירי. סמכות את הגביל
הראשונה הפלוגה מפקד לוי, חיים בלבד. המפקדים בידי תהיה
משום לפגוע לא אך באוויר, לירות שהורה המשפט בבית טען

סבירה. בלתי נראתה המג"ד שפקודת
אחרת: העניינים התגלגלו דהאן של במחלקה מקום, מכל
נהרגו ל18:00, 17:00 השעות בין לעוצר, הראשונה בשעה
במבוא נהרגו  איש 43 הרוב וטף. נשים אנשים, 47 בכפר

צור צבי המרכז פיקוד מאלוף גם עדות נגבתה בחקירה

ירחמו אללה
בה פקודות, קבוצת במפקדתו מלינקי קיים 13.20 בשעה
תבור פרובר אג"ם קצין אלכסנדרוני, הסמג"ד, השתתפו
וכן פרנקנטל, ויהודה לוי חיים הפלוגות: מפקדי מרדכי,
על לצה"ל, מג"ב הכפפת על הודיע המג"ד המחלקות. מפקדי
.600: עד 17:00 משעה העוצר ועל במלחמה הקרובה הפתיחה
אסרו הפקודות כי טענו העוצר שמירת אופן לגבי הגירסאות
(או לבתים מחוץ שיימצא מי אבל בבתיהם, בתושבים לפגוע
אמר אחת גירסה לפי להרוג. מנת על יירה  עוצר) מפר כל
שיהיו רצוי אמר: אחרת גירסה לפי מעצרים. יהיו שלא מלנקי
מלנקי העוצר. שמירת המשך על יקל הדבר שכן הרוגים, כמה
כבוד על לשמור יש וכי ברצח, רוצה אינו כי זאת, עם אמר,
בגזרה העוצר את תבצע לוי חיים של פלוגתו כי נקבע החייל.
ואילו וטירה) ג'לג'וליה כפרברה, כפרקאסם, הדרומית
טייבה, הצפונית: בגזרה תפעל פרנקנטל של פלוגתו

איבטן. ביראלסיכה, קלנסווה,
פרנקנטל שאל השאלות, שלב הגיע כאשר התדריך, בתום
הפצועים") "עם אחרת גרסה (לפי הנפגעים עם ייעשה מה
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מאלוף החל בכירים, מפקדים בו ונחקרו וממושך קשה היה
חלק שנטלו הטוראים אחרון ועד צור, צבי המרכז פיקוד
שרים שלושה בת חקירה ועדת הקימה הממשלה בטבח.
מה כי הדגישה היא התרחש. אשר את לבחון במטרה

בו. דוגלת שהממשלה מה לכל בניגוד היה שהתרחש

לדברי ובמחצבה. בשדה מעבודתם שבו כאשר המערבי
העוצר. כניסת בשעת השינוי על ידעו לא הם המוכתר

שלום. עופר המ"כ היה בירי העיקרי הנאשם
רק פורסמה היא אך בממשלה, עמוק זעזוע עוררה הפרשה
המשפט בסיני. שהתנהלה המלחמה בגלל כשבועיים, אחרי

תלאביב כל את איתן ועברתי הגוויות על קרח שמתי

שהסתתר ערבי להרוג לעיני ניסה עוד לירות, ופקד שידה
אישי בלחץ נמצא שעופר ראיתי משאית. של גלגל מאחורי
להשתלט יכולתי לא באקסטזה. ממש היה הוא עצום.
גרמתי שלמעשה זה אני בפרצוף. אגרוף לו נתתי אז עליו,

יימשך. לא שההרג
משאית על הגופות 46 להעמסת אחראי הייתי כך "אחר
עמוס ואז אותן, לקבל סירבו שם לאבוכביר. והבאתן
(מפקד קופל ופנחס אירגון), מחלקת (ראש בןגוריון
היה אחר. למקום הגופות את לקחת אותי שכנעו מג"ב)
ארגז את לכסות כדי גדול ברזנט לגנוב ונאלצתי חם יום
גופות עמוסה במשאית תלאביב כל את עברתי המשא.
אנטיפטרוס. מבצר ליד לחורשה לבסוף, אותן, והבאתי
בינתיים הכפרים. מוכתרי ידי על הזיהוי התבצע בחורשה
מאוד, חם יום היה כי קרח, של בלוקים גם הבאנו
כיומיים. לקח עצמו התהליך להתנפח. החלו והגופות
הגופות, של קבורה היתה הזיהוי, את שסיימו אחרי

בכפרקאסם. בלילה,
היתה הפקודות קבוצת בכפרקאסם: הפקודות לגבי
את הבין דהאן, גבריאל המ"מ פלוגתית. ולא גדודית
שגויה. בצורה בשטח תורגמה היא לחומרה. הפקודה
עוד היו  עובדה להעשות. היה צריך שלא דבר נעשה
לא הפקודות, קרה. לא זה ושם אחרים, בכפרים פלוגות
אותן הבינו שהאתרים עובדה אך מלא, בפירוט ניתנו
היות את המתח, את לזכור יש מרהאן. אחרת בצורה
וצריך המלחמה לגבי ודאות אי היתה לגבול. קרוב הכפר
לערבים דהאן גבי של התייחסותו את בחשבון לקחת גם

וכיו"ב.
כיום? לקרות יכול זה האם

לקרות. יכול לא ואופן פנים בשום זה "כיום טיומקין:
כזאת חוקית, ובלתי חוקית, פקודה מהי ברור גם היום
בטרם שעוד מציין טיומקין מעליה". מתנופף שתור שדגל
הפקודות נעשו היורים, של במשפטם הדין פסק פורסם
יותר. חד  אסור לבין מותר בין וההבדל ברורות, יותר

טיומקין משה

ת"א, מחוז מפקד לימים טיומקין, משה (בדימוס) ניצב
היה מפקדו גי. פלוגה מפקד סגן !956 באוקטובר היה
היתה גי פלוגה הגבול. משמר מפקד לימים לוי, חיים
מאזרחי 47 נהרגו במהלכה קאסם, כפר בפרשת מעורבת
האירוע מסגרת). (ראה ישראלים אזרחים כולם הכפר,
פרצה בו ביום ארע למרחוק, הגיעו שהדיו הזה הקשה
היריות התחילו "כאשר טיומקין: עדות הנה סיני. מלחמת
עם בפגישה גילגיוליה, הכפר באזור הייתי בכפרקאסם
גבריאל של דיווח קיבלתי בקשר מלינקי. שמואל המג"ר
אחד שיש בכפרקאסם, לירי אחראי שהיה המ"מ דהאן,
שאקח לוי לחיים הצעתי (ערבים). פחות שניים פחות,
בדרך קורה. מה לראות לכפרקאסם ואסע הגייפ את
חיים). (ערבים פחות הרבה שיש דיווחים שמעתי לכפר
איומה: תמונה ראיתי לכפרקאסם, הגעתי כאשר
למוות, חיים בין מפרפרות עוד חלקן גופות, ששעשרה
שלא דבר נעשה פה כי הבנתי לכפר. בכניסה מוטלות
ראיתי היריות. כל את להפסיק הוראתי ומייד יעשה
המ"כ עופר, העצמית. השליטה את איבדו מג"ב שאנשי
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עמוק צער והביע שפרינצק, יוסף דאז, הכנסת, ראש יושב קם
ולאחר החללים, לזכר קמו הכנסת חברי כולה. הכנסת בשם

הכנסת. ישיבת ננעלה זאת
באיזו לשכוח "...אסור עיתונאי: בראיון אמר מג"ב מפקד
תבוא ההתנגשות כי ציפו הכל משמרהגבול. אז פעל אווירה
חזרו שלנו הקהל ודעת המדיניות מעצבי שהרי ירדן... בגזרת
של כניסתם נוכח ידיים בחיבוק תשב לא שישראל והתריעו
גדולה במתיחות היינו ירדן. לתחומי וסוריה עיראק צבאות
לא מאנשינו שכמה איפוא קרה עלינו. שהוטל העומס נוכח
את כך על יתנו והם  הגדולה העצבים במתיחות עמדו

הדין".
הבאה: היום פקודת את מג"ב מפקד פרסם מכן, לאחר
יושמו והלקחים מעמיק, ניתוח נערך האירוע, "בעקבות
של טירונים בקורס זה, ארוע נדון היום, ועד מאז בהקפדה".
חזרה כל למנוע כדי שבועיים, ובשיעורים משמרהגבול,

זה. חדפעמי טרגי ארוע על אפשרית
ושוטרים קצינים נדונו בעקבותיה קאסם כפר פרשת
מג"ב לאנשי אזהרה נורת מאז הפכה סיפור) (ראה

לדורותיהם.

נדון ובה מיוחד ישיבה הכנסת קיימה /56 בדצמבר בל1

הביטחון, ושר הממשלה ראש לעומקו. כפרקאסם אירוע
אותה וכינה הפרשה על מיוחדת הודעה מסר בןגוריון, דוד
הבהיר הנרגשות, הפתיחה מילות לאחר זוועה". "מעשה
סיפר הוא הטרגית. המקרים השתלשלות את ראשהממשלה
את והביע האירוע לאחר מיד בכפרים ביקר ששרהמשטרה

המחריד. המקרה מן והעם הממשלה של הזדעזעותם
אלו: במילים ראשהממשלה המשיך הסקירה לאחר
אשמת על דעה אחווה ולא ביתהמשפט בבזיון אחטא "...לא
בשם להביע כחובה רואה אני אבל לדין. שהועמדו החשודים
חרדתנו אני, ובשמי המשטרה מפקדת בשם הממשלה,
ביסודות הפוגע כזה זוועה מעשה לאפשרות העמוקה
ישראל... מתורת השאוב האנושי המוסר של ביותר הקדושים
מעיקרם, שוויזכויות אזרחים אלא גרים, ישראל ערביי אין
האזרחי בסטטוס שהוא כל הבדל אין אדם לחיי בנוגע אבל
קדושים עקרונות שני קדושים. הם אדם כל חיי האדם. של
בטוח ואני  זה מחריד במקרה מזעזע באופן נפגעו אלה
אלה בדברי להביע שניסיתי להרגשה תצטרף כולה שהכנסת
ראשהממשלה, הודעת בתום בישראל". כן עוד ייעשה ולא

הבכיר הפיקוד את מלווה (משמאל) חבוב מטה, סמל שנתית. ביקורת
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נקבע, כן השוטף. הביטחון לצרכי הקשר ומערכות
לתכנון הנוגע בכל האזרחיים לגורמים ייעץ שמשמרהגבול
הוצב כפרי ישוב בכל בהסתננות. הלחימה אמצעי וביצוע
המשימה עליו הוטלה למשמרהגבול. בכפיפות שעבד מא"ז,
וקיום ביצועה, על פיקוח וארגונה, השמירה תכנון של הקשה
כרשויות השונים האזרחיים לגורמים הישוב בין קשר

האזוריות. והמועצות היהודית הסוכנות מקומיות,

הישובים לילדי מתנות

הביטחון לצורכי ותחמושת נשק מכסת נקבעה ישוב בכל
פלוגת מפקד להנחיות בהתאם יופעל הנשק כי נקבע השוטף.

הישוב. שוכן בתחומה משמרהגבול,

שמירה סרבני תושבים
בישובים, הביטחון על מג"ב ממונה פיו על החדש, ההסדר
היתה לא רבים, ספר בישובי שפל. מנקודת דרכו החל
שוטרי לשמור. לצאת התושבים סרבו ובאחרים כלל, שמירה
בכדי שכנועם כוח כל את להפעיל נאלצו והמא"זים, החיל
ברוב השטח. את צה"ל עזיבת לאחר השמירה מצב את לייצב
הפעילו קיצוניים במקרים רק עזר. זה, מעין שכנוע המקרים
לצאת האנשים על וכפו החוקית, סמכותן מלוא את הרשויות

ורכושם. ביתם בני על להגן כדי לשמירה,
עם שחיזקו עבודה, נוהלי נקבעו הסברה לפעילויות פרט
בין ישיבות נערכו לעת, מעת הקהילה. עם הקשר את הזמן
העבירו בישיבות אזרחיות. וועדות לבין משמרהגבול נציגי
נקבעה שונים. והתיישבות ביטחון צורכי תיאמו וכן מידע

.. 1

הספר אוכלסיית עם מיוחד קשר

בקהילה הגבול משמר
מצה"ל הועבר השוטף שהביטחון לאחר ,1954 בשנת
תנופה האוכלוסיה, עם משמרהגבול יחסי קיבלו למשטרה,
המתיישבים מקומיים. מפקדים נקבעו ספר ישוב בכל גדולה.
לאירגון אחראי גם שהיה משמרהגבול עלידי הופעלו
עזרו המשמר שוטרי המתיישבים. על ואכיפתה השמירה
הסיור ואנושיים. ביטחוניים בעניינים הספר ישובי לתושבי
מהנוף. נפרד בלתי חלק הפך הישובים, בין הירוק הג'יפ של
היו מהם שרבים למתיישבים, מוראלי עידוד עימו הביא הוא
לאוכלוסיה, שהושיטו הרבה לעזרה פרט חדשים. עולים
ימי יחידתיים, הווי כנסי של מסורת בחיל להתגבש החלה
ומסיבות גניילדים, אימוץ הערים, בחוצות מצעדים ספורט,
בטיפוח משמרהגבול של הראשונית המטרה החגים. לרגל
לישובי ביטחון הרגשת לתת היתה האוכלוסיה, עם הקשר
התנכלויות של מתמיד לחץ תחת שהיו השונים, הספר

מסתננים.
לחימה של הטהורה המבצעית לפעילות שפרט נקבע
בכל לטיפול אחראים המשמר שוטרי יהיו בהסתננות,
הגישה כבישי תאורה, הישובים, בגידור הקשורות הבעיות
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השודדים גדול של סופו
ערמומי חזק, היה הוא ירושלים. באיזור השודדים לגדול ה50 שנות בראשית נחשב סמואלי מוסטפה

קבלאן איסמאעיל של כח ידי על שחוסל סופו בכולם. היתל הוא אך בעקבותיו, היה העולם כל ואכזר.

סמואלי יהודים. 22 הרג שנים שש במהלך

כצלופח, חמקמק שהוא אז אמרו לו. שטמנו המארבים מכל
נמר. כמו וחזק צבוע כמו שפל בכרם, שועל כמו ערמומי

של סוכןמרגל גם הוא שסמואלי הסתבר הזמן, עם
הישראלי, המודיעין של סוכנים זאת גילו הירדני. המודיעין
במהלך לכפרו. סמוך ירדן, בשטח סמואלי את לחסל שניסו
מחלקה מפקד שהיה קמרי, יוסף לנו סיפר זה, קטע הכנת
הסתבר, ידועה. היתה שלא מפתיעה, עובדה  בפלוגה
סוכן סמואלי היה ה50, שנות בראשית מסוימת שבתקופה
וקצין אני איתו, נפגשים "היינו הישראלי. המודיעין של
קיבל אפילו הוא לחבלה. קלקיליה בין איובי, בפרדס המודיעין,
בחורה, על לנו סיפר כאשר ג'לג'וליה בכפר דירה מאיתנו
לישראל. איתה ועבר אותה חטף שהוא בירדן, רקדנית
קמרי, להגיע. שעומדים מסתננים על לנו מודיע היה סמואלי
זו, שבתקופה אומר רזה", אבל כ"בריון סמואלי את שמתאר

יהודים. רצח לא סמואלי ,19531952

ה בשנות נחשב "סמואלי", היה שכינויו עבוד, חסן מוסטפה
המודיעין ידי על 1 מספר ומבוקש נפש עז לרוצח 5 0

והוא הביטחון גורמי כל אותו חיפשו שנים שש הישראלי.
בפרוזדור מג"ב במארב ונהרג שנורה עד בכולם, היתל

ירושלים.
הישראלים הקצינים ידי על גם שהוגדר סמואלי, מוסטפה
את החל  פחד ידע שלא מהולל שטח איש שבגברים, כגבר
ב1922 נולד הוא צעיר. בגיל כבר היהודים עם שלו ה"רומן"
נהג מוסטפה כילד, הכפר. מוכתר היה דודו סמואל. נבי בכפר
השחרור מלחמת אחרי מאהשערים. בשכונת בננות למכור
שודדי של כנופיה במסגרת ישראל תוך אל לחדור החל
חוסלה ,1949 בשנת הדרך. מורה היה סמואלי בהמות.
רצחני. שודד היה סמואלי "עצמאי". הפך והוא הכנופיה
בעת בעיקר יהודים, 22 הרג חיסולו, עד השנים שש במהלך
חמק תמיד יד. עליו לשים הצליח לא איש ליליים. שוד מסעות
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כבשים. לגנוב כדי הביא העוזר את עוזרו. שהיה נוסף
מתת סמואלי בו ירה בןנסים, סלמאן הדיר, בעל כשהתעורר
של כח הוזעק למקום והרגו. המנעול חור דרך טומי, מקלע
סמואלי. מוסטפה של פעולה זוהי מייד: שקבע משמרהגבול,
הנסיגה בדרכי מארבים ופיזרו במהירות פעלו מג"ב
הירדני לגבול הגב עם שכבו המארבים כל האפשריות.
פיקח לנוס. מיהר לא הלה לסמואלי. הפנים עם והמתינו
אז ורק בלילה, אחת השעה עד יציאתו את השהה ומנוסה

מארב. על עלה השבילים באחד הגבול. לעבר יצא
בצבא קצין שהיה הדרוזים, הר יליד קבלאן, סנ"צ מספר
ועוד "סמואלי רמתיוחנן: בקרבות היהודי לצד ועבר הסורי
זאיין, יוסוף של בפיקודו שתיים מספר במארב נתקלו אדם
לעברו קיבל ובתשובה זה? מי צעק: זאיין יארקה. תושב דרוזי
אחד ויהודי דרוזים שלושה  המארב שוטרי ארבעת צרור.
ירו מקום, שינו ומייד הרשף לכיוון בחזרה ירו  שווילי בשם
בעברית קריאה לפתע שמעו שהשתררה, בדממה רימון. וזרקו
אני פצוע, "אני יידיש...) קצת גם ידע שסמואלי (מספרים
שהוא לו צעק מהארבעה אחד מלחמה". שבוי של יחס רוצה
המארב אנשי צרור. עוד סמואלי ירה בתשובה כלב. בן גנב
הוא יריות. קבלאן שמע זה בשלב מיקום". ושינו קפצו שוב
עם בג'יפ למקום ואץ שלו שניים מספר במארב מדובר כי זיהה

קבלאן איסמאעיל
בסוריה אשר הדרוזים בהר נולד קבלאן איסמאעיל
בצבא פלוגה מפקד סגן להיות הספיק הוא .1922 נ
בקרב יוחנן, ברמת צה"ל נגד לחמה אשר הסורי
קשר, עימו נוצר מסוים בשלב מדם. ועקוב קשה
את הישראלי. לצד הדרוזים את להעביר שמטרתו
זייד. וגיורא פלמון יהושע דיין, משה ניהלו המו"מ
קצינים ארבעה או שלושה עם יתד עצמו, דעת על
היו יוחנן ברמת הישראלי. לצד קבלאן עבר דרוזים
מנה הגדוד כל פצועים. ו120 הרוגים 28 לגדודו
עם קשר יצר הוא כי נודע כאשר איש. 850
הגיע מדמשק לברוח. קבלאן נאלץ הישראלים,
בדרגת לצה"ל התגייס הוא לתורפש. משם לבירות
יחידתי מפקד לבקוב, חיים רס"ן של סגנו והיה סגן,
בצבא שירת הוא בנגב. פעלה זו יחידה המיעוטים.
היה המודיעין בשליחות השתחרר. ואז 1954 עד
והמודיעין מאחר יום. וחמישה עשרים במשך בלבנון
למשמריהגבול. לעבור לו הוצע אחריו, חיפש הסורי

אחיו את חיסלו 101
הסיבות על חדש אור ייתכן, שופך, קמרי יוסף של זה גילוי
מוצהר יהודים לרוצח לפתע להפוך סמואלי את שהניעו
100 חיסול שעיקרה: קדושה משימה עצמו על נטל כי ולהכריז
בעבר נחלקו בירדן סביבו לרחרח שנשלחו סוכנים יהודים.
סמואלי של הרצחנות כי אמרו חלק זה. בנושא בדעותיהם
כי אמרו חלק יהודים, ידי על נהרג שאחיו העובדה מן נובעת
השחרור במלחמת יהודים ידי על שחוסלו הם דודיו, בני שני
מסתמנת, קמרי, של מעדותו אך דמם. את לנקום נדר ומאז
יעקב של עדותו ידי על הנתמכת  אחרת גירסה יתכן,
המשטרה. של המיוחדות" "החוליות איש שהיה לניאדו,
במשמרהגבול, מבצעים וקצין מחלקה מפקד בעבר לניאדו,
אריק בפיקוד המהוללת הקומנדו יחידת ,101 יחידה כי אומר
סמואל בנבי בפשיטה סמואלי של אחיו את חיסלה שרון,
סמואלי נשבע לניאדו, כך זו, פשיטה לאחר .1953 בשנת

לנקום.
סמואלי של הנסיונות את גם אולי מסבירה זו עובדה
איתן). (הר 101 יחידה של בסיסה סטף, למחנה לחדור
כרפתן גם שעבד (אומרים רע לא עברית לדבר ידע סמואלי
הוא לסטף. חדירה נסיון בעת זו עובדה וניצל במוצא) ברפת

רובים. מספר לסחוב ואף שומר שם לחסל הצליח
של חוקם לחם הפך בסמואלי העיסוק כך, או כך אם
מצה"ל קיבלו אשר הגבול, משמר של יחידות הביטחון. כוחות
הן גם עסקו ב1954, ירושלים, באיזור הבט"ש משימות את
אכן, והם, המארבים הצבת מצד בעיקר סמואלי, במוסטפה
אשר במשמרהגבול, רבים קצינים אותו. חיסלו אשר אלה
היטב. סמואלי פרשת את זוכרים זה, קטע לכתיבת רואיינו
ישראל לניאדו, יעקב קמרי, יוסף יהודה, בר דוד הקצינים: בין

גבעתי. ואנוש טל צבי רם, יצחק קבלאן, איסמאעיל שלומי,
פיתחו מת, או חי אותו ללכוד היתה שמשימתם אף על
שני ומצד כרוצח אותו שנאו אחד מצד ערכי. דו יחס כלפיו
בריהודה הקצין שטח. כאיש מביצועיו התפעלות מלאי היו

"סמואלי אמר: כאשר חבריו של הלב רחשי את כנראה, ביטא,
השנאה". כל עם אותו הערצנו שבגברים, גבר היה

כאן יתואר הגבול, משמר של במארב סמואלי של מותו ליל
על ובעיקר דלעיל שצוינו הקצינים עדויות על בהסתמך
שהגיעו הקצינים שבין הוותיק קבלן, איסמעיל של עדותו

לשטח. ראשונים

לגבול הגב עם מארב
שבת, ליל של המאוחרות הערב בשעות ,1956 במארס 10 ב
נוחם, במושב יהודי תושב ביריות סמואלי מוסטפה חיסל
אדם עם כנראה למושב, הגיע הוא ירושלים. בפרוזדור אשר
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מימין ראשון קופל. פנחס שנה, ו 3 במשך מג"ב מפקד

חדשה יד לו סידרו
המארבים באחד נהרג גילגיוליה, ליד בפרדס,
הערבים יד. קטוע שהיה גדול, גנב (1952 (בחורף
להחזירו בעיה היתה אך גוויתו, את לקבל זרשל
רפ"ק תקופה באותה מרוטש. שהיה מכיוון
מג"ב. של הנפתית הפלוגה מפקד היה אלכסנדרוני
במצב הרוג מסתנן שיימצא עד לחכות החליט הוא
להחזירו והוחלט מהרה עד נמצא זה ואכן יותר. טוב

לגילגיוליה. אייל קיבוץ בין הגבול בנקודת
ומסרה הנוהל פי על הגוויה את קיבל האו"ם קצין
בריצה חוזרים הערבים את ראו פתאום לערבים.
זו שאין צעקו הם האו"ם. קצין ואיתם הגוויה עם
מקצין ביקש אלכסנדרוני, המבוקש. האדם גווית
הוא בשפתם. ישירות לערבים לפנות רשות האו"ם
שינויי עקב כי בערבית לספר והחל הרכב על קפץ
יתר וכיו"ב. גשם שמש, הגוויה השתנתה האויר מזג
חדשה. יד לו סידרו אפילו הישראלים כן, על
ההסבר. את וקיבלו לבינם בינם הסתודדו הערבים

עם קול קשר ויצר הסיסמה את צעק קבלאן שוטרים. שני
שניים. נהרגו כי לעברו צעק זאיין יוסוף המארב. אנשי
ורק המארב, מאנשי שניים שנהרגו חשב החרד קבלאן
לשוטרים "הורתי בריאים. כולם שהם ראה איתם כשחבר
אנחנו עוד השטח. לבדיקת אנשים שרשרת וליצור לקום
נשק. לדרוך מנסה מישהו כאילו נקישה, שמעתי הולכים,
כך כדי ותוך להסתער הוריתי הקולות. כיוון את וזיהינו עצרנו

דמויות. שתי ראיתי
מייד". מת אך פרפר, עוד הוא לסמואלי הגענו "כאשר
השאירו שהחקלאים סולר, כחבית התגלתה השניה הדמות
נשפך והסולר כדורים נקובת היתה כולה הטרקטורים. עבור
זיהה ומייד המת של פניו את ביראו"ר האיר קבלאן החוצה.
שלו היד כף "גם כמבוקש. תמונתו לו שהיתה מכיוון אותו

יחסית". דק עור לה היה חקלאי, של כף היתה לא
מג"ב, מפקד גם ובכללם בכירים קצינים הגיעו למקום
להחזיר לקבלן הורו הם בןגוריון. עמוס וסגנו, קופל פנחס
השנים כל שבמשך האו"ם, קציני בוא עד למקומה, הגופה את
אשר הוא האו"ם, סמואלי. של מעשיו על התלונות את קיבלו
גיבור. של הלוויה לו ערכו ואלה לירדנים, הגופה את מסר
שאת היום להישבע יכול איננו איש כל. בפי נישא שמו
מזרח בעתוני שפורסמה סמואלי, על הגדולה האבל מודעת

הישראלי... המודיעין כתב לא ירושלים
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פסח, של בהגדה יחד לקרוא היחידות, ונציגי החיל קציני
מוזמנים זה, לאירוע החיל. מהווי פרקים בתוכה המשלבת

וקהילות. ישובים נציגי גם המשטרה, לשר בנוסף
פי על משלה הווי יחידה כל יצרה הכללחילי, ההווי לצד
חיבור נגינה, בציור, השוטרים, של האמנותיים הכישורים
לאנשי המובנת מיוחדת מבצעית לשון ו"פיתוח" שירים
מבצעיים מושגים הקיפה, זו, מבצעית לשון בלבד. היחידה
בשטח. התקלויות של ומקומות תנועה, צירי שונים,
חיים ושמחת עניין צבע, הכניסו הפנימיים המינוחים

השגרתית. לפעילות

סיכום
ערב כי לומר ניתן מג"ב, לתולדות הפתיחה פרק לסיכום
כנראה, לו, שאין יחודי, צבאי כח בישראל, התגבש קדש מבצע
של המוחלטת המחוייבות מבחינת בעולם ורע אח
זוהי שירותם. של הגיאוגרפי למקום החייליםשוטרים
זו, מבחינה מקיפה, והיא ולתושביו לשטח טוטאלית אחריות

באיזור. החיים תחומי כל את

מסיבות העולים בישובי לקיים יש עלפיה מדיניות
היהודית. והסוכנות האזוריות המועצות נציגי בהשתתפות
תזמורת, קולנוע, סרטי הובאו ניכר, מאמץ הושקע במסיבות
מורים בהסעת סייע משמרהגבול וכיבוד. אמנותיות הופעות
לישובים. וביגוד מזון העביר אף הוא ובאבטחתם. לעברית
הישובים נציגי השתתפו החיל של הפלוגתיות במסיבות

ילדים. גני גם אימץ מג"ב ילדים. ובמיוחד
חברית. ברוח משמרהגבול לשוטרי גמלו הישובים תושבי
וישובים אזוריות מועצות ואהדה. אהבה עליהם הרעיפו הם
התחיל כזה אימוץ בשטחם. החונות הפלוגות את אימצו
בארוחה והסתיים והתושבים, השוטרים של מיוחד במסדר
מרכזי אירוע היה משמרהגבול יום אמנים. ובהופעת חגיגית
מן תושבים וכן והפלוגות מהגדודים נציגים חלק נטלו בו
התקיים למשמרהגבול שהוקדש הראשון היום הישובים.
ובעיר 3 בה"ד של הספורט במגרש /54 באוקטובר 13 ב

מטווח היו: התחרויות נערכו בהם הבולטים הענפים נתניה.
שונות. היתוליות ותחרויות חבל משיכת אש,

שני פסח סדר
שני, פסח סדר של טקס מג"ב מפקד יזם ,1954 בפסח
מתאספים זה בערב הסדר. ליל לאחר יומיים מאז המתקיים

אשד ושמעון לוין אברהם לוי, חיים איתן, שמואל  מימין בחיל. בכירים מפקדים
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לבנון בגבול רגלי סיור



חדשים. ישובים תריסר '?7 מיולי החל בו והוקמו התיישבותי
העתידים בישובים שמ"זים להעסקת נדרשה התקציב תוספת

עדולם. בחבל חדש מג"ב בסיס ולהקמת לקום,
הארץ ממרמ מג"ב בסיסי את להעביר הוחלט זו בתקופה
בין השילוב לגבול. מאוד סמוך העימות, קו ישובי קרבת אל

לתחושת מאוד שתרמה מציאות יצר בסיסים לבין ישובים
הביטחון.

אופרטיביות שאלות גם נדונו מבצעסיני, שלאחר בשנים
מבצעסיני פרוץ עם כזכור, לצה"ל. מג"ב הכפפת בעניין
סייע אכן מג''ב מוקדמת. הבנה פי על לצה"ל, מג"ב הוכפף
עוצר הטלת סיורים, כמו טהורים, מבצעיים בנושאים לצבא
היתה הבעיה ובצפוןסיני. בעזה המקומית באוכלוסיה וטיפול
זו עובדה מתואמות. ופקודות נהלים ללא נעשתה שההכפפה
חצי של פינויו סיום לאחר הכוחות. של התקין בתפקוד פגעה
רגיש בנושא קבע נוהלי להגדיר הצורך איפוא, נולד, האיסיני
בין החדשות. הפקודות פורסמו 196(1 באפריל ואכן, זה.
של מלאה לכפיפות מג"ב יעבור חירום בזמן כי נקבע השאר

הביטחון. שר ידי על למג"ב תינתן זו הוראה צה"ל.

ה

לצה"ל סיוע

צירים שני בין נע למדינתישראל השני עשור
התרחבות של ציר אופיו: את שעיצבו עיקריים
והציבוריות, הממלכתיות המערכות והתחזקות
הכלכלה התעשיה, החקלאות, התשתית, התבססות
העולים בין חברתי פער היווצרות  השני והציר והתרבות.
המבוסס הישוב לבין ואפריקה, אסיה יוצאי החדשים

והוותיק.
זאת, עם ובנפש. בגוף לפגיעות רצוף מקור היוו הגבולות
1965 בשנת צבאית. יותר היתה האויב עם ההתמודדות
חבלה. חוליות של החדירות היקף ועלה ה"פתח", ארגון הוקם
להתבצע המשיכו פוסק, הבלתי הבטחוני המתח למרות
בוטל .1966 בדצמבר ב1 בארץ. הערבי המגזר כלפי ההקלות

הצבאי. הממשל מנגנון
ביוני 5) ששתהימים מלחמת פרצה העשור סוף לקראת
ימים, שישה שארכה מהירה בזק במלחמת צה"ל, .(1967
ועיראק. ירדן מצרים, סוריה, צבאות את להביס הצליח
גבולות לאורך איתנה צבאית אחיזה ניתנה לישראלים
אירועים פרק (עיין בלחימה פעיל חלק נטל מג"ב, חדשים.
בערי הסדר בקיום המרכזית הזרוע הפך  אחריה ומבצעים).

ועזה. שומרון יהודה,

ואירגון מבנה
ראש הורה לכן, זמנית. בטחונית רגיעה נסך סיני מבצע
האדם כח ממצבת להפחית למשטרה ,1957 ביוני הממשלה
משמרהגבול. גדודי מכסת חשבון על איש כ150 שלה
כל ומג"ב. המשטרה יחידות לכלל השגרתי הגיוס גם הופסק
המשטרה. של הבכיר מהפיקוד אישור לקבל נדרש חדש, גיוס
.'58 בפברואר 1 מס' גדוד גם פורק הכוחות, סדר צמצום עם
האחריות את קיבל שאף ,2 מס' בגדוד מוזגו מחלקותיו

.1 גדוד של למרחב המבצעית
את להגדיל ממשי צורך נוצר ושוב שנה עברה לא אך
מוקד הפך עדולם חבל כאשר זה היה מג"ב. של תקציבו
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הענק המארבים ליל
ידי על אחד, בלילה נלכדו לבנוניים מורדים 61

המארינס נחתו ואז מרכוס, אברהם של המארבים
1958 משנת פרשיה בירות. בחופי

ההפתעה אבל להפתעות, מקור תמיד היה הצפון גבול
"האמא היתה ,1958 יוני חודש של בעיצומו בו שהתרחשה
על נתפסה חמושים לבנונים 61 בת קבוצה ההפתעות". של
את לחצות שניסתה בשעה למטולה, דרומית הגבול משמר ידי
כמה נהרגו היריות בקרב ללבנון. מסוריה בדרכה הגליל אצבע

להימלט. הצליחו והשאר נלכדו 14 הקבוצה, מאנשי
שעמדו האנשים אך נרחב, תקשורתי להד זכה הזה הארוע
על כאן מספר לראשונה עלומים. נותרו הפרשה במרכז
מג"ב ממקימי מרכוס, אברהם נצ"מ הזאת, המסקרנת הפרשה

שלו. הלחימה תורת וממעצבי

מרכוס אברהם סנ''צ

הארצי המוביל פלוגת
תפקידה שכל מיוחדת יחידה במג"ב הוקמה ,1962 בראשית
פלוגה לנגב. הכינרת מן מובילהמיםהארצי את לאבטח היה
הפרטיות השמירה חברות את להחליף באה החדשה מ'

האדיר. הפרוייקט של הבניה עבודות את שאיבטחו
הפלוגה בהקמת הכרוכה הארגונית שהעבודה אף על
נחנך עת ,1964 בשנת קצר. בזמן היחידה הוקמה רבה, היתה
ובאבטחת באבטחתו, מ' פלוגה עסקה כבר הארצי, המוביל
על לשמירה כוח מג"ב מקצה היום גם לו. המסונפים מתקנים

ישראל. של המים עורק הארצי, המוביל

הגבול במשמר חובה שוטרי
היה הנדונה, בתקופה ביותר המהותי המיבני החידוש
זו, תוכנית על הדיונים סדיר. שוטרי למג"ב לגייס ההחלטה
ירידה מסתמנת כי שהתברר לאחר ,1962 בסוף כבר החלו

למשמרהגבול. המתנדבים במספר
תיקון וראשונה בראש הצריך למג"ב, חובה אנשי גיוס
לאלה, גם הולם פתרון בתוכנית היה שירותביטחון. בחוק
על המשפחתיכלכלי. מצבם בעקבות מהצבא שוחררו שבעבר
של משכורת יקבלו אלה מגויסים כי נקבע החדש ההסדר פי

שרים ועדת עלידי אושר החוק שתיקון לאחר משטרה. איש
שוטרי 250 למג"ב יועברו הראשון בשלב כי הוחלט מיוחדת,
ב שירותביטחון לחוק התיקון את קיבלה הכנסת חובה.
מג"ב של לתפקידו אוהדת התייחסות תוך אחד, פה 1.8.63

המדינה. גבולות לאורך
חדש. עידן במשמרהגבול נפתח לחוק התיקון קבלת עם
טובים היו האישיים נתוניו לחיל. הוזרם וצעיר חדש כח
הרחבה בגבול, המתרחבת הפעילות חייבה מהרה עד מבעבר.

ל350. חובה שוטרי מ250 המכסה, של מקבילה

הגבול במשמר מפקדים חילופי
ניצב משמרהגבול, של הראשון מפקדו מונה 1964 ביוני
של השלישי המפקחהכללי לתפקיד קופל, פנחס
זו בתקופה מג"ב. על קופל פיקד שנים 11 משטרתישראל.
פעילות תוך היקף, רחבת ארגונית התפתחות החיל ידע
קשר ללא בשטח, הפזורות פלוגות מ3 ענפה. מבצעית
האדם. וכוח הציוד השבחת תוך גדודי מבנה הוקם ותיאום,
היוצא המפקד התמודדו עמו האחרון הארגוני האתגר
בשנת במג"ב החובה שוטרי של קליטתם היה וקציניו,

.19634

אשד. שמעון סגנו מונה קופל, פנחס של במקומו
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♦

לפעילות בדרך

אף על "טיפוס". שקוראים מה הוא מרכוס הגליל. אצבע
שיח החיצוני במראהו מזכיר הוא הרי (1930) ברומניה שנולד
שרת הוא מאוד. עמוסה בטחונית קריירה מאחוריו דרוזי.
עוד הגבול. למשמר התגייס '54 ובשנת בצה"ל בהגנה,
תושיה. רב שטח" כ"שועל התגלה הקודמים בתפקידיו
בתפקידי שלו המסלול כל את כמעט עשה הגבול במשמר
סיני. וצפון עזה נפת מפקד מונה רר בנובמבר מבצעי. פיקוד

לגמלאות. יצא ב1987 נתב"ג. יחידת מפקד היה אח"כ

עומק מארבי חמישה
ציידים, שני במקרה. כאילו, החלה, מלבנון המסתננים פרשת
אנשים בקבוצת הבחינו התנור, מפל באזור בר לחזירי שארבו
דיווחו האזרחים שני למערב. מזרח מכיוון הגבול את החוצה
הגיב מרכוס, המ"פ, למג"ב. הדיווח את העבירה וזו למשטרה
זאת, עם למשגבעם. מנרה בין מארבים לפרוס בהוראה מייד
כבר שהקבוצה בהנחה הפריסה את לבטל הורה מחשבה לאחר

רקע של שורות שלוש הנה לסיפור, שניכנס בטרם אך
הפעם זו אזרחים, מלחמת בלבנון, מתחוללת ב1958 מדיני:
הקשורה סוריה, ב1946. עצמאותה את קיבלה מאז השניה
כוחות מעודדת (קע"מ) ביניהן האיחוד במסגרת למצרים
הנשיא של במשטרו ולהלחם לצאת לבנון, בדרום אופוזיציה
אחמד הירדני, הפרלמנט חבר באמצעות שמעון. כמיל הנוצרי
שיעים צעירים מאות לגייס מצליחה היא אלאסאד,
מהומות לעורר שתפקידן מזוינות לכנופיות מתואלים,
לצעירים לספק היא סוריה של המרכזית הבעיה ואיסדר.
מקורי: לפתרון הסורי המודיעין מגיע כאן לאימון. נשק
הגליל אצבע את יחצו קטנות, בקבוצות יאורגנו הלבנונים
לבנון דרום בין ביותר הקצרה הדרך זו (כי הישראלית
לכפריהם דרך באותה ויחזרו ונשק אימון יקבלו לסוריה)

לבנון. בדרום
זה שכל אלא עוסקים. אנו בה לפרשה הרקע, כן אם זהו
מרכוס, לאברהם לא ובוודאי ישראל לשלטונות ידוע היה לא
של הצפוני חלקה את שאבטחה מג"ב, של ח' פלוגה מפקד
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מג"ב לכח הצטרפו מסתננים
בשטח נוצר בגליל הענק חוליות אחר המצוד בעת
המארבים בליל הבא: הסיפור כך על יעיד רב. בלבול
שישה ובה מג"ב חוליית לשטח יצאה /58 ביוני
לה נוספו כי החוליה, מפקד הבחין לפתע שוטרים.
האור בוקר. פנות ארבע בשעה היה זה אנשים. שני

הכח עם שהלכו לאתר רק לכן מאוד. עמום היה עדיין
לאנשי שנלוו השניים כי לפתעף הוברר, דרך כברת
והצטרפו בדרכם שתעו מלבנון, מסתננים הם מג"ב,
מיד מחוליותיהם. אחת זו כי שחשבו מכיוון לחוליה
אחד זאת, עם נשבו. והם נשק כלפיהם הופנה
אך מג"ב חוליית מפקד לכיוון לירות הספיק מתוכם

עקר. כדור זה היה המזל למרבה
הצה"לית. הצמרת כל במקום הופיעה בוקר עם
בדיעבד בלבנון. המרד על ידיעות הגיעו כבר בינתיים
היתה המסתננים פלוגת של תפיסתה כי הסתבר
המארינס של בלבנון לנחיתה העילות אחת
זוכר מרכוס הנשיא. לשלטון לעזור שבאו האמריקאי

שנלכדו. הכוח אנשי את חקרו לבנונים קצינים כי

£1*?

שבוי מסתנן

קבוצה למחרת, שלח, זאת, במקום ללבנון. לעבור הצליחה
בהם הבחינו בו באזור העקבות את לבדוק גששים של
עשרה עברו במקום כי היתה הגששים הערכת הציידים.
נתיב את לאתר וינסו לאחור, שיילכו ביקש מרכוס אנשים.
העקבות, ע"פ מזרחה, יצאו הגששים הקבוצה. של ההליכה
הסורי. הגבול לכיוון שהוביל הנתיב את לאתר הצליחו ואכן
בדרך חנתה גם הקבוצה כי מרכוס למד הגששים מדיווחי

מהם. להתחמק במגמה כוחותינו, לעבר תצפיות וערכה
והוציא אחרות מגזרות תגבורת להביא החליט מרכוס
שני של בטכניקה לראשונה, נקט, כאן מארבים. חמישה לשטח
המסתננים אם עיקרה: צה"ל. גם כך אחר אימץ אותה קווים,
שני, בקו יתקלו  הראשון המארבים קו פני על עוברים

שלו. המחצבה לבין כפרגלעדי קיבוץ בין הפעם, שנפרש
ארע לא הציידים, דווח לאחר שעות כ24 הראשון, בלילה
רק פעמי. חד ארוע זה היה שמא לחשוב החל ומרכוס דבר
מג"ב ומפקד מאמת מודיעיני מידע מצה"ל הגיע למחרת
באותו פעולה. תוכנית להכין ממרכוס ביקש אשד, שמעון
מארבי בשיטת ונפרסו מארבים, שבעה לשטח יצאו לילה
שוטר הוא מפקדם כאשר מארבים, בסיסי שני היו לכח עומק.
רגיל". בלתי שטח כ"איש מגדירו שמרכוס פרחאן, בשם דרוזי
בעקבות המארבים, מבסיסי לאחד הצטרף עצמו מרכוס
מזרחה, עוברת בחוליה הבחין כי פרחאן, מפקדו, של הודעתו
בשעה לחכות. הוראה נתן מרכוס הימצאו. למקום סמוך
אנשי למערב. מזרח מכיוון הנע כוח נראה שוב וחצי שבע
לפתוח הורה מרכוס איש. כעשרה בו למנות הצליחו המארב
השאר נפצע, ואחד שניים נהרגו הראשונה האש במכת באש.
את האיר שבג'יפ, הזרקור אל זינק פרחאן בשטח. התפזרו
אם כולו ההר את ישרוף כי בערבית לצעוק והחל השטח
שניים יצאו צעקותיו לקול ממחבואם. ייצאו לא המסתתרים

למג"ב. עצמם ומסרו

ירה לא הרובה
כל את להשאיר מרכוס החליט למקובל, ובניגוד זה, בשלב
נשמעו שוב בערך, וחצי עשר ובשעה במקומם. המארבים
באותו הראשונה (ההתקלות מזרח. מכיוון הפעם ירי. קולות
והפעם כוח, עוד כי התברר מערב). מכיוון כאמור היתה, לילה
מפקד מסוריה.  לבנון לכיוון נע איש, כ60 ובו ביותר גדול
פקד מרכוס המתקרב. הכוח מאימת ונסוג ללחץ נכנס המארב
האחרים למארבים גם הורה הוא עמדות. ולתפוס לשוב עליו
ירי קולות שמע דבריו, את סיים בטרם עוד בכוננות. להיות
צועד פלוגה בגודל כח כי התברר הדיווחים מן מערב. מכיוון

למערב. מזרח מכיוון עורפית בשורה
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למג"ב מסייע אשכול לוי
בחיל. אשכול, לוי דאז, ראשהממשלה ביקר ,1966 בשנת
אשכול אדם. כח לתוספת תוכנית לו הוגשה הביקור במהלך
שהוארכה לאחר זאת חובה, אנשי 600 של תוספת אישר

בצה"ל. החובה שירות תקופת
תחזיות בעקבות הוגשה מג"ב, של כוחו להגדלת הבקשה
תמשכנה והחבלה הטרור פעולות כי שטענו מודיעיניות

וירדן. סוריה של ביוזמתן

לוין אברהם לנצ''מ יד לוחץ (במרכז) אשכול הממשלה ראש

להגדיל מג"ב ביקש החובה, משרתי תקן להגדלת במקביל
לאשר רה"מ נתבקש כן איש. ב200 הקבע משרתי מכסת את
אלקטרוניים מכשירים גדרות, כמו אמצעים תוספת לחיל
בוטל 1966 בשנת כי לציין ראוי שונים. לחימה ואמצעי
את ובמשולש. בגליל המיעוטים ישובי על הצבא הממשל
המשטרה תפסו צה"ל שהותיר והארגוני המבצעי החלל
ציוד, ושיפור תקנים לתוספת מג"ב דרישות ומשמרהגבול.

בחיוב. בדרךכלל נענו
ששת מלחמת פרצה בטרם עוד ,1967 שנת במהלך
בבסיסים כוחותיו את לפרוס משמרהגבול המשיך הימים,
במשטרה עבר בעל מחודש, בסיס ומחודשים. או חדשים
"נבי במצודת מדובר אפריל. בחודש מחדש אוכלס ומג"ב,
כח". ל"מצודת מלחמתהשחרור לאחר הוסב ששמה יושע"
עזוב העליון הגליל על השולט המבצר היה שנים עשור
אל שב העויינת בפעילות עליה בעקבות מג"ב, ומוזנח.
באיזור. המרכזי לבסיסו אותו הפך קצר זמן ותוך "נבייושע",
צמרת המשטרה, של המפקחהכללי נכחו הפתיחה בטכס

האיזוריות. והרשויות צה''ל נציגי מג"ב, של הפיקוד

באש לפתוח הורה סיאח, ע'אזי הסמל המארבים, אחד מפקד
של הקדמי החלק כאשר הופתע, ע'אזי בשורה. האחרונים על
למרכוס. דיווח הוא לעברו. לירות החל החודר הכוח
ונסוגו המסר את איפוא, קיבלו, לתנור שממערב המארבים
על לסגור שהחל מעגל מעין נוצר מכך, כתוצאה אחורנית.
הירי במהלך התנור. בין אבלביתמעכה בין החודר, הכוח
להגיע ניסה חלקם הכיוונים. לכל הכנופיה אנשי נפוצו
לכיוון ברחו  הכיוון את שאיבדו לאחר  אחרים ללבנון,
הגבול. משמר מארבי של השני בקו נתקלה זו קבוצה ישראל.
עד נפצעו. אחרים המסתננים. אחד נהרג האש מן כתוצאה
חמישה לעצור מג"ב אנשי הספיקו לעלות השמש החלה אשר
והחלה תגבורת, בשטח הכוחות קבלו הבוקר אור עם איש.
זו בפעולה לתנועה. ביותר קשה שהיה בשטח נרחבת סריקה
אחד למעט התנגדות, גילו לא הם איש. תשעה עוד נתפסו
המזל למרבה אולם מטר, חמישה ממרחק ההדק על שלחץ
שהחיפושים זוכר מרכוס פעל. לא הסורים לו שנתנו הרובה
דרכו שממש מג"ב אנשי היו שיחים. ומלא בוצי בשטח נערכו

אותם. שתפסו לפני המסתננים על

לבנונית מורדים פלוגת
בלבוש חלקם מיליציות. כאנשי לבושים היו הכנופיה אנשי
ולחגורי לרובים בנוסף אזרחי. בלבוש וחלקם צבאי,
ארה"ב. מתוצרת צד תרמילי להם היו החדשים התחמושת
קרייתשמונה של המשטרה לתחנת הובאו איש 3 כ0
שקיבלה לבנונים, מורדים פלוגת זו שהיתה התברר לתיחקור.
הז'נדרמריה של נקודות לכבוש ויצאה בסוריה ואימון נשק
,4318 גילאי הנחקרים, רוב הלבנוני. הגבול לאורך הלבנונית
את לעשות נאלצו ברירה ובלית עליהם איימו כי העידו
שעל רג'ר הכפר אל קבוצות, קבוצות להגיע, נהגו הם שעשו.

בניאס. לכפר הוסעו ומשם הסורי הגבול
תחת לישון אותם והשאירו שמיכה אחד לכל נתנו הסורים
להפקיד ונדרשו סורי, צבאי למחנה נלקחו למחרת העצים.
וכל המחנה לאפסנאות נקראו כך אחר הזהות. תעודות את
לחתום, ידע שלא מי לחימה. וציוד תחמושת רובה, קיבל אחד
ר'גר. לכפר הלבנונים הוסעו שוב חשיכה בשעת באצבע. חתם
ויצאו, אחת כל איש 20 בנות קבוצות בשלוש התארגנו שם

ישראל. לכיוון דרך, מורי בעזרת
אנשי ללבנון. לשוב ביותר הקצרה הדרך מבחינתם היתה זו

במשמר שיתקלו למקרה הנחיות מסתבר, קיבלו, לא הקבוצה
עליהם היה שלדבריהם הרי פעולתם, למטרת באשר ישראלי.
היו בלבנון. השלטון את להפיל כדי אנדרלמוסיה ליצור
לירות 100 תמורת מסוריה נשק להוביל שנשכרו שטענו

לבנוניות.
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מג"ב משמר סוקר רבין

אש מלכודת
גדוד הונחת ששתהימים, מלחמת של השני ביום
ממשימות אתת ירושלים. בפרוזדור מצרי קומנדו
את לכבוש או לפגוע, היתה מירדן, שחדר הכח,

ברמלה. אז ששכנה המרכז, פיקוד מפקדת
לכיוון והתקדמו בשטח שהתפזרו בחוליות, פעל הכח
מיכלית נהג לרצוח הספיקו הם ירושלים. ת"א כביש
מג"ב כח בלטרון. השתקנים מנזר ליד ורבסרן,
פרצה האיזור. את והקיף בחוליות הוא גם התפרס
נלכדו ובאש האירוע איזור בתוך החיטה בשדות אש

להימלט הצליחו לא הם מצרים. קומנדו אנשי 52

מג"ב. בכוחות המוקף הבוער מהשדה

ששתהימים מלחמת
לצה"ל מג"ב הוכפף ,(1967) ששתהימים מלחמת בפרוץ
כלקח מועד, מבעוד כאמור, שנקבעו, ופקודות נוהלים עלפי
חלק נטל משמרהגבול .(1956) ממבצעקדש אירגונימבצעי,
את עליו קיבל ולאחריה, הימים, ששת מלחמת בקרבות
להמשך בנוסף ושומרון, ביהודה הפנים לבטחון האחריות
לאור הירוק"). ("הקו הקודם הגבול קו על הישובים אבטחת
גדוד חדש, גדוד בחיל הוקם המבצעיות, המשימות ריבוי

.4 מספר
הוחזר ששתהימים מלחמת תום לאחר כחודשיים
של מלאה לכפיפות לצה"ל, מכפיפותו משמרהגבול,
עם הפורה הפעולה שיתוף נמשך זאת, עם משטרתישראל.

ושומרון. ביהודה המבצעיות הפעילויות במגוון צה"ל,
כללו: המלחמה בעקבות מג"ב של הנוספות המטלות
שיטור פיגועים; ולמניעת הביטחון להגברת בכפרים, סיורים
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עדכון ביקש רבץ יצחק אלוף
1958 דצמבר בגונן. הגדולה בתקרית מנהיגות מפגין חאמד, סלמאן המחלקה, מפקד

ג'לבינה הסורים המוצבים מן לעברם שנפתחה כבדה מאש
חבריו ונפל. במצח מכדור מייד נפגע הרועים אחד ודוריג'את.
והמקלעים הרובים אש מחסה. ותפסו הקרקע על השתטחו

עזרה. להזעיק או לזוז היה יכול לא מהם ואיש כבדה היתה

וניצלו זחלו הארבעה
מחלקת מפקד אז חאמד, סלמאן היה צהרים, שעת באותה
הכיר סלמן לגונן. דרומית שגרתי בסיור כח, במצודת מג"ב
באזורים שהוביל הסיור, ספג פעם לא היטב. האיזור את
את הפנה הוא ומקלעים. נק''ל צרורות החולה, של המיובשים
קפלי בין הרועים את לזהות והצליח התקרית לאזור הסיור
לעבר ולירות אש עמדות לתפוס לאנשיו הורה הוא הקרקע.
חברי ארבעת הצליחו זה חיפוי תחת הסורים. המוצבים
כי התברר הצער למרבה ולהחלץ. לאחור לזחול הקיבוץ
האש. את הגבירו הסורים בינתיים בשטח. נשאר הפצוע
וקציני הצפון פיקוד אלוף אז רבין, יצחק הוזעקו גונן לקיבוץ
הקימו הם עמו. הגיע באיזור מג"ב מפקד לוין, אברהם מטהו.
על הודיע סלמן מידע. וביקשו בשטח חמד סלמן עם קשר
פני לא אושרה, בקשתו אותו. לחלץ אישור וביקש הפצוע

מג"ב. תגבורת לאיזור שנשלחה

כל גדולה. אש לתקרית המקומי האירוע התפתח בינתיים
שבאזור. הישובים את ולהפגיז לירות החלו הסורים מוצבי

שידע התקריות שבין לגדולה בדיעבד, הפכה התקרית
פגזים. 800 נחתו חולתה קיבוץ על רק אז. עד הצפון איזור

האירועים כל על ידעו לא ומחלקתו חאמד שסלמאן אלא
שהם תוך הסורים, מול אש בעמדות ששכבו בשעה הללו
שלאיש היתה הבעיה הפצוע. את להוציא כיצד עצה מטכסים
רתק כוחות פיזר סלמאן מוטל. הוא בדיוק היכן מידע היה לא
אחר החיפוש התקרית. שטח את סורק והחל שונות בעמדות
כבד, חיפוי ירי כדי תוך מהירה, ובריצה בזחילה נעשה הפצוע
נכנסה צה"ל של הארטילריה גם הסורים. המוצבים לעבר
תחת מתמשכת פעולה של שעות שלוש אחרי רק לתמונה.
דם. של בשלולית שוכב הוא כאשר הקיבוץ חבר אותר אש,
מקום אל אותו למשוך מג"ב אנשי הצליחו לאחור, מחילה
אבדן בשל קריטי, שמצבו קבע אותו, שבדק חובש מבטחים.
סלמאן אך החולים לבית בדרך נפטר אכן הפצוע הרב. הדם

אש. תחת ותושיה מנהיגות הפגנת על להערכה זכה חאמד

גבר הוא (1924) סג'ור הדרוזי הכפר יליד חאמד, סלמאן סנ"צ
התגייס בכפרו, מתמשכת מסורת ע"פ גוף. ובעל קומה גבה
עבר מכן לאחר שנים ארבע .1949 בשנת ישראל למשטרת
עשה ,1981 בשנת שחרורו יום עד ומאז במשמרהגבול לשרת
היה: האחרון תפקידו הארץ. בצפון כולם תפקידים, של שורה

צפון. מג"ב של ישובים קצין
ושתיים שלושים במהלך גבול. תקריות ותיק הוא סלמאן
וסיפורים רב נסיון צבר הסוער, באזור שירותו שנות
גונן. קיבוץ באזור הגדולה בתקרית קשור מהם אחד מרתקים.
קיבוץ חברי רועים, חמישה .1958 דצמבר בראשית היה זה
דרומה מ' כ500 המצוי באיזור המשק, עדר את לרעות יצאו
זה היה עדויות, פי על הסורי. מהגבול מטר ו200 מגונן,
(אברהם הרועים הופתעו כן על למדי. מקובל מרעה מקום
ציידים) היו חלקם כי טוען בצפון, הפלוגה מפקד מרכוס,

וחבר (מימין) חאמד סלמאן סנ"צ
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תרמו ובכך קשה, אוויר במזג גם רב, ממרחק כבר זר אדם כל
העימות. קו ישובי ולבטחון הבסיסים על לשמירה

מג"ב. לטירוני האמונים בתוכניות שינוי חל 1963 בשנת
של קליטתם שאיפשר הביטחון, שירות חוק תיקון לאור
נפרד מיוחד, קורס עבורם הוכן במשמרהגבול, חובה מגויסי
עברו החובה מגויסי חובה. מגויסי שאינם הטירונים מקורס
10 לעומת שבועות 16 דהיינו: יותר, ארוכה הכשרה מאז

צבא. יוצאי לטירונים שבועות
שעות ב400 מדובר הרי שעות, במספר זאת לבטא אם
החובה. לשוטרי אימון שעות 666 לעומת קבע, לשוטרי אימון
הטירונים עברו ביחידות, ולהדרכה הבסיסי לאימון פרט
היה המבוקשים, הקורסים אחד מגוונות. והכשרות קורסים
העברית את לשפר נועד הקורס לעברית. המרוכז הקורס

השוטרים. של בפיהם
תפס, הכלב בכלבים. לטיפול הקורס היה אחר יחודי קורס
ובגילוי הבסיסים על נייחת בשמירה חשוב מקום כאמור,
מג"ב נציגי גם היו בקורס המשתלמים בין מסתננים.
מכ"ם מעין שימש הכלב שעבורם, השמ"זים, כלומר: בישובים,

החבלנית. הפעילות מול "חי"

אנשי איתור סדר; והשלטת חוק לאכיפת ושומרון יהודה בערי
חוקיים; בלתי לחימה ואמצעי נשק חיפוש מבוקשים; "פת"ח"
עוצר; על פיקוח סדר; הפרות של בארועים חשודים מעצר
ופיקוח סיור בשטח; הפועלים ושב"כ משטרה חוקרי ליווי
מתקנים אבטחת חבלה; פעולות למניעת הקוהירוק לאורך

ושומרון. ליהודה מעבר במחסומי השתתפות רגישים;

לאחר ישראל, לתחומי בחלקו הוחזר מג"ב כי לציין, יש

מדובר, המדינה. של בליבה חמורים חבלה מעשי כמה שארעו
בפתחתקווה פג'ה ושיכון צופית מושב בהפגזת השאר, בין

אירגונית לגמישות החיל את חייבה זו, עובדה .1967 בשלהי
מירבית. מבצעית

מג"ב בשירות כלבים
סייעו הכלבים המבצעי. במערך הכלבים שימשו ,1953 מאז
בטחון את והגבירו מסתננים בעקבות שהלכו לגששים
של בואו על בישרו המאומנים, הכלבים בסיורים. השוטרים

לגששים מסייעים כלבים
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המסורתי בענף תחרות עוד

הארץ. ברחבי מקומות בכמה היווסדו יום את חוגג החיל החל
ביום השוטרים את אירח ירושלים, בפרוזדור עגור, מושב
השוטרים ערכו בקריתשמונה הארץ, בצפון במקביל, חגם.
וצפו ראווה מצעדי דגלנים, מצעד קלה, באתלטיקה תחרויות
לשלוח נהגו השונים הישובים ומחול. זמר להקות בהופעות
העדות נציגי במיוחד בלטו החיל. ליום נכבדה, נציגות
עדתם בני עם מג"ב ביום להשתתף שהגיעו השונות

בחיל. המשרתים
יום במצעדי וקבוע פעיל חלק נטל משמרהגבול
הצופים. מקהל ותשואות שבחים קצר אף הוא העצמאות.
של הרגלי בטור המצטיינת כיחידה מג"ב נבחר ,1964 בשנת
זה גביע הרמטכ"ל. גביע את לחיל הקנתה הבחירה הצועדים.
מהוקצעת הופעה על החיל זכה בהם מרבים, אחד היה

ואחידה.
החגים. מסיבות במהלך נוצר היחידתי ההווי מן נכבד חלק
נהגו החיל שוטרי מסורת. נוצרה למשל, החנוכה, בחג
שמח לערב ערוכים שולחנות ליד הישובים אנשי עם להיפגש
ריקודים וכן עשירה אמנותית תוכנית נרות, הדלקת שכלל
דומות מסיבות הלילה. של הקטנות השעות עד ושעשועונים
לכבוד ומוסלמים נוצרים דרוזים, ובחגים בפורים, גם נערכו
מדי שימש הכותרת גולת זאת, עם בחיל. ששרתו העדות בני
הסבו בו שני" פסח "סדר כאמור איתן החיל חגהפסח. שנה
אילוצים בשל שנאלצו מי כל מהרגיל, מאוחר במועד לשולחן
לסדר הראשון. בסדר משפחותיהם עם להיות שלא מבצעיים
נציגי בכירים, קצינים החיל, נציגי הזדהות לאות הגיעו זה,
הגדות נתחברו שכזה, סדר לכל מעלה. רמי ואורחים הישובים

הבולטים. האירועים מודגשים שנה כשבכל יהודיות

הפעלת וקורס רגמים השתלמות היו נוספים קורסים
מרגמה על בעיקר עבדו הרגמים בהשתלמות כבדים. מקלעים

החיל. בידי אז שהיה ביותר הכבד הנשק שהיתה מ"מ, 81

דרכים פריצת
דרכים פריצת של מבצעים בארץ נערכו "קדש", מבצע לאחר
שמוכרות בדרכים בעיקר מדובר הגבול. קווי לאורך חדשות
ממג"ב באה לכך, היוזמה הבטחונית. המערכת כצירי היום
מדובר עצמם. ולישובים לקק"ל לצה"ל, לסוכנות, שפנה
כל שיכנוע לאחר וירדן. סוריה לבנון, גבול לאורך בדרכים
לא עבודה בשיטות שימוש תוך העבודה החלה הגורמים
למבצע הושאלו עבודה, רציפות ליצור בכדי קונבנציונליות.
ניצול נעשה במקביל. מקורות מכמה כבדים הנדסיים כלים
ונידחים מסוכנים אזורים כך בעקבות האור, שעות של מירבי
לקום החלו הדרכים בעקבות אופיים. ואת צורתם את שינו

חדשים. ולעולים ותיקים למתיישבים חדשים ישובים
בדרכים הטמון הפוטנציאל את הבינו המיישבים הגופים
ומוריקים. למיושבים שוממים ארץ חבלי זה באופן והפכו
משמר עם הדוק בקשר הם גם פעלו החדשים הישובים

הגבול.
בתוך פעילותו נפח את לצמצם מג"ב נדרש כאשר
קראו תקציביים צמצומים עקב להם, ומחוצה הישובים
במצבת לפגוע שלא הבטחון לגורמי קראו רבים ישובים

להגדילה. ואף החיל, שוטרי
מג"ב, של מחלקות לאמץ והחלו למסורת הצטרפו הם גם
לטיפוח משאבים הקצאת כלל האימוץ לישובים. סמוך שחנו
מרווחות מרגוע פינות ולהקמת השוטרים של הפנאי תרבות

תואם. ציוד עם
תודה, לאות מג"ב, את הישובים רשמו ,1963 בספטמבר
להם ערכו הבאות בשנים הקרךהקיימת. של הזהב" ב"ספר
בקיץ נהריה עיריית שערכה זה כמו נופש, מבצעי הישובים

.1966
כאחד. ומתיישבים ישובים מצידם אימצו מג"ב שוטרי
פרט כלל, האימוץ העימות. בישובי גניילדים עשרות אומצו
ותרומת ישמאין, גניילדים הקמת גם ותשורות, לביקורים

הילדים. לרווחת הנחוץ הציוד

במשמרהגבול יחידתי הווי
לחיזוק הרעים למפגש פרט חיל. יום מג"ב קיים שנה מדי
מגוונות, ספורט תחרויות נערכו השונים, הגדודים בין הקשר
עשרה של מאומץ מסע נשק, והרכבת פירוק מכשולים, מירוץ
"קדש" מבצע לאחר כשירות. ורמת ציוד של ותצוגות ק"מ,
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לחייו ערב שאני שושי, לגבריאל אמרתי
אל אץ הוא קל. נשק צרורות לפתע שמע כאשר ירושלים, בפרוזדור מג"ב סיור הוביל קבלאן, אסמאעיל

חייו. את קיפד כמעט שם חמולות. שתי בין אלים דמים לסכסוך ונקלע הסמוך זכריה מושב

רם יצחק דאז, פקד, הבודקת הוועדה חברי של מסקנותיהם
מנשה. אריה דאז, ומפקח,

בבעלות שהיתה פרידה, נכנסה 18.6.58 ד', ביום
גבריאל נוטר של ביתו לחצר משפחות, כמה של משותפת
כדי ותוך להשתולל החלה לגרשה, שושי ניסה כאשר שושי.
עליזה אחת גירסה לפי השנתיים. בת עליזה בבתו פגעה כך
אחרת גירסה פי על הכרתה. את ואיבדה הארץ על נפלה
חישב הילדה, אבי בבכי. ופרצה מכה קיבלה רק התינוקת
הכפר תושב אצל "חאמו" הפרידה עבדה יום באותו כי ומצא
התרשל הלה כי למשטרה להודיע מיהר והוא שמואל, יחזקאל

עליה. בהשגחתו

הדלת על הסתערות
שמואל יחזקאל ניגש ה', ביום למחרת, תיק. נפתח יחזקאל נגד
הוא למשטרה. התלונה הגשת על ומיחה שושי גבריאל אל
אצל בתורנות היה הפרד המקרה, ביום כי היתר, בין אמר,
חבט השניים, בין הוויכוח כדי תוך אצלו. לא ובכלל שותפו
אחת פי על שמואל. יחזקאל של בראשו שושי גבריאל
המדובר אחרת, גירסה פי על רובה. של בקת  הגירסאות
לה עשתה השניים בין הקטטה על הידיעה אגרוף. במהלומת
של ביתו ליק התקהלו לערך 15:30 בשעה וי וביום כנפיים
זינו. משפחת ובני שמואל יחזקאל של משפחתו בני שושי
עדויות פי על נשים. ובתוכם איש כ50 מנתה הקבוצה
קילשונים, טוריות, ברזל, במוטות מצוידים היו הם שנגבו,
משפחות בני המהומה. החלה קצר זמן תוך ואבנים. מקלות
ויידוי גנאי קריאות תוך הבית על הסתערו תינו שמואל
שהיה שושי, בןיצחק גבריאל והדלתות. החלונות על אבנים
משמר מטעם שמ"ז ששימש כדורי שמואל ואחיו נוטר, כאמור
שושי יצא הגירסאות אחת פי על רוביהם. את אז נטלו הגבול,
יורה אני שמתקרב, מי "כל וצעק: בידו כשרובהו ביתו מפתח
הצרים חזרו פנימה, שוב נסוג כאשר בראשו". אחד כדור
חורים ליצור הצליחו כבר כאשר הבית. דלת על והסתערו
מתוך נורו זה ברגע פנימה. לפרוץ התוקפים אחד ניסה בדלת,
ה בן יעקב וסיינה ה30 בן קרקוק מיכאל יריות. שבע הבית
נפצעו.  נשים ובהם אנשים חמישה במקום. נהרגו 25

הוא גם ז"ל, קרקוק מיכאל כי אמרה הבודקת הוועדה גירסת
משפחתו מבני למנוע וניסה באיחור למקום "הגיע שמ"ז,

היום קבלאן אסמעיל

ואילמלא "חאמו", בשם עיקשת פרידה בגלל... התחיל הכל
אירוע אפילו להיות היה יכול זה חמישה, ונפצעו שניים נהרגו
1958 יוני בחודש ארעה הפרשה כזה. היה לא הוא אבל מגוחך.
האלה, עמק בפאתי שוכן המושב זכריה. בשם עולים במושב
הסוכנות בו יישבה המדינה קום עם מביתשמש. הרחק לא
עמל כאנשי נודעו הללו ומעיראק. מכורדיסטאן עולים
פרי עצי טבק, ובמטעי פוריות באדמות המבורכים שקטים
לפתע שם פרצה ליוני, 22 רביעי, ביום והנה, צאן. ועדרי
מזקני אחד הודה שהשתגענו", "כנראה המונית. קטטה

למחרת. שהגיעו עתונאים בפני המושב
בןאליהו, צבי מג"ב קציני של עדויות פי על הסיפור, הנה
ואסמאעיל בהרטוב שישבה ב' בפלוגה שוטף בטחון קצין אז

כאן יובאו כן פלוגה. באותה מחלקה מפקד אז קבלאן,
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רובה לי מסר והוא שכן עניתי לחייו. ערב להיות יכול אני אם
מ"מ. 9 ואקדח ציכי

ובזעקות התוקפת המשפחה בני נאספו שוב בינתיים,
מקלע את הניף קבלאן שושי. על ולהסתער לחזור ניסו אימים
בתקיפת יואשמו יסוגו, לא אם כי ואיים ברשותו שהיה הברן
בני כל את והעבירה המשטרה הגיעה בינתיים מג"ב. אנשי

אחר. מקלט שמצאו עד להרטוב, זמנית שושי, משפחת
וסגן קופל, פנחס משמרהגבול, מפקד נזעקו למקום
הנשק מחסן נפרץ כי נמצא בחקירה בןגוריון. עמוס המפכ"ל,

ואנשיו קבלאן וכי הבית, תוך אל לירות עמדו והתוקפים
במבנים הגברים את לעצור ואף הנשק את לאסוף הצליחו
ביתו ליד פזורים ועצים זרדים מצאו אף השוטרים נפרדים.
הבית את להצית ניסו שהתוקפים היתה מסקנתם שושי. של
המהירה שפעולתו מכך הסיק בןגוריון עמוס יושביו. על
והמליץ יותר, כבד אסון מנעה קבלאן, אסמעיל של והתקיפה

הצטיינות. אות כך, בשל לו, להעניק

ושופטים בוררים
אסמאעיל של והאחרונה הראשונה היתה לא זו תקרית
רגליו בשתי נפצע בזכריה, הארוע לאחר וחצי שנתיים קבלאן.
מדרךעוז התימנים ממושב מתיישב לעברו שירה מכדורים
מתוך שפרצה זו, לתקרית גם אמוק. נתקף אשר מגידו) (ליד
ששמע לאחר במקרה, קבלאן הגיע והחזן, השוחט בין מריבה

סיור. באמצעות בקשר, הארוע על
משמרהישובים, ראש בשעתו שהיה כהן, אהרון נצ"מ
חברתיים, בסכסוכים לתווך נהגו מג''ב קציני כי מספר
של בטחונית אחריות תחת אז שהיו הישובים ב200 שפרצו
כסמכות. התושבים בעיני נתפסו מג"ב קציני הגבול. משמר
שוטף ביטחון וקצין מבצעים קצין שהיה בןאליהו, צבי תנ"ץ
המתיישבים עם טוב קשר על מספר ירושלים, פרוזדור באיזור
לדבריו, היו זאת, עם עולים. מושבי ברובם במושבים,
קציני כלכלי. רקע על בעיקר המושבים, ברוב רבים סכסוכים
מספר למשל", עגור, "במושב והשופטים. הבוררים היו מג"ב

הרבה כך כל "היו בןאליהו, צבי
לבנות יכלו שהם עד סכסוכים,
אילו איטלקי שיש עם וילות
שהם הכסף את בהן השקיעו

עורכידין. על בזבזו
את ולרכך לפשר ניסה מג"ב
ביניהם הבירורים את היחסים.
של הנשק במחסן עשינו
מג"ב של מתקן היה זה המושב.

1956 קבלאן, איסמעיל ניטראלי..." נחשב ולכן

ביתשמש ליד מג"ב בגייפ

על רק שייכנסו אמר אף הוא שושי. משפחת בית אל להתפרץ
אלא המשטרה. בוא עד לחכות שיש צעק הוא גופתו.
שנתהוותה הפירצה מתוך ירה ושושי נמשכה שהמהומה

שמואל. משפחת בני שזרקו אבנים ידי על הכניסה בדלת

המסתערים על איים
הרטוב במשטרת נתקבלה זכריה בכפר האירוע על הודעה
הנסיעה מרחק ניידת. למקום נשלחה מייד .16:00 בשעה
אחרת מסתיימים היו שהדברים ויתכן שעה, כחצי לזכריה
היה אשר קבלאן איסמאעיל הקצין במקרה, לכפר, הגיע אלמלא
בצבא גם ששרת דרוזי קבלאן, בסביבה. ממונע בסיור אז

כי בעדותו סיפר  למג"ב התגייס בטרם בצה''ל וגם הסורי
שבפיקודו לחולייה הורה מיד המושב. מכיוון יריות שתי שמע
שתי בין קטטה שפרצה לו מסרו תושבים הכפר. לתוך להיכנס
האנשים את לפזר והחל האירוע למקום הגיע קבלאן משפחות.
לבית בכניסה כי שנוכח לאחר שושי. של הבית את שהתקיפו
ושתי גברים (שני פצועים וארבעה הרוגים שני מוטלים
שברכבו האלחוט מכשיר באמצעות מד"א עם קשר יצר נשים)
לפינוי האמבולנס. שהגיע עד לפצועים, ראשונה עזרה והגיש

נוסף. אמבולנס הזמין ההרוגים
הסתגר הוא שושי. של לביתו "התקרבתי קבלאן: מספר
את שיפתחו הוראה נתתי כדורי. שמואל  אחיו עם בתוכו
הזהרתי הנשק. את למסור רצו לא גם הם רצו. לא הם הדלת.
ושאל אותי, זיהה הוא מהחלון. שושי הציץ זה בשלב אותם.
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ממוקש שנפגע טנדר בוחן צפון פיקוד כאלוף רבין

לגבול. סמוך חקלאיים שטחים להכשרת נרחב במבצע קק"ל,

רבים. מוקשים של המצאותם היה בשטח המרכזי הקושי

המוקשים. של בפינויים איפוא, החלו, והמשטרה צה"ל חבלני
בהכשרת והחלו הקרןהקיימת עובדי נכנסו מכן לאחר רק
על לוו הקרקע, ולהכשרת המוקשים לפינוי העבודות הקרקע.
התערבותו נדרשת היתה לעיתים, תחילתן. מרגע מג"ב ידי

הסורית. האש לשיתוק ובארטילריה בשריון צה"ל, של
סיורי הותקפו לעת ומעת פעילות, רחש הירדני הגבול
כוח הותקף '58 בפברואר הלגיון. חיילי עלידי משמרהגבול,
האש בחילופי שגרתי. בסיור שהיה שעה הגלבוע, באיזור מג"ב
הכוח. ממפקדי אחד ז"ל, ברוך יעקב סמל ונהרג נפגע העזים,
בגבול האש בתקריות ההסלמה את החלה בגלבוע התקרית
בכמותו זה בגבול האירועים היקף עלה התקרית מאז הירדני.

בעבר. האירועים היקפי על ובעוצמתו

ומבצעים אירועים
בהתפתחויות עשיר היה ל1967 1957 שבין השנים עשור
היקף את יוריד מבצעקדש כי התחושה וצבאיות. מבצעיות
בלבד. זמני באופן כנכונה עצמה הוכיחה החבלנית הפעילות
החחדירות ההסתננות בהיקף אחוז 23 של ירידה למרות

מעולם. פסקו ולא נמשכו

ממג"ב דרשו בעיקר, הסורי בגבול הצבאיות, ההתקלויות
מיוחדת. תשומתלב

תקריות .1957 שלהי לקראת להתחמם החל הסורי הגבול
הפכו מג"ב, סיורי גבוהה. בתדירות לאורכו פרצו האש
'57 ביולי הסוריים. המוצבים מצד וצליפות לאש מטרות
לאירוע מהרה עד שהתפתחה שגרתית, אש תקרית אירעה
צה"ל. וקצין מג"ב שוטרי ארבעה נפצעו בו גדול מידה בקנה

תחמושת, פירוק בעת '58 מאי בחודש האימונים באחד
ז"ל. אולמן יעקב סמל את והרג הרימונים אחד התפוצץ
ויצאו ניצלו האסון מקום בקרבת ששהו נוספים שוטרים

פגע. ללא

סמל והרג התפוצץ הרימון
אש תקריות בסימן היא גם עמדה 1958 שנת של תחילתה
באמצעות ישראל, החלה עת באותה הסורי. בגבול רבות
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גופתו שריפת ואת אייכמן של תלייתו את ראיתי
להורג ההוצאה בליל רמלה כלא את איבטחו ופלוגתו טיומקין משה פקד

בישראל א"כמו של ראשון צילום
ביום שעות 5 נחקר השאלות לכל עונה אייכמן :06 דובר
מוו על הידיעה י י?.?.:".: י? י."" ". , ;"1י.כ כב"יץ "הית .." ■ ..".," ..,■ ....._..... ,,., מות_,_,... על הידיעה 1 י^;."?. ■<■" י:י ויי. .= י"יי. נטיץ "הית ....=

אןמתה לא בןרסאן ן י^;^: נ:.^ט",,";>: י 3=...י?יייי= ,, " ■:

לאר::=י:יי ייטיאל
ל;רר ר,;<!ריר ..0ד\אג'
  ר.י,ראי הא;רח א. היי:
=1?י,^*י^;! ידי"כית;רבי2.

יו"" את לגדיר ;י1י"ר*~" .אל
ייליאי 21 ■5ליל"זכ"הירידים

ילי40ו'1". [:ה/רליה
כב י"י"ל ■לגרירת דיברי
על א^ * א:=איי=
~ ליעייז. =לנר :הכיב יד

כ ירודים גיל"" ':"" "אהרא* ד.;אציי א"י'צ.צזרר ~י.*ב הוקי: לאייאירזפה, אי::.;, .=יכ. לאיי הי<ץ"ה רפעג לן

אייל,'  יר: החקרי.

06. ר.יכי כ ,: ■ךןי
גר זה ^י אל. וי כייר.
 ניבית. נ^רר. יב בעהד
ל: ייייייח: לל להיקי, ילכי,
יחי*י לחקירות. ד.יקי^נ=3ה.
י; אייבכו ~י האיית .ו

ר א"בםן. י ::ת
דיו אף רה
ציי ב ין.

■ ם1ר;;ט"ה נ.תס: "■:ל.ן
וא צייב ~סר:ב ייסד ■תר.
גיי ?;ע7ה אינמן, ~7 ין

*גו1ויי. ף
איב~1. ~ל קורגיס צילימיט
מלק: היו בעתונוח. קור1מו
.ד"י יל הצילוניים נם ר:. :ן
טר,יל!:ו היזונדו:*. אקקםרם" י
0עידכ:י2. א*נ3 "";נמינ11
הצייוט. ל5ראד ■;"תברר

יי'לו =
י 6קל ייר. כי^יי "ד

אפריקה בד. במהומות נהרגו אפריקנים עשרות
כ£:ר ה^היל"" גי באי"י ""<. י י^...ו."* ,י י,
ד.ע ...*■ יי !■ ">,■■.י ".י "י יי ■ " י *.> נ 1 ם~ע *א"1;י י"י1ד* 91" ... <<<.,__., _"

.אפיי טייב ו ם., כאשי :עצרל 21 :ייג אפיל,:י= ■==י,

בירדהמלון שם מגלים אין ;7$£"£ק%£
בפאריס כיגי יתאכסו בו .^4%^^ ו!<<ר;]  ן ' . ■.,. בן, ^ילי^ ■ .
ל?.** 6א.י5 ^ל :;ייייב נ^ל:"1ה באהייג
אל1 בך;.יי:ן. ל. ^ ילל"יל יאק ".ל ביל
י.::?1 יאל= יתאה. ר.י:; סופית :כ; א יין
■= קעיי: יל, כ:י8י., י..בל. י.ינ!י, 0.לייל,;

י,צר:יי=. אהר י;א ג' ביזג גוא2 לפ;י יו~,
5י 1: יז. אי ::)!; י!:1;, נ";1 בן"ורץ לי
י ^ס: י.==י י0י ~י ר.רלרי.| ה1ר את האםר :כ

י כדי הביקור. קי :גיוחקכסי רב 121 =■

:1יכה 7יזדי1 י,

~י? גזנייץ לי
:~י כהררב.: ■ריכ

=ל אי?;!. בתגי:: ■

לכר =!■ ירייי רד,

.:.::■ י?1ייי=">א=

י"גגיד 1*5י"ר קיפ"ג. ן>:"כ

ב ע1=5י5 בין ה.'.::^זי, %'= דלגשבדהיכא^ עי/ר^""יע^סי!ו:  הנידחות, סלניילאנר עןגורויז.

ה =ל להתגלויות יל ולן זה
.כיי. מ'נורניכ ה, האהרין ז5ן
ביזא ננסית :0נסליי בני איסי
יליקגי"קי. ס~::=ייף נר..

ב נג*י/כי ל..יס"לכז

אראכמוס. פ.
ר'הת:" כ ר'יסיף. ה".י:י2סי
?:ייב רצח כ^יפ ב0ו ■יוד,
י:ריקח הלבסיפ ^ל!ד *^}>
ד'~ב6 ב:י יכקחוח כפרים זר
לדנא ~נ~לחה הסקסרה, ,.ה.
נד.חנ;* גתקלה הל.ר,ימיח. את
אויכ וומי"ות. הנורות "ל דור.

ה1תי8ה ו1תי'

בדיון פתח היפאני הפרלמנט
ארה"ב עם החוזה אישור על

_ ""^י^,^,^ ידידפיע. על י.די:= להחימה לב לשים בלא
דר ■"יםיזיציה. ה"00,." ,.ע, ב=ית המוגלה םתחי,סיעיי. דטוציאליפטית
ן,^יה קן רביר, ו,י,£ סז; עי הוייכיף את ייוב יי1>פא;י ס);למ:2 "*ל ..*

 :רה ה71ה אץ ."::"'
1א.ם.). הנקר. ?"ב

שסהר מצפים
מסקנות יסיק

האמריקני
כיאסאז.

הא.רח. ::ד ד1^ה א"ל ! ב9ו"בי דיס י"^י"ה
¥ 7ני 7=י= זןלף 1;
ה נזדד. ל: :0ב ני; ד.ריר

ליקיי. עי ..■1פה
יאלר?:" יא2א; ~;3:

"עי ךיאפא;*,
פ:י ,"יר.י,בר.

ר, ה:טי?1 ייו0*ל;חווה ני ^

י=^~ 05יי^ תיקף. נל
אלוי ^*0 לגייס 1כיונת

הנערי האוצר שר
^■.7י1%7. ;17:"?י;יי בישראל_ לביקור _

כ1ו1ראל ט1נטשי א"כמ1 של ציל1ס

מקלט וקיבלה לישראל עבר סורי חייל
ייי"י יייייי יי "י """"?.1^ 1 דל אורי """ _

רמלה בכלא נתלה אייכמן 962ו. ביוני 1

".^ו^^ה.;^

הכלא לאבטחת האחריות הוטלה תלאביב, משטרת ומפקד
ההוצאה את ראה גם הוא הדין. גזר ביצוע בעת וסביבותיו
טיומקין, משה (בדימוס) ניצב מספר פולין", יליד "אני להורג.
המשפחה כל באירופה. הייתי השניה העולם מלחמת ימי "וכל
חלק איזשהו לי שהיה כך על גאווה חשתי הושמדה. שלי

זה". אחרי זמן הרבה אותי ליווה גם זה אייכמן. של בפרשה
מג"ב פלוגת מפקד טיומקין משה מפקד היה 1962 בשנת
סלע, אהרון ניצב אצל לתדרוך "נקראתי מספר: הוא בלוד.
בביתהדר ישב הוא הארצי. במטה ארגון אגף ראש אז שהיה
בארץ. אייכמן של האבטחה מבצע כל על אחראי והיה בת"א,
לרבפקד בלבד: אנשים לשני מופנית היתה הכתובה הפקודה
את ואלי. המשטרה, מטעם השרון נפת מפקד שטינברג,

להשמדת אחראי היה אשר האס.אס. קצין אייכמן, אדולף
ארצה והובא בארגנטינה המוסד ידי על נחטף אירופה, יהדות
לבין לישראל הבאתו שבין השנה במהלך .1961 באביב בחשאי
לאבטחתו האחריות היתה ,1962 ביוני ב1 להורג הוצאתו
ביותר, כבדה משימה היתה זו מג"ב. ויחידות המשטרה בידי
או אותו לשחרר ינסו שונים כוחות כי ידיעות שהיו משום

בו. לפגוע
בית מתקנים: שני בין ביותר רבה בסודיות נע אייכמן
ביתהעם ובניין אייר) מחנה קוד: (שם ג'למי הסוהר
בית השלישי, המיתקן אל משפטו. התקיים שם בירושלים
על תליה.  הדין גזר ביצוע לצורך הובא ברמלה, הסוהר
ניצב לימים טיומקין, משה פקד מג"ב, של ג' פלוגה מפקד
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.י. 1_ 4!_!2*_ !?!

מאייכמן נגעלתי
תקופה "באותה אליהו: בן צבי תנ"צ של עדותו
סמל בדרגת שמש, בבית המבצעים קצין הייתי
לי עשו בגילמי. אייכמן את לאבטח וזומנתי ראשון
ממשפחתי מישהו אם לדעת רצו רציני. תחקיר
עם נשלחתי כשר שנמצאתי ולאחר בשואה, ניפגע
ז"ל עופר דוד ניצב של פיקודו תחת לשם מחלקה
במשך שם הייתי המבצע. על האחראי שהיה
משה ידי על הוחלפתי כך אחר וחצי, חודשיים
אייכמן את שליווה זה היה פרנקו סנ"צ זוסמן.
הפעמים באחת המעצר. הארכת לצורך לשופט
פרנקו אייכמן של מעצרו את להאריך צורך שהיה
לשופט הלכתי התפקיד. את עלי והטילו חולה, היה
התא. אל איתו חזרתי כך אחר באזיקים. אליו כבול
מספר שמתרחץ כמי ידוע היה שאייכמן למרות
את כך אחר רחצתי מהגועל זאת בכל ביום, פעמים

המרפקים". עד בסבון ידי

 שלי הגדוד מפקד דרך לא אפילו ישירות, קיבלתי הפקודה
שעלי לי, נאמר ביותר. סודי מבצע היה זה איתן. שמואל
כלא אבטחת על האחריות את ולקבל שלי, הפלוגה את לקחת

רמלה".

רמלה כלא אבטחת
כי קבעה ביותר", "סודי בתואר שהוכתרה המבצע, פקודת
גזר יוצא אייכמן, של החנינה בקשת את דחה והנשיא מאחר
אחר דקה דהיינו: ,00.01 בשעה 1.6.62 ביום לפועל הדין
"כוחות כי נקבע בפקודה ברמלה. המרכזי הסוהר בבית חצות,
הסוהר: בית של המיידית בסביבתו 23.30 בשעה יוצבו מג"ב
בהסתעפות רמלהלוד, בכביש משוריינת, במכונית איש 3

בכביש משוריינת במכונית איש 3 הכביש... של מזרחית הצפון
בג'יפ איש 3 מערבית, הדרום בהסתעפותו רמלהלוד,
2 בנות חוליות 8 הסוהר. בית לגדר מסביב יסיירו מאולחט
פקד הסוהר. בית של החיצונית לגדר מסביב יוצבו אנשים
יסיירו מאולחט, בג'יפ נוספים אנשים ושלושה טיומקין

הבניין. לגג תינתן מיוחדת לב תשומת כי נקבע בשטח".
תחושותיהם את נתאר ובינתיים טיומקין, אל נשוב עוד

אייכמן. לאבטחת קשורים שהיו נוספים מג"ב קציני של

:םג*. י0 איז 1 הצבאי הארגון 1:0י ידי :< י"=, לי* 5"נ.0. י "ח. עוררו ליל, העיר ליי י 1.
ב1*ס סדד^ק הוקוח הסיי: דסנ1*ק, * ה7ייר! <ל32. .90 £ ה:כיאי£ |אגי|"ד 1"ל שלינך ?1י*ל >1זז

למוות נידון כמן
קלוש ני לאות. ביי"הגגסט

י:נפה. וכנ*5 ד.?לם=יס
הו: ב<ני7ט ר.=?2רד, 2י=גר
^ התסרצויות למנוע כדי בי*,
נ אק"רילון * £1ל;ירת תגובות

ד.?1?י תוך

קי פרץ פק?סל£5= כגגהנו.
כסיו. קצו* עול

הגו* ההפד"נה. החלה אטאס
?ווי ב0:יז. אותותיה את ה1ת
ר.5ת בהב.והוא נהרעי מתיהוי;
רגיקוה. ק*?ות 5ב5ו, את עתה
טקיר חיבת ב0י*ע; א?ר ברית,

לסירוגין ל=חגה העגוגת 1יו
ור.:ניגוריה. התניעה 3עיי.קן
להי עפרו קבערר. הדלת, אל

שו66יו, כנס
החל הניסייה, טקנפגבה
ב התחתונה סתו <ות 2וגץ
קרי, זירות אי. וגעקם עצבנית

סנק ד^הגד 05ני אתר, 7קד.
ד.וכ;3 נזרהרין, להנרזת בע
עליו כבדו £* לתאו. אייבםן
ל* 0ניו הבעת  הגיקיה ר:עי
הוא חרדתו, סיד את גילתה
לגסער אל קע1ץ כדרכו, י?כ'
ע~ את והעביר נלאו של הגג

ד?ות. נ1 איבד. היקיבד.
רב הנגבניח כבדה מתיחות
ב ביתהעם, על ד.=1?י נד.
כאולס התלוי שהשעון קעה
בתקתו? החקיר, ביתר'מ?ינוס
ל?עה 7ד היגעים את קגיב.

.9.00

בקטאנגה להפסקתאש יפעלו ארטאנט סגני
ק* )יט! וגי! הילה)1י'ם כיז מ עגבאות 7ל ^!21ד בטילי?

כעני! ה;י7ת בי בניחי£.
כי ב=?ר תהיל ה50קר.*ר.אק

ס^1
קי כר גל הודעתו ת בע;.
ו על הבריטי ב6ארלב:ק פיס
בק; ר^:7ת)ר: בעגין 3עד*£
א3ש1 סכ^5תי ז:י1ד. 5א::ת.
כ0? ;י1ל. ברונ א=י1 הגעת
; קל הגעה הפאר?::: דהה
רניז כ.!: בדבר או6ו;יצה
ום1ולויי■ קגנו בעי,ד גדלז
, הלוזוגים ר.?ניי*2 ליי,ק

ה כ;ז1:י< :קריגי< הנקיא
יו> פלבר פר של הצעתו
קי^ קונגרברא1אזויל. :קי1ו
הקרנ חישול למען כייד ערג
ר ביקק 13דו ב?<!=א:גה.
' ?י?פי5 יולי 2ל1 נקר^לי

האפריקנים. אחיו

ביגמיב?.1" 1עד 3א'.ט פר ע;ה
ז!ת ר.או*= :גרכ> כ0ר:גיי ביי.
אי יי גלגתברתקיבה הכן
ליגול בלא ברייה. ~יל:לר.
ב נעקר. הדבר ייה. קכני.
ראש גלבילן. ?2ר טסים נראת
ל0אר מ.יייע בריט:יה 2מ?לת
ה* הדדייזה בעקבות כי ל2נס
6 ?:י מיד* .נקלתו בריטית
אי בליאונוילדוויי. ?ידיהז1ום
לד היתה לא זו :סר!1ר<1ציה
פ ומיר האו"כ, למוביר 1ון
יגי :י העיר. 3א:ס ליד ק!ז*ב

האגיק:"! ר,זי£י;וסאטי2

ל=ל:ת פנת;וגן ?:די בי כי
3ייכב.~^ לפי איגת תשובה

ביתיחוי,י"
א 5דינות חובעוי. ברכזנן
יס* קהאום יבות' **י?ניויז
נגד הגבאיוח גטעולות שיך
סר הן ג'וקכה. בר קל מקסת
הנוסקת של הס;ם כי ענוח.
יד'ק 1'וסבה ממשלת ?ם א?
אי והאר'ט הואיל גלתיהוקי
כבקלימ ג'ימבה גטר מביר נו
יהיו? עמו ה6ב0 כל עזמאי.

ברודה יהודי אצל ביקורו על מוסר צרפתי סופר

ו ישראל את "וכשהזכרתי
דומייתמורת.,*" נשתררה

ק7*רר הע1י£ הדיקט את תיאי ה6וג~ד*זדתיי!. ה:יעי בקרב ייבסנקי קל ~ירו
דג"ייו* ?1ל י:יריי קוגץ כי ;סיסד' ייטי
.י*טר){=5רי :ייין ו1כ הצעיר האוקראיני

 כ5*י.ר*ט "מעריב* ס1סר האת 
כבייודהפד ד10נסידתית התעפייל. רוב
א=ש מסי  היהידיק :נד כבוזגו! ז1ת
קאתילי 1ר0תי פיגור נאנטה. ז'א? פר
1ר1תנ1י.: לידידות הזיגה וחבר נתע
? יהיו'ייפ כ2ודנסים ב*5י0ת הסועדות
זפך 7ק:י ביקי 1*;סה .באגייאר. אגד.
 הרת ב.^יי ג6י0זד והתענייו ברוסיה מר.
דאה בביסקבה היהודית. ונם הגוגמת גם
יו2 י;י בערבי א:1י6 מאות בביתקבגסת
 אחיות בערים 21 חזי טר0ה ואותו חול,

יזור. בטי0יס גלגיג^אד.
טיוליט יזלהרי ינפ נד^ה _ו1י?יה
י"תע: ה= גטיחזר. הנ*ט כיקר לס(1יחיא< !**גו ב<1 הליו מ;יו 1ת 

מר יאת ט^ץי דר ?* לקוננו
'}!> £ג0נר.. גגרדער' ריברס
בעקביו! סאנט, של מ5ב1יי הו*
קרדיזה בריטניה שי *יגרתח
הבל לזשוח דגללי המ1כיד מן
גקאסא^ה ה0?קתה?ע למען

ר*בקתאק. יטעו ל6עיי גצו

 גן מי'"יפ נזאת 
בארהב .חנ1ויב' טיפי

סל הכילי הםזכיי כ:ך
בא;ץ/ יאלף ד"ר האו''פ,
לליאד את,מלל שהגיי^
להכיא משתדל ^לדתיל,
ח ראש בין פגישה ?ג??י
?5ל הםיראלית ממשלה
אדולה, פיריל מי קוננו,
קאי ממשלת ראיפ וכין
גיוסי מיאיז. מר טאנ:ה,
גדי בלן יהיה שאולי כת,
כקא יקרכות קץ לשים

טאננה.
יא1 .0**0 נםיגז 1ם6י כי
ה מטלאמקום כי סניחנ. תר

שנחטף השוטר הוחזר
באילת הירדנים ע"י

י1?! /

הסטודנטים ביטוח
הבא בשבוע ב:צוי איתן האח 

פי 5000? חוזה"גיטךח
האזניברקי של סוד*6י5
בירושלים העברית מה

הבא. גשבוע ייחתם
הסתדרות ב? ייהתם ר.ת11ת
הגוחביטזז לבין הססודנמימ
הסכעו? םעהוסר יקדאלית
ד.ס;1115 עם להתימתו* האתרוו
קנירותיהברי ו7דת יו'ר ש5
1 0רו0י ,ד.דסד.*. שליד *וו1
0עת8 ה"גכפ לנ0*מ רוקקד
קידיתיה י*י16י יקחגי6 הלקה;י*זיו 1מד. .ק0ח8

 רותם אגרהט סאת 
קי משגזרח כגדי י^בוש
חשר אתמול הוחזר גיים
גקד אקר עטור, קמרס מר
עלי כטבפבר ב^2 בה
אילת. גגכול הירדנים ירי
לקילקונית שהוחזר השוטר.
ב מנדלגגום. נסעכר ישראל
ה*קק. פכיתת ועדת חברו*מג'נות ים הלר כאשד נשבה,
מקו? הסמל אילו!' מםקסרת
ש1ני טסתטיט בערכות סדידה,
ים בת1ך ד"ניס 110*ף בו
61חז1ה >1ב1ל בהגיעט סוך.
הטוטי ירתיח. אש זילידג! 0י.מ*^קי^. *קו קקיג עטוי ן

בשל לכטיות אייכמך את רן ביתהמשפט
כלפי הפשעים היהודי. העם בלפי הבישעים

הורשע. בהם המלחמה ופשע האנושות
היום ביתהמשפט, ע"י ניתן זה פסקדץ
בירושלים טבת ח' בדצמבר. 15 ה ששי רפ
רווה. וי. הלוי ב. לנדאו, מ. השופטים בהרכג
מכ עונש להטיל להחלטתו הגיע ביה"ד
מחייבו החרק אין כי שסבר. למרות סימלי,

מוות. טונש להטיל
האחריות בנטל עמוקה הרגשה ..מתוך
לשם כי* דעה לכלל הנענו עלינו המוטלת
להטיל יש אחרים והרתעת הנאשם הענשת
בחוק'' הקטע המאכסימלי העונש את עליו / .*,

בירוש המיוחד ביתהמשפט היום הכריז 
למורת. אייבמן אדולף את בדונו לים

1זר יעל ססקהדין על לערער
כן לעקות ב.י1י;ר ואס הדיז
הער הודעת את להגיש עליך
פש60 בית של יפשרד עיר
ו*ת היים מז יסיס 10 היד זה
יסיס 15 יזון ניסיקיהעחנור

כהיום,
ער עגטית בשליטה אייגפן
1!רהרין לקי^את ופקקיב כד
מתיחות באה גאולט חוב. ער

ע? קלות סתנדנר הנאשם
הדין בית שאב בשעה ר:ליו
את הנותנת בהתרגשות קורא.
ה* את ובקולי. בסניי אווןיתיד!
גר *ת החורץ הרץ בנזר קטע

אייגסן. קל 'לו

עילהגו, ליד רחש לי1ש
אייכ5ו 0:י והתביעה. לניגוריה

הדגשת ליזול רגליו על קם
דרנע. חוכרת

אוזניות את ברכיב אייגיין
לקי דגליו על קם ..תידגוס,
ועלמו הדיו בית אב הוראת

לבצע!
יאושר אם הלה, הדין ;זר את
ק. כ* י י8 עליונה, בערכאה

רעבינקב או אגו, שגסאידם כסגי ל*
ם7ודי6 יצי ו?;ה הגירר קל ה26א זגדטו
א ו ר. ק ו^ על כ1ת;' אי 1ןהט. לגזוא

'וטל.
יביא קיתי 3י שגז*ינים כ^ני קצי/'■?* 6^ ..' 1*1.^  '^ י י*^%*4י, ^*י

5ם;*ו קי יטי בל?ה.י. /.%*< 5יי7ד,י. :7ת י לגי

הדין גזר להכרות מ~ר2 ,*דץ
כשי ר.11£ט בית ההלעת את
י"י "ייי "ל"'יייי 3".?"י <■■ ?",,"?

 יןי011 שהיא' כקדה בא!ה
יעאי אתה סיימו: ליטולך.?י0=יג חניה בידי ;ו~.

שוטרים ועשרות ■י"ל.7ל1!הליקופטר
שנעלמה ילדה מחפשים "■י
וטבטה בארשבע לואדי שנפלה חשש ה~",! נא. ,ה.,,.,,,.,, י0,,,

שנסלח בעת נראתה ד^
עפ ונגרמה הואדי לתוך

הזרכ.
להקפת הצעות 3
םדקטוו"ם מפעל

הי ייטול ציבור ק! זכותו ני
או8. *ל

 נגעץ
החל צאי הליקוסמר * י
נאד ואדי בסריקת ?ה5ו?י
עככ" לאתר בנקיוו ?שבע. הד ההימאניסריימ יאיקיפ מכגח פי
=" י0יי "י"" ^ג"יגו"^י"ג??0"^!1""'" *י5

שבוע אותו של הכותרות
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קבוע באופן לכן הגג. את לאבטח צורך היה הבניין, של העליון
בין האבטחה למבצע היקצה מג"ב הגג". על מג"ב אנשי היו
משנה יחידות לשתי התחלקו הם איש. לשמונים שישים
כל זאת, משמרות. לארבע שלוש בין מבצעת אחת כל כאשר
השתנתה העם, לבית הועבר כאשר בג'למי. אייכמן הוחזק עוד
תושב פנסיונר כיום זוסמן, משה (בדימוס) נצ"ב השיטה.
לאבטחה כאחראי נתמנה ב1988 ממג"ב שהשתחרר פ"ת,
"סדר כדלהלן: סיפר האבטחה שיטת לגבי מג"ב. מטעם
מג"ב בבית. ושניה מאבטחת אחת מחלקה זה: היה העבודה
דיונים שהתנהלו ובעת העם, בית על חיצונית שמירה שמר
ארבע כשלוש עשתה מחלקה כל האולם. את גם איבטחנו

איש". כ12 היו משמרת בכל משמרות.

חטיפה על שמועות
ללא עברה בירושלים, העם בבית אייכמן של אבטחתו
כי שונות שמועות שהיו אף על זאת, מיוחדים. אירועים
למנוע בכדי בו, לפגוע או אותו, לחלץ ינסו הנאצים שליחי

בירושלים. משפטו בעת הזכוכית, בתא אייכמן

בטרם עוד ג'למי, הסוהר בבית היותו בזמן אייכמן על
בןאליהו, צבי כך, על מספר מג"ב. של כוח שמר המשפט,
פלוגת של המבצעים קצין ואז נקופה, מבית מושבניק כיום
לי עשו בג'למי. אייכמן את לאבטח "זומנתי שמש. בבית מג"ב
בשואה. נפגע ממשפחתי מישהו אם לדעת רצו רציני. תחקיר
לשם. מחלקה בראש נשלחתי למשימה, כשר שנמצאתי לאחר

וחצי. כחודשיים בג'למי שהיתי

הגג על מג"ב
בירושלים. העם לבית אייכמן הועבר בג'למי הכלא מבית
המשטרה בידי היתה המשפט אבטחת על הישירה האחריות
כולל מג"ב, של באחריותו היתה ההיקפית האבטחה הכחולה.

והגג. האולם שערים,
אז גבעתי, אנוש (בדימוס) ניצב מספר הגג, לאבטחת ביחס
"היו כי אייכמן, משפט של ניהול ענף וסגן הבטחון קצין סגן
מסוק הנחתת ידי על אייכמן את לשחרר שמתכוונים ידיעות
בחלקו שכן אייכמן של שחדרו מכיוון הגג. על צבאי כח ובו
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וסופו בלבנון, הפוליטי המצב להתערער החל עת באותה
עמד הפעם גם אזרחים. למלחמת 1958 באביב שהתדרדר
החל הסורי הצבא במדינה. העדות בין הריב הסכסוך ביסוד
ללבנון, חזרה אותם ושיגר לבנוניים, מורדים בבסיסיו לאמן
נגד צבאיות פעולות לבצע היה יעדם ומצוידים. חמושים
המאבקים את להכריע כמובן, ניסו, הסורים בלבנון. הממשלה
הלבנוניים המורדים דמשק. של ורצונה לרוחה הלבנוניים
ולעבור לנסות בחרו אימונים, לצורך ואליה, מסוריה שבאו

ישראל. של שטחה דרך
בקבוצה שגרתי, במארב ששכב מג"ב, כח הבחין '58 ביולי
ישראלים. שטחים דרך העוברים חמושים, איש ו6(!) של
(ראה .14 ושבו אחד מסתנן הרגו באש, פתחו השוטרים
נרחבות סריקות נפתחו ראשון, אור עם למחרת, סיפור).
נתגלו בסריקות טופוגרפית. מבחינה קשה שהיה בשטח,
מג"ב רב. צבאי ציוד ובידם קבוצה מאותה נוספים מסתננים
מסוריה שיצאו המורדים ותופעת המארבים כמות את הגביר
נחיתת גם לכך גרמה נפסקה. ישראל, שטח דרך לקצר וניסו
של משטרו הצלת לשם בירות, בחופי האמריקני המארינס

הנוצרי. הנשיא

חמולות ריב
לאירועים פעם לא הביא והבטחוני הכלכלי החברתי, המתח
דמים תיגרת בישראל. שונים אוכלוסיה מגזרי בקרב אלימים
/58 ביוני יהודה בשפלת זכריה במושב למשל, אירעה, חמורה
למן בארץ שאירעה ביותר הרצינית לתגרה אז נחשבה היא
שתקפו משפחות, שתי חלק נטלו גופו, באירוע המדינה. קום
נהרגו התגרה במהלך וחם. קר בנשק רעותה את האחת
בישוב מג"ב נציג ששימש המושב שמ"ז מהם אחד שניים,
של כח למקום הגיע התקרית דבר היוודע סיפור).עם (ראה
מפקד של רוחו לקור הודות באזור. בסיור שהיה משמרהגבול
של המפקחהכללי סגן גם נזעקו למקום שככה. התגרה הכח,
לפתוח הורו הם ירושלים. מחוז משטרת ומפקד המשטרה,
ההרוגים, הלוויות בעת באירוע. ונמרצת מיידית בחקירה

הניצים. בין נוספת התלקחות מג"ב שוטרי מנעו
הסורי הצבא של קשה בהפגזה הסתיימה 1958 שנת
סיפור) (ראה גונן" "תקרית שכונתה ההפגזה הגליל. באצבע
סוריים מוצבים לבין צה"ל בין אריטלרי לקרב במהירות הפכה
האש מלחמתהשחרור. מאז ביותר הכבדה להפגזה ונחשבה
חבר נהרג בירי הגבול. לאורך ישובים בשבעה פגעה הסורית
בשעות החלה עצמה התקרית שלושה. ונפצעו גונן, קיבוץ
רועים נפגעו הראשון האש במטח פתאומי. באופן הצהרים
להתקרב השוטרים שניסו ככל לחלצם. יצא מג"ב וכוח מגונן,

עזרה. הגשת ומנעו אישם את הסורים הגבירו לנפגעים,

רבינוביץי כתה אייכמן
שאיבטחה מג"ב יחידת מפקד היה זוסמן משה נצ"מ
ובעת חקירתו בעת א"גמ/, שהה בהם המתקנים את
הוא ומאז בי1980 ממג"ב שהשתחרר זוסמן, משפטו.
של הארוכים החודשים את היטב זוכר פנסיונר,
הוא כבדה. היתה השמירה ב1961. אייכמן משפט

מספר:

יחידה עסקה אייכמן ובחקירות התביעה "בהכנת
היתה המשטרה .06 לשכה שנקראה משטרתית
משמר ויחידת אייכמן, על הצמודה לשמירה אחראית
היתה אנשים, לשמונים שישים בין שמנתה הגבול
כלא על הן שמרנו החיצונית. האבטחה על אחראית
על שמרנו והן המשפט, ער כלוא אייכמן היה בו גילמי
היו המשפט. כאמור נערך שם בירושלים, העם בית
לחטוף ינסו מבחוץ שכוחות כך על ידיעות מיני כל

בו. לפגוע ינסו או במסוק אייכמן את
כך אתר משמרת, מפקד זוסמן משה היה בתחילה
"לא מג"ב. של הכת כל מפקד כך ואחר מחלקה, מפקד
כאשר אבטחה נתנו אייכמן. עם קשר כל לנו היה
אבטחה היתה זו לירושלים. מגילמי אותו הובילו
שהצריכו אירועים היו לא הוסע. שבו לרכב חיצונית,
הכינוי המבצע. על פיקדה המשטרה מג"ב. התערבות
ממי מנעו כי הטענה ירבינוביץי. היה בפינו אייכמן של
עדות את והעדיפו אותו לאבטח השואה את שעברו

נכונה. אענה  המזרח

נתגלו הללו השמועות היהודים. ידי על להורג הוצאתו את
שווא. כאיומי

אייכמן, של החנינה בקשת את דחה שהנשיא לאחר כאמור,
ארצה שהגיע טיומקין, למשה מוות. דין גזר בביצוע הוחל
מעין האבטחה משימת היתה ב"אקסודוס", מעפיל כנער
אמנם עצמו. הדין גזר בביצוע גם "השתתפתי מעגל. סגירת
את שעבר כנער אבל במקום, נוכח להיות צריך הייתי לא

זו. בשעה נוכח להיות צורך הרגשתי השואה
איזור כל את אנשיי עם אבטחתי הדין גזר ביצוע "אחרי
מיוחד. בתנור הגופה שריפת בוצעה שבה הפנימית החצר
את אספו ראשון אור לפני בוקר. לפנות עד היתה השריפה
המשטרה לספינת עד הכד את ליוו מג"ב ואנשי בכד, האפר
ים". בלב האפר את ופיזרה הפליגה היא משם יפו. בנמל שעגנה

הצורר. של סופו בא כך
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תשעה על אצבעות טביעות והשאיר אלגרבייה, בבקעה
מרוקנים. "קריסטל" בקבוקי

ועד שבצפון מגל מקיבוץ התפרס פעילותו תחום
כי התברר האחרות ל"מעלותיו" בנוסף שבדרום. ג'לג'וליה
כך ואחר מגל, בקיבוץ בחורה תקף הוא אכזרי. אנס גם הוא
הפעם אישה. פאת' אנס שוב ב2.9,63 אליהו. ניר בקיבוץ

חמד. בשדה

עיריית וראש התושבים, חרדת את עוררו מעשיו
אשר ה', פלוגה של מפקדה יגל רומן רבפקד אל פנה כפרסבא

שיפעל. ודרש האזור, את איבטחה

1■
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מימין ראשון יגל רומן

ב רק ארצה הגיע הוא אמנם מנוסה. קצין היה יגל רומן
ושנות הפולני בצבא כקולונל הצבאי עברו אבל ,1957
רק שנרכשת מיומנות לו העניקו הרוסית, בחזית הלחימה
התעופה נמל משטרת מפקד אח"כ היה (יגל נסיון. של משנים
האחרון בתפקידו (יצוג) תתניצב, בדרגת והשתחרר בןגוריון
שליחויות מילא לבין בין בגרמניה. ישראל משטרת נציג היה
פארג' את לחפש החל יגל רומן ובכן, ממלכתיות. בטחוניות
הראשונה בסריקה סבא. כפר סביב אז פרוסים שהיו בפרדסים
הוא כי עדויות הגיעו למחרת אולם זכר, כל לו נמצא לא

שהבחין מצעיר, עדות הגיעה תחילה בעיר. קפלן בשיכון נראה
בו שהתבונן אימה ומזרה שחור בפרצוף ביתו לחלון מבעד
לעבר ירה אשר בביתקפה שומר על נמסר כך אחר בסקרנות.

רשםקול. וגנב פרץ אשר לתיאור, המתאים אדם

השחור' יהענק חוסל כד
על רומן נצ"מ של סיפורו

היה כל בפי כינויו מסתנן. סתם היה לא זאייד מחמוד פאת'
השחור". "הענק השודדים", "גדול המסתננים", "ענק
מוסטפה של יורשו בהתגלמותה, האימה היה הוא בקיצור,

ה50. שנות של השודדים גדול סמואלי,
השומרון בישובי הבשורה כשחלפה ,1963 בספטמבר לכן,
של נהירה החלה מג"ב, ידי על חוסל הוא כי כפרסבא ובאיזור
על בטרקטורים, בעגלות, גופתו. את לראות הקיבוצים חברי

הסיוט חוסל אכן כי להיווכח האנשים מיהרו סוסים, גבי
והקשה. הארוך

חלקם לרוב. מסתננים ידעו והשישים החמישים שנות
את לעבד לילה באישון ששבו פלשתינים חקלאים היו
מודיעין אנשי גם ביניהם היו עדרים. גנבי היו חלקם אדמתם.
הכל: בעצם, שהיה, פאת' גם והיה רוצחים. גם היו ירדניים.
של המודיעין שלטונות ידי על שגויס ואנס, רוצח שודד,
עם "קשר בשל הירדני בכלא לשבת הספיק אף לכן קודם ירדן.

לישראל. והעברתו בירדן בקר שוד כלומר: האוייב",

שזו אלא ה50. שנות בראשית "הקריירה" את החל פאת'
בשיכון ששוטט בעת ה3.12.54. בליל זמנית, נקטעה,
האש בתקרית בשוטרים. פארג' נתקל בחדרה, הוותיקים
ל נידון מכן, לאחר חודשים ושלושה נפצע הוא שהתפתחה
 ותשעה (עשרים פשע מעשי וביצוע הסתננות על שנה 20

שנים. מ4 פחות לשבת הספיק הוא פארג' של למזלו לדבריו).
ביתשאן בעמק שאטה בכלא הידועה המרידה פרצה '58 ביולי

מעמיתיו. עשרות עם יחד נמלט והוא
לרבתעמון, דרומית קטנה, בעיר שם לירדן. ברח תחילה
קצרה, תקופה לאחר אולם ישנים. בגדים לממכר חנות פתח
במושבי בקר ושדד חזר 19601961 ובשנים יצרו, עליו גבר

עצמה, בירדן בקר בשוד המשיך כך אחר ירושלים. פרוזדור
הצליח הפעם גם לשנתיים. ,1963 בשנת ונידון נתפס
החליט ערבי, נכבד ברצח שהסתבך אחרי אך מכלאו, להימלט

עזה. לרצועת להגיע ודרכה לישראל לחזור

בשדהחמד אונס
לביתו פאת' פרץ בישראל, לפעול ששב אחרי אחדים שבועות
ומאורחיו ממנו ותבע אליעזר, בית המושב בסביבות ערבי של
ידו על נורה לו, להענות שמיאן האורחים, אחד כספם. את
ביקור". "כרטיסי להותיר נהג הביריון, הכושי פאת', למוות.
בביתקפה כסף גנב ה19.6.63, בליל לישראל, בחדירתו
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במדי כשאנו הריכוז, למקום לתזוזה מוכנים כשהיינו בדיוק
אז הייתי ניראליהו. בפרדס פאת' את שראו לנו הודיעו אלף,
נראה בו לפרדס במהירות להגיע לי והודיעו בראשהעין,

בשרשרת." בסריקה התחלנו פאת'.
פריצ'וסקה, כזה, מסוג לסריקות קוראים "ברוסיה
האדום, בצבא 18 מגיל ששירת יגל רומן נזכר (תסרוקת)",
שלוש נפצע ,19431941 השנים ובין צבאיים ספר בבתי למד
הרוסי בסגנון "הסריקה רבים. לעיטורים וזכה פעמים,
למטה מסתכל האחד אנשים. של שורה ידי על מתבצעת
ואילו העצים, לכיוון למעלה,  השני הקרקע, לכיוון
ניראליהו פרדסי נסרקו זו בשיטה קדימה. מביט השלישי

תוצאות". ללא אך בקפדנות,

בפרדס אבטיח אוכל
מפקד קופל, פנחס עם יחד למקום, "הגעתי יגל: רומן מספר
למחרת כלום. מצאנו לא ושוב האזור, את סקרנו מג"ב.
באיבטן מג"ב בבסיס לביקור הגיע ('63) לספטמבר ברביעי
התקריות את האורח בפני סוקר בעודי אבן. אבא שרהחוץ
את ראו כי באוזן לי ולחש סמל לפתע אלי ניגש באזור, שהיו
פאת' מזה: יותר ניראליהו. בפרדס אבטיח אוכל פאת'
הוא שלו. הגבורה עלילות על הפרדס עובד בפני התרברב
בסוף כאחד. והישראלים הירדנים ידי על מבוקש הוא כי סיפר
אחרת, בו, שניתקל יספר שלא הקיבוץ חבר על איים הוא

אותו." ויחסל יחזור

עצים בצמרות מסתור
הסמוך בבסיס קופל, החיל, מפקד עם לפגישה יצא יגל
לפחות בסריקות, להמשיך אישורו את "קיבלתי אייל. לקיבוץ
את אירגנתי פאת'. של לינתו כמקום שזוהתה ג'לג'וליה ליד

הוראה ניתנה סנ"צ) (לימים עוקשי לסמל מחדש. הכוח
למנוע כדי לסורקים, במקביל מג"ב שוטרי של שרשרת לפרוס

קפלן". שיכון פרדס לכיוון אפשרי מעבר מפאתי
ביקשתי ממחבואו, פאת' את ולהוציא לנסות "בכדי
בוא (פאת' הון' תעל 'פאת', בערבית: לצעוק סעיד מהשוטר
סמל אז עוקשי, יחיאל בפרשה חלקו את משחזר הנה)",
"כשהגעתי מביתו. יום באותו שב אשר מחלקתי מבצעים
של חוליה נסענו בפרדסים. פאת' את שראו לי אמרו לבסיס
רומן עם שם נפגשנו המקום. לעבר ג'יפים בשני איש עשרה
מקבל אני פאת' את תופס אני שאם לי, אמר קופל וקופל.
את מכיר אני לו: אמרתי לירות. ומאה קוניאק בקבוק
מהעבר, אותו. נלכוד  באזור הוא ואם פאת', של העקבות
כי צעירים, עצים של בצמרות להסתתר מעדיף שפאת' ידעתי
לא כאלה עצים שדווקא היא הסיבה דלילות. שלהם הצמרות
לעץ להידבק מסוגל היה שחור, איש פאת', העין. את מושכים
בשרשרת, הכוח את פרסתי בו. שיבחינו מבלי לטאה, כמו
בשם בחור סגני, של בפיקודו מתקדמת מהכוח מחצית כאשר

בפיקודי.  שניה ומחצית קרטה,
שלו. הנעל עקבות את גילינו בפרדס הליכה כדי "תוך
מצאנו העקבות אחרי ושחורות. גדולות נעליים היו לפאת'
של שאריות מצאנו אכל. שמהם הקונסרבים קופסאות את
ולקרוא להמשיך הדרוזי מהשוטר ביקשתי שאכל. האבטיח
"הנה השוטר: לפתע צעק קצת, כשהתקדמנו ואז לפאת'.
פאת' העצים." מתוך מזנק פאת' את ראינו ובאמת הוא!"
הדרוזי השוטר הצליח למזלו בידו. גרזן עם השוטר על זינק
פגע הצרור עוקשי. גם ירה במקביל בו. ולירות לאחור לסגת

"■ ■ . 11

יגל החוץ. שר בפני התנצל

יצא החיל מפקד ובאישור שרהחוץ בפני התנצל רומן
היה מדובר תגבורת. גם הוזעקה בינתיים לאיזור. במהירות
לילי למצעד בסביבה שהתארגן שונות, מפלוגות משימתי בכח
למחרת להתקיים אמור שהיה  הראשונים מצעד 

בפתחתקווה.
כפעולה סגרה, שלה הג'יפים 12 עם המצעד יחידת
רומן של סגנו מספר כך על באיזור. הצמתים את ראשונה,
במשטרה: הצפוני המחוז ומפקד ניצב לימים חדד, רחמים דאז,
לכבוד במצעד להשתתף צריכים היינו חוסל, שפאת' "ביום
שהורכבה יחידה, מפקד אותי מינו לפתחתקווה. שנה שבעים
ואז שבוע, במשך התאמנו כוחות. ועוד ה', פלוגה מאנשי
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אשד שמעון החיל מפקד במרכז ישראלירדן. לגבול תצפית

צה"ל. של וארטילריה שריון כוחות כאמור הוזעקו למקום
גם הנפגעים. את וחילץ האש לשטח מג"ב כח חדר בחסותם
בשעות רק שככו הם כבדים. אש חילופי נמשכו החילוץ אחרי

המאוחרות. אחרהצהריים

לפלאחים התחפשו חיילים
בחודש אינטנסיבית. סורית בפעילות התאפיינה 1959 שנת
בקרבת מטיילים, שני סורים חיילים חטפו זו, שנה ינואר,
יותר מאוחר ימים עשרה לסוריה. אותם והעבירו הירדן, שפך
חברי בשדה. שעבד בעת להבותהבשן, מקיבוץ חקלאי נהרג

מג''ב. בליווי לחלצו יצאו הקיבוץ
לא האש באיזור, או"ם משקיפי של המצאותם למרות

אש. להשיב צורך היה ושוב שוב פסקה.
מחמוד השוטר נהרג שבה בתקרית תמה, 1959 שנת
דרומית תלקציר, באיזור שגרתי סיור כאשר זה היה חלבי.
מלווה סורי צאן עדר של בחדירה הבחין לכינרת, מזרחית
עליהם נפתחה ואז הרועים אל התקרבו מג"ב שוטרי ברועים.
מחמוד ונהרג נפגע זו מאש הסוריות. מהעמדות מקלעים אש

חלבי.
אש בתקריות התאפיינה כקודמתה ,1960 שנת גם
השטח כבעבר, היה "הבעיה" עיקר הסורי. בגבול מרובות
התקריות תלקציר. לקיבוץ מזרחה שהשתרע המפות,
להתחפש נהגו סורים חיילים הבאה: בצורה התנהלו
באותה המפות. בשטח "לעבוד" שיוצאים תמימים, לפלאחים
שסיור ברגע מאחור. התארגנה סורית חיפוי כיתת שעה
באש. פותחים הסורים היו למקום, מגיע היה משמרהגבול

במרדף רוסי קצין
זאידן, פארגי החמקמק המסתנן אחרי המרדף במהלך
על רומן אומר ברוסית. קללות גם לאוויר נזרקו
הקוריוז ברוסית. שמקלל כמי ידוע "אני רחב: בחיוך
הישראליות, לסריקות שבמקביל שמהירדנים, הוא,
רוסי קצין כי דיווח הגיע שלהם, הצד את גם סרקו

המבצע..." את הישראלי בצד ניהל

שנה, וחמש עשרים במג"ב שירת עוקשי יחיאל (אגב, בראשו."
בדרום אזרחי בסיוע עוסק הוא 1987 מאז ,19851960

לבנון).
קופל מג"ב מפקד למקום הגיעו פאת/ של חיסולו עם
זהו האמנם אותו ושאל לרומן פנה מג"ב מפקד יגל. ורומן
שחטף הכדור של הפגיעה סימן סמך על לו "הוכחתי פאת'.
האיש אכן שזהו בפיו, הזהב שן סמך ועל שאטה, בכלא
הגופה נמסרה ימים, מספר לאחר יגל. נזכר המבוקש".
עד אצלם גדול כה היה מפאת' שהפחד אלא לירדנים.
הסדין את מלהרים נרתעו הם מהגופה. אפילו פחדו שהמזהים
ממשטרת שקצין עד יגל, נזכר מבוכה", "היתה לזהותו. כדי

לזיהויו". והביא הסדין את גולל כרם, טול

בגרמניה המשטרה כנציג יגל רומן
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צואה דליי זרקו החרדים
1963 של הסוערים השבועות

אחד ידי על נפצע כי סיפר הוא דם. שותת כשהוא השוטרים
שביקר לאחר אונגרין, בבתי הכנסת בית בפרוזדור החרדים
כי בו הטיח החרדים אחד במשטרה. מלחמתם על החרדים את
אבן השליך כך, כדי ותוך השוטרים, כל את לשחוט צריך
צדדיו, משני שבטיישראל רחוב את סגרה המשטרה בראשו.
לאזור. שמחוץ לאוכלוסיה החרדים בין מגע למנוע כדי

לצאת הורשו לא והחרדים "עוצר" על הכריזו השוטרים
תושבי כשעה. לאחר הופר העוצר אולם מחצרותיהם.
השוטרים ראשי על להשליך החלו העליונות הקומות
אשפה וקרשים, כסאות מטבח, כלי בקבוקים, פח, קופסאות
מלמעלה שהושלך צואה מלא דלי מצחינים. לילה סירי ואף
בזרם לשטוף החלו השוטרים ידו. את ושבר מג"ב בשוטר פגע
יותר עוד הגביר הדבר המשליכים. בתי מרפסות את חזק מים
כוח להפעיל נאלצו המשטרה אנשי היצרים. התלהטות את
הלבנים אחת לבנים. השלכת תוך המסתערים החרדים כנגד
פצעה אחרת לבנה טייב. נסים סמל של בפניו כאמור, הוטלה,
אחר הצד. מן הנעשה על שהשקיף "מעריב", כתב של רגלו את
העזרה לתחנת שהועברו שוטרים שני עוד קל נפצעו כך

המשטרה אנשי השבת. צאת לאחר גם נמשך הקרב הראשונה.
המתפרעים. מבין תשעה זה בשלב עצרו למדי, מאופקים שהיו

בביה"כ דרוזים שוטרים
גג על התמקם המשטרה מקציני חלק כי החרדים גילו כאשר
לעבר כבדות אבנים המטירו הסמוך, החינוך משרד בניין
עוד ופצעו הבניין, שמשות מרבית את ניפצו האבנים השער.
הרסו בבניין, שמות עשו חרדים של נוספות קבוצות שוטר.
שערי את ועקרו רבים, מסמכים השחיתו וריהוט, ציוד
מג"ב אנשי קיבלו במצב, ההחמרה לאור ממקומם. המבנה
מים זרנוקי עוד החרדים. כלפי תקיפות ביתר לפעול הוראה
לנוס החלו החרדים החפצים. הושלכו מהן לדירות כוונו
"באחד האבנים. לזורקי הצטרפו ברחוב אך מהדירות,
אשר דרוזים, מג"ב אנשי קבוצת על אבנים נזרקו הרחובות
והמשיכו לביתכנסת נכנסו הללו החרדים. אחר לרדוף החלו
לבית אחריהם נכנסו הדרוזים השוטרים אבנים. ליידות
 אליהו בן צבי אומר  האחרון" ברגע "ורק הכנסת,
דבר של בסופו החרדים". נגד מלפעול בעצם לעצור "הצלחנו
להפסקת החרדית, ההנהגה עם דיפלומטיים מגעים הביאו

רב. לזמן לא לא לירושלים. חזר השקט המהומות.

בןאליהו צבי תנ"צ

משמר שוטר טייב נסים
קרה כשזה ,19 בן היה הגבול,
בתקופה ב1963, היה זה לו.
בשכונות אלימות מהומות של
רקע על בירושלים החרדיות
חודש בסוף השבת. שמירת של
נסים, הגיע אוקטובר
במסגרת לירושלים לראשונה,
שנגלה והמחזה כוחות תגבור
למחזות מכל יותר דמה לעיניו
בתי באיזור קרב. משדה
גז סילוני ולבנים, אבנים התעופפו מנדלבאום ומעבר אונגרין
במגינים חמושים ושוטרים המתפרעים אל בכוח הותזו
ערבים, כלפיהם: הזועקים החרדים לעבר הסתערו ובקסדות,

גויים!! רוצחים, פרנקים, נאצים,
חברת ובעל ערד תושב בןטוב, נסים (לימים טייב נסים
ביותר הסוערת השבת אל שייקלע כמובן, ידע, לא הסעות)
בפוליטיקה בקי היה לא הוא החרדיות. ההפגנות בתולדות
עמרם הרב כבוד את הרגיז כך כל מה ידע לא הוא העירונית,
הושלכה לבנה במהומה. הפצועים ראשון היה הוא אבל בלוי,
נאסף הכרתו, את איבד הוא אפו. את ושברה רב בכח בפניו
לבית והובהל המהומות, את שסיקרו עתונאים ידי על
מהומות מהפגיעה. סימן נותר לא כמעט לימים החולים.
נסיעה אפילו הגבול. משמר של חוקו לחם מאז הפכו השבת,
גורמת היתה השבת, כיכר באזור אופניים על תמימה
בני של מצבם אז היה במיוחד קשה רבתי. להתפרעות
קריאות לעברם קראו החרדים מג"ב. אנשי שבין המיעוטים

להתאפק. עליהם שהקשו גנאי,

השוטרים את לשחוט צריך
מרחב מפקד ולימים 'גבעתי' לוחם בעבר בןאליהו, צבי תנ"ץ
.1963 שנת של הסוערים השבועות את היטב זוכר ירושלים,
כמעט לירושלים עלה בביתשמש, שבסיסה ב', פלוגה כמפקד
זוכר "אני המהומות. לקראת המשטרה, את לתגבר שבת כל

השבת את אומר. הוא "מרקוביץ'נאצי'" הצעקות את היטב
הסוערת השבת זו היתה היטב. זוכר הוא טייב נסים נפצע בה
זוכר הוא מהומות. של רצופים שבועות 12 במהלך ביותר
אל שיצא כיפה, חובש יהודי ריבקין, יצחק את במיוחד
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הסורי המכס מבית פתאומית אש

התפרסו "ביתהעם" סביב המשפט. נערך בו הבית בירושלים,
הבניין מבואות את אבטחו הם משמרהגבול. שוטרי עשרות
שביקשו אלה של ובכליהם בבגדיהם מדוקדק חיפוש וערכו
הצורר בחיי התנקשות למנוע היתה המטרה במשפט. לחזות
שמתכוונות ניאונאציות קבוצות על ידיעות גם היו הנאצי.

סיפור). (ראה מזוין. במחטף אותו לשחרר
האירועים השנה במהלך נמשכו ההיסטורי המשפט לצד
גבולות לאורך אש ותקריות הסתננויות השוטפים: המבצעיים
ז"ל, חסון אברהם סמל נשק בתאונת נהרג וי)' במרץ המדינה.

הצפוני. בגבול שגרתי בסיור שהיה שעה
הסורים פתחו מאי, חודש בסוף יותר, מאוחר חודשיים
סמל בנותיעקב. גשר שליד המכס, מבית פתאומית באש
שוטרים חילוץ כדי ותוך לשטח, יצא ז"ל, סיאח, ע'אזי
בנו על סיפור (ראה הסורים. באש ונהרג נפגע במקום שנלכדו

במגי'ב). המשרת

בקרב המשיך אך נפצע
ביוני ב14 ארעה ,1962 בשנת ביותר החמורה התקרית
התייל גדר בתיקון עסקו מג"ב שוטרי מספר בירושלים.

81

ל"חקלאים" מפריעים מג"ב ששוטרי היתה טענתם
צה"ל יזם בצפון, התקריות החרפת עם בעבודתם. הסורים
לאיזור סמוך תאופיק, חירבת על גדול בהיקף גמול פעולת
הפסק, ללא נמשכו האש תקריות זאת, למרות התקריות.
שמת גמולי, יהודה  מג"ב שוטר גם קשה נפצע ובמהלכן
מפקח גם בקרב נפל זו בשנה .1960 לפברואר ב17 מפצעיו,

.(29.6.60) ז"ל אריה בן שמואל

הצורר על שומרים
מראשי אייכמן, אדולף של משפטו בצל עמדה 1961 שנת
השניה. העולם מלחמת בתקופת הנאצית ההשמדה מכונת
בשנת אמריקה. לדרום אייכמן ברח המלחמה, תום לאחר
אותו והביאו ישראליים סוכנים עקבותיו על עלו 1960
בישראל, מסוגו ראשון היסטורי, משפט זה היה לארץ.
ועורר והתפוצות ישראל יהודי על ועמוק עז רושם שהותיר

בעולם. כביר רושם
של שהייתו מקום באבטחת חלק נטל משמרהגבול
נתמנה המשפט, בעת משפטו. פתיחת עד ג'למי, כלא אייכמן,
"ביתהעם" של הביטחון לקצין משמרהגבול, קצין



ריגול חוליות 3 חוסלו כן
בחינה מכל דופן יוצא היה 1964 אוקטובר חודש

אפשרית

סוריה הפעילה אשר המסתנניםמרגלים בכיר היה חרבוש עלי
החל הצבאית דרכו את ה60. שנות במהלך הצפוני בגבול
היה הוא סמל. לדרגת בו והגיע המנדט בתקופת בחילהספר
עבור משימות למלא החל 1955 מאז טוב. ולוחם חבלן סייר,
ישראל, תחום אל וחדר הוסיף זו במסגרת הסורי. המודיעין
הכמעט זוגו בן ותופחים. הולכים מעלליו על התיקים כאשר

סאלם. מפלח היה קבוע
מגבול שחדרה פדאיון חוליית בראש חרבוש עמד ב1954
זו היתה מירון. הר לרגי נוסעים, מלא אוטובוס ותקפה לבנון
לא הוא עקבותיו. על מג"ב היה מאז בזירה. הראשונה פעולתו
לאחר שנים עשר מקום, באותו שבדיוק לדעת, היה יכול

אותו. ויחסלו מג"ב של מארבים לו ימתינו האירוע,

ן 1 ח/ליה.
יי 232^. !0. *1
שהאד*. קאסם 1.1זעיד

(קסלא1ר) כצר עלי 2.חסץ

לפניך *41נו1גבזל

ו

ירושלים אלנבי. מחנה בלום. משה מפקח

המחבלים ציוד

בשכונת בלוקים למפעל בסמוך הנשק שביתת קו שלאורך
מרוכזת. באש הלגיון חיילי לעברם פתחו לפתע, מוסררה.
שוטרים וארבעה ז"ל יעקב אליעזר השוטר נהרג זו, באש
שוב שבועות שלושה כעבור קשה. חלקם נפצעו, נוספים
ופצעו צה"ל חיילי שני הרגו הם קטלנית. באש הירדנים פתחו
ראשהממשלה נפגש התקריות בעקבות אזרחים. שלושה
צור, צבי דאז, הרמטכ"ל עם בךגוריון, דוד דאז, ושרהבטחון
ריכזו מצדם הירדנים הבטחונית. ההסלמה על עמו ודן

המתח. את הגביר שאך דבר ירושלים, באיזור תגבורות
אש תקרית התפתחה ,1962 ספטמבר חודש בסוף
חוליית מפקד אבוחליל, אחמד סמל נהרג ובמהלכה במשולש
חרף אך הראשון, האש במטח נפצע המנוח השוטר הסיור.
למופת. לב אומץ גילוי תוך הקרב את לנהל המשיך זאת,
בשנית המנוח נפגע במהלכו מקיף לקרב התפתחה התקרית

ונהרג.

מסתננים לכידת
מסתננים מספר מג"ב שוטרי בידי נלכדו '63 שנת במהלך
שכונה המסתנן נתפס ראשון הספר. לישובי שחדרו מסוכנים
שפעלה ירדנית מסתננים כנופיית ראש היה הוא ה"ארוך".
לתפוס רב קושי היה ביתשאן. עמק משקי באיזור בעיקר
מסלולי את שינה לעת ומעת חמוש, היה "הארוך" אותו.
יוני, חודש באמצע חשוך בלילה הנסיגה. צירי ואת החדירה
שוטרי חשודות. בדמויות שדהנחום קיבוץ שומרי הבחינו
אש חילופי תוך קצר, ובמרדף מיידית, הוזעקו משמרהגבול

הנועז. המסתנן נהרג שוטרים, שני ופציעת
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מאחר מקום, בקרבת נמצאים שהמסתננים לחלוטין שוכנענו
אחריהם שהלך הכוח זאת עם הטשטוש. קו את חצו שלא
משחזר אותם", למצוא הצליח ולא העקבות, את איבד
בעקבות שילכו כלבים להפעיל "החלטתי מרכוס. אברהם

הדם". סימני

שיקר הדוד בן
את שיסרוק וביקש שומרה, רב"ש דרעי, יהודה אל פנה מרכוס
וקבע פקודות קבוצת ב10:30 זימן במקביל אנשיו. עם האזור
הלילה; עד תישארנה התצפיות ראשית הפעולה: סדר את
שעתיים. כל ייבדק לברעם סאסא בין הטשטוש קו שנית,
את ויתחילו הדיר אל יחזרו הכלבים עם יחד גששים שלישית,
של עקבות שעה כעבור גילו הסריקות ואכן, מחדש". הסריקה
והחל באיזור התפרס הכח מהדיר. הרחק לא מסתננים,
לא אנשים קבוצת נשארה עצמו הדיר יד על בחיפושים.
ובו ג'יפ של נהג שומרה, של הרב"ש דרעי יהודה ובה לוחמת
ששמו מפסוטה, העדר בעל וכן הכוחות, בין לקשר מכשיר
דודו בן את וחקרו שבו הם במקום ההמתנה כדי תוך מוניר.
של הליכתם כיוון לגבי משקר הוא כי והתברר מוניר של
כיוון על הצביע לחץ עליו שהופעל לאחר רק המסתננים.

מסוים.

5//7י7'.?.

שנתפס הנשק שלל

את מסר ובאקדח, בתמ''ק מצויד שהיה דרעי, הרב"ש
הצביע עליו לכיוון להתקדם החלו והשניים למוניר, האקדח
בין שוכבת בדמות הבחין העדר ובעל רב זמן עבר לא הרועה.
''אני המסתנן. לעבר צעק ידיך", "הרם והסלעים. השיחים
חבר ידי על רימון נזרק שניה באותה הלה. ענה ידיים" מרים

היה 1964 באוקטובר ב3י חרבוש עלי של חיסולו אכן,
10 תוך חוסלו במהלכו דופן יוצא פעילות חודש של שיאו
ואחת הסורים של שניים וחבלה, מודיעין חוליות שלוש ימים

לבנונית.
פוסק בלתי מרדף של שנים הן הראשונות השישים שנות
אברהם פקד רב היה שנים באותן מסתננים. של חוליות אחר
מרכוס בצפון. העומס עיקר נפל עליה ח', פלוגה מפקד מרכוס
עד ארוך בטחוני מסלול עשה כילד, ארצה שעלה רומניה יליד
של שילוב היו בצפון ההצלחות לדבריו, לתפקידו. הגיע אשר
אנשים של ומקצוענות מסירות שחורה, הכנה עבודת הרבה
שכן המזל, גורם: עוד נוסף להודות, יש חודש, באותו רבים.
הסורים. לרשות שעמדו המובחרות מן היו החוליות שלוש

נשק והשליכו ברחו
באוקטובר ה2423 בליל לישראל חדרה הראשונה החוליה
היה נצרת יליד קסלאווי, הסוכן מודיעין. סוכני שני ובה
חוליה נצרת. בעיר סוכן לגייס היתה מטרתם החוליה. מפקד
מג"ב של הראשון האש מטח לאחר הרמירון. באזור נלכדה זו
ה24 שחר עם מרדף, ליל לאחר לחמוק. השניים הצליחו
השניים שהשליכו נשק כלי כולל ציוד, חלקי נתגלו לחודש,
אך צה"ל, חיילי הצטרפו לקרב הגבול. אל צפונה, במנוסתם
ברשותם יריות. ללא מג"ב, ידי על השניים נלכדו לבסוף
אקדחי ושני ברטה מדגם איטלקיים תתמקלעים שני נמצאו
זה היה מרכוס לחקירה. נלקחו השניים מ"מ. 22 בקוטר תופי
הפרטי בשמו בפניהם והוצג הצבאיים הכתבים את שעידכן
ב3 מכן. לאחר ימים כמה נלכדה השניה, החוליה אברהם.
מג"ב של המבצעים בחדר התקבלה 20:20 בשעה בנובמבר
ששלושה בה נאמר מעונה. ממשטרת מתריעה ידיעה צפון
עקרבה, ואדי באזור צייד במסע היו אשר מפסוטה, ציידים
היו אשר חמושים אנשים בשלושה 17:00 בשעה נתקלו
לעבר ירו החמושים האנשים ללבנון. היציאה מכיוון בדרכם
ולהשאר מנשקם להתפרק עליהם ציוו יריות, 4 הציידים
בשלושת מדובר כי הבין מרכוס הם. יעזבו אשר עד במקום,
הצליחו אך מג"ב מארב ידי על קודם לילה שנורו המסתננים

להימלט.
של מארבים ארבעה מייד הופעלו הידיעה קבלת עם
של המשוער הציר על בכוננות היתה אשר סאסא, מחלקת
קיבל בבוקר למחרת אך דבר, אירע לא לילה באותו הנסיגה.
דירעזים מבעל ידיעה פרחאן ממ"ש של בפיקודו סריקה כוח
אנשים שני בןדודו של בדיר הופיעו בלילה כי בפסוטה
אור ועם בדיר נחבש האיש פצוע. היה מהם אחד חמושים.
יצא הגששים כוח מפקד המקום. את השניים עזבו ראשון
שמונה "בשעה גדולה. דם שלולית בדיר מצא ואכן לפסוטה
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הגששים חוליית בישרה הפעם מכולן. והמסוכנת החשובה גם
21:45 בשעה פנימה''. חדרה חרבוש עלי של "הנעל כי מראש
של הידוע החדירה בציר שהושכב המארבים אחד הבחין
רש"ט דמויות. בשלוש עראבה) מירון, ברעם, (ואדי חרבוש
מירון הר מכיוון נעות אותן ראה המארב, מפקד זיידאן פאיז
באש המארב פתח עוד, התקרבו כאשר המארב. לעבר הישר
בפגיעה. לדייק לשוטרים סייעו הזוהרים הכדורים תמ"קים.
קמו לאורה הסמוך. מהמארב תאורה פצצת נורתה בינתיים
הרוג מצאו למקום, הגיעו כאשר להסתערות. המארב אנשי
ומטבעות רימונים מחסניות, גוסטאב, קרל תמ"ק ולידו אחד
רק להרוג. בנוסף נפגעים יש כי התברר מהבדיקה וזהב. כסף

חרבוש. כעלי ההרוג זוהה מאוחר יותר

מרכוס, משחזר הראשונית", ההתקלות לאחר ''מיד
ואמנם, הגבול. לכיוון ממקומם המארבים שני את "העברתי
הרבה נשמעו באוויר. תאורה פגזי ראינו שוב 24:00 בשעה
המארב כי התברר שם. שקרה מה שמענו יותר מאוחר יריות.
לעברו צעק המארב מפקד אדם. דמות בחשיכה איתר החדש
השיבה "חייל", המארב. מפקד שאל אתה?" ''מי שיזדהה. ודרש
המפקד דרש "סיסמה", מטרים. ארבעה ממרחק הדמות,
לפתע, ואז, התשובה. היתה חייל", "אני מרבצו. שהתרומם
זו פתחה אליו, להתקרב מהדמות מבקש המארב מפקד בעוד
ואחד ברגליים שלושה המארב, חיילי ארבעת את ופצעה באש
פצצות וירו באש הארבעה השיבו הפציעה למרות בבטן.
וברח. שלו התמ"ק את זרק נבהל, היורה המסתנן תאורה.

ונהרג. נורה סמוך, שלישי מארב על עלה מנוסתו כדי תוך

יהודה הרב"ש באיש. פגע לא הוא המזל למרבה בחוליית. אחר
שהסתתר הפצוע, המרגל באש. ופתח ממקומו קפץ דרעי
בדעה היה חברו אך להיכנע, רוצה שהוא צעק טבעי, במכתש
הניצרה את שולף בעודו רימון. עוד והשליך שב הוא אחרת.
הכדורים בו. וירה מאחור הג'יפ נהג לפתע צץ שיניו, בעזרת
המסתנן והרגו. המסתנן של בפניו התפוצץ והוא ברימון פגעו
הצליח השלישי המרגל כי הסתבר בסריקה שוב. נפצע הפצוע
אנשי גילו והפצוע ההרוג אצל הפצוע. של נשקו עם להמלט
מסוג יד רימוני לארבעה בנוסף קולט, אקדחי שני מג"ב
היה ליבם תשומת את במיוחד שמשך הנשק "מילס".
זו היתה ההרוג. אצל שנמצא 'קרלגוסטאב' מדגם תתמקלע,
תתמקלע הריגול חוליות אצל שמצאו הראשונה הפעם
טושטשה, זו חקיקה סעיד". "פורט דגם מצרים. מתוצרת
בלא אך הלבנוני, הצבא של המודיעין אגף ידי על כנראה,

יתרה. הצלחה

העקבות בעקבות

עברית דוברים המסתננים
שברח בחוליה השלישי החבר סאלם. מפלח של סופו היה זה
בןדוד. כדורי רבשוטר של בפיקודו מארב על עלה צפונה,
ידע שלא לאחר אש, לעברו נפתחה מטרים שלושה של מטווח
לחמוק המסתנן הצליח שנפצע, למרות הסיסמה. את
במדרון מטרים מאות שמונה זחל דם שותת בחשיכה.
ללא נכנע וגששים, כלבים בעזרת נתגלה כאשר והתחבא.
מרכוס, מציין צ'כיה", תוצרת קומנדו נעלי נעל ''הוא קרב.
לנו סיפר הוא סורי. פדאין גדוד על נמנה הוא כי "וסיפר

חזרה. בדרכו והיה חומר, איסוף משימתו, את סיים שכבר
החיילים פציעת לאור מרכוס, ציין המבצע בסיכום
דוברים לפעמים שהמסתננים בחשבון לקחת "יש כי במארב,
על שוטרים שישה לציין החליט לוי, הגדוד, מפקד עברית''.
קיבלו מהם שלושה הגששים. את במיוחד ושיבח מצוין ביצוע
לא בו הקודם, הקרב לקחי כי בסיפוק ציין הוא כספי. פרס

זו. בתקרית בהצלחה יושמו במסתננים, המארבים פגעו

יוזמה על פרס
וכן כדורים, 300 גם נמצאו וההרוג הפצוע של ברשותם
הפצוע מחקירת מים. ומימיות מזון במצרכי גדוש תרמיל
ובשעת מסוכנים, מידע לאסוף נשלחה החוליה כי התברר
המידע, בעקבות ללבנון. חזרה בדרכה היתה כבר הלכידה

בגליל. הכפרים תושבי ערביים, אזרחים כמה נעצרו
עליהם כתב הגבול משמר של 3 גדוד מג"ד לוי, חיים סנ"צ
ע"י בוצעו המסתננים וחיסול "ההתקלות הקרב: בסיכום
לעשות חייבים היו לא הנ''ל ערבי. ואזרח רב"ש נהג, שוטר
הם ביוזמתם. ביצעו אלא זאת, לבצע נדרשו לא דהיינו: זאת,
זו בפעולה בזאת. והצליחו המסתננים גילוי של אפשרות ראו
על כספי פרס להעניק ממליץ בסכנה. עצמם את העמידו
פלח, מוניר העדר ל:בעל טוב וביצוע עצמי סיכון יוזמה,

דרעי..." יהודה שומרה לרב"ש חשאן, אמין לשוטרנהג
חדרה שוב ה64.ו6.1 ובליל ספורים ימים אלא חלפו לא
היתה היא חודש. באותו במספר השלישית חולייה. לישראל
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ריגול חוליות
לימים ולו השכיח, בארץ האפיפיור של ההיסטורי הביקור
חלק היוו מג"ב שוטרי הרגילות. הביטחון בעיות את ספורים,
שבחר הקדוש, האב סביב שנסגרה הביטחון בטבעת מרסי
קצר זמן כעבור אך במגידו. המעבר דרך דווקא ארצה להיכנס
כבד מחפר יצא ב7.7.64 המתיש: למסלול החיים חזרו שוב
מסדה הקיבוצים של המים מכון ליד הירמוך, בנהר לעבודה
והעבודה מג"ב, שוטרי של בכוח לווה המחפר ושערהגולן.
באש ירדניים צלפים פתחו לפתע, הפרעות. כל ללא התנהלה
אותו. שאבטחו מג"ב שוטרי ועל המחפר מפעיל על המארב מן

כח מפקד מדמוני, אליהו ממ"ש ונהרג נפגע האש בחילופי
במקום. האבטחה

שלוש מג"ב סיור של מארבים ולכדו חיסלו ,1964 בחורף
(ראה ריגול למטרות לישראל שחדרו מסתננים, של חוליות
לגייס כדי 23.10.641 חדרה הראשונה החוליה סיפור).
בכח נתקלו הרמירון, איזור ליד בעוברם בישראל. סוכנים
החוליה הדדיים. אש בחילופי מלווה מרדף נפתח מג"ב.
בחוליית שמדובר הוברר אנשיה ובחקירת ציודה על נתפסה
היא אף ,4.11.64 ביום חדרה השניה, החוליה לבנונית. ריגול
מודיעיני חומר איסוף היה: יעדה הלבנוני. הגבול דרך

כאשר מג"ב, בשוטרי נתקלה החוליה מקומיים. מסוכנים

פתי נהרג עת /63 בספטמבר התרחש השני, האירוע
שנות בתחילת פעילותו את החל זה, מסתנן זאייד. מחמוד
ואף ואנס רצח הוא באכזריותו. מפורסם והיה החמישים,

הסביבה. וביישובי בחדרה פריצות עשרות ביצע
הוא משטרתי. מארב עלידי לראשונה פרג' נתפס ב1952

בין והיה מנהיג הפך בכלא מאסר. שנות למספר ונידון נשפט
אך נתפש מחבריו חלק שאטה. מכלא הגדולה הבריחה מארגני
"החדש" מושבו ממקום גם לירדן. להימלט הצליח עצמו הוא
את ובעיקר העימות, קו ישובי את להטריד פרג' המשיך
לביתקפה פרץ מפעולותיו, באחת חפר. בעמק ישוביהספר
במצוד פתחו מג"ב, שוטרי עצמו. חשף ובכך כפרסבא, במרכז
כאשר הסתיים, המרדף החיל. מפקד ובראשם אחריו, נרחב
ניסה המרדף שבמהלך לאחר וזאת מג"ב כח עלידי נורה פרג'

סיפור). (ראה בגרזן. מג"ב שוטר לרצוח

השבת מהומות למג"ב סיפקו מהרגיל שונה פעילות
הפגנות נערכו החרדים הפגנות מול .1963 בסוף בירושלים,
האווירה דתית. כפיה למניעת הליגה וחברי קיבוצים חברי של
מהירה משטרתית פעילות ונדרשה ביותר, מתוחה היתה
המשטרה כוחות ממש. דמים שפיכות למנוע כדי ותקיפה
(ראה ובקסדות. במגינים חמושים מג"ב אנשי עלידי תוגברו

סיפור).

ירושלים בהרי בעמדה,
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מסתננים נעלי של גבס ארכיון
הגששות לתורת יסוד שימשו בצפון, הגישוש יחידת ידי על שפותחו חדשות שיטות

מרכוס, לדברי היו, הצפון, של השטח תנאי אחד: בהבדל
הצפון בגבול השטח הצחיח, לדרום בניגוד שכן, יותר. קשים

שונה. הקרקע ומבנה צמחיה עתיר הוא

השיטה את אימץ צה"ל
דרוזים היו מפקדיהם הגליל, בני בידואים, כולם היו הגששים
העיקריים האמצעים איש. 12 מנתה גישוש יחידת ויהודים.
של והנסיון השמיעה הראיה, חוש היו לרשותה שעמדו
המודרניים האמצעים פותחו טרם שנים באותן שכן אנשיה,
פי על נפרצו תקופה באותה היום. הגששים את המשמשים
זאת כל הגבול. לאורך והבדיקה הגישוש דרכי מג"ב תוכניות
אז החל הצבא האזור. ישובי ובסיוע הקיימת הקרן ידי על
השתלבו ומשימותיה 'אגוז' ושמה צפונית סיירת בהקמת

היחידות. בין תחרות מנעה שלא עובדה מג"ב, במשימות
הופקו בהתמקצעות. רב מאמץ זו בתקופה השקיעה מג"ב
כמו אמצעים פותחו במסתננים, פגעו שלא ממארבים לקחים
שיטת גם וכך שונתה הגישוש כלבי אילוף שיטת "היראור",

צה"ל. ידי על הועתקה ואף מאוד ששוכללה המארבים,

("המשרד הסורי המודיעין שלח הראשונות השישים בשנות
היה קשה ישראל. צפון לתוך רבות ריגול חוליות השני")
ההנחה ולכן למידע, הזו ללהיטות מסוימת אחת סיבה לאתר
הפעולה שיתוף להגברת ביטוי שהיא בפעילות שמדובר היתה
לקהיליה איחודן במסגרת וסוריה מצרים בין המודיעיני

(קע"ם). המאוחדת הערבית
המחקר אנשי של בעיניהם שתהיה ככל מרתקת זו, סוגיה
בצפון. משמרהגבול קציני את במיוחד העסיקה לא אמ"ן, של
מהצלחת פחות חשובה היתה החדירה סיבת לגביהם,
מוגבר ומבצעי תכנוני מאמץ השקיעו הם ואכן, החסימה.
בשנות זה בתחום הבולטים ובחיסולן. החוליות בלכידת
 לוי חיים סנ"צ בצפון, משמרהגבול מפקד היו השישים
אברהם רבפקד דאז, ח' פלוגה ומפקד החיל, מפקד לימים

המובהק. השטח איש מרכוס,
הביאו אשר חדשות, פעולה שיטות פותחו עת באותה
באותה בשטח. שפעלו העשרות מתוך רבות חוליות לתפיסת
הגדרתו שלפי הגישוש", "יחידות הוקמו (19631962) תקופה
עמוס שהקנה התורה את האירועים". את "חיפשו מרכוס של
בצפון, לאנשיו מג''ב הנחיל 'שקד' סיירת לאנשי בדרום ירקוני

מסתננים זיהוי
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מאנשי אחד נהרג האש בחילופי ללבנון. חזרה בדרכה היתה
החוליה להימלט. הצליח והשלישי נתפס השני החוליה,
חדרו ומשם ללבנון, שנשלחו סורים מרגלים כללה השלישית
חומר לאסוף נשלחה זו חוליה גם .6.1.64 בליל לישראל,
בישראל. תנועה צירי לאורך תצפיות ערכה גם היא מודיעיני.
במרדף מג"ב. כוח עלידי הופתעה הישראלי, בשטח בדרכה
מהחוליה ההרוגים אחד נתפס. והשלישי מסתננים, שני נהרגו
הגליל. ישובי על אימתו את שהטיל חרבוש, עלי היה הסורית
ספאדי יוסף רצח וביניהם טרור מעשי של שורה ביצע חרבוש
סוריה שלטונות עלידי והואשם בגליל (התגורר ב1955
והרג "אגד" אוטובוס לעבר ירה כן מוות). שעונשו כבוגד
הגליל. במושבי חבלה מטעני והניח מנוסעיו שניים
לפעילות קץ שמו '64 שנת סוף של הגדולות ההיתקלויות

הארץ. בצפון כאחד ומודיעינית רצחנית

מוזעקים או"ם משקיפי
בשעת בפברואר ב1 אימונים. בתאונת נפתחה 1965 שנת
סמ"ש קשה נפצע גדול, מידה בקנה ומשולב מורכב אימון
אירע תקופה באותה מפצעיו. מכן לאחר ומת סלמאן בראכת
מיעמי, באיזור בעיקר ירדן, עם גבול תקריות של רב מספר
בלב חדשה היאחזות של הקמתה ערה. וואדי לכביש מזרחית
הלגיון את עוררה מיושב, היה לא אז שעד ישראלי, אזור
כבדה. אש ספגו וצה"ל, מג"ב של סיורים לתגובות. הירדני
והצריכו ממושכים אש לחילופי לעתים הדרדרו התקריות

או"ם. משקיפי של התערבות

^

המפקד ביקור

העקבות? מי של

והיציאה. החדירה צירי של מדויקות מפות צויירו כן כמו
גבס ארכיון נוצר כך בגבס. ועוצבו עקבות נלקחו חדירה מכל
שבין הנועזים שאחד הגששים, של הידע מסתננים. נעלי של
כי עד מעודכן, כה היה מסג'ור, חאמד ג'מיל היה מפקדיהם
שחזרו המסתננים, כל של נעליהם את לזהות כנראה, ידעו,
נעליו את תיקן מי ידעו גם (הם העקבות לפי באזור. ופעלו
מי החדירה של הראשון בשלב כבר לזהות יכלו והיכן)
סייע זה מידע הפעם. ארצה, שהגיע המרגלהמסתנן

במקרה. לטיפול ביותר הטובה בשיטה לבחור למפקדים
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בנצרת פאולוס יוחנן האפיפיור את מלווה קופל ניצב

לאחר תקריות יזם עצמו סוריה צבא צבאה. עם שיתוף
כהן. אלי בדמשק, הישראלי המרגל של לכידתו

תנעמי יהודה  מג"ב שוטרי שני נהרגו ,1966 במארס
מבצעית לפעילות נסעו בו הג'יפ בין בהתנגשות ג'דע, וסמיר
סמוך ארעה התאונה כבדה. משאית לבין ביתשאן, באיזור
על יתר הקפדת בדבר להחלטה הביא האירוע חמדיה. לקיבוץ
שוב '66 באוקטובר ב8 בפעילות. והבטיחות הנסיעה נוהלי
שערהגולן. בקיבוץ ארע הקשה האירוע מג"ב. של ג'יפ נפגע
המשק הפרדס. מכיוון מזוהות לא התפוצצויות נשמעו לפתע
הוטמנו שלא לוודא בכדי משמרהגבול עזרת את ביקש
שהמחבלים הסתבר בבדיקה בשטח. ממולכדים מטענים
הם בנוסף, אך כמחסן. ששימש וצריף גרר עגלת פוצצו
שחש מג"ב, ג'יפ האירוע. מקום אל הגישה דרך את מיקשו
 נוסעיו וארבעת זה ממוקש נפגע לישוב, עזרה להושיט
וש/ח גיגי יעקב ש/ח לוי, אברהם שוטר עמר, יוסף סמל
אף הוא מאוד. קשה התקבל זה אירוע נספו.  כהן ניסים

המחבלים. בפעילות תחכום של קטנה לא מידה על לימד
המסתננים של מספרם פחת זו שבשנה לומר אפשר ככלל,
האידיאולוגיות, החדירות של חלקן גדל וגניבה. שוד למטרות
ראוי זאת, עם מסודרים. גרילה ארגוני של מפעילות כחלק
גויסו לגנוב, במגמה קודם שהסתננו מאלה רבים כי לציין
פחות ואכן, הפלשתינים. החבלה לארגוני בשכר, עכשיו,
אירעה שערהגולן ליד הדמים אירוע לאחר משבועיים

דרכה שעשתה רכבתישראל, הותקפה אף לעת מעת
בתיר הכפרים בגזרת כלל, בדרך ארעו התקפות לירושלים.
"פתח", חוליות גם אז לפעול החלו זה, באיזור וביתצפפה.
אנשי מהפסים. רכבת להוריד כדי המסילה את למקש שניסו
צירי את ומיקשו רכבת, פסי השקיה, במתקני פגעו "פתח"
נע 4.8.65 ביום וצה"ל. מג"ב סיורי נעו עליהם המערכת
נתיב לקיבוץ סמוך בהגיעו ירדן. גבול בקרבת מג"ב סיור
נפצעו. מג"ב שוטרי וארבעת מוקש על הקומנדקר עלה הל"ה,
בעקבות הנשק. שביתת לוועדת חריפה תלונה הוגשה
ב965ו חודשה ירדן, עם בגבול ואחרים אלה ארועים

התגמול. פעולות מדיניות

966ו
ארגון של המוגברות האיבה פעולות בסימן עמדה ,1966 שנת
מתחים גם השנה את איפיינו הספר. ישובי מול ה"פתח",
במשק אז ששרר החריף הכלכלי המיתון נוכח חברתיים
ההגירה גברה לפה. מפה עברו אשכול בדיחות הישראלי.

בלוד. האור את יכבה שהאחרון אמרו והציניקנים לארה"ב
השונים, הטרור ארגוני של החבלנית בפעילות במקביל,
אובייקטים החבלה. אמצעי שכלול תוך התקדמות חלה
מערכות להם והוצמדו פלסטיים בחומרינפץ מולכדו שונים
תוך סוריה, של מתחומה פעלו החוליות משוכללות. השהייה
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אתיופיה מקיסר מדליה
את להדריך כדי באפריקה שונות לארצות שנשלחו משמוהגבול מקציני אחד היה לניאדו יעקב נצ"מ

טרור. נגד בלחימה שם והצבא המשטרה

באתיופיה לניאדו יעקב נצ"מ

שהיה אשטון, גבריאל ונצ''מ לניאדו יעקב נצ"מ באו אחריו
להדריך היה תפקידם בעזה. מג"ב פלוגת מפקד כך אחר

משטרתיות. קומנדו יחידות
כללה זו הדרכה. מערכת באתיופיה הקים עמית משולם
וקורס קצינים קורס מ"כים, קורס כמו פיקודיים קורסים
עמית ישראל. עם הקשר התבסס בתקופתו ומטה. פיקוד
ניצב הישראלית, המשלחת ראש ב1964. כבר לאסמרה הגיע
אדיסאבבה. בבירה ישב רפול, של הבכור אחיו איתן, שמואל

רבפקד אז לניאדו, יעקב משולם את החליף 1966 בשנת
בירושלים, ישיבה תלמיד היה הוא ביטחון. בנושאי עבר ובעל
בגוש בשבי נלקח שיירות, בליווי עסק ההגנה, ארגון חבר

מג"ב ממקימי היה הוא הירדני. בשבי וחצי שנה וישב עציון
הוצב כך אחר ומייד "המוסד" מטעם לחו"ל נשלח בירושלים,

באתיופיה.

אתיופי לקצין דומה
מפקח היה הוא ב1967. לניאדו את החליף אשטון, גבריאל
קפטיין, נרשם, בדרכונו אבל מג"ב, טירוני בהדרכת שעסק
מפקדי מראשוני אשטון היה לימים אליו. התייחסו גם וכך
נפת מפקד היה נצ"מ, בדרגת שירותו, ובסיום בעזה מג"ב

מפקד לימים עמית, משולם ניצב יצא ה60 שנות בתחילת
שלחמו אתיופיות, קומנדו יחידות להדריך הגבול, משמר
הסיוע במסגרת זה היה אריתריאה. בחבל הנצחיים במורדים
וביחוד השלישי העולם למדינות ישראל שהושיטה הבטחוני
רומן עמה קיים סילסי, היילה הקיסר ששליטה, לאתיופיה

יחד. גם ותועלת אהבה
לאחר תקוות, ומלאת ידידותית אז היתה השחורה היבשת
ישראל הקולוניאלי. מהשלטון השתחררו המדינות שמרבית
ביקשו והם ומצליחה צעירה מודל כמדינת בעיניהן נראיתה
אף שעל בצה"ל האפריקנים גילו מיוחד עניין ממנה. ללמוד
רב, קרבי נסיון בעל מקצועי, כצבא עצמו הוכיח הצעיר, גילו
בשטח. לצרכים המותאמות מיוחדות יחידות שפיתח צבא
הראשון, הנציג היה עמית זה. מסוג יחידה היה משמרהגבול

סילאסי היילה האתיופי הקיסר
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הסברתי התפוררה. והיא הגדר את ריססתי תכלית. הצגת
באדמה". חפורות עמדות לעשות שצריך להם

ידע צאתו בטרם כי משולם, זוכר ההדרכה שפת בעניין
את הרחיב כך אחר באתיופיה, המדוברות בשפות מלים כמה
העליה ראשוני כאשר לימים, הצבאי. בסלנג בייחוד ידיעותיו
משולם היה יכול למשמרהגבול, להגיע החלו האתיופית
הפליאה זו עובדה בשפתם. אקראי בפניות אותם להפתיע

ביותר. אותם

ביותר הגבוה ההצטיינות אות
את "למדתי באמהרית. משפטים מהרה עד למד אשטון גם
אותם ביקרתי שלהם, האוכל את אכלתי שלהם, השפה
לתחקירים יצא אך בתקריות, השתתף לא אשטון, בבתיהם".
היו כאשר האירוע את לשחזר כדי התרחשו, בהם באיזורים

הפלוגה. שוטרי בין הרוגים
עסק כך אחר .'87 בשנת מהמשטרה השתחרר אשטון
על כמפקח הפנים, למשרד הגיע לימים להודו. נשק במכירת
לקראת ב69'. מאתיופיה חזר לניאדו הצפוני. במחוז הבניה
את סלסי היילה הקיסר מידי אישית קיבל שם שירותו סיום
שמור זה אות המדינה. של ביותר הגבוה ההצטיינות אות
שלו. הקריירה הסתיימה לא בזה צילום). (ראה היום עד עמו
והשתחרר מבצעים מדור כראש במשטרה ושירת חזר הוא
של הפינה אבן את והניח רפיח מושל היה ב1974 כנצ"מ.
בדרגת והשתחרר המשותפת במפקדה צה"ל נציג היה ימית.
של האזרחי המשמר כמפקד למשטרה, חזר כך אחר אל"מ.
ועסק מוקדמת לפנסיה לניאדו פרש 50 בגיל ירושלים. מרחב
במחלקת עבד 1986 מאז שונות. למדינות בטחוני בייעוץ

הפנים. משרד של ההדרכה
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מהקיסר הצטיינות תעודת

הקיסרית והמדליה לניאדו

לניאדו של כעוזרו תחילה מונה אשטון ב"כחולים". שומרון
מג"ב קצין עזיאל, אמין את בכך והחליף הדרכה לענייני
לקצין במראהו דמה אשטון של אשתו שלדברי ישראלי

שמש. בית עיריית ראש לסגן עזיאל התמנה לימים אתיופי.
חניכיו עם יצא קמ"נים וקורס מ"פיים קורס בוגר לניאדו,
מחלקה במסגרת לפעול אותם לימד הוא ולסיורים. לאימונים
"הגעתי התקריות. לאיזורי איתם יצא לעתים ופלוגה.
זוכר. הוא בהם", דרכה לא לבן אדם של רגלו שכף למקומות
מהי ידעו לא המורדים, והן הממשלה חיילי הן האתיופים,
שני סטאטית. בצורה מתנהל היה "הקרב קרבית. טקטיקה
שהתחמושת עד הרים, משני זה, על זה יורים היו הצדדים
או בטיגרית כך ואחר באנגלית תחילה לניאדו, נגמרת". היתה
הסתערות של טקטיקות השוטרים את לימד בערבית,
מעבר אל מסוימות בתקופות המורדים נדחקו לכך ותודות

הסודאני. לגבול
איזור אל רעוע בהליקופטר לניאדו טס המקרים באחד
"הם הגנה. עמדות מכינים כיצד השוטרים את ולימד הגבול
בסרטי כמו מהחרכים, יורים והיו אבנים גדר מאחורי ישבו
להם ועשיתי הברן, את האנשים מאחד לקחתי הפרוע. המערב
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מודיעין באיזור בביקור אשכול, הממשלה ראש

אופן נפצעו. ושניים נהרג התושבים אחד המושב. באיזור
שמדובר העיד ההשהייה, ומנגנוני המוקשים המטענים, הנחת
דישון תושב ,17 בן נער אז אהרונוביץ, יצחק מקצוע. באנשי
עליו השפיע זה אירוע כי סיפר הגבול, משמר מפקד ולימים

בטחונית. קריירה בחירת של לכיוון מאוד

התחמושת בגבעת שני טיהור
האיום חומת את צה''ל כאמור, פרץ ,1967 ביוני, בחמישי

ששתהימים. מלחמת נפתחה סביבו. הערבית
סבלו ואף בלחימה, פעיל חלק לקחו משמרהגבול שוטרי
נכנסה המלחמה, של הראשון ביומה במהלכה. בנפש אבידות
את וקיבלה השומרון בצפון פקועה לכפר מג"ב מחלקת

כניעתו.
שני עלידי הארץ בצפון מג"ב בסיס הותקף במקביל,
בחזית ונזק. אבידות גרמו לא דבר של שבסופו סוריים, מיגים
וגרמו אייל, בקיבוץ מג"ב בסיס את הירדנים הפגיזו המזרחית,
הופגז הכינרת באיזור מג"ב בסיס גם בחניה. לכליהרכב מק
רוזנטל. ארנולד סמ"ש ונהרג נפגע זו באש הסורים. ידי על

ג'נין. לעיר מג"ב כח נכנס ,(6.6.67) ללחימה, השני ביום
מוצב את טיהר מג"ב כח נשק. חיפושי ונערכו עוצר הוטל

המודיעין מטעם כנראה, שנשלחה, חוליה עם אש התקלות
חדירה על ידיעה נתקבלה ב19.10.66, לבנון. דרך הסורי,
מג"ב כח נתקל כח", ל"מצודת סמוך ואכן, לבנון. מגבול
קצר, בטווח אש קרב התפתח בשטח. לאיטה שנעה בחוליה
הינה שהחוליה הסתבר ז"ל. רבאח נעמאן סמל נפל ובמהלכו
מתושבי הסיר חיסולה הארץ. בצפון שפעלו המסוכנות אחת

שנים. במשך שהצטברו כבדים, ומתח דאגה הצפון גבול

הימים ששת מלחמת
נקודת "ששתהימים", מלחמת של בסימנה עמדה 1967 שנת
במהלך כולו. והאיזור ישראל של בתולדותיה היסטורית מפנה
בהם נרחבים, חבליארץ ונוספו ירושלים אוחדה המלחמה
פוליטי ויכוח גם עוררה המלחמה גדולה. מקומית אוכלוסיה
ניהול ולאופן אלה בחבליארץ לשליטה באשר מתמשך

המקומית. האוכלוסיה
לה קדמו אך השנה, של שיאה כאמור, היתה, המלחמה

הקודמת. לשנה המשך ארועי שהיו אחדים ארועים
ב דישון במושב הפיגוע היה אלה לאירועים דוגמה
מטען והניחה למושב חדרה מסוריה "פתח" חוליית .14.1.67
נעל מוקשי החוליה פיזרה בנוסף, ההשקייה. למתקן סמוך
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מצרי קומנדו חוליית לבדו חיסל
חוליה מול דופן, יוצא גבורה מעשה על המשטרה של המופת עיטור את קיבל בןשלום, אבנו סנ"צ

הימים ששת מלחמת בעת המרכז פיקוד מפקדת על להשתלט שהתכוונה

עמק כל את וכמובן עזריה מושב גזר, איילון, משמר הישובים
לטרון.

המינזר ליד רימונים
לשטח הוזעק גששים, וחוליית מחלקה בראש אבנר, רבפקד
במערות מצא לתלגזר הגיעו לאחר קצר זמן במרדף. והחל
אנשי ותחמושת. חבלה לבנות רימונים, מלאים תרמילים
היו ממנו לוגיסטי, בסיס כנראה, שם, מיקמו הקומנדו,

ציוד. מושכים
למנזר סמוך נחשון. קיבוץ לכיוון הובילו המצרים עקבות
פריטי קלצ'ניקוב, מחסניות ובהם תרמילים נמצאו השתקנים

ורימונים. לבוש
שחורים כולם  המצרים הקומנדו אנשי תקפו בינתיים,
בדרגת וקצין מים מיכלית  סודאני ממוצא כנראה וגבוהים,
שמעו מג"ב של אחרים כוחות נהרגו. והקצין הנהג רבסרן.
מהירי כתוצאה למקום. במהירות והגיעו הירי את
היתה החיטה בשדות. שריפה פרצה המיכלית, ומהתפוצצות
של גדולה יחידה משתוללת. החלה והאש חזקה הרוח בשלה,
השדות בתוך מכותרת עצמה מצאה מצרים קומנדו אנשי
מן מתים מצרים 52 בשדה נמצאו השריפה בשוך הבוערים.

מג''ב. ומידיות האש
סיפר העקבות. על לנוע ואנשיו אבנר המשיכו בינתיים
התחלנו ומייד ברכבים, יאלו הכפר לאזור "הגענו אבנר:
היתקלות היתה ליאלו בכניסה רגלית. המקום את לסרוק
הרבה היו ובתוכה קטנה משטרה נקודת שם היתה ראשונה.
תעלה בתוך התמקמו החוליה אנשי ארבעת תחמושת. ארגזי
על עלה השוטרים אחד לעברנו. לירות והצליחו מבוצרת,
לתוך נכנסנו שניים ועוד אני אותם. וריתק המשטרה מבנה
החולייה חוסלה כך רימונים. עליהם וזרקנו התעלה
ואנחנו שלוש וחצי, שתיים בסביבות היה זה הראשונה.
שברחו איש, שבעה של בחוליה נתקלנו בדרך הלאה. מיהרנו
כולם. את הרגנו אחת. יריה השיבו לא ואפילו מבולבלים די

הגפנים בין שלישיה
שהיא דיווחה השתקנים מנזר מול שהיתה התצפית "בינתיים,
עם אחד ברכב לשם יצאתי מייד לטרון. במוצב תנועות רואה

יו .*

בןשלום סנ"צ

את קיבל משמרהגבול, איש בןשלום, אבנר (גימי) סנ"צ
בקרב דופן. יוצא גבורה מעשה על המשטרתי, המופת עיטור
חיסל לטרון, באיזור מצרים קומנדו אנשי חוליית מול אישי,
אישי וסיכון רב אומץלב גילוי תוך זאת וכל החוליה כל את
ששת מלחמת של הראשונים בימים התרחשה הפרשה גבוה.
בןשלום אבנר עימו, הראיון קיום ביום .'67 יוני הימים.

מחשבים. בחברת ביטחון קצין שימש
ילד אז היה הוא .1944 בשנת מעדן ארצה עלה בןשלום,
שפיה. בכפרהנוער עשה ביתהספר שנות את עשר. בן

מול ירחיב, מושב בהקמת השתתף החמישים שנות בתחילת
החל בצבא הקשות. הביטחון לבעיות נחשף אז וכבר קלקיליה,
השתתף ואף לצנחנים עבר כך ואחר בשריון שירותו את
1956 בתחילת כינרת. פעולת זה בכלל תגמול, בפעולות
עשה זו במסגרת ה'. בפלוגה והוצב למשמרהגבול התגייס
קורס ועבר וסיירות במודיעין השתלם הוא קצינים. קורס

מחלקה. לראשונה לידיו קיבל 1961 בשנת מ"פים.
פלוגה קמב"ץ היה הוא הימים, ששת מלחמת פרצה כאשר
לירדן שהגיע המצרי, הקומנדו גדוד יצחק. ערן היה מפקדו ג'.

ירושלים פרוזדור באיזור אנשיו את פיזר המלחמה, ערב
את לכבוש היתה ממטרותיו אחת הידוע, פי על והשפלה.
מפלוגות אחת ברמלה. אז שישבה המרכז, פיקוד מפקדת
של ג' פלוגה של גיזרתה לטרון, באיזור לפעול החלה הקומנדו,
הטמנת כללה הישראלי בעורף פעילותם הגבול. משמר
כולל תקיפה, ופעולות ממולכדים רימונים פיזור מוקשים,
את כללה גיזרתם לירושלים. הסדירה התחבורה שיבוש
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השחורה ביבשת מג"בי סיוע

גם פעל מג"ב ובידו. סוריף בית הכפרים את וכן הרדאר,
אמון. יוסף רש"ט נפל זה, יום במהלך ובאלעזריה. בשועפט

לטולכרם, מג"ב שוטרי נכנסו למלחמה, השלישי ביום
מחבלים לעצור סדר, להשליט כשתפקידם וביתלחם, שכם
באנשי גם מג"ב שוטרי לחמו זה, ביום לחימה. אמצעי ולחשוף
והרגום שעלבים, לקיבוץ סמוך לטרון בגזרת מצריים קומנדו
מוקש על מג"ב רכב עלה הסיורים במהלך סיפור). (ראה
7.6.67 בליל קשה. נפצע השוטרים ואחד סנהדריה באיזור

המשימה: בירושלים. העתיקה העיר אל מג"ב כוח הגיע
הלחימה. לאחר סביר למסלול החיים את להחזיר

לשוטרים ביתהספר לאיזור מג"ב מחלקת יצאה ב8.6.67
בין שם שנערך המר הקרב לאחר זה היה התחמושת. וגבעת
הקשה, הקרב אף שעל הסתבר הצנחנים. לבין הלגיון חיילי
השטח את טיהר מג"ב קטנים. התנגדות קני במקום נותרו
החיל שוטרי המשיכו כן, כמו רבים. ירדניים שבויים ואסף
העיר כולל ושומרון, ביהודה שונים במקומות סדר בהשלטת

בירושלים. העתיקה

גבוה יותר היה המוצב השטח. את סרקנו מחלקות. שתי
מסתתרים אנשים ששלושה לנו הסתבר פעלנו. בו מהאיזור
בג'יפ שוטר של בכתף ופגע באש פתח מהם אחד הגפנים. בין
עפר. לתל מתחת עברנו כאשר בהם, הבחנתי במקרה שלי.
החלו אז שלושתם. את קצרתי ומשם התל על קפצתי
ועוד רימונים נפץ, חומרי להם, היו כי התפוצצויות, להישמע
שם היה כבר צה"ל חופשי. נכנסנו לטרון למוצב אמצעים.

לבסיס". חזרנו ערב לקראת לפנינו.
חלקו ועל הקומנדו אנשי שלושת חיסול על כאמור,
את בןשלום אבנר רבפקד קיבל נוספות חוליות בחיסול

המופת. עיטור

ישראל

ולעדות לאות
שלום בו אבנר פקד רב 45$5ו כ>

מעשה עשה
לב אומץ גילוי בו שיש
מופת לשמש הראוי

המעשה תיאור

לו הוענק זה מעשה על

המופת ע>טור
במשטרת.ישראל העיטורים חוק לפי

תשלה רבניצבאדר רוזוליו שאול \\\\|77//
1975 הכלל*גברואר המפקח \^^^^^

המשטרתי הצל"ש

בשומרון מרדפים
של תפקידיו באופי חד מפנה הביאה ששתהימים, מלחמת

משמרהגבול.
ליהודה נכנס ומג"ב יותר, קיים היה לא הירוק, הקו
לא "ששתהימים", מלחמת של סיומה מרכזי. ככח ושומרון,

היה השנים עם הגבול. במשמר לשרת המשיך בןשלום
בפו"ם קורס ולאחר חורון בבית הטירונים בסיס מפקד
קצין להיות הספיק מאז ב1979. כסנ"צ ממג"ב השתחרר
ערך בניירות להשקעה בחברה ועבד הדלק מסופי של ביטחון
של הבטחון קצין כעוזר משמש הוא 1987 מאז דומה. בתפקיד

בלוד. בל''ל של 'קשב' המחשבים, קריית
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חי פלוגה סגל .1967

שיתוף כי לציין יש כוונותיה. על שהעיד ומגוון, רב לחימה
זו. בתקופה מאוד התרחב לצה"ל מג"ב בין הפעולה
חיל של מסוקים במספר מג"ב נעזר מחבלים, אחר בסריקותיו

האוויר.

מ יותר ללכוד מג"ב שוטרי הצליחו ,1967 שנת בשלהי
ובהסתרה ל"פתח" בסיוע חתרנית, בפעילות חשודים 100

בכירים מפקדים היו הנלכדים בין ושומרון. ביהודה נשק
ניתן ושומרון ביהודה מג"ב משימות את הטרור. בארגוני

העיקריים: ב13 לסכם

תפקידי ב. ולילה. יום נוכחות להפגנת בכפרים סיור א.
וארגוני "פתח" אנשי איתור ג. ושומרון. יהודה בערי שיטור
פיקוח ו. חשודים. מעצר ה. נשק. חיפושי ד. האחרים. החבלה
הפגנות לפיזור כוחות הפעלת ז. ואכיפתו. העוצר על
בנפות הפועלים שב"כ חוקרי ליווי ח. סדר. ולהשלטת
הירוק"), ("הקו הישן הגבול לאורך ופיקוח סיור ט. השונות.
חיוניים מבנים אבטחת י. ושומרון. מיהודה הסתננות ומניעת
המודיעיניות לידיעות בהתאם מארבים, יא. מג"ב. ובסיסי
צרכי לפי או תכנון לפי פתע, מחסומי הפעלת יג. בשטח.
בשטח. הרמות בכל מפקדים סיורי וארגון ליווי יד. הגיזרה.

עבודה לשעות מג"ב איש כל חייבו הרבות, המטלות
הקמתו היה העומס להקלת חלקי פתרון מבעבר. יותר רבות,

חדש. מג"ב גדוד של

הפח"ע ארגוני הוא. נהפוך העויינת. הפעילות להפסקת הביא
בגבולות עויינת פעילות לבצע והחלו מחדש, התארגנו
חוליית חברי חוסלו ב7.9.67ל. לו. ומחוצה הקוהירוק
עז. וקרב ממושך מרדף לאחר שומרון, בהרי מסוכנת "פתח"
בגבעתחביבה הקשים לפיגועים אחראית היתה זו, חוליה
אברהים סמ"ר מג"ב, שוטרי שני נפלו בקרב אומץ. ובמושב
ודבקות גבורה שהפגינו אמרילו, יחזקאל וסמל מזיאת, סאלים
גדולה כמות המחבלים הותירו ההיתקלות במקום במשימה.

ותחמושת. נשק של
חזית נפתחה הימים מלחמתששת לאחר מספר חודשים
מג"ב קשוחה. לחימה לזירת הפך ביתשאן עמק חדשה:
התרכזה מהרה עד במחבלים. בלחימה פעולה שיתפו וצה"ל,
כונה שבתלמוד העמק, זו. בגיזרה המחבלים פעילות כל כמעט
סיפור). (ראה ובלילה ביום קרב, לשדה הפך העדן", גן "פתח
היתה זו הלוהטים. בחודשים שם נרשמו בחודש תקריות 800

ההתשה. מלחמת של ראשיתה
מוקש, על מג"ב של ג'יפ עלה עלה '67 באוקטובר 15 ב

מהם אחד נפצעו, מג"ב שוטרי שני כפררופין. לקיבוץ סמוך
חוליית אחרי נרחב מרדף נערך מכן לאחר ימים מספר קשה.
יהודה תושבי בקרב "מרדעממי" לארגן שנשלחה מחבלים
בסיוע מג"ב, שוטרי באיזור. צה"ל במתקני ולחבל ושומרון,
ולכדו מסוריה שחדרה החוליה, אנשי 11 אחרי דלקו צה"ל,
ציוד נתגלה החוליה ברשות הגלבוע. במורדות לבסוף אותה
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המערות ואנשי הנשק אספני
מנשקה בגדה האוכלוסיה את לפרוק ט' פלוגה יצאה הימים ששת מלחמת אחרי

שכנוע לאחר ביותר. הגדול המאגר היה יאמון בכפר
הראשונה בתחנה איסוף. תחנות כמה הוקמו בכפר הזקנים
בתחנה אקדחים.  השניה בתחנה מרגמות. נאספו
תתמקלעים. נאספו הרביעית ובתחנה רובים  השלישית
נשק. כלי של רבות מאות מג"ב ידי על נאספו יאמון בכפר רק
המבצעים אחרים. בכפרים התנהלו דומים מבצעים

המלחמה. מתום תמימה שנה נמשכו
גבול של המים רצועת את לאבטח אז נדרש משמרהגבול
גם שהיו מכיוון אך דמיה, גשר על שמירה הוצבה הירדן. נהר
שוטרים הוצבו  הנהר לאורך רשמיים" "לא מעברים

המתרחש. על וצפו אלו מעבר בנקודות בודדים,
להקים פת"ח אנשי של קבוצות ניסו הראשונה בשנה כבר
מוסתרות. במערות בעיקר בשטחים, מוצקים" "בסיסים
מרדפים עשרות זו, בתקופה הפלוגה, ערכה צה"ל עם בשיתוף
את כמעט ואיתרה לטירתצבי טובאס בין ההרים רכסי על

ההתארגנויות. כל

מפקד היה לזרוביץ ישעיהו ניצב
שנים. ארבע במשך ט' פלוגה
 איש 213 מנתה הפלוגה
של מזו הגדולה אדם כח מצבת
תקופה. באותה צנחנים גדוד
לאחר דרכה את החלה הפלוגה
 הימים ששת מלחמת
של חודשיים אחרי בירושלים.
הפלוגה עברה התארגנות
עברו חודשיים עוד לרמאללה.
בג'נין. התמקמה שהפלוגה עד

אחרי הפלוגה, של הראשונה הפעילות כי זוכר לזרוביץ
שבכפרי מסתבר נשק. איסוף  היתה ב67', המלחמה
היה מדובר פרטיות. בידיים נשק כלי אלפי היו השומרון
נלקח הנשק רוב ועוד. רובים תתמקלעים, באקדחים, בעיקר

הלאומי. המשמר מן וכן מהשטח שנסוג הירדני מהצבא

לזרוביץ' ניצב

יאמון בכפר במחבואים שנמצא האמל''ח
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פנים אל פנים סרב
1967 קיץ בשומרון. הראשון המרדף

אחמד הצליח דקות מספר שנמשך פנים אל פנים בקרב היורה.
מספר עוד נהרגו המרדף במהלך המחבל. את ולהרוג לירות

מחבלים.

למארבים חוליות שלוש
היותר אחת רבות. בהתקלויות השתתף הייב אל אחמד
"חוליית שכונתה בחוליה ההתקלות היתה מעניינות
היתה החוליה ה60. שנות בסוף היה זה אירוע גם המרגמה".
על מרגמה פגזי יורה אסטרטגיים, במקומות בלילה מתמקמת
המקורית הפעולה, שיטת במהירות. ומסתלקת ישראלי ישוב
פוירמן, השרון. באזור בישובים בולט לאישקט גרמה אז,
הוציא קול, בני מסנ"צ הפלוגה על הפיקוד את קיבל שכבר
התקדמות של המשוער במסלול למארבים חוליות שלוש
המסלול את התווה הייב אל אחמד המרגמה. נושאי המחבלים
המארבים אחד נתקל בלבד, אחת שעה לאחר ואכן, האפשרי.
האירוע לברוח. הצליח השלישי שניים. נהרגו ביריות בחוליה.

ג'מאעין. הכפר באזור היה

**■
% \י

*

1995 פוירמן. שלמה

פוירמן שלמה רפ"ק .1967

קצר זמן התקיים פת"ח, מחבלי חוליית אחרי הראשון המרדף
באיזור היה הדבר .1967 בקיץ ששתהימים, מלחמת לאחר
הכפר לבין העיר בין העובר ואדי בתוך טולכרם. העיר
אחמד הבכיר הבידואי הגשש היה המרדף של גיבורו שווייקה.
סגן הציג הארוע על פרטים במג"ב. הגששים אבי הייב, אל
מפקד לימים פוירמן, שלמה כרם בטול שישבה הפלוגה מפקד

החיל. של המבצעים וקצין צפון מג"ב
פיגוע פעולות של סידרה התחילה תקופה "באותה
מטען החוליה הניחה השאר בין בשרון. ישראלים בישובים
המובילות עקבות גילו מג"ב של הגששים אמץ. בישוב חבלה
הכח את מסייען. לוואדי הובילו העקבות כרם. טול לכיוון
בשם סמל התקדם ליידו הייב. אל אחמד הגששים קצין הוביל

שמו. את זוכר שאינני דרוזי, סמל ואחריו אמריו יחזקאל
הסמל נהרג קצר מטווח בקרב מפתיעה. היתה "ההתקלות
ולצעוק רימון לזרוק הצליח שנפגע, לפני מסג'ור. הדרוזי
כוחות לשטח הוזעקו זה בשלב ונהרג." נורה אז 'להסתער'.
מסוקים. והגיעו האירוע על הפיקוד את קיבל צה"ל נוספים.
הגששים קצין המשיך למרדף, מתארגנים הכוחות בעוד
כי התברר העקבות. בעקבות ללכת הייב, אל אחמד הבדואי,
הצליחה הגבול, משמר לסיור שארבה המחבלים קבוצת
את לעכב מנת על סמוך. ואדי אל ההתקלות ממקום להימלט
קטן רתק כח אנשים, כ10 שמנתה החוליה, השאירה המרדף,
השוטר נהרג וממנה באש פתחו הם מחבלים. שלושה בן

לעבר וזינק במהירות התאושש הגששים קצין אומריו. יחזקאל
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יהודה במדבר .1968



לזרוע מג"ב הפך ושומרון יהודה בשטחי גם תקופה. באותה
ועל הסדר על שמירה בין נעו תפקידיה עיקרית. מבצעית
חשיפת שעיקרה נמרצת מבצעית פעילות לבין החיים שגרת

הפגנות. ופיזור לחימה אמצעי תפיסת מחבלים, חוליות
כח במצבת ניכרת הגדלה כאמור, חייבו, הרבות המטלות
ומטה ,4 מספר גדוד  נוסף גדוד הוקם בחיל. האדם

רמאללה. במשטרת השתכן משמרהגבול

מ

במרתפים קר נשק

מפנה נקודת היוותה אכן ששתהימים לחמת
בחבלי השליטה מדינתישראל. של בתולדותיה
על הציבורי הוויכוח התעצמות החדשים, הארץ
הביטחון ובעיות חברתיים מתחים כלכלי, שפע לשלום, הדרך
והחברה המדינה של פניה את שינו  אלה כל החדשות.
אופיין וגבר המחאה ופעולות ההפגנות נתרבו בישראל.
החבלה. ארגוני של פעולתם היקף מאוד גדל מאידך האלים.
שכונתה מלחמתית, בפעילות המצרים, פתחו ב1968
בסיום העבריינות. הוחמרה ישראל ובתוך ההתשה", "מלחמת
המלחמות אחת יוםכיפור, מלחמת פרצה הנסקרת, התקופה
הכלכלה השלטון, רבדי בכל זעזועים שגרמה לישראל, הקשות
ואת המשטרה את דחפו אלה אירועים הישראלית. והחברה
בחיי המעורבות את ולהעמיק שיטות לשכלל משמרהגבול,
להם שהמתינה העבודה על לדבר שלא הישראלית, החברה

החדשים. בשטחים

עזה וחבל שומרון יהודה,
כניסת עם קמ"ר. 5,878 פני על משתרע ושומרון יהודה שטח
תחילה, תושבים. 600.000 כולו באיזור נמנו ומג"ב צה"ל
אך מירדן, ושומרון יהודה לניתוק הישראלית המדיניות פעלה
ה"גשרים מדיניות את שרהבטחון דיין, יזם מה, זמן לאחר
ומדיני כספי בסיוע המשיכה מצידה ירדן הפתוחים".
באיזור הקימה ישראל ושומרון. יהודה בענייני ובמעורבות
היבטיהם. כל על היומיום לחיי באחריות שנשא צבאי, ממשל
הצבאי הממשל עלידי שנערך האוכלוסין במיפקד
תושבים. אלף כ210 נפקדו ,1967 בספטמבר עזה, ברצועת
בשנת בישראל. לעבוד החלו עזה מחבל עובדים 1969 בשנת
שלטו כבר ברחוב כאשר עזה, לעיר מג"ב כוחות נכנסו 1971

בנציגי לפגוע ושוב שוב שניסו השונים הטרור ארגוני
שנה, בת פעילות לאחר מקומיים. וכאזרחים הצבאי הממשל
באמצעות העיר, את להרגיע משמרהגבול כוחות הצליחו
נתפסו מחבלים עשרות בשטח. ותקיפה סבוכה פעילות
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1 ■ *
הנעדר הבישוף אחר חיפוש יהודה. מדבר

ביתחורון אימונים בסיס
עתודה להפעיל והצורך גיסא מחד הצמצומים, לאור
של יעודה 1970 נובמבר בחודש שונה גיסא, מאידך מבצעית,
מחלקת מרכיבים: שלושה תכלול שזו הוחלט י"ד. פלוגה
הפלוגה ארצי. נהיגה וקורס מג"ב טירוני קורס סיור,
לבסיס עת מאותה שהפך ביתחורון, בבסיס התמקמה
למרחב הוכפפה הפלוגה משמרהגבול. של המרכזי הטירונים
ביהודה פעילותו עיקר את שריכז .4 מספר גדוד בתוך תיכון,

ושומרון.

בעזה מג"ב
משמרהגבול, פלוגות של הצלחתן לאור ,1971 בינואר
הטרור התגברות לנוכח ושומרון) יהודה (אזור באיו"ש
למשך מג"ב יחידת עזה לעיר להוריד הוחלט ברצועה,
של הריגתם לאחר לשיא, אז הגיעה בעיר המתיחות שבועיים.
הוטל היחידה על ארויו). משפחת (בני ישראלים ילדים שני

התעסוקה והמבקרים. התושבים את ולאבטח בטרור להילחם
תואמו משימותיה ומכלול הפלוגה, של השוטפת

הוקמו הישן, הגבול בתחומי החבלה מעשי ריבוי עם
גדלה במידה התבססה החיל התרחבות נוספות. פלוגות
במג''ב לשרת שבחרו החובה, שוטרי אוכלוסיית על והולכת
סוכם ,1969 באוגוסט הרמטכ"ל עם בפגישה בצה"ל. במקום
איש 1.150 עד לקבל מג"ב יוכל 196970 העבודה בשנת מ
אבטחת לנושא הג"א כוחות סיוע על דובר כן, כמו מהם.

מג"ב. של וארגונו פיקוחו תחת זה כל והשווקים, הערים
אך ,197170 לשנת גם תוכננה זהה מכסה כי לציין יש
לגיוס הכלליים המקורות ירידת ולאור צמצומים, מפאת
בלבד. 1050 על והועמד מג"ב, שיא הופחת צה"ל, של החובה
כח בתגבורת הצמצום את לספוג החליטה מג"ב מפקדת
שוטרי של השמירה היקף את לצמצם ביקשה זאת עם האדם.
שוטרים הבטחון. מערכת של המסווגים המתקנים על מג"ב,

השוטפת. המבצעית לפעילות שוחררו בכך שעסקו
משמרהגבול עצמו על קיבל אדם, בכח הצימצום אף על
ב1 בןגוריון. התעופה נמל של לאבטחתו האחריות את
מג"ב. של קבועה נוכחות במקום הוקמה '69 בספטמבר
לירדן. 7.\¥.^. מטוס חטיפת לקחי בעקבות באה ההחלטה
כח צומצם לנמלהתעופה, י"א מפלוגה חלק העברת עם

נסגר. קדיס בדיר הבסיס אחרים. בבסיסים האדם
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בשומרון הפת"ח מפקד נלכד בו הלילה
מג"ב איש ונהרג מחבלים חוליית נלכדה בג'נין תקרית באותה

בחזה מהיריות נפגע עצמה, הדלת לכיוון ממשל קצין ידי
עמד". בו במקום והתמוטט ובבטן

לירות והמשיך נפל הקלצ'ניקוב
עאמר ומילחם מנצרתעילית, פרייברג זאב מג"ב, שוטרי שני

כך על סיפר המחבלים. של מנוסתם דרך את חסמו מחורפיש,
הראשונים הצרורות את "כששמעתי :28 בן צעיר אז זאב,
שהם הבינו בבית שנמצאים שמי לי, ברור היה הבית, מכיוון
היה עדיין אש. תחת להיחלץ כנראה, והחליטו, מכותרים
פי על רק אותן זיהינו בדמויות. להבחין היה וקשה חשוך
פתחו הם ובמילחם בי כשנתקלו בצרורות. שירו האש הבזקי
הרגשתי לא הגדר. מאחורי לרגע התכופפנו מאוד. חזקה באש
צעקתי המחסנית החלפת בזמן שלמה. מחסנית גמרתי איך

שקורה דבר קרה "וכאן אלינו. רצים הם כי שיתכונן למילחם
דמות, מולי ראיתי קולנוע. בסרטי רק  לי נדמה היה כך 
שישה במרחק עמד האיש ירה. לא הכלי אבל ההדק, על לחצתי
אש ראיתי ואז השני, מול אחד חשופים היינו ממני. מטרים
האוזן. ליד ושורקת שלו המותניים מכיוון יוצאת
שאני ותוך גילגוליקרב, שלושה ביצעתי אינסטינקטיבית
לירות המשיך המחבל מחסנית. החלפתי הגב, על שוכב
על לחצתי שכיבה ממצב לידי. המדרכה את וניקב צרורות
הקלצ'ניקוב כשנפל, גם התמוטט. מול האדם ועמוד ההדק,
אבנים, גדר מאחורי עמדה שתפס מילתם, אש. לפלוט המשיך

ארוכים." בצרורות המחבל את ריסס
נורה אך להימלט, האימאם ניסה היריות נשמעו כאשר
של מחליף מ"פ אז לסט, גבי למקום הגיע בינתיים ונפגע.
אך מסובכת מעצר במשימת לילה באותו היה הוא הפלוגה.
מיהר תקרית, התפתחה האימאם בבית כי לו נודע כאשר
במרדף דפנה, שמעיה במקום, המפקד לצד והשתתף למקום
צה"ל, של תולר"ים הגיעו "לזירה הנמלטים. המחבלים אחרי

בהם." להשתמש צורך היה לא כבר אבל נזכר הוא

תינטלמן מחבל קצין,
הלילית, פעילותו במרכז שעמד באיש לטפל גבי חזר זה בשלב
מפקד של במעצרו היה מדובר האימאם. לבית הוזעק ממנה
סרן, בדרגת לשעבר ירדני קצין בשומרון, הפת"ח חוליות

לסט: סיפר

ז"ל דאוד דוד

נהרג ,1969 נובמבר בסוף
דוד משמרהגבול שוטר בג'נין
זה היה הכרמל. מטירת דאוד,
הגדולות הפעולות אחת בעת
של ולכידה לאיתור ביותר
ששת מלחמת אחרי מחבלים
שני נהרגו בפעולה הימים.
נלכד מכך: חשוב אך מחבלים
בשומרון הפת"ח תאי מפקד
הכפר תושב הארץ, ובצפון
נעצרו חקירתו בעקבות ציר.

חזר שוב היחסי השקט גדולים. נשק מצבורי ונתגלו עשרות
ג'נין. לגזרת

של 4 גדוד בשומרון התפרס ששתהימים מלחמת אחרי
ופרעה. ג'נין כרם, טול בשכם, התמקמו הפלוגות מג"ב.
היתה בדימוס) (ניצב חדד רחמים לדברי המבצעית הפעילות
מעצר בעת שב"כ אנשי ליווי מסכלת: פעילות בעיקרה
נשק. איסוף וכן מבוקשים בחיפוש כפרים סריקת חוליות,
4 על עוצר מטילים קבועה: די במתכונת התקיימה הפעילות
את מביאים ואז הגברים כל את מרכזים זמנית, בו כפרים 3

חבוש שהיה (במשתףפעולה), במשת"פ המדובר ה"קוף".
על מצביע היה הוא לעיניים. חורים ובו ראש בכיסוי
יותר היתה חודרות חוליות ללכידת הפעילות המבוקשים.
היתה כזו החדירה. סוג ידי על הוכתב ואופיה מסובכת

אלדין. עז ואדי בשכונת ג'נין בלב הפעילות
מרכזית לפרשה קטנה מחקרית שהפך האירוע, על
מספר מספרים השומרון, אזור של הבטחונית בהיסטוריה
ממג"ב שפרש זוסמן, משה מספר בה: קשורים שהיו קצינים
במטה תורן קצין הייתי תקופה "באותה ב1988: כנצ"מ
והיא לג'נין שמחוץ בשטח חוליה שיש לנו נודע בבוקר הגדוד.
אותה, לאתר הצלחנו לא איש. ארבעה או שלושה מונה
נמצאת שהיא ידיעה אלינו הגיעה לג'נין. חדרה היא ובלילה
ממשל. קציני וכן ט' פלוגה של כוחות הוצאנו מסוים. בבית
שבועות רק בו לגור שעבר הבית, בעל הבית. את כיתרו הם
שהובא אחיו, דת. איש אימאם, היה התקרית, לפני מספר
בזמן יצא. באמת והוא החוצה, לצאת ממנו ביקש למקום,
מחבלים ושני הבית דלת פתאום נפתחה בחוץ, תוחקר שהוא
דאוד, דוד מתתמקלעים. צרורות יורים כשהם מתוכה זינקו
על הוזז מכן ולאחר מסוים, ממרחק הדלת על בתחילה שחיפה
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המלכודות כנגד

מועד מבעוד לגלות נועד שפותח מיוחד מכשיר
מפעילים היו החבלים הביטחון. דרכי לרוחב תבלים
מג"ב ברכבי שפגעו מאולתרות, בזוקות של מערכת
במשמר שהומצא נוסף אמצעי נפגעים. וגרמו
צה"ל, עלידי ופותח עובד כקודמיו שלא אך הגבול,
הלילה, בשעות ב"עוזי", ליורה המספק מתקן הוא
במטרות יעילה בצורה לפגוע שיוכל כדי קלוש אור
מיידית הוכנסו אלה, פיתוחים בחשיבה. הנעות
השוטר, של האישי למעונו ותרמו מבצעי, לשימוש

שלו. התגובה מהירות ולשיפור

עם עזה. של הצבאי המושל לבין משמרהגבול מפקדת בין

משמר של פלוגה כי ב24.6.71 הוחלט היחידה, הצלחת
י"ג. פלוגה ותיקרא עזה, בעיר קבוע באופן תוצב הגבול
ומחלקת מבצעיות מחלקות מחמש הורכבה החדשה, הפלוגה
תוך בחיל, הקיים האדם כוח מתוך התבצע איושה מטה.
תנועה צירי באבטחת השאר בין עסק הכח פנימית. התייעלות
הפגנות פיזור השוטף, בביטחון טיפול בעזה, ראשיים

ציבור. לאישי וליווי אבטחה והתפרעויות,
והקמתה ורגישה מפרכת היתה בעיר המבצעית הפעילות
מחסור יצרה החיל, של הכללי האדם כח מתוך י"ג פלוגה של
את זמני, באופן לתגבר איפוא, הוחלט, בלוחמים. אמיתי

צה"ל. של מילואים באנשי ושומרון ביהודה מג"ב מערך
סיבות בגלל בסיומה, תמימה. שנה בעזה שהתה י"ג פלוגה
המטרה: לתלאביב, להעבירה הוחלט סיפור) (ראה שונות
הגדול. בכרך בפשיעה העליה עם להתמודד למשטרה לסייע
ויציאת 7.8.72 ביום היתה בעזה המבצעית הפעילות הפסקת
מן מחלקות שתי יותר. מאוחר יומיים התבצעה הפלוגה כלל

הוצבו אלא לת"א עלו לא אחת, כל שוטרים 32 בת הפלוגה,
בשכם. והשניה בחברון האחת

לבנון גבול על אחריות
מלחמת פרוץ לפני שבועות כשלושה ,1973 לספטמבר ב16

גבול לאורך המבצעיות המשימות כל הועברו הכיפורים, יום
צפון. מג"ב מפקד לאחריות לחצבני, מראשהנקרה, לבנון,
לידי העימות קו ישובי על השמירה מערך כל הועבר בכך
מטה אירגוניים: שינויים מספר הביאה החדשה המטלה מג"ב.
(תוך וכי חי פלוגות כנען; למשטרת מג'נין הועבר צפון מג"ב

קומה, גבה ערבי אלינו יצא ביתו, דלת על הקשנו "כאשר
בצבע מהודר מעיל מוטל כתפיו ועל בקפידה לבוש
את שנשים כדי קדימה, ידיו את הושיט הוא אפורכחול.
לא ובכפר בבית בחיפוש רהוטה. אנגלית דיבר הוא האזיקים.
בדרך בג'נין. הפלוגה למטה אותו לקחתי דבר. שום מצאנו

לשם. רצנו ומייד האימאם בבית הקרב על לי נודע
הקצין. את לחקור חזרנו המחבלים, שני שחוסלו "אחרי
אמר הפת"ה, חוליות ראש והקצין, בלילה עשר היתה השעה
כי חייו, במחיר גם הפה, את יפתח לא הוא חצות שעד לנו

להמלט". לאנשיו לאפשר חייב הוא
לא אלימות וכי לעשות, מה אין כי התרשם אכן לסט
בשכם, בקסבה כללי עוצר הופעל בלילה דעתו. את תשנה
בין גם בוצעו מעצרים גדולה. בכמות נפץ חומרי ונמצאו
שילך ללסט, ואמר הקצין פנה החקירה בסיום ישראל. ערביי
את ופגש ציר לכפר הגיע לסט הארגזים. את ויבקש לאימו
לסט את הוליכה היא משמונים. למעלה היה שגילה האם,
שלושה קברה היכן לו והראתה הבית מאחורי קטנה לחלקה
מיד אותם קברה שהיא הסתבר ברימונים. מלאים ארגזים
היה כיצד מבין שאיננו לסט, אמר לימים בנה. מעצר לאחר

לבדה. הללו הפעולות את לבצע הכח לאם
חוליות חברי של מעצרם ובעקבותיו הקצין, מעצר
השומרון צפון לאזור השקט את כאמור, החזיר, וראשיהן,

רב. זמן למשך יו"ש אזורי בין הרגועים לאחד אותו והפך

.\
גלגולים שלושה פרייברג. זאב
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שכם מרכז

הוא ובטחוןשדה. מודיעין פנים, בטחון בנושאי עזר ככוח
יש ושומרון. ביהודה שמירה הציב שונים, לישובים סיוע הגיש
לו גרמה קרביות, במטלות מג"ב של שאיהפעלתו לציין
מצב תום לאחר בעיקר לבירור, עלה הנושא מסוים. לתסכול
מטלות לקבוע דרש מג"ב פיקוד הלחימה. והפסקת החירום

מלחמה. בעת לחיל מוגדרות

968ו973ו הגבול משמר פריסת
מג"בלוד, מטה תיכון, מרחב צפון, מג"ב
כרםקלקליה, טול פלוגת דרום, מג"ב

חברון, פלוגת נתב''ג, פלוגת
רמאללה, פלוגת וסלפית, שכם פלוגת

סאסא, פלוגת ירושלים+יריחו, תלפיות פלוגת
לחם, בית פלוגת זרעית,

ב72. לת"א עולה בו7, לעזה יורדת שכם פלוגת

צפון; מג"ב מפקדת לאחריות הועברו צה"ל) חיילי הוספת
התיכון. למרחב הועברה ט"ו, פלוגה

תהיה לבנון, גבול בגזרת מג"ב/צפון שמפקדת נקבע
ותהיינה במידה צה"ל. של לפיקודהצפון מבצעית, כפופה,
של הקבע פקודות לבין מג"ב של הקבע פקודות בין סתירות

צה''ל. עם מוקדם תיאום הדבר יחייב צה"ל,
למשמרהגבול, הלבנון, לגבול האחריות של העברתה
לגזרות חשובים כוחות להפנות בדיעבד לצה"ל איפשרה
כמה יוםהכיפורים, מלחמת פרוץ עם האחרות הלחימה

מכן. לאחר שבועות

הכיפורים יום מלחמת
כל חירום. מצב הוכרז ,1973 באוקטובר הלחימה בפרוץ
מלחמת במהלך לצה"ל. הוכפפו משמרהגבול יחידות
ושימש טהורה מלחמתית בפעילות מג"ב עסק לא יוםכיפור,
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רפואה לימודי על ויתר לסט גבי
לא קשה פציעה ולאחר ומ"פ, סמ"פ וקמב"ץ, מ"מ להיות הספיק הוא ביתשאן בעמק ההתשה במלחמת

והלאה והלאה הלאה חתם אלא שתכנן, כפי לאיטליה, המשיך

נווהאור קיבוץ של באמבולנס המאוורר רצועת נקרעה בדרך
מדמם. כשגבי ממושך, זמן עוד להמתין נאלצו והם

ארועים עליו עברו שאן, בבית הפלוגה על לפקד בשובו
הארועים, מן כמה הנה למזכרת. עמו השמורים נוספים רבים

בפלוגה. החיים את לשקף כדי בהם שיש

ממוות ניצל לסט
נקלע שלי הכח נווהאור. באזור לסיור יצאתי אחד "יום
מתחת התמקמתי לתלמוסה. נגמ"ש, ידי על וחולץ לתקרית
להפגיז. התחילו הירדנים כי במשקפת, וצפיתי הדומים, לעץ
על שישב החפ"ק ועם התותחנים עם פתוח קשר משם לי היה
ואז הירי מקורות את לזהות הצלחתי בכוכבהרוחות. ההר
רוצה שהמח"ט לי ואמר חמזי בשם מג'וליס דרוזי סמל הגיע
מאתר אני כי אותי, לעזוב לו אמרתי הקשר. למכשיר אותי
סמל, הכל בסך שהיה חמזי דברים, חילופי כדי תוך מטרות,
בחולצה אותי ומושך בכירה, דרגה פקד, ואני  אותי תופס
המח"ט. עם לדבר הולך לא שאני מתרגז הוא כי אותי, וגורר
פגז נוחת מהעץ, מטרים ארבעה של במרחק כשאנחנו ואז,
עפנו שנינו לרסיסים. אותו ומרסק הדומים, עץ במרכז

נפגענו... לא אך באבק, והתמלאנו באוויר

חטיפה מארב מזהה לסט
לעבר הירדן כוכב ממרומי במשקפת שצפה שעה אחד, יום
במארב הסוף קני בתוך לסט הבחין משמרהגבול, של סיור
ולסט רפאל, ששי היה הצוות מפקד לסיור. האורב מחבלים
קרב, עמדות מייד תפס הצוות שיזהר. בקשר לו להודיע מיהר
החליט הארוע לאחר נפגעים. ללא עצמו את וחילץ באש פתח
נסיונות על ידיעות היו הגדר. את לבדוק למטה, לרדת לסט
פנימית תחושה איזו היתה וללסט לירדן מג"ב שוטרי לחטוף

בעניין. מוזרה
במקום ובדיוק הרגלי, הסיור מסלול את ועשה חזר הוא
המערכת. גדר על דקים לבנים בחוטים הבחין המארב
פירצה המחזקים תפירה חוטי אלה כי התברר כשהתקרבו
היה מסוימת, בנקודה לחץ לכן. קודם לילה שנחתכה בגדר,
חששו וציוד. אנשים גרירת ומאפשר בגדר פתח בקלות יוצר
הסיור. את לחטוף תכננו אכן המחבלים מוצדק. היה לסט של
מטענים הונחו כי החשש מייד הועלה הגדר, "תפירת" לאור

מחלקה מנהל או רופא, היום להיות היה יכול לסט גבי ניצב
בשנת אותו פגש אשר שהגורל, אלא הבריאות. שר ואולי
בקו מג"ב פלוגת כמפקד בתפקידו ביתשאן, בעמק 1969

גרמניה, יליד גבי אחר. לנתיב מסלולו את הפנה ההתשה,
ברמלה גדל שנתיים, בגיל הוריו עם ארצה עלה אשר ,1946
שוקם, סיור, בעת נפצע הוא וכקצין. כחיל בצנחנים ושרת

במשמרהגבול. להמשיך והחליט הבריא
אותה של סימלה רבה במידה הוא פקד, אז לסט, גבי
ששתהימים מלחמת אחרי מייד שנפתחה התשה, מלחמת
את  שנתיים יאמרו יש  לפחות שנה בחצי והקדימה
קמב"ץ, מחלקה, מפקד שם היה הוא בתעלה. ההתשה מלחמת
לאיטליה, כמתוכנן המשיך לא תפקידו, בתום ומ"פ. סמ"פ
פלוגות על פיקד הוא הלאה. וחתם חזר אלא רפואה ללמוד
הלך לוד. התעופה ובנמל בת''א בעזה, וג'נין), (שכם באיו"ש
ומשפטים היסטוריה למד כמדריך נשאר לפו"מ,
קצין היה המדינה. במדעי שני תואר וסיים באוניברסיטה,
בעת הגבול. משמר מפקד סגן ולבסוף אג"ם קצין ישובים,

ת"א. מחוז משטרת מפקד בתפקיד משמש הוא עמו הראיון
את גם ואולי שלו הקריירה כיוון את ששינתה הפציעה על
אלף. על לבוש הייתי שלי. ביומולדת היה "זה מספר: הוא חייו,
שאותרה שמעתי ובקשר עיןחרוד, לייד בסיטרואן נסעתי
לבסיס חזרתי אור. נווה לייד בתלמוסה, צלפים חוליית
אנשי וכמה וגשש נהג איתי היו למקום. נגמ"ש עם ויצאתי
נווהאור לקיבוץ מתחת מתלמוסה הסיור בקטע צוות.
הירדן. של המזרחי בצד ששכבו מארבים, שני אותנו תקפו
להשמיד הצלחנו אם ברור ולא נזק גרם לא הראשון המארב
האנשים כל כמעט בזוקות. עלינו ירו השניה בהתקלות אותו.
נפצעתי אני בחזה. אחד בראש, אחד מהגשש. חוץ נפצעו,
המקום את ריסס הירדני הצבא מהבזוקות, חוץ בידיים.
המק''כ לייד הייתי אני ונעצר. נפגע הנגמ"ש .82 במרגמות
מבודד איזור היה זה להיחלץ. לאנשים והוריתי כבד) (מקלע
הוא הנהג. עם נשארתי להיחטף. עלולים שאנשים וחששתי
רצה הוא כלשהו בשלב להתניע. הצליח ולא המום היה
הוא כי לו נתתי לא עצמו. את ולחלץ הנגמ"ש את להשאיר

לחימה." אמצעי עמוס היה
את ולחלץ להתניע הנהג הצליח נסיונות כמה אחרי רק
תוך ארגן ומדמם, ידיו בשתי פצוע לסט הנגמ"ש. ואת עצמו
החולים. לבית התפנה אחרכך ורק אנשיו את קשים כאבים
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אמרתי האנשים), על חביב בילוי מקום היה (הסחנה לסחנה.
אלא לסחנה, יגיע לא  יחזור הוא שכאשר הרגשה לי שיש לו
"אתן אמרתי בשלום", תחזור אם "אבל בעפולה. לביתחולים
יצא קלמן ואכן, בסחנה". השבת כל את אלא שעה, רק לא לך

וברגע צפונה, שעה כחצי של מרחק הכח עם נסע מביתשאן
ירדני. מצלף כדור חטף רגלי, בסיור להתחיל מהרכב שיצא
"יציאות" הרבה די לו שהיו מציין לסט אנושות.'' נפצע הוא
והיו פגיעה מפני לסיורים שיצאו שוטרים הזהיר הוא כאלו.

התממשה. אכן לגביהם שהתחושה רבים

זנזורי משה של סיפורו
נהג לימים זנזורי, משה כנראה, היה, ביותר הקשה "הפצוע
ההתשה בתקופת נגמ"ש נהג היה זנזורי באוריהודה. מונית
באזור גלט, מנחם הסיור מפקד עם נסע הוא בביתשאן.
גלט בזוקה. וחטף צבי, לטירת כפררופין שבין המובלעת
"לקחה" לזנזורי להחלץ. מוכן היה לא הפציעה ולמרות נפצע
הפנימיים, האברים אזור את גילחה פשוט הגב. את הבזוקה
אבל כולו דם שותת שהיה זנזורי גם השידרה. עמוד עד
אותו". ואילצתי באתי שלא עד להתפנות. הסכים לא בהכרה

התלולית בתוך כי התברר ואכן הנגמ"שים, של הקבע בעמדות
קילוגרם. כמה בן מטען הוטמן הזחל"ם, להתמקם נהג עליה
הירדני. מהשטח מרחוק להפעלה כבל הוליך המטען מתוך
הזחל"ם את "להרים" הנראה, ככל היתה, המחבלים תוכנית
לחטוף לנסות כדי שתיווצר בהמולה ולהסתייע בפיצוץ

החתוכה. הגדר דרך אותם ולהעביר אנשים,

קלמן של הסיפור
אפילו לזה קורא היה הוא אינטואיציה. על הרבה עבד לסט
שהיא לפני רב זמן מתקרבת, סכנה תחושת עיקרו: שישי. חוש
בפרדס, למעוזחיים, "בעליה מספר: הוא סימנים. מראה
היו במובלעת, ובעיקר יוסף בית מושב של הגפנים במטע
נקודות היו אלה בוזקות. ירי  ובעיקר רבות אש תקריות
קלמן. של הסיפור קרה האלה הקטעים באחד קריטיות.
כבר מצלף בכבד כדור חטף גולדשמידט, קלמן השוטר
לא אבל רציני, לוחם היה שקלמן לציין יש הסיור. בהתחלת
באותה רצחני. בקצב בדרגות וירד עלה גם ולכן ממושמע,
ופתאום שאן, בבית הבסיס בחצר הכוחות, את תדרכתי שבת
לנסוע לו יאפשרו מהסיור יחזור שכאשר ממני מבקש קלמן

**י
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1995 לסט. גבי ניצב
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הערב ארוחת אחרי כבר אנחנו לסט, 'מר ואמר: חייך סולימאן
ושש לשלושים קרוב ישנתי כי לי התברר שבת'. מוצאי של

שעות."

ונעצר התפרע דם, לתרום רצה
הפלוגה. לשוטרי ביתשאן תושבי בין מאוד הדוק קשר "היה
לתחנה איש עשרות הגיעו נפצעתי, שאני בעיר נודע כאשר
אחד דם. לתרום כדי לביתהחולים אותם שיסיעו וביקשו
מתן על לוותר הסכים לא מלכה, דוד בשם בחור מהם,
סמוכה היתה המשטרה (תחנת והשוטרים הדם, תרומת
עקר קריזה, חטף הוא אז להפצרותיו. שעו לא מג"ב) לתחנת
גירוש צו וקיבל ונשפט נעצר ביומן, חיבל המרכזית, את
רצונו היה לכך הרקע כאשר חודשים, לכמה מביתשאן
מחסה לו שנתן על לסט את לטובה זכר מלכה דם." לתרום
רצתה המשטרה פעם כאשר המשטרה, מפני מג"ב בבסיס
הוא לסט שערך הבירור ובעקבות בטעות, אותו לעצור

לביתו. והלך שוחרר

זה על זה יורים המארבים
היה הירמוך, עם הירדן נפגש שבו בקטע אשדותיעקב, ליד

מג"ב של המארבים כי נהוג היה מארבים. של קבוע די מקום
המארב אחד, חורפי בלילה הצבא. של המארבים לפני יוצאים
של השני בצד לשכב ובמקום המארב, באיזור טעה 'גולני' של
כאשר ואז מג"ב. של המארב שכב שבה גדה באותה שכב המים,
גולני. של המארב על עלה הוא התקפל, מג"ב של המארב
גולני של המארב מפקד פצועים. והיו שוטרים חמישה נהרגו
האומלל המארב פרשת נקראת שמו ועל צדוק, סמל היה שמו
הוראות היו לא תקופה באותה כי מסביר לסט היום. עד

שנתקלים. במי מיד יורים היו בהתקלויות, אש פתיחת

המוות עם פגישה
חוות בשם חווה היתה לביתיוסף "דרומית לסט: גבי מספר
יום איחוד. אשדודיעקב לקיבוץ שייכת היתה החווה דשן.
ענבי ממשפחת ענבי, חגי את ופגשתי בג'יפ נסעתי אחד
נסע חגי 'המוכתר'. נקרא אביו, יעקב, מאשדוד. המפורסמת
הקיבוץ. של החלקות לכיוון וירד פלטפורמה עם בטרקטור
להשאיר רציתי לא כי סרבתי אבל איתו לנסוע לי הציע הוא
ביתשאן. לכיוון נסעתי ואני בדרכו המשיך הוא הג'יפ. את
שהטרקטור מיד לי ברור היה נוראי. בום שומע אני פתאום
הרוג. חגי את וראיתי חזרתי מוקש. על עלו והפלטפורמה
יום יום שיגרה. של מעשה כמעט היו הזה מהסוג סיפורים

הבננות במטע מוקשים, מחפשים

תענוג  בשבת שירה
הייתי לישון. לי יצא ולא כמעט תקופה, "באותה לסט: מספר
שעה, של תנומה חוטף וככה השולחן על הראש את מניח
לחדר הלכתי רצופה, פעילות אחרי אחד, שישי יום שעתיים.
על ישבתי הביתה. ולצאת בגדים להחליף הפלוגה במטה
ומרוב הנעליים, של השרוכים את לפרום והתחלתי המיטה
שלי הנעליים ששרוכי ראיתי כשהתעוררתי נרדמתי. עייפות
באותה הביתה. אסע לא שכבר החלטתי חלקי. באופן פרומים
חדר לכיוון וירדתי הנעלים את נעלתי ברמלה. גרתי תקופה
הולך ואני בערב שששבע היתה שעוני, לפי השעה, האוכל.
שבת. לקבלת ההכנות נעשות איך לראות האוכל לחדר
חטפתי שבת. לקראת מסודר היה לא האוכל חדר להפתעתי,
את אלי שיביאו דרשתי הטבחים. על לצעוק והתחלתי קריזה
עלי מביטים והם מרר. מהכפר דרוזי סולימאן, התורן, המפקד
לי אומרים לא אלי כבודם מפאת אבל קרה, מה מבינים ולא

שאלתי כועס. אני למה אותי ושואל מגיע, סולימאן דבר.
דרוזי", שאתה משום "דווקא שבת. קבלת אין מדוע אותו
שבת?" קבלת היתה שלא שיגידו רוצה "אתה אמרתי,
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פגוע נגמ"ש מאחור, דהאן. מיכאל עם (מימין) ז"ל יצחק צדוק

הדרכה
של המבצעית בפעילות שובצו המרחמות, להדרכות בנוסף
השאר, בין כללו, אלה שיעורים שבועיים. שיעורים גם מג"ב
של פתיחה נוהלי הפלוגה, שהות באזור הפעילות גזרות לימוד
כושר מארבים, הכנת הנכונה, השמירה עקרונות מערכת, ציר
השונים, החבלה ארגוני והתארגנות האויב על ידיעות גופני,
מכשירי הכרת ופלוגה, מחלקה כיתה, תרגילי קל, נשק אימוני
יציאה מהירה, יציאה של שונות תרגולות הצבאיים, הקשר
של הקבע פקודות ולימוד שונות, למשימות וארוכה קצרה
על הרצאות ניתנו כן כמו בכלל. ומשטרתישראל בפרט מג"ב

ועזה. באיו"ש האוכלוסיה עם הרצויה היחסים מערכת
וזהויים; מעצרים לצורך עוצר שונים: עוצר נהלי גם נלמדו
בתגובה מנע, עוצר חלקי; עוצר הפגנות; של במקרה עוצר
במקומות תצפיות הצבת סגר; צפויות; והפגנות למהומות
בתוך סריקות וחבלה; טרור במעשי חשודים זיהוי שולטים,
האוכלוסיה כלפי הולמת התנהגות לו; ומחוצה העוצר מקום

בעוצר.
החדשים השוטרים ידי על שנרכשה המרדפים", "תורת

הבאים: העקרונות על התבססה
בריחה; אפשרות מתן אי המחבלים; עקבות איתור
של מהיר גילוי לכוחותינו; בנפש מאבירות מירבית הימנעות
וכן האפשרי ההימלטות ציר לאורך תצפיות הצבת המחבלים;

מחבלים. חוליית גילוי עם האיזור חסימת אופן
רוכז המרדפים בנושא הנסיון רוב זו שבתקופה לציין, יש

הלחימה לתורת בהתאם התבצע הלימוד כן על צה"ל, בידי
בצבא. שפותחה
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אז פירסם ארז יעקב קשה. היה זה חגי אצל אבל ארועים. היו
יכול לא הנסיונות, ולמוד הקשוח לסט שאפילו וכתב כתבה

הדמעות. פרץ את לעצור היה

בתחתונים לשטח יצא
חמדיה. ליד היתקלות שהיתה לי הודיעו ופתאום "התקלחתי
אחד אף אבל שהותקף. סיור על פיקד כהן, מאיר שלנו, מ"כ
כבר שבחצר. הכוננות כיתת עם לכח רצתי פרטים. ידע לא
לשמחתי התברר במהירות. למקום הגענו אבל חושך, אז היה
לבריכות עלינו כאשר אבידות. ללא נגמרה שההתקלות
שיש תחושה לי באה העיקול באמצע חמדיה, באיזור
החוליה אם לבדוק ראחל פארס לגשש אמרתי מוקשים.
ליד ממש וגילה למטה ירד פארס מוקשים. פיזרה הנסוגה
ההיחלצות אחרי רק לאחור. נחלצנו כפול, מוקש הגלגל,
שכאשר נזכרתי בלבד. בתחתונים שאני הבחנתי פתאום
ושכחתי ארוך אפור שירט טי לבשתי מהמקלחת, יצאתי

מכנסיים". לי שאין

במג"ב חפרפרת
שחדרו מחבלים שני אתרי מרדף נערך אחל יום
השניים בנצרת. "פורר" במפעלי פעוע וביצעו1 מגינין
מספר כך" על לנו נודע "כאשר יום. באותו נסוגו גם
לעשות הגלבוע לכיוון מביתשאן "רצנו לסט, גבי
שישב הגשש העפר, מדרכי באחת חסימות. להם
משהו רואה שהוא לפתע סימן הגששים, בכיסא
על עלינו לבלום. הספיק לא הנהג אבל חשוד,
במחשבה גוף חצי עם הייתי שניה באותה מוקש.
עצמי, את להציל רציתי אחד מצד החוצה. לקפוץ
שלי. הצוות לאנשי מחויבות לי היתה שני מצד
המוקש, מעל עוברים אנחנו והנה עצמי את עצרתי
שהמוקש וראינו לבדוק ירדנו קורה. לא דבר ושום
זה הגלגל. ידי על בצידו שנלחץ לאחר בניצב, עומד
כי לנו התברר גשש בבדיקת אבל משונה נראה
היתה לא ולכן למוקש מתחת חפרה חפרפרת
לפיצוץ. גורמת שהיתה התנגדות אותה תחתיו
לקחתי המוקש, את פירקתי זמן, היה שלא מכיוון
אותו שמתי לפאוץי. אותו והכנסתי המרעום את
באופן לבסיס, כשחזרנו מזה. ושכחתי שם,
בחדר הפאוץי את מעלי זרקתי אינסטינקטיבי
לא החי המרעום הזריקה, למרות המבצעים.

אימים... צעקות זה על חטפתי התפוצץ.



בחודש אש תקריות 800
את הקדימה ביתשאן בעמק ההתשה מלחמת

בתעלה ההתשה

חתימת לימי מקורה המרחיקים שיש העממית, האימרה
ביתשאן עמק הרי  בעולם יש גןעדן אם אומרת: התלמוד,
בפוריותו זה ארץ חבל נודע ימימה מימים אכן, פתחו. הוא
אשר הפנים היו אלה שלא אלא והטובים. השוטפים ובמימיו
מלחמת ה60. שנות בסוף משמרהגבול לשוטרי הראה
לרבים הזכירה הימים, ששת מלחמת אחרי בו שפרצה ההתשה

גיהנום. של פתחו את דווקא מהם

.***.̂ '^^ "*3* ^<!י

הפטרולים בדרך

המחבלים הממוצע. היה זה בחודש. תקריות 800
על ישראל של המזרחי הגבול נשאר בו היחיד באזור שהתרכזו
ביתשאן עמק קיבוצי הרכה: בבטן שם לפגוע בחרו מקומו,
אחד, מקילומטר פחות הגבול מן רחוקים היו הללו ומושביו.
קרה. אכן וכך החיים. את להם לשבש היה ניתן בקלות ודי
כל הדרמטי סיומה לאחר ספורים חודשים ,1967 בספטמבר
חמדיה לקיבוץ מחבלים חדרו הימים, ששת מלחמת של כך

קמה בחופשה. חייל הרגו המשק בתוך יריות קרב כדי ותוך
ודרשו מעוזחיים בקיבוץ התכנסו הישובים נציגי זעקה.
ועמו דיין משה שרהביטחון גם הגיע לפגישה פעולה.

ומרכז. צפון הפיקודים, ומפקדי רבין, יצחק דאז הרמטכ"ל

יחידתי והווי מג"בקהילה יחסי
תום לאחר משמרהגבול, של במשימותיו החד השינוי למרות
השתנה לא כי המפקדים כל הדגישו ששתהימים מלחמת
העימות קו ישובי עם הקשר והעמקת טיפוח של העיקרון
אימץ החיל בכלל. פעילותו שבתחום והאוכלוסיה בפרט,
עם והדוק חם קשר קיים וכן אזוריות ומועצות ישובים
החייל למען הוועד החקלאי, המרכז של הביטחון ועדות

השורה. מן אזרחים וסתם

היה: הקהילה עם הקשר בשמירת היעילים הכלים אחד
ולאנשי האוכלוסיה לכלל משמרהגבול שאיתן השטח סיורי
בהם השונות הגזרות נלמדו אלה בסיורים בפרט. הישובים
וגזרה, גזרה לכל היהודיות הבעיות הוסברו מוצב, החיל
בישובי תקינים חיים לקיום הננקטות הפעולה דרכי והודגמו
שונים, בבסיסים ביקורים כללו הסיורים העימות. קו
נחתמו כלל, בדרך נלווה. וציוד לחימה אמצעי של תצוגות
פעם לא החיל. מבסיסי באחד חגיגית בסעודה אלה סיורים
וכך לישובים מיוחדות סיוע למשימות השוטרים התנדבו
התפוחים, את לקטוף דובב במושב אדם כח די היה לא כאשר
פרי. של טונות שלוש וקטפו הזחל"מים עם ה"ירוקים" באו

במארב רגליים מחמם
יוםהכיפורים, מלחמת לפני עוד ,1973 בחורף
ששכבו שוטרים שרגלי מקרים מספר ארעו
לקום להם איפשר שלא באופן קפאו במארבים
מכשיר של לפיתוחו זרז היו אלה מקרים ולהסתער.
הנפקתו המארב. בעת רגליים לחימום מיוחד
במארבים לשוטרים איפשרה המכשיר של הסדירה

כראוי. לתפקד שוטפת בפעילות וגם
עלפי חשמלית סוללה באמצעות מופעל המיתקן
מוחדר החשמלי החימום גוף המגהץ: הפעלת עקרון
השוטר כשמבקש הבידוד. חומרי בין הנעל למדרס
החימום גוף את מחבר הוא רגליו, את לחמם
ניתן המתקן, באמצעות וולט. 12 בת לסוללה
אנשי כאשר שונות. דרגות ל3 החום את לווסת
להסתער, וחייבים חשודות תנועות מגלים המארב
רגל בתנועת אפילו החיבור את להפריד יכולים הם
מקרי כליל כמעט פסקו זה חידוש בעקבות קלה.
פינוי חייבו שלעיתים מקרים מארב, בעת קפיאה

לביתהחולים.
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קשה. חלקם פצועים וכ80 הרוגים 11 זו בתקופה היו למג"ב
ש"יחטוף" ידע  שיצא סיור כל יומי. יום עניין היו תקריות
כן, פי על אף מטרים. 10 של מטווח לפעמים בטוח. על כמעט
שיגרה מעין התפתחה מהפלוגה. להעברות בקשות נצפו לא
לבין ובינם עצמם לבין השוטרים בין ואחווה אש סיורי של
ואמר אז התבטא ההתשה בתחילת הפלוגה מפקד התושבים.
ישוב נקודת בכל מהתושבים אחוזים 85 אישית מכיר הוא מ

שמו. את ידעו שכמובן הגן, ילדי את גם כלל וזה בעמק,
אשר מג''ב, של הרווחה קצין לימים דהן, מיכאל סנ"ץ
אז שעבר יום "כל מסכם: ח', בפלוגה חובה כשוטר אז שירת

נס!" היה  תקרית בלי

לשבעהשמונה חולקה טירתצבי, ועד מאלחמה הגיזרה,
שני אותם אבטחו רגליים. סיורים נערכו שבהם קטעים,
צה"לי  והשני חילוץ, לצורך מג"בי  האחד נגמ"שים.
חילהאוויר טנקים. הוצבו יותר, אחורי בקו חיפוי. לצורך
מתבצעת היתה הצירים פתיחת הפצצה. גיחות עורך היה

מעבר נערכים היו המחבלים, רגלית. נעו הכוחות בבוקר.
בשטח. שפיזרו מוקשים באמצעות לפגוע ניסו לעתים לגדר.
ממקום זזים המוקשים את ראינו הגשמים, של "בסחף

דהן. נזכר  למקום"

את לקו להחזיר ודרשו לדיין עצומה הגישו העמק תושבי
המלחמה פרוץ עד שאן בית עמק קו את שתפסה מג"ב פלוגת
כי טענו הם לשכם. הועברה ששתהימים מלחמת ובעקבות
להחזיר ובכוחה הגבול קו ואת הסיור דרכי את מכירה הפלוגה

הביטחון. תחושת את לתושבים

האנושי החיץ
עד  שנים שלוש ובמשך מאז ללחצים. נענה הביטחון שר

את חוסיין של צבאו מחץ עת ב1970, השחור" "ספטמבר
משמר שוטרי בעיקר אלה היו  בירדן המחבלים יחידות
האנושי", "החיץ המחבלים. לבין התושבים בין שחצצו הגבול
קיבוץ מזכירת אז סולודר, עדנה וז"כ לימים אותם הגדירה כך
אך ביתשאן, בעמק כוחות הציב צה"ל שגם נכון אמנם גשר.
נשארו משמרהגבול פלוגות קצר. זמן מדי התחלפו הם
לעומת כי ואמר, אז שהצביע מי היה קבוע. באופן במקום
הרי ההתשה, במהלך ישוביהם את שנטשו הירדניים הכפריים
הסיבות אחת האפשרות. על דברו לא אפילו הישראלי בצד
קצינים, מג"ב. של הפעילות אופי היתה כיום מודים 
וכואבת. מאוד כקשה התקופה את זוכרים ושוטרים מפקדים
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עזר הרציון מאיר
ביתשאן, בעמק משמרהגבול פלוגת מפקד סיפר
יומי. ויום גדול היה "הקושי ההתשה: מלחמת בעת
ניתז מראה היה א^, כח לי שנתן הדנדים אחז אבל
ב"כוכב ההד ראש על הרציון מאיד של המנלזז
הייתי לסיור, בבוקר יוצא כשהייתי הרוחות".
והיתה למעלה, שלו שושנה" "אחוזת את דואה
ואמיץ בודד לוחם של דמותו עיני מול עולה
במטרה, ודבקות עקשנות התמדה, כושר שגילה
אותי עודד זה דרכו. ממשיכי לנו, סמל שהיתה

הצפויה". ההתקלות לקראת

במשהו הבחין כאשר הרכב, מנוע את לכבות לגשש שאיפשר
חשוד."

החילי, המבצעים קצין עת באותה טל, צבי בדימוס נצ"מ
הלחימה אמצעי מבחינת מגוונות היו ההיתקלויות כי זוכר
מצאו שהמסתננים מקרים והיו "מאחר הפעלתם. ומרחק
ערכנו בחסותה, קצר מטווח ופעלו בצמחייה מסתור
על נעשה הדבר הדרכים. שלצד השיחים את לשרוף נסיונות
שירו מקרים הרבה גם היו וייטנאם. מלחמת של הנסיון פי

ויציאות כניסות של פגיעות זוכר אני כי שיריון, חודר בנשק
נפצעו שאנשים מקרים גם היו הרכבים. בתוך כדורים
של רבים מקרים והיו מאחר הרכבים. בתוך מריקושטים
המשימה המשומנים. את לדפן הוחלט מוקשים, הטמנת
הונחו זאת ולאור בנדון, עושה צה"ל מה בדקתי עלי. הוטלה
השריוניות. של על בחול ממולאות פלסטיק או גומי שקיות
הריצפה של המתכת בין חוצץ נוצר וכך עליהן, עמדו האנשים

התפוצצות. של במקרים פגיעות נמנעו כך לבינם.

1~
ובאזרחי במדים טל צבי נצ"מ

■._.

צנחנים בערב שרון ואריק ציון הר מאיר

המנוע את מכבה הגשש
נצ"מ לימים שיחזר וכואבת", פוגעת בעיה יצרו "המוקשים
ומפקד הצפונית ח' פלוגה של מפקדה אז מרכוס, אברהם
המוקשים. לגילוי שונות שיטות הכנסנו "לכן צפון. מחט"ב
אחרכך קדימה. שהלכו גששים שני עם עבדנו בהתחלה
של הטמבון לפני יושב הגשש כאשר גששים, כיסא הותקן
לנהג בידו מסמן הוא חשוד, במשהו מבחין הוא כאשר הרכב.
בסימן הבחין שהנהג שעד היתה הבעיה הרכב. את לעצור
לכיוון מסוימת דרך עבר הרכב וגם זמן עבר הרכב, את ועצר
הוא הכיסא. את לשנות יש כי הוחלט סכנה. ונוצרה המוקש
טכני סידור ונמצא המוט, לפני זרוע, גבי על קדימה הוזז
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נורא והלא הרע הטוב,
בית עמק הרקע: וקיל. יוסף של הגבורה עיטור

1969 שאן,

על ביותר הגבוה העיטור שהוא המשטרה, של הגבורה אות
על וקיל, יוסף משמרהגבול, לסמל הוענק גבורה, מעשה
בחודש היה הדבר שאן. בית בגזרת אש תחת פצועים שחילץ
התקרית זו היתה לא שם. ההתשה מלחמת בעת ,1969 אפריל
נפגע לכן, קודם אחד חודש רק מעורב. וקיל היה בה היחידה
ממקלעון תקרית בעת שנורה כדור, של מרקושטים בלשונו

פיקד. עליו הזחל"ם בתוך
כאמור התרחשה הגבורה, עיטור את לו שהביאה התקרית
"היינו לילדים: ואב נשוי היום וקיל, מספר .1969 באביב
המכונה ספקטור, חיים במג"ב. קרובים חברים שלושה
"המכוער".  ואני "הטוב" המכונה גולדשמיט קלמן "הרע",
אליו שאצטרף וביקש רגלי לסיור ספקטור יצא בוקר באותו
נלווה שהיה צה"ל של לזחל"ם בנוסף מג"ב, של החילוץ ברכב
נפגע והזחל"מ מארב על הסיור עלה מעוזחיים ליד לסיורים.

הגבול. לכיוון האחורי חלקו עם כשהיה בזוקה, מפצצת

*?*

גי

חבלו 'ס ס

מתים לא ותיקים חיילים
ישובי למען ההתנדבות פעילות במסגרת ,1969 בשלהי
לוחמי בשם חדשה מתנדבים יחידת להפעיל נסיון היה הספר,
(מיל.) אלוף יזם היחידה הקמת את (למ"ס). לספר המדינה
וקבעו אישרו והרמטכ"ל הביטחון משרד בןחור. אליהו
הבריגדה יוצאי היו המתנדבים למשמרהגבול. כפיפות
אצ"ל ההגנה, ותיקי נוטרים, הבריטי, בצבא אחרות ויחידות
צה"ל. ויוצאי השחרור מלחמת נכי הפרטיזנים, ארגון ולח"י,
שעות ארבע במשך ועסקו לילה, בכל שעות שש שמרו הם
שיפוץ עמדות, חפירת כגון: שונות בטחוניות בעבודות ביום

ותצפיות. נשק ניקוי מקלטים,

של מבצעית לפעילות שיצאו נשים, גם היו המתנדבים בין

זו, מתנדבים יחידת של כוונתה לילה. שמירות כולל ממש,
מלוא את קיבלה למ"ס התושבים. שעל העול את להקל היתה
רחבה. היתה ליחידה וההתנדבות ממג"ב האפשרית התמיכה

מתגמלת הקהילה
ראוי בתגמול זכתה מג"ב של והקהילתית המבצעית הפעילות
התארגנו ובערים הספר בישובי תושבים האוכלוסיה. מצד
השונות היחידות בימי החגים, בזמן ואירוח רווחה לפעילויות
מנשה האזורית המועצה ישובי השוטפת. השנה ובמהלך
השנה, לראש שי לשוטרים ושלחו ,1971 בדצמבר התארגנו

ילדים גני אימוץ

^!^***5*** .

תחקיר לצורך הנגמ"ש צילום

אימוץ לכאורה: מוזר זי תחביב היה מג"ב ליחידות
והמגזר העימות קו בישובי בעיקר ילדים, גני

בקניית הגנים, בשיפוץ עזרו השוטרים החקלאי.
מג"ב שוטרי אותו. בנו גם ולפעמים בסיסי ציוד
את החיל אירח כן בחגים. הגן מסיבות בכל השתתפו
הוקרנו ממתקים, תולקו ננסיסיו. הגנים ילדי
עם הלחימה. אמצעי של תצוגה ונערכה סרטים
בתי לאמץ מג"ב החל כיתה הילדים כשעלו הזמן
החיל של תפקידיו בהסברת עסקו כבר כאן ספר.

מתמודד. הוא עמן והבעיות
התלמידים עלידי בחמימות התקבלו מג"ב אנשי
אף בירושלים בתיהספר תלמידי כאחד. והמורים
של הזהב בספר ב969ו משמרהגבול את רשמו

לישראל. הקיימת הקרן
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וקיל יוסף ההורים. על חשב הזמן כל

מההלם יצא הנהג
בלי אליו הגעתי אחרי. רדפו הכדורים אליו הריצה כדי "תוך
בדקתי עליו. ונשכבתי אש היתה פצוע. שהוא וראיתי נשימה
חור מצאתי לא אבל ימין, בצד בחזה חדירה חור ומצאתי אותו
שלי האישית התחבושת את לקחתי הכדור. של יציאה
סביב הסתכלתי לזחל"מ. איתו לזחול רציתי אותו. וחבשתי
שתיים או דקה אחרי רק הזחל"ם. את ראיתי לא ופתאום
לי התברר מאוחר יותר הגבעות. אחת על נוסע אותו ראיתי
המקום. את ועזב להתניע בסוף הצליח בהלם, שהיה שהנהג
חסרים שאנחנו שהבחינו עד ספקטור. עם נשארתי ככה
את לקחתי אותנו. שחילץ השריון, של אחר, זחל"מ ושלחו
החולים לבית באמבולנס ומשם למעוזחיים, ספקטור

סיפורו. את וקיל מסיים בעפולה",

את לחלץ כדי שלנו הנגמ"ש עם במהירות "התקרבתי
בזוקה מעוד ייפגע שלא כזו בצורה אותו העמדתי הפצועים.
שהיה נוסף ושוטר האחד, מצדו מהנגמ"ש ירדתי האויב. של
הפגוע הזחל"מ של הדלת את פתחתי השני. מהכיוון ירד איתי
היתה שלי, לנגמ"ש חזרתי בוערים. בפנים שהדברים וראיתי
את הוצאתי כיבוי, מכשיר לקחתי הסוף. קני מתוך אש עלינו
של הנהג לנגמ"ש. אלי אותם והעברתי אחד, אחד הפצועים
שוב בינתיים מניע. לא שהמנוע ואמר בהלם היה שלי הזחל"ם
המקלע, את תפסתי הזחל"מ על עליתי מחבלים. עלינו ירו
המים. לקו סמוך הסוף קני אזור לתוך צרורות ויריתי
חיפוי להם ונתתי הרגלית החוליה אנשי את זהיתי בינתיים,
ספקטור, שתפס. מהמחבוא להחלץ יוכל מהם אחד שכל כדי

אחרי הזחל"מ. לכיוון בריצה אחד אחד אותם, ששלח זה היה
ראיתי ואז בשטח. אחרון ספקטור נשאר הגשש את ששלח
גדול. עשן ענן שם היה לידו. מתפוצצת בזוקה פצצת איך

פגוע. שהוא ידעתי
ורצתי שלי האישי הנשק את לקחתי המקלע, את עזבתי
שלו להורים אגיד מה חשבתי הזמן כל ספקטור. של לכיוון
לחזור אותו ששכנעתי זה אני משהו. לו יקרה חלילה, אם,
בכלל שלו ההורים בהדרכה. אותו הציבו שכבר אחרי לפלוגה,
בבסיס משרת שהוא וחשבו לתחנה חזר שהוא ידעו לא

ההדרכה.

עילאית גבורה גילה
תפקיד מילוי בעת

נפש חירוף תוך

המעשה תיאור

יוסף ר/ י 01 סםל חיסס לא חנבול, גון בלבד סגורים טקייס קל ריוק

לו הוענק זה מעע\ה על

הגבורה ע>טור
ישראל במשטרת העיטורים חוק לפי

4■

{
הלל שלמה תשלה כסלו

1$74 דצמנו

לווקיל הגבורה עיטור
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חמדיה. קיבוץ היה זו בתקופה שנפגע הראשון היישוב
נהרג שבמהלכו יריות, קרב וניהלו המשק לתוך פרצו מחבלים
נמרצים דיונים נערכו זו, תקרית בעקבות בחופשה. חייל
יצחק  הרמטכ"ל דיין, משה דאז הבטחון שר בהשתתפות
תביעה הגישו הישובים בכירים. ומג"ב צה"ל וקציני רבץ

לגזרה. משמרהגבול פלוגת את להחזיר חדמשמעית
א. מישורים: בשלושה התבצעה בגזרה החבלנית הפעילות
של ללבם חדירה נסיונות כללה זו  חשופה פעילות
שערהגולן, שדהאליהו, נוהאיתן, כמעוזחיים, הישובים,
הכוונה ואשדותיעקב. עיןהנציב טירתצבי, ביתיוסף,

וברכוש. בנפש אבידות ולהסב לפחד לגרום היתה
המערכת, צירי על מוקשים בהנחת מדובר  מיקוש ב.

בכלים לפגוע כדי חקלאיים ואזורים שדות במיקוש וכן
מוקשים מאות זו בתקופה חשף משמרהגבול ובמפעיליהם.

שגרתיות. לא מבצעיות שיטות פיתוח תוך
בתיאום בוצעה המחבלים של זו פעילות  בזוקות ירי ג.

בגיזרה שפעלה העיראקית והחטיבה הירדני הצבא עם
המחבלים אפיקים). מעגן, שערהגולן, מסדה, (אזור הצפונית
וברגע הירדן נהר של העבותה הצמחיה בתוך להסתתר נהגו

בישובים שנסרגו כובעים מ400 למעלה לחורף. צמר כובעי
של מפעל עשו המועצה ילדי השוטרים. לראשי דרכם מצאו
השונים. מהישובים להוצאתו דאגו והשוטרים נייר איסוף
ספרים, ריהוט, ציוד, תרמו פרטיים, ואזרחים עובדים ועדי
אימצו ישובים מג"ב. ליחידות שלמים ומועדונים טלוויזיות

שבוע. בני במחזורים נופש ימי איתן אף וחלקם יחידות

ומבצעים אירועים
שנים קצרת שהיתה אף על ל1973 1968 שבין התקופה
ביהודה ביותר, אינטנסיבית מבצעית פעילות ראתה יחסית
כללה היא הלבנון. וגבול שאן, בית עמק עזה, ושומרון,
בשנים בנפש. באבירות אחת, לא שהסתימו רבות אש תקריות
עמק דווקא זה היה הנדונה, התקופה של הראשונות
הכי הפעילות מנת את שסיפק יחסית, השקט ביתשאן,

ההתשה. מלחמת למעשה החלה כאמור, שם אינטנסיבית.
צבי טירת קיבוץ ועד בצפון, גשר מקיבוץ ביתשאן, בקעת
 ובמרכזה ומושבים קיבוצים של שרשרת כללה בדרום,

ביתשאן. העיר

%*4
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1968 ביתשאן. עמק
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הגב את למשה "אכלה" הבזוקה
שניהם ז'. פלוגה במשמרהגבול, הוצבו שניהם ,1966 בנובמר התגייסו שניהם אלקטרוניקה, למדו שניהם
התנהגותם על החיל מפקד של לצל"ש זכו יחד ושניהם טירתצבי, ליד בזוקה ידי על שנפגע בזחל"ם נפצעו

אש. תחת

אותו. וחבש הפגוע, הרכב מאחורי הכביש, על אותו והשכיב
לא הם אותו. לחלץ שיבואו הסיור אנשי לכיוון צעק כך אחר
משוגע כמו "יריתי המקלע. על והסתער עלה הוא שמעו.
כלום, הרגשתי "לא גלט, מנחם נזכר לעזור", שיבואו וצעקתי

יריתי". רק

"רציתי מהכאבים. שימות וחשב זנגזרי משה שכב בינתיים
בעתי". עצמי את להרוג

ולא ייללת לא  למופת "התנהגת גלט, אומר נכון", "לא
צעקת".

שעברה צה"ל יחידת ולצעוק. לירות גלט המשיך בינתיים
שזנזורי חשב והוא קולו את שמעה לא ממנו מ' 100 במרחק
עד הכדורים, בין בריצה פתח לכן בידיים. לו למות הולך
מנחם רופין. לכפר פונה משה המתרחקת. היחידה את שהשיג
שאחד עד חמש, באפס לירות והמשיך הפינוי על חיפה
אותו פינה הוא מדם. האדומים מכנסיו את ראה צה"ל מקציני
הצל"ש, את גם אגב, בעפולה. לביתחולים בכח כמעט
יחד. לקבל באו מג"ב, מפקד אשד שמעון ניצב להם שהעניק

ו 989 גלט. מנחם

1968 הפציעה. לפני זנזורי משה

בן בהיותו מגרמניה, ארצה הוריו עם עלה גלט, מנחם
היה גלט קטן. כילד מטריפולי עלה זנזורי משה חודשיים.
בסיורים השתתפו הם שלו. הנהג היה זנזורי נגמ''ש. מפקד
/69 במארס ב20 והנה,  פגע ללא ויצאו רבות ובתקריות
שנורתה ישירה בזוקה "חטפו" רגלי סיור שאיבטחו בעת

הגבול. של השני בעברו פרדס, מתוך
נכנסה היא בגב. הפצצה את "קיבלתי הנהג: זנזורי סיפר
בדלת ויצאה שלי הגב ואת המשענת את אכלה אחת, בדלת
ליד התגלגלו ממנו וחתיכות קרוע, היה שלי הגוף השניה.
גלט מנחם במותניים". גדול אחד חור לי היה הנהג. מושב
מייד אבל קרה, מה משה את "שאלתי ובמפשעה. ברגליים נפגע

שלו". ימין בצד לגמרי קרוע שהוא ראיתי
המקום לעבר במקלע ירה הוא רב. זמן המתין לא גלט
מהרכב זנגורי משה את חילץ ברשף, הבזוקה יצאה ממנו
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לגששים מלכותי כיסא
מג"ב היה ביתשאן, בעמק ההתשה בתקופת
מזרח, מכיוון שפעלו המחבלים, לגיזרה. אחראי
בסיורים לפגוע שונות שיטות מצאו הלגיון, בגיבוי

צירים לפתוח שיצאו

שריון), (חודר ח"ש אש ואפילו ומרגמות בזוקות ירו הם
מתחו מארבים, הטמינו מקלעים, אש ירו מוקשים, הטמינו

שוטרים. לחטוף וניסו ממעידים חוטים
נושא את למדו תחילה נגד. אמצעי פיתחו במג"ב
שנעשה מספר חילי, מבצעים קצין אז שהיה טל, צבי הצמחיה.
שצברו הנסיון פי על העבותה הצמחיה את לשרוף נסיון
אחר חלקית. הצלחה היתה לשריפה בוייטנאם. האמריקאים
למנוע מנת על זאת חול, בשקי הנגמ"שים רצפות דופנו כך

ממוקשים. פגיעה
הג'יפ כנף על ישבו בתחילה הגששים. קיבלו מיוחד מיגון
על הוחלט נהרגו, מתוכם שאחדים לאחר הקומנדקר. או
לא זה גם אך לטמבון. צמוד שיהיה מיוחד גששים כיסא
את למגן הוחלט בצליפות, נהרגו שגששים לאחר הספיק.
מבחין היה הגשש כאשר פלדה. בלוחות צידיו משני הכיסא
ידי על בהתחלה הרכב. את עוצר היה הוא חשוד, מה בדבר
שומע תמיד לא שהנהג שהסתבר עד יד. והנפת צעקה
ומאוחר פעמון להתקין הוחלט המוקש. עד לנסוע וממשיך
את לנתק היה יכול באמצעותו מפסק. לגשש הותקן אף יותר

אותו. לעצור וכך הסיור רכב מנוע
בזוקות, מארבי של הפעלה ובחוטי בפסידריכה לטפל כדי
גלגלים שני ולו מטרים, חמישה באורך "שטרונגול" טל תיכנן
את ו"גרדו" הרכב לפני נסעו הללו סרט. מהם אחד ולכל

נזק. לגרום מבלי מופעל היה דריכה פס או חוט הכביש.

גששים כיסא בוחן קניה משטרת מפכ"ל

בדרך מוקש

כלל בדרך באש, פותחים היו קרבים, היו וצה"ל מג"ב שסיורי
המחבלים של ראשוניות הצלחות כמה למרות בזוקות. אש
משמרהגבול המשיך מצידו, מבוטלת לא נפגעים וכמות
בעובדה, נעוץ זו, פעילות של ההישג ליאות. ללא בפעילותו
תוך חריגות, עזיבות ללא עומדם, על נשארו הגזרה, שישובי
מגוון על האזרחית, יום היום שגרת על עקשנית שמירה

פעילויותיה.

למגדל צמוד מטען
סיור /68 לינואר 25 ביום היה הירדן בעמק הראשון האירוע
אשדות לקיבוץ דרומיתמזרחית המערכת בציר נע שגרתי
נהרג מכך, כתוצאה מוקש. על עלה הזחל"מים ואחד יעקב
אלהייב נפצעו. שוטרים ושלושה ז"ל אלהייב מוחמד השוטר
מהמפקחהכללי לשבח בציון זכה ואף עז, לוחם היה

רמות באיזור מרדף בעת פעילותו על ,1966 באוקטובר
אך מהגבול, מטר כ600 מרוחק היה המיקוש מקום נפתלי.
לאחר העקבות. זיהוי את מנעו באיזור שירדו הגשמים
נתגלה ובמהלכה בשטח, מקיפה סריקה נערכה התקרית,

אשדותיעקב. של המים למכון צמוד חבלה מטען
בקרב מג"ב, שוטרי שני נפצעו זו, תקרית לאחר כשבועיים
אמנם, לטולכרם. מזרח מדרום ק"מ כ0ו מחבלים, עם
בגלל לציון ראוי זה קרב אך לשגרה, היו כבר היתקלויות
במהלך הטרור. נגד בפעילות הגדולות ההצלחות אחת היותו
בדמויות החיל שוטרי הבחינו ונמרץ, קצר שהיה הקרב,
מחבלי חמישה נהרגו ובמהלכו קצר אש מגע נוצר חשודות.
באיזור היתה הקרב לאחר שוטרים. שני נפצעו בקרב פת"ח.

ממושכת. רגיעה תקופת
באותה נפל המחבלים, נגד צה"ל של הפעולות באחת
כדי לצה"ל סופח גבריאל, ז"ל. זוהר גבריאל סמ"ר תקופה
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ביתשאן בעיר פגוע זוזל"ם

להישאר ביקשו השוטרים
ציר על סיור נע ,2.11.68 ביום תם. לא המתמשך הקרב אך
מוקש. על הסיור רכב עלה מסדה, לקיבוץ סמוך המערכת.
אש, תחת פונה, השוטר אנושות. נפצע יפרח אלברט שוטר
בתוהו, עלו להצילו הרופאים מאמצי אולם לביתהחולים

מפצעיו. מת יומיים וכעבור
לבדיקת סיורים שמונה עד משמרהגבול קיים יום מדי
לצאת לתושבים איפשרו הבדיקות לירדן. סמוך הדרכים
בשלב כי מספר לוי, חיים שנים, באותן מג"ב מפקד לעבודתם.
של נפשית משבירה חשש הקשות, הפגיעות לאור מסוים,
שאת, ביתר במשימה דבקו השוטרים להפתעתו השוטרים.
ליחידות לעבור תוקף בכל וסירבו לפעילות לצאת נענו

אחרות.
בגזרת לבדו. בעומס נשא לא משמרהגבול כי לציין יש
באות היו הללו אולם, צה"ל. יחידות גם פעלו ביתשאן עמק
במקום נשארו משמרהגבול שוטרי ואילו קצובה, לתקופה
תקריות 800 עד כ600 כאמור, נמנו חודש מידי קבוע. באופן
וקטיושות, בזוקות ירי היתקלויות, הסוגים: מכל אש
אך ובתותחים. במרגמות והפגזות מוקשים הנחת צליפות,
לא הירדן", של האחרון המטר עד "שמירה מג"ב סיסמת

נשברה.

חיילי נתקלו שגרתית פעילות במהלך קצינים. קורס לעבור
בחילופי נאותהכיכר. למושב סמוך מחבלים בחוליית הקורס

זוהר. כאמור, ונהרג, נפגע שהתפתחו האש
חאמד השוטר נהרג ('68 (מארס חודש אותו בסוף
רחוק לא בקסבה רגלי בסיור היה השוטר בחברון. אבוטריף
אזרחית, לבוש איש מאחור התקרב לפתע המכפלה. ממערת
בגבו כדורים משני נפגע אבוטריף באש. ופתח אקדח שלף

נלכד. היורה מפצעיו. ומת

מוסטפה השוטר ביתשאן עמק בגזרת נהרג ב13.9.68

מנשק באש פתחו הירדנים כאשר ארע הדבר חג'יראת.
שבצפון מעוזחיים, באזור משמרהגבול סיור לעבר אוטומטי
שוטרים שלושה נפצעו תקרית אותה במהלך ביתשאן. עמק

אחרים.
במשולש משמרהגבול של סיור נע זו, תקרית לאחר חודש
לפתע מחבלים. עקבות אחר בסריקה שאן, בית בעמק הגבול
האש במטח ומבזוקות. קל מנשק מרוכזת באש הירדנים פתחו
שלמה שוטר צדוק, יצחק סמ"ש הסיור, משוטרי שלושה נפלו
חובה שוטרי שלושתם טמסוט, פרוספר ושוטר אלקובי,
השיב צה"ל תגבורת. והוזעקה אש, השיב הנותר הכוח בחיל.
בתולדות ביותר החמורות התקריות אחת זו היתה כבדה. אש

מג"ב.
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בשוטים? השתמש מג"ב האם
"התיאורים" חריגים. באמצעים ובשימוש בנות בהפשטת בשוד, משמוהגבול הואשם בעזה, דרכו בראשית

הזרה בעתונות בעיקר הופצו הללו

על ההוליוודי הסרט בהשראת הירוקות", "הכומתות
לא שפעמים "המקצועיות", בוויטנאם. המובחרות היחידות
יסודה קשוחה, להתנהגות כיסוי כמונח בציניות זוהתה מעט,
אזרחים. אלא צבא, יחידות איננו ש"האוייב" פשוטה בהבחנה
משמרהגבול חיילי למים. ברזל בין ההבדל כמו הוא וההבדל
הם  מאידך לוחמים, הם אחד מצד כפולה: הכשרה קיבלו
נשק, חיפושי בטחוניות, בדיקות לבצע שאומנו שוטרים
נשארים הם מלכתחילה: ברור היה לשוטרים תעודות. בדיקת
לא להשתמש אותם מחייבת זו עובדה ארוכה. לתקופה בשטח
התפתחו זו תפישה פי על ואכן בשכל. גם אלא באגרוף רק
הגבולות. את יודע צד כל בו דוצדדים, עבודה" "יחסי בעזה

עזה פלוגת של ראשון מפקד .1993 עמית. משולם

עובדה בהיר. שמש יום היה 1971 ינואר ראשית של שבת יום
לטיול מתלאביב ארויו משפחת את הוציאה אשר היא זו
ילדי שני השוק באיזור נהרגו בסיומו סיטי, בעזה הקטלני
אשר הרימון קיטי. האם, ונפצעה ואביגיל, מרק המשפחה,
ארויו, בוב הפרסומאי משפחת של מכוניתה תוך אל הושלך
וגרם בישראל הקהל דעת את זיעזע מבריטניה, חדש עולה
מאז הרצועה. בירת אל הגבול משמר של לכניסתו במישרין
היה אחרי, 23 הפלשתיני העצמי השלטון לידי מסירתה ועד
בידי  מאוד ארוכות תקופות במשך עזה בעיר הביטחון

הגבול. משמר
משולם היה בעזה שהוקמה הראשונה הפלוגה של מפקדה
מפקדי התפקיד. קבלת ביום 31 בן ירושלים, יליד עמית,
ומפקח גוליגר מרכוס מפקח אשתון, גבי פקד היו המחלקות
סנ"צ היה עזה על האחראי התיכון, מרחב מפקד גאנם. מוניב
שוטרים, מ500 למעלה קובצו ב"פלוגה" טיומקין. משה
בני השוטרים של מספרם קרבי. רקע בעלי כולם כמעט
בפלוגות אחוזים 30 לעומת אחוזים, ל20 הגיע המיעוטים

וירדן. לבנון שבגבול בפלוגות אחוזים ו40 יו"ש
הביטחון על בשמירה הועסקו לעזה, מג"ב כניסת עד
יום 30 מדי התחלפו הללו מילואים. חיילי של יחידות
לכך תרמה זו עובדה רופפת. בהכרח היתה בשטח ושליטתם

טרור". "קן לכנות שנוהגים מה הפכה שעזה

אזרחים הוא האויב
אמר: סקרן עתונאי בפני המצב את טיומקין סנ"צ תיאר כאשר
רימונים פינה. בכל שולט בו שהטרור למקום "הגענו
חובלו, חשמל ועמודי מבנים שמאל. ועל ימין על מתפוצצים
מזוינים אנשים פעולה, לשיתוף בחשד נרצחו מקומיים
הגבול, שמשמר היתה התקווה בשטח. חופשית שוטטו
בעזה. גם זאת לעשות יצליח הגדה, ערי את להשקיט שהצליח
כלי תקיפת אחר. מקום עזה היתה אחרי, שנה קרה. אכן וזה
אמנם היו בחודש. מקרים לשני ביום מקרים מ76 ירדה רכב
הושג שהשקט טענו אשר הזרה, בעתונות בעיקר קולות,
הגיע הכולל החשבון את שעשה מי אבל קשוחים, באמצעים
והוא: אחר במונח להשתמש יש ההצלחה לתיאור כי למסקנה
הבולט באופן ביטוי לידי באה עזה, ברצועת ואכן, מקצועיות.
ה70 שנות תחילת מאז שכונו מי של המקצועיות ביותר
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חריגות יהיו שלא להשגיח יש בגדה. בעבודתנו שהורגלנו
אנשינו". בקרב

כמה היו "אכן כי פגישה באותה דיווח אשתון גבריאל פקד
אני ממקומיים. שרכשו שוטים עם הסתובבו שאנשים מקרים
(שמועות) לאזניי הגיעו אבל בשוטים, שהשתמשו ראיתי לא
הגיעה כך אחר הראשונים. בימים היה זה השתמשו. שק

מייד". הורדו אכן והשוטים להוריד, הפקודה
בעזה שחולקו (בכרוזים משמרהגבול נגד אז טענו
נשים מכים השוטרים מג"ב)כי לפעילות הראשונים בשבועות
כספים. ושודדים חיפושים בעת נשים מפשיטים וילדים,
צוטטו שלה מהפרוטוקול שחלקים מג"ב, מפקד עם בפגישה
הפגנה בעת הוכו אנשים מספר כי אשתון פקד הודה דלעיל,
על להשתלט הצליח לא צה"ל כח כאשר זה היה בג'בליה.
הגיע מג"ב כח נשים. בעיקר בה שהשתתפו אדירה מהומה
הירוקות הכומתות את ראו וכאשר ג'יפים בשלושה למקום
אבנים שזרקו "אנשים בהפגנה. המשתתפים רוב התפזרו
אומר לביתחולים", נזקקו שהם חושב אינני אך הוכו, עלינו
לערוך שאין יודעים השוטרים כי מציין הוא אשתון. שם

נשים. על חיפושים

הפרזות ובלי החוק במסגרת
מפקד בפני והגדיר חזר הפלוגה, מפקד עמית, משולם רפ"ק
להן, ונדרשים במידה מכות, ההוראה: את משמרהגבול
ברורה, בהסתה שנחשדו אנשים מצבים: בשני רק מופעלות
חריג רואה אינו כי מציין עמית זיהוי. ממסדר שברחו ואנשים
פיקוד (אלוף האלוף הוראת היתה זו כי ומציין זו בהוראה
ידועים "לא כי בפרוטוקול מציין עמית שרון) אריאל דרום

בנות". עם התעסקות או בנות והפשטת שוד של מקרים
עלינו השיחה: בסיום ודורש חוזר משמרהגבול מפקד
זו ברוח נפעל אם אנשינו. בקרב חריגות יהיו שלא להשגיח
ולהיות בסדר הכל לעשות עלינו ולדאוג. לירוא מה לנו אין
החוק במסגרת ביותר הטוב הצד על ייעשה שהכל משוכנעים

המסירות". במלוא זאת, ועם הפרזות ובלי
עם המגעים ראשית של אלו חריגותחריקות אכן,
היוו שאטי הפליטים ומחנה עזה של האלימים רחובותיה
כללי גובשו הזמן עם העתידיות. הנורמות לגבי דרך סימני
שנים לאורך בצוותא קיום שאיפשרו נוקשים התנהגות
היו לא לתלאביב, המעבר עד וחצי, שנה במשך אגב, רבות.

הרוגים. לפלוגה
לפי היו, תקופה באותה בעזה הפלוגה מפקדי אגב: הערת
לפלוגת שחר. ופנחס ליזרוביץ' ישעיהו עמית, משולם הסדר:
על בעיקר ששמרה צה"ל, של פלוגה גם מסונפת היתה מג"ב

הסטטיים. המתקנים

מתעסקים לא משמרהגבול עם כי ידעו התושבים אחד מצד
כללי על וישמרו במידה יכובד כבודם כי ידעו שני מצד

המשחק.
לפעילות הראשונים בשבועות כבר עוצבו אלה יחסים
היה הירוקות הכומתות של סיור כאשר בתחילה, בעזה. מג"ב
של פרק ולאחריה המונית בריחה היתה פליטים, למחנה נכנס
"אל גרסה: העממית האמירה מהגגות. וקללות אבנים זריקת
של האדום מפני תרעדו אל השריון, של מהשחור תפחדו

מכולם". הגרוע הוא הירוק הצנחנים.
הישראלי בציבור גם נוצרה ראשונים ימים באותם
או הזרוע, בכח סדר לעשות לעזה בא הגבול שמשמר ההרגשה
עם לצה"ל". השחורה העבודה את "לעשות אז שכתבו כפי

כי נוקשים היותר למבקרים גם המציאות הוכיחה הזמן,
הנשק" "טוהר שמכונה מה על לשמור יודעים הגבול במשמר

מאחרים. יותר ואולי פחות לא

שמאלנית עולם השקפת בעל המשמר", "על עתון כתב
כתבה לכתוב לעזה הגיע כאשר עיניו ממראה נדהם מוצהרת
שציפה העויינות במקום לעיר. מג"ב לכניסת שנה במלאת
בן ילד בחיבה מניף מג"ב איש ראה הוא התושבים מצד לתאר
את מזמין הילד אבי את ושומע שאטי הפליטים במחנה חמש
בניגוד חיים שוקקת עזה מגלה הוא קפה. לכוס המג"בניקים
על מוטל ועוצר בחמש הכל ננעל בה לכן, קודם שנה לעזה
התושבים של העצמי בטחונם גבר עדותו פי על התושבים.
אומר זה אין לשלטונות. האוכלוסיה בין אמון יחסי והתגבשו

בעזה אמל"ח

בתחילת כבר משמעתית טופלו שהללו אלא חריגות, היו שלא
היה כזה נסבלים. בלתי הם זה מסוג מעשים כי והוברר הדרך
כמה של בידיהם ראו כי שסיפרו מי שיש השוטים, מקרה
מפקד כינס לעזה מג"ב כניסת לאחר שבועיים שוטרים.
בעיר, הכוחות מפקדי את אשד שמעון ניצב משמרהגבול
כי ביותר הברור באופן והורה המרחב מפקד בהשתתפות
לפעול שעלינו האחרון, לשוטר גם ולהסביר לזכור "עליכם
כפי לשוטרים זאת להחדיר עלינו החוק. במסגרת ורק אך
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מהרצועה סיפורים
קצין ו ב971 היה אשתון, גבי (בדימוס) סנ"צ
מונה עזה פלוגת הוקמה כאשר פקד. בדרגת צעיר
שנה ברצועה ושהה עמית משולם המ"פ של כסגנו
הנה לתלאביב. הפלוגה העברת עד ברציפות, וחצי

עדותו:

במהירות, רצו והמאורעות אחר סיפור היה בעזה יום "כל
היינו פעילויות. מאה בערך הוצאנו יום כל השני. אחרי אחד
בתוספת מבצעיות, מחלקות חמש של מתוגברת פלוגה
סיורים מגוונות: היו הפעילויות ומפקדה. נהגים מחלקת
ובמחנות בבתים סריקות ממונעים, סיורים רגליים,
קלים. במטוסים אוויר סיורי גם עשינו פעם מדי הפליטים.
בעיקר, היה, שתפקידם מג"ב, אנשי שני היו אוויר סיור בכל

פרדסים. לסרוק
שעמדו משפטים שני היו מסורתי וכאדם הודו "כיליד
יתום גר, משפט מטה 'ארור האחד: תקופה. באותה עיני לנגד
לאוכלוסיה להתייחס לדעת שצריך הדבר ופירוש ואלמנה',
מלחמה", לכם תעשו בתחבולות "כי והשני: הוגנת, בצורה
יום דוגמה: הנה התחכום. המח, אלא חשוב הכח לא כלומר
ששוטרים הסתבר 'פלסטין'. ספר לבית אותנו הזעיקו אחד
צהובה באבקה ומוכתמים בנייר עטופים רימונים שם מצאו
עמית משולם המ"פ עם יחד למקום הגעתי לגופרית. דומה
ניסיתי כאשר באבקה. היד לי התלכלכה בנייר נגעתי וכאשר
לעמית אז הצעתי עלי. האבקה נמרחה  אותה להוריד

מוסווית ביקורת
ביקורת לערוך נהג בעזה, הפלתה מפקד סגן
נשכר זה לצורך בשטח. השוטרים לסיורי מוסווית
היה המיניבוס בווילונות. כוסו וחלונותיו מיניבוס
ממלאים כיצד ובודק בעיר שונים במוקדים מסייר
פגם מתגלה היה כאשר תפקידם. את השוטרים
היו הם בשטח, שוטרים של בהתנהגות או בנוהלים
סגן במקום. ונשפטים למיניבוס מיידית מועלים
רוב חמורות. עבירות שהיו זוכר איננו דאז המפקד
למשמרותיהם, וחזרו חופשה ביטול קיבלו הנשפטים
בשטח מוסווה רכב של המתמדת נוכחותו אך

השוטרים. את ריסנה

£י*ייי* .*^0* /ו*
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ונלכדו הירדן את חצו המחבלים

בגיזרת זאת בכל התרחש ,1968 שנת את שחותם האירוע
ומכונית ג'יפ ובו סיור לדרך יצא ב15.12.68, חברון.
את שהוביל הג'יפ נהג קשים. היו האוויר מזג הנאי משוריינת.
מזג מפאת נשמעו, לא יריות אולם אש, בהבזקי הבחין הסיור,
אבו מוכתר עמר רש"ט בראשו נפצע בירי הסוער. האוויר
הוא "הדסה" לביתהחולים המהיר הפינוי ולמרות יוסוף,
הופתעו לא הביטחון אנשי הניתוחים. שולחן על נפטר
של חוליה מחצית נלכדה שבוע שבאותו הסתבר מהאירוע.
כי היה ידוע הביטחון לכוחות הביטחון. זרועות בידי פת"ח
מן ותנסה חופשי, מהלכת עדיין החוליה של נוספת שלוחה
את להגביר מג"ב על הוטל נוספות. תקריות ליזום הסתם
אך החוליה, חברי שאר את לתפוס בנסיון בשטח, הנוכחות

דבר. של בסופו נתפסה החוליה וירו. הקדימו הללו

סיור על תול"רים אש
ביתשאן. עמק תקריות של בצילן היא אף עמדה 1969 שנת
לבין משמרהגבול בין הפעולה שיתוף שם התרחב זו בשנה
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המקומיים בכבוד הקפידו שלא בקצינים גער דיין, משה הבטחון, שר

בבארשבע, ללשכתו שאבוא רוצה שהוא לי ונמסר ההודעה,
ללשכתו כשהגעתי שישי. ביום היה וזה בערב. שמונה בשעה
לדעת 'רציתי אמר: הוא אותי, הזמין הוא מה לשם ושאלתי

אצלך'. רימונים זורקים למה

תקריות מחפש לנדאו אלי
הצבאי הכתב אז היה הרצליה, עריית ראש היום לנדאו, "אלי
הקמב"ץ, עם יחד בג'יפ אותו לקחתי לעזה כשבא 'מעריב'. של
כדי תוך שאטי. הפליטים במחנה לסיור גוליגר, מרכוס

שהתלמיד לי ברור היה התלמידים. כל של ידיהם את לבדוק
ידיו. את הכתים הרימונים עם שהתעסק

התלמידים עם לדבר רוצים שאנחנו למנהל "אמרנו
בחצר. שורות שורות התלמידים את לסדר לו והורנו
הזעקנו בינתיים תלמידים. כ2500 ספר בבית היו להערכתי
לכולם הורינו שורות. שורות, התיישבו התלמידים תגבורת.
התחלנו זה במצב מעלה. כלפי הידיים כפות את להחזיק
את משפשף תלמיד רואה אני ופתאום השורות, בין לעבור
הצהוב הצבע את ראיתי ומייד לקום לו הוראתי בחול. ידיו
כולם. לפני בישבן ובעיטה מכה לו הכנסתי אצבעותיו. בין
הם כי הודו השלושה תלמידים. שלושה תפסנו הכל בסך

הרימונים. את הביאו

שונה והנוהל ביקרה עתונות
הבדיקות הוחמרו ב1971, לעזה מג"ב כניסת עם
בדיקת שבעת היה הנוהל התושבים. של הבטחוניות
הקיר אל כשפניו הנחקר את מעמידים זהות תעודות
בעזה שסיירו בעיקר, זרים עתונאים, מורמות. וידיו
זאת בעקבות "ברברי". אותו וכינו זה נוהג תקפו
אל פנים מאז נערכה התעודות בדיקת הנוהג. שונה

גדולה. זו בצורה לבודק שהסכנה למרות פנים.

מזעיק שרון אריק
"זה אשתון, מספר בפועל", המפקד הייתי שאני תקופה "היתה
לשבעים לחו"ל נסע עמית, של המחליף לזרוביץ' כאשר היה
אלוף בפני פעולה תוכניות להציג נדרשתי שבוע כל יום.
את קיבל תמיד ששרון לומר אפשר שרון. אריק  הפיקוד
עם "לעבוד זאת, ובכל המחבלים. לתפיסת שלנו התוכניות
איתו היחסים שמערכת למרות קל. היה לא זה שרון, אריק
בדרך כשהייתי אחד, שישי שיום זוכר אני טובה. היתה
המטאורולוגית, התחנה בסביבות הודעה קיבלתי הביתה,
את לקבל כדי לנתב"ג הגעתי הפיקוד. מאלוף הודעה לי שיש
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ביוזמת חמורות אש תקריות של ריבויין לאור זאת, צה"ל.
צה"ל בירדן. שחנו עיראקיות ויחידות ירדניים צבאיים כוחות
כנגד חילהאויר, מטוסי את פעמים מספר זו, בשנה הפעיל
ירדן צבא מוצבי וכנגד ביתשאן, בגזרת מחבלים ריכוזי

באיזור.
כדי לבנון, בדרום להתארגן החבלה ארגוני החלו בינתיים,
שלא טרור. לפעילות נוח הצפון גבול הצפון. ישובי נגד לפעול
טבעי מכשול על נשען הלבנוני הגבול אין הירדני הגבול כמו
הגיאיות בו ורבים הררי, עצמו הגבול קו הירדן. נהר כמו
עבותה, בצמחיה מכוסים מהגבול גדולים חלקים והמערות.

האבטחה. מלאכת על יותר עוד המקשה

,6. ■? .... ו.,

מחבל של סופו

מוחמד רש"ט של בנפילתו נפתחים ,1969 שנת אירועי
הרכבת מסילת לאבטחת ממונע, סיור בעת זה היה זובידת.
הסיור הותקף לפתע .29.3.69 ביום ביתשמש, ירושלים בקו
רסיסי אולם אש, השיב הכוח המארב. מן רימונים במטח
קשה, נפצע זובידת מוחמד שוטרים. בשלושה פגעו הרימונים
מג"ב, הפעיל האירוע, לאחר לביתהחולים. בדרכו ונפטר
על בתיר. לכפר הובילו העקבות נרחב. במבצע חיפוש חוליות
מבצעי את ללכוד כדי סריקות ונערכו עוצר הוטל הכפר

הפעולה.
נפגעו שנה באותה המבצעית בפעילות לנפגעים בנוסף
תאונה דרכים. ובתאונות אימונים בתאונות שוטרים
התהפך קומנדקר .15.4.69 ביום אירעה שכזו קטלנית
נפל לתוכה התעלה ג'ניןטובס. הכביש בצד לתעלה
לא הנהג גבוהה. צמחיה עלידי מוסתרת היתה הקומנדקר,
שמיר עוזי שוטרים: שני נהרגו באירוע, לבלום. הספיק
בינוני ארבעה נפצעו, שוטרים אחדעשר ללוש. ואפרים
על הפיקוח יותר עוד הוחמר האירוע בעקבות קל. והשאר

ובאימונים. בדרכים הבטיחות

נתקלים שאנחנו קורה האם לנדאו, אותנו שאל הנסיעה
לפני צץ לו, להשיב שסיימתי לפני עוד נשק. נושאי במחבלים
בין הצר המעבר את בדיוק שחצה קלצ'ניקוב, עם מחבל

הבתים.
את ושלחתי לנדאו, את הורדתי ומיד צעקתי, אחד', 'הנה
ומצאנו לבית, מבית סריקות עשינו תיגבור. להזעיק גוליגר
כדי תוך הבתים. באחד למזרון מתחת מוסתר הקלצ'ניקוב את
לדבר והתחילה הבתים מאחד צעירה בחורה אלי ניגשה חיפוש
שאלה היא היהודים?" עם עושה אתה "מה בערבית. איתי
לה נראה עור, וכהה הודו יליד שאשתון, מסתבר אותי".
שאיננו לה ואמר המשחק, את לשחק החליט אשתון כערבי.
ערבית. דיברו לא ובבית באנגליה היו הוריו כי ערבית, יודע
לכותרת הפך זה משפט אליו. פנתה היא משלנו', 'אתה

בעזה. חוויותיו על לנדאו שכתב הכתבה

נמחקה הנזיפה

שדת נייח, פלוגה מפקד לימים נקים, עמוס סנ"צ
שלושה עם בסיור שהיה בעת אחז יזם כמ"כ. בעזה
היה הדבר לבדיקה. מגיבליה צעיר עצרו משוטריו,
סרב הבחור פלסטין. לכיכר סמוך פארס, שוק ליד
יצא ויכוח כדי תוך והתחכם. זהות תעודת להוציא
מסביב להתערב. והתל החשמל מחנות מבוגר אדם
כפיים שמחא איש מאות של אדיר קהל נאסף
מהאדם דרשו וחבריו נסים עמוס המ"כ בעצבנות.
את עוצר בעודו אותו. והדפו יתערב שלא המבוגר
בעזה צה"ל כוחות מפקד למקום לפתע הגיע הצעיר,

המהומה. על בעמוס לנזוף והחל
ראש אשאווה, רשאד הוא המבוגר האדם כי התברר
לאיזור הגיע האירוע בעקבות עזה. של הנכבד העיר
והורה במפקדים שנזף דיין, משה הביטחון, שר גם
עבר עצמו עמוס האזור. נכבדי כלפי זהירות לנהוג
לאחר אירוע. באותו התנהגותו בעניין תחקירים
שלא אלא נזיפה. בתיקו נרשמה ארוך משמעתי הליך

זמן. לאורך
כי הידיעה נתקבלה הארוע לאחר מספר שמעלח.
אל זיאד נמצא אשאווה, העיר, ראש של בביתו
העיר ראש פת"ת. חוליית של מבוקש מפקד חוסיעי,
שוכב במרתף, אלחוסייני נמצא בבדיקה אך הכחיש,
נרצח. או התאבד כנראה בידו. ואקדח מיטה על
נסים. של מתיקו ההערה נמחקה האירוע בעקבות
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במג"ב שנה 20 ושירת התגייר הפת'יח מפקד
הגבול משמר של לגימלאות מכבר לא שיצא ש. א. של הפנטסטי סיפורו

וכך ובלה מקומט לזקן התחפש יחסית קצר זמן תוך זהותו.
ומג"ב. צה"ל של המחסומים את לעבור הצליח

הגוף על רימונים שני
אחת עובדה על אך הדעות, חלוקות כך, אחר שארע מה על
המחסומים, לטבעת מעבר היה שכבר לאחר עוררין: אין
ואמר לצאת לו שאיפשרו חיילים לאותם לחזור לפתע החליט
שיזוז לזקן אמרו החיילים מחפשים. שהם האיש שהוא להם,
וגרם התחפושות את הוריד התיישר, ש. להם. יפריע ולא
והודיעו התעשתו החיילים מוחלט. בלבול המחסום לחיילי
הגיעה הכבודה שכל ברור המבוקש. של תפיסתו על בקשר
שם היו סביבו. האישים מן רבים לזהות היה יכול וש. למקום,
סיני. וצפון הרצועה מפקד פונדק, ותא"ל שרון אריק דיין,
כאשר נכון. עובדים הם אין כי ש. להם אמר לתדהמתם
חיפוש, עליו עושים ראשון דבר אמר, הוא מבוקש, תופסים

לא פרטים נחשפו שכבר לאחר היום, גם מדהים הזה הסיפור
הביטחון לכוחות המקומיים הסייענים בעניין מעטים
בראשית היה ש. א. ראשון: בפרסום הפרטים, והנה בשטחים.
היו אחריו במרדף עזה. ברצועת הפת"ח מפקד ה70 שנות
אלוף אלעזר; דוד הרמטכ''ל, דיין; משה הבטחון שר מעורבים

ובמג"ב. בשב"כ בכירים וכמובן שרון אריק הפיקוד
47 בין נעה נעליו שמידת וחזק, גבוה בחור ,23 בן אז ש.,

קפה ספלי מאות כשועל. וערום כצלופח חמקמק היה ל48,
הכוכב הוא היה בהן הישיבות בעשרות נצרכו סיגריות ואלפי
נכשלו.  אותו ותפיסתו לאיתורו רבים מבצעים אך הראשי,
במחנה נמצא ש. א. הודעה: נתקבלה הימים באחד והנה,
במושגי גם גדולים כוחות הוזעקו למקום מסוים. פליטים
הגיע דיין, ושרהבטחון, נסגר האיזור יותר. מאוחרות שנים
במחנה היה שאכן ש. לכידתו. על אישית לפקד כדי בהליקופטר
של בדרכו שוב הלך מתהדקת, סביבו הטבעת כי וראה
את החליף הוא המפורסם: הבריטי המרגל סמית, פימפרנל

מג"ב לאיש הפך ברצועה הפת''ח מפקד
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משבח גנדי
מזרחה קטלנית תקרית שוב ארעה התאונה לאחר יומיים
תול"רים של עזה באש פתח ירדני מארב גשר. לקיבוץ
נפצעו הראשון האש במטח מג"ב. סיור על כבדים ומקלעים
משאר מנעו הירדנים קשה. מהם שלושה שוטרים, ארבעה
מקום על להנחית והחלו הפצועים, את לחלץ הכח אנשי
המשיך ברזילי, זכריה סמל מ"מ. 81 מרגמה פצצות התקרית
מפצעיו מת הוא אך הקשה פציעתו למרות אנשיו על לפקד

בסמוך. שהמתין חילהאוויר מסוק אל פינויו בעת
חוליית מג"ב, כח איתר ,1965 מאי בסוף מכן, לאחר חודש
קשוח מרדף נפתח בשומרון. לטובס מזרחית מחבלים
שני נהרגו ונועז, קצר בקרב מעלות. 45 של בחום שהתנהל
דאז, המרכז פיקוד אלוף נשבו. החוליה חברי שאר מחבלים.
שבחים וחלק השוטרים, עם הקרב לאחר נועד זאבי, רחבעם
אך צה"ל, של חוקו לחם אז היו המרדפים המעולה. לביצוע
ב"ארץ שפעלו המג"בניקים גם בהם עסקו לעת מעת

המרדפים".

על רימונים שני וגילה מכנסיו את שלשל  זאת ובאמרו
בהמולת כי התברר לחימה. אמצעי ועוד אקדח וכן גופו,

גופו. על לחפש שכחו התפיסה שמחת

כוחות עם לעבוד להחליט לש. גרם מה להבין קשה
עם לשטח לצאת החל והוא בפועל שקרה מה זה אך הביטחון,

השב"כ.
מפקד ולימים בעזה מג"ב מ"מ אז ביננפלד, ישראל נצ"מ
לש. שהתאימו עד זמן הרבה לקח למג"ב כי זוכר איו"ש,
עם ויחד מג"ב, של במדים הולבש הוא מתאימות. נעליים

מבוקשים. לאתר כדי בשטח הסתובב מג"ב כוחות
תחרות, אפילו היתה צה"ל לבין מג"ב בין כי זוכר ביננפלד
הכיר שהאיש מכיוון ש. עם יעבוד מי בשאלה למדי, קשה
עד נרחב, בהיקף המעצרים להתבצע החלו רבים, אנשים
אלא רקק, דגי עוד להביא שלא הנחיות הוציא שהשב"כ
ברשימות המופיעים אלה בלבד, ב"רציניים" להתרכז

האדומות.

בעזה מאולתר מנשא

מאחורה או מקדימה כדור
להפעיל כיצד התלבטות היתה אישית, לו, כי מספר ביננפלד
 ישראלי לסוכן פת"ח איש של ממעמד הזה המעבר ש. את
לכן נוסף. הסבר מחייבת שאיננה כתופעה אצלו נתפס לא

ש. של בנשקו הסדן את לפרוק החליט ביטחון מטעמי

בצמוד שעבד האיש מן ודווקא הזה הצעד מן נפגע האיש
עליו. סומכים שאין לכך סימן בדבר ראה הוא לו.

החליט הוא קשה. בהתלבטות עצמו מצא ביננפלד
כדי לזרוביץ, ישעיהו הפלוגה, מפקד אל וניגש להתייעץ

לבעיה. פתרון למצוא

על ישב ביננפלד רוצה. שהוא מה שיעשה לו השיב לזרוביץ
להשיג "רציתי הסדן. עם נשקו את לש. והחזיר לילה העניין
הוא הסדן", עם הנשק את לו נתתי אז בשטח, תוצאות
הכדור, את לחטוף צריך כבר אני אם לעצמי "אמרתי מתוודה,

מאחורה". או מקדימה יהיה זה אם משנה לא אז
באמת שלו שהפלוגה ביננפלד, אומר הפרשה לסיכום

בעזה. מבוקשים עשרות עצרה

היו הידוע ככל לת"א. ש. עבר בעזה, בשב"כ שעבד לאחר
להתגייר בחר הוא אך לכת, מרחיקות תוכניות ש. לגבי
אותו שגייר זה היה גורן הרב יהודיה. בחורה עם ולהתחתן
קורס עבר הוא למג"ב. להצטרף ביקש ש. קצר. זמן תוך
פרש ה90 שנות בראשית שנה. כ20 בחיל ושירת מ"כים

לגימלאות.
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איתן, שמואל אשד, שמעון גלעד, בנימין טיומקין, משה לוין, אברהם לשמאל: מימין עומדים בדרגה. העלאה בטכס מג"ב צמרת .1971
לוי חיים טל, צבי עמית, משולם כהן, אברהם

מג"ב בנוף חריג
אפשר בלבד, בודדות שנים כעבור להתרחש לעתיד אות
סיור לבנון. בגבול לאוקטובר ב14 שארעה בתקרית לראות
שבין בקטע המערכת של הצפוני בציר במשוריינים שנע
המחבלים מארב עזה. באש הותקף וזרעית, שתולה המושבים
גבול להפיכת סיפתח היה מהכביש ספורים מטרים שהתמקם
אנשי בירדן. השחור", "ספטמבר אחרי המרכזית לחזית הצפון
לסיור מחבלים. שלושה נהרגו הירי ובחילופי אש, השיבו הכח
בדרך מת סלמאן, סלאח השוטר מהם, אחד פצועים. שני היו

להגברת הביא השקט, מהגבול זה איתות לביתהחולים.
בגזרה המחבלים ארגוני התבססות נוכח והסיורים הכוננות

זו.

זאת, עם אירעו, 1969 שנת את שסיימו האירועים שני

היה קייטץ. רוברט סמ"ר נפל לנובמבר ב16 ושומרון. ביהודה
לאיתור לטולכרם, מדרום נרחב סריקות מבצע בעת זה

על נפתחה החיפושים, במהלך באיזור. שהסתתרו מחבלים
את הדף קייטץ רוברט קצר. מטווח אוטומטית אש הכח

נפל עזאם, רמזי סמל קורבנו: את הוא גם ראה יוני חודש
סמוך ביתשאן. בעמק המערכת בציר סיור על שפיקד בעת
זה היה הסיור. אל מרוכזת אש לפתע נפתחה למעוזחיים,
ונפטר. אנושות נפצע השוטר בקפידה. שתוכנן מחבלים מארב
קודם וחצי חודשיים עשיר. קרבי עבר היה עזאם לרמזי
נחות בשטח כבדה אש תחת רגלי מג"ב כח חילץ לנפילתו
בעיטור זכה זו פעולתו על חמה. אל באיזור טופוגרפית

האומץ.
השוטר בשכם נפל עזאם, רמזי של נפילתו לאחר יומיים
האירוע, בעת המארב. מן בראשו נורה הוא גנגינה. יחזקאל
על הקשתה אשר עוינת אוכלוסיה הכוח סביב התקהלה
מצב מאד החמיר הבאים בחודשים מפצעיו. מת גנגינה הפינוי.
השוטרים נגד התקיפות הרחברון. ובאיזור בשכם הביטחון
באיזור חמורות ביטחון הגבלות הוטלו כך, עקב ורבו. הלכו
סיוריו, את הגביר הגבול משמר (ב8.9.69ו). הרחברון

ביותר. הנדחים למקומות והגיע
סורין נצ''מ כאשר בתדהמה, החיל הוכה תקופה באותה
פתאומי. באופן בביתו נפטר הגבול, משמר מפקד סגן הורביץ,
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הים דרד המחבלים של ראשונה החדירה סוכלה כן
את הרים בסאסא מג"ב בבסיס התורן .1971 בינואר ה2 של קו חורף ליל חצות. אחרי 01:00 היתה השעה
ליד אכזיב, בחוף שנחתה מחבלים כנראה ובה סירה על לו הודיעו נהריה ממשטרת האמין: ולא השפופרת

אביבי אלי של "מדינתו"

ראש צומת לכיוון עתה דילג זרועותיו, שתי על הכח,
ממשיכות העקבות אם בדקה אחת חוליה הניקרהשלומי.
לכיוון בצת ממושב בדיקה ערכה שניה וחוליה הגבול לכיוון
העקבות על שוב עלה אכן א' כח מצובהשלומי. כביש
אבדו  הפרדסים בתוך לימן. מושב לכיוון שהובילו
מג"ב של הבכיר המפקד מרכוס, אברהם סנ"צ העקבות.
בפיקוד הדרוזית, מהיחידה נוספים כוחות הזעיק באיזור,

הליכוד. מטעם ח"כ לימים אסעד, אסעד
ובשעה העקבות, אבדו שבו האיזור בכל התפרסו הכוחות
שני הדרוזית. היחידה של לכח אחד מחבל עצמו הסגיר 12.00
בו המקום מן מטר כ200 הפרדסים, בתוך אותרו האחרים
קלצ'ניקוב, רובי 2 נמצאו: המחבלים ברשות העקבות. אבדו

נ"ט. רימוני 4 אר.פי.ג'י, בזוקה מטול

תוך אל מחבלים של הראשונה הימית החדירה זו היתה
הצליחו אף חלקם נוספים. נסיונות באו אחריה ישראל.
הפעולה הצלחת את ציינה הביטחון מערכת חלקית.
שיקולי את ושיבחה הדרוזית והיחידה מג"ב של המשותפת

בשטח. המרדף את שניהלו המפקדים

בפיקוד מג"ב כח זיהה בחוף, סיור לאחר 01:45 בשעה
מטר כ50 15982726 בנ.צ. חשודה סירה ביערה יוסף מפקח
בערבית הסירה לעבר קראו הכח אנשי הימצאו. ממקום
אש. תיפתח  ולא ולהיכנע, לצאת המחבלים מן ודרשו
ררנ"ט גם וירה נק"ל באש הכח פתח תשובה היתה שלא לאחר
מחבל בה ונמצאו הסירה נסרקה הירי לאחר בסירה. שפגע

בהלם. והשני פצוע אחד
כבר מחבריהם שלושה כי המחבלים מיד סיפרו בחקירתם
אזרחים לחטוף בכוונתם וכי אביבי אלי של ביתו לכיוון יצאו
ושלוש אר.פי.ג'י מטול נמצאו: בסירה בחיפוש ישראלים.
וציוד משקפות שתי יד, רימוני שני קלצ'ניקוב, רובה פצצות;

אישי.
ביתו באיזור בסריקות אחרות חוליות המשיכו בינתיים,
הגיעה ראשון אור עם דבר. מצאו לא אך אביבי, אלי של
הזה הכח ממג"ב. נגמ"שים שני וכן מגולני מחלקה תגבורת:
ביערה מפקח של בפיקודו אחד מישנה. כוחות בשני הופעל
מן העקבות את בדק אי כח סעדי. סאלח סמ"ר בפיקוד והשני
לאורך העקבות את בדק  ב' כח אכזיב. לכיוון הסירה

אנשים. שלושה של עקבות מצא ואכן הכביש

באכזיב מחבלים סירת .1971
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§^י1 בי אוקמוטו קוזו
את וחיסלו לכדו 'אלעל' ועובד מג"ב אנשי שני
אחד סדרינה, אשר ב972ו. בנתב"ג, הטבח מבצעי
לא חלה, סעדון ג'ורג' נעלם. הפרשה מגיבורי

ונפטר התאושש

יוצאות בטיסות נוסעים כהרגלו נתב"ג המה 30.5.72 ג' ביום
איירפראנס טיסת ונוסעי 22:15 היתה השעה ונכנסות.
באולם הדרכונים ביקורת דלפקי לייד התקבצו מאיטליה
ההליכים את במהירות לסיים וקיוו הנכנסים הנוסעים
במהירות להתרחש הכל החל זה ברגע בדיוק הפורמאליים.
האישי, המטענים מסוף ליד שעמדו יפאנים, שלושה עצומה:
באש ופתחו אוטומטיים נשק כלי שלושה לפתע הוציאו
הנתיבות בבית היו זמן באותו יד. רימוני הטלת תוך מסביבם,

איש. מאות כשלוש

כשלוש נמשך כ70, ונפצעו איש 26 נהרגו שבו הטבח,
מנע והרימונים הצרורות עם הכל על שנפל ההלם דקות.
המכס ושוטרי השוטרים מצד נגדית אש תגובת בתחילה
פצוע נופל המחבלים אחד נראה כן פי על אף חמושים. שהיו
הדרכונים. ביקורת אולם של הזכוכית למחיצת בסמוך קשה
ידי על בטעות, כנראה נורה, שהאיש אמרה המאוחרת ההנחה
כנראה לאולם. מחוץ מת נמצא נוסף מחבל החוליה. מפקד
נשמט הרימון להשליך. שהתכוון רימון בהתפוצצות שנהרג
מרדף. לאחר נתפס השלישי המחבל במסוע. נתקל כאשר מידו
היפאני, האדום הצבא מחתרת חבר אוקאמוטו, קוזו היה שמו
קאגושימה באוניברסיטת לחקלאות בפקולטה 24 בן סטודנט

הגבול. משמר אנשי שני לכדו אוקמוטו את יפאן. בדרום

לגופו הקנה את הצמדתי
בעתי חמוש ניצב הוא .20 בן אז היה סדרינה, אשר מג"ב, איש
עדותו הנה הנתיבות. בית מול המטוסים, של החניה ברחבת
בתוך התפוצצויות שלוש "שמעתי האירוע: לאחר מייד
שעמד חבר לעבר רצתי קורה. מה הבנתי לא אבל האולם,
עזרה! תזעיק לבסיס, תתקשר אליו: וצעקתי מקום בקרבת
נאלצתי להיכנס, ניסיתי כאשר האולם. לכיוון לרוץ והמשכתי
החוצה. ממנו שפרצו הפצועים הנוסעים בלחץ לסגת
תתמקלע מחזיק קומה נמוך יפאני לראות, רק הצלחתי
מכווצות היו עיניו שראה. אנשים קבוצת כל באש, ומרסס
את והעברתי לגופו העוזי את הצמדתי מתוח. היה וכולו
אולי אוטומטית אש אירה שאם חשבתי לבודדת. הנצרה
הצלחתי לא בסוף אבל מזה. וחששתי הנוסעים בקהל אפגע

חשף בכך אולם חייו, את להציל בכדי לידו שעמד השוטר
נפילתו לאחר לו הוענק ליבו אומץ על ונפל. נפגע עצמו,
עלה הוא מג"ב. של בנוף חריג היה קייטץ המופת. עיטור
היה הוא ונשק. מחנאות לציוד חנות בעפולה והחזיק מקנדה
ליחידה למג"ב והתגייס להצעה נענה כך ומשום לנשק מומחה
קשה אירוע היתה נפילתו האינפראאדום. בתחום שעסקה

במיוחד.
מג"ב כוח ב24.11.69. אירעה בשנה האחרונה התקרית
העיר. מבתי באחד מסתור שמצאו מחבלים לעצור יצא בג'נין
לתבוע הבית, מבעל מג"ב שוטרי דרשו הכיתור ממן
הבית. בני חיי את יסכנו שלא בכדי החוצה, לצאת מהמחבלים
מחבלים שני הסתערו רגע, באותו אך כן, עשה הבית בעל
דאוד. דוד השוטר את והרגו מנשקם, ביריות מג"ב כוח לעבר

סיפור) (ראה

מתוך הבניין, לעבר רימונים מהשלכת נמנעו השוטרים
ג'נין לבניין. מחוץ חוסלו המחבלים בילדים. לפגוע חשש
נכנסו  אחריו השקטה". "העיר אירוע לאותו עד כונתה
תאיחבלה נחשפו סריקות ובמהלך הביטחון, זרועות פנימה

לחימה. וציוד נוספים

בלוד "הכושית'' המחבלת משפט

מתערב האוויר חיל
לא החזיתות. בכל מבצעית בפעילות התאפיינה ,1970 שנת
ב22 התרחש הראשון האירוע שקטים". "קווים עוד היו
סביב לסיור יום באותו יצא קליין יוסף שמ"ז .'70 בינואר
הביטחון ורכז מג"ב נציג שימש בו גבעתישעיהו, מושב
רב מוקש על הג'יפ עלה הדרך, מעיקולי באחד השוטף.
למרות לכן, קודם הוטמן שהמוקש הסתבר עוצמה.
קליין יוסף שמ"ז נהרג הפיצוץ מעצמת הגשום. מזגהאויר
בחבל נמצא גבעתישעיהו המושב לחלוטין. נהרס והג'יפ
החלו הטרור שארגוני היתה הביטחון גופי מסקנת עדולם.
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במשטרה נחקר אוקמוטו קחו היפני המחבל

מטר מאתיים של במרחק המסלול אספלט אל אותו הצמידו
טיסה כרטיסי ומצאתי מהיר חיפוש עליו עשיתי מהאולם.
מג"ב של ג'יפ תנועה. חסר נשאר המעולף האיש שחור. וארנק
"אדוני, לזרוביץ. סנ"צ מפקדי, היה בג'יפ אלינו. התקרב
אותי שאל קרה?" "מה לעברו. צעקתי לכאן", בוא אדוני,
אמר הג'יפ, על אותו תעלו מחבל". פה לי "יש המפקד.

ליזרוביץ.

לסעדון עמוקה טראומה
טיפול קיבל הוא מקום. בקרבת מג"ב לבסיס נלקח היפאני
עגולה גלולה נמצאה ניירותיו בין נחקר. ולאחריו ראשוני
סמוך שניות. תוך אותו ממיתה היתה שבליעתה לבנה,
אלוף כאשר זה היה המחבל. עם סברינה נפגש שוב לחצות
מהלך את איתו לשחזר באו מג"ב וקציני גנדי הפיקוד

האירועים.
עשרים מותם את מצאו כאמור, שבה, הרצחנית בהתקפה
גם מותו את מצא פורטוריקאנים, צליינים רובם איש, ושישה
של אחיו עולמי. שם בעל ישראלי מדען קציר, אהרון פרופ'

ישראל. מדינת נשיא לימים קציר, אפרים פרופ'
בהתפוצצות לאולם מחוץ נהרג אשר השני, המחבל על

נוסף רימון שזרק אחרי הגדולה. ההתקהלות בגלל לירות
בחליפה לבוש שהיה היפני הגמד את ראיתי היציאה, לכיוון
חניית מקום לעבר הפלסטיק תריסי דרך עובר כחולה,
את ראיתי ממנו. מטרים עשרה במרחק עמדתי המטוסים.
ומחפשות מסביב מתרוצצות והקטנות השחורות עיניו
ההדק את וסחט בקשת נישקו את הפנה הוא פתאום מטרה.
במהירות ורץ לפניו הנשק את פתאום זרק פגע. לא הוא מולי.
לעברו זרק הוא האולם. מול שעמד סקנדינווי מטוס לכיוון
שניצב 'אלעל' מטוס לכיוון מטורפת בריצה והמשיך רימון
מחגורתו מוציא לרגע, עוצר אותו ראיתי משם. הרחק לא
אלעל. מטוס כנף ליד אותו וזורק הנצרה את שולף רימון,
לא קטנים. בצעדים המסלול לאורך לנוס המשיך המתנה ללא
לחקירה. וחיוני נשק בלי היה הוא בו, לירות טעם יותר היה

אני גם ישר. בקו אחריו רץ לידי שעמד 'אלעל' "עובד
אותו. ללכוד כדי מימין עקפתי אבל אחריו, לרוץ התחלתי
מולי נעצר ופתאום אותי ראה הכחולה בחליפה המחבל
קלוד 'אלעל' לאיש איפשרה זו הפסקה מטרים. כמה במרחק
בזרועו גרונו את וללפות אליו להגיע מחולון זייתון,
סובבתי למחבל. וניגשתי בנשק עליו חיפיתי השמאלית.
בעורפו. העוזי בקת בו חבטתי להתפרע שהחל ולאחר אותו,
אלינו, שהגיעו גרוזינים, סבלים שני התעלף. הקטן האיש
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המשגרים את איתר מג"ב ירושלים. על טילים

מיהודה שבאו פועלים באמצעות חבלנית פעילות לבצע
רבות ובדיקות יותר הדוק פיקוח חייבה זו מסקנה ושומרון.

בדרך.

ביתשאן בעמק נהרג ישעיהו, בגבעת האירוע לאחר שבוע
גשר, לקיבוץ סמוך נגמ"ש. מפקד בהיותו גוזלן, יוסף השוטר
מג"ב. כח עם שנעו צה"ל חיילי לעבר מרוכזת אש נפתחה
והשוטר המשולב מהכוח קצין נפצע שהתפתחה, בתקרית
הוא לאש. נחשף כך כדי תוך האש. משטח לחלצו יצא גוזלן
הוענק גוזלן יוסף לשוטר האחרון. החילוץ בשלב רק נפגע
לחילופי דבר של בסופו התפתחה זו, תקרית האומץ. עיטור

חילהאויר. מטוסי של התערבות שדרשו כבדים, אש

שגרתי סיור בעת נפל ב8.2.70, מכן, לאחר ימים מספר
בסביבות מג"ב כוח נע יום, באותו פארס. כאמל מג"ב שוטר
הורגשה. לא חשודה תנועה וכל פנוי, היה הכביש רמאללה.
לסיום ערוכים היו כבר כלירכב, בשני שנעו המשמר, שוטרי
המוביל הכביש מצומת מטר עשרה במרחק כאשר משמרתם,
אבנים. במחסום המוביל הרכב נהג הבחין סילוואד, לכפר
במה לבדוק כדי המחסום, לעבר מרכבו קפץ פארס, כמאל
אבנים מחסומי חשד. המחסום עורר לא לכאורה, מדובר.
בפינוי איפוא, החל, השוטר שבשגרה. דבר היו זה מסוג
החבלה מטען עזה. התפוצצות ארעה כשלפתע המכשול
פארס. את והרג התפוצץ האבנים, לאחת מתחת שהוטמן
מולכד סתמי אבנים שגל באיו"ש ראשונה, פעם זו היתה
למקום הגיעו האסון, היוודע עם מיד תמים. כה באופן
הכפרים על עוצר הטילו הם גדולים. ומג"ב צבא כוחות

הקטלני. המטען מניחי את ללכוד לנסות כדי הסמוכים,

(25) מג"ב איש אז ז"ל, סעדון ג'ורגי פרטים הוסיף רימון,
שומר לבקר יצא 22:30 ובשעה המכס באולם מוצב שהיה
צרור שמעתי במדרגות ירדתי "כאשר הנתיבות. בבית בעמדה
חגור ואת שלו העוזי את ממנו ולקחתי לשומר חזרתי יריות.
במרחק בי. נפשי עוד כל הנוסעים לאולם ורצתי התחמושת
אלי מכוון כשהוא היפאנים אחד ניצב ממני מטרים כשני של
זה בליבי: אמרתי באנגלית. קללות לעברי ופולט נישקו את
קרב בגלגול עצמי את זרקתי רגע באותו בדעתו. שפוי לא
שלי הנשק את דרכתי בטון. עמוד מאחורי מחסה ותפסתי
אחר שניה צונח. הוא איך ראיתי לעברו. בודדת יריה ויריתי
ג'ורג' טיפל מכן "לאחר בידו. שהיה הרימון התפוצץ כך,

המחבל את זיהה האמבולנסים, לאחד הגיע וכאשר בפצועים
שאני מה כל והתעלפתי. נפלתי בהלם, נתקפתי "ואז היפאני.

הרופא". אסף חולים בבית שהתעוררתי הוא יודע
ג'ורג' אך החולים. מבית שוחרר הוא קצר, טיפול לאחר
הבחור מהטראומה. להשתחרר היה יכול לא כנראה, סעדון,
אשתו עם בירושלים והתגורר ב1942, בטוניס שנולד הצנוע
מאז רעייתו, לדברי לעצמו. חזר לא ילדיהם, ושני זהבה
בחודש נפטר הוא אושפז. וגם נפשי בטיפול היה התקרית

.1988 אוגוסט
שמפקדו ,4 מגדוד מג"ב לפלוגת השתייכו וסעדון סדרינה
פשיטת לאחר מיו"ש ללוד ירדה הפלוגה טיומקין. משה היה
אפשרות מול בנתב"ג, האבטחה את לתגבר כדי בבירות צה"ל
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וננקטו וצה"ל, מג"ב סיורי הוגברו אביבים אסון בעקבות
אף הלבנוני. לגבול סמוך הביטחון להגברת נוספים אמצעים
הבעייתיים לאחד בהדרגה, זה, גבול והפך הלך כן, פי על

בהתאם. נערכו הביטחון כוחות ביותר.
הלבנוני, בגבול הגוברת הבטחונית לפעילות במקביל
ב3.6.70 חמה. גזרה להיות ביתשאן, עמק גזרת המשיכה
לציר סמוך בגזרה. שגרתי סיור בעת מולא רשיד הגשש נהרג
מונח חשוד חפץ מולא גילה לנווהאור, מזרחית המערכת
מוטמן שהיה מטען מרחוק הופעל התקרבו עם הציר. לרוחב
שיפור על הצביע הארוע במקום. הגשש את והרג בסמוך
מאוחר ימים שלושה הטרור. אירגוני שנקטו החבלה בשיטות
שאן. בית בעמק דמים תקרית אירעה שוב ב9.6.70 יותר,
גשר קיבוץ לקרבת הגיע המערכת ציר על רגלית שנע סיור
האש בחילופי הירדני. מהעבר קל מנשק אש נפתחה ולפתע
זה היה הכוח. ממובילי הושילה, אל עליתא הגשש ונהרג נפגע
לנחישות ביטוי בכך היה שבוע. תוך באזור שנפל השני הגשש
היו שרובם הזה, והחיוני המסוכן התפקיד ממלאי של האישית

הצפון. מאיזור בידואים

חומרי, ויוסף אקוע יחיא דן השוטר נוספים, שוטרים שני

בסיום התהפך שרכבם שעה תפקידם, מילוי בעת נפלו
במקום. נהרגו השניים משמרתם.

אביבים אסון
שהוביל "אגד" אוטובוס הבוקר בשעות יצא 1970 למאי ב22
נוסף. לימודים ליום בדובב הספר לבית ומורים ילדים
הפעילות לבנון שבגבול ולמרות שגרתית, היתה הנסיעה
בהגיע שכזו. בנסיעה חשש כל נראה לא הוגברה, החבלנית
בו פגעו לברעם, הכניסה לאחר הכביש, לעיקול האוטובוס
במרכז השניה הנהג, מושב ליד אחת בזוקה, פצצות שלוש
נהרגו מכך, כתוצאה האוטובוס. בגג והשלישית הרכב,
היה ההרוגים, בין קשה. חלקם נפצעו, ו22 תלמידים תריסר
של הישובים במדור ששירת עזראן, בנימין אמנון שמ"ז גם
ליווה המנוח אביבים. במושב השוטף הביטחון רכז והיה מג"ב
מפעילויות אחת זו היתה מאבטח. בתפקיד האוטובוס את

במדינה. שאירעו ביותר החמורות הטרור

למג''ב עוברת לוד התעופה נמל אבטחת
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חבלה_ מטען שזה הבנתי פתאום
שלוש היה זה בנתב"ג. המוני פיגוע ומנעו אירופאי מראה בעלי צעירים שני עצרו לוי ויעקב נחום דליה

אוקמוטו קחו של הטבח אחרי שנים

הלל המשטרה ושר נחום דליה

מה מתקנת (דליה מזוודות. להם היו שלא עוד מה חשוד, לי

לקבל שבאו כמי עצמם הציגו הם כאילו בעתונות, שפורסם
שהייתי הבחור, אירופאים. נראו הם חיצונית מחו''ל). אנשים
מעיל לבוש 1.75 גובה משופם. היה רצוף, בקשרעין איתו
הזהות בתעודות ערבים. לי נראו לא הם ותפוח. שחור רוח
איש לוי, ליעקב מיד פניתי משכם. שהם רשום היה שלהם
בחורים שני כאן שיש לו ואמרתי בצוות איתי שהיה מג"ב
עוד ישמעו. שהם בלי לו אמרתי האלה הדברים את משכם.
להם ואתן הסלקטיבי ברישום אותם שארשום לו אמרתי
חיפוש עליהם שיערוך ביקשתי ואז 'בסדר', אמר הוא ללכת.
כאילו שקרה, מה זוכרת אני לנמל. פנימה נכנסים שהם לפני

אתמול. רק קרה זה

עין קשר על שמרתי ואני מהם, לאחד חיפוש ערך יעקב
לבדוק צריכה הייתי שבמקביל היתה, הבעיה השני. עם רצוף
מהבחור עזרה ביקשתי הזה בשלב שנכנסים. האוטובוסים את
אוטובוסים היו לא המזל, למרבה המוניות. את שבודק
השני, הבחור אחרי ולעקוב להמשיך יכולתי לכן זמן, באותו
לא שהוא לב שמתי בחוץ. המתין הבחור חיפוש. עבר שטרם
אחרי סיגריה מעשן וחוזר. הבודקה סוף עד הולך רגוע.
הבדיקה את יסיים שיעקב חיכיתי חשוד. לי נראה זה סיגריה.
הרבה נמשכה לא הבדיקה יכנס. זה ואז הראשון, הבחור של
נעלם. הוא פתאום הבחור. עם עין קשר איבדתי פתאום זמן.

אחת בלוד, התעופה בנמל התרחשה ,1972 מאי בחודש
מחבלים, קבוצת הטרור. בתולדות ביותר האיומות הדרמות
באש פתחה אוקמוטו, קוזו היפני הוא בהם שהמפורסם
כתוצאה תמימים. נוסעים על רימונים והטילה תתמקלעים
משמרהגבול, מאנשי שניים עשרות. ונפצעו 22 נהרגו מכך

אוקמוטו. את לכדו 'אלעל' עובד עם יחד
בן דוד ע"ש לימים שנשקרא התעופה, נמל הפך מאז
כן, פי על אף במדינה. מאובטחים היותר היעדים לאחד גוריון,
שוב האירוע. לאחר שנים שלוש שוב, לתקוף המחבלים ניסו
דליה השוטרת אותם. עצרו אשר הגבול משמר אנשי אלה היו
במשמרת איתה שהיה לוי, יעקב והשוטר (אסטוביץ') נחום

לשבח. בציון פעלם בשל זכו אף
הזה היום .1975 ביולי 18 שישי, ביום התרחש הארוע
היא והיום 22 בת אז שהיתה דליה, של בזכרונה עמוק נחרת
היא סיור. בתפקידי עוסקת בחיפה, הכחולה במשטרה
התגייסתי הצבאי השירות ואחרי מביתשאן "אני מספרת:
במג"ב שרתו ואחי אבי גם כי בשבילי, טבעי די היה זה למג"ב.
שאוכל כדי קבועה משכורת לקבל דרך גם היתה זו ובמשטרה.

ואמנות. גראפיקה ללמוד
שדה של מזרח בצד מג"ב במחסום עבדנו שישי "ביום
ואנשים רכבים של סלקטיביות בדיקות עשינו התעופה.
היינו גופניות. בדיקות גם עשינו לפעמים לשדה. שנכנסו
על לשמור כדי תפקיד. היה אחד ולכל איש ארבעה של צוות
שמונה שנמשכה המשמרת, במשך תפקידים החלפנו עירנות
הנכנסים הרכבים תנועת את לכוון היה תפקידו אחד, שעות.
בדק והרביעי איבטח השלישי אוטובוסים, בדק השני לשדה,
וגם לחיפושים, חדרון ובו ביתן היה המחסום ליד מוניות.
9:45 בשעה בשטח. שנעים האנשים לרישום קטן משרד
פתאום השדה. לכיוון אנשים של ערה די תנועה היתה בבוקר
שם היתה לבודקה. מסביב לעבור שמנסים אנשים שני ראיתי

פירצה.

חפץ להסתיר מנסה
זהות. תעודות ביקשנתי דרכנו. שיעברו וביקשתי להם קראתי
לי נתנו הם באנגלית. ביקשתי אז עברית, הבינו לא הם

אותם שאלתי פספורטים. להם שאין ואמרו זהות, תעודות
נראה זה לטוס. רוצים שהם אמרו הם אז שלהם, המטרה מה
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הטכס לאחר חיוך

עבר במקרה, אז, מחבלים. עם עסק לנו יש כי הכניסה, את
לכיוון ונסע הפלוגה מבסיס יצא הוא מג"ב. מפקד במקום
קפץ הוא מחבלים. שני לנו שיש לו צעקתי בלוד. המטה
ואז ומהמשטרה. ממג"ב אנשים למקום הזעיק ומייד מהרכב

לחקירה. אותם ולקחו העיניים את למחבלים קשרו
שני מחקירת גדול. ותקשורתי פוליטי רעש עורר האירוע
בן יעיש ועימאד ה20 בן עבדו נאפע עלי בן לואי המחבלים,
הנוסעים באולם מטען להניח עמדו כי התברר ה19,
בצהרים. 12 בשעה להתפוצץ אמור היה המטען היוצאים.
יותר. גדולה מחבלים חוליית במסגרת פעלו שהם הסתבר
נשק. וכלי מטענים. נתגלו בשכם השניים של בבתיהם
עוד הסתבר בחוליה. שותפים עוד נעצרו חקירתם בעקבות
בנמל וביקר תיירים סוכן של בנו הוא יעיש עימאד כי

של קבוצות לקבל כדי אביו, בשליחות רבות פעמים התעופה
צליינים.

מזהיר" גבורה "מעשה
אותו. ושחררו לנהג שילמו הם במונית. ללוד הגיעו השניים
הכניסה לשער ופנו קפה לשתות למסעדה נכנסו כך אחר

נחום. דליה של חשדה את עוררו שם לנמל,
קומנדו חוליית כי יום באותו הכריז בבירות הפת"ח דובר
בלוד התעופה בשדה עצמה לפוצץ ניסתה פלשתינאית

השניים. של הצלחתם את תיאר הוא הכבושה.
שמונה עוד בשדההתעופה לשרת המשיכה נחום דליה
חיפה, בנמל החדשה לפלוגה עברה מכן לאחר חודשים.
למשטרה עברה 19 78 בשנת מטענים. בביקורת ועסקה

סמ"ר. דרגתה בנות. לשתי ואמא נשואה היא הכחולה.

איזה מוציא הביתן מאחורי אותו וראיתי לביתן מהר נכנסתי
שבו למקום חזרתי אותו. להסתיר ומנסה הגב מאחורי חפץ

אותו. ראיתי שלא פנים והעמדתי קודם, הייתי

חבלה מטען זיהינו
וזה החפץ, את החביא הוא שבו למקום ניגשתי אז חזר. "הוא
במציאות ראיתי לא פעם אף טרנזיסטור. איזה כמו לי נראה
שיש חבלה, מטען שזה בדעתי העליתי לא לכן חבלה. מטען
חוטים שני יצאו מהמכשיר מחבלים. שני עם עסק לנו
הרמתי באיזולירבנד. מלופף היה כולו וירוק. צהוב חשמליים,
של הכפתורים איפה לראות אינסטינקטיבית אותו
מיד המכשיר את החזרתי לי. בא זה פתאום הטרנזיסטור.
כנראה שמדובר לו לחשתי ליעקב. נרגשת וניגשתי למקום
הבדיקות. לחדר השני הבחור את מיד ושיכניס חבלה, במטען
שנינו רצנו אותו. ונעל החיפוש לחדר הבחור את הכניס יעקב
הוא חבלה. מטען שזה מיד זיהה יעקב המכשיר. את לראות
שדה בטלפון ולהזמין החירום פעמון על ללחוץ לרוץ לי אמר
שני על האחראי הצוות, מפקד אז ישב בניידת הניידת. את
שיש הודעתי חבלה. קורס שעבר עמר, ראובן סמ"ר השערים,
בעמדת הביתן ליד חבלה מטען שהניחו מחבלים שני לנו

המחסום.
בזמן הניידת. והגיעה רובינסון' 'ג'ק להגיד הספקתי "לא

שהמחבלים חששנו המטען, את וניטרל פירק עמר שראובן
שלא המחבל, אם אז ידענו לא החדר. דלת את לפרוץ ינסו
מולם, דרוך בעוזי נעמד לוי יעקב לכן לא. או חמוש נבדק,
שהיתה יוסף, מלי לשוטרת צעקתי באקדח. עליו חיפיתי ואני
שיסגרו ויסלברג, משה מוניות, שבדק מג"ב לשוטר וגם איתי,
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בן חלבי עטאללה סמל נהרג השנה, של האחרון בחודש
משוריין ברכב לילי לסיור השוטר, יצא בדצמבר ב4 סלים.
כביש קטע גבי על המשוריין עבר בדרך טולכרם. באיזור
וכתוצאה לתהום הדרדר הנגמ"ש תחתיו. שהתמוטט רעוע,

נפצעו. הצוות אנשי יתר השוטר. נהרג מכך
שבחודשים העובדה על מצביעה המבצעית הסטטיסטיקה
צבא בין בירדן הקרבות פרוץ לאחר ,1970 שנת של האחרונים
האירועים. במספר מה ירידת חלה הטרור, אירגוני לבין יחץ
לצד מג"ב המשיך השחור ספטמבר קרבות בעת גם זאת, עם
של ובליווי באבטחה וכן מחבלים חוליות אחר במרדף צה"ל
הכותל כמו הקדושים המקומות על בשמירה וטיולים; גופים
מתקנים על שמירה המכפלה, ומערכת רחל קבר המערבי,
וכן העימות, קו בישובי השמירה ארגון רגישים, בטחוניים

שונים. באירועים הציבור שלום באבטחת השתתפות
פעילותו תחום התרחבות בסימן עמדה ,1971 שנת
הארוע אך לעזה. גם מג"ב עבר זו בשנה מג"ב. של המבצעית
נתקבלה ,2.1.71 ב אכזיב. בחוף משם, הרחק ארע הראשון
אכזיב בחוף נחתה מחבלים סירת כי צפון, במג"ב ידיעה
מג"ב כוח ישראליים. אזרחים לחטוף שעליה החוליה ובכוונת

נפילתו עם הדמים", "חודש לכינוי זכה ,1970 יוני חודש
השוטר השתתף בחודש ב6י חסידים. יצחק השוטר של
הדרך, מעיקולי באחד ישראללבנון. גבול לאורך לילי בסיור
באש השיב הכח המארב. מן אוטומאטית אש הכוח על נפתחה
בית אל בדרך ונפטר קשה חסידים השוטר נפצע בירי עזה.

החולים.

הקדושים המקומות שמירת
ב6 גולן. אבי השוטר נפל מכן לאחר חודשים כשלושה
ירושלים. שליד בתיר לכפר סמוך מג"ב סיור עבר בספטמבר
כדי תוך אחריה. לדלוק והחל חשודה דמות זיהה גולן השוטר
הכביש. בצד לתעלה נסע בו הקומנדקר הדרדר הרדיפה
מאוחר יומיים נפצעו. אחרים וחמישה נהרג, גולן אבי השוטר
היה הדבר שבה. יחזקאל השוטר נשק בתאונת נהרג יותר
שוטרי של המשמרות חילופי בעת המוקדמות, הבוקר בשעות
את לבדוק המכס שוטר על היה הנוהל, פי על בנמל. המכס
ופלט ארצה האקדח נפל זה נוהל במהלך מחליפו. בפני אקדחו

שבה. השוטר את שהרג כדור
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בלילות יפו כמו אץ
בריונים עם התכתשו מהרחובות, זונות אספו הם בת"א. בפשע להילחם הגבול משמו אנשי 250 באו ב972ו

חייו על איימו שחרדים גורן הרב את ואיבטחו ובקולנוע בשוק

למפכ"ל פנה גוריון בן שניים. ועוד נהג השיב: לוי חיים בת"א?
מתביישים? לא הכחולה המשטרה ואתם, בחיוך: ואמר

מלא פיקוח רצה גנדי
ואז ת"א מחוז משטרת מפקד לימים טיומקין, משה ניצב
לת"א המעבר את מסביר מג"ב, של תיכון מרחב מפקד
שקיבל מרכז, פיקוד אלוף גנדי, של הבטחוניות בתפישותיו
"היו טיומקין: אומר דרום. פיקוד מידי עזה על האחריות את
לפיקוד מג"ב ואחריות כפיפות לגבי מאוד קשים דעות חילוקי
"היד שכינתה, מה נגד יצאה העתונות תקופה באותה המרכז.
של בסופו שלו. מלא פיקוח רצה גנדי בעזה". מג"ב של הקשה
תקופה באותה אמנם לת"א. הפלוגה את להעביר הוחלט דבר

של תוצאה היתה מעזה היציאה אך בנקים, שוד של גל היה
הצבא". עם הסכסוך

היה לא הוא בעזה. מחלקה מפקד היה אשתון, גבריאל
דעתו את הביע אף הוא לתלאביב. לעבור מהרעיון מרוצה
עדיפה לדעתו, המרכז. פיקוד אלוף בהשתתפות רחב, בפורום
נוכחות פני על בעזה, מג"ב של קבועה משטרתית נוכחות

הדברים. את קיבל לא גנדי הצבא. של מחזורית
כמה "קיבלנו הפלוגה: ממפקדי אחד מספר המעבר על
היתה ומעצר. חיפוש לבצע למדנו משטרתיים. שיעורים
כך ברכב. ישאר שהוא הוחלט בסוף החגור, לגבי התלבטות
הירוקות. בכומתות תלאביב לרחובות יצאנו הקסדות. גם

אצל ביקורים כללה הפעילות אשתון: גבריאל מוסיף
ואיסוף לילה במועדוני סיורים חשודים, עצירת בדוקאים,
עשרות של במעצרים רבה הצלחה היתה מהכביש. זונות
בשוק חזקה ובעלי ביריונים עם בעימותים וגם סרסורים,
המרכזית, היחידה עם עבדו מהשוטרים חלק הכרמל.
סיור בכל כלל, בדרך אזרחיים. בבגדים הלכו הם הבולשת.
את יותר טוב ידע הוא כי הכחולה, מהמשטרה איש היה
הסתדרתי לא אישית, אני אופן, בכל והסמכויות. החוקים

ביו"ש''. אחר לתפקיד ועברתי
התבטאות בעקבות בעתונים, זוטא סערה פרצה בינתיים
אמר עתונאי לשאלת בתשובה אשר מג"ב, שוטר של "רגישה"
לא בציבור המאורגן'. ב'פשע להלחם כדי לת"א הובא מג"ב מ
לשוטרים, מיוחד כנס ערך הפלוגה ומפקד הביטוי את אהבו

בפשע. מלחמה והיא: המשימה את להבהיר כדי

חדה עליה תלאביב תושבי חשו ה70' שנות בתחילת
סוציולוגיות, חלקן רבות, סיבות לכך היו הפשע. בעקומת
הרהב בתקופת הקשורות סיבות וחלקן כלכליות חלקן
יום מלחמת ולפני ששתהימים שאחרי ישראל של והשאננות
שמות ובה ה11, רשימת פורסמה אף זו במסגרת הכיפורים.
המאורגן הפשע כראשי המשטרה ידי על שנחשדו אנשים של

בישראל.
רמת זו היתה האם בוודאות, היום לקבוע איאפשר
אלוף של הבטחונית תפיסתו שמא או המוגברת הפשיעה
פלוגת את הביאה אשר זאבי, (גנדי) רחבעם החדש, הפיקוד
הובאו 1972 בקיץ בעינה: נותרת העובדה אך לת"א, מג"ב
היישר... משמרהגבול, אנשי 250 הראשונה העברית לעיר

מאז שנותרה הגם חדשה, תקופה של תחילתה היתה זו מעזה.
במינה. יחידה

מפקד לימים שחר, פנחס של בפיקודו הפלוגה, מעבר
בפלוגה) מ"מ אז היה ביננפלד, ישראל (אחיו, הגבול משמר
העיד אף מהם אחד הכרך. עברייני בקרב האווירה את שינה

להתעסק". לא למדנו האלה החבריה "עם עתונאי: בפני
בפני הביע בעבר, מפכ"ל וסגן של" "בנו בךגוריון, עמוס
בשיחה בת"א. מג"ב מפעולות התרשמותו רוזוליו המפכ"ל
שאל הגבול, משמר מפקד לוי, חיים בהשתתפות משולשת
הקולנוע בתי סיור את עושים מג"ב שוטרי כמה אותו:

שמירת ^
יק צ פ וו *^
א*10€ 800*1 04^1^1 ^_

^:,
בתלאביב המרכזית בתחנה
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ביננפלד ישראל נצ"מ

הזה המעבר איתם. הסכמנו גם שלעתים דברים על שהפגינו
קשה..." מאוד מאוד לנו היה

ובשווקים. הקולנוע בבתי הביריונות היתה אחרת בעיה
שהוא תוך מג''ב, לסמל שהתחצף בחור של מקרה זוכר "אני
סיגריה. ומעשן שלפניו בשורה הכיסא על כשרגליו יושב
בסלנג לו אמר בחור אותו ואז להזדהות, ממנו ביקש הסמל
בכתפיו אותו תפס ביריון שהיה הסמל, אז מהמקום. להתנפנף

סמרטוט..." היה כאילו החוצה הבחור את וגרר
הוטל השאר שבין מחלקה, מפקד היה ביננפלד ישראל
ביממה. שעות 24 גורן, הרב הראשי, הרב על לשמור עליה
פסיקתו בגין בו, לפגוע איימו שחרדים לאחר הוצמד הליווי
זה אם צמודה, שמירה גורן לרב "הוצמדה הממזרים. בנושא
מדים לבשו המאבטחים בדירתו". או במשרדו, או ברכבו,
הם ארוכה תקופה כי זוכר ביננפלד גלויה. בצורה נשק ונשאו
איש 23 עליו שומרים פעם כל כאשר גורן, הרב את איבטחו
אומר מעניין, מאוד נסיון היה זה במשמרות. המתחלפים

ביננפלד. ישראל

העט על אצבע
בארבעה מג"ב אנשי גרו בעזה כי מספר, ביננפלד ישראל נצ"מ
חלק התנאים: השתנו לת"א, המעבר עם קטנים. מלון בתי
בת"א. השוטר בבית וחלק גבעתיים במשטרת גר מהפלוגה
מהמם. ודי קשה די היה האורות, עיר לתלאביב, "המעבר
אותנו, דוקרים ולא עלינו יורים שלא הזמן כל בדקנו בעזה
אחרים, דברים מיני מכל להיזהר צריכים היינו פה ופתאום
בעזה אמצעים. מבחינת הראשונה בשורה היה לא כבר והנשק
היינו בת"א ופה ההדק, על ואצבע דרוך נשק עם הלכנו
בהתחלה המפות. ועם והנייר, העט עם יותר ללכת צריכים
הרכב כלי גם לנו והיו נשק, ועם מלא, חגור עם הלכנו
בלון גלגלי עם מדופנים וג'יפים קומנדקרים שלנו: הקרביים
רכבים קיבלנו פעם מדי בחולות) שקיעה כנגד רחבים (גלגלים
לארקים. או קונטסות, פורדאסקורט, מהמשטרה: עדינים
רכבים לקבל שנוכל כדי שלנו רכבים לקרקע בעצמנו התחלנו

יהודית. בעיר למשימות יותר מתאימים

בעיקר עסקה הפלוגה אך שונות, בעיות היו "בת"א
ת"א מחוז כל על שעבדנו מכיוון בנקים. שוד של בנושאים
לכן הנושא. את ללמוד צריכים היינו השטח, את היכרנו ולא
צריכים היינו כחול. שוטר צוות לכל הצמידו בהתחלה
שהרכבים ברגע שם לעזה, בניגוד ת"א של למציאות להסתגל
התייחסו אביב בתל הכביש. את לנו פינו כולם הופיעו, שלנו

למשטרה. מתייחסים שישראלים כמו אלינו
בנושא שהתמקצעו שתיים אפילו אחת, מחלקה "היתה
מיפוי לפי העיר את חילקנו גיזרה. קיבל ג'יפ כל בנקים. שוד
המשטרה עם מתואם היה מולו שעבדנו נושא או גורם וכל

לה". כפופים שהיינו תלאביב, מחוז של

מג"בניקים 100 מגיעים פתאום
מג"ב אנשי התמודדו בנקים לשודדי בנוסף כי מציין ישראל
בלתי בניה בהריסות מעורבים והיו השחורים', 'הפנתרים עם
להקים שרצו זוכר "אני התקווה. ובשכונת שלם בכפר חוקית,
וגם בודדים בג'יפים גם שם עבדנו פרדסכץ. באזור גשר

למקום הגיעו שבהם אירועים היו הפלוגה. כל של כאגרוף
מעיר בשטח", בולט מאוד דבר היה וזה מג"ב, אנשי מאה
היתה בשטח שהיתה השוטרים שכמות "משום ישראל,
אנשי מאה מגיעים שפתאום רושם, עושה היה זה מצומצמת.
פלדה כובע עם חגור, עם אמצעים, עם ציוד, עם מג"ב
הכל בסך הפגנה. איזו לפזר או חוקי, בלתי מבנה איזה להרוס
יהודים נגד לצאת צריך אתה כאשר קשה, מאוד מאוד היה זה

של הפגנות לפזר רגילים היינו בעזה הפגנה. ולפזר וללכת
אנשים של הפגנות לפזר צריכים אנחנו ופה פלשתינאים,
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האווירית בתעשיה בביקור יהודה מחט"ב מפקדי

את זאת, לעומת כללו, מג"ב של המזדמנות המשימות
את השב"כ, דרישת לפי הלילה מעצרי את ההפגנות, פיזור
שבאו לאישים ואבטחה ליווי וכן הסדר, בהפרות הטיפול

בעזה. לבקר

וכלירכב אנשים הסיורים עצרו נוכחות, הפגנת מלבד
חבלה. וחומרי נשק אחר מדוקדקים חיפושים וערכו חשודים
להביא מג"ב פלוגת הצליחה פיקודהדרום עדויות פי על
והלימודים המסחר חיי בעיר. הפח"ע בפעילות תלולה לירידה

לפעילותם הראשונה שבתקופה למרות זאת, התייצבו.
חריגה התנהגות על רבות תלונות מג"ב שוטרי נגד הושמעו
חריגים מספר היו שאכן התגלה מקיפה בדיקה לאחר ונוקשה.

סיפור). (ראה מיידית. טופלו הללו בהתנהגות.
למג"ב היו בעזה, האינטנסיבית הפעילות במהלך
נתפסו המקרים וברוב מחבלים, עם רבות התקלויות
התארגנויות ומג"ב שב"כ חשפו כן נהרגו. או האחרונים

מגוונים. לחימה ואמצעי רב נשק גילוי תוך רבות,

בביתהחולים נפלו הפגזים
'71 בשנת מג"ב של הראשון ההרוג הרי לעזה, הירידה למרות
בעת סוויסה יצחק השוטר נהרג 4.3.71 ב בצפון. דווקא היה

הסירה. עבר אל באש ופתח הנחיתה למקום במהירות הגיע
שבחקירה מחבלים, שני במקום נמצאו הסתערות לאחר
והם מהסירה יצאו כבר מחבריהם שלושה כי סיפרו קצרה
עם יחד השוטרים, בישראל. ראווה פיגוע לבצע בדרכם
לאחר ואכן, המחבלים. שלושת אחרי דלקו גולני, של מחלקה
כותרו הם השלושה. התגלו החוליה, בעקבות נמרצת הליכה
ישראלים לחטוף ראשון נסיון זה היה קרב. ללא ונכנעו
מבצעית התארגנות חייב זה אירוע ימית. פעילות באמצעות

זו. חדשה דרך מול מהירה

בעזה הטרור רמת הורדת
היה מדובר בעזה. גם לפעול מג"ב החל 1971 בתחילת כאמור,
מזדמנות. ומשימות קבועות משימות פעילות: מישורי בשני
התנועה צירי באבטחת השוטרים עסקו הקבועות במשימות
זו במסגרת בעיר. השוטף ובביטחון עזה, בעיר הראשיים
כל במשך הראשיים ברחובות רגליים סיורים שני מג"ב הפעיל
הראשיים ברחובות ממונעים סיורים חמישה היום, שעות
חבלן בולטים. במקומות תצפיות גם הוצבו כאחד, והצדדיים
הממשלתיים המוסדות בכל בדיקה בוקר בכל ערך משטרתי

בלילה. מוקשו שלא לוודא כדי בעזה,
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במרסיי לעניין, צוות
מג"ב אנשי איבטחו ה70 שנות בתחילת גילוי:
ספטמבר שמחבלי לאחר באירופה עולים מחנות

בווינה עולים רכבת תקפו השחור

באירופה.  לעולים המעבר מחנות את איבטחו מג"ב שוטרי
שנות בתחילת רקע. יש לראשונה כאן המתפרסם זה, לפרט
ישראליות מטרות נגד טרור בפעולות אש"פ החל ה70
בירדן שלו היציאה בסיסי ששני לאחר זה היה באירופה.
"ספטמבר בעת חוסיין המלך ע"י הראשון חוסלו. ובלבנון
אשר בלבנון, צה"ל פעולות ידי על  השני (1970) השחור"
מוסדות אש"פ. מחבלי נגד צבא להפעיל בירות לממשלת גרמו
עצמם מצאו אלעל, מטוסי גם כמו ישראליים ואישים
היא עליהם ההגנה כאשר זרה, אדמה על צריח ללא חשופים

טרור. בנושאי מנוסות לא משטרות בידי

(מימין) במרסיי מוסווה מאבטח

סידורי על לסמוך תוכל לא כי החליטה ישראל ממשלת
אבטחה מערך להקים הוחלט אחרות. מדינות של ביטחון
ישראליםיהודים ליעדים והן ואניות למטוסים הן ממלכתי,
המרכזיים המעבר מחנות שני גם היו אלה יעדים בין נייחים.
המחנות שני וינה. ליד והשני מרסיי ליד האחד לעולים.
האחד ושימשו למדי מבודדות עתיקות, בטירות מוקמו
 והשני (מרסיי) וארגנטינה אפריקה צפון עולי לקליטת
לישראל לצאת הורשו אשר מבריה"מ העולים גל לקליטת
המפלגה ומזכיר בריה"מ שליט של מיוחד מחווה לאחר

הירי ובחילופי המארב, מן באש נתקל שלו הכח שגרתי. סיור
שלום השוטר נפל ב1.5.71 יותר, מאוחר חודשיים נפל.
בעת זה היה השומרון. באיזור מבצעית פעילות בעת מימון
ומת קשה נפצע השוטר מרוכזת. אש נפתחה מג"ב כח שעל
הצפון בגבול נוספת תקרית לביתהחולים. פינויו במהלך
המערכת בציר שנע סיור על שנורתה מאש ב1.7.71. אירעה
נרשם חודש באותו פלאח. חמדן השוטר ונהרג נפגע הצפוני
על נורו קטיושות 4 כאשר החבלנית בפעילות חדש שיא
כמחצית ולאחר בודד, פגז נורה תחילה בפתחתקווה. שכונה
פגעו הפגזים קצרים. בהפרשים נוספים פגזים 3 נורו הדקה
כתוצאה "רבקה". החולים ובבית פרטי בבית בביתספר,
מיידית פתח מג"ב .19 ונפצעו בניאדם שני נהרגו מהירי
סמוך הקטיושות מטול נמצא ובמהלכן נרחבות, בסריקות
שהחוליה כך על הצביעו הבדיקות בשומרון. דירבלוט לכפר
עוד הגביר והדבר מקומיים בתושבים רבות נעזרה התוקפת
את הגבירו והשב"כ צה"ל מג"ב, לאתרה. הקושי את יותר
פתח תקיפת לאחר בלבד יומיים כן, פי על אף עירנותם.
שומרון. באיזור הוא אף זגורי, עובדיה השוטר נפל תקווה,
מזוהות לא בדמויות הכח נתקל שכם, באיזור רגלי בסיור
זו ומאש אש, חילופי אירעו המרדף במהלך במנוסה. שפתחו

ונהרג. השוטר נפגע

בנתב"ג דמים מרחץ
שחלקה רצחנית חבלנית בפעילות התאפיינה ,1972 שנת
הבולטות הטרור פעולות בין ישראל. לגבולות מחוץ אירע
הספורטאים רצח "סבנה", מטוס חטיפת את לציין אפשר
התעופה בנמל הדמים ומרחץ מינכן באולימפיאדת הישראלים
בשנה יפאניים. מחבלים ידי על ישראלים 26 נהרגו בו לוד,
פיגועים ואירעו ממולכדות, נפץ מעטפות נשלחו אף הנסקרת
והפיצוץ בתלאביב המרכזית בתחנה הפיצוץ כדוגמת המוניים
מעזה מג"ב אנשי עברו זו בשנה בירושלים. בשופרסל

והסדר. הביטחון שמירת לשם לתלאביב
ב16 אירעה זו בשנה הראשונה הקטלנית התקרית
אהרון הנרי השוטר נפל בשכם שארעה בתקרית .'72 בינואר
הכח עבר אל המארב מן אש נפתחה כאשר זה היה סבח.
שבועיים עברו לא ונהרג. השוטר נפגע אלו, אש ובחילופי
גם בשומרון. בוטה סעיד שמעון השוטר נפל 30.1.72 וביום
תקופה באותה המחבלים. עם אש חילופי במהלך נהרג הוא
לפגוע הטרור ארגוני של מרוכז מאמץ על התריע המודיעין
שהצליחה בשטח, הקבועה הזרוע במג"ב, ובעיקר בצה"ל

החיים. את להם לשבש
הסלמה חלה ושומרון, יהודה בשטחי למתרחש במקביל
סאלח מפקחמשנה הוביל ;72 לפברואר ב24 לבנון. בגבול
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ידעו העולים

איש הזמן כל צמוד היה היהודי לשומר סגור. במעגל טלוויזיה
כחצי עמוס שרת במרסיי בלילה. 10 ועד בבוקר מ6 מג"ב,

שנה.

הגדר על מטפס מישהו
מחנה מאבטחי בין היה טוביאנה מאיר סנ"צ

במאוסיי העולים

מג"ב החל כאשר ב1972,
עולים באבטחת להשתתף
לסנ"צ מלאו ובווינה, בצרפת
שנה. 21 טוביאנה מאיר
במג"ב הסדיר שירותו במסגרת
קורס כל לעשות הספיק
עולים לאבטחת אך אפשרי,
צלף שהיה משום בעיקר נבחר
שחורה חגורה בעל מעולה,
צרפתית. דובר וגם... בקראטה
מפקד לימים טוביאנה,
נשלח בירושלים, מג"ב פלוגת
הוא צרפת. בדרום במארסיי, העולים מחנה את לאבטח
צלפים רובה ,22 ברטה אקדח בנשק. מצוידים "היינו מספר:
התחושה זרה. טריטוריה בעצם היתה שזו למרות ועתים,
כשבדקו גם מקפידים. לא אך לכך, מודעים שהצרפתים היתה

רציני. היה לא זה  אותנו
של ההגעה נתיב את גם אבל המחנה, את "אבטחנו
באיש אמון נתנו לא כמאבטחים, היציאה. נתיב ואת העולים
לפגוע, שיכול מי כאל אליו התייחסנו המחנה. ליד שהסתובב
רצינית היתה התעופה בשדה העולים אבטחת חשוד. כאל
ינסה שמישהו למצב רגע כל להיקלע יכול שאתה ידעת מאוד.
בעולים. לפגוע שרוצים מודיעיניות ידיעות היו לפגוע.
השליחים כראש לסוכנות אז הושאל סביר, שמעון סגךניצב
שם. הביטחון בנושאי עסק גם והוא באירופה מסוים באיזור
לביקורי הגיע חדד רחמים דאז, מג"ב של בטחון רמ"ח גם
העולים בפני שהופיעו הסוכנות נציגי את גם ליווינו ביקורת.

בישראל. לבחור אותם לשכנע וניסו
פעם ומדי מישראל ביטחון אנשי שאנחנו ידעו "העולים
פעם שמעו. או שראו לדברים לבנו תשומת את מפנים היו
זה הגדר. על עולה מישהו שראתה לי אמרה עשר, בת ילדה
שווא. התרעת היתה זו המזל למרבה אבל כולנו. את הקפיץ

חודשים. ארבעה בצרפת היינו

האמריקני. ולקונגרס לנשיא ברז'נייב ליאוניד הקומוניסטית
קבוצות, קבוצות לצאת העולים היו אמורים המחנות מן

לישראל. ובאניות במטוסים
היה טבעי וכמעט מרוסיה העליה זכתה מיוחד לפרסום
הציונות לסמל שהפך במה לפגוע ינסו שהמחבלים
מהמזרח שהגיעה עולים רכבת היה. אכן וכך המתחדשת.
לחדור נסיון גם נעשה נפגעים. והיו הותקפה בווינה לרציף
הביטחון על להפקיד הוחלט זאת, כל לאור שנאו. לטירת
היה טבעי כמעט מדים. ללא ישראלים משטרה אנשי הישיר

מהם: אחד של סיפורו הנה מג"ב. אנשי הוצעו שלמשימה

הקורס סיימו ו 5 רק
ראיונות שורת לאחר במג"ב. סמל אז היה נסים, עמוס סנ"צ
עבר עמוס בחו"ל. ואבטחה לשליחות מתאים נמצא ומבחנים
בירי המועמדים אומנו בקורס למרסיי. ונשלח חודש בן קורס
עמוס מבחנים. גם היו ובקארבינים. אם16 עתי, אקדחים,
המדריכים כאחד ז"ל ברקמן דייב של שמו את מציין
ירי מדריך היה (דייב דאז. אותו שאימנו לירי המקצועיים
איש, שבעים הגיעו לקורס הביטחון). קהיליית אנשי של ראשי
ולצרפת לאוסטריה יצאו המסיימים אותו. סיימו 15 רק אך
מספר לצרפת. יצאו הרוב אנשים. ארבעה סבב בכל בסבבים.
הרצל היו שלי בקבוצה ב1973. לצרפת "יצאתי נסים: סנ"צ
פקד ורב פנסיונר כיום וילציק סנ"צ מג"ב: במטה היום ביטון,
היה אוחיון סמלים. הינו כולנו פקד. אז שהיה אוחיון, יעקב
חלק שלקח ביטחון, איש אלינו הצטרף הצוות. מפקד
והסוכנות עתיק מלון היה המקום האבטחה. בתורנויות
האיזור העולים. לקליטת למקום אותו והפכה אותו שיפצה
גרים היו העולים המעבר במחנה לאמאס. קונדר נקרא
מצפון אז הגיעו הם שלושה. או שבוע קצרות, תקופות
עולים היו ישירות. בטיסות לוב, מרוקו, טוניס, אפריקה:
או התעופה משדה מדרוםאמריקה. באוניות גם שהגיעו
במרסיי נוחתים היו הם למחנה. אותם מסיעים היו הנמל

אותם. מביאים היו ואוטובוסים ובקאן
כעובדי אותנו הציגו אזרחי. לבוש היה שלנו "הלבוש
שלנו לשמירה בנוסף במרסיי. היהודית הסוכנות של מינהל

למחנה". מחוץ צרפתיים, שוטרים של שמירה היתה
המחנה בתוך חיפוש הצרפתים עשו בפורים כי זוכר עמוס
לא אך נשק, נושאים אכן הישראלים כי התגלה ובמהלכו

תקרית. התפתחה
היה ביממה. שעות 24 הופעלה העולים מעון על האבטחה
שישב נשק, ללא המקום, תושב יהודי שומר גם במחנה
מיוחדת. תאורה בו והותקנה בגדר, הוקף האיזור בכניסה.
הופעלה כן מהארץ. שהובאו שמירה כלבי פטרלו בחוץ
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שאמצעי הוזהרה פראנס" "אייר
*וי>י :פשסדת זו הזנחה ה *ת שהכינו ,**"""" ^ "■ 1 יי י ■*■■! י
אינו ,,איירמיאנס' וחברת
ה מסען יווו לבדוק טהגות
י0טע1י לתא הפינתי נ701יט
זה שמטען תקזטתטה היתה
לגילוי מיוחד במיתקן הועבר
{9,8 טורים ב, כעמ' (סיף

ה את קיחכינו סירוריטטיט'
לוי, התעוםה בנטל התקטה
הומת זי הזנחה מוכית היתר,
הכקחיז טידורי זוהר לעיקוב
יסרו כי יסתבר אם באורלי.
"אייר למטוס עלו ריסטים
שניצלו רירי באורלי

עקב פי היתמ  והמדיניים
צרפת בין ד'סובים היחסים
איר יעשו לא העיגיט לבץ
שיסבנו גנעולות החגלה נוני
לי הסכת יו הנחה צר0ת. את
ל שנוטה מוקרזת שאננות
ל הבסחוו. באמצעי הזנתה

גורפים ידי על געב. =.=  **=5 ניל ""
ה אטנקי גי יקיול^ י "** 
באיילי הגוהגים דךזז/
לל** אר בסגניקיב' אי,ג,
הגור של היסודית י*:".י.ז:
הבטהונייט  :

:0= "בקייב' מקר
ילג5י= הבטלות :ורםי

: == := 6רא;8יליד!יזד.ן*=?6.
' ן "" "*' <.■ באזו/. םראנפ 7 ה1טזד(. באמצעי

בלוד הדמים בליל נפצעו ו71 נהרגו 25
נתפס שלישי  נהרגו ים היפאני מהרוצחים 2

ה שלושוז. של פשיטותיהם
םשרגיעו כבר נמסרו יקאניק
שבי כשישה >סני לאירופה
שיסעלו להם גא*ר ושם עות
נראה 5חי. של ד^ןעיטח כשדה
החוליה עם נמנו השלישה כי

מאוד הורחבו הביטחון אמצעי

אף על זאת מג''ב. של האחריות לתחום מחוץ לק
חודש מאז לוד התעופה בנמל הוצבו הירוקות", שה"כומתות
של נמלהתעופה על צה"ל חיילי פשטו בו ,1969 ספטמבר
הטרור ארגוני כי היה החשש נועזת. תגמול בפעולת ביירות
הגנת את להעביר הוחלט ולכן, צה"ל, פעולת על לגמול ינסו
כאמור, הורחב, האירוע, לאחר מג"ב. לידי לוד נמלהתעופה
לאולם גם בנמלהתעופה, מג"ב של שליטתו תחום
עצמו, בנמל קפדניים ביטחון אמצעי הונהגו כן כמו הנוסעים.

המשטרה. של בעזרתה אכף שמשמרהגבול אמצעים
שלוש ארעו לוד, התעופה בנמל הפיגוע לאחר חודש
נפל '72 ביוני ב15 מג"ב. שוטרי נפלו במהלכן תקריות
מאוחר ימים ארבעה בשומרון. שירותו בעת בובה, יחזקאל
מבצעית פעילות בעת עטייה אדרק השוטר ונהרג נפגע יותר,
השוטר תפקידו מילוי בעת נפל וב27.6.72 הצפון, בגבול

שמואל. ראובן

תלאביב סיפורי
לראש שרהמשטרה בין בהתייעצות הוחלט בינתיים
אז היו לת"א. מג"ב את להכניס מאיר, גולדה הממשלה,

בזוקות במארב נתקל הכח הצפון. בגבול בסיור מג"ב כח סעדי
הקצין. נהרג המחבלים באש המערכת. גדר ליד

באיזור וצה"ל מג"ב סיור מחבלים תקפו 25.2.72 ביום
העריכו, הביטחון גורמי קשה. חלקם נפצעו, שמונה בירנית.
לאורך איבה פעולות של חדשה שרשרת של תחילתה זו מ
שוב הקשה, הארוע לאחר ימים שלושה ואכן, הצפוני. הגבול
עבד השוטר נהרג בתקרית מג"ב. סיור מחבלים תקפו

חטיב. אלחאלק

התעופה בנמל הפיגוע
ב אירע ישראל בתולדות הקשים הטרור מאירועי אחד
בנמל "אירפראנס", מטוס נחת יום, באותו .30.5.72
שלושה הנוסעים שאר עם יחד ירדו, וממנו לוד, התעופה
רימונים. וזרקו באש פתחו הנוסעים, לאולם שנכנסו יפנים,
המהפכני האדום "הצבא חברי של זו, מפעילות כתוצאה
נפצעו ושנים ושבעים איש, ושישה עשרים נהרגו ביפאן"
השלישי ואילו נהרגו, המתנקשים מן שניים קשה. חלקם
לידיו קיבל הפיגוע, בעקבות מג"ב. שוטר עלידי נתפס
קודם שהיה הנוסעים אולם על השמירה את משמרהגבול
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הימ"מ של הראשון המפקד
יעקב נמרוד על ב973ו הטיל לוי, חיים מג"ב מפקד

בטרור ללוחמה המיוחדת היחידה את להקים

שמונת על '94 פברואר מאז הממונה, יעקב, נמרוד תתגונדר,
מעיראק, ארצה הגיע בשב"ס, הצפון גוש של בתיהסוהר
נבחר מכן לאחר שנה עשרים .1952 בשנת היה זה .9 בן כילד
היחידה הימ"ם, את להקים לוי, חיים מג"ב, מפקד ידי על
יום מלחמת בתום היה זה בטרור. ללוחמה המיוחדת

.1973 סוף הכיפורים.

י/

יעקב נמרוד

קצין ידי על שהומלץ עד יעקב נמרוד עבר ארוכה דרך

היחידה על הפיקוד את לקבל עמית, משולם דאז, אג"ם
ב השתחרר לצנחנים. התגייס הוא במג"ב. ביותר המיוחדת
קורס עבר הוא למג"ב. ומשם לצבא חזר 1966 ובשנת '63

באיו"ש. מ"מ והיה בהדרכה שירת קצינים,

1

בירושלים מג"ב ידיד קולק, טדי

בעיר משמרהגבול תפקידי הגדרת לגבי שונות השערות
פנימי במסמך מופיעים שהם כפי התפקידים, להלן הגדולה.

החיל. של
פריצות, שוד, מקרי למניעת ורגליים ממונעים סיורים א.
ב. הציבורי. והסדר הביטחון על ולשמירה רכב, וגניבת גניבות
מארבים ג. הציבורי. הסדר והפרות בריונות למניעת פעילות
הסדר על שמירה ד. עבריינים. ותפיסת גניבות מניעת לשם
ה. וכדומה. ספורט אירועי תהלוכות, הפגנות, בשעת

מיוחדות. במשימות ו. ביטחון. מחסומי
השוטרים עברו לתלאביב, מעזה י"ג פלוגה מעבר לפני
במהירות הסתגלה הפלוגה משטרה. בנושאי מיוחדת הכשרה
זכה קבע, להסדר אחרכך שהפך זה, נסיון החדשה. לסביבתה
תלאביב. בעיר והבריונות הפשע עקומת בהורדת להצלחה

ובגבול ושומרון ביהודה תקריות עוד אירעו בינתיים
בדרכו שהיה רוזנטל יונה השוטר נהרג וב21.8.72 הצפון,
בהחשת לעזור שניסה לאחר בצפון, כח, במצודת לבסיסו

רפואי. לטיפול דרכים תאונת פצועי
ישראל משטרת של שנתי וחשבון דין פי על זאת, למרות
הקודמות. לשנים יחסית החבלנית הפעילות '72 בשנת פחתה

140



בטרור הלוחמה בתחום שלנו המקבילה שהיתה מטכ"ל,
תורות המשלבת לחימה תורת פיתחנו כשנה במשך בצה"ל.
לנו. המיוחדות מקוריות גישות עם מחו"ל יחידות של לחימה
היו בחו"ל היחידות גם תקופה שבאותה לומר, צריך אני
של במקרים במיוחד, מועט. היה שלהן והנסיון בחיתולים
1974 שנת סוף לקראת רק לכן וחטיפות. מיקוח פיגועי
ביצועי מול במיוחד ממש, של לשיפורים להגיע התחלנו

הגרמנית. היחידה

הזעיקו לא אבל מיקוח, אירועי כמה היו תקופה באותה
ליחידות המשימות את נתנו בכוננות. שהיינו למרות אותנו
קורא שאני מה לנו היתה לא עדיין כי בצד, זנחו ואותנו צה"ל
למקום הגענו לקרייתשמונה מחבלים כשחדרו 'לגיטימציה'.
להזיז אמנם התחילו מעלות באירוע השתתפנו. לא אבל
כאשר בחזרה. אותנו החזירו דבר של בסופו אבל אותנו,
לכוננות אותנו הכניסו בנהריה, ערובה בני מחבלים חטפו

החזירו". שוב אבל הזיזו בלילה,

1_

היום עד קיים הסמל
את עיצב אף הימ"מ של הראשון מפקדו יעקב נמרוד
זאת, בטרור. ללוחמה המיוחדת היחידה סמל
בשם חורון בית בבסיס חובה שוטר של בסיועו
ובלאיש הכללי האיפיון את הציב נמרוד בלאיש.
לסמל הגענו דבר של "בסופו לבצע. כיצד הציע
חיים מג"ב, למפקד אותו הבאנו היום. עד הקיים
ידי על גם אושר הוא לבסוף אותו. שאישר לוי,

הסמלים". ועדת

יוםהכיפורים, מלחמת "בזמן זוכר, הוא הלילות", "באחד
שאני לי ואמר עמית משולם ביתחורון ההדרכה לבסיס הגיע
הימ"מ". את להקים המועמדים קצינים כמה של ברשימה
יוסף אוהד, דן לסט, גבי ביבי, אריה גם היו לדבריו ברשימה
73י ובאוקטובר יעקב, נמרוד נבחר דבר של בסופו ז"ל. יהודאי

היחידה. להקמת המטה עבודת את 'החל
ניב, בנו לארבעה. ואב נשוי הוא בת"א, גר יעקב נמרוד
להקמת "הרעיון נמרוד: סיפר פקד. בדרגת מג"ב קצין הוא
מג"ב, מפקד לוי, חיים אצל נרקם בטרור ללוחמה היחידה
מינכן. באולימפיאדת הישראלים הספורטאים חיסול לאחר
המקבילה היחידה בעיניו שימשה הימ''מ להקמת כהשראה

בגרמניה.

ומחבלים פושעים
ונהלים פקודות על לעבוד והתחלתי האתגר את "קיבלתי
ולראיין לחפש לוי מחיים אישור קיבלתי במקביל, ראשונים.
הזו. ליחידה להתאים יכולים אשר מג"ב, יחידות מכל אנשים
באמצע וחצי. כחודש נמשכה האנשים של האיתור תקופת
בבסיס הצריפים שני משלנו: מקום קיבלנו כבר ,1974 ינואר
היתה המחשבה מג"ב. את כיום משמשים אשר נתב"ג,
שדה הוא עבורנו ביותר הטוב המקום הרגישות, שמבחינת
מבחינת וגם שלו, האבטחה יכולת מבחינת התעופה.
התפקיד אווירית. בדרך בארץ מקום לכל להגיע האפשרות
ובמחבלים, מסוכנים בפושעים לוחמה היה לנו שיועד המרכזי
בתוכנית התחילו איש 68 מיקוח. פיגוע של במקרים
בהנחיה מג"ב ידי על גובשה התוכנית הארוכה. האימונים
צה"ל עם צמוד עבדנו זאת, עם עמית. משולם של ישירה
יחד עבדתי טרור. בלוחמת תורה גיבוש על אז עבד הוא שגם
רז סא"ל ועם הצנחנים מחטיבת כספי סגןאלוף עם
סיירת של הלחימה תורת בפיתוח עסקו השניים מהקצח"ר.

^
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הגבול במשמר מפקדים חילופי
של החילופין טכס היה ,1972 בשנת האחרון הבולט האירוע
מידי מג"ב על הפיקוד הועבר 12.10.72 ביום מג"ב. מפקדי
מג"ב, במטה בטכס לוי. חיים תתניצב לידי אשד שמעון ניצב
המפקד רבים. ואורחים המשטרה של המפקחהכללי השתתפו
כך בו, להתברך יכול מפקד שכל חיל אחריו השאיר היוצא

בטכס. הנואמים אמרו

לוי חיים ניצב

בידינו הלבנון גבול
מהקשות יוםהכיפורים, מלחמת בסימן עמדה ,1973 שנת
לציון ראויים אירועים עוד היו זאת עם ישראל. שבמלחמות
ביקור בישראל, גרמני קנצלר של ראשון ביקור גם ביניהם
לשפר שנועד היסטורי ביקור זה היה מוגברת. הערכות שחייב
של רגישותו בעקבות המדינות. שתי ביחסי האווירה את
ולנגינת הדגל להנפת הרגישות ובמיוחד לביקור, הציבור

לתא בפריצה שעות התאמנו
ההשתלטות היה פעיל חלק הימ"מ לקח שבו הראשון האירוע
אקדח הגיע "לאסיר רמלה. בכלא סוהרים שחטף אסיר על
תא. בתוך והתבצר סוהרים שני על השתלט הוא ובעזרתו
הלילה. כל איתו שוחחתי איתן. היה הפרטי ששמו זוכר אני
הפעולה דרכי את ניתחנו ראשון דבר הלילה, במשך כשהגענו
השתלט שעליו לתא זהה תא לקחנו כך כדי תוך האפשריות.
מתכת ארונות באמצעות צורה באותה אותו וביצרנו האסיר,

הסורגים. ואת הדלת את שחסמו

ירידה כולל התא, לתוך בפריצה התאמנו שעות "במשך
עצמנו את התאמנו מאחור. המסורגים לחלונות מהגגות
המשפט בית של שופט שרצה החוטף, דרישות פי על לפעול
זוכר אני מילוט. רכב גם דרש הוא אותו. ויחון שיבוא העליון,
כלפיו הגיב הוא אבל אביו. את בלילה אליו זימנו ראשון שדבר
האבא, הוא, באם ברצח איום כדי עד בוטה מאוד בצורה
הלל, שלמה דאז, שרהמשטרה גם הגיעו למקום אליו. יתקרב

הסוהר. בתי שירות נציבות של הכבודה וכל
אבל האזנה, מכשירי לתא להחדיר הצלחנו הלילה "במשך
נעשה מה לקלוט לנו הפריע בחצר העצים על ציוץציפורים
הסורגים על ספוג מזרון לשים החלטתי זה בשלב בפנים.
לשים הצלחתי הציפורים. הפרעת את למנוע כדי מבחוץ,
השני, המזרון את הנחתי כאשר איזולירבאנד. עם אחד מזרון
כתוצאה רגלי. בין בריצפה שניתקע כדור מאקדחו ירה הוא
הוא כאשר ואז, פנימה'. לפריצה 'היכון של למצב נכנסנו מכך
הוא כיוונים, מיני מכל צץ היחידה של המערך את ראה

או יוכה שלא בתנאי עצמו, את להסגיר מוכן שהוא החליט
התא את פתחנו עימו, מהסיכום שעה רבע כעבור יפגע.
היה זה האקדח. את מסר הוא כן לפני החוצה. אותו והוצאנו

שלי". בתקופה בו השתתף שהימ"מ היחיד האירוע

המכביה את איבטח
.1974 אוקטובר עד אחת, שנה הימ"מ כמפקד שימש נמרוד
לא להם מוקטנים, ותקנים תקציבים רקע על התפטר הוא

להסכים. לדבריו, היה, יכול
בסיס למפקד יעקב נמרוד מונה תפקידו, סיום עם
מג"ב מפקד היה כך אחר חורון. בבית מג"ב של הארצי ההדרכה
יחידת הוקמה זו (במסגרת בשכם מ"פ אשדוד, בנמל
ופיקד ה10 המכביה אבטחת את תיכנן כך אחר המסתערבים)
4 מחט"ב של אג"מ לקצין מונה האירוע בתום הביצוע. על
בןגוריון. התעופה בנמל היחידה מפקד היה כן בירושלים.
מחוז של אג"מ קצין הכחולה: במשטרה האחרון תפקידו

המרכז.
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כ' ט, ז', הפלוגות לבנון. לגבול גזרתית כמפקדת גם שישמש
וכי, ח' פלוגות אך בפריסתן. נשארו המתקנים ויחידות
ט"ו פלוגה מג"ב. לפיקוד והוכפפו צה"ליים בכוחות תוגברו
זה, מבצעי שינוי לאחר קצר זמן התיכון. למרחב הועברה
גם זו, בגזרה בפעילות המשיך מג"ב יוםכיפור. מלחמת פרצה

בעיצומם. היו ובדרומה הארץ בצפון הקרבות כאשר
את להגביר המחבלים ארגוני ניסו המלחמה בתקופת
ב13 מבפנים. במדינה לפגוע כדי ישראל. לגבולות החדירות
איש. 16 בת חוליה ידי על חדירה נסיון בוצע 14.10.73
והיתר המחבלים אחד נהרג הביטחון כוחות עם בהתקלות
ליד מחבלים בחוליית וצה"ל מג"ב נתקלו למחרת נמלטו.
שעמדו מחבלים 6 נהרגו זו בהתקלות הגליל). (אצבע עבסיה
חוליית התגלתה הרבים המארבים באחד לישראל. לחדור
בחילופי דן. לגשר סמוך לישראל לחדור נסיון בעת מחבלים
נוספים שוטרים ושני חסן אליהו השוטר נפל שנתפתחו האש

נפצעו.
הפנים, בטחון על והשמירה הגבולות אטימת על המלחמה
לצה"ל התאפשרה בכך מג"ב. של יוםהכיפורים מלחמת היתה

בחזיתות. בלחימה להתרכז

המוניות. להפגנות המשטרה נערכה הגרמני, ההימנון
הסדר על לשמירה גדולים כוחות הקציב משמרהגבול
של והביקור הלינה מקומות את איבטח החיל והשקט.
שהה בהם התנועה צירי ואת הטכסים את הגרמנית, הפמליה

הרגילה. המשטרה בשיתוף וזאת האורח, ביקר או
המפקדה ועל ,1973 יוני חודש במהלך התקיים הביקור
חיים ניצב פיקד מג"ב מטעם הביקור על שפיקחה המיוחדת
תקלות ללא עבר הביקור הגבול. משמר של מפקדו לוי

מיוחדות.
לגבול האחריות העברת זו: בשנה ביותר חשוב אירוע עוד
הרגיעה ולנוכח צה"ל צרכי לאור אכן, מג"ב. לידי לבנון
השוטף לביטחון האחריות הועברה לבנון, בגבול היחסית
.1973 בספטמבר מ16 החל מג"ב, לידי לבנון גבול לאורך
בין בגזרה השוטף הביטחון משימות כל הועברו תאריך מאותו
מערך כולל מג"ב/צפון, לידי החצבני לנהר ראשהנקרה

העימות. קו ישובי של האבטחה
תגבור מלבד חייבה השוטף לביטחון האחריות קבלת
המרכזי השינוי כאחד. ומבצעיים ארגונים שינויים גם כוחות,
מנת על כנען, למשטרת מג'נין מג"ב/צפון מטה העברת היה

וב

מג"ב באימון המשטרה מפקדי סיור
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הארצי המוביל פלוגת



הרביעי המחזור

1981  1974



בפעולה הימ"מ



האינטנסיביים, המדיניים המגעים נמשכו 1980 עד
בין רבים הסכמים נחתמו הנסקרת, התקופה סוף ולקראת
ונפתחו והמדעי הכלכלי המדיני, בתחום לישראל מצרים
סיני, חציהאי את לפנות ישראל החלה במקביל, שגרירויות.
לעימות אף ולעיתים נרחב, בהיקף להפגנות שגרמה עובדה

הביטחון. כוחות עם

וכלכלה חברה
של המואצת ההתפתחות את קטעה יוםכיפור מלחמת
,1973 של האחרון הרבע מן הלחימה. קודם הישראלי המשק
למיתון גרם הנפט אמברגו חריף. מיתון ישראל את פקד
מצב ערער היוקר, תוספת להבטחת המנגנונים אף על עולמי.
מגזרי בין הפער את הרחיב החברתית, היציבות את זה

במשק. העבודה ביחסי לזעזועים וגרם השונים האוכלוסיה
של חלקי ביטול ידי על הכלכלה את לייצב הממשלה נסיונות
לתסיסה הביאו מחירים, ועליות יסוד, למוצרי סובסידיות

ולהפגנות. רחבתהיקף חברתית
לאחר ובסמכות בהנהגה האמון למשבר נוסף ביטוי
הפשיעה עקומת של בעליה לראות ניתן יוםכיפור, מלחמת
פושעים שבידי העובדה בפרט. האלימה והפשיעה בכלל
חמורים, פשעים בהם ביצעו והם כלינשק, נמצאו אלימים
הפשיעה נושא את שבדקה שימרון, ועדת להקמת הביאה
שהתרחשו הטרור בפיגועי החמרה חלה כן כמו בישראל.
בקריית היקף רחבי בפיגועים מדובר בישראל. זו בתקופה
הסכם חתימת למרות החוף. וכביש נהריה מעלות, שמונה,
גל סוריה, עם הכוחות הפרדת והסדרי מצרים עם השלום
וישובים בהתמדה, גדל אלא פחת, לא הצפון מגבול הטרור
קטיושות. בפגזי יום מדי שבשיגרה כדבר הופגזו בצפון רבים

ובסוף אלו לפיגועים קץ שם לא (1976) מבצעליטאני
.(1982) שלוםהגליל במבצע ישראל פתחה הנסקרת התקופה
את שהקצינה עזה פוליטית במחלוקת מראשיתו מלווה שהיה
ונגד. בעד נערכו המוניות הפגנות הישראלי. בציבור הפילוג

ראשיתהס גם היה יוםהכיפורים מלחמת של יומה
מדינתישראל. של בתולדותיה חדשה תקופה של
סמוך צה"ל כוחות חנו הלוחמה, שבסיום למרות
בארץ התעצם במצרים, מרכזיות ערים ובפאתי לדמשק
הראשונים בשלביה היה האם השאלה, סביב הציבורי הוויכוח
הופנו הללו הנוקבות השאלות בטחוני. כשל המלחמה, של
של להקמתה הביאו אלה, תהיות כאחד. והצבאי המדיני לדרג
את שחקרה אגרנט", "ועדת ממלכתית, חקירה ועדת
להתגלגל החלו מכאן מענה. להן ונתנה הללו, השאלות
לנוכח התחומים. בכל כמעט המדינה פני את ששינו תהליכים
כמו מפלגתיים חוץ גופים קמו השלטוני הקונצנזוס ערעור
נחתמו 1974 שנת בתחילת ושלוםעכשיו. גושאמונים
שליחותו במהלך וסוריה. מצרים עם הכוחות הפרדת הסכמי
האם הישראלי, בציבור ועמוק חריף ויכוח פרץ קיסינג'ר של
נערכו שלום. הסכם להשיג בכדי שטחים לפנות צורך יש

לשמור ושוב שוב נאלצו ומג"ב והמשטרה המוניות, הפגנות
המחאה הגואה. המחאות גל נוכח הציבורי, הסדר על
הפרופ' הודיע 1976 ובנובמבר והתעצמה, הלכה הציבורית
"התנועה חדשה: פוליטית תנועה הקמת על ידין יגאל

(ד"ש). לשינוי, הדמוקרטית
התשיעית, לכנסת הבחירות נערכו ,1977 במאי
את העבודה מפלגת איבדה בו  המהפך  ובעקבותיהן
בראשותו ממשלה קמה לליכוד. שלה השלטונית ההגמוניה
ממשלת באופוזיציה. שנים 28 שהיה לאחר בגין, מנחם של
בו שהחלה המדיני התהליך תנופת את חידשה הליכוד

קודמתה.
סאדאת  המצרי הנשיא הצהיר ,1977 שנת סוף לקראת
השלום. את לקדם מנת על לירושלים לבוא מוכן הוא כי 
הגיע ממשלתישראל, ראש מידי רשמית הזמנה קבלת לאחר
במשך ב19.11.77. בישראל היסטורי לביקור המצרי, הנשיא
הקדושים באתרים וביקר בכנסת, נאם ימים, שלושה
לאחד שיא, בכוחות נערכו ומג"ב משטרתישראל לאסלאם.

איפעם. שהיו והמסובכים המורכבים המבצעים
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במג"ב מבקר רוזוליו המפכ"ל

התמחות ד. המוניות. הפגנות בפיזור התמחות ג. במיוחד.
אח"מים ואבטחת ליווי ה. מחבלים. חוליות אחר במרדפים
שוטפת מבצעית עבודה ביצוע ו. חשובים. ציבור ונבחרי

שלמג"ב. ורגילה

ארגוניתמבצעית הערכות חייבה היחידה של הקמתה
בהתרעה וציוד לוחמים לרכז צורך היה ומורכבת. מהירה
ליחידה, האדם כוח ריכוז של הסופי המועד יחסית. קצרה
גם להגיע אמורים היו זה תאריך עד ל23.2.74. נקבע
שהותאמו וכלירכב, בציוד מדובר היחידה. לאנשי האמצעים
המסגרת הקמת לאחר המוגדרות. למשימותיה במיוחד
שגרתיות. לא למשימות הלוחמים באימון הוחל הארגונית,
הם והגופני. המבצעי כושרם הלוחמים, איכות על דגש הושם
אומרים כך  שהשתיקה ייחודיות והכשרות אימונים עברו
לאירועים הגיעה עצמה היחידה להם. יפה  היום גם שם
שמקבלי משום ראויים במבצעים שותפה לא אך רבים,
האמינו לא  צה"ל כלל בדרך  הבטחוניות ההחלטות
לקבל היחידה החלה אשר עד שנים מספר עברו ביכולתה.
העדיפו עדיין אך בה, האמון גם גבר ההצלחה לאור משימות.
האחרונות השנים בשלוש רק מטכ"ל. סיירת את פניה על

למשטרה עובר הפנים בטחון
בתחום החרפה כאמור, חלה, יוםכיפור מלחמת לאחר
כי הממשלה החליטה .1974 אפריל ובחודש ביטחוןהפנים
הצריכה זו חדשה מטלה עליו. אחריות תקבל משטרתישראל
הוקמו בפרט. ובמשמרהגבול במשטרה, מערכות שידוד
ללוחמה המיוחדת (היחידה הימ"מ כמו חדשות יחידות
כל ואבטחה. חבלה יחידות ועוד האזרחי המשמר בטרור);

נרחבת. הצטיידות לצד זאת

טרור נגד יחידה
יחידת של הקמתה שיזם הוא לוי, חיים ניצב מג"ב, מפקד
או בטחוני אירוע לכל אמיתי בזמן מענה תיתן אשר עילית,
היחידה הקמת על הדיונים ישראל. ברחבי קשה פלילי
לאורך לסירוגין נמשכו (ימ"מ), בטרור ללוחמה המיוחדת
יוםכיפור. מלחמת בתקופת הפסקה עם ,1973 שנת

הן: ואלה ההקמה במסמך הוגדרו היחידה של משימותיה
ומבצעי ערובה בני חוטפי מטוסים, בחוטפי לחימה א.
ואלימים חמושים פושעים ומעצר לחימה ב. טרור. פעולות
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מרצדס בקונטיינר גילינו סיגריות במקום
חלק רק היו טרנזיסטורים עור, מעילי מיקסרים, שעונים, אשדוד. בנמל מג"ב פלוגת הוצבה 975ו באביב

טופלו הבריונים גם להביא. המבריחים שניסו ממה קטן

*

נעלי של שלמים קונטיינרים גם הבריחו ורדיוטייפים. 'קנווד'
גנבים של כנופיה עם קשר היה חילהים בסיס לאנשי אדידס.
היה שלא שער לפרוץ אחד לילה ניסתה הכנופיה ומבריחים.
חם. על אותם ותפס מארב עשה מג"ב של סיור מאובטח.
קונטיינרים של מקרים היו שנים. להרבה נשפטו שם האנשים
בשליש שהיה מה באמת וזה בית, כלי בהם שיש שהוצהר

חשמל. דברי היו תחתונים שליש שני שלהם. הראשון
מתוחכמים הפכו שהמבריחים לאחר יותר, מאוחר בשלב
גם הפלוגה אנשי נכנסו ההברחות, סיכול בעקבות יותר
את פיקודם תחת קיבלו מג"ב אנשי ים. בלב האניות לבדיקת
שם ים. ללב הגוררות עם יוצאים והיו המשטרתית הסירה
"ממש הסוחר. אניות של בטחונית בדיקה גם עורכים היו
גם בדקנו והשב"כ. "אנחנו קליין, אומר האניות", את סרקנו
ידענו לא בזה. מיומנים היינו לא בהתחלה נוסעים. אניות
אלינו הכניסו השתפר. המצב לאט לאט זה. את לאכול איך
בבדיקת לנו עזרו הם חיפה. בנמל שהוקמה מיוחדת יחידה גם

הנוסעים. אניות

מגוונת, באוכלוסיה התעסקנו והברחות. גניבות "מנענו
בשער שעמדו הפרוצות ועד גדולים ויבואנים מסוחרים
לבלוע קשה היה הנמל לאנשי פיקוד. תפסנו לאט לאט הנמל.
השתנו". שלהם הסדרים כי מג"ב, ששמה הזאת הצפרדע את
הגיעה אשר מג"ב פלוגת קמב"ץ היה קליין שמואל סנ"צ
בנמלי מג"ב הצבת אשדוד. בנמל סדר" "לעשות 1975 באפריל
החלטת פי על בוצעה ישראל מדינת של והאוויר הים
לבטחון האחריות את משטרתישראל על להטיל הממשלה,

הפנים.
מפכ''ל הודיע כן על ביותר, הקשה היה אשדוד בנמל המצב
הראשונה הפלוגה כי רוזוליו, שאול רבניצב דאז, המשטרה
תחילה תיכנס סגנו, זכריה, ויוסף יהודאי יוסף של בפיקודם

לשם.
המשמר מפקד לימים רומניה, יליד זכריה, יוסף ניצב מספר

האזרחי:
פלוגות שתי לאחד הוראה קיבלנו ,1975 קיץ "בתחילת
המשימה אשדוד. לנמל ולעבור ומביתלחם מחברון מג"ב
בפלוגה התארגנו מטענים. ולבדוק הנמל את לאבטח היתה
שום היתה לא במקום במהירות. לשם וירדנו מוגברת
כולל באוהלים, לגור נאלצנו הראשונים בחודשים תשתית.
ומחום מיתושים וסבלנו באפרילמאייוני, היה זה המטה.
למעבר להסתגל קשה לנו היה עירום. גוף בחצי עבדנו כבד.
אחרת אוכלוסיה היתה זאת לאשדוד. מ''פ, הייתי שם מחברון,

לגמרי".

ונימוסים הליכות קורס
הפלוגה קמב"ץ אז קליין, שמואל סנ"צ ומספר ממשיך
השתלמויות עברנו היחידה. את הקמנו לאט "לאט המאוחדת:
שחרור הנמל, נוהלי מטענים, בדיקת כמו: נושאים מיני בכל

הרצאות כמה לנו היו ונימוסים. הליכות ואפילו סחורות
שהיינו הערבית, לעומת יהודית אוכלוסיה עם התנהגות לגבי

לה. רגילים
תפיסות לנו היו והברחות. גניבות מנענו מהתחלה "כבר
אדומה פז'ו או פיאט מכונית למשל, תפסנו, רציניות. מאוד
ובגלגלים. הפנסים בתוך הוסתרו השעונים בשעונים. מלאה
שהיתה אשדוד בנמל הים חיל של צבאית משאית גם תפסנו
של מיקסרים היו אז הלהיטים חשמל. מוצרי בגניבת מעורבת

ו 49



בדיקה אחרי המסלול. של קטע לאותו חזרתי שונים, פתחים
להבריח רצה שהוא דברים החדרים, באחד למטה, מצאנו
ומעילי שעונים מיקסרים, ברדיוטייפים, היה מדובר אותם.

עור".
בעיקר עסקו שבו תחום שזהו עור, מעילי לגבי מציין קליין
יוצא מלח זו: היתה הצוות של השיטה הטורקיות. האניות
ללא חזר קצר זמן לאחר עור. מעיל לבוש כשהוא האניה מגשר
אחד שמלח מקרים היו החוצה. ויוצא מעיל עוד לובש המעיל,

השיטה. על שעלינו עד עור, מעילי 15 עד 10 הוציא
פיגועים על ידיעות מאוד הרבה לנו היו תקופה "באותה
של בסירות או באניות מטענים החדרת על דובר מתוכננים.
הגיעו מהן הרבה לא שאז יאכטות, גם בדקנו מתאבדים.

לאשדוד".
סמ"פ: אז זכריה, יוסף ניצב ומספר ממשיך

גם בדקו מטענים. בבדיקת התמקצעו אנשים הזמן "עם
מן החוצה יוצאות שהיו המשאיות של המעבר אישורי את
המטענים לבין הרשום בין להשוות היתה המטרה הנמל.
היה שאמור קונטיינר שבתוך למשל זוכר אני בפועל. היוצאים
חדשה. בנץ מרצדס מכונית נמצאה סיגריות, להכיל
אחר מצוינים. היו הנמל עובדי עם העבודה יחסי "בהתחלה,
שהיינו הבדיקות, מזה חוץ פרץ. יהושע עם התקרית פרצה כך

מהם לכמה הפריעו וביציאה, בכניסה הנמל לעובדי עושים
היה ההברחות נושא בכלל, ומשקאות. סיגריות להבריח
לגרור ניגשת היתה הגוררת למשל, שנכנסנו. עד מפותח
סימן היה זה קלות. אותה נוגחת היתה וכשהתקרבה אניה,
חבילות. מספר זורקים היו מהאניה ואז משהו מבקשים שהם
להפיל נהג לשלל, זכאותו את להבהיר הוא גם שרצה מנופאי
את הבינו באמה הים. בתוך לאניה הרציף בין סחורה חבילות

הסימן.

ו 5 בן פושר
באבטחת למשטרה מג"ב אנשי סייעו הנמל לאבטחת בנוסף
נמל, כעיר אשדוד, הביריונות. עם ובהתמודדות בעיר הסדר
פחדו מוגברת"."הבריונים מפשיעה תקופה באותה סבלה
15 בן נער תפסנו אחד שיום מקרה, זוכר אני מאיתנו. מאוד
מג"ב ואנשי להשתין, הלך שהוא אמר הוא הגלים. שובר ליד

איימו מג"ב ואנשי שיער רעמת לו היתה אליו. נטפלו סתם
לא זה שם. עשה מה יספר לא אם כביכול, אותו, שיספרו עליו
של "פושר" הוא שהילד התברר למשטרה, כשהובא ואז עזר,

המשטרה. של ותיק וקליינט סמים
לאשדוד מג"ב שוטרות גם הגיעו אגב, תקופה, באותה
מטעני בבדיקת גם עסקו הן נשים. של גופנית בדיקה לצורך

אניות.

ז"ל יהודאי יוסף מימין: בנמל. מג"ב ומפקדי המפכ"ל

בגיר דלת סימנתי
הנושאות מסוימות, אניות על ידיעות קיבלנו ''מהשב"כ
הזה הדיווח פי על אותן. לבדוק שצריך מסוימים דגלים
אניות. על רבות בדיקה בפעולות אישית השתתפתי פעלנו.
שוטרים. וחוליית הגבולות ביקורת של איש איתי עולים היו
ועל והמבוקשים, החשודים רשימות את קודם בינינו תיאמנו
היה בעבודה העיקרי שהחלק אלא מהם. כמה זיהינו האניות
גרמנית אניה על עליתי פעם הברחות: של וחשיפה זיהוי
אותו על חוזר אותי, שמוביל שהאיש הרגשה לי והיתה
דרך שבאמת, לי התברר דלת. וסימנתי גיר לקחתי מסלול.



דם! ישפך תסתלקו, לא אם
אשדוד נמל את וסגר מג"ב משוטר נעלב פרץ, יהושע העובדים, ועד יו"ר

ביחסים פיצוץ

עצבני מאוד היה פרץ
פרץ: עם שהתעמת דאז, הקמב"ץ, קליין שמואל ומספר ממשיך
פרץ הוא להזדהות. ממנו שביקשו מזה מאוד נפגע היו"ר
בכבודו. הפגיעה בגלל הנמל, את לסגור ורצה בצעקות פנימה
את לקחתי לשער. לי וקראו תורן, הייתי אני לילה באותו
יוציא שהוא צורות, מיני בכל איים הוא לשיחה. פרץ יהשע
היה הוא אבל אותו, להרגיע נסיתי אשדוד. מנמל אותנו
נסתלק, לא שאם פשוטות, במילים לי אמר הוא עצבני. מאוד
לדין. אותו העמידו הזה המשפט בגלל דמים. שפיכות תהיה
הנמל. את סגר הוא כי עדותי, לפני עוד הודה, הוא במשפט
אני איתו. הבעיות את לברר עוד נוכל לא בעתיד כי הבנתי
טובה, בצורה מאורגנים היו הנמל שעובדי להודות צריך

הנמל". את לסגור הצליחו הם מאוד קצר ובזמן

דולר מיליון חצי
ולבעוט כדורגל לשחק נהגו אשרוד נמל פועלי
משטחי באזור סהתגוללה ישנה עור נכרית
מתוך הכרית, את מג"ב אנשי פתחו פעם ההעמסה.
חצי של בשווי שטרות בה למצוא ונדהמו סקרנות,

דולר... מיליון

יחסים בתחילה שררו אשדוד נמל אנשי לבין מג"ב אנשי בין

מהבדיקות להיפגע פועלים החלו כאשר כך אחר טובים.
סחורות להבריח עוד איאפשר כי התברר וכאשר בשערים,

הורעו. היחסים קודם, שהיה כפי

היתה הנמל "לאנשי זכריה: יוסף הפלוגה, מפקד סגן
אנחנו שלוש. אפס מקלעי עם ג'יפים בשטח שנפעיל התנגדות
יוצר שזה טענו הם אבל וביתלחם, מחברון לזה רגילים היינו
התאורות הגדרות, כל עם ריכוז מחנה של תחושה אצלם
בסיורים המשכנו אך המקלעים, את הורדנו והסיורים.

מארבים". טמנו גם הגלים. משובר ובתצפיות
בשער החדשים השוטרים אחד כאשר קרה הגדול "הפיצוץ
פועלי של הוועד ויו"ר עובדים מנהיג פרץ, יהושע את עצר
לציבור מוכר היה וערמומי, קשה מיליטנטי, איש פרץ, הנמל.
ועם הנמל שלטונות עם שלו הקשים העימותים מן בארץ
אמיתי' 'מנהיג אותו, שכינו יש וההסתדרות. הממשלה נציגי

בריון; 'סתם שהוא שאמרו רש
יכול שהוא ואמר בעלהבית היה "פרץ זכריה: יוסף מספר
לא תקרית קרתה אחד יום רוצה. שהוא מתי הנמל את לסגור
צעיר שוטר שהגענו. לאחר חודשיים בערך היה זה נעימה.
זהות. תעודת וביקש הנמל בשער פרץ את עצר וקנין, בשם
שער הראשי, בשער היה זה אותו. מכיר שאיננו אמר הוא
פרץ אבל הנמל. מנהל את גם לפעמים בודקים היינו שלוש.
הקמב"ץ כשהגיע מאוד. קשים דברים חילופי שם היו נעלב.
נאלץ למקום דם. בשפיכת איים פרץ קליין, שמואל שלנו,

איבצן. ניצב המשטרה, של הדרומי המחוז מפקד להגיע
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הפנים לאבטחת מתארגן מג"ב
לביטחון האחריות לקבלת כתנאי הציבה משטרתישראל
ושומרון, מיהודה מג"ב פלוגות פינוי את במדינה הפנים
לכן, לשחררן. מיהר לא צה"ל אולם החוף. למישור והעברתן
בהדרגה. נעשו והשינויים כשהיתה, נשארה החיל של הפריסה
אגף הקמת ביניהן: חדשות, משימות מג"ב על הוטלו זאת עם
המרחבים הנחיית  וכן בירושלים, הארצי במטה ביטחון
ושיטות למסגרות הקשור בכל הביטחון ולשכות השונים
ביטחון, לשכות שונים. הדרכה ולנושאי בשטח, העבודה
הביטחון ענייני בכל לטיפול בלעדית כתובת להוות כדי הוקמו
היתה הביטחון לשכות של המטלות אחת המרחב. ברמת
הוקם האזרחי המשמר והדרכתו. האזרחי המשמר של הפעלתו
יוםכיפור, מלחמת סיום לאחר ישראל, במשטרת כאגף
מגוריהם, מקום על שישמרו מתנדבים גיוס היתה ומטרתו
בצעדיו אותו ליווה מג"ב כאמור, קבוע. פיקודי שלד עם

הראשונים.
הכפרי. במגזר והביטחון השמירה עניין את מחדש איתן מג"ב
בכל מג"ב. קצין מפקד ועליו בחבל אוגדו ישובים 1520 כל

חבלים. שבעה עד גזרה

המחליטים מבחינת ערך, שווה מעמד לקבל היחידה החלה
חפץ). אסף סיפור (ראה

הכלל. נחלת והפכו לציבור נחשפו מעטים מבצעים רק

ויישארו היו בטרור ללוחמה המיוחדת היחידה מבצעי מרבית
ובשנים המשטרה, של החנית לחוד מאז הפכה ימ"מ עלומים.
הפנים ביטחון במערך המובילות היחידות אחת אף האחרונות

סיפור) (ראה ישראל. של
כי קובע בטרור, ללוחמה המיוחדת היחידה הפעלת נוהל
חוליות על השתלטות א. הבאים: לאירועים תוזעק היחידה
נגד וסריקות מרדפים ב. ובמטוסים. ברכב בנוי, בשטח טרור
ד. קשים. בשטחים אנשים והצלת חיפוש ג. טרור. חוליות
לשירות סיוע ה. וחמורים. אלימים בפשעים בלחימה סיוע
ז. לארץ. מחוץ ומנהיגים ציבור נבחרי אבטחת ו. בתיהסוהר.

מיוחדות. משימות

את היחידה, של הכוננות מצבי את גם מגדיר הנוהל
יחידת נחשבת הימ"מ המנהלה. ענייני ואת הטקטית השליטה
תחת ברובם צפונים מבצעיה בעולם. בתחומה מובילה עלית
עבודתה שיטות את לחשוף לא בכדי סודיות של מעטה

ההפתעה. בגורם לפגוע ולא ואימוניה,

 י :ל/ ך4 .^,*^^^*^11^^^^ ■ **
ירושלים לעבר מכוונות קטיושות

152



הג"א אזרחי, משמר מג"ב, הכחולה, המשטרה בין משימות
בעיר, הפיגועים ריבוי לאור אך זאת, למרות חיב"ה. וחיילות
יוצבו מג"ב כוחות כי ב16.11.75 ממשלתישראל החליטה
הועברה הממשלה, החלטת ליישום קבע. דרך בירושלים
הפלוגה ברוגלית. מבסיסה ה' פלוגה /76 במרץ לירושלים

אלנבי). (מחנה תלפיות בבסיס התמקמה

בר צבי ניצב

הגבול למשמר חדש מפקד
החיל. בצמרת חילופין גם חלו הנרחב האירגוני המהפך במהלך
התמנה ממשמרהגבול, לוי חיים ניצב של פרישתו קודם עוד
למג"ב הגיע בר צבי תתניצב. בדרגת כסגנו (ברזאני), בר צבי
בצה'יל בכירים פיקוד תפקידי שמילא לאחר .1975 ביולי ב4
שיריון. חטיבת ועל לקצינים ביתהספר על פיקוד וביניהם

במג"ב. מלאה מהפכה חלה בתקופתו
החל ומייד החיל על הפיקוד את בר צבי קיבל ב1.4.76

כבר קבע בר צבי מג"ב. פני את לחלוטין ששינתה במהפכה
לפרוש המבקש שוטר כל ייחודית: תקנה דרכו מתחילת
משמרהגבול, מפקד אצל לשיחה להתקבל יהיה חייב מהחיל,
לבדוק ביקש בר הפרישה. סיבות על מקרוב יעמוד שזה בכדי
שוטר אותו ימשיך האישיות בעיותיו פתרון ידי על האם
את והצעיד בנושא דגשיו את קבע בר במערכת. לשרת

בישובים הביטחון נושאי בארגון ממש של מהפכה היתה זו
כ"א. פלוגה במג"ב, חדשה פלוגה הוקמה ב3.2.75 השונים.
במחוז תופעל שהיא הוחלט הפנים. ביטחון היה המרכזי יעודה
משימות כי נקבע הצורך. לפי אחרים ובאזורים הצפוני

יהיו: הפלוגה
תחליף ב. פנים. ביטחון לפעולות ארצי כח תהווה א.
ד. בשטח. וסריקות סיורים תבצע ג. באימונים. יחידות
ו. הגליל. באיזור בכפרים סיורים ה. הים. חוף לאורך סיורים

הפנים. בביטחון הקשורה אחרת פעילות כל תבצע
מג"ב לידי הועברה כ"א, פלוגה הקמת לאחר חודשיים
לצורך ואילת. חיפה באשדוד, הים נמלי על לשמירה האחריות
ב' פלוגה כאשר ושומרון, מיהודה וה' ב' פלוגות הוצאו כך,

משמשת ה' ופלוגה אלה, ביעדים השמירה את בפועל מבצעת
המרכז. באיזור פשיעה למניעת ניידת כפלוגה

הוגדרו השונים הים בנמלי החיל יחידות של המשימות
כך:

ב. הנמל. בשטח עוין חבלני פיגוע מניעת א. ל: יפעל מג"ב
לחימה ציוד החדרת מניעת ג. והברחות. גניבות מניעת
בכל המודיעי הנושא הגברת ד. שכזה. ציוד הברחת או לישראל
על הגבולות ביקורת שוטרי אבטחת ה. בנמל. העבודה נושאי

ובעיר. בנמל אירוע של במקרה כוננות ו. זרות. אוניות
את לעצור הצליחה הים, לנמלי משמרהגבול כניסת
הביטחון כבדים. למימדים גדל שהקיפן והגניבות, ההברחות
מעט לא גרם שהדבר אף בקפדנות נאכפו בנמלים והסדר

הנמל. עובדי עם חיכוכים

(מחט"בים) מרחבים הקמת
הוקמו מג"ב של החדשה והפריסה ההערכות במסגרת
השליטה את לייעל המטרה: בשטח. לכוחות משנה מפקדות
אירועים. בזמן וגמיש דינמי פיקוד ולאפשר עליהם האירגונית
מרחבים שלושה להקים הוחלט ,1975 שנת באמצע
מטה כי נקבע בשטח. הכוחות על שיחלשו (מחט"בים)
הועבר 1975 בשלהי ולכן ביניהם. שיתאם הוא משמרהגבול,
כדלהלן: מוקמו המרחבים מפקדות ללוד. מרמאללה המטה
צפת.  3 מרחב דגן, בית  2 מרחב רמאללה,  1 מרחב
של אירגוני מהפך היתה במשמרהגבול, המרחבים הקמת

המסועפת. המבצעית הפעילות כדי תוך שנעשה , ממש

ירושלים של הפנים ביטחון
מכיון ועדין, מורכב עניין ומתמיד מאז היתה ירושלים אבטחת
לאור ובעולם. בארץ רבה תהודה מקבלת היתה תקרית שכל
שילוב בסיס על העיר אבטחת תוכננה הללו, המורכבויות כל
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הגדולה הפריצה
לימ"מ העניק המשטרה, מפכ"ל לימים חפץ, אסף

101 ליחידה שרון אריק בשעתו שנתן מה את

כמי נחשב משטרתישראל, מפכ"ל חפץ, אסף רבניצב
למלחמה היחידה קיבלה הימ"מ, כמפקד כהונתו שבתקופת
לאחת אותה העושות לה, המיוחדות האיכויות את בטרור

בעולם. לטובה  מסוימים ובתחומים בעולם, הטובות
היה הוא משמרהגבול. של הרקע מן רחוק נולד חפץ
פיקודי מסלול שעושים מאלה מכפרמנחם, קיבוצניק
קאריירה ועושים מיוחדים במבצעים משתתפים בצנחנים,
במפקדת מיוחדים מבצעים קצין היה אכן חפץ בקבע. מהירה
בירות, מבצע בתכנון (השתתף קציןצנחניםוחי"רראשי
וב1975 צנחנים מג"ד היה כך ואחר המחבלים) ראשי לחיסול
היה הנושא קצח"ר. במפקדת בטרור לוחמה ענף לראש מונה

התורה. בבניית החל וחפץ בחיתוליו אז

^■

הפרחים בשער

אלו, בנושאים נמרצת מפעילות כתוצאה קדימה. הרווחה
החדש המפקד החיל. את שעזבו השוטרים במספר צימצום

בפשיעה. הלחימה את לכל קודם הדגיש

הישובים משמר
משמר יחידות את מחדש לארגן הוחלט ,1977 בתחילת
גל נוכח וזאת החקלאי, המגזר על בשמירה העוסקות הגבול,
החיל יחידות המדינה. למכת שהפכו החקלאיות הגניבות
במסמך הישובים". ''משמר ששמה חדשה למסגרת אורגנו
הביטחון תחושת בהעמקת יעסוק המשמר נקבע: ההקמה
במגזר השמירה סדרי את יותר עוד ייעל העימות, קו בישובי
התושבים את יותר אינטנסיבית בצורה ויאמן החקלאי,
סמכויות קיבלו הביטחון רכזי האישי. נשקם בהפעלת

נוספים. ואמצעים מוגדלות
במבצעים הישובים משמר יחידות פתחו ,'77 בקיץ
נעצרו קצר זמן תוך חקלאית. תוצרת גונבי לתפיסת נרחבים

משמעותי. באופן צומצמה והתופעה רבים חשודים

כייר פלוגה הקמת

אינטנסיביים אימונים

פלוגה עוד להקים '80 ביוני הוחלט הפעילות, הרחבת לנוכח
תפקידיה נייד. ארצי עתודה כח לשמש יהיה שיעודה (כ"ד),
במשימות משטרה ליחידות ותיגבור סיוע א. ההגדרה: פי על
אלימה, בעבריינות טיפול ב. הציבורי. והסדר הפנים ביטחון
לפיגועים מהירה תגובה ג. המוניות. והתפרעויות הפגנות
בעת ד. טבע. ואסונות המוני בפיגוע סיוע וכן איבה, ולמעשי
הגנה, מערכי תפיסת עלידי העורף אבטחת  חירום
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חפץ אסף

לתת שיכול כגוף המשטרה את אז ראה לא אחד אף
על מחבלים השתלטות של למקרים מתאימה תשובה
אפור מאוד מאוד כחיל נתפס מג"ב שנים באותן בניערובה.
או סיורים מארביבטן, כמו פשוטים, מאוד בדברים העוסק
מיוחדת. מיומנות דורשות שאינן בסיסיות בטחון פעולות
ביחידות בצבא, אז היו והידע המיוחדות, היחידות תרבות
באותה האחרות. והסיירות מטכ"ל סיירת ,13 שייטת כמו
יחידה להקים יכול שמג"ב ברצינות חשב לא איש תקופה
גם בצבא. המיוחדות היחידות יוקרת עם ולהתמודד מיוחדת
עמדתי 1974 ובשנת ומג"ד, מ"פ הייתי בצנחנים, שגדלתי אני,
האמנתי. לא  בקצח"ר בטרור ללוחמה מתפתח ענף בראש
התחלנו מאוד. חדש היה הנושא שכל לזכור, צריך בכלל
שמיר, בקרייתשמונה, הטרור פעולות אחרי עליו לחשוב
ב1975. בת"א סבוי מלון ביתשאן, כפריובל, מעלות,
 1972 לאחר בנושא לפעול התחילו בעולם גם למעשה
רצח בעת הגרמני הכוח של החמור הכישלון בעקבות
הבינו הגרמנים מינכן. באולימפיאדת הישראליים הספורטאים
להקים צריך  מורכבות כך כל בבעיות לטפל שכדי אז,
משמר על היחידה פיתוח את הטילו הם מיוחדת. יחידה

מפקד לוי, חיים ניצב חפץ אל פנה 1975 באוגוסט והנה,
ללוחמה מיוחדת יחידה על לפקד לו והציע דאז, משמרהגבול
התלבטות, לאחר לכן. קודם שנתיים במג"ב שהוקמה בטרור
יעקב ידי על שהוקמה ליחידה, הגיע הוא להצעה. חפץ נענה
הפכה, וזו חדשים דפוסים גיבש הלוי, ומאוד נמרוד (ראובן)

פאר. כיחידת המדורגת ליחידה כאמור,

חדש איכות רף
הרבה כמובן, היתה, המציאות היבשים. הפרטים כאן עד
עם שהציב הגוף, של והגיבוש ההקמה תהליך סכמטית. פחות
פעם ולא ארוך היה  המשטרה במושגי חדש איכות רף הזמן
ביום מג"ב. ספר לעורכי חפץ כך על סיפר לימים מתסכל.

המשטרה. של טרי מפכ"ל כבר היה הראיון
את הבינו 1974 שנת של שבמשטרה בטוח ''לא
המשטרה על הוטלה תקופה באותה הימ"מ. של המשמעויות
הכלים, לה היו לא למעשה אבל הפנים, לבטחון אחריות
הדברים בהצלחה. לפעול שיאפשרו פעולה ותפיסת היכולת

שיטתית. בצורה ולא טלאי, על טלאי נבנו

ו 55



_^י

:.'._!..,:. >.וי. ,; י :י י י !.י
לבית פריצה

קריטיים, במצבים לטיפול הקשור בכל הנדרשת, לרמה להגיע
מיקוח בפיגועי פעולות בבניערובה. מחבלים מחזיקים שבהם
במישור והן הצבאי במישור הן גבוהה, מיומנות דורשות
צריכים הלוחמים הנדרשת, לרמה להגיע מנת על האזרחי.
הוא הבלעדי שעיסוקם ומיומנים, מאומנים קבע אנשי להיות
האדם כח ואת הזמן את שצריך הזה.הבנתי המיוחד בנושא
היו לא בצבא הרצויה. לרמה להגיע מנת על המתאים
אז שהיתה הזו היחידה על שמעתי כאשר ולכן, לזה התנאים
את בה ליצור שאפשר היחידה זוהי לעצמי: אמרתי בחיתוליה
ונשים המתאימים האנשים את נביא אם הנדרשים. התנאים
נוכל שצריך, כמו היחידה את ונבנה המתאים, הפיקוד את

הנדרשת. המקצועית לרמה להגיע
את לקבל עמד בר צבי תקופה שבאותה גם לומר "צריך
אותי והכיר בצנחנים שלי מפקד היה הוא מג"ב. על הפיקוד
היחידה. את עצמי על שאקח והציע פנה הוא גם היטב.
למג"ב. מהצבא ולעבור תפנית לעשות החלטתי ובאמת,
שלי. בחיים משמעותית תפנית תהיה שזו כמובן, הבנתי,
בעיני ובטח  הצבא בעיני אז שנחשב למג"ב, מהצבא המעבר
 נמוכות יותר הרבה מליגות כיחידה  בצנחנים הקצינים
טובים, שהתנאים הכרה מתוך אני, אבל קטן. לא הימור היה
וגולני, צנחנים בוגרי לנושא לגייס שלי ביכולת אמונה ומתוך
להביא שאצליח בטוח הייתי עצמי. על העניין את לקחתי

של איכותה לימים, כשלעצמו. חזק גוף הגרמני, הגבול
במוגדישו, עשתה שהיא היפה בפעולה ביטוי לידי באה היחידה
עם חטוף מטוס על השתלטה כאשר  סומליה בירת

מחבלים.
מיוחדת יחידה של בתפיסה הוקמה הגרמנית "היחידה
האמינו משימות. של צרה בגיזרה שעוסקת בטרור ללוחמה
מקצועית לרמה הבחורים יגיעו מתאים, אימון ידי שעל שם,
ההצלחה סיכויי את לעלות תאפשר אשר מאוד גבוהה
במימד מאוד הצטיינה הגרמנית היחידה מיקוח. באירועי
עם וחדישים מתוחכמים אמצעים שילבה היא המקצועי.
הללו המרכיבים כל של האינטגרציה לוחמים. של מיומנות
בביקור היה לוי, חיים מג"ב, מפקד ההצלחה. סוד היתה
יחידה להקים החליט שובו ועם בגרמניה, המיוחדת ביחידה
זו היתה בתחילה .1974 בסוף החלה ההתארגנות בארץ. דומה
על התבססה היא המיוחדת. היחידה שנקראה: מג"ב פלוגת

מג"ב. של אדם כח

מאומנים קבע אנשי
קצין במפקדת בטרור לוחמה ענף מפקד שהייתי "בתקופה
שבהם הבסיסיים שהתנאים לראשונה הבנתי וצנחנים, חי"ר

להן מאפשרים אינם המיוחדות הצה"ליות היחידות פועלות
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שנה חצי של אימון
ארבעהחמישה של אימון עברה שהקמתי הראשונה "המחלקה
אותה הביא הוא אבל מאולתר, מאוד אימון היה זה חודשים.

יכולת. של חדשה למדרגה
והתחלנו שניה, מחלקה גייסנו הראשונה המחלקה אחרי
הקליעה כקצין  שועלי אמציה את הבאנו המטה. את לבנות
הבאנו גופני. אימון כקצין  פטלוק משה ואת היחידה של
החדש, מהפורמט מחלקות שתי לנו היו מומחים. צלפים
והמשיכו שנה חצי של אימון שעברו צבא, מיוצאי מורכבות
את השלישית. המחלקה את בנינו כך אחר להתאמן. הזמן כל

במנהלה. אנשיה את ופיזרנו פירקנו מג"ב של הישנה המחלקה
היתה הראשונה השתלטות. של שיטות לגבש "התחלנו
מאוד טכניקה אוטובוס. על השתלטות של טכניקה
פשוטה. מאוד משימה מורכבת, ממשימה שעושה מתקדמת,
של בנשק שימוש של אדירה מיומנות על מבוססת היא
רק יורה אחד כל כאשר הכיוונים, בכל פורצים הם הלוחמים.
מאוד מפחדים בעולם אחרות ביחידות צריך. שהוא לכיוון
תחושה מתוך אותה תרגלנו אנחנו אבל הזאת. מהטכניקה
והמיומנות האנשים של הגבוהה הרמה על לסמוך שאפשר
לחוטפים נותנת שלא פעולה דרך זו בנשק. בשימוש שלהם

עם להתמודד יוכל לא אחד אף שלמעשה לרמה, אותם
על מבוססת מחלקה, שם היתה הגעתי "כאשר הזו. היחידה
רגילה. פלוגה לבין ביניהם גדול הבדל ראיתי לא מג"ב. אנשי
להקים צורך היה מחדש. הכל את לבנות צריך היה מבחינתי,
מערך מקצוע, אנשי על שיתבסס שלם הדרכה מערך גם
ומנטליות פיסיות ותכונות יסודות עם לוחם ויבנה שיכשיר

יחידה. של כזה לסוג יתאימו אשר

הראשונות. השנים ב45 נבנו האלה הדברים כל "ובאמת
היחידות את המבצעיות, המחלקות את שכלל מערך נבנה
הניהול את וכן המטה מערך את וצלפים, כלבנים התומכות:
קצין ובה הדרכה מערכת הוקמה חשוב: שהכי מה והארגון.
הנושאים בכל שעסקו וקצינים ספורט, וקצין קליעה

ביחידה. ההדרכתיים
קשה היה מהצבא. מהשב"כ, מתאימים אנשים הבאנו
כאשר מומחים לגייס אפשר איך כי הרעיון, את להם לשווק
פה שיש תחושה גם להם לתת היה וצריך יחידה? בכלל לי אין
ואת שלי האישי הרקע את ניצלתי שבהחלט מודה אני חזון.
אותי, שהכירו לצנחנים נתן זה בצנחנים. לי שהיה הרקורד
מסר פה שיש  תחושה אחרות, יחידות ולאנשי לגולני וגם

אליו. להתנדב ששווה ורעיון

לאוטובוס פריצה
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נעצר שהאוטובוס מרגע דקות עשרים תוך ,300 קו בפרשת
את נתנו אבל להשתלטות... מוכן היה הימ"מ  ברצועה

מטכ"ל. לסיירת העבודה
חיפשנו שלנו. ביכולת הכרה חיפשנו השנים "במשך
היכולת את ביטוי לידי להביא נוכל שבה פעילות במקביל
לאנשים לתת מנת על אותה, לבחון מנת על ביחידה, שצברנו

השב"כ. עם אדיר פעולה מרחב אז מצאנו אתגרים.
פראקסלאנס, מבצעית יחידה היא שהימ''מ קלט "השב"כ
להם. שיש המודיעין בסיס על מבצעים לביצוע ומתאימה
זה מאוד. טובה סחורה לספק התחלנו מאוד מהר ובאמת
השתלטויות היו פח"ע. מבוקשי נגד ליליים במבצעים התחיל
התחילו המשטרה וגם הצבא השב"כ, בתים. על מאוד מהירות
יכולות בעלת יחידה עם עסק להם שיש הזה בשלב להבין

חדשות.
בחברון. היה זה הראשונים. האירועים אחד את זוכר "אני
לי אמרו מהשב"כ. טלפון וקיבלתי בנתניה הייתי לילה באותו
זה מיוחד. בבית נמצאים הם וכי בביתאמר מבוקשים שיש

לא הזה החומר בצה"ל האוטובוס. על להגן אפשרות שום
כזאת. בצורה נלמד

השתמשה הפורצת היחידה וקסמן, נחשון של "באירוע
בכל להשתמש במקום בשתיים, או אחת בדלת רק בפריצה
 הזו הדרך את פיתחנו 19778 בשנת כבר אנחנו החלונות.
הלם ליצור מנת על הפתחים ממכסימום זמנית בו הגעה
בא אז נכשל אחד כח אם זו, בשיטה הפריצה. את ולהבטיח
על שהלבשנו לומר אפשר נכנסים. ובסוף ורביעי ושלישי שני

את באמצעים, מאוד המיומן השימוש ועל ההפתעה עקרון
על מבוססת היא שגם פריצה, הכיוונים. מכל הפריצה עקרון
'אוטובוס פרשת לפני שעוד לומר אפשר הלוחמים. מיומנות
השתלטות של מלא מודל לנו היה ('78) החוף בכביש הדמים'
מטכ"ל סיירת אנשי את ראיתי כאשר לכן, אוטובוס. על
קו של לאוטובוס פריצה לקראת מודל על תירגול עושים
לא עוד שהם הבנתי ,(1984) יותר מאוחר שנים שש ,300

שיטת פיתחו ולא 1978 של הדמים אוטובוס לקחי את למדו
שב1984, לציין רוצה אני לעניין. תתאים אשר פעולה

מיוחדת מיומנות
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הכיוונים מכל

עם הרבה עבדנו והשב"כ צה"ל עם לעבודה "במקביל
ובעבריינים במתמקחים במתבצרים, טיפלנו המשטרה:

אלימים.
סוגרלכידת מבצע היתה 1978 בסוף הכותרת "גולת
הבורחים חמשת על בהשתלטות מדובר בורחיכלארמלה.
הבורחים כי מידע היה בחולון. 23 חרמון ברחוב הראשונים
השתלטות, למבצע נכנסנו ואנחנו מסוימת, בדירה נמצאים
הבדל. שום אין מחבלים על השתלטות מבצע לבין שבינו
הדירה. על להשתלט כדי אמצעים של רחב מגוון הפעלנו
הורדת החלונות, דרך התריסים, דרך הדלת, דרך פריצה
משולבת, התקפה למעשה סנפלינג, בעזרת מהגגות אנשים
האפקט הזמן. כל עליה התאמנו שאנחנו הקלאסית בצורה
ואת החיוניות את במשטרה הבינו פתאום בהלם. ממש גבל
של המשמעות את הבינו לא אז עד ביחידה. האדיר הצורך
נכנסנו וכך הפלילי במישור המשטרה לצורכי היחידה

לתמונה...

אני בשתייםעשרה רבותי, להם: אמרתי ושלג. חורף ליל היה
רק להן. רגילים היו לא שהם מהירויות היו אלו לפעולה. מוכן
שמנתניה זוכר, אני לכך. מסוגלות היו המיוחדות היחידות
עשינו אחריהם. רצתי עצמי ואני בטלפון היחידה את שלחתי
מהירות היתה זו בידינו. היה הבית 00:30 ובשעה ביצוע
היה זה שם. שהיו והשב"כ הצבא אנשי את שהדהימה פעולה
נערך כבר והוא היעד את לו לסמן צריך רק שאתה מיומן, כח

ותרגולות. תכנונים הרבה בלי בזה, לטפל איך ויודע

לחוליית מוצלח מארב עשינו למבצעים. לצאת "התחלנו
חוליה היתה זו למרסבה. מביתסחור שיורדת בדרך מחבלים
ראיית ואמצעי כלבים עם משולב מארב לה ועשינו חמושה,
התחילו משם מוחלטת. בצורה אותם הפתענו וצלפים. לילה
הגענו וגובר. הולך בקצב והצבא המשטרה עם מבצעים לרוץ
ליחידה שהקנתה אדירה, כמות זו בשנה. מיבצעים לכ250

עצום. נסיון
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הדמים אוטובוס רוצחי את חיסלו וסגנו הימ"מ מפקד
חברי היו הנוסעים אגד. אוטובוס על והשתלטו מעגןמיכאל בחוף מחבלים נחתו 1978 במוץ בוו
בכביש לנסוע לנהג המחבלים הורו ההשתלטות, לאחר שבת. לטיול שיצאו משפחותיהם, ובני הקואופרטיב

ת"א לכיוון החוף

מפכ"ל לתפקיד כניסתו עם חפץ בער. כבר האוטובוס כשהגעתי,

את חגרתי בחיים. לא כבר בפנים, שהיה שמי הבנתי בער.
ה416\נ את לקחתי במכונית, תמיד איתי שהיה הקרב חגור
שהיחידה ידעתי לאזור. והתקרבתי הטלסקופית הכוונת עם
ויקח מעגןמיכאל) בחוף תחילה הונחתה (היא רחוקה עדיין

שתגיע. עד זמן
ופצועים גפיים קטועי חלקם בפצועים. להבחין "התחלתי
קורה. מה לדעת היה וקשה עבר מכל יריות היו קשה.
נהרגו, המחבלים אם ברור היה לא סותרות. היו הידיעות
בפינוי עזרתי הפתוח, השטח את "חציתי מסתתרים. או ברחו
של ממרחק רימונייד שנזרקים הבחנתי כך כדי ותוך פצועים
מחבלים. שם שיש הבנתי השיחים. מכיוון ממני, מטרים כ40

מחבל מסוים בשלב יד. רימוני ולחילופי לקרב איתם נכנסתי
כדורים. שלושה בו יריתי התרומם. אחד

ואז ערובה בני גם יש המחבלים שעם ראיתי זה "בשלב
לברר ניסיתי יותר'. יירה לא שאיש אש, 'חדל בקול: צעקתי
הצידה זינקתי רימוןיד. לידי נחת ואז המחבלים בדיוק היכן
במחבל. הבחנתי ואז לתל חזרה עליתי התפוצץ, שהוא ואחרי
אז אבל שלו. הנשק בלי הצידה אותו וזרקתי אותו תפסתי
מטרים כחמישה של במרחק מהשיחים, נוסף מחבל התרומם
יריתי הנשק, את הרמתי זמנית בו בכתפי. כדור וירה ממני
ופינו היד את להחזיק יכולתי לא כבר כך אחר בו. ופגעתי

חולים". לבית אותי
ישראל. משטרת למפכ"ל חפץ אסף מונה ב1.5,94

ג'יפ רק הצליחו. לא האוטובוס את לעצור נסיונות כמה
הקאונטרי צומת ליד הכביש על ריק שהועמד משטרתי,
גלגלי על הכביש משולי נוסעיו שירו ויריות קלאב,
שהתרחשה המהירה במערבולת לעצרו. הצליחו האוטובוס,
וסגנו חפץ אסף הימ"מ מפקד שניים: בלטו רגע, אותו מאז
זה, על זה לדעת מבלי אישית, בפעילות אשר אדם, שמואל
אדם שמואל החוטפים. לחיסול נקודתיות תקיפות ביצעו
הספיק  חפץ מייד. נפצע אך התלולית, של אחד מצד תקף

בידו. הוא גם שנפצע עד המלאכה, עיקר את לבצע
מבני רבים ניצלו אדם, ושל אסף של לפעולה "הודות
מן מפורסם הכי והפצוע הניצול הוכמן, יוסי אמר הערובה",
"עד ילדיו. ושני אשתו את באירוע שאיבד הפרשה,
לשחרר הביטחון כוחות של הנסיונות כל שלהם, ההתערבות
את הפכה אסף של ההסתערות יעילים. בלתי היו אותנו

פיה". על הקערה
המרכזית היחידה מפקד בהיותו יותר, מאוחר שנים שש

האירוע: על חפץ נצ"מ סיפר בת"א,
בשעה לביתי הגיעה המחבלים עם האוטובוס על "הידיעה
(הימ"מ) ליחידה הוראה מייד נתתי אחרהצהרים. חמש
לצומת ונסעתי שלי לרכב רצתי עצמי ואני לתזוזה להתארגן
בקשר, לי הודיעו שם חופית. לצומת כך ואחר פרדיס,
אחריו. לרדוף התחלתי תלאביב. לכיוון רץ שהאוטובוס
כבר האוטובוס בת"א, הקאנטריקלאב לצומת כשהגעתי
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החיל יחידות של הכללית הרמה הגיעה האימונים לאחר
ואילו צנחנים), (גולני, צה"לית חילרגלים יחידת של לרמה
דמתה (ימ"מ), בטרור ללוחמה המיוחדת היחידה של רמתה
אף הימ"מ המובחרות. צה"ל סיירות של הכשירות לרמת
פיגועים על השתלטות כגון: יהודיים בנושאים התמקצעה
אבטחת מטיילים, חילוץ בוערים, ממבנים חילוץ חבלניים,
ממטוסים או מבנים מתוך ערובה בני וחילוץ ציבור אישי

חטופים.

הקהילה עם וקשריו מג"ב
אך בתוכה, הגבול ומשמר המשטרה של החדשה היערכותם
הנסקרת, התקופה במהלך התושבים. עם הקשר את הגבירה
נוכח החקלאי, המגזר בישובי מעורבותו את החיל הגביר
הישובים". "משמר הקמת ולנוכח שלו המחודשת הפריסה
החיל שארגן הסיורים מסורת להתקיים המשיכה כבעבר,
האימוצים ומסורת בבסיסיו ציבור ואישי מועצות לנציגי

התושבים. ומטעם ילדים), (גני החיל מטעם ההדדיים

בתדריך

הפכה הפלוגה לעורף. שחדרו אויב כוחות מול ולחימה
במחוז י"ג פלוגה תוגברה כן כמו ב17.8.80. למבצעית
הפנים ביטחון בתחום לסייע כדי מחלקות בשתי תלאביב,

הציבורי. והסדר
"תירוש". תוכנית את המשטרה הכינה 1980 שנת במהלך
בתיפקוד שדנה ראשונה, רבשנתית פעולה תוכנית זו היתה
ובמשימותיה באירגונה מטרותיה. בהגדרת המשטרה,
משמר של ייעודו הגדרת הורחבה זו בתוכנית הכלליות.
של מקצועית מבצעית זרוע א. יהיה: מג"ב כי נקבע הגבול.
ב. מיוחדות. בטחוניות ולפעולות בטרור ללחימה המשטרה
יהודה ובשטחי בגבולות ושיטור לאבטחה תכליתי רב כוח
שתיתן מידית להתערבות וניידת מרוכזת עתודה ושומרון;

משימותיהן. בביצוע המשטרה ליחידות ותיגבור סיוע
לחימה אמצעי של קליטתם האיצה החדשה האחריות
סער רובה חדש, אישי נשק קיבלו החיל שוטרי חדשים.
והעוזי, האק רובי במקום ישראלי, וגליל אמריקני, "1^116"

0.22 לאקדחי האקדחים הוחלפו כן שני". "קו לנשק שהפכו
לשירות הוכנסו בעבר. נהוגים שהיו מ"מ 0.38 במקום מ"מ,
"לאו", האנטיטנקי הטיל כמו "כבדים", אמצעים מבצעי

השימוש המשך תוך ו1203א) (זרזיר חדשים רימונים מטולי
ובראונינג א? \1/\0 מסוג כבדים ומקלעים מ"מ, 52 במרגמות
נלווים עזרים נוספו החדש, הנשק למגוון מ''מ. ו0.5 0.3
לילה, ראיית אמצעי מגוונים, אופטיים אמצעים ובהם
אלונקות חבלה), (=אב"כ, וערכות חדישות קסדות זרקורים,
כלי במצבת גם חל מהפך צה"ל. במערך כנהוג קרב, ואפודי

הרכב.

אימונים
ביטחון של מבצעית לזרוע הגבול משמר של הפיכתו עם
באימוני גם שינוי חל ומלחמה, רגיעה בעתות הפנים
במלחמות כי התפישה, עמדה השינוי ביסוד השוטרים.
נגד המדינה, גבולות בתוך האויב, יפעל בו מצב יתכן הבאות

צה"ל. של העורפי המערך ונגד אזרחים
ללוחמים גם השוטרים הפיכת על דברה החדשה התפישה
החל חדשנית, אימון מערכת נבנתה כך לשם מעולים.
בבית (בא"ח) החילי האימונים בבסיס הבסיסית, בהכשרה
צה"ל שהעביר שונות והכשרות בקורסים וכלה חורון,

ועוד). חובשים קצינים, מ"כים, (קורס החיל לשוטרי
בישובים הבטחון רכזי את גם אימנה ההדרכה מחלקת
בכדי אחרים, ובנושאים קל נשק בהפעלת מג"ב הופקד עליהם
פיגוע של במקרה יעיל עצמית הגנה לכושר אותם להביא
ברחבי כפריים ישובים בכ0י'.6 מדובר מלחמה. או חבלני,

הארץ.
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חבלניים פיגועים
רצחניים טרור פיגועי מספר התרחשו הנסקרת בתקופה
אפריל חודש בסוף אירע שבהם הראשון מדינתישראל. בתוך
לקרייתשמונה חדרה מלבנון, מחבלים חוליית כאשר ,1974
כוחות כיתרו האירוע במהלך .16 ופצעה איש 18 והרגה
נפצעו שהתפתחו האש ובחילופי המחבלים, את ומג"ב צה"ל

מג"ב. שוטרי חמישה
מחבלים חוליית חדרה בקריתשמונה הפיגוע לאחר שבוע
מתושבי משפחה בדרכם רצחו הם מעלות. לעיר מלבנון
באותה שהו שבו ביתספר, על השתלטו מכן ולאחר המקום
הספר בית באיזור. בטיול שהיו ומורים, תלמידים כ100 עת
והתפתח ומג"ב, צה"ל ידי על קצר זמן תוך כותר במעלות
סיירת חיילי פרצו דבר של בסופו המחבלים. עם ומתן משא
של הדמים מחיר יושביו. את ושיחררו לביתהספר מטכ"ל
וכ70 ילדים המכריע רובם הרוגים, 26 כבד: היה זו תקרית

פצועים.
לציין ראוי מתוכם פיגועים. עוד אירעו 1974 שנת במהלך
מהים נחתה מחבלים חוליית ביוני. ב24 בנהריה הפיגוע את
ב בביתשאן, הפיגוע את לציין יש כן אנשים. ארבעה והרגה
והרגה לעיירה מחבלים חוליית חדרה במהלכו 9.11.74
המאמצים במסגרת היו הפיגועים .20 ופצעה אזרחים ארבעה
מבתיהסוהר אנשיהם את ולשחרר לנסות הטרור אירגוני של

הילדים גני אימוץ
ילדים. גני אימוץ של מסורת מקיים משמרהגבול
בהתקנתו הציוד, ברכישת בעזרה מדובר
ובחגים. במסיבות ורצופה פעילה ובהשתתפות
ובהגשתו הכיבוד בהכנת חלק נוטלים החיל שוטרי

עצמן... בהצגות ואף
החירום מצב בעקבות רק נפסקה הזו הפעילות
עם יוםכיפור. מלחמת של בעטיה במדינה ששרר
המסורת. את משמרהגבול חידש הלוחמה סיום
את קירבה  שגדלו ילדים מעידים  זו מסורת

בעיקר. בצפון שלמים לדורות החיל שוטרי

כהוקרה המשטרה, בולי של סידרה הופיעה 1977 שנת בסוף
גבול סיורי בו וצוירו למג"ב, הוקדש הבולים אחד לפעילותה.
פעילויות וכן לגזרה, מגזרה יחידות המעביר מסוק בגייפים,
הוקדשו אחרים בולים השוטף. הביטחון לשמירת שונות
על הסברים הובאו הבולים ברקע האזרחי. ולמשמר למשטרה

ומשמרהגבול. המשטרה תולדות

נוסעים מטוס חוטף על השתלטות
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בשכם חבלה רשת
נחתה 5.3.75 ביום הטרור. פעולות נמשכו ,1975 במהלך
פיגוע לבצע בכוונה תלאביב של ימה בחוף מחבלים חוליית
הוזעקו סמואל, הרברט כיכר ליד הנחיתה, למקום ראווה.
המחבלים. לעבר באש ופתחו ומשטרה, משמרהגבול כוחות
חילופי במהלך המחבלים. מסירות אחת התפוצצה האש מן

האיזור את כיתרו הם גדולים. צבא כוחות למקום הגיעו הירי
מלון על השתלטו הם להיכנע. סרבו המחבלים עבר. מכל
פרץ לבסוף ערובה. בני בו והחזיקו הים חוף שליד "סבוי"
במהלך בניהערובה. את ושיחרר המלון לבית צה"ל כוח
אזרחים, ושלושה צה"ל חיילי שלושה נהרגו האש, חילופי
ההגעה שאלמלא אז ציינו בכירים מפקדים איש. 13 ונפצעו
של בלבה האסון למקום, ומג"ב המשטרה כוחות של המהירה

יותר. עוד גדול כנראה, היה, תלאביב

'ג..,.,

. £

בירושלים מג''ב

נוסף. חבלה נסיון התרחש האירוע, לאחר חודשים מספר
ללכוד בןגוריון התעופה בנמל מג"ב שוטרי הצליחו הפעם
באולם עוצמה רב חבלה מטען להניח שהתכוונו מחבלים שני
מצאו לא השערתי שבחיפוש למרות סיפור) (ראה הנוסעים.
מג"ב, משוטרות אחת של חשדה התעורר דבר, השוטרים
שייכים היו הם השניים. נעצרו נוסף קצר חיפוש ולאחר
חשיפת לידי הביא מעצרם בשכם. שהתארגנה חבלה לרשת
אחד ותחמושת, לחימה כלי של גדול מצבור ולגילוי הרשת

שנים. באותם שנחשף הגדולים
הגבול משמר שוטרי שני עוד נפלו 1975 שנת של בסיומה
רעד אבו סאלח השוטר נפל בנובמבר שיגרתית. פעילות בעת
סיור בעת קולה ישראל השוטר נהרג ובדצמבר הצפוני, בגבול

שפר. לצומת סמוך מבצעי,

את ומשמרהגבול צה"ל תיגברו זו, פעילות לנוכח בישראל.
למוקד מאוד קצר זמן תוך שהפך הלבנון, בגבול סיוריהם

השונות. הביטחון זרועות של המבצעית הפעילות
מבצעית בפעילות מג"ב המשיך בצפון, לאירועים במקביל
חרב אבו כמאל השוטר נפל ב6.1.74 האחרות. בגזרות
דוד השוטר נהרג ב21.11.74 בשומרון. שיגרתית בפעילות
התקלות בעת דיין מאיר סמל נהרג 1974 שנת בסוף בנסולי.
במהלך למנרה. סמוך הצפון בגבול מחבלים חוליית עם
מתוכנן המוני פיגוע סוכל בכך מחבלים. 4 נהרגו ההיתקלות

הסמוך. כפרבלום קיבוץ בתושבי

הברית ארצות נשיא ביקור
ניכסון ריצירד ארצותיהברית נשיא ערך 1974 ביוני
במסגרת התקיים הביקור בישראל. ממלכתי ביקור
ארצותיהברית עם הבנה להשיג המדיניים המאמצים
וסוריה. מצרים ישראל, בין הביניים להסכמי ולהגיע
למשטרה ומורכבת קשה מסימה היווה הביקור
הפעילו מג"ב ומפקדת הדרומי המחוז ולמג"ב.
היתה ניכסון אבטחת בשטח. הכוחות את ותיאמו
פעם אי שהיו והמורכבים הגדולים המבצעים אחד

בישראל.
של הדילוגים" "מסע נמשך ,1975 שנת במהלך
במזרח קיסינגיר חנרי ר"ר האמריקני, שריהחוץ
לחתימה ומצרים ישראל את להביא במאמץ התיכון
משמד סיני. האי בחצי כוחות הפרדת הסכם על
בישראל, שהותו במהלך קיסינגיר את איבטח הגבול
שכלל ומורכב, גדול אבטחה במבצע והשתתף
המבצע במהלך הארץ. מרחבי ששרוכזו רבים כוחות
מלון את השעון" "סביב לאבטח צורך היה עצמו,
האורח של נסיעתו ציר את בירושלים, דוד" "המלך
רציפה בצורה וזאת, בןגוריון. התעופה נמל את וכן
לחבל שאיימו עוינים מגורמים למנוע בכדי וקפדנית
במהלך פח"ע.. פעילות לבצע השלום במאמצי
שהיה חלבי, נגייב השוטר בתאונה נהרג המבצע
לאירוע פרט קיסיגניר. שריהחוץ של האבטחה בצוות
הניב המבצע תקלות. ללא האבטחה עברה זה, טרגי
באיזור כוחות להפרדת מצריישראלי הסכם לבסוף
השלום הסכם לחתימת ראשון צעד היווה הוא סיני.

יותר. מאוחר שנים מספר מצרים, עם
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. ו

במעלות הפיגוע

במרקם ולפגוע השקט את להפר ונשנים חוזרים נסיונות
הבירה. של והרגיש העדין

גם בה והוכללו הורחבה, ושומרון ביהודה האבטחה
בהם לסייר יוכלו מכל שתיירים כדי מרכזיים תיירות מוקדי
כנסיית את לאבטח מג"ב כוח החל ב25.7.76 בביטחה.
לרגל עלייה מוקד היתה הכנסיה שכם. בעיר "באריעקב"
נמצאת הנוצרית המסורת שלפי היות וצליינים, לתיירים
האתר את לאבטח החל מג"ב אבינו. יעקב של בארו בכנסיה
מחבלים מצד ונשנים החוזרים הנסיונות נוכח קבע, דרך
מטען התפוצץ הימים באחד למקום. התיירים בוא את למנוע
אחד נפצעו. שוטרים וארבעה הכנסיה ליד עוצמה רב חבלה
בעת ומת אנושות נפצע קאסם, אלחטיב עבד סמל מהם,
האיזור את סגרו ומג"ב צה"ל כוחות החולים. לבית פינויו
זו בשנה שהתאפיינה בחברון, גם היו קשיים חשודים. ועצרו

רב. איפוק שם לגלות נאלצו השוטרים קשות. במהומות
במרכז שגרתית פעילות בעת /76 שנת סוף לקראת

נהרי. יחיא השוטר נפל בה קשה תקרית אירעה הארץ,
1976 סיכום לקראת המשטרה שפרסמה מהנתונים
לפרטן, אין מובנות שמסיבות הפעולות מלבד כי הסתבר

האחריות את הגבול משמר לידיו קיבל הנסקרת בשנה
קודם אובטחו הישובים נוספים. ישובים 120 של לאבטחתם

צה"ל. ידי על לק

19771976
בעיקר מוגברת מבצעית פעילות בסימן עמדה ,1976 שנת
איזורים לשלושה חולקה הבירה זו בתקופה ירושלים. באיזור

אלו: משימות השאר בין כללה הפעילות
תצפיות ב. ופתאומיות. שגרתיות רכב בדיקות א.
פתע ובדיקות סריקות ג. לפיגוע. רגישים במקומות קבועות
הפעלת ה. מרוחק. ירי מפני ירושלים אבטחת ד. העיר. במזרח
מיוחדות. למשימות (ימ"מ) בטרור למלחמה המיוחדת היחידה
הגברת ז. השונים. העיר בחלקי המודיעין איסוף הגברת ו.
תיאום מערכת יצירת ח. האזרחים. בקרב העירנות תודעת

בשטח. הפועלים הגורמים שאר עם
מוגבר, באופן זו בשנה בירושלים הופעלו למג"ב, פרט
המאמץ וצה"ל. האזרחי המשמר המשטרה, של רבים כוחות
למרות העיר, חלקי בכל חופשית תנועה איפשר המבצעי
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וגננת שופט פסיכולוג,
המערבי בגליל ישובים קצין של מונולוג

נפגשים ישוב לכל נכנסים בשטח. מסיירים אנחנו ולילה "יום
אחרים. אירועים או גניבות היו אם לשאול הביטחון, רכזי עם

הלאה. ממשיכים בסדר, הכל אם

הגליל ישובי בין

פסיכולוג, חייל, דבר: מכל קצת הוא בצפון מג"ב "איש
לסמוך. אפשר שעליו גוף כעל עלינו מסתכלים וגננת. שופט
בסכסוכים אפילו דבר, בכל לעזור יכולת לנו שיש בטוחים
מכירים לסיורים, אלינו באים הילדים שכנים. בין או במשפחה
והתגוננות. חבלה בנושאי אותם מדריכים המערכת, את להם
הוא שלנו השטח צהרים. ארוחת אצלנו אוכלים הם כך אחר
וצפת אביבים עד הגבול קו לאורך בצפון, המקרה מראש
בדרום. וקרייתביאליק קרייתאתא אפק, שפרעם, ועד במזרח
הכל בסך מיעוטים. וכפרי מצפים מושבים, קיבוצים, ערים,
גניבות גבול, השגות מגוונות. מאד הבעיות ישובים. 100

פרטיים, לשדות פולשים עדרים חוקית, לא בניה חקלאיות,
מים. להרעלת נסיון אפילו והיה ויערות, בחורשות הצתות

צעירים, ישובים מצפים. 30 הקימו שלנו בשטח
חן מוצא לא שזה עויינים גורמים יש קטנה. אוכלוסיה
חבלות הרבה היו בגרון. להם תקוע יהודי שישוב בעיניהם,
על אבנים ידוי מים, צינורות פיצוץ גדרות, קריעת באיזור.
למצפה. בכניסה בורות חפירת ואפילו חקלאים הכאת רכבים,
עלתה אילו בחול. שהוסווה בקרטון, כיסו הבורות את
בזמן." אותם גילינו לתהום. מתדרדרת היתה מכונית, עליהם

לילה, סיורי 13,000 יום, סיורי כ25.000 מג"ב שוטרי ביצעו
שונות. אבטחה פעולות וכ14.000 מחסומים 6.500

חסרת מבצעית פריסה שנה באותה ציינו החיל מפקח
העצמאות יום אבטחת במבצע חלק נטל מג"ב תקדים.
את החזיר חקלאית; תוצרת של גניבות מנע ירושלים; וצעדת
וירושלים. התקווה שכונת בראשהעין, ההפגנות בעת הסדר
411 וגילה ישראל, של והאוויר הים נמלי את איבטח הוא
אימונים נערכו אף זו בשנה טובין. להברחת נסיונות

חקלאית. גניבה מעשי ונמנעו מבעבר מורכבים

הקלעים

קבע, דרך החיל, שוטח זכו בו הספורט מענפי אחד
למטרה. הקליעה ענף הינו הראשונים במקומות
של שילוב הצריכה והצבאית הספורטיבית הקליעה
גבוהה. אישית קליעה ויכולת רוח קור גופני, כושר
הצה"ליות בתחרויות כאמור, זכו, החיל שוטרי

הראשונים. המקומות במרבית והמשטרתיות

נוכח מוגברת אבטחה פעילות בסימן עמדה ,1977 שנת
ההיסטורי ביקורו ונוכח לכנסת, בבחירות הפוליטי המהפך
רב תכנון הצריכו האירועים שני דאז. מצרים נשיא של

תקדים. חסר בהיקף אדם כוח וריכוז ומדוקדק,

בידינו הבית הר .1976
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שבו הציר את רהין ואף השונות, ליחידות מדויקות משימות
של במעגלים סאדאת הוקף הגיעו, עם מצרים. נשיא ינוע
בטרור ללוחמה המיוחדת היחידה כולל ביטחון, כוחות

(ימ"מ).
מורכב מימדים, גדול היה מצרים נשיא אבטחת מבצע
היו למג"ב ההוראות ביטחונית. מבחינה ורגיש מבצעית
ייצוגית בהופעה הצורך גם הודגש וקפדניות. חדמשמעיות
מצד קומפלימנטים על סיפרו והמפקדים השוטרים מכובדת.
הכומתות חובשי ליד כי טענו הם המצריים. הביטחון קציני

בטוחים. הרגישו הירוקות
במהלך שוטרים שני נפלו הנסקרת, השנה סוף לקראת
קרייף עמרם השוטר נהרג ב15,11.77 שוטפת. פעילות
יותר, מאוחר חודש בירושלים. רגלי סיור בעת נשק, בתאונת
בצפון. בפעילות ז"ל, גרינהולץ צבי השוטר נפל בדצמבר ב29

978ו
בראש לעמוד הפנים ביטחון בעיות המשיכו 1978 בשנת
טיל נורה ,1978 מרץ חודש בתחילת הבטחוני. סדרהיום
הערב בשעות מרכזי ברחוב ופגע ירושלים על קטיושה

ושומרון, ביהודה השגרתית הפעילות נמשכה במקביל
היה זו בשנה הראשון החלל המרכזיות. ישראל ובערי בלבנון
משימה בעת /77 בינואר ב10 נפל הוא מלכה. חנניה השוטר

שגרתית. מבצעית

לכנסת הבחירות אבטחת מבצע
של הדרמטיות התוצאות היוודע עם ,1977 למאי ב17
על משמרהגבול שוטרי של שמירה הוצבה לכנסת הבחירות
המנצחת המפלגה מטעם המיועד ראשהממשלה של דירתו
היחידה אנשי של צמוד לליווי בגין זכה מאז הליכוד. 
מורכב היה הבחירות יום אבטחת מבצע אישים. לאבטחת

יחסי. בשקט עבר אך ורגיש,

בישראל מצרים נשיא ביקור
מצרים נשיא של ההיסטורי ביקורו את שהביא המדיני המאמץ
לא כבדים. בחששות לווה ,1977 שנת סוף לקראת בישראל
נערך משמרהגבול סאדאת. אנואר של בכוונותיו בטחו הכל
חילקו המבצע פקודות קשים. היותר לתסריטים מועד מבעוד

י*7:2
$§.4$

במג"ב מבקר רבין הממשלה ראש .1977
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לסאדאת צמוד
ההיסטורי בביקורו מצרים נשיא מאבטחי של הראשון במעגל היה בימ"מ מחלקה מפקד ניר, צפריר

1977 בנובמבר בישראל,

לוד התעופה בנמל סאדאת

להרבה בנוסף הימ"מ של אחת מחלקה והיינו רחוק, היה
סביב מתח הרבה שהיה זוכר אני באזור. שהיו צבא כוחות
הראשונה המשימה היתה שזו גם מה סאדאת. של האבטחה
היו מפתיע. היה סאדאת של הביקור שכל לזכור צריך שלנו.
באותה כי זוכר אני הזו. האבטחה לצורך תדריכים הרבה
ואחרי לשנלר אותי ושיחררו השן, עם בעיה לי היתה אבטחה

חום". עם ליחידה חזרתי רוסי רופא של טיפול

נתב"ג על טילים למנוע
בראשות מטה הקימו לביקור הגיע סאדאת כאשר
של כסגנו מונה ממג"ב אלבלדס חיים המפקחהכללי.
הוטלה עליו ת"א, מחוז מפקד לימים תורג'מן, תתניצב
מאות "השקענו מספר: הוא בהרהבית. הביקור אבטחת
כנסייתהקבר לכיוון סאדאת של התנועה ציר על שוטרים
לשוטרים גיבוי נתנו גדולים מג"ב כוחות והמסגרים.
שסאדאת יומיים אותם ובהרהבית. העתיקה בעיר הכחולים,

צנחנים בסיירת קצין בנסציונה, שלישי דור ניר, צפריר
סאדאת, שומרי של הקרוב במעגל היה הימ"מ מפקד ולימים
תקופה באותה .'77 בנובמבר בישראל, ההיסטורי ביקורו בעת
בטרור. למלחמה המיוחדת ביחידה 2 מחלקה מפקד צפריר היה
ירושלים מג"ב מפקד של תפקיד ממלא הוא הראיון קיום ביום
הנה עסקים. ומינהל כלכלה למד באוניברסיטה תנ"צ. בדרגת
ממבצעי באחד שהשתתפו במג"ב, בכירים של וסיפורם סיפורו
הנשיא ביקור מבצע בישראל, שהיו ביותר המורכבים האבטחה

המצרי.
היסטוריה. שעושים ברורה הרגשה לנו "היתה צפריר:
הראשונה הפעם היתה וזו בימ"מ שתים מחלקה מפקד הייתי
ברור היה ב'פולגת'. היה שזה זוכר אני חליפות. לקנות שהלכנו
שמרנו אנחנו אליו. צמודה מאוד תהיה סאדאת שאבטחת
ליווינו באלה. אלה משולבים היינו השב"כ. אנשי עם יחד עליו
היה בו מצוידים שהיינו הנשק שלו. הדרך בכל סאדאת את
אני בארץ סאדאת של השני מהביקור ועוזים. אף.אנ. אקדחי
שזה בגלל אולי בשארם. שלו הנוסף הביקור אבטחת את זוכר
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העתיקה בעיר ושוטריו אלבלדס סנ"צ

האירוע, למקום במהירות הגיעו הביטחון כוחות המאוחרות.
משמרהגבול של משולב כוח איש. נפגע לא בנס כי והתברר
הקטיושה. משגרי אחר נרחבים בחיפושים פתח והמשטרה
ההשערה פי על שכן חילהאוויר, במסוק נעזרו הסורקים
החשש לעיר. הסמוכים הרכסים מאזור הקטיושה טיל שוגר
ניסיון נוספים. טילים ובתוכו מוצב עדיין שהמשגר מכך היה
הגיעו הפיגוע נסיונות להסלמה. ראשון אות היה זה פיגוע

יותר. מאוחר ימים מספר לשיאם

הדמים אוטובוס
מיכאל. מעגן קיבוץ בחוף מחבלים חוליית נחתה 11.3.78 ב

לאחר המדינה. בלב המוני פיגוע היתה הסופית מטרתה
המוביל החוף כביש לעבר החוליה חברי התקדמו נחיתתם,
השתלטו לכביש בהגיעם מארה"ב. צלמת ורצחו לתלאביב
אזרחיות במכוניות ופגעו "אגד", של אוטובוסים שני על

במעגלים אותו הקפנו הזמן כל בכלל. ישנו לא בארץ, היה
אנשי עמדו התנועה בציר גבוה בית כל ועל ורחוקים קרובים
סביבו הקרוב במעגל הבאה: בצורה הורכבו המעגלים מג''ב.

מג"ב. אנשי היו השני ובמעגל והימ"מ השב"כ אנשי היו
הייתי לארץ סאדאת הגיע "כאשר בןשלום: אבנר סנ"צ
לוד. התעופה בנמל מג"ב מפקד לזרוביץ, ישעיהו של סגנו
כלל זה וסביבתו. השדה אבטחת על אחראים היינו אנחנו
שמואל, כפר חב"ד, כפר באזורי בפרדסים ותצפיות סיורים
טילים לירות ניתן שממנו מסביב, האיזור כל כלומר צפריה.
מעמד היה זה התעופה. שדה את להפגיז או המטוס על
סאדאת, מביקור קוריוזים או סיפורים זוכר לא אני מרשים.
של לפריים להיכנס כדי אליו נצמדו שאנשים מזה חוץ

המצלמות".

/

ניר צפריר

על אחריות ירושלים ממשטרת קיבל "מג"ב אליהו: בן צבי

סאדאת. שוהה בהם והמקומות בעיר התנועה צירי אבטחת
האירועים אחד הארץ. מכל מג"ב כוחות השתתפו באבטחה
לנו הודיעו האחרונה בדקה ממש כאשר קרה לי שזכורים
הגענו כאשר ירושלים. בתיאטרון עיתונאים מסיבת שתהיה
כל היה לא עיתונאים. בשלושמאות בכניסה נתקלנו למקום,
הנשיא את הכנסנו לכן פנימה. סאדאת את להכניס סיכוי
שם שהיו בכך היתה ההפתעה האחורית. הדלת דרך המצרי
לכבודו עשו כי כנראה, חשב וסאדאת ההצגות, של תפאורות

מיוחדת. פנים קבלת
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בכנסיה צלפים
את מאבטחים אזרחיים בבגדים הימ"מ לוחמי

לחם בבית המולד חג מיסת

בינלאומיים, במימדים אירוע הוא בביתלחם, המולד חג
של כניסתה מאז במיוחד. חגיגי באופן שנים עשרות זה הנחוג
שעות 24 תבל. רחבי לכל הטכס מועבר הלוויינים, תקשורת
על להיראות עלול  יזום שיבוש במיוחד. קריטיות הן החג
גם אמת. בזמן העולם, מדינות בכל הנוצרים מסכי גבי
לכן, בטלוויזיה. טיים'' "פריים להעריך יודעים המחבלים
בכנסיית המרכזי הטכס את לאבטח הימ''מ החל 1978 משנת

המולד.
עשרה של צוות עם בימ"מ ראשון כמ"מ למקום "עליתי
הכנסיה בתוך מפוזרים "היינו ניר. תנ"צ מספר איש'',
סיירת מפקד אחראי היה הקומפלקס כל על הקתולית.
עצמו הוא הלקחים ובסיכום תיאום בעיות היו הצנחנים.
שרק נקבע מאז בשטח. כוחות שני להיות יכולים שלא קבע

כולו. המקום על אחראי יהיה הימ"מ

הנזירים עם ויכוחים
דרך לציון האבטחה הפכה העולם, בכל שמשודרת זו, "במיסה
שנים שמונה מאחורי היו הימ"מ, את עזבתי כאשר מבחינתנו.
הצריך האבטחה שנושא לציין צריך במקום. רצופות
הרחובות. לאבטחת גויסו שוטרים והרבה רבה, לוגיסטיקה

הימ"מ. רק נמצא עצמה הכנסיה בתוך אבל
רק במקום. השקט נשמר השנים כל לאורך המזל, למרבה
הודיעו אחר במקרה שלנו. המכונית ליד רימון נזרק אחת פעם
לשם יצאתי טרנזיסטור. מונח השער שעל בקשר, לי

הגדולה השאלה לעשות. מה להחליט היה וצריך במהירות
לקחתי מיטען? שזהו או תמים טרנזיסטור זהו האם היתה
שמדובר דבר, של בסופו התברר, החוצה. ורצתי אותו

תמים. בטרנזיסטור
אחד בקפדנות נבדקו פנימה הנכנסים כי מציין צפריר
עם ויכוחים לנו "היו מביכים. מצבים יצרה זו פקודה אחד.
איסור גם שהיה כמובן כניסה. אישורי לגבי והכמרים הנזירים
להם שהותר היחידים אנחנו ומצלמות. נשק עם כניסה
כולל בפנים והיינו השערים, את איבטחנו נשק. שם לשאת
כללה שלנו המשימה אזרחים. בבגדים שפעלנו כמובן צלפים.
זה לפעמים המעלה. רמי ואורחיו העיר ראש אבטחת את גם
כאמור נמשך האירוע הממשלה. ראש ולפעמים קולק טדי היה

למחרת". בבוקר ארבע עד בבוקר, מארבע

באוטובוס רוכזו הנוסעים בכביש. שעה אותה שחלפו אחרות
כדי תוך תלאביב. לכיוון לנסוע לנהג הורו והמחבלים אחד
אזרחיות מכוניות לעבר מהחלונות לסירוגין ירו כך

אחריהם. שרדפן ומשטרתיות
מוצלחים לא נסיונות כמה נעשו החוף כביש לאורך
משטרתי מחסום החטוף. האוטובוס של נסיעתו את לעצור
את הגביר והדבר אותו לבלום הצליח לא שפיים לקיבוץ סמוך
לסכל כדי תלאביב. ללב להגיע ינסו המחבלים כי החשש
צומת לאיזור ומשמרהגבול צה"ל כוחות הוזעקו זו תוכנית
לריכוז במקביל מחסום. הוקם שם קלאב". ה"קאנטרי

אמבולנסים. עשרות למקום הוזעקו הכוחות,
לפי קלאב". ה"קנטרי צומת בקרבת עצר אכן האוטובוס
כאן הצומת. באיזור הכבד במחסום המחבלים הבחינו הערכה,
כדי מהאוטובוס ירד מהמחבלים חלק אש. קרב התפתח
כוחות עם יחד לכביש. בסמוך השיחים בין מחסה לתפוס
היחידה מאנשי כמה גם הגיעו ומשמרהגבול, המשטרה צה"ל,
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רומנטי היה לא הקליק
פלד פיליצ'ה סנ"צ של המופת עיטור

אנושי" "חומר היה ארצי, ישובים קצין סגן פלד, פליצ'ה סנ"צ
הוא הראשונות. ה60 שנות של מג"ב את שאיפיין מזה שונה
של הראשון למחזור ב1963 והתגייס הירדן בעמק התחנך
כילד, משמרהגבול עם גדל פליצ'ה במג"ב. החובה שירות

ואידיאולוגיה. אהבה מתוך לשורותיו והתגייס
הגבול, מכיוון צרורות מספר כל לאחר כי זוכר אני "כילד,
הירוקים הג'יפים מהחשיבה מגיחים היו  תקרית אחרי או
על איתנו יושבים היו הם משמרהגבול. של והשריוניות
את כמו אותי, פיתה זה מרתקות. חוויות ומספרים הדשא
הזה", בחיל אני גם אהיה  שכשאגדל חשבתי, הילדים. שאר

מספר. הוא
עם האיש הוא פלד פליצ'ה והיום התגשם הילדות חלום
מחזור .1994 של לילדים הערצה מושא והשריוניות, הגייפים
הוא הראשון. המפקדים מחזור גם להיות נועד שלו הגיוס
של בפיקודו רבות בפעולות והשתתף הלבנון, בגבול שירת
ללכידת שפעלו במארבים חלק לקח היתר בין מרכוס. אברהם
תקופה ה60. שנות באמצע חרבוש עלי והמרגל השודד
גיזרת מפקד היותו בעת היתה פליצ'ה של בפעילותו מרתקת
האינתיפאדה בתקופת של''ג. מלחמת בתקופת העליון, הגליל

י,:£5;^18

י***

האנדרטה

החללים לזכר האנדרטה
נאי^לד עירן/, מצומת הרחק לא חדרהעפולה נגניש
הגבול משמר לחללי אנדרטה הוקמה מנשה, מועצת
ב20 נחנכה האנדרטה בחיל. שירותם במהלך שנפלו
המפקח הפנים, שר בהשתתפות ,1980 לאוקטובר
הורים משמרהגבול, מפקד המשטרה, של הכללי
פעילה בעזרה הוקמה האנדרטה שכולות. ומשפחות
נציגי אחרות. מקומיות ומועצות האיזור ישובי של
ההתייחדות בטכס קבוע באופן משתתפים הישובים

החיל. חללי עם השנתי

פלד פליצ'ה
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שומרון דן הרמטכ''ל, עם

ובאמת התושבים. ולבתי הילדים לגן סמוך המקלטים,
עובר הירי כאשר וזועקים, בוכים הילדים את שמעתי

מחריד. מראה היה זה מעליהם.
הרג למנוע לנסות לבדי, אליו יוצא שאני החלטתי "ואז
בין בסכסוך המדובר כי התברר מכן לאחר (בבדיקה נוסף.
עם יצרתי מסוים זמן תוך רומנטי). רקע על חמולות שתי
שהוא אמר הוא הנשק. את שיניח וביקשתי דיבור, קשר היורה
צעד כל שעל השיב, הוא אליו. מגיע שאני לו אמרתי מוכן. לא
ירה באמת והוא צעד עשיתי צרור. עלי יורה הוא עושה שאני
מסוים בשלב צעד. עוד עשיתי ואני צרור עוד ירה הוא צרור.
שאם ושיידע ממנו, זריז יותר ושאני חמוש שאני לו אמרתי

בו. יורה מיד אני הנשק, את מניח לא הוא
של האחרון הקליק את מכיוונו שמעתי מסוים "בשלב
התחמושת. לו שנגמרה הבנתי במחסנית. האחרון הכדור
הנשק. את ממנו והוצאתי עליו קפצתי קרוב. די כבר הייתי
הספיק שהוא התברר באזיקים. ידיו את כבלתי שמיד כמובן

נוספת. רבה תחמושת ברשותו וכי מחסניות, כמה לירות
את פלד פליצ'ה קיבל רבים הרג שמנעה זו, פעולתו על

המופת. עיטור

ערה, בוואדי הגולן, ברמת שפעלה ר פלוגה מפקד שימש
האינתיפאדה. בתחילת ובירושלים, עזה ברצועת

רומנטי רקע על סכסוך
על המופת בעיטור זכה ואף בתפקידו הצטיין פליצ'ה
פיקד כאשר ב1981 היה זה בצפון. אלים באירוע התנהגותו

מספר: הוא העליון. בגליל מג"ב על
את לעבור מחבלים של נסיונות הרבה היו תקופה "באותה
והנה פורח. בכדור שלנו לצד לעבור נסיון אפילו היה הגבול.
חוליית התבצרה מרגליות שבמושב בקשר, שומע אני אחד יום
הרוג כבר שיש לי נמסר עבר. לכל ויורה הישוב במרכז מחבלים
כל את הזעקתי מיד כח. במצודת אז ישבתי פצועים. ומספר
באמת למרגליות כשהגענו למקום. בג'יפים ורצנו הכוחות
קצרים צרורות זיהיתי הכיוונים. לכל צרורות שמענו
במהירות הצבתי במחבלים. שמדובר לנו ברור והיה וארוכים,
התמונה. השתנתה בינתיים האיזור. את וסגרתי הכוחות את
שלקח בישוב, התושבים באחד שהמדובר לי סיפרו תושבים
מאחד יורה והוא רימונים ומספר \'116 ורובה חגור
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בסיסי ובתוכה נרחבת מבצעית תשתית בניית תוך לבנון,
וימיים יבשתיים יציאה ובסיסי אימונים בסיסי ציוד,
פעילותם את הגבירו הגבול ומשמר צה"ל בישראל. לפיגועים
המבצעית הפעילות של במהלכה הלבנון. גבול לאורך
חוליית נחתה ב21.4.79 שוטרים. מספר נפלו הנמרצת
העיר. בתחום מיקוח פיגוע לבצע במטרה בנהריה, מחבלים
עם וחבר למקום הגיע והמשמרהאזרחי מג''ב של משולב כוח
כוחות של המהירה תגובתם במקביל. שהגיעו צה"ל כוחות
גדול. מידה בקנה אסון ומנעה הפיגוע את סיכלה הביטחון
אדיב השוטר נפל 6.9.79 ביום יותר, מאוחר חודשים מספר

המבצעית. בפעילות ז"ל יפת
ז"ל, רוזנפלד יוסף השוטר נפל 1979 שנת סיום לקראת
קרייתשמונה. בגזרת שוטף ביטחון כרכז תפקידו מילוי בעת

1980
החבלנית. הפעילות של היקפה יותר עוד גדל 1980 בשנת
אנשים 10 נהרגו בהם חבלה פיגועי 253 אירעו זו, בשנה
יהודה, בשטחי התמקדה החבלנית הפעילות .121 ונפצעו

היחידה, מפקד מג"ב. של (ימ"מ) בטרור ללוחמה המיוחדת
שהסתתרו במחבלים הבחינו אדם שמואל וסגנו חפץ, אסף
נפצע מחבלים, 3 חיסל חפץ באש. לעברם ופתחו השיחים, בין
עם הקרב במהלך סיפור). (ראה לאחור ופונה בעצמו
ארוכה. שעה במשך ובער האוטובוס התפוצץ המחבלים
האירוע. איזור את לסרוק חילוץ כוחות המשיכו במקביל,
ראשון עוצר תלאביב, צפון איזור על הוטל זמני עוצר
ביטחון כוחות סיירו ברחובות הקמתה. מאז במדינתישראל
נהרגו בפיגוע והמשמרהאזרחי. מג"ב כוחות ובתוכם רבים,
חיילים מספר נפצעו כמוכן נפצעו. ועשרות אנשים 34

החבלני הפיגוע זה היה בינוניות. עד קלות פציעות ושוטרים,
התבססות את שסימן פיגוע המדינה, קום מאז ביותר הקשה
לחיסולם. מקיפה בפעילות הצורך ואת בלבנון, החבלה ארגוני
את מג"ב הגביר האיבה, בפעולות ההסלמה בעקבות
נפל השוטף, הביטחון במשימות ישראל. ערי בתוך נוכחותו

לוי. שמואל השוטר תקופה באותה
נמשך הנסקרת, התקופה את המסיימות השנים בשלוש
בגבול בעיקר מבצעיים הביטחוניים האירועים בהיקף הגידול
של הדרומי בחלק התבססו השונים החבלה ארגוני הלבנוני.



לגששים ספר בית
מכשיר הוא לכן במקצוע. פוגעת הבדואים אצל שהמודרניזציה חושב אוצי, גששים קצ*ן שיבלי, חאלד רפ"ק

מצטיינים ביניהם ויש יהודים... גששים גם

כולם לא עצמאית. לעבודה יוצאים הסטאז' לאחר רק

ארבעה רק אך איש, 15 השתתפו האחרון בקורס מסיימים.
ג'ימס תיקי עם כיום הולכים ("הבדואים כגששים... הוסמכו

בחיוך). חאלד מעיר רייבנד..." ומשקפי בונד
כגששים, הוכשרו בדואים רק לא כי זאת, עם מציין שיבלי
בתפקידם. המצטיינים מהם כמה מונה הוא יהודים. אף אלא
הם מבחינתו, שגבולותיו, לשטח, חאלד יורד הקורסים בין

איך אנשיו את מלמד הוא השאר בין קצרין." ועד "מאופקים
כאסמכתא לשמש יכולות הללו עקבות. של יציקות לעשות

משפט. בבית גם
העין ובזכות גשש, של האמיתי החיים תחום הוא השטח
שהיו הסיור אנשי של חיים פעם, לא חאלד, הציל הרגישה
יוםהכיפורים, מלחמת לפני אירע כזה קלאסי מקרה עמו.
ישב שיבלי המערכת. גדר את לבדוק יצא שגרתי סיור בערבה.
את "עצרתי חשוד. בסימן הבחין לפתע הגששים, כיסא על
נוסע הרכב כאשר שבירה. וראיתי למטה ירדתי הרכב,
שיש ראיתי ואני השני, על אחד סימנים, משאירים הגלגלים
שני של עקבות טשטוש שיש ומצאתי בדקתי בהם. שבירה
וגיליתי העקבות עם הלכתי שק. גרירת באמצעות אנשים,
היה זה סנדוויץ'. בצורת באדמה מוטמנים מוקשים שלושה
ולחבק לקפוץ החבריה החלו מיד אדיר. פיצוץ להיות יכול

אותי...
בהרים בשדות, , בדרכים רבים, במרדפים השתתף הוא
משאיר הוא ציפור. לא הוא אדם לדבריו, . סלעיים ובאזורים

הקרקע. על סימנים

באוויר הולך לא אדם
להתעייף, ומתחיל שרץ אדם מקצועיים: סודות כמה הנה
של הקדמי החלק על הלחץ יותר. קטנים נעשים צעדיו

האחורי. חלקה על הלחץ לטובת פוחת, הסוליה
משאיר , קילוגרם משלושים יותר של מטען הנושא אדם
למצוא ניתן לא כאשר סלעי, בשטח יותר. משוקעות עקבות
שבירת כמו בצימחיה השינויים מהוים הסוליות, של עקבות
מדורדרות אבנים גם למעבר... עדות דשא, קימוט או ענפים

מחשיד. אות הן
העקבות. מסוים בשלב אבדו נבטים, באזור תרגול במרדף
שאיתר עד מעגלים, מעגלים האיזור, את לסרוק החל שיבלי

שיבלי חאלד

אפילו האדמה, על שהולך "אדם
סימנים. להשאיר חייב סלעים, על
השטח את לקרוא יוכל טוב גשש
הגששים קצין אומר מצב", בכל

חאלד רפ"ק . מג"ב, של הארצי
חאלד 659ל)2. אישי מספר שיבלי
האוטונומיה הסכם עם חגג
בצבא שירות שנות וחמש עשרים
ב שיבלי בכפר נולד הוא ובמג"ב.
הוא המסופר ע"פ כי אם ,1948
הגדול השלג שירד בזמן נולד
שיבלי זה, שולי לפרט מעבר .1950 בחורף כידוע היה והדבר
בכפר נבנו השנים במשך אך באוהל, וגדל נולד כי מספר
היו במשפחה "השתכנזות". שיבלי מכנה אותו תהליך בתים,
אך במג"ב שירת מאחיו אחד אחיות. ושמונה אחים ארבעה

תאונה. לאחר מהתקףלב נפטר
הספר לבית הצטרף כך ואחר יסודי בביתספר למד חאלד
שרת בצבא בהם. והצטיין גדנ"ע בשעורי השתתף שם כדורי.
חאלד ההתשה. מלחמת ימי היו אלה 'שקר. בסיירת כגשש
מתאר הוא צירים. בפתיחת והשתתף התעלה, באיזור הוצב
נהרג עימו, יחד שגישש אחותו בן מאוד. כקשה התקופה את

המצרים. של החדירות באחת
למג"ב. ועבר בצה"ל השירות את חאלד סיים 1972 בשנת
שאשתו משום נשים, לשתי נשוי שיבלי. בכפר גר הוא
היום שנים. שמונה במשך ילדים להביא הצליחה לא הראשונה
בנות. וארבע בנים שישה ילדים: עשרה השתיים מן לו יש

מ"פ. ועד ממ"כ תפקידים, שורת שיבלי רפ"ק עשה במג"ב
מגמת ראש כפול: בתפקיד משמש הוא עמו הראיון ביום
בתקן ארצי. גששים וקצין מג"ב של ההדרכה בבסיס גששים

.65 רק יש בפועל אך גששים 135 במג"ב רשומים

הסיור אנשי את הציל
את טבעיים. גששים של המלאי ומתרוקן הולך לדבריו,
"המודרניזציה קורא שהוא במה מוצא הוא לכך הסיבה
נמשך הגששים קורס לכן, בשטח". מהחיים וההתנתקות
לעבודה מוקדשים מתוכו שבועיים שבועות. שבעה היום
ותיקים. גששים עם התמחות תקופת באה כך אחר מבצעית.
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הקושי עקב וזאת הפיגועים), מכלל 550/0) עזה וחבל שומרון
גופה. ישראל בתוך פעילותם את לבצע החבלה ארגוני של
במהלך אלדין נסר נדים השוטר נהרג 16.7.80 בתאריך

שיגרתית. פעילות
(183) הפיגועים של מספרם אמנם, קטן, 1981 בשנת
אך פצועים) ושבעה ותשעים הרוגים 8) הנפגעים ומספר
ירי כלל הוא החמיר. לבנון, בגבול בעיקר הבטחון מצב
הפעילות במהלך וחדירות. הצפון ישובי עבר אל קטיושות

דן. אשר השוטר ב.3.11 נפל ,1981 בשנת
למחוז הלבנון מגבול מג"ב יחידת עברה 1981 בשנת
וגזרת הישובים גזרות עיבוי תוך המשטרה, של הצפוני
בבלימת למשטרה מסייעת בפעילות המשיך החיל רמתהגולן.
החיל איבטח כן החקלאי. ובמגזר העירוני, במגזר הפשיעה
בשנים כמו ושמר, הביטחון מערכת של רגישים מתקנים

ישראל. של והאוויר הים נמלי על קודמות
והטיל הלבנון גבול על הפיקוד נטל צה"ל זו בשנה
שריון. יחידות כולל ביותר, הטובות יחידותיו את למשימה
מלחמת המדינה. של העיקרית לחזית הפך הצפון גבול

בפתח. עמדה שלוםהגליל

המערכת לאורך

שיבלי 995ו.

ולא האדמה על ילך שאדם כזה, דבר "אין העקבות. את שוב
טוען. הוא סימנים...", ישאיר

הנה האדם. נפש את ומבין חכם גם להיות צריך הגשש
דוגמה:

הודו. תרנגולי גניבת על ידיעה התקבלה השרון באיזור
שנכנסו עקבות ומצא למקום, הגיע שיבלי של מגששיו אחד
את ממלאות הנעליים עקבות כי כשהבחין מהלול. ויצאו
בעל של נעליו סוליות על אגב, כבדרך הציץ, הוא השטח,
את לחלוץ ביקשו הוא יצאו, כאשר החוצה. לו קרא ואז הלול,
הפריצה את שביים זה הוא הלול בעל כי ראה מיד נעליו.
גובסו הרגל טביעות הביטוח. מחברת פיצויים השגת לצורך

במשפט. ראיה ושימשו
עשרים לו גנבו כי שטען לחקלאי גשש הגיע אחר, במקרה
כאשר הגדר. נחתכה היכן הגשש בפני הצביע החקלאי טלאים.
חלודה. יש כבר החתוך באזור כי הבחין הגדר, את הגשש בדק
גדר בין ההבדל את לו והראה מזמרה, מהחקלאי ביקש הגשש
במקרה גם שנים. לפני שנחתכה גדר לבין מזמן, לא שנחתכה
חברת הונאת ידי על פיצויים להשיג רצה החקלאי כי הוכח זה

הביטוח.

צריך והוא סבלנות, להיות צריכה "לגשש אומר: שיבלי
העקבות, את מאבד הוא כאשר להתייאש. לא עצמי. ביטחון

בשטח". הלאה ולחפש להמשיך צריך הוא
עניין הוא מאוד הגששים את שמעסיק כאוב נושא
התפר. קו את במיוחד מאפיינת זו בעיה החקלאיות. הגניבות
בהן מעמיסים הזבל. של ב"צפרדעים שימוש יש אלו בגניבות
שלמות מכוניות גונבים גם כך חשש. בלי ונוסעים

וטרקטורים.
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העתיקה בצור וילנאי פרופי .1982 לבנון מלחמת



במחנות טבח נוצריים כוחות ערכו הלחימה, במהלך
את זיעזע הארוע .(1982 (ספטמבר ושתילה סברה הפליטים
חקירה ועדת הוקמה והישראלית. הביןלאומית הקהל דעת
שר התפטר הוועדה מסקנות מתוקף כהן). (ועדת מיוחדת
מסקנות למחליפו. מונה ארנס ומשה שרון, אריאל הביטחון
ובהפגנת הישראלי, ברחוב הקיטוב את החריפו הוועדה
גרינצוויג אמיל נרצח 1983 בתחילת בירושלים שהתקיימה
המשטרה כוחות השמאל. קבוצת לעבר שהושלך מרימון
הציבורי. הסדר על לשמור כדי בתקיפות לפעול נאלצו ומג"ב
החל בגין, מנחם של פרישתו לאחר ,1983 בספטמבר
(בשלהי האחדות ממשלת הקמת לאחר מלבנון. לסגת צה"ל
ב היתה הפינוי תחילת מלבנון. כליל לסגת הוחלט ,(1984
לבנון, בדרום הביטחון רצועת את הקים צה"ל 6.2.85
(צד"ל). לבנון דרום צבא  מאומן מקומי כוח על והתבסס
ביטחוניים אירועים כמה עוד אירעו הנסקרת בתקופה
בקוו אגד אוטובוס מחבלים חטפו 12.4.841 לציון. ראויים
ברצועת אלבלח לדיר והביאוהו (300 (קו אשקלון תלאביב
בין שהיתה חיילת נהרגה לאוטובוס הפריצה במהלך עזה.
הביטחון זרועות חשפו ב25.4.84. החטופים. הנוסעים
הערים בראשי להתנקשות אחראית שנמצאה יהודית מחתרת
האיסלמית המכללה על להתקפה וכן ורמאללה, שכם של

ערביים. באוטובוסים פיגוע ובנסיונות בחברון,
במפקדות חילהאוויר היכה ,1985 אוקטובר בתחילת
וארוכת נועזת פעולה היתה זו לטוניס. מלבנון שעברו אש"פ

בסיני ישראליים מטיילים מצרי חייל תקף חודש באותו טווח.
לדין והועמד נתפס החייל מהם. 7 והרג שבסיני בראסבורקה
התקופה סיום לקראת מצרים. של הביטחון שלטונות ידי על
של פיתוחו המשך את לבטל ההחלטה נתקבלה הנסקרת,
הפרוייקט. עלות בשל בעיקר "לביא", הישראלי הקרב מטוס

וכונה ב25.11.87 התרחש התקופה את הסוגר האירוע
החבלה ארגוני של גלשון חדר לילה, באותו הגילשונים". "ליל
הופתעו החיילים בקרייתשמונה. צה"ל לבסיס סמוך ונחת

שישה. נהרגו המחבלים עם האש חילופי ובמהלך

היוח זה בפרק הנסקרת התקופה של השנים מש
סופית פונה במהלכן ומשמעויות. אירועים רבות
מלחמת פרצה ימית, חבל כולל סיני האי חצי

שמיר יצחק חריף, ופוליטי חברתי קיטוב נוצר שלוםהגליל,
בחירות נערכו הממשלה, בראשות בגין מנחם את החליף
הורדת שמטרתה כלכלית תוכנית והופעלה סוערות כלליות

המשק. ויצוב ספרתית התלת האינפלציה

הבטחתי המצב
בטחונית הדרדרות ע"י מתאפיינת התקופה של ראשיתה
בדרומה התבססו החבלה ארגוני ישראל. של הצפוני בגבולה
הלך המצב לפיגועים. יציאה בסיס אותה והפכו לבנון, של
חילהאוויר, של בהפצצות צה"ל הגיב בתחילה והחמיר.
הקטיושות, ירי אולם כבדים. ותותחים חילהים ספינות
בראשות הממשלה נמשכו. וההטרדות המיקושים החדירות,

הולם. מענה חיפשה בטחון, כשר שרון ואריאל בגין מנחם
שלמה בבריטניה, ישראל בשגריר ההתנקשות לאחר
הטרור. ארגוני כנגד צבאית מערכה נפתחה ב3.6.82, ארגוב,
זו מלחמה שלוםהגליל. מבצע לדרך יצא ,1982 ביוני ב6

לאומית. הסכמה בהעדר כאמור, התאפיינה,

ופתחו וצור לצידון מג"ב כוחות נכנסו ,1982 יוני בחודש
הכח על והשב"כ. צה"ל פעילות במסגרת עניפה, בפעילות
במהלך החיל. מפקד לימים אהרונוביץ/ יצחק סנ"צ אז פיקד
שכל בהם כבדים, אסונות שני אירעו בלבנון מג"ב של שהותו
אסון אירע 11.11.82 ביום ומפקדיו. מלוחמיו עשרות החיל
ושישה ושבעים קרס בצור הממשלהצבאי בניין הראשון. צור
האסון מג"ב. שוטרי וארבעה שלושים מתוכם נהרגו, איש
ליד תופת מכונית התפוצצה כאשר ,4.11.83 ביום אירע השני
נהרגו בפיגוע בצור. צה"ל/מג"ב למפקדת הכניסה שער
בפעילויות נפלו שוטרים עוד החיל. משוטרי שבעהעשר

המבצעיות.
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למג"ב חדש מפקד שחר, פנחס ניצב

מחוזי. סיוע ככח המרכז, באיזור הוצבו מג"ב שוטרי כחולים.
כמו קלאסית משטרתית בעשיה יותר עמוק מג"ב שולב כך

גם חלו שינויים וכר'. הציבורי הסדר שמירת החוק, אכיפת
'82 בראשית הועברו הפלוגות וכי. ח' פלוגות של בתפקודיהן
של הצפוני למחוז והשניה לביתלחם האחת הצפון, מגבול

המשטרה.
"שלום מלחמת פרצה המחודשת ההתארגנות כדי תוך
כאן ובצידון. בצור ונפרס ללבנון, נכנס משמרהגבול הגליל".
באוכלוסיה בטיפול שנצבר, הרב הניסיון ביטוי לידי בא
מג"ב עוינים. גורמים מסתתרים שבתוכה גדולה, אזרחית
ושמירה עצורים ליווי מעצרים, עריכת מחבלים, בחיפוש עסק
צה"ל עם בשיתוף נוספות מורכבות ובמשימות עליהם,

ושב"כ.

בחיל מפקדים חילופי
החיל מפקד פרש 1983 בפברואר לבנון, מלחמת של בעיצומה
בר צבי שחר. פנחס לסגנו, הפיקוד את והעביר בר צבי ניצב
ומשימותיו. ציודו החיל, של ארגונו על חותמו הטביע
למלחמה המיוחדת היחידה מאוד קודמה כהונתו, בתקופת

לנשיא הרצוג חיים מונה זה בפרק הנסקרת בתקופה
בתקופה אתיופיה. עולי להבאת ''משה'' במבצע והוחל המדינה
) איבצן אריה מפכ"לים שני משטרתישראל בראש עמדו זו

תוכנית בעקבות .(19901985) קראוס ודוד ( 19841

זו בתקופה הוכנה ,(1980) "תירוש" הראשונה החומש
ב'. "רשת" תוכנית הוכנה ,1986 ובשנת "רשת", תוכנית
משמר ושל המשטרה של לפיתוחה המרכזיים הקווים נקבעו
אלו בשנים חלה במשאבים, המחסור למרות הגבול.
מהדרג משאבים הפניית שאיפשרה אירגונית התייעלות
הורחב חדשות, יחידות הוקמו המבצעייעודי. לדרג הניהולי
הרכב, צי חודש חדיש, ציוד נקלט המשטרתי, החבלה מערך
של השירות תנאי ושופרו גדולות בינוי עבודות נערכו
החלפת שבמרכזה "אסנת", תוכנית בוצעה כן, השוטרים.

יעילים. ודיווח שליטה במרכזי מיושן קשר ציוד

וארגון מבנה
מבניים. שינויים במספר במג"ב הוחל לבנון, מלחמת ערב
הוצאת ועיקרו: ,1981 בשלהי היה בהם והבולט הראשון
בשוטרים והחלפתם ישראל של הים מנמלי מג''ב כוחות
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מהמשפחות מכות
צוו אסונות ועל שלוםהגליל למלחמת משמרהגבול כניסת על מספר מג"ב מפקד אהרונוביץ יצחק ניצב

מאנשיו עשרות נהרגו בהם

המבנה את קח המקומית. המשטרה של מבנה זה 'הסראיה'.
בן בית ראיתי לראות. למבנה, הג'יפ עם רצתי פנימה. ותיכנס
הכינוס, למקום חוזר אני מתאים. נראה קומות. ארבעחמש
עומדים ובדרך פנימה. בשיירה ונכנסים הכוחות כל את לוקח
המצח. ליד אצבע ומסובבים הממ"פים ועומדים הטנקיסטים
ופה בג'יפים, באתם לנו, אומרים הם מטומטמים, אתם
אנחנו עלינו, תסמכו הצדדים. מכל אר.פי.ג'י חוטפים

לסראיה. ומגיעים אומרים,

הראשון צור אסון

אהרונוביץ סנ"צ היה לבנון, מלחמת פרוץ עם '82 באוקטובר
לסט. גבי נצ"מ היה מפקדו מג"ב. של צפון במרחב אג"ם קצין
הצפון פיקוד את לשכנע בקושי אך הצליחו יחד שניהם

הטנקים. עם ללבנון מיידית כניסה למג"ב לאפשר
שבעה יושב אני תקופה "באותה אהרונוביץ: ניצב מספר
דישון, בתוך מטחים חוטף אני השבעה כדי ותוך אבי מות על
שבעה. יושב במקלט ואני גר. אני ובו גדלתי שבו הבית ליד

הזמן כל בקשות ומעלה הפיקוד אלוף את בעיקר שואל, ואני
רץ מג"ב שבששתהימים, נזכר ואני הכוחות עם פנימה לרוץ
מרכזי על ויושב מטהר ומג"ב קדימה, רץ צה"ל צה"ל. אחרי

האוכלוסיה.
ותנדנדו, לאלוף תלכו למפקדים: אומר אני "במקביל
משגעים הזמן כל לסט גבי עם אנחנו ובאמת הזמן. כל תנדנדו
יוצא שאני אחרי אישית, ואני האג"ם קצין את ומשגעים
הפיקוד לקמב"ץ שוב ומנדנדים גבי עם לפיקוד רץ מהשבעה,
את מאבד אני פנימה, מג"ב את "תכניס לו: אומר ואני מירון.
לא אפילו מג"ב, ואנחנו, בצידון מעט עוד צה"ל המלחמה.
אתה כן, ואם שעות, 48 לי תן בחיוך: לי אמר מירון בפנים.
עסק. עשינו מאלבורו. של פאקט לי נותן שהבטחת כמו
רצים ואני גבי בצפת. במטה כשאני טלפון מגיע ובאמת

בבוקר. מחר נכנסים אתם לנו: ואומרים לפיקוד
ימ"מ ומחלקת פלוגות שתי שנכנס: הראשון "הכוח
איש ב300 מדובר מפקד. כשאני בטרור) ללוחמה (יחידה
לתוך רץ הזמן כל ואני המזוודות על יושבים ימים שבוע שכבר
נמצא הלוחמים, לכוחות מגיע הצירים, את לומד לבנון,
וכמובן במטה. מרדכי איציק אצל נמצא בצור, נמצא בצידון,
מקבל אני בקיצור, מאחורינו. מג"ב מפקד בתני, בר שצבי
ראשהניקרה. דרך נכנסים אנחנו הכוחות. את להניע הוראה
רק כמובן יש הראשון, בקו ג'יפים. קטנים, רכבים על כולם
נכנסים ג'יפים. על ואנחנו וארטילריה. נגמ"שים טנקים,
ונכנס אותם מחנה אני כאן צידון. לפאתי מירבית בדריכות
עם אותי: שואלים להיכנס. לאן הנחיות לקבל כדי לצידון
עם באתי נגמ"שים איזה אומר: ואני באת? נגמ"שים כמה
רוצו צה"ל, ואתם טובים. הכי הלוחמים עם אבל ג'יפים,
שנהיה לי חשוב היה באוכלוסיה. לטפל לנו ותנו קדימה
אין בלילה. היה זה בלחימה. שנתחכך נסיון שנצבור בפנים,
עיןחילווה במחנה וההתכתשות מנותק הכל חשמל, אין מים,
לו וקוראים מבנה בצידון יש לי: אומרים בעיצומה. עדיין
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השב"כ. מול עבודה ראשונה: משימה לנו נקבעה מייד
מתחתינו קומה בסראיה, איתנו יחד נמצאים השב"כ אנשי
והקשר גינוסר, יוסי הוא עליהם האחראי לעבוד. ומתחילים
מתמקמת הצבא של הקרבי המודיעין יחידת גם צמוד. איתו

שמתחתינו. בקומה
שב"כ איש  שבוע אחרי למשימות. יחד יוצאים אנחנו
חרדה. של אווירה מכניס הזה האירוע ונהרג. מוקש על עולה
יום, כל כמעט עוצרים, העבודות. את ממשיכים אנחנו אבל
נשק. שנושא מי כל כמחבל, שמוגדר מי כל מבוקשים. עשרות
אמל"ח. למשימות מהמשטרה חבלה באנשי עצמנו את תגברנו
החבלנים מיד לחימה), (אמצעי אמל"ח שמוצאים ברגע
תופת מכוניות נשק, עם בונקרים מצאנו בזה. מטפלים
כל לילה, אין יום אין רצחני, היה הקצב ועוד. ועוד בהתקנה
בחקירת בקצב עובד השב"כ גם עצורים. מביאים הזמן
למאות. מגיע זה כך אחר עשרות, זה בהתחלה העצורים.
אותו והופכים המקומי האריזה בית את לוקחים אנחנו
מאות יש המעצר. לבית האחריות את מקבל אני לביתמעצר.
כמובן  בחוץ לנים והם אותם, להלין איפה ואין שם אנשים

קשורים.
בצורת גדול ארגז שם היה הסייענים. נושא התחיל גם אז

מסתכל והסייען החריץ מול מובא עצור כל חריץ. ובו חית
קראנו החשודים. את זיהינו ככה מחבל. זה בסדר, זה ואומר:

'הקופים'. להם
שניה ופלוגה לצור הועברה אחת פלוגה מה זמן לאחר

שתיהן. את לבקר צריך ואני לצידון,
לזכור צריך אחרים. לכיוונים מתרחבת העבודה בינתיים
המקומית והמשטרה ביזה, ויש מקומית, אוכלוסיה שנשארה

סדר. על לשמור צריך התפרקה.

שלנו הבניין במרתף האמל"ח. איתור עניין היה מזה חוץ
אחרים במקומות המשטרה. של ואופנועים נגמ"שים מצאנו
בתותחים, מדובר אחרים. גופים ושל מחבלים של אמל"ח היה
נשק, כלי ואלפי תותחים עשרות אר.פי.ג'י, עשרות מסוקים,
יזומים. במעצרים או פתע, במחסומי מלקטים מג"ב, שאנחנו,
והולך לתוכו, נכנס אתה תתקרקעי. בונקר בצידון מצאנו
תחמושת עם הזה הבונקר וכל ההר. בתוך מטרים מאות
חומרנפץ. לייצור מפעל מצאנו בעיןחילווה במחנה בפנים.
שפוצצנו לפני גרמניה. במזרח המעבדות ב'סטייל' שלם מפעל
התפוצץ כשזה אבל יחסית. קטן פיצוץ יהיה שזה חשבנו אותו,

הפיצוץ. מעוצמת נחרבה עיןחילווה כל כמעט

בבירות. בעיקר 'המוסד' אנשי עם אישית עבדתי "בהמשך,
שונות במכוניות שלי מהאנשים שלושה עם נכנסתי פעם מדי
הנוצרים עם עבדו הם שלהם. בעבודה גיבוי להם לתת

אזרחיים. בבגדים פעלנו נקודתיים. בנושאים

בפנים יש מה יודע לא
חמששש היתה השעה היום. עד הזה היעד את זוכר "אני
מטרים כמה הטנקים את רואה ואני אחרון, אור בערב,
על מדבר אני תדריך. ונותן הכח כל את אוסף אני מאחורי.
אני איש. מאות שלוש עד חמישים מאתיים של גודל סדר
אנחנו ומה נמצאים, אנחנו איפה צידון, זה מה אותם מתדרך
את רואים אתם אמרתי: בסראיה. עכשיו לעשות הולכים
יודע לא בפנים, שם יש מחבלים כמה יודע לא אני הזה, הבניין
כדור תכניסו חדרים. לטיהור נכנסים אנחנו בפנים, קורה מה
הוא בפנים שישנו מי כל נצור. לא והנשק הבליעה בבית
איום, רעש מסביב קטיושות. מטח ופתאום מחבל. בחזקת
לי חסרה רק לחוץ. אני וגם נוראי בלחץ שלי השוטרים וכל
נכנסים התדריך, את גמרנו בקיצור, בתוכם. קטיושה
הכל פורצים דלתות, פורצים מחבלים, אין מטהרים, לטיהור.

המבנה. על ומשתלטים

בצפת ז"ל מדר חיים בהלווית אהרונוביץ' סנ''צ
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בלבנון

על דגש הושם משמרהישובים, מחדש אורגן (ימ"מ), בטרור
הפעולה שיתוף והורחב ומפקדיו, החיל לשוטרי אישי טיפוח

צה"ל. עם
במטה המבצעים אגף ראש לתפקיד מונה בר צבי ניצב

הארצי.
שירותו את החל ,1977 מאז מג"ב מפקד סגן שחר, פנחס
כמפקד שירת הוא .1964 בשנת למג"ב והגיע "גולני", בחטיבת
יותר מאוחר ובתלאביב. בעזה החיל של הראשונות הפלוגות
המפקדים בין והיה החילי המבצעים קצין לתפקיד מונה
פיקד בהמשך, ישראל. של הים לנמלי מג"ב, לכניסת האחראים
(שנות ושומרון יהודה באיזור מג"ב יחידות על שחר, פנחס

מג"ב. מפקד לסגן התמנותו עד הראשונות), השבעים

ו סמ"ג הקמת
במסגרת (1 (סמ"ג הגבול משמר סיירת הוקמה 1983 ביוני
כי נקבע בפשיעה. ללחום משטרתישראל של מאמציה
לימים טוויזר, סולומון (דאז) רפ"ק של בפיקודו הסיירת
שבסביבה. והערים גושדן באיזור תפעל ב"ש, כלא מפקד
לה ניתנו משטרתיים. בג'יפים שנעו בצוותים פעלה הסיירת

להחזיר המליצו הפסיכולוגים
באסון שנפגעה הראשונה הפלוגה האסונות: באו שנה אחרי
בבניין היו הם כ'. פלוגה שלי. הפלוגה היתה הראשון צור
אחד. כל שם הכרתי נהרגו. עשרות בפיצוץ. שהתמוטט
היתה זו בשבילי הלוחמים. אחרון ועד והקמב"ץ מ"פ מהסמך
לסט גבי ממני ביקש האסון, שקרה ברגע אמיתית. טראומה
המשפחה המשפחות. כל את מכיר הרי אני למשפחות. ללכת
לזה מעבר מצפת. מדר משפחת היתה ביותר האומללה
באסון ילדים שני גם איבדה היא הבעל, את איבדה שהאישה

אצלנו... נופל בן עוד והנה מעלות,

ביום כמה לפעמים ההלוויות, לכל ללכת צריך "הייתי
לא כחיל אנחנו משמרכבוד. להכין היה צריך אחד ולכל אחד.
המכות את זוכר עוד אני אסון. של כזה להיקף מוכנים היינו
כמה בעבר לו שהיו אחד, גשש היה מהמשפחות... שקיבלתי
אותו שאכניס וביקש אלי פנה הוא ניצל. והוא היתקלויות
אל קשור הייתי באסון. נהרג הוא וגם אותו הכנסתי ללבנון.
לא ואתה כזה פיצוץ חוטף אתה והנה שנים האלה האנשים
של ניפחי פיצוץ היה זה כי מתברר חקירה אחרי ורק ממה יודע

גז.

תופת מכונית שמפוצץ מחבל השני. האסון בא שנה ואחרי
לאזכרות התארגנו בדיוק בצור. מג"ב של המפקדה בחצר
עשרות השניה. הקבוצה את לקבור שצריך אתה ופתאום
המ"פ הראשון הפיצוץ שאחרי זוכר אני כ"א. מפלוגה הרוגים
להחזיר היה יכול לא כ', פלוגה בעבר, שלי הפלוגה של החדש
מעלי, חשבו גם וכך אז חשבתי אני ללבנון. פנימה, אותה
להחזיר זה הלך, ממנה שחצי הזאת, הפלוגה של שהפיתיון
טוב זה המליצו. כן הפסיכולוגים לפחות פנימה. מיד אותה

במציאות. קל לא אבל בתיאוריה

שלהם בבסיס להתארגנות אותם הורדנו באמת בהתחלה
אתה רק לי: ואומר המ"פ אלי בא זוכר, אני ושם, בסאסא.
ביקש הוא אותך. לשמוע רוצים והם בך, אמונה יש איציק,
לשעה קרוב איתם ושוחחתי לפלוגה עליתי שאעלה. ממני
לא אתם רבותי, להם: אמרתי המון. הוציאו והבחורים וחצי.
אתם לטעמי אבל תחזרו, לא אתם בעיה אין לחזור, רוצים
תיכנסו ליום, תיכנסו איומה. הכי הטעות את עושים
היו הבחורים עצמכם. את תבריאו תיכנסו, אבל לחודש,
והיה הפיצוץ קרה איך ידענו לא עדיין אחד מצד קשה. במצב
היה שני מצד ודאות. וחוסר ביטחון חוסר של אלמנט איזה
חייבים אתם להם: אומר אני זאת ובכל המשפחות. של הלחץ
עצמכם, את תבריאו כך בשבילכם, החיל, בשביל להיכנס,
הם ובאמת הזאת. הטראומה לכם תהיה הזמן כל אחרת,

שלי". לבנון היתה זאת נכנסו.
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תקנים 83 חסכה ההתארגנות ושומרון. ביהודה שהוקמה
של לתקנים הומרו מג"ב לוחמי של תקנים 150 אדם. בכוח

הישובים. במערך תקנים קוצצו ה"כחולה". המשטרה
הנציגויות אבטחת את לידיו מג"ב קיבל ,1986 בשלהי
של החלטתו פי על תלאביב, במחוז הדיפלומטיות
השגרירות של אבטחתה על בנוסף זאת דאז. המפקחהכללי
ותוגבר חזר זה בשלב לכן. קודם קצר זמן שהוקמה המצרית
מהמשטרה. כחאדם שיאי העברת באמצעות מג"ב, של כוחו
זו היתה מילואים. יחידת בחיל להקים הוחלט במקביל,
טרור לענייני הממשלה ראש יועץ ז"ל, ניר עמירם של הצעתו
היתה הסיבה הרמטכ"ל. סגן של עקרונית תמיכה תוך דאז,
ונוצר למג"ב החובה חיילי מכסת מלוא את סיפק לא שצה"ל

עזה. וחבל שומרון ביהודה לפעילות אדם בכח מחסור
ביטחוןשוטף מפקדת הוקמה (1987) התקופה בסוף
טקטית שליטה לאפשר בכדי ירושלים), (בט"ש בירושלים,
מיוחדת תנופה בעיר. מג"ב כוחות על אמיתי תגובה בזמן

בהמשך. והפרטים מכן שלאחר בשנים היחידה קיבלה
זו בתקופה החיל המשיך התקציבי, האילוץ למרות
הקשר ציוד חדשים. רכב ובכלי לחימה באמצעי להצטייד
מכשירי וניידים, נייחים מכשיריקשר השאר: בין וכלל שוכלל

חדישים, רכב בכלי מדובר עבודתה. לצורך מיוחדים אמצעים
בגז תדרים, רבי קשר במכשירי לילה, לראיית משוכלל בציוד
משטרה. ביחידות מצוי היה שלא נוסף ובציוד מדמיע,
מהימ"מ קצינים מספר אליה סופחו ה"הרצה" לתקופת
היחידה אנשי מרבית בטרור). למלחמה המיוחדת (היחידה
בבגדים לבושים לאזרחים "התחזו" מקצתם, במדים. פעלו
ומודיעין, בילוש משימות ביצוע בעת בעיקר "זרוקים"

דן. גוש של הבעייתיים באזורים
מן ואזרחים מקצוע אנשי של להערכה זכו היחידה ביצועי

השורה.
במג"ב. נוספות פלוגות שתי להקים הוחלט 1984 במהלך
תקציב בהעדר באיו"ש. הכח לתגבור כ"ו, ופלוגה כ"ה פלוגה
מיוחד תקציב זו למטרה צה"ל הקצה הפלוגות, להקמת
הגיעה כ"ה פלוגה משטרתישראל. של ממשאביה שהושלם

בחברון. התפרסה כ"ה ופלוגה יולי חודש בסוף לעזה

1985 בשנת היו בשטח, הכוחות בהיקף ההתרחבות לצד
מחדש התארגן ב'" "רשת תוכנית במסגרת מפקדות. צימצומי
החל והחיל בוטלו, המחט"בים מטות משמרהגבול. גם
גדוד, ומפקדת אזוריות מפקדות שתי במסגרת לפעול

בלבנון לביקור בדרכו בגין, הממשלה ראש
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3*30 משקפות שכלל מגוון אופטי בציוד צוידו הפלוגות
טלסקופ ל116\, צלפים טלסקופ פריזמטי, מצפן ,,\4 משודר
קרב, אפודי תיל, מגזרי בעוזי, לילה לירי יראור וכן תצפית

חילהרפואה. של ואלונקות חובשים ערכת
הגנה קסדות נכללו הפגנות, לפיזור המיוחד בציוד
מסיכות גז, רובי ארוכות, עץ אלות ,5 דגם מרסס מיוחדות,
ומכוניות מסוקים להנחתת צה"לית ערכה הפגנות, לפיזור גז

מים סילוני באמצעות אלימות הפגנות לפיזור מיוחדות
מתכז''ון). (מתכ"ז,

.***

החוצה בדרך

אימונים
שוטרים אלפי זו בתקופה הכשיר החילי האימונים בסיס
בטרור, לוחמה טירונים, אימון כמו בתחומים שונים ממגזרים
סיפור) (ראה מחוץלארץ, מצה"ל, לקבוצות הכשרות
הנסקרת, התקופה במהלך ועוד. קצינים, מ"כים הכשרות
גדולה לקיבולת והותאם מחדש ארגון ביתחורון בסיס עבר

חניכים. של יותר

מרוכז אימון
סדרת וכללה שבועות כ4 נמשכה מג"ב, פלוגות הדרכת
של הפרק בסיום חינוך. וסדרת שדה אימוני ספורט,
לבחון שנועד מסכם פלוגתי תרגיל קוים בשטח, האימונים
כללו בבא''ח השדה אימוני הפלוגה. של המקצועית רמתה את

במיטתו חוסל המחבלים לב
חוסל בלבנון, צה"ל שהיית בעת /82 שנת בסוף
היה האיש אלזריר. עזאם המחבלים רב במיטתו
רבות. טרור פעולות מאחורי ועמד ב"פתח" נטר
לכוחות הפעולה את אמנם, ייחסו, כלייהתקשורת
הימ"מ, של עבודה זו היתה בפועל אך הבטתון,
המבצע בטרור. למלחמה מג"ב של המיוחדת היחידה
מן אתת רק זו היתה הכלל". מן כ"יוצא אז הוגדר
מלחמת בעת הימ"מ אנשי שביצעו הרבות הפעולות

לבנון.

אנשי על ל"במחנה" סיפר מג"ב, מפקד אז בר, צבי

בצה"ל, מובחרות יחידות בוגרי כולם "הם הימ"מ:
אצלנו עברו כולם פיקוד. בתפקידי שירות לאחר
השלימו כך ואחר אחדים חודשים של בסיסי קורס
80 וכיו"ב. חבלה כמו שונים, משטרתיים קורסים
למשטרה בסיוע עוסקים הם מזמנם אחוזים
ביקור או רציני אירוע כמעט אין קשות. במשימות
מאחריו. עומדת איננה שהיחידה אח"מ, של חשוב
ועם צה"ל עם עניפה קשרים מערכת יש ליחידה

בחו"ל. דומות יחידות
מתאמנת היא ומורכב. ארוך שלה האימונים מסלול

במינם. מיוחדים אובייקטים על
הימ"מ שאנשי פגיע אובייקט במדינתישראל אין
אח"כ עוברים הימ"מ מקציני רבים מכירים. אינם
אין ערובה בני בשחרור מג"ב. של אחרות ליחידות
הם מכבר לא מגוונות: המשימות מתחרים. לימ"מ
כך אחר בנשים. שהתעלל אנס בכפריסבא תפסו
רימונים וזרק בחולון בדירה שהתבצר בבחור טיפלו

לרחוב."

זימון. ומקלט יד) קולן (גם קולן צופר, מגברי נישאים, קשר

וקצרים, ארוכים ^116 סער רובי כלל השוטר של נשקו
חברת מתוצרת מ"מ 9 אקדחי ,1^1203 מטול עוזי, תתמקלע
^1.\0 מסוג מקלע צלפים, ורובי אוויר רובי הבלגית, א.?
52 ומרגמה משורשר), רגיל, עץ, (תחמיש, תחמושת כולל
מסוגים רימונים תאורה), עשן, (נפיץ, פגזיה מגוון על מ"מ,
התקפההלם רימון אפור, עשן רימון ,26 מס' רסס  שונים
בציוד נכללו וכן הפגנות. לפיזור מדמיע גז ורימוני ,20 מספר

שונים. מסוגים וחזיזים זיקוקין אקדחי
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סטיפן פקד של מותו
במיוחד. אלים קוב הבית בתוך ניהלה בלבנון, כאייה בכפו לילי במעצר שב"כ איש שליוותה מג"ב, חוליית

'83 דצמבו הבכיו. המפקד נפל בקוב

היה לא האירוע, למחרת שנמסר בעתונות, הדיווח
לעובדות התקרב לא שהוא אפילו, לומר, אפשר מדויק.
אנשי שני של עדותם מתוך המדויק הדיווח להלן בשטח.

ז"ל. סטיפן פקד המחלקה, מפקד של לצידו שנפצעו מג"ב
ואב נשוי ג'ת, הכפר תושב הוא נאזים עג'מיה רס"ש
מחלקת איש הוא שומרה, תושב ברנס יואל נגד רב לארבעה.
מחנה רס"ר היה בעבר המערבי. בגליל החקלאי במגזר סיור

השני. צור באסון שפוצץ מג"ב

הוביל השב"כ רכב
שב"כ איש לאבטח שיצא בצוות היו נאזים ועג'מיה ברנס יואל
יואל סייען. ידי על הובלה החוליה כאייה בכפר מעצר. בביצוע
היציאה, לפני ערב, בארוחת אך למשימה, לצאת אמור היה לא
אחר סמל במקום עימו לצאת ממנו וביקש ליואל סטיפן פנה

בטוב. חש שלא
יושב המפקד סטיפן כאשר ברכב, "יצאנו יואל: מספר
כלי בשני איש שמונה היינו הכל בסך מאחור. ואני קדימה,
ושם כאייה בכפר מסוים לבית הגענו הוביל. השב"כ רכב רכב.

שעזר נוסף סייען לקח השב"כ איש המקום. לא שזה התברר
שחיפשנו". לבית להגיע לנו

השב"כ איש בראשות וכוח היקפית, החצר את "סגרנו
ולא הכניסה דלת על להקיש היתה ההוראה לדלת. ניגש
לאחר לחקירה. האנשים את לקחת היתה המטרה כי לפרוץ,
לקרוא מהסייען השב"כ איש ביקש תגובה, היתה שלא
את פרצנו תגובה. שום היתה לא הפעם, גם בפנים. לאנשים
צד. מטעני שני וסביבו הבית בעל על מייד ונפלנו הדלת
החדרים את סרקנו באזיקים. נכבלו ה17 בן ובנו האיש
הופיע הסריקה, כדי תוך רבים. לחימה אמצעי בהם ומצאנו
ידיים!' 'להרים בעברית, וצעק הגג עליית בפתח אדם לפתע
חשבנו הראשונה ובשניה ועג'מייה אני סטיפן, היינו בחדר
בנשק באש, פתח האיש אבל צחוק. עושה המאבטחים שאחד
שניים של בטווח היה הקרב עליו. ירינו קול. משתיק עם
אחורנית, ונפל נפגע היורה מסוים בשלב מטרים. שלושה
דניאל סטיפן גם נפגעו הירי בחילופי הגג. עליית לתוך
הוראה נתן השב"כ איש קלות. היו הפציעות אך ועג'מיה,
לבוידם אותו ולהעלות הצעיר הבחור את האזיקים מן לשחרר
פקד לי הורה זה, בשלב באש. שפתח המחבל את שיוריד כדי

דניאל בכיר, מחלקה מפקד

מבצע בעת היה זה .29 בגיל בלבנון, נהרג דניאל סטיפן פקד
פרוץ לאחר וחצי שנה ולשב"כ, למשמרהגבול אופייני לילה
דניאל של גולגלתו את פילח קלצ'ניקוב, כדור לבנון. מלחמת
רס"ל מג"ב, אנשי שני עקבות. להשאיר בלא כמעט בחדות,
בכפר זו בפעולה נפצעו מלחם, מוחמד וסמ"ר נאזים עג'מיה

.1983 בדצמבר לצידון, ממזרח כאייה
כ', בפלוגה בכיר מחלקה מפקד היה דניאל סטיפן פקד
34 נהרגו לכן קודם שנה רק אשר פגועתגורל, פלוגה אותה
אחריו הותיר הוא בצור. הממשל בניין בהתמוטטות מאנשיה
שלושת .5 בן והשני מותו ביום 10 בן האחד בנים, ושני אישה
היה אשר באביו טפלה אחותו בצה"ל. קצינים אז היו אחיו
מותו על הבשורה בצפת. בביתחולים עת באותה מאושפז

הגבול. משמר צמרת ואת הפלוגה את הממה
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בנוי, בשטח לוחמה וכיתה, חוליה פרט, אימוני השאר: בין
פיזור מ"מ, 52 מרגמה ,^\0 מקלע רימונים, זריקת קל, נשק
מצפן, קריאת מגוון, אופטי וציוד קשר ציוד הפעלת הפגנות,
לנושא ניתן מיוחד דגש ראשונה. ועזרה ניווטים טופוגרפיה,
שימוש אנטיטנקי, נשק הפעלת השוטרים למדו כן הצליפה.
עסקו הספורט, בסדרת ועוד. באקדחים ירי מדמיע, בגז
קרבי גופני כושר סל), רגל, (עף, כדור במשחקי בעיקר
מגע, קרב של מרוכזים אימונים על גם הושם דגש ומסעות.

ומסעות. ניווטים

תפקיד כדי תוך הדרכה
המבצעית הפעילות כדי תוך השוטרים קיבלו משלים אימון
להרצאות, זמן הוקדש לחודש, אחת לכך, בנוסף בשטח.
בפעילות לפגוע לא כדי וסיורים. הארץ בידיעת ימיעיון
מצומצם, נושאים במספר ההדרכה התמקדה המבצעית,
התאפשר פנאי, ונוצר במידה מודולרית. בצורה ונבנתה

נושאים. עוד לתוכנית להוסיף

באימונים

חורון בית בסיס
היווסדו מאז שימש (בא"וז) חורון בבית ההדרכה בסיס
כל כמעט בו הועברו מג"ב. של מרכזי אימונים כבסיס
משטרת אנשי גם אומנו חורון בבית החיל. ליחידות האימונים

ההיתקלות. על בקשר ולדווח לרכבים החוצה לצאת דניאל
מילתם". מוחמד לחדר נכנס בינתיים

לתעלות לקפוץ צעקתי:
מהם שניים מג"ב, אנשי שלושה ארבעה. בחדר היו עכשיו
אחד נאזים עג'מיה ומעיד ממשיך השב"כ. ואיש פצועים

הפצועים:
הוא איפה זוכר לא הוא, גם דימם וסטיפן ביד נפגעתי "אני
בעלהבית של שהבן בחדר, למטה חיכינו ארבעתנו נפגע.
עלינו נפתחה פתאום בו. שירינו המחבל את מהבוידם יוריד
של הקלצ'ניקוב את תפס הצעיר שהבחור הסתבר תופת. אש

פשוט הוא קצר. מטווח הגג מעליית עלינו ויורה המחבל
אבל החוצה, לזנק הספקנו השב"כ ואיש אני החדר. את ריסס

הבית. בתוך התמוטט סטיפן
האנשים מאחד ביקש השב"כ "איש ברנס: יואל מספר
בקיר. חור נוצר מהפיצוץ הבוידם. לתוך אותו וזרק רימון,
עבר. לכל יורה כשהוא הצעיר המחבל פתאום קפץ מתוכו
לקפוץ לחבריה צעקתי מילחם. וגם ברגל נפצע נאזים
הספיק הוא במקלעים. עליו ירינו בג'יפ ואנחנו לתעלות,
היה הוא אותו כשמצאנו בבוקר נפל. ואז מטר כמאתיים לרוץ
של מהירי נפגע השב"כ איש שגם מצאנו רשת. כמו מנוקב

המחבל. הנער
פצועים. היו ועגמייה מילחם גם הארץ. על שכב "סטיפן
יש כי היקפית, להגנה מתארגן שאני למוקד הודעתי

בדרך. חילוץ שכוחות לי הודיעו מסביב. עויינת אוכלוסיה
אנשים. לצאת החלו הסמוכים ומהבתים בוקר כבר היה

הוא בתעלה. בפצועים לטפל מצפת, רפי לחובש, הוראה נתתי
שפצוע במי שיטפל לו אמרתי ואז קודם, לטפל במי אותי שאל
ינסו אם המאגים, משני באש לפתוח הוראה נתתי קשה. הכי
בקשר להרתעה. באש פתחנו באמת פעם מדי אלינו. להתקרב
להגיע איך תידרוך לו העברנו הצנחנים. מג"ד עם מגע נוצר

למקום.

הפגיעה כיסה השיער
את ומצאו האיזור, את סרקו הם הצנחנים הגיעו כאשר
מג"ב כוחות אלינו הגיעו כן כמו הרוג. הצעיר המחבל
את לקח צבאי אמבולנס הנפגעים. פינוי החל אז רק מהיחידה.
לחובש מפצעיו. מת הוא כי לנו התברר יותר מאוחר סטיפן.
יותר מאוחר פגיעה. מצאנו לא כי נפגע, היכן ברור היה לא
מקום את כיסה שהשיער ובגלל בראשו נפגע שהוא התברר
אמל"וז התגלה הותקפנו בו בבית אותה. איתרנו לא הפגיעה,
שלא שקט, בציר דוקא חשוב, מוקד על שעלינו הסתבר רב.

בצירים צד מטעני והניח תשומתלב אליו למשוך רצה
לאיזור. שקט הביא זה מוקד של חיסולו אחרים.
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בחיל ביקור ברלב. המשטרה שר

בטרור ללוחמה היחידה כי נקבע ערובה. בני "מוחזקים"
חמורה בפשיעה ללוחמה והן בטרור ללוחמה הן תוכשר

סיפור) (ראה במיוחד. ואלימה

חינוך
אישיות" "מנות מג"ב איש מקבל מקצועית, מהכשרה לבד
חודשיות הרצאות ב: מדובר החינוכי. בתחום נוספות
סדרות היחידות, מפקדי ידי על יחידתית הסברה ביחידות,
וידיעת קרב מורשת שילוב תוך בארץ השונים באתרים חינוך
להשכלת לעברית, קורסים ובהם: להשכלה קורסים הארץ,

לבגרות. והכנה יסוד

בבתיספר מג"ב
מסורת בקיום מג"ב הקפיד המבצעית, לפעילות במקביל
שוטרי פעלו הנוער בני את לקרב כדי הקהילה. עם הקשר
מבעוד לאירוע הוכנו התלמידים ובבתיהספר. בגנים החיל,
הגיעו המיוחד ביום החיל. משימות להם והוסברו מועד
ונשק. ציוד של תערוכה בכיתה ופרסו לביתהספר, השוטרים

העורף חיל ואנשי משמרהכנסת האזרחי, המשמר ישראל,
לרמת חובה), (שוטרי טירונים של ההכשרה (מקחל"ר).

תמימים. שבועות שמונהעשרה נמשכה 5 רובאי
כיתות מפקדי לקורס הכנה היו: בבא"ח נוספים קורסים
והשלמה שבועות) 5) קצינים לקורס הכנה שבועות), 3)

הפגנות. ובפיזור משטרה בנושאי בעיקר לקצינים חילית
שבועות), 4) סמלים קורס היו: בבא"ח אחרים קורסים
מפקדי קורס מבצעים, סמלי קורס סער, אש מדריכי קורס
מערך של השתלמות קצינים, של השתלמויות חוליות,
אנשי של מרוכז ואימון גששים קורס המשטרתי, החבלה

משמרהישובים.

בטרור ללוחמה הספר בית
גם בתחומה הקימה (ימ"מ), בטרור ללחימה המיוחדת היחידה
נבנתה משטרתישראל. של (לוט"ר) בטרור ללוחמה ביתספר
מקוריות לחימה תורות על הנשענת חדשנית, הדרכה תוכנית
לרמה ניתן מירבי דגש למשימות. המותאם מתוחכם וציוד
מודלים פותחו ושדאות. קליעה נשק, לאימוני האישית,
בהם ומטוסים, אוטובוסים מבנים, על להשתלטות יהודיים
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בירות במזרח לילי מרדף
הרשת. ראש את לישראל ולהביא בבירות סמים עיסקת לבצע הוראה קיבל אהרונוביץ/ יצחק מג"ב, מפקד

בחייו שילם כמעט ההסתבכות על

חוליה, עם בביירות עבדתי כבר המום. לגמרי לא "אני
אומר: הוא אז העיסקהל מה שואל ואני אזרחיים, בבגדים
הקשר את שיצר שלנו, הסוכן שלך, האנשים עם לשם תגיע
איך ואתה, העיסקה את יבצע הוא איתך. יהיה הראשוני
את וכמובן אותו תופס אתה הסחורה, עם הבחור שמגיע
נקודת איפה אותם שואל אני לארץ. אותם ומביא הסחורה,

בירות. של התפר קו על  לי אומרים והם המפגש,
מורכבת. כמשימה לי נראה לא זה שבהתחלה "האמת,
צוות בחרתי לבנוניים, מספרים להן שמתי מכוניות, קיבלתי

לצידון. הגענו בלילה לדרך. יצאנו ערב ולפנות טוב

הפתעות רוצה לא
לבירות, הגעתי בבוקר ולמחרת ביניים חניית שם עשינו
האוגדה. מפקד הוא וילנאי מתן צה"ל. בידי שמוחזק לחלק
בקו פעילות מבצע שאני ומספר לחמ"ל טלפון מרים אני
שיסגור האוגדה, ממפקד מבקש אני אנשים. עשרה עם התפר,
לא אני כי באיזור, שפועלת המקומית הפלוגה עם הנושא את

זמנים. לוח וסוגרים פרטים מסכמים הפתעות. רוצה
אוניברסיטת ליד הצומת, לאיזור יוצאים אנחנו בלילה
וכח סגירה כח חיפוי, כח הכוחות: את מחלק אני ביירות.
לעין. נראים לא כולנו השלישי. בצוות עצמי אני חטיפה.
ראש לבין שלנו הסוכן בין בצומת, להתבצע צריכה העיסקה
משטרה איש שהוא שלנו, הסוכן השעה, הגיעה טוב. הרשת.
אני פתאום מאבטח. עם לנקודה יצא הסמים, ממחלק לשעבר
המדרכות ליד שחונים שלי, מהרכבים הודעה לקבל מתחיל
האירוע על לצפות הוראה נתתי לצומת. תנועה שיש בדרך,
אחרי בדריכות עוקבים שלי והחוליה אני לכוננות. ולהיכנס
אני האוניברסיטה, ליד נמצאים כשאנחנו ופתאום הקשר איש
עם האוטו בתוך אני עלי.  הרובים עם איש עשרים מרגיש
מתברר האמת. את לומר צריך אותי. הפתיעו והם המאבטח
שואלים הם אותם. מבין בקושי ואני לבנוניים חיילים שאלה
רואה כבר ואני להבין. מסוגל שאני מה עונה ואני ומדברים
לאיש במקרה, ואז, למחרת. הכותרות ואת בשבי עצמי את
כתובה שב"כ תעודת הוציא הוא הברקה. היתה איתי שהיה
לא הם אבל סמים. נגד פעילות שזו להם הסברנו באנגלית.
וזה להתקשר הלכו מהאוטו. אותנו הוציאו זה. את קנו כך כל

אותנו. שיחררו שהם עד שעה חצי לקח

1993 אהרונוביץ אותי", הפתיעו "הם

ומג"ב "כשצה"ל אהרונוביץ', יצחק ניצב מספר ,"1983 "בקיץ
אלי מגיעים אחד יום בצפון. בכיר בתפקיד הייתי בלבנון, עדיין
מיוחדת. בקשה להם שיש ידעתי מג"ב. ומפקד המפכ"ל לצפת
סמים עיסקת יש איציק, תשמע מג"ב: מפקד לי אומר ואז
איש סם. של טונות כמה משם להביא צריכים אנחנו בבירות.
שלושה בעוד להתבצע עומדת העיסקה קשר, כבר יצר שלנו
את מכיר אתה המבצע. על תפקד שאתה רוצים ואנחנו ימים

טובה. עבודה לעשות ותוכל ביירות העיר
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התלמידים נהגו השונים הלחימה אמצעי על ההסבר לאחר
איכות החיל, של פעילותו על מפורטת להרצאה להתכנס
הצעירים התלמידים כתבו מג"ב יום בסיום ומשימותיו. ציודו

יום. באותו שחוו מה על חיבור
הקשר את חיזקו הספר, בישובי במיוחד אלה, ספר בית ימי
להמשיך לאזרחים שאיפשר קשר לתושבים. השוטרים שבין

מאיים. גבול קו והפך שהלך במקום ולגור
בכך ויצרו במקביל מג"ב יחידות אימצו וישובים ערים עוד
אפשר חגיגיות יותר קצת שבמלים מיוחד, אנושיאיזורי קשר
שני לאחר ביטוי לידי בא זה קשר גורל". "קשר להגדירו
בארועים שלוםהגליל. במלחמת צור, בעיר האסונות
בישובים משמרהגבול. אנשי עשרות נפלו הללו הטרגיים
צור אסונות (על שונות. בדרכים זכרם את להנציח הוחלט

בהמשך). ראה

תנ"ך חתן

המשטרתי התנ"ך תידון נערך 1983 שנת בסוף
משטרה. אנשי שמתהעשר בהשתתפות הארצי

ממשמריהגבול, בסיל בנימין זכה מרתק, מאבק לאחר
לשנת ישראל משטרת של הארצי התנ"ך חתן בתואר

דופן. יוצאי ובקיאות ידע הפגין בסיל .1983

התחמקות תרגילי

חבל משיכת
ספורט היום, ועד 1951 ב משמרהגבול פלוגות הקמת מאז
סיפורים החיל. בהווי מרכזי מרכיב ונשאר היה משיכתהחבל
במג"ב החבל משיכת סביבו. שזורים רבים והרפתקאות
עצמה, המשיכה להחמיצו. שאין ספורטיבי אירוע נחשבת
המשמש החבל אורך ממושכת. לקראתה ההכנות אך קצרצרה
כל ס"מ. 4 ורוחבו מטר וחמישה שלושים הוא למשיכה
מפריד הקבוצות שתי ובין מתמודדים שמונה מונה קבוצה

מטר. ארבעה של מרחק
להתמיד יש עצמה, בתחרות הכושר לשיא להגיע בכדי
סוד זאת, עם גבוה. גופני וכושר שרירים פיתוח באימוני
אלא המתמודדים, בשרירי רק איננו החבל, במשיכת ההצלחה

ובתחרות. באימונים ובהתמדה, הקרב ברוח
תנופה. החבל משיכת ספורט קיבל הנסקרת, בתקופה
בכינוס חלק נטלו והן במג"ב נוספות קבוצות הוקמו
מפקדי של פניות בעקבות מכך: יותר .1983 במאי ה"פועל"
בארץ הוקמה ולמשרדהחינוך הספורט למוסדות החיל

מגיע הסמים סוחר של האוטו ובדיוק לאוטו "חזרנו
עצומה. במהירות שם קורה והכל העיסקה. ומתבצעת
הם צ'אק וצ'יק הכסף את מוסרים הסחורה, את מוסרים
ואז אותם. לתפוס חייב ואני ונעלמים. אחר רכב על עולים
בקשר לכולם ואומר אותם, לחסום לנסות לחסימה אומר אני
כדי ותוך ברחובות פראי ב"ראייס" פתחנו למרדף. להיכנס
לילה שהיה בגלל ביירות. מזרח לתוך נכנסנו הדהירה
התחמקות תרגילי כמה לנו עשו הם יחסית ריקים והרחובות
ברחובות פראיים סיבובים כמה אחרי ונעלמו. העיר בתוך
שלי הצוותים את מאבד שאני לפני לעצמי, אמרתי שם.

מסודרת. בצורה לחזור צריך  בפנים
מיד וחוטף פותח אני שם. עומד והאוטו לצומת. חזרנו
מבין לא אני שם. היה לא מה הסמים. של מהריח סחרחורת
אם לבדוק שצריך אמרתי ראשון דבר אבל בסמים, דבר שום
את לקחנו בטחוני. ראש הוא שלי הראש מילכוד. כאן אין
את מיד בקשתי בביירות. שלנו לצד מאובטחת בצורה האוטו
כמובן השקים, כל את פתחו הם האוגדה. של החבלה צוות
להם לקח וזה באוטו השקים כל את בדקו הם מסכות. עם
שפרקו אחרי רק טונות. כמה שם היו כי שלוש שעתיים
היה צריך לתנועה. להיכנס האישור את לי נתנו הכל, ובדקו

נוהג... הוא איך הנהג את לראות
המבצע סיום על מג"ב ולמפקד למפכ"ל דיווחתי "כאשר
כאלו במשימות הסיכון גודל עקב כי אמרתי הלקחים, ועל
לתפוס, צריך הייתי אותו האדם אגב, מהן. להתרחק ראוי

אחרכך"... נתפס
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באימונים

בולטת בהערכות ומג"ב המשטרה כוחות נערכו לא
מיטראן. לאבטחת "נץ" במבצע שנערכו כפי כך כל ומתוגברת
הוזעק צרפת, נשיא ביקור נערך בו החודש סוף לקראת
השוטרים סדר. הפרות עקב בג'נין השוק לרחוב מג"ב כוח

בקליעה ראשון מקום
מקצועית וחובה פופולארי ספורט היא הקליעה,
במהלך מתאמנים ומפקדיו, החיל שוטרי כל במג"ב

שונים. במצבים בירי אינטנסיבי באופן שירותם
מגן במסגרת למטרה, בקליעה צה"ל באליפות
משמד נבחרת זכתה (1983 (ספטמבר הרמטכ"ל,
במקום קלעים, חמשהעשר שמנתה הגבול,
ובהם: שונים במצבים צלפו המשתתפים הראשון.
ירי קרבי, ירי מאמץ, לאחר ירי רחוק, לטווח ירי
פער לילה. ררי פתע התקלות ירי בתנועה, למטרות
גדול היה למג"ב, המשתתפים שאר בין הנקודות
מה"ר ראש העניק התחרות, ימי שני בסיום מאוד.
לקבוצת הרמטכ"ל, מגן את פלד, יוסי האלוף דאז,

רושם. רב בטקס מג"ב

לפיתוח תקציבים גם נתקבלו החבל. משיכת לספורט אגודה
אירופה. בארצות בעיקר הנפוץ הזה הספורט

מפקד עלידי הוקמה והאישורים המימון קבלת לאחר
הקבוצה חבל. למשיכת הומוגנית קבוצה במג"ב השפלה מרחב
בין תחרויות. ספור באין והשתתפה מפרכים אימונים עברה
הלחימה "תורת הולנדית. קבוצה עם התמודדה השאר,
את והביא לעברית, מהולנדית תורגם חבל", במשיכת
מג"ב הגיע הטורניר בתום בהולנד. לטורניר השוטרים

המכובד. השלישי למקום
חבל. מושכי של קבוצות שש הוקמו במג"ב

19871982 ומבצעים אירועים
,1982 מרץ בחודש מיוחד. בארוע נפתחה הנסקרת התקופה
מיטראן. פרנסואה צרפת, נשיא לביקור ארצה הגיע
מוגברים בכוחות נערכו ומשמרהגבול, משטרתישראל
הארץ, של שונים באזורים נפרסו גדולים כוחות לאבטחתו.
הנשיא התקבל הגיעו, עם ובירושלים. התעופה בנמל ובעיקר
של הצדעה ובמטס תותחים מטחי ואחד בעשרים הצרפתי
של גדולים כוחות נפרסו בנמל, הטקס במהלך חילהאוויר.

לו. הסמוכים ובצמתים בשטחו, מג"ב
משטרת של גדולים כוחות לו המתינו בירושלים, גם
,1977 בשנת סאדאת הנשיא של ביקורו מאז ומג"ב. ישראל

189



אותי זורקים עבודה מכל
הוא בפיצוץ, נפגע מאז השני. צור אסון את למנוע הצליח לא אך התופת, מכונית נהג על יוה סרבוק נאקד

נפשית להשתקם מצליח לא

^35

**1 י.
מצור זכרונות

של ונפשי גופני מצב אולי גיל, אולי שונות, מסיבות
הפך והוא אילוז לדוד הלב תשומת רוב ניתנה  סרבוק
מבחינת רק לא בצל. נותר סרבוק, נאקד תקשורת. לגיבור
אל לחזור מתקשה הוא שנה 11 זה פציעתו, מאז הפרסום.
ועוד לעבוד אייכולת ריכוז, חוסר עצבנות, כאבים, עצמו.
שהוא לכך גרמו בוקר, אותו לאירועי מייחס שהוא תופעות

מאושפז. פעם ומדי עבודה במקום להיקלט הצליח לא

העמדה מן התעופף
צורראשהנקרה כביש מכיוון בבוקר. 6:10 בשעה החל הכל
כוסו שאחוריה חומה, שברולט טנדר מכונית הופיעה
הופתעו כן על משובש, היה הצבאי למחנה הכביש בברזנט.

שיעי מתאבד עצמו את פוצץ ,1983 באפריל ה11 בבוקר
נפץ חומר ק"ג 500 עמוס חום, שברולט טנדר בתוך צעיר
מלחמת לאחר ששימש, הצבאי, המחנה קרס עמו יחד מרסק.
אשר בפיצוץ צור. בגיזרת ושב"כ מג"ב לכוחות מפקדה לבנון,
לכן קודם שנה אירע (הראשון השני" צור "אסון לכינוי זכה

בתוכם איש, 60 נהרגו ב') מפלוגה מג"ב אנשי 34 וקטל
מקומיים היו מההרוגים 30 ושב"כ. מג"ב אנשי עשרות

לחקירה. שנעצרו
לכנותם מותר אם גיבורים, שני היו הזו האומללה לדרמה
לעבר בירי שפתח המילואים חייל הש"ג, אילוז, דוד האחד, כך.

דרוזי, מג"ב איש סרבוק, נאקד  והשני המתקרבת המכונית
שמוקמה מעמדה בירי, ראשון פתח אשר ג'ן, בית יליד 20 כן

הבסיס. שער מול מכולה, גג על
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המרדף, ובמהלך השוק, בסימטאות חשודים מספר אחר רדפו
האנושה, פציעתו למרות בחזהו. חלבי אסעד השוטר נדקר
למרות החשוד. לכידת עד הדוקר עם להאבק השוטר המשיך
מפציעתו. השוטר החלים לא הרפואי, והטיפול המהיר הפינוי
עיטור לו הוענק מעשהו על נפטר. האירוע, אחרי שבועיים

משטרתישראל. של האומץ

הסודי הכפר

גילו בגליל, גבול משיגי לגילוי האוויר מסיוח באחד
על ידעו שלא כפר איתו, שהיה מג"ב, ואיש הטייס
באיזור שעשו הרבות הטיסות אף על זאת, קיומו.
משמר של כת בפליאה. העניין על דיווחו הם בעבר.
רגלית, דרכו את לעשות נאלץ למקום, שיצא הגבול

ברכב אליו להגיע דרך היתה לא שכן
לא חבויה, זיתים תורשת בתוך הר על הוקם הכפר
הסתבר, לבניה, התומר את קיים. מכפר רתוק
ותוך בסתר הכל ריכזו חמורים, גבי על לשם הובילו
תקווה מתוך וגגות קירות הקימו ימים מספר
ניתן התורכי, החוק פי על עוד זה, מסוג שמבנים
לפעול מיהרו הרשויות ביתימשפט בצו רק להרוס
אדמת על משתלט שהוא בטענה הכפר, להריסת

אישור. ללא מדינה

גודמן אלן פרשיית
חלבי, של מותו אחרי קצר זמן ,1982 אפריל, חודש בתחילת
" מדגם ברובה חמוש כשהוא הרהבית, לרחבת גודמן אלן פרץ
שעמדו השוטרים שני את פצע מארה"ב המוזר העולה ."?416

לכל ביריות ופתח כיפתהסלע מסגד פתח אל המשיך בשער,
תשעה. ונפצעו אנשים שני נהרגו היריות בהתקפת עבר.
את יום באותו חגגו נוצרים אלפי ירושלים. את זעזע האירוע
מתפללים. המתה המערבי הכותל רחבת גם הפסחא. חג
דאז, המחוז מפקד עם יחד שפרצו מג"ב, ואנשי שוטרים
תפיסתו לאחר מיד היורה. את לכדו כיפתהסלע, למסגד
נרגמו ומג"ב המשטרה וכוחות הרהבית בתוך מהומה החלה
לאזורים במהירות התרחבו הסדר הפרות אבנים. של עז במטר
הרוחות. להשקטת פעלו וצה"ל, מג"ב המשטרה, נוספים.
שיא מספר ,1982 אפריל בחודש היה בהרהבית, הירי בעקבות
תבערה בקבוקי השלכת ההצתות, בתחום בעיקר פיגועים של
כוחות של המוגברת הנוכחות למרות סרק. מטעני והנחת

נוסעת שהמכונית לראות בעמדתו, אחד כל וסרבוק, אילת
הגיונית. לא במהירות בכביש

הדרומית בכניסה שכן ולמג"ב לשב"כ המשותף המחנה
צור אסון לקחי בו יושמו המחנה ארגון בעת צור. לעיר
במבנים פוזרו שירותהביטחון אנשי .(11.11.82) הראשון
הכניסה בקטע הוצבו גדולות בטון קוביות יחסית; קטנים
באותו הוגברה. והשמירה התנועה על להקשות במטרה
ניצבו השער, לעבר במהירות המכונית הגיחה כאשר בוקר,
הכניסה שליד השקים בעמדת אילוז דוד המילואים איש מולה
פני מעל מטרים שני בגובה מכולה על בעמדה סרבוק, ונאקד
מיד במכונית, הבחין כאשר עדותו, פי על לו. במקביל הקרקע,
אילוז. דוד גם עשה שברשותו.כך מהמקלע באש לעברה פתח
נפגע, אותו ראו שניהם ,2220 כבן הנהג, את ראו שניהם
שניהם המגורים. איזור מרכז אל השער את פורץ זאת אף ועל
ספורות שניות תוך האדירה. ההתפוצצות מן המומים היו
סרבוק נאקד חורבות. לעיי קומותיים, בני בניינים היו
תוך הקרקע על ונחת עץ כפיס היה כאילו מעמדתו התעופף
על לסחוב לדבריו, ניסה, התעשת כאשר ראשו. על מגן שהוא
יד רימון התפוצצות. עוד נשמעה לפתע אך פצוע, חבר גבו
ונפל מעד נאקד התפוצץ. הפצועים אחד של ברשותו שהיה
מכתש נפער בחצר האיזור. כל את כיסו אבק ענני הפצוע. עם

מטרים. שמונה(!) בעומק

מעמד החזקתי לא
סרבוק. נאקד עם כאמור, היטיב, לא האסון מאז שחלף הזמן
קרה מה זכרתי לא "בכלל ונפשית. פיזית פגוע נותר הוא
ערבוביה היא לנאקד הזכורה התמונה אומר. הוא איתי",
שישנו חבריו כל אמבולנסים". מסוקים, "אנשים, של רעשנית
רסיסים. מלא היה שלי "הגוף שלם. אחד נשאר לא נפגעו. 
לאוזן מתחת רסיס עוד לי יש רצינית. פציעה היתה לא אבל

לי יש נוירולוגי. במעקב אני היום. עד מטופל ואני שמאל
לבית הגעתי איך זוכר לא אפילו אני ראש. כאבי סחרחורות,
סרבוק האירוע". אחרי שלמה שנה במשך לי עשו ומה חולים
להשתלב הצליח לא הוא להשתקם. בנסיונותיו מצליח לא
גדול. ברעש אותי זורקים הולך, שאני "איפה עבודה. במקום
חזקה. סחרחורת אז לי מתחילה מעמד. להחזיק יכול לא אני
מיני בכל לעבוד ניסיתי לעבוד. יכול לא אני חזק באור גם

מעמד". להחזיק הצלחתי לא אבל באיזור, מפעלים
בעצבות מביט  לאיסמעיל ואב 1988 מאז הנשוי נאקד,
רק נכנס לבית בביתג'ן. ביתו מחלון הנשקף היפה הנוף על 1
ללימודים הצעות גם השתפר. לא הרוח מצב אך .'94 בשנת
לתשובה מחכה עדיין נאקד להתרכז". לי "קשה הועילו. לא

להיות..." הולך מה מושג לי "אין באזור. טקסטיל ממפעל
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פרימור אבי של הקומנדו
נשיאה את וגינה בגיניאה מג"ב מדריכי מצא קדאפי

נקרא עזה ברצועת מבצעים קצין ששימש בעת ,1984 בקיץ
לדבר ביקש מג"ב מפקד סגן ליבנה, תנ"צ לטלפון. נסים פקד
ששתהימים, מלחמת פרוץ עם למג"ב שהתגייס נסים, איתו.
במחנה עולים איבטח ואף רבים תפקידים בחיל עשה כבר
השפופרת את נסים הרים ומסוקרן דרוך בצרפת. מעבר

במשרדו.
המשמר יחידת הצעהפקודה: היתה לבנה תנ"צ של בפיו
על הופקד מג"ב בהסוואה. ארצה הגיעה גיניאה של הנשיאותי
האימונים כמדריך. נסים את רוצה והוא האנשים אימון

נקודה. חורון. בבסיס משמרהגבול של בביה"ס יתקיימו

בגיניאה ומדריכים (מימין) נסים עמוס

טרור. לוחמת הצעירים האפריקאים למדו יום 40
מבנים, סגירת מתקדמים, נשק שעורי כללי השעורים
נקודת סדר. והפרות הפגנות עם התמודדות השתלטות,
לתימה נסיון העדר היתה: נסים סנ"צ לדברי שלהם, החולשה
חלוף עם ואכן, בשפע. המדריכים להם הקנו זה נסיון בצוות.
הקצינים 20 של בביצועיהם עצום שיפור חל הקורס
קראוס המשטרה, מפכ"ל הגיעו הסיום לטכס והסמלים.
מן הקבוצה של יציאתה פרימור. אבי משרדהחוץ, ונציג

ובאחורי המזרחית בירושלים התסיסה נמשכה הביטחון,
שבועות. מספר עוד ועזה שומרון יהודה

מלחמה שנות שלוש
פרצה הבית, בהר היריות מחקרית הרוחות נרגעו בטרם עוד
יצאה המחבלים למיגור הגדולה התוכנית לבנון. מלחמת
שגריר ארגוב, שלמה של בחייו ההתנקשות לאחר לדרך,
לגזרת מג"ב כוחות נכנסו 1982 ליוני ב16 בלונדון. ישראל
ומארבים, מחסומים לקיים בעיקר היה תפקידם וצידון. צור
וכן בשטח, מתמדת הימצאות ידי על מחבלים חוליות לאתר
מתחמים איבטח גם מג"ב בעבודתו. לשב"כ סיוע מתן

בלבנון. שונים בטחוניים
(גזרת ח' (צור), כ' פלוגות ללבנון נכנסו הראשונות
סבב בוצע אהרונוביץ'. יצחק סנ"צ היה הכח מפקד צידון).
הפלוגות .1985 בשנת מלבנון היציאה עד היה כך חילי, כלל
הארצי מהמטה וחבלנים. חובשים בגששים, תוגברו בלבנון

סדנה. ואנשי רופאים הגיעו
צה"ל, בסיוע מג"ב, אנשי עצרו עת מאותה דוחות פי על
שוב הפעילו כן למלחמה. הראשון בחודש כבר מחבלים 1500

בשטח לפעול שחדלו הלבנוניים הממשלתיים הגורמים את
המלחמה. בגלל

להסכמה זכתה לא היא שנים. שלוש נמשכה לבנון מלחמת
בארץ הקודמות. ישראל מלחמות שזכו כפי רחבה, ציבורית
בלבנון. הישראלית המעורבות כנגד סוערות הפגנות נערכו
המשטרה הממשלה. במהלכי תמיכה הפגנות התקיימו מאידך
הסדר לשמירת גדולים כוחות להקצות נאלצו ומשמרהגבול,

הציבורי.

מעיל תמורת עז
בין בודד יהודי ישוב בי1984 היה בגליל חוסן מושב
המושב חברי חפרו הימים באחד ערביים. כפרים
מכיוון הישוב. לגבולות מחוץ קרקע, לסקרי בורות
ושמו המעילים את הורידו פיזית, עבודה שעבדו
שאין ראו ללבשם, וביקשו כשחזרו בצד. אותם
הם נמלט. ומישהו עדר ראו ההר בראש מעילים.
שנגנב. מעיל כל תמורת עז ולקחו להר טיפסו
בא שממנו לישוב הועברה "השבי" על ההודעה
פישרו תיווכו, הגיעו מג"ב ואכן ולמג"ב. הרועה

המעילים. תמורת הוחזרו (והעזים) והשלום
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הלובים ידי על נתגלה במקום שהייתם שדבר לאחר כתבה,
אבי של "הקומנדו הכתבה: כותרת נשיאם. ידי על וגונה

וחצי. חודשים חמישה בגיניאה שהו השוטרים פרימור".

בפעולה החניכים

הנשיא ניצל כך

לחוף מג"ב קציני קבוצת יצאה 19867 בשנת
היציאה בטרור. לוחמה בנושא להדריך השנהב
היו: במשלחת בישראל. ממלכתי מוסד מטעם היתה
אנסבכר מנחם רב0קד ז"ל, מורלי אלברט פקד רב
לארץ לחזור נאלץ אנסבכר נסים. עמוס ורפ"ק
יחידת את אימנו שנותרו, השניים שמעיים. לאחר
ירי, בנושאי היו האימונים הנשיא. של האבטחה
נערך בסיום רכבים. עם והתקלויות קרבמגע
על השתלטות התלמידים הפגינו בו תרגיל
גם נכח בתרגיל ערובה. בבני המחזיקים טרוריסטים
הצילו הקורס סיום לאחר שבועיים ישראל. שגריר
הרגו הם מהתנקשות. הנשיא את המשמר אנשי

התוקפים. מן שניים

משטרתית משלחת של כביקור הוסוו כניסתה, גם כמו הארץ,
ישראל. משטרת אצל

מתפקידו נסים נקרא 1984 בנובמבר מכן לאחר שנה חצי
הפעם הפרק על אביסרור. צ'רלי נצ"מ עם לפגישה בעזה,
מפקד אביסרור, כי נסים למד בפגישה לגיניאה. נסיעה היתה
משטרתית משלחת כראש התמנה בעבר, מג"ב, בא"ח
המדריכים. לצוות להצטרף ממנו מבקש הוא וכי לאפריקה
הדרכה ספרי לאפריקה עמו לקח בצרפתית, השולט נסים,
עברית הכתובים הספרים את בטרור. הלוחמה בנושא רבים
הדרכה תוכנית להכין נתבקש נסים לצרפתית. בשטח, תרגם,
מפקד אז חפץ, אסף ידי על אושרה, אכן, וזו חודשים לשישה

מג"ב. של החילי האימונים בסיס

להחלטה שבועיים חיכו
ובה המשלחת, ומורכבת. ממושכת היתה לגיניאה הטיסה
הגיעה אשר עד מדינות מספר דרך עברה מג"ב, אנשי חמישה
לשעבר) (הצרפתית גיניאה בירת בקונטרי, סנגל. דרך לגיניאה
אבישרור נאלצו שבועיים ובמשך לבואם מוכנים היו לא
כי גם התברר משימתם. המשך לגבי להחלטה להמתין ואנשיו

לאימונים. הדרושות ההכנות כל נעשו לא
אלא העיר, בתוך אימונים איזור להם הוצע בתחילה
לפגוע היו עלולים האש שאימוני מכיוון נגנזה זו שהצעה
המרוחק בביתספר, האימונים את לערוך הוחלט בתושבים.
והיה ועלוב, מוזנח היה המקום מהבירה. קילומטר כעשרים
120 איפוא, הועסקו בתחילה לאימונים. להכשירו צורך
נסים הכיתות. ובהכשרת בשדה, העשבים בניכוש החניכים
המדריכים הדופן: יוצאת הסיטואציה את בחיוך לעצמו רשם

סוביטי. והנשק מוסלמים  התלמידים ישראלים,
על אף המדינה. רחבי מכל הגיעו הארוך בקורס החניכים
תחומי את לעזוב המקומיים מפקדיהם עליהם אסרו כן, פי

משפחה קרובי שנהרגו מקרים היו מחיר. בכל ביתהספר
7 משעה התקיימו האימונים לצאת. הורשו לא הם אך שלהם,
הסיבולת כושר את מציין עמוס בלילה. 11 שעה ועד בבוקר
ובגטים, קפה שכללה בוקר ארוחת לאחר החניכים. של הגבוה
היתה מערביים במונחים צהריים ארוחת האימונים. התחילו
הם ממנה, שיירים נותרו אם אורז. על התבססה היא דלה.
ביניהם התייעצו הישראלים המדריכים הערב. לארוחת שימשו
תנאי על מדובר "הרי התנאים. שיפור למען להתערב והחליטו
רבים שרים נסים. אומר מעלות", 45 של בחום קשים, אימון
בסיום כך. על סרט אפילו הוסרט האימונים. במחנה ביקרו
המדריכים כי מסתבר הנשיא. אצל המדריכים התקבלו
העיתון לתהודה. זכתה עבודתם רב. רושם עשו הישראלים
עליהם פירסם הצעירה), (אפריקה אפריק' 'ז'אן הצרפתי
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ארגוני של מפקדה הבניין שימש הגליל" "שלום מבצע לפני
בלבנון. לפעול כשהחל מייד בו השתמש צה"ל החבלה.
לאחר משמרהגבול יחידות בבניין התמקמו הזמן במרוצת
היו כן צור. בעיר הפנים ביטחון על האחריות את שקיבלו
והשב"כ. צה"ל של מפקדה צבאית, משטרה יחידת בבניין
הקומה ביתכנסת. הוקם המבנה של הקרקע בקומת
את שימשו העליונות והקומות כמטבח, שימשה הראשונה
לגובה התנשא הוא קומות. שבע היו לבניין הביטחון. כוחות
דרי כל את ולכדו הבניין קומות כל קרסו באסון, מטר. 24

של גדולים חילוץ כוחות הגיעו הקריסה לאחר מיד המבנה.
בלילה, גם שנמשכה המתישה ההצלה מלאכת והחלה צה"ל,
לשישים קרוב נמשכו החילוץ פעולות סוחף. גשם תחת

שעות.
מפלוגה שוטרים וארבעה שלושים כאמור, נהרגו, באסון
שלושים וכן הכחולה ומהמשטרה משמרהגבול של כ'

הכללי הביטחון שירות אנשי ותשעה צה''ל, מחיילי ושלושה
ונודעה ומגובשת, ותיקה פלוגה היתה כ/ פלוגה (שב"כ).
דרוזים, יהודים, העדות כל בני לוחמיה, שבין באחווה בחיל
מאז בלבנון שהתה הפלוגה ובדואים. צ'רקסים מוסלמים,

הפלנגות בביירות שערכו ושתילה, סברה טבח לאחר
יהודה ובשטחי בישראל הערבי במגזר התקיימו הנוצריות,
כלפי באלימות פעלו המונים סוערות. הפגנות ושומרון,
התפרסו גדולים כוחות ומג"ב. המשטרה צה"ל, כוחות
נפצעו בנצרת בישראל. הערביים הישובים בקרב באיו"ש
המחאות ביום אזרחים, ושלושים שוטרים ותשעה שלושים
בישראל. הערבי במיגזר פעם אי שפרץ ביותר הסוער
לגלות נדרשו הביטחון כוחות כללית. בשביתה לוו המהומות
עצמם לישובים להיכנס שלא היתה ההנחיה מירבי. איפוק

שקטה. מחאה של קיומה ולאפשר
רצאבי ארז השוטרים נפלו בלבנון פעילות במהלך במקביל,
מבצעית פעילות במהלך נהרגו השניים אטדגי. ושלום

שוטפת.

בצור אסון
מבנה מכיוון עמום רעם קול נשמע 11.11.82 חמישי ביום
עדי וקרס. הזדעזע כולו הבניין צור. בעיר מג"ב של המפקדה
קריסתו. בטרם עוד בעשן התכסה הבניין כי סיפרו ראייה

בלבנון בערבסלים צה"ל עם
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המאפליה בלב
וכמעט דמוקרטית ברוח הפגנות מפזרים איך ליברית משטרה יחידת ללמד לאפריקה, נשלח דדון, ז'ק תנ"צ

בחירותו שילם

:"*'■

וידידים משמאל) ראשון (עומד דדון ז'ק

הישראליות המשפחות את ריכזו הבירה. בעיר נשארו הם
התהפכה הקערה ואכן, למחסורן. ודאגו מבטחים במקומות
היו "אלה לשלטון. חזר דו סמואל הנשיא שעות. 72 תוך

דדון. ז'ק נזכר עבורנו", קשה מתח של שעות
היתה הליברית ליחידה במג"ב שהכינו העבודה תוכנית
סיוע, לליבריה הבטיח הממשל אמריקאית. התניה של תוצאה
את "בנינו דמוקרטיים. יותר לדפוסים שתעבור בתנאי
הבעיות עם שתתמודד כדי המשטרה של והכלים הפורמאט
הפגנות בפיזור היתה ההתמקדות דמוקרטית. תפיסה מתוך
המשימה לבסוף כאוייב". אצלם נתפס האזרח קודם מ

התכנון. ע"פ הושלמה

משרדהחוץ שלח ליבריה, ממשלת בקשת פי על ב1985,
משמר של המיוחדת היחידה את לאמן מומחים קבוצת
סנ"צ) (אז דדון ז'ק תנ"צ את למשימה שיגר מג"ב הנשיאות.
במשטרה. לכיש מרחב מפקד ולימים מנוסה, הדרכה איש

דדון: סיפר
דו. סמואל הנשיא, נגד הפיכה פרצה שם, שהיינו "בזמן
גיניאה מגבול צבאו את ששלח קיומפה הגנראל זה היה
היה זה שלנו. למלון סמוך שהיה הנשיאות, ארמון אל החדשה
לי והיתה פיצוצים שמעתי חמש. בשעה בבוקר, מוקדם
את לעזוב והחלטנו ישראלים שלושה היינו טובה. לא הרגשה
במלון". אותנו שחיפשו לנו התברר מסתור. לנקודת המלון
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הגיעו האסון, היוודע עם אחת. בפעם נפגעים של גדול
גבי דאז, המוזט"ב ומפקד בר, צבי דאז, החיל מפקד למקום
בינתיים שהצטרפה הפלוגה, שארית את לארגן בכדי לסט,
בכל אבל מסדרי התקיימו ב15.11.82 החילוץ. לפעולות

סיפור) (ראה המשטרה. יחידות

כאלה ימים גם היו לבנון.

אלעל פירוק
הבלתי הפראיות, השביתות לנוכח ,1982 שנת סוף לקראת
גררה ההחלטה "אלעל", חברת את לפרק הוחלט פוסקות,
בןגוריון. התעופה בנמל החברה עובדי של סוערות הפגנות
צמיגים. והבעירו אלעל, מתקני לשיתוק גרמו השאר בין
חברת ובציוד הנוסעים, בציבור הפגיעה את למנוע בכדי
ומשמרהגבול. משטרתישראל של כוחות רוכזו אלעל,
לבין השוטרים בין התלקחות מנע לא שגילו המירבי האיפוק
כוחות הצליחו לבסוף אלים. היה המאבק החברה. עובדי
ההפגנות אחת היתה זו הסדר. את לאכוף ומג"ב המשטרה

עובדים. ציבור ידי על פעם אי שנערכו והקשות הגדולות

1983
גם אך בלבנון, המקיפה הפעילות בסימן עמדה 1983 שנת
ישראל. של והכפרי העירוני ובמגזר ועזה, שומרון ביהודה
כאמור, והגיע, בציבור הפוליטי הקיטוב העמיק זו, בשנה
בתקופה הפעילו ומג"ב המשטרה גרינצוויג. אמיל ברצח לשיא

הסדר. על לשמור כדי גדולים כוחות זו

הראשון צור אסון הללי
אלגרבלי מרדכי

יהודה חדד
ציון יצחק גבריאל

צריקר נפתלי
עזרא רוני

ביטון אמנון מימון
יורם סופי
מדר חיים

עזרא בן אליהו
רביח פארס
מרדכי ביטון
כהן יעקב

אהרון שלמה
גברילוביץ אשר

קלכמן יואל

עיסמת מוחמר
שבסו נביל
חזן שמעון

סלמאן פארס
סאבק מרזוק

ביטון דוד
גאנם סעדאללה
סלאמה דיאב
הלל מישייב

פול אריק הוימן
אברהם גודינסקי

יואל בונדנקר
דוד מועלם
סעד פואד

עווידה אמיל
סמיר טאפש חב

של בראשותו לאסון חקירה ועדת מינתה הממשלה
כי הוברר, עבודתה בתום זורע. מאיר (מיל.) אלוף
שלד ועקב גז, דליפת עקב התרחשה המבנה קריסת
של אלה, מסקנות פורסמו כאשר רעוע. הנדסי
שהיו מג"ב שוטרי של מלבם אבן נגולה זורע, ועדת
קודם הבניין של ולשמירה לאבטחה אחראים

קריסתו.
לצור, כי, פלוגה שרידי חזרו האסון, לאחר שבועיים
את למלא שהתנדבו שוטרים של תגבורת עם
מתוחים היו השוטרים שניספו. אלה של מקומם
למתכונתה שבה שהפעילות ולמרות ונרגשים,
ומארבים), שמירות מעצרים, (סיורים, הרגילה
גדולים נשארו שנפלו החברים על והכאב המועקה
לחזור שחששו שוטרים אמנם, היו, ועמוקים.
היומי הסיור כולם. חזרו לאחד, פרט אולם לצור,
הרכבים האסון. מקום ליד עבר בצור, הראשון
אנה הריק במגרש להלך החלו והשוטרים נעצרו,
שהיה במה בהו רק דבר, שם חיפשו לא הם ואנה.
לנשק. חברים של מותם מקום ואח"כ ביתם, פעם

יציאה כבסיס אותה שימש הבניין למלחמה. הרביעי היום
כה מספר החיל ספג לראשונה באיזור. המבצעית לפעילות

ו 96



לשעבר. הנשיא ביקר בהם האתרים על עוצר והטילו מדמיע,
משמר של המערך שוב תוגבר הסוערות ההפגנות בעקבות

הגבול.
בסיור בהיותו קורדב, סעיד השוטר נפל ב26.4.83
עוד עובד. אברהם השוטר נהרג '83 ביוני 21 ב ממונע.
מחבלים חוליית עם התקלות באותה נפצעו שוטרים שלושה
כלי בשני נעו מג"ב שוטרי כאשר החל האירוע נבטייה. באקור
מזרחית צפונית ק"מ ארבעה סלים, ערב הכפר לכיוון רכב
מן באש ופתחה לציר בסמוך לכוח ארבה החוליה לנבטייה.

במקום. נהרג אברהם עובד המסתור.
נהרג נדב אביעד השוטר אסון. ארע '83 הסוכות חג ערב
בביתחורון. משמרהגבול של האימונים בבסיס נשק בתאונת

הטירונות. של הסיום מיסדר לפני קצר זמן זה היה

83 "נרקיס" מבצע
הבחירות בישראל נערכו ,1983 אוקטובר חודש בתחילת
המחלוקת ביטוי לידי באה כאן גם המקומיות. לרשויות
אבטחת לצורך בלבנון. צה"ל השארות בשאלת הפוליטית
3.540 בכל הוצבו הם שוטרים. 3.300 בן כח קובץ , הבחירות

בפתחה כבר נפל מג"ב, של השוטפת המבצעית בפעילות
חודש בט"ש. פעילות בעת ארבילו ראוף (27.1.83) השנה של
נשק בתאונת אבוטבול שמעון השוטר נהרג מכן, לאחר
מכן לאחר ימים שלושה בתלאביב. צפון רכבת בתחנת טרגית
מחו הם ירושלים, בלב עכשיו" "שלום אנשי של הפגנה נערכה
מסקנות יישום ודרשו בלבנון, הישראלית המעורבות על
בתמיכה הימין, אנשי של הפגנה התארגנה מנגד, כהן. ועדת
במקום נכחו ומג"ב, משטרה כוחות הממשלה. של המדיני לקו
מפגיני עבר אל יד רימון נזרק לפתע, המפגינים. בין וחצצו
אזרחים מספר ופצע גרינצוויג, אמיל את שהרג עכשיו" "שלום
וסגן המפקחהכללי, הגיעו האירוע למקום שוטרים. ושני
מקיפה חקירה ולאחר נסגר האירוע איזור דאז. הרמטכ"ל
אשם ונמצא במעשה כחשוד אברושמי יונה נעצר ומאומצת
נוכחותם את ומג"ב, המשטרה הגבירו האירוע, בעקבות בדין.

פוליטיות. בהפגנות
סדר הפרות פרצו גרינצוויג אמיל פרשת לאחר חודש
של ביקורו "לכבוד" זה היה ועזה. שומרון ביהודה, נרחבות
לעבר אבנים יידו המפגינים קרטר. ג'ימי לשעבר ארה"ב נשיא
צמיגים הבעירו הם אזרחיים. ואוטובוסים הביטחון כוחות
בגז השתמשו ומג"ב, צה"ל כוחות אבנים. מחסומי והניחו

יחצנות כרזת
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הרצח פוענח כן
חנוך החייל של רוצחו את איתרו מודיעין רכזי שני

דנמן

שברמת לבסיסו דנמן חנוך החייל יצא 1987 בספטמבר ב20
פנו למחרת, גם חזר לא כאשר ליעדו. הגיע לא אך הגולן,
(סטיב) חנוך למשטרה. הקרבית, ההנדסה בבסיס מפקדיו
לישראל הגיע הוא נוצרית. למשפחה בהולנד נולד דנמן,
ולהתגייס להשאר והחליט התגייר ביהדות, עניין גילה כנער,
בהעדר לכן, בהולנד. נותרו אחיו ושמונת הוריו לצבא.
באזור מיידית בחקירה המשטרה פתחה קרובה, משפחה

עכו. העיר מגוריו,
ריקבון במצב גופתו נמצאה מכן לאחר ימים שמונה
נעלם. נשקו מסריק. כפר קיבוץ בשדות מוטלת מתקדם,

בגולגולת. קשות חבלות שתי גילתה פתולוגית בדיקה

רכזי עת באותה היו פולק, שלום ורס"ר אבירם גבי רס"ר
שלהם השיגרה עבודת המערבי. בגליל מג"ב יחידת של מודיעין
הגיעה כאשר חקלאיות. גניבות מבצעי איתור בעיקר כללה
ממטה הנחיות השניים קיבלו החייל, רצח על הידיעה
ואכן, באזור. מידע מקורות מייד להפעיל המרחבי המודיעין
מקורות שני אבירם רס"ר של לביתו התקשרו קצר זמן לאחר
מעכו. החייל רצח על מידע למסור שביקשו המיעוטים, מבני
לוטפי הוא שהרוצח הבכיר, המקור אמר דחופה, בפגישה
לדברי זערור. לוטפי שכינויו תמרה, הכפר תושב חג'אזי,
החייל את הסיעו מהגדה, תושב עם יחד זה, לוטפי המקור,

נשקו. את לגנוב כדי אותו וחיסלו במכוניתם
ארבעה אבירם. לגבי היטב מוכר היה זערור לוטפי
על במשרדו, אישית, ידו על נחקר לכן קודם חודשים
עיןהמפרץ. ומקיבוץ מכפרמסריק עגלים בגניבת מעורבותו
מירמה עבירות בגין חיפה מרחב ידי על מבוקש היה לוטפי
ושמונת גרושתו ליד בחיפה, התגורר הוא לחייל. והתחזות
נשק לגנוב מחפש לוטפי כי טענו ורבו שהלכו ידיעות ילדיו.

מחיילים.

המסובכים המבצעים אחד
פולק לשלום להתקשר אבירם גבי מיהר המידע, קבלת עם
מפקד את עידכן כן ולעדכנו. המרחבי המודיעין במשרד
עין. עצמתי לא הלילה כל "במשך מלכה. יצחק סנ"צ הגיזרה,
על גם מידע, ולהצליב לאמת כדי נוספים מקורות הפעלתי
שליד תרקומיה תושב ג'ראר, גמל בשם אחד לרצח, השותף
אותם לגבי חיזוקים קיבלנו סימולטני, באופן ואכן, ג'נין.

סיירו מג"ב שוטרי מקומיות. רשויות ב147 שפעלו הקלפיות
היחידה גם קלות. מקומיות בעיות ופתרו הקלפיות בין

לא אולם בכוננות, היתה (ימ"מ), בטרור ללוחמה המיוחדת
כוחות איבטחו הקלפיות, סגירת עם להפעילה. צורך כל היה

הריכוז לנקודות ההצבעה טפסי העברת את ומג"ב המשטרה
ללא שעבר ורגיש, מסובך מורכב, מבצע זה היה והספירה.

מיוחדות. תקלות

בצידון מארב
בלבנון. המלחמה נמשכה בינתיים

שאיבטחו בצידון מג"ב אנשי על אש נפתחה 18.10.83 ב

מן בשובם ובחזרה. הזהרני לאיזור מצידון עציר העברת
מרוכזת. אש לעברם נפתחה 21.00 בשעה המשימה,
באיזור צידון של הדרומיים במבואותיה היתה ההתקלות

העיר. של התעשייה
המשוערים הירי מקורות עבר אל באש פתח הצוות מפקד
הגיב, הצוות מקלעים. אש המחבלים לעבר נפתחה ובמקביל
ניתן לא המחבלים חוליית מיקום בגלל אולם היטב מסתבר,
השוטרים נפצעו המחבלים מאש הירי. מקור את לזהות היה

מפצעיהם. מכן לאחר מתו השניים שווילי. ואלי כהן מאיר
לגבי לקחים מספר הפקת תוך יסודית בצורה נחקר האירוע

בלבנון. מג"ב של המבצעית הפעילות המשך

מוכאבר בג'בל אבנים סיור



בצור אסון עוד
שני פיגוע בא כ', בפלוגה פגע הראשון צור שאסון אחרי שנה
בשעה ,4.11.83 שישי ביום כ"א. בפלוגה דומה בצורה ופגע
ראשהנקרהצור מכביש שברולט טנדר פנה בבוקר 0.600
דוקומתיים מבנים שני היו במתקן מג"ב. מתקן לעבר
כן (שב"כ). הכללי הביטחון שירות ואת הפלוגה את ששימשו
כולו, המתקן חילרפואה. של ואוהלים רכב, סדנת בו היו

ואובטח גדר מטר, וחצי שניים בגובה עפר סוללת מוקף היה

של חשדו את עורר במהירות שנסע הטנדר מתמדת. בשמירה
חילהרפואה, לאוהלי סמוך בעמדה שהיה אילוז, דוד המקלען,
איש במתרחש שהבחין נוסף שומר באש. לעברו פתח והוא
החשוד. הרכב לעבר באש הוא אף פתח סרבוק, נאקד מג"ב,
של הכניסה שער את פרץ בדרכו, הטנדר המשיך האש, למרות
ו6 מג"ב מבניין מטרים כ5 עז רעם בקול והתפוצץ המתקן

(שב"כ). הכללי הביטחון שירות מבניין מטרים

השני צור באסון מג"ב חללי
זידאן אמ יאסר
קשקוש סעיד

מנסור אבו גאלב
נפאע מחמר
חמד חטיב
הדאיה חסן

מולכו שבתא*
ראגב חתוקאי חסן

קזאמל פחד
מורד גמיל

ברכאת סולימן
עוקלה חמדי

רוקון אבו נוחר
דהן מאיר

עאמר ריאד
פארס גימאל
מעדי סאלח

השוטרים התכנסו החילוץ, עבודות תום עם מיד
הארץ, בצפון בבסיסה הפלוגה של הנותרים
את למלא התנדבו רבים מחדש. להתארגנות
הנספים של משפחה קרובי גם היו ביניהם השורות.
קליטת לאחר ואכן, בפלוגה. להשתלב שביקשו
מרוכז, באימון המחודשת הפלוגה החלה השוטרים,

הארץ. בצפון מבצעית לפעילות שבה ולאחריו
של השוטפת פעילותו הופסקה האסון לאחר
הפינוי עד בצידון רק ונמשכה בצור משמריהגבול

.1985 בשנת

הביטחון, כוחות אנשי 28 נהרגו מהפיצוץ כתוצאה
ההצלה, ופעולות החילוץ תום לאחר מג"ב. שוטרי 17 מתוכם

מסוכנות משימות

שעתייםשלוש ישנתי מידע. אספתי יום עשרים השמות.
היה לעניין כולי כל את להקדיש הכח את לי שנתן ומי בלילה

שלי. ביכולת שהאמין מלכה, יצחק הגיזרה, מפקד
מפקד היום אהרונוביץ, יצחק נצ"מ צפון, מג"ב "ממפקד
את ולתדע מירבית בזהירות לעבוד הוראה קיבלתי מג"ב,
למשימות עמי שאקח דרש הוא שאעשה. פעולה כל על מפקדי
מתוגברים, מג"ב צוותי עם יחד נסענו מאבטח. שוטר
מסוכנות למשימות חיפה, ובמרחב בגליל בכפרים בג'יפים,

למדי.
לקמ"ן הועבר שהתקבל מידע כל כדאית. היתה "ההשקעה
שנדרשו נוספים פרטים במקביל, לי, סיפק והנ"ל המרחבי
בפשיטה העיקרי. החשוד סביב התהדקו החוטים כל לעבודה.
החייל של הגליל רובה נמצא וכן זעתר לוטפי נעצר בתמרה,
המבצעים אחד לסיומו בא כך החשוד. לבית סמוך דנמן, חנוך

השתתפתי". שבהם המסובכים
במעשה הודו ה25, בן ושותפו ה40 בן לוטפי אכן
גרושתו גם נעצרו המעשה בתכנון כחשודים אותו. ושיחזרו
את תכנן כי הודה חג'אזי משפחתו. מבני וכמה חג'אזי של

בנשקו. לזכות כדי החייל חטיפת
ולממשלה. למשטרה הודה דנמן, הנק חנוך, של אביו
נפגע אלא התאבד לא שבנו נקבע כאשר לו הוקל לדבריו,
ויחס יחסו את שינה לא לדבריו, הרצח, טרור. בפעולת
גדול לכאב גרם הבן שמות אף על לישראל, משפחתו

קשים. ולגעגועים
הוקרה. לתעודות זכו אגב, הרס"רים, שני
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עוצמה. רב חבלה מטען שהכינו מחבלים בשלושה בוקר
בה התקרית לאחר ז"ל. דניאל סטיפן פקד נפל האש בחילופי
הרגליים הסיורים הוגברו החולייה, חברי כל גם נהרגו
אמצעי של נוספת החמרה תוך צידון, בעיר והממונעים
המפורסמת כ' פלוגה על נמנה דניאל סטפן בגזרה. הביטחון

סיפור) (ראה הראשון. צור באסון קשה שנפגעה
של מבצעים מג"ב הפעיל שוב בלבנון, כי לציין יש

זו בפעילות הופעלה כן חסויה. פעילות במסגרת מסתערבים,
בטרור. למלחמה המיוחדת היחידה

בלבנון לאירועים במקביל כי לציין יש /83 שנת לסיכום
הוצבה השנה במהלך נוספים. נושאים מג"ב ע"י טופלו
להקמת ההכנות הסתיימו כן חדשה, מג"ב פלוגת בחברון
באליפות השתתפה אף מג"ב נבחרת עזה. לחבל נוספת פלוגה
קרבי. וכושר בקליעה צה"ל ובאליפות חבל למשיכת אירופה

"בז" מבצע
של לאבטחתו גדול משטרתי במבצע נפתחה ,1984 שנת
ניכרו למבצע ההכנות קוהל. הלמוט גרמניה, מערב קאנצלר
רגישות בתצפיות הוצבו מג"ב שוטרי התעופה. בנמל היטב
ביתהנתיבות גג על עמדות תפסו החיל של צלפים בנמל,
מעל, המשטרתי המסוק עם הכחולה, המשטרה וכוחות
חשש והיה רבה היתה הביטחונית הרגישות במקום. ניצבו
גם הובאה לשדה שונות. בצורות בביקור לחבל לניסיון
רבים ביטחון ואנשי (ימ"מ), בטרור ללוחמה המיוחדת היחידה
ששלט נייד פיקוד חדר הוצב לנמל, סמוך אזרחי. בלבוש
הטקס לאחר הביקור. לאבטחת שהובאו הרבים בכוחות
הציר לאורך מג"ב, של וג'יפים משטרה ניידות הוצבו בנמל,

אזרחית. לתנועה נחסם הכביש לירושלים. המוביל

קטלני מרדף
בגבול שיגרתי לסיור מג"ב של ג'יפ יצא '84 באפריל 2 ב

אשקלון, עזה בכביש נע שוטרים, שלושה ובו הג'יפ הרצועה.
את עורר מחשידות בנסיבות לעזה שנסע מסחרי טנדר כאשר
המסחרי, הטנדר אחרי לדלוק החל הג'יפ לבם. תשומת
המסחרי, הטנדר עקף המרדף במהלך מהירותו. את שהגביר
בדופן פגע הטנדר לפניו. שנסע אוטובוס פנויה, לא בדרך
סטטה ממול שבאה תפוזים עמוסה ומשאית האוטובוס,
משמר של הסיור ג'יפ את למוות ומחצה שמאלה זאת בעקבות
נהג סבאג. ויוסף אזרד, יהודה יגולי, מאיר יושביו, על הגבול
אולם מהמקום, נמלט הקטלנית לתאונה שגרם הטנדר
במעשה. חשוד ועצרה לתנועה הציר את סגרה המשטרה
נהגו וכשהבחין נגנב, המסחרי שהטנדר התברר יותר מאוחר

לבנון מראות

התופת מכונית חדרה כיצד בשאלה מקפת חקירה נפתחה
היו המסקנות, פי על הביטחון. סידורי למרות למתקן
בידי נהוגה היתה היא נפץ. חומר של ק"ג מאות במכונית
בצורה הוכנה שהחבלה קבעה החקירה ועדת מתאבד. מחבל
המיתקן. על בהגנה חלשות חוליות כמה וניצלה דקדקנית
לאחר הביטחון. ואמצעי השומרים עירנות למרות זאת,

זה. מסוג מתקנים מיגון לגבי רבים לקחים הופקו האירוע,

כאייה בכפר התקרית
בלבנון. נוספת מכה מג"ב ספג השני צור אסון לאחר חודש
לפנות ב02,00 מג"ב כח נתקל כאייה, בכפר לצידון, מזרחה

200



העבודה" את תיקח לא מטכ"ל שסיירת "העיקר
מאוטובוס ערובה בני שחרור על מספר (ימ"מ) בטרור ללוחמה היחידה מפקד בעבר וון, אליק ניצב

מחבלים ידי על שנלכד קמ"ג, של האמהות

שומרון דן הרמטכ''ל במרכז: הפיקוד. חפ"ק .1988

שני על לי דיווחו כך אחר מייד ילדים. עם אוטובוס נחטף ט
את שומע אני בינתיים קרב. ערפל ממש היה אוטובוסים.
תוך זה כל מהם. שנחטפה הקצינים של הרנו על הסיפור
בארשבע. לכיוון חלק כביש על גשום בבוקר מהירה נסיעה
ומבקש בבארשבע הכוחות את לאסוף מורה אני בקשר
בשני שמדובר עדיין חשבתי שבבית. האנשים את להזעיק
ירוץ מהיחידה שחלק מנחה אני ולכן נפרדים, אוטובוסים
בארשבע בקרבת דימונה. לכיוון יפנה וחלק בארשבע, לכיוון

הקמ"ג. של אחד באוטובוס שמדובר מבין אני

מסוקים שמעתי בדרך
ושאלתי בלמים בחריקת עצרתי ערד "בצומת אליק; ממשיך
טוב. הכי הנהג מיהו המשטרתי, במחסום השוטרים את
ואנחנו פנימה, להיכנס לו אומר אני ואז "הגרוזיני". לי: אמרו

נולד במשטרה (האוטונומיה) ש"י מחוז מפקד רון, אליק ניצב
מטכ"ל, בסיירת קצין היה הוא תלעדשים. במושב ב1947,
התגייס וב1987 שלדג יחידת ממקימי היה בשריון, שרת
לאחר שנה בטרור. למלחמה היחידה הימ"מ, כמפקד למשטרה
מרכזי דרך ציון שהיתה הקמ"ג, אוטובוס פרשת ארעה מינויו,
פרשה מאז .משמרהגבול. בפיקוד הפועלת היחידה, בתולדות

למעמדה. הנוגע בכל מדרגה, היחידה קפצה זו

מחבלים, חוליית .1988 הפורים חג למחרת החלה הפרשה
עובדות שהוביל אוטובוס על השתלטה ממצרים, שהגיעה
בעיקר היו באוטובוס לדימונה. גרעיני למחקר הקריה של
מאוחר. יותר קצת לעבודה להגיע להן שאושר אמהות,

מבטו: מנקודת האירוע על רון אליק מספר לראשונה
היה ביחידה. מסורתיות חגיגות לנו היו ,1988 "בפורים
מחלקות שתי רק נשארו בבסיס הביתה. יצאנו בלילה שמח.
מבולבל דיווח ליבנה, הביתה, קיבלתי בבוקר למחרת כוננות.

201



*.י?*£?;^., 3** '<■

ק^ ., "^ . ו^ג ?ק.ע*

.^.^יי,^*

:.<**£ י*^ .*£!::

על אז ידענו שלא גבר, וגם נשים נשארו "באוטובוס
לי לתת להימלט, שהצליח האוטובוס, מנהג דרשתי קיומו.
ערובה בנות וכמה חמושים, הם במה יש, מחבלים כמה מידע:
נשים 10 שבאוטובוס למדתי העדויות מהצלבת יש.

כבר היו זה בשלב גברים. שלושה הכל בסך מונים והמחבלים
הגבר, את שמו שהמחבלים הסתבר האוטובוס. בתוך יריות
הוא באוטובוס. שינהג ודרשו הנהג בכיסא עליו, ידענו שלא
האוטובוס. של האחורי בחלק אותו הרגו הם ואז סירב
שניסה בןעיון, של לכיוונו החוצה ירו המחבלים בהמשך,

איתם. להידבר

הצדדים משני התפרסו הצלפים
תוך ושאל הזה בשלב לי קרא מרדכי, איציק הפיקוד, "אלוף
מתיישב אני שעה. רבע ביקשתי תוכנית. להציג אוכל זמן כמה
והדלתות הדפנות את מחלקים ואנחנו הכוחות מפקדי עם
השתלטות בתרגילי שעשינו התרגולות לפי האוטובוס, של
את מקרב אני הזה בשלב ערובה. בני עם אוטובוס על
קצהו השטח, תנאי מבחינת לאוטובוס. יותר עוד האנשים
צידו ואילו גבעה, במבתר עומד האוטובוס של המזרחי

חלפו כשהמסוקים מסוקים. שומע אני בדרך כאשר טסים,
ממשיכים אנחנו אבל 'איחרנו', לעצמי אומר אני לראש, מעל

לרוץ".
שלנו, הקמ"ן צבא. כוחות רואה אני לאזור מגיע "כשאני
גם רואה אני לאירוע. שהגיע הראשון הוא בלהבים, אז שגר
צבא, אנשי ועוד במשטרה, הנגב מרחב מפקד בןעיון, את
של הכוח נצבר לאט לאט באיזור. גדול צה"לי מתרגיל שהגיעו
האוטובוס. על לסגור כדי כוחות לרכז מתחיל ואני הימ"מ
המשיכו הם כי המסוקים, עם מגיע מה לי ברור לא הזה בשלב
אנשי במקום להתאסף מתחילים בינתיים רחוק. יותר ונחתו
בשלב זאת, עם מטכ"ל. סיירת כאנשי אותם מזהה שאני צבא,
בשטח. העיקרי הכוח את מהווים שאנחנו לי ברור הזה
כאשר כי מסוים, במרחק לנחות נאלצו הסיירת של המסוקים
אלוף הערובה, בני על איימו הם  המחבלים בהם הבחינו
מאנשי חלק נבטים. בשדה אותם להנחית נאלץ הפיקוד
קבוצת יצר מטכ"ל סייר מפקד ברכב. למקום הגיע הסיירת
הפעולה. את לקבל כדי הפיקוד ואלוף הרמטכ"ל על לחץ
ללא עדין הימ"מ, של הכוח פרוס סביב, בשטח בינתיים,
הנשים את ותיחקר זמן איבד לא הקמ"ן פעולה. תוכנית

מאוד. חשוב מידע נתנו הן מהאוטובוס. לברוח שהצליחו
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בשלב כי ביותר, הגדולה במהירות האוטובוס את לפנות
בחלק חוט איזה עם מתעסקים המחבלים את ראינו ההמתנה
רק חבלה. ממטען וחששנו הדלת, ליד האוטובוס, של האחורי
לא כי אישר לאוטובוס, ראשון שהגיע החבלה, שקצין אחת
הדלת דרך גם נשים להוציא התחלנו במטען, מדובר
של ריצה התחילה הנשים, הוצאת כדי תוך האחורית.
כאשר בעבר, גם שקרה דבר זה האוטובוס. לכיוון הבכירים

אחרי האוטובוס.

הטיפול. את סיימנו לא עדיין אנחנו
ולא הרוגים גברים ארבעה שיש מגלים אנחנו הזה "בשלב
הרוגה, אחת אישה גם ויש לכן. קודם שחשבנו כפי שלושה
התמונה את משבשים האלה הנתונים קל. פצועה אחת ועוד
כי הזהות תעודת באמצעות מגלים, אנחנו בתחקירים, ורק
התברר בפנים. קיומו על ידענו שלא יהודי הוא הרביעי ההרוג
היה הוא כן ועל לכן, קודם יחסית קצר זמן נפטרה אשתו כי

שלחו כי שאחת האימהות, באוטובוס ונסע אמא, של בתקן
אחת אף אבל משונה, לבתיהספר. ילדיהן את לכן קודם
מייחס אני באוטובוס. נוסף גבר שיש זכרה לא מהנוסעות
באש נפגעה ההרוגה האישה שהיה. ללחץ הזו השכחה את
הצלפים של האש במכת הפריצה. של בשניות המחבלים,
בין האוטובוס, של הקדמי בחלק שהיו המחבלים שני נהרגו

בצד מאוד. קרובה גישה מאפשר לכביש, הקרוב הדרומי,
לא יותר, קשים השטח תנאי האוטובוס של הצפוני
בינתיים הקרקע. על זחילה ומחייבים נוחה, גישה מאפשרים
לג'יפ מתחת גם צלפים יש הצדדים. משני התפרסו הצלפים
דילגתי מזרחה. מטר, כמאה של במרחק לחסימה שעומד
את בחול, לו, מצייר אני המקל ועם מרדכי, לאיציק לאחור,
יתן שהוא מרגע ממנו מבקש ואני אותה מאשר הוא התוכנית.
לפתוח מתי הדעת שיקול את גם לי שיאפשר ירוק, אור לי
שוב ואני אחורה, חוזר הוא שלנו. לתרגולות בהתאם באש,
ביניהם היו הצלפים. על חושב אני כך כדי תוך קדימה. מדלג
ידי על נשאלו כאשר .300 קו באירוע עוד שהשתתפו כאלה
אותו: שאלו הם לפגוע, מסוגלים הם אם דאז, הרמטכ"ל
ידי על הוחלפו הם אז כי גם זכרתי רוצה. אתה עין באיזו
של המחלקות שאחת למרות זאת, מטכ"ל. סיירת אנשי
על השתלטות שתרגלה לאחר בדיוק הגיעה הימ''מ

אוטובוס".
לוקחים אין בטרור, המלחמה תורת פי על עקרוני, "באופן
בו לקחת שאסור ואגרסיבי, קצר בקרב מדובר כי שבויים,
חגורות נושאים שהמחבלים האפשרות גם קיימת סיכונים.
להם תהיה בחיים ישארו ואם רימונים ומחזיקים נפץ,
שמזוהה מי כל לכן נפץ. חגורת או מטען להפעיל אפשרות
חדות החלטות קבלת מצריך הזה הסגנון נורה.  כמחבל

והירי". הזיהוי בנושאר ומהירות

פרוץ פרוץ, ופרוץ, פעל
מטכ"ל) סיירת (עם המשימה על הפנימי המאבק בינתיים,
לב "שים בקשר: גם לו, אמרו אנשיו כי מספר, אליק נמשך.
את לקבל מטכ"ל סיירת ללחצי והתכוונו מאחור", ללחצים
מסביב הלחץ קבוצת את רואה "אני אליק: מספר המשימה.
קראוס המפכ"ל את רואה אני הרבה לשמחתי אבל לרמטכ"ל,
במשטרה, אג"ם ראש עוזר שהיה חפץ, אסף עם יחד אלי מגיע
שאני להם השבתי משהו. צריך אני אם אותי שואלים והם
את ימסרו שלא כלומר: מוטעית, החלטה תתקבל שלא צריך
בסדר, שזה לי אומר קראוס ואז מטכ"ל. לסיירת המשימה
בקשר לאנשים זה את מוסר אני העניין. את לו ושאשאיר
הצורך, ובמקרה במטרה, תתרכזו שלנו, זה להם: ואומר

הכיוונים'..." ל'שני נירה אנחנו
כאשר האחרון. האישור את נותן מרדכי איציק "ואז
הוא הרצוי  הצלפים כוונת על נמצאים המחבלים שלושת
פעל וצועק: קם אני  מחבל מכסים צלפים שני שלפחות
של מטח לאחר מסתערים הכוחות פרוץ... פרוץ ופרוץ,

נגמר. הסיפור מאוד קצר זמן פרק ותוך הצלפים,
כדי מהחלונות, הנשים את הוציאו שפרצו, "הלוחמים
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שלושת של למותם שהביאה במנוסה החל מג"ב בסיור
השוטרים.

"84 "מועד מבצע
למבצע ומשמרהגבול המשטרה נערכו ,1984 יולי בחודש
בלבנון, הישראלית המעורבות לכנסת. הבחירות אבטחת
בציבור המתח את הגבירו וחברתיות, כלכליות ובעיות
ביום חריגים אירועים למנוע בכדי הקיטוב. את והעמיקו
שוטרים אלפי למבצע ומג"ב המשטרה הקצו הבחירות,

ובהג"א. האזרחי במשמר והסתייעו
איבטחו בנוסף, הקלפיות. בין סיורים נעו הבחירות ביום
וחניונים, נופש במקומות קהל ריכוזי ומג"ב המשטרה כוחות
יום בדרכים. התנועה על לפקח כדי הוקצו מיוחדים וכוחות
קלות, סדר הפרות נרשמו בשקט. כלל בדרך עבר הבחירות

במהירות. שטופלו
באיזור הטרור. בפעולות עלייה הסתמנה ,1984 בשלהי
סטודנטים זוג נרצח כרמיזאן למנזר סמוך לחם בית
דוד ידי על נורה הרצח, לאחר ימים מספר ישראלים.
בירושלים. ערבי אוטובוס על טיל גולני, חייל בךשימול,

הקדמית, בדלת שנכנס הקצין וגם האחורית בדלת שנכנס
היה השלישי המחבל נפל. הוא אז רק בו. וירו אותו זיהו
כך פרופיל, הוריד הפריצה בשניית וממש האחורי בספסל
האחורי, הימני בצד שעלה קצין בו. לירות יכלו לא שהצלפים
הבחינו  החלונות דרך האחורי, השמאלי בצד שעלה ולוחם

בו. ירו הם להסתתר. מנסה כשהוא בו

הימ"מ של ללגיטימיות גושפנקה
עם שיחזור "עשינו אליק, מציין לתחקירים, "בנוסף
של בתעוד נעזרנו האירוע. במקום שהיה כפי האוטובוס
לנו איפשר זה האירוע. את שצילם דרום, פיקוד מודיעין
היה הכל שבסך האירוע את שיחזרנו שיח. לרמת עד שחזור

תקלות". קצת היו כי אם מוצלח,
מפקדו שהיה מי חפץ, אסף רבניצב המשטרה, מפכ"ל
הנמרצת התנופה את לו העניק ואף הימ"מ של השלישי
האמהות, אוטובוס על המוצלחת הפעולה כי מעיר ביותר,
הפיקוד בעיני היחידה של ללגיטימיות סופית גושפנקה נתנה
שנות כל במשך צה"ל. של ובעיקר המשטרה של הבכיר
הראויה. ברצינות ליחידה התייחסו לא הם חפץ, טוען קיומה,
300 קו אוטובוס על מטכ"ל סיירת של הפעולה לעומת
היתה, הימ"מ של האמהות אוטובוס פעולת  לאשקלון
"היום, ומוצלחת. מקצועית יותר הרבה המפכ"ל, לדעת
הטובה היחידה היא הימ"מ ערובה, בני שחרור של בנושא

בעולם".

מין שינוי
אצל לביקור הגיע משמרהגבול, מפקד לוי, חיים
לסיור הקצינים איתו יצאו ואז בת"א מג"ב פלוגת
היתר בין מג"ב. אנשי פעלו שבהם המקומות בכל

לקצין פונה אחת בחורה ואז לבר החבורה נכנסה
היה שהוא לו ואומרת שמו, זרד חנן בחבורה, אחד
אף שהוא משום המום, היה חנן שלה. המפקד פעם
כי לו ואמרה התעקשה היא בנות. הדריך לא פעם
כי השיב חנן בטירונות. אותה הדריך אכן הוא
הבחורה אז ובמג"ב. בצנחנים בחורים, רק הדריך
הוא כי השיב חנן במג"ב. היתה היא כי לו אומרת
בחורה אותה כי הסתבר בסוף בנות. הדריך לא
במג"ב, כטירון שירת שאכן בחור לכן קודם היתה

מינו... את שינה ולימים

בירושלים
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הבית הר

ערביי של עניינם כי העובדה התסיסה. ברקע היו בישראל
את נתנה  מפיתרון רחוק תקופה, באותה נראה, השטחים
להתבשל החלה הללו בשנים האבן. שמאחורי ליד הלגיטימציה

.1987 בשלהי שפרצה האינתיפאדה,
תבערה בקבוק זריקת היה '85 שנת של הראשון, האירוע
הראשי, בכביש ערב, לפנות בינואר ב3 שסייר מג"ב, כח על
אחד הינו זה, מחנה טולכרם. של הפליטים מחנה ליד

התבערה בקבוק זורקי על הקלה זו עובדה ביותר. הצפופים
לא המתוכנן המארב למרות עקבות. וללא במהירות להעלם

נפגעים. לכח היו
צה"ל של אבטחה כח חמוש מחבל תקף מכן, לאחר חודש
מחיילי אחד רמאללה. העיר במרכז המכס, משרד באיזור
של ניידים כוחות במהירות הגיעו למקום נפגע. המילואים
את מג"ב סגר במקביל, בפצוע. טיפל החיל של וחובש מג"ב,
סגירת לאחר באיזור. מפתח בנקודות מחסומים והקים השטח
של רגליים וסיורים העיר, על כללי עוצר הוכרז האירוע זירת
מת הפצוע החייל במעשה. חשודים לעצור החלו ומג"ב צה"ל

מפצעיו. מכן לאחר
שניים נביא בלבנון. גם אירועים התרחשו תקופה באותה
החוף בציר מג"ב של ג'יפים שני נעו ב31.1.85 אופיניים:
ליד צד מטען התפוצץ הנסיעה, במהלך (צורראשהנקרה),

ושומרון, ביהודה שונים באיזורים מהומות פרצו בתגובה
בחצר התקהלו הסטודנטים ביתלחם. באוניברסיטת ובעיקר
אבנים ויידו סיסמאות קראו פלשתין, דגלי הניפו המכללה,
של גדולים כוחות הגיעו המקום אל חולף. ישראלי רכב על
לאחר עצמה. המכללה לתוך מכניסה שנמנעו משמרהגבול
מג"ב, מצד ואיפוק הסטודנטים מצד התגרות שעות כמה
וכוחות בקמפוס, הסתגרו הסטודנטים הרוחות. שקטו

המקום. את עזבו הביטחון
חדשה יחידה במג"ב הוקמה '84 בשנת כי לציין יש

נמשכו במקביל הבית. הר איזור את לאבטח שתפקידה
ישובים. ב584 האבטחה פעולות

שהתפתחה גדולה הצלחה השנה בסוף היתה בלבנון,
במארב גולני כח נתקל /84 בנובמבר ב7 קשה. אירוע מתוך
ופגעו ירו הכח עם שפעלו מג"ב שוטרי בצידון. מחבלים
המנהיגים נחשפו חקירתם בעקבות מהתוקפים. בשלושה

לבנון. בדרום הפיגועים מתקפת מאחורי שעמדו

1985
כי ספק אין בשטחים. התסיסה יותר עוד התרחבה זו בשנה
לה הפנימית ההסכמה ואי בלבנון, המתמשכת המלחמה
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זהב מלאות מזוודות שתי בסובארו מצאתי
הפתעות הרבה יש הגנבים עם המתמדת בתחרות גנובים. כלירכב לאיתור היחידה על פיקד דהאן, דני

הוא מדבר. אני מה על מבין לא הוא מכוניתו. של מהפלאפון
לבדוק". "לך לו: אומר אני בחניה. נמצא שלו שהרכב אומר
"איפה כולו: מתנשף אותו שומע אני דקות שתי כעבור
בפרדס נמצאה המכונית רועד. בקול אותי שואל הוא הרכב",

התברר בחקירה לוד. במשטרת אותה לקבל בא והוא שניר
תאונת עשה זה, מסוג רכב הגניבה, לפני ימים ששלושה
שהגניבה לחלוטין ברור היה בעזה. לשייוז' ונמכר 'טוטלוסט'
הפרט ההרוס. הרכב של הזהות את לו להעביר כדי הוזמנה
הרכב נגנב ממנו החניה שמגרש הוא, הסיפור מאחורי המעניין
עמודים שני כאשר מקורה, חניה היתה זו ביותר. משוכלל היה
הגנבים הצליחו זאת למרות הרכב. לפני עומדים ננעלים
ולאחר האזעקה את לנתק החניה, ביתן מסגרת את לפרק

גרר. על אותו העמיסו לאחור, הרכב את שדרדרו
לא המשטרה שבהם למקומות הגענו המבצעים "במהלך
שלוש פעמיים עבדנו המסוק עם וחורשות. פרדסים פעלה.
לחלק ניתן עזה. ובפאתי טייבה באיזור בעיקר השבוע, במשך
באיזור הרכב. גניבות מבחינת אזורים לשני הארץ את
באזור מתרכזים היו הגנובים הרכבים פתחתקווה כפרסבא,

עזה. באיזור מתרכזים היו דרומה, מפ"ת טייבה.
מאוד היו הגנבים ומגוונות. שונות היו הגניבה שיטות
לכניסה בנוסף לעזה, שלהם. העבודה בשיטות משוכללים
עיקר שנחתכה. לגדר מתחת כניסות היו ארז, מחסום דרך
שיטת גם היתה אבל השבוע, בסוף התרכזו הגניבות
עד מסוים במקום מוסתר ראשון, ביום נגנב הרכב המישלש.

משם. אותו ומסיע אחר אדם אליו מגיע ואז חמישי, יום
אחרי הגנבים. בשיקולי לאומניים יסודות היו "לעיתים
אגב, לפרק. בלי אותו שורפים היו פשוט באוטו נוסעים שהיו

שעה. כחצי הוא השלד, עד רכב, פירוק זמן כי מעריך אני
מג"ב. אנשי לפני קדימה אחד צעד תמיד הם הגנבים
החזקת כלכלית. עצמו את הוכיח היחידה קיום זאת, למרות
היתה התפוקה ש''ח. אלף כמאה עלתה חודש במשך היחידה
בשני מדובר הרי לכסף לתרגם ואם בחודש. מכוניות מאה

חודש. מדי ש"ח מיליון
עצם עד זה כך הסובארו. מכונית היתה הגדול הלהיט
כמו מכונית ב.מ.וו. ושלישית: פיג'ו במעלה: שניה הזה. היום
הזמנה. פי על נגנבה היא אך פופלרית, היתה לא 19 רנו
עם נקנית כ'טוטלוסט', המוכרזת מכונית כזאת: היא השיטה
לה תואמת מכונית ובמקביל המכוניות, ממגרש מסמכיה

שנקנתה. המכונית של זהותה את ומקבלת נגנבת

בדרך משמשים הרכבים מתמדת. מדינה מכת הן רכב גניבות
"משחטות" זרועה והארץ החילוף חלקי תעשיית את כלל
לכיוון אשקלון באזור מצויים מרכזיים מטבחיים בתי לרוב.
באזור רק טירהטייבהקלנסואה. של הצפוני ובמשולש עזה
של שלדים עשרות לראות ניתן טייבה של הכדורגל מגרש

לגמרי. שפורקו מכוניות
יחידה להקים 1988 ביוני הוחלט זו, מציאות נוכח
גנובים. רכבים ובאיתור במניעה שתעסוק במג"ב, מיוחדת
באשדוד. בסיסה הביטוח. חברות ידי על ממומנת היחידה
במסוק וכן שכורים, פרטיים רכב בכלי שימוש עושה היחידה

משטרתי.
פלס ובעבר שלושה פלוס נשוי 1959 יליד דהאן, דני פקד
היה כאשר תנועה", "עורק מבצע מפקד היה בחילההנדסה,
למיסוד הביאה הכלכלית ההצלחה נסיוני. מבצע בגדר עדיין
מ שנתיים. בתפקיד שימש הוא מפקדה. נתמנה ודני היחידה
שנפטר ז"ל, קדוש רפ"ק היה הראשון המפקד .1993 ועד 1991

ממארת. ממחלה
מספר: למג"ב התגייס אח"כ ורק בצה"ל ששירת דהאן,

מידע בסיס על שעות, 24 לשעון, מסביב עבדו "הצוותים
בתחרות היינו השונים. והמרחבים מהתחנות שהתקבל
העבודה. שיטות את משכללים הזמן שכל הגנבים, עם מתמדת
לבעלי פלאפונים שהיו לפני עוד פלאפונים היו לגנבים
מתקשרים היו המובילים השיטות אחת פי על עסקים.
לרכב שנבחר הנסיעה מסלול שלאורך לטלפונים בפלאפונים
המסלול. המשך לגבי הנהגים, את מעדכנים היו הם הגנוב.
המובילים התקשרו האיתוריות, שיטת אחרת, בשיטה
הנחיות השאירו ובאמצעותה הגנבים שבידי לאיתורית

הנסיעה". מסלול להמשך
בקליטת בולטים היותר המקומות אחד היתה עזה רצועת
מחסום דרך גם אליה נכנסים היו הם הגנובים. הרכב כלי

מידע גם ניצלו לפעמים הצהוב. המספר ניצול תוך ארז,
כדאי מסלול באיזה בפלאפון לגנב שמסר המוביל, מצד מוקדם

במיוחד... עייף נראה הבודק החייל כי לעבור

ובחורשות בפרדסים פעולה
סורק אני אחד "יום כרימון. סיפורים מלא דהאן רבפקד
מוצא אני ברכב פלאפון. עם אמריקאית מכונית ומוצא פרדס
אליו מתקשר אני המכונית. בעל את מאתר אני פיו ועל מסמך
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באוויר דהאן

הוויברטורים
סקס. בתכשירי מלאה סובארו מכונית מצאנו שניר בפרדס
תחנת למפקד תרגיל עושה שאני והחלטתי הרכב את לקחתי
והפעלתי בבגז' אותם שמתי ויברטורים, ארבעה לקחתי לוד.
לו ואמרתי התחנה למפקד באתי זימזמו. כמובן הם אותם.
נלחץ. הוא אז לתחנה. תופת מכונית לו שהבאתי חושב שאני
לחבלן. וקרא לי, נתן לא הוא אבל הבגז' את לפתוח רציתי
לקח החבלן מדובר. מה על כמובן, לו, סיפרתי החבלן כשהגיע
נלחץ המפקד כאשר הבגז', את לפתוח וניסה מיוחד מפתח
מדובר... במה לו והראה המיכסה את הרים אז, רק מהעניין.

שב"כ איש אחרי מרדף
לי נראה בפנים האדם פיג'ו. רכב וראיתי טייבה באיזור נסעתי
עוצר. לא הוא לעצור. לו מורה אותו עוקף גז, שם אני חשוד.
לרדוף לנהג הורתי באדום. עבר וגם המשיך הוא מזה: יותר
רודף ואני לבסיס, ונכנס שמאלה, פנה הוא בסירקין אחריו.
שהוא ולפני המסוקים למנחת מגיעים כשאנחנו פנימה. אחריו
שלו האישיים הפרטים את לי משאיר הוא למסוק, עולה
שייך שהוא לי התברר אז רק למחרת. אליו להתקשר לי ואומר

מסירקין. שהוטסה מובחרת ליחידה

בבסיס קצינים מגמת כראש דהאן, דני רפ"ק משמש כיום
מג"ב. של החילי האמונים

במטרה דבקות
ארבע לגנוב ניסו שאותה פיג'ו מכונית היתה בדרום במושב
הזמנה. פי על נגנב הנראה שככל מפואר דגם היה זה פעמים.
בפעם הגנבים. את והניסה פעלה האזעקה הראשונה בפעם
כך אותם. ולהבריח בגנבים להבחין הרכב בעל הצליח השניה
האוטו את דירדרו הרביעית בפעם השלישית. בפעם גם

גרר. על אותו והעמיסו מהחניה

המשאית
הגענו להבים. יער ליד שנמצאה משאית על ידיעה קיבלנו
עמוסה משאית וראינו בוקר, לפנות שלוש בשעה למקום
להב. מהישוב הוא המשאית בעל כי לנו התברר משרדי. ציוד
את שמנו לכן הרכב. בעל את פיזית לאתר הצלחנו לא אבל
הפרטית, למכוניתו נכנס הרכב בעל לישוב. בכניסה המשאית
לא הוא כי שאמר לאחר פנינו, על ועבר שלו, מהמשאית שכח

משאיתו. זו כי וזיהה חזר הוא זמן כעבור רק אותה. מכיר
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פתאים מלכודת

עבר לכל באש הכח פתח הפיצוץ השמע עם הראשון. הרכב
איש, נעצר לא שהתפתח המרדף למרות בסריקות. והחל
מספר כעבור היה השני האירוע נפגעים. היו לא עצמו ולכח
שיירה נעה צור, לעיר בורג'אלשמאלי שבין בציר בערב. ימים
בתוך השיירה בהיות הנסיעה, במהלך ומג"ב. צה"ל כוחות של
לאחד נזק שגרם צד מטען התפוצץ מעשוק, הפליטים מחנה
אח"כ התגלו בשטח באש. פתח מג"ב כוח השיירה. מרכבי

המטען. שרידי
למג"ב. צה"ל בין הפעולה שיתוף התרחב תקופה באותה
ובלבנון. בשטחים מעורבות בחוליות פעלו ושוטרים חיילים
שניסה מחבל נהרג בעזה, המשותפות הפעילויות אחת במהלך
של ביתו הריסת בעקבות .17.4.85 ביום בכח, להתנקש
מגוריו מקום בורג', אל במחנה רחבה תסיסה החלה המחבל,
אלימה הפגנה התפתחה מכן לאחר יומיים המחבל. של
פלשתין, דגלי הניפו הם איש. מ200 למעלה בהשתתפות
חוליית נקלעה ההפגנה למקום לאומניות. סיסמאות וקראו
אותה לרגום החלו המפגינים ומג"ב. צה"ל של משותפת שטח
ירה החולייה, מפקד מטר. 30 לכדי טווחים, ולצמצם באבנים
הכוח. על לסגור והמשיך נרתע לא ההמון אולם באוויר,
שוב אולם הצירים, לאחד לסגת ניסו והחיילים השוטרים
הורה מג"ב, שוטר החולייה, מפקד אבנים. משליך המון הוקפו
ארבעה שנורו לאחר ההמון. לרגלי בודדת באש לפתוח
אחד והרוג אחד פצוע על דווח להתפזר. ההמון החל כדורים,
פרוץ לפני כשנתיים קשה, אירוע זה היה המחנה. מתושבי

האינתיפאדה.
60) מרגמה פגזי ארבעה נורו יותר, מאוחר ימים שבוע
נפצעו. שוטרים ארבעה בלבנון. מג"ב פלוגת ריכוז לעבר מ"מ)
לאחר בחיפה. רמב"ם החולים לבית פונו הם בינוני. מהם אחד
כה, שעד יצוין הירי. מקורות לעבר אש הושבה המרגמות, ירי
מ"מ, 107 ומטל"רים 11.?.0. פגזי מג"ב כוחות על נורו

במרגמות. שימוש המחבלים עשו לראשונה

טוב כל
מכוניות ארבע על אופקים ממג"ב טלפון מקבל אני אחד "יום
מגיע אני ארז. קיבוץ באיזור המערכת גדר ליד בוואדי גנובות
למועד חיכו הנהגים הנראה ככל שם. חונות אותן ומוצא לבד

לתוך המכוניות את להגניב בכדי צה"ל של המשמרות החלפת
ומצאתי הראשונה הסובארו של הבגז' את פתחתי הרצועה.
הבאה במכונית ועוד. חשמל מוצרי וידאו, מצלמות טוב: מכל
השלישית, במכונית זהב. מלאות מזוודות שתי מצאתי

מסמכים. לצילום מכונות עשר מצאתי טרנספורטר,

גנוב רכב זיהוי
רכב למשל, גנובים. רכבים לזהות יכולת פיתחנו הזמן "במשך
התלויים ועלים אבק ידי על מתאפיין בפרדס, שהושאר גנוב
כלל בדרך המכונית של התחתון החלק חריצים. מיני בכל עליו
הצד, חלונות אם מטונפות. הצדדיות השמשות בוץ. מלא
יש לכך גנוב. לרכב סימן כלל בדרך זה שבורים, המשולשים
הוא אם כלומר, לידו. חולפים כאשר הנהג תגובת את להוסיף

אותו. זיהו כי חושב הוא כאשר להימלט מנסה

בעזה ולואיז תלמה
במכללה פרמ קורס מפקד שפירא, עידו נצ"מ
רבפקד את שמינה זה הוא המשטרה, של לקצינים
גנובים. רכב כלי לאיתור היחידה בראש לעמוד דהאן
את תמיד לו מזכיר תקופה, מאותה הקוריוזים אחד
הוא ולואיז". "תלמה הסרט של הסיום תמונת
ארבע או בשלוש הבחין היחידה, של "צוות מספר:
לכיוון כיסופים, באזור הנוסעות גנובות מכוניות
זה באיזור הרצועה שלאורך ידענו עזה. רצועת
יעצרו שהרכבים לנו ברור והיה תעלה, חפורה
שלנו האנשים להפתעת אבל לתעלה. כשיגיעו
כמו התעלה, מעל וחלפו עפו ממש הרכבים
בבדיקה ולואיזי. יתלמה הסרט של הסיום בתמונת
יבאלותי, לשים מראש דאגו הגנבים כי התברר
על התעלה. בתוך גדולות, חציר חבילות כלומר,
לתוך הרכבים עברו חלפו הללו החבילות גבי

היו מיומנים, לא נהגים אגב, ונמלטו. הרצועה
החציר. חבילות על מתהפכים
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מבצעית פעילות במהלך ירושלים. בט"ש מפקדת כאמור,
זבידאת. גמאל השוטר נפל בירושלים

כמפקדה נקבעה ירושלים בט"ש מפקדת ,1987 בשנת
ברמתהגולן גם נוספת פלוגה הוקמה קבועה. משימתית
בכפרים סוריה, תומכי דרוזים של סדר בהפרות לטיפול
אבטחת את לידיו קיבל מג"ב זו בשנה החרמון. שלרגלי

תלאביב. באיזור הזרות השגרירויות
אבטחת למבצע זידאן פואד השוטר יצא ב6.1.87
זידאן נפגע האבטחה, מבצע במהלך בביתלחם. חגהמולד
ב12.9.87 השנה, סוף לקראת מפצעיו. ומת נשק, בתאונת
השתתפו השניים כחלון. ודני סמג'ה יוסף השוטרים נהרגו
קשה תאונה אירעה הסיור במהלך השרון. בגיזרת לילי בסיור

נהרגו. השוטרים ושני לג'יפ

מזל"ט תפשו
מג"ב אנשי תפשו לבנון מלחמת שנוח שלוש במהלך
מן לחימה ציוד של טונות ומאות כלינשק אלפי
200 ועוד מחבלים 2000 עצרו הם המחבלים.
הפיקנטיים הפריטים בין כמחבלים. החשודים
ארבעה קטיושה, טילי 90 תול"רים, 5 שנתפשו:

ו...מזל"ט. אחד טנק ,7 סאם טילי
מלבנון, ומג"ב צה"ל כוחות יציאת עם ,1985 בשנת
רצועת של החדש הקו באבטחת כי, פלוגה שולבה

הביטחון.

נדרשה ובשטחים בלבנון המבצעיים לאירועים במקביל
ב חריגים. פשע מעשי כנגד ישראל, ערי בתוך מג"ב מעורבות
והחל נשק איומי תחת ילדים ושני אשה אדם חטף ,18.8.85
,(1 (סמ"ג מג"ב סיירת כוחות חולון. לכיוון עמם לנסוע
משטרה וכוחות (ימ"מ), בטרור ללוחמה המיוחדת היחידה

ועצרוהו. החוטף אחרי דלקו כחולה,
השוטר נהרג ביוני .1985 שנת במהלך נפלו שוטרים שני

מאוחר חודשים מספר מבצעית. פעילות במהלך סייג דורון
חולף רכב מלכה. אהוד מפקח נהרג אוקטובר, בסוף יותר,

תפקידו. במילוי שהיה בעת והרגו בו פגע

1986
11 ב שוטרים. שני נפלו '86 שנת של תחילתה עם מייד
באיזור רכוב סיור במהלך פארס גמיל השוטר נפל בינואר
המארב. מן באש הותקף נסע שבו הג'יפ כאשר זה היה שכם.
יותר, מאוחר יומיים ונהרג. נפגע שהתפתחו, האש בחילופי

בוזגלו. (צ'רלי) שלום השוטר נפל
משטרתישראל, עם בשיתוף מג"ב, פעל זו עבודה בשנת
רקע על שובתים של הפגנות ובפיזור סדר, בהפרות גם
החיל הופעל בנוסף חדשות. שכר ודרישות מפעלים סגירת
בשריפת מדובר דתייםחילוניים. מאבק רקע על באירועים
בשבת הנסיעה על במאבק הארץ, ברחבי אוטובוס תחנות
בפתחתקווה. היכל קולנוע ובהפעלת בירושלים רמות בציר
במשך מיוחדת משטרתית הערכות חייבו זה, מסוג אירועים

ארוכה. תקופה
בעיר בעיקר בירושלים, הביטחון אירועי ריבוי נוכח
הוקמה, כך, בעיר. מג"ב של כוחו חיזוק על הוחלט העתיקה,

בים משימות
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**1 י*1>!מ.*.■?. ..*4*ייי;י"י:;^יי"יייי*:^; .
החדשים המסתערבים



זה בשלב (1988 נובמבר  1988 (אפריל השני השלב
מכוונת התארגנות והחלה ההמוניות, ההפגנות נחלשו
תהליך ניכר הלם. וועדות עממיות, ועדות של בדמותן
ו"תנועת המאוחדת'', הלאומית "המפקדה הוקמו התמסרות,
בהמונים לשלוט ניסו אלה, גורמים האיסלאמית''. ההתנגדות
המרי את לקדם היתה מטרתם כרוזים. באמצעות ולנווטם
המועצות העיריות, בפעולות לפגוע ניסיון תוך האזרחי
בין מוחלט לניתוק לגרום היעד: והמשטרה. המקומיות
ירדן הודיעה זה, שלב במהלך האזרחי. למינהל האוכלוסיה
מהלך ושומרון. יהודה מאיזורי התנתקותה על (1988 (יולי
השפעתו את ולהגביר שנוצר לחלל להיכנס אש"פ את דחף זה

בשטח.
עבר הזה בשלב (19901988 (נובמבר  שלישי שלב
ההתקוממות המדינית. לזירה ההתמודדות של הכובד מרכז
היו בשטח מדיניפוליטי. צביון ויותר יותר קיבלה עצמה
של המסחרי סמלה התמסד האלימות. ברמת וירידות עליות
בולטת החלה תבערה. ובקבוקי אבנים זריקת  האינתיפאדה
כ"משתפי חשודים ההורגים הפנים" "רעולי של פעולתם
על חרם הוטל זנות). (סמים, בעבריינות וחשודים פעולה"
"שעון לפי פעל המקומי המסחר ישראליות, סחורות
המיסים מרי הצהרים), עד חנויות (פתיחת האינתיפאדה
תוכניות את בבהירות המפרטים כרוזים והופצו התרחב,

הלאומית". "המפקדה של הפעולה
הישגים, זו בתקופה הפלסטינים צברו המדיני בתחום
ישיר דיאלוג לפתיחת ארה"ב הסכמת היה שבהם שהראשון
של במעמדה לסחף להביא היתה שעלולה עובדה אש"פ, עם
הלאומית האחדות ממשלת הציגה בתגובה בארה"ב. ישראל
לקדם היתה הכוונה שלום. תוכנית (1988 בחירות (לאחר
שהעלתה המדיני האתגר על בכך ולענות המדיני התהליך את

האינתיפאדה.
הכרעה" "שנת תהיה ,1990 שנת כי ציפו, הפלסטינים
,(1990 באוגוסט 2) לכווית עיראק פלישת אולם בעניינם.
בינואר 15) עיראק כנגד ארה"ב בראשות המפרץ ומלחמת

19941988ה השנים בין המשתרעת תקופה
שעיקרה האינתיפאדה, אירועי ידי על מאופיינת
ואזח"ע איו"ש ערביי של אזרחית התקוממות

הישראלי. בשלטון
הישראליערבי בסכסוך חדשה תופעה היא זו התקוממות
ושומרון יהודה בשטחי הישראלית השליטה ערעור ועיקרה:
מלחמת מאז שנוצר המצב, לשינוי דינמיקה יצירת תוך ועזה,

ואילך. (1967) הימים ששת
ללא ספונטני, באורח פרצה האינתיפאדה כי להניח מקובל
בהיקפה, רבים הפתיעה היא זאת, עם מוקדם. וארגון תכנון
השמונים שנות באמצע שכבר לציין ראוי ומישכה. עוצמתה
המנהיגים ועזה. שומרון ביהודה, לאומנית החרפה חלה
שהחלה צעירה, הנהגה לטובת מסמכותם איבדו המסורתיים
הג'האד אירגון החל במקביל, האוכלוסיה. את להתסיס
כפתרון הדתי, הפן הדגשת תוך רב, כח לצבור האסלאמי
הבעירה את שיצית ניצוץ שוב דרוש היה הפלסטינית. לבעיה
ישראלית משאית פגעה ,1987 בדצמבר ב9 בא. אכן והוא
תושבים וארבעה ארז, מחסום בקרבת עזתיים, כלירכב בשני
נגרמה התאונה כאילו שמועות, נפוצו מיד נהרגו. מקומיים
שנרצח ז"ל, סקל שלמה של משפחתו קרובי ידי על במתכוון
קוצים בשדה כאש פשטו השמועות בעזה. לכן קודם יומיים
במחנות בעיקר קשות, סדר הפרות קצר, זמן תוך וחוללו
יהודה לשטחי במהירות גלשו הסדר הפרות הפליטים.
החיים השתנו עת, מאותה החלה. והאינתיפאדה ושומרון,
במערכת והלימודים מסחר, שביתות הוכרזו אלו. באזורים
מספר לראות ניתן לאחור במבט סדירים. בלתי הפכו החינוך

באינתיפאדה. עיקריים שלבים
זה שלב (1988 מרס  1987 (דצמבר הראשון השלב
גילויי תוך וספוטניות המוניות אלימות, בהתנגשויות אופיין
שעשו ונשים צעירים ביניהם בלטו הסדר. מפירי מצד העזה
סכינים תבערה, בקבוקי אבנים, ביתי" "באמל"ח שימוש
אלפים בעבר. נודע שלא בהיקף היו הסדר הפרות וגרזנים.

זמנית. בו שונים באזורים באירועים השתתפו
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למטה" מכנסיים עם נתפס "הצבא
של כישלון גם מונה אינתיפאדה שנות שתי במהלך ושומרון יהודה מפקד ביננפלד, ישראל נצ"מ

שכם שלייד בלטה במחנה משמרהגבול

הפגנות, עם ניסיון היה כבר לנו למטה. המכנסים עם תפסה
כדורים רגיל: ציוד לנו היה בהתחלה כזה. גודל בסדר לא אבל
עוד אבל ציד. רובי של אילתורים מיני וכל עשן רימוני חיים,
הנסיון בגלל וכוי. חצציות פלסטיק גומי, כדורי היו לא
נשען הצבא האלה, בנושאים למשמרהגבול שהיה המצטבר
לגידול גרמה הזאת העובדה מג"ב. של פעילותו על בהתחלה
בשבילנו התחילה האינתיפאדה הכוחות. בסדר מאוד מהיר
אחרי תפקיד סיימתי כאשר באיו"ש. פלוגות חמש עם
מהתחלה כבר לחץ הצבא פלוגות. תשע לי היו שנתיים,
למג"ב נתן אפילו גיוס מינהל מג"ב. של גדולה למעורבות
שהעסיק השוטרים את שיחליפו כדי חיילות, בנות, של סיוע
להוסיף במפקדה היו יכולים כך מינהלה. במקצועות מג"ב
בכל נוספות. פלוגות כאמור, נבנו, הזמן עם בשטח. כח עוד
פלוגה כל מג"ב. פלוגת ישבה ושומרון ביהודה גדולה עיר
בין היו הכירו. שלא אבן היתה לא שלה. באיזור התמחתה
לכן, .1967 מאז באיו"ש משרתים אשר וותיקים השוטרים
מוכן היה צה''ל שלנו, בתחזוקה יקרים מאוד שאנחנו למרות
בכל מג"ב של פלוגה לו שניתן רק ההוצאות, כל את לשלם

ועיר". עיר

חמסין יום היה
הפליטים שמחנות השב"כ העריך האינתיפאדה בתחילת
גדול בכח להיכנס הוחלט לכן, התסיסה. מוקד את מהווים
הפליטים מחנה היה זה שכם. ליד בלטה, הפליטים למחנה
ההיקף רחב למבצע אחראי היה הצבא מכולם. והחם הגדול
מסתור. בו שמצאו ומחבלים נשק לתפוס היתה שמטרתו
וכמובן ומשטרה משמרהגבול צבא, כוחות השתתפו במבצע
פי על מוחלט. סגר הוטל המחנה על בכירים. שב"כ אנשי
אחד במקום מרוכזים להיות היו אמורים הגברים כל התכנית,

המבוקשים. את לעצור כדי אחד, אחד מיון לעבור ואז
גדול במגרש ריכזנו חמסין. יום "היה ישראל: מספר
ששעשרה מגיל גברים אלפים ששת בסביבות הספר ובבית
התחילו אנשים מים. מספיק היו לא אבל שישים. עד
צעקות שם והתחילו בביתהספר היינו אנחנו להתעלף.
ביתהספר, מתוך אנשים לפנות התחלנו והתעלפויות.
התחילה פנימה. אבנים לזרוק התחילו מבחוץ אנשים ופתאום
שהיו האנשים ואלפי הספר, בית בתוך אלוהים מהומת

ושומרון יהודה באיזור מג"ב מפקד היה ביננפלד, ישראל נצ"מ
לביננפלד בתוכה. ושנתיים האינתיפאדה לפני וחצי שנה
מפקד היה שחר, פנחס ניצב אחיו, במג"ב. מסועפת היסטוריה
מפולין עלתה המשפחה בחיל. הם גם משרתים בניהם מג"ב;
עבורו היתה האינתיפאדה שנתיים. בן אז היה ישראל ב1950.

מספר: הוא דופן. יוצאת התנסות
שלא דברים בה היו חדש. דבר היתה "האינתיפאדה
או מודיעין שום לנו היה לא פעם. אף איתם התמודדנו
האינתיפאדה הצבא את לקרות. שעומד מה על התרעות
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בכפר סדר

בלבד רגלית כניסה
ראשון תואר ללימודי ב1994 שיצא ביננפלד, תנ"צ
ביום אשר עד שקט היה בבלטה כי מדגיש באוניברסיטה,
ניתן שלא קשות מהומות והחלו התפרצות ארעה אחד שישי
מחבלים מספר נהרגו אירוע באותו עליהן. להשתלט היה
מאוד. קשות מהומות היו ''אלו שליטה. איבד והכח ואזרחים
חביות, עם הצירים את וסגר שלם פליטים מחנה יצא פתאום
פנימה לרוץ היה אפשר אי כזה במצב וגרוטאות. אשפה פחי

הכיוונים מכל חטפנו ברגל. רק להיכנס נאלצנו תגבורות. עם
מה כל עם רוגטקות מטעני בלוקים, אבנים, נינג'ות, ברזלים,
מחנה על האחריות את החזרנו חודשים מספר לאחר שאפשר.

לצה"ל". הפליטים

מאיים היה זה לעברנו. להתקדם התחילו בתוכו, מרוכזים
מה זה כי  חיים כדורים לירות היתה שלנו האפשרות מאוד.
בצורה להתקפל בחרנו להתקפל. או  אז לנו שהיה
הם הערבית. דוברי ועוזריו המושל הגיעו בינתיים אלגנטית.
זקנים לשחרר התחלנו ואנחנו הקהל את להרגיע התחילו

משם". התקפלנו דבר של ובסופו במאסות.

שיקבל ממג"ב ביקש הפיקוד אלוף הזה, המבצע לאחר
כל ירד הפרטים שסוכמו לאחר בלטה. מחנה על אחריות
המחנה בתוך "עבדנו .1987 בתחילת היה זה לשכם. המטה
קיבלנו מהצבא נוספים. כוחות הבאנו ביממה. שעות 24
מג"ב צבע כי ידענו בירוק. אותם צבענו זחל"מים, כסיוע

לאוכלוסיה..." משהו עושה

215



לחללים האזכרה בטכס

"מחשבה במבצע המשטרה פתחה 1988 פברואר בחודש
כוחות על התבססות תוך במהירות, והתארגנה תחילה"
החיל שיטתי. בתגבור הכחולה, המשטרה ועל הגבול משמר
במהלך הביטחון. מערכת של להכרה תכה ניכרת במידה הוגדל
ופיגועים, הפרותסדר אלפי עשרות אירעו ההתקוממות

בהם. בטיפול חלק נטל שמג"ב
חשובים אירועים מספר לציין יש לאינתיפאדה, במקביל
בחירות נערכו 1988 בשנת התקופה. במהלך שאירעו אחרים
בראשות אחדות, ממשלת שוב הוקמה אחריהם ה12. לכנסת
על הוויכוח עקב ,1990 במהלך הופלה זו ממשלה שמיר. יצחק
לאחר מחדש, והוקמה בייקר,  האמריקאי החוץ שר יוזמת

לו. המקורבות והמפלגות הליכוד בראשות רבים, נסיונות
אלפי ומאות בריתהמועצות התפוררה זו בתקופה
מאתיופיה יהודים עליית היתה כן ארצה. עולים החלו יהודים
דיור פתרונות במציאת קושי נוצר שלמה"). ("מבצע
של והכלכלה החברה בעיות הוחרפו תעסוקה. ומקומות
זו, מעליה חובה שוטרי לשורותיו לקלוט החל מג"ב ישראל.

רבה. בהצלחה
שנה חצי לאחר לכווית. עיראק פלשה 1990 באוגוסט ב2
פג ,1991 בינואר ב15 בינלאומית, דיפלומטית פעילות של

עקב מאחור, שוב הפלסטינים את הותירו ואילך), 1991

החלה עיראק, על הניצחון לאחר העיראקי. ברודן תמיכתם
פנימיים, דעות חילוקי תוך לשערה", "לחזור האינתיפאדה
הצבאית התבוסה רקע על הפלסטיני, ברחוב והלם תיסכול

עיראק. של
התאפיינה זו תקופה  (19941991) רביעי שלב
האלימות הסלמת לצד הבעיה, לפתרון בינלאומית במעורבות
הראשון האות היתה מדריד", "ועידת בשטחים. המאורגנת
במשא ומורדות עליות באו בעקבותיה ההיסטורי. לפיוס
הצבאית פעילותם התגברות תוך בינלאומית בחסות ומתן
כאן לשלום. המתנגדים רדיקאלים אסלאמים אירגונים של
הג'יהד ואנשי החמאס של הצבאית הזרוע להתבלט החלו
חיילים מול שהופנה חם בנשק השימוש מאוד גבר האיסלמי.
בו אוסלו" "הסכם עד למעשה נמשך זה שלב ומתנחלים.

השלום. שיחות והחלו באש"פ ישראל הכירה

תקריות אלפי עשרות
את ושב"כ מג"ב המשטרה, צה"ל, איחדו האינתיפאדה מול
ההתקוממות. של הקשה" "בגרעין לפגוע בנסיון השורות
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האדום הנשר נלכד כך
לבין הימ"מ בין הפעולה לשיתוף אופייני מקרה
אחת האדום", "הנשר חוליית לכידת הוא השב"כ

לנין. באיזור הקשות הטרור מחוליות
(שייטת הימי הקומנדו של כח /89 בשנת היה זה

לנין. באיזור בפעילות היה (13
עצמם חשו לא אך החוליה, חברי את זיהו הלוחמים
הפיקוד אלוף אותם. ללכוד כדי מספיק, מיומנים
רון, אליל, הימ"מ, למפקד הודיע מרדכי, יצחק דאז,

שלך". "המשימה
הכפרים באחד הסתתרה האדום" "הנשר חוליית
השב"כ עם לאיזור יצאו הימ"מ אנשי לנץ. באיזור
לחלוטין. הופתעה החוליה מקומיות. במכוניות
את להפעיל שניסה החוליה, מפקד נהרג בפעולה

נשבו. החוליה, חברי שאר נשקו.

לצידה נוספות ומדינות וארה"ב האמריקני, האולטימום
במהלך יום. 40 שנמשכה עיראק כנגד צבאית במערכה פתחו
העורף לעבר קרקעקרקע טילי עיראק שיגרה הלחימה,
בנשק לשימוש מחשש גז, במסכות מראש שצויד הישראלי,
מראש נערכו ומג''ב המשטרה הג"א, צה"ל, לאקונבנציונאלי.
ומג"ב המשטרה נדרשו המלחמה במהלך בעורף. לפגיעה
העיראקים. מהטילים שנפגעו באיזורים גבוהה לניידות
וכתקופה האטום" "החדר כתקופת תיזכר המפרץ מלחמת

הפנים. ביטחון בנושא מרכזית

ואירגון מבנה
התארגנות של בתהליך הגבול משמר החל ואילך, 1988 משנת
האירועים. היקף על לענות שיוכל מנת על והתעצמות,

הביטחוני. העדיפויות סולם בראש הועמד הפנים, ביטחון
סדרי גם שונו בחיל. חדשות מסגרות נוצרו זו בתקופה
כח תוספת המבצעית. המערכת את להגדיל כדי העדיפויות
מגזרי בכל רבה לדינמיות הביאה למג''ב המאסיבית האדם

ובחינוך. במינהלה בהדרכה, בגיוסים, החל העשייה

טירונים השבעת
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דגש מתן תוך ומבניים אירגוניים שינויים של ארוכה בשורה
הכנסת האירגוני, המבנה יעול החיל, שוטרי רמת להעלאת
במסגרות השורות תיגבור המבצעי, למערך חדשים אמצעים
לרווחת מירבית דאגה ובעיקר" גבוהה, כשירות רמת חדשות,

ולחינוכו. השוטר

משמרהישובים
של האיתונית המסגרת את מהווה מג"ב, של משמרהישובים
גניבות וסיכול פנים בטחון משימות לביצוע משטרתישראל
מסייע עצמו, משמרהישובים הכפריחקלאי. במגזר חקלאיות
המועצות באמצעות בישובים השמירה חוק באכיפת
הכפרית, האוכלוסיה את ומתרגל מאמן הוא האיזוריות.
חקלאיות גניבות למניעת ענפה מודיעינית פעילות מבצע
המתנדבים יחידות את ומצייד מפעיל  כן כמו חבלה. ומעשי

זה. במגזר (=מתמיי'ד)
מונים משמרהישובים, של טיפולו שבתחום הישובים,
הסיירות באמצעות מג"ב מטפל אלה מלבד ישוב. נקודות 598
וצומת לכיש, באיזור נוספים ישובים ב170 הארץ בדרום
חקלאיים ישובים וב30 שדהבוקר, עד דרומה וכן אשדוד,
בעיר הממוקמת צפונית, סיור מחלקת באמצעות ברמתהגולן

קצרין.

עמית משולם ניצב של מינויו עם ההתקוממות, במהלך
המפקדות הוחזרו .(1989 (פברואר החיל של השישי למפקד
פיקוד ואפשרו מג"ב של האירגוני למערך (המחט"בים)

ומעלה. הפלוגה מרמת מבצעים על יעילים ושליטה
בט"ש מפקדת גם היתה שוב שהוקמו המפקדות בין

שהוקם מחוז החדש, ירושלים במחוז ששולבה ירושלים,
מג"ב של הכוחות סדר להלן). (ראה הבית הר אירועי בעקבות

האמצעים. גם כך תקדים. חסרת בצורה הוגדל בירושלים
הוקמו ובאירגונו. החיל במבנה חלו לכת מרחיקי שינויים
שליטה שאפשרו מפקדות הוקמו חדשות, יחידתיות מסגרות
חדישות ארגון שיטות יושמו בשטח, הכוחות על יעילה
איכות לשיפור מדדים ופותחו בעבודה, יעול על המבוססות
מג"ב לאחריות הועברה עזה העיר בחיל. הנקלט האדם כח

בהחלט ניתן הצה"ליות. היחידות על פיקד העיר ומשל"ט
בקפיצת מג"ב את קידמה האינתיפאדה תקופת כי לומר

החיל. של העתידיות המגמות את קבעה אף היא מדרגה.

בחיל מפקדים חילופי
למפקדו עמית, משולם ניצב כאמור, התמנה, ,1989 בפברואר
ניצב מקודמו הפיקוד את קיבל הוא משמרהגבול. של השישי
לתפקידו, הכנסו עם החל עמית משולם ניצב שחר. פנחס

העמותה במפגש ותיקים
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איחור בגלל פרצה האינתיפאדה
יתכן  שהסתבך קצין ומחלצים בזמן מגיעים היו ששלח הקצינים שני אילו כי טוען פארס חוסיין תנ"צ

יום באותו פורצת היתה לא בעזה שהאינתיפאדה

משמאל פארס. חוסיין

בתחקיר יום. באותו פורצת היתה לא האינתיפאדה ואז אותו,
ילדים שלושה אחרי רץ והוא אבנים נזרקו הקצין שעל התברר
שהיו לוחמים לצרוח. שהתחילו נשים היו בבית בית. לתוך
עם אחד חייל נשאר בחוץ לו. לעזור הבית, לתוך נכנסו איתו
שהלכו ותלמידים בבוקר שמונה לפני קצת היה זה הבט"שית.
נכנסו החיילים הבית. ואת אותו להקיף התחילו לביתספר
ואחדים תלמידים כמה נהרגו מכך כתוצאה וירו. ללחץ
מחנה אנשי כל כמעט אמיתי. בלאגן התחיל אז נפצעו.
הילדים את לראות לביתהחולים רצו ג'בליה הפליטים
בתוך הירי לאחר התפזרו מהילדים חלק אבל שלהם.
פרצו מג'בליה הידיעות אותם. מצאו לא והוריהם הפרדסים
תקריות התחילו עזה. רצועת לכל מנופחים במימדים מייד
להתחמם. התחיל והעסק ופצועים הרוגים עוד היו נוספות.
לבצע כדי כוחות מספיק היו לא אבל עוצר, להטיל ביקשנו
הזמן, במשך שתעבור סדר בהפרת שמדובר גם חשבנו אותו.
ההתפרעויות יום... ועוד יום ועוד יום נמשך זה אבל
אירוע היה זה ולחאןיונס. הרצועה, לדרום גם התפשטו
בשעות הבסיס. את לפנות האם השאלה עלתה ואף קשה,
עשרת שם היו אולי לבסיס. להתקדם אלפים התחילו הבוקר
נבוטים גרזנים, עם לעברנו התקדמו הם איש. אלפים

וסכינים".
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מג"ב כוחות מפקדי אחרון שהיה פארס, חוסיין לתתניצב
משמעית: חד הצהרה יש האינתיפאדה, בתקופת בעזה
הכח אילו 1987 בדצמבר ב8 פורצת היתה לא "האינתיפאדה
להשתלט היה ניתן לא כבר שאיחר, מכיוון מאחר. היה לא שלי

ההתפרצות". על
אוגוסט מאז המשמש חורפיש, הכפר יליד פארס, תתניצב
בעל הדרוזי הוא ושומרון, יהודה באיזור מג"ב מפקד '94
כאות קיבל באיו"ש תפקידו ואת במג"ב ביותר הגבוהה הדרגה
שלו התיאוריה בעזה. והמוצלח הממושך פעלו על הערכה
מעניינת, בהחלט היא האינתיפאדה, פרצה בו היום לגבי
של מעמיקה הכרה על הנסמכת שטח עדות שזו משום

הרוח. והלכי האירועים
חוסין עליו: מלים מספר הנה שלו, בתיאוריה ניגע בטרם
לצה"ל התגייס הוא .1951 בדצמבר בגליל, נולד פארס
כך אחר יחידתית. בסיירת שנים שלוש ושירת '69 בנובמבר
שירת תחילה במג"ב. קצין הוא 1977 משנת למג"ב. עבר
ומ"פ. קמב"ץ בכיר, מ"מ כגון: תפקידים במגוון בירושלים
שם ושימש לעזה ירד המשטרה של ארוך פו"ם קורס לאחר
יש ל'טופ'. הגיע ולבסוף התקדם מאז היחידה. הפלוגה כמפקד
נפטר הוא הכיר, לא אביו את אחיות. ושש אחים שני לו
חמישה לפארס מלבנון.  אימו קטן. ילד היה פארס כאשר

מג"ב). קצין הוא רוני, (בכורו, ילדים
היתה כבר, ידוע וזה ,1987 בדצמבר "ב8 פארס: אומר
ארבעה ונהרגו ארז מחסום באיזור מאוד קשה דרכים תאונת
שאני המיידית ההודעה נפצעו. ורבים מג'בליה תושבים
כבר ופצועים. הרוגים הרבה על דיברה מהשטח, קיבלתי
הסכנות. את והכרתי טובים חודשים כמה בעזה אז הייתי
ישבתי הרוגים. ג'בלטים ארבעה ראינו במהירות. לשם הגענו
מוקד להיות עלולה ג'בליה כי ואמרתי הצבא, של המח"ט עם

שם. שלי הפלוגה תהיה וממחר להתפרצות,

להשתולל התחילו הנשים
בג'בליה. לסייר התחלנו כבר האירוע אחרי יום "ובאמת,
באיזה הסתבך הקצינים שאחד ידיעה בקשר קיבלתי פתאום
לשם שלחתי מיד מצוקה. קריאות וקורא תלמידים עם בית
כבר הם בדרך אוחנה. ורוני ברונשטט אבי מג"ב קציני את
מחלצים שהיו בטוח אני מגיעים, היו הם אם יריות. שמעו



החקלאיות והגניבות ההצתות החבלות, מספר ככלל,
האינתיפאדה. פרוץ בעקבות מאוד עלה

רכזי סיור, צוותי מאורגן, מערך של השילוב זאת, עם
במישור גם תוצאות שהביאו עבודה דפוסי יצר ועוד, מודיעין

לדין. העבריינים והבאת החשיפה במישור וגם המניעה

19911990 מג"ב יחידות

צפון דרוםמג"ב ירושליםמג"ב מג"ב
די י"גפלוגה גיפלוגה פלוגה
זי 1פלוגה היסמ"ג פלוגה

כ"א כ"בפלוגה כיפלוגה פלוגה
עליון גליל כ"דגזרת ניפלוגה פלוגה
מערבי גליל שרוןגזרת י"אגזרת פלוגה
גליל מרכז שפלהגזרת גזרת
העמקים יהודהגזרת גזרת

ירדן גתגזרת קרית גזרת
קצרין אופקיםסיירת סיירת

מרדכי יד סיירת

ושומרון יהודה עזהמג"ב מג"ב
אי כ"ופלוגה פלוגה
וי כ"זפלוגה פלוגה

י"ב חיפלוגה פלוגה
ט"ו ליבפלוגה פלוגה
כ"ג פלוגה
כ"ה פלוגה
כ"ט פלוגה
ל"א פלוגה

(קת"צים) ציבור תלונות קציני
במפקדת ראשון קציןתלונותציבור מונה ,1986 בתחילת
בטיפול העיכובים נמשכו יחיד בהיותו זאת, עם מג"ב.
האינתיפאדה, פרוץ עם החיל. שוטרי כנגד הציבור בתלונות
הערכות חייב והדבר שהוגשו התלונות בכמות עלייה חלה
ארבעה עוד התלונות למערך מונו ,1989 שנת באמצע חדשה.
תחומי את גיאוגרפית "כיסו" הללו מקצועיים. קצינים
ושומרון). יהודה ירושלים, דרום, (צפון, החיל של פעילותו

בכוננות

נחש היא ההפגנה
מן מירושלים הלקח את זכר פארס הוזעק. הפיקוד אלוף
נותנים  נחש כמו היא "הפגנה מבחינתו: שפרצו. המהומות
לאלוף פארס הציע לפיכך, מתקפל". הגוף כל ואז מכה לראש
עליו תזרוק הנחש: ראש כנגד תפעל שלו, הפלוגה כי הפיקוד,
אומר כיוונים. בשני הגוף, משאר אותו ותחתוך הלם רימוני
הפיקוד, אלוף הגוף. משאר הראש את בודדנו "ובאמת פארס:
יכולה היתה הזאת ההפגנה שעשינו. למה הערכה מלא היה
אם בטבח, אפילו ואולי ופצועים, הרוגים בהרבה להסתיים

לבסיס". עולים היו הם
הגיעו לעזה עוזה. ובמלוא זאת בכל פרצה האינתיפאדה
היה פארס של תפקידו חטיבות. חמש של גודל בסדר כוחות
מאורגן היה לא הצבא תקופה אותה עד המח"טים. את לחנוך
שלא מכיוון , צה"ל לדבריו משתולל. בהמון מקצועי לטיפול
בתקריות גם הסתבך המנטליות, ואת התושבים את הכיר
ברחוב קצב של בן לדוגמה: המציאות. מחויבות היו שלא
ומיהר צעקות שמע האב חיילים. על אבנים זרק בעזה ראשי
בו ירו החיילים בידו. עדיין עבודתו כשכלי האיטליז מן לצאת
המצב את החריף זה פיגוע. לבצע שרץ באדם מדובר כאילו
השפה. הבנת אי של רקע על היו רבות תקריות יותר. עוד
משולש: עקרון לנו יש כי קורים, היו לא כאלה דברים "לנו

פארס. מדגיש והשפה", המנטליות השטח, הכרת
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מילאת? לוטו, טופס
בירושלים מג"ב אג"ם קצין דדון, ז'ק תנ"צ

הלחימה שיטות על מספר באינתיפאדה,

הגבול משמר מפקדת של אג"מ קצין היה דדון ז'ק תנ"צ
שבאותו הרי לדייק, אם האינתיפאדה. פרצה כאשר בירושלים,

התורן. המפקד היה הוא ,1987 בדצמבר ה8 של לילה
לא ולאיש 'אינתיפאדה' המלה היתה לא כמובן, בתחילה,
עוד 'מהומות', על דיברו בפתח. חדש שלב כי מושג היה
הזאת הרגישה בעיר שארעו ההתפרצויות בשרשרת מהומות
ישירות. בפנים, הלמו העובדות אך הימים. ששת מלחמת מאז
כך אחר בארץ, התחנות מכל שוטרים של כוחות העלו תחילה
את להגדיל הוחלט והחרפתן, ההתפרצויות התמשכות עם
מבצע במסגרת קבע. דרך בירושלים המוצבים הכוחות
משלוש מג"ב של הפלוגות מצבת הוגדלה תחילה", "מחשבה

פלוגות. 11 ל...

י'!קי

בטיפול משמעותי שיפור חל אלה, קצינים מינוי לאחר
פיקוד של יעיל פיקוח מאפשרים הנתונים אזרחים. בתלונות
שוטרים של חריגה והתנהגות משמעת בעיות על החיל
בהיקף אחוזים 30 של ירידה חלה ,1990 במהלך וקצינים.
גם נמשכה זו מגמה מג"ב. שוטרי נגד אזרחים של התלונות
הצלב האזרח, לזכויות האגודה הפרקליטות, הבאות. בשנים
את בהערכה ציינו נוספים, וגופים הביןלאומי האדום

במג"ב. זה בנושא שנעשה המאמץ

בפעילות מג"ב

הורים יום

ולבוש ציוד
בהתפרעויות. לטיפול תואם ציוד הכנסת חייבה האינתיפאדה
עליהם להגן כדי החדש, מהדגם קרב באפודי צוידו השוטרים
נוכח כיבוי, מטפי כולל אש, חסין ציוד נופק מהסכינאים.
הוחלפו הארוכים \116 סער רובי תבערה. בקבוקי יידוי
החילית ההצטיידות את להשלים מאמץ נעשה לקצרים.
הציוד פרטי את ולהשלים חדשים, מ"מ 9 א.? באקדחי
יותר. מתוחכם וציוד לילה לראיית אמצעים הכולל האופטי

וירושלים, עזה שומרון יהודה בשטחי הפועלות ביחידות
בפני הרכב לנוסעי הגנה המספק מיוחד, מיגון ציוד הורכב

אחרים. וחפצים אבנים ידוי
לפלוגות ציוד נרכש הקשר. ציוד שופר התקופה, במהלך
בנוסף בהתאם. קווית קשר תשתית והותקנה החדשות
והוחלפו הוקמו ה"רבגל", במכשירי ההצטיידות נמשכה
ההתקנה הורחבה במג"ב, שונות ביחידות שליטה שולחנות
מיושנות מרכזיות הוחלפו כן רכב, בכלי שליטה אמצעי של
מיחשוב הוחל הזמן עם משוכללות. אלקטרוניות במרכזיות

במג"ב. המבצעי הדיווח מערכות

221



בגשרים דריכות

בחיל, הטקטית והשליטה הפיקוד את ייעל החדיש, הציוד
את ושיפר המבצעי, בדיווח והזמינות האמינות את הגביר

בשטח. השוטפת המבצעית העבודה
כל צוידו ,(1991 (ינואר המפרץ מלחמת של במהלכה
מיוחדות מגן חליפות השאר בין שכלל בציוד החיל שוטרי
לחימה חומרי של לאיתורזיהויוגילוי וציוד (פחמיות),

כימיים.
בהצטיידות הוחל ,1991 באמצע המפרץ, מלחמת לאחר
היצוג מדי את שהחליפו זית, בצבע חדשים, יצוג במדי
משמרהגבול סיכת הונפקה ("דקרון"). הבהירים הקודמים

החיל. שוטרי לכלל
חדשים קורסים זו בתקופה נוספו החילי, ההדרכה בבסיס
בתחמושת; טיפול החבלה; מעבדת של עבודתה ובהם:
מושגים מוברחים) חומרים של (גילוי והסלקה הברחה
טיפול מוקשים; משדה לחילוץ אמצעים באלקטרוניקה;
זיקוקי מוקשים, בהפעלת עקרונות מסוכנים, בחומרים

בעבודה. אישית ובטיחות דינור
ידי על ולמשרתים למתגייסים ניתן ואישי מקצועי גיבוי
קצין רווחה. קציני וכן הנפש בריאות קציני חילי, פסיכולוג
של השכלתם להשלמת ודואג ערכי, גיבוי מעניק החינוך,
מקצועית אתיקה להקניית ניתן דגש והשוטרים. הקצינים
לזכויות המודעות ולהגברת הרגישות לחידוד וכן משטרתית
חילית מורשת הקניית חוק. שומרת דמוקרטית במדינה האדם
משטרתיות חינוך בסדרות ביטוי לידי באה צה"לית וכלל

המבצעי. האימון בתום שנה, מדי וצה"ליות

שנתיים במשך בירושלים, האינתיפאדה את "אכל" דדון ז'ק
89 השנים בין שם עשה הוא בעיר. מג"ב מפקד סגן בתפקיד
הוא ושומרון. יהודה באיזור מג"ב למפקד שהתמנה בטרם "87

מספר:
הכרנו לא חדש. מסוג התמודדויות לנו היו "פתאום
דה און טריינינג לחימה. כדי תוך למדנו קודם. כאלה דברים
כפרים מול מפקדות שמנו מבניים. שינויים כמה עשינו ג'וב.
מקומות על מדבר אני מיוחדות. צרות שעשו איזורים ומול
שונות: שיטות המצאנו שעפאט. סילואן, עסוויה, כמו
(הצפרדעים) הזבל פחי לתוך נכנסנו מסתערבים, הפעלנו
כאשר פעלנו מתוכם הכפרים. במרכזי יוצבו שהם ודאגנו
למקומיים כאמור התחפשנו, אחרות. כניסות נחסמו

שלהם. בכלירכב והשתמשנו

זה עם הפסקנו
היתה זו לכפר. להיכנס כדי באמבולנס שימוש עשינו "פעם
במשטרה בכיר מאוד קצין של רעיון טאבו. של שבירה
זה. על חזרנו לא אבל עבר, וזה נסיבות של לחץ היה הכחולה.
במכוניות גם שימוש נעשה אדומים. קווים יש בלחימה גם
פעמי חד היה זה גם (?11685) "עתונות" של תווית עם
כלי של חריפה מחאה זה על היתה העניין. עם והפסקנו

התקשורת.
קצין ובעבר מרוקו יליד דדון, מציין הלחימה", כדי "תוך
כדי שונים וטקטיים טכניים אמצעים "פותחו חרוב, בסיירת
לימים לוי, מיקי תנ"צ המתפרעים. מול הביצועים את לשפר
שיורה רובה פיתח ירושלים וסממ"ז הבירה, תחנת מפקד
גז שקיות לפזר נהגנו פעולה: לשיטות באשר גומי. כדורי
ובתוכו. לכפר בכניסה שונות בנקודות מסתור, במקומות
באיזור השקית לעבר צלף ירה התפרעות, החלה כאשר

המתפרעים. את ומפזר מתפזר היה הגז ההפגנה.
הרותחת: הלבה בתוך חיוכים גם והיו

ירושלים. באיזור כפר על עוצר הטלנו "פעם דדון: נזכר
והנה, במזון. להצטייד שעות כמה להם נתנו יומיים לאחר
שאלתי איתי. לדבר ומבקש התושבים אחד למחסום מגיע
ההפסקה את ומנצל למשפחתו מזון קונה איננו למה אותו
לשלוח צריך ואני טוטו, טופס מילאתי ענה: הוא בעוצר?
לצאת זמן שעות שלוש לו נתתי לי. עזור בבקשה אותו.

לי". והודה חזר הוא ואכן ולחזור.
וסיפר במחסום אדם הופיע עוצר, בזמן עיסוויה, באזור
ושתיה אוכל להם יתן לא אם ליצוא. נדירות ציפורים לו שיש
אותו העליתי ג'יפ, "לקחתי מעמד. יחזיקו אם ספק מיד,
אפיסת סף על שהיו יפהפיות ציפורים גילינו ובאמת ונסענו.

מהן". גדול חלק הצלנו כוחות.
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מג"ב ושמו תינוק
הפלתה קמב"ץ ברתשטט אבי פקד היה 1989 במרץ
ובגאווה, בחיוך במג"ב מספרים אותו המקרה, בעזה.
פקד אלימה. הפגנה בעת בחורש, 15 ב ארע
המשתולל, ההמון בתוך כי לפתע הבחין ברתשטט,
דרכו, את לפלס שנה, כבן תינוק ובידיו גבר, מנסה
לתחינותיו שעו לא הסתבר, המפגינים, לשווא. אך
נוטה הוא וכי הכרתו, את איבד בנו כי האב, של

גופו. חלקי בכל חמורות מכוויות כתוצאה למות

יותר, מאוחר זאת שהגדיר כפי רגע", של ב"החלטה
אותם העלה ותינוקו, האנ את נרזנשטט פקד משך
לא ההמום האב "שיפאא"י. לביתהחולים ודהר לגייפ
מג"ב קצין כשחזר "תודה". מלמל: ובקושי פה, פצה
התפזרו שהמפגינים לגלות נדהם ההפגנה, לאיזור
שלאחר לו, דיווחו הנבוכים השוטרים מעצמם.
השתררה הפצוע התינוק עם הגייפ של נסיעתו

דקות. תוך התפזר וההמון דממה, במקום
אחר מקרה ותיקים למג"בניקים הזכיר הזה האירוע
לבנה לקרוא בעזה רמאל שכונת תושבת נשבעה בו

הוקרה כאות הגבול) (משמר חדור" אל "חרס הבכור
העוצר. בזמן בבי"ח ללדת אותה שפינו למג"בניקים
לאחמר. שמו את ו"קיצרה" בדעתה נמלכה לבסוף

בהפגנות. להשתתף בעלה חדל אגב, מאז,

ומבצעים ארועים
צץ בירושלים, לחילוניים דתיים בין חדש התנגשות מוקד
ציר היתה הפעם, האירועים, זירת לראשונה. זו בתקופה
ירושלים צפון בין המחבר בראילן, ברחוב הראשי התנועה
ניסו גדולות מפגינים קבוצות מהעיר. הראשית ליציאה
המפגינים גם ישראל. וחגי בשבתות זה ציר על נסיעה למנוע

"חדישות". בשיטות נקטו
כמויות השבת מפגיני פיזרו לדוגמה, /88 ינואר בתחילת
של מתוגברים כוחות התנועה. ציר על מסמרים של גדולות
נערכו יזומה. בפעילות זה בעניין נקטו ומשמרהגבול משטרה
דתיות ובשכונות שערים מאה בשכונת מוקדמים סיורים
לשיבוש התארגנויות מראש לזהות בכדי לציר, סמוכות
דתיים בין לתגרות להדרדר שאיימו המוניות והפגנות תנועה
השקט את החזירה ומג"ב המשטרה פעילות לחילוניים.

הבאה. ההתפרצות עד כנו. על הציבורי והסדר

בירושלים עוצר
ביותר חמורות סדר הפרות אירעו /88 ינואר סוף לקראת
ממלון הרחק לא הרהזיתים באיזור השוכנת אטור, בשכונת
ההמוניות ההתפרעויות ירושלים. במזרח "אינטרקונטיננטל"
לאחר צמיגים. והבערת אבנים ידוי תנועה, צירי חסימת כללו
המרכז, פיקוד אלוף ידי על הוטל ונשנות חוזרות אזהרות
.1967 משנת לראשונה וזאת הערבית, השכונה על עוצר
למקום, הגיעו הגבול ומשמר משטרה של גדולים כוחות

מהמפקדה הוראות
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הקירות על הקרב
הבתים שעל בסיסמאות לחם באינתיפאדה, ירושלים מג"ב מפקד טיסון, רוני תנ"צ

ארמון בשכונת יהודים, לבתי אבנים שיידו אנשים מתוכו
למכוניות. נזקים וגרמו שמשות ניפצו הנציב

ההפגנות את מיתנה הנוכחות
היה זה מוכבר. ג'בל תושבי של המונית הפגנה היתה אחד "יום
אז בחריפותה. קיצונית הפגנה היתה זו תורה. שמחת בליל
ירו הפגנה באותה וירי. נפץ מטעני מהם קיבלנו כבר

הוא מהמכה כתוצאה בלסת. לג'מאל שפגע גז רימון השוטרים
בידיו אותו להרים מיהרו חבריו הכרה. מחוסר נשכב,
מותו, נגרם כך לשונו. את בלע הוא מכך וכתוצאה וברגליו,
מג"ב של העבודה שיטות כי מוסיף טיסון עצמו." מהירי לא
בעוד צה"ל. של מאלה שונות היו ירושלים שסביב בכפרים
הכפר בתוך ישב מג"ב הרי תוכו, אל לכפר מחוץ פעל שהצבא
בכפר, קבועה נוכחות הפגינו הם החוצה. פעלו ומתוכו

ההפגנות. את ומיתנה שהרתיעה נוכחות
הסיסמאות בעניין קשה מלחמה ניהלנו להם. ויתרנו "לא

ובאמצעותו האינתיפאדה, של הגראפיטי היה זה הקירות. על
סיסמאות שמחיקת חשבנו לאוכלוסיה. מסרים מסרו הם
כוחותינו. נגד האחרת הפעילות של רמתה את גם תוריד
הסיסמאות. את בעצמם למחוק אותם אילצנו בהתחלה
ויוסף קולק טדי החלטת פי על הבאנו כך, על מחו הם כאשר
את למחוק כדי עיריה עובדי הבירה, משטרת מפקד יהודאי,
שקיר ראו מאוד מהר אבל הקירות, את סיידו הם הסיסמאות.
למחוק לא החלטנו נוספות. לסיסמאות טוב מצע הוא לבן

שחורים קווים צבע, בפסי הסיסמאות את לחצות אלא
לקרוא מאפשרות ולא הישנות הכתובות את שמטשטשים

החדשות". הסיסמאות את
מרכז מפיקוד אישור לקבל מאוד קשה היה כי מציין טיסון
היה ניתן עוצר כפרים. סגירת כמו קולקטיביים לעונשים
מציין טיסון מצנע. עמרם הפיקוד, אלוף באישור רק להטיל
לדבריו, טוב. היה לא הכפרים ראשי עם הפעולה שיתוף כי

דרש, מג''ב הכפרים. את דבר של בסופו שניהלו הם השבאב,
אך הבעיתיים, בכפרים פיתוח עבודות לעשות שלא מסתבר,

בכירים. גורמים החלטת ע"פ זאת, בכל בוצעו העבודות
מג"ב שאנשי מצבים נוצרו שלפעמים אומר, טיסון
שמהם בכפרים מים, צינורות ומניחי כביש סוללי איבטחו
טלוויזיה, צוותי הוו מיוחד קושי מהתושבים. אבנים חטפו

תקריות. שביימו זרים, במיוחד

בירושלים משמרהגבול למפקד מונה טיסון, רוני תנ"צ
אז היו בירושלים האינתיפאדה. פרוץ לאחר חודשים שלושה
האירועים לעומת איש. כ200 אחת כל שמנו פלוגות, שלוש
רק יותר. מתונים היו בירושלים האירועים ושומרון, ביהודה
הועלו ההתפרעויות, התחזקות עם ,'88 יונייולי בחודשים
11 בבירה היו תפקידו סיום עם פלוגות. שתי עוד אליה
כל מול כאשר איזורים, לשבעה חולקה כולה והעיר פלוגות

קבוע. כח יש איזור
שירותו את שהחל טיסון, מציין האירועים, חומרת אף על
השתמשו לא בירושלים כי  חובה כשוטר ב1966 במג"ב
היינו עצמנו. את "הגבלנו ובאיו"ש. בעזה שנהגו בשיטות
וברימוני גומי בכדורי סבירים. אירועים לספוג אפילו מוכנים
המתקדמים בשלבים ורק רחוקות לעתים רק שימוש עשינו גז

היה". לא כמעט חיים כדורים של ירי האינתיפאדה. של
מוכבר, ג'בל הכפר תושב היה בירושלים היחידי ההרוג
בו התקיימו קבוע. צרות מקור היה הכפר מאטר. ג'מאל בשם
הכפר מג"ב. כוחות נגד חם נשק הופעל ואף פרועות הפגנות
באו מכך וכתוצאה העיר חלקי שני בין התפר באזור שוכן

במרכז טיסון. רוני
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היציאה לפני

של מעצרים לביצוע שוטרים כ1.500 הופנו בהמשך
סייעו הגבול משמר של כוחות סדר. בהפרות וטיפול מסיתים
גם להערך המשטרה נאלצה המבצע, כדי תוך בעבודה. לשב"כ

האמריקני. המדינה מזכיר בייקר, ג'יימס של לביקורו
הפך אדהוק, כהתארגנות שנולד תחילה" "מחשבה מבצע
מכיוון רבתי, ירושלים בשטחי קבוע אופרנדי" ל"מודוס

נמשכה. שהאינתיפאדה
משמרהגבול של כוחו הוגדל שהתקבע, המבצע, במהלך
הפגנות. לפיזור חדישים אמצעים ועל ניידות על דגש תוך
בירושלים, סדר הפרות אלפי ארעו המבצע תחילת מאז
שהלכה ובדרך מרוכז באופן טופלו והן ועזה, שומרון יהודה,

הזמן. עם והתמקצעה

עירון בנחל מוגברת פעילות
ויידוי הזדהות גילויי היו בישראל המשולש שבכפרי לאחר
המשטרה בתחנת מג"ב פעילות את לחדש הוחלט אבנים,
זו .1988 פברואר חודש במהלך הוקמה עירון מחלקת בעירון.
סיורים שהפעילה ולמג''ב, למשטרה משותפת מפקדה היתה
האירועים בין (ואדיערה). עירון נחל כביש לאורך מוגברים
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לאחר שעות, 24 כעבור רק הוסר הוא העוצר. לאכיפת
הציבורי. הסדר על לשמור התחייבו המקום שנכבדי

תחילה במחשבה
זו בתקופה גלשה בשטחים המקומית האוכלוסיה התקוממות
על לשמור כדי יותר). מתונה ברמה כי (אם ירושלים למזרח
בשם מבצע על משטרתישראל הכריזה הציבור שלום
אלפי ירושלים. במזרח בתחילה שהתרכז תחילה", "מחשבה
העיר במזרח התפרסו משמרהגבול וכוחות שוטרים
לבירה. סמוך ערביים וכפרים שכונות במספר וכן ובמערבה
יחד, הכוחות כל פעלו גזרה ובכל לגזרות, חולקה ירושלים
לאחר יהודאי. תנ"ץ ירושלים, מרחב מפקד בתיאום
להכרת המבצע של הראשון היום הוקדש בשטח, ההתארגנות
ונקבעו גישה, צירי נבדקו סיורים, נערכו הפעילות. איזור
סדר. להפרות המועדים באיזורים ושליטה תצפית נקודות
המחסומים של כללי ניקיון הכוחות ביצעו בהמשך,
הצמיגים שרידי פונו התנועה. בצירי שהוקמו המאולתרים
לבן צבע באמצעות נמחקו אשפה, ועגלות אבנים הבוערים,

וכר. לאומניות סיסמאות



שגרתי סיור

(כביש ערוער לצומת הרנו הגיעה לערך 7.40 בשעה
הגלגלים. באחד תקר עקב ועצרה בארשבעדימונה)
לצומת התקרבו עת באותה בדיוק החוצה. קפצו המחבלים
בשם כך אחר שכונה האוטובוס, קמ"ג. ואוטובוס משאית
גרעיני למחקר הקריה עובדי את הוביל האימהות", "אוטובוס
האוטובוס על השתלטו החוליה חברי לעבודתם. בדימונה,
ומג"ב משטרה צבא, כוחות לחמוק. הצליח מנוסעיו שחלק
המחבלים עם ומתן משא והחל האוטובוס את כיתרו גדולים
המשא במהלך בישראל. הכלואים חבריהם שחרור שדרשו
המצב ערובה. בני שלושה והרגו באש המחבלים פתחו ומתן
הורה מרדכי יצחק הפיקוד ואלוף מידית, התערבות חייב
לפעול. מג"ב של (ימ"מ) בטרור ללוחמה המיוחדת ליחידה
דרך הימ"מ לוחמי פרצו האות, שניתן מרגע סיפור) (ראה
הפעולה כל החוליה. חברי את וחיסלו האוטובוס חלונות
הימ"מ, הערובה. בני שוחררו ובסופה שניות 30 נמשכה
למרות שכזה, באירוע הופעל לא מעולם ב975ו שהוקם
לאחר פעילות. של כזה סוג לקראת מתאמנים היחידה שאנשי
שחר, פנחס ניצב דאז, מג"ב מפקד שיגר המוצלחת הפעולה
גם באו שבחים הצלחתם. על ושיבתם הימ"מ ללוחמי ברכות
במשטרה, אג"מ ראש עוזר אז חפץ, אסף רבניצב מבחוץ.

כתיבת אבנים, מחסומי לתנועה, הפרעות שנרשמו:
תבערה. ובקבוקי אבנים ידוי אש"פ, דגלי הנפת סיסמאות,
היקף את הפעלתה, עם הורידה, המשותפת המפקדה
הכוונה משמעותית. בצורה באיזור, הלאומנית הפעילות
של ליבה אל לגלוש הפלשתינית מההתקוממות למנוע היתה

ישראל.

ערוער בצומת האוטובוס פרשת
כדי מחבלים, חוליית מצרים משטח חדרה ,1988 במרץ ב7
בוקר בשעת היה עמם הראשון המגע בישראל. פיגוע לבצע
צבאי רכב על נפחא, לכלא סמוך שהשתלטו לאחר מוקדמת,

חמושים. היו לא שנוסעיו "4 "תו מסוג
מחסומים הוצבו עליונה. לכוננות מיד הוכנס הנגב מרחב
השוטרים, הבחינו 7.30 לשעה סמוך לצה"ל. נמסרה והידיעה
הדוהרת המבוקשת במכונית לירוחם בסמוך שהוצב במחסום
הירי. למרות המשטרתי המחסום את פרצו המחבלים לעברם.
דולקת משטרה כשניידת דימונה לכיוון בנסיעה המשיכו הם

שחלפו כלירכב לעבר המחבלים ירו נסיעה כדי תוך אחריהם.
איש. נפגע לא נס ובדרך מולם
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למסגד נחטף ימ"מ לוחם
חילוץ פעולת מיד להכין הורה הוא אותו". "יגמרו שהמתפרעים בטוח היה רון, אליק הימ"מ, ומפקד 

הם אבל 'הבלשים'. אותם כינינו התלוננו. הם שם, או פה
את למלא התפילה לפני לילה לשבאב איפשרו עצמם
רוב התפילות, סיום עם ובאמת, באבנים. פחיהאשפה
להתסיס. יוצא השבאב ורק בשקט, מתפזרים היו האנשים
כזה, במקרה המשטרה. נקודת לכיוון היו התקיפות רוב
היינו מג"ב שוטרי עם אנחנו, שלהם. לכיוון יוצא היה הימ"מ
לכיוון המונית בריחה  היתה והתוצאה השני מהצד באים
המסית. המואזין, של הרמקולים היו נוספת בעיה המסגדים.
אפשרות לנו היתה אליהם. התחברנו דבר, של בסופו אנחנו,
עבד מז"פ הקריאות. את להפסיק וגם הנאמר את להקליט
הסתה. על בתקופתי, פעמיים נעצר אף והמואזין צמוד איתנו

איתם שפיצר את סחבו
סגן אז שהיה דדון, ז'ק תנ"ץ מספר הללו השישי מימי אחד על
התפרעות התחילה אחד, שישי "יום בירושלים: מג"ב מפקד
בתחנת הימ"מ של שכח הודעה קיבלנו הרהבית. על
לכל הוראה נתתי עבר. מכל מתפרע בהמון מוקף המשטרה
בשם ימ"מ איש בינתיים השערים. מכל לשם לרוץ הכוחות
עצמו מצא המתפרעים, אחד אחרי אישי למרדף שיצא שפיצר,
לו היה לפתע וירה. אקדח שלף הוא ומבודד. המון מוקף

שפיצר

/ ,>
רון אליק נצ"מ

איש בימ"מ שהיה "שפיצר,
באורח נחטף אמצעילחימה,
היה ההמון כאשר מקרי,
לעברו. שנורה מהגז במנוסה
אלאקצה, למסגד רצו כולם
הם הגברים. מתפללים שבו
לאחר איתם שפיצר את סחבו
למזלו נמרצות. אותו שהיכו
קסדה עם היה הוא הרב,
באופן עליו הגנו אלה ושכפ"ץ.
לא אנחנו שרד. עבר, מכל רבות מכות שספג ולמרות יחסי,
העלמו על הידיעה את מדאיג. נראה וזה מצבו מה ידענו
בתוך נעלם אותו ראה כי אמר מישהו מהר. יחסית קיבלתי
נעולות. היו המסגד דלתות אך מהר לשם רצנו המסגד.
מטען להכין לו והורתי הימ"מ, של החבלה לקצין קראתי
את לשחוט שהולכים חששתי בהחלט הדלתות. פיצוץ לצורך
הכל והכינו המטען עם להתרוצץ התחילו האנשים שפיצר.
היא הדלת, לעבר ניגש שאני כך כדי תוך והנה, מהיר. לפיצוץ
הבינו שהם הבנו כך אחר החוצה. עף ושפיצר נפתחת

החוצה". ניזרק שפיצר לכן לפרוץ. עומד שהימ"מ
רק ולא  הבית בהר שישי בימי הערבים תפילות
שקרו מהאירועים מאוד הושפעו  האיתיפאדה בתקופת
בעזה. או בגדה אחרות בערים או בירושלים שבוע באותו
היו  הדרשנים בהשפעת מתלהטות היו הרוחות כאשר
תחנת על מסתערים היו תחילה ותוקפים. יוצאים אלפים
על אבנים זורקים היו כך ואחר ההר על הקטנה המשטרה

למטה. בכותל, היהודים, המתפללים
את לאבטח כדי צעדים כמה נקטו ומג''ב המשטרה
הימ"מ של כח הוכנס המשטרה נקודת אל ראשית, המקום.
הכניסה בשערי שנית, בטרור) ללוחמה המיוחדת (היחידה
את השוטרים בידי להפקיד המתפללים נדרשו להרהבית
לקבלה התפילה בסיום הגיע שלא מי שלהם. הזהות תעודות
אמצעי שנעצרו. הסדר, מפירי על נמנה כי ברור היה  חזרה
המסגדים, לאיזור הצעירים בהכנסת דילול היה שלישי

מסוימות. בתקופות
המוסלמיים, ההקדשים על הממונים ה"ווקף", שלטונות
צעד כל אחרי עקבו "הם רבות. בעיות למשטרה גרמו
מג"ב מפקד שהיה טיסון, רוני תנ"ץ אומר שעשינו",
שוטר הוספנו אם אחר, או כזה כח הכנסנו "אם בירושלים.
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שהפעולה אמר הקמתו, מאז הימ"מ של הבולט המפקד שהיה
היחידה. בתולדות מפנה נקודת היתה

תנועה עורק
למימדים והגיעו הרכב גניבות התרבו ,1988 שנת במהלך
או פורקו הגנובים הרכב מכלי ניכר חלק ביותר. מדאיגים
בשם מבצע נולד התופעה בלימת לצורך לשטחים. הוברחו
מיוחדת יחידה זה לצורך הקים משמרהגבול תנועה". "עורק
רכב ובאיתור בחיפוש עסקה היחידה הביטוח. חברות במימון
במהלך ומסוק. לילה לראיית באמצעים שימוש תוך גנוב,
חשודים עשרות נעצרו רבים. גנובים רכב כלי אותרו המבצע
של כמסגרת לפעול וממשיך התקבע המבצע הגניבות. בביצוע

משמרהגבול. לשוטרי בשכר עבודה

"88 "מועד
הבחירות מערכת הי1. לכנסת הבחירות נערכו ב1.11.88,
מספר רעותה. את האחת האשימו והמפלגות סוערת היתה
של המבצעים באגף הוכנה הקלפיות, הצבת קודם חודשים
."88 "מועד שכונתה הבחירות ליום עבודה תוכנית המשטרה
משמרהגבול, ואנשי שוטרים 7.000 התפרסו המיועד ביום
כולה, המשטרה הבחירות. של התקין מהלכן את לאבטח בכדי
דיווח מערך והקימה חירום במערך הבחירות ביום עבדה
בארץ. המשטרה תחנות מכל מחשב מסופי 60 של ממוחשב
הודות גם וזאת מיוחדים, אירועים ללא עברו עצמן הבחירות
משמרהגבול ואנשי השוטרים של המאסיבית לנוכחותם

בשטח.

!1^44י

.ל*?,

בתפקיד

המסגדים". אחד אל אותו, וחטף עליו התנפל ההמון מעצור.
מפקד אז רון, אליק ניצב של מפיו כאן מובא האירוע המשך

הימ"מ:
הימ"מ השערים, את לפתוח נאלצו שהמתפרעים לאחר
אנשי מלבב. מחזה היה לא זה מהמסגד. אותם לפנות החל
ביניהם. שעברו האנשים את ובדקו שורות בשתי ניצבו ימ"מ
לאחר באנשים. וחובטים מתאפקים לא לפעמים והחבר'ה,
במסגד סריקה נערכה נעצרו, והמסיתים התרוקן שהאולם
נעוץ נמצא האקדח משפיצר. שנלקח הנשק אחר בחיפוש
לאחר לתפעלו, ניסה שפיצר כי התברר המסגד. דלת בצירי
הצליחו לא חוטפיו למזלו ממנו. נחטף האקדח אך המעצור,
והגם לביתחולים, הובל שפיצר מ"מ. 9 אקדחו, את להפעיל

מהתקרית. שלם דבר של בסופו יצא חבול, שהיה

ביותר אלימה קטטה
לתקרית סמוך בהרהבית, אחרת תקרית זוכר רון אליק ניצב
כשנגמרה מכן. שלאחר שישי ביום אולי היה "זה המתוארת.
מטר כחמישים מהמסגדים. משולהב המון פרץ התפילה,
קטן חדרון המשטרה, נקודת נמצאת כיפתהסלע ממסגד
יוצאות היו שהנשים היתה האירועים של הדינמיקה ועלוב.
היו אלה ואז הגברים, את ומשלהבות הסלע כיפת ממסגד
היו ברחבה, סיבובים מספר ולאחר מאלאקצה, יוצאים
רק לו שיש הזה, החדרון בתוך עצמי. שילהוב מתוך מתפרצים
ימ"מ, אנשי עשרות כמה הכוח את דוחס אני אחת, יציאה
מורה אני ומקלות. אבנים עם מסתערים ההמונים כאשר
ואז ושכפ"צים, קסדות אלות, עם בפתח, לעמוד לקצינים
יורים שלי האות למתן כי אמרתי בפרצוף. אבן חוטף מישהו
ההמון 'אש' צעקתי כאשר ההמון. על ומסתערים גומי, מטחי
מתחילות ואז הרתיע. לא וזה מאוד קרוב בטווח נמצא כבר

הביניים. ימי נוסח מאוד ואלימות אכזריות קטטות קטטות.
פצועים, שבעים לערבים יש מאבק של שעה אחרי
ראשים, נפגעי פצועים עם ויוצאים נכנסים ואמבולנסים
עקב וטענו, לאו"ם אפילו פנו הערבים ורגליים. ידיים
של יחידה הוכנסה למקום כי בהם, הקשות הפגיעות
נוראית", בצורה אלימה קטטה היתה באמת זו מרצחים.
נקבע יום מאותו כי ומציין הפרשה את רון אליק מסכם
בהר נוכחות יפגין שהימ"מ ירושלים, מרחב מפקד לבקשת

הבית.
לטפל בימ"מ התבקשו השוטף לביטחון כניסתם עם
הפליטים מחנה זה היה כלל בדרך נוספות. נקודות במספר
ימ"מ תגבורת קיבלו העתיקה העיר סימטאות גם שועפאט.
בצאתם פוגרומים בהן לעשות נהגו שהערבים מכיוון

מהתפילות.
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ברגליו אותי דרס ההמון
מג"ב של הבכיר הקצין היה קעטבי שלומי נצ"מ
ההתפרעות שם החלה כאשר הוהבית, על
יהודים אלף ו20 1990 הסוכות בחג ההמונית
נהרגו, פלשתינאים 20 האבנים. ממטר נסו בכותל

נפצעו. 200

מתחם כי יאמר אם בגוזמה, הכותב את יאשים לא איש
רגישים היותר המקומות אחד הוא בירושלים, הרהבית
שלוש של ופוליטיות דתיות כמיהות בו נפגשות בעולם.
הסימן ולו שנוצר אימת כל דרור, לעצמן נותנות והן דתות,

בשטח. בהירות לאי ביותר הזערורי

■£*

קעטבי שלומי

הר כי שקבע הוא דיין, משה הימים, ששת של הביטחון שר
לידי יוחזר גור, מוטה של הצנחנים ידי על נכבש אשר הבית
הדתיים. השיגרה חיי את שינהל זה והוא המוסלמי הווקף
בעיקר, המתרבים שער הבית, להר הכניסה שערי על כי נקבע

הווקף. עובדי פלשתינים, שוטרים ישמרו

פעולה בטרם

"מנוף" תוכנית
בפיגועים אחוזים מאות בת בעלייה התאפיינה 1988 שנת
תבערה, בקבוקי השלכת של מקרים מאות היו החבלניים.
התקהלויות, אירועי ואיןספור אבנים ידויי של מקרים אלפי
1988 לשנת המשטרה דו"ח פי על סדר. והפרות התפרעויות
לעומת חבלני רקע על פיגועים 3.223 זו שנה במהלך נרשמו
פי של בגידול איפוא, מדובר, ב987ו. שנרשמו פיגועים 826

אשתקד. לעומת ארבעה
"מנוף''. תוכנית הופעלה זה, עומס עם להתמודד בכדי

העברת עיקרה: המשטרה. של האירגוני המבנה שינוי מטרתה:
בשטח. לפעילות מטה מתפקידי שוטרים כ700

1989
רקע על ישראלי של הראשון הרצח ארע זו בשנה
במזרח כהן שלומי הצעיר נרצח ב18.2.89 האינתיפאדה.
למוות ונדקר אנשים חמישה בידי הותקף הוא ירושלים.
החרפה סימל הרצח כשקט. ידוע שהיה ציון, שער באיזור
כוחות סגרו הרצח, דבר היוודע עם האינתיפאדה. באירועי
לאחר במעשה. חשודים ועצרו האיזור את מג''ב של גדולים
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הטכס זה היה האם החלו. בדיוק כיצד לומר היה יכול שאיש
תכנון שמא או השילוח, במעיין הבית הר נאמני שערכו
להיסטוריונים  האינתיפאדה מנהיגי של ומפורט מוקדם
12 השעה אחרי מעט ברורות: זאת עם העובדות הפתרונים.
התנפלו  המסגדים מן ביציאה החלו שכבר לאחר בצהריים,
כ45 בת קבוצה על מוסלמים מתפללים כ5000 לפתע

העליון. הכותל קיר אל אותם דוחקים והחלו מג"ב שוטרי

מתפללים אלף כ20 אז נמצאו הכותל, ברחבת למטה,
החלו הערבים הסוכות. בחג לירושלים לרגל שעלו יהודים
תחת שהיה מה וכל נינג'ות בלוקים, אבנים, עליהם להשליך
(לימים קעטבי, שלומי סנ"צ של בפיקודו השוטרים, היד.
ונסוגו האדיר בלחץ עמדו לא דרום) מג"ב מרחב מפקד נצ"מ,

היציאה. שערי לכיוון
והאחראי העתיקה בעיר מג"ב מפקד שהיה עצמו, קעטבי
בנס ואך ההמון ידי על ונשטף נדרס הוכה, בשטח, הבכיר
מאות של תגבורת הגיעה דקות, 20 לאחר רק בחיים. נשאר
החסומים השערים את שפרצו משמרהגבול ואנשי שוטרים
חזר ותשישותו פציעתו אף על המתפרע. ההמון על והסתערו
וגאוותו המקצועית שחובתו שחש כמי קעטבי, שלומי עימם

לביתחולים. להתפנות לו מאפשרים אינם כישראלי

בישראל, ימניים חוגים בעיני חן מצא לא מעולם זה הסדר
נתנה זה, רצון שביעות לחוסר המיליטנטי הביטוי את אך
חילוניים, רובם אישים, עשרות כמה של מצומצמת חבורה
מאז הבית. הר נאמני חבורת הכינוי: תחת התקבצו אשר
סולומון גרשון ידי על זו חבורה מונהגת ששתהימים מלחמת
העליה מועדי החגים, שלושת סביב היא העיקרית ופעולתה
כמובן, היא, החבורה של הסופית לירושלים.המטרה לרגל

השלישי. המקדש בית של להקמתו תשתית ליצור
ב8 השילוח, במעיין הבית הר נאמני חבורת של פעילותה
הסיבה כנראה, היתה, הסוכות, חג ערב ,1990 באוקטובר
שבמהלכה הרהבית, על מכולן הגדולה להתפרצות המיידית
לכינוי שזכתה ההתפרצות נפצעו. ו200 ערבים 20 נהרגו
ממלכתית חקירה לוועדת גם זכתה הרהבית", "אירועי
בעקבות המוסד. ראש לשעבר זמיר, צבי של בראשותו
מה על במשרתם, בכירים משטרה מפקדי שילמו מסקנותיה,

מאורות". "ליקוי כינתה שהוועדה

בתקשורת המדובר האיש
בשלב כבר החלה המשטרה, ת"פ שהיה מג"ב, של מעורבותו
מבלי מדהימה, במהירות שהתגלגלו הארועים של הראשון

/'■.■^

הקסדות נהר

230



י )\י וי

ו

(##(1^1

;*.

הבית הר רחבת לעבר מדמיע גז רימוני

ועולה רץ אני הכותל. ברחבת שמתפללים ישראלים אלף
הרהבית על הרגילה בפריסה כוחות. עוד איתי ומעלה לכותל
כשלושים עוד היו העתיקה העיר וברחבי שוטרים, עשרה היו
ואנשיו שהמופתי ראיתי למקום הגעתי כאשר איש. וחמישה
המצב אלימה. בהסתה האירועים את להסלים מתכוננים
ואמל"ח נינג'ות מסכות, עם אנשים הופיעו להתחמם. התחיל
השערים. דרך נכנסת האינתיפאדה את ראינו נוסף.
איש כ50 היינו פתאומית. שריפה כמו התחילה ההשתוללות
ליצור ניסינו רסן. כל פתאום שאיבד אלפים של קהל מול
בגבנו. אליו ונדחקנו הכותל קיר לבין המשתוללים בין מחיצה
השוטרים עם יחד ניסיתי, קצר זמן במשך קודם עוד
שידאגו הנכבדים עם דיברנו האווירה. את למתן הכחולים,
שהדברים רוצים שאיננו אמרנו הזו. ההפגנה את לפזר
כדי תוך נמשכו. וההסתות הנאומים אבל טוב. לא יסתיימו
שלנו. לכיוון מערבה, להישפך התחיל הגוש ומתן המשא
מטר כשלושים החורשה, באזור שלי לשוטרים הגב עם עמדתי
כאשר בגב. בלוק מקבל אני ופתאום הרהבית בתוך מהכותל,
פראית בצורה מסתער השבאב כל את ראיתי אחורה הבטתי

בתקשורת ביותר המדובר לאיש שהפך קעטבי, שלומי
בסוף משמש והוא ובתפקיד, בדרגה קודם  האמור בנושא
הפנוי, ובזמן ליריחו עזה בין הבטוח" "המעבר כמפקד 1994

בן קעטבי, נצ"מ חיפה. באוניברסיטת סטודנט הוא לו, שאין
 בעתונים אז שנכתב כפי הודו, ולא  תימן יוצאי להורים
המיוחדת ביחידה מחלקה מפקד היה בת"א. ב1954 נולד
ושימש ראשון לתואר פסיכולוגיה למד בטרור, ללוחמה
תואר השלים כמעט החילי. האימונים בסיס של כפסיכולוג
בראשון מתגורר לבן. ואב נשוי הוא בקרימינולוגיה. שני
אחד היה אותו, זוכר שהוא כפי הבית, בהר הארוע לציון.

מפיו: המלא התיאור הנה בחייו. הטראומטיים הארועים

פתאומית שריפה כמו
העתיקה העיר מפקד וחצי שנה כבר הייתי תקופה "באותה
בחפ"ק, השטח מקצין דיווח קיבלתי 11 בשעה בירושלים.
אינתיפאדה. ועושים ערבים אלפי מתגודדים הבית שבהר
כעשרים למטה היו למעלה הערבים אלפי שמול היתה הצרה
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מעשי של שרשרת החלה מאז המשטרה. שר במקום ביקר מכן,
לאומניים אירועים 120 של ממוצע נרשם '89 בשנת אלימות.

בשבוע.

עזה משל"ט הקמת
עתודה, ככח בעזה מג''ב כוחות שימשו ההתקוממות מתחילת
'89 במרץ אבל צה"ל. כוחות את לתגבר פעם מדי והוזעקו
השליטה את לידיו קיבל מג''ב מדיניות. שינוי על הוחלט
יום מאותו תפיסתו. פי על לפעול חופשית יד לו ניתנה בעיר.
על מג"ב פיקד לראשונה עזה. למג"ב צה"ל יחידות הוכפפו
להיות עזה מחט"ב כוחות המשיכו שכללית אף על צה"ל,

הצה"לית. עזה אוגדת בפיקוד

במחסומים

ההמון את לעצור

אמצעים ועוד סכינים ברזל, מוטות אבנים, עם שלנו לכיוון
כדור יורה שאני תוך שלהם, לכיוון בריצה פתחתי אלימים.
אותם. עצר לא דבר שום אבל אותם. לעצור כדי באוויר
שהם תוך בחורשה מולם לבד עצמי את מצאתי פתאום
אותם להחזיק איכשהו ניסיתי ח'. של בצורה עלי סוגרים
הכותל ברחבת שהיו ליהודים לאפשר כדי דקות כמה
אותי הפגיזו מייד אבל עץ מאחורי מחסה תפסתי להתפנות.
אבנים, קלאסי; כמעט ברווזים מטווח היה זה באבנים.
עלי. עצומה במהירות עף הכל ברזל. מוטות חרסינה, קערות
להחזיק מאוד חשוב לי היה אבל לחלוטין. חבול כולי הייתי

מהכותל". יתפנו שהאנשים עד דקות שלוש אותם

מהמכות התמוטט
וכן ופנימיים חיצוניים דם שטפי לקעטבי נגרמו הללו ברגעים
ללא מהעניין יצא למדי מפליא באופן הגוף. חלקי בכל חבלות
תחילה ירה הוא גם לילה. של באישפוז נגמר והכל שברים
הרגליים. לעבר חיים בקליעים תכליתית אש כך ואחר באוויר,
לאחר עזר. לא זה כל הוא. גם נורה בסכין עליו שהתנפל אדם
מג"ב שוטרי 50 ואת אותו ההמון שטף התמוטט, שקעטבי
מציין קעטבי בתוכם. וקעטבי נפצעו שוטרים 17 איתו. שהיו
הערבים. על שהושלך מהגז והן מהמכות, הן התמוטט כי

הוא המתרבים. לשער לאחור אותו חילצו משוטריו שניים
בהכרה. עדיין אך למחצה מעולף הגיע

והמשטרה מג"ב אנשי מאות הבית להר פרצו זה בשלב
הנעולים. השערים על שהתגברו לאחר זאת הכחולה.
קעטבי ערבים. 20 כאמור נהרגו שהתפתחו בתקריות
עד במקום שהה הוא לשטח. שוב נכנס מהמכות, שהתאושש

לביתחולים. פונה אז ורק האירוע גמר
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לתלמידות התחפשנו
בפירוט מספרים בעזה המסתערבים יחידת אנשי
בלתי מצבים על השוחקת, עבודתם על מלא

מבדחות סיטואציות על גם אך אפשריים

המסתערבים ביחידת שרת שנים חמש ברחובות. גר 23 בן י.

ההיתקלות שבחבורה. מהוותיקים והוא עזה ברצועת
איזור חאןיונס. באיזור היה "זה במיוחד. לו זכורה הראשונה
את שם מכירים כולם כי מסתערבים, לעבודת מאוד קשה
דרך פעם כל בדקנו לכן אחת. חמולה  שכונה כל כולם.
ופעם מהעיריה, אנשים פעם ירקות, מובילי היינו פעם שונה:
אחד יום חוץ. כלפי נראה הנהג ורק הרכב בתוך נשכבים היינו
היה זה חמושים. אנשים במקום שיש ידיעה מהשב"כ קיבלנו
מאוד חשוב לנו והיה (1990) היחידה של הדרך בתחילת
ועוד קצרה מאוד היתה שההתרעה מכיוון עצמנו. את להוכיח
ברכב ניכנס אמרנו: הסוואה אמצעי לעצמנו לארגן יכולנו לא

המוות'. ועל החיים 'על  מקומי

ישב מאחור לאיזור. ויצאנו מקומי, רכב לקחנו "ובאמת
להיראות לא כדי  שכבו צדיו ומשני כבחורה, מאופר לוחם
מקומיים. בבגדים וקצין הנהג ישבו קדימה לוחמים. שני 
האוכלוסיה. חשד את לעורר מבלי לאיזור להיכנס הצלחנו
זה חמוש. אדם ראינו ואז מבחינתם. בסדר שנראינו כנראה
לו היה שהתגייסתי. מאז שראיתי הראשון החמוש המחבל היה
רק אותו שזיהינו היתה הבעיה קרלגוסטאב. תתמקלע
ממנו מטר 2015 של ממרחק אותו. עבר שלנו שהרכב אחרי

פרסה. לעשות החלטנו

הסיטואציה אופן, בכל עלינו. חשב הוא מה יודע לא "אני
שהספקנו לפני ועוד מהר פעל הוא ידידותית. לו נראיתה לא
הרכב. מעל חלפו כדורים שני מהמותן. וירה הסתובב לצאת,
באקדחים בו וירינו אחריו רצנו קו, יישרנו במהירות, יצאנו
הוא פגענו כאשר גם אבל פגענו. לא בהתחלה ריצה. כדי תוך
צמצמנו האט. הוא הפרדס לתוך כשנכנס לרוץ. עוד המשיך
את זוכר אני נעצר. הוא ואז בקושי רץ שהוא ראינו טווח,
כי עליה לטפס יכול לא אבל גדר לפני עומד שלו, הפנים
הקרל אלינו, הסתובב הוא פצועות. היו שלו הרגליים
התעוות שלו הפרצוף ופתאום שלנו לכיוון מופנה גוסטאב

במקום. אותו הרגנו חיוך. במעין מוזרה, בצורה

מבניסוהיל, גם באו הכפר. אנשי כל למקום הגיעו "ואז
עוד המסתערבים עניין כל אז, האזור. ומכל הגדולה מעבסאן
אנשים. באלפי מוקפים עצמנו את מצאנו פתאום חדש. היה

נחלץ אירוע
כוח נכנס חצות, לאחר קצר זמן ,1989 אפריל חודש בתחילת
של יזומה פעילות במסגרת נחלין לכפר משמרהגבול של
לכפר והמשיך דקות מספר לאחר נחלין את עזב הכוח השב''כ.
בוקר, לפנות ארבע לשעה סמוך חשודים. לעצור כדי ג'בע

הרמדאן. צום תחילת לקראת תפילה בנחלין התקיימה

מג"ב, בשוטרי ל"ג'האד" המואזין קרא התפילה במהלך
הכניסות את באבנים וחסמו לרחובות יצאו והתושבים
מוטות עם המקומיים המתינו המחסומים, מאחורי לכפר.
לכפר נכנס מג'בע בשובו בוקר, לפנות אבנים. ומצבור בחל
בכניסה כבר ג'יפים. וחמישה לוחמים 25 שמנה מג"ב, סיור
לקריאות שעו שלא תושבים, מאות ע"י מג"ב שוטרי הותקפו
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בפעולה המסתערבים

רעולי שלושה לפנינו צצים והנה נוסעים אנחנו "עוד
היתה זאת ושרשראות. סכינים בגרזנים, חמושים פנים,
גם לדפוק. התחיל והלב פנים, רעולי שראיתי הראשונה הפעם
כשלושים היו לבינינו הרעולים בין חשב. בקושי המוח
כדי אותנו, עצרו זאת ובכל אותנו זיהו לא הם צעירים.
הלוחם מסביב. שניסע במקום פועלים שהרעולים לנו להגיד
סיפר הוא לעבור. לנו לתת הצעירים את לשכנע ניסה הדרוזי
שהצליח כנראה תה. לשתות באו  אנחנו  שלו שהחברים
"סע!" בעברית: היהודי לנהג אמר פתאום ואז אותם. לשכנע
שהדליק שליטה חוסר של זיק אומללה. פה פליטת היתה זאת
את לשרוף ניסו הצדדים. מכל אותנו הקיפו הצעירים אש.
שלופים באקדחים מהדלתות פרצנו לתקוף. החלטנו האוטו.
הצליחו שניים אחד. תפסנו ובאמת אותם. לתפוס וניסינו
המון אותנו הקיפו ומיד פליטים מחנה היה זה לברוח.
נוצרו שסביבנו היתה הבעיה אבל חילוץ. הזעקנו תושבים.
יחסית מהר שהגיע החילוץ תושבים. של מעגלים מעגלים
ירינו להגיע. הצליח לא הוא אלינו החיצוניים. במעגלים טיפל
במעגל עמדנו התחמושת. לנו נגמרה כמעט ובאוויר. לרגליים
ועצים בלוקים עלינו זרקו והם הטרנספורטר סביב
את שרפו הם מחסה כשתפסנו ואז קשה היה זה מהחלונות.
כח מתוך אחר ג'יפ אלינו להגיע הצליח רב בקושי רק הרכב.
הוא לאן ידע לא כבר הוא ספג, שהוא האבנים מרוב החילוץ.
בו. השוטרים על להגן כדי אליו חברנו אנחנו נוסע.

להגנתנו עלינו. שזרקו מאבנים נפצענו וכולנו חמישה היינו
הלם ברימוני גם השתמשנו הרגליים. לעבר להם ירינו
היו זאת, למרות אלינו. להתקרב מהם למנוע כדי ובחזיזים,
אבנים. ולזרוק מטר עשרים למרחק להתקרב שהצליחו כאלה
בקושי מעמד להחזיק הצלחנו קשה. די נפגעו מאיתנו שלושה

מג"ב." של חילוץ כוח שהגיע עד

אומללה פה פליטת
היחידה: של הראשונים הימים מן הוא גם י., של סיפור עוד

הימ"ס (אנשי הנינג'ות ציר דרך לחאןיונס, שוב "נכנסנו
בהם. שאירעו האירועים ע''פ המקומות את לכנות נהגו
של מסוים סוג לפזר המקומיים נהגו הנינג'ות בכביש
ליד בטרנספורטר, הרכב) בכלי תקרים לגרום כדי דוקרנים,
זקנים, עם מחופשים מאחורה, ואנחנו דרוזי, לוחם ישב הנהג
זה בהופעה. לשכנע יכולתנו כמיטב עשינו חמאס. אנשי כמו
אפילו להתחפש מוכנים היינו לכן ליעד, להגיע האמצעי היה
שנכנסנו זה באיזור גם מבצעית. נדרש היה זה אם לכלב,
בעזה, כמו לא זה השני. את האחד מכירים האנשים אליו,
הזה באיזור אבל אנשים. של מתמדת תנועה יש ששם
לכן נוסעים. הם לאן ולברר רכבים לעצור נהגו האנשים
היתה שלו הערבית לנו. חיוני כך כל היה הדרוזי הלוחם

אסלית. פלשתינאית

234



לקרבמגע הקורס בזכות עליו, להתגבר הצלחתי גוף,
לסחוב והתחלתי אותו הכרעתי חניקה כדי תוך שעברתי.
שני להם צצים והנה הרכב. כלי לכיוון הסימטה מתוך אותו
והתחיל אותם ראה הוא מהאיזור. שבורחים פלשטינאים
שלושתם קרב. התפתח צבא). (צבא, ג'יש ג'יש, להם: לצעוק
חיים, בסכנת רק לירות שמותר היתה שההוראה מכיוון נגדי.
זה זה. וכל בעיטות אגרופים, מכות. איתם ללכת התחלתי
ושן בעין גדול פנס עם ממנו ויצאתי ביותר אכזרי קרב היה

שבורה.

ניסה תפסתי שאותו הראשון הבחור מסוים "בשלב
הוא כאשר מאבק, כדי תוך ואז האקדח, את ממני למשוך
של מטח ממני קיבל הוא האקדח, על להשתלט והצליח כמעט
ואני שלושה היו שהם מכיוון קשה. ונפצע בבטן, יריות חמש
את לקחתי אז מהם. אחד רק למעצר איתי לקחת יכולתי אחד,
והזמינו לחילוץ הגענו ללכת. היה יכול שעדיין הפצוע,
ונתפסו ברחו האחרים שני מת. הוא בדרך אבל מסוק. בשבילו
להסביר צריך והייתי לשבוע, חופש קיבלתי אני כך. אחר
בעין... ופנס שבורה שן עם בשירות עושה אני מה שלי, לאמא

הדרך את חסמו פשוט התושבים גדולה. היתה ההשתוללות
זמן לקח זה ולהתקדם. להמשיך היה יכול לא הנהג בגופם.
כוחות שהגיעו לאחר דבר של בסופו מאוד. ארוך לנו שנראה
לנו נשארה הזה מהאירוע נחלצנו. ועוד, גולני מגבעתי,
למזכרת... שנשאר מה זה הטרנספורטר. של מהמצבר חתיכה

אחד מול שלושה
המסתערבים. ביחידת שנים ארבע שרת מחולון, ה24 בן ז.

על ידיעות "קיבלנו .1991 בשנת שהיה אירוע על מספר הוא
אותם להגדיר שניתן אנשים קבוצת של ריכוז מקום
הגענו אלירמוך. למסגד קרוב עזה באיזור היה זה כמבוקשים.
מאות חמש כאלף לפנינו ראינו מחופשים. שונים, רכב בכלי
אחרים. משחית וכלי בלוקים בגרזנים, אוחזים רבים איש,
האנשים את בינינו חילקנו המנהיגים. של מעצר לבצע ניסינו
לומר צריך שלהם. המבוקש אחרי רצו שניים או אחד וכל
זה והושבת. בגב, בלוק קיבל הכוח מפקד הראשון בשלב שכבר

למקום. כשהגענו ממש היה
ואני סימטה לתוך נכנס הוא מסוים. חשוד אחרי "רצתי
בעל היה שהוא ולמרות הסימטה, בתוך לבד היינו אחריו.

בעזה מסתערבים
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כדי תוך מאבן נפצע מחופש, שהיה שלנו, בחור "פעם
היתה אז הגבול. משמר במדי אותו לאסוף באנו סדר. הפרות
הבחור מקומי. ערבי לעצור באים שאנחנו שחשבה, זקנה שם
בשערות לו משכה היא ואז לערבי. דומה היה באמת ה, הזה,
להוציא שעה לנו לקח שלי). הבן (הוי איבני" "יא וצעקה:
חסיד איזה על מגינה שהיא חשבה בטח היא ממנה. אותו

פלשטיני.

בחורות לארבע התחפשנו
לתפוס רכבים בשני יצאנו "פעם נוספת: באנקדוטה נזכר ז.

מחופשים, לוחמים שני היו שבו השני, הרכב בעזה. מסיתים
לנו. וחיכו ברחוב באוטו, ישבו פשוט הם כעתודה. שימש
מקומי, רכב שזה שחשבו פנים רעולי כמה אליהם באו פתאום
ישר נסע... הוא אז לנסוע. להתחיל לנהג והורו פנימה נכנסו

לכלא.

זיהו לפנינו שנסעו רכבים כאשר דרכנו, ''בתחילת י.:

ג'יש, מסביב, שהמתינו לצעירים צעקו תושביו אז אותנו,
באבנים. אותנו מפוצצים היו הצעירים ואז צבא) (צבא, ג'יש
ג'יש, ג'יש צועקים היינו אנחנו גם זה, את קלטנו כאשר
שמאחורינו... הפלסטינאי לרכב האבנים זורקי את ומכוונים

הגיע בחאןיונס, לבנות ספר "מבית מבדח: בסיפור נזכר י.

ביניהם מבוקשים, לשם מגיעים בהפסקות כי לשב"כ דיווח
את להרשים מנסים והם שמאל, יד כקטוע שתואר אחד

כדורים 15 של מטח
הבתים באחד כי נודע לשב"כ :'93 בשנת אירע אחר אירוע
מפגש יתקיים ג'בלייה הפליטים מחנה של לפרדסים הסמוכים
המסתערבים יחידת כי נקבע הרצועה. מכל החמאס אנשי של
בתלבושות מחופשים ואנשיה לבית הסמוך בפרדס תתמקם
לכיוונם המבוקשים את להבריח היתה הכוונה מקומיים. של
והתחלקנו בפרדס "התפרסנו אמיר: מספר אותם. ללכוד וכך
אחרי לוחמים. שני ועוד קצין מנתה שלי החוליה לחוליות.
של במרחק העצים, דרך מזהה הלוחמים אחד קצר, זמן
בגדים לבוש חמוש אדם מאיתנו, מטר שבעים כשישים
ועוד עוד לצאת התחילו מתייעצים, אנחנו עוד מנומרים.
מזרחה רצתי אותו לתפוס כדי בתוכם. נבלע והוא אנשים
בלבוש וגברים נשים היו ביניהם הקבוצה. של ההליכה בכיוון
עצור. וצעקתי: אליו הגענו אלי. הצטרף מישהו עוד רגיל.

או אותה לעצור עילה לי היתה שלא קבוצה סביבו היתה
בו יריתי ואז מכוון, נשק עם אלי הסתכל הוא בהם. לפגוע
היה שרוחבו שהשביל, במצב היה זה כדורים. 1215 של מטח
בורחים. אנשים של במאסות עמוס היה מטרים, עשרה
טובה הרגשה זו במטח. נפגע לא אחר אחד אף בו. רק פגעתי

לפגוע. שצריך במי רק כשפוגעים
עזה מסתערבי של ההסוואה הצלחת את בחיוך, קושר, ז.

כי ודובדבן משמשון שונים הם בכך לדבריו, ל"גנים".
ההסוואה. לצורכי רב איפור צורכים צה"ל של המסתערבים

סיפור. לו יש זה בעניין

הסוואה לצרכי איפור המסתערבים.
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בעזה מג"ב מסתערבי

לימ"ס הגיע קצינים קורס אחרי מג"ב. של החילי האימונים
היחידה. מפקד  ולבסוף היחידה מפקד סגן מ"מ, היה בעזה.
ב "הוקמה  אומר הוא  בעזה" המסתערבים "יחידת
מבחינת בחאןיונס. ומחלקה בעזה, מחלקה היתה .1989
חמישה היו ובעזה אנשים עשרה היו בחאןיונס מספרים:
פנים, ברעולי בעיקר התעסקו הם המוקדם בשלב עשר.
מספיק היה שלא היתה, הסיבה במבוקשים. מאוד ומעט
הוחלט מסוים בשלב מעצרים. לבצע כדי מסתערב כחאדם
את העבירו 1992 בשנת הנפרדות. המחלקות שתי את לאחד
הגבוהים בחלונות התחילו גם אז לעזה. חאןיונס ימ"ס
שליטה לנו נתנו אפילו רצינית. יותר בצורה אלינו להתייחס
של ואחרות 'שמשון' כמו ליחידות ולא עזה, על בלעדית
פליטים במחנות גם מדובר רבה. עבודה היתה בעזה צה"ל.
ועוד. רדואן שייח ביתחנון, ביתלאהיה, ג'בלייה, שאטי, כמו
בכל ולא בעזה רק נמצאת עזה ימ"ס כי ע. מסביר להבין צריך
גדול איזור על אחראית איו"ש ימ"ס לעומתו, הרצועה.
יותר גדול שם האדם כוח ג'נין. ועד מחברון המשתרע
בעיר פועלת מחלקה כל למחלקות. מחולקת כולה והיחידה
גדולה באיו"ש שהימ"ס אומר זה האדם, כח מבחינת אחרת.
רצועת פונתה בטרם בעבר, בעזה. מהימ"ס חמישה פי כמעט

מרחק לשמור אבל לבחורות, להתחפש הנחיה קיבלנו הבנות.
שמלות לבשנו התחפשנו, לתלמידות. קרוב ממש להימצא ולא
ולהתקרב לנסות היתה המטרה התלמידות. של כמו
כמו התאפרנו בקפדנות, התגלחנו אותם. וללכוד למבוקשים
היינו למקום. ויצאנו הראשים על מטפחות שמנו שצריך,
לבית הסמוכים עצים ליד חיכינו ובהפסקות 'בחורות' ארבע
נשארנו ואנחנו המבוקשים, הגיעו ולא וחיכינו, חיכינו הספר.
והשלפוחית עבר הזמן מפגרים. איזה כמו העצים, ליד

והטלתי 'שימלתי' את קיפלתי להתפרק. חייב הייתי התמלאה.
מבית אחת תלמידה אלינו התקרבה אז, ובדיוק מימי. את
כל ואז אמא" "אמא, לצעוק: החלה אותי, ראתה כאשר הספר.
נפשנו עוד כל משם ברחנו ואנו בצרחות, התמלא ביתהספר

בנו...

אומצו המחלקות שתי
המסתערבים יחידת מפקד סגן היה ,1965 יליד ע. מפקח
שירת בסדיר באשקלון. וגר רווק, היה תקופה באותה בעזה.
המיוחדת ביחידה היה ב1988. התגייס למג"ב בגולני.
בבסיס ירי כמדריך שימש כך אחר (ימ"מ) בטרור ללוחמה
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. י. 1 5ק*^נ;

מקיפים חיפושים

התושבים גומי. וכדורי גז לירות החלו השוטרים להתפזר.
זה מירי חי. בירי השוטרים פתחו ואז הכח על לסגור המשיכו
שישה היו מג"ב לכוח נפצעו. ועשרות תושבים חמישה נהרגו
מצנע, עמרם הפיקוד, אלוף מינה האירוע לאחר פצועים.
ששוטרי עלה מהתחקיר האירועים. את לבדוק חקירה ועדת
השליטה שממרכז ולמרות מבוקר, בלתי חי בירי פתחו מג"ב
השוטרים המשיכו הירי, מן לחדול הוראות ניתנו האיזורי
השעה, רבעי שלושת לאחר למקום הגיע כחהסיוע בירי.
במקום שהפעילות לאחר בנשקו השתמש לא הוא אולם
קצין לגבי עגומה תמונה התחקיר צייר בנוסף, נפסקה.
זמן בכל שנשאר הפלוגה, מפקד ולגבי מג"ב כח של המבצעים
הוועדה ממצאי לאור לשטח. ירד ולא במיפקדתו האירוע
משולם ניצב מג"ב, מפקד מתפקידם. אלה קצינים שני הועברו
נחלין מקרה את לנצל אין כי האירוע, לאחר אמר עמית,
זה "היה עוד: אמר הוא מג"ב. פעילות כלל את בו ולאפיין
ניצב הוסיף עוד רבה". בחומרה אותו רואים ואנו חריג, מקרה
לחץ... של לסיטואציה נקלע בכפר שהכוח "ברור כי: עמית
והחמורה הקשה בצורה להיגמר צריך היה לא בנחלין האירוע
שם". שאירע מה לגבי ובדיקה ניתוח דורש זה נגמר... בה
האיזורית המפקדה על כבדה אחריות הוועדה הטילה בנוסף

הפעולה. על ופקדה שהכינה צה"ל, של

ומחנותיה העיר על ששלטה המסתערבים יחידת מנתה עזה
למחצית. צומצמה כך אחר איש. כ50 

התחילו בעזה, הימ"ס את איחדו "כאשר ע.: המפקד אומר
מבוקשים, ליירט מעצרים, לבצע התחלנו העבודות: לבוא גם
ומקצועיות מיומנות שדורשות עבודות לעשות בתים, לסגור
41 עצרנו שנה חצי במשך להגיע: איחרו לא והתוצאות
מגע לאחר מחבלים חמישה חיסלנו שב"כ, לחקירות מבוקשים

אבנים". ומיידי רעולים מאוד הרבה תפסנו וגם אש,

טלוויזיה במשחקי שיחקו
פעולה "היתה :'93 בשנת בג'בלייה שהיה אירוע על מספר ע.
המבוקש האדם פיו על מודיע, של מידע על הסתמכנו בלילה.
סימנו במקום. אותו ולעצור אליו להגיע ועלינו בביתו נמצא
להימצא. אמור היה הוא שבו הבית את המפה גבי על לנו
עם יצאתי היחידה. מפקד סגן עדיין הייתי מחופשים. יצאנו
את לזהות קשה היה המפקד. בראשו, כאשר לשטח הכוח
התמקמנו בסוף דומים. הבתים כל בג'בלייה כי המבנה,
קרובים שהיו הבתים מארבעת מטר מאה עד כחמישים
אני, המבוקש. להימצא היה אמור מהם ובאחד לזה זה ודומים
זקנים ערבים כשני השכונה לתוך נכנסנו המפקד, עם יחד
לכך הסיבה מהבתים. הבוקעים לקולות להקשיב והתחלנו
לנו דווח קשר, מכשיר לו שהיה שלנו שהסייען היתה,
נשים. בבית שיש אמר הוא הבית. מתוך מוסכמים בסימנים
ארבעת שבכל היתה הבעיה לקולות. להקשיב יצאנו לק
הסייען על לחצנו וילדים. נשים של קולות שמענו הבתים
משחקי אצלם משחקים זה ברגע כי בסימן דיווח והוא
הגג על עלינו לכן, לבדוק, אפשרות לנו היתה לא טלוויזיה.
ראינו אז ורק האמור, הבית שהוא בו שחשדנו בית, אותו של

טלוויזיה. משחקי ומשחקים יושבים בתוכו שהאנשים
החלונות דרך הרמטית. בצורה החשוד הבית את "סגרנו
ולכד פנימה אחר חלק פרץ בינתיים הנשקים. את פנימה כיוונו
לא החבריה סייען. השני המבוקש. היה מהם אחד גברים. שני

כאשר בחוץ. שניהם את לבדוק והתחילו סייען שיש ידעו
לא הם להשתולל. התחיל הוא הסייען, של חולצתו את הרימו
את לי תפס הוא מגיע אותי כשראה לו. והרביצו הוא מי ידעו
אמרתי הסייען. שהוא הבנתי תחינה. במבטי בי והסתכל היד
לו איש וכאשר הצידה אותו גררתי בו. אטפל שאני לאנשים

פעולתו". על לו הודתי אותנו ראה

בסיוע היה המסתערבים עבודת עיקר הרצועה, פינוי מאז
העבודה לרצועה. שנכנסים אישים לאבטח לשב"כ
בעקבות בוטלה, למעשה מאוד, הצטמצמה המסתערבת
השוטרים מורל ביחידה. פגעה זו עובדה המדיני. התהליך

כן. לפני אותם איפינה אשר המוטיבציה גם וכך נפגע
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החמאס הפגנת בראש צעד בעזה המסתערבים מפקד
כאשר תמאס. איש חתונת של חוגגים קהל בתוך לבד נותרו עזה, של המסתערבים מיחידת ולוחם מפקד
יצאו כך אחר ישראל. ונגד החמאס בזכות נלהב נאום ונשא אקדח המחופש הלוחם שלף להתגלות, חששו

אחריו כולם

איך ביתהחולים. לשער ולהגיע בהמון לעבור הצליחו
והכניסו הראשי המסית את קטפו מהמונית, קפצו שעצרו,
הביאו דקות תוך במהירות. משם ונמלטו האוטו לתוך אותו

לאלוף... אותו
ביתהחולים, על רגלית הסתערו מג"ב אנשי בינתיים
התפורר. מנהיג, חסר פתאום שהיה השבאב, כיוונים. משני
שנכנסו כאלו גם היו במקום. נתפס וחלקו ברח חלקו
לא אני "אבל אינפוזיות. לעצמם והצמידו החולים למיטות
דרשתי ערבית. לקרוא יודע "אני פארס, אומר אשכנזי,
,20 רק שרשומים גיליתי החולים. רשימות את מהרופאים

האינתיפאדה: מתחילת סיפור
האינתיפאדה. פצועי מובאים היו בעזה שפאא לביתהחולים
בקבוקי עם צעירים, מאות עמדו לביתהחולים מסביב
הרמטכ"ל למקום. להגיע רצויים שאינם ממי ומנעו תבערה
בפעולה רצו לא אבל אותם, לפזר ביקשו הפיקוד ואלוף
בעזה: מג"ב מפקד שהיה פארס, תנ"צ מספר לחולים. שתזיק
דקה, תוך כי לו ואמרתי המשימה, את מהאלוף "ביקשתי
שלנו, אנשים מספר לקחתי ביד. אצלו יהיה הראשי המסית
למונית אותם והכנסנו מקומיים בבגדי אותם הלבשנו
הם וכך פלסטין דגל עם כפצוע הולבש מהם אחד מקומית.

תושיה בעל מסתערב
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החיילים חטיפת
לטרמפ והמתין מבסיסו סספורטס אבי החייל יצא ב16.2.89

נעלמו מאז באשדוד. לביתו להגיע ביקש הוא הודיה. בצומת
המשטרה צה"ל, של גדולים כוחות פתחו למחרת עקבותיו.
חילהאוויר. של במסוק ונעזרו נרחבים בחיפושים ומג"ב
צבא כוחות עזה. לרצועת והתרחבו התגברו החיפושים
מידע לאור בעזה, המסגדים מרתפי את סרקו ומשמרהגבול
לאחר לשווא. אך מהם, באחד נמצא כביכול שהחייל
החליט רבים, מתנדבים השתתפו בהם הנרחבים החיפושים
שיטת ואת המחפשים מספר את לצמצם המשטרה מפכ"ל

ואכן, גרידא. המודיעיני במישור התמקדה הפעילות החיפוש.
אבי של גופתו התגלתה מכן לאחר חודשים כשלושה
הרחק לא בחורשה, בראשו, מירי שנרצח והתברר סספורטס
אבי אחרי החיפושים במהלך להסעה. המתין בה מהצומת
לרכב עולה שנראה סעדון, אילן החיל גם נעלם סספורטס,
לאחר .3.5.89 ביום אשקלון לכיוון (מסמיה) ראם בצומת
נרחבים בחיפושים גדולים כוחות פתחו לביתו לחזור שבושש
הוסע בו הרכב נמצא החיפושים במהלך הארץ. בדרום אחריו
כלקח היום. עד נודע לא קבורתו מקום אך דם, סימני עם
רצועת על כללי עוצר הוטל ואחרים, אלה מאירועים מבצעי
הרצועה לתושבי הותר העוצר לאחר ימים. מספר למשך עזה
בעלי מיוחד. מגנטי אישור פי על רק בישראל ולעבוד לשוב

הרצועה. את לצאת כלל הורשו לא וביטחוני פלילי עבר

לוט"ר אימוני

בחדרים עברנו ובאמת .100 היו... במיטות בפועל, ואילו
גרזן או בקת"ב ועם אחת ביד אינפוזיה עם אנשים ומצאנו
ללא ההפגנה התפזרה וכך האנשים את ריכזנו השניה. ביד

הרוגים. או פצועים
מסתערבים, של קטנה יחידה הקמתי מכן לאחר קצר "זמן
במוניות נוסעים היו הם מסיתים. לקטוף יהיה שתפקידה
גדלה היחידה לימים ומסיתים. פנים רעולי וקוטפים ערביות,
באיו"ש. גם הוקמה דומה יחידה מאוד. מקצועית והפכה
קיבלה כך אחר בעזה. מג"ב פלוגת מתוך התפתחה היחידה

מרחבית." מסגרת

החמאס בזכות נאום
האירוע מסיתים. עשרות חטפה היחידה כי מציין פארס
שרצו שונים פלשתינים אירגונים מטעם כחטיפה הוסווה
62 זו בדרך נתפסו למשל 1993 בשנת עימם. "לשוחח" כביכול
שלא מסיתים עשרות ועוד ברשימות, שהופיעו מבוקשים,
שבהם מקרים שני היו החטיפות במהלך ברשימות. נכללו

נפגעים. היו לא הישראלי בצד מחבלים. נהרגו
פעלה הימים באחד במיוחד: אחד אירוע זוכר פארס תנ"צ
רעולי הרבה הסתובבו הפליטים במחנה בשאטי. היחידה
המ"כים אחד חתונה. נערכה הפעולה למקום ובסמוך פנים,
יצאו האנשים הזמן. לפני לפעול הוראה נתן המסתערבים של
החלו אנשים הרעולים. של לבם תשומת את ומשכו מהרכבים
מה, משום החליט, והנהג המסתערבים, רכב על להסתער
בשם לוחם ועוד היחידה מפקד רק נשארו במקום מגע. לנתק
מצבם. את מיד הבינו השניים מהכח. מנותקים כשהם פראג',
השניים כי מהיחידה בקשר הודעה קיבל כאשר כי מציין, פארס
הכיר הוא לשרוד. יצליחו הם כי בלבו ידע מהכוח, נותקו
כן, על שלו, ההוראה היחידה. מפקד של כישוריו את היטב

לבד. לצאת לשניים להניח אלא דבר, לעשות לא היתה:
אקדח, שלף פראג' הלוחם בעצמם. פעלו השניים ואכן,
מהחמאס, שהוא למתגודדים ואמר באוויר כדורים שני ירה
ונגד החמאס של בזכותו להבות חוצב נאום נשא ומייד
סביב לשונו. תחת נקי יצא לא הפת"ח גם הכיבוש. עוולות
שילהוב כדי תוך מזדהים. של גדול קהל להתקבץ החל השניים
אלפים. אליה שהצטרפו הפגנה להוביל השניים החלו הקהל
כאן מסוימת. לסימטה שהגיעו עד ההפגנה בראש צעדו הם
ליחידה. עקלקלות בדרכים והגיעו ערבית מונית עצרו חמקו,
גבוהה הסוואה לרמת הזמן עם הגיעו היחידה אנשי
פארס: אומר אותם. לזהות מאוד התקשו מקומיים ביותר.
בג'בליה. ערבי נהג עם מכות' 'הלך מסתערב, נהג אחת "פעם
לאחר זהותו. את להסתיר הצליח זו קשה בסיטואציה גם

זהותו". שחשף מבלי בנסיעה המשיך ביניהם, שהשלימו
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אקדח שלפה הזקנה
יחידת מפקד היה ז"ל אבדם אלי רבפקד

בקוב. ונפל באיו"ש מג"ב של המסתערבים
גבעתי משה (מיל') אל"מ מאת:

ז"ל אבדם אלי

מרסאוגוסט בחודשים נשלחתי מילואים שירות במסגרת
הכשירות את לבדוק במטכ"ל המבצעים אגף עלידי 1992

מג"ב ושל צה"ל של המסתערבים יחידות של המבצעית
החמישית השנה היתה זו עזה. ורצועת שומרון ביהודה,
בשטחים הפלסטיני הטרור היה תקופה באותה לאינתיפאדה.
ואף צה"ל חיילי מתנחלים, רצחו חמושים מחבלים בשיאו.
השלטונות. עם פעולה בשיתוף שנחשדו עמם, בני את
יחידות באמצעות נקודתית לחימה היתה צה"ל תשובת
המסתערבים, יחידות ובאמצעות בטרור ללחימה מיוחדות

405 בקו פיגוע
המרכזית מהתחנה "אגד" אוטובוס יצא '89 ביולי 6 ב

לאחר שיגרתית. קו נסיעת היתה זו לירושלים. בתלאביב
ואבוגוש, למעלההחמישה הפנייה את עבר שהאוטובוס
ולאחר האוטובוס, נהג לעבר מאחור שישב מחבל התפרץ
בהדרדרות הכביש. בצד תהום לעבר הסיטו פראי מאבק
הפיגוע דבר הוודע עם .30 ונפצעו איש 16 נהרגו האוטובוס
של גל החל ישראל, שידעה והאכזריים מהקשים שהיה
ומשמר משטרתישראל בערבים. לפגוע אלימים נסיונות
בארץ. מקום בכל להתערבות בכוננותעל, הועמדו הגבול
של רב מספר אירע שם ירושלים, באיזור הורגשה רבה דריכות
בצורה פעלו ומג"ב המשטרה ערבים. נגד אלימות מעשי
באוטובוס הכבד האסון למרות הדרדרות. למנוע כדי נחושה
הסדר מפירי של מיידי מעצר היתה: בשטח המדיניות "אגד"

האפשרית. במהירות לדין והעמדתם

שועל" "זנב מבצע

בשטחים. ההתקוממות בתחילת יהודה חטיבת מפקד היה המחבר
של הראשון מפקדה אברם, אליהו רפ"ק של לזכרו מוקדש המאמר
עם בקרב ו 992 באוגוסט ב26 שנהרג באיו"ש, מג"ב מסתערבי יחידת

בגינין. מחבלים

דונם 7,000 ענק שריפת כילתה ,1989 ספטמבר בחודש
בשעות מוקדים בכמה פרצה השריפה הכרמל. מיערות
אחד את וכילתה ברציפות שעות 31 בערה האש הצהרים.
הנזק הכרמל. פארק  בישראל ביותר היפים האיזורים
מאוד. גדול היה בפארק הנופש ולמתקני החיים לבעלי לצומח,
בתקופה היחידה הגדולה השריפה אמנם, היתה, לא זו
נזעקו למקום מכולן. הגדולה היתה היא אולם הנסקרת,
משטרה צה"ל, וכוחות והצלה כיבוי של גדולים כוחות
סייעו מים במיכלי שצוידו יסעור מסוקי ומשמרהגבול.

הכיבוי. בפעולות
רקע על הצתות היו שרובן הרבות, השריפות בעקבות
משמר באמצעות משטרתישראל עצמה על קיבלה לאומני,
בשעת השריפות בכיבוי ולעזור הצתות, לסיכול לפעול הגבול

השועל". "זנב נקרא המבצע הצורך.

של נוסף פן היתה לאומני רקע על היערות שריפת
הן בנושא לטפל נחלצו ומג"ב המשטרה וכוחות האינתיפאדה,
אחר במרדף והן האש בכיבוי הן מסכל, מודיעין באמצעות

המציתים.

שניר פרדס אירוע
כוחות ביפו. שניר בפרדס תקרית אירעה 28.10.89 ביום
שניר פרדס שניר. משפחת בני עם התנגשו ומג"ב המשטרה
ת"א דרום באזור הפשיעה של הראשיים המוקדים כאחד נודע

רב. זמן מזה במקום בלשה והמשטרה
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החינוך, שרת אלו. יחידות של לפירוקן קראו אף בישראל,
מתנגדת "אני באומרה: פעילותן על מחתה אלוני, שולמית
של דינם את יגזרו 1918 בני שבחורים לכך עקרוני באופן
המנהיגים כנגדם". המוות גזרדין את יבצעו וגם פלסטינים
בתקשורת היחידות את וכינו לכת הרחיקו הפלסטינים
שלא והלוחמים, המפקדים חיסול". "יחידות הבינלאומית
הציבורית. מהביקורת מאוד נפגעו בפומבי, להגיב היו יכולים
מסתערבי ביחידת לביקורת 1992 אפריל באמצע הגעתי כאשר
ובתסכול בהתמרמרות לחוש שלא יכולתי לא ברמאללה, מג"ב

חלקם. מנת שהיו
הראשית למפקדה סמוך ברמאללה ממוקמת היתה היחידה
אפורה בטון מצודת היתה זו ושומרון. יהודה באזור מג"ב של
במבנה גגה. על מתנשא גבוהות אנטנות של שיער וקודרת,
1939 מאורעות בתקופת הבריטים עלידי שנבנה המבוצר
המינהל משרדי המרחבית, החטיבה מפקדת גם שכנו ,1936
במבוכים דקות כמה של תעייה לאחר מעצר. ובית האזרחי
של והאפלולי הזעיר למשרדה הגעתי הבניין, של הנפתלים
אברם אלי היחידה, מפקד מבויש בחיוך קיבל פני את היחידה.
כמעט דיבר הוא המוצק וגופו התמירה קומתו למרות ז"ל.

על ילד. פני אלי ניבטו הקצרה לתספורתו מתחת בלחש.
שנולד רועי, ובנו ענת, אשתו, של תמונתם ניצבה שולחנו
מבנה את בפני סקר רצופים יומיים במשך לכן. קודם חודש
שעות ישבנו להתמודד. נאלץ עימן הבעיות ואת היחידה
היחידה, ורס"ר מזכירתו עם חלק אותו במשרד ארוכות
שמעתי לא השומרון. צפון בגזרת שפעלו אנשיו בין וסיירנו
המאפיין נפשי בשקט שלוותו. את מאבד או קול מרים אותו
את ניהל מיוחדות יחידות של ומפקדים לוחמים כלכך

לוחמים. כחמישים אז שמנתה הקטנה, יחידתו

לקומנדו עבר מטיס
מג"ב של מוסווית כיחידה לכן, קודם שנה הוקמה היחידה
ימ"ס ובמשטרה, בצבא כנהוג התיבות, בראשי לכן, וכונתה,
את החל הראשון, ומפקדה מקימה אברם, אלי רמאללה.
המפרך המסלול את עבר כך אחר טיס, כפרח הצבאי שירותו
לבנון במלחמת השריון. לחיל הגיע ולבסוף הימי הקומנדו של
לימ"מ, התנדב הסדיר שירותו סיום עם טנק. כמפקד לחם
כארבע ובמשך מג"ב, של בטרור ללחימה המיוחדת היחידה
קורס עבר הוא ומסוכנות. רבות במשימות השתתף שנים
ושב הקצינים לקורס נשלח הפיקוד, במסלול התקדם חבלה,
עבר בימ"מ שירותו סיום עם לוחמים. צוות כמפקד ליחידה

המרכז. מחוז של הסמים למחלק
את להקים ישראל ובמשטרת בצה"ל הוחלט ב1991
כמה בראשה. ולעמוד להקימה נבחר ואלי המסתערבים יחידת

על בישראל הציבור ידע בטרם עוד רבה. בחשאיות שפעלו
יחידות על שמועות השטחים ברחבי נפוצו כבר פעילותן,
שפסלטינים לאחר זה היה בשטח. שפועלות מיוחדות
נעצרו השב"כ עלידי ארוכה תקופה מבוקשים שהיו חמושים,
ערביות, נשים עלידי מתוחכמים מבצעים בסדרת נהרגו או
בלב ליעדיהם להגיע הצליחו המסתערבים זקנים. או כביכול,
מחופשים, נעו הם להתגלות. מבלי הפליטים ומחנות הכפרים
מקומיות זיהוי לוחיות שנשאו מוסווים בכלירכב או רגלית

שונות. בשיטות מוסתר כשנשקם
חוסרודאות. תחושת המבוקשים אצל ליצור הצליחו הם
לאיטה הפוסעת זקנה כל הפכה לפעול שהתחילו מרגע
החורש חקלאים צמד וכל חשאית לסוכנת כפרם, בסמטאות
או עוזי מיני תמ"ק לפתע לשלוף העלולים בשדהלסופרמנים

הנצרים. מסל מ"מ 9 אקדח

הציבורית מהביקורת נפגעו
היחידות, של קיומן את חשף ברק שהרמטכ"ל לאחר מייד
הורים כנסת, חברי נוקבת. ציבורית ביקורת לכיוונן הופנתה
האדם זכויות בתחום הפועלים וארגונים לוחמים של

בפעולה

242



הפריצה אחרי יום שהותקף. הבית סביב

במפקדים, החמור המחסור את בפני פירט רבה בסבלנות
לדבריו, הקשה, זה מחסור מיוחדים. תפקידים ובעלי לוחמים
הימים באותם לחופשות. היציאה ועל המשימות ביצוע על
המגורים, וחדרי משלה קבוע בסיס ליחידה נקבע טרם
בקושי הספיקו ברמאללה, מג"ב בבסיס ליחידה שהוקצו
כבר. פעילות שהיו השתיים, מתוך אחת מחלקה למגורי
למצוא התקשו בשטח מפרכות ממשימות ששבו הלוחמים
בביתו חטופות לחופשות יוצא אלי היה כאשר למנוחה. פינה
היו נולד, עתה שזה ובנו אשתו במחיצת לשהות כדי

שלן הספורות בשעות לביתו. הגעתו את מקדימים הטלפונים
מבצעיות בעיות ספור אין לפתור נאלץ היה בביתו
בציוד מחסור לדוגמה: בהן. נתקלה שהיחידה ומנהלתיות
רובי לאקדחים, מחסניות קסדות, כמו ביותר חיוני לחימה
ניתן לא ותחמושת. לילה לראיית ציוד אופטי, ציוד צלפים,
להשתמש נאלצו והלוחמים מסתערב לביגוד תקציב ליחידה

טירונות בוגרי ובדווים, דרוזים יהודים, מתנדבים עשרות
בבסיס קובצו בטרם קפדני מיון עברו קבע, ואנשי מג"ב
הושלמה בבא"וז חורון. בבית מג"ב של החילי האימונים
נהיגה התחפשות, איפור, בטרור, לחימה בנושאי הכשרתם

ושומרון. יהודה גזרת והכרת מבצעית
רמאללה חטיבת בגזרת הימ"ס הועסקה דרכה בתחילת
וכותבי תבערה בקבוקי משליכי אבנים, זורקי בלכידת בעיקר
חזותם גבוהה. היטמעות יכולת הוכיחו הלוחמים סיסמאות.
את עליהם הקלה הערבית בשפה הטובה ושליטתם המזרחית
מורכבים במבצעים לשלבם השב"כ ביקש מהרה עד המלאכה.
1992 בשנת פעלו היחידה צוותי מבוקשים. ללכידת יותר
רבות הצלחות לזכותם ונזקפו ג'נין העיר בגזרת בעיקר

השחור". "הפנתר חברי מבוקשים בלכידת
אלי פקד בחיתוליה. היחידה היתה עדיין ביקורי, בעת
נדרש. וציוד כחאדם מהעדר מאוד מוטרד היה אברם
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להיפרד עמד כשכבר מאוחרת, לילה "בשעת הצוות: מפקד
קוד בקשר נתקבל בירושלים, למשפחתו לנסוע כדי מאתנו
הבתים לאחד נכנסים ניצפו מבוקשים שני 'הפעל'.

המסומנים.
כדי תוך שהשתחרר. דרוך קפיץ כמו למכוניות "זינקנו
בקשר קצרות פקודות נתתי הנשק. כלי את דרכנו נסיעה
היטב הכרנו פעמים. עשרות שתרגלנו כפי משימות, וחילקתי
שגם אלי לי הציע המכונית, עם שזינקתי לפני התוכנית. את

כלוחם. לצוות יצטרף הוא
סגרו מג"ב מסתערבי מאחור. להישאר לו נתן לא ליבו
על שעמדה זקנה אישה שהתגלו. מבלי הבית על בדממה
בזעקות לפתע פתחה הקומות, שתי בן הבית דלת ליד המשמר
אוטומטית אש מייד נפתחה השנייה הקומה מחלונות שבר.
ניסיון כל אך הדלת, לכיוון הסתער הצוות מפקד הכוח. לעבר
את לקח אברם "אלי הבית. מתוך תופת באש נענה לפורצה
כמו בזריזות לטפס החל הוא ההשתלטות. פעולת על הפיקוד
על ועלה הבית לקיר צמוד שהיה הביוב, צינור לאורך חתול
לתאר המשיך בעקבותיו", לוחמים שני עוד עם עליתי הגג.
גרם דרך לרדת ניסה "אלי ארע. אשר את ניסים מפקח
את להפתיע רצה הוא מטה. כלפי שהוליך המדרגות
נפגע ואלי החדרים מאחד צרור נורה לפתע המחבלים.
הכרה. חסר המדרגות על מייד נפל הוא בראשו. אנושות
מסיבי, ירי כדי תוך לאחור אותו לחלץ כשעתיים במשך ניסינו

מדי". חזקה היתה האש הצלחה. ללא אך

המדרגות גרם על מת
בטרור ללוחמה היחידה ביניהם למקום, הוזעקו רבים כוחות
הבית בתוך ליחידה לשעבר חברם של הימצאותו מג"ב. של
המחבלים התבקשו ברמקולים לבית. הפריצה על הקשתה
אך וילדים, נשים של הוצאתם לאפשר לפחות או להיכנע
להשתלט ניסיונות נעשו תחילה חזקה. אש היתה התשובה
זה ניסיון גם אך מדמיע, גז של כבד ירי עלידי המחבלים על
ופצצות "לאו" טילי של מדויק ירי לבצע הוחלט לבסוף נכשל.
רק מסתור. המחבלים מצאו בהם החדרים לתוך 7 ג'י. פי. אר.

ולחסל פנימה לפרוץ הימ"מ לוחמי הצליחו השחר עלות עם
ואיברהים זרעיני מחמוד המחבלים, שני את סלקטיבי בירי

המדרגות גרם על משנתיים. למעלה מבוקשים שהיו פורקו,
היה שלושים בן כמעט חיים. רוח ללא אברהם אלי פקד נמצא
היום למחרת רבפקד. לדרגת הועלה מותו לאחר בנופלו.
קצינים מאות ביניהם אדם, בני אלפי ארונו אחרי צעדנו
מהשב"כ, המסתערבים, מיחידות מהימ"מ, ולוחמים
לוחם איבדו לנשק חבריו ושומרון. ביהודה צה"ל וממפקדות

עליה. נערץ כלכך שהיה בן איבדה משפחתו אמיץ.

את אפילו למשימות. היציאה בעת הפרטיים בבגדיהם
ראו נחמץ בלב בכספם. הלוחמים רכשו המיוחדים האפורים
של המיוחדות היחידות לוחמי את מציידים כיצד הימ"ס אנשי

וגדלים. הולכים ובתקציבים הציוד במיטב צה"ל
הצליחו בציוד, המחסור ולמרות יומרה ללא כן, פי על אף
את לחסל או ללכוד ביותר פשוטים באמצעים היחידה לוחמי
הישגים היו אלה ג'נין. בגזרת ביותר המבוקשים המחבלים
שנעו בעת אחת לא בהם. מתגאה היתה מובחרת יחידה שכל
מחנות או הקסבות של הצרות בסמטאות כערבים לבושים
אותם, והזהירו ערבים אליהם ניגשו ובשכם, בג'נין הפליטים
בטעות, חשבו המקומיים באזור. מסתובב שהצבא

אחר. או זה מחבלים לארגון משתייכים שהמסתערבים

הלוח על המבוקשים תמונות
היחידה של הצוותים אחד אצל יחד ביקרנו ימים כמה לאחר
מבצע תוכנית אלי לי הציג כשירותו, את להציג כדי בג'נין.
על חתיתה את שהטילה חמושה, מחבלים חוליית ללכידת
המארב. מן צה"ל חיילי בכמה פגעה ואף ג'נין תושבי
התדריכים לוח על תלויות היו המבוקשים של תמונותיהם
על פעם. מדי להסתתר הללו נהגו בהם הבתים מרשמי לצד
אל הגישה דרכי צוינו המזרחית השכונה של אוויר תצלומי
כלי אל הצוות את הקפצתי תירגול לצורך החשודים. הבתים
במשימות. בקיאותם ואת ציודם את בדקתי מכן ולאחר רכבו
מרשימה. בצורה כשיר נמצא והצוות ליקויים התגלו לא
מהתכונות חלק שהם ובעקשנות, באיפוק בסבלנות,
חודשים המתינו הם המסתערבים, יחידות מלוחמי הנדרשות
שתוכננו המבצעים לתחילת הקוד סימן לקבלת ארוכים

בקפידה.
דאג לוחמיו של הציוד ולרמת הלחימה ליכולת רק לא
הזדהותם ואת שלהם המוטיבציה את להגביר ביקש הוא אלי.
לתקופת 1992 ביוני היחידה יצאה כאשר המשימות. עם
בפני להרצות אותי הזמין ולמנוחה, מחדש התארגנות
הסיבות ועל הישראליערבי הסכסוך שורשי על הלוחמים
אכיפת בנושאי נוספים מרצים בשטחים. ההתקוממות לפרוץ
לאיכות לתרום כדי הובאו אחרים ובנושאים והסדר החוק
גופני וכושר ירי לאימוני הלוחמים יצאו שבוע מדי הלוחמים.
ביום פשרות. שום ללא המחמירות בדרישות לעמוד ונדרשו

פקד. לדרגת אלי הועלה השנה אותה של העצמאות

הצוותים. אחד של פעולה בעת אלי נפל העמוק לצערי
אחד לוחמי את ביקר אלי .1992 באוגוסט 26 ביום זה היה
חוליית מבוקשי ללכידת דרוכה בהמתנה עדיין שהיו הצוותים
ניסים, מפקח יותר מאוחר לי סיפר בג'נין. השחור" "הפנתר
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העיר בירושלים. בעיקר רבה, משטרתית פעילות חייבה זו

שוטרי ובמאות שונים מקורסים בשוטרים תוגברה
משמרהגבול.

היתה '90 שנת עליה. בקליטת בעיות נוסף: עיסוק תחום
נמשכה כן המועצות. מברית ההמונית לעליה ראשונה שנה
עוררה זו עליה אחרות. וארצות אלבניה מאתיופיה, העליה
של תואמת היערכות שחייבו וכלכליות חברתיות בעיות
העורף של חירום היערכות היתה במקביל משטרה/מג"ב.
נגד עיראק שליט של האיומים מול פנים לבטחון והכוחות

ישראל.

ניצנים אירוע
כדי ישראל חופי לכיוון מחבלים סירות שתי יצאו ב30.5.90
התגלתה געש קיבוץ לחוף סמוך באזרחים. המוני פיגוע לבצע
בדרכה המשיכה השנייה הספינה ונתפסה. אחת סירה
בדרום. ניצנים לחוף להגיע אחריה, המרדף אף על והצליחה,
המיוחדת היחידה כולל ומשמרהגבול, משטרה צבא, כוחות
החוליה חברי את לאתר כדי השטח את סגרו בטרור ללוחמה
צירי את גם סגרו ומג"ב המשטרה האוויר. חיל מסוקי בעזרת
לאחר מקום בקירבת נוספים אזורים וכן לאיזור, הגישה

עקב גדולים משטרה כוחות לפרדס הוזעקו האירוע, ביום
אלים בסכסוך שמדובר התברר, בו. שנשמעו יריות חילופי
על צרו גדולים משטרה כוחות שניר. משפחת של ומתמשך
לעבר באש ופתח התבצר המשפחה מבני אחד המקום.
ומתן משא לאחר כהן. עופר מפקח נהרג זו מאש השוטרים.
המשטרה, של הבכיר הפיקוד החליט המתבצר עם כושל
המיוחדת היחידה של כח לפרדס. פריצה על במקום, ששהה
נפץ בחומר שימוש תוך לשטח פרץ (=ימ"מ) בטרור ללוחמה
המבנה לגג הימ"מ לוחמי הגיעו שניות כ60 בתוך וירי.

הפעולה. הסתיימה הפריצה מרגע דקות חמש המרכזי.
ואת הימ"מ את שיבחו במקום שהיו המשטרה וקציני המפכ"ל

רבה. במקצועיות שפעלו בשטח, הכוחות שאר
מיגון אמצעי בפרדס המשטרה מצאה האירוע, לאחר
ובובה חשמלית גדר מוקף מבוצר, מבנה ובמרכזם משוכללים
המשטרתיים היריבים את המטעה הבית גג על חשמלית

כאחד. והפליליים

1990
חם בנשק השימוש התגבר האינתיפאדה פרוץ לאחר שנתיים
התפתחות ובאזרחים. הביטחון בזרועות פיגועים לביצוע וקר

אמל"ח חיפוש
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הקשר" מכשירי את שיתקו מהמאדים "יצורים
בתלאביב העיראקים הטילים נפילת עם התדהמה על מספר מג"ב סיירת מפקד

סמוך במגרש כדורגל לשחק לצאת לחבריה הרשיתי המתח
בקשר מתקבל הצהרים אחרי חמש או ארבע בשעה ואז, ביפו.
הים. מכיוון גיזרים רואים שהם הטוענים מאזרחים דיווח
בינואר, ב14 היה זה הממונה. למפקדה כך על דיווחנו
מדובר כי היתה הסברה המלחמה. פרוץ לפני יום כלומר:

בים. ונחתו שנורו עיראקיים טילים בשלושה
והתייצבו חזרו כדורגל, ששיחקו השוטרים בינתיים
אמר מישהו הפנים. על ומסכות ספורט בגדי עם במהירות
את שמענו בלילה רק תלאביב. על נפלו כבר שטילים להם
כללי. לגיוס אות שזה חשבנו בהתחלה צפע'. 'נחש הקריאה
מוחלט. בהירות חוסר והיה בלילה שתיים היתה השעה
אצלנו גרם זה עבדו. לא הם אבל הקשר מכשירי את הרמנו
אצלנו הנחיתו כאילו היתה ההרגשה להיסטריה. כמעט
לכל הוראה נתנו המכשירים. את שניתקו מהמאדים, כוחות
ולהתרכז המרוחקים המגורים מבני את לעזוב השוטרים
התברר מאוחר יותר רק הפיקוד. גם שהיה האטום, בחדר
היו לילה באותו כי הרב, בעומס קרסו פשוט שהמכשירים
דיווחו כולם אזרחים. של טלפוניות קריאות אלפים כעשרת
רק נפל לילה שבאותו למרות שלהם, באיזור שנפלו טילים על
שרצו הארץ בכל מג"ב מאנשי טלפונים גם היו אחד. טיל
לקח תלאביב. באזור שלהם המשפחות עם קורה מה לדעת

מההלם. שהתעשתו עד שעתיים או שעה לנו

שבועות שלושה ישנו לא
הכוחות כל עם יוצאים היינו המלחמה של הראשונים "בימים
כך אחר טילים. נפילות על אזרחים דיווחו שמהם למקומות
גג על משטרתיים תצפיתנים להעלות הוחלט השתכללנו:
אנשים לנו היו גן. רמת תלאביב, באזורי הגבוהים המבנים
היו הם והשק"ם. היהלומים בורסת שלום, כלבו גגות על
ובכרטיסי במשקפות מצוידים חשיכה עם לשם עולים
נפילת איזורי על לדווח כמובן, היה, תפקידם טווחים.
לחילוץ. לשם נשלחים היו הנפילה, איזור זוהה כאשר הטילים.
ששם הלל, אבא ברחוב ברמתגן החילוץ את אישית זוכר אני
בנפרד, חולצו המשפחה בני משפחה. של בית על טיל נפל
והשאר בחיים שנשאר היחיד שהוא חושב מהם אחד כל כאשר
זה, במקרה מג"ב, של התפקיד דרמטי. מאוד היה זה נהרגו.
השטח בסגירת והן בחילוץ הן לטפל צורך היה כי מורכב, היה
להתמודד צריכים הינו מאוחר יותר ועיתונאים. סקרנים בפני

קראדי משה

בטרם בצנחנים מ"פ היה ,1960 יליד קראדי, משה סנ"צ
קצין הוא גם היה ז"ל אביו מג"ב. לסיירת התגייס
התמנה ב988ו בחיל. שני דור הוא ומשה במשמרהגבול,
הסיירת ביפו. שבסיסה מג"ב, סיירת של למפקדה קראדי
ובבריונות חמורה בפשיעה להתמודד כדי ב1984 הוקמה
משרתת היחידה בפח"ע. למלחמה הוכנה אף היא ת"א, באיזור

מרכזי. עתודה כח ומהווה ת"א מחוז את
במדעי שני תואר ובעל בתים תושב קראדי, משה
בחורף המפרץ, מלחמת בתקופת היחידה מפקד היה המדינה,
תפרוץ, שבאמת האמין לא שאיש הצפויה, המלחמה .1990

מספר. הוא מג"ב. סיירת את גם הפתיעה

מהמאדים כוחות הנחיתו כאילו
גם שונים, לתסריטים הערכות היתה המלחמה ''לפני
לטפל שנצטרך אפשרות אפילו נבדקה כוללת. למלחמה
שהאמריקאים שמרגע ידענו ביפו. ערבים של בהתמרדות
לכן ספיגה. לכוננות להיכנס יהיה צריך בעיראק, יתקיפו
פנימיה. בתנאי היחידה את והשארתי הביתה, יציאות ביטלתי
את לפרוק כדי שישי ביום זאת, עם הגבוהה, היתה הכוננות
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המפרץ מלחמת בעת

העיקרי תפקידם לאירועים, ראשונים מגיעים שהיו מכיוון
היא המשטרה, הצבא, הגעת עד כי נקבע החילוץ.  היה
קראדי לדברי אחריות. מקבל הוא מגיע, הצבא כאשר אחראית.
כוחות בינתיים להגיע. שלוש כשעתיים לקח החילוץ לכוחות
בפינוי עסקו יותר גדולים כוחות בידיים. בחילוץ, עסקו מג"ב
האירוע את זוכר קראדי החילוץ. למלאכת שהפריעו סקרנים,
שישי ביום חן, ברמת גרינוואלד משפחת של ביתה נפגע שבו
קורס. הבית את וראינו הראשונים, בין "הגענו בערב.
לה שיש אמרה הרחוב שמתחילת אישה הגיעה בינתיים
דקות חמש כי לנו נודע מאוחר יותר שלה. הבית שזה הרגשה
לשכנע וניסתה בתו, גרינוואלד עם שוחחה הפגיעה, לפני

הבית". את לעזוב אותו
לצאת כדי ארביב, מנשה רפ"ק ע"י הוחלף קראדי משה
כן, פי על אף בביתו. להיות אמור היה בחופשה לקורס.
מכשיר ברשותו היה עדיין בתפקיד, היה לא שכבר למרות
לצאת שלא בעצמו לוחם היה אירוע על שומע וכשהיה קשר,
הטיל נפילת למקום ויצא מעמד החזיק לא אחת פעם לשטח.
עשה ואז המפקד איננו כבר בעצם כי הבין פתאום בסביון.
הוא קראדי נצ"מ הראיון קיום ביום לביתו. וחזר פנה אחורה

הארצי. במטה מבצעים מחלקת ראש

בתי לאיזה המומים לבנימשפחה ובדווח הביזה, נושא עם גם
קרוביהם. את פינו חולים

ללילה, הפך היום בלילות, נפלו הטילים שרוב "מכיוון
שלושה במשך הביתה יצאו לא האנשים ליום. והלילה
של טבליות קיבלנו מסוים בשלב ישנו. לא וכמעט שבועות
הכדורים הכימיים. לחומרים נוגדנים ליצירת פריסגומטרין,
ביום אירוע, לכל החבריה. אצל המונית לעצירות גרמו
אחת. כיחידה לשטח יוצאת מג"ב סיירת היתה ובלילה
עיתונאים מפני האיזור בבידוד נפגעים, בחילוץ מטפלת
היו וחצי, חמש בחמש, בוקר, לפנות סקרנים. ובהרחקת
שהמתח אלא שלוש. שעתיים לישון והולכים ליחידה חוזרים
ראינו מהרגליים. נפלו אנשים לישון. היה ואיאפשר גדול היה
באמת ואנשים חופשות. סבב על והחלטנו מתמשך, שהעניין
באיזור נפילות על ברדיו שמעו כאשר אבל לחופשה, יצאו

שהתבקשו". בלי גם חזרו תלאביב,

הפגיעה לפני דקות חמש
בוזזים תפסו שאנשיו מקרים שלושה שניים זוכר קראדי סנ"צ
בהם. עסקה לא שלו היחידה כעקרון, זאת, עם בבתים.
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למסגד בכניסה

החמירו. וההתפרעויות הרוחות, את יותר עוד התסיס מותו
הוטל עוצר למקום. הוזרמו ומשטרה מג"ב של גדולים כוחות
המסיתים של נרחבים במעצרים פתחו מג"ב כוחות הכפר. על

הקשים. לאירועים אחראים שהיו

הירוק הקו מפקדת הקמת
הוחלט והגלבוע, התענך באיזורי הביטחון מצב הדרדרות עם
המטרה מג"ב. של הקוהירוק מפקדת את להקים '90 ביולי
גורמים של האינטנסיבית הפעילות את למנוע היתה
יבולים הצתת חקלאי, ציוד בגניבת ערבים לאומניים
מטעניצד והנחת ובקבוקיתבערה אבנים ידוי חקלאיים,
מג"ב, ידי על שהופעלה במפקדה באיזור. התנועה בצירי
בשטח לפעול החלה היחידה ומשטרה. צה"ל כוחות שותפו

האיבה. במעשי חדה ירידה ניכרה ומייד קצר, זמן תוך
סדאם הכריז /90 באוגוסט לכווית, עיראק פלישת לאחר
את הגבירה הקריאה וישראל. ארה"ב נגד קודש מלחמת על
הלכה הסכינאות ותופעת האינתיפאדה פעילי של המוטיבציה

והחריפה.

אשדוד. בפאתי החוליה מחברי חלק שראו דווחו שאזרחים
אותרו המחבלים, מוטעה. מידע זה שהיה התברר בסריקות

נהרגו. הם שהתפתח ובקרב בחוף לבסוף
שהיו הרבים האזרחים בו נפגעו לא נס שבדרך האירוע,
חלוקת נושא של מחודשת לבדיקה הביא הים, חוף על
חירום. בשעת ומג"ב למשטרתישראל צה"ל בין האחריות
חדשות פעולה דרכי על סוכם יסודיים תחקירים לאחר
מדגם המחבלים ספינות שתי אגב, דומה. אירוע של במקרה
לשירות הוכנסו ניצנים, באירוע שנתפסו י." "פיקולוס

משטרתישראל. של החופים במשמר מבצעי

בסילואן התפרעויות
ירושלים בדרום סילואן בכפר פרצו '90 ביוני 2 ב2
תחילת מאז נראו לא כמותן חמורות התפרעויות
הותקף בכפר, שיגרתי בסיור שהיה מג"ב, ג'יפ האינתיפאדה.
מכיוון ואבנים. ברזלים גרזנים, נושאי פנים, רעולי 200 בידי
באוויר תחילה חיה, אש השוטרים ירו לחייהם סכנה שנשקפה
ונהרג. המקום תושב נפגע מהירי המתפרעים. לעבר כך ואחר
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אחת במשפחה מדובר

הופקד במג"ב הצ'רקסית העדה של הבכיר הנציג
כי וטוען לאשדוד חדרה שבין האיזור כל על

במג"ב חשיבות כל אין העדתי למוצא

1
גיוסו עם נאש מימת

הוא מרכז. מג"ב למפקד /94 באוגוסט מונה נאש, מימת נצ"מ
על אותו שואלים כאשר אך במג''ב ביותר הבכיר הצ'רקסי
בכך רואה הוא כי מתגובתו להבין ניתן בחיל, הצ'רקסי היחוד
את להבליט אוהב לא אישית "אני משמעות. וחסר שולי נושא
ולא במשמרהגבול קצין כיום אני במג"ב. העדתי הנושא
נכון אמנם משמעות. שום לזה אין אני. עדה מאיזה משנה
לא אני אבל מקופח, שהוא עצמו את חושב מיעוט שכל
לפי מתקדם אחד כל לדעתי, להיפך. מקופח. מרגיש
מהווים גם כולם זאת למרות שלו. והיכולות הכשרונות
הנה טוב. עובד הזה העסק הכל ובסך גדולה, אחת משפחה
נהג דרוזי, או יהודי מפקד יחד למצוא יכול אתה הסיור בג'יפ
הם הפעילות ואת בידואי, או יהודי שוטר ועוד צ'רקסי,

הזה. בנושא בעיה בשום נתקלתי לא אני יחד. עושים
לבני לאפשר היא המדיניות ואז שוני יש החגים, "מבחינת
רואה לא אני לכך מעבר בביתם. חגיהם את לחוג הדתות כל
לאשכנזי. או למרוקאי תימני בין או לדרוזי, יהודי בין הבדל

שוטרים". מ"כים, קצינים, שווים, כולם
יהודים על כמו צ'רקסים על חל החובה שירות חוק
היא המסתמנת המגמה כי נאש גורס מסכם במבט ודרוזים.
לצעירים לאפשר צריך לדעתו למג"ב. ולא לצבא לגיוס ללכת

שלהם. ליכולות בהתאם עצמם את לממש

כימיים ראשים על דווחו נזת"א

מג"ב במטה היה דרום מג"ב ממ"ר שפירא עידו נצ"מ
ישראל על הראשונים הטילים נפילת בעת דגן בבית

המפרץ. במלחמת
שזה היה תדמה פיצוץ שמענו בחצות חמישי "ביום
כל פקודה. לתת צריך הייתי לא ידנו. על ממש
בצד היתה הנפילה מסיכות. עליהם שמו האנשים
בשעתיים בצפוני. אנחנו בעוד הצומת, של הדרומי
את מצאתי לחוצים. מאוד היו האנשים הראשונות
מכל יותר מפוחדים. שוטרים מרגיע בעיקר עצמי

הידיעה. חוסר אותנו שיתק
שלנו יחידות כאשר גברו והפחד שההפתעה "אלא
של כנפילות הנפילות, את מה, משום זיהו, בת"א
לחשוב התחילו שלנו האנשים גם כימיים. טילים
הלכו האנשים כימי. ראש נושא לידנו שנפל שהטיל
מיוחד. מראה היה זה שעות. תמששש מסיכות עם
לתרגל שרצה למי טוב תרגול היה זה שני מצד

מסיכות. עם בקשר דיבור

■.י*^7;

גדולה הפתעה

הטילים שני הם החוצה אותנו שהוציא מה
בבוקר, מוקדם לשם הגעתי התקווה. בשכונת
לפנות צורך היה הראשון. הנזק את וראיתי
ביזה. מפני חנויות על ולשמור להרגיע אזרחים,

גניבות. היו אבל ביזה היתה לא אמנם בפועל
המיומנות הכחולה. המשטרה של ת.פ. היה מג"ב
מאוד היתה אזרחים ופינוי שטחים בסגירת שלו
שנפגעו, אזורים לבודד צורך היה שם. נחוצה

סקרנים. ולהרחיק פצועים לפנות
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לארנס פרס בין

1.

וילנאי מתן עם סטמטי אבי

מ"פ מתה ,1952 שחר, טל מושב יליד סטמטי אבי

1989 בשנת עליה שקיבלה לאחר בת"א, י"ג פלוגה
עסקה אז עד אישים. בתי לאבטח המשימה את
שהגיע סטמטי, בלבד. שגרירויות באבטחת הפלתה
באזור מג"ב מפקד לימים והיה אגוז מסיירת למג"ב
רבץ את לאבטח עלינו "כאשר מספר: עזה, חבל
התברר מדובר. במה שלי הקמב"ץ עם בדקתי ופרס,
פרס גרים בהם רביקומות שני באבטחת מדובר כי

בקומה גר האחד מזה. זה מטר מאתיים במרחק ורבץ
של הדלפק השתיםעשרה. בקומה והשני שמינית
הקומה. דירות את המחבר במפלס הוצב המאבטח
עושה אני מה היתה: עצמי את ששאלתי השאלה
רבות, כה שעות לשמור המאבטח את לשכנע כדי

המעלית קול הוא שומע שהוא היחיד הקול כאשר
מאפשרת בשגרירויות, השמירה היורדת. או העולה

כלום".  וכאן הרחוב את לראות לפחות,
להתנדב מג"ב אנשי את לשכנע הדרך כי החליט אבי

זו מטרה לתפקיד. הילה בניית היא זו, למשימה
כלי  באקדח המאבטח של ציודו ידי על הושגה
השירות תנאי גם במג"ב. מהמקובל שונה נשק
אנשי אחרים. לתפקידים בהשוואה יותר טובים
ומחדירים המאבטחים את שמתדרכים הם שב"כ
לכך", "בנוסף האבטחה. נושא חשיבות את בהם
בימ"מ עבר עם מג"ב איש "לקחתי סטמטי, מספר

למשימה. המתנדבים את שיכשיר כה

בשכם מסתערבת פעילות
ואז כמ"פ מצה"ל השתחרר המיעוטים, ביחידת שירת נאש
ביתית באיזור שישבה סאסא פלוגת על ופיקד למג"ב התגייס
ילדים. ארבעה לו ויש נשוי נאש .1976 בשנת היה זה וזרעית.
לו יש כמא. בכפר ומתגורר נולד הוא בנות. ושתי בנים שני

הקשה הכלכלי ומצבה האב פטירת שעקב בוגרים, אחים שני

כדורי, ספר בבית למד, כן דווקא נאש למדו. לא המשפחה, של
הפך לימים ובצבא. במג"ב שרתו הבוגרים אחיו ל"א. מחזור
1981 משנת כפרכמא. של המועצה ראש יותר הצעיר האח
עסק אז וכבר שכם, מג"ב על שנתיים במשך נאש פיקד
פלוגה כמפקד שימש מכן לאחר מסוערבת. בפעילות
תפקידיו איו"ש. מג"ב של אג"מ וקצין ,(19846) בביתלחם
מג"ב מפקד  1989 ומאז צפון, מג"ב מפקד סגן היו הבאים

בעזה.
בתקופתו הוקמו המסתערבים ויחידות "המפג"ד לדבריו,
מג"ב על לפקד נאש עבר עזה, לאחר ה90. שנות בתחילת
מאז חודשים. ושמונה כשנה זה בתפקיד שירת הוא איו"ש.
בצומת יושבת מפקדתו מרכז. מג"ב מפקד הוא 94י אוגוסט
פשיעה עם הוא זה בעיסוק ההתמודדות עיקר ביתדגן.
ועד... מחדרה משתרע ממונה הוא עליו האיזור חקלאית.

אשדוד.

נאש מימת .1995
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ורבין פרס בגין, של המאבטח
בגין של ההנשמה מכשיר את ראה גם הוא ורבין. פרס בגין, של בתיהם את איבטח קטורזה אבי וס"ל

יישכח לא הוא רבין חיי על והאיומים פרס של בביתו פצצה על ההתרעה את לפעול. מפסיק

בשבילי. רצינית מאוד טראומה היתה זו נפטר, כשהוא מיוחד.
כאשר בבוקר, וחצי שתיים בשעה שלי. לילה במשמרת היה זה

לא כבר שלו שהמכשירים ראיתי קפה, כוס להכין נכנסתי
האישי המאבטח גם לידו. נמצא הרפואי הצוות וכל פועלים
החוצה יצאתי לכן לחדר, מחוץ אבטחתי אני שם. היה שלו

פנימה". צלמים כניסת למנוע כדי מהר

בגין את לצלם נסיונות מספר היו כי מציין קטורזה
מקרה היה "פעם התחזות. נסיונות חלקם בביתהחולים.
המחליף הגיע בערב שמונה ובשעה בוקר משמרת שעבדתי
את לנצל ניסה הצלמים אחד ובינתיים תדריך לו נתתי שלי.
ניסה הוא 'מעריב'. עיתון של הצלמים אחד היה זה המצב.
שני ידי על הוחזקה שכב עליה האלונקה למנותח. להתחזות
הראשונה, החשמלית הדלת את לעבור הצליחו הם רופאים.
במחלקה נתפסו הם בהמשך אבל הקוד, את ידעו כבר הם מ
כמה היה זה בגין. אל להגיע שהצליחו לפני עוד עצמה,

בגין. של מהדלת מטרים
שבוע לי נתנו אז בטראומה, קצת הייתי נפטר "כשבגין
בלוויה הייתי ולעבוד. לחזור מסוגל הייתי לא כי חופש,

במג"ב, אישים לאבטחת מהיחידה קטורזה, אבי רבסמל
בעיקר מדובר וחצי. כשנה במשך בגין מנחם את איבטח
לגור עבר לשעבר, ראשהממשלה כאשר המחלה, בתקופת
ולאחר בביתהחולים גם אותו "איבטחתי בת"א. אפקה בנאות
לשבת לי יצא מביתהחולים, הביתה חזר הוא כאשר השיקום.
טוב יחס ונתן חברותי מאוד אדם היה הוא איתו. ולשוחח
האנשים לכל כמו אותו. המאבטחים ולאנשים לשוטרים
היו משהו. לשתות רוצה אני ואם לשלומי, שאל הוא סביבו.
היתה שלו העוזרת ביחד. נסקפה ששתינו מקרים מספר

מזה... משתגעת
לא העבודה כי מאוד קצר זמן ומשוחחים. יושבים "היינו
ילדים וכמה באתי מאיפה התעניין בגין יותר. מאפשרת
התחלנו דתי, בחור שאני לדעת נוכח כאשר שלי. במשפחה

תהילים". פרקי יחד לקרוא
מאז במג"ב משרת .1965 צפת. יליד הוא קטורזה אבי

הוא חתונתו מאז אשתו. עם הגלילית בחצור מתגורר .1988
שלפעמים למרות טובה, מאוד היא "העבודה אישים. מאבטח
ברגעים הוא הפיצוי תעסוקה. מוצאים אבל משעמם, קצת
איש היה בגין מאבטח. שאתה האישיות עם במגע שאתה
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במשמרת מג"ב. שוטרי ארבעה מונה האבטחה צוות הבניין.
בצמדים. פועלים הם עצמה

למאבטחים נמסרות כאן תדרוך. מקבלים משמרת כל לפני
"פעם פוז"ע. פיגועי ועל חשודים רכבים על התרעות
פצצה על שהודיע אנונימי, טלפון קיבלתי בוקר, במשמרת
ההודעה לאחר שעה. רבע תוך שתתפוצץ פרס של בביתו
שווא, הודעת שזאת לי ברור היה השיחה. את האלמוני ניתק
הייתי עצמי אני המשמרת. תחילת מאז לבית נכנס לא איש מ
אף מביתה. יצאה לא פרס סוניה גברת וגם בערנות הזמן כל
וזבלן". והזמנתי הנוהלים, פי על הדירה, את בדקתי כן פי על

השיחה. מקור את לברר בטחון גורמי הצליחו בינתיים
מעדות מציין קטורזה גן. מרמת בפסיכופאט שמדובר הסתבר
מוצמד יד רימון מג"ב מאבטח מצא פעם כי שמיעה, של
סמל רב נזק. ללא פורק הרימון פרס. סוניה של הרכב למפלט
היא לעתים פרס. סוניה עם קשר על לשמור ממשיך קטורזה
"חבל אליה. מתקשרים ואישתו הוא לפעמים אליו מתקשרת

בצער. מסכם הוא בת"א", הדירה את עזבה שהיא

רבץ עם
אבי כאמור, עבר, לירושלים, פרס שמעון של מעברו עם
ברחוב הנמצאת בת"א רבין של דירתו את לאבטח קטורזה
או טובי, 'בוקר לנו אומר הממשלה שראש "מספיק הסמוך.
הכל", את לנו שווה זה לשלומנו, שואל או שלום', 'שבת
יחס המגלה רגוע, כאדם רבין את מתאר הוא קטורזה. מציין
רבין בבית קטורזה של עמדתו המאבטחים. לשוטרים טוב
קומה על חולשת היא וטלפון. קשר מכשירי דלפק, כוללת
יחס מגלים הם גם לדבריו נוספים. שכנים גרים בה שלמה,
שתיה. להם מוציאים גם לעיתים מג"ב. אנשי אל ומבין טוב
מאובטחת שלהם הקומה כי מרוצים, השכנים דבר של בסופו
כאשר והראיה: שלהם. הרכבים את גם בודקים מג"ב ואנשי
שיפוצים) (בגלל חודשים שלושה במשך בדירתו היה לא רה"מ
בכדי פלדלת והתקינו שכנים שני מיהרו הופסקה, והאבטחה
"אמנם קטורזה, ממשיך חזרנו", "כאשר בטוחים. שוב להרגיש
לא המשיכו הדירות את אבל הורידו, לא הם הפלדלת את

לנעול...
בטלפון קיבל אש"פ עם המו"מ בתקופת כי מספר אבי
של בדירה או בבניין המוטמנות פצצות בדבר רבות הודעות
 לביתו יחזור רבין "כאשר בנוסח: איומים גם היו רבין.
כל ירצח". הוא  לביתו חוזר הוא שעה באיזו יודעים ואנחנו
אשר אישה נתפסה פעם שווא. הודעות היו ההודעות
בשיחות השוטר את והטרידה מטר מאה של ממרחק התקשרה

זה. מסוג
רבין). רה"מ רצח לפני התקיים (הראיון

לעבוד לי נתנו חופש של שבוע ואחרי פרטי כאיש ובאזכרה
פרס. אצל

וסוגיה פרס עם
לתת גם אפשר נחמד. מאוד איש שהוא פרס, על לומר "אפשר
בכל מטפלת היא סוניה.  לאישתו מחמאות הרבה
בימים מאוורר להם להוציא זה ואם שתיה, זה אם השוטרים,
כדורים מוציאה היא טוב, מרגיש שלא לאדם חמים.

בו". ומתעניינת
התחיל כאשר כי ומציין מוסיף הוא פרס סוניה לגבי
אמר, כאשר לביתה. להיכנס אותו הזמינה היא אצלה, לעבוד
שיכנעה היא דירתה, לתוך להיכנס לו ואסור בתפקיד שהוא
ברירה, בלית אליה "נכנסתי קצר. לזמן להיכנס זאת בכל אותו
חושב אני מה גר, אני היכן אותי, שאלה היא כשעה. ושוחחנו
לי חיממה קפה, כוס לי הכינה היא בי. והתעניינה פרס על

הצהרים. לארוחת אותי הזמינה וגם קרואסונים
היא למשמרת, שהגעתי פעם כל התהדק. הקשר "מאז,
בשעה לישון הלכה שהיא ולפני קפה בכוס אותי כיבדה
ועוגיות. קרה שתיה לי הוציאה היא בצהריים, שלה הקבועה
שאפשר אישה שהיא ראיתי "לאישה". לעיתון גם לי דאגה היא
נתנה והיא טוב, הרגשתי שלא מקרה היה פעם עליה. לסמוך
היא מסיבות, אצלה היו כאשר בבית. אצלה שעתיים לישון לי

לשוטרים. אוכל הוציאה
טוב', 'בוקר אומר בבוקר בשוטרים. מתעניין הוא גם "פרס
היו לשלומך. שואל הוא במעלית עולה הוא כאשר ובערב
שהם לי התברר ובסוף עליו, האמנתי שלא דברים הרבה
שואל כך כדי עד שהוא האמנתי לא בעיקר נכונים. דברים
נכון. שזה לי התברר אבל המאבטח, של בשלומו ומתעניין
ומתעניין בברכה פונה הוא מכיר לא שהוא חדש לשוטר אפילו
ואני בשבת, במעלית לרדת נאלץ הוא כאשר אחת פעם בו.
דתי, אני כי כך על בפני התנצל הוא אותו, ללוות צריך הייתי

טובה". פנימית הרגשה לי נתן זה

לתפקיד התמנה שזה עד קטורזה איבטח פרס שמעון את
דירתו את מאבטח הוא מאז בירושלים. לגור ועבר שרהחוץ

רבין. יצחק ראשהממשלה של
רק מבחוץ. הדירה את לאבטח תפקידו כי מציין קטורזה
האישיות כאשר לדירה נכנס השב"כ, איש האישי, המאבטח

בתוכה. נמצאת
בת היא משמרת כל במשמרות. מתבצעת האבטחה עבודת
שלושה בן שבוע הוא קצר אבטחה שבוע רצופות. שעות 12

הימים בשאר ימים. ארבעה בן הוא ארוך שבוע ימים.
מבסיס המשמרת מקבלת הארוחות את בחופשה. המאבטח
בסביבות סריקות מתבצעות פעם מדי בתלאביב. י"ג פלוגה
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חג לרגל הכותלהמערבי לרחבת רבים יהודים מתפללים
שהופקדו ג', פלוגה שוטרי ההמונית. הכהנים וברכת הסוכות
השימוש כי הודגש בו ירי, תדרוך קיבלו הרהבית רחבת על
השעה לקראת לחיים. מיידית סכנה של במצב רק מותר בנשק
הבית. להר הנכנסים המוסלמים זרם התגבר בבוקר, 06.00
עת באותה העתיקה. בעיר המשטרה למפקד דווחה זו עובדה
בנקודות בהרהבית ג' פלוגה של הבוקר משמרת התייצבה

הקבועות. המשמר
דיווח איש. כ600 הרהבית באיזור נמצאו 07.45 בשעה
בשעה ירושלים. מרחב במטה הבוקר בישיבת כבר עלה כך על
לתיירים לאפשר שנועד המוגרבים, שער נפתח ,08.00
זרם התגבר בבד, בד הרהבית. לאיזור לעלות ולמבקרים
"ברכת לקראת המערבי הכותל לרחבת היהודיים המתפללים

הפומבית. הכהנים"
צליינים של קבוצה מוסלמים מתפללים דחקו ב8.10
לכוחות דווח והדבר המוגרבים, שער דרך להרהבית שעלו
מנת על המוגרבים, שער את סגרה המשטרה המשטרה.
מכן, לאחר היום. במשך להרהבית לעלות ממבקרים למנוע
את להרגיע בכדי הוואקף ואנשי המשטרה מפקדי שוחחו
לעלות יורשו לא הרהבית" "נאמני כי הדגשה תוך הרוחות,
הגיעו ההרגעה, שיחות למרות כבודדים. לא גם למקום,

של גופותיהם נמצאו הפלישה, לאחר ימים שלושה
ימים מספר שנחטפו וקרמאני, טובול הירושלמים הנערים
מבצע ניהלו וצה"ל משמרהגבול המשטרה, לכן. קודם
נמצאו, הנערים לשווא. אך לאתרם, במאמץ נרחב חיפושים
יצרים לשילהוב גרם המתועב הרצח רוחחיים. ללא לבסוף,
המשטרה בערבים. לפגוע ניסו יהודים עשרות בירושלים.
את להרגיע ופעלו המחנות, בין כחיץ עמדו הגבול ומשמר
בעניין המשטרה פיקוד עם לדון צה"ל החל בינתיים הרוחות.
שליט מצד ונשנים החוזרים האיומים לאור חירום, היערכות

בישראל. לפגוע עיראק

הבית הר אירוע
של תקדים חסרת התפרעות במהלך ,1990 באוקטובר ב8

ועשרות מהם 21 נהרגו בהרהבית, מוסלמים מתפללים
האירוע, מג"ב/משטרה. כוחות של הפעילות במהלך נפצעו,
ועדת ע"י ונחקר המפרץ משבר רקע על ביןלאומי הד קיבל

שמיר. יצחק ראשהממשלה ידי על שמונתה זמיר צבי
זמיר: דו"ח פי על האירוע השתלשלות

לאיזור נכנסו (04.3003.3(1) המוקדמות הבוקר בשעות
להגיע החלו מכן לאחר מוסלמיים. מתפללים כ50 הרהבית
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אמיתי" נס היה "זה
ששוטרים ואחרי אוסלו, הסכמי חתימת אחרי דווקא ארעה ארז במחסום ביותו האלימה התקרית

צה"ל עם משותפים פטרולים עשו כבר פלשתינים

בג'יפ פגעו כדורים וארבעה "עשרים איו"ש: מג"ב מפקד לימים
אומר. הוא נהרגתי" לא איך יודע לא אני שלי. הממוגן

קרב גלגול עשיתי שלם, צרור עלי ירה פלסטינאי "שוטר
לא אני היום ועד הבנתי, לא מהכדורים. לברוח והצלחתי
של צרור בי ירה השוטר הזה. מהאירוע חי נשארתי איך מבין,
על וקפצתי חזרתי מטרים. עשרה של מטווח כדור שלושים
את הרגעתי ואני הכיוונים, מכל באש עלי פתחו שוב הג'יפ.
אומר אני שאם הבנתי באש. ישיבו שלא כדי בפנים האנשים
ידעתי אמיתי. לטבח וגורם המדינה את מסבך אני 'אש/
לי ולקח להרגיע, היא כזו בסיטואציה מפקד של שהחכמה
זה המצב. ואת האנשים את להרגיע שעה רבעי שלושת בערך
ובאנשי בי יורים בחיי: משפיל והכי קשה, הכי האירוע היה
במקל אותי להכות הצליח אפילו אחד להגיב. יכול לא ואני
פלשטינאי שוטר ראיתי פתאום גופי. בכל פצוע הייתי ביד.
כדור פגע ואז בו, לפגוע כדי החלון את פתחתי בי. יורה
לעצמי ואמרתי החלון, את סגרתי מיד שלי. הראש במשענת

אמיתי''. נס היה זה לירות... שימשיך

פארס, חוסיין תנ"ץ אומר בחיי", המשפיל האירוע היה ''זה

הקשה התקרית בעת עזה, ברצועת מג"ב כוחות מפקד שהיה
מעזה, היציאה לאחר כבר שהתרחשה התקרית, ארז. במחסום
של דרמטי מאוד סיום לאקורד נחשבת ,1994 באוגוסט
בעת בבוקר, בשש החלה התקרית ברצועה. ישראל שלטון
המחסום. באיזור להתפרע החלו מהרצועה פועלים שאלפי
אל ירה אף חלקם אונים, חסרי היו הפלשתינים השוטרים

מכסימאלי. איפוק שגילה הישראלי, הכוח
הקשה האירוע מן מנע אשר הוא מכסימאלי, איפוק אכן,
בהסכם מחבלת והיתה שייתכן ענקית, לשריפה לההפך הזה
שריפת מול אל בשטח המפקדים שהפגינו האיפוק אוסלו.
מצטבר, נסיון של פרי היה האוטובוסים וחניון הדלק תחנת
תהליך של לעדינותו גבוהה מודעות של תוצאה גם כמו
נהרג מג"ב סמל מחיר. גם היה זה לאיפוק אך השלום.
מג"ב של המסתערבים יחידת מפקד נפצעו. נוספים ושוטרים
מן אחד קורבנות. עוד היו לא בנס רק בכתף. כדור חטף
פארס, חוסיין נצ"מ מג"ב של המקומי למפקד ארע הנסים

הג'יפ ונס פארס חוסיין
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לרצח מועמד
קבלת לשם לחיסול, מועמד היה במג"ב מתמיד

לחמאס כניסה כרטיס

חיים, גן במושב ותיק חקלאי ,1950 יליד מורטשטיין, עודד
ההחלטה מאחורי .1990 בשנת מתמיד תקן על למג"ב התנדב
עמדו בהתנדבות, בשבוע, שעות תשע למשמרהגבול לתת

התפר. קו ישובי סבלו מהן החקלאיות הגניבות כל קודם
באזור המטה וגובש התפר קו מפקדת הוקמה כאשר
לירוקים לסייע  ואחיינו אחיו בניו, שני גם החליטו המרכז,
כלכליים מניעים שמאחוריהן והחבלות הגניבות גל את לבלום
פעם ורועי אחיה עמית, עופר, יוצאים וכך ולאומניים.
בשדות ומארבים לסיורים מג"ב, שוטרי עם יחד בשבוע,

ובדרכים.

מורטשטיין עודד

החמאס מטעם לרצח מטרה הפך משים, מבלי עצמו, עודד
עבד האינתיפאדה שפרצה לפני ''עוד עודד: מספר היה. זה וכך
כשהתחילה לרביה. ובאווזים בפרחים אחד בדואי אצלי
אצלי התחילו פתאום לעבוד. הפסיק הוא האיתיפאדה
עשה שמו, היה זה חילמה, אם יודע אינני וגניבות. פריצות
למבנים. המפתחות מונחים היכן ידע הוא אופן בכל זה. את

משפחה ובני ותיקים

קציני בהרהבית. דופן יוצאת התקהלות ישנה כי דיווחים
שקראו איש 2000 של בהתקהלות והבחינו למקום יצאו מג"ב
למפקד דווח הדבר אלאקצה. מסגד מול לאומניות קריאות
נערכה 09.00 בשעה בעיר. המשטרה ולמפקדי ים, מג"ב
הכותל ברחבת נמצאו הברכה בשעת בכותל. נהנים'' "ברכת
אלה החלו התפילה סיום לאחר יהודיים. מתפללים כ30.000
שער באיזור בעיקר אדם בני של עצום "פקק" ונוצר להתפנות
הבית" הר "נאמני מאנשי כ20 הגיעו ב09.50, האשפות.
לשער העלייה מול ברחבה ונעמדו לכותל, מחוץ לרחבה
השילוח. ניקבת לעבר בתהלוכה יצאו כך אחר המוגרבים.
נגד הסתה דברי שכללו הבית, בהר דרשות נשמעו במקביל
פינה אבן ולהקים ההר, על לעלות העומדים היהודים
כי מג"ב קצין ידי על הוזהרו הוואקף אנשי לביתהמקדש.
את מיד להרגיע ויש סדר להפרות לגרום עלולה ההסתה
בהרהבית, שוטרים 44 עת באותה מנה מג"ב כוח הרוחות.
בשער המוצבים מג"ב שוטרי ו10 רגילים שוטרים 13 ועוד

האריות.
והחלה כיפתהסלע, מכיוון צעקות נשמעו 10.45 בשעה
עמדו הללו מג"ב. שוטרי לעבר אנשים אלפי של הסתערות
וברזלים אבנים מטח הכותל. אל כשגבם המסתערים מול
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במג"ב ושוטר בגבעתי חייל
המתנדב אות את ארנשטיין דרור קיבל 22 בגיל
מג"ב של היחיד המתמיד היה הוא המדינה. מנשיא
רגבה השיתופי המושב תושב דרור, בכבוד. שזכה
רכז אביו, בזכות למג"ב להתנדב החל שבצפון,
הנושא את "ינקתי הישוב. של שוטף בטחון
במטהאשר. צעיר מתמיד היה י"א בכיתה מילדות".
המתמידים על מינהלית. בעיקרה היתה העבודה
כדי קשה נאבק ודרור לשטח, לצאת נאסר הצעירים
עצמו על מעיד הוא לסיורים. להצטרף לו שיאפשרו
את למג"ב נתן בצבא, לנושא. "מכור" הוא מ
שהחזיק היחיד החייל היה הנראה ככל השבתות.
חוץ מתמיד. שוטר תעודת והן חוגר תעודת הן בידו

החקלאי. הפיקוח של פקח תעודת לו יש מזה

מערבי. גליל לגיזרת וחברים ארנשטיין דרור

מתמידים שהם אנשים, שלושה יוצאים "לסיורים
שמירה העבודה: עיקר האזורית. המועצה מקיבוצי
האיזור. קיבוצי של החקלאים השטחים על
בערב. עשר עד הצהרים אחרי מארבע היא המשמרת

נוספות". משמרות גם יש
הוא חקלאיות. הברחות על סיפורים הרבה לדרור
"אני מבריח, רכב עוצר הוא וכאשר קשוח מתמיד
בהנחייה מדובר אם אלא לשחררו, סיבה רואה לא

מגבוה".
אך פח"ע, באירועי להיות לו יצא לא כי מציין דרור
לאומני. רקע על שריפות בכיבוי השתתף כן הוא
כאשר לשטח ראשון הגיע שלו צוות כי מציין הוא
הצעיר, גילו למרות המערבי. בגליל קטיושות נפלו
לשנת צפון מג"ב של המתנדב אות את דרור קיבל

מג"ב. ומפקד המקומי הפיקוד בנוכחות 93י

להם ברח הוא אבל אותו, תפסו הם המשטרה. את הזמנתי
הזמן כל שמישהו הרגשתי שנה אחרי בערך לידיים. מתחת
משריפת עשן של ריח בבוקר הרחתי אחרי. ועוקב מסתכל
ובתוכו שחוט אווז שם וראיתי לפרדס, הלכתי פעם ענפים.
תקופה, אחרי רחאתלוקום. של קרטון מצאתי פעם אורז.
היה זה לן. הוא איפה מצאו ואפילו הזה, הבדואי את ראו

האווזים. ליד למעלה, הפרדסים באיזור

לחמ"ס קישר המידע
גם אותו. לתפוס הצלחנו לא אבל מארבים לו "הנחנו
מתמידים של ג'יפ יצא אחת פעם הצליחה. לא המשטרה
ברכב ונתקל ביתברל לאזור למג"ב) מתנדבים (חקלאים
להימלט. והחל לעצור להוראה ציית לא הרכב חשוד.
הסיבובים באחד הפרדסים. לתוך אחריו רדפו המתמידים
הרכב מהרכב. נזרק ומישהו הדלת נפתחה הפרדס, בתוך
התגלה מתוכו שנזרק האיש אבל להימלט, הצליח עצמו
והודה סבא כפר במשטרת נחקר הוא חילמה.  בדואי כאותו
שקישר מידע עליו היה שכבר למרות והנה, באיזור. שהסתובב

שוחרר. זאת בכל "הוא עודד, טוען כך לחמאס", אותו
באזור מסתובב מישהו כי התשתי שוב תקופה, באותה
נרצח בינתיים פסקו. והסימנים משטרה הזעקתי שוב שלי.
נתפש החוליה מחברי אחד בצרה. ממושב הצעיר הבחור
חילמה". הוא מהם שאחד הסתבר לרצח. חבריו הם מי וסיפר
את קודם לרצוח אמורה היתה החוליה כי התברר בחקירה
ועוד מבצרה, הצעיר המושבניק את כך ואחר מורשטיין עודד
נוסף. אדם וכן שדות, שומר שהוא יעבץ, מכפר מג"ב איש
גזרת מפקד ארביב, מנשה אלי הגיע ערב "באותו עודד: מספר
לשמור הוחלט ולכן ברצח, השתתף חילמה כי לי וסיפר שרון,
מג"ב אנשי מהבית. לבד לצאת ולא זהיר להיות לי נאמר עלי.
אלי. יתלווה שמישהו ממנו וביקשו הלילה כל עלי שמרו
אותי ליווה מתמיד, הוא גם איזו, המכונה יוסיפוביץ, "יצחק
במארבים ששוכבים הרגשתי יום. יום חודשים, שלושה במשך
ולפעמים מג"ב אנשי היו אלה לפעמים שלי. לבית מסביב
אפילו ברפיח. במחנה חילמה את חיפשו בינתיים בלשים.
לברוח. הצליח הוא אך אותו לתפוס אחת פעם הצליחו
הוא בתחקיר אשקלון. למשטרת אותו הביאו דבר של בסופו
סיפר גם הוא לחמאס". כניסה לשם נועדו שהפעולות אמר
הבחור את יהרגו קודם כי החליט בחוליה חבריו עם שיחד
קל שיותר מפני עודד, את יהרגו כך ואחר בבצרה, הצעיר
הכל בסך "כי עודד, מציין שלי", המזל היה "וזה אותו. להרוג
לראות מאוד רציתי ואני וחצי כשנה במשך כאן הסתובב הוא
להרוג רצית בעצם, ''מדוע, אותו, ולשאול חילמה אותו את

לך?" עשיתי רע מה אותי.
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צבאית בצליפה ראשונים

ניסה פריצה, כדי תוך המשולהבים. המתפרעים לעבר מדמיע
הסתה. קריאות נשמעו ממנו ברמקול לירות משטרה קצין
הגומי שכדורי לאחר התגברה. וההסתה נכשל זה ניסיון
חיה, אש הכת ירה ההתפרעות, את הפסיקו לא הגז ורימוני
לאחר המסתערים. לעבר כך ואחר באוויר תחילה
שער באיזור בינתיים, מירי. הכח חדל נסוגו, שהמתפרעים
נאלצו כאן גם משטרה. כוח מוסתים צעירים תקפו האריות
המשטרה שר הוזעקו למקום חיה. באש לפתוח השוטרים
שונים. במקומות שהו האירועים שבתחילת הכללי והמפקח
לאיזור חזר והשקט שככה ההתפרעות למקום, הגיעו כאשר
נהרגו השוטרים מאש שוטרים. 21 נפצעו באירוע הבית. הר
וישראל ביןלאומי, הד יצרה התקרית .53 ונפצעו איש 20

הר באיזור פעילותה על האו"ם של הבטחון במועצת גונתה
לקחים והופקו תחקירים התקיימו האירוע בעקבות הבית.

סיפור). (ראה לעתיד

בירושלים בקעה בשכונת רצח
ארועי לאחר תנופה לצבור החלה הפלשתינית הסכינאות
חמוש מחבל הגיע ;90 באוקטובר ה21 ביום הרהבית.
חיילת למוות דקר תחילה בירושלים. בקעה לשכונת בסכין

אשר מג"ב שוטרי כלפי והן המערבי הכותל רחבת אל הן נזרק
נעצרה. לא ההסתערות אך גומי, וכדורי גז של בירי פתחו
חזרה לעברם וזרק ליד הבא מכל בשוטרים ידה המוסת ההמון
מכך נפגעו שוטרים מספר לעברם. שהושלכו הגז רימוני את
בניין ולעבר המוגרבים, שער לעבר לאחור נסוגו והם
מרחבת היהודיים המתפללים פינוי התחיל במקביל המחכמה.
למקום רבים. אמבולנסים הזעקת תוך הכותלהמערבי,
בירושלים, מג"ב כוחות ומפקד ירושלים, מרחב מפקד הגיעו
שנחלץ הכח ובארגון היהודיים המתפללים בפינוי שעסקו
הנמצאת המשטרה בנקודת נלכדו שוטרים שני מהרהבית.
ורגמו עליהם צרו צעירים ומאות כיפתהסלע מאחורי
הלכודים השוטרים שני הצליחו לבסוף באבנים. אותם
כך על להודיע הצליחו לא אולם עצמם בכוחות להיחלץ

המשטרה. לפיקוד
ופיקוד נמשכה המוסלמים המתפללים הסתערות
של במקרה רק חיה באש שימוש התיר במקום, המשטרה,
הושלכו האבנים התגבר. האבנים מטר ממשית. חיים סכנת
באיזור השוטרים התכנסויות מקום ועל הכותל רחבת על
11.00 השעה לאחר דקות מספר החסום. המוגרבים שער
מאמצים לאחר המוגרבים. שער דרך להרהבית הפריצה החלה
גז ולירות לפרוץ השוטרים הצליחו דקות, מספר שנמשכו
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פעמיים מעזה יצא צה"ל
והפעם היציאה, על לחזור ברצועה ומג"ב צה"ל למפקדי וילנאי, מתן הפיקוד אלוף הורה עזה, פינוי לאחו

עצמו בפני סיפור הוא מאז, פורסם שלא זה, פרט עתונאים. ובנוכחות מלא בטכס

יוסוף נאצר הפלשתיני הגנראל עם סמיה תא''ל

ומסרתי הצדעה החזרתי הצדיע, הוא הבכיר. הפלשתיני לקצין
היציאה לכיוון הירי, עקב מהר יצאנו המסירה. כתב את בידיו
הפיקוד, אלוף את רואה אני מרכזית, בכיכר בדרך, ואז, מעזה.
ואת עזה אוגדת מפקד סמיה טוב יום תא"ל את וילנאי, מתן
שהיציאה אמר והאלוף עצרנו, אהרונוביץ'. ניצב מג"ב מפקד
מסודרת, לא ובצורה מדי מהר יצאנו טובה. היתה לא מעזה

הירי". עקב
פארס כי הוחלט הג'יפים, פנסי לאור קצרה בהתייעצות
המשטרה מפקד את מעירים לעזה, חוזרים סמיה ויוםטוב

הטכס. על לחזור כדי יוסוף, נאצר גנרל הפלשתינית,
הבכירים המפקדים שני סמיה, ויוםטוב פארס ואכן,
המפקד את מעירים בודד. בג'יפ לעזה שוב נכנסים ביותר,
הפיקוד לאלוף נראית לא שהיציאה לו אומרים הפלשתינאי,
הפלשתיני. המפקד אצל וטכס עתונאים מסיבת מבקש והוא
הקצינים כל את מזעיק הוא מסכים. הפלשתיני המפקד
היא עתונאים. מסיבת נערכת בוקר לפנות ארבע ובשעה שלו
ניצי ידי ועל אחד, מצד המסתערבים ידי על מאובטחת
כתב הפלשתיני לקצין נמסר שוב בטכס מאידך. הפת"ח,

המצלמות. ולאור חגיגי באירוע הפעם המסירה,

ביום היה עזה, ברצועת מג"ב מפקד אז פארס, חוסיין תנ"ץ
זאת שהגדיר כפי התיכון", במזרח ביותר העסוק "האיש הפינוי
פסיכולוגי למהפך שנדרש העובדה מן לבד מפקודיו. אחד
נכבדים לבנישיח הפכו אתמול של מבוקשים כאשר קיצוני,
את וילנאי, מתן הפיקוד, אלוף עליו הטיל  היום של
המשטרה עם המשותפים הסיור צוותי של ההקמה פרוייקט
ומסר השוטרים פני את שקיבל האיש גם הוא הפלשתינית.

ברצועה. ומג"ב צה"ל בסיסי את להם
הרצועה. את שיעזוב האחרון החייל יהיה פארס כי נקבע
האירוע, אחרי חודשים שלושה פארס, סיפר הכפול הפינוי על
יהודה באיזור מג"ב כמפקד החדש בתפקידו היה שכבר לאחר

עדותו: הנה ושומרון.
שפינינו לבסיסים הפלשתינים השוטרים של "הכניסה
ירו הם וירי. ובהתפרעויות עצומה בהתרגשות מלווה היתה

לבסיסים. ייכנס שלא ההמון, לכיוון ירו גם אבל משמחה,

יוסוף לגנרל בחצות השכמה
הבית מפתחות את מסרתי בעזה, המושל בבית "בינתיים,
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חג לבשה עזה
בין הראשון הפומבי המפגש  מדריד ועידת בעת
תג. עזה לבשה  ופלשתינים ישראלים בכירים
כי מספר עזה, מג"ב סממ"ר סטמטי אבי סנ"צ
ענפי והגישו חגיגיים ברחוב הסתובבו התושבים

למג"בניקים. זית
הם והיום אבנים עלינו זרקו הם אתמול "רק
היה זה קורה. לא וכלום בחביבות, אותנו מקיפים

אבי. אומר משונה", מאוד

הגופים כל את ריכזה המפקדה מיוחדת. מפקדה הוקמה
אש, כיבוי הקרןהקיימתלישראל, ביניהם: בנושא המטפלים
ב מג"ב יחידות טיפלו הכל בסך הטבע. שמורות ורשות
צה"ל אימוני רשלנות, מהצתות, שנגרמו שריפות 1.071
ציוד בו נקלט הורחב. בחיל החבלה מערך פליליים. ומניעים
רכב וכלי ציד רובי מתכות, מגלי רובוטים, 8 שכלל חדיש

מכן, לאחר בסיסה. לעבר מביתה שיצאה אזולאי, איריס בשם
משתלה. ובעל השכונה תושב אלטרץ אלי את למוות דקר
ההמולה את שמע השכונה, תושב שלוש, צ'רלי הימ"מ, לוחם
הגוף בעל למחבל הורה הוא אקדח. החזיק בידו מביתו. ויצא
התפתח השניים בין ברגלו. בו לפגוע הצליח ואף להיכנע,
של בחזהו סכין לנעוץ המחבל הצליח שבסופו קשה מאבק
(היא בתו. הולדת לפני כשבועיים ארע הרצח שלוש. צ'רלי
השורה מן לוחם היה שלוש צ'רלי שמו). על שירלי, נקראה
מהפיגועים אחד זה היה רבות. בפעולות והשתתף הראשונה
הנסקרת השנה במהלך ישראל כאמור, שידעה, קשים היותר

האישיים. הפיגועים בהיקף בעלייה שהתאפיינה
בתוכם לאומניים, אירועים 7,808 התרחשו 1990 בשנת
מכלל אחוז מ70 למעלה לרצח. ונסיון רצח מקרי 37
זו עובדה ירושלים. באיזור אירעו הלאומניים האירועים
להסדר והפיכתו תחילה" "מחשבה מבצע המשך את חייבה
גם הוקמו מחדש. אורגן בירושלים מג"ב פלוגות מערך קבע.
("מפקדת משימתית מפקדה הוקמה כן חדשות. פלוגות שתי
פעלה זו מפקדה הגלבוע. ועד בצפון מגל מקיבוץ הירוק") הקו
משמרהגבול המשיך בנוסף, החקלאי. במיגזר פח"ע למניעת
זה לעניין גם שועל". "זנב מבצע במסגרת הצתות במניעת

להתאמן ממשיכים
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יעודיים תפקידים ביצוע א. יהיו: חירום בשעת ישראל/מג"ב
לביטחון באחריות נשיאה ב. המשטרה. מפקודת כמתחייב
ד. אנשים. וגיוס צירים באבטחת לצה"ל סיוע ג. הפנים.

חירום. בשעת לרשויות סיוע
וזיהוי לגילוי מיוחד ציוד קיבל המשטרתי, החבלה מערך
אב"כ, במסיבות צוידו השוטרים כימיים. לחימה חומרי
"טבע פקודת מופצת ב5.1.91 ועוד. מיוחדות מגן חליפות
חדרי כולל ביחידות, חדרים איטום של מבצע ונערך שני"

(מרד"מ). שליטה ומרכזי קשר
המפרץ מלחמת פרוץ לפני אחד יום /91 בינואר 15 ב
18.1.91 ב חירום. במערך לעבודה ומג"ב המשטרה עוברים
(ראה טילים) 6) ישראל על הראשון הטילים מטח נורה

סיפור).
סקאד, טילי כ40 ישראל לעבר נורים המלחמה במהלך
ברוב היו ומג"ב המשטרה וברכוש. בגוף פגיעות הגורמים
העבודה האירוע. למקומות שהגיעו הראשונים המקרים

;91 לפברואר ב22 מסתיימת חירום במערך
בין נאמר /91 במרץ מ1 המפקחהכללי של יום בפקודת
המשטרה האטומים, לחדרים נכנסים "...כשכולם השאר:
מלכי אנחנו  מאחרים יותר  אנחנו לרחובות... יוצאת

מערכותיו. מיחשוב לפרוייקט מג"ב נכנס זו בשנה חדישים.
צפון במג"ב הרבגל פרוייקט הופעל הנסקרת השנה במהלך
המערכת הכנסת לקראת הכנות ונעשו יחידותיו, כלל על
והטלפונים הקשר תשתית שופרה בנוסף, נוספות. ליחידות
קציני מערך תוקנן מתקדם. תקשורת ציוד ונרכש בחיל,
פסיכולוג של תפקידו מחדש ואויש בחיל, ציבור תלונות

מג"ב.
הורחב, חורון בבית מג"ב) (בא"ח החילי האימונים בסיס
עזרי ונרכשו לחימה תורת נכתבה חדשים, מדורים נפתחו

משוכללים. הוראה

המפרץ מלחמת
ארצו לאזרחי עיראק שליט קרא 1990 בספטמבר 22 ב

את יתקוף כי והכריז שב הוא המלחמות". כל ל"אם להתכונן
לאוכלוסיה המגן ערכות חלוקת מתחילה ב7.10.90 ישראל.
מתמנית הבאות. לקראת נערכו ובמג"ב במשטרה האזרחית.
הפלשתינית, ההתקוממות של כיוונה יהיה מה שבודקת ועדה
נוהלי גם מעודכנים עיראק. ידי על תותקף שישראל במידה
משטרת תפקידי כי ההנחה בסיס על המשטרתיים, החירום

ואורחים ותיקים כנס
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בכל אותו מחקה עדיין אני
הוא גם משרת אביו, בשם הקרוי ע'זי בו96ו. הסורי בגבול ונפל במג"ב שיות סייאח, ע'זי סנ"צ של אמו

לחיקוי מושלם מודל המת באב ורואה במג"ב

האבא הבן

פצוע לחלץ יצא
באביב לגבול. מעבר חלקן רבות, בפעולות השתתף האב, ע'זי,
מפקדים בנותיעקב. גשר ליד הסורים עם בתקרית נפל 1961

במוצב שנתקע מאנשיו אחד לחלץ יצא ע'זי כי סיפרו בגיזרה
נפגע  חזרה בדרך הסורים. עם אש חילופי בעת קדמי,

ונהרג.

עד שם וגר בשפרעם 1961 באוקטובר נולד הבן ע'זי
אמי, של רצונה את לכבד "רציתי למג"ב. התגייס ב79' היום.
הגעתי אבי. של נפילתו בגלל שנקטעה הקריירה את ולהמשיך
יותר שאין אמרו למג"ב. אותי לגייס רצו ולא לבקו"ם
לי ואין שכולה, למשפחה בן שאני אמרו כך אחר מקומות.
שבוע ישבתי קרבי. חיל זהו כי למג"ב, להתגייס אפשרות
הם שבוע אחרי אחר. לחיל להתגייס סירוב על במחבוש
שהיא עו"ד, דרך מאמא, הצהרה להביא לי ואמרו נשברו

במג"ב". לשירותי מסכימה

אימו. בבטן כשהיה עוד למשמרהגבול גויס סייאח, ע'זי סנ"צ
היה שמו שגם משפרעם, מג''ב איש אביו, נפילת לאחר היה זה

עובר ונשאה צעירה אישה היתה כבר, אימו, סייאח. ע'זי

הסורים, עם בתקרית בעלה נפילת על לה כשבישרו בבטנה.
והוא אביו שם על שמו תיקרא  בן לה יוולד אם נשבעה:

היה. וכך למשמרהגבול, יתגייס

לאחר חודשים כמה ב1961, נולד (ג'וניור) סייאח ע'זי

אמו נסוגה לא כן פי על ואף הזקונים בן היה הוא אביו. מות
הסיורים מפקד הוא סייאח ע'זי סנ"צ היום משבועתה.
גוש מול עזה, רצועת בדרום הפלשתינאים, עם המשותפים

קטיף.
הוא .1956 בשנת למג''ב והתגייס בסוריה נולד האב,
נתפסו בו במארב תפקודו על צל"ש קיבל ואף בשירות הצטיין
בןגוריון בה תמונה אפילו יש למשפחה בצפון. מסתננים

המוצלחת. הפעולה בעקבות האב ידי את לוחץ
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אוסלו הסכם אחרי הפלשתינאים, עם

היא שני מצד ומסובכת. מורכבת קשה, פעילות "זו אומר:
היסטורית הבנה עליונה, רגישות ומחייבת מעניינת מאוד

מולך". שנמצא הצד של ומנטלית
שקט על לשמור מיועד קטיף גוש מול המשותף הסיור
עם מתעסק צד "כל תקרית או אירוע בעת הגדר. צידי משני
לגבי לקדמותו. ולהחזירו המצב את להרגיע בכדי שלו", הצד
כי מבהיר, הוא פיגועים, מבצעי נגד הפעולה אפשרויות
למג"ב יש עוד וכל הרדיפה, טווח מבחינת הגבלה אין בהסכם

אחריהם. הרדיפה נמשכת עין, קשר
מכונית פרצה וקסמן, נחשון של החטיפה "בתקופת
שבתוך חשד היה חאןיונס. לכיוון וברחה מג"ב מחסום
אחרים וכוחות ע'זי של אנשיו החטוף. החייל נמצא המכונית
מזרחית הנמצאת שכונה לתוך ונכנסו מרדף, ביצעו
מחסום ידי על נעצרו הם דבר של בסופו לחאןיונס.
עם עבודה זו ומה הסכם זה מה ידע "שבקושי פלסטיני,
את להמשיך מהם מנע הזה המחסום ישראלים. כוחות
הנשק וכיוון נשק, טעינת לכדי עד הגיע המצב המרדף.

לעברם".

הוא למג"ב. הבן, סייאח, ע'זי התגייס ההסכמה קבלת עם
כך אחר בירושלים. לשרת והוצב מ''כים וקורס טירונות עבר
להדרכה וחזר בהצטיינות, אותו סיים קצינים, לקורס יצא
הפלוגה עם ירד מחזורים, שני בתום החילי. האמונים בבסיס
במהלך שנה. כמעט שם ושהה לחברון מג"ב של הראשונה
מחלקה מפקד מתפקיד ע'זי התקדם בשטחים הפעילות
(מדע חיפה באוניברסיטת למד שנתיים בכיר. סמ"פ לתפקיד
הוא עזה ברצועת ראשון. תואר וסיים ומזרחנות) המדינה
חצי לאחר אלבורייג'. במחנה מג"ב פלוגת מפקד כסגן שימש
שוב חזר ואז עזה, בעיר מג"ב פלוגת על לפקד נתמנה שנה
משמש מהרצועה, ישראל יציאת מאז כמפקד. בורייג' לפלוגת
הוא הרצועה. בדרום המשותפים הסיורים יחידת כמפקד ע'זי

סמוך בית לעצמו בונה אך אימו, בבית בשפרעם, גר עדיין
חודשים. שבעה ובת חמש בת בנות: שתי לו יש הוריו. לבית

רדיפה יש  עין קשר יש
הוא הפלשתינאית המשטרה עם המשותפים הסיורים על
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מבתיהם המתיישבים נעים בהם צירים אלה הרוחב. בצירי

את אורך צירי חוצים בהם במקומות ובחזרה. העבודה למקום
אם ליהודים. ערבים בין חיכוך נקודות נוצרות הרוחב צירי
של תפקידו אירוע, כל או קטטה תאונה, יש הזה בקטע
מה שכל לפקח גם תפקידו הבעיה. את לפתור המשותף הסיור
לצדי כי נקבע בהסכם למשל, בפועל. מבוצע בהסכם, שנרשם
במספר "ובאמת אישור. ללא לבנות אסור הרוחב צירי
בניה הפלשתינאים השוטרים "עצרו סייאח, מספר מקומות",

שלהם". כזו

כתוב כך קדמית, הנעה בעל ברכב מבוצע המשותף הסיור
שקיבלו ב'בלייזרים' והם ג'יפים, עם נוסעים "אנחנו בהסכם.
ושוטר לוחם נהג, קצין, יש בג'יפ אצלנו מהאמריקאים.
כתום, דגל מונף רכב כל על שוטרים". ארבעה יש ואצלם
והמפקד הישראלי המפקד בלילה. מאותת ירוק, וקוז'אק
כאשר פעולה. ובשיתוף יחד לפעול אמורים הפלשתינאי
הישראלים ישראלית, בשליטה שהוא בשטח נמצא הסיור

ולהיפך. מובילים
המכוניות תפיסת את ע'זי מביא להישגים כדוגמה
כי מציין הוא מאידך הפלשתינאים. עלידי שנגנבו הישראליות

עם הראשון במפגש נגמר אכן המרדף ע'זי, מבהיר בפועל,
צריך הפלשתיני הכח זה משלב ההסכם, לפי פלשתינאי. כח
טוב, די מגיב כלל בדרך המשותף "הסיור ולרדוף. להמשיך
הוא לו. תסביר שאתה מחכה לא הוא למירדף, עד הוא ואם
זה לו, להסביר וצריך עד, היה לא הוא אם במרדף. מיד פותח

לתפוס... בשביל קריטי זמן זהו ולפעמים זמן, לוקח
בסיורים שהשתתפו השוטרים, הפעולה שיתוף בתחילת
היתה האישית רמתם ממצרים. פלשתינאים היו המשותפים,
ההסכם. את הכירו ולא וכתוב, קרוא ידעו לא הם נמוכה.
משרתים כיום שעשינו. דבר כל אנטי היו שהם לומר אפשר
וברמה למדי אינטליגנטים הם מאלג'יר. פלשתינאים במקום
דרך אותם לשכנע רק צריך בעיה. אין איתם טובה. די אישית

המוח".
בכירים, קצינים שני הם הכח מפקדי כי מבהיר סייאח

ומחמוד. פאריד

ההסכם ביצוע על שמירה
ביממה, שעות 24 מתקיימת המשותפים הסיורים פעילות
למשל, הצדדים. לשני משותף אינטרס בהם שיש באיזורים

המשותפים. לסיורים חדש שותף
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את טרנר, יעקב המפקחהכללי, מיצה אלו במילים העורף".
שבה פעילות המפרץ, מלחמת במהלך המשטרתית הפעילות
שאר עם יחד האש, בקו לראשונה ומג"ב המשטרה עמדו

וההצלה. הביטחון זרועות

19951988 בשנים מג"ב הערכות
שתי להקים ,1988 ביולי הוחלט האינתיפאדה, רקע על
ע"פ הוקצו, להקמתן ארציות. ניידות התערבות פלוגות
שהופרשו התקנים, 600 מכלל תקנים 200 המפכ"ל, החלטת

האוצר. משרד ידי על המשטרה לטובת
הן הציבורי, הסדר הפרות התרבות נוכח באה ההפשרה
גידול בפח"ע, התגברות הסתמנו כן הערבי. והן היהודי ברחוב
הקרובות הבחירות לקראת והמתח הסמים בשוק ניכר

.(1988) לכנסת
פלוגה מג"ב. של אדם כח על הושתתו ההתערבות פלוגות
ואדי לגזרת  והשניה והדרום, לירושלים הוקצתה אחת
סדר בהפרות לטפול נועדו ההתערבות פלוגות והצפון. עארה

נוכחות. להפגין וכן תפקידיה בכל למשטרה סיוע ולתת

גולדשטיין ברוך ד"ר פרשת אחרי המכפלה. במערת

גנובים, ברכבים שנוסעים פלשתינאים שב"כ אנשי יש

ביריחו. השב"כ ראש ובכללם
את רואה הוא חייו, מהלך את בוחן סייח ע'זי כאשר
כמו להיות רציתי "תמיד השיא. כתקופת השירות תקופת
לוכד לוחם, היה הוא גיבור. היה שאבא לי סיפרו תמיד אבא.
יכול לא שאני אמרתי, תמיד בהיתקלויות. ומצליח מחבלים,
לא אם  כמוהו לפחות להיות חייב אני ממנו, פחות להיות
לשרת אותי שדחף מה גם זה ממנו. טוב יותר להיות אוכל

הקשים". במקומות
שירת הוא לבנון מלחמת פרצה כאשר ,1982 בשנת
לו, וכתב מג"ב למפקד ישירות מכתב שלח ע'זי בירושלים.
לשרת רוצה הוא וכי הג"א איש כמו מרגיש הוא שבירושלים
עקיפת על ונשפטתי באבא, להתחרות "רציתי בלבנון.

סמכות...
הזדמנות. לך יש הנה לעצמי, אמרתי לעזה, ירדתי "כאשר
של חיסולו מחבלים. לתפוס בשביל ולילה יום סיורים עשיתי
מבחינתי היה החמאס, של הצבאית הזרוע ראש עאקל, עמאד
11 חיסל עאקל .1 מספר המבוקש נחשב הוא הכותרת. גולת
חיסל הוא שלו האחרונה בפעולה אזרחים. כמה ועוד חיילים
שלי משפחה קרוב היה מהם שאחד דרוזים חיילים שלושה
עליו, הסגירה מעגל מפקד הייתי שנה. לפני היה זה משפרעם.
הפעם היתה זאת 'השימשונים'. עם המשותפת בפעולה

ושמחתי. הרוג, מולי שראיתי הראשונה
לפשל. פוחד אני סייאח, של הבן שאני מכיוון אחד, "מצד
במשימות. קדימה אותי דוחף שלו, הבן שאני זה שני, מצד
מסוים. במקום מבוקשים על ידיעה התקבלה בעזה פעם
למקום הגיע שלי הכת היעד, לקראת בריצה אותנו הקפיצו
כוחות היו אלה נכון. לא בית כיתרו האחרים הכוחות הנכון.
לי לאפשר בקשר, שלי, מהמפקד ביקשתי צה"לית. יחידה של
שלי. בבית נמצאים שהמבוקשים בטוח הייתי פנימה. לפרוץ
חמושים, מבוקשים שני נמצאו בבית ובאמת הסכים. המפקד
בבית מצאנו באקדח. חמוש והשני קצר, אם16 עם מהם אחד
יכול שלי שאבא אז חשבתי רב. אמל"ח עם סייענים תשעה גם
קיבל זה מבצע על כמוהו..." גבר שהוליד בגלל בי להתגאות

מג"ב. ממפקד עיטור ע'זי

ע'זי לסייאח לחיקוי מודל להיות ממשיך האב, ע'זי סייאח
אותו. לחקות ניסיתי שלי, בתתמודע "גם אומר: הוא הבן.
עסק הוא במג"ב, להיות רציתי אני גם אז במג"ב, היה הוא
הצטלמתי אפילו בהדרכה. לעסוק רציתי אני גם אז בהדרכה,
המחלקה מול הצטלם הוא הצטלם. שהוא מצבים באותם
אהב הוא במסדר. המחלקה מול הצטלמתי אני וגם במסדר,
להיות רציתי תמיד הדבר. אותו אני וגם שטח, ופעילות קרב

אותו לחקות רציתי תמיד והקשים, המסוכנים במקומות
אותו..." מחקה עדיין ואני
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מסיכות עם אימונים המפרץ. ממלחמת זכרונות

העמדת על הוחלט '90 וביוני ירושלים, מג"ב סד"כ של
אורגניות. פלוגות 6 כשתחתיה מפקדה,

ההערכות של מחדש ארגונה על הוחלט '90 בדצמבר
מג"ב כח ובו ירושלים מחוז הוקם בירושלים. המשטרתית

מתוגבר.

ירושלים, במג"ב ל"ג פלוגה הוקמה 1991 בפברואר
ככח המשמשת ,2 סמ"ג הוקמה שנה אותה ובנובמבר

סדר. ובהפרות פנים בטחון בארועי מיידי התערבות
הוקמה '93 באוג' נמשכה. ההתערבות יחידות של הקמתן
ג' פלוגות איחוד רקע על זאת כל .4 סמ"ג  וב94' 3 סמ"ג

ול"ג.
ירושלים מג"ב של הקבע בסיס הועבר 1995 בראשית
ומודרני, חדש למתקן  ההיסטורי אלנבי מחנה  מתלפיות
במהלך שנפטר יהודאי, יוסף ניצב של שמו את שנושא
לאחר זו לדרגה שהועלה יהודאי, ניצב .(1989) האינתיפאדה
המפקדים מבכירי והיה ירושלים, מרחב בראש עמד מותו,
של לבו את הכריעה מניחים, כך האינתיפאדה, במג"ב. שצמחו
אינטרסים בין לאזן שהטיב זה, ומנוסה מיומן מקצועי, "קצין
של ויהודים, ערבים של וחילוניים, חרדים של מנוגדים
נרדפים לשמות הפכו וירושלים יהודאי דרך. וישרי עבריינים

ככלל, בשטחים. מג"ב כוחות בתגבור הוחל זו בתקופה
צה"ל. פיקוד תחת הועמדו הם

הועברה ח' פלוגה בעזה. כ"ז פלוגה הוקמה ראשון בשלב
(מאייוני1988). לחאךיונס. מביתלחם

א' ופלוגה בביתלחם כ"ט פלוגה התארגנה שני בשלב
.(1988 (אוק'נוב' בקלקיליה.

צה"ל ת"פ מג"ב כוחות תגבור נמשך 1989 ביולי
אותה בספטמבר באבודיס. ל"א פלוגה הוקמה בשטחים.

בג'בליה. ל"ב פלוגה הוקמה שנה
האימונים בסיס של מסגרתו הורחבה 1989 בנובמבר
שוטרי  טירונים של מאסיבית הזרמה עקב זאת, החילי.

חובה.

לאזח"ע חדשה מפקדה
שנה אותה וביולי באזח"ע, מג"ב מפקדת הוקמה 1990 בינואר
מפקדה הפך המשל"ט מג"ב. בפיקוד עזה העיר משל"ט הוקם
פיקוד עלידי שהוגדר שטח, לתא קבוע באופן אחראית
של המבצעית הפעילות על הופקד זה שליטה מרכז הדרום.
מחדש בארגון הוחל בבד בד לו. שהוכפפו הצה"לים, הכוחות
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מדבר הבטוח המעבר מפקד
מאז נהוג. וכמעט הרהבית בארועי המתפרעים את פיזר בימ"מ, ומפקד פסיכולוג קעטבי, שלומי נצ"מ

ליריחו עזה בין הנוסעים האוטונומיה תושבי את מאבטח הוא קהיר הסכם

בחמישה מלווה היא בה, לפגיעה ומחשש הצפוני, בציר כלל

הציר. על שוטרים ארבעים ועוד מג"ב של צוותים
הם פלשטינאים. שוטרים של זו היא הרביעית האוכלוסיה

נשק". וללא באוטובוסים מועברים

מרוכזים שאטלים שני
צפוני, ציר צירים: ארבעה קיימים כי מסביר קעטבי שלומי

המלח. ים דרך רביעי ואחד מרכזיים שניים
טיסתו כי קעטבי מציין ערפאת של הראשון ביקורו לגבי
את צרות. הרבה למג"ב חסכה ליריחו מעזה במסוק זה של
(הסעים) שאטלים בשני מג"ב העביר ערפאת של הפמליה
פלוגה. כמעט של גודל בסדר כוח רוכז זו למשימה מרוכזים.
מעיר, קעטבי וחזור. לוורדיריחו ארז ממחסום היה המסלול
גורמים מול לעבוד אמור הוא אין הגבול במעברי מ
המשטרה את אמנם צה"ל. מול אלא פלשתינאים
איתם לו אין אך הגבול, במעברי פוגש הוא הפלשטינאית

עבודה. קשרי
הבטוח' 'המעבר בנושא צה"ל לבין מג"ב בין החלוקה לגבי
הצבא, באחריות הינם הגבול "מעברי כי קעטבי מסביר
באחריות הוא  הכבישים כלומר שביניהם, הציר ותחום

מג"ב.
חדש. נושא עם התמודדות ממג"ב דורש הבטוח' 'המעבר
קשר לי מאפשרת "אשר חדשה קשר מערכת הותקנה כך לשם
למד אשר קעטבי, עזה". ועד מוורדיריחו הדרך אורך לכל

יחד אך ורודה, די תמונה אמנם משרטט, פסיכולוגיה כאמור
להעביר פסיכולוגית קשה די זה "לנו כי מציין הוא זאת עם
מדינת שטחי דרך שלך אוייבים היו שפעם פלשתינאים
הפסיכולוג אצלנו היה בראש, התוכנה את לשנות כדי ישראל.

מג"ב". של
מדברים מג"ב ואנשי אמוציות אין כי אומר הוא זאת עם
האנשים את מתדרך "אני עניינית. בצורה זו אוכלוסיה עם
לפלשתינאים ולהתייחס בראש תוכנה לשנות שעליהם ואומר
מה כל עם מאובטחים כאל או העבודה, לצורך שותפים כאל
בהקשר מאוד". יפה עובד זה ובינתיים מזה, שמשתמע
כוחותיו כי קעטבי מציין בבקעה, המתיישבים להפגנות
בהתאם כוחות לשלוח ויכולים מחוזית, עתודה משמשים

וירושלים. יריחו לחברון, לצורך

הפלשתינית הרשות חברי עם

דרום מג"ב ומפקד הבית הר ארועי גיבור קעטבי, שלומי נצ"מ
מעורקי אחד על תפקידו מתוקף אחראי ,1994 מאוגוסט
מפקד הוא שלומי במזה"ת. ביותר הרגישים התחבורה
ליריחו, עזה רצועת בין צירים ארבעה  הבטוח" "המעבר

האוטונומים. הפלשתינאים לעבור רשאים בהם
להורים בן ב1954, תלעמל בשכונת בתלאביב, נולד
של פסיכולוג כך ואחר בימ"מ מחלקה מפקד היה תימן. יוצאי
ומדעי קרימינולוגיה פסיכולוגיה, למד האימונים. בסיס

כסטודנטשוטר. עשה ראשון תואר המדינה.
שלם. מבצעי מערך הוקם הבטוח, המעבר אבטחת לצורך
לאורך ואבטחה ליוויים בנושא עוסקות פלוגות שתי ''כיום
האפשריים הצירים מארבעת באיזה הקובע הוא מג"ב הצירים.
שונות. אוכלוסיות של יומי במעבר מדובר המעבר. יתבצע
הגבול במעבר פספורט המקבלת כללית אוכלוסיה האחת,
כוללת שלה האבטחה המאובטח. בציר ונוטעות בעזה,
נקודות פיקוח, נקודות ממונעים, צוותים של משימות
הציר על לנסוע יצטרכו האוטונומיה תושבי ועוד. איתור
שלוש תוך אותו לעבור עליהם יהיה ממנו. לחרוג מבלי

שעות.
שנוסעת זו היא קעטבי, אומר השניה", "האוכלוסיה
מג"ב. של ומאסיבית צמודה ובהשגחה מסומנים באוטובוסים
ופה שעת נביל דוגמת האח"מים, היא השלישית האוכלוסיה
בדרך נוסעת זו "אוכלוסיה קעטבי. מסביר הבעיה", מתחילה
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שהיה בעת טולדנו, נסים ונרצח נחטף ימים 5 כעבור
לשאת בקשו המחבלים בלוד. מג"ב במטה לעבודה בדרכו

יאסין. אחמד השיח' של שחרורו על ולתת
מסלאחה, ג'מאל מג"ב לוחם בטולכרם, נפל ב27.3.93

דבוריה. מהכפר מוסלמי

מפקדים חילופי
החליף הוא אהרונוביץ. יצחק ניצב לתפקידו נכנס 15.1.93 ב

לגימלאות. שיצא עמית, משולם ניצב את החיל, כמפקד
גם אירע אש"פ, עם וההסדרים השלום תהליך רקע על
המכפלה למערת נכנס בפורים, ב25.2.94 בחברון. הטבח
את ועונד במדיו לבוש כשהוא גולדשטיין, ברוך ד"ר הרופא
בעת מוסלמים ב29 למוות ירה כניסתו עם דרגותיו.
אירוע שחקרה החקירה ועדת רבות. עשרות ופצע תפילתם

חדשים. ובטחון תפילה הסדרי לקבוע המליצה זה,
הקמתו קבעה מ30.12.94, מג"ב של חדשה ארגון פקודת
יעודית מפקדה יהווה שהוא נקבע חברון. משל"ט של
בעיר וצה"ל מג"ב סד"כ על מבצעית לשליטה ומשימתית

חברון.

על כתב כך המליצה". תפארת ללא זה, את זה ומשלימים
משטרתישראל. רמ"ט גל, שלמה ניצב אודותיו

הנופלים
נדקר בירושלים, בבקעה, קורבנות: תבעה האינתיפאדה
פיגוע למנוע מביתו שחש הימ"מ, לוחם שלוש, צ'רלי למוות
הספיק כבר זה כי ידע שלא מכיוון במחבל, מלירות ונמנע

.(21.10.90) ושבים עוברים לדקוי
פעילות בעת ימ"מ, קצין סובלמן, ערן נהרג ב25.5.92
לפגוע רצה לא "ערן בעזה: סברא בשכונת מבוקשים ללכידת
אחד כותרת בישרה  והרגו" בו ירה והמחבל בנשים

העתונים.
לוחמי אנשיו, בראש אברם, אלי בג'נין נפל ב26.8.92
פריצה בעת הקים, אותה איו"ש, של המסתערבים יחידת

סיפור). (ראה מבוקשים הסתתרו בו לבית
הצרפתית הגבעה בצומת מחבל בידי נהרג ב22.9.92

מבא"ח. בט"פ מדריך פרץ, אבינועם בירושלים
קצין מורדוך, ששון מפקח עוזה, בכפר נפל ב10.12.92

ברהמה. עסאם המחבל של לחיסולו קרב בעת ימ"מ,

נכנס אהרונוביץ'  יוצא עמית מפקדים. חילופי
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חדש מפקד סדן. ישראל ניצב 995ו. אביב

ב29.3.95 קרנינצרים בציר שנפל מירושלים, ה23 בן כהן
בג'יפ במתכוון פגעה סג'עיה תושב בידי נהוגה שמשאית בעת

נסע. בו מג"ב
קודם חודשים מספר במג"ב נקלט שריון, קצין כהן, מפקח
בעזה. הפלסטינאים עם המשותפים הסיורים למסגרת לכן,

ובמקומו תפקידו את אהרונוביץ ניצב סיים ב2.4.95
סדן. ישראל ניצב מונה

ומונה 1975 באוקטובר הגבול למשמר התגייס סדן, ניצב
עמדה בחיל דרכו החל בה התקופה החיילי. ההדרכה לקצין
האחריות קבלת לאור ישראל, משטרת של הערכותה בסימן

במדינה. הפנים בטחון על
בא"ח. למפקד מונה 1978 בשנת הפו"ם קורס סיום לאחר
והונחו והתרחב החיילי האמונים בסיס גדל בתקופתו

במג"ב. הפנים בטחון תפיסת להעמקת היסודות
בה הכחולה, למשטרה סדן ישראל עבר 1982 בראשית
המכללה מפקד בכללם: מפתח תפקידי של ארוכה שורה מלא

מחוז מפקד וסגן חיפה מרחב מפקד בנעורים, בכירים לקצינים
המרכז.

החיל. של השמיני כמפקדו למג"ב סדן שב ב2.4.93

אבטחה כח יהוו ול"ז) ו' (פלוגות המכפלה מערת יחידות
יעסקו כן המוסכמים. התפילה סידורי של התקין לקיומם
ופעולות אלימות מעשי ובמניעת הציבורי, הסדר על בשמירה

טרור.
בעיר השוטף לביטחון מענה תיתן כ"ה פלוגה כי נקבע

חברון.
התנועה והסדרי וליריחו, עזה לרצועת האוטונומיה מתן
דרום. ומג"ב אזוז"ע מג"ב של מחדש הערכות חייבו ביניהם,

מג"ב בין חולק הקודם, דרום מג"ב של האחריות תחום
לבין  הקודם דרום מג"ב של החדשה הגדרתו  מרכז
כמג"ב והוגדרה (זמנית) בקריתגת שהוקמה חדשה, מפקדה
בגזרת מג"ב כוחות על ושליטה פיקוד יעודו: החדש. דרום
במבצעים לשליטה משימתית כמפקדה ותפקוד הדרומי המחח
על מבצעית אחריות המפקדה קיבלה כן כמו עלפלוגתיים.
אזח''ע, מג"ב ליריחו. עזה רצועת בין שיופעל הבטוח המעבר
אוסלו הסכמי את ומיישם מתמודד החל החדשה, בהערכותו
פלשתינאים. שוטרים עם משותפים סיורים ביצוע ע"י וקהיר
איו"ש, במג"ב הכלולה  מאבודיס שהועברה נבו פלוגת
ביריחו. מתכונת, באותה , המשותפים הסיורים את עורכת

תחילת מאז בפועל הקיימות והתוכניות ההערכות ע''פ
שיוטלו המשימות חדשים. שוטרים באלפי מג"ב יגדל ,1995
העתידי שמג"ב היא הרווחת ההערכה בהיקפן. יוכפלו עליו
המקורי: ליעודו שיחזור מצה"ל, רבים עשיה תחומי יתפוס

עויינות. מדינות מצד למלחמה התכוננות
השוטר ארז, במחסום הקשה בתקרית נפל ב25.7.94
שפיקד חוסיין, פארס תנ"ץ של ספורו (ראה: אטיאס ז'ק יצחק
כמפקד תפקידו סיום עם אזח"ע) מג"ב כממ"ר הארוע, על
ניצן מפקח את למנוחות אהרונוביץ יצחק ניצב ליווה מג"ב,

נקודות אסוף
ותזכה

הגרלה 7"7*א

בנקודות: הפרסים טון

ההגרלה
החייל למען

1994
ההגרלה המסות

החייל לוווחת מיועדות
0000100 מס ש1תיח הגולה מניס

לספת מעבר סרטים 1שלח. ר/7/ש זגית לא הס'קוההמונ>ר. זכית) המובילה■ לסיפור. זהה סימרה גילית
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שיח 6  הספח 0דל 00001 00 010 והביניים מיידית להגרלה ספח

למג"ב המוקדש שנתי הגרלה כרטיס
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מג"ב חלל*
לזכום.

יעקב 14.6.62אליעזר

אחמד חליל 30.9.62אבו

פארוק ו.20דואהוי 0.62

סלאמה 3.4.63עלואן

אסעד 27.1.64גאנם

אליהו 7.7.64מדמוני

סלימן 5.2.65בראכת

משה 27.2.65אזולאי

סמיו 27.4.66גדעאה

יהודה 27.4.66תנעמי

ברון 28.9.66בלום

זקף 8.10.66גיגי

ניסים 8.10.66כהן

אברהם 8.10.66לוי

יוסף 8.10.66עמאר

נעמאן 19.10.66ראבח

יעקב 4.6.67דמרי

יוסף 6.6.67אמון

אלי. 21.7.67קדוש

גבריאל 29.7.67אחרק

יחזקאל 27.9.67אלמרין

אברהים 27.9.67מזייד

מחמוד 25.1.68אלהיב

חאמד טריף 31.3.68אבו

גבריאל 3.5.68זוהר

מוסטפה 13.9.68חוגיראת

שלמה 21.10.68אלקובי

יצחק 25.10.68צדוק

אליהו 28.10.68מיכאלי

23.1.52

27.1.54

17.3.54

8.5.54

9.5.54

22.8.5>

28.8.54

9.9.54 1

29.9.54

4.3.56

5.3.56

5.3.56
5.3.56

12.3.56

9.4.56

24.6.56

24.6.56

10.9.56

12.12.5)6

2.3.57

21.11.57

28.12.57

19.2.58

16.5.58

3.9.58

24.12.59
28.8.60

3.3.61

30.5.61

אברהם לוי
פנחס סירויה
איברהים נתחו
יהושע שלוקה

טוביה וולפסטול
יצחק כהן

ימין בןימין
משולם נתן בר

אליהו סימון בן

מכלוף שלוש
אורי אסייג
יצחק מורנו
גרשון סימון
יוסף כהן

נתן אנצילביץ
יוסף אורן
דוד אשרף

יהושע צרויה
ניסים חודרה
יהודה כהן
שי עמירם

חסן פרחן חסן
יעקב ברוך
יעקב אולמן

אבר גורכאד מוסא
חמד חלבי

שמואל אריה בן
אברהם חסון

עזי סייח



31.8.82

אהרון הנר* סבת
סעיד שמעו ביטה

סלאח סעדי
יחזקאל בובה
אדוק עטייה
שמואל ראובן

תטיב עבדאלחק
יונה רוזנטל
אליהו חסן

כאמל חרב אבו
מאיר דיין
דוד בנסל

מרדכי יחזקאל
נגיב חלבי

סלאח רעד אבו
ישראל קולב
יחיא נהרי

חנניה מלכה
עמרם קרייף
צבי גרינהולץ
שמואל לוי

אמנון אמסלם
שלום דדוש
יפת אדיב

יוסף רוזנפלד
זיאד והבי

נדים נסראלדין
דן אשר

אדיב עריידה
אסעד חלבי
ארז ראסבי

68.וו.3ו
1 4.12.68

3.3.69

29.3.69

31.3.69

15.4.69

15.4.69

17.4.69

14.6.69

20.7.69

3.8.69

18.9.69

16.11.69

24.11.69

22.1.70

29.1.70

8.2.70

18.2.70

26.4.70

22.5.70

3.6.70
9.6.70

26.6.70

7.9.70

16.9.70

4.12.70

4.3.71

10.5.71

10.7.71

אלברט יפרח
ישראל עמר
עמאר מוכתר

שלמה אבוטבול
מוחמד זובידאת

פואז חילף
אפרים ללוש
עוזיאל שמור
זכריה ברזילי
רמזי עזאם

ישראל גרסיאני
יחזקאל גנגינה
סורין הורוביץ
רוברט קטייף

דוד דהוד

יוסף קליין
יוסף גוזלן

פארס כאמל
דן אקוע

אברהם עדי
סימון עזרן
רשיד מולא

עליתה אלהואלה
יצחק חסידים
יחזקאל שאבא

אבי גולן
עטללה חלבי
יצחק סויסה
שלום מימון
סלאח חמדן
עובדיה זגורי



82.וו.וו יואל קלכמן
ארנון ודיע
נביל שבסו

סעיד קורדאב
אברהם עובד
נדב אביעד

שלוה שלמשוילי
מאיר כהן

ראוף ארבילו
נוהאד רוקון אבו
גאלב מנסור אבו
יאסר זידאן אבו
סלימאן בראכת

מאיר דהן
חסן הדייה
חמד חטיב

פרוספר טמסוט
סלאח מעדי
שבתא* מלכי
גמיל מורד

מוחמד נאפע
תמידי עןקלה
ריאד עמאר
גמאל פארס
פריד קזאמל
סעיד קשקוש

חסן רג'ב
סטיפן דניאל
יהודה אזרד
מאיר גולי
יוסף סבאג

מרדכי 82.וו.ו1אלגרבלי

שלמה 82.וו.וואהרון

שלום 11.82.וואטדגי

דוד 11.11.82ביטון

אלי עזרא 11.11.82בן

מרדכי 82.וו.ווביטון
יואל 82.וו.וובהונקר

מימון 11.11.82ביטון

ציון יצחק 11.11.82גבריאל

אריה 11.11.82גברילוביץ

אברהם 11.11.82גודינסקי

סעדאלה 11.11.82גאנם

סמיר 11.11.82דיב

סלאמה 11.11.82דיאב

אריק 11.11.82הויימן

שמעון 11.11.82חזן

יהודה 11.11.82חדד

שבתאי 11.11.82חכמון

פואד 11.11.82סעד

מרזוק 11.11.82סאבק

יעקב 11.11.82כהן

 דוד 11.11.82מועלם

חיים 11.11.82מדר

הילל 1.82י.1ימשייב

יורם 11.11.82סופר

רוני 11.11.82עזרא

מחמד 11.11.82עיסאת

אמיל 11.11.81עוידה

רביח פארס :11.11.81

פארססלמן 11.11.81ן

נפתלי צרוקר (11.11.81



אבינועם פרץ
ששון מורתך
ניסים טולדנו
מאיר סתוי

חנניה אבת'ל
שלום טויטו
גמאל מסלחה
אכרם מדאג'י
זוהיר מרעי
ראיד דאהר
שלום דדון

מקסים קוצגה
יצחקגיק אטיאס

יסעור סעד
אורי פירני

אהרון ארוגאס
ברוס לוין
זמנה בלאי
שרון חג'ג'

מחמד עבדאללה
ניצן כהן
ניר בושרי

שמעון איבגי
אלון ליבק
עוזי כהן

27.6.85
31.10.85

11.1.86

13.1.86

2.6.86

2.6.86

5.6.86
27.6.86

6.1.87 ן

25.1.87

5.8.87

11.9.87

11.9.87

28.12.87

2.3.88

21.5.88

22.5.88

13.6.88

26.9.88

11.5.90

5.7.90

5.7.90
21.10.90

6.1.91

24.5.92

דורון סייג
אהוד מלכא
גמיל פארס
צרלי בוזגלו
ופיק זיידה

מוחלס סלאמה
סלמאן חטיב
גמאל זבידאת
פואד זידאן
יהודה סבן

איברהים איוב
דני כחלון

יוסף סמאג'ה
עמוס חסן

מחמד אלחמדה
שמשון שהרבני
עמאד אבוחמד
אליהו שהרבני

יוסף אגוזי
אליהו חזן
אייל ביטון

רונן תורג'מן
צ'רלי שלוש
מאהר מולא
עירן סובלמן
אלי אברם



ישראל משטרת
מה"דוקח"ר

ומורשת חינוך מדור
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חוד "הגבול" הספר
משמרהגבול. של המיוחדת העשייה תוך אל
,.,,... לא פנים וחושף המדינה, שנות כל לאורך \: י ^

במראה. מוכרות

שנים במשך גבו, על מג"ב נושא לילה, לילה יום, יום

/ במסתננים, הקשוחה המלחמה את ארוכות
/ מתפשרת בלתי עיקשת, לחימה ובטרור, במחבלים |

תוצאות שהביאה ,י

פרסום, ללא אלמונית, מלחמה הייתה זו בישראל, הציבור מבחינת
ביטחון היא: העליונה המטרה שהרי להיות. צריך כך כאילו הילה, ללא

במקום לה התקיימה כן, פי על אף ישראל מדינת לתושבי ושלווה
מסובכים נועזים, שמבצעים כך על היסטורית, צדק אי תחושת כלשהו

פורסמו. לא ומורכבים,

במלחמה. עצמם את נתנו  והסמ"ג המסתערבים הימ"מ, אנשי הם, באשר הגבול, לוחמי
עומד מג"ב ממשלה, החלטת פי על השלום. תהליך את לשרת עוברים הם  הספר צאת עם
המשותפי בסיורים עוסק מג"ב מרבבה. גדול להיקף יגיע הקרובות, ובשנים שורותיו את להכפיל
%$"■ ועשו, שהיו אלה למען הציבורי. הסדר על ובשמירה התפר בקו רגישות נקודות באבטחת

הירוקות. הכומתות של סיפורן כאן מובא בארץ, הציבור ולמען ויעשו יבואו שעוד אלה למען

££05י
$.**■

?

עש/''גמחנה". עורך ואח"כ צבאי כתב היה ובמודיעין. בגולני שרת ארגמן יוסף
בהיסטוריה ^בא^תז^שני ארץ בתולדות במזרחנות, ראשון תואר בעל

ביטחון. בנושאי רבים ספרם וערך כתב וסוביטולוגיה.

ביוו סודי היה 31. ספרו
* '"010*0,.
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