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    מבואמבואמבואמבוא
  

עברו לי  בלת המלגה קמסגרתכאשר חשבתי לראשונה על נושא לעבודה אותה אגיש ב

  . סיירת צנחנים- היה מכנה משותףםלכול, יונותעבראש מספר ר

, שיהיה לה ערך מוסף לכמה שיותר אנשיםרציתי , חשוב לי שהעבודה לא תהייה רק בשבילי

 זה היה הכלל המנחה בשבילי . ביחידה אחרלכל בעל ענייןאם זה אם זה ללוחמי הסיירת או 

שכחלק מתפקידי בשירות המילואים במחלקת , חשבתיחילה ת. בחיפוש אחר נושא לעבודה

 בארגון יאוכל לתרום מהידע שצברתי במהלך שירותי הצבאי ומניסיונ, הטרור של היחידה

רכי היחידה וכל לבנות אימון שיתאים לצא, חידה קצין הטרור של הי ויחד עם, לחימהאימוני

 בימים אימונים שנכתבואותם  מבוססים על  עדייןהחדשים שהשתנו בשנים האחרונות אך

  אימונישלשדרג את רמת הלוחמים ויעילותם כך נוכל ל . הצרכים היו שונים לגמריבהם

  .הלחימה

 יומן מעין, יומן מלחמהלכתוב  - על רעיון חדשחשבתי, לצערי בעקבות מלחמת לבנון השניה

ביל יספר את  ובמק הקרבות בלבנון באופן כולל לקוראיו תמונת מצב עלן שייתכזה, מסכם

 מאחורי כתיבת המחשבה שעומדת.  הכוללסיפור הסיירת והשתלבותה במערך הלחימה

 לא הכרתי את סיפור הלחימה של , בתור איש מילואים של היחידה,יהיא שאם אנהעבודה 

כל בעל או לוחמי העתיד , לו לוחמי העבראאם , חרים לא מכיריםאין ספק שאהסיירת אז 

 בשפה יאלעם שימוש מינימ,  העבודה כתובה בשפה פשוטה.קשר כזה או אחר ליחידה

העבודה . הצבאית וזאת על מנת שכל אחד שירצה להבין את סיפור הסיירת לא יתקל בקשיים

חל מיום  ה,תוך דגש על פעילות הסיירת,  היום יומייםמתארת את השתלשלות האירועים

ל על ידי "חטיפת שני חיילי צהב  שהתחיל, 2006 ביולי 12 -ה,  יום רביעי,הלחימה הראשון

ה יום השלושים וארבע שהוכרזה בועד הפסקת האש, "שינוי כיוון"דרך מבצע , חיזבאללהה

  . 2006 באוגוסט 14 - ה,יום שני, ללחימה
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    רקע כללירקע כללירקע כללירקע כללי
  

מלחמת לבנון השנייה הוא השם שניתן בציבור ובתקשורת הישראלית ללחימה שהתרחשה 

ל על " מחטיפת שני חיילי צה החל,2006מצע יולי ועד אמצע אוגוסט בלבנון ובצפון ישראל מא

המלחמה כללה התקפות של . ועד הפסקת האש, "שינוי כיוון"דרך מבצע , ידי חיזבאללה

על יישובים בלבנון ,  על החיזבאללהל"צהושל , ל ועל יישובים בישראל"החיזבאללה על צה

" מלחמה"נות את חילופי האש בשם הממשלה לא אישרה לכ. ועל מטרות תשתית בלבנון

  ".מערכה"שמיים יוהם מכונים בפרסומים הר

 - ביולי 12( ימים של לחימה אקטיבית 33מהם ,  ימים81כ "סהרכה אמלחמת לבנון השנייה 

למעט חלקו , ל מלבנון" ימים של הפסקת אש עד ליציאת כל כוחות צה48ועוד )  באוגוסט14

  ). באוקטובר1 -סט  באוגו14(ר 'ג'הצפוני של הכפר ע

ל ברצועת עזה ונועד להילחם "רך צהשע, "גשמי קיץ"הלחימה התנהלה במקביל למבצע 

  . גלעד שליט החייל החטוףברקטות הקסאם ולשחרר את

  :מטרות המבצע

אולמרט שאחת ממטרותיו היא להשיב ראש הממשלה אהוד הדגיש , כבר מתחילת המבצע

זמן  סביב הצלחת חיזבאללה ב שנוצרהמיתוסולשבור את , את כושר ההרתעה של ישראל

הציג ראש הממשלה את יעדיו ,  ביולי17-בנאומו בכנסת ב .2000הנסיגה מלבנון בשנת 

  ":שינוי כיוון"במסגרת מבצע 

באמצעות לחץ על , אלדד רגב ואהוד גולדווסר, שחרור שני החיילים החטופים •

 .חיזבאללה ועל לבנון

 .הפסקת אש מוחלטת •

 .נון בכל שטח דרום לבנוןפריסת צבא לב •

 .הוצאת החיזבאללה מאזור דרום לבנון •

 .הסרה מוחלטת של איום הטילים והרקטות מעל תושבי ישראל •

  .צפון הנמצאים בטווח הטיליםה  לתושבי באופן מיידיעוסי •

במקום היעד של הוצאת החיזבאללה מאזור , מאוחר יותר שינה אולמרט במעט את היעדים

  :ד מצומצם ומציאותי יותרהוצב יע, דרום לבנון

פגיעה , הריסת מוצביו בקו הגבול,  מקו הגבול עם ישראל החיזבאללההרחקת •

 כמו כן .ואם ניתן גם בהנהגה שלו, בתשתית הצבאית ובמצבת כוח האדם שלו

יתפרס גם כוח רב , שישראל תשאף לכך שמלבד פריסה של צבא לבנוןנאמר 

 .ללה לתקוף את ישראלוימנע מחיזבא, לאומי על הגבול עם ישראל

ל "לאורך כל המלחמה לקחה סיירת צנחנים חלק פעיל במערכה הקרקעית בתקיפות צה

  ).גדוד הסיור של חטיבת הצנחנים(ר "כחלק מפעילות גדוד הגדס
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    0707070712121212////06060606////, , , , יום רביעייום רביעייום רביעייום רביעי: : : : היום הראשוןהיום הראשוןהיום הראשוןהיום הראשון
  

  :תמונת מצב

ל בתוך גבול " שכללה התקפה על סיור של צה,בפעולת חיזבאללההמלחמה החלה ביום זה  

 - אהוד גולדווסר ואלדד רגב -חטיפת שני חיילי מילואים אשר השתתפו בסיור , ישראל

על פי . תוך כדי פעולת הסחה של שיגור רקטות לכל אזור הצפון, והריגת ארבעה

. העילה למבצע הייתה שחרור אסירים פלסטינים ולבנונים הנמצאים בישראל, החיזבאללה

 אך טנק שעלה על , שנכנסו ללבנון לרדוף אחרי החוטפים,ות שריוןל הזניק תוך שעה כוח"צה

  . חיילים נוספים4מטען גחון הושמד ונהרגו 

  

  :פעילות היחידה

 בשטחים ואף היתה אמורה להמשיך את פה היתה הסיירת בפעילות שוטפתבזמן המתק

ן חלוץ  ד-ל " הרמטכר שומרון ואפרים במשך שבוע נוסף וזאת לאחר הוראת"פעילותה בחטמ

  . ישאר שבוע נוסף בשטחיםר" והפלסבאופן הדרגתיחל לעלות לצפון כי כל הצבא י

  

  

  Ynet -פורסם ב*         
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    0707070713131313////06060606////, , , , יום חמישייום חמישייום חמישייום חמישי: : : : היום השניהיום השניהיום השניהיום השני
  

  :תמונת מצב

לאחר מכן שונה שמו " (שכר הולם"מבצע  בביום זהל פתח "בעקבות החטיפה צה •

המשבר התפתח להתקפה כוללת של  .בלבנוןכנגד החיזבאללה ") שינוי כיוון"מבצע ל

י של החיזבאללה על כל צפון ישראל על יעדים בכלל שטח לבנון ומנגד ירי מסיב

 שהתקפה ,ברקטות ארוכות טווח תוך יצירת משוואה ולראשונה גם על חיפה ישראל

  .על ביירות כמוה כמתקפה על חיפה

 באמצעותחשה  עיקר ההתקפה הישראלית התרבשלבים הראשונים של המבצע •

 .הפצצות של חיל האוויר והפגזות ארטילריה מהים והיבשה

  .שני אזרחים נהרגו מפגיעות ישירות של קטיושות •

  

 :פעילות היחידה

נקודת זוהי היתה ,  מפגיעה ישירה של קטיושה בביתה40בבוקר יום זה נהרגה אישה בת 

חים והעברתם ת מהפעילות בשטה התקבלה ההחלטה להחזיר את חיילי הסייר בהזמן

  .ימון לקראת תעסוקה מבצעית בלבנוןבו הסיירת תקיים א אליקיםלמחנה 

  

  

    

  

  

  

   

  

  

  

  

  Ynet -פורסם ב*                               
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    0707070714141414////06060606////, , , , יום שישייום שישייום שישייום שישי: : : : היום השלישיהיום השלישיהיום השלישיהיום השלישי
  

  :תמונת מצב

 את עיכרלהן בניסיו נמשכה ביום זה ובימים הבאים אחריו  מסיבית של ישראלתאוויריתקיפה 

חיל האוויר ביצע אלפי בימי ההפצצות הראשוניים  . כוחות קרקעיים התערבותללא הלחימה

 השמיד את רוב מערך הרקטות ארוכות להצליח וגיחות הפצצה בהן השמיד אלפי מטרות

 רקטות על יישובי  מטחי נמשכומנגד .בהן רקטות כבדות כמו הזילזאל, הטווח של חיזבאללה

 כתוצאה  נהרגול"ארבעה חיילי צהו בהן נהרגה אישה ונכדה בן השבע ההצפון ועד חיפ

  .מול חופי בירותי חנית "בשם אח ל"סטימפגיעה שספג 

  

  :פעילות היחידה

שנמשך " זמן יקר"הסיירת מתחילה להתארגן לקראת הפעילות הצפויה ומתחילה את אימון 

כגוף מדריך  ת הטרורבאימון לקחו חלק מספר אנשי מילואים של מחלק.  ארבעה ימים

 . בתנועה ולחימה בשטח סבוך בצמחיה כאשר עיקר האימון עסק,לקראת הפעילות הצפויה

 לא 2000 אך מאז הנסיגה מלבנון בשנת , בו היחידה נהגה להילחם בתקופת לבנון,סוג שטח

  .ןעסקה בו יותר ולכן היה צורך באנשי המילואים בעלי הידע והניסיו

    

    0707070715151515////06060606////, , , , בתבתבתבתיום שיום שיום שיום ש: : : : היום הרביעיהיום הרביעיהיום הרביעיהיום הרביעי
  

  :תמונת מצב

 .ל הציב סוללות פטריוט בחיפה“צה: לראשונה מאז מלחמת המפרץ •

, G8- גיבוי מקיר לקיר של חברי ה-חסר תקדים כמעט ,  בפני מצב נדיר ניצבתישראל •

ההסברה הישראלית עשתה את שלה , נראה כי הפעם. לפעולה, למעט צרפת

רואה , ות משמעותיות בעולם הערביכולל מספר מדינ,  כולההבין לאומית והקהילה

 .בחיזבאללה כאשם במצב

 .פגיעת קטיושותלראשונה מאז פרוץ המלחמה העיר טבריה סופגת  •

 

  :פעילות היחידה

  ".זמן יקר"המשך אימון 
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    0707070716161616////06060606////, , , , יום ראשוןיום ראשוןיום ראשוןיום ראשון: : : : היום החמישיהיום החמישיהיום החמישיהיום החמישי
  

  :תמונת מצב

ון שרי, ככל שנמשכה הלחימה גדל היקף הפעילות הקרקעית של כוחות רגלים •

מלווים ,  נכנסו לראשונה כוחות הנדסהביום זה. והנדסה קרבית בדרום לבנון וכפריה

 .בדחפורים ממוגנים והחלו בהרס מוצבי חיזבאללה שעל קו הגבול

מפגיעה ישירה של רקטה במוסך של רכבת ישראל בנמל  נהרגושמונה אזרחים  •

  .חיפה

  

  :פעילות היחידה

  .הסיירת מקבלת פקודת מבצע" רזמן יק"של אימון שלישי בסיום היום ה

ה איקון של  המערבית באזור מוצב דבורנית ומטרתו היתזרהיבגהמבצע תוכנן לפעילות 

 ובנוסף שמירה על כלי העבודה שעסקו  למטרותארטילריההכוונת סוללת שיגורי קטיושות ו

,  כניסת הכוח היתה מתוכננת לאחר כניסת כוח של יחידת יעל.בהרס מוצבי החיזבאללה

 שישמש את ,מטענים אפשריים ופתיחת ציר תנועהמשמטרתו היתה לנקות את מעבר הגבול 

רים וצוות "הסמ כוח הסיירת היה מורכב מלוחמי צוות .הכוחות הנכנסים לתוך שטח לבנון

 כניסת הכוח היתה מתוכננת . עמית לידורן"היחידה רס עליהם פיקד מפקד ,צוות חגי, הפלגה

 מודל מסכם ואחריו  הסיירת יצאה לאימון, הפקודה קבלתולכן בסיום 18 - ל17 -ערב שבין הל

  . לקראת עליה לצפוןהתארגנות אחרונהיקים לצורך חזרה למחנה אל
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    0707070717171717////06060606////, , , , יום שנייום שנייום שנייום שני: : : : היום השישיהיום השישיהיום השישיהיום השישי
  

  :תמונת מצב

ל מיישר קטע של קילומטר לתוך השטח הלבנוני בכדי למנוע הקמה עתידית של “צה •

רשתות הטלוויזיה הערביות מדווחות על נפילת מטוס  .ה על הגדרמוצבי חיזבאלל

הוא , בשמיי בייירות" המטוס שהופל"מעריכים כי ו  מכחישיםל“בצה, ישראלי בביירות

 .אלזילזטיל מסוג 

 .בשכם" חרוב"ממטען שהושלך לעבר גדוד  נהרגל "חייל צה •

  

  :פעילות היחידה

הכוח , לקראת הפעילות המתוכננת לאותו ערבונות היחידה עולה לצפון ומקיימת הכנות אחר

ם ועה מהכוח של יעל שלא עומד בזמנימגיע לנקודת ההמתנה ומחכה לאישור תחילת תנ

הלכם הסיירת מקבלת שינוי מ שב, שעות24 - וכתוצאה מכך המבצע נדחה בהמתוכננים

  .משימה

    0707070788881111////06060606////, , , , יום שלישייום שלישייום שלישייום שלישי: : : : היום השביעיהיום השביעיהיום השביעיהיום השביעי
  

  :תמונת מצב

 גדודים של לוחמי 3 מגויסים במהלך היום ,במקביל, שכיםחילופי האש הכבדים נמ •

  החייליםעל מנת לפנות את  סדירים בגדה שיחליפו כוחות של חיילים,ר במילואים“חי

 .הסדירים למשימות בצפון

שעלה מהמקלט להביא  בזמן מפגיעה ישירה של רקטה בביתו נהרגנהריה תושב  •

  .בגדים לבתו הקטנה

  

  :פעילות היחידה

 בערב ממתינה להוראות להמשךסיירת מקבלת מנוחה ו ה השביעי ללחימהוקרבבמשך ה

  .קבלת משימה לחיסול משגרים אך משימה זו מתבטלת כעבור זמן קצרתמ. פעילות
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    0707070719191919////06060606////, , , , יום רביעייום רביעייום רביעייום רביעי: : : : היום השמיניהיום השמיניהיום השמיניהיום השמיני
  

  :תמונת מצב

גלן בהיתקלות בין כוח של יחידת מ נהרגול "שני חיילי צה. יום של קרבות קשים בצפון •

צפונית לצפת , התקרית אירעה ליד מושב אביבים. לחוליית מחבלים באזור הגבול

 .כמה מאות מטרים בתוך שטח לבנון, בגזרה המזרחית

  .מפגיעה ישירה של רקטה כששיחקו בחצר ביתם נהרגו  מנצרתשני ילדים •

  

  :פעילות היחידה

כוח פיקוד  משימות יקים ובצפון נשארים לקבלתקר לוחמי היחידה חוזרים למחנה אלבבו

ק "מש, יפתח ריכטר) קצין מבצעים(ץ "הקמב, ן עמית לידור" רס– היחידה המורכב ממפקד

 שהסיירת תשמש ,ילה תוכנןתחב. סאסיאבי  –ג הלוחמים "עין ומפלימוד) מפקד שאינו קצין(

 כוח , עם הגעת הידיעה על ההיתקלות של מגלן אךל"מטכככוח עתודה למבצע של סיירת 

 מסוקים אמורים להגיע למחנה , במקביל.הגדודיק " שם יושב החפ, מוקפץ ליראוןהפיקוד

מדברת על כניסה לזמן  כאשר הפקודה , ולהביא את שאר הלוחמים בחזרה לצפוןאליקים

. קחת אך ורק ציוד לחימה בסיסי ולהיות מוכנים לכניסה לשטח לבנון ל ולכן יש,קצר מאוד

 לוחמי הסיירת , עם ההגעה לצפון.אוטובוסיםצפון בלות לעים והכוח נאלץ לעיהמסוקים לא מג

 אלוני מקבל פקודות שכוח  נימרודל"סא–ר "מפקד הגדס. חוברים לכוח הפיקוד ביראון

 שכוח אחר של מגלן יחלץ , הוחלט, מכןרח לא,ס במטרה לחלץ את הכוח של מגלןכנהסיירת י

מרון כפר ה לפתוח חזית שניה באת הצוות שנתקל והסיירת תיכנס באותו היום ללבנון במטר

. בל'מזרחית לעיירה בינת ג-הנמצא מצפון לאביבים ודרום, כפר שיעי בדרום לבנון( .ראס-א

לפני .  מטר מעל לפני הים והוא מהווה חלק ממחוז נבטיה900הכפר ממוקם על הר בגובה 

ן נקרא על שם מרוהכפר  .3000-4000 -מלחמת לבנון השנייה הוערך מספר תושביו ב

לציון המיקום הגבוה של ) ראש(=מייסד הדת המרונית בצירוף הקידומת ראס , הקדוש

מתקבלת .  על אזור יראוןהחיזבאללהוזאת משום שמכפר זה מבוצע ירי מסיבי של  ,)כפרה

  .החלטה שהמבצע ידחה במספר שעות ושהכוחות יכנסו לשטח בלילה
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    0707070720202020////06060606////, , , , יום חמישייום חמישייום חמישייום חמישי: : : : היום התשיעיהיום התשיעיהיום התשיעיהיום התשיעי
  

  :בתמונת מצ

רון מגזרת במהלך הלילה שבין היום השמיני והתשיעי ללחימה נכנסו כוחות קרקע ל •

 . חיילי הצנחנים-מערביהחלקו לחלקו המזרחי של הכפר נכנסו חיילי גולני וב, ראס-א

 אגוז  חיילי7 נהרגו מהלכםב, ל לחיזבאללה"בות קשים בין צה קר התנהלובכפר

 שהרסו בתים ורקטת 9- גם דחפורי דיבקרבות הופעלו. ועשרות מחבלי חיזבאללה

כתוצאה מהקרבות והשימוש באמצעים . שהרסה את הקסבה של הכפר ריצוף כבדה

הלחימה הקרקעית מזכירה לרבים את מלחמת  .הנדסיים כבדים נחרב רוב הכפר

ל “בצה ו לוחמי החיזבאללה מחופרים במנהרות להגנה מהפצצות אוויריות-וייטנאם 

ל מתכוון “צהבמקביל . ן לטפל באיום רק בפעולה קרקעיתרווחת ההערכה כי נית

  . מילואים בימים הקרובים חיילילהמשיך ולגייס

 כתוצאה מחיכוך התרסקו סמוך לקריית שמונה) י‘אפאצ("פתן”ל מדגם “שני מסוקי צה •

  .נהרגוכל ארבעת אנשי הצוות , בין המסוקים באוויר שהוביל לנחיתות חרום

  :פעילות היחידה

כחלק ממהלך , ראס-שתכליתו כיבוש מרחב בכפר השיעי מרון א  "שינוי כיוון"צע תחילת מב

ר של " הסיירת פעלה כחלק מגדוד הגדס.לבנון-בקרבת גבול ישראל כיבוש שטחים שולטים

 אויב ותשתיות השמדת, ראס-הכפר מרון א בושיכ: "חטיבת הצנחנים שמטרת משימתו היתה

  :תפקידה הספציפי של הסיירת היה, " יישובי הצפוןמנת למנוע ירי רקטות לעבר-במרחב על

 אויב ותשתיות במרחב השמדת, ראס-חלקו הצפוני והמערבי של הכפר מרון א בושיכ"

 בערב  לאחר נוהל קרב מזורז הסיירת יוצאת."ר לעמוד במשימתו"מנת לאפשר לגדס-על

 82 טנקים מגדוד 2, ט" פלנ,ן"הפלחעם הסיירת פעלו כוחות  ( ככוח חלוץ ראשונייום רביעי

ש אחד מבוצעת " את הגדר ובאמצעות נגמ הכוח פורץ, המערכת בגדר114 דרך מתג )שופלו

 שם הוא מתחלק למספר  הכוח מגיע לפאתי הכפרלאחר ציר רגלי. נגלות לתוך שטח לבנון

 ובסביבות השעה חמש לפנות בוקר הכוחות של הסיירת מתחילים תנועה במטרה כוחות

.  לאוי באמצעות טיליםת את הכניסה לבצים פורותהכוח). בתים(תורים להתמקם במספר אי

  של החיזבאללה1800תקפו כוחות מיחידה , עם כניסת הטנקים למרחב,  ביולי20-בבוקר ה

  - תחילה הותקפו הטנקים. את מתחמי ההגנה של הסיירת)  של הארגוןתרחובהיחידה המ(

 כוח, באחד הטנקיםיש נפגעים . שני הטנקיםופוגעים ב ט"נירי המחבלים פותחים במכת אש ו

 מקםמ הכוח .יוצא לחלץ את הפצועים תחת אש האויבלמקור הירי ומשיב אש של הסיירת 

בתום הקרב  .מנת לחלץ את פצועי השריון-רץ הלוך ושוב פעמיים על וחוליית חיפוי קרובה

לטובת  ן" החהדתחת פיקוטנקים שהיו וחובר לשניים מן הפצועים הסיירת מחלץ הכוח של 

  .זהו סיום אקט הלחימה הראשון. פצועיםפינוי ה
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נמצא כוח במרכזו של אקט זה .  השני מתרחש במתחם שיא הגובה של הכפראקט הלחימה

לאחר הפוגה קצרה של לחימה כוח .  לוחמים6ועוד קהן  אלי – ץ"מפקהכוח הכולל את , אלי

,  עם הכוח של עמיתיש בו הדדיות מתוך רצון ליצור מתחם הגנה שלאיתור חדשאלי מדלג 

  , מפקד היחידה

 ממה האיתור הנוכחי קטן ולאחר סריקה במבנה מגלה כי דרך חלוןבית נכנס ל אליכוח 

שחשבו ואינו מתאים לצרכי הכוח ולכן מתקבלת החלטה לשפר את מיקום הכוח למבנה 

רוץ את הדלת של מנת לירות מטול ולפ- יוצאים מחוץ לבית על המטוליסטאלי ואנדלאו. סמוך

ט "טיל נ .םאנדלאו מספיק לירות שתי פצצות לפני שנפתחת אש כבדה לעבר, הבית הסמוך

אש כבדה ומנסה אלי סופג  , אין נפגעים, "ט פשוט העיף את כולם"טיל הנ", הבית פוגע בקיר

אלי ואנדלאו .  מאוד שני כדורים פוגעים בנשק של אנדלאו והוא נפצע קל,למצוא מחסה

חמשת , מחסה בגרם מדרגות חיצוני של בית הצמוד למבנה בו ממתין שאר הכוחמוצאים 

מחבלים מתחילים  .הלוחמים זוחלים ממקום פגיעת הטיל ומתמקמים בחדר שירותים קטן

 ,ומזהה דלת אלי עולה בגרם החיצוני,  מדויק קרוב לאלי ומבצעים ירילהתקרב לבית מדרום

 . והמחבלים מתקרביםהניסיון כושל, לשאר הכוח במטרה לחבור מנסה לפרוץ אותה ברימון

.  כושל ואלי לא מבחין במעצור בנשקוןהניסיו,  בירי אוטומטי לפרוץ את הדלתאלי מנסה

 אלי .ליד הדלת הפוגע ט"נ ריומבצעים י המחבלים מזהים את ניסיון הכניסה דרך הדלת

מרגישים " ואנדלאו אלי, ממשיך לחפש פיתרון למצב ומהר מאוד מבין שהוא מוקף במחבלים

קח פיקוד על הכוח ושבחסרונו של אלי ל, אסרף ובמקביל הלוחם יוני " וניםאחסרי 

  .הרעש הולך ומתקרב, ומע רעשים ודיבורים בערבית מקרובמדווח שהוא ש, שבשירותים

מחבל לבוש עם "אלי דוקר את הפינה ומזהה ,  המדרגותאנדלאו מזהה רעשים סמוך לגרם

אלי מנסה לבצע ירי אך , המחבל מזהה את אלי, " מטר2-3בטווח של  נפתמדים מנומרים ומצ

 אלי מזהה את הרימון, בשלב זה המחבל זורק רימון על אלי... מגלה את המעצור בנשקו

 הרימון מתפוצץ, מרים אותו וזורק אותו בחזרה לכיוון המחבל, שנוחת בינו לבין אנדלאו

כן למבין שהוא חייב לחבור אל שאר הכוח ו בעקבות האירוע אלי . ופיצוץונשמעת צעקה

אלי מגיע לחלון ומגלה שהוא לא יכול להיכנס לחדר שעולה .  יצאמחליט לחזור לחלון ממנו

אלי מבין שהוא לא יכול לחזור לחבריו ולכן מחליט להתרחק . באש כתוצאה מפגיעת הטיל

 באש מחבלים והשמלו אלי ואנדלאו פותחים בריצה . ולחבור לכוח של עמיתמאזור הבית

אלי מגיע לאזור ממוגן ונותן לשאר הכוחות אישור לבצע ירי על . לעברם ובנס לא פוגעת בהם

  שנימזהה נוסף של הסיירת כוח .כל המחבלים הנמצאים מחוץ לאיתור בו נמצא שאר הכוח

 .שלא מדובר בכוחותינו אלי ויוני מאשרים, קיר הבית בו נמצא כוח יוניים עם מצנפות על חייל

  הכוח שנמצא.לכוח של עמיתאלי ואנדלאו חוברים  .הכוח מבצע ירי והורג שני מחבלים

ירי על מסוק מבצע  .מבצע ירי והורג את המחבל. מזהה מחבל רץ לפתח הבית בשירותים

הקלעים בבית של עמית מזהים דמויות האיתורים מהן זוהה ירי לעבר הכוח ובמקביל 

  . לעברם אולם לא פוגעים יריקלעים מבצעיםה. שמרימות את הראש מאחורי חומה
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צלף של הסיירת , צלף של החיזבאללה מבצע ירי מדויק אל תוך חלונות הבית של עמית

האויב מתזמן מכת אש על הבית של . מבחין בצלף החיזבאללה ופוגע בו ובעוד שני מחבלים

 שירותיםהמוח יוני מתזמן מכת אש מול עמית ומחלץ את הכ.  מכל היווניםסופג אש שעמית

בשלב זה נכנסים . תחת אש כבדה, יוני מוביל את הכוח בריצה,  המבנה של עמיתלכיוון

ר לעבר מקומות שבהם יש "ק מכוון אש ארטילרית ומסק"החפ, לפעולה כוחות המעטפת

הכוח בבית של עמית מזהה שני מחבלים . מעביר לומחבלים בהתבסס על מידע שהכוח 

  עלמדווחיםו צלפים מבצעים ירי לעבר מחבלים.  באחד מהםיורה ופוגע, מנסים לברוח

 בסביבות השעה שש בערב הלחימה מסתיימת וכעבור מספר שעות כוח .פגיעות מדויקות

  .הסיירת חובר למתחם הגדודי

  

  :סיכום הלחימה

נקלעו לוחמי הסיירת בפעם הראשונה מזה מתחם הסיירת בהתקפת החיזבאללה על  •

, הם נמצאים בנחיתות מספרית ונלחמים באויב נחושלסיטואציה שבה , זמן רב

 26- כ-במהלך הקרב ספג האויב אבידות כבדות  .מקצועי ומצויד היטב, מתואם

מספר רב של פצועים ואובדן חומר מודיעיני בעל , הרוגים ובהם מפקד הכוח התוקף

עשה מאמץ לפנות את נפגעיו , בשעות בין הערביים הודה האויב בתבוסתו. ערך רב

 .עיתרון-ולסגת צפונה לקו עינתא

, אחוות לוחמים, ראס המחיש והדגיש נורמות לחימה בהם אומץ לב-הקרב במרון א •

 .קור רוח ומקצועיות מצדם של כלל הגורמים השותפים לקרב, תושייה

הקרב הראשון במלחמת לבנון השנייה , למעשה, ראס היה-קרב הסיירת במרון א •

זרז להכנסת כוחות שימש כ והוא משמעי-אופן חדבו כוחותינו מנצחים את האויב ב

 .בל'ג-נוספים ולהנעת מהלך שסופו כיתור העיירה השיעית בינת
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  :מפת איזור הלחימה
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    0707070721212121////06060606////, , , , יום שישייום שישייום שישייום שישי: : : : היום העשיריהיום העשיריהיום העשיריהיום העשירי
  

  :תמונת מצב

  .8באמצעות צווי , בסדר גודל של חטיבה ל החל בגיוס מוגבר של חיילים“צה •

עכו ,  והקריותחיפה, בקריית שמונה ,צפת הקטיושות בנפילות היום נמשכו במשך •

  . הגליל העליוןישוביי

  .ראש הממשלה אולמרט הורה להרחיב את הפעילות הקרקעית הלילה •

  

  :פעילות היחידה

  .כוח הסיירת נשאר בעמדות במשך היום ללא אירועים יוצאי דופן, יום לאחר הקרב הקשה

והביאו  וונה לתקוף את מתחם הסיירתט שהתכ"ן בחוליית נ"חהפל הפגעו כוחותבמשך היום 

  .להריגתו של לוחם חיזבאללה אחד לפחות

  

    0707070722222222////06060606////, , , , יום שבתיום שבתיום שבתיום שבת: : : : עשרעשרעשרעשר----היום האחדהיום האחדהיום האחדהיום האחד
  

  :תמונת מצב

מסיבי של חיל הים  בנוסף לירי  ברחבי לבנון נוספיםיעדי טרור תקף חיל האווירבמשך הלילה 

חודשו במהלך היום . ושות ממשיכים לאורך כל היוםהקטי ימטחמנגד , אל עבר דרום לבנון

  . ההשתלטות על הכפרים אתהשל ל" צה, ולקראת ערבראס-ת מרון ארזבות בגהקר

  

  :פעילות היחידה

  :בל‘בינת ג התקדמות לכיוון מערב – וקבלת פקודות להמשך ראס- במרון איהישההמשך 

במחוז ל ב'ת בירת נפת בינת גמהווה א, העיר השנייה בגודלה במחוז נבטייה בדרום לבנון

ליד הגבול הדרומי של לבנון עם  שיקמת על גבעה הצופה על בקעת רמיהעיר ממו. נבטיה

  .שיעים ברובם,  תושבים30,000מתגוררים בה כ5.  מטר מעל פני הים770בגובה , ישראל

במזרח פעלו כוחות גולני כוחות של חטיבת הצנחנים פעלו בחלקה המערבי של העיר ו

 ,בנוסףו )תנועה בלילה אחד ( להה לזמן שהוקצ בלתי הגיוניתהנראתהפקודה . 7בה וחטי

   .צאה לדרךלמרות זאת הפעולה י, מדויקיםלסיירת לא היו עזרים 
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    0707070723232323////06060606////, , , , יום ראשוןיום ראשוןיום ראשוןיום ראשון: : : : עשרעשרעשרעשר----היום השנייםהיום השנייםהיום השנייםהיום השניים
  

  :תמונת מצב

ל ללכוד “הצליחו כוחות צה, ראס-רון אאלאחר הפלישה הקרקעית וקרבות באזור מ •

  .שהועברו לישראל לצרכי מיקוח עתידי פר שבויים חייםמס

ל בשל ב‘ייב לטהר גם את העיירה בינת גל יהיה ח“קצין בכיר בפיקוד צפון טוען כי צה •

עדיין אין ירידה בכמות : "ל משה קפלינסקי“סגן הרמטכ. היותה מעוז של החיזבאללה

  ."עותאך יש בהחלט ירידה באיכות הפגי, השיגורים לעבר מדינת ישראל

, םמילואיחיילי  18,000 מתחילת הלחימה גויסו ,ל מגייס אלפי כוחות מילואים“צה •

 ".חומת מגן"חצי מהכמות לערך שגויסה בזמן 

  .שני אזרחים נהרגים מפגיעת קטיושה •

  

  :פעילות היחידה

התנועה ארוכה מאוד , בל ‘בינת גבלילה בין שבת לראשון יצא הכוח בתנועה רגלית לכיוון 

. הציר כולל מעבר באזור מיושב הדורש תנועה איטית במיוחד, ר תנועה ללילה אחדבשביל צי

וב כדבר שגרם לעי, כוח בחיפוי וכוח בתנועה, ט"הכוח נע בתנועה בחיפויים עם כוח הפלנ

ט על כוח של "בל זיהוי של מזליבזמן התנועה הכוח ק. משמעותי  וכניסה לזמנים לחוצים

, רדת במקום ומבצעת מארב חפוזוהסיירת י, לכיוון הכוחארבעה לוחמי חיזבאללה הנעים 

האור מתחיל לעלות ומתקבלת החלטה להתמקם בבתים . בסופו של דבר אין מגע בין הכוחות

עם הכניסה לבתים מזהה אחד הלוחמים , לשני בתיםהכוח מתחלק . שהיו בסמוך לכוח

  .ארבעה חמושים בתנועה בכפר אך לא מקבל אישור לירי

 הצהריים חובר הכוח של מפקד היחידה לבית בו ממוקם כוח של העורב בשעות אחר

 שכוללות כניסה לבתים שמקיפים את הכפר ,להמשך) קבוצת פקודות(ק "למטרת קפ) ט"פלנ(

  .בחלקו הצפון מערבי
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    0707070724242424////06060606////, , , , יום שנייום שנייום שנייום שני: : : : עשרעשרעשרעשר----היום השלושההיום השלושההיום השלושההיום השלושה
  

  :תמונת מצב

כנסו אל העיירה  וחטיבת הצנחנים נכוחות גולני, "קורי פלדה" במבצע  פתחל"צה •

 80- חיילים ולמעלה מ2 נהרגו מהלכםתנהלו קרבות קשים ב הבהל ב'בינת ג

  .מחבלים

 מאוחר יותר התברר . אנשי הצוותשנינהרגו  באזור צפת י' אפאצמסוקבהתרסקות  •

 .ל“ של צהMLRSי נפגע מירי ‘כי מסוק האפאצבתחקיר 

  

  :פעילות היחידה

הסיירת מוביל את כוח , ני יוצאת הסיירת לכיוון שיא הגובה של הכפרבלילה בין ראשון לש

במשך היום . מגיע לאזור שיא הגובה ונכנס בזמן הדמדומים לתוך הבתיםהכוח . ר"כוח הגדס

  . הכוח הנמצא בעמדות שולטות מחכה לפקודות להמשך

  

    0707070725252525////06060606////, , , , יום שלישייום שלישייום שלישייום שלישי: : : : עשרעשרעשרעשר----היום הארבעההיום הארבעההיום הארבעההיום הארבעה
  

  :תמונת מצב

 עדיין מנהלים לחימה עיקשת וקשה מול אך לב‘ בינת גהושלמה ההשתלטות על •

 לוחמי גדוד 8 מהם  נפצעו22-ו ול נהרג“ חיילי צה10 במהלכה, החיזבאללהלוחמי 

 . של גולני51

בת  .רקטות ממשיכיםמטחי ההאוויר והיבשה ומנגד , ל ממשיך להתקיף דרך הים"צה •

 .מפגיעת רקטה בסלון ביתה  נהרגה מכפר מראר15

תפיסה בינלאומית כיצד לסיים את הסכסוך באמצעות  מתחילה להתגבש בימים אלו •
  .בין לאומיכוח 

  

  :פעילות היחידה

  .החיזבאללהכוח הסיירת נשאר במקומו ללא מגע עם לוחמי 
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    0707070726262626////06060606////, , , , יום רביעייום רביעייום רביעייום רביעי: : : : עשרעשרעשרעשר----היום החמישההיום החמישההיום החמישההיום החמישה
  

  :תמונת מצב

העימות " איון כי אומר ברסייד חסן נסראללה' ל ומנהיג ארגון החיזבאללה השייח"מזכ •

עם ישראל נכנס לשלב של מעבר לחיפה ולא משנה מה יהיו ההשלכות מבחינת 

 ".התגובה הישראלית

בגזרה המזרחית של דרום , חיאם-נמצא בסמוך לאל הל“הרוגים בבסיס יוניפישלושה  •

ן מתייחס לפגיעה בבסיס ם קופי ענא“ל האו“מזכ. חיל האווירכתוצאה מתקיפת  לבנון

  . דבריו גורמים לסערה בארץ.ישראל יעל ידשמדובר בפעולה מכוונת וען ל וט“יוניפי

  

  :פעילות היחידה

  .כוח הסיירת מקבל פקודת יציאה מהבתים וחזרה לכיוון ישראל

    

  0707070727272727////06060606////, , , , יום חמישייום חמישייום חמישייום חמישי: : : : עשרעשרעשרעשר----היום השישההיום השישההיום השישההיום השישה

  

  :תמונת מצב

ל דן “הרמטכ ,יםא במהלך תדרוך העיתונ,בערב .במהלך היום לא נרשמו אירועים חריגים

 קודם נגייס מפקדים ובבוא הזמן גם -ל יגייס עד שלוש אוגדות מילואים “צהש" אומר חלוץ

  .ל החל לגייס חיילי מילואים נוספים“ צה-ל “בהתאם להודעת הרמטכ בהמשך הערב ."חיילים

  

  :פעילות היחידה

  .  במלון גינוסרושוהההסיירת מקבלת זמן לנוח 
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    0707070728282828////06060606////, , , , ום שישיום שישיום שישיום שישייייי: : : : עשרעשרעשרעשר----היום השבעההיום השבעההיום השבעההיום השבעה
  

  :תמונת מצב

  . אוגדות מילואים3גיוס סגל הפיקוד של בהחל ל "צה

מדובר  .באזור עפולה ונצרת בשטחים צפופיםנפלו רקטות מאז תחילת הלחימה לראשונה 

  .בחמישה טילים בעלי טווח גדול יותר מהטילים שנפלו עד כה בישראל

  .יזבאללהל לח“ל בין צהב‘התחדשו הקרבות בבינת גבלבנון 

 

  :פעילות היחידה

  .במלון גינוסר" בטן גב"המשך 

  

    0707070729292929////06060606////, , , , יום שבתיום שבתיום שבתיום שבת: : : : עשרעשרעשרעשר----היום השמונההיום השמונההיום השמונההיום השמונה
  

  :תמונת מצב

כפר  בעיקר באזור ה,ל“בשלושת הימים האחרונים הרג צה": אלוף פיקוד הצפון אודי אדם

 הצלחנו להביא הרבה מאוד מידע.  מחבלים80 - ל70 בין ,לב‘ראס והעיירה בינת ג-מרון א

ל “מזכ ,מנגד. "שנותן לנו תמונת מצב על תשתיות חיזבאללה ועל מערך הקשר והמיפוי שלו

 - היא רק ההתחלה  אתמולהפגזת עפולה": מנאר-חיזבאללה חסן נסראללה בראיון לאל

  ."ערים רבות במרכז ישראל יותקפו

  

  :פעילות היחידה

  .במלון גינוסר" בטן גב"המשך 
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    0707070730303030////06060606////, , , ,  ראשון ראשון ראשון ראשוןיוםיוםיוםיום: : : : עשרעשרעשרעשר----היום התשעההיום התשעההיום התשעההיום התשעה
  

   :תמונת מצב

  :נקודת מפנה מדינית לרעתה של ישראל ואחד האירועים המרכזיים במלחמהביום זה קרה 

  . שעות48שגרמה להרוגים רבים ולהפסקת אש בת , הפגיעה בבניין בכפר קנא

קרס בניין מגורים ובו מספר רב של ,  בכפר קנא של חיל האווירתקיפה אוויריתכתוצאה מ

 -לאחר מכן דווח ב,  ילדים21באירוע מתוכם  הרוגים 58לפחות  תחילה דווח ש.םאזרחי

CNN תברר ה,  מהבניין בכפר קנא העשן והאבקלאחר שהתפזרו ענני .הרוגים 65 - על כ

 דבר .) ילדים16מתוכם ,  בני אדם28נהרגו  (שמספר הנפגעים היה קטן בחצי מהדיווח

ל טען "הצ.  האזהרות לאזרחים לפנות את האזורוזאת למרות, שכמובן לא מוריד מחומרתו

.  והביע צער על פגיעה באזרחים חפים מפשעקרס שבע שעות לאחר שהותקף הבנייןש

 מכל רחבי   וקריאות להפסקת אשל" כנגד פעולת צהבעקבות האירוע נשמעו קולות גינוי

אורע בכפר המ": מלך ירדן עבדאללה, רא להפסקת אש מיידיתהאיחוד האירופי ק: גלובוסה

הגיעה השעה ": מזכירת המדינה האמריקנית קונדוליסה רייסו" נא הוא פשע מכוערק

   ."להפסקת אש

ם טיוטת הצעת החלטה “צרפת העבירה למדינות החברות במועצת הביטחון של האו

  .הקוראת להפסקת אש מיידית במזרח התיכון

 ו יחסית על מי מנוחותיינים התנהלהענ, עד פרשת כפר קנא ש,בראיה לאחור ניתן לומר

אבל פתיחת המלחמה ותגובת ישראל , מבפנים ומבחוץ,  אמנם היו ביקורות.מבחינת ישראל

ביא למפנה בדעת הקהל העולמית והציבור  האירוע בכפר קנא ה.היתה בקונצנזוס בינלאומי

ל ומגמת "צה, לכישלון או אירוע חריג כדי להסתער על ישראל, המחכה למעידה, הקיצוני

  .שטות המלחמה בלבנוןהתפ

  

  :פעילות היחידה

 הפקודה שונתה , בהמשך.שעב-כניסה לקסבה של עיתה א, מתקבלת פקודה חדשה

לי להגיע לכיוון הליטני וכניסה "להתקדמות בשטח לבנון לכיוון צפון מערב כחלק ממאמץ צה

  .לכפר קווזה
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    0707070731313131////06060606////, , , , יום שנייום שנייום שנייום שני: : : : היום העשריםהיום העשריםהיום העשריםהיום העשרים
  

  :תמונת מצב

,  למרות הפסקת האש. שעות48 -א את התקיפות האוויריות בלבנון ללהקפיישראל הסכימה 

בפיקוד צפון תוקפים את . ישראל תמשיך לתקוף יעדים מהם יתבצעו שיגורים אל עבר ישראל

 48-ל ההתקפית ל“ההחלטה להשהות פעילות צה": חיל האווירההחלטה על השהיית פעילות 

ובפגיעה נגד תשתיות הטרור , ת היבשהעלולה לפגוע במומנטום שיצרו כוחו, שעות

  ".ובמחבלים

  

  :פעילות היחידה

  .תחילת תנועה מתוכננת ללילה, הסיירת מתכוננת למבצע

  

    0808080801010101////06060606////, , , , יום שלישייום שלישייום שלישייום שלישי: : : : היום העשרים ואחדהיום העשרים ואחדהיום העשרים ואחדהיום העשרים ואחד
  

  :תמונת מצב

  . הרחבה משמעותית של הפעילות הקרקעית בלבנוןאישר הקבינט

 במהלכם שלושה ,שהב-עיתא א בכפר ותנהלהחילופי אש ו טייבה- בכפר אול פעל“כוחות צה

נהרגו בשני אירועים שונים בהם נורו טילים נגד  שלושת ההרוגים.  נפצעו29-חיילים נהרגו ו

  .ר שפעלו בכפר“טנקים על כוחות החי

  

  :פעילות היחידה

, כניסה לבתים שולטים בקווזה: בלילה שבין שלישי לרביעי הסיירת יוצאת לפעולה שמטרתה

 מוביל את ן"כוח של הפלחה. ההליכה אל היעד בתנאי שטח קשים, מ" ק6 של ציר תנועה

בשעות הבוקר עם הגעת הכוח אל היעד הוחלט לא .הכוח ואחריו כוחות של הסיירת והעורב

  .להיכנס לבתים שנקבעו מראש אלא להיכנס לבתים שנראו מתאימים יותר

 -מ לכיוון צפון" ק12רחק טיירי במ- המשך תנועה לא-במשך היום התקבלה פקודה חדשה

      . מזרח
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    0808080802020202////06060606////, , , , יום רביעייום רביעייום רביעייום רביעי: : : : היום העשרים ושנייםהיום העשרים ושנייםהיום העשרים ושנייםהיום העשרים ושניים
  

  :תמונת מצב

לכדו  , מחבלים10-הרגו למעלה מ, באזור בעלבקפעלו בעומק לבנון  ות של שלדגכוח •

תכלית המבצע הייתה להבהיר ": ל דן חלוץ“הרמטכ . ואספו מידע מודיעיני רב5עוד 

,  על מבצע זה".ל בעומק לבנון ולא לחטוף מישהו ספציפישאנחנו מסוגלים לפעו

 .נמתחה מאוחר יותר ביקורת ונטען שזו הייתה פעולת ראווה, "חד וחלק"שכונה 

  .בהש- עיתא אכפרבקרב בחייל צהל נהרג  •

  .רקטה בקיבוץ סעראזרח נהרג מפגיעת  •

  

  :פעילות היחידה

קצת אחרי תחילת התנועה חייל של . בלילה שבין שלישי לרביעי הכוח יוצא מהבתים בקווזה

למשך   שייחהכוח שובר את הרגל וכתוצאה מכך הכוח נאלץ לעצור במקום ולהיכנס לעמדות 

 החיזבאללה העמדה של עמית מצאה את עצמה בעמדת שייח של לוחמי השהייהבזמן . היום

  .ריםבמשך היום שמע הכוח שיגורי קטיושות במרחק של עשרות מט. בה היה מים וקצת אוכל

חובר אל הכוח כוח חיצוני שמפנה בלילה הכוח ממשיך בהתקדמות ואחרי הירידה מקווזה 

הכוח הראשי ממשיך בתנועה מהירה מאוד . את החייל הפצוע ועוד מספר חיילים נוספים

   .לכיוון היעד
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    0808080833330000////06060606////, , , , יום חמישייום חמישייום חמישייום חמישי: : : : הההההיום העשרים ושלושהיום העשרים ושלושהיום העשרים ושלושהיום העשרים ושלוש
  

  :תמונת מצב

  .ט"כשהטנק בו נסעו ספג פגיעה ישירה מטיל נ, לזרעיתמצפון  נהרגו חיילים 4 •

  .ותת רקטונהרגו מפגיע אזרחים 8 •

  . בהש-א אתחילופי אש כבדים בעי •

אם : שאינו ניתן לפרשנות  אני אומר דברים באופן ברור: " מאיים בראיון נסראללה •

 אביב ואנו מסוגלים לעשות-אנו נפציץ את תל. תפציצו את בירתנו נפציץ את בירתכם

 ".זאת

  

  :פעילות היחידה

הכוחות . טיירי שעבר הפצצה כבדה של חיל האוויר-בשעות הבוקר הכוח מגיע לכפר א

הסיירת לא מקבלת כמעט , ספקה מוצנחתאבהמשך היום מגיעה . מתפצלים לשלושה בתים

ט ופצצות מרגמה " מבצע תקיפת נהחיזבאללה , במקביל.כלום ומסתפקת בעיקר בקבלת מים

ן סופג גם הוא פגיעה "ת סמוך לכוח נפגע מפצצת מרגמה ובית של הפלחהבי, על הכפר

  .ישירה ללא נפגעים

  

    0808080804040404////06060606////, , , , יום שישייום שישייום שישייום שישי: : : : היום העשרים וארבעההיום העשרים וארבעההיום העשרים וארבעההיום העשרים וארבעה
  

  :תמונת מצב

 .בגזרה המרכזית של דרום לבנון מרּכבהשלושה חיילים נהרגו בקרב בכפר  •

 .ד אל כרום'מג רקטות בכפר מראר ושלושה אזרחים נהרגו מפגיעת •

 . על חדרה רקטותיריראשונה מאז פרוץ המלחמה ל •

, גויסו אלפי חיילי מילואים אשר מתוכננים לבצע אימון קצר ומייד אחריו לעלות צפונה •

  .1982כי היקף גיוס המילואים הוא הגדול ביותר מאז ל מדווחים "בצה

  

  :פעילות היחידה

  .  בבתים ללא מגעשהייההמשך 
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    0808080855550000////06060606////    ,,,,שבתשבתשבתשבתיום יום יום יום : : : : חמישהחמישהחמישהחמישההיום העשרים והיום העשרים והיום העשרים והיום העשרים ו
  

  :תמונת מצב

עוואדי בגזרה המזרחית -מפגיעת פצצת מרגמה בכפר נאבי אלל נהרג "חייל צה •

  .בדרום לבנון

 בהן בהש-א אתהכפר עי למחבלי החיזבאללה באזור חילופי אש כבדים בין כוחותינו •

 .ט"מפגיעת טיל נל "נהרג חייל צה

 וספגו פגיעה םחצר ביתכשישבו בנהרגו , מהכפר ערב אל עראמשהאם ושתי בנותיה  •

 .ישירה של רקטה

מטרת הפעולה הייתה פגיעה בחוליות ששיגרו אמש . לוחמי השייטת פעלו בעיר צור •

 מחבלים לפחות וזוהתה 7חוסלו ,  שעות3-שארך כ, בקרב. רקטות לאזור חדרה

 .מהם שניים במצב קשה,  נפצעום לוחמי10, פגיעה בתשתיות השיגור במקום

 . נוספתמילואיםגדת ל החל בגיוס או“צה •

 .ב וצרפת הגיעו להסכמה על נוסח הפסקת האש“ ארה •

  

  :פעילות היחידה

הכוח של הסיירת מוביל את .  התקדמות לבית יהון-בבוקר הכוח מקבל פקודות להמשך

הכוחות נכנסים לבתים שולטים במטרה לתפוס עמדות שולטות על הקו . ר "כוח הגדס

  ). ון בבוקריום ראש(האדום והמתנה לשאר הצבא 
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    0808080806060606////06060606////, , , , יום ראשוןיום ראשוןיום ראשוןיום ראשון: : : : היום העשרים ושישההיום העשרים ושישההיום העשרים ושישההיום העשרים ושישה
  

  :תמונת מצב

  שלבמקום התכנסות, מפגיעת רקטה סמוך לכפר גלעדי נהרגו  חיילי מילואים12 •

 .תותחנים ותובלה, מיחידות צנחנים  מילואיםחיילי

  .ים נהרגו מנפילת רקטות באזור חיפהרחשלושה אז •
 

  :פעילות היחידה

,  מזרח–להתקדמות לכיוון דרום  ,"2שינוי כיוון "שעות הערב מתקבלת פקודת מבצע לקראת 

 יתקוף 5135ר " גדס: "מטרת המבצע היתה. צאף אל הווא לצומת  מזרחית,בל‘בינת גל

מנת למנוע -ישמיד אויב ותשתיות במרחב על, הווא ממזרח-וישתלט על מתחם צומת צאף אל

 תתקוף ותשתלט על סיירת צנחנים : "שימת הסיירת היתהומ" ירי רקטות לעבר יישובי הצפון

ר "מנת לאפשר לגדס-תשמיד אויב ותשתיות במרחב על', מפלצת'מערבית ל-מתחם צפונית

      ".לעמוד במשימתו

             

    0808080807070707////06060606////, , , , יום שנייום שנייום שנייום שני: : : : היום העשרים ושבעההיום העשרים ושבעההיום העשרים ושבעההיום העשרים ושבעה 
  

  :תמונת מצב

ל נהרג ב'לחימה בבינת גבמהלך ה. חּולהל ובאזור ב'ל פעלו בבינת ג"כוחות של צה •

 .ט"נהרגו מפגיעת טיל נ של הצנחנים ושני חיילי מילואים נוספים 890לוחם מגדוד 

 

  :פעילות היחידה

ואחד ן במחבלים "במהלך התנועה הגדודית הלילית למרחב הצומת נתקל כוח מהפלחה

 בהמשך הלילה. הסיירת סייעה בטיפול הרפואי והמשיכה לעבר משימתה . נפצעהקצינים

 והתגלה בניין אותו אמור היה הכוח לכבוש, "המפלצת"בבניין המכונה  נתקל צוות אלי

  בעזרת חיפוי שאר הכוחותלאחר ההיתקלות הכוח נסוג. החיזבאללהכמפקדה האזורית של 

 . ביום ושהייה לצורך הגנהיםאיתורה תנועה לעבר ים מתחילותהכוח.מבנה סמוךוהשתלט על 

 התקבלה פקודה לתקוף את מרחב .אין אירועים חשובים, בתים בהכוחות שהו, במהלך היום

הסיירת הייתה אמורה לצאת להתקפה על מבנים בחלק , כניתופי הת-על .הווא-צומת צאף אל

מערבי של -ט תוקפים מבנים בחלק הדרום"בזמן שהפלנ" מפלצתה"מערבי של -הצפון

  ."המפלצת"
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    0808080808080808////06060606////, , , , יום שלישייום שלישייום שלישייום שלישי: : : : היום העשרים ושמונההיום העשרים ושמונההיום העשרים ושמונההיום העשרים ושמונה
  

  :ונת מצבתמ

אחד מהם הוא לוחם , חמישה לוחמים נהרגו. ביל'נמשכת הלחימה הקשה בבינת ג •

 .דעקב איחוי מקיבוץ אשדות ,21 בן ,סמל ראשון מורן כהן, סיירת הצנחנים

 

  :פעילות היחידה

 מנסה כוח של הסיירת.  לפנות בוקר החלה ההתקפה על מרחב הצומת04:00בשעה 

לאחר מכן מצפון וגם אז נפתחת לעברו , חת לעברו אש ונפתאחד הבתיםלהתקדם מדרום ל

  .לאותו בית הצוותים האחרים חוטפים גם הם אש ונכנסים כולם , לבית נכנסהכוח. אש

הסיירת .  נעצרה עקב התנגדות עזה של האויב ונחיתות טקטית של הכוחת הסיירתהתקפ

ת כוח הסיירת תוך האויב כיתר א .אפשר הגנה יעילהמ שלא  ביתמצאה עצמה מרוכזת בתוך

הכוח במהלך החילוץ  .עניין שהביא להחלטה על חילוץ הכוח לאחור,  קלקשט ונ"כדי ירי נ

נתנאל  - ות הכוח אחדמפקד  נכנס ראשוןלבית המזרחי .חוטף אש כבדה ונכנס לשני בתים

אורי שאחריו , נפגע בכניסה לבית ל"מורן כהן ז -הלוחם השלישי בתור , ואחריו חייל נוסף

 במבנה בו נמצא הכוח של  במחבלן מדווח על פגיעה"חייל מהפלחה,  במקביל. גע גם כןנפ

הרופא מדווח .  חוברים לאיתור בו נמצא הכוח של נתנאל הכוללים רופא כוחות נוספים.נתנאל

  חוברעמית הכוח של .מצריך פינוי בשעות הקרובותו ,כי מצבו של מורן קשה אך יציב

אלוף משנה חגי  –הצנחנים ט " קיבל מחל"כהן זנויו של מורן את ההחלטה על פי .לנתנאל

השיקולים  . בשטחפקד הסיירתבניגוד להחלטה שקיבל מ, מתוך שיקולים ערכיים, מרדכי

  הערכת הרופא כי ניתן יהיה להחזיק את מורן מפקד הסיירת התבססו עלהמרכזיים להחלטת

עצמו והכוח   הניצבים בפני מורןל במצב יציב עד לחושך ראשון אל מול הסיכונים" זכהן

 ט"השיקולים המרכזיים להחלטת מח,  מנגד.בוי מחבליםיהמפנה בחילוץ לאור יום בשטח ר

אף הסיכונים הכרוכים -על, ל למען לוחם פצוע במצב קשהויש לעשות הכש: הצנחנים היו

 .בר יוסףלאור ערך אחוות לוחמים ולאור מקרה מדחת יוסוף בק, בפינוי לאור יום בשטח נגוע

כעבור זמן הוחלט על חילוץ הפצוע לעבר טנק באזור עיינתא ומשם למקום המאפשר נחיתת 

והוא היה בהכרה , ל קשה ויציב"בשעת הפינוי היה מצבו של מורן ז .מסוק בתנאים סבירים

-ן ירי דו"ל ביצעו כוחות מהסיירת וכוחות מהפלחה" ז כהןבמהלך החילוץ של מורן .מלאה

איבד את חייו במהלך ל "כהן זמורן  .ל"ר אורן ליפשיץ ז"ן סמ"ג לוחם הפלחהצדדי ממנו נהר

ל לעבר "ן את מורן ואורן ז"חהפלתחת אש כבדה פינו כוחות הסיירת וה .ךהחילוץ המפר

   .הטנק
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  : ההבאה המסקנה בתחקיר שהתקיים לאחר סיום המלחמה הופק

 בשבילו ובשביל כלל המסגרת ל וההחלטה הנכונה ביותר"סוגיית פינויו של מורן כהן ז"

 הדרך שבה איבד -דבר אחד ניתן לקבוע  .בגדר ספקולציה חסרת טעם, מן הסתם, תישאר

עדיפה על הדרך שבה עלול היה , במהלך חילוץ נועז של חבריו לצוות וליחידה, מורן את חייו

  ." מבלי שנעשה ניסיון לחלץ אותו-מורן לאבד את חייו 

  

  :ן עמית לידור"  רס-ד הסיירת  על ידי מפק המבצעסיכום

 8-מבחן ערכי הלחימה מעמיד סימני שאלה לגבי שתי סוגיות מרכזיות העולות בקרב ה"

 מהי חשיבות המשימה אל מול חיי הלוחמים במקרים שבהם -הראשונה : באוגוסט בלבנון

  האם עקרון חילוץ פצוע למקום מבטחים קודם-השנייה ? הכוח אינו מזדהה עם מטרת הקרב

. נתונות לשיפוט סובייקטיבי, בהיותן ערכיות, סוגיות אלו ?לסיכון חיי הלוחמים בכל תנאי

 נחישותם -אולם עניין אחד נותר ברור כיוון שלא עמד אל מול שום ערך או עקרון לחימה אחר 

, הרעות והאמון המלא בהחלטות המפקדים בדרג הפיקוד הזוטר, של המפקדים והלוחמים

  ".רוח שאפיין את הלוחמים בכל פעם שניצבו מול האויב עוז ה-ומעל לכל 

  

  :זור הלחימהמפת א
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    0808080809090909////06060606////, , , , יום רביעייום רביעייום רביעייום רביעי: : : : היום העשרים ותשעההיום העשרים ותשעההיום העשרים ותשעההיום העשרים ותשעה
  

  :תמונת מצב

כוחות של חטיבת הצנחנים שבו לשטח ישראל לאחר פעילות בדרום לבנון על מנת  •

  .להיערך לשלב הבא

 ובאזור הכפר דבל וטייבה בגזרה המרכזית בהש-א אתבעיחילופי אש באזור הכפרים  •

  :וחמים בשני אירועים מרכזים ל15בהן נהרגו 

 .ט שנורה אל עבר טנק והרג את כל ארבעת אנשי הצוות“טיל נ .1

טיל שנורה אל עבר בית בו נמצאו חיילי מילואים של יחידה מובחרת הביא  .2

.  המבנהלפיצוץ חומרי החבלה שהיו ברשות הכוח והביאו לקריסה חלקית של

  . נפצעו20- חיילים ויותר מ9באירוע זה נהרגו 

 .ת הפעולה הקרקעית לכל דרום לבנוןהקבינט החליט להרחיב א •

  

  :פעילות היחידה

בבית " נופש"יציאה לצורך . בבוקר יום רביעי הסיירת יצאה מלבנון וחזרה לשטח ישראל

  .בו התאכסנה היחידה בשלושת הימים הבאים, הארחה בפוריה

  

    0808080810101010////06060606////, , , , יום חמישייום חמישייום חמישייום חמישי: : : : השלושיםהשלושיםהשלושיםהשלושיםהיום היום היום היום 
  

  :תמונת מצב

 .אסד ליד כרמיאל-מפגיעת רקטה בביתם ביישוב דיר אלאם ובנה נהרגו  •

 .בכפר לבונה והכפר אל קליעהשני לוחמים נהרגו בקרבות באזור  •

שם , עיון‘ חיאם ומארג-אל, קליעה- הכפר אל,חילופי אש עזים באזור מרכבא •

 .התנהלה מרבית הלחימה היום

 

  :ילות היחידהפע

  .בטקס נוכחים כל חיילי הסיירת. ל מובא למנוחות"כהן זסמל ראשון מורן 
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    0808080811111111////06060606////, , , , שישישישישישישישייום יום יום יום : : : : היום השלושים ואחדהיום השלושים ואחדהיום השלושים ואחדהיום השלושים ואחד
  

  :תמונת מצב

 .בקרב בכפר רשף שבגזרה המזרחיתחייל מילואים נהרג  –חילופי אש כבדים בלבנון  •

 אולמרט ובשר בראש הממשלהצניחה בשיעורי התמיכה : סקר חברת דיאלוג •

 והתמיכה בשר 48%- ל75%- צנח מבראש הממשלהשיעור התמיכה : פרץ הביטחון

 .37%-ל 65%-הביטחון מתרסקת אף היא מ

 אולמרט ושר הביטחון פרץ נתנו אישור לפעולה הקרקעית הרחבה ראש הממשלה •

 .בדרום לבנון

 4 ק בפעולה קרקעית בה יקחו חלל מרכז כוחות במטרה להגיע עד הליטאני“צה •

 .אוגדות

 

  :פעילות היחידה

 כפר בו עדיין לא , שיכלול כניסה מוסקת לאזור כפר צדיקין,הסיירת מקבלת פקודה למבצע

הכניסה .  נגד טנקים ונגד מטוסיםידוע על מצבור תחמושתו ל"בוצעה פעילות של צה

  . מתוכננת ללילה שבין שבת לראשון
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    0808080812121212////06060606////    ,,,,יום שבתיום שבתיום שבתיום שבת: : : : היום השלושים ושנייםהיום השלושים ושנייםהיום השלושים ושנייםהיום השלושים ושניים
  

  :תמונת מצב

 חיילים נהרגו בשורת תקריות בדרום 24: היום הקשה ביותר בלחימה גבה מחיר כבד •

 .בהתרסקות מסוק בשטח לבנוןנהרגו  ש, מתוכם חמישה אנשי צוות האוויר,לבנון

לא היו כבר , למרבה המזל. ל מדגם יסעור“מחבלי חיזבאללה הפילו מסוק של צה •

 .אלא רק אנשי צוות האוויר, ופללוחמים על המסוק בשעה שה

 רבים במהלכה הונחתו כוחות, צ“ביצע רכבת אווירית מאז אתמול אחהחיל האוויר  •

ל שילש את כמות הכוחות הפועלים בדרום “ צה כתוצאה מכך.בעומק השטח הלבנוני

 . במה שמוגדר כמהלך הצבאי הישראלי הגדול ביותר בשנים האחרונות,לבנון

 .ם“ פה אחד במועצת הביטחון של האוהסכם הפסקת האש אושר •

  

  :פעילות היחידה

 שיבצעו רכבת , הסיירת מגיע למנחת מגידו בו ממתינים עשרות מסוקים,בשעות הערב

  . לעומק שטח לבנוןאווירית של מספר חטיבות

 בזה אחר שתנחת ,כוח הסיירת עולה על שני היסעורים הראשונים המובילים שיירת מסוקים

  תפקיד הסיירת הוא,עם נחיתת הכוח, בשלב הראשון. ליד הכפר יעטר ראולתמ זה במנחת

  .לפרוס את הכוח ולספק אבטחה לכיוון צפון ומערב בזמן ששאר הכוחות מונחתים בשטח

ילים  מוריד את החישיירההמסוק השישי ב, ט"בזמן הפריסה הכוח מזהה שיגור של טיל נ

ט "ק חוטף פגיעה ישירה של טיל הנ המסו, בזמן ההמראה.וממריא במטרה לעזוב את השטח

הכוח נשאר בעמדות חיפוי במשך לאחר התרסקות המסוק . ובעקבותיה עולה באש ומתרסק

 , וכוחות מילואים נוספים669, שעה פחות או יותר והמתין עד להגעת כוח של שלדג

 הלא מתוכנן הוחלט כי הסיירת לא ובהעיכבעקבות התקרית ו. שתפקידם היה לטפל באירוע

  . הלילהרות למשךמאולתמשיך בתנועה לכיוון היעד אלא תתמקם בעמדות ת
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    0808080813131313////06060606////, , , , יום ראשוןיום ראשוןיום ראשוןיום ראשון: : : : היום השלושים ושלושההיום השלושים ושלושההיום השלושים ושלושההיום השלושים ושלושה
  

  :תמונת מצב

 .תשעה לוחמים נהרגו במהלך הקרבות •

 . ישירה בביתות קטיושהנהרג בפגיע ממושב יערה אזרח •

  . בבוקר8- במחרקפה ישראל ולבנון אישרו רשמית את הפסקת האש שתיכנס לתו •

פגיעה במחבלים והעמקת , ח“ לבצע פעולות של חשיפת מחסני אמלממשיךל “צה •

 .האחיזה בשטח

 

  :פעילות היחידה

הסיירת מקבלת פקודה להישאר בעמדות גם במשך היום ולהתכונן לקראת יציאה בערב 

ל לאחר התארגנות אחרונה ש.  במטרה למצוא בונקר של אמצעי לחימה,לסריקות בשטח

  .הכוח מתקבלת פקודת ביטול משימה

  

היום השלושים וארבעה ללחימה והיום הראשון היום השלושים וארבעה ללחימה והיום הראשון היום השלושים וארבעה ללחימה והיום הראשון היום השלושים וארבעה ללחימה והיום הראשון 
    0808080814141414////06060606////, , , , יום שנייום שנייום שנייום שני: : : : להפסקת האשלהפסקת האשלהפסקת האשלהפסקת האש

  

  :תמונת מצב

 המלווהל ביצע ירי ארטילרי מסיבי " צה,לאורך כל הלילה שקדם להפסקת האש •

 .07:57 עד השעה ,בתקיפות אוויריות

  .1701 מועצת הביטחוןחלטת בהתאם לה,  נכנסה לתוקפה הפסקת האש- 08:00 •

כולל ביישובי קו , פיקוד העורף הודיע על חזרה מלאה לשיגרה בכל צפון הארץ •

 .העימות

 .המלחמהאירועי להקמת ועדת חקירה לבדיקת החלו קולות הקוראים  •

 

   :פעילות היחידה

  .המתנה בעמדות לקבלת משימות
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    0808080815151515////06060606////, , , , יום שלישייום שלישייום שלישייום שלישי: : : : היום השני להפסקת האשהיום השני להפסקת האשהיום השני להפסקת האשהיום השני להפסקת האש
  

  :מצבתמונת 

 .ל החל בהסגת כוחותיו מדרום לבנון“צה •

אם הסכם הפסקת האש לא יופר והתכנית לפרישת הכוח ": ל דן חלוץ“הרמטכ •

 תוך שבעה עד עשרה ימים ייצא אחרון החיילים מאדמת -הבינלאומי תימשך כסדרה 

 ."לבנון

 

  :פעילות היחידה

ודל שלוש חטיבות שלמות בלילה בין שני לשלישי הסיירת יוצאת מהעמדות ומובילה כוח בג

  .לכיוון ישראל

כעבור יומיים עוברת הסיירת לקיבוץ יפעת שם היא , םעהסיירת מגיעה לבית הארחה ביחי

הפקודה , של שמורת טבע באזור גבל חמיד ליד הכפר קווזהסריקה מקבלת פקודה ל

  . מתבטלת וחיילי היחידה יוצאים הביתה לראשונה מאז תחילת הלחימה
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    אירועים בולטים במהלך הפסקת האשאירועים בולטים במהלך הפסקת האשאירועים בולטים במהלך הפסקת האשאירועים בולטים במהלך הפסקת האש
  

מודיע שר הביטחון על הקמת ועדת בדיקה שתבדוק את ,  באוגוסט16- ה,‘ביום ד •

הועדה . ל בפרט ומערכת הביטחון בכלל לפני המלחמה ובמהלכה“תפקוד צה

האלופים אילן בירן , שחק העומד בראשה-ןאמנון ליפקילשעבר ל “מורכבת מהרמטכ

מפקד חיל האוויר לשעבר , הביטחון המכיר היטב את המערכתל משרד “לשעבר מנכ

החברה הגדולה בישראל אלי , ר טבע“ל לשעבר עמי סגיס ויו“ראש אט, הרצל בודינגר

 .שייתן מעין ייצוג אזרחי לועדה, הורוביץ

, ל באזור בעל בק“פושט כוח של יחידת העלית סיירת מטכ,  באוגוסט19-ה, ‘ביום ו •

לצורך הוכחות לקהילייה , ברח מסוריה ואיראן לתוך לבנוןח המו“בכדי לאתר אמל

בפעולה נהרג קצין בכיר בדרגת . הבינלאומית על הפרת החלטות מועצת הביטחון

במהלך . אחד קשה ואחד קל, ושני חיילים נוספים נפצעים, עמנואל מורנו, ל“סא

לה הפעו. הפעולה עשו לוחמי הסיירת שימוש ברכבי האמר שהגיעו אתם במסוקים

הפעולה גררה . נחשפה כשהכוח נתקל במחסום של החיזבאללה ואש נפתחה לעברם

שר . ם קופי ענאן טען כי זו הפרה של הפסקת האש“ל האו“ מזכ-ביקורת בינלאומית

ישראל הודיעה כי אין . החוץ השבדי וראש ממשלת לבנון היו אף הם בין המגנים

   על פי תנאי הפסקת האשמאחר והברחת נשק לחיזבאללה אסורה, מדובר בהפרה

 .לישראל יש זכות למנוע אותהלכן ו 1701החלטת את נוגדת ו

ל מלבנון למעט חלקו הצפוני של הכפר "יצאו כל כוחות צה,  באוקטובר1-ה', ביום א •

  .ר'ג'ע
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    לללל""""מורן כהן זמורן כהן זמורן כהן זמורן כהן זר ר ר ר """"סמסמסמסמ
  

.  במותו21בן ל מקיבוץ אשדות יעקב איחוד היה "ן זמורן כהר "סמ

 באוגוסט 8, יום שלישי, ביום העשרים ושמונה ללחימהנהרג מורן 

  .בל בלבנון' בעיירה בינת גבמהלך לחימה קשה 2006

 ותיארו אותו חייכן, צנוע, חבריו סיפרו עליו כי היה נער ביישן

הוא התגייס לצנחנים לאחר שהדריך בני . "הנסיך הקטן"במילים 

  .והשתתף בלחימה בלבנון מראשיתה, נוער בשנת שירות

אחת הדודות .  לפני נפילתופגישתם האחרונה של בני המשפחה עם מורן היתה שבועיים

כתבה לו , בת שבע, הבת הקטנה שלי. הוא היה מלאך: "סיפרה בכאב על בחור מיוחד במינו

היא הדביקה . וביקשה ממנו שישמור על עצמו, מכתב במיוחד בגלל שהוא נלחם בלבנון

  ?   "'למה החמסה לא שמרה עליו" י היא שאלה אותרגביום שמורן נהבראש הדף ו' חמסה'

   

קרובי המשפחה . ל ומורן היה בן הזקונים"בסיירות מובחרות בצהשירתו של מורן  כל אחיו

 .עקב השירות הצבאי רב הסיכונים של בניהם, סיפרו כי ההורים ידעו שנים ארוכות של דאגה

כל החודש היא לא ",  עומד לקרותחשה שמשהו נוראסיפרה כי ניצה ,  ניצה,אמוחברה של 

כשאחד השתחרר . היא היתה לחוצה כל השנים בגלל הבנים הגדולים יותר, הפסיקה לבכות

. ל ומורן בצנחנים"אחד בסיירת מטכ, שני בני משפחה שירתו בסיירת גולני ".השני התגייס

אז אפשר מורן היה בלבנון מתחילת הלחימה ומ. היא ליוותה אותם כל השנים ונורא דאגה"

  .סיפרה החברה, "היה לראות עד כמה היא היתה דרוכה

  . הותיר אחריו הורים וארבעה אחיםל" כהן זמורןר "סמ

   .יהי זכרו ברוך

  

  :דברים שנאמרו על קברו

, אילון, רותם, שמוליק, ניצה: שפחת כהן היקרהמ ".....:ל נימרוד אלוני"סא–ר "מפקד הגדס

 יצאנו לקרב קשה ולא הצלחתי להשיב אליכם את מורן .אני ניצב כאן בלב כבד. עפרי וטל

שעשינו כל שניתן כדי לחלץ את מורן ולהצילו , אולם חיילי ואלוהים הם עדיי, שכה אהבתם

. ויר חירפו נפשם תחת אש אויבון וטייסי חיל הא"חהפלה, לוחמי הסיירת. מפצעי המוות

  ....."סיון להציל את מורןיחלקם נפגעו בנ
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ועל הטּוב הטבוע בך , אני לא אספר עליך הרבה. מומו אחי היקר" : קהן נתנאלמפקד הצוות

החיוך . חוץ מלעצמך, אתה דאגת לכולם מסביב. שהדהימו אותי כל פעם מחדש, והצניעות

אני אספר .  על כל זה יספרו הרבה יותר טוב אחרים-שאיכשהו תמיד נמצא עליך , המפורסם

בל למדתי עליך ‘ורות האלה שם בבית הארור בבינת גכי בשעות הספ, על הצורה שבה נפלת

עמדתי , כמה שניות לפני שיצאנו לריצה לכיוון הבית החדש, שלשום בבוקר. יותר מאי פעם

הסתכלתי על האנשים סביבי . בפעם הראשונה בשבועות האחרונים הייתי לחוץ. ליד הדלת

. ה מוכן וסגור על המשימהקראתי לך ושאלתי אם את. דרוך, מרוכז,  רגוע–וזיהיתי אותך 

  . ענית לי שהכל בסדר

אמרת בחצי חיוך שבסך הכל צריך . אני מוביל טור ואתה נצמד אליי ומוביל את הטור השני

אדם . כזה היית. לוודא שהצוות מאחורינו, במהלך הריצה זיהית אותך מאט. להגיע לבית

נפגעת . ת אדם נורמליאבל אתה הרי לא היי. נורמלי לא עוצר כשמסביב שורקים כדורים

גם אם זה מצריך , אבל הרי צריך לעמוד במשימה, כמה מטרים לפני הדלת, בכניסה לבית

נלחמת כדי . במשך שעות נאבקת כמו שרק אתה יודע להאבק. לעשות שני צעדים ואז ליפול

בצהריים הבנו שהדרך היחידה להציל אותך היא להביא אותך כמה . להשאר ער והצלחת

, תשאל אותי אם זה הגיוני להרים אלונקה ולעשות מסע של שעה. למסוקשיותר מהר 

, מומו, אבל כשאתה מסביב, כנראה שזה לא הגיוני? כשמסביב שורקים כדורים וארטילריה

  . כי זה מה שאתה היית עושה, עושים את מה שצריך. הגיון הוא לא מה שמכריע

במשך חמש שעות יוני . סיק היריכשמסביב לא מפ, במשך שעה צעדו החברים הגיבורים שלך

ראיתי את . לא הוציא את האצבע מחור הכניסה גם כשאדם נורמלי היה רץ ותופס מחסה

בשום מצב אחר טנק לא היה נכנס ללב ההתקפה . אריאל חברך לצוות שפשוט לא ויתר

. גם כשזה לא הגיוני, עושים מה שצריך, אבל כשמדובר במומו, וכמוהו מסוק, ט"וחוטף נ

אבל הרבה יותר , אז משהו מת בנו מומו. משהו מת בנו, ים להגיד שכשאחד מאיתנו הולךנוט

שידע כמו כולנו על מה הוא , מבניה היפים ביותר של הארץ, איבדנו ילד יפה תואר .נוחי ב

חיית בשביל כלל ישראל ובשביל זה . צידקת המלחמה הזו היתה ברורה לך כמו לכולנו. נלחם

אז , ם אותנו שבמקום שהרוגי מלכות עומדים אין בריה מסוגלת לעמודל מלמדי"חז. גם מתת

לא . אנו נמשיך הלאה כבר בזמן הקרוב. אתה מצטרף לקבוצת הרוגי המלכות בוני הארץ

נמשיך להלחם ולהגן . דמותך והזיכרון שלך ממלאים אותנו בתחושת שליחות. נחלשנו במאום

 לא –ולמשפחה הנפלאה שלך . מומו, על הארץ הנפלאה הזו ארץ שמצמיחה אנשים כמוך

. זכינ לחיות ולהלחם בעד אדם  יפה ולוחם אמיץ. אנחנו חייבים לכם הרבה. נעזוב אתכם

אבל שלם עם הידיעה שידעת , אני מצטער שלא הצלחתי להחזיר אותך בחיים הביתה, מומו

לרעות בגנים דודי ירד לגנו לערוגות הבושם . אולי טוב מכולנו למה חשוב לעשות את הדברים

  ."תהי נשמתך צרורה בצרור החיים. וללקוט שושנים
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עדיין לא מאמינים ולא . איך אפשר לדבר עליך כשאתה לא פה. מומו, מורן" :חבריו לצוות

תמיד . היתה לנו הזכות להכיר בן אדם מיוחד כמוך, מורן. אח, בן, מעכלים איך מאבדים חבר

תמיד היה חשוב : איש יקר, מורן. ועם של הצוותהלב הפ, תמיד מתנדב, תמיד עוזר, ראשון

, מורן. בשנת שרות או בשרות הקרבי, בבית,  אם זה היה בקיבוץ-תמיד דאגת לאחרים , לך

נשלח לנו מלאך משמים שישמור . ילוו אותנו לנצח, םאופיינייל כך והצניעות והטוב לב הכ

ו אותנו להתמודד עם אבדן של לא לימד. מורן, לא תמיד יוצא להכיר אדם מבין כמוך. עלינו

איך קטפו פרח יפה . לא סתם אומרים שלוקחים את הטובים ביותר, מורן. איש יקר כל כך

 ילדים חדשים 28מהיום יש לכם עוד : עפרי, טל, רותם, אילון, שמוליק, ניצה. וטוב כמוך

 אנחנו מחבקים, משפחת כהן היקרה. שלא תשכחו פרח יפה כמו מורן, שנמצאים איתכם

האש שכבתה אצלך . כל כך יפה ושקט, ראינו אותך מלא בהילה של טוב, מורן. אתכם אלינו

. עכשיו תנוח, מורן. נמשיך ונילחם בשבילך המטרה שבה האמנת ונפלת. מבעירה אותנו

מהיום התווספה לנו עוד , ניצה ושמוליק. אנחנו שומרים עליך ותשמור אתה עלינו מלמעלה

כל זמנך , מורן.  בין כולםונחלקשניתן , נזכור את כל הטוב שבך. כחלא ניתן שמורן ייש. מטרה

נתת לכל אחד מאיתנו ולימדת אותנו . ומכאן אנחנו נמשיך בשבילך, בעולם תרמת ועזרת

לעולם לא . מעיינות הטוב שבך זורמים אלינו עכשיו. שתמיד אפשר לעזור ולגרום טוב לאחר

. ובכל זאת אתה פה חסר לי,  כאן ואתה שםאתה, מורן אתה חסר לי. נשבעים לך. תישכח

  ."צוות נתנאל
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    סיכום סיכום סיכום סיכום 
  

החלק היחידי בו נטלתי חלק היה כאשר הגעתי . אני לא השתתפתי במלחמת לבנון השניה

של היום השלישי , ביום החמישי ללחימה להעביר לכוח הסיירת אימון לחימה בשטח סבוך

 לי קיבלתי שיחה בה נאמר, מרעננה לכיוון אליקים, במהלך הנסיעה. "זמן יקר"אימון 

 "מודל" וישר אחריה יתבצע ם האימון חיילי הסיירת יקבלו פקודת מבצעבמקו. שהאימון בוטל

 שהתרחשו בזמן אימון מסכם לפני הפעילות שמטרתו לדמות את השתלשלות האירועים(

אני . ם שארך כל הלילההגעתי לאליקים ניתנה הפקודה ויצאנו לאימון המסכ םע). המבצע

חוץ מכמה עדכונים מאנשיי היחידה תוך כדי , מרגע זה. חזרתי לרעננה והלוחמים נסעו לצפון

  .ניזונתי בידע אך ורק מאמצעי התקשורת, לחימה

היה לי חשוב לדעת ולהבין מה , כתיבת העבודה השלימה לי פער בידע שהיה חסר לי מאוד 

הזמן בו השקעתי בהכנת העבודה נחשפתי לסיפורי  במשך .קרה עם היחידה בזמן הלחימה

שקיבלו ,  בלשון המעטהםבתנאים לא אידיאלי, שלחמו באומץ רב, גבורה של חבורת גברים

יותר או , ללא קשר אם הם מאמינים, על הצד הטוב ביותר שאפשר, משימות וביצעו אותן

נים ולכן הופתעתי באמצעי התקשורת לא הוזכרה סיירת צנח. בצורך ביצוע המשימה, פחות

  .לגלות עד כמה גדולה היתה מעורבותה בלחימה

  

 יפתח -ץ היחידה"לקמב. אני רוצה להודות למספר אנשים שעזרו לי בהכנת העבודהלסיום 

, יום אחרי יום, שישב איתי במשך שעות וסיפר לי את סיפור הלחימה של הסיירת, ריכטר

ן עמית לידור " רס-למפקד היחידה. פשריתשעה אחר שעה והיה זמין ומוכן לעזור בכל דרך א

תודה . זמנים הצפופים של פיקוד על הסיירתהשהיה זמין ובעל נכונות לעזור על אף לוחות 

 ותרמו לי רבות להבנת אירועי לאלי קהן ונתנאל מאיר שבזמן נוהל קרב מצאו זמן להקדיש לי

  .המלחמה
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