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 ביטחון
 עין יהב /  אמנון נבון

 
סיום מלחמת השחרור היה  אזור הערבה  פרוץ לכל ארכו, ללא גדר או גבול מסומן עם 

 . כלשהו

כל  ,1956עד שנסלל הכביש ממצפה רמון לצומת גרופית ב מתום מלחמת השחרור ו

       בדרך הערבה דרומה. ומשםעד עין חוסוב  דרך מעלה עקרביםהתנועה לאילת עברה 

)לאחר שהמפעל בקליה ננטש במלחמת  בסדום מפעל המתחדשהובילו אשלג ממשאיות שה

לכיוון מעלה  פנו לאילת או המשיכו ומשם השחרור( נסעו עד עין חוסוב דרך נחל אמציה

 .בדרכם למרכז הארץ עקרבים

הדרכים היו דרכי עפר מהודק, שנעשה גלי מגלגלי המכוניות, ונחרץ מדי חורף ממי  

 .שחצו את הדרך הרבים ואדיותשזרמו בו תוהשיטפונ

 .תקריות עם הירדנים באזור הערבה מספרבשנות החמישים היו     

נרצחו שלושה שומרים בקידוח שנעשה ליד עין עופרים, שבעקבותיו נערכה פעולת תגמול 

 בה פוצצה משטרת ע'רנדל. 101ע"י יחידה 

 באר מנוחה.מארב על אוטובוס באיזור בחיילים ואזרחית נהרגו  3

 שאירע במעלה עקרבים לת"א  אילתמהמקרה המפורסם ביותר היה רצח נוסעי האוטובוס 

 מנוסעי האוטובוס. 11בתקרית זו נהרגו  .1954במארס 

 בהם נרצחו עובדים ונוסעים. םאירועיסדום ארעו שני  –בעת סלילת הכביש דימונה 

צהלי, בשיירות  עשתה בליוויתנועת משאיות ואוטובוסים לאילת וממנה בדרך הערבה נ  

 ובכל מצב לא פחות משני כלי רכב.

 

כמעט ולא היו תקריות עם  כשהתנועה לאילת התנהלה דרך מצפה רמון, 1959ועד  1956מ

. הצבא שהחזיק כוח בגודל מחלקה עם שני קומנדקרים בעין חוסוב, בערבה הירדנים

מליהם ששוטטו לאסוף את ג התעלם מכניסת רועים ירדנים שחצו את הגבול מדי פעם כדי

 פשי בערבה באין כל מכשול טבעי או גדר.ובאופן ח

 לא התעסק עם מבריחים שחצו את הנגב ממצרים לירדן.ו כמעט הצבא גם

תקע יתד נוסף במפת נ 1959 גרעין "נאות" בנובמבר ע"יעל הקרקע  ההעלייעם 

סתכמו שימות אלו הבערבה וחלק ממשימות הנח"לאים היו משימות בטחון.  מ תההתיישבו

או  במארבים למבריחים בעומק נחל נקרות,  ומרדפים ללא תכלית אחרי רועים ירדנים

בעצם הישיבה במקום  ההיית תהביטחוני. עיקר החשיבות בדואים שבאו לגנוב ציוד בשדות

בשימוש מאז שהתנועה לאילת עברה כאמור  ההייתוקיום נוכחות על דרך הערבה שלא 

 .1956-ב וןלעיל דרך מצפה רמ

" מושבוץ"מסתיים שלב הנח"ל בעין יהב, הצבא יוצא והמקום הופך להיות  1962 ובסתי

ע"י חברי גרעינים  קיבוץ, צורת התיישבות זמנית עד להפיכת המקום למושב(–)מושב 

 ששירתו במקום במסגרת הנח"ל.

דום, מתחילים בסלילת כביש הערבה לכל אורכו , מצומת גרופית ועד לצומת ס 1962-ב

לחזור בהדרגה  שנמשכה כארבע שנים. התנועה מהצפון לאילת ובחזרה החלהסלילה 

 תנועת המכוניות בכביש החדש חופשיה ללא ליווי צבאי. לכביש הערבה.

, נשבר השקט ששרר באיזור במשך שנים.  כותב שורות אלו, שהיה 1964באוקטובר 

, מיקום המטע לשהייים עבודה כמרכז ענף התמרים ירד למטע עם רכב  בגפו וללא נשק לס
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. שני מחבלים הפתיעו אותו מן המארב ופצעוהו ק"מ צפון מזרחית לישוב הזמני 7-היה כ

 .ברגלו )ראה מסגרת(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ארגון "אל   שבישרה מצב בטחוני חדש. תקרית ראשונה לאחר שקט בן שנים ההייתזו 

נות ואנשיו ביצעו החל בהתארג הארגון לשחרור פלסטין פתח" שהיה זרוע צבאית של

צינורות  כמה פעמים פיגועים בארץ בעיקר כנגד מתקני מים.  הם פעלו גם בערבה ופוצצו

מכוניות בכביש  לע. נורו יריות 1965מים במרזבה וחיבלו בבאר המים בצופר במהלך 

 .מותרת לשיירות בלבד ההייתהערבה והתנועה בלילות 

 התקופה יאה למלחמת ששת הימים.ומצרים שהב נוצרת מתיחות בין ישראל 1967-ב

 גויסו"תקופת ההמתנה". בתקופה זו  ונקראה שלושה שבועות נמשכה לפני המלחמהש

כוחות המילואים של צה"ל בעקבות "צחצוח חרבות" של שליט מצרים , ג'אמאל עבדול 

נאצר, שסגר את מיצרי טיראן לשיט ישראלי לאילת, סילק את כוחות האו"ם מסיני, 

אהלן וסהלן". מצב  –מרתו המפורסמת "אם רבין )הרמטכ"ל( רוצה מלחמה והכריז את א

הרוח הלאומי היה בכי רע, לוי אשכול ראש הממשלה ושר הבטחון גמגם ולא שידר 

. הפרשנים אמרו שהמצרים שמצרים הולכת לתקוף את ישראל ההייתביטחון. התחושה 

ו  שעין יהב עומדת להיות שמעות לגבינהולכים "לחתוך את הנגב" ולהתחבר לירדן.  המ

 בעין הסערה.

 6לצורך בלימת האויב המצרי, קיבלנו מצה"ל חלק מהחברים גוייסו למילואים.    

 . סטודנטים לרפואה ששירתו במסגרת העתודה האקדמאית*

ערכנו מטווח וניסינו את כלי הנשק ה"כבדים" שהיו בנשקיה, בזוקות, מרגמות ומקלעים 

 ם.א היו תקינירוב הכלים ל

ישוב הקבע שהיה בבניה  וחפרנו עמדות ותעלות אתר שהושאר ב JCB"החרמנו" מחפר 

והיה צורך למצוא להם מקלט  ילדים כבר התרוצצו במקום 10-מסביב לישוב הישן. כ

כאשר הגיסות המצריים יגיעו אלינו, ואנו, הגברים נבלום אותם. לצורך כך נשלחה 

ענק למפעל המים  תצינורוייצר שאשקלון "יובל גד" בהמשאית של המושבוץ לביח"ר 

 ענק שנקברו באדמה והיו למקלט. תצינורונגב" והביאה שני -"ירדן

מלחמת ששת הימים פרצה ולפליאתנו הרבה, עד לסיום המלחמה נשארה הערבה אחד 

 ברדיו בלבד. ההייתהמקומות השקטים בארץ. לגבינו המלחמה 

 

 סיפור אישי

 אחר הצהרים ירדתי לבדי ברכב למטע התמרים ערב שמחת תורה 1964אוקטובר ל 27-ב

 בשעות הבוקר. מתיילהשלים עבודה שלא סי

מטווח קרוב ומכיוון הרכב  הירייעם סיום העבודה, התכופפתי לסגור ברז מים, נשמעה   

הראשונה חשבתי שזה הסוף  הבשניימ' ממני, מיד הרגשתי שנפגעתי ברגלי.  40שחנה כ 

 משיכים לירותכשהתוקפים מאבל באופן אינסטינקטיבי התרוממתי והתחלתי לרוץ בזיגזגים 

 לעברי. 

. הפליא אותי שלא הצלחתי לעבור סוללת ניקוז שהסתירה אותי מעיני היורים, אז פסק הירי

 זה היה מזלי.  רדפו אחרי, הם ראו שאני פצוע ואיני חמוש.

הכביש היה ללא . ק"מ 3תוך צליעה קשה עד לכביש הראשי מהלך של  לדדות המשכתי 

למחנה הישן. שם קיבלתי עזרה הבחין בי ואסף אותי  תנועה ורכב שעבר בו באופן מקרי

 ראשונה והועברתי לבי"ח להמשך הטיפול.
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מוכשרים ללמוד לימודים  םחיילילת המאפשרת מסגרת צבאי –*עתודה אקדמאית 

אקדמאים במסגרת הצבא ועל חשבונו ובגמר לימודיהם מתחייבים לשרת בצבא מספר 

 שנים בתחום לימודיהם כגון רפואה, הנדסה ועוד.

 

, מספר חודשים לאחר המלחמה,  אנו עוזבים את המחנה הישן ועוברים 1967באוקטובר 

 למושב.לנקודת הקבע במרזבה והופכים 

מספר חודשים של שקט בטחוני בעקבות המלחמה, ממשיכים ארגוני המחבלים  לאחר

לשלוח חוליות טרור לישראל מתחומי המדינות השכנות. הגבול בין ירדן וישראל הוא 

והפלסטינאים עושים  תביטחוניהארוך ביותר והפרוץ ביותר. המלך חוסיין מגלה חולשה 

 .ופך לבעייתיבירדן כאוות נפשם. גבול הערבה ה

לאחר  .עובדו ע"י המושבוץ במשך מספר שנים )ממול צוקים( הישנה שטחים בצופרה

 משותף. דבעיבוהשטח  המעבר לישוב הקבע נשאר

בעת שעבדו בשדה טוקי )משה( שפירא וישרוליק לבנת ותחת  1968 ינוארב באחד הימים

רג חייל אחד נהחצבה נפתחה לעברם אש אוטומטית. עין אבטחת שני חיילים ממשמר 

 רובה במקום וטוקי נפצע מצרור ברגליו. ישרוליק רץ לעבר הרכב שהיה בו נשק הוציא

M16   וירה לעבר המחבלים. אלו המטירו אש לעברו ופגעו ברובה והוציאו אותו מכלל

ברכב והצליח להבריחם. הוא העמיס את הנפגעים על  הפעולה. ישרוליק הוציא עוזי שהי

בע. כאמור חייל נהרג וטוקי שנפצע נזקק לאשפוז בבאר ש ולים"ח חהרכב ודהר לבי

 ממושך ונשאר נכה.

 יותר. הרבה תו של ישרוליק מנעו תוצאות גרועותיאומץ לבו ותושי

המחבלים התחילו להניח מוקשים במקומות שונים בערבה. מספר חודשים לאחר התקרית 

ב נדב שלו וי חבר המושמפלסת שהיתה בשרות צה"ל ובליומתחת למוקש  מתפוצץבצופר 

 בשטח המרזבה. נדב נפצע ברגלו.

 עם גשש בוד נעשית מסוכנת ואסור לצאת לשטחים לפני שרכב צבאייהתנועה בשטחי הע 

. הסיור הצבאי מתאחר )באותה עת טרם היו כבישי בטחון בשדות( בודק את כל הדרכים

לשדות  אסור לצאת .לפעמים ואי אפשר לצאת לעבודה ושעות בוקר יקרות הולכות לאיבוד

 .(לפני המצאת האוטומציה) ח מיםולפת בשעות החשכה

 הצבא מקבל לידיו את המחנה הישן של עין יהב ומקים בו חטיבה מרחבית.

המחבלים מעיזים יותר ויותר. יש הפגזות של מרגמות על הישובים. מספר פעמים ספגנו 

אבל למרבית המזל זה נגמר בנזקים קלים בלבד לרכוש. באחד המקרים נהרגה הפגזות 

(. יש מארבי ירי על כביש 1968שנפל על אוהל ) מרגמה צופר מפגז תבהיאחזוחיילת 

 הערבה והרבה מיקושים על צירי הצבא. מספר חיילים נהרגו במיקושים אלו.

זעקה בכל הישובים, כיבוי אכל פעילות חבלנית שהיתה מים המלח ודרומה גררה אחריה 

מערכת החשמל וירידה למקלטים של הנשים והילדים. החברים התאספו בעמדות מסביב 

 לגדרות.  

. נוצרה בעין יהב ההצרכנייבאחד המקרים החלה הפגזת מרגמות בעת הקרנת סרט על גג 

עקב כיבוי החשמל, וחברים קפצו בבהלה  , מדרגות היציאה נסתמו בחסות החשכההפאניק

 סרטים . בנס לא נפגע איש מההפגזה או מהקפיצה בחשיכה. יותר לא הוקרנוההצרכניימגג 

 על הגג.

 3שתוצאותיה מרחיקות לכת.  חולית מחבלים הניחה  1968אוגוסט ב ארעה תקרית חמורה

 לאחרמ'  מגדר המושב . הפגזים נורו עם השהיה  300פגזי בזוקה מאולתרת  במרחק 

, בדרך  רבוגרם לנזק  אחד הפגזים פגע בבנין המרפאה.  ניכרשהמחבלים הסתלקו למרחק 

 נסיגתם גם הניחו מוקש במטע התמרים שהתגלה ופורק. 
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ל להגיב במהירות. עם שחר יצאו ”בנס לא היו נפגעים. ההעזה של המחבלים גרמה לצה 

שני מסוקים למרדף אחרי המחבלים מבלי להתחשב בגבול. הם חדרו לירדן והצליחו לאתר 

 ק"מ בעומק ירדן. 10-המחבלים במערה ליד עין אל פידאן, למרגלות הרי אדום, כ את

 מהם ושישי נתפס. חמישה בקרב שנערך עמם נהרגו

התקרית החמורה וההצלחה בחיסול החוליה מיד לאחר שפעלה ועוד בשטח ירדן הביאה 

"ל ואלוף ראש אג"ם במטכ באותו יום את שר הבטחון דאז משה דיין,  אלוף עייזר וייצמן

עבוד  ןענייהעלה שי בן אליהו את  איתםפיקוד דרום שייקה גביש לאזור. בפגישה 

 השטחים שמעבר לנחל ערבה, למרגלות ג'בל חופירה ונענה בחיוב.

קיבל צה"ל אור ירוק לפעול כנגד המחבלים מעבר לגבול כחלק  תקרית זובעקבות 

ל בירדן, ברכב ובמסוקים כנגד מהפעילות השוטפת. נערכו מרדפים רבים יזומים ע"י צה

 המחבלים ובסיסיהם. המחבלים נכנסו למגננה. מספר הפיגועים פחת.

במקביל הוכשר השטח למרגלות ג'בל חופירה והתחלנו לעבדו.  בעקבות זאת הוחל במהלך 

שנות השבעים בעיבוד שטחים מצדו המזרחי של נחל ערבה גם בישובים אחרים דבר 

 ואפשר הגדלת הישובים.שהוסיף שטחי עיבוד רבים 

 על גבעת )ג'בל( חופירה מוקם מוצב צבאי.

הצבא החליט להקים גדר כפולה לאורך הגבול ולמקש אותה.  בין שתי הגדרות שנמתחו 

 עשרות אלפי מוקשי רגל עשויים מפלסטיק )"קרמבו"(.  ווטמנה

ים  ורק מפליא, אך המחבלים שנעו בלילות הצליחו לעבור ולחזור מבלי שנפגעו ממוקש 

בנוסף, איש לא לקח בחשבון את  ילים ישראלים שעסקו בתחזוקת הגדר נפגעו מהם.  יח

אלו נסחפו מוקשים  תמשיטפונו. כתוצאה בערבה בזמן תכנון שדות המוקשים תהשיטפונו

רבים לנחל ערבה ולשטחים שלידו. נחל ערבה חשוד במיקוש לאורך קילומטרים רבים וכן 

שנה ותמשך עוד  40ו. סכנת המוקשים בנחל נמשכת כבר כמעט מאגרי המים שנבנו לאורכ

 אינן פוגעות במוקשי פלסטיק אלו.ו כמעט שנים רבות משום ששיני הזמן

הבין המלך חוסיין שהוא חייב לנקוט יוזמה כנגד המחבלים שהתבססו  1970בספטמבר  

י  פלשתינאים בירדן וסיכנו את משטרו. צבא ירדן נכנס למחנות הפליטים בירדן, הרג אלפ

לפי הערכות שונות( וגרש את יתרת המחבלים ללבנון. חודש זה  10000ל  7000)בין 

 ."ספטמבר השחור"נקרא ע"י הפלשתינאים 

 פעילות המחבלים בערבה פחתה בהרבה אם כי לא הופסקה לחלוטין.

תוך עין יהב. שוב שיחק המזל, לא היו לבאחד הערבים ירד מטח של שלוש קטיושות 

 ם ונזקים.נפגעי

ובכך להגדיל את  בשלב מסוים מחליט צה"ל להגדיל את המרחק בין הישובים והמחבלים

ק"מ  3-5זמן ההתראה במקרה של חדירה ומקים גדר בעומק שטח ירדן במרחק של 

מהגבול הבין לאומי שהוא נחל ערבה. גדר זו הופכת לגבול "דה פקטו" בין ישראל מזרחית 

 וירדן.

ורים ביום לאורך הגדר ומחאות ירדן ותלונותיהם באו"ם לא זוכות צה"ל מקיים מספר סי

 להתייחסות.

הקמת הגדר סיפחה לישראל שטח גדול שהיו בו אפשרויות למציאת מי תהום בכמות גדולה 

שמקורם ממי הגשמים שיורדים בהרי אדום. ואכן נקדחו באזור המסופח קידוחי מים 

 מדה לרשות החקלאים בערבה.מכמות  המים שע חלק נכבד סיפקושהצליחו ו

לאחר הקמת הגדר בעומק שטח ירדן כמעט ולא היו תקריות לאורך הגבול )בתקרית אחת 

לחצבה נהרג חייל מילואים(. גם הצבא הירדני  מזרחית דרומית 1989במארס שארעה 

מצידו הכריז על הערבה הירדנית כאזור סגור וסיוריו הצליחו למנוע חדירת מחבלים מירדן 

 פעמים.מספר 

gilat
Highlight

gilat
Highlight

gilat
Highlight



 5 

חוסיין מלך ו נסוגה ישראל מהאזור המסופח 1994 -עם חתימת הסכם השלום עם ירדן ב

בריבונות  ,פרט לצופר שמזרחית לנחל ערבה, להשאיר את שטחי העיבוד הסכים  ירדן

כמו כן אפשר המלך לישראל  הישראלית ישראלית תמורת שטחי בור אחרים בערבה

ישראל נסוגה  דן ואף לקדוח קידוחים נוספים.להמשיך ולתפעל את הבארות שנקדחו ביר

  מקו הגדר לגבול החדש המוסכם.

בשטחי צופר שהיו בעומק השטח הירדני וללא רציפות טריטוריאלית לישראל נקבע  

 שנה. 25-עיקרון של ריבונות ירדנית אך בחכירה ישראלית ל

לל לאורך , והכביש שנסשקט לאורך הערבה מאז חתימת הסכם השלום עם ירדן הגבול

 ."דרך השלום"הגבול והמקשר בין עין יהב לחצבה ומשם למושב עידן נקרא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 אוטומציה בהשקיה

בסוף שנות  ההייתבטפטוף  ההשקיאחת השיטות הנפוצות בחקלאות.  ההייתבהמטרה  ההשקי

יעילה בשעות הרוח או בשעות  מטרההשישים ותחילת השבעים בחיתוליה. לא ניתן לקיים ה

 . )כמו בננות( ד בגידולים שהומטרו מעל לנוףבמיוח יום החמות בקיץה

מהתקפות מחבלים.  בעמק הירדן מטעי בננות רבים  באותן שניםאזור עמק הירדן סבל מאוד 

לא אפשר  יהביטחונ.  היה צריך לרדת בלילה לפתוח מים.  המצב בהמטרה שהושקו רק בלילות

 זאת ונוצרה בעיה.

פתחות המחשבים הביא כמה חברות לפיתוח במקביל להת זו לבעיה הצורך במציאת פתרון

 בשדה מבלי שהחקלאי יהיה נוכח בשטח. ההשקי אפשרושת ות אוטומטיומערכ

הדישון ובקרה אפשרויות רבות, עם יתרונות בתחום  יבעל ההשקיה יהתוצאה הנה מחשב 

 במקרה של פריצת מים.

למצב ם להשקיה ללא כל קשר במחשבי כיום כל חקלאי המכבד את עצמו משתמש 

 ....יהביטחונ
 

מגוף שפוצץ 

במרזבה ע"י 

 מחבלים
1965 


