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"הסיירת הירושלמית" (יח' סיור 1968 - )90
ראשיתה של יחידת הסיור של החטיבה הירושלמית (חטיבה  )16באמצע שנות ה ,50-עם
הצטרפותם לשורות המילואים של מחזורי המשתחררים הראשונים מבני הדור שלאחר
מלחמת העצמאות.
חיילי היחידה ,שהצטרפו אליה על בסיס התנדבות ומבחני-קבלה ,היו רובם ככולם בוגרי
יחידות קרביות (גולני ,נח"ל מוצנח ,נח"ל ועוד) ,ובהם רבים ששירתו בתפקידי סיור שונים
בחטיבותיהם .המכנה המשותף לאנשי הסיירת היה היותם ירושלים ,אם דרך-קבע ,אם
בשל לימודיהם באוניברסיטה העברית ,שהייתה באותן שנים האחת והיחידה בארץ.
עם לוחמי הסיירת נמנו בעלי מגוון המקצועות של החברה הישראלית ובזכות
האוניברסיטה יצאו מקרבה אקדמאים רבים (כולל  31בעלי תואר דוקטור כשמהם הגיעו 16
לדרגת פרופסור).
בראשיתה כללה הסיירת ,בדומה ליתר סיירות צה"ל ,שתי מחלקות בלבד :מחלקת סיור
רגלית (רכובה על  4נ"נ) ומחלקת ג'יפי סיור ( 8ג'יפים) ועוד אלמנטים של פיקוד
ולוגיסטיקה .בשנת  1960לערך שונה הרכב הסיירת כלהלן :מחלקת סיור רגלית ( 4נ"נ),
 2מחלקות ג'יפי סיור (בכל אחת מהן  4ג'יפי סיור) ,ועוד מחלקת תול"ר (ובה  4ג'יפי
תול"ר) ועוד אלמנטים של פיקוד ולוגיסטיקה .בסך הכל מנתה אז הסיירת  90לוחמים.
נוסף על אימוני הסיירות הארציים ,שקוימו כמעט מדי שנה באזורים שונים של הארץ,
באחריות בה"ד  ,3ביצעה הסיירת ,ביוזמתה וביוזמת החטיבה ,אימונים רבים בני יום,
יומיים ואף שלושה .האימונים כללו נווטים ,פשיטות ,תקיפת יעדים מבוצרים ,חבלה
ומטווחים .כמו כן הודגש שיגור לוחמים להשתלמויות מקצועיות בתחומים השונים.
בין השאר הוכשרו צוותים להפעלת מרגמות  81מ"מ ,מתוך כוונה לצרפן כחלק אינטגרלי
של הסיירת .מוסכם על הכל כי במהלך השנים התגבשה הסיירת לכלל יחידה איכותית ולא
פחות מכך – למשפחה.
גיוסה של הסיירת בוצע טרם מלחמת ששת הימים ,בשלבים .סגל הפיקוד גויס כבר ב18-
למאי ואילו שאר אנשי היחידה גויסו ב 23-למאי .עם גיוסה התמקמה הסיירת בשטח
ימ"ח סטף ,שממערב לטול כרם ,זאת בצמוד לפלוגת "הטנקים הירושלמית"
.הרכב הסיירת במלחמה היה:
מפקדה -

מפקד היחידה 1 ,זחל"מ

סגן-מפקד -

 1ג'יפ סיור

 2מח' סיור -

 2x3זחל"מים
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 2מח' ג'יפ סיור -

 2x4ג'יפי סיור

 1מח' תול"ר -

 4ג'יפי תול"ר

חוליה טכנית -

נ "נ

תד"ל -

משאית  +נ"נ

סה"כ:
 7זחל"מים 9 ,ג'יפי סיור 4 ,ג'יפי תול"ר
 127לוחמים (מהם  11קצינים).
מפקדי הסיירת עד מלחמת ששת הימים היו:
אל"מ גבי ברשי
- 1959-1954
- 1962-1959
- 1962-1866

תא"ל יוסי לונץ ("לונצי")
אל"מ יוסי לנגוצקי

