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ום רביעי, 15 במאי 1974, היה אחד הימים הכאובים בתולדות י
מדינת ישראל. בשעת בוקר נודע שחוליית מחבלים השתלטה 
על בית הספר ‘נתיב מאיר‘ במעלות. המחבלים תכננו לארוב 
להפתעתם  אך  הלימודים,  ליום  בוקר  עם  המגיעים  לתלמידים 

בית הספר כבר היה מלא: 102 תלמידים ועשרה מורים מצפת 
ישנו במקום, במסגרת טיול שנתי שערכו. 

אזרחי ישראל נצמדו למקלטי הרדיו בחרדה, מקווים לשמוע 
החטופים.  לשחרור  מגעים  על  או  מוצלחת  חילוץ  פעולת  על 
אבל אזרח אחד, אוריאל חפץ שמו, לא הסתפק בהאזנה פסיבית, 
והחליט מיד שעליו להיות שותף פעיל בהצלת בני הערובה. הוא 
בחנות  עבר  כך  ואחר  לו,  יזדקק  כי  ציוד שהעריך  מביתו  אסף 

חומרי בניין ליד ביתו שבירושלים, שם רכש חבלים, לום, יתדות 
ושאר פריטים שעשויים לסייע בפריצה לתוך מבנה.

הופתעו  לא  במעלות,  הספר  לבית  סמוך  שהתמקם  בחפ“ק 
לראות את האזרח חפץ, בלי מדים או צו 8, נותן עצות ומעלה 
ואלוף  גור  מוטה  הרמטכ“ל  בהם  שם,  מהנוכחי  רבים  רעיונות. 
פיקוד הצפון רפאל איתן, כבר הכירו אותו. לחפץ היה מוניטין של 
שנים רבות בסיוע לפתרון בעיות מסוג זה, כפי שהעידו עיטור 

ג‘יפים מוחבאים בדופנות אוטובוסים, רכבל 
להברחת פצועים, רכבת לאיסוף שלל, 
ומכונית פרטית אחת שפרצה את הדרך 
 לרצועת עזה. אוריאל חפץ ז“ל, חיל

הנדסה של איש אחד, הגה והוציא לפועל 
 שורה של מבצעים עלומים שהתפרסו
 על פני שלושים שנה. כעת מנסה
 משפחתו לסגור מעגל ולאתר את
 הפצועים שחילץ מרמת
הגולן, ברכבו הפרטי כמובן
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אוריאל חפץ. גם בשנים הקשות, 
כשהיה מרותק לכיסא גלגלים, לא 

התחרט על שנסע למעלות

עיבוד תמונה: מרינה מוצ‘ולסקי
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המלחמות
המופת ופרס ביטחון ישראל שקיבל. ובכל זאת, איש לא שיער כי 
בתוך שעות אחדות ייצא חפץ לפעולה אישית הרואית, אקורד 

סיום כואב לעשרות שנים של תרומה לביטחון המדינה.

מנהרות אל החופש
כך  אחר  שנתיים   .1922 בשנת  באוסטריה,  נולד  חפץ  אורי 
הזדמנות לעלות לארץ  חפץ,  ושרה  אלחנן  הוריו,  בפני  נקרתה 

‘בצלאל‘,  בית הספר לאמנות  בוריס ש“ץ, מקים  ישראל. האמן 
היתר שמע  ובין  יהודים מרחבי העולם,  אז לארץ אמנים  קיבץ 
על מומחיותו של אלחנן חפץ בעבודות אמנות בעור והזמין אותו 
לכאן. בני הזוג חפץ, שהיו ציונים נלהבים, שמחו על ההזדמנות 

להגשים את משאת נפשם מזה שנים, ועלו עם ארבעת ילדיהם.
מהוריו ירש אורי את תכונות הדייקנות והירידה לפרטים, 
ועניינים  במכונות  הקשור  בכל  וירטואוזיות  יכולות  עם  יחד 

בעיקר  כישרונו  תועל  שם  לאצ“ל,  הצטרף  כשבגר  טכניים. 
לבניית סליקים. לאחר שהשתתף בכמה פעולות נעצר על ידי 
הבריטים, ויחד עם 250 מחבריו נשלח לאפריקה ונדד בין מחנה 

מעצר אחד למשנהו.
לוחמי המחתרת הגולים לא שקטו, ובכל מחנה שאליו הגיעו 

חיפשו ומצאו דרכי בריחה על מנת לשוב לארץ ולמאבק 
<לעצמאות. חפץ, ברוך רעיונות ובעל ידי זהב, נטל חלק 

| ישי חדד |

צילומים: דרור אבי, שאטרסטוק
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מרכזי בהכנות ובהוצאה לפועל של מבצעי בריחה 
אל  מנהרות  תכנן  הוא  שהה.  שבהם  מהמחנות 
החופש, הרכיב אקדחים מאולתרים בעבור הבורחים, ואף 
יצר ויצק בדקדקנות סמלים ואבזמים שיאפשרו לחבריו 
)במתכנני  בהם  “המעולה  בריטים.  לקצינים  להתחזות 
הבריחות - י“ח( היה אוריאל חפץ, אשר הוכיח גאוניות 
גדול.  היה  בביצוע  וגם  הנוגע להמצאות שונות,  בכל 
היו לו ידיים המסוגלות לכול“, העיד לימים מאיר ראם, 

אחד מהגולים, בספרו ‘עם המשפחה הלוחמת‘. 
היו  אך  נתפסו,  מהבורחים  רבים  דבר  של  בסופו 
שהצליחו להימלט מאפריקה. בין אלה ניתן למנות את 
יעקב מרידור, שפינה את מקומו כמפקד אצ“ל לטובת 
מנחם בגין, ואת אליהו לנקין, שהצליח לברוח לצרפת 
‘אלטלנה‘,  לאונייה  הנשק  רכישת  את  שם  ולארגן 

שעליה גם פיקד. 
בניסיון להסיח את דעתם של העצירים מניסיונות 
לימודים  של  קיומם  את  הבריטים  עודדו  הבריחה, 
לימודים  ואפשרו  במחנות,  ואוניברסיטאיים  תיכוניים 
חדלו  לא  הארצישראלים  הלוחמים  בהתכתבות. 
מתוכניות הבריחה, אך גם ניצלו היטב את ההזדמנות 
חפץ  החל  כך  ההשכלה.  להרחבת  להם  שניתנה 
ללמוד בהתכתבות הנדסה בתוכנית של אוניברסיטת 
בהמשך.  רבות  אותו  שישמשו  לימודים  קיימברידג‘, 
המשנה  לימים   - חנני  חיים  ד“ר  במחנה,  נוסף  עציר 
לנשיא הטכניון – סייע לו ולאחרים בשיעורי מתמטיקה 

שנזקקו להם. 

מותחים בלילה, מנמיכים ביום
ביולי 1948 שב חפץ מהגלות ומונה לקצין ההנדסה 
של חטיבת עציוני, שהופקדה על אזור ירושלים. אחת 
הדאגות המבצעיות הרבות של החטיבה הייתה סוגיית 
החזקתו של הר ציון, אז מובלעת ישראלית בצמוד לעיר 
העתיקה. הדרך היחידה שבה ניתן היה להוביל אספקה 
לכוחות שבהר עברה בשביל חמורים צר בגיא בן־הנום, 
שהלגיונרים הירדנים היושבים על החומה חלשו עליו 
הסולטאן(.  לבריכת  הצמוד  הכביש  זהו  )כיום  בקלות 
להיעזר  יהיה  ניתן  לא  לחימה  שבעת  היה  החשש 
בשביל הזה להעברת תחמושת או לפינוי פצועים. בשל 
ניתן  שרידיה  שאת  קשר,  תעלת  ההר  אל  נבנתה  כך 
לראות עד היום, אך זו סיפקה פתרון חלקי בלבד מכיוון 

שהייתה צרה וקטעים ממנה היו חשופים. 
כאן נכנס לתמונה חפץ, שהגה רעיון יצירתי ואף 
הוציא אותו לפועל במו ידיו: רכבל שיתחבר להר ציון. 
מעל הגיא הוא מתח כבל באורך 300 מטר - לא ברור 
מאליו היה להשיג כבל שכזה באמצע המלחמה – שקצהו 
האחד בבית החולים סנט ג‘והן וקצהו האחר בבית הספר 
על שם הבישוף גובאט בהר ציון. הקרונית שנעה על 
תחמושת  ציוד,  של  ק“ג  כ־250  לשאת  יכלה  הכבל 
ומזון, וגם פצועים יכלו להידחק לתוכה במקרה הצורך. 
לקראת סוף דצמבר 48‘ הופעל הרכבל לראשונה, וכבר 
בלילו הראשון הועברו באמצעותו 14 טון חומרי ביצור, 

תחמושת ואספקה להר ציון. כדי להסתיר את קיומו של 
הרכבל מעיני הירדנים הוא הופעל רק בלילה; בטרם 
ונמתח שוב  הוואדי,  הכבל לתחתית  הורד  היום  האיר 

בלילה הבא.
את מקור ההשראה לרעיון הרכבל גילתה בדיעבד 
שנים  “לפני  ילדיו.  בחמשת  הבכורה  פומרנץ,  שרית 
ולח“י  אצ“ל  לוחמי  של  קבוצה  התארגנה  אחדות 
בני  עם  יחד  זיכרון  למסע  לצאת  הגולים,  מן  שהיו 
הבריחה  מנהרת  את  לאתר  כוונה  מתוך  משפחותיהם, 
היא  שבקניה“,  גילגיל  במחנה  שנחפרה  האחרונה 
מספרת ל‘דיוקן‘. “בהכנה לקראת המסע הזה, שנעשה 
בליווי הערוץ הראשון ועיתון ידיעות אחרונות, עברתי 
על מקורות ותמונות. כך נתקלתי בתמונה של רכבל 
שנע מן העיר אסמרה לבלדיזרה – מבצר שנבנה על ידי 
האיטלקים בתקופת שלטונם באריתריאה“. את המבצר 
הזה חפץ הכיר מקרוב: ביוני 1946 הוא היה בין הבורחים 
הצליחו  הבריטים  אך  אסמרה,  שליד  סמבל  ממחנה 
ללכוד אותו ואת חבריו, וכלאו אותם במצודת בלדזירה 
בתנאים קשים. גם שם, אגב, הוא החל בבניית מנהרת 
בריחה, ובין לבין כנראה רשם לעצמו את האפשרויות 

הגלומות בקרונית שנעה על כבל. 
ציון,  שבהר  מזה  שלושה  פי  ארוך  נוסף,  כבל 
סמוך  הגולן,  בסוסיתא שבמורדות  ב־1951  חפץ  מתח 
לעין־גב. היישוב הישראלי השוכן לחופה המזרחי של 
של  שורה  העצמאות  מלחמת  במהלך  הדף  הכנרת, 
התקפות כבדות מצד הצבא הסורי. האספקה והכוחות 
שסייעו לו להחזיק מעמד הגיעו בלילות, בנתיב ימי. 
רגע לפני שנכנסה לתוקף ההפוגה השנייה )18 ביולי(, 
הצליחו כמה לוחמים מעין־גב לכבוש את המוצב הסורי 
בסוסיתא, שממנו נפתחה אש באופן תדיר. הנקודה הזו 
הייתה לאחר המלחמה למוצב הישראלי היחיד על רמת 
ציוד  להעביר  כיצד  פתרון  למצוא  צורך  והיה  הגולן, 
אליה וממנה. גם כאן יזם חפץ את הקמתו של רכבל. 
והקרונית  היה קרוב לקילומטר,  אורך המסלול הפעם 
הייתה יכולה לשאת כ־180 ק“ג של אספקה או פצוע 
וחובש. גם ברכבל זה ניתן היה להנמיך את הכבל לעבר 
הקרקע במשך היום, ולהסתירו מעיני הסורים. המתקן 
היה בשימוש עד 1955, אז כבר נסלל כביש אל המשלט. 

השב“כניקים הרימו ידיים
חפץ  פגש  העצמאות  מלחמת  לאחר  רב  לא  זמן 
בירושלים את עדנה, עולה חדשה מקנדה. בדייט הראשון 
הזמין אותה לסרט הודי בקולנוע ‘גיל‘ הירושלמי. את 
עלילת הסרט היא כבר לא כל כך זוכרת, אבל 64 שנה 
אחרי, היא עדיין מסמיקה כשהיא מספרת כיצד החזיקו 
ידיים במשך כל ההקרנה. “אבל שתדע, הוא אף פעם 
לא היה בבית“, היא אומרת. “תמיד אם חשב שיש סיכוי 

שהוא יכול לעזור, הוא היה הולך“. 
אחד המקומות שאליהם הלך חפץ היה הר הצופים, אז 
מובלעת ישראלית בתוך השטח הירדני. הסכמי הפסקת 
האש, שהיו בתוקף במשך 19 שנה, אסרו להעלות להר 

נשק וציוד ביצורים. כמו כן נאסר על ישראל להחזיק 
במתחם חיילים, אלא רק שוטרים ואנשי תחזוקה, ואת 
בשני  לשבועיים,  אחת  רק  להחליף  היה  מותר  אלה 
אוטובוסים ספציפיים. את הירדנים לא עניין שברבות 
צמד  שרק  התעקשו  והם  הרכב,  כלי  התיישנו  השנים 

אוטובוסים זה בלבד יכול לעלות להר. 
מפקדי צה“ל, שחששו כל העת ממתקפת פתע של 
הלגיון הירדני על ההר, הבינו שהמובלעת זקוקה לכוח 
מחופשים  חיילים  הועלו  להר  יותר.  משמעותי  הגנה 
כדי שהמתחם  די;  היה  לא  כמובן  בכך  אך  לשוטרים, 
חפץ  נשק.  לשם  להעלות  צורך  היה  בהתקפה  יעמוד 
היה האיש שנקרא למשימה. בשני האוטובוסים שאושרו 
על ידי הירדנים הוא התקין דפנות כפולות ומאחוריהן 
סליקים, ששימשו להברחת נשק ותחמושת. אפילו ג‘יפ 
נושא תותח הועבר להר הצופים כשהוא מפורק. “חפץ 
לבדוק  כדי  הציוד,  העמסת  לאחר  בלילה,  מגיע  היה 
שהכול אטום ואין פרצה שיכולה להסגיר את ה‘סליקים‘ 
שהיה  מי  קמחי,  אמנון  לימים  העיד  שבמשוריינים“, 

אחד מנהגי האוטובוסים. 
הירדנים, שיחד עם אנשי האו“ם היו בודקים במעבר 
חשדו  להר,  העולה  האדם  וכוח  הציוד  את  מנדלבאום 
הם  ההסכם.  את  מפרה  שישראל  השנים  כל  לאורך 
היו שואלים בבדיחות הדעת את החיילים הישראלים 
המחופשים לשוטרים אם  הם מגולני או מהצנחנים. גם 
האוטובוסים עוררו את חשדם, והם פנו לאו“ם בעניין 
זה. אנשי האו“ם ביקשו מישראל לקבל את האוטובוסים 

לבדיקה דקדקנית, אך גם הם לא מצאו דבר חריג. 
לא רק על פקחי האו“ם הצליח חפץ להערים בשיטות 
ההסוואה המתוחכמות שפיתח. “כמי שהיה אחראי על 
סליקי הנשק של אצ“ל בירושלים, אבא החליט שחלק 
ניכר מהם יהיו בביתו ובמפעל המשפחתי“, מספרת בתו 
שרית. “לאחר קום המדינה, אבא הזמין כמה אנשי שב“כ 
שיש  להם  סיפר  הוא  תרגיל.  לטובת  ברחביה  לביתנו 
בבית סליקים, וביקש שינסו לאתר אותם. לאחר כמה 

שעות הם הודו שלא הצליחו לגלות ולו אחד“. 
משימה אחרת שאליה נדרש חפץ בהר הצופים היה 
גידור המתחם בתיל. בהר היו כמה מבנים שעבודות 
וחפץ  המלחמה,  תחילת  עם  הופסקו  בהם  הבנייה 
שם  שנותרו  הבניין  ברזלי  את  מכונה שתנצל  פיתח 
לא  עדיין  כשבארץ  זאת,  לגדרות.  אותם  ותהפוך 
הייתה אפילו מכונה אחת ליצור תיל שממנה יכול היה 
הועלתה  כמובן,  הגדרות,  מכונת  גם  השראה.  לקבל 
מפורקת בסליקים שבאוטובוסים. “באותם ימים אבא 
היה לפחות יום אחד בשבוע במילואים, וקרה ששהה 
שבועיים על הר הצופים, בשל משטר השיירות לשם“, 

מספרת בתו ענת שפיר. 
אחר:  מסוג  אתגר  לחפץ  הוצג  קדש  מבצע  לפני 
למצוא פתרון להצנחת כלי רכב ממטוסים. כל הניסיונות 
שנעשו עד אז כשלו, כשהרכבים פשוט התרסקו לתוך 
הקרקע. חפץ מצדו העלה רעיון להצניח את כלי הרכב 
בזווית שונה, אך זה נדחה כ“בלתי מתקבל על הדעת“. 

הוא לא ויתר והציע לנסות את שיטת ההצנחה שהגה 
על מכונית הדודג‘ החדשה שלו, שרק הגיעה מהנמל 
מדובר  כי  נזכיר  בניילונים.  מכוסה  עוד  והייתה 
בשנות ה־50, אז רכב פרטי נחשב ליקר המציאות. 
בזכותה  בשלום.  נחתה  אכן  והדודג‘  בוצע,  הניסוי 
קיבלו הצנחנים במעבר המיתלה שמונה ג‘יפים ושני 

תותחים, שסייעו להם רבות בקרבות.
בכך לא תם חלקם של חפץ והדודג‘ שלו במערכת 
ל־2  ימים אחדים לאחר תחילת המבצע, אור  סיני. 
בטיהור  להתחיל  בצה“ל  הוחלט   ,‘56 בנובמבר 
משם  יוצאות  שהיו  הפדאיון,  מחוליות  עזה  רצועת 
בפיקודו  הנגב,  חטיבת  על  ישראל.  בשטחי  לפגע 
של דוד אלעזר, הוטל לכבוש את צפון הרצועה, אך 
הכוח הפורץ נעצר כשהתברר כי אזור הפריצה זרוע 

במוקשים. 
באותן שעות בוקר מוקדמות שהה חפץ בחמ“ל 
ומדווח  בקשר  עולה  דדו  את  כששמע  האוגדתי. 
הרצועה.  גבול  אל  במכוניתו  מיד  יצא  הבעיה,  על 
ואמר  המוקשים  על  הסתכל  לגבול,  הגיע  “הוא 
“דדו  עדנה.  מספרת  חמושים“,  לא  הם  כי  לדדו 
נרגע, אך את מכונית הדודג‘ לא ניתן היה להסיג 
וכך  בגלל המשוריינים שחסמו את הציר מאחוריו. 
נסע אורי בראש הטור, כאשר על הטמבון יושב דדו 

ומכיוון את החטיבה כולה לעבר עזה“.
יצא  סיני,  כיבוש  והשלמת  המערכה  סיום  אחרי 
הנשק  הרב,  הציוד  לפינוי  ‘לקט‘,  למבצע  צה“ל 
והתחמושת שהשאירו המצרים במרחבי חצי האי. לשם 
כך ביקש הרמטכ“ל משה דיין מחפץ שיחדש את קו 
ניצח  חפץ  עזה.  דרך  לאל־עריש  מאשקלון  הרכבת 
על העבודות, ותוך כמה שבועות הצליח להסדיר את 
הקו ששימש לפינוי השלל הרב. לקרון האחרון שיצא 
מסיני הוא הציב מתקן לפירוק אדני הרכבת היקרים, 
לידי המצרים.  יגיעו בסופו של דבר  כדי שאלו לא 
לאות הערכה על חלקו במבצע סיני הוזמן חפץ יחד 
עם רעייתו לארוחת ערב חגיגית במחיצתם של קומץ 

קצינים בכירים, בביתו של משה דיין בצהלה. 

שיירה לתוך האש
ובית  מכריכייה  חפץ  התפרנס  השנים  לאורך 
שרבות  מספרים  משפחתו  בני  שניהל.  דפוס 
מההמצאות הביטחוניות הוא מימן מכספו שלו, ללא 
בקשת תמורה. מעיני מערכת הביטחון לא נעלמה 
מסירותו, ובשנת 1973 הוענק לו פרס ביטחון ישראל 

על תרומתו רבת השנים ויוצאת הדופן.
יום  מלחמת  פורצת  כך  אחר  חודשים  חמישה 
הכיפורים. חפץ היה בטוח שיקראו לו למילואים – 
הגיעה  ומשלא   - כמגבלה  לו  נראה  לא   ,52 גילו, 
ונסע  היוזמה  את  ליטול  החליט  המצופה,  הקריאה 
במכונית הפורד אסקורט שלו לרמת הגולן. בראיון 
שלו  הראשונה  האש  טבילת  על  סיפר  <לגל“צ 
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ראיתי  לעין־זיוון,  סמוך  “כשהגעתי  זו:  במלחמה 
לפניי שיירה של טנקים וקומנדקר אחד ביניהם. 
ישר  ופגעו  רקטות  שירו  מיגים  מעליי  חלפו  פתאום 
בטנקים )...( היה שם קטוע רגל ומספר פצועים קשה, 
אספתי אותם ונסעתי קדימה לחפש תאג“ד או תחנת 

עזרה ראשונה“. 
ימי  כל  לאורך  פצועים  לאסוף  חפץ  המשיך  כך 
הלחימה, כשבחלק מהמקרים הוא מחלץ אותם במו ידיו 
מתוך כלי רכב בוערים. פרט לכך הוא גם הוביל שיירת 
אספקה לאחת העמדות במובלעת של צה“ל בתוך שטח 
חפץ הצטרף לשיירה  סוריה שנשארה ללא תחמושת. 
לאחר שנהגי הטריילרים, שהיו אזרחים, סירבו לנסוע 
אל המובלעת ללא קסדות ואפודים. “אמרתי להם שלי 
יש כובע פלדה אחד ואני מוכן לתת להם אותו, ואם 
אני בתור אזרח עם מכונית פרטית ומפוארת כזו מוכן 
ויכול לנסוע, גם הם יכולים. הם הסכימו ונסענו. הגענו 
שאנשי  ברגע   )...( החזית  מקו  מרוחקת  ממש  לנקודה 
המוצב ראו אותנו, הם קפצו במהירות למרות ההפגזה 
האיומה שהייתה, והחלו לטעון את התותחים והטנקים“. 
עדות לפועלו של חפץ נמצאת בספרו של הרב חיים 
סבתו, ‘תיאום כוונות‘. סבתו מתאר כיצד הוא וחבריו 
נמלטו מהטנק שלהם, שספג פגיעה ישירה, והחלו לרוץ 
לעבר עמדות כוחותינו. לאחר כמה מאות מטרים הם 
אסקורט  פורד  “מכונית  הרמה.  מכבישי  לאחד  הגיעו 
לבנה דוהרת במהירות על הכביש )...( רוני ואני קפצנו 
לכביש, מנסים לעצור אותה, אולי נציל את חיינו, אולי 
גם את הצוות של טיקטין. רוני אומר לי: כנראה איזה 
עיתונאי מהמר על חייו בשביל כתבה מהקרבות, חושב 
אלינו  המכונית  כשהתקרבה  הימים.  בששת  שאנחנו 
ידינו  את  הנפנו  פצועים.  חיילים  מלאה  שהיא  ראינו 

בכוח, מתפללים, אולי יבחין בנו“.
טיקטין  פרץ  בחבריהם  אך  בהם,  הבחין  לא  חפץ 
ושמואל הרשקו כן. “הטנק שעליו פיקדתי ספג פגיעה“, 
מספר לנו טיקטין. “הצלחנו לחלץ לאחור כחמישים מטר 

לפני שהוא החל להתפוצץ. הרשקו ואני קפצנו מהטנק 
האש  את  שכיבו  לאחר  לגמרי“.  בוערים  אנחנו  כאשר 
סובלים  הכביש,  לכיוון  לזחול  החלו  הם  בהם,  שאחזה 
הקרקע,  על  “הייתי  גופם.  חלקי  בכל  קשות  מכוויות 
ואני רואה רכב שנוסע במהירות ומגיע מכיוון קוניטרה“, 
לרכב  לסמן  הצליח  אחרונים  בכוחות  טיקטין.  ממשיך 

שיעצור, וחפץ עצר ואסף אותם. 
לאחר כשבועיים חזר חפץ למשפחתו, אך לא סיפר 
דבר על הקורות אותו בחזית. בתוך בגדיו מצאה עדנה 
גלויה שעליה כתב רופא כמה מילות הוקרה לבעלה 
את  הרמטכ“ל  לו  העניק  המלחמה  בתום  עזרתו.  על 

עיטור המופת. 

“ממילא לא רקדתי“
עד לאירוע במעלות הספיק חפץ להופיע בעוד כמה 
מטוס  על  השתלטו  כשמחבלים  ב־1972,  טרור.  זירות 
‘סבנה‘ והנחיתו אותו בנמל התעופה בלוד, הגיע לשם 
תקווה  מתוך  לחפ“ק,  והצטרף  לו  שיקראו  בלי  חפץ 
היה  אחר  אירוע  לפריצה.  ברעיונות  להועיל  שיוכל 
באפריל 1974, כשחוליית מחבלים חדרה ארצה מלבנון. 
“היינו בחופשה בגשר הזיו“, מספרת עדנה. “אורי שמע 
על פיגוע בקריית־שמונה, ארז תיק קטן ואמר לי ‘שלום, 
אני תכף חוזר‘“. כשהגיע לשם התברר שהמחבלים כבר 

הספיקו לרצוח 18 ישראלים.
מפי  במעלות שמעתי  באירוע  חפץ  חלקו של  על 
מוקי בצר, לוחם סיירת מטכ“ל ואל“מ במיל‘, הידוע גם 
כיוזם וכמפקד הראשון של יחידת העילית ‘שלדג‘. כיום 
במעגן־מיכאל,  קדם־צבאית  מכינה  בראש  בצר  עומד 
לאסון  יוקדש  ממנו  שפרק  ספר  כתיבת  על  ועמל 
המוקדמות  הבוקר  בשעות  למקום  “הגעתי  במעלות. 
מודיעיני  סיור  “ערכתי  בצר.  מספר  בנהלל“,  מביתי 
לראות כיצד נראה אזור החטיפה ולנסות להבין היכן 
שאר  הגיעו  בערך  כשעה  לאחר  המחבלים.  נמצאים 

לוחמי היחידה במסוקים, והתפרסו סביב לבניין“. 
כעבור זמן קצר התבהרה תמונת המצב: התלמידים 
זכוכית,  חלונות  בעל  בחדר  השנייה,  בקומה  הוחזקו 
עמד  נוסף  מחבל  עליהם.  שומרים  מחבלים  כששני 
הצליחו  פעמיים  שקופים.  חלונות  בו  שגם  במסדרון, 
הכוונות  על  המחבלים  כל  את  להציב  הסיירת  צלפי 
החילוץ  מבצע  לפתיחת  הוראה  אך  זמנית,  בו  שלהם 
להיענות  האם  הממשלה  דנה  שעות  במשך  באה.  לא 
לדרישות המחבלים – שחרור עשרים מחבריהם הכלואים 
בישראל - או לצאת לפעולה. בשתיים בצהריים הודיעו 
ברדיו כי גולדה החליטה שהחוטפים יקבלו את מבוקשם. 
הוסיפה  רק  זמן, אך  נועדה למעשה להרוויח  זו  הודעה 
לבלבול ששרר בשטח. “בזמן הדיונים הללו בירושלים, 
אנחנו היינו ערוכים לפעולה כבר מסביבות השעה עשר 
בבוקר“, מספר בצר. “היה מתח עצום. בכל רגע חיכינו 
שתבוא הפקודה לפעול“. הלחץ הלך וגבר כשאחת לכמה 
ביניהם,  וירו  למסדרון  ילדים  המחבלים  הוציאו  שעות 

להבהיר מה יקרה אם תביעותיהם יידחו. 
למקום,  חפץ  הגיע  בצהריים   12 השעה  בסביבות 
הוא הציע  ושמע על התוכניות לפריצה. ככל הנראה 
רעיון של השתלשלות מהגג, אך הצעתו נדחתה. בצר: 

“תוכנית החילוץ שעליה הוחלט כללה שלושה כוחות. 
הכוח המרכזי בפיקודו של עמירם לוין היה צריך להגיע 
לקומה השנייה ולחסל את המחבלים. כוח של עוזי דיין, 
שהגיע יחד עם דֹודֹו משה במסוק, אמור היה לפרוץ דרך 
פתח מהגג בקומה השלישית. הכוח השלישי כלל אותי 
בסולם  לעלות  צריכים  היינו  ואנו  לוחמים,  שני  ועוד 
עד  המחבלים  בשני  לפגוע  ולנסות  השנייה  לקומה 

שעמירם יגיע עם הכוח שלו“. 
לפני  שעה  כחצי   ,17:25 בשעה  ניתן  הירוק  האור 
פקיעת האולטימטום שקבעו המחבלים. הפעולה החלה 
בירי של צלף, שרק פצע קלות את אחד החוטפים. כוח 
לוין ששעט לעבר הבניין התקשה להגיע  הפריצה של 
אל התלמידים. “עם הירי של הצלף, הכוח שלי לוקח את 
הסולם ורץ לבניין“, מספר בצר. “אנחנו מתחילים לטפס, 
לתוך  לירות  הצלפים שלנו ממשיכים  הזמן  כל  כאשר 
הכיתה, ויש ילדים שזורקים את עצמם מהקומה השנייה“. 
כך  שבכיתה  התלמידים  את  חילקו  המחבלים 
כשהבינו  מסביב.  והבנים  במרכז  עמדו  שהבנות 
החוטפים שמתבצע ניסיון חילוץ, הם החלו לירות לתוך 
קבוצת התלמידות. תלמיד בשם יעקב קבלה זינק על 
התלמידים  החלו  במקביל  נהרג.  אך  המחבלים,  אחד 
לקפוץ החוצה דרך החלון, שגובהו כחמישה מטרים מעל 
הקרקע. חפץ, שהבחין בהם, רץ לעבר בית הספר וצעק 
נפילתם.  את  בגופו  יבלום  ושהוא  לקפוץ,  לתלמידים 
“תוך כדי שאני על הסולם“, מספר בצר, “אני רואה את 
על  שרוע  והיה  שקפץ  התלמידים  באחד  מטפל  אורי 

הקרקע. ואז אחד המחבלים זרק רימון לכיוונו“. 
בסמוך  התפוצץ  והרימון  במחבל,  הבחין  לא  חפץ 
גופו  בפלג  למשותק  אותו  הפכה  הקשה  הפציעה  לו. 
התחתון והוא נותר מרותק לכיסא גלגלים. במשך ארבע 
שנים סבל מכאבים עזים, ובי“ח כסלו תשל“ט נפטר. בן 

56 היה במותו. 
“ליד  להיקבר  חפץ  ביקש  מותו,  לפני  ימים  כמה 
המחתרת,  מימי  ומפקדיו  חבריו  הצעירים“.  החיילים 
ובראשם מנחם בגין, סייעו במילוי צוואתו, והוא נטמן 
בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. “גם בשנים הקשות 
הללו, אבא לא התחרט על כך שנסע למעלות“, אומרת 
ענת. לפעמים אמר בבדיחות שממילא הוא לא רקד אף 

פעם, אז גם עכשיו הוא לא רוקד“. 
מאז מותו של חפץ פעלה המשפחה להנצחתו, ולפני 
כחמש שנים נקרא לזכר מפעלו רחוב בירושלים בשם 
“נתיב הרכבל“, ושמו מופיע תחתיו. במשפחה מציינים 
‘עטרה‘  הקפה  בבית  לשבת  חפץ  נהג  הזה  שברחוב 
החביב עליו, ולשרטט על מפיות את המצאותיו. כעת 
האסון  “אחרי  נוסף.  מעגל  לסגור  המשפחה  מבקשת 
את  ולהזמין  לכבודו,  ערב  לעשות  רצינו  במעלות 
הכיפורים“,  יום  במלחמת  להם  סייע  שאבא  החיילים 
המשפחה  כל  של  ההתעסקות  “בשל  ענת.  אומרת 
עכשיו,  הפועל.  אל  הדבר  יצא  לא  הדבר  בפציעה, 
ארבעים שנה אחרי המלחמה, אנחנו רוצים לארגן ערב 
כזה, ולהזמין אליו את כל מי שנפגש עם אבא במהלך 

המלחמה או קיבל ממנו סיוע“. 0
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חילוץ התלמידים באירוע במעלות

“אף פעם לא היה בבית, אם חשב שיש סיכוי לעזור - 
הלך“. חפץ ובני משפחתו )שרית משמאל(

התלמידים החטופים 
החלו לקפוץ החוצה 
דרך החלון. חפץ, 
שהבחין בהם, רץ 
לעבר בית הספר 
וצעק להם לקפוץ, 
ושהוא יבלום 
בגופו את נפילתם. 
“תוך כדי שאני על 
הסולם“, מספר מוקי 
בצר, “אני רואה את 
אורי מטפל באחד 
התלמידים שקפץ 
והיה שרוע על 
הקרקע. ואז אחד 
 המחבלים זרק
רימון לכיוונו“
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