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 וסגירת חשבון הדמים 1979מאי ב מבצע נצר  ,פיגוע בנהריהה

דרום בת ארבעה מחבלים מ חוליהבחוף נהריה   הנחת 1979 באפריל- 22ב נהריה:בפיגוע ה
 ."אבו עבאס" בהנהגתו של החזית לשחרור פלסטין הארבעה השתייכו לארגון .לבנון

שוטר . ו ביריות בעל הביתסהונוו בית פרטי, פתק, ירדו לחוף  ,נהריהל סירת גומיהגיעו ב המחבלים
קפחו חייהם במסע ההרג  וכן נהרג שוטר נוסף בחילופי האש. .גנהרנתקל בחוליה ולמקום שחש 

 בנותיו.ושתי  ,הרןדני 

ירה בדני הרן בגבו מטווח קצר והרגו מול עיניה של בתו, ולאחר מכן  סמיר קונטארמפקד החוליה, 
 .השל הילד האת גולגולת בנשקו רוצץ

 הרוגי משפחת הרן נתיב הפלגת החולייה 

 
 

שני אנשי  .שעמה הגיעו בדרכם לסירת הגומיסמיר קנטאר ומחבל נוסף, על שפת הים נתפסו 
 החוליה האחרים נהרגו.

 , והועברו לחקירה במ. ארצי. קציני מרחב צפוןע"י  העצורים נחקרו בשטח

מצפון לצור,  "בקבוקאל "העצורים מסרו מידע רב, ובין השאר דיווחו שהתאמנו בבסיס במ.פ. 
 ו לכיוון נהריה.ומשם הפליג ,שמדרום לצור ,עם הסירה לראס אלעין ,ע"י אבו אלעבאסברכב והובלו 

  1979מאי  17/18על בסיס מודיעין של היחידה ומקורות נוספים פשט צ.ה.ל. בליל  מבצע "נצר":
. 13-ה". הפשיטה בוצעה ע"י כוח ש על בסיס מחבלים באזור שבין חוף "עדלון " לצומת "אינצארי

יצוין שתוכננה פשיטה בהיקף רחב יותר  יושע אבני.לכוח חבר קצין מהיחידה רס"ן )לימים אל"מ( 
 כולל כוח שנועד לפשוט גם על הבסיס ב"בקבוק", אך חלק זה של המבצע בוטל.

 המבנהר פיצוץ לאח. והשמיד את הבסיס אשר כלל מבנה ואוהל, ,ליעדמבלי להתגלות   הכוח הגיע
 ללא נפגעים. ,חזר ליםאשר שינה ציר תנועה,  נורתה אש מסיבית לעבר הכוח, 

 "עדלון"מראש הנקרה ל )איתור מקורב( נצאריהאזור א

  

חוף 

 עדלון

 ראס אל עין

 נהריה

אנצאריהצומת   

 עדלון

הנקרה ראש  
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שימש לימים, , ו2008ביולי עסקה עם חזבאללה סמיר קונטאר הוחזר ללבנון במסגרת  סוף דבר:
 בתפקיד בכיר במנגנון המבצעי של חזבאללה בסוריה.

באזור דמשק,  נהרג סמיר קונטאר בהפצצת חיל האוויר ,אחר פיגוע נהריה יםשנ 39,  2018בדצמ' 
 . מנוכחותו של רוצח זההתנקה העולם ו, נקודתי של היחידהעל בסיס מודיעין 

 

 

 


