
 היחידה מבצעת את הסיכולים הממוקדים הראשונים כנגד מחבלים  –מבצע "סריס" 

             גדוד הפדאיין

ח בגבולות  רצלצורך ביצוע פעולות  הצבא המצרי הקים את גדוד הפדאיין ברצועת עזה   1955 מרץב
  מהרצועההיה מבוסס בעיקרו על פלשתינאים  הגדוד מדינת ישראל וזריעת בהלה ברחבי הארץ.
הפדאיין חדרו לשטח מדינת   לוחמים. 600בפיקוד קציני צבא מצריים ומנה בשיאו כ 

 ישראל הן מרצועת עזה והן מהגדה המערבית בירדן בפיקוח מצרי. 

גל   –בפעולות ברחבי הארץ  1955היה באוגוסט של הפדאיין גל הפעולות הראשון 

אל פנתה למעצמות שיפעילו לחץ על שלטונות מצרים. גל שני של פעולות של  זה הופסק לאחר שישר 

י פדאיין הסתובבו בשבוע הראשון של החודש ברחבי  נש. כמאתיים א1956הפדאיין היה באפריל 

  ים ה בשיירות, ובאיזורתנסיעה בכבישים מאיזור תל אביב ודרומה הי הארץ וביצעו מעשי רצח. 

 הצטוו האזרחים להסתגר בבתיהם מרדת החשכה.  נרחבים

  –בין השאר בשפירים )כפר חב"ד(  –אזרחיים וחיילים ברחבי הארץ    23נרצחו זה במהלך חודש 

אפריל( בשעות הבוקר בבית הכנסת, רועי רוטברג המא"ז של   11מדריך ושישה תלמידים נרצחו )

 יין. אפריל בידי פדא   29קיבוץ נחל עוז נרצח בצורה אכזרית ב 

 מבצע סריס 

היה  הרעיון בראשי הפדאיין וכך יצא מבצע סריס לדרך.  " לטפל"דוד בן גוריון הינחה את משה דיין  

 בעת ובעונה אחת.   למפקד הפדאיין ברצועה ומקבילו בירדןלשלוח ספרים ממולכדים  

צע   ( את מב154/504" )לימים יחידה 10הוציאה לפועל יחידה "מודיעין  1956יולי   14וב   11ב 

סא"ל מוצטפא חאפז )מפקד "מודיעין    –בעזה  -"סריס" אשר במסגרתו חוסלו שני ראשי הפדאיין  

אל"מ צלאח מוצטפא )הנספח הצבאי המצרי    –פלשתינה" ברצועת עזה(   ובעמאן 

בירדן( ובזאת הביאו לירידה משמעותית מאוד בהיקף הפעילות של גדוד הפדאיין  

)עוטף עזה, הנגב הצפוני, חבל לכיש והרי  ברחבי הארץ בדגש על איזור הדרום 

 . 1956סוף אוקטובר   –ירושלים( עד לחיסולו המוחלט במלחמת קדש 

)אשר   סוכן כפול " ל 10על ידי צדוק אופיר, קת"מ בבסיס ד' של "מודיעין  נמסר הספר למוצטפא חאפז  

אשר היה אמור להעביר את הספר לקצין משטרה וההנחה   כונה "דיטה"( 

היתה שהסוכן "יעבור בדרך" אצל מוצטפא חאפז ויספר לו אודות המשימה  

חאפז שהיה קצין מאוד כריזמטי, ממולח וזהיר    –שהוטלה עליו ואכן כך קרה 

   לא עמד בפיתוי ופתח את ספר אשר התפוצץ ולמחרת היום נפח את נשמתו.

ר במזרח ירושלים מעטפה ובה  א בעמאן, אל"מ צלאח מוצטפא, נשלחה מהדוצרי המלנספח הצבאי 

ליולי קיבל את המעטפה, פתח אותה, נפצע קשה   14ב  –אודות קצין נאצי שהיה ממולכד  חוברת 

 . ומת כעבור כשבוע מאוד וכעבור מספר ימים הלך בדרכו של חברו  

 



תעלת סואץ הוא פתח את הנאום    בו הודיע על הלאמת  1956ביולי  26בנאום שנשא נאצר ב 

 . 1987ישראל הרשמית לקחה אחריות על החיסולים רק ב   בהאשמת ישראל בהריגת שני הקצינים.

 

 

     


