
הפי ירוא
1916-2003

 10 ,ג"סשת לולאב ג"י – 1916 ץרמב 10 ,ו"ערת רדאב 'ה( הפי ירוא
 ,ח"מלפב םידקפמה ינושארמ ,ש"יחב דקפמ היה )2003 רבמטפסב
 17 ךשמב ןדריה תעקבו ןאש תיב תעקב תירוזא הצעומ שארו יאלקח
.הנש

הפי ירוא
היפרגויב
 היסורמ ולעש ,הפי )הנשבכ תיבל( םירמו םייחל לאנביב דלונ הפי
 1918-ב .הנחו הפי לואש ,הפי םהרבא םה ויחא .לאנביב ובשייתהו
 1933-ב .הילצרה היסנמיגב דמל הפיו ,ביבא לתל החפשמה הרבע
 אצי 1935-ב .ןענ ץוביקב "םילועה תונחמה" לש הרשכהל אצי
 רמת תא שגפ םש ,םילשוריב העונתה לש "הלועה גוחה" תכרדהל
.זאמ וגוז תבל הכפהש ]1[,)ןמרב( ינדרי
 לע הנגהש ,הדש קחצי לש ודוקיפב "תדדונה" הדיחיל סיוג 1936-ב
 וחלשנ 1937-ב .םיערופה תויפונכ ינפמ םילשורי רוזאב םיבושייה
 הסנרפ איבהל ידכ( ,םודסב גלשאה תרבחב הדובעל הפי ירואו רמת
 .הרבחה לש ןוחטיבה זכרל הנמתה הפי ירוא ;)םייח זועמ ץוביקל
 הנחמה ,םודסב ןושארה החפשמה להוא תא ומיקה הפי רמתו ירוא
 הפקתה הפדהש ש"יח תגולפ לע דקיפ 1939-ב .]2[םויה דע רמשנ
.םידבועה הנחמ לע הלודג היפונכ לש
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תודשה לע הרימשב הגהה דיל

 םייח-זועמ ץוביק תא םיקהש םירבחה ןיערגב ויה הפי ירואו רמת
 ץוביקב ."לדגמו המוח" יבושיי תמקה תרגסמב ,ןאש תיב קמעב
.ליאו תרפא ,םעיחי ,תנסא ,רימע :םידלי השימח םהל ודלונ
 תמקה תעבו ,ח"מלפה דקפמ ,הדש קחצי ידי לע הפי סיוג 1941-ב
 הכרע 'ג הגולפ .'ג הגולפ לע דקיפ ,תונושארה ח"מלפה תוגולפ
 ליגרת הכרעו הנמאתה םש ,םודס ךרד םייח זועמ ץובקמ ךורא עסמ
 םהש ךות ,םיביבר ץובק ןוויכל ודעצ םשמו ,היח שאב לודג יתגולפ
 לחנ – םעקרוי ןיע דיל "ח"מלפ הלעמ" שדח ביתנ ץורפל םיצלאנ
 .ח"מלפה לש יעיברה דודגה דקפמל הנמתה ךשמהבו ,הריתח
 1947 ץרמב .ם"ילפה – תימיה הגולפה המקוה דודגה תרגסמב
 ,"יקסני'זול יאתבש" היינואה ןמ םיליפעמ 600-כ תדרוה לע דקיפ
 "הנשוש הנשוש" רפח םייח לש רישה בתכנ הילע( "הנשוש" םימיל
 םע דחי ןיסירפקל יבשב חקלנש ןוויכמ יעיברה תיבב רכזומ ירוא
 עיגהלו יטירבה רגסהה תא ץורפל החילצה הינואה .)םיליפעמה
."הוורזר"ל רבעו ח"מלפה ןמ ררחתשה ןכמ רחאל .םינצינ ףוחל
 םתחפשמ םש תא וניש הפי לואשו ירוא ,םהרבא םיחאה תשולש
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 ידקפמ תא בייחש ,ןוירוג-ןב דוד לש הטלחה תובקעב הפיל הפוימ
 .ל"הצ ימיקממ ויה םתשולש ;םמש תא תרבעל ךרדבש אבצה
 ןושארה ןוירשה דקפמ היה הפי לואש ,ףולא תגרדל עיגה םהרבא
 "בושייה" תוחוכ דקפמל הפי ירוא הנמתה 1948 ראורבפב .ל"הצב
 דודגה ןמזה בור ךשמב ודמע ודוקיפ תחת .יחרזמה ןוילעה לילגב
 .םיקשמ ישנאו ינלוג תביטח לש 11 דודג ,ח"מלפה לש ישילשה
 ןושארב .ונגסל הנמתנ הפיו לילגל ןולא לאגי עיגה יאמ תליחתב
 ,ישילשה דודגהו ןושארה דודגה( לילגבש ח"מלפה תודיחי ורבע ינויל
 תא אלמל ידכ .ץראה זכרמל )חתפי תביטח תא וידחי תעכ וויהש
 םג הארקנש ,"דדוע תביטח" תא הפי ירוא םיקה קירה ללחה
 .יחרזמה ןוילעה לילגה לע רקיעב תדקפומ התייה רשא ,9 הביטח
 תעב .הפי לש יתרתחמה ומשמ הביטחה הלביק "דדוע" םשה תא
 1948 רבמצדב .קדנופ קחציל ומוקמ תא הניפ היינשה הגופהה
.)הנצינ םויכ( ה'גוע שוביכ – ברוח עצבמב הפי ףתתשה
.קשמה זכרמל רחבנו םייח-זועמ ץוביקל רזח 1950-ב
 שוביכל עסמב ףתתשהו ,9 הביטחב םחל ,1956-ב יניס תמחלמב
 לביק הפי ירוא .הפי םהרבא ,ויחא לש ודוקיפב ,חייש א םראש
 תמחלמו שדק עצבמ ,רורחשה תמחלמ :המחלמ תותוא השולש
.םימיה תשש

יניס תמחלמב
 תרגסמב .ןאש-תיב קמע תירוזאה הצעומה ר"ויל הפי רחבנ 1969-ב
 תא םיקה ,ןדריה תעקבב םישדחה םיבושייה תא םיקה ודיקפת
 הלשממה שאר לש התשקב יפ לע ,ןדריה תעקב תירוזא הצעומ
.1986 דע ,הצעומה ר"ויכ ןהיכו ,ריאמ הדלוג
 היהש ,הפי רימע מ"לא ,רוכבה ונב םיכרד תנואתב גרהנ 1977-ב
 זועה רוטיע לעבו ,ןוירשה ליח לש 14 הביטח דקפמ תע התואב
.םירופיכה םוי תמחלמב ותלועפ תוכזב
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 םייח-זועמל רזחו תירוזאה הצעומה ר"ויכ ודיקפת תא םייס 1986-ב
 יפנע לש תורטממ ןוקיתב דובעל ךישמה הפי .ץוביקה ריכזמכ
 םירתא רומישל הצעומה ר"ויכ ןהיכ ןכו ,ץוביקה לש ןיחלשה
.1993 דע 1987-מ
 תוקוקח ורבק לעו 2003-ב םייח זועמ ץוביקב רבקנו רטפנ הפי ירוא
 םיכפוהה ןוזחו תומולח לעב – בהואו םחול יאלקח" םילימה
."תואיצמל
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