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שאול יפה
שאול יפה

שאול יפה )כ"ח בשבט תרפ"א 6 ,במרץ  – 1921ט' בניסן תשל"ז23 ,
במרץ  (1977היה מפקד הגדוד החמישי בחטיבת הראל במלחמת
העצמאות זמן קצר וקצין שריון ראשי הראשון .ממייסדי קיבוץ יקום.
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ביוגרפיה

תאריך לידה

 6במרץ 1921

מקום לידה

יבנאל

תאריך פטירה

 23במרץ ) 1977בגיל (56

מקום פטירה

קיבוץ יקום ישראל

השתייכות

פלמ"ח
צבא הגנה לישראל

שאול יפה נולד במושבה יבנאל ,בנם השלישי של חיים ומרים )לבית
כבשנה( יפה ,שעלו מרוסיה ופולין והתיישבו בה .אחיו הגדולים הם

תקופת שירות

אברהם יפה ואורי יפה ואחותו הקטנה חנה יפה תמיר .בשנת 1928

דרגה

עזבה המשפחה את יבנאל ועברה להרצליה שם נולדה בתם חנה,

סגן אלוף
תפקידים צבאיים

ובהמשך לרמת גן ולבסוף לתל אביב .למד בגימנסיה הרצליה ובבית
הספר החקלאי מקוה ישראל .אחיו הבכור אברהם ,היה ממייסדי
"השומר-הצעיר".

מפקד גדוד 82
קצין שריון ראשי

בשנת  1941התגייס לפלמ"ח .בשנת  1943היה מפקד מחלקה בפלוגה
ג' של הפלמ"ח ,וחייליו השתתפו בפריצה למחסן הנשק על הר הכרמל
– העימות הראשון של הפלמ"ח עם הבריטים [1].בהמשך פיקד על
אחת החסימות בעת פריצת מחנה עתלית .בינואר  1946הותקף עם
אשתו על ידי שלושה שודדים ערבים ,נאבק עמם והצליח להניסם[2].

1950–1941

מלחמות וקרבות
מלחמת העצמאות
תפקידים אזרחיים
מנהל מפעל "פלסטיק יקום"

היה סגן מפקד הגדוד הרביעי של הפלמ"ח.
בשנת  1947היה ממייסדי קיבוץ יקום ,כחבר בגרעין "השומר הצעיר".
בסוף מרץ  1948מונה למפקד הגדוד החמישי של הפלמ"ח ויועד לעלות עם גדודו לירושלים בשיירת חולדה .משהותקפה
השיירה ניסה בעזרת טרקטור לחלץ את אחד הרכבים מהבוץ ונפצע [3].לאחר מכן היה סגנו של יצחק שדה בחטיבה .8
באוקטובר  1948מונה למפקד גדוד  ,82הגדוד המשוריין הראשון של צה"ל .במבצע חורב הוביל את הגדוד בכיבוש עוג'ה אל
חפיר )ניצנה( [4].בין פברואר ליולי  1950היה קצין שריון ראשי ,ולאחר מכן פרש מצה"ל.
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בקיבוצו עבד כמכונאי במוסך .כיהן כמזכיר הקיבוץ מספר פעמים ,ובנוסף היה רכז החטיבה הצעירה של הקיבוץ הארצי.
בספטמבר  1960נסע כנציג מפ"ם למפגש בין יהודים לערבים בחסות יוגוסלביה [5].בשנים  1975–1965ניהל את מפעל
הפלסטיק של הקיבוץ" ,פלסטיק יקום" .משנת  1976היה רכז מחלקת הביטחון בקיבוץ הארצי ,ומילא תפקיד זה עד מותו .היה
ממעצבי תורת הביטחון של הקיבוץ הארצי ומפ"ם.
שאול יפה נפטר בקיבוץ יקום בשנת  ,1977בגיל .56

לקריאה נוספת
יגאל וילפנד ,מסע בעקבות שאול :שאול יפה  ,1977–1921תל אביב :ספרית פועלים ,תשמ"ז ) .1987ביוגרפיה(

קישורים חיצוניים
שאול יפה ),(http://info.palmach.org.il/show_item.asp?levelId=38495&itemId=6316&itemType=0&fighter=84741
באתר הפלמ"ח
סא"ל שאול יפה )(/http://yadlashiryon.com/armored-corps/armored-corps-ever-since/armed-corps-commanders
באתר "יד לשריון"

הערות שוליים
 ^ .1הפריצה למחסן הנשק בהר הכרמל  -תכנון המבצע )http://www.palmach.org.il/show_item.asp?levelId=38
 ,(612&itemId=6014&itemType=0אתר מרכז מידע פלמ"ח.
 ^ .2התנפלות שודדים ליד כפר סבא )http://jpress.org.il/Default/Scripting/ArticleWin_TAU.asp?From=Archive
 ,(&Skin=TAUHe&BaseHref=DAV/1946/01/22&EntityId=Ar00409&ViewMode=HTMLדבר 22 ,בינואר .1946
 ^ .3שיירת חולדה ),(http://www.palmach.org.il/show_item.asp?levelId=38612&itemId=5609&itemType=0
אתר מרכז מידע פלמ"ח.
 ^ .4כל אנשי הגדוד )&http://jpress.org.il/Default/Scripting/ArticleWin_TAU.asp?From=Archive&Skin=TAUHe
 ,(BaseHref=DAV/1964/10/23&EntityId=Ar02900&ViewMode=HTMLדבר 23 ,באוקטובר .1964
 ^ .5מ .מייזלס ,דו-קרב מילולי בסמינר השלום )http://jpress.org.il/Default/Scripting/ArticleWin_TAU.asp?From
 ,(=Archive&Skin=TAUHe&BaseHref=MAR/1960/09/28&EntityId=Ar00401&ViewMode=HTMLמעריב28 ,
בספטמבר .1960

ערך זה הוא קצרמר בנושא ישראלים .אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו )https:/
/he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C_%D7%
99%D7%A4%D7%94&action=edit&editintro=%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99
%D7%AA%3A%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%9E%D7%A8%2F%D7%94%D7%A8
.(%D7%97%D7%91%D7%94
דף זה נערך לאחרונה ב־ 30באוקטובר  ,2017בשעה .23:12
הטקסט מוגש בכפוף לרישיון  Creative Commonsייחוס-שיתוף זהה  ;3.0ייתכן שישנם תנאים נוספים .ראו את תנאי השימוש
לפרטים.
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