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יאיר פלד, מפקדה המיתולוגי של סיירת הצנחנים 
בסוף שנות החמישים, פרץ דרכים חדשות 

במדבר הנקראות כיום על שמו, והמציא שימושים 
מלחמתיים חדשים לאופניים, לגמלים ולג'יפים 

 בסתיו 1959 נרצח במהלך סיור בנחל סרפד - 
רשמית הרצח לא פוענח עד היום  היא־לי גרוס 

מתחקה אחר העקבות וסימני השאלה שנותרו
־למטרה חינוכית, והוא השתחרר מן הצבא. מפ

קדיו המשיכו לעקוב אחריו, הוציאו אותו לקורס 
מפקדי פלוגות במילואים, והפצירו בו פעם אחר 

פעם לשוב לצבא. 
־כששב לקיבוץ מונה יאיר לתפקיד רכז "הח

המאוחד.  הקיבוץ  תנועת  של  הצעירה"  טיבה 
במשך כשנתיים ניהל את החטיבה, וסחף אחריו 
את בני הנוער. בימיו נערכו "טיולי השרשרת"־ 
של  הנוער  מבני  ורבים  גדולים,  רגליים  מסעות 
הקיבוצים "נדבקו" בהשפעתו בשיגעון הסיירות 

וידיעת הארץ.
ליאיר להיות מפקד  'מבצע קדש' הוצע  אחרי 
סיירת צנחנים, והפעם הוא נענה לבקשה. נושא 
והרוחות  הקיבוץ,  באספת  לדיון  הועלה  גיוסו 
יאיר",  "דרך  הספר  מחבר  ארגמן,  יוסף  סערו. 
הייתה  החברים  בפני  שעמדה  הדילמה  כי  כותב 

־קשה - האם לאפשר ליאיר לתרום לכל עם יש
ראל - או שעליו להישאר במשק ולתרום לביתו? 
אבירם, )מן(  מנחם  הצנחנים  חטיבת   מפקד 
השכנוע למלאכת  נדרשו  גור,  מוטה   וסגנו 
־הקשה - ועמדו במשימה. "מצאתי אותו כמי שמ

תאים ביותר לחטיבה. היה לו ראש מצוין ויכולת 
מעולה ליישם בשטח תכנונים תיאורטיים, באופן 

מקורי ונועז", הסביר אבירם ברבות הימים. 

באופניים מעבר לקוי האויב
סיירת הצנחנים הוקמה כחמש שנים קודם לכן, 
על ידי יוצאי יחידת 101, בפיקודו של מאיר הר־ 
ציון. בשנותיה הראשונות לחמה הסיירת במספר 
מבצעים בולטים, ואף השתתפה ב־'מבצע קדש'. 
1957 ואילך השתנתה האווירה. יאיר, מפ־  משנת
בי הפיקוד  קיבל את  הסיירת,  ־קדה השישי של 

מים של רגיעה. ביחידה החליף יאיר את משה לוי 
)מוישה וחצי(, שהיה לימים רמטכ"ל. גם הוא היה 
מרוצה מבחירת המחליף: "ברגע שראיתיו ידעתי 
שהיחידה מצאה לה מפקד גדול... כזה היה טבעו 

- כל מי שפגש בו התאהב בו ממבט ראשון". 
יאיר שרת כמפקד הסיירת שנה אחת בלבד, עד 

־שנרצח. בתקופה זו הביא לידי ביטוי את היציר
והמעוף שאפיינו אותו. פרופ' מורן, מספר  תיות 
כי בימיו של יאיר הוכנסו לשרות בסיירת אמצעי 
שינוע מקוריים: "היו גמלים, אופניים וגם אופנוע 
על  נעשה  סטנדרטי  קרבי  לרכב  המיתקון  היה... 
במיוחד  השיטה, שהוזמן  בית  מקיבוץ  מסגר  ידי 
אלינו". המטרה הייתה לעשות שימוש באמצעים 
שיאפשרו ליחידה לפעול במדבר באופן עצמאי".

מוחזקים  דרום  בפיקוד  כי  נודע  הימים  באחד 
התאמה  ביתרונותיהם:  מיד  הבחין  יאיר  גמלים. 

במ ועבירות  גבוה  נשיאה  כושר  השטח,  ־לתנאי 
־קומות קשים. הגמלים גויסו לסיירת ושולבו בת

כנית האימונים. בדואים מקומיים סייעו ללוחמים 
לעבוד עמם. הגמלים הוחזקו בקיבוץ בית ג'וברין, 
יצאו הלוחמים  אימונים ראשונה,  ולאחר תקופת 
מבית  מעניין  מסע  "היה  יכולותיהם:  את  לבחון 
ירח,  ליל  היה  לירושלים.  רחל,  לרמת  ג'וברין 

־עלינו דרך חורבת סנסן וקאבו, ירדנו לכיוון הרכ
בת, ועם שחר הגענו ליעד". מספר מורן על תוואי 
לצד  כי  ומציין  הישנה,  הפטרולים  בדרך  המסע, 

פטמבר 1959. סרן יאיר פלד, מפקד סיירת צנחנים, נרצח על ידי שני בדואים בעת אימון בהר 
הנגב. ירי מן המארב חרץ את גורלו של הקצין המבריק. "יאיר הוא לא סתם מיתוס - יאיר 
הוא מיתוס ראוי!" מספר פרופ' גדי מורן, שהיה סגנו של יאיר, ומסביר את רוח הימים ההם 
שנשברה: "הגישה הייתה מאוד תמימה - מי יכול לשנוא אותנו או להרע?" חבר של יאיר כתב 
בספר לזכרו: "דמות טראגית - שייך יותר לימי החלום, מאשר לימי הגשמתו". "לעד יפסע ולא 
יגיע, לסוף הדרך ככבות היום", נחקקו מילותיו של המשורר נתן יונתן על המצבה המדברית 

הצנועה, בערוץ נחל סרפד. 
ללא  פניה  שינתה  ישראל  בינתיים,  ונותצו  נולדו  רבים  מיתוסים  חלפו.  שנים  יובל  כמעט 
הכר, התמימות של פעם אבדה. אבל במדבר של היום, ממש כמו אז, לא הכל גלוי ־אך דבר לא 
נעלם. שמו של יאיר נישא בפי המטיילים, אשר מתמודדים עם "מעלה יאיר" האימתני במדבר 
יהודה, או נוסעים לאורך "דרך יאיר" הצופה על גבול מצרים. הם רואים את שמו, חקוק על 

האנדרטאות שבדרך.
יאיר נולד בשנת 1931 בקיבוץ יגור, בן בכור לפנחס ולשיינדל, ממייסדי הקיבוץ. שלטון המנדט 
הבריטי והמאורעות, עיצבו את דמותם של ילדי התקופה. יאיר היה ילד כריזמטי, תלמיד מצטיין ואוהב 
ארץ ישראל מושבע - תכונות שבלטו כבר בילדותו, הלכו והשתבחו עם השנים, כפי שהעידו מכריו. 

הוא התגייס לצבא כלוחם בנח"ל. בקורס מ"כים היה חניך מצטיין, ולקורס קצינים יצא כמדריך, 
עדיין בדרגת סמל. בסיום הקורס קיבל דרגת קצונה ביחד עם חניכיו. כישוריו צדו את עיניהם של 
מפקדיו, והם ביקשו ממנו להישאר בצבא, אך הוא סרב. בקיבוץ המתינו לו, ביקשו לרתום את אישיותו 

היא-לי גרוס
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הרכיבה הייתה גם הרבה הליכה רגלית. 
ליאיר.  "טבעיים"  האופניים  היו  קיבוץ,  כבן   

"במס לצורך מבצעי:  "גויסו" האופניים  ־בצבא 
גרת העבודה עם האופניים, היה תרגיל בו יצאנו 

אופ וקבלנו  יהודה,  למדבר  הגענו  ־מתל־נוף, 
מורן את  במישור עמיעז", מתאר  בהצנחה  ניים 
אופניים  הוצנחו  לסדום  סמוך  הייחודי.  התרגיל 
ביחד עם חלק מהכוח, ומשם המשיכו בנסיעה עד 

אילת. הימים היו ימי קיץ 1959.
"היתה לתרגיל חשיבות מבצעית", אומר מורן, 

־"אם חלילה צריך לעבור מאחורי הקווים, לדוג
מא לרמות של ירדן, צריך היה לצנוח ולהסתלק 
במהירות גבוהה". להאצת התנועה בשטח מצא 
יאיר פתרון חדשני: "היה מצב שבו אחרי שנסעת 
באופניים בדרכי עפר, הגעת לכביש, ואז אפשר  
היה לסחוב אותך יותר מהר לגבולותינו. הצניחו 
ג'יפ, והוא יכול היה לסחוב אחריו את האופניים 

־בעזרת חבלים, ולהביא אותם במהירות לאן שצ
ריך", הסביר מורן. 

פתרון זה תורגל על ידי כל הסיירת, בנסיעה 
בחבלים  נקשרו  האופניים  שבע,  לבאר  מאילת 
"זה  אופנוע.  ידי  על  ולווו  נו"נים,  נו"ן  מאחורי 
היה סיפור מההפטרה, במיוחד העלייה של מעלה 
העצמאות )הירידה המפותלת לתוך מכתש רמון(, 

והסיבובים", סיכם מורן את המסע. 
־בימיו של יאיר הותאם גם הג'יפ הצבאי הס

הם  רבים  בימינו,  בשטח.  לפעילות  טנדרטי 
ומאבזרים  הרכב  את  ש"מדגמים"  הג'יפאים, 
ביחידות  המנהג  שמקור  יודעים  כולם  אותו. 

־המובחרות בצה"ל. לא כולם יודעים כי אבי הר
עיון היה יאיר. יאיר בחן את יכולותיו של הג'יפ 
מיתקונים  הוספת  ידי  על  אותו  ושיפר  בשטח, 

לנשק, לג'ריקנים ועוד. 

פריצת דרכים במדבר
בנוסף לפריצת גבולות המחשבה ה"מרובעים", 
ימים  באותם  במדבר.  דרכים  פריצת  יאיר  יזם 
גדי  עין  קיבוץ  בין  בודד  כביש  קישר  רחוקים, 
יאיר חשש ממצב  המרוחק לבין מדינת ישראל. 
בו ינתק האויב את הגישה לקיבוץ, וחיפש נתיב 
מצוק   - הפיזי  המחסום  נוספת.  דרך  לפריצת 

־ההעתקים מעל ים המלח, נראה בלתי עביר לח
לוטין, אך יאיר לא נרתע. ביחד עם חייליו הוא 
נסע לאורך המצוק ואיתר תוואי לפריצת הדרך, 

סמוך לנחל יעלים.
ומסמרת  פשוטה,  הייתה  ההתקדמות  שיטת 
שיער במושגים של בטיחות ושמירת טבע. רכב 
גדולים  סלעים  התלול,  התוואי  את  פרץ  ראשון 
פוצצו בעזרת חומרי נפץ, ורכבים נרתמו זה לזה 
הפעורה  לתהום  יצנחו  שלא  מנת  על  ברצועות, 
למרגלותיהם. הדרך נפרצה עד למרגלות המצוק, 
מצפון למלונות ים המלח של ימינו. הנתיב החדש 
היה מסוכן. למשימת שיפור התוואי התנדבו בני 
והשלימו  הקיבוצים, שעבדו ביחד עם הצנחנים, 
את הכשרתו. לימים נקראה הדרך "מעלה יאיר".
־המבצע המוצלח גרר אחריו פריצת דרכים נו

ולגבול  לאילת  סמוך  השאר  בין  במדבר,  ספות 

מצרים. למשימה זו שבו והתנדבו בני הקיבוצים. 
לימים גם חלק מדרך הפטרולים בגבול מצריים 
נקראה על שמו של פורץ הדרכים - "דרך יאיר". 
גם  למבחן  הועמדו  כסייר  יאיר  של  כישוריו 
גדי  סגנו,  היה  לצידו  ישראל.  לגבולות  מחוץ 

־מורן: "באותם ימים של שקט בגבולות היו מתב
צעות חדירות. נכנסנו מדי פעם למקומות שונים 
מעבר לגבול, במטרה ללמוד, להכין ציר, לדעת 

־ולחזור. אני משער שזה היה בין השאר כדי לש
מור על רוח הקרב, בשעה שאין קרב". הם ביצעו 
שתי חדירות מעבר לגבול, האחת באזור מודיעין 

של ימינו והשנייה באזור ירושלים.
לצד ההצלחות היו גם אסונות: קיץ 1959 גבה 

־קורבנות מסיירת הצנחנים. דן גרבש )דמבו( מק
בסיום  היחידה.  של  האופנוען  היה  מוצקין  רית 
תרגיל האופניים, הוא נהרג בתאונת דרכים סמוך 
לצומת פלוגות. ליאיר היה זה מפגש ראשון עם 
קשות.  היו  ותחושותיו  אחראי,  כמפקד  המוות 
זמן קצר אחר כך נהרג חייל נוסף מן היחידה - 
אורי אמן משפיים. גם הוא נהרג בתאונת דרכים. 

באוויר הייתה תחושה של אסון.

נרצח בגלל תמימות
אימונים  היחידה  ערכה  ספטמבר  בראשית 
ניווט  לאימון  יצאו  יאיר  של  חייליו  הנגב.  בהר 
מורן,  יאיר,  של  סגנו  אנשים.  שני  בני  בצוותים 

־הוקפץ על ידי היחידה צפונה, ויאיר, חמוש בנ
־שקו ומצויד במכשיר קשר יצא לפקח על התר

גיל לבדו. שניים מחייליו הבחינו בו, כאשר דיבר 
בשטח עם שני בדואים. הייתה זו הפעם האחרונה 
הגיע  לא  כאשר  הערב,  בשעות  בחיים.  שנראה 
במכשיר  ענה  ולא  חפיר  בביר  המפגש  למקום 
לגורלו.  לחשוש  החטיבה  אנשי  החלו  הקשר, 

יאיר מעולם לא טעה בניווט.

יאיר נמצא ירוי בערוץ נחל סרפד. הרוצח לא 
הותיר לו סיכוי. מורן מתאר את שאירע: "הרצח 
אחריו,  עקבו  מודיעין.  או  שוד  למטרות  נעשה 
ירו בו מהגב, השאירו אותו על הבטן... היו עימו 
דברים יקרי ערך למודיעין. מ.ק.6 - מכשיר קשר 
להראות  כדי  נלקחו  והדרגות  שלו  הנשק  קטן, 

שהם פגעו בקצין". 
־הרצח תפס את כולם בהפתעה, ממשיך ומס

"הוא פגש ככל הנראה את הרוצחים,  פר מורן: 
כל  שעם  תמים,  קיבוצניק  אליהם.  פנה  ואפילו 
היכולת והמעוף שהיו לו, הגישה האנושית שלו 
הייתה נאיבית ותמימה. הוא הלך לדרכו - והם 

באו אחריו ורצחו אותו".
במקום אותרו עקבות של שני אנשים, שהובילו 
בעקבותיהם  שהלך  הגשש  מצרים.  גבול  לעבר 
בדרכם.  נחפזו  ולא  בנחת,  נסוגו  כי  סבור  היה 
יאיר הותיר אחריו אישה הרה. בתו יעל )כיום בת 

48( נולדה חודשים אחדים אחרי מותו.
את מקומו של יאיר תפס לזמן קצר סגנו, גדי 
מורן, שעמד לפני שחרור מהצבא. בהשפעת רוח 
בפריצת  יאיר  את  להנציח  ביקש  הוא  המפקד, 
דרך מדברית חדשה: "לפני שהשתחררתי מהצבא 

־ארגנתי מבצע לזכרו - העלייה להר שגיא, בהש
תתפות תנועות הנוער. זה נעשה בחנוכה 1959. 
באנו דרך נחל נקרות מערב... הוקם מחנה, היה 
טרקטור אחד, ופרצנו עלייה. כשמגיעים מהגבול 
המערבי, מצפון, רואים את הדרך מתפתלת שם. 

היום היא לא בשימוש".

דבר לא נעלם
־רשמית, הרצח לא פוענח, והרוצחים לא נענ

שו. תיק החקירה מעלה אבק בגנזך המדינה, והוא 

סגור מטעמים של צנעת הפרט, בגלל התמונות 
הקשות מזירת הרצח. סיבת הסגירה אינה ידועה. 

סי הנגב,  הר  של  הבדואים  בקרב  ־בשטח, 
על  מצביעים  כולם  היטב.  מוכר  יאיר  של  פורו 
רבות,  לפני שנים  בנדק, שמת  אבן  בדואי בשם 
כרוצחו של יאיר. גם בספרו של אורי מילשטיין 
זה  כי אכן  ונראה  מוזכר,  הוא  "סיירת שקד",   -
הרוצח. לא ברור כיצד והיכן נהרג אבן בנדק, אך 
ישנה תמימות דעים, כי הוא מצא את מותו בידי 

חיילי צה"ל, שנים אחדות אחרי רצח יאיר.
לגירוש  בנחישות  צה"ל  פעל  הרצח,  בעקבות 
הנותרים  ולהרחקת  הנגב,  מהר  בדואים  מאות 
ב־7  שנערכה  ממשלה,  בישיבת  הגבול.  מאזור 
באוקטובר 1959, הסביר ראש הממשלה דוד בן־ 
שלא  החלק  "את  שגורשו:  הבדואים  מי  גוריון, 
מסר  השני,  החלק  גרשו.  פעולה  לשתף  הבטיח 

־איש, שאמרו עליו, שהוא הרוצח". לדברי בן־גו
ריון החשוד נמסר למשטרה, אך הכחיש כל קשר 
לאירוע". מורן טוען, כי הבדואים ברחו למצריים 
הצבא  עזבו.  הם  דם.  נקמת  אנשי  "הם  בעצמם: 
הציב מארבים כדי לא לאפשר להם לחזור, והיו 
גם כאלו שנהרגו כשבאו לשתות בלילה. מאז הם 

לא חזרו לשם".
־ הרצח הפך לקו פרשת המים ביחסיה של יש

ראל עם הבדואים בהר הנגב. באותה תקופה היה 
־לתושבי שדה בוקר קשר הדוק עם הבדואים תו

ביטחונית  אחריות  קיבלו  הבדואים  האזור.  שבי 
חדירת מסת על  בין השאר  ודיווחו  ־על השטח 
־ננים. בתמורה קיבלו אספקה, עזרה רפואית ומר

עה. בעקבות הרצח והמדיניות הצבאית התקיפה, 
הסתיימה הברית עם הבדואים.

בחייו  שכבר  האיש  פלד,  יאיר  רצח  כי  נראה 
הפך אגדה, בישר את סוף עידן התמימות. מעיון 

־בעיתונות התקופה, מתברר כי מותו של יאיר הוג
דר מיידית כרצח - לא פיגוע ולא לחימה. מוות 
בימים של שלום הוא פשוט רצח, גם אם ההרוג 
הוא קצין ולוחם. המניע לרצח לא הוכח לעולם, 
למה  למה?   - לשאלה  התשובה  טמונה  בו  ואולי 
נרצח דווקא הקצין שצעד לבדו? למה הרוצחים, 
שארבו בוואדי חמושים בנשק חם, נמנעו מפגיעה 
בחיילים, שחלפו במקום לפני יאיר? למה ביצעו 
מהלך שהיה ברור כי ייפגע בבני משפחתם ובשבט 

אליו השתייכו? למה הרחיבו את מעגל הדמים? 
במדבר של אז, ממש כמו היום, לא הכל גלוי 
אך דבר לא נעלם. רוחו של יאיר נשמרת בדרכים 

־הנושאות את שמו, בנופים הפראיים ובקרב המ
 טיילים בדרכי המדבר. 
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