סרן יורם טרבס
אלחוטן ומפקד
גיבור שיירת חולדה
1948-1925
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תעודת זהות

יורם (הוגו) טרבס נולד בשנת  1925במילנו שבאיטליה.
בגיל  14עלה ארצה עם משפחתו ,התחיל ללמוד ברחובות והמשיך
את לימודיו בביה"ס החקלאי "כדורי" ,שם הצטיין במקצועות המדעים
המדוייקים.
עם סיום לימודיו התגייס לפלמ"ח ועסק בהעלאת מעפילים.
בתום שתי שנות שירות בפלמ"ח התקבל לאוניברסיטה העברית
בירושלים ,למד פיסיקה ומתמטיקה והתגלה כבעל מוח חריף
וכישרונות המבטיחים לו עתיד בשדה המדע.
יחד עם חברו ישראל גרינפלד ריכז לחוברת את הרצאותיו של פרופ'
רקח ,אשר שימשו בהמשך כמקור להוצאת ספר.
עם פרוץ מלחמת העצמאות השתתף בקרבות רבים בדרך לירושלים
והמשיך כאלחוטן.
בשיירת חולדה היה מפקד משוריין ואלחוטן ,נפצע קשה וכאשר לא
נותרה דרך לסגת פוצץ את המשוריין על יושביו.
נפל ב 31-במרץ  ,1948בן  23בנופלו.
אחיו הצעיר זכריה ,נפל גם הוא במלחמת העצמאות ארבעה חודשים
אחריו באזור פלוג'ה.

•

•

•
•
•

•
•

•

שיירת חולדה

ב 31-במרץ  1948יצאה מקיבוץ חולדה שיירת אספקה לירושלים שכללה
 37כלי רכב ובהם  7משוריינים ועליה חיילי הגדוד הרביעי והחמישי של
הפלמ"ח בפיקודו של עמוס חורב.
הבוקר היה גשום והדרך בוצית ,השיירה נתקעה והותקפה קשות ע"י מאות
פורעים שהגיעו מחולדה הערבית ומוואדי סרר ,וחיילי ליגיון מרמלה שבאו
עם משוריינים.
לאחר שש שעות של לחימה וניסיון לחלץ את המכוניות מהבוץ ניתנה
הוראה לסגת חזרה לחולדה.
שניים ממשורייני הגדוד שחיפו על הנסיגה ועסקו בחילוץ תחת אש נפגעו
ושקעו גם הם מבלי יכולת לפרוץ את טבעת הכיתור מסביבם.
כשרבו הפצועים במשוריינים וסיוע בושש להגיע ,החליט יורם טרבס
לפוצץ את המשוריין שלו על יושביו.
דבריו האחרונים בקשר היו":שלום חברים ,הערבים הקיפו אותנו אני פצוע
ומפוצץ עצמי עם המשוריין ,לא נלך לשבי אנחנו נתאבד ,סוף".
בשיירה שלימים נקראה "שיירת חולדה" נפלו  23לוחמים ובהם יורם טרבס
שהועלה לדרגת סרן לאחר מותו.
מה שגרם לכישלון היה יציאה בשעות אור ,הכנות לקויות ,פיקוד לא אחיד
ובחלקו לא מנוסה ,בוץ כבד ומאמץ מוגזם לא לוותר על המכוניות שנתקעו.

קרב שיירת חולדה

אנשי שיירת חולדה

השיירה מתארגנת ליציאה

לוחמי השיירה

הספר מכניקה אנליטית
• הספר "מכניקה אנליטית"
עפ"י הרצאותיו של פרופ'
רקח יצא לאור בשנת
.1950
• הספר מבוסס על החומר
שרשמו יורם טרבס וחברו
ישראל גרינפלד בשיעורים
באוניברסיטה.

יורם טרבס  -הנצחה

שמו של יורם חרוט
על כותל הנופלים

האוגדן האישי

