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הקולונל בצבא הפולני
שהפך לקולונל במשמר הגבול

1922-2016
נולד בפולין כרומן ריטר בשנת  ,1922בפרוץ מלחמת העולם
השנייה התחמק רומן מהנאצים והתגייס לצבא האדום.
מהפלישה הנאצית לברה"מ ועד לסיום המלחמה לחם רומן יגל
כחייל ,מפקד וקצין בצבא האדום ובהמשך בצבא הפולני
שהוקדם מחדש בידי ברה"מ.
על שירותו במלחמת העולם השנייה זכה יגל לאותות ועיטורים
רבים מברה"מ ומפולין מולדתו .לאחר המלחמה נותר בצבא
הפולני ושירת בו בתפקידי פיקוד בכירים ,בתפקידו האחרון היה
מפקד חטיבה במשמר הגבול של פולין.
בעת שירותו בצבא הפולני סייע ליהודים שרצו בכך לברוח
מפולין על מנת לעלות לארץ.
בשנת  1957עזב את משמר הגבול הפולני ,לאחר שחווה
התנכלות אנטישמית מצד מפקד הדיוויזיה שלו ,בעקבותיה ירה
בו יגל וניסה בעצמו להתאבד ,הוא ניצל וקיבל אישור לעלות עם
משפחתו לישראל.

בארץ התגייס יגל למשמר הגבול ומונה למפקד מחלקה בפלוגה
ה' שהייתה אחראית לאבטחת גבול המדינה באזור השרון .יגל
התקדם בסולם הפיקוד בשירותו בפלוגה ומונה להיות מפקדה
בשנת .1965
בתקופת פיקודו על הפלוגה השתתף יגל ,בפברואר ,1967
בתקרית אש קשה עם הלגיון הירדני ליד בסיס איבטן של מג"ב.
במהלך התקרית הוביל יגל יחד עם סגנו פנחס שחר ,שלימים
התמנה למפקד מג"ב ,ואבנר כולני מאמצים לחלץ פצוע תחת
אש כבדה של הלגיון ,על מעשה זה זכו השלושה וקיבלו את
עיטור המופת של משטרת ישראל.
בפרוץ מלחמת ששת הימים הוביל יגל את הפלוגה בעת
הלחימה בשומרון ובירושלים עליה עברה הפלוגה להשליט סדר
עם סיום הקרבות.
מיד לאחר מכן התמנה יגל לסגן מפקד גדוד  ,4הגדוד החדש
של מג"ב שהחל לקום ביהודה ושומרון .במסגרת תפקידו זה
נטל יגל חלק במיגור הטרור ביהודה ושומרון וברצועת עזה,
ובהקמת מערך האבטחה של מג"ב בנתב"ג.
לאחר מכן עבר יגל למשטרה הכחולה והושאל להיות האחראי
על אבטחת טיסות אל-על מאירופה ,לאחר תפקידו זה שב
למשטרה ומילא את תפקיד מפקד נתב"ג ,בראשית שנות ה80-
נשלח על ידי משטרת ישראל לשמש כנציגה באינטרפול ,לצורך
תפקיד זה קיבל דרגת ייצוג של תנ"צ .יגל מילא את תפקיד זה
עד לפרישתו לפנסיה.
לאחר שחררו מהמשטרה היה יגל פעיל בשימור מורשת
הווטרנים ,בוגרי המלחמה בנאצים ,והנצחת הנופלים במלחמת
העולם השנייה בישראל ובעולם .כחלק מכך היה יגל לנשיא
הכבוד של עמותת הווטרנים נכי המלחמה בנאצים בישראל וכן
היה ראש ארגון יוצאי צבא פולין בישראל.
רומן יגל הלך לעולמו השבוע כשהוא בן .93

יהי זכרו ברוך

רומן יגל עם נשיא המדינה זלמן שזר

רומן יגל עם בנו דוד

