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 "בשוטר תלוי הדבר...": משטרת ישראל 
ואמון הציבור, 1953-1948

שלומישטרית*

הקמתה של מדינת ישראל לוותה ביצירתם של המוסדות השלטוניים 

השונים הנחוצים לתפקודה, והמשטרה בכלל זה. במהלך ההיערכות 

להקמת המשטרה, וכן בשנים הראשונות לקיומה, ביקשו מפקדיה לבסס 

את פעילותה על דגם השיטור המטרופוליטני, אשר פותח בבריטניה 

החל מאמצע המאה התשע עשרה. על פי דגם זה, המשטרה היא שירות 

שהמדינה מספקת לאזרחיה, המבוסס על הסכמה ציבורית לפעילותו ואף 

לעצם קיומו. בכך, שאף פיקוד המשטרה במדינה הצעירה לבדל את עצמו 

ממשטרת המנדט, שפעלה על פי דגם השיטור הקולוניאלי, שלפיו המשטרה 

היא בראש ובראשונה כלי בידי השלטון לכפיית רצונו, ובעלת מאפיינים 

צבאיים. מאמר זה מבקש לברר כיצד בוצע המעבר בין דגמי השיטור הללו 

ובאילו פעולות נקטה המשטרה במטרה לזכות באמון הציבור, שנחשב 

תנאי הכרחי להשגת אותה הסכמה ציבורית. פעולות אלו לא התבצעו 

בחלל הריק, והן היוו חלק מתהליכי בינוי האומה שהתרחשו באותן השנים 

ותאמו את גישתו של דוד בן־גוריון לגבי תפקידה של המשטרה במאמץ 

לרכוש לגיטימיות שלטונית. נוסף על כך, ייבחנו הגורמים אשר הקשו על 

המשטרה לבצע את השינוי, ובהם האתגרים הביטחוניים של תחילת שנות 

החמישים והשפעותיה הארגוניות של משטרת המנדט. עבודת המחקר 

למאמר זה מבוססת על מגוון מקורות, ובעיקר על מסמכים ארכיוניים 

של משטרת ישראל, אשר נחשפו במיוחד לצורך זה.

מאמר זה מבוסס על הרצאה שניתנה בכנס "הצבא הוא ביטחון המדינה, המשטרה - כבודה",   *
שנערך בבית מורשת משטרת ישראל ב-26.3.2017. הכנס הוקדש לתולדות משטרת ישראל בעשור 
הראשון של המדינה. תודתי נתונה לעורכת כתב העת ד"ר נעמי לבנקרון, ולשופטים האנונימיים 
על הערותיהם המועילות שתרמו רבות לתהליך הכתיבה. כמו כן ברצוני להודות לניצב משנה הדס 
שפירא־מדמוני, לשעבר קצינת החינוך הראשית במשטרת ישראל, על תמיכתה הרבה בפעילות 

בית המורשת בכלל, ובפעילות האקדמית הנעשית בו בפרט.
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מבוא

ביום שישי, 14 במאי 1948, בצל ההכרזה על עצמאותה של מדינת ישראל, התקיימה 
בתל אביב מסיבת העיתונאים הראשונה של משטרת ישראל, שאותה ערכו יחזקאל 
סחרוב )סהר(, המפכ"ל הראשון וסגנו יוסף נחמיאס. במפגש זה הציג סהר לראשונה 
בפני הציבור את תוכניותיו ואת חזונו בנוגע לארגון החדש: "המשטרה במדינה היהודית 
תהיה בנויה על בסיס אירופאי ומודרני ואשתדל להכניס לתוכה רוח חדשה, בניגוד 

לרוח הקולוניאלית ששררה בה בימי המנדט הבריטי".1 
ניתן לראות בדבריו של סהר רמז לכוונה למסד את פעילות הארגון על דגם השיטור 
המקובל במדינות המערב, שהתגבש בבריטניה.2 על פי דגם זה, המכונה "השיטור 
המטרופוליטני" )Metropolitan model of policing(, המשטרה היא שירות שהמדינה 
מעניקה לאזרחיה, ועבודת השוטרים מבוססת על הסכמה ציבורית לקיומה. לכן, מהווה 
אמון הציבור במשטרה כלי חיוני לתפקודה, כמו גם מדד להצלחתה. זאת בניגוד לדגם 
"השיטור הקולוניאלי" )Colonial model of policing(, שהתקיים בשטחי השלטון של 
מעצמות אירופה ברחבי העולם, ולפיו תפקיד המשטרה הוא בראש ובראשונה להגן 

על השלטון מפני התקוממות.3
מאמר זה מבקש להאיר פרק לא־ידוע בתולדות הקשר שבין משטרת ישראל 
לציבור שאותו היא משרתת, ולענות על כמה שאלות: באילו דרכים התאימה עצמה 
המשטרה, אשר הוקמה על בסיס מנדטורי־קולוניאלי, לדגם השיטור המטרופוליטני? 
 האם נותרו בה עקבות מנדטוריים וקולוניאליים, ואם כן, כיצד באו לידי ביטוי 
 בתקופה שנחקרה? כיצד פעלה המשטרה על מנת לזכות באמון הציבור? ומה 
היו הגורמים אשר עמדו בדרכה להשגת המטרה? התשובות תינתנה באמצעות 
בהיבטים  התבוננות  והקולוניאלי;  המטרופוליטני  השיטור  דגמי  של  בחינתם 
 השונים של פעילות המשטרה בשנותיה הראשונות, פעילות שכוונה לרכישת אמון 
הציבור; ובדיקת ההתאמה שבין פעילות זו לבין העקרונות שבבסיס דגם השיטור 
שביקשה המשטרה לאמץ. מנגד, ייבדקו המרכיבים במבנה המשטרה ובדרכי פעילותה, 
 שלא עלו בקנה אחד עם דגם השיטור הנבחר והסיבות לקיומם. פרק הזמן שבו 
עוסק המאמר, 1953-1948, נבחר בשל שתי סיבות עיקריות: ראשית, זוהי התקופה 
המעצבת של משטרת ישראל, וניתן למצוא במסמכים שונים עיסוק רב בסוגיות 
1953 מסמלת שינוי מסוים  הגבול בשנת  חיל משמר   הנחקרות; שנית, הקמת 

"1200 שוטרים יהיו במשטרה העברית" המשקיף 16.5.1948, 3.  1

ליתר דיוק באנגליה, בסקוטלנד ובוולס. באירלנד, כפי שאראה להלן, יושם דגם שיטור שונה.  2

 Clive Emsley, Policing לדיון מעמיק בשני דגמי השיטור, מאפייניהם והדומה והשונה שבהם, ראו  3

 the Empire Policing the Metropole: Some Thoughts on Models and Types, 18 Crime,
History & Societies 5 (2014).
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בתפיסת המשטרה את תפקידיה ומעבר לגישה ביטחונית יותר מזו המוצעת בדגם 
המטרופוליטני.

חלקו הראשון של המאמר יעסוק במקורו של השיטור המטרופוליטני, עקרונותיו 
ואופן יישומו בבריטניה מולדתו; בחלקו השני, אציג בקצרה את דגם השיטור הקולוניאלי 
ואת משטרת המנדט, קודמתה של משטרת ישראל, שהתבססה עליו. זאת בשל ההשפעה 
הרבה שהייתה לשני אלה על תפיסת המשטרה בעיני הציבור בארץ מחד גיסא, ועל 
המבנה, הארגון ושיטות הפעולה של משטרת ישראל מאידך גיסא; בחלק השלישי אציג 
את תהליך הקמתה של משטרת ישראל, בשלהי שלטון המנדט, תוך ניסיון לברר מה 
היו העקרונות שעליהם ביקשו מתכנני המשטרה לבסס את הארגון; בחלק הרביעי, 
אבחן היבטים השונים של פעילות המשטרה בשנים הראשונות לקיומה, שבוצעו 
במטרה לחזק את אמון הציבור; החלק החמישי יוקדש למאבק בהסתננות, והשפעתו 
על תפקוד המשטרה בתחום השירות לציבור; בחלק השישי אסקור את המרכיבים 
במבנה המשטרה ואת ההיבטים בפעילותה, שלא עלו בקנה אחד עם תפיסת השיטור 

כשירות לאזרח, ואת הסיבות לכך. 

מתודולוגיה

חלקיו הראשונים של המאמר, שעניינם דגמי השיטור כפי שהתפתחו בבריטניה 
ובמושבות האימפריה הבריטית, מבוססים על הספרות המחקרית הענפה העוסקת 
בתחום זה. לעומת זאת, מאחר שהמחקר ההיסטורי על אודות משטרת ישראל נמצא 
עדיין בחיתוליו, מבוסס הדיון על תהליך הקמתה של המשטרה ועל פעילותה בשנים 
הראשונות בעיקר על מקורות ראשוניים. החשובים שבין אלה הם מסמכים משטרתיים 
פנימיים בני הזמן, השמורים בתיקי המשטרה בארכיון המדינה ובאוסף בית מורשת 

משטרת ישראל. 
מסמכים אלו כוללים את הדו"חות השנתיים של משטרת ישראל, שבהם הוקדש 
באותן השנים פרק לנושא הקשר שבין המשטרה לציבור; ניירות מטה שונים, כגון 
פקודות, נהלים והנחיות שעניינם אופי השירות שעל השוטרים להגיש, הקשר שבין 
המשטרה לעיתונות, ושיטות הפעולה שלה; חומרי לימוד והדרכה, הכוללים התייחסות 
לתפקידיו של השוטר ולאופן עבודתו מול הציבור; סיכומי דיונים של סגל הפיקוד 

הכללי4 של המשטרה, שבהם מוזכרים עניינים הקשורים בנושא המחקר. 
עיתוני התקופה משמשים גם הם מקור חשוב להבנת הנושא. לעיתונות תפקיד 

סגל הפיקוד הכללי של משטרת ישראל )ספ"כ( מורכב מהמפכ"ל, סגנו, מפקדי המחוזות וראשי   4

אגפי המטה וכן כמה קצינים מקצועיים זוטרים יותר )כגון היועץ המשפטי(. 
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כפול: מצד אחד, ניתן לבחון באמצעותה את הדרך שבה המשטרה ביקשה להציג את 
עצמה בעיני הציבור, על ידי בדיקת מאמרים וכתבות שבהם מרואיינים קצינים, או 
שניכר כי נכתבו ביוזמת קצין העיתונות של המשטרה; מצד שני, העיתונות משקפת 
גם את הלך הרוח בציבור, או למצער בחלקים ממנו, כלפי המשטרה, דבר המאפשר 
לבחון את ההשפעות שהיו, אם בכלל, לניסיונותיה של המשטרה לזכות באמון הציבור.
המחקר שלהלן עוסק בעיקר במאמציה של המשטרה לזכות באמון הציבור היהודי 
במדינה. זאת בשל היותו המגזר העיקרי שאליו כיוונה המשטרה את מאמציה בשנים 
אלה, גם בשל גודלו היחסי, בשל מרכזיותו בעיני הנהגת המדינה בשלב בינוי האומה 
ובשל העובדה כי מרביתם של אזרחי ישראל הלא־יהודים היו כפופים למרותו של 
הממשל הצבאי, ולא לזו של משטרת ישראל. עם זאת, אין ספק שיחסה של המשטרה 
לבני המיעוט הערבי בישראל בתקופה זו הוא סוגיה מורכבת ומעניינת, אשר יש לבחון 

במסגרת מחקר מעמיק נפרד. 

1.דגםהשיטורהמטרופוליטני

דגם השיטור המטרופוליטני רואה במשטרה גוף אזרחי, המעניק שירות לקהילה 
שבקרבה הוא פועל. כפי שאסביר להלן, דגם זה מבוסס על ההנחה כי לשם מילוי 
תפקידה זקוקה המשטרה לאמונם של חברי הציבור וכי אף עצם קיומה מותנה בהסכמה 

ציבורית לפעילותה.
בשנת 1829, בעקבות יוזמתו של שר הפנים הבריטי רוברט פיל )Peel(, הוקמה 
בלונדון המשטרה המטרופוליטנית )Metropolitan Police(. ארגון זה נועד להחליף 
את המוסדות החברתיים לשמירה ולאכיפת החוק שקדמו לו, ותפקידיו העיקריים 
היו למנוע פשיעה ולשמור על הסדר הציבורי.5 על אף היותה מוסד היררכי, ששוטריו 
לובשים מדים אחידים וכפופים למשמעת נוקשה, נועדה המשטרה המטרופוליטנית 
מראשיתה להיות במהותה גוף אזרחי ולא צבאי, תוך ניסיון לייצר הפרדה מוחלטת בין 
תפקידיה לבין תפקידי הצבא. הדבר בא לידי ביטוי בכמה דרכים, ואמנה כאן רק את 
חלקן: המשטרה המטרופוליטנית הייתה כפופה לשר הפנים ולרשות השלטון המקומית 
וכן לפיקוח פרלמנטרי; צבע המדים שנבחר, כחול, נועד להבדיל בין השוטרים לבין 
חיילי הצבא, אשר לבשו מעילים אדומים או ירוקים; וחשוב מכול: נקבע כי השוטרים 
לא יישאו נשק חם. בשל תפיסה זו, נחשבת הקמת המשטרה המטרופוליטנית לראשיתו 

של השיטור המודרני.

 Haia Shpayer-Makov, The Ascent of the Detective: Police Sleuths in Victorian  5

 and Edwardian England 14 (2011).
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סמכויותיהם של השוטרים, כפי שעוגנו ב"חוק לשיפור המשטרה בעיר ובסביבותיה", 
הורו אף הן על מגמה זו: נוסף על העיסוק בעבירות פליליות "קלאסיות", כגון שוד, 
גניבה, וכיוצא בזה, נדרשו השוטרים החדשים לתת דעתם למגוון רחב מאוד של 
תופעות ועבירות קלות, העשויות "להפריע לשלום הציבור" ולפגוע באיכות החיים 
של התושבים. לדוגמה, השוטרים נדרשו למנוע את זיהום הרחובות באשפה מסוגים 
שונים, לעכב שיכורים משוטטים, להפסיק את פעילותם של נגני רחוב, למנוע מכירה 
של "דברי תועבה", למנוע הפרעות לתנועה, ולהרחיק אנשים משוטטים, לרבות נשים 

שעסקו בזנות, משטחים ציבוריים.6 
 ,)Peelian Principles( "יִליַאִניים במהלך המאה התשע עשרה נוסחו ה"עקרונות הּפִּ
אוסף כללי אתיקה שנועדו להנחות את פעילות המשטרה, אשר מיוחסים לרוברט פיל, 
 )Rowan( או למפקחים הכלליים הראשונים של המשטרה המטרופוליטנית, צ'רלס רוון
וריצ'רד מיין )Mayne(.7 אף על פי שמועד חיבורם המדויק וזהות מנסחם אינם ברורים, 
ידוע כי המשטרה המטרופוליטנית התייחסה לעקרונות אלה, או לכל הפחות לחשובים 

שבהם, כאל בעלי תוקף כבר בשנים הראשונות לקיומה.8 
החידוש המרכזי בדגם השיטור המטרופוליטני הוא הצורך בהסכמה ציבורית 
לפעולות המשטרה: "]...[ כוחם של שוטרים למלא את תפקידיהם תלוי בהסכמה 
ציבורית לקיומם, לפעולותיהם ולהתנהגותם, וביכולתם לזכות בכבוד מצד הציבור 
ולשמרו".9 כלומר, ההנחה היא כי פעילותה של המשטרה, ואף עצם זכותה להתקיים, 
אינה מבוססת על רצונו השרירותי של השליט או על חוק כזה או אחר, אלא על הסכמתם 
המתמשכת של חברי הקהילה לשתף עימה פעולה. מכיוון שכך, מוטלת על כל שוטר 
החובה למלא את תפקידו באופן שיוביל לחיזוק אמון הציבור בו אישית ובארגון שאותו 
הוא מייצג. הקשר הסיבתי ההדוק בין התנהגותם של השוטרים לאמון ולסיוע שלו 
יזכו, הודגש שוב ושוב. למשל, כבר בימיה הראשונים של המשטרה בלונדון קבע מיין 

 An Act for further improving the Police and near the Metropolis, 2 & 3 vict. c.47, 17  6

 Aug. 1839 (https://goo.gl/kfTqsB).
בשנים הראשונות לפעילותה עמדו בראש המשטרה המטרופוליטנית שני מפקחים כלליים במקביל,   7

שאחד מהם קצין צבא בדימוס והשני בעל רקע משפטי. הדבר נועד להבטיח הנהגה מקצועית, 
השולטת הן בהיבט המבצעי והן בהיבטים המשפטיים של תפקידי המשטרה, וייתכן שגם הושפע 
מהמנהג הרומאי למנות לתפקידי ניהול ציבוריים לפחות שני אנשים במקביל )קונסולים, דואומוירים 

וכד'(, על מנת למנוע עריצות. 

 Susan A. Lentz & לדיון מעמיק בתהליך גיבושם של העקרונות במהלך המאה העשרים, ראו  8

 Robert H. Chair, The Invention of Peel's Principles: A Study of Policing "Textbook' History",
 35 Journal of Criminal Justice 69 (2007).

 Definition :מתוך רשימת עקרונות השיטור הפיליאניים )עיקרון מס' 2(, בנוסח מתורגם מהמקור  9

.of Policing by Consent, GOV.UK (Dec. 10, 2012) https://goo.gl/V85NuD )כל התרגומים 
במאמר הם מאת המחבר, אלא אם כן צוין אחרת(.
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כי "אין ]לשוטר[ תכונה נחוצה יותר משליטה מוחלטת ברוחו ]...[ אם הוא ימלא את 
תפקידו באופן שקט ונחוש, התנהגותו תגרום לעומדים מן הצד לסייע לו".10 דוגמה 

נוספת ניתן למצוא בפקודות המשטרה הלונדונית משנת 1925, שבהן נכתב כך:

כל חבר בכוח חייב לזכור כי חובתו היא להגן על חברי הציבור ולעזור 

להם, לא פחות מאשר לתפוס אשמים ]בפשע[. לכן ]...[ עליו לראות את 

עצמו כמשרת הציבור וכשומרו, ועליו להתייחס לכל האזרחים שומרי־

החוק, ללא קשר למעמדם החברתי, בסבלנות ובאדיבות בלתי פוסקות.11 

תפקידה המרכזי של המשטרה, על פי אותם העקרונות, הוא למנוע פשיעה ואי־סדר ולא 
רק לטפל בהם לאחר מעשה. לכידתם של פושעים הוגדרה כתפקיד משני בחשיבותו, 
והצורך בו )כלומר, קיומם של פושעים( אף נתפס כמעיד על כישלון המשטרה לעמוד 
במשימתה המרכזית.12 ראויה לציון העובדה כי לא רק טובת הציבור־שומר־החוק, 
העלול לשמש כקורבן לפשיעה, עמדה לנגד עיניהם של מפקדי המשטרה. מניעת פשיעה 
ומהומות נועדה להגן גם על חברי הקהילה המועדים להיות מעורבים בהן, בכך שהיא 

חוסכת מהם ענישה בידי החוק, או דיכוי אלים באמצעות הצבא.13 
במהלך המאה התשע עשרה התפשט השימוש בדגם השיטור המטרופוליטני 
בבריטניה ובמדינות נוספות, כגון ארצות הברית. יחידות המשטרה החדשות, שקמו 
בערים ובאזורים הכפריים בבריטניה, אימצו את דגם המשטרה הלונדוני וקלטו 
לשורותיהן שוטרים ותיקים מעיר הבירה. בהתאם לתפיסת המשטרה כשירות לאזרח, 
היו היחידות החדשות כפופות לרשויות השלטון המקומי, ולא אוגדו במסגרת לאומית 
אחת. הדבר נועד להבטיח כי המשטרה בכל מקום ומקום תונחה על ידי האינטרסים 
של הקהילה שבקרבה פעלה. למשרד הפנים ניתנה הסמכות לפקח על אופן ארגון 
המשטרות המקומיות ופעולתן, על מנת להבטיח אחידות בשיטות הפעולה ולוודא כי 

הן משרתות את קהילותיהן ביעילות.14
יישומו של האידאל, שראה את השוטר כמשרת הציבור הפועל ללא משוא פנים, לא 
היה תמיד פשוט. ניתן אף לטעון כי הסיבה העיקרית להצהרות בדבר חשיבותו של אמון 
הציבור הייתה ההנחה כי האזרחים, ככלל, יתנגדו לפעילות המשטרה, שייצגה ביטוי חדש 

 William L. M. Lee, A History of Police in England 242 (1901).  10

  Instruction Book of the Metropolitan Police Force 6 (1925).  11

עיקרון מס' 9 לעקרונות השיטור הפיליאניים, לעיל ה"ש 9.  12

עיקרון מס' 1, שם.   13

 .(Emsley, British Bobby :להלן( Clive Emsley, The Great British Bobby 84-90 (2009)  14
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למעורבות השלטון בחייהם.15 ואכן, מימיה הראשונים התמודדה המשטרה בבריטניה עם 
התנגדות ניכרת, בעיקר מצד בני המעמדות הנמוכים. אלה תפסו את השוטרים כ"אוכלי 
חינם" ומשרתי האליטות, וכמי שמתערבים בעניינים לא־להם. להתנגדות זו היו ביטויים 
אלימים: לדוגמה, דו"חות משטרת לידס )Leeds( משלהי המאה התשע עשרה מזכירים 
מקרים רבים שבהם אזרחים תקפו שוטרים שניסו לאכוף את החוק, הציבו להם מלכודות 
ומארבים מתוכננים מראש, או הזמינו אותם ל"קרב הוגן".16 בשכונות מסוימות בלונדון, 
כגון אלה שבהן התרכזו מהגרים אירים, נחשבה פעילות השוטרים למטרד ולהתגרות, 

והובילה שוב ושוב לעימותים אלימים רבים בין התושבים לשוטרים.17 
גם עיסוקה של המשטרה הבריטית בשמירה על הסדר הציבורי הביא אותה לפעול 
בכוח כנגד אזרחים ופגם בדימוי שניסתה לאמץ. שנות השלושים, הארבעים והחמישים 
של המאה התשע עשרה בבריטניה היו רצופות במאבקים ובמחאה ציבורית, בעיקר על 
רקע משברים כלכליים ואי־השקט הפוליטי ששרר בה ובאירופה בכלל. השוטרים נשלחו, 
פעם אחר פעם, לפזר הפגנות ברחבי האי, לעיתים יחד עם חיילי הצבא, ובעיתונות 

התקופה נמתחה ביקורת על האלימות שהפעילו כלפי המפגינים.18
דגם השיטור שנוצר בבריטניה במאה התשע עשרה ניתן להסבר על פי התפיסה 
המחקרית במדעי החברה העוסקת בלגיטימציה ציבורית כבסיס לשלטון בכלל, ולאכיפת 
החוק בפרט. על פי תפיסה זו, שהחלה להתגבש לקראת סוף המאה העשרים, לגיטימציה 
)Legitimacy( היא יכולתו של השלטון לשכנע את נתיניו כי הוא פועל "מכוח זכות 
ולא בזכות הכוח", וכי דרכי פעולתו תואמות את הערכים המקובלים בחברה ומבוססות 
עליהם. התוצאה הרצויה, לפי גישה זו, היא שחברי הציבור יפנימו כי מחובתם לציית 
לשלטון, לא בשל פחד מענישה, אלא מתוך הכרה בסמכותו.19 בכל האמור בארגוני 
שיטור, התוצאות הרצויות ללגיטימציה הן הגברת שיתוף הפעולה של הציבור עם 
המשטרה, הן באופן סביל, כלומר באמצעות ציות לחוק והימנעות מהפרעה לפעילותה, 

והן באופן פעיל, על ידי דיווח על פשיעה, התנדבות לסייע לה, וכיוצא בזה.20 

 Mark Brunger, Exploring the Myth of the Bobby and the Intrusion of the State into Social  15

Space, 27 (1) International Journal for the Semiotics of Law 121 (2014) (להלן: 
 Brunger, Exploring the Myth).

 David Churchill, "I Am Just the Man for Upsetting You Bloody Bobbies": Popular Animosity  16

 Towards the Police in Late Nineteenth-Century Leeds, 39 Social History 256 (2014).

Emsley, British Bobby, לעיל ה"ש 14, בעמ' 151-150.   17

 Clive Emsley, The English Police: A Political and Social History 54-55, 66 (1996).  18

 Tom R. Tyler, Psychological Perspectives on Legitimacy and Legitimation, 57 Annual  19

 Review of Psychology 375, 376-377 (2006).
 Pavla Homolová, Theories of Police Legitimacy — Its Sources and Effects, 2 AUC  20

 Philisophica et Historica 93, 96 (2018).
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אחת השיטות המרכזיות העומדות לרשות מוסדות שלטון המבקשים לגיטימציה, על 
 .)Procedural justice( "פי המחקר העדכני, היא פעילות בהתאם לעקרון ה"צדק התהליכי
משמעות המונח היא פעולת המוסד באופנים הנתפסים על ידי מושאה כהוגנים, גם כאשר 
 תוצאותיה, כגון הפרעה לחופש הפעולה או ענישה, אינן נעימות לו. בהתאם לגישה 
 זו, על השוטרים המבקשים להיתפס כהוגנים לפעול באופן המעורר כבוד כלפיהם, 
 להפגין כבוד כלפי האנשים שעימם הם באים במגע, להוכיח היעדר משוא פנים, 
 ולהיתפס כמי שטובת הפרט והכלל לנגד עיניהם.21 בחינת העקרונות שעליהם 
התבססו המשטרה המטרופוליטנית והארגונים שהוקמו בדמותה, כמו גם ההנחיות לגבי 
אופן יישומם בפועל, ממחישים כי על אף היעדרה של ההמשגה המודרנית היו מפקדי 
המשטרה מודעים לחשיבותה של הלגיטימציה לפעילות המשטרה, והבינו את החשיבות 
הרבה שיש להתנהגותם של השוטרים על האופן שבו הם, והארגון כולו, נתפסים על 

ידי הציבור.
על פי דגם השיטור המטרופוליטני, אם כן, המשטרה הינה גורם המעניק שירותים 
לקהילה, והצלחתה למלא את תפקידה מותנית ברצון טוב ובשיתוף פעולה מצד חברי 
הציבור. עם השנים זכתה גישה זו להצלחה ודמותו של "ּבֹוִּבי" )כינוי חיבה שנגזר משמו 
של רוברט פיל(, השוטר הלא־חמוש המסייר רגלית ברחובות העיר, זכתה למקום של 
כבוד בתרבות הפופולרית הבריטית, כסמל משרה ביטחון לדאגתו של השלטון לנתיניו, 

כמו גם לחירותם של הנתינים מפני עריצות.22 

2.השיטורהקולוניאליומשטרתהמנדט

דגם השיטור הקולוניאלי היה שונה במידה ניכרת מזה המטרופוליטני, והוא נועד בעיקרו 
לאפשר למעצמות האירופיות לשלוט על האוכלוסיות השונות שחיו תחת חסותן ברחבי 
העולם. משטרות שהתבססו על דגם זה נדרשו להתמודד עם אוכלוסייה זרה ולעיתים 
עוינת, ואימצו לשם כך שיטות פעולה צבאיות, העומדות בסתירה לתפיסת השיטור 
המטרופוליטני. אם באנגליה, למשל, ראה השוטר את עצמו כנציגּה של הקהילה שבה 
חי, הרי שבמושבות השונות היה לו, ולאוכלוסייה שבקרבה פעל, ברור כי הוא נציגו 
של שלטון זר. במידה רבה ניתן לראות בשיטור הקולוניאלי המשך למסורת השמירה 
על ביטחון הפנים באמצעות כוחות ז'נדרמריה )Gendarmerie(,23 יחידות ששילבו 

 Tal Jonathan-Zamir & Amikam Harpaz, Predicting Support for Procedurally Just  21

 Treatment: The Case of the Israel National Police, 45 Criminal Justice & Behavior
 840, 841-842 (2018).

Brunger, Exploring the Myth, לעיל ה"ש 15.   22

.gendarme אנשים חמושים", שהתגלגל למילה" ,gens d'armes מקור השם במונח הצרפתי  23
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סמכות לאכוף את החוק עם מאפיינים צבאיים בארגון, בציוד ובשיטות הפעולה — 
מסורת שהייתה נהוגה ברוב יבשת אירופה שנים רבות.24 

השיטור הקולוניאלי הבריטי התגבש באירלנד במטרה לאפשר שליטה יעילה על 
האוכלוסייה המקומית הקתולית, שהייתה לה היסטוריה ארוכה של התנגדות לשלטון 
הבריטי הפרוטסטנטי. המאבק המתמשך והאלים שבין קהילה זו לבין השלטונות 
ותומכיהם, צאצאי המתיישבים הפרוטסטנטים, הביא בין השנים 1418 ל־1836 להקמתה 
 של ה"משטרה האירית המלכותית" )Royal Irish Constabulary( ולגיבושה.25 
מטרתה העיקרית של המשטרה האירית הייתה "שמירת השלום", כלומר מניעת 
ירוקים בסגנון צבאי, רכבו על   התקוממות כנגד השלטון. אנשיה לבשו מדים 
סוסים והיו חמושים בנשק חם.26 מתפקידה הביטחוני של המשטרה האירית נבעו 
המאפיינים הנוספים של דגם השיטור הקולוניאלי: ארגון המשטרה כגוף ארצי הכפוף 
למפקח כללי אחד ובאמצעותו למושל הבריטי, מה שִאפשר העברתם של כוחות 
במהירות ממקום למקום, בהתאם לצורך הביטחוני; הפרדת השוטרים מהקהילות 
שבהן פעלו, באמצעות שיכונם בקסרקטינים והצבת שוטרים בני המקום מחוץ לאזור 
מגוריהם; שיתוף פעולה הדוק בין המשטרה לחיל המצב הצבאי; ופעילות במתכונת 
צבאית־למחצה.27 מאפיין נוסף של המשטרה האירית היה ההרכב האנושי: רובם של 
השוטרים הזוטרים גויסו מקרב האוכלוסייה המקומית הקתולית, ואילו הקצינים היו, 
כמעט ללא יוצא מן הכלל, פרוטסטנטים.28 כל אלה נועדו לבודד את המשטרה ואת 
השוטרים מפני השפעה מצד האוכלוסייה המקומית, שעליה נדרשו להשגיח ושאותה 

נדרשו לדכא בעת הצורך.
החל במחצית השנייה של המאה התשע עשרה הקימו השלטונות הבריטיים יחידות 
משטרה קולוניאליות בשטחים השונים שתחת שליטתם ברחבי העולם. בדומה לאירלנד, 
הוקמו המשטרות הקולוניאליות במתכונת ארצית, תוך חלוקה למחוזות טריטוריאליים, 

 Clive Emsley, Gendarmes and the State in Nineteenth Century Europe 14-17  24

(1999).
 ,comes stabuli שהיא גלגולו של המושג הלטיני ,constable במילה constabulary מקור המונח  25

"האחראי על האורוות". החל מימי הביניים שימש המונח בבריטניה כתוארו של הממונה על אכיפת 
החוק ביישוב מסוים. לאחר הקמת המשטרה המטרופוליטנית הפך המונח כינוי לדרגה הזוטרה 
 .policemanל־ constable ביותר בארגון. בעברית מתורגמת המילה כ"שוטר", ללא הבחנה בין
 Elaine A. Reynolds, Before the Bobbies: The Night Watch and Police Reform ראו

 in Metropolitan London, 1720-1830, 8-10 (1998).
Robert C. Curtis, The History of the Royal Irish Constabulary 11-12 (1871).  26

 Richard Hawkins, The 'Irish Model' and the Empire: A Case for Reassessment, in Policing  27

 the Empire: Government, Authority and Control, 1830-1940, 24-26, 28-29 (David
M. Anderson & David Killingray Eds., 1991).

Emsley, British Bobby, לעיל ה"ש 14, בעמ' 101-100.   28
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ובראשן הועמד קצין צבא או משטרה ותיק. רוב השוטרים גויסו מקרב בני המקום, 
 ואילו הקצינים והמפקדים הזוטרים הובאו מבריטניה. השוטרים במושבות לבשו בדרך 
ונשאו נשק חם.29 דוגמה למשטרה שכזו היא משטרת הרוכבים   כלל מדי צבא, 
הקנדית המלכותית )Royal Canadian Mounted Police(, ז'נדרמריה שתפקידה המקורי 
היה אכיפת החוק ושמירה על הסדר באזורים המאוכלסים בעמים הילידים באזורי הספר 

בקנדה.30
אף שהמשטרות הקולוניאליות נוסדו על מנת לשמור על ביטחון הפנים בשטחי 
שלטונה של בריטניה, ולמרות התבססותן על הדגם שפותח באירלנד, לא כולן היו 
עשויות מקשה אחת. כפי שהיו הבדלים בין המושבות השונות, מבחינת מאפייני 
האוכלוסייה, היחס לשלטון הבריטי, וכיוצא בזה, חלו במקומות מסוימים ובתקופות 
שונות, שינויים גם בארגוני המשטרה בהן. לדוגמה, בערים הגדולות באירלנד — דבלין, 
בלפסט ודרי — נוסדו במהלך המאה התשע עשרה יחידות משטרה עירוניות, שלא היו 
כפופות למשטרה האירית המלכותית ואשר חיקו במודע את הדגם הלונדוני.31 במושבות 
שבהן התקיימו ריכוזים גדולים של מתיישבים ממוצא אירופי, כגון קנדה, אוסטרליה 
וניו־זילנד, הוקמו יחידות משטרה עירוניות במתכונת בריטית, ואילו האזורים הכפריים 

נשלטו באמצעות יחידות ז'נדרמריה.32
במשך הזמן שילבו הבריטים מאפיינים של שיטור מטרופוליטני גם במושבות 
אחרות. במשטרת ציילון )סרי לנקה של ימינו( ערך המפקח הכללי, הרברט דאוביגין 
)Dowbiggin( שורה של רפורמות, שהביאו לאימוץ עקרונות שיטור מטרופוליטניים 
בארגון שעליו פיקד. לדוגמה, המשטרה ביקשה שלא להסתפק באכיפת החוק, אלא גם 
לעסוק במניעת פשיעה ואלימות באוכלוסייה המקומית, בין היתר באמצעות פעילות 
חינוכית בקרב הנוער. כמו כן, החל בשנות העשרים נדרשו השוטרים להשאיר את 
כלי נשקם בתחנות, ולסייר בלעדיהם. עם זאת, השוטרים המשיכו להתאמן בירי, וכלי 
הנשק נשמרו לשעת חירום.33 במהלך שנות השלושים אומצה גישתו של דאוביגין 
במשטרות קולוניאליות נוספות, בין היתר באמצעות מינוי קצינים אשר שירתו תחת 

 Mike Brodgen, The Emergence of the Police — The Colonial Dimension, 27 British  29

Journal of Criminology 4, 13 (1987).
 David Ross & Robin May, The Royal Canadian Mounted Police, 1873-1987, 6-7  30

(1988).
   Anastasia   Dukova,  A History  of  the     Dublin     Metropolitan    Police     and     its     Colonial  31 

.)Dukova :להלן(  Legacy   7(2016)x

שם, בעמ' 151-150.   32

 Herbert L. Dowbiggin, The Ceylon Police and Its Development, 1 Police Journal 205  33

 (1928).
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פיקודו כמפקחים כלליים )גם בארץ ישראל, כפי שאראה להלן(.34 ניתן להניח כי המניע 
לאימוצן של שיטות שיטור "אזרחיות" היה הרצון להגביר את הלגיטימציה השלטונית 
הבריטית בקרב האוכלוסיות המקומיות ובכך להקל את השליטה עליהן. עם זאת, 
בניגוד לנעשה בבריטניה, אמון הציבור במושבות נתפס רק כאמצעי להשגת המטרה, 

קרי ביטחון פנים, ובוודאי שלא כתנאי מוקדם לקיומה של המשטרה או לפעילותה.
למרות ניסיונות שכאלה, מטרתן הראשונה במעלה של יחידות המשטרה במושבות 
 נותרה תמיד הדאגה לביטחונו של השלטון, ובכל מקרה של איום עליו, אפשרי 
או ממשי, הן שבו והתמקדו במשימות צבאיות־למחצה. לדוגמה, בעקבות מהומות 
 עדתיות בסוף המאה התשע עשרה, מוזגו יחידות המשטרה העירונית באירלנד, למעט 
 זו של דבלין, עם המשטרה האירית המלכותית.35 גם משטרת ציילון, בפיקודו של 
דאוביגין עצמו, תפקדה כך בשעת חירום: במהלך מהומות שהתחוללו באי בשנת 
 1915, השתתפו השוטרים בדיכוי התושבים המקומיים לצד חיילי הצבא. על פי 
 טענות האוכלוסייה המקומית, תפקידי המשטרה במהלך האירועים כללו: אכיפת 
עוצר ברחבי האי; עריכת חיפוש בבתים, ללא צו משפטי; גביית קנסות קיבוציים 
 מכפרים, תוך איום על ראשי הכפרים במוות אם לא ישלמו; מעצר מינהלי של 
 גברים, נשים וילדים רבים; וכן ירי חסר אבחנה על מפגינים לא־חמושים ועל מפרי 

עוצר.36
משטרת ארץ ישראל )Palestine Police Force, להלן: "משטרת המנדט"(, שהוקמה 
בשנת 1921, נועדה לאכוף את החוק ולשמור על הסדר הציבורי בארץ. בהתאם לדגם 
השיטור הקולוניאלי, אורגנה המשטרה כגוף ארצי, המחולק למחוזות טריטוריאליים 
ולמטה ארצי, ובראשה עמד מפקח כללי, שהיה כפוף לנציב העליון הבריטי. חלק ניכר 
)בין רבע לשליש, תלוי בתקופה( מהשוטרים וכן רובם המכריע של המפקדים והקצינים 
במשטרה היו בריטים, שעל נאמנותם יכלו השלטונות לסמוך. לצידם שירתו שוטרים 

מקומיים, ערבים ויהודים, רובם בתפקידים זוטרים. 
במשך כל שנות קיומה עסקה משטרת המנדט במשימות הקשורות בביטחון פנים. 
האתגרים בתחום זה כללו את הצורך למנוע פשיטות נוודים מעבר הירדן לתחומי 
הארץ, הגנה על האוכלוסייה היהודית מפני התקפות טרור ערביות, וקיום השלטון 
הבריטי בארץ במהלך המרד הערבי )1939-1936( וההתקוממות היהודית )1948-1944(. 
בהתאם לכך, הוכשרו השוטרים הבריטים בארץ ישראל להשתמש בנשק חם ולפעול 

בעת הצורך במתכונת של יחידה צבאית לוחמת. 

 Charles Jeffries, The Colonial Police 38-39 (1952).  34

Dukova, לעיל ה"ש 31, בעמ' 7.   35

Edward W. Perera, Memorandum Upon Recent Disturbances in Ceylon (1915).  36
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ייעודיות  יחידות  שונות  בתקופות  המשטרה  במסגרת  פעלו  כך,  על   נוסף 
לשיטור ביטחוני, בעלות מאפיינים צבאיים־למחצה, כגון הז'נדרמריה הארץ־ישראלית 
 Jewish Settlements( 37 משטרת היישובים העבריים,)Palestine Gendarmerie(
 Police(,38 והמשטרה הניידת )Police Mobile Force(.39 יחידות שכאלה נועדו 
לדיכוי מהומות, לחימה בטרור ושמירה על יישובים ומתקני ממשלה מפני התקפות 
מורדים, ערבים או יהודים. במקביל עסקה "הבולשת", המחלקה לחקירות פליליות 
)Criminal Investigation Department(, בעיקר באיסוף מידע על גורמים העשויים 
לאיים על השלטון הבריטי, החל בתנועות פוליטיות, דרך הכנופיות הערביות וכלה 

בארגוני המחתרת העבריים.40 
גם משטרת המנדט, בדומה לכוחות שיטור קולוניאליים אחרים, ניסתה בתקופות 
מסוימות לשלב בפעילותה היבטים מדגם השיטור המטרופוליטני. לדוגמה, מדי 
 החורף של השוטרים היו בצבע כחול ובסגנון דומה לזה של שוטרי לונדון. בארץ אף 
פעלה יחידת משטרה "אזרחית", היא "משטרת עיריית תל אביב" שהוקמה ביוני 
 1921. יחידה זו כללה שוטרים יהודים בלבד והייתה כפופה בתחילה לראש העירייה, 
 ולא למטה הארצי. משטרת תל אביב פעלה במתכונת המזכירה את המשטרה 
 הלונדונית, ועסקה בין היתר בתפקידי פיקוח על תקנות העזר העירוניות. במידת 
 מה, מילאה משטרת תל אביב תפקיד דומה לזה של משטרת דבלין באירלנד, או 
של המשטרות העירוניות באוסטרליה ובקנדה, כגוף בעל גישה של שירות אזרחי, 
הפועל בערים שתושביהן ממוצא אירופי, בניגוד למשטרה הצבאית־למחצה, הפועלת 
באזורי הספר או בערים שתושביהם ממוצא אחר. אף שבשנת 1932 הוכפפה למשטרת 
המנדט, שמרה היחידה התל אביבית על צביונה המיוחד, אשר התבטא גם במדים 

הז'נדרמריה הארץ־ישראלית, שפעלה בשנים 1926-1921, הייתה יחידת פרשים שנועדה לשמור על   37

הסדר באזורי הספר ולשמש ככוח עתודה במקרים של מהומות. היחידה הורכבה משוטרים יהודים 
 )British וערבים, תחת פיקוד קצינים בריטים. לצידה של יחידה זו פעלה גם הז'נדרמריה הבריטית
 )Gendarmerie, 1922-1926, שכל אנשיה בריטים )רובם ותיקי המשטרה האירית המלכותית(. ראו 
 Seán William Gannon, The Formation, Composition, and Conduct of the British Section

 of the Palestine Gendarmerie, 1922-1926, 56 Historical Journal 977 (2013).
משטרת היישובים העבריים פעלה בשנים 1948-1939 והורכבה משוטרים מוספים זמניים )"נוטרים"(   38

יהודים, בפיקוד קצינים בריטים. היחידה אורגנה בגדודים ופעלה לאבטחת היישובים היהודיים, 
שדותיהם ודרכי הגישה אליהם מפני התקפות של ערבים. במהלך מלחמת העולם השנייה נועדה 
משטרת היישובים לקחת חלק פעיל בהגנה על ארץ ישראל מפני פלישת צבאות הציר, כיחידה 
צבאית לכל דבר ועניין. ראו ריקה יצחקי־הראל "חיל הנוטרים ומשטרת היישובים העבריים בשנים 

1945-1936" עלי זית וחרב יד 99 )2014(.

המשטרה הניידת פעלה בשנים 1946-1944 לצורך מאבק בארגוני המחתרת העבריים. היחידה   39

הורכבה משוטרים בריטים בלבד, ועסקה בחיפוש אחר חשודים ונשק, בגירוש מעפילים ובמבצעים 
.Edward Horne, A Job Well Done 513-527 (1982) נגד המחתרות. ראו

אלדד חרובי הבולשת חוקרת: ה־C.I.D בארץ ישראל, 1948-1920, 79 )2011(.  40
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שלבשו שוטריה.41 

מעניין כי הניסיון המשמעותי ביותר להטמיע במשטרת המנדט עקרונות של השיטור 
המטרופוליטני נערך דווקא בעקבות כישלונה של המשטרה להתמודד עם אתגר בתחום 
ביטחון הפנים: בעקבות גל הטרור הערבי, שפרץ בקיץ 1929 )"מאורעות תרפ"ט"(, 
שבמהלכו לא עלה בידה של המשטרה למנוע את התפשטות האלימות או לדכאה 
במהירות לאחר שפרצה, הזמינו השלטונות את דאוביגין לארץ, על מנת שיבחן כיצד 
אפשר לשפר את תפקוד המשטרה. דאוביגין המליץ ליישם בארץ ישראל שורה של 
שינויים, שתכליתם הייתה למקד את המשטרה בתפקידי מניעת פשיעה ובחיזוק הקשרים 
עם האוכלוסייה המקומית, ערבית ויהודית כאחת.42 בין היתר, ביקש דאוביגין לגייס 
שיעור גבוה יותר של בוגרי בתי ספר תיכוניים למשטרה, להקפיד על סדרי הדין במהלך 

חקירות, ולהקים עשרות תחנות משטרה קטנות, קרובות לאוכלוסייה המקומית.43

אלי הוד תולדות משטרת ישראל כרך א 30 )2004( )להלן: הוד תולדות משטרת ישראל(.   41

 Gad Kroizer, From Dowbiggin to Tegart: Revolutionary Change in the Colonial Police in  42

 Palestine during the 1930s, 32 Journal of Imperial and & Commonwealth History
 120, 120-123 (2004).

גד קרויזר "משטרה קולוניאלית אזרחית או משטרה קולוניאלית בעלת מאפיינים חצי־צבאיים?   43

התפיסות המרכזיות של דאוביגין וטגארט לבעיות בטחון הפנים בשנות ה־30" עלי זית וחרב יד 
.)2014( 81-79 ,57

שוטרי משטרת עירית תל אביב המנדטורית, 1933. 
ארכיון התצלומים הלאומי, צלם: זולטן קלוגר
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עם זאת, ניתן לטעון כי גישתו ה"אזרחית" של דאוביגין הייתה מעין "אגרוף ברזל 
בכפפת משי", וכי תכליתה הייתה, בראש ובראשונה, שימורו של השלטון הבריטי 
בארץ. לראיה, דאוביגין הביא להגדלה ניכרת במספרם של השוטרים הבריטים, כגורם 
שעל נאמנותו יכול הנציב העליון לסמוך, וחיזק את הבולשת תוך הכוונתה לאיסוף 
מודיעין על פעולות חתרנות כנגד השלטון ועל איומים על הסדר והביטחון. כמו כן, 
המליץ דאוביגין גם על שורה של צעדים שיקלו על המשטרה לדכא מהומות, אם 
תפרוצנה, ולהגן על היישובים היהודיים מפני התקפה. רוי ספייסר )Spicer(, אחד 
מפקודיו לשעבר של דאוביגין, מונה למפקח הכללי בארץ ישראל על מנת ליישם את 

המלצות מפקדו הנערץ.44
כליל  נזנח  אזרחי  נופך  המנדט  למשטרת  לשוות  הניסיון  אחרת,  או  כך   
לדכא,  או  למנוע  הצליחה  לא  שהמשטרה  הערבי,  המרד   .1936 בשנת  החל 
 מלחמת העולם השנייה ולבסוף מאבקם של ארגוני המחתרות היהודיים כנגד 
המבוסס  "טהור",  קולוניאלי  שיטור  לסגנון  לחזרה  הביאו  הבריטי,   השלטון 
לכך  רבות  עדויות  ישנן  השלטון.  על  להגנה  צבאי־למחצה  כוח  הפעלת   על 
שמשטרת המנדט ראתה את עצמה בשנותיה האחרונות בראש ובראשונה ככוח 
ביטחוני. בין היתר, עם גיוסו, הוכשר כל שוטר בריטי להשתמש בנשק, אומן ללוחמה 
בהתקוממות, והוצב למשך שנה במשטרה הניידת;45 המפקח הכללי האחרון, ניקול גריי 
)Grey(, הציג עצמו בדרגתו הצבאית, קולונל, במשך כל שירותו במשטרה; והמשטרה 
 46.)Crack force( "אף הציגה את עצמה במודעות גיוס בעיתונים הבריטיים כ"כוח מחץ
ייעודה הביטחוני של המשטרה קיבל גם היבט אדריכלי בולט לעין, עם הקמתן של 
63 תחנות משטרה גדולות ומבוצרות ברחבי ארץ ישראל, בשנים 1943-1940. מצודות 
אלה, שנועדו להבטיח את קיום השלטון הבריטי גם במקרה של התקוממות נרחבת 
נגדו, הוקמו ביוזמתו של צ'רלס טגארט )Tegart(, קצין משטרה קולוניאלי בכיר 
ומנוסה, אשר יישם בארץ ישראל את הניסיון שרכש בעת לחימה במורדים בהודו. מבני 
התחנות, הכוללים קירות עבים, מגדלי שמירה, חרכי ירי ודלתות משוריינות, ואשר 
הוקפו בגדרות תיל, הבהירו לכול כי משטרת המנדט אינה רואה את עצמה כשירות 

לציבור, אלא ככוח כיבוש.47 
התפקידים שמילאה משטרת המנדט, במיוחד לאחר פרסום הספר הלבן בשנת 

שם, בעמ' 84-82.  44

Palestine Police as a Career (1946) )בית מורשת משטרת ישראל(.   45

 How to Get into a Crack Force and Earn 20£ a Month and All Found!, Birmingham Daily  46

 Gazette, Aug. 1, 1946 at 4.
גד קרויזר "חזרה לשלטון התחנה — פרשת תכנון מבצרי המשטרה )'טגארטים'( בארץ ישראל"   47

קתדרה 111, 95 )2004(.
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1939, הפכו אותה לשנואה על היישוב היהודי בארץ ישראל. השוטרים היו אלה שפיזרו 
את ההפגנות כנגד מדיניות הממשלה, ערכו חיפושים הרסניים בבתים פרטיים, חקרו 
באלימות רבה חשודים, והובילו את המעפילים, פליטי השואה, למחנות מעצר. בשלהי 
ימי המנדט אף היו מקרים שבהם עמדו שוטרים בריטים מנגד בזמן שיהודים הותקפו 

על ידי ערבים, או אף נטלו חלק פעיל בהתקפות על יהודים.48 
על העמדה הרווחת בציבור היהודי כלפי משטרת המנדט ניתן ללמוד מתיעוד 
זיכרונותיהם של שוטרים יהודים ששירתו בה. כך למשל תיאר השוטר יהודה בוירסקי 
"רבים הורגלו לראות בשוטר ממלא תפקידים 'בלתי סימפטיים': מפזר הפגנות פועלים, 
אוסר משמרות יהודים על יד פרדסי מתנכרים, משתתף במאסר עולים 'בלתי ליגאליים' 
וממלא כל אותם התפקידים האדמיניסטרטיביים־משטרתיים אשר נגדם אסרנו מלחמה 

על השלטון".49 
גם בפרסומים בתקשורת בשנים הראשונות שלאחר הקמת המדינה עלתה 
תמונה דומה. כך למשל במאמר שעסק בשאלת ארגונה ותפקודה של המשטרה, 
המנדט?"50  משטרת  של  הקלוקלת  "במסורת  תמשיך  זו  האם  המחבר   תהה 
כתבה אחרת, שדיווחה על פעילות המשטרה בירושלים, סיפרה על אלפי מגלבים 
שנמצאו במטה הארצי במגרש הרוסים, ועל השימוש שנעשה בהם בידי הבריטים: "אין 
אלה מגלבי משטרה רגילים. הם הוכנו בשביל יהודים. המגלבים ממולאים עופרת".51 
שינוי תדמית זו של משטרת המנדט היה, לכן, אחד האתגרים שעימם נדרשה 

משטרת ישראל להתמודד.

3.המעברלמשטרתישראל

תכנון הקמתה של משטרת ישראל החל כחצי שנה לפני סיום המנדט. ב־9 בנובמבר 
1947 הקימה הסוכנות היהודית צוות עבודה, שמטרתו הייתה לנסח תוכנית מפורטת 
למבנה המשטרה ולארגונה. בראש "צוות ההקמה" הזה, שפעל במסגרת ועדת המצב, 
עמדו גולדה מאירסון )מאיר( ויחזקאל סחרוב )סהר(. לצידם פעלו כמה קציני משטרה 
יהודים נוספים במשטרת המנדט וכמה עובדים של המחלקה המדינית בסוכנות.52 

לדוגמה, ראו "שוטרים בריטיים ירו על 'המקשר' בירושלים" המשקיף 11.1.1948, 4; ראו גם מאמרה   48

של טליה דיסקין בגיליון זה, "'השוטר הוא ידידכם ומגן בצר לכם': המשטרה בעיתונות הילדים 
המרכזית בישראל במעבר מיישוב למדינה" משטרה והיסטוריה 1, 150 )2019(.

השוטר העברי בתקופת המנדט 170 )1973(.  49

"משטרת ישראל — לאן?" חרות 20.11.1948, 2.  50

"מגלבים — ללא שימוש" מעריב 26.4.1949, 2.  51

יחזקאל סהר סיפור חיי: זכרונות המפכ"ל הראשון של משטרת ישראל 89 )1992( )להלן: סהר   52

סיפור חיי(.
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חברי הצוות ביקרו בתחנות משטרה בארץ ונפגשו עם כמה מהקצינים היהודים 
המעטים והזוטרים יחסית, ששירתו במשטרת המנדט. ב־21 בדצמבר הגיש סהר 
לבן־גוריון את ה"הצעה להקמת משטרה במדינה העברית", ובה תוכנית לארגון 

המשטרה לאחר הכרזת העצמאות.
עיון בהצעה להקמת המשטרה מראה כי חברי הצוות עמדו בפני דילמה בעניין 
אופייה של המשטרה שיש להקים. זו נבעה מהשילוב שבין הכוונה להקים מדינה 
דמוקרטית־ליברלית, שבה המשטרה מהווה שירות לציבור ומבוססת על הסכמה, לבין 
האתגרים הביטחוניים הצפויים למדינה ובמיוחד קיומו של מיעוט ערבי משמעותי, 
עוין בפוטנציה. בפתח ההצעה מופיעות חמש הנחות יסוד, אשר ארבע מתוכן עוסקות 
במצב הביטחוני הצפוי בעת הקמת המדינה. בין היתר, נכתב בהן כי "הסכנה יכולה 
לבוא גם מתוך הארץ וגם מחוצה לה וצריך על כן שידי הצבא לכשיקום תהיינה פנויות 
לפגוש את הסכנה מבחוץ". מכך משתמע כי מנסחי ההצעה ראו את המשטרה כארגון 
שיהיה אחראי לביטחון הפנים, בדומה למקובל בשיטור הקולוניאלי.53 לעומתן, הנחת 
היסוד החמישית קראה להעלות את שכר המשרתים במשטרה לעומת הנהוג במשטרת 
המנדט, "בכדי למשוך למשטרה טיפוס אנושי מתאים וכן להבטיח מפני נגע השוחד". 
מייד לאחר מכן נכתב בהצעה כי יש "לשחרר את המשטרה מתפקידי הביטחון השוטף 
בכדי שתוכל להתמסר לבעיות גילוי ומניעת פשעים". ניתן להבין את שתי האמירות 
האלה כמעידות על רצון לבסס את המשטרה כשירות אזרחי המבוסס על הסכמה 

ציבורית, בדומה לדגם המטרופוליטני.54
הפתרון שהציע צוות ההקמה לסתירה שבין הגישות השונות בדבר אופי המשטרה 
הנחוצה, היה להקים שתי יחידות משטרה שונות, שכל אחת מהן תפעל בהתאם לגישה 
שונה. היחידה הראשונה נועדה להיות משטרה "אזרחית", שתתמקד "בבעיות גילוי 
ומניעת פשעים", והשנייה ז'נדרמריה אשר תהיה אחראית על "השמירה והביטחון 
באזורים שמחוץ לערים ובגבולות". שתי אלה נועדו להיות כפופות למפקח הכללי, 

ולהיעזר במערך מינהלי ולוגיסטי אחד.55 
בדיקת התפקידים והמבנה שהוצעו לשתי היחידות, כמו הדיונים שנערכו בוועדת 
המצב בעקבות הגשת התוכנית, מאפשרים להתרשם מדגם השיטור, שאותו ביקשו מתכנני 
המשטרה לאמץ בשלב זה. ראשית, המבנה הארגוני והתפקידים המוצעים למשטרה 
מראים כי הדגם הקולוניאלי במימושו המנדטורי, הוא שעמד בבסיס התוכנית: המשטרה 
נועדה להישאר גוף ארצי, המחולק למחוזות וכפוף לממשלה ולא לרשויות המקומיות; 

א"מ ג־110/26 "הצעה להקמת משטרה במדינה העברית", 1.  53

שם.  54

שם.  55



שלומישטרית

66|משטרהוהיסטוריה

המשטרה נועדה להמשיך ולעסוק בפיקוח על "מפלגות פוליטיות, תנועות וזרמים" 
ועל "כל עניין העלול להשפיע על ביטחון המדינה"; כמו כן תוכנן המשך הפעלתה של 
יחידה ייעודית לשמירה על ביטחון הפנים, שתקום במתכונתה של משטרת היישובים 
העבריים המנדטורית. במתווה התקציב למשטרה האזרחית נכללה הדרישה לרכוש 
2800 אקדחים — אקדח לכל שוטר. גם בזאת ביקשו חברי צוות ההקמה להמשיך את 

הנוהג מתקופת המנדט.56
 עם זאת, ניתן לזהות כבר בתקופה זו מחשבות בדבר גישה התואמת יותר את 
הדגם המטרופוליטני. כאמור, ביקשו חברי צוות ההקמה להפריד בין תפקידי השוטר 
ה"רגיל" לבין תפקידי ביטחון הפנים. כמו כן, משימותיהם של השוטרים בתחנות 
המשטרה הוגדרו כ"]...[ קיום הביטחון הציבורי; מניעת פשעים; חקירה ראשונה 
של פשעים וגילוים", וכן פיקוח על התנועה בדרכים: תפקידים המוכרים לכל שוטר 
לונדוני.57 יתרה מזאת, חברי הצוות הביעו תקווה כי כאשר יחול שיפור במצב הביטחוני 
ניתן יהיה להעביר את הז'נדרמריה לאחריות הצבא, דבר שיעניק למשטרה אופי 

מטרופוליטני מובהק.58
תוכן הדיונים שנערכו בוועדת המשנה ב' בנושא המשטרה מעיד אף הוא על השאיפה 
 לבססה על הדגם המטרופוליטני. לדוגמה, חברי הוועדה עסקו בשאלת גיוסם של 
ערבים למשטרה, וראו בכך תנאי להצלחתה. אחד המשתתפים, בר־כוכבא מאירוביץ', 
 אף הזהיר כי "אסור שהמשטרה תופיע ככוח כובש לגבי הערבים".59 נוסף על כך, 
 ביקש סהר להכין את המועמדים לפיקוד על המשטרה לתפקידיהם באמצעות 
ביקור במשטרות זרות.60 שתי דוגמאות אלה מעידות על הרצון להינתק מהמורשת 
הקולוניאלית, ולבסס את המשטרה החדשה על מתן שירות לציבור ועל הסכמה 

ציבורית לפעילותה.
הקמתה בפועל של המשטרה לוותה בקשיים רבים, בשל הסיכונים הביטחוניים 
שאפיינו את התקופה. העדיפות שניתנה לצבא בהקצאת המשאבים הלאומיים הביאה 
לכך שהתוכנית להקמת המשטרה לא מומשה הלכה למעשה: עם הקמתה מנתה המשטרה 
כ־700 שוטרים וקצינים בלבד ששירתו במשטרת המנדט, ופעלו לפי הפקודות והנהלים 

שם, עמ' 5-2; ראו גם א"מ ג־110/26 "הצעה להקמת כח — ז'נדרמריה — לתקופת המעבר"; א"מ   56

ג־110/26 "פרטיכל של ישיבת ועדת המשנה ב' שהתקיימה בירושלים ביום ג', 23.12.47" )להלן: 
"ישיבת ועדת המשנה ב'"(.

א"מ ג־110/26 "ההצעה להקמת משטרה במדינה העברית" 3-2 )להלן: "ההצעה להקמת משטרה   57

במדינה העברית"(.

שם, עמ' 1.   58

"ישיבת ועדת המשנה ב'", לעיל ה"ש 56.  59

א"מ ג־115/6 "קטע מפרטיכל של ישיבת ועדת המשנה ב' שהתקיימה בתל אביב ביום ב', 2 בפברואר   60

."1948
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המנדטוריים, תוך התמודדות עם מחסור חמור בציוד מכל הסוגים. הז'נדרמריה שתוכננה 
לא הוקמה. כמו כן, בהתאם לפקודת סדרי החוק והמשפט, המשיכה המשטרה, בדומה 
לרובם של מוסדות השלטון, לפעול בהתאם לחוק שנקבע בתקופת המנדט, במקרה 

זה פקודת המשטרה משנת 61.1926
ועדיין, למרות הבסיס הארגוני המנדטורי, שאפו ראשי המדינה והמשטרה לקדם את 
התפיסה כי משטרת ישראל משרתת את הציבור, בדומה לנעשה במדינות דמוקרטיות 

אחרות ובניגוד מוחלט למצב ששרר בארץ עד אז.

4.משטרתישראלוהציבורבתקופתבינויאומה

בשנים הראשונות לקיומה של המשטרה, נעשו מאמצים רבים לבסס אותה על עקרונותיו 
של דגם השיטור המטרופוליטני ולזכות באמון הציבור. אלה כללו פעילות כלפי חוץ, 
שמטרתה לשפר את תדמיתה של המשטרה, ופעילות בתוך הארגון, שנועדה להבטיח כי 
השוטרים יפעלו בהתאם לעקרונות הראויים למשטרה במדינה דמוקרטית. לעומת זאת, 
כפי שנראה, המשיכו להתקיים במשטרת ישראל היבטים התואמים את הדגם הקולוניאלי, 

הוד תולדות משטרת ישראל, לעיל ה"ש 41, בעמ' 164; ראו גם פקודת המשטרה ]נוסח חדש[,   61

התשל"א־1971; פקודת המשטרה, 1926.

שוטרי תל אביב נשבעים אמונים למשטרת ישראל, 5.7.1948. 
ארכיון התצלומים הלאומי, צלם: הנס פין
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חלקם כתוצאה מכורח המציאות, וחלקם מסיבות אחרות, שתפורטנה בהמשך.
מאמציה של משטרת ישראל לפעול בהתאם לדגם המטרופוליטני ולהתבסס על 
שיטור בהסכמה תאמה את תפיסת הממלכתיות של ראש הממשלה דוד בן־גוריון. זו 
התבטאה בניסיון להנחיל לציבור תודעה אזרחית־ישראלית, המבוססת בין היתר על 

הכרה בדרכי הפעולה הדמוקרטיות ובפרט כיבוד החוק והסדר הציבורי.62 
בן־גוריון ייחס למשטרה חשיבות רבה, וראה בה כאחד ממוסדות השלטון המשפיעים 
ביותר על תפיסתה של המדינה על ידי אזרחיה: "יעילותה של המשטרה מעלה את 
המדינה בעיני העם. ייתכן ויעילותה של המשטרה מהווה את הגורם החשוב ביותר 
בחיי המדינה, הקובע את יחסו של העם למדינה".63 כלומר, על האופן שבו השוטרים 
ממלאים את תפקידם ביקש בן־גוריון לבסס את הלגיטימציה לא רק למשטרה, אלא 

גם למדינה ולמוסדותיה.
בתקופת בינוי האומה, טען בן־גוריון, משמשת המשטרה כסוכן תרבות, היכול 
להטמיע בקרב האזרחים, ובפרט בקרב העולים החדשים, את כללי החיים במדינה 

דמוקרטית, שהם אחת מאבני היסוד בתפיסת הממלכתיות:

המשטרה תפקידה לא רק בגלוי פושעים )ואפילו לא רק מניעת פשעים(, 

אלא עליה לתת עזרה והדרכה לכל אזרח קטון וגדול, איש ואשה. ]...[ 

מחובתה לחנך מחדש את העם היושב בארצו לאהוב את מדינתו גם אם 

מתנגד הוא לממשלתה. מותר לכל אזרח להתנגד לממשלתו, אך לא 

לפגוע בחוק. הוא יכול לדרוש את שינוי החוק בדרך דמוקרטית, אבל הוא 
חייב לאהוב את המדינה ולכבד את החוקים שנוצרו על ידי נבחריה.64

 
עם זאת, הדגיש בן־גוריון את האתגר המיוחד שניצב בפני המשטרה החדשה. מאחר 
שבמהלך תקופה ארוכה חיו בני העם היהודי כאוכלוסייה מודרת ומוחלשת תחת 
שלטונות עוינים, נוצרו בקרבם נורמות של עבריינות והיעדר אמון בגורמי אכיפת 
החוק. העם היהודי, טען, "התרגל במשך דורות להתייחס למדינה שבה הוא חי, לחוק 
ולמשטרה — בלי אמון ]...[ המדינה הזרה והחוק היו נגדו, והשוטר היה סוכן לשנאה 

זו. היהודי היה נאלץ, על כן, לעקוף אותו ולשחדו. יחס זה לא נעקר בקלות".65 

אבי בראלי וניר קידר ממלכתיות ישראלית 34-33 )המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011(.  62

דברי ראש הממשלה בפני כנס קצינים )סגל ג'( 9.11.1950 )בית מורשת משטרת ישראל( )להלן:   63

דברי רה"מ בכנס קצינים(.

דברי ראש הממשלה בפני מסיימי קורס הקצינים, 1952. ראו אלי הוד הקמת משטרת ישראל:   64

שלבים ראשונים, 1948-1947, 22 )2004(.

לעיל ה"ש 63.  65
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כדי לזכות באמון הציבור, היה על המשטרה לאמץ את העקרונות הבסיסיים ואת 
דרכי הפעולה הנהוגות בדמוקרטיות המערביות: "תפקיד המשטרה הוא חינוכי. עליה 
לנטוע בלב הצבור הרגשה כי השוטר ידיד נאמן הוא לכל ואינו בא אלא לעזור ולסייע. 
כך הוא הדבר בכל הארצות המתוקנות, שם הנך נתקל במקרים מרובים ששוטרים 
פונים אליך בשאלה: במה אוכל לעזור לך?"66 כך, "אפשר, על ידי פעולה שיטתית 
נאמנה לנטוע בהם ]בעולים החדשים[ את ההכרה החדשה, שהשוטר ידיד הוא לאזרח. 
על ידי כך ייטע השוטר בלב הציבור את הרגש שיש להתייחס בכבוד לחוק".67 את 
האחריות להשגת אמון הציבור, הטיל בן־גוריון על השוטרים עצמם: "בשוטר תלוי 
הדבר, ורק בו, שהיחס אליו מצד העם ישתנה".68 כיצד מימשה המשטרה אחריות זו?

שם.  66

שם.  67

שם.  68

הורדת עולים חדשים בנמל חיפה, 1948. 
בית מורשת משטרת ישראל, צלם לא ידוע
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א.הסברהותקשורת

"משטרת ישראל שמה לה למטרה לשרת את הציבור. מעשיה יהיו גלויים ואין היא 
מעוניינת להסתיר דבר מעיני הקהל, אלא במידה שיהיה זה הכרחי כדי להבטיח פעולה 
יעילה".69 מילים אלה, הפותחות את הפקודה שהגדירה את היחסים שבין המשטרה 
לעיתונות, מעידות על כך שהמשטרה תפסה את התקשורת כאמצעי היכול לחזק את 
אמון הציבור בה. המשטרה ראתה בעיתונות אמצעי להפצת מסרים לציבור אך גם 

כלי המשקף את דעת הקהל לגבי תפקודה. 
מיום הקמת המשטרה הוקצה במטה הארצי תפקיד ל"קצין הסברה", או "קצין 
עיתונות".70 מהות התפקיד פורטה על ידי קצינת העיתונות, מפקחת שנייה נחמה 
בורשטיין, שכתבה כי היותה של המשטרה גוף האוכף את החוק על האזרחים פוגעת 
בהכרח בדרך שבה היא נתפסת בדעת הקהל, בעיקר בקרב קבוצות שוליים בחברה: "עצם 
 העובדה כי המשטרה שומרת על מסגרת החוק נראית לעיתים ככבילה בעיני האזרח 
המתפרץ, מייצרת רקע לאי הבנה בין חלקי ציבור שונים או יחידים לבין המשטרה". 
על מנת למנוע פגיעה שכזו, היה על קצין העיתונות להגיב לכתבות, לעודד עיתונאים 
לחבר כתבות על פעילות המשטרה, לפרסם חוברות הסברה, וליזום הפקת תוכניות 
רדיו וסרטים. פעילות ההסברה נועדה לחזק את אמון הציבור גם באמצעות הפיכת 
האזרחים לשותפים בעבודת המשטרה, למשל על ידי פנייה לקבלת מידע, או העברת 

הנחיות לגבי התגוננות מפני פשיעה.71
במקרה של פרסום שהציג את המשטרה באור שלילי, נדרשה תגובה רשמית על 
מנת למזער את הנזק לתדמית הארגון ולאמון הציבור בו. אל קצין העיתונות הגיעו 
כתבות רבות שהעבירו ביקורת על המשטרה, ואשר עסקו במגוון רחב של נושאים, 
החל במדיניות אכיפת החוק וכלה בהתנהגותו של שוטר פלוני באירוע מסוים. במקרים 
שכאלה, קבעה בורשטיין, "אין הכחשה יכולה להחזיר את אמונו של האזרח" ועל הארגון 
לספק מידע מוסמך ואמין בנוגע לכל מקרה ומקרה.72 ואכן, מפקדי היחידות השונות 
נתבקשו להתייחס לאירועים שעליהם נכתב בעיתונות. במקרים רבים עסקו קצינים 

בכירים באופן ישיר בתוכן הכתבות ובתגובה להן.73
קצין העיתונות עסק גם במסירת מידע באופן יזום. פגישות בין עיתונאים לקצינים 
בכירים נערכו באופן קבוע, ובהן הוצגו עיקרי העשייה, נתונים כמותיים על הפעילות, 

א"מ ל־2285/1 "הנדון: הצעות לפעולות קצינת העתונות של מטה המשטרה", 21.11.1949.   69

"משטרת ישראל על מטה ומחלקותיה" הצפה 25.5.1948, 4.   70

לעיל ה"ש 69.  71

שם.  72

לדוגמה, ראו א"מ ל־2209/22 "מזכר ממפקד מחוז ירושלים לסגן המפקח הכללי", 30.3.1951.  73
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וניתנה התייחסות לענייני היום.74 כמו כן, העבירו היחידות באופן קבוע הודעות לפרסום, 
שכללו דיווחים על מקרי פשיעה שהתרחשו ופנייה לעזרת הציבור באיתור אנשים 
נעדרים או עבריינים.75 גם התוכן שנמסר לפרסום מעיד על תפיסת העיתונות ככלי בעל 
השפעה, לטוב ולרע על אמון הציבור במשטרה. לדוגמה, באוגוסט 1949 הנחה ראש אגף 
החקירות, בעקבות תלונה שפורסמה בעיתון על המשמר, כי אין לציין בהודעות לעיתונות 
את מוצאם העדתי של חשודים, "בפרט כשזה לגבי ספרדים, בני עדות המזרח וערבים".76 
על מנת לזכות באמון הציבור יזמה המשטרה פרסומים בעיתונות, שמטרתם להבהיר 
כיצד היא רואה את תפקידיה במדינה החדשה. הצהרתו של המפכ"ל ביום הכרזת 
העצמאות, שהובאה בפתח המאמר, הייתה הראשונה מבין רבות. לדוגמה, ב־7 ביוני 
1948 נערכה מסיבת עיתונאים שבה אמר ישראל בן־אליהו, קצין הגיוס והאימונים, כי 
"עז רצוננו להקים משטרה נאמנה, טהורה ויעילה בשביל הציבור במדינת ישראל".77 
בטקס השבעת שוטרים אמר שר המשטרה בכור־שלום שטרית כי "משטרת ישראל 
תהיה מושתתת על צדק, על יושר ועל נאמנות למדינה" וכי על השוטרים "לעמוד 
לרשות האזרח ולעזור לכל דורש".78 המפכ"ל אף הביע מפורשות את הכוונה לאמץ 
את דגם השיטור המטרופוליטני, באמרו בריאיון לעיתון כי "המשטרה באנגליה, היא 

המשטרה ממנה תוכל משטרת ישראל ללמוד".79
נוסף על כך, פורסמו בעיתונים כתבות על המשטרה ותפקידיה, תוך ציון בולט של 
השינוי שחל בה לעומת קודמתה המנדטורית. למשל, בעקבות ביקור עיתונאים במטה 
הארצי, שאותו יזם קצין העיתונות, נכתב כי "מרכז המשטרה של הבריטים שתפקידו 
העיקרי היה להטיל אימה על התושבים ]...[ פינה את מקומו למשטרה של מדינת 
ישראל, השוקדת בראש ובראשונה על שלומם וטובתם של האזרחים".80 "הכוונה היא 
להוציא עם השורש את המסורת העות'מאנית־בריטית מהשרות החיוני הזה", הסביר 
מחברה של כתבה אחרת.81 ואילו במאמר שתיאר את משטרת חיפה בראשיתה נכתב: 
"'המסורת' שהניחו אחריהם ]השוטרים הבריטים[ הייתה קשה ועגומה והיה צורך עם 

תום המנדט להקים את המשטרה מן המסד".82

א"מ ל־2209/21 "ראשי פרקים לפגישה חצי־שנתית עם עתונאי ירושלים", 30.7.1950.  74

לדוגמה, ראו "המשטרה מחפשת כייסנית מקצועית" מעריב 10.12.1948, 6.  75

"הנדון: סיכום פשעים יומי" 28.8.1949 )בית מורשת משטרת ישראל 40/001(.  76

"נתמנו 15 קציני־משטרה חדשים" המשקיף 8.6.1948, 1; "משטרה טהורה־מבטיחים קציני המטה   77

לעיתונאים" הבקר 8.6.1948, 4. 

"קציני משטרת ישראל נשבעו אמונים למדינתם" הצפה 5.7.1948, 4.  78

"י. סהר — על מסע לימודיו" דבר 13.1.1950, 9.  79

"שכלולים חדישים במטה משטרת ישראל" הבקר 30.12.1948, 4.  80

"הסמל החדש: מ" מעריב 22.6.1948, 3.  81

"המשטרה בחיפה אורגנה מחדש" דבר 11.6.1948, 7.  82
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מיזם הסברה אחר, שנועד לחזק את אמון הציבור במשטרה, היה תחרות בשם 
"אביר הדרכים". במשך חודשים אחדים בשנת 1952 פרסמה מחלקת התנועה סדרה 
של מודעות מאוירות בעיתונים, שבה הודגמו באופן הומוריסטי הכללים להתנהגות 
אדיבה ובטוחה בכבישים. ועדות שיפוט, שהסתובבו בערים הגדולות, חיפשו אזרחים 
שנהגו באופן אדיב ונכון, ובחרו בהם להשתתף בתחרות. בגמר התחרות נערך 
טקס חגיגי, במעמד שר המשטרה, שבו הוענקו לחמשת הנהגים הנבחרים "פרסי 
אבירות". המיזם עורר עניין בציבור, ובעיתונים דווח בהרחבה על התקדמותו ועל 

הזוכים שנבחרו.83
קו  )כמספר   999 בשם  ירחון  לאור  להוציא  המשטרה  החלה   1953  בשנת 
 החירום המשטרתי, שבו אדון בהמשך(. 999 נועד "לרכוש ]את[ אהדתו והבנתו של 
 הציבור", וכן לשמש כלי להפצת ידע מקצועי בקרב השוטרים. על חשיבותו של 
הפרסום בעיני הפיקוד מעידה הבחירה בראשי המערכת: סגן המפכ"ל עמוס בן־גוריון, 
ראש מחלקת ההדרכה במשטרה שאול רוזוליו ועוזר המפכ"ל יוסף בן־פורת.84 הירחון, 
 שהתפרסם עד לשנת 1957, כלל מאמרים מאת עיתונאים מקצועיים ושוטרים, ועסק 
במגוון רחב של תחומים הקשורים בעבודת המשטרה. בין היתר, הוצגו בו היחידות 
השונות, דמויות מעניינות המשרתות בארגון, פרשיות פשיעה בנות הזמן, סוגיות 
חברתיות שבהן עסקה המשטרה, וכיוצא בזה. העיתון פרסם גם מידע שימושי לטובת 
הקוראים האזרחים, בכתבות כגון "הזהרו מתעלולי הרמאים" או "הכירו את הכייסים 
ואת תכסיסיהם". כן הופיעו בו דרך קבע מכתבי שוטרים ואזרחים, בדיחות ותשבצים 

שעסקו בעבודת המשטרה. 
פעילות ההסברה לא הוגבלה לכתבות עיתונאיות: מפגשים בין שוטרים לאזרחים 
נערכו בבתי ספר, במועדוני נוער, במעברות ובשכונות מצוקה ברחבי הארץ. פגישות 
אלה נועדו להסביר לקהל את תפקידי המשטרה, ולאפשר לאזרחים להשמיע את 
דבריהם בפני השוטרים.85 "דברנו אתם על הבעיות המעסיקות אותם: בעיית חוסר 
העבודה ובעיית הקליטה. נתנו להם לדבר 'ולשפוך' את מרי ליבם", נכתב ב־999, במאמר 
שתיאר מפגש שוטרים עם תושבי עין־כרם, עולים מצפון אפריקה, בעקבות קטטה 
אלימה שהתרחשה במקום.86 תזמורת המשטרה נטלה גם היא חלק חשוב בפעולות 
הסברה מעין אלה. הנגינה שימשה כאמצעי להתגברות על התנגדות אפשרית של 

"הוכתרו אבירי הדרכים לשנת 1952" דבר 24.6.1952, 4.  83

"סיכום מישיבת מערכת ירחון המשטרה שהתקיימה ביום ד' 24.11.1952" )בית מורשת משטרת   84

ישראל 50/001(.

"המשטרה בן־ברית לאזרח" הבקר 10.11.1948, 3; עוד ראו משטרת ישראל דין וחשבון שנתי 1952,   85

33 )1953( )להלן: דו"ח שנתי 1952(.

"הם לא שלפו עוד סכינים" 999, 1, 3 )1954(.  86
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התושבים לנוכחות המשטרה, וסייעה להעניק נופך חגיגי ועליז לאירועים שכאלה. 
"אנשי המשטרה עם הנוער המקומי יצאו בריקודים ]...[ וההורים עמדו מהצד — רווים 

נחת ]...[", נכתב בביטאון המשטרה.87

ב.משימות"בינויאומה"

בהתאם לתפיסתו של בן־גוריון וכחלק מהרצון לחזק את אמון הציבור, נטלה 
המשטרה חלק במשימות "בינוי אומה", אשר אינן חלק מתפקידיו השגרתיים של 
ארגון אכיפת חוק. במיוחד אמורים הדברים בסיוע שניתן על ידי השוטרים לעולים 
החדשים, תושבי המעברות. לדוגמה, לאחר מזג אוויר סוער סייעו השוטרים להעביר 
את העולים למקלטים ארעיים והקימו מחדש את המבנים או את האוהלים שקרסו.88 
כמו כן, נטלה המשטרה על עצמה את האחריות לטיפול במעברות הר־טוב )היום בית 
שמש( ומגדל־גד )אשקלון(. במעברות אלה הוצבו באופן קבוע שוטרים ושוטרות, 
אשר חלקו עם העולים את תנאי המחיה במקום. בין השאר, העניקו השוטרים סיוע 
רפואי וסוציאלי לעולים, טיפלו בבעיות תברואה, לימדו עברית ומקצועות טכניים, 
 ארגנו פעילות תרבות וספורט, סייעו בהפעלת גני ילדים ומועדוני נוער ותיאמו 
את פעילותם במקום של מוסדות שלטון אחרים, כגון קופת חולים ומשרד הסעד. 
פעילות המשטרה במעברות מומנה בחלקה מכספי תרומות, שנאספו בין כלל 
המשרתים בארגון.89 בדצמבר 1950, במהלך חורף קשה במיוחד שפקד את ישראל, 
 הגיעה הפעילות הלא־פורמלית של המשטרה עם העולים לשיא. לאחר שנתגלה 
כי כמה ילדים מתו כתוצאה ממחלות ומחשיפה לקור, פרסם המפכ"ל פקודת יום 
מיוחדת, ובה קרא לשוטרים להציל נפשות, בכך שיארחו בבתיהם ילדים מהמעברות 
עד לתום החורף. נראה כי מספר לא מבוטל של שוטרים, מכל הדרגות, אכן נענה 

לפנייה זו.90 
מעבר לרצון לקחת חלק במשימה לאומית־חינוכית חשובה, הייתה לפעילות הסעד 
במעברות מטרה מעשית. ההערכה הייתה כי בקרב תושבי המעברות ומושבי העולים 
אין אמון במשטרה, מה שמונע מהם לדווח על עבירות המתרחשות בקרבם.91 נוסף 

שם; ראו גם משטרת ישראל דין וחשבון שנתי 1951, 30 )1952( )להלן: דו״ח שנתי 1951(.  87

ריאיון עם יוסף נחמיאס, סמפכ"ל המשטרה )בית מורשת משטרת ישראל, 1988 — תאריך משוער(.  88

"הנדון: 'מעברות' — דו״ח מיום 4-7.12.1950" )בית מורשת משטרת ישראל(; ראו גם "הנדון: בית   89

תינוקות במעברת מגדל גד" 15.3.1951 )בית מורשת משטרת ישראל 47.34(; עוד ראו משטרת 
ישראל דין וחשבון שנתי 1950, 25 )1951( )להלן: דו"ח שנתי 1950(.

פקודות המטה הארצי 29.12.1950 )בית מורשת משטרת ישראל(; ראו גם "הנדון: טפול המשטרה   90

במעברות" 4.1.1951 )בית מורשת משטרת ישראל(.

דו"ח שנתי 1950, לעיל ה"ש 89, בעמ' 43.   91
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על כך, תפקידה של המשטרה כאוכפת הסדר הציבורי הביא לעימותים אלימים רבים 
1951 פרסם יוסף נחמיאס,  בין עולים לשוטרים, שפגעו עוד יותר בדימויה. ביולי 
סגן המפכ"ל, פקודה שלפיה "יש לפתוח במסע הסברה במעברות וביחוד בקרב זקני 
העדות שבהם, במגמה לעורר רחשי אמון למשטרת ישראל". מטרתו הייתה להוכיח 
כי המשטרה בארץ, "שלא כמשטרות בהן התנסו בארצות מוצאם, תתאמץ להבטיח 
את השלום והצדק ללא משוא פנים וללא אפליה מאיזה סוג שהוא". נחמיאס סיים 
בכתבו כי "אין לי ספק בכך שאם נרכוש את אמונם של האזרחים החדשים האלה 
ונשכנע אותם להביא את סכסוכיהם לטיפולנו — נמנע התפרעויות ]...["92 אם 
כן, ברור שפיקוד המשטרה היה מודע היטב לתועלת שעשויה לצמוח ממתן סיוע 
לתושבי המעברות וראה במשימה זו חלק חשוב במאמץ לרכוש את אמונם. הפעילות 
במעברות, נכתב באחד הדו"חות השנתיים, "ערכה רב הן לאנשי המשטרה שעסקו 
בה, והן לעולים שבאו במגע עם אנשי המשטרה, לא כעם שומרי החוק, אלא כעם 

ידידים ויועצים המגישים עזרה וסעד".93 

"הנדון: מניעת פשעים ושמירה על הסדר במעברות" 2.7.1951 )בית מורשת משטרת ישראל 40/001(.  92

דו"ח שנתי 1950, לעיל ה"ש 89, בעמ' 25.  93

 שוטרים מחלקים שמיכות לעולים חדשים, ראשית שנות החמישים. 
בית מורשת משטרת ישראל, צלם לא ידוע
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ג.שינוייםבשיטותפעולה

המאמץ לזכות באמון הציבור לא הוגבל לפעילות הסברה, או לתמיכה בעולים נזקקים. 
מתוך ההבנה כי אמון הציבור תלוי, ראשית כול, בדרך התנהגותו ופעולתו של כל 
שוטר ושוטר, פעל הפיקוד, החל בימים הראשונים לקיום המשטרה, לחיזוק זהותו 
המקצועית של השוטר כשליח ציבור. לפיקוד המשטרה היה ברור כי יש ללמד את 
השוטרים כיצד להתנהג, על מנת שיהיו ראויים לאמון הציבור. כך למשל, ב־17 ביוני 
1948 אמר המפכ"ל סהר לבוגרי קורס שוטרים כי "השוטר צריך להיות עוזר הציבור 
ולא שומרו ]...[ אתם תשמשו דוגמה וסמל בהתנהגות, יושר, נימוס ודרך ארץ".94 
אמירות מסוג זה לא הוגבלו לנאומים חגיגיים. כשלושה שבועות מאוחר יותר פרסם 
נחום זיו־אב, מפקד מחוז תל אביב, פקודה לכל היחידות הכפופות לו תחת הכותרת 
"נימוסין". זיו־אב טען כי התנהגות השוטרים כלפי אזרחים אינה נאותה בדרך כלל 
והורה לשנות זאת: "כל אזרח הפונה לשוטר בתחנה או ברחוב — יש לענות לו 
בנימוס ובשקט ללא רוגז, ללא התנשאות ובוודאי שלא בגסות". הנימוס נועד להשיג 
"את המעמד המכובד של משטרה" ולאפשר לשוטרים למלא את תפקידם. העיסוק 
באופן הפנייה של השוטר לאזרח בעיצומה של מלחמת העצמאות, כאשר עתידה של 
המדינה היה תלוי על בלימה, מעיד על החשיבות הרבה שייחס מפקד המחוז לסוגיה 
זו.95 בדומה לכך, פרסם באותו היום המטה הארצי פקודה לכל היחידות, שלפיה יש 

לענות לטלפון בצורה מנומסת.96
בחודש מאי 1949 פרסם מחוז ירושלים חוברת הדרכה, במטרה ללמד את השוטרים 
כיצד לטפל בעבירות קלות בתחומי העיר. בדברי המבוא לחוברת, מופיעה הקביעה כי:

השוטר הנו משרת הציבור ומחובתו לדאוג לביטחונו, לשלומו ולטובתו 

של האזרח ]...[ תוך מילוי תפקידו עליו להיות ישר, אדיב, סבלני וקר 

רוח ]...[ התנהגותו של השוטר תקבע את יחסו של הציבור אליו, ובה 

תלוי במידה רבה אם האזרח יראה בו את שומר החוק וגם את ידידו 
הדורש טובתו של הכלל והפרט יחד.97

מעבר להתייחסות זו לתפקידו של השוטר, עצם פרסום החוברת מעיד על השינוי 
שאותו ביקשה המשטרה לחולל. העבירות המפורטות בחוברת כוללות מגוון רחב של 

שם, בעמ' 43.  94

"הנדון: נימוסין" 9.7.1948 )בית מורשת משטרת ישראל(.  95

פקודות המטה הארצי 41, 9.7.1948 )בית מורשת משטרת ישראל(.  96

א"מ ל־2160/15 "מדריך עבירות קלות".   97
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תופעות הפוגעות באיכות חייהם של תושבי העיר, כגון שתיית משקאות חריפים ברחוב, 
קיבוץ נדבות, הקמת רעש, השלכת אשפה וכדומה. אותן תופעות עצמן שהוצבו על 
סדר יומה של המשטרה המטרופוליטנית על ידי קברניטיה בלונדון של המאה התשע 
עשרה. במבוא לחוברת ההדרכה מבהיר המחבר כי אף שהתקנות והחוקים המופיעים 
בה אינם חדשים, השוטרים, כולל ותיקי המנדט, אינם יודעים כיצד לאכוף אותם. גם 
דבר זה מעיד על האופן שבו נתפסו תפקידי המשטרה בתקופה שלפני קום המדינה.98

מעבר ליוזמות מקומיות אלה, התייחס גם הפיקוד הבכיר לסוגיית תפקידי המשטרה. 
באוקטובר 1949 פרסם המפכ"ל הסבר לפקודת המשטרה, הממחיש באופן ברור את 
הניסיון לאמץ את דגם השיטור המטרופוליטני, ומזכיר מאוד, בתוכנו ובאופן ניסוחו, 
את העקרונות הפיליאניים. לדוגמה, נפתח ההסבר לגבי תפקידיה של המשטרה כך: 
"התפקיד הראשון של המשטרה הוא — למנוע פשעים. תפקיד זה הוא ראשון אף במעלה". 
בהמשך קובע מחבר המסמך כי "מניעת הפשע טובה מתפיסת עבריין", גם מפני שהיא 
חוסכת את הוצאות המשפט והמאסר, וגם בגלל השפעתה החיובית על החברה: "מניעת 
פשעים חשובה מאוד גם לשמירת מידותיו ומוסרו של הציבור וליצירת אוירה ציבורית 
בריאה ושקטה".99 תפקידה השני בחשיבותו של המשטרה, לכידת פושעים והבאתם 
לדין, נובע על פי מסמך זה רק מחוסר היכולת למנוע את הפשיעה לחלוטין, "משום 
שהעבריין נהנה תמיד מן היתרון שבידו — היוזמה הראשונה ובחירת המקום הנאות 

למעשהו, ומשום שאי אפשר להעמיד שוטר על יד כל בית".100
באחת מישיבות סגל הפיקוד ביוני 1950 נתן המפכ"ל שתי הנחיות, הקשורות באופן 
שבו על המשטרה למלא את תפקידיה ואשר משפיעות על תפיסתה על ידי הציבור. 
ראשית, התייחס סהר להפעלת כוח על ידי השוטרים שלא בהתאם לסמכותם: "מפקדי 
המחוזות ישקדו על כך שפקודיהם ימלאו בהקפדה אחרי הוראות המטה, שאין בשום 
פנים ואופן להשתמש בהכאות כאמצעי לחקירת נחקרים, או כמעשי נקם, או מתוך 
סיבה כל שהיא". שוטרים שיסטו מהנחיה זו, קבע סהר, יובאו לדין.101 מצד אחד, הוראה 
זו מדגימה את הניסיון לבסס את עבודת המשטרה על העקרונות שנוסחו בבריטניה 
במאה התשע עשרה. מצד שני, עצם העובדה כי המפכ"ל נדרש להורות על כך למפקדי 
המחוזות, הקצינים הבכירים ביותר שתחת פיקודו, מצביעה על כך כי התופעה של 
שוטרים המכים אזרחים הייתה נפוצה ודרשה טיפול. ההנחיה השנייה באותו הדיון 
עסקה בחימושם של השוטרים: "לאור היום", קבע סהר, "אין לצייד שוטרים בתפקידי 

שם.  98

פקודות המטה הארצי 7.10.1949 )בית מורשת משטרת ישראל(.   99

שם.  100

"זיכרון דברים מישיבת סגל ב' שהתקיימה ביום 10.6.1950" )בית מורשת משטרת ישראל 50/001(.  101
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שמירה רגילים באזורים עירוניים בנשק חם, אלא במקלות".102 אף שבפרוטוקול לא 
מפורטת הסיבה להוראה זו, ניתן לזהות בה רצון לאמץ את אחד המאפיינים הבולטים 
של המשטרה הלונדונית, שבה השוטרים צוידו באלות בלבד. נראה כי הנחיה זו לא 

יושמה, והשוטרים בארץ נותרו חמושים באקדחיהם. 
היחסים שבין השוטר לאזרח העסיקו רבות את המשטרה בשנים הראשונות. בשנות 
החמישים הוקדש לנושא זה פרק קבוע בדין וחשבון השנתי, ובו נסקרו בקווים כלליים 
העקרונות שלפיהם פועלת המשטרה מחד גיסא, והאתגרים שעימם היא מתמודדת 

בתחום זה מאידך גיסא. למשל, תיאר הדו"ח משנת 1951 את הקשיים בתחום זה:

אין מחסור בהתנהגות פרובוקטיבית ומרגיזה מצד רבים מאנשי הקהל 

]...[ עברם של חלקים ניכרים מבני היישוב לא הרגיל אותם לראות 

בשוטר ידיד ועוזר. רובם ראו, בצדק, את השוטר הזר בארצות מוצאם 

כראות נוגש ורודף ]...[ והם טרם למדו להבין שמשטרת ישראל ושוטרי 

ישראל אינם נוגשים ואינם זרים, אלא בני עמם, שעז רצונם לשרת את 
הציבור ולהגן על הכלל מפני שרירות הפרט.103

שנה אחר כך נכתב בדו"ח על שיפור במעמדה הציבורי של המשטרה, והוצגה רשימת 
הסיבות אשר תרמו לכך: 

ההדרכה המקצועית והחינוך לאזרחות טובה הניתנים למשטרה, השינון 

היומיומי שמשננים המפקדים באזני אנשיהם בדבר הצורך והחובה 

להתייחס בנימוס ובהתאפקות אל האזרח, לכבד את זכויותיו ולשרת 

את הציבור באמונה וברצון, טיפוח ההכרה שאיש המשטרה הוא איבר 

וחלק בלתי נפרד מגופם של הציבור ושל האומה, ולא נוגש העומד 
מחוץ ומעל לגוף זה.104

עוד ציין הדו"ח כי תפיסתה של המשטרה על ידי הציבור כחסרת פניות וכמי שאינה מפלה 
בין אנשים על רקע פוליטי, מעמדי או אחר, תרמה גם היא לעמדה החיובית כלפיה.105

שם.  102

דו"ח שנתי 1951, לעיל ה"ש 87, בעמ' 31.  103

דו"ח שנתי 1952, לעיל ה"ש 85, בעמ' 32.  104

שם.  105
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ד.השיטורהקבוצתי

שיטת "השיטור הקבוצתי" נועדה להפוך את המשטרה בערים לשירות עבור האזרח. 
יישומה של שיטה זו, שעקרונותיה יפורטו להלן, סימן את רצונה של המשטרה 
להתנתק ממתכונת הפעילות שנקבעה בתקופת המנדט. שיטת השיטור הקבוצתי 
הייתה אחד המאפיינים הבולטים ביותר לניסיון לאמץ דגם שיטור אזרחי בראשית 
שנות החמישים. ההחלטה על החלת שיטה זו, המתמקדת במניעת פשיעה ובמתן 
שירות לאזרח שומר החוק, מעידה כי המשטרה הבינה שעל מנת לזכות באמונו של 
הציבור אין די בחינוך השוטרים לנימוסים והליכות, אלא נדרש גם שינוי מהותי 

באופן עבודתם.
יישום השיטור הקבוצתי כלל שורה של חידושים מבניים, ארגוניים, תפקודיים ואף 
טכנולוגיים. השיטה נועדה להקל על המשטרה להשיג את יעדיה בתחום מניעת הפשיעה, 
השמירה על החיים והרכוש והסדרת התנועה, תוך שיפור משמעותי בשירותי המשטרה 
הניתנים לאזרח.106 ב־1 ביולי 1950 החל בנפה הצפונית של מחוז תל אביב ניסוי, שנועד 
לבחון את השיטה החדשה.107 לאחר ארבעה חודשים הורחבה שיטת השיטור לכל שטח 

מחוז תל אביב, ובשנת 1951 יושמה גם בחיפה ובירושלים.108
בהתאם לשיטה זו, אוחדו כמה תחנות בכל עיר למסגרת ארגונית ופיקודית אחת. 
ה"נפה", ששימשה עד אז כדרג הפיקודי שבין התחנות למחוז, הפכה בעצמה למעין 
תחנת־על, האחראית לכל הנעשה בגזרתה.109 שטח הנפה חולק לאזורי סיור, שכל 
אחד מהם היה באחריות "קבוצת שיטור". קבוצה שכזו כללה "ניידת", צוות הנוסע 
במכונית ובה מכשיר קשר אלחוטי, וכמה שוטרים המסיירים רגלית. גם הניידות 
וגם השוטרים הרגליים פעלו בשלוש משמרות, לאורך כל שעות היממה. במקביל, 
הוקם מוקד שליטה אשר הורה לניידות לאן לנסוע, אם התרחש אירוע חריג. בפינות 
הרחוב הותקנו תיבות טלפון חתומות, צבועות כחול, שבאמצעותן יכלו השוטרים 
הרגליים ליצור קשר עם המוקד בעת הצורך. חידוש נוסף, הבולט והמשמעותי ביותר 
מבחינת הציבור, היה חניכתו של קו טלפון משטרתי, שמספרו 999, שאליו התבקשו 
האזרחים לפנות אם נזקקו לעזרת המשטרה.110 הפקודות שהתלוו להחלת השיטה 
הדגישו גם את האופן שבו על השוטרים לשרת את הציבור. לדוגמה, נקבע כי בכל 

א"מ ל־2209/30 "פקודות להפעלת השיטור הקבוצתי בנפה הצפונית במחוז תל אביב".  106

הנפה הצפונית פעלה בשכונות "הצפון הישן" של העיר תל אביב, בשטח הנמצא כיום באחריות   107

מרחב ירקון.

"הופעלה שיטת השיטור בירושלים" הבקר 2.2.1951, 8; ראו גם "שיטת השיטור הופעלה בחיפה"   108

הבקר 2.7.1951, 2.

בשנת 1971 הוחלף הכינוי נפה ב"מרחב".   109

המספר 999 נבחר משום ששימש לאותה המטרה )ומשמש עד היום( בבריטניה; כן ראו דו"ח שנתי   110

1950, לעיל ה"ש 89, בעמ' 37-36. 
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ניידת יהיה חוקר אשר יגבה את תלונתו של האזרח בביתו. על פי הפקודות, על 
החוקר "להימנע ככל האפשר מלשלוח אזרחים ללשכה ]יחידת החקירות שבנפה[, 
כל הודעה או תלונה עליו לגבות במקום ולמנוע את בזבוז זמנו של האזרח".111 כמו כן, 
קבעו הפקודות כי השוטר צריך "לקשור יחסים טובים עם האזרחים הגרים באזורו", 

וכי "יהיה מנומס ותקיף כאחד".112
למעט הסיורים הרגליים, כל יתר המרכיבים בשיטור הקבוצתי נעדרו מעבודתה של 
משטרת המנדט. אזרח שביקש את עזרת המשטרה, נאלץ למצוא שוטר ברחוב או לסור 
לתחנה. גם הפרסום שניתן לשיטה זו העיד על החידוש בגישת המשטרה לעבודתה. 
הפעלת "שיטת השיטור החדשה", כפי שכונתה, פורסמה בעיתונות תוך הדגשת 
האפשרות לחייג ישירות למוקד המשטרה. המשטרה אף הפיקה סרט פרסומת קצר, 
שהוקרן באולמות הקולנוע, אשר הדגים מה המספר שיש לחייג כדי לקבל עזרה, איך 

השוטר במוקד מדווח לניידת וחשוב מכול, כיצד "המשטרה חשה לעזרת הקרבן".113
לשיטת השיטור הקבוצתי היו כמה יתרונות מעשיים. ראשית, היא אפשרה להגדיל 
את מספר השוטרים הנמצאים ברחובות, מאחר שצמצום מספרן של התחנות ִאפשר 
לבטל חלק מהתפקידים המינהלתיים שהיו בהן. שנית, השילוב שבין המוקד הטלפוני, 
מוקד השליטה והניידות שיפר את יכולת השוטרים להגיב במהירות לקריאות לעזרה. 
שלישית, הסיור בניידות, לצד הסיורים הרגליים, נועד למנוע מהעבריינים לצפות היכן 

ומתי יימצאו השוטרים, ובכך להקשות על פעילותם.114
הפעלת השיטה נחשבה למוצלחת, הן מבחינת תוצאותיה בטיפול בפשיעה ויותר 
מכך, מבחינת השפעתה על תפיסת הציבור את המשטרה. כשנתיים לאחר תחילת 
יישום השיטה דיווח המפכ"ל בסיפוק כי מספר הפניות הטלפוניות לעזרת המשטרה 
בישראל גבוה במידה משמעותית, יחסית לגודל האוכלוסייה, מאשר בלונדון.115 אין 
ספק כי הדבר העיד, בעיני המשטרה, על הצלחתה לחזק את אמון הציבור בה. ניתן 

לשער שגם ההשוואה ללונדון דווקא לא הייתה מקרית.

5.המאבקבהסתננות

מכשולים אחדים עמדו בדרכה של המשטרה לאימוץ דגם השיטור המטרופוליטני 
במלואו. כפי שאראה בהמשך, חלק מהם היו ארגוניים ונבעו ממורשתה המנדטורית, 

א"מ ל־2209/30 "פקודות להפעלת השיטור הקבוצתי".   111

שם.  112

999 )סרט( )בית מורשת משטרת ישראל, 1950 — תאריך משוער(.  113

דו"ח שנתי 1950, לעיל ה"ש 89, בעמ' 36-34.   114

דו"ח שנתי 1952, לעיל ה"ש 85, בעמ' 44.  115
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אך החשוב שבהם היה המצב הביטחוני ששרר בראשית שנות החמישים ובפרט תופעת 
ההסתננות. לזו הייתה השפעה משמעותית על תפקודה של משטרת ישראל בשנותיה 

הראשונות. 
לאחר תום מלחמת העצמאות החלו רבים מבין הפליטים הערבים, שעברו למדינות 
ערב השכנות בזמן הלחימה, לחדור לשטח ישראל. היו מהמסתננים שביקשו להשתקע 
מחדש בכפרים שננטשו, להשיב רכוש שאבד או לבקר קרובי משפחה שנותרו בישראל. 
והיו כאלה שחדרו לשטח ישראל על מנת להבריח סחורות, לגנוב רכוש או להשחיתו, 
לשדוד, לאנוס ולרצוח. היקפה העצום של התופעה, אלפי מקרי הסתננות בכל שנה, 
יצר מצב של חוסר ביטחון אישי במרבית שטח המדינה, ובמיוחד באזורים הסמוכים 

לגבולות.116 
הגנת גבולות המדינה הייתה אומנם באחריות צה"ל, אך הצבא נכשל במניעת 
הסתננויות רבות. בעקבות כך גברה הפעילות הפלילית, וגבר גם האיום על חיי 
האזרחים.117 המשטרה נדרשה, אם כן, גם היא להתמודד עם המסתננים. המענה העיקרי 
להסתננות היה עריכתם של סיורים באזורי הספר ומארבים בשעות החשיכה, במטרה 
לאתר מסתננים בדרכם. לצד זה, הכשירה המשטרה נוטרים חמושים מבין תושבי 
המעברות ומושבי העולים, על מנת שיוכלו להגן על החיים והרכוש. המאבק בהסתננות 
הקשה על המשטרה לבצע את תפקידיה האחרים. בשל המחסור בכוח אדם, היו מקרים 
רבים שבהם השוטרים יצאו למארב לאחר שסיימו את עבודתם היומית, דבר שפגע גם 
ביעילות המארבים וגם באיכות עבודתם השגרתית.118 כאשר הוקמו יחידות ייעודיות 
ללחימה בהסתננות, תחילה במחוז ירושלים ואחר כך במחוזות אחרים, נגרעו השוטרים 
ששירתו בהן ממצבת השוטרים ה"רגילים", ופחת מספרם של אלה שעסקו במתן שירותי 
משטרה לציבור.119 במאי 1950 עבר חיל הְסַפר, היחידה הצבאית שהתמחתה בלחימה 
בהסתננות, מצה"ל למשטרה. הדבר לא פתר את מצוקת כוח האדם במשטרה, בשל 

גודלו המצומצם של חיל הספר ומאחר שפורק כעבור כחצי שנה בלבד.120

שאול ברטל הפלסטינים מנכבא לפדאאיון, 1956-1949, 63-61 )2009(.  116

יוסף אוחיון חיל הספר: פרק עלום בתולדות הביטחון השוטף של מדינת ישראל, 1951-1949,   117

14-12 )עבודת גמר לתואר ״מוסמך״, אוניברסיטת בר־אילן, 2015( )להלן: אוחיון חיל הספר(. 

"דוח מישיבת סגל ב', 25.2.1950" )בית מורשת משטרת ישראל 50/001(.  118

שלומי שטרית ואורי קוסובסקי משטרת ישראל בשביל ישראל: מבני משטרה היסטוריים בארץ   119

ישראל 301 )2013(.

חיל הספר הוקם באוקטובר 1949 במסגרת צה"ל, במטרה לשמור על הגבול ואזורי הגבול נגד   120

הסתננות, פשיטות וחבלות, ולמנוע הברחות. החיל, בפיקודו של האלוף דוד שאלתיאל, לא זכה 
לתמיכת פיקוד הצבא ונכשל בהשגת מטרותיו. במאי 1950 הועבר החיל, שמנה אז שני גדודים 
)כ־800 חיילים( לאחריות משטרת ישראל. חיל הספר פורק בינואר 1951, אך הניסיון שנצבר בזמן 

פעילותו שימש בעת הקמת משמר הגבול. ראו אוחיון חיל הספר, לעיל ה"ש 117.
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המפכ"ל ראה בביטחון הפנים בכלל, ובהסתננות בפרט, נושאים הדורשים טיפול 
משטרתי ולא צבאי. כאמור, עוד בזמן ההיערכות להקמת המדינה המליץ סהר על 
הקמתה של ז'נדרמריה להגנת הגבולות. במהלך השנים 1953-1948 דרש סהר שוב ושוב 
להעביר את האחריות לביטחון הפנים לידי המשטרה.121  בהצעה להקמת ז'נדרמריה 
משנת 1950, נימק סהר את הצורך בה גם בכך שגוף זה יידרש לטפל בהפרות סדר 
אזרחיות בשעת חירום ולכן מוטב כי יפעל מתוקף סמכות חוקית ברורה, כגוף הכפוף 

לרשות האזרחית.122
1951 הביא המצב הביטחוני להקמתן של שלוש פלוגות משמר הגבול  בשנת 
במסגרת המשטרה. יחידות אלה היו ז'נדרמריה לכל דבר ועניין ותפקידן היה להגן 
מפני חדירת מסתננים ולשמור על הביטחון באזורי הספר. בתחילה פעלו הפלוגות 

לדוגמה, ראו מזכר מהמפקח הכללי לראש הממשלה 11.1.1951 )בית מורשת משטרת ישראל, אוסף   121

יחזקאל סהר(; כן ראו סהר סיפור חיי, לעיל ה"ש 52, בעמ' 100-99.

"הנדון: הקמת ג'נדרמריה" 10.10.1950 )בית מורשת משטרת ישראל, אוסף יחזקאל סהר(.  122

שוטרים נערכים למארב נגד מסתננים, ראשית שנות החמישים. 
בית מורשת משטרת ישראל, צלם לא ידוע
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במנותק זו מזו, אך באפריל 1953, לאחר שצברו ניסיון והצליחו לסכל הסתננויות, 
הן אוחדו במסגרת חדשה, חיל משמר הגבול. עיקר הגידול בכוח האדם המשטרתי, 
1953, נוצל לצורך לחימה בהסתננות  1950 ל־5,967 בשנת  מ־3,556 שוטרים בשנת 
ולתפקידים ייעודיים אחרים, כגון ביקורת גבולות ומניעת הברחות, שהוטלו על 
1953 דיווח המפכ"ל כי אף שכוח האדם המשטרתי  המשטרה. בדין וחשבון לשנת 
גדל ב־11 אחוזים באותה השנה, "המצבה האפקטיבית לצרכים משטרתיים טהורים 

פחתה ]...[ במידה משמעותית".123
עם זאת, גם כאשר נדרשה המשטרה לאמץ דפוסי פעולה צבאיים־למחצה, לא 
נעשה הדבר מבלי להתייחס לסוגיית אמון הציבור. יש לזכור כי ההסתננות יצרה איום 
ממשי ומתמשך, הן על רכושם וחייהם של יחידים והן על ריבונותה של מדינת ישראל. 
על פי הערכות המשטרה היו המסתננים אחראים לחלק ניכר מהפשיעה במדינה, 
ובמיוחד מעשי רצח, שוד, התפרצות וגניבת בהמות.124 לכן, מענה רפה או לא־יעיל 
מצידה של המשטרה לתופעה היה פוגע באמון הציבור בה. הדבר הוביל את פיקוד 
המשטרה לעסוק בהסתננות, גם כאשר היה בכך משום חריגה מתפקידיה המוצהרים. 
לדוגמה, המפכ"ל הנחה לנקוט צעדים שהיו עשויים להפחית את גניבת הבקר על 
ידי המסתננים, "אף על פי כן שאין בכוחה ומתפקידה של המשטרה להבטיח את 
שמירת הגבולות".125 כמו כן, הורה המפכ"ל להגביר את נוכחות המשטרה ביישובים 
הכפריים ולערוך סיורים ממונעים, במיוחד ביישובי העולים. דבר זה נועד להגביר 
את תחושת הביטחון של התושבים.126 כאמור, המשטרה הקימה יחידות ייעודיות 
לבלימת ההסתננות גם מבלי שנדרשה לכך על ידי הממשלה, ואפילו ביצעה מדי פעם 
בפעם, מיוזמתה ותוך חריגה מסמכותה, פעולות תגמול מעבר לגבולות המדינה.127 
פעולות המשטרה במעברות כללו גם שיעורים בתחום השמירה והשימוש בנשק, 
שנועדו להעלאת ביטחונם של העולים ביכולתם להגן על עצמם כמו גם ביטחונם 

במשטרה, המסייעת להם בכך.128 
האזכורים שלהם זכו אנשי משמר הגבול בעיתונות מעידים על שתי ההשפעות 
המנוגדות שהייתה להפעלתם על אמון הציבור. מחד גיסא, בקרב היישובים הערביים 
הם נתפסו ככוח עוין, המשרת את השלטון היהודי כנגדם. העיתון קול־העם, ביטאונה 
של המפלגה הקומוניסטית הישראלית, פרסם תלונות חוזרות ונשנות כנגד השוטרים 

משטרת ישראל דין וחשבון שנתי 1953, 11-10 )1954(.  123

דו"ח שנתי 1950, לעיל ה"ש 89, בעמ' 47-45.  124

"דוח מישיבת סגל ב', 25.2.1950" )בית מורשת משטרת ישראל 50/001(.  125

"סיכום דברים מישיבת סגל ב' בתאריך 30.9.1950" )בית מורשת משטרת ישראל 50/001(.  126

ריאיון של שלומי שטרית עם סנ"צ )גימ'( בצלאל לינהרד )בית מורשת משטרת ישראל, 28.2.2010(.  127

דו"ח שנתי 1950, לעיל ה"ש 89, בעמ' 25.  128
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 והאשים אותם בהפעלת כוח שרירותית כנגד אזרחים ערבים.129 מאידך גיסא, 
 הופיעו בעיתונים דיווחים רבים על פעילותו של משמר הגבול נגד מסתננים 
והובלטה תרומתו של החיל לשיפור המצב בתחום ביטחון הרכוש והנפש. לדוגמה, 
המשמר בעמוד הראשי על מסיבה שנערכה במשטרת  על  דיווח   1952  ביולי 
יזרעאל בעונת  סיומו המוצלח של מבצע לאבטחת שדות עמק  לציון   מגידו, 
הקציר. במסיבה השתתפו, נוסף על שוטרים ואנשי משמר הגבול, גם נציגי היישובים 

בעמק.130 

6."שרידיםמנדטוריים"במשטרתישראל

העובדה כי משטרת ישראל נבנתה על מסד מנדטורי הותירה בה מרכיבים ארגוניים 
 ותפקודיים, התואמים משטרה קולוניאלית. כאמור, בדומה למשטרת המנדט 
ובניגוד לארגוני המשטרה בבריטניה, הוקמה המשטרה כגוף ארצי, ולרשויות השלטון 
המקומי לא ניתנה כל סמכות להשפיע על פעילותה. ניתן להניח כי הסיבות העיקריות 
 לכך היו היעדרם ביישוב של אנשים בעלי ידע מעמיק בתחום ורצון להתבסס 
על מבנה קיים, בזמן הקצר שבו נדרשה ועדת המצב לתכנן את המשטרה. בדין 
1948 נכתב כי מטה המשטרה אורגן "במתכונת אדמיניסטרטיבית  וחשבון לשנת 
כי  לציין  מעניין  צבאית".131  ארגון  שיטת  על  בעיקרה  מבוססת  אז   שהייתה 
 מהטיוטה לפרק זה נמחקו שורות אחדות, ובהן המילים "ברור היה כי אין מבנה 
 זה אידאלי למטה משטרה".132 בהמשך הקטע שנמחק, מנומקת שיטת הארגון 
 שנבחרה בניסיונם הצבאי של חברי צוות ההקמה והבטחה לבחון את התאמת 
המטה לעבודת המשטרה בעתיד.133 הדמיון הרב בין המטה שהציעו להקים לבין זה 
של משטרת המנדט אינו נזכר כלל, וייתכן כי הדבר מעיד על רצון לבדל את הגוף 

החדש מקודמו. 

לדוגמה, ראו "אנשי "משמר הגבול" משתוללים ומתפרעים בתושבי הכפרים הערביים" קול העם   129

22.9.1953, 4; "משמר הגבול בטייבה ערך חיפושים שרירותיים; תושבים הותקפו והוכו" קול העם 
.4 ,8.10.1953

"סיום מבצע 'שמירת שדות" על המשמר 23.7.1952, 1.  130

משטרת ישראל דין וחשבון שנתי 1948, 3 )1949(.  131

א"מ ל־2143/7 "דוח שנתי 1948".  132

יחזקאל סהר ויוסף נחמיאס שירתו במלחמת העולם השנייה בצבא הבריטי כמפקדי פלוגות תובלה   133

ארץ־ישראליות, בדרגת מייג'ור )רב־סרן(. 
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לאור העובדה כי היה ביישוב ניסיון מסוים בשיטור עירוני, הבחירה במבנה הארצי 
מעניינת. למשטרת עיריית תל אביב, אשר נזכרה לעיל, נוספו בשלהי תקופת המנדט 
שני ניסיונות נוספים לכינון יחידות שכאלה. בירושלים הוקמה יחידת משטרה עירונית 
בפברואר 1948. עם פינוי השוטרים הבריטים מתחנות המשטרה, נוסדה "משטרת 
ירושלים — האזור היהודי", יחידה שתפקידה לשמור על הסדר הציבורי בשכונות 
היהודיות שבעיר. כאשר הוכרזה עצמאות מדינת ישראל, קיבלה משטרה זו מעמד 
עצמאי, כ"משטרת ירושלים", והיא הוכפפה לעירייה ולוועדת ירושלים.134 ככל הנראה 
נבע הדבר מרצונה של ממשלת ישראל שלא להיראות כמי שמחילה את ריבונותה על 
העיר, שנועדה להיות בין־לאומית על פי החלטת האו"ם. עם זאת, החל ביולי 1948 פיקח 
המטה הארצי על משטרת ירושלים, גם אם לא באופן רשמי, ובאוגוסט הפכה היחידה 

"ועדת ירושלים" או "ועדת מוסדות לענייני ירושלים", הייתה מסגרת שלטונית־יהודית זמנית,   134

משותפת לסוכנות היהודית, לוועד הלאומי ולוועד קהילת יהודי ירושלים, שבראשה עמד דב יוסף, 
שהיה בתקופת המלחמה המושל הצבאי של העיר. הוועדה עסקה בניהול העניינים השוטפים בעיר, 
ובכלל זה המשטרה. ראו יצחק בן־צבי, הנשיא השני: מבחר תעודות מפרקי חייו )1968-1884( 357 

)חגי צורף עורך, 1998(. 

 המשכיות למשטרת המנדט: שוטרים חמושים ברובים 
ובמקלע ולבושים במדים בריטיים במהלך סיור בנגב, 1952. 

ארכיון התצלומים הלאומי, צלם: פריץ כהן
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למחוז ירושלים במשטרת ישראל.135 נוסף על כך, בחודשים פברואר ומרס 1948 פנה 
ראש מועצת נתניה עובד בן־עמי למחלקה המדינית בסוכנות בבקשה לייסד יחידת 
משטרה עירונית. הנושא נמסר לטיפולו של סהר, מתוקף היותו הממונה על תכנון 
המשטרה.136 המשטרה העירונית בנתניה לא קמה, ונראה כי לאחר הקמת המדינה 

הנושא נזנח כליל. 
הדוגמאות של תל אביב, ירושלים, ונתניה מעידות כי האפשרות להקים יחידות 
עירוניות הייתה מוכרת היטב למתכנני המשטרה, וכי לא ייתכן שהבחירה במבנה 
הארצי נבעה רק מכך שהייתה "ברירת המחדל". ייתכן, אם כן, כי בחירה זו נבעה לא רק 
ממורשת המנדט, אלא גם מתפיסתם של מנהיגי המדינה את המשטרה כאחד מהגופים 
הביטחוניים העומדים לרשותם. לדוגמה, בפקודה להקמת המשטרה, קבע בן־גוריון כי 
"לעת עתה תהווה המשטרה חלק של כוחות הבטחון תחת פיקודו העליון של המטה 
הכללי",137 ובהמשך אמר כי "בזמני חירום מצטרפת המשטרה לכוחות הצבא".138 ואכן, 
עם הקמת המדינה נכללה המשטרה בסמכות צה"ל, אם כי הופרדה מהמטה הכללי 

לאחר חודשים אחדים. 
גם בתחום החקירות המשיכה משטרת ישראל את קודמתה. כבר בהצעה להקמת 
המשטרה נכללה המלצה לייסודו של "ענף פוליטי", שבין תפקידיו "פיקוח והשגת ידיעות 
על ]...[ מפלגות פוליטיות, תנועות וזרמים", מעקב אחר גורמים הנתפסים כחתרניים 
ומאבק בריגול.139 ענף שכזה אכן קם, ובראשית שנות החמישים עקבה המשטרה אחר 
פעולותיהן של מפלגות אופוזיציה, ובעיקר אחר חירות ומק"י.140 המשכיות זו אינה 
מפתיעה, ולו רק משום שהמפקדים והקצינים הראשונים של אגף החקירות הביאו 
עימם ניסיון עשיר בתחום זה. חלקם, בוגרי הבולשת המנדטורית, עסקו במעקב אחר 
קומוניסטים ואילו אחרים, אנשי שירות הידיעות של ההגנה, היו מנוסים בבילוש אחר 

"ארגוני הפורשים", שמהם יצאה תנועת החירות.
עקבות מנדטוריים ברורים נותרו גם באופן פעולתה של המשטרה. עם הקמתה, 
התבססו הפקודות והנהלים שלה על אלה של משטרת המנדט, ככתבם וכלשונם. 
פקודת המשטרה משנת 1926, אשר הגדירה את תפקידי המשטרה וסמכויותיה נותרה 

שלמה נגר "משטרת ירושלים בתקופת המעבר משלטון המנדט למדינת ישראל בשנים 1948-1947"   135

עלי זית וחרב יד 233 )2014(.

אצ"מ S25/8242 התכתבות בין חיים הרצוג, עובד בן־עמי ויחזקאל סחרוב )סהר(.  136

בן־גוריון לסהר 26.3.1948 )בית מורשת משטרת ישראל, אוסף יחזקאל סהר(.  137

ראו דברי רה"מ בכנס קצינים, לעיל ה"ש 63.  138

ראו "ההצעה להקמת משטרה במדינה העברית", לעיל ה"ש 57, בעמ' 5.  139

שלומי שטרית "הנדון: כתב מאסר נגד מנחם בגין — משטרת ישראל ותנועת החירות 1952-1948"   140

)הרצאה בכנס השנתי העשירי של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט, יד בן צבי ומכון ברג 
למשפט והיסטוריה, ירושלים, 12.10.2016(. 
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בתוקף, ובמקרים מסוימים הוסיפו השוטרים להתבסס על "דבר המלך במועצתו".141 כן 
המשיכה המשטרה להשתמש בשיטות העבודה המנדטוריות, והכשרת השוטרים בבית 
הספר הארצי התבססה בתחילה על מסמכים מנדטוריים שתורגמו על ידי המדריכים.142 
אפילו הטפסים והמסמכים ששימשו את השוטרים היו ירושה מהבריטים, ולפחות עד 
לאמצע שנות החמישים עוד נכתבו דו"חות משטרתיים על דפים שבראשם מתנוסס 

."Palestine" הכיתוב
לבסוף, שימרה משטרת ישראל כמה מאפיינים חזותיים מתקופת המנדט, אשר הקשו 
עליה לנתק את הקשר בינה לבין קודמתה. ראשית, השוטרים בישראל נותרו חמושים. 
שנית, מדי השוטר, האותות, הסמלים וכינויי הדרגה נותרו כמעט לא שינוי.143 השינוי 
המרכזי שכן נערך בלבוש השוטר גרם דווקא להגברת הזיהוי עם משטרת המנדט: 
ה"קולפאק", כובע הצמר הגלילי שאותו חבשו השוטרים הארץ־ישראלים )ערבים 
ויהודים כאחד(, הוחלף בכובע המצחייה הכחול, שאותו חבשו השוטרים הבריטים. אף 
שהעניין נראה שולי בחשיבותו, הוא זכה להתייחסות לא מעטה בעיתונות, ואף נדון 
בוועדת הפנים של הכנסת.144 בסופו של דבר, לא הוחלפו הכובעים בפרט, והמדים בכלל, 
בשל מצוקת התקציב שממנה סבלה המשטרה.145 מאותה הסיבה המשיכה המשטרה 
להשתמש במצודות הטגארט, שהיו אחד הסממנים הבולטים של השלטון הבריטי.146 

סיכום

הקמתה של משטרת ישראל לוותה בשאיפה מוצהרת לאמץ עבורה דגם שיטור הרואה 
במשטרה שירות לאזרח, ואשר מתבסס על תפיסת השיטור בהסכמה. זאת, בניגוד 
למצב שהתקיים בתקופת המנדט, עת פעלה בארץ משטרה קולוניאלית, ששירתה 
את השלטון הזר ופעלה ללא התחשבות רבה בדעת הקהל. לכן, במהלך השנים 
הראשונות לקיומה, הקדישה המשטרה מאמצים רבים לרכישת אמונו של הציבור 
הישראלי, כמקובל בדגם השיטור המטרופוליטני. מאמצים אלה התבטאו במגוון 

הפקודה בתוקף גם היום, בנוסח שחודש בשנת 1971 )ראו לעיל ה"ש 61(.  141

ריאיון עם רנ"צ )גימ'( שאול רוזוליו )בית מורשת משטרת ישראל, 1988 — תאריך משוער(.   142

ההבדל היחיד בסימני הדרגה היה החלפת כתר המלוכה הבריטי בעלה גפן או במגן דוד.  143

לדוגמה, ראו אורי קיסרי "הכובעים הללו..." מעריב 17.12.1948, 2; "מה לשוטר בריטי ולספרים?"   144

מעריב 17.6.1948, 3.

משטרת ישראל אימצה את המדים והכובעים המנדטוריים לאחר שכמויות גדולות מהם נתפסו   145

במחסנים שננטשו על ידי הבריטים. ראו דו"ח על הקמת משטרת ירושלים, מאי 1948 מקורות 
נבחרים בהתפתחות משטרת ישראל בשנים 1958-1948 )1988(; פרוטוקול ישיבה מס' 13 של 

הוועדה לענייני פנים, הכנסת ה־1 )20.6.1949(, שם.

חלק מהמצודות עודן משמשות כתחנות משטרה גם כיום.  146
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רחב של דרכים, החל בפעילות תקשורתית ויחסי ציבור, דרך פעולות סעד ותמיכה 
בנזקקים וכלה באימוץ נהלים ושיטות פעולה חדשים, שהושפעו באופן ברור מהגישה 
הבריטית־מטרופוליטנית לשיטור. נראה כי מאמצים אלה לא היו מן השפה ולחוץ, 
ולא התמקדו רק ביחסי ציבור לשמם, אלא ביקשו באמת ובתמים לכונן את היחסים 
שבין המשטרה לציבור במדינה על מסד חדש. תפיסת הממלכתיות של בן־גוריון, 
המייחסת חשיבות רבה להקניית הרגלים של ציות לחוק ולכללי הדמוקרטיה, חיזקה 
את המגמות האלה בקרב המשטרה ונתנה להן משנה תוקף. על פי תפיסה זו, בתקופת 
בינוי האומה בכוחו של כל מפגש שבין השוטר לאזרח להשפיע על הלגיטימיות של 

המדינה ומוסדותיה, ולא רק על זו של המשטרה. 
עם זאת, משטרת ישראל מעולם לא ניסתה לאמץ את המודל המטרופוליטני במלואו. 
היא שמרה על המבנה הארצי, שנקבע עבורה עוד בימי המנדט, ונותרה כפופה ישירות 
לממשלה, מבלי לתת לנציגי הרשויות המקומיות שבהן פעלה כל סמכות לקבוע בעניינה. 
מצב דברים זה שיקף, ככל הנראה, גם את חוסר העניין והיכולת לערוך שינוי מבני כה 
מהותי בשנים שהתאפיינו בקשיים כלכליים ובאתגרים ביטחוניים חמורים, לצד המשך 
קיומה של גישה בסיסית, שראתה במשטרה ארגון בעל תפקיד ביטחוני הצריך להיות 
כפוף ישירות להנהגת המדינה, כחלק מהמונופול של זו על השימוש בכוח. שורה של 
החלטות עקרוניות ומהותיות נפרדות, בנושאים שונים, התגבשה בסופו של יום לכלל 
מציאות שבה, בדומה למשרדי ממשלה אחרים, נותרו רק חלקים ממורשת המנדט 

מוטמעים עמוק בתוך משטרת ישראל עד היום. 
ייסודו של חיל משמר הגבול ב־1953 סימל כיוון חדש בנוגע לדגם השיטור בישראל. 
מאז ואילך התקיימו במדינה במקביל שני כוחות משטרתיים, אף כי כפופים לפיקוד 
אחיד: המשטרה ה"רגילה", שעסקה בתפקידי שיטור "קלאסיים", בעיקר בערים, 
וז'נדרמריה שפעלה באזורי הספר וביישובים הכפריים. ניתן להשוות את המצב הזה 
לשיטור שהתבצע במושבותיה ה"אירופיות" של בריטניה, כדוגמת קנדה ואוסטרליה, 
שבהן פעלו יחידות משטרה עירוניות לצד יחידות ז'נדרמריה בשטחים הכפריים. עם 
זאת, גם משמר הגבול עסק רבות בחיזוק אמון הציבור במשטרה באזורים שבהם פעל, 

ובפרט בקרב יישובי העולים שלאורך קו שביתת הנשק עם ירדן.
עם השנים המשיך המתח שבין הרצון לפעול בהתאם לעקרונות השיטור 
המטרופוליטני לבין הכורח לעסוק במענה לבעיות ביטחוניות לאפיין את משטרת 
ישראל. בתקופות של רגיעה ביטחונית יחסית, כדוגמת העשור שבין 1958 ל־1967, 
התחזקה במשטרה המגמה לשיפור השירות הניתן לאזרחים, תוך התמקדות במניעת 
פשיעה. לעומת זאת, בשנים שבהן גברו האיומים, כמו בתקופה שמייד לאחר מלחמת 
ששת הימים, נדרשה המשטרה להקצות משאבים רבים יותר לעיסוק בשמירה על 
ביטחון הפנים. החלטתה של ממשלת ישראל משנת 1974, להטיל על המשטרה את 
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האחריות החוקית לביטחון הפנים במדינה, קיבעה את היותה "משטרה דו־תכליתית" 
והבטיחה כי האתגר הכפול: המאמץ להעניק שירותי משטרה איכותיים מחד גיסא, 
תוך התמודדות עם אתגרים ביטחוניים ומשאבים מצומצמים יחסית מאידך גיסא, 

ימשיך ללוות את משטרת ישראל. 


