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דבר פתח
בישראל. והמדינה החברה של בהיסטוריה ומשולבת שזורה ישראל, משטרת של ההיסטוריה
של בתולדותיה השתקפו שחלפו, העשורים במהלך שארעו חשובות ופרשיות בולטים אירועים
משטרת נאלצה הראשון, מיומה ובהתפתחותה. באופיה רישומם את והותירו ישראל משטרת
של האמיתיים לצרכיה ומענה חיפוש תוך בפניה שהוצבו קשים אתגרים עם להתמודד ישראל

בהתהוותה. המדינה של והשונות הרבות הבעיות עם והתמודדות הישראלית החברה

חשובים דרך וציוני בולטים אירועים לקורא מביאים אנו כרכים בשני לאור היוצא זה, ספר בדפי
אירועים אותם הצגנו ימנו. ועד היוסדה למן ישראל משטרת של קיומה במהלך שהתרחשו

הלאומיציבורי. בהיבט והן המשטרתי בהיבט הן הקולקטיבי בזיכרון שנחרטו

קשים. בלבטים לוותה הנושאים בחירת מתודולוגיות. בעיות במספר לוותה הספר כתיבת
מודעים אנו אירועים. של וגדולה ארוכה רשימה לצמצם ונאלצנו מהשתרע קצרה היריעה
היו מאתנו מי ושלדעת ביטוי לידי באו שלא מעטים לא אירועים שקיימים כן, אם לעובדה,

להופיע. צריכים

בקשיים ולוו קלים היו לא חקירה, ותיקי תעודות מסמכים, הכולל החומר ומיון איסוף שלבי
תיקי המדינה, מארכיון ומסמכים תעודות כגון חשובים מקורות על הסתמכנו בכתיבה ניכרים.
רלוונטית היסטורית ספרות התקופה, בת יומית עיתונות מ"י, של שנתיים דו"חות חקירה,
שונות, מסיבות נשתמרו לא חשובים חקירה כתיקי מהמקורות, חלק לצערנו, ברם ומאמרים.

הפרטים. דל"ת על שהקשה דבר

ומיוחדים. כבולטים נראו המסד בשנות אך שגרתיים, העם כיום שלכאורה אירועים הובאו בספר
דהיינו הנכונה, הזמן בפרופורצית האירוע חשיבות את בחשבון לקחנו היסטורית בראיה כן, אם

בתקופתו. ככזה שנראה האירוע בחשיבות

למען מסוימת, בשנה שאירעו כאלה האנושי בזיכרון נחרטו ספצ'פ"ם אירועים אם שאף נדגיש
על שנפרסו נושאים ישנם הפרשה. החלה בה בשנה הספר בדפי אותם הבאנו ההיסטורי הדיוק

במיוחד. בלט שהנושא שנים אותן להדגיש אלא, יכולנו, לא הדברים ומטבע רבות שנים פני

של קיומה שנות במרוצת שאירעו והארגוניים המבניים השינויים את לשרטט בא אינו הספר
במג"ב המחוזות בפריסת הארגוני, במבנה "שינויים בספרנו מופיע זה נושא ישראל. משטרת

."19941948 ובמשא"ז,

המופיעים לאירועים והארותיהם הערותיהם על ישראל משטרת של הבכירים למפקדים תודתנו
לאיכותו. תרמו שבהתייחסותם בספר

שימוש משום בו יהא בולטים, נבחרים אירועים של כרונולוגי רצף בחובו האוצר שהספר בטוחני
במדינתנו. המגוונים פעולתו ותחומי מתפקודו פרקים ללמוד המעונ"נים החיל לשוטרי

בברכה,

ניצבמשנה הוד, אלי
היסטוריה יחידת רי
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1948

ראשומם שלבים  >שראל משטרת הקמת
"ועדת ראש יושב שרף, וזאב היהודית", "הסוכנות ראש יושב בןגוריון, דוד
משטרת את לארגן ,1948 במרץ ב26 עליו, והטילו סהר ביחזקאל בחרו המצב",

והן לבחירתו, הביאו עיקריות סיבות שלוש ישראל.

בתפקידים ביטוי לידי שבאה כפי מעורערת, הבלתי הלאומית נאמנותו א.
ה"הגנה". עבור בחו"ל נשק רכישת ביניהם שמילא, הקודמים

שנבעה היכרות המנדטורית, המשטרה של הארצי" ה"מטה גורמי את היכרותו ב.

המשטרה, לבין היהודית" ה"סוכנות בין והתיאום הקישור קצין מהיותו
העבריים. היישובים ומשטרת נוטרות בנושאי

הבריטי. בצבא המנהליפיקודי ניסיונו ג.

.1947 לשנת אחורנית מעט נחזור הדברים, להתרחשות הרקע את להבין עלמנת
הבריטיים הכוחות למשבר; עד ישראל בארץ המצב התדרדר 1947 שנת בראשית
המחתרתיים ובארגונים לארץ, להיכנס שניסו השואה, בניצולי במעפילים, נלחמו
על מבוקשים שהיו יהודים אחר אינטנסיביים חיפושים ערכו כן כמו היהודים.

חוקי. בלתי נשק ואחר שונים, בחשדות ידיהס
מנהיגי הועיל. ללא אך והחריפו, הלכו הבריטיים שנקטו והפיקוח הדיכוי אמצעי
הבעיה, לפתרון אחרת דרך אין  נמנעת בלתי למסקנה הגיעו היהודי היישוב
מדינה ישראל, בארץ עצמאית יהודית מדינה להקמת בהקדם להיערך אלא
וגם ישראל, בארץ ערבי טרור בצל החיים היהודים, של שלומם את שתבטיח

השואה. ניצולי  הפליטה שארית את לתוכה תקלוט
לכוחות היישוב כוחות בין ההתנגשויות החמירו ההחלטה, גמלה כאשר
בריטניה ממשלת הגיעה זה בשלב ממש. מלחמה של אופי שלבשו עד הבריטיים,
באפריל העבירה כן על הרוחות. את להרגיע עוד מסוגלת אינה שהיא למסקנה,

האו"ם. לארגון בבעיה ההכרעה את 1947

הקמת ישראל, ארץ חלוקת על המליצו חבריה שרוב ועדה, הורכבה האו"ם מטעם
בין לעיר ירושלים והפיכת ערבית, ומדינה יהודית מדינה  נפרדות מדינות שתי

האו"ם. בחסות לאומית

בכוח למנוע כדי למלחמה, להתכונן הערבים החלו הוועדה, המלצות היוודע מרגע
היהודית" ב"סוכנות החלו זאת, למרות היהודית. המדינה של הקמתה את הנשק
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אירועים ספר

השירותים להקמת להתכונן המנדט) ממשלת בפני היהודי העם את שייצג (הגוף
מודרנית. מערבית מדינה המאפיינים הבסיסיים, הממלכתיים

חלוקת תכנית בדבר הוועדה המלצות את האו"ם אישר ,1947 בנובמבר כ"ט ביום
בארץ. הבריטי המנדט הפסקת על ההחלטה האו"ם בעצרת והתקבלה ישראל, ארץ
המוני רבה. ובהתלהבות עצומה בשמחה הבשורה את קיבל היהודי היישוב
החלטת על הגיבו ישראל ארץ ערביי אבל ובשירה, בריקודים לרחובות יצאו חוגגים
הסתייגותם על מיד הודיעו הם זעם. בהפגנות הספונטאנית השמחה ועל האו"ם
כי הודיעה, בריטניה הזרוע. בכוח ביצועה את למנוע כוונתם ועל מההחלטה,
את יום לאותו עד תפנוז וכי ,1948 במאי ב15 ישראל בארץ שלטונה את תסיים

כוחותיה. כל
את פינתה ברחובות השמחה אך להתגשם, עמד העברית המדינה של החלום
ערביים מפגינים המוני התחילה. השחרור מלחמת מדם. עקובה למלחמה מקומה
המרכז אל ובגרזנים, באלות מזוינים יצאו, ומכאן בירושלים יפו שער ליד הפגינו
נזקים וגרמו אורח עוברי על התנפלו באש, אותן והעלו חנויות בזזו המסחרי,
המשטרה היהודים, התושבים של התלונות למרות מרוצתם. כדי תוך רבים
נערכו זמן באותו עליהם. להגן כדי פעלה לא במקום, נוכחת שהייתה הבריטית,

בארץ. אחרים ובמקומות אביב יפותל בגבול בחיפה, גס התקפות
לארגון בקדחנות לפעול היהודית" "הסוכנות החלה לכן, קודם חדשים מספר כבר
הקימה הלאומי" "הוועד עם בשיתוף שבדרך. המדינה של הממלכתיים המוסדות
בפעולות הן  יעדים מספר לקדם מטרה לה שהציבה המצב", "ועדת את
המנדט שלטון כי הראייה מתוך היהודי, ביישוב והמנהל השלטון בשטחי מיידיות
רבה לב תשומת תוך היהודית, המדינה להקמת הכנות לשם והן מתרופף; בארץ
את שיחליפו וממלכתיים ציבוריים שירותים הקמת הממשלתי, המנגנון להקמת

הבריטי. השלטון
חלוקת על הוחלט ,1947 באוקטובר שהתקיימה המצב", "ועדת של בישיבתה
בתחום תתרכז מהן אחת כשכל עבודה), (צוותי משנה ועדות למספר הוועדה
החברה", "שירות ממשלתיים", "שירותים וכספים", "כלכלה  אחר ממלכתי

ועוד. "מנגנון" משפטייםמנהליים", "עניינים
האדם כוח בהכשרת לטפל נתמנתה שרף, זאב של בראשותו ב'", משנה "ועדת
ולמשטרה. התעופה לשדות לנמלים, לתחבורה, החדשה, המדינה למוסדות
מאיר גולדה מונתה ,1947 בנובמבר ב9 שהתקיימה הראשונה, בישיבתה
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נתמנה סוהר, ובתי משטרה לעניני כרכז ולידה, המשטרה, תכנון על לאחראית
לממשלת הסוכנות של קישור קצין עת באותה היה סהר (סחרוב). סהר יחזקאל
אל סהר נקרא ,1947 דצמבר בתחילת היישובים. ומשטרת נוטרות בנושא המנדט,
משטרת להקמת תכניות להכין עליו הטיל אשר המצב", "ועדת מזכיר שרף,
קצין (שהיה נחמיאס יוסף את זו לעבודה לצרף לסהר הציע שרף שבדרך. המדינה
נחמיאס י'מייג'ור"). בדרגת תובלה יחידת כמפקד וששימש הבריטי, בצבא בכיר
נציג של לתפקיד מועמד והיה "הסוכנות", של המדינית במחלקה אז שירת
במצרים, ישראלית נציגות להקמת סיכויים אין כי משנתברר, במצרים. המדינה

המשטרה. את המכין לצוות נחמיאס צורף
משטרה של ארצי ארגון הקמת לקראת במהירות להיערך הייתה שמשימתו הצוות,
תכניות לו שהציגו למשטרה, זיקה להם שהייתה אנשים עם להיפגש החל עברית,
לרשות העומד הידע כי התברר, מהרה עד המשטרה. של שונות מחלקות להקמת
מוגבל משטרה, קציני לרבות המנדט, למשטרת קשורים שהיו השונים, האנשים
ולו הייתה לא הצוות, לפני שהוצגו התכניות בין בלבד. עיסוקם לתחומי ומצומצם
לקום. העתידה המשטרה של והמבנה הארגון של מקיפה תמונה שהכילה אחת
מאנשי מנעה מפורשת, כוונה מתוך כנראה המנדט, משטרת של ארגונה שיטת
היבטיה. כל על המשטרה, את ולהכיר ללמוד האפשרות את היהודים המשטרה
בפקודות לה, בתיקונים ,1926 המשטרה בפקודת ונחמיאס סהר התעמקו עלכן
משטרת של תדמיתה את שאמנם הנחה מתוך המנדט, משיטרת של ובנחלים הקבע
כדאי החיוביים, והארגוניים המנהליים המרכיבים את אך לבטל, יש המנדט

לאמץ.
הבריטיים מהשוטרים שהתפנו המשטרה תחנות אחר הם עקבו לכך, במקביל

הבריטים. עלידי פינוין עם מיד ולהפעילן להמשיך הייתה כוונתם והערבים.
למשל, מיוחדים. בשוטרים תוגברו הן לתפקד, ימשיכו המשטרה שתחנות עלמנת
1948 ינואר ועד האזרחי, למשמר מתנדבים אזרחים גויסו תלאביב באזור
שהיו המנדט, משוטרי אלה אל צורפו חדשים מגויסים אנשים. כ1,500 התנדבו
בחלק קצינים. גיוס הייתה ביותר החמורה הבעיה אבל בתפקידם. עדיין
ב') סמל או שוטר רב (בדרגות בכירים ותיקים שוטרים ניהלו שהתפנו, מהתחנות
קראו העיתונים דפי מעל חבריהם. על לפקד הצליחו תמיד ולא התחנה, את

ולהתגייס. לבוא ולקצינים לסמלים ה"הגנה" כוחות
שניתן מה את להציל עיקריות: בעיות שתי עמדו נחמיאס ויוסף סהר יחזקאל בפני
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עברית משטרה ולבנות תפקידה, את המסיימת הבריטית המשטרה מידי להציל
ויעילה. חדשה

איך סיור, מבצעים איך פלילי, תיק חוקרים איך כמו: שאלות אותם הטרידו פחות
לפי כגון שאלות יותר אותם העסיקו יומן. מנהלים איך או תנועה דו"ח כותבים
ייקבע מה לפי תחנות, יוצבו היכן תחנה, בכל השוטרים מספר ייקבע מדדים אילו
ועל לדרוש יש רכב כלי כמה נפה, לבנות איך ארצי, מטה לבנות איך הנפות, גודל

מידה. אמות אילו פי
במדינה משטרה להקמת "הצעה ב גיבוש לכלל הגיעה ההקמה צוות של עבודתו

.1947 בדצמבר מה21  העברית"

"ג'נדרמריה",  האחד חילות: שני ובו הפנים ביטחון כוחות מבנה פורט בהצעה
 והשני ובגבולות, לערים שמחוץ באזורים וביטחון שמירה בתפקידי שתעסוק

ומניעתם. פשעים גילוי לבעיות שתתמסר רגילה, משטרה
רואים שאנשיו קבוע, אך קטן (כוח והבכיר הזוטר הפיקוד להוציא ה"ג'נדרמריה",
מאנשי הבנוי קבוע, בלתי אדם מכוח מורכבת תהיה החיים), לכל תכלית בו
סיור (חקירות, רגיל משטרתי אימון ולא צבאי אימון יעבור זה כוח לאומי. שירות
למשטרה לסייע ערים, ועל כפריים יישובים על להגן מסוגל שיהיה כדי ותנועה),
במסילות בכפרים, סיורים לקיים מהומות, לדיכוי מחץ כוח ולהוות סדר להשליט
מסגרת של המשכה להיות אמורה ה"ג'נדרמריה" אחר, לשון ובגבולות. הברזל
 בפועל התפקוד אופן אך המשטרה, בידי מסור אמנם כשהפיקוד הנוטרות,

היום). למג"ב (בדומה צבאי
זו, בהצעה שנכתב כפי בנויה, תהא בהרחבה, תואר העיקרי שתפקידה המשטרה,

כדלהלן:
על והפיקוח התשלומים משרד מחלקות: ממספר המורכב המשטרה מטה א.
מחלקת והנשק, המחסנים מחלקת והסעד, האישי הרישום משרד הבניינים,

והתנועה. ההובלה ומחלקת והאימונים הגיוסים מחלקת הקשר,
מחלקות ב.

קיום הכללית, המנהלה עבודות על אחראית תהא הבטחון, מחלקת .1
פשעים. ומניעת הציבורי הבטחון

ענפים. שני תכלול פשעים, לחקירת המחלקה .2
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אגפים: 3 שיכלול פלילי, ענף א)

ובפיקוח העליה חוקי על בעבירות שיעסוק  העליה אגף (1)

בהם. העוברים ותנועת הגבולות על

 המיוחדות והחקירות התביעות על הפיקוח אגף (2)
ובחקירתם פשעים במניעת למחוזות לייעץ שמתפקידו
המחוזות. של מיכולתם למעלה שהם מיוחדים ובמקרים
בסוגים הבקירים מומחים מקבוצות מורכב יהיה זה אגף

פשעים. חקירת של שונים

אצבע טביעות הכולל פשעים, ומעשי פושעים ארכיון אגף (3)
ולמבריחים. משכרים לסמים ומשרד

אגפים 3 שיכלול פוליטי, ענף ב)

ערבי. אגף (1)

יהודי. אגף (2)

והמיעוטים. הזרים אגף (3)

והשגת פיקוח יהיו האגפים של העיקריים תפקידים
פעולות פוליטיות, מפלגות הבאים: בתחומים ידיעות
ומעצמות זרים אזרחים של ריגול פעולות קהל, דעת מרי,
הציבורי הסדר להפרעת אחריו לגרור העלול ענין כל זרות,

המדינה. ביטחון על להשפיע ויכול
של הפנים וביטחון פליליות עבירות חקירת עקרונית,
מרכזיות, יחידות באמצעות להיעשות אמורה המדינה,

הבריטי. הדגם לפי
מחוזות ג.

מחוז כל ונגב. שרון חיפה, גליל, מחוזות. ארבעה בסיס על תתארגן המשטרה
באזורים והסדר החוק לאכיפת הפועלות לתחנות, נפה וכל לנפות, יחולק
ולצדו הכללי, למפקח ישירות הכפוף פקח יעמוד מחוז כל בראש אליהן. הקרובים

מפקח. סגן

הרואים מאנשים המשטרה בהרכבת לאלתר להתחיל הייתה ההצעה זה דגם לפי
זאת קציניה. ואת מפקדיה את מהם ולמנות ייעודם, ואת מקצועם את בשיטור
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להקים צריך היה ביישוב, הפנימי הסדר לשמירת הכוחות שאת בעובדה, בהתחשב
חלל שיווצר החשש ובגלל הבריטיים, שכפו ההדרגתי הפינוי תהליך של אופיו בגלל

ריק
למשוך כדי הקצין, ושל השוטר של משכורתו את להעלות הצורך את כללה ההצעה
ל"הנחות ה' (סעיף השוחד נגע בפני להתגונן כדי וכן מתאימים אנשים למשטרה
הרצוי האנושי לפרופיל נוספים שיקולים גם תוארו בפרק בהצעה). היסוד"

במשטרה,

תקציב, הצעת והכין למשטרה תקן ההקמה צוות עיבד זו, הצעה בסיס על
השוטר ממנה שנהנה החיים, רמת את לפחות לשוטר להעניק הייתה שמטרתה

המנדט. שלטון בתקופת בארץ, הבריטי
בדצמבר ב21 המצב" "ועדת לפני הוצגו המוצעים, והתקציב התקן הארגון,
ההקמה צוות את והסמיכה והתקנים, הפריסה עקרונות את אישרה וזו ,1947

כה. עד שהועלו הקווים לפי בהכנות להמשיך
על ושאושרה המצב", "ועדת עלידי שנקבעה המשטרה, משרד להקמת בתכנית
יהיו הפנים משרד של ביותר הגבוהים הפקידים ששני נקבע הזמנית, הממשלה ידי
ב'", המשנה "ועדת עלידי שאושרה התכנית, לפי המשטרה. ומפקד הכללי המנהל
9 הכללי, למפקח עוזרים 2 כללי, מפקח סגן כללי, ממפקח המשטרה תורכב
12 בגלילות), המשטרה מפקדי ומהם המרכזי, במשרד חלקם (הפקחים פקחים
בנפות), המשטרה מפקדי (מהם פקחים עוזרי 22 לפקחים), (נלווים פקחים סגני
שוטרים. ו2,160 קורפורליס 188 סמלים, 94 התחנות), מפקדי (מהם קצינים 115
2,604 כ ימנה השוטרים, לאחרון ועד הכללי מהמפקח המשטרה, כוח הכל בסך

שוטרים.

לטביעת קצינים 4 בינוי, קציני 3 תשלומים, קציני 4 תכלול: האזרחית הפקידות
ואחרים. טכניים עובדים 100 עזר, פקידי 34 אחראיים, משרד פקידי 11 אצבעות,
את ואישרה ב'" המשנה "ועדת התכנסה ,1948 בינואר ב20 מכן, לאחר כחודש
תואר המשטרה תפקיד העברית. המשטרה להקמת סהר יחזקאל של תוכניתו
המשטרה תחנות כאשר ונפתי, מחוזי מבנה עלידי הציבורי הסדר על כשמירה
הפליליים הפשעים חקירת אליהן. הקרוב באזור והסדר החוק לאכיפת פועלות
מרכזיות, יחידות באמצעות להיעשות הייתה אמורה המדינה, של הפנים וביטחון
את ולמנות המשטרה בהרכבת מיד להתחיל הציע סחרוב הבריטי. לדרג בהתאם
הסדר לשמירת הכוחות שאת בעובדה בהתחשב וזאת קציניה ואת מפקדה
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ההדרגתי הפינוי תהליך של אופיו בגלל בדחיפות להקים היה צריך בישוב הפנימי
ואקום. מהיווצרות והחשש והערבים) (היהודים הצדדים שני על הבריטים שכפו

פרומקין, ידין היה מהם אחד נוספים. אנשים להצטרף החלו המארגן הצוות אל
בעבר שירת פרומקין ישראל. משטרת של הראשון הראשי השלישות קצין לימים
מפקד היה 1948 בפברואר באיטליה. "אונר"א" וכמנהל הבריטי בצבא כ"מייג'ור"
המשטרה. את המתכנן לצוות להצטרף לו הציע נחמיאס יוסף "שרונה". מחנה
את לארגן והחל לצוות, הצטרף ברצון, להזמנה שנענה פרומקין, אותה. והבונה
החל כן כמו החדשים. הגיוסים ואת ההצבות את היהודים, השוטרים רשימות
נקודת ששימשו המנדטוריות, הקבע פקודות ואת שונים טפסים לעברית לתרגם

ישראל. משטרת לנוהלי מוצא
אז שכתב בןגוריון, דוד בפני התכנית את שרף זאב הציג ,1948 במרס ב18

ביומנו:

יש שוטרים. 2,600 דרושים פנימי משטרתי ביטחון לקיום שרף. "זאב
דרוש למשטרה, מפקדה דרושה שוטרים. 700 המדינה בשטח עכשיו
למפקד כפוף יהיה משטרה מפקד כל ה"הגנה". ארגון עם הסדר
למשטרה. ארצי פיקוח ""הגנה" כארגון דרוש ה"הגנה". של המקומי
יש תאורגן, המשטרה אם למשטרה. (סחרוב) סהר יחזקאל את מציע
את יכלול והגיוס ה"הגנה", מארגון המשטרה תפקידי את להוציא
מספיק, זה היה איש, 1,200 מוסיפים היו אילו למשטרה. הגיוס

מפורטות." תכניות יש ליחזקאל

בעיית נוספה בעצלתיים), (שנעשתה מועמדים בגיוס סהר יחזקאל של לפעילותו
המשנה ב"ועדת סהר יחזקאל דיווח ,1948 בפברואר ב20 נפתרה. שלא התקציב

ב'":
יגויסו שהם הצעה ישנה שוטרים, 600 בגיוס להתחיל צורך "יש
למעמסה לנו ייפלו לא השוטרים כך, ועלידי הכללי הגיוס במסגרת

עצמאי." כגוף המשטרה קיום להתחלת עד כספית
(275 תיק ,116 (ג.
מאמץ עשה השוטר", במשפחת לטיפול היישובית "הוועדה יו"ר קפלן, מרדכי
בראשה. שעמד הוועדה של מעמדה את ולשמר אחרונית, הגלגל את להחזיר אחרון
הסוכנות הנהלת ליו"ר שהופנה (מכתב 1948 בפברואר מה24 ממכתבו עלה כך
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כתשובה המשטרה. הקמת מתהליך נוטרל הוא כי הביטחון), תיק ומחזיק
לשתף, סהר, ליחזקאל ,1948 במרץ ב3 בןגוריון דוד הורה קפלן, של למכתבו
/49 המשטרה תיק צה, (א. המשטרה. תכנון בתהליך קפלן את האפשר, במידת

(.47 תיק .481

שבדרך, המדינה של המשטרה בהקמת לטפל אמורה שהייתה המצב" "ועדת
"ועדת באיחור). נפתח הקצינים (קורס גויסו לא האנשים סתום. למבוי נקלעה
לא שאנשיה מפני במיוחד המשטרתית, המערכת את להפעיל הצליחה לא המצב"
לשירות קבלתם ועל היהודים, השוטרים של נאמנותם מידת על ביניהם הסכימו
בן ישראל ואכן, ממשלתהמנדט. עובדי לכל כללי, באופן שנגעה, בעיה  המדינה
פרומקין), ידין אחרי (נתמנה ישראל משטרת של ראשי גיוסים קצין לימים אליהו,
לישוב נאמנותם מבחינת השוטרים במיון עסק המארגן, לצוות להצטרף שנקרא

למשטרה. מוסרית מבחינה ובהתאמתס היהודי,
לחלוטין ששינתה היהודית, הסוכנות בהנהלת החלטה נתקבלה ,1948 במרץ ב26
את שירכיבו הדרוש, האנשים מספר את לארגן סהר יחזקאל על להטיל  המצב את
זה לצורך להעביר הוטל ה"הגנה" על .1948 במאי ה15 לאחר היהודית המשטרה
הבריטים, לעזיבת ההכנות של המוקדמים בשלבים כבר בןגוריון, דוד איש. 1,200
ב9 בישיבה המדינה. של הפנים לביטחון האחריות את שייטול גוף ב"הגנה" ראה
למרותה הנשק נושאי הכוחות של המוחלטת הכפיפות את הדגיש ,1947 בדצמבר
כפוף שאינו פנים, לצורכי ואפילו כוח, שום לקיים ש"אין באומרו ה"הגנה", של

ל"הגנה"".
בהקמת הטיפול את להעביר בןגוריון דוד הורה קצר, זמן כעבור כן, כי הנה
באותה שהייתה ול"הגנה", דורי, יעקב לרמטכ"ל, המצב" מ"וועדת המשטרה

בנושא. לטפל ותוקף יכולת בעל היחיד הארגון תקופה
בקרב שהשתרר הסדר לאי ער ההקמה צוות היה וההתארגנות, התכנון במהלך
עדיין שבראשם המחוזות, מטות לבין הנפות בין הקשרים ניתוק בשל המשטרה,
לתחנות, כאחראים שהוצבו הבכירים, היהודים השוטרים בריטיים. קצינים עמדו
של בחשיבותם שהכירו ההקמה, צוות אנשי פקודיהם. על להשתלט התקשו
בדברים באו ישראל, משטרת לגרעין להצטרף שעתידים כמי היהודים, השוטרים
וקראו עליהם, נאמנים שהיו השוטרים, מן כמה ועם הסמלים עם הקצינים, עם
המערך התפוררות את למנוע כדי זאת כנה. על המשמעת את להשיב להם
תהליך את ועצרה הועילה הקריאה המדינה. הכרזת ביום הדל המשטרתי

ההתפוררות.
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על השפיעה היא גם השוטרים, של המוסרית לרמתם בןגוריון דוד של רגישותו
במשטרה, המידות טוהר לעניין רבות התייחסויות מפוזרות ובכתובים עמדתו,
בתקופת בה שדבקו מפגמים תנוקה היהודית שהמשטרה תקוותו ומבוטאת
תיק על האחראי שבסמכות הנושאים אחד את במשטרה ראה הוא המנדט.

שקרבה. העצמאות במלחמת הביטחון,
לא המנדט, במשטרת ששירתו היהודים השוטרים 700 מכלל שוטרים, כ350

ועלילה. כתם בכך ראו מהם ורבים החדשה ישראל למשטרת נתקבלו
של ברמה במפקדים, מחסור שקיים למסקנה והגיע המצב את ניתח ההקמה צוות
את הצוות קיבל הבעיה, לפתרון ראשון כצעד יותר. בכירות וברמות תחנות מפקדי
פורסמה ,1948 בפברואר ב17 משטרה. קציני קורס לערוך המצב" "ועדת אישור
לקורס "מועמדים המזמינה המצב", "ועדת מטעם מודעה היומית בעיתונות

היהודית". במדינה משטרה קציני
יוסף סהר, יחזקאל את (שכללה בחירה ועדת עלידי שהתבצע קפדני, מיון לאחר
נבחרו פסיכוטכניים, ומבדקים בחינות מעמיק, ריאיון שטרית), בכור נחמיאס,
בבית נערך הקורס הראשון. הקצינים בקורס להשתתף צעירים וארבעה עשרים
קורסים גם בו שהתקיימו בתלאביב, נהרדעא, ברחוב ההסתדרות לפעילי הספר
ויוסף לוסטיג רם היו ועוזריו ברנר יוסף היה הקורס מפקד משטרתיים. לא אחרים,
תנועה, הפלילי, החוק משמעת, סדרי סדר, תרגילי נלמדו הקורס במסגרת ארגז.
ונסתיים ,1948 במרץ ב14 הקורסנפתח הגופני. הכושר ופיתוח משטרה תפקידי
שבוע הקורס את סיימו משפטית, הכשרה בעלי חניכים, (שבעה 1948 ביוני ב1

לכן}. קודם
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משטרת את לארגן סהר יחזקאל על בןגוריון דוד הטיל כאמור, ,1948 במרץ ב26
הלשון: בזו ישראל

מד/263
תש"ח ג/ באדר ט'''ו

$26.3.4

אל:
סחרוב יחזקאל האי

כאן

בכל יהודית משטרה לאירגון מיד לגשת עליך הוטל ההנהלה מטעם
חלק המשטרה תהווה עתה לעת היהודית. המזינה של השטח וחני
היא אולם הכללי. המטה של העליון פיקודו תחת הבטחון כוחות של

לא הבטחון כוחות ושאר פנימיים משטרה תפקיד* על ממונה תהיה
יהיה אפשר מיוחד ציון בשעת רק אלה. בתפקידים עוד יטפלו
לפי הכלליים, הבטחון בכוחות גם פנימיים בטחון לצוכי להשתמש

המוסמכים. המוסדות של מיוחדות הוראות

1,200 עד לרשותן יעמ>ד והמטה זו, למטרה המטה חבר תשמש אתת
במשטרה נוסף אימון יקבלו שהם מנת על המגוייסים, מתון איש

היהודית. במדינה ישרתו היהודית הממשלה הקמת ועם

של הכללי מהתקציב ומשכורתם החזקתם את לקבל יוסיפו הם
יינתן בתלבשתם אולם הבטחון, כוחות שאר כל של בתנאים הבטחון

המשטרתי. תפקידם את יבליט אשר מיוחד, סימן

במשטרה עדיין המשרתים השוטרים, 700 גם יעמדו לפקודתן
כשתי חוץ כלפי יופיעו המנדט ביטול עד אולם הארצישראלית,
כפופות פנים כלפי אולם בתלבשתן, גם שונות נפרדות, חטיבות

אחת. לסמכות

בן>וריון ד.
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על הכללי המטה ולראש הארצי המטה לראש בןגוריון הודיע מועד באותו
הבא במכתב סהר על שהוטל התפקיד

סד/264
26.3.48

ה"ק^ו י**איחןף.ל
ב81 1ז*ני

2 0*1*81948
ל50|י

לרפ*
לר8סכל

עלהמלטתלקי הדטל יתזקאלההנהלה

1 <!;*.

ו

זלארגסחרוב

מקוטרי? בשטחיהודמיד היית נה םתוןהודיהסדי _ ו1 *0יס,המג

0יק. 1200 נטס6ר לסתות

תהי ל6הסשטרח גפיפח ן,יקיזח ו י תהיהאולםהעל

ח1גטונו6*1/ שט זקאלכקולתהג יוז ו מפקדה,, ישט*ז ג ו כסנהלמחר
המשטר הכללי*נף גםטה ה

.321 עמ' ,1982 מלחמה יומן בןגוריון, גם וראה בןגוריון, דוד ארכיון מקור:

הצבאי, הדגם על התבססות תוך הארצי", "המטה בהרכבת הוחל שעה אותה
לרשות פשעים. חקירות ואגף אפסנאות אגף מנהלה, אגף אגפים שלושה שכלל
בתל ("שרתה") בקריה בניינים שלושה נמסרו התארגנות, בשלבי שהיה המטה
הוכפפה המלחמה) (תקופת הראשונה ההתארגנות שבשנת לזכור יש אביב.
ופעלה במקביל) התארגן הוא (שגם הצבא של העליון לפיקוד כחיל המשטרה
ניסיון בעלי קצינים לקלוט החלו המטה מחלקות בצה"ל. חטיבה של במתכונת
להקצות נתבקש הצבא של המטכ"ל ופקידים. ותיקים משטרה קציני צבאי,
שישמשו וחיילים מרחבים, כמפקדי שישמשו כדי קצינים, מספר למשטרה
מטה והערבים. הבריטיים השוטרים עזיבת עם שנוצר, החלל את וימלאו כשוטרים
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למשטרה, לגיוס מועמדים ומיון בחירה צוות המרכזי הצבאי לקלט צירף המשטרה
גויסו זה לגיל מתחת (הצעירים שנה מ35 למעלה היה שגילם המתייצבים מבין

לחזית).
משוטרים בהדרגה להתרוקן החלו המנדט משטרת של והתחנות הבסיסים
לכוחות הבריטים מידי המשטרה תחנות הועברו ביומו יום מדי וערביים. בריטיים

החלוקה. בתכנית שהוגדרו האזורים עלפי הערביים, או היהודיים
מ החל שנבנו מבצרים הטגארט" ב"מבצרי ממוקמות היו המשטרה תחנות רוב
,(811 $013116 76§311) טגארט צ'ארלס סר הבריטי, המהנדס עצת עלפי 1938
143)01 .\.) סונדרס אלן המשטרה מפכ"ל עלידי שהוזמן כלכותה, משטרת מפקד
מרכזיים, תנועה צירי ועל דרכים פרשות על חלשו הטגארט" "מבצרי .(0111$*1615

קיבלו לעתים ראשונה. ממדרגה וצבאית ביטחונית חשיבות בעלי בסיסים והיו
ערביים או יהודים שוטרים לידי אלה מבצרים למסור אס ההחלטה את הבריטים
למי עצמם הבריטים אף ידעו לא רבים במקרים רגעיות. גחמות ועלפי בפזיזות
שתפס מי בידי דבר, של בסופו אותן, הותירו והם המשטרה, תחנות את למסור
אלה. טגארט" "מבצרי לכיבוש עד ניטשו מדם עקובים קרבות הנכון. ברגע אותן

יושע". "נבי  הטגארט" ב"מצודת התרחש מכולם הידוע הקרב

 ואקדח שוטר לכל שהושאר אחד לרובה (פרט הבריטים עלידי הוצא הנשק כל
החמורים הפשעים תיקי הושמדו, או נלקחו התקינים הרכב כלי קצין), לכל
הבריטים ריקות. נותרו הכלבים ומלונות הסוסים אורוות רוקנו, המחסנים נלקחו,
את עזיבתם, עם לחופשי, שיחררו תחנה, אחרי תחנה לפנות שהחלו והערבים
ישראל בארץ המשטרה בתחנות היו עת באותה העצורים. ואת האסירים

קצונה. בדרגות מהם כשאחדים יהודים, שוטרים כ730 ובבסיסיה
כ211 נותרו המשטרה בידי רע: בכי היה והבניינים הקשר הרכב, הציוד, מצב
142 ורק שמישים, היו לא מרביתם בלבד. מנוע סירות ו3 ואופנועים, מכוניות

המשטרה. בסדנאות יסודי טיפול לאחר מוגבלת, בצורה תקינים נמצאו מהם
היה האלחוטי הציוד וטלפונים. קשר מכשירי נותרו משטרה תחנות במספר רק
מרכזית אלחוטי קשר רשת או טלפונים רשת הייתה לא מיושן. או בחלקו הרוס
אף  מהמקרים ובחלק משובש, היה היחידות בין שהקשר כך המשטרה, לכלל

מנותק.
תום לפני ליהודים שנמסרו באזורים המשטרה, לידי שהועברו לבניינים פרט
ולאחר צבאיים קרבות לאחר נוספים, משטרה בנייני לידיה הועברו המנדט,
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וחלקם למחצה, הרוסים היו חלקם גרוע, היה הבניינים מצב צה"ל. את ששימשו
כבד. נשק מפגיעות קשה ניזוקו

מטה שוכנע ושיקום, רכש פעולות למימון ממלכתי תקציב הוקצה שלא היות
הספקת נתאפשרה בזאת צבאית. כחטיבה המשטרה חיל את לראות כאמור הצבא
תכנית עלפי ועוצבו הוקמו הממשלה ממשרדי רבים צבאיים. ממקורות ציוד
על להגן המיועד מנגנון מהיותה המשטרה, זאת למרות המצב". "ועדת ששרטטה

בצה"ל. כחטיבה הוקמה והיא מיוחדת, להתייחסות "זכתה" המשטר,
לפיקוד כפוף והיה מצה"ל, ותחמושת, נשק כולל הציוד, את קיבל החדש החיל
המשטרה אגף כמנהל גם מטכ"ל, בישיבות להשתתף אמור היה המפכ"ל המטכ"ל.
הייתה למעשה, והמשטרה, המטכ"ל, בישיבות חלק נטל לא בפועל אך במטכ"ל,

ובפעילותה. בביצועיה בשטח, עצמאית
בתחומי המשטרה של התנועה שירותי כי כשנתברר, ,1948 פברואר בחודש עוד
ופתחתקווה תלאביב עיריות החלו לחלוטין, לפעול חדלו והפיקוח, הרישוי
ובצבעים בסוגים לרכב זיהוי לוחיות ולספק ולנהגים, רכב לכלי רישיונות להוציא
בתל התנועה משרד בהקמת המשטרה מטה החל המצב", "ועדת באישור שונים.
ופקידים, תנועה בוחני צוות פעל זה במשרד "המשמר". אזור את ששירת אביב,
ונקבעה ופנקסים, טפסים הוכנו המשרד עבודת לצורך המדינה. הכרזת לפני עוד

עבודה. שיטת
מתקנים למצוא היה קשה קלות: לא מנהלתיות בבעיות נתקלו הללו ההתארגנויות
פיקוד לתפקידי לעבור סירבו מה"הגנה" מפקדים המשטרה; ליחידות מתאימים
המלחמה צורכי עקב למשטרה, הגיוס פני על לעדיפות זכה לצבא הגיוס במשטרה;
של להוראה בניגוד המשטרה, לידי הוחזר לא הנוטרים רכב ולבסוף, החזית; וצורכי
בן דוד שמתאר כפי העובדה, הייתה פחות לא שהדאיג מה העליון. הפיקוד
לוקחי היו הקצינים כל וכמעט הריקבון, נפוץ הקודמים "בשוטרים כי גוריון,

אחרים". לו אין אותם? קיבל למה שוחד.
הצבאי. הקלט באמצעות ולמשטרה לצבא השוטף הגיוס נמשך ימים אותם כל
 ובחיפה "בילו", בביתהספר בתלאביב, ערב, מדי שפעלו גיוס, לשכות נפתחו
קורס נערך ליד" "בית מחנה בבסיס אחרים. ובמקומות התיכוניים בבתיהספר
השוטרים מערך את לתגבר שנשלחו שוטרים הכשיר זה קורס ראשון. שוטרים
,1948 באפריל ב15 ומהערבים. מהבריטים המתפנות המשטרה, בתחנות
היהודים השוטרים התבקשו שבו הלאומיים, המוסדות מטעם צו התפרסם
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לומר היה אפשר המדולדלות. התחנות את לנטוש ולא בתפקידם, להמשיך
וגידים. עור קורמת ישראל שמשטרת

בכור שלום כי העם"), ("מנהלת הזמנית הממשלה קבעה ,1948 באפריל ב26
ממשלת מימי ניסיון בעל משטרה וקצין שלום שופט במקצועו, דין עורך  שטרית
פעיל לשותף מעתה ויהפוך והערבים, המשטרה תיק את לידיו יקבל  המנדט

המשטרה. ארגון בנושאי מעורב להיות הפסיק שרף זאב המשטרה. של בבנייתה
של הכללי כמפקח סהר יחזקאל התמנה ,1948 במאי ב14 המדינה, הכרזת ביום

כסגנו.  נחמיאס ויוסף ישראל משטרת

העברית המשטרה מפקד לכהן מתחיל העוב

קל נתכוותט י*נח קזל נ'0ירש
לם קיוגלו גו* יג'קסוה אגשי
וביו בגאנעות ת70י0 את לא

לב. שר
קולן שיבואר הגדי* גן כלו
המשטרה קל ראשי ,,גי6קת הוא
ישראל*, במדיגת ר.0ור\ ובתי
מ0קיים סגגי שוי גתסנו לע'ע
גו בדון וחיטה. ת'יא למהוו 
ביו"א מקטרת קניו לשעבד 0י.
חי0ת. לנזז\1 ומפקד 1*0 יהיר.

לת''א.  ברגר וי.
ג ר^נטי לוססיג ר. ר.?^יו
ה0ש לחקידת וימחלי;ר, ראש
העב המשסרה של הס8ל עי0.

נקבע. טרס רית

גחמיאס.
ססר העתינאיס סס נ6גיקוה
לת0?יו נגיסות שע0 סחר\ב מר
לח6?ירי0 ק1(י0 עקרוון י5ינו
נפשט יא6רטיביי0 מנהלו/ייס
ר. את י?י0 היא עתר. לעח ור
בלבי. מהווות שגי ?ל משקיות
את את"ג חקף רג;?סרר. אזלט
הארמינסטר ו*חווות ארבעת
גגמיים עתה הארץ. קל טיבייס
את שוטרים 150 שט1יי0 בגל

מתאיגיט. הס ני6 ר.י\ו0י0
שאת אמר עתינאי לשאלת
בתנאי התגר, לת6קיד נגיסתו

מר לתפקידיהם ננגסס הערב
גפשסיה 7,^0 סהוונ. יחו?אל
יוסף נוד יסגני גאיץ העברית

14 5.1948 אחרונות" ,ידיעות
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קיימים, היו הגוף תאי נולד, שטרם עובר של במצב היתה המשטרה זה גורלי ביום
חלושים היו והאברים צרכו די נתחזק טרם השלד במלואם. התפתחו טרם אולם
להתפתח החל והוא חדשה, רוח זה גוף לתוך הפיחה המדינה מפותחים. ובלתי

מזורז. בקצב ולצמוח ולגדול במהירות

ישראל משטרת

המשטרה מטת פקודות

21.5.> חש"ח באייר י"כ תל*3יכ.

הכללי המפקח מנוי כתב

המשטרה כשי "סמכותי בתוקף ססרית שלום בכור *גי,
למפקח סו'רוב יחזקאל 0ר את בזה מקנה ישראל, כמדינת

לסמכויות כהחאס יפעל והו* הסוהר, ובתי הפשפרה של הכללי
ותקנותיה, הסקסרר, פקוחת בתיקף לו 14,5.48.הנהנות תש"וו, באייר הי סיוס תוקף מקבל המנוי

הזמנית. הממשלה ראש מ0עס אשר סעון זה מנוי

שטרית קלו0 ר נכו
הםכסרה. סד

הכללי המפקד) דבר

אני, המשםרה, קר ע"י לי לחן 0שר המנוי כחב בתוקף
ונתי ר.0ס0רה על הפקוד אוז היום לידי נוסל פחרוכ) יחזקאל

ישראל. לין י כמד הסוהר
סכם להסות וסצוויס הדסה תקוקה סף על עומרים אנו

8ו! וימלא חגקידו את לקיים איש כי ימטיר המדינה, להקמת
במסירות. זו קשה בקעה עליו המוסל

כסותף עצמו את לראות איש כל וחייב נגגור הזרים, םשסר
ובריא. יעיל מקסרה שרות הקמת של גמפעל

םחרוכ י.
הסהר. ובתי הםשםרה של הכללי המפקח

וזש"ח באייר ר,
.14.5.48

.1948 במאי 21 מיום 1 מספר הארצי, המטה פקודות מקור,
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המשטרה: את שהנחו המדיניות קווי במהירות התגבשו ההתארגנות, סערת בתוך
פוליטית. ולא ממלכתית, תהיה במשטרה הגישה *

המידות. טוהר על תקפיד המשטרה *

לאזרח לסייע הוא העיקרי ותפקידו הציבור, של משרתו הוא הישראלי השוטר *

עליו. ולהגן

ולהתנדב. לסייע הלאומי במאמץ ישתלבו השוטרים *

הייעודי. המגזר לטובת ולהתייעלות לחיסכון שטח, לעבודת עדיפות תינתן *

וקהילתיים. ממלכתיים גורמים עם פעולה תשתף המשטרה *

שוטריה. את תטפח המשטרה *

בתי הנהלת הופרדה המדינה, הקמת לאחר חודשים כשבעה ,1949 בינואר ב1
נציב (לימים, במדינה לבתיהסוהר מיוחד מנהל ומונה המשטרה, מן הסוהר
איש עשר שלושה ובה ציבורית מועצה תוקם כי נקבע, בתיהסוהר). שירות
נציגים גם המשטרה, משרד כוח לבאי נוסף ישתתפו, במועצה בתיהסוהר. לענייני
אגודת חברי וכן האוצר ממשרד הדתות, ממשרד הסעד, ממשרד הבריאות, ממשרד
הראשית. מהרבנות ונציגים דין עורכי הרופאים, מהסתדרות חברים "לאסירינו",
לשלטונות ולהציע בבתיהסוהר, התנאים על לעמוד יהיה המועצה של תפקידה

בהם. להכניס שיש תיקונים
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וארגון תקן
המטה במסגרת והמבנה, התקן של הסופי לגיבוש עד המשטרה, אורגנה זמנית,

מחוזות. וארבעה הארצי
ונפת השרון נפת אביב, תל נפת  אב זיו נחום של בפיקודו אביב, תל מחוז

השפלה.
זבולון. ונפת חדרה נפת חיפה, נפת  סתוי נעמן של בפיקודו חיפה, מחוז

צפת. נפת  סלע מתתיהו של בפיקודו טבריה, מחוז
נפת הבירה, נפת .1950 (משנת נפות ללא  שיף ישורון של בפיקודו ירושלים, מחוז

השפלה). ונפת הכפרים
האגפים: את כלל הארצי המטה

מחי ואימונים; גיוס מח' אדס> כח מחלקת מחלקות 7 ובו  המנהלה אגף
תשלומים. ומחי סעד מח' קשר; מח' תחבורה; מח' אפסנאות;

מח' והפיקוח; התביעות החקירות, מחלקת מחלקות: 5 ובו  פשעים חקירות אגף
וההשתלמויות ההדרכה מח' המיוחדת; המחלקה הפלילי; והחקר הרישום הזיהוי,

וגבולות. חופים ומח'
הכללי. למפקח ישירה בכפיפות  התנועה מחלקת

מכן לאחר כשנה שבוטל ההדרכה, אגף גוריון בן עמוס בראשות הוקם 1949 (בשנת
ההדרכה; מח' תכנון; מח' המחלקות את שכלל הארגון לאגף 1950 בשנת והוחלף

הקשר). ומחלקת תנועה מח'
יוסף הכללי, המפקח סגן היה ישראל, משטרת התארגנות של הראשונה בתקופה
אגף ראש מסייעים כשלצדו וארגונה, המשטרה תכנון על אחראי נחמיאס,
אגף כראש 1950 בשנת למשטרה שהצטרף קרן, ויקותיאל פורת, בן יוסף המנהלה,
נושא כל על הימים, באותם תפקידו מתוקף אחראי, היה הוא השני. המנהלה
בכל מעמיק באופן מעורב היה כן כמו ישראל. משטרת של והלוגיסטיקה הכספים

המשטרה. של ההתארגנויות
אדם כוח שתקן בוודאות נתברר לפעול, ישראל משטרת שהחלה לאחר מיד
על שהוכתבו בדרישות לעמוד כדי בו היה לא המדינה, קום לפני שהוכן הראשון,
המגוונים. הצרכים עם להתמודד המסוגל ארגון וליצור החדשה, המציאות' ידי
כך לשם המשטרה. לארגון מוצקים יסודות ובקביעת חדש תקן בעיבוד צורך נוצר
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בן יוסף המחוזי, מפקד סגן של בראשותו תקן" "ועדת הראשונה בשנה מונתה
ריאלי תקן להציע כדי המשטרתית, העשייה תחומי כל את לבחון שהחלה פורת,
המלצותיה את שהגישה (כך במרץ נעשתה זו שפעילות הגם ישראל. למשטרת
למלא שיש ההערה הממשלה, גורמי של מצדם העת, כל נשמעה ,(1949 בראשית
על לעבוד להתחיל יש מילויו לאחר ורק העכשווי, ריאלי" ה"לא התקן את קודם
ונקבעו שיגרה, לימי שתתאים חדשה גיוס תכנית עובדה במקביל ריאלי. תקן

השוטרים. של והיעילות למקצועי הכושר לשיפור דרכים
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והסמכות הכוח למאבקי הרקע
היו הזמנית, בממשלה המשטרה משרד תפעול של הראשונים הימים למן למעשה,
 הממלכתיים הדרגים שני ביניהם שניהלו ושליטה, סמכות על מאבקים מעט לא
עמד הוויכוח במוקד מזה. המשטרה של הכללי והמפקח מזה המשטרה שר
בסופו שקבע, הוא ותוצאותיו הכוח עמדת על המאבק המשרד. של הכללי המנהל
המשטרה (משרד הפיקודי והדרג המדיני הדרג בין היחסים מסכת את דבר, של

המשטרה. של דרכה בהמשך הארצי), והמטה
מוותיקי חלוצים, למשפחת נצר צ'זיק, יצחק מונה (מנכ"ל) המשטרה משרד למנהל
המנדט, ממשלת בשירות שעשה מנדטורי, מנהלי ניסיון בעל אדם היישוב,
ביותר הגבוה הפקיד שהוא גרס צ'זיק מחוז. כקצין באנגליה ושהשתלם
על הממונה גם הוא שכזה, ובתור השר, של לרשותו העומד המנגנון בהיררכיית
למנהל המצב" ""ועדת תכנית על נשענה זו (גרסתו המשטרה. של הכללי המפקח
המדינה, קום לפני שעובדה המשטרה, משרד לבניית העברית" במרינה הממשלה
ביותר הגבוהים הפקידים "שני כתוב: בתכנית הזמנית. הממשלה עלידי ושאושרה
צ'זיק, אחרות, במילים המשטרה".) ומפקד הכללי המנהל יהיו זה מיניסטריון של
כיאה המשטרה, ששר סבר הרצוי, הארגוני המבנה היררכיית את לקבוע שביקש
המנהל הוא ושמשרדו דבר, לכל בריטי כשר לפעול חייב המנדטורית, לשיטה

לו. הכפוף הארצי) (המטה המשטרה פיקוד את והמנחה
הוענקו המפכ"ל של לטעמו אחרת. סבר סהר, יחזקאל המשטרה, מפכ"ל לעומתו,
תפקיד השר. אלא מעליו שאין הקובע, בחוק המעוגנות סטטוטוריות סמכויות לו
המבצעת הרשות  הפוליטי הדרג בפני השר את לייצג אלא אינו המשטרה משרד
כלל לקבוע לדעתו, צריך, אינו המשרד (הכנסת). המחוקקת והרשות (הממשלה)

בעבודתה. להתערב צריך ואינו המשטרה, מדיניות את ועיקר
בתווך ניצב המשטרה, מפכ"ל לבין המשרד מנכ"ל בין שנוהל העקרוני, בוויכוח
הוא לשעבר, משטרה וקצין שופט בתור כי העריך הוא שטרית. בכור המשטרה, שר
הוא עוזריו. וחבר המפכ"ל של זה על העולה המשטרה, בענייני מקצועי ניסיון בעל
על לפקח הזכות ישנה הביטחון שלשר כפי רזמשטרה, על לפקח הזכות לו יש כי חש

צ'יזיק. יצחק משרדו, מנכ"ל של לצדו עמד שטרית עלכן, לישראל. ההגנה צבא
ראש לידיעת הדברים את הביא סהר יחזקאל והחריפו, הלכו כשהעימותים ברם,
בןגוריון, דוד העקרוני. בוויכוח ולתמיד אחת שיפסוק בןגוריון, דוד הממשלה,
את קיבל המנכ"ל, נימוקי את ייצג אשר המשטרה, שר דברי את גם ששמע לאחר
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שנותר מה כל כי למסקנה, הגיע צייזיק יצחק לטובתו. והכריע המפכ"ל השקפת
ופרש. למידותיו, קטן מתפקידו
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בירושלים בר>ט>1ת תופת מכומות
לצד הבריטים הפכו כבר עתה עצמתה. במלוא השחרור מלחמת ניטשה 1948 בפברואר
יהודי. קהל לעבר באש הפותחים בריטים, חיילים על דיווחים נשמעו יום מדי במאבק.
הסכנה עצמת את היהודים לתושבים שהבהירו אירועים, מספר התרחשו ימים באותם
לפגיעה שגרמו תופת, מכוניות מקרים בשני התפוצצו בירושלים  שרויים הם שבה
וב פוסט" "פלסטיין בניין ליד 1948 בפברואר ב1 המקרים, בשני וברכוש. בנפש חמורה

בריטיים. צבאיים רכב כלי התופת מכוניות היו יהודה, בן ברחוב 1948 בפברואר 22

ב22 ירושלים על שעבר והחרדה הדמים ביום נפצעו למאה וקרוב נהרגו יהודים כחמישים
בן לרחוב בבוקר ב06.25 הגיעו ושוטרים חיילים כאשר נגרמו האבדות רוב בפברואר.
של משוריינת מכונית נפץ. חומר מלאות צבאיות מכוניות בשלוש ירושלים במרכז יהודה
הדליקו כך ואחר ברחוב, יהודים שני לפחות הרגו המכוניות נוסעי אותן. ליוותה המשטרה
התמוטטו בניינים ונפצעו. נהרגו וטף נשים גברים, של רבות עשרות ונמלטו. הנפץ חומר את
ממיליון בלמעלה הוערך החומרי הנזק המפולות. עיי תחת נקברו רבים דלקות. בהם ופרצו
כל במשך פרוצות. בדירות נשארו ומאות גג, קורת ללא נשארו משפחות עשרות לא"י.
"ההגנה", אדום, דוד מגן אנשי ידי על והפינוי ההצלה עבודות נמשכו הלילה וכל היום

האש. ומכבי העם", "משמר

בלתי פעולות ידי על המצב את להחריף לא ירושלים ליהודי קראו הלאומיים המוסדות
אחראיות.

ה22 בבוקר הבאים: הפרטים נתבררו בירושלים "ההגנה" מפקדת שניהלה בחקירה
ידי על הבריטית השיירה נעצרה שברוממה המחסום ליד לערך, 06:15 בשעה בפברואר,
רכב כלי בשלושה המדובר כי העיד, בריטי, שוטר המשוריין, נהג העם". "משמר אנשי
אחת ברזנט, מכוסות היו המכוניות מן שתיים מעבר. אפשרות וביקש בריטיים צבאיים
וחבשו כחולים, משטרה מדי לבושי שניהם ומקלען, נהג ישבו במשוריין גלויה. הייתה
גלויי בריטים חיילים חמישה נמצאו המשא במכוניות בריטים. שוטרים כובעי לראשם
את שעצר העם" "משמר איש השלישית. במכונית ואחד המכוניות, בשתי שניים ראש,

אנגלים. שניהם כי ונוכח הראשונה המשא מכונית של נוסעיה עם שוחח המכוניות,

ושלוש אחד משטרתי משוריין יפו, רחוב מכיוון יהודה, בן רחוב במעלה עלו ,06.25 בשעה
את לכן קודם אחדות דקות שעברו המכוניות אלה היו התיאור לפי צבאיות. מכוניות
שבפינת המודעות לוח ליד ונעצרו ג'ורג, המלך לרחוב הגיעו המכוניות ברוממה. המחסום
אז שבמשוריין. השוטרים אחד מידי מסוים חפץ החיילים אחד קיבל שם יהודה. בן רחוב
בן מרדכי רחוב שבפינת וילנצ'יק, בית ליד נעצרה אחת יהודה. בן לרחוב המכוניות נסעו
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השוטרים של הדרכה פי על "אטלנטיק", מלון ליד נעצרו האחרות המכוניות ושתי הלל,
בית ליד שעמדה המכונית, של פתילה הדליק אחד מהמכוניות, יצאו החיילים שבמשוריין.
יצא כאשר ירייה. ונורתה אקדח, נפל "אטלנטיק" מלון שליד החיילים אחד מידי וילנצ'יק.

במקום. והרגו החיילים אחד בו ירה עטרה, קפה מעובדי אחד החוצה

ומשם יפו רחוב אל לונץ סמטת דרך שהסתלק המשוריין לתוך החיילים קפצו זאת לאחר
לרוממה.

בוצע שהפשע ההנחה, בסיס על מתנהלת שלהם שהחקירה הבולשת, ראשי הודו עת אותה
של ביותר בכיר מקור הערבי. הפיקוד של בשכירות שעבדו ופולנים, בריטים עריקים ידי על
נמצא פולנים, עריקים של רב מספר מלבד כי שידוע אמר, בארץ הבריטית הבולשת
להתפלא ואין המלחמה, מאז הבריטי מהצבא עריקים של למדי גדול מספר התיכון במזרח
ו"ההגנה" הצבא משמרות את בקלות עברו מזויפים, צבא בפנקסי בהשתמשם שהללו,

הפשע. את וביצעו

הבתים בגושי שגרו האנשים כל כי ביקש, בה הודעה, פרסם בירושלים העם" "משמר
מיד יודיעו האסון, בשעת בבתיהם נמצאו שלא או ניצלו ואשר יהודה, בן ברחוב הנפגעים
זה מידע בירושלים. מנורה במועדון העם" "משמר של המודיעין ללשכת הימצאם מקום על

הנעדרים. לגילוי מאוד חשוב היה

ביישוב, המוראל את הורידה בירושלים יהודה בן ברחוב האזרחית באוכלוסייה הפגיעה
הקטינה היא במישרין, אף ולעתים בעקיפין, חייו. אורח את וערערה לכלכלתו, נזק הביאה
לא מספר העסיק האזרחית האוכלוסייה על בהתקפה האיום שלו. ההתגוננות כוח את

אחרים. מתפקידים והרחיקס חיילים, של קטן

נוכח קשים, בתנאים מעורבות בערים רבים שטחים על להגן צריכים היו הביטחון כוחות
בפני ורק אך עומדים היישוביים הביטחון כוחות היו אילו רצינית. סכנה של אפשרויות
רשמיות הוכחות הובאו לא עדיין שאז אף אך יותר. פשוט המצב היה הערבית, הסכנה
האוכלוסייה על להתקפות שהאחריות לכך ביותר רציניים חשדות שהתעוררו הרי לכך,

המנדט. ממשלת נציגי החוק, שומרי על השלישי", "הצד על דווקא נופלת האזרחית

של רבה מתמיכה שנהנו טרוריסטיים, חוגים קיימים היו ובמשטרה הבריטי בצבא
בארץ האזרחית הבריטית והאוכלוסייה הממשלתיים הכוחות בקרב רבים אוהדים
הממשלה של בכוונתה או ברצונה בכוחה, אין כי תחושה, התעוררה היהודי ביישוב ישראל.
הארגון יתרונות אף על ושוטריה. חייליה בקרב הטרוריזם בחזיון יעיל באופן לטפל
נפש, שאט בהבעת המנדט ממשלת הסתפקה והמשטרתית, הצבאית המשמעת המעולה,

הסתייגות. או התמרמרות
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הערבים הלוחמים מצד פוסט'' ו"פלסטיין יהודה בן שברחוב זה מסוג התקפות סכנת
את להפעיל הצורך בפני היישוביים הביטחון כוחות את העמידה הממשלתיים והכוחות

שווה. באופן האלה הגורמים שני נגד הביטחון אמצעי ואת הזהירות אמצעי
עד לצמצם יהיה ניתן ואז יותר, רבה דריכות דרושה תהיה חבלה למניעת כי ברור היה
סידורי על להפקיד צורך היה כאלה. מקרים של הישנותם סכנת את האפשרי למינימום
שיוכל כדי המקומות, בכל האזרחי המשמר מנגנון את מיד ולשכלל מקצוע, בעלי הביטחון
השירורנים לארגון מיד לדאוג צורך היה ביותר. הקשים במקרים ביעילות לטפל

המלחמה. בימי הפאסיבית ההגנה של התקן לפי המוסמכים

35



אירועים ספר

ברנדוט פולקה הרוזן רצח
האו"ס. מטעם מתווך ברנדוט, הרוזן בירושלים נרצח 1948 בספטמבר ב17

יליד שוודיה, מלך החמישי גוסטאב של אחיו בן שוודי, אציל היה ברנדוט פולקה הרוזן
לפעילויות מרצו את הקדיש מכן ולאחר ,1939 עד השוודי בצבא כקצין שירת הוא .1895

האו"ס ידי על ברנדוט התמנה ,1948 במאי ישראל לארץ ערב מדינות כשפלשו הומניטריות.
11) ימים חודש למשך במלחמה הפוגה הושגה לתיווכו הודות לערבים. היהודים בין למתווך
מסירת ידי על קבוע לשלום ההפוגה את להפוך ניסה ברנדוט .(1948 ביולי 9 עד ביוני
הקרבות, כשהתחדשו הצדדים. שני ידי על נדחתה תכניתו הערבים. לידי והנגב ירושלים
להילחם. שיוסיף הצד על בכוח ובשימוש בסנקציות לאיים בבקשה הביטחון למועצת פנה
הציע אז השנייה. ההפוגה הושגה קרבות ימי עשרה ולאחר לבקשתו, נענתה המועצה
כולל ישראל, מצד בעיקר ויתורים חייבה זו תכנית הסכסוך. ליישוב חדשה תכנית ברנדוט
ערב מדינות ושל ישראל מדינת של משותף שימוש ירושלים, בנאום לערבים, הנגב מסירת

ועוד. לבתיהם לחזור הערבים לפליטים רשות מתן לוד, של התעופה ובשדה חיפה בנמל

הסמוכה הלימודים חוות את ברנדוט הרוזן עזב 17:00 בשעה 1948 בספטמבר ב17
מכוניות, שלוש היו בשיירה העיר. בכיוון נסע לווייתו, בני עם ויחד הנציב, לארמון
שייכות היו האחרות שתי הביןלאומי. האדום לצלב שייכת הייתה בהן שהאמצעית
נסע לאו"ם מצה''ל קשר קצין בשיירה. האחרונה השלישית, במכונית נסע המתווך לאו"ם.
המוביל הראשי לכביש השיירה בהגיע או''ם. ממפקחי כמה בחברת הראשונה במכונית
הראשונה המכונית נאלצה בקטמון, המשטרה תחנת בניין את ובעברה העירה מקטמון
גם נעצרו האחרות המכוניות שתי המעבר. את וחסם הכביש לרוחב שחנה ג'יפ בגלל לעצור
מזוין היה מהם אחד מהמכונית. קפצו אשר חאקי, לבושי צעירים שלושה נראו בג'יפ הן.
המכונית אל התקרב אחר הרוזן. נסע בה השלישית, המכונית לכיוון ורץ בתתמקלע

גלגליה. לעבר וירה הראשונה

הקולונל במכונית נסעו ברנדוט, הרוזן מלבד באגלי. קולונל נהג ברנדוט של במכוניתו
הרגיש באגלי הקולונל ומזכירתו. ברנדוט, של הקרובים מעוזריו אחד סארו, הצרפתי
מהם אחד אך למכונית, שהתקרבו הצעירים את הצדה להדוף וניסה כשורה, אינו שמשהו
סארו, הקולונל ואל ברנדוט הרוזן אל שבידיו מתתהמקלע וירה המכונית דלת את פתח

האחורי. במושב שישבו

ברנדוט הרוזן עם ''הדסה" החולים לבית מיהרו השיירה אנשי מיד. מת סארו קולונל
החולים. לבית הגיעו בטרם עוד מת הרוזן אולם הפצוע.

לקפוץ הצליחו מהם שניים בו. לשבת נשאר נהגו אשר הג'יפ, לכיוון ברחו המתנקשים

36



1948

ידי על כשנראה ולבסוף, הג'יפ, את להשיג שוב ניסה קם, הוא ונפל. נכשל והשלישי לתוכו,
ברגל. הסתלק ראייה, עדי

מדי. מאוחר היה כשכבר הגיעו הסמוכה המשטרה בנקודת עת באותה ששהו שוטרים
צוות לחקירת הנושא הועבר ירושלים מחוז מטה שוטרי ידי על אחדים חקירה ימי לאחר
להתארגן הספיקה לא עדיין ירושלים שמשטרת משום הארצי, במטה מיוחד חקירה
ישיבה על מבוססת והייתה המנדטורית, בשיטה אז התנהלה החקירה החקירות. בתחום

הזירה. בחקירת מאוחר וטיפול במשרדים

כדורים משישה נפגע ברנדוט שהרוזן ונקבע בחיפה, הגוויות נותחו המשטרה דרישת לפי
כדורים מ18 נפגע סארו קולונל הבטן. של העליון ובחלק החזה בבית השמאלית, בזרועו
על ונתקבל הקולונל של בגופו נמצא אחד קליע ובביתהחזה. בראשו השמאלית, בזרועו

מוצג. בתור המשטרה ידי

של חלק היד מן נשמט הג'יפ אחרי ברדפו נכשל אשר למתנקש כי הוברר החקירה בהמשך
שהיה חייל ידי על נאסף זה מכלי חלק מחזיר). וקפיץ קת בלי גרמני ("שמייסר" תתמקלע

הצבאית. למשטרה מסרו והוא למקרה, ראייה עד
צה"ל בין העבודה שחלוקת משום השאר, בין ביעילות, התנהלה לא הרצח חקירת
של במעמד כולה ישראל משטרת הייתה עת באותה ברורה. הייתה לא ירושלים למשטרת
באזורים פעל והצבא צבאי, ממשל תקופה באותה שרר בירושלים צה"ל. בתוך חטיבה
שם קטמון), ושכונת רחביה (אזור הדרומית התחנה באזור זה ובכלל העיר, של שונים
או הצבאית המשטרה לעסוק צריכה זו בחקירה אם ברור היה לא הרצח. התרחש

האזרחית. המשטרה

הצבא, של הקשר קצין הרצח, במקום שנכח מבוגר ילדים. היו לרצח הראייה עדי מרבית
איש. להכיר יוכל ולא איש ראה שלא הודיע

ישראל. ממשלת את והן המאוחדות האומות את הן בתדהמה היכה ברנדוט רצח
האומה. בגב סכין תקיעת בבחינת הוא הרצח כי הממשלה קבעה בהודעתה

למדינת כעוין ברנדוט את מחשיב הישראלי הציבור מן ניכר חלק כי ידוע היה שני מצד
אך נייטראלי, מתווך היה לכאורה הבריטים. ידי על הופעל ברנדוט כי חשדו רבים ישראל.
לבכות מיהרו לא שנרצח שלאחר קרה כך הנאצים. עם פעולה שיתף כי שסברו היו למעשה

הפרשה. את לחקור כדי מעורו" "יצא לא הממונים מהגורמים ואיש אותו,

"חזית לעצמה וקראה ישראל מדינת שלטון מרות את עליה קיבלה שלא פורשים, קבוצת
המשפטי היועץ ביקש הודעתה בעקבות לרצח. האחריות את עצמה על נטלה המולדת",
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עשרות נעצרו הרצח שלאחר בימים ברצח. החשודים את לאתר מהמשטרה לממשלה
המולדת" "חזית כי הודיעה הממשלה "הפורשים". לארגון כשייכים ידועים שהיו אנשים,
אפשרות כל שאין הודיע סהר, יחזקאל המשטרה, של הכללי והמפקח חלקמלח"י; היא
נשמעים אינם והאסירים ביותר פרוע הסוהר בבית שהמצב משום לח"י, עצורי את לזהות

השלטונות. להוראות

של מחששם הדבר נבע פרשנים, לדעת מינורית. הייתה כולה הפרשה על בשוודיה הביקורת
הנאצי. למשטר המלוכה משפחת בן של קשרים לחשוף עלול בנושא עיסוק שכל השוודים

לאבטח ירושלים משטרת החלה הרצח ובעקבות משלו. חקירה ועדת מינה האו"ם
זה באירוע המשטרתי הטיפול לקחי בירושלים. שהו שנציגיהן זרות מדינות של מוסדות

החקירות. בתחום בעיקר נוקבים, היו
הסיוע את או טרור לארגון ההשתייכות את כעברה המגדיר חוק גם פורסם זו בתקופה
תש"ח, טרור למניעת (חוק ברנדוט נרצח בו חודש באותו עוד בחיפזון פורסם זה חוק לו.

"הפורשים". של פעילותם המשך את למנוע כדי (1948

המדינה, שבארכיון התיקים מן החיסיון 1994 בשנת הוסר הרצח, לאחר רבות שנים
בתיקים. נמצא לא מהחומר שחלק והתברר

בין הרצח. בחוליית הארבעה היו מי היטב יודעים שהם שהודו היו כי הסתבר בדיעבד
משה הרצח), לאחר מיד בביתו הרוצחים את (שהסתיר ז'ורבין אליעזר נכללו הדבר יודעי
לביתו שובו עם כי היום מודה (הוא ברנדוט בשיירת שישב צה"ל, של הקישור קצין הילמן,

במשטרה). בעדותו שיקר ולכן ביתו, דלת על בכתב איום מצא
שמדובר לציין רק אז יכלו שרף ומר פלסנר יקיר וביניהם לרצח הראייה שעדי עוד מסתבר
היו עיניו לארבעים, שלושים בין נע גילו מאוד, רזה שהיה הרוצח ובהם אנשים, בארבעה

שפם. בעל היה והוא כהות חומות
אף טויח, החקירה תיק שכל כיום טוען בלום, יהושע החוקרת, הצבאית המשטרה מפקד
להימנע הרצון כנראה הייתה לדעתו, הטיוח, סיבת ידועה. הייתה הרוצחים שזהות פי על
נמצאה וכשהמדינה המחתרות בה פורקו שאך בתקופה בעם מיותרים מתחים מהוספת

קיומי. מאבק של בעיצומו
שירותי לראש המשטרה מפכ"ל בין דעות חילוקי משום אובטחה לא ברנדוט שיירת

השיירה. אבטחת על האחריות הטלת בדבר הביטחון

שבגלל היום מודה שילוני, אליעזר דאז, המשטרה ומפקד ליקויים, היו המשטרה בחקירת
לידי הגיע הרצח בוצע בו שהרובה מתברר פתרון. ללא החקירה נותרה פעולה שיתוף חוסר
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מזירת נאספו הכדורים אצבעות. מטביעות נקי והיה הרצח לאחר אחדים ימים המשטרה
המשטרה. להגעת קודם הרצח

בפועל, הרוצח מאיר. היה המחתרתי שכינויו זטנר, יהושע היה הפעולה מתכנן כי ידוע היום
חברים שני שבתאי. היה המחתרתי שכינויו כהן, יהושע היה ה"שמייסר", הדק על שלחץ זה
בצלאל. שכונה משה, בן ויצחק ג'ינג'י, היה שכינויו שטיינברג, אברהם היו בחוליה נוספים

יואב. היה שכינויו מקובר, משולם היה שנים, לאחר הפרשה את שחשף מי הג'יפ, נהג
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המחתרתיים הארגונים עם ישראל משטרת התמודדות
זוהו היהודיערבי בסכסוך לתווך האו"ם כשליח שמונה ברנדוט, הרוזן שרוצחי לאחר
ממנו, חלק עם או לח"י ארגון עם שזוהתה קבוצה המולדת", "חזית לקבוצת כמשתייכים

לו. הסיוע ואת טרור לארגון השייכות את כעבירה המגדיר החוק פורסם
עם פוליטית מבחינה מהאנשים חלק הזדהו ירושלים משטרת ובפיקוד צה"ל בפיקוד

''הפורשים". ארגוני

ידועים שהיו אנשים, עשרות נעצרו נרחבים. ומעצרים חיפושים בוצעו הרצח שלאחר בימים
"הפורשים". לארגוני כשייכים

של פעילותם המשך את למנוע כדי ברנדוט נרצח בו חודש באותו עוד פורסם החוק
"הפורשים".

חוקים, יפורסמו הערב בשעות עוד כי הממשלה, דובר הכריז בצהרים, לספטמבר ב20
הטרור. לביעור נמרצים צעדים לנקוט לממשלה שיאפשרו

מ. שהורכבה השרים שלושת ובוועדת המשפטים במשרד הושלם אלה חוקים של ניסוחם
החוק מטרת המשטרה. שר שטרית, וב' המשפטים שר רוזנבליט, פ' הפנים, שר גרינבוים, י'

התקנות המאורגן. הטרור את השורש מן לעקור יעיל מכשיר הממשלה בידי לתת הייתה
כעל כזה ארגון על להכריז סמכות לממשלה ונתנו טרוריסטי" "ארגון המונח את הגדירו
נחשבו ולחבריו לארגון עזרה הושטת או טרוריסטי לארגון ההשתייכות חוקי. בלתי ארגון
לא לממשלה אולם צבאי. דין בית בפני הובאו והעבריינים החירום, חוקי על כעברות

לדין. להעמידו בלי מוגבל בלתי במעצר אדם להחזיק סמכות הייתה
ומתן המשא לצה"ל. הצטרפותו את להחיש ביקש האצ"ל חוקי. בלתי ארגון הוכרז לח"י
את לקבל רצתה לא בירושלים הצבא מפקדת בעצלתיים. התנהל לממשלה האצ"ל בין
נחפז לא והצבא להתפרק, להוט היה שאצ"ל מצב נוצר מיוחדות. לפלוגות האצ"ל אנשי

במהרה. יוסדר שהעניין הכול סברו כן פי על אף זאת. לאפשר

מזוינת בהתנגדות שהואשמו אנשים, נעצרו 1948 וספטמבר אוגוסט יולי, החודשים במשך
פנקסי צה"ל, של התייצבות כרטיסי (כמו מסמכים בזיוף לעריקה, בהסתה ההגנה, לצבא
וכן הכללי למטה כניסה רישיונות לירושלים, מעבר תעודות דלק, לקבלת טפסים גיוס,

תעודות). לזיוף דפוס ומכשירי חותמות
שני אביב בתל השלום לביתמשפט הובאו ישראל מדינת הוקמה מאז הראשונה בפעם
הציבור". "לידיעת לח"י כרוזי בעיר כשהדביקו שוטרים, ידי על שנעצרו נערות, ושתי נערים
מעולה. שמירה תחת הדין בית לאולם בספטמבר ב6 הובאו המסמכים בזיוף הנאשמים
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על שמרו נוספים מזוינים שוטרים הנאשמים. לתא נכנסו ב"סטנים" חמושים שוטרים שני
תל מחוז פרקליט המדינה, פרקליט הופיעו התביעה מטעם הדין. בית לאולם הכניסה

והוכשטטלר. מלץ המשטרה וקציני אביב

כוחות ידי על מוניס, בשיח' יאיר"" "מחנה לח"י, של הנוער מחנה הוקף לספטמבר ב8
שנמצאו מירושלים, לח"י מלוחמי איש 15 ונעצרו חיפושים, נערכו צבאית. ומשטרה צבא

בחופשה. במחנה

מחלקת לח"י, אנשי של המאסרים נמשכו בארץ אחרים ובמקומות בחיפה אביב, בתל
בספטמבר. וב18 ב17 שנעצרו החשודים, בזיהוי החלה ירושלים משטרת של החקירות

נוספת. לחקירה לעיר מחוץ הוצאו עצורים מאה
גדולים, נשק מחסני לח"י. אנשי נגד הגדולה הפעולה נסתיימה בספטמבר ה19 בבוקר
לח"י של המחנות בשלושת הוחרמו ומחצה, גדוד עבור ציוד בהם נמצא האומדן שלפי
בחודשים "י ללח שהצטרפו צעירים, ברובם אנשים, 158 נאסרו הכול בסך בירושלים.

כן. שלפני

צבא. ואנשי האזרחית המשטרה כוחות בה הופעלו בלבד. שעות שלוש נמשכה הפעולה
החקירות מחלקת הצבאית. המשטרה עלידי הנשק של רובו נמצא במחנה שנערך בחיפוש
הוקמה החיפושים. בשעת שנמצאו המסמכים במיון הלילה במשך עסקה הצבא של
פורק ולמעשה, ההגנה, צבא לידי הועבר הנשק שהוחרם. ברכוש לטיפול מיוחדת מחלקה
בירושלים אביב, בתל נמשכו והבוקר הלילה כל במשך צבאי. כארגון לחלוטין לח"י
אנשים כ15 נעצרו אביב בתל לח"י. אנשי אחרי החיפושים בארץ אחרים ובמקומות

אנשים. מספר עוד ובחיפה נוספים

אנשים. ממאתיים למעלה זה בשלב נעצרו הכול בסך

בתל מחפשת המשטרה כי סהר, יחזקאל המשטרה, מפכ"ל אמר עיתונאים עם בשיחה
את עזב המשטרה ידיעות שלפי לח"י, קבוצת ראש פרידמןילין, נתן את ובירושלים אביב
משוכנעת, המשטרה כי סהר, ציין כן לירושלים. ונסע לכן, קודם אחרים ימים אביב תל

לח"י. של מוסווה ארגון הוא המולדת" "חזית שארגון

בברנדוט המתנקשים מבין שניים כי סברו, גמורה בסודיות התנהלה החקירה כי אף
בהם שערכו החיפוש מאז פעלו לא לח"י מרכז של המשרדים העצורים. בין נמצאים

הביטחון. וכוחות המשטרה

שערכו בחיפוש אביב. בתל ללח"י בהשתייכות חשודים חמישה נעצרו בספטמבר ב22
קופסאות וכמה כתיבה מכונות שתי הוחרמו פרידמןילין נתן של בדירתו השוטרים
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החפצים את בו ורשמו השולחן, על פתק השאירו השוטרים בבית. נמצא לא איש סיגריות.
והשוטרים בביתה, נמצאה לא היא שאף כהן, גאולה של בביתה חיפוש נערך כן שהחרימו.

בבית. חפץ בשום נגעו לא כי נכתב בה הודעה השאירו
פרידמןילין, נתן בחיפה נאסרו לח"י, נגד הפעולות התחלת אחרי יום 12 בספטמבר, ב29
עלידי למוות שנידון שמואלביץ, ומתתיהו הבריטי, השלטון בימי לח"י ארגון בראש שעמד

מה. זמן כעבור הומתק ודינו בריטי, צבאי ביתדין
"מעריב": בעיתון הדברים התפרסמו למחרת

הארץ, את עזב שפרידמןילין שמועות נפוצו חוקי, בלתי כארגון הוכרז שלח"י "אחרי
כאשר נתחזקו אלה שמועות למוסקווה. נסע שהוא הודיעה, אף הבריטית והעיתונות

האחרון". בזמן בהן שהתגורר הדירות משלוש באחת אף נמצאו לא עקבותיו
חיפוש ערכה שהמשטרה אחרי שעות 24 בחיפה, פרטי בבית נאסר הוא הלילה "אולם
7,000 קטן, נשק מחסן שם ומצאה ,18 יהודה בן ברחוב אביב, בתל האחרונה בדירתו
על הצבא מן שחרור תעודת נמצאה פרידמןילין של ברשותו חשודים. מסמכים וכן דולרים
רצח יום בספטמבר, 17 התאריך את נשאה ימים לחודש שהייתה התעודה בדוי. שם

ברנדוט".

בדוי." שם על תעודה החזיק הוא שגם שמואלביץ, מתתיהו נאסר מקום "בקרבת

ממשלת של מעמדה לחיזוק גרם הדבר בירושלים. האצ"ל בשקט התפרק זו בתקופה
ישראל.
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ישראל במשטרת וגבולות חופים יחידת של ראשיתה
בחיפה הקימו הטורקים, מידי ישראל ארץ את הבריטים שכבשו לאחר ,1919 בשנת עוד
היחידה התיכון. בים ובגנבים במבריחים להילחם היה שתפקידה ימי, ושיטור מכס יחידת
אנשיה "שאלו" עבודתם לצורך ימי. בשיטור ועסקה פלשטינאים, שוטרים 12 מנתה
היחידה נועזים. למרדפים יצאו המושאלות הסירות בעזרת לאזור. שהזדמן מי מכל סירות

אחת. וסירה בריטים שני.שוטרים הושארו חיפה ובנמל ,1926 בשנת פורקה

באורך גלים שובר עם דונם כ1,700 של נרחב שטח על חדש נמל בחיפה תוכנן בינתיים
באוקטובר ב31 הנמל. לבניית מסוריה הובאו ערבים פועלים מאות קילומטרים. שני
אניות להגיע החלו אליו הנמל, את ווקופ, ארתור סר הבריטי, העליון הנציב חנך 1933

ספייסר, בולון רוי המנדט, משטרת של הכללי המפקח הפשיעה. גל גאה ועמן גדולות,
הבריטי המפקח עמד ובראשו האגף, הוקם 1935 ביולי ימי. לשיטור אגף הקמת על החליט
שוטרים עשרה כללה היחידה יפו. ונמל חיפה נמל על השתרעה האגף של אחריותו פייק. רוי

יהודים. שוטרים בתוכם מפלסטינה, שוטרים שלושים ועוד בריטים

נשכרה וביפו מטרים, שישה באורך מרוץ ספינת מהן אחת מנוע, ספינות שתי היו בחיפה
מאזרח. אחת ספינה

דרך חוקית בלתי הגירה גילוי תפקידים: ארבעה תקופה באותה היו הימי השיטור לאגף
עזרה ומניעתן; דיג עבירות גילוי ומניעתן; וסמים, נשק בעיקר הברחות, גילוי ומניעתה; הים

ותקנותיו. הנמל חוקי באכיפת

עבד הוא מלאים. ומהערכה מגיבוי ונהנה המשטרה, פיקוד לחוגי מקורב היה פייק הקצין
הצלחות לאור רבות. הצלחות לעצמו וזקף שבירושלים, והבילוש המודיעין רשויות עם
היחידה לרשות היו כבר 1939 בשנת היחידה. את להגדיל המשטרה פיקוד החליט היחידה
מכן לאחר בשנה ושארק. סיוולף סיליוון, מריטה, סיאוק, סינבד, גדולות ספינות שש
מתקן גם נבנה חיפה בנמל ליוקרתי. הפך הימי והשיטור גדולות, ספינות ארבע עוד צורפו
ורוב ערבים, היו הימאים רוב ומכונאים. ימאים של צוות היה ספינה בכל ספינות. לשיפוץ

בריטי. סמל עמד ובראשם יהודים, היו המכונאים
נלחמו הן ונשק. סמים מבריחי עם להתמודד נאלצו המנדטוריות המשטרה ספינות
עם רבות היתקלויות היו הימי השיטור לכוח ים. צבי עם גם ואפילו המעפילים בספינות
אנשי פוצצו 1945 בנובמבר רבים. נזקים המשטרה לספינות נגרמו מהן וכתוצאה מעפילים,
תל בנמל לשירות נכנסה עת באותה גדולות. משטרה ספינות שתי הלילה באמצע "ההגנה"
היה (בסיסם אביב תל של העירוניים השוטרים ידי על שהופעלה משטרה, ספינת אביב
צורפו המנדט, סיום עם ישראל ארץ את לפנות הבריטים החלו כאשר הירקון). בשפך
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הבריטים שהשאירו הספינות בחיפה. שהתרכזו המתפנים לכוחות המשטרה ספינות
יותר. עליהן לסמוך היה ניתן שלא ספינות גרוטאות, היו מאחור

הספינות יחסי. שקט בים שרר השחרור, מלחמת של בעיצומה ,1948 מאי בחודש
נמל יהודי. כוח או ערבי כוח מצד איום כל ללא ישראל של הים ברצועת שלטו הבריטיות
הם ודרכו הבריטים, התרכזו חיפה בנמל עברי. נמל נשאר אביב תל ונמל לערבים, ניתן יפו

צבאי. כאזור הוכרז השטח כל התפנו.

של קטנה יחידה חיפה בנמל להקים הבריטי הצבא מפקד הסכים 1948 במאי ב5
הרכוש על לשמור כדי הכוח), למפקד שניתן לאקדח (פרט חמושים לא יהודים שוטרים
היה שוטרים, עשרה בתחילה מנתה אשר זו, ליחידה שניתן הרשמי השם בנמל. היהודי
כל שענד כחולה רצועה היה בה השוטרים של הזיהוי סימן נמל). (משטרת ?0111 ?£000
העם מועצת היחידה. שם גדולות באותיות הודפס הרצועה על הימנית. זרועו על שוטר
לאתר היחידה. את שהקים (שפעל), שפי יששכר את הכוח כמפקד מטעמה שלחה בחיפה

שוטרים. כחמישים כבר בה היו בלבד כחודש
סיירו הם היהודים. השוטרים של אישורם ללא לנמל להיכנס הורשתה לא מכונית אף
פקידים של חיילים, של התוססת לתנועה במקביל בו, הנעשה על ופיקחו הנמל, בשטח

קפריסין. לכיוון וציודם חפציהם עם שהתפנו בריטים, שוטרים ושל

לשער המפתחות את קיבל שפי ויששכר הנמל, את הבריטים אחרון עזב 1948 ביוני ב10
המתפנה. הבריטי המפקד מידי הנמל

דרגת וקיבל ישראל, למשטרת מאנשיו חלק עם שפי יששכר התגייס 1948 ביוני 10 ביום
הנמל. משטרת למפקד נתמנה הוא כיום). הנהוגה פקד לדרגת (מקבילה ע.מ.מ

ספינות, שתי השאירו הבריטים להפלגות. לצאת השוטרים החלו הבריטים עזיבת עם
 חדש שם קיבלה נוספת סירה גם "פלמ"ח".  חדש שם שקיבלה והשנייה, "סטילה"
לא אביב ובתל ביפו שנשארו הגרוטאות הנמל. בשטח לסייר החלו הספינות ''העפלה''.
וגבולות, חופים חטיבת של לפיקודה חיפה נמל משטרת עברה השנה במרוצת כלל. פעלו

פורת. בן ,יוסף מחוזי מפקח עמד ובראשה הארצי, במטה שהוקמה

אז הכינרת. של הסורי מהצד ומהתנכלויות מיריות טבריה דייגי סבלו תקופה באותה
בעזרת הותנעה הסירה לטבריה. סירה להעביר וגבולות חופים חטיבת מפקד החליט
בשנת התחיל ישראל משטרת של הימי השיטור "השומר". השם את וקיבלה "מנואלה",
הכול, בסך אנשים עשרה הללו הספינות את איישו סירות. ושתי ספינות שתי עם 1948

בכינרת. ושישה בחיפה ארבעה
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לא הוא וגבולות, חופים חטיבת על הפיקוד את 1949 בספטמבר שפי יששכר כשקיבל
להיראות צריך איך ידעו לא תקופה באותה עליו הממונים גם הים. בעבודת התמצא
תפקידם ואת הים את שאהבו וחרוצים, מסורים אנשים לגייס השכיל שפי אך ימי. שיטור
ימאי היה רון ליחידה. להצטרף (רובינשטיין) רון מרדכי את שיכנע הוא החדש. המשטרתי
בשיטור היה 1949 בשנת הים. את הכיר אך משטרה, זו מה ידע לא הוא הבריטי. בצי
חלק ספינות. בשבע שוטרים עשרים של כוח החופים'', "משמר גם שנקרא כפי או הימי,
חיל ידי על ישראל למשטרת שנמסרו שירות סירות וחלקן הולנדי, מדגם היו מהספינות

הים.

לחיפה, וחזרה לאשקלון עד הנקרה מראש ארוכים לסיורים יצאו הימי השיטור ספינות
למנוע החופים משמר אנשי ניסו רצופה נוכחות להפגנת בנוסף ישראל. דגל את ונשאו

וגנבים. מבריחים וחדירת מהים מסתננים חדירת
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הבריטים עם פעולה בשיתוף שנחשדו שוטרים פיטורי
למדי. ניכר כמספר משטרה אנשי פוטרו המנגנון, טיהור ועדות של פעולותיהן משנסתיימו
ואת הוועדות מסקנות את לבדוק היה שמתפקידה עליונה, ועדה הוקמה 1949 בתחילת

אנשים. מספר של לשירות החזרתם על המליצה העליונה הוועדה המלצותיהן.

במשטרת ישרור חדש "משטר כי הארצי, במטה הראשי הגיוס קצין הודיע 1948 ביוני
"ענייני כי הדגיש, הוא ולשחיתות". לבטלנות לפרוטקציה, מקום יהיה לא  ישראל
בחינות, מיני מכל לקויים הקודם, מהמשטר בירושה שקיבלנום כפי העברית, המשטרה
הנוגעים לדעת הליקויים, גורמי זמנו''. שעבר כדבר ההיא התקופה את לראות ונשמח
נאמנה טהורה, משטרה להקמת עז רצון שרר והציבור. המוסדות השיטה, היו בדבר,
כפיים נקיי שאינם לשוטרים וגם השוטרים, מצב בבירור עסקה מיוחדת ועדה ויעילה.
קצר זמן שתוך הנחה, מתוך כך לנהוג הותלט במשטרה. ולעבוד להמשיך הזדמנות ניתנה
ולא הללו, השוטרים על מוסרית מרות להשליט ישראל משטרת מטה של ביכולתו יהיה

השנים. כל במשך שצברו המשטרתי הניסיון על לוותר צורך יהיה

אותה שעזב מי כל כי הוחלט אך במשטרה, שנשארו שוטרים אותם לגבי חלה זו סלחנות
לא כשר, שאינו יימצא ואם ייבדק, עברו לשירותה, לחזור ורוצה שהיא סיבה מכל פעם אי

חדשים. מועמדים לגבי גס התקיים זה הליך המשטרה. לשורות האיש יתקבל

והדרום אביב תל ממחוז סמלים) 11 (ביניהם שוטרים 107 קיבלו 1948 בנובמבר ב12
קציני 18 הממשלתי. המנגנון לטיהור הציבורית הוועדה להמלצות בהתאם פיטורין מכתבי
בין לשירות. מחוץ נמצאו כבר פיטורין מכתבי לכן קודם אחדים ימים שקיבלו משטרה

שנים. מעשרים למעלה במשטרה ששירתו אחדים היו המפוטרים הקצינים

המשרתים לשוטרים פיטורין מכתבי כל נשלחו לא כי טען, שטרית, בכור המשטרה, שר
הציבורית הוועדה מסקנות את הממשלה עדיין קיבלה לא לדבריו, ישראל. במשטרת

לכך. בקשר לפעול יכלה לא גם כך ומשום לשוטרים, ביחס הממשלתי המנגנון לטיהור

מודחים הם כי המשטרה, שר אמר המשטרה קציני ל18 הפיטורין הודעות על
כך. על ערעור להגיש ורשאים ממשרותיהם,

הוועדה של שיטותיה את חשף שונים ופרטיים ציבוריים ממקורות שנתקבל חומר
פקידי כל את כמו השוטרים, את סיווגה הוועדה הממשלתי. המנגנון לטיהור הציבורית
של אשמה כל נגדם שאין אלה קטגוריות: לשלוש המנדט, בתקופת ששירתו הממשלה
בקשר מסוימות האשמות נגדם שיש אלה וכדומה, לאומית נאמנות אי או שוחד לקיחת
שיתקנו בחשבון מביאה הוועדה שונות, מקלות בנסיבות בהתחשב אך כאלה, לעבירות
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להזהירם צורך הוועדה רואה זאת ועם ישראל, מדינת את לשרת יוסיפו אם דרכיהם, את
ללקיחת בקשר כבדות האשמות נגדם שיש פקידים השלישית, והקבוצה עליהם; ולהשגיח
הוועדה הכניסה אלה את וכדומה. סחטנות הלאומי, האינטרס נגד פעולות שחיתות, שוחד,

הממשלה. בשירות להישאר מוכשרים הבלתי לרשימת

עובדים ישראל ממשלת בשירות שעבדו והפקידים השוטרים כל היו פורמלית מבחינה
ממשלתי לשירות אותם לקבל לא או לקבל הרשות הייתה נתונה הממשלה בידי זמניים.
ממשלתי, לשירות מוכשרים בלתי שנמצאו האנשים, שאותם לומר היה אפשר לכן קבוע.
מן מכתבים שקיבלו הממשלתיים, העובדים מבין אלה מפוטרים. בבחינת היו לא
ימים שבעה תוך ערעור להגיש רשאים היו שירותם, הפסקת על להם שהודיעו הממשלה,

מיוחדת. ועדה בפני יתבררו הערעורים כי הובטח המכתב. קבלת מיום

סופר. שלמה ע.מ.מ. של המקרה

שר על שציווה תנאי, על צו בירושלים העליון הדין בית הוציא 1948 בנובמבר ב19
"הוועדה ראש יושב ועל סהר, יחזקאל הכללי, המפקח על שטרית; בכור המשטרה,
מדינת את המשרת ושוטר ממשלתי פקיד כל של האישיות פעולותיו לבדיקת הממשלתית
למפקח עוזר סופר, שלמה של הדחתו תבוטל לא מדוע ולנמק, לבוא רפופורט, שי ישראל",

מחוזי. משטרה

שולחו, כי מסר, סופר, שלמה הקצין בשם הבקשה את שהגיש לויצקי, אשר הדין עורך
סגן למשרת רגיל שוטר מדרגת עלה שנה, 21 ישראל ארץ במשטרת שירת ,49 בן שהוא
המסורה עבודתו על לשבח פעם חמישים הוזכר הצטיינות, באותות זכה מחוזי, מפקח
הבריטי השלטון פינוי עם היישוב. של הביטחון מוסדות באמון וזכה הפשע, לביעור
ועדת ובעזרת ירושלים, משטרת למפקח היישוב מוסדות ידי על נתמנה מירושלים
לתל אוגוסט בחודש כשהועבר בירושלים. היהודית המשטרה את מחדש ארגן המשטרה
שרייבמן, ראובן מר בירושלים, המשטרה ועדת ראש יושב שלח הראשית, למפקדה אביב
סופר, מר של גוניים הרב כשרונותיו את אישר ובו המשטרה, מפכ"ל אל המלצה מכתב

האישיות. סגולותיו ואת המוסדות עם שלו הפעולה שיתוף את

השירות מן הדחתו על המודיע המשטרה, שר מאת מכתב סופר ש' קיבל בנובמבר ב5
ב15 אולם ימים. שבעה תוך ערעור להגיש יכול שהוא לו, נאמר הטיהור. ועדת בהמלצת
עמדו ושוטרים קצינים עשרות הוקמה. טרם כזו ועדה כי המשטרה שר הודיע בנובמבר

העליון. הדין לבית סופר שלמה של לזו דומות תביעות להגיש

להוציא בירושלים העליון הדין לבית בקשה משטרה קציני 13 הגישו 1948 בנובמר ב24
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סגולותיהם לבדיקת החקירה "ועדת נגד שטרית, בכור המשטרה, שר נגד תנאי על צו
העליון הדין בית הוועדה. חברי ונגד ישראל" מדינת את לשרת ממשלה עובדי של האישיות
לא מדוע ולנמק לבוא הוועדה וחברי המפכ"ל המשטרה, שר על וציווה לבקשתם, נענה

הקצינים. של ההדחה צווי יבוטלו
כל של המוסרי וכושרו האישיות סגולותיו לחקירות הציבורית "הוועדה של עבודתה דרכי
שבט תחת עמדו ישראל", מדינת את לשרת (המנדט) ישראל ארץ בממשלת עובד
קציני ו13 סופר שלמה הקצין של תביעתם בירור התחלת עם הציבורית הביקורת

הוועדה. בהמלצת מעבודתם שהודחו האחרים, המשטרה
האגף לבניין נכנסו ישראל, במשטרת לשעבר שוטרים 75 התאספו 1949 באפריל ב6
דובריהם המדרגות. חדר את ותפסו אביב, בתל 6 הלוי יהודה ברחוב פשעים לחקירת
שלהם. משלחת ויקבל הכללי המפקח שיבוא עד משם, יזוזו שלא האגף לקציני הודיעו
הבניין. את יפנו שהמפגינים בתנאי המשלחת, את לקבל מוכן שהוא הודיע, המפכ"ל
קיבל יום אותו של ובערב הצהריים אחרי במקום. ונשארו לדרישתו, נענו לא המפגינים
הבניין את המפגינים פינו השנייה הפגישה לאחר המפגינים. משלחת את המשטרה שר

תקלות. כל ללא 20:15 בשעה

נגד עדויות שמעה הציבורית שהוועדה כך על המשטרה שר לפני קבלה המפגינים משלחת
על להגן אפשרות להם לתת ובלי בדבר הנוגעים את לחקור בלי המפוטרים השוטרים
שיש מעשים, לעשות צריכים הם אין לשעבר כשוטרים כי להם, אמר המשטרה שר עצמם.
עצומותיהם. להגשת אחרות דרכים ולמצוא בשקט להתפזר ועליהם סדר, הפרת בהם
המפגינים. אל חזרה המשלחת בקרוב. תתמנה הערעורים ועדת כי הבטיחם, שטרית בכור

ערעור. ולהגיש להתפזר והוחלט אספה, נערכה

ממאה למעלה פשעים. לחקירת באגף המפוטרים השוטרים שביתת חודשה באפריל ב10
חדר את תפסו מירושלים, מפוטרים וקצינים שוטרים גם הצטרפו שאליהם שוטרים,
והסכימו באפריל, ב6 בשביתה התחילו הם כי טענו, השובתים האגף. בניין של המדרגות
סימנים כל אין כי משראו, אך מסוימות. הבטחות להם שהובטחו מאחר להתפזר, אז
בלתי ציבורית ועדה שתתמנה דרישה תוך לשבות חזרו ההבטחות, את לקיים שעומדים
בתור המפוטרים מן שלושה ישותפו זו שבוועדה דרשו, עוד עברם. את לברר כדי תלויה

משקיפים.
את יפנו לא שאם לשובתים, והודיע למקום, הגיע אביב, תל משטרת מפקד פלג, יואב
הגיעה במקום, השובתים משנשאת בכוח. יוצאו בצהריים, שתיים השעה עד המקום
בשרשרת, אז נערכו השובתים להוציאם. כדי שוטרים כשמונים של פלוגה 14:00 בשעה
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את להוציא המשטרה הצליחה לא זו התנגדות נוכח השני. בזרוע זרועו את שילב ואחד
לשעבר והקצין הבניין, גג על עלו השובתים מדמיעות. בפצצות השתמשה ואז השובתים,
מן שסבלו השוטרים, ברחוב. שהתאסף הגדול הקהל בפני נאום נשא מירושלים רבינוביץ
של חזקה פלוגה למקום הגיעה קלה שעה כעבור המקום. את בינתיים עזבו המדמיע, הגז
הודיעו ודברים דין לאחר השובתים. אל הגג על שעלה סרן, רב בראשות צבאית משטרה
הצבאית המשטרה המקום. את תעזוב הצבאית שהמשטרה לאחר יתפזרו כי השובתים,

התפזרו. והשובתים עזבה,

ארץ במשטרת ששירתו האחרים, הקצינים ו13 סופר שלמה הקצין של תביעתם בבירור
הדין, בית קבע הממשלתי, המנגנון לענייני הוועדה בהמלצת והודחו המנדט בשלטון ישראל
המשפט במערכת עקרוני תקדים היווה זה משפט חוקית. הייתה לא הקצינים הדחת כי
סופר, הקצין של שירותו את מיוחד באופן הדין בית ציין הדין פסק בראשית הישראלי.
שבהדחת החוקי בצד באריכות הדין פסק דן מכן לאחר פעולותיו. ואת הצלחותיו את
בשבועה, ההצהרות ואת העדויות את וניתח הוועדה, המלצות עקב מתפקידם הקצינים
ש' המנגנון, ועדת ראש ויושב המפכ"ל המשטרה, שר ידי ועל הקצינים ידי על שהוגשו
הסמכות לה הייתה לא שכן סמכויותיה, מתחום חרגה הוועדה כי למסקנה, והגיע רפופורט,
סגולותיהם לחקירת הצטמצמה סמכותה הקצינים. הדחת על המשטרה שר בפני להמליץ
שנאסף החומר את להעביר עליה היה המדינה. את לשרת וכושרם הקצינים של האישיות

שהוא. צעד כל על להמליץ לא אך המשטרה, לשר ידיה על

החשובה סופר. הקצין לגבי ההדחה החלטת את לפסול סיבות ארבע מנה הדין פסק
נאמר כן המשטרה. שר ידי על נתקבלה לא אליו ביחס ההדחה החלטת כי היא, שבהן
לסמכויות נתון שהיה המדינה, בשטח שירתו לא ומוגילניק סופר הקצינים כי הדין, בפסק
הקצינים לשאר ביחס גס אחרים רבים חוקיים ליקויים מצא הדין פסק המנגנון. ועדת
הקצינים לבקשת שניתן תנאי על שהצו העליון, הדין בית פסק ולפיכך מתפקידם, שהודחו
שר שעל הדין, בית פסק כן כמו השירות. מן להדחתם ביחס החלטי ייעשה המודחים
ואת האחרים הקצינים ו13 סופר ש' הקצין של המשפט הוצאות את לשלם המשטרה

שלהם. הדין עורכי טרחת שכר

פיטוריהם. את וגינו בשוטרים תמכו ערים וראשי מועצות וראשי ציבור אנשי כי לציין יש

הראשונה ישיבתה בכל כמעט כולה. הבעיה על בכנסת מקיף דיון נערך באפריל ב11
לאחר הדברים התפתחות בשל בייחוד והשוטרים, הפקידים פיטורי בעניין הכנסת טיפלה
הדין בית לפני השוטרים והבאת המדמיע בגז השימוש המפוטרים; השוטרים 111 הפגנת
ל הזדמנות תיתן הממשלה כי והודיע, הוועדה, על הגן המשפטים שר סדר. הפרות בעוון
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העליון הדין בבית דין פסק שלאחר מיוחדת, ועדה בפני להופיע המפוטרים הפקידים 250
500 גם הזאת הוועדה לפני להופיע יוכלו כן ערעורים". "ועדת בשם עוד תיקרא לא
בכירים קצינים יש וכי הראשונים הקצינים פוטרו כיצד הזכיר השר נבדקו. שלא האנשים

חקירה. ועדת ללא שפוטרו ושוטרים,

ב10 שביתתם במקום המפוטרים השוטרים את לאסור המשטרה הצליחה שלא לאחר
של מגוריהם בבתי המאסר את ביצעה השובתים, של התנגדותם בגלל באפריל
שוחררו הם מטלון. עמנואל אביב, בתל השלום שופט לפני הובאו העצורים המפוטרים.
קבוצות השלום משפט לבית הוסעו העצורים השוטרים ערבות. כל ללא מכן לאחר
להם הוגש מיוחדת. לב תשומת לעורר לא מנת על המשטרה של טקסי במכוניות קבוצות
מטרה להשיג קשר קשירת של אשמה סעיפי חמישה ובו מודפס, אישום כתב במקום

כשרים. בלתי באמצעים כשרה

ביצוע תפקידם, במילוי שוטרים תקיפת פלילית, גבול הסגת היו נגדם ההאשמות יתר בין
לאחר גם הבניין את לעזוב וסירוב 6 הלוי יהודה ברחוב פשעים לחקירת באגף שביתה
כי לשופט, אמר העצורים נציג פלג. יואב אביב, תל משטרת מפקד ידי על לכך שנדרשו
של ארכה לחוק בהתאם דורשים הם וכי לכן, קודם מספר דקות להם הוגש האישום כתב

משפטם. למועד עד שוחררו העצורים הגנתם. את להכין כדי שעות 48

בית של הדין פסק על בהסתמכו הכללי, למפקח הוראה באפריל ב12 נתן המשטרה שר
הדין לבית בערעור עדיין פנו שלא הקצינים 14 את לעבודה להחזיר העליון, המשפט

חבריהם. 14 של התביעה לגורל בהמתינם העליון,

השוטרים 111 מבין שוטרים חמישה רק לדין להביא החליטה הכללית התביעה
בוטלה. נגדם והאשמה התנצלו, השוטרים חמשת שבת. שביתת וערכו שהפגינו המפוטרים,
בירור לשם עליונה כוועדה פעלה מהן אחת שכל ועדות, שתי מינתה ישראל ממשלת
את העליונה הערעורים ועדת קיימה במאי ב19 ישראל. ארץ ממשלת עובדי של ערעורים
ב16 תנהג. שלפיו הנוהל ואת פעולתה דרכי את קבעה זו בישיבה הראשונה. ישיבתה
המנדט ממשלת עובדי של ערעוריהם לבירור העליונה הערעורים ועדת החליטה 1949 ביוני
לפי בשעתם שפוטרו ישראל, משטרת קציני ארבעה לעבודה להחזיר הופסק, ששירותם

הציבורית. המנגנון ועדת המלצות

52



1949

הצנע בתקופת השחור" ב"שוק המלחמה
יוקר מדד את שהביאה ההתייקרות, את ולעצור המשק התמוטטות את למנוע במאמץ

הצנע. משטר להנהגת שכוונו חריפים, אמצעים שורת הממשלה הפעילה לשיא, המחיה
ההכרחי התנאי הון. של רבה לצבירה להביא היה הממשלה תכנית של העיקרי תפקידה
כל על מלא כמעט ופיקוח המצרכים שיווק הגבלת היה זה אידיאלי מצב להשגת

האוכלוסייה. שבידי הכסף להוצאת ההזדמנויות

אספקת כמארגן הצלחתו בשל יוסף, דב ד"ר והקיצוב, האספקה שר על הוטל הביצוע
צבאי. כמושל בה שימש כאשר בירושלים, המצור בתקופת וחלוקתם מצרכים

תפקידים שלושה ניצבו יוסף ד"ר לפני

המחירים. את להוריד (1

מטבע תמורת לארץ מחוץ לייבאם שיש המצרכים צריכת את למינימום עד להוריד (2

חוץ.

להפך, אלא, הייצור, בממדי תפגע שלא בצורה הראשונות המטרות שתי את להשיג (3

הרחבתו. את תאפשר

צמצום ידי על חיוניים מזון מצרכי של המחירים בהורדת פעולתו את התחיל יוסף ד"ר
במחירי החקלאית, התוצרת במחירי בוצעה זו הורדה והמשווקים. היצרנים של רווחיהם

השירותים. מחירי הופחתו כן בניין. חומרי ובמחירי תעשייתיים מוצרים

יוקר את להוריד הייתה יוסף ד"ר של שאיפתו המחיה. יוקר מדד ירד זו מפעולה כתוצאה
שבעולם. לזו בארץ המחירים רמת את לקרב כדי ב%25 לפחות המחיה

כל על קפדני קיצוב יוסף דב הטיל  חוץ במטבע מרבי חיסכון  השני תפקידו לביצוע
 מזונות" "סל  תזונה תקציב לפי הופעל זה קיצוב החוץ. מן שיובאו המצרכים
תמורת ומחסנים מזינים חומרים של הדרושה הכמות את להבטיח הייתה שתכליתו
כל כמעט חלוקת של השיטה לתוקפה נכנסה הקיצוב להגשמת חוץ. מטבע של מינימום
שהוקצבו המצרכים בין בלבד. מזון כרטיסי לפי קבועות במנות החיוניים המצרכים
התפתח כצפוי, כך, בשבוע. ימים ארבעה רק לאכלו היה מותר הבשר. גם נכלל בתלושים
ובלא בריאותי וטרינרי פיקוח בלא ביקורת, כל ללא נעשתה השחיטה בבשר; שחור שוק

דיווח. שוס

את שניהלו דנוך, ושמואל שווישי מסעוד קצבים, שני בין ריב התפתח 1949 מאי בראשית
שווישי את האשימו ובנו דנוך אביב. בתל התימנים שבכרם הקצבים" ב"שוק עסקיהם
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ערכה יום באותו שווישי. של ברציחתו הסתיים הסכסוך לשלטונות. עליהם שהלשין
שחור". "בשר של גדולה כמות והחרימה הקצבים שוק על פשיטה המשטרה

גיסא, מחד האוכלוסייה. של שונים בחוגים חמורה ביקורת מיד עוררה יוסף ד"ר פעולת
וכי מוגזמים, רווחים האינפלציה בשנות גרפו רבים וסוחרים יצרנים כי לציבור, ברור היה
והתעשייה המסחר אנשי ראו גיסא, מאידך אולם זו. תופעה לחסל דבר נעשה עתה

הפרטית. היזמה שיתוק של סכנה הצנע בתכנית
חופשי יבוא וכי היבוא, להגדלת חוץ מטבע הממשלה ברשות היה לא כי טען יוסף דב

גבוהות. שלהם הייצור שהוצאות מקומיים, במפעלים פוגע אף היה נמוכים במחירים

אחרות. וסחורות הנעלה, הלבשה, מוצרי קיצוב להנהיג הציעה ההגנה צו לבדיקת וועדה
היה, ונראה גדולה, סערה התעוררה זאת בעקבות שלה. וחשבון הדין את אישרה הממשלה
ובייצור הצו של הטכני בביצוע שיפורים בהדרגה יכניסו לפועל המוציאים השלטונות כי
דעה. לכלל הוועדה הגיעה לא ומוצדק, הכרחי היה הצו אם העקרונית, בשאלה בו. הקשור

לפי הבריטי העליון לנציב שהיו הנרחבות, הסמכויות את לידיו קיבל הממשלה ראש
השחור. בשוק המלחמה ניהול לשם חירום לשעת ההגנה תקנות

ללא בייבוא להקלות והביאה ,1950 באוקטובר הכלכלית תכניתה את פרסמה הממשלה
למכור מהפכנית הצעה הציעה הייצוא, לעידוד לכת מרחיקי אמצעים הנהיגה היא תשלום.
יציב". "ערך בעל ארוך לזמן מלווה על והכריזה עירוניים, באזורים ממשלתיות קרקעות
בראש יעמוד הממשלה ראש כי והוחלט, השחור, בשוק המוגברת המלחמה הודגשה
כל פני של שיתפרס השחור, השוק לביעור מקיף מבצע מיד הכינה המשטרה נגדו. הפעולות
יוסף הכללי, המפקח סגן עמד ובראשו זו, לתכלית מיוחד מבצע מטה הוקם הארץ. רחבי
משרד של הפיקוח אגף ועובדי חיילים שוטרים, מאות השתתפו במבצע נחמיאס.
קריאת ישראל". ב"קול המבצע התחלת על הודיע הממשלה ראש והקיצוב. האספקה
זדונית הפקעה נגד מלחמה היא השחור בשוק המלחמה כי להבהיר באה הממשלה ראש
השחור. לשוק להזדקק יכול ואינו רוצה שאינו מהקונה, מצרכים והעלמת מחירים של
המטבע, ואת המשק את בסכנה מעמידה הממשלה, ראש אמר זו, ופושעת מגונה ספסרות
המוסר יסודות את ומערערת ושחיתות, מעילות גנבות, מעודדת העם, בהמוני קשה פוגעת

הציבורי.

שוד במעשי נגועים הכלל חשבון על בצע ורודפי מועדים ספסרים ובודדים, יחידים עוד לא
מחיר המפקיע השחור, בשוק המוכר רק לא לעברה. שותפים רחבים חוגים אלא ומרמה,
החוקי, מהמחיר חמישה או שלושה פי המשלם הקונה, שלו, הקרבן גם אלא בצעו, למען
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של הפעילה עזרתו בלי זה נגע לעקור ואין המגונה, למעשה ועוזר שותף בעצם הוא
במצרכים. המחסור היא שחור שוק של לקיומו והראשונה היסודית הסיבה הציבור".
במצב שערים. ולהפקיע סחורה להעלים מועד לרמאי אפילו קשה רב שפע שיש במקום
שפע להבטיח הממשלה ראש היה יכול לא לצערו, ובקיצוב. בפיקוח צורך אין שפע של

קצר. זמן תוך

פקחים שוטרים, מאות ההברחה. נגד הראשונה הלילה פעולת נערכה 1950 באוקטובר ב5
תפסו אביב, תל באזור השחור השוק מבריחי נגד נרחבת לפעולה יצאו צבאיים ושוטרים
היה השלל מנהליה. את אכזבו זו פעולה תוצאות בחוצותיה. וסיירו העיר במבואות עמדות
בתקיפות לנהלה להמשיך הפעולה מטה בדעת היה הפעולה. להיקף יחסי באופן דל
ולצבא, למשטרה מדי גדול מאמץ זה יהיה כי חשש התעורר אך מכן, שלאחר בשבועות

הרגילים. לתפקידיהם תיתוסף בפעילות שהשתתפותם

המפקחים. מספר את עשרה פי למעשה הגדילה לפעולה והצבא המשטרה הצטרפות
הממשלה ראש שקבע המועד תום עד ממדים גדולות פעולות למספר ציפייה הייתה

שלהם. המלאי את בו להציג לסוחרים

בראשו אביב. בתל ספסרות למניעת החדש הדין בית לראשונה גם הופעל באוקטובר ב5
חשובים במשפטים הציבור. עסקני מבין שופטים שני גם בו וישבו אלישר, השופט ישב

לממשלה. המשפטי היועץ זה משפט בית לפני הופיע

הופעלו שונים מנגנונים הארץ. רחבי בכל תנופתו למלוא נכנס השחור בשוק המלחמה מסע
ותעמולה. הסברה בפעולות והן מעשיות בפעולות הן המרץ, בכל

ברוב רבים. עבריינים נעצרו שבהן חיפוש, פעולות של ארוכה שורה על הודיעה המשטרה
הסוהר. בבתי ונכלאו העבריינים נעצרו מצרכים, של קטנות כמויות נתפסו המקרים

חיפושים. תחנות הופעלו הארץ בכבישי

והקיצוב, האספקה משרד ראשי של רצונם את השביעה לא השחור בשוק המלחמה אך
שוטרים, ניהלו החיפושים את הדרושים. וביעילות בשיטתיות בוצעו לא שהפעולות משום
גרידא. הדרכה במתן התבטא המשרד מפקחי עם והשיתוף מספיקה, הכשרה קיבלו שלא
של התקינים החיים במהלך לפגוע שלא הממשלה של ברצונה הוסבר השיטתיות חוסר
החיפושים בכבישים. לתנועה ההפרעה את לצמצם מאמצים נעשו שבגללו האוכלוסייה,

ביותר. שטחיים קרובות לעתים היו הארץ בכבישי הנוסעות במכוניות

תיקים. 288 ונפתחו חשודים, 316 נעצרו ימים. שבעה נמשך השחור בשוק המלחמה מבצע
חיפושים לערוך סמכויות ניתנו לשוטרים גם נפתחו. בספסרות למלחמה דין בתי עשרה עוד
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של מוסתרים מחסנים גילוי על להקל כדי רק ניתנו הסמכויות מגורים. ובבתי בחנויות
חיפושים לערוך השלטונות בדעת היה לא שלב באותו פרטיים. בבתים וחנוונים סוחרים

צרכנים. של בבתים
בענייני המרחבים של עבודתם את לרכז היה הארצי במטה הכלכלי המדור של תפקידו
המכס. חוקי ועל והמטבע הכספים תקנות על עבירות  בהם טיפלה שהמשטרה הכלכלה
על המזון, על פיקוח בענייני גם לטפל המדור החל השחור השוק לביעור המבצע פתיחת עם

השערים. הפקעת ובמניעת השירותים, ועל המלאי
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הקבוצתי השיטור שיטת
אביב תל תושבי נזקקו כאשר אביב. בתל חדשה שיטור שיטת הופעלה 1950 ביולי ב1
התקבלו זה למספר הקריאות .999 שמספרו לטלפון לצלצל עליהם היה המשטרה, לעזרת

החדשה. השיטור נפת תחנת ידי על

בערים לשיטור המותאמת שיטה היא אביב בתל שהונהגה הקבוצתי השיטור שיטת
האדם כוח של מקסימלית ניידות על בנויה זו שיטה צפוף. יישוב של ובמקומות גדולות
כאשר יעילה השיטה ברחובות. והשוטרים המוקדים בין וטלפוני אלחוטי קשר ועל
מספקת במידה לנצל היה ניתן לא הרגילות העבודה בשיטות גדולה. אדם ככוח המצוקה
בתל הונהגה השיטה הערים. ברחובות עבריינית פעילות למנוע מנת על הסיור שוטרי את

בהצלחה. הופעלה בהן באנגליה מסוימות ערים דוגמת לפי אביב
התחנות הפסיקו אביב, בתל השיטה כשהופעלה הנפה. היא הקבוצתי השיטור יחידת
מצוידות במכוניות העיר לרחובות הוצאו ושוטריהן פעילותן, את הנפה בשטח שפעלו
סיירה מכונית כל סמל. שבראשה שוטרים קבוצת הייתה מכונית בכל קשר. במכשירי
בכל טיפלו הקבוצה ואנשי והלילה, היום שעות כל במשך הנפה בשטח לה שהוקצה באזור
לפי המוקד. באמצעות או אזרחים ידי על לידיעתם שהובאו תלונה ובכל עברה מקרה

ברגל. קצרים לסיורים השוטרים יצאו הצורך

ששימשו רבים, משטרתיים טלפונים בעיר שונים במקומות הותקנו השיטה הפעלת לצורך
נמצאו השוטרים בידי בנפה. המבצעים חדר לבין המכוניות שוטרי בין קשר אמצעי
עם פוסק בלתי אלחוטי בקשר נמצאו המכוניות המיוחדים. הטלפונים לתיבות מפתחות
ושבאמצעותו המשטרה, לעזרת הזקוקים אזרחים של קריאותיהם הגיעו שאליו המוקד,

בתנועה. שנמצאו למכוניות הוראות נמסרו
שברשות המילואים כוח במרבית ומלא יעיל שימוש אפשרה הקבוצתי השיטור שיטת
באפס ישבו ולא ובפעולה, בתנועה תמיד נמצאו הכוחות ושיטור. מניעה למטרות הנפה
כל של ביצוען מהירות את הקבוצתי השיטור שיטת העלתה כן כמו בתחנות; מעשה
השימוש את מנעה היא דיחוי. ללא לאזרח עזרה הגשת ואפשרה המשטרה, עבודות
המשטרה, של פעולתה שטחי בכל התמחותו את ואפשרה ומיוחד, אחד לתפקיד בשוטר

מחויבותו. את וחיזקה עבודתו, את גיוונה

הפתעה יסוד ומכניסה בתלם, והליכה שגרה המונעת שיטה היא הקבוצתי השיטור שיטת
ומקום תנועותיהם בדבר הידיעה את העבריינים מן שולל זה דבר המשטרה. לפעולות

והלילה. היום בשעות המשטרה אנשי של הימצאם
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תפקידי כל ישראל: משטרת בתנאי חיוני חשוב, יתרון זו בשיטה יש האדם כוח מבחינת
השיטור. בנפות לריכוז ניתנים השונות, התחנות בין מפוצלים שהיו והחקירות, המנהלה
הטיפול את החטאים, ענייני את למשל המרכז הנפה, מטה מטפל המנהלה ענייני בכל
בכל במרוכז עוסקת אחידה חקירות לשכת האסירים. ליווי ואת ובמציאות, באבדות
המשמרות השיטור, פעולות בכל עוסקים השיטור וקציני בחקירות, הקשורים העניינים

והמבצעים.

אחד, שוטר רק נמצא בתחנה ברחוב. לסיורים הנפה שוטרי כל הוצאו השיטה הנהגת עם
הקהל. פניות את השיטור לתחנת שהעביר

מן אותו משחררת שהשיטה הוא, האזרח של השקפתו מנקודת זו בשיטה העיקרי היתרון
תוך מביאה השיטור שיטת מזמנו. ולאבד המשטרה לתחנת רגליו את לכתת הטרחה
אנשי בין האירוע. אירע בו למקום או לביתו האזרח אל המשטרה את ספורות דקות
בחקירה ולפתוח עדויות לגבות יכולים והם חוקרים, גם מצויים הניידות השיטור פלוגות

במקום. בו

צוות עם מתמיד בקשר ונמצאו מיוחדים, סרטים השיטור פלוגות אנשי ענדו הסיור בשעת
חדשות. "פורד" מכוניות הועמדו השיטור נפת לרשות הניידות. המכוניות

יהודה ברחוב היה שמושבה מרכזית, חקירות לשכת גם הופעלה החדשה השיטה במסגרת
המשיכו התלונה, בחקירת פתחו ברחוב המשמר או הניידות המכוניות שצוות לאחר הלוי.

הלשכה. אנשי בה

קנר. יעקב מחוזי, מפקח עוזר עמד החדשה הנפה בראש

הושאר בירושלים גס ירושלים. במשטרת גם השיטור שיטת הופעלה 1951 בפברואר ב1
גויס ירושלים נפת של האדם כוח וכל אחד, שוטריומנאי רק הקיימות המשטרה בתחנות
הפסקה ללא הקשורה שיטור, מכונית בכל למעשה, הקבוצתי. השיטור בשיטת לעבודה
שוטרים 15 אז עד עסקו הבירה בנפת משטרה. תחנת מעין נמצאה המשטרה, מרכז עם
בסיורים שוטרים חמישים יועסקו החדשה השיטור בשיטת כי הוחלט פשעים. במניעת
תעבודנה שיטור קבוצות תשע כי נקבע אזורים. לשלושה חולקה ירושלים בעיר. רצופים
הותקנו השיטור למשטרת מיוחדים טלפונים 29 השיטור. במכוניות שעות 24 במשך
מרכז עם להתקשר ברגל המסיירים השוטרים על להקל כדי בעיר שונים במקומות

המשטרה.

תוצאות השיטור שיטת הביאה אביב בתל כי אמר אברהמי, לוי ירושלים, משטרת מפקד
גם הביטחון מצב את תשפר לירושלים השיטה הכנסת כי תקוותו והביע הכלל, מן יוצאות

בה.
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במסתנמם והמלחמה הספר חיל
שיפעל משימתי, שיטור כוח בהקמת צורך יש כי ברור היה השחרור מלחמת תום עם

לישראל. הסתננויות למנוע כדי הגבול, על בשמירה למשטרה ויסייע צבאית במתכונת

תושבי ידי את מרפה היא ממנה. הסובלים על ברורה פסיכולוגית השפעה להסתננות
מבעיית הסובל הספר איש מקומותיהם. את לעזוב עלולים הם לעתים כי עד הספר,

לשמור. עליו ובלילות מתמדת, ובמתיחות בדריכות נמצא הסתננות

שהפליטים ובכך לשכנותיה ישראל מדינת שבין ביחסים היה ההסתננות בעיית של מקורה
נתונים והיו ביותר גרועים כלכליים בתנאים חיו המדינה לגבולות סמוך שישבו הערבים
להם, נהירים היו ושביליה הארץ שדרכי אלה, פליטים מתמדת. איבה תעמולת להשפעת
הערביות המדינות שלטונות של מתמיכתם נהנו גם הם מחבוא. מקומות בה למצוא ידעו
מסוימים אנשים של מעזרתם וכן אלה, בשלטונות רשמי מעמד בעלי אנשים של לפחות או

המדינה. גבולות בתוך

לשוב רצון מתוך לארץ החודרים פליטים הם שהמסתננים בתחילה חשבו אם אך
בעלי שודדים היו רובם בכך. רצו בודדים רק כי כך אחר התברר ולמשפחותיהם, לבתיהם
עד בצוותא, שפעלו בקבוצות הגיעו כלל בדרך שוד. למטרות בעיקר ובאו פלילי עבר
של קרבתם ואת המתקיפים היותם עובדת את ניצלו המסתננים להתפרק. שנאלצו
הסתננות על בישראל העונש גדול: היה לא בפעולתם הסיכון לגבול. העבריים היישובים
על כן, כמו חוצות. בראש גנובה סחורה של שיווקה נעשה ערב ובמדינות מרתיע, היה לא
לפטריוטים נחשבו ובארצם מזויינים המסתננים רוב הגיעו בלבד שוד למטרות שבאו אף

מוסרית. מתמיכה ונהנו

לסייע יישובים, על להגן יהיו שתפקידיו ז'נדרמריה, כוח להקים הוצע 1947 שנת בסוף כבר
הברזל במסילות בדרכים, ולסייר במהומות מחץ כוח להיות סדר, בהשלטת למשטרה

הגבולות. ולאורך

הצבא, במסגרת אם  היחידה ממוקמת תהיה היכן החלטה לכלל להגיע היה קשה
אינטנסיביים דיונים נוהלו 1949 שנת במשך עצמאית. במסגרת או המשטרה במסגרת
נפרד חילספר להקמת התכניות אף שעל הוחלט 1949 ובאוקטובר חילספר, להקמת
להצעת בהתאם עצמה על המשימה את המשטרה תקבל הצפוני, הגבול על לשמירה
לשירות ממתנדבים מורכב שיהיה ארצי, חיל יוקם הביטחון כוחות במסגרת הרמטכ"ל.

ממושך. קבע

שאלתיאל. דוד האלוף היה הספר חיל של הראשון מפקדו
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חיל על בהתרגשות שאלתיאל דוד אלוף סיפר 1949 באוקטובר ה29 מן "במחנה" בעתון
הספר, בחיל ההווי בגבול. הצבא של והאוזניים כעיניים אותו והגדיר להקים, שעמד הספר
להיות שצריך לחילהספר, המתנדב על דיבר הוא מובהק. צבאי יהיה שאלתיאל, אמר
בשדה. שיחיה משום טבע, ואוהב קשים חיים אוהב אמיץ, מוסרית, מבחינה מחוסן
שאיש היא המגמה אבל שנים, חמש עד שלוש של לשירות יתחייב לחילהספר המתנדב
וימשיך הגבול על משפחתו עם יחיה חייו, ייעוד את בחיל בשירותו יראה חילהספר

שנה. עשרים אפילו בשירות

רגלית. בעיקר מקסימלית, ניידות על בנויה תהיה חילהספר פעולת כי הסביר שאלתיאל

מתאימות. אסטרטגיות בנקודות יוקמו אשר הגבול תחנות בין במרחבים, ינועו האנשים
הרשמיים, הגבול במעברי פרשים. יהיו ובהרים גמלים, רוכבי גם יהיו מדבריים באזורים
"הוא הגבולות: לאורך בשמירה יתרכז וחילהספר המשטרה; תפעל שאלתיאל, אמר

המשטרה". לידי אותו יעביר אלא בחקירות, יעסוק לא אך עבריין, כל ייאסור
עדיין שירתו שלא מאלה הקבע. שירות את שסיימו מתנדבים יתקבלו לחילהספר
לחילהספר להתנדב ורוצה הגיוס לגיל המגיע צעיר יותר. גבוהים גילים בני רק יתקבלו
לחילהספר. יתקבל אחריה ורק רגיל, קבע בשירות הראשונה השנה במשך לשרת יצטרך
יהיו התשלום תנאי מיוחדת. בחינה ואחרי הטירונות תקופת בגמר תהיה סופית הקבלה
כי הדגיש שאלתיאל דוד הנמוכות. בדרגות מקצועית תוספת עם הקבע בצבא כמו
ובהגינותם האזרחית במהימנותם ספק יהיה שלא המיעוטים מבני מתנדבים גם יתקבלו
לוחמות. יחידות מתוכו להקים יהיה אפשר חירום שבשעת כך בנוי יהיה החיל האישית.

ושר הממשלה מראש שאלתיאל דוד האלוף ביקש המינוי, לאחר כחודש ,1949 בנובמבר
הממשלה לראש בפנייתו החיל. הקמת של מהמשימה לשחררו בןגוריון דוד הביטחון
ב21 בעצמו, הממשלה ראש עלידי שהוגדר כפי החיל, מעמד את שאלתיאל הדגיש
העזרה את המטכ"ל אגפי יגישו להקמתו אשר עצמאי, ארצי "חיל :1949 בספטמבר
בעזרת החיל את להקים השתדל שאלתיאל, הדגיש זה, מתאריך לכך". שיידרשו במידה
ובחוסר באדישות עצומה, בעוינות נתקל התקופה כל במשך אך מפקדים, של קטן מספר
במתכונת החיל להקמת התנגד ידין, יגאל רבאלוף הרמטכ"ל, גם הצבא. צמרת מצד רצון
מכך נבע לו מחויביים שהיו גורמים אותם מצד הסיוע חוסר כי טען שאלתיאל דוד זו.

החלטתו. ברוח החיל להקמת הביטחון שר של נמרצת בתביעה הרגישו שלא
חדשים: לשיאים ההסתננויות 1949 בדצמבר הגיעו בינתיים,

החיילים אחד מסתננים. עשרים של בכנופיה חיילים ארבעה נתקלו 1949 בדצמבר ב4
נשדד. ונשקו ביריות, ונרצח נשבה
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לשוטרים, התחפשו מהם 13 לפחות לשמו רצח מסתננים ביצעו ,1949 בדצמבר ב17
שוד, סימני כל מצאה לא המשטרה החמש. בת בתם את ופצעו זוג רצחו ענא, לכפר חדרו

לגבול. הובילו והעקבות
לראווה אותן והציגו הקרבן אוזני את המסתננים כרתו שם ברשפון, גס בוצע לשמו רצח

כרם. בטול
עליו, עלו שוטרים חמישה בארשבע. ליד מוקש מסתננים הטמינו בדצמבר 22 בתאריך

קשה. נפצעו מהם ושלושה

הכללי, והמפקח המשטרה, של הבכיר הפיקוד בסגל דיון התקיים 1950 בינואר ב21
שעלתה כך ועל חילהספר של עתידו בעיית על וחשבון דין לנוכחים מסר סהר, יחזקאל
חילהספר כי המשטרה פיקוד הציע ישיבה באותה המשטרה. לידי יועבר כי האפשרות
במטה ישכון החטיבה מטה ומחלקות. פלוגות לגדודים, מחולקת שתהיה מחטיבה, יורכב

לחילהספר. ארצי בסיס ויוקם הארצי,
כי: בןגוריון דוד הביטחון ושר הממשלה ראש החליט 1950 במרס

הביטחון. למשרד כפופה ארצית, יחידה מהווה הספר חיל (1

ימנה המשטרה של הכללי המפקח משטרתי. אימון וגם מלא צבאי אימון מקבל החיל (2

חילהספר. של האימונים לתיאום קשר קצין

פנימיים ביטחון ולתפקידי צבאית, כיחידה מלחמה, בשעת קרב לתפקידי נועד החיל (3

שלום. בימי

שמירת תפקידי ממלאים הם והמשטרתי, הצבאי אימונם גמרו החיל שפקודי לאחר (4
המטכ"ל. הוראות לפי אחרים תפקידים או מתקנים

ביטחון שמירת לשם למשטרה יושאלו הצבאי, אימונם כבר שגמרו פקודים, 500 (5

הצפוני. הגבול

מן יוצא בלי העניינים, בכל המשטרה לפקודת לגמרי עומד  למשטרה המושאל הכוח
ההשאלה. תקופת בכל הכלל,

אולם המושאלת, ביחידה ולמינויים למשמעת אחראי המשטרה של הכללי המפקח
קיימות לצבא, מוחזרים ממנה חלק או וכשהיחידה הצבא, מחייבים אלה מינויים אין

הצבא. עלידי שניתנו הדרגות רק בתוכם

הפקודים המשטרה. ושל היבשה צבא של מהמדים שונים יהיו בחילהספר המדים (6

המשטרה. מפקח שיקבע כפי מיוחד, סימן במדיהם יינתן במשטרה שישרתו
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ישר הביטחון משרד גזברות עלידי יימסר למשטרה המושאלת היחידה של התקציב (7

למשטרה.

המפקח של אחד הרמטכ"ל, של אחד הביטחון, משרד של אחד קשר, קציני שלושה (8

למשטרה. המושאלת היחידה של והמתקנים הציוד יקבעו הכללי,
שנת ובמהלך רב; זמן נמשך במשטרה חילהספר החזקת עלאופן הצבא עם ומתן המשא

המשטרה. לאחריות הספר" "חיל הועבר 1950

חיל תפקוד על המשטרה לשר לדווח סהר יחזקאל הכללי המפקח נתבקש 1950 במאי
שהמשא מאחר בעניין, לדווח באפשרותו אין כי לשר בתשובתו הדגיש המפכ"ל הספר.
של ברצונו נעוץ היה העיקרי הקושי הסתיים. לא החיל החזקת אופן על הצבא עם ומתן
מבחינת למשטרה, שנמסר הגדוד של הצבאית צורתו על לשמור הצבא של העליון הפיקוד

לצבא. הזיקה ומבחינת ההרכב מבחינת האימונים,

לחימה יהיה שלום בימי חילהספר גדוד של האופרטיבי ייעודו כי היה דברים של סיכומם
בידי הייתה ובהסתננות בהברחה ללחימה שהאחריות מאחר ובהברחה. בהסתננות
יושאל הצבא), של הספר חיל מחטיבת חלק (שהיווה שהגדוד הוחלט ישראל, משטרת
משלוש מורכב יהיה הוא ומבצעית. מנהלית מבחינה לרשותה ויעמוד אחת לשנה למשטרה
איש. כחמישים הכול בסך פתחתקווה; ונפת חדרה נפת עפולה, לנפת שתחולקנה פלוגות,
הצבא, עם לקישור אחראי ויהיה הארגון, לאגף המשטרה, למטה יצורף הגדוד מפקד

במחוזות. המבצעים על ולפיקוח לאימונים

הכפרים את וצבא משטרה כוחות הקיפו המוקדמות, הבוקר בשעות ,1950 ביולי ב7
שוטרות שכללו משטרה, חוליות עוצר. על והכריזו ירושלים שליד ועיןרפא אבוגוש
משום נעצרו, ערבים מספר התושבים. של זהותם בבדיקת החלו ערבים, נכבדים בלוויית
רבים עצורים הובאו 14:00 לשעה עד בישראל. הימצאותם חוקיות את להוכיח יכלו שלא
תעודותיהם את שמצאו כאלה היו מהם שבכפר. בביתהספר שהוקמה מיון לתחנת
נעצרו. והשאר ושוחררו, זמניות שהייה תעודות במקום קיבלו אנשים 103 לבתים. והוחזרו
את ולתמיד אחת לקבוע כדי נערך הסריקה מבצע כי הסביר אברהמי, לוי המחוז, מפקד
המחוז מפקד ומבריחים. מסתננים כמרכז ידוע שהיה כפר אבוגוש, תושבי של חוקיותם
ולהתנהג הערבים על להכביד לא מפורשות הוראות קיבלו בפעולה המשתתפים כי הסביר
לפי אותן קיבלו זמניות, שהייה תעודות שקיבלו מי כי הסביר המיון קצין באדיבות.
פעמים מאבוגוש גירשה כבר שהמשטרה כאלה היו העצורים בין המשפחות. איחוד הסכם
הכול בסך המבצע. לפני שעות כמה לכפר שהגיעו כמה גם ביניהם היו בעבר. אחדות

מסתננים. כמאה באבוגוש נתפסו
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שבמשולש טירה הכפר על עוצר והצבא המשטרה הטילו ביולי, ב9 מכן, לאחר יומיים
מאות כמה נחקרו מוברחות. וסחורות מסתננים אחר חיפושים ערכו הם הישראלי.
מוברחות סחורות נתפסו החיפושים בשעת נוספת. לחקירה הועברו עשרות וכמה תושבים,
מנדטוריות, לירות ומאות ניילון תוצרת בדים, טבק, קמח, זה בכלל גדולה, בכמות
משטרה, סמל הצבאי, הממשל של קצין כללה סריקה חוליית כל התושבים. בידי שנמצאו

הכפר. ובאכוח שוטרים שלושה שוטרת,

זמן בכל האדיב היחס על הצבאי למושל ונכבדיו הכפר מוכתר הודו הפעולה סיום עם
שעות. כ12 שנמשכה הפעולה,

הודיע ביולי, ב30 אברהמי, לוי ירושלים, מחוז משטרת מפקד שערך עיתונאים, במסיבת
גברים מסתננים, 500 נתפסו (ינואריוני) השנה של הראשונים החודשים ששת במשך כי
המסתננים רוב מסתננים. בידי ירושלים במחוז נרצחו ערבים ושמונה יהודים עשרה בלבד.
שנשדד הרכוש וערך אלה, חודשים במשך אירעו בקר גנבת מקרי 167 לארץ. מזוינים הגיעו
מתגנבות, כ>%20.5 לבעליהם הוחזרו המשטרה של במאמציה ל"י. אלף 29 על עלה
מקרי ו19 שוד מקרי 11 היו בלבד ירושלים בסביבות ל"י. כ6,000 של בשווי רכוש כלומר
שבאבו למשטרה ידוע כי אמר ירושלים מחוז משטרת מפקד ערבים. מסתננים מצד יריות

מהכפר. לגרשם תדאג המשטרה כי הבטיח הוא מסתננים. עדיין נמצאים גוש
משטרה תחנות נפתחו מכך כתוצאה גדל. המשטרה של שכוחה כך על דיווח המפקד
בהסתננות במלחמה רב ערך לה שהיה תחנה נפתוח, במי הגבול, ליד במוסררה נוספות:

ובהרטוב. בשערהגיא ירושלים, באזור

ידיהם מעשה היה אמר, תקופה, באותה הבהמות וגנבות השוד מעשי של המכריע רובם
על זה בנגע למלחמה מאמציה מיטב את הקדישה המשטרה האויב. משטחי מסתננים של
פעולת המסתננים. של חדירתם ובמסלולי הכפריים בשטחים ומארבים נעים משמרות ידי
חילופי בשעת נהרגו ואחרים נתפסו, המסתננים מן רבים מה: בהצלחת הוכתרה המשטרה
של עבודתה בשיטת השימוש את להרחיב היה קשה המשטרה. משמרות עם יריות
של המעבר דרכי חסימת את מנעה זו מצוקה האדם. כוח מצוקת בגלל המשטרה
אפשרו אלה הסביבה. ומהכרת והיזמה ההפתעה מיתרון וכה כה בין שנהנו המסתננים,
הייתה ירושלים, מחוז משטרת מפקד לדברי כרצונם. חדשות דרכים להם לבור להם
מכאניים, תחבורה באמצעי כהלכה מצויד חילספר לידי הגבולות על השמירה מסירת

הצלחה. סיכויי כמבטיחה שנראתה היחידה הדרך מאולפים, ובכלבים בסוסים
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הנאצים עם פעולה משתפ> מעצר
הצורך ובעוזריהם. בנאצים דין לעשיית החוק את הכנסת אישרה ,13.08.50 בתאריך
להעמיד ניתן היה לא קיימים, שהיו החוקים פי שעל העובדה נוכח התעורר שכזה, בחוק
ואיפשר זה עיוות תיקן כן, אם החדש החוק אחרת. במדינה העבודה את שביצע אדם לדין

אחרות. במדינות אלו חמורים פשעים שביצעו מי את גם לדין להעמיד

בסיוע שנחשדו ליהודים ומתחזים יהודים, כנגד רבות תלונות להדגשת הביא החדש החוק
מלחמת תום ושלאחר ההשמדה במלאכת באירופה, הנאצי השלטון עם פעולה ובשיתוף

לישראל. לעלות הצליחו השניה, העולם
המשטרה של הארצי במטה רבים וקצינים שוטרים העסיק התלונות של הקפדני בירורן

נמלים. עבודת והצריך

שחקירתו ,50 בן נוצרי באניאק, אנדרי היה החדש החוק במסגרת לדין שהועמד הראשון
.1950 בספטמבר החלה

עברות על אישומים ב11 באניאק הואשם ובעוזריהם בנאצים דין לעשיית החוק לפי
יהודי. הוא כי שקבעו מסמכים בעזרת עלה לארץ היהודי. העם נגד ופשעים

בפני התנהלה זינגר, יוסף המשטרה קצין הראשון, העד הופיע שבה המוקדמת, החקירה
שהתנהלה לחקירה אחראי היה כי סיפר, זינגר הקצין פרץ. ד"ר בירושלים, השלום שופט
הומאנה במחוז ,1939 שבסוף בכך, אותו האשים 1950 באוגוסט וב9 באניאק, בעניין
בן גיטלון הילד של צווארו על דרך הלינקה", "משמר העוין בארגון חבר היה בסלובקיה,
באניאק דקר אנשים, להרוג חוק שאין מישהו לו העיר כאשר ורצחו. מרוזונובה, השלוש

משהו". לומר רשות שום אין כמוך מטונף "ליהודי ואמר בראשו, אדם אותו את
הואשם הוא .65 כבן גרוסמן, הדין עורך של מפיו הזהב שיני בהוצאת נאשם גם באניאק
במכונית אנשים הוביל ההאשמות, פי על שלו. הנישואין טבעת ואת בגדיו את גזל כי
כן כמו באכזריות. אותם ותקף לרצפה, ורגליהם המכונית לגג קשורות ידיהם סגורה,
סחט בלסטובה ל1942 1940 שבין בתקופה משפחות. 45 של למותן גרם כי הואשם

מהרכבת. רבים ואנשים יהודים וזרק ממשפחות, כספים

פורת. בן מרים והגברת שימרון, מר המדינה, פרקליט הופיעו הכללית התביעה בשם

אנושיים, בלתי מעשים בביצוע סבא מכפר 26 בת פרנק אלזה הואשמה אחר במקרה
דין לעשיית החוק פי על ואסורים האנושות" כלפי כ"פשעים החוק ידי על המתוארים

ובעוזריהם. בנאצים
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באושוויץ. הנשים במחנה הבלוקים אחד על ממונה המלחמה בשנות הייתה פרנק אלזה
למחנה כשנשלחה וחצי 13 בת הייתה כי סיפרה, גף, מרמת גרינברג מלכה גברת העדה,
ללא גופה חלקי בכל ומכות סטירות ממנה ספגה העדה הנאשמת. את הכירה שם אושוויץ.
ניסתה היא רעב. מרוב מתעלפת דודה בת את העדה ראתה אחד יום מיוחדת. סיבה
כי במשפט, הודגש המים. את ושפכה אותה, חיכתה פרנק אלזה אבל מים, כוס לה להגיש
מאוכל נהנתה הנאשמת כי מסרה, העדה הס.ס. מאנשי איש בנוכחות לא אף זאת עשתה

נוחים. דיור ומתנאי טוב

לפתע השגיחה אביב, בתל בנימין נחלת ברחוב לכן קודם כשנה בעברה איך תיארה העדה
היא פרנק. אלזה זוהי כי לדעת, נוכחה בה בהסתכלה הקפה. מבתי באחד גלידה במוכרת

בעניין. הטיפול נדחה עת באותה מתאים חוק מחוסר אולם למשטרה, כך על הודיעה
הס.ס. אנשי את לרצות נאלצה כי להגנתה, טענה הנאשמת

התחלת עם אביב, בתל השלום משפט בבית נוסף במקרה נתגלו אושוויץ מחנה זוועות
בנאצים דין לעשיית החוק לפי יצחק. מרמת 29 בת היינס רעיה של המוקדמת חקירתה
באחד קאפו של תפקיד ב1944 מילאה עת פשעים בביצוע היינס הואשמה ובעוזריהם,

אושוויץ. מחנה מחלקי
עולים במחנה לכך קודם וחצי כשנה הנאשמת את פגשה כי סיפרה, מאירוביץ מרים העדה

אמבולנס. עובדי עם הנאשמת נמנתה בו חנה, בפרדס

שעה אביב, בתל השלום משפט בית כותלי בין שררה ומתיחות התרגשות של אווירה
עליה. הגן המשטרה של מוגבר משמר היינס. רעיה של החקירה המשך שהתנהל

מעשי באשמת אביב בתל השלום משפט בבית הוניגמן יעקב נגד התנהלה נוספת חקירה
כתב לפי ל1944. 1943 בין הנאצים מחנות בעצורי תחילה בכוונה ורצח התעללות

גראדיץ. הריכוז במחנה יהודים שלושה 1943 בשנת הנאשם רצח האישום,

בתל השלום משפט בית בפני פוצ'יץ משה של המוקדמת החקירה התקיימה 1951 בינואר
שימש שם אוסטרוביץ, במחנה כרוצח התנהג הנאשם כי טען, כץ, צבי הראשון, העד אביב.
ידי על להורג הוצא בלומנפלד המשטרה שמפקד לאחר היהודית. המשטרה מפקד סגן
כי נטען במשפט המשטרה. כמפקד הנאשם נתמנה ליהודים, הטוב יחסו בגלל הנאצים
מהעצורים רבים ניסו ב1944 מוות. מכות העד של אחיו את היכו וישליצקי ועוזרו הנאשם
אך השמדה. למחנה להעבירם עומדים כי שנודע, כיוון ממעצרם, לברוח אוסטרוביץ במחנה

הבריחה. את ומנע המחנה שערי את סגר פוצ'יץ
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ברנט. נתן את גם המשטרה עצרה ובעוזריהם בנאצים דין לעשיית החוק על בהסתמך
אטינגר אברהם את בפולין פרוקוצ'ויפ ההסגר במחנה מסר 1942 בשנת כי נאשם הוא
עצורים הכאת של אחרות עברות בכמה נאשם כן להורג. הוציאוהו והם הנאצים, לידי

במחנות.

שנאשם שטרנברג, יהושע ד"ר פיניטייכן, המחנה רופא נגד אחרת, מוקדמת בחקירה
חיים מר השני, העד של דבריו את והתרגשות דמעות ליוו האנושות, נגד בפשעים
היו בה למרפאה והגיע בראשו, קשות הוכה שם בירקנאו, באושוויץ היה העד סנדרוביץ.
יכול כבר "הוא סנדרוביץ מר על למנגלה אמר שטרנברג ד"ר מנגלה. וד"ר שטרנברג ד"ר

לקרמטוריום". ללכת

להציל בידו היה בהם. טיפל ולא אותם היכה בחולים, התעלל כי הואשם שטרנברג ד"ר
אותן לתת במקום אבל השלשול, לעצירת פחם טבליות מקבל היה הוא מהעצורים: רבים

מהפולנים. נקניק תמורתן קונה היה לחולים,

לגרמני אומר הממונה הגרמני את שמע שם בגדים, במחסן העד עבד מסוימת בתקופה
הנה ליהודים, ביחס צדק שהיטלר "נראה שטרנברג: ד"ר של מעשיו על לו שסיפר אחר,

יהודים". רוצח יהודי אפילו

משמסר בחדרה. אותו שפגש עד שטרנברג, ד"ר את ראה לא 1945 מאז כי סיפר, העד
יחזיר לא כך ידי על הרי כי הכול, יספר שלא עליו להשפיע אלמוני זוג ניסה למשטרה, זארנ

לחיים. המתים את

לדין שהובאו האנשים של המוקדמות לחקירות הזרה בעיתונות שניתן הרב הפרסום עקב
של הארצי במטה התקבלו ובעוזריהם, בנאצים דין לעשיית לחוק בהסתמך פשעים על
פרטים שהוסיפו תבל, ארצות בכל יהודים ומלא מיהודים רבים מכתבים המשטרה
נכונותם את הביעו המכתבים כותבי הארץ. לשלטונות ידועות שהיו לעובדות חדשים

במשפטים. להעיד

וביטוי רצונו הבעת ועוזריהם בנאצים הדין עשיית בחוק ראה ובגולה בציון ישראל עם
מגן וחסרי נרדפים אנשים נגד פשעים שביצעו למי לתת אין כי הוחלט לכן להרגשותיו.

מהחוק. להתחמק
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חדשים עולים של עברות עם המשטרה התמודדות
עמדו לרשותם עולים. לקליטת יחסי באופן נוחה הייתה המדינה לקיום הראשונה השנה
עת של משק עדיין היה הארץ של משקה שכן לתעסוקה, דאגה כמעט הייתה ולא שיכונים,
מטופלים היו שלא הצעירים, מהעולים רבים גם גויסו מגויסים. היו הארץ וצעירי מלחמה,
1949 ממחצית החל אך עובדות. בידיים מחסור בארץ הורגש מכך וכתוצאה במשפחות;
1949 בחורף פחת. הנטושות הדירות ומספר העולים, במחנות הצפיפות ליום מיום גדלה
במחנות החיים הראשונים. אליהן שנכנסו מאלו יותר גרועות לדירות העולים כבר נכנסו
בתים רעוע. ומרתף כוך לכל העולים פלשו מהם, לצאת אפשרות חיפוש תוך קשים. נעשו

המחנות. יוצאי דיירים נתמלאו להריסה שנועדו

בלוד, "הסחנה" ביפו, הגדול" "השטח כמו עוני ושכונות דלות ריכוזי ונוצרו הלכו בארץ
בחיפה. סאליב וואדי שלם, כפר

חזרה המשטרה בירושלים. יפו ברחוב הישן הדואר מבניין בכוח פונו חדשים עולים
לבניין הנשקפת התמוטטות סכנת מחמת מדירותיהם בכוח תוציאם כי דיירים, והזהירה
לשיכון העירייה תדאג לא עוד כל דירותיהם את יעזבו לא כי אמרו, הדיירים התגוררו. בו

בערב. בו ידם על שוב הוכנסו המשטרה, ידי על שהוצאו הדיירים, חפצי עבורם. חלופי

העירייה כי וסיפרו לכן, קודם ספורים חודשים רק מעיראק שהגיעו כאלה היו העולים בין
מבקשת היא בשיפוצים כספם את שהשקיעו ולאחר לבניין, מלהיכנס אותם הזהירה לא

מרכושם. לנשלם

לבתים תימן עולי משפחות פלשו התחתון, בגליל איילון ליד "גורן" העבודה מכפר
ליד משא מכוניות ארבע הופיעו הצהריים אחר בשעות מעברות: קיבוץ מול הנטושים
את פורקים והחלו וטף, נשים זקנים, תימנים כ150 ירדו ומתוכן מעברות, קיבוץ
הקיבוץ אנשי לכביש. שממזרח הבתים שורת מתוך בתים ארבעה תפסו הם מיטלטליהם.
הלילה לחצות סמוך הבתים. מן העולים את פינו משטרה ובעזרת למקום, מייד הוזעקו
העבודה כפר את לעזוב החליטו לדבריהם, העבודה. לכפר משא במכוניות העולים הוחזרו
לא  דבר להם ניתן לא הצריפים שמלבד משום חודשים, תשעה בו שהיו לאחר "גורן",
באין נענו. לא ולדבריהם, הסוכנות, למחלקת פעמים מספר פנו הם עבודה. ולא אדמה
ימצאו ששם תקווה מתוך מעברות, קיבוץ שמול הריקים בבתים להיאחז החליטו בררה

עבודה.

תחנת על צרו מעיראק עולים כ500 שבע. באר משטרת על המון הסתער שבע בבאר
מחסה. בה שמצאו ממרוקו עולים בשני שפטים לעשות כדי להתפרץ וניסו המשטרה,
ההתקהלות שבע. בבאר העולים במחנה אנשים שישה נאסרו זו התקהלות בעקבות

ו
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לעולים מעיראק העולים בין וקטטות מריבות של יום לאחר באה המשטרה תחנת סביב
שתי בין מתיחות שררה הבוקר משעות בשבת. עישון סביב סכסוך רקע על ממרוקו
מפגש מקום שהיה קפה, בית הרסו מעיראק שהעולים לאחר לשיאה הגיעה והיא העדות,
נפצע הקפה בית בעל רדיו. ומקלט רהיטים נשברו וכן נופצו, השמשות כל ממרוקו. לעולים
חסות. במאסר הושמו והשניים המשטרה, לתחנת נמלט ממרוקו אחר עולה עם יחד קל.
להתפרץ וניסו. ובאבנים, במקלות מזוינים איש כ500 המשטרה תחנת על צבאו אז
התחנה, פתח את ביצרה המשטרה ממרוקו. העולים בשני לינץ' משפט לעשות כדי לתוכה
התפזרו. אכן המתקהלים להרגיעו. מנת על ההמון אל יצא גולדברג עזרא שני ומפקח
ארבע הגיעו 21:00 בשעה נוספות. התנגשויות למנוע כדי ברחובות סיירו וחיילים שוטרים
בשעה לציון. ומראשון מלוד מרמלה, מרחובות, שוטרים תגבורת עם משא מכוניות

ההמון. את שהסיתו העולים, במחנה אנשים שישה נאסרו בערב מאוחרת
התחתון הגליל בהרי למעברות שמר, עין ממחנה התושבים מרבית הועברו 1950 באמצע
רובם אירופה, מזרח מארצות רבים עולים נכנסו שמר עין למחנה ירושלים. ובסביבת
להתיישב וביקשו למעברות, לעבור התנגדו העולים מרבית מפולין. ומיעוטם מרומניה,
בדולרים חוקי בלתי מסחר והתנהל שחור, שוק פעל במחנה חיפה. או אביב תל בסביבות
בצורה והמכס הנמל עובדי אליהם התנהגו חיפה, לנמל העולים כשהגיעו לכן, ובזהב.
דברי מהם ונלקחו מתורכיה, העולים אצל גם נערכו מדוקדקים חיפושים ביותר. נוקשה
משפחות, ואיבדו מפולין שבאו העולים עבור קשה מכה זו הייתה עמם. שהביאו המזון
השלטון להם הרשה שרק מה כל שיירים, היה איתם שהביאו מה חיים. ושמחת רכוש
אינו עלייה חופש כי ההכרה התפתחה הזמן במשך לחייהם. בנוסף מארצו להוציא הפולני
בכנסת, אז הודיע הממשלה ראש העולים. עידוד גם פירושו פתוחים. בשערים רק מתבטא
ניתנה לעולים, רב צער גורם שהדבר שנתברר לאחר אולם החוק, לפי פעלה המשטרה כי
הוקרתו את להביע הממשלה ראש ביקש זו בהזדמנות אלה. חיפושים להפסיק הוראה
ובהצלחה בנאמנות בארץ השחור השוק נגד במלחמה שעסקו החוק, לכוחות העמוקה

רבה.
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בירושלים חרד>0 הפגנות
חרדים בין אלימות והתנגשויות קשות לתקריות מוקד ירושלים היוותה ומתמיד מאז
 בה המעורבת האוכלוסייה של תקין חיים אורח על לשמור שניסו משטרה, לכוחות

והחרדית. הזרה החילונית,

לקבוע החרדים ביקשו כאשר המדינה, לקום הראשונות בשנים ובמיוחד שנים, לאורך
השבת. חילול רקע על תקריות התפתחו לסוגיהם, שבת" "חוקי

במכוניות חרדים קהל פרע שבהן בשבתות, תקריות כמה בירושלים אירעו 1950 בשנת
 תלונות ארבע הגיעו העיר ולראש ירושלים למשטרת או"ם. ואנשי זרים צירים
בירושלים האו"ם ומשלטונות השוויצרי מהקונסול הטורקי, מהקונסול הבריטי, מהקונסול
שזרקו השאר, בין התלוננו, הצירים בכפייה. בשבת מכוניותיהם נעצרו שבהם מקרים, על 

הוסר בעבר פעמים ארבע כבר כי התלונן, השוויצרי הקונסול עליהם. וירקו אבנים עליהם
הוסר הדגל שבת. שומרי קהל ידי על נחסמה שדרכה לאחר המכונית, מעל מדינתו דגל

והושלך.

באזהרה העירייה מועצת בישיבת ביולי ב27 יצא אוסטר, דניאל ירושלים, עיריית ראש
בירושלים. גאולה בשכונת שעוברות במכוניות בשבתות הפורעים שבת, לשומרי חמורה

אנשים, של קטנה קבוצה ידי על בכוונה נעשים אלה מעשים כי אמר, העירייה ראש
ישראל שלטון תחת בירושלים כי האו"ם, עצרת ישיבת לפני ודווקא להוכיח, המנסים

ההפקרות. מקום על או"ם שלטון להטיל יש וכי הפקרות שוררת

כרוזים, לשכונה הסמוכות ובישיבות שערים שבמאה הכנסת בבתי חולקו בינתיים,
בכוח. אפילו השבת", על "השמירה את להפגין מנת על בשבת התקהלות שעודדו

השתתפו שתלמידיה הישיבה, מראשי כמה בירושלים המשטרה למטה הוזמנו ביולי ב27
הסדר. בהפרות מהשתתפות להימנע תלמידיהם על להשפיע נתבקשו הם בהתפרעויות.
העומדים האמצעים כל את תנקוט המשטרה כי מפורש, באופן לישיבה לאחראים נאמר

בשבת. גם בעיר סדר להשליט מנת על לרשותה

אז עד כי ציין הוא הסוהר. לבית המתפרעים יישלחו להבא כי הודיע ירושלים מחוז מפקד
ילדים הוציאו הסדר להפרת הגורמים כי התברר אולם רבה, בסבלנות המשטרה נהגה

אבנים. ובזריקת בצעקות מחנכיהם רצון את להפגין כדי לרחוב רבים

לידי הדברים הגיעו בשבתות, הסדר הפרעות מאז הראשונה בפעם באוגוסט, ב19
שבת כבכל בירושלים. שערים ומאה גאולה הרחובות בפינת אזרחים, בין רחוב קטטות
הגיעו מה זמן כעבור הרכב. כלי לתנועת שהפריעו במקום, הדתיים של התקהלויות החלו
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לדרניים הקיבוץ חברי בין קטטות פרצו צובה. קיבוץ חברי צעירים, כחמישים למקום
הקטטות. את והפסיקה ההתקהלות, את פיזרה המשטרה במקום. שהתגודדו

שם התאספו תחילה גאולה. בשכונת אנשים מאות של התקהלויות היו אחרת בשבת
חניכי למקום הגיעו זמן לאחר הרכב. כלי לתנועת שבת כבכל שהפריעו השבת, שומרי
את להרחיק הצליחו הנוער תנועות חברי הקבוצות. שתי בין קטטה ופרצה נוער, תנועות
הנוער תנועת מאנשי ואחד רצינית, קטטה פרצה כאן חברון. לישיבת עד השבת שומרי

מהישיבה. שהושלך מים מבקבוק נפגע
בדבר הפנים ושר המשטרה שר בין הסכם הושג כאילו בירושלים שמועות הופצו בינתיים
שטראוס פינת דרך במקום פאול, סנט רחוב דרך מנדלבאום למעבר התנועה הטיית
זה, מעין הסכם בדבר ידיעה כל הכחישו ירושלים במשטרת בכירים קצינים וגאולה.
דרך לעבור הזרים הקונסולים ושל האו"ם של הצבאית התנועה כל המשיכה ולמעשה,

וגאולה. שטראוס הרחובות פינת

בירושלים. שערים במאה סוערות שבת הפגנות השתוללו בהם חודשים היו השנים במשך
ברחובותיה שחלפו המכוניות את אחרים דתיים וקנאים ישיבה בחורי רגמו מהן באחת
בוז בקריאות נתקבלו למקום שנזעקו השוטרים מהן. אחת להפוך וניסו העיר, של
להסברים שעו לא מצווה", "מלחמת במעשיהם שראו הקנאים, אבנים. ובזריקת
השוטרים, עצרו בררה בלית לשוטרים. בכוח להתנגד היססו לא ואף להתפזר, ולבקשות
עצמם את שראו העצורים, החבורה. כמנהיגי שנראו אחדים בכוח, מינימלי שימוש תוך
גם שקטו ולא השם", "קידוש על לסבול להם שניתנה ההזדמנות על שמחו מצווה, כשליחי
העצורים. את לשחרר בכוח וניסו השוטרים, שרשרת אל התפרצו חבריהם שנעצרו. לאחר
לא המשטרה במכונית שהושבו העצורים כן, על יתר באוויר. אלות הונפו לא זאת בכל

המנוחה. יום מוצאי עד עליהם הופקד משמר רק בשבת. הוסעו

במכוניתו נוהג הוא כי הכריז, שטרית, בכור עצמו, המשטרה ושר סוער, דיון נערך בכנסת
בשבת.

עובדות אמהות ארגון של הנוער במועדון החרדים זעם התרכז 1954 שנת מחודשי באחד
החרדים החוגים ונערות. נערים של משותפים משחקים התקיימו במקום שערים. מאה ליד
אבנים קרב והתחולל השטן", ל"גירוש בשופר תקעו קרתא נטורי במוסר. פגיעה בכך ראו
לאחר המריבה". "מועדון על להגנה שהתארגנו צעירים קבוצות לבין ביניהם ומקלות
המתפרעים. מבין עשרות נעצרו שבעקבותיהן ההתנגשויות, שככו סוערות שבתות ארבע

הצדדים. בין "הפוגה" השתררה לבסוף
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חרדים חוגים של הכנותיהם נוכח הכן, במצב שבת כל הועמדו ירושלים משטרת שוטרי
בכביש. הנוסעים רכב כלי נגד ולהפגין העיר לרחובות בשבת לצאת

לעבר אבנים יידו ואף רובינגר, דוד בצלם לפגוע קנאים כמה ניסו ההפגנות במהלך
והזהירו: לדירתו אלמוני טלפן שבת מלילות באחד לצלם. שיחדל ממנו דרשו הם מצלמתו.

שבת". בהפגנות אותך נראה אם נפש, אותך "נרצח

חנות של ראווה חלון בניפוץ הואשם מהם אחד במשטרה. נחקרו ההפגנות אחת עצורי
שוטרים. בתקיפת הואשם אחר יהודה, במחנה נעליים

הגיעו לעיתים כן, על יתר מחדש, פרצו פעם ומדי נפרץ, לחזיון הפכו החרדים הפגנות
הפגנה התקיימה 1.9.1956 בשבת, המשטרה. כוחות עם אלים לעימות אלו בהפגנות
אבנים ליידות החלו המפגינים ירושלים. העיר במרכז איש כ300 השתתפו בה סוערת
השערה מלחמה, השיבו העיר מרכז דיירי אולם יפו. ברחוב דרכן שעשו מכוניות לעבר

המחנות. שני בין ממושך אבנים קרב והתפתח

בכוונה הפגנות, לפיזור בציוד מצוידים גדולים, משטרה כוחות הגיעו האירוע למקום
הגעת עם רק לבסוף פוזרה ההפגנה ברם, הניצים. בין ולהפריד במקום סדר להשליט
ידוע שהיה סגלוב, פנחס נפטר ההפגנה, פיזור במהלך נוספים. משטרתיים תיגבור כוחות
הוברר המוות, שלאחר מבדיקה הבירה. השבת חילולי כנגד הקבועים המפגינים כאחד
על אלימות סימני נמצאו שלא הוברר כן בגופו. ראשי עורק מהתפוצצות נפטר שהמנוח
השבת, אירועי את לחקור דתיים ממשלה שרי מספר דרשו הללו, המהומות בעקבות גופו.

השבת. של במהלכה מאורגנת ציבורית תנועה ולהפסיק
לכבד לדעת צריך שהיה הירושלמי, השוטר מן ביומו יום מדי נדרשה טאקט של רבה מידה

הנוצרי. והמיסיונר החילוני קרתא, נטורי איש  השכבות כל בני של רגשותיהם את
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מג"ב פלוגות והקמת ח>להספר פ>רוק

במהלך ערב למדינות ישראל בין נשק שביתת הסכמי לחתימת שהביאו רודוס, הסכמי
לאחר ישראל גבולות העצמאות. מלחמת של סופה את לכאורה סימלו ,1949 שנת
הסכמי אף ועל ק"מ, 960 היה היבשתי הגבול של אורכו ומפותלים. ארוכים היו המלחמה

וקטלני. חם להיות המשיך הנשק, שביתת

שונות: מטרות היו להסתננות ההסתננויות. בעיית הייתה המרכזית הביטחונית הבעיה
וחייב קריטי להיות הפך המצב וחבלה. רצח ריגול, מעבר, ביקור, חקלאיות, גנבות הברחה,

והולם. מהיר פתרון

משטרת של הקמתה עם המדינה. גבולות על שתשמור ז'נדרמריה הקמת על דובר בתחילה
של דמותו על הוויכוח אולם היום. מסדר זמנית הז'נדרמריה רעיון ירד והתארגנותה ישראל
על הוכרז 1949 בספטמבר וב23 הרשאה, ניתנה לבסוף תם. לא הגבול על שישמור הכוח
שמרה במקביל "חילהספר". וייקרא הגבול על שישמור צה"ל במסגרת ייחודי כוח הקמת

כך. לצורך מיוחדות יחידות הקימה ואף הצפוני הגבול על המשטרה

ומפקד ב"הגנה" המפקדים מוותיקי שאלתיאל, דוד האלוף נתמנה חילהספר של כמפקדו
שאלתיאל, האלוף שהפגין הרבה השאפתנות למרות השחרור. במלחמת ירושלים חזית
מקשיים נבע הדבר צה"ל. במסגרת "חילהספר" הקמת צלחה לא דבר, של בסופו
וגוברים הולכים בקשיים נתקל מפקדו, לדברי החיל, חמורות. אדם כוח ומבעיות ארגוניים

לשורותיו. התייצב לא החלוצי הארצישראלי והנוער רציניים, הדרכה כוחות בהשגת

משטרת פיקוד בדרג התחושה והתגברה הלכה למדינה הראשונות השנים שלוש במהלך
מבפנים המדינה גבולות על שיגן צבאי, גוון בעל משטרתי כוח בהקמת צורך שיש ישראל,
מסתננים. ולפגיעות לאש חשופה חגורה שהיוותה הספר, יישובי אוכלוסיית על וישמור
האצלת על גוריון, בן דוד הביטחון, ושר הממשלה ראש החליט 1950 שנת באמצע
ישראל משטרת עצמה על קיבלה 1951 שנת בתחילת ישראל. למשטרת מצה"ל האחריות
זו, אחריות למימוש אפשריות פעולה דרכי בחן המשטרה פיקוד הספר. חיל משימות את
שמילאו קטנות, ויחידות מחלקות ועוד הגבול משמר פלוגות שלוש נבנו כך כדי ותוך

המדינה. של הצפוני ובמחוז ירושלים במחוז גבול שמירת תפקידי

משטרה, אנשי הספר, חיל חיילי מקורות: משלושה באו זו למסגרת שהגיעו הראשונים
קודם. צבאי רקע חסרי חדשים ועולים החזק, הגרעין את שהיוו הפיקוד, סגל ובהם
ההכשרה ראשונית. הכשרה קיבלו ושם בשפרעם האימונים לבסיסי הועברו הפלוגות
תכנית ונימוסים. הרגלים צוות, רוח משמעת, הקניית וכללה בעיקרה, צבאית הייתה
כללו כן וברימונים. במקלע ברובה,  קל בנשק אימונים גם כללה המיוחדת האימונים
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ומשטר, חוק באלה, שימוש ג'ודו, גופני, וכושר אימון שדאות, בנושאי הכשרה האימונים
שעות. כ400 היו האימונים בתכנית וקשר. ראשונה עזרה מסעות,

מהרה עד אך הגבול, משמר פלוגות של התקני האישי כנשק האנגלי הרובה שימש בתחילה
על בעיקר והתבסס ייחודי, היה הפלוגות של הרכב צי "סטן". מסוג בתתמקלע הוחלף

ה"לנדרובר".

ביחידות שניתנה מזו בתכלית שונה והכשרה שונים מדים מתן גם חייבה ייחודי כוח הקמת
הבין הגבול של צבעו לפי ירוק, בצבע כומתה היה שנבחר הכובע הרגילות. המשטרה
מצודת מעל המתנשא שמירה מגדל נבחר ייחודי שרוול כסמל במפה. המצויר לאומי

מג"ב. פלוגות של פעילותן אופי את המבטא סמל "טיגרט",
מתאם מינה הארצי המטה הגבול. במשמר הפלוגתית במתכונת שירתו איש כ300 רק
הפלוגות, בין מגע היה לא זאת, למרות כאהן. מקסים הפלוגות, לשלוש רשמי לא משותף
חוסר בלבד. לנפה כפיפות תוך מרכזי, ופיקוח תיאום כל ללא בנפרד, פעל מפקד וכל
הפלוגות. של האחריות תחום לגבי גם קשות ומנהלתיות ארגוניות בעיות יצר זה תיאום

"המשולש הייתה אחריותה וגזרת תקווה, פתח במשטרת א' פלוגה מוקמה בתחילה
הגדול", "המשולש הייתה אחריותה וגזרת כרכור, במשטרת הוצבה בי פלוגה הקטן".
גשר מקיבוץ הגבול קו הייתה אחריותה וגזרת עפולה, במשטרת הוצבה ג' פלוגה ואילו

ערה. ואדי ועד

המשטרה יחידות צמצמו הגבול, משמר פלוגות של המבצעית פעילותן תחילת בעקבות
סדר בהשלטת גס סיוע הגבול משמר הגיש כך כדי תוך במסתננים. לחימתן את הרגילות

לשירותיו. הביקוש את הגביר והדבר הערים, בתוך ציבורי
אך למערכת. נוספים אנשים לגיוס עצום ארגוני מאמץ חייבה הגבול משמר של כוחו בניית
אילכך בפועל. המתגייסים מספר לבין התקנים מספר בין פער היה המאמץ למרות
הדרוזים בקרב הגבול למשמר לגיוס בתעמולה משאבים גם להשקיע הוחלט
עד וצ'רקסים. דרוזים של אחת מחלקה לצרף הוחלט ארגונית פלוגה לכל והצ'רקסים.
יחדיו ששירתו השונות והעדות הדתות בני בין מופלאה לוחמים אחוות נוצרה מהרה

הגבול. במשמר

בגבול מיוחדות משטרה יחידות קצר זמן עוד לפעול המשיכו הפלוגות לשלוש בנוסף
הגבול. למשמר הועברו מכן לאחר במסתננים. בלחימה עסקו הן אף ובירושלים. הצפוני

על סיורים חייבה דרכים באותן כמעטתמיד דרכם את עושים המסתננים כי ההכרה
שנוצרו העקבות טשטוש חייבה זו עובדה הגבול. שלאורך הרבים והשבילים הכבישים

78



1951

גששות מארבים, במשדדה. דרכים שידוד שיטת עת באותה פותחה וכך קודם, מעבר בעת
הגבול. משמר פלוגות של הלוחמה משיטות חלק הס גם היו ומרדפים

עצמה, רב פנס  ה"יריאור" היה מג"ב עבור עת באותה שפותח ייחודי לחימה אמצעי
לילה ראיית לציוד שקדם זה, מכשיר של פיתוחו המטרה. את ומאיר הירי בשעת שנדלק
בלילה. המארבים פעילות בעת שהתעורר לצורך מענה היה האינפרהאדום, קרני בסיס על
במתכונת הגבול משמר מכן לאחר צמח שמהם הכוחות, נבנו 19531951 השנים במהלך

הארצית. החילית

משמר פלוגות של המצומצם גודלן ונוכח ומחריפות ההולכות הביטחוניות הבעיות נוכח
משמר "חיל שתיקרא במשטרה חדשה חטיבה להקים 1953 אפריל במהלך הוחלט הגבול
שהוקמו מג"ב, פלוגות של פעילות ודפוסי עקרונות אותם פי על פעל זה חיל הגבול".
מדינת של הביטחונית בהיסטוריה חדש פרק נפתח בכך הספר. חיל של פירוקו לאחר

בפרט. ישראל משטרת ושל בכלל, ישראל
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המעברות לתושב* המשטרה סיוע
ליישובים רב נזק גרמו אך לחקלאות, ברכה אמנם הביאו הארץ ברחבי שירדו זעף גשמי
גדול חלק והציף גדותיו, על עלה גן לרמת אביב תל שבין מוצררה, ואדי ולמעבדות.
בבדונים בפחונים, שישבו העולים אלפי למאות נגרם רב סבל מונטיפיורי. משכונת

ובאוהלים.
יצאה הכנסת במת מעל גם גדול. מידה בקנה ראשונה ועזרה הצלה עבודת הצריך המצב
ישראל במדינת משפחה שכל הייתה, הבקשה עלייה. קליטת מצוות לקיים ליישוב פנייה

ממש. נפשו להצלת תביא ובכך החורף, חודשי לשנייםשלושה אחד ילד תקלוט
הנהלתה העולים. בתי ביטחון את הבטיחה שוטרים, כמאתיים שכללה המחנות, משטרת
המשטרה לפעולת נודע רב וציבורי חינוכי ערך ישראל. משטרת של הארצי במטה הייתה
שעסקו המשטרה לאנשי הן רב היה הפעולה של ערכה לאפוטרופסותה. שנמסרו במעברות
ידידים כעם אלא החוק, שומרי כעם לא המשטרה אנשי עם במגע שבאו לעולים, והן בה,

וסעד. עזרה המגישים ויועצים

מגדל מעברת מעברות, לשתי הדאגה ואת הטיפול את עצמה על המשטרה קיבלה ב1951
המשטרה פעילות נפשות. כ300 שמנתה טוב, הר ומעברת נפשות, כאלפיים שמנתה גד,
שהשתתפו השוטרים במעברות. לישראל ההגנה צבא ידי על שנעשתה לפעולה דמתה
החורף את בילו המשטרה אנשי מתנדבים. ברובם היו שוטרות) ושש שוטרים 17) בפעולה
נבדלו לא שלהם הדיור תנאי בצריפונים. והשוטרות באוהלים השוטרים  במעברות
בית לניהול בעזרה התבטא בעולים טיפולם עצמם. המעברות אנשי של הדיור מתנאי
בקרב וספורטיבית תרבותית בפעולה העולים, לבריאות בדאגה הילדים, וגן התינוקות
(שימוש ביטחוני בחינוך תרבות), חדרי ארגון בעברית, שיעורים מסיבות, (טיולים, הנוער
הוצמדה משטרתית מכונית גם שונות. טכניות ובעבודות בסעד יעילה), שמירה דרכי בנשק,
לילדים, מסיבות לארגון ששימשו נכבדים, כסף סכומי תרמו השוטרים זה. לתפקיד

המטבח. ולריהוט הילדים לגן ריהוט לקניית
על הודעות עשרות ילדים. היעדרות בעיית הייתה המשטרה את שהעסיקה נוספת בעיה
למשטרה הובאו או בעצמם לבתיהם חזרו הילדים מן חלק למשטרה. הגיעו נעדרים ילדים
טרם עוד קצר, חיפוש לאחר המשטרה ידי על להוריהם הוחזרו חלק ושבים. עוברים ידי על
ילדים עם היה הבעיה עיקר הקרובה. בסביבה ונמצא מביתו להתרחק הפעוט הספיק

למצאם. בכדי גדול מאמץ נתבע שמהמשטרה הרך, בגיל

במרב המשטרה זרועות הופעלו לחייו, חשש המעוררים ובנסיבות בתנאים ילד כשנעדר

80



1951

כשאפסו האחרון, ברגע כמעט הילד נמצא בהם מקרים היו היקפן. ובמלוא המהירות
בדרך השוטרים סברו אז לשוא. הנרחבות הפעולות כל היו בהם מקרים גם היו כוחותיו.
נגררו וגופותיהם חיות, ידי על נטרפו כוחות, מאפיסת ומעדו שכשלו לאחר שהילדים, כלל,
באזורים שנעלמו ילדים לגבי בעיקר נכונה הייתה,כנראה, זו סברה החיות. מאורות לתוך
היו ועלולים לחלוטין, מוכרת ובלתי זרה לסביבה הגיעו החדשים העולים ילדי כפריים.

בקלות. דרכם את לאבד

וחשמל, טלפון חוטי לניתוק גרמה העזה הסופה במים. רבים כבישים הוצפו 1951 בחורף
השטפונות, מחמת כליל נותקו ומעברות יישוב נקודות עצים. ועקרה גגות העיפה
העולים במחנות לנפול. מטים מבתים תושבים לפנות הכרח היה מסוימים וממקומות
כוחות גג. קורת ללא נשארו עולים ומאות ובדונים, אוהלים עשרות הועפו ובמעבדות
ציבוריים לבתים מהם רבים העבירו הם המחנות. יושבי לעזרת הוזעקו וצבא משטרה

סמוכות. ובמושבות בערים

המצב קשה. נפגעו מהן תשע השטפונות, אסון ידי על נפגעו שבארץ המעברות 136 מבין 23

לגמרי. השתבשו אליהן הדרכים כי ירושלים, שבפרוזדור במעברות ביותר קשה היה
נפגעה בירושלים הנחוצה. העזרה את להגיש כדי ברגל לשם הגיעו וצבא משטרה פלוגות

בדוניס. כמה הועפו שם חיים, מקור מעברת רק

היהודית הסוכנות של למנגנון למשטרה, לצבא, הודתה מאירסון, גולדה דאז, העבודה שרת
של והמסורה הנמרצת פעולתם השונים. הנשים ארגוני של המתנדבים ולפעילות ולפעילים
לציבור. המשטרה בין היחסים לשיפור רבות עשתה השטפונות בעת המשטרה אנשי כל
תוך רבים במקרים השטפונות, נפגעי להצלת במסירות פעלו ושוטרים סמלים קצינים,

רבים. של ובלבם בזיכרונם היטב נחרת זו פעולה של רישומה וחייהם. בריאותם סיכון

וחלוציות, נפש מסירות של גבוהה מידה בפעולותיהם הוכיחו והשוטרות השוטרים
התפקיד. את לעזוב סירבו החלפתם, מועד שבבוא רבה, כה במידה לעבודה ונתקשרו

המרוכזת. הפעולה סיום לאחר אף פסקו לא המעברות אנשי עם הקשרים
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השבת קנא> ברית ארגון ירי על בכנסת לפ>גוע נ>ס>ון
לכנסת. גוריון בן דוד ידי על שהוגשה חוק, הצעת היישוב את הסעירה 1951 מרס בחודש

דתיות. בנות על בצה"ל שירות חובת להטיל הייתה מטרתה
תעסוק אלא צבאיות, ביחידות לשרת מחויבת תהיה לא דתית שבת הבטיח, גוריון בן
ציבוריות. בריאות ובעבודות בחינוך עולים, בקליטת בחקלאות,  לאומיצבאי בשירות
סופית, להצבעה זה בשלב החוק הובא לא דבר, של בסופו במחנה. ללון תחויב לא היא

הכנסת. של והביטחון החוץ לוועדת הועבר אלא
דתיים קנאים של קטנה מחתרת קבוצת בירושלים נתארגנה כן שלפני החודשים במשך
לפעול עליהם כי שהחליטו, חרדים, לימוד ומוסדות ישיבות וחניכי הישן היישוב מאנשי
צבאי. לשירות דתיות נשים גיוס ומניעת השבת שמירת כמו דרישותיהם, להגשמת בכוח

אז .1950 נובמבר מאז בירושלים פעל הקנאים", "ברית בשם מוכר שהיה המחתרת, ארגון
שבוצעה האחרונה, ההצתה פעולת ועד מאז יפו. ברחוב שחנה "אגד", של אוטובוס הוצת
תחילה כשר. לא בשר שמכרה אטליז, וחנות מכוניות 23 הקנאים הציתו ,1951 במאי ב1
שלב היה אם מכן, ולאחר בפרהסיה. ודת שבת חילול בכוח, שימוש ידי על למנוע, ביקשו
הארגון הפרט. ברשות ודת שבת חילול מניעת למען לפעולות עוברים היו בידם, מצליח זה
מפקד. היה מהן אחת שלכל גדולות לא חוליות בו והיו המחתרת, בשיטות עבד
בו נתקלה טרם שהמשטרה לשיא, הגיעו ותכניותיהם רבה, בדייקנות תוכננו פעולותיהם

המדינה. קום מאז
בבוקר לביצוע נועדה התכנית נשים. גיוס על דיוניה בשעת בכנסת לחבל הייתה תכניתם
של בכיסו במחסן. שהוסתרו רבים ותבערה הצתה וחומרי פצצות באמצעות במאי 15
תכנית נמצאה בוקר, לפנות במאי ה15 ג', ביום שנעצר הקנאים" "ברית מחברי אחד
נראה הגילויים, לאחר לכן. קודם יום לביצוע שתוכננה בכנסת, החבלה פעולת של מפורטת
פעולתם לצבא. הנשים גיוס בסעיף בערב ב' ביום תדון שהכנסת חשבה הקבוצה כי היה,
לכנסת כניסה כרטיס לעצמם הכינו הארגון חברי בכנסת. הדיון יתחיל שבו לרגע תוכננה
צריכים היו שנתגלתה התכנית לפי זייפום. כרטיסים, מספר להם שחסרו מאחר ב'. ליום
הייתה הפצצה עשן. פצצת ובידיהם בכנסת, הקהל ליציע להיכנס הארגון מחברי כמה
חברי לאסון. לגרום עלולה הייתה אך שימורים, של פח מקופסת ונעשתה פרימיטיבית,
בו הרגע על לבניין, מחוץ שהיו לאחרים, ולהודיע לצאת צריכים היו בכנסת שישבו הארגון
את לנתק בחוץ האנשים על היה זו הודעה מסירת עם נשים. גיוס בחוק הדיונים יתחילו
התכנית, לפי מטילים, היו בחשכה הדיונים. באולם משתררת הייתה וחשכה החשמל, קו
הארגון חברי היו צריכים התכנית לפי הכנסת. חברי ישבו בו לאולם, היציע מן הפצצה את
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ידעו, לא הארגון חברי כי נראה, בהלה. פורצת הייתה שבמקום שעה מהכנסת לברוח
ערב. באותו יתקיים לא נשים גיוס בסעיף שהדיון

כשמשמרות בערב, שני ביום החל הקנאים" ברית "גילוי מבצע של הראשון השלב
פעולות ננקטו מיד בירושלים. הכנסת בניין ידי על מסוכנת בתכונה הבחינו משטרה
במקום הופיעו ושוטרים סמלים בכירים, משטרה קציני מאסון. הכנסת להבטחת נמרצות
נמשכת הייתה אילו .22:00 בשעה ערב באותו ננעלה הכנסת ישיבת אזרחי. בלבוש
יחזקאל המשטרה, של הכללי המפקח הפצצה. הטלת מונעת המשטרה הייתה הישיבה,
גם היו לידו בוקר. לפנות עד המשטרה פעולות על אישית פיקח ,02:00 בשעה שהגיע סהר,
ובשעות למבצע, גויסו שוטרים כמאה גוריון. בן עמוס מטהו וקצין נחמיאס, יוסף סגנו,
לנוער במוסד נערך הראשון החיפוש והמעצרים. החיפושים החלו במאי ה15 של הבוקר
עולה לנוער חינוכי מוסד סיני", "נוער מדרשיית בא"י, ישראל אגודת צעירי של
ג'ון סנט לשעבר, לעניים החולים בית בבניין שכן זה מוסד התורה''. "אוצר בהשתתפות

טור. אבו בדיר

בארגון מאוד" כ"חשובים אותם חשבה שהמשטרה האנשים נעצרו סיני" "נוער במוסד
גילתה החדרים באחד מוסד. באותו מדריכים היו רובם הקנאים". "ברית של המחתרת
שלשה "סטנים", שני שכלל הנשק מחסן נמצא ובו בקיר, בנוי "סליק'' המשטרה
שש שונים, כדורים 1,764 "ברן", ומקלעי "תומפסון" מקלע לתת מחסניות אקדחים,
תבערה, חומר מלאים, בקבוקים 34 נפץ, חומר אימונים, כדורי נפצים, צבאיות, פצצות

חשיש. גרם ו250 בוצעו) שכבר תכניות (בחלקן תכניות על בכתב רב חומר

הספר ובבית קטמון בשכונת יוסף" "פורת ישיבת של בפנימייה נערכו נוספים חיפושים
במאה פרטיים בבתים גם נערכו רבים ומעצרים חיפושים שכונה. באותה יעקב" "בית
ביניהם חשודים, 42 נעצרו הכול בסך בירושלים. אחרות ובשכונות ישראל בבית שערים,
שלפי הפצצה, בערב. שני ביום לידו או הכנסת בניין בתוך נעצר לא איש אחת. חשודה
נמצאה הפעולה תכנית בעיר. המקומות באחד נמצאה בכנסת, לפיצוץ תוכננה התכנית

הנשק. מחסן נמצא בו המוסד בבניין שנעצרו האנשים אחד של בכיסו

נתגלו כולו מהמבצע כתוצאה ורק בכנסת, לחבלה התכנית על מראש ידעה לא המשטרה
לפרטיהן. התכניות

ומצערת. מועטה הייתה הקנאים" "ברית לגילוי הציבור עזרת

הקנאים" "ברית לניסיון התקיפה התנגדותם את הביעו הרשמיים הדתיים החוגים כל
האופוזיציה סיעות כל אולם אלימות; במעשי שימוש כדי תוך הדת לטובת להילחם
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בתקנות שהשתמשה הממשלה על קשה ביקורת מתחו הדתית החזית עם יחד בכנסת
מן חלק כי ידיעות, בהגיע החריפה זו ביקורת מיד. לדין החשודים את העמידה ולא ההגנה,
השוטרים ידי על קשות והועלבו הוכו בו בג'למה, מרוחק, למחנה הועברו העצורים

עליהם. הממונים

הגילויים פרשות על מקיף דיון במאי ב21 הכנסת פתחה ביותר מתוחה באווירה
הרוב ."1945 חירום) (לשעת ההגנה ב"תקנות והשימוש המנהליים המעצרים המשטרתיים,
הממשלה כנציג שרת משה ."111 "סעיף ביטול בעד והיה אלה למעצרים התנגד בכנסת
עצמה הממשלה הכירה לבסוף אך העצורים, אל רע יחס על טענה כל לדחות תחילה ניסה
לחקירת פרלמנטרית ועדה שתיבחר המשטרה, שר באמצעות והציעה, המצב, בחומרת
לשעת ההגנה תק.נות את לבטל שיש החלטה, קיבלה הכנסת המשטרה. נגד ההאשמות
חדש חוק לעבד ומשפט חוק החוקה, ועדת על והטילה הבריטי, השלטון מימי חירום
מעצרים עוד יהיו שלא נקבע, כן הישראלים. למושגים בהתאם המדינה ביטחון להגנת

במדינה. מנהליים

הראשונים, העצורים ארבעת של אביב בתל השלום משפט בבית המוקדמת חקירתם
החל בירושלים המחוזי המשפט בבית .1951 במאי ב30 החלה הארגון, מנהיגי שהיו
רפול, אליהו רידר, יהודה  החשודים ארבעת של משפטם 1952 בפברואר ב19 להתברר
קשר קשירת בגידה, וביניהם סעיפים 34 כלל האישום כתב וורמייסר. ונח אליהו, מרדכי
צבאי, מחתרתי ארגון הקמת הכנסת, של הישיבות אולם לתוך תבערה פצצת להטלת
במעשי איום חשיש, החזקת ותחמושת, נשק החזקת בנשק, ואימונם לארגון אנשים גיוס
אינם אשר האנשים נגד מלחמה מעשה הכנסת איטליז, וחנות מכוניות הצתת אלימות,

תורה. דין שומרי

ההאשמות בכל הודו הנאשמים ארבעת .1952 במרס 6 בתאריך חל במשפט חשוב מפנה
סעיפי ארבעה שונו הסנגוריה ובהסכמת המדינה פרקליט שלבקשת לאחר להם, שיוחסו
תיקי להשמדת קשר קשירת של האשמה יותר. קלים אשמה לסעיפי ,17 מתוך אשמה
התיקים; להשמדת הטפה של באשמה הוחלפה בירושלים הביטחון במשרד צבא יוצאות
הוחלפה הכנסת של הישיבות באולם תבערה פצצת להטלת קשר קשירת של האשמה
האשמה הכנסת; של הישיבה באולם להטילה בכוונה תבערה פצצת החזקת של באשמה
בלתי באספה נוכחות באשמת הוחלפה בנשק ידועים בלתי אנשים לאמן קשר קשירת של
נזק גרימת של באשמה הוחלפה איטליז הצתת של האשמה בנשק; להתאמן כדי חוקית

לאיטליז.

המשפט בבית 1952 במרס ב25 נידונו הקנאים" "מחתרת בהנהגת הנאשמים ארבעת
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נהנו הם אחת. שנה ועד חודשים משישה החל שונות, מאסר לתקופות בירושלים המחוזי
ולעברם, לאופיים לב בשים כי נאמר, הדין פסק בסוף הכלא. בבית מיוחד מיחס
יותר להתקרב המשפט בית החליט ולחרטתם, באשמה להודאתם הנסערים, לרגשותיהם
ביותר הנמוך העונש את הנאשמים על ולהטיל הדין, למידת מאשר והרחמים החסד למידת
פליליים מעשים יישנו אם כי הזהירו השופטים אך הנסיבות. כל לפי הדעת על המתקבל

הדין. חומרת בכל העבריינים כלפי לנהוג המשפט בית ייאלץ זה, מסוג

ולהפחיד המחוקקים בית כלפי אלימות להפעיל ישראל במדינת הראשון הניסיון זה היה
הממלכתי. תפקידו במילוי אותו
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אלחמה תקרית
הביא לא אך העצמאות, מלחמת לסיום הביא וסוריה ישראל בין הנשק שביתת הסכם
עם הגבול באזור והוגדרו כוננו זה הסכם מכוח המדינות. שתי בין האיבה מעשי לסיום

ישראל: בשטח הבינלאומי, לגבול ממערב כולם מפורזים, אזורים שלושה סוריה
ונתחם הבינלאומי הגבול עם עסל ואדי במפגש החל זה אזור  הצפת* המפורז א.
לנביהודא, עד דרומה הקו נמשך מכאן דן. קיבוץ לאזור עד הואדי ידי על ממערב
האם" ל"גבעת ממזרח האם". "גבעת באזור לגבול חזרה דרוםמזרח בכיוון ומשם
שבאזורים הקטן היה הצפוני המפורז לגבול. ממזרח היחיד זעיר, מפורז אזור היה

דונם. 4,423 היה ושטחו המפורזים,

החולה, לאגם שממזרח הרצועה את הצפוני בחלקו כלל זה אזור  המרכזי המפורז ג.
באזור נכלל להסכם בהתאם אך הסורים, ידי על נכבש לא דרדרה אזור דרדרה. כולל
פנה שקדקודו משולש, לצורת המפורז האזור התרחב החולה אגם בדרום המפורז.
פס היה משם דרומה הסורים. שכבשו הגשר ראש שטח את וכלל השחר, איילת לכיוון
שוב אלמגור ובאזור הבינלאומי, הגבול לבין הירדן שבין השטח את שכלל צר,
חזרה שלו הדרומית והצלע תלמוטילה לרכס פנה שקדקודו משולש, ויצר התרחב

דונם. 27,439 היה זה אזור של שטחו לכינרת. הירדן לשפך

הגבול שבין השטח כל את וכלל לנוקייב, מצפון החל זה אזור  הדרומי המפורז ג.
היוצא הכביש עלידי נתחס הדרומי גבולו אלחמה. מובלעת ואת והכינרת הבינלאומי
בעת הסורים ידי על נתפס זה אזור של הדרומי חלקו רק הירמוך. לכיוון מצמח
היה המפורז. באזור ייכלל עיןגב אזור שגם הוסכם אולם הירדן, עמק על התקפתם

דונם. 33,573 היה ושטחו המפורזים, בין ביותר הגדול האזור זה
על הגבול. של הישראלי בצד רק המפורזים האזורים של היותם עובדות לעין בלטה
שהם הבעיות ועם אלה באזורים הכרוכות המגבלות עם להתמודד היה בלבד ישראל

מעוררים.

החיים להחזרת האפשרות את ליצור הייתה המפורזים האזורים כינון של המטרות אחת
לכפריהם, הערביים הכפריים הוחזרו ראשון בשלב התקין. למסלולם בהם האזרחיים
גדול קרקע גוש כלל בדרך היה שלא מכיוון אך ישראליים. יישובים הוקמו לכך ובסמוך
אפשרי בלתי בפסיפס ומעורבות יחסית קטנות היו והחלקות יהודית, או ערבית בבעלות
קרקעות. לענייני סביב וסכסוכים חיכוכים הדבר יצר סדיר, ועיבוד בעלות לקביעת כמעט
הוראות, והן השראה הן מסוריה קיבלו המפורז באזור הערבים התושבים לכך, בנוסף
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לקבל ואפילו החקלאית, תוצרתם את לה למכור וסירבו ישראל את שהחרימו כאלה והיו
אותה עיין אך ישראל, מדינת בתחומי ששכן ציבור זה היה ישראלים. מרופאים טיפול

לסוריה. חזקה זיקה בעל והיה

ועיבוד התיישבות לצורכי חשוב היה דונם כל המצומצם, השטח בעלת ישראל, במדינת
חיוניים היו והם להם, סמוך או המפורזים באזורים היו המדינה של המים מקורות חקלאי.
באזורים ישראלית השפעה לפחות או שליטה, והתיישבות. השקיה פיתוח, מפעלי לצורך
מסייעת הייתה באזור סורית השפעה אלה. מפעלים להצלחת תנאי הייתה המפורזים,

הישראלית. ההתפתחות את לסכל לסורים
תנאי הם המפורז באזור קרקעות ועיבוד התיישבות כי ברור היה לסוריה והן לישראל הן

במקום. להשפעה מרכזי

לוותה הקמתם חדשים. ישראליים יישובים הוקמו ההסכם חתימת לאחר מה זמן
השפעה מבחינת בשטח, קיימת עובדה יצרו היישובים הנשק. שביתת בוועדת במאבק
העיבוד גבולות עלפי נקבע ההשפעה אזורי של תחומם אך המפורז, באזור ישראלית
הקרקע, על הבעלות היה תקופה באותה החקלאי לעיבוד המפתח האדמות. של החקלאי
היישובים כיבדו התקופה בראשית יהודית. בבעלות חלקה כל לעבד מאמץ נעשה ולכן
הזמן במשך הכתיבו ביטחון שיקולי אולם הערבים, של הבעלות זכויות את הישראליים
לתלקציר, שממערב לשטח הגישה האזור ערביי בפני נסגרה 1950 בשנת בגישה. שינוי
חקלאי החלו מה זמן כעבור לקיבוץ. ממזרח רק אדמותיהם רצועות את לעבד להם והותר

למשק. שממערב הערביות האדמות את לעבד תלקציר

להסכם בהתאם משטרה. הפעלת היה המפורזים באזורים ההשפעה את שקבע נוסף גורם
פנים. ביטחון לצורכי שוטרים במקום לגייס היה ניתן הנשק שביתת

הישראלית המשטרה המקום. מבני אחדים שוטרים כפר בכל שירתו הערביים בכפרים
במשמר  בסיסים משני ופעלה ישראל ממשטרת חלק הייתה היא  שונה בצורה פעלה
בבסיסים שהוצבו השוטרים הדרומי. שבמפורז הסוסיתא, ולרגלי המרכזי שבמפורז הירדן,
מוגבלת שאינה מרחבית, משטרה כנציגי פעלו אלא האזור, מתושבי בהכרח היו לא אלה
מהמקום; מגויסים אינם שהשוטרים העובדה כנגד טענו הסורים מסוים. יישוב לתחומי
באזור קטנה כה ישראלית מאוכלוסייה שוטרים לגייס אפשרות אין כי טענו בישראל אך
באזור ישראל משטרת פעילות של בלגיטימיות האו"ם הכיר , דבר של בסופו המפורז.
מקומית. משטרה בו לראות יש המפורז לאזור המשטרה כוח כניסת מרגע כי וציין המפורז,

מיישובים גנבות או ישראלים עם סכסוכים של במקרים ערבים נגד גם פעלה המשטרה
הערבים. כלפי משטרתית סמכות גם להיות הפכה יעילה, שהייתה ומכיוון ישראליים,
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המשטרות ושתי קשר, שום היה לא הערבים השוטרים לבין הישראלים השוטרים בין
ישראלים שוטרים של מעורב משמר הוצב יעקב בנות בגשר רק מזו. זו במנותק פעלו

במקום. המעבר על שפיקח וערבים,

הכוח אנשי אלחמה. לכיוון ישראלי כוח יצא הצהריים אחר בשעות ,1951 באפריל ב4
צבא כוחות שעל משום כשוטרים, לבושים חיילים היו מהם 21 ובקומנדקאר. בטנדר נסעו

שוטרים. היו ארבעה המפורזים. לשטחים להיכנס נאסר
בה היה השחרור מלחמת עד מרפא. למקום נחשבה והיא חמים, מעיינות היו באלחמה
השנייה הרכבת תחנת הייתה אלחמה תחנת אותו. הפעילו ישראלים אזרחים ששני מלון,
כתשעה ישראלית מובלעת היווה אלחמה היישוב לדמשק. הברזל במסילת צמח לאחר
צר, פרוזדור רק הדרומי. המפורז של מזרחי הדרום בקצה לצמח, מזרחית קילומטרים
דרומיתמזרחית נמשך אליו הכביש ליישוב. הוביל הסורים ידי על אורכו לכל שנשלט
יצאו זה מאזור אותו. רואים אין להרים נכנס שהכביש במקום הגולן. הרי רגלי אל בכיוון

הירדן. עמק יישובי על בהתקפתם סורים מחבלים
על השתלטו ולמעשה אליה, ישראלית גישה ומנעו לאלחמה הגישה על שלטו הסורים
לא במקום, זכויותיה את ישראל מימשה לא העצמאות מלחמת תום שמאז כך המובלעת,
למקום לשלוח הכללי במטה הוחלט לכך אי אליו. הגיע לא ישראלי ושום סיורים, בו נערכו
כי הייתה ההערכה ריבוני. ישראלי שטח שזהו העובדה את ויבליט נוכחות שיפגין סיור
הסיור למפקד ניתנה זאת, למרות המפורז. באזור משטרה כוח על באש יפתחו לא הסורים

בכוח. לפעול ולא לחזור, עליו המעבר, את יאפשרו ולא יתעקשו הסורים שאם הנחיה,

נסע אחריו הוביל. אנשים, 13 ועליו הטנדר, הכביש. על הסיור נסע באפריל ב4
להצטלבות הגיעו 17=15 לשעה סמוך האנשים. ושאר הסיור מפקד היו שעליו הקומנדקאר,
הסורים ויכוח. התפתח במקום סורי. צבאי שוטר ידי על ונעצרו אלחמה למבואות הכביש
להפריע זכות אין שלסורים טענו והישראלים במקום, לעבור זכות לסיור שאין טענו

לסיור. להצטרף הסורי לקצין הציעו הישראלים משטרה. לתנועת
המוצב פני על הטנדר אחרי הקומנדקאר כשעבר אך הסיור. התקדם דבר, של בסופו
מהם קפצו והאנשים עצרו הרכב כלי שני באש. הסורים החיילים פתחו שבצומת, הסורי
ושיפסיקו יחזור שהסיור לסורים צעק הסיור מפקד באש. להשיב מבלי מחסה ותפסו
מערבה, מהצומת ולנסוע עקבותיו על לשוב הטנדר החל אז פסקה. הסורית והאש לירות;
לכביש, מדרום מחסה שתפסו שניים, נהרגו. אנשים שבעה באש. הסורים עליו פתחו ושוב
שוטרים. הם כי וטענו נחקרו השניים אלחמה. ממשטרת שבאו סורים חיילים ידי על נשבו

האמיתית. זהותם על עמדו לא הסורים
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של בראשותו הישראליתסורית, הנשק שביתת ועדת חברי פינה בראש התכנסו יום אותו
הדיונים החולה. סכסוך בעניין באפריל ב3 שנערכה לישיבה כהמשך בוסאבי, קולונל
ומתן. המשא בהמשך קיפאון למנוע ניסיון ונעשה הישיבה, של היום סדר סביב התנהלו
הסכם של הגלויה ההפרה ועל ההתקפה על הידיעה שש בשעה נתקבלה כאשר אולם
הישיבה המשך את מיד לדחות ישראל נציגי תבעו הסורי, הצבא ידי על הנשק שביתת
שביתת ועדת ראש יושב אולם לכך, הסכים סוריה נציג ההתנקשות. למקום ולצאת
איתם, לבוא יסכים לא שאם לו הודיעו וישראל סוריה נציגי התנגד. בוסאבי, מר הנשק,
סורית טריטוריה דרך להגיע כדי יעקב בנות גשר את עברו נציגיהם לבדם. לשטח יצאו
פרידלנדר, וסרן שוהם רס"ן רמתי, סא"ל ישראל, נציגי באל,חמה. ההתנקשות למקום
עם להיפגש כדי לאלחמה לצאת הם אף עמדו האו"ם של ג'יפים ובלוויית לטבריה, יצאו
שהיו האו"ם, של אחרים בג'יפים פגשו לטבריה בדרך במקום. הסורית הוועדה חברי
משקיפי על באש פתחו הסורים כי סיפרו המשקיפים פינה. לראש מטבריה בדרכם
נודע לא ההתנקשות. בדבר הידיעה כשהתקבלה כן, לפני קלה שעה לאזור שיצאו האו"ס,
המכונית אל להגיע הצליחו לא החזקה האש בגלל אולם המשקיפים, מצד אבדות על

ההתנקשות. במקום התקועה הישראלית
שני את שחררו הסורים והציוד. ההרוגים גופות נאספו המשקיפים בפיקוח הערב, בשעות

חצות. אחרי השטח את עזבו הישראלים וכל שתפסו, החיילים

לעוב, נסים ישראלי, יצחק היו ההרוגים נפצעו. שלושה חיילים. שבעה נהרגו זו בתקרית
משה היו הפצועים סלוניקוב. וקלמן בלאס שמעון כהן, שמחה כהן, מרדכי כהן, שמעון

ריטר. וריכרד דהאן דוד הולדגרבר,

סורים. כפרים שני על האוויר מן תגמול להפצצת הביא הישראלים שבעת רצח
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בחיפה הימאים סכסוך
ההסתדרות. מוסדות לבין הימאים בין קשה סכסוך בחיפה פרץ 1951 בנובמבר

של ארצי ארגון ולייסד חיפה, פועלי מועצת של האפוטרופסות מן להשתחרר רצו הימאים
הימאים, ענייני את מנהלים ההסתדרות פקידי כי טענו, הם ההסתדרות. במסגרת ימאים
השייכת הגדולה הספנות חברת "שוהם", חברת של לאינטרסים בעיקר דואגים אך

היהודית. ולסוכנות להסתדרות ברובה
הארץ בנמלי העוגנות הישראליות באניות הצוותים לכל הוראה ניתנה בנובמבר ב12
יושג לא אם שעות, 24 תוך האניות את ולפנות החובלים, לרבי התפטרותם על להודיע
תקנון לאישור ההסתדרות של הפועל לוועד הימאים מזכירות בין זה זמן תוך הסכם

הימאים.

המשא כישלון לאחר הימאים בכינוס נתקבלה הישראליות האניות השבתת על ההחלטה
הוועד של הכללי המזכיר ועם העובדים הסתדרות של המקצועי האיגוד נציגי עם ומתן
חילוקי נתגלעו שבגללו בתכנון, העיקריים הסעיפים אחד נמיר. מ' ההסתדרות, של הפועל
הפועל הוועד הימאים. של העבודה לשכת של בסמכותה שדן הסעיף היה החריפים, הדעות
לשכת של מרותה תחת תעמוד הימאים של העבודה שלשכת כך, על עמד ההסתדרות של
המרות כי מאידך, דרשו, הימאים נציגי מפלגתי. מפתח לפי המתנהלת הכללית, העבודה
"אילת" האניות את להשבית התכוונו הימאים הימאים. ידי על שנבחרה למזכירות תינתן
ובתל בחיפה,  ''המורד" "נורית" "דבורה", והספינות "צפונית", "הדר", "קוממיות",
באניות. מועסקים היו וקצינים מלחים כ350 ו"עכו". דיזנגוף" "מאיר האניות את אביב

ציבור כי השאר, בין נאמר הימאים של הארצי האיגוד ידי על שפורסם דעת בגילוי
של חייו תנאי את להבטיח מתפקידו אשר ארגונו, קיום על קשה במאבק עומד הימאים
כי התחבורה, שר השיב גיסא מאידך הישראלית. הספנות של יעילותה ואת הימאי
הספנות של לעתידה קשות להפריע עלולה הימאים, של עזיבתם ידי על שנגרמה ההפקרות
הספנות בחברות האמון את בארץ, והן בחוץלארץ הן מערערת, שהיא היות הישראלית,
עבודה, ותנאי שכר בעיות על מדובר לא זו בשביתה כי ציין, התחבורה שר הישראליות.
שהתפטרו באנשים אלא בשובתים, לא הוא הטיפול כי הדגיש, השר פוליטי. עניין על אלא

עבודתם. את ועזבו

ותיקים למתנדבים ופנתה הימאים, נגד תקיפים בצעדים ההסתדרות דנה בנובמבר ב14
משא כל להפסיק החליטה ההסתדרות של המרכזית הוועדה לימאים. חדש ארגון להקים
חברי עם קשר כל הפסקת על ההסתדרות מוסדות לכל להורות הימאים, איגוד עם ומתן
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פנתה ההסתדרות ידיו. על שנבחרה ובמזכירות בכינוס ההכרה את ולבטל הימאים איגוד
בחיפה העבודה לשכת באמצעות מיד להתנדב בתביעה כימאים שעבדו החברים כל אל
באניות מעבודתם הימאים בהתפטרות ראתה היא ששותק. העברי הצי להנעת
טענה התפטרותם, עם מכך. המסקנות את והוציאה קיימת, עובדה הישראליות
גם יפעלו כי אפשר ואי במקצוע, זכות בעלי להיות הימאים ממילא חדלים ההסתדרות,

הישראלים. הימאים כנציגי

בצבא, חובה לשירות גיוס צווי כשקיבלו פעולה, מכלל הוצאו הימאים ממנהיגי כמה
חיוניים. עובדים בתור ממנו פטורים היו לכן שקודם

הגיונית, פשרה לידי לבוא מוכנים הימאים, כי הימאים מזכירות דובר מסר בנובמבר ב15
במסגרת להקים דרישתם על בתוקף עמדו הם הישגיהם. על לוותר רוצים אינם אך
ימאים היו במקביל, אחרת. או זו מפלגה לרצון זה אין אם אף ימאים, אגודת ההסתדרות
הכללית, העובדים הסתדרות את לעזוב יש האחרונה, ההתפתחות בשל כי בדעה, רבים

תלויה. בלתי ימית מקצועית אגודה ולהקים
שהיה אשל, נמרוד הקצין הצוותים בפני הצהיר שהתפטרו הימאים של המונית באספה
הימאים על אך רבים, חודשים יימשך הימאים של שמאבקם ייתכן כי הסכסוך, מראשי
ובארצות בקנדה חבריהם כדוגמת הסוף, עד זה במאבק לעמוד מוכנים להיות הישראלים

הבירית.

לוויתורים, נכונות גילו לא הצדדים שני כי היה נראה הסכסוך. והחריף הלך בנובמבר ב22
היריבים יימנעו לא ממשלתי, גורם של התערבות תבוא לא שאם סכנה, הייתה וקיימת
של ההמוניות ההתפטרויות שיטת את להחליף החליטה הימאים אגודת בכוח. מלהשתמש
עם עבודה סכסוך של בנימוק באניות שבת שביתות הכרזת של חדש בתכסיס חבריה

בה. להכיר המסרבות הספנות חברות

ומחריף. ההולך הסכסוך בפרשת חדש שלב בישר חיפה, לנמל "גלילה" האנייה של בואה
על שהועלתה מתנדבים קבוצת מול עמדו "גלילה", האנייה על השובתים הצוות חברי
שהוצבו והגבולות, החופים משטרת אנשי הפרידו ביניהם "שוהם". חברת ידי על האנייה
לגרור הייתה עלולה השובתים מצד בכוח התנגדות אלימות. מעשי למנוע כדי במקום

המשטרה. התערבות את בעקבותיה

המוקדמות הבוקר בשעות פרצה "גלילה" האנייה על הצדדים שני בין הראשונה התקרית
שלדבריו החדשים, לאנשים אוכל להכין סירב האנייה טבח בנובמבר. ה23 שישי, ביום
השובתים. את משם וסילקו למטבח, השוטרים נכנסו מכך כתוצאה שביתה. מפרי היו
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הגיעה ב"גלילה" המתיחות ובחדריהם. בתאיהם קרות בארוחות להסתפק נאלצו הללו
קבוצה בראש הקודמת המזכירות מחברי אחד האנייה על כשעלה ערב, לפנות לשיאה
מהמשטרה ותבעו פרובוקציה, זוהי כי צעקו השובתים חדשים. צוות אנשי של נוספת
שעלו המתנדבים על מהשובתים כמה התנפלו להתערב, המשטרה קצין כשסירב להורידם.
מיד הזעיקה המשטרה סכינים. נשלפו שבה קטטה, פרצה הצדדים ובין הספינה, על
11 ועצרה כנו, על הסדר את החזירה בשפרעם, הארצי הספר בית חניכי את כתגבורת

השובת. הצוות מאנשי

לבין העובדים הסתדרות מטעם המארגנת הוועדה בין היחסים של הסופי השיתוק לאחר
ומסוכן, חדש לשיא הסכסוך בדצמבר ה14 שישי ביום הגיע השובתים הימאים נציגי
תקדים ללא בממדים לאזרחים משטרה כוחות בין חמורות התנגשויות של צורה בלבשו

ישראל. מדינת בתולדות

השובתים על להתגבר המשטרה הצליחה בכוחות מוגבר ושימוש מר מאבק לאחר רק
מבין ותומכיהם ימאים של פרועות הפגנות חיפה. בנמל "שוהם'' באניות שבת שביתת
נגד התנהלה פרועה והסתה חיפה, בחוצות גם שעות במשך השתוללו מפ"ם אנשי
למאבק הן עדים שהיו חיפה, מתושבי רבבות בלב נחרת עגום רושם המדינה. שלטונות

העיר. בחוצות להתנגשויות והן באניות

ו"רימון". אביב" "תל האניות מן הצוות אנשי בכוח הורדו בדצמבר, 14 שישי, יום במשך
החולים בבית נפצעו. ואזרחים שוטרים של רבות עשרות ההפגנות. פוזרו הערב שעות עד
הכן מצב הוכרז בחיפה המשטרה בתחנת אחד. וימאי שוטרים שמונה נשארו הממשלתי
פקודות ונשלחו הכן, מצב הוכרז הימאים במזכירות גם הצהריים. אחר חמישי ביום עוד
את היתר בין כללו הפקודות אביב". ו"תל "רימון" השובתות, האניות לשתי סודיות
נראתה אביב" "תל האנייה לאניות. משטרה אנשי לעליית הכוח בכל להתנגד ההוראה

שט. כמבצר

האניות צוותי את לפנות שהם חברת מטעם בקשה נתקבלה והגבולות החופים במשטרת
כי ידוע, היה המשטרה לקציני מטענן. פריקת את לאפשר כדי ו"רימון" אביב" "תל
להשתלט המשטרה עמדה התכנית, לפי ביותר. חריפה תהיה אביב" "תל צוות התנגדות
להתנגד החליטו שעובדיה ל"רימון", מהכוחות חלק להפנות כך ואחר אביב" "תל על
נצטוו שפי, י' החופים, מפקד ידי על שפורסמה יום, בפקודת בלבד. פאסיבי באופן
השתלטות לאחר תגמול ממעשי ולהימנע אביב" ב"תל הימאים חיי על לשמור השוטרים

האנייה. על

"תל האנייה לכיוון "כבאית" החדישה הכיבוי ספינת הפליגה בבוקר שישי יום באותו
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לאפשר מהם וביקש לשובתים, פנה והגבולות החופים משטרת מטעם בכיר וקצין אביב",
בשלילה, השיבו הסיפון, על שהתרכזו אביב", "תל עובדי מהאנייה. סחורה לפרוק לשוורים
כיסום הס האנייה. על בתפקיד לכן קודם עוד שניצבו השוטרים, שני על התנפלו ומיד
מים סילוני הפעילו "כבאית" שעל השוטרים התאים. באחד אותם וכלאו בשמיכות
הפכו הימאים אך עץ, סולם בעזרת אביב" "תל על לעלות ניסתה מהם קבוצה חזקים.
לסיפון הסולם הועלה שוב וכיסאות. קרשים השוטרים ראשי על והשליכו הסולם, את
אחד הצליח אנושי על במאמץ השוטרים. על חיפו מ"כבאית" המים וסילוני אביב", "תל
הסולם עם יחד הושלך במעקה, כשנאחז אך הסיפון, לגובה עד בסולם לעלות השוטרים

המימה. רב מגובה

כמה עמדו הסולם, העלאת עם מיד חדש. תכסיס המשטרה נקטה המאבק בהמשך
הסיפון מעקה על הקלשונות בעזרת בכוח היכו הם בידיהם. ארוכים וקלשונות שוטרים
בודינגר, י' והגבולות, החופים משטרת קצין הסולמות. את לדחוף לשובתים להפריע כדי
בררו לא הימאים הימאים. ידי על "נשבו" ומיד לאנייה להתפרץ הצליחו השוטרים ואחד
ימאים סולר. ופחי פלדה חלקי עץ, דפנות ניתכו השוטרים ראשי על הלחימה: באמצעי

סכינים. שלפו אחרים ימאים שהועלה. סולם כל לנפץ והחלו בגרזנים, הצטיידו אחדים
לאנייה. לחדור פנים בשום יצליחו לא השוטרים כי היה, נראה הקרב תחילת לאחר שעה

. והסמלים הקצינים התייעצויות הספינה בתאי נמשכו העת כל

חשו להפתעה, שחששו השוטרים, ימאי. אף נראה לא האנייה מעקה ליד הס. הושלך לפתע
אביב" "תל האנייה סיפון על נראה אחדות שניות כעבור אולם מחסה. מקומות לתפוס
היסטרי בקול בשוטרים האיץ הוא דם. ניגר ומאפו פרועות שערותיו בודינגר, הקצין
בכל עמדות לתפוס והחלו הסיפון, על מבוהלים עלו המשטרה כוחות האנייה. על לעלות
בימאים לגעת לא עליהם פקד בודינגר הקצין בזהירות. התקדמו השוטרים האנייה. פינות
כולה. האנייה על והשתלטו השוטרים, לו נשמעו שיניים בחריקת תגובה. ממעשי ולהימנע

כבוד, של כניעה תנאי ודרשו המכונות בחדר שהתרכזו הימאים, עם ומתן משא לאחר
ב נסתכמו אביב" "תל על הקרב תוצאות שוטרים. ליווי ללא מהאנייה לרדת להם הותר

קשה. אחד מהם פצועים, ימאים ובארבעה קשה, ארבעה מהם פצועים, שוטרים 13

כלכלית מבחינה ביותר והקשות הראשונות השביתות אחת הייתה הימאים שביתת
ישראל. במדינת וחברתית
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א>לת  ב>1תר הדרומית המשטרה תחנת פתיחת
והיה ישראל, משטרת של דפוסיה לחלוטין נתגבשו טרם להקמתה, החמישית בשנתה גם
מאופיה כתוצאה ופונקציונאליים, ארגוניים מבנה שינויי לה נכונו שעוד לחשוב יסוד
ישראל משטרת גם ביקשה כולה כמדינה הצעירה. ישראל מדינת של וממשימותיה
הלובשים ולצרכים המהפכנית למציאות ביותר הנאותות בדרכים עצמה את להתאים

צורה. ופושטים

הביטחון. על הממונים את שהעסיקה בעיה לישראל ההסתכנות הייתה 1949 בשנת כבר
במשך אך ולאדמותיהם. לבתיהם לחזור שביקשו פליטים, היו הראשונים המסתננים
פרטיות יזמות אלה היו וביזה. שוד של מטרות להן ונוספו החדירות, של מספרן גדל הזמן
במרוצת אחר. רכוש וכל חקלאי ציוד לגנוב כדי הגבול את שחצו פלאחים, או פליטים של
לבעיה הפכה הבעיה וחבלה. רצח במעשי שלוו רבות, חדירות כבר היו ו1952 1951

בטוחים. בלתי נעשו המבודדים הגבול ביישובי החיים ביטחונית.

הייתה בהם האובייקטיביים, התנאים בגלל והלכו רבו המשטרה של וצרכיה פעולותיה
כלכליים ותנאים המותקפים בגבולות פרוע מצב העבריינות, בממדי גידול המדינה: נתונה

קשים.

נקודת זו הייתה רבה. חשיבות באילת המשטרה נקודת לפתיחת הייתה אלה כל בשל
בישראל. ביותר הדרומית המשטרה

והתחבורה. המשטרה שרי בנוכחות באילת המשטרה תחנת נפתחה 1952 במאי ב14
את לעזוב שניסו שניים הראשון כמבצעה אילת משטרת תפסה מכן לאחר אחדים ימים

נוספת. לחקירה שבע לבאר הועברו העצורים לירדן. ולעבור רשות ללא הארץ
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ישראל משטרת טייסת הקמת
שיטור לצורכי קלים מטוסים של קטנה טייסת לפעולה ישראל משטרת הכניסה ב1952
לשימוש והועמדו הביטחון, משרד ידי על נרכשו המטוסים כל בעבריינות. ומלחמה
לשירות הועברו ב1959, המשטרתית, הפעלתם בתום קצובה. לתקופה המשטרה

האוויר. חיל של הקלה הטייסת
קלים, מטוסים אלה היו פייסו". "פייפר מטוסי שני הברית בארצת נרכשו 1952 בשנת

זנב. וגלגל עילית כנף מושבים, ארבעה שבהם
על לפיקוח ובים, ביבשה והסתננות הברחה נתיבי אחר למעקב בעיקר שימשו המטוסים
במבצעים הנעשה ואחר בדרכים התנועה אחר ועיקוב ולתצפית הקיץ בעונת הרחצה חופי
עבריינים של תנועותיהם את לגלות היה אפשר שטסו השוטרים בעזרת נרחבים.
הבהמות. גנבת מקרי רבו בהן החמישים, בשנות בעיקר הפשע, מזירת שהסתלקו

העבריינים. אחר בחיפושיהן המשטרה יחידות את הנחו השוטרים

של הפסקה לאחר החל ישראל משטרת בשירות קלים מטוסים הפעלת של השני הפרק
לשרת המשיך ה"ססנה" מטוס "ססנה". מטוס לארץ הגיע 1961 ביוני משנתיים. פחות

האוויר. חיל לשירות הועבר עת ,1966 סוף עד ישראל משטרת את

לצורך, בהתאם אזרחיות מחברות שנשכרו מסוקים להפעיל המשטרה החלה 1971 משנת
על לפיקוח בעיקר המסוק שימש זו בתקופה שונות. שיטור במשימות לעת מעת והופעלו
מבריחים. נתיבי ועל הרחצה חופי על ולפיקוח נעדרים, אחר לחיפוש בדרכים, התעבורה
אולם מראש; להזמינם דאגה אם לה, שנדרשו עת בכל מסוקים לקבל יכלה המשטרה
היה כשעה. כעבור רק המסוק את לקבל היה אפשר ומיידי, פתאומי צורך התעורר כאשר
המשטרה שכרה אלה שבשנים מאחר כך. לפעול יכולה אינה יעילה שמשטרה ברור
יותר יעיל לסידור נוספת מחשבה להקדיש אנשיה החליטו רבות, טיסה לשעות מסוקים
האפשרויות כל של ומעמיקה מקיפה בדיקה לאחר ,1992 שנת במהלך ואכן, בעתיד.
משטרתית, מסוקים יחידת להקים משטרתישראל החליטה בנושא, השונות והחלופות
והפשיעה הפנים בטחון בנושא בעיקר החייל, של המגוונת לפעילות לסייע אוירית כזרוע

.(1992 בשנת ,1 מס' אירוע (ראה החמורה
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מגיממה השילומים יקע על הפגנית
אף היה 1951 בסוף הכלכלי. מצבה והתדרדר הלך המדינה, לקיום הראשונות בשנים
כלומר, ביטחון, לצורכי לא ואף החדשים העולים לקליטת כסף היה לא בלחם. מחסור

לצבא. ונשק ציוד לרכישת

בבון בפרמלנט אדנהואר, קונארד גרמניה, ממשלת ראש קרא 1951 בספטמבר ב27
התלבטה ישראל ממשלת בשילומים. היהודי העם את לפצות ממשלתו נכונות על הכרזה
כסף; לשווה השואה את לקשור שאסור ברור, היה אחד מצד אחדים: חודשים זה בנושא
בפני עומדת הצעירה ישראל שמדינת ברור, היה שני מצד אך הקודש. חילול משום בכך יש

בראשיתו. היה הציבורי הוויכוח כלכלית. התמוטטות

הסכם של הנושא כשתתפרסם כי סיפר, אברהמי, לוי ניצב דאז, ירושלים מחוז מפקד
בכנסת יצאו "חירות" תנועת אנשי סוער. ויכוח בציבור התנהל המתקרב, השילומים
כוונות על רבות ידיעות לזרום התחילו בינתיים ההסכם. נגד סוערת מילולית בהתקפה
הכללי, המפקח עם התייעצות לאחר צפויות. הפגנות ועל חירות, אנשי מצד אלימות
להפגנות להיערך להתחיל הוחלט גוריון, בן עמוס ארגון, אגף ראש ועם סהר, יחזקאל

היקף. רחבות

בכיכר להפגין רישיון פעמים מספר ממנו ביקשו "חירות" תנועת אנשי כי סיפר, לוי ניצב
בכיכר לקיים אישר הוא אולם הסכים, לא לתהלוכה הכנסת. לכיוון תהלוכה ולקיים ציון
האירוע את המפגינים יסיימו שבכך בתנאי, זה כל מהמרפסת. בגין ינאם בה הפגנה, ציון
"חירות" אנשי חושבים איך אברהמי של לשאלתו מתגובותיהם לדרכם. ויתפזרו

הרשויות. עם בעימות מעוניינים שהם הבין הקהל, על להשתלט

לבוא כוונה ועל כרוזים פיזור על הארץ רחבי מכל עקשניות ידיעות להגיע המשיכו בינתיים
המטה, את כינס אברהמי וקרשים. מוטות ועם אבנים מלאי ילקוטים עם הכנסת לקרבת
היה התכנון אפשריות. פעולה דרכי בחנו הם להפגנה. להיערך החלו המשטרה וכוחות
הכנסת ליד הכנסת. שכנה שם פרומין, לבית ציון מכיכר המובילים הרחובות את לחסום
פקפקו לא אז אבל בגינה, וסביבתו זה בור מכוסים היום אבנים. מלא ענק בור היה

אבנים. ממנו ולהשליך זה לבור להגיע ינסו שהמפגינים בכך השוטרים

הם במי רטורית שאלם הוא הרוחות. את להרגיע וניסה המפגינים, לנציגי קרא אברהמי
המשטרה של תפקידה כי להם הזכיר כן כמו להתכתש. רוצים הם מי ועם להילחם רוצים
ואמר הוסיף לכנסת אבל הסביר, נגדם, דבר למשטרה אין החוק. על לשמור הוא העברית
המפגש בתום מאודם. בכל עליה יגנו השוטרים וכי להגיע האפשרות להם תינתן לא כי

המפגינים. אצל קשבת אוזן לו אין שבעצם הרגשתו הייתה
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חגורה לכל לכנסת. המוביל רחוב בכל חסימה חגורות שלוש להצבת נערכה המשטרה
בית חניכי כל הארץ: רחבי מכל שוטרים תגבורות להגיע החלו שוטרים. עשרות תוכננו
כפופה שהייתה מג"ב ופלוגת רוזוליו, שאול דאז, בא"ר מפקד ובראשם הארצי, הספר

ירושלים. למחוז

את יפזר ואשר ציון, כיכר באזור שיתמקם הכוח עיקריות: קבוצות לשתי חולקו הכוחות
והעזר, הבלימה וכוח חוקית; כבלתי תוכרז אם מעצמה, תתפזר שלא במידה ההפגנה

הכנסת. לכיוון המעברים את לחסום יהיה שתפקידו

בבית ששכן הממשלה, ראש של למשרדו ירושלים מחוז מפקד נקרא ההפגנה יום בבוקר
להפגנה. המשטרה היערכות על לשמוע ביקש הממשלה ראש קיימת. קרן ברחוב הסוכנות
כבלתי ההפגנה על תכריז המשטרה הכנסת, לכיוון מרוכזת תנועה תהיה אם כי לו, נאמר
משימוש האפשר ככל להימנע ביקש גוריון, בן דוד הממשלה, ראש תפוזר. היא ואז חוקית,

לכנסת. יגיעו שהמפגינים לאפשרות, מוכן אפילו והיה בכוח,
הכנסת, בניין לפני הרגילים המחסומים הושמו כבר הכנסת ישיבת פתיחת לפני כשעתיים
הופיעו 16:00 השעה לפני קלה שעה צדדיים. לרחובות הרכב כלי תנועת את שכיוונו
הרחובות כל בפינות המחסומים ליד שהוצבו שוטרים, מאות של מוגברים משמרות

הבית. לכיוון העוברים כל של קפדנית בדיקה והחלה הכנסת, אל המובילים

באלות, חמושים שוטרים שרשרות הוצבו המחסומים ליד תיל. גדרי הובאו 16:00 בשעה
ומגינים. פלדה כובעי

עניין את גוריון בן דוד הממשלה ראש הביא רבים חודשים שנמשכו היסוסים אחרי
וגשום. קר יום ,1952 בינואר ב7 זה היה בכנסת. סופית להכרעה מגרמניה השילומים
עיקריים נימוקים שני גוריון בן הביא עמוקה, התרגשות באווירת שנישא בנאומו,

השילומים: הסכם להצדקת
למנוע, כדי שנשדד הרכוש של מקסימום ליהודים להחזיר זכאים, רק ולא מצווים, אנו א.

היורש; גם יהיה שהרוצח

הרכוש לה דרוש כך ומשום השואה, ניצולי את לקלוט עצמה על קיבלה ישראל מדינת ב.
הפליטה. שארית של קליטתה למען הגרמנים בידי השדוד היהודי

גרמניה נציגי עם ישיר ומתן משא לנהל הממשלה כוונת את במפורש להזכיר בלי
עם יחד לעשות לעצמה חובה רואה ישראל "ממשלת כי גוריון, בן הכריז המערבית,
האפשרית במהירות להחזיר הנאותים המאמצים כל את העולם יהדות של הנציגות

היהודי". ולעם בודדים ליהודים הגזלה של מקסימום
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של כוחה את לייפות והפרוגרסיבים הקואלציה בקולות הכנסת החליטה הדיון של בסופו
מגרמניה השילומים תביעת בעניין הפעולה את סופית לקבוע כדי והביטחון החוץ ועדת

ולתנאים". לנסיבות "בהתאם

ראש נאם ירושלים, שבמרכז ציון בכיכר מהבניין, הרחק לא הכנסת, ישיבת כדי תוך
נגד האמצעים בכל למאבק לציבור קרא בגין עם. באספת בגין, מנחם החירות, תנועת
שוב תרד דרישתו תיענה לא אם כי ורמז, גרמניה, עם ומתן במשא לפתוח הממשלה כוונת

דם". הפקודה: את אתן היום ולמוות. לחיים מלחמה תהיה "זו למחתרת: תנועתו
במקלות, מצוידים באו מהם חלק אנשים. כ6,000 נכחו במקום משולהב. היה הקהל
לכיוון לנוע החל המשולהב הקהל החשכה. ירדה כבר בגין של נאומו בסוף ושלטים. אבנים
ועל ההפגנה על הכריזו רמקולים, עם מועד מבעוד שנערכו קצינים, מספר הכנסת.
למפגינים לתת שאסור ידעו, השוטרים לנוע. המשיך הקהל אך חוקיות, כבלתי התהלוכה
ולהפילם, שוטרים להכות בודדים מפגינים הצליחו יהודה בן רחוב במעלה לכנסת. להגיע
של ובסופו המפגינים, את בגופם לחסום ניסו השוטרים האנושיות. לחגורות מבעד ולחדור
הכנסת, לאזור מפגינים קבוצות הגיעו ארוכות, שעות השוטף בגשם שנמשך המאבק,

האבנים. בור ליד והתמקמו

כשניסה קרב. לשדה הסמוכים והרחובות הכנסת שלפני הרחבה הפכה שעתיים במשך
הבניין על ששמרו לשוטרים, פקודה ניתנה הכנסת, בניין לעבר לפרוץ מפגינים אלפי קהל
באלות, רק בתחילה השתמשו השוטרים לבניין. להתקרב למפגינים לתת לא צדדיו, מכל

הנאצים. השתמשו בהם הגזים, של האסוציאציה בגלל מדמיע, בגז ולא

על ידיעות לאולם להסתנן החלו לאט לאט בשקט. הכנסת ישיבת התנהלה ורבע כשעה
יותר גברה הבית ובמסדרונות הכנסת של הישיבות באולם המתיחות ציון. בכיכר הנעשה
להישמע משהחלו לשיאה הגיעה היא המתקרבים. המפגינים צעקות משנשמעו ויותר,
סולקו התיל גדרי נפרצו, המחסומים רחוב. קרבות בחוץ התפתחו בינתיים התפוצצויות.
מדמיע, גז פצצות עליהם הומטרו אז או לבניין. להתקרב החלו מפגינים וצעירים הצדה,
הסביבה כל המשטרה. של מיוחדת פלוגה הסתדרה עליו הכנסת, מגג בעיקר שנזרקו
התקרבו מעט, התפזר שהעשן לאחר קצר, זמן כעבור אך נסוגו. והמפגינים עשן, מלאה
השוטרים. לעבר אבנים לזרוק החלו הם קבוצות. קבוצות שונים, מכיוונים המפגינים
לחדר חדרו אחדות אבנים ותריסים. חלונות ושברו הכנסת, בבניין פגעו האבנים מן רבות
חבר של בראשו פגעה מהן אחת הכנסת. של הישיבות לאולם וכן שבבניין, העיתונאים
אדום דוד מגן מכוניות מאבנים. הנפגעים בין היו רבים שוטרים וגם רובין, י' ד"ר הכנסת

הצפוף. המפגינים בקהל דרך להן פילסו
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את ממנה וניהלו בכנסת, התכנסו משטרה קציני התכונה. רבתה הכנסת במסדרונות
יחידת הוצבה במקום לבניין. עד להגיע מהם ולמנוע המפגינים על להשתלט כדי הפעולות
גברו 18:00 לשעה קרוב לבניין. הם אף הוכנסו פצועים שוטרים המשטרה. של אלחוט
והחלו לחבריהם, הצטרפו חדשים מפגינים נסיגה. של במצב הייתה והמשטרה התגרות,
הוחלט מסוכן. המצב נראה הפעולות את שניהלו לקצינים הכנסת. לכיוון להתפרץ שוב
להכניס צורך היה ולא להתפזר, המפגינים החלו לאט לאט אך צבא, של תגבורת להזמין

לפעולה. הצבא את
חופש לה שאפשר לממשלה, כוח ייפוי והביטחון החוץ ועדת העבירה אחדים ימים כעבור

בכנסת. כך על מפורשת החלטה שנתקבלה בלי גרמניה, עם ומתן במשא לפתוח פעולה

ב"קול הודעה הכנסת בניין שלפני הרחבה מן גוריון בן שידר השילומים", "קרב למחרת
את כינה הוא בישראל. הדמוקרטיה על להגן הממשלה של האיתנה החלטתה על ישראל"
בן לדברי הרוב. של ההכרעה ובחופש הכנסת בריבונות התנקשות  "חירות" אנשי מעשי
דיים חזקים הביטחון שכוחות הבטיח הוא אך בגין, של באיומיו לזלזל היה אסור גוריון

והחוק. הסדר את לקיים כדי
לבניין מסביב מטרים מאות כמה של ברדיוס רחב ביטחון" "אזור הוקם יום אותו
תיל מחסומי הקימו פלדה כובעי וחבושים באלות מזוינים שוטרים מאות הכנסת.
חסמה המשטרה הכנסת. לבניין המובילות והסמטאות יהודה בן ג'ורג', המלך ברחובות

בו. לעבור רשות קיבלו הסגור" ב"אזור הגרים רק חופשית. לתנועה הרחובות את

מעצר במקום מחסור בשל בירושלים. בהתפרעויות השתתפות בחשד נעצרו אנשים 395
הכפוף השפלה, באזור משטרה לתחנות העצורים הועברו רבים כה לאנשים בירושלים

ירושלים. מחוז למשטרת
נכלאו בהם התחנות לכל יצאו ישראל משטרת של הארצי מהמטה בכירים קצינים
אחרי שוחררו שלא אלה ובחקירתם. העצורים של מוקדם במיון לפתוח מנת על החשודים
להוציא ביקשה והמשטרה שלום, שופטי בפני בינואר ב8 עוד הובאו המשטרה חקירת

נגדם. החקירה להשלמת עד מעצר פקודת נגדם
כ קודם יום בירושלים בהפגנה נפצעו לפיה הודעה, ירושלים משטרת פרסמה בינואר ב8

אנשים. כמאתיים נפצעו המתפרעים מבין וקצינים. סמלים שוטרים, 140

המשטרה במטה הפצועים השוטרים את יום אותו ביקר גוריון, בן דוד הממשלה, ראש
משטרת ומפקד גוריון, בן עמוס הכללי, המפקח עוזר בנו, בלוויית הגיע הוא בירושלים.
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ששכבו הפצועים, מהשוטרים אחד לכל ניגש הממשלה ראש אבוהמי. לוי ירושלים, מחוז
עמהס. ושוחח המשטרה, מטה במסדרונות עדיין

עשרה ועד מיומיים החל שונים, לזמנים מעצר פקודות עצורים 188 נגד הוציאה המשטרה
ימים.

בינואר ב9 מגרמניה השילומים קבלת בנושא הממשלה ראש הודעת את אישרה הכנסת
בגין מנחם הכנסת חבר של השתתפותו את הכנסת הפסיקה בינואר ב15 .1952
אלימות. במעשי הכנסת על שאיים משוס הפסח, לפגרת עד חדשים, לשלושה בישיבותיה

והמדינית. הציבורית ההכרעה שנפלה לאחר בהדרגה, המתיחות פגה זאת, עם
הציבורי. היום סדר על מגרמניה השילומים נושא עמד זאת בכל

חיפה. עיריית מול ופרטיזנים גטאות לוחמי כ400 של הפגנה נערכה 1952 מרץ בסוף
השלטוני הסדר לקיום סכנה של תחושה המשטרה פיקוד בקרב שררה חודשים באותם
לפגוע אף ינסו המהומות את המעוררים שהחוגים ועקשניות, נמרצות שמועות היו במדינה.
העילה היה השילומים נושא שחורים. דגלים בכוח ולהניף וממשלתיים ציבוריים במתקנים
המתנגדים שחוגים ברור, היה המשטרה לפיקוד אך המהומות, להתפרצות הישירה
ה לקראת לשיאו הגיע המתח השלטון. את ולהפיל לנסות כדי זה, נושא מנצלים לממשלה

בלוקסמבורג. השילומים הסכם נחתם אז .1952 בספטמבר 10

שוטר ביקש בו אחד, מקרה אפילו היה לא כי ציין, סהר, יחזקאל דאז, הכללי המפקח
השילומים. להפגנות הקשורים התגבור מכוחות להשתחרר שואה ניצול

לדמוקרטיה שייך הוא הרי ניצחון, היה אם ומפסידים. מנצחים היו לא השילומים בהפגנות
נפש. בחירוף השוטרים הגנו שעליה הישראלית,
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אב>ב בתל "פו>כטיתגר" בנק שת
מבנק ל"י אלפים עשרת נשדדו כי למשטרה נודע ערב, לפנות בשבת ,1952 בינואר ב12
לכיוון במונית הכסף עם יצא בשוד החשוד אביב. בתל 5 רוטשילד בשדרות "פויכטוונגר"

המעברה. לאנשי הכסף מן חילק ושם תקווה, פתח בסביבות המעברות

אביב, בתל "פויכטוונגר" בנק של הוותיקים מעובדיו אחד פאר, גרשון החשוד, כי הסתבר,
הגיע הוא המוקדמות. הערב בשעות תקווה פתח בדרך מביתו בינואר, 12 בשבת, יצא
ומשם ערבי, בפגיון חמוש יצא ממנה ,102 העם אחד ברחוב סרלין, מתתיהו של לדירתו
והסתלק בחצר, שחנו אופניו את לקח ,6 ספר קריית ברחוב ממכריו אחד אל הלך
אביב, בתל "פויכטוונגר" בנק מפקידי אחד של ביתו אל והגיע המשיך מכאן מהמקום.
את ממנו ושדד הפקיד, של אביו על בסכינו איים הוא .58 ג'ורג' המלך ברחוב שגר
לפתח במונית וברח כספים, הוציא לבנק, אופניו על רכב במפתחות, מצויד הבנק. מפתחות
המעברה. לתושבי כספים וחילק ג'ליל, ולמעברת הסמוכה למעברה פנה כך אחר תקווה.
הגיעו פעם בכל אך בעקבותיו, יצאו שוטרים של ופלוגות בכוננות, הועמדה כולה המשטרה

התעכב. בהם למקומות אחדות דקות של באיחור השוטרים
נקודות. ללא וחולצה גרביים לקנות ביקש הוא סידקית. לחנות ונכנס לנתניה נסע כך אחר
בלבה ויצא. בשולחן, תקעו סכין, מכיסו שלף התרגז, פאר לו. למכור סירבה החנות בעלת
ל"י אלפי עם שברח הקופאי על קראה הבוקר בעיתוני חשד. נתעורר החנות בעלת של
חמושים. שוטרים שלושה הופיעו ספורות דקות ותוך למשטרה, טילפנה היא בידו. ופגיון
העירייה. מול למזנון בינתיים שהגיע השודד, של בעקבותיו יצאו החנות בעלת בלוויית
בחיפוש המשטרה. לתחנת איתס ויצא השוטרים, את בראותו התנגדות כל גילה לא פאר

ניכר. כסף סכום בכיסיו נמצא לא גופו על ראשוני

גם גנב פאר נתניה. בסביבות ל"י, אלף כ140 שנשדד, הכסף כל נתגלה בינואר ב14
בין חילק אותו הסכום זה חסר. היה ל"י אלפים כעשרת של סכום שונים. ערך ניירות

המעברות. תושבי

לבדיקה. ים בבת נפש לחולי החולים לבית החשוד הועבר הבריאות, משרד המלצת לפי
בעכו. רוח לחולי החולים לבית הועבר מה זמן כעבור
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בירושלים "בצלאל" למוזיאון הפריצה
ממנהל הבירה נפת של במוקד טלפונית הודעה נתקבלה 08.30 בשעה 1952 במאי ב22
שלא אמנותי, ערך ובעלי גדול כספי ערך בעלי זהב מוצגי גנבת על "בצלאל" מוזיאון

בפז. יסולא

רחוב פינת הנגיד, שמואל ברחוב קומות שתי בעל נאה בבניין שכן "בצלאל" מוזיאון
בירושלים. בצלאל

מכסף, רובם אמנות, חפצי לראווה הוצגו בהם אולמות, היו המוזיאון של הקומות בשתי
זכוכית. ובארונות מדפים על ערוכים היו המוצגים שונים. אמניס ידי מעשה מזהב, קצתם
חלקו את שהסתירו עצים ובו גן, היה הבית סביב גבוהה; אבנים גדר מוקף היה הבית
בו הייתה ולא איש, גר לא המוזיאון בבית מהרחוב. המסתכל מעיני הבניין של התחתון

הלילה. בשעות שמירה כל

נגנבו. ל"י, ב25,000 נאמד שערכם קראט), 22) טהור זהב עשויים אמנות חפצי חמישה
ל"י. כ1,600 ושוויו גרם 500 בערך היה החפצים נעשו ממנו הזהב משקל

קטן בארון המוצגים הוחזקו במקום, שמירה כל הייתה שלא ולמרות הגדול ערכם למרות
שהיה העליון, הדופן את גדול מאמץ ללא הורידו הפורצים זכוכית. עשויים שדופנותיו
לגנוב בלי איתס והסתלקו המוצגים, את הוציאו הארון, לגוף ברגים בארבעה מחובר

נוסף. חפץ שום

רבים בחוגים התעניינות ועוררה הארץ, ברחבי מהר חיש התפרסמה הגנבה על הידיעה
החפצים ישראל; במדינת אז עד שנגנב סכום כל על עלה המוצגים של הכספי ערכם

זה. ממוזיאון הראשונה הגנבה זו והייתה רב, אמנותי ערך בעלי היו שנגנבו

היעדר ועל המוצגים של המדויק הימצאם מקום על לדעת היה חייב שהגנב להנחה, פרט
המוצגים את להוציא כדי או לבניין להיכנס כדי דבר. עליו ידוע היה לא במקום, השמירה
בשיטת ייחודי דבר שום גם היה ולא כלשהם; טכניים באמצעים צורך היה לא מהארון

הגנבה. ביצוע

הברחתם הארץ. בתחומי אפשרית בלתי כמעט הייתה הגנובים המוצגים של מכירתם
ערכם את כדבעי יעריך אשר מנוסה, מבריח עם קשר ודרשה ביותר, קשה הייתה לחו"ל

באירופה. או באמריקה למכרם וינסה האמנותי

גרם 500 תמורת שיקבל במחיר ויסתפק הזהב, את יתיך הגנב כי סברו, המשטרה חוקרי
טהור. זהב
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עקבה המוזיאון, חצר בפינת לגדר הצמוד המחסן, גג על נמצאה החקירה תחילת עם
או לבניין להיכנס כדי זו בדרך בחר שהפורץ להניח, היה ניתן מכאן נעל. של מטושטשת
\30 בגודל קטנות משמשות מורכב קירחלון היה הבניין של האחורי בחלק ממנו. לצאת
וחדר העבריין, ניפץ הללו הקטנות השמשות אחת את ברזל. של מסגרת בתוך ס"מ 35

עלה ביניים, לקומת פנימית לעלייה ששימש לרצפה, הקבוע ברזל בסולם בהיעזרו לבניין.
כל נמצאו לא שבדלת. הפתוח האשנב דרך המוצגים לחדר וחדר השנייה, לקומה הפורץ
שמצאו הנעל עקבת את גם בחקירה. למשטרה לעזור שיוכלו משמעותיים סימנים

הפורץ. של לתנועותיו דרך כסימון רק שימשה והיא להשוות, היה ניתן לא החוקרים

לזיהוי למחלקה המשטרה, תחנות לכל נשלחו ותצלומיהם החפצים של המדויק תיאורם
אירופה משטרות לכל להפיצם בבקשה בפריז, לאומי הבין המשטרות למרכז ואף פלילי

והדרומית. הצפונית ואמריקה

החופים יחידות לכל מתאימה הודעה נשלחה לחו"ל החפצים הוצאת את למנוע כדי
טביעות נלקחו חשודים. אצל מדוקדקים חיפושים לערוך הוראה ניתנה והגבולות.
חוקית גישה להם שהייתה אנשים ושל המוזיאון עובדי של הניקיון, פועלי של אצבעותיהם
לשוטר, שייכת הייתה האצבעות מטביעות אחת אצבעות. טביעות נמצאו שעליו לארון,
לא אצבעותיו שטביעות כדי בזהירות נקט לא כי ונראה החקירה, לצורכי במקום שביקר
בחקירת הבירה נפת של הפלילי המדור החל מכן לאחר מיד העדויות. בין אל ישתרבבו

מקצועיים. כפורצים הידועים אנשים
טענו כולם אחריו. ויום לפניו יום לילה, באותו תנועותיהם אודות נחקרו אנשים כ16
להגיע התחילו אחרים במחוזות גם נכונות. ונמצאו בקפדנות נבדקו אשר אליבי, טענות
כמה הגנבה. את כביכול ביצעו שונים ממקורות ידיעות לפי אשר חשודים, על ידיעות
נבדקו הידיעות כל אביב. ולתל לחיפה השאר בין החוקרים את הובילו הללו מהידיעות
ידיעה שלהם "בצלאל", הספר בבית הלומדים גם ממש. של יסוד בהן נמצא ולא היטב,

נחקרו. מוצגיו, ומיגון המוזיאון על מקרוב

הברית מארצות מגוריו מקום את העתיק מכבר לא אשר ידוע, לאומי בין פושע גם נבדק
יהלומים גנבות עשרות על בחו"ל ארצות בתריסר ונשפט שנחקר לאחר לנהריה,

הגנבה. שבוצעה לפני קצר זמן הארץ את עזב שהאיש נמצא, ותכשיטים.

את לרצות שסיים ידוע, עבריין ירושלים במשטרת הופיע במאי, ב23 הגנבה, יום למחרת
תחנת ליד עברתי הבוקר, בשעות במאי, 22 "אתמול, הבאה: הידיעה את ומסר עונשו,
כי סיפר, והוא לשלומו, שאלתי מועד]. [פושע גידל שמואל את וראיתי בירושלים, "אגד"
פושע הוא [אף וינברגר יהודה עם יחד בירושלים גדולה התפרצות ביצע שעבר בלילה
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'תקרא אמר ורק לספר, רצה לא הוא אבל הזאת, העבודה על פרטים אותו שאלתי ידוע].
ושם קולנוע, להצגת הצהריים אחרי הלכתי היום באותו ונפרדנו. הערב', בעיתוני זה על
סיפר הוא ידוע]. ירושלמי פושע הוא [אף הוזפטר אמרי עם יחד וינברגר יהודה את ראיתי
מתגורר הוא ולכן צפת, למשטרת דרוש שהוא אמר וינברגר וינברגר. עם עבודה שעשה לי,
פרטים יותר בירושלים. עבודה חתיכת עשה ובינתיים בירושלים, הוזפטר ידידו אצל זמנית

לי". סיפר לא

במוסד מה זמן כבר נמצא שהאיש התברר, גידל. שמואל לראשונה נאסר הידיעה בעקבות
למטרות המוסד רופא בלוויית בירושלים במאי 22 בתאריך וביקר יעקב, בבאר רפואי
השתתף לא שהאיש ספק, היה לא יעקב. בבאר במוסד בלילה לן הוא רפואיות.
מסיבות אותה מסר וכי בשקר, יסודה המודיע שהודעת חששו, החוקרים בהתפרצות.
הוזפטר ואמרי וינברגר יהודה הסוף. עד הידיעה נבדקה זאת בכל לו. ורק אך הידועות
חיפוש נערך הדעת. על מתקבל ונמצא שנבדק אליבי, ומסר נחקר מהם אחד כל נאסרו.
לב. לתשומת ראוי דבר נמצא ולא וינברגר, זמני באופן התגורר בו הוזפטר, של בביתו
כל דרוש. היה לה צפת, לתחנת הועבר וינברגר הוזפטר. שוחרר אחדים ימים כעבור
העולם אנשי בקרב החקירה גם נמשכה אך נעשו, המודיע של להודעתו בקשר הצעדים

ובחיפה. אביב בתל בירושלים, התחתון

בשם צעיר אדם מעורב הגנבה שבביצוע חשד, התעורר השונות הידיעות בדיקת כדי תוך
מבית כתיבה מכונת לכן קודם אחדות שבועות גנב אשר אמריקאי, דרכון בעל סילברמן,
פתח ירושלים של הפלילי והמדור נעלמו, סילברמן של עקבותיו בירושלים. ישורון הכנסת

לאתרו. כדי נרחבים בחיפושים

הארצי למטה לפנות נאלצו הם בחקירה. סתום למבוי הגיעו ירושלים משטרת חוקרי
למעצר שיביא מידע עבור ל"י 1,500 של פרס מתן על הודעה בפרסום לסיוע בבקשה
להציע סהר,הסכים יחזקאל ניצב רב הכללי, המפקח הגנוב. הרכוש ותפיסת העבריינים
הארץ ברחבי התפרסמה הודעה ראש. בכובד ההצעה את ששקל לאחר ל"י 1,000 של פרס

החפצים. של תצלומים בצירוף

בשם פרוצה נמצאה שם לצפת. ירושלים חוקרי את הוליכו סילברמן אחרי החיפושים
ששוחרר לאחר שהוזפטר, לחוקרים סיפרה היא והוזפטר. וינברגר של ידידתם לילי,
ידועים פושעים טיבור, ואלברט פריד חיים בחברת אביב בתל נראה בירושלים, ממעצר
עורך להשיג מנת על ל"י, 500 להמציא עצמו על קיבל הוזפטר לילי, לדברי הונגריה. יוצאי
קבלת אחרי מיד התפרצות. באשמת צפת תחנת ידי על המוחזק וינברגר, על שיגן דין
על אביב תל מחוז של הפלילי המדור עם קשר ירושלים של הפלילי המדור יצר זו הודעה

107



אירועים ספר

נודע, אביב תל של הפלילי המדור אנשי מפי טיבור. ועל פריד על פרטים ממנו להשיג מנת
22 בן זהב גרם 500 אביב בתל הפלילי המדור של למודיע לכן קודם יום הציע פריד כי
הגנובים בחפצים זה זהב של שמקורו ביטחון, היה לא כי אם למכירה. קראט
פריד בין המוצע העסק של מוקדם לביצוע ידאג הפלילי המדור כי הוסכם מ"בצלאל",

והמודיע.

זהב מכירת של באפשרות אביב בתל להתעניין ממנו ביקש הוזפטר כי וסיפר נעצר פריד
קניית את לו להציע כדי למודיע והתקשר הסכים, פריד מ"בצלאל". שנגנב קראט^ 22
כדי במשטרה עליו ילשין שפריד חשש כי הופיע, לא "הוזפטר פריד: המשיך אולם, הזהב.
לאור ונחקר שוב נאסר הוזפטר בינתיים". פורסם שעליו ל"י, 1,000 של בפרס לזכות
על וחזר לגנבה, או לזהב קשר כל נמרצות הכחיש תחילה שנתגלו. החדשות העובדות
מול כשהועמד לבסוף, לכן. קודם כחודש בירושלים, הראשון מעצרו בזמן שהשמיע הדברים
וינברגר, של המלאכה לבית הגיע ,01:00 בשעה ההתפרצות, שבליל הוזפטר, סיפר פריד,
לאחר ירושלים. משטרת ידי על שניהם נעצרו למחרת לישון. ושכב אצלו, אז שהתגורר
עשב המכילים מחשקים באחד ושם, המלאכה. לבית חזר מהמעצר, שוחרר הוזפטר, שהוא,
את כנראה ביצע שוינברגר הבין, הוא זהב. שברי ובה קופסה במקרה, מצא, הוא ים,
וברשותו עצמו את מוצא הוזפטר, והוא, הסוהר, בבית וינברגר והנה מ"בצלאל". הגנבה

טיבור. לאלברט ל"י 160 תמורת לדבריו, הזהב, את מכר הוא זהב. גרם 170

נשבר החקירה של הראשונות בשעות כבר טיבור. אלברט את לעצור החליטה המשטרה
ליאון הוא כי נודע החקירה שבהמשך לאיש, ומכירתו מהוזפטר הזהב בקניית והודה

אביב. בתל ביליארד אולם בעל פלדמן,

טיבור. עם אחד מעצר בתא והושם לירושלים, מצפת ערב באותו הובא וינברגר גם
הסתבר, השיחה מן הונגרית. ביניהם שוחחו השניים הקלטה. מכשיר הותקן במקום
בבית הוזפטר עם נפגש הגנבה אחרי מיד בעצמו. הגנבה את שביצע הוא שוינברגר
בקופסה, אותם שמו לשברים, החפצים את שניהם ניתצו ושם הוזפטר, של המלאכה
וינברגר הטיף שביניהם בשיחה לישון. ושכבו במקום, שהיו העשב משקי באחד החביאוה
הדבר נתגלה מכך וכתוצאה הזהב, במכירת מספקת זהירות נהג שלא על להוזפטר מוסר

למשטרה.

הגנבה, על מראש ידע כי סיפר והוא לחקירה. הוזפטר שוב נלקח הללו הידיעות לאור
המלאכה בבית הזהב. חפצי את ניתצו וביחד המלאכה, בבית עמו נפגש וינברגר, שביצע
הקופסה את החביאו בו במקום, שהיו השקים 15 מבין אחד שק על הוזפטר הצביע
נמצאה וכן זהב, פירורי נמצאו הרצפה ועל מדוקדק, חיפוש נערך הזהב. את שהכילה

108



1952

פירורי זהב. אבק נמצא הפצירה שיני בין החפצים; לניתוץ השניים השתמשו שבה פצירה,
קראט. 22 בן כזהב ונמצאו המשטרה במעבדת נבדקו הזהב ואבק הזהב

הם אמן. היה עצמו שוינברגר העובדה את המשטרה חוקרי ניצלו וינברגר בחקירת
של מצפונו מציאות. יקרי אמנות חפצי להשמיד כמוהו אמנות איש יכול כיצד שאלוהו

והגנבה. ההתפרצות על וסיפר נשבר והוא נקפו, וינברגרב
שהזהב והודה נחקר פלדמן ליאון גם טיבור. אלברט נעצר וינברגר שמסר המידע סמך על

הזהב. את להתיך בו שטיפל השיניים מטכנאי ושביקש ברשותו,

הגנבה, לאחר השני ביום אלה ממצאים לגלות יכלו המשטרה חוקרי כי התברר בדיעבד,
התגלו אז כבר הירושלמי. המודיע של המידע סמך על והוזפטר וינברגר שנאסרו לאחר
וקבעו מהם, כמה של חיצוני במישוש הסתפקו החוקרים אך הים, עשב שקי 15 במקום
ביצוע לאחר שבועות חמישה החוקרים, של למזלם לב. לתשומת הראוי דבר בהם שאין

הזהב. גלגולי אחר לעקוב ואף המבצע את לגלות בידם עלה הגנבה
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הגבול משמר ח>ל הקמת
בחדירות ביטוי קיבל אשר ומתמשך, רצוף ביטחוני במתח אופיינו 19561953 השנים
ההסתננות הספר. יישובי על וירי והפגזות המדינה לגבולות מסתננים של פוסקות בלתי

המדינה. ובלב העימות קו ביישובי וברכוש בנפש לפגיעות הביאה

בתקופה עוד היו נעוצים ששורשיו הגבול, משמר חיל הקמת היה לכך הפתרונות אחד
היה שתפקידה צבאית, יחידה היה הספר חיל הספר. חיל הוקם 1949 בשלהי קודמת:
מפקדה אחרים. עוינים וגורמים מסתננים חדירת מפני המדינה גבולות את לאבטח
לחימה של דפוסים לראשונה נוצרו פיקודו ותחת שאלתיאל, דוד האלוף היה הראשון
בקשיים הספר חיל נתקל ביחידה הצורך למרות המדינה. גבולות על ושמירה המסתננים
על עונה אינה היחידה כי התברר, אף הזמן במשך לשורותיו. אנשים בגיוס וגוברים הולכים
קיבלה והמשטרה הספר, חיל פורק 1951 בתחילת בשטח. הרבות המבצעיות הדרישות

המדינה. גבולות לאבטחת האחריות את עליה

משמר יחידות הגבול. על ושמרו במסתננים משטרתיות פלוגות נלחמו 19531951 בשנים
זה קטן כוח ובתצפיות. במרדפים במארבים, עסקו הן אנשים. כ300 מנו אלה גבול

הביטחוניות. לבעיות הולמת תשובה לתת הצליח

שפגעה העיקרית הביטחונית לבעיה והפכה ההסתננות בעיית החריפה ב1953 אולם
מעשי ביצעו המסתננים וברכוש. בנפש נפגעים היו יום מדי המדינה. ובלב הספר ביישובי
סהר, יחזקאל ובגנבות. שוד במעשי בטרור, בריגול, שונות, בהברחות ועסקו חבלה
הגבול. משמר כוחות את להגדיל וביקש גוריון, בן דוד הממשלה, לראש פנה דאז, המפכ"ל

מכת את בגבול, המצב את המתאר מסמך הממשלה חברי בין הפיץ הממשלה ראש
לאור ישראל. של משכנותיה המסתננים זוכים לו הסיוע ואת ומחריפה ההולכת המסתננים
,1951 משנת בשטח שפעלו הגבול, משמר פלוגות של הברוכה ופעילותן זה דברים מצב
הגבול''. משמר ''חיל שתיקרא במשטרה חדשה חטיבה להקים 1953 באפריל הוחלט
השמירה ארגון תוך מסתננים מפני המדינה גבולות על שמירה היה החטיבה של ייעודה

ביצועה. על ופיקוח הספר ביישובי

הגבול. משמר של הראשון המפקד תפקיד את קופל פנחס קיבל ,1953 באפריל ב26
יפעל שעלפיהם היעדים את המגדירה הארצי, המטה פקודת פורסמה מכן לאחר חודשיים
ארצית, חילית מסגרת הוקמה עצמה. רבת תנופה לחיל הביא קופל של בואו החדש. החיל

במסתננים. בלחימה מוביל לכוח להפכו כדי צעדים וננקטו שלושה, פי גדל לחיל הגיוס
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עיקריות משימות שתי לפניו ראה החדש המפקד

לתודעתם. הנושא חשיבות והחדרת האנשים אימון היחידות, הקמת .1

לכן קודם קצר זמן רק באו מהם שרבים האזרחים, בלב ביטחון תחושת החדרת .2

שלהם. האישי המורל העלאת תוך ארצה,

הכרה מתוך הגבול, לקו האפשר ככל סמוך הבסיסים את הקים החיל של הבכיר הפיקוד
ידיעת השאר בין דורשת זו לחימה פעמית. חד פעולה איננה במסתננים שהלחימה בעובדה

פעילותם. ואופי המסתננים של הגישה דרכי והכרת השיטה
בשפרעם. הארצי בביתהספר אימונים לתקופת נשלחו לחיל החדשים המגויסים
המזלג קצה על ניתנו טהורים משטרתיים ומקצועות צבאיים, בעיקר היו שעברו האימונים
המורכב לוחם, אדם כוח לגבש שיש היה החיל של פעילותו את שהנחה העיקרון בלבד.
היושבים האזרחים עם פעולה לשתף יש כן, כמו ובלילה. ביום והפועל קטנות מיחידות

העימות. קו ביישובי

כי נקבע האנשים, קליטת ותהליך 19541953 לשנת החדש התקציב הגשת כדי תוך
השפלה נפת פלוגת ב'; פלוגה  הכפרים נפת פלוגת א'; פלוגה תהיה הבירה נפת פלוגת
פלוגת רי{ פלוגה  התיכון נפת פלוגת ה'; פלוגה  תקווה פתח נפת פלוגת ג'; פלוגה  (מטה)

ח'. פלוגה  הצפוני הגבול ופלוגת ז' פלוגה  העמקים נפת

לראש והוכפף במשטרה מחלקה ראש של במעמד היה זמנים באותם הגבול משמר מפקד
מפקד היה הארגון אגף לראש ארגוניתרשמית מבחינה החיל הכפפת למרות הארגון. אגף

רבות. עצמאיות סמכויות בעל החיל
בשל עליהם. הגנה לצורך העימות, קו ביישובי שישבו לאזרחים חברו הגבול משמר כוחות
משמר אנשי להם הגישו הרעוע הכלכלי ומצבם היישובים של הרגיש הגיאוגרפי מיקומם
החיל, לשוטרי היישובים בין קרובים יחסים נוצרו קצר זמן בתוך מרבית. עזרה הגבול

ומגוונים. רבים בתחומים פורה פעולה לשיתוף שהביאו
היי: זו בתקופה מג"ב של העיקריים תפקידיו

ציבורי סדר ולמבצעי במסתננים ללחימה ישראל משטרת של מבצעית זרוע לשמש א.
מיוחדים. וביטחון

ליחידות ותגבור סיוע ולמתן מיידית להתערבות וניידת מרוכזת עתודה להוות ב.

משימותיהן. בביצוע המשטרה
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מרחבית מחוזית, במסגרת ושיטור אבטחה משימות לביצוע תכליתי רב כוח להוות ג.

צה"ל. עם פעולה בשיתוף המדינה גבולות ולאבטחת ונפתית
חיוניים. מתקנים לאבטח ד.

את ולארגן ישראל משטרת לאחריות הנתונים הכפרי, במגזר יישובים לאבטח ה.
בהם. והשמירה האבטחה
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הנגב משטרת  המדבר משטרת
שהייתה שבע, באר תחנת  אחת משטרתית תחנה בנגב פעלה הנגב נפת הקמת עד
השוטרים מספר המשטרה. בעבודת לעיכובים גרם הדבר ברחובות. השפלה לנפת כפופה
והכוח גדלה, הנגב אוכלוסיית ביעילות. עבודתם את לבצע מהם ונבצר מועט, היה בתחנה
המדבר של הגדולים במרחבים הציבור ביטחון לקיום הספיק לא שבע, בבאר המשטרתי
סיורים כי נמצא, שבע, באר תחנת חלשה עליהם העצומים, המרחבים בגלל הישראלי.

קבועים. בשעות או בימים ייעשו לא אם גם הכרח, בבחינת הם במדבר קבועים

רכב בכלי להצטייד צריך והיה אנשים, בגיוס צורך היה בנגב משטרתית נפה להקים כדי
לא המשא מכוניות או הרגילים הטנדרים האוטובוסים, החדשה. הנפה לשירות מתאימים
גם צורך היה אנגליה. מתוצרת "לנדרובר" מסוג חדשות מכוניות רכשה המשטרה התאימו.
ולסיורים. לניידות ביותר יעיל הינו קל נשק כי נמצא המדבר. לצורכי שיתאים בנשק
."38 ווטסון "סמית מתוצרת ואקדחים "ברן" מסוג אנגלים רובים עמם נשאו השוטרים

חפירה. כלי היו בהם להצטייד הכרח שהיה נוספים כלים

או המרחבים" "משטרת כמו, בכינויים זכתה ולכן במינו, מיוחד אופי נשאה הנגב משטרת
משטרת שחר. היה לא פרוע" "מערב הוא שהנגב המקובלת לדעה אך המדבר". "משטרת
נאות: תוצאות הושגו אנשים, קומץ בעזרת קצר, זמן תוך החוק. על בערנות שמרה הנגב
המרוחקים; היישובים בין יותר קבוע קשר התקיים הנגב; במרחבי הביטחון מאוד גבר
במתן גם עזרה המשטרה והברחה. הסתננות דרכי ונבלמו ונתגלו רבים; מסתננים נתפסו

החדשים. למתיישבים לאומי" "חינוך

לכך הייתה הביטחון. כוחות לבין האזרח בין המתמיד המגע את קיימה הנגב משטרת
אז היה הנגב במרחבי למשנהו אחד מקום תושבי בין מגע שאפילו משום מרובה, חשיבות

תקשורת. ואמצעי דרכים חוסר בגלל נדיר
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משטרה תחנות ארגון
בצורת הופיעו הפקודות ולנקודותיה. המשטרה לתחנות הקבע פקודות פורסמו זו בשנה
פעולתן. ענפי לכל המשטרה בתחנות והנוהג הנוהל התפקידים, בדבר הוראות והכילו ספר,
פקודות תפקידים. של וסוג סוג לכל שהתייחסו הקבע, פקודות כנספחים אליהן צורפו
לאחר שנשאר חלל ומילאו ,1953 באפריל פורסמו משטרה ונקודות לתחנות הקבע
התאימו ולא נתיישנו המשטרה, תחנות נהגו לפהן המנדט, מימי הקודמות הקבע שפקודות

ישראל. למדינת

הבאות: המטלות את התחנה מפקד על הטילו החדשות הקבע פקודות
ידי על המתמלאים התפקידים לכל ומוגדרות מפורטות מקומיות קבע פקודות להכין (1

הפקודות את ידעו הנדונים שהאנשים לכך ולדאוג אותן, המבצעים ולאנשים התחנה
לפיהם. ויפעלו בוריים על בהן המוגדרים התפקידים ואת

חלקי לגיוס ותכנית חירום שעת למקרה התחנה אנשי לגיוס. מפורטת תכנית להכין (2

הכן. מצב של למקרה

שבמרחבה. הנקודות ובנייני התחנה בניין להגנת ומפורטת מדויקת תכנית להכין (3

מאנשיה. ואיש איש כל של התחנה בהגנת ותפקידו מקומו בדיוק יצוין זו בתכנית

וכיו'ב. האסירים לשמירת התחנה, כלא של ולביטחונו לניהולו קבע פקודות להכין (4

תפקידים הממלאים האנשים ידי על שייערכו לילה סיורי בדבר קבע פקודות להכין (5

בתחנה. קבועים

המשפט בבתי האסירים ועל הסדר על השמירה סידורי בדבר קבע פקודות להכין (6

התחנה. שבמרחב

הן עליהם וביקורת והסיורים הפטרולים תכניות סידור בדבר קבע פקודות לערוך (7

ממנו. חזרם ולאחר ביצועו בשעת והן לתפקיד צאתם לפני

מאנשי איש לכל ומקום תפקיד ייקבע שבהן שריפה, למקרי קבע פקודות להכין (8

התחנה.

חשמל. בזבוז ולמניעת אורות לכיבוי קבע פקודות להכין (9

ויתקן וההגנה, הגיוס תכניות ואת הקבע פקודות את מזומנות לתקופות לבדוק (10

לעיל. כאמור המפקדים, באישור הצורך במידת אותן וישפר
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תכניות הנפה. מפקד מטעם אישור טעונות הגיוס ותכניות התחנה של הקבע פקודות (11

המחוז. מפקד מטעם אישור טעונות והנקודות התחנה הגנת

כדי התפקידים, חלוקת של מסודרת שיטה תונהג שבתחנה לכך, ידאג התחנה מפקד
עוול. וללא ביעילות יחולקו שהללו וכדי תפקידיהם, יהיו מה מראש ידעו התחנה שאנשי

מלאה. תעסוקה יועסק התחנה מאנשי איש שכל לכך לדאוג עליו
למשמעת תחנתו, במרחב המשטרה עבודת כל של היעיל לביצועה אחראי תחנה מפקד
עליו לתעודתם; ומסירתם הדוחות כל בהכנת יטפל הוא ולאימונם. להתנהגותם פקודיו,
בשלום לפגוע העלול עניין כל ועל החוק על רצינית עבירה כל על למפקדיו מיד להודיע
בנייני של ולשלמותם לביטחונם האחריות חלה עליו התחנה. באזור שאירעו הציבור,
אחר רכוש לכל וכן התחנה, לרשות או לרשותו שנמסר משטרתי רכוש כל ושל המשטרה
עליו וכיו"ב. מציאות שהוחרם, רכוש מוצגים, כגון חוקית, פעולה עקב לתחנה שנמסר

כאחת. וגופנית רוחנית מבחינה פקודיו לרווחת לדאוג

ולכל התחנה פעולות לכל וישירה מלאה אחריות אחראי שהוא לזכור, חייב התחנה מפקד
בשקידתו, הדבר תלוי הרבה אלה. בפקודות במפורש הדבר הוזכר לא אם גם בה, הנעשה
הוא התחנה. מפקד של הישר ובשכלו בניסיונו בבקיאותו, לתפקיד, במסירותו בפעילותו,
של הטוב שמה תלוי בעיקר, שבו, בלבד זו שלא העובדה, את תמיד עיניו לנגד לשוות צריך
במרחב המשטרה פעולות כל של לחוקיותן האחריות גם אם כי המשטרה, ושל התחנה

עליו. מוטלת פיקודו
בכבוד המשטרה נקודות עם או התחנה אנשי עם במגע הבא הקהל כל אל להתייחס עליו
מתוקנים, להיות צריכים הרגליו פניות. וחסר מתון להיות עליו הראויים. ובאדיבות
בשעה אנשיו, כוחות על או כוחותיו על לחוס רשאי הוא ואין בהחלט, ומוסריים מסודרים

התאמצות. דורש הציבור ששירות

עליו ביחידתו. תשלוט והבנה, הכרה שמתוך משמעת מוחלטת, שמשמעת לוודא, עליו
כך, על ולהקפיד היסוס, ובלי מיד תתמלאנה פקודותיו שכל בתוקף, כך על לעמוד
מקופח, עצמו את מפקודיו איש יראה אם וצודקות. חוקיות תמיד תהיינה שפקודותיו
כן לפני אולם הערותיו, בצירוף עליו, לממונים ויעבירנה בכתב, תלונתו את להגיש יצווינו
בהופעתו לאנשים למופת להיות עליו לו. שניתנה הפקודה את לבצע האיש יהיה חייב
בבגדים ובין מדים בלבוש בין הפנאי, בשעות ובין בתפקיד בהיותו בין ובהתנהגותו,
ושהתנהגותם הקהל, לעיני בעמדם כהלכה לבושים יהיו שאנשיו לכך לדאוג עליו אזרחיים.

המשטרה. לחיל לכבוד תהיה
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אביב בתל הסוב"טית בצירות נפץ חומי מטען הטמנת
הצירות בית בחצר עצמה רבת פצצה התפוצצה ,21=45 בשעה ,1953 בפברואר ב9
גם גרמה הפצצה הצירות. מעובדי שלושה נפצעו ממנה כתוצאה אביב. בתל הסובייטית

הסביבה. בנייני בכל ודלתות חלונות ועקרה זגוגיות ניפצה הצירות, בבניין רב להרס

וחוליית אדום דוד מגן של אמבולנסים שני למקום הגיעו ההתפוצצות לאחר דקות שלוש
שוטרים.

לפי רוטשילד. בשדרות הצירות בניין של הדרומימזרחי באגף אירעה ההתפוצצות
בגדר שעשו מטר, על מטר בגודל פתח דרך הצירות לחצר המתנקשים חדרו ההשערה,
נכנסו הגדר, את בצבת חתכו המתנקשים רמח"ל. ברחוב א' 2 בבית הגובלת הצירות,
הצירות בניין של המזרחי הקיר ליד והניחו שמירה, בה הייתה שלא הצירות, בניין לחצר
לחור גרמה הפצצה נפץ. חומרי ק"ג משלושים למעלה הכילה ההשערה שלפי הפצצה, את
אנשי ישבו שעה אותה הצירות. בגינת וחצי מטר של ובקוטר ממטר למעלה של בעומק

סמוך. בחדר הצירות

המשטרה ולחבלן להם ולאפשר המשטרה חוקרי עם לדבר בתוקף סירב יארשוב הציר
וש' החוץ, משרד של הכללי המנהל סגן לבבי, א' היו לבניין שנכנסו היחידים לבניין. להיכנס

החוץ. במשרד אירופה מזרח מחלקת מנהל בןצור,

ביצעו אשר "הבריונים כי הממשלה, ראש אמר ההתנקשות, על הדיון בעת בכנסת, בנאומו
ישראל". מדינת אויבי הם זרה מדינה שונאי משהם יותר זה מתועב פשע

ההשערה, את אפשרות מכלל המשטרה הוציאה לא ההתפוצצות אחרי הראשונות בשעות
ביטלה יסודי שיקול אחרי אולם, קנאים. קומוניסטים קבוצת ידי על הוטלה שהפצצה
אותה שהצטיינה קומוניסטית, האנטי בליגה התרכזה והחקירה זאת, סברה המשטרה
ה10 של הערב שעות עד והקומוניזם. המועצות ברית נגד מאופק בלתי במסע תקופה

בירושלים. נעצרו ארבעה אנשים. 13 אביב בתל נעצרו בפברואר

אחד. ומהנדס אחד דין עורך גם נעצרו העצורים. ראשון היה הליגה, מזכיר שיבר, חביב
מכן. לאחר שוחררו מהעצורים חלק

בפברואר, ה10 במהלך שנעצרו האחרים, החשודים של בדירותיהם וכן שיבר של בחדרו
אנטי לפעולות הנוגעים וערבית, עברית כתובים שונים, וכרוזים מכתבים נמצאו

בישראל. קומוניסטיות

הצירות לבניין להזיק קשר קשירת כללו החשודים את המשטרה האשימה בהן ההאשמות
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לדירה נזק גרימת נפץ, חומר ידי על דירה בבית כחוק ושלא בזדון נזק גרימת הסובייטית,
אנשים שנמצאו שעה פצצה, הנחת ידי על כחוק ושלא בזדון הסובייטית הצירות של

חייהם. סיכון. תוך אנשים שלושה של פציעתם וגרימת במקום
בשפה בשבועון והשתתף אביב, בתל כמלצר שעבד מרומניה, עולה היו העצורים בין
קפה ממנהלי ואחד לשעבר, רויטר ומעובדי האנגלית בשפה ישראל" ב"קול קריין הרומנית,

"נאוה".

עם נערך הליגה ייסוד טקס לכך. קודם אחדים שבועות הוקמה קומוניסטית האנטי הליגה
קומה בן בבית חדרים שלושה של דירה אביב. בתל ארנון ברחוב שלה המועדון פתיחת
ראשון וימי בשבתות ורק סגור, המועדון היה השבוע ימי ברוב המועדון. את שימשה אחת

סרטים. והוצגו מסיבות בו התקיימו
והפעילים החברים רוב אולם בארץ, רבות שנים שחיו יהודים, כמה נמנו הליגה עסקני עם
בן שיבר, חביב מונה הליגה כמזכיר ערבים. כמה בליגה פעילים היו כן חדשים. עולים היו
המפלגה חברי עם שיבר נמנה נעוריו מימי מפולין. לכן קודם שנה 21 לארץ עלה ,40
הסתדרות ראשוני בין היה העברי, בטכניון שנתיים למד בארץ ובית"ר. הרוויזיוניסטית
הבלתי העלייה בארגון פעיל היה שם לפולין, נסע וב1938 בחיפה, הלאומית העובדים
ונלחם בצה"ל, שירת השנייה, העולם מלחמת פרוץ עם ישראל לארץ חזר הוא חוקית.
חדשים", ועולים משוחררים חיילים "מפלגת שיבר הקים ב1950 השחרור. במלחמת
היה שלה הראשי המועמד לכנסת. לבחירות הוצגה המפלגה רשימת ביפו. היה שמרכזה
שיבר הקימו התפוררותה ועם ימים, האריכה לא המפלגה פעילן. ד"ר אביבי, התל הרופא

קומוניסטית. האנטי הליגה את וידידו
משמר הסובייטית. הצירות בניין על שוטרים של מוגברים משמרות שמרו הפיצוץ מאז
הפיצוץ לאחר יום רק הצירות. לחצר המתנקשים חדרו דרכה הפרצה, ליד ניצב מיוחד
אז שקרה. מה על שלה הראשון מהמזכיר עדות תגבה שהמשטרה להסכים, הצירות נאותה

הפצצה. התפוצצה בו המקום את לבדוק המשטרה לחבלן הצירות הרשתה

בשידורי מתועב". "פשע המעשה כינוי הייתה הפיצוץ על מוסקבה של הראשונה תגובתה
בישראל הסובייטית הצירות נגד מכוונת טרוריסטית "פעולה נאמר: במוסקבה הרדיו
מצד ברורה התעלמות תוך רעות, כוונות בעלי אנשים ידי על בפברואר ב9 בוצעה
לבין בינה הדיפלומטיים היחסים ניתוק על המועצות ברית הודיעה כן כמו המשטרה".
במוסקבה, ישראל לציר איגרת מסר ווישינסקי, אנדריי הסובייטי, החוץ שר ישראל. מדינת
הצירות בית בחצר הפצצה הנחת כי נכתב, ובה הלילה בחצות אלישיב, שמואל ד"ר
פעולותיה את המאפשרים תנאים קיימים לא שבישראל הוכיחה, אביב בתל הסובייטית
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בעזרתה נעשתה האיגרת, פי על הפצצה, הטלת הסובייטית. הדיפלומטית הנציגות של
אביב. תל משטרת של המוסווית

בעקבות ללכת עלולות הסובייטי הגוש ארצות ששאר הדעה, רווחה ובחו"ל בארץ
ישראל. עם הדיפלומטיים יחסיהן את ולנתק מוסקבה,

ה13 של הצהריים אחר בשעות הוחלף הסובייטית הצירות שליד השוטרים משמר
ממשרד הצירות של מיוחדת בקשה לפי הגבול, משמר של מתוגברים במשמרות בפברואר
כולל מדיהם, במלוא והופיעו חמושים, הגבול משמר שוטרי התהלכו הראשונה בפעם החוץ.
עברית. דוברי רוסים שוטרים שאלה אביב, תל תושבי סברו תחילה הירוקה. הכומתה
לאיש אולם הצירות, בניין על והסתכל רוטשילד, בשדרות היום כל במשך עמד רב קהל
מוגפים, היו הצירות בבניין התריסים כל עצמה. הצירות בניין מול למדרכה לגשת ניתן לא

היום. כל נמשכה עצמה, הצירות אנשי בעיקר ויוצאים, נכנסים של רבה ותנועה

הרשמי "הנימוק הפיצוץ. בעקבות הסובייטים החלטת על הגיב החוץ משרד דובר אגב,
מדינת נגד ארסית והשמצה גלויה איבה של מערכה זוהי תואנה. אלא אינו זה לצעד שניתן
בגוש שהתנהלה עצמם, ויהודים יהודיים ארגונים נגד הציונית, התנועה נגד ישראל,
הכוונה מאיימת. במידה וגברה הלכה האחרונים בחודשיים ואשר רב, זמן זה הסובייטי
חרדה מעורר גורלם אשר המועצות, ברית יהודי את לחלוטין לבודד היא האמיתית

עמוקה".
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פוסטר ג'ון האמריקני, החוץ שר ביקור  תבוא" "כי מבצע
דאלאס

במאי וב14 ב13 ישראל במדינת ביקר דאלאס, פוסטר ג'ון הברית, ארצות של החוץ שר
הגיע הוא התיכון. הים ובארצות בישראל דאלאס של הראשון ביקורו זה היה .1953

אנשים. 11 של בפמליה מלווה
חדשה מדיניות לפתח אייזנהואר ממשלת של מאמציה במסגרת נערך דאלאס של סיורו
להבין כדי ראשון ממקור מידע לקבל מעוניין היה האמריקני הממשל התיכון. המזרח כלפי
האמריקני והעם הברית ארצות ממשלת ידידות את ולהפגין באזור השורר המצב את

באזורנו. ולממשלות לעמים

נושאים שלושה נדונו בשיחות יתרה. חשיבות לביקור ייחסה מצדה, ישראל, ממשלת
כלכלי. וסיוע האזורי הביטחון ישראלערב, יחסי בעיית  לישראל ביותר חיוניים

למנוע כדי הכול עשתה והממשלה ישראל, שונא בדאלאס ראה בארץ מהציבור חלק
ושל סטאסן, הארולד חוץ, לארצות הסיוע מנהל של דאלאס, של ביקורם בתכנית תקלות
לדאוג ששנועד האורחים, הגעת עם שנערך זה כדוגמת משטרתי מבצע מלוויהם.
בואו. לקראת רוכזו הארץ חלקי מכל שוטרים אלפי בישראל. אז עד נראה לא לביטחונם,

תיל. גדר הוקף בלוד התעופה שדה

והמפלגה השלום" למען "הוועד פתחו הברית, מארצות המשלחת הגעת לקראת
הודבקו האמריקני. החוץ שר של ביקורו נגד תעמולה במסע הישראלית הקומוניסטית
של בגנותו ססמאות הופיעו הקירות ועל מחאה, אספות נקראו הערים, בחוצות כרוזים

דאלאס.
לביקור להפריע רציניים ניסיונות לעשות עלולים מסוימים גורמים כי ידיעות, היו למשטרה
סדר הפרות ההפגנות, באמצעות הפוליטיות דעותיהם להבעת ההזדמנות את ולנצל
נתן לכן האורחים. של בכבודם או בגופם לפגוע ינסו כי חשש גם היה אחרות. והתפרעויות
או האורח נגד הפגנות כל תורשינה לא כי הנחיות, גוריון, בן עמוס הארגון, אגף ראש
לפזר הורה הוא המדינה. רחבי בכל אמריקניות נציגויות בקרבת הברית ארצות ממשלת
האמריקניות. הנציגויות של הקרובה לסביבתן הגיען לפני נמרצת בצורה כאלה הפגנות
הראייה לתחום שיתקרבו ההפגנות את לפזר הנחיה גס ניתנה וירושלים אביב תל במחוז
סיורים לערוך היה השוטרים על ישהו. בהם ומבניינים האורחים של הנסיעה ממסלול
כן כמו אמריקניות. אנטי בכתובות ובתים מודעות לוחות קירות, לכלוך למנוע במגמה
כל המדינה. רחבי בכל אמריקני אנטי אופי בעלי וכרוזים דחלילים תליית למנוע נצטוו

רבה. במהירות להסיר יש נאמר, שיודבקו, ודחליל מודעה כרזה,
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שס שנערכה לאחר מוגרבי, בכיכר עזות קטטות פרצו בארץ דאלאס של שהייתו בזמן
שהסתלקה לאחר מיד האמריקני. החוץ שר של ביקורו נגד השלום" למען "הוועד הפגנת
הקומוניסטים את והיכו במקלות, מזוינים צעירים קבוצות בו פשטו מהמקום, המשטרה
מן שנזרקה מאבן נפגע בעצרת, הנואמים בין שהיה חזן, יעקב הכנסת חבר גם ואוהדיהם.
והשקט הסדר על לשמירה יעילה בצורה ישראל משטרת התארגנה הכול בסך אך הקהל.

האמריקנית. המשלחת של שהותה בימי
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לחייי מחתרת נאשמ> משפט
הרומנית, הכנסייה ליד בירושלים קנאיםדתיים צעירים שני נתפסו 1953 במאי ב26
והתרבות. החינוך משרד מבניין חלק לפוצץ היו עלולים שבעזרתם נפץ, חומרי וברשותם
סכנה לדעתם שהיווה הממלכתי, החינוך חוק על מחאה כאות המעשה את לבצע עמדו הם

הדתי. לחינוך

הצירות בבניין ההתנקשות מאז הרומנית הכנסייה בניין על ששמר המשטרה, משמר
בניין, ליד ששוטטו החשודים הצעירים בשני חצות לאחר הבחין אביב, בתל הסובייטית
והפתיעם להתקרב, לצעירים אפשר המשמר והתרבות. החינוך משרד גס נמצא שבו
נתגלו אצלם שנערך ובחיפוש ידיהם, הרימו הצעירים עברים. משלושה אותם בהקיפו

פרדיננד. ומרדכי בלוי דוד  ישיבה בחורי היו החשודים שני נפץ. חומרי

אביב תל תושבי 17 שונים. יישוב למקומות והסתעפה נמשכה בפרשה המשטרה חקירת
שמונה. נשארו במעצר החקירה. אחרי ושוחררו נחקרו,

אחד של בחדרו כי נודע, החקירה, מהלך על המשטרה ידי על שהוטל איפול אף על
הודיעו ההורים ואקדח. "סטנים" בארון נמצאו הוריו, בבית דריימן, ש' העצורים,
הידיד אחדים. לימים לאחסנו שביקש ידיד, ידי על לדירתם הובא הנשק כי למשטרה,
ייחסה לה הדתית, המחתרת בארגון מאוד חשובה חוליה היווה המשטרה ולדעת מיד, נעצר

ואישים. מוסדות נגד שנה באותה האלימות מקרי רוב ביצוע את המשטרה

מחתרתי גוף כי סברו, החוקרים הארצי. המטה מן בכירים קצינים השתתפו בחקירה
ומצד המדינה, על הדת חיי השלטת למען אחד מצד להילחם מסרה לעצמו העמיד מסועף
בקרב קיצוניים לאומניים רגשות לטיפוח בדרך לדעתם, שעמדו, וזרמים, גופים נגד שני

בישראל. היהודית האוכלוסייה

חקלין חיים ישיבה, בחור היו העצורים בין לשעבר. לח"י חברי עם נמנו העצורים מן חלק
מתל דפוס פועל העצורים בין נמצא כן לתרגומים. במשרד פקיד חרותי, ויעקב ברק מבני

אביב.

גם אלא דתיים, מחוגים צעירים רק לא הדתית במחתרת קשורים כי סברה, המשטרה
החקירה. לאחר ששוחרר ,55 בן ממשלתי פקיד נעצר במגדיאל מבוגרים: אנשים

בלומנטל יעקב נגד בירושלים השלום משפט בית ידי על מעצר פקודת הוצאה במאי ב31
במערה נשק מחבוא בקרבת המשטרה ידי על במאי ב28 שנעצרו ,20 בני מזרחי ויחזקאל

בירושלים. המצלבה, שבעמק
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שערכו המאוחדת, התנועה חניכי נערים, קבוצת מפי למשטרה נודע הנשק מחבוא על
אחד לשלטונות כך על הודיע המחבוא, את הנערים גילו כאשר המערה. בסביבת קומזיץ
נפץ, וחומרי נשק מכילים במערה החלב כדי כי נוכחה שהמשטרה לאחר סמוך. מבית מהם
סמוך שוטרים. של מארב המקום על והפקידה עזה, רחוב בקצה העזוב השטח את הקיפה
אך לח"י. חברי בעבר שהיו ונתברר נעצרו הם למערה. מתקרבים צעירים שני נראו לחצות
פרשת לבין זה נשק מחסן גילוי בין קשר כל היה לא המשטרה, מחוקרי אחדים לדעת
החינוך ממשרד חלק לפוצץ היתה שמטרתם הדתיים, הצעירים ידי על שנתפסו הנפץ חומרי

בבירה. והתרבות

מחתרת ארגון גילוי על פרטים נמסרו המניין, מן שלא ממשלה בישיבת ,1953 ביוני ב8
את להפיל הייתה הסופית ושמגמתו שונות, חבלה פעולות בביצוע שהתחיל מסועף, ארצי

אישי. טרור פעולות באמצעות אף בכוח, במדינה המשטר

הביאו סהר, יחזקאל המשטרה, של הכללי והמפקח כהן, חיים לממשלה, המשפטי היועץ
ידי על שהתנהלו החקירות כי מסרו, הם ומסמכים. גילויים חקירות, פרטי הממשלה בפני
אחר, גדול ארגון עם בקשרים עומדים מירושלים, החשודים שהעצורים העלו, המשטרה
במעשי זה ארגון עסק שנתגלה, כפי אביב. בתל כנראה נמצא ושמרכזו שם, לו שאין
גם השאר בין אלא שבת, וחילול חזיר גידול ונגד ממלכתי חינוך חוק נגד רק לא אלימות
ובפעולות רוסים, ספרים חנויות בהצתת הקומוניסטית, המפלגה של מועדונים בשריפת
משכנע, חומר נתגלה כי הכללי, והמפקח לממשלה המשפטי היועץ מסרו כן השילומים. נגד
יד מאחוריהן יש אלא יחיד, של פשע מעשי אינן האחרון בזמן שבוצעו העברות רוב כי

בכוח. המשטר להפיכת החותרים פוליטיים, גופים מתוך ומארגנת מרכזת

כבר מהם שחלק נשק, מחסני הארגון בידי היו במשטרה מצויים שהיו המסמכים לפי
פעולות מימון לשם שוד מעשי גם בתוכם שונים, טרור מעשי ביצעו כבר וחבריו נתגלו,
לשעבר, אצ"ל חבר כאשר משפטי, לדיון הארגון ממעשי אחד רק הגיע שנה אותה החבלה.
מחאה כאות אביב, בתל בקריה החוץ במשרד פצצה להניח ניסיון על הורשע שילנסקי, דב
להניח, היה וסביר בראשיתה, המחתרת הייתה הממשלה, לדעת גרמניה. עם המגע על

משורשה. אותה לעקור הביטחון כוחות בידי שיעלה

שנתקבלה הטרור, למניעת הפקודה את להפעיל הממשלה החליטה אלה גילויים בעקבות
לח"י הוכרזו לפיה ואשר ברנדוט, הרוזן רצח אחרי תש"ח, בשנת הזמנית המדינה במועצת
טרוריסטי כארגון להכריז גם החליטה הממשלה טרוריסטיים. בארגונים המולדת" ו"חזית

ימים. אותם של בעיצומם שנתגלה הארגון, על מחתרתי
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כל נתפסו. מנהיגיו כל שלא להניח, יסוד והיה תאים, לתאים, מחולק הארגון כי התברר
תנועות של הדוגמאות מיטב לפי נעשה החברים וגיוס חברים, שמונה מנה הארגון של תא
הדגל תנ"ך, ספר היה כשלפניהם לארגון, נאמנות נשבעו החדשים החברים מחתרת?
תמך והוא קיצוניות, לאומניות וראשונה בראש היו הארגון מטרות ואקדח. הישראלי

ההיסטוריים. בגבולותיה עברית אימפריה להקמת בתכניות
את המחתרת. מנהיג היה הלוי שמואל כי שהעידו, ופתקאות, מכתבים מצאה המשטרה

הבאות: בהאשמות להאשים המשטרה החליטה החשודים רוב
למניעת לפקודה 3 סעיף לפי ,1953 1952יוני יוני בתקופת טרוריסטי בארגון חברות (1

תש"ח; טרור

פקודה; אותה לפי תקופה באותה בארגון הדרכה (2

ירייה; כלי החזקת (3

וב'; א' סעיפים הפלילי, החוק לפי נפץ, חומר החזקת (4

המדינה; סודות לחוק 3 סעיף לפי המדינה, לביטחון המזיקות ידיעות איסוף (5

כשרים; בלתי באמצעים כשרה למטרה קשר קשירת (6

היועץ השתתפו בה המשטרה, של הארצי במטה ביולי ב2 שהתקיימה סיכום בפגישת
יובאו המחתרת מחשודי חלק כי הוחלט, צבא, וקציני משטרה קציני לממשלה, המשפטי
החשוד וכי נפרדים, יהיו החשודים משפטי כי הוחלט, כן כמו צבאי. דין בית בפני לדין

חרותי. יעקב יהיה הצבאי הדין בית בפני שיובא הראשון

רבאלוף הכללי, המטה לראש 1953 ביולי ב2 הוגש המחתרת עצורי 15 נגד האישום כתב
בהתאם הנאשמים יובאו שבפניו צבאי, דין בית להרכיב בקשה בצירוף מקלף, מרדכי
זאב היו הנאשמים בצריפין. הצבאי במחנה התקיים המשפט תש"ח. הטרור לפקודת
יהושפט מזרחי, יחזקאל בלומנטל, יעקב בכר, שמעון דרומי, יפה חרותי, יעקב בדיאן,
מלכה כהןמגורי, צילה תעיזי, יפת תעיזי, אברהם מנדל, אברהם שרעבי, ישעיהו גבעון,

ריקלין. וחיים מאלאיוף, אליהו פפושאדו,
מחוז פרקליט ידי על כהן, חיים לממשלה, המשפטי היועץ ידי על מיוצגת הייתה התביעה
וגורני כהן דוד. משה אלוף סגן הראשי, הצבאי התובע ידי ועל גורני, אוריאל אביב, תל

צבאיים. כתובעים והופיעו מילואים, לשירות המשפט לתקופת גויסו
בהשתייכות הנאשמים לדין יועמדו שלפניו הצבאי, הדין בית את ביולי ב6 מינה הרמטכ"ל
משנה אלוף הלוי, בנימין ד"ר משנה מאלוף מורכב היה הדין בית הטרוריסטי. לארגון
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הדין פסק היה טרור למניעת הפקודה להוראות בהתאם רון. רם אלוף וסגן נישרי עמנואל
הביטחון. שר אישור טעון

המחתרת חברי את האשים התובע הנאשמים. של הצבאי המשפט נפתח ביולי ב9
צבא. מתקני אחר ובבילוש הסובייטית הצירות בפיצוץ

מטרות על חדשים פרטים גילוי מרכזיים: נושאים שני הועלו ביולי ב16 שהייתה בישיבה
העדויות כי הסנגוריה, ידי על הרף בלי שהוטחו כבדות והאשמות פעולתה, ודרכי המחתרת

והבטחות. איומים לחץ, תחת נגבו הנאשמים מן חלק ידי על במשטרה ניתנו אשר

כי משוכנעים, היו במשטרה בכר. שמעון שתיים, מספר נאשם מכלאו ברח המשפט במהלך
בארץ. המשטרה תחנות לכל נשלחו תמונותיו מבחוץ. עזרה קיבל

שמסר ההודאה את לקבל לא הוחלט התביעה, לבין הסנגוריה בין ממושך מאבק בתום
לאחר זאת החלטה קיבל הדין בית לילה. חקירת אחרי במשטרה שרעבי ישעיהו הנאשם
לילה שנמשכה חקירה אחרי ההודאה את מסר כי טען, אשר שרעבי, של עדותו את ששמע

שלם.

המשפטי היועץ של הסיכום נאום שעות שבע נמשך באוגוסט ב10 שהתקיים בדיון
של משפטם הסתיים הסנגוריה, טענות סיכום עם באוגוסט, ב12 כהן. חיים לממשלה,

למחתרת. בהשתייכות החשודים

הנאשמים 13 ואילו אשמה, מכל זוכה ריקלין הנאשם הדין. פסק ניתן באוגוסט ב25
גם הורשעו ואחדים טרוריסטי, בארגון בחברות הורשעו הם בדין. חייבים יצאו האחרים
שהיווה בארגון, פעילים היו שהנאשמים דינו, בפסק קבע הדין בית נוספות. באשמות
אלימות מעשי לבצע ומתכוונת בעבר אלימות מעשי שביצעה מסוכנת, טרוריסטית קבוצה
מניעים מתוך פעלו לא שהנאשמים בעובדה, התחשב לא הדין בית בעתיד. נוספים
לדין עמדו לא הנאשמים פוליטית. הסתה ידי על הפליליים למעשיהם נדחפו אלא אנוכיים,
חוקי את שהפר טרוריסטי, לארגון השתייכותם על אלא הפוליטיים, רעיונותיהם על

אלימות. במעשי והשתמש המדינה,

לשבע בלומנטל יעקב מאסר; שנות לעשר חרותי יעקב מאסר; שנות ל12 נדון בכר שמעון
שנים; לארבע בדיאן זאב שנים; לארבע דרומי יפה שנים; לחמש מזרחי יחזקאל שנים;
יהושפט לשנתיים; תעיזי יפת שנים, לשלוש שרעבי ישעיהו שנים; לשלוש מנדל אברהם

לשנה. מאלאיוב ואליהו לשנה פפושאדו מלכה לשנה, מגוריכהן צילה לשנתיים, גבעון
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המרכז מחוז הקמת
מזון קיצוב של צנע במשטר בישראל והמשק החברה נמצאו החמישים שנות בתחילת
שוק התפתחו מזון במוצרי המחסור בשל יוסף. דב השר ידי על שהופעל צריכה, ומוצרי

חוקי. בלתי ומסחר שחורה שחיטה חקלאיות, גנבות שחור,
המחוזות שבשגרה. עניין היו לציון, ראשון בחולות שהתמקמו מסתננים, אחרי מרדפים
גרמו לישראל, שחדרו מסתננים, חוליות אחרי ולמרדפים חדירות למניעת נערכו והנפות
המסתננים פעילות התגברות ביישובים. ישראלים אזרחים ותקפו לרכוש רבים נזקים

.19551952 השנים את אפיינה עזה, רצועת מגבול בעיקר שבאו והפדאיון,

חיל של בארגונו שינויים חלו החמישים, שנות ראשית את שאפיינו הקשיים בעקבות
הטריטוריאלית. ובחלוקתו בפריסתו בעיקר המשטרה,

הוקמה הכפרים נפת במקום הכפרים. נפת וביטול המרכז מחוז הקמת היה העיקרי השינוי
נקבע המרכז מחוז של מטהו מושב ירושלים. מחוז למטה במישרין כפופה שהייתה נפה, תת

סלע. אהרון ניצב על הוטל ארגונו ותפקיד 1954 באפריל ב1 הוקם הוא ברמלה.
נפת לוד. התעופה שדה נפת ותת השפלה נפת תקווההשרון, פתח נפת נכללו החדש במחוז
שהיה שטח בתוספת תקווה פתח נפת של הקודם משטחה הורכבה תקווההשרון פתח
עם השפלה, לנפת יונה. וכפר נתניה תחנות אזורי נכללו ושבו חיפה, למחוז כן לפני כפוף
נקבע שלה המטה ומושב רמלהרחובות נפת השם ניתן ירושלים, ממחוז העברתה
טוב, להר החדשה הנפה תת של מושבה הועבר הכפרים נפת ביטול עם ברחובות.
כרם עין תחנת לה. הכפופה אבוגוש ונקודת טוב הר המשטרה תחנת נכללו ובסמכותה

הבירה. לנפת הכפרים מנפת סופחה

כדלהלן: החיל של הטריטוריאלי המבנה היה זו בשנה

הנגב נפת הכפרים, נפת תת הבירה, נפת  ירושלים מחוז .1

גן רמת נפת תת דרומית, נפה צפונית, נפה  אביב תל מחוז .2

עכו נפת יזרעאל, נפת צפתכינרת, נפת  הצפון מחוז .3

תעופה שדה נפת תת תקווההשרון, פתח נפת רמלהרחובות, נפת  המרכז מחוז .4

לוד
חדרה נפת החופים), משמר (כולל חיפה נמל נפת חיפה, נפת  חיפה מחוז .5

אדם. בכוח המחסור בגלל בעיקר קצינים של מצומצם מספר רק שירת המרכז במחוז
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בתפקידים. מכפילויות להימנע בכוונה ופיקוד, ריכוז תפקידי רק למלא אמור היה המחוז
במחוז נכללו נפותיו ישראל. משטרת רהארגון עקב המרכז מחוז בוטל 1958 בשנת

הדרומי.

לייעל במטרה המשטרה של הרביעי כמחוז המרכז מחוז מחדש הוקם 1981 בשנת לימים,
בפשע. הלחימה את

1981  מרכז מחת הקמת
גבולות נקבעו המחוז הקמת בתהליך .1981 במאי ב1 לפעול החל החדש מרכז מחוז
של מסודרת להעברה פקודות השפלה, מרחב ומטה המחוז למטה בינוי תכניות המחוז,
החדש המחוז סגל. וקביעת המחוז מטה לעבודת מסגרת המרכז, למחוז השרון מרחב מטה
נמל ;1982 במאי מ1 החל ושרון, שפלה מרחבים: שני של מצומצמת במסגרת הופעל
הועברה אשדוד ותחנת ,1981 באוגוסט ב1 המחוז למסגרת נתקבל גוריון בן התעופה
השפלה מרחב לסיור סיירים נוספו הארגון במסגרת .1981 באוקטובר ב1 הדרומי למחוז

ובנחלים. בפעולות לאחידות מאמץ נעשה גוריון. בן התעופה בנמל גבולות ובקרי

היחידות, לתגבור ובאמצעים אדם בכוח לתמרן המבצעים אגף נאלץ דל אדם כוח בשל
הבחירות מבצע  "81 "מועד כגון מיוחדים ולמבצעים לשגרה שמעבר פעילות לביצוע
נלקחו והמשאבים האדם כוח לו. ומחוצה גוריון בן התעופה בנמל אח''מים וביקור לכנסת,
פלוגת הוכפפה מרכז למחוז המנהלי. במגזר קיצוצים ידי על בעיקר קיימות, מיחידות
במבצעים ואף ציבורי וסדר ביטחון פשיעה, מניעת בתפקידי שהופעלה הגבול, משמר
נקבעו בתחנות לאזרח. השירות שיפור על מיוחד דגש הושם הסיור בתחום מיוחדים.

מיוחדת. השתלמות עברו שחלקם קבועים, ויומנאים תורנים

כמטה שימש ברחובות הטיגרט מבנה ברמלה. הטיגרט מבנה שימש המחוז מפקדת את
ויחידת המחוז תחנות שאר כל בנתניה. במקומו נשאר השרון מרחב מטה השפלה. מרחב

במקומותיהן. נפרסו גוריון בן התעופה נמל

כתום. לצבע נקבעה הרכב כלי של הרישוי לוחיות מסגרת

היו: החדש המרכז מחוז של האחריות וגזרות גבולות

גבולות פי (על והמרכז אביב תל ותחום חיפה מחוז בין המפריד הקו  הצפוני בגבול .1
הפנים), משרד של

ועד למכמורת, צפונית החוף, עם הצפוני הגבול ממפגש התיכון הים  המערבי בגבול 2
החוף, עם אשדוד תחנת דהיום, לכיש מרחב של הדרומי הגבול קו מפגש
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דאז, והמרכז השרון מרחב של הקיים המזרחי הגבול קו  המזרחי בגבול .3

דאז. המרכז מרחב של הדרומי הגבול קו  הדרומי בגבול .4
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עקרבים במעלה "אגד" אוטובוס נוסע> רצח
מחברת היא לאילת. המנדטורית הרכב בדרך ומפותלת תלולה דרך הינה עקרבים מעלה
במסגרת 1927 בשנת נפרצה הדרך צין. נחל של אפיקו אל חצרה רכס של ראשו את
הדרך נתפסה 1948 בנובמבר לאילת. חצבה ועין צין נחל ממשית, דרך העובר תוואי סלילת

לוט. מבצע במסגרת צה"ל ידי על
מבצע במסגרת לאילת בדרכם גולני חטיבת כוחות את עקרבים מעלה שימש 1949 במרס

עובדה.

ההנדסה חיל בו עשה לאילת, שבע מבאר היחיד הרכב נתיב היה עקרבים שמעלה מכיוון
שלה ביותר והמפותל התלול והקטע הורחבה, הדרך החמישים. שנות בראשית שיפורים

המעלה. בראש אנדרטה הנדסה חיל הקים הסלילה עבודות לציון באספלט. צופה
אחראים הם היו זאת ובכל המסתננים, של העבריינות בממדי ירידה חלה 1954 בראשית
חבלה ולמעשי חקלאיות לגנבות בישראל, שבוצעו הרצח מעשי של למחציתם לקרוב
בקבוצות רובם מסתננים, כ4,600 ישראל לשטח חדרו זו שנה במהלך למכביר. וריגול
תפסה השני המקום ואת ירדן, של משטחה באו המסתננים רוב כבודדים. ומיעוטם

המצרי. מהשטח ההסתננות

אילת. לשחרור החמישי השנה יום מחגיגות (אשד) "אגד" אוטובוס חזר 1954 במרס ב17
צר קטע לאורך מוקדים בשלושה לאוטובוס ארבה מירדן הנראה ככל שבאה רצח חוליית

עקרבים. במעלה המתפתל הכביש של

אל ירו ממנו מקלע, המתנקשים הציבו המעלה בראש ההנדסה חיל של הציון מאחורי
המחבלים פתחו שהרגוהו, לאחר הנהג. אל ישירות כוונה הראשונה האש מכת האוטובוס.
מלכודת מתוך לנוס אפשרות השאירו ולא האחרים האוטובוס יושבי אל תופת באש
כך הראשון, היריות במטח נהרגו באוטובוס שהיו ההבטחה קבוצות מחיילי שלושה האש.

לתוקפים. אש להשיב יכולת ללא נשארו האוטובוס שנוסעי

את הזעיקו אנשיו הפוספטים. חברת של רכב למקום הגיע המסתננים מנוסת לאחר
וההצלה. הביטחון כוחות

בהתקפה. נרצחו איש 11

לעבר מיד פנה הכלב החוליה. עקבות אחר להתחקות כדי משטרתי כלב הביאה המשטרה
החיפוש פעולות למרות אך הרצח. ממקום בלבד ק"מ כעשרים המרוחק הירדני, השטח
האומות ארגון סירב לכך אי החוליה. עקבות אבדו וצה"ל ישראל משטרת של הנרחבות
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בחירת המעשה, תכנון ירדן. ממשלת על הרצח למעשה האחריות את להטיל המאוחדות
הכשרה עברה המרצחים חוליית כי בעליל הראו באוטובוס המדויקות והפגיעות המקום
שרת, משה הממשלה, ראש בפני גוללה לסר, מרים המצולות, אחת טובה. ברמה צבאית
מרים אישרה לשאלתו בבארשבע. החולים בבית אותה כשביקר ההתקפה פרשת את
האש במכת נפגעו שלא אלה את להרוג מנת על לאוטובוס נכנסו התוקפים כי לסר
לא כמעט הנוסעים ובחפצי בחיים, נשארו שעדיין באלה קצר מטווח ירו הם הראשונה.

למתים. שהתחזו לכך הודות ניצלו נוסעים מספר ועוד עצמה היא נגעו.

המשטרה ושר הביטחון שר הממשלה, ראש שבע בבאר נועדו ההתנקשות לאחר קצר זמן
הרצח פורסם במקביל ובהשלכותיו. יחסי, שקט תקופת לאחר שאירע ברצח, לדון כדי

בעולם. בהבלטה

ממעלה הרוצחים כנופיית ראש את והרג בסיני מסתננים בחבורת צה"ל כוח פגע ב1968
עקרבים.

135



אירועים ספר

"מעגן" אסון
הירדן. שבעמק מעגן בקיבוץ גולדשטיין פרץ לצנחן זיכרון עצרת נערכה 1954 ביולי ב29
הטקס בעת שחגו פייפר, מסוג אימונים מטוסי משני אחד מחריד: באסון נסתיימה העצרת
הקהל. לתוך היישר ונפל מדי, נמוך בגובה שטס שעה משקלו, שיווי את איבד למקום, מעל
לאחר מתו שניים במקום, נהרגו אנשים 15 בנפש. מרובות לאבדות וגרם התלקח המטוס

חולים. לבתי הועברו פצועים ו25 מפצעיהם, מכן

פרץ הצנחן של לזכרו המצבה מעל הלוט הסרת לאחר הערב, בשעות אירע המקרה
מקום אל המדינה נשיא מאת איגרת להצניח מטוס היה צריך התכנית, פי על גולדשטיין.
הטייס, השתחררה. ולא המטוס בגלגל האיגרת נאחזה תקלה מפאת אולם הטקס,
לחלון מבעד העליון גופו פלג ואת ראשו את הוציא מחיר, בכל המשימה את למלא שביקש
את והשליך מטרים, כ15 של לגובה עד טוס הנמיך מהגלגל, האיגרת את חילץ המטוס,
בפני לקראה צבא קצין שהחל בשעה האיגרת. את תפס המשק מאנשי אחד האיגרת.
במרחק הנאספים, קהל בתוך והתרסק המטוס, על השליטה את הטייס איבד הקהל,

שרת. משה הממשלה, ראש של מכיסאו בלבד מטרים כמה

במטוס הדלק שמכל מחשש המגרש, את מיד לפנות הקהל על פקדו הטקס על האחראים
ההתפוצצות, סכנת כשחלפה לחלוטין. נתרוקן המגרש נוספות. אבדות ויגרום יתפוצץ
את לפנות הקהל מתוך ומתנדבים השוטרים יחידות עם "הפועל'' סדרני פלוגות החלו

קטל. לשדה דמה המגרש והפצועים. ההרוגים
שתציע וכדי האסון, סיבות לבירור חקירה ועדת מיד מינה שרת, משה הממשלה, ראש
הררי, יזהר הכנסת חבר נתמנה הוועדה ראש ליושב בעתיד. דומים אסונות למניעת הצעות
הוועדה צור. עמנואל מר בלוד, התעופה שדה ומנהל פונדק יצחק משנה אלוף היו וחבריה

לחוק. בהתאם חקירה, ועדת של סמכות בעלת הייתה
של נמרצת בחקירה טבריה משטרת גם פתחה הממשלה, ראש הוראת לפי ערב, באותו
על פקחו בכירים משטרה קציני הצבאית. המשטרה עם פעולה שיתוף תוך האסון, מקרה
משמר הוצב מהלם, רק שסבל הטייס, מיטת ליד החולים, בבית אישי. באופן החקירה

משטרה.

לטייס, נוגעות שכולן האשמות, שלוש לכאורה הסתמנו החוקרים ידי על שנאסף בחומר
האיגרת. הטלת מפגן למארגני גם מהן ואחת גלין, אורי

לעריכת רישיון בבקשת אזרחית לתעופה למחלקה פנה לא לתעופה המועדון כי התברר
מיד, הרישיון את מקבלים היו פונים, היו אילו שגם להגנתם, טענו המועדון ראשי המפגן.
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כמה כבר ערכו פייפר מסוג המועדון ומטוסי רבים, במקרים הוצאו כאלו רישיונות שכן
איגרות. הצנחת או אירובטיקה של מפגנים וכמה

ריק בשטח תיעשה ציבוריים בטקסים איגרות שהצנחת מחייב התקנון כי התברר עוד
להביאה יגש ואדם מסומן, במקום האיגרת את יצניח שהטייס הוסכם, זה במקרה מאדם.
להצנחת כללית כמעט התנגדות הייתה שמראש פי על אף להקריאה, עמדו שממנו למקום
ההצנחה, מקום של מדויק תרשים ניתן לגלין בכך. שכרוך הסיכון בגלל בעיקר האיגרת,

האורחים. לראשי מעל ממש להצניחה עצמו דעת על החליט הוא אולם

כי העיד ההצנחה, בעת גלין של במטוסו שישב סטרוד, אבשלום המועדון, ממפעילי אחד
מאוד קרוב ביותר, נמוך בגובה שטס בשעה המטוס בהגה לאחוז ממנו ביקש גלין
זאת בכל זאת. לעשות כיצד יודע ואיננו טייס שאיננו לו אמר סטרוד הקהל. למושבי
הריכוז לשיא עצמו הטייס את המחייב ברגע ההגה את בידיו להפקיד גלין החליט

במטוס. והשליטה

מפזיזות, נגרם שהאסון וקבעה מסקנותיה את החקירה ועדת פרסמה 9.9.54 בתאריך
הטייס. של ראש ומקלות אחריות מחוסר
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בדואים רצח על וחבריו הרציון מאיר מעצר
עשרים ירדן שטח לתוך חדרו לכן קודם יום כי ירדניים מקורות הודיעו 1955 במרס ב6
והרגו הישראלית הטריטוריה לתוך אותם גררו ירדנים, שישה חטפו ישראלים, חיילים
ההרוגים חמשת כל וכי שוביו, ידי על שוחרר השישי החטוף כי מסרו הם מהם. חמישה

המלח. לים מערבית חברון, באזור בדואי שבט למחנה השתייכו

המשמר של סיור על ומרגמות ירייה מכונת באש פתחו הישראלים כי עוד מסרו המקורות
אבדות. על נמסר לא אך מרגמה, פצצות כ18 נורו כי נאמר עדאנה. בכפר הירדני הלאומי

ישראלים אזרחים אם לקבוע כדי חקירה נערכת כי ומסר ההודעה את הכחיש צה"ל דובר
חטוף שהיה מי בכך. מעורבת הייתה לא צה"ל של יחידה שום שכן, זו, בתקרית מעורבים
שושנה ישראלים, שני הריגת על בתגובה בא המעשה כי סיפר הירדנים, לטענת ושוחרר,
בעת 1954 בדצמבר שנרצחו ב', דגניה מקיבוץ וגמייסטר ועודד חפציבה, מקבוצת הרציון

טיול.

הר מאיר חרוד. ועין דגניה הקיבוצים בני ישראלים צעירים ארבעה נעצרו במרס ב6 כבר
הירשפלד. ועמירס סלוצקי זאב נהרי, יורם הרציון, שושנה של אחיה שהיה ציון,

המפורסמים מהלוחמים אחד היה הרציון בציבור. גלים היכה הרציון מאיר של מעצרו
ערב. ארצות בתוככי סיור בפעולות השתתף זו יחידה במסגרת ."101" הצנחנים יחידת של
חלק נטל כמפקד ראשונה. ממדרגה ולוחם טאקטית תבונה בעל לב, כעז לפניו הלך שמו
פעולת  הפעולות באחת החמישים. שנות במחצית הצנחנים של התגמול פעולות בכל
הפעולה את שהציל מאחר תושייה, וגילוי לב אומץ על לשבח צוין  (1955 (דצמבר כינרת
לו העניק הדרגה את קצינים. קורס ללא בצה"ל, הסרן דרגות את קיבל 21 בגיל מכישלון.
בר מאז היהודית בהיסטוריה ביותר המזהיר כ"חייל שתיארו דיין, משה דאז, הרמטכ"ל
הצבא משורות הורחק הנידונה, העצמאית הגמול פעולת בגין מעצרו בעקבות כוכבא".
לשלטונות פנו הצעירים, ארבעת השתייכו שאליהם הקיבוצים, נציגי שנה. חצי למשך
להם לאפשר תבעו כן לצעירים. המיוחסות ההאשמות הן מה דיחוי ללא להודיעם בבקשה
הצעדים כל את מועד בעוד לנקוט שיוכלו מנת על הארבעה, עם במגע בהקדם לבוא

לדין. שיועמדו במקרה נאותה, משפטית הגנה להם להבטיח כדי הדרושים

מ48 יותר שעברו פי על אף לכן, המקובל. האזרחי המשפטי הנוהל לפי נעצרו לא הארבעה
כפי מעצר, פקודת הוצאת לשם שלום שופט בפני עדיין הובאו לא מעצרם, מאז שעות

האזרחי. החוק שמחייב

שרת משה כי תמיר שמואל העיד ה2.10.87, מן "הארץ" בעיתון במאמר מכן, לאחר שנים
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המשטרתית בחקירה סיוע הרמטכ"ל מן ביקש המשטרה של הכללי שהמפקח ביומנו כתב
בסירוב. ונענה

ישראלים שקבוצת מצאה הישראליתירדנית, המעורבת את שחקרה הנשק, שביתת ועדת
מבודד מאהל ותקפה קילומטרים) לעשרה שמונה (בין ירדן שטח לתוך עמוק חדרה מזוינים
מוחמד מוסה את האוהלים מאחד חטפו התוקפים ועזאזמה. ג'אהלי השבטים בני של
משבט ,15 בן עודה, מוחמד אואד את חטפו שכן מאוהל בנשק. איום תוך ,18 בן סוואד
ארבעה וחטפה עזאזמה שבט של אחרים מבודדים אוהלים גם תקפה הקבוצה ג'אהלי.
אלגאר ואדי לעבר מאוהליהם לצעוד נצטוו הקרבנות נפרדים. אוהלים משלושה בדואים
של גופותיהם החטופים. אחד את הישראלים שחררו אלגאר לוואדי בדרכם ירדן. בשטח
המוות, שלאחר הבדיקה אלגאר. ואדי בתחתית היום למחרת נמצאו האחרים חמשת
באמצעות נרצחו הקרבנות שארבעה גילתה או"ס, משקיף בנוכחות רופא ידי על שנעשתה
גופותיהם. של אחרים ובחלקים העורף סביב נמצאו דקירה פצעי מספר חד. מכשיר

ירייה. מפצעי כתוצאה מת החמישי
פסקה 3 סעיף של הפרה היוותה מזוינים ישראלים קבוצת ידי על הנשק שביתת קו חציית
מובשוביץ א' השלום שופט בפני החשודים הובאו במרס ב18 הנשק. שביתת הסכם של 2

החקירה. סיום לצורך ימים ל15 מעצר פקודות נגדם להוציא ביקשה והמשטרה ברחובות,
לפקודת 34 סעיף לפי פשע מעשה לבצע קשר בקשירת הואשמו החשודים ארבעת כל
להוציא החליט השופט אולם בערבות, להשתחרר ביקשו הם .1936 משנת הפלילי החוק

ימים. לשמונה מעצר פקודת נגדם
מפא"י, איש הקיבוצים, נציג כסנגורם. ישמש תמיר שמואל הדין שעורך ביקשו הארבעה
בארץ השלטון צמרת את ושהעמיד וכמי כרביזיוניסט ידוע שהיה תמיר, אל בעצמו פנה

קסטנר. משפט כדי תוך מביכים במצבים
מדברים הקיבוצים. בני של כסנגור ישמש שתמיר העובדה עם להשלים התקשו רבים
הייתה לא בארץ המדינית הצמרת כי נראה ב1987, מכן, לאחר שנים תמיר שפרסם
אותו. לפטר לחץ עליהם הופעל ואף הצעירים, על תמיר יגן בו פומבי, במשפט מעוניינת
הארבעה יואשמו הוכחות, נגדם לאסוף תצליח התביעה אם כי היה נראה שלב באותו

רצח. למעשה קשר בקשירת
מובשוביץ א' השופט דין. עורך בלי משפט בבית הנאשמים ארבעת הופיעו במרס ב25
הוכחות". מחוסר "נסגר נגדם המשטרה תיק המשטרה. התנגדות ללא בערבות שחררם

142



1955

מ>תן ליר אש''ד אוטובוס תק>פת
סיבוב לפני שמאי, לכפר מירון בין הכביש בקטע הותקף ערב לפנות 1955 בספטמבר ב22
ממקלע יריות נורו האוטובוס על העליון. ולגליל לצפת מחיפה בדרכו שהיה אוטובוס חד,

נפצעו. ועשרה נהרגו, האוטובוס מנוסעי שניים יד. רימוני שני לתוכו והוטלו

ערבים בנוסעים למחצה מלא היה הוא העליון. לגליל מחיפה האחרון האוטובוס זה היה
מגבעה האוטובוס הותקף ממירון, מטרים מאות כמה במרחק ,19:00 בשעה בערך ויהודים.
האוטובוס את להסיע הצליח הנהג הכביש. של השני מהצד וכן הנהג, מול הכביש מצד
הסיבוב. לפני מטרים כמה האוטובוס נעצר אז נפצע. אשר עד יריות, מטר תחת דקה כחצי
ולכן גדוע, אסון להתרחש שעלול הבין, נהגה משאית. זמן פרק באותו הגיעה הנגדי מהכיוון
שני לעברו גם הוטלו רגע באותו עליו. לחפות כדי האוטובוס של נסיעתו בכיוון בכוונה נהג
ולצמיגים הבנזין למיכל כוונו היריות לידו. שישב הנוסע נפצע שמהן יריות, ונורו רימונים
הודות לאוטובוס. להגיע הנהג הצליח היריות למרות המשאית. את לעצור כוונה מתוך
המשיכו הנוסעים דקות. חמש כעבור נפסקו היריות הנוסעים. רוב ניצלו המשאית לחיפוי

המשטרה. אותם אספה ושם מירון, מושב עד ברגל

אמבולנסים צפת. למשטרת המקרה על שהודיעו מירון, אנשי למקום הגיעו מה זמן כעבור
משטרת כל הייתה כבר ההתקפה לאחר שעה חצי הפצועים. את לאסוף מנת על מיד הגיעו

בכוננות. הצפון מחוז

המשטרה כוחות מצאו הגבעה ליד ואכן למקום, הובאו משטרתיים גישוש וכלבי גששים
ישראל. מתוצרת "סטן" של ריקה מחסנית

נסיגתם. בדרך שהניחו נעל מוקשי בגלל נגרם הכנופיה אנשי אחרי במעקב מה עיכוב
המוקשים. את שינטרל המשטרה לחבלן לקרוא שחייבה עובדה

לבנונים, משטרה קציני ידי על נתקבלו הלבנוני, לגבול המשטרה וקציני הגששים בהגיע
אל מרוואן הכפר מבואות עד העקבות לפי ללכת המשיכו האו"ס משקיפי ועם איתם ויחד

ראש.

נסיעת שעות את וידעו הסביבה בררכי בקיאים היו הכנופיה אנשי כי הייתה ההנחה
לפני מספר רגעים ההתקפה מקום בסביבת שעברו רכב כלי לצפת. חיפה בין האוטובוסים
או פעולתם, בשטח ומדוקדק מוקדם סיור הנראה, כפי ערכו, הכנופיה אנשי נורו. לא כן
בנקודה בחרו זממם לביצוע בסביבה. המיעוטים מכפרי מקומיים בתושבים נסתייעו
והן המדויקות, הפגיעה אפשרויות מבחינת הן זה, באזור ביותר היעילה הטופוגרפית
הכנופיה אנשי שכוונת הסתבר, מעשה. לאחר התוקפים נסיגת ומהירות נוחיות מבחינת
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במדרון יתדרדר נוסעיו כל על שהאוטובוס כדי ולהרגו, בנהג וראשונה בראש לפגוע הייתה
האוטובוס. את לעצור והצליח הכרתו, את איבד לא אולם נפצע, אמנם הנהג הכביש. לצד

המשטרה כוחות ערכו מקומיים בתושבים נסתייעה שהכנופיה ההנחה, על בהסתמך
באזור. המיעוטים בכפרי סריקות

הישראליתלבנונית, הנשק שביתת ועדת של החירום בישיבת ללבנון הודיעה ישראל
ממש יש ואם בגבול, בשקט בכנות רוצה שלטונה אם כי בספטמבר, ב25 שהתקיימה
מירון) ליד האוטובוס של וההתקפה המוקשים (הנחת האחרונים האיבה שמעשי בטענתם,
ידיעתם ללא ללבנון, מחוץ גורמים של וביזמתם בהשראתם שפעלו כנופיות ידי על בוצעו
לתפיסתם מיידיים צעדים לנקוט עליהם אז כי עצמם, לבנון שלטונות של לרצונם ובניגוד
בגליל הערביות ההתקפות של המתוכנן הצבאי אופיין ולהענשתם. אלה פשעים מבצעי של
שביתת ועדת ראש יושב של בסיכומים הודגשו לבנון, על המוטלת להן, הכבדה והאחריות

הנקרה. בראש בספטמבר ב11 שהתכנסה הישראליתלבנונית, הנשק

את לחפש וכן ולהענישם, הפושעים את לגלות הלבנוניים מהשלטונות תבע ראש היושב
לבנון שלטונות כי והבטיח, התקרית, של ובחומרתה ברצינותה הכיר לבנון נציג עוזריהם.

הגבול. חציית למנוע כדי יותר חמורים אמצעים להבא ינקטו
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בכינרת משטרה בסירות סוריות פגיעות
גאלב, הגנרל הליגיון, שמפקד לאחר זאת הירדני, הגבול לאורך בשקט אופיינה 1955

בגבול זאת לעומת מצרית. בהדרכה שפעלו הפדאיון, את לסלק האו"ם למטה הבטיח
תכפו הסורים ומצד ,1955 בדצמבר ב6 כיסופים ליד משמר המצרים הפגיזו עזה, רצועת
שהפעילות ידיעות הגיעו הישראלים לשלטונות בכינרת. הישראלי לדיג ההתנכלויות
שהעדיף המשותף, המצריסורי הפיקוד מהחלטת נבעה וסוריה מצרים מצד התוקפנית
שלו הפעולה קו את לשנות נאלץ אך ישראל, הטרדת לשם פדאיון פעולות את אמנם

בירדן. הבסיסים לו שאבדו מאחר

לא צבאה שכן האחרות, ערב מדינות פני על מסוים יתרון לסוריה היה השחרור במלחמת
שטח  הבינלאומי לגבול ממערב שטחים לתפוס הצליחו הסורים להישגים. זכה ואף הוכה
הירדן שפך באזור שטח והחולה, הירדן משמר באזור הגשר ראש דן, לקיבוץ ממזרח קטן
מאחיזתם. הסורים את לעקור הצליח לא צה"ל גב. לעין מדרום נוסף ושטח לכינרת
שתפסו השטחים את יפנו הסורים כי ישראל דרשה הנשק שביתת הסכמי על בשיחות
על חתמו לבסוף אך נוקשה, ומתן משא ניהלו מצדם הסורים הבינלאומי. לגבול ויחזרו
המפורז האזור מפורזים. לאזורים הפכו שכבשו השטחים אולם הבינלאומי. לגבול חזרה
המפורז והאזור הירדן) משמר גדות, (דרדרה, המרכזי המפורז האזור דן), (קיבוץ הצפוני
ושוטרים המפורזים, מהאזורים יצאו הצבא כוחות כי סוכם כינרת). ימת גב, (עין הדרומי
המפורז באזור השליטה כי הבינו ישראל והן סוריה הן הפנים. בביטחון בהם יועסקו
ישראל הקדישה כך לשם בשטח. עובדות וקביעת השפעה אזורי רכישת ידי על תוכרע
חדשים יישובים הקרקע על להעלות במטרה חקלאיות חלקות ועיבדה רבים מאמצים
כלל בדרך בהם, ישראלית התבססות למנוע ניסתה לעומתה וסוריה המפורזים, באזורים

האש. בכוח

הסורים הכינרת. בגזרת הדרומי, המפורז האזור היה לפורענות המועדים האזורים אחד
דייגים .1949 מיולי הנשק שביתת בהסכם עצמם על שקיבלו התחייבויות כל את בו הפרו
הסורי הצבא מוצבי חיפוי תחת בכינרת לדוג ויצאו הנשק שביתת קו את חצו סורים
מהן למנוע כדי הישראליות, הדיג סירות על אש המטירו הסורים המוצבים הגבול; לאורך
עיקר בה מרוכזת בחורף, הדיג, שבעונת האגם, של הצפוניתמזרחית לפינה הגישה את

הדגה.

וכדי דייגיה את ללוות כדי וחמושות, משוריינות משטרה סירות להפעיל נאלצה ישראל
מטרה הפכו אלה משטרה סירות בכינרת. הסורים של חוקי הבלתי הדיג את למנוע
מן הוצאתן את תבעה וסוריה הסורים; המוצבים של ולתותחיהם למקלעיהם ראשית
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את להפחיד האחת, בכינרת הסירות לנוכחות מטרות שתי היו לטענתה הכינרת.
כדי הנשק שביתת קו את לחצות ממנה ולמנוע החוף לאורך הערבית האוכלוסייה
השנייה, המשקיים, לצרכיה האגם במי ולשימוש לדיג ה"חוקיות" בזכויותיה להשתמש
טרם הסופי ש"גורלה המטרים, עשרת רצועת על ישראל של הריבונות לטענת תוקף לתת

הסורים. לטענת נקבע",
ישראלית משמר סירת על ובזוקות תותחים באש הסורים פתחו 1955 בדצמבר ב10

ממוות. בה השוטרים ניצלו בנס ורק נפגעה, המשטרה סירת בכינרת.

תבוא אזרחיה על אש תיפתח שאם אומר, גמרה שישראל לסורים להוכיח הוטל צה"ל על
לטהר הייתה הפעולה מטרת תגמול. בפעולת ישראל הגיבה בדצמבר ב11 תגובה. מצדה
לדייגים שנים במשך שהתנכלו הסורים, מהמוצבים הכינרת של הצפונימזרחי החוף את
לצפון מדרום היו, הכינרת בחוף הסורים של העיקריים המוצבים ארבעת הישראלים.
עמדות היו מהם אחד בכל השפך. ומוצב עאקב כפר מוצב אלכורסי, מוצב הגבול, מוצב
בכל היו הפעולה בזמן קישור. בתעלות ומחוברות דוקרני תיל מוקפות מבוצרות, בטון

סורים. חיילים כחמישים מוצב
השפך, מוצב שבקרבת הבק", "בית גם הפשיטה יעדי עם נמנה האלה המוצבים על נוסף
ריק הקומות שתי בן הבניין את מצאו חיילינו אליו כשהגיעו צבאי. מתקן שימש אשר
בוססו חייליו בטיחה. בקעות דרך אחד חיילים טור חדר ביותר קשה אוויר במזג מאדם.
אלכורסי. ליד המוצבים על פשט שני טור מסעודיה. מוצבי על והסתערו צוואר עד במים
פיצוץ ואחרי התכנית, לפי הפעולה את התוקפת היחידה השלימה ספורות שעות תוך
נשבו. ושלושים סורים חמישים נהרגו זו בפשיטה הסורי. השטח את פינתה המוצבים

נפצעו. ו12 נהרגו צה"ל חיילי שישה
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בתנועה קבוצת* פקוח
פיקוח הנהיגה היא הדרכים. בתאונות למלחמה חמורים אמצעים נקטה ישראל משטרת
עולים ביישובי בערים, הסברה פעולות ערכה היא למשפט; תנועה עברייני והביאה בדרכים
להסדרת אחרים אמצעים הנוער. של הבטיחות משמרות את גם והדריכה ספר, ובבתי

אחרים. מוסדות של סמכותם בתחום נמצאו ורישוי, תחיקה כהנדסה,  התנועה

זרימתה והבטחת העבריינות ריסון תאונות, מניעת הן בדרכים הפיקוח של מגמותיו
המבצעים של המעשית הדרכתם על מתמיד, תכנון על מתבסס הוא התנועה. של החופשית

התנועה. בבעיות שיתופם ועל והסייריס

מאוד, מוגבל היה האדם כוח היקף בשיטתיות. הפיקוח תוכנן הראשונות בשנים כבר
הפיקוח, לגבי מקובלת שהייתה לתפיסה דוגמה והלכו. החמירו התנועה בעיות ולעומתו
על להתגבר "כדי התנועה: מחלקת של בדיווח מוצגת הראשונות בשנים ושיטתו תכנונו
גיאוגרפי לשטח היא (הכוונה קטן." בשטח מקסימאלי כוח לרכז יש הדיספרופורציה,
לתכנון הביאה זו גישה הרכב). כלי ולסוגי והזמנים השעות ללוח העבריינות, ולשטח

שלבים". לפי מוגברת "פעולה  בזמנם שנקראו מבצעים

העבירות, ברישום הדרכה השוטרים קיבלו במסגרתו  כללית מרוכזת בקרה  א' שלב
עם ויחד ללימוד, ביותר הפשוט היה זו עבירה רישום ברישיונות. הקשורות עבירות בעיקר

ביותר. הנפוצה העבירה זו הייתה זאת

נתונים על במרוכז פיקחה המשטרה  הרכב כלי סוגי לפי מרוכזת ביקורת  ב' שלב
מלכתחילה. שנקבע כפי מסוימים,

על בפיקוח המשטרה עסקה כאן גם  העיקריות העברות סוגי לפי ביקורת  ג' שלב
מסוימת. נתונים קבוצת

החניה. הסדרת  ד' שלב

החלה ה' בשלב הקודמים, לשלבים בניגוד  תאונות למניעת מוגברת ביקורת  ה' שלב
למנוע במטרה בטוח, באופן התנועה להזרמת ודאגה כולה, בבעיה בטיפול המשטרה

תאונות.

עמה: להתמודד המשטרה על שהיה בעיה הדרכים תאונות היוו המדינה קום מאז
ב0/"30. הדרכים תאונות שיעור עלה ל1949 1948 משנת

לעומת ב1950, דרכים תאונות 6,406 :%36 הגידול שיעור היה 1950 לשנת 1949 שנת בין
.1949 בשנת 4,699
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.300/0 על הדרכים תאונות במספר הגידול שיעור עמד 19511950 בשנים

.280/0 על הדרכים בתאונות הגידול שיעור עמד ב19521951

לשנה. בלבד 90/0 הדרכים תאונות במספר העלייה שיעור היה 1953 בשנת

ב0/"10. הדרכים תאונות שיעור עלה 1954 בשנת

היקפה גדל זמן פרק באותו ב180/0. ישראל בדרכי שאירעו התאונות מספר עלה ב1955
מתברר הנתונים כל בשקלול ב90/0. המורשים הרכב כלי ומספר ב40/0 האוכלוסייה של

אחד. באחוז ירד ב1955 הקטלניות התאונות ששיעור

קודם שנה 15,113 לעומת תאונות 17,387 ב>%15: הכולל התאונות מספר עלה 1956 בשנת
המורשים הרכב כלי ומספר בם/4.60, האוכלוסייה של שיעורה גדל ,(1956) שנה באותה לכן.
מספר אולם ,1955 בשנת שהיה לזה זהה נשאר הקטלניות התאונות אחוז ב%10.4.

עלה. הכולל ההרוגים
הפיקוח שיטת הונהגה זו בשנה יותר: ושיטתי מושכל בתכנון הוחל 1956 משנת החל
בתנועה המשטרתי הטיפול של התווך מעמודי לאחד מאז שהפכה בדרכים, הסלקטיבי
התנועה שוטרי של לבם ותשומת פעולתם מתרכזות זו, שיטה לפי דרכים. ובתאונות
לידי להביא או תאונה לגרום כדי בביצוען שיש בעבירות בעיקר הבינעירוניות בדרכים
בו שיש בדרך ליקוי כל על לדווח החובה השוטרים על הוטלה כך, על נוסף תאונה. סכנת
העוסקים השוטרים של בפעולותיהם מדוקדק עיון מתוך לתאונות. גורם לשמש כדי
בדרכים הנדרשים שיפורים לגבי מסקנות מוסקות התאונות ובגורמי סלקטיבי בפיקוח
העבודות מחלקת עם הדוק בקשר זה לצורך עמדה המשטרה בהן. ליקויים תיקון ולגבי

העבודה. שבמשרד הציבוריות,

ההפתעה גורס בכבישים. העבריינות לבלימת חשוב גורם שימשו המהירות מכמונות
בתאונות המדאיגה העלייה עקב בנהיגתם. למשמעת הנהגים את הכריח שבהסוואה
שלסקי משה ע.מ.מ בחיפה, התנועה ענף ראש 1956 בשנת יזם חיפהחדרה, בכביש הדרכים

הקבוצתי. הפיקוח שיטת את

היו: השיטה עיקרי

חוליות. שתי של לפיקוח שיימסרו קטעים, לשני יחולק האזור א.

עבודתן סידור את שבוע מדי יערכו לכך ובהתאם הפיקוח, צורת את יתכננו החוליות ב.

מהחוץ. התערבות שום ללא הפנימי

שבוע מדי החוליות. בין מתאם וישמש העבודה מסידורי העתקים יקבל הענף ראש ג.
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שאירעו תאונות על פרטים לידיעתם להביא מנת על החוליות אנשי עם פגישה יקיים
מהן. להפיק שיש והלקח

בם/ם60 ירד התאונות מספר בהצלחה. התנהלו הקבוצתי הפיקוח במסגרת הפעולות
הקודמות. השנים בשלוש תקופה לאותה בהשוואה

את לרומם אפשר אחריות והטלת שיתוף עידוד, ידי על כי הוכיח הקבוצתי הפיקוח ניסיון
רצון. משביעות לתוצאות להגיע אפשר כך ידי על יזמתם, את ולפתח הפקודים של רוחם

ובעבירות דרכים בתאונות הטיפול יושם בדרכים, התעבורה על השוטף לפיקוח בנוסף
השלטון ומוסדות ממשלתיים גורמים עם פעולה שיתוף אחרות: מגוונות בצורות תנועה
פתרון חקיקה, בדרכים, שיפורים  התעבורה בתכנון הקשורים הנושאים בכל המקומי
למניעת צה"ל עם הדוק פעולה שיתוף וביישובים; בערים התנועה הסדרת טכניות, בעיות
משמרות הדרכת הצבא; נהגי מצד תנועה עבירות ולמניעת צבאיים רכב בכלי תאונות
באוכלוסייה שונים מגזרים בקרב ושונות רבות הסברה פעולות לנוער; הביטחון
נימוסי להפצת מבצע ביניהן רדיו), ושידורי הרצאות מתן ידי על (במיוחד שונים ובאמצעים
,(1952) וזהירים אדיבים לנהגים הדרכים" "אביר תואר ניתן בו הנהגים, בקרב הדרכים
לבו תשומת להפניית הסברה מסע ,(1951) חצייה במעברי הרגל הולכי לחינוך הסברה מסע
בחודשים שנערך זה כמו מבצעים ולבסוף, ;(1952) המועדים התנועה לעברייני הציבור של
וכלי שוטרים של רב מספר התנועה למחלקת הושאלו המבצע "לצורכי :1954 מאייוני
ושוטרים במכוניות השימוש הונהג הנהגים קהל הזהרת לאחר המשטרה. יחידות מכל רכב
שכיחות שבהם הבינעירוניים, בכבישים הופעלו אלה ומכוניות אנשים כאזרחים. שהוסוו
שיטות אומצו המבצע בעקבות והלילה". היום שעות בכל ביותר, הקשות התאונות

כיעילות. במהלכו שנתגלו

באחד מבדחים: מקרים של בשפע אותותיהן נתנו אלה, מבצעים במסגרת המלחמות
משטרה. סיירי בכביש נראו לא שעה אותה תיירים". "מכונית ראשי בכביש סיירה הימים
ב"מכונית המוסווים השוטרים בלב שד. כפאן כאילו בשיירות המכוניות נסעו כן פי על אף
בעלי אדום כובע חבוש שהיה המשטרה, קצין זוהתה. שמכוניתם חשד התעורר התיירים''
מכונית אחריו דלקה מיד מהשיירה. ולחמוק למהר החליט צבעונית, וחולצה גדולה מצחייה
מלכודת מוצבת מה במרחק כי הנהג את הזהירו בה והנוסעים רמות, בצפירות אזרחית
התורכים את אותם, "עזוב הנוסעות אחת פלטה ואז מבין, כלא עצמו עשה הנהג מהירות.
ידי על מכונית אותה נוסעי נעצרו אחדים קילומטרים כעבור במלכודת". שיפלו העלובים,
מהנתיב חריגה תוך אחרת מכונית ועקיפת מופרזת מהירות בגין העלובים" "התורכים

לבן. הפרדה בפס המסומן
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הדרכים, ותאונות בדרכים התנועה בעיית של מוחלט לפתרון הביאו לא השונות השיטות
הן אך עליהם, שליטה למשטרה שאין ותקציביים, חברתיים גורמים במגוון התלוי פתרון

זו. חמורה בתופעה המטפל המשטרתי, המקצועי למערך היסודות את הניחו
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המשטרה לשורות עול>ם קל>טת
במשטרת ששירתו מי מרכזית. בעיה במשטרה האדם כוח בעיית היוותה זו בשנה גם
המרכזי הגרעין את היוו הראשונות, בשנותיה ישראל משטרת שורות אל והצטרפו המנדט
הפיקוד של המכריע רובו גויס מביניהם ומוכשרים. מאומנים משטרה אנשי של הקטן
עם הטבע, בדרך והלך פחת אלה ותיקים של מספרם אך המשטרה. של והנמוך הבינוני

אחר. תעסוקה מקור מציאת או לקויה בריאות גיל, מחמת אנשים נשירת
התגייסו מלחמה, שנות שהיו ישראל, משטרת של הראשונות קיומה בשנות כן, על יתר
לאחר אלה, ממגויסים ניכר חלק ברם, הארץ. בחיי מעורים שהיו רבים אנשים למשטרה

המשטרה. בשורות נותר לא החירום, שעת שחלפה
הפרטי, במגזר המדינה, בשירות מגוונות כלכליות אפשרויות נפתחו ,1950 משנת החל
תנאי נמוכה, השכר רמת הייתה זאת, לעומת במשטרה, אחרים. ובמקצועות בתעשייה
מיעטו הארץ שילידי לכך הביא הדבר מנוחה. ימי וחסרו שגרתיים בלתי היו העבודה
לעומת ל0/ס19 המשטרתי בכוח הארץ ילידי של חלקם ירד ב1953 למשטרה; להתגייס
1953 בשנת ל470/0 ירד למשטרה במתגייסים אירופה ילידי שיעור .1950 בשנת 230/0

אסיה מארצות חדשים עולים היו החדשים המתגייסים רוב .1950 בשנת %61 לעומת
.1956 עד נמשכה זו מגמה המסמכים). בפרק טבלה (ראה ואפריקה

לא הם אולם לשירות, רבים התאימו לשורותיה לגייס המשטרה שביקשה העולים מבין
שראו כאלה גם היו ביניהם מספקת. במידה בעברית שלטו ולא הארץ בחיי מעורים היו

בלבד. פרנסה מקור במשטרה
הנוער בני בקרב גיוסים המשטרה ערכה אפריקה, מצפון העלייה עם ,19531952 בשנים

המזרחית. אירופה יוצאי החדשים העולים השוטרים רוב היו זאת בכל אך העולים,
נקלטו מהם מאות וכמה ארצה יהודים עליית מצרים אפשרה ב1956, קדש, מבצע לאחר
בהכרת עסקו עברית, למדו שם בשפרעם, הארצי הספר לבית הועברו כולם במשטרה.
היו ממצרים העולים השוטרים רוב כשנה. שנמשך בקורס משטרה, לימודי ולמדו הארץ
חשבון על נזקף במשטרה שירותם בכירים. למפקדים הפכו מביניהם ואחדים משכילים,

הצבאי. שירותם

ושליטה המקום בעיות ועל בארץ החיים על כלליות ידיעות העולים לשוטרים להקנות כדי
או אחד בחבר הטיפול את ותיק שוטר כל עצמו על לקח העברית, בשפה יותר טובה
ההתמצאות את העולה השוטר על הקל כך ידי על החדשים. העולים המגויסים מבין שניים
עליו והשרה בארץ התאקלמותו את החיש וההתלהבות, האמונה את בו הגביר בעבודתו,

לעבוד. עליו היה שבהם ולתנאים לצרכים והבנה טובה רוח
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אנפין. בזעיר היישוב בבואת היוותה והמשטרה ארצות, מחמישים באו ישראל שוטרי
שחלו השינויים את שיקפה שונות מוצא מארצות חדשים עולים שוטרים הצטרפות
אנשי הגלויות. מיזוג בתהליך חשוב גורם שימשה המשטרה היישוב. של הדמוגרפי בהרכבו
ישראלית דמות בעל לציבור בה התקבצו השונות מהארצות והעולים השונות העדות

מובהקת.
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מסתננים פי((עי
את לשבור שנועדה מכוונת, ממערכה חלק שימשה היא נמשכה. לישראל ההסתננות תופעת
אך יבואו. לא וחדשים מקומותיהם, את שיעזבו כדי הספר יישובי תושבי של רוחם

נשברה. לא התושבים של ורוחם הוקמו, חדשים ספר ויישובי הושגה, לא זו תוצאה

הגדול שבחלקן טרוריסטיות, התקפות של אופי 1956 שנת במהלך נשאה ההסתננות
של צורכיהן לפי חליפות ונחלשו התגברו ההסתננות פעולות הפדאיון.' ארגון ידי על בוצעו
מבצע קודם ובסופה, 1956 בתחילת היו מוגברת פעילות של תקופות השכנות. המדינות
שקדמו. השנים לעומת ב0/"30 עלה לישראל שחדרו המסתננים מספר ולאחריו. "קדש"
חלקן. את "תרמו" ולבנון ירדן גם אך מצרים, משטח באו שחדרו המסתננים רוב
של ולמרביתס בארץ, שבוצעו הרצח ממעשי למחצית קרובי אחראים היו המסתננים
ריגול, מעשי רבים, שוד מעשי ידיהם על בוצעו כן החקלאיות. ולגנבות לרצח הניסיונות
כמה פי גדול ומספר ישראל, מתושבי עשרות נהרגו מפעולותיהם כתוצאה והברחות. חבלה

נפצעו.

פרסום וללא בצניעות חיוני. תפקיד הגבול ומשמר המשטרה מילאו במסתננים במלחמה
כוחות שימשו למעשה, ומסוכנת. קשה מאוד, ואחראית רצינית עבודה השוטרים עשו
בשיתוף המשטרה בידי הייתה בהסתננות המלחמה עיקר למדינה. ביטחון זרוע המשטרה

המשטרה. בידי הפעילות כל רוכזה לדין וההבאה החקירות בשטח אחרים. גורמים
במאורעות 1956 אפריל בתחילת התפרצה ישראלמצרים בגבול שהצטברה מתיחות
ישראל לשטח שחדר מצרי, מארב מיריות ישראלי חייל נהרג באפריל ב3 ביותר. חמורים
מוצבים של אש התקפת היוותה הדמים מאורעות לשרשרת הישיר הגורם אך נירים. ליד
במשך במקום; נהרגו הסיור חיילי שלושה כיסופים. בגזרת צה"ל של רגלי סיור על מצריים
לכל התפשטה ההפגזה מ"מ. 120 ממרגמות בהפגזה המצרים המשיכו שעות ארבע
נפגעו צבא ואיש אלה יישובים אנשי שני השלושה. ועין כיסופים במשקים ופגעה הסביבה

ביריות.

יונס, חאן עזה, על ירד פגזים מטר הרצועה. על חזקה ארטילרית נגד מהלומת הנחית צה"ל
הפצועים מספר אנשים. 61 אלה במקומות נהרגו קהיר הודעת לפי וחסאן. בלח אל דיר

קשה. פצועים עשרה מהם ל94, הגיע
נגד תקדים ללא בפעולה המצרים פתחו בחודש וב7 אש, הפסקת הושגה יומיים למשך
שטח לתוך הפדאיון, מצריות, קומאנדו יחידות חדרו וחבלה רצח של במסע ישראל.
תקיפתו עיקר את ריכזו הראשון בלילה לגבול. מעבר הגיחו חוליות חוליות, ישראל.
בסביבת בייחוד שבע, פאלוג'הבאר ובכביש עזה לרצועת הצפונית החוף בשפלת
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תקפה אשקלון, ליד מגדל בסיבוב מים מכון פוצצה אחת חוליה יואב, מעוז הצטלבות
יד רימוני בביתה, אישה והרגה עצמה העיר של הצפוני לשיכון חדרה ואף מעברה תושבי
המשיכו הפדאיון חוליות המשק. על ניתכו ויריות ניצנים, של הטרקטורים לתחנת נזרקו
רימונים בהתקפת נפצעו וילד אישה הירדני. לגבול עד דרומה, פעולתן את והרחיבו לתקוף
הותקפו מכוניות בקציעות, עבודה במחנה נהרג פועל גוברין, בית ליד גלאון משק על
נפגעה ושוב שבע, לבאר צפונית מקומות בשני חובלה הברזל מסילת שונים, במקומות
נעשים שהדברים כך על גלויות הכרזות נשמעו מקהיר וגברעם. רעים בתל המים מערת

השלטונות. בהשראת

הצליחו ביותר, נרחב סריקות למבצע הראשון בלילה עוד שיצאו ישראלים, ביטחון כוחות
משמר עם בקרב הושמדה אנשים חמישה בת אחת חוליה אחדות. פדאיון חוליות להשמיד
ליד חוסלה שבע, לבאר בכביש שפעלה שנייה, חוליה אחד. הרוג היה לכוחותינו הגבול.

הרצועה. גבול

בעזה, הצבאי המצרי המודיעין ראש ידי על גויסו כי בחקירתם סיפרו שנשבו הפדאיון
גוסטאב" "קארל מסוג מקלעים (תת אישי בנשק אותם שצייד חאפז, מוסטפה המאיור

מים. ובמתקני רכבת בפסי בגשרים, לחבל עליהם ופקד נפץ, ובחומרי ורימונים)

שנתפס. פדאיון איש על מוות דין פסק צבאי דין בית הוציא לחודש ב10

דאג האו"ם, מזכיר לישראל הגיע הישראלי השטח בלב הפדאיון פעולת ימי בעצם
באזור הממשלות ראשי עם מגעיו הביטחון. מועצת מטעם מיוחדת בשליחות המרשלד,
צבאיים, "כוחות על האוסר הסכם מוחלטת, אש להפסקת הצדדים להתחייבות הביאו
הקו את לעבור או הנשק שביתת קו לעבר באש לפתוח סדירים ובלתי למחצה צבאיים

אחרות. עוינות או מלחמתיות פעולות לנהל או כלשהי" למטרה

עזה. מרצועת פדאיון כנופיית הגיעה התחייבותה את מצרים שמסרה לאחר יום אולם
ילדים ארבעים על קטלנית באש ופתחה חב"ד, חסידי של מוסד לשפריר, חדרה הכנופיה
נהרגו, ילדים ושלושה מדריך במקום. החקלאי החינוך במוסד הכנסת בבית שהתפללו
בית הכנופיה תקפה נסיגתה בהמשך למחרת. מת מהם אחד נפצעו. אחרים ילדים וחמישה

נוסעים. שישה ופצעה דגון, רמלהבית בכביש אוטובוסים שני וכן אחיעזר במושב

נקמת את שנקמו "לאחר לבסיסיהם חזרו הפדאיון כי קהיר רדיו הודיע באפריל ב11
נהרגו מהם פדאיון, 300 ישראל בשטח פעלו הכול בסך כי נאמר בשידור עזה". הפגזת
נוספים פדאיון אנשי בישראל". ברכוש ונזקים בנפש גדולות אבדות "הוסבו וכי עשרה,

הצפוני. הנגב דרך לירדן עברו
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תיאום תוך והירדנים, הסורים מכיוון גם התקפות היו זו מאורעות שרשרת מתחילת עוד
על הומטרה אש נהריים, ליד נורו מטיילים גשר, ליד נפצע יהודי פועל המצרים עם בולט

לכיש. בחבל ירדנים ביריות נהרג צה"ל וחייל בכינרת, דיג סירות

ארבעה רצח ידי על התחייבותו, את חמורה בצורה הערבי הצד הפר שוב באפריל ב23
את רצחה ישראל בשטח אחד קילומטר לעומק שחדרה כנופיה בערבה. תה"ל עובדי
נסוגה מכן לאחר לאילת. בכביש ה122 בקילומטר ממארב, בהתקפה העובדים ארבעת
פדאיון פעולת בערבה ברצח רואה היא כי האו"ם מזכיר בפני הדגישה ישראל ירדן. לשטח

התוקפים. יצאו מדינה איזו משטח לשאלה חשיבות ואין נוספת,

על רצחנית בהתקפה ,1956 באוגוסט לשיאה והגיעה נמשכה ירדן משטח התוקפנות
ובנשק ברובים מזוינים אנשים עשרים פדאיון. בנוסח שבוצעה לאילת, בדרך אוטובוס
לאילת, דרכו שעשה אוטובוס תקפו הירדני", המדברי ל"קומנדו שהשתייכו אוטומטי,
ארבעת לכן, קודם חודשים ארבעה דומה, במארב נרצחו בו במקום מנוחה, לבאר צפונית
האוטובוס מנוסעי ושבעה ליווי במכונית צה"ל חיילי ושלושה אחת נוסעת תה"ל. עובדי
מכונית אחרים: אנשים חמישה נפצעו יום באותו נפצעו. שנייה ליווי ממכונית חיילים ושני

בוקר. לשדה דרומית קילומטרים כשלושה מוקש על עלתה נסעו בה משא

שלושה מצרים, חיילים תשעה עזה ברצועת נהרגו היום, למחרת ישראלית תגמול בפעולת
רפיח. ליד מצרי לג'יפ במארב אחרים ושישה בלח אל דיר ליד מצרית עמדה על בהתקפה

בפעולות וגם הרצח, למעשי האחראים הענשת לדרוש מתכוון הוא כי הודיע האו"ם מזכיר
עצמית. הגנה של מעשה רואה אינו התגמול

פדאיון נגד חמורים דין גזרי הוצאו הצבאיים הדין ובבתי נמשכו, בגבול התקריות
עולם. למאסר אחרים ושניים למוות נידון מהם אחד שנתפסו

ליד רחל רמת בקיבוץ אזרחים קבוצת הישראלי הציבור נסער שוב בספטמבר ב23
ארכיאולוגי כינוס משתתפי כמאה ירדן. מכיוון רצח להתקפת מטרה שימשה ירושלים,
שהתאסף זה, צפוף המון לתוך במקום. החפירות את לראות רחל לרמת מירושלים הגיעו
קציר שממול. הליגיון עמדת מתוך מקלע יריות צרור לפתע ניתך מהגבול, קטן במרחק
היו ההרוגים בין אחדים. ימים כעבור נפטר אחד פצועים, ו18 הרוגים שלושה כלל הדמים
שוחטמן ב' הביבליוגרף פינקרפלד, י' האדריכל יהודיים, כנסת בתי של האמנות חוקר

רודברג. ר' ד"ר השיניים, רופאי הסתדרות ראש ויושב

בטירוף שנתקף הליגיון חייל ידי על בוצעה ההתקפה כי להודיע ממהרים שהירדנים בעוד
אך לירדן; נוספת חמורה אזהרה להעביר ברנס מגנרל מאיר גולדה החוץ שרת תבעה דעת,
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מעמינדב ואישה חיים מעוז מקיבוץ טו"קטוריסט  ישראלים שני הירדנים רצחו ביום בו
מהגבול. הרחק לא זיתים במסיק שעבדה כרס, עין בקרבת

תחנת את היסוד, עד ישראלי, כוח הרס לילה בפשיטת תגמול. לפעולת צה"ל יצא שוב
מוצבים שני והשמיד ועמינדב, רחל רמת מול שבגזרה חוסאן, כפר ליד הירדנית המשטרה
אל פנים לעתים והתנהלו שעות, כארבע שנמשכו בקרבות הליגיון. של שולטים הרריים
המשמר ואנשי שוטרים ליגיונרים,  הירדנים המזוינים הכוחות מאנשי 38 נהרגו פנים,
נהרגו חיילים ארבעה עוד בפעולה. נפצעו ותשעה נפלו, צה"ל חיילי חמישה הלאומי.

משוריינות. ומכוניות מרגמות כלל שנלקח השלל הקרב. סיום עם בתאונה
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"קדש" במבצע המשטרה פעילות
הקשים ממבחניה באחד ישראל משטרת הועמדה לקיומה הראשון העשור סוף לקרארנ
הכרוכה לפעילות המשאבים מירב את להפנות עדיפויות, סדרי לשנות חייב "קדש" מבצע

במלחמה. החברה לצורכי בהתאם ומבצעית ארגונית ולהיערך חירום בתקופת

בתגובה תכפו. רצח למטרות מירדן ההסתננויות עלה. ישראלירדן בגבול הביטחוני המתח
היו ככלל, ירדן. כנגד התגמול פעולות את 1956 בקיץ צה"ל הגביר אלה, לרציחות
לרצח מהניסיונות ל%70%65 בארץ, הרצח מעשי למחצית לקרוב אחראים המסתננים

החקלאיות. הגנבות תופעת ולמרבית

לאחר ,1956 ביולי התיכון. במזרח ההתפתחויות בקצב נוספת תאוצה חלה בינתיים
הגיב באסואן, הסכר להקמת הסיוע מתכניות הסתלקותה על הודיעה הברית שארצות

סואץ. תעלת של בהלאמתה נאצר עבדול גמאל מצרים שליט

בישראל גם באזור. צבאית בהתערבות צורך שיהיה חשש במערב עוררה זו הלאמה
כיחסי מצרים. כנגד המנע מלחמת רעיון של מחדש להעלאתו התעלה הלאמת הביאה
במבצע ישראל את לשתף ההצעה את העלתה וצרפת התקרבות, חלה צרפתישראל
למבצע לצאת הוחלט צרפתיאנגליישראלי, משולש, ומתן משא לאחר מצרים. כנגד צבאי

מצרים. כנגד צבאי

תוך עתידית, מצרית התקפית יוזמה לשבש "קדש" מבצע נועד ישראל של מבחינתה
1956 באוקטובר ב29 חופשי. ישראלי לשיט יםסוף ופתיחת הפדאיון בסיסי הכאת
הישראלי הגבול את צה"ל חצה ובמקביל המיתלה, במעבר ישראלי צנחנים כוח הוצנח

סיני. האי חצי ואת עזה רצועת את צה"ל כבש ימים שישה שנמשכה במערכה מצרי.

וברית הברית ארצות של ובמיוחד המעצמות, של לאומי בין לחץ הפעלת בעקבות
מבצע מסיני. צה"ל נסיגת על גוריון, בן דוד דאז, ישראל ממשלת ראש הודיע המועצות,
מפרץ את שוב ופתח הדרומי, מהגבול האיבה בפעולות ניכרת להפחתה הביא "קדש"

שנים. עשור למשך ישראליות ספינות לתנועת אילת

בעורף תפקידיה את למלא כדי ישראל משטרת נערכה ובמהלכה המלחמה פרוץ לפני
סיוע הציבוריים, השירותים ושל תקין חיים אורח של האפשר ככל סדיר קיום  האזרחי

באזרחים. אפשריות בפגיעות וטיפול הציבורי המוראל בשמירת

העבריינות, בתחומי השגרתית עבודתה את להפסיק המשטרה נאלצה הקרבות במהלך
המשטרה אנשי כל ביותר. חיוניים תפקידים של מועט למספר פרט והתנועה, השיטור
שמילאו מיוחדים, מוצבים 38 הוקמו ההגנה. במערך הקשורים חוץ, לתפקידי הוצאו

159



אירועים ספר

של לעבודתו פרט לחלוטין, פסקו המטה עבודות כל והנקודה. התחנה בדרג חירום תפקידי
מכן, לאחר ניכר וזמן הקרבות במהלך נמשך זה מצב חירום. שעת לענייני מיוחד מטה מוצב
באבטחת בעיקר היה המשטרה של חלקה הפדאיון. מצד החריפה הסכנה פסקה אשר עד
הוצאת למרות אך ישראל. בתחומי מים, ומעברי גשרים כמו אסטרטגיים, מוקדים
עבריינות, למניעת ולא ביטחון, למטרות הערים ולרחובות מפתח לנקודות השוטרים

השונים. העבריינים של פעולתם את רבה במידה לשתק נוכחותם הצליחה

לפיקודו הגבול משמר הועבר הצה"לי, המערך את לעבות ובמטרה "קדש" מבצע לצורך
החיים בהשבת ובלכידתם, מסתננים אחר בסריקות לצה"ל סייעו מג"ב שוטרי צה"ל. של
הצבא אחריו שהותיר השלל של מבוקר ובפינוי (עזה) שנכבשו בשטחים התקין למסלולם

הנסוג. המצרי

נפה ברצועה הוקמה צבאי ממשל הקמת ועם צה"ל ידי על עזה רצועת כיבוש לאחר
הרצועה. של לפינויה עד פעלה זו נפה עזה". ''נפת בשם משטרתית
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קאסם כפר פרשת
בגבול המתיחות גברה פדאיון, ופיגועי אש תקריות של סדרה בעקבות ,1956 בסתיו
שעיקר בשעה לירדן, העיראקי הצבא וכניסת המאוחד הערבי הפיקוד הקמת ישראלירדן.
את לבתר ינסה הערבי שהצבא חשש עוררו המצרי, בגבול מרוכז היה הישראלי הצבא
היהודי היישוב בלבד. קילומטרים 14 המדינה רוחב היה שבה הצרה, המרכז בגזרת ישראל
כי ידעו בודדים סוד שותפי רק מזרח. מצד ובאה ממשמשת שמלחמה בחרדה שרוי היה
כוחותינו, את גם הטעה האויב הטעיית על אחראי שהיה מי מצרים. נגד תהיה המלחמה

ירדן. נגד למלחמה יוצאים כי ברור היה לכול החטיבות. מפקדי את ובכללם

היה צבאי. ממשל תחת נתונים היו לנתניה, תקווה פתח שבין האזור הקטן, המשולש כפרי
ב29 ואולם בוקר. לפנות ארבע עד בערב מתשע קבוע, לילי עוצר אז בהם נהוג

.17:00 לשעה המשולש כפרי על העוצר הוקדם "קדש", מבצע ערב באוקטובר,

מג"ב על שהוטלו המטלות שאר בין צה"ל. של לפיקודו הגבול משמר גם הועבר זמן אותו
הקדמת על ההחלטה המשולש. בכפרי ואכיפתו העוצר קיום על פיקוח היה יום, באותו
לפני שעה הכפרים למוכתרי נמסרה עליו וההודעה יום, אותו בצהרי התקבלה העוצר שעת
ובערים בשדות לעבודתם שחר עם שיצאו הערבים הכפריים לתוקפו. העוצר כניסת

העוצר. שעת הקדמת על דבר ידעו לא היהודיות
הן אז התבטא צה"ל לפיקוד הגבול משמר מעבר קופל, פנחס דאז, מג"ב מפקד לדברי
לפרשה הקשורים והתדריכים ההוראות "כל המקצועית. בכפיפות והן הלוגיסטי במישור
של בפיקודו מג"ב, של 2 גדוד על הפיקוח את הטיל צה"ל צה"ל" מפקדי ידי על ניתנו
יששכר אל"מ ,5 חטיבה מפקד אל הוזמן מליניקי מלינקי. שמואל רס"ן הגבול, משמר מג"ד
מעצרים, לבצע אין ביותר. חמורה הייתה ההוראה העוצר. פקודת את ממנו וקיבל שדמי,
הערבים הכפריים דין מה שדמי את שאל מלינקי להרוג. מנת על עוצר מפר בכל לירות ויש
השיב שדמי בינתיים. שהוטל העוצר על לדעת בלי ערב עם עבודתם ממקומות שיחזרו

ברורה. הפקודה הייתה מלינקי בעיני ירחמו". "אללה

להנחות פרנקנטל, יהודה סרן הפלוגה, מפקד הקפיד הקטן" "המשולש של הצפונית בגזרה
מפגיעה להימנע ,18.30 שעה עד עוצר מפרי על באש לפתוח שלא חייליו, ואת מפקדיו את
בגזרתו נרשמו לא לבתיהם. וללוותם הזאת השעה אחרי גם לב בתום מעבודתם בחוזרים
אחד ונהרג נורה שבו טייבה, הגדול הערבי בכפר אחד מקרה למעט באזרחים, פגיעות

המשמר. של "עצור" לפקודת נשמע שלא התושבים,

הגבול, משמר מפקד לימים לוי, חיים סרן של גזרתו הדרומית, בגזרה הכפרים במרבית גם
שנכח לוי, סרן הפלוגה, מפקד ברה. ובכפר בג'לג'וליה בטירה,  העוצר בשלום עבר
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אירועים ספר

עשו כך מלינקי. רס"ן של המחמירה הוראתו את בגמישות ופירש באנושיות נהג בג'לג'וליה,
קאסם בכפר רק לוי. מסרן מפורט תדרוך קיבלו שלא פי על אף המחלקות, מפקדי רוב גס
גרם וחצי שעה בתוך כלשונה. המג"ד פקודת את דהאן, גבריאל סגן המחלקה, מפקד יישם
בני ילדים ו11 נשים 15 היו ההרוגים בין .11 של ולפציעתם תושבים 47 של להריגתם
ונורו בשורה הועמדו בתיהם אל עבודתם ממקומות דרכם שעשו הכפריים .15 עד שמונה
במו אחז לפקודיו, דוגמה שימש דהאן סגן מלינקי. סרן רב של לפקודתו בהתאם קר, בדם
הועילו. לא והסבריהם העצורים תחנוני נכחו. בשורה שעמדו באזרחים וקצר בעוזי ידיו
רחמים. ללא ונורו ניצודו אך הבתים, לפתחי אף או לשדות להימלט ניסו הכפריים מן כמה

ראש מסר 1956 בדצמבר ב2 בכנסת בהודעתו בציבור. כללי לזעזוע גרם המאורע
באוקטובר 29 ביום בתוכנו. שקרה מחריד זוועה מאורע "על גוריון, בן דוד הממשלה,
ושמירתו העוצר ביצוע הכפריים. חיי שמירת לשם המזרחי בגבול כפרים בכמה עוצר הוכרז
עד 17:00 השעה בין שנקבע העוצר על שמרו הכפרים תושבי הגבול. משמר על הוטלו
לתומם שבו אחדים בכפרים העוצר. להוראות צייתו בכללם הכפרים תושבי בבוקר. 06:00

בין הגבול. משמר מאנשי כמה ידי על ונהרגו העוצר, שעות לאחר לביתם תושבים כמה
וילדים". נשים גברים, היו הקרבנות

פיצויים תשלום על והחליטה למעשה האחראים לקביעת חקירה ועדת מינתה הממשלה
צבאי לדין הועמדו מפקודיו ו11 הגבול משמר של הגדוד מפקד הקרבנות. למשפחות
חודשים במשך הקהל דעת את אליו ריתק משפטם חוקית. לא פקודה ביצוע באשמת
שלושת של ובזיכוים הנאשמים מן שמונה בהרשעת 1958 באוקטובר ב12 והסתיים רבים

הנותרים.

שי אלוף סגן הדין, בית אב הלוי, בנימין ד"ר משנה מאלוף מורכב היה הצבאי הדין בית
שדמי יששכר משנה שאלוף הצבאי הדין בית קבע דינו בפסק כהן. יהודה סרן ורב דיבון
אליו ושהועברה ממנו, גבוה בדרג שנקבעה המדיניות הפרת תוך עוצר הטלת פקודת נתן
כפר ליל למאורעות האחריות את הצבאי הדין בית הטיל בכך מחייבת. פקודה בצורת

שדמי. משנה אלוף על קאסם
סגן על מאסר שנות 15 מלינקי, שמואל סרן רב על מאסר שנות 17 הטיל הדין בית
הארבעה אוליאל. גבריאל רב"ט על שנים ושבע עופר שלום טוראי ורב דהאן גבריאל
אברהם, אליהו חרוש, מחלוף  הטוראים ארבעת טוראים. לדרגת מדרגותיהם הורדו

מאסר. שנות לשבע נידונו  נחמני ואדמון פוחימה אלברט

שעשה שדמי, לדין. שדמי את להעמיד הראשי הצבאי הפרקליט המליץ הדין פסק בעקבות
לדין. והובא ארצה חזר השתלמות, לצורך הברית בארצות
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כדי תוך הרשיעו, אך רצח, מאשמת שדמי את הדין בית זיכה ב26.2.59 שניתן הדין בפסק
העוצר על לשמור פקודה נתן חטיבה מפקד ''שבהיותו בכך מסמכותו, בחריגה נזיפה,
לגוף חבלה לגרום היה ועלול יחיד, כאמצעי באש פתיחה ידי ועל מעצרים ללא בגזרתו

פרוטות. בעשר שדמי נקנס כך על האדם".
העוצר. לפקודת ואחראי המרכז פיקוד אלוף צור, צבי אלוף היה סיני, מבצע בעת
לדין. להעמידו מקום שאין החליט זוהר, מאיר ד"ר משנה אלוף הראשי, הצבאי הפרקליט
רוזן, פנחס המשפטים שר בראשות שרים, שלושה בהרכב הוועדה גם הגיעה זו למסקנה
לפני שניתנו וההנחיות הפקודות היו מה לברר כדי הממשלה ראש הצעת פי על שהתמנתה
המזרחי. הגבול בתחומי הביטחון כוחות התנהגות בדבר המרכז פיקוד לאלוף סיני מבצע

מלינקי של עונשו עונשיהם: בהקלת ב3.4.59 הסתיים קאסם כפר נידוני של ערעורם
שנות לעשר מ15 הופחתו ועופר דהאן של עונשיהם מאסר, שנות ל14 מ17 הופחת

מאסר. שנות לשלוש משבע הופחתו הטוראים ועונשי מאסר,

לעשר מ14 מלינקי של עונשו את לסקוב, חיים אלוף רב הרמטכ"ל, הפחית 1959 במאי
מעשר עופר שלום של עונשו ואת שנים לשמונה מעשר שלדהאן עונשו את מאסר, שנות

שנים. לשבע

מהנידונים חמישה כי וטען הביטחון לשר פנה נחמיאס, יוסף ניצב רב המשטרה, מפכ"ל
הסוהר בבית במאסר לשכת המשיכו שלושה הדין. גזר אישור לפני עוד עונשם את ריצו
הכרח היה הדין גזר אישור עם עופר. ושלום דהאן, גבריאל מלינקי, שמואל  בתלמונד
קשה שהיה הנפשי, מצבם משכורתם. תשלום את ולהפסיק במשטרה משירותם לפטרם
כי סבר המשטרה מפכ"ל למשפחותיהם. המשכורות תשלום הפסקת עם הוחמר ביותר,
הנכשל אדם של רגיל כמקרה קאסם כפר פרשת נידוני של זה מיוחד מקרה לראות אין
קיימת כי סבר המפכ"ל תהא. אשר למעשיהם הגישה תהא הרשמי, תפקידו במילוי
במסגרת כי המליץ לכן ממלכתיים. באמצעים למשפחותיהם חומרית עזרה למתן הצדקה
באורח חודשי מענק הנידונים של למשפחותיהם לשלם דרך תימצא הביטחון משרד
בעול שוב לשאת הנידונים שיוכלו עד המשפחות של קיומן יאפשר אשר פרוגרסיבי,

פרנסתן.

ממאסרו. אחרון שליש הפחתת אחרי ,1959 בנובמבר ממאסרו השתחרר עופר שלום
מטעם חנינה בתוקף תקופה באותה הס גס השתחררו הנאסרים, אחרוני ודהאן, מלינקי

המדינה. נשיא
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העצמאות מגילת

נחמיאס יוסף הסמפכ"ל,

סהר יחזקאל המפכ"ל

הראשון, המשטרה שר
שטרית בכור שלום

ראשונות דרגות
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השוטרים השבעת

1

גנ 11*1 ת*** 1וי<י וי ב' 01

ביתהספר נפתח
העברית למשטרה
>1ז <ח6ז> מתח נהויה נסנינת יזם
ושינו >0*סיח גיתהס* י,1התס ת
גויי גיתד*8י 18ד.> ךןנו'ח.
ה010תן מתו*1 יהיח. י ?ח?נס>ל,
311 הבינז* יחרי םויד^חול ר.0זי>יי

חי.
ידיי* §ז 8*חחי0 הוזו*י1 נקויס
הץת^ >0דתנים. נחם11 1ודקי0 >ו0ר<ם .
י0ק. מחנו* חתי ■< ו"סזו שר יהיה

סיום מסדר סוקר סהר, יחזקאל המפכ"ל
17.6.48 ראשון מחזור שוטרים, של

ביקורו בעת סהר, יחזקאל המפכ"ל
ליד בית האימונים בבסיס

המדינה קום אחרי הנשבעים הקצינים

/

הארצי הספר בבית והשר רוה"מ ביקור

■)

/
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1948 מחסומים ו בדיקת

וגבולות חופים חטיבת סמל מימיי:
משטרתית סיור ספינת למטה: הימי השיטור

ישראל משטרת הקמת עם

הצנע משטר בזמן מזון מוצרי של קיצוב

■/
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השיטור שיטת
הקבוצתי

של עבירות
חדשים עולים

חרדים הפגנות
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ליצוא הדר פרי ספינת בחיפה הימאים" "סכסוך מראשי
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ישראל משטרת טייסת

ל.'"1"^*ל^

^^^^^!*
הצנע בזמן חלב מוצרי חלוקת באילת

השילומים נגד הפגנות
נואם בגין מגרמניה.
בתלאביב
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הנגב משטרת  המדבר משטרת

ישובים אימוץ אביב בתל הרוסית בשגרירות פצצה
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במעלה נוסעים רצח
העקרבים
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מירון ליד אש"ד אוטובוס תקיפת

בכנרת בסירות סוריות פגיעות

% ,,.. 4. הארץ בדרום מסתננים

/
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ביצורים בעבודות שוטרים

עזה לאוכלוסית מסייעת המשטרה

גולחה קאטמ ככפר גער;ה הרצח לאהר חודשים ~י:פי

עולים שוטרים ■קליטת
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ה>שוב>0'י "משטרת להקמת מההצעה ראשון עמוד  1947

תש"ח בטבת י'יח ירושלים,
81.12.47

טאירםון ג. הנב' אל:
כ* המשנה ועדת מזכירות מאת;

לא שבטעות העברית במרינה משטרה להקמת ההצעה את לך טטציאים הננו
.25.12.47 ביום לך שהומצא ,23.12.47 מיום ב' המשנה ועדת ישיבת של לפרטיכל צורפה

העתקים:
בןנוריון ד.
מאירםון ג.

רמז ד.
מאירוביץ ב'כ
נרבובםקי ט.
איזנברג ש.

שר^ ז.
21.12.47

העברית* במדינת משטרה להקמת הצעה

ד ו ם י הנחות

גי אפילו ויתכן חמורות תהיינה המדינה הקמת בראשית הבטחון בעיות כי םפק אין א.
ארוכה. תקופח במשך יתמיד המתיחות מצב

הצבא שידי כן על וצריך לח מחוצה ונם הארץ מתוך נם לבוא יכולח הסכנח ב.
מבחוץ. הםכנח את לפגוש פנויות תהיינה לכשיקום

חבטחון בעיות על זמנו את יאבד שלא וטוב טח תקופת ממילא תמשך הצבא הקמת נ.
השוטף.

1 חיינו הארץ, מן הבריטי הצבא צאת לאחר רק תורשה הצבא והקמת יתכן ד.
.1948 לאוקטובר

אנוש טפוס למשטרת למשוך בכדי והקצין השוטר של משכורתו את להעלות יש ח.
מאידך. השוחד נגע בפני להבטיח וכן מתאים
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המפכ''ל אל ה>1עמ"ש של מבתגו  1948

ישראל מדיבת
י ד ד ס

תש"ס אייר וי
..5...5,.49

ישראל משטרת
<וגף"זו7ירו1"10.?■"' גזה" ז

(/^1 ^נ^יד
0//.*>?0 ניי 9;ר 1

ת<וו

וזמשטיח של הכללי הספקת

ישראל לטסשלח המשפטי ועז הי

_ !:ט/ס/5^/36

**

כרנדום. ההוזן ר1ח 1^{ידון:
תש"0 קן ני חי מיום ס/פ/ח/017731/42 *08 מכתבך לענין
החכיסו לא הנ"ל כ6כתכך הכלולים %1ז^רסי0 לו6ר עלי ,(7.4.49)

כסיכ לא לדעתי, חשיבות, אין העניניס של זה כשלכ בהרבה. אוחי
לפרטים שנפגעו. האנשים כנוגות ת ו במקום ולא לפשע ששמש הנשק
*ש0י0 באשד מרובה, חשיבות גס לעתיס חשיפות, להיות יכולה אלה

ה0ש5ם. בבית הדברים פיסי את להוכיח 1ורר ויש ן לדי עוסייס
מממשלה הודיעה סרו והקולונל ברנרוס הרוזן נד1חו באשר .2
ארגון את רואה שהיא אחרות, ובדרכים המדינה בסועגת ברורוח,
שהוא ברבים פרסם הסולדת" "חזית ארגון לרגח. כאחראי למ"י

חלק הנה הסולדת" ש"חזית הודיעה והממשלה הר1ח, את שבי1ע ללח"י.הדא אחר שס או 0לח"י,
ופקודת סדור מניעת כדבר תקנוחשעתהחרום הותקנו זאת בעקב יודע3. אינני מרובים. אנשים ונאסרו ;1948  חש"ח סדור מניעת
לזהוח לנסות האפשרות להם ניתנה במכתבו הנזכרים הראית עדי אם
עדי היו כמה סמכתכך ברוד זה אין העצורים. מחוך הגושעים ילדים.את היו ביניהם ובמה ראיה

מעשם. כי1וע לשם בגייפ השתמשו הפושעים כי נאסר הנ"ל במכתבך .4
1בא אשר מלכד פרטייס אנשים בידי גייפ מכוניות שאין מניח אני
פורקו סרס שאז ואג"ל, של'יחי בן כפו מניח אני לישראל. הגגה
חקירה או המשטרה עשתה האס גיי8. מכוניות להם היו לחלוטין,

? הנידון הגייפ זיהוי ככוון
את ביגע זסלר בשם אחד לח"י שאיש "ידוע" שכאלו שוסע אני .5
יודעת שהמשטרה הדבר הנכון כר. על "יודעת" ושהמשטרה הפשע

ז החקירות העלו וסה זה בכוון חקירות הנעשו כן, ואמ זה, בשטח משהו

המיפסי י'מאל.הידעז לממשלת

..: אי
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מהמשטרה הסוהר בתי שרות הפרדת  19*8

ת#~0 _עי).גס?ד מוריך

15/10_1 ^.;...,

_ יןיי(

., "י** הקנוי מחסון .*

("^י,.".;;"""^ ,,," ," .,.". "יי

." ,,ייי" ". <' י"יי' "יג,;' .יי."י < >ייי
בכבגד

מועמדים הזמנת
היהודית במדינה משטרה קציני לקורס
היהודית הסוכנות
ישראל  לארץ הלאומי הועד

ישראל לכנסת

כני; ה*ל"ת בעלי ""* ייי "'י ה"", במדינה לקיפ העתידה

י "'יי*"ע י'"ייי'אי ""' ^ י ■*" 1 ב££*
רפואיות. בדיקות יעברו הנועמיימ הכרחית.

אל להגיע צריכות י'בקש של ""י "וליי" אי; תכלולנה >*י כקשות

היהודית הסוכנות המצב. ועד
תלאביב ישראל, לארץ
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ולמפוטרים השוטרים של דעת גילו*  1949

1£", .< העצמאות ליים המסלטריט היזוטריט של יעת י גלי $*$<<[§ $$\>ך ~?.^י_11.''>^!]**'<' .  '"י/* 11' '/
ג*וטי טוינתגו",1 להקמת אמת *נה תוט 67 והגבירה, העגמאות גיוסגיוס טוינתגו. להקמת אוזת >נח תוט 07 1ו."1וה, """ו" "■...

הסטוטייס לשוטייס לאפטר החליטה שהממשלה העוגיה ול<יר הגדול, הנזוזון
גנקשוז טונים הספוטריט השוטרים אנו עליונה, יעיוז בפני *דקתט . *1י1 נולה:להוגי* ולו1ו8ה וזישוג ולנכגיי לנבווריה שר>ח, אל הטמקלה, ראש *ל
הרג* ואל ה>וג*וז 0ל לנו טעוטק המשווע הענרי השוטר לקול האזינו.

היןזויי: ה*נו*י
העגרי הקוטר התוזיל ה0ורר*,.*ו מ50ו* 86של11 ..< הארז נגוז עמ
1111 ו6ל> נ8ערבה 07ר ^1ה. לל. ה'ןודס. 0לח10* 110 וללחוט ג0ערג8 ועקנולע8וו טגגוהו רגי0 1וויגי0 נשוקניס. סוגה הימה ל* וורכו הלוווטלת, תוגתו

וחרעג קגי טגו הערניס *!/ד, ס1ו המנדט סטקלת תעברי; הסוטר ענוית אחרי
הטקיי גו* נואש, 60ר ל* העגרי סי הקו או>6 ילך. *סר גנל לווהי והסגיןה
כי ההקו1ז זיק טעל טניתה וגלנו יסי!1ל, ונגורר גקרג, גקור, ר,ק1ה גטלחטתו
ת 11 לזןיות י>1היל העברי הסוטר 01 ו** 0קונ8יה ת>*ל וה*רז תי01 רתוק ל>
הםרז *>נ התייט, רו!! *1ן גי הפיהה <91ר הי* זו ותקומ 111ר7ו, ה*ו6ת היי

בה. קהלו החתהיןים גורן >10יו לטען \הו1וטז
יהי נולנו חידיס ג9*נו הל01!וות, יו6 בטרוס ההרוו*; וזג גערג והנח,
4חלוט1ל י9ר*ל, וגטטסלוו בטססרת סרו11נ\ 0ו*טק הגיול,הזה, ליוט קוד* הרדמ

י גטוינהנו *זרוו *ל <ול8נטריוו1 זגויות 0*תנו נזללו ר*8גו, על נ>לת קסת
י לה. סרג* *11ין בגו הגו סיי !!.? טגח

עבריס קוטייס הטוווטרים? ה9וטרים הס וי 1גבי1 וי*ונ נגגדח טסטלהי
קל הגדול ההזין ל8ען וגאגקו סגלו ר.ע*, *ת זרתו נזגים 9בטשךע8רוו/

ל*וסי".*וסרו הגיח טוןון ה*הדון הרגע עד טןסדוגס על ונזארו. הסו*1ת תקוגת
לגגיס *גו* הגג*, גסעדגווו גניהס ;>* סקנלו *גו11 גיניהט *0ר עגריס .וסריס
*1י מרסיס קקח *8ר הסוטריס *ות0 *וטרו הגג*. גייווו כיוס גס ט8*יבי0 *סר
9יס0יו 8ה0 וורטו הי9וג, ור*כי הל*וטיי0 הסו0דו11 *ליהט 8:ו הסדיגג קוס
עטדו *0ר הסוסייס *ותס סוטרו וגוהו. תוהו למנוע 8נת. על נווגקייו *1וד כל

הסריגה. להקסו; יגולוןס נמיטנ ועסו ד,*ויג מול טניס *ל *גיס געסוו"
הענרייס חסוסריס לנו הגוול גיוס ו** הטייגה קמה הוולוסי התגסס

קו טוגתיס "*נווגו. הגיגית; קמכריו יקד*ל סקטרת סל הכללי ה*פקת מטי גנסיוןקסענז *יעסוו *ר0 וגל 9לנו בהיסטוריה הי* ין ו9ווומי6 היוטר טל העני על
*ט וי*טר ה1גור יגו* ננ0יון7 עטינו ל* ה*0 *ו*לים; ו*נו סקומויי. י>*רג
הכללי המטקו! גס יבו*  הגת הטייגה. קוס ט*ו הסוטרי0 גגי ב0יו תלונה י*

■ בסגהן, עפרנו ל,1 8* וי*8ר
הפזסרה 0ל הדמית.החיה היה הותיק הטוסי הטייגה. *קסה מיום והקגיןההדט.ינהענרה הטיטר עגור ומורה טירין *ל ה"טקיד *ת עעטו על קגל וגזסהה

*ת מעלינו פשטנו גססחת  הוגן קיו6 9ל בטיס הסמ0לה ע"י לנו י0י*ל.יגקמוגטה גסות ולנקנו המנדטורית הגטות
והטדנ* העריץ הסלסון מן קסה ומענר טנל נימי *לה, טיוטיס גיטיס
הטנוהה *ל הגענו הנה כי נקיגנו קסה והלב מגסהיס ל1)יף הנענו גי יזסגנו

בו הטז *יו נגלי הוסלגנו מהמערכה, *ותנו הו1י*ו *לה ניסיס ולוק* והנח.ה,
י *ת והכסינו *ליו הדיו *ת סללנו זנים ע"יות שגס"ד מהתפקיד *ותנו ר.ו1י*ו

*ת סלנו ונסיוו בידיעות ל'ורת וסוכניס רו1י0 לגגו >נ;ל  *ותנו נעסינו,הקרקע, ובונדיס ל8וקעי0 אחת גבת למסוכנים, נהיינו ופת<1וס וה6יינה. העס
מוגות. נראס והושלכנו ה1הונ הטלאי *ה הקלון, *>ת את גגינו על הדג'קו

להסי נענה ומה ולילדינו? לטשפהוינינו נגיד, כד. נכבדה! :נ*רןנו.ממשלת יןתינו ,גו ", . £,ביניי ולנן תייגז,. וו">6. גוגוי גי להס הנאסר
העוול ** לתקן לננון *ס1*ו הז1גמה ולנגיגי לטמזלה מודיט אגו

ל*י8י י "*" ל1י? עלינמ "דה להיכיג 111\*\\1,1"1":1^;1ג*0ר0
גטגי גגו*ו ס<1תנו *תד שגל ובסומיט 9לםה גגסונמ מאמינים נילאנו וגל מק םס6סי נוהג לטי ססו *ת לסהר האפשרות לו תגתן העליונה ננ7ילועיה ?י" ומתקדמת. דמוקרטית )!רז

טושעיס *נג *ין .בקסגו. אותנו לחון ול* הגיגה, טבקסיט אנו אין
י וערה עם קבל אותנו סטטו  1למדינת לעט חטאנו אם חט*, בנו נט1* וא0

■ דין. גזי ?ל <1ז נקבל ונ*הבה גד? ט'זפט העט *ותנו יספו*
*נהנו זה היטטויי וביוס לו 61ו האומה עיני כל אשר >ה גיול גיוס
כולהומגקסיס והאומה היסונ ראשי אל פיניס ומסטתותינו והמדינה.הסוטרימהטטוטריט הע6 את לסרת לגו ול*>1*ר <,זרה של הזכויות *ת לנו להחזיר

המפוטרים. הסוטריט
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הצנע בתקופת השחור בשוק ומלחמה ב>רושל>0 הפגנות  1950

אח"ק(כללי)
יהודים. מדור

שטר". ן "עי מחנה ן; הנדו

מהמחנה התימנים ם <,ר,תוקבי מרבית הועברו ה::7;רוי בזמן
ידו*לים. ובטביבת 1 התחתי הגליל בהרי ת: ו מעבד 7

השפלה נפת מטה
פלילית חקירות לטכת

י יי ת* תמוז זי
(82.6.50)

1197 _ ר"/45

:!יריפה, וזרח מארצות רבים קולים למחנה נכנסים כעת
המפלגות חברי העולים בין מפולין.::", ומעוטם מרומניה,
השלטון מפחד :!רצה בדקו ורובם וירופה במזרח ניסטיות

מוצאם. בארץ ניםטי
רובם ;!ך מיוחדת מדירות העולים בין שוררת 117

ב0ביבות .להתישב רצונם את ומביעים למעברות להעברתם, ים
חיפה. ::ו יב

מתנהל שקבלנו ידיעות ולפי מהוד סולן שורר במחנה
ובזהב. בדולרים י וין ח בלתי פםחר הםחני!

דתית, סדר ~.?מ1"?ת י .".י ד בחלקו מיושב אינו המחנה

בם רו
הקוטו
הקוטו

.3
מתנגד
תל;;ב

,4
בתחומי

''.. ■ ¥ 5
זמני >£יפן להעביר

ה00פייי ביאש ""%לי","1ילי0'הלכי ^^" *,*"., ,ת לאלז יניסו
נמגאי "ילי!יתיהם ל," "" דכתו"ח קהתנגדו וביןבנליים "ל הנ הרבנים "יייי י נתיב^יז הרגנים קני ה9בת. מפירי

היזהרו ילא"י יי""^יה .יל ^!הלה 0 7לכל אהיא,0 יהיו עתם
בר"וג הסברה יל*"י נלי"^י?;,,"^"; להשתלס ה800יה הלי"ה

בזמן לטקוס נה

פר קל
מ. .0

ה90לה, נפת,

ביזע^יהמשטרהבייי^ם התנגשות
י^,הונחמי*ס "^" 7כך מ/שונה

ייית גמיי יייי גמקו0 האחראי "קגין

י ש>י נן שאול בגנעה, העולים גמחנה

דוקפים תר (יוט? ^."י>4< _ו * ייי*
בי ■ק>
■להתיש
העיליט

ושוטרים פקחים תוקפים רוכלים
ב ועזרה לטיסול שנזקקו רבים, לי0
במשך :משכות הסריקות מ.ד.א. תחנת
ב עוברימ והסקחים היום, קועות כל
וןי כרמל לוינסקי, בשוק שיטתי אונן

האחרו ביומיים גילו 5זה התנגדות
הסרי בשלח השחור השוק רוכלי 09
הסי אגף סקחי ידי על שנערכו קות,
3 הגנאית. והמשטרה המשטרה קיח,
ושוט סקחיפ הותקסו הסריקה שעוול

טלי להט . ''6יימס^ חשו ד*?78שי6 סילל1/,ממאי8י; שנ0*ט ניוון

 י'קימי  זו קביעתם נוליי "י?

יי ו >מקיפ נאי' י*שסיה למחנה.
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י חס" זודר ח י
7.3.50

824 50/10561

1סהר גוריין בן דוד וסיגומ* הספר חיל  1950
הכללי המסה לראק

הסקםרה של הגללי למפקח
אל י ת 111£1..111_.£נאי

"יל".י, ^"י^"יו ";%!£ יסי^;י^* ^^על ^^ כפיפה "יןנ,"> ,",יה מהוןה הספר "יל (1

ה,קח "יי". ;ל"י"%;מיי ;%? י^י^;^ (2
של האיבונים לחיאי0 ק!;1י י ק הספר. חיל

ןיחפקייי צבא,תי כ,ח,יה מלתמה, ""ז,"?^;:;,?^" (3

ממלאים ממלאים""י^::,:י:.?:;;,;;:!;";":הם ,,ם  ,,."..,..
הרראלחהמסכל. לפי ס

לקם לטיה ייי"יי י;נב!י |?^ו?:!ינס ?גג"י5 ~?י"ק"^זי >5

בי"ייה יייייי יל^י המי^ל"^אילס'^ן^י^י/^
יקל היבשה צ" י הסמג;י%ח;לק^;;;י;;"ך;; (6

מיוחד, י ="' במייהט יניזו בס"0יה המ^ר"י מפקח 'יקבע "י

הימסכל. ^ ""י "ייי"""י1. "ל^ "לשהמ^;נ;כ?וי' (3'" היחידה 0ל יי;מיזקנלם "יי עי י לסשמרה.

גזברות

א1זד ,

ז:סוש,'1לת

בן_גוריון ד.
הבסחון ושד הממשלה יאס

""";.;*""." יניו המ"מיח מסה 70י3י". >>ח יכלול אסר הזה רידוד
י"יסי "י' י'""יל" והי.ומו'' ד,משכ1יה

למשרד ויימסר חכסמי היו^ז ידי על
הבםחון.

תרבות בריאות, ממידתי יהגה הגדוד 8
י.צב0, $ל וסעד

כדי תיר בגדוד, וה7ל15ות הפנויים י
8סו1 ייי על ייעטי בשסדח, קרוינו 

המקטרח

0>חות. זוק הזה לגייי י80ק ה32א יזנ.
ידרסו. אשי חמלו*ימ

"=?"" לש ק'ןדיכ לקסיק ידי* י'צנא יכ.
אתח 9לו*ה של במתכונת א"וניס מזונה
בק8רעם. ה000רה טל ה^סוגימ ב5יס

במחנה נסתסק  חזה המתנוז יוק" :71זר עד
כטירק. ה90י חיל

המקשר *שסש ממזםדמ שנייי הגדוד 90קד יג.
למשטרת. ח33א 3ין ה00ר חיל לענייני

ס_2_1_ל ר_0
ז י הבסת קד

£^ל_חטמר. .. ן ו י חנ
דוילסקר גדוד 'ןכללו ""לח א" ."<,"
בזה ססכמ אני ה*עח.כם. 'ו/ לקבל .והחלסחי המשותקת בקגישח העלו אסר הנקודות אח

181 סחר הכללי.י, ר.מ8קוז

ני'ינה. 132ז<<1) (נ.ג.
ויויכב איק, 500 בן יהיר. הגדוד 3

עמי יי ו* בלכי.ה י* רובאי בלוגית י
גחות ל' קל לחקיקה .נ'ירה לרקווו

יי* על *37'נ ' החהז ח. זו ז: רק1ה
חמסכ"ל.

או ר.מם1ז סלוגת. שבמקום מבכר יונ"י*הייחי ילוגח תגחן מסיעח, פ^וגה
ול"מינים. רביעיחליחל5"

היבא ,ייי על "?יח היסודי הותון י

ווילהטור. ז1נס1י קל להקחלסוחס
חזזיינו^בידי הס''ום סמכוייח יל ייד י"ז זז יכמ"דד, ה^סיה, סגיטי.י סי"נ ק> ססנזוס "מש*רי'

יי י 7ל ייקבע והתחבורה הגיוי והמשחר".חקז הנב1 מב'כח "ויכבת ועדח

יגואלמלזקיח והגדוד הנעזחרה לידי
סרוח. תחבורה >ים רק

"?"" מליי ''* עז^י /ל י?בל ה33)' ז
גד חיי ק"וני ובחחכורי; ב1י1ל *

סרוח.

ה.



המעברות לתושב> ס>וע בדבר לשוטר, המפכ''ל דגר  1951

סמך דשנזיס

המגלה חמוכל את
שאינו טללאיש נבונה
ישראלמשסרח

עבירה טלסובר

המשמעת.

יעזראל מעזטרת

הארצי המטה פקודות
ידי ל5ל טוזאית
סחר יחזקאל

י"ראלי מס3רת קזלי הכללי המפקח

134 עמוד (29.12.50) תשי'א בטבת, כ' תלאביב, 52 ם0' ג', כרך

יושבי ה'נו5יס עזרויט בהם אסר הקק1ים ההיים הנאי
דחופה, עזרה 5פיי?י: 5היה5ץ אות:ו מא?2ים המעברות

זו. הודן: בעונת בתי:ו את י?דיד.ם בפני ובפתוח

בשירות עובד ו5כ5 משטרה איש ?כ? בלופנית קריאתי
זאת. מאפשר ק23בס בפידה בבתיה::, 5ארח המשטרה

המעבדות. םי5די י5ד

א5■ נפשות; כה2?ת כמוה  מהמעברות הי5די^ הוצאת
י1י5. ו5א 5הצ; היכו5 בית ייקאר

סהר ■

הכללי המפקח
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"בצלאל" למוזיאון פריצה  1952

הגנב של אצבעות טביעות נתגלו
"בציאל* במוזיאון

לו גבי על אצבעות טביעות גילתה *©*טרח
בירו "בצלאל* במוזיאון הארון 8ד הזכוכית חות
כ26 א*לחץיי* חסציערר נגנבו שכתיכו ל>שלים. אלף
טהש איש מחי'*?. שנתרמו שת ה8 ארון מתוך הוצאו החפצים
של הגדילה בתגר הגרים כנים
ח בתנועה הרגיש לא המיזיאין
*בצל עובדי כל נחקרו שודד
היזל יכול לא מהם איש אד אל'',
המדייי . זהותי על סרטים למסור

החשיד. הזעיר של קת
סיפרנוגיקר כאשר הבוקר,
ח שומר שם נראה בבצלאל",
באוניברסיטה הלומד צעיר דש
הוא זמן כמה לשאלה, העברית.
הסטודנט: השיב בשמירה, עומד
קבוצ5זדהג לאחר מספר שעות
בית הנהלת ע''י נשברתי. ניבה
אלי עבר הלילה לשמור, הנכות
3(:יחשה1נביט אינני גמור, .בשקט

לשיכ*. יעיזו

השטח תרשים
ירושלים בצ.ל#ל נכ^ות 1ית של

בנינים 

'גצים 

גידר 

183 המי] לתוין המרץ חדר גר. דון
חבגין אי; הנוראי [73 גר, .דרץ

של הידיים רמכ גאולם זכוכית,
סורק שהארון לאחר המוזיאון,
שמ את ניםצי הגנבים לחלקים.
םגימה. חדרו ואחב הדלת שת
הגנבים מגאי ב' לקומה בהגיעם
איתק ג^צו הם נעולה" הדלת את
ש הארון *ל ישר ונגשו כי?בכוח אם הערך. מקגי *ת הכיל
ב הפגים ערוכיט עמדו זד. אולם
בהם נגעו לא היסטורי, ערך עלי
שנמצ האצבעות לרז3ז~,סבי*ןת
צולמו הזכוכית גב>לזחות *י:7ל
ל ונשלחי המשטרה חוקרי ע*י
בת"א* המשטרה של הארצי מסה

לשמזח^י.
כל במשך שנערכי מהחקידזמ
ך> ,^*.7 חלליהן? ±1^*ת*ך*
המד באולם שהה אחד צעיר אדם
פ^שעות גמ^^8$לו7 ~זי*ח
הוא המוצגים. ^ה0תכל^0הגכל
מהעדבדימ, גמה אגל חשל 5לדד
למ10ז^ע> אדלס^קרלאקשב

למשטרה. כך
ח0גי* י. שנגנבו. זעבדימ גיןי
ונחו מזהב עשויים ,*קך*מ עח



תבוא'י 'יכ> מבצע ס>ום  1953

ן ו ד*רצי/אג<;"ר/תכנ המטה
חקי"ג ן ו סי הי תל!1ביב,

(19.5.53)

סכום.  הבז:/" "כי מנצע הנדון:
.0/572830/15/0 מם* מכתבך סמוכין:

םודי
פנימי

אגא"ר י ר

*ל

הפגם .8

הצמוד. הלווי פעוטות עי! מסכם דוח ?הלן
הבטחה ואנשי נהגים אופנוע, רוכבי (כולל כ>ו הצוות

הבחינות. מכל במבחן עמד מפקדיהם)
לתפקידם חתיחסו המאורע חשיבות על הדריך שקבלו לאחר האנסים,

ובנאמנות. במסירות אוחו ומלאו ראפ ובכובד ברצינות
"כמבחן נעמדה לא אמנס השירה עצירת בעת עמדות" "תסיטת טיסת

ועונה יעילה הנה כי לומר שאפשר לי נראה אולם מעשי",
למגמה. לחלוטין

עצירת הוא ןזצוות, בעבורו! להדגישו לדעתי שיש היחידי הפגם
אחת ע"י החולים לבית והעברתו האוסנע רוכב פציעח בעת השיירה
צריכת היתה לא כזה במקרה שאף ברור הגמוד. הלווי ממכוניות
על להאסף היה צריך והפצוע בדרכה להמשיך אלא להעצר, השיירה
בזעזוע בהתחשב אולם השיירה. אחרי שנסעה המרחב מכונית ידי

שנעסה. מה את להבין אפשר הטוטר, סציעח ע"י השיירה לכל שנגרם
מקצועית ורמה יעילותה את המבגע שלבי בכל הוכיחה הקשר מערכת

אשר היא חקקר שמערכת אומר אם אפריז לא כי חושכני גבוהה.
להצלחה. חעקרי החלק אח תרמה מטוימים ובתנאים במקומות

הדבר אך בלבד, המבצע לצרכי נפרדת רשת להתקין היה רצוי אמנם
שלנו. בתנאים אפיירי 8י!ו

ספק אין המסורבל. הדבור תהליך הנו בקשר הפגום היחידי
והעברת הדבור תהליך לקח. ללמדנו י'ייב __,.*****.■

.*"! בדיילי חוצצות
אינו

ספק אין המסורבל. הדבור תהליך הנו בקשר הפגום היחידי יו 
והעברת הדבור תהליך לקח. ללמדנו י'ייב ך**********.,__

דןיייי בבביו התפוצצות
הסובייטית "*""י[£יירת י"'י י

לזבר מסרג יל**י

מגנה "ממשלה
ההתנקשות את

03 וד ס1גה .'"*'



הארצי המטה ופקודת הגבול משמר חיל הקמת  1953

טסטדיטנוי
חמו 7111 חםגלה גל
על נתנה עאינו ל*י*
'זובר יקרזול מקסית
ועממית ןל *גירח

יקוראל מטזטרת

הארצי המנזה פקודות
ירי 7ל מוצאות

נחםיאס יוסף
י0ראל משסרת קול גםו?ל הכללי חט0קח

187 עמוד (3.7.53) תשי'ג בתמוז, כ' תלאביב, 87 מס' ר כרד

הגגול משמר 109/53

הגדרות
 ידם: על המצויינים הפירושים הבאים למונחים יהיו זו בפקודה א.

הגבול. משמר  "המשמר"
הגבול. משמר מפקד  המשמר* "מפקד

והרכבו תעודתו הגבול, משמר
 דלקמן: התפקידים את שיבצע מנת על הוקם ישראל במשטרת הגבול משמר ב.
ואין האויב, מארצות אנשים של הסתננות מפני המדינה גבולות על שמירה .1

הסתננו. מטרה לאיזו מינה נפקא
הכללי. המפקח ידי על שייקבע צורך לכל מאומנת, עתודה קיום .2

 כדלקמן: משטרה אנשי משתייכים למשמר ג.
הגבול. בפקומר לשירות במיוחד שגוייסו ושוטריס סמלים קצינים, .1

המשטרה אנשי מבין המשמר ליחידות שהוצבו ושוטרים סמלים קצינים, .2
ישראל. משטרת של הרגילות ביחידותיה המשרתים

הגבול משמר שוטרי של מעמדם
הם ואין האחרים. המשטרה אנשי כדין דרגותיהם, לבל הגבול, משמר אנשי של דינם ד.
המוטלות החובות כל כלבד. ופיקודית אדמיניסטרטיבית הבדלה אלא מהם נבדלים
מחוקי אחר וווק כל ולפי ותקנותיה המשטרה פקודת לפי המשטרה אנשי על
ניתנו כן < המידה במלוא עליהם חלים המשטרה, של והמשמעת הנוהל וכן המדינה,
החוק לפי משטרו? לאנשי הנתונות והזכויות הסמכויות בל הגבול משמר לשוטרי

והנוהג.

בפקודות. שייקבע כפי וסמלים מדים ישאו המשמר אנשי ה.

לבקש רשאי יהא לא זה, לשירות במישרין שגוייס לאחר במשמר המשרת משטרה איש ו.
1 לשיתת שנכנס מיוס שנתיים כתום אלא המשטרה, מיחידות רגילה ליחידה העברה
רגילה ליחידה יועבר לא  סדיר צבאי לשירות כתחליף למשמר האיש נתגייס אם

גיוסו. מיום ומחצה שנים שלוש כתום אלא
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הרצח אז1ר ומ0ת העקרבים במעלה רצח  1954

העקרבים במעלה
המתועב הרצח של מלא תיאור
לאו''ס תל1נה  למעצמות. הודעה תימסר  מחר.  ההלףה
ימשיי הגדולות הסעגמות כרונן1גיגי י'טראל ?ול לומטייפ
הקשר^גתלאנינ >יחיייי *ו ההוץ ■ החשובות, נפיהבידוי/ שאס או; ג0נ*ד.ם 1ם להניע כדי
ההתקפי. מך ישראל ממשלת של שד,
ןל ולהעמיום מהק1ינ הערנית
החמי התוצאות ■ <?. הפצג חומדת
התוקפ מן .לזסוח העשויות רות.

07 מיו >י.0ג? הוראות קבלו ה0
הגדולות המעצמות של הממשלוח
הוידתית ההתקפה 5ל לפסורלהס
ממ קל. התריסה מחייתה "* ולהבי7
הערכים השכנים 11ד ישראל. שלת
הנשק שאספקת העוגזז; 7ל ולהגבי*

3ניקה לי*נר7י מוומיךמועכד זו"ח
תנ: י*ב*ל ,?11י1|י.י^טשלת ■;.קל(5 ;
בכ. האחרון. המקרה ל3נ12ו(£ת |^*י^הפ"זה/^חו?רג5?*;£ש *ו^{ 'וי 111 "■ 1111.1^1,..*./*■ 9^3
כמוקח:1 מעגליים *י.יר.ח\.קסנות
*זילי6 אקעיםי הגגוווין"רלוחותני
שנפ. לאחר ייעשה. הונה יל07; 1גו.
מות הונתות יקבלו אנשי:יו.אום
השסח מן המתקיפים גאו שט 8יות

היותי

רעננה. אשר, רחוכ חזן. אניהם (6 

,20 בן בוקגזנבוים, נח ראובן ל)
.41 בריובבא

חייל. ,19 בן דיין. וסף (6

בו (וי0סניק<, עשרוני קל8[ (9
. ■ .*5 ווננוב ,35

*דרו%. חא, קרקונבוים' חיה (10
נורואו.

יוד*. סיל0 0נ, בן געיי (11

,;ק1מ1*י,ניג1ש>יט ד10*7:,13.י>¥>
^>^וי)1ס*^?.עמ^!)בג^נ1^חי
סטה ,י81שקי0יי התקרית סך מלא
.9¥?2?;. ^אנט1^>זאי_?ס2ו6!_^?
גסיסתם :גיךוש>>0 הט6ה .קשרןם
נסי נ!סקוס.י■ ו>(ל'*י.י ךךי לגניקד.
המשקעים מסה בניהןביר שנווע
האו*ם לטרפו דויזץו> ויי1יו*>יייו

נ;יויורק.

שמותהחללים:
1'לנוג רו;' .,21 6*ה^בן. עזלא (1 ....

ר.א ג'
.(*) פירסט1נינ פישל אפרים (2

סירססנכרנ. חנד, (3
ירושלים. ,20 בן סשולם, ברוך (4
חייל. ח''א, ..14 בו ר1עו ;)7יר.ו ל)

ו בחילון, סבהר, בבית ונשארה רה.
בר. מיוהלה ניותר, הגדולה והיליר.

. באיי הסבת מן בנס שניצלה ה5
סלכו0"מ*ר'>>.סיי*מכבגנגקתר.
בנאר א?ו מנהל של. לביתו. אתמול
בבוני הפעוטה אולם "כעירכסטן,

סי.פרה: מחריו ראקז
סחים, וא*א אבא איר "ראיתי
םתה:~ עשיתיא1דע1מי  אני יבם
ליו ישבר. היא נערנ בשמונה
המוסיקה הופסקה בשלפתע הרדיו,
עקרבים. נמעלד. היגח על ונמסר

הוגו. ואסא אבא את כן. כן,
את להסיח ניסתר, רכסמן מקפחת
אמרר. רכסמן וד"גברת הילדה דית

שעות ארבע
נמשךהנתוח

:בךאש^ו'לד^
.יזי"וה 7.>/נ טוגימ, אריה

ם:11י. .<ווית11!,
ה;י ,..,: שעות ארבי^
מיכאל ~ל =נולגלתו ז/!ד/
"יי ""  ^.סגלברנ

\7%0

מרוסקות גוויות
נרמ;יי3 וגדורים

1ב* שמיכות מכיסוח היו הגופות
המחזה נחסר יהבסחון ומקר איות*"
כשקסרים אגי, קראהי האיום
אלונ על הטזיוח את העלו וחיילים
העק גמעיה בבוקר'1 ב3.30 קות

רבים:
0רוסקיתיהקי ו/גוויות שתי את

קדים!
ההרוגים, אחר שי המוח "))תח7קי

. האוטובוס: כתלי ע? 'ןניתזו
מז י שהיז מ:"פ' ל.נר הקקעזט ;^(
'זביסו הדם קילוייות  בתוך נחים ,

האוטובוס. את
נבוה 1כא ק1ין שוודי, משקיף  1
הכשפרה של. הכללים  וסנןהמקקח !
לע ג7ו7ר. ביער. וניסו ואמרו מדיו ן
ד'סשע של ריקונסקרוקניה שית :

המסורף.
ז*גזג*עקב\ת'י>5*רי1הר0י?1
מסי^ר. .בכ.י;ום שנשארו

בליעות נתב אלת:ר'י זאב
מר^נב: ם>סר אהרונותיי

עלי ה'טחר עמוד 5י5עלה
יצ הכזקר, עקרכים מעלה
מעמוד טהרה שיירה אה
הה:דסד.,.?7 לחיל הזכרון
הט אתמול ^צע מרגלותיו
מאי האוטובוס ג:!'פעי גח

לת.
שחור כלב 1עו השיירה בר*'2
המ1סר\ו כלב  נסולאזנים ים,
ואח >רבי' גיגש  אמריו ■טרקר"
סב קסטן האו"ב משקיפי  ריהם
מ1ר0>7* סיגל קפיקן סשוזןיד.. ןןן
וב נולרשכיין וסרן וורון רבסרן
עתו משטרה' ק1יגי  עקבותיהם

וצלמים. נאים
כעקבות ראש_ ?פ?ב_נכובח י'ק
ום67ם הסמוך סוקרה וואת א? הכלב
ק'מ. כ15 המרוחק הגבולי לגיוון 
הגיעה 5רם היריער" מקירת עם
במ לשפ תניע אם לנבול. ה'זיירר,
קוךז:יום1ייב?ו*'*?*$*>'א1"פ
שב* יי^ךת בךי1ח_ש£י'£. _2ג.יי1.1אה.

ירדן. ממשלח
ריו^.< חודח> ^עייי 1 ■■■■ זריותיח

שכגופו?^ל\וצחים"התח7קהלשל1 על""גיגי^י להחליט" הנשק"תוכל חת
בעיקול עגדת תפ'גו אשר כיתות  
...ן7_הא1.טו: ^23_הזגד_ג1^10דו.*ע.
הי לא העברים ומעני מסנים בוס
קבו ג/חיל שלשה נסיגה. דרך תי
היריות במפח מירנו ההבטחה צת
,נ1בח1 האיכובוס ונוסע1 הראשון'

ננך1ם על להלחם שיוכלו מבלי

העקרבים כ1מ>לה_ הועברו בבוקר,
למסה ככברה מנוקבות בופות 11
בכארשבעישר הצבאית המשטרה
בפ עמדו גבוהים וקצינים הבטחון
לגזניהם, עברו כשהנוסוח המסה, תח

למשפחות מובאות בשורותאיוכ

מבאי הי7רונים גיסות את ביאו
;וה בוקר לפניה 5 בקעה בעי
אורחיה אלא צבאית. ככוגית לא י
למקום שהניאה י הראשונה, י'קיתה
חב1 של מגי:ית 1אר. היתר, האסון

1, לאחריה וכיד הפוספכים רה
שהעביר הצבאי. קר ה.קומ1ד

שנש הסמ:, כי נודע, בן הקצועים.
האו של המדרגויי. כין ראשו עם
ששכב ידי על ניצל בחיים, ארי
הערבים, למעלה. ורגליו סוכוס
בצו ישכב חי ארם כי שערו, שלא
לבדוק; אפילו טרחו כואול'""לאי רה
על דרכר ורק מר. או הוא חי אם

האוטובוס. מן בדרכב) נוסתו
מחר, חתק"ם ההרוגיכ הלויר.
מסדרי. נמתיימי טרם שהיום מאחר
הניתוחים הנופלת. וניתוחי הזהוי
בערן. 10 בשער. הבוקר רק יתחילו
וותיקי.: ספרדים משפחת

היחידי הקרנו החי*>> ?0 הוריו
היר ברהזב המתבוררימ מירושלים/
הש הבוקר עלבו בזכרוךיוסף, קון.
החולים לכלח בדרכם העיר אה בם
הגויות. הועברו לשם תלהשומר*
אפש' 7הפ נמסרה המרה הבשורה
האםין. קאירע אחרי מספר שעוו;
מש היא יהמשפחה סנדלר החייל אבי
בירושלים. תחיקה ספרדית פחה ,

^ו111 ;י1י^יה נו/נ לוי/ יוחנן
ם1סר; ת", וו

מק דפקו בוקר למנות 5 בש?ה
10 של בו'רותיהפ שיטרים מרות
ודגיאו הארץ רחבי בכל ם^פהות
ה**כו למשפחות המחר. בשורת אה
אבי הי'חזה, את מתאר כך לוה.

משה. עזרא הקרבן
השוס ו6קו בוקר לםנות .כ4.55
אביו א;י אב ושאלוני. בני.י ר£
בקי שכן, כשעניתי מטר עזרא של
ד\א1טנוע כי ולראותו, יבוא 1יני

קקה".
'*בי הגר ססיריפ' לי תססר .למה
קלכו הזקן, עזרא השיב נהרג' ד

רעות לי גיכא
בניו, בכור את האב העיר מיל
וי בנכי שההיפחה אשתו אה הרגיע
כשהיה במכונית רק השומר. לתל 1א
אותו רואה אינה שאשתו בסוח

מר כבכי האב נם סייץ
עזד*~0שו^*"?9*5>#3*112
על לאילת לסייל נטע וחצי, מורק
בכית. שישאר הורע בקשת אף
אחים 11 מבין הצעיר היה הוא
הזהוי, לאחר ה*תים, בחור ואחיות.
פעם מוי והזכיר בבכי אביו החיסח
ד'געיר בנו את .כניטיך~שלו' את

והאהוב
שה ז^*שטרה, סשמר אנשי מ0י

הח1ץ במווחיד שימורים ליל
תוק אה מנבירר. אך ערב, למדינות
את__הקולום בסכני. ומעמידה מנות0

"", """ כו>ו התיכון במזרח
הדיס* לגגינים ימסרו הנראה כפי
לשם אגרות גם כאן הוךיפ >ומטיים

לממשלותיהם העברתן.
יזזמנו היום שעוד לודאי קחנ

בירושלים. כתנגי ברש, מנחם
הלילמ. שקיים החוץ משרד
עור חריץ שימורים ליל
אל דחופים מברקים. אמש
משלחתט ראש אכן; אבא
הדי£: הנציגים ואל לאו"מ
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בדואים רצח על 1חבר>ו צ*ון הי מאיר מעצר  1955

החשודים צעירים 4 נעצרו
הבידואים חמשת ברצח

דל הרציון שישנה ש? אחיה העצורים אחד
החקירה עפ בקשר שלשוט נעצרו ישראליים צעירים ארבעה
ירדן בשטח למארס ב5 שבוצע הבדואים, 5 רצח סביב המתנהלת

גדי. לעיז צפונית
לו: באפרם השישי את החוטפם ררו
כי שללי ולשבס 7מפשלתך תאמרי
צעי שגי המלית החמישי' את הרננו

ישראליים*. ריפ
שנהרגו רגרואים. 5 של גופותיהם
הכרוז* בנפת נמצאו אלמונים ידי 7*
ישראל מגבולות קילומסרים 8 נמלחק
צבאי דובר רמאללה. רדיו ייתיע ~7
חמשת הריגת עם בקשר. אפר, ירדני
תלוט* הגישה לא ישראל גירכייאימ"כי באזור שנרצחו הצעירים שני ל 9
שעליהט הבדואים שבכי מתגוריים

זו6 ייליגו 

ז 3 י ק ז! ז ז " 6

^....יסליוזשטיז ימיה
>55*2"נ:,16.)

9665  95/5

למר
היו98לן עמיר0

כי. ך.נניה
א.נ.

■ 3 ער13ת הנדון:

ג1מו,י# הקזלו0 מש9ס בית

ח8גי מקבחות .ז"י, הרציו! שושנה
בסוף ניצתה א'6ר בה"אלםא. ליד בד.
וזגמייסטר עודי עט ביחל 1954. דצמבר
איזור. באותו טיול געה ג' מדגניה
המת החקירה על הראשונה הידיעה
ב*רשו* "טרא? שלטונות ידי על נהלת
שבה* ביום באה הבדואןם, חמשת רצח
זלל בתשובה  צהיל דובר כאשרי
ישראלים כי ירדגים, שהגישו תלונה
בדר חמישה וי'יגי ילה לשסח חדרו
מיייח היקרה ושנעשתה הודיע  איג
*ה~י יחילת שום כי ונתברר, ויסודית
הק>ר נערכת .בתקתת. מעורבת אינה
י ישראלים אזרחים אם לקבוע כדי

זו. בתקרית עורבים

הירדנית הנייסז!
ד חט0י הירדנית, התלונה לפי
50 והרגו ירדניים בדואים 6 ראליס
לתוך אותם .שגררי לאחר מהם
ירדנייפ מקורות ילדברי ישראל.

0ה1^ייז' . נ0גר ביבי י1157'5 הוכחות.

הכבוי. בכל
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אל וקוא יס"1*.0גי(קי יג>נ*ל ס"ווסו 0>"י ין1100
>>יו>ר הסח"ט: היראי? '<י8ז. >. החגוינת 0גקד
יןקי4יז,. £יי>י>ו* ,0*80 #י 1700 0*>ח נלגיי0

אחווגה >קיו1ת קניגןנ 1500, נא*. ל8תיחי1 אי?יר
לנוט* ה'גיונו 0>1ון7 הףיז"ט: החטיניו. נ80קוו*

גוני לץואל* נגניי. ווננ? הי1ני0 נץ 0>ע
מ8וזח1 ח<י0א ץיגי 0גי {תיטג ■)>.(>.!$■ גע לחנחיו

ייחסו*\ ?<<<*>" 1י0י: >יו>? ניי;י.

^^

אזן גיגקגטי/טג*1* >\:1ו1ז ה0"9
נא* >9ח\ח מיייל המ?יי,י גקיוות
י>ל"ילי,>.>11'1ונ>0 0)0 אחיי יק

40קיו יני?/ה0. 0ילו1נוית ו;.1וויי0
רעיוגיוקיג^תקייייל >ל נק5י(ית

ג>>**~">^ נ01>ו המיזלק" ^ג,0יוג1כקו ג> ",> לוי. 1ל0ן8 ^*>*\ג
0ח1ץ *גא .>יני, יבת"הט )0יל>נ1וה .

ו >ןיו? לענ\^, וס*יג ^>|לל9ר ^

י.ןיו0יוז נניימ
מקי*כ לוי חן*0 י;מ"8
יסווה 5><וות קניגוז
ל90קד0 גלל יה'*0ע

הטלח ו?0"9 ולייאווו לג>
ווחילח את נ0קיס,דייז*ס
יאחי 17<0 ל*'1ה 1לעי>י*

>'0>000ו1. נו
נ%1>ה יללנ1* 1יו>נ1 1<'1נ
טייל לאוהיה. >>>\ל לא

0ק" הנג1ל 0*0י 0ג"י 1<:0
.0"0 לדיג *ו גקויי* קני>ת
לסוג\זי* הודעו? הוראותיי:

איו ג*>16*2 *י*י >ל וללגוי0
הגיונו 80%יי "לל אנל ליניח,

"ליו ליהי*", 0>וג 1ל .יי1
ליל0" גייו 0ו:>נ\דו*. 71יוו1יי6
* . . ו?עו*י) י55יי*

0ו1יקת1 או1 מי>ויו יהא\ ג. ק>1 _
><<<0*א ארס נלל לייייו ומזרח

נ1700 לניי>'י.חל אנ9ו1)קם1^
הןניל^ 0*0י גדוד .י

י *■*,*.. .*.
גויין נגול .

0לוית קול נ1י0יו וינז0ל
היראות ל>> לנו/ים, [חיוייס

נ0ק\ס. הנוגוז ל<> ץ!0"8
00*אית 9קפ1י איוח 5<>ג

וו^1ניו 1ויה מחסידות נ:ק*3ייז

מלווה לסניט ןמווו ס0ל
>נז<^ח0י חיוויק 1<ו')9>0

קאסמ גפר פרשת  1956

0ו7"> והאו 1נייאל סגו 4410
1(ו>י. על למילתו

לתוקף. 0)91 העו>ו 00ל1
>יוו הוא*י(ת ה1>\>י גוזעוז

1יל7>0 נ'זיס נגייס, 47 י>ו.י1*
הנ9געי0 רי3 ג9צעי. ואחרים
0ץנידת13 ל99ו חוןויפ ר.0
ולעוגי על גלל ייעו עולא

10 אל ש_ר י

2 מפי
הגבול גדיי מטה

ין;' ?יי* ונל

קניין:

י*,!585.2*~"י'י^?$^^^""
יבייאל איל"'ל י/ש 1410,
י "כלי; "יי6 י'יי 13"7
."י""*>גיס ' 14060

*>יי;י "יי0 . 139.1

.1
.2
.3
.4
.5

"=1י";ית ^."*ג^:"י"" !:;< 
4//^^ />

י"? 5"ן ?יי ?^?

יי "י פכקי 053
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19561950 אדם כוח בהרכב ש>נו"ם  1956

אירופה

28
23י
18
18
17
16
15
11
8
7
5
5
5
5
4
2
2

כ"א 1

;5, 8383

19530
195423

95^
>956[^1

אמריקה ישראל ארנן

צרפת
יוגוסלביה

טונים
לטביה
איטליה
ספרד
הווו

בלגיה
אנגליה
הולנד

קורסיקה
אםגאניסטאן

הברית ארצות
עברהירדן
ארגנטינה

סיז
סיציליה

* קובה
; סודן

קנדה
מקסיק בורמה, שויצריה, קולומביה,
קורדיסטאן. שוודיה, אפריקה, דרום

טנג'ר פקיסטאן,

המשטרה אנשי בא! שמהן הארצות הן 1א*ן
1029
785
775
566
450
358
209
207
199
155
118

116
113
08
94
93
64
60
54
31
28

ישראל
רומניה
פולניה
עירק
מרוקו
מצרים
תורכיה
גרמניה
צ'כיה

הונגריה
לוב

רוסיה
מגיאורגיה) 1 מארמניה, 1 (כולל

בולגריה
אלג'יר
סוריה
תימן

אוסטריה
פרס
ליטא
לבנון
יוון

החיל * הרכבי הנלייית 1,""קיביץ " ^ ^".^ הטי^ ארןיות ל6, קיוטי ב'נית
ה,,שוב. של הדימינראפי בהיכבו ^ ^רנלים ^ םפק, ללא משמשת, הממטרה
השינ1ת "^הערית ז^" יי 5^^,, מתמיג;ם השןנות הארחות יבייי
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1957

נוער עבריינות
ממשלת חוקי מרבית את בתוקף להשאיר העם מועצת החליטה ישראל מדינת הקמת עם
המנדטורי, הנוער וחוקי "1296/9 המשטרה "פקודת בתוקפם נשארו למשל, כך, המנדט.
את מכן לאחר שנים הצמיח האחרון החוק ."1937 הצעירים העבריינים "פקודת שנקראו

הישראלים. הנוער חוקי
הנער, של הרכה בנפשו שהתחשבה פקודה הייתה "1937 הצעירים העבריינים "פקודת
כי השאר, בין נקבע, זה בחוק לפשיעה. נערים בהתדרדרות הסכנות את לצמצם וניסתה
כדי הרגיל, המשפט בית מאשר אחרים בימים ויפעל נפרד במקום יוקם לנוער משפט בית
שעצור קבע, החוק יותר. אותו ישחיתו אשר מבוגרים, בעבריינים ייתקל לא שהצעיר
אין כי וכן מבוגרים, עצורים מובלים שבו רכב באותו המשטרה ידי על יובל לא צעיר
בדלתיים ייערך שם, נאמר לנוער, המשפט בבית הדיון חדר. באותו ובוגר צעיר לעצור
כתובתו על שמו, על פרטים לפרסם אסר החוק הנער. של שמו הכפשת למנוע כדי סגורות
לנהל החוק, הדגיש השופטים, על תמונתו. את לפרסם אסר וכן הנער של ספרו בית ועל
הנוער שופט את הנחה החוק הנערים. לתיקון להביא ובמגמה בגמישות הנוער משפטי את
התנהגותו ואת בעבר, בריאותו את הביתית, סביבתו את הנער, של הרקע את לברר
החוק אפשר כן, כמו העבריין". לטובת במשפט לדון המשפט בית שיוכל "כדי הספר, בבית
לדון ש"אסור החוק קבע עוד בדיון. נוכחים ולהיות בו לטפל הנער הורי על לצוות לשופט
לנוער משפט שבית נקבע זה בחוק אחרת". בדרך כראוי בו לטפל אפשר אס למאסר, נער

מינימום. לעונשי כפוף אינו

רב ישראל, משטרת של הראשון הכללי המפקח ידי על שהוצאו הארצי המטה בפקודות
חייב קטין בעבריין המטפל שוטר כי הודגש, קטינים עבריינים בנושא סהר, יחזקאל ניצב
בראש לזכור, השוטר על מבוגר. בעבריין מהטיפול לחלוטין שונה בו שהטיפול תמיד, לזכור
השוטר במעלה. שנייה היא עבריין גם שהוא העובדה בקטין. מטפל שהוא וראשונה,
כזה, ונפשית גופנית התפתחות בשלב שהינו בצעיר מטפל שהוא לכך לב לשים התבקש
נאמר השוטר, של מתאים בלתי יחס ידי על עתידו. על להשפיע עלול בו שהטיפול
שם, נאמר עוד בחברה. שלילי ולגורם הציבור לאויב להפוך הקטין העבריין עלול בפקודות,
והבנתו התרבותית התפתחותו דרגת תיבחן הקטין לעבריין השוטר של יחסו לפי כי

השוטר. של הציבורית
ברור, היה ומחריפה. מתחזקת תופעה היא בישראל הנוער שעבריינות התברר, מהרה עד
העבריינות לחקר "ועדה הוקמה 1953 בשנת עמה. להתמודד תוכל לא לבדה שהמשטרה
בוועדה אגרנט. שמעון ד"ר העליון, המשפט בית שופט עמד הוועדה בראש הנוער". בקרב
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בה השתתף ישראל משטרת מטעם בנוער. המטפלות הרשויות כל של נציגים חלק נטלו
מדיניות את הגדירה הוועדה החקירות. אגף ראש עת באותה שהיה זלינגר, אברהם ניצב

.1956 ביולי המשפטים לשר הוגש הוועדה דו"ח ישראל. במדינת עבריין בנוער הטיפול

היו: הוועדה בדו''ח שהופיעו המוסכמת המדיניות עיקרי

זקוק הקטין העבריין עונשית. ולא אנושית גישה מחייב צעירים בעבריינים הטיפול 

ולעונש. לאשמה ולא ולהגנה, להדרכה

לו. לעזור צריכה והמדינה הזנחה, של קרבן הוא הקטין העבריין 

שנער בכך, להסתפק ולא שנים, 21 לגיל החוק) (מבחינת הנוער גיל את להעלות רצוי 

שנים. 18 לה מלאו שלא מי  ונערה שנים, 16 לו מלאו שלא מי הוא

התדרדר. שכבר נער לרפא מאשר התדרדרות, למנוע יותר קל מניעה. על דגש לשים יש 

מסורת גלויות, (קיבוץ הישראלית המציאות רקע על צמחה בישראל הנוער עבריינות 

"תועים כאל הקטינים העבריינים אל להתייחס ויש וכוי) קליטה קשיי יהודית,
בחברה. ולשלב לחנך שעלינו צעירים",

"משטרת להקים והמליצה בנוער, המשטרתי הטיפול את גם השאר, בין בחנה, הוועדה
בו. ויטפלו בנוער שיתמחו שוטרים של יחידות כלומר, נוער",

(הגנת ראיות דיני לתיקון חוק ופורסם לנוער, המשפט בית 1950 בשנת הוקם בינתיים
של הבסיסיות זכויותיו את להבטיח ראשון ניסיון היה זה בחוק .1955 תשט"ו ילדים)

הקטין. של הנפשית ההיגיינה עקרונות על ולשמור הנאשם

הנפשיים המניעים להבנת נועדו ועבודתם שהכשרתם נוער, חוקרי לפיה הגישה נתבססה
לטובתו המתבקשים באמצעים לאחוז הצורך, בשעת יוכלו, סוציאליים, מצבים ולהערכת
חייב הוא נוספות: דרישות לפניו מעמיד הנוער חוקר של תפקידו כי הובן אולם הקטין. של
וללא אלו ידיעות ללא משפטית. פרוצדורה של מסוימות ידיעות לעצמו לרכוש למשל,
ובזאת עבריינים, של הרשעתם לסכל הנוער חוקר עלול פרוצדורליים עניינים על שמירה
בעיקר המשפט, בבית ההתנהגות דרכי את להכיר הנוער חוקר חייב כן לציבור. נזק להביא
וחסרת הססנית בלתי ברורה, עמידה לעמוד מסוגל להיות עליו וערב. שתי חקירת בשעת

מקצועי. מז'רגון נקיים והסברים ישירות תשובות ולתת העדים דוכן על פחד

התפרצויות של תעלומה בפני אביב תל שוטרי ניצבו ,1957 של הראשונים בחודשים
של חשדם הופנה דבר, של בסופו מבצעיהן. את לגלות היה אפשר שאי ביותר, מקצועיות
ב16 אביב. בתל התיכוניים הספר מבתי באחד שמיניות תלמידי לקבוצת השוטרים
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התפרצויות כעשרים ביצעו הנערים כי התברר, הקבוצה. נתפסה מעקב, אחרי באפריל,
הפרשה ראשית כי וסיפרו, במעשיהם, הודו הם ספר: ולבתי לחנויות לקיוסקים, לדירות,
בשימורים להצטייד כדי בעיר מכולת לחנויות פרצו לכבודו לקומזיץ. בתכנית הייתה
הקצינים את הובילו הנערים ולחנויות. דירות לבתי להתפרץ הוסיפו כך אחר ובמשקאות.

הסחורות. את החביאו והיכן מעשיהם את ביצעו כיצד והסבירו השונים, למקומות

מימיהם. מחסור ידעו ולא אמידות, למשפחות בנים כולם היו ה1817 בני הנערים ששת
במדינה. קשה לזעזוע גרם הגילוי מצטיין. תלמיד אף היה מהם אחד

החקירה של זו בתקופה דמה אביב, תל מחוז במשטרת הפלילי הענף של החקירות מדור
אופי לחקירות לשוות ניסו ספורטה וא' אנטין ח' החקירות קציני פסיכולוגי. לסימפוזיון
עתידם על חשבו הם בהרפתקה. התחיל סיפורם שכל בנחקרים, בהתחשב הרגיל, מן שונה
לצבא. ולהתגייס הבגרות לבחינות אחדים חודשים תוך לגשת היו שאמורים הנערים, של

אקדמיים. בלימודים להמשיך גם התעתדו חלקם
חובה לכלל הללו הצעירים את לדון האם הייתה החוקרים בפני שעמדה השאלה
לדרך שישובו וכדי לשיקומם להביא כדי הכול לעשות או ובריח; סורג מאחורי ולהושיבם
ופסיכולוגים, מבחן קציני ואף המחוז פרקליט את לחקירה לצרף החליטו החוקרים הישר.

פשע. למעשי הצעירים את שהביאו הסיבות לשורשי לחדור בניסיון

והם פורסמו, לא שמותיהם הוריהם, ידי על בערבות הנערים שוחררו דבר של בסופו
כרגיל. כמעט חייהם את המשיכו

התפרצויות 25 בביצוע כחשודים י' כיתה תלמידי נערים שלושה נתפסו בירושלים גם
בשבתות, פעולותיה את ביצעה העבריינים חבורת בעיר. שונים תעשייה ממפעלי וגנבות
שונים תעשייה מפעלי של החלונות בעד יחפים לחדור נהגו הם מלימודים. חופשיים כשהיו

עקבות". כל להשאיר "שלא כדי ברוך, מקור ובשכונת ברוממה התעשייה באזור

וספורט. מוסיקה אהבת מתוך הגנבות את ביצעו כי הנערים, אמרו במשטרה בחקירתם
אך מהם. אחד של ביתו בקרבת אשר במערה הנערים של ברשותם נמצא השלל מרבית
בכמויות ספורט וציוד חשמל מכשירי תקליטים, חשמליים, פטיפונים הביאו הביתה גם
במשטרת הפלילי המדור ראש טען זאת בעקבות כך. על דבר ידעו לא הוריהם גדולות.
של אשמתם היא טובים בני צעירים עבריינים של זו "תופעה כי שילוני, אליעזר ירושלים,

בניהם''. מעשי על מקפידים שאינם הורים,

במכונית רמלה משטרת של שגרתי סיור הבחין אחרהצהריים, שישי יום באפריל, ב26
שני בה ומצאו המכונית, אל ניגשו השוטרים ברמלה. הרכבת תחנת ליד החונה פרטית,
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נוספת מכונית כי סיפרו הם בירושלים. המכונית את גנבו כי מיד, שהודו 16 בני נערים
המכונית אחר חיפשו השוטרים מסמיה. לכיוון ונסע בדרך, מהם שנפרד חברם, ידי על נגנבה
יסודיים ספר בתי תלמידי היו השלושה מסמיה. סיבוב ליד מצאוה ואכן הנוספת,

לבלות. כדי המכוניות את שגנבו הנערים, טענו בחקירתם ותיכוניים.

הלומד. הישראלי בנוער אמונו את המשפט בית הביע הדין, פסק במתן במאי, ב29
מתן עם בגנבה. שהורשעו התלמידים שלושת של עונשם את חרץ קנת, מ' התורן, הנשיא
והזכיר הנערים, בנפש ההזנחה מידת על והמחנכים ההורים באוזני השופט התריע העונש
של לחינוכו האחראים כל אל דבריו את הפנה השופט עליהם. המוטלת האחריות את להם
הפרעה היא בנוער "עבריינות ואמר: הנוער, בתנועות ומדריכים מורים הורים,  הנוער
החופש "גם חמימות. לנוער להעניק קרא הוא מסוימת". תרבות של לוואי ותופעת נפשית

הוסיף. ביקורת", תוך להינתן צריך לנוער הניתן

במעשים שוב ייתפסו שאם ופסק מבחן, קצין של בפיקוח הנערים את חייב השופט
ההורים את וחייב קנס, תשלום הנערים על גזר גם הוא במאסר. ייענשו סוג, מאותו

הבנים. על בהשגחה לדעתו, שגילו, ההזנחה מן רוחו מורת את הביע בכך לשלמו.
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המתנדבים" "שורת נגד גוריון ב; עמ1ס
משטרת של הכללי המפקח סגן שהגיש תביעה סביב הציבורית האש התלקחה זו בשנה
בן הטוב. בשמו ופגיעה דיבה הוצאת על המתנדבים" "שורת כנגד גוריון, בן עמוס ישראל,

ל"י. 25,000 בשיעור פיצויים תבע גוריון

ואקדמאים סטודנטים קבוצת ידי על 1951 בשנת שהוקם ארגון היה המתנדבים" "שורת
קליטתם על בכך להקל כדי יכולת, ולמעוטי חדשים לעולים חברתי סיוע להגיש מנת על
בין ציבורי. יושר למען הנאבק ארגון של אופי המתנדבים" "שורת קיבלה בהדרגה בארץ.
מזון במצרכי הקיצוב בזמן ששגשג השחור, השוק בתופעת המאבק היה מלחמותיו
נכתבו לאור, הארגון שהוציא מבפנים", אורבת "סכנה בחוברת החמישים. שנות בראשית
החוברות באחת הישראלית. החברה את המסכן בממשל, אישי יושר היעדר כנגד דברים
כי שם נאמר גוריון. בן עמוס של מידידיו לשלושה שהוענקו ופרוטקציות העדפות על סופר
חברת של עסקות בענייני לטובה והופלו מיוחד ליחס זכו ופילץ), ליגום (ירקוני, השלושה
הנאמר פי על אחרים. ובמשרדים הביטחון במשרד אחרות, ובארצות בגרמניה אירס"ו
השלושה, מעורבים היו שבה חשודה בעסקה פלילי תיק המשטרה סגרה בחוברת,

בכיר". משטרה ל"קצין פנייתם בעקבות

אחראים היו בירושלים, האוניברסיטאי הציבור מחוגי המתנדבים", "שורת מאנשי ארבעה
של למשפטים מוסמך העצני, אי והיסטוריון, ארכיאולוג אפלבויס, ש' ד"ר לחוברת:
וח' העברית באוניברסיטה להיסטוריה ומרצה היסטוריון סימונסון, ש' ד"ר האוניברסיטה,

המתנדבים". "שורת ומפעילי האוניברסיטה בוגר רפפורט,

שהתכנס אביב, בתל המחוזי המשפט בבית 1957 בפברואר ב12 נפתח בתביעה הדיון
צלטנר, זאב ד"ר של בראשותו שופטים שלושה אזרחיות: לתביעות תקדים חסר בהרכב
הציבורית החשיבות בגלל נקבע המיוחד ההרכב המחוזי. המשפט בית של התורן הנשיא

לפרשה. שיוחסה

יחזקאל ניצב רב המשטרה, של הכללי המפקח התביעה מטעם העיד המשפט בראשית
פרשיות ועל גוריון בן עמוס של יושרו על והעיד העדים, דוכן על שעות 38 הוחזק סהר סהר.
שונות בפעולות שנחשדו אחרים, ואישים משטרה קציני של בפעילותם קשורות שהיו

בירור. לאחר נסגרו ושתיקיהס

הנתבעים כוח בא תביעת את דחה המשפט בית הרביעית: בישיבה הסתבכו הדיונים
נחקר שסהר הפרשיות לארבעים הן הנוגעים המלאים המשטרה תיקי את לדיון להביא
פנו הנתבעים בונה". ו"סולל תע"ל  רפאל הכנסת לחבר שיוחסו לפרשיות והן אודותיהן

הדין. בית החלטת על לערער התיר וזה העליון, הדין לבית
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שפוטר. משטרה קצין שטיינברג, זאב פרשת גם סהר של עדותו במסגרת עלתה השאר בין
שעדותו שמיר השופטת קבעה הדין ובפסק לכן, קודם חודש המשפט בבית נדונה הפרשה
ותוסיהכהן, תמיר הנתבעים, כוח באי שקרית. הייתה הבכירים המשטרה מקציני אחד של
ל"שורת ידיעות במסירת שנחשד משום פוטר שטיינברג שהקצין הטענה את העלו
המשטרה, צמרת כנגד כבדה להאשמה מרשיהם על ההגנה את הפכו הם המתנדבים".

שחיתות. מעשי על ובחיפוי בפרוטקציוניזם אותה והאשימו

"שורת של האינפורציה מקורות בשאלת התמקד במשפט העניין מן גדול חלק
מארבעת אחד העצני, אלייקים סירב המחוזי הדין בבית המשפט במהלך המתנדבים":
מאסר ימי עשרה לו פסק הדין ובית ה"שורה", של המידע מקורות את לגלות הנתבעים,
גם כאשר אינפורמציה. למסור מבלי ונאסר הדין את קיבל העצני הדין. בית ביזיון על
על התובעים כוח בא ויתר המידע, מקורות את לגלות סירב רפפורט, חנן השני, הנתבע

המאסר. סעיף הפעלת
אהרון המתנדבים", ב"שורת החברים אחד את כעד הביא גוריון בן עמוס של דינו עורך
על התבקש צוקרמן כי להוכיח ניסה הדין עורך המשפטים. במשרד פקיד שהיה צוקרמן,
רשם של מדויקים מפרטים רפפורט וחנן העצני לאלייקים להמציא המתנדבים" "שורת ידי
זאת עשה צוקרמן גוריון. בן לעמוס הקשור בכל הציבור, לעיון ניתנים שאינם החברות,
צוקרמן, נגד תביעה להגיש התכוון לממשלה, המשפטי היועץ כהן, חיים תשלום. ללא
פקודת את הפר ובכך ממוניו, ידיעת ללא ממשלתיים תיקים מתוך מידע שהוציא מאחר

בה. חייבים הממשלה פקידי שכל הסודיות,

פתיחת איסור בעניין המחוזי המשפט בית החלטת את העליון הדין בית ביטל בינתיים
לראיה זקוק הדין בית שיהיה במידה לפתחם התיר העליון הדין בית המשטרה. תיקי
בית הסיר זאת, בעקבות ביטחון. מטעמי חיפוי נדרש שבהם במקרים מאשר חוץ מהם,
כוח באי ידי על שנתבעו משטרתיים, תיקים מכמה החסינות את המחוזי המשפט
שבתיקי המסמכים מרבית וכן גוריון בן עמוס של תיקים שלושה ביניהם הנתבעים,

ירקוני. של האישי ותיקו אירס"ו

המתיימרים המתנדבים", "שורת מאנשי דווקא אורבת הסכנה כי להוכיח ניסתה התביעה
דרכים "השורה" אנשי נקטו התביעה, לדברי השלטון. של בשחיתות לוחמים להיות

פסולים. באמצעים והשתמשו נכונה בלתי אינפורמציה להשגת פסולות

התובע כי אביב, בתל המחוזי המשפט בית שופטי שלושת אחד פה פסקו ביולי ב17
ישלמו כן כמו שתבע. כפי 25,000 ולא ל"י, 5,000 בשיעור רע שם הוצאת על פיצויים יקבל
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המשפט במת ניצול כי ציין המשפט בית דין. עורך טרחת שכר נוספות ל"י 2,000 הנתבעים
בשערורייה. גבל לתעמולה כבמה הנתבעים ידי על

וסימונסון. העצני הנתבעים, מן שניים הופעת את לשבח ציין זאת לעומת
ואת כ"טראגדיה" המשפט בית תיאר המשטרה של הכללי המפקח של עדותו את
בן עמוס של שותפותו את יפה" בעין ראה "לא המשפט בית שקולה". כ"בלתי התנהגותו
לא כן כמו ליגום. של בחווילתו השימוש פרשת ואת "כורים" לזיףזיף בקואפרטיב גוריון
בעת אביו עם יחד התובע תמונת של בעיתונות מפרסומה נוחה המשפט בית דעת הייתה

המשפט. שהתנהל
וערערו חמור משגה בו ראו הם "השורה'/ עסקני עליו הגיבו הדין פסק פרסום למחרת
שמיעת נגדם. למשפט בהכנות הש"ב של חלקו בדבר חקירה תבעו הדעת בגילוי עליו.
"שורת חברי של פרקליטם תמיר, ש' הדין עורך .1959 יוני בסוף התחילה הערעור
קציני ואת פנים, במשוא ושילה צלטנר השופטים את הערעור בנאום האשים המתנדבים",

שקר. בעדויות וזלינגר ליף סהר, גוריון, בן עמוס המשטרה

את והפחית המתנדבים" "שורת אנשי את חלקית זיכה העליון המשפט בית של הדין פסק
הוצאות על ל"י 2,000 ובמקום ל"י ל1,100 עליהם שהוטל וההוצאות הפיצויים סכום
הוכיחו לא המערערים כי קבע המשפט בית ל"י. 500 רק לשלם עליהם כי קבע נוספות
בכוונה מעשה ושעשה אירס"ו תיק בסגירת פעיל באופן מעורב היה גוריון בן שעמוס
כי המשפט, בית קבע כן כמו כשורה. שלא נסגר שהתיק הוכח אם אף לסגירתו, לגרום

במתכוון. בעדותו שיקר סהר יחזקאל

נגד בחקירה לפתוח יש כי למסקנה רוזן, פנחס המשפטים, שר הגיע הדין בפסק עיון לאחר
רצונו את הביע בוינה, ישראל שגריר כבר ששימש עצמו, סהר גס שקר. עדות בעוון סהר

המשפטי. הבירור גמר עד החוץ ממשרד חופשה וביקש לדין לעמוד

את 1961 במרס ב12 אישר פליליים, לערעורים משפט כבית בשבתו העליון, המשפט בית
לתקופה תנאי על מאסר חודשי תשעה  מחוזי משפט בית קבע אותו סהר, נגד הדין פסק
מקום היה שלא העליון המשפט בית החליט כן כמו קנס. לירות אלף ו15 שנתיים של
ולפיכך אחת, בעברה רק אלא שקר, עדות של נפרדות עברות בשלוש הנאשם להרשעת

ל"י. ל5,000 ל"י אלף מ15 הקנס את המשפט בית הפחית

199



אירועים ספר

קסטנר ישראל ד"ר פרשת
הדרמטיים המשפטים אחד התנהל 1954 ספטמבר מחצית ועד 1954 בינואר מה1
הציבור את ביותר העסיק זה משפט קסטנר.  גרינוולד משפט  המדינה בתולדות

בישראל.
בהוצאת הואשם הוא לדין. בו עמד "המזרחי", של בימים בא עסקן גרינוולד, מלכיאל
,1944 בשנת בבודפשט היהודית ההצלה ועדת נציג שהיה מי קסטנר, ישראל ד"ר על דיבה
נהפך המשפטי הדיון אולם הנאצים. עם פעולה בשיתוף קסטנר את שהאשים משום
זו. בפרשה קסטנר של אחריותו ושל בהונגריה השואה פרשת כל של ממדים רחב לבירור

תמיר, שמואל הדין עורך גרינוולד, של סנגורו הישראלית: המדינית הזירה אל התרחב הדיון
הם וכי פעולותיו ועל קסטנר על חיפו תקופה באותה ומפא"י הסוכנות ראשי כי טען
השואה. על הידיעות את איתם, פעולה ובשיתוף הבריטים פקודות לפי במתכוון, השתיקו

סכנת בהעלמת הנאצים, עם פעולה בשיתוף קסטנר את האשים תמיר הדין עורך
ביניהם "מיוחסים", 600 להציל כדי יהודים המוני בהפקרת הונגריה; מיהודי ההשמדה
ידי על שנעצר ברנד, יואל של שליחותו בהכשלת קסטנר; של ומידידיו מקרוביו רבים
תמורת יהודים להחליף אייכמן הצעת על ומתן משא לנהל בבואו בסוריה, הבריטים
ובהפקרת הגרמנים לידי עצמו את להסגיר פלגי יואל הצנחן בפיתוי וקפה; משאיות
ובמסירת בכר קורט הס.ס. קצין עם אישיים בקשרים סנש; וחנה גולדשטיין פרץ הצנחנים
מ"אוצר בחלק בשימוש בנירנברג; מלחמה לפושעי הביןלאומי בביתהדין לטובתו עדות
המשרד מנהל קראוס, משה של הצלה לפעולות בהפרעה הפרטיים; לצרכיו בכר"

ועוד. בבודפשט הארצישראלי
ד"ר בירושלים, המחוזי ביתהמשפט נשיא לפני רבים חודשים במשך שהתנהל במשפט,
כהן, חיים לממשלה המשפטי היועץ והתובע, תמיר, עורךדין הסנגור, הביאו הלוי, בנימין

טענותיהם. להוכחת עדים עשרות
את המשפט בית סיים הצדדים, סיכומי לאחר חודשים תשעה ,1955 ביוני 11 בתאריך
למעשה קסטנר. ד"ר נגד דיבה הוצאת של מאשמה זכאי גרינוולד מלכיאל את ומצא דיוניו

קסטנר. נגד הסנגוריה שטענה הטענות רוב את המשפט בית ואישר אימץ

נפשו את מכר "קסטנר כי הלוי, בנימין ד"ר המחוזי, ביתהמשפט נשיא הצהיר בפסקהדין
ההצלה ועדת ראש שהיה קסטנר, ישראל ד"ר את מצא ביתהמשפט נשיא לשטן".
של בעקיפין" ב"רצח הנאצים, עם פעולה בשיתוף אשם השואה, בימי בהונגריה הציונית

המלחמה. אחרי מעונש נאצי מלחמה פושע ובהצלת הונגריה יהודי
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העם המוני בין הפריד קסטנר כי הלוי השופט אמר עמודים, 270 על המשתרע בפסקהדין,
את משפחתו, קרובי את שכללו "מיוחסים", 600 הצלת בסתר בארגנו העסקנים, לבין
את יהודים מיליון חצי מעיני והעלים הנאצים, מחסות שנהנו משומדים וקומץ חבריו

להם. הצפויה ההשמדה
הבאות: הנקודות את מנה השופט

ידיעת אי מתוך גמורה, בצייתנות הגירוש לרכבות בהמוניהם עלו הגטאות יהודי .
למחנה מועברים שהם הכוזבת בהודעה אמון ומתוך הנסיעה של האמיתית המטרה

מסוים. עבודה
את הפיצו לולא רבה, כה ביעילות היהודים המוני את להטעות יכולים היו לא הנאצים .

יהודים. מנהיגים באמצעות הכזב שמועות
ולחברי לקסטנר אפשרו  וקרומיי ווסליצני אייכמן,  הנאצים ההשמדה מארגני .
קסטנר פעולה; שיתוף לידי אותם להביא כדי קרובים להציל היהודית המועצה
מעוניין היה הנאצים, בחסדי תלוי נעשה לשטן, נפשו את מכר המתנה, את ''בקבלו

כפול". משחק לשחק או לרמות העז לא השלטון, עם תקינים בקשרים לעמוד
600 להצלת ההסכם על קרומיי היהודים" "קומנדו מפקד עם קסטנר חתם כאשר .

על ידע וכן הונגריה יהדות את להשמיד "הקומנדו" כוונות על ידע הוא "המיוחסים",
לא כן פי על אף אושוויץ. המוות מחנה קיום על ואף באירופה יהודים מיליון 5 השמדת

להם. הצפוי מפני היהודים המוני את הזהיר
פעולת כל על לוותר הוועדה חברי ואת קסטנר את הכריח "המיוחסים" בעניין ההסכם .

שיטת את הפסיקו הם הזה. ההסכם ביצוע את לסכן עלולה שהייתה משום ההצלה,
שיוכלו כדי השדה, ערי ליהודי ממשית אזהרה ממתן ונמנעו תלויה הבלתי ההצלה

גדול. מידה בקנה בריחה לבצע
בלבד, למעשה פעולה שיתוף היה לא הונגריה יהדות משמידי עם קסטנר של השיתוף .

המילה. מובן במלוא פלילי פעולה שיתוף אלא
המשרד מנהל קראוס, משה של ההצלה פעולות בעת להפריע ניסה קסטנר .

של לעזרתו הודות שוויצריות חסות תעודות אלפי שהשיג בבודפשט, הארצישראלי
העולם. אומות מחסידי לוץ, הקונסול

בהפעילו פלגי, ויואל גולדשטיין פרץ הישראלים הצנחנים שני להסגרת גרם קסטנר .

בידי למוות סנש חנה הצנחנית את הפקיר הוא והסגרה". ככפייה "שכמוהו לחץ עליהם
להצילה. הפריע ואף הנאצים

מלחמה לפושעי לביתהדין בכר הס.ס. קצין לטובת ההמלצה כתב על חתם קסטנר .

לבכר". אליבי שיצר במידה אליבי לעצמו וליצור עצמו את "להציל בכוונה בנירנברג,
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את המרשיעות הוכחות השופט מצא לא בכר עם הגזל חלוקת על ההאשמה בעניין רק
קסטנר.

קנס עליו הטיל הרביעי בסעיף ואילו גרינוולד; את הלוי השופט זיכה סעיפים בשלושה
הדין עורך גרינוולד, של סנגורו של דעתו את קיבל זאת, לעומת אחת. לירה בסך סמלי
לשלם האוצר משרד את חייב ולכן התביעה, את להגיש יסוד היה שלא תמיר, שמואל

ההגנה. מהוצאות כחלק ל"י מאתיים
"פרשת עם הפרשה את השווה למחרת הדין. פסק הקראת בעת באולם נכח לא קסטנר

דרייפוס".

ולציר הציבורי בדיון מרכזי לגורם הפך ובכך היהודי, ובעולם בארץ זעזוע גרם פסקהדין
שחדרה מפני אדמה, רעידת גרמה כולה הפרשה המתקרבות. הבחירות לקראת הוויכוח
העמוקים והפוליטיים הרעיוניים בשורשים נגעה היא הישראלי. הרוחני העולם של לבו ללב

העולמית. וביהדות הציונית בתנועה בישראל, המשטר של ביותר

המחוזי, השופט של והקביעה הנאצים עם פעולה בשיתוף קסטנר של למעשה ההרשעה
פרשנים לדעת אך קצה. עד הארץ מקצה הדהדו לשטן נשמתו את מכר שקסטנר הלוי, ד"ר
שגזר משום בארץ היישוב מנהיגי את גם אלא קסטנר ד"ר את רק לא השופט הרשיע
היישוב מנהיגי תמיר, הדין עורך הסנגור, של לטענתו לביניהם. קסטנר ד"ר בין שווה גזרה

אחריה. בה תפקידו את וטשטשו השואה בתקופת קסטנר עם פעולה שיתפו

להגיש ,1955 ביוני ה24 בתאריך כבר לממשלה, המשפטי היועץ החליט זאת בעקבות
שמואל הדין עורך הגיש במקביל, הלוי. בנימין השופט ידי על שניתן הדין פסק על ערעור
בעניין כביכול השקר שבועת על בירושלים השלום משפט לבית קסטנר נגד תביעה תמיר

בכר. קורט הס.ס. קצין לטובת קסטנר של הצהרתו
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הרצח
שיאו היה קסטנר "רצח ,(1985) קסטנר" רצח על "האמת הראל איסר של ספרו עלפי
קבוצה ידי על שבוצע פוליטי רצח היה הוא במדינתישראל. הפוליטי הטרור של

היטב. וממודרת קטנה קנאית טרוריסטית
הרצח מבצעי בפרובוקציה. משולב פוליטי רצח היה זה בלבד, פוליטי רצח היה לא זה אך
תחת הנמצא הביטחון שירות ועל השלטון על האחריות את להטיל שיוכלו כך אותו תכננו

פיקוחו".

מוקדם, מידע השיגו או שיערו קסטנר ד"ר של בנפש אויביו כי בספרו מדגיש הראל איסר
לתקוותיהם בניגוד קסטנר, את בדין לזכות עשוי בירושלים לערעורים שביתהדין
השלום שופט נגד והשמצה איומים הפחדה, במסע לצאת החליטו לפיכך ולציפיותיהם.
לערער שנועד כרוז, הפיצו 1956 במרס ה15 בליל פרץ. השופט מירושלים, הראשי
השופט, של והמוסרית המשפטית כשרותו את הדין, פסק שפורסם לפני מלכתחילה,
הרשות על הפוליטי הממסד כביכול, שהפעיל, הכבדים מהלחצים הושפע כי ולטעון

השופטת.

בביתהדפוס הודפס הכרוז כי העלתה המשטרה בסיוע הביטחון שירות של נמרצת חקירה
הדפסת את שהזמין זה הוא אקשטיין זאב בשם צעיר וכי אביב, בתל שטרן צבי של
לביתהדפוס קרובה בשכנות שנמצא אביו, של בביתהדפוס עבד עצמו אקשטיין הכרוז.

ההשמצה. כרוז הודפס בו

ביוזמתו התייצב 1954 בפברואר הביטחון. לשירות היטב מוכר היה אקשטיין זאב
והציע לאומנית למחתרת שהשתייכו צעירים של לחברה במקרה שהגיע סיפר במשטרה,
לשירות המידע את העבירה המשטרה המדינה. של הביטחון לשלטונות שירותו את
עלידי גם אושרו שמסר הדוחות ומהימנות. כנות בתחילה וגילה נחקר הוא הביטחון.
אינו כי החשד והתעורר טעמו, את אקשטיין זאב שינה הזמן במשך אך אחרים. מודיעים
הוא כי חשד נתעורר ,1956 במרס פרץ, השופט נגד ההשמצה כרוז הפצת לאחר עוד. נאמן
מפעילו אל התקשר עקבותיו, על שעלו לאקשטיין משנתברר להדפסתו. אחראי שהיה זה
זה ושהוא חרותי, יעקב עורךהדין ניסח הכרוז שאת באוזניו וגילה הביטחון בשירות בעבר

ההדפסה. את לבצע אקשטיין על הטיל אשר
כרוז בפרשת חלקו על למשפט יועמד שאם חוקריו, על אקשטיין איים לחקירה כשנעצר
הכרוז את להדפיס עליו שכפה זה הוא הביטחון ששירות המשפט בבית יצהיר ההשמצה,
לדין להעמיד ולא היום לסדר הפרשה על לעבור החליט המשפטים שר בהפצתו. ולסייע
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הביטחון, שירות עם אקשטיין של הקשרים שיועלו מחשש ההסתה, לכרוז האחראים את
ומבוכה. נעימות אי לגרום שעלול דבר

כרוז של יוזמיו את לדין להעמיד שלא ההחלטה בספרו, שמובא כפי הראל, איסר לדעת
הולידה, ספק, ללא אסון. הרת החלטה הייתה מפיציו ואת פרץ השופט נגד השטנה
האיש אחר. ולא הוא אקשטיין, זאב יבצע קסטנר רצח שאת השטני הרעיון את לטענתו,
כך הביטחון. שירות של בפקודתו הנפשע המעשה את עשה כי שייעצר, במקרה לטעון, יוכל
נפשם, שנוא קסטנר, את ירצחו גם הם אחת: במכה ציפורים שתי לצוד הרצח יוזמי קיוו
לדין, האחראים של העמדתם ומפני הרצח חקירת מפני השלטונות את מרתיעים שהם תוך
הישירה האחריות את במדינתישראל והממלכתי הפוליטי הממסד על יגוללו וגם

שביצעו. לרצח והמוסרית

פסקהדין על כהן, חיים לממשלה, המשפטי היועץ שהגיש בערעור הדיון נפתח 1957 בינואר
בגלל .1955 באוגוסט 21 בתאריך עוד גרינוולדקסטנר במשפט הלוי בנימין השופט שפסק
בפני יישמע הערעור כי אולשן יצחק העליון המשפט בית נשיא החליט הנושא חשיבות
הקבוע, מקומו ממלא ולידו ההרכב, בראש שישב אולשן (יצחק שופטים חמישה של הרכב
נחוש היה אולשן השופט גויטיין). ודוד זילברג משה אגרנט, שמעון חשין, זלמן שניאור
בנימין השופט לפני במשפט שקרה כפי ראווה למשפט הערעור את גם להפוך לא בדעתו
בפועל הערעור. לשמיעת שבועיים קצב ולכן ענייניים, יהיו שהדיונים ביקש הוא הלוי.

.(1957 בפברואר ה6 עד בינואר (מה19 ימים 17 בערעור הדיונים נמשכו

היום. מסדר הנושא ירד בעניין, השופטים הכריעו בטרם ועד בערעור, הדיון סיום עם
"מבצע לאחר מסיני הנסיגה כמו אחרים, פוליטיים בנושאים עסוק היה הישראלי הציבור
קסטנר של עניינו חזר הלוהטים הוויכוחים של בעיצומם אך בכנסת. סוערים ודיונים סיני"

הציבורית. התודעה ללב

את שסיים אחרי לביתו קסטנר ישראל ד"ר חזר בחצות, ,1957 במרס 3 שבת, במוצאי
בשדרות לביתו לעלות כשעמד קלט". "אוי ההונגרית בשפה בעיתון לילה כעורך עבודתו
"אתה אותו. ושאל חאקי, בגדי לבוש צעיר, בחור לקראתו הגיח אביב, תל בצפון עמנואל
הלחיצה ראשו. לעבר אקדח האלמוני כיוון בחיוב, קסטנר ד"ר השיב כאשר קסטנרז" ד"ר
ירה המתנקש אך נפשו, על להימלט ניסה קסטנר ד"ר עקרה. הייתה ההדק על הראשונה
אך למדרכה, הגיע כבר עצמו קסטנר קסטנר. ד"ר של במכוניתו פגע הכדור שנייה. ירייה בו
על נפל הוא השמאלי, במותן ונעצר הבטן לאורך חלף ימין, בצד במותנו, פגע שלישי כדור
השבר זעקות לעזרה. כוחותיו בשארית וזעק לבית לכניסה מימין צעדים כארבעה המדרכה

אדום. דוד ולמגן למשטרה צלצלו והם השכנים, את העירו
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ידידים מבית בחצות יצא הוא להתנקשות. ראייה עד היה הרץ זאב בשם אורח עובר
הקלוש לאורו זו. אחר בזו יריות שלוש שמע אופנועו, את התניע כאשר עמנואל. בשדרות
שביל את במהירות שחצה וגבוה, צעיר גבר של בדמות להבחין היה יכול האופנוע פנס של
לו שהמתין ג'יפ לעבר ופנה ארלוזורוב רחוב עם עמנואל שדרות את שחיבר הרחב העפר
ראש. גלוי והיה אפורה חליפה לבש הגבוה שהגבר הבחין הרץ אמסטרדם. רחוב בפינת
פנה הג'יפ נון. בן יהושע רחוב לכיוון לנוע שמיהר הג'יפ, לתוך זינק האלמוני המתנקש
הריקים ברחובות להשיגו התקשה והאופנוע רבה, במהירות לנסוע והתחיל שמאלה
ונעלמה מתוכו קפצה והדמות לפתע, נעצר קיימת, קרן שדרות את הג'יפ כשחצה מאדם.
בדרכו דיזנגוף. רחוב בקצה המשטרה תחנת לכיוון נסע הרץ החיות. גן בקרבת הבתים ^בין

סיפר והרץ עצרה, הניידת רמות. צפירות כדי תוך אחריה ונסע משטרה ניידת פגש לתחנה
גס איתה יחד הגיע ההתנקשות, למקום הניידת הגיעה כאשר היריות. על לשוטרים

החולים. לבית הפצוע את והחיש אמבולנס

החלה היא הרצח. ניסיון על הידיעה אליה בהגיע מיד המקרה בחקירת פתחה המשטרה
ניידים כוחות והפעילה אביב תל ברחובות מחסומים הציבה ראייה, מעדי עדויות לגבות
תופי אקדח נמצא בתוכו החיות. מגן הרחק לא עזוב נמצא ויליס" " מסוג אפור ג'יפ רבים.
שהוחזק צבאי, אקדח שזהו גילתה המשטרתית הבדיקה המתנקש. השתמש שבו ,0.38

קודם מה זמן שנגנב בג'יפ, דבר לגלות הצליח לא למקום שהובא הגישוש כלב רישיון. ללא
באמצעות החשמל מפסק את חיברו הג'יפ גונבי אביב. תל בצפון חנה שבו מהמקום לכן
התייעצות לאחר ממנו. הבריחה את עצמם על להקל כדי מציריה דלתו את ועקרו כסף נייר
בידי שבוצעה להניח ניתן הפעולה אופי לפי כי המחוז מפקדי העריכו אביב, תל מחוז במטה

עליהם. הוטלה שהמשימה צעירים קבוצת

המתנקש כי לחוקרים אמר הוא כאביו. בגלל באיטיות התנהלה קסטנר ד"ר של חקירתו
שטיני שיער בעל היה זיכרונו מיטב לפי לכן. קודם אותו ראה לא מעולם וכי לו מוכר אינו
מנת על הארצי המטה של השחזור יחידת אנשי הובהלו הפשע לזירת חאקי. מדי ולבוש
בינתיים האירוע. כל את בדיוק לשחזר יהיה אפשר פיהם שעל מדויקים, תרשימים להכין

העיר. במבואות המחסומים את המשטרה הסירה

קנאים. של קבוצה עלידי בוצעה שההתנקשות ספק היה לא הביטחון שירות לחוקרי
העליונים השופטים שהודיעו קודם ועוד הלוי, של בפסק'דינו היה די קסטנר של לשונאיו
יהיה שלא פסקדין כל הסף על קסטנר של ומרשיעיו אויביו דחו בערעור, פסקדינם את
פקפוק, כל וללא מלכתחילה ידם. על שקודש המחוזי, המשפט בית של לפסקהדין תואם

בדין. יזוכה שקסטנר אפשרות כל דחו
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שירות אנשי עם ביד יד פעלו ההתנקשות לפענוח שנרתמו המשטרתיים החוקרים טובי
כלשהי בצורה קשורים היו שרובם פוליטיים, חשודים רשימת קיבלו מהם הביטחון,

הפלילי. במישור גם החקירה התנהלה במקביל לח"י". ל"מחתרת

במהירות הפתיעה המשטרה כי ויץ יחיעם מספר (1995) פעמיים" שנרצח "האיש בספרו
כי נמסר מכן לאחר יומיים במעשה. החשודים נתפסו ההתנקשות בליל וכבר תגובתה,
כחשודים מעצר פקודות הוצאו מהם ארבעה וכנגד המשטרה בידי נעצרו צעירים שבעה
לפועל. אותה הוציאה ואף קסטנר של בחייו ההתנקשות את שיזמה לקבוצה בהשתייכות

חקירתם. לצורך לכלא הועברו אלה
היו לא והמשטרה הביטחון שירותי שבידי אף ראשון, אקשטיין נעצר הראל, איסר לדברי
מפנה חל ממעצרו קצר זמן שכעבור אלא ההתנקשות. עם אותו שקשרו כלשהן ראיות
חקירתו, במהלך אקשטיין נשבר למוות החיים בין מפרפר קסטנר ובעוד בחקירה, רציני
ירה כי הוסיף בחקירתו ושותפיו. שולחיו של זהותם ועל בהתנקשות חלקו על וסיפר

המשימה. לביצוע האקדח את לו מסר אשר מנקס, יוסף הוראות פי על בקסטנר

שמר, דן נעצר כן כמו ונעצר. לשעבר, לח"י חבר היה סבא מכפר שלושים כבן מנקס, יוסף
שאף בחשד חרותי יעקב הדין עורך נעצר אחדים ימים לאחר הג'יפ. של נהגו היה כי שהודה

המתנקשים. בין היה הוא
מחתרתי, בגוף אלא ביחידים מדובר אין כי המשטרה לחוקרי התברר הבאים בימים
שנחשד מנקס, של בביתו שנערך חיפוש בעת ותחמושת. נשק של גדולה כמות שאגר
הגיעו הם גדולה. ותחמושת נשק כמות למצוא המשטרה קציני נדהמו הקבוצה, כמנהיג
כדי מספיקה עצמה ובעל נרחבות שלוחות בעל גדול, מחתרתי בגוף מדובר אכן כי למסקנה
ביותר. מסוכנת במחתרת מדובר כי להוכיח ניסתה המשטרה במדינה. ובוהו תוהו להטיל
המשטרה כי נש, יעקב המשטרה, דובר הודיע הארצי במטה שנערכה עיתונאים במסיבת

גדולים. נשק מצבורי שלושה לפחות עוד יתגלו שבקרוב סבורה
,1300 בשעה 17.3.57 ה ראשון ביום למחרת, ה16.3.57. שבת ביום מפצעיו מת קסטנר
בתל מזא"ה ברחוב "הדסה" החולים בית ברחבת הוצב כשארונו הלוויתו, התקיימה

יצחק. בנחלת הקברות לבית הועבר ומשם אביב

עורך של המוקדמת חקירתו אביב בתל השלום בביתמשפט התחילה 1957 באפריל ב5
בהתנקשות אותה קשרה שהתביעה המחתרת בארגון הנאשם חרותי, יעקב הדין

האשמות: בשתי הואשם חרותי הדין עורך בקסטנר

טרוריסטי. ארגון בהנהגת תפקיד מילא 1957 1955 בשנים א.
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דן בעודו פרץ מ' השלום שופט נגד גידופים דברי מלא כרוז פרסם 13.3.56 בתאריך ב.
הנאצים. עם פעולה בשיתוף קסטנר ד"ר של האשמתו בפרשת

בגין מאסר חודשי ל18 חרותי יעקב עורךדין את המשפט בית דן 1958 בינואר ב28
בהנהלת תפקיד מילוי מאשמת אותו זיכה הוא פרץ. מ' השופט נגד גידופים דברי פרסום

טרוריסטי. ארגון
נתן השופט ביתהדין, אב .1957 באפריל ב11 החל ברצח הנאשמים שלושת של משפטם
עולם למאסר נידונו ומנקס שמר אקשטיין,  1958 בינואר ב7 דינם את גזר קנת,
בארגון תפקיד מילוי מאשמת אותם זיכה ביתהמשפט תחילה. בכוונה רצח באשמת

בו. וחברות טרוריסטי

במשפט הלוי השופט של דינו פסק על המדינה בערעור ביתהמשפט של פסקהדין
עשרות קפדניים. ביטחון אמצעי נקטה המשטרה .1958 בינואר ב15 ניתן גרינוולדקסטנר,

עצמו. ובאולם ביתהמשפט באזור התפרסו שוטרים

של שמו את לחלוטין וטיהר הלוי השופט של דינו פסק את לחלוטין ביטל הדין פסק
קסטנר.
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בכנסת ר>מון משל>ך דוא>ק משה
בשם אזרח בידי הממשלה, שולחן אל הכנסת מיציע רימון הושלך 1957 באוקטובר ב29
ראש את יותר קל ובאופן שפירא משה הדתות שר את רציני באופן פצע הוא דואיק. משה
כרמל. משה התחבורה שר ואת מאיר גולדה החוץ שרת את גוריון, בן דוד הממשלה

חולים. לבית הובאו ארבעתם
הישיבה. את שפרינצק, יוסף הכנסת, ראש יושב חידש שעות כשלוש של הפסקה לאחר

אותו. וחוקרת הרימון זורק את עצרה שהמשטרה הודיע הוא
כי התברר יותר מאוחר בכנסת. הביטחון ליקויי את והבליט המדינה את זעזע המאורע
נמצא הכנסת שביציע כך על במקום האורחים אחד חש ההתפוצצות, לפני אחדות דקות
חדש עולה שבת, ד"ר האורח, בביטול. לאזהרתו התייחס הסדרן אולם חשוד. אדם

רגילה. הבלתי בהתנהגותו חשדו את עורר הצעיר כי סיפר מרוסיה,
הלכה חקירתו כדי תוך לרצח. בניסיון כחשוד דואיק משה נעצר ההתנקשות ניסיון לאחר
מדיני או פוליטי היבט כל אין וכי בנפשו מעורער באדם המדובר כי הסברה והתחזקה
שוב החשוד נשאל גוריון, בן עמוס המשטרה, של הכללי המפקח סגן דברי לפי למעשיו.
יום  באוקטובר ב29 דווקא הרימון את זרק אם לברר ניסו השוטרים מניעיו. לגבי ושוב
יום "איזה פעם בכל אותו ושאלו שבו ולכן  קאסם כפר ולאירוע קדש למבצע השנה
זריקת יום את כי מכך הסיקו החוקרים שלישי". יום "היום והשיב חזר כך על אך היום?",
זורק כי החוקרים גילו עוד באקראי. אלא פוליטיים, ממניעים לא המתנקש בחר הרימון

עוול. לו שנעשה מתמדת בתחושה חי הרימון
הרגעה מכתב גוריון, בן דוד הממשלה, ראש שלח החולים, בבית ממיטתו האירוע, למחרת
נתפסים ושאינם משפחתם ולבני להם יאונה לא רע שכל והבטיח המתנקש, להורי
ולאהבת טובים למעשים ילדיהם יתר את לגדל שיזכו בירכם הוא שקרה. במה כאשמים

ישראל.

בהיותו לכן, קודם אחדות שנים כי התברר המתנקש, של האישית הביוגרפיה בחקירת
כל אך פיצויים, תביעות הגיש התאונה בעקבות בתאונה. דואיק נפצע הנוער, עליית חניך
מכתב דואיק משה שלח הרימון זריקת לפני ומחצה שנה המשפט. בבית נדחו תביעותיו
הועמד זה איום בגין משפטו. יחודש לא אם בחייו להתנקש איים ובו המשפט, בית לנשיא
זריקת קודם חודשים תשעה נפש. לחולי חולים בבית אושפז חקירתו בעקבות אולם לדין,
כדי הרימון את זרק לטענתו עבודה. מחוסר היה ומאז החולים מבית שוחרר הרימון

לו. שנעשה העוול על להצביע

בית בבסיס שהתקיימה נשק ומתערוכת צבאי ממחנה הרימונים את גנב כי סיפר דואיק
מעשהו. על צער הביע הוא דגון.
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המשטרה של מחדש ארגון
הכללי המפקח של עדותו הוגדרה בו המתנדבים", "שורת נגד גוריון בן עמוס משפט מאז
מתי השאלה ריחפה ובאוויר קציניו, על סהר של מרותו נחלשה כטרגדיה, סהר יחזקאל
של עמדתם נתקבלה בה ההתנגדות בגלל נוצר נוסף מתח תפקידו. את יעזוב צורה ובאיזו
המשטרה שעל גוריון, בן עמוס הארגון, אגף וראש זלינגר, אברהם החקירות, אגף ראש
על פשעים ובחקירת התנועה על יעיל בפיקוח הסדר, על בשמירה פשעים, במניעת להתרכז

השירותים. ביחידות לקצץ עליה וכי ברחובות, המשטרה כוח הגברת ידי

עשר לאחר אישיים. לפסים גלשו בצמרתה והוויכוחים תכפו, המשטרה על ההתקפות
החוץ. משרד בשורות לשרת ולעבור להתפטר סהר יחזקאל החליט בתפקיד, שנים

והסכים גוריון, בן דוד הממשלה ראש של מסויגת בלתי כמעט מתמיכה נהנה סהר
מחליף. לו ייקבע שבו ברגע רק תתפרסם התפטרותו על הרשמית שההודעה

נוספים אישיים שינויים להכנסת הקרבים המפכ"לים חילופי את לנצל החליט גוריון בן
הם מה להחליט מנת על סקר לערוך אביגור, שאול אמונו, איש את מינה הוא במשטרה.
שישה כעבור והנה עבודתה, ושיטת המשטרה, צמרת את הכיר אביגור הנחוצים. השינויים

מסקנותיו: את הגיש עבודה של שבועות

סהר. של התפטרותו את לקבל יש *

נאותה. רמה על עומדת בכללותה המשטרה *

המשטרתי. לפיקוד חדשים קצינים להכניס יש *

אך העברות, אילו אי לבצע שיש ייתכן ולכן הבכירים, הקצינים בקרב תככים קיימים *

החדש. הכללי המפקח של לשיקולו נתונה תהיה זו החלטה
חלק אולם הארגון, אגף כראש בעבודתו גוריון בן עמוס מצטיין הקצינים מרבית לדברי *

פקודיו. עם במגע גמישותו חוסר על אותו מבקר מהם ניכר

בדרג למפכ''ל עוזרים של שורה ולמנות בלבד אחד מפכ''ל סגן של למבנה לחזור יש *

הארצית. במפקדה השונים האגפים בראש שיעמדו יותר, נמוך

איש ובראשונה בראש להיות חייב החדש, הכללי המפקח כי במסקנותיו ציין אביגור
הבכירים הקצינים בין כי עוד אמר הוא החלטה. ויכולת פיקודי כושר בעל מקצוע,
להיות יכלו לא הם לדעתו, אולם אלה, תכונות בעלי שניים או אחד ישנס במשטרה
המועמד שעל אביגור, בפני דעתם חיוו הקצינים מרבית שלב באותו כי זו למשרה מועמדים
נחמיאס ביותר. המתאים המועמד כעל נחמיאס יוסף על הצביעו הם החוץ. מן אדם להיות
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דאז, החוץ שרת בהסכמת תלוי היה ומינויו החוץ, משרד של הכללי המנהל כסגן אז שירת
 נחמיאס יוסף של תכונותיו את הגדיר שטרית, שלום בכור המשטרה, שר מאיר. גולדה

המשטרה. ענייני בכל היטב בקיא בריא, היגיון בעל מצוין, אדמיניסטרטור קפדן,

חלק הרבה. ומיעילותו הגבוהות מדרישותיו שחששו מתנגדים גם היו לנחמיאס
נחמיאס, המשטרה. על הביטחון שירות ישתלט נחמיאס הנהגת תחת כי טענו מהמתנגדים
היטב: ומופרדים מוגדרים הביטחון שירות ותפקידי המשטרה תפקידי כי טען לעומתם,
החקירה את מסיים הביטחון שירות בריגול. במלחמה היא הביטחון שירות אחריות
כס לפני הנאשם להבאת לדין, העמדה מנגנון קיים במשטרה ואילו למשפט, עד ומכינה

המשפט.

ב1 למשטרה. הכללי המפקח למשרת נחמיאס של מינויו את הממשלה אישרה במאי ב18
יוסף לידי הכללי המפקח נס הועבר המשטרה, במשרד שנערך רשמי בטקס ,1958 ביוני

נחמיאס.

ותיקה. ספרדית למשפחה בירושלים 1914 בשנת נולד ישראל משטרת של השני המפכ"ל
פלוגת כמפקד מייג'ור בדרגת ושירת הבריטי לצבא התגייס השנייה העולם במלחמת
בי לעלייה במוסד פעיל והיה הסוכנות של המדינית כמחלקה עבד המלחמה כתום תובלה.
ולבנייתה. המשטרה לתכנון שותף היה 1947 בדצמבר באיטליה. ליגאלית) הבלתי (העלייה
המשטרה מן פרש 1953 בשנת הכללי. המפקח כסגן מונה ישראל משטרת שהוקמה לאחר
משלחת בראש עמד כך אחר הכללי. למנהל כמשנה שימש בו הביטחון, למשרד ועבר
משרד של הכללי המנהל כסגן נתמנה ארצה בשובו .1957 עד 1954 משנת בפריז הביטחון

.1964 שנת עד עליה ופיקד למשטרה שב סהר יחזקאל של פרישתו עם החוץ.

ציודה את שכללה ניסיון, צברה המשטרה: התקדמה המדינה קום מאז קיומה שנות בעשר
הממשל של המבצעים הגופים בין חיונית עמדה תפסה משטרתית, מסורת ייסדה וכליה,

לציבור. בשירותה מעמדה את וביססה במדינה

התמורות על נוסף המשטרה, עבודת בדפוסי לכת מרחיקי שינויים של שנה הייתה 1958
הרפורמות: מתכנני בפני עמדו ארגוניות בעיות שתי שלה. הראשי בפיקוד שחלו האישיות

של אלה לעומת פעולתו תחומי יוגדרו ואיך הארצי, המטה של ארגונו צורת תהיה מה א)
המרחבים.

המחוזות למטה במישרין הכפופים המרחבים של ומעמדם מבניהם יהיו מה ב)
המשטרתיים.

הפעולות לבין המטה תפקידי בין ברור ובתיחום גמורה בהפרדה התרכזה הרפורמה
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ביצוע של המשטרה, מדיניות קביעת של התפקידים הושארו למטה והביצועיות: הייעודיות
של פעולותיהם תיאום ונהלים, עבודה שיטות קביעת השונים, הפעולה בשטחי מחקרים
אחריות המרחבים אל הועברה זאת, לעומת עליהם. ופיקוח הדרכתם ושל המרחבים
האחריות מן המרחבים של שחרורם בחיל. הייעודיים התפקידים כל לביצוע מלאה

זה. בשטח להתרכז עליהם הקלה ולשירותים המנהליות לפעולות

ורוכזו הארצי למטה המנהליים הגורמים ומרבית השירותים כל הועברו השינויים בעקבות
זאת, עם המרחבים. של ועצמאותם אחריותם הגברת לידי גם בהכרח הביאו הדברים בו.
ידי על יודרכו שהמרחבים כשם המטה: לבין בין.המרחבים הדדי תיאום דרוש היה
של קולם היטב יישמע גם כך ידיו, על שיעובדו התכניות לפי ויפעלו המטה של מדיניותו
המשימות ובתכנון המדיניות בקביעת בחשבון יובאו ודעותיהם במטה, המרחבים מפקדי

והשיטות.

המחוזות מספר הוקטן המרחבים: של הטריטוריאלי בארגון גם התבטאה הרפורמה
היה המחוזות של החדש הארגון לביצוע עד וחיסכון. ייעול הביא הצמצום המשטרתיים.

מהם. שניים בוטלו עתה משטרתיים; מחוזות לחמישה מחולק המדינה שטח
עליהם תלאביב. ומחוז הדרומי המחוז הצפוני, המחוז מעתה. היו המשטרתיים המחוזות

הכללי. למפקח הכפוף משלו מפקד עם חיל שהיה הגבול, משמר נוסף

הנפות: בו נכללו כן לשעבר. צפון מחוז ושל חיפה מחוז של המרחבים נכללו הצפוני במחוז
את כלל הדרומי המחוז יזרעאל. ונפת עכו צפת/כנרת, חדרה, חיפה, נמל (העיר), חיפה
רמלה/ ירושלים, היו: נפותיו לשעבר. המרכז מחוז ושל ירושלים מחוז של המרחבים
כלל הוא שינוי. ללא נשאר תלאביב מחוז של שטחו והנגב. פתחתקווה/השרון רחובות,

רמתגן. נפת ואת הדרומית הנפה את הצפונית, הנפה את:

דרגות

אלה היו המנדט. בתקופת עוד משובש באופן לעברית תורגמו במשטרה הדרגות שמות
הבריטית. הקיסרות של הקולוניאלי בשירות מקובלים שהיו לדרגות, האנגלים הכינויים
כינויי בין ערבוביה יצרה מחוזי) מפקח סגן (כגון, הדרגות לרוב שהוצמדה "מחוז", המילה
נושאי של תוארם היה מחוזי" מפקח "סגן למשל, כך, המשרות. תיאורי לבין הדרגות
המחוז. למפקד סגן התואר בעל שימש הכלל, מן יוצאים במקרים ורק אחדים, תפקידים
נשתנו בה ישראל, במשטרת וכמה כמה אחת ועל המנדט, בימי ככר מיושנים היו הכינויים
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לא המשטרה לדרגות חדש מינוח לקבוע בעבר שנעשו ניסיונות וההיערכות. הארגון כליל
יפה. עלו

דומים היו החדש המינוח של עקרונותיו לדרגות. החדשים השמות נקבעו דיונים לאחר
היו  וניצב פקד מפקח,  היסוד מונחי שלושת לישראל: ההגנה בצבא המקובלים לאלה
על ליצור היה ניתן המונחים יתר את אלוף). סרן, (סגן, שבצה"ל היסוד למונחי מקבילים
משנה"). ו"ניצב "רבפקד" (למשל, הצבא כמתכונת "רב", או "משנה" המילים הוספת ידי

בכירים לקצינים הספר בית
על להוסיף נועד ,1958 פברואר בראשית שנפתח שלם, בכפר בכירים לקצינים הספר בית
ולהקנות מבצעיות יחידות ובמפקדי מטה כקציני הבכירים המשטרה קציני של הכשרתם
מיוחד צוות עסק ארוכים חודשים במשך המשטרה. במקצוע הקשור בכל נרחב ידע להם

גבוה. משטרתי ספר לבית לימודים תכנית בהכנת ותיקים משטרה קציני של
של היסטוריה (כולל המשטרה תפקידי היו הספר בבית שנלמדו הראשיים המקצועות
לקרימינולוגיה מבוא מטה, עבודות אדם, כוח וניהול הארגון עקרונות המשטרה)
מבוא קבוצתית, ולדינמיקה לסוציולוגיה מבוא הפלילי, המשפט עקרונות ולפנולוגיה,
מאנשי היו המרצים הביטחון. ומוסדות המשטרה הסטטיסטיקה, יסודות לפסיכולוגיה,
מומחים אילן, בר אוניברסיטת ושל בירושלים העברית האוניברסיטה של האקדמי הסגל
המדינה, ומשירות מצה"ל שונים במקצועות מומחים העבודה, ולפדיון לייעול המכון מן

הספר. בית וסגל הארצי המטה של בכירים קצינים
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מקוף ס>ור

השיטה במקוף. הסיור של השיטור שיטת את במשטרה להנהיג הוחלט 1958 בשנת
מתאימה. היא להן שרק שהוחלט משום הגדולות, בערים רק הופעלה

בזמנו ולחסוך לקהל מהיר שירות לספק באפשרות בכך הייתה המקוף שיטור של מעלתו
הפעלת החקירות. ליחידת עצמו לטלטל האזרח נאלץ לא החדשה בשיטה האזרח. של
לחוקרים והניחה הקלות העברות ממעמסת החקירות יחידות לשחרור הביאה ההסדר
על בפיקוח עסק המקוף שוטר וחמורות. מסובכות בחקירות לטפל שהות המקצועיים
שנגרם (כאלה באזורו דרכים בתאונות גם טיפל הוא הסדירה. ובהזרמתה בעיר התנועה
מידע מקור ושימש שונות בתאונות לנפגעים ראשונה עזרה הגיש הוא בלבד). נזק בהן

ושבים. לעוברים

את רכש השוטר רב: המקופים שיטת של ערכה היה עבודתה ויעילות המשטרה מבחינת
עבודת את למד השוטר למשטרה. לעזור הנכונות עלתה כך ידי ועל הציבור, של אמונו
של רבה ממידה ונהנה ושונים, רבים אנשים הכיר הוא הניסיון, מן ענפיה כל על המשטרה

ויכולת. מרץ יזמה, להוכיח הזדמנות לו ניתנה כך ואחריות. עצמאות

המרכזי המדור הקמת
תל במחוז יסודיים שינויים גם כללה החמישים, שנות בסוף במשטרה החדשה ההיערכות
בקרב גם שינויים התחילו להם במקביל איטי. מתהליך כתוצאה באו השינויים אביב.

הצבאי. והמודיעין הביטחון שירותי

מחוזית, יחידה עמדה אביב תל במחוז החקירות מערך של החדשה ההיערכות במרכז
מסוגל והיה וחקירות, בילוש מודיעין, בתוכו שילב זה מדור המרכזי". "המדור שנקראה
להגיע רצון היה מרבית. להתמקצעות בו להגיע ניסתה המשטרה הפשיעה. עם להתמודד
ידי על יזומה תהיה אלא האזרח, פניות פי על רק תיקבע לא המשטרה עבודת שבו למצב

ועבריינים. עברות לגלות במטרה המשטרה

בהפעלתו המשטרתי, המודיעין מאגר בבניית דרך פריצת היוותה המרכזי המדור הקמת
לעברה" מהעבריין "הליכה של הגישה אחת. לזרוע והחקירות הבילוש המודיעין, ובשילוב
זו מהפכה מאחורי גנוב. וברכוש בסמים בלעדי באופן שהתרכזו יחידות ומוסדו התבססה;
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אביב, תל מחוז מפקד יוסףינחמיאס, ניצב רב דאז, הכללי המפקח עמדו בפשע בלחימה
המרכזי המדור של הראשון כמפקד שכיהן ירקוני, שלום ניצב וסגן גוריון בן עמוס ניצב

אביב. בתל
בארץ. אחרים במקומות דומות יחידות הוקמו השבעים שנות בסוף
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בנציוני ישראל  הנוצץ הפורץ תפיסת
שהוא אביב, בתל קיימת קרן בשדרות דייר למשטרה הודיע ,1958 במאי 9 שבת, בליל
תל במחוז הפלילי המדור אנשי בניין. באותו הקרקע מדירת הבוקע חשוד, רשרוש שומע
הבית מן הגיח מספר דקות כעבור עבריו. מכל הבית את והקיפו למקום, מיד יצאו אביב
את להכחיש החשוד תחילה ניסה במשטרה בחקירתו לחקירה. נעצר הוא .42 כבן אדם

בהם. הודה החקירה בהמשך אך לו, שיוחסו החשדות
החל כאשר פעילותו, שבתחילת סיפר, הוא פריצותיו. כל את בחקירה פירט במאי ב11
היה הוא אחידה: כמעט הייתה שיטתו ליד. הבא מכל לוקח היה ולגנוב, לדירות לחדור
לדירה. חודר וכך כלשהו, יתד תחתיו מציב התריס, את מרים למרפסת, להגיע מצליח
פעם מדי נוסע היה מכירתם ולשם בארץ, שגנב התכשיטים את למכור חשש לדבריו,

לחו"ל.
המדידות במחלקת רב זמן שהועסק שרטט  בנוסח ידיעות מלאו ימים אותם עיתוני
אביב תל משטרת ידי על חשוד אמנים, בחוגי מהלכים לו שיש חובב, צייר הממשלתית,
על לעלות החשוד כשנתבקש איך בפרוטרוט תיארו הם רבות. ובגנבות לדירות בפריצות
לירות. אלף להם בהציעו ממנו, להרפות השוטרים את לשדל ניסה המשטרה, מכונית
מקום, בקרבת נמצאת מכוניתו כי להם הסביר למכונית, להיכנס השוטרים בו כשהאיצו
לאחר הפרטית. במכוניתו אביב תל מחוז למשטרת להגיע לו שירשו מבקש הוא וכי
איירויליס מסוג מכוניתו את הסיע והוא הדבר, את השוטרים לו אפשרו קצרה התייעצות

לידו. ישבו שוטרים שני המשטרה. לכיוון
היה יכול לא אביבית התל בחברה מעמדו בשל כי הסביר, גנב, מה לשם החשוד משנשאל
לו להקים עמד ולכן, בלבד, חדרים ארבעה בת בדירה מתגורר שהוא הרעיון עם להשלים

אביב. תל בצפון פרטי בית
היה שלא כיוון לירות." אלף לכ100 תגיע הבנייה עלות כי לו, נתברר הבית, בבניית כשהחל
ציור, שירים, כתיבת היה עיסוקו כי סיפר, החשוד לגנוב. החל כזה, סכום לגייס ביכולתו

ומיפוי. שרטוט

מוח כבעל הגדירו מהם אחד מפורסמים. ציירים ביניהם הרבים, מכריו את הדהים מעצרו
הגון. ואזרח בחברה מקובל מעולה, אנליטי

לפרסם זוהר י' השופט התיר במאי ב18 אביב בתל השלום משפט בבית שהתקיים בדיון
בית "ביזיון על במשטרה השופט נזף בהחלטתו בנציוני. ישראל החשוד, של שמו את
הפרשה פרטי את גילתה שהמשטרה לכך וכיוון זולה", עצמית פרסומת לצורכי המשפט
החשוד. של שמו את דווקא ולאו לגלותם, שלא השופט שהוציא המפורש האיסור למרות
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אהוד המשטרה קצין בערבות. בנציוני את לשחרר מהשופט ביקש החשוד של דינו עורך
לעשרה החשוד את לעצור ביקש הוא גדולים. לממדים מסתעפת החקירה כי טען, ספורטה
להמשך יזיק החשוד של בערבות שחרורו כי טען, הקצין החקירה. להשלמת נוספים ימים

החקירה.

ל"י. אלף מ100 למעלה צבר שבעקבותיהן פריצות, כמאתיים לבנציוני ייחסו במשטרה
למעצר. שקדמו השנים בחמש ידיו על בוצעו הפריצות כי הניחו, במשטרה

מאנשים או מגנבים רק לגנוב נוהג היה כי לחוקריו, בנציוני סיפר חקירתו כדי תוך
תל חייט של לדירתו נכנס שפעם סיפר, לפעולותיו כדוגמה מהם. לגנוב מצווה שלדעתו
הבין וכאשר המצב, את היטב שקל הוא במקום. מונחות בדים בחבילות והבחין אביבי,

דבר. לקחת בלי המקום את ועזב הגנבה, על ויתר בדים, ממכירת מתפרנס שהאיש

ישר, אדם למצוא קשה אלה "בימים ענה: שותפים עם או בעצמו פעל אם לשאלה
כשותף". עליו לסמוך שאפשר

בנציוני. ישראל נגד אביב בתל המחוזי המשפט לבית אישום כתב הוגש במאי ב30
ולניסיון במחתרת וגנבות התפרצויות לביצוע שנגעו סעיפים תשעה היו האישום בכתב
בחקירת בהן הודה שבנציוני מהגנבות חלק על הוגש האישום כתב לשוטרים. שוחד למתן

המשטרה.

איננו בנציוני כי טען הוא משפטו. לתחילת עד בערבות מרשו את לשחרר ביקש הסנגור
יימצא שבנציוני ביקש הוא אחריותו. גם וכך מוגבל בעצמו שליטתו כושר כי לגמרי, בריא
הנאשם של כוחו בא כי החליט, המשפט בית רופאים. של מתמדת הסתכלות תחת
בית על הממונה החלטת לפי רגילים, בתנאים הכלא בבית הנאשם את יראו ורופאים

בערבות. לשחררו בנציוני של בקשתו את דחה הוא הסוהר.

פריצות 154 ביצוע על בנציוני ישראל על שנים עשר של מאסר עונש הוטל ביולי ב14
ארבעים ביצוע על האשמות הנאשם נגד נותרו זאת עם לירות. אלף 52 של בשווי וגנבות

בנפרד. לדין יועמד כי הוחלט שעליהן לירות, אלף 108 בשווי נוספות גנבות

קנת מ' התורן הנשיא בהרכב אביב בתל המחוזי המשפט בית ידי על ניתן הדין גזר
בשלווה. דינו גזר את קיבל הנאשם צ'רנובילסקי. ומ' זונדלביץ ד"ר והשופטים
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הצופים להר שיירה בליווי שוטרים נפילת
ב3 נחתם ירדן עם ההסכם הנשק. שביתת הסכמי נחתמו העצמאות מלחמת לאחר
הימים ששת מלחמת עד שנתקיימו הנשק, שביתת קווי הותוו בהסכמים .1949 באפריל
הכוחות הוגבלו שבהם ושטחים מפורזים שטחים הפקר, שטחי גם בהם נקבעו .(1967)

ובגזרה ירושלים באזור במיוחד לסכסוכים, מתמיד מקור שימשו אלה שטחים וציודם.
מתמשך. סכסוך ניטש שעליהם מפורזים אזורים מאותם אחד היה הצופים הר הסורית.

במהלך "הדסה". החולים בית ולידה העברית האוניבסיטה הצופים הר על הוקמה ב1925
את הערבי הליגיון תקף 1948 במאי ישראלי. כמשלט ההר שימש העצמאות מלחמת
הצופים והר נפלה, שייחג'ראח הקרבות. להפסקת עד מעמד החזיקו מגיניו אך המשלט,
ובין ישראל בין אחדים הסכמים הושגו המלחמה במהלך עוד ערבי. בשטח למובלעת נהפך
1948 בדצמבר ב1 באזור. ההפקר שטח קווי נקבעו 1948 ביולי הצופים. הר בעניין ירדן
מסלעי אחד היה הצופים הר היה ברודוס להר. אזרחיות שיירות מעבר על בהסכם הוחלט
אסור מפורז, שטח היה שההר כיוון לירדן. ישראל בין הנשק שכיתת על בדיונים המחלוקת

שוטרים. בו הציבה והיא חיילים, בו להציב לישראל היה
למקומות חופשית גישה לישראל הבטיח ירדן, ממשלת עם מראש הוסכם עליו ,8 סעיף
לירושלים חשמלית תאורה לטרון, בדרך חופשי מעבר הזיתים, להר גישה הקדושים,
חופשית גישה הצופים, בהר התרבותיים המוסדות של הנורמלי התפעול החזרת העתיקה,

לירושלים. הברזל מסילת והפעלת להר
רציניות הפרעות ללא בשבוע פעמייםשלוש הצופים בהר ישראל משטרת סיירה ואכן,
השאר בין בשטח. הישראלית הסמכות על לערער ניסו פעם מדי כי אם הירדנים, מצד
ישראלית לשיירה להתיר וסירבה הצופים בהר ביצורים בניית על מחאה ירדן הגישה
משא לאחר רק מרגלים. הם לוי, וא' כהן א' השיירה, מאנשי ששניים בטענה להר, לעלות

הצופים. להר השילרה עלתה המשקיפים, מטה ראש הורן, פון גנרל עם ומתן
בירושלים האוניבסיטה קריית חנוכת בטקס הצופים. הר סכסוך החריף 1958 באפריל
ההתחייבות את תקיים לא ירדן ממשלת "אם גוריון: בן דוד הממשלה, ראש הצהיר
מוסדות של הנורמלית הפעולה להחזיר הנשק, שביתת הסכם של 8 בסעיף המפורשת

זה". סעיף נבצע אנו ו'הדסה', האוניברסיטה
של בפיקודו ישראלים שוטרים חמישה של שגרתי סיור יצא ,1958 במאי 26 שישי, ביום
של הבוטאני מהגן חלק היווה שלומית גן הצופים. שבהר שלומית לגן יוחימק יוסף
ה בהסכם שהוגדר כפי המפורז, שבשטח הישראלי באזור ונמצא העברית, האוניברסיטה

.1948 ביולי 7
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אש, עליהם נפתחה דקות כעשר במשך בגן סיירו הישראלים השוטרים שחמשת לאחר
אחד המפורז. השטח בתוך שהיה עיסאווייה, הכפר ליד הירדני, בשטח חורשה מתוך
לבנייני לשוב אנשיו על פקד יוחימק, יוסף המשמר, מפקד קשה. נפצע השוטרים
המשטרה מפקד אותו. ולחבוש עליו לחפות כדי הפצוע עם נשאר ובעצמו האוניברסיטה,
החורשה לעבר מקלעים באש מיד פתח המתרחש, את שראה הצופים, בהר הישראלית
היריות בגן. שנשארו השניים את משטרה.לחלץ קצין של בפיקודו שוטרים עשרה ושלח
באש לפתוח לא פקד הצופים בהר המשטרה מפקד אך עצמו, עיסאווייה מהכפר גם באו

באזרחים. לפגוע לא כדי הכפר על

לעמדות חשוף במדרון עבר איתו שנשאר הסיור מפקד ואת הפצוע את לחלץ שנשלח הכוח
באופן נפצע הכוח על שפיקד המשטרה וקצין באש, הירדנים עליו פתחו מיד הירדנים.

לקצין. להגיע ניסיונם כדי תוך נפצעו המחלץ מהכוח שוטרים שני עוד אנוש.

והפצועים. היריות על לאו"ס הודיע מנדלבאום שבשער הנשק שביתת בוועדת ישראל נציג
הם עיסאווייה. לכפר וחלקם האוניברסיטה לשטח נכנסו חלקם להר. הגיעו או''ם קציני
לא הירדנים אך לפקודה, נשמעו כוחותינו אש. להפסקת פקודה ניתנה כי לאנשינו הודיעו
ויקטוריה. מאוגוסטה בינוניים מקלעים אש גם נפתחה בינתיים האש. את הפסיקו
הרוג ישראלי משטרה בקצין מבחינים הס כי הודיעו שלומית לגן שהגיעו או"ם משקיפי
הנפגעים. פינוי את להחיש כדי לגן אלונקות מספר שלח ההר מפקד פצועים. שלושה ובעוד
אולם הנפגעים. את לפנות ביכולתו אשר כל יעשה כי הודיע הנציב בארמון האו"ם מטה
ונמנעה נפגע, נוסף ישראלי שוטר הירדנית. האש חודשה המשקיפים, תנועת שהחלה ברגע

לפצועים. רפואי טיפול הגשת

אך למקום, חש הישראליתירדנית, הנשק שביתת ועדת ראש יושב פלינט, ג'ורג' קולונל
צלף בידי פלינט נורה הישראלים הפצועים אל שהתקרב בשעה לירות. המשיכו הירדנים

השוטרים. אחד ליד ונפל קשה באורח נפצע הוא ירדני.

 הנפגעים את לפנות כדי מהאוניברסיטה יצא ישראלי וכוח האש, נפסקה חשכה עם רק
הם: שנהרגו השוטרים ארבעת שמות פצועים. ושני פלינט, קולונל ביניהם הרוגים, חמישה
הסיור. מפקד שהיה יוחימק, ויוסף טיקוצ'ינסקי מרדכי גינזבורג, משה אלעושרי, אליאב

אהרונוב. ושלמה שטיינר משולם היו שנפצעו השוטרים שני

שירה. זה הוא עליו נטרפה שדעתו צלף כי טענו הירדנים

ולא שלומית בגן השגרתי לסיור שוטרים משמר יצא המתיחות, למרות היום, למחרת
הפרעה. בכל נתקל
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את וחיזק לבם אומץ את ציין הוא הכנסת: במת מעל לשוטרים פנה הממשלה ראש
עליהם. שהוטלה והמסוכנת הקשה בשליחות מאחוריהם עומד העם כי באמרו ידיהם

על תישמרנה הנשק שביתת הסכם לפי הצופים בהר זכויותינו כי הדגיש הממשלה ראש
תוקף. בכל ידינו
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ומשפטם שאטה כלא אס>רי 15 בריחת
שאטה. בכלא אסירים מרד פרץ ערב, לפנות ,1958 ביולי ב31

אסירים בו נכלאי השיטה. בית לקיבוץ סמוך המזרחי, יזרעאל בעמק ממוקם שאטה כלא
חבלה הסתננות, באשמת שונות מאסר לתקופות שנידונו ישראלים, לא רובם ערבים,
של היה השגרתי שתפקידו התורן, הקצין של בידיו השמירה הופקדה המרד ביום וריגול.
הנשק בכלי להשתמש ידע לא כי הקצין העיד יותר מאוחר ואפסנאות. משק קצין

זאת. ידעו עליו הממונים וכי ועוזי, ברן הסוהר, בית שברשות האוטומטיים
החצר בתוך האסירים הסתובבו כאשר הערב, ארוחת לאחר ,18:30 כשעה פרץ המרד
היחיד השער של המפתח היה בידו סוהר. עמד זו חצר של היחיד השער ליד לכך. המיועדת
הם השער. את ופתחו השומר הסוהר על התנפלו לפידים, הדליקו האסירים במקום.
בדרכם הסוהר. בית של הפנימית החצר בתוך היו מצויים עדיין אולם החוצה, התפרצו
יגר היומנאי את הרגו מכן לאחר והרגוהו. שבח, יוסף סמל בסוהר, נתקלו היומנאי ללשכת
נשק כלי משם והוציאו הנשק למחסן פרצו כך אחר הטלפון. קו את וניתקו אלכסנדר
עלי אחמד עמד הבורחים לכלא.בראש מחוץ אל החומה על טיפסו מהם רבים ותחמושת.
הבריחה את לתכנן החל לכלא הגיעו עם כבר מצרים. לטובת ריגול בגין שנכלא עותמאן,
מעבר אל זינק היהודיים האסירים אחד גם בתכניתו. נוספים אסירים ושיתף בקפדנות
ודיווח הקרובה המשטרה לתחנת הגיע טרמפ, על עלה הוא אך הכלא. של החיצונית לחומה

המתרחש. על בה
המחוז מפקד סגן ובראשם גדולים, משטרה כוחות שאטה לכלא, הגיעו קצר זמן כעבור
של כוח לכלא פרץ 21:25 בשעה בשטח. הראשונות הפעולות על שפיקד עופר, דוד הצפוני,
מספר נפגעו ובו יריות, קרב התפתח כבד. במקלע מצויד משוריין ובו הגבול, משמר

שאטה. כלא על והשתלט שב הכוח אך אסירים.

כ500 היקף. רחב למצוד להתארגן ומג"ב המשטרה כוחות החלו לכלא הפריצה לאחר
האסירים אחרי דולקים החלו סלע, אהרון הצפוני, המחוז מפקד של בראשותו שוטרים,
של המנוסה שביל את לאתר בכדי לאוויר הוזנקו המשטרה של הסיור מטוסי הבורחים.
מים מגדלי מטעים, כדוגמת אפשרי, מסתור מקום כל סרקו המשטרה כוחות האסירים.
המשטרה לכוחות נרחב סיוע הושיטו יזרעאל עמק ביישובי התושבים עזובים. ובתים
של הסריקה פעולות הסתיימו באוגוסט ב3 במרדף. פעיל חלק נטלו ואף המחפשים

ומג"ב. המשטרה כוחות

66 נפצעו. וקצין סוהרים שני נהרגו. סוהרים ושני אסירים 11 כי הראה המרד סיכום
בתחומי שוד ועל רצח על למאסר שנדונו מסתננים ביניהם להימלט, הצליחו אסירים
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הבורחים מזוינת. לקבוצה והשתייכות ריגול למטרות ארצה חדירה על או ישראל מדינת
לירדן. הגבול את חצו

הוועדה, ראש יושב היה עציוני משה ד"ר השופט חקירה. ועדת מינה המשפטים שר
הבריחה כי קבעה הוועדה קלבנוב. ויעקב אהרון בן יצחק הכנסת חברי היו בה והחברים
עקרונות על הקפדה הייתה לא בו ממצב, נמנעת בלתי תוצאה הייתה שאטה מכלא
יותר קיצונית אדישות ביטחון, במושגי יותר גדול זלזול לתאר "אין בסיסיים: ביטחוניים
הסוהר בבית נתגלו שאלה מכפי תפקיד במילוי יותר גסה והתרשלות שמ>רה לענייני
בבית ביותר המסוכנים האנשים את לכלוא ההחלטה כי הוועדה קבעה עוד שאטה".
על לשמור ביטחונית מבחינה ערוך היה לא הסוהר בית וכי תמוהה, לגבול קרוב סוהר
לא הסוהר בתי שירות לבין ישראל משטרת בין הפעולה שיתוף זו. מסוכנת אוכלוסייה

הוועדה. חברי לדעת מספיק, היה

על הסף על נדחה הרעיון למשטרה. הסוהר בתי שירות את לצרף הוצע זה אירוע בעקבות
ארגונה את עת באותה החלה רק שהמשטרה משום נחמיאס, יוסף המשטרה, מפכ"ל ידי
תפקידיה ביצוע על מקשה היה אחריותה לתחומי הסוהר בתי שירות צירוף מחדש.

שנקבעו. החדשים הנהלים לפי ניהולם את ומשבש המשטרה של הייעודיים
וסגנו חרמון, צבי ד"ר הסוהר, בתי שירות נציב התפטרו ומסקנותיו האירוע בעקבות

דשא. אברהם
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פלילי לזיהוי ניידת מעבדה הקמת
יחידה להקים הוצע לכן קודם עוד הניידת. המעבדה את ישראל משטרת הקימה ב1959
לזירת להביאו שניתן במתקן ושתצויד ומסובכים חמורים פשעים בחקירות שתתמחה

הפשע.

המעבדות ולעובדי המדעיות, החקירות בשטח ידע היה חסר פלילי לזיהוי המחלקה לאנשי
של קריאה לכל לשטח לצאת להתפנות יכלו לא הם לכן רב. עבודה עומס היה המעטים
בלבד, המעבדה לתחום מומחיותם הצטמצמה לכך בנוסף המרחביות. החקירה יחידות

שטח. בעבודת ניסיון נעדרו והם
בחקירות פעילים שותפים פלילי לזיהוי המעבדה מומחי נעשו הניידת המעבדה הקמת עם
העבירה. זירות אל בלבד כמשקיפים יצאו בראשונה החקירה. יחידות כל של חשובות
בהם היו אך היויעילים, שטח ב ביקוריהם טכניים. וכעוזרים כיועצים שימשו זמן לאחר
ומכשירים, חומרים לשטח הצוות יצא בה למכונית לקחו המומחים חמורות מגבלות גם
לא הציוד כי בשטח התברר קרובות לעתים החקירה. לצורכי התאימו השערתם שלפי

חשובות. ראיות אבדו אף ולעתים נתבזבז, יקר וזמן התאים,
סוג כל לחקירת מצוידת ניידת מעבדה פלילי לזיהוי המחילקה לרשות הועמדה השנים עם
שתשמשנה מוחשיות, ראיות העבירה בזירת לגלות מאפשר המלא הציוד עבירה. של
קרובות לעתים מתבקש הפשע בזירת הנמצא המעבדה מומחה המשפט. בבית כמוצגים
שמביא הנתונים החקירה. כיוון על להחליט הממונה לחוקר שיאפשרו ראיות על להצביע
על מצביעים אפילו או בעבירה, החשודים מספר את לעתים מצמצמים המז"פ חוקר

הפשע. לפענוח הכיוון על או האחד החשוד
באסונות או מבנים בהתמוטטויות גדולות, בשרפות כמו המוניים אסונות של במקרים

הראשונים. בשלבים כבר לסייע הניידת המעבדה אנשי יכולים ומטוסים רכבות
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ק>דר מרדכי פרשת
ליפסקר יוסף המונית נהג מוניתו בתוך הים שפת על בחדרה נרצח 1950 בדצמבר *

אקדח. כדורי משלושה

ל"י. אלפים עשרת נשדדו במהלכו אשר באשקלון בבנק שוד בוצע 1951 באוגוסט *

בעפולה העובדים של מלווה" "קופת בבנק אנשים שלושה שדדו 1951 בספטמבר ב30 *

ושביס. עוברים ולעיני היום לאור בוצע השוד ל"י. אלפים עשרת של סכום

אדם היה עדויות פי על ,09:30 בשעה לבנק נכנסו צנחנים מדי לבושים צעירים שלושה
הצבאי, השלם את מלווים החיילים כי חשבו הבנק פקידי בחוץ. להם שהמתין רביעי
לקיר, סמוך לעמוד להם הורו הפקידים, אל נשקם כלי את כיוונו החיילים שלושת אולם
לבש לא מהשודדים איש שלל!ם. עם בג'יפ הסתלקו הבנק, קופת את שרוקנו ולאחר
לא וכי יחסית, קלה תהיה שמלאכתם המשטרה חוקרי סברו לכן השוד, בשעת מסכה
אך, השוד. מבצעי את הבנק פקידי יזהו שבו זיהוי, מסדר לערוך אלא להם נותר
כי נראה בשוד. השתתף לא במסדר מהמשתתפים איש כי הפקידים טענו לאכזבתם,
החשודים מהחשודים. איש לזהות הסכימו לא ולכן ביותר, חששו בעפולה הבנק פקידי
נשאו שלא ממושכות, חקירות ולאחר המשטרה, חוקרי עם פעולה שיתפו לא עצמם

לשחררם. החוקרים נאלצו פרי,

צבי ד"ר הסוהר, בתי שירות נציב של מכוניתו בירושלים פוצצה 1953 במאי ב15 *

חרמון.

סביב ונסבה מחדרה, קידר במרדכי בעיקר התמקדה אלה באירועים המשטרה חקירת
הדוק. בקשר קידר היה עמם אשר חדרה, לוותיקי בנים צעירים, של קבוצה

אפרים החקירות, מחלקת ראש אז שהיה מי אצל קידר מוטלה הופיע ב1953
לא כי טענו, המשטרה; חוקרי בעפולה. השוד על מלאים פרטים לו ומסר הופשטטר,
כי ומראש, במפורש שהזהיר כיוון וגם עדויות, מחוסר לדין קידר את להעמיד יוכלו
לקצין הודיע אף קידר לו. ייוחסו אם שסיפר, הדברים את המשפט בבית יכחיש
ביצע בהם אקדחים, שני לו ימציא למוטב לחזור להחלטתו וסימן כאות כי הופשטטר,
בהם לא כי התברר, בה באליסטית, לבדיקה הועברו שמסר האקדחים שני מעשיו. את

בהם. נחשד שקידר הפשעים בוצעו

שכן תמיהה, עוררה שליחותו בחו"ל. מודיעינית לפעילות קידר גויס "סיני" מבצע לאחר
לחו"ל צאתו לפני בעפולה. "הפועלים" בנק לשוד בקשר לגביו החשדות על ידעו רבים
חשדו החדשה, פעילותו כדי תוך קרימינולוגיה. ללמוד נוסע הוא כי לידידיו קידר הודיע
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לו הורו הם וברצח. בשוד מעורב היה וכי בפלילים, בחו"ל הסתבך כי קידר על הממונים
נעצר ארצה, קידר הגיע כאשר חדשה. משימה קבלת של באמתלה לישראל מיד לחזור
במזוודתו כפולה בתחתית ובחפציו. גופו על חיפוש ונערך גוריון, בן התעופה בשדה
היה כי נחשד שקידר הפלילי באירוע שנעלם סוג מאותו חוץ במטבע גדול סכום נתגלה

בחו"ל. בו מעורב

רמלה. בכלא מיוחד בידוד בתא ישב והוא לפרסום, נמסרה לא קידר של מעצרו עובדת
הוחלט אך שם, הפשע על לדין ולהעמידו בחו"ל לפעילותו פומבי לתת היה אפשר אי
לצורך המונית. נהג רצח על לדין קידר את להעמיד כדי ראיות איסוף לצורך להתגייס
חקירות קצין ספורטה, ואהוד חיפה, במשטרת חקירות קצין שהיה זינגר, קרל מונו זה
מהוראותיו הרצח על ידעו אשר קידר של לשעבר החברים את איתרו הם אביב. מתל
מהמשטרה מידע העלמת בגין לדין יועמדו שלא הבטחה קיבלו העדים עצמו. קידר של
שהיה החומר זלינגר, אברהם ניצב החקירות, אגף ראש בפני נחשף וכך הפשע, ביצור על

המונית. נהג לרצח בקשר קידר של לידידיו ידוע

משליחותו בשובו לכן, קודם חודשים כ15 בלוד נעצר קידר כי נודע, 1959 במאי
מבודד. במעצר נמצא הוא מאז וכי הרשמית,

לנקום רצה שקידר סברה, הועלתה הסוהר בתי שירות נציב מכונית פיצוץ בפרשת
מידידיו. לאחד עוול גרם שהנציב שחשב מכיוון השירות, בנציב

נסתיים 1962 במרס צבאי. דין בית בפני להתברר קידר של משפטו החל 1958 בתחילת
מאסר של שנים 17 לאחר 1974 במאי מאסר. שנות עשרים עליו גזר הדין ובית המשפט,

קידר. מרדכי השתחרר בבידוד
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בח>פה סאל>ב ואד> מהומות
לרחוב בהתפרצה חיפה, תושבי את פורעים של גדולה קבוצה הפתיעה 1959 ביולי ב9
בחנויות, הרס ומחוללת מכוניות הופכת שמשות, שוברת שהיא כך כדי תוך הרצל,

ובמחסנים. בקיוסקים
שבחיפה. סאליב ואדי העוני שכונת תושבי של הראשונה הזעם התפרצות זאת הייתה
מתושבי שיכור של מפצעיו מותו על כזב שמועות היה המהומות להתלקחות המיידי הגורם

שוטרים. מיריות לכן קודם יום שנפצע השכונה,

תושבי מובהק. וכלכלי חברתי פן שלו נוסף, עמוק גורם היה סאליב בואדי למהומות אולם
ואפליה קיפוח על התמרמרות מלאי והיו אפריקה, צפון יוצאי המכריע ברובם היו השכונה
היה כלכלית מבחינה אפריקה. צפון יוצאי כ160,000 בישראל היו 1958 בשנת עדתית.
רוב של הכלכלי במצב אחרת. קהילה כל משל ירוד אפריקנית הצפון הקהילה של מצבה
מהתושבים לחלק המדינה. ראשית של הצנע תקופת מאז גדול שיפור חל הארץ תושבי
גם בורגנית. שכבה בארץ להתפתח החלה בוטל, המזון על הפיקוח קבע, דיור היה כבר
לא אולם הישראלי, המשק של התקדמותו עם עלתה אפריקה צפון יוצאי של חייהם רמת
העשירון של ההכנסה ואמריקה. אירופה יוצאי של חייהם רמת עלתה בו שיעור באותו
העשירון של מהכנסתו 14 פי גדולה 1959 במהלך ,הייתה המבוססת) (השכבה העליון
כל כמעט ואילו אירופה, מיוצאי הורכב העליון העשירון רוב הנתונים פי על התחתון.
הרימו המוקדמות החמישים בשנות אפריקה. צפון מיוצאי מורכב היה התחתון העשירון
כלכלית. מבחינה להסתדר רובם הצליחו מספר שנים תוך המחאה. דגל את עירק יוצאי
בעבודות עסקו מתוכם משליש יותר קשה. להיות המשיך מרוקו יוצאי של מצבם אולם,
לעזור מסוגלים שאינם ילדים או קשישים היו ביניהם רבים מקצועיות. ולא זמניות

משפחותיהם. בפרנסת
תעסוקה דיור, החיים: תחומי בכל וניכר הרסני היה עדתי הבדל עם כלכלי פער של השילוב

בחיפה. סאליב בואדי המהומות של להתפרצותן הביא זה דברים מצב והשכלה.

על והצער הכאב כי ואמר האירוע, על שטרית בכור המשטרה שר דיווח בכנסת בדבריו
סמל נסע 22:00 בשעה ביולי, ה8 רביעי, ביום כי וסיפר פירט הוא גדולים. בעיר שאירע
ציון שיבת ברחוב רכב כלי תנועת שמנע בשיכור ונתקל משטרתית במכונית משטרה
משטרה סיור עבר הערב בהמשך הביתה. וללכת הכביש את לפנות ביקשו השוטר בחיפה.
בבית התפרע שיכור אדם כי התלונן הקפה בית ובעל רחוב, באותו הקפה מבתי אחד ליד
נתקלו הסיור שוטרי המקום. מן והסתלק האורחים אחד ולפציעת לנזקים גרם הקפה,
שוטרים שני הסמוכים. הקפה מבתי באחד יותר מאוחר לשכרה לשתות הממשיך בשיכור
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לעלות כשנתבקש אך כמבוקשם, עשה הוא הניידת. לסמל לגשת וביקשוהו אליו ניגשו
ועל המכונית על בקבוקים להשליך והחל הקפה לבית חזרה זינק סירב, המשטרתי, לרכב
על שבור בבקבוק איים השיכור המשטרתי. הרכב שמשות נופצו מכך כתוצאה השוטרים.
המתפרע, אקדחים. משני יריות מספר משטרה אנשי ירו זה בשלב אליו. שהתקרב מי כל
לבית מיד העבירוהו והשוטרים הירך, מעל היריות מאחת נפצע סאליב, ואדי תושב

הסביבה. תושבי להתקהלות הביאו והיריות המהומה החולים.

נוספים שוטרים הקהל. ידי על אנשיה הותקפו הפלילי, הזיהוי מחלקת מכונית כשהגיעה
להרגיעם. וניסה לתושבים שפנה הנפה, מפקד ביניהם כתגבורת, הגיעו

דגלים נשאו הם איש. כמאתיים בה השתתפו הפגנה. נערכה הבוקר בשעות ביולי ב9
שלפני לרחבה הגיעה ההפגנה כבש). (של בדם מוכתמים הלאום דגל את וביניהם שחורים
את הביע המפקד הנפה. מפקד ידי על נתקבלה המפגינים מטעם ומשלחת המשטרה, מטה
מצבו, על פרטים שמסר לאחר הפצוע. מות על השמועות את והכחיש המקרה על צערו

התפזרו. ואלה למפגינים, המצב את הסבירו נרגעו, המשלחת אנשי כי נראה

קטנות קבוצות ידי על שבוצעו ברכוש, פגיעות של מקרים מספר אירעו יום באותו עוד אך
קפה ובתי חנוית מספר נפגעו אלו בהתפרעויות וברח". "פגע בשיטת השכונה תושבי של
מפא"י מועדון פרטיות. מכוניות מספר הוצתו ואף עצמה, סאליב ובואדי התחתית בעיר
באבנים. נרגמו אלה לתקריות שחשו השוטרים נהרסו. בשכונה הפועלים מועצת ומועדון
ובמקרים בידם, הדבר עלה רבים במקרים הרוחות. להרגעת יכולתם כמיטב עשו הם

ולעצרם. בכוח המפגינים את לפזר נאלצו אחרים

בחטף הגיחה צעירים של קטנה קבוצה ערב; לעת אירעה אלה מהתפרצויות אחת
פני על ביעף עברו הצעירים הכרמל. הדר של המרכזיים לרחובות סאליב ואדי ממדרגות
בכל פגעו וקיוסקים, חנויות של ראווה חלונות הבחנה וללא לסירוגין ניפצו החנויות,
במבואות נעלמו ומבצעיה ביותר, מועט זמן נמשכה ההתפרצות מכוניות. והפכו המזדמן
הכרמל, הדר לכיוון מחדש מפגינים עלו בערב, שמונה בשעה יותר, מאוחר באו. שמהם
נעצרו הכול בסך נזקים. לגרום שהספיקו לפני אותם פיזרה המשטרה באבנים. מצוידים

בתקריות. נפצעו שוטרים 13 נשים. שתי ביניהם אנשים, 32

שוחררו. העצורים וכל הרוחות, נרגעו ביולי, 10 שישי, ביום

הרוש. בן דוד אפריקה, צפון יוצאי ארגון ראש יושב שטח סאליב ואדי תושבי טענות את
זה. למצב שהביאו הגורמים נגד חריפות בהאשמות ויצא ולקיפוח לאפליה טען הוא

שר מפי המאורעות על וחשבון דין בישיבתה הממשלה ששמעה לאחר ביולי, ב12
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יצחק הרב יהיו וחבריה שופט, יעמול שבראשה חקירה, ועדת למנות החליטה המשטרה,
כיצד לבדוק היה הוועדה תפקיד הררי. יזהר הכנסת וחבר רמלה, של רבה אבוחצירא,
חלק לקחת הציבור את שהביאו הגורמים היו מה ,1959 ביולי וב9 ב8 המשטרה פעלה

כלשהי. מארגנת יד הייתה והאם בתקריות,
שבועות כשלושה אך סאליב, בואדי כנו על חוזר הסדר כאילו היה, נראה מה זמן במשך
הכניסה את למנוע צעירים קבוצת ניסתה ביולי, 31 שבת, בערב המהומות, פרוץ אחרי
הסדר, את להבטיח שנשלח שוטרים, משמר בחיפה. "הדר" בקולנוע מפא"י לאספת
גדהלים משטרה כוחות באבנים. הותקף אך הקבוצה, את לפזר ניסה האספה, לקראת
על התרכזו האבנים משליכי אך לפזרם. וניסו המתפרעים בין אל פרצו לעזרה, הוזעקו

בשוטרים. אבנים יידו ומשם הסמוכים הגגות

מוכנות רשימות לפי רובם איש, כשישים עצרה סאליב, ואדי תוך אל חדרה המשטרה
נעולה. בדלת נתקלה השכונה, תושב של לביתו להיכנס שניסתה שוטרים, קבוצת מראש.
להמית איימו החדר ויושבי מאקדח, ירייה החדר מן נשמעה ואז לפרצה, ניסו השוטרים
המסתתרים את לשכנע והצליחו למקום הוזעקו משטרה קציני ולהתאבד. שלמה משפחה
בן דוד וביניהם וילדים, נשים גברים, כמה יצאו החדר מן עצמם. את שיסגירו בדירה

נעצרו. במקום הגברים כל בידו. אקדח שנשא אפריקה, יוצאי ארגון ראש יושב הרוש,

קודם שגונתה המשטרה, אך העצורים. שחרור למען הפגנות כמה התארגנו השבת במשך
אותן. פיזרה מדי, רך יחס גילוי על לכן

בחיפה להישפט לא ביקשו הם העליון. המשפט לבית וערערו לדין הובאו המהומות עצורי
להם. עוינת בעיר האווירה הייתה לדבריהם שטארקמן. מ' החיפאית השופטת בפני ולא
מצוי הוא אלא בסמכותו, הדבר שאין בנימוק בקשתם את דחה העליון המשפט בית נשיא
שני עוד אליה וצירפה העצורים טענות את דחתה שטארקמן הגברת עצמה. השופטת בידי
הציבור את עניינה במיוחד בעיתונות. נרחב פרסום וקיבל בחיפה התנהל המשפט שופטים.
עלילת שזוהי הזמן כל טענו שתומכיו מכיוון האקדח, בנשיאת הרוש בן דוד של הודאתו
נפתח חדש ותיק אותו, שליווה המשטרה סמל את הרוש בן תקף זו הודאה למחרת שווא.

נגדו.
וכמה מאסר, לשנתיים נידון הרוש בן בספטמבר. ב22 ניתן המהומות במשפט הדין פסק
המשפט בית בפני ערערו הנידונים תנאי. על יותר קצרות מאסר לתקופות נידונו מעוזריו
לעשרה הופחתה מאסרו ותקופת שוטרים, על יריות מאשמת זוכה הרוש בן המחוזי:

כליל. זוכו חבריו שאר חודשים.

שנה חצי להפחית המדינה נשיא החלטת עם לקצה והגיעה לאטה השתתקה הפרשה
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לבחירות אפריקה" צפון "ליכוד רשימת בראש שעמד הרוש, בן דוד של מאסרו מתקופת
הרביעית. לכנסת

איש נחמיאס:''כל יוסף הכללי המפקח אמר סאליב ואדי אירועי על עיתונאי בראיון
בעל להישאר האיש עלול באיש, יירה שאם בנשקו, להשתמש בבואו לזכור חייב משטרה
לירות, בבואו לעצמו. ולשנן תמיד לזכור השוטר צריך הזאת העובדה את ליהרג. או מום
אדם חיי לשלילת וחוקית מוסרית הצדקה שיש כך כדי עד חמור המקרה אם לשקול עליו
האנושית הסבלנות גבול קצה עד בהתאפקות לנהוג השוטר על בו. מום להטלת או
של מקרים באלפי מטפלים השוטרים כי הכללי המפקח הדגיש עוד הישר". והשכל

דופן. יוצא מקרה היה סאליב ואדי מקרה וכי והשתוללויות התפרעויות
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השחורה ביבשת ישראל משטרת
המדע לתפקידי הביןלאומית הוועידה ברחובות ויצמן במכון נפתחה 1960 אוגוסט ב15

נחשלות. מדינות בקידום
המתפתחות המדינות ממשלות על כי היו, בסיומה הוועידה הצהירה עליהן המסקנות
את ולהקציב הלאומית, במדיניותן במעלה ראשונה מטרה ובטכנולוגיה במדע לראות
ליישם ההכרח מן כי שם נקבע לקידומם. הדרושים האחרים האמצעים ואת הכסף סכומי
כדי והמתפתחות החדשות במדינות והגבוה התיכוני החינוך בתחום מזורזות תכניות
צריך אלה במדינות הראשונים הצעדים אחד וטכניים. מדעיים עובדים סגל להכשיר
הבסיס את יהווה זה סקר האדם. וכוח הטבעיים האמצעים של מקיף סקר עריכת להיות

פיתוח. לתכנית

מדעיים ויועצים מומחים עזרת לקבל והמתפתחות החדשות למדינות הציעה הוועידה
ועדה הוקמה כן מדעית. ומסורת ידע לפיתוח ביןלאומיות ומסוכנויות ידידותיות ממדינות
לקיים יהיה תפקידה כי הוחלט הביןלאומית. בוועידה הוחלט שעליהן המטרות לביצוע

הכלליות. במטרותיה התומכים ומוסדות ממשלות ועם הוועידה משתתפי עם מגע

תלמידים לקבל נכונות והביעו טכנית, עזרה ישראלים מוסדות הציעו הוועידה נעילת עם
מארצות למשתלמים מלגות חלוקת על הודיעה מאיר, גולדה החוץ, שרת להשתלמויות.

ואסיה. אפריקה

על ישראל משטרת נתבקשה ואסיה, אפריקה מדינות עם היחסים הידוק של זו במסגרת
על ובאסיה באפריקה שונות משטרות לקציני השתלמויות בעריכת לסייע החוץ, משרד ידי

אלה. לארצות ישראל משטרת קציני שליחת ידי על ולחילופין, בארץ, אירוחם ידי

רבות, ידידותיות מארצות משטרה אנשי ישראל משטרת אירחה השישים שנות כל במהלך
ללמוד שבאו מהם ובמתקניה, ישראל במשטרת ולסיור קצרים לביקורים שבאו מהם
ראשי היו המבקרים בין ישראל. משטרת של ארגונה ואת שונים משטרתיים מקצועות
ישראל משטרת אחרות. מארצות בכירים וקצינים באפריקה חדשות ארצות של משטרות
ששהו מהם היו להשתלם. ואפשרות בסיוריהם מלאה עזרה ולמתמחיס למבקרים הגישה
אלה משטרות נהנו כך על בנוסף מעמיקים. קורסים ועברו ממושכת, תקופה בארץ

בארצותיהם. להם לסייע שהוזמנו ישראליים, משטרה קציני של ומהדרכתם מעזרתם

21 בהשתתפות צרפתית, הדוברות אפריקה מארצות למפקחים קורס נערך 1962 בשנת
הלימודים ותכנית וחצי, חודשים ארבעה נמשך הצרפתית, בשפה שנערך הקורס, חניכים.
שנערך הישראלים, למפקחים הקורס של התכנית את הישראלי) החוק ללימוד (פרט חפפה

הארצי. האימונים בבסיס שעה באותה
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למפקחים הקורסים של הסיום בחגיגות שולבו האפריקנים המשתלמים של הסיום טקסי
יחד וצעדו ישראל, משטרת מדי את לבשו האפריקנים המשתלמים ישראלים. ולסמלים
ישראל משטרת סמלי חולקו למשתתפים ההצדעה. בימת לפני הישראלים חבריהם עם

חקירה. לעריכת הדרושים הכלים כל ובו חוקר, וילקוט

בעולם. אחרות למשטרות שברשותה ומהניסיון מהידע לתרום הרבתה ישראל משטרת
במדינות בעיקר שונות, משטרות של בהקמתן לסייע נשלחו ישראלים משטרה קציני

ידידותיות. אפריקניות

בעיני נראתה וישראל הקולוניאלי, מהשלטון היבשת מדינות מרבית השתחררו זו בתקופה
גילו מיוחד עניין ללמוד. ביקשו ממנה ומצליחה, צעירה מודל כמדינת האפריקנים
רב, קרבי ניסיון בעל מקצועי, כצבא עצמו הוכיח הצעיר גילו אף שעל בצה"ל, האפריקנים
זה. מסוג יחידה היה הגבול משמר בשטח. לצרכים המותאמות מיוחדות יחידות שפיתח
שם והצבא המשטרה את הדריכו באפריקה השונות לארצות שנשלחו הגבול משמר קציני

טרור. נגד בלחימה

1963 בשנת יצא הוא הראשון. הנציג היה הגבול, משמר מפקד לימים עמית, משולם
הקים עמית אריתריאה. בחבל במורדים שלחמו אתיופיות קומנדו יחידות להדריך
קצינים קורס מכי"ם, קורס כמו פיקודיים, קורסים שכללה הדרכה, מערכת באתיופיה
גבריאל מכן ולאחר לניאדו יעקב הדרכה לצורך לאתיופיה הגיע אחריו ומטה. פיקוד וקורס

אשטון.

וסייעו הידידותיות, האפריקניות במדינות ממושכות תקופות שהו ישראל משטרת משלחות
השונים. המשטרה בנושאי אנשיה ובהדרכת המשטרה בארגון להן

משטרת ביחידות ביקרו חלקם זרים. משטרה אנשי לפקוד הרבו ישראל משטרת את גם
במקצועות השתלמו וחלקם ופעולתה, ארגונה דרכי על ולמדו ובמתקניה ישראל

בארץ. עבורם שנערכו קורסים במסגרת משטרתיים

טוגו, טנגניקה, מלאגש, דהומיי, אתיופיה, עם ישראל למשטרת היה במיוחד הדוק קשר
ואנגולה. (ליאופודויל) קונגו עילית, וולטה השנהב, חוף
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שמונה בקריית שנתיים בן פעוט אחר חיפושים
השקיעה אלה בשנים כבר הראשונות, בשנים לרשותה שעמדו הדלים האמצעים למרות

נעדרים. ילדים אחר בחיפוש עצומים משאבים ישראל משטרת
שמונה. מקריית ועקנין חיים השנתיים בן הפעוט נעלם 1960 בפברואר ב29

גישוש כלבי גששים, משטרתי, מסוק האוויר, חיל של הליקופטר בסיוע שוטרים מאות
שמונה, שבקריית המסתור במקומות אפשרי: מקום בכל הפעוט את חיפשו ופרשים,
על בדם מוכתמות שערות נמצאו 3.3.60 ביום הסמוכים. ובהרים שבעיירה הרבים בבורות
שלוקטו ועקנין חיים של לשערותיו השיער והשוואת מעבדה בדיקת פי על סלע. צוק

שלו. הם שנמצאו והדם שהשיער התברר ומכובעו, ממיטתו
אחרת סברה בדרכו, תעה שהפעוט הייתה אחת סברה אחדים. חקירה כיווני נבדקו
להיות היו שעלולים שמונה, בקריית הנפש חולי בו. התעלל נפש שחולה הייתה, שהועלתה

אלו. חקירה כיווני נשללו יותר מאוחר נבדקו. כזה, באירוע מעורבים

גדול זאבים עדר טרף. חיית ידי על נטרף הפעוט כי הייתה, ונתחזקה, שהלכה סברה, עוד
רעב צבוע גם שמונה. קריית לאזור גם בודדים זאבים חדרו פעם ומדי לבנון, בשטח שוטט

למאורתו. ולהובילו גבו על טרפו את לשאת מסוגל היה

ועקנין, חיים של השש בן חברו אבוטבול, יוסי של כביתו ברקפות שהבחין משטרה קצין
ההלם בשל מפיו, הגה הילד הוציא לא ימים שלושה שבמשך לאחר אותו, לדובב הצליח

המקרה. בעקבות בו שרוי שהיה

בבית. לו שיש אלה כמו פרחים ולקטוף עמו לטייל לבוא אבוטבול ליוסי הציע הקצין
כתמי נמצאו עליו לצוק, הגיעו ותלול, מתפתל הררי, בשביל קילומטרים כשני שנסעו לאחר
הארבע בן ועקנין מאיר הוא, הגיעו שאכן יוסי סיפר אז ועקנין. חיים של ושערותיו הדם
לכת, הרחיקו בהר, רקפות לקטוף יצאו הילדים זו. לנקודה השנתיים בן ועקנין ויוסי
קטפו זה באזור הפעוט. לחיים מסייעים שהם כדי תוך לצוק לטפס הצליחו רב ובמאמץ

"כלב". אליהם בא שלפתע עד הרקפות, את
חשבו הילדים בראשו. ונחבל נפל נבהל, אליו, מתקרבת החיה את ועקנין חיים כשראה
נהרג. או הכרתו את חיים איבד הנפילה שמעצמת ייתכן הביתה. מהמקום וברחו שנרדם,
נתגלו ועקנין חיים כשל שזוהה הדם כתם מקום בקרבת לשאתו. לחיה היה קל זה במצב

צבוע. עקבות
הזאבה והשערות. הדס כתמי נתגלו עליו מהצוק הרחק לא זאבה גם ניצודה ב6.3.60
זאב כי סבר מוסה מוסה. מחמוד הוותיק, המשטרה גשש לה שטמן מארב, על עלתה
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לחפש המשיכו גששים קילומטרים. ארבעה למרחק ק"ג 15 שמשקלו טרף לשאת מסוגל
לשווא. אך שנעלם, הפעוט שרידי את באזור

זאב. או צבוע ידי על נטרף אכן כי למסקנה הגיעו השוטרים
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לדין והבאתו מעצרו א"כמן, אדולף
מן שלא לישיבה ממשלתו חברי את גוריון בן דוד הממשלה ראש כינס 1960 במאי ב23
הניחושים הצפויה. ההודעה תוכן מה ידע לא בכנסת איש הודעה. מסירת לצורך המניין
לכנסת הממשלה ראש את שליוו האנשים זהות על רק להתבסס יכלו מדובר במה
הביטחון. בשירותי החקירות על והממונה נחמיאס, יוסף המשטרה, של הכללי המפקח
לכנסת להודיע "עלי היו: כולו, העולם ואת ישראל עם את שהפתיעו ממשלה, ראש דברי
אייכמן, אדולף הנאצים, פושעי מגדולי אחד הביטחון שירות ידי על נתגלה מה זמן שלפני
בעיית של הסופי 'הפתרון בשם קראו שהם למה הנאצים ראשי עם יחד האחראי
במעצר כבר נמצא אייכמן אדולף אירופה. מיהודי מיליונים שישה השמדת כלומר, היהודים',
 תש"י  ובעוזריהם בנאצים דין לעשיית לחוק בהתאם למשפט בקרוב ויעמוד בארץ

."1950
וב1935 הנאצית, למפלגה הצטרף 1932 בשנת הנאצי. במשטר מרכזית דמות היה אייכמן
ייעודו את אייכמן ראה ואילך מכאן היהודית. המחלקה  חדשה מודיעין למחלקת הועבר
אייכמן על הוטל ,1938 באביב לגרמניה אוסטריה סיפוח עם היהודים. בשאלת בטיפול
הפחדה רכוש, החרמת תוך בכפייה, ארגן ההגירה את זו. מארץ היהודים הגירת את לארגן
פעילות עמו. פעולה לשתף מנהיגיהם ואילוץ היהודיים המוסדות על השתלטות וטרור,
המלחמה פרוץ לאחר צ'כוסלובקיה. על הגרמנים השתלטות לאחר ,1939 בקיץ ביצע דומה
משטחי ויהודים פולנים פינוי תכנית בביצוע תווך עמוד אייכמן היווה השנייה, העולמית
להובלת לאחראי מונה הסופי, הפתרון את לבצע ההחלטה עם לגרמניה. המסופחים פולין
נקבעו שבה ,(1942) ואנזה בוועידת הבולטים אחד והיה ההשמדה, לאתרי אירופה יהודי
שיגר אייכמן הסופי". "הפתרון לביצוע הממלכתיים הגורמים כלל עם הפעולה כללי
את ועוד. ה"משלוחיס" מספר היציאה, מקומות היהודים, של השילוח זמני בדבר הוראות
כן כמו וארץ. ארץ בכל הרכבת שלטונות עם בשיתוף קבע הרכבות של היציאה מועדי
אייכמן הרכוש. ולהחרמת הדירות לתפיסת לסידורים היהודים, של לריכוזם כללים קבע
בעלי ויהודים ואוסטריה צ'כיה יהודי רוכזו בו בטרזין, הגטו של להקמתו שותף גם היה
פעולות ולאחר לדוגמה", "גטו בתור זה במחנה להשתמש ניסה הוא מגרמניה. מועדף מעמד
הידיעות פרסום את לסתור כדי האדום", "הצלב של ועדות בפני לראווה אותו הציג שיפוץ
נשלחו שממנו מעבר, מחנה טרזין גטו היה למעשה ואולם הגרמנים. בידי רצחעס ביצוע על
ידי על הונגריה כיבוש לאחר ,1944 במרס ב19 להשמדה. מזרחה, יהודים עמוסות רכבות
כל את אייכמן ניצל בהונגריה ממנה. היהודים גירוש על אישית אייכמן ניצח הגרמנים,
יהודים כ440,000 גירש יולי, חודש ראשית ועד מאי מחודש קצר, ובזמן שצבר, הניסיון
לפושעים בדומה כך, ואחר אייכמן, הסתתר המלחמה בתום זו. ארץ של מחוזותיה מכל

בארגנטינה. מסווה תחת והשתקע אמריקה לדרום ברח אחרים, נאצים

מפי הודעה לפי .54 בן היה תפיסתו בעת אייכמן. את ישראלים סוכנים לכדו 1960 במאי
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במסיבת נחמיאס, יוסף ישראל, משטרת של הכללי והמפקח רוזן, פנחס המשפטים, שר
נראה הפושע, תפיסת על ההודעה את הממשלה ראש מסר בו ביום שנערכה עיתונאים
יימצא אם לאייכמן, הצפוי לעונש נשאל המשפטים שר תקין. בריאותי במצב אייכמן
בנאצים דין לעשיית החוק שלפי הבהיר השר בישראל. מוות עונש היעדר נוכח אשם,
השלום ושופט סודי, במקום למעצר הובל אייכמן המוות. עונש בטל לא ובעוזריהם

ימים. ל14 מעצר פקודת נגדו להוציא בכדי אליו הובא הלוי, ידיד עמנואל מר הראשי,

העולם. בעיתוני ראשיות לכותרות זכתה לישראל והבאתו אייכמן לכידת על הידיעה
על הישראליים. הביטחון שירותי של מהישגיהם התפעלותם את הביעו רבים דיפלומטים
אייכמן של לכידתו על שהפרטים העיתונאים, במסיבת נחמיאס יוסף המפכ"ל הודעת אף
שאייכמן בעולם שמועות מהרה עד פשטו לעולם, יתגלו לא לישראל הבאתו דרכי ועל
שהשתתפה משלחת מארגנטינה שהטיס ישראלי, במטוס משם והוצא בארגנטינה נתפס
ב1 פרסם "טיים" האמריקני העת כתב ארגנטינה. של ה150 העצמאות יום בחגיגות
1960 במאי ב13 ישראל של חשאיים סוכנים ידי על אייכמן נלכד לפיהם גילויים, ביוני

בבואנוסאיירס.

של העיקרית המטלה זו הייתה כמותה. מאין וחשובה גדולה משימה הייתה אייכמן חקירת
ביטוי נתנה המשטרה על החקירה את להטיל הממשלה החלטת זו. בשנה ישראל משטרת
משטרות של החקירות בתולדות גם הציבורית. ובבגרותה המשטרה של ביכולתה לאמונה

תקדים. ללא משימה זו הייתה בעולם

ניתן והחקירה השמירה למשימת ישראל. משטרת על היא אף הוטלה אייכמן על השמירה
ג'למי. במחנה האסיר של מעצרו למקום שניתן אייר", "מחנה השם גם וממנו "אייר", השם
הובא המשפט כס לפני ושלם בריא הבאתו לשם האסיר על השמירה סידורי בקביעת
שמם, מגילוי חששם בשל הרצח, למעשי שותפיו מצד בו פגיעה שאפשרית בחשבון
אלא למשפט, מקום רואים שאינם מי מצד או קרבנותיו מבין קרובים מצד גם ולהבדיל,
את האפשר ככל להמעיט מנת על האסיר לבידוד חמורות דרכים ננקטו בלבד. לנקמה

בו. הפגיעה סכנת

ממשלת של המוצהרת מגמתה בשל ביותר ונכבדה מורכבת הייתה המשטרה של משימתה
החקירה את להטיל אין כי למסקנה הגיע המשטרה פיקוד היסטורי. משפט לערוך ישראל
בין כך, לשם מיוחדת יחידה להקים יש אלא הרגילות, המשטרתיות החקירה מסגרות על
החקירות של התקין המהלך את מעכבת החקירה הייתה כן שאילולא משוס השאר

.06 לשכה  חדשה יחידה הוקמה החקירה לצורך לציבור. בשירות ופוגעת האחרות

מקום בקרבת החוקרים צוות את ולמקם החקירה חומר את לאבטח ההכרח בגלל
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את מינה המשטרה מפכ"ל לחלוטין. מבודד שהיה אייר, במחנה 06 לשכה שוכנה לאסיר
ראיות תיק להכין הייתה משימתו המיוחד. החוקרים צוות לראש זלינגר אברהם ניצב

אייכמן. אדולף נגד להאשמות מדוקדק
ודקדקן תקיף כקפדן, ידוע היה הוא החקירות. אגף כראש בעבר ממושך זמן שימש זלינגר
חשודים נגד שנפתח תיק כל בדק החקירות אגף כראש בתפקידו פשע. כל חקירת בניהול
היטב ושלט שואה ניצולי למשפחת בן היה הוא בישראל. שנתגלו הנאצים של כעוזריהם

הגרמנית. בשפה

צפיר, מנחם פקד ורב זלינגר, של כסגנו הופשטטר אפרים משנה ניצב נבחרו במאי כ25
החקירה. צוות כחברי יעקובסון חנה והסמלת לס אבנר פקד

על שהוטלו התפקידים למילוי כולה. 06 לשכה של המבנה נקבע ההתארגנות שלבי לאחר
אלה אנשים שפות. ויודעי השכלה כעלי גבוהה, המקצועית שרמתם אנשים נדרשו הלשכה
והמורכב, הגדול הארכיון לארגון והן עצמה המסועפת החקירה לצורך הן דרושים היו
בצורה ולאחסנו למיינו גם אלא הרב, הגולמי החומר את לקלוט רק לא היה שאמור
גם היה קשיים. ללא המשפט בית בפני להציגו יהיה אפשר העת שבבוא כדי מסודרת,
שהועסקו אזרחים למספר פרט המסמכים. ובאימות זרות משפות בתרגומים צורך

וסמליה. ישראל משטרת קציני מבין 06 לשכה אנשי כל נבחרו ובכתבנות בתרגומים

הלשכה אנשי מוגבר. עבודה קצב חייבה האפשרי בהקדם המשפט את לערוך המשימה
עבודתם. תקופת לכל אייר למחנה רותקו

בקריאה והחל מומחים עם התייעץ בארץ, והמחקר האיסוף מוסדות עם קשר יצר הצוות
התמקדו שהחוקרים העיקריים הנושאים כלילות. ימים החומר, של אינטנסיבית
דגש מתן תוך בגרמניה, הנאצי השלטון תולדות הנאצי, הרעיון התפתחות היו בקריאתם
הצבאיים כיבושיהם הציר, מדינות על הנאצים של השתלטותם תולדות הרדיפה, מנגנון על
שורשיה לעמודעל כדי הנאצית האידיאולוגיה את ללמוד הכרח היה השואה. ותולדות
הייתה שנחקרו הפשעים זירת הזוועות. אל הדרך את שסללה התיאוריה של העמוקים
ידי על שהוכן תדריך פי על חומר להשיג נתבקשו החוץ משרד נציגויות לארץ: בחוץ

המשטרה.
מורכבת שמהם הנושאים באחד להתרכז המשימה הוטלה הלשכה מעובדי עובד כל על
סיכום ולכתוב הרלוונטי החומר את לרכז עליו הוטל שהתמחה, לאחר בשלמותה. המסכת
איטליה, אוסטריה, על אזוריות סיכום סקירות חוברו זו בדרך התביעה. לצורכי תמציתי
יוון, יוגוסלביה, הונגריה, הולנד, דנמרק, גרמניה, המועצות, ברית בלגיה, בולגריה,
ראשי לפי נערכו סיכום סקירות וצרפת. רומניה צ'כוסלובקיה, פולין, נורווגיה, לוקסמבורג,
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השונים. למסמכים שהפנו מקומות מראי צורפו אליהן אחידים, פרקים

היו לסקירות הפרקים ראשי

הרקע  א' פרק
היסטוריגיאוגרפי תיאור

המשטר  השלטון תיאור

השואה  בי פרק
האזרח זכויות שלילת

הרכוש גזל

יהודים" "אות הנהגת

באזור הטריטוריאלי הריכוז

הגירושים

באזור הגופנית ההשמדה

היהודים גורל

הנאשם של אחריותו  ג' פרק
דלעיל ב' שבפרק השואה נושאי לפי פירוט כולל

והמלצות ממצאים  רי פרק
גרסת את לקבל רב עניין היה העבודה. מוקד את היוותה עצמו הנאשם של חקירתו
אייכמן של חקירתו נוהלה עקרונית, העת. בבוא המשפט בית בפני ולהציגה הנאשם

והקבילות. הפרוצדורה לכללי בכפיפות

התכנסות יום ,1960 במאי ב29 כבר היא אף והחלה לס אבנר פקד על הוטלה החקירה
למסמכים בתגובה בחלקה מרצונו, גרסתוהודאתו את מסר אייכמן באייר. הלשכה
לחומר בתגובה אחרות והערות רשמים זיכרונות, לכתוב לנאשם הציע לס פקד ולשאלות.
את העמידו האישי והמגע צורתה החקירה, נושאי בחיוב. להצעה נענה והנאשם לו, שהוצג
תדפיסים ענייני. באורח החקירה את ניהל זאת בכל קשה; נפשי במצב פעם לא לס פקד
וההודאות אלו עבודה. יום כל בתום בצוותא שישבו החוקרים באוזני נקראו החקירה מן

לעברית. תורגמו אייכמן שאמר הדברים וסוכמו. נותחו שנגבו

כבר אז היה ניתן תועלת. עוד בה שאין נוכחו כאשר נפסקה אייכמן של הישירה חקירתו
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הודאתו של לתוכנה מיוחד מפתח עובדה. או מסמך לכל הנאשם תגובת את לשער
יעקובסון. חנה סמלת בעזרת בירנבאום מפקח ידי על הוכן אייכמן של המתורגמת

לתיק בלשכה אחראי שהיה מי כל המצטבר. הידע להפצת יעיל אמצעי היו הצוות ישיבות
לרישום אחידה מסגרת נקבעה בכתב. בדו"ח תוכנו את לסכם נדרש מסוימת ארץ של
מיזוג והיוו ישראל במשטרת המקובלת מהמסגרת חרגו הסיכומים והסיכומים. הדוחות
פקודות לתביעה. המוגש החקירות בתיק פליליים מעשים חקירת לבין היסטורי מחקר בין
תוך שעלו רעיונות של ופיתוח התייעצויות פרי היו הלשכה, פעלה לפיהם והנהלים, הקבע

בצוותא. עבודה כדי

מתוך המשפט לבית להבאה הדרושות הראיות דליית עצומה. הייתה שנאגר החומר כמות
שאפשרה שיטה, עובדה זה לצורך העיקריות. הבעיות אחת הייתה החוקרים שבידי החומר
הלשכה. עובד ידי על ונותחו מוינו והודעה מסמך כל יעילה: בצורה הדבר את לעשות
הממצא ואת המסמך את העביר הממיין זה. לצורך שהונהג מיוחד בטופס נרשם הניתוח
או רקע כמסמך חשיבותו דרגת לפי אותו סיווג וזה הלשכה, מפקד סגן אל לבדיקה
חוסר בשל הסופית או הזמנית פסילתו על מחליט שהיה או עקיפה, או ישירה כהוכחה
משכנעת ראיה זה בעניין שנמצאה משום או מספקת בלתי מהימנות בשל אם רלוונטיות,
הצורך בגלל לעברית. תורגמו אחרות בשפות שניתנו העדויות ורוב המסמכים רוב יותר.
למוסדות גם העת ובבוא המשפט, לבית לסנגוריה, לתביעה, החומר מן העתקים לספק
לצורך אומת המקורי החומר גדול. עותקים במספר החומר את להכין הוחלט ולחוקרים,

מוגן. בחדר בארכיון, היטב ונשמר המשפט בית בפני הצגתו

סבלו אנשיה בלשכה. ששררה הצוות לרוח הודות רק במשימה עמדה ישראל משטרת
ומבודד. מרוחק למקום מרותקים היותם ובשל נוחים בלתי תנאים בשל פיזיים, מקשיים
המשטרה. חבלן ידי על נבדקו "אייר" למחנה שהובאו החבילות וכל הדואר צרורות כל
הקצר והזמן המחריד בנושא הטיפול עקב כבד נפשי בלחץ גם נתונים היו הלשכה חברי

ישראל. למשטרת לגאווה מקור היוותה במשימה עמידתם לרשותם. שעמד

על הוחלט בו אייכמן", "חוק את גדול, ברוב עקרונית, הכנסת קיבלה 1961 בינואר ב18
משלושה יורכב המשפט שבית נקבע בהחלטה אייכמן, את שידון מיוחד משפט בית הקמת
על יתמנו השופטים שלושת מבין שניים בירושלים. המחוזי המשפט בית במסגרת שופטים
העליון המשפט בית נשיא ידי על יתמנה הדין בית אב ואילו המחוזי, המשפט בית נשיא ידי
של ומשפט חוק החוקה, ועדת ידי על אושר החוק העליון. המשפט בית שופטי מתוך
בפברואר ב26 מינה זה לחוק בהתאם בינואר, ב31 בכנסת סופית והתקבל הכנסת
בית אב בתור לנדוי משה העליון השופט את אולשן, יצחק העליון, המשפט בית נשיא

245



אירועים ספר

התמנה המשפט בית כמזכיר הדין. בית כחברי מונו רווה יצחק וד"ר הלוי בנימין ד"ר הדין.
התביעה צוות בראש העליון. המשפט בית של המשפטי המזכיר בודנהיימר, יוסף הדין עורך

סרואציוס. רוברט ד"ר היה הסנגור האוזנר. גדעון לממשלה, המשפטי היועץ עמד
של הארגוני החלק את גם עצמה על לקבל המשפטים שר לבקשת נענתה המשטרה
לקבוע צורך היה קרן. יקותיאל ניצב המנהלה, אגף ראש על הוטלה זו משימה המשפט.
התקשורת לאנשי בייחוד המשפט, מהלך את לשמוע רב לקהל יאפשר שמחד הסדר,
עצמו. הנאשם ושל העדים של השופטים, של בביטחונם יפגום לא ומאידך ומחו"ל, מהארץ
משוריין. זכוכית תא הותקן הנאשם עבור מיוחדים. ביטחון סידורי נערכו המשפט במקום

המשפט אייכמן. אדולף של משפטו בירושלים העם" ב"בית נפתח 1961 באפריל ב11
נציגי מאות בנוכחות נערך הוא הנוכחית. המאה של הגדולים המשפטים כאחד הוגדר
בפני שונות. מדינות מטעם רשמיים ולא רשמיים ומשקיפים זרה עיתונות מקומית, עיתונות

ראיות. אלפי והוצגו תביעה, עדי 110 הופיעו המשפט בית
האפשרית. המקסימלית במידה סופקו במשפט לחזות שרצו אנשים של בקשותיהם
העדים הצלמים, העיתונאים, של ובנוחיותם הקהל בנוחיות פגעו לא הביטחון סידורי
השביע המשפט שבית רשמית, האחת  תרגום מערכות שתי הוקמו המשפט. בית ועובדי
לנאשם מקסימלי בדיוק הנאמר את לתרגם היה תפקידה מתרגמים; צוות לכבודה
כדי המשפט. בבית נאמר אשר כל את לתרגם נועדה השנייה התרגום מערכת ולסנגורו.
כתרגום הדברים מן חלק תורגמו הצדדים עם ובהסכמה המשפט בית של זמנו את לחסוך
הזרים והרדיו העיתונות לאנשי ובגרמנית בצרפתית באנגלית, הועבר זה תרגום סימולטני.

לתרגום, שנזקקו המשפט בית לבאי וכן
העולמית העיתונות של כוחה באי לרשות הועמדו בעברית הרשמי לפרוטוקול נוסף
של מיוחדים צוותים וגרמנית. צרפתית אנגלית, אידיש,  שפות בארבע פרוטוקולים
מהלך תוך רבה, במהירות הפרוטוקולים את הכינו ומשכפלים כתבנים קצרנים, מקליטים,
מערכת העיתונאים באולם הותקנו■ הרבים הזרים העיתונאים של לנוחיותם ממש. הדיונים
מחוץ בהיותם גם המשפט מהלך אחרי לעקוב שיוכלו כדי הקלטה, וסדרי פנימית טלוויזיה

לאולם.
שנשמעו הדברים עקב עצבים מהתמוטטות שסבלו במי טיפלו באולם המשטרה אנשי
הפושע את עיניהם במו לראות כדי רבות שעות בתור עמדו אנשים אלפי המשפט. בבית
לשמע מעמד החזיקו לא מהם רבים יהודיישראלי. משפט בית בפני הדין את נותן הנאצי

והתעלפו. הזוועות
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"בפריסת אלא שיינתן, בעונש אינה המשפט חשיבות כי הודיע גוריון בן דוד הממשלה ראש
עמנו". נגד הנאצי המשטר של הרשע ומזימות הזוועות יריעת

השופטים אחד. פה ניתן הדין גזר למוות. ונידון אייכמן אדולף הורשע 1961 בדצמבר ב15
מאין הנוראים פשעיו בגלל חובה, שאינו מרבי, עונש הנאשם על לגזור החליטו כי ציינו

ובהיקפם. במהותם כמותם

נדחה 1962 במאי וב29 העליון, המשפט בתי לפני ערער סנגורו ערעור. זכות ניתנה לאייכמן
ונדחה. חנינה בבקשת המדינה נשיא אל הסנגור פנה מכן לאחר אושר. הדין וגזר הערעור,

בעת חצות. לפני 1962 במאי 31 בתאריך רמלה בכלא בתלייה להורג הוצא אייכמן אדולף
מחוז מנהל של פקיד ממשלתי, רופא הסוהר, בתי שירות נציב במקום נכחו להורג ההוצאה
של נציגים ושני הישראלית העיתונות של נציגים שני פרוטסטנטי, דת איש אביב, תל
על שנגזרה בשעה המשפט בבית גם שהיו שוטרים, שני במקום נכחו כן כמו חוץ. עיתונות
אייכמן של גופתו נשרפה התלייה אחרי דינו. שנגזר כאדם לזהותו ויכלו מיתה, האסיר
באישון קיבל חיפה, בנמל הגבולות משטרת יחידת כמפקד שירת אשר רון, מרדכי בכבשן.
לידי נמסרה לא אייכמן גופת בים. לפזרו עליו הוטל אייכמן. של אפרו ובו כד לילה

ממנה. שריד יישאר שלא כדי משפחתו,

אחת אייכמן אדולף של והמשפט החקירה תקופת הייתה והטראגי הכאוב הנושא למרות
שוטרי דופי. ללא היו והמשפט החקירה ביצוע ישראל. משטרת של ההתעלות מתקופות

אלה. במבחנים בכבוד שעמדו על לשבח צוינו במשימות חלק שלקחו ישראל משטרת
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ותפיסתם רמלה מכלא פרקש ונחמן בליץ רפאל בריחת
האסירים ממנו נמלטו רמלה בכלא סרט הקרנת בשעת ,21:30 בשעה ,1961 במאי ב23
בשנת פיאטלי המהנדס רצח על עולם למאסר שפוט היה בליץ פרקש. ונחמן בליץ רפאל
בשעתו לרצח. ובניסיון מזוין בשוד הואשם פרקש בתלאביב, צפון קולנוע ליד ,1957
בבניברק קפה בבית שפרצה קטטה בעקבות צפון בקולנוע פיאטלי המהנדס רצח פוענח
גררה הקטטה החרדי. חברו מראש בליץ שהסיר קש מגבעת בגלל לחבריו בליץ בין

בליץ. רפאל של לתפיסתו יותר מאוחר שהביאה במשטרה, תלונה אחריה

הסוהר, בתי שירות ונציב עוזריו פלג, יואל ניצב דרום, מחוז מפקד הגיעו הבריחה גילוי עם
שהתפרס הבורחים, שני אחר גדול מצוד על ופיקדו ברמלה המרכזי הסוהר לבית ניר, אריה
הוצבו ובכבישים הערים במבואות בו. השתתפו שוטרים מאות המרכז. אזור כל על

בקפדנות. נבדקו בדרכים שעברו רכב וכלי מחסומים,

בחברת נראה שנתפס לפני בתלאביב. הטייסים בכביש לחצות סמוך נתפס פרקש נחמן
מידי ולחמוק הסמוכים לפרדסים להימלט הצליח זה אך בליץ, כנראה שהיה שני, אדם
כך ואחר בחולון אופנוע גנבו ובליץ הוא כי סיפר ובחקירתו פצוע, היה פרקש השוטרים.

איתו. התהפכו

שוטרים, מאות דבר. העלו לא תלאביב בדרוםמזרח שנערכו בליץ אחר החיפושים
היבשתיים והגבולות הוקמו, מחסומים בחיפושים. השתתפו ומטוסים כלבים גששים,

שקטה. מודיעין רשת גם הופעלה נסגרו. הארץ מן היציאה ונמלי

לירדן הביטחון מכביש המוביל העפר בכביש השוטרים מצאו בוקר לפנות ארבע בשעה
נפצע בליץ שגם מראה הוא וכי בבליץ קשור הממצא כי סברו הם טרי. בדם מגואל פתק
לגבול. קרוב הואדי, לעבר המובילות עקבות גם נתגלו במקום האופנוע. התהפכות בעת

רפאל כי ברור היה בחיפושים. הדרומית הנפה אנשי חוליות המשיכו הלילה שעות כל במשך
אלימות. בדרכים כספים להשיג שינסה חשש והיה בכיסו, פרוטה ללא מסתובב בליץ
כי סברו הם בהתקפות. פעם מדי ולקה הקצרת ממחלת סבל בקיץ כי ידעו השוטרים
הסוהר. בבית עוד תרופות מלאי לצבור הצליח לא אם למחלתו תרופות גם להשיג ינסה
את לעבור שינסה מחשש בליץ, רפאל אחר הנרחב למצוד הצטרפו הגבול משמר שוטרי

ערב. ממדינות אחת אל הגבול

הפעיל המטה תלאביב. במחוז ובילוש לעיקוב מיוחד מבצע מטה הוקם המרכזי במדור
כן בליץ. של תפיסתו לשם מצב והערכות ידיעות לרכז היה שתפקידם אנשים, עשרות
של תמונות אלפי ולהפיץ הקהל בקרב נרחבות הסברה בפעולות לפתוח המשטרה עמדה
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טרם שבנייתם ובמבנים במקלטים ציבוריים, בגנים נערכו גדולים חיפושים בליץ.
של חבריו התגוררו שם מקום בניברק, באזור נרחבות סריקות נערכו כן כמו הושלמה.
בליץ רפאל של לשעבר מידידיו רבים בתלאביב. צפון בקולנוע השוד מתקופת בליץ

בהם. לנקום ינסה שבליץ מחשש מבתיהם נמלטו תקופה מאותה
עם אך הצפון, למחוז בליץ אחר החיפושים הועתקו למשטרה, שהגיעו ידיעות בעקבות

והסביבה. תלאביב באזור החיפושים הופסקו לא זאת
יגור קיבוץ של הספר בבית ד' כיתה ילדי משנתם הופרעו 1961 באוגוסט ה29 שבת בליל
של השינה בחדר הנורות את הוציא האיש החדרים. לאחד שחדר ממושקף, אלמוני עלידי
ולקרוא אותה לפתוח יוכלו לא שהילדים כך מבפנים הדלת את נעל התשע, בני הילדים
וישן הילדות, אחת את ממיטתה פינה ואז אותם, יכה יצעקו שאם עליהם איים לעזרה,
וסדין שמיכה עמו לקח התעורר, בבוקר ארבע בשעה אחדות. שעות במשך במיטה
בליץ, רפאל של תמונתו את הילדים לפני הציגה למקום שהוזעקה המשטרה והסתלק.

אצלם. שביקר האיש שזה אישרו והילדים

ברם, שהתגלה. מבלי לחצותו הצליח ואף הסורי הגבול עד בליץ הגיע מנוסתו בהמשך
נחקר. שם הסוריים הצבא כוחות ידי על נתפס קצר זמן פרק כעבור

הסורים החזירו 1961 בספטמבר ל1 באוגוסט ה31 שבין בלילה מכן, לאחר לילות שני
ללא רשמית, בלתי בצורה בוצעה החזרתו ישראל. שבריבונות לשטח בליץ רפאל את
הירדן נהר את עבר בליץ או"ם. אנשי של תיווך ובלי הנשק שביתת ועדת עם תיאום
אזרחים של חשדם את עורר הוא טבריהמטולה. כביש לכיוון דרכו ועשה הלילה בחשכת
אותו תפסו אחריו, דלקו הם אך לברוח, ניסה לעצור, ממנו וכשביקשו במקום, שעברו

זהותו. את לשוטרים גילה שם טבריה, למשטרת והביאוהו

ניר, אריה הסוהר, בתי שירות נציב מינה רמלה מכלא האסירים שני בריחת לאחר מיד
גדעון היו הוועדה חברי הבריחה. נסיבות את לחקור בכירים קצינים שלושה בת ועדה
ורב אדם, כוח באגף הנציבות מטה קצין לופטה, משה דמון, הסוהר בית מנהל סגן לונדונר,
לברוח, ופרקש בליץ הצליחו כיצד לבדוק נתבקשו הוועדה חברי תורג'מן. אהרון כלאי
הסוהרים עשו מה נוספים, באסירים נעזרו האם נעזרו, בהם הכלים לידיהם הגיעו כיצד

בתפקידם. התרשלו לא והאם הבריחה בשעת

שהיו הסוהרים כל את משמעתי לדין להעמיד החקירה ועדת המליצה שהגישה בדו"ח
אשמים שנמצאו לאחר רמלה, הכלא מבית ובליץ פרקש של בריחתם בליל בתפקיד
לפני אחדים שבועות שאירע אחד, מקרה תיעדה תפקידם.הוועדה מילוי בעת ברשלנות
הביא הסוהר הגג. שעל הרשת במבנה מתעניין בליץ את הסוהרים אחד ראה בו הבריחה,
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שנהגו החיפושים כי הוועדה ציינה עוד בנדון. פעל לא הלה אולם עליו, הממונה לידיעת זאת
להוראות בהתאם שלא נעשו המלאכה, מבתי שיצאו האסירים של בכליהם לערוך
להיות צריך שהיה הסמלים, אחד משמרתו את נטש עצמה, הבריחה בשעת ובשטחיות.
נוסף, מזקיף ואילו מים, לשתות והלך מקומו את נטש אחר זקיף בסרט. וצפה בתפקיד,
שנעצרה שמשאית משום השטח, על היטב לשמור האפשרות נמנעה מגדל, על מוצב שהיה
להחזיק היה שמחובתו אחר, סמל שמירתו. שטח את ממנו הסתירה תנועה שוטר עלידי
הוועדה הבריחה. בליל מסוים לזמן דעתו את ממנו הסיח מתמיד, פיקוח תחת בליץ את
הסוהר בית כי הוועדה קבעה עוד אחרים. באסירים נעזרו לא ופרקש בליץ כי קבעה
לזרז יש לייעודו. מתאים איננו לציבור, מסוכנים פושעים עשרות מוחזקים שבו ברמלה,

למבנה. מסביב התאורה את ולהגביר הסוהר בית ליד הכביש סגירת את
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הארץ ברחב> חברת> רקע על אלימות סדר הפרות
בשפרעם בעכו, בנצרת, בחיפה, חמורות סדר הפרות התחוללו זו בשנה ספטמבר בחודש
ישראלים ערבים צעירים שחמישה לאחר אירעו הדברים אחרים. מיעוטים יישובי ובמספר
צעירים שני ועוד בספטמבר ב17 עזה רצועת לגבול מעבר אל להסתנן שניסו בשעה נהרגו

לעזה. הגבול את לחצות כשניסו בספטמבר, ב18 נהרגו ערבים

התעללות. סימני נתגלו ובגופותיהם ההרוגים עונו כאילו שמועוונ הופצו הערבי בציבור
ההתפרעויות נמשכו בחיפה ההרוגים. הלוויית בשעת הרוחות סערת את הגבירו השמועות
עלידי שפוזרו חוקיות בלתי הפגנות התקיימו ובעכו בנצרת ההלוויה. שלאחר בימים גם

נפסקה. והעבודה חנויות נסגרו אחרים ערביים ביישובים המשטרה.

ולקיום ההתנגשויות למניעת רבות המשטרה קציני עשו הסדר הפרות של המקרים בכל
קרבנות נמנעו אלה למאמצים הודות הרוחות. הרגעת לשם השונים החוגים נציגי עם מגע

ההפגנות. בשעת נפגעו משטרה אנשי של ניכר מספר רכוש. ונזקי בנפש

של הכללי המפקח הרמטכ"ל, דיווחו בספטמבר ב24 הממשלה של השבועית בישיבתה
על בגבולות, הביטחון מצב על הביטחון שירותי על והממונה נחמיאס, יוסף  המשטרה
בארץ. שונים במקומות הסדר הפרות ועל קודם שבוע הצעירים נהרגו שבהן הנסיבות
הסתננותם כדי תוך הביטחון כוחות מיריות נפגעו ההרוגים כי הודעה פרסמה הממשלה
דיבה הוצאת הן הממשלה, הודיעה בגופות, התעללות בדבר השמועות עזה. רצועת לעבר
כוחות של מתפקידם איבה. ומחרחרי למדינה עוינים גורמים עלידי שהופצה זדונית
מהסתננות המדינה על להגן כדי חוקי בלתי מעבר למנוע הממשלה, הבהירה הביטחון,

טענה. כחוק, נהגו הביטחון כוחות ורוצחים. חבלנים מרגלים,

ערנות מחייב בגבולות המצב כי לציבור ולהבהיר לחזור צורך הממשלה ראתה כן כמו
ומתמדת. קפדנית

בכביש התנועה את חסמו דחק פועלי סדר. הפרות התחוללו שבגליל מעלות ביישוב גס
נתלוו אליהן התפרעויות, אירעו נוספים במקומות העבודה. תנאי על סכסוך בשל הראשי
של והסוציאלי הכלכלי מצבם היה להתפרצויות הרקע הפקרות. ומעשי ברכוש פגיעות
ההתפרעויות להפסקת פעלה המשטרה שלהם. הדיור ותנאי והיישובים השכונות תושבי

למשפט. האשמים ולהבאת

ביום בתלאביב: התקווה שכונת היה ביותר חמורה התפרעות אירעה בו המקומות אחד
תלאביב, עיריית פקחי התקווה בשכונת הופיעו הצהריים, לפני בספטמבר, 22 שישי,
ניתן הצו אברהמי. גואל הסבל עלידי כחוק שלא שהוקם מגורים למבנה הריסה צו ובידם
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הצו. ביצוע בעת בהתנגדות נתקלו לא הפקחים בתלאביב. העירוני המשפט בית עלידי
בראשותו מפגינים של קטנה קבוצה ההרוס המבנה ליד התארגנה מכן לאחר כשעתיים
תנועה עורק שהיווה אצ"ל, רחוב לכיוון לנוע החלו הם שחורים. דגלים והניפה אברהמי של
את וחסמו זועמים צעירים מאות כמה אליהם הצטרפו קצר זמן כעבור בשכונה. ראשי
חיים רפ"ק הדרומית, הנפה מפקד של בפיקודו למקום שהוזעק קטן משטרתי כוח הכביש.
גואל עם ולתת לשאת ניסה הנפה מפקד בשקט. להתפזר מהמתקהלים ביקש פלסר,
של מאמציו אולם שלהם. המגורים לבעיית ביניים הסדר ולמשפחתו לו והבטיח אברהמי,
מספר המשטרה. כוחות את באבנים ולרגום להתפרע החל והקהל בתוהו. עלו הקצין
ניסתה המשטרה ההתקהלות. למוקד זרמו זועמים נוער בני מאות  וגדל הלך המפגינים
אך סדירה, רכב כלי תנועת ולאפשר כנו על המצב את להחזיר כדי בכוח הכביש את לפנות

לחלוטין. התנועה את ושיתקו הארץ על נשכבו אנשים עשרות כמה
מ3,000 למעלה התאספו במקום מדאיגים. לממדים ההתקהלות הגיעה השבת כניסת עם
מלא "דן" אוטובוס למקום. הוזעקו נוספים משטרה אנשי כשישים נסערים. אנשים
באבנים. הוא אף ונרגם המפגינים עלידי נעצר בכביש, דרכו את שעשה נוסעים,
קריאות והשמיעו האוטובוס גג על עלו אחדים והשחיתוהו. לאוטובוס נכנסו המתפרעים

מהמקום. האוטובוס פונה רבים מאמצים לאחר רק לשלטון. בוז

מצברה נופצו, שמשותיה רחובות. לניקוי חדישה מכונית על הקהל הסתער שעה אותה
הוצת. המושב וריפוד כולו, נהרס הנהג תא דלתותיה. את לעקור ניסיון ונעשה הורד
מגמה מתוך המכונית של הדלק צינורות לתוך הבוער החומר את לזרוק ניסו המתפרעים
מכונית התלקחות. מנע ובכך במכסה, הצינור את סתם פלסר רפ"ק אולם להציתה,
הכבאית נגררה לחצות סמוך הקהל. עלידי היא אף נרגמה למקום שהוזעקה הכבאים

לחלוטין. הרוסה מהמקום
בפינת המפוארת העירונית המודיעין לשכת  אחרת מטרה המתפרעים להם מצאו בינתיים
כל על נהרסה הלשכה לכן. קודם אחדים חודשים שנחנכה ההגנה, אצ"לדרך הרחובות

נופצו. ושמשותיה ציודה,
המשטרה עצמם. המפגינים מבין עשרה וכן היום במאורעות נפצעו שוטרים עשריס

בשכונה. השתרר מתוח ושקט לחצות, סמוך כנו על הסדר את להחזיר הצליחה

השקט אולם התקווה, בשכונת תכונה הורגשה שוב הבוקר, בשעות בספטמבר, 23 בשבת,
השכונה. ברחובות לסייר המשיכו השוטרים משמרות הופרע. לא

בהתפרעויות כחשודים בתלאביב השלום משפט לבית צעירים 18 הובלו סוכות בערב
של הממוצע גילם נוספים. חקירה ימי לארבעה נעצרו מהם 17 התקווה. בשכונת שבת ליל
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אוטובוס להצית בניסיון המשטרה עלידי הואשמו הם העשרים. בסביבות היה העצורים
ציבורי. לרכוש נזק ובגרימת ושוטרים אזרחים בתקיפת "דן",

המפגינים, אל מתון יחס וגילתה רבה בהתאפקות המשטרה נהגה האירועים זמן כל משך
ההתפרעויות להפסקת תפקידה את במרץ מילאה מאידך, הרוחות. את להרגיע בנסותה

לדין. הנאשמים ולהבאת
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הבמת לארצות סובלן ווברט ד"ר גירוש
בתל "סבוי" במלון והתאכסן סובלן רוברט ד"ר בשם אדם לארץ הגיע 1962 ביוני ב26
אליה שהגיעו ידיעות בעקבות ישראל משטרת עלידי נעצר יומיים כעבור אביב.
נערך מעצרו בעת סובלה. ברס אחיו שם על מזויף דרכון בהפצת הואשם הוא ממקורותיה.
כניסה כרטיס כולל ברשותו, שהיו מסמכים מספר ונתפסו "סבוי", במלון בחדרו חיפוש

גובלה. ברס שם על לוד התעופה בשדה הגבולות בקרת של ארצה

מצויד ארצה, לבואו שקדמו בשנים חי בה הברית, ארצות את עזב סובלן כי התברר
יורק מניו בצאתו ב1957. בקנדה שנפטר סובל, ברס המנוח אחיו שם על קנדי בדרכון
עשה וכן אחיו, בדרכון השם שהופיע כפי  ברס סובל  במקום ברס גובלה שמו כי הצהיר
כגובלה ארצה הכניסה בטופס נרשם לכן לוד. התעופה בשדה הגבולות ביקורת אנשי בפני
מעצרו ביום נסיבות. באילו זוכר אינו וכי בתלאביב זה דרכון איבד כי טען כך אחר ברס.

ימים. לעשרה מעצר פקודת נגדו והוצאה שופט בפני הובא
ישראל. משטרת עלידי נעצר סובלן ד"ר כי לשמוע הופתעה האמריקאית השגרירות

ד"ר המרגל את אליה להחזיר בבקשה ישראל למדינת הברית ארצות פנתה ביוני ב29
המועצות. ברית לטובת ריגול בעוון הברית בארצות עולם למאסר שנידון סובלן, רוברט

מדינת של היסוד מחוקי אחד שהינו השבות, חוק את עליו להחיל ביקש סובלן ד"ר
ב5 בכנסת נתקבל החוק לישראל. לעלות יהודי לכל זכות מקנה השבות חוק ישראל.

השאר: בין נאמר ובו תש"י) בתמוז (כ' 1950 ביולי

ישראל. לארץ לעלות זכאי יהודי כל 

אם מאשר חוץ בישראל, להשתקע רצונו את שהביע יהודי לכל תינתן העולה אשרת 

שהמבקש: הפנים שר נוכח

היהודי. העם נגד פועל .1

המדינה. ביטחון את או הציבור בריאות את לסכן עלול .2

הציבור. שלום את לסכן העלול פלילי עבר בעל .3

עבר בעלי אנשים על אלא עליו, חלים אינם השבות" ב"חוק הסייגים כי טען סובלן ד"ר
מדינית האשמה לריגול, בקשר הברית בארצות הואשם הוא שלטענתו, בעוד פלילי,
סובלן ד"ר התכוון השבות, חוק את עליו להחיל בקשתו שתידחה במקרה מובהקת.

בישראל. מדיני מקלט לבקש

הברית וארצות תיבות, בראשי רק אז נחתם לישראל הברית ארצות בין ההסגרה הסכם
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סובלן ד"ר את אליה להעביר הישראלי לחוק בהתאם תוכל אם בשאלה לישראל פנתה
לחקירה.

בית של החולים בבית אושפז המשטרה בקשת ולפי רמלה, סוהר לבית הובא סובלן
המשטרה. חוקרי עלידי עדותו נגבתה שם הסוהר,

אבל היה אביו שם .1900 בנובמבר ב7 שבליטא בוילקוריצקי נולד כי סיפר הוא
רוסית. ובגימנסיה בחדר למד מולדתו בעיר גומבינר. מבית ליבה אימו ושם סובולביץ,
חזר המלחמה ובתום ברוסיה, משפחתו עם היה הראשונה העולם מלחמת בתקופת
ורפואה. חקלאות ולמד בגרמניה שהה 19351922 בשנים .1922 שנת עד בה ונשאר לליטא,
משום השוויצרים, עלידי שנעצר לאחר גורש משם בשוויצריה. שהה 19361935 בשנים
בעלת מזוודה בתוך מוסתר לאוסטריה, משוויצריה פשיסטי אנטי תעמולה חומר שהוביל

כפולה. תחתית
הלאומית לבריגדה הצטרף שם לספרד, נסע ומפריז ,1936 בשנת לפריז עבר משוייצריה
החולים. בבית כרופא עבד שם קובנא, בעיר בליטא שוב חי 19411937 בשנים הספרדית.
וסין. יפן רוסיה, דרך הברית לארצות והגיע משפחתו, עם ליטא את עזב 1941 בשנת
עבד כך ואחר "אונר"א" הביןלאומי הארגון עבור כמתרגם תחילה עבד הברית בארצות
19281921 בשנים הקומוניסטית המפלגה חבר היה סובלן ד"ר בניויורק. פרטי כרופא

.19321928 בשנים הטרוצקיסטית התנועה וחבר
רוסים. סוכנים בעבור סובול, ג'ק אחיו בהדרכת ,19451944 בשנים עבד הברית בארצות
סוכן ועם גרמני ממוצא בקר יונה בשם רוסייה סוכנת עם בקשר אחיו היה זו בתקופה
הפוליטית פעילותם אודות על ידיעות באיסוף התבטאה עמם עבודתו דודינקו. בשם רוסי

הברית. בארצות גרמניים ארגונים של

ידיעות למסור בכוונה קשר לקשירת באשמה לדין והובא ה6.1.? עלידי נעצר ב1960
מיולי במאסר ששהה לאחר עולם. למאסר ונידון אשם נמצא הוא זרה. למעצמה סודיות
של בערבות לשחררו הדם, בסרטן חולה שמצאוהו הרופאים, המליצו 1960 אוגוסט עד
שונות. בערכאות משפט לבתי ערעורים פעמים שלוש הגיש שחרורו לאחר דולר. אלף מאה

נדחו. הערעורים שלושת

כי התברר בממשלה הדיון לקראת בןגוריון דוד הממשלה לראש שהועבר וחשבון מהדין
בארצות סובייטים מודיעין אנשי עם שבמגעיו בישראל, חוקריו באוזני טען סובלן ד"ר
ובארצות הברית בארצות שפעלו טרוצקיסטיות קבוצות על רק ידיעות מסר הברית

ביטחוניות. או אסטרטגיות ידיעות כל מסר ולא אחרות,
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של מובהק כמקרה זה מקרה לראות הפנים משר ביקש אנקוריון, סובלן, של דינו עורך
עלסמך וגם השבות חוק לפי בארץ לחיות זכות לעצמו והרואה מדיני מקלט המחפש אדם

בארץ. לרכוש וזכויותיו בעבר הארץ עם קשריו

מן לגרשו נטייה נסתמנה סובלן, רוברט ד"ר של לגורלו בקשר ממשלתי בדרג בדיונים
השרים מבין היחיד הפנים שר היה להלכה, לישראל. חוקית הבלתי כניסתו בגלל הארץ
חולים. בבית במעצר נתון סובלן היה בינתיים סובלן. ד"ר של גורלו על ההחלטה שבידיו

ניצב סגן ישראל, במשטרת מיוחדות לחקירות המחלקה ראש לידיו קיבל 1962 ביוני כ29
הארץ מן סובלן ד"ר את לגרש נחמיאס, יוסף הכללי, המפקח הוראת את שלוש, אהרן
הכללי מהמפקח הוראה קיבל בנוסף יום. באותו הפנים שר שהוציא גירוש לצו בהתאם

נסיעתו. בעת בריאותו על ישגיח אשר רופא, סובלן לד"ר להצמיד

היה. הגירוש צו להפעלת האירועים הפעלת תכנון
לו ויודיע סובלן ד"ר בפני מזא"ה פקד יופיע 20.30 בשעה ,1962 ביוני 30 שבת, במוצאי א.

הפנים. שר עלידי גירוש צו נגדו הוצא כי

מאפשר בריאותו מצב אם יוחלט בסובלן, טיפל אשר הסוהר, בית רופא תעודת לפי ב.
לטלטלו.

לאתונה. היוצא אלעל מטוס על סובלן יועלה 07.00 בשעה ,1962 ביולי 1 ראשון, ביום ג.

עד הצורך במקרה נסיעה כרטיס וכן הניירות יוסדרו המלווה, הרופא גוטליב, לד"ר ד.
לרדת. יורשה בה לתחנה

שעת כשהגיעה הבוקר, בשעות ביולי ב1 אך בשקט, סובלן קיבל גירושו על ההודעה את
להשתולל. התחיל הגירוש,

וסירב תנועה ללא שכב הוא התעופה. לנמל הליווי חוליות עם סובלן הגיע 06:35 בשעה
המריא. המטוס 07:00 ובשעה המטוס, על הועלה הוא לזוז.

כדי האמריקאית הבולשת אנשי המטוס על עלו ללונדון, בדרכו באתונה ביניים בחניית
ורידיו. חיתוך ידי על לחייו קץ לשים ניסה סובלן ד"ר חסותם. תחת סובלן ד"ר את ליטול

אנוש. מצבו היה ללונדון המטוס שהתקרב בשעה

שהיה לאחר בלונדון, הילינגדון החולים בבית סובלן רוברט ד"ר מת 1962 בספטמבר ב12
הפועל שינה סם בלע סובלן ימים. לעשרה קרוב במשך הכרה וחוסר גסיסה של במצב נתון
כוחותיו אזלו האחרונות שעותיו ב24 כימיים. באמצעים מגופו הוצא זה אך במהירות,

קמעה. קמעה
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שנסתתמו הייתה העיקרית הטענה וממשלתית. ציבורית סערה עוררה בפרשה הטיפול דרך
ממשלת של רצונה אחר למלא ישראל ממשלת של רצונה בגלל הצדק דרכי סובלן בפני
לכך לדאוג החובה מוטלת ישראל משטרת על כי הוסכם זאת עם יחד הברית. ארצות
ייכנסו, כן ואם לארץ, ייכנסו לא הציבור, של לשלומו המסוכנים פליליים, שאלמנטים

ויגורשו. במהרה יתגלו
ועד הציונות של ייסודה מיום היהודית הלאומית התנועה של נכבד הישג  השבות" "חוק
לא שונות, לדמויות ואיפשר רציני, אתגר בפני השלטון את העמיד ישראל, מדינת לקום

קנקנן. על השלטונות תהו בטרם עוד קלות, ביתר ארצה להיכנס חיוביות תמיד
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שוחמכר >וסל'ה הילד פרשת
ובנם ,1947 ילידת זינה, בתם עם שוחמכר ואידה אלתר הזוג בני ארצה עלו 1957 באפריל
ואשתו שטרקס נחמן ארצה הגיעו כן לפני מספר חודשים .1952 במרץ ב2 שנולד יוסל'ה,
שטרקס, שלום ובנם בירושלים, שערים מאה בשכונת והשתכנו שוחמכר, אידה הורי מרים,

.1957 במאי ארצה עלה ,1938 יליד

במקומות עבודה לחפש ונאלצו קליטה בקשיי שוחמכר הזוג בני נתקלו ארצה הגיעם עם
את להסתדר, יצליחו אשר עד זמנית, מסרו ולכן קבע, דירת להם הייתה לא בארץ. שונים
משפחת בהסכמת שטרקס, נחמן שטרקס. ומרים נחמן וסבתם, סבם לידי ויוסל'ה זינה
אז שהיה יוסל'ה, נכדם את ואילו חב"ד, בכפר לפנימייה זינה הילדה את הכניס שוחמכר,
להתגורר שוחמכר. הזוג עבר בינתיים בירושלים. בביתם והסבתא הסבא השאירו חמש, בן
הקשר על ושמרו בתלאביב תעסוקה לעצמם מצאו הזוג בני משפחה. קרובי אצל בחולון

ילדיהם. ועם הוריהם עם

זינה הילדים את ורשמה בחולון, דירה שוחמכר משפחת קיבלה 1959 שנת במחצית
כל היה לא בחולון. דתי ממלכתי בביתספר 1960  1959 הלימודים שנת לקראת ויוסל'ה
את לקבל שוחמכר הזוג בני כשביקשו אולם חב"ד, בכפר מהפנימייה הבת בהוצאת קושי
הודיע אף שטרקס נחמן והסב להוריי; אותו להחזיר והסבתא הסב סירבו יוסל'ה, בנם

רוחו. לפי אינו לו לתת הוריו שבדעת שהחינוך משום יוסל'ה את יחזיר שלא

שלום. בדרכי העניין את להסדיר תחילה ניסו הבית, שלום על לשמור שרצו הילד, הורי
הילד, את לראות בכלל מהם נמנע ואף בידם הדבר עלה משלא ,1959 בדצמבר ב25 אולם
הגבוה הדין לבין קורפוס" "הביאס מסוג בבקשה פנו ב15.1.60 במשטרה. תלונה הגישו
(בעתירה לצדק הגבוה הדין בית ציווה ,10.2.60 בתאריך בנם. להם שיוחזר עלמנת לצדק,

.15.2.60 ליום עד להוריו יוסל'ה את להחזיר שטרקס ומרים נחמן על ,(10/60 מס'
צבי הרב של הדעת בחוות דבק ובקיצוניות הדין בית של זה לצו ציית לא שטרקס נחמן

נוסחה: ולהלן ,1960 בינואר ב29 שנכתבה המנוח פרנק פסח

למידע דבעי מאן לכל

היינו לארץ לחוץ להוציאו שלא שוחמכר יוסף נכדו את מעכב שטרקס נחמן שר' "בהיות
תורה, דין פי על הנה כידוע ישראל. מדת יעבידוהו ושם רוסיה לארץ עמו לנסוע רצה שחתנו
על שמד גזור שם למקום ישראל מארץ יצא שלא נכדו את לעכב שטרקס נחמן ר' מחויב
שמד, לידי יבוא שלא כוחו בכל ומחויב תורה דין פי על כבנים הם הרי בנים ובני ישראל,

כוחו". בכל לסייעו עליו חובה זה בעניין לו לעזור שיכול מי וכל רעה, לתרבות ויצא
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להחזיר שטרקס הזוג בני על בו ביותר המאוחר כמועד בג"ץ שקבע היום לאחר יומיים
הדין לבית המרצה בדרך בקשה שוחמכר ואלתר אידה ההורים הגישו להוריו, יוסל'ה את
את להחזיר שטרקס ושלום מרים נחמן, על לאכוף ביקשו בה ,52/60 מספר לצדק, הגבוה
שטרקס, שלום כי שוחמכר הזוג בני טענו בבקשתם בבג''ץ. לצו בהתאם אליהם יוסל'ה
להחזיר שלא בהחלטתם בידם ומסייע הוריו עם אחת יד עושה שוחמכר, אידה של אחיה

הילד. את

את וימסור הנ"ל הצו את שימלא עד שטרקס נחמן את לאסור הורה העליון המשפט בית
בית ציווה כן כמו המשפט. בית עליד אחרת הוראה למתן עד או הוריו לידי יוסל'ה הילד
הילד, את למצוא כדי הצעדים כל את ינקוט המשטרה של הכללי שהמפקח המשפט
גס לבדוק הכללי מהמפקח נדרש כן כמו הוריו. לידי ולמסרו בו המחזיקים מידי להוציאו

הבא: הפירוט פי על הילד, לאיתור המשטרה עלידי האפשריות הפעולות כל נעשו אם
המלא ותיאורו שמו הכנסת תוך מקובלות, בדרכים כנעדר, שוחמכר יוסף פרסום (1

מיוחדת לרשימה
בדרך איתו והתראו אצלו שביקרו אלה הסב, עם הקשורים האנשים כל חקירת (2

כלשהו במגע איתו באו או כלשהי
בו מוסתר להיות יכול היה שהילד מקום בכל פיסיים חיפושים (3

הסב נמצא בהם לחוגים מודיעים החדרת מיוחדת, יחידה עלידי ובילוש תצפית מעקב, (4

הילד נמצא היכן להודיע שיכול אדם או יוסל'ה, את למצוא סיכוי יש ושבתוכם
החזרת בדבר ביניהם הסכם לידי להביא כדי יוסל'ה, להורי הסב בין ומתן משא ניהול (5

הילד
את למסור להסכים הסב על שישפיעו כדי השפעה, בעלי אנשים עם ומתן משא ניהול (6

הילד.
.1962 יולי עד לסירוגין הסוהר בבית וישב שטרקס נחמן נכלא 1960 במאי ב.12

של כוחם בא .52/60 שמספרה בהמרצה, הדין בית ישיבת נערכה לראשונה נכלא בו ביום
כי אמר העדים מדוכן בשבועה עדותו מתן בעת שטרקס. שלום את חקר שוחמכר הזוג בני
ראשוןלציון, בישיבת לכן, קודם שנה כחצי חנוכה, לפני האחרונה בפעם יוסל'ה את ראה
ראהו לא מאז וכי מהישיבה, הילד את להוציא שטרקס, נחמן אביו, אם יחד שבא בעת
זו עדותו עלסמך אביו. מפני מוחבא הילד כי ידע לא וגם בהסתרתו יד לו הייתה לא יותר,
לציית לא הוריו בידי סייע שטרקס ששלום בפניו הוכח לא כי בהמרצה הדין בית החליט

להוריו. הילד החזרת בדבר בבג"ץ הקודם לצו
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באנגליה. והשתקע הארץ את שטרקס שלום עזב ימים כעשרה כעבור
ושאין הילד, למציאת במאמציה להמשיך המשטרה על כי החליט העליון המשפט בית
אלימות של בדרך בהתנגדות להיתקל עלולים אלה שמאמציה האפשרות מן להירתע עליה
כדי נרחבות פעולות עשתה שהמשטרה התרשם כי ציין העליון המשפט בית כלשהי. בצורה
בין גישור של פעולות והן ידיעות ואיסוף חיפושים בילוש, של פעולות הן הילד, את למצוא

השווה. לעמק להביאם כדי היריבים הצדדים

נחמיאס, יוסף ניצב רב המשטרה, של הכללי המפקח הופיעו ,1961 ביוני ב6 שנה, כעבור
לאיתור המשטרה פעילות על לדווח כדי הכנסת של הפנים ועדת לפני בןפורת יוסף וניצב
הורתה כן הילד. למציאת להביא כדי ציבורי לחץ להפעיל לממשלה הציעה הוועדה הילד.

הילד. למציאת מאמציה במלוא להמשיך ישראל למשטרת הוועדה

כאשר ,1961 אוגוסט בימי נפרץ שוחמכר יוסל'ה הילד של היעלמו פרשת של האטום הקיר
תקופה במשך היה שהילד ישראל, משטרת של המודיעין משירותי ברורה ידיעה התקבלה
אגודת אנשי של קוממיות, במושב לכן, קודם לשנתיים קרוב חטיפתו, לאחר מסוימת
החוקרים, טובי למושב נשלחו ירושלים משטרת במטה הידיעה התקבל עם בנגב. ישראל,
אודותיו. על ובחקירות הנער אחרי בחיפושים שחלפו הרבים החודשים במשך שעסקו
,51 בן קוט, זלמן אל והגיעו נמרצת בחקירה פתחו הם טישלר. א' סמל עמד בראשם

ברוך.  בדוי בשם שבועות שלושה במשך משפחתו אצל הוסתר שוחמכר שיוסל'ה

ובהרחבה, נוספת פעם המפכ"ל, מפי הפנים ועדת של משנה ועדת שמעה 1962 ביוני ב13
להניח יסוד יש כי אמר המפכ"ל הילד. את למצוא ומאמציה המשטרה פעולות על פרטים
הפעולות את שטרית, בכור המשטרה, שר הדגיש הזדמנות באותה בארץ. איננו שהילד
חיפוש צווי כ400 מימשו המשטרה חוקרי כי פירט הוא המשטרה. עלידי שנעשו הרבות
לפעול ממשיכים עדיין והחוקרים נחקרו, אנשים כ852 מודיעין. אנשי כ440 והפעילו

הילד. לאיתור

וקשתלב, לגמרי אטומה קבוצה עם מגע  בו נתקלת שהמשטרה הקושי את הדגיש השר
דתית. באצטלה המתכסה

את לידיה להסגיר בבקשה אנגליה למשטרת המקובלות בדרכים המשטרה פנתה בינתיים
חוקרי הצליחו לא אמנם בלונדון. כבר התגורר שעתה יוסל'ה, של דודו שטרקס, שלום
לגבי וראיות הוכחות בידיהם היו אך הילד, של הימצאו מקום את לגלות המשטרה
להאמין מוצק יסוד היה לחוקרים למקום. ממקום יוסל'ה את והבריחו שהסתירו האנשים
את לארגן המשטרה שהספיקה לפני עוד לכן, קודם לשנתיים קרוב לחו"ל הוצא שהילד

לאיתורו. מנגנונית
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אחרי בברוקלין. חרדית משפחה אצל נמצא יוסל'ה כי למשטרה נודע 1962 יוני באמצע
נמסרה הילד, של נוספת הברחה למנוע שנועדה מוחלטת, סודיות ותוך קפדנית, בדיקה
,1962 ביוני ב30 השבת, צאת עם בעניין. חקרו אשר האמריקאיים לשלטונות הידיעה
לשמירתן והעבירוהו הילד את מצאו בברוקלין, למשפחה האמריקניות הרשויות הגיעו
1962 ביולי ה2 שני וביום לניויורק שוחמכר, אידה אמו, מיד יצאה לזהותו כדי בניויורק.
במדינתם שוחמכר יוסל'ה הילד של הימצאו דבר את ארצותהברית שלטונות פרסמו

גרטנר. יעקב השם תחת

להפסקת תגרום לא נמצא שיוסל'ה העובדה כי אמר נחמיאס, יוסף הכללי, המפקח
מישראל. הילד הוצא כיצד לברר ביקשו המשטרה חוקרי זו. בפרשה המשטרה של עבודתה

לו. הידוע כל את וימסור פעולה שישתף בתקווה יוסל'ה מחקירת זאת לגלות קיוו הם

שלמה ברחוב שטרקס נחמן סבו אצל התגורר שוחמכר שיוסל'ה העלתה הילד חקירת
נחמן סבו לו אמרו תש"כ, בשנת אחת שבת במוצאי בירושלים. שימל, בית בהרן, זלמן
ללמוד עליו יהיה כי השולחן, סביב המשפחה שהסבה בעת שטרקס, שלום ודודו שטרקס

לרוסיה. איתו להגר רוצים שהוריו משום בישיבה,

שלום הדוד, בראשוןלציון. תמימים" "החי לישיבת הילד את הביאו שטרקס ושלום נחמן
ביקר גס יוסל'ה בלוד. חב"ד לישיבת לעתים אותו ולוקח בשבתות מבקרו היה שטרקס,
הביא אף לעתים לוד. פרדסי שבתוך חב"ד, אנשי של הנפרד בתלמודהתורה פעם לא
בראשון הלימודים להמשך ראשון ביום והחזירו שטרקס, נחמן בית אל לשבת הדוד אותו
לימודיו אל שב החופשה תום ועם סבו, בבית בילה שנה באותה הגדול החופש את לציון.
והדוד הסב במקום שוב הופיעו כאשר תש"כ, חנוכה אחרי עד נשאר שם בראשוןלציון,

הסבא. לבית לירושלים איתו ונסעו
בעניין לצדק הגבוה הדין בית של הראשונה הישיבה בזמן עוד היה בירושלים סבו אצל
לו שזכור סיפר הוא לרשותם. החזרתו לאי בקשר והדוד, הסבתא הסבא, נגד הילד הורי

הילד". את להחזיר שצריכים "החליטו אמר המשפט, מבית בחזרו שטרקס, שנחמן

את שטרקס שלום לקח לנסוע, שעליו לו אמר שהסבא לאחר ,1960 פברואר חודש מחצית
פתק היה הדוד בידי קוממיות. למושב בירושלים המרכזית מהתחנה באוטובוס יוסל'ה
שהרב הוברר כאשר מנדלסון. הרב של לביתו היישר הדוד פנה למושב בהגיעם כלשהו.
שלמה עם שטרקס שלום נפגש שם במקום, הכנסת בית אל ואחיינו הדוד פנו מביתו, נעדר
בקוממיות שבועות. כשלושה יוסל'ה התגורר קוט של בביתו המקום. מתושבי קוט זלמן
יעץ אף קוט, זלמן האמיתי. שמו את לגלות לא קוט עלידי שהוזהר לאחר ברוך, לו קראו

ולהתחבא. הצורך בשעת הבית מן לברוח לילד
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רבות, איתו שוחח הרב מנדלסון. הרב אצל במקום שהותו תקופת במשך ביקר יוסל'ה
לא כבר ואביו היטב ללמוד ידע כבר אז כי להוריו, יחזור יתבגר שכאשר לו אמר היתר ובין
שבדעתם משום הוריו, אל יחזור שלא הרב גם לו אמר יוסל'ה דברי לפי בעדו. יפריע
ידי על או זרים עלידי יתגלה לבל הוזהר עלידיו גם לקומוניסט. ולהפכו לרוסיה לקחתו

המשטרה.

ובגדים. פירות לו והביא קוט משפחת בבית פעמיים הילד את ביקר שטרקס שלום

ואיחל מנדלסון הרב אותו בירך שבועות, כשלושה לאחר המקום, את יוסל'ה שעזב ביום
וישבו קוט משפחת בית לפני שחנתה קטנה במכונית עזב המקום את בנסיעתו. הצלחה לו

אנשים. שני בה

אריה של בביתו הראשונה תחנתו הייתה גרסתו לפי לבניברק. יוסל'ה הגיע בגלגוליו
מספר. שבועות במשך התגורר שכטר זיהוי.בבית במסדר זיהה תמונתו שאת שכטר,
שנה אותה של בפסח שכטר. של בביתו תש"כ בפורים המגילה קריאת את זכר יוסל'ה
סיפר יוסל'ה אבל לו, ידוע היה לא המשפחה שם בבניברק. אחרת משפחה אצל היה כבר
מחוץ עסוקים שניהם היו כאשר פעם ולא דירתם; מול בקיוסק עבדו ואשתו שהבעל

בביתם. לבדו ננעל לבית,
בעלי בבית שהותו בעת ואילו עצמו. שכטר אריה מפי תורה יוסל'ה למד שכטר בבית
שיעורים במתן זה את זה שהחליפו ישיבה, בחורי שלושה לבית לבוא נהגו הקיוסק,

האמיתית. זהותו את וידעו חדר באותו איתו ישנו הם ליוסל'ה.

בביקור .64 ירושלים ברחוב בבניברק, לכן קודם כשנה עד שכטר אריה התגורר ואמנם
השנייה. בקומה הדירה ואת המדרגות חדר את מיד יוסל'ה זיהה במקום

אולם עצמו, הקיוסק ואת הקיוסק בעל בית את יוסל'ה עם יחד חיפשו המשטרה חוקרי
במציאתם. התקשו

ברחוב לבית הקיוסק בעל של מביתו יוסל'ה הועבר תש"כ בשנת הפסח חג לאחר מה זמן
מקלב, הזוג בני של מעדותם הבית את בוודאות זיהה יוסל'ה בבניברק. 2 מגור האדמו"ר
היא מקלב שמשפחת ספק כל היה לא יוסל'ה שמסר ומהפרטים עת, באותה הבית דיירי

.2 מגור האדמו"ר ברחוב יוסל'ה את שהסתירה
ביחד השניים, אריאל. בנה ואת בןדוד רות את לראשונה הכיר יוסל'ה, סיפר זה, בבית
של בנה ואריאל, ילדה; בשמלת הולבש הוא לאדום. שערותיו את צבעו הדירה, בעלי עם
ליוסל'ה לתת נהג הבית בעל לךרכון. תמונות הכנת לצורך אותו צילם בןדוד, רות
את ידעה אשר ,15 כבת נערה עוזרת, בבית הייתה הצהריים לפני בשעות בתורה. שיעורים
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רוב"ד. בכפר במוסד זינה אחותו עם יחד שלמדה לו וספרה יוסל'ה של האמיתית זהותו
מהווה בביתו וששהותו אחריו מחפשת שהמשטרה הדירה בעל לו סיפר שפעם זכר יוסל'ה

עבורו. סכנה

שחורה במכונית לצפת, יוסל'ה הועבר מקלב שלמה של בביתו אחדים שבועות אחרי
אישה. ישבה הנהג ליד בןדוד. רות עלידי שהובא מודרני, דתי אדם בידי נהוגה

השוחט זוהה יוסל'ה של עדותו פי על ובן. בנות לשתי אב שוחט, בדירת הילד שהה בצפת
קרובות לעתים בצפת יוסל'ה את ביקרה בןדוד רות בצפת. ,22 ט"ו מרחוב שטרן, כמנדל
ההזדמנויות ובאחת במירון, רשב"י של קבר על להשתטח יצאו פעם במקום. ונשארה
ממקום איתה לנסוע ושעליו בו לטפל עליה הטיל מייזיש שהרב ליוסל'ה דוד בן רות סיפרה
השוחט עלידי הוזהר אף והוא בדוי, בשם ליוסל'ה לקרוא נהגה השוחט משפחת למקום.

הבית. את עזב לא כמעט ולכן והשכנים, הסביבה אנשי בפני להתבלט לא

הולבש והוא באדום, שערותיו שוב נצבעו במקום בצפת כשבועיים של שהות אחרי
שהגיע אנשים אותם ועם מכונית ובאותה בןדוד. רות עלידי שנקנתה כחולה, בשמלה

מקלב. שלמה של לביתו לבניברק, בןדוד רות בלוויית הוחזר לצפת, איתם
נמל דרך דוד בן רות עלידי הוצא ומשם כיומיים, בתחפושתו נשאר מקלב משפחת אצל
רות לו אמרה מקלב של בבית עוד יוסל'ה, לדברי הארץ. לגבולות מחוץ אל לוד התעופה
כך ואמנם קלאודין. ששמו יגיד שכשיישאל וביקשה לשוויצריה, לטוס עומדים שהם בןדוד

שבשווייץ. בלוצרן סולובייציק הרב של לישיבתו והגיע הארץ את עזב

לוד התעופה נמל דרך הארץ את יצאה בןדוד רות כי הראו הגבולות בביקורת הרישומים
קלודין. בשם ילדה עם יחד פראי, מדליין שם על צרפתי בדרכון מצוידת 21.6.60 בתאריך

פליליים. תיקים המשטרה פתחה שהוסקו והמסקנות שנאספו הממצאים לאור

בניגוד עבירות  חטוף ילד והסתרת ילד בגזלת  קוט רחל ואשתו קוט זלמן שלמה נגד .1

.1936 הפלילי) החוק (פקודת לפח"פ ו188 259 לסעיפים
 שטרקס שלום נגד .2

החוק לפקודת ו259 188 לסעיפים בניגוד עבירות  חטוף ילד והסתרת ילד בגזלת א.
.1936 הפלילי

לצדק, הגבוה הדין שבבית בזה ,1936 לפח"פ 117 לסעיף בניגוד עבירה שקר, בעדות ב.
שוחמכר יוסל'ה את ראה שלא באמרו ביודעין שקר עדות העיד ,10/60 בג"ץ בתיק
בעוד אביו, מפני מוסתר שהילד לו ידוע ושלא ראשוןלציון בישיבת חנוכה מאז

שנה. אותה של חנוכה אחרי קוממיות למושב יוסל'ה את הביא אשר שהוא
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שוחמכר, ואלתר אידה של במשטרה הודעותיהם היו נגדו הקיימות ההוכחות
לצדק הגבוה ביתהדין של פרוטוקול קוט, וראובן ורחל זלמן שלמה של עדויותיהם

יוסל'ה. עם מהשיחות דברים זיכרון ,52/60 בהמרצה
שלום הסגרת על באנגליה הערכאות החליטו ישראל, ממשלת בקשת עלפי

לישראל. שטרקס

252 + 34 לסעיפים בניגוד עבירה  פשע לעשיית קשר בקשירת  וגנאר אריה ד"ר נגד .3

שוחמכר יוסל'ה את להעביר קשר קשר אחרים עם שיחד בזה ,1936 לפח"פ ו255
רות של הרישומים במשטרה, הנאשם של הודאתו היו ההוכחות ישראל. לגבולות מעבר
הזוג והודעות יוסל'ה עם מהשיחות דברים זיכרון הגבולות, ביקורת בכרטסת בןדוד

שוחמכר.

בניגוד עבירות  חטוף ילד והסתרת ילד בגזלת  שכטר אילה ואשתו שכטר אריה נגד .4

מהשיחות דברים זיכרון היו נגדם הקיימות ההוכחות .1936 לפח"פ ו188 259 לסעיפים
הזוג שרה, ובתם טובה אשתו שטרן, מנדל מנחם של במשטרה והעדויות יוסל'ה עם

שוחמכר. והזוג וולפיש

כעבריינים הוכרזו והם מאסר, פקודות נגדם הוצאו לכן לארץ, בחוץ נמצאו הנאשמים
נמלטים.

עבירות  חטוף ילד והסתרת ילד בגזלת  וולפיש שושנה ואשתו וולפיש אליהו נגד .5

זיכרון במשטרה, הודאותיהם היו ההוכחות .1936 לפח"פ ו188 259 לסעיפים בניגוד
שוחמכר. הזוג בני של והודעותיהם יוסל'ה עם מהשיחות דברים

בניגוד עבירות  חטוף ילד והסתרת ילד בגזלת  מקלב חוה ואשתו מקלב שלמה נגד .6

בני הודעות במשטרה, הודאותיהם היו ההוכחות .1936 לפח"פ ו188 259 לסעיפים
יוסל'ה. עם משיחות דברים וזיכרון שוחמכר הזוג

עבירות  חטוף ילד והסתרת ילד בגזלת  שטרן טובה ואשתו שטרן מנדל מנחם נגד .7

הודעות במשטרה, הודאותיהם היו ההוכחות .1936 לפח"פ ו188 259 לסעיפים בניגוד
יוסל'ה. עם משיחות דברים וזיכרון שוחמכר הזוג

לפני עוד קוט גברת של עדותה עלסמך נחקרו  רפופורט מאיר ויצחק מוזס פנחס נגד .8

מקוממיות. הילד את שהוציאו הכחישו הם ארצה. הוחזר שיוסל'ה

188 סעיף לפי לדין, להעמידם שיוחלט שבמידה ונקבע נחקרו, לא הילד החזרת לאחר
ינסה שיוסל'ה מנת על זיהוי, מסדר להם לערוך צורך יהא ילד), (גזלת 1936 לפח"פ

לזהותם.
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בינואר 7 בתאריך המחוזי בביתהמשפט ניתנו שטרקס שלום נגד וגזרהדין פסקהדין
כהן. משה והשופט עדן אבינעם השופט הלוי, בנימין ד"ר ביתהמשפט, נשיא בפני ,1963
עדות מתן ובגין ילד גנבת בגין מאסר שנות לשלוש שטרקס שלום את דן ביתהמשפט
הנאשם של מעצרו מתחילת ויחלו חופפים יהיו העונשים שני כי קבע המשפט בית שקר.

.1961 באוגוסט מ28 היינו, ההסגרה, הליכי לצורך
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בצרפת ה>סח"י "קח שליח מעילת
נחשד שנים, שבע במשך בצרפת היסוד" "קרן מנהל שהיה מי מרגלית, אפרים דין עורך

צרפת. מיהודי תרומות בכספי שמעל

בצרפת היסוד" "קרן של החדש המנהל כאשר ,1961 בספטמבר במקרה נתגלתה המעילה
בדיקתו תוצאות את לירושלים הבריק הוא הקופה. פנקסי את שגרתית בדיקה בדק
כספי החזרת את ולהבטיח מרגלית, הדין עורך הקודם, המנהל את ארצה להחזיר וביקש

המעילה.

השונות. הוצאותיו לכיסוי זמני באורח אלה כספים לקח כי הודה מרגלית
המרכזי הכספי המוסד והייתה ישראל ארץ של לבניינה הלאומית הקרן הינה היסוד" "קרן
ועד ב1920, נוסדה הקרן היהודית. הסוכנות של מכן ולאחר העולמית הציונית התנועה של
פעולותיה שאר בין בדרך. המדינה של הכספית כזרוע שימשה ישראל מדינת של כינונה
ופיתוח המקצועית ההכשרה והביטחון, ההתיישבות והקליטה, העלייה את הקרן מימנה
האשלג ומפעל החשמל חברת כדוגמת גדולים כלכליים במפעלים והשקיעה המים, מקורות
את מימנה היא דולר: מיליון 143 של סכום היסוד" "קרן אספה 1948 שנת עד בסדום.
קום עם ישראל. בארץ יישובים 257 של בהקמתם וסייעה עולים מיליון כחצי של עלייתם
פועלת הקרן וההתיישבות. הקליטה העלייה, במימון היסוד" "קרן התרכזה ישראל מדינת

היהודית. הסוכנות של פעולותיה את ומממנת ארצות בכשישים
קרן דירקטוריון ראש יושב הורה הכספים, היעלמות על היסוד" "קרן להנהלת שנודע ברגע
במטה תנוהל החקירה כי הוחלט במשטרה למשטרה. החומר את להעביר בירושלים היסוד
המשטרה נציג החל הראשונית החקירה את חוקרים. של מיוחד צוות הורכב הארצי.

בפריז. אז שישב באירופה,

מאחר ישראלי, משפט בית בפני לדין החשוד של להעמדתו בקשר התעוררה מיוחדת בעיה
בכנסת לחוקק תבקש המשטרה כי סברו תחילה בחו"ל. בוצעה לו שיוחסה שהעבירה
אדם בישראל לדין הביאו בה הראשונה הפעם זו שהייתה מאחר כך, לשם מיוחד חוק
מרגלית את להביא דרך יש זאת בכל כי הוברר לבסוף אולם בחו"ל. פשע בביצוע שנאשם

הקיים. החוק עלסמך בארץ לדין
כי טען מרגלית מירושלים. שהגיעו החוקרים כבר לו חיכו בחיפה, לנמל מרגלית הגיע כאשר
ירחון בעריכת וחצי שנים שש במשך עבודתו בעד סופרים כשכר לו הגיעו שלקח הכספים

ישראלצרפת". ''ידידות צרפתי
אפרים הדין עורך של משפטו בירושלים המחוזי המשפט בבית נפתח 1962 במרס ב1
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בצרפת. היסוד" "קרן שליח היותו בעת היסוד" "קרן בכספי במעילה נאשם הוא מרגלית.
סגן פפן, ומר בצרפת, בפרשה החקירה את שערך לס, א' פקד ארצה הגיעו התביעה כעדי
עלסמך התאפשרה פפן של הופעתו מרגלית. של הפרטי חשבונו הוחזק בו הבנק מנהל

הדדי. משפטי סיוע בדבר לצרפת ישראל בין הקיימת האמנה
את חילק המחוז פרקליט צרפתים. פרנקים אלף 831 לגנבת התייחס האישום גיליון

פרשיות. לחמש הגדול האישום כתב התבסס עליהן העסקות
צרפתים פרנקים אלף 213 גנבת למרגלית יוחסה זו בפרשה  התורמים" "פרשת א. ,

חדשים.

הביצוע גופי שני של הקופאית הייתה צימלס ארינה  צימלס" ארינה גברת "פרשת ב.
של המחאות חמש קיבל ואף מרגלית ממנה ביקש התביעה גרסת לפי המגביות. של
המחאות לה נתן במקומן פרנקים. אלף 60 של כולל סך על "אמיטיה", הביטאון
אצלה. להשאירן אלא לבנק, להכניסן שלא הוראה תוך סכום, אותו על שלו אישיות
שבה קבלה, לה נתן ובמקומן המחאותיו, את לו להחזיר ממנה ביקש הימים באחד
השיב כך על יודע הארגוני המנהל האם לשאלתה פרנקים. אלף 60 קבלת אישר

כוזבת. הייתה זו תשובה בחיוב. מרגלית

בשיתוף בפריס לאור שיצא הצרפתית בלשון ירחון היה פרנסישראל" "אמיטיה
וחצי. שנים שש במשך בעריכתו עסק מרגלית היסוד". "קרן עם פעולה

על המחאות 12 בהשגת מרגלית את התביעה האשימה זו בפרשה  הסוכנות" "פרשת ג.

וליטבק גלס הסוכנות פקידי פיתוי ידי על חדשים צרפתים פרנקים אלף 383 של סכום
"איד של העברה מכתבי עמו ומביא לסוכנות בא מרגלית היה התביעה, לטענת בפריז.
זו לסוכנות. זה גוף של מחשבונו כספים להעביר הבנק התבקש שבהם אפרנס",
במקרים לסוכנות. מ"אידאפרנס" התרומות להעברת המקובלת הדרך הייתה
כי וטען "אמיטיה", הביטאון השני, הגוף של המחאות גם מרגלית עמו הביא הנדונים
התרומה ולכן בגלוי, זאת לעשות יכול לא אולם לסוכנות, כסף להעביר רוצה זה גוף
ש"אמיטיה" מאחר אך מיד. הכסף את לה תחזיר ו''אמיטיה" מ"אידאפרנס'', תבוא
הכספים, את הסוכנות קיבלה לא "איד", שעשתה כפי הכנסותיה, על לדווח נהגה לא

בחשבונו. ההמחאות את הפקיד ומרגלית
שימוש תוך פרנקים אלף 160 גנבת למרגלית יוחסה זו בפרשה  הטיול" "פרשת ד.
המטיילים שילמו למעשה לישראל. עסקניה של טיול מימנה "איד" כאילו שווא בטענת

הטיול. עבור מכספם
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1960 לשנת "איד" של הכספים דו"ח זיוף למרגלית ייחסו זו בפרשה  הזיוף" "פרשת ה.
הטיול". ב"פרשת כנזכר שנגנבו הפרנקים אלף 160 הסוואת לשם

המחוזי המשפט בית נשיא ידי על מרגלית אפרים דין עורך הורשע 1962 במרס 19 בתאריך
המגבית היסוד, מ"קרן צרפתים פרנקים אלף 831 בגנבת הלוי, בנימין ד"ר בירושלים,

.1961 שנת עד ניהל אותה אשר בצרפת, לישראל" המאוחדת
ידי על נגדו שהועלו הפריטים 78 מתוך אישום פריטי בשבעים הרשיעו המשפט בית נשיא
בית של סמכותו את הלוי המשפט בית נשיא ביסס המנומק דינו בפסק המחוז. פרקליט
קבע השופט בחו''ל. כולן בוצעו אשר העבירות, על מרגלית את לשפוט הישראלי המשפט,
מרגלית של שהעבירות כיוון הנאשם, את לדון הזכות את לו מקנה חוץ עבירות חוק כי
הסוכנות, של ובנכסים בזכויות ובמקצתן היסוד", "קרן של ובנכסים בזכויות ברובן פגעו
היסוד" "קרן פעולות כי ציין השופט חוץ. עבירות לחוק בתוספת במפורש מנויים אשר
נציגויות אלא היו לא הן אולם עצמן, בפני צרפתיות אגודות ידי על אמנם נוהלו בצרפת
נאמנות בבחינת היו אלה אגודות לה. שייכים היו וכספיהן ידיה, על נוהלו היסוד", "קרן של

בצרפת. הקרן של

יהודי בתרומות גדול מידה בקנה מעל הנאשם כי הלוי השופט קבע 1962 במרס ב25
התורמים הן לו שרחשו מוגבל הבלתי באמון לרעה פגע הוא ניהל. אותה למגבית צרפת
להכניס הייתה כוונתו הגלויות. וקיבוץ הארץ לבניין קודש שהיו כספים בגנבו המגבית, והן
שבהן העבירות מסכת כי ציין השופט אירופה. של הקזינו לבתי אלה עצומים סכומים
והן נסיבותיה לפי הן הישראלית, בפסיקה תקדים ללא שחיתות מהווה הנאשם הורשע

ממדיה. לפי

בכספי ביותר והחמורה הגדולה "המעילה הנאשם של מעשהו את הגדיר המחוז פרקליט
לדעתו, ביותר". והחמור הגדול "העונש את מרגלית על להטיל ביקש בהתאם, הציבור".
לאחר עליו. שהוטלה הלאומית במשימה ופגע המגבית של בגבה סכין מרגלית תקע
כי ציין הוא דינו. גזר את ונתן לאולם חזר בלשכתו, בקירוב שעות שלוש השופט שהסתגר
מהנהלת פרישתו עד 1959 מדצמבר ברציפות ובוצעו מגוונים היו מרגלית של פשעיו
תוך גדול, מידה בקנה ורמאות גנבה מעשי תכנן מרגלית .1961 ביולי בצרפת המגבית
הפסיד כי טען שבה הדין, גזר לפני מרגלית של עדותו את גדולים. סכומים הוצאת
כמהימנה. אותה קיבל ולא כמתחמקת, השופט הגדיר הכספים, כל את מזל במשחקי
השונות העבירות על חופפים עונשים להטיל והצדק הדין מן כי למסקנה הגיע הלוי השופט
שהופעל והמתרחש החדש הפלילי והרצון הפרשיות שבין השוני אולם הנאשם. הורשע בהן
שנות לשלושים שהסתכמו מצטברים, עונשים להטיל חייבו מהן אחת בכל הנאשם ידי על
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הכוללת שהתקופה כך חופף, באופן יוטל מהעונש חלק כי השופט קבע זאת בכל מאסר.
ארצה הטסתם על ניכרים סכומים שהוצאו בעובדה בהתחשבו שנה. 15 תהיה המאסר של
גם הנאשם את לחייב הלוי השופט החליט בארץ, אכסונם ועל מצרפת תביעה עדי 11 של

לירות. אלף 11 בסך משפטו הוצאות בתשלום
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גיבורים" "תל פרשת
הבריאות, משרד של הכללי המנהל סגן את אביב תל משטרת עצרה 1963 בינואר ב17
שפיגל עם יחד המחוז. במטה שעות במשך נחקר העצור שוחד. קבלת בגין שפיגל, יהודה
דין עורך  השוחד בפרשת כחשודים אנשים שלושה עוד אביב תל משטרת ידי על נעצרו

בנייה. חברות מנהלי ושני אביב מתל

ניצב סגן בראשות אביב, תל במשטרת רמאויות חקירת מדור אנשי ניהלו החקירה את
לפני שבועות כמה החלה החקירה יודלביץ. משנה ניצב הפלילי, הענף וראש ירקוני שלום
החשודים את לעצור ההחלטה מעשי. לשלב נכנסה לפניו ימים שלושה רק אולם המעצר,

ביצועה. לפני אחדות שעות רק נקבלה

הקרוב בסכום חולים בתי לבניית חוזים הענקת רקע על שוחד בקבלת שנחשד שפיגל
מפתיע, מפנה חל החקירה במהלך ברם, חוקריו. עם פעולה שיתף לירות, מיליון לרבע
המפלגה מוסדות בשביל אלא הפרטית, לתועלתו הכספים את קיבל לא כי טען כאשר

בלבד. עצמו דעת על זאת עשה אמר, כי, אם הדתיתלאומית,
הכללי המנהל שהיה ומי רפאל, יצחק הבריאות שר סגן ממקורבי רוזנבלום, אשר דין עורך
שפיגל. על ההגנה את עצמו על קיבל שפירא, השר של כהונתו בימי הפנים משרד של
אותם שחררה המשטרה, חוקרי עם פעולה שיתפו ביניהם, ושפיגל שהחשודים, מאחר

ממעצר. המשטרה

בתל "דן" במלון 1963 בינואר ב20 נפגשו החשודים, חקירת את מסיימת המשטרה בעוד
יצחק הבריאות, שר וסגן נחמיאס, יוסף ניצב רב המשטרה, של הכללי המפקח אביב
החקירה. בפרטי להתעדכן בה ביקש והוא השר, סגן לבקשת נערכה הפגישה רפאל.
העבירה שהמשטרה ממכתב העתק רפאל ליצחק מסר הוא לבקשתו. נענה הכללי המפקח
בדבר שפיגל יהודה נגד המוטחות ההאשמות על הודעה ובו המדינה, שירות נציב אל
נמשכה השניים בין השיחה שוחד. קבלת אשמת לו המייחסות המשטרה, שבידי הראיות

משעה. למעלה

אלון יגאל העבודה שר הציע הממשלתי, החולים בית הקמת על כשהוחלט בשעתו,
בתל החולים בית בניית לצורך שתוקם החברה את לחייב כלכלה לענייני השרים בוועדת
רכטרזרחיפרי האדריכלים משרד מע"צ. באמצעות הבנייה את לבצע ואחזקתו, גיבורים
המנהל סגן נפגש זה לצורך החולים. בית בבניית שירותו את הבריאות למשרד הציע
זו בפגישה כבר זרחי. מר האדריכלים, אחד עם שפיגל, יהודה הבריאות, משרד של הכללי
אך ואחרים. גור ש' של ופיקוח" לתכנון "מרכז תהיה העבודה על שתפקח החברה כי נאמר
העבודה. עניין את יזיזו שלמונים רק כי אמר יראוני, יהודה הקבלן גור, של מעובדיו אחד
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מיליון חמישים תעלה שהקמתו החולים בית תכנון את יקבלו רכטרזרחיפרי כי הובטח
בכתב עדויות מצויות היו המשטרה בידי ל"י. אלף כ150 של שלמונים ישלמו אם ל"י,
בשביל הכסף את המקבל שפיגל, למר מכוון השוחד כי הסביר יראוני יהודה הקבלן לכך.

המפלגה. מוסדות

הגשת בעת רווחיהם את להגדיל יוכלו כי לאדריכלים הבטיחו העסקה להצעת המתווכים
רכטר האדריכלים משרד אך מהם. שדורשים השוחד דמי את לכסות יוכלו וכך התקציב,
הראשונה הידיעה למשטרה. אודותיה על ומסר שוחד לשלם ההצעה את דחה זרחיפרי
של הכללי ולמפקח סלע, מתתיהו ניצב הארצי, במטה החקירות אגף לראש נמסרה
במשטרת המרכזי למדור הטיפול כל את להעביר שהורה נחמיאס, יוסף ניצב רב המשטרה,

תלאביב.

יהודה הדין עורך הבריאות, משרד של הכללי המנהל סגן נידונו 1964 בפברואר ב19
בקשר ונתינתו שוחד נטילת בגין אחד כל מאסר לשנת יראוני יהודה והקבלן שפיגל,

גיבורים. בתל הממשלתי החולים בית להקמת

את לבדוק כדי מונה בירושלים, המחוזי המשפט בית של התורן הנשיא גולן, משה
גיבורים". "תל של השוחד בפרשת הבריאות ממשרד נוספים אנשים של מעורבותם
עסקת על ידע רפאל, יצחק הבריאות, שר סגן כי גולן משה השופט ציין חקירתו במסקנות
בנייתו את עצמם על לקבל שעמדו מי לבין שפיגל יהודה בין ל"י אלף 6050 בסך שוחד
בין בשווה שווה להתחלק היה צריך השוחד סכום וכי "תלגיבורים" החולים בית של
שפיגל שיהודה מימון, הרב שם על ישיבה לבין בראשו, עמד רפאל שיצחק קוק, הרב מוסד

מנהלה. היה
בסך פרטית הלוואה שפיגל מיהודה קיבל רפאל שיצחק בעובדה פגם גולן השופט מצא כן

בבנק. מלא כיסוי לה היה שלא בהמחאה ל"י אלפים עשרת

במכתב .1965 במרס ב21 מתפקידו, הבריאות שר סגן התפטר המסקנות הגשת בעקבות
על להילחם שיוכל מנת על תפקידו את עוזב הוא כי רפאל יצחק הסביר ההתפארות

משווע. דין עיוות לו נעשה כי מרגיש שהוא מאחר שמו, טיהור

ניהול לו לאפשר כדי רפאל יצחק של התפטרותו את קיבל שפירא חיים הבריאות שר
שפתיים. לזות הסר למען צודק מאבק
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בירושלים חרדים בהפגנות שוטרים פצ>עת
"נטורי ואנשי חרדים של וסוערות רבות והתפרעויות הפגנות בירושלים היו זו בשנה
בשבתות, במיוחד לעבוד נאלצו השוטרים בשבתות. בעיר תחבורה נסיעת נגד קרתא"
צביון לבשו אלה שהפגנות לאחר בעיר, הציבורי הביטחון ואת הסדר את להבטיח כדי
כוח דתית. כפייה למניעת הליגה אנשי של הפגנות נתקיימו אלה להפגנות בתגובה אלים.
כוח בהפגנת עברו הליגה אנשי כשעשרות דמים, תגרות של אפשרות מנע גדול משטרה

כבדות. באלות מזוינים  החרדים של מעוזם  שערים מאה השכונה ברחובות
השבת. שמירת רקע על חמורות התפרעויות בירושלים פרצו , 1963 ביולי ה27 בשבת,
מפגינים הם ולמה מי כנגד כלל בדרך ידעו לא אשר מוסתים, אנשים ברובם היו המפגינים,
ובמכוניות משטרה במכוניות "המקשר", של באוטובוסים הבחנה בלי אבנים יידו והם
נהגים בידי נהוגים שהיו טורס", ''אגד של אוטובוסים הייתה להתפרעות האמתלה צבא.
צליינים 400 של קבוצה לאסוף כדי מנדלבאום למעבר הבוקר בשעות והגיעו יהודים, לא

בישראל. שנערך דתי בכינוס להשתתף כדי מירדן עברו אלה בפטיסטים.
מאה כבישי דרך לנסוע לא הודרכו כשנהגיהס הפרעות, ללא עברו האוטובוסים רוב
קבוצת במקום התאספה בקירוב 12:00 בשעה בערך. 7:30 בשעה החלה ההסעה ש.ערים.
שוטרים שני השוטרים. משמרות ולעבר האוטובוסים לעבר אבנים ליידות והחלה ילדים,
צבאית מכונית כלפי זעמם את הילדים הפנו יותר מאוחר רפואי. לטיפול ונזקקו נפצעו
שבעה הקהל. את לפזר כדי באלות אחדות פעמים השתמשה המשטרה במקום. שעברה
בלוויית בלוי, עמרם ר' קרתא, נטורי מנהיג למקום הגיע 15:30 בשעה נעצרו. אנשים
והקבוצה דעתו, את כנראה הניח במקום המשטרה מפקד מאת שקיבל הסבר מתפללים.

המקום. את עזבה
למניעת הליגה אנשי של נגד ובהפגנות אלה מעין בהפגנות אופיינו הבאות השבתות גם

הצעיר. השומר של קיבוצים אנשי בעיקר הם שחבריה דתית, כפייה

התפרעויות, של שבתות מספר לאחר בשבתות. כוננות במצב הועמדה ירושלים משטרת
סבלנות לגלות נדרשו המשטרה אנשי אוגרים. ממחוזות משטרה אנשי של תגבורת נשלחה
מהם רבים גופניות. פגיעות ועל עלבונות על להבליג ואף היכולת גבול קצה עד והתאפקות
משפחותיהם, מבני נותקו חופשתם, על לוותר נאלצו הם שבועות. במשך שבת מדי הועסקו

הופרעה. שלהם השבת ומנוחת
ראשי עם רודין, צבי סגןניצב ירושלים, נפת מפקד שקיים האזהרה שיחות בעקבות
ציבור בקרב אלו ישיבות בחורי בשבת נראו לא תורה", "ויראת אהרון" "תולדות ישיבות
הנפה למפקד הבטיחו הישיבות ראשי ישראל. שבטי רחוב מדרכות על שהתקהל הקנאים

התנהגותם. את לרסן תלמידיהם לב על לדבר
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ללא שעברה שבועות חמישה לאחר הראשונה השבת הייתה באוגוסט ה24 שבת
ישיבות ותלמידי ילדים של גדולות קבוצות אך אבנים. יידוי של ותקריות התפרעויות
במקהלה לשאוג הוסיפו ישראל, שבטי רחוב לאורך שהתגודדו קרתא", "מנטורי קנאים

יהודי. בידי נהוגה מכונית ברחוב שחלפה אימת כל "שאבעס"
תקווה פתח רמלה, מנפות וקצינים שוטרים של תגבורת המשטרה ריכזה השבת לקראת
קל אימון שישי ביום השוטרים עברו הרוסים במגרש המשטרה מטה בחצר ורחובות.
למקרה הכן הועמדה כיבוי ומכונית משטרתי, רופא הוצמד במקום לכוח הפגנות. בפיזור
חוליות קודמות. שבשבתות מזו שונה בטקטיקה נהגה המשטרה הפגנות. בפיזור צורך של
במבואותיהן. והועמדו השונים מעבריהן הדתיות השכונות את בבוקר כבר הקיפו שוטרים
ביתו ליד שוטר הוצב למשל כך השכונות. בתוך רגישות מפתח בנקודות שוטרים הוצבו כן
כיסא לשוטר הציעו אף הבית דיירי בלוי. עמרם ר' שערים, במאה קרתא נטורי מנהיג של

החרדיות. השכונות לעבר בתצפית גגות על גם הוצבו שוטרים נוח.

להם הציעו הם רבה. באדיבות השוטרים אל התייחסו שערים במאה אונגרין בית דיירי
אף השכונה תושבי יאכלו. בטרם המזון על שיברכו בתנאי לשתות ומים שבת של עוגות

מנחה. לתפילת הכנסת לבית להיכנס לשוטרים הציעו
בשני תיירים כ"150 מנדלבאום מעבר את הפרעה ללא חצו הצהריים לפני בשעות
למעבר סמוך עמדה חרדים צעירים של קבוצה משטרתי. ליווי עם ובמוניות אוטובוסים

נגדם. מכוונות הקריאות אין כי הוסבר, לתיירים "שאבעס". וצעקה
אונגרין בבתי החרדים בין בירושלים השבת התנגשויות הגיעו באוקטובר, ה26 בשבת,
של קטנה כשקבוצת שבת, בערב עוד החלה במקום המתיחות לשיא. המשטרה לכוחות
מכוניות באבנים נרגמו שעה באותה ישראל. שבטי ברחוב אשפה מחסומי הציבה חרדים
ל המפגינים מספר גדל קצר זמן תוך במקום. שעברו וקטנוע טנדר היוונית, הקונסוליה של

קל. באורח וניזוקה היא, אף נרגמה למקום שהוזעקה משטרה ניידת .150

שבת. בכל המהומות לתחילת הרגילה השעה ,16:30 בשעה החלו בשבת ההתנגשויות

אונגרין. בבתי והחלונות הגגות המרפסות, על להתרכז החלו חרדים של קבוצות קבוצות
מהבריטים". גרועים אתם ערבים, "נאצים, השוטרים: כלפי גנאי בצעקות פתחו הם

החרדים בין מגע למנוע כדי צדדיו משני ישראל שבטי רחוב את סגרה המשטרה
לצאת הורשו לא והחרדים "עוצר", על הכריזו השוטרים לאזור. שמחוץ לאוכלוסייה
על להשליך החלו העליונות הקומות תושבי כשעה. לאחר הופר העוצר אולם מחצרותיהם.
סירי ואף אשפה וקרשים, כיסאות מטבח, כלי בקבוקים, פח, קופסאות השוטרים ראשי
אז ידו. את ושבר מג"ב, בשוטר פגע מלמעלה שהושלך צואה מלא דלי מצחינים. לילה

280



1963

חזק מים בזרם לשטוף החלו השוטרים המתפרעים. לעבר מים סילוני להתיז הוראה ניתנה
נאלצו המשטרה ואנשי היצרים, התלהטות את הגביר הדבר המשליכים. בתי מרפסות את
שוטר של בפניו פגעה הלבנים אחת לבנים. והשליכו שהסתערו החרדים, נגד כוח להפעיל

החולים. לבית והובהל הכרתו, את איבד הוא הגבול. משמר

נפצעו. שוטרים שלושה השבת. צאת לאחר עד נמשכו האבנים וקרבות ההתנגשויות

דוד משנה ניצב סגנו, רוזוליו, שאול ניצב המחוז, מפקד אישית פקדו המשטרה פעולות על
של המחוז מפקד נבו, יוסף משנה אלוף גם נכח במקום רודין. צבי הנפה, ומפקד עופר,

אזרחיים. בגדים לבוש ההתנגשויות אחרי שעקב בירושלים, הצבא

הגנה לארגן אלא בררה לנו תהיה "לא קודם. יום אמר החרדים מחוגי שינברג ישעיהו הרב
תראה אם המשטרה נגד עלתנאי לצו בקשה יגיש כי הכריז, הוא המשטרה". מפני עצמית

פוגרומים". ולעשות לבתים "להתפרץ רשאית עצמה
הדתות, ושר בורג, יוסף ד"ר הסעד, שר הקרבות בזירת ביקרו המאוחרות הערב בשעות
שנלווה שוטר אבנים. לעברו נזרקו במקום בורג ד"ר של ביקורו בעת ורהפטיג. זרח ד"ר

בחזהו. מאבן נפגע אליו

המהומות. להפסקת דבר של בסופו הביאו החרדית ההנהגה עם שהתקיימו המגעים
רב. לזמן לא אך לירושלים, חזר השקט

הכללי למפקח המחוז מפקד ידי על שוטף באורח הועבר השבת מאורעות על ישיר דיווח
על מלא דיווח קיבל אשכול, לוי הממשלה, ראש גם נחמיאס. יוסף ניצב רב המשטרה, של

המתרחש.

מהומות. של רצופים שבועות 12 במהלך ביותר הסוערת השבת זו הייתה
השבת. בתקריות הממשלה דנה ראשון ביום

מנדלבאוס, מעבר של מוחלטת סגירה דורשים הם כי החרדים חוגי הכריזו כבר בינתיים
דיפלומטים של גם תנועה, כל בפני לאלתר לסגור תבעו הם תחליף. בכל יסתפקו לא וכי

ישראל. שבטי רחוב את או"ם, ואנשי
לרחוב חלופי תוואי לסלילת מעשיות הצעות להגיש כדי טכנית ועדה מינתה שרים ועדת
שורת את יעקוף החדש שהתוואי הייתה ההצעות אחת אונגרין. בתי ליד ישראל שבטי
רחוב בפינת ישראל שבטי רחוב אל ויתחבר ישראל, שבטי לרחוב ממזרח הבניינים
או ההצעה בעד ברור קו בוועדה הסתמן לא זה בשלב הדלק). תחנת (מאחורי הנביאים

ביצוע. בת שתהיה הצעה לגבש כדי חומר ונאסף פסילתה,
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מסתוריים רצח מקרי
מותם את מצאו בהם מסתוריים, רצח מקרי שלושה אירעו 1963 ובמהלך 1962 בסוף
מבלי הפשע ממקומות להימלט הצליח האלמוני הרוצח מפשע. חפים אזרחים שלושה
וגרמה רגליה על ישראל משטרת את העמידה אלו רצח מעשי שרשרת עקבות. להשאיר

בציבור. חרדה

סטולרו מ>כאל רצח
ספרים בית, לכלי חנותו את ,31 בן נכה סטולרו מיכאל נעל 19:00 בשעה ב15.11.62
השלישית שבקומה הוריו לדירת לעלות והתכונן גן, ברמת 36 נגבה דרך ברחוב ועיתונים
המדרגות, לחדר כשנכנס לירות. 300 בסך היומי הפדיון את עמו נטל סטולרו בניין. באותו
נמלט היורה וראשו. כתפו בחזהו, נפגע וסטולרו "עוזי" מקלע מתת יריות שלוש לעברו נורו

מהמקום.

שכב הנפגע למקום. מיד הגיעה האזור וניידת האירוע, על למשטרה הודיע סטולרו של שכן
במקום. שהיה רופא הוראת לפי ושכן הוריו ידי על הובא לשם הבית, לפני המדרכה על
אמבולנס ענה. לא סטולרו אך הנפגע, את לדובב ניסה הפשע לזירת שהגיע קוזמן סמ"ר
העדים שמות את רשם נוספת, ניידת הזעיק קוזמן סמ"ר החולים. לבית אותו העביר
נשארו סטולרו של ושעונו כספו הפשע. בזירת העקבות יטושטשו שלא ושמר הראשונים,

לשוד. ניסיון כאן היה לא כי שהעיד דבר עליו,

תל חולים לבית מיד נסע אשר גן, רמת חקירות ממחלק רפלוביץ סמ"ש גם הגיע למקום
לבית רפלוביץ סמ"ש החוקר בהגיע גוסס. הצהרת מהנפגע לקבל להשתדל מנת על השומר

נפטר. טיפול כדי ותוך לב, עיסוי לו נעשה הניתוח, לחדר סטולרו הוכנס כבר החולים

והרחוקה הקרובה משפחתו הרוצח. למציאת רבות פעלו אביב בתל המרכזי המדור אנשי
נחקרו. הפשע זירת בסביבת השכנים כל שונים. חקירה כיווני נבדקו נחקרה. הקרבן של
עיקוב גם הוצמד ברובם משנה. תיקי 29 ונפתחו מעמיקה, חקירה נערכה מהם חלק לגבי
החקירה חשד. מכלל יצאו והם הרצח, לליל אליבי בעלי היו שנחקרו האנשים כל סמוי.

כי: העלתה

בדייקנות. תנועותיו את ולמד סטולרו את לרצוח התכוון הרוצח תוכנן, הרצח א)

חיה. גדר מאחורי והסתתר הסמוכה, בחצר לקרבנו ארב הרוצח ב)
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>כמן שמואל ז>גפר>ד ר"ר רצח

לשעה סמוך רגלי. לביתם אביב בתל התרבות בהיכל מקונצרט יממן הזוג" חזרו ב2.4.63
אשתו את הקדים יכמן ד"ר אביב. בתל 12 מזא"ה שברחוב לביתם, התקרבו 23:30
אחת בודדת מירייה נורה ולפתע המדרגות, חדר שלפני הבית, לכניסת נכנס צעדים, במספר
ארצה, ונופל כורע בעלה את וראתה היורה, את שמעה המנוח אשת "עוזי." מקלע מתת

מהמקום. בורח אדם ראתה לא אך
ניידת מזא"ה. מרחוב יריות שנשמעו כך על מאלמוני, הודעה קיבל המשטרה מוקד

אמבולנס. גם הוזעק במקביל למקום. הגיעה סגלוביץ יהודה סמ"ר בראשות
של הקונסוליה כרופא גם לעבוד החל ב1951 נשים. וכרופא כללי כרופא שימש יכמן ד"ר
טיפל כן כמו הברית. לארצות להגר שרצו אנשים של בקשות בדק הוא הברית. ארצות

פרטית. מרפאה לו הייתה בביתו ובורמה. יפן שגרירות באנשי

חינם. רפואית עזרה הגיש אמצעים ולחסרי בטיפולו, לאנשים לעזור נהג יכמן ד"ר
לפענוח שונים במישורים פעלו רבים חוקרים בשיתוף אביב בתל המרכזי המדור אנשי
מעשהו. את בקפדנות תכנן הרוצח כי המשטרה, לחוקרי הבהיר השחזור הרצח. תעלומת
פתח דרך נמלט וחצי, מטר או מטר של ממרחק ברופא ירה המדרגות, בחדר ארב הוא
הסמוך. נחמני רחוב דרך ונמלט לחצר, המקלט של משנית מדלת ויצא שבמרתף, המקלט
דמו הנסיבות "עוזי". מקלע מתת נורה שהקליע העלתה והבדיקה נמצא, לא הקליע תרמיל

סטולרו. שברצח לאלה

אביב בתל האמריקנית השגרירות כרופא נקמה: הייתה הרצח לסיבת ההשערות אחת
הברית. לארצות להגר שביקשו מי של בקשותיהם את לעתים פוסל יכמן ד"ר היה
שהרופא שהתלונן מאנגליה, תייר ברופא. להתנקם ביקש הנפסלים שאחד סברה הועלתה

חשד. מכלל ויצא אליבי, הוכיח הנחקר אולם נעצר, לחייו יורד

שהרוצח סברה, המשטרה חוקרי העלו יכמן ורצח סטולרו רצח בין המפליא הדמיון נוכח
בארץ, הפסיכיאטרים טובי עם המשטרה חוקרי נועצו זה רקע על מסוכן. נפש חולה הוא

פיהם. על תחזית ולערוך המקרים את לנתח שנתבקשו
אל חוזר הוא ההתקפה לאחר הרי נפש, חולה הוא הרוצח אמנם שאם הייתה מסקנתם

שכניו. או משפחתו בני בעיני להחשידו העשויים כלשהם, סימנים להשאיר מבלי עצמו
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צ'אצ'קס דבורה רצח

בשיכון צ'אצ'קס משפחת של ביתה לחצר אלמוני חדר ,3:15 בשעה בערך ב17.7.63
בני שנתם את נמו בו השינה, חדר חלון ליד שניצב שולחן על טיפס סבא, בכפר הוותיקים
צ'אצ'קס בדבורה פגעו כדורים שבעה יריות. תשע ירה "עוזי" מקלע ובתת צ'אצ'קס, הזוג
לקול קשה. באורח ופצעוהו צ'אצ'קס פישל בבעלה פגעו כדורים שני במקום. והרגוה
כוחות אמבולנסים, הגיעו למקום עזרה. והזעיקו המשפחה ילדי שלושת התעוררו היריות
הרוצח עקבות אולם ובסביבתו, הבית בחצר לחפש החלו גישוש וכלבי גששים משטרה,

ושבים. עוברים ידי על טושטשו

היורה. את ראה שלא מסר בתחקורו נותח. שם בילינסון, חולים לבית הועבר הפצוע הבעל
מכיוונים התנהלה החקירה המקרה. את לפענח מנת על רבים מאמצים השקיעה המשטרה

נשלל. זה כיוון אך לרצח, גרמו שמסתננים הייתה הפרק על שעלתה אחת סברה שונים.

מחסניות חמש וכן "עוזי" המקלע תת נמצא סבא בכפר התעשייה לאזור הסמוך בפרדס
פישל של אופניו כי הרצליה, תושב למשטרה הודיע הרצח לפני אחדים ימים עבודה. ובגדי
ההשערה פי שעל טמבל, כובע בתוך שערות מספר גם נמצאו ביתו. בחצר נמצאו צ'אצ'קס
בעת המשפחה בחצר הרוצח של מראשו נשמט הכובע כי נראה הרוצח. של שערותיו היו
של שכן לאופניים. ונקשרה חדש מבגד כנראה שנקרעה בד, חתיכת נמצאה כן מנוסתו.
מסר הרצח, לפני אחדות שעות הבית בסביבות מסתובב אלמוני שראה צ'אצ'קס משפחת

הארץ. ברחבי המשטרה בתחנות הופץ החשוד של דיוקנו למשטרה. תיאורו את

שבוצעו הקודמים, הרצח מקרי שבשני מזו שונה אמנם הייתה זה ברצח הביצוע שיטת
בתת בוצע הרצח מניע, נתגלה לא זה במקרה שגם העובדה אך הנרצחים, בתי בפתח
באורח נעלמו הרבים התרמילים ואפילו סימנים, נשתיירו לא הפשע ובמקום "עוזי" מקלע
אחד ברוצח שהמדובר הסברה, את העלתה יכמן, ד"ר ברצח התרמיל שנעלם כפי מסתורי

הזה. היום עצם עד נתגלה לא הרוצח המקרים. בשלושת
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הגבול במשמר חובה חיילי
אומץ ההסתננות. נגד במלחמה הגבול משמר אנשי של לפעולתם נודעה מרובה חשיבות
בקרב ובמיוחד הציבור, בקרב הערכה להם הקנו בתפקיד ודבקותם נפשם מסירות לבס,
הביטחון אנשי את גם והפעיל הדריך הגבול משמר לגבול. בסמיכות החיים התושבים
הקשות, הביטחוניות בבעיות שמקורה והמסוכנת, הקשה העבודה הספר. ביישובי השוטף
קשים השירות ותנאי נמוך היה השכר למג"ב. המתנדבים במספר להפחתה הביאה
העברת הכנסת אישרה זה מצב בעקבות אדם. בכוח ממחסור סבל הגבול משמר במיוחד.

במשטרה. לשירות בצה"ל משירות סדירים חיילים

הצעירים, של הראשונות הקבוצות הארצי האימונים לבסיס הגיעו 1963 נובמבר בחודש
אלו קבוצות הגבול. למשמר "1963 תשנ"ג הביטחון, שירות ל"חוק התיקון פי על שגויסו
בגבולות, מעשית לעבודה החיילים נכנסו אימונים חודשי כארבעה ולאחר באימוניהן, החלו

הגבול. למשמר רבות סייעו ובכך

לאחר גם המשטרה בשורות לשרת ימשיך הצעירים מהמגויסים חלק כי קיוו במשטרה
וצעירים. טובים באנשים מג"ב של האדם כוח מאגר יועשר ובכך החובה, שירות תקופת

למדי. מעודדת הייתה החדשה למסגרת החובה מגויסי של הסתגלותם

בפני פיקודו ניצב ועתה במדינה, והעדות הגלויות רוב יוצאי אנשים קלט הגבול משמר
גילים בני של שילובם סעד, בעיות השוטף טיפולו את ושדרשו בהן, נתנסה שטרם בעיות

מיוחדות. משמעת ובעיות אחת ביחידה שונים

שנוצרו ההדדיים, וההבנה החברות יחסי ולהידברות. למפגש מסגרת שימש הגבול משמר
בתנאי לשאת לאנשים שסייעה צוות, רוח גיבשו הגורל, ושותפות בצוותא חיים כדי תוך
משמר אנשי מתמדת. דריכות תוך קשים שדה בתנאי ניכר פיזי במאמץ המלווים השירות,
חייבו המיוחדים תפקידיהם וצבאית. משטרתית כפולה, הכשרה קיבלו הדרגים בכל הגבול

והנפשי. הגופני כושרם על מתמדת לשקידה אותם

השונים: תפקידיהם למילוי והכשרתם השוטרים הדרכת בשטח רבות נעשה זו בשנה
האימון חובה. לשוטרי אימון שעות 666\ קבע לשוטרי אימון שעות מ400 למעלה הוקדשו

שדה. ובתנאי הארצי האימונים בבסיס  בשפרעם התקיים מג"ב לטירוני

לכל שוטרים גם הם המדינה, גבולות שמירת הוא הייעודי שתפקידם הגבול, משמר אנשי
כן זאת. מחייבים שהתנאים מקרה בכל ראשוני משטרתי טיפול לתת עליהם דבר.
לשמירה רב כוחאדם נדרש שבהם נרחבים, משטרתיים במבצעים מג"ב אנשי משתתפים
ילדים אחרי וחיפושים סדר הפרות העצמאות, יום חגיגות כגון הביטחון, ועל הסדר על

נעדרים.
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בישראל השישי פאולוס האפיפיור ביקור
"ביקור המדינה נשיא בפי הוגדר בישראל השישי פאולוס האפיפיור של הצפוי ביקורו
להקדיש ישראל ממשלת החליטה ולכן בולט, היסטורי אירוע זה היה ורע". אח לו שאין
שלא אירוע זהו כי חשו המדינה אזרחי גם המלאה. להצלחתו ואמצעיה יכולתה מיטב את

תקדים. לו היה

והסדר המעלה רם האורח ביטחון ישראל. משטרת את העסיקו עיקריות בעיות שתי
האחריות בתחושת חדורים היו ישראל משטרת שוטרי יבקר. שבהם במקומות הציבורי

המשטרה. על שהוטלה הגדולה

השאר בין וכלל ישראל, משטרת של הביצוע וכושר התכנון ליכולת מבחן שימש המבצע
הבאות. המטלות את

ובכבודם; בגופם פגיעה כל מפני פמלייתו ובני האורח אבטחת א.
האפיפיור; לשיירת חופשי מעבר הבטחת ב.

התנועה הסדרת האורחים; יבקרו שבהם במקומות הביטחון ועל הסדר על שמירה ג.

המקומות בכל והחניה התנועה הסדרת האורחים, שיירת תנוע שבהן הדרכים בכל
האורחים; יבקרו שבהם

ומלוויהם; האורחים שיירת ארגון ה.
לשיירה; טקסי ליווי ו.

עם נמנים שאינם ממנה, וליוצאים השיירה עם לישראל לנכנסים גבולות ביקורת ז.
האפיפיור. של הרשמית פמלייתו

ממשלת הבינלאומיים. התקשורת באמצעי לאירוע ניתן מאוד רחב תקשורתי כיסוי
על האפשר ככל להקל והחליטה לביקור, רחב פרסום במתן מעוניינת הייתה ישראל
מכל לישראל זרמו עיתונות וצלמי טלוויזיה כתבי רדיו, שדרני העיתונאים. של עבודתם
ואנשי עיתונאים כ600 בישראל יימצאו האפיפיור של הגעתו ערב שעד צפו העולם. קצות

זרים. תקשורת

רשתות לבין הגדולות הידיעות סוכנויות בין גדולה בתחרות לווה התקשורתי הסיקור
נחום בכפר ביקורו את או האפיפיור מסע את לצלם רעיונות למשל הועלו הטלוויזיה.

אלה. מבצעים אישרה לא המשטרה אך ממטוס,

למד הבכיר והפיקוד המשטרה, משימות את לביקור קודם ימים תרגלו המשטרה אנשי
שינויים גם בחשבון לקחה המשטרה הצפוי. המסלול של התורפה בנקודות הבעיות את

האפיפיור. ביקורי במסלול האחרון הרגע של
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הבאתם את להרשות בארץ הקתולית הכנסייה ראשי לבקשת המשטרה נעתרה כן כמו
האפיפיור, ביקור ביום ולטבריה לנצרת בגליל והכפרים עכו חיפה, מאזור נוצרים 1,500 של

ברכתו. את ולקבל פניו את להקביל כאפיפיור, לחזות שיוכלו כדי

ידי על אחרים ומלווים חשמנים בשלושים מלווה האפיפיור, נתקבל 1964 בינואר ב4
הקהל. את ובירך והנכבדים, המלך ידי את לחץ הוא הירדני. השלטון וראשי חוסיין המלך
והתפלל. ממכוניתו ירד שם הנוצרי. ישו המסורת לפי הוטבל בה בנקודה חצה הירדן את
לירושלים נסע כך אחר למכוניתו. לחזור התקשה והאפיפיור רב, קהל היה במקום
הצבא בעזרת מכוניתו. את המון הקיף כאן גם דמשק. שער דרך אליה ונכנס העתיקה,
הביטחון כוחות "ויהדולורוזה". לאורך צעד הוא מהמכונית. לצאת האפיפיור הצליח

לאורח. דרך לפנות כדי הקהל נגד יאוש כבמלחמת נאבקו הירדנים

תענך, מעבר דרך ,1964 בינואר 5 ראשון, ביום השישי פאולוס האפיפיור הגיע לישראל
הסדר. על שמרו הגבול משמר ואנשי שוטרים אלפי ג'ניןמגידו. שבכביש הגבול בנקודת
מגידו בעתיקות בארץ. שהותה זמן כל השיירה מעל חגו משטרתי סיור ומטוס צבאי מסוק
הפנים בקבלת שזר. זלמן המדינה, נשיא ידי על פנים קבלת האפיפיור לכבוד נערכה
הממשלה, ראש סגן לוז, קדיש הכנסת, ראש יושב אשכול, לוי הממשלה, ראש השתתפו
בכור המשטרה, שר ורהפטיג; זרח הדתות, שר מאיר; גולדה החוץ, שרת אבן; אבא

אולשן. יצחק העליון, המשפט בית ונשיא שטרית;

בביקורו האפיפיור של האישי המשמר מפקד היה קופל, פנחס ניצב הגבול, משמר מפקד
היו שבה האפיפיור, פמליית בראש השיירה. ותנועת הביטחון סדרי על ממונה והיה בארץ,
ו11 משטרתי ג'יפ נסעו האיטלקית, הטלוויזיה צלמי כעשרים ועוד הוותיקן אנשי כ35
מכוניות מכן לאחר הישראלי, המשמר מפקד נסע האפיפיור מכונית אחרי אופנועים.

משטרתיים. ואופנועים ג'יפ ולבסוף הפמליה,

שום ביותר. הטוב הצד על בוצעו האפיפיור של ביקורו מקומות בששת הסידורים
משמר ואנשי שוטרים של שרשרות אירעו. לא קהל של התפרצויות או תקלות תקריות,
הבין הכבישים לאורך גם הוצבו שוטרים בנצרת. הסדר שמירת על הופקדו הגבול

דרכים. הצטלבות ובכל עירוניים

עבר הפנים קבלת טקס איששלום. מרדכי העיר, ראש ידי על האורח נתקבל בירושלים
הערכת לפי המוגברים. והצבא המשטרה ולמשמרות למחסומים הודות מופתי בסדר
האפיפיור. של פניו את לקבל העיר לרחובות ירושלים מתושבי אלף כ50 יצאו המשטרה
נחסם ציון הר מנדלבאום. ובמעבר ציון הר ליד ברחובותיה, העיר, במבואות ניצבו הם
שישי ביום עוד ערכו המשטרה חבלני האפיפיור. ביקור לפני שעות כארבע הקהל בפני
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בתוך ובמיוחד הביקור, מסלול כל את הצהריים אחר שוב סרקו הביקור וביום סריקות
חבלה. חומרי כל הונחו שלא לוודא כדי הכנסיות,

רוב אל במבצע שהשתתפו ביטחון ואנשי שוטרים נכנסו בירושלים האפיפיור מסע בעת
בינואר ב5 דמה ציון הר הכביש. אל הפונים החלונות ליד ועמדו המסלול, שלאורך הבתים
התאורה חמושים. היו הגבול ומשמר המשטרה כוחות היטב. מוגן למוצב הערב רדת עם
האפיפיור עבר שבו המסלול לאורך חגיגית. אווירה למקום שיוותה המבנים של המיוחדת

והוותיקן. ישראל דגלי והונפו שטיחים נפרסו

האפיפיור סיים המדינה, נשיא השתתף בו קצר ממלכתי פרדה בטקס מנדלבאום, במעבר
סנגוריה לימוד במפתיע שכללה בהכרזה, נפרד הוא בישראל. ביקורו את השישי פאולוס

השנייה. העולם מלחמת בזמן ה12 פיוס האפיפיור של פעולותיו על

מהיעדר שנבעו קשיים גם נוספו זה, מסוג מבצע ובקיום בתכנון הרגילים הקשיים על
מועד. בעוד במידע למחסור גרם הדבר מהוותיקן. מוסמכים נציגים עם תקינים מגעים

האחרון. הרגע של וסטיות המקורי בתכנון רבים שינויים היו הביקור בזמן
התייצבו  ושוטרים סמלים קצינים,  והמרחבים היחידות מכל ישראל משטרת אנשי
לאחריות חרדה מתוך פעלו הם ומסירות. התנדבות של ברוח במבצע לתפקידיהם
הרכב, אמצעי מהתכנית. פרט וכל שלב כל להצלחת דאגה ומתוך עליהם המוטלת

במלואם. גויסו המשטרה של האספקה ושירותי התקשורת

עוד והציבור. הממשלה להערכת וזכתה בהצלחה, המשימה בוצעה זה כולל למאמץ הודות
חלקם על ישראל משטרת לשוטרי הממשלה ראש הודה המבצע הסתיים בו ערב באותו

הישראלים. הביטחון לכוחות ביותר גדול אתגר שהיווה ההיסטורי, האירוע בהצלחת

מארץ המדינות שתי רצו אילו "גם טיימס: הלונדוני בעיתון נכתב בישראל הביקור למחרת
בצורה זאת לעשות יכלו אם ספק  ביניהן השוני את להדגיש וירדן, ישראל הקודש,
חופשיות תחילה שררה בירדן האפיפיור. של לביקורו בתגובותיהן מאשר יותר מוחשית
לאותה זכר היה לא בישראל מסוכנת. ואף לוהטת לסקרנות הפכה מהרה שעד יתרה,

היטב". מוגדרת ואדיבות מוחלטת יעילות תפסה מקומה את אגרסיביות.
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יערי וחיים גילן רעיה החיילים היעלמות
החיילת של עקבותיה לגילוי נרחבות בחקירות הנגב נפת משטרת החלה בינואר ב20
באר בכביש בינואר ב10 לאחרונה שנראתה המפרץ, עין מקיבוץ וחצי ה19 בת גולן רעיה
של רב מספר חקרה המשטרה עקבותיה. נעלמו ומאז עומר, מושב בסביבות שבעערד,
ערכו צה"ל של סיור מטוסי תוצאות. ללא אך הסביבה, ואנשי חקלאים שומרים, נהגים,
המשיכה למחרת הנעדרת. של עקבותיה את גילו לא אך בסביבה, נרחבים חיפושים
מחלקת מאנשי שוטרים עברו היום במשך גולן. רעיה אחרי בחיפושיה הנגב נפת משטרת
בערד שנראתה אלמונית צעירה בדבר התושבים את וחקרו בערד, לבית מבית החקירות

שחורה. כומתה שחבש חייל, בחברת בינואר ה11 בשבת
המקום מן רחוק לא מים בור בתוך גולן רעיה של גופתה נתגלתה היעלמה לאחר שבועיים
לא החיילת כי קבעה, הפתולוגית הבדיקה שבעערד. באר בכביש באחרונה נראתה בו
הוא בחקירה. להמשיך לחוקרים איפשר קדיש, עמרם האגרונום שמסר נוסף, מידע נאנסה.
נסיעתה על שדיווח האוטובוס, נהג אותה הוריד בו מהמקום החיילת את הסיע כי סיפר
לנסוע תנסה ושלא זו, בשעה לערד ציבורית תחבורה שאין לה אמר האגרונום עמו.
תיאור נתן הוא ג'יפ. על עולה שהחיילת וראה מהמושב, חזר דקות עשרים כעבור בטרמפ.
לבדואי, ג'יפים להשכרת חברה ידי על הושכר זה ג'יפ כי נמצא, בבדיקה הג'יפ. של מדויק
בגלל לחברה הוחזר מכן לאחר הבדואי, בידי הג'יפ היה בינואר ב10 עפר. עבודות קבלן
לעזור מתווך באמצעות והציע סביבו, מתהדקת שהחגורה כנראה, חש הג'יפ נהג קלקול.
הצבאי הממשל למשרדי בדואי הביא בינתיים חשוב. מידע ובידו הואיל החוקרים, לצוות
היה אכן אם לבדוק כדי למשטרה נמסר המעיל ללבוש. חיילות נהגו כמוהו מעיל, בנגב
המשפחות אחת אלסייד, משפחת עם נמנה המשטרה חשדה בו האדם גולן. לרעיה שייך
לעבריינים, שמתחבר כמי ביטחוניים בחוגים ידוע היה הוא אבורגייג. שבט של החזקות

חריפות. ואנטיישראליות קומוניסטיות השקפות בעל והיה
ממחנה ,22 בן יערי, חיים משנה סגן נעלם גולן, רעיה של היעלמה לאחר כחודשיים
חזר, משלא המחנה. את יערי חיים עזב 1964 במרס ב17 לחצות סמוך בחולדה. הצועדים
קצין היה יערי חיים צה"ל. בעזרת נרחבים בחיפושים פתחה היא למשטרה. הודעה נמסרה
שידרה ישראל קול באמצעות מחלקתו. עם יחד לצעדה ויצא חובה, בשירות צנחנים

הציבור. עזרת את וביקשה היעדרו, על הודעות מספר המשטרה
בחיפושים הארצי. הקיבוץ מבני קבוצות גם לחיפושים הצטרפו היעדרות שבוע לאחר
כל חרף אך בקפדנות. נסרק חולדה בסביבות האזור כל צבא. פלוגות מספר גם השתתפו

יערי. חיים של בהעלמותו הקשור דבר נמצא לא המאמצים
בעצמו. פגע כי התברר יערי. חיים של גופתו נתגלתה רבים ומאמצים חיפושים לאחר
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פל>גלמן שושנה רצח
לעכו, מדרום בחולות צעירה גופת פסים בודק מסילאי גילה בבוקר 1964 באוגוסט ב3
במעט מכוסה וראשה ערומה, החול על מונחת הייתה הגופה עכו". "שיש מפעל בקרבת

חול.

ריקבון. ובמצב חבלות ללא הגופה את מצאו למקום, שהוזעקו עכו, נפת משטרת חוקרי
הים חוף ולאורך בסביבה בחיפושים ימים. שלושהארבעה במקום מונחת שהייתה נראה,
לא תכשיטים כל גם הגופה. בזיהוי לעזור שיוכלו כלשהם, סימנים או בגדים נמצאו לא
הביאה לא הגופה למציאת שקדמו הימים מן הנעדרים רשימת ובדיקת הגופה, על נמצאו

תוצאות. כל

אחר ביום בו מיפו. וחצי 16 בת פליגלמן, (רוזה) כשושנה הצעירה זוהתה באוגוסט ב12
אביב. בתל 20 בן צעיר נעצר הצהריים

היעדרה עורר לא ולכן שונות, תקופות למשך קרובות לעתים מביתה להיעדר נהגה הצעירה
הצעיר, אחיה עם ביפו שהתגוררו הוריה, הגישו לא זו מסיבה חשדות. מהבית הממושך
משפטית לרפואה למכון ההורים הוזמנו משטרתית חקירה לאחר רק במשטרה. תלונה
מי של עדויות בידיה מצויות היו המשטרה לדברי בתם. גופת את זיהו ושם כביר, באבו
הנרצחת מביתה. שנעלמה לאחר קצר זמן הארץ בצפון הנערה בחברת החשוד את שראו
השניים הפכו מכן לאחר קצר וזמן לכן, קודם וחצי משנה למעלה עוד החשוד את הכירה
בטענה הצעיר, נגד במשטרה תלונה הגישה אף פליגלמן שושנה למשטרה. גם מוכרים

רווחיה. על וחי בזנות, לעבוד אותה ששידל

על לראשונה נשפט עשר בן בהיותו לכן. קודם רב זמן למשטרה מוכר היה עצמו החשוד
שנתיים. למשך מבחן קצין פיקוח עליו הטיל לנוער המשפט בית הספר. בית מתוך גנבה
מועד. כייס של בנו היה הוא מאסר. חודשי למספר ונידון לגנוב, המשיך השנים במשך

חיפה. מחוז משטרת ידי על התנהלה החקירה

מתל שירות מונית נהג זיהוי. מסדרי של שורה אביב תל במשטרת נערכה בספטמבר ב13
זוהתה תמונות שלפיה צעירה, עם לחיפה עמו שנסע כנוסע בולקין אלי את זיהה אביב

פליגלמן. כשושנה

הדין עורך סנגורו, גס מעצרו. בתקופת שגידל הזקנקן בלי החשוד הופיע הזיהוי במסדר
הזיהוי. במסדר השתתף קאזיס, חיים

מעצר פקודת קורנגולד, בי אביב, בתל השלום המשפט בית שופט הוציא באוגוסט ב14
המשטרה פליגלמן. שושנה ברצח חשד בגין עשרים, בן בולקין אלי החשוד נגד יום ל15
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אנייה של הנוסעים ברשימת הופיע שמו הארץ. את לעזוב ניסיון גם לבולקין ייחסה
חיפה. מנמל באוגוסט ב14 להפליג שעמדה

בנדל. מ' משנה ניצב עמד החוקרים צוות ובראש חיפה, מחוז משטרת ניהלה החקירה את
ברצח הוא אף כחשוד בולקין אלי של אביו המשטרה ידי על נעצר מכן לאחר ימים שלושה
שייכות כל הכחישו בולקין, מיכאלאיסר ואביו, בולקין אלי העצורים, שני פליגלמן. שושנה
למעלה נמשך בולקין אלי של משפטו בערבות. שוחרר בולקין, איסר מיכאל האב, למקרה.
בשבוע. ישיבות ארבע אף לעתים ברציפות, דיוניו את קיים המשפט בית חודשים. משבעה

ההגנה. מטעם עדים וכ40 התביעה, מטעם הופיעו עדים 67

לאחר עולם למאסר בולקין אליהו את בחיפה המחוזי המשפט בית דן 1965 במרס ב21
ככל .1964 ביולי ב31 וחצי ה16 בת פליגלמן שושנה ידידתו ברצח אשם אותו שמצא
סיום לקראת בחיפה. המחוזי המשפט בבית הדרמה גברה הדין, פסק קריאת שקרבה
כדי המשטרה, של הצפוני המחוז מפקד סלע, אהרון ניצב למקום הוזעק אף הקריאה
וא' רבינוביץ לי גוברניק, י' בחיפה המחוזי המשפט בית שופטי המשפט. בסוף נוכח שיהיה
מסכת יוצרות ביחד, מצטרפות כשהן זה, בסיכומנו שמנינו העובדות "כל סיכמו: פרידמן
הוא שהנאשם רק לא היא מהן הנובעת והיחידה האחת ההגיונית שהמסקנה הוכחות,

תחילה". בכוונה זאת עשה שהוא אלא פליגלמן, שושנה של למותה שגרם האיש
עולם. למאסר דינו את גזר המשפט בית

נהגה החקירה שלבי בכל "לא המשטרה. על ביקורת השופטים מתחו הדין פסק במהלך
נוהג כנגד התריע כבר המשפט ובית היום, שעות כל במשך נחקר בולקין כשורה. המשטרה
כפסולה. להעיד, עלותם לפני עדים עם שוחחו משטרה שאנשי התופעה, את רואים אנו זה.
עושה זה ואין במשטרה, עדויותיהם העתקי עמם נשאו המשפט לבית שבבואם עדים היו

השופטים. קבעו טוב", רושם

לבית ערער עולם, למאסר דינו שנגזר ולאחר ברצח, בולקין אלי של הרשעתו לאחר
1966 בנובמבר ב6 להרשעתו: מספיקות הוכחות מחוסר התקבל ערעורו העליון. המשפט
נפגם לוי רפאל המונית נהג של עדותו משקל כי בהחלטתו, העליון המשפט בית קבע
ושל בולקין של תמונותיהם את עדותו מתן לפני עוד ראה שהוא העובדה, מן רבה במידה
שנסעו הזוג בני הם אלה אם שאלו אשר המשטרה, חוקר ידי על בפניו שהוצגו פליגלמן,
עלולה הייתה העד בפני התמונות של המוקדמת שהצגתן לומר, צורך "אין במוניתו.
העדות, מתן בעת מכן, לאחר שנערך התמונות, זיהוי במסדר הן הנאשם, זיהוי על להשפיע

החי". הזיהוי במסדר והן

שושנה ה16 בת הנערה רצח חקירת את מחזיר העליון המשפט בבית בולקין אלי זיכוי

293



אירועים ספר

לפי הנערה את רצח בולקין כי האמינו המשטרה חוקרי חדשים. ב27 אחורנית פליגלמן
את חיזק בחיפה המחוזי המשפט בית של המרשיע הדין שפסק וכמובן החקירה, ממצאי

אשם. מכל העליון המשפט בבית מזיכויו נדהמו כך כל ולכן אמונתם
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אביב בתל זיס יהודה המיליונר חטיפת
ברחוב זיס, צבי יהודה המיליונר את לחטוף אלמונים שני ניסו בבוקר, ,1965 במרס ב31

אביב. בתל דובנוב
מדור כעובד עצמו והציג בנובמבר, כ"ט ברחוב זיס של לביתו אלמוני טלפן 8:40 בשעה
לנתק יש הטלפון, במכשיר תיקונים לבצע שעליו שהיות הבית, לבני אמר הוא הטלפונים.
אלמוני טלפן 9.00 לשעה סמוך בדירתו. שעה באותה נמצא לא זיס יהודה הקו. את
המשטרה, של בשמה וסיפר כשכן, עצמו הציג הוא רוטשילד; בשדרות זיס של למשרדו
מיד להסיעו זיס ליהודה הציע גם האלמוני זיס. משפחת בדירת שרפה פרצה כי כביכול,
לעברם התקרבה יציאתם עם המשרד. את יצאו ואחיו זיס מעוניין. הוא אם לביתו,

זיס. של כשכנו עצמו הציג הנהג פרטית. מכונית
יהודה של אחיו ביקש העם אחד לרחוב סמוך בהגיעם למכונית. נכנסו ואחיו זיס ?הודה
המשיך זיס יהודה אליה. לעבור כדי ירד והוא בסמוך, חנתה מכוניתו לעצור. הנהג מן זיס
הנהג עצר התרבות היכל לכיכר סמוך אל כשהגיעו האלמוני. ה"שכן" של במכוניתו לנסוע

האחורי. במושב והתיישב אליה, נכנס נוסף אדם המכונית. את
השליך דובנוב, לרחוב כשהגיעו זיס. יהודה של ביתו לעבר בנסיעתם המשיכו השלושה
הספיק זיס להדקה. והחל זיס יהודה של לעברו חבל עניבת למכונית שהצטרף הנוסע
הצליח אחת ובעונה בעת לראשו. מעל והשליכו צווארו, סביב שהתהדק לפני בחבל לתפוס
ברגלו קלות נחבל הוא החוצה. מהמכונית ולהתגלגל הנוסעת המכונית דלת את לפתוח

בדרכה. המשיכה המכונית השמאלית.

יכול אינני ולכן משפחתי, בני על איימו לא שונאים, לי אין איש, עם מריבה לי הייתה "לא
במשטרה. עדותו את שמסר לאחר זיס יהודה אמר אותי", לחטוף מעוניין היה מי לדעת

לשעבר. ומשטרה ביטחון קציני בבעלות פרטי, חקירות למשרד זיס יהודה פנה ביום, בו
להתנכל עלולים עדיין כי משוכנע, היה זיס ביתו. ושלום שלומו את להבטיח ביקשם הוא

לו.

זיס, של בביתו ישבו האבטחה מאנשי ארבעה כאשר הצהרייס, אחר באפריל ב1
אמר והוא עמו, שוחחה זיס הגברת לבניין. מהכניסה הפנימי בטלפון אלמוני לפתע התקשר

לכן. קודם יום שאירע למה בקשר בעלה את לראות כרצונו כי לה,

וביקשו הבניין, לפתח האבטחה מאנשי אחד ירד זיס, הגברת עם שוחח שהאלמוני בעת
לדירה. לעלות נאלץ לבסוף אך האיש, סירב תחילה לדירה. אליו להתלוות

שנסע בשעה חבל באמצעות לחנקו שניסו החוטפים, כאחד מיד אותו זיהה זיס יהודה
במכונית.
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האיש גופו. על חיפוש בעריכת זאת התנה וזיס זיס, יהודה עס בנפרד לשוחח ביקש האיש
ואיים, דולר, מיליון חצי של נפש כופר ביקש הוא אופנתיים. משה מהנדס בשם עצמו הציג

ייפגעו. זיס של משפחתו בני כי

אותו. עצרה וזו המשטרה, לידי האיש את מסר הפרטי החקירות משרד

קצין תעודת גס נמצאה בכיסו אופנהייס. משה שמו כי האיש, אישר במשטרה בעדותו
הברית. בארצות האחרונות בשנים שחי לשעבר, לח"י איש הינו כי טען, הוא לשעבר. צה"ל
ביקשו וחבריו הוא כי לחוקריו, סיפר הוא החטיפה. בניסיון שותפים שלושה לו היו לדבריו,
תכניתם, את החליפו שונות סיבות בגלל אך מאיר, מרדכי המיליונר את תחילה לחטוף
שישולם עד שם ולהחזיקו בהרצליה, לווילה להעבירו התכוונו הס זיס. אחרי לעקוב והחלו
לזיס ישירות לפנות החליטו החטיפה כישלון לאחר דולר. מיליון חצי בסך עבורו נפש כופר

משפחתו. בבני יתנקמו נפש, כופר ישלם לא שאם עליו, ולאיים

חיים אביב, בתל השלום שופט בפני אופנתיים משה הבניין מהנדס הובא באפריל ב3
בהיעתרו זיס. יהודה המיליונר את לחטוף ניסיון בגין ימים ל15 לעצרו בבקשה שטיינברג,
קפדנית". חקירה מחייבות המקרה ש"נסיבות השופט, קבע המשטרה, נציג לבקשת
כי בשבועה העיד המשטרה שקצין לאחר נתקבלה אופנהיים משה את לעצור ההחלטה
ביום צווארו סביב חבל לכרוך שניסה כאיש החשוד את גמורה בוודאות זיהה זיס יהודה

במרס. 31

בית ליד בצלאל, לרחוב חוקריו את אופנהיים מר הוביל המשטרה, לידי שנמסר לאחר
כי התברר, .47971 רישויה שמספר בהירה "ווקסהול" מכונית על והצביע ,19 מספר
המכונית בנובמבר. כ"ט ברחוב הוא אף המתגורר קליין, פיליפ למהנדס שייכת המכונית
גנבת על מסר קליין בעליה. לבית סמוך כשחנתה זיס, יהודה של החטיפה ניסיון ערב נגנבה

החטיפה. ניסיון ביצוע לפני עוד המכונית

להיבדק מסרב הוא כי הודיע כן כמו חוקריו. עם פעולה לשתף אופנהיים סירב זה בשלב
חוקריו, של נוספות לשאלות לענות יסכים לא טען, מפשע, חף שהוא מאחר אמת. במכונת

מכונה". של "לשאלות לא וכמה כמה אחת ועל
לבית בקשה להגיש לשולחו הורה רוזנבלום, אריה הדין עורך אופנהייס, של פרקליטו
הוא אך ביחידות, עמו להיפגש לו להתיר סירבו המשטרה שקציני מאחר המחוזי, המשפט
חזר הדין עורך בפני גם כזאת. פגישת לו אישרה שהמשטרה לאחר ההוראה, את ביטל
ההקלטה השאר בין הייתה המשטרה בידי אך מפשע. חף הוא כי טענתו על אופנהיים
לסחוט כדי זיס של לדירתו בא שאופנהייס שעה החקירות, משרד אנשי ידי על שבוצעה

כספים. ממנו
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בקשר אביב, מתל ארבעים כבן אופנהיים, משה המהנדס הואשם 1965 באפריל ב13
המשפט לבית נגדו הוגש האישום כתב רצח. לשם אדם בחטיפת זיס, יהודה של לחטיפתו

וינוגרד. יצחק דין עורך אביב, תל מחוז לפרקליט ראשי עוזר ידי על המחוזי

את אחרים עם יחד אביב בתל הנאשם חטף במרס ב31 כי נאמר, האישום בהודעת
פשע היא זה בסעיף לנאשם שיוחסה העברה נפש. לרצחו יהיה שאפשר כדי זיס יהודה
האישום בהודעת השני בסעיף מאסר. שנות עשר הוא עליו המקסימלי שהעונש חמור,
במכונית אחרים עם יחד שהשתמש מכיוון רשות, ללא ברכב בשימוש אופנתיים הואשם
החטיפה בוצעה המשטרה, לדברי בנובמבר. כ"ט מרחוב קליין פיליפ של "ווקסהול"
להעיד התביעה מטעם שיוזמנו עדים, 18 של רשימה צורפה האישום לכתב זו. במכונית
עובדת ואת פלה אשתו את אהרון, אחיו את זיס, יהודה את כללה הרשימה במשפט.

וילנר. חנה משרדו,

ההליכים גמר עד אופנהייס את לעצור וינוגרד דין עורך ביקש האישום הודעת סמך על
של סנגורו ידי על המשפט לבית נגדית בקשה הוגשה זאת, לעומת נגדו. המשפטיים

בערבות. לשחררו רוזנבלום, דין עורך הנאשם,

המחוזי. המשפט בבית קנת, מ' התורן הנשיא בפני נשמעו הבקשות שתי

מחודש יותר במשך אביב תל מחוז במשטרת רמאויות לחקירת המדור ניסה בינתיים
המקומות על ידיעות נאספו ארצה. שובו מאז אופנהיים משה של צעדיו כל את לשחזר
לאתר בניסיון מכריו אחרי מעקבים ערכה המשטרה נפגש. עמס האנשים ועל ביקר בהם
ביום במכונית יחד עמו שנסעו מהחוטפיס כאחד זיס שנתן לזה דומה שתיאורו האדם את
כטכנאי שעבד קונורטי, מרדכי החשוד יום ל15 נעצר אלה ממעקבים כתוצאה החטיפה.

שנים. מספר במשך המשטרתית הקשר בסדנת
מסה במרס שב31 אופנהיים משה המהנדס הודה המשטרה ידי על שנעצר אחרי ימים 45

את בתקיפות הכחיש אז שעד לאחר בא בעמדתו המפתיע השינוי זיס. יהודה את לחטוף
שלטענת קונורטי, מרדכי השני, החשוד של למעצרו סמוך חל נגדו, שהועלו ההאשמות
נוספים שותפים היו שלא סברו, המשטרה חוקרי החטופה. במכונית נהג המשטרה חוקרי

לחקור. המשטרה המשיכה זאת, עם זיס. יהודה חטיפת לניסיון

נציג כרמל. י' התורן השופט ללשכת השלום, משפט לבית קונורטי הובא במאי, ב16
את לחטוף בניסיון אחרים וחשודים אופנהייס עם יחד השתתף קונורטי כי טען, המשטרה
לומר לו יש מה לחשוד, שהופנתה לשאלה בתשובה רצח". בסכנת "להעמידו כדי זיס
הוצאה במאי ב30 החקירה. פרטי על איפול הטילה המשטרה לשתוק. העדיף להגנתו,
זיס. יהודה של חטיפתו בגין קונורטי מרדכי נגד המשפטיים ההליכים גמר עד מעצר פקודת
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לפי אביב, בתל המחוזי המשפט בבית קנת מ' התורן הנשיא ידי על ניתנה ההחלטה
כי לייבסון, הטעים הבקשה, את בנמקו לייבסון. א' אביב תל מחוז פרקליט בקשת
לעומתו בערבות. לשחררו מקום אין ולפיכך רצח", לשם אדם ב"חטיפת מואשם קונורטי
חשש אין וכי החקירה, את השלימה המשטרה כי העצני, א' דין עורך הסנגור, טען
כאן "המדובר לעצרם. שיש למעשה נוספים שותפים שיש להניח ואין יברח, שהנאשם
אם לציבור סכנה אין ולכן פושעים, ידי על בוצע שלא ביותר, חובבני אופי בעל במעשה

ישוחרר". הוא

מאסר אביב בתל המחוזי המשפט בבית קנת מ' התורן הנשיא גזר 1965 בספטמבר ב21
לסמל חודשים ושמונה שנה ומאסר אביב, מתל אופנהיים משה למהנדס וחצי שנתיים
יהודה את לחטוף בניסיון הודו שהשניים לאחר מיפו, ארבעים בן קונורטי, מרדכי משנה

כספים. ממנו לסחוט כדי אביב בתל זיס

מופרע, "אדם ידי על בוצע החטיפה שניסיון פי על אף כי התורן, הנשיא הדגיש הדין בגזר
העונש בקביעת הציבורי השיקול את להעדיף יש תכניתו", את לבצע כדי פתי לו שמצא
העבירה בפשיעה. להתעשר מהסיכוי המסתנוורים אחרים, חולשות" "בעלי להרתיע כדי
כי השופט ציין כן כמו אמר. באיבן, אותן ולבלום להפסיקן שיש העבירות מסוג היא
הקורבן של הטבעיות התגובות על ובנויה מחושבת הייתה הנאשמים של "התכנית

אופנהיים". היה החיה והרוח בדבר, והמעורבים

שנים, חמש של לתקופה שלהם הנהיגה רישיון את הנאשמים משני לשלול החליט השופט
גנובה. במכונית העבירה את שביצעו מאחר
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הראשון גרמנ>ה שגריר של האמנה כתב הגשת כנגד מחאה הפגנות
בישראל

המערבית, גרמניה עם דיפלומטיים יחסים כינון על קולות ברוב כנסת החלטת בעקבות
לנשיא האמנתו כתב את 1965 בקיץ להגיש לישראל גרמניה של המיועד השגריר עמד
התנגדו רבים הישראלי. הציבור בקרב רוחות לסערת גרמה ההחלטה ישראל. מדינת

אלו. דיפלומטיים יחסים לקיום
הרברט .1965 יולי בסוף ארצה הגרמנית השגרירות עובדי הגעת עם כבר החלו ההפגנות
שלוש, אהרן משנה ניצב עם סיכם הגרמנית, השגרירות של הביטחון קצין קראפט,

אביב. בתל "שרתון" במלון זמני באופן תמוקם שהשגרירות

זה: בהקשר אחדים אירועים אירעו אוגוסט חודש במהלך

"שרתון". באולמי בנדין יוצאי ועדת ידי על נערכה השואה לקרבנות אזכרה *

המלון. ליד שבת שביתת שבת מחיפה יהודי *

."]" הלועזית האות ובתוכם צהובים דוד מגיני חדרה בכבישי צוירו הלילות באחת *

נורה נזרקה "שרתון" במלון השחייה ברכת לעבר "זכור". המילה נכתבה מתחת
קל. באורח נפגע אחד אדם לידה. שהתפוצצה

דיזנגוף. בכיכר מפ"ם שארגנה דומייה בהפגנת השתתפו איש כ400 *

עשרות כמה כאשר אליעזר, קרית ליד אביב חיפהתל בכביש נגרמו בתנועה הפרעות *

על מפ"ם. מטעם כרוזים לנהגים וחילקו התקהלו, הצעיר השומר מתנועת צעירים
הפרטיזנים. שיר נכתב הכרוזים

ובו דוד מגן פלסטי בצבע נצרתעפולה בכביש ציירו מזרע מקיבוץ בחורים ארבעה *

מקרקעין. השחתת באשמת נעצרו הם ''זכור". והמילה "יודן" המילה
"פאולס נכתב ובהם הירדן, פוריהעמק כביש על ססמאות ציירו צעירים מספר *

הביתה".

נאצי", "הסתלק הביתה", "פאולס הכתובות. מירוןצפת בכביש נראו יום באותו *

"זכור". והמילה "]" האות עם דוד מגן שם צויר כן כמו היטלר". עוזר "הסתלק
רחבת יד על שלט הצבת רקע על שוטר, תקיפת באשמת בחור נעצר באוגוסט ב11 *

נגד ססמאות נכתבו בשלט יהודה. בן רחוב פינת מאפו ברחוב "צוותא", מועדון
קרס. צלב וצויר גרמניה

פאולס. רולף ד"ר גרמניה, שגריר ארצה הגיע הצהריים אחר באוגוסט ב11 בנוסף, *
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כניסת ליד הפגינה אחת משפחה התעופה. בשדה מאורגנת הפגנה כל הייתה לא
גרמנים". ללא תישאר "ישראל הכרזה עם האולם

כיכר לעבר וצעדה סמואל הרברט מרחוב שיצאה הפגנה, חירות תנועת קיימה למחרת *

המשטרה נקראה לחצות סמוך "שרתון" למלון גם הגיעו אנשים כ500 ישראל. מלכי
לפזרם.

של הסטודנטים לארגון קנר יעקב ניצב אביב, תל מחוז מפקד אישר באוגוסט ב15 *

כעשרה .12:00 בשעה החלה ההפגנה אביב. בתל שקטה הפגנה לקיים החירות תנועת
"פאולס וססמאות כרוזים ובידם אביב בתל דיזנגוף בכיכר התאספו אנשים
סטודנטים כ300 עוד התקבצו בינתיים לסלוח". "לא לשכוח", ''לא הסתלק",
ישראל. מלכי בכיכר והתפזרו דיזנגוף, רחוב דרך צעדו הם דומייה. להפגנת מפגינים
כעבור והתפזרו כרזות, עם "שרתון" מלון ליד אנשים מאה התאספו 22:00 בשעה

וחצי. שעה

כרזות עם בתהלוכה השתתפו הס איש. כ500 בירושלים הפגינו באוגוסט ב16 *

אירגנה מפ"ם מנורה. כיכר עד ויפו גיורג' המלך הרחובות דרך יהודה, בן מרחוב ודגלים
נשאו המפגינים שםטוב. ויקטור הכנסת חבר היה הנואמים בין מנורה. בכיכר אספה
גרמניה עם דיפלומטיים יחסים קיום ונגד לארץ הגרמני השגריר של בואו נגד כרזות
ג'ורג' המלך ברחוב יפו, ברחוב המדרכות על עורפית בשורה צעדו הס המערבית.
הרישיון לתנאי בניגוד לתנועה. הפרעות וגרמו לכביש ירדו חלקם יהודה. בן וברחוב
יחסים כינון נגד כרזות לחצרה וזרקו החוץ, שרת בית לעבר מהמשתתפים חלק פנו

הבית. ליד זקיף שוטר בלחיו קלות נפצע הכרזות מאחת גרמניה. עס
שבתוכו שחור דוד מגן ובו מנייר צהוב טלאי ירושלים ברחובות חולק באוגוסט ב17 *

צהוב, בצבע כרוזים בירושלים חולקו כן כמו הטלאי. את ענדו רבים "יודה". המילה
עם מהתיידדות ולהימנע הגרמניות הסחורות את להחרים תושב לכל פנייה ובהם

גרמנים.

כתב הגשת מועד על שהוטל האיפול על מחה ובה הודעה, פרסם השואה ניצולי ארגון *

בית יד על משמרות הצבת ליזום רצו הארגון חברי פאולס. רולף ד"ר ידי על האמנה
יום. באותו הנשיא

בלשכת 10.30 בשעה באוגוסט ב19 התקיימה גרמניה שגריר של ההאמנה כתב הגשת
בירושלים. שז"ר, זלמן המדינה, נשיא

אבן הרחובות בין רמב"ן, ברחוב הבית, בקרבת להתאסף התחילו 09:00 משעה החל

302



1965

פאולס השגריר נגד כרזות נשאו הם שונים. ארגונים מטעם מפגינים גבירול, ואבן עזרא
גרמניה. עם דיפלומטיים יחסיס כינון ונגד

והמקיפים אליו המובילים הרחובות מבוצרת. לטירה דמה אלחריזי ברחוב הנשיא בית
מצוידים שוטרים נראו הבית בסביבות משטרה. גדרות של בשרשרות נחסמו אותו
הנשיא, לבית מדרום רמב"ן, רחוב מדרכות על שוטרים. ועתודת פרשים קשר, כמכשירי
רישיונות שקיבלו שואה, ניצולי ארגוני שמונה חברי מפגינים, מאות כחמש התרכזו

שקטה. להתקהלות
לווה הטקס רגיל. בלתי באורח מתוחה האווירה הייתה ההאמנה כתב הגשת טקס בעת
גרמניה, עס היחסים כינון נגד מחו הס שואה. פליטי ביניהם מפגינים, מאות בהתפרצות
גבלה האלימה שהתפרעותם אנשים, מאות עצמו. פאולס ד"ר לעבר בוז קריאות וקראו
המפגינים בין אלימות התנגשויות היו הנשיא. בית עבר אל להתפרץ איימו בהיסטריה,
ושאון המפגינים קריאות להרחיקם. כדי בכוח להשתמש שנערכה המשטרה, לבין
השיב והנשיא ברכה, דברי השגריר שהשמיע בעת הנשיא בית בתוך הדהדו ההתקוטטויות
את שאת ביתר המפגינים חידשו הנשיא, מבית השגריר בצאת הטקס, תום עם לו.
השוטרים, בין בהתנגשויות נפצעו שוטרים, שישה מהם אנשיס, עשר אחד הגנאי. קריאות

בבכי. והממרריס הזועמים המפגינים לבין ובמגינים, באלות מצוידים שהיו
הגשת של מסודר טקס להבטיח שיש העיקרון, הנחה פעילותה את כי מסרה המשטרה
שעמדה מהעתודה חלק רק הפעילה המשטרה כי הסביר, המחוז דובר האמנה. כתב
אברבנאל, רחוב עד המפגינים התפרצות את ביודעין המשטרה אפשרה לדבריו, לרשותה.
שהמפגינים סכנה הייתה כאשר אולם ביטוי. המפגינים למחאת לתת כדי הנשיא, בית מול
שימוש זה בכלל האמצעים, כל את המשטרה נקטה הנשיא, בית לעבר גס בדרכם ימשיכו
לו ואיפשרו הציבור של לבו לרחשי הבינו השוטרים מסודר, טקס להבטיח מנת על בכוח,

הציבורי. לסדר והפרעה חוק הפרות למנוע. תפקידם אך להביעם,
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קוממי יונה השוטרת רצח
ברחוב לבהכהן שמואל הדין עורך של במשרדו ,20.00 בשעה ,1965 באוגוסט ב29
אברהם הנושה בין ל''י אלף 160 סך על כספית תביעה התבררה גן, ברמת 22 ביאליק
של משפחה קרובי היו (שלא ליס פולה וגיסתו ליס אביגדור לבין גן, מרמת ה68, בן ליס,

קנת. ונתן לבהכהן הדין עורכי בנוכחות התבררה התביעה ליס). אברהם
ליס אברהם לבין ביניהם ומתן והמשא חובם, בפירעון התקשו ליס ופולה ליס אביגדור
כדי תוך הפירעון. שיעורי את להסדיר כדי הצדדים נפגשו זה בערב חודשים. כשלושה נמשך
והרגם ליס, פולה ובגיסתו ליס באביגדור ירה מכיסו, אקדח ליס אברהם שלף ודברים דין
את ששמעו ושבים, עוברים ביאליק. רחוב לעבר בידו אקדחו עם נמלט הוא במקום.

לעצרו. וניסו לעברו צעקו היריות,
ב20:15 נשמעו כאשר גן. ברמת סיור קבוצת בראש אגסי גליה סמל עמדה עת באותה
שהייתה קוממי, יונה לשוטרת וקראה אגסי לשם מיהרה קלאוזנר, רחוב מכיוון יריות
נוספות, יריות שלוש אגסי גליה סמל שמעה ריצה כדי תוך אחריה. לבוא קטנוע, על רכובה
הכניסה את וחיפשה לתגבור, לקרוא קוממי לשוטרת הורתה היא וצעקות. בכי קולות
הקדימה קוממי והשוטרת הבית, לכיוון רצו השתיים היריות. נשמעו ממנו ,12 מספר לבית
וגבר אותו!", "תיפסו קולות, נשמעו רגע באותו מטרים. במספר אגסי גליה הסמל את
22 מספר בית מול נמצא אשר הוורדים, רחוב לכיוון ביאליק רחוב את בריצה חוצה נראה
הנמלט. הגבר אחרי לרדוף החלו אגסי גליה והסמל קוממי השוטרת ביאליק. ברחוב
הגבר הסתובב ביאליק, רחוב פינת הוורדים, ברחוב המערבית למדרכה הגיע כאשר
גליה הסמל במקום. נעמד הגבר ארצה. מיד נפלה היא קוממי. יונה בשוטרת וירה לאחור,
הסמל פניו. על נפל והגבר נוספת, ירייה נשמעה רגע באותו אך אליו, לרוץ המשיכה אגסי
שם החולים לבית ומאפה, מפיה זרם שדם קוממי, יונה השוטרת את להעביר דאגה אגסי

הפשע. זירת על לשמור נשארה עצמה והיא מפצעיה; נפטרה
זאב משנה ניצב סגנו, קנר; יעקב ניצב אביב, תל מחוז משטרת מפקד הגיעו הרצח למקום
ניצב סגן במחוז, החקירות אגף וראש זיואל; יצחק ניצב סגן גן, רמת נפת מפקד מרגלית;
להם הוברר אז רק בחבלים. הרחוב את וחסמו הקהל, את פיזרו השוטרים יעקבי. רפאל

נוספות. גוויות שתי מוטלות לבהכהן הדין עורך של במשרדו כי
בקרית הצבאי הקברות בבית השוטרים בחלקת נקברה עשרים, בת ז"ל, קוממי יונה
תפקידה. מילוי בעת שנהרגה בעולם הראשונה השוטרת האישה הייתה היא שאול.
הגבורה. עיטור לה הוענק וגבורתה לבה אומץ על שנתיים. במשך שירתה ישראל במשטרת

שמה. על הוורדים רחוב את להסב החליטה גן רמת עיריית
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תימן ילדי היעלמות בגץ חקירה ועדת הקמת
מצאו הקסמים", "מרבד מבצע של בסיומו בישראל תימן עולי כשנחתו מ1949, החל
כי משוכנעים, היו מהם רבים אותם. והנחו פניהם את שהקבילו באנשים מוקפים עצמם
חלק הסוכנות פעילי היו תימן יהודי בעיני ישראל. מארץ האנשים הס המשיח שליחי אך

מסוייג. בלתי אמון בהם ונתנו כבוד, להם רחשו ולכן הגאולה, מנס חלק מהפלא,
עברו נחשלת ממציאות לחלוטין. וזרה חדשה במציאות עצמם את העולים מצאו בישראל
וימים תוהים, העולים את הותיר החד המעבר ומודרנית. מתקדמת למציאות קצר זמן תוך
בכל החדשים. הסדרים בסבך ורגליהם ידיהם את מצאו ולא כמרחפיס, התהלכו רבים
בשלבים המחנות. עובדי ושל המנהלים של ולעצתם להדרכתם זקוקים היו שעשו צעד

לחלוטין. בהם תלויים היו הראשונים

שהיו בלבד זו לא ביותר. קשים היו תימן עולי קליטת של האובייקטיביים התנאים
של ריכוזם שעצם אלא בה, מורגלים שהיו מזו לחלוטין שונה למציאות להתרגל צריכים
במחנות ביותר קצר זמן תוך וגברים, נשים טף, נער, ועד מזקן הגילים כל בני עולים אלפי
כר ויצרו לכך, נוספו קומוניקציה קשיי קשות. ומנהליות ארגוניות בעיות יצרה הקליטה,
הפעוטים בעיקר מילדיהם, וחלק חולים, הגיעו העולים של הגדול חלקם הבנה. לאי נרחב
הילדים את להעביר דחוף צורך אפוא היה קשות. וממחלות תזונה מתת סבלו ביניהם,

חולים. לבתי אף או תינוקות לבתי הפגועים
תוך למקום ממקום הוריהם עברו חולים, בבתי הפעוטות שהיית בעת כי קרה אחת לא
פירוש היה אחת לא קבע. של יישוב למקום וממחנה למחנה ממחנה  קליטתם תהליך
פעם שלא קרה, לכן לצפון. מהדרום או לדרום מהצפון המגורים מקום העתקת הדבר
מחדש נוצר תמיד ולא נלקחו, שממנו למקום חזרו שהילדים בשעה ממקומם, ההורים נעדרו

להוריהם. הילדים בין הקשר

אחת לא במינה. מיוחדת בעיה היוו התימנית, העדה בני בקרב ומיונם השמות רישום גם
שלישי ושם הקליטה במחנה שני שם העולה, בתעודת נרשם אחד ושם השמות, השתבשו
מעולי רב ילדים מספר של עקבותיהם אבדו זאת עקב החולים. בבית או התינוקות בבית
תעלומת ריחפה ל1966, 1949 השנים בין שנה, 17 במשך הס. היכן ידעו לא והוריהם תימן,

הילדים.

חשדות גברו הנעדרים, בניהם עבור גיוס צווי מההורים אחדים כשקיבלו ב1966,
לעזרת שייחלץ מישהו היה צריך חמור. אופי קיבלה והפרשה קודם, עוד בלבם שנתעוררו
הסיוט מן ההורים את ויפטור המחרידה, התעלומה מעל הלוט בהסרת יעזור ההורים,
לרשות עצמם לרתום החליטו עמראני, וחיים צדוק טוב אונו, קרית מתושבי שניים הנורא.
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הילדים בגורל עלה מה השאלה, על תשובה לקבל כדי ידם לאל אשר כל ולעשות ההורים,
שנעלמו.

12" הכותרת תחת צוריאל יוסף של כתבתו במעריב התפרסמה 1966 באפריל ב1
בכך, התעלומה. לפתרון דחיפות משנה נתנה הכתבה ילדיהן". את מחפשות אמהות
והעלתה ההורים, ציבור בקרב חזקים הדים עוררה ציבורי, מימד הפרשה קיבלה לראשונה,
צדוק של ידיהם חיזקה זו התפתחות ציבורי. גוף ידי על הפרשה בחקירת הצורך את
תימן עולי ילדי לגילוי "הוועדה את והקימו ההורים את כינסו הם לפעול. ועמראני
שאלון הופץ כך לשם הנעדרים. הורי מפי עדויות באיסוף החלה הוועדה הנעדרים".
הכנסת בבתי כרוזים הופצו כן הוועדה. חברי באמצעות ההורים, ציבור בקרב סטנדרטי
לציבור הנוגעת הבעיה לגבי עירנות לגלות העדה בני נקראו שבהם תימן, עדת בני של
נערכו התעלומה. מעל הלוט להסרת במאבקה הוועדה לימין ולהתייצב עדויות לאסוף כולו,
וכינוסים אספות וקוימו דעת, וגילויי כרוזים פורסמו ציבור, ואישי עיתונאים עם פגישות
לגורמים פנתה הנעדרים" תימן עולי ילדי לגילוי "הוועדה בארץ. שונים במקומות

חקירה. ועדת הקמת לממש במטרה שונים ופרלמנטריים ממשלתיים

ביולי ב19 הכנסת בישיבת הכנסת. לשולחן הפרשה את להביא הוועדה הצליחה ואמנם,
תינוקות היעלמות בעניין עוזיאל ב' הננסת חבר ידי על היום לסדר הצעה הועלתה 1966
השירותים לוועדת ההצעה את העבירה הכנסת וגורלם. 19511949 בשנים עולים ממחנות
קצין ימנו כי בהמלצה, המשפטים ולשר המשטרה לשר לפנות החליטה הוועדה הציבוריים.
בנושא לפעול הממשלה החליטה 1966 בדצמבר ב4 הפרשה. את לחקור ופרקליט משטרה
ב3 מינו זו החלטה לאור הכנסת. של הציבוריים השירותים ועדת למסקנות בהתאם
חיפה מחוז פרקליט בהלול, יוסף הדין עורך את והמשטרה המשפטים שרי 1967 בינואר
"ועדה, להוות ישראל משטרת של הארצי מהמטה מינקובסקי ראובן פקד רב ואת והצפון,
ממחנות תינוקות של וגורלם היעלמם בדבר הטענות לבירור ביחס לחקור מתפקידה אשר

."19511949 בשנת עולים

ועמי קהן חיים הדין עורך היו החקירה בוועדת הנעדרים תימן עולי ילדי לגילוי הוועדה נציגי
של רובן גרמם. שהזמן קשיים בגלל מאוד קשה היה הוועדה ידי על החומר איסוף חובב.
עולי שהו בהם המוסדות מרבית החמישים, לשנות התייחסו הילדים היעלמות על התלונות
הוועדה חסרים. נמצאו ובחלקם הושמדו בחלקם והארכיונים בינתיים, נתחסלו תימן
היא הילדים. של היעלמם על אור להפיץ היה שיכול מסמך, כל לאסוף עליון מאמץ עשתה

מסמכים. שם לחפש מנת על תימן יהודי בעליית שעסקו המוסדות למרתפי הגיעה

לגבי שהוגשה ותלונה תלונה כל לגבי חקירתה ממצאי של פירוט ובו דו"ח, הגישה הוועדה
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.316 נפטרו מתוכם ילדים. 342 נעלמו התלונות שלפי התברר הוועדה מבדיקת ילד. כל
עלייה (א) היו. הילדים להיעלמות הסיבות נעלמו. ילדים ו22 בחיים, נמצאו ילדים ארבעה
למשנהו אחד עולים ממחנה הארץ בפנים אוכלוסייה נדודי (ב) קצרה, תקופה תוך המונית
ואשפוזם מהוריהם תינוקות הפרדת (ג) אחרים, שיכון ומקומות למעברות עולים וממחנה
תחלואת (ד) משובש, רישום לאחר או מתאים רישום ללא חולים ובבתי תינוקות בבתי

רבה. יחסית ותמותה רבה ילדים

בתיקי לעיין לממשלה המשפטי היועץ אישור את הוועדה ביקשה החקירה סיום לקראת
ילדים, שני של אימוצם עובדת את אישרה זו תיקים בדיקת המשפט. שבבתי האימוץ

היעלמותם. על תלונות הוגשו שלגביהם

חלקם ואת והתיקים, המסמכים מן חלק על לשמור (א) הוועדה: המליצה הדוח הגשת עם
המתייחסים במספר) (ארבעה הוועדה תיקי (ב) נלקחו. שמהם ולאנשים למוסדות להחזיר
(ג) בירושלים. הסעד במשרד ראשית אימוץ לפקידת יימסרו בחיים, שנתגלו לילדים
שנתגלו הילדים להורי אישיים במכתבים תודיע פלילי, לזיהוי ישראל/המחלקה משטרת
משטרת (ד) הנעדרים. תימן ילדי לגילוי הציבורית הוועדה באמצעות החקירה תוצאות על
על נתגלו שטרם הילדים להורי אישיים במכתבים תודיע פלילי, לזיהוי ישראל/המחלקה
פקידת (ה) הנעדרים. תימן ילדי לגילוי הציבורית הוועדה באמצעות החקירה תוצאות
כמאומצים, שנתגלו הילדים שני להורי אישי במכתב תודיע הסעד במשרד ראשית אימוץ

אומצו. שהילדים
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אביב בתל "צ>ם" בבנ"ן השריפה
בנימין, נחלת ברחוב "צים", בבניין ענקית דליקה פרצה 9:30 בשעה 1966 בפברואר ב4
בדליקה המוקדמות. הערב בשעות הסתיים וכיבויה אביב, בתל רוטשילד שדרות פינת
החברות משרדי את כילתה השריפה כליל. נשרף והבניין נפצעו, עשרות אחד, אדם נספה
לבניין גם התפשטה האש בבניין. ששכנו ו"ס.א.ס.", "גמול" "אלדא", "יכיןחקל", "צים",
אך העליונות קומותיו בשתי ואחזה בנימין, נחלת ברחוב לכביש, מעבר "מרכנתיל"

עליה. להשתלט הצליחו הכבאים
בבניין הרביעית לקומה עלתה שליימר הנס המשטרה קצין של בפיקודו שוטרים קבוצת
המדרגות חדר דרך הלכו והם מי מסכות היו לא לאנשים החדרים. את וסרקה "צים",
הכבאי אמר 13:30 בשעה לגג. הדרך את שליימר פתח צאתו לפני העשן. ענני בתוך
לרחוב הקהל את הרחיקה המשטרה בבניין. התפוצצות סכנת קיימת כי לפעולה האחראי

רוטשילד. שדרות פינת הרצל,

למקום. להתקרב מהקהל למנוע כדי שוטרים כ130 של כוח הוצב הבוער הבניין סביב
הנפגעים. בחילוץ לסייע היה יכול הסקרנים, לפיזור המשטרה כוח נדרש אלמלא

לאמבולנסים לאפשר כדי קשות עמלו המשטרה וכוחות קשה, הייתה כולו לאזור הגישה
כוח הוזעק גדולים, ממדים לובשת הדליקה כי כשהתברר מיד הפצועים. את לפנות
לשכת ראש של בפיקודו התנועה. ובהכוונת האזור בסגירת שהחל למקום, מיוחד משטרה
והתנועה דוד, מגן ובכיכר מוגרבי בכיכר הצמתים מיד נסגרו מרקוס, יגאל מפקח סיור,
כליל, נסגר בנימין נחלת רחוב בלבד. הצלה ולרכב ציבורי לרכב הורשתה אלנבי ברחוב

הצלה. רכב לרשות ורק אך והועמד

"מרכנהיל", בבניין תחילה התמקמו באירוע הטיפול על אחראים שהיו המשטרה אנשי
לקול הודעה העבירו זה ממקום "יפת". בנק לבניין עברו לשם, האש הגיעה כאשר אולם
בבדיקת הוחל וכן "יפת", לבנק בסמוך הבניין עובדי להתפקדות הדרישה בדבר ישראל
"צים'' חברת בבניין. ששכנו החברות מנהלי ידי על למקום שהובאו העובדים, רשימות
שלא העובדים, של בתיהם את לפקוד שיצאו רכב, כלי כשישים המשטרה לרשות העמידה

ברדיו. ההודעה את שמעו

במבצע ניצלו והם בבניין, היו אנשים 600 ל"י. במיליון נאמד ושיקומו שלד, נותר מהבניין
ו15 מתנדבים אזרחים יזאויר, תיל של המסוקים יחידת חלק נטלו בו מרשים, חילוץ

והסביבה. אביב מתל אש מכבי של אש כיבוי מכוניות
שוטריו את לראות מנת על הגיע קופל, פנחס ניצב רב המשטרה, של הכללי המפקח
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כי והדגיש מוצדקות, התנועה צפיפות על האזרחים מתלונות חלק כי אישר הוא בפעולה.
שריפות. כיבוי על ולא הסדר, שמירת על אחראית והמשטרה רב תנועה עומס אביב בתל

החוקרים צוות הדליקה. פרוץ לאחר קצר זמן האירוע לזירת הגיעו המשטרה חוקרי
מחלק ראש בראשות הדליקה נסיבות בדיקת לשם אביב תל מחוז במשטרת שהוקם
לפי בזדון. הצתה מעשה זה שהיה חשד כל אין כי למסקנה, הגיע כהן, פקד רב חקירות,

.09:30 בשעה "צים" במשרד פלורסנט מנורת מהתפוצצות האש פרצה המשטרה גרסת
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עבודה" "לחם הפגנות
ה1 תהלוכת לקיום מהמשטרה רישיון אשדוד פועלי מועצת ביקשה במאי ה1 לקראת
הגיעו למשטרה התהלוכה. של התקין המהלך להבטחת סידורים נקבעו ברחובותיה. במאי
למהלכה יפריעו בתהלוכה, חלק לקחת צריכים שהיו "ליילנד", ביתחרושת שפועלי ידיעות
למשטרה הגיעו כן כמו נוספים. לפיטורים ומחשש מחבריהם תשעים פיטורי עקב התקין
ב30 משלה. הפגנה לארגן היא אף מתכוונת מובטלים בניין פועלי קבוצת כי ידיעות,
לה, ניתן לא מבוקשה הפגנה. לעריכת זו קבוצה מטעם בקשה למשטרה הוגשה באפריל

חוקיים. בלתי אירועים כל לארגן שלא הוזהרו, וחבריה

מבין המפגינים 120 קבוצת ובין המשטרה בין ראשונה התנגשות אירעה במאי ה1 ביום
פנה המשטרה מפקד כרזות. בידיהם ונשאו קריאות קראו המפגינים "ליילנד". פועלי
לתהלוכה להצטרף מהם ביקש הוא חוקית. בלתי היא הנפרדת הפגנתם כי והודיע, אליהם,
אך בה. להשתלב כדי התהלוכה לבוא הרחוב בפינת להמתין ביקשו המארגנים הכללות.
תוך בצעידתם והמשיכו מנהיגיהם, לדברי שעו לא חוקית הבלתי ההפגנה משתתפי רוב
בדרכם. שעמדו המשטרה אנשי את ולהדוף לדחוף החלו הם משלהבות. קריאות קריאת

הצטרפו שאליה הנפרדת, ההפגנה בפני הדרך את וחסמה כוחותיה, את תגברה המשטרה
נרגמו אחדים ששוטרים לאחר בכוח. להשתמש צורך היה המסלול את לפנות כדי אחרים.
כי והציעו, המשטרה מפקדי אל פנו במקום הקהל מנכבדי מספר אנשים. 11 נעצרו באבנים
להרגעת הם ידאגו ובינתיים האזור, מן המשטרה כוחות יוצאו המתיחות הפגת למען

צדדי. לרחוב ונסוגו לבקשה נענו המשטרה כוחות הרוחות.

גמר אל והגיעה המוסכם, בנתיב דרכה עשתה איש, כאלפיים ובה המורשית, ההפגנה
מספר שתוך הנאומים בבימת זעמו לכלות ההמון לפתע החל שנתפזרה, לפני המסלול.
המועצה משרדי שכנו בו הבניין את גם באבנים רוגם החל האספסוף נהרסה. דקות
המתפרעים. את בכוח פיזר למקום שהוחש משטרתי כוח שמשותיו. את וניפץ המקומית,

התושבים. אחרוני שהתפזרו עד המועצה סביב מוצבים נשארו מוגברים משמרות

במהלך חקירתם. תום עם שוחררו העצורים כל נוספים. אנשים 18 נעצרו בתגרות
בבית ואושפז ההמון ידי על שנרמס סמל ביניהם משטרה, אנשי 19 נפגעו ההתפרעויות

החולים.
ניידות במקום. ששררה הרבה המתיחות למרות באשדוד שקט יום היה במאי, ה2
שגויסה שוטרים, של גדולה עתודה התקהלויות. ופיזרו ברחובות, סיירו רגליים ושוטרים
אשדוד, של שבמבואותיה בפרדסים הוקמה שירותים אנשי גם וכללה הארץ, חלקי מכל
התפזרה העתודה תבורי. ח' הנגב, נפת ומפקד עופר, י' המחוז, מפקד סגן של בפיקודם
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קופל, פנחס ניצב רב המשטרה, של הכללי המפקח גם באשדוד ביקר יום באותו בחצות.
בעיר. שאירעו להתפרעויות הרקע על מלא דיווח שקיבל

המפגינים אחד כאילו שמועה נפוצה כאשר בעיר, המתיחות גברה הצהריים שעות לקראת
נפוצה השמועה ברחובות. "קפלן" החולים בבית מפצעיו מת שוטרים בידי שנפצע
ושל המשטרה של הנמרצות ההכחשות אף על לבית, מבית לחנות, מחנות רבה במהירות

החולים. בית דובר

התפרעויות היו ולא שעות, 48 במשך בעיירה מוגברים סיורים לקיים המשיכה המשטרה
נוספות.

המהומות. על לדיון אשדוד מתושבי משלחת במאי קיבלב2 אשכול, לוי הממשלה ראש
ההתפרעויות, את גינה אשכול צדוק. חיים והתעשייה, המסחר שר גם השתתף בפגישה
נובעות אלא לאשדוד, דווקא מיוחדות שאינן הבעיות, לפתרון תביא לא ש''אלימות ואמר
שפריון הזמן שהגיע ידע מאיתנו אחד שכל הכרחי, בארץ: העבודה מוסר מהתדרדרות
לא אם ולייצא. לייצר יוכל הישראלי שהמשק כדי השכר, לגודל הגיוני ביחס יעמוד הייצור

למשבר". צפויים אנו זו, תמורה תחול
הוטחו ביותר; קשים בתנאים שפעלו משטרה, אנשי כ250 השתתפו באשדוד באירועים
באשדוד נמנעו עמידתם בזכות אך ברזל. ומוטות אבנים בהם ויודו וגידופים, עלבונות בהם
מהם רבים הפגנות. לפיזור בכוח להשתמש ששו לא השוטרים יותר. חמורות התנגשויות
טחוייבת והסדר, החוק שמירת על האמונה ישראל משטרת אך המפגינים, של לליבם הבינו

זו. משימה למילוי הדרושים הצעדים כל את לנקוט היתה
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אדנהואר קונארד ד"ר הגרמני, הקנצלר של ביקורו במהלך הפגנות
קונארד ד"ר המערבית, גרמניה של לשעבר הקנצלר הגיע ערב, בשעת ,1966 במאי ב2
לו המתינו בלוד התעופה בשדה בישראל. ימים שמונה בן למחצה רשמי לביקור אדנהואר,
גוריון בן דוד הכנסת, חברי ביניהם ציבור, אנשי של גדולה וקבוצה אבן, אבא החוץ, שר
מאיר ויצמן, מכון ראש ויושב גולדמן, נחום ד"ר הציונית, ההסתדרות נשיא פרס; ושמעון
ביותר והרציניים היפים הימים אחד "זהו אדנאור: ד"ר אמר המטוס מן ברדתו ויסגל.

הרשמיים". בחיי

המשטרה אפשרה לא מהמטוס, אדנהואר רדת עם שהתקיימה העיתונאים במסיבת
ד"ר העיתונאים. מסיבת את הפסיקה הקנצלר דברי ובתום שאלות, לשאול לעיתונאים
הנחיתה מסלול על המתינו ביטחון שמטעמי מכוניותיהם, אל פנו ומלוויו אדנהואר

האורח. של מכוניתו לפני נסע שוטרים עמוס טנדר למטוסים.

"לא וקראו. ונשים גברים כמאה הפגינו הנוסעים, לאולם שמחוץ ברחבה עת, באותה
עצרו הכביש, על השתטחו המפגינים הביתה". "אדנהואר הזה", הנאצי עם במחנה נהיה
ד"ר של מכוניתו המכוניות. על באגרופים והלמו אדנהואר ד"ר של שיירתו ממכוניות כמה
התארח בו ברחובות, ויצמן מכון עבר אל ודהרה המפגינים, את לעקוף הצליחה אדנאור
רובם מק"י; כחברי עצמם זיהו המפגינים מבין כמה בארץ. הראשון ביומו לשעבר הקנצלר
היה אמור במאי, ב4 מכן, לאחר יומיים בנאצים. הלוחמים לארגון משתייכים שהם טענו
בעקבות בוטל. דבר של שבסופו ביקור רחל, וברמת שבירושלים ציון בהר לבקר אדנהואר
העברית באוניברסיטה האורח של ביקורו את להקדים המארגנים ביקשו הביטול
החוץ משרד אולם ואלימה. גדולה הפגנה לקיום מחשש פרסום, לכך לתת בלי בירושלים
במועד התקיים בקמפוס והביקור האוניברסיטה, נשיא עם השינוי את לתאם הצליח לא

הלאומית. לספרייה המנהלה מבניין האירוח מקום רק שונה במאי. 5 מראש, שנקבע

שליד ובתיכון באוניברסיטה כרוזים הופצו 1966 במאי ה5 של הבוקר משעות החל
על אורגנה ההפגנה אדנהואר. ד"ר נגד הפגנה לקיים לסטודנטים שקראו האוניברסיטה,
בניין ליד להתאסף רבים החלו 10:00 משעה החל המשטרה. אישור ללא וחירות מק"י ידי
המפגינים מספר ו"נאצים". ראוס" "אדנהואר . כרזות ובידיהם באוניברסיטה המנהלה
אולם התערב, לא במקום שהיה המשטרה כוח איש. לכ500 הגיע 11:00 לשעה סמוך

התנועה. ציר וסתימת לכביש המפגינים התפרצות למנוע כדי גדרות הוצבו

פקד רב היה בשטח האחראי בליימן. פרד ירושלים נפת מפקד פיקד כולו המבצע על
השונים. הכוחות על האחראים לקצינים ההוראות את שנתן מרקוביץ,

הגיע זה בשלב הלאומית. הספרייה לכיוון נעו הביקור, מקום שינוי למפגינים כשנודע
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הביקור קיום את ואפשר אותם, הדף במקום שהוצב משטרה כוח לכאלף. מספרם
ומכות. עלבונות ספגו השוטרים ומפגינים. שוטרים נפצעו ההמון הדיפת כדי תוך כמתוכנן.
נזקקו שוטרים 14 הדשאים. שעל מהממטרות מים עליהם והותזו אבנים לעברם הושלכו
החולים בבית ראשוני טיפול ולאחר קלים, פצעים נפצעו המפגינים מבין 13 רפואי. לטיפול

לבתיהם. הוחזרו

לבניין סטודנטים כ2,000 הגיעו 15:30 בשעה יום באותו כבר שקטה. לא הרוחות סערת
זו להפגנה הביתה". "אדנהואר למשטרה", "בוז כמו כרזות ובידיהם הממשלה ראש משרד
וצעקו מראש, להם שנקבע במקום הסתדרו המפגינים המשטרה. מטעם רישיון ניתן
בשטח, הסתובבו מכן לאחר הביתה". "מרקוביץ הביתה'', "אשכול התפטר", "שטרית
על עלו שם הנשיא. גן לקצה והגיעו הממשלה, ראש במשרד הרכב חניית לרחבת נכנסו
על המשטרה כוחות שמרו זאת למרות בהם. להתגרות וניסו שוטרים, בו שהיו אוטובוס

נוסף. עימות נוצר ולא איפוק,

המשטרה של תיפקודה וסביב הביקור נוכח הרוחות וסערת האלימות ההפגנות בעקבות
יעקב הדין עורך בראשות חקירה ועדת המשטרה, פיקוד של רוחו למורת הוקמה במהלכן,
באוניברסיטה הסטודנטים הפגנת בעת ההתרחשויות את בדקה הוועדה סולומון.

כי: הוועדה לפני להדגיש ביקש ישראל משטרת פיקוד בירושלים.
משימה הייתה ממשלתיים, גורמים ידי על המשטרה של שכמה על שהוטלה המשימה א.

מושלם. וביצוע רבה ערנות חייבה היא אחריות. רבת

שיקוליה בחשבון לקחתן מחויבת הייתה והיא למשטרה, ממשלתיות הוראות ניתנו ב.

ובביצוע. בתכנון

לרבות בדבר, הנוגעים הגורמים כל עם הביצוע ואת התכנון את תיאמה המשטרה ג.

בפועל. המתרחש על והן להתרחש העלול על הן ידעו אשר האוניברסיטה, שלטונות
ופיקוח פיקוד כדי תוך למתוכנן, בהתאם היו הביצוע ודרכי הכוחות מערך הכוננות, ד.

הביצוע. שלבי בכל

ונהגה לרגשות, הראוי הכבוד וביחס ראש בכובד התייחסה ירושלים משטרת ה.

אלו. ברגשות בהתחשב הדין משורת לפנים רבים במקרים
הצדיק אשר מיוחד, אירוע כל ללא הדרושה, ובמקצועיות בהצלחה בוצעה המשימה ו.

הסטודנטים. ציבור מצד ההשמצה מסע את את

עם ירושלים, שוטרי נגד ברבים הפגינו שהסטודנטים הגנאי וקריאות הלעג הבוז, ז.
והוקעה. גינוי של לשון לכל ראויים ובלעדיו, משטרתי רישיון
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הייתה התנהגותם במציאות. אחיזה הייתה לא בציבור הסטודנטים שהקימו לסערה ח.
מכובדת. ובלתי פזיזה שקולה, בלתי

סביר מקצועי, מאופק, עצור, היה והוא לנסיבות, בהתאם הכרחי היה בכוח השימוש ט.
החוקית. הסמכות ובגדר

למשטרה. בכוח שהתנגדו מפגינים לשלושה פרט איש נפגע לא זה בכוח משימוש י.

האירוח. מקום שינוי את מהסטודנטים העלימו האוניברסיטה שלטונות יא.

ומתואמים החוק בגדר היו האוניברסיטה בתחומי נוכחותה וכן המשטרה פעילות יב.
כהלכה.

לומד נוער של והאלימה הפראית ומהתנהגותו החוק מהפרת דאגתם את הביעו השוטרים
ומשכיל.

שרשרת כי והתברר ההפגנה, בעת השוטרים התנהגות את הצדיקו הוועדה מסקנות
התפתחות את ובחנה המשמר, על הזמן כל עמדה כהלכה, פעלה המשטרתית הפיקוד

במקום. ההתרחשויות
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ישראל משטרת ופעילות ארגון על והשלכותיה הימים ששת מלחמת
מדינית, מבחינה אחריה שחלו והתמורות הימים ששת מלחמת בסימן עמדה 1967 שנת

מבחן. שנת זו הייתה ישראל למשטרת וחברתית. כלכלית
הלוחמות לזרועות לסייע  חיונייים תפקידים למשטרה נועדו חירום לשעת הכוננות במערך
במסגרת האוכלוסייה של התקינים החיים המשך את ולהבטיח בהן הקשורים ולשירותים

האזרחי. המשק של החיוניים השירותים קיום ואת החוק
באזור לכאורה שגרתי מאירוע התחילה הימים ששת למלחמת שהביאה ההידרדרות
ישראלי טרקטור חרש 1967 באפריל הסורי. בגבול המפורז, בשטח החקלאי המריבה
אש צה"ל ירה ובתגובה הטרקטור, על ירו הסורים האון. לקיבוץ סמוך זה בשטח
במהלך לאזור. הוזנקו וישראל סוריה של קרב ומטוסי הידרדרה, התקרית תותחים.
גדולה. הייתה הסורית בפרסטיז'ה הפגיעה סוריים. "מיג'' מטוסי שישה הופלו התקרית
כוחות להזרים מצרים התחילה לסוריה, מצרים בין ההדדי ההסכם ומתוקף כך בעקבות
האו"ם כוחות של פינוים את מצרים תבעה בנוסף .1967 במאי ב14 לסיני גדולים צבא
ובמקביל מסיני, האו"ם כוחות בפינוי הוחל 1967 במאי ב18 .1957 משנת בסיני המוצבים
לצאת אס הייתה לא כבר השאלה שלה. המילואים מערך את מלא באופן ישראל גייסה
הערבי המלחמתי למאמץ ירדן מלך חוסיין הצטרף מאי סוף לקראת מתי. אם כי למלחמה,

מצרים. עם דוצדדי הגנה הסכם וחתם

האו"ם, כוחות סילוק הכוחות, ריכוזי הפאןערבית, הברית באיזור, ההתפתחות לאור
מנע, למכת לצאת ישראל ממשלת החליטה והתעלה, טיראן במצרי השיט מעבר סגירת
,07:45 בשעה ,1967 ביוני ב5 המתהדקת. החנק מטבעת ישראל מדינת את לשחרר כדי
כבר שעתיים בתוך ערב. מדינות של התעופה שדות את ישראליים מטוסים מאתיים תקפו
גם החלו בעת בה מחוסל. וירדן סוריה מצרים, של האוויר חילות של הלוחם הכוח היה
את צה"ל מוטט לחימה ימי שלושה כעבור סיני. לתוך ראשים בשלושה לנוע היבשה כוחות
ומזרח ושומרון יהודה לאזורי צה"ל נכנס המזרחית בחזית והשמידו. בסיני המצרי המערך
עם והתייצב המזרחית ירושלים את שחרר קשה לחימה של יומיים ולאחר ירושלים
המשיכו הסורים האש. למעשה פסקה ביוני ב8 המערבית. הירדן גדת לאורך כוחותיו
להשתיק הוחלט זאת למרות גדול. צבאי במהלך פתחו לא אולם, טורדנית אש להמטיר
קשים, היו הקרבות הצפון. בגבול ההבקעה קרבות החלו ביוני וב9 הסורית, האש את
הגולן. רמת שטח בכל צה"ל שלט 1967 ביוני ב10 לתוקף האש הפסקת של היכנסה ועם
להשלכות הביא זה ניצחון ברם, מזהיר. צבאי ניצחון הייתה הימים" ששת "מלחמת
ימינו עד ישראל מדינת של חייה מהלך על המשפיעות ושונות, מורכבות וחברתיות מדיניות

אנו.
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ומשמר הגבול משמר הועמדו ערב, למדינות ישראל בין המתיחות בגבור ,1967 במאי
צה''ל. של הישיר פיקודו תחת החופים

פריסה על שהתבסס המשטרה, של המיוחד הארגוני המערך הופעל הקרבות כשפרצו מיד
סולם לפי היחידות של והתפקוד התפעול בשיטות שינויים ועל בשטח מקסימלית
מבסיס המטות, מן  משטרה אנשי אלפי חירום. לשעת בנהלים שנקבע העדיפויות
ובנקודות בבסיסים למתוכנן בהתאם התייצבו  השונות היחידות ומן הארצי ההדרכה
הבוקר משעות ביותר. המרוחקים ובכפרים ביישובים בשכונות, בערים, שהוקמו משטרה
אנשי נוכחות מראש. להם שנקבעו למקומות המשטרה אנשי כל רותקו ביוני ה5 של
ולהלכי לרגיעה מעט לא תרמה רגישים, בריכוזים ובפרט אוכלוסייה, בריכוזי המשטרה

האוכלוסייה. בקרב הטובים הרוח

המקומיות המשטרה תחנות של הפעלתן בעיות חומרתן בכל נתעוררו הקרבות בתום
יהודה, בשטחי למושלים שנתמנו צה"ל, למפקדי לסייע נתבקשה המשטרה והחזקתן.
משטרה תוקם כזה אזור בכל כי הוחלט שם. המשטרה שירותי בארגון עזה, וחבל שומרון
לאחר הראשונים בשבועות אך הקיימת. המקומית המשטרה על שתתבסס אזרחית,
הוטל הצבאיים. למושלים משטרה לענייני כיועצים רק המשטרה קציני שימשו הקרבות
הקמה צוות צורף מרחבית ממשל מפקדת לכל המקומיות. המשטרות את לארגן עליהם
נצ"מסנ"צ, בדרגת משטרה קצין בראשות בכירים, קצינים ארבעהחמישה שכלל וייעוץ,
ידי על הצוותות הונחו מקצועית המרחבית. המימשל מפקדת פיקוד תחת פעל והצוות

ישראל. משטרת של הארצי המטה

יהודה מרחב על לשלוט מופקדת המרכז פיקוד מפקדת הייתה ההתארגנות בהנחיית
המפקדות ירושלים. נפת ומפקד 16,5,4 המרחביות החטיבות מפקדות באמצעות ושומרון
למימשל מטה באמצעות הצבאי במימשל הקשורים תפקידיהן את ביצעו החטיבתיות

צבאי.

מתקופת. המרחבית החלוקה את שתאמה הנפתית, החלוקה על התבסס הצבאי המימשל
הירדני: המשטר

4 מרחבית חטיבה של האחריות גזרת א.
רמאללה נפת .1

יריחו נפת .2

16 מרחבית חטיבה של האחריות גזרת ב.

לחם בית נפת .1

חברון נפת .2
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5 מרחבית חטיבה של האחריות גזרת ג.

ג'נין נפת .1

שכםמזרח נפת .2

שכםמערב נפת .3

ירושלים נפת מפקד של האחריות גזרת ד.
ירושלים נפת

הבאות: המטלות ביצוע על אחראיות היו המפקדות
מתמדת; מבצעית כוננות א.

בגזרתןי; השוטף הביטחון קיום ב.
בגזרתן. הצבאי המימשל קיום ג.

משטרה בהפעלת הכרוכות הבעיות בבדיקת הצבאי למימשל סייעה ישראל משטרת
משטרת ובין המרכז פיקוד אלוף בין לתיאום אחראים היו המחוזות מפקדי אזרחית.

למפקדות: הסיוע ולמתן ישראל
בית נפת ירושלים, נפת הבאות הנפות על אחראי היה במשטרה הדרומי המחוז מפקד

ומערב. מזרח שכם נפות ועל יריחו נפת רמאללה, נפת חברון, נפת לחם,
במחוז חלו ירושלים מאיחוד כתוצאה ג'נין. נפת על אחראי היה הצפוני המחוז מפקד
תחנת אזור ירושלים; לנפת צורף המזרחית ירושלים של שטחה מרחביים: שינויים הדרומי
ירושלים נפת שגבולות נקבע כן כמו רמלהרחובות. לנפת ירושלים מנפת עבר שמש בית

העיר. ירושלים של השיפוט אזור לגבולות זהים יהיו
ישראל למשטרת ניתנה ובשומרון יהודה בשטחי הפנימי הביטחון בנושאי לטיפול האחריות
המימשל במסגרת בלבד. הירדן לאורך מבצעית בתעסוקה להתרכז הוטל צה"ל ועל

צה"ל. באחריות האזרחי הממשל נושאי נשארו הצבאי
עזה וחבל שומרון יהודה, בשטחי ישראל משטרת הפעלת לקראת ההתארגנות בפקודת
את ,15.8.67 בתאריך החל עצמה, על תקבל ישראל "משטרת כי נאמר 4.8.1967 מתאריך
סיני בצפון עזה, ברצועת ושומרון, יהודה בשטחי המשטרה תפקידי לביצוע האחריות
יסוד על יפעלו המשטרה כוחות הצבאי. המימשל פיקוד תחת עוד תפעל ולא הגולן וברמת
בתוקף''. אשר אחרים, חקיקה דברי וכל המנשרים הצווים, התקנות, הפקודות, החוקים,

הבאים: בשלבים בוצעה אלה בשטחים המשטרה הפעלת
המושלים ליד לפעול ישראל משטרת של הייעוץ צוותי הפסיקו מ15.8.67 החל א.
על חילוף צוותי להם, כפופות היו אשר לנפות, המחוזות שיגרו מועד בעוד הצבאיים.

חדשה. להתארגנות תקין מעבר להבטיח מנת
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כמפורט הישראלי, האדם כוח מלוא את המחוזות הציבו האחריות קבלת במועד ב.
האדם כוח במחוזות. הקיימת המצבת מתוך הוקצה זה אדם כוח האדם. כוח בתקן

למחוזות. הופנה החדשים התקנים למילוי גויס אשר הישראלי

פנו הישראלי, האדם כוח בהצבת קשיים הראשונים בשלבים התעוררו כאשר ג.

ממקורות כוחאדם של זמנית בהקצאה להם שיסייע כדי לאמ'ץ/מכ"א, המחוזות
הארצי. המטה

מעברים מניעת החדש, הגבול אחזקת היו: עזה וחבל שומרון יהודה, בשטחי מג"ב משימות
ושמירה סיורים ידי על בשטח השוטף הביטחון על ושמירה הקודם בגבול מאושרים בלתי

מתמדת.

באוגוסט מה15 החל כי רשמית, ישראל משטרת הודיעה 1968 באוגוסט 13 בתאריך
יהודהושומרון, בשטחי המשטרה תפקידי לביצוע האחריות את לידיה תקבל 1968
מקצועי ידע בעלי $נשים נבחרו בשטחים לשירות הגולן. וברמת סיני בצפון עזה, ברצועת

רב.

הוקמו: חדשות נפות שלוש

משטרה תחנות וכוללת הצפוני למחוז כפופה  שומרון נפת  הצפונית הגדה נפת (1

לשכם. נקבע הנפה מטה כרם. וטול שכם בג'נין,
משטרה תחנות וכוללת הדרומי למחוז כפופה  יהודה נפת  הדרומית הגדה נפת (2

לבית נקבע הנפה מטה בקלקיליה. משטרה ונקודת לחם בבית ביריחו, ברמאללה,
לחם.

בג'בליה, בעזה, משטרה תחנות וכוללת אביב תל למחוז כפופה  סיני וצפון עזה נפת (3

בעזה. היה סיני וצפון עזה נפת מטה עריש. באל ברפיח, יונס, בחאן באלח, אל בדיר
צפתכינרת. נפת ידי על זה בשלב בוצעו הגולן רמת כשטח המשטרה תפקידי

פיקוד מיחידת שהורכב מערך, הוקם ירושלים של בשטחה המשטרה תפקידי ביצוע לצורך
שולב זה מערך ניהול מיוחדים. תפקידים תנועה, חקירות, סיור,  מקצועיים ותפקידים
הוטלה היסטוריים ובאתרים קדושים במקומות לטיפול האחריות ירושלים. נפת במערך

ממלכתי. גוף על
על הפיקוח בתחום התנועה, בתחום ביותר הכבד הנטל הוטל ירושלים משטרת על
לירושלים במיוחד המונית, נהירה הייתה המלחמה לאחר המודיעין. ובנושא האוכלוסייה
אלפי של בזרם טיפול של אתגר בפני עמדה ירושלים משטרת בה. הקדושים ולמקומות

התנועה. עורקי את וחסמו וסביבותיה העיר את שמילאו אזרחים, ורבבות רכב כלי
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רובם שוטרים, של רבות מאות עזה וחבל שומרון יהודה, בשטחי הופעלו הראשון בשלב
אמות לפי לתפקידם מתאימים שנמצאו המקומיים השוטרים מבין אלה המקום. מבני
ההדרכה בבסיס יסודית הדרכה עברו ישראל משטרת ידי על הנדרשות והכשירויות המידה

ישראל. משטרת של הארצי
בבעיות לטפל הצורך נתעורר אלה, ארץ בחבלי המשטרה להפעלת האחריות קבלת עם
בקרב עוינים אלמנטים הרגילות. המשטרתיות לבעיות בנוסף מיוחדות ביטחוניות
ערב, מארצות שהוחדרו ומחבלים תועמלנים של הפעיל בסיועם המקומית, האוכלוסייה
ובאי בשביתות האוכלוסייה, של בהתססה תחילה שהתבטאה פעילה, התנגדות ארגנו
מזוינות, התקפות גם השאר בין היו יותר מאוחר המוסמך. השלטון עם פעולה שיתוף
את חייב זה מצב ציבוריים. ובמקומות יישוב במרכזי פצצות והנחת מוקשים הטמנת
בתחום ולמאמצים למיניהם כחבלנים מלחמתה להגברת מתמדת, לעירנות המשטרה

האוכלוסייה. שבקרב העוינים הגורמים אחרי והמעקב החקירה המודיעין,

עם פעולה בשיתוף קהל. וריכוזי חשובים אובייקטים על השמירה את הגבירה המשטרה
אחדות מהן מחבלים, כנופיות לחסל המשטרה הצליחה אחרים ביטחון וגורמי צה"ל

לפעול. הספיקו בטרם עוד ואחרות פיגועים לבצע שהספיקו

חריצותה הגבוהה, כוננותה את ישראל משטרת הוכיחה ואחריה, לפניה המלחמה, בתקופת
השהיות ללא עצמה להתאים יכולתה ואת שלה הניידות כושר את המבצעי, וכושרה
ירושלים משטרת שנים. של מכינה ולעבודה לתכנון הודות הנוצרים, ולנסיבות לתנאים
ובשעת ההפגזה בימי עליונה ומסירות מרבית יעילות הוכיחו ששוטריה במיוחד, בלטה
ופעילותן הניידות כושר אצלן בלטו הצטיינו. הגבול משמר יחידות גם בבירה. הקרבות

עוינים. גורמים נגד התושייה רבת

בעיר דוד מגדל שליד "קישלה", הכלא בית בחצר ישראל דגל הונף 1967 ביולי ב31
אלה היו המנדט. מתקופת משטרה וקציני שוטרים כחמישים של בנוכחותם העתיקה,
המנדט שלטון תחת ארוכות שנים שירתו ככולם רובם בארץ. העברים השוטרים ותיקי
על פרשו. אשר עד ישראל, במדינת גם המשטרתי בתפקידם המשיכו מהם ורבים הבריטי,
יצא לכן קודם קצר זמן שרק סופר, שלמה הוותיק, המשטרה קצין פיקד המסדר
אליהו המשטרה, שר נכחו במסדר המנדט. תקופת מאז ציבורי שירות בתום לגמלאות
השוטרים את בירך א',ששון הדרום. מחוז משטרת ומטה ירושלים עיריית נציגי וכן ששון,
ישראל משטרת אנשי אל פנה המשטרה שר בארץ. למשטרה היסודות מניחי הוותיקים,
כדי אמצעיהן כל את להפעיל מתאמצות ערב ארצות וכי נשלם טרם המאבק כי והזכיר
הליכוד להמשך קרא ששון א' הימים. ששת למלחמת שקדם לזה בארץ המצב את להחזיר
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משטרת מפקד בשם התפוצה. יהודי של והאחווה הסולידריות ולהגברת בארץ הפנימי
עבדו אשר הוותיקים, היהודים המשטרה מאנשי הוא אף גאייר, ז' סגןניצב בירך המחוז

הבריטי. המנדט בתקופת ובקישלה העתיקה בעיר
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מנשה אנואר  סדרתי רוצח
גן ברמת ג' סאלמה משכונת 33 בן מנשה אנואר ניגש בבוקר 09:30 בשעה ב9.4.1967
"וויליס" במכונית לטיול, אותה ולקח ה16, בת יונה כרמלה אהובתו, שכנתו לדירת
ראשון בחולות בחורשה כך, אחר שעה חצי הסתיימה הנסיעה ששכר. אפורה סטיישן
גוזז החל וכעונש חיזוריו, את שדחתה יונה, כרמלה את בו בבגידה האשים מנשה לציון.
כדורים שני ירה שבדי, במפתח בראשה חבט למעשיו, הנערה כשהתנגדה ראשה. שיער את

במקום. שמצא מקרר בארגז גופתה את וכיסה והרגה, פניה את ריטש באוזנה,

לקרבן פנה בביתו, מצאו כשלא כאלכ. סמי את וחיפש לשכונתו אנואר חזר מהחורשה
חאג'מה. משה  ברשימתו הבא

לנסיעת אליו שיתלווה מנשה ממנו ביקש כשסיים, לבו. את חאג'מה סעד שעה אותה
אך הרכב, מן וקפץ הנסיעה, מהות את חאג'מה הבין לציון ראשון חולות באזור קניות.
חאג'מה של שחיו ובבית באוזנו ננעצו הרכב, חלון דרך נורו מנשה של כדוריו הועיל. ללא
ונעצרה במקום, חלפה "סימקה" מכונית הגופה. את גורר והחל מרכבו יצא מנשה והרגוהו.
דרכים, בתאונת שמדובר חשב לציון, מראשון עמי בן אהרון נהגה, שלפניו. הכביש בשולי
האחורית השמשה דרך חדר הקליע מנשה. בו ירה ממכוניתו, יוצא החל אך לעזור. ומיהר
משטרת את והזעיק הנהג נמלט מבוהל במכונית. המהירות מד את וריסק ה"סימקה", של

לציון. ראשון

לזירת הגיעו שוטרים וחוליית ציונה נס תחנת מפקד החקירות, לשכת ראש הנפה, מפקד
דם שלולית נמצאה שם הכביש. של ימין לצד שהובילו דם, כתמי נמצאו במקום האירוע.
ואספו במקום עברו חיילים ששני אחת, הודעות: שתי השוטרים קיבלו בינתיים גדולה.
בשם שזוהה האדם, של מותו נקבע שם בצריפין, הרופא" "אסף חולים לבית הגופה את
במכונית שנהג מנשה, אנואר בשם אדם כי הייתה השנייה ההודעה גן. מרמת חאג'מה משה
בשכנותו. הגר אחר באדם ירה וכן אחותו, את קשה ופצע ירה עמי, בן שנתן לתיאור דומה

חישובים מתוך בסיטונות רוצח או בטירוף שנתקף אדם עם עניין כאן שיש חשד התעורר
אישיים.

אחות  ברשימתו הבא לקרבן בדרכו מנשה היה מחסומים, מציבה המשטרה בעוד
שהיא בה חשד מנשה ילדים. לחמישה אם הטייסים, משכונת באקאל, רחל שלו, נוספת
את ששמעו כך, אחר העידו שכנים יונה. מכרמלה ששמע שמועה סמך על בבעלה בוגדת
בצעקות הגיבה באקאל רחל אנשים. מספר חיסל עתה שאך אחותו בפני מתפאר אנואר
נפצעה היא אחותו. בבטן יריות שלוש וירה מנשה השיב נגדי?!", את "גם רוצח". "רוצח,

מפצעיה. כך אחר ומתה אנושות,
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מנשה גן. רמת בעיריית פקח שמש, יעקב ידידו לבית פנה הפעם לשכונתו. מנשה חזר אז
הרוצח פגש הבית בפתח רישיון. ללא אקדח מחזיק שהוא על למשטרה שדיווח בו חשד
שמש בבטנו. לירות מיהר ודברים אומר ללא לאביה. שתקרא ביקש הוא שמש. של בבתו

בחיים. נותר אך קשה, נפצע

וגילה מכתב, בתיבה השאיר שבידאליהו, הדואר בסניף מנשה עבר זו צהריים אחר בשעת
ממנו. לפחוד שצריך למשטרה שימסרו ביקש הוא יונה. כרמלה גופת הוסתרה היכן בו
אהבתו שלמרות לאשתו, כתב שם שבביתו. במסדרון למצוא ניתן הבטיח, נוספים, פרטים

להתאבד. תכנן כי נראה בחורשה. ימצאוהו אליה
של משכונתו במיוחד רבים, אזרחים כללית. בהלה התעוררה העיתונות דיווחי בעקבות

לחייהם. מחשש מסתור למקומות העיר מן נמלטו או בבתיהם התבצרו מנשה,

ושניים הרוצח גרו בלבד מתניה ברחוב מוגברים. בכוחות בשכונה פטרלה המשטרה
של החיסול רשימת על שידעה משום לחקירה, נעצרה ,25 בת יפה, אשתו מקרבנותיו.

למשטרה. כך על דיווחה ולא בעלה
רכבו וסריקות. בחיפושים החלו ומסוק שוטרים וכמאה המחוז, ברחבי הוקמו מחסומים
היה הנהג ליד המושב אביב. בתל המרכזית התחנה באזור נטוש נמצא מנשה אנואר של

חאג'מה. משה של בדמו ספוג
גן, רמת נפת מנשה: אנואר פעל בהם האזורים כל את שכלל משותף, פעולה מטה הוקם
דרום ומשטרת גולדברג, עזרא סנ"צ בפיקוד רמלהרחובות, נפת זיואל, סנ"צ בפיקוד
 תקדים חסר להיקף גדל והחיפושים הסריקות כוח מנדל. יוסף רפ"ק בפיקוד תלאביב,
עיקר גישוש. וכלבי פרשים המשטרתי, ה"ססנה" מטוס הופעלו למסוק נוסף שוטרים. 800

חיפושים ימי שלושה לאחר שעל. אחר שעל שנסרקו ההתרחשות, באזורי היה הפעילות
תמונת המודיעיני. במישור והתמקדות הסריקות הפסקת על במשטרה הוחלט מאומצים

אביב. תל במחוז פעולה מטה הקימה והמשטרה התקשורת, בכלי פורסמה החשוד
על בגבעתיים. דואר בתיבת מרופט נייר נמצא מנשה, להימלטות הרביעי היום ב12.7.67,
בו תירה שהמשטרה וחושש מעשיו, על מתחרט הוא כי מנשה, אנואר של בשמו נכתב הנייר
שמדובר אבחנו במז"פ בו. יירו לא עצמו יסגיר שאם בחדשות, יודיעו כי ביקש הוא למוות.
המשטרה בשם נמסרה ,16:00 בשעה היום בחדשות במקביל, הרוצח. של מקורי יד בכתב
שמע מנשה כי נראה עצמו. יסגיר אס הוגן יחס לו לתת התחייבה בה למנשה, ישירה הודעה
מבונקר שבקעו יריות שעה באותה ששמע ילד, במהירות: והגיב מסתורו, במקום זאת
משטרה. ניידות שתי הזעיק ואביו לביתו, רץ בגבעתיים, ריינס ברחוב נטוש צבאי
בשוטרים. הארוע זירת מלאה שווא, באזעקת מדובר שלא כשהתברר כך, אחר דקותיים
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למקום בהתאבדות. ואיים בו, יירו שלא מבפנים זעק הוא ורעב. עייף מפוחד, היה מנשה
פיקודו מתקופת עוד מנשה את היטב הכיר הוא לושי. יגאל הרצליה, תחנת מפקד הוזעק

עמו. ומתן המשא ניהול על עתה והופקד יהודה, אור תחנת על

לידי מנשה אנואר עצמו הסגיר הדמים, יום לאחר שעות תשעים החשכה, רדת עם
וכן שרצח, אהובתו יונה, כרמלה של תמונתה נמצאה במקום אקדחו. את ומסר המשטרה,

מראשה. שגזז שיער

שכונתו, לבריתי להסתפח נהג הוא מוח. כחמום ידוע היה מנשה (נורי) אנואר כי התברר
העבודה סוס על רוכב היה שונות: בדרכים פרק שצבר התסכול את אותו. מנצלים שהיו
שלו, הפי.בי. באקדח באוויר יורה שהוא כדי תוך גן, ברמת הלאומי בפארק שלו הלבן
מכות ממנו ספג ואף הפארק, של הביטחון קצין עם הסתכסך כך לקאובוי. עצמו ומדמה
לחיסול, המועמדים לרשימת הביטחון קצין גם נכנס ביניהם הסכסוך בגלל נמרצות.

מנשה. לעצמו שהציב

סובביו. כל עם מנשה אנואר הסתכסך מאוד, פחד ממנה יפה, לאשתו פרט בעצם,
הקובייה, למשחקי חבריו עם בתגרות לעתים  להתערב פעם לא נאלצה המשטרה
את לשתף כדי לביתו מחוץ שהציב רמקולים בגלל למשל שכניו, עם בסכסוכים ולעתים

בשמחותיו. כולה השכונה

אנואר הורשע אביב, בתל המחוזי המשפט בבית ב13.3.68, הרצח, מעשי לאחר כשנה
עליו גזרו וקוורט בנטל צלטנר, השופטים לרצח. ניסיונות ובשני רצח מעשי בשלושה מנשה
הכול בסך  לרצח ניסיון כל על מאסר שנות 15 של ועונש כל"רצח, על עולם מאסר עונש

מאסר. שנות שלושים ועוד עולם מאסרי שלושה

את בתאו להחזיק לו שיאפשרו הייתה היחידה בקשתו רוח. קור על שמר מנשה אנואר
שרצח. יונה, כרמלה של תמונתה
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הקדוש הקבר מכנסיית הזהב כתר גניבת
כתר נגנב 02:00 השעה לתפילת 23:00 השעה תפילת בין ,1967 באוגוסט ה3 של בלילה
העתיקה בעיר הקדוש הקבר בכנסיית הקדושה מריה פסל ראש מעל יהלומים משובץ זהב
ואשר צדדי, פשפש דרך לכנסייה שחדר נער עקבות נתגלו כי הודיעה, המשטרה בירושלים.

מוסלמי. שומר מופקד היה הכנסייה על שלה. והיציאות הכניסות כל את כנראה, הכיר,

לבניין מחוץ השמירה .07:30 בשעה הגניבה על ההודעה את קיבלה ירושלים משטרת
החקירות קציני החוקרים. מטובי שישה של צוות מינתה ירושלים ומשטרת מיד, הוגברה
השכנים בחקירת וכן הבניין בתוך הכמרים כל בחקירת ופתחו לכנסייה מיד הגיעו
חלון שמשת שבירת ידי על בוצעה שהגניבה העלתה, החקירה בסביבה. המתגוררים
ידו הכניס בשמשה, שעשה הפתח ודרך זכוכית לחיתוך במכשיר הסתייע הגנב הכנסייה.

הכתר. את וגנב

תל מחוז משטרת של המרכזי המדור גם הארץ. חלקי בכל התנהלה המשטרה חקירת
שונים אנשים חקרו החוליות אנשי שנגנבו. העדיים לגילוי מיוחדות חוליות הקים אביב
מכירת של עסקה על החוליות אחת עלתה באוגוסט ב13 ירושלים. עד אחריהם ועקבו
את רכש הצורף זהב. חתיכת לו והציע צורף אצל הופיע 20 בן צעיר גן. ברמת לצורף זהב
בעקבות העסקה. על למשטרה הודיע והוא התעורר חשדו אולם לירות, כמה תמורת הזהב

הצורף. של חנותו ליד ותצפיות מארבים המשטרה הציבה זאת

לכן. קודם יום הזהב את לו שמכר הצעיר הצורף אצל הופיע בבוקר, 09:00 בשעה למחרת,
את עצר המשטרתי המארב לקנייה. זהב לצורף הציעו ושוב אחר, צעיר עם יחד בא הפעם

מסועפת. חקירה ונפתחה השניים,

השאר בין הצעירים. שני עם במגע שבאו מי כל אצל בחיפושים החלו המשטרה חוליות
שני עם התרועע מסגריה בעל של בנו כי שנתברר, לאחר אביב, תל בדרום חיפוש נערך
חלקים בחלקם. ושבורים מפורקים הכתר של ההילה אביזרי נתגלו זה בחיפוש הצעירים.

להתיך. החלו כבר אחדים

משנה ניצב אביב, תל מחוז במטה החקירות ענף ראש של בחדרו עיתונאים במסיבת
כרמלי מ' פקד המדור קציני נאגל; י' פקד רב המרכזי, המדור ראש הציגו יעקבי, רפאל
סייע בחקירה ההילה. חלקי את ברחיים, מ' פקד המחוז, מטה ודובר פרנקנטל י' ומפקח
אחוריים נזר חלקי שני היו שנמצאו החלקים בין קמרי. י' פקד רב גן, רמת נפת מפקד סגן
אבנים משובצים זהב כוכבי שבעה להם, צמודות זהב מסילות שתי מכסף, הכתר של
רק אמנותיים. ברגים ושלושים מזהב אור קרני 31 ההילה, של העוטר המעגל על טובות
מן פורקו המוזהבות האור וקרני המסילות כי התברר, טובה. אבן נעדרה אחד מכוכב
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ההילה, את העוטר המעגל גם לצורף. שהוצע הזהב גוש הייתה האור מקרני ואחת ההילה,
מפורק. היה הכוכבים, משובצים היו שעליו

מתכונתם לפי ולהתקינם ההילה אביזרי כל את לשחזר היה ניתן המשטרה, לטענת
של שוויים נמצא. לא עדיין ההילה, ליד שהיה זהב, עשוי לב בצורת תכשיט אך הקודמת.
יותר. גדול ערוך לאין היה וההיסטורי האמנותי ערכם אך לירות, ב5,000 נאמד האביזרים

תל למשטרת הגיעו דניאל, והאב ריק האב העתיקה, בעיר הקבר כנסיית על הממונים
החומר יועבר החקירה סיום שעם הוחלט שנמצאו. הכתר חלקי את לזהות כדי אביב

ירושלים. משטרת בנפת אישום כתב להגשת

שנחשדו ,2120 בני יהודים, צעירים שלושה נגד מעצר פקודת הוצאה באוגוסט ב15
העתיקה בעיר הקדוש הקבר בכנסיית הקדושה מריה פסל של הכתר הילת בגניבת
ואברהם אביב, בתל מוסך בעל של בנו אלוני, פנחס יפה, אפרים היו השלושה בירושלים.

גרשוני. ע' ד"ר אביב, בתל השלום משפט בית שופט בפני הובאו הס ראובני.
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רילר נעמן  בנקים פורץ תפ>סת
בשדרות "הפועלים" בנק בסניף שוד ניסיון המשטרה ידי על סוכל 1967 באוקטובר ב7

אביב. בתל בןגוריון) שדרות (היום 47 קק"ל

תנועה על והודיע למשטרה, הבנק בקרבת הגרים התושבים אחד טלפן שמונה לשעה סמוך
שגרתית ובסריקה למקום, הגיעו שוטרים ממנו. הנשמעות פטיש דפיקות ועל בבנק חשודה
שהרשת השוטרים, אחד הבחין יותר מאוחר סגורים. והפתחים הדלתות כל את מצאו
את פתח הסמל למקומה. בלבד עין למראית והושבה נעקרה, האחורי החלון על הסוגרת

בבנק. התחתונה לקומה להגיע אפשר מהחלון כי ומצא, הרשת

ואז המרתף, קומת את סרקו הם נוסף. שוטר נכנס ואחריו לבנק, הפתח דרך נכנס הסמל
שהיה נדלר, רוני השוטר הפרוץ. החלון דרך להימלט המנסה באדם, והבחינו צעדים, שמעו
וניסה האיש את לכד אגרוף, בתחרויות ישראל את וייצג נוצה במשקל מצטיין מתאגרף
בחשוד. להחזיק השוטר המשיך הקושי למרות מדמיע. גז השוטר לעיני התיז החשוד לעצרו.
השוטר לעבר וכיוונו בתחרויות, להזנקה המשמש סטרטר, אקדח מכיסו החשוד הוציא אז
את שלף למקום, חש ממשיות, ביריות לוו שלא ידע ולא ירי, קולות ששמע הסמל, בו. וירה

החולים. בבית המשטרה ידי על ואושפז נפצע החשוד החשוד. של ברגלו וירה אקדחו,

החשוד כי הוברר, בחקירה השוד. נסיבות את לחקור הוקם המשטרה של מיוחד צוות
שלושה לפחות כי סברו, המשטרה חוקרי אך אביב. מתל 28 בן דילר נעמן הוא שנתפס
על ושמר חוקריו, עם פעולה שיתף לא שנעצר החשוד השוד. בניסיון מעורבים היו אנשים

מעצר. פקודת להוצאת שופט בפני מיד הביאוהו השוטרים מוחלטת. שתיקה
כבדים, פטישים ריתוך, מכשירי גז, בלוני ביניהם משוכללים, פריצה כלי התגלו בבנק
סמ"ר 4030 בגודל חור הפורצים קדחו אלה בכלים ברזל. לחיתוך ומספריים מברגים
מסמכים, ובהם כסף, שקי ארוזים נמצאו הקופה בחדר הקופה. חדר של המגן בדלת
כי התגלה, יום לאחר הפורצים. ידי על נארז הכסף כי נראה חוץ. ומטבע כסף שטרות
יהלומים וכן דולר ו8,000 במזומנים ל"י אלף 97 הבנק מן להוציא הספיק הפורץ
של במכוניתו בתיק נמצא הכסף ל"י. מיליון מרבע למעלה של בשווי ערך יקרי ותכשיטים
מכונית הערך. ודברי היהלומים התכשיטים, שקית מונחת הייתה התיק ליד החשוד.
הבנק. מן מטרים מאות כמה של במרחק .חונה נמצאה הפורץ של החדשה "האופל"
המכונית אחר. וציוד פריצה כלי גם נמצאו חשד, כל עוררה ולא נעולה שהייתה במכונית,
קילומטרים שני של ברדיוס שחנו המכוניות כל את בדקו המשטרה חוקרי כאשר נתגלתה
ערך דברי להוציא כדי לבנק אחת מפעם יותר נכנס הפורץ כי חשדו החוקרים הבנק. מסניף

מתוכו.
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ל15 מעצר פקודת עתו, בן הדסה השלום, משפט בית שופטת הוציאה באוקטובר ב9
"איכילוב". החולים בבית המעצר פקודת הוצאה פציעתו בגלל החשוד. נגד ימים

בביתו חיפוש. צווי סמך על רבים בבנקים חיפושים המשטרה חוקרי ערכו החקירה במהלך
גנוב. ורכוש כסף בהן מסתיר שהוא והניחו בנקים, לכספות מפתחות מצאו דילר של

דילר. של שותפיו את המשטרה חוקרי חיפשו לבדו, פעל כי בחקירתו שטען פי על אף

תעודת הציג המשטרה קצין בהיעדרו. התנהל והדיון המשפט, לבית הובא לא עצמו העצור
לא עצמון, יהודה דילר, נעמן של הדין עורך ממיטתו. לקום לדילר היה אסור לפיה רופא,

החשוד. של בהיעדרו הדיון את לקיים התנגד
דואר, ולבתי עסק לבתי נוספות התפרצויות בתשע המשטרה ידי על חשוד היה דילר נעמן
משופט פרסבורגר י' מפקח ביקש אלה חשדות בגלל ל"י. אלפי עשרות נגנבו שמהם

לכך. נענה והשופט נוספים, ימים ב15 דילר של מעצרו את להאריך קירטוני י' השלום

בסניף השוד מאשמת אביב בתל המחוזי המשפט בבית דילר נעמן זוכה 1968 במרס ב11
בשוטר, כחוק שלא לפגוע בניסיון הורשע הוא אך קק"ל, בשדרות הפועלים בנק
רימוני שני ובהחזקת קודמת מהתפרצות גנוב רכוש בהחזקת הבנק, לסניף בהתפרצות

לירות. אלף 350 בשווי ותכשיטים כסף בהתפרצות גנב האישום כתב לפי צה"ל.

מאסר. שנות לארבע אביב בתל המחוזי המשפט בבית דילר נעמן נידון במרס ב28
שמניע ומה. נסיבותיו, לאור במיוחד חמור דילר של פשעו כי דינם, בגזר הטעימו השופטים
ונשאר ברגלו, שנורה העובדה, מכל ויותר הנפשי, ומצבו מחלתו הם מעונשו להפחית אותם

מכך. כתוצאה נכה

לאחר מאסר, שנות לשבע דילר נידון וב1971 פריצה בגין שוב נעצר ששוחרר לאחר
ראובן, הצייר לדירת גם השאר ובין עסק לבתי זו בתקופה התפרצויות ב21 שהורשע
גם באירופה. וחי הארץ את עזב הסוהר מבית שחרורו אחרי ערך. יקרות תמונות גנב משם

מאסר. תקופת וריצה החוק עם הסתבך שם
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בחברת המפכ"ל  סהר י.

בעת זלינגר, א. החקירות אגף ר'
"שורת במשפט הפסקה
המתנדבים.

גוריון, בן עמוס לשמאל: מימין למטה
קיסטר יצחק צלטנר, זאב שילה, יצחק

בכנסת רימון זריקת
החולים. בבית הממשלה ראש מימין: למעלה

בכנסת. הרימון זריקת מקום : למעלה
דויאק. משה המתנקש מימין: הקטנה התמונה

המתנקש. הורי אל הממשלה ראש של מכתבו מימין:
מפצעיו. מחלים הדתות שר למטה: 0 ?)(£ , 11/ץ 1%" .//לי
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ראשון קצינים קורס
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בחיפה ואדיסאליב בשכונת התפרעויות

המעבדה ראש שקמוני, מר

שולחן, המעבדה: פנים
חשמלית תאורה ארונות

של מכונית
הניידת המעבדה
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המפכ"ל בהדרכת בשפרעם ביקור י

אפריקה מיבשת משתלמים הדרכת

336



*'*; ■ ■ ! !יו

הארץ מן סובלן רוברט ד"ר גירוש

$***3*5 חרדים הפגנות לפיזור מים סילוני מפעילה המשטרה

111
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וגילויו בירושלים העתיקה בעיר הקדוש הקבר מכנסיית הזהב כתר גניבת
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קסטנר ברצח חשודים מעצר  1957

ושמר אקשטיין למנקס, עולם מאסר
עונשם להקלת לנשיא בקשה על להמליץ סירב ביה"ד  קסטנר. ברצח אשמים נמצאו
אר ניזזל כי נאמר. מנקס 1ל 
היתח החוק ל6י גו!טרוריסטי.
ההן כי לחדכיזז. גריכח התביעה
נרור שיח * נא0 10 ניהל
לסי מגדירים שהס דברים דיו
כ *דם זי היותי את החוק
מיסודות אחד אף חבר.מחתרת.
מאסרי הונשו הוכח. לא איה
ואת אץ או .סוים. שי הסתה
בארנון חכי היא כי הוכחה,
כי אסר. 11מז םנקס סרוריססי.
עתון את לסעםימ קורא הוא
לקרוא איסור אץ או ^ים,
ו*1ית. רו* ו^ווע1י ייזום"וי^ןייא]]
כותב עם סחהד. הוא אם אף
זאת אץ המסית*^ הםאסרים
סהר חני^*רנוץ הוא כי אומרת

ריסטי.
ההאש* את רחה המשסס בית
יאקשסיין,1 השתייכו כאילי מה.
טרוריסט* לארנון ומנקם שמר
למתן שקדמו ההכנות על

סופרנו: מוסר ססה'ד
המשסם לבית הובא ראשון
שר שי מנק0,נג1ג^גידי יוסך
שנשא *>י רונייווייזו1]י 6

המשט סנרר. דיןק 8ב בשעה
אל המוביל הסרוודוד את רה
למנוע כרי הםש0מ בית אולם
הסש בית בש7ז באולם. רעש
סזויין הוא אף שוטי. ני1ב סט

כ.עוזי.

מחייך אקשטיין
המשסט לבית הובא ב115 

ככול הוא אף אקשט"ן. זאכ
היה ם1בווזזו שוסר. של לידו
הוא מ0ניו. סי לא והחיוו סוב
כוס לו להביא סהשוסר ביקש
הגישה השוטר בקשת לסי תה.

.■■. לא'ןשטיין. תה כיס סל1רית
ב* וה1ייה ורב הלן הקהל

" . נברה. המשסט בית לם
כ בלתיכביל, הובא שסר דן
החן נם בינרית. מעשן שהוא
*יר קי יי"* י" ויי" יזזירד
כשנכנסת כיתהטשסט באולם

אקשסיץ. של אסו
היו'ר היה; ניהר הרכב

גכי*_ י זונדלבקן. .* קנת. מבס
נךסולת. ממט נב תבעה וון.
קרי ס. זוהי סניגוריה ליסח

הנינסן. וי. סל א. נ'םן.

להי לשמר לעוור רנה הוא כ
יקנז אמר ואף מאשמה. מלט
לדעת רויי. אני הוסשטםר:
לדבריו ת". את להגי* איו
רנשיחובה מתוך שסר סעי
ענםי. אינוס מוווו חבר"ס.
אקש טוען כו  ידע שסר
לי עומרים כי  עיסו סיין
אק ושירשות קסטנו. את גוח
קשה ולכו אקדח. עוםר שסיץ
לא שסר כי לאקשסיין. להאמין

להתרחש. עומד סר, ידע
אי כי למשמרה. וו1י00ר_

י .* 11 מ ו י דיי 11 ■! ' ^ .4^ וי *י מי *^ו^ו . ו ו ז ו מץ^*^* ה"י""ת ב,.ית ה"עיהלחקי של סיכים הצעת
1בי^ביי הגיעי בקרב ,.יייינ1" . .

שאי חוג שיש לו סיסר שטיין
ער ושהחינ השלטון סן םרו1ה
ל קרונה אישיות לר1וח סר
ב כחרו זו ושלמטרה שלסון
אקקן אסר לבסוף קססנר. רר
לםיי* חייב וא
;יריוה.
אקש
ש _ו"ם ,
לא הם כי טען
קמ בד'ר לירית
ג"לדסוק* ו^ר_ד!יה
של כוונתו כי ושב.
אח לזליייח רק 1ה
קושפר ו?יא, האסתי
לירות ז חם זטיין
>שתף והסכים .*
את העלה אף י1יא
ר קססנר ברר

תז,

למסקנה, כיא
לפר שותף ה
ולמעשה, ין
להשתתף ן

סל עוד של ז
סגום האישום :
ר.ר1ח לאשמת
דחו השוסםים
לנ מותר כי 1

הקשורות םסות
עלולות הן אם
ארנין 73ניז
הש שמוי הוא

הוא םנקס. הנאשם את חירותי.
ל1 םנקס של בכיתו ביקר אף
התהדקו כאשר תיק^.ם1וםגוח.
םנקס הסיף ביניהם. הקשרים
ע אותה לסי אקשטיין. באזני
ק אישיות לר1וח יש כ' דית.
ה אח והעלה לשלטון. רובה
ב קס*נר. את .לדסוק רעיון
לה מנקס לי נתן הוםן 0רו1ת
לב שדריך האיש שהוא בין,
א^ ניסה ולשוא הר1ח. את 1ע
נחו~>> םנקס לזןיטזו:. ^ס"ןי
איך לי אמר ,סנקס אקדח. גם
סי11ר בקסטנר. כדור לתקו>
דיברו הם אקשסיין. בעדותו
ואת הםשסר את להסיל איך
שרים שסית הזכירו לרגוח, סי

ן בעכי הנאשמים את להרשיע מחליטים ',אנחני
על האשמרת. משאד רייזכדתס 214 סעיף יפי ייגה רת
מא בחוק, הקבוע העונש את המשפט בית מטיל כל
הו זה רץ ;זר  הנאשמים" שלושת על עזלם, סי
במשפטם בת"א הטחתי המקומט כית הכיקר גיא
שנט81ו שטר, ודן אקשטיין זאב מנקס, יוסף של

קפטגר, יקוראל ר"ר ביצה אשמים
מבית ביקשו הנאשמים שלושת של פייליטיהב
עונ הקלת על המדינה נשיא להמליץי'כסני המשפט
כקשה דחה המשסט בית אולם הנאשמים, של שכ

בשקט. הדין קסק 0ת קיבלו הנאשמים שלי^ת
בסארןו ל4 ה3 שבין "בלילה
קססנר ישראל ד"ר נירה ל195
אביב בתי עמנואל נקודרות

ו.וי>יייח חו> לנ'ייח ~ל,ל""ה'..ה

"""" סהז בתל1 ישינזח.
יגן. ." 7לוי: ייי"ייי* יי^ ל"י" "שגי, ",,

■■■■""""::"■;:;;<;:,;::::;:;:..;;:
''"'"י נ1י'<י" י1י הוןדי. חבוי

לייי"י) '"*<*,<,." .
"יי16); 8י >"י  יי""י ל..י ה,יל 1יכי ב

..ני"^"ייי"'יי'ייי"יי'^'""'י1 ג

 ביה'ד וםר
שטיין. אק י
שי מ1ק9 כי
הסע ידוע לב
ח1ני7 עליזץ
סתירות אינן
אנחנו תיישנ.
ב כי לםנקס.
אקשסיין של ו
עתת אותה א
ה חוקרי סני
ט. האם היא,
היות אקשסין

ל^להיתה. עד ד1ן;?ןל

ה10גי א.

:::"::ל:ה::::יהייי' יד;::;לן.: ■ 
"יי0 >ל "ל<" "'י "' י ." ■" ^::.ז:ל:י

טי). גל ,ר

>יי..לי;:^ל"'י11" ^. .".י ,.". ■ * " ■* נ יר כנ "ייי0 " לרתהלכיח ו"די. . יי מל ר.וו?יוח כיוד.
מי הכלייה בי'ל מיי"י ו.ונל

מסיי עדות זו
אנח הפסייזיז
אליאש של יו
עכי ^י וםר
ל7 מאמינים
וכלל כלל .יל*
ס 0ליאשרוייי
עינ0*םזי^*
מ*סרד. כי ;
אם כי. מיה 1ת
שחררר םנקס
10ויי 'אל כי
מוקס. נגד דות

'*לנ ליי .י" "יי. ,.\11* *.":"" י * ",.". ,,"," י>,לי

יל י"""11"1"הספ י:...""."^
"'יי "ייי יל י^י'" "יי ."".",

"י, ,",* 'י;;;^:.;;"". י"יי." י ". ננ>..,,
י"" "' "'יי "'יי .".",,,,

■""■"" י"י""0 ""י" 11' ""י ב^^יגיי!^
"ייי לי גו לבין (,)ט1 ,,, . ■ ל4ג< "י ל.יי" )::.,י ג ,; יי;;ח;י0 ^ .".". ה,"י. ..

.ל.ב.י נ'1לס" (ג)", סע "יי/י ל"י"י ""י "יי כיייע .1" (י)

:::;:;י' ייי ."י . ,:// יי;:::;;:::: ■

ייי"ל נ"0"" "יי' יי" "י0 (י)34018 ס1יר "ל ";,"רויות י,)18 "^י



שאטה מכלא אס*ר>0 15 בריחת  1958

לכבוד
המשטרה שר

השר, .דוני

שסה נלא חקרית לחקירת הועדה דו"ח הנדון:
28,9.58

הממשלה של
28,9.58 מיום 15/33254225 מכתבך ססוכין:

4 מקי החלסה של גי וסעיף
.21.9.53 מיו0 בישיבתה

הריני למשטרה הסהר בחי שרות אח לגרר בהגעה דיון לאחד
 כדלקמן! טסקנוהי אה לסכם

במסגרת הכללתו הו* השרות ליעול שהתנאי סבור אני אין .1
איור. למשרד העברתו או אחרת

.2
הסהר: בחי שרוח מבחינת היתרונות א)

ועל ישראל משמרת סל הניהול מערכת על השענות ,1
אדס. בכה חסכון בך ידי

סהשחייכות כתוגאה חירום למקרי עתודות 0ל מגיאותן ,2
יחסיה. גדול היקף בעל לגוף

הסהר: בתי שרות מבחינת מגרעות ב)
יעמדו ל* השדות של המרכזיים תיעודיים התפקידים ,1

ישתייך הגוף,שאליו של העליון הפיקוד של דאגותיו יחןבראש המקמרה של העליון שהפיקוד כדור באשר השידות,
המשטרתיים. לתפקידיו וראשונה בראש דעתו

שקום לנושא והכנסת הגבור שגילו לרגישות לב בשים
לתודעתו האכשד, ככל קרוב, יהיה זה ושא קונ חשוב השירות,האסיר על הממונה המפקד של אמגעית הבלחי ואחריותו

המטםיה. באחריות השירות בהיות יושג הדבר אם וספק
אליה.3. הסהר בחי שרוח מגרוף למ00רה יחרונוי! דואה אינני א)

המשטרה: מבחינת המגרעות ב)
תשומת הפנית קל מבוססת המשסרה של הריאורגניזגיה {1
והנפש הרכוש על בהגנה היעודיים לתפקידיה מקסימלית לב

הגבורי. והבטחון הסדר על תכקידיוובשמירה הכללת גירושו למשטרה הסהר בחי קרות גרוף
הפנית מבחינת המשטרה לעבודת נוסף כנושא היעודייס

הדרכה לימוד, מבחינת נוסף >אמגעים,כמקגוע לב תשומת
המ0וח. בעבודת נוקפת וכפעילות והתמחות

לחבל העלול עומס יהוה זה וזד חדש גו*א תוספת
הנזכרת. הרגייה במגמה

מתחילים עתה שזה הםעיסרה, של הריאורגניזגיה .2
מרחביות יחידות יגידת מכתיבה הראשון, בגועה בשלב

מפקדיהן לאחריות עוד לצרף הדבר ויכביד פיקודם.גדולות שבתחום הסהר בחי לניהול הדאגה
משתדלת בכך, הברוכים הקשיים אף על המשסרה, .3

של מסוימים קסנדרסיס על מועמדים בגיוס לשמור
קסרוח בעוד גיל, ושל גונגי כושר של השכלתית, רמה
השרות שילוב אחרינו. ססנדרסים לעגמ1 קבע הסהר איגוא,בחי גירושו, למשסרה הנוכחים עובדיו סגל על
שונות תכונות בעלי אגשים מאוח סל למשטרה בפניהכנסתם המשםרה אח יעמיד אקר דבר לה, הדרושות מאלו

ארס,שפתרונן כח ניהול מבחינת וחמורות חדשות הקרוב.בעיות בעתיד לעין נראה לא

לשרות שהיתרונות סבור אני אין 1 בסעיף באמור בהתחשב .4
לשדות הן המגרעות, בנגד שקולים (א) 2 בסעיו הנזכרים הסהר והנניבתי (ב) ו3 (נ) 2 בסעיפים המנויות למשטרה, והן הסהר בחי

תורד למשטרה הסהר בחי שרות את לצרף שההצעה איפוא, םמליז,
הפרק, מעל
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הדרגות סימני על הארצי המטה 1פק1דת המפכ''ל נס העברת  1958

נחמיאס לי. נמסר המפכ"ל נס
החדש המפכ"ל את ומברך סהר מי. נפרד המשטרה שר

בטי" להליט יייי הספי' %? ל?" המשטיח במק*יי טנעיי בטכס טיית' י י:5יי.לבת^יי קדושת $ל שגיירה תוך מבחיץ, לים ■ אביב. בת, .. ג''וי

:^ם .~]7 "  י ד4ש"ה לאש ה1 מאחיי י*נ ל"!*' ""''"יי "? ושוטרי עזיטרימ מחלקת *ל כבוד
 " " " 'י^* החדקה" בדיי יי"^7"די הרחבה על שנערך הגבול, מע5יר

הממ יא^ י 'יל קנ^י 1"ייחה נכו "" "^^7" סהר .מר הארצי. המט שלפני
:שא ■י.. " י*"' לת' אש "י* לםי 2 ^ל ""* " בפעם נכנס .המשמר, את סקר

המיי *1

. " בלהז" לי.5יד ך, בפעם נכנס "ס'גסר, "" 1

הארעי המטה ות פקוד
ידי על מוצאות
נחמיאס יוסןז

ישראל משטרת סיל הכללי המםקח
ל40 עמיי (^11.58) תשי'מ בכסלו טי'ז תלאביב, 48 מס' יי* ■"

וסימניהן המשטרהכיגוייהן וינ" 172/58 כדלקמן. מעתה הם וסימניהן ישראל במשטרת הדרגות כינויי א

הזיגיי סינזני רדרנר
זית עלי שני עטור גפן' עלה _ 1^

אחד. וכובג מש1למם, הכללי המפקח .1

משולבים. זית עלי שני עטור גפן' עלה 
כוכבים. ושני גפן ^ ניצב .2

ונוגב. ." 53  ניצבמשנה 3

גפן. עלה  צ נ סגן 4
מכבים. שלושה _ יבפקד 5

כוכבים. שני _* י ?* 6
אחד. כוכב  מפקח גסן.7 עלה ןמעליהם 0רטים שלןשה _ משנה מפקח .8

סרי1ים. שלושה  יב"ימ^,"" 9

שוטר. .13
אחרים. דרגה בסימני או דרגה בכינויי להשתמש אין ב.

הדרגות של הצורות מתפרסמות הארצי המטה פקודות של זה לגליון א' בנספח 4
ישראל. גמשטרת
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>שראל למשטרת ניירת מעבדה  1959

ל א ר ע\ < למעגטרת מעבדהנ^דת
ממתכת. שנמחקו מספרים לגלוי

מנעוליר לפתיחת
ולפתוח. לצלום

לשרטוט.
ראשונה. לעזרה

גזינג. לגלוי
חשמל. כבלי עם זרקורים

חשמל. לאספקת וולט 220 גנרטור
כלי להרמת או ברזל רסיסי לאסוף גדול מגנט

עמוקים. ממים וכדומה) אקדחים (רובים, כחל
וכיו"ב. שהוסתרו מתכות לגלוי מוקשים, מגלה
וכיוב סיבים אבק. לאסוף חשמלי אבק שואב

ובו'. רהיטים מבגדים,
אלחוטי. קשר מתקו

נישא.  אלחוטי קשר מכשירי 2

רמקול.
מיקרוסקופ.

משרדי. ציוד
משקפת.

מעבלר.. לבדלקנת חמום גו מתק!
מוצבים של להקפאה הפחמן דותתמצת מתקן

קטנים.
וסרבלים. תוהים י מגפים זוגות 2

דליים. 2
שוני^ חבלים

פנסייד.
שונים. מדידה מכשירי

מוצגי0 של ולסמון וציודלאריזה חמרים ■
מגדילות. זכוכיות
עפר. לנפוי נגות

חשמל. לבדיקות מכשיר
חוט. מדי

ציודי רגילה במכונית אתו שלקה מימהה בלומר
זה הסדר אין עתה הרי לו, שיספיק השב אשר
מצוידת. מעבדה מתבקשת לצרכינו. יותר עונה
מיד החוקר, לעזרת לצאת תמיד המוכנה כהלכה
המוכתבות; שהן כל הכנות ללא הקריאה, בוא עב

ואופיה. העבירה עי

בה אשר והציוד הנידה המעבדה מבנה
מכונית של שלדה על נבנתה שלנו המעבדה
לשני מקום בד, 4*4ויהיה ת90=י*י<"0 .פרג,"
נוסע יובל הדחק בשעת הנהג. מן לבד נוסעים

,המעבדה". בשטח בנוחיות להסתדר נוסף
תאי עם מעבדתי שלח? מכיל המעבדה שפח
ללילה, חקמל ואור ליום חלונות  מתאימה רד,

והתמרים הציוד את לאחסן מתאימים ארונות
מו לשימור קטן מקרר וכן בה. אשר המגוונים
תצלומים, לפיתוח אפל חדר בה יש מיוחדים. צגים
המעבדה. לשלחן וכן האפל להדר זורמים מים
הנהג. של מושבו למקום מעל מיתקן המים מיכל
מימין והשניה מאחור האתת למעבדה, דלתות שתי
אל בקלות להתחבר תוכל המעבדה הנהג. למושב
שיש במקום תפעל באשר הכללית החשמל רשת
המהוה הגנרטור יופעל אחר במקום חשמל. בו

מציודה. זזלק
מסוגים מכשירים כוללים במעבדה הציוד פרטי

 1 כדלקמן שלמות מערכות וכן שונים
ולהעתקתן. הפשע במקום אצבעות טביעת לגלוי
גופות אי חשודים של אצבעות טביעות להטבעת

אלמונים.
דם. לבדיקות

רגלים. עקבות >>נ;זי!1<; מעקמת גבס ליציקת
וכיו"ב. מכשירים סימני ליציקת

מברגים, פטישים. (משורים, רבים מלאכה כלי
חותל איזמלים, מספריים, גרזן, מלקחיים. מפרקים,

ועוד). משופים מקדחים, .זכוכית,
לבלוש. זוהרות ואבקות סגולות אולטרה מנורות
שריפה). אבק עקבות (לגלוי פרפין ליציקות

? היא ..םח נידה מעבדה
החשיבות על הדבור את להרחיב צורך אין
זירת של היסודית לבדיקה  ליח0 שיש הרכה
שתש מוחשיות לגלות,ראיות במטרה העבירה,
המשפט. בבית כמוצגים מקצתן'"גם אי כולן משנה,
אונס, כרצח, חמור פשע כל של עבירה בזירת
של פשעים הם בטבעם אשר התפרצות, או שוד
שעקבות ולצפות להגיח תמיד יצריך אלימות,י
נשארו ומכשירין העברין של וגדולים קטנים
השוטר של והחשוב הראשון תפקידו במקום.
הזירה. על לשמור הוא7 למקום המגיע הראשון
בוא עד דבר יושתת או יאבד לבל היטב, היטב
מיוחד! נסיון לו שאין חוקר של מעיניו המומחה.
נסתרים: להיות עלולים עבירה. זירת. בבדיקת
ידיעה הוסר גפ ביותר. חשובים וסימנים עקבות
עלול מיוחדות ראיות של ובשמירה בטפול מקפקת

חמורים. למשגים לגרום
הוא הפשע, במקום נמצא המעבדה מומחה אם
ולהחליט במהירות לפסוק קריבות לעתים יתבקש
לקבוע יתבקש שהוא יש החקירה. כוון דבר על
בבדיקה וכיוב.י זרע דם. כתמים, של מהותם
זגוגית אם יקבע אחרת. בבדיקה או מיקרוסקופית
קביעות להיפך. או פנימה החוץ מן נשברה חלון
על הממונה לחוקר חיוניות הנו כאלו מוקדמות
לצמ מאפשרות הן קרובות לעתים באשר החקירה.
האפשריים החשודים מספר את רבה במידה צם
האחד. החשוד על מיד להצביע אף ולפעמים
רבה היא הנידה המעבדה של עזרתה בקצרה.
ושל חשודים של האלימינציה בתחום וחיונית

 בחקירה. בוונים
מצוידת להיות צריכה שמעבדה אפוא מובן
ואנליזות. בדיקור. בצוע ל מיה. מתאי במכשירים
לאסוף לגלוי, מתאים בציוד ובן בשדה, מוקדמות
סוג. כלי מ מוצגים של. . ולשמור לאריזה ולסמון.
משטרתית. מעבדה אחרוה במלים אפשרי. ימין
נידו/ מעבדה מתקו גם לכלול חיבר. לשמה ראויה
ני ב"מעבדה הסתפקנ! האחרונות בשנים אם י
החקירות מיחידת הקריאה בוא עם שאורגנה דה",
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שמונה בקרית פעוט אחר חיפושים  1960

נרצח? נטרף? נחטף?

הילד הצטרף^היפישי ימוחטר ^י
ועקנין חיים של בס7עי31^§2ו^י ק:תגיי החיות

7לז1י:!קי^ן
האפקרלילקד.
מ ייתר וגבייה
07 כאן גם אד
בביתו ד*עידיפ
לגרף. נסיגקרבן

האפ?!! >%3ארמ
אז אייסית. 0ע?ה
■ חייו לקפח יין
הז ואייי ז ק:יניים

  י .  ** <41 ו קך^'^1 ן^
*י עיי ^ת הדחיקו הרג^ק2או2:ים ה=לו?5י0 לדקות ר%.
ג7גי8י וקני נשקים גזית שיע2ד ביכז קגתקיו 0י1.0 לכל נקר8ז. הס דגליים. עקגות
תי*י ילא זה היד. .נתיס גלד

■■ יעיאלת. :5עט ידדה גד בועד
כי הדאקונה, האסטרות ה£דק
לבדו ק7ז!ד בדדכו תעד. הי>ד

הו* ד.1:י=. הא10יו>1 ""גסי
נבדקה. מדף גוויות קדבן :0ל
עקבותיהם אחי מרו צבוהבקקיס גסגיבד" גצליזזז זיזת 71
.. ג= אד בעיקר ות:י5 יעים קי^טסי טגאו. א6 עודליו, 5ד. ס0ודי=. סקדק אחר
יי האחרי:"6 היועייט ק81י1וןי
הכי ב*0ו מחו אטד גש>י0 דד
:טאדו אם בי יום עקבות עודנאלד,הג?עי0זוי!1י:1בב;*~.
ר  גד"וי!) סי2ני אחר עיקר
ה החיה קחוא הצביע לוא.
בי הםצייות החיית ילייז "י

י"י ין;
*ז'*ל אזתו

. ח?ד. יעורר ;הלה ,,

;^1= הגע: :"י

"■* אלכלני עיעיידי להצביע ■ל

י /<". .'.תגקטד!/. הז תו^לי קגתיים! ב המצויות החיית י'יד י

הסייר 5=יס יטגינל;. יח.
ב בחיםדגיי נתקל ךייטרתי ?£5^^. ^118111■

ו0י בי* ""ם. יג.?י1^"ל? £1§^1!?^^^

קיובילי כ37ה0. 'גיידיס אהד
היא. אפ כק1ת יסזמדה או1^
בעי1*יף ב~1170 ^?8
קל הליקוססי לפחפקום קוב
קל הכללי י.בפקח חילהאיייי
ביקר. נםפזאס. י. =י ד*קטיי
מ מ0קד בלה"ת ב?0ח אתפי>
.טגנו. ןל"נט גיגב הצפת חת
ננ'סקי הלילה רדת ^י__אתכולע0 .כיה נראה ,1^0רלק.

.םשכ ס91י םאחמ.ייניצקי, ■■
■?מגטנא^בקיית בדה, ה*ערי^.המוכתמת
ועק' יגלי^לם של היעלמו ט?ו5 ^$2*ט>^יימ* ^^^^^^^?^ א" ת^ו"

"יי" ?י6=י "^ך^"ח"נל! ן ב1ד,ילפ.עיבדיימגבח; הב^^היום ב^ ""י^ן^ן
.את, >קאת מסוגי ^ב ו קנםצא_בכתם הדם לברי.א=

ו"ח? יעיזנין..ב

"81565
|1ועח; הגזעיס .

של ביםהן הפ^תמות ^השערות ^י^
שנעלם הילד 81: ■

הליל ח*כת
זרקוהו 1ילו
כן גס גיעח ^1115

_~ ; "' .""" ד.חי0.יט את,( לקאת רעבםסוג? זיחי 1  ...■* יו>וו1 6* 17.רד.
הייב היפיפה *ת ייס עידס 1 למאור י^נידל^ב^ז ₪ דםו *יומ ?י7 1וקסלע ע7

עתה! תיית מיי""החלמיש *! 5ופייסעייגי *%<£7* 344



א"ככע אדולף של ומש0ט1 מעצרו  1960

מ0עם!היוע1:המ^:ל4_ל0

כדלקמן בזי, מיאש0 אייכן איולף

^י ^^^.1945 ז לבי 19" שבין בתקיפה הנאשט א)
להקמיתם יחהנאצ,ם מליו להריגת גרם אחרים. (*

בכינויה. היייעה "כנית  ""י^ליייוייס שהיה

לרביעית הכנסת של התשעיםושמובה הישיבה
(1960 מאי 23) תש"ר אייר יוםשני'כ"ו
16.04 שעה הכנסת, בנין ירושלים,

0"כ0ן איילי 'ל מי5יי *ל ה8משלה י" "יי"' * לי, י",
הכנסת. ישיבת את לפתוח מ**בד אני

הממשלה. לראש הוד5ה

בקיונ יי5"יי " י^י למשלב^יל";,^
יבלווריחט, גני"ייס יו ת לש ק תש"י_>,195.

. בןגוריוו ד. ושרהבטחון ראשהממשלה
בישי למשםט . ,."'"? ד זמומ לפני כי לכנסת להודי? י'ש"י^51לי ^ו^יי,^1 אחליפנ ה,שיאל"ם שיייייהבט"וז

ארגוני תרשים  06 הלשכה

הזקנה מפקד

הלעןב מפקד 5גן

סלובקיה

345

ארצית
הבלקן

1 עני

מערב
אירופה

סקנדינביה

ן א' [מדיר ב' מריר

ארגל:ים
ע?5יים
פוליןרעיון

רוסיהוחקיקה
הארחותגרמניה

הבלטיותאוסטריה
מחנותבוהמיה
אלהמרדכי., בשטחים

3 ענף

איליי!
מיסמניפ

עדי. ! 1 "ינל:'ם
"^ 11 ^

אפסנאות

ביביי  אב0.ץ

אדם כוה

תהבלרה

נקיון

בבחז  חבלה



מהכלא בליץ ורפאל פרקש נחמן בריחת  1961

בריחתי אחר שעות שלרש נתפס פרקש נחמן

גגם

הר כלי כל ידי 7* יי*** כר 7>יהרר *■■ ♦ .* "* ."  , ," מל"■י*. יייי יי'27315 ליי "" יי^ ""יי "? יע ע "/

בלח עי טוד ב
ביזרז לפנ* לגי

■ 07 הן יי.
פעגלר 5 יה
אן:! צב.

תגי*? ז!ר

.?::^^ *^ "" £5,"
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שוכמכר >וסל'ה של היעלמותו בפרשת בכנסת המשטרה שר דבר>  1962
מהארץ סובלן רוברט ד''ר וג>רוש

(. שוכמכר יוסליה
למידע דבעי מאן לכל

שוט* יוסף נכדו על מעכב שטרקס נחמן שר' "בהיות לנסו? רצה שחתנו הייגו לחוץלארץ להוציאו ש,א
ול הנה כידוע ישראל מרת יעבידוהו ושם רוסי* לארץ
"" את לעכב שטרקס נחמן ר' מחויב תורה דין פי
*9 לל שמד גזור שם למקום ישראל מארץ יצא ^שלא ומחוינ תורה דין על0י כבנים הם הרי בניס ובני

ל ויצא שמד ליד, יבוא שלא לעכב בוחו
ל*£ עליו חובה לה בעניו לו לעזור שיכול מי יכל

ה*0; למען באעה"ח יע'"ו
פונק. פסח צבי נאום

.ויי באמצעות ההורים סנו 1960 בפברואר 10 ^ביום דעלי, ביתהמשפט אל מתלאביב לקי ££י^י"יי וביתהמש^ט מרים, ואשתי שטרקס נחמן נגד 10 60

י^? לייי יי"י יילי  להחזיי 7י^^.
^/^""^^ו^י^ הצעדים בכל לנקוט המםכ"ל על (2 המשסס.

הוריו לידי ולמסרו בי המחזיקים מידי להוציאו הילד'

ל)1י"יי המשטיה עליייי """""" ""לי? בוונירילהיכלרלל כנעדר פורסם שובמכר יוסף .1  כלהלן: לד, ^"£ד, עפ מיוחדת לרשימה הוכנס ושמו ובלות. *המק שביקרו הסב, עם הקשורים האנשים כל ת חקי, ג

של היעלמותו ג.
: רובין ח. היו''ר

של היעלמותו מדרהיוס: של י' לס'!יף ""^"יייייט
רימלט. וא. תלמי א. חבריהכנסת הצעת  שוכמכר וסל'ה י

המשטרה. לשר רשותהריבור

שיטרית: ש. ב. שרהמשטרה
1957 בשנת הכנסת. חברי רבותי היושבראש, ארוני
מברית שוכמכר ואידה אלתר מבריתהמועצות ארצה עלו
לאבי לחינוך וזינה יוסף ילדיהם את מסרו הם המועצות.
מן וביקשו וריור, קליטה קשיי בגלל שטרקס, נחמן האשה,
וימצאו הכלכלי מצבם לכשיתייצב אליהם להחזירם הסב

קבוע. מגוריט מקוט
את להחזיר ביקשו הלימודים, שנת בתחילת ,195*9 בשנת
ישוב יוסף גם כי דרשו ובאשר הוחזרה, זינה הבת ילדיהם.
אותם מנע ושוב, בלו שטרקס נחמן הסב אותם דחה ש^אליהם, גחמן עקבוחיו. נעלמו ולבסוף הילד, את מלראות
משים יחזירנו, ולא הילד את הסתיר הוא כי להם הודיע
ולהוציא לרוסיה לחזור מתעתדים הם כי בהס חושד שהוא
מכתב עלסמך זו זכות לעצמו לקח הוא לשמר. הילד את
הרב פראנק במוהרי'ל פסח צבי הגאון הרב המנוח של
נוסחו; ולהלן בידו, שהיה לירושליס ואבביתדין הראשי

סראגק במוהרי"ל 0סח .צבי
ואב''ד הראשי הרב

לירושלים
תובב"א עיה"ק

ך1 מלאכי רחוב
5188 סל0ון

הכניסה ^וק י1
לחי? ני בםעיי לי ,,.,.

";;;?שנחנ ב"יקי

0י>/ לחודש \^ ,, לה.
יי0 י' "7י נ,חז
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גיבורים תל ופרשת בירושלים חרדים בהפגנות שוטרים פציעת  1963

בקרי נעצרו ומתפרעים נפצעו שוטרים
יבירר ונגר? בבתיא מים וסילובי אבנים

יי י'" הניע המ*טרד. וכוהות ניין
קד5י כ*קד לקןיא, סגירהאתמול דורשים החרדים חוגי

בדלבאים מעברמ של כירו^ליסמוחלטת ת*ז 0ו6ר פאת
ו.""". זי*ל בטי י"יבז
נ0ינת זבטייזרונל יתיב *י
תה (>"ח" הנבי)1י8 רחוב
88 ל* ז" לסי הדל?). נת
נעד ני" קי יניייה "
ע וז!י0 1סלתי, *י הה1עה
לננש כיי ויפר י00ת י"ז

ני1יע. ניז זוזהיה י.!*.
ככר הכריזו גינתייס
הס כי תתרדיס חוגי
סגירה.מוחלטת דורשיס
ו מנדלכאוס מעבר קול

על שקזגתד. וןטננית. היעיי.
ד1 למניע השיס יערת ן^,ידי ל70י>" פעשעת 1עית
שג8יי1 ירחיב <ל0י1סיני
תגם כ?*:;;!/, ייד י*>

י^*" "קני"י" ." "י"
כטאח תרץ הטטקולה ,
^קייית "יי0 ד*%ה
ק^, ,ינז זעני נזגו*
בץ זי0* 60קו ה*נ<ט 0שיד

ו מטלגאוס טענר 'יי *11י ני נק6ע הגח0 ד"יי
תחליןז גכל י8ת8קי לא """.""ידי 55י>?1*ל
ל,}: תובעיס אי'יהמ ^ ^";?י^;0
י"יעה 5ל ?6נ י"יייי נ:י1יסר "=: להיי0 גייר
1 רי6לומ8י8 *ל 85  _, %תו1 י,דייר.0 0ו1 ל0נזי1

1?וי ר."דש "!תיי> טיו1:
ל 168רח הגגגם *יית יי"

ה" " לסקים 0יד יי"יטג"
ב התרדים הסיב118"ו סייעי ,"יית .", ונקריב. ^יבגק
יה" זמיגי הזוטרים. *י יהכי
~^ הו"קה פיך נפגינים, ,..גוגן ,,,<," זניגעך, שוטרים נוי1ז
זהגיסה ה8ר8סוו! "0 נבזה נלף.

^11*0.י הסת1ר7ים <ת
זעקו וי?די8 ^גקיס "קרני" זיך" 1נרי. כו *י'י

*'י יד 00<ם סטי ה^כומ; יב
"ג,, 9הם ורבים "וטרק "6י"י 8די זרג, *יסרי0 קביגוה
נדד >מו11 ן"כוט; יטז *ל גיחויז
.* מחרי^ .11)1 והבריחו *נ1ים.

בתיהם.
ב00ט*ו<) ¥1כח ^11רז. 0ףי
כ ס1^ .הקרבית. נזטו ימנעה
וטתם זלתה *לה הסתערויות בקוזיחיי ורק ויקיקרים. '.ל

_ ■ <1 לפלגיו י <.1ט ילי,,"""". ספו ו.*ל ."בורה

הו* "נינה. שי גד" נ בכת ."יי
תב הגבירה לזר ה11 ני 1"ו

נמקים שלים להזננת ,,"%*נית .רסי לגלוי; יינ

הזליחו
סר* הם
ב0ה .:
טקרז

1זי6

ויי להרגיעם הקגינים

קדגי "ןקך ,***. .

עיי והאלותהת6*טו ח*בניס
ללג והעמיקו גדול *ט1ז 56י
הדא^עח ג6עס חשגתח.
המ*מר: אתמ,יל הסקילה
המתס, לסיזוד טיט 6יליני
קול^ח נ5*עו גקרגות 5יס
ג0יםסייב ר,00ל ניגיהס *וטרי8.
גסניי זסגעה 118בן קזז! ע1ס1ו1
2*9 ינים זוערים קל נ8ג1ו כו
קץר ידי 1ל לעברם *נזיקו גים
ו ;11רו 6הםת>רעים תזעה דיס.

. הפזטיה. לסטה ^יחיביו
00ש8ר סינבייפ 8*0רה נוחות
יקקדת. סגינים ח0ו1ים "גביל.
פב"ית נל על *יזה1 "תוקיו
עייה. סגור יזמו הזכיגה וס00ות
ה1גת נ*ילו היה זגתנר ייז0

נכקום. עייר
גרגמו מכוניות

במסי" המתיחות

1ד חכגיוןך ^י ווו . ■.■  

יי"ל^^רלת?,י6ז^י
5 .ז)ונעטי נק^ות קת1קם

לנסי£.^~^ נדי הדבר *ם 1י0 לי?
טפקלתי רכוש _השמידו הי0,. 0>ו"רת גזעה "י**ז י בירושלים■ הייז ■י

עזנה^ת ז>ז10טיד, ל0ו1ר ^.^ל%י%^מועיז
^^י^ה^1
ג רהיטים "ייהט. י"ייי 1רו"יי 1יני נחוג ז"ות ""ייהי*. י^," על )לזיי י,^ותיקי נס^ של ."■£
נגע ?גק>רתהם הטיטר.. ירי

זי111ו טז*יות על קי ".."■.
ייי"י *ייי0 "יליב^י'י0
ל יתנקזי י'0"1"' בתיי נפנונית"1ל, 1ו0י זו1ת..הנינ ע?8^ה"טיק "י "וקר "."*"_.,,,< ניח לי 0ין לים.

ייח >!יי י01*0"7 "*"1 ?>"
י" י""" *יקי דת"יל^ג." ניגבפשגה "גו יתוליו, ■"יל
זני טגר>י1ב הנסה ומסקד ^ז".עז*. *;וף גם נוגח גפקום הנ"ידץ. זל הפחת סקר נבו. י0ף
ההתננזי *חרי ז*קב :יוד>ליס

ה*£ עם נפגש י^ל: ,

היד. ,,,י.■><!, ליי3* יל ;ד.

■גיז

יחד יי?' >נב >1רל. /6י גוני לק"רו נ"",, 0ע1יי* ,,/
^* התי" י"זת; .שיי , *יי^י^י1י0.גיניה';:י'/8^יח; י6

י1 "'' עכיגי ^5^^י"^1!!^^י^£^
.^"^ ישי "לסי.

י"" יע'8ה י*נ



גולן רע"ה אחר וחיפושים פל>גלפע שושנה רצח  1964

החשוד מפשעיאומר חף ^בי
פליגלמן שושנה ברצח
ירח ל15 מעצר צו בגדו הוציא {ייםשופט *? ב"** 0ניי "" ";יי;"=£ !ח0.חחשוד

ל הי1שת את יום. 15

יו"" ?ג5^ה5י 55
י יבני האר% את ליאת מייני

מוסר: נ^י*? האי7 ^1*י איי קל שמו

וו*
^ייי'י %" השלום משםט
"י לבית חוקריו בלווית בילקץ

השוסמ 7ש*יח ^ איי"" השיב אזרחית. יי"יבושת .%■*",
ל*' י''יטרה ;^ף^ ^יי" ל"שיי! חיכי 2לתמ,"משסט עגרןתתאים זיר  יי1 *ת *יתי'. | ה* בהס משהבחין וצלמיס. ט 'ינא

י יי** הי* יאם גבי, מז"יד
?י^ ימי לבאי^זב* ילוזייד. היא
ל6;י יעיי י*". 20 מ*י 7הה
7:יגי ג'י8 יאיי לכביש ?הגי*
מיי א*יי *ב1י 6לי< מגיקה ין
!סימ1 יי בויייטומייך" "יל ג אי
7 סר פקעיע גוגבלת. למהירות

הג'י*. עיב נגי לגבי? די1

גי ?ל תיאורו י6י הזתוד ג'י8

כי נ8סי התוקייט *וות 8*גי
ייי^יייי יייייי הבחיייי כש:*י=ה
 בייי.י.העיב"7 נועת £"
י=^ ^יי י"ה ^ הב.""
גלקחה קי'י* או א16תיית .טןי
את יייססיז שאנסה גדיאי ידי על
יי יגגול ייגיעי' גהיא או ג>>ו?ה1
י* גיאיזיי יב יא במרחק לגצא
איט? יקגייי י*ייית בל:*9מ.
וכנראה הזעת. על נייתי יי/*3*ח

נכינה. מיוהוימ. ק.ד*16יות

הצטרפו בדואים נכבדים
גולן רעיה אחרי בחיפוש

בנגג חאיז 8ל8י *ןמא^ י*' י^י'יץ כגיא" ,היד.
בע2 צלגל זינה. תותח ר1יד.
ל0?סרי; מלילי ג30*1 ןיגליג
החו2י את למ8ור כדי בארזג*
א*י ג0*סיה התות אולם יןנידו,
יי את יל3סיי ל8חרת לבוא לו

העבידה. בק*י* א;6יו12יד,

אלןי'ץ "יאלך
??י גיוס כי לי גגי קדיק סר
יי י* ל7י0ר. גע ביגואר) 10)
מ כ8י65יססית החיילת את מיע
5 י'יי"שייי "יייי ק>יי .ייךלג^ה9(י6*יי היא י*2,^* *י ל*יד> גיגייית י'ייי7תו/נירי ייי* עימי. *ד לקחתי. גגזגן
כי ליי י*>י לעיגי 8טי* אוח*

הנעדרת אחיי ,ל!חי6לשי8
מעץהגקיץ, (30) ;זל* רעיזיו
ג גיג.**י געשיייי שנעלמו!
כשיערהערר, העיג שעלת
שייכיט בפילע  גמשגיפ
ייי על ילקוטי? ללא  בדזאיפ
להמשטרה. הבטיזלן כלחיי;
8 הגייכב מיוחד חקירה צוות
ר8ר ה1באי ה8£?לד. 1בא. אנישי
בדןאי0 כמאה כה *ד הקר סריס
מקורית אחיי י.6י?ס ויהודים.
נממיה כבי :*?י איגסיימגלה
80י7ב גבאיזיי, בדואיט שבסי

*יד. זד אוגר
ה גבאיעגע. קדיק. >5ום גי
ל בסדום י'מלח ים ג8*נלי 7וגד
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הנחיות  האפיפיור ביקור מבצע  1964

ישראל מדינת
עותקיםסודי 25 מחוך ^2.2. עותק

דפיס 9 מתוך 1 דף

הארצי הפסה
הכללי המפקח לשבח

תשכ"ד בטנת יי ו/"א,
(26.12.63)

71637  של/0105

1_.122 """י ייא£2£!31!1_ "ביקלר ס^בצע הנידון:
ידיעות

בישראל, אחד יום של ביקור יערוך פמלייה, בליווי ה6 פאולוס האפיפיור, .1
ובירושלים. בגליל לנוצרים הקדושים מקומות במספר יבקר האפיפיור .5,1.1964 בתאויד

למדינת ביותר חשוב מאורע רק אינו בישראל ה6 פאולוס האפיפיור של ביקורו .2
יבולחה מיטב את להקדיש החליטה ישראל ממשלת בולסי. היסטורי אקט אלא יקראל,

בישראל. להתרחש העומד ההיסטורי המאורע של המלאה להצלחתו ואמצעיה

עוז, לגבעת סמוך מגידו, גינין שבכביש הגבול בנקודת לישראל ייכנס האעיפיוד .3
( מנדלבאום". "מעבד בירושלים, מישראל וייצא

בעתיקות הראשון ממלכתיים: טכסים שני יתקיימו האפיפיור של ביקורו בזמן .4
מעבר בירושלים,  והשני ישראל, מדינת נשיא עם האורח ייפגש שם מגידו,

האפיפיור. מן ישראל נשיא ייפרד שסי סנדלבאוס,

האפיפיור: יבקר בהס המשוערים, והזמנים המקומות רשימת להלן .5
ע ש הד.

עוזבמגיעהמקום

גיניןסגידו בכביש ירדן עם הגבול 08.3006.35מעבר
מגידו 08.4009.00עתיקות

09.4011.00נצרת
11.5012.10הדחבזד

וכפרנחום טבחה 13.1513.55ססח
14.1015.10הרהאושר

רופין 17.10םדרסח ,17.25
ראס ע"י פנים (קבלת ירושלים מבואות

19.2519.35העירייה)
19.4520.15הרציון

מנדלבאום 20.8520.35מעבי

י ד ו 0
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מינלאביב ז*ס יהודה המלבני חטיפת  1965

המשפטיים ההליכים גמר עד נעצר קובורטי המשטרה סמל
וזליג זיינם ההליכים גניך עד סנהיים

קונורטי. לגבי
.ה כ לייבסון. סר הגיג כך גל
פשוט שהיה רציני. במעשה מדובר
ב לומר אץ גן וזובבני. ולא וגאוני
למעקה. נוספים שותפים שאין בטחון
נ התורן הנשיא התחשב יבהחלטתו
אר שנם ובעובדה העבירה רצינות
ציין זאת עם במעצר. נמצא סנהיים
הדר. בקשה להגיש יולל שהנאשם

זאת. יצדיקו הנסיבות אם

0ק!0 אין ולפיכך דגת", לשם אדס
הסני טען לעומתו בערבות. לשחררו
המשטרה כי העצני, א. עוד גור
ש חשש .אץ החקירה. את השלימה
שר שיש להניח ואץ יברח הנאשם
לעצרה שיש למעשה נוספים תסיג
חר אופי בעל במעשה כאן המדובר
סר ידי על בוצע שלא ביותר, בבני
אס לציבור סבנה אין ולכן שעים,
הו היא הסניגור. אמר ישוחרר. הוא

] אן גר נע שבגללם הנימוקים כי סיף,

ה ההלינים גמר עד מעצר פקודת
מרדכי נגד. אתמול הוצאה משפטיים
הנא* ,*0 בן נלשסרה, סמל קונורסי,
גחטיפתו סשה*זפנהיים יחד1ם שם
ניתנה ויס.יההחל0ה! יהודה טר של
בבית קנח "מ. התורן הנשיא ידי עי
בק לפי במלאביב, המחוזי המשפט
לייב א. תיאי*ר מחוזי פרקליט שת

ליי מר הטעים הבקעה את בנמקו
ב.חטיפת מואשם קונורסי כי בסון,

זים יהודה חטיפת בנסירל נוסף חשוד משטרה איש
כי התסיסה. ביום במכונית יחד עסו
מרדכי החשוד נעצר מהמעקב תוצאה
המש הקשר בסדנת העובד קונויטי
הל לדברי שניב. כמד, מזה טרתית
לתאר מאד עד החשוד דומה חוקרים
בעת במכונית שנהג האלמוני של רו
צוארו על חבל לשים הנסיון שנעשה
שבו מעשה זיס, העסקים אי.ש של

אופנהייכ. חשוד
כשפס לבית החשוד הובא אתמול
השופט של ללשכתו והוכנס השלום
טען. המשטרה נציג גרסל. י התות
אופנ עם יחד השתתף' קונורסי כי
לחטיזי בנסיון אתרימ. וחשודים היים
רצח'. בסכנת .להעמידו כדי זיס את
לחשוד. שהופנתה לשאלה בתשובה
השלב לא להגנתו. לומר לו יש מה

לשתוק. והעדיף דבי החשוד
פרסי על איפול הטילה המשסרה

החקירה.

חשודים מספר נעצרו
היהלומים לשוד בקשר
בק לחקירה נעצרו אנשים מספר
אלף 200 בשווי היהלומים לשח שר ו

הצהרים אחר ו' ביום שאירע דולרים
ה מן איש שנודע, גסי בתלאביב.
הסוד. בביצוע חשוד איננו עצורים
גל של האליבי רק נבדק זה ובשלב

מהם. אחד
אנשי להפעיל החליטה הםשטרה
מעק לצורך וסמויים גלויים משטרה
עשוייג שאליהם גורסים אחרי בים
הלק או הנשדדים היהלומים להגיע
עדר את המשטרה בודקת כן מהם.
ושומר. המנהלים שלושת של יותיהם
שתואר לוה דומה קתאורו האדם <!ת
שנסעו מחוטסיו באחד זיס עלידי

ב העוגד קונורטי, מרדכי
ב המשטרתית הקשר כדגת
יומ 157 אתמול נעצר י8ו
חטי6ת בנקיון נופ,? כחשוד

זיס. יהודה העפל,י8 איש

ה של מעקב לאחר נעצר החשוד
מ נםשסרת רמאויות לחקירת מדור
במשך ניגה וה מדור תלאביב. הוז
צעדיו כל את לשחזר מחודש יותר
או*נהיים, משה הראשון, החשוד של
זה בזמן .1946 בסוף ארצה שובו מאז !

בי בהם המקומות על ידיעות נאססו ו
ש האנשים ועל אופנהיים החשיד קר |

נפנש. עמהם ן
מכריו אחרי מעקבים ערכה המשטרה ן

לאתר בנסיון אופנהיים. החשוד של |

מת'יא זיס יהודה המיליונר את לחטוף בסלון בכשל
חוטפיו ממכונית 2?1י?"יי?ליחל,ל:השחחרר

1. ^_.^^<**4*^^4 *£י*
הש ברגלו קלות נחבל זיס מר בה.
נק חולצתו וכפתורי מכנסיו מאלית.
י רעו.
האנש,מ מי יגרע אינו זיס

!<* איש. עם מריבה לי היתה פ^ילז1 בנ, על אייפו לא שונאים. לי
הק מי לדעת יכול איני ולבן י^פחתי י=. אמו ,,",* לחטוף עונ"ן מ

ל בתשובה במשטרה. עדות שמסר
הודן נסיין את קושר הוא אם שאלה
י ב לאחרונה שאירעו בפריצות טיפה
מ הוא זיס (מר יהלומים םלסשות
אינו כי אסר .בקע) מפעל בעלי
ישי מט0ל שאינו משום בך, סבור
הת בביתו היהלומים. בענייני רות
וידידיו מקרוביו רבים אתמול. כנסו
מר של אחיו לשלומו. לשאול שבאו
.למעלה המכונית נהג כי אמר זיס
1זלי' במו נראה ואינו שלושים סבן
יה בעסקיקרקעות. פעיל זיס סר
טרם נה עד ועוד. ביטוח לומים,

ח1קית<ית ^"^י""י

ק ק"ו היא ג, אמר הנהג יי. סיס

יי^ל^זייסמ^נ^בל^

*י= ^ מעל ולהשליכו צו0!רו
דלת ת לפתוחא הצליח אחת. ^.ייי1ובעונה ולהתג££ הנוסעת המכונית
בד^ כד המשי האלמונינ, מנונית

את לחטוף אלמונים^יסו שני
י,ד71 המיייו:ר את בבוקר נזיל
יהת הצליח הוא אבל זיכ, גבי
המכונית מן ולחמוק 9ליה0 גבר
בוצע החיפד! נ8יון היבל. ב.ז

פוןלאכיב. תגנוב גיחיב
אל טילפו בבוקר ב8.40 אתמול
כ ר^בי שלמיטב לביתי מיגי

כעי? עצמו את גיג יאה "י"ברה
לבניה ואמר הטלפונים מדור בד
ת,וניט לב5ע ועליו שהיות בת.
דר אה7 לנתק יש הטלםין בסכשיר
ש'יה איתה נ"* ל<?. 0" בבוקרבדירתי תשע לשעה .קסיד יייתו
זיס פר של אלמו^לנשבגג טילפן
הציג הוא רוטשילד. ברחוב.שדחית
ה סל בשמה וסיפר, כשבז צפו
.בדירת שריפה פרצה גי משטרה,
אם 5י הוסיף האלמוני זיס. נלשפתת
להסיע? מוכן הריהו. זיס יוצה^מר
את יצאו ואחיו ויס ,סר לביתו. מיד
מכונית התקרבה לעברם המשרד.
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עבודה לחם והפגנות הממשלה ב>ש>בת המפכ"ל דברי  1966

לפני יםר "י הכללי,י""י הספקת "" יי
נ3ביים 0רים י:.הטם0לה1 אייגי

.קי, ביםו יי'יי יייי "י .ת:נ;כת;ג1;7הזטי .,"". יייביי. 
זאת נ0ה בה0לםה "יי יהיה י<!0 "י יתסיבית. **לית י'ייי

 יי י ייי'י'י "";;::;;:.". י"יי" י "יי"
הכל  ייי יייי הכי ;;י.חזה ססיג הפגנית ל "יי" י"י ניי

. ה^*,גיי0ג,ג0י" ב"*י סםיי<ים ^,ייגן להסחףי יילים *י

. 1.

להחדיר ירי
הםפגיגים יייו
י הניבוו על ני

את יל
סס0לתי סדרג

ל^ס", סוטרים
ביררר, חר

ברסיסה
תיארם יבות

הסגהלה בגיין;גייו ליד
תכנס זמן
עם ג31רת ג

הגרמים כל

ן ן. ■ ,.
יהודי מאקר גרטניפ ייתר נהר?. (אדנאור)<בם>חמת

אגם" כעיני ייא ג.ר0ני ם*יר)<ב> (גו>דה
הע:רית באינינרכיסה יבקר

הזקן ר הגג ר ו ק :1

הע; נינרכיסה באי ינקי הי יזם היופ
הטערבית גרמניה <3 >סעבר הקנג>ר

הגרמנים םספכו הדם ע> >כסר יבו>5 הק>1םים בסף *ין
הגר0ני >צב* טנזז .ס"ינאור הנ"ליים הגנרלים <' :.זוה יודעי אם

בגרמניה נאגיים מרגתים ס> הזבוי2 אחרי .'.תה ק; עי אם

העם ע.שפך הב דדם ע> וכאב כבוד ט> 3רד נע?ם לא מ>בן אם

נ 1.00 0עה היום עמנו הפגין
ד;מ.ך;ל1; >רי י:

הגרמני
ב היום עמנו להפגין בוא
המנהלה"" יי"^יר ~ המנווקה^ יי^רר ץ/~

יקגקי*ג"""י
1 ק
נ

ז "
א 0
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ת>מן ילרי היעלמות חקירת וועדת הקמת  1966

ז תגני בבני; 2"א יווללינ,
1907 נינוגי 3

וה2בון חיפה מחוז פרקליכ בהלול, יוםף מר : ;:ל
יי.ראל מקמדה הארצי, המק נינקונגלי! ראובן כקד רב

יהיה מתפקידה א^ר ועדה להווה בזה לטנותבכ הננו
ממתניה תינוקוה קל העלפפ בדבר הקענוה לבירור ביחס לדוקור

נציבי ן0 בקשר ללפיד עליבכ וגודלב. 1931  1949 ביןניב עולים
החקירה יי^ז; לעק הנעדריג. היכן ילדי לגילוי הני:וריה הועדה

עלידי ו:3יוי ברכב בכוה"דנ, הנאותה העורה לר7והכ3 הועמד
המשמדה. 7לל הכללי המפקח

י<.וחר ל<; <,ך בהקדנ: פסקנוהלבב אה לנו לד.גי3 נא
.1967 בפברואר 15 כיו0

המעייגרה ד 17 הםל^פל"מ ד ז ■).

הנ7נדרים תימן ילדי תנרקת
ל1ג.ןלה ר9.ואי קוריה.
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התארגנות פקודת  בשטחים >שיאל משטית הפעלת  1967

המשטרה צה"ל/םסב"י/אג"םמ0ורד
המיכז צה"ל/פייויי
הדיים גה"ל/פיקיי

לביצוע האחריות את ן, ן. ,. , כללי

"" י"" "' ^י2" י^.
יי""""' "י'ייייי" החי''"' ,סיי על אלד 0, ■ י*ייו ''""

עזה וברצועת

הנפה יי סט תכלול אטר הצפוני, למתיז הכפופה ג.",
1 הצפונית, הגדה בפת
התחנות: ואת בשכם א.

הנפה סטה תכלול אסר

ז; ני גי תחנת
שכם; תחנת

םולכים. תחנת
, הדרומי לםחוז ,

1
יפה הכם ת, ימי הדי הגיד. נפת

ייתחנ ואת נניתלחם
רסאלהן תחנת (ן)
ידיחו; תחבת (2)
ביחלח תחנת (.5)
חברון. תחבת (4)

תסקיד משיס"^"י ןגמסגרת

אל
והזכיר

אגצעיהס, כל את ל"פע> .אצור.
לזה בארץ המצנ אי. להחזיר כדי
מי הגיט. 1'5י! ימלה^ה 3קד6
ד.8:ימי ליכוד ליילי קיא קקיז
והאח הסולידאריות ולהגבות גאי7

הי,5וצה. יהודי 1ל ד,
ביד ה^חוו כסמות גפקד נ?ם
מאנשי ד.וא קאף גייו, ז. ניצב 1גן
אשי הותיקי0 היהודייס הקטיד.
נ וב"קשלה" העתיקה בעיי .עניי

הבריטי. הלנדט י,,יפי;

נערכו ותיקים שוטרים
ה"קישלה" בחצר למסדר
דלי *.*.

א? גם ה^8רד.  פ ,;,ת 1 ל יג* קצי זגו ל*ני וק אל
יו,,כיו ,_,."לקנ,ו0 "= י£  * . הצללי. עוי^ בתו **<;■;
'ייי ואתנית ;7ל6. 3י 1ילד,א;: המנדט. 8תקי0ת נכקל

ה*י גיכת
7 "*"ניך יע= ינעיו ני:יאלב:5יי, לקעבו היהודים יןייי0
עעיז. א מי הקיה :. ■ח
יגטה יוזקייס עיה יציגי 1.
ניד ק5יז ^ל ד.דו8. כד,יז  י י
הסו מנ"י ההקים =.;.:.,
נ0 על והעלו. באליי, לד.
ככל מילאו אנל >0ידי.=
ה קל הכחיד^ה ד.~?י"יר\

ניוצי אי""י י."!' י~יאל דנל
גדי! ייי ,.יי"ל", :ל.י.:לי.
ק? יי7" נער. העתיק. געיו ויד.יד וקציני שוכיט גתגיקי6 ..ל.ל

יגנדס. גת?ו6י. גילו
גגה ר.3*8יה קר

הע= הוסיי= גיהיקי אלי. ה"
היהוד":, יקגיניו6 בארץ. י"י0 ~"ת עניי כטל£ רונ= ■>!"■
הזנדס קלפי! תחת ארונות ית
בתק הגענו כהם ווביס יעי
יעיאל נכדינת נ ו,8?6רתי ■ , , ^
"קי י'גדי על 6ישי. 1י 354
סופי, ש. לי הותיק, גשטיה



1968



1968

מלחי אליעזר השופט פרשת
בתל המחוזי המשפט מבית זמנית לחופשה מלחי אליעזר השופט יצא 1966 באפריל ב13
לכן קודם קצר זמן אחרים. לשופטים הועברו בפניו להתברר שעמדו התיקים כל אביב.
יונה דין עורכת ידי על מלחי השופט נגד חקירה טעונת תלונה המשפטים למשרד הוגשה
יקל למען שוחד מידה קיבל השופט כי סופר, הדין עורכת טענה בתלונתה מנהריה. סופר
הכחיש השופט הרגל. פשיטת חוק על עבירה בעוון בפניו לדין שהועמד אדם של בעונשו
מתנהלת עוד כל במשפטים לשבת לא כדי לחופשה לצאת ובחר סופר, תלונת את בתוקף
נגד שהעלתה קודמות מתלונות ידועה הייתה סופר יונה דין עורכת בעניינו. החקירה

גבוהות. שלטון בעמדות ואישים שופטים

העמדתו על כלשהי החלטה כבר קיבל כי לממשלה, המשפטי היועץ הכחיש יוני בתחילת
הנוסף. החקירה חומר איסוף את השלימה טרם המשטרה כי אמר, הוא השופט. של לדין

שלדברי אדם, לחקור הברית לארצות קרתי יחזקאל המשטרה קצין יצא החקירה לצורך
כביכול שילמה שבשמו האדם לשופט. שוחד ששילמה לכך ראייה עד היה המתלוננת

לתלונתה. יסוד שאין אמר לשופט שוחד סופר הדין עורכת

מלחי סעיפים. מ11 מורכב היה המשפטי היועץ דבר של בסופו שהכין האישום כתב נוסח
לממשלה המשפטי היועץ כשופט. בתפקידו הקשורה פעולה בעד שוחד בלקיחת הואשם
של שמשפטו להורות בבקשה אגרנט, שמעון השופט העליון, המשפט בית נשיא אל פנה
כשופט כיהן מלחי שהשופט מאחר אביב, לתל מחוץ מחוזי משפט בבית יידון מלחי השופט

אביב. בתל המחוזי המשפט בית

הוא מלחי. השופט בלשכת הסתר האזנת נושא את צימרמן הכנסת חבר העלה בכנסת
הקלטה במכשיר סופר יונה הדין עורכת את המשטרה ציידה שבידיו המידע לפי כי אמר,
מלחי השופט של ללשכתו הגיעה סופר בו. להבחין יהיה שאפשר בלי גופה, על שהוטמן
הוקלטה. השניים בין השיחה דברים. עמו והחליפה אביב, בתל המחוזי המשפט בית בבניין
פסולות ראיות וחומר עדות השגת של כאלה שיטות לדעתו כי הוסיף, צימרמן הכנסת חבר
עמדה כל לקבוע מבלי כי הדגיש, הוא מועד. עבריין זה יהיה אפילו אדם, כל כלפי מיסודן
מחוזי שופט כלפי כזה באמצעי השימוש לדעתו, מלחי, השופט כלפי לחשדות ביחס
בלתי להיות הצריכה השופטת, ברשות פוגע שהוא כיוון שבעתיים, חמור הוא בלשכתו
לבו שעם את לומר בלשכתו אף יהסס ששופט לכך להגיע עלולים הדברים במדינה. תלויה
מוחלט איסור קיים אמר, הדמוקרטיות, המדינות בכל חבריו. עם דברים ולהחליף
לעשות היתר ניתן מיוחדים במקרים רק לדבריו, אזרח. כלפי האזנה במכשירי להשתמש

כן.
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אירועים ספר

בירושלים המחוזי המשפט בבית 1966 ביולי ב7 נפתח מלחי אליעזר השופט של משפטו
לקראתו התכונה כהן. ויהודה כהן משה והשופטים בקר עלי צבי המשפט בית נשיא לפני
בו בישראל הראשון המשפט זה היה המשפט. בית במסדרונות בוקר מבעוד הורגשה
אולם לעבר נהר צעיר, רובו סקרנים, קהל דין. עיוות לשם שוחד בלקיחת שופט הואשם
ואנשי עיתונאים מסריטים, צלמים, לאולם סמוך כבר המתינו שעה אותה המשפט.

והמחוז. המדינה פרקליטות
הדין עורכי סנגוריו, עם הגיע הנאשם שהשופט בעת ,8=30 בשעה לשיאה הגיעה התכונה
השופט חוק. ספרי גדושות גדולות מזוודות בשתי מצוידים רוזנבלום ואריה שרף מנדל

רוחו. קור על שמר מלחי
הייתה שתמציתו האישום, גיליון את לקרוא המחוזי המשפט בית נשיא החל 9:00 בשעה
שלמה של משפטים בשני דין לעוות במטרה זהב שעון וכן לירות 4,000 בסך שוחד לקיחת
מנדל הדין עורך הסנגור, קם התביעה עדי 22 ומניית הסעיפים 11 קריאת בתום ונקרט.
מנוסח האישום כתב היה לדבריו, האישום. כתב נגד הטרומיות טענותיו משמיע והחל שרף,
לפי החקירה. בחומר עיון כדי תוך המתעוררות השאלות על עונה שאינה כללית, בצורה
מהנאשם, סופר יונה הדין עורכת ביקשה בדיוק מה יודע שאינו הסנגור, טען האישום, כתב

לנאשם. הזהב שעון נמסר והיכן ומתי הכסף שולם והיכן מתי יודע שאיננו כשם

כתום משפטי. יסוד נטולות הן כי וקבע הסנגוריה, טענות רוב את דחה המשפט בית
ולא לקחתי לא "מעולם רוטט: בקול מלחי, אליעזר השופט הנאשם, אמר הישיבה

האשמות". בכל בתוקף כופר אני שוחד. לקבל הסכמתי ולא ביקשתי
את המשפטי היועץ פירט בירושלים, המחוזי המשפט בבית בדיון בספטמבר, 18 בתאריך
כי טען לממשלה, המשפטי היועץ זאב, בן ונקרט. ממר שוחד הנאשם קיבל בה הדרך
באמצעות למלחי שילם שווא, בטענות כסף קבלת ועל זיופים על לדין שהועמד ונקרט,
הכספים נמסרו התביעה לטענת תשלומים. בשלושה לירות 4,000 סופר יונה דין עורכת
הרכבת בתחנת אביב, בתל אידלסון ברחוב צריף ליד שונים: מקומות בשלושה לנאשם
נועדו התשלומים כי הוסיף המשפטי היועץ אביבי. תל קפה ובבית אביב תל בצפון
זוכה זאב, בן הוסיף ואמנם, דינו. פסק על ולהקל ונקרט של דינו בירור את להשהות
סופר יונה הדין עורכת של תיווכה כי הוסיף, התובע הנאשם. בפני שהתברר בתיק ונקרט
טוב מיחס נהנתה סופר כי טען הוא השופט. עם יחסיה נוכח התאפשר לונקרט מלחי בין
וכי אביב, תל באוניברסיטת למשפטים בפקולטה כמרצה שימש עת אליה, הנאשם של
כמתמחה סופר הדין עורכת כשעבדה התהדקו אלה יחסים ידידות. יחסי ביניהם התפתחו
עם משותפת לשכה לו שהייתה אביב, בתל המחוזי המשפט בבית גביזון השופט אצל
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גבר רדיפת של גוון היה וכי סופר, של בביתה לבקר נהג הנאשם כי ציין התובע מלחי.
המשפטים אחד "זהו היי: התביעה נאום של הסיום מלות ביניהם. ביחסים אישה אחרי
במדינתו יעמוד ששופט הזה כדבר קרה לא עוד במדינה. שהוגשו ביותר והקשים המצערים

שוחד". על לדין

היה שעתיד זוטא, משפט נערך שוחד נטילת על מלחי אליעזר השופט של משפטו במסגרת
הוקלטה התביעה, טענת לפי עליו, הקול, רשם סליל את המשפט בית יקבל אם לקבוע
המחוזי המשפט בבית בלשכתו, מלחי לשופט סופר יונה בין בפברואר ב25 שנערכה שיחה

אביב. בתל

דוד פקד המשטרה, קצין תביעה, עד של עדותו המשפט בבית נשמעה בספטמבר ב20
תיאר בעדותו אביב. תל מחוז במשטרת קשר קצין היה לכן קודם שחודשיים דודין,
הצעתה במימוש התביעה, לטענת כרוכים, שהיו הטכניים התהליכים את פרטים בפרטי
24 בתאריך כי סיפר דודין פקד מלחי. השופט הנאשם, לבין בינה שיחה להקליט סופר של
להכין זיגל ובנימין קרתי יחזקאל הקצינים ידי על התבקש הערב, בשעות בפברואר,
למלחי סופר יונה בין להיערך שעמדה טלפונית, שיחה להקלטת מתאימים מכשירים
בלשכת להיפגש קבעו הם זו בשיחה מלחי. של דירתו הייתה התביעה, שלטענת בדירה,
משום בלשכתו, סופר עם הפגישה את מלחי השופט קיים שלדעתו אמר, זאב בן השופט.

בוחנת. עין מפני או חקירה מפני בטוח מקום שזהו שחשב

העלה דוגמה בתור חקירה. מפני חסינה אינה שופט לשכת המשפטי, היועץ של לטענתו אך
יימסר השוחד כי למשטרה ייוודע בה שופט, נגד שוחד בתלונות חקירה של אפשרות
לחדור המשטרה לאנשי שאסור מישהו דעת על יעלה "כלום ושאל: בלשכתו, לשופט
פחות לא בשיטה לחקור המשטרה של חובתה מעשה? בשעת השופט את ולתפוס ללשכה
יונה עם להיפגש מלחי של מסירובו רגיל". אזרח נגד תלונה חוקרת שהייתה מכפי יעילה
שמצותתים חשש הנאשם כי זאב, בן הסיק הנמרצות, בקשותיה חרף ערב, באותו סופר
יצותתו, לא כי האמין מלשכתו לשיחה עמה. לשיחתו יאזינו שמא שדאג ומכאן לשיחתו,

בלשכתו. בבוקר למחרת הפגישה את קבע ולכן זאב, בן לדברי

הוא מרמה. בתחבולות הושג קול הרשם סליל כי ההגנה לטענת התייחס המשפטי היועץ
כי הדגיש, כן כמו קבילותה. את פוסל ראיה לקבלת בתחבולה ששימוש הוכח לא כי טען
ההאזנה כי עוד, קבע זאב בן כלשהי. בתחבולה שימוש בלי פלילית חקירה לנהל קשה
על ומדויק טוב דיווח באמצעותה לקבל שרוצים זה, במובן רק תחבולה היא לשיחה
מסוימת, בדרך לפעול המשוחח האדם על להשפיע כדי לדעתו, בה, אין אך שנאמרו; דברים
סופר יונה שבהצעת ההגנה, לטענת המשפטי היועץ התייחס עוד פח. לו טומנת היא ואין
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פחות לא הסליל. של קבילותו את הפוסל פיתוי משום יש לטובתו, עמו לשוחח לנאשם
עמה. לדבר הוא שאף זאב, בן אמר הנאשם, עם לשוחח רצתה סופר משיונה

מלחי של עניינו את החוקר לצוות צורף זיגל בנימין פקד שרב לכך התנגד מלחי של סנגורו
בית ידי על שנמתחה ביקורת בעקבות לדבריו, קרתי. יחזקאל משנה ניצב בראשות
עם חשבונות לחסל זיגל, הקצין ובמיוחד המשטרה, רצתה המשטרה, על העליון המשפט
יהיה זיגל שהקצין לדעתו, היה, טבעי ממנה. כחלק מלחי השופט ועם השופטת הרשות
ומתוך מלחי, השופט בפני נשפט בהם בתיקים קלים בעונשים יצא שונקרט על ממורמר
שמאחר טען, הסנגור ונקרט. של שופטו של לחוקר להפוך ישמח כי לצפות היה ניתן כך
יכול והנאשם הוגנת, לחקירה לצפות היה ניתן לא החקירה לצוות זיגל פקד רב שצורף
ניצב מפקדו, על השפיעו המשיך, זיגל, הקצין של המניעים כזו. מחקירה נפגע עצמו להרגיש
זו עובדה נוכח כי טען, הסנגור הקלטה. כמו קיצונית פעולה לנקוט קרתי יחזקאל משנה
במשפט. כראיה הסליל את לפסול בו שדי קיצוני, אופי ההקלטה של התחבולה מקבלת

לטענתה שייכות חקירתו בתחילת הכחיש ונקרט שלמה התביעה עד כי הסנגור טען עוד
מהכחשתו בו חזר הוא בדינו. יקל מלחי שהשופט כדי שוחד לה נתן כאילו סופר גברת של
סופר יונה גברת עם המשטרה אותו שהפגישה ולאחר ארוכות שעות שנחקר לאחר רק
כי הסנגור, טען ושוב שוב עדותו. את לשנות שעליו לו לרמוז כדי בהם שהיה בתנאים

מלחי. השופט נגד מרשיעות הוכחות למצות כדי רק זו בחקירה פעלה המשטרה
הדין פסק את בקר עלי צבי בירושלים המחוזי המשפט בית נשיא קרא 1968 במרס ב7
לו המיוחסות העבירות את ביצע לא שהנאשם למסקנה "הגענו מלחי: של במשפטו

האישום". בגיליון
מהימנות, אינן וסופר ונקרט של עדויותיהם כי המשפט בית קבע 1968 באפריל 6 בתאריך

לו. שיוחסו מהעבירות אחת אף על עבר לא מלחי השופט וכי
מלחי לשופט נמסר לא הכסף אולם סופר, ליונה כסף נתן ונקרט כי סבר המשפט בית

לעצמה. סופר יונה אותו לקחה כי ויתכן
נימה חדורים היו אמרו, ודבריו, חיובית; הייתה מלחי השופט מעדות השופטים התרשמות
את צורך ללא להשמיץ או שערה מלחמה להשיב שאיפה כל בדבריו ניכרה לא כנות. של
לכלל השופטים הגיעו חוקריו, עם פעולה מלשתף מלחי נמנע מדוע לשאלה ובאשר היריב.
שלא בחקירה, המשטרה טיפול לאופן בקשר לשופט שהיו מטרוניות נבע שהדבר דעה

וישיר. גלוי באופן העובדות את לפניו הציגה
אולם מהימנות, אינן ונקרט ומר סופר הגברת של "עדויותיהם המשפט: בית אמר בסיכומו
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של התנהגותו נוכח בוצעו, העברות אולי שמא מסוימים, ספקות לנו היו זאת למרות
ובתוכן הראיות, חומר כל את ששקלנו לאחר החקירה. של שונים בשלבים מלחי השופט
והתנהגותו הנ"ל הקטעים הוסברו מהימנה, שמצאנוה מלחי, השופט של עדותו את
אף ביצע לא מלחי שהשופט למסקנה והגענו כאמור, לנו שהיו הספקות והוסרו האמורה,

האישום". בכתב לו המיוחסות מהעבירות אחת

המשטרה של ולחלקה מלחי השופט של בלשכתו הסתר בהקלטת המוסרי להיבט באשר
החריפות בהתקפותיו למשטרה, עוול עשה שרף מר המלומד "הסנגור השופטים: אמרו בה,
המשפטי, היועץ ידי על המשטרה על הוטל זה תפקיד החקירה. ניהול לדרכי ביחס עליה
סיבה כל מצאנו לא ושיקוליהם. ידיעותיהם מיטב לפי לבצעו ניסו החקירה על והממונים
בישולן. או ראיות זיוף של בדרך הוכחות בהשגת המשטרה את להחשיד כדי בה שיש
בבית שופט של בלשכתו סתר הקלטת ביצוע של הרעיון עצם על חריפה ביקורת הושמעה
מן ביום ויוסדר ציבוריות במות על לוויכוח יועלה עוד זה שנושא ספק לנו אין המשפט.
בסליל הטמונה שההוכחה למסקנה הגענו אנו חקיקה. של בדרך הכנסת ידי על הימים
הכרוכה הטוב, הטעם למידת ביחס הדעה תהא אשר תהא קבילה, הוכחה היא ההקלטה

המקרה". בנסיבות סתר בהקלטת בשימוש
מכהונתו. השופט התפטר שנתיים, שנמשך משפט לאחר מלחי, השופט של זיכויו למרות
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הארץ ברחבי פח''ע אתעי
חתרנית ופעילות חבלה מעשי של המתמיד האיום בסימן המשטרה פעילות עמדה זו בשנה
דריכות חייב המצב המאוחדת. ובירושלים ושומרון יהודה בשטחי עוינים גורמים מצד
כוח הוקצה כך לשם וחקירה. מודיעין ולפעולות למבצעים מתאימה והיערכות מתמדת
נטלו הג"א אנשי קהל. וריכוזי חשובים אובייקטים ציבוריים, מקומות לאבטחת אדם
רשתות ובחשיפת בגילוי ניכרות הצלחות היו למשטרה זו. משימה במילוי נכבד חלק
המשטרה אנשי המעשה. לאחר מיד מבצעיהן ותפיסת חבלה פעולות ובשיכול מחבלים
החבלה ארגוני הצליחו בהם במקרים ומסירות. לב אומץ תושייה, גילו בשטח שפעלו
ערכה היא המקום. ולסריקת הצלה לפעולות שהיות וללא מיד המשטרה נחלצה במעשיהם
על ידה שמה המקרים וברוב אחרים, ביטחוניים גורמים עם פעולה בשיתוף נמרצת חקירה

מסייעיהם. ועל ההתנקשויות מבצעי

בפרט. המחבלים ונגד בכלל העוינת בפעילות במלחמה נכבד חלק היה הגבול למשמר
יום גם שעמד הגבול, משמר על מוטלת הייתה ובשומרון ביהודה הפנים לביטחון האחריות
הירדן בעמק שאן, בבית מחבלים חוליות ומול לגבול מעבר איבה מעשי מול במערכה יום

לבנון. ובגבול

רוממה לשכונת מזרח צפון מכיוון בזוקה פגז נורה ,23:35 בשעה ,1968 בפברואר ב7
לאחר כדקה המאסף. שברחוב תשע מספר בית של המזרחי בקיר פגע הפגז בירושלים.
היו לא המקרים בשני רוממה. בשכונת הניצחון בכיכר ונפל נוסף, בזוקה פגז נורה מכן

בנפש. נפגעים

ממארב וברימון אוטומטית באש נוסעים חמישה ובה מכונית הותקפה 1968 במרס ב5
דושן, חוות ליד שאןטבחה בית כביש של המזרחי בצדו פתח" "אל מחבלי ידי על שהושם
שושן בן אמנון מעגן משק מרכז המכונית, מנוסעי אחד שאן. בית בעמק לחמדיה מצפון
חזרה בדרכה הייתה מעגן, קיבוץ חברי חמשת ובה טנדר, מסוג המכונית קשה. נפצע
עברה כאשר שאן. בית שבעמק מסילות בקיבוץ חברתי מביקור הירדן שבעמק לקיבוץ
ארבעה אוטומטית. אש עליה נפתחה מחמדיה, ק"מ כ1.5 המרוחק בכביש, בסיבוב
בתא שישב מעגן קיבוץ ומרכז הנהג, בתא פגע מהכדורים אחד למכונית. חדרו קליעים
והטילו לירות, המשיכו המחבלים אך המכונית, עם להימלט ניסה הנהג בגבו. נפצע הנהג
כוחות נפגעו. לא המכונית נוסעי יתר אך המכונית, מאחורי בכביש התפוצץ הרימון רימון.
מהכביש, ספורים מטרים שהוצב המארב במקום גילו האזור לסריקת שיצאו הבטחון

"קלצ'ניקוב". סער רובי של ריקים תרמילים

מרוחקת הייתה המארב שנקודת מאחר התוקפים. את לתפוס הצליחו לא הביטחון כוחות
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כוחות הגיעו בטרם להימלט הספיקה שהחוליה נראה מהירדן, בלבד קילומטרים כשלושה
של ויציאה כניסה עקבות גילו לשטח בבוקר שיצאו המשטרה גששי למקום. הביטחון
היציאה שנקודת ציינו לגששים שנלוו הביטחון אנשי לירדן. שהובילו אנשים, שמונה
פעלו שהמחבלים לשער שיש כך הירדני, הצבא של מחנה מול הייתה העקבות של והחזרה
בעקבות זו פעולה שיטת נקט פתח" "שאל שיערו הביטחון גורמי הירדני. הצבא בידיעת
ופתיחה נפץ מטעני הנחת כגון, באזור, אחר מסוג עוינות פעולות בביצוע בעבר כישלונותיו

לגבול. שמעבר מעמדות יישובים על ארטילרית באש

ליד לחם, בית ברחוב בירושלים התפוצצות נשמעה ,18=25 בשעה ,1968 באפריל ב5
שנמצא תערובת מכון המקיפה רשת גדר פרצו אלמונים החדש. הממשלתי המדפיס

המיכלים. בין נפץ חומר כמות והניחו המכון, לשטח חדרו במקום,

בהתפוצצות קל באורח ושבעה קשה באורח אנשים שני נפצעו 1968 באפריל ב18
ביקור החולים בית מול הנביאים, רחוב פינת שטראוס, ברחוב תשע, בשעה בערך שאירעה
בעת שאירעו טרור, מעשי של בסדרה ההתפוצצויות אחת זו הייתה בירושלים. חולים,
לחם בית בדרך פז דלק בתחנת שטראוס, ברחוב העיר של שונים בחלקים אחת ובעונה
ירושלים. במזרח שכם ובשער לעיר בכניסה המרכזית "אגד" בתחנת הרכבת, מסילת ליד

תאורה לעמודי צמודים שהיו הציבוריים, האשפה בפחי הושמו הנפץ ומטעני הרימונים
מטען הוטמן "אגד" בתחנת תנועה. לתמרורי צמודים שהיו האשפה בפחי או ברחובות,
"מילס", מסוג רימונים שני מוניות. חנו בו מקום הפיס", "מפעל של ביתן מאחורי נפץ חומר
לקולנוע הכניסה ליד אשפה בפח האחד  שהוטמנו כימי, השהיה עפרון ידי על המופעלים
התפוצצו, בטרם נתגלו העצמאות, בגן ציבורי שימוש בבית אשפה בפח  והשני רון,
ואת בעיר מרכזיים תנועה עורקי לחסום המשטרה נאלצה מהרה עד מהמקום. וסולקו

העיר. של הקולנוע בתי שכנו בהם והלל, שמאי הרחובות

בערבים. שפטים לעשות כדי העתיקה לעיר ונזעם נסער יהודי המון יצא לחצות סמוך
לבית קשה במצב והועברו קשות, ונחבלו הוכו העיר למערב במקרה שנקלעו ערבים

ברחובות. רבים תושבים התגודדו בלילה מאוחרת שעה עד צדק". "שערי החולים

בירושלים ערבי ידי על חברו עם שטייל חייל נדקר הצהריים, בשעות ,1968 באפריל ב19
הדוקר, את תפסו עשתונותיהם, את איבדו לא וחברו הפצוע שכם. שער ליד המזרחית,

הוא. גם נחבל כך כדי ותוך עמו, ונאבקו
בערבה. אורה באר ליד מחבלים בידי שהוטמן ממוקש אטובוס נפגע ,1968 באוגוסט ב18
ו28 נהרגו אנשים שני אביב. בתל הרצליה'' ''הגימנסיה של תלמידים הסיע האוטובוס

נפצעו. תלמידים
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אליהם תלמידים. 137 יצאו הרצליה" מ"הגימנסיה השמיניות תלמידי של השנתי לטיול
מבוגרי שמונה מורים. ושישה "אגד" של סיירים שלושה רופא, ביניהם מלווים, 23 צורפו
והתכוונו בבוקר, ראשון ביום יצאו התלמידים אבטחה. ככיתת לטיול הצטרפו הגימנסיה
אילת בהרי לסיור מוקדש להיות היה אמור הטיול של רובו ימים. חמישה בדרך לשהות
ושהו בערבה, נטפים לעין ומלוויהם התלמידים יצאו בבוקר שני ביום ובסביבותיה.

אורה. באר הגדנ"ע לחוות ממערב שנמצא האדום, לקניון ברגל יצאו מכאן במקום.
לקראת המוקדמות הצהריים אחר בשעות לצאת אמורים היו אוטובוסים שלושה
מן האוטובוסים שלושת ירדו לערך ורבע שתיים בשעה לאילת. ולהביאם התלמידים
אל כשנסעו רחם. בוואדי העוברת העפר בדרך מערבה ופנו אורה, לבאר סמוך הכביש
רק בו פגעו האוטובוס גלגלי אך המוקש. הונח בו במקום האוטובוסים עברו התלמידים,

תלמידים. עמוס והיה דרך, באותה האוטובוס כשחזר

התלמידים של מפיהם דברים להציל התקשו במקרה שטיפלו אילת תחנת שוטרי
משטרת הידיעה. פרסום תחילה עוכב לכן ההרוגים. את הכירו לא גם שרובם המבוהלים,
עיתונאי רק ההרוגים. למשפחות שתימסר לפני פרסומה את למנוע ביקשו וצה"ל ישראל
ועשרות בארץ, הידיעה התפשטה קצר זמן תוך אך האירוע. דבר את לפרסם הורשו חוץ

"הארץ". ולעיתון החולים לבתי לצה"ל, למשטרה, טלפונית התקשרו מבוהלים הורים

32 בן מדריך כלב, וחנן ילדים, לשלושה אב השומר, מתל מילין פסח הרופא היו ההרוגים
מהרצליה.

הר בסביבות עוכב יהודה, לאזור יום באותו שיצא הרצליה", "הגימנסיה של אחר טיול
אביב. לתל מיד לחזור הוראה ניתנה ולמורים חברון,

ראשון במקרה באוגוסט. ה15 מאז אורה באר באזור הרביעי המיקוש מקרה זה היה
לחוות בדרך שהוטמן ממוקש קשה נפצע התיירת של בעלה ותיירת. מונית נהג קשה נפצעו
מקרה צבאי. קומנדקאר גם בסביבה מוקש על עלה יום באותו . אורה באר הגדנ"ע
מניחי עקבות מוקש. על עלה צה"ל של זחל כאשר אורה לבאר מזרחה אירע נוסף מיקוש

ירדן. לגבול מזרחה הובילו המוקשים

את שהניחה היא אנשים שלושה בת קבוצה כי וצה"ל, המשטרה חוקרי גילו בחקירה
בה המונית, עלתה עליו המוקש את גם והניחה מירדן שבאה כנופיה אותה זו וכי המוקש,
המוקשים, כל את אחת בחדירה הניחה לא הכנופיה כי ברור היה והתיירת. הנהג נפצעו

למקום. פעם אחר פעם חזרה אלא

קיומה על ידעו לא המקומיים הירדנים השלטונות כי ייתכן שלא ציינו, ביטחוניים חוגים
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הייתה וההנחה דלילה, בצורה מאוכלס היה סביבה באותה הירדני האזור הכנופיה. של
"פת"ח" אנשי כי סברה גם רווחה הכנופיה. אנשי הם מי לדעת היה אפשר קל שבמאמץ

לגבול. מעבר והטרדה חבלה פעולות שיבצעו במטרה אחדים בדואים באזור שכרו

משלושה נפצעו ושמונים נהרג אחד אדם .1968 בספטמבר ב4 אירע במיוחד קשה אירוע
פחי בתוך נפץ מטעני אלמונים הניחו הצהריים לפני אביב. בתל המרכזית בתחנה פיצוצים
אוטובוס תחנת ליד שש, מספר ברציף התפוצץ הראשון המטען עמודים. על תלויים אשפה
עידית. קפה מול ציון, הר שדרות פינת שאנן, נווה ברחוב התפוצץ השני המטען .51 קו
מיד "אגד". אוטובוס תחנת ליד ברק, בני פינת שאנן, נווה ברחוב התפוצץ השלישי המטען
הפצועים את להעביר החלו ומוניות פרטיות מכוניות עצומה. בהלה קמה הפיצוצים אחרי

חולים. לבתי
ליד שהתגודדו חבריהם, מקריאות משולהבים התפרעות. החלה אלה אירועים בעקבות
אובדן עד להכות צעירים עשרות החלו יהודי, שאינו מי בכל לפגוע וקראו "מרכז", קולנוע
אורח, מעוברי דרשו הם ובסביבותיה. המרכזית בתחנה שעה באותה שהיו ערבים חושים
או צדדית חצר אל אותם דחפו יהודים, אינם כי נתברר אם להזדהות. ערבים, להם שנראו

להכותם. חדלו המשטרה ניידות הגיעו כאשר רק בית. כניסת

את לחלץ צריכה הייתה הפצועים כל פינוי ולאחר גדולים, בכוחות למקום הגיעה המשטרה
כשניסה נפצע קנר, יעקב ניצב אביב, תל מחוז משטרת מפקד המתפרעים. מידי הערבים
התחנה במשטרת תחילה רוכזו העצורים כל עליו. שסגרה יהודים מקבוצת ערבי לשחרר

יפו. למשטרת ובמשאיות באוטובוסים הועברו כך ואחר המרכזית,

שחנו ושומרון, יהודה משטחי זיהוי לוחיות בעלות למכוניות ההמון זעם עבר מכן לאחר
הושחת הקדמי וחלקן לבנים, במהלומות נופצו זגוגיותיהן המרכזית. התחנה בתחומי

קהים. במכשירים

וחבלנים המרכזית התחנה מבואות את צבא כוחות בעזרת המשטרה חסמה בינתיים
התחנה בסביבות אחרים מסתור ובמקומות אשפה בפחי קפדנית בסריקה פתחו

נעל. ממוקש המורכב מטען לבנדה ברחוב נמצא הסריקה במהלך המרכזית.
מתוצרת השהיה עפרונות בעזרת הופעלו החבלה מטעני כי העלתה המשטרה חקירת
ערבים, תושבים ממאה ולמעלה העיר, מבואות נחסמו המשטרה פעולות במהלך בריטית.
מיוחד. צוות ניהל אותה לחקירה, קובצו אחרים, וברבעים התחנה באזור המתגוררים
צעירים עשרות דרכן את חסמו יפו, למשטרת העצורים את שהובילו המכוניות כשהגיעו

פוזרו. והם משטרה, כוחות לבין בינם החלה התכתשות בערבים. לפרוע שביקשו
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כי שנתברר לאחר שוחררו אלה בלבד. חסות לצורכי נעצרו מהם 300 נעצרו. ערבים כ450
שחקר המיוחד הכוח מפקד בקפדנות. נחקרו חשודים, שהיו והשאר, לביטחונם, סכנה אין
בתחנה החבלה מבצעי לוי. ארמנד פקד הדרומית, בנפה החקירות לשכת ראש היה בפרשה
בירושלים הרימונים ליל לתקרית אחראית שהייתה נרחבת, רשת עם נמנו המרכזית
ידי על שנעצרו אלה בין והיו נמלטו, לא הם אחרים. במקומות נוספים חבלה ולמעשי
יותר מוקדם התפוצצו החבלה מטעני כי משערים הפיצוצים. לאחר מיד המשטרה

מהעיר. לצאת שהות בידם הייתה ולא הרשת, אנשי מששיערו
למטה בעיר אזרחים שהגישו הרב הסיוע את שיבח קנר, יעקב ניצב אביב, תל מחוז מפקד

בחקירותיה. ניכר לעזר למשטרה היו אלה שמסרו ידיעות החקירות.

משטרה כוחות מתוח. שקט השתרר ערבים, תושבים הועסקו או גרו שבהם העיר, ברובעי
הסדר. את הבטיחה ונוכחותם אלה, באזורים סיירו מוגברים

הצהריים אחרי שהוטל רימון, בהתפוצצות מטיילים 47 נפצעו 1968 באוקטובר ב9
,16:00 בשעה התפוצץ הרימון קשה. פצועים היו מהם תשעה בחברון. המכפלה במערת
ואת המערה רחבת את באלפיהם שמילאו והמבקרים, המטיילים תנועת של השיא בשעת
משטרה, של כוחות אולם הרוחות, סערו וקרוביהם הפצועים זעקות לקול הפנימי. האיזור
בסדר המערה מתוך היציאה את וכיוונו ההמונים, בקרב סדר השליטו וצה"ל הגבול משמר

כעיר. וחקירות בסריקות מיד פתחו וצבא משטרה יחידות ובשקט.

קבוצת ולנוס, חנויותיהם לסגור החלו הסוחרים מתוחה. אווירה נשתררה חברון בעיר
נמרצות. הוכו חברון מתושבי ואחדים מקומיים, רוכלים של דוכנים הפכה זועמים מטיילים

כי הוסיף הוא תקדים". וחסר נתעב "פשע בפעולה רואה הוא כי אמר, חברון עיריית ראש
חברון תושבי של לגירושם לגרום רוצים ומעודדיו שולחיו השטן. בן הוא המעשה עושה

קדוש. במקום מתפללים על פצצה מהטלת מזועזע הוא כי אמר, בנוסף הערבים.

בנובמבר, 22 בתאריך בירושלים. יהודה במחנה הפיצוץ היה ביותר חמור חבלה מעשה
תופת שמכונית העלתה הראשונית החקירה אגריפס. ברחוב הפיצוץ אירע ,9:30 בשעה
בו ובמועד אדם הומה שוק בפתח בוצעה החבלה למרחקים. התפזרו וחלקיה התפוצצה,

במיוחד. הצפיפות רבה

לפי מטרים. שלושה ובקוטר בערך ס"מ שבעים בעומק מכתש התהווה הפיצוץ במוקד
סמך על ק"ג. למאתיים 150 בין הייתה שהתפוצץ הנפץ חומר כמות החבלנים, הערכת
לבני עשוי היה החבלה מטען כי הוברר במקום שנאספו נייר ועטיפות הנפץ חומר שרידי

רוסית. מתוצרת חבלה
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הביטחון. כוחות התקבצו החבלה מקום סביב קשה. 17 מהם נפצעו, 53 נהרגו, אזרחים 12

אזרחים של ספורים ניסיונות היו במחסומים. השוק את גידרו וחיילים שוטרים משמרות
הסדר על לשמור העיר למזרח הוזרמו כוחות בשוק. שעה אותה ששהו בערבים, לפגוע
העיר במבואות ביקורת משמרות להציב פקודה ניתנה בערבים. פגיעה נסיונות שם ולמנוע
המשטרה מפקד סגן למקום הגיעו ההתפוצצות לאחר קצר זמן חשודים. רכב כלי ולעצור
נזק גם נגרם אחרים. צה"ל ומפקדי המרכז פיקוד אלוף עופר, דוד משנה ניצב במחוז,
לכך נוסף אחד. משטרתי רכב ביניהם רכב, כלי תשעה ניזוקו כן דירות. ולשש חנויות לתשע

בסביבה. ודירות עסק בבתי רבות שמשות נופצו

כי קבעו והמשטרה התחבורה משרד של מומחים נאספו. ושרידיה התופת מכונית חלקי
כל נמצאו לא .19531949 ייצור משנת אפורה אוקספורד" "מוריס מסוג במכונית המדובר
באמצעות כליל הושחת המספר כי העלתה המנוע ובדיקת זיהוי, לוחיות של שרידים

אזמיל.
חשודים שלושים נותרו אלה מכל ערבים. כאלף נעצרו הקרובה ובסביבתה האירוע בזירת
הראשונית החקירה לאחר ברם, נפץ. חומר עקבות לגילוי כימית בדיקה נבדקו הם במעצר.

במעשה. אשמים נמצאו לא
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אקצה אל מסגד הצתת
המסגד בירושלים. הבית הר שעל אקצה אל במסגד דלקה פרצה 1969 באוגוסט ב21

בעולם. למוסלמים ביותר הקדושים המקומות אחד הוא
הדרומי'מזרחי בחלקו קשות ופגעה שבע, לשעה סמוך כנראה הבוקר, בשעות פרצה האש
בשעה ההודעה התקבל עם מיד שהגיעו כיבוי, מכוניות ו13 כבאים עשרות המסגד. של
טענו ההקדש שומרי והג"א. משטרה אנשי בידם סייעו האש. לכיבוי רבות עמלו ,7:15

.06:00 השעה אחרי במסגד האש בלשונות שהבחינו
כל הביאו לא השריפה לכיבוי בדליים מים לשפוך משולהבים צעירים מאות של ניסיונות
את לפתור ניסו הכבאים ממים. ריקה כיבוי מכונית עמדה למסגד הכניסה ליד תוצאות.
מכן לאחר במקום. שנמצא מים לשאיבת לציוד שלהם הציוד בין ההתאמה חוסר בעיית
המכלים. את בהם למלא סיכוי ואין ביותר, דליל בזרם מגיעים לאזור שהמיס התברר
על ואיימו הבניין מגג שפרצו האש, לשונות על להשתלט לשווא ניסתה שנייה כיבוי מכונית
התפרצו פעם ומדי וגידפו, צעקו במקום, שתגודדו המסגד.הצעיריס של הלבנה הכסף כיפת
לא זמן כעבור האש כובתה דבר, של בסופו הכבאים. עבודת על והקשו המסגד, עבר אל
העתיקה מהעיר התושבים הפריעו לולא יותר, מהר מסתיים היה הכיבוי כי ייתכן רב.
לא ''הכבאים כי טען מכן לאחר שבע. השעה אחרי למקום הגיע הקאדי הכבאים. לעבודת

ביעילות". פעלו
על שהורה בראלי, דניאל ניצב סגן ירושלים, נפת מפקד הדלקה למקום הגיע 7:35 בשעה
הכותל וברחבת שוטרים, כ15 למקום הגיעו מיד ואכן, משטרה, כוחות של מרבי גיוס

צה"ל. חיילי של ופלוגה מג"ב שוטרי חמישים שוטרים, כשלושים רוכזו
היה  לו ומחוצה המסגד בתוך נמצא אנשים, לאלפיים קרוב שמנה הסוער, הקהל
המסגד אל הבית. להר הכניסה שערי את לסגור הנפה מפקד הורה כן על ומוסת. משולהב
המקום את לפנות מהקהל וביקשו ברמקולים מצוידים ערבים ושוטרים קצינים הוכנסו
אך שוטרים, כוח נשלח למסגד מחוץ הכבאים לעזרת הכיבוי. לפעולות להפריע ולא

נמשכו. הקשות וההפרעות המהומות
גדולים כוחות הפעלת ידי על רק הקהל את להרחיק היה ניתן במקום שנוצרו בנסיבות
הנחה קדושתו בגלל המסגד בשטח כוח להפעיל שאין השיקול אך רב. בכוח שימוש ותוך
על והחיילים השוטרים שמרו הצעירים התגרויות אף על כן. לעשות שלא המשטרה את
אל והחיילים השוטרים נסוגו קטנה, הפגנה לערוך צעירים מספר החליטו כאשר רוח. קור

המסגד. לאזור מחוץ

הזדמנות זו בתקרית מצאה המוסלמית שהנהגתה ירושלים, מזרח את התסיסה השריפה
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השלטונות החליטו הרוחות את לצנן תקווה מתוך הישראלי. השלטון נגד טענותיה להעלות
משטרה, של מוגברים כוחות ערב. לפנות שש השעה עד העתיקה העיר על עוצר להטיל
הציבורי הסדר להפרת ניסיון כל לסכל מנת על ירושלים במזרח ונפרשו הוצבו וצה"ל מג"ב
ונוכחות, בולטות הפגינו הביטחון כוחות ולאחריה. הבית בהר המוסלמית התפילה במהלך
מזרח של הערבים התושבים ברגשות לפגוע לא כדי מרבית זהירות זאת, עם ויחד

ירושלים.
פגעה האש בשריפה. באש עלו ואמנותי, דתי היסטורי, ערך בעלי ויקרים, עתיקים אוצרות

שלמה. נותרה המוכספת הכיפה אולם ממנה, קטע והרסה המסגד בתקרת גם
קלה שעה באש הבחינו כי ההקדש שומרי סיפרו לשריפה, הגורם אחר להתחקות בניסיון
ועם ראש כיסוי ללא והתהלך חאקי בגדי לבש אנגלית, שדיבר זר במסגד שביקר לאחר
החיילים, ידי על שנשמר המוגרבים, שער דרך הזר נכנס השומרים, לדברי גבו. על תרמיל
יושב אלמוחתסב, חלמי שיך לקאדי אמרו שומרים כמה האריות. שער לכיוון ברח אבל
הקודמים, בימים פעמים מספר המסגד באזור ביקר האיש כי המוסלמית, המועצה ראש
של אפודה מצא המוסלמי המשמר מאנשי אחד שנית. אותו יראו אם לזהותו ביכולתם וכי
הדברים שני לו. יפריע לבל לירות, עשר החשוד הציע אחר לשומר במקום. שנשארה החשוד
ההשערה את להעלות הראשון גס היה המוסלמי המשמר מאנשי אחד יעיל. לשחזור סייעו
איתורו. על הקלה זו השערה באוסטרליה. המקובל בניב אנגלית דובר הוא החשוד לי
אחד נזכר המוסלמי, המשמר אנשי שמסרו התיאור ולפי החקירה, של יותר מאוחר בשלב
אפשר הדבר בשוטטות. כחשוד לכן קודם מה זמן שנעצר מאוסטרליה, בנוצרי מהשוטרים

רוהן. דניס מייקל ששמו מאוסטרליה תייר זהו כי התברר החשוד. עקבות על לעלות
הגיעו מצטברות, עדויות ובעקבות בעיר המשטרה בתחנת שנפתח התיק בדיקת עם
בחדרו שנערך בחיפוש חדר. החשוד שכר שם ירושלים, שבמזרח "ריבולי" למלון השוטרים
נודע החשוד של במסמכיו מעיון בנפט. טבולים סמרטוטים ומעט מסמכים בגדים, נמצאו

השרון. משמר קיבוץ  בארץ שהייתו מקום לחוקרים
נמצא, שעתיים כעבור אך החשוד. נמצא לא בקיבוץ השוטרים כוח של הראשון בביקור
דוד הסממ"ז הועמד ובראשו צח"מ הקים הדרומי המחוז מטה לירושלים. מיד והובא נעצר
במעשה החשוד מסר החקירה במהלך גייר. זליג משנה ניצב החקירות, ענף וראש עופר
של מאסרו על הודעה זיהוי. מסדרי שני גם נערכו טעויות למנוע מנת על אך מרצון, הודאה

בישראל. אוסטרליה לשגרירות נמסרה החשוד
עלה שלא קודם, הצתה ניסיון ההצתה לפני שבועות כשלושה ביצע כבר שהחשוד התברר

בידיו.
הפרשנות יהודים. של פלילי במעשה הדלקה סיבת את יתלו ערבים גורמים כי חשש היה
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כדי אקצה אל במסגד דליקה כמו באסון להשתמש מאשר יותר קל דבר אין כי הוסיפה
ישראל. מדינת נגד האיבה רגשי ואת היהודי העם נגד הדתית השנאה יצר את ללבות

ערביי מצד סופית תגובה בחזקת תהיה לא השנאה שהתפרצות קיוו ישראל בממשלת
אלא למוסלמים, קדוש מקום רק לא (שהינו אקצה אל למסגד שאירע האסון על ירושלים
המידה. על יתר ותשולהב תלובה ולא העמיס) בכל אמנות מוקירי אצל התפעלות מעורר
ירושלים ערביי על לטובה להשפיע עשוי החשוד של המהיר הגילוי כי הניח המשטרה שר

הישראלי. במשפט הבוטחות המתונות, המוסלמיות המדינות עמדת ועל
18:00 בשעה ששון אליהו המשטרה שר אליו זימן באוגוסט, בי22 ההצתה, למחרת ואכן,
ממנהיגי נוסייבה, ואנואר חטיב אנואר ואת אלעלמי, אלדין סעד שיך המוכתר, את
לדעת כי ציין השר בהצתה. החשוד מעצר על להם לדווח כדי ירושלים, במזרח האוכלוסייה

בדין. להרשיעו כדי הוכחות די בידיה מצויות המשטרה
החשוד. באיתור הווקף פקידי ומצד מצדם הפעולה שיתוף על לנכבדים הודה המשטרה שר
כי נאמר המשטרה משרד בהודעת באיתורו. עזרו וזריזות מפורטות עדויות כי הדגיש, הוא

לאור. תצא האמת כי ותקווה החשוד מעצר על שמחה הביעו הערבים הנכבדים
על בה ומסר עיתונאים, מסיבת רוזוליו, שאול ניצב הדרומי, המחוז מפקד זימן ביום בו
העדה וחבר באוסטרליה סידני העיר יליד ,28 כבן רוהן וויליאם דניס מיקס של מעצרו
היה במשטרה, שהבינו כפי להצתה, המניע האל". "כנסיית הקטנה הפרוטנסטנטית
העולם בהחרבת הבית, הר על שתפרוץ שלישית עולם במלחמת הכת חברי של אמונתם

חדשה. שמיס מלכות תקום האמינו, בכך, האדמה. ואל מאמיניו אל ישו של ובשובו
ל15 10.30 בשעה בבוקר שישי ביום נעצר האיש כי לעיתונאים מסר רוזוליו שאול ניצב
עזרו המוסלמים השומרים עדויות לכן. קודם חודשים ארבעה ארצה הגיע הוא ימים.
לכידתו את שאפשרה שונים ביטחון גורמי עם פעולה גם נעשתה אך האיש, באיתור

המהירה.

המשפט לבית 1969 בספטמבר ב1 הוגש רוהן מייקל דניס החשוד נגד האישום כתב
הדגיש האישום כתב שמגר. מאיר לממשלה, המשפטי היועץ בידי חתום בירושלים, המחוזי
שהוא אקצה, אל מסגד בבניין כדין ושלא בזדון ובפגיעה אש בשליחת נאשם רוהן כי

האיסלם. דת לבני קדוש מקום
מדינת :173/69 מספר פלילי בתיק הדיון נפתח ,09;00 בשעה ,1969 באוקטובר 6 בתאריך
פי על שהואשם אוסטרליה, מסידני 28 בן אוסטרלי, חקלאי רוהן, מייקל דניס נגד ישראל
שהעונש ,1936 משנת הפלילי החוק לפקודת (+) 317 סעיף לפי עבירה .1 סעיפים: שני
(א), 2 סעיף לפי עבירה קדוש, במקום פגיעה .2 מאסר. שנות 15 הוא עליה המקסימלי
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עליה המקסימלי שהעונש תשכ"ז1967, הקדושים המקומות על השמירה חוק על עבירה
החוק לפי לדין שהובא בישראל הראשון האדם היה רוהן מייקל מאסר. שנות שבע הוא

הימים. ששת מלחמת לאחר שהתקבל
שלושה: של צוות בידי הופקדו התביעה מערכת וניהול רוהן נגד במשפט המדינה ייצוג
עיקר את שניהל בך, גבריאל המדינה, פרקליט שמגר, מאיר לממשלה, המשפטי היועץ

בלטמן. יונה המדינה, לפרקליט ראשון וסגן העדים, חקירת
בית מטעם רוהן של כסנגור מונה אשר טוניק, יצחק הדין עורך עמד התביעה סוללת מול
בית נשיא שימש הדין בית כאב הראשונה. מהשורה דין לעורך נחשב טוניק יצחק המשפט.

כהן. יהודה והשופט גולן משה השופט בדין ישבו עמו בקר. עלי צבי המחוזי, המשפט
הענין בשל האומה בנייני של הקטן האולם אל המשפט מבית הועתק רוהן של משפטו
המשפט כי הוחלט טלוויזיה. וצלמי עיתונאים עשרות ידי על סיקורו לאפשר כדי בו, הרב
השעה מחצית של קצרה בהפסקה 15:00 השעה עד ויימשך 09:00 בשעה יום יום ייפתח
לעיתונות. והיתר הרחב, לציבור יועדו מושבים) 150) באולם המושבים מחצית בצהריים.
למשפט. כניסה אישורי לחלוקת מיוחדת לשכה המשפט בימי נפתחה הרוסים במגרש
בתי מנהל ולעובדי לעיתונאים .17:00  15:00 בשעות יום מדי חולקו הכניסה אישורי
חדפעמיים לאישורים נזקק הציבור המשפט. תקופת לכל קבועות תעודות היו המשפט

בנפרד. ישיבה לכל
על והאבטחה מהשמירה במלואם הועתקו אשר ביותר, וחמורים קפדניים שיירה סדרי

החשוד. על הוטלו משפטו, במהלך אייכמן אדולף הצורר
הופסק דבריו בתום במשפט. סיכומיו את הסנגור סיים 1969 בנובמבר 26 בתאריך

הדין. פסק למתן עד המשפט
לנציגי הודה בקר, עלי צבי השופט בירושלים, המחוזי המשפט בית נשיא הדין, בית אב
של התקין מהלכו את שאפשרה עבודתם על ולמשטרה לטכנאים למתורגמנים, הצדדים,

בירושלים. האומה בנייני של הקטן באולם המשפט
בירושלים המחוזי המשפט בית ידי על 1969 בדצמבר 30 בתאריך שניתן הדין בפסק
זה צו פי על רוהן. מייקל לדניס נפש, לחולי חולים בבית אשפוז צו השופטים הוציאו

.1970 בספטמבר ב7 בעכו נפש לחולי הממשלתי החולים בבית רוהן אושפז
חיפה למחוזות המחוזית, הפסיכיאטרית הוועדה נתכנסה 1974 באפריל 12 בתאריך
מיכאלסקי, עודה ד"ר בהרכב: והצפון חיפה מחוז בפרקליטות שנערכה לישיבה והצפון,
שהגיש השחרור בבקשת דנו זו בישיבה חבר. קלמנש, י' וד"ר חבר, טגליכט, צ' ד"ר יו"ר;

רוהן. מייקל דניס
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החולה. מצב על מידע הוועדה בפני הביא קראוס, ד"ר בעכו, נפש לחולי החולים בית מנהל
בלומפילד חולים בית מנהל מאת 1974 בפברואר מה20 מכתב הוועדה בפני הוצג כן כמו

רפואי. לטיפול החולה את לקבל הסכמתו את המביע שבאוסטרליה, אורנג' בעיר

לשחרר הוועדה המליצה רוהן מייקל דניס החולה של בעניינו שדנה ולאחר סמכותה בתוקף
הרפואי הטיפול המשך לצורך אוסטרליה, לארצו, שיוחזר ובתנאי מנת על החולה את

משפחתו. בקרבת ושהות
גורש 1974 במאי 14 ובתאריך שחרורו, כמועד 1974 באפריל ה30 את קבעה הוועדה
עזב הוא .1974 במאי 12 בתאריך הפנים משרד שהוציא גירוש צו לפי לאוסטרליה מהארץ

ישראל. משטרת ואיש אוסטרלי רופא בליווי הארץ את
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גן ברמת היהלומים בבורסת מזו"ן שת
נפצעו היהלומים בורסת של ביטחון ואיש חיב''ה חיילות ושלוש קשה, נפצע משטרה סמל
לבין יהלומים שודדי בין הבוקר, בשעות 1969 בדצמבר ב18 שפרץ יריות בקרב קל,
מלטשת את לשדוד ניסו השודדים גן. ברמת היהלומים מבורסת מטרים כמאה שוטרים,

הבורסה. מאחורי המלאכה באזור ששכנה זוסמן", את "בירנבאך היהלומים

קודם חודשים כחמישה מלטשה. אותה לשדוד ניסיונות שני אירעו לכך שקדמו בחודשים
מנגנון שהופעל לאחר וברחו, נכשלו אך למפעל, הכניסה את לפרוץ השודדים ניסו לכן
שודדים שני כנופיה: אותה של כנראה הניסיון, חזר מכן לאחר חדשים כשלושה האזעקה.
בבוקר, פנימה. וחדרו המלטשה מחלונות אחד שברו ג', לקומה המים צינורות דרך טיפסו
בנשק, השודדים עליהם איימו הפועלים, ראשוני עם העבודה מנהל למפעל כשנכנסו
נתקלו לבניין בכניסה אך היהלומים, עם ברחו השודדים הקופה. את לפתוח והכריחום
היהלומים. את מידיהם להוציא והצליח עליהם, שהתנפל המלטשה, מפועלי באחד

ביריה. פצעוהו השודדים

מסביב, המלטשה את לבדוק עובדיו את שחייבו ביטחון, הוראות במפעל התקבלו מאז
למפעל. כניסתם קודם

הבית לכניסת המלטשה של העבודה מנהל הגיע שבע, לשעה קרוב בדצמבר, ה18 בבוקר
אחד כי לו שסיפרו פועלים, כשבעה של בקבוצה הכניסה ליד נתקל הוא המפעל. שכן בו
בדיקתו. לפני למפעל להיכנס חוששים הם וכי פתוח, השלישית בקומה המלטשה מחלונות
הודעתו התקבלה לדבריו, החשד. על ומסר אביב, תל למשטרת התקשר העבודה מנהל
חזר למקום, המשטרה הגיעה לא דקות 15 שבמשך לאחר ובאדישות. בזלזול במשטרה
מספר עברו כששוב ניידת. למפעל ישלחו כי לו, נאמר אביב. תל למשטרת וטלפן המנהל
נתן הביטחון קצין עזרה. וביקש היהלומים, לבורסת המנהל פנה הופיעה, לא והניידת דקות

ביטחון. אנשי שני מיד לו

הג'יפ סמל. ולידו משטרתי גייפ לידו עמד כבר הבניין, לפתח השומרים ושני המנהל כשחזרו
המלטשה. לבניין לגשת הוראה קיבל ובדרך למחסומים, חיב"ה חיילות שלוש הסיע

ושני "עוזי", מקלע בתת חמוש שהיה המשטרה, סמל העבודה, מנהל נכנסו הבניין לתוך
המפעל מנהל לדלת. וניגשו במעלית, השלישית לקומה עלו הם אקדחים. עם השומרים
הביטחון אנשי שני ואחריו דרוך, "עוזי" עם הסמל ראשון נכנס ואז ונסוג, המנעול את פתח
לקיר, מעבר מכוון נשק בקנה הבחינו לפתע כלום, ראו לא תחילה בידיהם. ואקדחים

מהם. מוסתרת שהייתה מפינה
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נפל, הסמל צרור. נורה רגע ובאותו מדי, מאוחר כבר היה אך צעק, הביטחון האנשי אחד
אחריהם, הסמל את סחבו החוצה, קפצו הביטחון אנשי מנשקו. צרור לירות הספיק אך
רגע באותו אחר. למפעל ב', לקומה וירדו הסמל את השאירו הם הכניסה. דלת את וטרקו
את מצאו לא כבר הביטחון, אנשי כשחזרו נפתחה. והדלת במנעול, צרור השודדים ירו

והשודדים. הסמל

השודדים, אחד כבמגן. הפצוע בסמל והשתמשו המדרגות, חדר דרך השודדים ירדו בינתיים
את פתחו הם מקלע. בתת החזיק השנייה ובידו הסמל, את לפניו החזיק וגבוה, בריא
נפל. מביניהם, הנמוך השודדים, אחד הכביש. בכיוון ולא הבתים, בין לברוח וניסו הדלת,
רץ ואז לזוז, התחיל הסמל לחברו. וחזר ארצה, המשטרה סמל את הפיל השני השודד
ירה וכן הפצוע, בסמל כדור עוד ירה הגבוה השודד באקדחו. וירה למקום, הנהג השוטר

המעבר. בכיוון ברחו והשניים לזרועו, מתחת חברו את תפס הוא הנהג. השוטר לכיוון

הראשונות היריות שנשמעו לאחר השודדים. של שנייה חוליה גס לפעולה נכנסה עתה
בדומה לבושים שודדים שני ישבו זו במכונית "פיג'ו"בהירה. מכונית למקום קרבה למעלה,
המכונית פניהם. על גרב וכובעי מנומרים צבא מדי  הראשונים השודדים של ללבושם
באש פתח הוא גוסטב". "קארל מקלע תת ובידו שודד קפץ ומתוכה המפעל, מול עצרה
בצמיג גם פגע הכדורים אחד החיילות. שלוש כנראה נפצעו מכדוריו המשטרה. ג'יפ בכיוון

למקום. אותו וריתק הג'יפ, של

פגע מהם אחד שונים. חפצים השודדים על לזרוק החלו בבניין העליונות בקומות העובדים
הכביש בכיוון במכוניתם מיד הסתלקו ב"פיג'ו" השודדים שני השודדים. מכונית בגג
במכונית נתקלו ושם אחר, לרחוב הראשונים השודדים שני עברו בינתיים הראשי.
וציוו למכוניתו, חדרו לעצור, אותו הכריחו נשק באיום ויסמן; יוסף נהג בה ''שברולט",

השודדים. נמלטו ושם העיר, בצפון או"ם לשדרות עד הביאם ויסמן עמם. לנסוע עליו

יהודה ניצב תלאביב, מחוז מפקד הוראת לפי נרחבות. בסריקות מיד פתחה המשטרה
החקירה. מהלך על איפול הוטל פראג

במקומות נרחבות סריקות שבת ובליל בדצמבר ה21 שישי ביום ערכו משטרה חוליות
למרות לחקירה. נעצרו למשטרה מוכרים אנשים עשרות העיר. בדרום עבריינים של מפגש

כיוונים: בשלושה התנהלה החקירה כי נודע האיפול
את בדקה המשטרה הפשע. במקום שנתגלה השודדים, השתמשו בו האקדח בדיקת *

המודיעין צינורות דרך מידע איסוף קול; משתיק בעל שהיה האקדח, של ההיסטוריה
הסוהר. בתי לכותלי מחוץ הנמצאים מועדים עבריינים חקירת המשטרתי;
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חדשות", "דמויות הם הכנופיה מחברי אחדים לפחות כי סבירה, אפשרות גם הועלתה
של מעולים וביצוע תכנון על העידו התחתון בעולם שמועות למשטרה. מוכרים ואינם
שלישית בקומה לחלון מסובכת פריצה פשע. סוגי שני הפושעים שילבו בתכניתם הפשע.
קופת את לפצח ניסו לא הפושעים קופות. פורצי בכנופיה היו לא זאת, עם מזוין. ושוד
כדרך לא השודדים התנהגו המלטשה, בתוך שנתגלו אחרי הלילה. בשעות המלטשה
במיוחד עצמם. את מסגירים או הפחדה ביריות להימלט מנסים שהיו המוכרים, העבריינים
הם הגנובה. "הפיג'ו" במכונית שהמתינו הפושעים, שני של התנהגותם מהשגרה חרגה
המשטרה. על צולבת באש ופתחו הראשונות, היריות את ששמעו אחרי למקום התקדמו
שני המתינו המכונית בתוך כזאת; להתפתחות מראש מוכנים היו השודדים כי נראה
מתוכנן היה המבצע כל מקלע. בתת חמוש היה מהם אחד כמקובל. בלבד נהג ולא שודדים,

התחתון. העולם של רגיל כמבצע ולא צבאי, כמבצע

החרפת למנוע כדי החוקרים עם פעולה לשתף מוכנים יהיו מהעבריינים שאחדים ברור היה
"המשחק מחוקי חורגת שוטרים להרוג בכוונה באש פתיחה נגדם. המשטרה לחימת

המשטרה. לבין התחתון העולם בין אז עד מקובל שהיה ההוגן",

פעלה לא שהמשטרה האשמות בעקבות פראג, יהודה ניצב המחוז, מפקד של פקודתו לפי
משטרת ערכה מספקת, ברצינות אליה התייחסה ולא הקריאה את שקיבלרז אחרי כראוי
המלטשה מן הקריאה שנתקבלה מרגע העניינים השתלשלות של פנימית בדיקה אביב תל
הקריאה אחת. טלפונית קריאה רק נתקבלה המחוז שבמוקד הוברר בבדיקה גן. ברמת
יצחק סמל של בפיקודו הניידת למקום הגיעה כך אחר דקות שמונה .7:34 בשעה נתקבלה

אלאלוף.

ניסיון של המאומצת בחקירה אישית התעניין קופל, פנחס המשטרה, של הכללי המפקח
במקום. ביקר הוא ואף אביב תל משטרת שניהלה היהלומים, במלטשת השוד

טרם שכמוהו פשע, של תמונה נתקבלה השוד מעשה על המידע כל איסוף לאחר קצר זמן
בישראל. נראה
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הארץ ברחבי פח"ע אירועי
יהודה בשטחי וההתבססות התיירים בתנועת הגידול ב1969, החבלה פעולות ריבוי
הטרור נגד למלחמה דרוש היה רב אדם כוח רבה. משטרתית לפעילות הביאו ושומרון
אח להגביר המשטרה את חייבה העוינת הפעילות התגברות מפגיעה. הציבור ולאבטחת
ציבוריים, ואירועים חגיגות בשעת בעיקר קהל, ריכוזי של מקומות על והשמירה הפיקוח

עם. המון השתתף שבהם
במרחבים המודיעין רכזי מספר במשטרה. המודיעין פעילות והעמיקה התרחבה השאר בין
מעצרים ובוצעו האיבה, פעולות ריבוי בשל בשטח החקירות מספר גדל ניכרת. במידה גדל

עמם. הפעולה ומשתפי המחבלים בקרב רבים
ב"שופרסל" קילוגרמים חמישה בן חבלה מטען התפוצץ ,1969 בפברואר 21 שישי, ביום
סטודנטים, שני היו ההרוגים נפצעו; ותשעה נהרגו אנשים שני בירושלים. אגרון ברחוב
נוסף. מטען ב"שופרסל" נמצא ההתפוצצות לאחר קצר זמן לשבת. קניותיהם את שערכו
מטען נמצא שעה כאותה נזק. שנגרם מבלי סולק והוא קילוגרמים, כשני היה משקלו
מבלי ופוצץ סולק הוא ואף ירושלים, במזרח הבריטית הקונסוליה לגדר סמוך חבלה

נזק. לגרום
שני בין הביטחון כוחות את לפצל ניסו שמבצעיהם כך על הצביע שתוכנן הפיגועים מקבץ

האפשר. ככל גדול אנשים במספר ולפגוע התרחשויות, מוקדי
ופינו ספורות, דקות בתוך ה"שופרסל" לבניין הגיעו אדום דוד ומגן האש מכבי המשטרה,
העלתה, החקירה פרטיות. מכוניות ובנהגי מתנדבים באזרחים הסתייעו הם הנפגעים. את
החומר ובה הפחית, בחנות. שנמכרו השמן לפחיות הזהה ריקה, שמן בפחית הונח המטען כי
שהתבטא קל, נזק נגרם ה"שופרסל" לחנות לממכר. השמן חביות ליד הוצבה החבלני
ראש קצר זמן לאחר הגיעו ההתפוצצות למקום שמשות. ובניפוץ סחורה בהשחתת בעיקר
סגן בעיר, הג"א ומפקד רוזוליו, שאול ניצב הדרומי, המחוז מפקד קולק; טדי העירייה,

שקדי. שמחה אלוף
ולמניעת מעצרים לביצוע העיר למזרח הופנו המשטרה כוחות ההתנקשות, לאחר מיד
לפגוע ניסיונות שום היו לא העיר. מזרח תושבי איש, כ150 נעצרו כשבמהלכן התפרעויות,

ערבים. בתושבים
הלאומית הספריה שבבניין בקפטריה, התפוצץ לערך, 11:30 בשעה ,1969 במרס ב6
היה החבלנים להערכת שמשקלו פלסטי, חבלה מטען רם, בגבעת העברית באוניברסיטה
קלים, פצעים רובם ,28 נפצעו מהפיצוץ כתוצאה אנשים. כ250 היו במקום קילוגרם.

לקפטריה. נזק ונגרם
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בקרב האוניברסיטה. בקרית הסטודנטים של מרכזי מפגש מקום שימשה הקפטריה
הגיעו הראשונה והעזרה הביטחון אנשי המשטרה, בהלה. התעוררה לא במקום הצעירים
במכוניות התבצע הנפגעים ופינוי רפואי, טיפול הגישו החירום כוחות קצר. זמן תוך למקום

ובאמבולנסים. פרטיות
משטרת וראשי רוזוליו, שאול ניצב הדרומי, המחוז מפקד קופל; פנחס הכללי המפקח
ימים בתוך כי אמר ברדוש, דב האוניברסיטה, של הביטחון קצין למקום. הגיעו ירושלים
הנכנס וכל כולה, תגורר היא האוניברסיטה: בתחום יותר חמורים בטיחות אמצעי יונהגו

מיוחדת. בתעודה מצויד להיות חייב יהיה אליה
ושפגעו החבלה, את ביצעו שהם בלבנון, שונים מחבלים ארגוני הודיעו הפיצוץ לאחר
מורכב האוניברסיטה של והסטודנטים המרצים שסגל "מכיוון צבאיביטחוני", ב"יעד
בקטריולוגיתגרעינית לוחמה בפיתוח עוסקת והאוניברסיטה בצה"ל, מילואים מקציני

צה"ל". של הטכנולוגית ובהתקדמות
ונהג נשים שתי אחר הביטחון כוחות עם ביחד משטרתי מצוד נערך הפיצוץ בעקבות
כי הראתה, הראשונית החקירה האוניברסיטה. באזור מחשידות בנסיבות שנראו מונית,
אל ליציאה סמוך הקפטריה, לקיר המוצמד קבוע, לספסל מתחת הונח הנפץ חומר מטען

הגינה.

פלשתין: לשחרור העממית החזית מאנשי שבעה והורשעו נעצרו מאומצת חקירה לאחר
עולם, למאסר נידון משכם סמארו מוסטאפה עולם, למאסר נידונה משכם שבשיר מרים
שנות וחמש לעשרים נידונו שחאדה ופתחי חלייחל עדנאן ערבייםישראליים סטודנטים שני
שנות לשבע נידון פאעור פארס מאסר, שנות לעשרים נידון חליל שייך אל עלי מאסר,

מאסר. שנות לחמש נידון עסוואי וחסיד מאסר
אחד אדם בחיפה. אוכלוסייה במרכזי חבלה מעשי ארבעה אירעו 1969 באוקטובר ב22
אחרי דקות ארבעים רק וחולץ ניצל, חודשים שבעה בן תינוק קל. נפצעו אנשים ו15 נהרג,
מ300 ביותר שנאמד כבד, נזק עליו. שקרסו קומות שתי של למפולת מתחת ההתפוצצות
ושלושה פרטיים רכב כלי ארבעה נהרסו כן המגורים. בתי לארבעת נגרם לירות אלף

ניזוקו. אחרים

נווהשאנן בשכונות המוקדמות הבוקר בשעות אירעו הראשונים החבלה מעשי שלושת
קילוגרמים, שמונה עד חמישה במשקל נפץ חומר מטעני הונחו המקרים בכל והכרמל.
לא הפיצוץ במקומות עמודים. על הנשענים לבתים מתחת השהיה, עפרונות הוצמדו אליהם

עקבות. כל נותרו

על המטענים הונחו ברביעי, גם ואולי הראשונים, המקרים בשלושת כי הניחו, ביטחון גורמי
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הכרמל, למרכז אחוזה דרך שאנן מנווה רכב בכלי נסעה החוליה מצומצמת. חוליה ידי
שערבים להשערה הביאו הנסיעה ונתיב הפיצוץ מקומות בחינת ההר. במורד ומשם

החבלה. מעשי שרשרת בביצוע אף ואולי בתכנון חלק לקחו ישראלים
הפיצוץ מקרי בשלושת הקהל התנהגות כי ציין סלע, אהרון ניצב הצפוני, המחוז מפקד
המשטרה, של ההצלה פעולות על הקהל הכביד הרביעי במקרה למופת. הייתה הראשונים

זה. קהל להרחיק כדי למשימה שהוקצב הכוח מן חלק להפנות נאלצה והמשטרה
חמישים ושומרון. יהודה ומשטחי חיפה מתושבי ערבים 26 המשטרה עצרה ערב באותו
והג"א משטרה אנשי משמרות הוצבו היום שעות בכל ושוחררו. היום במשך נחקרו אחרים

מיעוטים. בבני לפגוע ניסיונות היו לא חיפה. של והמעורבות הערביות בשכונות
תוך במספר החמישית ההתפוצצות אליעזר בקרית אירעה 2:00 בשעה באוקטובר ב23
נמל פועל שישים, בן לב, אליהו בעלה, חמישים. בת לב רחל נהרגה זו בהתפוצצות יממה.

אנשים. שישה עוד נפצעו כן קשה. נפצע חיפה,
המחוז מפקד אחיזה. נקודות כמה הסתמנו כי אם באפלה, המשטרה גיששה עדיין למחרת
חדרי את ובעיקר בתיהם, את קרובות ולעתים בקפדנות לבדוק חיפה לתושבי פנה

פנוי. מקום ובכל לעמודים מתחת המדרגות,
משמר בהקמת באוקטובר ב23 כבר הוחל הביטחון גורמי ובעידוד חיפה עיריית ביזמת
ההגנה. בוותיקי יסתייע כי הוחלט משוחרר. משטרה קצין הועמד בראשו מתנדבים.

וערבים. יהודים להתנדב נקראו מגורים, אזורי לפי להתארגן היה שאמור למשמר,

בעפולה. בשוק ופגיעות קישון בנמל הנפט צינור פיצוץ היו ב1969 נוספות עוינות פעילויות
הגדול בחלקם שהיו מבצעיהן, ביצוען. לאחר יחסית קצר זמן פוענחו החבלות של מרביתן

לדין. והובאו נתגלו ישראל, אזרחי ערבים
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"הבימה" בתיאטרון כספיים סדרים אי פרשת
של לשעבר אדמיניסטרטיבי מנהל שרף, אשר נעצרו 1970 בפברואר הראשון בשבוע
בעשרות במעילה כחשודים התיאטרון, שחקנית אלישיב, ובתעמי "הבימה", תיאטרון

התיאטרון. מכספי לירות אלפי
של מזויפים מסמכים הגישו השניים כי חשדו הארצי המטה של החקירות מחלקת חוקרי
אלף 20 לפחות של בסכום מהתיאטרון כספים קיבלו ובאמצעותם פיקטיביים, ספקים
סכומים על נוספים מזויפים חשבונות גם שקיימים חשדה, והמשטרה נמשכה, החקירה ל"י.

יותר. גדולים

הייתה אלישיב בתעמי הגברת אדמיניסטרטיבי. מנהל שרף אשר היה 1968 דצמבר עד
1968 בסוף שרף. עם ביחד המחאות על חתימה זכות ולה הקולקטיב, הנהלת חברת
קצר זמן חדשה. זמנית הנהלה נתמנתה איתו יחד צפרוני, גבריאל ה"בימה" למנהל נתמנה
התיאטרון, מבעיות לחלוטין כמעט שרף את צפרוני הרחיק לתפקיד, כניסתו לאחר
עד נשאר הבניין, על כאחראי בתפקידו בלבד. ה"בימה" בבניין הטיפול את בידיו והשאיר

מעצרו. יום

פעולותיו על האחראי התיאטרון, של הפנימי המבקר גם לפעול החל החדשה ההנהלה עם
הספקים. של בחשבונות סדרים אי גילה המבקר בלבד. הנאמנים חבר ראש יושב בפני
של אחדים חודשים אחרי החוק. על עברות שבוצעו חשד, התעורר יותר מקיף בירור לאחר
כך ובעקבות המשטרה, לידיעת העניין את למסור ה"בימה" הנהלת החליטה בירורים

מינקובסקי. ראובן פקד רב בראשות הארצי המטה של החקירה נפתחה
לא הבנייה חשבונות ה"בימה". בית בניית לעניין חקירה ועדת למנות שקל האוצר משרד

המשטרה. ידי על עדיין נחקרו
לעשרה מעצר פקודת הוצאה שרף נגד שופט. בפני הובאו ואלישיב שרף החשודים שני
ימים ל15 ביתה את לעזוב עליה ונאסר לירות, 5,000 של בערבות שוחררה אלישיב ימים.

בפרשה. מעורבים אנשים ולפגוש

ה"בימה". בתיאטרון והמעילה הזיופים בפרשת כחשוד המשטרה ידי על נעצר שלישי אדם
לאשר משפחה קרבת לו הייתה (שלא שרף אברהם החשוד הובא 1970 בפברואר ב13

מעצרו. להארכת אביב בתל השלום משפט לבית ביפו, מכס פקיד שרף),

זייף החשוד כי טענו פישלריץ, שלמה וסמ"ר מינקובסקי ראובן פקד רב המשטרה, נציגי
היה כן ל"י. אלף מ20 יותר של לתשלום אסמכתה ששימשו בדויים ספקים של מסמכים
חשדה המשטרה לתשלום. המחאות גבי על הבדויימ הספקים של חתימותיהם בזיוף חשוד

שרף. אשר בפרשה, האחר החשוד עם בתיאום נעשה הזיוף כי
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לפני לכן קודם יומיים עוד הודה הוא כי טען, שרף, אברהם את שייצג שפר, דוד הדין עורך
נציגי לעצרו. טעם אין ולכן שנית, הודה בשנית, נעצר עתה ידם. על ושוחרר שזייף, חוקריו
שהתעוררו כיוון מחדש, נעצר החשוד כי שצקי, עדנה גברת לשופטת, הבהירו המשטרה
המשטרתית שהמעבדה הדעת בחוות מסמכים. בכמה שנמצא יד כתב לגבי ספקות
שאברהם החשד והתעורר מסמכים, במספר היד כתב בין זהות אין כי הודגש העבירה,
ימים לשמונה החשוד את לעצור הורתה השופטת אחר. של פשע עצמו על ליטול רצה שרף

החקירה. להמשך
ניניו, אברהם הנודע הבמאי אביב, בתל השלום משפט לבית הובא 1970 ביולי ב29
גרס הקודמים, החשודים שני עם יחד כי, חשדו המשטרה חוקרי ה"בימה". מוותיקי
ידי על נחקר ניניו פיקטיביים. ספקים של מזויפים מסמכים באמצעות כספים להעלמת

חוקריו. עם פעולה ושיתף אחדים ימים משך המשטרה חוקרי
מנהל ארזי, שאול את ישראל משטרת של החקירות מחלקת עצרה 1970 בדצמבר ב22
חוקרי בתיאטרון. שנתגלתה למעילה קשר לו היה כי בחשד ה"בימה", בתיאטרון חשבונות
התיאטרון, של החשבונות מנהל בהיותו ,1969 ובתחילת 1968 בסוף כי חשדו המשטרה
ל"י אלף 30 במרמה להוציא האחרים לחשודים אפשר כך ידי ועל כוזבים, מסמכים ערך

התיאטרון. מקופת נעלמו אשר מהכספים חלק רק היה זה סכום התיאטרון. מקופת
אביב, בתל השלום משפט לבית הובא הוא המשטרה. חוקרי עם פעולה שיתף החשוד
המשטרה כי הודיע, רוזנברג, יוסף פקד המשטרה, נציג ל"י. 5,000 של בערבות ושוחרר

בערבות. לשחרור מתנגדת איננה
הארצי המטה של החקירות מחלקת ידי על הועבר החשודים נגד החקירה תיק
ל"י. אלף ב250 המשטרה, חוקרי הערכות לפי שהסתכמה, מעילה בגין המחוז לפרקליטות
של דינם את לוין דב בתלאביב המחוזי המשפט בית שופט גזר 1975 במרס 10 בתאריך
לשלוש נידון שרף אשר לשעבר "הבימה" תיאטרון מנהל לשעבר. ה"בימה'' הנהלת חברי
ל"י. אף 94 בסך ולקנס שנים 3 למשך תנאי, על מאסר שנים ושלוש בפועל מאסר שנות
למשך תנאי על מאסר ושנתיים בפועל מאסר לשנת נידון ניניו אברהם והבמאי השחקן
ל"י אלף 80 בסך נקנסה אלישיב בתעמי השחקנית ל"י, אלף 43 בסך ונקנס שנתיים

שנים. שלוש למשך תנאי על מאסר שנות ושלוש
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פח"ע א>תע>
אביב בתל המרכזית התחנה כאשר הצהריים, בשעות ,1970 בנובמבר ה6 שישי ביום

חבלה. מטעני בה התפוצצו אדם, בני המתה
ניסו שוטרים עשרות וכמה רבתי מהומה נוצרה במקום נפצעו. איש ו34 נהרג, 26 בן צעיר

המשולהב. בהמון סדר להשליט לשווא

חשוד שנראה מי כל ערבים. אחר לתור האלפים, קהל החל הפצועים, אחרוני פונו כאשר
של קהל להפנות כדי "ערבי" בצעקה היה די היסטרי. המון ידי על נרדף עצמו מצא כערבי
עבודה יום אחר הביתה לחזור שביקש טייבה, מכפר ערבי פועל הקרבן. אל אנשים מאות
את שהציג לאחר זיהוי. תעודת ממנו שביקשה חיב"ה, חיילת ידי על עוכב קבלן, אצל
את ידע לא עדיין כמצוותה. עשה הוא אליה. להתלוות ממנו ביקשה החיילת, בפני התעודה
"ערבי! בצעקות ופרוע מוסת המון עליו הסתער ואז המרכזית. בתחנה קודם שהתרחש
ואנשי חיילים אחדים, שוטרים פרצופו. על הונחתו אגרוף מכות אותו!". לשחוט ערבי!
המרכזית. בתחנה המשטרה לתחנת הובל ואגרופים חרפות מטר תחת לו. לעזור פנו הג"א

התחנה מבואות נוספים. כוחות רבה במהירות המשטרה הביאה העבר ניסיון למודת
בתחנה שהיו חיילים שוטרים. משמר הועמד ההתפוצצות מקום וליד נחסמו, המרכזית

במלאכתם. לשוטרים לסייע כדי התעכבו לבסיסיהם או לבתיהם בדרכם המרכזית
שר פרס; שמעון התחבורה, שר הצהריים אחר שישי ביום. ביקרו ההתפוצצות במקום
מקרוב לעמוד שבאו בכירים וקצינים קופל, פנחס הכללי, המפקח הלל; שלמה המשטרה,

הפוגה. של וחצי שנה לאחר אביב בתל הפיגועים על

של מיוחדים צוותים הפיצוץ. בעת התחנה באזור שנמצאו ערבים מאות עצרה המשטרה
ובשבת, שישי ביום עוד שוחררו רובם בחקירתם. רצופות שעות 24 במשך עסקו חוקרים

המשטרה. דרישת פי על "אגד" של באוטובוסים מגוריהם למקומות והוחזרו
אביב בתל השלום משפט לבית בנובמבר, ה8 ראשון, ביום הובאו מהעצורים שלושה
ושומרון. יהודה משטחי היה והשלישי ישראלים, ערבים היו מהם שניים מעצרם. להארכת
החשודים חקירת יום. באותו עוד שוחררו רובם חשודים, עשרות כמה במעצר נותרו כן כמו
כן אמת, במכונת בחקירתה נעזרה המשטרה כביר. באבו המרכזי המעצר בבית התנהלה

העצורים. מן חלק של בבתיהם מדוקדקים חיפושים ערכה

רב יפו. מרחב של החקירות לשכת ראש שהיה לוי, ארמונד פקד רב ממונה היה החקירה על
פיצוץ בעקבות חקירתו על לשבח צוין קודם שנתיים מנוסה. לחוקר נחשב לוי פקד
ללכידת אז הביאה לוי פקד רב של חקירתו אביב. בתל המרכזית בתחנה הרימונים
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בארץ. שונים במקומות שפעלו מחבלים ולחשיפת הרימונים את שהניחו המחבלים

פרסמה ולא החקירה, מהלך ועל החיפושים תוצאות על איפול המשטרה הטילה הפעם
פרטים. כל עליה

אוטובוס בזוקות בירי מחבלים ממארב הותקף בבוקר, שמונה בשעה ,1970 במאי ב22
דובב. שבמושב הספר לבית אביבים ממושב תשע עד שבע בני ילדים שהסיע "אגד",

באוטובוס. הילדים את ליוו אחדים מבוגרים

מספר לעברו נורו ברעם קיבוץ שליד הכביש לקטע כשהגיע הצפון. בכביש נסע האוטובוס
וארבעה ילדים שמונה נהרגו מכך וכתוצאה באוטובוס, פגעו הפצצות בזוקה. פצצות
ההרוגים בין קשה. נפצעו וארבעה קל, נפצעו האחרים האוטובוס מנוסעי כ18 מבוגרים.

אביבים. מושב של השוטף הביטחון רכז גם היה
הציבו הם בשטח. נתגלו שעקבותיהם אנשים, שמונה ידי על בוצע האוטובוס על הירי
הגבול של השני מצדו אלחוט באמצעות הופעלו משגרים שישה שמתוכם משגרים, שמונה
מגבול מטר וכמאתיים ישראל בשטח מהכביש מטר כחמישים הונחו המשגרים הלבנוני.

לבנון.

למקום הגיעו ומג"ב ישראל משטרת וכוחות על, לכוננות נכנסו הצפוני המחוז יחידות כל
צעדים של שורה נקטו ומג"ב צה"ל האירוע. את ולחקור עזרה להושיט כדי הפיגוע
הצפון, לכביש גישה בכביש מחסומים הוצבו השאר בין הצפון. בכביש התנועה לאבטחת
מג"ב בליווי בשיירות התנהלה הגבול, מן ספורים קילומטרים עצמו, בכביש והתנועה
מודיעין קצין במקום. פוצצו הם מוקשים. ארבעה נתגלו במקום, הסריקות בעת וצה"ל.
בצפת. החולים לבית במסוק ופונה בשטח, שהיה נוסף ממוקש בקרסולו נפצע מירון מחוז

המשגרים. מניחי יצאו מהם בלבנון, הכפרים על כבדה בהפגזה צה"ל פתח הפיגוע בעקבות
הגבול. בקרבת שחיו לבנון, תושבי של המונית לבריחה גרמה ההפגזה

במאי ב23 ושוטרים. חיילים עשרות שהו ביותר, כבד באבל שרוי שהיה אביבים, במושב
אשד. שמעון מג"ב, ומפקד קופל, פנחס הכללי, המפקח במושב ביקרו

העבודות נמשכה. המתיחות אך למסלולם, הצפון וביישובי בקיבוצים החיים שבו אט אט
אמצעים שנקטו ומג"ב, צה"ל עם בתיאום התנהלו לגבול הסמוכים ובשדות בשטחים

העובדים. להבטחת
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לעזה הגבול משמר כמסת
מקרי לשעבר. הירוק הקו בתחומי העוינת החבלנית הפעילות ניכרת במידה פחתה ב1971
והטמנת תקווה פתח באזור קטיושות ירי היו זו, בשנה זאת בכל שהיו רציניים פיגוע
אחרים חבלה ואביזרי נפץ חומרי נתפסו כן כמו ציבוריים. באוטובוסים נפץ חומרי

פיגועים. למטרות מאירופה ארצה שהגיעו המחבלים, שליחי של ובכליהם במזוודותיהם

משתפי מספר ופחת הלך העוינת. החבלנית הפעילות פחתה ושומרון יהודה באזורי גם
הייתה לכך הסיבה המקומית. האוכלוסייה מקרב העוינים הארגונים חברי עם הפעולה
של אמונם והגברת המקומיים התושבים של החיים רמת עליית והעונש, השכר מדיניות

הממשל. בגורמי התושבים

החבלנית בפעילות עלייה השנה בתחילת הסתמנה סיני וצפון עזה בנפת זאת, לעומת
כמשתפי חשודים רצח ומוסדות, רכב על הירי הרימונים, הטלות המיקושים, רבו העוינת.
כרוזים. ובהפצת תלמידים בהפגנת מסחר, בהשבתת שהתבטאו סדר, הפרות וכן פעולה

ביקור לאחר בקיראון לביתה חזרה דרכה את ארויו משפחת עשתה ,1971 בינואר ב2
רוברט המשפחה, אבי מאנגליה. לכן קודם רב לא זמן לישראל עלתה המשפחה בנחלים.
במכונית. הם גם היו השבע בן ובנו העשר בת בתו אשתו, במכונית. נהג ,30 בן ארויו

והתפוצץ. רימון לעברם הוטל ארז למחסום עזה בין כלשהו במקום
ושמע השנייה בקומה במרפסת עוזיהו, ציון פקד עזה, תחנת מפקד עמד 15:10 לשעה סמוך
ודרושה אנשים, דרסה מכונית כי מקומיים שוטרים מפי ושמע לרחוב, ירד הוא צעקות.
פצועים ישנם כי וראה החיצונית, בחצר כבר שעמדה למכונית, ניגש התחנה מפקד עזרה.
לעברם נזרק כי הבין אנגלית שדיבר הרכב מנהג מנופצות. השמשות וכי המכונית בתוך
נסעו והשניים אחריו, לנסוע הפגוע מהנהג ביקש רכבו, את לקח עוזיהו פקד רימון.

עזרה. שהגיש צבאי רופא היה שם הממשל, מרפאת אל סירנה צפירת בליווי במהירות

קשה. באורח פצועים היו והאישה הילד כבר. נפטרה הבת כי הסתבר למרפאה הגיעם עם
קלים. פצעים נפצע ארויו, רוברט הבעל,

לבית בדרך שבע, בבאר החולים לבית הפצועים את ופינה למרפאה, מיד הוזעק מסוק
הילד. גם נפטר החולים

צפונית מטר כ250 של במרחק ולארז. עוז לנחל הדרכים את סרק ומשטרתי צבאי כוח
נמצאו הכביש, שפת על חשמל עמוד ליד הכביש, של המזרחי בצד הברזל, מסילת למפגש
כי סברו המשטרה חוקרי רוסי. הגנה רימון ומנוף נצרה טבעת מטרים שני של ברדיוס
הרימון את השחיל אליו, בסמוך ארויו משפחת של הרכב וכשעבר העמוד, ליד עמד מחבל
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של במרחק סג'עיה. בשכונת הקברות בית לכיוון המובילה סמטה לתוך ונמלט לתוכו,
דם. וכתמי זכוכית רסיסי נמצאו לעמוד צפונית מטר כשלושים

ונפל הימנית, הקדמית השמשה דרך למכונית חדר הרימון כי הסתבר המכונית בבדיקת
של הירכיים אגן באזור פגע הכיסא, את הרס התפוצץ, שם הנהג. שליד למושב מתחת
כל נופצו כן ועל סגורים, היו החלונות האחורי. המושב על שישנו הילדים ובשני האישה
כל את ספגו המכונית שיושבי לכך גרם הדבר הקדמית. השמשה לרבות השמשות,

הרסיסים.

ובעליהן פתוחות היו החנויות כי והבחין במקום, צה"ל סיור עבר התקרית לפני מה זמן
מבלי נמלטו החנויות בעלי כל כי גילה השטח, את הכוח כשסרק האירוע, לאחר בתוכן.

מהחנויות. חלק לנעול
רכב כלי לעבר רימונים הטלת של מקרים מספר אירעו כבר בעבר כי ציינו המשטרה חוקרי

האירוע. במקום ישראלים

כתב בכוונה. מוות גרימת בגין אישום כתב חשודים שלושה נגד הוגש 1971 באפריל ב8
ביחד נוספות פליליות בעברות מעורבים השלושה היו לפיהם פרטים, 18 כלל האישום

ובנפרד.

עזה חבל לבעיות עדיפות לתת ישראל ממשלת החליטה והטרור הרצח מעשי הגברת נוכח
עזה. לרצועת מוגבר כוח תכניס ישראל שמשטרת הוחלט שם. הביטחוני המצב את ולחזק

מג"ב של שיחידה לכך הביאה ובשומרון, ביהודה הגבול משמר פלוגות של פעילותן הצלחת
הגיעה בעזה המתיחות .1971 בינואר 11 מיום החל שבועיים, למשך עזה ברצועת הוצבה
ישראלים במבקרים לפגוע השונים הטרור ארגוני חברי ידי על ניסיונות כשנעשו לשיא,
תושבי של היומיום חיי בשגרת לפגוע אפשרית דרך בכל ניסו הטרוריסטים ובמקומיים.
תושבי של חייהם את ולהבטיח בטרור להילחם הוטל הגבול משמר יחידת על עזה. חבל
בשטח משימותיה ומכלול הפלוגה של השוטפת התעסוקה בו. המבקרים ושל האזור

עזה. של הצבאי למושל הגבול משמר מפקדת בין תואמו

הגבול משמר פלוגת כי 1971 ביוני ב24 הוחלט כך ובעקבות יעילה, בצורה פעלה הפלוגה
י"ג". "פלוגה תיקרא הפלוגה תיכון. למרחב כפיפות תוך עזה, בעיר קבוע באופן תשרת
האדם מכוח נעשה איושה מטה. ומחלקת מבצעיות מחלקות מחמש הורכבה י"ג פלוגה
צירי בהבטחת השאר בין עסק הכוח נוספת. פנימית התייעלות תוך בחיל, קיים שהיה
והתפרעויות הפגנות בפיזור במקום; השוטף בביטחון בטיפול בעזה; ראשיים תנועה

ציבור. אישי וליווי ובהבטחת
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של הכללית האדם כוח ממצבת י"ג פלוגה איוש ורגישה. מפרכת הייתה בעזה הפעילות
מג"ב מערך את זמני באופן לתגבר הוחלט לכן בלוחמים. חוסר של בעיה יצר החיל

צה"ל. מכוחות מילואים באנשי ובשומרון ביהודה

נאלצו אז המצרים. בימי עזה בחבל שהיה המצב על לשמור הייתה המחבלים מטרת
קיום. ותנאי חופש להם לתת שאפה ישראל ממשלת בבתיהם. להסתגר התושבים
ניסו שהמחבלים פי על אף בישראל, עבדו עזה רצועת מתושבי רבים שאלפים העובדה

עצמה. בעד דיברה מהם, זאת למנוע
ומקרי ישתפר, הביטחוני המצב כי בממשלה, קיוו בעזה למשטרה אדם כוח תוספת ידי על

יופסקו. או יופחתו הרצח
לפעילות הודות בעזה החבלנית הפעילות ונתמעטה הלכה 1971 של השנייה במחצית

הגבול. משמר יחידות של פעילותן ובה הביטחון, זרועות של האינטנסיבית

כוחות החזית, מראשי שהיו מחבלים בתוכם מחבלים, תאי עשרות נחשפו השנה במשך
פיגועים. 32 שביצעו נערים 17 ביניהם עזה, ברצועת נעצרו אנשים 43 פתח. ואל השחרור

ארויו. ילדי שני רצח היה בפיגועים הבולט

393



אירועים ספר

השחורים" "הפנתרים הפגנות
בינואר לציבור הגיעו בישראל השחורים" "הפנתרים ארגון הקמת על ראשונות ידיעות
מדריך התופעה. צמיחת לאפשרות רמזים עיתונאיות בכתבות הוזכרו תחילה .1971
"הפנתרים נהיה "אנחנו לו: שאמרו עזוב נוער בני למשל ציטט בירושלים רחוב חבורות
"מצפן" קבוצת חברי עם קשר קיימו כי שסיפרו, נערים היו ישראל". מדינת של השחורים''
אספה, בירושלים "מרתף'' במועדון התקיימה זה לזמן סמוך מהם. והושפעו בירושלים,
בהם. הטיפול ואופן הנוער בני של החברתי מצבם נדון באספה עיתונאים. הוזמנו שאליה
כדי הברית, בארצות השחורים'' "הפנתרים של דרכם את לאמץ הציע המשתתפים אחד
ניכרה זה בשלב עבריין. בנוער הטיפול דרכי לתיקון עליה וללחוץ הממשלה את לזעזע

בו. הטיפול ובאופן העבריין הנוער של בבעיותיו והתרכזה בירושלים, רק התסיסה
לראש שהוגשו תביעות, בניסוח עסקה השחורים" "הפנתרים חברי של מיוחדת ועדה
מראש התביעות .1971 באפריל ב4 הארגון נציגי עם נפגשה כאשר מאיר, גולדה הממשלה,
הממשלה שראש "הפנתרים", נציגי תבעו כן כמו הולם. דיור לקבל בעיקר היו הממשלה
חברי אחרי לעקוב תפסיק שהמשטרה דרשו, הם לצה"ל. "הפנתרים" לקבלת תפעל

מלהטרידם. ותימנע עבריינית, מפעילות וחדלו עבריינים בעבר שהיו הארגון,

יתנו לפיו בירושלים, הסטודנטים הסתדרות עם להסכם הגיעו כי מסרו, "הפנתרים" נציגי
את לצמצם במטרה הארגון, מטעם אליהם שיופנו נוער, בני לכ250 שיעורים סטודנטים
הם אין טענו, תקציבית, מבחינה בגילם. אחרים נערים לבין "הפנתרים" בין החינוכי הפער
בחסותו נמצאים הם אין מכספם, מממנים הם פעולותיהם את בארץ. גוף לשום קשורים

תמיכה. כל ממנו קיבלו ולא "מצפן'', ארגון של
מבנה להרוס כדי הכרמל לשוק אביב תל עיריית פקחי הגיעו בבוקר, 1971 במאי ב16
ירקות דוכני משחטה, בעלי נגר, לאחים ובמחסן משחקים כמועדון ששימש חוקי, בלתי
כשהגיעו נדחתה. אך קודם, שבוע להתבצע נועדה ההריסה הכרמל. בשוק אחרים ועסקים
מרביתם גברים, עשרות השחורים". "הפנתרים של למרכז נהפך שהמועדון מצאו הפקחים,
שוטרים עשרות הוזעקו למקום המועדון. הריסת את למנוע כדי במקום התאספו צעירים,
שעתיים של ארכה להם ניתנה "הפנתרים" נציגי עם דיון לאחר השקט, את להבטיח כדי
גברים עוד התאספו הבוקר במשך החלטתה. את לשנות העירייה את לשכנע לנסות כדי
עצמם שהציגו צעירים עשרות מאות. לכמה הגיע ומספרם בשטח, ומהשכונות מיפו
בדגלים הוקף פשוט, קומתי חד מבנה המועדון, מירושלים. הגיעו שחורים" כ"פנתרים
גג על ייפול". העירייה בניין  ייפול "המועדון היתר בין נכתב בהם ובשלטים, שחורים

ריקים. בקבוקים מלאים וארגזים רעפים נערמו הבניין
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השעה עד ארכה שקיבלו ומסרו מהעירייה, השחורים" "הפנתרים נציגי חזרו 10:30 בשעה
קצר זמן לטובתם. להתערב הממשלה מראש ולבקש לירושלים לנסוע ושבכוונתם ארבע,
תל מחוז משטרת מפקד פראג, יהודה ניצב עם לפגישה נגר האחים הוזמנו מכן לאחר
ראשי בכוונת כי מסר "הפנתרים" דובר המועדון. את בעצמם להרוס הסכימו ושם אביב,
שוכנעו הם התימנים. בכרם חדש נוער מועדון הקמת למען ולפעול לירושלים לחזור הארגון

יהודי. דם שפיכת למנוע כדי המועדון להריסת להסכים

לבין המשטרה בין התנגשויות ירושלים בלב התחוללו הצהריים אחר 1971 במאי ב18
עדתי. קיפוח הייתה "הפנתרים" לההפגנת העילה השחורים". "הפנתרים מפגיני
"כיכר או המזרח" יהדות ל"ככר ציון כיכר של שמה את להסב גם ביקשו "הפנתרים"

האמיתית". הדממה יהדות

צועדים המפגינים החלו ובמהלכה ירושלים, במרכז שיא שעת הייתה ההפגנה שעת
בתקיפה כחשוד מישהו שעצרה פעם ובכל אחריהם, דלקה המשטרה העיר. מרכז ברחובות
לעבר ו"נאצים" "בוז" שאגות ונשמעו במקום מהומה התלקחה אלימות במעשה או
סילוני מתיזה צופרים יללת ותוך למקום, המים סילוני מכונית מגיעה הייתה אז השוטרים.
לנסות כדי כוחותיה את המשטרה הרחיקה אחדות פעמים ההתקהלות. לפיזור מים
נאלצו והשוטרים התנגשויות, של חדש מוקד פרץ פעם מדי אולם הרוחות, את ולהרגיע

למקום. לחזור

ובכיכר יהודה ובן יפו ברחובות כסדרה תתנהל שהתנועה המשטרה הקפידה עת אותה כל
לסירוגין המאוחרות, הערב לשעות עד נמשכו למפגינים השוטרים בין התקריות ציון.
בייחוד להתפרעויות. שותפים היו שלא בסקרנים, גם השוטרים פגעו אחדים במקרים
דעכו ההתנגשויות פרוץ לאחר שעות חמש רק מים. מסילוני רבים אזרחים נפגעו
קהל את לפזר כדי נותרו מצומצמות יחידות ורק כוחותיה, את דיללה המשטרה התקריות.

הסקרנים.
עשרה נפצעו בהתנגשויות נופצו. שלהן הראווה וחלונות נזק נגרם ההפגנה בסביבת לחנויות
ידוע לא אולם למקום, שנקלעו אנשים וחלקם מפגינים חלקם אזרחים, ועשרה שוטרים
לפני עוד קודם, ערב פוזרה אביב מתל "פנתרים" של תגבורת חמורות. פגיעות על
תגבורות הובאו המשטרה בידי שהיו ידיעות ובעקבות למפגינים, להצטרף שהספיקה
וחובשי חזה במגיני מצוידים באלות, חמושים שוטרים כמאתיים מהשפלה. שוטרים
ההתקהלויות, מוקדי לפיזור אלות להפעיל נאלצה שהמשטרה פי על אף הופעלו. קסדות
בהתגודדות נתקלה בהם מקרים באותם רק באלות וחבטה סביר, בכוח השתמשה היא
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לבנים, קסדותיהם, על שהתנפצו בקבוקים הושלכו השוטרים לעבר למעצר. ובהתנגדות
משטרת מפקד ניצחו המשטרה פעולות על מפלסטיק. אשפה ופחי אבנים קרשים, לוחות,
מרקוביץ. שמעון ניצב וסגן תורג'מן אברהם ניצב סגן בראלי, דניאל משנה ניצב ירושלים,

כמה השחורים". "הפנתרים מאנשי כמאתיים בתקריות חלק נטלו המחוז דובר הערכת לפי
התקריות. בעת אליהם הצטרפו צעירים מאות

בין במעצר. נותרו מהם שישים אשר במהומות, בהשתתפות חשודים 74 עצרה המשטרה
"הפנתרים כמנהיגי למשטרה מוכרים שהיו האנשים נעצרו לא צעירות. שש היו העצורים
ענף ראש (מלכה). מור ואדי אברג'יל ראובן מרציאנו, סעדיה  בירושלים השחורים"
מהמקום, נמלטו הם כי מסר תורג'מן, אברהם ניצב סגן הדרומי, במחוז מיוחדים תפקידים
קשה שנפגע נודלמן, יעקב פקד רב המשטרה, וקצין שוטרים תשעה נפצעו בתקריות וכי
מבקבוק בפניו נפגע ברק אליעזר השוטר חולים. בבית רפואי לטיפול ונזקק מאבן ברגלו

בלסת. עמוק חתך לו וגרם לעברו שהוטל

מודע היה כי אמר הוא שקרה. מה על צערו את הביע קולק, טדי ירושלים, עיריית ראש
אינן אלו בעיות אך יהודים, של שונות שכבות בין חברתי מתח של בעיות בעיר שיש לכך

כאלה. תופעות מצדיקות

הייתה אמורה ההפגנה בירושלים. הפגנה עוד השחורים" "הפנתרים קיימו 23.8.713
עד יפו רחוב לאורך לצעוד המפגינים התכוונו משם הדווידקה, בכיכר ארבע בשעה להיערך
האמור התוואי על שעתיים. כעבור להסתיים ההפגנה אמורה הייתה ושם העירייה, לבניין
"הפנתרים" תבעו שבמהלכו ממושך, ומתן משא לאחר למשטרה המפגינים בין הוסכם
בגן ההפגנה את לרכז הציעה המשטרה ואילו ירושלים, במרכז הרחובות במשולש לצעוד
לקראת הרישיון. תנאי את לכבד "הפנתרים" התחייבו ומתן המשא של בסיומו העצמאות.

הגבול. משמר של עתודה ובהם רבים, כוחות המשטרה גייסה ההפגנה

כ5,000 וסביבם "פנתרים", כמאתיים הדווידקה כיכר ליד התרכזו הצהרייס אחרי
המפגינים המזרח. לעדות ויחסה הממשלה בגנות נאומים השמיעו הארגון ראשי סקרנים.
גדולים סמלים החזיקו גם הם נשבר". ממך לכולם כבר, עופי "גולדה בנוסח: כרזות נשאו
צדיה ומשני עירומה, הממשלה ראש של גדולה קריקטורה וכן וקפוץ שחור אגרוף של
ונשאו יפו, רחוב לאורך בתהלוכה המתקהלים יצאו העצרת תום עם פרוסות. כנפיים
ה"פנתרים" כוונת על ידוע היה למשטרה "אפליה". הכתובת ועליהם מתים ארונות שלושה
במהלך כי נודע, זאת. יעשו שלא איתם התנתה הרישיון נתינת ובעת מתים, ארונות לשאת

הארונות. בתוך אלות המפגינים החביאו ההפגנה

מהמסלול הצועדים ,סטו ג'ורג' יפוהמלך הרחובות לצומת התהלוכה הגיעה כאשר
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יהודה, בן ברחוב קטן קטע לאורך המשיכו משם ג'ורג'. המלך לרחוב ופנו עליו, שהוסכם
כיכר עד לצעוד המשיכו בו יפו, ולרחוב ג'ורג' המלך לרחוב ההסתדרות רחוב דרך וחזרו
לפני דברים ונשאו הכיכר במרכז ניצבו מנהיגיהם .18:30 בשעה הגיעו אליה ציון,

המקופח. ומעמדן המזרח עדות של סבלן על שירים הקריאו השאר בין המתקהלים.
ראשי אל פנה תורג'מן, אברהם ניצב סגן הדרומי, במחוז מיוחדים תפקידים ענף ראש
מראשי שמש, כוכבי העירייה. לבניין עד שנקבע במסלול להמשיך מהם וביקש המפגינים
אל וידבר "יבוא ספיר פנחס האוצר ששר עד מהמקום יזוזו לא כי לו השיב ה"פנתרים",
שעה במשך לסירוגין ארך ה"פנתרים" למנהיגי תורג'מן ניצב סגן בין ומתן המשא העם".

ורבע.

והתנועה שותק, העיר מרכז חסומים. אותה הסובבים והצמתים ציון כיכר היו זמן אותו כל
לכך תגרום המשטרה מדיניות כי קיוו במשטרה צדדיות. בדרכים בכבדות התנהלה
אז איש. כ500 ציון בכיכר התקהלו עדיין 19:45 בשעה אולם מעצמה. תתפזר שההפגנה
לפנות בסקרנים התריע הוא חוקית. בלתי היא ההתקהלות כי תורג'מן, ניצב סגן הודיע
את הכיכר בלב הציתו ואחרים לו נענה חלקם המשטרה. עם להסתבך ולא המקום את

הממשלה. ראש דמות עליה הכרזה
עבר אל מים סילוני ושיגרה יהודה, בן לרחוב במהירות הגיחה מים להתזת משטרה מכונית
שוטרים של רבות עשרות זרמו במקביל שבכיכר. הקטנה המדורה ואל המתקהלים
דקות תוך הפיזור. מלאכת את והשלימו הכיכר אל ובאלות במגינים בקסדות, מצוידים
וברחובות בכיכר מפוזרים היו האלות ושברי השריפה שרידי פנויה. הכיכר הייתה ספורות
והבהובים. צפירות כדי תוך ושוב הלוך חלפו כיבוי ומכוניות המשטרה של ג'יפים סביבה.

צפויים. לא מכיוונים השוטרים עבר אל בודדות אבנים נזרקו פעם מדי

את פינתה היא בה. התנועה את המשטרה חידשה ציון, כיכר שפונתה לאחר שעה רבע
החלו והם בכיכר, המתקהלים ריכוז שוב התגבר אז לזרום. לתנועה ואפשרה השטח,
שבו המשטרה וכוחות הכיבוי מכונית במקום. שחלפו האוטובוסים דפנות על להקיש
ותבעה מתקהלים, עצרה בכוח: המשטרה פעלה זה בשלב ההתקהלויות. את לפזר במטרה
מפגינים. מצד ובקבוקים אבנים ליידוי מטרות היוו השוטרים להתפזר. מהסקרנים בתוקף
קהל. וריכוזי התגודדויות פעם מדי ופיזרו לחצות, קרוב עד בכיכר היו משטרה כוחות
האבנים, מיידוי ניזוקו  נעליים וחנות רהיטים חנות  חנויות שתי כסדר. התנהלה התנועה

נעצרו. אנשים 23 נפצעו. אחד ואזרח שוטרים שישה נופצו. שלהן הראווה וחלונות

שלושה שם ועצר הלל, ברחוב ה"פנתרים" מועדון אל משטרה כוח פרץ ההפגנה במהלך
נפט. ופח עץ גזרי מסור, אלות, נמצאו במועדון צעירים.
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תאשר לא להבא כי מאולתרת, עיתונאים במסיבת אמר תורג'מן אברהם ניצב סגן
תהיה המשטרה כי אמר, עוד ירושלים. במרכז ותהלוכות הפגנות לערוך גוף לשום המשטרה
ההפגנה לעריכת הבקשה על חתמו אשר "הפנתרים", למנהיגי הפגנה רישיונות במתן זהירה
המחאה בתוכן לדון מעניינה זה ואין אמר, הסדר, על ממונה המשטרה קודם. יום
מבקשי נגד אישום יש לכאורה כ> הוסיף, תורג'מן ניצב סגן לבטא. המפגינים שמבקשים

לדין. להעמידם המשטרה ובדעת ההפגנה, רישיון

פיצוי מהממשלה תובעת ההתאחדות כי הודיע, בירושלים הסוחרים התאחדות מזכיר
התאחדות במאי. ב18 שהתקיימה ובהפגנה זו בהפגנה נפגעו שחנויותיהם לסוחרים
על ופיקחה קיומן את אישרה שהמשטרה בהפגנות, נפגעו קסוחרים כי טענה, הסוחרים

מהלכן.

עלידי מבוקשים השחורים" "הפנתרים ראשי ארבעת היו באוגוסט ב23 ההפגנה מאז
לאחר להסגרתם. תנאיהם את המשטרה בפני הציגו באוגוסט ב30 המשטרה.
רוני מרציאנו, סעדיה "הפנתרים", ראשי החליטו התנאים, כל את דחתה שהמשטרה
המשך על ולהחליט מחתרתית בפעילות להמשיך מהיחשפות, להימנע ביטון, וצ'רלי הורוביץ
חבר הודיע כך על בירושלים. עת אותה שהתנהל "הפנתרים" משפט סיום לאחר פעילותם

באוגוסט. ב30 אביב בתל סוקולוב בבית עיתונאים במסיבת כהן שלום הכנסת

מרציאנו, סעדיה "הפנתרים", מנהיג גם העיתונאים במסיבת להופיע היה צריך כהן לדברי
הופעתו. את ביטל אליה, "הפנתרים" ראש פניית את המשטרה שדחתה לאחר אך
טען תמיר "הפנתרים". מראשי תמיר ויגאל ברדוגו אבי גס העיתונאים במסיבת השתתפו
מסיבת אחרי מיד לעצרו מבקשים סוקולוב בית במסדרונות המחכים המשטרה בלשי כי
מידי "הפנתרים" אנשי שקיבלו המכות על סופר בהן הקלטות, גם הושמעו העיתונאים.
אותן המכות על להעיד אמורים שהיו צילומים, גם הופצו קודמות. בהזדמנויות המשטרה

שנה. אותה של מאי בחודש במשטרה המפגינים ספגו

תנועת את לשבור החליטה שהמשטרה היא, ההתרשמות כי טען כהן שלום הכנסת חבר
הפרובוקציה בעקבות ואדיסאליב: פרשת על המשטרה חוזרת לדבריו, בכוח. "הפנתרים"
"מארגנים אמר, "הפנתרים", ההתעוררות. את ושברה המאסיבי, כוחה את הפעילה
שבוע". כל קיצוניים דתיים חוגים של הפגנות יש בירושלים אך חדשים, שלושה כל הפגנות
עמרם שהרב שמע לא כן פי על ואף כהן, אמר ומאורגנים, מכוונים אלימות מעשי הם אלה
כי מבין, שהוא ואמר, הוסיף כהן שלום כפושע. אותו מחפשת ושהמשטרה מסתתר, בלוי
יש "האם שאל, אבל, הדתי; הציבור עם היחסים את להחריף לא אינטרס יש לממשלה

המזרח?" עדות, עם היחסים את להחריף אינטרס לממשלה
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משטרת לדובר שהציג כספי, רם הדין עורך באמצעות ישראל למשטרת פנו "הפנתרים"
תל משטרת דובר להסגרתם. "הפנתרים" תנאי את אריכא, עמוס פקד רב אביב, תל
כל ללא המסתתרים להסגרת ישראל משטרת דרישת את העביר אריכא, פקד רב אביב,

תנאי.

על המדינה, בפנים לאיהשקט ביותר הבולט הביטוי הייתה השחורים" "הפנתרים תנועת
הישראלית החברה בתוך ופערים דת חינוך, בעיות חברתיכלכלי. שרקעם לחצים רקע
במשך השלטון. לבין ובינם באוכלוסייה שונים וחוגים שכבות בין ועימותים למתחים גרמו

הביטחונימדיני. המצב בגלל החברתיות והמחלוקות הבעיות הודחקו שנים

הביטחוני. בתחום הקלה תחושת הייתה ההתשה ומלחמת הימים ששת מלחמת לאחר
נחקקו לישראל. לעלות רבים ליהודים עידוד נתנה והיא המערב, ליהדות הזיקה גם נעורה
מרוסיה. העלייה גלי להגיע התחילו ב1970 והקלות. הטבות לעולים שהעניקו חוקים
התושבים בארץ. להיקלטות כלכלי וסיוע נוחים בתנאים דירות קיבלו הרבים העולים
מקופחים. עצמם חשו מחיה, ואמצעי חינוך דיור, מבחינת נאותה חיים לרמת הגיעו שלא

פיתוח של המואץ הקצב בגלל בירושלים, דווקא החלה "הפנתרים" התארגנות כי נראה
הרבה הלב ותשומת חדשות שכונות של פריחתן הימים. ששת מלחמת לאחר העיר
מוזנחות. שנשארו ותיקות, עוני שכונות לבין ביניהן הפער את החריפו להן שהוענקה
במועדון בפגישות חלק נטלו זרים, סטודנטים לרבות העברית, מהאוניברסיטה סטודנטים
הסטודנטים, בהשפעת עזוב". נוער "בני לשמש מיועד שהיה מועדון בירושלים, "מרתף''
ממסדי אנטי פוליטי ביטוי לתת הנוער בני למדו קיצונים, שמאלנים נחשבו שחלקם
עבריינית. פעילות לעתים החליפה האלימה מחאתם שלהם. והקיפוח המרירות לתחושות

ציפייה, נוצרה בציבור מסוימים בחוגים כי הרגשה היתה המשטרה של הבכיר לפיקוד
לטפל שנועד גוף איננה משטרה אך השחורים". "הפנתרים בעיית את תפתור שהמשטרה
המבנה, בשורשי שמקורו מורכב, מתהליך הנוצרים החברתיים והמצבים הבעיות בכל
במקום לבוא יכולות אינן משטרתיות ופעולות חוק אכיפת החברה. של ובאופי בהרכב
בביטויים מטפלת המשטרה המתסיסות. הבעיות בשורשי וטיפול הסברה חינוך,
עבריינות. מעשי נגד אחרון בלם רק משמשת היא והפשע. האלימות נושאי של החיצוניים

משטרתיות. שאינן רבות, ביניים תחנות יש זה אחרון בלם עד
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אב>ב בתל ''בר>נקס" בחברת רצח
שאמר מאלמוני, טלפונית קריאה במשטרה נתקבלה 18:40 בשעה ,1971 באוקטובר ב27
שנתבקש האיש שלום". בכלבו אותי שודדים ברינקס, זה פעם "שוב ומבוהל חלוש כקול

השפופרת. את וטרק מובן, ובלתי חלש בקול השיב להזדהות
למקום הגיעו "ברינקס" של השריוניות אחת אנשי גם מיד. למקום הגיעו המשטרה חוקרי
אנושים פצעים נפצע הוא .44 בן ליבנה, דן החברה עובד את מצאו השוטרים עם ויחד

"איכילוב". החולים לבית בדרך ומת בחזהו, בודדת מירייה
שומרים של בפיקוחם כספים ולהעברת לאבטחה החברה "ברינקס", של המבצעים חדר
שלא העלתה ראשונה חקירה שלום. במגדל התחתונות הקומות באחת נמצא מזוינים,
לפני ביניהם, נאבקו וקרבנו שהרוצח לכך, סימנים גילו החוקרים דבר. מהמשרד נגנב

הקטלנית. הירייה שנורתה
שבהיותו מסר, העובד שלום. מגדל בניין של תחזוקה עובד של עדותו נגבתה ערב באותו
ה"ברינקס", משרדי נמצאים שם שתיים, מרתף לכיוון אחת ממרתף הדרך במחצית
אותו, עקף האיש אלכוהול. ריח נודף ומפיו ימינו, ביד אקדח לופת מולו, הבא באדם הבחין
עובדי בין המשטרה הפיצה האיש של תיאורו את הראשי. הכביש קומת לכיוון ועלה
בשם "ברינקס" לעובד מתאים שהתיאור לשוטרים, נאמר במשרד. שהיו ה"ברינקס"

לכן. קודם ימים עשרה לעבודה שנתקבל אוריאן, עמוס
לאלו דומים תאורה בתנאי זיהוי מסדר הירקון מרחב במטה נערך באוקטובר ב28
אנשים 13 בין הועמד אוריאן עמוס החשוד החניון. למרתף המובילות כמדרגות ששררו
בוודאות החשוד את וזיהה למקום, הובא התחזוקה, עובד העד, ובגיל. בצורה לו דומים

צולם. הזיהוי מסדר בידו. אקדח עם הרצח בליל שראה זה בתור
בבדיקת .18 מוהליבר ברחוב בית גג על אקדח פועל מצא באוקטובר ה28 בבוקר
נמצאו במקום הרצח. לביצוע ששימש באקדח שמדובר הוברר פלילי לזיהוי המעבדה
שוק לכיוון מוהליבר, לרחוב ניצב היה העקבות כיוון וצולמו. שיוצקו רגליים, עקבות
של ביתה דנוך. שרה החשוד, של חברתו התגוררה השוק ליד מאיר רבי ברחוב הכרמל.
שיתפה כי נגדה החשד עלה ומכאן החשוד, של בגדיו נעלמו ממנו המקום היה דנוך שרה

פעולה.

חקירה, לאחר בוצע המעצר ליבנה. דב ברצח כחשוד אוריאן עמוס נעצר ערב באותו
אפשרית לתוכם ושהכניסה "ברינקס", למשרדי לפרוץ ניתן שלא העובדה על שהתבססה
את לו ופותח להיכנס המבקש האדם את מכיר בפנים הנמצא החברה עובד אם רק

המשוריינות. הדלתות
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של בהתנגדותו נתקל אך מזוין, שוד לבצע כדי למקום חדר החשוד כי סברו החוקרים
במרתף החברה במשרד לבדו היה ליבנה כשדב ,19:00 לשעה סמוך בוצע הרצח ליבנה.
אך לחשוד, החיצונית הדלת את פתח ליבנה כי הייתה החוקרים השערת שלום. מגדל
ידי ועל מבפנים רק הנפתחות המשוריינות, הדלתות שתי שבין המסדרון לחלק נכנס כשזה
על היה הכספות לחדר להגיע כדי ביניהם. פרץ ומאבק החשוד, בכוונת הבחין מיוחד, מפתח
של גופו על כיסא שבר הרוצח שלישית. דלת ולפתוח השנייה הדלת דרך גם לעבור החשוד
שנמלט לאחר בלבד. לנרצח שייכים היו במקום שנמצאו הדס סימני בו. וירה ליבנה,

במקום. הבטיחות אמצעי את ולהפעיל המשטרה את להזעיק ליבנה הספיק הרוצח,
לחדר שחדר הרוצח כי המשטרה קצין טען באוקטובר ב29 המעצר בהארכת בדיון
להיכנס. לו מתיר ליבנה היה לא אחרת ליבנה, לדב המוכר איש לבטח היה המבצעים
יהיה פנימה שיחדור בשעה כי וידע במקום, העבודה בסדרי בקי היה לטענתו, הרוצח,
אלו, קביעות המשמרת. עובדי שאר שיגיעו עד קלה, שעה למשך אחד אדם רק במשרד
אמר, לפשע, האחראי את בפוטנציה. החשודים מספר את צמצמו המשטרה, קצין אמר

עצמה. החברה עובדי בין לגלות היה צריך
את והטמין חברתו, דירת לכיוון נס החוקר, טען המבצעים, מחדר החשוד שנמלט לאחר
את החליף חברתו, בבית בשהותו מכן, לאחר הסמוכים. הבתים אחד גג על האקדח

אותם. העלים ובסיועה בגדיו,
חף הוא כי השופטת, באוזני וטען נרגש, אוריאן עמוס נראה המשפט בבית הדיון בזמן
מקום באותו נמצא שהוא כיוון אקדח, שאחז האיש עם בטעות אותו זיהו לדבריו מפשע.
חברתו בבית שהה המקרה בערב כי טען הוא ראייה. עדי לאותם מוכרת ודמותו יום מדי
יותר: חלקה בצורה לבצעו היה יכול שוד, לבצע רצה לו וכי מאיר, רבי ברחוב דנוך שרה
מיליונים". ו"לקחת שכירים לשודדים הכספים תנועת אודות על מידע למסור היה יכול
שלא כך על מחאתו והביע ולשדוד, לרצוח אינטרס כל לו היה שלא כך על עמד אוריאן

במשטרה. בקשותיו חרף דין עורך עם להיפגש לו ניתן
שצקי עדנה השופטת דנוך. שרה החשוד, של חברתו המעצרים לאולם הובאה זה בשלב

ימים. לעשרה חברתו ואת ימים ל15 החשוד את לעצור ציוותה
מדפרסיה שסבל מפני ים, בבת אברבנאל חולים לבית החשוד הוכנס באוקטובר ב31

הדיבור. כושר ואיבוד

חנינה קיבל 1980 באפריל 15 בתאריך עולם. למאסר 1972 בינואר נידון אוריאן עמוס
.1980 באפריל 18 בתאריך ושוחרר
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נפט" "נתיבי פרשת
בגין פרידמן, מרדכי נפט", "נתיבי חברת של הכללי המנהל נגד טענות נטענו 1971 בנובמבר
החליטה והממשלה הצליחו, לא עליה ולחפות הפרשה את להשתיק ניסיונות ציוד. גנבת
את שתברר ממלכתית, חקירה ועדת להקים בבקשה העליון המשפט בית לנשיא לפנות
בחקירת רואה אינו כי אמר הלל, שלמה המשטרה, שר פרידמן. מרדכי נגד הטענות
ממלכתית. חקירה ועדת להקים להצעה סתירה או כפילות משום זו בפרשה המשטרה
להעמיד מקום יש אם ותחליט והמהירות, המרץ במלוא לחקור תמשיך כי ציפו מהמשטרה
של והכלכלי המוסרי הציבורי, להיבט להתייחס אמורה הייתה החקירה ועדת לדין. אנשים
לא החקירה ועדת שחברי הייתה והתקווה שבה, הפליליים לאספקטים ולא הפרשה,

ושטחית. פורמאליסטית בחקירה יסתפקו
החקירה. ועדת חברי את אגרנט, שמעון העליון, המשפט בית נשיא מינה בנובמבר ב16
היו וחבריה הוועדה, ראש כיושב מונה ויתקון, אלפרד ד"ר העליון, המשפט בית שופט
לממשלה, המשפטי היועץ כי הוחלט קליר. אברהם והתעשיין זורע מאיר במילואים האלוף
החומר ואת הנושא את לפניה ויציג דיוניה, בפתיחת הוועדה לפני יתייצב שמגר, מאיר
וכן בפרשה המשטרה חקירת על שוטף דיווח קיבל שמגר עת. לאותה על בידיו שיימצא
זאת תעשה אולם בחקירותיה, תמשיך המשטרה כי הוחלט עוד המדינה. ממבקר מידע
לחקירה במקביל ממצאיה על שוטף באורח לה ותדווח הוועדה, של ובהנחייתה בפיקוחה
נושאים בחקירת המשטרה את להפעיל גם תוכל הוועדה עצמה. הוועדה שתנהל הפומבית

ביזמתה. בהם טיפלה לא המשטרה אולי ואשר לפניה שיועלו נוספים
ופקד לוי פקד שבתיאל, פקד של בראשותם צוותים שלושה על הוטלה המשטרה חקירת

רוזנברג.
נעלמו מסמכים של גדולות כמויות כי המשטרה העלתה בפרשה לחקירתה הראשון ביום
 ציבור נאמני כולם  החכרה ומנכ"ל המנהלים מועצת כי הסתבר עוד החברה. מתיקי
לסתור טרחו לא גם החברה מנהלי פרטי. עסק הייתה כאילו הממשלתית בחברה נהגו
למרותם. נתונים שהיו עובדים, על שהפעילו לחצים בדבר שפורסמו חמורות האשמות
יימנעו מסוימים שעובדים משום ישובש, החקירה שמהלך חשש קיים היה אלה בנסיבות
מוצגים להיות יוכלו לא חשובים ומסמכים החקירה, ועדת בפני אמיתית עדות ממסירת

בפניה.

אבו באבורודס. הנפט שדות על רק אחראית הייתה נפט" "נתיבי כי טען פרידמן מרדכי
לא פרידמן מאורגנת. בצורה העבודה התנהלה שבו סיני, במרחב היחיד המקום הוא רודס
או ישירה אחריות בתוקף הכחיש הוא אולם נפט", מ"נתיבי נגנב שציוד באפשרות כפר

לפיקוחו. הנתונה בחברה הציוד להיעלמות אישית מעורבות
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ציוד לייצור למפעל נפט" מ"נתיבי כדין שלא משוכלל ציוד נמכר כאילו עדויות בעקבות
יש כי אישר רינגלר במפעל. חיפוש המשטרה ערכה רינגלר מ' בבעלות באשקלון קידוח
בכתב; אישור יש טען, פריט, לכל אולם נפט", "נתיבי בשביל משפץ שהוא ציוד במפעלו

ל"י. 2,500 על עולה אינו יחד גם הפריטים כל ושווי

ציוד צפונה נשלח 1967 אוגוסטספטמבר בחודשים כי גילתה במשטרה שנתקבלה עדות
בסופו תחבורה. וחברת דגני דני של רכב בכלי וטרקטורים, מנועים קומפרסורים, כולל רב,
אישור, ללא נעשה המשלוח וכי הציוד, שליחת את אישר לא פרידמן כי התברר דבר של

התקין. מהנוהל חריגה והיווה
שהודיע לאחר המדינה, ומבקר המשטרה חוקרי עם נפגש ורדי, יוסף הפיתוח, משרד מנכ"ל
היעלמות בנושא מסמכים בידו כי המדינה מבקר משרד ולמנכ"ל לממשלה המשפטי ליועץ
1968 מינואר החל כי היתר בין הוכיחו המסמכים זנימה. ואבו באוםבוגמה המכרות ציוד

הביטחון. למערכת נמסרה עליהם והאחריות למכרות, קשור להיות הפיתוח משרד חדל
צבי ד"ר האוצר, שר סגן העביר לא מדוע כמו. רבות שאלות עלו החקירות במשך
משדה גדול בהיקף ציוד גניבת על שמועות בדבר תלונה המשטרה של לטיפולה דינשטיין,
לו שדיווח פרידמן, מרדכי נפט", "נתיבי למנכ"ל הורה לא דינשטיין מדוע באבורודסל הנפט
בהקשר הוזכר ששמו האיש פרידמן, של סגנו קמחי, דני מדוע במשטרה? להתלונן כך, על
משכורת גם שכללו פיצויים, ל"י אלף 36 קיבל נפט", מ"נתיבי ושהתפטר אלו לשמועות

מראשז

של עדותו בעת אלו לשאלות תשובה בך, גבריאל המדינה, פרקליט ביקש בנובמבר ב29
לחקירת הממלכתית החקירות ועדת בפני הממשלתיות, החברות רשות מנהל סלמן, יעקב
מעצר פקודת אביב בתל השלום משפט בית הוציא בנובמבר ב30 נפט". "נתיבי פרשת
פרידמן מרדכי של סגנו ולשעבר לישראל) גז (מפעלי מג"ל חברת מנכ"ל קמחי, דניאל נגד
היה שבעבר מג"ל, בחברת הציוד על הממונה הרצפלד, שמואל ונגד נפט", "נתיבי בחברת
ובהוצאת נפט" "נתיבי של כבד ציוד בגניבת הוחשדו השניים נפט''. "נתיבי איש הוא אף
להמשך ימים לשבעה לעצרם הורתה שצקי עדנה השופטת הביטחון. ממשרד במרמה ציוד
בבית אמר המשטרה של הארצי במטה החקירות ממחלקת רוזנברג יוסף פקד החקירה.
מג"ל. בחברת והן נפט" ב"נתיבי הן אחת ובעונה בעת בזמנו עבדו החשודים כי המשפט,
נפט". "נתיבי חברת מנכ"ל כסגן וכן היווסדה מאז מג"ל חברת כמנהל שימש קמחי
חברת של הכבד הציוד על הממונה גם והיה הנפט", "נתיבי בחברת הוא אף עבד הרצפלד
גנב נפט", "נתיבי בחברת מנהל קמחי שימש כאשר ,1968 במחצית כי טען, הקצין מג"ל.
רכשו 1971 ותחילת 1968 בסוף החברה? רכוש ומפלג, מדחסים שני הרצפלד של בעזרתו
זה רכוש אולם מג"ל. חברת של שמה על בסיני המלחמה משלל כבד ציוד במרמה השניים
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רוזנברג, פקד לדברי הביטחון, משרד פרטי. אדם של לידיו התגלגל אלא לחברה, הגיע לא
האמור הציוד את לרכוש הצליחו החשודים פרטיים; לאנשים זה מעין ציוד מוכר אינו
החוקרים מצאו הפקד, הוסיף לכן, קודם יומיים מג''ל. לחברת מיועד הוא כאילו בהסוואה,
להימצא ועלולים רודס, באבו ציוד חסר עדיין הביטחון. ממשרד החשודים שרכשו מנוף,
מעצרם כי הודיעה המשטרה החוקר. ציין מג"ל, חברת באמצעות שקנוהו נוספים אנשים
בעקבות עליו הוחלט וכי החקירה ועדת דיוני עם קשר ללא בוצע והרצפלד קמחי של
בסיני. ובציוד נפט'' ב"נתיבי השחיתות בחשד המטפל המיוחד המשטרתי הצוות חקירת

בפרשיות המשטרה חקירות של דוחות 14 ויתקון לוועדת הוגשו 1971 בדצמבר ב15
המשטרה של בחקירתה מהנושאים אחד נפט". "נתיבי חברת של עבודתה לדרכי הנוגעות
מוקדמים תאריכים בגלל נפט". "נתיבי אל מדבר חברת הנהלת של מכתבים לשלושה נגע
שאי למסקנה, הגיעו לבסוף אך זויפו. כי המשטרה, חוקרי תחילה סברו במכתבים שנרשמו
של "דינה לפיכך מכך; יותר על לא אך סדר, אי על מעידה המדויקים התאריכים כתיבת

החקירה. דו"ח סיים מספיקות", הוכחות מחוסר נוסף, טיפול ללא לגניזה זו פרשה
משנה ניצב ישראל, משטרת של הארצי במטה החקירות אגף ראש העיד 1972 ביולי ב20

המשטרה. חקירת ממצאי על ויתקון ועדת בפני רוט, שמואל
קמחי. פרשת לגבי התפתחות חלה כי רוט שמואל משנה ניצב סיפר עדותו בתחילת
היו אמורים אחדים ימים ותוך המדינה, לפרקליטות שהועברו תיקים, שני פתחה המשטרה
ציוד להעברת בחשד לדין קמחי דן את להעמיד יש אם הסופית למסקנה להגיע החוקרים
הדו"ח את לוועדה רוט נצ"מ הגיש כאשר שבהנהלתו. מג"ל לחברת מאבורודס כבד
לא עוד כל הדו"ח פרטי לפרסום קמחי של פרקליטיו התנגדו קמחי, פרשת על המשטרתי
את להתיר שלא לבקשתם נעתר ויתקון השופט קמחי. נגד תביעה להגיש אס הוחלט

שלב. באותו לפרסום הדו"ח
לא עוד המזויפים, המכתבים פרשת אחרת, בפרשה גם כי הסביר, החקירות אגף ראש
הפרשה גניזת של המסקנה כי העד אישר המדינה פרקליט לשאלת סופית. החלטה נפלה

בקרוב. ליפול אמורה הסופית ההחלטה לדבריו מוקדמת. קצת הייתה נוסף טיפול ללא
אז, עד המשטרה ידי על שהוגשו הדוחות מכל ברור כי, העיר זורע, מאיר הוועדה, חבר
אס שאל הוא יום. אותו עד שנמשכה ,1971 מאפריל החל מוגברת ציוד תנועת שהייתה
ציוד יוחזר אישום כתב ותגיש גנוב ציוד עקבות על תעלה שהמשטרה אפשרות קיימת
כבר שהדבר הייתה, החקירות אגף ראש של תשובתו הרשעה. ותימנע לאבורודס כזה
מבלי ציוד להחזיר אפשר ואי ציוד, כרטיסיית קיימת 31.3.71 שמאז מפני אפשרי, אינו

בכך. שירגישו
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כל ללא נמצאה לאבורודס המשטרה אנשי ירדו כאשר כי ואמר, פירט רוט משנה ניצב
המצרי. השלטון מתקופת יפה מסודרת ציוד כרטיסיית בשטח הציוד ממחסני באחד קושי
ציוד של מסודרת כרטיסייה באבורודס הייתה 1967 שמאז כך על הדבר העיד לדבריו,
החקירה, ועדת לפני אחרות בעדויות שהושמעו לטענות בניגוד זאת כבד. וציוד קידוח
בעריכת לקשיים הגורם היה זה וכי ,1967 יוני מאז בנמצא כזו כרטיסייה הייתה לא כאילו

בשטח. נפט נתיבי חברת של פעולתה בתקופת באבורודס הציוד של מסודר רישום
כי ויתקון, ועדת לחברי נתברר ישראל במשטרת החקירות אגף ראש של עדותו בסיכום
נפט" "נתיבי בפרשת המשטרה ממצאי של סופי לבירור עד ימים כחודש לחכות ייאלצו
שנתקבל לאחר העד, שמסר כפי המשטרה. חוקרי מצד בנושא סופיות מסקנות והסקת

המשטרה. ידי על כבר שסוכמו פרשיות בכמה החקירה נתחדשה חדש מידע
"העדות החקירות: לשכת ולראש בך, גבריאל המדינה, לפרקליט העיר ויתקון השופט
בדילמה נמצאת הוועדה מוצלח. היה לא ועיתויה זמנה, טרם הייתה רוט משנה ניצב שנתן
לומר יכולתי אילו טוב היה משטרתית. חקירה בעצמנו לעשות יכולים לא אנחנו מסוימת.
הדו"ח את נעכב אנחנו זו, בדרך נלך אם אך זמן, הגבלת ללא משטרתית חקירה שתעשו
עסקת הגיאולוגים, כלפי יחס בישראל, ממשל סדרי  מאוד חשובים עניינים מיני בכל שלנו

להם". מחכה שהציבור דברים 'מדברי, קונטיננטל,
בעדות לחוקרים שנמסרו פרטים על הסתמכו המשטרתית החקירה דוחות של מרביתם
וחשדותיו טענותיו אולם מנחם. בן משה נפט", "נתיבי חברת של לשעבר מעובדיה אחד

פלילי. במעשה אחריות מישהו על להטיל מכדי ממשיים ובלתי מבוססים בלתי נמצאו
וחצי לשנה אביב בתל המחוזי המשפט בבית פרידמן מרדכי נידון 1975 בנובמבר ב21

מטבע. עבירות בגין לירות 900 בסך ולקנס תנאי על מאסר שנות לשלוש בפועל, מאסר
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בפשע במלחמה לס>וע אב>ב בתל הגבול משמר של פלוגה הצבת
אביב תל מחוז את לתגבר הרעיון את עופר, דוד ניצב המחוז, מפקד העלה זו בשנה
יחידת העברת עס חלה החשיבות רבת המבצעית התפנית ואכן, הגבול. משמר בפלוגת
בשלהי הגבול משמר נכנס לעזה אביב. בתל לפעילות בעזה וחצי שנה לאחר הגבול משמר
שפגעו היד רימוני הטלת לאחר ובעיקר הטרור, ארגוני פעולות התגברות עם ,1971
האלימות כנגד תקיפה ביד נהג שם כאחד. ישראלים ובמבקרים מקומיים בתושבים
השונים. הטרור בארגוני החברים מרבית את ולחשוף האזור את להרגיע והצליח והטרור,
לתל הגבול משמר הופנה עזה, רצועת הרגעת של המשימה כשהושלמה ,1972 באוגוסט

הגדול. בכרך הפשיעה עקומת את להוריד לנסות בכדי אביב
תכופים מגעים ידי על אופיין הוא ביותר. צפוף עירוני יישוב ככולו רובו הוא אביב תל מחוז
בכבישים, ערה תנועה בידור, ומרכזי תעשייה ריכוזי ריבוי דינמי, חיים קצב אדם, בני בין
ושאר ורבים גדולים מסחר בתי רחב, בהיקף כספיים מוסדות ריכוז ערים, ובידור לילה חיי

המשטרה. של ועיסוקים תפקידים לריבוי גרמו אלה כל מטרופולין. סממני
שחטפו מבריונים סבל אביבי התל הרחוב אביב: בתל התרכזה בארץ העבריינות עיקר
למופעי בכרטיסים בספסרות ועסקו רכוש השחיתו ושבים, עוברים הטרידו ארנקים,
כספות גניבות עסק, לבתי רבות התפרצויות בשיאה: הייתה הפשיעה בידור.
נגד אונס ומעשי מיניות תקיפות רדיו, מקלטי גניבות רכב, גניבות ופיצוחן, מסופרמרקטיס

ביותר. קשות תנועה בעיות גם קיימות היו כן קרקע, בדירות שגרו צעירות

והסבה השתלמות היחידה אנשי עברו אביב, תל למחוז מג"ב יחידת של העתקתה לפני
הארצי. הספר בבית כלליים משטרה לתפקידי

כתגבורת אביב תל למחוז בספטמבר צורף אנשים, 250 שמנה הגבול, משמר של כוח
סבר, לא עופר דוד ניצב הכללי. במערך במהירות השתלב הכוח הרגילה. המשטרה לכוחות
הייתה התקווה אך המחוז. בעיות כל את יפתור הגבול משמר בשוטרי המשטרה תגבור כי
אביב. בתל בריונות למניעת בפעילות חדשה רוח יפיח הגבול משמר אנשי של צירופם כי

להצליח כדי כי הבינו, שחר, פנחס ניצב סגן עמד שבראשה הגבול, משמר פלוגת מפקדי
ובמג"ב במשטרה דיונים אחרי עצמאית. בצורה רבה במידה לפעול הפלוגה על יהיה
בשלושת המבצעים את שירכז אביב, תל מחוז פיקוד תחת תפעל הפלוגה כי הוחלט

במחוז. המרחבים

תחילה לבצע. עליהם שהוטל בסיורים התבטאה מג"ב שוטרי של העצמאית הפעילות
איש גם אולם אביב, תל במחוז הפשיעה ומוקדי הבעיות את המכיר שוטר אליהם התלווה
שוטר הסיור, מפקד בידי היו והביצוע הפיקוד מייעצת". דעה ''בעל של במעמד היה זה
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יתנו שלהם והידע תושייתם מג"ב, אנשי של יזמתם כי הבטיחה זו שיטה הגבול. משמר
אביב. תל במחוז עבריינים בלכידת אותותיהם את

ברחוב, בריונות נגד פעלה אביב תל מחוז משטרת את שתגברה הגבול משמר פלוגת
הבנקים על השמירה כרטיסים. וספסרות קלפים מועדוני זנות, קולנוע, בבתי בריונות

הגבול. משמר אנשי ידי על בלעדית התבצעה
שם גבעתיים, במשטרת מרוכזים הגבול משמר שוטרי היו לפעילותם הראשונים בחודשים

הפלוגה. מפקדת הייתה
הפלוגה של אחת חוליה כי בספטמבר ב11 דרש עופר, דוד ניצב אביב, תל מחוז מפקד
במדים יפעלו ביקש, אלה שוטרים לו. המיוחדות בפעולות המרכזי המדור תחת תפעל
מדי את ילבשו אחרים בתפקידים חבריהם בעוד המרכזי, המדור שוטרי כשאר אזרחיים
של פיקוח ביתר הפעילות תתבצע ציבורית רגישות בהם שיש בתפקידים הגבול. משמר
להדריך כדי מניסיונו יתרום ההתארגנות של הראשונים בשלבים שלפחות המחוז, מטה

מג"ב. שוטרי את
העיר אזרחי המחוז. מרחבי בשלושת לסייר הפלוגה מחלקות שוטרי החלו בספטמבר ב13
שהיה מי על המשטרה של פיקוח כללה הפעילות בעיר. הפשיעה מוקדי בכל לראותם יכלו
זונות ואיסוף לילה במועדוני סיורים חשודים, עצירת עבריינית, בפעילות כעוסק ידוע
בריונים עם בעימותים וגם סרסורים עשרות של במעצרס נרשמה מרובה הצלחה מהכביש.

הכרמל. בשוק חזקה ובעלי
תל מחוז משטרת מכוח אחוזים כעשרה היוותה הגבול משמר שוטרי של הכוח תוספת
והפשיעה, הבריונות לחיסול לגרום כדי מג"ב בשוטרי די היה לא מספרית מבחינה אביב.
תושייתם יזמתם, את הפעילו שמפקדיו והעובדה הגבול למשמר שיצא המוניטין אולם
קשה. תקופה אביב בתל ולפושעים לבריונים הבטיחו עצמאית בפעולה שלהם הרב והידע
יותר. רבה ביעילות מתוכננות בלתי פעולות ביצוע איפשר אביב לתל מג"ב פלוגת צירוף
כדי מתוגבר כוח בהפעלת צורך שיש אביב תל מחוז ממפקדת פקודה שהתקבלה ברגע
כוח לארגן הפלוגה מפקדי יכלו מחבל, ללכוד או מהעיר היציאה בדרכי מחסומים להציב
הפלוגה רכב על לעלות מוכן היה זה כוח דקות. תוך מזה, יותר ואף שוטרים, כשלושים של

מקום. בכל ולפעול
כוח, של עתודה נמצאה תמיד מקובלות. עבודה בשעות הסתיימה לא הפלוגה פעילות

עת. בכל להפעילו היה שאפשר
לביצוע. עליהם המוטלות המשימות לשינוי להתרגל הגבול משמר לשוטרי היה קל לא
עליהם היה אביב בתל אותם. ידקרו ושלא עליהם יירו שלא להישמר עליהם היה בעזה
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עם הסתובבו בעזה ביותר: החשוב האמצעי היה לא כבר הנשק אחרים. מדברים להיזהר
ששימשו הרכב כלי ומפות. נייר עט, עם הסתובבו אביב בתל ההדק; על ואצבע דלוך נשק
כמו יותר עדינות למכוניות להתרגל נאלצו אביב בתל וג'יפים. קומנדקרים היו בעזה אותם
לפעול להתרגל עליהם היה בעיקר אבל ו"לארקים". "קונטסות" אסקורט", "פורד

עויינת. חבלנית פעילות מול  פלסטינאים נגד פעלו בעזה כאשר יהודית, בסביבה
הפנתרים בהפגנות הסדר על בשמירה מעורבים היו בנקים, שודדי עם התמודדו מג"ב אנשי
כמאה הגיעו לעתים התקווה. ובשכונת שלם בכפר חוקית בלתי בנייה ובהריסות השחורים
במקום השוטרים שכמות משום בשטח, מאוד ובלטו פלדה, ובכובע בחגור מצוידים מהם

מצומצמת. הייתה

24 במשך גורן, הרב הראשי, הרב של האישית באבטחתו היה מג"ב לאנשי מעניין ניסיון
הוצמדה גורן לרב הממזרים. בנושא פסיקתו בגין ברב לפגוע איימו חרדים ביממה. שעות

ובביתו. במשרדו ברכבו, שמירה
תחומי ברוב משמעותית ירידה ניכרה אביב בתל הגבול משמר יחידת של פעילותה בשנת
גנוב. רכוש וגילויי המעצרים במספר שיא שנת גם זו הייתה אביב. תל במחוז הפשיעה

אביב. בתל הבנקים שוד לחלוטין נפסק השנה של השנייה במחצית
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אב>ב בתל מזוץ שוד במהלך ו"צנע שמואל השוטר סיג
שפרצו פורצים, שני לבין שוטרים בין יריות קרב התחולל הערב, בשעורי ,1972 במאי ב22

אביב. בתל 8 המאספים ברחוב לדירה
שבעליה הדירה ליד במקרה עבר הבניין מדיירי אחד של בנו .21:15 בשעה אירע המקרה
גדולה מפסלת סימני ארבעה אלה היו בדלת. פריצה סימני וגילה לחו"ל, קודם יומיים יצאו

ברזל. מוט או
לבושי דקות, מספר כעבור השוטרים בהגיע המשטרה. את הזעיק וזה לאביו, קרא הבן
לחו"ל. צאתו לפני בידיו השאיר הדירה שבעל במפתח הדלת את השכן להם פתח אזרחית,
אולם רע. כל להם יאונה לא כי והבטיח לצאת, לפורצים קרא וייצמן שמואל השוטר
שני פתחו אז פנימה. להיכנס וניסה בידו, אקדחו הדלת, את דחף נענה, שלא לאחר
הצליח בדמו, מתבוסס שנפל לפני אך ובכתפו, בצווארו נפגע הוא לעברו. ביריות הפורצים
בקומה הנמצאת הדירה, ממרפסת קפץ היורה הפורץ הפורצים. באחד קלות ולפגוע לירות
לשוטרים, האקדח את מסר הוא והשוטרים. הקהל ידי על ונלכד בזרועו, נפצע השנייה,
עמו נאבקו שם סמוכה, לדירה ברח השני הפורץ אל.אס.די. גלולות נטל כי להם ואמר

להימלט. הצליח לבסוף אך לעצרו, וניסו השכנים
שותף גם היה כי מניחים, ולכן ברח!" "ברח! הרחוב: מן קריאה שמעו במקום שהיו שכנים
שהיו משוס כנראה שוטרים, שהגיעו בכך הבחין לא אך הכניסה, ליד ששמר שלישי
התפרסו השוטרים רבים. שוטרים עם ניידות מספר למקום הוזעקו מיד אזרחית. לבושים

הצלחה. ללא אך הבורח, הפורץ אחר לחפש כדי במקום
באחת בינתיים הועבר ובכתף, בצוואר ביריות קשה שנפצע וייצמן, שמואל השוטר

מפצעיו. מת לשם שהובא לאחר קצר זמן אך "איכילוב", החולים לבית הניידות
בתקיפות נחקר כן לפני עוד אך רפואי, טיפול לצורך ל"איכילוב" הועבר הפצוע הפורץ גס

ממנו. מידע להשיג שניסו אזרחית, לכושי שוטרים ידי על אזרחית מכונית בתוך
ניידת לתוך האזרחית מהמכונית הועבר אדומה, חולצה לבוש השיער, מגודל הפורץ
כמה עוד יצאו הניידת בעקבות צד. מכל בו שהחזיקו שוטרים, מספר היו לידו משטרה.

הפורץ. את לחקור כדי למקום בינתיים שהגיעו משטרה, קציני עם ניידות
היריות, לאחר שעה כחצי הגיע הוא הדירה. בעל של בנו את למקום הזעיקו השכנים
אביו בדירת ביקר הפריצה לפני שעה כי וסיפר, הסביבה, תושבי את לכן קודם שהחרידו
נראה סדר. אי בדירה שרר עתה היטב. נעלה ואז כשורה, בה הכול אם לבדוק כדי
על אחרים וחפצים הבגדים כל את ופיזרו מגירות, הוציאו ערך, דברי שחיפשו שהפורצים,

הרצפה.
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להימלט. שהצליח השני הפורץ אחר החיפושים החלו המאוחרות הערב בשעות
יום באותו הצהריים שעות מאז למשטרה. מוכר שהיה ,25 בן צעיר היה נלכד שכבר הפורץ
בביתו הופיע החשוד כי חשד, היה ברחובות: ילדים שני לרצח בניסיון כחשוד מבוקש היה
היה בו בבאריעקב, נפש לחולי החולים בית כמנהל שכיהן ברחובות, מאיר ד"ר של
הסתלק איננו, מאיר ד"ר כי לו כשנאמר איתו. להתראות וביקש בשעתו, מאושפז החשוד
ששיחקו ותשע, ארבע בני ילדים שני לעבר יריות ארבע נורו מכן לאחר כשעה המקום. מן

חולים. בבית וטופלו ברגליהם נפצעו הילדים שני מאיר. ד"ר של שכנים דירת במרפסת
במאי ב23 נעצר אביב, בתל השלום משפט בבית כהן  מגורי יוסף ד"ר השופט בפקודת
סנדו המפקח וייצמן. שמואל השוטר ברצח כחשוד חקירה ימי ל15 מרמלה בוסיס חיים
ירה החשוד כי השופט בפני טענו המעצר, פקודת את שביקשו מנדל, יהושע ורס"ר מוסקו

והרגו. בערב במאי ב22 וייצמן לעבר באקדח
ברחוב לדירה הפשע, זירת אל חזרה החשוד הובא המעצר פקודת שהוצאה לאחר מיד
ושוטרים מתוגברת, שמירה הופקדה הבית בחצר תנועותיו. שחזור לשם ,8 המאספים
וסיפר החוקרים, עם פעולה שיתף החשוד למקום. שנהר הקהל בקרב הסדר על פיקחו
השחזור צוות ידי על במסרטה הונצחו תנועותיו כל הקודם. הערב מאורעות את בפרוטרוט
סיפר השוטר ברצח החשוד נבות. עוזי השחזור, מעבדת ראש של בראשותו המשטרתי,
אקדח, קיבל ממנו מרמלה, 28 בן אזולאי, מאיר חברו עם נפגש במאי ב22 כי לחוקרים
המסוימת, בדירה הבחינו שם המאספים, לרחוב הגיעו הם פריצה. לבצע החליטו ויחד
גדול חימום תנור הציבו הס במברג. הדלת את פרצו נענו, לא וכאשר בפעמון, צלצלו
החדר במרכז וערמו בדירה, יסודי חיפוש ערכו מכן לאחר כניסה. למנוע כדי הדלת מאחורי
הם בדלת. נקישות שמעו לפתע גדול. בתיק השלל את טמנו כך אחר רב. ורכוש תכשיטים
כי לחוקרים, אמר החשוד בפתח. ניצב אזרחית לבוש וצעיר הדלת, נפתחה ואז פתחו, לא
שני בפציעת גם חשוד שהיה בוסיס, חיים המרפסת. מן קפץ מכן לאחר מיד ירה. ולכן פחד,

סמים. השפעת תחת בהיותו מעשיו את עשה ביריות, הילדים
בערב ברמלה. בביתו אזולאי, מאיר בפריצה, השני החשוד נעצר הרצח למחרת בבוקר
להוצאת שופט בפני החשוד הובא במאי ב24 זיהוי. מסדר המחוז במשטרת לו נערך

מעצר. פקודת
אנשי בין רצח מעשי כי על הציבור בקרב התלונות תכפו כי למדים אנו התקופה מעתונות
ואף העיר בחוצות מגן חסרי עצמם חשו רבים ואזרחים נפרץ, לחזון היו התחתון העולם
כדי נמרצים, צעדים לנקוט חייבת המשטרה כי ההרגשה וגברה הלכה דירותיהם. בתוך
רבשוטר ובפרט לשבח המשטרה צויינה לעיל, שציינו זה במקרה האלימות. נגע את לבער
לפעול המשטרה צריכה כך כי היתה הציבור דעת ליבו. אומץ על צויין וייצמן שמואל

413



אירועים ספר

מצוידים דירות שפורצי לכך רגילים היו לא עדייו במשטרה השוטר. נפילת על הצער למרות
להיות השוטרים על מעתה כי התברר שוטרים. נגד להפעילו יהססו ושלא חם בנשק

זה. מסוג להתנגשויות מוכנים
ומסירותו לבו אומץ על בחייו בערב במאי ב22 שילם ,24 בן וייצמן, שמואל שוטר רב

לתפקיד.
תל במחוז ששוטר ישראל, משטרת קמה מאז השני המקרה זה היה כי ציינו, במשטרה
נהרגה 1965 בשנת קודם אחדות, שנים פשע. ביצוע בעת מבצעית בפעולה נהרג אביב
ממנה. מנוסתו בעת בה שירה רוצח, בעקבות דלקה כאשר גן, ברמת קוממי יונה השוטרת
הלל; שלמה המשטרה, שר בנוכחות למנוחות וייצמן שמואל שוטר הובאדב במאי ב23

בכירים. משטרה וקציני קופל, פנחס המשטרה, מפכ''ל
בתל קרליבך רחוב פינת הארבעה, ברחוב הכיכר נקראה וייצמן שמואל רש"ט של לזכרו
נקראת וכיום השוטר, כיכר של מיקומה את שינו שנים לאחר השוטר". "כיכר בשם אביב
שמואל רש''ט של שמו על אביב בתל טשרנחובסקי רחוב פינת בוגרשוב, ברחוב הכיכר

וייצמן.
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גוו>ון) (בן לוד תעופה בנמל >פנ>ם מחבל>ם התקפת
פרנס" "איר חברת של מטוס בלוד התעופה לשדה הגיע ,2145 בשעה ,1972 במאי ב30
את עברו הם יפנים. שלושה היו במטוס הנוסעים בין רומא. דרך מפריס 132 בטיסה
,22:20 לשעה סמוך מזוודותיהם. את לקבל וחיכו המכס, לאולם נכנסו הדרכונים, ביקורת
פוגעים והחלו יד, ורימוני "קלצ'ניקוב" רובי השלושה מהן שלפו המזוודות, הגיעו כאשר
השני המזוודות, מסוע ליד ניצב מהם אחד מכס. ובפקידי בסבלים בנוסעים, הבחנה ללא
מטוס לעבר ביריות פתח שם היציאה, לכיוון מהאולם במעבר והשלישי למכס, בכניסה
נפגעו מהנוסעים חלק מהמטוס. שירדו שעה מהנוסעים, ניכר בחלק פגעו היריות על". "אל

קשות. ונפגע כדורים, נקוב היה המטוס במטוס. בהיותם עוד
במקום שהיו מג"ב שוטרי בהלה. בנמל פרצה בהתקפה המחבלים שלושת פתחו כאשר
לוד נמל במנהל גורמים נשק. בידם שהיה פי על אף המחבלים לעבר באש לפתוח יכלו לא
ניסה לא התעופה בנמל שהיו והשוטרים הגבול משמר מאנשי שאיש על ביקורת מתחו
הנוסעים באולם שהיו והשוטרים הגבול משמר אנשי כי ואמרו לירות מהרוצחים למנוע
היה יכול לא הנוסעים באולם מהנוכחים איש כי התברר, בדיעבד התערבו. ולא הסתתרו,
והיה מפשע, חפים אזרחים מוקפים היו שהמחבלים מאחר המחבלים, לעבר באש לפתוח

נוספים. אנשים ייהרגו המחבלים, לעבר מישהו יירה שאם חשש

מטוסים, בשני הגיעו הם נוסעים. כמאתיים היו במקום מחריד. היה בנוסעים הטבח
על והשוטרים המכס אנשי הסתערו כאשר קצר. זמן פרק בתוך זה אחר בזה שנחתו
למצוא ניסו רבים המכס. אולם רצפת על שרועים אנשים עשרות כבר היו המחבלים,

השולחנות. מאחורי מסתור
אותו ותפס אחריו, רדף הוא בורח. המחבלים באחד הבחין "אלעל" מחברת תנועה קצין

בידו. שהחזיק קשר במכשיר שהממו לאחר
פורטוריקנים 35 ישראלים. ושמונה פורטוריקנים 16 נהרגו הרצחנית מההתקפה כתוצאה
נעצר. ואחד נהרגו, יפנים מחבלים שני קשים. פצעים חלקם נפצעו, ישראלים ו37 וזרים
וייצמן, במכון לפולימרים המחלקה ראש קציר, אהרון פרופסור היה הטבח קרבנות בין

תשכ"א. הטבע למדעי ישראל פרס וחתן 59 בן ישראל, של המדענים מבכירי
אלעזר, דוד אלוף רב הרמטכ"ל, אלון, יגאל הממשלה, ראש סגן הגיעו התעופה נמל אל
הגיב קופל, פנחס ניצב רב המשטרה, של הכללי המפקח משטרה. וקציני צה"ל קציני
מן כי ואמר למתרחש איטית בתגובה שהואשמו הגבול ומשמר המשטרה נגד להאשמות
הגבול, משמר ואנשי השוטרים מצד רשלנות כל הייתה שלא הוברר, הראשונית החקירה
משטרת כי ציין הוא מהירה. הייתה אמר, התעופה.תגובתם, נמל ביטחון על המופקדים

מתאבדים. של טירוף למעשה התכונן לא איש אך בנמל, פתע לפעולות ערוכה ישראל
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עס נפגש הוא טוקיו. במשטרת פלילי לזיהוי מהמחלקה בכיר משטרה קצין הגיע ביוני ב1
בשדה הנוסעים באולם ביקר הקצין המשטרה. פיקוד ועם ביטחון גורמי עם היפני, הרוצח
בארץ הביטחון גורמי הטבח. בליל המאורעות על מפורט תיאור וקיבל בלוד, התעופה
השתמשו הם כי והוברר הרוצחים, שלושת של אצבעותיהם טביעות את ליפן העבירו
יפני, קיצוני קומוניסטי ארגון חברי היו המרצחים מזויפים. ובדרכונים בדויים בשמות
הטבח את ביצעו הס ובתמיכתה. העממית סין בהשראת שפעל האדום", "הצבא

פלשתין. לשחרור העממית החזית של בשליחותה
במטה ביוני ב5 שנערכה עיתונאים, במסיבת לפרסום נמסרה היפנים הרוצחים של זהותם

הארצי. המטה דובר תבור, מרדכי ניצב סגן ידי על בירושלים המשטרה של הארצי
המזויפים והדרכונים הנשק את שותפיו לשני נתן הוא גירו. היה הטרור פעולת מפקד
היפנית של בעלה היה גירו הרצח. יום הוא במאי, ה30 יום של הבוקר בשעות ברומא

חאלד. לילה הערבייה הטרוריסטית של ידידתה שיגוניבו, פוסאקו
להנדסה סטודנט אוקודאירה, טאקשי כשל התבררה גירו של האמיתית זהותו
עם פעולה ושיתף 1971 בתחילת עוד לבירות שהגיע קיוטו, של באוניברסיטה אלקטרונית
השם את נשא המזויף דרכונו .1945 יולי יליד היה הוא פלשתין. לשחרור העממית החזית

.1949 פברואר יליד סולסקי, גיירו

של באוניברסיטה לארכיטקטורה תלמיד ואסודה, כוואסואיקי זוהה השני ההרוג היפני
המשתפים חבריו אל הצטרפות לשם כנראה ,1971 בדצמבר יפן את יצא הוא קיוטו.

בלבנון. החזית אנשי עם פעולה
הרביעית בשנה סטודנט היה אוקמוטו .1947 דצמבר יליד אוקמוטו, קתו היה שנעצר היפני
ב קוריאה לצפון יפני מטוס בחטיפת השתתף דודו קאגושימה. בעיר לחקלאות בפקולטה

.1970

.1972 ביולי ב17 בצריפין צבאי דין בית ידי על עולם למאסר נידון אוקמוטו קוזו
במסגרת 1985 במאי ב20 ושוחרר בחנינה אוקמוטו קוזו זכה 1985 במאי 19 בתאריך

גייבריל". "עיסקת  שבויים חילופי

כאזיקים כבול הובל הוא השחרור, לקראת רמלה מכלא במאי ב20 הוצא כאשר
את אפילו החרידה אשר קרב צווחת והשמיע לאחור ראשו הטיל כך כדי תוך פלסטיים,

מילה. אוקמוטו אמר לא הצווחה מלבד הצבאי. הליווי אנשי
ישראלים. שבויים שלושה תמורת מחבלים 1150 ישראל ממשלת שיחררה זו בעיסקה
ב11 יעקב סולטן בקרב בשבי שנפל טנק צוות איש שי, חזי סמ"ר צה"ל: חיילי שלושה
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בשבי שנפלו סאלם, נסים וטוראי גרוף יוסף טוראי  נח"ל חיילי ושני 1982 ביוני
.1982 בספטמבר ב4 חמדון באיזור המחבלים

כמו רצח, מעשי על ארוכות מאסר לתקופות שנידונו מחבלים היו המשוחררים שאר בין
ארויו הזוג ילדי של רוצחם ציון, בכיכר התופת מקרר בהנחת שהשתתפה מהחוליה חברים

רם. בגבעת העברית האוניברסיטה של בקפטריה החבלה מטען מניחי עזה, ברצועת
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בתלאביב המרכזית בתחנה פח"ע אירוע
שמשקלו חבלה מטען מהתפוצצות אנשים 11 נפצעו ,11:25 לשעה סמוך ,1972 ביולי ב12
"הדסה" החולים בבית ראשוני טיפול אחרי אביב. בתל המרכזית בתחנה גרם 500

נוספת. להשגחה נשארו ושניים הפצועים, רוב שוחררו
את בחר המחבל בתחנה. המשרדים שבבניין הקיצוני השירותים בתא הונח החבלה מק\ען
בתחנה רבים אנשים היו ההתפוצצות בזמן "דן". של 4 קו לתחנת ביותר הקרוב המקום
בחלקו המטען, של המיקום אולם בהם. לפגוע הייתה המחבלים שמגמת נראה .4 קו של

הפיצוץ. עצמת את הקטין השירותים, תא של העליון
שנופצו. החלונות משלושת זכוכית שברי התפזרו במקום השירותים. לחדר נגרם קל נזק
בתחנה סדר להשליט הביטחון שירותי ולאנשי לשוטרים עזרו במקום שהיו חיילים
בהם. נמצא חשוד שאדם להם כשנודע השירותים, לכיוון לרוץ החלו אנשים המרכזית.
חיב"ה חיילות בתחנה. שהיו בערבים לפגוע מוח מחמומי מנעו במקום שהיו השוטרים
הזועם. מהקהל עליהם ולהגן באזור הערבים את לרכז השוטרים בידי סייעו הג"א ואנשי

ו"הדסה". ''איכילוב"  החולים בתי הכן במצב הועמדו הפיצוץ על הידיעה קבלת עם
הערבים כל אביב. מתל היציאה ובדרכי באזור מחסומים הקימו והג"א המשטרה כוחות
ממאתיים יותר לחקירה נעצרו הכול בסך במשטרה. לחקירה נלקחו מהאזור שיצאו

ערבים.
החבלה. מטען של טיבו היה מה לגלות כדי לבדיקה זכוכית שברי אספו המשטרה חוקרי
לחקירה החשודים את המשטרה של וניידות "אגד" של אוטובוסים הסיעו 12:30 בשעה
אחר בשעות נפץ. חומר שאריות לגילוי במכשיר נבדקו הם אביב. תל מחוז במטה ראשונה

נוספת. לחקירה נשארו אחרים כמה. שוחררו והערב הצהריים
המרכזית התחנה פעלה לא עדיין הוסרו, כבר שהמחסומים לאחר ,13:00 השעה אחרי גם

האוטובוסים. של הסדירה לפעולה הפריעו במקום שהתקהלו אנשים כסדרה.
יהושע העיר, וראש מרגלית זאב ניצב תת אביב, תל מחוז מפקד סגן הגיע למקום

רבינוביץ.
בתלאביב בחלקם שהתגוררו ועזה, שומרון יהודה, תושבי 30 עד 25 בני חשודים תשעה
ציווה אילן מנחם השופט לפיצוץ. בקשר כחשודים בעיר השלום משפט לבית הובאו וביפו,

החקירה. להמשך מעצרם את להאריך
נראה בדראב, סלאמה החשוד כי טען, יפו, מרחב ממטה שמאי מאיר רס"ר המשטרה, נציג
ללא אנשים אותם ידי על נראה דקות כמה ומקץ חבילה, עמו נושא ראייה עדי לפי

הפיצוץ. אירע קצר זמן כעבור החבילה.
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אבק סימני חולצתו על גילה מיוחד מכשיר כי החוקר טען מוחמד אוסמה החשוד לגבי
בחקירה. הופרך החשוד של האליבי כי הוסיף החוקר שריפה.

של זעירה כמות הבדיקה הראתה בגדיו על גם כי החוקר טען מנון מחמוד החשוד לגבי
שריפה. אבק

שני בין הרב הדמיון ובגלל בנתניה, המרכזית בתחנה חבלה מטען התפוצץ לכן קודם שבוע
ביניהם. לקשר האפשרות את המשטרה חוקרי בדקו הפיצוצים
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הכיפורים יום במלחמת המשטרה היערכות
בהתקפת וסוריה מצרים צבאות פתחו הכיפורים, יום של בעיצומו ,1973 באוקטובר ב6

ישראל. על מתואמת פתע
סימנה המלחמה במדינה. הרגיל המאורעות רצף את לחלוטין שינתה הכיפורים יום מלחמת
השפעותיה, אחרת. תקופה של תחילתה ואת אחת תקופה של סיומה את רבות מבחינות
על גם פסחו ולא בארץ, החיים תחומי כל את הקיפו ההדרגתיות, והן המיידיות הן

המשטרה.

שמשהו לכך בסימנים להבחין היה ניתן המלחמה, פרוץ לפני כחודש ,1973 בספטמבר כבר
באוגוסט עוד מהרגיל. גדולים כוחות ריכזו והסורים המצרים לגבולות. מעבר מתרחש
במערכת הגולן. רמת שטח כל על חלשו ואלה אוויר, קרקע טילי הסורים קידמו 1973

במערכת זכרו עדיין כללי. גיוס של הרעיון נדחה אולם שונות, אפשרויות הועלו הביטחון
מצריים כוחות של דומה ריכוז בעקבות שנה, באותה במאי הגדול הגיוס את הביטחון

וסוריים.

פוסקות הבלתי ההתרעות נוכח כוננות מצב בצה"ל הוכרז באוקטובר, 5 כיפור, יום בערב
באוקטובר ב6 במפתיע נפתחה וסוריה מצרים צבאות התקפת בשטח. העניינים ומצב
החלו סוריים וקומנדו שריון וכוחות סואץ, תעלת את צלחו המצרים .14:00 בשעה
הישראלי האוויר וחיל ברובו, ונכבש נפרץ בתעלה המעוזים קו. הגולן: ברמת להתקדם
הייתה יותר עוד חמורה המטוסים. לעבר שנורו הרבים הנ"מ טילי נוכח לפעול התקשה
החל לחימה ימי כשלושה לאחר רק הגולן. רמת תוך ל א הסורי השריון של העמוקה חדירתו
ק"מ ארבעים כדי התקרב ולבסוף הסוריים, הכוחות את צה"ל הדף בצפון המפנה.

מדמשק.

שונה. המצב היה הדרום בחזית בגולן. הגדולים הקרבות פסקו כבר באוקטובר ב12
שעומקה רצופה, כמעט ברצועה והחזיקו הישראלי, הצד אל ארמיות שתי העבירו המצרים

קילומטרים. עשרה היה הממוצע
עד שליטתם את להרחיב המצריים הנוחות פעלו המלחמה של השני השבוע בראשית
לבסוף להתממש. זו מיוזמה ומנעו מולם ערוכים היו צה"ל כוחות והמתלה. הגידי למעברי
מספר בתוך קשים. קרבות כדי תוך באוקטובר), 156) התעלה את צה"ל כוחות צלחו
פעולה חופש אפשר ובכך המצריות, הטילים סוללות רוב את להשמיד צה"ל הצליח ימים
בצפון לתוקפה. האש הפסקת נכנסה קשים לחימה ימי 18 לאחר לחילהאוויר. מחודש
של כיתורה תוך מצרים, אדמת על צה"ל חנה בדרום הגולן. רמת בכל צה"ל שלט

מקהיר. ק"מ 101 של ובמרחק השלישית, המצרית הארמייה
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ברוב שהופעלו מאלו גדולות אש עצמות ולזמן לשטח יחסית הופעלו כיפור יום במלחמת
הרבות האבדות נוכח גם התברר הדבר באירופה, השנייה העולם מלחמת של הקרב זירות
צבאיים ניצחונות כי הוברר הישראלי. בציבור אדמה'' ל"רעידת גרמה המחלמה צה"ל. של
כנגד ציבורי מחאה גל החל פחות. משמעיים חד אף ויהיו כבעבר, קלים יהיו לא כבר
את לבדוק בכדי הוקמה מיוחדת חקירה ועדת הביטחוני. במחדל שהואשם השלטון,

אגרנט. השופט עמד הוועדה בראש המלחמה. קודם האירועים השתלשלות
החוץ שר של הדילוגים מסעי והחלו ז'נבה, ועידת כונסה כיפור יום מלחמת בעקבות
הסכמי וסוריה. מצרים לבין ישראל בין ביניים הסכמי נחתמו לבסוף קיסינג'ר. האמריקני
מכן. לאחר אחדות שנים המצריישראלי השלום הסכם של לחתימתו הובילו אלו ביניים

מחדש ארגונו הושלם התארגנות: תהליך של בעיצומו המשטרה הייתה המלחמה פרוץ עם
הארצי. ובמטה המחוזות ביתר גם שינויים להכניס כוונה והייתה הצפוני, המחוז של
הן מעמיקים, מחקרים בעריכת למשל, אחרות, בפעילויות גס עסוקה הייתה המשטרה
ביישום והוחל בחלקם, נסתיימו אלה מחקרים הארגוני. במישור והן המדעי במישור
אחרים היו כי אם בעיצומם, התהליכים מן רבים נקטעו המלחמה כשפרצה מסקנותיהם.

הציבור. לציפיות יותר גדולה לב תשומת מתן למשל, בעקבותיה, דחיפה שקיבלו
בניית המשטרה, תחנות פני חידוש ביניהן נתעכבו, והשירותים המשק בתחום רבות תכניות

לעבודה. חדש ציוד ורכישות הרכב צי חידוש המעצר, בתי שיפור נוספים, חיוניים מבנים
החדש, למצב במהירות עצמה את להתאים המשטרה ידעה הגבוהה לכוננותה הודות אך
הכריז הקרבות פרוץ עם חירום: שעת של במתכונת ערוכה הייתה ספורות שעות ובתוך
לשעת המשטרתי המערך הפעלת ועל המשטרה כוחות של כללי גיוס על הכללי המפקח
אחדות שעות בתוך חירום. לשעת בתכניות מראש שנקבעו התארגנות נוהלי פי על מלחמה
המבצעיים הצעדים כל וננקטו בארץ, המשטרתי המבנה דרגי בכל המערך הופעל

המצב. מן המתחייבים והלוגיסטיים
של מרבי ביזור היה חירום לשעת המערך הושתת שעליהם המרכזיים העקרונות אחד
מעשי, ערך הן היה זה לביזור האוכלוסייה. בקרב הממוקמים בבסיסים משטרה יחידות
בכך מוראלי, ערך והן המרבית, במהירות כנדרש עזרה להגיש יכלו משטרה שאנשי בכך

ביטחון. תחושת לאזרחים העניק והדבר האזרחים, ציבור בקרב נמצאו שהשוטרים
חירום: שעת נוהלי הופעלו המלחמה פרוץ עם מיד

בוטלו. החופשות וכל ליחידותיהם, נקראו המשטרה אנשי כל *

ממש. המלחמה תקופת סוף עד שכנו בהם בבסיסים, רוכזו המשטרה אנשי כל *
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ובראשם ביממה, שעות 24 שפעלו פיקוד, מוצבי הוקמו ובמחוזות המרחביים במטות *

הארצי. במטה ארצי פיקוד מוצב
מקומיות. רשויות ועם ופס"ח מל"ח עם והג"א, צה"ל מפקדות עם קישור קציני מונו *

הכוח חצי בשלוש במקום ביממה משמרות בשתי לעבוד החלו המשטרה יחידות *

ובכוננות. במנוחה בבסיס רוכז האחר וחציו בתפקיד, הועסק
אלא למרחבים, צורף שלא המטות, מן אדם כוח ידי על תוגברו המרחביות היחידות *

כוננות. במצב הועמד

המשטרה ידי על מוחזקים שאינם נוספים, מתקנית ועשרות קבועים משטרה מתקני *

חיו הבסיסים את שאיישו המשטרה אנשי משטרה. לבסיסי הפכו רגיעה, בתקופת
אוכלוסין במרכזי המלחמה כדי תוך נפתחו רבות משטרה נקודות מחנה. בתנאי בהם

הצורך. פי על חולים, בתי ובקרבת
המשטרה אנשי כל וניהול. חקירות בעבודת לטיפול שלדי מערך נקבע היחידות בכל *

החירום. ממצב שהתחייבו ובמשימות בתפקידים עסוקים היו

שונים. משטרה לתפקידי הוצבו ומתנדבים בגמלאות שוטרים *

ורבות דחופות פעולות נקיטת חייבו קסרקטין, לחיי והמעבר בשטח הרחבה ההתפרסות
בתנאי המשטרה כוחות לכלכלת הסידורים כל הושלמו הלוגיסטי. בתחום היקף
ואביזרים חילוף חלקי תחמושת, בחלוקת הדבר התבטא החימוש בתחום קסרקטין.
התבטא המזון בתחום המלאי. את להגדיל כדי במחסנים שהיו הנשק כלי ובתיקון שונים
או חדשים מטבחים להפעלת מתאימים ובהסדרים נוספים אספקה קווי בהפעלת הדבר
שלוש ארוחות לספק מסוגלים שיהיו כדי הקיימים, המטבחים של התכולה להרחבת
הראשונים המלחמה בימי האספקה בסיסי הופעלו אלה משימות לביצוע ביום. פעמים
של המלאה במתכונת לפעול החל המשטרה של הקשר מערך גס ביממה. שעות 24 במשך
תפקידים בעבר שמילאו פנסיונרים המלחמה. פרוץ לאחר ספורות שעות חירום שעת
במוצב לתפקיד. בהתייצבם חלקם את הס אף תרמו והאלקטרוניקה הקשר במחלקת
חירום. לשעת הקשר מערכי הופעלו המחוזיים הפיקוד ובמוצבי הארצי שבמטה הפיקוד
בהתקנת שונים, מסוגים קשר מכשירי בהתקנת ביממה שעות 24 במשך עבדו הקשר אנשי
הודעות למסירת משטרתיים רכב כלי על קול מגבירי ובהתקנת אלחוט קשר מערכות

הצורך. במקרה לציבור

המבצעית העבודה בהיקף תמורות גס חלו והמשקיים, הארגוניים השינויים עם בבד בד
בהתאם השתנו המשטרה תפקידי במילוי עדיפויות וסדרי דגשים ובאופיה. המשטרה של

המשטרה. מן הציבור לציפיות ובהתאם השעה לצורכי
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עיקריים מישורים בשלושה המבצעית פעילותה את המשטרה ריכזה המלחמה בתקופת
פס"ח מל"ח, (למשל, חירום בשעת הפועלים ולגופים הביטחון לזרועות סיוע הגשת א.

הניצחון, למען המשותף למאמץ לתרום כדי ומד"א)
הציבור, ושלום הציבורי הסדר אבטחת ב.

התפקידים בתחום הוא אין אפילו עניין, בכל למשטרה הפונה לאזרח עזרה הושטת ג.

לו. לעזור ומוכן לו שמאזין מי יש כי הרגשה לאזרח שתינתן ובלבד המשטרה, של

לצה"ל המשטרה עזרה חירום בשעת הפועלים ולגופים הביטחון לזרועות הסיוע במסגרת
ופינתה שיירות מעבר בעת בצמתים התנועה את כיוונה כן כמו ורכב, מילואים אנשי בגיוס

תנועה. צירי

הן מטוסים, של נפילתם למקומות במהירות משטרתיים רכב כלי הגיעו הצפוני במחוז
השברים, את לצה"ל העבירו המקום, על שמרו השוטרים האויב. של והן ישראליים

שצנחו. הטייסים את ואיתרו סודי, וציוד חלקים וביניהם
הנמלים. ומבואות הצפוני החוף אזורי באבטחת ועסק צה"ל במערך פעל החופים משמר

לוחמה. לפעולות צה"ל של שיט כלי שוחררו בכך
בית וגזרת לבנון גבול לחסימת אחראי הגבול משמר היה צה"ל של מבצעי פיקוד תחת
פעולתו, ושיטות יעדיו ארגונו, צורת הגבול, משמר של המבנה בזכות מחבלים. בפני שאן
הייתה הגבול במשמר העבודה ומהיר. קל מלחמה לתנאי רגיעה מתנאי שלו המעבר היה
המלחמה צבאיות. הן מג"ב של משימותיו השנה ימות ובכל קסרקטין, בתנאי ממילא

מהותה. את שינתה לא אך יותר, אינטנסיבית פעילותו את עשתה
אבטחת ובשומרון, ביהודה הפנימי הביטחון קיום היו מג"ב של העיקריים תפקידיו בין
סדר שמירת חיוניים, מתקנים אבטחת שאן, בית עמק בגזרת והגבול לבנון גבול
מג"ב מילא האלה התפקידים כל את התעופה. ובנמל אביב בתל בה, ואבטחה בירושלים

מילואים. אנשי של תגבורת בסיוע בהצלחה
שניסו במחבלים שנלחמה מבצעית, סיירת הייתה במלחמה שהצטיינה הגבול משמר יחידת
להם ונגרמו סוכלו, המחבלים של החדירה ניסיונות כל הלבנון. בגבול ביישובינו לפגוע
ולחימה רוח קור היחידה גילתה בן, גשר ליד מחבלים, עם ההיתקלויות באחת אבדות.

לשבח. וצוינה אמיצה
היתר בין בקשתם. לפי חוץ, גורמי לשימוש משטרתיים מתקנים העמידה גם המשטרה
יהוד המקומית המועצה לרשות מראש. שהוסכם כפי צה"ל, לשימוש מתקנים הועברו

ציבורי. כמקלט שימש והוא משטרתי, מבנה הועמד
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הפעולות את עמה ותיאמה העליונה מל"ח ועדת עם הדוק בקשר עמדה המשטרה
למקומות דלק בהובלת למל"ח סייעו המשטרה של דלק מכליות חירום. בשעת הדרושות
ונהגים משאיות לרשותה שהעמידה בכך למשטרה סייעה מצדה, מל"ח, הנדרש. לפי שונים

הצורך. בשעת אחרות להובלות
מצד המיעוטים לאוכלוסיית התנכלויות למניעת במיוחד גדולה חשיבות נודעה זו בתקופה
השמירה את הגבירה המשטרה הציבורי. הסדר והפרת רכוש עבירות ולמניעת מוח חמומי
ועל דרכים תאונות מניעת על דגש משנה שמה היא וציבוריים. ביטחוניים מתקנים על
ההאפלה. ובגלל הצבאיות השיירות תנועת בגלל במיוחד קשה שהייתה התנועה, הסדרת

השאר בין שחייב האזרחית, ההתגוננות חוק את המשטרה אכפה הג"א עם בשיתוף
על רכב כלי של פנסיהם את שיצבעו בכדי תלמידים קבוצות ארגנה היתר בין האפלה.
כ600 המשטרה רשמה למלחמה הראשון השבוע במשך ההאפלה. למשטר להתאימם מנת

מכוניותיהם. פנסי את האפילו שלא לנהגים דוחות
של החשובים היעדים אחד הושג יותר, ואף שעות 12 של עבודה ליום מעבר ידי על
הן חשובות היו מקום בכל המשטרה ובולטות נוכחות בשטח. הבולטות  המשטרה
ההתפרסות האוכלוסייה. של המוראל לחיזוק והן המשטרה, משימות למילוי לכשעצמן,
בקרב משטרה ובסיסי משטרה נקודות הקמת ידי על שהושגה בשטח, הרחבה
שמונה, בקרית למשל, לאזרחים: ומגוון מיידי סיוע להגיש למשטרה אפשרה האוכלוסייה,
במקלטים ושרברבות ניקוי בעבודות המשטרה אנשי עסקו המחבלים, מהתקפות שסבלה

שנפגעו. אזרחיים מגורים בבנייני שמשות ובתיקון
האדם כוח להצבת הקשור בכל רבות לתמורות הביא חירום שעת של למערך המעבר

ולמוראל. להווי העבודה, לאופי השירות, לתנאי ביחידות,
איש, כ300 במשטרה תפקידיהם את עזבו המלחמה בתחילת המילואים אנשי גיוס עם
ואל שהוקמו, משטרה בבסיסי התפרס המשטרתי האדם כוח צה"ל. לשורות שגויסו
קורסים חניכי וכן במטות, שירתו רגילים שבזמנים משטרה, אנשי הצטרפו אלה בסיסים

עתודה. כוחות וכן שלדי מערך נותר במטות המשטרה. של הספר מבתי
למפקח ישראל משטרת של הפנסיונרים ארגון פנה למלחמה, השני ביום באוקטובר, ב7
המפכ"ל חירום. בשעת המשטרה לעזרת חבריו 1,200 של התנדבותם את והציע הכללי
לגמלאות. שוחרר שממנה ביחידה איש איש להתייצב לפנסיונרים והורה ההצעה את קיבל
אביב. תל משטרת מחוז במטה להתייצב הגמלאים החלו בבוקר באוקטובר ב8 ואכן,
כמפקד שונים. לתפקידים שונות ביחידות ושובצו דרגותיהם, על במדיהם, הופיעו האנשים
אביב. תל מחוז משטרת מפקד בזמנו שהיה מי קנר, יעקב ניצב נתמנה הגמלאים יחידת
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מתנדבים פנסיונרים מאתיים אביב. תל מחוז משטרת למטה בכפיפות פעלה היחידה
תעודות להם הוציאה המשטרה מחדש. והושבעו ובתחנות המשטרה במטות התייצבו
המשטרה של קישור קציני ששימשו ביותר, בכירים קצינים מספר גם היו ביניהם מינוי.

ומוניציפליים. ממשלתיים גופים ליד

משטרתיות הווי להקות שתי הבסיסים ברוב הופיעו המשטרה אנשי מוראל על לשמור כדי
הארצי, המטה של ההווי ולהקת משתתפים, 18 שמנתה חיפה, מרחב של ההווי להקת 

להצלחה. וזכו ומחול, הומור שירה, תכניות הגישו הלהקות משתתפים. 15 שמנתה
ונוצרו למשטרה, הציבור בין היחסים במישור נגף אבני הרבה נעלמו המלחמה בתקופת
בה חירום, שעת הייתה השעה האחת,  סיבות משתי ביניהם יתר והבנת טובה אווירה
עדיפות לדרגת ירדו המלחמה לפני ומרכזיות חשובות שנראו בעיות המידה: אמות משתנות
השתדלה המלחמה בשעת המשטרה. של מדיניותה הייתה השנייה הסיבה ביותר; נמוכה
קשה יד נקיטת כמדיניות לה קבעה היא חיכוכים. מיצירת האפשר ככל להימנע המשטרה
והתייחסה הגוף, כלפי עבירות מין, עבירות רכוש, עבירות כגון חמורות, עבירות נגד
שעובר ייתכן כי ההנחה עמדה זו מדיניות ביסוד קלות. לעבירות יותר רבה בסובלנות
הייתה מראש, זאת לבדוק דרך הייתה שלא ומכיון במלחמה, כלשהו באופן נפגע עבירה
המדיניות לגיבוש שסייע נוסף שיקול האוכלוסייה. לכלל יותר סלחנים להיות נטייה
מכפי אחרות בעיניים העורף את רואים החזית מן החוזרים שאנשים היה, הליברלית
החיים לאורח שוב שיתרגלו עד בחשבון, לקחת יש זו הרגשתם את שעזבוהו. לפני שראוהו
המשטרה קבעה עוד המשטרה. עם מיותרות התנגשויות לידי להביאם לא כדי בעורף,
בטרם עדים, הזמנת לצורך אפילו אחד, לבית לא אף פונים שאין זו, מדיניותה במסגרת
ותיקים הוקפא, ועומדים תלויים בתיקים הטיפול מלחמה. נפגעי במשפחה שאין הוברר
בכל אותה הדריכה זו וגישה האזרח, לרגשות רבה הבנה גילתה המשטרה נסגרו. אף רבים

פעולותיה.

במהותן לשנייה האחת דומות שאינן ושונות, נפרדות תקופות בשתי אופיינה 1973 שנת
כל שלאחריה. זו והשנייה, הכיפורים, יום מלחמת שעד זו האחת, בהן: האירועים ובגודש
על מטילה אורכה. בגלל והן פתאומיותה בגלל הן במיוחד, הכיפורים יום ומלחמת מלחמה,
ספסרות למניעת הג"א, משטר לאכיפת נערכה המשטרה מיוחדים: תפקידים המשטרה
סיוגקה לציבור, קשר צומת שימשה היא הספר; בתי לביטחון מחירים, והפקעת
בצד והכול אחרות, .למטרות קשר לצורכי במתקניה שימוש לחיילים אפשרה אינפורמציה,

הביטחון. ממערכת כחלק מלחמה בעת המשטרה על המוטלים המיוחדים התפקידים
בפשיעה, התגברות חלה הכיפורים יום מלחמת לאחר גם מלחמה, שלאחר תקופה כבכל
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בין פושעים. לידי מבוטלת לא בכמות שהגיע חם, בנשק ובשימוש האלימה בפשיעה
מרירות קשות. בעיות בפני שעמדו רבים היו לבתיהם שחזרו המילואים אנשי רבבות
במעשי התבטאו שנגוזו ותקוות ציפיות עקב ואכזבות מומשו שלא הבטחות מצטברת,
אז, נפתרו ולא הכיפורים יום מלחמת לפני שהחלו ופוליטי, כלכלי רקע על בעיות אלימות.
בעיקר קשים, ומצבים בעיות בפני המשטרה עמדה זה במצב שאת. וביתר מחדש צצו

בשורותיה. הפנימי והמוראל הארגון במישור גם אך האופרטיבי, במישור
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פח"ע ארועי
היסודי הספר בבית למורה מעטפה נמסרה 1973 בינואר ב14  נפץ מעטפות משלוחי
המעטפה, התפוצצה המורה, אותה כשפתחה הדוור. ידי על גת בקרית "שפרינצק" שם על

נפצעה. והמורה

הדואר, דברי מיון בעת בוקר, באותו כי סיפר, גת בקרית המרכזי הדואר סניף מנהל
הנמענת שם כי בדואר, להשאירה או המעטפה את לקחת אם הדוורים בין ויכוח התנהל
מעטפה כל כמו ונראתה חשוד, רושם עשתה לא עצמה המעטפה ברורים. היו לא והכתובת

רגילה.

אך המעטפה, נשלחה מאין בוודאות לקבוע היה ניתן לא בהתפוצצות, שהושמדה מאחר
ישראלי. בול עליה מודבק שהיה מפני מישראל, שנשלחה ברור היה

עם הדואר לבית לשוב גת קרית דוורי כל נקראו הנפץ, מעטפת התפוצצות על כשנודע
לאחר רק הדואר. דברי כל את ובדק משטרה חבלן הגיע למקום שבידם. הדואר דברי

בבתים. לחלקו הדוורים הורשו נוספות, נפץ מעטפות היו לא כי שהתברר
וטרינר לרופא ממוענת שהייתה נוספת, נפץ מעטפת אביב תל בדואר נתגלתה יום באותו

שבע. בבאר נתגלתה נוספת נפץ מעטפת אביב. מתל נשלחה המעטפה בצפת.
דואר לחבילות או למעטפות ערנות לגלות לציבור שקראה הודעה יצאה ישראל ממשטרת
חשד של מקרה בכל לפנות נקרא הציבור ישראל. בולי נושאות הן אפילו חשודות,

נפץ. מעטפות ארבע הגיעו יומיים במשך ישראל. למשטרת
ברחוב ,10:45 בשעה ,1973 באוקטובר ב5  סיני וצפון עזה נפת מפקך סגן הריגת
רכב לעבר אלמוני ידי על יד רימון הוטל שבעזה, נאצר קולנוע ליד מוכתר אל עומר
פקד רב סיני, וצפון עזה נפת מפקד סגן קשה נפצעו הרימון מהתפוצצות כתוצאה משטרה.

טרמפיסט. וחייל טלשחר, יצחק משנה מפקח הקשר, קצין כרמלי, משה
נפטר מה זמן וכעבור בבארשבע, לנגב המרכזי החולים לבית במסוק הועברו הפצועים
עקב קשה ניזוק המשטרה רכב סכנה. מכלל יצאו הפצועים שאר מפצעיו. כרמלי משה

באש. התלקחותו
מילוי גמר לאחר לביתו המשטרה מתחנת כדרכו והיה הנפה, כדובר גם שימש כרמלי משה

תפקידו.

אין זה שבלילה כיוון הכיפורים, יום בערב תחילה מחשבה מתוך הוטל שהרימון נראה
להיות שצריכים אלה רק ונותרים הביטחון, זרועות ושל צה"ל חיילי של רבה תנועה
כל ללא בעזה, מוחלט שקט שרר בהם אחדים חודשים לאחר אירע הפיגוע בתורנות.

חבלנית. פעילות
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ניצב סגן סיני, וצפון עזה נפת מפקד בפיקוד משטרה כוח למקום יצא ההודעה קבלת עם
תוצאות. ללא אך סריקה, וערך המקום את שסגר צבאי, כוח נלווה אליו גבעתי, אנוש

נחקרו כמוצג. נאסף והוא ,"1=1" מסוג רוסי רימון של מנוף נמצא האירוע מקום בקרבת
חשודים. שמונה נעצרו הלילה בשעות בדרכם. להמשיך הורשו והם במקום, אנשים מספר

."4 "מילס לרימון החוקרים את הוביל העצורים אחד
חסיין עבד נעצר 1974 מרץ שב11 לאחר הרימון, זריקת שחזור נערך 1974 כמרץ ב13 רק
ב4 מוכתר, אל בעומר "דיסקונט" בנק מנהל של רכבו על הרימון זורקי מחקירת כתוצאה

.1974 במרץ
בנק מנהל על הרימון מזורקי אחד כי הכיפורים, יום בערב לפיגוע בקשר סיפר חסיין עבד
אל עומר ברחוב ישראלי רכב על לזרוק מנת על רימון לו מסר סעדי, חלף "דיסקונט",
מעילו, בכיס הרימון את הניח חסיין עבד כמתריע. שימש עצמו סעדי שחלף בעוד מוכתר,

נאצר. קולנוע ליד מוכתר, אל עומר לרחוב הלך סעדי חלף עם ויחד
וצפה נאצר, קולנוע שלפני ברחבה מוכתר, אל עומר רחוב של הצפוני בצד עמד סעדי חלף
היה שאמור חסיין, עבד מתקרב. ישראלי רכב על להודיע מנת על מערב לכיוון הרחוב על
מטר כחמישים של במרחק הרחוב, של הדרומי בצד המדרכה על עמד הרימון, את לזרוק
בידו לפות היה הרימון כלשהו. אובייקט מאחורי או בסמטה הסתתר לא הוא מהמתריע.
המשטרה מכונית את סעדי חלף כשראה סעדי. חלף לעבר צפה והוא השמאלית,

חסיין. לעבד כסימן השמאלית ידו את הרים ממערב, המתקרבת
שהייתה וברגע הנצרה, את שלף המתקרבת, המכונית אל צפה הסימן, את ראה חסיין עבד
האחורי הימני לחלון הרימון את בחוזקה השחיל וחצי, כמטר של במרחק מולו, המכונית

פתוח. שהיה המכונית, של

המכונית נסיעת כיוון עם מוכתר, אל עומר ברחוב כביכול, לתומו, ללכת החל מכן לאחר
נאצר. לקולנוע נכנס המתריע הרימון. את זרק שלתוכה

והתפוצץ. יד רימון העתיקה בעיר בשוק הושלך 1973 בדצמבר ב4  בירושלים רימונים

חנות. דלת ליד והתפוצץ בצהריים 12:35 בשעה יפו, לשער הקרוב דוד, ברחוב גולגל הרימון
החיילות אחת שש. בן ילד מהם אחד ערבים, וארבעה חיילות חמש מהם נפצעו, אנשים 18

קשה. באורח נפצעה
החולים לבית הועברו האחרים הפצועים "הוספיס''. החולים לבית פונו הערבים הפצועים

"הדסה". החולים לבית צדק'' מ"שערי הועברו הפצועים שבין החיילות צדק". "שערי

כעבור לתנועה. נסגר והשוק עסקיהם, את הערבים החנויות בעלי סגרו התקרית אחרי
למסלולם. החיים חזרו ובהדרגה מחדש, הדרך את המשטרה פתחה כשעה
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אירועים ספר

לאחר ספורות דקות ההתנקשות למקום הגיעו הגבול ומשמר ירושלים משטרת אנשי
החנויות מבעלי אחדים תורג'מן. אברהם ניצב סגן המרחב, מפקד סגן בראשות האירוע

נעצרו. בשוק

ולא התפוצץ לא הוא אך העתיקה, בעיר הגיא ברחוב יד רימון נזרק קודם חודשים שלושה
נזק. גרם

הדרומי, המחוז ומפקד קולק, טדי ירושלים, עיריית ראש טוב; שם ויקשור הבריאות, שר
הפצועים. את לבקר הגיעו תבורי, חיים ניצב

דורה הכפר תושבי עשרים, כבני צעירים שני נעצרו הרימון הטלת לאחר שעות מ24 פחות
הרימון. בהטלת מיד הודה מהם אחד במעשה. כחשודים לחברון, שמצפון

שני מעצר לאחר מה זמן לעיתונאים מסר הדרומי, המחוז מפקד תבורי, חיים ניצב
הצעירים. שני אל הגיעו וכך ועדים, חשודים עשרות חקרו הביטחון זרועות כי החשודים,
מרחב שוטרי הרימון. הטלת לאחר חקרה שהמשטרה העצורים עשרות בין היו לא הם
מתוצרת היה הרימון כי הוברר ועצרום. מגוריהם למקום למחרת בבוקר הגיעו ירושלים
שופט בפני שעות 48 תוך הובאו והם נמשכה, העצורים שני חקירת ."?!" מסוג רוסית

נגדם. מעצר פקודת להוצאת שלום
בסמטאות והמטיילים הקונים ותנועת המסחר, ובתי החנויות כל נפתחו הפיצוץ לאחר יום

כרגיל. התנהלה העתיקה העיר
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ברחבי פח"ע פיגועי
תופת מכוניות הארץ:
בירושלים

בתחנה תופת מכונית
אביב בתל המרכזית

בפתח הבטחון שר
המכפלה. מערת
לא העימותים

הסתיימו

.. *

,**
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העתיקה בעיר אלאקצה מסגד הצתת
כירושלים
רוהן מייקל הנאשם של משפטו משמאל:
ההצתה ושחזור
במקום. מסיירת החקירה ועדת מימין: למטה
בוער אלאקצה מסגד משמאל: למטה

ו

בירושלים בשופרסל פיצוץ למעלה:
בחיפה מגורים בבית פיגוע משמאל:
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אביב בתל תופת מכונית פיצוץ העברית באוניברסיטה בקפיטריה פיצוץ

#%
י?^|^

כתיאטרון חקירה
סדרים אי בגין הבימה
כספיים

המרכזית בתחנה פיגוע
אביב בתל
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אוטובוס על התקפה
ברעם קיבוץ ליד תלמידים
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*
לעזה מג"ב כניסת

אביב בתל המרכזית בתחנה פיגוע
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שותפים מג"ב שוטרי
הסדר על לשמירה

בת"א הציבורי

בנתב''ג. אוקמוטו קוזו היפני התקפת
שלו המזוייפים הדרכונים מימין:

₪₪1< \/ .1

שליחת
נפץ מעטפות
פיגוע למטרות
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כיפור יום במלחמת המשטרה היערכות

***■*, .,^3^

לאזרח המשטרה סיוע בכוננות החופים משמר

החולים בתי ליד הסדר על שומרים שוטרים
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הארץ ברחבי פח"ע פ>גוע>  1968

הרימונים ליל של הטירור חוליית
אתמולבת"א כנראה פעלה בירושלים
מחתרת? החבלניטלמלח*ת באפלה; מגששים הבטחון שירותי
30וה קלה, םל0נת זי .ין
תג'6ני0 וו^"ז! זן 9 מ^ווויי*. /07*7 ונח06 קסק*
ל//1וו ויז קןילזיזיזז רמג.
נ19לה נ^זזון1 8^11 .זקז
יש ו97ר3*ז1* מדה^נל^סח?
מסחוץיה בזזורזז ^ח*?ו 1'£
.דגים, 31^ מסקרנות ^** ^
טלאתהיינהסעו נרי

*ת זכ1*ל גחכלניק הה^ןזול^ר
הקר בשידורים רבים ל1.וים מוי
ב ערנית *ל3לוסיד. גרינתי גייסו
לראות ניתן ו*3ן ובשקחיק. הקרישד*ל *ון הנסכז'ק נתוודע םזבקנ
ארגוני קל כד. *י המטשח* לחה

  הסידור.
.ז*

וק ב1ד 1ורגו1י ש7 41.^ *י .. .""■
ץ י^לדן <■ סתזזייו נסיוגות שני ■ר.

,", י/ י? עיי? לחסיס ,,לעד.

הרימונים ליל אחרי כשבועייט
ה ארגוני אתמול 1כו ביתשליט
גוססת בה1לחה 1|ערבייט גדרור
כל לסי  האקר יותר, ורזינית
חולית אותר. סגעה  הסימנים.
גם גירושליס שסעלד. חבלנים
ב הםרגוית חז,וסובוסי0 "י^^^*^!גתהנת ** ב הםרגוית חז,וסובוסי0 גתהנת

"^ בהתפוצצרות יפצעו תל
י, מל"." " ל"בר ב;/'^ ^"^?יש^ינ;נ, העיר למערב ק ובחל הזנימנ נפץ ומטעני ם
_<" 1"1" 11"^ 1>1"ו14"ן< ,"",", "",", ( שנ?' ערבים היכר, יל"מ
ווכה אלח בגופות גג^ולות. גז|י;1
ךדי וניולע ויייות מגילחות 1

תגולנה. *לר. 

דמונים
קבעי" "סז""" ניתינ' ".""י "0,," / /''.' "'' ם ערב היכר. נזעם לדל

הנלחית בלגים. =י?..ר0נזית/ לח לת ^ ו מו7 הנביאים ""נ מיי"/,,, ישמני' קשי. 1צעו ""*

"" " ^^י י יי יי ?נ..יג5י יב**נ5".?55£ל5 ,__ , י* הוי ביקלד יי^יו _.

תגדלנה. *לר. הניחית נ7(ים. ך*רנזית י:נו יי' ■* ב7ת 0ז

ד.0ררי6 ייימז "י^/"יגיי" *"^ ££
א"ר. מתנא י*'^ וויי י^לי^ר >0יי נ^ו פוסיס:" אינו יייספייה י יייץ;^,^ 0ומית

י יי מ?ייית ויק בסיייי מט^יס "י^ול
החיי י^ הבטזץיי י*י1"1 נ?.י ''^"'^"

"*"153§^■

אחת ןנעתה
מניז. ל.עיי

י'^יקה בעיר מורות
^י?5^ בבת,ם ^ ל פעלה ה^טרי
ננית >0י0ף: ■  "וי ובנית __ .**>

ויו "ה. .._ *.*..%** ובתי'
גבתה
מונט

על/ ~"י 1" "'י י"' "....**
יליייליל בחבריו פצועים עשררת

■
.* י* בדדי ידעו. י! ""גיעק

י*י'">נחיהוז1>^כי7^2
^..".^^ יי* י"*י*י" "*

~ ל^גןו מעכו מטיילים

■:■■■?!£
,__" ןן"* 0ג^'י ת7101ים ""ימן ו"י^ק"גב"^ *!^3'.
**1*י 0901\ז ל* גי גמסר,
"*' ■^ליי^"יי"'"""!"

■" ""■ ."^ך ,,,",13 "דק "ביס

ד*נ נסער" הצהרי0 אחי נ4
סנועיט ת'"ה בהם נחניגן, םלה

קשה.

יוו"יו השזטיים אי י'""י^י^" י08
"8ש* ^^? מהיי' עי קגלי"ו

9'י
י אד

בק

"טו6 **לי2,ו" הפזח'ייי לעיר

יי^?י"^יף^ "."י ;£'"'" ".>■ ."::7 'יי' <"

הבחוולהתיס"^.4דיי"" ^^5"



היהלומים בבורסת מזוץ 1שוד אלאקצה מסגת הצתת  1969
מסגד בהצתת הודה האוסטראלי הצעיר
חוקריו *_משתף_פ^7העם אלאקצה

את
ד:לים .יהם
י;ד ;דיאור.
יבפגח. 
דקכי ■ת

לו קל וים
אגץ זיר
לי;ע .

ל :נטית
לך,: ץיז.
כאות ים

יי""* "^5%^

441 ,.£
ליי"7 5ו)1ג.
ממ''יי

""'יי; >*>ע^.סי^ ;*^"

מנשקי 3ייווו טי" יגע באומו
"י0? *^מ?*ל"יי אלי*''"'

^ ^"5'?%.,^^

י נ לקוטה "'י'""" נפנעול

{%£££>יי""**"

ליי1 י.תקשימ^?^7לדבדיז,

■ יי .ג^^ייג**



אוטובוס על התקפה בתלאב>ב, המרכזית בתחנה חבלט פ>גוע  1970
א>סדר>0 ופרשת ברעם ק>בוץ ל>ד תלמ>ד>ם

הבימה אנשי שני
מעילה בחשד נעצרו

אלישיב ית?8י וגני שדף 8שד החשודים:

..י11

.*"! 1

^. יי
*דינ*1(

.'*<.

שימשמר שבד1 עצרי ייי3 י גאה,* שרף א"י
ג נ1 ל:ה יצ" "" .ניאי

:^^^ ל8עה, ..התחיל

ילאחי יייס ש "רורב^?!ךת

^, ד<תייןה ,יוןוי0 קל ה,שים 4

ל י'ננייו את .ד^"ד""י^יי
י= גי85"" האיצי ^"^י."5"1"
שיקל מיהאיצי י .?"""
שר.1קור■ הקיי "? ענייי""י

8יי8י8 ,יעי5>ב מעצר
שקט בפני הובאו י;^"ידים ,*,.
..:"ג^השליםל"איכ.י:,צרם קת ל), או "שמע, ;!":
את לייי יג "יי00 פייסטי?נ
סקודת הוציא

ק>

>".*"" סו8, גםלז, ג"יגיו
לעבר אדמיניסטרטיבי כזנהל
ושח לזרף אסר 5ר הבימה, סי
מראשי הלאומי התיאטרון קנית
עמ, בת פירוקו, לפני הקולקטיב
כהעודים השבוע נעצרו אלי"יב,
אל9>>ירגח "לעקרות במעילות

התיאטרון, מלספי
ה קיל הוזקרות נלחלקת חוקרי

?"";, יקט. 00קים של מייייפיס
הי*%*"***£*£<£$ ל"י. אלף 20 לפחות של סכום
חושדת יהמשטרה *^
מייימביפ .י*. '  ?%יי מזויי8י0 ג?* יגנ ^'י^בחני^ייק'נ/^ל!*"^., /זוגו"ג

**1*1. ווו1י.י ,11*111 " .
והא הפרשה י" = כ:,0," ל"ר ?זר 1 י=

י 0ו י "י .,(,_ יתלן"יו ג:;!. אותו יהרחיק ל"לי"יי יע ,י;יי':ק,.^י
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בירושלים הפנתרים הפגנות  1971

פיזור בעת נפצעו שוטרים 6
בירושלים הפנתרים הפגנת

ה* ריכוז התגבר ואז לזרום תנועה
להסיעו החלן וקם בככר מתקהלים

שעברו. האוטובוסים דפנות על
:03שטרה אגניפ מיידים

מכונית שבה רגעים כמה כעבור
לפזר המשטרה כוחות ועמה הכיבוי
פעלה זה בשלב ההתקהלויות. את
ו מתקהלים עצרה בכוח,. המשטרה
להתםזה מהסקרנים בתוקף תבער.
אבנים ליידוי מטרות היו השוטרים

מפגינים. מצד ובקבוקים
קרוב עד בככר היו משטרה כוחות
פעם מדי מפזרים כשהם לחצות,
התנועה קהל. וריכוזי התגודדויות
חנות  חנויות שתי כסדר. התנהלה נעליים לממכר וחנות לרהיטים
ותלונות אבנים מיידוי הן אף ניזקו

נופצו. שלהן הראווה
כוח פרץ ההפגנה ■במהלך
הפנתרים מועדון אל משטרה
שלושת שם ועצר הלל ברחוב
אלות, נמצאו במועדון צעירים.

נפט. ופח עץ גזרי משור,
ב אמס אמר תורגמו סגןניצב
לה כי מאולתרת, עתונאים מסיבת
גוו' לשום המשטרה תאשר ל* בא
במרכז ותהלוכות הפגנות. עריכת
תהיה להבא כי אמר, עוז* ירושלים.
הפ רשיונות במתן זהירה המשטרה
חתמו אשר למנהיגי.הפנתרים גנה
אתמול. ההפגנה לעריכת הבקשה על
ממו המשטרה כי אמר, תורגמן מר
לדו! מעניינה זה ואין הסדר על נה
המפגעים שמבקשים המחאה בתוכן
יש לכאורה כי אמר, עול לבטא,
ההפגנה רשיון מבקשי נגד? אישום
להעמידם המשטרה ובדעת אתמול
מסי ער כי מציין, "הארץ" סופר
מנהי על המצוד נמשך הידיעה רת
בי, ייי לא י'* אי £4פ£יים
לל רבים כוחות גייסה המשטרה
עתודת בהם אתמול, ההפגנה יאת

הגבול. משמר של
בירוש הסוחרים התאחדות מזכיר .

ההתאחדות כי אמש, הודיע אתהלים שתפצה מהממשלה תובעת
בהפגנות נפגעו שחנויותיהם סוחרים
במאישז וב18 אתמול, הפנתרים

ה כי טוענת הסוהרים התאחדות
שהמשטרה בהפגנות נפגעו ^יייסוהרים צל ופקתח קיומן את אישרה

בו יפו, ולרהוב ג'ורג' המלך לרחוב
אליה בככר, גיון. עדככי המשיכו
ה נעצרו בערב, 6.30 בשעת הגיעו
על ניצבים לשמנהיגיהם מפגינים
וגוש הבכר גמרכו המשטרה גדרות
ביו המתקהלים. לפני דברים אים
של סבלם על שירים הקריאו השאר

המקופח. ומעמדם המזרח עדות
במחוז מיוחדים תפקידים ענף ראש
תורג'מן אברהם סגןניצב הדרומי,
מהם וביקש המפגינים ראשי אל פנה
לבנין עד שנקבע במסלול להמשיך
ה מראשי שמש, כוכבי העיריה.
מכאן יזוזו לא כל לו השיב איגון,
,,יבוא ספיר פנחס, האוצר ששר עד
בין ומתן המשא העם". אל וידבר
הפנתרים למנהיגי1 תורג'מן ניצב סגן
ורבע. שעה במשך למקוטעין איד
וה ציון ככר ז"יתה זמן אותו גל
מר חסומים, אותה הסובבים צמתים
התנהלה והתנועה משותק העיר כז.
תק' היתה צדדיות. בדרכים בכבדות
תגרום המשטרה מדיניות כי ווה,
אולם מעצמה, שההפגנה.תתפזר לכר
התקהלל כאשר.בשעה..19.45...עדיין
סגן הודיע איש, כ500 ציון בככר
היא כי.ההתקהלות תויג'מהי ניצב
הסק את הזהיר הוא חוקית. בלתי
להסתבר ולא המקום את לפיות רנים
לו .נענה שחלק ולאחר המשטרה, עם

להתפזר. למפגינים. קיא
בלב הציתוי הם זמן באותו
הדמות ;ועליה הכרזת את. הככר

הממשלה. ראש של
ל*עולח גג;8ת "משטרה

המשטרה של מים להתזת מכונית
יהודה בן לרחוב במהירות הגיחה
עבר אל חזקים מים סילוני ושערה
ש הקטנה המדורה ואל המתקהלים
רבות עשרות זרמו במקביל בככר.
ב בקסדות, מצויירים שוטרים של
והשליניו הככר. אל ובאלות, מגינים
ספו דקות תור הפיזור. מלאכת. את
הכבישים פנויה. הככר היתה רות
ו השריטה שרידי ושחורימ, רטוביפ
ברחובות המפוזרים האלות שברי
המש של ג'יפים לכבר. המתנקזים
ו הלוך חלפו הכיבוי ומכונית טרה
.הכחו ופיסיהי! צופרים נשד.0 עוג
אב גזרקו פעם מדי מהבהבים. לים.
השוטריםמ* ,אל,,עבר ניםייגידחת

כי1ו1;י0.לא:צפויים.י
פוגי ציון שככר לאתר ,שעה רבע
התנועה את המשטרה חידשה תה,
להתקהל סקרנים שבו אט אט בה.
משמ רבים כשצלמיעתונות בככר,
המשט להתקהלויות. מוקדים שים
ל* ואיפשרה השטח את פינתה רה

בירושלים "הארץ" סופר מאונ
6 מהם פצועים. 7 עצורים, 23 .

ה הפגנת קציר זה  עוטרים
את ששיבשה השחורים פנתריס
במשך בירושלים החיים את מול
ב פוזרה ההפגנה שעות. חמש
ה ומשמר המשטרה עלידי כוח

ממושכת. הבלגה לאחר גבול,
אמורה השחורים הפנתיים י1'2?ת
אהה"צ 4 בשעה אתמול להערך היתה
לצ התכוונו משם ^י"ייייקג.
 ה לבניו עד יפו רחוב לאורך, עוד
להס צריכה חיתה ההפגנה עיריה.
ה התוואי על ייםכע.בור.שעתיים. ת
למשט המפגינים בין הוסכט אמור

1>ה:לאחלג.משא1.'זמתז.זממושרל..שב* י .לצעוד ^^""יי'פנממם..
ו ירושלים במרכז הרחובות משלוש
ה את לרכז הציעה המשטרה אילו
של בסיומו העצמאות. בגן הפגנת
את לכבי הפנתיים ת"איטהרדש^בי
ככר ליד התרכזו אחה"צ אתמול
כ וסביבם פנתרימ כ200 דקת הדיי
השמיעו הארגוו יאשי ם< לל?%,,^ינ ויחסה הממשלה בגגות נאומים
כרזות נשאו המפגינים המזרח. עדות
לכולם נבר, עוטי "גילדה לפני:""!. העוני ,,חיסול או נשבר", ממך
סמלים החזיקו גם הם המהפכה".
וכן וקפוץ שחור אגרוף של גדולים
הממשלה ראש של גדולה קריקטורה
פרו כנפיים צידיהי ומשני עירומה,
המת יייאו העצרת ת1ם יפו.^■"עסי רחוב לאורך בתהלוכה קהלים
מתים ארונות שלושה הניפו במהלכה

,,אפלייה". הכתובת ועליהם
ל כי מציין, "הארץ" סופר
ה כ"!" על ידוע היה משטרה
מתים ארונות לשאת טנתרים
שקבלו בעת אתם התנתה והיא
ה זאת. יעשו שלא הרשיון את
ה מציאות על ידעה משטרה
או ההפגנה, לפני איונותעוד.
אותם ליטול שלא החליטה לם
הח ההפגנה במהלך כי נודע,
ה בתור אלות המפגינים ביאו

; ארונות.
ציון גגגר התקהלות .

ה לצומת התהלוכה הגיעה כאשר
ה ג'ורג'סטו המלך _ יפו רחובות
י ו עלי שהוסכם מהמסלול צועדים
המ ומשם ג'ורג' המלך לרחוב פנו
בז ברחוב קטן קטע לאורך ^"שיכו .[,/, וור """ יהודה
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ל 0 ר ין י ל הגנן א ב *י

צבטייפ וין בהי י"יחז
7,צכא* ביוזמ"^ נוזכירזח

במ/ל16/72/1 היק

ניזיא  }1ברה1ו פרי* 0א"ל  יטנןימ1

י??^  ברוך ;1רבל טא"ל

פח יזו  רט עניי; ל סא

המאדים  הגגא* ה"יב?  גל:
 1גד 

ן.

הדין ח ע ר ג ה

דיז01ודה טא^שי או',גדייח; חבריו, וזגי הנאקה הגיקו לערך, 22.00 בלזעה 30,5.72 'ז0 =
0ל הנ5 המסלול ליד התרכזו העליזה *ירפר*נמ. גםטו0 מרומא נטיםה לוד, היזעוסה ינמל יזכי5י

אותה ל"זיו ו"נטים לעבר "וספת אס להמ"יר העליזה החלו מכן לאחר מיד ורימוני". ""מל" "כי"
 י 1 אווזה המה המקו0 יד. רמונ> לעברם ולזרוק וסביבמו המכם ג*?ל0 יז**ל

ונעגר, נווסת הו11 מכן לאחר ^קוה. בקרבת יז^מדו .. מזו. 
בפ1י11, קהיביז כפי י,0. לל.ל הלילי: "וחי "כו "גיי1 גלזני ה1":* ול איי ^7יהס

$ן ,." ה,ג7, .ז נ",. .ת11, 72, >נ..." 24 יי>י1,,, ,,רי," יזיריו" =ז1י1"ה ה;י ■

נ"י"י נ"ייי0 1ג.,, "ירסיייקי וגנייט נ,יס 68 לזל קנינה תוך ני07 ז27 ייי=י;

נמ/לר/72/^ן י5" , ,  ג0 ,,",, "" ג)1י :", ■" . .2

 כילקסן: אללמוח 4 לו יוווטו ובי *ייו0 כתב נגדו הונ;1 0יו0ה =7 ,

"י"יי "יל0 י"" "יי"" יי""י "*" *"'" י"" 'י"י ' ,,,4, ,.",. "1 ההב.ה .,"* 5(י. ל.".. יי"ני. ייי" ""יי"
.>>>)68 יירק ניי י"י"ם, "ל י"יי"לי" "לנ><" י'" 10י ,.,,,. ,",,," "," י,נד ,,* ליד, .,,,.. ב.,.ל ;72 .י 30 יי י יי.

7יניז בעניו ייקר^ל נמדינ" הס'זפט בחי מסורת ייל י11"1 הלז?י> " לת>ני" י51(ב) ו"קנק (,,)58 תק1ה ל, עג,יי" 7ניו עמו יתד "סו ""וי,, תבוי0 יי
7ל נו" עוני. כי0ול  העונשין דיני ל"י?יז יתי? י1" *ל "י" >11'יי0. 72 ;,ל יל"." >נ)<1 24 ■" לסי"וז גרמי כך יע"י 45ט1 "וו") (יז7ת ז:^:ה

בעני 0תד. חריג לסקרה פינו סית, עינז ביגע 0< ילי'יינ"ז "ל 'ויי50 . י1י: יי5
ולמרוח נייחי, חמורי בקייס גט ההגנה, "קני" ע" לעבירות י7י "וןו כי בכו ,1515 ,יי0) ,"*.) הגנה ל"ןניי, (.158 ".?" ל 1>"ו .י

ןינה זנכוזי והמגזריס יל1ו?י0 על 11ו0י11י ני1? בכלי "" ""י" "י"" "* י"י ""י""
'אנו נכון זה 0ין מוח, עוניז להסי> י1ל1ו במפורי! ני?1 ""י יי" ...,^ .

^י'"י "''י יי"ה ייי" ''"י' "י" """ ""י" ""י יילי ,", ,.", . ככן ,1945 "יי,,) (יע" ההגבה לי.,.." 58(ב) ""ה ל ייי, .יי"
ל6כיי

 יזולתיר: .ל ודמותם דמי"ך מהי ק>דע ר<!וי גי^^יטו, וי <<' (,"!,;..

מחריר פ"ע תבריו ע1 יתד כאן וביגעת רקע, כוונות גתוך אורת של במסוה הזו לארן באח
)11ויזי0 היי מקונניתיכס יני0 ל0קי"_ נזדסני לב ב1ןוס .,",, ,זלוס ודוי0, סליי" אד0 בני כלפי

ע"י זולתין. ודמות דגו"ד זוהי י"וגללו". יגוז י1כול, זרעתם נקייס, ד0 י"גחס יחוקה. מארז
קל חברה היא עוד כל גונית, כל על אגוקית, חברה לכל ראוי מלהיות עגמן הוצאת אלה מעזים

אנוט. בני

ל* ולעולם מעבירין ועל עליך ק"ן אות הוא זה פקע פ<עו. גודל אי; יזיהלוח עונ.ז אין
ממנו. להנקות תוכלו

מחליטיס אנו הראיזי, הגבאי התובע זהציג נעמו1 בהתחשב ןניוחד לעיל, האמור י0וד 7ל .6
פיס בגין עול,1. מאסר  ילליזי קני ראיון,  האסמה מפרסי אחד כל בגין הנאגיס על להסיל

מאסר. 1נות (10) עלזר הרביעי ה0".!זס

חיזל"ב באב ו היום ניחן

יור. 15 תוך ערעור זכות 6

והנאי1:1. הסנגורימ הראיזי הגנאי התובע ובמעםר ופימנ (17.7.72) חיזל"נ באב ו היום ניחן ז.

לזופס ל^ופמ נסיא 4^4
רם עברון ברוך ארגל זוברהס טרי1 ^

סא"ל סא"ל סא"ל



בתלאביב מג''ב פלוגת הפעלת  1972

ת"א לפושעי נכונה קשה תקופה
מג"ב הפעלת עם  1.ולבריוניה .\" ".י'" י ,. ט"אניויגטץ
ב הקבע מפקדת תכנון בגלל
ה כי ת נרא דגיו בית משטרת
מש אנשי את שס לשכן כוונה
לתקופה בתלאביב הגבול מר

__ משנה יותף אף ארונ,,
ה" בהיקף שינויים יחולו לא
מ^יר^ת.ינייתהאחייתשל

*
תצלומים נראים עוד בינתיים
ה של המבצעים בחדרי עזה של
ה גבעתיים במשטרת פלוגה
ת בתלאביב המבצעית פעילות
את הבא השבוע בתחילת יק חל
יחלו הבוקר הזירה. הכרת רי
א"4י הםל"£י ית מחלק י שן8רו*1טי של קטו לא מטסך בה
המרח בשלושת .לסייר חובה,
אזרחי תלאביב. מחוז של בים
אותםביו לראות יוכלו העיר
ה מוקדי בכל הקרובים מיים
ה ון ריכ במקום בעיר, פשיעה
לק אפשר בהם במקומות זינות,
הקלפים במועדוני סמים, .ות
ני הבריוניםב שבהם ובמקומות
ידי על יודרכו הסיורים בית.

המרחבים.. קציני
הפלוגה שוטרי שמעו אתמול
פ אופי על הרצאה והמפקדים
למ1ו הם בתלאביג. עילותם
ש בן. נקורס היטכ הנושא את
ל הספר בבית שבועות לושה
ע כ>!נפר.?ם..:המ6קדי0 שוטריס
במק"" השתלמותקצרתי ביו
בעיר, .הסושעיס מתרכזים. בהט

מש שוטרי של :וח
זןחוזיט כ10 מהווה
תלאביג. מחוז .ת
כדי בכך אץ ייית
וה8 הבריתות ■ל
ל שיצא המוניטין
שמפק והעובדה ,

ולנטין אבי מאת
ת השבוע י קיבלה תלאביב,
נטהינם להגבית ש^ו^ית
ל הצטרפו כז5שר ה' השו"1י^1שב של המיבצעיות פעולות*
מיב הגבול. משמר נשי א הגגולטיים משמר אנשי הי^ייחנם.של יביא אס רק לא יהיה
במניעת השגיס אדם כח בכמות
תכ ם בעיקרא אלא עבריינות,
חדשת©"? רוח פעולתם ניס
בתלא|?ב. בריונות למניעת לות

<$*■%£%£ משמרי
כי בינ? ה שחר וו.בפנחס סגן

המכיראת איש אליהם "ל^ב^^ןיתלווה
בידימםלד תהיה והביצוע קוד
הגבול משמר איש שיהיה הסיור

המשט של מיוחדים מי'בצעימ
ד^ר העצמאיתת הפעילות ד4"^רה. על בשמירה
נ'עשקיםשוה^ ז"""יי"ם
פסליי בעיקר תהיה זאת "טללות מש£י אנשי מונע. אופי
או שלהם משטרתי, י?" "לי
לליל תיליט במדים המחוז, של

להב יוכלו שוד לבצע יתכננו
וישלצפית המסייר במשמר היו

תכניותיהם את ישנו כי
*

הגבול משטר פלוגת צירוף
פעו ביצוע תאפשר לתלאביב
ביעילות מתוכננות^ בלתי לות
ה שתתקבל ברגע יותר. 4יב" תלאביב ממיפקדת פקודה
כייצל^בהפעלתכ^מתיגבר
בדרביה מחסומים ילה!ב ,.ל.
מחבל ללכוד או מהעיר י>אה
"ם נפץבמ חומר. מיטען שהניח
מפקד^ה יוכלו במחוז, כלשהו
שו כ30 טל כוח לארגן פלוגה
ד מזה,תוך יותר ואף טייפ,
לעלות מוכן יהיה זה ^.גיח
נכל ילפעול מלק,םיכבמר^יגי
מ יהיו הגבול משמר שוטרי
הרא בחודשים לפחות רוכזים,
גב במשטית לפעילותם, שונים

לפעול מתחילה מג"ב פלוגת
.י"""^ א' ביום בת"א
תושי יויטתם, יי שיטי נכל תפקידס את .י"
בפעולה שלהם ב תל במחוז נם ני ^י *:* = י יגינ)ל.":י הדיי שיטיי .*"
מבטיחה האפשר. המיעי 8נני ^יי"^ייט '^ יל; אחיי נ"פקידים ה?י^

י יעליי'ס אי. טיסד,8ינחס ;! י";י" הגביל. כספר מיי את
מבטיחה האפשר, המיעי
בתל ולפושעים £יוותפ
מיב קשה. וופה
יעבור הפלוגה1 י מיחנ ייפקד

■ טס
לחפיס.

בריונות, נגד תפעל
ה";י4י יגביל ט*י מיי את ^^^^^ץנ1ת,~מיעזונייקלפימ, תשמור * כרטיסים קפסרי
ס ניתר תתבעעהפעילות *יייי" באזוי הננקים באזורשל הבנקים על

 "ל קיח .~.2  ^ביג^ם^קיגי ולגטי,' אג* מאי;
י ~ ומנסייגו יי *ט לעגי'י "זזאיץ" סנ2ר

"0 יזחר. 0נחס נצנ 110 ו"^ונד. ?ש. ללני לשאלה נתשגד.

יוייגא עמי0
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קשיים ביט לשאלה
שוסו ,פעלת

י דני לל עייס ";; .;^



בהתפוצצות ופצועים הכיפורים יום במלחמת המשטרה הערכות  1973
העתיקה בעיר רימון

מתכ מטאר/אגאר יהלי 111
."" ^ קיבעימ> " מ0פי ל" ל4"" תפעל י,^ל י""תז

תשי., ,א,פןל, האזרחית ה"""^ית י " .1*86

קובעי.._ אלה ל^^ 14 תקנה 1.2

ד,,י_ ב0ילויינ *התי*ל !)י ש^י^יי^^1^ ^0ר עיגשי.
כ^ד. עומ'יימ שגי אי יי11 ל 75 ,_י"0 בתקו"ו, העביר, "בדה יאמ
ל,רות 300 קנ0 או שנה "<" יי י ."  כאח7,, עונשינ' שני אי

האכיפה 2.0

למקומ משוגר
הבשכ למניעת עדינו

יוגש כזה קיה

בענינ אלין :*2נו

האי, תקנות הפרת בדבר פניה של מקרה כל
הס לניידת האחראי ה0'ור. ניידת העבירה
כל לנטיבןת 1כהחא[, ה"ודכ ל2י העבירה,

כרגיל. אירוע דוה

8.1

רימוךיד בהתפוצץ נפצעו 18
נעצרו 52 * ירושלים במזרח
מביה"ח שוחרת 11 ייןל?>>*ו¥י^ב^;ילות,4ערממ*

הכתו תליי ביט גלגהב לבן רולל
ירושלפ''. יער הנופש, "ברכז בת
לוכלש. 1זק נגרם לא ההתפיטנית מן
לגול." הגיעו אהרגד שעה כרבע
ייושליס. עירית לאס ההתפההנוי.
קל ה7ינ8י הממה יג*ק7 קילת, טדי

חבירי. הייס ניצכ הבשטרה,
על מצטער היא כ א2ר, קולק גר
בתקופה מתרחש זה מעיז .".יעשה
לבין בינינו לקלים כנוי יק שבד.
פשוכ הלא כי הלסיף, הוא הערבים.
פג חלקיה בשני העי. שתשבי ;ע

לי. ומתגג7י6 זד. מע1^. נים.
נאהרו 6הי. היסתר גי אגר, עוד
ד.יוייה בשל נמוחדייי'בליס, נד.
י', *יקמ ,ג'*יייי' ו*"יל"ז. בתנועת
^ מע אבל  תיירים למשול כוי כל

"?8*8868י"
י.8לקיתי הטזבלים 1ע'$). (עיר
"הר8ו הם גי נדבקק, ברו ים
חיוגיימ י'5ראליי0 כיתלנים ספר
יי1'!י לי*יאלי0'' אניייי! יגיגגו
גירושליפ יגי!?לי 8יצח ניצעו

היום. בצהרי

ביחזג. קודקתובמ היילוד" של! ,עי.
וברחת"/ געקות ע:בער.י

8י.ינית'' #הת?6ה
הברי קר הגיעו החללים לבית
עי ואק קם"זנ ויקבור מר אלת
ו?*נ קיל? טלי סר ירלשליס רית
את הנזיר שרהגריאלת משייה.
*ל סהינית כהתקפה הרימון זרילת
נקיס. על מיקר אזיהית. אונלזגיי.
קזחווו מה6גלעות 11

ההולים לבית קהגלעו הפצועם
הם^"י^י^ !נדק קעיי
(0ציעה חיילת ישוהרר;; קל .נ"צע
מ71!ב יהודית קיחידד.!; .ל
חיילת אלשפזד.): בינוני, .פצעי.
איג'זד.): גי:י.י, באזפן נפצעי.
סל" קלהדל7.): קל. ;:0צעה ח"לת
נפ מייכניה, >תיי זנלכגנדר לליץ
סב גזייה אשתו קוחררו: קל, צע
ירה שלחירד.); ?ל, ונפגעה לוב"
יעקב קלהריה;; קל, (נסגעד. דרזיה
חיילת אושפז): בינוני, >נסצ5 כהן
נע לי.דסי.); הועברד. קשה, >נפצעד.
ישיבת ראס של רעייתו 1 הדרי לו
נפצע" היהודי, ברלכע עקיבא כני
(נפצעה עזאר כריס אושפזה); קל,
שג"<ול הסעלט יבנה עיהריה! קל,

קזחרי). קל, >נ1צע
ג ~ העיב"! י'טצלעיס נזנל

מבימ"ח. 3 ירו
בדג מיכז/8 ?!רל,ל

מו1י: עה,י"6 8יפי
י ימשפי ייוקלי6 פשקרת אנשי
ה! ההתנקשות לכקימ הגיעי גבול
מפ: סגן בראשית ספירות, דהית
הידגפן. אברהם סנ"צ ד,מרד.ג,

גי* ביהוג שנערגד. בסריקה

^ הפרת אובמחסום 3יחו!: סייר גילה 2.2
ל0ני^ נ'ידימ £;עדימ הלה ינקוט יה.

כמקובל. איוע
םיידים *עדינ1
רכב לגבי .■?

מבנ בתימ, ב.
א או םיי,
מטטרה איש כל 8.3
אחו לם* אגשמ
80ג 0איט נכנע 2*
עו באותה מבצע
ה הפרת למניעת

*ז.*יז" 8ז*." *#ז
נעזניול איש ושניס ר5,י?<ס , ^
יךוקליט, קסל" ע>.^י חקירה תק סיור למוקד
ש ייביויי, התפוצצות בעקנות
העתי* מיי בשוק אתמול הושלו
ש חיילות 5 סה6 נ16עי 18 י,ה.
ו4.י'עיביים.י קשה, מהן אחת

י"קייב דוד, ניחיב גילגי הייזיז
נצהי"ט. יי.*ו נ7עי. י0י, ישעי
י>י> ועחז דלת ליד התנוצץ ו.י0
*רב1י. חיילית. גהס יעגיט עיניים 'נינ"ס תיקנס י.*י כי^עלעי£
ויחי יגית שניגי  * בז ילד ניט
הו ירחיים ה58יע£ ד.י10י0. יי0
ה צדק. 7עיי החולים לגית עכיו
0 הועבדו ה6צועיס עמו חי^ית
נ ד.ל6ה, >3"ר."ד.מילי0 עז? 7זיי

ק1י ע;ס71ך. הח">1ז .הן
החנויות נעלי 8גדו הוזקוית אחיי !
נ5גי והשיק *8קיד6 *ו> ד,*ינ"מ
ד*ש סחחה כשעה געגוי >תני?ה.
הו ובהדרגה כחדש הדיר וות סרה
שהי. היימו לס6ליל0. ההייט וו
ד. ביו יי6יוז. 3תוצו1ז היה 1לצז
ד^יזת 33*>י אהזיט  1זודי6
נזיק הוישים נשייקה ל>ני בשוק.
העוני נעיר הגיא ניתוב יו ויגון
גי6 זלא הת1חנץ >א הוא אד ?ד..

נזק.
56יעת ?!ל 0>:.:;ז

0י*יה צזק עעיי נניי1התולי6
ג .המינר,י עזו1י: 3יי£ ו,0גועה
1.7י לא לגיוה, לכול6 וצעקתי ה1ז

11י< ד.ת0יצץ. והייגין לזוז 8לו1י
השנה.! נו שכ1אל גני. בדגלי. געי.י
בגוי: מ1י";י. י:סצע ךהעגלד, :1ל
ה, נהודש קהיא שלי, מניו. נס ני.
הזינו קל. נסצ*ה להריונה. תשיעי
הר.8וצץ.) הייזיו גו1שי כהטתי
ונוכה כדיגד. על ניך א1 יאי.
פצי הינ"ל. את ה7*ד ?ל.א .*
*"ן תאיה וי"וה, !וי. אקות. ?
| קנו בין נ8ל ..הייןין כר: הה7יית

נ לדי הבאה 3.0
++++++++■(.+++=

יובא, ינ.י3 העברי 3.1
הענינ:

ע בנושא אהל א.
,3 בנושא מתנ ב.
לדי ההבאה ל^ורכ 3.2

כולל.

ש1 הפרטי, וגגמ א.
הבלאה הכתובת ב.
ה; 0קום כתובת ג.
0שו הנל הטקסט גג; 3.3
הוע זה נ'ניברלז העתק 3.4

446



עדכונים נספח

המחתרות ארגוני עם מ"י התמודדות 1948

ילין פרידמן נתן מר על גזר בעכו, המיוחד הצבאי הדין בית ,10.02.1949 בתאריך
מאסר. שנות חמש שמולביץ מתתיהו מר ועל מאסר שנות שמונה

הנאצים עם פעולה משתפי מעצר 1950

היינס רעיה
וולדמן, צבי מר אביב, בתל השלום המשפט בית שופט החליט 7.11.1950 בתאריך
לפי בפשעים הנאשמת היינס, רעיה של דינה את המחוזי המשפט לבית להעביר
18.1.1950 בתאריך שנתיים, כעבור רק ברם, ועוזריהם. בנאצים דין לעשיית החוק

אשמה. מכל היינס רעיה את המחוזי המשפט בית זיכה

הוניגמן יעקב
האנושות כלפי פשע במעשי שהואשם הוניגמן, יעקב מר נידון 1952 ינואר בחודש
בפרוסיה, הסגר במחנות "קאפו" ששימש שעה יהודים, ורצח מלחמה פשעי וביצוע

מאסר. שנות וחצי לשמונה
בשנתיים עונשו את המתיק בירושלים העליון המשפט בית 1953 מרץ בחודש

.1950 בספטמבר ב28 מעצרו מיום שנים, וחצי שש של מאסר על והועמד

שטרנברג יהושע ד''ר
כהן מגורי ד"ר אביב, בתל השלום המשפט בית שופט ,1950 נובמבר בחודש
ובניגוד האנושות כנגד פשע במעשי החשוד שטרנברג, יהושע ד"ר כנגד הוציא
בתחילת ימים. ל15 ראשונה מעצר פקודת ובעוזריהם, בנאצים דין עשיית לחוק
המשפט לבית להעביר וולדמן צבי אביב, בתל השלום שופט החליט 1951 שנת

שטרנברג. יהושע ד"ר של דינו את המחוזי,
מאשמת הנאשם את זיכה אביב, בתל המחוזי משפט בית ,1952 יולי בחודש
כיוון הספק, מחמת הנאשם את מזכה הוא כי קבע קסאן השופט יהודים. רציחת

הכללית. התביעה דברי את ערערו הסנגוריה שעדויות
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גיבורים תל פרשת 1963

ללקיחת קשר בקשירת שהואשם רפאל, יצחק ח"כ לשעבר, הבריאות שר סגן
זוכה גיבורים, בתל החולים בית הקמת לתכנית בקשר שוחד ובלקיחת שוחד
אהרן השלום ושופטי זליקסון אליעזר ד"ר הראשי, השלום שופט ידי על בדין

הוכחות. מחוסר רוזנפלד, ושלמה אולסקר
חקירת מתחילת שנתיים כעבור ,12.09.1965 בתאריך ניתן במשפטו הדין פסק

הפרשה.

גולן רעיה העלמות 1964

הורשע ,10.01.1964 בתאריך גולן רעיה החיילת ברצח החשוד אלסייד, עג'עוג'
בית נשיא  השופטים הרכב בירושלים. המחוזי המשפט בית ידי על בדין
עולם, למאסר דינו את פסקו אלייקים, וש. כהן י. בקר, צ.ע. מר המחוזי המשפט

תחילה. בכוונת ברצח בחוק הקבוע העונש שהוא
מסקנות כי וקבע ב10.03.1955 הנאשם של ערעורו את דחה העליון המשפט בית
מסקנות מאמץ הוא וכי יסודן בדין המערער, את שהרשיע המחוזי המשפט בית

ככולן. רובן אלה

הקדוש הקבר מכנסיית הזהב כתר גניבת 1967

הזהב כתר בגניבת הנאשמים שלושת על גזר בירושלים המחוזי המשפט בית
כדלהלן; עונשם את הקדוש הקבר מכנסיית

בתאריך נדון אלוני פנחס מאסר, שנות לחמש 8.01.1968 בתאריך נידון יפה אפרים
כ3 למשך תנאי על אחת ושנה בפועל שנתיים מהן מאסר, שנות לשלוש 8.04.1968
מעצרו. מיום מאסר שנות לארבע 8.01.1968 בתאריך נדון ראובן ואברהם שנים,

וייצמן שמואל השוטר רצח 1972

חיים של דינו את אביב בתל המחוזי המשפט בית גזר ,12.01.1973 בתאריך
שמואל השוטר רצח בגין בחופף, כפועל שנים שבע ועוד עולם למאסר בוסיס
הנאשם. של ערעורו את העליון המשפט בית דחה 22.01.1974 בתאריך וייצמן.
ל30 הנאשם של עונשו את קצב נבון, יצחק מר המדינה, נשיא 9.07.1979 בתאריך

מעצרו. מיום החל מאסר שנות
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