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דבר פתח

משטרת של לידתה שלב* על תמציתית, היסטורית סקירה הקורא ימצא הספר, בדפי
צמחה בראשית, שנות אותן מאז .19481947 השנים במהלך והתארגנותה, ישראל
זאת המדינה, לאזרחי וטוב אמין יעיל, שירות הנותן מפואר, לארגון והפכה המשטרה

ישראל. לתושבי אישי ביטחון ומתן החוק אכיפת על הקפדה תוך

המשטרה התפתחות אודות קצרה, היסטורית סקירה הקורא, בפני מוצגת בהמשך,
המדיני מההיבט הן פעילותה, את המאפיינות תקופות שמונה בחלוף הקמתה, משחר
התפתחות סקירת לצד זאת, הצרופה. המשטרתית העשיה של מההיבט והן פוליטי
חשובות ופרשיות בולטים אירועים אותם בציון >שראל, משטרת מחתות ששת

פעילותם. על שהשפיעו

של להתפתחותו קווים בקצרה המשרטטת וייחודית, נפרדת סקירה מובאת בספר,
בנושאי בפעילותו ישראל, משטרת של החנית" "חוד את המהווה הגבול,  משמר חיל
ה"משמרהאזרחי", של התפתחותו אודות תמציתית סקירה יוחדה כן הפנים. ביטחון
זכויות בעל כארגון (אק"מ), אזרחי ומשמר קהילה לאגף הפיכתו ועד הקמתו אז מיני
ובשיתופה. הקהילה בתוך המשטרתית העשייה בתחומי בעיקר, מרשימים, והישגים

הצגת של בדרך ישראל, במשטרת והמנהיגות הפיקוד מורשת את ננציח המחקר, בדפי
בשרשרת חשובה חוליה המהווים וההווה, העבר מפקדי את הכוללים מבנה, עצי
של ופועלם דרכם היום. ועד אז מיני ומורשתה, ישראל משטרת בתולדות הפיקוד
אמור הוא אותה בחברה ולפעילותו השוטר של לשליחותו ומופת דוגמא מהווים אלה,
והתעצמותה התפתחותה בתהליך מרכזי נדבך מהווים וההווה העבר מפקדי לשרת.

ישראל. משטרת של

ישראל, משטרת של להתפתחותה הקשורים המסמכים מקצת בנספח יוצגו בנוסף,
נושאים במגוון האחרון, העשור לבין להקמתה הראשון העשור בין נתונים השוואת תוך

חשובים.

בברכה
משנה ניצב הוד, אלי ד"ר
היסטוריה יחידת ראש
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ראשונים שלבים  ישראל סשטרת הקקת
(19481947)

בחרו "ועדתהמצב", מזכיר שרף, וזאב היהודית" "הסוכנות ראש יושב בןגוריון, דוד
משטרתישראל. את לארגן ,1948 במרץ ב26 עליו והטילו (לזחרוב) סהר ביחזקאל

והן: לבחירתו, הביאו עיקריות סיבות שלוש
הקודמים בתפקידים ביטוי לידי שבאה כפי מעורערת, הבלתי הלאומית נאמנותו א.

ה"הגנה". עבור בחו"ל נשק רכישת ביניהם שמילא,
היכרות המנדטורית, הבריטית המשטרה של הארצי" ה"מטה גורמי את היכרותו ב.
המשטרה, לבין היהודית" ה"סוכנות בין והתיאום הקישור קצין מהיותו שנבעה

העבריים". היישובים ו"משטרת נוטרות בנושאי
הבריטי. בצבא המנהליפיקודי ניסיונו ג.

.1947 לשנת אחורנית לחזור עלינו הדברים, להתרחשות הרקע את להבין עלמנת

הבריטיים הכוחות משבר. לכדי עד ישראל בארץ המצב התדרדר ,19*7 שנת בראשית
המחתרתיים ובארגונים לארץ, להיכנס שניסו השואה בניצולי במעפילים, נלחמו
עלידיהם מבוקשים שהיו יהודים אחר אינטנסיבים חיפושים ערכו כן כמו היהודים.

חוקי. בלתי נשק אחר גם כמו שונים, בחשדות

היהודי היישוב מנהיגי הועיל. ללא אך והחריפו, הלכו הבריטים שנקטו הדיכוי אמצעי
בהקדם להיערך אלא הבעיה, לפתרון אחרת דרך שאין  נמנעת בלתי למסקנה הגיעו
היהודים, של שלומם את שתבטיח מדינה ישראל, בארץ עצמאית יהודית מדינה להקמת
ניצולי  הפליטה שארית את לתוכה תקלוט וגם ישראל, בארץ ערבי טרור בצל החיים

השואה.

עד הבריטיים, לכוחות היישוב כוחות בין ההתנגשויות החמירו ההחלטה, גמלה כאשר
מסוגלת אינה שהיא למסקנה, בריטניה ממשלת הגיעה זה בשלב מלחמתי. אופי שלבשו
ארץישראל בענין ההכרעה את 1947 באפריל העבירה כן על הרוחות. את להרגיע עוד

(האו"ם). המאוחדות האומות לארגון

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

האו"ם. בחסות ביןלאומית לעיר



בכוח למנוע כדי למלחמה, להתכונן הערבים החלו הוועדה, המלצות היוודע מרגע
היהודית" ב"סוכנות החלו זאת, למרות היהודית. המדינה של הקמתה את הזרוע
השירותים להקמת להתכונן המנדט), ממשלת בפני היהודי העם את שייצג (הגוף

מודרנית. מערבית מדינה המאפיינים הבסיסיים, הממלכתיים

תכנית בדבר הוועדה המלצות את האו"ס עצרת אישרה ,1947 בנובמבר ג"ט ביום
היהודי היישוב בארץ. הבריטי המנדט הפסקת על ההחלטה ואת ישראל, ארץ חלוקת
לרחובות יצאו חוגגים המוני רבה. ובהתלהבות עצומה בשמחה הבשורה את קיבל
השמחה ועל האו"ם החלטת על הגיבו ישראל ארץ ערביי אבל ובשירה, בריקודים
כוונתם ועל מההחלטה הסתייגותם על מיד הודיעו הם זעם. בהפגנות הספונטנית,
בארץ שלטונה את תסיים כי הודיעה, בריטניה ממשלת בכוח. ביצועה את למנוע

כוחותיה. כל את יום לאותו עד תפנה וכי ,1948 במאי ב15 ישראל

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

בארץ. אחרים ובמקומות אביב יפותל

לארגון בקדחתנות לפעול היהודית" "הסוכנות החלה לכן, קודם חדשים מספר
את הקימה הלאומי" "הוועד עם בשיתוף שבדרך. המדינה של הממלכתיים המוסדות
בשטחי מיידיות בפעולות הן  יעדים מספר לקדם מטרה לה שהציבה המצב", "ועדת
והן מתרופף, בארץ המנדט שלטון כי הראייה מתוך היהודי, ביישוב והמנהל השלטון
הממשלתי, המנגנון להקמת רבה לב תשומת תוך היהודית, המדינה להקמת הכנות לשם

הבריטי. השלטון את שיחליפו וממלכתיים ציבוריים שירותים הקמת

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

ועוד. "מנגנון" מנהליים",

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

המשטרה. של הארגוני המבנה את המתכנן לצוות נחמיאס צורף במצרים,

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

לאמץ. כדאי החיוביים, והארגוניים המנהליים המרכיבים את אך

והערבים. הבריטים מהשוטרים שהתפנו המשטרה תחנות אחר הצוות עקב לכך, במקביל
הבריטים. עלידי פינוין עם מיד ולהפעילן להמשיך הייתה הכוונה

לדוגמא, מיוחדים. בשוטרים תוגברו הן לתפקד, ימשיכו המשטרה שתחנות עלמנת
התנדבו ,1948 ינואר ועד האזרחי, למשמר מתנדבים אזרחים גויסו תלאביב, באזור
בתפקידם. עדיין שהיו המנדט, משוטרי אלה אל צורפו חדשים מגויסים אנשים. כ1,500
שהתפנו, מהתחנות בחלק קצינים, בגיוס נעוצה היתה ביותר החמורה הבעיה ברם
תמיד ולא התחנה, את ב') סמל או שוטר, רב (בדרגות בכירים ותיקים שוטרים ניהלו
ולקצינים לסמלים ה"הגנה" כוחות קראו העיתונים, דפי מעל חבריהם. על לפקד הצליחו

ולהתגייס. לבוא

שניתן מה את להציל עיקריות: בעיות שתי עמדו נחמיאס, ויוסף סהר יחזקאל בפני
חדשה עברית משטרה ולבנות תפקידה, את המסיימת הבריטית המשטרה מידי להציל

ויעילה.
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איך סיור, מבצעים איך פלילי, תיק חוקרים כיצד כמר שאלות אותם הטרידו פחות
הבאות: השאלות יותר אותם העסיקו יומן? מנהלים כיצד או תנועה, דו"ח כותבים
ייקבע מה לפי תחנות, יוצבו היכן תחנה, בכל השוטרים מספר ייקבע מדדים אלו לפי
ועלפי לדרוש יש רכב כלי כמה נפה, לבנות איך ארצי, מטה לבנות איך הנפות, גודל

מידה? אמות אילו

במדינה משטרה להקמת ב"הצעה גיבוש לכלל הגיעה ההקמה, צוות של עבודתו
שני ובו הפנים ביטחון כוחות מבנה פורט בהצעה .1947 מדצמבר מה21  העברית",
שמחוץ באזורים וביטחון שמירה בתפקידי שתעסוק "ג'נדרמריה",  האחד חילות:
ומניעתם. פשעים גילוי לבעיות שתתמסר רגילה, משטרה  והשני ולגבולות, לערים

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

זו, בהצעה שנכתב כפי בנויה, תהא בהרחבה, תואר העיקרי שתפקידה המשטרה
כדלהלן:

המשטרה מטה א.
הבניינים, על והפיקוח התשלומים משרד מחלקות: ממספר מורכב יהא המטה
מחלקת הקשר, מחלקת והנשק, המחסנים מחלקת והסעד, האישי הרישום משרד

והתנועה. ההובלה ומחלקת והאימונים הגיוסים

מחלקות ב.
קיום הכללית, המנהלה עבודות על אחראית תהא הביטחון, מחלקת .1

וגילויים. פשעים של ראשונית וחקירה פשעים מניעת הציבורי, הביטחון
ענפים. שני תכלול פשעים, לחקירת המחלקה .2

אגפים: 3 שיכלול פלילי, ענף א)
ובפיקוח העליה חוקי על עבירות באכיפת שיעסוק  העליה אגף (1)

בהן. העוברים ותנועת הגבולות על
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שמתפקידו  המיוחדות והחקירות התביעות על הפיקוח אגף (2)

מיוחדים ובמקרים ובחקירתם פשעים במניעת למחוזות לייעץ
מורכב יהיה זה אגף המחוזות. של מיכולתם למעלה שהם
פשעים. חקירת של שונים בסוגים הבקיאים מומחים מקבוצת
ומשרד אצבע טביעות הכולל פשעים, ומעשי פשעים ארכיון אגף (3)

ולמבריחים. משכרים לסמים

אגפים: 3 שיכלול פוליטי, ענף ב)
ערבי אגף (1)

יהודי אגף (2)

והמיעוטים. הזרים אגף (3)
בתחומים ידיעות והשגת פיקוח יהיו האגפים, של העיקריים התפקידים
אזרחים של ריגול פעולות קהל, דעת מרי, פעולות פוליטיות, מפלגות הבאים:
הציבורי הסדר להפרעת אחריו לגרור העלול ענין כל זרות, ומעצמות זרים

המדינה. ביטחון על להשפיע ויכול
אמורה המדינה, של הפנים וביטחון פליליות עבירות חקירת עקרונית,

הבריטי. הדגם לפי מרכזיות, יחידות באמצעות להיעשות

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

הרואים אנשים לאתר להתחיל הייתה הכוונה המשטרה, להקמת הוועדה להצעת בכפוף
זאת, וקציניה. המשטרה מפקדי את מהם ולמנות ייעודם, ואת מקצועם את בשיטור
להקים צריך היה ביישוב, הפנימי הסדר לשמירת הכוחות שאת בעובדה, בהתחשב
שיווצר החשש ובגין הבריטים, שכפו ההדרגתי הפינוי תהליך של אופיו בגלל לאלתר,

ריק. חלל

למשוך כדי הקצין, ושל השוטר של משכורתו את להעלות הצורך את כללה ההצעה
היסוד" ל"הנחות ה' (סעיף השוחד נגע בפני להתגונן כדי וכן מתאימים אנשים למשטרה

במשטרה. הרצוי האנושי לפרופיל נוספים שיקולים גם תוארו בפרק בהצעה).
הצעת והכין למשטרה וציוד אדם כוח תקן ההקמה צוות עיבד זו, הצעה בסיס על
ממנה שנהנה ההכנסה, רמת את לפחות לשוטר להעניק הייתה שמטרתה תקציב,

המנדט. שלטון בתקופת בארץ, הבריטי השוטר
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וזו ,1947 בדצמבר ב12 המצב" "ועדת לפני הוצגו המוצעים, והתקציב התקן הארגון,
בהכנות להמשיך ההקמה צוות את והסמיכה והתקנים, הפריסה עקרונות את אישרה

כה. עד שהועלו הקווים לפי

על ושאושרה המצב", "ועדת עלידי שנקבעה המשטרה'/ "משרד להקמת בתכנית
המשטרה משרד של ביותר הגבוהים הפקידים שני כי נקבע הזמנית, הממשלה ידי

המשטרה. ומפקד הכללי המנהל יהיו,
סגן כללי, ממפקח המשטרה תורכב ," ב' המשנה "ועדת עלידי שאושרה התכנית לפי
המרכזי, במשרד חלקם (הפקחים פקחים 9 הכללי, למפקח עוזרים 2 כללי, מפקח
פקחים עוזרי 22 לפקחים), (נלווים פקחים סגני 12 בגלילות), המשטרה מפקדי ומהם
סמלים, 49 התחנות), מפקדי (מהם קצינים 115 בנפות), המשטרה מפקדי (מהם
לאחרון ועד הכללי מהמפקח המשטרה, כוח הכל בסך שוטרים. ו2,160 קורפורלים 188

שוטרים. כ2,559 ימנה השוטרים,

אצבעות, לטביעת קצינים 4 בינוי, קציני 3 תשלומים, קציני 4 תכלול: האזרחית הפקידות
ואחרים. טכניים עובדים 100 עזר, פקידי 43 אחראיים, משרד פקידי 11

את ואישרה " ב' המשנה "ועדת התכנסה ,1948 בינואר ב20 מכן, לאחר כחודש
כשמירה תואר המשטרה תפקיד העברית. המשטרה להקמת סהר יחזקאל של תוכניתו
לאכיפת פועלות המשטרה תחנות כאשר ונפתי, מחוזי מבנה עלידי הציבורי הסדר על

אליהן. הקרוב באזור והסדר החוק

להיעשות הייתה אמורה המדינה, של הפנים וביטחון הפליליים הפשעים חקירת
להתחיל כאמור, הציע סהר יחזקאל הבריטי. לדגם בהתאם מרכזיות, יחידות באמצעות
בעובדה בהתחשב כאמור וזאת קציניה, ואת מפקדה את ולמנות המשטרה בהרכבת מיד
אופיו בגלל בדחיפות, להקים היה צריך ביישוב, הפנימי הסדר לשמירת הכוחות שאת
והחשש והערבים) (היהודים הצדדים שני על הבריטים שכפו ההדרגתי הפינוי תהליך של

ואקום. מהיווצרות

פרומקין, ידין היה מהם אחד נוספים. אנשים להצטרף החלו המארגן הצוות אל
בעבר שירת פרומקין ידין ישראל. משטרת של הראשון הראשי השלישות קצין לימים
למפקד מונה ,1948 בפברואר באיטליה. "אונר"א" וכמנהל הבריטי בצבא כ"מייג'ור"
המשטרה. של והארגון התכנון לצוות להצטרף לו הציע נחמיאס יוסף "שרונה". מחנה
השוטרים רשימות את לארגן והחל לצוות, הצטרף ברצון, להזמנה שנענה פרומקין,
של לעברית בתירגומם החל כן כמו החדשים. הגיוסים ואת ההצבות את היהודיים,
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ששימשו המנדטוריות, הקבע פקודות ואת המנדט במשטרת נהוגים שהיו שונים טפסים
ישראל. משטרת לנוהלי מוצא נקודת

ביומנו: אז שכתב בןגוריון, דוד בפני התכנית את שרף זאב הציג ,1948 במרס ב18

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

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

במסגרת יגויסו שהם הצעה ישנה שוטרים, 600 בגיוס להתחיל צורך "יש
עד כספית למעמסה לנו ייפלו לא השוטרים כך, ועלירי הכללי הגיוס

(275 תיק ,116 (ג. עצמאי." כגוף המשטרה קיום להתחלת

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

.(.47 תיק .481/49 המשטרה תיק צה, (א. המשטרה תכנון

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

למשטרה.
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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 "ההגנה" 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
של למרותה הנשק נושאי הכוחות של המוחלטת הכפיפות את הדגיש ,1947 בדצמבר
ל"הגנה". כפוף שאינו פנים, לצורכי ואפילו כוח, שום לקיים ש"אין באומרו "ההגנה",

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

בנושא. לטפל ותוקף יכולת בעל היחיד

בקרב שהשתרר הסדר לאי ער ההקמה צוות היה וההתארגנות, התכנון במהלך
עמדו עדיין שבראשם המחוזות, מטות לבין הנפות בין הקשרים ניתוק בשל המשטרה,

בריטיים. קצינים

על להשתלט התקשו לתחנות, כאחראים שהוצבו הבכירים, היהודיים השוטרים
שעתידים כמי היהודים, השוטרים של בחשיבתם שהכירו ההקמה, צוות אנשי פקודיהם.
מן כמה ועם הסמלים עם הקצינים, עם בדברים באו ישראל, משטרת לגרעין להצטרף
כדי זאת כנה. על המשמעת את להשיב להם וקראו עליהם, נאמנים שהיו השוטרים,
הועילה הקריאה המדינה. הכרזת ביום הדל המשטרתי המערך התפוררות את למנוע

ההתפוררות. תהליך את ועצרה

עמדתו. על היא אף השפיעה השוטרים, של המוסרית לרמתם בןגוריון דוד של רגישותו
בהם ומבוטאת במשטרה, המידות טוהר לעניין רבות התייחסויות מפוזרות בכתובים
בןגוריון המנדט. בתקופת בה שדבקו מפגמים תנוקה היהודית שהמשטרה תקוותו
הביטחון, תיק על האחראי בסמכות שיהיו הביטחוניים הגופים אחד את במשטרה ראה

הקרבה. העצמאות במלחמת

נתקבלו לא המנדט, במשטרת ששירתו היהודים השוטרים 700 מכלל שוטרים, כ350
ועלילה. כתם בכך ראו מהם ורבים החדשה ישראל למשטרת

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
קציני לקורס "מועמדים המזמינה המצב", "ועדת מטעם מודעה היומית בעיתונות

היהודית". במדינה משטרה
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נחמיאס יוסף סהר, יחזקאל את (שכללה קבלה ועדת עלידי שהתבצע קפדני, מיון לאחר
פסיכוטכניים, ומבדקים בחינות מעמיק, ריאיון השאר בין שערכה שטרית), ובכור
בבית נערך הקורס הראשון. הקצינים בקורס להשתתף צעירים וארבעה עשרים נבחרו
קורסים גם התקיימו בו בתלאביב, ,5 נהרדעא ברחוב ההסתדרות לפעילי הספר
לוסטיג רם  היו כשעוזריו בתר, יוסף היה הקורס מפקד משטרתיים. לא אחרים,
תנועה, הפלילי, החוק משמעת, סדרי סדר, תרגילי נלמדו הקורס במסגרת ארגז. ויוסף
ב1 תסתיים ,1948 במרץ ב14 נפתח הקורס הגופני. הכושר ופיתוח משטרה תפקידי
לכן). קודם שבוע הקורס את סיימו משפטית, הכשרה בעלי חניכים, (שבעה 1948 ביוני

ב סחרו יחזקאל האי אל:
מד/263
ב/ באדר ט"ו כאן
26.3.48 תש"ח,

רחבי בכל יהודית משטרה לאירגון מיד לגשת עליך הוטל ההנהלה, מטעם
כוחות של חלק המשטרה תהווה עתה לעת היהודית. המדינה של השטח
ממונה תהייה היא אולם הכללי. המטה של העליון פיקודו תחת הביטחון
בתפקידים עוד יטפלו לא הביטחון כוחות ושאר פנימיים משטרה תפקידי על
פנימיים, ביטחון לצרכי להשתמש יהיה אפשר מיוחד, צורך בשעת רק אלה.
המוסדות של מיוחדות הוראות לפי הכלליים, הביטחון בכוחות גם

המוסמכים.
איש 1,200 עד לרשותך יעמיד והמטה זו, למטרה המטה חבר תשמש אתה
הקמת ועם במשטרה נוסף אימון יקבלו שהם מנת על המגוייסים, מתוך

היהודית. במדינה ישרתו היהודית הממשלה
הביטחון, של הכללי מהתקציב ומשכורתם החזקתם את לקבל יוסיפו הם
מיוחד, סימן יינתן בתלבושתם אולם הביטחון, כוחות שאר כל של בתנאים

המשטרתי. תפקידם את יבליט אשר
במשטרה עדיין המשרתים השוטרים, 700 גם יעמדו לפקודך
חטיבות כשתי חוץ כלפי יופיעו המנדט ביטול ער אולם הארצישראלית,
אחת. לסמכות כפופות פנים כלפי אולם בתלבושתן, גם שתות נפרדות,

בןגוריון ד.

17



התפקיד על הכללי, המטה ולראש הארצי המטה לראש גוריון בן הודיע מועד, באותו
הבא: במכתב סהר יחזקאל על שהוטל

6ד/264
.3.4026

.81:1 יזקגי

*גיוו 1948 *
7ס0זל *

21
לי0"*
ליטסגל

י.1ולטת עלההנהלהל9י ל*ו1|י"זק*לחוטל סזזרונ
מקנ1ור, בשטהמיד המגוי6י8,הודיההמדינהיהדדייז סתוך , ון

*י*. 0ס12 01ס6ד לגיזות

יומי גסיגחהס'טטדח ןיקיזלגי1 ו*ר.*8מעליו *ול6 ,
נוסייז 5?ולו1ה*בטו י*זזזקאל1*1111 י*6*, נסגהל*תרונ מ*קיזז,
הסןוטיה הגלל**גף *במטה

^^.
.321 עמי ,1982 מלחמה יומן בןג1ר>ון, גם וראה בןגוריון, ארכיל; מקלי.

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

לחזית). גויסו זה לגיל מתחת (הצעירים
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בריטיים משוטרים בהדרגה להתרוקן החלו המנדט, משטרת של והתחנות הבסיסים
או היהודיים לכוחות הבריטים מידי המשטרה תחנות הועברו ביומו יום מדי וערבים.

החלוקה. בתכנית שהוגדרו האזורים עלפי הערביים,

החל שנבנו מבצרים  הטגארט'' ב"מבצרי ממוקמות היו המשטרה תחנות רוב
(311§1116516£ן5110), טגארט צ'ארלס סיר הבריטי, המהנדס עצת עלפי ,1938 משנת
סונדרס אלן המשטרה מפכ"ל עלידי שהוזמן כלכותה, משטרת מפקד
תנועה צירי ועל דרכים פרשות על שחלשו הטגארט" "מבצרי .(^[3]01^\. (01618ת5011
לעיתים ראשונה. ממדרגה וצבאית ביטחונית חשיבות בעלי בסיסים היו מרכזיים,
או יהודים שוטרים לידי אלה מבצרים למסור אם ההחלטה את הבריטים קיבלו
עצמם, הבריטיט אף ידעו לא רבים במקרים רגעיות. גחמות ועלפי בפזיזות ערבים,
שתפס מי בידי דבר, של בסופו אותן, הותירו והם המשטרה, תחנות את למסור למי
הקרב אלה. טגארט" "מבצרי לכיבוש עד ניטשו מדם עקובים קרבות הנכון. ברגע אותן

כ"ח). (מצודת יושע'' ''נב>  הטגארט" ב"מצודת התרחש מכולם הידוע

 ואקדח שוטר לכל שהושאר  אחד לרובה (פרט הבריטים, עלידי הוצא הנשק כל
נלקחו, החמורים הפשעים תיקי הושמדו, או נלקחו התקינים הרכב כלי קצין). לכל
והערבים הבריטים ריקות. נותרו הכלבים ומלונות הסוסים אורוות רוקנו, המחסנים
ואת האסירים את עזיבתם, עם לחופשי שיחררו תחנה, אחרי תחנה לפנות שהחלו
שוטרים 7100 ובבסיסיה ישראל בארץ המשטרה בתחנות היו עת באותה העצורים.

קצונה. בדרגות מהם כשאחדים יהודים,

מכוניות כ211 נותרו המשטרה בידי רע. בכי היה והבניינים הקשר הרכב, הציוד, מצב
נמצאו מהם 142 ורק שמישים, היו לא מרביתם בלבד. מנוע סירות ו3 ואופנועים,

המשטרה. בסדנאות יסודי טיפול לאחר מוגבלת, בצורה תקינים

היה האלקטרוני הציוד וטלפונים. קשר מכשירי נותרו משטרה תחנות במספר רק
לכלל מרכזית אלחוטי קשר רשת או טלפונים, רשת הייתה לא מיושן. או בחלקו הרוס

מנותק. אף  מהמקרים ובחלק משובש, היה היחידות בין שהקשר כך המשטרה,

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

כבד. נשק
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הצבא מטה שוכנע ושיקום, רכש פעולות למימון ממלכתי תקציב הוקצה שלא היות
הציוד אספקת נתאפשרה בזאת צבאית. כחטיבה המשטרה חיל את לראות כאמור,
תוכנית עלפי ועוצבו הוקמו הממשלה ממשרדי רבים צבאיים. ממקורות השוטף
המשטר, על להגן המיועד מנגנון מהיותה המשטרה, זאת, למרות מצב". "ועדת ששרטטה

בצה"ל. כחטיבה הוקמה והיא מיוחדת, להתייחסות "זכתה"

המטכ"ל. לפיקוד כפוף והיה מצה"ל, ותחמושת, נשק כולל הציוד, את קיבל החדש החיל
אך במטכ"ל, המשטרה אגף כמנהל גם מטכ"ל, בישיבות להשתתף אמור היה המפכ"ל
בשטח, עצמאית הייתה למעשה, והמשטרה, המטכ"ל, בישיבות חלק נטל לא בפועל

ובפעילותה. בביצועיה

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

חדשה. עבודה שיטת ונקבעה ופנקסים, טפסים הוכנו המשרד עבודת לצורך

מיתקנים 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, החזיתי וצורכי
כי בןגוריון, דוד שמתאר כפי העובדה הייתה פחות לא שהדאיג מה העליון. הפיקוד
קיבל למה שוחד. לוקחי היו הקצינים כל וכמעט הרקבון, נפוץ הקודמים "בשוטרים

אחרים". לו אין אותם?

נפתחו הצבאי. הקלט באמצעות ולמשטרה לצבא השוטף הגיוס נמשך ימים אותם כל
הספר בבתי  ובחיפה "בילו", הספר בבית בתלאביב, ערב מדי שפעלו גיוס לשכות

אחרים. ובמקומות התיכוניים

שנשלחו שוטרים הכשיר זה קורס ראשון. שוטרים קורס נערך ליד" "בית מחנה בבסיס
ב15 ומהערבים. מהבריטים המתפנות המשטרה, בתחנות השוטרים מערך את לתגבר
השוטרים התבקשו שבו הלאומיים, המוסדות מטעם צו התפרסם ,1948 באפריל
לומר היה אפשר המדולדלות. התחנות את לנטוש ולא בתפקידם, להמשיך היהודיים

וגידים. עור קורמת החלה ישראל שמשטרת
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שטרית בכור שלום כי העם"), ("מנהלת הזמנית הממשלה קבעה ,1948 באפריל ב26
 המנדט ממשלת מימי ניסיון בעל משטרה וקצין שלום שופט במקצועו, דין עורך 

של בבנייתה פעיל לשותף מעתה ויהפוך והערבים, המשטרה תיק את לידיו יקבל
המשטרה. ארגון בנושאי מעורב להיות הפסיק שרף זאב המשטרה.

של הכללי כמפקח סהר יחזקאל התמנה ,1948 במאי ב14 המדינה, הכרזת ביום
כסגנו.  נחמיאס ויוסף ישראל משטרת

העברית המשטרה מפקד לכהן מתחיל הערב
קל משכורתם הטבח של מ6ורש
למ שיוכלו כדי ו?מ*וסרה אנשי
וביו ננאמגות תסקייט את לא

לב. שר
שלו שהתואר הודיע כו כנץ
המשטרה של ראשי ..מ0?ח היא
ישראל". במדינת ה0והר ובתי
מטקריט סגני שגי נתמנו לע'ע
גו ברוו והיסה. תא למחוו 
בחיי* משטרה ק1יץ לשעבר 0י,
חיטת. לנ5תת ומפקד מגן יהיר.

לת*.  ברנר וי.
ב הועטי לוסטיג י. ה?וני1
ר*ש לחקידת המחלקה ראש
הע3י המשטרה של הטסל עים.

גקכע. טר0 רית

גחמיא0.
נוסר העוןינא"ס עם בפגישה
לת6?יר נגיסתו שעם קחרוב נא
לח0?ירים קגינם עשרות יגונו
בסשט ואסרטיביים מנהלתיים
ה את יקים היא עתה לעת רה.
כלבי, מהווות שני של משסיות
את את"כ תקיף המשטרה אולם
האדמניסטר* ה*חווות ארבעת
גומרים עתי. הארץ. של טיביים
את שוטרים 150 שבועיים בכל

מתאבנים. הם בהם הקורסים
שאת אמי עתונאי לשאלת
בתנאי התנה לתסקיד בניסתו

בר לתס^דהם נכנסים הערב
גמשטיר. מ6?י סחיוב, יחזקאל
יוסף טי וסגנו בארץ העברית

14.5.1948 אחרונות" .ידיעות

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

מזורז. בקצב ולצמוח ולגדול
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ישראל משטרת

הפשסרר. מטה פקודות

י מ0 21.5.48 תש"ח באייר י"כ תלא3יב,

הכללי המפקח מנוי כתב

הפשסרה כשי סמכותי נוזוקף שםדית שלו0 בכור אני,
ל90קח 0חרוג יחזקאל 0ר איו בזה מסנה ישראל, במדיגת

ל80בויות בהתאם י9על והוא ה0והר, ובתי המשסרה של הגללי
ותקנותיה. הסשסרה 9קוית כתוקף לו הנהגות

.14.5.48 תש"יו, גאייי מ פיוס תוקף מקבל המנוי
הופנית. הפ*שלה ר0ש מםע0 אשר סעון זה מגו*

ש0יית שליט גכור
הפשסרה. שר

הכללי המפקח דבר

אני, הסשסרה, שי ע"י >י נתן אשר ה0נוי כתג ובתיכחוקף הפשםרה על ר.9קוד א!/ היוס לירי נוסל 0חרוכ, יחזקאל
ישראל. במדינת הסוהר

שכס להסות ו8*ווי0 חרשה תיו9ה "10 על עו0די0 אנו
*ת ויפלא וזסקידו את לקייס איש כל יטטזר המדינה, להקפת

במסיווח. זו קשה בשעת עליו המוסל
כשותף עגסו את לראות איש גל וחייב נג*י הזרים 0ש0ר

ובריא. יעיל משסרה שרות הקפת של במ9על

םחרוכ י. תש"ת באייר הי
הסהר. ובהנ* המשטרה של הכללי המ9קח .14.5.48

המשטרה: את שהנחו המדיניות קוו> 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. המיגזר לטובת ולהתייעלות לחיסכון שטח, לעבודת עדיפות תינתן *

וקהילתיים. ממלכתיים גורמים עם פעולה תשתף המשטרה *

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

בהם. להכניס שיש ושיפורים תיקונים לשלטונות ולהציע בבתיהסוהר, התנאים

וארגון תקן
הארצי המטה כמסגרת והמבנה, התקן של הסופי לגיבוש עד המשטרה, אורגנה זמנית,

מחוזות. וארבעה

המחוזות:
השרון נפת אביב, תל נפת  אב זיו נחום של בפיקודו אביב, תל מחוז

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

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

השפלה). ונפת הכפרים נפת
האגפים: את כלל הארצי המטה

ואימונים; גיוס מח' אדם; כוח מחלקת מחלקות: 7 ובו  המנהלה אגף
ומחי סעד מח' קשר, מח' תחבורה; מח' אפסנאות; מח'

תשלומים.

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

וגבולות. חופים ומח' וההשתלמויות ההדרכה מחי

הכללי. למפקח ישירה בכפיפות  התנועה מחלקת

לאגף 1950 בשנת והוחלף מכן לאחר כשנה שבוטל ההדרכה אגף הוקם 1949 (בשנת
הקשר). ומחלקת תנועה מח' ההדרכה; מח' תכנון; מח' המחלקות: את שכלל הארגון
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יוסף הכללי, המפקח סגן היה ישראל, משטרת התארגנות של הראשונה בתקופה
המנהלה, אגף ראש מסייעים כשלצדו וארגונה, המשטרה תכנון על אחראי נחמיאס,
המנהלה אגף כראש 1950 בשנת למשטרה שהצטרף קרן, ויקותיאל פורת בן יוסף
הכספים נושא כל על הימים, באותם תפקידו מתוקף אחראי, היה האחרון השני.
שלבי בכל מעמיק באופן מעורב היה כן כמו ישראל. משטרת של והלוגיסטיקה

המשטרה; של ההתארגנויות

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

והסמכות הכוח למאבקי הרקע
לא היו הזמנית, בממשלה המשטרה משרד תפעול של הראשונים הימים למן למעשה,
שר  הממלכתיים הדרגים שני ביניהם שניהלו והשליטה, הסמכות על מאבקים מעט
הכללי המנהל עמד הויכוח במוקד מזה. המשטרה של הכללי והמפקח מזה המשטרה
מסכת את דבר, של בסופו שקבע, הוא ותוצאותיו הכוח עמדת על המאבק המשרד. של
בהמשך הארצי), והמטה המשטרה (משרד הפיקודי והדרג המדיני הדרג בין היחסים

המשטרה. של דרכה

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

לו.

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

בעבודתה. להתערב צריך ואינו המשטרה,

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

צ'זיק. יצחק משרדו, מנכ"ל של לצדו עמד שטרית עלכן, לישראל. ההגנה

ראש לידיעת הדברים את הביא סהר יחזקאל והחריפו, הלכו כשהעימותים ברם,
לאחר בןגוריון, דוד העקרוני. בוויכוח ולתמיד אחת שיפסוק בןגוריון, דוד הממשלה,
השקפת את קיבל המנכ"ל, נימוקי את ייצג אשר המשטרה, שר דברי את גם ששמע
קטן מתפקידו שנותר מה כל כי למסקנה, הגיע צ'יזיק יצחק לטובתו. והכריע המפכ"ל

ופרש. למידותיו,
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הקלאסיים בתפקידיה ולהתמסר לטפל אמונה שתהא הרגילה, המשטרה  השניה
ראשי ממטה תורכב ועוד), תנועה ציבורי, סדר חקירות, בפשיעה, לחימה (דהיינו,

מחוזות. וממספר

מטה במסגרת הצבאי, הדגם על התבססות תוך זמנית, המשטרה אורגנה ,1948 בשנת
מחוזות וארבעה פשעים) וחקירת אפסנאות (מינהלה, אגפים שלושה שכלל ארצי
היחידי ירושלים ומחוז לנפות שחולקו טבריה מחוז חיפה, מחוז ת"א, מחוז כדלקמן:
שבועיים, וכעבור בןגוריון, דת בפני הוצגה היא התכנית, כשהושלמה נפות. ללא
משטרת את להקים המשימה סהר יחזקאל של כתפיו על הוטלה ,26.3.48 בתאריך
כתב שטרית, שלום בכור המשטרה, שר מידי האחרון קיבל ,14.5.48 ביום ישראל.
השוטרים במיון מיד החל הצוות המשטרה. של הראשון הכללי המפקח לתפקיד מינוי

והערבים. הבריטים ידי על שהתפנו האזורים לאיוש המהיר ובגיוסם

הצבא מטה שוכנע אלה, פעולות למימון ממלכתי תקציב הוקצה ולא היות ברם,
באמצעות למשטרה הגיוס התנהל תחילה ולכן צבאית כחטיבה המשטרה חיל את לראות
ותחמושת נשק כולל השוטף, הציוד אספקת נתאפשרה בנוסף, המרכזי. הצבאי הקלט

ארגונית. לעצמאות ישראל משטרת צאת עד צבאיים, ממקורות

נהוגים שהיו עבודה וכלי שיטות משטרתישראל אימצה להקמתה, הראשונים בשלבים
תנועה, פלילי, זיהוי חקירות, הדרכה,  שונים בתחומים הבריטי המנדט במשטרת
הקבע, פקודות הדרגות, והסמלים, הכובע למעט המדים, ועוד. קשר סיור, ימי, שיטור
אף מהתחנות חלק המנדט. ממשטרת הועתקו כולם  והטקסים המשמעת הנוהליס,

המנדט. משטרת את בעבר ששימשו טגארט, במבני שוכנו

לציבור, ושייכות שליחות תחושת פיעמה ובשוטרים חדשה רוח נשבה השורות בין ברם,
מנוכרים שהיו הקולוניאליים, המנדט לשוטרי בניגוד זאת, לשרת. נועדו שאותו
הבריטי. השלטון בהגנת תפקידם עיקר את ראו ואשר המקום תושבי  ל"ילידים"

השוטרים תפקידיהם. בביצוע ישראל שוטרי הסתפקו לא הראשונים, הימים למן
שונים. יישובים ואימצו ביצורים בהקמת עזרו המעברות, לתושבי לסייע התנדבו

נאלצה זו בתקופה שכן, ביותר, ומורכבת מסובכת כבדה, משימה הוטלה המשטרה על
ובמשאבים אדם בכוח מחסור של קשים אילוצים כדי תוך להתמודד, המשטרה
בעיצומה, שהייתה ערבים של ההסתננות תופעת עם אלמנטרי, מבצעי וציוד תקציביים
סחר וגוברת, הולכת פשיעה תאונותדרכיס, אלימות, הפגנות ציבורי, סדר הפרות

ילדים. של והיעלמותם שחור" "שוק גניבות, בסמים,
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תל ממחוז שפלה ונפת שרון נפת הועברו כשלתחומו הדרום, מחוז הוקם ,1949 בשנת
נותרה ובתחומו אחרים למחוזות הועברו כשנפותיו פורק, המחוז 1950 בשנת אביב,

.1953 בשנת ירושלים למחוז שהוכפפה הנגב, נפת

לאבטח שנועד הספר", "חיל הוקם השיחרור, מלחמת של הקרבות בשוך ,1949 בשלהי
שאלתיאל. דוד האלוף נתמנה הספר חיל של הראשון למפקדו המדינה, גבולות את
על ושמירה אבטחה של המבצעיות הדרישות על עונה אינו החיל כי משהתברר ברם,

פירוקו. על הוחלט המדינה, גבולות

שמנו הגבול משמר של ראשונות פלוגות שלוש המשטרה הקימה ,1951 שנת במהלך
המשטרתית לנפה כפופה והייתה בנפרד פעלה פלוגה כשכל צבאי, במבנה איש כ300

פעלה. שבמסגרתה
ברם, השנים. עם והחריפה שהלכה ההסתננות בתופעת להלחם הייתה הפלוגות מטרת
החליט והחריפו, שהלכו הביטחון לבעיות מענה לתת זה כוח של ביכולותו היה משלא
חיל את ולהקים הפלוגות שלוש מסגרת את להרחיב ,1953 בשנת המשטרה פיקוד
ולחימה המדינה גבולות על שמירה הייתה החיל של הקמתו מטרת הגבול. משמר
גדודים, שלושה של צבאי במבנה ארצית כיחידה אורגן הוא ההסתננות. בתופעת

קופל. פנחס מונה הגבול משמר של הראשון למפקדו ומחלקות. לפלוגות שחולקו

יחידותיה הכפפת תוך והגבולות, החופים חטיבת של מחדש בארגונה הוחל ,1952 בשנת
והעלאת החטיבה על השליטה מוטת את לייעל במטרה זאת, השונים. למרחבים

שלה. המבצעית המוכנות

שטחי נכללו שבו הצפון, מחוז והקמת טבריה מחוז ביטול על הוחלט ,1953 בשנת
עכו. לנפת הוסב ששמה זבולון נפת בצרוף לשעבר, טבריה מחוז

לתחומי עד שחדרו המסתננים במספר גידול עקב המרכז מחוז הוקם ,1954 בשנת
הדרומי. במחוז הוכללו ונפותיו 1958 בשנת בוטל המחוז ברם, הארץ. מרכז

העבודה שיטות ומוסדו ההפעלה לתורת התשתית הונחה הראשון, העשור במשך
כאחד. והארגוניים המבצעיים  השונים העשייה בתחומי המשטרה של הבסיסיות
ויושמה גובשה בערים כולה. המשטרה מלאכת של וכעיקר כמוקד הסיור נתפס בבסיסו,
ישראל משטרת של הבסיסית השיטור לשיטת שהפכה הקבוצתי", "השיטור שיטת
אלחוטי קשר ועל האדם כוח של מקסימלית ניידות על בנויה זו שיטה הימים. ברבות
"הפיקוח שיטת הונהגה תנועה בנושאי ברחובות. והשוטרים המוקדים בין וטלפוני
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בתנועה המשטרתי הטיפול של התווך מעמודי לאחד שהפכה בדרכים, הסלקטיבי"
על הנהוגה פעילות צורת לבש בשטח, המודיעין עבודת של האופי הדרכים. ובתאונות
מעקרונות חלק גובשו אף זו בתקופה כיס". "מודיעין המכונה המנדטורית, השיטה פי
העבודה "שיטת גובשה היום. עד משתמשים ברובם אשר המשטרתיים, ההדרכה
ידי על והדגמתם מקצוע כל של התיאורטיים היסודות הקניית על הבנויה המעשית",
ונקבעה מרחביים הדרכה כמרכזי מחוזיים ספר בתי הוקמו במקביל, מעשית. עבודה

ובתחנות. במרחבים השבועיים" "השיעורים מסגרת

לצה"ל המשטרה מיחידות חלק הוכפפו ,1956 בשנת סיני), (מבצע קדש מבצע במהלך
אפוליטית, כמשטרה משטרתישראל, של הממלכתי אופייה ונקבע ימי), ושיטור (מג"ב

מהקהילה. נפרד בלתי חלק והמהווה המידות, טוהר על השומרת אמינה,

ביצוע לאופי באשר מדיניות לגבש המשטרה החלה ומבחוץ, מבית הקשיים למרות
השירותי הפן הדגשת תוך ובמקצועיות, בממלכתיות השאר בין המדובר משימותיה.
למקצועיות בחתירה בעיקר התמקדה המשטרה של ההפעלה מדיניות אכן, לאזרח.
מגוונים עבודה דפוסי יצרה זו מדיניות הציבור. כמשרת השוטר ראיית תוך והתמקצעות,
אותו האוכלוסיה בסוג התחשבות תוך המדינה, של הגיאוגרפיים לאזוריה בהתאם

שירתה.

10.6.58  נחמיאס יוסף 19661958  ההתמחות תקופת
1.6.64  קופל פנחס

והתשתיות המערכות הגדולים. העלייה גלי שככו המדינה, של לקיומה השני בעשור
לידי שבא הארץ בגבולות הביטחוני המתח גבר בבד, בד והשתכללו. התבססו שהוקמו,
השגשוג הצפון. יישובי לעבר בעיקר והפגזות ירי התקלויות הסתננויות, בריבוי ביטוי
בתפוצות היהודי העם שהעניק והסיוע מגרמניה השילומים בעקבות שנוצר הכלכלי,
העולים בקרב בעיקר שפגע עמוק, כלכלי למשבר מקומו פינה הגדולה, העלייה לקליטת
חברתית, לתסיסה גרם הכלכלי המצב בה. ולהיאחז בארץ להיקלט הצליחו שטרם
היציבות ואי הגובר המתח אף על אולם, ושביתות. הפגנות בריבוי היתר, בין שהתבטאה
והגיבוש הצמיחה נמשכו יחסית), קצר זמן בפרק התחלפו ממשלות (שבע הפוליטית

הצעירה. המדינה של

זכו הדרגות המנדטורית. המורשת סממני מ"שאריות" המשטרה התנערה זה בעשור
ובוטלה הבכיר, הקצין כובע ממצחיית הוסר הכסף פס מקוריים. עבריים לתארים
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המשטרתיים ובבתיהספר הקפדניים המשמעת בנוהלי הקלה חלה הצולבת. החגורה
משטרה. ללימודי צבאיים מאימונים הדגש הועבר

הולך ביקוש עם התמודדות תוך היערכותה, את ישראל משטרת שיפרה זו בתקופה
העשייה תחומי בכל והתמחות התמקצעות של מואץ תהליך החל לשירותיה. וגדל
ישראל משטרת של השני המפכ"ל לתפקיד נחמיאס יוסף של כניסתו עם המשטרתית.
הוגדרה מרכזיים: מישורים בשני משטרתישראל של מחדש בארגון הוחל ,1958 בשנת
יחידות תפקידי בין הפרדה נערכה  המשטרה זרועות בין העבודה חלוקת מחדש
לשלושה מחמישה הופחת המשטרתיים המחתות ומספר השטח, ליחידות הארצי המטה
מחוז עם התמזג ירושלים מחוז אביב. תל ומחוז דרומי מחוז צפוני, מחוז מעתה: והם
מחוז עם התמזג חיפה מחוז בירושלים. מטהו שמושב הדרומי, למחוז והפך המרכז
המחוזות מספר צמצום מטרות בחיפה. מטהו כשמושב הצפוני, למחוז שהפך הצפון
הפעלת במדיניות אחידות ובהנהגת הפיצול בהקטנת שהתבטאו וחיסכון, ייעול  היו

יותר. ונרחבים גדולים שטחים פני על המשטרתית העבודה שיטות

עצמאי, חיל של מעמד וקיבל הארגון לאגף הארגונית מכפיפותו נותק מג"ב זו בשנה
משימותיו. של יותר יעיל לביצוע שתרם דבר למפכ"ל, ישירות כפוף שמפקדו

הנוכחיים לצרכים ישראל במשטרת והאמצעים האדם כוח תקן גובש העשור, בתחילת
חקירה יחידות הוקמו בפשיעה, בלחימה יוזמת לזרוע הפך החקירות מערך והחזויים.
עבריין, בנוער לטיפול מיוחדות יחידות מחוזית, חקירות יחידת  וביניהן חדשות
החקירה יחידות עבודות ריכוז שמטרתו (ימ"ר), המרכזי המדור הוקם ובתלאביב
ההתמחות מגמת את המשיך החקירות מערך אחת. מחוזית ליחידה הנפתיות
נושאים בקבוצות או בנושא, המתמחות חקירה יחידות של הקמתן תוך המקצועית,
בשיטותיו בתפיסותיו, יסודי שינוי וחל מחדש עוצבה המודיעין תורת מסויימים.

כולו. המודיעין מערן של ובארגונו

המשטרה להקמת השני בעשור לפעול המשיכה בדרכים, הסלקטיבי" "הפיקוח שיטת
במקום, בהתחשב התאונות, למספר ישיר באופן העומד סלקטיבי פיקוח  ועיקרה

התרחשותן. ובגורמי בזמן

ההדרכה שיטות את ושיפר השוטר של מקצועיותו רמת את העלה ההדרכה מערך
והדרכה מקצועי אימון בסיסית, הכשרה בין הבחינה העקרונית התפיסה מסגרותיה. ואת
והחינוך הכללית ההשכלה פיתוח עם משטרתית הכשרה המשלבת תפקידית, תוך

לאזרחות.
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ביתהספר הוקם ,1966 ובשנת בכירים, לקצינים ב>תהספר הוקם ,1958 בשנת
במקביל, האדם. וכוח התעבורה בתחומי מידע מאגרי מוחשבו בחיפה. משטרה לצוערי
החקירות את לייעל שנועדה ניידת, מעבדה והוקמה פלילי, לזיהוי המעבדות שוכללו

השטח. ביחידות

שוטרי ,1964 משנת החל במשמרהגבול לראשונה שולבו הביטחון, שירות לחוק בכפוף
(בת"א) מחוזית יחידה הוקמה כן, כמו לשורותיו. וצעיר חדש כוח שהזרימו חובה,
יחידה  06 לשנה הוקמה ,24.5.1960 בתאריך לפועל. הוצאה בפקודות לטיפול
מעצרו, מקום  "אייר" במחנה אייכמן אדולף הנאצי הצורר בחקירת שטיפלה מיוחדת
עדויות בגביית רבים, שבועות שנמשך רב, מאמץ הושקע בחקירתו לדין. ובהבאתו
להרשעתו הביאו אשר הראיות, מסכת את שהיוו מסמכים, אלפי ואימות ובאיסוף
נטלו מג"ב שוטרי השניה. העולם מלחמת בזמן היהודי העם כנגד מעלליו בגין בדין,
המשפט. התנהל שם בירושלים, העם ובבית ג'למי בכלא הגרמני הצורר באבטחת חלק
ומשטרת ביותר רבה וארגונית מקצועית יכולת תבעו המשפט, וניהול אייכמן חקירת
המאמצים במשטרה נמשכו המשפט, שלאחר בשנים הראוי. בכבוד בה עמדה ישראל

ההתמקצעות. תהליך לקידום

המשטרה בישראל. היסטורי לביקור השישי פאולוס האפיפיור הגיע ,1964' בתחילת
מג"ב, מפקד מונה האישי כשלשומרו ביקורו, במהלך האורח על שמרו מג"ב, בעזרת

קופל. פנחס

הזיהוי בתחום חדשות עבודה שיטות פותחו המעבדות, ציוד שוכלל שנה, אותה במהלך
שונים. אקדמיים מוסדות עם פעולה שיתוף תוך חשובים, מחקרים מספר ונעשו הפלילי

לצרכים התאמה ששיקפו המשטרה מחוזות בתוך ארגוניים שינויים בוצעו ,1965 בשנת
מבחינה ערוכה המשטרה הייתה התקופה בסיום משטרה. לשירות ולביקוש המשתנים

הציבור. את בשרתה בפניה שעמדו האתגרים, עם להתמודדות מקצועית

בעבריינות לטיפול נפרד מדור הוקם הנוער, עבריינות מהחרפת כתוצאה ,1966 בשנת
התרחבו במקביל, הקהילה. בחיי המשטרה של וגוברת הולכת מעורבות גילוי תוך זו,

לים. מעבר בכנסים חלק נטלו משטרה וקציני לאומיים הבין הקשרים גס
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1.6.64  קופל פנחס 19731967  הטכנולוגי בעידן השתלבות
1.8.72  סלע אהרון

1.11.72  שאולרוזוליו

של המיוחד החירום מערך הופעל ,5.6.1967 בתאריך הימים ששת מלחמת פרוץ עם
שקמו חדשות משטרה בנקודות התייצבו שוטרים אלפי המפכ"ל. ידי על המשטרה
לחיי ונכנס לבסיסים רותק כולו האדם כוח ובכפרים. ביישובים בשכונות, בערים,

פקודה. בעת הפעלתו לצורך ניודו תוך קסרקטין,

הנהלים פי על לצה"ל החופים ומשמר הגבול משמר הוכפפו המלחמה, פרוץ עם
הימים, ששת מלחמת בקרבות פעיל חלק נטל מג"ב מועד. מבעוד שנקבעו והפקודות
החייל שוטרי ושומרון. ביהודה הפנים לביטחון האחריות את עליו קיבל ולאחריה
משמר הוכיח הקרבות ימי ששת במהלך בנפש. אבדות סבלו ואף בלחימה חלק נטלו

הכלל. מן יוצאים ארגונית וגמישות ניידות כוח הגבול

שבשלטון השטחים ניכרת במידה גדלו ירושלים, ושיחרור הימים ששת מלחמת בעקבות
תחושת לשיפור שתרמה שגשוג, תקופת החלה הכלכלי, המיתון סיום עם מדינתישראל.
החברתי הפער אולם לאומית, אחדות ממשלת הוקמה הציבור. מוראל ולעליית הביטחון
"הפנתרים כדוגמת אלימות, מחאה בתופעות ביטויו מוצא כשהוא להעמיק, המשיך

השחורים".

ישראליות במטרות ופיגועים חדשים, לשיאים זו בתקופה הגיע הערבי הטירור גם
המערב, מדינות של וטכנולוגיים מדעיים הישגים המדינה. לגבולות מחוץ גם אירעו
נרשמו בישראל גם .1969 בשנת הירח על הראשון האדם בנחיתת ביטוי לידי באו
תוכנות פיתוח מים, התפלת (כגון: אזרחיים בתחומים מדעיים טכנולוגיים הישגים

ו"שפריר"). "גבריאל" טילי פיתוח (כגון: צבאיים ובתחומים ועוד) מחשב

משטרה שירותי למתן משטרתישראל התארגנה המדיניות, ההתפתחויות בעקבות
סיני צפון עזה, שומרון, יהודה, אזורי ירושלים, מזרח את שכללה חדשה, בפריסה
בירושלים נפש. כמיליון שמנתה ערבית, אוכלוסייה התגוררה אלו באזורים הגולן. ורמת
כל של המיוחדת הרגישות עקב מוגברת, ולדריכות לעירנות משטרתישראל נתבעה

והדתות. הלאומים בני
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משנת נהפך החיל בסיסיו. וכפריסת משמרהגבול במבנה חלו ארגוניים שינויים
פעילות תוך איו"ש, בשטחי המשטרה של העיקרית המבצעית לזרוע ואילך, 1967
של הקמתו את חייבו אלה, מטלות ריבוי מחבלים. חוליות חשיפת של נמרצת בט"ש

.4 מספר גדוד  במג"ב נוסף גדוד

נפות שלוש הצבאיים, למושלים בכפיפות הוקמו, עזה, וחבל שומרון יהודה, בשטחי
למחוז הכפופה יהודה, נפת הצפוני; למחוז הכפופה שומרון, נפת חדשות: משטרה
משטרה, תחנות הוקמו במקביל, אביב. תל למחוז הכפופה סיני, וצפון עזה ונפת הדרומי
אכיפת של משותפות לפעולות מקומיים, שוטרים לצד ישראליים שוטרים שולבו שבהן
למרחבים הפכו העירוניות הנפות ,1970 בשנת לתושבים. משטרה שירותי ומתן החוק
רמלה נפת  הדרומי המחוז נפות איחוד ידי על "המרכז" מרחב הוקם 1971 ובשנת

שרון. נפת עם תקווה פתח ונפת רחובות נפת עם

הפנים. ביטחון לנושא ממאמציה ניכר חלק ישראל משטרת הקדישה ,1968 משנת החל
מחסור של וגדלות הולכות בעיות עם מחודשת להתמודדות המשטרה נאלצה זאת, עם
המיומנים השוטרים את זמנים. אותם של הכלכלית מהגאות שנבע מיומן, שיטור בכוח
לשם מזורז הכשרות מעבר שחייבו והכשרה, ניסיון חסרי שוטרים החליפו שפרשו,

השורות. מילוי

המתחים מדורת על שמן הוסיפו בגבולות, הביטחון ובעיות הארץ בפנים הטרור פעילות
בשרשרת המצרים פתחו עת ההתשה, מלחמת נפתחה 1969 במרס 8 בתאריך הפנימיים.

צה"ל. מוצבי לעבר וצליפות ארטילריות הפגזות

הרבשכבתי בגיוס ,1970 שנת במהלך הוחל האדם, כוח מצוקת את לפתור בניסיון
בחיל. קצונה לתפקידי צה"ל וקציני אקדמיים גיוס שמשמעותו (גר"ש),

בפיתוח רבים מאמצים להשקיע המשטרה המשיכה השוטפת, המבצעית הפעילות לצד
הוכנסו לראשונה אצבע. וטביעות דם סוגי סמים, זיהוי בנושאי טכנולוגיים, אמצעים
נפץ חומרי לגילוי מכשיר מבצעי באופן והופעל לילה לראיית מכשירים תקופה באותה
16 (במקום 18 גיל עד קטין המושג משמעות הורחבה הנוער, חוק קבלת בעקבות ועוד.

כה). עד שהיה

במתקפת וסוריה מצרים צבאות פתחו ,1973 באוקטובר 6 הכיפורים, יום בצהרי
בכוחות מסתייעים כשהם הגולן, ורמת סיני האי חצי בחזיתות ישראל נגד רחבה פתע
נוספות. ערביות ומדינות מירדן סמלי משלוח וחיל מרוקו אלג'יריה, עירק, של צבאיים
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מצומצמים בכוחות צה"ל נפרצו. הגולן וברמת התעלה בחזית צה"ל של ההגנה קווי
והחשתם המילואים כוחות של וגיוסם התארגנותם עד נואשים בלימה קרבות ניהל

הקרבות. לגיזרת

צה"ל כוחות עמדו החזיתות, בשתי וסוריה מצרים צבאות של התקדמותם למרות
במהלך והדפום.  כבדות אבדות במחיר האויב כוחות את בלמו מדם, העקובה במערכה
האש. הפסקת לקווי מעבר ומצריים סוריים שטחים נכבשו צה"ל, של הנגד מתקפת

הביטחון מועצת הכריזה מדם, ועקובים קשים לחימה ימי 19 לאחר ,24.10.1973 בתאריך
הצדדים. בין אש הפסקת על האו"ם של

גיוס על רוזוליו, שאול רנ"צ דאז, הכללי המפקח הכריז כיפור, יום מלחמת פרוץ עם
קצר זמן תוך חירום. לשעת המשטרתי המערך הפעלת ועל המשטרה כוחות של כללי
פוזרו המלחמה בתום הארץ. ברחבי המשטרתי המבנה דרגי בכל המערך הופעל

.1973 שנת סוף עד (שלדי), מתוגבר במערך לפעול המשיך והחיל הבסיסים,

לשם במיוחד שמונו צוותים  (צח"מ) מיוחדים חקירה צוותי בהפעלת הוחל זו, בשנה
המיוחדת. החקירה גמר עד השוטפת מעבודתם התפנות תוך מסוים, אירוע חקירת

הולך דגש וניתן במשטרה, אותותיה היא אף נתנה והטכנולוגית, המדעית ההתפתחות
אקדמאים לקליטת כאמור נפתחו המשטרה שורות ולמומחיות. למקצועיות וגובר
רבשכבתי). (גיוס ומוגדרים ייחודיים קצונה לתפקידי ישירות צה"ל,.שגויסו וקציני
מערכותיה התאמת תוך שירותיה, את ושיפרה המשטרה התייעלה זו בתקופה
העומדים והפיסיים הטכנולוגיים הכלים ופיתוח ושכלול הטכנולוגית להתפתחות
הורחב המשטרתי והפיתוח המחקר ממוחשבים. מידע מאגרי על השענות תוך לרשותה,
מכך יוצא כפועל בינלאומית. להכרה וזכו שוכללו, הפלילי הזיהוי מעבדות והועמק.

לחו"ל. יועצים משלחות שוגרו

כשפנים הכלים, במיטב המצויידים חדשות, בוחנים ניידות נוספו התנועה למערך
בנושאי המידע מערן הורחב בתוכה. החקירה את לנהל שאיפשר כך, סודר הניידת
ושימושיה הפלילית הסטטיסטיקה לבדיקת צוות ומונה עבירות לגילוי כמסייע המודיעין,

ישראל. במשטרת

 קהילה יחסי העמקת של במגמה בעיקר השירותיות", "עקרון התפתח אלה בשנים
הציבור. עם היחסים ושיפור השירותים ייעול  מישורים: בשני שהתבטאה משטרה,
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במטה הן הציבור, בתלונות לטיפול מוסד להקים המשטרה החליטה רגישותה, מתוך
הביטחוני המצב והמרחביים. המחוזיים במטות והן למפכ"ל ישירות הכפוף הארצי
במשטרת ההדרכה מגמות על גם חותמו את הטביע הימים, ששת מלחמת בעקבות
בשטח. המשתנים לצרכים השוטרים הכשרת את להתאים הייתה כשהכוונה ישראל,
חורון. בבית הגבול משמר לטירוני מרכזי הדרכה בסיס גם נפתח זו למגמה בהמשך

1.11.72  רוזול>ו שאול 19791974  תכל>ת>ת" 11''' משטרה
31.12.76  תבורי חיים

פוליטיים זרמים בין וקרוע נבוך הישראלי הציבור את הותירה כיפור, יום מלחמת
פוליטי, מהפך חל ,1977 במאי ממשלות. שלוש התחלפו קצרה תקופה במהלך שונים.
הסכם על ,1978 בספטמבר חתמה זו ממשלה הליכוד. מפלגת הרכיבה הממשלה ואת
העולם עם ישראל ביחסי דרך וציון מפנה נקודת היווה זה הסכם מצרים. עם שלום

הערבי.

מכיוון הופגזו הצפון ויישובי הערבי, הטירור פעילות נמשכה התקופה כל במהלך
רצח שתוצאותיו המעלות והפיגוע שמיר קבוץ נהריה, שמונה, בקריית הטבח לבנון.
הממשלה את הביאו שהמלצותיה "חורב'' ועדת להקמת הובילו מפשע, חפים אזרחים
בתחומי הפנים לביטחון האחריות את להטיל ,1974 באפריל שהתקבלה החלטה לידי

משטרתישראל. על הירוק" ה"קו

בפניה, וההתגוננות בפח"ע בלחימה האחריות חלוקת את הגדירה הממשלה גיסא, מחד
הפשיעה ברמת העליה גיסא, ומאידך ובשגרה. חירום בעת ישראל למשטרת צה"ל בין
ישראל משטרת את חייבה הציבורי, במנגנון שחיתויות וחשיפת תיחכומה האלימה,

בנושא. ראוי וטיפול תקיפה לה שיאפשר כזה באופן להיערכות

דותכליתית, משטרה היותה של לתקופה עוברת המשטרה זו, החלטה בעקבות
ומבצעית ארגונית רעיונית, מבחינה מחודשת היערכות ממנה דורש החדש כשהמצב
שהתנדבו אזרחים, אלפי עשרות בתוכו המאגד האזרחי'/ ה''משמר הוקם כאחד.
החל במטא"ר, אגף של מעמד שקיבל הגבול משמר מטה בשכונותיהם. שמירה לקיים
אגף הוקם ,1975 בשנת הצבא. ידי על אובטחו שבעבר והים, האויר נמלי באבטחת
הגברת תוך האופרטיביים, הכוחות כלל פעילות את לתאם שנועד (אג"ם), מבצעים

38



במקביל הוקמו ובמרחבים ובמחוזות סיור ממחלקת הופרדה מבצעים מחלקת יעילותם.
בטירור ללוחמה המיוחדת היחידה הוקמה מג"ב, במסגרת לבט"פ. ולשכות ענפים

חבלה. מערן והוקם (ימ''מ),

לרבות המתוחכמת, בפשיעה ההחמרה ולאור הפנים, ביטחון בתחום להיערכות במקביל
בפשיעה. הלחימה בנושא גם מחדש משטרתישראל נערכה הלבן, הצווארון של זו
אוחדו הנוער, ויחידות התביעות הפלילי, הזיהוי המודיעין, הבילוש, החקירות, גורמי
(קצין מתאם קצין עמד שבראשו בפשיעה, והלחימה החקירות אגף  אחד אגף תחת

אח"ק).

כל מהט'יבים. שלושה בו הוקמו עת המבצעית, דמותו את מג"ב שינה ,1976 בשנת
שהועבר מג"ב, מטה פיקד המחט"בים שלושת על פלוגות. של משתנה מספר כלל מחט"ב

לוד. לעיר אז

פיגועים כ88 אירעו זו בשנה בישראל. הפח"ע פעילות בנושאי החמרה חלה ,1977 בשנת
מערך שודרג זה, למצב כנגזרת כ0/ס33. של עלייה  1976 בשנת פיגועים 65 לעומת

משוכללים. ובאמצעים בציוד אדם, בכוח החבלה

(בראשותו בישראל ואיפיונה" הפשיעה "גורמי נושא לבירור ,(1978) שימרון ועדת דו''ח
בפשיעה, הלחימה זרוע של מחדש להתארגנות במקביל שהתפרסם א.שימרון), עו"ד של
כתוצאה והביא בפשיעה, הלחימה עקרונות ולגיבוש גישות לשינוי הוא אף תרם
הארצית היחידה דוגמת נוספות, חדשות יחידות להקמת הוועדה של מהמלצותיה
המטה, אגף (יאח''ה), הונאה לחקירות הארצית היחידה (יאח''פ), פשעים לחקירת
מודיעין מערכי של ושילוב תגבור נוער, מחלקי בתלאביב, (ימ"ר) המרכזית היחידה

ועוד. מז"פ שירותי שיפור ובילוש,

נושאים ופותחו המודיעין, עבודת את לשפר מיוחד מאמץ כאמור נעשה ,1979 בשנת
שנתית. מודיעין תוכנית וקביעת ההערכה נושא כגון המודיעינית, לעבודה יחודיים

מחשב. באמצעות המודיעין מערכת למיכון התשתית הונחה בנוסף,

לטיפול דותכליתית, כמשטרה מחדש, ערוכה משטרתישראל עמדה התהליך, בסיום
הקמתה. מאז עסקה שבהם הקלאסי, השיטור ובנושאי פנים ביטחון בנושאי
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1.1.80  שפיר הרצל 1984 1980  רבשנת> תכנון
5.1.81 איבצן אריה

למצרים. הוחזר סיני האי וחצי הגולן, רמת על הישראלי החוק הוחל אלה בשנים
הלאומנית, התסיסה גברה עזה, וחבל שומרון יהודה, באזורי הערבית האוכלוסייה בקרב
וממשלתישראל גבר, הערבי הטירור סדר. ובהפרות התפרעויות בהפגנות, שהתבטאה
מפקדות קשה באורח נפגעו שבמהלכו הגליל", "שלום במבצע לפתוח צה"ל על הטילה
בדרך שבחרו קיצונים, של קבוצות קמו בישראל השונים. החבלה ארגוני של ובסיסים
גבוהה עלייה וחלה והחריף, הלך הכלכלי המצב מטרותיהם. להשגת כמקדם האלימות

שכר. בנושאי ולמחאות לעיצומים לשביתות, נחשף המשק האינפלציה. בשיעורי

חבריכנסת. 97 של רוב על שנשענה לאומית, אחדות ממשלת הוקמה ,1984 בשנת
ממשלת החלטת עלפי השעה. צו הינה הלאומית שהאחדות הייתה, הציבור תחושת

.1985 ביוני מלבנון צה"ל נסוג ישראל,

.19841980 לשנים רבשנתית תכנית להכנת משטרתישראל נערכה התקופה בפתח
צורכי משטרתישראל, בתולדות לראשונה נותחו תירוש", "תכנית שכונתה זו, בתכנית
הנחות גובשו תחזיות, הוצגו משטרה, לשירותי הביקוש מבחינת הישראלית החברה
התוכנית המשטרתית. הפעילות מתחומי אחד בכל ברורים מדיניות קווי והוגדרו יסוד
היו שלא נוספים תקנים כ6,000 של ותוספת התקנים הקפאות ביטול את דרשה

בנמצא.

עיקריים: נושאים בשלושה אופיינה שירותית'/ ומשטרה רבשנתי "תכנון תקופת

התקופה כל לאורך המשטרה פועלת עקרונותיו עלפי אשר מתעדכן, רבשנתי תכנון *

עדיפויות). סדרי קביעת ביניים, יעדי קביעת יעדים, קביעת מצב, (היערכות

התייחסות על דגש שימת תוך הציבור, עם הקשר להידוק חדשות דרכים חיפוש *

עם הקהילה קשרי בתחום מבצעים של וגובר הולך ומיסוד החלשות לאוכלוסיות
המשטרה.

המשטרתיות בפעילויות הגבול, ומשמר האזרחי המשמר כוחות של הדרגתי שילוב *

הפנים. ביטחון לנושא שמחוץ

ומתעדכנת נגזרת שמהן רבשנתיות, תכניות פי על ישראל משטרת פועלת ואילך, מכאן
העבודה. פקודת שנה בכל
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ספר בית  האחד חדשי0: ספר בתי שני ישראל במשטרת הוקמו ,1980 שנת במהלך
שוטרי של והמבצעי הגופני הכושר את לשפר כדי שהוקם (בסכ"מ), מבצעי לכושר
ללמד  שמטרתו משטרתית, לנהיגה ספר בית  והשני חדשים מתגייסים ושל החיל

בתפקיד. מבצעית ונהיגה מונעת נהיגה השוטרים את

הלחימה את לייעל במטרה מרכז, מחת  במשטרה רביעי מחוז הוקם ,1981 בשנת
מיחידות נלקחו להקמתו והמשאבים האדם כוח השליטה. מוטת איזון ולאפשר בפשיעה
כן כמו הנגב. מרחב פיצול ידי על לכיש מרחב הוקם הדרומי, המחוז במסגרת קיימות.
בנמלי זבולון ויחידת קהילהמשטרה, לקשרי היחידה וביניהן חדשות, יחידות הוקמו
ארבע על אחראי שהיה כפרי, כמרחב איילון מרחב הוקם ,1983 בשנת והים. האויר
הוקמו ,1984 בשנת השכונות. ותחנת יפו תחנת חדשות: שתיים מתוכן משטרה, תחנות

ביחא"פ. קרקעות מפלג והוקם במחוזות ניידות מעבדות

של והתפרעויות סדר הפרות עם להתמודד משטרתישראל נאלצה התקופה במהלך
פוליטיות תנועות ושל ערבים של ארכיאולוגיות), וחפירות שבת שמירת רקע (על חרדים
חלק ריתקו לאומניות, אידיאולוגיות של רקע על ופשיעה ימית העיר פינוי שונות.

המשטרה. לרשות שעמדו המשאבים מן ניכר

והצבת לצרכיו התייחסות תוך הציבור, ע0 הקשר הידוק על דגש הושם זו בתקופה
להציב הרעיון עלה תירוש", "תוכנית במסגרת אלו. צרכים עם אחד בקנה שיעלו יעדים
לתושבים. השכונתי" "השוטר בין הקשר הידוק לצורך צפופה, בפריסה קטע שוטרי
באזור משטרה איש הצבת  שכונות" "קציני הקמת של ניסוי החל ,1983 בשנת
שכללה השכונה, לאזרחי ביטחון תחושת הענקת לצורך וממושכת, יזומה לעבודה מוגדר

מגוונים. משטרה שירותי והענקת מניעתית פעילות

שבלבנון, בצור המפקדה בניין כבד. אסון משטרתישראל את פקד ,11.11.1982 בתאריך
כשנה הגבול. משמר של כי פלוגה מלוחמי 39 תחתיו וקבר גז בלוני פיצוץ בגין קרס
בצור, משטרה יחידת שכנה שבו בניין, נוסף: אסון אירע ,1.11.19831 מכן, לאחר
חרף הגבול. משמר של כ"א פלוגה לוחמי 17 מותם את מצאו מכך וכתוצאה התמוטט,

השוטפת. בפעילותה משטרתישראל המשיכה והקשיים, הקרבנות
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5.1.81 איבצן אריה והידוק טכנולוגית התעצמות
1.4.85  קראוס דת 1990  1985  הקהילה עם הקשר

לאומית. אחדות ממשלת עלידי המדינה הונהגה השמונים, שנות של השנייה במחצית
אי הצעות הגשת בריבוי שהתבטאו וחברתית, פוליטית תסיסה מנע לא הדבר אולם,
הופעלה ,1985 בשנת הישראלי. בציבור הוויכוח ובהתלהטות הממשלה, נגד אמון
שגודלן החלשות, בשכבות חברתי מתח נוצר גברה. האבטלה אך כלכלית, חירום תכנית
שהגיעו העולים במספר גידול חל ממושכת, הפוגה לאחר עלה. באוכלוסייה היחסי

ומאתיופיה. המועצות מברית בעיקר לארץ,

מתמשכת. לתופעה וההתפרעויות הסדר הפרות הפכו עזה, וחבל שומרון יהודה, באזורי
הערביים לאזורים מצומצם, בהיקף כי אם בהדרגה, לגלוש החלה הלאומנית התסיסה
מעשי תכיפות גברה ישראל. בשטח נוספים יישוב ולמקומות המזרחית בירושלים
בפגיעה בהצתות, חבלה, מטעני בהנחת ראווה, בפיגועי שהתבטאו הערבי, הטירור

מהים. חדירה ובנסיונות ובאזרחים, בחיילים

הכוחות סדרי להקפאת גרמה ,1985 בשנת שהופעלה הכלכלית החירום תכנית
קביעת וחייב גבר אלא פחת, לא משטרה לשירותי הביקוש עומס אולם, המשטרתיים.
בתאונותהדרכים, המלחמה בסמים, המלחמה נקבעו מרכזיים כיעדים עדיפות. סדרי
יושמו השתכללו, המשטרתיים העבודה וכלי העבודה שיטות בירושלים. השקט ושמירת
המודיעין החבלה, הפלילי, הזיהוי בתחומי ומדעיים טכנולוגיים ואמצעים שיטות
חינוך מתן ועל ערכים הקניית על דגש הושם הלוגיסטית, להתייעלות במקביל ועוד.
זו תקופה במהלך המידות. טוהר על והקפדה מקצועית אתיקה כללי לאור לשוטר,
החאקי מדי הוחלפו זו, במסגרת הציבור. עם הקשר לטיפוח רבות המשטרה פעלה
לוחית הוצמדה הכיס ולדש האזרחי, ההיבט את להדגיש שנועדו כחול, בצבע למדים

(יח"פ). פנים לחקירות היחידה הוקמה ,1985 שנת במהלך שם. נושאת זיהוי

הוחלפה כשנה לאחר אך ,19911985 לשנים רשת" "תוכנית הוכנה ,1985 שנת במהלך
בעיקר עסקה "תירוש", הקודמת שהתוכנית בעוד .19911996 לשנים בי רשת לתכנית
הכוחות סדר בניית על "רשת", בתוכנית הדגש הושם וארגוניים, תורתיים בנושאים
השנים מהלך לציבור. נאותה שירות לרמת להגיע במטרה כמותיים, מדדים פי על
ללחימה היחידה כגון חדשות, יחידות כהקמת אלו, מתוכניות ארגוניים נתחים בוצעו
הוקמו כן כמו ועוד. (יתק"מ) דרכים בתאונות ללוחמה היחידות (יג"ל), בסמים
חוליות הוקמו מרחביים; מעצר בתי נבנו קצרין; ותחנת טייבה כתחנת חדשות, תחנות
סוכנים); והפעלת עיקוב סתר, (האזנות המודיעין מערך פותח מרחביים; עצורים ליווי
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התוכניות ועוד. קצרין) (דגם בתחנה ומג"ב כחולה משטרה של משולב כוח הופעל
ולהסתגלות להתאמה שנועדו דושנתיות תוכניות היו רשת, תוכנית בעקבות שבאו
א" "מנוף "מופת", "עצמה", "אתגר", כדוגמת: בשטח, שהתהוו חדשים למצבים

ב". ו"מנוף

במסגרת אורגן והחיל בוטלו המחטב"ים מטות מחדש. אורגן הגבול משמר ,1985 בשנת
,1986 בשנת באיו"ש. שהוקמה גדוד ומפקדת דרום מג"ב צפון, מג"ב מפקדות: שלוש
ירושלים ביטחון בנושאי לטיפול יחידות מספר שכללה ארעית משימתית מפקדה הוקמה

הבירה. של .הציבורי והסדר

בתוך המשא''ז את ששילב וארגוני מבני שינוי לתוקפו נכנס ,1986 שנת בראשית
(מחוז, הארגון רמות בכל ישראל, משטרת של הטריטוריאלי והפיקוד הכוחות מערך
הפך זו בשנה ועירוניות. מקומיות רשויות ב83 שולב הוא ובמקביל, ותחנה) מרחב
ישראל, משטרת מורשת בית הוקם זו בשנה נפרד. מקצועי חילי לאגף האזרחי המשמר
רם. זאב ניצב דאז, הארצי הספר בית ומפקד דאז המפכ"ל של משותפת יוזמה כפרי
המשטרה של עשייתה ודרך מסורתה שמורשתה, ראוי כי ההנחה הייתה הרעיון ביסוד

במקום. יונצחו

שמטרתה אדם, כוח באגף להיסטוריה המחלקה הוקמה ,1986 אוגוסט חודש במהלך
תולדותיה. חקר תוך המשטרה, של מורשתה את ולהנציח לתעד

עם הקדימויות, סדרי את שוב לשנות משטרתישראל נאלצה ,1987 שנת משלהי החל
הטירור. מעשי התגברות ועם עזה, וחבל שומרון יהודה, באזורי האינתיפאדה פרוץ
לחיזוק תשתית למעשה היוותה אלה, לאירועים כמענה שבאה "אתגר'/ תוכנית
במגזר ציבורי הפרותסדר למניעת פעולתם במהלך הכחולה, והמשטרה מג"ב כוחות
במגזר אחרים תסיסה ואזורי ירושלים לתגבור הועמדו גדולים כוחות ואכן, הערבי.
התוכנית, את לממש כדי סדר. הפרות אירעו שבהם ונגב), מרכז עמקים, (גליל, הערבי
הופנו מהויסות, ממדיניות כחלק משרות. כ1,233 של אדם כוח תקני ויסות נדרש
יחידות ולהקמת סד"צ, לאבטחת המבצעי, המערך לחיזוק שהופשרו תקנים כ600
ביטחון לנושאי ישירות הוסב משטרה כוחות בהפעלת הדגש במחוזות. ויסמ"ים מג"ב
 כגון המסורתיים, העיסוק בתחומי לשלם משטרתישראל על שהיה והמחיר הפנים,
בתקופה שולבו האזרחי והמשמר משמרהגבול וגדל. הלך והדרכה, מודיעין חקירות,
פנים. ביטחון בנושאי הייעודי תפקידם על בנוסף השותפת, המשטרתית בפעילות זו

43



,(19901989) דושנתית כתוכנית "עצמה", תכנית כאמור הוכנה ,1988 שנת בסוף
המשאבים מירב והפניית סד"צ, בנושא המשטרה פעילות לפיתוח מדיניות קווי להצבת
הרי מגירה, כתכנית נשארה זו תוכנית כי אס הנדרשים. במקומות אלה למשימות

השנים. במהלך מומש ממנה שחלק

שמטרתה מנוף'/ "תכנית  מקיפה מטה עבודת בביצוע הוחל ,1989 שנת במהלך
וחלוקתם ארגונם את לקבוע שמטרתה הקיימים, המשאבים של מחודש ארגון

העדיפויות. לסדרי בהתאם האופטימלית,

1.4.90  טרנר יעקב  הפמם ביטחון בתחום והתמחות התמודדות
1.4.93  פלד רפי 19931990

ובחשיבותם בחומרתם בהיקפם, בעוצמתם, בולטים אירועים התרחשו אלו בשנים
והכלכלי: החברתי הביטחוני, המדיני, בתחום ההתרחשויות על שהשפיעו ובעולם, בארץ
מדינתישראל, לעבר טילים ושיגור המפרץ מלחמת ;1990 באוקטובר הבית הר אירועי
ישראל בין השלום שיחות הקומוניסטי; המשטר התמוטטות ;1991 ובפברואר בינואר
בשנת הפלשתינאים עם העקרונות הסכם וחתימת ובוושינגטון, במדריד ערב, למדינות
ובקבוקי אבנים בהשלכת שהתבטאו פח"ע, אירועי  האינתיפאדה האצת ;1993
ואנשי אזרחים ורצח חם נשק בהפעלת בסכינאות, מטענים, בהנחת בהצתות, תבערה,

הביטחון. כוחות

 ומאתיופיה העמים חבר ממדינות בהיקפם גדולים עלייה גלי הגיעו אלו בשנים
ומפלגת פוליטי מהפך חל ,1992 ביולי ה13, לכנסת הבחירות בעקבות שלמה". "מבצע
רמת תושבי עם ואזח"ע, באיו"ש המתנחלים עם עימותים היו לשלטון. עלתה העבודה
ולעיצומיס לשביתות גוברת, לאבטלה נחשף המשק היהודיחרדי. המגזר עם וכן הגולן
בשנת תאונותהדרכיס. נפגעי כמות בהיקף עלייה חלה במקביל, השכר. תנאי בגלל
ללבנון. והועברו גורשו מחבריה ומאות גדול, בהיקף חבלנית התארגנות נחשפה ,1993

העוינת. החבלנית הפעילות אירועי והתגברו האינתיפאדה הואצה זו, תקופה בתחילת
ובהיערכות בפריסה בארגון, במבנה, לשינויים המשטרה את חייבו אלה אירועים
הסדר על לשמירה יותר רבים משאבים ובהקצאת הפנים, ביטחון בתחום מוגברת
קלאסיות. שיטור במשימות פעילות חשבון על לעיתים המדינה, ביטחון ועל החברתי
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פלישה היה ששיאו מדיניצבאי, משבר התיכון במזרח התפתח ,1990 שנת במהלך
זה, עירקי מלחמתי מצעד כתוצאה .2.8.90 בתאריך עירק ידי על כווית וכיבוש צבאית
עירק הכריזה בתגובה, מכווית. עירק של תנאי ללא נסיגה והאו"ם ארה"ב דרשו
נסיונות כל כימית). (לוחמה חל"כ בנשק בשימוש ואיימה וישראל ארה"ב נגד מלחמה
במתקפה המפרץ מלחמת נפתחה ,16.1.91 ובתאריך עירק ע"י נדחו והפשרה התיווך
בעירק. קרקע מטרות על בריתה בעלות בשיתוף האמריקני, האוויר חיל של נרחבת

ובעיקר ישראל שטח לעבר "סקאד" טילי בשיגור עירק הגיבה ,18.1.91 בתאריך
חיי על ממש של איום ריחף העירקיים, הטילים ירי בעקבות דן. וגוש אביב תל לכיוון
מגן ערכות אב"כ, מסכות חבישת באמצעות התגוננו והללו הערים במרכזי האזרחים

אטומים. בחדרים והסתגרות
אחדים. סקאד טילי והפילו פגעו אשר "הפטריוט'/ טילי סוללות הוצבו בישראל
לנזק גרמו ישראל, רחבי בכל כמעט הקרקע ועל באויר והתפוצצו שנפלו אלו טילים
מספר אך וחיפה, ת"א רמתגן, הערים: באזורי ובעיקר לרכוש מגורים, לבנייני רב
לשעת במערך בהצלחה הופעלה מצידה המשטרה מועט. היה הטילים מירי הנפגעים
לאחר זאת כל ישראל, מדינת לעבר שנורו הטילים לירי ואימונים הכנות לאחר חירום,
אב"כ מסכות בהפעלת ניסוי שני", ו"טבע "עמיל", פקודות עדכון ממושכות, הכנות
מסוכנים וחומרים (חל"כ) כימיים חומרים באירועי לטיפול יקרות" "אור תרגיל וביצוע
עדיפות מתן גם כמו השטח יחידות של מחודשת פריסה נבחנה במקביל, (חמ"ס).

ירושלים. העיר, לביטחון יותר גבוהה

פעלו כשחלקם שלדית, במתכונת ישראל, משטרת שוטרי עבדו המלחמה, במהלך
הסיורים במהלך (גו"ז), וזיהוי גילוי וצוותי חבלה צוותי בהגעת חייהם סיכון תוך
זירות בבידוד המשא"ז, בהפעלת וכן הטילים נפילת מקומות ובאיתור המוגברים

ביזה. ובמניעת הפטריוט סוללות בליווי הארוע,

על תגובה אי  ההבלגה מדיניות את לאמץ המלחמה במהלך החליטה ישראל ממשלת
של יבשתית מתקפה לאחר גורף. בינלאומי לשבח זכתה כך ועל העירקית המתקפה
תושבי שבו ב91.ן.28, אש הפסקת והכרזת עירק על בריתה ובעלות הברית ארצות

ה"סקאד". טילי ידי על שנגרמו והנזקים ההריסות ולשיקום שיגרה לחיי ישראל

הפיתוח קווי לאור ומקיפה נמרצת לפעילות התחלה נקודת למשטרה מהווה ,1990 שנת
מקיפה תכנון עבודת בוצעה זו בשנה כן, על אשר שנוצרה. החדשה במציאות הנדרשים
שבמסגרתה ביי, "מנוף תוכנית  הבאות לשנים המשטרה של הארגון צרכי לבחינת
במגזר המשאבים של מחדש תכנון ובוצע חדשות יחידות אורגנו השעה, צרכי ולאור
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גבוהה עדיפות ומתן השטח, יחידות של מחודשת פריסה נבחנה כן, כמו היישובים.
ירושלים. העיר לביטחון יותר

האינתיפאדה של הראשונות השנים בארבע ביחוד בירושלים, האירועים ריבוי עקב
הדרומי המחוז את לפצל הוחלט בעיר, הלאומיים המוסדות מרבית של מיקומם ובשל
כמחוז הוקם המחוז ירושלים. מחת  חמישי מחוז ,1991 ינואר בחודש ולהקים
בתגבור ירושלים העיר לביטחון דגש מתן תוך משטרה תחנות ארבע ובו משימתי,

אורגניים. כוחות

לשני צומצמה הטריטוריאלית ואחריותו הדרומי המחוז מחדש אורגן אף זה בחודש
חדשות. משטרה תחנות נפתחו אדם, כוח תקני ויסות במסגרת ולכיש. נגב  מרחבים
הירוק", ה"קו לתחומי מחבלים חדירת למניעת משימתיות, קותפר מפקדות הוקמו
היחידות ובמסגרת המשטרה ביחידות משא"ז מתנדבי פעילות בהיקף עלייה וחלה
התרחב הביטחונית העשייה בתחומי משמרהגבול של אחריותו היקף המיוחדות.

גדל. פלוגותיו ומערך

להתמודד יכולתה להגביר כדי למשטרה, תקנים להוסיף הממשלה החליטה ,1993 במרץ
הוקמו הגבול במשמר ."2000 גיוס "מבצע נערך כך ובעקבות האינתיפאדה אירועי עם
קלאסיים משטרה ובתפקידי הפנים ביטחון בנושא ומשימותיהן חדשות, מפקדות
משטרתישראל נדרשה הפלשתינאים, עם העקרונות הסכם חתימת בעקבות גדלו.
שי"ש, מפקדת הוקמה זו ובמסגרת ואזח"ע, איו"ש באזורי מחודשת להיערכות
ציבורי, סדר בהפרות מידיים התערבות בכוחות הצורך עקב למפכ"ל. ישירות שהוכפפה

לכיש. במרחב התערבות יחידות הקמת על ב1992 הוחלט

ההדרכה מערך פיתוח נמשך וכן השוטר, ברווחת השיפור מדיניות נמשכה העת, כל
שירות למתן דגש וניתן משטרה, לשירותי בביקוש עלייה חלה והגיוס. המיון ומערכת
המלחמה במסגרת למשטרה. בינו הפעולה שיתוף הגברת תוך לציבור, ויעיל אמין
תהליך נמשך ארצית. תנועה משטות 1991 בספטמבר הוקמה הדרכים, בתאונות
החמורה. בפשיעה ללחימה דגש וניתן והלוגיסטיקה המדע הטכנולוגיה, בתחומי הפיתוח

לחקירות היחידה הדרומי. במחוז סמים יחידת הוקמה בסמים, הלוחמה בתחום
לשירות נכנסו ,1992 שנת במהלך המשפטים. למשרד הועברה המשטרה, של פנים

מגוונת. מבצעית משטרתית בפעילות מאז העוסקים משטרה, מסוקי שני מבצעי
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1.4.93  פלד רפי  השלום הסכמ> נוכח מחודשת היערכות
1.5.94  חפץ אסף 1998  1994

שהקרינו הלאומי היום סדר בראש לעמוד המדיניות, ההתרחשויות המשיכו אלו בשנים
הפלשתינאים עם ומתן המשא והכלכלי. החברתי הביטחוני, בתחום הנעשה על הם אף

המוניים. התאבדות פיגועי נוכח ומורדות עליות ידע כי אם נמשך,

עם עקרונות הסכם  א" אוסלו "הסכם בוושינגטון נחתם ,13.9.1993 בתאריך
ובתאריך פלשתינאית לשליטה תחילה" ויריחו "עזה העברת את שקבע הפלשתינאים,
בוושינגטון נחתם ב28.9.1995, זו. קביעה ליישום קהיר" "הסכם נחתם ,4.5.1994■

לפלשתינאים. ישראל בין ביניים) (הסכם בי אוסלו הסכם

הגולן רמת בכפרי הדרוזים של אלימות התפרעויות התקיימו ,17.4.1993 בתאריך
מוסלמים מתפללים ארבע, קריית תושב גולדשטיין, ברוך רצח ,25.2.94 ובתאריך
אז מני באזור המתח נוספים. עשרות של לפציעתם וגרם שבחברון, המכפלה במערת

גבר.

ארה"ב. נשיא בקשת פי על להאיטי משטרה קציני משלחת יצאה ,6.10.1994 בתאריך
על ולשמור באי הסדר על פיקוח לצורך לאומי הרב לכוח להצטרף היתה מטרתה

תושביו. של האדם זכויות כיבוד

לתהליך נדבך שהוסיף ירדן, ממלכת עם שלום הסכם נחתם ,26.10.1994 בתאריך
שני ולפתיחת הירדנית המשטרה עם פעולה ולשיתוף העמים, שני בין ההתפייסות
אירעו 19961995 בשנים שכן אנושות, מכות קיבל זה תהליך אולם גבול. מעברי
(בית התאבדות ופיגועי בירושלים), 18 וקו בת"א 5 קו (אוטובוס קשים טירור פיגועי

ישראלים. עשרות של ולפציעתם למותם שהביאו ואשקלון), סנטר דיזנגוף ליד,

רבץ, יצחק הממשלה, ראש של רציחתו היה לאומית, טראומה בבחינת שיא אירוע
השלום. למען המונים עצרת בתום עמיר, יגאל יהודי, מתנקש בידי ,4.11.1995 בתאריך
הלאומית. באחדות ולפירוד חברתי לקרע הישראלית, בחברה קשה לזעזוע גרם הארוע
לעבר קטיושה, טילי מאות לירי כתגובה זעם'/ "ענבי מבצע החל ,11.4.1996 בתאריך

הצפון. יישובי
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מפלגת את שהביא בישראל, הבחירות עקב פוליטי מהפך חל ,29.5.1996 בתאריך
נתניהו. בנימין הממשלה, ראש כשבראשה לשלטון, הליכוד

קשות מהומות פרצו ,24.9.1996 בתאריך הכותל, מנהרת לפתיחת ההחלטה לאחר
התאריכים בין התפשטו ירי, ואירועי חמורות סדר בהפרות שלוו האירועים בירושלים.
חמורות סדר מהפרות כתוצאה עזה. וחבל שומרון יהודה, לשטחי בספטמבר 2824

רבים. ואזרחים שוטרים חיילים, ונהרגו נפצעו אלה,

התאפיינה זו שנה מחדש. והפריסה חברון" פינוי "הסכם נחתם ,15.1.1997 בתאריך
רבים. ישראלים של ולפציעתם למותם שגרמו הארץ, חלקי בכל פח"ע בפיגועי

לשידוד הביא הפלשתינאים, עם ביניים הסכם הושג שבה החדשה, המדינית המציאות
חתימת וקשים. רבים חבלניים אירועים נוכח במשטרתישראל, מאסיבי מערכות
שנועד ויהודה), (שומרון ש"י מחת  השישי המחוז להקמת הביאה אוסלו", "הסכמי
בגין ושומרון. יהודה בשטחי ציבורי וסדר ביטחון בנושאי יותר טוב מענה לתת
האחריות את המשטרה על הטילו אלו, באזורים צה"ל של המחודשת ההיערכות
עזה נפת בסיס על שמשון, מרחב להקמת שהוביל דבר לכיש, במרחב פנים לביטחון
ולמפקדת ת"אמרכז מג"ב מפקדת מפקדות: לשתי נתפצלה דרום מג"ב מפקדת לשעבר.
הדרומי. במחוז הימ"ר בהקמת הוחל בנוסף, השליטה. מוטת לייעול שתרמו דרום, מג"ב
והן בשטח בפריסה הן נכונה להיערך המשטרה פיקוד את הביאו הקשים הפיגועים
מימדי את ולצמצם הפיגועים כמות את לסכל כדי זאת המודיעיני, המישור ברמת

הנזק.

הקלאסיות, במשימותיה בפעילותה רבים מאמצים בהשקעת המשיכה המשטרה
הסדר על ובשמירה בתאונותהדרכים הסמים, בנגע בפשיעה, במלחמה ובעיקר
ועוד. החדש המעצרים" "חוק יישום במשפחה, באלימות הטיפול העמקת הציבורי,
אישים, אבטחת בנושא מחודשת לחשיבה הביא רבין, יצחק הממשלה, ראש רצח
זו בתקופה טיפלה המשטרה השונות. הביטחון זרועות עם משותפת עבודה תוך
"משא מבצע פרשת (מ1990); דרעי אריה ח"כ פרשת כדוגמת: בולטות, בפרשיות
;(1993) קיקוס חנית רצח פרשת ;(1993 השלום, הסכמי נגד הימין (הפגנות 2,1 כבד"
;(1993 בשוטרים, פגיעה תוך הגולן, ברמת הדרוזים (הפגנות בוערת" "פריז פרשת
(כפרשת במשפחה אלימות פרשיות ;(1994 סתר, (האזנות לכותל" "אוזנים פרשת
עולי הפגנת פרשת ;(1994/5) וחסידיו, משולם עוזי פרשת ;(1994 בוחבוט, כרמלה

ועוד. (1996) בוער" "אסם  אתיופיה
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מערך תוגבר סמים, נגע בהתפשטות למלחמה לאומית עדיפות לתת ההחלטה בעקבות
לשתי פוצלה באג"מ/מטא"ר, ומבצעים סיור מחלקת הסמים. ביחידות המודיעין
תוכנית במסגרת וסיוע. סיור ומחלקת ואבטחה כוננות מבצעים, מחלקת מחלקות

אדם. כח תקני במספר החבלה מערך תוגבר צבעים" "קשת

והקהילה האזרח הצבת  שמטרתה קהילתי, לשיטור היחידה הוקמה ,1995 בתחילת
הקהילה ופרנסי המקומיות הרשויות של שילובן תוף המשטרתית, הפעילות במרכז
לגייס לראשונה אופשר בכנסת, חקיקה שינוי בעקבות שנה, אותה במהלך בעשייה.

(שח"מ). הכחולה למשטרה חובה שוטרי
ההדרכה מערן השוטרים. בשכר כולל בפרט, הטיפול שיפור של המדיניות נמשכה
כוח תקני הגדלת שמטרתו /'2000 "גיוס למבצע הגיוס מערך ותוגבר ושוכלל, פותח
שהוטלו הרבות המשימות לנוכח חדשים, עולים קליטת כולל איכותי, גיוס תוך אדם
רב תכנון במסגרת נעשה זאת כל הקשים. הטרור גלי נוכח ובעיקר המשטרה כתפי על
של הדרכה מרכז בתכנון הוחל כן כמו זו. שנה במהלך ישראל במשטרת שבוצע שנתי,
והורחב תנופה, קיבל המיחשוב החיל. מורשת בית ימוקם בו שמש, בבית המשטרה
לקראת המשטרה הצעדת של תהליך החל כוחאדם. בנושאי וחומרה בתוכנה השימוש
יותר טוב מענה לתת כדי וכלים, אמצעים של מאסיבי רכש נערך ה2000. שנות עידן
התנועה מינהל הוקם ,1995 בשנת ציבורי. סדר והשלטת התאבדות פיגועי תופעות כנגד
משטרת פיקוח תוך והבינעירונית, העירונית התנועה נושאי את לרכז שתפקידו (מנ"ת),
הסכם על לחתימה הביא ירדן, ממלכת עם השלום חוזה ועוד, זאת הארצית. התנועה

חדשים. גבול מעברי שני ולפתיחת הירדנית המשטרה עם פעולה לשיתוף

משטרת על חינוך, מוסדות אבטחת של האחריות הוטלה הממשלה, החלטת בעקבות
וליישום לתכנון אסטרטגי לתכנון היחידה במשטרה הוקמה ,1996 במהלך ישראל.
להתאמת כוונה אשר ומקצועית, ארגונית  מערכתית בראיה זאת כולל, שנתי רב
אסטרטגית" "תוכנית בסיס על חדשים, לאתגרים ומשאביה המשטרה חיל מבנה

השינוי. כמחוללי שנקבעו נושאים 12 שכללה

הפשיעה גל נוכח מתמשך מאמץ בהשקעת ישראל משטרת המשיכה ,1997 שנת במהלך
המשטרה התמודדה עימה ביותר העדינה החקירה במדינה. הטירור ומעשי הגואה
ראש ביניהם אישים, עשרות נחקרו במהלכה בראון", "פרשת הייתה זמן, פרק באותו

דאז. המשפטים, ושר הממשלה
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התנועה אגף חדשים: אגפים שני הוקמו עת שינויים חלו המשטרה של הארגוני במבנה
האגפים הגואה. הפשיעה וגל הדרכים תאונות ריבוי נוכח שמוסדו המודיעין, ואגף
תוך החדשה, וטכנולוגיה השיטות ובשכלול המאמץ בריכוז הולם מענה לתת באו

הפשיעה. ועקומת הדרכים תאונות עקומת להורדת הטמעתה

משמר של האמונות לידיו התפר" "קו של האחריות הועברה הפנים, ביטחון בתחום
משוכלל ציוד המשטרה רכשה ככלל, מדוקדקת. הכנה לאחר במלאכה שהחל הגבול,
שוטריה. של בהתמקצעות התמקדות תוך הקשה, ובפשיעה בטירור ללוחמה ואיכותי
הטכנולוגיה בתחומי הפיתוח תהליך ונמשך וכלים אמצעים של מאסיבי רכש נערך

והמיחשוב. הלוגיסטיקה המדע,

התפקיד תפיסת את לחדד שבא האתי'/ "הקוד במשטרה התקבל ,1997 שנת במהלך
הרבים. והיבטיו גווניו על המשטרתי המקצוע משמעות של וההבנה

במחוז הארגוני ("השיטוח") השינוי היה ,1997 בשלהי שהותנע נוסף אסטרטגי נושא
השטח דרגי לעיבוי כוון זה מהלך במסגרתו. הכפריים  המרחבים מטות וביטול ש"י
כן, כמו החדש. המחוז במבנה שנכללו וה"רגילות"), האזוריות (והתחנות המבצעיים
מהלך החדשה, האסטרטגית למתכונת ירושלים מחוז מבנה התאמת בתכנון הוחל

.1998 שנת במהלך רק שהושלם

מתוך במשטרה, המשרות אזרוח תהליך של יישמו מדרגה ועלה הואץ ,1997 בשלהי
העוסקים השוטרים מערך את גיסא, מאידך  ולייעל גיסא מחד  לחסוך מגמה
וגידים עור שקרס נוסף אסטרטגי תהליך הייעודית. המשטרתית  העשייה" ב"ליבת
המשטרה של והכלכלי הכספי ניהולה את לשכלל שיועד המשימות אזרוח תהליך היה

ייעודיים. לנושאים ממשאביה יותר ולהפנות
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1.1.1998 וילק יהודה ושפל" "גאות ואירועי בפשיעה הלחימה
1.1.2001 אהרונישקי שלמה 20031998

לבין והאו"ם ארה"ב בין במתיחות המדיניים האירועים התמקדו ,1998 שנת בתחילת
התהליך קידום תוך הפלשתינאים עם ומתן במשא הקיפאון על להתגבר בנסיונות עירק,

המדיני.

הצורך נוכח בהתאם, ישראל ומשטרת העורף פיקוד נערכו עירק, עם המשבר בעקבות
אירופה. ממדינות מיוחדת אוירית ברכבת שהגיעו מגן, ערכות של גדולות כמויות לספק
''וואי"), (הסכם ושומרון ביהודה השניה הפעימה על הסכם נחתם השנה, בשלהי
כוחות החלו במהלכו המדבר'/ "שועל מבצע החל ההסכם, חתימת לאחר בארה"ב.

עירק. ברחבי וצבאיות אסטרטגיות במטרות להלום ובריטניה, ארה"ב

מאירועים ישיר באופן המשטרה פעולות הושפעו ,1998 בשנת גם עברו, לשנים בדומה
זו שנה במהלך ועוד, זאת והביטחוני. המדיני בתחום שהתרחשו מרכזיים, ותהליכים
כדלקמן: ישראל משטרת של פעילותה לתכנון כבסיס יחוס תרחישי ארבעה שימשו

פגיעה תוך בישראל, הפשיעה בהיקפי ומצטברת חריגה עליה  פלילי תרחיש
המדינה. אזרחי של הביטחון בתחושת

האזרחית. האוכלוסיה על בטרור מתמשך איום  ביטחוני תרחיש
עליה תוך קטלניות, דרכים תאונות של גבוהים שיעורים  תעבורתי תרחיש
כבישים תשתית מול האוכלוסיה של המינוע ברמת מתמדת

חסרה.
חברתיים, שסעים רקע על והקונפלקטים המתיחויות הגברת  חברתי תרחיש

ופוליטיים. אתניים דתיים,

אף היא אחרים ובמגזרים המדווחת, הפשיעה בגידול התופעה נבלמה ,1998 בשנת
ובכוח באמצעים בפשיעה הלחימה מערך של משמעותי לחיזוק הודות זאת ירדה.
ומורכבות, בולטות שחיתות מעשי פרשיות בחקירת המשטרה עסקה במקביל, אדם.

נרחב. ציבורי להד שזכו

מחוז רהארגון כדוגמת מרכזיים, ארגוניים בשינויים המשיכה המשטרה כמוכן,
מיחשוב שמשון, אזורית תחנה הקמת ליחב''ל, יאח"פ הפיכת שי'י, ומחוז ירושלים

ועוד. מרכזית גיוס ללשכת תשתית הקמת ניידות,

51



המשטרה לפעילות קוד שם  "98 "נרקיס  וחשוב מרכזי מבצע נוהל השנה במהלך
מיומן אדם בכוח הצורך בעקבות בישראל. המקומיות לרשויות הבחירות במהלך
מ1,000 למעלה גיוסו במהלכו גדול, גיוס מבצע על ,1998 בשנת הוכרז ואיכותי,

שוטרים.

נפרסה הארצית התנועה ומשטרת עוזו, במלוא נמשך הדרכים תאונות בנגע המאבק
התופעה. את לבלום במטרה נרחב באופן

והמבצעי. הארגוני בתחום חדשים אתגרים בפני זו שנה במהלך ניצב הגבול משמר
היערכות תוך העדיפויות, סולם בראש בפשיעה הלחימה יעדי מהצבת נבעו אלו אתגרים

פעילות. ודפוסי פריסה שינויי חדשות, יחידות להקמת

שבמסגרתה ומדדים, יערים  חדשה ניהול שיטת ישראל במשטרת הונהגה זו בשנה
תהליך נמשך במקביל, להשגתם. מדדים ולצידם השונות ליחידות ברורים יעדים הוצבו
בין הפעולה שיתוף מעגל והורחב בערים, (משק"ים) הקהילתי השיטור מרכזי פריסת

השונות. המקומיות לרשויות המשטרה

מועמדה זכה בהם ולכנסת, הממשלה לראשות בחירות התקיימו ,1999 שנת במהלך
הפעילות התחדשה החדשה, הממשלה השבעת לאחר ברק. אהוד  "ישראלאחת" של
שהיה "שארם'/ הסכם נחתם הפלשתינאי. בערוץ ראשון בשלב והתמקדה המדינית
השלום תהליך את מחדש שהניעה חתימה "וואי", הסכם של מחודש עיבוד למעשה

באזור.

ישראל. משטרת של פעילותה בתוצאות מפנה נקודת כאמור הייתה זו, עבודה שנת
ובמקביל, המדווחת הפשיעה בהיקף משמעותית ירידה נרשמה שנים, זה לראשונה

העבירות. גילוי באחוז עלייה נרשמה

רחבה חשיפה תוך רכוש, בפשיעת בעיקר היה המדווחת, בפשיעה העיקרי הצמצום
במהלך ירד שנים, זה לראשונה מזו, יתרה ואלימות. סחיטה סמים, תיקי של יותר
במקביל, והפצועים. ההרוגים של מספרם ופחת הדרכים תאונות שיעור ,1999 שנת

תאונות. נפגעי בביטוח הונאות גם ונחקרו הדרכים תאונות חקירת הועמקה

במגזר גם לראשונה (משק"ים), קהילתיים שיטור מרכזי עשרות הוקמו השנה, במהלך
המגזר של מחדש הארגון במסגרת נוספים משק"ים בהקמת להמשיך הוחלט הערבי.
הוחלט כן כמו והנוכחות. המלטות להגברת ניידים משק"ים הפעלת תוך במג"ב, הכפרי
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בטוח" ספר "בית תוכנית את וליישם נוספות, לערים המשולב השיטור את להרחיב
כאחד נקבע לציבור, ולשירות שיפור הארץ. ברחבי ביניים חטיבות וחמישים במאה
אפקטיביות למדידת תבחינים נקבעו במקביל העיקריים. המשטרתיים העבודה מיעדי

השונות. המשטרה בתחנות לציבור השירות של

שליטה מרכזי הוקמו מתקדמים, טכנולוגיים פיתוחים יושמו ,1999 שנת במהלך
נעשתה הארץ. ברחבי שונות ויחידות תחנות ניידות, ומוחשבו ממוחשבים ומוקדים
בתפקידי שהעיסוק הקביעה פי על זאת השונות, המשטרתיות בהכשרות מהפכה
למעלה של הכשרתם הוא מכך יוצא פועל שוטפת. התמקצעות דורש משטרה,
המחוזיים הארציים, הספר בבתי וההדרכה ההכשרה מסגרות במגוון שוטרים, מ24,000

והאגפיים.

הסמכת והתקבלה המשטרה, יחידות לבחינת ר,4$1?00111, תהליך החל זו, בשנה
נעשתה כוחאדם, ומאילוצי השעה מכורח בחיל. יחידות במספר 1.8.0 התקנים מכון
ליחידות מהמטות תקנים העברת המשך שאיפשר האדם, כוח בוויסות התייעלות

השטח.

רבות, שחיתות פרשיות בחקירת השוטפת בעבודתה ישראל, משטרת עסקה בבד, בד
שם. ידועי ציבור אנשי מספר נחקרו שביניהן

נבחנו במהלכה הארגוני, בתחום רבה חשיבה ,1999 בשנת הושקעה הגבול, במשמר
ארגונית להתיעלות להגיע כדי התמודדות דרכי למצוא במטרה בחיל, מהותיות סוגיית
הקמת ונמשכה (ימג''ים), בפשיעה ללוחמה חדשות יחידות חמש הוקמו ותקציבית.

הכפרי. המגזר של מחדש ארגון תוך המרכז, במחוז 7 סמ"ג יחידת

קהילה מאגף כחלק הפעם, המסועפת בפעילותם המשיכו האזרחי" ה"משמר מתנדבי
.1999 בראשית שהוקם (אק"מ), החדש ומשטרה

והכרעות מדיניים תהליכים של בעיצומם מצויה, הייתה ישראל מדינת ,2000 בשנת
קשים ואלימות טרור של בפרץ לוו אלו תהליכים קיומה. לעצם הנוגעים מרכזיות,
ספטמבר חודש בשלהי פרצו ושפל7/ "גאות  אלו אירועים הפלשתינאים. של מצידם
מאש נהרגו וקשות, אלימות הפגנות במהלך תחילה. הישראלי  הערבי ברחוב ,2000
לשטחי במהירות גלשו הקשים האירועים ישראלים.  ערבים מתפרעים 13 המשטרה
לנפגעים הביא זה אלימות גל ועזה. שומרון ביהודה (רש"פ), הפלשתינאית הרשות

שלווים. באזרחים גם כמו ומג"ב, ישראל משטרת צה"ל, בכוחות רבים
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עלייה נרשמה ובמקביל המדווחת, הפשיעה בהיקף נוספת ירידה נרשמה ,2000 בשנת
השונות, ליחידות מבצעיות יכולות הענקת על דגש שמה המשטרה העבירות. גילוי באחוז

המודיעין. משרדי וחיזוק בפשיעה ללחימה חדשות יחידות הקמת תוך

הנפגעים. ומספר הדרכים תאונות בשיעור בירידה גם נרשמה נוספת, חיובית מגמה
תחנות. 172 התנועה משרדי ובאמצעים בכוחאדם חוזקו במקביל,

50 מתוכם משק"ים, 133 נפרסו ישראל וברחבי רבתי, תנופה קיבל הקהילתי השיטור
ניידים. משק"ים

יישומי לפיתוח ענפה פעילות נערכה מתקדמים, טכנולוגיים פיתוחים יישום בצד
שונות. מקצועיות ומחלקות אגפים של יחודיים, לצרכים מחשב

עשרות של צמצום שאיפשרה עובדה נמשך, כיחהאדם בתחום ההתייעלות תהליך
מחדש אורגן בנוסף, המבצעיות. השטח יחידות לטובת והמפקדות מהמטות תקנים
כוח כמוקדי גדולות שטח יחידות ויצירת אחד, היררכי דרג צימצום תוך ת''א, מחת

אזוריות). (תחנות עצמאיים

דאז, המדינה נשיא כבוד ובראשם במשטרה, ידועים ציבור אישי נחקרו השנה במהלך
ויצמןסרוסי). (פרשת ויצמן עזר

המבצע השני. פאולוס יוחנן האפיפיור ה"כסהקדוש", בארץ ביקר ,2000 בשנת
שנערך ביותר והרגיש המורכב הגדול, המשטרתי למבצע היה ("ידידותיק"), לאבטחתו

ישראל. במדינת כה עד

ושפל". "גאות באירועי המשטרתית בפעילות החנית חוד את היווה הגבול משמר
1,376 נרשמו ,2000 העבודה בשנת לוחמיו. מטובי החיל איבד האירועים במהלך ברם,
טיפלו החיל חבלני בקתב"ים. אלפי יודו שוטריו ולעבר מג"ב, כוחות לעבר ירי אירועי

עזה. וחבל שומרון ביהודה חבלה, מטעני 1112

ובאמצעים במשאבים מתמשך חוסר של במצב פעלה ישראל משטרת אלו, כל לצד
הולם. מענה לתת נדרשת היא לה למשימות, בהתייחס

בגין בעיקר הפנים, ביטחון בתחום מקודמותיה, שונה היתה ,2001 העבודה שנת
פיגועים ברם, .(1,801) במהלכה שהתרחשו הטרור פיגועי במספר התלולה העליה
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הבולטות בתחום המשטרה, של המאסיבית המבצעית פעילותה בזכות נמנעו רבים
במהלך למצער, עצמם. השוטרים של בגופם אלה פיגועים נמנעו ולעיתים וההתרעה

מאנשיה. 17 המשטרה איבדה הרצחני, הפלשתינאי הטרור עם ההתמודדות

חוד אולם ושמירה, ביטחון בנושאי שעסקו והמערכות הגופים כל שודרגו זו, בשנה
מרכזי בסיס שמהווה "משמרהגבול'' חיל ונשאר היה בטרור, ללוחמה הראשי החנית

ישראל. אזרחי לביטחון

כמות את והכפילה ההתנדבות, מערך בחיזוק ישראל משטרת המשיכה אלו, כל לצד
ולילה. יומם ציבורית שליחות מתוך הפועלים המשא"ז, מתנדבי

,(20011999) האחרונות השנים בשלוש כי לציין ניתן המדווחת, הפשיעה בנושא
לשנת ,2000 העבודה שנת כשבין יותר), או (פחות זהה באופן ברמתה נשארה הפשיעה
אלימות כגון מהפרמטרים, בחלק קלה עליה למעט קיצוני, שינוי חל לא ,2001 העבודה

רכוש. ועבירות

של פעילותה דפוסי את ששינו קשים, אלימות אירועי פרצו ,2000 שנת בשלהי כאמור,
הקצה. אל מהקצה ישראל משטרת

דיוויד, קמפ פסגת כישלון לאחר כחודשיים ,29.9.2000 בתאריך פרצה האלימותבשטח
הגורם הפלשתינאים. של לפיתחס האמריקנים ידי על גולגלה לכישלונה שהאחריות
הבית. הר במתחם ה"ליכוד" משלחת של ביקורה היה  האירועים לפרוץ המיידי
פלשתינאים. 7 נהרגו כשבמהלכם במקום, קשות סדר הפרות פרצו הביקור בתום
במהלך וקשה. אלים אך קצר, אלימות לסבב ישראל ערביי את סחפה האלימות
הממשלה המשטרה. מאש ישראלים ערבים אזרחים 13 נהרגו האלימים, העימותים
את שתחקור "ועדתאור",  ממלכתית חקירה ועדת כך בשל להקים החליטה דאז,

ולתוצאותיו. לעימות שהביאו האירועים השתלשלות

וחבל שומרון יהודה, לשטחי במהירות התפשטו והטרור, האלימות אירועי במקביל,
זה, אלימות גל ישראל. בתוך אוכלוסין בריכוזי ההתאבדות פיגועי חידוש תוך עזה,
שלווים. באזרחים גם כמו וצה"ל, מג"ב ישראל, משטרת בשורות רבים לנפגעים הביא
בט"ש לפעילות בראשה, ומג"ב ישראל משטרת נדרשה אלה, חמורים טרור ארועי בגין
במשאבים המתמשך החוסר חרף זאת בעבר, ידעה שלא כפי ואינטנסיבית רצופה
את ללוות המשיך הפלשתינאי, הטרור גל נדרשה. להן למשימות בהתייחס ובאמצעים,
המשטרה איבדה פעילותה, במהלך .2002 ובשנת 2001 בשנת גם ישראל, משטרת
התופת פיגועי את בגופם, לעיתים שמנעו ואנשיה, לוחמיה מטובי בתוכה ומג"ב

הרצחניים.
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ישראל משטרת את חייבו ושפל", "גאות  2000 אוקטובר אירועי התפרצות לסיכום,
לאפשר האמורים שונים, אמצעים קליטת תוך שונה, מבצעית להיערכות הגבול, ומשמר
"מפקדות נבנו כך לצ>רך יעילות, ביתר פח"ע באירועי בטיפול משופרת יכולת לשוטרים
המבצעי, הסד"כ שודרג מתוחכם, אלקטרוני ציוד נרכש מג"ב, בעזרת משימתיות"

בהתאם. ופקודות נהלים "תורה", ונכתבה

בגינם. והנפגעים הדרכים תאונות בהיקף ירידה של המגמה המשיכה ,2001 בשנת
רבים, וגופים גורמים בשיתוף נעשתה בפרט, התנועה ומשטרת בכלל המשטרה פעילות
יומם עסוקים ושמתנדביה תנועה ניידות כ100 שתרמה "אורירוק", עמותת ביניהם

בכבישים. בקטל במלחמה וליל

החרדי במגזר משק"ים פתיחת כולל התנופה, במלוא נמשך המש"קים, פריסת תהליך
2001 העבודה בשנת גדל האדם, כוח  הארגון של ביותר היקר המשאב והערבי.
שוטר הוא ,2001 שנת של שהשוטר לומר ניתן שוטרים. במאות ,2000 שנת לעומת
יעד להכרזת הודות התאפשר, הדבר יותר. ועמוק רחב מקצועי ידע ובעל יותר משכיל
זה ליעד השירות. איכות להעלאת כבסיס המקצועיות שיפור את המחייב המפכ"ל,
המשטרה יחידות הונחו פיהם שעל וערכים, מימנות ידע, יסוד: מרכיבי שלושה נקבעו

משימותיהן. לביצוע

מחשבה, מתוך זאת ולקידומו, השוטר לרווחת הקשורות הפעולות הורחבו השנה, במהלך
המשטרה ואכן בארגון. המשרתים על שניתן כמה עד להקל יש המבצעי, העומס בשל כי
תוך והביטחונית, הפלילית בפעילות הנכון האיזון את למצוא ליאות, ללא פעלה,
בישראל. השורר המדיניחברתי באקלים וקידומו, השוטר רווחת על מיוחד דגש שימת
הפיגועים, במספר קטנה ירידה חלה ,2002 העבודה שנת של שבמהלכה פי על אף
כשבמהלכה ביומו, יום מידי פיגועים של מציאות הייתה זו שנה של שהמציאות הרי

.2001 בשנת 1,863 לעומת פיגועים, 1,781 אירעו

הסיבה וההרוגים. הפצועים בכמות בעלייה הסתמן ,2002 בשנת הדרמטי השינוי ברם,
,2001 בשנת אם המתאבדים. במספר הניכר הגידול הייתה הסיבות יתר בין לכך,
אזרחים, 456 נהרגו 2002 שבשנת הרי הביטחון, כוחות ואנשי אזרחים 208 נהרגו

הגואה. הטרור גל במהלך

לסוגיה. הפשיעה במיגור כוחה בכל ישראל משטרת עסקה הטרור, לאיום במקביל

מסוימת. במידה ירדה ואף 2001 לשנת בהשוואה עלתה לא ,2002 בשנת הפשיעה רמת
מקרים 167  הרצח מקרי במספר ירידה חלה ירד. הרכב וגניבות הרכוש עבירות מספר
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הפשיעה תופעת עם כן, אם התמודדה המשטרה .2001 בשנת 171 לעומת ,2002 בשנת
לחברה מחובתה כחלק בעתיד, גם כן לעשות ותמשיך הישראלית, בחברה החמורה

הארצי. הפשיעה היקף של נוספת להורדה

המציאות עדיין אך ,2001 משנת סמים של יותר גדולות כמויות נתפסו השנה במהלך
ומתרחב. הולך בישראל החברה בחוגי בסם השימוש וכי בהיצע עלייה ישנה כי מראה
הטיפול הסמים. כמויות וצמצום הורדה של היעד את להגשים הצליחה טרם המשטרה
כוונה ישנה ולכן החברה, בחיי רבים מעגלים על שמשליך מרכזי יעד הוא בתופעה

לאומי. כיעד הצבתו תוך מערכתי, כלל אינטגרטיבי, לטיפול יותר לעשות

עושה המשטרה ברם, לבנינוער. שנפתחו התיקים במספר עלייה חלה ,2002 בשנת
וההשקעה בפשיעה, נוער בני מעורבות של התופעה את לצמצם כדי עליון מאמץ

בעתיד. פירותיה את שתתן ארוך, לטווח השקעה הינה בנושא,

סד''צ. בארועי הטיפול הוא ,2002 שנת במהלך בו עמדה שהמשטרה נוסף חשוב מבחן
המפגש הכלל. דרישות לבין הפרט, זכויות בין הדק הגבול את מבטאים אלה אירועים
,2002 בשנת קץ. אין ורגישות אחריות ומצריך ומורכב טעון אלה, עולמות שני בין

לנושא. שוטרים של יותר קטן מספר הופעלו בגינן סד"צ, אירועי פחות אירעו

תאונות במספר קטנה ירידה שישנה פי על אף .2002 בשנת גם נמשך בדרכים הקטל
שקבעה המרכזי ביעד לעמוד המשטרה הצליחה לא עדיין ההרוגים, ובמספר הדרכים
איש, 522 ישראל בכבישי נהרגו זו בשנה בישראל. הנהיגה תרבות שינוי  לעצמה

.2001 בשנת איש 545 לעומת

רבים במישורים פועלת המשטרה והתאונות, ההרוגים מספר של נוספת הורדה לצורך
השותפויות והרחבת טכנולוגיות פיתוח הנוכחות, המניעה, האכיפה, כהגברת  ומגוונים

בנושא. העוסקים שונים ציבוריים גורמים עם

לעוטף התפר, למרחב הסיור, למערך  למשטרה תקנים 2,6000 נוספו ,2002 בשנת
הגדלת ההגירה. מנהלת ולהקמת לציבור השירות למערך הפשיעה, למערך ירושלים,
ההדרכה במחלקת מחדש והיערכות מהיר, לגיוס מיוחדת היערכות חייבה האדם, כוח
המשטרה, העמיקה האדם, כוח הגדלת של יוצא כפועל יותר. גדול הכשרות להיקף
האדם כוח כי תפיסה מתוך זאת הש1טר. רווחת בתחום ההשקעה את האמורה, בשנה
קיום. זכות למשטרה אין בלעדיו וכי הארגון, של ביותר והמרכזי החשוב המשאב הוא
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טכנולוגיות, מערכות פיתוח על דגש 1זושם ,2002 בשנת גם עברו, לשנים בדומה
העומדים האתגרים עם יותר ומקצועית יעילה בצורה להתמודד לארגון המסייעות

בפניו.

כימים, לילות עושים אשר האק"מ ומתנדבי מג"ב לוחמי פעילות את להדגיש גם יש
בפשיעה. עיקשת לחימה לצד התנועה, חוקי אכיפת פרו"ע, פיגועי וסיכול מניעת למען

על מעיד הדבר נפצעו. מאנשיה ו70 שוטרים, 19 המשטרה איבדה ,2002 שנת במהלך
הקרבה ומשאבים, כוחאדם אילוצי תוך המשטרה פועלת בה המבצעית המציאות

עילאיים. גבורה מעשי לצד אישית

טכנולוגיים באמצעים גם כמו האנושי, במשאב להתעצם ממשיכה ישראל משטרת
הענפה העבודה הרבות. מטלותיה נוכח הולם מענה לתת כדי זאת, מתקדמים.
שוטריה. ורבבות תחנותיה מרחביה, מחוזותיה, מתבצעתבאמצעות המשטרה בארגון
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התפתחות תקציר
ישראל משטרת מחתות

20021948
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הצפוני הסחת

דבר פתח

הגליל ואצבע הגולן מרמת משתרע הצפוני, המחוז של טריטוריאלי  הגיאוגרפי שטחו
 הלבנוני הסורי, במזרח?  הירדני בגבול מוקף הוא בדרום. חדרה נחל ועד בצפון
בעיות של פוטנציאל מהווה לבנון, עם הצפוני הגבול במערב.  הימי ובגבול בצפון

וסבוכות. רגישות ופליליות ביטחוניות

בעיות של שורה יוצרים בשומרון, המקומית אוכלוסייה לריכוזי והקירבה הירוק הקו
המחוז מהווה הגיאוגרפי, בשטחו פח"ע. ופעילות ציבורי סדר הפרות רקע על מיוחדות,
(מרחב מרחבים שלושה כוללת הטריטוריאלית ופריסתו ישראל, מדינת משטח כרבע
חיפה). ובנמל בעכו במרינה (בכנרת, ימי שיטור בסיסי ושלושה ועמקים), גליל חוף,

משטרה. תחנות כ22 ומופעלות קיימות המחוז, בתחום

המחוז התפתחות

הראשון העשור

את שכלל חיפה מחה הבא: באופן הוקם, שטרם הצפוני" "המחוז נפרס ,1948 בשנת
בלבד. צפת ונפת המחוז מטה את שכלל טבריה ומחוז וזבולון, חדרה חיפה, הנפות:

כרכור, תחנת ביניהן חיפה, במחוז נוספות תחנות של שורה נפתחו ,1949 שנת במהלך
מפקדי בנוכחות רושם. רב בטקס ערה ואדי של בפתחו "טגארט", בבניין שנפתחה
בבניין היא אף ששוכנה שאן, בית תחנת גם נפתחה ציבור, ואישי צה"ל נציגי משטרה,
שוטרים. ו11 אחד בי סמל אחד, שני מפקח הבא הסד"כ את כללה ואשר "טגארט"

ולבנותה תרשיחא לתחנת עברי שם לאמץ הוצע המשטרה, להקמת הראשונה בשנה
גבולות ביקורת נקודת גם נפתחה "שומרה". השם אומץ תרביחא ולתחנת "מעונה"
שוטרים, ארבעה הוצבו בה (חו"ג), וגבולות חופים לחטיבת שהשתייכה הנקרה, בראש
כן, כמו בנהריה. למרכזיה קשורים היו אלא וטלפון, חשמל קווי ללא למעשה שעבדו
צפת). (מלכיה, "סאסא" ונקודת מטולה פינה, ראש תחנת ביניהן: נוספות תחנות נפתחו
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רשימת את צה"ל, של 7 חטיבה למפקד דאז, זבולון נפת מפקד פרט 5.7.1949 בתאריך
תחנת כדלקמן: התחנות, אחראיות עליהם לתחנה, הסמוכים והיישובים הנפה תחנות
אחראית  נהריה תחנת מיעוטים; בני של כפרים של גדול מספר על אחראית  עכו
תחנת וכפרים; קיבוצים עירוניים, ישובים וביניהם: וערביים יהודיים יישובים על
 שפרעם ותחנת מיעוטים בני כפרי של ארוכה רשימה היא אף הכוללת  תרשיחא

ערביים. וכפרים קיבוצים של שורה על האחראית

(שכללה התיכון ונפת זבולון נפת חיפה, העיר נפת את חיפה מחוז כלל ,1950 בשנת
חטיבת יחידת כנו. על נותר טבריה ומחת ונתניה), חדרה יעקב, זכרון תחנות את
ויחידות הנקרה ראש יחידת חיפה, הנמלים יחידת את כללה (חו"ג), וגבולות חופים
שירתו בו המחוז מטה את כלל המחוז, לרשות אז שעמד האדם כוח אחרות. נוספות
הנפה של הטריטוריאלי בשטח אחרות). דרגות (בעלי בד"א שוטרי ו223 קצינים 18

הימים באותם שירתו חיפה מחוז במסגרת ככלל, בד"א. שוטרי ו92 קצינים 5 שירתו
בד"א. שוטרי ו653 קצינים כ57

התחנות. במסגרת והמניעה השיטור הפעלת שיטת כנה על נותרה הצפוני, במחוז
סיורים באמצעות השוטף השיטור נעשה ברובו, כפרי היה המחוז ששטח מכיוון
במקומות ונקודות תחנות הוקמו לעיל, שהזכרנו כפי ועוד. מארבים נעים, ומשמרות
פעולות הורחבו השנים במהלך מבצעי. צורך היה בהם שטחים על שחלשו אסטרטגיים,
פעילותם ולמניעת דרכים לחסימת שיטות עובדו הצפוני, הגבול תחנות של השיטור
ורגישים פגיעים מקומות בין מסועפות אזעקה מערכות והוקמו פליליים, עבריינים של
הופעלו והמבריחים המסתננים תופעת כנגד המשטרה. תחנות לבין עבריינית לתקיפה
נקשרו אף כך, לצורך ספינות. באמצעות ימיים וסיורים יבשתיים מארבים סיורים,
והברחות, הסתננות למניעת פעולה שיתוף לשם האויבות, ערב מדינות עם קשרים
ביצעו המחוז, בתחום והרצח השוד מעשי את כי לציין יש ועוד. גנוב רכוש להחזרת
יחידות במסגרת ופעלו שהשתייכו השנים, באותן מג"ב פלוגות המסתננים. כלל בדרך

התופעה. מימדי לצמצום פעלו השונות, המשטרה

השיטור שיטת ,1951 בשנת בחיפה הונהגה והפלילי, הביטחוני המצב שיפור לשם
תוך "במרחב", הנייחות המשטרה תחנות של מוחלט כמעט ביטול הגורסת המרוכז,
קשר. במכשירי המצוידים שוטרים, חוליות או צוותים, עם מכוניות ארבע הפעלת
כן לפני וכפופים טריטוריאלית שייכים שהיו באזורים, בקביעות סיירו המכוניות
היממה שעות בכל ופעלו נעות" משטרה "תחנות מעין היוו הניידות המשטרה. לתחנות

חלק. בהם נטלה שהתחנה והמבצעים האירועים ובכל
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במרבית ומושכל יעיל בשימוש ביטוי לידי באה הימים, באותם השיטה של המגמה
של הביצוע יעילות והגברת מניעה למטרות הנפה, לרשות שעמדו המילואים כוחות
משוטרים לאזרחים ואדיב מהיר שירות מתן הייתה נוספת מגמה המשטרה. תפקידי
הנפה, שטח חלוקת שונתה אלה, מגמות ביצוע לצורך השיטור. תפקידי בכל שהוכשרו

שלה. הארגוני והמבנה גבולותיה

בנושאים דנו וטבריה, חיפה במחוזות שנה, באותה דאז המפכ"ל ביקורי במהלך
המפכ"ל המחוזות. לשטחי ההסתכנות תופעת  ביניהם והבולט שונים משטרתיים
מצודתכוח, תחנת לשוטרי לעברית מורה של העסקתו את אישר גם הזדמנות באותה

המשטרה. מקרן שולם ששכרו

וחריפים, עמוקים חברתיים זעזועים חיפה העיר ידעה ,19521951 השנים במהלך
ישראליים ימאים צוותי בין מר סכסוך חיפה בנמל התפתח ,13.11.1951 בתאריך כאשר
צוותי בהתפטרות החל הסכסוך וההסתדרות. "שוהם" חכרת  המעסיק לבין בנמל,
להשתחרר הייתה הימאים מטרת תביעותיהם. לסיפוק עד שביתה, ובהכרזת הימאים
במסגרת ימאים של ארצי ארגון ולייסד חיפה פועלי מועצת של האפוטרופסות מן
דואגים אך הימאים, ענייני את מנהלים אמנם ההסתדרות פקידי לטענתם, ההסתדרות.
להסתדרות), ברובה השייכת ספנות, (חברת "שוהם" חברת של לאינטרסים בעיקר

עצמם. הימאים לענייני מאשר

שכונה יום לימאים, שוטרים בין דמים התנגשויות פרצו ה14.11.1951, שישי ביום
קבוצות כאשר להתערב, נאלצה ישראל משטרת השחור". שישי "יום מכן לאחר
אחרות רבות ובאניות מטענים, לפרוק בנמל החוף לעובדי הפריעו השובתים מקרב
של בעטיין למרותם. סרו שלא אחרים עובדים על התנפלו ואף השובתים הפריעו
במקביל, הימאים. בקרב רבים מאסרים לבצע המשטרה נאלצה אלה, סדר הפרות
את ולשחרר הספינות, של עגינתן לשטח לפרוץ גדול קהל ניסה חיפה, לנמל מחוץ

השערים. פריצת ידי על העצורים הימאים

לחוף. האניות מן להורידם שניסו השוטרים, לפעילות בכוח התנגדו השובתים הימאים
גרזנים, מים, בסילוני השובתים השתמשו השוטרים, נגד מאורגן התנגדות" "בקרב
כ13 נפצעו השובתים, עם המאבק כדי תוך ועוד. עבודה כלי ברזל, מוטות סכינים,
התערבותו את ודרש ממש, של קרב לשדה הפך הימאים, הורדת מבצע המחוז. משוטרי
שביתה אוהדי השתלטו בחיפה, התחתית העיר רחובות על יותר. גדול שוטרים כוח של
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השתתפו השובתים, נגד המשטרה בפעולות רב. זמן במשך שהתפרעו משולהבים,
ובסיס חיפה מחוז שוטרי בידם כשסייעו וגבולות, חופים חטיבת שוטרי בעיקר

בשפרעם. האימונים

במכתבו הנמל. משטרת של האדם כוח בהגדלת הצורך נוצר הימאים, סכסוך בעקבות
הצורך על סהר, יחזקאל דאז, המפכ"ל כותב ,20.3.1952 מתאריך התחבורה שר אל
אדם, כוח עוד להוסיף ביכולתו שאין ומציין נוספים שוטרים כ50 של מהיר בגיוס

בתקציב. הקיצוצים בשל הבאה, התקציב שנת במשך

המחוז ששוטרי חדשים, עולים של מחנות מספר ממוקמים היו חיפה מחוז בתחום
משפחות קשה, סוער אויר מזג בתקופת הובאו צפת, לאזור אישי. באופן בהם טיפלו

אלה. עולים של ישירה" "בקליטה עסקו צפת משטרת ושוטרי עולים

ופגיעות הרבות הדרכים בתאונות ביטוי לידי בא התקופה, של הקשים "הנגעים" אחד
חיפה, במחוז המעברות מתושבי איש 150 נדרסו זו בשנה אורח. בעוברי רכב כלי
הדרכים. תאונות בתחום במחוז שחורה" כ"שנה זכורה זו שנה נהרגו. מהם ותריסר
המעברות תושבי בקרב מקיפות, הסברה פעולות ביצע דאז, בצפון התנועה ענף ראש

מועטה. בהצלחה התופעה, את למגר כדי

על בנמל, העבודה ו"השבתת" "המכביה" אירועי היו הבולטות המחוז פעילויות בין
מגרמניה. השילומים" "אמות את לקבל מנת

פניו לשיפור משנתו את הראשון פרס למפכ"ל, 1953 בשנת חיפה ממ"ז של במכתבו
ונפת זבולון נפת + חיפה (טבריה, המחוזות "שטחי כי במכתבו הדגיש הוא הארגון. של
מחד היא. פגומה גודלם בשל והיעילות ראויה עבודה לצורך מדי גדולים תקווה), פתח
משופעים והמטות המקצועית ההתפתחות חשבון על נעשה המנהלתי הטיפול גיסא,
בנפת אדם. בכוח כרוני ממחסור "המרחב" סובל גיסא, מאידך מיותר. אדם בכוח
מי את אין כי מקצועית, התקדמות אין ביותר, הכאובות הן אדם כוח בעיות חיפה
הינה וההתקדמות כלליים בתפקידים מועסקים חקירות אנשי להשתלמויות. לשלוח
מחסור קיים חדרה, בנפת אף בפשיעה. והעלייה ההתפתחות את מדביקה ואינה איטית
והתקיפות ההפגנות מתגברות, ההתפרעויות אך גדלה האבטלה כאשר אדם, בכוח גדול
בתחנות והשוטרים השוטפת בעבודה לפיגוריס גורם זה מצב יום. יום של מעשים הם
שינוי תוך נע'/ "משמר של הפעלתו את כן, אם הציע הממ"ז תום". עד "נסחטים"

המחוז. יחידות של מחודש וארגון בהיערכות
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ישראל. במשטרת החדשה הטריטוריאלית המנהלית החלוקה בביצוע הוחל זו בשנה
בצירוף לשעבר, טבריה מחוז שטחי נכללו בו הצפון, מחת בהקמת החלו אכן השינויים
במחוז התיכון. לנפת שייכות שהיו נקודות, החדש למחוז הועברו כן, כמו זבולון. נפת
חיפה. נמל ונפת (חו"ג) וגבולות חופים נפת את שכללה חדשה, נפה הוקמה חיפה
נפת והוקמה אחת לנפה כנרת צפת/ נפות  חיסכון מטעמי אוחדו הצפוני, במחוז
והפכה שודרגה זבולון נפת חדרה. מנפת חלקים צורפו שאליה עמקים), (לשעבר יזרעאל

עכו. לנפת

סיורים קיום לצורך משטרתיים, במטוסים השימוש לראשונה החל הצפוני, במחוז
המחוז; בשטחי הנעים בהמות), גונבי (בייחוד עבריינים של תנועותיהם אחרי ומעקבים
חופים נפת ובשירות מסתננים אחר בחיפושים במרדף משטרה יחידות להנחיית
החוף. עבר אל המתקרבות וסירות, ספינות אחר מעקב לצורך וגבולות,

הסמים, בנגע במלחמה ה20, המאה של החמישים בשנות רב מאמץ נעשה כן כמו
הצפוני, הגבול דרך ערב מארצות שהוחדרו בסמים, הסחר נגד מניעה פעולות בנקיטת

ישראליים. מיעוטים ובני מסתננים ידי על

בכבישים, הפיקוח לייעול הקשור גדול תנועה מבצע נערך החמישים, שנות במחצית
המצומצם האדם כוח הפתעה. כגורם (מוסווה), סמוי ופיקוח גלוי פיקוח  שכלל
נמשכו אלו פיקוח מבצעי מוסווה. תנועה פיקוח ביצוע חייב התנועה, ענף לרשות שעמד
מהירות. מכמונת הפעלת תוך חיפה,  אביב תל כביש בקטע בעיקר והתמקדו כשנתיים
תנועה. עברייני לכידת באחוזי עלייה נרשמה בכבישים האינטנסיבית הפעילות בעקבות

בתפיסה חיפה מחוז שוטרי עסקו ובמהלכו, 1956 באוקטובר "קז*ש/;, מבצע לקראת
המאמץ לטובת בצה"ל לשירות להעמידן התבקשו שבעליהם רכב, כלי והחרמת

לדין. כך בעקבות הועמדו הצו ממפירי רבים זאת. עשו ולא  המלחמתי

הוקמו המחוז, של בגבולו הממוקמות משטרה תחנות ושופצו בוצרו המבצע, לקראת
שוטרים, 767 חיפה מחוז מנה שנה, באותה פיקוד. ומטות רבים חדשים מקלטים
קצינים. 51 מתוכם שוטרים 578 הצפון מחוז מנה לעומתו קצינים. 51 מתוכם
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הריגתם וביניהם: במחוז בולטים אירועים מספר התרחשו החמישים, שנות במהלך
משמר ספינת על ,1954 בשנת באש פתחו שהסורים עת שוטרים, מספר של ופציעתם
רבבות, קהל לתוך קל מטוס בהתרסקות איש, 15 נהרגו שנה באותה בכנרת. חופים
מסתננים רצחו ,1955 בשנת הכנרת. יד שעל מעגן בקיבוץ זיכרון ועצרת מפגן במהלך
כתוצאה שוטרים, מספר נהרגו שוב ,1956 בשנת העליון. הגליל באזור תושבים שלושה
חבלני שני נהרגו ,1958 בשנת בכנרת. חופים משמר ספינת על שהיו עת סורית, מאש

סורים. חיילים של מירי דן, קיבוץ ליד משטרה,

הישנה הקבוצתי השיטור שיטת את לבטל דאז, חיפה ממ"ז הציע ,1957 בשנת
שבחלקו ומעורב, רחב אזור על משתרע הנפה ששטח כיוון החדש, בסגנון ולהפעילה
בשיטת הכפריים באזורים לפעול ניתן לא לדעתו כפרי. ובחלקו מובהק עירוני היה
הציע כן, ועל הגדולים, הגיאוגרפיים והמרחקים השטח תנאי בשל הקבוצתי, השיטור
הנפות. ביתר אזורים שלושה לעומת שיטור, אזורי לארבעה הנפה את לחלק הממ"ז
הכוח של מעשית חלוקה איפשרה לא בנפה, השיטור בלשכת האדם כוח מצבת אולם

נגנזה. והתוכנית ההצעה, לפי שיטור, אזורי לארבעה

הטריטוריאלי בארגון לכת מרחיקי בשינויים ,1958 בשנת הסתיים הראשון העשור
הייעול והחסכון. הייעול בשם  המחוזות מספר בהפחתת שהתבטאו המחוזות, של
יותר, גדולים שטחים פני על עבודה, שיטות של אחידות בהנהגת הפיצול, בהקטנת 

והפכו הצפון מחוז עם חיפה מחוז מוזגו כן על מחוזיים. מטות שני בביטול  והחסכון
חדרה, נפת חיפה, נפת את: כלל החדש המחוז בחיפה. מוקם שמטהו הצ0וני, למחוז

חיפה. ונמל עכו נפת יזרעאל, נפת צפת/כנרת, נפת

דיווח נקודות באמצעות הסלקטיבי, השיטור בשיטת ניסוי נעשה הצפוני במחוז
סיירים, מספר של צוותות הוצבו אלה ביישובים ונשר. טבעון ביישובים שהוקמו
כמו פליליים, שאינם מקומיים ואירועים בתקריות ושטיפלו היישוב בתוך שמוקמו

קלאסיים. וסיור שיטור בתפקידי גם

משניים. שיטור לאזורי חולק לדוגמא, ונהריה עכו בשטחי והנקודות התחנות אזור
ללא התלונות, ברוב וטיפלו כחוקרים גס לשמש אומנו והם במשמרות עבדו הסיירים
פנייה ושלומי. ביבנאל הוצבו ביישוב, הכפריים השוטרים התחנה. לשוטרי הזדקקות
בבעיה. עצמו בכוחות לטפל מסוגל היה לא הכפרי השוטר אם ורק אך בוצעה, לתחנה
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השישים ושנות השמ העשור

שהתפשטו בחיפה, סליב זאד> בשכונת סוערות והפגנות מהומות פרצו ,1959 בשנת
חריפה, עדתית והסתה רוחות בסערת מלווים שהיו אלה מאורעות כולה. הארץ פני על
ישראל משטרת של הציבורית ובגרותה המקצועי כושרה את חמור במבחן העמידו

בפרט. הצפוני המחוז ושל בכלל

הפרעות ונרשמו חיפה בעיר ציבוריים לבניינים רב נזק נגרם הללו, הסדר הפרות במהלך
שלא כוח, המתפרעים נגד הפעילו השוטרים למעצר. והתנגדות הציבורי לסדר רבות
להשתמש המחוז משטרת נאלצה שבו אחר חמור אירוע והמותר. הסביר גבולות את עבר
מאירוע כתוצאה שפרעם. ביישוב אירע הרוחות, את להרגיע מנת על ובנשק, בכוח

נפצעו. שוטרים של רב ומספר אזרחים מספר זה,

יחידת הוקמה ,1960 בשנת לישראל א"כמן אדולף המלחמה פושע של הבאתו עם
החדשה, היחידה של לראשה הגרמני. הפושע לחקירת ,"06" יחידת  מיוחדת חקירות
זו בשנה הצפוני. המחוז על מפיקוד כך לשם ששוחרר זלינגר, אברהם ניצב נתמנה
בשיבוש היה שמקורה  בשפרעם לכן קודם שנה שאירעה ההתפרעות, של הספיח חוסל

קבעה לעומקו, האירוע את שבדקה שרים ועדת באזור. האוטובוסים קווי תנועת
ההתפרעות. מימדי מחמת באש, לפתוח מלא חוקי יסוד למשטרה שהיה

נצרת, בחיפה, סדר הפר1ת של נוספים חמורים מקרים מספר אירעו יותר, מאוחר שנה
הריגתם רקע על ארעו אלו, ציבורי סדר הפרות מיעוטים. בני של אחרים וביישובים עכו
במהלך עזה. לרצועת הגבול את לחצות שניסו ישראליים, ערביים צעירים, חמישה של
מספר נמשכו וההתפרעויות חמור באופן הציבורי הסדר הופר בחיפה, ההרוגים הלווית
ואושפזו ההפגנות במהלך נפגעו המחוז שוטרי של ניכר מספר הלוויה. מסע מתום ימים

רפואי. וטיפול קבלת לצורך

בכביש התנועה את פועלים חסמו עת חמורות, סדר הפרות אירעו היהודי במגזר גם
הפעילה המשטרה הרשויות. עם מתמשך עבודה סכסוך בגלל למעלות, הסמוך הראשי
הפרות ארעו החמישית, לכנסת הבחירות לקראת האמורה. ההפגנה לפיזור רב כוח
נמרצת בפעולה שחוסלו ערביים, כפרים שני בין איבה מעשי והתפתחו חמורות סדר
עיקוב יחידות במחוז זו בשנה הוקמו הציבורי, הסדר הפרות ריבוי בגלל המשטרה. של
הנוער. עבריינות יחידות של פעילותן והורחבה אביב) תל במחוז שפעלו (כפי
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לחדור ושניסו הסורי, המודיעין בשירות שפעלו מסתננים שלושה נלכדו ,1963 בשנת
ממושכים. מאסר לעונשי ונשפטו לדין הועמדו הללו לבנון. מגבול ישראל לשטח
דוברות ליווי ביניהם חורגים, מטענים של ליווי מבצעי מספר בוצעו השנה במהלך
והעברת שבנגב, באורון הפוספטים למפעלי כבד ציוד ליווי המלח, לים חיפה מנמל
נמל ליחידת הפכה חיפה נמל נפת הארצי. המוביל במפעל עפר לעבודות ענק מכונות
(נפת העירוניות בנפות הופעל הסיור הצפוני. המחוז למטה במישרין שהוכפפה חיפה,
הכפריות בנפות ואילו המקיפים, שיטת לפי שבנפות, הסיור לשכות ידי על חיפה),

שבתחנות. הסיור משרדי בפיקוח הסיור פעל חדרה), יזרעאל, (צפת/כנרת,

והתנועה, האג"מ בתחומי מימדים, וגדול היסטורי משטרתי מבצע נערך ,1964 בשנת
המבצע הצפוני. המחוז בתחום בארץ, בביקורו ה6 פאולוס האפיפיור, ליווי של

במגידו. הגבול מעבר באזור התמקד

ואביו, בולקין אלי החשודים מעצר הייתה הפלילי, בתחום שנים באותם ידועה פרשה
ציבורי רעש שנים באותם שעורר רצח אישה, ברצח עכו נפת משטרת ידי על שהואשמו

גדול.

הפנים, ביטחון בתחום ונשארה הייתה הצפוני, המחוז של המרכזיות הבעיות אחת
ידי על נעצרו ,1965 בשנת לדוגמא, כך ערב. מדינות לטובת וריגול מודיעין שכלל
מחיפה, ערביים צעירים חמישה חיפה, משטרת של מיוחדים לתפקידים המחלקה

סוריה. לטובת ריגול רשת בהקמת החשודים
באירועים עכו. בעיר וערבים יהודים בין ואלימות חמורות התנגשויות גם אירעו זו בשנה

כנו. על הציבורי הסדר את והחזירה במהירות המשטרה פעלה אלה

שלושה נהרגו בגליל, כנא בכפר המונית ובקטטה החברתי המתח נמשך ,1966 בשנת
בתגרה שנפצע פצוע, של מותו בעקבות זאת קשה. נפצעו איש ואחד וארבעים אנשים

לכן. קודם שבוע אנשים, מאות של

(ערבים ישראליים אזרחים של חמורות ריגול פרשיות מספר נחקרו השישים בשנות
נלכדו החשודים מן רבים הצפוני. במחוז ושהתרחשו המדינה בביטחון שפגעו ויהודים),

ערב. לארצות הגבול חציית תוך המשטרה בידי

של כדורגל במגרש מוקש, מסתננים ידי על הוטמן הימים", "ששת מלחמת פרוץ לפני
ובתל אדמית לקיבוץ סמוך מים מעביר פוצץ בנוסף, רב. לנזק שגרם דישון, מושב

לרכוש. רב הרס שגרמו מוקשים שלושה הונחו קציר



1967  ה>מ>ם ששת מלחמת

המטות בין קווית קשר מערכת הוקמה ההמתנה, תקופת במהלך ,1967 מאי, בחודש
משטרה כוחות לקליטת ערוכות היו והנקודות התחנות השונים. המשטרה בסיסי ובין
על שהתבסס ארגוני, מערך הופעל הקרבות, פרוץ עם נדרשת. פעולה לכל ומוכנות
לפי היחידות, של והתפקוד הפעולה בשיטות שינויים ועל בשטח מירבית פריסה
הגבוהה כוננותה את ישראל משטרת הוכיחה המלחמה בתקופת חירום. לשעת הנוהלים

שנוצרו. ולנסיבות לתנאים עצמה את להתאים יכולתה ואת

חשודים שהיו מיעוטים, בני של המעצרים נמשכו הימים", "ששת מלחמת בתום מיד
בעקבות אחרים). וכפרים אלפאחם אום מעליה, (מכפר האויב לטובת ריגול בפעילות
שומרון, כפת  חדשה נפה של מטה בהקמת הוחל שונים, גיאוגרפיים שטחים שיחרור

משטרה. תחנות מספר וכללה הצפוני המחוז למטה שהוכפפה

שביניהם: כשהבולט הימים", "ששת מלחמת תום לאחר אירעו בולטים אירועים מספר
שנתקף צעיר ידי על שמונה, בקריית נוספים שישה ופציעת אנשים ארבעה רציחת

סלינגר. דוד מפקח העיר, משטרת מפקד היה הנרצחים בין בטירוף.

כך ובשל ושומרון יהודה לשטחי מטיילים רבבות תנועת החלה המלחמה, לאחר
עד מוכר היה שלא בהיקף חמורות, ביטחון בעיות לצד רבות תנועה בעיות התעוררו
בשטחי המשטרתי הטיפול סואן. תנועה לעורק הפך הבניאס,  שמונה קריית כביש אז.
העמוסות הנפות לאחת הפכה חיפה כשנפת צפת/כנרת, נפת על הוטל הגולן, רמת

המשטרתית. ובפעילות באירועים ביותר

יישובים 7 מקומיות, מועצות 11 חיפה, העיר את חיפה נפת אזור כלל ,1967 בשנת
אלף מ350 ללמעלה הגיעה חיפה בנפת האוכלוסייה נוספים. ויישובים בדואיים
תעשייתי ומרכז נמל תעשייתיים, מעורבים, כפריים, עירוניים, אזורים וכללה תושבים

מסחרי.

בקירוב התפרצויות כ1,500 רצח, מקרי שלושה הנפה בתחום אירעו ,1967 בשנת
והכשלת תקיפת של מעשים כ119 ובוצעו סמים אירועי 52 ב1966), 938 (לעומת

ב1966). מאשר שניים פי (כמעט שוטרים
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שוטרים. כ26 למדו בו משטרה, לצוערי ספר בית חיפה בעיר הוקם שנה באותה
בכבישי רבים. ונופשים מתרחצים שנה מדי טבעו בו ארוך, ים חףף היה חיפה לנפת
בעשרות כ250, קשה ונפצעו איש 37 נהרגו ,1967 ובשנת קשות תנועה בעיות היו הנפה

קטלניות. דרכים תאונות

ביטחון בתחום ובעיקר המשטרתית, הפעילות תחומי בכל העומס גדל ,1968 משנת
התפקידים חשבון על אלו, לתפקידים נוסף אדם כוח להפנות צורך היה פנים.
על מחבלים של יוסיומיות תקיפות נערכו טבריה,  שאן בית בכביש המסורתיים.
שמונה קריית במקביל, ציבורית. ותחבורה ציבוריים מתקנים חקלאים, תושבים,
מרדפים נערכו הביטחוני, המצב בשל לבנון. משטח מחבלים ידי על לעת מעת הופגזה

הירדן. ועמק שאן בית בעמק מחבלים חוליות אחרי מפרכים

בבתי רבתי, חיפה ובאזור בעיר פח"ע מעשי בוצעו נוספת: שנה נמשך הפיגועים גל
מכוניות להרכבת ובמפעל "פז" חברת במתקני קישון, בנמל הנפט בצינור הזיקוק,
בסמים המשתמשים מספר עלה הימים", "ששת מלחמת לאחר ועפולה. בעכו בנצרת,
לישראל שחדרו הסמים בלדרי בחשיפת עסקו הצפוני המחוז שוטרי בהם. והסוחרים

הצפוניים. מגבולותיה

היישוב. של הלילה שומר מחבלים, ידי על במטולה, נחטף השבעים, שנות בראשית
נערכו במקביל, ודישון. אלקוש ביישובים אזרחים מספר נהרגו פח"ע מפיגועי כתוצאה

אתא. בקריית שנעלם פעוט, אחר שוטרים מאות של חיפושים
ברעם, קיבוץ ליד תלמידים, אוטובוס מחבלים חוליית תקפה ,22.5.1970 בתאריך
שידעה הקשים הפיגועים אחד זה היה וארבעה. עשרים ופצעה מהם תשעה רצחה

ימים. באותם המדינה
לרכוש גדול ולנזק ופצועים להרוגים שגרס קטיושה טילי ירי נמשך ירדן, לגבול מעבר
היה לרכוש והנזק קטיושה, בטילי שמונה, קריית גס הופגזה במקביל, שאן. בית בעיר
נהרגו בגליל, אבוסנאן בכפר דם, נקמת רקע על משפחות, בין סכסוך במהלך רב.
מתוגברים בכוחות למקום חשה המשטרה נפצעו. אדם בני ועשרה אנשים ארבעה

כנו. על הציבורי הסדר את והחזירה

והשתייכות להתארגנות בחשד בגליל בכפרים חשודים עשרות נעצרו ,1971 בשנת
סכסוך רקע על ירכא, בכפר אחים שלושה נרצחו השנה, במהלך (פת"ח). טרור לארגון
ושלושה חבלה מטען התפוצץ בחיפה, "פלומר", בכיכר אוטובוס בתחנת משפחתי.

נפצעו. אנשים
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השאר בין שמוסבר פליליות, עבירות של ביותר הנמוך המספר נרשם ,1972 בשנת
האינטנסיבית. המשטרתית והפעילות המתוח הביטחוני המצב בעקבות

בין האחרים, במחוזות לפשיעה יחסית נמוכה הייתה אלה, בשנים במחוז הפשיעה
קיבוצים בני ותיקה, (אוכלוסייה המחוז של האוכלוסייה וסוג השטח מבנה בגלל השאר
הפנים ביטחון בעיות רבה במידה גברו לעיל, שנאמר כפי זאת, עם יחד ומושבים).
פעילות גם נמשכה זו בתקופה שבשגרה. לדבר הפכו הצפון ביישובי כואבות ופגיעות
המורכבים כוחות עלידי נעשתה זו פעילות פח"ע. ופעילות הפשיעה נגד המניעה
אחר רבות סלקטיביות וסריקות לילה מחסומי הפעלת תוך זאת, המחוז, משוטרי

ואמל"ח. גנוב רכוש חשודים,

אוכלוסייה בתחומו כלל גבוהה, ארגונית לרמה שהגיע הצפוני, המחוז ,1973 בשנת
פופלאריים, קייט אתרי התפתחו בשטחו חמורות. וחברתיות סוציואקנומיות בעיות ללא
תנועת ועוד. הנקרה ראש עכו, קיסריה, טל, חורשת השלושה, גן הכנרת, כדוגמת
ועבריינות תנועה בע>ות גדלו ועמה ערה הייתה אלה, נופש לאתרי והנופשים המטיילים
חקלאיות במכונות ונהיגה חקלאי רקע על עבירות נפוצו המחוז ברחבי ועוד, זאת רכוש.
מתנדבים של שהייתם נפגעים. עם רבות דרכים לתאונות אחת לא שגרמו רישיון, ללא
גלי בוא עם במקביל, בסמים. שימוש של חריפה בעיה יצרה בקיבוצים, מחו"ל רבים
וטיפוח לטיפול המחוז יישובי נזקקו השבעים, שנות בראשית מבריה"מ, העלייה
היקף. רחב משטרתי "טיפול" כולל השונות, הרשויות של נקודתי

נגד לפעולה מיוחד שיטור כוח הקמת היו עבריינות, למניעת שנעשו הפעולות בין
למניעת בלילה, דלק תחנות על מוגבר ופיקוח בידור, ואזורי עירוניים במרכזים בריונות
בהם אתרים על לפיקוח ממונעת, שוטרים חוליית גם הופעלה בחיפה שוד. מעשי
שוטרים הוצבו בהם הרחצה, לחופי הוקדשה רבה לב תשומת הבנקים. ממוקמים
רכוש. ועבירות בריונות חבלה, מעשי ומניעת הציבורי הסדר על פיקוח לשם

המחוז מטה תקני המחוז. של במבנה ארגתיים שינויים בוצעו ,1973 שנת כמהלך
פינה, ראש תחנות ושרון. עמקים גליל, המרחבים: והוקמו בוטלו הנפות צומצמו,
תחנות ואחרות. נהריה צפת, לתחנות והוכפפו משנה לתחנות הפכו ואחרות, כרמיאל
מספר הוקמו הצפוני. למחוז הועברו הדרומי, למחוז שייכות שהיו סבא, וכפר נתניה
ביצוע תום עם עילית. ונצרת יוקנעם  העמקים ובמרחב חיפה במרחב שיטור נקודות
תוך יותר, רחבה פריסה בזכות בשטח, המשטרתית השליטה הוגברה הללו, השינויים
ובמיוחד אלה שינויים בביצוע המקומי. המשטרתי הדרג של וסמכות יכולת חיזוק
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עומס של יותר מושכלת חלוקה הושגה בשטח, המשטרה נקודות מספר הגדלת אחרי
המנהלי, המגזר תקני חשבון על המבצעי הדרג ותוגבר שודרג וכן, היחידות, בין העבודה

לאזרח. השירות ושופר

ולאחר>ה 1973 כיפור >ום מלחמת

ישראל. במשטרת מקיף התארגנות תהליך של בעיצומו פרצה כיפור", "יום מלחמת
האוכלוסייה בקרב שהוקמו בבסיסים היחידות, של מירבי ביזור נערך השעה לנוכח
במהלך ביממה. שעות 24 שפעלו פיקוד, מוצבי הוקמו ובמרחבים, במטות האזרחית.
חיל מטוסי של נפילתם למקומות משטרתיים, רכב כלי במהירות הוזנקו המלחמה
שברים העברת תוך המטוס, נפילת במקום שמירה בוצעה האויב. ומטוסי האוויר

צונחים. טייסים ואיתור צה"ל נציגי לידי ומסווג סודי וציוד וחלקים

עולים התגוררו בהם לשכונות מיוחדת לב תשומת ניתנה כיפור, יום מלחמת בתקופת
הוצבו הקרבות, אחר הרגיעה בתקופת המורל. ושמירת הרוחות הרגעת לצורך חדשים
שהקלה עובדה העולים, של שפתם את שידעו קצינים, המשטרה ובנקודות בתחנות

החדשים. לאזרחיה המשטרה בין הקשר על רבה במידה

האחריות שאן. ובית לבנון גזרות על המבצעית האחריות את לידיו קיבל הגבול משמר
משוטרים שהורכבו שיטור יחידות על הוטלה המיעוטים, בכפרי הפנים ביטחון על
מעשי למניעת אבטחה פעולות וביצעו בהתאם שצוידו ומג"ב, קרביות יחידות יוצאי
בגלל בעיקר זאת מיעוטים, חקירות קצין המחוז, במטה מונה המלחמה לאחר חבלה.
במחוז. המיעוטים בני בקרב שבוצעו הפליליים המעשים במספר גידול

המשטרתית הפעילות הקרבות, תום לאחר העבריינית הפעילות החמרת למרות
תקיפות רקע על זאת פנים, ביטחון בתחום הייתה הצפוני המחוז יחידות של העיקרית
ובית נהריה שמיר, קיבוץ מעלות, שמונה, בקריית פיגועים וביניהן: קשות, מחבלים
חוליות בתגבור הייתה העבריינות, למניעת העיקרית המשטרתית הפעילות שאן.
והגברת במרחבים, צחמ"ים הקמת מבצעיות, חוליות הקמת והבילוש, המודיעין
היקף צומצם זאת בעקבות הבנקים. ממוקמים בהם אתרים על והשמירה הפיקוח
ובוצעו הסמים, בתפיסת עלייה נרשמה אך והקישון, חיפה בנמלי וההברחות הגניבות
עם הציבורי. הסדר והפרות הבריונות במוקדי ופעולות מעצרים של יותר רב מספר
שוטרים מידי נשק, ואימוני הדרכה וקיבלו לחיל אלפים התנדבו המשא''ז, הקמת
הצפוני, החוף בגזרת החופים משטרת של שוטף ביטחון פעילות נמשכה כן כמו ותיקים.

ובכנרת. התיכון ים
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החקירות ענפי בין המתאם קצץ של תפקיד המחוז, במטה תוקנן ,1975 בשנת
נקודות הוקמו כן כמו במרחבים. גם זה תפקיד תוקנן ובמקביל מיוחדים ותפקידים
עילית. ובטבריה הכפר) שוטרי (במקום הגליל במרחב בשלומי, חדשות שיטור

הערבי, במגזר הראשון האדמה" "יום באירועי הצפוני המחוז טיפל ,1976 בשנת
שביתה במהלך פרצו ההפגנות סדר. הפרות בתחום הקשים האירועים לאחד שנחשב
האדמה יום במהלך הרשויות. בידי בגליל ערביות אדמות הפקעת על במחאה שנערכה

נעצרו. איש וכ260 נפצעו איש ל70 קרוב אנשים, 6 נהרגו הראשון,

אנשים 13 נהרגו שבמהלכה קטלנית, דרכים תאונת היה שנה, באותה אחר קשה אירוע
בטבריה. טיולית בהתהפך נפצעו, איש וכ40

לנמל, לכניסה סמוך עכו, מנמל לשייט שיצאה טיולים סירת התהפכה ,1977 בשנת
תאונת של בעטיה שנה באותה ניצלו. נוסעים ו59 נספו, נוסעים 9 מכך שכתוצאה

הקל. המטוס וטייס נוסעים 2 נהרגו יזרעאל, בעמק מטוס

בדומה המחוז, יחידות התשיעית. לכנסת סוערות בחירות נערכו זו, שנה במהלך
השונות. המפלגות שקיימו האספות ואת הקלפיות את ואיבטחו שמרו המחוזות, לשאר
לכך, בנוסף עוינת. חבלנית פעילות בדמות ביטחונית בעיה יצרה לגבול הקירבה
טיפול חייבה המיעוטים, מגזר בקרב שהתרחבה הפלילית העבריינית הפעילות
הנופש, מקומות ריבוי התופעה. לבלימת שיטור כוחות והפניות ממוקד, משטרתי
ועבריינות התנועה בעיות את הם אף הגבירו הערה, הנופשים ותנועת טיולים אתרי

המחוז. בשטחי הרכוש

 החקלאיים ביישובים המתיישבים בין רבים סכסוכים אירעו שנים, אותם במהלך
במסגרת חקלאיות. מכונות וגניבת חקלאיות גניבות בקרקעות, שליטה רקע על
מנת על התנועה, ללשכת השוטרות יחידת הוכפפה במחוז, התנועה במערך השינויים
שנוספו החדשים, בכבישים הפיקוח רמת העלאת תוך התנועה, יחידות את לתגבר

השבעים. שנות בסוף

שכלל הצפוני, הגבול יישובי לעבר וירי פיגועים גל נמשך השבעים, שנות סוף לקראת
קטיושה טילי עשרות וירי בעכו, "אגד" בתחנת מרסק נפץ חומר מטען פיצוץ השאר, בין

הצפון. תושבי מספר ונפצעו נהרגו אלה באירועים שמונה. קריית על
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שוגה חלוקה הצעת הוכנה ,(1980) "תירוש" הרבשנתית העבודה תכנית במסגרת
כקטעי שנקבעו קבועים לאזורים סיור, ולגזרות לקטעים הצפוני המחוז מרחבי של
לשני הגליל מרחב את לחלק הוצע ניידות. של התגובה זמן קביעת תוך נייד, סיור
דרך מבירנית שהשתרע הבשן, מרחב הוא והשני גליל מרחב הוא כשהאחד מרחבים,
לא זו תוכנית למעשה, שמונה. וקריית מטולה טבריה, צפת, מבואות החרמון, אתר

מעולם. מומשה

שלומי שמונה, קריית על מחבלים והפגזות ירי בעקבות ,(1981) יותר מאוחר שנה
כוחות הפעלת תוך מתוכננים, מבצעים של רב מספר המחוז יחידות ביצעו ונהריה,
אלה. ביישובים האזרחית האוכלוסייה את ולהרגיע להגן במטרה נרחב, בהיקף

על הקודמות מבשנים יותר והשפיעה החריפה הערבי, במגזר הציבורי הסדר בעיית
על מרחב, ברמת שונה, האג"מ מבנה האג"מ. בתחומי הצפוני המחוז פעילויות מכלול
ורישוי מתקנים אבטחה, תפקידי איחוד המבצעים, זרוע עם הסיור זרוע איחוד ידי
החדש מרכז למחוז והועבר הצפוני המחוז מן השרון מרחב הופרד זו בשנה עסקים.
הציבורי הסדר החוק, של להשלטתו האחריות את קיבל הצפוני המחוז שהוקם.
שטחי על הישראלית הריבונות הטלת על החוק קבלת לאחר הגולן, ברמת והתנועה

הרמה.

היה ,1980 בשנת במחוז שאירעו הבולטים והמבצעים האירועים שאר בין
חטיפת "מצנן", מבצע  הגליל בכפרי סדר להפרות והיערכות אבורביע ח"כ רצח
הכרזת ויישומם, לקחים להפקת שנועד  כחול" "סרבל תרגיל ביצוע ירדן, אורון הילד
וב"יום לגליל, מחבלים גלשן חדירת עם אווירית), (חדירה עור" "שק כוננות מערך על
המיעוטים, בכפרי נקודתי טיפול בוצע השנה בהמשך ."5 "מגהץ מבצע נערך האדמה"
בכפרים שאירעו נקם ופעולות כדורגל משחק של במהלכו שאירע רצח בעקבות זאת
העצמאות, ביום ומסורתיות מבצעיות משטרתיות היערכויות בוצעו כן, כמו אלה.
בתחום (פש"מ) מיוחדת שיטור פעילות תוך זאת העשירית, לכנסת הבחירות במהלך

דרכים. תאונות עקומת הורדת לשם המחוז, בשטחי התנועה

יחידות פעלו הגליל, ב"אצבע" 1981 בשנת האיבה ומעשי ההתשה מלחמת פרוץ עם
קריית פינוי על הוחלט כאשר סדירים, קהילה חיי ואבטחת ביזה מעשי למניעת המחוז
הירי ובמהלך ופגזים טילים מ1000 למעלה נורו הגליל אזור על מתושביה. שמונה
"פרידה" למבצע נערך העמקים מרחב במקביל, איש. כ65 ונפצעו תושבים 6 נהרגו
נהלל. במושב דיין משה של הלווייתו במהלך מיוחדת משטרתית היערכות 
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של "נ*מ*ץ" המטוסים נושאת ביקור לרגל מיוחד משטרתי מבצע נערך חיפה בנמל
שאירע הגדול הפיצוץ לאחר נועזים חילוץ מבצעי נערכו בנוסף, האמריקאי. הצי
ים. בלב "אור>1ף' הנוסעים אניית ושריפת בחיפה, התחמושת במחסני

בעבריינות החמרה חלה ,1978 שנת עד 1972 שנת מאז כי לציין יש הפשיעה, בתחום
ההחמרה נבלמה ,1978 בשנת אמנם, הגילויים. באחוז ירידה תוך זאת במחוז, הפלילית
ב1980), מאשר יותר מקרים (חמישה רצח מקרי 26 בוצעו ,1981 בשנת אולם בפשיעה,
(שבעה לרצח לניסיון מקרים 30 אירעו שנה באותה מקרים. 22 רק פוענחו מתוכם
התרבו הקודמות, לשנים בניגוד מקרים. 18 פוענחו מתוכם ,(1980 ב מאשר יותר
הצתות כ190  לאומני רקע על פרטיים רכב וכלי קק"ל יערות של הצתות מקרי

.(1980 ב 166 (לעומת

הא>נת>פאךה פרוץ ער הגל>ל שלום ממלחמת

כמבצע מבצעים, של רב במספר הצטיינה לבנון, מלחמת פרוץ שנת שהייתה ,1982 שגת
שיטור כוחות הפעלת שחייבו ושתילה"), ("סברה בספטמבר 22 ואירועי "של"ג"

המחוז. תחומי בכל נרחב, בהיקף

ונפרסו הלבנוני בגבול המעברים נפתחו בלבנון, שלג" "מבצע של תחילתו לאחר
תוך ובירנית. מטולה הנקרה, ראש מעברים: בשלושה גבולות לביקורת שיטור יחידות
לגזרת הועברו מג"ב פלוגות חדשות. למשימות משטרה כוחות הוקצאו קצר זמן
מג"ב יחידות של פריסה בעקבות הצפוני. המחוז חבלני צורפו אליהם צורצידון,
והסד"צ. הבט"ש בתחום בעיקר התמקדה ופעילותו במחוז, החיל מערך שונה בלבנון,

בנקודות ופגיעות הצתות היו המוניות, סדר הפרות של הבולטים האירועים בין
במחנות הטבח בעקבות זאת הערבי, במגזר שאירעו  ופרטי ציבורי ברכב משטרה,
להחזרת ומג"ב משטרה כוחות פעילות במהלך בלבנון. ושתילה" "סברה הפליטים
19.9.1982 שבין בתאריכים רבים. ושוטרים אזרחים נפגעו כנו, על הציבורי הסדר
שאירעו האיבה פעולות כ292 רקע על חמורות סדר הפרות עשרות התרחשו ,22.9.1982
משטרתיים רכבים 10 נפגעו אזרחים; ו63 שוטרים 45 נפצעו  כשבמהלכם בלבנון,
כ321 ונחקרו נעצרו אזרחיים; מבנים ו6 משטרה מבני 3 נפגעו אזרחיים; רכבים ו37
הצפוני, המחוז בתחומי כאמור, אירע זאת כל פליליים. תיקים כ24 ונפתחו אזרחים

הארזים". ב"ארץ שאירעו הקשים האירועים לנוכח
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מג"ב אנשי 34 נהרגו במהלכו בצור, הצבאי הממשל בניין קריסת אסון בעקבות
החללים. הלוויות במהלך והתנועה, הסדר ובשמירת בארגון, הצפוני המחוז סייע ומשטרה,

ושוטרי שמונה, בקריית ללבנון ישראל בין שלום שיחות נפתחו ,1982 שנת בסוף
הצפוני המחוז שוטרי במקום. הציבורי הסדר ושמירת התנועה בהכוונת עסקו המחוז
בישראל האוכלוסייה בקרב התסיסה בעקבות הציבורי, הסדר לשמירת נערכו גם
המשטרתי האדם מכוח כ0/ס15 גויסו "שלג", מבצע במהלך לבנון. מלחמת במהלך
השונות המשטרה יחידות של השוטפת בפעילות שפגע דבר בצה"ל, פעיל לשירות
מפקח זבולון, תחנת חבלן נהרג חבלה, חומרי מאגר התפוצץ שבו אירוע במהלך במחוז.

קשה. נפצע הגליל ממרחב נוסף וחבלן קוזוינר דת

שגרר כרמון, דפנה החיילת של המפורסם הרצח ביניהם רצח, מקרי 26 אירעו זו בשנה
חם בנשק שימוש תוך בפשיעה, חד גידול נרשם השנה במהלך מסובכת. חקירה

ורכוש. פריצה עבירות של ובמהלכן שוטרים כנגד ממולכדים, ומטענים

שיטור כוח ,1983 בשנת הוקם ורכוש), (סמים מלבנון הברחות תופעת מניעת לשם
ואנשי גליל מרכזית יחידה מכס, צבאית, משטרה מג"ב, כוחות שכלל משולב, משימתי
ותחתיו הכוח פוזר לבסוף לסוגיהן. ההברחות עם להתמודד במטרה שהופעל מודיעין,
חמורות, סדר הפרות גם אירעו זו בשנה לבנון). גבול (מודיעין "מגל" יחידת הוקמה
החמרה בעקבות ."7 "מגהץ מבצע במהלך הערבי, במגזר האדמה" "יום אירועי בעת
מחוזי בתרגיל המבצעי, הנושא את הצפוני המחוז יחידות תירגלו פנים, ביטחון במצב

ממדים. רב

צור אסון כדוגמת לבנון, במלחמת זו בשנה גם קשורים היו רבים מיוחדים אירועים
שניסתה תופת מכונית תפיסת מג"ב; של כ' פלוגה משוטרי 17 נהרגו שבמהלכו השני
והרס הטובה" ל"גדר סמוך תופת מכונית פיצוץ הנקרה, בראש הגבול במעבר לעבור
להעביר ניסיון תוך רבות, מכוניות תפיסת הלבנוני"; השלום "קול שידור תחנת
(מעבר שמונה, קריית ליד תחמושת בסיס פיצוץ גדולות; סמים כמויות באמצעותם
עלייה נרשמה התנועה בתחום פאחם. אל ובאום לוטם ביישובים פח"ע ופיגועי "עגל"),
קשה. פצועים וכ1,156 הרוגים 154  (230/0) הקטלניות הדרכים בתאונות חדה

הפריסה חוזקה 1984 ובשנת הגולן ברמת המשטרה שירותי מחדש אורגנו ,1983 בשנת
התושבים בקרב הפוליטית התסיסה גבור עם שנה, באותה זה. ארץ בחבל המשטרתית
חבלה לארגון בהשתייכות שנחשדו איש, 15 מקרבם נעצרו הגולן, רמת של הדרוזים

עוין.
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הדרומיים במובאות קדמי הדס החיילת חטיפת היה שנה, באותה נוסף בולט אירוע
שבמהלכה מסועפת משטרתית חקירה נפתחה גופתה, גילוי לאחר חיפה. העיר של

נמצאו. לא החיילת רוצחי אולם באכזריות, נרצחה כי התברר

והפעילות סדר אירועי של רב במספר אופיינה עשרה, האחת לכנסת הבחירות תקופת
עצרות אבטחת עבודה, סכסוכי השאר: בין כללה הציבורי, הסדר בתחום המשטרתית

ועוד. הערבי במגזר אירועים אבטחת בחירות,

עד המחוז מרמת היחידות, בכל פתע וביקורות מתוכננות ביקורות נערכו זו בשנה
השטח בדרגי מטא"ר פקודות של ויישומן היחידות היערכות לבדיקת התחנה, רמת

השונים.
במלחמתו הצפוני המחוז לתגבור נוספת, מג''ב סיירת הוקמה הארגוני, במישור

בפשיעה.

צה"ל שיירות למעבר המחוז התארגן ,1985 בשנת מלבנון, צה"ל נסיגת תקופת במהלך
הפנים ביטחון בתחום כבד. הנדסי מכני ציוד ומעבר מחנות בפריסת הצפון, בכבישי
לציבור, הביטחון תחושת להגברת הקשור בכל השוטפת המשטרתית הפעילות הוגברה
באיזור שנרצחו מעפולה, המורים זוג רצח כדוגמת: הפח''ע, אירועי התגברות עקב

מחיפה. כץ, דני הנער ורצח הגלבוע

התעבורה, בתחום המצב לשיפור שנועדו (יתקמי''ם), המחוזיות הטקטיות היחידות
אורגן בפשיעה, הלחימה שיפור לשם שונים. דרך ובקטעי משמרות בשתי לפעול החלו
בפשיעה חדה ירידה נרשמה ,1986 בשנת חיפה. במרחב החקירות מערך מחדש
תוך פנימית, ארגונית התייעלות של שנה זו הייתה הגילויים. באחוז ועלייה המדווחת
ניצול בסיס על מערכת, ובניית מושכל עתידי תכנון מנהלתיים, אדם כוח תקני צמצום
היחידות בתוך המשא"ז, מסגרות שולבו השנה במהלך ואמצעים. אדם כוח של חכם

המבצעית. פעילותן במהלך חשוב נדבך והוסיפו הקיימות

"אתא" הוותיק הטקסטיל מפעל סגירת של האירוע בלט העבודה, סכסוכי בתחום
של הייתה נוספת סוערת הפגנה עובדיו. של קשות סדר הפרות תוך אתא, בקריית

המשטרה. בידי בכוח שפוזרה ישראל, מספנות עובדי

רכבת בהתנגשות במיוחד, קטלנית דרכים תאונת במהלך כבד אסון אירע זו בשנה
"ברנר" הספר בית תלמידי כ22 הבונים. מושב ליד ילדים שהסיע באוטובוס נוסעים
בתאונת נפצעו. נוספים תלמידים ו16 זו בתאונה מותם את מצאו מפתחתקווה,
שהסיעם המיניבוס ונהג חפציבה מקיבוץ תלמידים 9 נהרגו אחרת, קטלנית דרכים

התענ"כים. בכביש שגרתית נסיעה במהלך
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(שלדית), מיוחדת במתכונת הצפוני המחוז ופעל נערך הסורי, העצמאות יום במהלך
הגולן. ברמת הדרוזי במגזר ציבוחי, סדר הפרות למניעת

שוטרי פעילות בעקבות הסמים. בנגע לחימה כשנת במשטרה הוכרזה ,1987 שנת
עמד הצפוני המחוז אחרות. ועבירות סמים תיקי ברישום עלייה נרשמה המחוז,
בשל בוצעו זו בשנה המפכ"ל. שהתווה למדיניות בהתאם הסמים, בתחום במשימה
לאג"מ. נוספות ניידות הקצאת תוך הסמים, בנגע ללחימה המרחבים מכל תגבורים כך
המחוז שוטרי את שחייבה עובדה אלף, ב60 גדל המדינה ברחבי הרכב כלי מספר
מנגנוני של בפעילות תיגבור תוך התנועה, חוקי של ויעילה מוגברת לאכיפה להיערך

תנועה. אכיפת
במהלכן הגולן, ברמת והדרוזי הערבי במגזר חמורות, סדר הפרות אירעו זו שנה במהלך

משטרתי. וציוד רכב כלי ונפגעו רבים שוטרים נפצעו

האינתיפאדה >מ>

במהלכה המחוז. יחידות טיפלו בהם האירועים באופי שינויים שנת הייתה ,1988 שנת
הצתות, בגין חקירה תיקי 655 לפתיחת שהביאה הלאומנית, וההסתה ההקצנה גברה

ועוד. דרכים חסימות תבערה, ובקבוקי אבנים יידוי

הגבירו ,1987 בשנת וכבר המחוזית בפעילות שינוי חייב הפליליות, בעבירות הגידול
ולמניעתן. העבירות מבצעי וחשיפת לגילוי המבצעית, פעילותם את המרחבים

ועבירות החקלאיים הגידולים בשטחי רובן הצתות, מאות כאמור אירעו המחוז בתחומי
עסק לבתי בהתפרצויות משמעותית עלייה חלה הציבורי. הסדר הפרת של רבות
סמים, בייבוא גידול של המגמה גם נמשכה הפשיעה בתחום ועוד. שוד מעשי ומגורים,
השונים. הסמים לאספקת עיקרי הברחה נתיב הפך הצפון גבול בהם. והשימוש הפצתם

לאומני, רקע על הצתות וסיכול למניעת שועל'/ "זנב מבצע נערך המחוז בתחום
יערות הצתת היו ההצתות, באירועי הבולטים בין צפון. מג"ב מפקדת באחריות
האג"מ, מערך חיזוק לצורך כי לציין יש הארגונימבצעי, בתחום והכרמל. הגלבוע
שנה ובחיפה. בעמקים בגליל,  המחוז מרחבי בשלושת מיוחדות סיור יחידות הוקמו
בלחימה ציבורי, סדר באירועי בטיפול להתמקד המחוז פעילות המשיכה יותר, מאוחר

ארגונית. התייעלות תוך בסמים,
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שוטרי את חייבו הפנים, ביטחון ומצב ,1988 בשנת עשרה השתיים לכנסת הבחירות
בתחומי נמצאו בנוסף, הציבורי. הסדר שמירת על מתמשך למאמץ הצפוני המחוז
עלתה זו עובדה מגורים. לאזורי בסמוך מסוכנים חומרים של גדולים מאגרים המחוז
מיכלי של בפיצוץ היה המדובר לנושא. הקשור לאירוע הודות הציבורי היום סדר על
רצח, מקרי בריבוי זו שנה אופיינה הפלילי בתחום אתא. קריית ליד הגז בחוות גז
רשתות ופוצחו נחשפו ממוקדת, משטרתית פעילות במהלך פוענח. הגדול שחלקם
הסמים בהברחות הגידול מלבנון. סמים ק"ג עשרות שהבריחו גדולות, סמים ותחנות

לבנון). גבול (יחידת יג"ל להקמת הביא והפצתם,

הנפגעים. ובהיקף הדרכים תאונות במספר משמעותית ירידה הסתמנה התנועה, בתחום
שהגדילה (ימ"פ), פנסיונרים של מיוחדת יחידה במסגרת משא"ז מתנדבי יחידת הוקמה
(מפקדת שאן, בית בעיר מפקדה הוקמה כן כמו בכבישים. והנוכחות הפריסה את
הפנים ביטחון ענייני את ולשפר לתאם הייתה שאמורה התחנה), במסגרת בט"ש
זבולון ובתחנת העמקים למרחב הוכפף הצפוני, המחוז של המרד"מ בנוסף, בעיר.
מענה לתת כדי תיכון, בים הימי השיטור מחדש אורגן כן חיב"ה. שלוחת הוקמה

השעה. לצרכי ומהיר משופר מבצעי

סדר באירועי בטיפול המחוז פעילות התמקדה ,1990 בשנת גם עברו, בשנים כמו
הלאומנית ההקצנה יותר. יעילה פנימית ובהתארגנות הסמים בנגע בלחימה ציבורי,
"קו מפקדת הקמת על אופרטיבית להחלטה הביאה ,1990 שנת בתחילת וההסתה
כוחות העמקים מרחב ידי על הופעלו שבה וייחודית, ראשונית מפקדה התפר",
המיוחדות הסיור יחידות את הפעילה המפקדה לאומניות. בעבירות לטיפול ייעודיים,
משטרת של אחיד פיקוד תחת צה"ל, של ומחלקות מג"ב פלוגות המחוז, של (יסמי"ם)
המבצעי הפעולה שיתוף והורחב הועמק האמורה, המפקדה הקמת בעקבות ישראל.
הופעלו הירוק"; "הקו ובתוך התפר בקו משותפים עבודה נוהלי נקבעו צה"ל; עם
מציתי תבערה, בקבוקי משליכי אחרי במרדפים משולבים, ומשטרה מג"ב כוחות
הלאומנית. הפעילות בהיקף לירידה שהובילו הישגים והושגו אבנים, וזורקי ושדות יערות

והופעל תוכנן כך לשם הדרכים. תאונות במספר מחודשת עלייה הסתמנה ,1990 בשנת
ההסברה האכיפה, עקרונות את מחדש הגדיר אשר ,"90 "תנועה מבצע במחוז
מועדפים, לנושאים האכיפה ומיקוד צמצום תוך רגל, והולכי הנהגים בקרב וההדרכה,
נרחבים תרגילים בוצעו האמור, המבצע לצורך דרכים. לתאונות מרכזי גורס המהווים
חומרים תמרורי לימוד כולל ההיערכות, ולימוד יישום לשם המחוז, תחומי בכל
חומר הנושאות מיכליות כניסת למניעת המחוז, בכבישי שהוצבו (חמס"ים), מסוכנים

הערים. למרכזי מסוכן
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סוחרי מספר במעצר הפשיעה, בהיקף בירידה השנה הפשיעה,התאפיינה בתחום
גדולות. סמים כמויות ותפיסת מסועפות סמים רשתות בפיצוח "בכירים", סמים

הירוק" הקו "מפקדת  לאומניות בעבירות לטיפול מפקדה הוקמה הארגון, בתחום
בין וייחודי ראשוני שילוב נעשה שבה "גולף/ תחנת  חדשה משטרה תחנת והוקמה
לפיקוד במקום, שהוצב מג"ב כוח של מקצועית, הכפפה ידי על למשטרה, מג"ב שוטרי

התחנה.

לסיוע בעיקר שהופעלה מחוזית, פרשים יחידת במחוז לפעול החלה ,1990 בשנת
לאומני. רקע על ביערות הצתות למניעת כאמור שפעלה שועל", "זנב למפקדת

20011991 בשמם צפתי מחוז

בלחימה הציבורי, סדר באירועי בטיפול הצפוני המחוז פעילות התמקדה ,1991 בשנת
התפר" "קו מפקדת פנימית. ארגונית התייעלות תוך בסמים, ושימוש הסחר בתופעת
פועלה שיתוף העמקת לאומניות. בעבירות לטיפול ייעודיים שיטור כוחות בידי הופעלה
נמשכה לאומני. רקע על עבירות של התופעה בהיקף לירידה הובילו וצה"ל, מג"ב עס
רגל והולכי נהגים בקרב והדרכה הסברה שכללה התנועה, בנושא הענפה הפעילות
שמטרתה הלבנון, בגבול סמים יחידת הוקמה הסמים, בנגע הלחימה במסגרת כאחד.

לישראל. הארזים מארץ סמים הברחות מניעת

המפרץ למלחמת בהכנות עסק הצפוני המחוז הרגילה, השוטפת לפעילות במקביל
המגן ערכות חלוקת תהליך ליווי צה"ל, עס הפעולה שיתוף הידוק שכלל הראשונה,
החשוד חומר של וזיהוי גילוי למשימות והצטיידות ותרגול האזרחית, לאוכלוסייה
המחוז היה הראשונים, הטילים נפילת עם המפרץ, מלחמת במהלך קונבנציונאלי. כלא
ה"סקאד". טילי נפלו שבהן בזירות ויעיל מהיר באופן ופעל כראוי, מוכן הצפוני

ואירועים לאומני רקע על פרשיות לפענוח התפר" "קו מפקדת הביאה ,1992 בשנת
תושב של לרצח וניסיון מיטב, תושב רצח בגלעד, החיילים רצח כדוגמת מיוחדים,

גדיש. היישוב

מזג מוכרים. בלתי אתגרים הצפוני, המחוז משטרת בפני הציב ,1992 שנת של החורף
קריית ביאליק, קריית (פורודיס, שלמות מגורים שכונות להצפת גרם הסוער האויר
גשרים להתמוטטות ומשניים, ראשיים תנועה עורקי לניתוק אתא), וקריית מוצקין
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הקשיים ץחרף למשימה, נרתמו הצפוני המחוז שוטרי תחבורה. נתיבי וסחיפת
לתת הצליחו זה), מסוג באירועים בטיפגל ניסיון והעדר בציוד (חוסר האובייקטיבים

שהתעוררו. לבעיות פתרונות

המשטרה תחנות תפקדו ,(1993 (קיץ וחשבון" "דין מבצע פתיחת עם ,1993 בשנת
מלחמה. של במצב שרויה שהייתה האזרחית לאוכלוסייה וסייעו חירום, בתנאי במחוז
תוגברו הלחימה, ימי ובמהלך ננטשו הארץ בצפון וביישובים בערים רבים בתים

וביזה. התפרצויות למניעת ביישובים הסיורים

צליחת כדוגמת: מיוחדת, מבצעית היערכות שחייבו באירועים טיפלו המחוז שוטרי
היערכות ועוד. בכנרת אהבה ליל הגלבוע, צעדת רגישים, כדורגל משחקי הכנרת,
טריף. אמין שייח הדרוזית העדה מנהיג של הלוויתו לקראת במחוז בוצעה מיוחדת
השנה ובמהלך החמורה, בפשיעה העיקשת לחימתם את המשיכו הצפוני המחוז שוטרי
התגלו בהם העבירות שמבצעי תיקים כ500/0 מתוכם פליליים תיקים כ60,000 נפתחו

החקירה. בעת
מחוזית עדיפות מתן עקב חקירה, תיקי כ4,000 נפתחו הסמים, עבירות בתחום

הסמים. בנגע ללוחמה

שייכת שהייתה שומרון ונפת ויהודה) (שומרון ש"י מחוז הוקם ,24.6.1993 בתאריך
פיגועי מספר אירעו השנה במהלך החדש. ש"י למחוז הוכפפה הצפוני, למחוז אז עד
ישראל מרדכי רס"ל  צפון מתנ"א שוטרי שני רצח  וביניהם הארץ ברחבי פח"ע

לחדרה. הסמוך אליעזר תלמי למושב בדרך חזות, דגי ורס"ל

הפגנות נערכו ולמחרתו, האמור בתאריך הסורי. העצמאות יום חל ,17.4.1993 בתאריך
המחוז שוטרי הגולן. ברמת השוכנים הדרוזים הכפרים ארבעת בחוצות ותהלוכות
הפיזור, במהלך מדמיע. וגז סביר בכוח שימוש תוך המפגינים, את לבסוף פיזרו הצפוני

רפואי. טיפול לקבלת שפונו שוטרים מספר נפצעו

למגזר שייך היה ממנו נכבד שאחוז הצפוני, במחוז החמורה הפשיעה התגברות לאור
מיעוטים חקירות מחלק הקמת על ,(31.10.94) 1994 שנת במהלך הוחלט המיעוטים,
פשעים בנושאי מידע ולעבד לרכז היה החדש, המחלק תפקיד במחוז. חמורים ופשעים
בחקירת לעסוק הוטל החדש המחלק על כן, כמו הערבי. במגזר היה שמקורם חמורים
ציבורי, עניין בעלות יזומות לחקירות מענה מתן תוך מרחביים, בין פשיעה אירועי

רבה. ומורכבות נרחב היקף
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ובתחומי בכלל הארץ ברחבי קשים תופת פ>גוע> מספר אירעו ,1994 שנת במהלך
תופת מכונית התפוצצה הצהריים, בשעות ,6.4.1994 בתאריך בפרט. הצפוני המחוז
התפוצצה, התופת מכונית בעפולה. תשע, חטיבה ברחוב האוטובוס לתחנת בסמוך
כתוצאה העמק. למגדל נוסעים לאסוף לתחנה הגיע ,348 בקו "אגד" אוטובוס כאשר
שונות. פציעה בדרגות אנשים 44 ונפצעו אדם בני שבעה נהרגו. מהפיצוץ,
בתוך חבלה מטען התפוצץ ישראל, מערכות לחללי הזיכרון יום ,13.4.1994 בתאריך
המרכזית "אגד" לתחנת הגיע האמור האוטובוס בחדרה. 820 בקו "אגד" אוטובוס
ו29 אדם בני 5 נהרגו העז מהפיצוץ כתוצאה לתלאביב. בדרכו מעפולה בחדרה

נפצעו. האוטובוס מנוסעי

מאידך הטרור פיגועי והמשך גיסא מחד המדיני התהליך של המשכו ,1995 בשנת
דגש מתן תוך התפר", ב"ק1 חדשה להערכות הצפוני המחוז שוטרי את חייבו גיסא,
מתקדמת, בטכנולוגיה תוגבר המבצעי השיטור מערך הפנים. ביטחון בנושא הפעילות על
מפקדת על כאמור בדגש השונות המחוז ביחידות הלוגיסטית התשתית הרחבת תוך

התפר". "קו

הוקמה נר; גן ביישוב חדש קבע בבסיס התפר" "קו מפקדת שוכנה ,1996 בשנת
מארבים סיורים, הכוללים: הפעלה עקרונות ומוסדו יזומה לפעילות טקטית יחידה

מתוחכמים. טכנולוגיים באמצעים ושימוש תצפיות

יישובי לעבר מטל"רים, כ577 שבועיים במשך נורו בלבנון, זעם" "ענבי מבצע במהלך
היישובים מתושבי חלק אזרחים. ומספר דירות 1,200 כ נפגעו מכך כתוצאה הצפון.
משטרתית מבצעית פעילות בהם התקיימה לפינוי, ובמקביל פונו הצפון לגבול הקרובים
תוך ביישובים, שנשארו מהתושבים לאלה הביטחון לתחושת שתרמה אינטנסיבית,
התבצע האזרחית, האוכלוסייה לפינוי במקביל שפונו. אלה של הרכוש על שמירה
בכירים" לקצינים ל"מכללה האזור, תושבי השוטרים משפחות של מאורגן פינה

בנעורים.

כשהבולטים המוניות, וקטטות ציבורי סדר אירועי מספר התרחשו השנה במהלך
והתפרעויות כעביה הבדואי בכפר יריבות חמולות בין ואלים ממושך סכסוך היו: ביניהם

בירושלים. הכותל, מנהרת פתיחת רקע על בנצרת אלימות

גניבות הרכוש. בתחום בעיקר הפשיעה, בהיקף ניכרת בעלייה התאפיינה ,1996 שנת
בעבירות, הגידול לצד ביותר. הבולטות הרכוש עבירות היו וחיפה העמקים מאזור הרכב
ציבורי. וסדר רכוש בעבירות בעיקר הגלויים, התיקים במספר ניכרת עלייה חלה
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ולהעמדת לחשיפה ואינטנסיבית יזומה פעילות נמשכה הסמים, בנגע המלחמה בתחום
הרמות. בכל סמים וסוחרי יבואנים של לדין

שוטרי את שחייבה עובדה לגדול, החמורה הפשיעה המשיכה ,1997 שנת במהלך
הטרור פעולות נמשכו במקביל, המתרחש. נוכח נחישות ביתר לפעול הצפוני המחוז
חכמה, משאבים וחלוקת איזון על לשמור הצפוני המחוז פיקוד את שחייבו הרצחני,
אזרחי של הפנים ביטחון על השמירה לבין הקלאסי השיטור בין ומקצועית יעילה

המחוז.

מדגם צה"לים מסוקים שני התנגשו המוקדמות, הערב בשעות ,4.2.1997 בתאריך
לוחמים 73 בקרבם נשאו המסוקים הארץ. שבצפון ישוב שאר היישוב מעל "יסעור",
הכבד, האסון דבר היוודע לאחר מההתנגשות. כתוצאה שנהרגו אוויר צוות ואנשי
ולסרוק האירוע זירת את לסגור כדי הצפוני, המחוז של גדולים משטרה כוחות הוזעקו
ודרשה השעון סביב הייתה ההתרסקות בזירת העבודה בשטח. שנותר אמל"ח אחר

ומיומן. רב אדם כוח

נהרג פיזורם במהלך אזרקא. ג'סר בכפר קשות מהומות פרצו ,2.3.1997 בתאריך
חיפה. במרחב מודיעין כקצין אז ששימש קינן, אפי רפ"ק

באלימות לטיפול נוספים חוקרים פעילותם את החלו ,1998 העבודה שנת במהלך
המחוזי, בימ"ר  רכב בגניבות לטיפול צחמ"ים הוקמו נוער. ובעבירות במשפחה
בפשיעה ללחימה מיוחדת יחידה הוקמה כן, כמו עמקים. ובמרחב (חוף) חיפה במרחב
.1999 העבודה שנת במהלך בשטח לעבוד שהחלה (אלון) מג"ב של

יישובי לעבר גדולה מטל''רים כמות נורתה השנה, במהלך ביטחוניים אירועים במספר
התושבים ביטחון על לשמור לצה"ל, ישראל משטרת סייעה הללו, המקרים בכל הצפון.
והאירוע רבים, סדר הפרות אירועי 1998 שנת במהלך התרחשו במקביל, רכושם. ועל
עלייה נרשמה הרצח, מקרי במספר אלפאחם. אום בעיר אירע בחומרתו ביותר הבולט

.1998 בשנת מקרים ל50 ,1997 בשנת מקרים מ32 חדה,

הרכוש. עבירות בתחום משמעותית בלימה החלה ,1998 שנת של השניה במחצית
מדרום סמים הברחת וביניהם: גדול בהיקף רבות פרשיות טופלו הצפוני במחוז
מבסיס בט''שית רכב גניבת בחיפה, הקווקזית הכנופיה חשיפת לאירופה, אמריקה
רכב. כלי מאות בגניבת למעורבות בחשד גרדאת יחיא של ומעצרו גליל, במרחב צה"ל
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ללא פעלו המחוז שוטרי הכרמל. בהר ענק שריפות מספר פרצו ,1998 שנת בשלהי
פינו במקביל האש. את לכבות כדי וצה"ל אש כיבוי כוחות עם בשיתוף ליאות,
בשכונת השריפות כדוגמת סכנה, לה שנשקפה האזרחית האוכלוסייה את השוטרים

הכרמל. בהר השוכן עציון ניר וביישוב בחיפה, דניה

העמק במגדל  חדשות משטרה תחנות שתי הצפוני במחוז נפתחו ,1999 בשנת
פעילות בעקבות המחוזי. בימ"ר רוחני קניין בנושא לטיפול צוות והוקם ובקצרין
הגניבות משמעותי, באופן פחתו זו, בשנה התפר" ב"מרחב אינטנסיבית משטרתית

ב560/0. החקלאיות

משרד הונאת פרשת ביניהם: וסבוכות, רגישות קשות, בחקירות טיפל המחוזי הימ''ר
שייבאה ישראלית רשת וחקירת חשיפת בקצרין, "אורליל" מפעל ידי על הביטחון
פינה. ראש באיזור הרואין ק"ג 14.5 ותפיסת אקסטזי, כדורי אלפי עשרות ארצה
בחיפה זמן פרק באותו כפול פיגוע בוצע הצהריים אחר בשעות ,5.6.1999 בתאריך
לאחר כחודשיים בנפש. אבידות נגרמו לא אלה פיגועים במהלך המזל למרבה וטבריה.
ביער לטיול שיצאו שטיינמץ, ושרץ פנפטר שי יחיאל לאומני רקע על נרצחו מכן,
מושריפה. מהכפר אגברייה עבדאללה הכפול, ברצח החשוד את עצרה המשטרה מגידו.
המדווחת, הפשיעה בהיקף ירידה שנים, זה לראשונה, נרשמה ,1999 בשנת ככלל,
ועמם ירד הדרכים תאונות מספר גם העבירות. גילוי באחוז עלייה נרשמה ובמקביל

הנפגעים. מספר צומצם

חוף. למרחב הפך חיפה ומרחב חיפה, אזורית תחנה הוקמה ,2000 שנת במהלך
2324.3.2000 בתאריכים צפון. מג"ב במסגרת "ארז" חקלאי ימ"ר הוקם במקביל,
מיסת התקיימה הביקור במהלך הצפוני. במחוז השני פאולוס יוחנן האפיפיור ביקר
בכורזים. כך לצורך שהוכשר מיוחד באתר מאמינים, כ100,000 חלק נטלו בה ענק
בעיר. "הבשורה" בכנסיית חגיגית מיסה וקיים נצרת בעיר גם ביקר האפיפיור
משטרתיים וממחוזות הצפוני מהמחוז שוטרים רבבות חלק נטלו הביקור באבטחת

נוספים.

בנצרת המסגד הקמת פרשת וביניהם: הציבורי הסדר הפרות אירועי רבו זו בשנה
מיעוטים בני של קשות התפרעויות בעוספייה, חמורות סדר הפרות אדין), (שהאב
,2000 אוקטובר חודש בתחילת הערבי. במגזר קטטות וריבוי חיפה באוניברסיטת
ההפגנות במהלך הצפוני. המחוז רחבי בכל הערבי במגזר קשות סדר הפרות אירעו
היו השוטרים בקרב השוטרים. מאש ערביםישראלים מפגינים 13 נהרגו האלימות
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קשה טרור גל של להתחדשותו הביאו המהומות שונות. פציעה בדרגות פצועים עשרות
תופת פיגועי שני אירעו חדרה, בעיר מפשע. חפים אזרחים נגד בעיקר שכוון ורצחני,
"גא1ת אירועי פרוץ עד נפצעו. אנשים ועשרות אדם בני שני חייהם את קיפחו שבהם
הדרכים תאונות של מספרם וצומצם המדווחת, הפשיעה בהיקף ירידה נרשמה ושפל"

הנפגעים. ומספר

במחוז בו. המשטרה של הנרחבת ובמלחמתה הגואה הטרור בגל התאפיינה ,2001 שגת
סמוך תופת מכונית התפוצצות וביניהם: קשים תופת פיגועי מספר אירועי הצפוני
הרכבת לתחנת סמוך פיגוע ;(25.5.2001) פצועים 49  בחדרה המרכזית לתחנה
הרוגים, 3  בנהריה הרכבת לתחנת סמוך פיגוע ;(16.7.2001) הרוגים 2  בבנימינה
הרוגים 3  80 מחנה ליד ,823 בקו "אגד" באוטובוס פיצוץ ;(9.9.2001) פצועים 40
38 ו הרוגים 15  בחיפה 16 בקו "אגד" באוטובוס פיגוע ;(29.11.2001) פצועים 9 ו

.(2.12.2001) פצועים
אנשים. 303 ונפצעו אנשים 55 נהרגו שבמהלכם פח"ע, אירועי כ47 אירעו הכל, בסך
המבצעית מפעילותו עיקרי לחלק הייתה המצב, לנוכח פיגועים למניעת ההיערכות

הצפוני. המחוז של

במספר עלייה נרשמה כי אם כ11.50/0, של ירידה נרשמה הכללית, הפשיעה בתחום
גברה. הנוער ופשיעת למיניהם, השוד באירועי עלייה גם חלה הרצח. מעשי

ההרוגים ובמניין בכלל הפרמטרים בכל מדאיגה עלייה חלה דרכים תאונות בתחום
את והחל נחנך החדש המשל"ט .2000 בשנת הרוגים 144 לעומת הרוגים 195  בפרט

ביום. תגובה אירועי ב600 טיפול תוך השוטפת, פעילותו

ככול ולצמצם לנסות כדי המבצעית, הדריכות הצפוני במחוז נמשכה ,2002 בשנת
71 ,2002 שנת במהלך התרחשו המחוז, ברחבי הפיגועים. גל המשך את האפשר
בני וכ330 אדם בני 91 נהרגו אלו פיגועים במהלך הארץ. שידעה מהקשים פיגועים,

נפצעו. אדם
אודות אזרחים של קריאות אלפי נוכח השנה במהלך הופעלו החבלה מערך אנשי
להפעלה. מוכן נפץ חומר ונמצא החשד, התאמת הקריאות של שבחלקן חשודים, חפצים

חקירה תיקי 115,324 ב במחוז השונות החקירה יחידות טיפלו הפשיעה, בתחום
מתונה, ירידה נרשמה הרכוש בעבירות הארצי. הפשיעה מהיקף כ250/0 שהיוו שונים,
שנת לעומת %10 של (עלייה מחמירות בנסיבות שוד באירועי חדה עלייה חלה אולם
.2001 לשנת דומה תיקים היקף  תיקים 9,300 טופלו הסמים, עבירות בתחום .(2001
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הסחר שבתופעת בעוד קלה, ירידה נרשמה במשפחה והאלימות ולנוער עבירות בתחום
בנושא. שנפתחו החקירה בתיקי 350/0 של עלייה נרשמה בנש>ם

נשים רצח מקרי שישה וביניהם רצח, מקר> כ65 הצפוני במחוז אירעו ,2002 בשנת
אחוז שני של עלייה וחלה מחוזיים יעדים 177 פוצחו השנה, במהלך זוגן. בני ידי על
האלמ"ח, בתפיסת כ590/0 של עלייה נרשמה זו שנה במהלך המודיעין. מערך בתפוקות

חוקיים. בלתי נשק כלי בתפיסת כ0/ס210 של חדה, עלייה ונרשמה

ההרוגים מספר כ%3.4. של ירידה ,2002 שנת במהלך חלה לסוגיהן, הדרכים בתאונות
.2001 משנת פחות כ50/0, אדם, בני 185 על עמד

והיתר קצונה תקני 543 מהם תקנים 3,753 על עמד הצפוני המחוז של האדם כוח תקן
בד"א. שוטרי של תקנים

לאימון התחנות שוטרי רוב יצאו שבמסגרתו תחנות, אימון בוצע ממ"ז, >עד במסגרת
נרחב שיפוץ נערך המחוז. משוטרי 2,200 אומנו זו במסגרת עבודה. שבוע במשך מרוכז
המעצר. ובחדרי השונים במטות שיפוץ נערך וכן הסיור במשרדי העבודה בסביבת
לעבודה וראויה נאותה לוגיסטית תשתית והוכנה כלירכב עשרות שודרגו בנוסף,

מיוחדים. משטרתיים ולמבצעים שבשיגרה
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19521950 ארגוני תרשים חיפה, מחוז 19491948 ארגוני תרשים חיפה, מחוז

זבולון נפת

מחוז מפקד
חיפה

מפקד סגן
המחוז

התיכון נפת
נפת

חיפה העיר זבולון נפת

מחוז מפקד
חיפה

מפקד סגן
המחוז

חדרה נפח חיפה נפח

1951 ארגוני תרשים טגריה, מחוז 19501948 ארגוני תרשים טבריה, מחוז

מחוז מפקד
טבריה

מפקד סגן
המחוז

עמקים נפת צפת נפת

מחוז מפקד
טבריה

מפקד סגן
המחוז

צפת נפת
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1950 ארגוני תרשים וגבולות, חופים חטיבת

חטיבת מפקד
וגבולות תופים

הפשעים חקירת באגף והגבולות החופים מחלקת בוטלה 1949 בשנת
ונקודות הנמלים כל את המרכזת וגבולות", חופים "חטיבת והוקמה

נמצאו. הם שבשטחם מהמרחבים בך לשם שהופרדו הגבול,

אביב תל נמלים יחי
לוד, התעופה שדה (כולל

תיקייה) יחידת מנדלבאום, מעבר

מפקד סגן
החטיבה

חיפה נמל יחי
הנקרה) ראש (כולל

2002 ארגוני תרשים צפוני, מחוז 1953 ארגוני תרשים הצפון, מחוז

המחוז מפקד
הצפוני

מפקד סגן
המתח

העמקים מרחב הגליל מרחב תוף מרחב עכו נפת
זבולון) (לשעבר

מחוז מפקד
הצפון

מפקד סגן
המחוז

יזרעאל נפת
העמקים) (לשעבר

נפת
צפח/כנרת

00
00



תלאב'יג: מחת

דבר פתח

המטרופוליטני  "העירוני" אופיו את לזכור יש אביב, תל מחוז את לתאר בבואנו
האוכלוסין, צפיפות את המחוזות, לשאר יחסית הקטן הגיאוגרפי שטחו את ברובו,
המתרחשים השונים, האירועים "צפיפות" ואת בארץ הגדולה שהיא שבו, המגוונת

ביומו. יום מדי במחוז

פוליטיים מוקדים תרבות, תעשייה, מסחר, לחיי מרכז מהווה אביב תל מחוז אזור
והפשיעה גדולים בו והפשיעה התנועה נפח ביממה. שעות וארבע עשרים במשך ובילוי,

"כבדים". עבריינים ובריכוז ב"אלמוניות" מאופיינת

להן, בנוסף ואיילון. יפת"ח ירקון, דן, אזוריות: תחנות ארבע פועלות ת"א במחוז
הונאה, יחידת (ימ"ר), המרכזית היחידה הבאות: היחידות המחוז במסגרת פועלות
לשיפור היחידה לפועל, הוצאה יחידת מעצר, בית יחידת תביעות, יחידת תנועה, יחידת
תיירות, יחידת חבלה, יחידת ימי, שיטור יחידת (יהלו"ם), והסביבה החיים איכות
מפקדת ת"א במחוז פועלת כן, כמו ציבורית. תחבורה ויחידת ומציאות אבידות יחידת
ואבטחה, בט"ש פעילות בביצוע העוסקות פלוגות שלוש הכוללת מג"ב, של גדוד

בפשיעה. ובלוחמה זרות נציגויות באבטחת

מהרצליה לווין" "ער* טבעת נמצאת המחוז, של "לבו" שהיא אביב, תל העיר סביב
מוקד ומהוות רחב ציבור אליהן המושכות ערים הן שאף בדרום, בתים ועד בצפון
הערים את כוללת מרכז, למחוז השייכת יותר, רחוקה נוספת טבעת ומסחרי. כלכלי
למחוז משמעותית זיקה שלהן  בשפלה לציון ראשון ועד בשרון תקווה מפתח
למיניהם. מוניציפליים ושירותים בידור כלכלה, תעסוקה, מבחינת אביב תל

מאוכלוסיית כשליש שהם תושבים, מיליון כשני המחוז, בשטח ופעלו חיו ,2002 בשנת
מועצות ערים, ביניהן מקומיות, רשויות עשרה כשמונה בו מצויים כן ישראל. מדינת

ומקומיות. אזוריות
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המחוז התפתחות

המחוז את שאפיינו מרכזיים, דרך וציוני בולטים אירועים לקט נביא זו בסקירה
תל מחוז הועמד ישראל, משטרת של היווסדה עם שנים. עשורי מחמישה יותר במהלך
הארגוני המבנה בפקודת השפלה. ונפת השרון נפת אביב, תל נפת נפות שלוש על אביב
פתח נפת עם תתאחד נתניה "נפת כי: נאמר ,28.11.1948 מתאריך אביב תל מחוז של
ונפת אביב תל לנפת תצורף גן רמת תחנת השרון. נפת תקרא החדשה והנפה תקווה
גדרה מקו דרומה העצמאות, ממלחמת שנוספו השטחים את בתוכה תכלול רחובות

השפלה". נפת ותיקרא לבארי, פרט החזית, קו ועד

משטרה ונקודות תחנות ולפתוח "להחזיק המחוז מפקד הורה שנה, אותה במהלך
הצפון, כדוגמת: ונשכחים רחוקים כצלילים מהדדים ששמותיהם השונות", בנפות

וחולון. יפו גן, רמת אליהו, יד שאנן, נווה עלייה, מרכזית, אפק,

תקווה. פתח ות. רעננה ת. נתניה, ת. הבאות: התחנות את כללה השרון, נפת
גדי. מגדל ות. רמלה ת. לציון, ראשון ת. רחובות, ת. התחנות: את כללה השפלה, נפת

נתניה. ונקודת חולדה נקודת גדרה, נקודת היו: זו בנפה המשטרה נקודות

כדלקמן: היו דאז, הנפות של המרה גבולות
ויתקין. לכפר מעבר  בצפון

שייך הכפר של הצפוני הגבול עד אלכסנדר, נחל משפך דרומה הים שפת  במערב
מוניס. ■

טריף. דיר לכפר בכיוון התעופה), שדה (כולל לוד התעופה משדה דרומה  בדרום
המזרחית. החזית קו  במזרח

המוחלט הסדר אי הייתה במדינה המרכזיות מהבעיות אחת העצמאות, מלחמת במהלך
היעדר כי איפוא התברר בפרט. אביב תל מחוז ובשטחי בכלל הארץ בכביש* ששרר
גורם משטרתיים, רכב וכלי בשוטרים מחסור בשל התנועה, על ונאות הדוק פיקוח
בכלל, המחוז בשטחי הארץ. ברחבי דרכים תאונות במספר חדה לעלייה במישרין
באותה ישראל במדינת שנרשמו הדרכים תאונות רוב אירעו בפרט, עצמה ת"א ובעיר

עת.
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ושמירה פשיעה למניעת רבות, אביב תל מחוז שוטרי פעלו השיחרור, מלחמת במהלך
בלתי נשק ותפיסת גנוב רכוש החזר גנבים, לכידת הציבור, וביטחון הציבורי הסדר על
וההסתננות העבריינות תופעת גברה העצמאות, מלחמת תום לאחר העיר. בשכונות חוקי
עת ,1950 בשנת הגבוה. הפליליות העבירות שיעור "נשמר" ובמחוז ישראל תוך אל
כל על עבירות כ1,180 בוצעו תושבים, אלף כ350 אביב תל מחוז בשטחי התגוררו
מיליונים מספר התגוררו בה לונדון בעיר שנה, באותה  השוואה לשם איש. אלף 100

איש. אלף מאה כל על עבירות 1,147 "רק" בוצעו תושבים, של

אביב. תל מחוז מבנה של ובפריסה במבנה ארגוניים שינויים בוצעו ,1950 בשנת
פתח ונפת דרומית נפה צפונית, נפה מעתה: והיו הקודמות את החליפו החדשות הנפות
באותה שהיה אביב, תל מחוז מנה שבוצעו, והפריסה במבנה השינויים עם תקווה.
עמד האדם כוח תקן כאשר שוטרים, כ978 ישראל, משטרת מחוזות מכל הגדול עת

.1,030 על

396 כלל המחוז מטה כדלקמן: הייתה השונות, היחידות בין האדם כוח חלוקת
הדרומית הנפה קצינים; ו9 שוטרים 199  הצפונית הנפה קצינים; 21 מתוכם שוטרים,
בישיבת ואכן, קצינים. ו9 שוטרים 179  תקווה פתח ונפת קצינים ו9 שוטרים 204 

את סהר, יחזקאל דאז, המפכ"ל ציין ,4.5.1952 בתאריך שהתקיימה המחוז מטה
"חלש", הינו אליו המתגייס אדם כוח כי באומרו המחוז, שוטרי בפני העומדים הקשיים
חומר החדשים השוטרים את ללמד הקצינים על לדבריו, תקווה. חסר לא אולם
ברחובות לסיור החדש השוטר את לשלוח אפשרי, בלתי ולכן ומגוון, רב משטרתי

המשטרה. לשורות גיוסו השלמת עם מיד העיר,

יחידות של המאמצים הוצגו הישיבה, באותה המחוז מפקד של הפעילות" ב"סקירת
אחד השוטרים. של השירות תנאי שיפור תוך בפשיעה, בלחימה השונות המחוז
לתחומי שחדרו במסתננים, עיקשת לחימה היה עת, באותה המחוז שוטרי מתפקידי
נפת בתחומי בעיקר אחר, ורכוש בהמות לגנוב בנפש, פיגועים לבצע במטרה המדינה
גניבת ובמיוחד חקלאית תוצרת של גניבות ממכת המחוז סבל כן כמו תקווה. פתח
פעילות מג"ב. שוטרי עם הדוק פעולה בשיתוף נמרצת, פעילות לאחר שצומצמה פרי,
חורמה מלחמת תוך מחירים, והפקעת הספסרות תופעת לצמצום קשורה הייתה אחרת
פיקוח בעקבותיו שגרר בארץ, הקשה הכלכלי המצב בעקבות שנוצר השחור", ב"שוק
בנושאים אזרחים של רבות הפגנות נערכו בנוסף, מופרזים. רווחים של והגבלה כלכלי
שוטרים של ואיכותית גדולה תוספת שהצריכה עובדה שונים, וכלכליים חברתיים

ומיומנות. הכשרה בעלי
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"השיטור שיטת המחוז של הצפונית בנפה הופעלה אדם, בכוח הקשה המצוקה חרף
תעבורה בנושאי שעסקו ניידות שבע כללי, לשיטור ניידות תשע שכללה הקבוצתי'/
השיטה הדרומית). בנפה גם השיטה הופעלה (בהמשך הפלילי הענף של אחת וניידת
כנגד בעיקר הופעלה זו שיטה וחיובי. רחב ציבורי להד זכתה רבה, בהצלחה שהוכתרה
באותן נפוצות שהיו ואלימות, מין עבירות רכב, כלי וגניבות ההתפרצויות תופעות

המחוז. בשטחי שנים

בהם שונים מבצעים נערכו השנים, באותן המחוז של הטריטוריאלי השטח במסגרת
העצמאות, יום לכנסת, בחירות צה"ל, תמרוני כדוגמת: המחוז, משוטרי רבים חלק נטלו
הפגנות פיזור התושבים, בביטחון שעסקו מבצעים השחור", "השוק נגד מבצעים
שטרות אחר והתחקות גרמניה, עם השילומים הסכם כנגד ההפגנות כדוגמת סוערות,
מלחמת סיום עם שונים במקומות שנותרו פגזים, ונפלי מוקשים פינוי מזוייפים. כסף

שגרתית. כמעט לפעולה הפכו המחוז, בשטחי העצמאות

לבתי התפרצויות היו אביב, בתל ההתפרצויות מכלל מ0/ם80 למעלה ,1952 בשנת
מעשי בין אביב. תל בעיר בעיקר כייסים, מכת המחוז ידע במקביל, עסק. ובתי דירות
"פויכטוונגר" בנק שוד היה הימים, אותם של אביב בתל שבוצעו הידועים, השוד
השודדים, אחר נרחבות סריקות נערכו שבעקבותיו ,1951 בשנת לכן, קודם שנה שבוצע

ת"א. מחוז שוטרי של גדולים כוחות ידי על

להורדת סיור מבצעי אביב, תל בעיר 1953 שנת במהלך נערכו הפשיעה, התגברות עם
המחוז של השונים המבצעים בין בפרט. ת"א ובעיר בכלל המחוז במסגרת הפשיעה נפח
יום בעיר, ה"עדלידע" תהלוכת גם נמנו הציבורי, הסדר על שמירה הייתה שמטרתם

שונים. ספורט באירועי הציבורי הסדר על ושמירה העצמאות

קריאות אלף מ30 למעלה אביב תל העיר משטרת למוקד הגיעו ,1953 בשנת
קריאות במספר לונדון על אביב תל "גברה" ושוב למשטרה) חיוג (מספר "999"
206 לעומת תושבים, אלפים עשרת לכל המשטרה, למוקד קריאות 914  למשטרה

בריטניה. בבירת קריאות

כשבמהלכן המחוז, ברחבי עבודה מחוסרי של סוערות הפגנות נערכו ,1954 בראשית
הופעלו לפיזורם, והתנגדו התנועה, את ששיתקו המפגינים כנגד לרכוש. רב נזק נגרם
מטעמם שנערכו הפגנות של קיומן במהלך גם פיזורם. לשם המחוז של שיטור כוחות

שוטרים. מספר ונפצעו הותקפו שונות, מפלגות של
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מספר שביצעו מבוססות, משפחות בני נערים, של פשע כנופיית נחשפה אלו בשנים
רחב ציבורי דיון הצית זה, וחדש כאוב נושא עסק. ובתי לדירות התפרצויות של ניכר
אלו. לעבריינים הולמים עונשים ומתן ימים עולי נערים בקרב הפשיעה אודות היקף
בעיר החקירות. ממערך הקבוצתי" ה"שיטור שיטת הופרדה החמישים, שנות בהמשך
שהצריך המחוז, בחיי מרכזי אירוע  צה"ל מצעד ,27.4.1955 בתאריך נערך אביב תל
בלשכות מובטלים של רבות סדר הפרות אירעו במקביל, גדולים. שיטור כוחות הקצאת

עבודה. מלאות כך בגין היו המחוז שוטרי וידי העבודה

הקודמת במתכונתו המחוז נותר ישראל, משטרת של הרהארגון במסגרת ,1958 בשנת
ובערים אביב בתל שבוצעו הארגוניים השינויים במסגרת ופריסה. מבנה מבחינת
של התחנות שטחי זה מכלל הוצאו אך במקופים, הסיור שיטת הונהגה הגדולות,
על ואף מקופים עשר לאחד חולק המחוז, של הנותר שטחו כל יהודה. ואור הרצליה
תפקידי את השוטרים ביצעו בצפיפות, מאוכלסים היו שלא קטעים, בו שהיו פי
מידי טיפול לפועל, הוצאה התנועה, על פיקוח סיורים, ביצוע המסורתיים. המשטרה
כפרט, הבודד השוטר של יעילותו עלתה כן ועוד. חטאים גילוי באירועים, וראשוני
אלה לשוטרים רכש שהציבור האמון צבר, הזה המקוף ששוטר המקומי לידע הודות
הארגוניים השינויים בעבודתה. למשטרה לסייע והרשויות האזרחים מצד והנכונות
בהמשך). אחת מחוזית ביחידה (וריכוזן נפתיות חקירה יחידות הקמת כללו שבוצעו,
בעלת אחת, כחטיבה אורגן המחוז יוםלילה. האשמורות, שיטת לפי פעלו אלו יחידות

החקירות. בנושא במיוחד מבצעי, אופי

במספר המחוז שוטרי פעלו המדינה, לעצמאות העשור שנת חגיגות במהלך ,1958 בשנת
התרחשו ,(1959) יותר מאוחר שנה אלה. לחגיגות קשורים שהיו מבצעים, של רב
ואשר בחיפה סליב'' "ואדי בשכונת שהחלו חמורות, ציבורי סדר הפרות הארץ ברחבי
בהתפרעויות היה הללו הסדר הפרות של שיאן הארץ. ברחבי גם במהרה התפשטו
והפרות התפרעויות אירעו אביב, תל מחוז ברחבי גם שבע. בבאר שהתקיימו חמורות
וממושכת. כוללת ופעילות היערכות נדרשה ושוטריהן המחוז מיחידות אלימות. סדר
ולרשויות הרביעית לכנסת הבחירות לאבטחת זו, בשנה המחוז יחידות נערכו בהמשך,

מתחים. טעון חברתי באקלים המקומיות,

של העבודה בסדרי שינויים גם עמו גרר בערים, השיטור בשיטות שנערך הרהארגון
השינוי שינוי. ללא כנן על נותרו הנפתיות היחידות כאשר השונות, החקירה יחידות
כלכליות, חקירה פעולות גם רוכזו בהם המחוזיים, החקירות בענפי חל המהותי
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ליחידה מיוחדים. ומבצעים עזר באמצעי ושימוש איסוף, בילוש, רישום, משפטיות,
המדור שביצע הרבים המבצעים בין קטינים. בעבריינות הטיפול נמסר מיוחדת מחוזית
"הפורץ  העבריין נעצר במהלכו "מלקחיים'/ מבצע היה השנים, באותם המרכזי
של במעצרו העיר. ברחבי שונות לדירות פריצות 36 של בביצוען שנחשד המטפס",

רבים. וחקירתיים מודיעיניים מאמצים הושקעו המבוקש, הפורץ

משרדים, ובו קומות שש בן בניין  אביב תל מחוז של החדש המטה נבנה ,1960 בשנת
לרכב. וסככות אולמות מחסנים,

הקורס סיום עם אביב. תל סיור שוטרות ליחידת הראשונות הנשים 24 גויסו זו בשנה
בנפה המניין מן כסיירות לשמש החלו הן דהיום), (מלמ"ש דאז הארצי הספר בבית

דהיום. הירקון מרחב  הצפונית

ובכלי ברכוש בפגיעות שלוו חמורות, התפרעויות התקווה בשכונת אירעו ,1961 בשנת
מספר רישיון. ללא שנבנה בניין הרסו העירייה שפקחי לאחר רבתי, והשתוללות רכב
החולים לבתי ופונו נפצעו כנו, על הציבורי הסדר להחזרת שפעלו המחוז, משוטרי רב

רפואי. טיפול לקבלת השונים

סדר של הפרות לכנסת, לבחירות קדמו החמישית. לכנסת הבחירות נערכו זו בשנה
שוטרי של הנמרצת לפעילות הודות זאת, במהלכן, נשמר הציבורי הסדר אולם ציבורי,
ה"עדלידע'', תהלוכת כדוגמת: היקף, רחבי מבצעים מספר גם היו השנה במהלך המחוז.

ועוד. "המכביה" "הפועל", כינוס

לצורך לשעבר. סומיל כפר באדמות תלאביב, בעיר "המזרח" יריד נערך ,1962 בשנת
הבניינים לתושבי המשפט, בית של פינוי צו הוצא במקום, המסחרית התצוגה הצבת
נתקלו הפולשים את לפנות שבאו השוטרים החברה. שבבעלות הקרקע על שנבנו
נפצעו. שוטרים מספר כך ובשל המפונים התושבים של ואלימה חריפה בהתנגדות
במהלך ברק, בני בעיר חרדים של התפרעות במהלך גם נגרמה שוטרים של פציעתם
מיוחדת יחידה תלאביב במחוז הוקמה שנה באותה למד"א. גבר גופת העברת ניסיון

רבה. בהצלחה פעלה אשר בסמים, ללחימה

ההתפרצויות כל בסך אביב תל של חלקה בהתמדה ירדה השישים שנות בראשית
זו בפשיעה לירידה .1962 בשנת ל410/0 ,1956 בשנת מ56.6.0/0 עסק ולבתי לדירות
שפעלו שוטרים, ו650 סמלים 526 קצינים, 115 ביניהם המחוז, שוטרי 1,291 תרמו

בפרט. הרכוש ועבירות בכלל הפשיעה עקומת להורדת ליאות ללא
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שגריר של האמנה כתב הגשת עם אביב, תל במחוז נערכו נרחבות מחאה הפגנות
"מועד היה זו בשנה החשובים המבצעים אחד פאולוס. רולף ד"ר בישראל, גרמניה
אירעו האבטלה, התגברות עם המקומיות. ולרשויות השישית לכנסת בחירות  "1965
בהתפרעויות שלוותה יוסף, בהדר "כיתן" מפעל עובדי של זו כגון שביתות, של מספרךב
של התערבותה את ושדרשו התקין, העבודה מהלך את שמנעו מאורגנות, והפרעות

המשטרה.

המחוז משטרת את חייב ו"אגד", "דן" התחבורה חברות בין שפרץ נוסף, אלים סכסוך
פליליים תיקים לפתוח איש, 24 לעצור כבישים, חסימות לסלק אוטובוסים, כ25 לגרור
נוסעים להסעת הזכות אודות ביניהם שהתכתשו החברות משני חשודים למספר

אביב. תל בעיר העירוניים בקווים

אביב. תל מחוז של הארגוני המבנה את משטרתי מחקר צוות בדק ,1965 שנת במהלך
תושבים. אלף מ800 למעלה זו, בשנה המחוז אוכלוסיית מנתה המחקר, נתוני לפי
מרכזי וכן חדשות מגורים ושכונות רבים תעשייה מבני בה הוקמו התרחבה, העיר
שהצריכו חדשים, כבישים ורשת תחבורה עורקי נסללו במקביל ציבור. ומבני תרבות
בעומס גם חלה גדולה עלייה אביב. תל מחוז שוטרי של מצדם גם מתמיד פיקוח
התנועה יחידות שוטרי של התעסוקה עומס גדל לכך ובמותאס המחוז בכבישי התנועה

השונות.

המחוז, של הטריטוריאלית בחלוקה שינויים חלו והמלצותיו, המחקר צוות הצעת לפי
בפריסת גריעתן או שכונות תוספת ידי על נפות, שלוש על אז עד מבוססת שהייתה
החדשה, החלוקה בעקבות הנפות. בין העבודה עומס של נכון איזון ושמירת הנפות
שונים. באירועים המשטרתי הטיפול בדרכי והן הסיור בתפקידי הן שינויים הוכנסו

שוטרים, ל1,611 תלאביב מחוז שוטרי מספר עלה הימים", "ששת מלחמת ערב
כ315 נוספו המחוזי האדם לכוח שוטרים. ו905 סמלים 586 קצינים, 120 מתוכם
היתה שביניהן שהחמורה אביב תל בעיר גדולות דלקות מספר פרצו זו בשנה איש.
תושבים, בפינוי וסייעו עסקו המחוז שוטרי העיר. במרכז ששכן "צ>0" בבניין הדליקה

חלופיים. לצירים התנועה ובהכוונת לנפגעים עזרה בהגשת
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ולאחריה הימים" "ששת מלחמת
הכלכלי המיתון חרף הימים", "ששת מלחמת פרוץ קודם הדרוכה ההמתנה בתקופת
שבוצעו. העבירות בכמות ממש של ירידה חלה המובטלים, במספר והעלייה הקשה
שנבעו ישראל למדינת שטחים תוספת ועם הימים" "ששת מלחמת קרבות בתום
המלאה האחריות את ,1967 באוגוסט ישראל משטרת עליה קבלה מהמלחמה, כתוצאה
למטה הוכפפה סיני וצפון עזה נפת עזה. וחבל שומרון יהודה, באזורי משטרה לענייני
הנפה. לתושבי שירות לתת שנועדו משטרה תחנות מספר נפתחו בה אביב, תל מחוז

(פח"ע) עוינות הבלניות פעולות בריבוי בלט ,(1968) המלחמה לאחר הביטחוני המצב
ומאמצים קפדנית עירנות מיוחדים, ביטחון סדרי חדשה: להיערכות המשטרה את וחייב
בעקבות מואצות. חקירה ופעולות מניעה בצעדי מחודשת היערכות תוך מירביים,
והדרומית. הצפונית לנפה נוספים סיור אזורי ,1969 בשנת נוספו החדש, הביטחוני המצב
ניידות. כחמש נפה בכל סיירו אלימה, עבריינות ומניעת הפנים ביטחון הגברת לשם

הפגנות מספר אירעו החלשות, החברתיות השכבות של הקיפוח תחושת של בעטייה
בשכונת שאירעו אלימות והתפרעויות השחורים" ה"פנתר>ם תנועת שקיימה אלימות
משטרתי מאמץ נעשה ,1971 בשנת הרכוש עבריינות בהיקף העלייה בעקבות התקווה.
בנוסף מיוחדת, ניידת אויישה דן ובמרחב המבצעי המאמץ הוגבר למניעתה. היקף רחב
לביצוע המועדים רגישים, באזורים היממה שעות בכל לסייע שנועדה הסיור, לניידות
ביעור לשם חדשים, סיור אזורי נוספו ירקון במרחב גס בריונות. ולמעשי רכוש עבירות

הרכוש. ועבירות הבריונות נגע

המיוחדות מהבעיות השאר בין שנבעו המחוז, בשטחי דרכים בתאונות הרב הגידול נוכח
"סיירת ,1971 בשנת הוקמה בכבישים, העומס על להקל מנת ועל הגדול הכרך של
אשר אנשים, כ120 כללה הסיירת המחוז. משטרת של המבצעית בהפעלתה בטיחות'/

התנועה. על ופקחו במשמרות פעלו בכבישים, נעו

של גדול מספר המחוז, ברחבי ,1972 שנת במהלך בוצעו הקודמות, לשנים בדומה
ידי על היצמ;, שמואל רש"ט המרכזי, המדור שוטר נהרג זו בשנה פליליות. עבירות
אביב תל בעיר הכיכרות אחת על הונצח שמו למותו. וגרמו לעברו שירו פורצים מספר
חבלני רקע על חמורים פיגועים אירעו בנוסף, השוטר". "ביכר  לזכרו שנקראה

אזרחים. של רב מספר נפגעו בהם המחוז, בשטח
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בארגון שינויים חלו הפנים. ביטחון בתחום וההחרפה הגבוהה הפשיעה רמת בעקבות
לתחנת פיקודית כפופה שהיתה ים, בבת משטרה נקודת הוקמה המחוז. של ובפריסה
אלחוט ניידת הוקצתה כך ולשם סיור איזורי לארבעה חולקה עצמה חולון העיר חולון.

נוספת.

במסגרת אביב. תל בעיר הפשיעה כנגד היקף רחב מבצע עריכת על הוחלט ,1972 בשנת
מעצרים בוצעו במהלכה מוגברת, פעילות נערכה קלפים, מועדוני כ50 נסגרו המבצע
ספסרות נגד פעילות נעשתה קולנוע, בבתי סדר הושלט וסרסרות, זנות נגד נרחבים
במקומות ובריונות אלימים רכוש עברייני נגד נמרצת פעילות ובוצעה בכרטיסים,
סיורים ערכה העבודה, בשעות הבנקים על לשמירה שהופעלה מג"ב יחידת ציבוריים.
לעבריינים. הרתעה ומתן לאזרחים ביטחון הקניית לצורך זאת ובתוכם, הבנקים סביב
מן שנבחרו איש מ15 שהורכב ספציפיות, בעבירות ללוחמה משימה כוח הופעל
חטיפת למניעת מבצעים מספר נערכו כן כמו וממג"ב. המרכזית מהיחידה המרחבים,
השנה, של השנייה במחצית זו, מגוונת מפעילות כתוצאה עבריינים. וגילוי ארנקים
ניכרת. ירידה נרשמה הבריונות ובתופעת בנקים של שוד מעשי לחלוטין נפסקו

ולאחריה כיפור >ום מלחמת

מהלך של וזו כיפור, יום מלחמת שלפני זו נפרדות: תקופות בשתי אופיינה ,1973 שנת
תל מחוז שוטרי המשיכו הראשונה, השנה חצי במהלך שאחריה. והתקופה המלחמה
ולצימצום בכלל אביב בתל הנרחבת הפשיעה תופעת למניעת נמרץ באופן לפעול אביב

בפרט. הבריונות וריסון הזנות תופעת

יום מלחמת לפני השונות, המחוז ויחידות ישראל משטרת של הגבוהה לכוננות הודות
הכריז הקרבות פרוץ עם החדש. הביטחוני למצב מהירה הסתגלות הייתה כיפור,
לשעת המערך והפעלת ישראל משטרת כוחות של כללי גיוס על דאז, המשטרה מפכ"ל
בהם בבסיסים, שוטרים וריכוז בשטח ההתפרסות עיקרון הופעל כך לצורך חירום.
24 שפעלו פיקוד, מוצבי הוקמו ובמחוזות, המרחבים במטות המלחמה. סוף עד שכנו
עם פעולה בשיתוף המחוז, כוחות "שלדית'י. במתכונת פעלו והיחידות ביממה שעות
ובבתי ציבוריים במוסדות הסדר על שמרו האזרחית, ההתגוננות חוקי את אכפו הג"א,
בפשיעה, מסוימת ירידה חלה המלחמה בתקופת אליהם. התנועה הכוונת תוך חולים
.1973 שנת בסוף כבר התגברה ואף היקפה עלה הקרבות, תום עם מיד אך
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והפך רבה במידה המרכזי המדור הורחב ,1974 בשנת כיפור, יום מלחמת לאחר
גבוהה טכנולוגית ברמה ציוד איכותי, אדם כוח קלטה היחידה המרכזית". ל"יחידה
שביתות, הפגנות, של רב מספר נערכו המלחמה, שלאחר זו בשנה חדשים. רכב וכלי

אביב. תל במחוז  ו"נגד" "בעד" של מחאה ותנועות

ישראל משטרת על להטיל הממשלה החליטה במדינה, הפנים ביטחון מצב החרפת עם
תלאביב במחוז ובפשיעה. בפח"ע בלחימה הפגים, לביטחון הכוללת האחריות את
הצבת רכב, כלי של פתע בדיקות פח"ע, נגד מוגברת משטרתית היערכות בוצעה
פלוגות והפעלת המשא"ז ארגון רב, קהל מבקר בהם מתקנים על פיקוח מחסומים,
השימוש במוקדי מקיפות, שיטור פעולות נערכו הפלילית הפשיעה בתחום מג"ב.
מאמץ יוחד כן כמו השחור". ב"שוק מט"ח סוחרי וכנגד סמים סוחרי נגד בסמים
הועסקו האמור, המאמץ במסגרת יהלומים. ומלטשות דלק תחנות בנקים, לאבטחת
מסוק הופעל זו בשנה המקובלות. העבודה לשעות מעבר רבות נוספות שעות השוטרים
במהלך תנועה, עומס בשעות דן, וגוש אביב תל באזור התנועה על לפיקוח משטרתי,

ובשבתות. ציבוריים אירועים

כ500 אדם: בכוח מעיק במחסור דוקא אלה, בשנים המחוז התבלט זאת, כל עם יחד
מידי כאשר במיוחד המשימות, ביצוע על מאוד הקשה זה מצב לתקן. חסרו שוטרים
ראשונה עדיפות ניתנה בהן המשטרתי למוקד קריאות 600 עד 500 התקבלו ביומו יום

פנים. ביטחון בנושאי לקריאות במעלה

על השתלטה אביב, תל של לחופה שהגיעה מחבלים, שמונה של חוליה ,1975 בשנת
בני מבין עשרות ונפצעו חיילים שלושה נהרגו הקשה, האירוע במהלך "סבוי". מלון
אביב. בתל המרינה לחוף מחבלים חמישה עם סירה חדרה ,1976 בשנת הערובה.
מהכוח יצאו ימים, באותם ששרר הקשה והמצב אדם בכוח הגדול המחסור למרות
גדולים שיטור כוחות הופעלו בהם הבט"ש, בנושא מבצעים כ184 במחוז, הפועל אל

וחיב"ה. הג"א, צה"ל, עם פעולה בשיתוף המחוז, של

 "נשר" במבצע אחרים שיטור כוחות בסיוע המחוז השתתף ,1977 שנת במהלך
בישראל. סאדאת אנואר מצרים נשיא ביקור

את חקרה המחוז ומשטרת עופר אברהם דאז השיכון, שר לחייו קץ שם זו בשנה
הלוויה. בעת המופתי הסדר על ושמרה מותו נסיבות

המחוז ברחבי ולהסתדרות, התשיעית לכנסת סוערות בבחירות גם אופיינה זו שנה
במיוחד. ומאומץ נמרץ באופן לפעול נאלצו המחוז ושוטרי המדינה וברחבי
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הפיגוע את לציץ יש ביניהם קשים, פח"ע פיגועי מספר אירעו ,1978 שנת במהלך
הפיגוע בעקבות אזרחים. עשרות ונפצעו נהרגו במהלכו החוף, בכביש שאירע החמור
לקראת ישראל. למשטרת צה"ל בין החוף. רצועת על הביטחונית האחריות חולקה
ואמצעיה, תקניה על התחבורה, משרד של הבטיחות סיירת הועברה ,1978 שנת סוף
אביב. תל במחוז התנועה ענף ידי על והופעלה המשטרה לרשות

הסדר שמירת לשם גדולים משטרתיים מבצעים מספר נערכו ,1979 שנת במהלך
אלפי עשרות בהשתתפות עכשיו", "שלום תנועת שארגנה העצרת כדוגמת הציבורי,
במאי באחד שהתקיימה המסורתית הפועלים תהלוכת במהלך גם כמו משתתפים,

אביב. תל העיר בלב

באופיו שונה הינו אביב תל מחוז כי הוסכם ,1980 בשנת "תירוש" תכמת במסגרת
נבדקו יוצא, כפועל אחרים. יצירתיים פתרונות במתן צורך לגביו ויש המחוזות משאר
כמו אחד, למרחב אביב, ורמת השרון רמת הרצליה, תחנות איחוד של המשמעויות

אחרים. אזורים של גם

המרכזית היחידה שוטרי המחוז. בתחומי ענק עסקות הסמים מחלק חשף ,1980 בשנת
היהלומים בורסת בבניין במקביל, סמים. להברחת בינלאומית כנופייה חשפו (הימי'ר),
גניבה מעשה חשפו יפו שוטרי דולר. מיליון 4 של בשווי יהלומים נשדדו גן, ברמת
הילד של חוטפו אחר נערך נרחב משטרתי ומצוד "המשביר" במחסני שקלים במיליוני

ירדן. אורון

עם השלום הסכמי של המדיניים האירועים הכתיבו ,19821981 השנים במהלך
תוצאות במחוז. הציבורי הסדר אירועי מצב את והיישובים), סיני (פינוי מצרים
תסיסה לגלי הביאו וכלכלה, חברה ובעיות ,1981 בשנת העשירית לכנסת הבחירות
המבצעיות הפעילויות בין המחוז. שוטרי פעילות על השלכות להם שהיו חברתית,
"יום  במרץ 30) מגהץ" "מבצע הבאים: המבצעים בלטו המחוז, שוטרי של השונות
ה11; "המכביה" אירועי העשירית; לכנסת בחירות  "81 "מועד מבצע האדמה");
בריונות; בתופעות בטיפול יזומים מבצעים  זיעה" "אגלי שגרת בלום", "אוצר מבצעי
הערים, ברחובות הסיור שוטרי נוכחות הגברת  סיור קטעי עסקים; רישוי אכיפת
סיירי להפעלת ניסוי נערך אף זו בשנה אחרות. ובעבירות הפלילית בפשיעה בלחימה

חיוביות. היו שתוצאותיו במחוז, קטע
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טיפלו זו בשנה המחוזות. בין הגזרה גבולות שונו ,1981 בשנת המרכז מחוז הקמת עס
לקבוצת פנים קבלת כדוגמת גדולים, ציבורי סדר באירועי תלאביב מחוז שוטרי
השתתפו בה בכדורסל, אירופה בגביע זכייתה עם ישראל, מלכי בכיכר אביב תל "מכבי"
שובתים, פועלים אלפי ידי על ההסתדרות, בניין תקיפת במהלך או אנשים, אלף כ150

היהלומים. מלטשות של

לבנון מלחמת במהלך המחוז

המטווח את המחוז, של אימונים מדור שכר ,1982 ב>ונ* לבנון מלחמת פרוץ עם
המותאם היחיד היה האמור המטווח המחוז. יחידות לאימוני גן ברמת האולימפי
היה האמור במטווח נוסף יתרון קרבין. ורובי תמ"קים אקדחים, נשק: כלי לשלושה

השונות. המחוז ליחידות הגבוהה נגישותו

זו שנה הקטע. סיירי הפעלת וניסוי זיעה" י'אגל> הסיור מבצע נמשך השנה במהלך
נגד במחאה  אביב תל בעיר עכשיו" "שלום תנועת של ענק, הפגנות במספר אופיינה
במוקד/מרד"מ עבודה תהליכי לשיפור במגמה בדיקות ערך גם המחוז לבנון. מלחמת

אביב. תל

המחוז, מרחבי של מחדש ארגון רה נערך ,1983 בשנת הפשיעה בבלימת הצורך בגלל
השכונות, תחנת במסגרת השכונות. ותחנת יפו תחנת איילון, מרחב הוקמו: ובמהלכו
ולהשיג בשטח הפריסה את להרחיב במגמה השכונות, קציני של ניסיוני פרויקט הופעל
בהתארגנות הוחל החיוביות, התוצאות לאור הציבור. עם יותר פורה פעולה שיתוף

המחוזות. ביתר דומה, לפריסה

הצרכים למרות זאת המחוז, של והמשאבים האדם כוח תקני גדלו לא ,1984 בשנת
ברמת עלייה הייתה המתדרדר, והחברתי הכלכלי המצב לאור בשטח. וגדלים ההולכים
סוערות. והפגנות סדר הפרות מירמה, הרכוש, עבירות בתחומי בעיקר במחוז, הפשיעה
האזרחים. של הביטחון בתחושת מעט לא שפגע דבר דלילים, היו המבצעיים הכוחות
בכל המחוזות, שאר בין ביותר הגדולה הייתה המחוז, משוטרי שנדרשה הפעילות רמת
המטות 13 בהן. וכיוצא פנים ביטחון דרכים, תאונות הפלילית, הפשיעה תחומי
התיאומים. במערכת לסירבול הביאו שבמחוז, תחנות) כולל האג"מית, (בפריסה
ללא  מבצעי) (מרחב הירקון מרחב שונה: שיטור בשיטת אחד כל פעלו המרחבים
המטה מרחב  איילון מרחב תחנות. חלקו מבצעי, חלקו משולב:  דן מרחב תחנות.

התחנות. באמצעות כולו הופעל
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בשנה ובילוש. סמים מודיעין,  המפלגים באמצעות לפעול המשיכה המרכזית היחידה
ו2,192 קצינים 392 תקנים, 2,084 על אביב תל במחוז האדם כוח מצבת עמדה זו
קשר. מכשירי ו518 רכב כלי 444 אז עמדו המחוז שוטרי לרשות בד"א. שוטרי

ניסיון חשיפת הייתה הירקון, במרחב המודיעין יחידת של המרשימים ההישגים אחד
ארה"ב. בשגרירות פח"ע גורמי של פיגוע

שכר וירידת המפעלים בתפוקת להאטה שגרם הקשה, הכלכלי המצב נמשך במקביל,
הציבורי הסדר הפרות בתחום העלייה נמשכה אלו, גורמים של בעטיים העובדים.

והשביתות.

עובדה לאומני, רקע על והעבירות הרצח מעשי התגברות נרשמה ואילך, 1985 משנת
הפעילות נמשכה כן זה. בתחום ומאומצת מוגברת לפעילות המחוזות כל את שחייבה
עבריינים עם פעולה בשיתוף ה"קוהירוק", בתחומי השטחים תושבי של הפלילית
ושומרון. יהודה לשטחי והעברתם פירוקם רכב, כלי גניבות בתחום בעיקר מקומיים,
של המחודשת התארגנותם בלטה ,1985 בקיץ מלבנון צה"ל של החלקית יציאתו עם
בתחום חדשה מחוזית משטרתית היערכות שדרשה עובדה השונים, החבלה ארגוני

הנוספות. המבצעיות והיחידות החבלה האג"מ,

השוטרים שכר בטבלת לשינוי המשטרה, צמרת של מתמשך מאבק נערך ,1986 בשנת
למען הארגון והקמת השוטרים נשות התארגנות תוך שלהם, הקיפוח ותחושת הזעום
תלאביב. מחוז של הפיקוד סגל את גם מעט לא העסיק, זה נושא השוטר.

הירקון, במרחב ובמיוחד האג"מ בתחום תוססת בפעילות במיוחד אופיינה זו שנה
והפגנות לאומני רקע על הפגנות עבודה, סכסוכי רקע על במשק שחלו התמורות לאור
לעומת פלילי, רקע על מטענים עשרה ונתגלו פח"ע פיגועי שני אירעו זו בשנה מחאה.
ממוקד מאמץ נעשה .1985 בשנת פלילי רקע על מטענים וחמישה פח"ע מטעני תשעה
שלום, במגדל המרכזית, בתחנה אחרים, ובשווקים הכרמל בשוק פח"ע פיגועי לסיכול
ובדיקה מקיף רישום בוצע זו, פעילות כדי תוך אתרים. ובכיכר הים חוף סנטר, דיזנגוף
הסיור, עבודת שיפור לשם פח"עית. בפעילות שנחשדו מיעוטים בני של דקדקנית
במהלך לסייר הנחוצים ציוד פריטי שכלל סיור, צוות לכל כוננות" "ארגז הוכנס

בשטח. המבצעית עבודתו

הפגנת היו: הירקון במרחב שנה באותה שאירעו הנוספים הבולטים האירועים בין
"כיתן"; ופועלי בונה" "סולל עובדי של גדולות הפגנות גבירול; אבן ברחוב "כך" תנועת

ועוד. השריון חיל יום העברי", הספר "שבוע "יהב", בנק שוד
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קטטת של במהלכה נער רצח היו: ,1986 שנת של הבולטות הפליליות הפרשיות בין
ברצח כחשודות גרנות ואביבה יערי חוה של מעצרן נערים; כנופיות שתי בין סכינים,
כספי בהיקף מרמה לביצוע כחשוד בלאס, דוד העסקים איש ומעצר מלבסקי, מלה

גדול.

מספר מהם חבלה, מטעני כשישה הירקון, מרחב בתחום רק הונחו זו, שנה במהלך
מספר ונערכו החבלה יחידת של אמצעים מספר פותחו פח''ע, נגד במאבק סרק. מטעני
בני ונבדקו עוכבו עירוני). ופיקוח מג"ב תנועה, חבלה, (יל"ס, משולבים מבצעים
הומים במקומות הסגרים, לתכנית בהתאם פעלו האג"מ ויחידות רבים מיעוטים

ובשווקים.

בהפגנות הטיפול כדוגמת שונים, סדר באירועי נרחבת פעילות ביצעו המחוז שוטרי
במאי, האחד ה"עדלידע", בתהלוכות הציבורי הסדר שמירת תע"ש, עובדי של סוערות
של משפטם אבטחת הכרמל, בשוק ה"שחורות" המשחטות סגירת העצמאות, יום
משטרתית, בפעילות העמוסים המרחבים אחד הירקון, במרחב ואחרים. אנג'ל שמעיה
לאבטחת פעלו שוטרים כ200 לאישים, ליוויים 23 בוצעו מחאה, משמרות 20 נערכו

הריסה. צווי כ33 של ביצוען ובאבטחת בארץ, הרוסית המשלחת אנשי

הראשתה האינתיפאדה >מ>

חברתיתפוליטית כלכלית, לפעילות וצומת מוקד אביב תל העיר הייתה ,1987 בשנת
ונוסעים, רכב כלי ועומס עסקים ריכוז האוכלוסייה, צפיפות מצב בארץ. ותרבותית
הארצי, הפשיעה מנתח גדול חלק גבר. ואף נמשך יום, יום העיר את ויוצאים הנכנסים
כמקום גם כמו פח"ע, לחוליות יוקרתי יעד להוות המשיכה והעיר אביב בתל בוצע
עזה. וחבל שומרון יהודה, משטחי שבאו ערבים פועלים לרבבות ולינה עבודה

אביב תל מחוז התמקד בשטחים, ההתקוממות בנושא המשטרתית לפעילות בנוסף
ה40 שנות וחגיגות 1988 בשנת עשרה השתיים לכנסת הבחירות בנושא השאר בין
רקע על וכוחות, אמצעים של והיערכות תיאום בריכוז, התמקדה הפעילות למדינה.
סדר הפרות ריבוי מפעלים, וסגירת עובדים פיטורי במדינה, הקשה הכלכלי המצב

המפעלים. הנהלות כלפי שהופנה הייצור עובדי של אלימות והפגנות
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המחוז כשיחידות המחוז, בתחומי בולטים אירועים מספר התרחשו ,1988 שנת במהלן
היחידה ידי על הרואין, סוחרי כנופיית חשיפת כגון: מקצועי, באופן בהם טיפלו

ועוד. בחולון עבאדי רצח "תדיראן", מפעל עובדי הפגנות אביב, תל המרכזית

אזרח רצח כמו אביב תל בעיר שבוצעו קשים, רצח מעשי מספר בלטו ,1989 בשנת
רצח מיעוטים; בן בידי שבוצע נון, בן יהושע ברחוב נוספים אזרחים שלושה ופציעת
אזרחים שבעה ורצח כהן, עופר פקד  המשטרה קצין נהרג שבמהלכו שניר, בפרדס

ביפו.

להיערך המחוז מטה את שחייבו משתתפים, רבי אירועים מספר גם אירעו זו בשנה
ה13, ה"מכביה" אירועי כדוגמת: הציבורי, הסדר ושמירת הציבור ביטחון לאבטחת
מרתון מרוץ ישראל, מלכי בכיכר והפגנות עצרות ברמתגן, בינלאומיים כדורגל משחקי

ועוד. העתיקה יפו פסטיבל אביב, תל

שטופלו התפרצויות מעשי  וביניהם וקשים רבים אירועים בלטו הפלילי, בתחום
ברחובות אורח בעוברי לפגוע ניסיונות ומספר ביפו, אביב תל תושב נער רציחת ופוענחו;
פיגועי לבצע הייתה שבכוונתם ומהשטחים, מיפו מחבלים חוליות נחשפו כן כמו העיר.

קטלניים. תופת

נערכו זו בשנה בעיר. הציבור שלום באבטחת אביב תל מחוז שוטרי עסקו ,1990 בשנת
בינלאומיים, כדורגל משחקי כדוגמת: משתתפים, רבי אירועים מספר קודמות כבשנים
המוניות, והפגנות עצרות צה"ל), לגלי שנה 40) ציבוריים בפארקים המוניים אירועים
רצח בעקבות מיוחד כוננות יום ציבוריים, בגנים דיור מחוסרי של מאהלים הקמת
שנת לפתיחת היערכות לציון, בראשון פופר עמי בידי פלשתינאים פועלים שבעה

ועוד. בישראל המשטר שיטת שינוי למען הפגנות הלימודים,

פרשת ''האופנובנק'/ מבצע כמו פליליות, פרשיות מספר בלטו הפשיעה בתחום
פרטיים). חוקרים מזויפים, "ישראכרט" (שוברי ההונאה במפלג ופרשיות הסתר, האזנות
השטחים, לתושבי מרכזי משיכה מוקד קודמות, לשנים בדומה היווה תלאביב מחוז

בתחומו. הפח"ע, מעשי התרבו מכך וכתוצאה התעסוקה בתחום בעיקר

אוטובוס על מחבלים חוליית השתלטות היו. לאומני, רקע על שבלטו האירועים בין
מטען פיצוץ ביפו, שין" "אלום במפעל עובדים שלושה רצח כץ, בפרדס 66 מספר "דן"
ליד מחבל ומעצר מקנדה תיירת נהרגה ממנו שכתוצאה אביב, בתל הים בחוף חנ"ס
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רקע על תגבור בכוחות ירושלים למרחב תלאביב מחוז סייע כן כמו הדולפינריום.
כלי הצתות נגד נמרצת בפעילות עסקה המרכזית והיחידה בבירה הביטחוני המצב

רכב.

מחוזות מבין ביותר הקשות היו ת"א מחוז על ,1991 בשנת המפרץ מלחמת השלכות
הטילים 11 מתוך טילים, פגיעות כ14 שספג דן, במרחב בפרט ישראל, משטרת
האיום עם להתמודדות מועד מבעוד נערכו המחוז שוטרי המחוז. בתחום שנפלו
אזורים סגירת נפגעים, בפינוי ביעילות השוטרים פעלו הטילים, נפילת ובשעת שמומש,

האזרחית. לאוכלוסייה סיוע ומתן שנפגעו

שחייבו משתתפים רבי אירועים ,1991 שנת במהלך אירעו הציבורי, הסדר בתחום
הגביע גמר משחקי היו: הבולטים האירועים בין מיוחדת. להיערכות המחוז את
ת"א. ומרתון לדורותיו הפלמ"ח כנס יהושע, בפארק אירועים בכדורגל,

שוד תכשיטנים, שוד הבאות: הפרשיות השנה במהלך בעיקר בלטו הפשיעה, בתחום
בתחום נוספות ופרשיות המעיין" "אל פרשת כספים, מובילי שוד יהלומים, מלטשות

ההונאה.

מספר אירעו השנה במהלך אולם הפיגועים, בכמות ירידה חלה הפנים, ביטחון בנושא
אנשים ו11 אדם בני שני נהרגו במהלכו השומר תל בצומת פיגוע וביניהם: פיגועים
במחוז הוקמו השנה במהלך לאומני. רקע על בגבעתיים מיעוטים בן ורצח נפצעו,

השוטף. הביטחון בנושאי לטיפול מרחביות יחידות שלוש תלאביב

דקירות אירועי מספר וביניהם: פח''ע פיגועי מספר ת"א במחוז אירעו ,1992 בשנת
נפצעו אנשים ו20 אנשים שני נרצחו בעיר אילת ברחוב איילון; מרחב בתחום סכינים
הלנה התלמידה נרצחה בבתים מג"ב. שוטר ידי על ונהרג שנורה מעזה מחבל ידי על
רבות מהומות פרצו האירוע בעקבות המשטרה. בידי שנעצר מעזה מחבל בידי ראפ,

בתים. בעיר משתתפים

איילון, בנתיבי בעיקר כבישים, וחסימת שטפונות בעקבותיו שהביא הקשה, החורף
במצב. לטיפול חירום במתכונת להיערך המחוז שוטרי את חייב

הרצח כדוגמת: ת"א, בימ"ר שונות פרשיות השנה במשך טופלו הפשיעה, בתחום
ועוד. האלפרונים פרשת באבוכביר, המעצר מבית הבורחים פרשת בבלגיה, הכפול
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תע"ש במתחם הפיצוץ וביניהם. חריגים אירועים מספר אירעו הציבור*, הסדר בנושא
ראפ. הלנה רצח בעקבות בבתים והמהומות

ואגירתו המידע קליטת תהליך והחל סיום לידי הגיע ת"א מוקד של המיחשוב תהליך
המבצעית. הפעלתו לשם

תיקים, 84,000 כ שנפתחו הפליליים התיקים בכמות ירידה ניכרה ,1993 בשנת
הרכוש עבירות בירידת התבטא המגמה עיקר .1992 בשנת תיקים כ90,000 לעומת
בשנת 26  הרצח מקרי במספר משמעותית עלייה חלה ברם, המחוז. בתחומי שבוצעו

.1992 בשנת 13 לעומת ,1993

שהביא אקפולקו'' "מבצע  עולם חובקת פרשייה השנה, במהלך בלטה ת"א בימ"ר
חקירת במהלך בעולם. הסמים סוחרי גדולי על הנמנים ישראליים, יעדים 16 ללכידת
משטרות עם פעולה שיתוף תוך שונות, במדינות מודיעין אמצעי הופעלו הפרשה,
ק"ג 1,200 נתפסו המבצע, במהלך ורוסיה. הולנד פינלנד, קולומביה, דנמרק, בריטניה,
באזור כספות שוד של המקרים ריבוי עקב נמרצת חקירה התנהלה במקביל, קוקאין.

שוד. מקרי 306 וחשיפת לגילוי הביא החקירה סיום היהלומים. בורסת

מיוחדת היערכות שדרשו משתתפים, רבי אירועים השנה במשך העסיקו דן מרחב את
הירקון. בפארק מחו"ל אומנים של והופעתם ה"מכביה" אירועי וביניהם:
שיתוף שדרשה מיניסטור),  (לונדון ענק שריפת השנה במהלך התרחשה ירקון, במרחב
על חולון, בצומת צעיר של רצח אירע איילון, במרחב החירום. רשויות כל בין פעולה

צה"לי. ברובה חמוש מחבל ידי

560 קטלניות, 63 מתוכן דרכים, תאונות 7,294 טופלו במחוז, התנועה בענף
הדרכים. התאונות במספר כם/3.20 של ירידה נרשמה ,1993 בשנת קלות. ו641 קשות

המאבק במסגרת זאת ת"א, בעת"ן עירונית תנועה יחידת הוקמה ,1994 בשנת
העירוני. במרחב הדרכים תאונות לצמצום

הרצח בהרצליה. רוט דרק המונית נהג רצח פרשיית בלטה החמורה הפשיעה בתחום
בני נערים שני נעצרו שבסופו מיוחד צח"מ להקמת הביא ,3.1.1994 בתאריך שבוצע

הרצח. בביצוע שהודו טובים
באוטובוס שבוצע הקשה הפיגוע וביניהם: הפח"ע, פעולות נמשכו הפנים, ביטחון בתחום
דיזינגוף, לכיכר סמוך אירע באוטובוס הפיצוץ .(19.10.1994 (בתאריך 5 בקו "דן"

קשה. באורח חלקם אנשים, 48 ונפצעו אדם בני 22 נהרגו ובמהלכו
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מהמורכבים האירועים לאחד ומאמיניו, משולם עוזי אחראים היו שנה, אותה במהלך
הציבורית ל"עיןהסערה" המשטרה את ושהביאו המדינה את שהסעירו והקשים
אלים מאבק לנהל והחלו בביתו התבצרו וחסידיו שמשולם לאחר זאת, והתקשורתית.
וחסידיו משולם עוזי דרישת במדינה. החוק אכיפת על הממונות ברשויות ובוטה
מבצע במהלך ארצה שהגיעו תימן, ילדי של חטיפתם פרשת את לעומק לחקור הייתה

ה20. המאה של החמישים בשנות הקסמים", "מרבד

משולם עוזי של המבוצר למתחם המשטרה כוחות בפריצת היה האירועים של שיאם
בין אש בחילופי שנורה משולם, עוזי של מאנשיו אסולין שלמה של ובמותו וחסידיו

החוק. מפירי לחסידיו, המשטרה

רבין, יצחק הממשלה ראש רצח היה ,1995 בשנת ביותר הבולטים האירועים בין
בתאריך בוצע הרצח יהודי. מתנקש בידי רבין), יצחק כיכר (היום ישראל מלכי בכיכר
הפיק בסיומה המונית. שלום עצרת ישראל מלכי בכיכר התקיימה עת ,4.11.1995
ראש של חייו פתיל את קיפד אקדח יריות ובשלוש זממו, את עמיר יגאל הרוצח,
נחקר ת"א, מחוז משטרת בידי שנעצר הרוצח רבין. יצחק דאז, ישראל ממשלת
נגזר הרצח, מעשה בגין משפטו בתום חמור. אישום כתב נגדו הוגש חקירתו ובסיום
אנשים מספר המחוז משטרת בידי נעצרו הדברים בשולי עולם. מאסר של עונש עליו

לרצח. בסיוע שנחשדו נוספים,

בתאריך ושולחיו. הפלשתינאי טרור כנגד המאמץ נמשך הפנים, ביטחון בתחום
צומת באזור שהתרחש העז הפיצוץ .20 בקו "דן" באוטובוס פיצוץ אירע ,24.7.1995
האוטובוס מנוסעי חמישה נהרגו מהפיצוץ כתוצאה מתאבד. מחבל בידי בוצע "עלית",

נפצעו. נוספים נוסעים ו32

שוטרי שאר כמו ת"א, ימ"ר שוטרי וידי החמורה בפשיעה עלייה חלה השנה, במהלך
הנסקרת, השנה במהלך בלטו רצח מקרי שני בעבודה. עמוסות היו המחוז, מרחבי
(בהמשך שבוצע הרצח הראל. ואבנר פינול דינה הזוג בני של הכפול הרצח  הראשון
לאוכלוסייה יוקרה תכשיטי מכירת רקע על היה ,(1994 בשנת סללילה, רוזיטה לרצח
מושייב וסילבה סופיה של אביב, ברמת הכפ1ל הרצח  השני באזור. החיה הפיליפינית

יעקובוב. אולג בידי אביב, ברמת ,(17.5.1995)
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הפלשתינאי. הטרור כנגד בפעילותם ת"א מחוז שוטרי המשיכו ,1996 העבודה בשנת
ת"א, בלב מתאבד מחבל ידי על שבוצע קטלני תופת פיגוע אירע ,4.3.1996 בתאריך
בעקבות נפצעו. אחרים ו125 אדם בני 13 נהרגו מהפיגוע כתוצאה סנטר. בדיזינגוף
נוספים. פח"ע אירועי למניעת עירנות ובמשנה מתוגברים בכוחות המחוז נערך האירוע,

לציון עצרת הייתה שבהן כשהגדולה והפגנות, עצרות של רב מספר אירעו זו בשנה
איש. אלף ממאה למעלה חלק נטלו זה באירוע רבין. בכיכר רבין יצחק לרצח שנה
מנהרת פתיחת את שליוו יפו, בעיר חמורות סדר הפרות אירעו איילון, במרחב

בירושלים. החשמונאים

האירוע המחוז. בתחומי מחו"ל נכבדים אורחים מ300 למעלה ביקרו השנה, במהלך
ינואר. חודש במהלך אביב תל בעיר ירדן, מלך חוסיץ, של ביקורו היה ביותר, הבולט
פוענחו ת"א בימ"ר רכוש. בעבירות ב90/0 הפשיעה היקף ירד קודמות, לשנים בהשוואה
מיפו רחבי שלום ורצח בנתב"ג התכשיטנים פרשיית וביניהן סבוכות פרשיות מספר

ראייה. עדי ללא שבוצע רצח סכין, בדקירות ביתו במחסן

ענפה. מודיעינית פעילות בעקבות קוקאין, ק"ג 39 של שיא כמות נתפסה השנה במהלך
קוקאין ק"ג 12 כשברשותם חשודים, שישה שמנתה סמים יבואני רשת נחשפה בנוסף,
חברי שלפו שבמהלכה אשראי, בכרטיסי הגדולה ההונאה פרשיית טופלה כן מיובאים.
אלה, אשראי כרטיסי שונים. בכספומטים שנבלעו אשראי כרטיסי כ200 הכנופיה
מחשבונותיהם גדולים כסף סכומי והוצאת נמרץ, קניות במסע הכנופיה חברי את שימשו

תמימים. אנשים של

לאוכלוסייה שירות מרכזי השנה במהלך הוקמו לאזרח, אתהשירות לשפר במגמה
בתים. בעיר חדשה משטרה תחנת של בנייתה והושלמה האזרחית,

היחידה אביב. תל במחוז אופנועים יחידת הוקמה אפריל), חודש (במהלך ,1997 בשנת
בשטחים חבלניים, ולאירועים החמורה לפשיעה מהיר מענה לתת נועדה החדשה

המחוז. של והפקוקים הגדולים העירוניים

המחבר הגשר קרס ה15, ה"מכביה'י של הפתיחה טקס במהלך ,14.7.1997 בתאריך
המשלחת שחברי שעה הירקון, נחל מעל המשלחות למתחם רמתגן איצטדיון בין
מחברי ארבעה נהרגו לירקון, הגשר מנפילת כתוצאה לחצותו. עמדו האוסטרלית
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בוני אודות בחקירה פתחה המחוז משטרת נפצעו. איש וכ70 האוסטרלית המשלחת
המשפט לבית אישום כתבי כנגדם הוגשו אינטנסיבית חקירה ולאחר ומתכנניו הגשר

בתלאביב. המחוזי

השנה במהלך המחוז. שוטרי משימות בראש לעמוד המשיך הפנים, ביטחון תחום
,(9.1.1997) שאנן נווה במדרחוב הפיגוע  וביניהם קשים פיגועים מספר אירעו
כתוצאה מהשני. האחד דקות 10 של במרווחים חבלה מטעני שני התפוצצו שבמהלכו

המחוז. משוטרי שנים בתוכם אדם, בני 16 נפצעו הפיצוצים משני

נהרגו העז מהפיצוץ כתוצאה בת"א. "אפרופו" בקפה פיצוץ אירע ,21.3.1997 בתאריך
בעקבות קשה. עד קל באורח נוספים אדם בני 30 ונפצעו בו, שישבו נשים שלוש
רכב כלי לעבר ירי פיגועי למספר אחראית שהיתה ''צוריף", חוליית נחשפה הפיגוע
נהרגו אלו, קשים בפיגועים אדרי. שרון החייל של ורציחתו לחטיפתו וגם ישראליים,

נפצעו. נוספים 49 ו ישראלים אזרחים 11

ביפו. השעון לכיכר סמוך רוסלאן ברחוב דריסה פיגוע אירע ,22.7.1997 בתאריך
הנהג כנגד ברחוב. לתומם שהלכו תיירים 11 ופצע פגע ערביישראלי, אזרח  הדורס
דינו את גזר המשפט בית רצח. בגין אישום כתב הוגש המחוז שוטרי בידי שנעצר

מאסר. שנות וארבע לעשרים

בעיקר הפשיעה, תופעות למיגור שנעשו, המחוז שוטרי של הפעולות בלטו ,1998 בשנת
נעצרו ת"א, ימ"ר שוטרי של וממושכת מאומצת חקירה בעקבות יפו. העיר בתחום
דקל עצי עשרות הצתת פרשיית פוענחה עמידר; ורמת פרדסכץ של הכנופיות ראשי
של ירידה נרשמה אף השנה, של השנייה במחצית הרכוש. בפשיעת העלייה ונבלמה
בעקבות כ100/0. של עלייה נרשמה הנוער, פשיעת בתחום ברם, הרכוש. בעבירות כ100/0

שעיקרה מניעה תוכנית לראשונה ויושמה במחוז, והימ"ר הנוער יחידות הוגדלו כך
בבתיהספר. עבריינות דוחה אקלים יצירת

פעילות בעקבות בארץ. הדרכים תאונות מכלל ב0/ס36 שנה באותה טיפלו ת"א, במחוז
תאונות במספר כ20.60/0 של ירידה חלה במרחבים, התנועה לשכות של מוגברת

כס/2.70. של ירידה נרשמה הקלות בתאונות הקשות. הדרכים

משתתפים רבי אירועים של גדול במספר גם החולפת בשנה טיפלו המחוז שוטרי
עובדי של הפגנות סטודנטים, הפגנות רבין, יצחק של לזכרו עם עצרת וביניהם

ועוד. "אגד" ועובדי "אמקור" עובדי של הפגנות ת"א, עיריית של התברואה
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נעצרו שבמהלכם מבצעים, של רב מספר ובוצעו זר>ם מחלק הוקם הירקון במרחב
כדין. שלא בארץ השוהים זרים מספר

מהחסכון המינהלי. הדרג של ותקנים משרות מספר ת"א במחוז אוזרחו השנה במהלך
חדשים. תקנים כ25 הייעודי למגזר הועברו שנוצר,

הרכוש ובעבירות בכלל הפשיעה בתחומי משמעותית ירידה נרשמה ,1999 שנת במהלך
לציון. וראשון חולון בתחנות החקירות בתיעדוף ניסוי התנהל בנוסף, .(10.70/0) בפרט
לחקור יותר פנויים היו והללו ירדה, לחוקר התיקים כמות כי נראה הממצאים פי על

ורגישות. סבוכות פרשיות

לתחום הופנה עיסוקה שעיקר "ברק'/ בשם מג''ב יחידת הוקמה השנה במהלך
המודיעין בתחום מעמיקות הכשרות אנשיה עברו היחידה הקמת עם בפשיעה. הלחימה
מפלג במסגרת רוחני" "קניין בנושא בעבירות טיפול צוות תוקנן בנוסף, והבילוש.
חוקרים כעשרים הוקצו במשפחה, האלימות תופעת למיגור המאמץ במסגרת התביעות.

אלה. בעבירות לטיפול וחוקרות

זו שנה במהלך נוער. עבירות במניעת חוליות עשרה אחת הועסקו המחוז, ברחבי
מגמת נוכח ההסברה והוגברה הנוער, בני בקרב רבות וסמים רכוש פרשיות נחקרו

זה. במגזר בפשיעה העלייה

כך בשל פח"ע. אירועי למניעת מתוגברים בכוחות ת"א מחוז נערך השנה, במהלך
שהונחו מטענים סולקו שבהם חבלה, אירועי 11 וטופלו הביטחוניות הבדיקות תוגברו

פלילי. רקע על ו/או לאומני רקע על

עבירות כל בסך שנפתחו. החקירה תיקי במספר ממש של שינוי חל לא ,2000 בשנת
ירידה נרשמה הרכוש פשיעת של הכללית במגמה אולם מהותי, שינוי היה לא הרכוש
כ240/0 של עלייה חלה עצמית, לצריכה שלא סמים, עבירות חשיפות בתחום קלה.
רבים מאמצים הושקעו ת"א, בימ'יר כ0/ם92. של עלייה חלה בסמים סחר ובתיקי
הללו, מההצתות שבאחת נזכיר מין. לאביזרי והחנויות הליווי מכוני מצית את לאתר
בסחר חשודים ובמעצר בנשים הסחר בתופעת הימ"ר טיפל בנוסף, נשים. ארבעה נספו

זה.
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של שיאם מתוגברים. כוחות הפעלת שחייבו ציבורי, סדר באירועי אופיינה השנה
הפרות כנגד המשטרה התמודדה שבהם ושפל'/ "גאות באירועי היה, הסדר אירועי
בכוחות ת"א, מחוז נערך במקביל גדולים. כוחות הפעלת תוך ישראל ערביי של סדר
''דף' באוטובוס פיצוץ אירע ,28.12.2000 בתאריך פח"ע. אירועי למניעת מתוגברים
קשה. באורח שנפצעו שניים מתוכם אדם, בני 14 נפצעו מהפיצוץ כתוצאה .51 בקו

במספר דומה וירידה הדרכים תאונות במספר 120/0 של ירידה נרשמה השנה, במהלך
הקודמת. השנה נתוני לעומת זאת הנפגעים,

ביטל מחדש הארגון החדש. הארגוני במבנהו לפעול ת"א מחוז החל ,2000 יולי במהלך
כמוקדי גדולות שטח יחידות הקמת תוך איילון), דן, (ירקון, במחוז המרחבים דרג את
בפריסת לווה זה תהליך ויפת"ח). איילון ירקון, דן, איזוריות: (תחנות עצמאיים כוח
לשיפור והיחידה התיירות משטרת כדוגמת מיוחדות, ויחידות קהילתיים שיטור מרכזי

והסביבה. החיים איכות

כוחות הפעלת שחייבו ציבורי, סדר הפרות אירועי בריבוי התאפיינה ,2001 שנת
האוכל שוק ה"מכביה", אירועי הממשלה; לראשות הבחירות וביניהם: מתוגברים
מכבי קבוצת של הזכייה עקב הפומביות הניצחון חגיגות ספורט; משחקי העיר", "טעם

ועוד. בכדורסל אירופה בגביע ת"א

רמת שודרגה תופת. פיגועי למניעת גם גדולים בכוחות המחוז נערך השנה במהלך
גבוהה. פעילות לרמת נדרש החבלה ומערך קהל, הומי ובמקומות בקניונים האבטחה
שאירע בדולפינריום הפיגוע וביניהם: קשים תופת פיגועי מספר אירעו המחוז בתחום
חבלה מטען פיצוץ נפצעו, נוספים ו49 אזרחים 22 נהרגו ושבמהלכו 1.6.2001 בתאריך
 קפלן בצומת ירי ופיגוע וביוזוד, באוריהודה תופת מכוניות פיצוץ אלנבי, ברחוב

תקווה. פתח דרך

.2000 שנת לעומת הרכוש עבירות בתחום כ%10 של עלייה נרשמה הנסקרת בשנה

מגונים. מעשים ביצוע של בעבירות נרשמה קלה וירידה יציבות הסתמנה המין בעבירות
שלא הסם החזקת בעבירות עליה חלה כי אם יציבות, נרשמה הסמים בעבירות גם

עצמית. לצריכה
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חשודים מעצר וביניהם: מורכבות פשע פרשיות בפיענוח עסקו ת"א, ימ"ר שוטרי
"מאזני שכונה מבצע במהלך יבשות שחצתה סמויה פעילות בעזרת בסמים בסחר
ממקומות שנגנבו ערך, יקרי יודאיקה פרטי של בסחר חשודים עשרה של מעצרם צדק'/
מסחריות מחברות סחורות לגנוב שנהגה מאורגנת כנופיה וחשיפת ובחו''ל, בארץ שונים
בתארים סחר עבירות לחקור החל המחוז, של ההונאה מפלג ש"ח. מיליון 25 של בהיקף

ו"ברלינגטון". "לטביה" אוניברסיטאות בשלוחות אקדמיים

כ19.50/0 של בעלייה  הקטינים בקרב עבירות של בעלייה התאפיינה ,2001 שנת
ירידה נרשמה השנה במהלך האלימות. בעבירות כס/8.30 של ובעלייה הסמים בעבירות
בתאונות הנפגעים במספר דומה ירידה נרשמה וכן, הדרכים תאונות במספר כ130/0 של

הקטלניות. הדרכים

שנהרס. יפו מטא"ר מבנה במתחם ת"א, מחוז מטה מבנה של בנייתו החלה במקביל,
המחוז, מטה החדש במבנה ישוכנו סיומה ועם חודשים 26 כ להמשך אמורה הבנייה

ממטא"ר. יחידות לצד יפת"ח ומרחב ת"א את"ן ת"א, ימ"ר

מתוגברים, כוחות הפעלת שחייבו ציבורי, סדר אירועי בריבוי התאפיינה ,2002 שנת
האוכל שוק הגאווה"; "מצעד קלינטון; ביל לשעבר, ארה"ב נשיא של ביקורו כדוגמת

ועוד. העיר" "טעם

פיגועי שני וביניהם חבלניים פיגועים מספר ת"א במחוז אירעו השנה, במהלך
מרקט", "סיפוד במסעדת פיגוע ברמתגן, דריסה פיגוע שאנן, נווה ברחוב התאבדות
בתלאביב 4 קו באוטובוס מתאבד מחבל התפוצצות שופ", קופי "מיי הקפה בבית פיגוע
נוספים. אזרחים מאות ונפצעו אדם בני 21 נהרגו ואחרים, אלו בפיגועים ועוד.

בנוסף הקודמת. השנה לעומת במחוז פ.א. בתיקי כ1.60/0 של גידול חל ,2002 בשנת
ועלייה האונס במקרי כ31.20/0 של עלייה השוד, במעשי כ0/><11.3 של עלייה נרשמה
אלימות תיקי בפתיחת כ11.40/0 של ירידה חלה במקביל, הרצח. במקרי כ90/0 של

המשפחה. בתוך

111



בתחום אולם, כ0/ס3.7. של ירידה חלה ,2002 בשנת בסמים, הסחר תיקי בכמות
השנה במהלך טיפל ת"א >מ"ר כ0/ס8.3. של עלייה נרשמה במחוז, הסמים עבירות
רחמים ידי על סם יבוא רוזנשטיין, זאב רצח ניסיון חקירת וביניהם רבות בפרשיות
סכסוכי שמריהו, בכפר "לאומי" בנק לכספות הפריצה חקירת ("גומדי"); אהרוני

ועוד. בנשים הסחר בתופעת מלחמה תוך ביפו עבריינים

בתאונות כ1.70/0 של ירידה נרשמה ת''א, את"ן של מאסיבית אכיפה פעילות בעקבות
הכולל. הנפגעים ובמספר הדרכים

העצמאית פעילותה את לאפשר כדי מסובים, תחנת מחדש נחנכה ,2002 שנת בשלהי
הוכנסה במקביל, במחוז. החדש הארגון לפני קיימת שהייתה למתכונת בדומה כתחנה,
לשירות והוכנסה נהגים, פניות למיחשוב "דותף/ חדשנית, טכנולוגית מערכת במחוז

דן. מרחב לאח"ק כפיילוט החקירות למיחשוב ,2000 פל''א מערכת
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19*8 ארגוני תרשים אביב, תל מחוז

מחוז מפקד
אביב תל

מפקד סגן
המחוז

שפלה נפת שרון נפת נפת
אביב תל

נפוח. ללא היה אביב תל מחוז 1949 בשנת
הדרום. נוחוז לאחריות ה1ו1ברו ושפלה שרון הנפוח:

19521950 ארגוני תרשים אביב, תל מחוז

מחת מפקד
אביב תל

מפקד סגן
המחוז

נפת
תקווה פתח דרומית נפה צפונית נפה

אביב. תל מחוז מבנה של ובפריסה במבנה בוצעו 1950 בשנת
הקודמות את החליפו החדשות הנפוח

תקווה פתח ונפה דרומית נפה צפונית, נפה מעתה: והו

2002 ארגוני תרשים אביב, תל מחוז

מחו! מפקד
אביב תל

מפקד סגן
המתו!

גלילות תחנת יפתח מרחב איילון מרחב דן מרחב ירקון מרחב
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מרפ'נ סחת

דבר פתח

הינו המזרחי הגבול בדרום. ראם צומת ועד בצפון אלכסנדר מנחל משתרע מרכז מחוז
וראשל"צ בצפון (נתניה חוף רצועות ושתי תלאביב מחוז  והמערבי הירוק הקו

המשטרה. מחוזות שאר כל עם גם גובל המחוז בדרום).

כשבכל שפלה, ומרחב שרון מרחב  כפרי אופי בעלי מרחבים שני קיימים מרכז במחוז
והיחידה נתב"ג מרחב גם כפופים מרכז, למחוז משטרה. תחנות חמש ישנן מהם אחד

בפשיעה. ללחימה המרכזית

ערים, ב14 המתגוררים תושבים, וחצי כמיליון על מופקדות השונות המחוז יחידות
ק"מ) (כ80 ארוכה גיאוגרפית בפריסה מתאפיין המחוז יישובים. וב231 רשויות 59
במגזר ערביים, וליישובים יהודיים ליישובים הסמוך ק"מ), (כ70 ארוך תפר ובקו
מאופיין כן כמו ורמלה). (לוד מעורבות ובערים (המשולש) השרון באזור גדול ערבי
מואצת, אורבנית בהתפתחות שונים, צרכים בעלת מגוונת אוכלוסייה בהרכב זה מחוז
ופשיעה רכוש בפשיעת בשטחו, הנמצא בןגוריון התעופה בנמל מרכזיים, תנועה בצירי

מעטה. לא חמורה

הראשונות השמם

האזור, בתחנות שוטרים מאוד מעט נותרו תש"ח, באייר בה' המדינה הקמת עם
"נפת שעברה מאז  1954 שנת במהלך לראשונה, המרכז". ל"מחוז הפך הימים שבבוא
הוקם היהודי, מפקדהנפה לידי הבריטי המנדט שוטרי מפיקוד (1948 (בשנת השפלה"
ת"א, למחוז 1948 בשנת שהשתייכו השרון ונפת השפלה נפת ברחובות. הנפה מטה

הדרומי. למחוז 1949 בשנת עברו

יושבו לארץ שהגיעו עולים אלפי כאשר מוחלט, חברתי סדר אי אז שרר הנפות בשטחי
בעיות המזרח. ובשיכון יהודה נחל יעקב, בבאר כמו עולים במחנות המחוז, באזור
הערימו בישראל, הקיימות ההתנהגות ונורמות החוקים ידיעת אי מנטליות, שפה,
החיים וסדרי החוק של מוטעה לפירוש וגרמו הבינאישית בתקשורת רבים קשיים

הנורמטיביים.
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התושבים ידי על ננטשו אשר לדירות, הפלישה בתופעת מיד לטפל נאלצה המשטרה
דיירים של לדירות פלישה של בתופעה וגם נטוש", "רכוש בבחינת והיו הערביים
של החמישים שנות בהמשך בלבד. שעות למספר לפעמים הבית את שעזבו ותיקים,
ושכונות במחנות סדר והפרות התמרמרות בניצני הנפות שוטרי טיפלו ה20, המאה

לקויים. סביבתיים חיים תנאי רקע על העולים,

קטטות חקלאיות, גניבות ציבורי, סדר בעבירות בעיקר טיפלה השפלה נפת משטרת
למשל, לציון ראשון בתחנת סיני. צפון מאזור בעיקר שחדרו מסתננים, אחר ומרדפים
אוכלוסיית את שירת זה סגל (ממ"ש). קצין בפיקוד שוטרים כ25 אלו בשנים שירתו
חנן, בית דגן, כבית כפריים ויישובים תושבים מאות שמונה כאלף שמנתה העיר,

ואחרים. פלמחים

שוטרי ידי על בוצעו הסיור ותפקידי נפרד, סיור משרד בתחנות היה לא אלו בשנים
משפחה סכסוכי סדר, אירועי במכלול עסקו החוקרים סמל. של בפיקודו התחנה,

מסתננים. אחרי ומרדפים פליליים תיקים חקירת הפגנות, ושכנים,

 צבא> א>רוע דווקא בלט ,1949 בשנת השפלה נפת של המרכזיים האירועים בין
עשרות של להריגתם שגרמו לציון, ראשון העיר מרכז את מצריים מטוסים הפצצת
ומרכזי פעיל חלק נטלו התחנה שוטרי נוספים. אנשים עשרות של ולפציעתם אזרחים

בעיר. הסוערות הרוחות ובהרגעת הפצועים בחילוץ

עבודה בשעות  הגבלה ללא עבדו הללו קשים. היו המחוז שוטרי של ש>יותם תנא*
בבניין משפחותיהם, עם גרו רבים שוטרים פגרות. ללא וכמעט השעון) (סביב רבות
רוכבי רגליים, שוטרים ידי על ניתנו המשטרה שירותי ומרבית התחנה של "טגארט"

סוסים. על רכובים או אופניים,

רחובות, נפת את החמישים שנות בראשית כללו המרכז, למחוז שהשתייכו הנפות
ושדה תקווה פתח לוד, רמלה, רחובות, לציון, ראשון גדרה, התחנות: את שכללה
וביניהן: וכפריות עירוניות תחנות "התיכון" נפת כללה ,1952 בשנת לוד. התעופה
הפכו לבוא שלעתיד תחנות, כללה תקווה פתח נפת יונה. וכפר טייבה נתניה, תחנות
משטרה ונקודות גן רמת תחנת תקווה, פתח תחנת סבא, כפר כתחנת גדולות לתחנות

סביב. השוכנים הערביים בכפרים
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(קיצוב "צנע" של ב"משטר" בישראל והמשק החברה נמצאו החמישים, שנות בתחילת
יוסף. דב דייר דאז, והקיצוב האספקה שר ידי על שהופעל צריכה), ובמוצרי במזון
שחיטה חקלאיות, גניבות שחור", "שוק התפתח מזון, במוצרי מחסור של זה רקע על

בבשר. חוקי לא ומסחר "שחורה"

המחוזות שבשגרה. עניין היו לציון, ראשון בחולות שהתמקמו מסתננים אוזר מרדפים
לישראל שחדרו מסתננים, חוליות אחרי ולמרדפים חדירות למניעת נערכו והנפות
התגברות השונים. ביישובים ישראליים אזרחים תקיפת תוך לרכוש, רבים נזקים וגרמו
השנים את מאפיינת עזה, מרצועת בעיקר שבאו וה"פדאיון", המסתננים פעילות

.19551952

עולים של בניהם היו שרובם נוער, עברייני של הראשון הדור התפתח גם אלה בשנים
צעירים הישראלית. בחברה השתלבו שטרם מעבודה ומובטלים במעברות, שהתגוררו
קטנות רכוש עבירות ביצעו קבועה, תעסוקתית או חינוכית מסגרת חסרי שהיו אלו,
הזנות תופעת להתפשט החלה במקביל, להם. ומחוץ המחנות בתוך בהמות וגניבת
אלימות של במקרים גם לטפל נאלצו השוטרים בעטייה. שבאו זיהומיות מין ומחלות
בני היו שגויסו, השוטרים מן חלק אחרות. אלימות ובתופעות ילדיהם כלפי הורים
ועד בחברה והשתלבות היתוך כור היווה עבורם והשירות עצמם, העולים משפחות

העולים. ושכונות המחנות בתוך החוק לנציגי הפכו מהרה

של בארגונה שינויים חלו הארץ, מרכז לתחומי וחדירה ההסתננות התגברות בעקבות
מחוז של הקמתו עם בעיקר  הטריטוריאלית וחלוקתה בפריסתה ישראל, משטרת
פתח נפת נכללו. ברמלה נקבע שמטהו החדש במחוז .1954 בשנת החדש, מרכז
הורכבה תקווה/השרון פתח נפת השפלה. ונפת לוד תעופה שדה נפת תת תקווה/השרון,
תחנות נכללו ובהם חיפה למחוז שייכים שהיו ומשטחים תקווה פתח מנפת כן לפני
השם ניתן המרכז, למחוז ירושלים ממחוז העברתה עם השפלה, לנפת יונה. וכפר נתניה
עד המרכז, מחוז התקיים זה במבנה ברחובות. מוקם הנפה ומטה רמלה/רחובות נפת
נכללו ונפותיו ישראל משטרת ארגון רה עקב המחוז בוטל בו עת ,1957 שנת שלהי

הדרומי. במחוז

קשה הייתה ישראל, מדינת לתחומי שחדרו המסתננים נגד הלחימה זו, בתקופה
על שנרצחו יהודים, פרדס פועלי שלושה של גופותיהם נתגלו ,1955 בשנת ואכזרית.
נתקל ציונה, בנס היה שבסיסו מג"ב, של רכוב סיור כוח ציונה. בנס לאומני, רקע
מסתננים. עשר אחד הרג עימם הקרב ובמהלך החולות באזור פדאיונים בכנופיית
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העברית, בשפה ודלה מעטה ושליטה נמוכה מקצועית רמה השוטרים, של קליטה בעיות
באיגרת ,1955 בשנת לפנות דאז, המחוז המפקד את והביאו רב זמן עוד בעינן נותרו
העברית השפה את ללמוד השוטרים את ולשכנע מאמץ "...לעשות הלשון: בזו למפקדים
העברית בשפה האלמנטרי במבחן פעמיים נכשל שסמל פלא אין אחרת בה, ולהשתלב
חדשים? עולים שאנו להרגיש לעצמנו נרשה מתי עד בה. מתקדמים אינם ושוטריו

תפקידנו..." את נמלא כך האם

השוטרים דור כאשר השפלה, בנפת דורות חילופי היו החמישים שנות במהלך
לדור שייכים כבר היו השוטרים מבין רבים ,1959 בשנת מהשירות. פרש הוותיקים

המדינה. קום לאחר שגויס החדש

על העבודה, בלשכות הסדר הפרות היה המשטרה, של טיפולה במוקד שהיה נושא
נוספו הללו, הציבורי הסדר והפרות העבודה לסכסוכי במשק. הגוברת האבטלה רקע
נזקים ובמניעת המתח בהורדת מרכזי תפקיד היה המשטרה וליחידות פוליטיים גוונים

ולרכוש. לנפש

משטרתית פעילות הנפות. בשטח העירונית האוכלוסייה מאוד גם גדלה אלה בשנים
ואורגנו נקבעו ,1960 בשנת בתחנות. סיור משרדי בהקמת ביטוי לידי באה מוגברת,
מיועדים שהיו סיור, רובעי לעשרה חולקה לציון, כראשון עיר כאשר הסיור, אזורי
אמנם זו בשנה אדם). בכוח מחסור בגלל  בוצע שלא (דבר מקוף שוטרי ידי על לאיוש
סיור ניידות להפעיל האפשרות וניתנה חדשים רכב בכלי התחנות מן חלק תוגברו
של המבצעית בפעילות שפגע הדלק על קיצוב הוטל למצער, אך חקירות, וניידות

המשטרה. ניידות

הכלכלי המצב בעקבות וגוברת. הולכת גאגטלה הם אף אופיינו השישים, שגות
אלימה בהתנהגות שהתבטאו הציבורי, הסדר הפרות במספר עלייה חלה הקשה,
חדה לעלייה גם הביא הרעוע הכלכלי המצב המקומיות. וברשויות העבודה בלשכות
בשנה, נפתחו פליליים תיקים אלפי ועשרות גברה הפשיעה רכוש. עבירות בביצוע
יותר, ונועז מתוחכם גוון קיבלה הפשיעה מ0/ם50. פחות על עמד הגילויים אחוז כאשר
בין במקביל, תכולתן. על פלדה קופות נגנבו מתוכם לעסקים, התפרצויות התבצעו
מושב אנשי של הפגנתם גם הייתה ציבורי, סדר הפרת רקע על הבולטים האירועים
שלאחר ניתוח עקב רחובות, שליד "קפלן" החולים בבית נזקים וגרמו שהתפרעו רווחה,
הסדר הושב השוטרים, מצד מועט, בכוח שימוש תוך אולם, המושב. בן של המוות

כנו. על הציבורי
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בדרך שהיו המיתון'/ "שוטרי שכונו חדשים, שוטרים למשטרה התגייסו זו בתקופה
התפתחות בשל המשטרה, בשירותי הצורך גבור עם טובים. אישיים נתונים בעלי כלל
חדשות. תחנות הוקמו ואף התחנות של האדם כוח גדל באוכלוסייה, והגידול העירונית

הימים ששרג מלחמת

פעלו עצמם, הלחימה ימי ובמהלך הימים", "ששת מלחמת פרוץ שלפני המתח בימי
ופעילות (שלדית) במשמרות עבודה כדי תוך גבוהה, בכוננות הנפות ותחנות יחידות

באזור. אינטנסיבית ביטחונית

ראשון בחולות דן גוש של חמצון'' "אגמ להקמת ציבורית התנגדות קמה ,1968 בשנת
,1970 בשנת זה באתר שנערכה גדולה הפגנה של בקיומה היה שיאה לציון.
להפריע בניסיונות לשטח שהגיעו "כבדים", מכניים וכלים תושבים מאות וכללה
הציבורי הסדר בהשלטת טיפלה המשטרה במקום. שנעשו הפיתוח לעבודות
שוטרים. של גדולים כוחות כך לצורך שהקצאתה תוך ההפגנה, במהלך המתח והורדת
עבריין שוטרים מירי נהרג לציון, בראשון זו בשנה שהתרחש פלילי אירוע במהלך

ערובה. כבן שוטר שלקח מנתניה, חמוש

בשנה אייל. לתחנת הוכפפה והיא לנקודה טייבה תחנת של מעמדה שונה ,1970 בשנת
הפכה ציונה נס תחנת סבא. כפר לתחנה הוכפפה טייבה ונקודת אייל תחנת נסגרה זו,

לציון. ראשון תחנת נפתחה ובמקומה לנקודה

לציון ראויים ,1971 בשנת ישראל מדינת שטחי בתוך שאירעו פח"ע אירועי 17 מתוך
17 של ולפציעתם אזרחים 4 של למותם שגרם תקווה, פתח לעבר הקטיושות ירי

נוספים.

מעשי ובמספר ישראל בשטח העוינת בפעילות התגברות חלה השישים, שנות בסוף
הפיגוע מבצעי סבא. כפר של המרכזית האוטובוסים בתחנת הפיגוע כדוגמת חבלה,
השונים. הביטחון כוחות של משולבת פעילות לאחר שנעצרו טייבה תושבי היו
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השבעים שנות

בנושאי המטפלת המדינה, ראשית של ממשטרה המעבר את היוו השבעים בשנות
קטנה אוכלוסייה בקרב רכוש, ובעבירות ציבורי סדר הפרות של בעבירות פשיעה,
המחויבת רחבים שירותים מתן של השקפה בעלת למשטרה  דל רכוש ובעלת יחסית
בעלת ובפשיעה אלימות בעבירות מימדים, ורחבת מתוחכמת רכוש בפשיעת לטפל

מקצועי. אופי

אדם כוח תקני קביעת ישראל, משטרת של הארגוני במבנה השינויים עם ,1971 בשנת
איחוד ידי על מרמ, מרחב הדרומי המחוז במסגרת הוקם ועוד), קשר (רכב, ואמצעים
המשטרה בבניין התמקם המרחב מטה תקווה/השרון. ופתח רמלה/רחובות הנפות

ברמלה.
ומהעובדה שאוחדו הנפות שתי אוכלוסיית של מההומוגניות נבע זה לאיחוד הבסיס
הגדולה העיר של החיצונית הגיאוגרפית הקשת את יחד יצרו הן גיאוגרפית, שמבחינה
התעבורה הפשיעה, מצב על השלכות ספק ללא היו זה, גיאוגרפי להיבט אביב. תל 

הקמת עם ,1981 שנת עד זו במתכונת התקיים המרחב החדש. מרכז במרחב והסיור
גוריון. בן תעופה נמל ויחידת שפלה שרון, המרחבים: את שכלל המרכז, מחוז

ראשון בערים בעיקר ביטוייה, את מצאה הפשיעה, ורמת בכמות המואצת ההתפתחות
עבירות מסוכנים, בסמים סחר של למוקד שהפכו דגן, ובית תקווה פתח נתניה, לציון,
מחוץ שפעלו שודדים כנופיות צמחו תקופה, אותה במהלך ואלימות. רכוש מוסר, זנות,

לציון. וראשון רמלה אביב, בתל בערים: בעיקר לאזור,

"לאומי" בנק שוד את לציין ניתן ,1971 בשנת שהתרחשו הבולטים האירועים מבין
אזרחים. עם יריות קרב שניהלו חמושים, שודדים שלושה ידי על שבוצע לציון, בראשון
אותרו לא עצמם השודדים אולם משטרתי, מרדף התפתח האלים השוד בעקבות
השודדים נלכדו מרכז, מרחב חוקרי של מאומצת חקירה לאחר ברם, עת. באותה
הנשק את העלו הים חיל של אמוראים עמם. לקחת שהצליחו הכסף רוב ונמצא

בפלמחים. הים בחוף שהוסתר השודדים, את ששימש

שכונה השוד לציון. בראשון "לאומי" בנק בסניף מתוחכם, בנק שוד בוצע ,1972 בשנת
כאשר הבנק. של הטלפון לקו התחברו הכנופיה אנשי כאשר בוצע הטלפונים'/ ''שוד
הספק התקשר הבנק, ממנהל אישור שדרשה גדולה עסקה ביצע הכנופיה מאנשי אחד
ניתן. המיוחל שהאישור כמובן, הגנבים. מחבורת אחד אלא היה שלא הבנק ל"מנהל"
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הטלפונים שוד מבצעי ברם, מאד. גדולים סכומים מבנק הוצאו זו, מקורית בדרך
מעולם. נתפסו לא הזה, המתוחכם

אביב. תל למחוז מקירבתו מרכז, מרחב של העבודה אופי הושפע השבעים, בשנות
לאחר לשם, ונסוגו אביב תל ממחוז שהגיחו עבריינים ידי על בוצעה ברובה הפשיעה
צמתים, במספר קשות תנועה בעיות ,1973 בשנת היו המרכז במחוז העבירה. ביצוע
ולדרום. לצפון ולירושלים, אביב תל  לערים בדרכם רכב, כלי אלפי עשרות זרמו דרכם
לאחר ברם, ימים. לחודש קרוב פועלים שביתת ארכה שמש", בית "מנועי במפעל
ובכך הצדדים בין לבורר עצמה המשטרה הפכה הסכסוך, את ליישב רבים ניסיונות

להנהלה. השובתים בין יותר מאוחר שנוצר להסכם בסיס נוצר

נמרצות מחו משולהבים אוהדים כאשר הכדורגל, במגרש> היה נוסף סדר הפרות מוקד
משטרת שוטרי התערבות רק קבוצתם. של נמוכה לליגה הורדתן או הענשתן נוכח
חוצות. בראש שהפגינו האוהדים של המשולהבות הרוחות את ציננה המרחב,

נרצחו השנים במהלך חמולות. שתי בין שנים עשרות של איבה שרדה טייבה בכפר
שלה, בדרכה המרחב משטרת אולם המוניות. קטטות נערכו ואף אנשים מספר בכפר

הניצים. בין שלום להשכין הצליחה

סבא, וכפר נתניה תחנות הועברו שבמהלכם ארגוניים שינויים בוצעו ,1973 בשנת
במרחב הצפוני. המחוז של אחריותו לתחום הדרומי, המחוז של הפיקוד בתחום שהיו
אביב תל מחוז בין הגבול חדרה. לתחנת שהוכפפה עקיבא, אור נקודת הוקמה השרון
מונסון, נווה יהודה, אור  היישובים תקווה. פתח תחנת לאזור שונה הדרומי למחוז
מתחומה הועברו אפק, מעלות אזורית ומועצה מגשימים יהודה, גני תקווה, גני יהוד,

אונו. תחנת של לתחומה תקווה, פתח תחנת של

שפעל המשא''ז, מרכז במרחב הוקם כיפור, יום מלחמת שלאחר שנה ,1974 בשנת
המשא"ז, במסגרת ציבור. ומוסדות ספר בבתי שמוקמו הפעלה, בסיסי באמצעות
משטרה נקודת הוקמה העין ראש המקומית ובמועצה מאומנות צלפים יחידות הוקמו

חדשה.

הגניבות. מכת לצמצום פעולות ונערכו תוכננו גוריון, בן תעופה ונמל אשדוד בנמל
מצבי תרגלה אח"מים, של ביקוריהם לרגל עבודה עמוסת היותה למרות נתב"ג יחידת
המחוזות של ובמרחבים במטות תוקנן זו בתקופה וביטחון. שמירה ומשימות כוננות

מיוחדים. ותפקידים חקירות קצין של תפקיד והדרומי הצפוני
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 הערים מואץ. עיור בתהליך היה מרכז, מרחב של הגיאוגרפי שטחו ,1975 בשנת
בהם התושבים מספר כאשר מהיר, בקצב התפתחו תקווה ופתח אשדוד נסציונה,
הוא אף השתנה ורמלה לוד  הערים של אופיין מועטות. שנים תוך והוכפל, כמעט
בפני חדשים יעדים הציב התהליך אזוריים. כמרכזים ויותר יותר לשמש החלו והן
הוקמה זו למטרה מרוכזת. מניעה לפעילות סיור כוחות הפעלת וחייב הרכוש עברייני
המרחב. אזורי בכל הצורך, לפי שהופעלה ניידת, מרחבית מבצעית חוליה במיוחד

הרכוש ובעבירות הפלילי בתחום מניעה בבעיות המרחב שוטרי התרכזו בנתב"ג,
שערכה מיוחדת, י\זיר\ז הוקמה זו, בבעיה הטיפול לצורך התעופה. בנמל שבוצעו
הצבת תוך הנמל עובדי ואצל במטוסים בנמל, שונים במקומות וחיפושים פתע סריקות

הרכוש. גונבי לתפיסת פתע מארבי

חשוד. שנראה נוסע בדיקת במהלך שנתגלה בנתב"ג, חבלה מטען התפוצץ ,1976 בשנת
צעירים זוגות של הפגנות היי: שנה באותה המרחב, בהם שטיפל הגדולים המבצעים בין

הארץ. רחבי בכל "אגד" חברת שביתת בעקבות התנועה ושיבוש העין בראש

הפשיעה התמקצעות הייתה מרכז, מרחב ברחבי שחלה הפלילי בתחום המגמה
עבירות סמים, עבירות נפץ, ובחומרי בנשק באלימות, וגובר הולך שימוש  והתארגנותה
היחידות הוקמו זו, במגמה מלחמה לצורך רכוש. ועבירות רצח מעשי האדם, גוף כלפי
הציבורי". בסדר טיפול "זרוע בצד בפשיעה", ללחימה כ"זרוע תחנות, דרג עד המבצעיות,

הופעל המרכז, מרחב יחידות השתתפו בהם הרבים המבצעים במסגרת ,1979 בשנת
רמלה. מכלא שברחו האסירים לכידת הייתה שמטרתו מבצע  "סוגר" מבצע

ובולטים חשובים ואירועים במבצעים רבות ופעלו המרחב שוטרי השתתפו ,1980 בשנת
אוגון הילד של חוטפו אחר נרחב מיוחד חיפושים ומבצע העצמאות, יום אבטחת כגון:

ירדן.
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החדשה. במתכונתו מרכז מחוז לפעול החל ,(1.5.1981) השמונים שנות בתחילת כבר
המחוז למטה בינוי תכניות המחוז, גבולות השאר: בין נקבעו המחוז הקמת בתהליך
המרכז; למחוז שרון מרחב מטה של מסודרת להעברה פקודות שפלה; מרחב ומטה
ההתייעלות, לצורך בו. הפיקודי הסגל וקביעת המחוז מטה לעבודת מסגרת קביעת
ושרון. שפלה  מרחבים שני של מצומצמת מסגרת ,1.5.1981 מתאריך החל הופעלה
הדרומי למחוז הועברה אשדוד ותחנת ,1.8.1981 בתאריך המחוז במסגרת נכלל נתב"ג
חדשים סיור שוטרי נוספו החדש, המחוז יחידות ארגון במסגרת .1.10.1981 בתאריך
אחידות ליצור מאמץ גם נעשה בנתב"ג. גבולות ובקרי שפלה במרחב הסיור למגזר

השוטפים. העבודה ובנוהלי המחוז שוטרי בפעילות

בכוח במשאביו לתמרן המחוזי האג"מ קצין נאלץ המועט, האדם כוח מצבת בשל
לשגרה שמעבר פעילות ביצוע לשם יחידותיו, את לתגבר הדלים ואמצעיו אדם
אחמ"ים ביקור העשירית, לכנסת בחירות "81 "מועד מבצע כגון: מיוחדים, ולמבצעים
המשא"ז וסיוע הילק"מ לפעילות מיוחד דגש גם ניתן לו. ומחוצה נתב"ג בתחום
פח"ע פיגועי מבחינת והבינעירונית. העירונית התנועה בתחום העבריינות, לבלימת

יחסית. שקטה זו שנה הייתה המחוז, בתחום

נקבעו המשטרה בתחנות לאזרח. השירות שיפור על מיוחד דגש הושם הסיור, בתחום
עבודתם. בתחום מיוחדת השתלמות עברו שחלקם קבועים, ויומנאים תורנים
מניעת בתפקידי המחוז יחידות לסיוע שהופעלה מג"ב, פלוגת הוכפפה המחוז למטה

מיוחדים. שיטור במבצעי חלק נטלה ואף ציבורי וסדר ביטחון פשיעה,

11 מהם חבלה, מעשי כ97 החדש המחוז בתחום אירעו השמונים, שנות בתחילת
המבצעית, הפעילות במסגרת תקווה. בפתח היה האירועים מוקד כאשר פח"ע, אירועי
מבצעית פעילות בוצעה אך הסעה, ובתחנות בשווקים סריקות של רב מספר בוצעו
בבתי מקיפות הסברה פעולות נערכו חשודים. ורכבים חפצים של בבדיקות פחותה
התקיימו במקביל, לתלמידים. ישראל משטרת בין גומלין ויחסי הזיקה להגברת ספר,
בדרכים. התנועה בנושאי השונות, בערים תנועה ומהנדסי ערים ראשי עם רבות פגישות

ניתן השמונים, שנות בתחילת המחוז בתחום שאירעו הקטלניות הדרכים תאונות בין
 אשדוד בצומת שאירעה קטלנית תאונה הבאות הדרכים תאונות את להזכיר
מספר חייהם את קיפחו בה לטרון בכביש שאירעה תאונה איש; 26 נהרגו במהלכה
נוסעים. מספר נהרגו בה שאף "רופין", מדרשת ליד שהתרחשה התאונה וכן נוסעים
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ושרשראות תיקים חטיפות  היו המחוז, בתחום השכיחות הפשיעה תופעות בין
כלי הצתות ובשווקים; הערים של המרכזיים ברחובות שבוצעו נשים, של מצוואריהן
בין חשבונות חיסול ביצוע וכן חלפים פירוק של בצורה ראיות טשטוש תוך רכב,

כנופיות.

חמורות סדר והפרות באלימות כאמור אופיינו ,1981 בשנת העשירית לכנסת הבחירות
בני בקרב גם העבריינים, במספר עלייה חלה ושפלה, שרון  במרחבים המחוז. ברחבי
הוקמו צח"מים כ37 הקודמות. בשנים מספרם לעומת האזור, תושבי של המיעוטים
היה זו, בשנה הבולטים והחקירות האירועים בין חמורות. פליליות עבירות לחקירת

השב"ס. של רמלה מעצר בית מנהל ניצן, רוני רצח

ציונה, בנס במפעל חבלה מטען הנחת היו זו, בשנה הבולטים החבלה אירועי בין
נפגעים). ללא המזל, (למרבה רמלה בשוק תופת מכונית ופיצוץ

מתוחכם, משטרתי שבמהלך המרכזית, היחידה הופעלה בשרון, האונס מקרי ריבוי לאור
לציון ראשון תחנת הסמים, בתחום אונס. מעשי מספר בביצוע שהודה חייל, לכדה
הרואין. מנות 18 תפיסת בוצעה ובלוד חשיש, ק"ג בי75 נמצאו שברשותו חשוד, לכדה
מספר תפסה בנתב"ג, "זבולון" ויחידת סמים בסחר חשודים 66 נעצרו השרון במרחב
נעצר ,1981 נובמבר חודש במהלך גדולה. סמים כמות הייתה שברשותם עבריינים,

הרואין. ק"ג 2.5 שברשותו אמריקאי, אזרח בנתב"ג

תופעה רכוש, עבירות בביצוע העבריינית הפעילות גאתה השמונים, שנות בראשית
תעשייתיים. ובאזורים עירוניים במרכזים עסק לבתי רבות בפריצות שהתבטאה
צפיפות בעלי ייחודיים, אורבניים מאפיינים עם ערים לשרת נדרשו המשטרה תחנות
ותיקה, אוכלוסייה לצד אביב, תל באזור ברובה העובדת צעירה, אוכלוסייה של גדולה
לפעילות מוקד שימשו נרחבים חקלאיים אזורים הראשונים. למתיישבים המשך דור
השטח תנאי את שניצלו מיעוטים, בני של ובמיוחד האזור תושבי עבריינים של פלילית

מגוונות. ופח"עיות פליליות לפעילויות

בני מספר אחר לציון, ראשון בחולות ממושך משטרתי מרדף נערך ,1982 בשנת
במהלך פליליים. פשעים של ארוכה שורה ביצעו ואשר סיני מתחום שהסתננו מיעוטים

השוטרים. של מירי המיעוטים מבני אחד נפגע המרדף
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בכמות עלייה של שנה ,1984 שנת הייתה העבירות, בכמות העלייה למגמת בהמשך
עבירות רכוש, עבירות הבאים: בתחומים בעיקר הקודמות, השנים לעומת חקירה, תיקי

האדם. גוף נגד ועבירות מוסר עבירות ציבורי, סדר

צח"מים כ20 הוקמו כך ולצורך הגואה, הפשיעה למיגור נרחב מאמץ נעשה זו בשנה
סמוך ,1983 בשנת שבוצע דובי אורלי החיילת רצח את חקר שרון מרחב צח"מ במחוז..

בנתניה. החוף לכביש

של מעצרם לאחר נתניה, באזור סמים סוחרי נחקרו תמימה", "עלטה מבצע במהלך
אקדחים, 7 נגנבו שבמהלכה סירקין, במחנה נשק למחסן פריצה בעקבות חשודים. 54
7 של למעצרם מאומצת חקירה בתום שהוביל צח"מ הוקס מיעוטים, לבני שנמכרו
אנגלוביץ טרזה הנפטרת, גופת העברת את חקר שהוקם, אחר צח"מ במעשה. חשודים

לציון. בראשון הקברות מבית למקובל בניגוד

הערבי, במגזר ושתילה" "סברה ואירועי האדמה" "יום אירועי עברו זו, שנה במהלך
לכפרים להיכנס "כך" תנועת ניסיונות זו בשנה נבלמו כן, כמו מיוחדות. תקריות ללא
סרטים הקרנת נגד תקווה, בפתח חרדים של גדולות "שבת" הפגנות נערכו הערביים.
השתתפו בה המחוז שוטרי של נמרצת פעילות שדרשה "היכל", בקולנוע שבת בערב
ללא ,1984 בשנת עשרה האחת לכנסת הבחירות את גם עבר המחוז שוטרים. מאות
הציבורי, הסדר על ששמרו שוטרים מאות של השתתפותם בגין זאת מיוחדות, תקלות
הברחת נגד הפעילות נמשכה בנתב"ג השונות. המפלגות כינוסי של קיום במהלך

שונים. מסוגים סמים של גדולות כמויות נתפסו שבעטיה הסמים,

של פח"ע מאירוע כתוצאה הסיור. יחידות של שכמן על הוטל במחוז המאמץ עיקר
מובילי כל מחוזית. עדיפות זה נושא קיבל גז, בלוני שהובילה במשאית יד רימון הנחת
המשטרה ודרישות הנוהלים להם נמסרו כשבמהלכם הסברה, לכנסי רוכזו הגז
המחוז, בתחום השונים המבצעים במסגרת המחוז. בכבישי גז בהובלת המחמירות
השב"ס, של רמלה המעצר בית מפקד  ניצן רוני ברצח הנאשמים ליווי מבצע נערך

בישראל. גרמניה מערב ממשלת ראש ביקור  "בז" ומבצע

הציבור בביטחון לפגוע בניסיונות משמעותית עלייה על הצביעו ,1985 שנת נתוני
בטרמפיאדות הונחו החבלה מטעני רוב החבלה. ארגוני מצד האזרחים, של ובמורל
בין וקוטביות שסע ויצר הכלכלי המצב הורע השנה במהלך ציבוריים. רכב ובכלי
מכירות פרשת בחקירת המחוז שוטרי עסקו זו שנה במהלך השונים. החברה מגזרי
של הפרלמנטרי ועוזרו גינדי הקבלן נעצרו שבעקבותיה ושומרון, ביהודה הקרקעות
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הפרוייקטים בין רחובות. באזור הכלא מן שנמלט חייל, רצח פיענוח בפרשת וכן דקל ח"כ
שילוב  יקרה" "אבן תוכנית גיבוש מחתי, מרד"מ בניית היו זו בשנה שבוצעו
עצירים ליווי של ראשון מחוזי מערך והפעלת צה"ל עם המחוזית הטלפונית המערכת

במחוז.

על ושמירה אבטחה ביניהם היקף, רחבי מבצעים במספר המחוז פעל ,1986 בשנת
אנטולי ציון לאסיר בנתב"ג שנערכה גדולה, פנים קבלת במהלך הציבורי הסדר

הסובייטי. הכלא מן שחרורו אחרי לארץ שהגיע שרנסקי,

וביניהם חבלני, רקע על אירועים מספר אירעו ,1986 בשנת גם קודמות לשנים בדומה
באזור מונית נהג תקיפת של שני מקרה זה היה למצער, לוד. בפרברי מונית נהג רצח 

מחבלים. ידי על

מיליון מ3.5 יותר  בנתב"ג ישראליים נוסעים של שיא תנועת נרשמה ,1987 בשנת
עת בתיירות, שיא שנת גם זו הייתה הקודמת. מהשנה יותר נוסעים מיליון חצי איש,

נתב"ג. דרך תיירים מיליון כ1.5 עברו
של עלייתם סביב שנסבה עצרת ביניהם אירועים, מספר נערכו התעופה נמל בשטח
וכניסת מבקרים אלף כ150 שכלל הישראלי, התעופה יום מבריה"מ, עלייה מסורבי
ישראל. משטרת יחידות מכל שוטרים כ330 פעיל חלק נטלו ובו רכב, כלי אלף כ15

"התעשייה עובדי של הפגנות באירועי המשטרתית הפעילות התמקדה ימים מירח יותר
שהיו הסוערות ההפגנות במהלך "הלביא". מטוס פרויקט הפסקת עם האווירית",
מעובדי אלף כ20 חלק נטלו במיוחד, רגישים ופוליטיים חברתיים במתחים רוויות
המשטרה טיפלה בהם הקשים לאחד נחשב זה עבודה סכסוך אווירית". ה"תעשייה

שנים. אותם במהלך

הסדר שמירת אבטחה, אישים, בביקורי הקשורים מבצעים מספר נערכו כן, כמו
לשעבר ארה"ב נשיא של ביקורו הלול הבולטים הביקורים בין תנועה. והכוונת הציבורי
המצרי, החוץ שר של ביקורם המצרית; הצבאית המשלחת של ביקורה קרטר, ג'ימי

ואחרים. האמריקאי החוץ שר

שלא מט"ח הוצאת בנושאי חקירות היו המחוז, שוטרי חלק נטלו בהם המבצעים בין
ועוד. גדול מידה בקנה רכוש גניבות מזויף, מט"ח הפצת בסמים, סחר כדין,
ולחימה אכיפה מבצע וביניהם נוספים מגוונים שיטור בתחומי גם טיפלו המחוז שוטרי
משטרתית ופעילות השרון, מרחב שוטרי ידי על שנעשה טייבה, הכפר באזור בפשיעה
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בני שתקפו עמידר, רמת תושבי של אלימות סדר והפרות התפרעויות במהלך ממוקדת
מוגברת משטרתית היערכות חייבו אלה סדר הפרות דירותיהם. את והציתו מיעוטים
שהתרחשו אלה כדוגמת קשות, התפרעויות אירעו הספורט במגרשי ימים. כשבוע במשך
מנת על גדולים משטרה כוחות להפעלת שהובילו בנתניה, הכדורגל משחקי במהלך

כנו. על הציבורי הסדר להשיב

גרם שפלה, במרחב ששרר כבד ערפל שבמהלכו האירוע, את לציין יש התנועה, בתחום
ו451 רכב כלי כ76 נפגעו שבהן במספר), 13) שרשרת תאונות ולמספר לקויה לראות

שונות. פציעה בדרגות נוסעים,

טירה (טייבה, הקטן" "המשולש אזור על שחלשה טייבה תחנת הוקמה ,1988 בשנת
הטיפול חיזוק במסגרת במחוז, הונאה לחקירות היחידה אורגנה במקביל וקלנסואה).

ופשעים. הונאה חקירות בנושא
במרדף ועסקו חוקיים בלתי מבנים להריסת מבצעים באבטחת גם פעלו המחוז יחידות

אביטן. הרצל הנמלט האסיר אחר וחיפושים

בהקמת ביטוי לידי שבאה הסמים, בנגע למלחמה מחוזית עדיפות ניתנה ,1989 בשנת
לסחר ראשי למוקד הפך "המשולש" שאזור מאחר בסמים, ללוחמה מחוזית יחידה
הסמים סוחרי כנגד גדולים משטרתיים מבצעים נערכו התופעה, מיגור לצורך בסמים.
מודיעיניים מרכיבים הפעלת תוך ומשא'יז, מג"ב המחוז, שוטרי כוחות בשילוב הכבדים,
חשודים ובכללם איש כ70 נעצרו טובים", ''ימים מבצע במהלך מתוחכמות. ושיטות
מלבנון סמים ייבוא רשת ראש נעצרו כן, כמו ובהתכתם. בפירוקם רכב כלי בגניבות

בנתניה. מלון בבית נפשו עת ושותפתו,

שיא כמות הרואין, ק"ג 9 של לתפיסה הביאה בנתב"ג הרצופה המבצעית הפעילות
סיור יחידת הוקמה במחוז, ביטחוניים לאירועים כמענה רבות. שנים מזה שנתפסה,
נערכו כן, כמו ארצית. כעתודה גם ושימשה הפלילי בתחום גם שהופעלה מיוחדת,
האווירה את וכן הבכיר הפיקוד של התנהלותו דרך את שבדקו מדעיים, סקרים במחוז

השונות. ביחידות הרצון ושביעות

בסדרי הבולטים הנושאים אחד ,1990 בשנת הייתה דרכים, בתאונות המלחמה
דרכים. תאונות מוקדי לתקיפת תנועה, מודל הופעל זו במסגרת המחוז. של העדיפויות
ימ"פ בניידות תוגברה הלילה, בשעות התנועה ניידות של והנוכחות האכיפה פעילות
המשא"ז. של המיוחדות התנועה יחידות ובמתנדבי תנועה) לפיקוח מחוזיות (יחידות
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בנושאי עבירות לתקיפת שבוע, בסופי נרחבת פעילות השאר, בין כללה הפעילות
הנוסעים נהגים לתפיסת מודל הופעל בנוסף, צעירים. נהגים של בעיקר שיכרות
מעורבות הוגברה השנה במהלך ואופנועים. אוטובוסים נהגי כולל מופרזת, במהירות
ימי על דגש והושם הדרכים תאונות ומניעת התנועה חוקי אכיפת בנושא התחנות
על בשפלה, מרחבית סיוע יחידת הוקמה זו בשנה המחוז. ערי בכל מרוכזים, תנועה
בליווי עסקה היחידה בתחנות. העצורים ליווי במשימת הרב העומס על להתגבר מנת
המרחבי. המעצר בית על ואחריות עסקים רישוי לפועל, הוצאה עצורים,

נכבד מקום לתפוס המשיך והנושא הסמים בנגע הלחימה נמשכה הפשיעה, בתחום
את גם שכללו נרחבים, מבצעים כשמונה בוצעו כן, על אשר המחוז. שוטרי במטלות
כן כמו סמים. סוחרי כ170 ונעצרו סמויים סוכנים הופעלו במהלכם הערבי, המגזר
ונחקרה חמורים, שוד מקרי מספר פוענחו (יס"מ), במחוז התערבות יחידת הוקמה
מיוחד חקירה צוות המחוזית. ההונאה יחידת ידי על בנקים, במספר הונאה פרשת
כלל ואשר קאסם כפר באזור גנוב, ורכוש רכב כלי בהצתות תיקים, 33 בחקירת עסק
של הגעתם היה בנתב"ג השנה במהלך הבולט האירוע אלו. במעשים חשודים מעצר
הגבולות. ביקורת יחידת ותעבור מיוחדת היערכות חייב אשר מבריה"מ, עולים רבבות
הממלכתיים, הגורמים שאר עם יחד בפרט, נתב"ג ויחידת בכלל המשטרה נרתמה בכך

זו. מארץ העלייה בקליטת המשותף למאמץ

בטייבה; הרואין ק"ג 21 תפיסת וביניהם: אירועים מספר בלטו ,1990 שנת במהלך
שבעה רצח בשפלה; הנפט" "מזריק פרשת זה; בכפר חוקיים בלתי בתים הריסת
לציון, בראשון פופר עמי ידי על נוספים, עשרות ופציעת השטחים מן ערבים פועלים
למניעת מיוחדת, משטרתית היערכות חייב זה אחרון אירוע שפלה. מרחב בתחום
המגזר וביישובי צירים על התפרסות כלל אשר האירוע, במקום ציבורי סדר הפרות
 המשולש באזור גדול מידה בקנה ציבורי סדר הפרות אירעו הרצח בעקבות הערבי.
אופי בעלי אירועים ולוד. רמלה ובערים אחרים בכפרים קלנסואה, טייבה, טירה,
שרון במרחב הוקם כך לצורך הרהבית. אירועי ולאחר האדמה" "ביום התרחשו דומה

המתפרעים. מראשי 50 כנגד ראיות שאסף צח"מ,
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2002  1991 בשנים המחוז

הדבר המפרץ. מלחמת לקראת קדחניות בהכנות התאפיינה ,1991 שנת של תחילתה
ציוד ואספקת המשטרתיים הכוחות תירגול צה"ל, פיקוד עם הקשר בהידוק התבטא
הכוחות חירום. בתנאי לפעילות המחוז נכנס המלחמה פרוץ עם וזיהוי. לגילוי מיוחד
המחוז. של הגיאוגרפי בתחום טיל נפילת של ברגע ויעיל מהיר באופן פעלו

בעיקר ציוד גניבת גס שכללה החקלאיים, בגידולים בפגיעה העלייה מגמת בעקבות
לצמצם הצליחה פעילות, חודשי מספר שלאחר התפר", "קו מפקדת הוקמה חקלאי,
חקירה צוותי מספר גם הוקמו זו, בשנה התופעה. מימדי את משמעותית בצורה

לאומני. רקע על פעילות שחקרו ושפלה, שרון במרחבי מיוחדים

במסגרת והסמים. ההצתות הרכב, גניבות בתחום בפשיעה עלייה חלה השנה, במהלך
מבכירי נעצרו במהלכם היקף, רחבי מבצעים מספר נערכו הסמים, בנגע הלחימה
רקע על האירועים ונמשכו בנקים, של שוד מקרי 27 אירעו במקביל, העבריינים.
אזרח שדקר מחבל ותפיסת גנותהדר במושב זוג בני שתקף עזתי מחבל בהם. לאומני,

זיתן. המושב בשדות

את שיכללה המפקדה התפר". "קו מפקדת לפעילות השניה השנה הייתה ,1992 שגת
הושם צה"ל. גורמי עם מלא פעולה שיתוף תוך ועבדה המבצעיות פעילותה שיטות
השמירה במהלך דריכות העירנות, הגברת אודות היישובים תושבי הדרכת על דגש

ועוד). תאורה (גדר, הביטחוניות התשתיות ושיפור

פשיעה תיקי כ1,636 מתוכם חקירה, תיקי כ69,000 במחוז נפתחו השנה במהלך
שנת במהלך הרכב. כלי גניבות מרכז, במחוז בלטה הרכוש עבירות מבין חמורים.
מיוחד חקירה צוות להקמת שהובילה עובדה רכב, כלי 6,985 במחוז נגנבו ,1992
המהווים בסמים, סחר תיקי כ575 נפתחו הנסקרת, השנה מתחילת בתופעה. לטיפול
המחוז, פיקוד ממדיניות נבעה העלייה אשתקד. המקבילה התקופה לעומת חד גידול

לטיפול. מועדפת עבירה בסמים בסחר שראתה

פעילות בנושא חקירות מספר שרון, במרחב המיעוטים במחלק נערכו האמורה, בשנה
המגזר עוינים. לארגונים והשתייכות לחימה באמצעי סחר כדוגמת עוינת, חבלנית
זה, במגזר לטיפול כוללת תפיסה גיבוש עם במיוחד, רגישה להתייחסות זכה הערבי

המשטרתית. בפעילות והשב"כ הגבול משמר שילוב תוך
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בהיקפו תקדים חסר שהיה טבע", "מראות תרגיל מרכז במחוז נערך ,1993 בשנת
המערכות כלל את שילב התרגיל שוטרים). 3,700) בו שהשתתפו השוטרים ובכמות
במרחבים הסיור ניידות מספר הוגדל השנה במהלך פח"ע. אירוע במהלך הפועלות

שונים. לאירועים שלו התגובה זמן ושיפור הסיור מגזר לחיזוק לשם

המחוז. בתחום ההרוגים ובמספר הקטלניות התאונות במספר ירידה נרשמה זו, בשנה
במחוז קשה. הפצועים של ובמספרם הקשות התאונות של במספרם גם ירידה נרשמה
נפתחו מתוכם כ%1.8), של (ירידה תיקים כ68,568 השנה במהלך נפתחו מרכז

בסמים. בשימוש תיקים וכ900 בסמים סחר תיקי כ808

קוקאין ק"ג כ8 הברחת ניסיון  שבהם שהבולט פרי, הניבה הסמים ביבואני הלחימה
מצויין פעולה לשיתוף הודות סוכל הניסיון סוסים. אוכפי בתוך לישראל, מקולומביה
במרחב כ10.60/0). של (עלייה רכב כלי 7,730 נגנבו ;,1993 בשנת זרות. משטרות עם
ברכב ושימוש חסות דמי סחיטת שוד, רצח, בעבירות שעסקו צח"מים 24 הוקמו שרון,

רשות. ללא
כולל חמורים, פשעים לחקירת צח"מים כ10 השנה במהלך הוקמו שפלה, במרחב

ועוד. אדם חטיפות הצתות, באמל"ח, סחר

במחוז. הונאה חקירות מחלק ,1994 שנת במהלך הוקם דאז, המפכ"ל החלטת פי על
שיפוט בתחום שבוצעו הונאה עבירות בחקירת לעסוק החל החדש ההונאה מחלק

המחוז.
רכב. בעבירות ללוחמה מחוזית יחידה הקמת עם ביטוי לידי בא נוסף, ארגוני שינוי
וזיוף פירוק גניבות, אודות הגורמים, מכלל מודיעיני מידע באיסוף עסקו היחידה אנשי

רכב. כלי
(כ20/0). מתון באופן הקודמת לשנה בהשוואה ירדה המחוז בתחומי הכללית הפשיעה
ראשי אווירי כגשר המשמש בנתב"ג, סמים כלבי הוכשרו המחוז, של מיוחד בפרויקט

לישראל. סמים להברחות
נערכו שבוע, בסופי בעיקר צעירים, מעורבים היו שבהם דרכים תאונות ריבוי לאור

זה. בנושא רבים משטרתיים מבצעים המחוז בתחומי

שוד אונס, אלימות, רצח,  שלה המרכיבים בכלל בפשיעה, החמרה חלה ,1995 בשנת
הפיגוע וביניהם: קטלניים תופת פיגועי במספר גם התאפיינה זו שנה תקיפה. ומקרי
פיצוץ נשמע לערך, 09:20 בשעה ,22.1.1995 בתאריך ליד. בית בצומת שאירע הקשה
תוך בצומת. הממוקם הקיוסק של המזרחי הקיר ליד מתאבד מחבל של ממטען עז
משני כתוצאה בתווך. שני מחבל עצמו פוצץ אזרחים, של הצפויה ההתקהלות כדי
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נחשב ביתליד/השרץ, צומת נפצעו. אחרים ו64 אנשים 19 נהרגו הללו הפיצוצים
בדרכם לחיילים מרכזי הסעה כמקום גם משמש הצומת במדינה. העמוסים לאחד
הפגנה במקום נערכה לתנועה, הצומת ופתיחת הנפגעים פינוי סיום לאחר לבסיסיהם.

השלום. תהליך כנגד סוערת

עיבוי השלום: הסכמי פי על המתפתחים, לצרכים בהתאמה המחוז נערך ,1996 בשנת
במתווה לעבוד החלה המחוז משטרת חדשות. משטרה נקודות והקמת התפר" "מרחב
לאזרח הניתן המשטרתי השירות שיפור  כשכוונתה קהילתית'/ "משטרה של
ובמקביל למשתמש, ונוח נגיש ממוחשב, לציבור, שירות מרכז הוקס כך לצורך ולקהילה.
במשפחה, אלימות למניעת ומודל בסמים השימוש כנגד לוד, בעיר משולב מודל הוקם

השונות. הטיפול ברשויות הגורמים כלל עם מערכתית, עבודה המשלב

(ימ''ר), מרכזית יחידה במחוז הוקמה המדווחת, החמורה בפשיעה העלייה בעקבות
המודיעיניים הגורמים כל הפעלת תוך מחוזית, בראייה בפשיעה הלחימה את ריכזה אשר
היחידה המחוז, בתחומי פעלה הרכב, גניבות תופעת עם ההתמודדות במסגרת במחוז.

(יג''ר). רכב גניבות לאיתור

מעבדה חשיפת היו: ,1996 בשנת המחוז את שהעסיקו הבולטות הפרשיות בין
אקסטזי סם טבליות 14,000 ותפיסת אקסטזי הסם טבליות בייצור שעסקה בנסציונה
נוספים. סם כדורי אלפי עשרות כשברשותו מבלגיה בלדר נעצר שבעקבותיה בלוד,
בשיתוף מודיעין, העיר באזור נפלים פינוי פרויקט החל ,1996 אוגוסט מחודש החל
שטח נסרק בנפש, פגיעות למנוע מנת על המקומית. והרשות אש מכבי צה"ל, קק"ל,

שונים. פריטים כ4,500 נתגלו במהלכו דונם, 24,000 של

ספטמבר), (סוף בירושלים הכותל מנהרת פתיחת לאחר הקשות המהומות בעקבות
לאחר זאת התפר", ב"מרחב בעיקר כנו על והסדר השקט להחזרת מרכז מחוז נערך
משטרה. קציני שני נהרגו שבמהלכם כרם, טול מחסום באזור מהומות שפרצו

ארגוני בפעילות לעליה במקביל לגדול, המדווחת הפשיעה המשיכה ,1997 בשנת
מעשי והתגברות גיסא, מחד הדרכים ובתאונות בפשיעה העלייה השונים. הטרור
במשך ורציפה אינטנסיבית לפעילות מרכז מחוז שוטרי את חייבו גיסא, מאידך הפח"ע

השנה.

הטון את לתת ג'ואריש בכפר הסכסוך החל החמורה, והפשיעה הפח"ע אירועי לצד
העיר של הדרוםמערבי בחלקה השוכן בכפר המדובר המחוז. של המבצעית בפעילות
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מדם, ועקובה שנים רבת יריבות קיימת בכפר דן". "גני החדשה לשכונה בסמוך רמלה,
החמולות בין הסכסוך מקור קראג'ה. וחמולת גירושי, חמולת מרכזיות: חמולות שתי בין
בין התמקדה המחוז שוטרי פעילות המקומי. הסמים בעולם שליטה רקע על הינו
תופעת את ולשרש לעקור וניסיון הרוחות הרגעת מודיעיני, במעקב גם השאר
היות מגוון, אמל"ח אחר התחקות גם כללה המשטרתית הפעילות באזור. האלימות
נשק כלי של שונים סוגים הופעלו שבמהלכו ומזוין, אלים בסכסוך היה והמדובר
שנים. מספר במשך רצוף באופן נמשך בג'ואריש המשטרתי המאמץ חבלה. וחומרי

פיתוח תוך במחוז, הקהילתי" "השיטור של מואץ בפיתוח התאפיינה ,1998 שנת
ולמשטרה, לעירייה משותפות ניידות מסיירות בו רעננה, בעיר המשולב" "השיטור
בתחום נוער. בני בקרב בסמים השימוש מניעת בתחום מגוונים מודלים פיתוח תוך
פנים ביטחון למשימות שהוכשרה מג"ב, של "צבר" פלוגת הוקמה בפשיעה, הלחימה

כאחד. ובילוש

בערים מיוחדת, מבצעית פעילות ובעת בשגרה מוגברת פעילות נערכה השנה במהלך
במספר לירידה שהביאו נרחבות, הסברה פעולות לצד זאת עירוניים, הבין ובכבישים

הדרכים. תאונות

ובכך מודיעין ואנשי בלשים חוקרים, תקני בעשרות המחוז תוגבר האמורה בשנה
פשיעת בתחום ומקצועי מעמיק לטיפול  חשיפה נוער יחידת של הקמתה התאפשרה
הקמת על הוחלט נתניה, תחנת בתחום החמורה הפשיעה מקרי ריבוי לאור הנוער.
החוקרים, ממאגר כוחות היתר בין כלל ואשר זו, בפשיעה לטפל שתפקידו משימתי, כוח
שעסקה קווקז יוצאי כנופיית נעצרה הכוח, פעילות במהלך והמחוזי. המרחבי מהימ"ר
הביאה בנתניה, היטב שהורגשה היחידה של הרבה הפעילות חסות. דמי בסחיטת

בעיר. יחסי לשקט

חקר המחוזי הצח"מ נען. בקיבוץ רגב ימית של גופתה נמצאה ,12.4.1998 בתאריך
זר פועל  המעשה בביצוע חשוד נעצר ומיומנת, רצופה חקירה ובתום האירוע, את

מתאילנד.

מניעת החמורה, הפשיעה מול מאומצת בעשייה המרכז מחוז המשיך ,1999 בשנת
פעילות התבצעה הרכוש פשיעת בתחום המשטרה. שירותי מכלול ושיפור עבריינות
מספר את הפחיתה ובעיקר ניכרת במידה העבירות לצמצום שהובילה מערכתית,
שמטרתו נשימה", "אורן מבצע החל השנה במהלך המחוז. בשטחי הרכב כלי גניבות
ורמלה. לוד בערים בעיקר בהם, והשימוש בסמים הסחר תופעת מיגור 
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נשיא נחיתת וביניהם. אירועים של רב מספר זו כשנה היו היזומים המבצעים בתחום
בצומת ופיגועים ,"2000 ל"באג היערכות ה16, לכנסת הבחירות בנתב"ג, ארה"ב
נתניה במרכז נוסף ופיגוע אזרחים 11 נפצעו שבעטיו דריסה, פיגוע  (10.8.1999) נחשון

פצועים. 38 היו שתוצאותיו  (7.11.1999)

שנת במהלך רבים תיירים להגעת והצפי המילניום לשנת המשטרה היערכות בעקבות
בנתב"ג. והמהירה הנאותה לקליטתם מרכז מחוז נערך ,2000

המקומיות, לרשויות המשטרה בין הקשר הודק הדרכים, בתאונות הלחימה במסגרת
פעילות נוכח משפחותיהם. ובני דרכים תאונות בקורבנות לטיפול מודל ופותח
ובמספר הדרכים תאונות במספר משמעותית ירידה זו בשנה נרשמה זו, אינטנסיבית

והפצועים. ההרוגים

לאחר תקווה. מפתח תיכון תלמיד רייכמן, טל מביתו נעלם ,28.10.1999 בתאריך
נמצאה ימים, שלושה שנמשכו נרחבות סריקות נערכו שבמהלכו ממוקד משטרתי מבצע
מאומצת, משטרתית חקירה לאחר נחשונים. לקיבוץ סמוך בחורשה, מוטלת גופתו
תקווה. בפתח מוניות בתחנת הנרצח עם שעבד כרם, טול תושב ברצח החשוד נעצר
מתושבי שלושה בידי שבוצעו מוניות, נהגי של שוד מקרי 14 מחוזי, צח"מ פיענח בנוסף,

השטחים.

כש100 הקהילתי, השיטור נושא את להוביל מרכז מחוז המשיך ,2000 שנת במהלך
משמרות הוקמו במקביל, בטוח". ספר "בית פרויקט את אימצו ביניים חטיבות
מפקדות 10 הוקמו לכך, בנוסף תנועה. להכוונת עירוניים פקחים כ280 והוסמכו שכונה

מתנדבים. כ800 המונות נוער

בפשיעה הירידה מגמת המשיכה ,(2000 (אוקטובר ושפל" "גאות אירועי פרוץ עד
ממוחשב, מחוזי שליטה מרכז נחנך השנה בשלהי והנפגעים. הדרכים תאונות ובמספר

האזרחית. האוכלוסיה לצרכי הולם מענה לתת היה שתפקידו

זיידר, ד"ר של מעצרו וביניהם: בולטות פרשיות מספר נחקרו זו, שנה במהלך
פיענוח ;(21.1.2000) במטופלים מגונים מעשים בביצוע בחשד ידוע, פסיכוטראפיסט
השריפה וחקירת (30.1.2000) צבי ניר במושב כלב יעקב חברו בידי מלמד משה רצח
עובדות ארבע ניספו שבמהלכה תקווה, בפתח  "חביב" הקניות במרכז הקטלנית

.(2.2.2000)
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היערכות שדרשו טרור, פיגועי מספר עם להתמודד מרכז מחוז נאלץ ,2001 בשנת
וניסיונות פיגועים 22 שרון במרחב אירעו השנה במהלך קודמותיה. של מזו שונה
עשרות. ונפצעו אדם בני 10 נהרגו אלה באירועים לאומני. רקע על לפיגועים

בשנת תיקים כ117,434 לעומת חקירה תיקי כ116,495 במחוז נפתחו האמורה, בשנה
רמלהלוד. באיזור בעיקר בסמים וסחר יבוא של המגמה נמשכה הסמים בתחום .2000
ואלימות. בסמים שימוש בתחום בעיקר נוער, בפשיעת עליה גם ניכרה במקביל,
הירידה הנפגעים. ובמספר הדרכים תאונות במספר הירידה מגמת המשיכה ,2001 בשנת
שונים, גורמים עם ומשולבת ממוקדת מאכיפה בעיקר נבעה הדרכים תאונות בהיקף

בכ%9. צומצמו וממדיה

ואנדליזס מעשי שביצע "הפחדן'/ פרשת היי: במחוז שנחקרו המרכזיות הפרשיות בין
במיוחד שהוקם צח"מ שכולות. למשפחות נאצה מכתבי שליחת תוך שונים, במוסדות
של ומעצר וחשיפה מאומצת חקירה עבודת לאחר האיש, את חשף בפרשה, לטיפול
אותר המבצע במהלך הרוחני. הקניין זכויות הפרת בתחום עבירות שעברו בכירים
פרשת חוקי; לא רכוש לייצור המשמש ומכשור וציוד כחוק, שלא שהועתק רכוש
בגניבות שעסקו עבריינים כנגד מדינה עד הופעל שבמהלכה פרשייה  חוזר" "הילוך
רכישה, זיוף, בגניבה, שעסקו וערבים יהודים חשודים כ24 הפליל המדינה עד רכב.

נוספות. ובעבירות שוד

אירעו השנה, במהלך פליליים. תיקים כ97,897 מרכז במחוז נפתחו ,2002 בשנת
בשנת שאירעו הרצח מקרי ממספר 0/ס33 של (ירידה רצח מקרי 34 המחוז בתחומי
של לפיצוח הביאו הבילוש, יחידות של חכמה ופעילות איכותי מודיעיני מידע .(2001

עולם. חובקות פרשיות מספר

של שגרתית רשיונות בדיקת במהלך קרודו, אביב השוטר נרצח ,3.3.2002 בתאריך
והועבר בירדן חודשים מספר לאחר נעצר במעשה החשוד לוד. בעיר אופנוע רוכב
אישום. כתב כנגדו הוגש השוטר, ברצח והודה נחקר שנעצר, לאחר ישראל. לרשות
אקסטזי, כדורי כמיליון מרכז ימ"ר ידי על נתפסו הסמים, בנגע הלחימה במסגרת
ק"ג 42 של מטען יורט בנוסף, מבלגיה. שהובאו בצק לעירבוב במכונות שהוברחו
השנה, בשלהי אמריקה. מדרום הסם ביבוא שעסקה כנופיה נחשפה עת טהור, קוקאין
לשם טוצ'ילה. ליליאנה שלה המטפלת ושל וייסבארך מילה הקשישה רצח פוענח
בעלה את עצר ורגישה, אינטנסיבית חקירה שלאחר צח"מ, הוקם זו בפרשה טיפול
האמור הבעל נגד הכפול. ברצח האחרון הודה המאומצת, בחקירתו המטפלת. של

נגדו. ההליכים תום עד נעצר והוא אישום כתב הוגש
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כ2,700,000 החולפת בשנה התקבלו משטרה, לשירות* וגדל ההולך הביקוש עקב
המחוזי. במוקד אזרחים של פניות

הדרכים תאונות של במספרן עלייה נרשמה השנה ובמהלך נמשך, בכבישים הקטל
נתונים אלו. בתאונות ההרוגים מספר עלה ובמקביל המחוז, שטח בתחום שאירעו
זאת הרמות, בכל הדרכים בתאונות מלחמה על להכריז המחוז יחידות את הביאו אלו,

הנפגעים. מספר את ולצמצם בתאונות העלייה את לבלום במגמה

הפיגועים במספר עלייה בעקבות זאת הפנים, ביטחון במצב החמרה חלה השנה במהלך
ובמועדון הרוגים), 29) הסדר בליל בנתניה "פארק" במלון הפיגוע וביניהם: הקטלניים
נוספים ובפיגועים אלה פיגועים במהלך הרוגים). 15) לציון בראשון "שפילדקלאב"
באלפי לטיפול נקראו המחוז חבלני נפצעו. אדם בני עשרות ועוד אדם בני 55 נהרגו
והדרגות המגזרים מכל השוטרים הביטחוני, המצב של בעטיו חשודים. וחפצים רכב כלי
במבואות התפר", ב"קו וההרתעה הנוכחות את להגביר במטרה בשטח, לפעילות יצאו
והשב"כ, צה"ל עם הדוק פעולה שיתוף במסגרת במקביל, קהל. הומי ובמקומות הערים
רבים של חייהם ניצלו בכך, הפועל. אל מהכוח לצאת שתוכננו פיגועים, עשרות סוכלו

ישראל. מאזרחי

מספר 2002 בשנת ננקטו איכותיים, משטרה שירותי למתן המתמדת לחתירה בהמשך
עם הפעולה שיתוף להידוק והביאו המרכז, מחוז יחידות כלל את שחייבו פעולות,

ונציגיו. הציבור

המחוז פיקוד בקשת אושרה בנוסף, למחוז. תקנים כ250 של תוספת אושרה זו, בשנה
תנ''צ תקן דרגת אישור וביניהם: מאפייניו, כל על בכיר, כמרחב שרון מרחב להגדרת

לסגנו. נצ"מ תקן ודרגת המרחב למפקד

שינוי לחולל במגמה מערכתית,  כלל פעולה לנקוט הממשלה, ראש להחלטת בהמשך
גובשה כך לצורך בעיר. שירותיה מתן לחיזוק המשטרה נדרשה לוד, בעיר מהותי
לוד. בעיר המשטרה לתחנת ואמצעים תקנים תוספת שכללה אסטרטגית, תוכנית
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1954 ארגוני תרשים המרכז, מחת

מחוז מפקד
המרכז

מפקד סגן
המחוז

ו

שדה נפח
לוד התעופה

פתח נפת
תקווה/השרון

נפת
רמלה/רחובות

2002 ארגוני תרשים המרכז, מחוז
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ירנשלים סחת

דבר פתח

ובייחוד ה20 המאה של השמונים שנות במהלך בירושלים האירועים ריבוי בעקבות
המבצעיים השיקולים ולאור (19921987) הראשונה האינתיפאדה שנות במהלך
בעיר, רבים לאומיים מוסדות של ומיקומם בירה כעיר ירושלים של וחשיבותה
בעקבות ישראל. משטרת של החמישי המחה  ירושלים מחוז הקמת על הוחלט
ירושלים. ומחוז הדרומי המחוז מחוזות: לשני הדרומי המחוז פוצל החדש, המחוז הקמת

ולמחוז בפרט לירושלים ומבצעי ארגוני מענה מתן חייבה הביטחונית המציאות כאמור,
קבלת את זירזו רק ,1990 באוקטובר שהתרחשו הבית הר אירועי בכלל. הדרומי
שכלל מבצעי כגוף הוקם המחוז בעיר. החדשה המשטרתית ההיערכות לגבי ההחלטה
תחנת כדלקמן תחנות, על בעיקרו המושתת המחוזות, משאר שונה מבנה בתוכו
מוקם המחוז מטה העתיקה. העיר ויחידת שמש בית גילה, יעקב, נווה הבירה,
שהופנו מג"ב פלוגות שילוב תוך מחדש, ואורגן תוגבר הכוחות וסדר הרוסים" "במגרש
מודיעין ויחידת (ימ"ר) המרכזית היחידה הופעלה כן כמו בט"ש. למשימות בעיקר
בתאריך למעשה הלכה לפעול החל המחוז ברם, סדר. במפירי לטיפול מיוחדת

.1.1.1991

יחידות על ישירות ומופקד אופרטיבית, עבודה בשיטת ירושלים מחוז פועל כיום,
מוריה (ציון, מרחבים שלושה על בנוי המחוז ,2002 משנת ביניים. דרג ללא השטח

ושפט). הראל עוז, (שלם, משנה תחנות וארבע שמש בית תחנת ודוד),

עולמי ורוחני דתי מרכז והיותה בירושלים, הממשלה מוסדות של ריכוזם עתה, כן כאז
מיוחדת, להיערכות המחוז שוטרי את ומחייבים חייבו המונוטאיסטיות, הדתות לשלוש
לעובדת מעבר ייחודית, רגישות בעלת עיר ירושלים של להיותה הולם מענה לתת כדי
ירושלים מחוז משטרת ועושה עשתה בעבר, רגישות לתקופות בדומה בירה. עיר היותה
הסדר על שמירה תוך מלא, פולחן חופש ואורחיה לאזרחיה להקנות רבים מאמצים

תושביה. של האישי ביטחונם ועל הציבורי
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המחוז התפתחות

הראשונים בחודשים פעלה ישראל, משטרת של הראשונים ההקמה לשלבי במקביל
הירושלמית המשטרה פיקוד בירושלים. ע>רונ>ת עבר>ת משטרה המדינה, להקמת
הנסיבות מחמת וזאת ישראל ממשטרת ומבצעית ארגונית מופרדים היו ואנשיה,

השיחרור. מלחמת במהלך העיר על שהוטל והמצור המיוחדות

פעל ירושלים מחוז ,14.5.1948 מתאריך ירושלים משטרת של הארגון להצעת בהתאם
של העברי באזור שמוקמו אופרטיביות תחנות ארבע פני על פרוס והיה נפות, ללא
דרומית תחנה שערים), (מאה צפונית תחנה יהודה), (מחנה מרכזית תחנה העיר:

הכרם). (בית מערבית ותחנה (רחביה),

ובתנאי הירדני הצבא הפגזות תחת צבאי, מצור בתקופת פעלה העירונית המשטרה
משטרת אל ירושלים משטרת צורפה העיר, על המצור הסרת עם רק קשים. מחסור
ירושלים. משטרת על הפיקוד את הארצי המטה נטל ,16.8.1948 ובתאריך ישראל,
הפכו ובכך ישראל למשטרת אמונים נשבעו העיר, משטרת של וקציניה שוטריה
המשטרה מפקד של סמכותו תחוס בנוסף, ישראל. במשטרת המניין מין לשוטרים
מחוז של מעמד קיבלה כולה והיחידה העיר של המוניציפליים לגבולות מעבר הורחב

ש>ף. >שורון נתמנה הראשון המחוז למפקד כאשר נפות, ללא

נוקשים לחימה דפוסי על החדש המחוז מפקד הכריז הראשונים, עבודתו בשלבי כבר
דרכים, תאונות פליליים, פשעים שחור, שוק "קלפנות, כדוגמת עברייניות בתופעות

בושת". ובתי

כדוגמת נוספות, ותחנות נקודות מספר המחוז בתחום נפתחו ,1949 שנון במהלך
הודיע שנה אותה במהלך המחוז. של הכפרים לנפת שהשתייכה צפפה, בית תחנת
ב"מעבר גבולות ביקורת נקודת של פתיחתה על במטא"ר, המנהלה אגף ראש
תחנת ירדן. ממלכת עם היבשתי הגבול מעבר כנקודת ששימשה בעיר, מנדלבאום"
השכונות תושבי של שיבתם עם העיר, של הצפוניות בשכונות נפתחה חדשה משטרה
גבור עם בעיקר חשובה, הייתה התחנה פתיחת העצמאות. מלחמת בתום בתיהם, אל
האישי הביטחון הגברת למען וכן העיר, בתושבי ופגיעה מסתננים מרודירת החשש

בשכונות.

הגבול על שמירה היה השנים, באותן ירושלים מחוז של המרכזיים התפקידים אחד
שוד רצח, פגיעה, של למטרות ירדן, משטח שבאו מסתננים של חדירות ומניעת הארוך
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של (בט"ש) השוטף הביטחון בתחום הפעולה תכנית שונים. מוצרים של והברחות
משטרה כוחות חנו בהן גדולות, משטרה תחנות פתיחת על בעיקרה התבססה המחוז,
אותם מפני הגבול בשמירת בעיקר התרכז שתפקידן מתוגברות, ונקודות ניידים

השאר: בין נמנו אלה, גדולות משטרה תחנות על מסתננים.
בנוסף רכב. כלי למעבר קשים באזורים שסייר פרשים כוח שכללה  גוברץ בית תחנת
המחוז. של הדרומי גבולו עד רכב, בכלי סייר התחנה של אחר שיטור כוח לפרשים,

קצין. של בפיקודו שוטרים כ40 מנה התחנה, של האדם כוח
הירדני הגבול לאורך ההררי, בשטח סיור בתפקידי פעלו ששוטריה  טוב הר תחנת

שוטרים, 37 כ מנה בתחנה השיטור כוח לירושלים. העולה הברזל מסילת ועד
קצין. של בפיקודו

לטרון מסדרון של הצפוני הירדני מהגבול ופעלו פיקחו ששוטריה  אבוגוש תחנת
בכפר בעיקר רגילים שיטור בתפקידי אנשיה עסקו כן כמו במזרח. מוצא היישוב ועד
37 בתחנה השיטור כוח מנה עת באותה הימים. באותם בעייתי שהיה גוש, אבו

קצין. של בפיקודו שוטרים
נקודות ובתיר. מלחה צפפה, בית הבאות: הנקודות נכללו במחוז, המשטרה נקודות בין
ההברחות בתופעת יעיל טיפול לשם קשר, ומכשירי רכב כלי נשק, בכלי צוידו המשטרה

המקומית. בפשיעה בלחימה גם כמו וההסתננות,

16 קצינים, 18 מתוכם איש, כ290 על המחוז של האדם כוח תקן עמד ,1949 בשנת
פקידים. ו6 שוטרות 7 שוטרים, 217 ב', סמלים 32 א', סמלים

בהם והנגב, השפלה הכפרים, הבירה, הבאות: הנפות את המחוז כלל ,1950 בשנת
כ170 מנה תקופה באותה המחוז מטה .(930 על עמד (התקן שוטרים כ879 שירתו
קצינים, 18 מתוכם שוטרים, 327  מנתה הבירה נפת קצינים; 18 מתוכם שוטדים,
255  מנתה השפלה ונפת קצינים 4 מתוכם שוטרים, 127  מנתה הכפרים נפת

קצינים. 13 מתוכם שוטרים,

 שפלה (נפת אחרים למחוזות הועברו כשנפותיו הדרומי, המחוז פורק ,1950 בשנת
פתחתקוה). השם תחת ת"א, למחוז  שרון ונפת ירושלים למחוז

הנפה (מטה עצמאית לנפה והפכה ירושלים ממחוז הנגב נפת נותקה ,1951 בשנת
פיקודית הנגב נפת הוכפפה ,1953 משנת לסמפכ"ל. ישירות הכפופה בבארשבע), שכן

ירושלים. למחוז וטריטוריאלית
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שביניהן רבות פליליות בעבירות ,1948 שנת במהלך כבר לטפל החלו המחוז שוטרי
איש 16 אחת. וחבלה אחת הצתה גניבה, מעשי 270 לרצח, וניסיון רצח מעשי שני היול
כמו טרור". ל"מניעת התקנות על עבירות בגין המדינה נגד פשעים על לדין הועמדו
וזיוף אחד בושת בית החזקת מגונים, מעשים שלושה אחד, אונס מקרה אירע כן,

נסיעה. רשיונות

למרות בסיסי. וציוד נאותים אמצעים ללא הראשונות, בשנים פעלו המחוז תחנות
פלישות מניעת נטוש, רכוש והוצאת ביזה מעשי במניעת גם עסקו המחוז שוטרי זאת,

ומגוונות. רבות מבצעיות פעילויות ועוד נטושים לבתים

ומוסדותיהן הקונסולים בנייני על שמירה היה המחוז, משטרת על שהוטל נוסף תפקיד
חלק העיר. של הדרומיות בשכונות שהתיישבו לעולים וסיוע זרות, מדינות של השונים
כראוי שלטו לא מהם שרבים כך בעצמם, חדשים עולים היו המחוז משוטרי מבוטל לא
ניתנו במהלכן להשתלמויות, מהם רבים נשלחו רמתם, את לשפר כדי העברית. בשפה
עם ויחסיו השוטר עבודת לשיפור תרמו ובכך העברית ובלשון כללי בידע שיעורים

הציבור.

ששוכנו הגדולים העלייה גלי בוא עם ,20 ה המאה של החמישים שנות בראשית כבר
לעולים קשות קליטה בעיות נוצרו בירושלים, גם כמו המדינה, של שונים באזורים
וחברתיות סוציאליות בעיות נוצרו העולים וביישובי במעברות המחוז. לתחומי שהגיעו
לילדי מרכזית בעיה היווה החינוך ותחום בנמצא הייתה לא התעסוקה מורכבות,
בעולים לטפל כדי המחוז שוטרי התגייסו זה, מצב בשל יחד. גם ולהוריהם העולים

אפשרית. סיוע דרך בכל להם ולסייע אלה,

הרטוב. במעברת הפעילות כדוגמת וולנטרי, באופן המעברות בתוך פעלו המחוז שוטרי
ועסקו ובחגים, הקשים החורף חודשי במהלך אותם אירחו העולים, בין חיו השוטרים
לשם החדשה. הארץ חיי בשגרת בהתמודדותם ומשפחותיהם ילדיהם של בחינוך
דו"ח הרבים. לעולים לסייע ליאות ללא שפעלו שוטרים, כ300 נוספו זו, נעלה מטרה
את גם מציין המעברות", "במפעל העוסק ,18.1.1951 מתאריך ירושלים מחוז מטה
הכפרים נפת מטה העולים. לטובת ירושלים במחוז שנתרמו הגדולות הכספים תרומות
כ28 נתקבלו כן כמו ל"י. כ24,000 נאספו המחוז מטה ובאפסנאות ל"י, 52,500 תרם
התחנה ומשוטרי הקרייה, ממשמר הכפרים, נפת ממטה ובגדים צעצועים של חבילות

נוספים. וממקורות הדרומית התחנה הצפונית,
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תעסוקה ובבעיות גואה באבטלה ואופיינו כלכלי "צנע" שנות היו החמישים, שנות
שלטוני, מרכז שהיוותה בירושלים, סוערות מחאה הפגנות פרצו זה רקע על קשות.
חוקיות הבלתי ההפגנות היו בבירה, הקשות ההפגנות בין ארצי. כלל וממשלתי פוליטי
תושבי של הפגנות שונות, פוליטיות ותנועות מפלגות מטעם הפגנות עבודה, מחוסרי של
רבים ועוד סטודנטים עיוורים, נכים, ארגוני של הפגנות וכן החרדית, מהעדה העיר
תוך ראויה, ברגישות לטפל המחוז משטרת נאלצה אלה, הפגנות במהלך אחרים.

בכך. צורך היה אם סביר, בכוח פיזורם

שוטרי את ושאילצו המחוז, בתחום ה50, בשנות שאירעו הבולטים האירועים בין
ההפגנות את לציין ניתן רציפה, בצורה פעיל חלק בהם ליטול השונות והיחידות הבירה
במהלכן ,1952 בשנת בירושלים שנערכו מגרמניה, השילומים הסכם נגד הנרחבות
וצה"ל ישראל משטרת המפגינים. מבין כ400 ונעצרו ושוטרים, מפגינים כ200 נפצעו
מפגינים בידי שנעשה למשכן, נזק גרימת לאחר הכנסת, בנין את לאבטח הוצרכו

זועמים.

הגואה, והאבטלה הכלכלי המצב רקע על לעת, מעת בירושלים שפרצו עולים הפגנות
שימוש ללא בהם לטפל השתדלו אשר המחוז, לשוטרי בוחן ואבן קשה מבחן היוו

מעצרים. וללא שכנוע מתוך ולפזרם בכוח,

לפיזור מיוחד בציוד והצורך בירושלים הסדר הפרות התגברות בעקבות ,1955 בשנת
הפגנות, לפיזור (מכת"ז) מים להתזת מיכלית העיר משטרת קיבלה המוניות, הפגנות
"השבת" הפגנות במהלך ,1956 בשנת פעיל. מבצעי לשימוש במהירות שהוכנסה

מפגינים. ועשרות שוטרים שבעה נפצעו בירושלים, החרדים של הסוערות

מסילת הייתה השפלה, עם ירושלים את שקישרו החשובים התנועה מעורקי אחד
המסילה חובלו ,1957 בשנת ובמיוחד החמישים, שנות במהלך ברם, העיר. אל הברזל
פעלו המחוז שוטרי מירדן. שחדרו מסתננים ידי על רבות, פעמים עליה שנעו והרכבות
ורציפה. בטוחה נסיעה להבטיח כדי והמסילה, הרכבת נוסעי לאבטחת
ולאומיים ציבוריים אירועים במהלך ושמירה באבטחה גם עסקה המחוז משטרת
רבבות חלק נטלו בה המסורתית, ירושלים כצעדת ובסביבתה, בעיר שהתרחשו רבים

אחרים. רבים בטקסים גם כמו משתתפים,

141



,1952 בשנת הוקמה הגבול, על בשמירה והצורך קשות ביטחון בעיות של בעטיין
עסקה אשר מג"ב, פלוגת במתכונת המחוז, שוטרי מתוך שוטרים, כ110 שמנתה פלוגה
מצד ההתנכלויות בלילות. ומארבים סיורים באמצעות הגבול על בשמירה ורק אך
הביטחון וכוחות העיר שמשטרת חמורה, ביטחונית בעיה היוו ירדן, ממלכת נתיני
רחל, רמת בקיבוץ ,1956 בשנת ומידי. מבצעי מענה עליה לתת צריכים היו האחרים,
הקיבוץ. על ירדנית ארטילרית מהתקפה כתוצאה נפצעו, אחרים ו18 אנשים 3 נהרגו
מכך וכתוצאה בירושלים, בתים מאות שהציפו זלעפות, גשמי היו זו בשנה אחר מפגע
העבירו ואף התושבים לפינוי סייעו הבירה, שוטרי נפצעו. אנשים וכ30 אישה נהרגה

סימון. בסן שמוקם החדש למשכנם נכים, ילדים קבוצת

בין זמני יבשתי גבול כמעבר מנדלבאום מעבר פעל מכן, שלאחר ובשנים אלו בשנים
הדיפלומטי, הסגל לאנשי מעבר רישיונות ניתנו דרכו ירדן. ממלכת לבין ישראל מדינת
מעבר רישיונות ניתנו חריגים ובמקרים צליינים, תיירים, כמורה, אנשי או"ם, אנשי
עברו ,1952 בספטמבר בלבד, אחד חודש במהלך ישראל. אזרחי המיעוטים, לבני
עומס היה המשטרתי מההיבט זה מספר פירוש איש. כ3,248 מנדלאבאום במעבר

במקום. השוטרים על שהוטל הרב העבודה

וארגון, פריסה בנושא למפכ"ל תוכנית דאז, ירושלים ממ"ז הציע ,15.10.1956 בתאריך
חדשה חלוקה על דיברה התוכנית במחוזות האדם בכוח והחסכון העבודה ייעול לשם
כלולה הייתה בה ,21.2.1954 מתאריך ההצעה בסיס על המשטרתי, הפיקוד מרחבי של

מחוזות: לשלושה הארץ חלוקת
חיפה/צפון; מחוז .1

מרכז/ירושלים; מחוז .2
תלאביב; מחוז .3

אולם רחבה, שליטה מוטת בעל נראה החדש, הארגוני המבנה ירושלים, ממ"ז לדעת
מיוחדות. ארגוניות בעיות ללא לדעתו תתנהל בו והשליטה והגיוני נכון זה ארגוני מבנה
הרה עם ,1958 בשנת רק אך החמישים, שנות במהלך נעשו ארגוניים לשינויים תכניות
למחוז והפך מרכז מחוז עם ירושלים מחוז התמזג ישראל, במשטרת הנרחב ארגון

בירושלים. מוקם מטהו כאשר הדרומי,

במסגרתו יסופר הדרומי, במחוז לנפה שהפך ירושלים" "מחוז של סיפורו המשך
מרכזיותו בגלל זאת מחודש, ולמחוז למרחב הנפה הפיכת עד החדשה הארגונית

ישראל. משטרת בתולדות
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של משפטו היה בהם, טיפלה ירושלים שמשטרת והרגישים הקשים המבצעים בין
של חקירתו הוטלה ,1960 בשנת לישראל הבאתו עם א"כמן. אדולף הנאצי הפושע
של ארגון תוך התבצע המשפט ישראל. משטרת על ההיסטורי, המשפט לקראת הצורר

ומורכב. מסובך לוגיסטי מבצע

שנעשו לאחר העם", "בית בבניין בירושלים נערך אייכמן, אדולף הצורר של משפטו
היות לנאשם, משוריין זכוכית תא התקנת כדוגמת מיוחדים, ביטחון סידורי בו
קהל במקביל, העולם. רחבי מכל ומשקיפים, עיתונאים מאות ידי על סוקר שהמשפט
פתחי על וצבא נאסף זה קהל הדיונים. באולם נוכח להיות מנת על לירושלים, זרם רב
הכוונת סדר, הפרות למניעת מיוחדים וסידורים מופתי ארגון שחייבה עובדה הבניין,
רב היה המשפט, בגין והמנהלתי הארגוני החקירתי, המשטרתי המאמץ ועוד. תנועה
המבצע דופי. ללא הנפה שוטרי בידי בוצעו המטלות, ושאר האבטחה ארגון ביותר.
אפרו פוזר מכן לאחר הגרמני. הצורר של גופתו ושריפת להורג הוצאתו עם הסתיים
ישראל. משטרת של החופים משמר ספינת סיפון מעל ים, בלב שם אי

פוליטי ארגוני, משטרתי, למבצע הפך ,1964 בשנת ה6 פאולוס האפיפיור, ביקור
ישראל משטרת בפני עמדו מרכזיות בעיות שתי תקדים. חסר מידה בקנה והיסטורי
הציבורי הסדר על והשמירה המעלה רם האורח ביטחון עת. באותה ירושלים ונפת
וכושר הארגונית לגמישות התכנון, ליכולת מבחן שימש המבצע ביקר. בהם במקומות
הייתה האפיפיור", "ביקור מבצע של ההצלחה ואכן, ישראל. משטרת של הביצוע
הרב חלקה על ישראל למשטרת הודה אשכול, לוי מר דאז, הממשלה ראש מלאה.

בישראל. ההיסטורי הביקור בהצלחת

החדש הכנסת משכן בניין חנוכת חגיגות במהלך נערך נרחב, ואבטחתי ארגוני מבצע
אישים השתתפו בהם בבירה, אירועים סדרת נערכה במסגרתן .1966 בשנת בירושלים,
ישראל משטרת הארץ. מרחבי ואזרחים ציבור אנשי ארצות, מעשרות נכבדים ואורחים
הרבים המוזמנים רכבי הכוונת תוך הציבורי, הסדר על שמרו בראשם, ירושלים ונפת
היקף. רחבות ומניעה אבטחה פעולות וביצוע המיועדים, החנייה למקומות ופיזורם

שוטרים. כ826 חלק נטלו רבה, בהצלחה שעבר המבצע במהלך
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העיר ואיחוד הימים ששת מלחמת

הירדנים. מידי העתיקה העיר שוחררה ,1967 בשנת הימים ששת מלחמת בתום
ואכיפת הציבורי הסדר השלטת מבחינת הן מיידית, משטרתית פעילות תבע השיחרור
בטרם עוד ירושלים. נפת בתחום העתיקה העיר של שילובה מבחינת והן החוק
בירושלים המשטרה שירותי לארגון הדרומי המחוז פיקוד פעל המלחמה, הסתיימה

ירושלים. נפת של בתחומה המלא מיזוגה עד המזרחית,

מקומיים. שוטרים 30 ידי על המשוחרר באזור הראשון הסיור הופעל ,9.6.1967 בתאריך
סיירו מהם כשעשרים העתיקה, העיר של לשעבר המחוז במטה התייצבו אלה שוטרים
משטרה אנשי היו הניידת, ונהג המפקד ברם, העיר. של ברחובותיה ערב באותו כבר

יהודיים.

שלה האדם כוח ותקן הבירה לנפת ארגונית צורף המזרחית, ירושלים של שטחה
יחידת שימשה בעיר מג"ב פלוגת מקומיים. שוטרים 104 מהם איש, ב178 הוגדל
על האחריות את עצמה על קיבלה המשטרה (בט"ש). השוטף בביטחון לטיפול כוננות
ירושלים נפת משטרת הקדושים. במקומות הולמת והתנהגות הציבורי הסדר שמירת
(סיור, הקיימים המשטרה תפקידי ובכל העיר אזורי בכל אחת, כיחידה לפעול החלה

ועוד). תנועה חקירות,

ו"ציון"), "פאסט" (מלונות בעיר פח''ע אירועי מספר אירעו הקרבות, תום עם מיד
העיר. תושבי של השיגרה בחיי פגעו לא הם אך בבירה, הביטחוני המתח את שהעלו
חוליית את שחשפה עת "ציון", בקולנוע גדול חבלה ניסיון לסכל הצליחה המשטרה
הביטחון, את המשטרה החזירה לה, ובדומות זו בפעילות לבצעו. שהתכוונה המחבלים
משטרת ובראשם הציבור, ביטחון על האחראים בגופים התושבים, של והאמון הסדר

ישראל.

הוצת כאשר ,1969 אוגוסט חודש במהלך אירע רגשות, וטעון גדול מידה בקנה אירוע
מעשה רוהן. מייקל דניס  אוסטרלי תייר בידי הבית, הר שעל אלאקצה, מסגד
מתוגברת, מבצעית ולפעילות עליונה, לכוננות ירושלים נפת משטרת את הכניס זה הצתה
והפרעות סוערות בהתפרעויות והחל שהתאסף מוסלמים, מאמינים של רב קהל כנגד
שיטור כוחות הופעלו כנו, על הציבורי הסדר השבת למען הכיבוי. לפעולות קשות
תוך בכוח, שימוש ללא ופוזרו פונו המתפרעים במקום. עוצר הוטל ואף גדולים
החשוד המוסלמים. המאמינים וברגשות האיסלאם לדת הקדוש במקום התחשבות
המשטרה. חוקרי בידי הורכב שקלסתרונו אחרי המעשה, למחרת כבר נעצר בהצתה
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בעלי אירועים כמוקד ,(1968) המלחמה שלאחר בשנה לראות ניתן ירושלים העיר את
שפוזרה ורעיתי, האמריקאי הנשיא נגד הסוערת, ההפגנה כדוגמת שונים ועוצמה היקף
נערכה אחרת, גדולה הפגנה השוטרים. בידי מפגינים, מספר נעצרו ושבמהלכה בכוח
ולהפגין למחות הייתה מטרתה איש. כ600 השתתפו בה שערים", "מאה בשכונת
פיזור לצורך חילוניים. קיבוציים במוסדות להתחנך מרוקו יוצאי ילדי שליחת נגד
עלידי התקיימה נוספת סוערת הפגנה הבירה. משטרת התערבות נדרשה ההפגנה
חדרו המפגינים גוש". אבו "קונצרט עריכת על כמחאה בבירה, ישיבה תלמידי עשרות
היה האולם מן להודפם וכדי המופע, נערך בו האומה שבבנייני הקונצרטים לאולם
נהרגה שבמהלכה קטלנית, דרכים תאונת בעקבות כן, כמו סביר. כוח בהפעלת צורך
אוטובוסים נרגמו במהלכה שערים", "מאה בשכונת נוספת סוערת הפגנה נערכה ילדה,

לרכוש. קשים נזקים ונגרמו באבנים "אגד" של

הפגנה בלטה בבירה, שנערכו ואידיאולוגיים פוליטיים בנושאים הרבות ההפגנות בין
כ1,000 בהשתתפות "מנורה" בכיכר שהתקיימה השלמה", ישראל "ארץ תנועת של
השנה ביום העתיקה, בעיר נערכו מקומיים ערבים של אחרות סוערות הפגנות איש.
בידי באבנים נרגמו השוטרים איש. כ1,500 השתתפו בהן הימים", "ששת למלחמת
בכוח. פיזורם תוך בהפגנה, המשתתפים מבין איש כ70 נעצרו כך ובגין ההמון,
שביתת קיום תוך ירושלים, במזרח וילדים נשים 800 של תהלוכה נערכה במקביל,

הימים". "ששת למלחמת השנה יום לציון כללית מסחר

בשביל היווה ,1974 ביוני בירושלים דאז, ארה"ב נשיא של ביקורו  "נשר" מבצע
הנרחבים המבצעים אחד את ירושלים, נפת ומשטרת הדרומי המחוז ישראל, משטרת
המאפיינים אחד כיפור. יום מלחמת לאחר המשטרה, ידי על אז עד שנערכו והמורכבים,
עצמו. הביקור ימי בשני והן התכנון בשלב הן הדחוס, הזמנים לוח היה המבצע, של
את תיאמה הפעולה, תכנית את שקבעה מפקדה, הוקמה הקצרה, ההתראה מתן עם
כלל של הכולל הלוגיסטי המערך את וערכה למשטרה מחוץ גורמים עם הפעילות
ותפקידה ירושלים באזור הייתה המשנה ממפקדות אחת במבצע. חלק שנטלו הגופים
אף שפעלו אש, ומכבי מד"א שב"כ, מג"ב, צה"ל, כוחות עם הפעילות את לתאם היה
איש, 4,200 כ חלק נטלו זה מבצע במהלך בבירה. האורח של ביקורו לאבטחת הס
חפ"ק  האחד בסיסים: שני פרסה הראשית המפקדה שוטרים. אלפי השתתפו ומתוכם
תשומת הדרומי. המחוז במטה ורישום לדיווח בקרה, חדר  והשני דוד" "המלך במלון
ימק"א ובניין המלון אזור ופמלייתו. האורח שוכן שבו למלון, הוקדשה מיוחדת לב
בסופו מג"ב. שוטרי ידי על אובטח והאזור אזרחיים, רכב וכלי רגל הולכי בפני נסגרו
כלשהן. תקלות ללא ועבר למשוער מעל מבצעית מבחינה הצליח "נשר" מבצע דבר, של
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המבצעים אחד זה היה "שער". מבצע נערך "נשר", מבצע לאחר שנים כשלוש
מצרים, נשיא של וחייו ביטחונו על שמירה  שתכליתו והקשים, הרגישים המורכבים,
קצרה. הייתה לבואו ההתראה .1977 בנובמבר לירושלים שהגיע סאדאת, אנואר
היערכות חייבו פמלייתו, באנשי או בחייו, התנקשות ניסיון חבלני, פיגוע מפני החששות
יוצא באופן אובטח המצרי, הנשיא שוכן בו דוד" "המלך מלון מיוחדת. משטרתית
במסגד להתפלל המצרי הנשיא של בואו בעת הבית, הר מתחם אובטח גס כך דופן.
רבים. ואבטחה משטרה אנשי הוצבו לירושלים, מנתב"ג המסלול לאורך אקצה". "אל
לירושלים. הגיעו יום למחרת הסלע", ב"כיפת והסיור התפילה את ערך המצרי הנשיא
ירושלים, במזרח בעיקר שהתארגנו הספונטניות וההפגנות ההמון התלהבות בעקבות
שהביקור מנת על ונחישות רגישות בתקיפות, לפעול נזקק הגדול, המשטרתי הכוח
במוסד סאדאת המצרי הנשיא ביקר בירושלים, סיורו במהלך בשלום. יעבור עצמו
ירושלים נפת משטרת רבים. אישים עם פגישות וערך הכנסת, במשכן ושם", "יד
האורח של לסיורו בהתאם למקום, ממקום כוחות העבירה שוטרים, באלפי שתוגברה

ורגיש. חכם גמיש, באופן ופעלה

הפליטים טבח בעקבות המצרי, הנשיא של ההיסטורי הביקור לאחר שנים מספר
לחקור שהוקמה כהן), (ועדת החקירה ועדת פרסמה בלבנון, ושתילה סאברה במחנות
האירועים מהלך השתלשלות על מפורט דו"ח לטבח, שהובילו האירועים השתלשלות את

.(1983 (פברואר

מול אל הדו"ח, המלצות יישום ונגד בעד הפגנות שתי התארגנו ,10.2.1983 בתאריך
קשים. דברים הוחלפו כשבמהלכן רב מתח נוצר הקבוצות שתי ובין הממשלה משרדי
כל והפנה הניצים בין הפריד ההפגנה, במקום ומוכן ערוך שהיה המשטרתי הכוח
ההפגנה סיום עם ההפגנה. רישיון לתנאי בכפוף לה, שהוקצה למקום מפגינים, קבוצת
הרימון ההפגנה. רחבת שליד הגן עצי מבין רסס רימון לפתע הושלך פיזורה, כדי ותוך
ולפציעתם עכשיו" "שלום תנועת מראשי גרינצוויג, אמ*ל של למותו גרם שהתפוצץ,
פתחו הביטחון וכוחות ישראל משטרת שוטרים. שלושה ביניהם אנשים, כעשרה של
נלכד, הוא הרצח, אחרי חודשים כעשרה הרימון. משליך אחרי מקפת ובחקירה במצוד

עולם. למאסר ונידון נשפט הודה,

הוסגר אייכמן, אדולף של ההיסטורי משפטו שהתקיים לאחר שנים ושש עשרים
ישראל במשטרת החל בכך דמיאניוק. אעאן ג'ון אחר, נאצי פושע 1986 בשנת לישראל
רצח על אישום כתב נגדו ולהגיש המלחמה פושע את לחקור שתכליתו "צדק'/ מבצע
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השנייה, העולם מלחמת במהלך האנושות נגד פשעים ביצוע יהודים, אלפי מאות
ישראל משטרת נדרשה לחקירתו, בנוסף אחרים. אישום בסעיפי גם האשמתו תוך
ממושך, זמן נמשכו שהדיונים אף המשפט. דיוני במהלך ולאבטחתו לשמירתו גם לדאוג
בהצלחה זו היקף רחבת במשימה עמדו בפרט, ירושלים ומשטרת בכלל ישראל משטרת

בארץ. והציבור המשפט בית משופטי רבים לשבחים וזכתה רבתי

קמה ,1986 שנת במהלך המלון בתי והתאגדות ירושלים עיריית של פנייתן בעקבות
ותשאול חקירות תפקידי על אמונה הייתה היחידה הבירה. במשטרת תיירות יחידת
שירותי מתן במהלך אזרחי. בלבוש בילוש פעולות מסוימים במקרים ביצעה ואף
עובדה מפאת בישראל. התייר של שהותו זמן אילוצי בחשבון נלקחו לתייר, משטרה
ביקורו במהלך התייר ובתוכניות באיכותן לפגוע מבלי מאוד, זורזו החקירות זו,
המרכזיים, התיירות אתרי מרבית את "כיסו" התיירות, משטרת שוטרי בירושלים.
תוך התיירים, של הביטחון תחושת את הגבירו ובכך השונים, באתרים נוכחות הפגינו
גניבה, למעשי קל לקרבן התייר נחשב שעבורם המקומיים, העבריינים של הרתעתם

ועוד. מיניות הטרדות כייסות,

באינטנסיביות ירושלים מרחב פעל מחדש, המחוז הקמת לפני האחרונות, בשנתיים
טקסים ציבורי, סדר אירועי דתית, לפעילות וצומת מוקד שנותרה הבירה, בעיר רבה

וממשלתיים. לאומיים מוסדות של וריכוז ממלכתיים,

ביטחוני יעד גם להיות הפכה ירושלים יותר. כבד נהיה בבירה והתנועה התחבורה עומס
והעבריינות הפשיעה ריכוזי גדלו השנים במהלך יוקרתי. חבלני לפיגוע ומטרה
בתחומי האלה ההתפתחויות לאור מבעבר. זה בתחום פעלו עבריינים ויותר המתוחכמת
הפשיעה, עקומת להורדת ליאות ללא המרחב של הס>ור לשכת פעלה בעיר, הפשיעה
בשלהי שפרצו האינתיפאדה, ואירועי תחילה" "מחשבה מבצע של אילוצים תחת זאת

להתרחשותם. מרכזי מוקד הייתה ירושלים ואשר ,1987 שנת

שמחו המפגינים רוב ,1989 בשנת בארץ שהשתרר הקשה הכלכלי המצב למרות
שההפגנות כך הרישיון, תנאי על שמרו הממשלה, של הכלכלית המדיניות נגד בירושלים,
מחנה בין ביחסים הקצנה הבירה בעיר חלה זאת, עם יחד יחסי. בשקט עברו עצמן
אירועי הסיור. לשכת שוטרי של יתר מעורבות חייב והדבר ה"שמאל" למחנה "הימין"
ומימין משמאל "הניצים" בין ולקטטות שנאה למוקד הפכו המחאה, ומשמרות הסדר

יחד. גם
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אביב ירושליםתל  1 מס' בכביש ,405 בקו "אגד" באוטובוס הקשה הפיגוע
הפרות תוך מתח ניכר במהלכן אירועים, של ארוכה שורה בעקבותיו הצית ,1990 בשנת

לערבים. יהודים ובין "ימין" למחנה "שמאל" מחנה בין סדר

סדר הפרות במקום אירעו הרנוף, בשכונת השבת שמירת אודות הויכוח רקע על
בטיפול ממושך זמן במשך עסקו ירושלים מרחב שוטרי גדול. מידה בקנה ציבורי
למניעת גדולים שיטור כוחות הוקצו במקביל, מירבית. רגישות תוך אלה, בהפגנות

חרדים. בידי בעיר, אילן בר ברחוב אבנים יידוי

ביקורי נמנו וביניהם שונים מבצעים המרחב בתחום נערכו השמונים, שנות בשלהי
שבוצעו ואספות, מחאה משמרות על פיקוח שונים, וכנסים חגיגיים אירועים אח"מים,
המאמינים לקהל משיכה, נקודת היווה כבעבר, הבית הר השונים. הממשלה משרדי מול
בהתפרעות שצויין הרמאדן, בצום (בעיקר אחרים תפילה ובימי שישי בימי המוסלמים.
ארגון של הבית הר למתחם העלייה ניסיונות נגד התפרעויות במקום אירעו המונית),
מאות של כוחות הקצאת שישי, יום בכל דרשו אלו סדר הפרות הבית". הר "נאמני
במידת ההר, של המערבי לשער פריצה כוח הקצאת תוך המקום, לאבטחת שוטרים

הצורך.
מבצעית היערכות ובוצעה רכב, כלי מציתי תופעת נגד  "כיבוי" מבצעי נערכו כן כמו
ולהחזרת הרוחות, להרגעת צפפה, בית באזור שוטרים ל70 30 בין שכללה יומית

כנו. על הציבורי הסדר

"קפץ" הפיגועים והיקף בעיר ל"בעור" המשיכה האינתיפאדה פח''ע, פיגועי בתחום
. 1989 בשנת פיגועים ל464 ,1988 בשנת מ218

רבה: עלייה על הוא אף מצביע האירועים, סוג פירוט

שנה האירוע/ 19881989199019911992סוג

תופת ומכונית חבלה 814241111מטען

בסכין 514352526דקירות

תבערה 12214413614970בקבוקי

המרחב למטה לכניסה סמוך ,1989 אפריל חודש במהלך שהוצבה התופת מכונית
בעיר. נפגעים רב פיגוע של חדש ומאפיין דרך ציון היוותה הרוסים", בי'מגרש
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לעומת נפצעו, ו38 נהרגו 19 מהם איש, כ57 נפגעו האמורים הפיגועים של בעטיים
בשנת 405 בקו "אגד" אוטובוס דירדור בפיגוע .1988 בשנת פצועים ו31 אחד הרוג

הרוגים. 16 מהם נפגעים כ40 היו ,1990

פי על כאשר במרחב, בולטות שיטור פעולות מספר נעשו הסמים, עבירות בתחום
כשברשותם חשודים, מספר נעצרו במהלכה סמים, עסקת בוצעה ממוקד, מודיעיני מידע
נעצרו המרחב, שוטרי ידי על שבוצע אחר מבצע במהלך לכך, בנוסף הרואין. גרם 435
אקדחים. ו2 אלקטרוני משקל הרואין, גרם 200 כ כשברשותם סמים, סוחרי מספר
כאשר המשתוללת, מ"האינתיפאדה" בעיר החיים תחומי כל הושפעו ,1989 בשנת
בהיקפו מוגבל היה במקום בחנויות המסחר נמשכה, העתיקה בעיר המסחר שביתת

ביותר. דליל נעשה התיירים וזרם

"הצעיר" למחוז ראשונה שנה

אירועי פרוץ קודם עוד (אג"ת), תכנון אגף ידי על הוכנה ירושלים, מחוז הקמת תכנית
את זירזה האירועים, בעקבות שבאה ההסלמה אך ,1990 באוקטובר הבית" "הר
המחוז, לקיום הראשונים החודשים במהלך ספורים. חודשים תוך לביצוע הוצאתה

המיוחד. ממבנהו שהתחייבו שיפורים בוצעו

הוקם היווסדו ועם מרחבים, של ביניים דרג תחתיו שאין היחיד היה ירושלים מחוז
רוב פוזרו. מהמפלגים וחלק מרכזית יחידה הוקמה שכונתיות; תחנות חמש של דרג
עסקו המחוז שוטרי הביטחוני. בתחום לפעילות הופנו שהתווספו, האדם כוח תקני
בפעילות כך אחר ורק ביטחונית בפעילות ובראשונה בראש 19921991 עבודה בשנת
שוטרי של ראשונה בעדיפות היה הציבורי, הסדר שמירת נושא קלאסית. משטרתית
לעלייה בניגוד אולם עלתה. שכונותיה על בירושלים הביטחון תחושת ואכן המחוז
והתנועה, הרכוש עבירות הסמים, עבירות שבתחום הרי האישי, הביטחון בתחושת

ומדאיגה. משמעותית עלייה נרשמה

הציבור פניות מספר את ב320/0 הגדיל בירושלים, התחנות של הגיאוגרפי הפיזור
התקצר הניידות של התגובה זמן אירועים. אלף ל52 הוזעקו הסיור וניידות למשטרה,
גילה. ותחנת הבירה תחנת בתחום כלל בדרך נרשמו האירועים ומרבית ספורות לדקות
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ליצור רצון מתוך התחנות, בין הגוער מפלג פיצול על הוחלט המחוז.מחדש, הקמת עם
שב הנוער ומפלג יעיל כלא השילוב הוכח קצר זמן לאחר אך הציבור, אל התקרבות
אולם המרכזית, ביחידה השתלב חמורים פשעים מחלק הקודמת. במתכונתו להיות

כשהיה. עצמאי נותר המיעוטים מחלק

לכל העבודה. בשיטות וכללי מהותי שינוי דרשה במחוז, המרכזית היחידה הקמת
התארגנות. של ונרחב גדול תהליך עבר והמחוז חוקרים מספר הוקצו במחוז תחנה
לאומני. רקע על בעבירות לטפל שיועדה ה"גדעונים'/ יחידת הוקמה במקביל

אסיפות 260 של אבטחתם וביניהם. רבים באירועים המחוז שוטרי טיפלו ,1991 בשנת
לפועל; הוצאה פקודות אלף כ35 ביצוע מחאה; משמרות ו300 שונים גופים של
ו35 נשיאים 12 מהם בעיר, ביקרו מדינה וראשי ציבור אישי 173  אח"מיס ביקורי
תקופה אותה במהלך בירושלים ביקר דאז, האמריקאי החוץ ששר נציין חוץ. שרי
חבלה מטעני 13 הונחו בלבד זו בשנה כי נדגיש הבט"ש, פעולות בתחום פעמים. כ9
השנה במהלך הארץ). ברחבי 7 (לעומת ולרכוש לנפש רב לנזק שגרמו העיר ברחבי
רצח תיקי 15 נפתחו יהודים; כ1,400 מתוכם חשודים, כ4,000 המשטרה בידי נעצרו
עבירות על תיקים 415 ונפתחו תיקים תשעה פוענחו מתוכם ,1990 בשנת 18 לעומת

בסמים. סחר עבירות על היו מתוכם, תיקים 200 כאשר סמים,

2002  1991 ירושלים מחוז
אופרטיבי כמחוז ואורגן ,1991 ינואר בחודש מחדש הוקם ירושלים מחוז כאמור,
בהקמת הצורך מרחבים. של ביניים דרג ללא מחוזיות, יחידות על ישירות המפקד
מהגברת לאומני, רקע על משטרה לשירותי בביקוש מהגידול בעיקרו נבע החדש, המחוז

האוכלוסייה. של נוספים ומצרכים בבירה המדינית הרגישות

שעסקו צה"ל ליחידות סיוע תוך המפרץ, למלחמת ירושלים מחוז התארגן הקמתו, עם
ובא. הממשמש החירום למצב האזרחית האוכלוסייה והכנת המגן ערכות בחלוקת
הפנים ביטחון על בשמירה רבה באינטנסיביות שוטריו עסקו המחוז, הקמת מאז
הפיגועים העיר. במזרח וכפרים שכונות במספר עוצר הטלת גם שחייבו הציבורי, והסדר
העתיקה, בעיר ישיבה תלמיד רצח וביניהם: השנה במהלך התגברו לאומני רקע על

.(10.3.1991) יובל בקריית נשים ארבע ורצח
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אסיפות, הציבורי. הסדר הפרות של רבים מקרים גם אירעו זו שנה במהלך במקביל,
משטרתית היערכות חייבו וחברתי, פוליטי כלכלי, רקע על מחאה ומשמרות תהלוכות
הציבורית והסערה ,1 מספר כביש פתיחת גדולים. שיטור כוחות והקצאת מיוחדת
על לשמירה כוחות להקצאת המחוז את חייבו החרדי, במגזר כך עקב שהתעוררה

וחגים. בשבתות זה נסיעה בציר הציבור שלום

ה"דילוגים" מסע כולל מחו"ל, חשובים אישים בביקורי משופעת הייתה זו שנה בנוסף,
דאז. האמריקני המדינה מזכיר של

ללא ברכב בשימוש עסק, לבתי בהתפרצויות עלייה חלה הפלילית, הפשיעה בתחום
רכב. כלי מתוך ובגניבות רשות

נבנתה השונות. התחנות של הפריסה את שאיפשרה נרחבת, בינוי עבודת נעשתה במחוז
התחנות שוטרי שאר שוכנו בהם רבים מבנים ושופצו גילה, בשכונת חדשה תחנה

השונות.

התארגנותו, נמשכה במהלכה המחוז, של השניה הפעילות שנת הייתה ,1992 שנת
הסיור יחידות של חיזוקן ונמשך מחוזי נוער מחלק הוקם לתחנות, פוזר המשא"ז

והבילוש.

ומבצעים א>תע>ם השנה במשך בלטו בעיר, הציבורי והסדר הפנים ביטחון בתחום
תנועה ציבורי, סדר ביטחון, לנושאי מתוגברים שיטור כוחות הפעלת שחייבו רבים,
בשכונות קהל, והומי מרכזיים במקומות נפרסו ירושלים מחוז שוטרי ואבטחה.
הרגישות הציבורי. הסדר שמירת תוך פיגועים למנוע מגמה מתוך בעיקר ובשווקים,
יום לתפילות מיוחד באופן להיערך המחוז שוטרי את חייבה העתיקה, העיר סביב

הבית. בהר השישי

על דגש מתן תוך שמש, ובבית בירושלים המוגברת האכיפה את המשיך התנועה ענף
חמור פשע של פרשיות מספר בלטו השנה במהלך נסיעה. כדי תוך שנעשו עבירות
של מרוכזת פעילות כללה הסמים, בנגע הלחימה דלק, ותחנות בנקים שוד וביניהם:
פריסת נוכח הלוגיסטי המאמץ נמשך הבינוי, בתחום הסם. מפיצי כנגד המחוז, יחידות
בתחנת הפיתוח עבודות ונמשכו החדש במשכנה מוקמה דרום תחנת המחוז; תחנות

יעקב). (נווה צפון
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סולימאן סולטן ברחוב "אלראתה" הקפה בית תיקרת קרסה ,29.2.1992 בתאריך
כוחות נפצעו. נוספים איש 22 ועוד אדם בני 23 נהרגו זה באסון המזרחית. בירושלים
את לחלץ כדי האחרים, ההצלה כוחות עם פעולה בשיתוף פעלו ומג"ב, המשטרה

ההריסות. מבין הרבים הנפגעים

תנועה יחידת וביניהן חדשות >חיד1ת מספר ירושלים במחוז הוקמו ,1993 בשנת
סביב נסבו האמורה בשנה האירועים מירב הקדושים. המקומות ויחידת עירונית
של הטרור גל בעקבות גם כמו הפלשתינאים, עם שנחתם וההסכם השלום שיחות
כנגד הימין, גוש אנשי של הרבות וההפגנות הקיצוניים, הפלשתינאים הארגונים

הממשלה. מדיניות

בתחום גם אינטנסיבית משטרתית פעילות חייבו הרבים, הציבורי הסדר אירועי
על עצמם, האירועים במהלך אמת בזמן החלטות לקבל שאיפשרה עובדה המודיעיני,
בלחימה השנה התאפיינה הפשיעה, בתחום מהשטח. שהגיע מדויק מודיעיני מידע רקע
וגניבות רשות ללא ברכב השימוש בתחום התמקדות תוך והרכוש, הסמים בעבירות
התשאול, ומפלגי שמש, בית בתחנת מיעוטים שלוחת הוקמה במקביל, רכב. כלי מתוך
שונים. בתחומים עבירות לחשיפת והביאו פעילותם את הגבירו והסמים הבילוש

של ואכיפה הכוונה  שמטרתה עירונית, תנועה יחידת כאמור, הוקמה התנועה בענף
לאיתור מבצעים ונערכו התנועה בהזרמת רבות פעולות נערכו בעיר. התנועה חוקי

אלכוהול. השפעת תחת הנוהגים נהגים

חמישה בסכין ודקר קנדי" ''א1רט הספר בית לחצר מחבל פרץ ,22.3.1993 בתאריך
התוקף. את עצרה למקום, מיד שהגיעה המשטרה הספר. בית מנהל ואת מתלמידיו
אחת. נוסעת נהרגה בו ,25 בקו "אגד" באוטובוס פיגוע אירע ,1.7.1993 בתאריך
המחבלים הגיעו כאשר אולם פרטית, מכונית המחבלים חטפו האירוע בהמשך
להורגם. הביטחון כוחות אנשי הצליחו מהעיר, הדרומית ביציאה לחם, בית למחסום

הגילויים. באחוז משמעותי גידול תוך הכללית, בפשיעה ירידה נרשמה ,199* בשנת
פיגועי בהתגברות ביטוי לידי שבאה הטרור, פיגועי במאפייני הסלמה חלה אולם,
פיגועים תכנון הירוק"; "הקו לתחום הפיגועים העתקת ההמוני; וההרג ההתאבדות
השיטור בכוחות לפגוע במטרה בדירוג, מטענים והפעלת מורכבות זירות של במאפיין

והחילוץ.
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בולטים: פח"ע פיגועי מקבץ להלן
החייל בעיר. הצרפתית בגבעה אוטובוס לתחנת סמוך חייל נדקר ,6.1.1994 בתאריך
הדוקר המחבל אחר דלקו ומג"ב משטרה כוחות קשה. עד בינוני באורח נפצע שנדקר,

והרגוהו.
המחוזי, ימ"ר של המיעוטים מפלג שוטרי חשפו ומרס, פברואר בחודשים השנה, במהלך
במרכז המוניים פיגועים לבצע תכננו שאנשיה ה"חמאס", ארגון חברי מחבלים, חוליית

המכפלה. במערת שאירע הטבח על כנקמה ירושלים,
נעצרו במעשה כחשודים לאומני. רקע על שואבהשורש יער הוצת ,24.7.1994 בתאריך

במעשה. שהודו פלשתינאים שני
לאוטובוס סמוך פיצוץ אירע ,25.12.1994 בתאריך יותר, מאוחר חודשים כחמישה
נפצעו העז מהפיצוץ לבסיסם. חיילים לאסוף כדי האומה", "בנייני ליד שהמתין
ביצע הפיגוע את קשה. עד בינוני באורח נפצעו מהם שניים כאשר אדם, בני תריסר

מחאןיונס. מתאבד מחבל

גידול נרשם למשל, כך והתרחבותה. הפלילית הפשיעה בהחמרת אופיינה ,1995 שנת
במספר אופיינה גם השנה והתקיפה. השוד במקרי האונס, במקרי הרצח, כמעשי מדאיג
השנה, במהלך שאירע הקשים מהפיגועים אחד אזרחים. כנגד פיגועים של והולך גדל
בירושלים, 26 בקו "אגד" באוטובוס בפיגוע היה המדובר .31.8.1995 בתאריך התרחש
האמור בפיגוע ממז"פ. אייזמן נועם רפ"ק וביניהם נוסעים ארבעה נהרגו שבעטיו

שונות. פציעה בדרגות אדם, בני 107 נפצעו

המרכזית ביחידה התשאול מפלג חוקרי בידי צלח בפלילים, הקשורים מעשים בחקירת
ומטבע זהב להבריח נהגו אשר העיר, ממזרח חלפנים רשת לחשוף ירושלים, מחוז של
ערבים בלדרים באמצעות בוצעו חוקיות, הבלתי ההעברות ולירדן. לשוויץ מהארץ זר
שנת בשלהי עוד החלה הרשת חקירת אודות המשטרתית הפעילות חרדים. ויהודים
חבריה. נעצרו עת ,1995 פברואר חודש במהלך בפומבי והתפרסמה ,1994

שהחלה היחידה אופנועים. יחידת ירושלים במחוז הוקמה והארגון, המבנה בתחום
יחידת תפקידי ירושלים. ליס"מ פיקודית השתייכה ,16.4.1995 בתאריך לפעול
קשות תנועה בבעיות טיפול חשודים, רכב כלי אחר מרדף השאר: בין כללו האופנועים
לכידת משטרתיים, במחסומים סיוע התפר, בקו סיור התנועה), שוטרי הגעת (עד
בעיקר להתבצע, יכלו אלו תפקידים שונים. פח"ע באירועי וטיפול וגנבים, מציתים
השונות, האירוע לזירות להגיע היכול האופנוע, של והמהירה הזמינה ניידותו ניצול תוך

למעבר. קשים שטח ותנאי תנועה פקקי בשעת גם
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שנפרסה שלם, תחנת  חדשה משטרה תחנת המחוז בתחומי הוקמה ,1996 בשנת
חיזוק לשם הוקמה החדשה התחנה הבירה. לתחנת פיקודית כפיפות תוך העיר, במזרח
השנה במהלך העיר. מזרח לתושבי משטרה שירותי ולמתן המשטרתית הנוכחות
עדתי, דתי, פוליטי, רקע על והפגנות מחאה משמרות תהלוכות, כ581 בבירה התקיימו
והקצאת מיוחדת משטרתית להיערכות המחוז את חייבו אלה, הפגנות וחברתי. כלכלי
בתאריך התרחשה שנה אותה של הגדולות מההפגנות אחת גדולים. שיטור כוחות
על במחאה הממשלה, ראש משרד מול אתיופיה עול> הפגינו במהלכה ,28.1.1996
זו, הפגנה של במהלכה הציבורי הסדר שמירת לצורך מד"א. של הדם בנק מדיניות
בנק אנשי ידי על שנקבעה המדיניות בוער". "אסם שכונה במבצע המשטרה נערכה
ידיעת ללא אוטומטית הושמד כתרומה, העדה מאנשי שנלקח שדם הייתה, הדם
האתיופית העדה בני של הגורפת והאשמה הדס בנק של הפומביות חוסר התורמים.
במיוחד, אלימה שהיתה ההפגנה, במהלך הרוחות. את הסעירה האיידס, נגיפי בנשיאת

ומפגינים. שוטרים עשרות נפגעו

ומבצעים אירועים המחוז בתחומי נערכו הציבורי, והסדר הפנים ביטחון בתחום
הימין, מגוש ארצנו" "זו תנועת הפגנת ביניהם מתוגברים, כוחות הפעלת שחייבו

רבים. חודשים במשך נפרץ חזיון שהיוו בראילן בכביש חרדים והפגנות

קשים פיגועים מספר אירעו המחוז ובתחומי חדה עלייה נרשמה הפח"ע, בפעילות
.25.2.1996 בתאריך שהתרחש יפו, ברחוב 18 בקו "אגד" באוטובוס תופת פיגוע וביניהם
אירע מכן, לאחר יממה מחמישים. למעלה ונפצעו אדם בני 22 נהרגו מהפיגוע כתוצאה
נוספים איש ו22 אחת אישה נהרגה שבמהלכו הצרפתית, הגבעה בצומת דריסה פיגוע

נפצעו.
התרחש הפעם .18 בקו "אגד" באוטובוס נוסף תופת פיגוע אירע ,3.3.1996 בתאריך
משטרת ממטה הרחק לא המרכזי, לדואר סמוך יפו, ברחוב מסלולו בתחילת הפיגוע
נוספים. תשעה ונפצעו נוסעים 18 נהרגו העז מהפיצוץ כתוצאה ירושלים. מחוז

הנדסי במבצע שחוברה החשמונאים, מנהרת נפרצה ה24.6.1996, כיפור יום במוצאי
פריצת בעקבות המדיני. הדרג החלטת פי על זאת הכותל, למנהרת וממושך מורכב
יהודה בשטחי גם כמו העיר, במזרח ערבים של קשות התפרעויות החלו המנהרה,
העתיקה, בעיר התרכזו בירושלים ההתפרעויות עיקר הירוק". "הקו ובתחומי ושומרון
את פיזרו המחוז שוטרי שועפט. הפליטים ובמחנה מוכבר ג'בל שכונת שכס, שער
הסדר את והחזירו המערבי, בכותל היהודים במתפללים פגיעה ומנעו המתפרעים
משימות וביטול גדולים שיטור כוחות הקצאת חייבו אלה התפרעויות כנו. על הציבורי

"מסורתיים". משטרתיים בתחומים
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הגילויים. אחוז שיפור תוך בהיקפה, מתונה ירידה נרשמה הפלילית, הפשיעה בתחום
מקרי פוענחו במקביל, במחוז. הרכב גניבות תופעת ונבלמה רבות רכוש עבירות פוענחו
עבירות זה ובכלל רבות, זיוף פרשיות וטופלו סמים לממכר תחנות פוצחו קשים, רצח

בחירות. לזיופי הנוגעות

מקצועית התמודדות חייבו הרבות, הסדר והפרות ירושלים את שפקד הטרור פיגועי גל
מירבית. מבצעית גמישות גילוי תוך המחוז שוטרי של

הפועל אל מהכוח להוציא מרוכז במאמץ השונים הטרור ארגוני המשיכו ,1997 בשנת
למנות ניתן לה, ומחוצה בירושלים שאירעו הללו הפיגועים בין קשים. תופת פיגועי
סמוך ירי פיגוע ;(9.6.1997) ישראלים זוג נהרגו בו גפן, למושב סמוך הירי פיגוע את:
בשוק התאבדות פיגוע ;(26.7.1997) ישראלים שלושה נהרגו במהלכו תירוש, למושב
שונות פציעה בדרגות אנשים, 172 ונפצעו אדם בני 13 נהרגו במהלכו יהודה", "מחנה
של פיגוע ;(14.8.1997) מחבלים חוליית בידי מונית נהג של לאומני רצח ;(30.7.1997)
עוברי חמישה נהרגו ממנו שכתוצאה יהודה, בן ברחוב מתאבדים מחבלים שלושה
כהנים" "עטרת ישיבת תלמיד ורצח (4.9.1997) נפצעו איש כ200 ועוד במדרחוב אורח

.(19.11.1997) לאומני רקע על

המתפשט, הסמים בנגע החמורה, בפשיעה עיקשת בלחימה המחוז שוטרי עסקו במקביל,
מחאה משמרות הפגנות, ובתוכם הציבורי, הסדר של רבות ובהפרות הגואה באלימות

רבות. ותהלוכות

אזוריות תחנות שלוש מעתה שכלל ירושלים, במחוז נרחב ארגון רה נערך ,1998 בשנת
והיחידה עוז משנה תחנת שפט, תחנת שלם, תחנת  משנה ותחנות ודוד מוריה ציון,

הקדושים. למקומות

ומשמרות תהלוכות הפגנות, לקיום שואבת אבן כבעבר היווה הממשלה, מוסדות ריכוז
ומשמרות תהלוכות אסיפות, כ672 התקיימו החולפת בשנה מגוון. רקע על מחאה

ומדיני. דתי כלכלי, פוליטי, רקע על מחאה,

הפעלת שחייבו רבים, ומבצעים אירועים המחוז בתחומי נערכו הציבורי, הסדר בתחום
הסטודנטים, הפגנות היובל, חגיגות נמנו: הגדולים האירועים בין מתוגברים. שיטור כוחות
פתיחת רקע על לחילוניים חרדים בין ועימותים קלינטון ביל דאז, ארה"ב נשיא ביקור

הנביאים. ברחוב מסעדה
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בשנת גם המחוז שוטרי של המבצעית הפעילות את ללוות המשיכו הפח"ע אירועי
משטרתית היערכות שחייבו פיגועים תשעה אירעו זו שנה של במהלכה .1998 העבודה
,6.11.1998 בתאריך שאירע הפיגוע היה השנה במהלך הבולטים הפיגועים אחד מיוחדת.
המחבלים, שני נהרגו מהפיצוץ כתוצאה מחבלים. חוליית בידי יהודה" "מחנה בשוק

שונות. פציעה בדרגות אזרחים ואחד עשרים ונפצעו

היערכות חייבה העתיקה, העיר סביב והמבצעית הדתית הפוליטית, המדינית, הרגישות
הבית. בהר שישי בימי שהתקיימו המוסלמים תפילות של במהלכן מיוחדת משטרתית
מיליון כרבע חלק נטלו שבו הרמאדן, צום בחודש היה המשטרתית הפעילות שיא

מוסלמים. מתפללים

הפשיעה בהיקף כ>%11 של ירידה לזכותו ירושלים מחוז זקף הפשיעה, בתחום
כ0/ם11. של ירידה והסתמנה הרכב גניבות תופעת נבלמה כן רכוש. בעבירות המדווחת
והונאה זיוף פרשיות ונחקרו חמורים פשע מקרי המחוז חוקרי בידי פוענחו בנוסף,
שהרצח הרי פשעים, בחקירת המחוז חוקרי של ההצלחות חרף הכלכלי. בתחום נרחבות

נתפס. טרם ורוצחה פוענח לא ,(23.3.1998) אייל נועה של האכזרי

לצורך השטח. יחידות את לחזק במטרה יסודית, מטה עבודת בוצעה השנה במהלך
המחוז ליחידות ברובם שהופנו חובה, שוטרי תקני ו200 קבע תקני 200 התקבלו כך

האופרטיביות.

הפליליים, באירועים כ100/0 של משמעותית ירידה של המגמה נמשכה ,1999 בשנת
באירועי זאת, לעומת בם/ס3. עלה הגילויים אחוז פליליים. תיקים נפתחו שבגינם
בעבירות כ270/0 של חדה ירידה נרשמה אולם זו, בשנה שינוי חל לא החמורה הפשיעה
הרכוש עבירות בתחום רכב. כלי מתוך וגניבות (שבל"ר) ברשות שלא ברכב שימוש
כשהבולטות הונאה, עבירות במגוון טיפל המחוזי ההונאה מפלג כ>%6. של ירידה נרשמה
שונות הונאה ופרשיות מים" "אפיקי עמותת "איתרי", ישיבת פרשת היו: ביניהן

בנקים. במספר

אמצעי כולל גנוב, ורכוש סמים של גדולות כמויות נתפסו והרכוש, הסמים בתחום
מגוונים. לחימה

,1998 בשנת פיגועים 11 הפח"ע בפיגועי משמעותית ירידה חלה הביטחוני במישור
של לעירנותם הודות השאר בין מוסברת זו ירידה .1999 בשנת פיגועים 6 לעומת

ופעילותם. המחוז שוטרי
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רבבות חלק נטלו שבהן ותהלוכות, מחאה משמרות הפגנות, 358 התקיימו ,1999 בשנת
המחוז. משוטרי רבים הופעלו במהלכן, הציבורי הסדר שמירת לצורך ברם, אנשים.
תאונות נגע לצמצום ומגוונות רבות ואכיפה הסברה פעולות נעשו התנועה, בתחום

כשהיה. נשאר ההרוגים מספר למצער, אך הדרכים,

השאר, בין המילניום. שנת לקראת הייחודית להיערכות מיוחד דגש ניתן זו, בשנה
בעיר הצליינים ביקורי מסלול על טכנולוגיים,השולטים ואמצעים מצלמות נפרסו
שמנים, גת יחידת כדוגמת מיוחדות, שיטור יחידות והוקמו ,(2000 (מב"ט העתיקה
בשער האריות ויחידת הקבר כנסיית יחידת שמנים, בגת הכנסיות במתחם שפעלה

האריות.

סוערות חרדים הפגנות שעיקרם הציבורי, הסדר בתחום באירועים גס אופיינה זו שנה
משוטרי רבבות איבטחו כשבמהלכן ,"99 "מועד מבצע שוטרים. מאות הפעלת שחייבו
לאחד נחשב הממשלה, ולראשות לכנסת בבחירות והקלפיות המצביעים את המחוז

השנה. של והרגישים הגדולים המבצעים

ברם, ."2000 ו"באג המילניום באירועי לשיאה הגיעה המחוז היערכות ,2000 בשנת
האפיפיור ביקור  ותיק" "ידיד מבצע היה מיוחד לציון הראויים מהמבצעים אחד
ביותר הגדול המבצע זה היה שוטרים. כ15,000 חלק נטלו שבמהלכו בירושלים,

האחרונות. השנים במהלך המשטרה שידעה

בשנה 358 לעומת ותהלוכות, הפגנות 412 בעיר התקיימו הציבורי, הסדר בתחום
ביקורי 69 והתקיימו השונים העיר בחלקי הריסה צווי כ40 בוצעו כן, כמו הקודמת.

מחו"ל. שבאו אח"מים

שוטריו באמצעות התנועה כשענף הדרכים, תאונות במספר ירידה נרשמה זו בשנה
וההסברה. האכיפה בנושאי רבות עשו ומתנדביו,

כ30/0 של ירידה על שהצביע דבר חקירה, תיקי כ33,375 נפתחו הפלילי, בתחום
של ירידה  רכוש עבירות בגין תיקים 21,837 כ מתוכם הקודמת, השנה לעומת
השנה לעומת כ220/0 של ירידה חלה הרכב, גניבות בתחום קודמת. שנה לעומת כ0/ס17
בוצעו המחוז בתחומי ולדירות. עסק לבתי התפרצויות של בעבירות גם וכך החולפת,
של ירידה דהיינו, ,1999 בשנת רצח מקרי 14 לעומת רצח, מקרי 5 הנסקרת בשנה

כ640/0.
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השנה, במהלך פיגועים 10 בוצעו  בעיר פח"ע בפיגועי עלייה חלה הביטחוני, בתחום
היו השנה של הבולטים הפיגועים בין .1999 בשנת שבוצעו פיגועים שישה לעומת
אנשים שני נהרגו כשבמהלכן יהודה, מחנה לשוק סמוך שומרון ברחוב תופת פיגוע
ירושלים, במזרח הלאומי הביטוח במשרדי ירי פיגוע ;(2.1.2000) אדם בני עשרה ונפצעו
עבר אל וירי (30.10.2000) קשה נפצע והשני נהרג המאבטחים אחד מהירי שכתוצאה

.(2000 (דצמבר, נפגעים ללא ,178 בקו "אגד" אוטובוס
בתחום ליאות ללא המחוז שוטרי פעלו ,(2000 (אוקטובר ושפל" "גאות אירועי פרוץ עם
מרכזי נדבך מהוות מג"ב, פלוגות ושאר "לביא" הימ"ס, יחידות כאשר הפנים, ביטחון

הנדרשת. המבצעית בפעילות

חדה עלייה חלה ושפל), (גאות השנייה האינתיפאדה אירועי רקע על ,2001 בשנת
מחבלים מטענים, הנחת של (במתווה בעיר שהתרחשו החבלניים הפיגועים במספר
שנה במהלך ירי). ואירועי מרגמה פצצות רימונים, השלכת תופת, מכוניות מתאבדים,

.2000 בשנת שאירעו פיגועים כ10 לעומת פיגועים, כ50 אירעו זו

בשנה 412 לעומת ותהלוכות, מחאה משמרות הפגנות, כ517 התקיימו זו שנה במהלך
ההפגנות ריבוי ופינוי. הריסה צוותי כ64 זו שנה במהלך בוצעו כן, כמו הקודמת.

המחוז. של גדולים שיטור כוחות הקצאת חייבו ההריסה צווי וביצוע

לעומת כ1.60/0 של (ירידה חקירה תיקי כ32,840 ירושלים במחוז נפתחו זו, בשנה
לעומת כ4.50/0 של (ירידה תיקים כ20,564 נפתחו הרכוש ובעבירות קודמת), שנה

הקודמת). השנה

הקודמת. בשנה מקרים 5 לעומת רצח, מקרי 19 המחוז בתחומי בוצעו ,2001 בשנת
נוער תיקי כ5,891 נפתחו זו, שנה במהלך שכן משמעותית, עלייה חלה הנוער בפשיעת
החרפה, נרשמה במשפחה האלימות בתחום גם .(2000 שנת לעומת כ0/ם17.6 של (עלייה
השנה לעומת כ8.30/0, של עלייה המהווים תיקים, 1,314 נפתחו השנה במהלך שכן

הקודמת.

יום אירועי ישראל, חגי וביניהם: גדולים למבצעים רבות פעמים נערכו המחוז שוטרי
האחרוף' "המסע לכנסת, בחירות  "מועד2001" מבצע אח"מים, ביקורי העצמאות,
אדם בני 24 נהרגו שבמהלכו ורסאי אולמי אסון אירוע זאבי, רחבעם השר הלוויית 

העיר. במזרח "האוריינטהאוס" בניין פינוי  השעה" ו"צו רבות עשרות ונפצעו
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של שוני ולטקסים לחגים זו, בשנה גם המשטרה נערכה העיר, של הדתי אופייה בשל
"שבת מוסלמים;  הרמאדן (חודש שוטרים רבבות חלק נטלו שבהם הדתות, שלוש

יהודים).  וניסן תשרי וחגי נוצרים,  האור"

שבהםל כשהבולטים בעיר, הטרור בפיגועי חדה עלייה הנסקרת בשנה חלה כאמור,
פצועים נוספים אזרחים ו135 הרוגים אזרחים 15  ''סבארו'' במסעדת פיגוע
מכונית ופיצוץ בןיהודה, במדרחוב מתאבדים מחבלים שני של פיגוע ;(9.8.2001)
נוספים אזרחים ו180 הרוגים אנשים 10  בירושלים קוק הרב ברחוב תופת
פיגועי ירושלים ומג"ב ירושלים מחוז שוטרי סיכלו במקביל, .(1.12.2001) פצועים
בגבעה תופת פיגוע שתכננה בעיר, מחבלים חוליית לכידת וביניהם: קשים תופת
כבד אסון שמנע מג"ב, שוטרי שני ידי על מתאבד מחבל וזיהוי (30.8.2001) הצרפתית

.(4.9.2001)

ריבונותה בביסוס מבצעי צורך זו, בשנה גם ירושלים, מחוז ראה הפיגועים, לגל במקביל
העיר ברחבי משטרה נקודות הוקמו מכך, יוצא כפועל העיר. במזרח המדינה של
בין ליחסים חיובי תוכן לצקת כדי והעופל. הקדמה הדקל, נקודות וביניהן: המזרחית
הערבית האוכלוסייה הנהגת שבין הקשרים הורחבו המזרחית, העיר לתושבי המשטרה

המחוז. לפיקוד

ייחודיות פעולות נעשו וסיכולם, הרבים הפח"ע באירועי המשטרתי הטיפול עם בבד בד
זה, ממגזר רבים מתנדבים גויסו החרדי. המגזר עם פעולה לשיתוף הקשור בכל
החרדית. ההנהגה בהסכמת הדתיות, השכונות בכל מש"קים להקים הייתה כשהמגמה
במקביל, מחאה. ומשמרות הפגנות כ750 המחוז, ברחבי התקיימו ,2002 שנת במהלך

רבים. שוטרים חלק נטלו שבהם והריסה, פינוי צווי כ91 בוצעו

מתאבדים מחבלים 19 התפוצצו שבמהלכם קשים, טרור פיגועי 41 אירעו זו, בשנה
ישראל; בית בשכונת פיגוע היו: הבולטים הפיגועים בין מרגמה. פצצות שתי ונורו
בקפיטריה הצרפתית, הגבעה בצומת פיגוע מומנט; בקפה פיגוע יפו; ברחוב פח"ע פיגוע
אלה פיגועים במהלך מנחם. בקריית "אגד" ובאוטובוס העברית שבאוניברסיטה
תגובה אירועי בכ35,600 טיפל החבלה מערך ירושלים. מתושבי עשרות נרצחו

יזומים. אירועים ובכ36,000

נוספים ו30 אזרחים, 29 נהרגו שבהן דרכים, תאונות 1,425 כ אירעו התנועה, בתחום
חמורים, מכניים ליקויים בגין מהכביש הורדו רכב כלי כ2,450 קשה. באורח נפצעו

חמורות. תנועה עבירות בגין מנהלתית, פסילה נפסלו נהגים ו540
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ב70/0 עלה הגילויים ואחוז חקירה, תיקי כ30,600 במחוז נפתחו הפלילי, בתחום
וכ17,300 במשפחה), (אלימות אלמ"ב תיקי כ1,780 נפתחו במקביל, .2001 שנת לעומת
כ100/0 של עלייה  בסמים שימוש תיקי כ816 נפתחו כן כמו רכוש. עבירות תיקי

הקודמת. השנה לעומת

בין הקודמת. בשנה רצח מקרי 19 לעומת רצח, מקרי 28 אירעו ,2002 שנת במהלך
בידי שבוצע קדם הודיה הילדה רצח היו המחוז חוקרי שביצעו הבולטות החקירות
רכב כלי חשיפת דודה; בידי שבוצע אבוטור, נור הילדה רצח פימשטיין; אלי אביה,
וכן ודרכונים, כסף של זיופים שחיתויות, חשיפת בעלייה"); "זינוק (מבצע מזוייפים
בנימיעוטים של חוליות עשר נחשפו בנוסף, חוקיים. לא קזינו בתי על פשיטות 39 ביצוע

הציבורי. והסדר הפנים ביטחון לתחום הקשורות

היערכות וביניהם: ומורכבים רבים למבצעים המחוז שוטרי נערכו ,2002 בשנת גם
בהרהבית השישי יום תפילות אח"מים; ביקורי העצמאות; יום אירועי ישראל; לחגי
כל של דת טקסי ואבטחת הלימודים שנת לפתיחת היערכות הרמאדן; חודש במהלך

ועוד. הדתות

והן הציבורי הסדר על בשמירה הן השונות, המחוז ליחידות רבות סייעו מג"ב, שוטרי
של מדיניותו הייתה זו, שנה במהלך גם ,2001 לשנת בדומה הפנים. ביטחון בנושא
חוזקו מכך יוצא כפועל העיר. במזרח המדינה של ריבונותה בביסוס ירושלים מחוז
במבשרתציון הראל תחנת הורחבה במקביל, המזרחית. העיר ברחבי שנפרסו היחידות
גיאוגרפי בחלק לפשיעה הולם משטרתי מענה לתת כדי זאת ואמצעים, אדם כוח בתקני

המחוז. של זה
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הדרנג!1 המחוז

דבר פתח

,1949 בשנת מכן, לאחר שנה ושפלה. שרון נפות תלאביב, במחוז נכללו ,1948 בשנת
המחוז, של הטריטוריאלי לתחומו ושפלה שרון נפות הועברו הדרומי, המחוז הוקם עת
למרחבים השנים במרוצת שהפכו אלו, נפות נכללות כיום הדרום. מחת אז שנקרא

מרכז. מחוז של בתחומו

 שפלה (נפת אחרים למחוזות הועברו כשנפותיו הדרומי, המחוז פורק ,1950 בשנת
פתחתקווה). נפת השם תחת ת"א, למחוז שרון ונפת ירושלים, למחוז

שכן הנפה (מטה עצמאית לנפה והפכה ירושלים ממחוז הנגב נפת נותקה ,1951 בשנת
פיקודית הנגב, נפת הוכפפה ,1953 משנת ואילו לסמפכ"ל, ישירות הכפופה שבע), בבאר

ירושלים. למחוז וטריטוריאלית

הגדולים הארגוניים השינויים במסגרת זאת מחדש, הדרומי המחוז הוקם ,1958 בשנת
מחוזות לשלושה מחמישה המחוזות מספר צמצום שכללו ישראל, במשטרת שחלו
פתח רמלה/רחובות, ירושלים, מפותל ארבע הדרומי במחוז נכללו ימים באותם בלבד.

והנגב. השרון תקווה/

נוספו הימים", "ששת מלחמת תום עם כאשר ,1967 שנת עד המחוז פעל זו במתכונת
מרכז  המרחבים הקמת עם ,1970 בשנת יהודה. ונפת לוד תעופה נמל יחידת למחוז
עם ,1981 בשנת סיני. וצפון עזה נפת גם המחוז של הטריטוריאלי בתחום נכללו ונגב,
תעופה נמל יחידת ואילו לכיש, מרחב גם הדרומי במחוז נכללו מרכז, מחה הקמת

החדש. המרכז למחוז הועברה גוריון בן

ואשדוד מירושלים הדרומי המחוז השתרע ,1991 בינואר ירושלים מחוז הקמת טרם
מבין הגדול הטריטוריאלי התחום על אחראי היה המחוז בדרום. אילת ועד בצפון
נפות ושתי ולכיש נגב ירושלים,  מרחבים שלושה באמצעות ופעל המשטרה מחוזות
הים בנמלי נקודות שתי פעלו להם בנוסף משטרה. תחנות כ20 ובהם ועזה יהודה 

ובניצנה. ברפיח אלנבי, בגשר באילת,  גבול מעברי וארבעה ואשדוד, אילת
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הטריטוריאלי ושטחו מחדש הדרומי המחוז אורגן ירושלים, מחוז של הקמתו עם
מטה של מושבו מקום ועזה. יהודה נפות: ולשתי נגב לכיש, מרחבים: לשני הצטמצם

שבע. לבאר מירושלים הועתק המחוז

של ביותר הגדול הריכוז ובתחומה הדרומי, מהמחוז חלק הייתה הבירה שעיר זמן כל
לעלייה יעד אלה מוסדות שימשו הדתות, לכל המקודשים ואתרים השלטון מוסדות
התקשורת באמצעי נרחבים להדים שזכו ולאירועים לכנסים, לביקורים, להפגנות, לרגל,

ובעולם. בארץ

בתחום ואילת. שמשון נגב, לכיש, מרחבים: מארבעה מורכב הדרומי המחוז כיום,
עירוניים בריכוזים השוכנים תושבים, כמיליון מתגוררים המחוז של הטריטוריאלי
מושבים, כפריים, יישובים עשרות ולצידם ואשקלון), אשדוד אילת, (בארשבע, גדולים
ומחציתם קבע יישובי בשבעה גרים שמחציתם בדואים, אלף וחמישים וכמאה קיבוצים
מצרים עם גובל המחוז המדינה. מוסדות ידי על מוכרים בלתי ביישובים פזורים האחר
לא בעיות יוצר ק"מ, ב440 המסתכם הגבול אורך במזרח. ירדן ממלכת ועם בדרום
הגיאוגרפיים מרחביו אמל"ח. והברחות סמים הברחות הסתננויות, ביניהן מעטות,
מדינת של משטחה שלישים כשני מהווים קמ"ר), 14,000) המחוז שטח של העצומים

שליטה. של בעיות לעיתים ויוצרים ישראל

בינלאומיים מעברים גם כמו עזה, לרצועת פנימיים מעברים ישנם המחוז בשטחי
התפר לקווי יבשתיים. מעברים וארבעה מרינות שלוש ים, נמלי שני אויר, נמלי שני 

הפנים. ביטחון בתחום רבות משמעויות עזה, ורצועת שומרון יהודה עם

 המחוז התפתחות
הראשון בעשור הפעילות

המיעוטים, מגזר בשטחי והשליטה האכיפתי המאמץ במסגרת ,1949 שנת במהלך
ועוד. טייבה טירה, כדוגמת: הערביים, בכפרים המשטרה תחנות המחוז ברחבי נפתחו
אמונים נשבעו ואשר אלו בתחנות ששירתו ערבים, שוטרים כ22 גויסו כך לשם

ישראל. למשטרת

נרחבים חיפושים במבצעי בפרט, תקווה פתח ונפת בכלל המחוז שוטרי עסקו זו בשנה
ומעבדות היישובים מתוך אבדו או שנעלמו (כ140), נעדרים ילדים אחר ומורכבים

הדרומי. המחוז ברחבי שקמו החדשים, העולים
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ובמרכזה (נגב) הארץ בדרום נרחבות סריקה בפעולות המחוז שוטרי עסקו כן, כמו
גרמו השרון, באזור החדירות בגל ירדן. משטח חדרו שרובם מסתננים, אחר (השרון),
מסוגים חיים בעלי והעבירו גנבו תושבים, רצחו רבים, ונזקים לפגיעות המסתננים
ירושלים בהרי רכוב סיור  הפרשים" "חיל הופעל ,1950 בשנת ירדן. לשטח שונים

אלו. במסתננים ללחימה לסיוע והנגב,

ושירותה פעילותה את ישראל משטרת הרחיבה אילת, נקודת פתיחת עם ,1952 בשנת
הממשלתיות הרשויות אחת הייתה זו נקודה המדינה. של ביותר הדרומי לקצה לאזרחים,
ולמפקדה לתחנה הנקודה התרחבה ,1957 בשנת בעיר. שהוקמו והחיוניות הראשונות

אשקלון. תחנת מפקד התמנה הראשון,

ברחבי אירועים של רב מספר התרחשו ה20, המאה של החמישים שנות במהלך
שבהם: מהבולטים נציג להלן לירושלים. סמוכים שהיו והאזורים הנגב נפת

התעסוקה מצב רקע על מובטלים מאות של הפגנה שבע בבאר נערכה ,1952 בשנת
מעלה בכביש "אגד", אוטובוס נוסעי 11 נרצחו ,1954 בשנת בדרום. ששרר החמור
חוליית ידי על תה"ל עובדי 4 נרצחו יותר, מאוחר שנה מסתננים. ידי על עקרבים,
הדרום. ממושבי רבים תושבים ונרצחו הותקפו כן כמו עזה. מרצועת שחדרה "פדאין",
בחקלאות. קשה שפגעה ארבה ממכת בפרט, והנגב בכלל הארץ סבלה ,1956 שנת בסוף
ולהניסם הארבה בענני להילחם ולאזרחים לחקלאים לסייע התגייסו המחוז שוטרי

מהשדות.

עזה, בעיר משטרה תחנות נפתחו ,(1956 שנת (שלהי קדשי' ב"מבצע סיני כיבוש עם
פושעים וחקרה הציבורי הסדר בשמירת טיפלה המשטרה אחרים. ובמקומות ברפיח
לאספקת ראשי למקור נהפכה עזה רצועת במצרים. הרשויות ידי על ששוחררו ואסירים,
השוטרים לעבר באש שפתחו סמים סוחרי שלושה נעצרו מהמבצעים באחד סמים.
שדרות העיירה כאשר רבה, הייתה הארץ בדרום הסמים נגע השפעת לעוצרם. שבאו

בסמים. ושימוש סחר למרכז להיות הפכה

והוקמו הדרומי המחוז כאמור, הוקם ,1958 בשנת שחלו הארגוניים השינויים במסגרת
שיטת במסגרת הכפריים. ובשטחים בדימונה בשדרות, מלאכי, בקריית דיווח נקודות
מוקמו אשר סמל, בפיקוד סיור צוותי הוצבו הגדולות, לערים מחוץ ומניעה שיטור
ולטפל פניות לקבל מנת על ובטלפון, ביומן צוידו הללו הצוותים היישוב. בתוך
ביצע גם צוות כל קלות. פליליות ובתלונות פליליים שאינם מקומיים באירועים

וסיור. שיטור תפקידי
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זו בשנה קצינים. כ71 מתוכם שוטרים, כ1,224 הדרומי במחוז שירתו ,1959 בשנת
יעילה מבצעית הפעלה לאפשר כדי המחוז, נפות לשימוש הגישוש כלבי לחלק הוחלט
באזורים במקופים, לסיור המסורתיים התנועה מתפקידי הועברו המחוז סוסי יותר.

בנויים. לא

של ותקניהן העירוניות ביחידות המחוז ארגון הושלם ,(1960) יותר מאוחר שנה
תקווה/ פתח ירושלים, הנפות: את המחוז כלל זו בשנה הכפרים. ומטות היחידות
גברו, המטלות גם וכך מתמיד, באופן והתרחבה גדלה המחוז אוכלוסיית והנגב. השרון
שוטרים 1,174 במחוז שירתו זו בשנה המשרתים. של מספרם וירד הלך זאת לעומת אך
שאול דאז, המחוז מפקד ציין המחוז, בעבודת וההתייעלות השיפור למען וקצינים.
הגדול הדרומי המחוז "בהיות אלו: במילים המחוז של והצרכים המגמות את רוזוליו,
המחוז של המערך ומהימן. מהיר יעיל, מידע בזרימת צורך יש השטח, מבחינת ביותר
והיכולת, הידע הניסיון, גלום השוטרים ציבור בכל גדול... המטות בין והמרחק מפוזר

מנוצלים..." שלא

התיקים מספר בהיקף הדרומי המחוז הוביל ה20, המאה של השישים שנות בראשית
במחוז תיקים אלף וכ35 הצפוני במחוז אלף 37 לעומת תיקים אלף כ41 שנחקרו:
זאת, לעומת ופריצות. שוד ידי על הבהמות, גניבת רוב בוצעו הדרומי במחוז אביב. תל
במחוז ו62 אביב תל במחוז 306 לעומת ואופנועים, מכוניות 42 "רק" במחוז נגנבו

הצפוני.

תל במחוז שהיה המחלק כדוגמת בילוש, מחלקי במחוז הוקמו הצרכים, גבור עם
נוער בעבריינות שטיפלו היחידות של פעילותן והורחבו עיקוב יחידות הוקמו אביב,
ודמוגרפיות חברתיות אורבניות, בעיות היו ירושלים, המחוז, של הגדולה לעיר בירושלים.
העירוניות הנפות המקופיס. בשיטת הסיור כך בשל התנהל הבירה, כעיר ייחודיות.
סיירים ידי על שאויישו כלל), בדרך 10) למקופים והאזורים (34) לאזורים חולקו
שוטרות התפקידים מן בחלק מילאו בסיירים המחסור את משמרות. בשלוש קבועים

בירושלים. גם שוטרות יחידת הקמת על הוחלט זאת ובעקבות

לאוכלוסייה קשורה הייתה במחוז, הציבורי הסדר הפרת של המסורתיות הבעיות אחת
זה רקע על צאן. רעיית על מבוסס היה פרנסתה שעיקר הנגב, אזור של הבדואית
שטחים שפקדה קשה בצורת בעקבות .1963 בשנת חמורות התנגשויות מספר אירעו
על עלו העדרים הארץ. לצפון עדריהם עם לנוע לבדואים אישור ניתן בנגב, נרחבים
בני עשרות נפצעו שפרצו ובתגרות שונים משקים של מעובדות חקלאיות קרקעות
נעצרו. סדר מפירי ועשרות התופעה, נבלמה המחוז שוטרי בהתערבות אדם.
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בירושלים. למכביר ארעו "שבת"), (הפגנות דתי או חברתי רקע על אחרות התפרעויות
בעימותים סביר. כוח המשטרה בידי הופעל וההתפרעויות, ההפגנות פיזור במהלך
אירעו קשות סדר הפרות ואזרחים. שוטרים עשרות נפצעו למפגינים, השוטרים בין
רקע על בנגב, אחרים וביישובים פיתוח בעיירות שדרות, אופקים, גת, בקריית גם

הגואה. האבטלה

חמורים. אירועים מספר ה60, שנות מחצית ועד ה50 שנות בסוף ארעו הפלילי בתחום
"סטן", בתמ"ק חמוש עבריין אחר בדרום, שנערך נרחב מצוד היה מהבולטים אחד
רכב כלי עשרות שוטרים, כ100 בנשק. איום תוך רבים, שוד מעשי בביצוע שנחשד
במבצע. חלק נטלו כלבים, שהפעילו וגששים צה"ל יחידות ומטוס, משטרתיים

שהשליך בדואי, ידי על המפרץ, עין מקיבוץ חיילת בנגב ונרצחה נאנסה ,1964 בשנת
חיפושים ערכו הדרומי המחוז שוטרי ערד. שבע באר בכביש מים לבור גופתה את
למאסר ונידון בדין שהורשע האנס את לכדו ולבסוף רבים, חשודים וחקרו הגופה אחר

עולם.

הדרומי. במחוז חדשים לשיאים העבריינות הגיעה השישים, שנות אמצע לקראת
לפיקוח דרוש שהיה מבצעי אדם כוח העסקת וגרמה החריפה בכבישים התנועה בעיית

ולאכיפה.

הופעלו ובנגב, בדרום בעיקר המדינה את שפקדו ושטפונות קשה אוויר מזג פגעי בגלל
התקיים ,1964 בשנת שאבדו. ילדים אחרי בחיפושים שוטרים של גדולים כוחות
גבוהה במהירות נערכה המחוז ומשטרת שבע בבאר העצמאות יום מצעד לראשונה
כוח ריכוז תוך לעיר, שהיו המועטים הגישה בכבישי רבים, רכב כלי תנועת להזרמת
במהלך תקלות אירעו לא שהושקע הרב ולמאמץ לתכנון הודות רבים. ואמצעים אדם

המצעד.

ניכר, בשיעור הדרומי המחוז בשטח האוכלוסייה גדלה השישים, שנות במחצית
וגבל ירושלים את כלל ואשר בדרום, אילת ועד בצפון נתניה  יונה מכפר שהשתרע
הנפות בין והתחלקה נפש למיליון התקרבה זו אוכלוסייה במערב. מצרים ובגבול ביס

הבא: באופן
תושבים אלף 216 ירושלים נפת
תושבים אלף 272 השרון נפת
תושבים אלף 187 רמלה/רחובות נפת
תושבים אלף 258 הנגב נפת
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המשטרה. לשירותי והביקוש הצרכים את הדביק לא המחוז, ביחידות האדם כוח תקן
מטה כדלהלן: היחידות, בין והתחלק שוטרים 1,412  על התקן עמד ,1965 בשנת
רמלה/רחובות נפת ;265  תקווה/השרון פתח נפת ;410  ירושלים נפת ;95  המחוז

שוטרים. 94  לוד תעופה נמל ויחידת 324  הנגב נפת ;224 

הפשיעה, ריסון רכבים, בגניבות בלחימה קודמות כבשנים לעסוק המשיכו המחוז שוטרי
הסיור, יחידות על נפל העומס רוב סמים. ומבריחי מסתננים לכידת עבריינים, מעצר
שוטרי וכ150 חקירות אנשי 235 סיור, שוטרי כ541 פעלו בהם והתנועה, החקירות
ופשיעה רצח ומקרי בכלל, החקירה תיקי בכמות גדולה עלייה חלה זו בתקופה תנועה.

בפרט. חמורה

הותקנו כאשר הקשר שירותי שופרו העבודה, וייעול הפעילות עומס על להקל מנת על
מערכת באמצעות זאת תלפיות, ובבסיס בירושלים חדשות בנקודות ישירים טלפון קווי
טלפון קווי הותקנו במקביל, המחוז. מטה למרכזת ישירות קשורה שהייתה הטלפונים
בדימונה, החדשה בתחנה דגן. ובית יונה כפר מונד, תל כפר הבאות: המשטרה בנקודות
ועוד. ליומנאי איתות מתקן הותקן ערד ובנקודת מרכזיה, עם קשר מכשיר הותקן

העבירות כל בחקירת עצמאי באופן כלל בדרך טיפלו בתחנות, החקירות משרדי
לסיוע נזקקו שבהן ובהיקפן, בחומרתן מסובכות חקירות למעט בתחומיהם, שבוצעו

החקירות. וענף הלשכות של
שוטרי ערכו הארץ, מרכז את שפקד ביטחון קופות פיצוחי גל בעקבות הפלילי, במישור
כל של ורישום בדיקה הסברה, מבצעי והפרטיים הציבוריים המוסדות לכל המחוז

הביטחון. קופות

מספר כספיים, או אישיים, סכסוכים רקע על רבים, רצח מקרי אירעו המחוז בתחומי
עלייה חלה בטרמפים; בנסיעות חיילות של אונס מקרי נפש; חולי ידי על רציחות
פריצות, בעשרות והואשמו שנתפסו מועדים, לעבריינים שהפכו הקטינים במספר
במסגרת ובאופקים. שבע באר באשקלון, בעיקר ומירמה, מעילה הונאה, מעשי ונתגלו
המיעוטים. בני בין ברמלה מקפת פעילות נערכה הסמים, בנגע הלחימה

קולנוע הצתת היה תקופה, באותה שפוענחו הבולטים הפליליים האירועים אחד
עתק סכום ל"י, אלף 20 בסך נאמד מההצתה כתוצאה כשהנזק בירושלים, "אדיסון"
וגניבת בנתניה יהלומים למלטשת פריצה היה אחר בולט פלילי אירוע הימים. באותם
בשנת שבע בבאר בנק סניף מנהל רצח בעקבות ל"י. אלף 100 של בשווי יהלומים

אקדחים. 5 ונתגלו חשודים 2 נעצרו איש, כ20 נחקרו ,1966
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בני בקרב ענפה פעילות נעשתה גת, וקריית שבע באר כמו הנגב בערי המחוז, במסגרת
ידי על והפעלתם מועדונים הקמת ידי על עבריינות, סף על או פלילי, עבר בעלי נוער

הנוער. מחלק

מהתחנות המודיעין רכזי כאשר בתחנות, המודיעין ארגון על דגש גם ניתן הללו בשנים
שמפלג כך אורגן המודיעין בנפות; מיוחדים) לתפקידים (לשכה ללת"ם הוכפפו
עסק הכללי המפלג ואילו והמסתננים, מיעוטים בני נושאי בכל עסק המיעוטים
גדולות בחקירות וזרים. יהודים של ביטחוניות וחקירות כמורה אנשי הזרות, בנציגויות
נקודת לוד, תעופה נמל המחוז: של הביקורת תחנות בכל ופיקוח הנחיות ניתנו

וארז. קליר סנט נקודות אילת, תחנת אשדוד, בירושלים, מנדלבאום מעבר

המחוז. משוטרי מאות השתתפו בהם מבצעים, של רב מספר בלטו המבצעי, בתחום
הפגנות העצמאות, יום מבצע הימים"; ארבעת "צעדת מבצע את: נזכיר ביניהם
אחר חיפושים בירושלים; ממשלתה וראש פאולוס רולף ד"ר גרמניה שגריר נגד סוערות
להציל שנחלצו צעירים שני נספו עת גת בקריית לכיש נחל אסון מירוחם; אובד ילד
האחרים הדרום ביישובי הפגנות של רב ומספר באשדוד חמורות הפגנות טובעת; ילדה
חמורות התנקשויות אירעו הימים", "ששת מלחמת פרוץ לפני ומדיני. כלכלי רקע על
המפגינים מבין 10 נפצעו במהלכו לשוטרים, גת בקריית קק"ל עובדי מקרב מפגינים בין

המשטרה. ידי על נעצרו המפגינים מבין 14 שוטרים. ו7

בשנת המשטרה. את שהטרידה ההסתננות תופעת המשיכה המחוז שטחי באזור
מסתננים כ87 נלכדו ,1965 בשנת נהרגו. אחרים ו23 מסתננים, כ110 נלכדו ,1964

הנגב. נפת בתחומי נעשו החדירה ניסיונות רוב נהרגו. נוספים ו11

עובדה המחוז, בכבישי והנהגים הרכב כלי במספר גידול חל האוכלוסייה, גידול עם
ברחבי אירעו ,1965 בשנת הדרכים. תאתות במספר משמעותית לעלייה שהביאה
ספור ואין איש כ139 חייהם את קיפחו בהם קטלניות, דרכים תאונות כ123 המחוז
בדרכים בקטל נלחמו המחוז שוטרי בלבד. נזק שתוצאותיהן דרכים תאונות של
המחוז כבישי של מחדש חלוקה  בכבישים עירוני בין סלקטיבי פיקוח באמצעות
תגבור חוליות ותוספת שוטרים איוש תכליתיים, ופיקוח שליטה שחייבו לאזורים,
מחוזי, לילי מניעה וסיור אווירי פיקוח בוצע כן כמו הצרכים. לפי ממונעות, מיוחדות,

עירוניים. הבין בכבישים גנוב ברכב שימוש למניעת
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במקביל גדל גידולה ועם איש כמיליון המחוז שטח אוכלוסיית כללה ,1966 בשנת
קודם שנה 1,412 לעומת שוטרים כ1,657 שירתו שבמחוז כך האדם, כוח תקן גם
הממשל של לביטולו המחוז התארגן זו בשנה הממשלה, להחלטת בהתאם לכן.
זה. בנושא המיעוטים בני בקרב חשובה הסברה פעילות ונעשתה הצבאי

ולאחריה (1967) הימים ששת מלחמת

הצבאיים האירועים במרכז הדרומי המחוז עמד שלאחריה, ובתקופה זו במלחמה
מזרח כולל ששוחררו, רבים שטחים למחוז צורפו המלחמה, תום עם חזיתות. בשתי

העיר. של היהודית אוכלוסייתה עם שאוחדה ירושלים

לצה"ל פעיל לסיוע הדרומי המחוז התארגן הקרבות, פרוץ ולקראת הכוננות בתקופת
בוצעה במקביל, ספסרות. מעשי ומניעת בחשיפה העורף, ובהשקטת הרוחות בהרגעת
ובשכונות; ביישובים משטרה נקודות והוקמו משטרה, כוחות של רחבה התפרסות
התארגנות על הפיקוח והודק המיעוטים בקרב והמודיעין הסיור יחידות תוגברו

ערבים. כנגד יהודית

בשטחים משטרה תחנות ובהקמת בייעוץ לצה"ל הדרומי המחוז סייע הלחימה, בתום
כך, לצורך לתושביהם. אלמנטרים שירותים במתן גם כמו המדינה, לשטחי שנוספו
ישראל משטרת של וסמלים קצינים 30 פיקדו עליהם מקומיים, שוטרים כ400 גויסו

משטרה. נקודות ו21 עירוניות תחנות 7 הוקמו ובמקביל
צורפה  יהודה כשנפת לנפות, ושומרון יהודה שטחי חלוקת על הוחלט ,1967 באוגוסט

הצפוני. למחוז  שומרון נפת ואילו הדרומי למחוז

תפקידי למימוש בהתארגנות הוחל ,28.6.1967 בתאריך ירושלים איחוד הכרזת עם
המשימות אחת במחוז. חדשה אזורים חלוקת ונקבעה המאוחדת, כעיר כלליים משטרה
המבקרים ובזרם הקדושים במקומות הטיפול הייתה המחוז, של והמיוחדות המרכזיות
ירושלים, בעיר המחוז של המרכזיים התפקידים בין השונים. האתרים את שהציף הגדול
המבקרים רבבות ויסות התנועה, בתחום כנו על הסדר השבת היי: הימים, באותם
שבעקבותיו הקדוש, הקבר מכנסיית שנגנב המדונה כתר גילוי (כגון: בפשיעה והטיפול
תאונות במספר חדה עלייה נרשמה ,1967 בשנת יהודים). צעירים שלושה נעצרו
לעומת המחוז, בכבישי הרוגים כ207 נרשמו זו שנה במהלך כאשר הקטלניות, הדרכים
מטעני מהנחת כתוצאה פח"ע, פיגועי במספר עלייה חלה כן, כמו .1966 בשנת 147
תקווה/השרון. כפתח לירושלים מחוץ נוספות נפות באזורי גם רבים, חבלה
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והשנים זו שנה ירושלים. במזרח החדש למשכנו המחוז מטה הועבר ,1968 בשנת
שבוצעו רבים, רצח ומעשי חבלה מעשי של גדולה בהתגברות אופיינו מכן, שלאחר

עוינת. חבלנית פעילות של התארגנות במסגרת בעיקר
שהתפוצצה תופת מכונית החדרת היה זו בשנה הפח"ע בתחום במיוחד בולט אירוע
נוספים. 53 של ולפציעתם איש 12 של למותם שגרמה בירושלים, יהודה מחנה בשוק
המסוכנים. הסמים בתחום בעיקר החמורות, הפשיעה עבירות גברו במקביל,
של קבועים מטות הקמת תוך המחוז, של המבצעי בארגון שינוי החל ,1968 בשנת
הרבים, הפח"ע אירועי בעקבות מיוחד. מבצעים מטה להקים מבלי השונות, הנפות
הנפות. כל של שוטרים מתגבורות שהורכבה מבצעית, כוננות יחידת הוקמה

את שפקד הקשה האוויר מזג את לציין ניתן ,1969 בשנת שהתרחשו האירועים בין
אל מסגד הצתת חקירת בנפש; ולאסונות בדרכים כבדים לשיבושים ושגרם המדינה
שוד מעשי המצית; ולכידת בעיר ציבורי סדר בהפרות טיפול הבית, הר על אקצה
"קטיושה". טילי ידי על אילת העיר והפגזת המחוז ברחבי שבוצעו רבים והתפרצויות
ב"שופר חנ"ם מטעני התפוצצות וביניהם: בירושלים, אירעו קשים פיגועים מספר
בבניין פיצוץ נוספים; תשעה של ולפציעתם אזרחים שני של למותם שגרמו סל",
לפיצוץ, סמוך אדם. בני עשרות נפצעו שבעטו העברית, באוניברסיטה הקפיטריה
המטען. בהנחת חשודים שהיו מונית, ונהג נשים שתי אחרי נרחב מצוד ערכה המשטרה
על המשטרה, בכוחות החרדים של קשות והתפרעויות התנגשויות נמשכו הבירה בעיר
התפרס בירושלים לחרדים המשטרה בין העימות מתים". "לנתיחת הסכמה אי רקע

רבים. ומפגינים שוטרים נפצעו ובמהלכו רבות, שנים והתמשך

מפקד הודיע ,1969 באוגוסט כאשר חשוב, הישג הושג הטרור, נגד הלחימה בתחום
לחם ובבית המזרחית בירושלים נשק מצבורי תשעה גילוי על דאז, הדרומי המחוז

חבלה. לארגוני בהשתייכות חשודים 95 של ומעצרם

כ1,026 מתוכם שוטרים, ל2,323 המחוז, של האדם כוח מצבת עלתה אלו בשנים
בשטח. הסיור במסגרת שפעלו

במהלכם המחוז, במסגרת חשובים מבצעים מספר נערכו השבעים, שנות בראשית
הסוגיה בעקבות הכנסת, ליד שנערכה זו כגון רבות, בהפגנות לטפל השוטרים הוצרכו
הפגנות ועוד האורתודוקסי המולד חג מבצעי "מצפן", תנועת הפגנת יהודי?", הוא "מי
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הביטחון זרועות עם הפורה הפעולה שיתוף גם גבר השנים באותן חברתי. רקע על
יחידות את שהעסיקו הבעיות וחיב"ה. הג"א  העזר ויחידות שב"כ צה"ל,  השונות
להוות שהמשיכה בירושלים, ציבורי סדר הפרות בעיקר היו הנידונה, בתקופה המחוז
ופוליטי כלכלי חברתי, רקע על התנגשויות לזירת והפכה ולאומי דתי פוליטי, מרכז
השחורים", "הפנתרים קבוצות ובירעם, איקרית עקורי של אלימות הפגנות וביניהןל

ועוד. חברתי רקע על הפגנות יהודית", להגנה "הליגה קיצוניים, חרדים

בעיקר הבריונות, ומעשי ההתפרצויות השוד, מקרי במספר עלייה חלה במקביל,
העבודה ברצף לזעזועים גרמו הציבורי, הסדר על השמירה מבצעי העירוניים. בריכוזים

השוטפת. לעבודתם השוטרים של שובם עד המבצעי,

שהגדילו מבריה"מ, רבים חדשים עולים נקלטו הדרומי, המחוז בתחומי השונות בערים
חדש. מסוג ועבריינות פשיעה בעיות עמם הביאו ואף המחוז, אוכלוסיית את

אירעה  האחת שתיים: לציין ניתן ביניהן קטלניות, תאונות מספר אירעו הללו בשנים
והאחרת אזרחים כ16 של למותם שגרם ב1970, באילת תחמושת מרכז פיצוץ בעקבות
נוסעי 11 נהרגו בה מפלסים, קיבוץ ליד קטלנית דרכים מתאונת כתוצאה אירעה 

הפכה אחרות, ובערים בירושלים כי לציין יש נפצעו. נוספים ו45 "אגד" אוטובוס
התנועה ונפח הערים של המואץ גידול עם יותר, לבעייתית והחנייה התנועה זרימת

בכבישים.

חוליות "כיסו" שבו מבצע נערך הבירה, בעיר הפריצה מקרי התגברות עם ,1972 בשנת
שוטרי צורפו השיטור יחידות אל רגישות. בשעות לפורענות, מועדים אזורים משטרה,

ומשמעותי. שוטף סיוע שנתנו מג"ב

בתחומי הבריונות. בתופעות לטיפול מיוחדות חוליות הוקמו והנגב המרכז במרחבי גם
יפנית מחבלים חוליית כאשר הקשים, מהפיגועים אחד אירע גוריון, בן תעופה נמל
נוספים. כ78 ופצעה אנשים 25 ורצחה הנתיבות, בבית ששהו הנוסעים את תקפה
"אל חברת עובד עם יחד מג"ב שוטר בהם. וירו המחבלים על הסתערו נתב"ג שוטרי
באותה בחיים. שנותר היחיד המחבל אוקמוטו, קוזו היפני את ללכוד הצליחו על",
המשחקים במהלך שנרצחו ישראל, מספורטאי עשר אחד עם אלפים התייחדו שנה
לנתב"ג, הובאו שארונותיהם לאחר פעלה המשטרה במינכן. שהתקיימו האולימפיים

הנרצחים. הלוויות במהלך הציבורי הסדר על ושמרה
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למחוז אביב תל מחוז בין הטריטוריאלי הגבול שונה כיפור, יום מלחמת פרצה בטרם
לתחומה תקווה מפתח הועברו יישובים של ושורה תקווה פתח תחנת באזור הדרומי

אונו. קריית תחנת של

מצעד המחוז. של והמבצעים האירועים מרכז את להוות ירושלים המשיכה כן כמו
הכנות של רבים חודשים דרש תקלות, ללא ושעבר 1973 בשנת בבירה שנערך צה"ל
הימים", "שלושת כצעדת אחרים באירועים גם שוטרים. אלפי הוצאו העבודה וממעגל
הדרומי. המחוז משוטרי מאות הועסקו ועוד, "המימונה" חגיגות ירושלים", "יום

1973  כיפור יום מלחמת

רבות קטעה ישראל, במשטרת חשוב התארגנות תהליך של בעיצומו שפרצה המלחמה
במערך הדרומי המחוז והופעל התארגן ישראל, משטרת מחוזות שאר כמו התכניות. מן
בבסיסים היחידות של מירבי וביזור תכנון פי על בשטח התפרסות תוך חירום, לשעת
מתן תוך המחוז, לאזרחי ותמיכה עזרה הושטה בכך האוכלוסייה. בקרב שמוקמו
הציבור. ושלום הציבורי הסדר אבטחת עם זאת בקרבם, המורל והעלאת ביטחון תחושת

קישור קציני מונו השעון, סביב שפעלו פיקוד, מוצבי הוקמו ובמחוז, המרחבים במטות
היחידות המקומיות. הרשויות ועם ופס"ח מל"ח עם והג"א, צה"ל מפקדות עם
תחמושת נשק, וסופק הארצי הספר ומבית מהמטות אדם כוח ידי על תוגברו המרחביות
עזרה ניתנה הביטחון, וזרועות צה"ל לכוחות הסיוע במסגרת ממושכת. לשהייה וציוד
ופינוי שיירות מעבר בעת תנועה בכיוון סיוע פרטיים, רכב וכלי מילואים אנשי בגיוס
מניעת על דגש מתן תוך וציבוריים, ביטחוניים מתקנים על שמירה הגברת תנועה, צירי
גישה ודרכי חולים בתי בתוך הסדר שמירת לקשיים), גרמה (ההאפלה דרכים תאונות
בנתב"ג מטענים פריקת אזורי אבטחת (האפלה), אזרחית התגוננות חוק אכיפת אליהם,

ועוד.

ההאפלה, ובוטלה צה"ל, של שיירות תנועת פסקה לתוקפה, האש הפסקת כניסת עם
עליית המלחמה בזמן קיימות היו שלא בעיות להתעורר החלו זאת, עם יחד אך
מחאה ואספות הפגנות הנהגים, של ועצבנות ומתח בדרכים קשה תנועה העבריינות,
רקע על שביתות ואזכרה, קבורה טכסי ריבוי ושבויים), (נעדרים המלחמה רקע על
השמינית לכנסת הבחירות במהלך בקלפיות הציבורי הסדר בשמירת סיוע כלכלי,
הקצאת כאמור, חייבו אלה כל ועוד. מחו"ל אישים ביקורי ,1973 בסוף שנתקיימו

מתמשך. מבצעי ומאמץ מיוחדים שיטור כוחות
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העיר של המיוחד לאופייה התייחסות תוך המחוז, מטה מבנה צומצם ,1974 בשנת
הועברה הנגב, למרחב כפופה שהייתה אשדוד, תחנת כמו ונקודות תחנות ירושלים.
עדיין אך מה, במידת הצטמצם המצבה, לבין האדם כוח תקן בין הפער מרכז. למרחב
במרחב מיוחדת משטרה יחידת ושיטור. סיור בתפקידי בעיקר היטב והורגש גדול נותר
מחדש, ואורגנה הוגדלה ישראל, משטרת וגימלאי ההגנה מוותיקי שהורכבה ירושלים,

המשטרה. בעבודת רב לעזר והייתה

של פיזור נוצר היישובים, שבין הגדולים הגיאוגרפיים המרחקים בגלל הנגב, במרחב
ומניעה שיטור לבעיות המענה שלו. האפקטיביות הוחלשה ובכך המשטרתי הכוח
המיוחדים האירועים בין (פש"מים). מרוכזות שיטור פעולות ידי על ניתן הנגב, במרחב
ניקסון ריצ'רד ארה"ב נשיא ביקור היה המחוז, כוחות של הנרחבת ההפעלה ובמסגרת
בחירות מבצע וכאמור, בירושלים אמונים גוש אנשי של "הקפות" מבצע בישראל;
קלפיות ב4,000 המלחמה, תום עם מיד המקומיות, ולרשויות השמינית לכנסת

צבאיות. 1,150 ו אזרחיות

צה"ל נסיגת לסיום הדרומי המחוז סייע מצרים, עם הכוחות הפרדת הסכם אישור עם
ארה"ב, של המדינה מזכיר של בביקורו ישראל. שטח אל הכוחות ותנועת ממצרים
מאמץ הושקע מצרים, עם ההסדר נגד בהפגנות ובטיפול ,1975 בשנת קיסינג'ר הנרי
אחר מסוג מאמץ לכך. הוקדשו השוטרים של עבודה ימי ואלפי המחוז יחידות של רב
תשע נמשו כאשר עריש, אל את שפקדו עזים שטפונות בעקבות נעדרים, באיתור נעשה
סכסוכי במישור גדולים. היו ברכוש והנזקים נעדרו אזרחים שעשרות שעה גופות
כאשר ישראל, משטרת של וימי אווירי סיוע תוך המחוז, מיחידות רבות פעלו העבודה,
על והכריזו ספינות ב4 ים ללב יצאו באשקלון, הנפט נמל של הים מחלקת עובדי
השובתים. מקרב אנשים שמונה נעצרו האמור, העבודה סכסוך במהלך רעב. שביתת

ונגרם נפצעו 46 אנשים, 6 נהרגו ירושלים, בלב 1975 שנת בסוף שאירע המוני בפיגוע
חשודים, בעצירת במהירות פעלו והמחוז המרחב כוחות ומגורים. עסק לבתי רב נזק

ופינוייס. לנפגעים עזרה הושטת תוך מחסומים, בהקמת

בעיות בפתרון להתבלט הדרומי המחוז המשיך כיפור, יום מלחמת שלאחר בשנים
נתנה שלא כבישים ובתשתית מואץ כלכלי בפיתוח שמקורן תנועה, כבעיות קלאסיות
אשדוד ובנמלים מיוחדות וסדר אבטחה לבעיות גרם נתב"ג הצרכים. לכל הולם מענה
התערבות פעם לא שחייבו עבודה, וסכסוכי גניבות הברחות, של בעיות נוצרו ואילת
של תפיסתו היה בהם כשהבולט נתגלו, רבים ומעילה זיוף מרמה, מעשי משטרתית.

אילת. מעיריית ל"י מיליון 6 בגניבת והרשעתו ידוע עסקים איש
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לבאר גת מקריית בדרכו שהיה "אגד", באוטובוס חבלה מטען התפוצץ ,1977 בשנת
מיעוטים. בני 33 נעצרו הפיגוע בעקבות נוסעים. 26 של לפציעתם וגרם שבע
ושוטרי חופים משמר סירת מסוק, בסיוע שוטרים של גדולים כוחות עסקו ,1977 בשנת
אשדוד. מכלא שנמלטו וחמושים, מסוכנים עבריינים שני אחרי נרחב במרדף מג"ב,
3,459 של המצבה לעומת איש, 3,734 על המחוז של האדם כוח תקן עמד שנה באותה

שוטרים.

הכניסה מצרים, עם השלום חוזה חתימת עם ובנגב, בדרום מחדש צה"ל היערכות
מחדש, נפרסו צה"ל ומתקני חדשים יישובים הוקמו המחוז. בתולדות חדשה תנופה
הנגב. אזור של באיכלוסו והוחל חדישים תעופה שדות נבנו כבישים, נסללו
הגבירה זרות, חברות ידי על צבאיים מבנים הקמת לצורך זרים, פועלים אלפי העסקת
תשובות ומתן המחוז שוטרי של מידית היערכות וחייבה באזור הפשיעה את מה במידת
עם ציבורי. וסדר מוסר סמים, של בעבירות אלה עובדים של פלילית למעורבות
בהתנגדותם הבדואים, בקרב פוליטית הקצנה גם חלה בנגב, הפוליטי במצב השינויים
בלתי מגורים הבדואים בנו כן כמו והעתקה. לנישול מחשש הנגב, פיתוח לתכניות

בבעיה. בטיפול המחוז שוטרי התערבות את שחייבו חוקיים,

במספר רצופה עלייה של מגמה במחוז בלטה השבעים, שנות סוף ועד ,1972 שנת מאז
1,000 לכל תיקים 42 בממוצע נפתחו ,1972 בשנת אם שנה. מדי הפליליים התיקים
שוד. מעשי על רבים תיקים ביניהם תיקים, ל60 קרוב נפתחו ,1979 שבשנת הרי איש,

רבות תהלוכות ממלכתיים, אירועים הפגנות, בירושלים נערכו הללו השנים במהלך
ניכרים. שיטור כוחות ריתקו ואשר רישיון ללא היו שחלקן 

שהחלו השחורים", "הפנתרים הפגנות היו הזכרנו, שכבר ''הקבועים" האירועים בין
נתיחת רקע על חרדים, של המוניות הפגנות לערך; 1980 שנת עד ונמשכו ,1971 בשנת

ועוד. שבת שמירת מתים,

הביניים להסכמי המו"מ בעת כמו פוליטימדיני, רקע על היו אחרות, אלימות הפגנות
ואליהן לשנה 189 על ההפגנות מספר עמד ,(1979) השבעים שנות בשלהי מצרים. עם
שנה, באותה המחוז. במטה שהתרחשו אחרים רבים ממלכתיים אירועים להוסיף יש
הפיגועים רוב נפצעו. נוספים ו200 איש כ12 המחוז בתחום נהרגו הפח"ע, בתחום

בירושלים. אירעו ,126 מתוך כ88 במחוז,
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פקודות פורסמו ,(1980) "תירוש" תכנית ביצוע תחילת עם השמונים, שנות במהלך
בשנת הדרומי. המחוז גבול ושינוי בנגב הפנים לביטחון אחריות קבלת ביניהן ארגון,
האוויר בנמלי הגבולות ביקורת מערך תוגבר לכיש, מרחב להקמת במקביל ,1981

למצרים. ישראל בין גבול מעבר נקודת והוקמה והים

בעזה, הפליטים במחנות מסוכנים בסמים סחר הפלילית: הפשיעה גברה זו בשנה
נפלטו עזה בחוף עזה. לרצועת והעברתם רכב כלי וגניבות והדברה בנייה חומרי גניבות
סמים סוחרי 10 ונעצרו חשיש ק"ג כ1,049 נתפסו בסמיס; מלאים אבובים מהים
מרחביים מבצעים ביצוע  "עצור" מבצע על הוחלט הדרומי המחוז במסגרת מקומיים.

גנובים. ברכבים בסחר שעסקו עבריינים ותפיסת לגילוי ומחוזיים

אדם בכוח לתמרן הכרח היה העשירית, לכנסת הבחירות  "81 "מועד מבצע במהלך
זיעה" "אגלי מבצע השגרתית. הפעילות ביצוע לצורך היחידות, לתיגבור ואמצעים
הציבור. בקרב הביטחון ולתחושת הקהל בריכוזי ובולטות נוכחות להפגנת תרם 

עבודה נוהלי מוסדו והמבצעים, הסיור יחידות אוחדו מחדש, אורגן הדרומי האג"מ
לקדם נערכו והשוטרים ולילה) (יום מחסומים אלפי הוצבו זו שנה במהלך ופיקוח.

הבחירות. בשנת ותהלוכות אספות הפגנות, של פניהם את

פעילות לצמצום גרמו אשר אישים, לאבטחת מבצעים מאלף יותר בוצעו השאר, בין
סיור. באירועי התגובה זמן הארכת תוך המבצעיות, ביחידות ומניעה שיטור הסיור,
נפגעו בהם רימונים), השלכת ירי, (כגוף הפיגועים גל נמשך השמונים, שנות בראשית

אדם. בני עשרות

שיטות הופעלו הרגל, הולכי ובמספר התנועה בנפח גידול נרשם עת התנועה, בתחום
מכך כתוצאה "רצף". ופשמ"ים וממושכים רגילים פשמ"ים וביניהם: שונות פעולה
חולקה כבישים, ק"מ ב1,821 הפעילות הדרכים. תאונות במספר "יציבות" נוצרה
התנועה. ועומס תאונות למוקדי בהתאם שונים, עדיפויות בסדרי ופוקחה קטעים ל29

הפיתחה" ב"יישובי ציבורי סדר בעיות נוצרו עזה, בנפת מסיני צה"ל כוחות פינוי ערב
עזה, ברצועת נערכו מסחר ושביתות ציבורי סדר הפרעות בפרט. ימית ובעיר בכלל
בני של עוינת פעילות נערכה יהודה בנפת למצרים. ישראל בין השלום שיחות רקע על
יהודים תושבים של פעילות ניכרה במקביל, האוטונומיה. שיחות רקע על מיעוטים,
למצרים. השטח והחזרת היישובים פינוי נגד אלימות, חלקן מחאה, בהפגנות
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מרחב פיצול ידי על לביש, מרחב הוקם ,1.5.1981 בתאריך המרכז מחוז הקמת עם
ואשדוד. שדרות מלאכי, קריית גת, קריית אשקלון, תחנות את שכלל הנגב,

בולט וגורם מבצעית משטרתית ליחידה השמונים, שנות בראשית הפכה >הודה נפת
נותר הכבישים, רשת ובהרחבת הרכב בכלי באוכלוסייה, הגידול אף על באזור. וייחודי
ונבנו התפתח בנפה היהודי היישוב במקביל, .1967 שנת של לזה זהה האדם כוח תקן
ועוד. אפרת עציון, גוש יישובי אדומים, מעלה ארבע, קריית הבאים: היישובים בו

דוד  הרודיון אתר מנהל רצח פיענוח היו הנפה, שוטרי של הבולטות הפעולות בין
ברמאללה, החימצון בריכות שומר רצח פיענוח קלט, מואדי אנסים גילוי רוזנפלד,
גם אלו בשנים ועוד. צעדות של במהלכן הציבורי הסדר על שמירה המולד, חג מבצעי
חדשים. ונהגים רכב כלי במספר לגידול שנזקף דבר הנפה, בכבישי הדרכים תאונות רבו

(מבצע ימית חבל פינוי גדולים: מבצעים שני של בסימן עמדה ,1982 העבודה שנת
העשייה על רבות השפיעו שניהם "שלג"). (מבצע בלבנון והמלחמה אדומה") "יונה
כתפי על שהוטל והעומס הנוספות המטלות מבחינת במחוז, המשטרתית המבצעית
השתתפו המחוז, משוטרי כ150 למילואים. גויסו שחבריהם בעת בשטח, השוטרים

בצה"ל. למילואים גויסו צעירים ושוטרים "שלג" במבצע

וחדשניות רבות פעולות שיזמו התחנה, ברמת חדשים מפקדים מינויי נקבעו זו בשנה
השוד מקרי במספר הדרכים. תאונות של העקומה והורדת בפשיעה הלחימה בתחום
בהשוואה נמוך, היה הגילויים אחוז אולם לכיש, במרחב בעיקר עלייה, הייתה המזוין
בסמים. בלחימה הצטיינות הייתה ירושלים במרחב זאת, לעומת העבירה. לחומרת
כללה הפעילות מישראל. גנוב רכוש לאיתור רבות השוטרים פעלו ועזה, יהודה בנפות
בדיקה מחסומי שטחים, סגירת חיפושים, של נרחבים ומבצעים בילוש מודיעין, עבודת
היו חלקן גנובות, מכוניות מאות ונמצאו שקלים מיליוני בשווי רכוש אותר ועוד.
למצרים. להברחה מיועדות הללו כי היה כשהחשד חול, של בדיונות קבורות

היעד נותרה ירושלים אמנם בנפות. למעט פח"ע, בפיגועי ירידה חלה ,1982 בשנת
ולכיש. הנגב במרחבי גם נעשו הפיגוע ניסיונות אך החבלה, ארגוני של המועדף
התחנות מבני בשיפוץ משמעותית התקדמות חלה לאזרח, השארות שיפור במסגרת
השוטרים ידי על וחלק בינוי מחלקת ידי על בוצע מהעבודות חלק כאשר והמטות,

עצמם.
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במספר משמעותית ירידה חלה לבנון, ומלחמת במשק הקשה הכלכלי המצב חרף
בין ב1982. הפגנות ל248 ,1981 בשנת מ464 המחוז, בשטחי שהתקיימו ההפגנות
הפליטים טבח בעקבות שנערכו הגדולות ההפגנות את לציין אפשר החריגים האירועים
חפירות בשל חרדים, של ציבורי סדר הפרות בלבנון; ושתילה, סברה במחנות
רחבי בכל השוטרים נשות הפגנות "אלעל"; עובדי הפגנות דוד; בעיר ארכיאולוגיות
הבית הר במתחם שהתבצר גודמן, אלן של הירי בעקבות הבית, בהר והפגנות המחוז

אנשים. שני ורצח

השמירה מבצע את להזכיר אפשר פליליים, והאירועים הציבורי הסדר מבצעי בין
26 וגניבת בדימונה המשא"ז לבסיס והפריצה מועדי, האחים של במשפטם והאבטחה

שקלים. רבבות של בשווי נוסף מבצעי וציוד רובים,

על לפיקוח מחוזית פעילות נעשתה בכבישים, הממונעת בתנועה לגידול במקביל
תנועה, בצירי כוחות ריכוז הכבישים, על ברצף התנועה שוטרי מערך בפריסת התנועה,
תנועתיים, נושאים תקיפת שונות, ובערים הצורך בעת מסוים במרחב כוחות ריכוז
סייע הכוחות, במערך משא''ז שילוב ועוד. אופנועים הפעלת באכיפה, קצינים שילוב

הרכוש. ומיגון בסימון לרבות ייעודיים, בתפקידים רבות

שעמדו העבודה שיטות על רבות השפיע ה80, שנות במחצית הקשה, הכללי המצב
בתאונות ועלייה הפשיעה בלימת המחוז, בתחומי והפגנות הסדר באירועי טיפול בסימן
דרכים בתאונות בפשיעה, לחימה שיטות והתבססו הודגשו אלו שנים במהלך דרכים.

משטרה). קהילה לקשרי (היחידה הילק"מ נושאי ופיתוח

תיקים 22 לעומת רצח, תיקי כ23 המחוז במרחבי ,1984 בשנת נרשמו הפלילי בתחום
בירושלים. רצח מקרי 13 מתוכם ,1985 בשנת ל28 עלה מספרם .1983 בשנת
עלייה כ60. 1985 ובשנת רצח מקרי כ49 ,1984 בשנת נרשמו ועזה יהודה בנפות
וסחר בשימוש הלחימה במסגרת הסמים. ובתחום חמורות שוד בעבירות הייתה דומה
ולתפיסת רבים סוחרים של להפללתם שהביא והמסחי"ס הסוכנים מרכיב חוזק בסמים,

מלבנון. הדרומי למחוז שהגיעו סמים סוגי של גם סמים, של גדולות כמויות

תגבור  ביניהם המחוז, במסגרת חשובים ארגוניים שינויים בוצעו ,1984 בשנת
בירושלים, בחקירות פלילי זיהוי בלשכות שינויים הנפות, חיזוק ידי על הייעודי המערך
ובלכיש. בנגב תחנות ותורני בירושלים פרשים הצבת בעיר, לקטינים המעצר בבית
שהיו רכב כלי 125 של סה"כ מתוך במחוז, רכב כלי כ106 הוחלפו ,1985 בשנת

בשירות.
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השמונים שנות במחצית הדרומי, המחוז בתחום אירעו בולטים אירועים מספר
טיל שירה שימול, בן דוד החייל של לדין והעמדתו לכידתו את לציין ניתן וביניהם
בורקה) (ראס מצרים בגבול ישראליים מטיילים שבעה רצח ערבי; אוטובוס לעבר כתף
קליטה במרכז קבלה פקיד רצח בלכיש; ביטון הרצל העבריין רצח מצרין חייל ידי על
הלווייתו רכב; כלי גונבי כנופיית לכידת במרדף; הרוצח של והריגתו שוטר פציעת בערד;

ועוד. בנתיבות סאלי הבבא של

קיבוץ ליד מגרמניה, מתנדבת של רצח במקרי המחוז חוקרי טיפלו ,1986 בשנת
"הכושים במעצר בלכיש; רכב וזייפני גונבי בחשיפת בנגב; אחרת תיירת ושל רביבים
רהט בעיירה מסגד הריסת בעקבות בדואים של סדר בהפרות מדימונה; העבריים"
מכלא ביטחוניים אסירים שלושה בריחת עם במחוז, מיוחדת כוננות הוכרזה וכן,
ובני ביהודים בפגיעה ביטוי לידי שבאו בירושלים, הפנים בעיות גברו זו בשנה נפחא.
בעיר הוקמה אירוע, כל לאחר גדולים כוחות הקצאת בשל העתיקה. בעיר מיעוטים

מג"ב. באחריות שהופעלה שוטף, לביטחון מפקדה

מתחים רקע על הסדר הפרות בריבוי ,1987 שנת אופיינה הסדר הפרות בתחום
"הלביא", מטוס פרוייקט הפסקת על הממשלה החלטת בעקבות שפרצו כלכליים,
סדר באירועי בטיפול ואמצעים כוחות הושקעו רבים; ואמצעים כוחות תגבורי שחייבו
המחוז תוגבר זו בשנה בנגב. מסגד והריסת דתייםחילוניים יחסי רקע על ציבורי,
חודשים במשך דמיאניוק, גיון המלחמה פושע של משפטו לאבטחת ובאמצעים בכוחות
הקצאת תוך פח"ע, ומניעת לסיכול הדרומי המחוז נערך הפנים ביטחון בתחום רבים.
העתיקה בירושלים בוצעו השנה במהלך צה"ליים. ממקורות גם רבים ומשאבים כוחות
ארוכה. תקופה למשך רבים כוחות לעיר שריתקו ושחף), (עמדי יהודים של רצח מקרי

ההתקוממות בנושא המבצעי בתחום המשטרתית הפעילות התמקדה ,1988 בשנת
לכנסת הבחירות ויערות, שדות הצתות בנושאי הירוק", ה"קו ובתוך בשטחים
אמצעים הקצאת נושא מוסד זו בשנה למדינה. ה40 שנות וחגיגות השתיםעשרה
בעשרות השנה, במהלך תוגברה הבירה וירושלים  תחילה" "מחשבה במבצע וכוחות,
נמשכה לחילוניים, הדתיים בין המתיחות צה"ל. וחיילי מג"ב שוטרי שוטרים, אלפי
הרוחות. להרגעת ניסיון תוך בנושא לטיפול רותקו רבים שיטור וכוחות בבירה בעיקר

חוליית נגד הימ"מ פעילות היו עת, באותה לציין שניתן הבולטים האירועים בין
שוטרים של המונית התפטרות ערוער, בצומת "אגד" אוטובוס על שהשתלטה מחבלים
חוקיים בלתי מבנים הריסת של מבצעים אבטחת האינתיפאדה, בעקבות מקומיים

ועוד. בדרום
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שפרצו לאומני, רקע על החמורות הסדר הפרות נמשכו ,1989  שלאחריה בשנה גם
מרחב תיגבור נמשך בירושלים. בעיקר ,1988 בשנת והתעצמו ,1987 שנת בשלהי
בפרט, הבית ובהר בכלל בעיר הציבורי הסדר כששמירת ואמצעים, בכוחות ירושלים
פגיעות ולמנוע תקין חיים מהלך על לשמור כדי מוגברת, משטרתית פעילות חייבו

הבירה. בעיר רבים רכב כלי הצתות השאר בין שכלל וברכוש, בנפש

ובמסגרתם בדרום חיילים חטיפות של מקרים מספר אירעו והלאומני הפלילי בתחום
אבי החייל אחר החיפושים (כדוגמת מתוגברים בכוחות נרחבים חיפושים בוצעו
כמו גדול, מעצרים מבצע נערך אילת, במפרץ הימורים ספינות הפעלת עם סספורטס).
הבדואי, במגזר הפעילות נמשכה השנה במהלך אחרים. ומוצגים הספינות תפיסת גם
בשנת גם שנמשכה תופעה  חוקית בלתי ובנייה המדינה קרקעות על השתלטות כנגד
(חמ"ס), מסוכנים חומרים דליפת של חריגים באירועים לטפל נערך גם המחוז .1990
הנושא. על האמונים מקצועיים גורמים עם בתיאום תרגילים בוצעו כך ולצורך

הבין התנועה על בפיקוח במשא"ז, (ית"מ) מיוחדת תנועה יחידת הופעלה כן כמו
ייחודיות, עבודה שיטות פותחו ועזה, יהודה בנפות זו, בשנה ובלילה. ביום עירונית
עבירות בהיקף תלולה עלייה חלה האינתיפאדה. שיצרה ולמגבלות להשפעות שהותאמו
ישראליים תושבים של רבות תלונות וחקירת עצורים אלפי חקירות כולל הביטחון,

באזור. המתיחות רקע על ומקומיים,

שחייב דבר בדרכים, חולפות מכוניות לעבר אבנים ביידוי עלייה חלה ,1990 בשנת
מקומיים, של בעבירות הטיפול חודש כן כמו אנשים. אלפי של וחקירתם מעצרם את
המקומית האוכלוסייה של והצורך החוק שלטון הדגשת לצורך זאת עצמם, לבין בינם
מצבם לאור התנועה, חוקי אכיפת בתחום נרחבת פעילות נערכה המשטרה. בשירותי
עצמן, בנפות היחידות ביטוח; וללא רשיונות ללא נהיגה ובגין הרכב כלי של הגרוע
בכבישים. שנעו השוטרים, של ולמיגונם מתקנים לאבטחת שאת ביתר נערכו

לשיאן. הגיעו הס ובירושלים לאומני רקע על החמורות, הסדר הפרות נמשכו זו, בשנה
המשטרה יחידות מכלל ובאמצעים בכוחות ירושלים, מרחב תיגבור נמשך זו במסגרת
לאומני. רקע על אזרחים של רצח שכללו חמורים, אירועים בלטו השנה במהלך ומג"ב.
התושבים מקרב אלפים של התפרעות במהלך משטרתי כוח הופעל ,8.10.1990 בתאריך
שורה הציבורי. הסדר ממפירי רבים נפגעו הכוח, מירי הבית. הר במתחם הערביים,
ולוחם אזרחים שני רצח כמו לאומני, רקע על בירושלים אירעו אחרים פיגועים של
רצח כבשים; לשחיטת בסכין חמוש מחבל ידי על בקעה, בשכונת שלוש צירלי הימ"מ
כהנא הרב של בהלווייתו חמורות סדר הפרות קרמני); ורונן טובול (ליאור נערים שני
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רבים, רכב כלי הצתות בירושלים נמשכו כן כמו ועוד. בעיר שוטרים דקירת בירושלים;
לבלימת שעות ביתר ולפעול להתארגן ירושלים) (מרחב המחוז משטרת את שהובילו
נערך לכיש ומרחב ניצנים בחוף חמושים מחבלים 11 נחתו ,1990 במאי התופעה.
שאיפשר טיפול  צה"ל עם פעולה ושיתוף חבירה הזירה, סגירת תוך באירוע, לטיפול

מהיר. באופן המחבלים על השתלטות תוך האירוע חיסול את

בראש ועמד ביותר שגבר דרכים, תאונות נגע נגד רבה, פעילות נערכה התנועה, בתחום
והסחר השימוש בנושא המאמץ מיקוד במחוז. התנועה יחידות של העדיפויות סולם
נעשה זאת ובעקבות המדינה של הסמים כ"אסם" הנגב אזור להגדרת הביא בסמים,
העיקוב. ויחידות סוכנים הפעלת תוך הסמים, סוחרי לתקיפת מוגבר, משטרתי מאמץ

20021991 בשמם דרומי מחוז

שהביאו מבצעיים, משיקולים מחדש, הדרומי המחוז אורגן ,1991 ינואר בתחילת
מרחב וכך בו. השליטה מוטת ולחיזוק הטריטוריאלית אחריותו תחום לצמצום
ישראל. במשטרת עצמאי למחוז הפך הדרומי, המחוז בשטח שהיה ירושלים

והתגברות קבע), למגורי (מעבר הבדואים באוכלוסיית הדמוגרפיים השינויים לאור
שנועדה העיירות, תחנת  בתלשוקת משטרה תחנת הוקמה זה, במגזר הלאומנות
והוחל לתחנה, הפכה נתיבות נקודת בנוסף, באזור. הבדואים אוכלוסיית את לשרת

(יס"מ). מיוחדת סיור יחידת של בהקמתה
מבלי המחוז, שטח בתחום "סקאד", טילי שישה נפלו ,(1991) המפרץ מלחמת במהלך
תואם בציוד מועד מבעוד ואורגן נערך הדרומי, המחוז הרכוש. או בנפש פגיעות שגרמו

המלחמה. פרוץ קודם
מגורים. בתי מתוך וגניבות התפרצויות הרכוש, בעבירות עלייה חלה הפשיעה, בתחום
מקיבוץ 11 בן נער רצח היו: המחוז חוקרי ידי על שטופלו הבולטים הפשע מקרי בין

בארשבע. בעיר כיפור יום במהלך 8 בת ילדה של ורצח שובל

הפכו רבים צירים כבישים, נסחפו גדולים, לשטפונות שגרמו העזים, הגשמים בעקבות
במתכונת פעלו בפרט, לכיש ומרחב ככלל המשטרה לרכוש. כבד נזק ונגרם עבירים, ללא
הפח"ע במקרי ועלייה הפנים ביטחון בתחום החמרה חלה במצב. לטיפול חירום
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בעזה, ישראלי ביטחון איש של רצח בעזה; צה"ל חיילי שני של למוות דריסה וביניהם:
אשדודאשקלון בכביש עזתית מונית בידי צה"ל בחייל מכוונת פגיעה מחבלים; בידי
של רצח מעשי ריבוי של המגמה נמשכה בנוסף, בביתלחם. ישראלית מטיילת ורצח

ישראל. עם פעולה לשיתוף חשד רקע על עמם בני בידי פלשתינאים

בסמים, והשימוש המסחר התגברות נוכח מחוזית, סמים יחידת הו.קמה ,1992 בשנת
חוליית של חדירה הייתה שאירעו, הבולטים המקרים ובין נמשכה הפח"ע פעילות

בחוף. ישראלי שומר של והריגתו באילת אלמוג לחוף הים דרך מחבלים

ולשמירה השלושעשרה, לכנסת הבחירות לקראת המחוז נערך הציבורי הסדר בתחום
שהובל בעת שברח אלבז ג'מיל האסיר נתפס השנה במהלך ערד. בפסטיבל החוגגים על

צה"ל. חייל דריסת בגין נשפט האסיר בבארשבע. המחוזי המשפט לבית

מעשי מספר היה שטופלו הבולטים המקרים ובין בפשיעה עלייה נרשמה ,1992 בשנת
מקרי ושני הבדואי במגזר רומנטי רקע על רציחות חדשים; עולים ידי על שבוצעו רצח

השלטונות. עם פעולה לשיתוף חשד רקע על קציעות במחנה רצח
(מבצע יזומים ומבצעים פעולות של רב במספר נתפסו בסמים המלחמה במסגרת
ק"ג ו116 חשיש ק"ג 347 הרואין, ק"ג 8.4 בנגב"), "סופה ומבצע שלגים", "סופת

מריחואנה.

בכביש ובמיוחד הבינעירוניים בצירים לשטפונות ,1992 בשנת גרם הקשה החורף
שחייב דבר שלמים, כביש קטעי נסחפו השטפונות בגין אשדודאשקלון.  4 מספר

תואמת. להיערכות המחוז שוטרי את

וקבלת שוחד בקבלת שנחשדו הכנסה, מס עובדי חקירת הסתיימה ,1992 באפריל
המליצה שהמשטרה ישראליים, מס פקידי עשרה הקיפה החקירה הנאה. טובות

מסמכים. וזיופי אמונים הפרת מרמה, שוחד, לקבלת בחשד לדין להעמידם

נגב מיעוטים יחידת וביניהם: הדרומי במחוז חדשות יחידות הוקמו ,1993 בשנת
מרחבי של המיוחדות הסיור יחידות הוגדלו כן, כמו ויהודה. עזה בנפות רכב וצח"מ
ההתקדמות נוכח לוגיסטי, ותכנון אופרטיבית בפעילות התאפיינה זו שנה ולכיש. נגב
רקע על בעיקר חמורים, באירועים משמעותית בעלייה שלווה תהליך המדיני, בתהליך

צה"ל, חיילי נגד תופת ומכוניות חם בנשק שימוש שכללו פח"ע
תושבים שלושה חייהם את וקיפחו נסחפו השנה, במהלך שאירעו שיטפונות במהלך

בדואים.
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במספר ירידה ונרשמה קשות אלימות עבירות לחקירת דגש ניתן הפשיעה בתחום
גניבה,  ברכב הקשורות הפשיעה בעבירות לטיפול דגש ניתן במקביל הרצח. מקרי
ומסיבות בסמים השימוש תופעת נגד ממוקד באופן פעלו המחוז שוטרי וזיוף. פירוק
בהם ובשימוש בסחר וחשודים סם של גדולות כמויות נתפסו שבמהלכם "האסיד",

נעצרו.

מאסיבי יידוי ישראלים, כנגד וקר חם בנשק שימוש של תופעות בלטו הפח"ע, בתחום
פציעתו היה זו בשנה הבולטים הפיגועים בין חבלה. מטעני והנחת תבערה בקבוקי של
באוטובוס פיגוע ;(6.5.1993) מחבלים של מירי ביל"ו בצומת גואטה שלום נצ"מ של
.(12.11.1993) נפצעו נוסעים ומספר האוטובוס נהג נהרג שבמהלכו ,300 בקו "אגד"
לחקור החלה המשטרה מאופקים. קיקוס חנית הנערה נעלמה ,11.6.1993 בתאריך
ונידון הנערה ורצח כאונס שהורשע אלעביד סולימאן ברצח, חשוד ועצרה האירוע את
בבארשבע. קיקוס חנית של גופתה שרידי נתגלו ,1995 בשנת רק עולם. למאסר

דגש ניתן הגילויים. באחוז קלה ועליה הכללית, בפשיעה ירידה חלה ,1994 בשנת
יעיל באופן להתמודד שיוכלו כדי החוקרים, של המקצועית רמתם להעלאת מיוחד
סם ובאחזקת מסוכנים בסמים ובסחר בשימוש עלייה חלה החמורה. הפשיעה עם
שוטרים בהדרכת שהחל מחוזי, ספר בית הוקם השנה במהלך עצמית. לצריכה שלא
וכשירות אימון ימי והעברת שונות השתלמויות הדרכת מקצועיים, שלב בקורסי

יחד. גם והכחולה מג"ב לשוטרי

מידי השוטף לביטחון האחריות הדרומי, למחוז הועברה ,15.5.1994 מתאריך החל
מתאריך ברם, הפח"עית. הפעילות כלל בהיקף ירידה חלה זו, בשנה לכיש. באיזור צה"ל
חבלה מעשי ביצוע תוך הישראלים, הנפגעים בהיקף חדה עלייה נרשמה ,18.5.1994
(כיום נפת הועברה ש"י, מחוז הקמת עם השנה במהלך מתאבדים. מחבלים בידי

החדש. המחוז לידי הדרומי מהמחוז יהודה מרחב)

ומקרי שוד אונס, רצח, בתחומים החמורה בפשיעה בהחמרה התאפיינה ,1995 שנת
נגד בפעילות הבולטת כשהפרשה לאומני, רקע על במעשים עלייה גם חלה תקיפה.

.(20.3.1995) בתלשבע תופת משאית של גילוי הייתה פח"ע

,18.7.1995 בתאריך ערד. בפסטיבל הופעה במהלך אסון התרחש הציבורי, הסדר בתחום
בלבד. איש ל15,000 המשטרה אישור לפי שנועד באתר נוער, בני 25,000 של לחץ נוצר
.140 של ולפציעתם נוער בני שלושה של למותם הביא להופעה בכניסות שנוצר הלחץ

לפרקליטות. הועבר בעניינם והחומר נחקרו באירוע הגורמים כל
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והעבירות במורכבות והן בכמות הן בפשיעה, נוספת החרפה חלה ,1996 שנת במהלך
הדרומי המחוז לידי העביר צה"ל זו בשנה מבעבר. יותר רב בתחכום בוצעו הפליליות
את לבסס החלה האיסלאמית התנועה כן, כמו אילת. בעיר הביטחונית האחריות את
השלטונות. עם החיכוך את שהחריפה עובדה המחוז, בתחומי הבדואי במגזר מעמדה
העוסקים סמים סוחרי מצויים היו בפרט, הבדואי ובמגזר בכלל, המחוז בתחום
התופעה. למיגור רבות פעלו המחוז שוטרי גדולות. בכמויות בסמים וסחר בייבוא
רהט; הבדואית בעיר המשטרה לנקודת חדש מבנה השנה במהלך הוקם הבינוי בתחום
באשדוד. קהילתיות משטרה נקודות ונפתחו העיירות בתחנת כלבייה נבנתה
הנגב אזור גדולות. רכב ובגניבות רכוש בעבירות התמקדה המחוז, בתחומי הפשיעה

הבדואי. במגזר קטטות בריבוי גם אופיין

בלתי שוהים ריבוי וביניהם: האירועים בכמות עלייה חלה הפנים ביטחון בתחום
פיגוע עזה; מרצועת מחבלים חוליות של חדירה ניסיונות המחוז, בתחומי חוקיים
צה"ל חיילת נהרגה שבמהלכו דרום, לכיוון ההסעה בתחנת אשקלון בצומת התאבדות

.(25.2.1996) נפצעו נוספים אנשים ו31

נרתמו המחוז יחידות וכל הדרומי, במחוז עדיפות קיבל הדרכים בתאונות הטיפול
במספר תאונות". למניעת הלאומית ו"המועצה המקומיות הרשויות בשיתוף למשימה
והפצועים. ההרוגים במספר ירידה חלה ובמקביל ירידה חלה הדרכים תאונות

במגזר והן היהודי במגזר הן השונים, הפשיעה בתחומי עליה חלה ,1997 בשנת
ומניעת פח"ע, מעשי בסיכול שעסקו המחוז, שוטרי של בולטת פעילות נרשמה הבדואי.

ישראל. לעבר מעזה מחבלים חוליות של חדירות

דניאל בידי הנטר גפרי רצח היה הדרומי, במחוז שאירעו הבולטים הרצח ממעשי אחד
כטרמפיסטים עוקב דניאל של למכוניתו עלו וחברתו הנטר גפרי .13.8.1997 בתאריך עוקב
קר. בדם הנטר גפרי נרצח שעות מספר של נסיעה ולאחר מאילת, ביציאה
שנעלם שוורץ, יעקב של מדומה חטיפה של פרשייה המחוז, שוטרי חשפו במקביל,
שוטרי של נרחבים חיפושים לאחר אשקלוןארז. כביש באזור ,10.11.1997 בתאריך
מדוקדק. באופן חטיפתו את ביים כי הודה ובחקירתו הנעדר נמצא לכיש, מרחב

לטיפול חדש, ארגוני במבנה המעברים יחידת הדרומי במחוז הופעלה ,1998 בשנת
(ימ"ר) המחוזית המרכזית היחידה הוקמה הגבול. ובמעברי עזה רצועת באזור ממוקד
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תפקידה שעיקר מג"ב, של "רותם" יחידת גס הוקמה במקביל, בפשיעה. ללוחמה
(יל"פ), בפשיעה ללוחמה יחידות אורגנו כן, כמו הנגב. מרחב בתחומי בפשיעה לוחמה
בתחנות. נוער יחידות והוקמו ואילת אשקלון אשדוד, בארשבע, בתחנות.
השנה במהלך הרכוש. עבירות בתחום בעיקר החמורה, בפשיעה עלייה חלה זו בשנה
"מרכבות ומבצע ירוק" "מספר (מבצע רכב גניבות כנגד מבצעים מספר לפועל יצאו
חשודים. עשרות נעצרו שבמהלכם והסמים, השבל"ר בתחומי סוכנים והופעלו שמשון"),
פעילות ביצוע תוך בהתאם, הדרומי המחוז נערך הפלשתינאי, הטרור החרפת נוכח
ישראל. של הדרומי בגבול צה"ל וכוחות התפר", "קו באזור מג"ב שוטרי עם משולבת
מחבל השליך שבמהלכו בבארשבע, המרכזית בתחנה פח"ע פיגוע אירע השנה במהלך
בעזרתם במקום, ששהו משטרה אנשי אנשים. 64 של לפציעתם שגרמו רסס, רימוני שני

המחבל. על השתלטו אורח, עוברי של

ומעורבותם עזה, וחבל שומרון יהודה, ערביי עם הקשר הקרקעות, בהסדר העיכוב
של וגדלה הולכת מעורבות חייבו ורכוש, סמים בעבירות הבדואים של וגדלה ההולכת

הבדואי. במגזר לטיפול גדולים כוחות הקצאת תוך הדרומי, המחוז שוטרי

המדווחת, הפשיעה בהיקף ירידה שנים, מספר לאחר לראשונה, נרשמה ,1999 בשנת
הדרכים תאונות של מספרם ירד בנוסף, העבירות. גילוי באחוז לעלייה במקביל זאת
במגזר הפריסה חיזוק נמשך הדרומי במחוז בהתאמה. פחת והפצועים ההרוגים ומספר
נקודות והקמת "רותם" יחידת פעילות הגברת תוך העיירות, תחנת חיזוק  הבדואי
בוצעו הבדואי, במגזר האינטנסיבית לפעילות במקביל המגזר. של אוכלוסין במרכזי
והברחתם. רכב בגניבות הלחימה בתחום היקף רחבי מבצעים השנה במהלך
לכיש מרחב באזור חריגות פשיעה בתופעות לטיפול מחוזית היערכות בוצעה כן, כמו
ונפתח ואילת אשקלון אשדוד, בבארשבע, שליטה מרכזי הוקמו במקביל, הנגב. ומרחב

לישראל. עזה רצועת בין הבטוח" "המעבר

בפשיעה הירידה נמשכה ,(2000 (אוקטובר ושפל" "גאות אירועי פרוץ עד ,2000 בשנת
וביניהן: חדשות יחידות מספר הוקמו הדרכים. תאונות ובמספר המדווחת הכללית
מעבדת רוחני, קניין יחידת הונאה, יחידת מהגבול; סמים בהברחות ללחימה היחידה
האיסוף הועמק "דקל". כפרי ימ"ג והקמת בתחנות נוער חוליות מחוזית, סמים
המיעוטים. ומגזר העמים מחבר העולים אוכלוסיית על דגש מתן תוך המודיעיני,
מריחואנה טון 8.4 תפיסת כדוגמת סמים, של גדולות כמויות נתפסו השנה במהלך
חוקיים לא הימורים כנגד גדולים מבצעים ובוצעו ,(1999 שנת לעומת 300/0 של (עלייה
שמשון"). "מרכבות (מבצע רכב כלי גניבות וכנגד מסוכן"), "הימור (מבצע
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חשיפה. נוער יחידות של אינטנסיבית לפעילות בכפוף צומצמה, הנוער עבריינות
המוניות להפגנות הדרומי המחוז נערך ושפל", "גאות אירועי פרוץ עם ,2000 באוקטובר
השונים. הטרור ארגוני מצד הפח'''ע במעשי תלולה עלייה תוך המיעוטים, מגזר של

ממחצית אולם חקירה, תיקיי בפתיחת כ4.60/0 של עלייה נרשמה ,2001 העבודה בשנת
הפשיעה. ברמת מחודשת ירידה להסתמן החלה השנה, של השניה

זה, בתחום גם אולם, .2000 שנת לעומת כ130/0 של עלייה חלה הרכוש בעבירות
.2001 שנת של השניה במחצית ירידה מגמת להסתמן החלה

נרשמה ובמקביל הדרכים, תאונות במספר כ0/ם26 של ירידה נרשמה התנועה, בתחום
הנפגעים. במספר כ0/ס24 של ירידה

תחנת מלאכי, קריית תחנת  כדוגמת נרחבות, בינוי עבודות בוצעו המחוז ברחבי
ולכיש. נגב מרחב של המעצר בתי ושיפוץ ירוחם נקודת שדרות,

עבירות של ובגילוי במניעה שהתמקד לוהטים'/ "רחובות במבצע הוחל בבארשבע
לירידה שהביא דבר רכוש, גניבות ובמניעת התושבים לציבור ביטחון בהענקת רחוב,
ונערכו גדולות סמים כמויות נתפסו במקביל, אלו. בתחומים בפשיעה משמעותית
תיקי במספר סמים. תחנות 616 פוצחו שבמהלכם היקף, רחבי מחוזיים מבצעים

המחוז. יעדי בראש הנושא הצבת נוכח כם/130, של עלייה חלה הסמים

(מאזור מרדף היו: זה בתחום הבולטים האירועים ובין חד, באופן גדלה הפח"ע פעילות
בעיר פצ"מרים נפילת ,(2001 (פברואר מחבל מצוי היה בו אוטובוס אחרי אשדוד) ועד
לכיש במרחב פח"ע פעילי ארבעה ואיתור ,(2001 (אפריל 34 מספר כביש ועל שדרות
בלתי שוהים 5,099 המחוז שוטרי בידי עוכבו השנה במהלך .(2001 (נובמבר ומעצרם
חוקיים בלתי שוהים של מעסיקים נגד פליליים תיקים 145 ונפתחו (שב"חים) חוקיים

אלו.

אף והם הטרור נגד הכולל המשטרתי למאמץ חלקם את תרמו הדרומי, המחוז שוטרי
הרגיש, הביטחוני המצב של בעטיו תגבורים. ב6,203 האחרים המחוזות את תגברו
כרמים. ביישוב הוצבה מג"ב של מ"ו ופלוגה התפר" "קו מפקדת הוקמה
גידול חל הנוער, חוקרי של אינטנסיבית פעילות לאחר כי לציין ניתן הנוער, בתחום
יחידות. תוגברו במקביל והרכוש. העבירות בתחום הנוער תיקי במספר כ%37 של
השונים. הספר ובתי הנוער בני בקרב הסברה ופעולות מודלים והופעלו השונות, הנוער
השכרת מבנים, שכירות הדלק, צריכת בתחומי שקל כמיליון נחסכו השנה, במהלך
במחוז סגור משק של משטר הנהגת עם סלולריים לטלפונים אויר וזמן כבד רכב

הדרומי.
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היקף, רחבות פשיעה תופעות עם הדרומי המחוז יחידות כל התמודדו ,2002 בשנת
חקלאיות. וגניבות אלימות חסות, דמי סחיטת של עבירות בלטו  לכיש במרחב כדלקמן:
חסות, דמי סחיטת חוקית, בלתי בנייה של עבירות בלטו הבדואי במגזר  הנגב במרחב
תופעת בלטה היהודי במגזר באמל"ח. ושימוש אבנים יידוי רכוש, עבירות אלימות,

רכוש. ופשיעת גבוהה נוער עבריינות כנופיות, בין האלימות
זיוף "מותגים", הברחת הסמים, עבירות בלטו  ה"מואסי" באזור  שמשון במרחב

ושוחד. רכב כלי
חוקית, בלתי שהייה בנשים, סחר המוסר, בתחום עבירות בעיקר בלטו אילת במרחב

חוץ. עברייני ופשיעת הימורים אלימות,

תיקים כ23,000 רכוש, עבירות תיקי בפתיחת עלייה חלה אמנם, הפשיעה, בנתוני
שבל"ר בעבירות כ100/0 של ירידה חלה אך ,(2001 שנת לעומת כ1.80/0 של (עלייה

לדירה. בהתפרציות כם/80 של וירידה
האלימות ובתחום שנפתחו התיקים כל בסך כ90/0 של עלייה נרשמה הנוער, בתחום

אלמ"ב. בתיקי כ0/ם6.1 של ירידה נרשמה במשפחה
רצח מקרי 37 לעומת לאומני, רקע על 15 מהם רצח, מקרי כ52 אירעו השנה, במהלך

לאומני). רקע על רציחות 9 (מהם ,2001 בשנת
מקרים 153 לעומת מקרים, 187 כם/ם22, של חדה עלייה חלה השוד, מעשי במספר

.2001 בשנת

את לעצור ניסיון תוך הסמים, בעבירות ממוקד באופן נלחמו הדרומי המחוז שוטרי
2.4 מריחואנה, טון 13 נתפסו הפעילות במהלך מצריםישראל. בגבול הסמים מעבר
כם/ס3.8 של ירידה נרשמה הכל, בסך ועוד. קוקאין ק"ג 2.7 הירואין, ק"ג 27 חשיש, טון
סוחרי ללכידת המבצעים אחד במהלך חומרתם. ברמת לא אך הסמים, תיקי במספר

לכיש. למ"ב מפקד שהיה סילברה, ישראל רפ"ק נהרג סמים,

שבע, באר בעיר ירי פיגוע וביניהם: לאומני רקע על הפיגועים נמשכו הדרומי במחוז
נוספים 26 ונפצעו אזרחים שני נהרגו מכך שכתוצאה דרום, פיקוד למפקדת סמוך
המחבלים מירי נער נפצע ממנו שכתוצאה אשדוד, הנמל בעיר ירי פיגוע ;(2.2.2002)
שכתוצאה בארשבע, במרכז הפועלים לבנק סמוך חבלה מטען פיצוץ ;(10.3.2002)

.(15.5.2002) קל, באורח אזרחים 17 נפצעו מכך
כשרוב שונים, מסוגים קאסם טילי ו28 פצמ"רים 13 נפלו ,2002 במהלך בנוסף,

שדרות. לעיר ודרומית ארז למעבר מזרחית היו הנפילות
כ50/0 של וירידה הדרכים, תאונות במספר כס/40 של ירידה נרשמה התנועה, בתחום

הנפגעים. במספר
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כוחאדם. תקני ב93 הדרומי המחוז תוגבר ,2002 לשנת כותאדם תוספות במסגרת
מעברים, קצין אלימות, נפגעי קצין חירום, קצין וביניהם: חדשים קצונה תפקידי מוסדו
במגזר כולל כוחאדם, תקני ב20 חוזקו המש"קים מאויימים. וקצין מרחביים דוברים

המחוז. בתחומי רבות משטרה ונקודות תחנות וחוזקו הבדואי

המחוזות, כלל מבין ברציפות השלישית השנה זו הדרומי, המחוז הוביל הכלכלי, בתחום
ונקיטת הצריכה של מוקפד תכנון תוך פעולותיו, של והחסכון ההת"עלות בנושא
חרף זאת ש"ח, 100,000 מעל נחסכו סגור), (משק האמורה במסגרת שונים. ייעול צעדי
השוטפות. ההוצאות את שהגדילה ,2002 בשנת והביטחונית המבצעית הפעילות הרחבת
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ש"1 מחוז

דבר פתח
השלום הסכמי חתימת לאחר ,1994 שנת במהלן הוקם (ש"י), ויהודה שומרון מחוז
האירועים חקירת לשם שהוקמה שמגר'/ "ועדת המלצות פי ועל הפלשתינאים עם
ישראל, מדינת תחומי לשאר בניגוד ש"י, מחוז בתחומי המכפלה. במערת שהתרחשו
הן תיאומים מחייבת במחוז, המתוכננת המשטרתית הפעילות וכל צה"ל, הוא הריבון
המחוז, ומטה המרחבים דרג בוטל ש"י במחוז הביטחון. גורמי שאר עם והן צה"ל עם

התחנות. מול ישירות עובד ואת"ן), (יס"מ אופרטיביות יחידות הכולל

ונשארו יחידות מספר בוטלו במהלכו מחדש, ארגון המחוז עבר ,2000 שנת בראשית
ומעלה (בנימין רגילות ושתיים ושומרון) (חברון אזוריות שתיים  תחנות ארבע כנן על

אדומים).

בארבעה וגובל המשטרה, במחוזות הגדולים בין הוא ש"י מחוז טריטוריאלית, מבחינה
נושק שאן, בית ועמק הגלבוע באזור  בצפון האחרים. המשטרתיים המחוזות מן
מהשרון התפר מרחב לאורך מרכז במחוז ש"י מחוז גובל  במערב הצפון; למחוז המחוז
אזור ועד חברון הר דרוס מאזור דרום, מחוז עם הגבול עובר  בדרום ירושלים; ועד
לירדן. מדינתישראל בין בינלאומי גבול המהווה הירדן, נהר  וממזרח גדי עין

המחוז התפתחות

ישראל בין העקרונות הסכם חתימת עם ,1993 בספטמבר שהחל השלום תהליך
התנעת את וכן המשטרתית, העשייה של התהליך התנעת את היווה לפלשתינאים,

צבעים"). "קשת (תכנית האמור בתהליך המשטרה של השתלבותה תוכניות

ושמשון). יהודה (שומרון שי"ש מפקדת משימתית, מפקדה הוקמה ,1994 בינואר
במכלול מערכתית בראייה ולטפל המדיניות ההחלטות ליישום לדאוג היה תפקידה
ישירות כפופה היתה המפקדה השלום. הסכמי נוכח שיידרשו המורכבות האפשרויות
גורמי עם המשטרה פעילות ותיאום קישור הכוללת: מטה, באחריות ונשאה למפכ"ל,
הפלשתינאית. והמשטרה הביטחון כוחות כולל חוץ, וגורמי השונים ישראל משטרת
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(שומרון ש"י מחוז  ישראל במשטרת השישי המחוז הוקם ,1994 ליוני 24 בתאריך
האוכלוסייה מריכוזי צה"ל כוחות יציאת  ב' צבעים" "קשת תוכנית במסגרת ויהודה),
ומרחב שומרון מרחב  מרחבים משני הורכב המחוז ושומרון. ביהודה הפלשתינאית
ייחודי, מחוז  כאמור הינו ש"י מחוז אחת. גג קורת תחת עתה שהתקבצו יהודה,
לצה"ל, כפוף הוא מבצעית אך המשטרה, למפכ"ל ומקצועית פיקודית כפוף בהיותו
במזרח עמוד", אל "ראס בשכונת מוקם המחוז מטה בשטח. הבכיר הריבון שהוא

ירושלים.

בשטח פעלה (אז בפועל ש"י מחוז הקמת קודם חודשים מספר ,25.2.1994 בתאריך
ידי על שבוצע מוסלמים, מתפללים של טבח המכפלה במערת אירע שי"ש), מפקדת
בתאריך כרופא. שם ועבד ארבע קריית תושב היה האחרון זה גולדשטיין. ברוך ד"ר
את נושא כשהוא מדים, לבוש המכפלה למערת גולדשטיין ברוך ד"ר הגיע האמור,
המתפללים לעבר לירות הוא החל קצר זמן לאחר "גלילון". מסוג האישי נשקו
29 נהרגו מהירי, כתוצאה יצחק. באולם עת באותה ששהו הרבים המוסלמים
עליו התנפלו בנשקו, מעצור חל כאשר ברם, נוספים. כ150 ונפצעו מהמתפללים
גל עורר המוסלמים במתפללים הטבח והרגוהו. ברזל במוטות המוסלמים המתפללים
עזה וחבל ושומרון יהודה ובשטחי בכלל הארץ רחבי בכל סוערות והפגנות מחאות
בסוף שמגר. מאיר השופט של בראשותו חקירה ועדת הוקמה האירוע לאחר בפרט.
לפעולה, והמלצות מסקנות ממצאים, שהכיל מפורט דו"ח הוועדה הגישה עבודתה
הוועדה מסקנות בעתיד. שכאלו נפשעים מקרים של הישנותם למנוע כשמטרתה
המכפלה במערת השוטרים ופעילות המשטרה פיקוד ידי על אומצו והמלצותיה,

מהאירוע. שהופקו ללקחים הותאמה

המודיעין לשכת בלשי שקיימו ממושכות עיכוב פעולות לאחר ,28.7.1994 בתאריך
העיקרי החשוד עתיל. בכפר גדולה רכב משחטת אותרה שומרון, מרחב של והבילוש
שעסקו הרשת חברי את וחשף רכב כלי כ300 בגניבת הודה עוקש, יאסר בפרשה,

הגניבה. במלאכת

תהליך הקבע, באתרי המחוז יחידות פריסת תהליך הסתיים ,1996 שנת במהלך
השומרון, במרחב דותן. לתחנת והפכה פונתה ג'נין תחנת .1995 בשנת עוד שהחל
לתחנת הפכה שכם תחנת קדום; לתחנת טולכרם תחנת הפכה באריאל, הממוקם
יהודה מרחב מטה לתחנות. הוסבו אפרים, ובמעלה באריאל שהיו והנקודות גריזים
הפכה לחם בית תחנת עציון). (בט"ר עציון לבסיס עבר לחם, בכית ממוקם שהיה
בנימין. לתחנת הפכה רמאללה ותחנת עציון, גוש בצומת ומוקמה עציון לתחנת
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לפעול החלו ש''י, במחוז מיוחדת), סיור (יחידת והיס''מ המרכזית) (היחידה הימ"ר
נדרש שהדבר אימת כל המחוז, למרחבי מאסיבי סיוע מתן תוך מחוזיות כיחידות
בהפרות הטיפול על אחראית הינה ושומרון, יהודה בשטחי ה"כחולה" המשטרה מהן.
בשטחי פליליות בעבירות הטיפול ועל והיהודיים המקומיים התושבים של סדר

הרכוש עבירות בתחום בעיקר מתאפיינת ש"י, מחוז בשטח הפלילית הפעילות
האירועים בין (רש"פ). הפלשתינאית הרשות לתחומי מישראל גנובים רכב כלי ובהעברת
לעבר נוסע מרכב ירי היו. 1995 שנת במהלך המחוז שוטרי את שהעסיקו הבולטים
במינהל חייל של למוות דקירה צבאיים; וחובש רופא נהרגו ממנו שכתוצאה צבאי, רכב
אוטובוס לעבר ירי ארגמן; מושב במטעי נתגלתה שגופתה אישה רצח בדותן; האזרחי
פרטי, רכב לעבר וירי נפצע וחברו ישיבה תלמיד נהרג ממנו שכתוצאה אל, בית בצומת

המשפחה. מילדי שלושה ונפצעו ובנה אם נהרגו ממנו שכתוצאה

הכותל. למנהרת וחוברה החשמונאים מנהרת נפרצה ,24.9.1996 כיפור יום במוצאי

ושומרון. יהודה ברחבי שהתפשטו קשות התפרעויות החלו זאת, פעולה בעקבות
שמעון נצ"מ  משטרה קציני ושני חיילים 15 נהרגו אלו, חמורים אירועים במהלך
נפצעו. נוספים ושוטרים חיילים ו69 (ב27.9.1996), שריג גיא ופקד דיין

התנועה בלשכת ששירת אלוש, מאיר השוטר נרצח הבוקר בשעות ,16.9.1996 בתאריך
קניות. עריכת לשם משפחתו עם לכפר שנכנס עת בידיא, בכפר שומרון מרחב של
במאיר באקדח חמוש פלשתינאי מחבל ירה המשפחה, נכנסה לתוכה החנויות באחת
הביטחון, כוחות אנשי בידי כשנה כעבור נעצר במעשה החשוד המחבל והרגו. אלוש

עולם. במאסר והושם נשפט

לצד זאת ש"י, מחוז שוטרי את להעסיק הפנים ביטחון נושא המשיך ,1997 בשנת
,24.4.1997 בתאריך הדרכים. ותאונות הפשיעה בתחומי הרגילה השוטפת הפעילות
טיול במהלך קסטיאל, וליאת זביצקי חגית ישראליות צעירות שתי באכזריות נרצחו
שונים, ממצאים ממנה ואספו הרצח לזירת הגיעו ש"י מחוז חוקרי קלט. בואדי פרטי
תמימים חודשיים כעבור רק ברם, לאירוע. בסמוך נמצא לא עצמו הרוצח אולם
הכללי, הביטחון שירות של מדוייק מידע בעזרת במעשה, החשוד אותר הרצח, לאחר

(שב"כ).

בעליהן, מידי מוניות של שוד מעשי מספר המחוז חוקרי פיענחו שנה אותה במהלך
מהשטחים. שודדים של אלימה כנופיה בידי שבוצעו
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בבני היה המדובר הירדן. בבקעת קטלנית דרכים תאונת אירעה ,5.6.1997 בתאריך
טבריה. ליד הזורעים במושב פל, אורי הבן של לחתונתו מירושלים שיצאו פל, משפחת
משפחת בני  אנשים חמישה נהרגו לתהום, ונפילתו הרכב מהתהפכות שנגרמה בתאונה

פל. אורי של קרובים חברים שני ועוד פל

ש"י, במחוז המרחבים פורקו הארגון, השטחת לתהליך בהתאם ,1998 שנת במהלך
מספר הוקמו במקביל, התחנות. מול אל ישירות להיעשות החלה המשטרתית והעבודה
תחנת בנימין, תחנת חברון, אזורית תחנה שומרון, אזורית תחנה אזוריות: תחנות

אדומים. מעלה ותחנת הביקעה
עת ומאותה ושיתוף), לתיאום המשטרתי (המנגנון הארצי הממת"ש בוטל בהמשך,
החוק ואכיפת המשטרה גורמי עם התיאום על אחראי נעשה המחוזי הממת"ש

הפלשתינאיים.

ובהעברת הרכוש עבירות בתחום בעיקר הפלילית, הפעילות התאפיינה ,1998 בשנת
במחוז הבולטים האירועים בין ופירוקם. הרשות לתחומי מישראל גנובים רכב כלי
על רציחות  מכל והחמור גנובים מנועים ו1,321 גנובים רכב כלי 824 איתור היו
דב רצח בורקין; הכפר ליד זהב מעלי מייברג יעל הבאים: האזרחים של לאומני רקע
ישיבה תלמידי שני רצח ;(1998 (אפריל מקומיים צאן רועי בידי מעון בחוות דריבן
שלמה הרב רצח ;(1998 (אוגוסט המארב מן מירי נון בן והראל לימבן שלמה  ביצהר
(אוקטובר הירדן בבקעת תומר בצומת עדתו מיכל החיילת רצח רומיידה; בתל רענן

.(1998 (אוקטובר בחברון השנאים בצומת וארגאס דני ורצח (1998

אכיפת בנוהל מהותיים תיקונים לממשלה המשפטי היועץ הכניס זו, שנה במהלך
מהתיקונים אחד ושומרון. יהודה בשטחי המתגוררים הישראלים על והסדר החוק
הישראליים התושבים על החוק באכיפת הכובד מרכז בהעברת היה והחשובים העיקריים

למשטרתישראל. צה"ל מידי ושומרון יהודה בשטחי המתגוררים

קדום הביקעה, תחנות בוטלו ומעמיקה, ממושכת מטה עבודת לאחר ,1999 בשנת
השוהדא רחוב נפתח הפלשתינאים, עם המדיני התהליך התקדמות בעקבות ועציון.
אזרחית לשליטה נוספים שטחים העברת תוך חלקית, פלשתינאית לתנועה בחברון
מעון. חוות בפינוי היה ששיאם מאחזים בפינוי הוחל במקביל פלשתינאית.
אך אירוע, ולכל אפשרי תרחיש לכל גדולים בכוחות נערך המחוז המילניום, בליל
הנסקרת השנה במשך מיוחדים. אירועים וללא בשקט עבר השלישי לאלף המעבר
"7 "ערוץ על פשיטה כולל פיראטיות, רדיו תחנות מעשר למעלה כנגד פעילויות בוצעו
מיחידת גבריאל יהושע רס"ל מג"ב לוחם נהרג ,13.1.1999 בתאריך אל. בבית

חברון. הר דרום באזור מחבלים עם בקרב מג"ב, של המסתערבים
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צמצום לצורך רכב. כלי ובגניבת רכוש בעבירות בעיקר התאפיין הפלילי, התחום
השנה במהלך רכב. משחטות ולתקיפת לחשיפה חף' "חפצי מבצע נמשך זו, תופעה
רכב כלי 1,865 ונתפסו חשודים 1,084 נעצרו רכבים, גונבי כנגד מבצעים 279 בוצעו
הערבית לאוכלוסייה תנועה בדו"חות הטיפול אופי השתנה השנה, בסוף גנובים.
נוהג של מעצרו רישיון, פסילת של עונשים ונקבעו מוחשבו הדו"חות המקומית.
כנדרש. קנסותיהם, את משלמים שאינם אלה של רכביהם והחרמת פסילה, בתקופת
סממני המשטרה, בחסות נהרסו בג"ץ, פסיקת ולאחר ,1999 העבודה שנת סוף לקראת

ארבע. בקריית גולדשטיין, ברוך של הקבר אחוזת

ושפל גאות אירועי
ונשארו יחידות מספר בוטלו במהלכו מחדש, ארגון ש"י מחוז כאמור עבר ,2000 בשנת
בנימין  רגילות נוספות ושתיים ושומרון חברון  אזוריות שתיים תחנות: ארבע כנן על
רכב. גניבות למניעת היקף רחב מבצע המחוז ביצע השנה במהלך אדומים. ומעלה
משטרת מחוזות מכלל שוטרים כ6,000 חלק נטלו צוות", "עבתת לכינוי שזכה במבצע
הארץ. ברחבי הרכב בגניבות 200/0 של חדה ירידה נרשמה המבצע במהלך ישראל.

הפח"ע. פיגועי שגרת ונמשכה ושפל" "גאות אירועי פרצו ,2000 ספטמבר חודש בסוף
ובשלושת ושומרון, יהודה בצירי ביומו יום של לדבר הפכו ירי ואירועי חבלה מטעני
העלייה אף על לאומני. רקע על יהודים 13 נרצחו ,2000 שנת של האחרונים החודשים
,2000 שנת בתחילת המדווחת. בפשיעה הירידה נמשכה הביטחון, בעבירות החדה
היו שבהן שונות, פרשיות בשבע שטיפלה חשיפה, נוער יחידת ש"י במחוז הוקמה
אחזקה מסוכנים, בסמים סחר בעבירות החשודים קטינים, מ150 יותר מעורבים
ההרוגים ובמספר הדרכים תאונות במספר הירידה נמשכה במקביל, בהם. ושימוש

מכך. כתוצאה והפצועים

בכנסיית הקדוש הכס ביקר בישראל, השני פאולוס יוחנן האפיפיור, ביקור במהלך
הפלשתינאית. המשטרה כוחות בידי כיום הנשלט מקום ,(2000 (מרץ לחם בבית המולד

ותפיסת רכב גניבות למניעת רבים ומבצעים פעילויות ש"י מחוז ביצע ,2001 בשנת
כלי מ500 למעלה נתפסו השנה במהלך הרש"פ. לשטחי שהועברו גנובים רכב כלי
המחוז שוטרי המשיכו ושפל", "גאות אירועי למרות רבים. חשודים ונתפסו רכב
כ3,500 נפתחו ,2001 במהלך הפח"ע. מעשי ובהתגברות בפשיעה העיקשת בלחימתס
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פעילותם סודות את בחקירתם חשפו הללו פלשתינאים. חשודים כ1,200 ונעצרו תיקים
יחד. גם וכאזרחים הביטחון בכוחות משמעותית פגיעה מנעו ובכך החתרנית

מול אל ישירה להתמודדות המחוז שוטרי את אחת לא הביאה הביטחונית המציאות
שוטרי הובילו ביטחון, בעבירות מעשה. בשעת מחבלים חוליות ולנטרול פח"ע גורמי
פלשתינאים, צעירים מאות של למעצרם והביאו ,8 בשטחי המעצרים פעילות את המחוז

הביטחון. כוחות כנגד אלימות התארגנויות אודות בחקירתם שהודו

הרכוש בעבירות הירידה 2001 בשנת נמשכה הביטחון, בעבירות החדה העלייה אף על
תאונות במספר הירידה נמשכה במקביל, (כ570/0). הגילויים באחוז עלייה ונרשמה
השנה לעומת כס/ם40 של (ירידה בפרט, הקטלניות התאונות ובמספר בכלל, הדרכים

הקודמת).

המחמירה. הביטחונית למציאות פעילותן את התאימו ש"י, במחוז האג"מ יחידות
שנת במהלך הקיימים. הגישה ובדרכי בצירים מחסומים לפריסת ניתן מיוחד דגש
גנובים, רכב כלי גנוב, רכוש בתפיסות כ%55 של עלייה במחסומים נרשמה ,2001

שב"כ. ומבוקשי נמלטים עבריינים לחקירה, דרושים

כלי ותפיסת רכב גניבות למניעת רבים ומבצעים פעולות ש"י מחוז ביצע ,2002 בשנת
נתפסו זו שנה במהלך "חומתמגן". מבצע במהלך בעיקר הרש"פ, בתחומי גנובים רכב

.2001 שנת לעומת כ3000/0 של עלייה  רכב כלי כ1,500

הוראות הוחמרו מכך יוצא כפועל החבלניים. הפיגועים שגרת נמשכה השנה, במהלך
בפרט. ישראל משטרת ולשוטרי ככלל הביטחון כוחות לאנשי בדרכים התנועה

מעלה מתחנת סיור שוטר מזריב, אחמד רס''ל נהרג ,2002 פברואר חודש במהלך
לירושלים. תופת במכונית בדרכו שהיה מתאבד, מחבל בגופו בלם כאשר אדומים,
מתחנת שוטרים שלושה עצרו מכבים, במחסום ,27.2.2002 בתאריך חודש, אותו בשלהי
קטלני. תופת פיגוע מנעו ובכך הארץ, למרכז מתאבדת מחבלת של כניסתה את בנימין,

הרכוש בעבירות אולם הביטחון, בעבירות כ3.50/0 של ירידה נרשמה החקירות, בתחום
פרשיות ב11 השנה במהלך טיפלה חשיפה, נוער יחידת כ80/0. של עלייה נרשמה
תאונות במספר מחשב. ועבירות אח"מים על איומים שוחד, הונאה, וביניהם שונות
נרשמה הקטלניות התאונות במספר אך כ190/0, של עלייה נרשמה הכולל, הדרכים

הקודמת. השנה לעומת כ0/ס9 של ירידה
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הביטחונית למציאות פעילותן את המחוז יחידות יושנה גם התאימו האג"מ, בתחום
ובאירועי ,2001 שנת לעומת כ140/0 של עלייה נרשמה יזומים באירועים המחמירה.

קלה. עלייה נרשמה התגובה

יוצא וכפועל המחסומים, פריסות במספר כ170/0 של עלייה נרשמה זו, שנה במהלך
אלו. במחסומים לחקירה ודרושים גנובים רכב כלי הגנוב, הרכוש תפיסת גדלה מכך,

קשריו את המחוז של הפעולה שיתוף של המנגנון המשיך הרגיש, הביטחוני המצב חרף
הסדרת יושר, תעודות מניעה, צווי כגון: שונים, בתחומים הפלשתינאית המשטרה עם

ועוד. תנועה דו"חות קנסות,

הספר בבית חדישה מחשב כיתת הוקמה התקשוב, מערכות הורחבו השנה, במהלך
מערכת פותחה המחוז. בלשכות "קידמה" מסוג תקשורת מערכת והוטמעה המחוזי
בשנת פעלו ש"י במחוז חדש. מעצר בית נחנך ובחברון "טלי",  חדשנית תקשורת
מתן תוך האוכלוסייה, עם הקשר לחיזוק הבסיס את שמהווים מש"קים, כ26 ,2002

לאזרח. השירות שיפור על דגש
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התפתחות תקצין

הגבול משמר
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(ג1ג"1:) תגב/ל סשמר

כללי רקע

ומאבקים ממושכים דיונים ולאחר העצמאות, מלחמת קרבות בשוך ,1949 שנת בשלהי
כשלמפקדו הספר, חיל את להקים גוריון בן דוד החליט צה"ל, לבין המשטרה בין
 שתפקידה צבאית, כיחידה הוקם זה חיל שאלתיאל. דת האלוף נתמנה הראשון
שוד, גניבה, לצרכי שחדרו מסתננים של פוסקות בלתי חדירות מפני המדינה אבטחת

טרור. ופעולות חבלה רצח, סמים, החדרת

הישראלית ובחברה במדינה קשים פגיעה מרכיבי כללו ככולן, רובן העוינות הפעילויות
מודיעין מנגנוני באמצעות מרגלים בשיגור להבחין ניתן וביניהן הללו השנים של
כנופיות חדירת המדינה, בשטחי סוכנים עם קשר ויצירת מידע איסוף לשם ערביים,
ולרכבות; ציבוריים רכב לכלי לאזרחים, מארבים בהניחן יהודים, רצח למטרות מאורגנות
חבלה, בחומרי מצויידים מחבלים של חדירה והרס; הרג לשם לבתים התפרצויות
חקלאיים, יבולים הבערת וכן ברזל מסילות מיס, צינורות גשרים, בתים, פיצוץ למטרת

לתושבים. רב נזק שגרמו

ישראל מתוצרת וסחורות מוצרים של הברחות לצורך היה הסתתננות של אחר סוג
אנשים של הסתננות גם היו במקביל, לישראל. סמים החדרת וכן וההפך ערב למדינות
יכל זה דבר קרובים. או משפחה, ביקורי לצורך לארץ וחדרו בישראל בעבר שהתגוררו
האחרת. לשכנתה אחת ערבית מארץ מעבר שטח שימשה כידוע ישראל שכן להתבצע,

וגניבות. שוד מעשי הברחה, למטרות נוצלו כאמור, המעבר מבצעי אך

לשורותיו. אנשים לגייס בקשיים הספר" "חיל נתקל זו, יחידה בהקמת הצורך למרות
ולמרות בשטח המבצעיות הדרישות על עונה אינה היחידה כי התברר הזמן במשך
והשמירה האבטחה צרכי על הצעיר החיל ענה לא ראשונים, לחימה דפוסי היווצרות
לאבטחה פרט ישראל, משטרת על והוטלה הועברה זו אחריות כן ועל המדינה גבולות על

המדינה. של הדרומי הגבול על

המדינית/ביטחונית והצמרת פורק, החיל ארוכה דיונים מסכת לאחר ,1951 בשנת
משטרת על הדרומי, הגבול למעט המדינה גבולות לאבטחת האחריות את מטילה
לידי החיל נס הועבר כרכור, במשטרת שנערך טקס במהלך ססגוני במסדר ישראל.

נחמיאס. יוסף דאז, הכללי המפקח סגן המשטרה, נציג
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במבנה איש כ300 שמנו פלוגות שלוש ראשון, בשלב המשטרה הקימה זו, שנה במהלך
היו: הפלוגות מפקדי הגבול'/ "משמר ונקראו המשטרתיות לנפות שהוכפפו צבאי,
סגן תיאם המבצעית פעילותן את רשמית, אוגול. ודב אלכסנדרוני אריה איתן, שמואל
של המבצעית פעילותן המשטרה. של הארצי המטה מטעם כהן, מקסים מחוזי מפקח
כתובה לחימה תורת העדר בשל חדשות, לחימה ותורות שיטות פיתוח חייבה הפלוגות
ממונעים סיורים רגליים, סיורים ביצוע וכן ומרדפים תצפיות מארבים, כמו: בנושאים
צדי משני משותפת פעולה ונעשתה הירדני, הלגיון עם הקשר הודק סוסים. על ורכיבה

והסתננויות. הברחה בפעילות לטיפול הגבול

כדלקמן: הייתה הפלוגות של הראשונית פריסתן
פתח נפת תחת ופעלה ,1951 בינואר הוקמה אלכסנדרוני, אריה של בפיקודו א', פלוגה
וכפר העין ראש תקווה, פתח תחנת את כללה זו ראשונה פלוגה המשטרתית. תקווה
 הקטן" ה"משולש גזרת על וחלשה העין ראש משטרת במבנה מוקמה הפלוגה סבא.
עופר. ומצפה מהר"ל כרם  היישובים את בימינו הכולל הכרמל, הר של המערבי חלקו
ייבוש מפעל אבטחת לצורך צפתכנרת, לנפת דבר של בסופו סופחה הפלוגה למעשה,

החולה.

:1951 שנת סוף לקראת הוקמו נוספות פלוגות שתי
משטרת במבנה ומוקמה עמקים לנפת הוכפפה אוגול, דב של בפיקודו בי, פלוגה
ערה ואדי דהיינו, הגדול", "המשולש גזרת היה זו פלוגה של אחריותה תחום כרכור.
אום ובינהם: וערביים יהודיים יישובים בימינו הכולל עירון), בקעת  העברי (בשמו

קרע. וכפר ערערה פאחם, אל
היה אחריותה כשתחום עפולה, במשטרת מוקמה איתן, שמואל של בפיקודו ג/ פלוגה

ערה. ואדי עד גשר מקיבוץ הגבול קו גזרת אבטחת

של באימונם רגיל. שוטר של מאימונו לחלוטין שונה היה אלה שוטרים של האימון
שונים. נשק בכלי ושימוש גופני כושר שדאות, חיילות, על דגש הושם הפלוגות אנשי
ראשיהם. על המתנוססת הירוקה בכומתה השוטרים משאר הפלוגות אנשי נבדלו בנוסף,
הגובר הצורך נוכח היחידה, מסגרת את להרחיב החלטה התקבלה ,1953 באפריל
תופעת בבלימת והחריפו, שהלכו הביטחון לבעיות מענה לתת כדי ובעיקר והולך

ישראל. גבולות לעבר ההסתננות
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כיחידה המשטרה, במסגרת רשמי, באופן שנה באותה הוקם הגבול'/ "משמר חיל
לפלוגות, מחולק מהם אחד כשכל גדודים, ל3 חולק החיל הארגון. לאגף הכפופה ארצית,
בצבא עשיר ניסיון בעל קצין קופל, פנחס נתמנה הראשון למפקדו ולכיתות. למחלקות
השלישי הכללי למפקח התמנה (ולימים ובצה"ל ב"הגנה" היישובים, במשטרת הבריטי,

ישראל). משטרת של

הגבול" "משמר התפתחות
בארגון בעיקר הארגוני, במישור פניו חידוש תוך מבצעית, בפעילות עסק הצעיר החיל

קבע). בבסיסי היו שלהם (שהמטות בגדודים הפלוגות
לצרכים הותאמו הגבול", "משמר של הבסיסיים והתפעוליים הארגוניים העקרונות

והם: מענה לתת החיל נדרש להם ולבעיות
וגדודים; פלוגות מחלקות, צבאי: מודל עלפי ארגונית פריסה ■

המדינה; לגבולות ובקירבה ספר באזורי הגבול משמר בסיסי הקמת ■

סיורים, כמו: ולילה יום פעילות המבצעות קטנות, לוחמים חוליות הפעלת ■

ומארבים; תצפיות מחסומים,
והפעלתו; הספר ביישובי השוטף הביטחון מערך ארגון ■

והעימות; הספר באזורי היישובים תושבי עם הדוק פעולה שיתוף ■

מג"ב; פלוגות לכל מיעוטים בני מחלקות גיוס ■

בתחום חידוש היוו החיל, הקמת עם בהרחבה והושמו שפותחו הלוחמת שיטות
היו ומרדפים, סיור טיסות עקבות, פי על הליכה ותצפיות, מארבים הצבת הביטחוני.
המרדפים" ''תורת שכללם. או מג"ב, פיתח שאותן הלוחמה משיטות אחדות רק
שנות ובראשית השנים באותן ובצפונה הארץ במרכז פעלו אשר ביחידות התגבשה

ה20. המאה של ה60

ממושכת ביטחונית פעילות לקיים התמדתו מעצם היתר בין נבע החיל של ייחודו
יעבור בל תנאי היו תושביו, והכרת השטח למידת ארץ. חבל ובאותו גזרה באותה

מג"ב. של והבט"ש מבצעית תעסוקה להצלחת

הזרוע העימות. קו יישובי אבטחת של משימה המשטרה על הוטלה ,1954 בשנת
שוטף ביטחון רכזי מינה אשר הגבול", "משמר הייתה זו, מטלה שביצעה המשטרתית

מסתננים. מפני לאבטחתם אלו, ביישובים
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חדשים, עולים של ניכר אחוז אלה יישובים כללו המדינה, של הראשונות בשנותיה
רקע על להם. זרים היו הביטחון ונושאי חדשה הייתה עבורם הישראלית שהמציאות
אלה נושאים סביב לגבשם ביטחוניים, לנושאים רגישותם את לחדד הצורך נוצר זה
לאומית למשימה נרתמו מג"ב שוטרי ואכן, שרויים. היו בו הנמוך המורל את ולהעלות

זו. חשובה

(רב"ש), שוטף ביטחון רכזי כאמור, יישוב, בכל מונו לתושבים, מג"ב בין קישור כחוליית
היישובים ארגון ועל שמירה, תוכניות הכנת על במקום, הנשק מחסני על הופקדו אשר
(שמז"ים), זמניים מוספים שומרים ביישובים שירתו הרבשי"ם, ליד חירום. בעת
שילוב אכן, מג"ב. במסגרת אימונים לעת מעת עוברים כשהם כשומרים, שתיפקדו
ולהכשרה לסיוע זוכים הם כי חשו התושבים יפה. עלה הביטחונית במערכת הספר תושבי
מג"ב שוטרי בין נרקמו וידידות הדדית הערכה שיחסי כך עצמם, על להגן מנת על
וסייעו תרבותיות פעולות יזמו חינוכיים, מוסדות אימצו מג"ב שוטרי היישובים. לאנשי

התושבים. בין שנפלו במחלוקות כבוררים אחת לא ושימשו בארגונם

שבאו הפדאיון מארגון מסתננים חדירות של מאסיבי בחידוש מתאפיינת ,1955 שנת
ידי על מודיעיני ובמידע אימונים בנשק, וצויידו שמומנו המסתננים המצרי. מהגבול
מג"ב כוחות בין האש חילופי במהלך התקלויות. לעשרות גרמו השונות, ערב מדינות
הביטחוני, במצב והסלמה החרפה חלה שוטרינו. בקרב מעטים לא נפגעים היו לפדאיון,

המצרים. עם הדרומי בגבול בייחוד

בדרום, ישראל של והאויר המים נתיבי את לסגור המצרים מחלטים צדדי, חד באופן
הביטחוני המצב זו, חמורה פעילות ישראל. על כלכלי חנק הייתה שמשמעותה החלטה
רקע על השאר בין המצרים, לבין וצרפת אנגליה בין המתמשכת והמתיחות הקשה

"קדש". מבצע לפרוץ הגורמים בין היו סואץ, בתעלת השליטה

המערך את לעבות במטרה בחיל. משמעותיות תמורות מחולל ,1956  "קדש" מבצע
גדוד הועבר הקרבות במהלך צה"ל. פיקוד תחת החיל הועבר המבצע, ולצורך הצבאי
ובלכידתם, מסתננים אחר בסריקות לצבא סייעו החיל ושוטרי עזה, לרצועת ירושלים
של מבוקר ובפינוי צה"ל ידי על שנכבשו בשטחים התקין למסלולם החיים בהשבת
שכן, מעטים היו הגדוד של שהייתו ימי הנסוג. המצרי הצבא אחריו שהותיר השלל
עם לפעול המשיך הגבול ומשמר זה, גדוד לביטול הביאה עזה מרצועת הפינוי פקודת
כאשר סיני, חצי בכיבוש הסתיים "קדש" מבצע ובצפונה. הארץ במרכז  גדודים 2

בדרום. והטיסה השייט נתיבי את מחדש ופתח המצרי הצבאי המערך את מוטט צה"ל
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ליד טראגית תקרית התרחשה ,(29.10.1956) "קדש" למבצע הראשון היום במהלך
ירדן, בגבול נוספת חזית לפתיחת כוונות על מודיעיניות ידיעות נוכח קאסם. כפר
על שהוטל עוצר אכף במקום, שהוצב מג"ב כוח המשולש. בגזרת מג"ב שוטרי הוצבו
 הכפר אנשי 49 למוות נורו העוצר, אכיפת במהלך האזור. של הצבאי המפקד ידי
לזעזוע גרם האירוע העוצר. הטלת דבר על שידעו מבלי מעמדתם, שחזרו ונשים גברים
מנוגדת בהיותה המשטרה בשירות רבה מבוכה וזרע הישראלית, ובחברה בחיל עמוק
בו. הצטיין שהחייל השירותיקהילתי, ולאופי הגבול משמר למדיניות הניגוד תכלית
ונדונו הורשעו פלילי, לדין הועמדו בפרשה והמעורבים הלקחים הופקו מיידי באופן
הכפר באזור שהה הקטלני הירי שבשעת הגדוד, מפקד ביניהם רבות, מאסר לשנות

גלג'וליה.
לפרוץ עומדת שמלחמה מג"ב לשוטרי נמסר כי ההגנה, בטיעוני התחשב לא הדין בית
מצה"ל, שניתנה הפקודה את ביצעו הס וכי הירדני גבול על שוכן שהכפר ירדן, נגד גם
על לירות והפקודה היות זאת עת. באותה נמצאו ופיקודו סמכותו מרותו, שתחת
מעלייה. מתנוסס שחור שדגל בעליל, חוקית בלתי פקודה הינה מפשע חפים אזרחים

לחימה  כשמשימתו עזה, לרצועת 1 גדוד כאמור, הועבר קדש", "מבצע במהלך
ב1957 סיני האי מחצי הנסיגה לאחר במקום. הישראלי השלטון וקיום במסתננים
למרות אך לשניים. גדודים משלושה מג"ב צומצם הביטחון, כתקציב הקיצוץ ועקב
הגבולות, לאורך ביטחוניים סיור צירי פריצת של מבצע החיל יזם בסד"כ, הניכר הקיצוץ

אירוע. בכל מהיר מענה לתת במטרה

באזורי היישובים ביטחון על וכאחראי הבט"ש בתחום לפעול שהמשיך הגבול" "משמר
שהוצעה כפי היישובים של הפריסה לתוכניות בהתאם והתארגן נערך הכפריים, הספר
קירבת אל הארץ מפנים מג"ב בסיסי הועברו מכך, יוצא כפועל ישראל. ממשלת ידי על

לגבול. מאד סמוך העימות, קו יישובי

מכונת מראשי (אחד אייכמן, אדולף הנאצי הצורר של משפטו במהלך ,1961 בשנת
עת משמעותי, חלק מג"ב נטל השניה), העולם מלחמת במהלך הנאצית ההשמדה
פתיחת למועד עד אייכמן של החזקתו מקום  ג'למי כלא את מג"ב שוטרי איבטחו
העם" "בית אזור את מג"ב משוטרי עשרות איבטחו המשפט במהלך אף משפטו.

מהחיל. קצין מונה הבית של הביטחון ולקצין המשפט, נערך שם בירושלים,

ואבטחת שמירה שתפקידה מי), (פלוגה חדשה פלוגה במג"ב מוקמת ,1962 בשנת
לאורכו. שנבנו ומתקניו הארצי, המוביל  בארץ אז שנבנה המורכב ההנדסי המפעל
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כהצדעה (קק"ל), לישראל הקיימת קרן של הזהב בספר נרשם מג"ב ,1963 בשנת
חקלאיות. דרכים בפריצת מג"ב של לסיועו

הוכנס אשכול, לוי דאז, הביטחון ושר הממשלה ראש החלטת פי על ,1964 בשנת
שירותם את לעשות גיוס מחויבי לצעירים שאיפשר הביטחון, שירות לחוק תיקון
השוטרים ובכמות באיכות חשיבות רב מפנה היווה זה תיקון הגבול. במשמר הצבאי
שמעון  החיל של השני המפקד התמנה זו שנה במהלך לחיל. שהצטרפו (הסד"כ)
בישראל, השישי פאולוס האפיפיור מבקר שנה אותה במהלך קופל. פנחס של סגנו אשד,
היערכות חייב האפיפיור ביקור קופל. פנחס היוצא מג"ב מפקד מונה האישי ולשומרו
המעלה. רם האורח של ביטחונו על שהופקדה ישראל, משטרת של דופן ויוצאת מיוחדת

בראשות (אש''פ), פלשתין" לשחרור "הארגון הקמת על הוכרז ,1964 שנת במהלך
ארגון של הצבאית הזרוע לראש עראפאת יאסר התמנה במקביל שוקרי. אחמד
חדש מבצעי אתגר נוסף לחיל ישראל. ברחבי והרס מוות זריעת שמטרתו ה"פתח'/
חבלה פיגועי של ארוכה שורה בביצוע שהחלו ה"פתח", במסתנני הלחימה בדמות
מג"ב .1965 בשנת שאת ביתר שהתגברו ישראל, מדינת בתחומי ביותר מתוחכמים
לימת כרי תוך ישראל, לשטח שחדרו המחבלים, של הרצח חוליות עם התמודד

פעם. אחר פעם בהם להכות והצליח פעילותם, ודרכי שיטותיהם

היסטורית מפנה נקודת שהיוותה הימים, ששת מלחמת בסימן עמדה ,1967 שנת
לקבוע שניתן כך הגבול. משמר על רבות השפיעו ושתוצאותיה ישראל מדינת בתולדות
לפניה. שהיה ממה בתכלית שונה היה הימים, ששת מלחמת אחרי הגבול" "משמר כי

הצפוני, ובגבול לטרון בגזרת בירושלים, הלחימה במהלך פעיל חלק נטל הגבול משמר
עת המלחמה, לאחר התרחש בחיל הגדול השינוי בנפש. כבדות אבידות ספיגת תוך
ושומרון. יהודה לשטחי מקצועית/מבצעית כזרוע לפעילות ונכנסו החיל מסגרות הורחבו

שוטף, ביטחון פעילות ביצוע לצורך לעזה, גם החיל נכנס כך, אחר מועטות שנים
של העיקרית משימתו צבאי. ממשל תחת וחיו שנכבשו בערים ציבורי סדר והשלטת
אלו, באזורים התקין למסלולם החיים והחזרת והסדר החוק על שמירה הייתה החיל

לגבול. מעבר מחבלים חוליות של טרור מעשי סיכול תוך
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של מוקד שהיוו הצפוני, ובגבול שאו בית עמק בגזרת גם רבות פעל הגבול" "משמר
של וארטילריה ירי לתקיפות כמטרה והן פת"ח חוליות מצד הן רבה, עוינת פעילות
תעוזה, גילויי תוך זאת אש, תקריות במאות חלק נטל החיל והסורי. הירדני הצבא
תושבי בין שהפריד אנושי", כ"חיץ שמשו מג"ב לוחמי לב. ואומץ במטרה דבקות

בהם. לפגוע כדי שחדרו המחבלים לבין היישובים

ובלתי יומיומי מפגש  והוא נוסף אתגר עם להתמודד החיל נאלץ אלו מטלות במילוי
התפתחו זו במסגרת לחלוטין. שונה מנטליות בעלת ערבית, אוכלוסייה עם אמצעי
ירי עם להתמודדות מוקשים, להסרת מניעה, סיורי לביצוע חדשות לחימה שיטות
נשק, חיפושי לביצוע הארץ, לגבולות שחדרו מחבלים, אחר מרדפים לביצוע בזוקות,

ועוד. מחסומים הפעלת מארבים, הפגנות, פיזור חשודים, של מעצרם

חבלנית בפעילות לוותה ימים, כאלף ונמשכה ,1968 בשנת שהחלה ההתשה מלחמת
החשובה תרומתו את שתרם החיל, שוטרי את רבות והעסיקה בשטחים מואצת

זו. במלחמה

טרור, למרכז (שהפכה עזה, ברצועת ששרר הקשה הביטחוני המצב נוכח ,1971 בשנת
שנסעה מכוניתם על הוטל כשרימון ארויו, משפחת ילדי שני ברצח לשיאו שהגיע
ברצועת שוטפת לפעילות משכם, שהועברה מג"ב של י''ג פלוגה הוכנסה עזה), ברחובות
החיל, של המקצועית רמתו אודות הביטחון, גורמי הערכת את ביטא זה מעשה עזה.
ארגוני נגד ובלחימה התקין למסלולם תושבים חיי להחזרת הניסיון עתירת ובפעילותו

זו. בגזרה שפעלו החבלה

מעשי משהתרבו החיל. של השלישי למפקד לוי חיים התמנה ,1972 שנת בשלו'*
מג"ב של י"ג פלוגה זו בשנה הועברה אביב, תל בעיר הסדר והפרות הפשע, הבריתות,
נגע בחיסול והסדר, החוק אכיפת כתחום סיוע למתן אביב, תל למחוז עזה מרצועת
בנקים, שודדי עם בהתמודדות שהתאפיינה הגדול, בכרך בפשיעה ובלחימה הביריונות
השוק סוחרי על חיתתם שהטילו בעבריינים מאבק בידור, במוקדי אלימות מניעת
הכי בעיר החיים איכות על "מלחמה" זו הייתה אכן ועוד. חסות דמי מהם וסחטו

החברתי. במצבה משמעותי שיפור לחולל שהצליחה בישראל, "עירונית"

המלחמתי למאמץ מג"ב סייע ,1973 שנת באוקטובר שפרצה כיפור יום מלחמת במהלך
להתפתחויות בהתאם והעירנות, הכוננות הגברת תוך הפנים, ביטחון על בשמירה
הצורך פי על לשטח והוזעקו בבסיסים כלל בדרך נשארו מג"ב כוחות הקרבות. בזירת

המבצעי.
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למשטרת הפנים לביטחון האחריות את להעביר הממשלה החלטת עם ,1974 בשנת
במגזרים נוכחותו הרחבת תוך ומהירה, יסודית בצורה הגבול משמר נערך ישראל,
ההחלטה חבלה. מעשי ולסכל הפשיעה עקומת את להוריד במטרה זאת במדינה, שונים
למשימה שתתאים שונה, ותפקודית ארגונית להיערכות מג"ב את חייבה למעשה

החדשה.

יחידות שתי הוקמו במטא"ר, אגף של מעמד הגבול משמר קיבל עת זו, שנה במהלך
חדשות:

ועדת המלצת פי על שהוקמה בטרור, ללוחמה משטרתית יחידה  ימ"מ  האחת
ההמוניים ולפיגועים העוינת, החבלנית לפעילות הולמת תשובה לתת ושבאה "חורב"
בני נחטפים בהם מיקוח",  "פיגוע של לאירועים במיוחד תקופה, באותה שאירעו

יעקב. נמרוד נתמנה זו יחידה של הראשון למפקדה ערובה.
בעיקר ולעסוק ביישובים השמירה את לתגבר שמטרתו היישובים, משמר  השניה
כללו הגניבות מדינה". "מכת להיות שהפך החקלאי, במגזר הגניבות בנגע בטיפול
בשווי וצאן בקר חקלאי, ציוד הדברה, חומרי בתפזורת, פירות של אדירות כמויות

הגניבות. בהיקף משמעותית ירידה חלה קצר זמן תוך ואכן רב. כספי

והים האוויר נמלי לאבטחת האחריות הוטלה עת מג"ב, יעדי הורחבו ,1975 בשנת
ידי על לכן קודם שאובטחו החיל, על יישובים כ120 של השוטף ולביטחון במדינה
חבלניים, פיגועים מניעת לצורך אשדוד, בנמל מג"ב פלוגת הוצבה זו בשנה צה"ל.
פשיעה מניעת הגבולות, ביקורת שוטרי אבטחת לישראל, לחימה ציוד החדרת מניעת
חשיבותה לאור הפרעה. ללא כמעט אז עד התנהלה אשר טובין, הברחת ומניעת ואלימות
בעיר מג"ב של כוחות קבוע באופן להציב אף זו בשנה הוחלט ירושלים, של ורגישותה
העיר אבטחת כולל הפנים, ביטחון נושאי בכל לעסוק החלה בעיר מג"ב פלוגת הבירה.
משמר שוטרי של המבצעי הרף בהעלאת החיוני הצורך לאור ירושלים. ומזרח העתיקה

חילי. הדרכה אימונים בסיס חורון בבית הוקם הגבול,

החיל שינה ובתקופתו הגבול, משמר של הרביעי למפקדו בר צבי מתמנה ,1976 שנת
חטיבתיות מפקדות 3 בהקמת ביטויין שמוצאות ארגוניות תמורות ועבר דמותו את
יחידות חלקן פלוגות, מספר כללה מהן אחת שכל ובאיו"ש, במרכז בצפון, (מחט"בים)
החדשות המבצעיות המטלות בביצוע הצורך על לענות כדי באה הקמתן חדשות.
אמת. בזמן בעיות ולפתור בכוחות יעילה שליטה לאפשר מנת על וכן החיל עסק שבהן

לוד. לעיר אלו שינויים במהלך הועבר הגבול, משמר מטה
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והלחימה השוטף הביטחון למשימות מפקדה בירושלים הוקמה ,1977 בשנת
על הוחלט במקביל, ירושלים. מרחב עם הדוק פעולה בשיתוף שפעלה בעבריינים,
את להעמיק שתפקידו היישובים", "משמר במסגרת החקלאיים היישובים אבטחת
הגניבות במכת להתמודדות ניתן מיוחד דגש העימות. קו ביישובי הביטחון תחושת

התושבים. של ברכושם קשה שפגעו החקלאיות

נעשתה ובהתעצמותו. בהתארגנותו מג"ב, בפעילות מפנה שנת היתה ,1980 שגת
כך המבצעי. למגזר המינהלי מהמגזר והעברתם תקנים קיצוץ תוך מחודשת, היערכות
עתודה כוח ששימשה מג"ב, של המבצעי לכוח כ"ד), (פלוגה מבצעית פלוגה נוספה
הסדר ושמירת הפנים ביטחון במשימות המשטרה יחידות את לתגבר במטרה ארצי,

הציבורי.

וחשיבות רגישות בעלי לאומיים מיתקנים על מבצעית אחריות מג"ב קיבל ,1981 בשנת
אסטרטגית.

מרכזי חלק בה נוטל מג"ב מראשיתה וכבר הגליל, שלום מלחמת פורצת ,1982 בשנת
המבצע במסגרת צה"ל. כוחות עם הדוק פעולה שיתוף תוך מבצעיות, מטלות בביצוע
במערך השתלבו הפלוגות ובצידון. צור בערי שמוקמו מג"ב, פלוגות שתי ללבנון הועלו
וחבלה, נשק כלי באיתור מחבלים, קיני באיתור שוטף, ביטחון בפעילות הצה"לי,
החיים ובהחזרת צה"ל מפקדות באבטחת שונות, בגזרות וסדר חוק להשלטת בסיוע

התקין. למסלולן האזרחיים

שהיוו ,(4.11.83 ;11.11.82) כבדים אסונות שני בצור מתרחשים המלחמה במהלך
עשרות במהלכם איבד והחיל הביטחון, בכוחות פיגועים של טראגית ממסכת חלק

ומפקדיו: לוחמיו ממיטב
פיצוץ בגין בצור, הממשל בנין קריסת  11.11.1982 בתאריך אירע הראשון האסון

מג"ב. של כ' פלוגה לוחמי 39 נהרגו כשבמהלכו גז, בלוני
המפקדה מבנה בחצר תופת מכונית פיגוע  4.11.9183 בתאריך אירע השני האסון
הביטחון, מכוחות איש 28 נהרגו ובמהלכו לצור, מזרחית דרומית מג"ב, שוטרי שכנו שבו

נפצעו. אחרים ורבים כ"א פלוגה לוחמי 17 מתוכם

החיל נערך בתקופתו החיל. של החמישי למפקדו שחר פנחס מתמנה ,1983 בשנת
המדינה, של הפנים ביטחון על בשמירה בפעילותה ישראל למשטרת נרחב סיוע להגיש
שנה ביולי כך לצורך הסמים. בנגע ובמלחמה הפשיעה בבלימת והסדר, החוק באכיפת
מג"ב המשיך כן דן. גוש באזור שהופעלה הגבול), משמר (סיירת 1 סמ''ג הוקמה זו,

ובצידון. בצור שוטף, ביטחון בפעילות בלבנון לצה"ל לסייע
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הציבורי הסדר ושמירת אבטחה לתפקידי שנועדה חדשה, יחידה הוקמה ,1984 בשנת
מיתקנים המאבטחות נוספות, מג"ב ליחידות בכך והצטרפה בירושלים, הבית בהר

שונים. ואתרים חיוניים

שהחלה בי", 'ירשת תוכנית פי על התארגנותו את מג"ב השלים ,1986 שנת במהלך
של חדשה ופריסה המחט"בים מטות במבנה שינוי  כשמגמתה ,1985 בשנת עוד
ומפקדת דרום מג"ב מפקדת צפון, מג"ב מפקדת גזרתיות: מפקדות 3 הוקמו היחידות.
לטיפול יחידות, מספר שכללה ארעית, משימתית מפקדה הוקמה כן כמו איו"ש. מג"ב
והסדר הפלילי בתחום העירוני למרחב סיוע ולמתן ירושלים של הביטחון בנושאי

בבירה. הציבורי

ללכידתן שותפה והיתה ישראל משטרת של השוטפת בפעילות חלק נטלה הימ"מ יחידת
קובי. ועין שמש בית באזור שפעלו מרצחים, חוליות של וחיסולן

עזה חבל שומרון, יהודה, בשטחי האינתיפאדה והתפשטה פרצה ,1987 בדצמבר
מקומיים, תושבים ארבעה נהרגו בה עזה, בעיר דרכים תאונת רקע על וירושלים,
סדר בהפרות בעיקר התאפיינה האינתיפאדה להתפרצותה. כקטליזטור ששימשה
הלימודים שיבוש מסחר, שביתות הכרזת צמיגים, הבערות אבנים, ידויי רבות, אלימות
הישראלי, השלטון עם משת"פים רקע על חשבונות חיסול אש"ף, דגלי הנפת ספר, בבתי

חם. בנשק ושימוש (בקתב"ים) תבערה בקבוקי השלכות

ישראל משטרת יחידות ובכללם הביטחון כוחות ניצבים המדינה, בתולדות לראשונה
מג"ב, ישראלית. בשליטה המצוי בשטח היקף, רחבת ערבית התקוממות מול ומג"ב,
מענה לתת כדי התארגן ישראל, משטרת של הפנים ביטחון במערך המבצעית כזרוע
התקין למסלולם החיים בהחזרת מהאינתיפאדה, כתוצאה המתרחשים לאירועים הולם
הפלשתינאים ידי על הוקמה יותר, מאוחר כי לציין יש האלימות. רמת ובצמצום
ששלטו הלם", ו"ועדת עממיות" "ועדות והופעלו המאוחדת", הלאומית "המפקדה
אימונו הפעלתו, בדרך ביטוי לידי באה החיל של מיומנותו אותן. וניווטו במהומות
התמודדות תוך וזאת השונות ברמות ייחודיות לחימה תורות בפיתוח גם כמו וציודו,

מורכבת. יומית יום

והמשימות האחריות בתחומי משמעותיות, ותמורות שינויים חלים ואילך, זו משנה
של למעשה הוא פנים לביטחון האחריות תחום אשר באזורים, מג"ב על שהוטלו
"מעורבת", עיר שהינה ישראל, בירת ירושלים, לעיר במיוחד נוגע הדבר ישראל. משטרת
מבצעית היערכות חייבו בה האיתיפאדה אירועי ואשר מכך, הנובעות ההשלכות כל עם

מיוחדת.
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כמפקדה ירושלים, (בט"ש) במג"ב שוטף ביטחון מפקדת ותוקננה הוקמה זו בשנה
נוספים מיתקנים הגולן. ברמת נוספת פלוגה הוקמה ובמקביל קבועה, משימתית
הועברו ת"א, באזור זרות שגרירויות כולל השונים, הביטחון כוחות עלידי שאובטרוו
בכוחות משמעותית להגדלה כן אם הביאו האינתיפאדה אירועי מג"ב. יחידות לאבטחת
ובירושלים פלוגות כ12 אלו בשנים פעלו ושומרון ביהודה בשטחים. שפעלו מג"ב,

פלוגות. כ5

נגד בפעילות נכבד חלק  ימ"מ  מג"ב של המיוחדת היחידה נטלה ,1988 בשנת
מ"אוטובוס ערובה בני בשיחרור מרשים הישג לזכותה זקפה והיא חמורות, סדר הפרות
הביטחון ולזרועות ישראל משטרת ליחידות סייעה כן ערוער. בצומת האימהות"

ציבורי. סדר ובהפרות חמורה בפשיעה חבלנית, בפעילות הלחימה בתחומי

לטיפול במקביל החיל. של השישי למפקדו עמית משולם התמנה ,1989 שנת בתחילת
של וסיכול מניעה  נוספות משימות עצמו על החיל מקבל האינתיפאדה, במשימות
מתן תוך בוצעו אלה משימות לשטחים. והעברתו רכב גניבות של ובלימה יער, שריפות
ובמיתקנים הגדולות בערים החקלאיים, היישובים בגיזרת ושמירה הגנה של שירות

וחשובים. רגישים

הוקמו החיל. של והמבצעי הארגוני המבנה של מחודשת בחינה נערכה השנה, במהלך
מתנדבים יחידת מוסדה למג"ב, איכותי גיוס של קריטריונים גובשו חדשות, פלוגות שתי
מג"ב במפקדות ציבור תלונות קציני מערך הוקם החקלאי, המגזר אוכלוסיית מתוך

לקצינים. תיכונית השכלה להשלמת תוכנית וגובשה

האוכלוסיה בקרב שפעלה  המסתערבים יחידת של בהקמתה הוחל זו, שנה במהלך
מיוחדת יחידה של עיסוקה מטרת מקומיים. לתושבים מחופשים כשאנשיה הערבית,
בתחילת פעלה היחידה סדר. ומפירי מבוקשים כנגד גבוהה ברמה בלחימה לעסוק היא זו
בתחומי גם לפעול החלה היחידה בהמשך, רבתי. הצלחה שם ונחלה עזה בעיר דרכה

ושומרון. יהודה

שהם תוך ובעולם, בארץ מתהליכים שהושפעה אירועים, רבת שנה הייתה ,1990 שנת
מאי בחודש והכלכלי. החברתי הביטחוני, בתחום ההתרחשויות על ישירות מקרינים
האינתיפאדה והאצת התגברות  שביטויו לארה"ב, אש"ף בין המדיני בתהליך משבר חל
יהודה, בשטחי ופיגועים אלימות סדר בהפרות ששיאם אירועים, של התרחשויות 

ובירושלים. שומרון
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,15.1.1991 לתאריך ההמתנה במהלך כווית. את עיראק כובשת ,2.8.1990 בתאריך
צעדים נגדה שיינקטו בלא עיראק, לנסיגת אחרון יעד כתאריך ידי.ארה"ב על  שנקבע
שברשותה. בטילים ישראל את תתקוף כי פעמים מספר עיראק מאיימת צבאיים,
במצב עבודה נוהל לפי לפעולה, מתארגנים ומג"ב, המשטרה ובכללם הביטחון כוחות

לבאות. צפיה ותוך העורף הגנת על דגש שימת תוך חירום,

מאיימות קריאות תוך ומשולהב, מוסת מוסלמי המון מסתער ,8.10.1990 בתאריך
בכמויות הכותל, ברחבת היהודים המתפללים את ותוקף הבית הר שוטרי עבר אל
לפתוח נאלצים ומג"ב, המשטרה כוחות מתכת. וחלקי בניין חומרי אבנים, של אדירות
באובדן הסתיים האירוע הציבורי. הסדר את לקיים כדי המתפרעים, כנגד חיה באש
קבעה האירועים לבדיקת הבירור ועדת רבות. עשרות של ובפציעתם אדם בני 20 של

וגבר. הלך המתח אך הנהלים, עלפי פעלו השוטרים כי

משימתית מפקדה התפר'/ "קו מפקדת  האחת מפקדות: שתי הוקמו השנה במהלך
מ"י, כוחות באמצעות הפועלת הגלבוע), אזור ועד מגל (מקיבוץ הירוק הקו בתחום
לטיפול מיוחדת מפקדה  השניה חקלאיים. נזקים וגרימת פח"ע למניעת וצה"ל מג"ב
הגופים כל את ריכזה המפקדה טבעי. ובחורש חקלאיים בשטחים הצתות במניעת

זה. בנושא המטפלים השונים האזרחיים

בטילי ישראל את תוקפת כשעירק המפרץ", "מלחמת פורצת ,16.1.1991 בתאריך
שהגיעו הראשונים המקרים במרבית היו הגבול ומשמר המשטרה כוחות קרקע. קרקע
טיפול הגישו לכודים, חיפשו הריסות, פינו הזירה, אזור את סגרו  הפגועים לאתרים
למקום המירבית במהירות להגיע ההצלה לכוחות ואיפשרו לפצועים ראשוני רפואי

מלאכתם. את ולבצע

מחוז לתחומי גם המשימתית, התפר" "קו מפקדת של פעילותה הורחבה זו בשנה
התאפיינה הימ"מ פעילות חקלאיים. נזקים וגרימת פח"עית פעילות למניעת מרכז,
נוספות "מסתרעבים", יחידות הוקמו זו בשנה מבוקשים. ולכידת פח"ע במניעת היא אף
מבוקשים של למעצרם ותרמה המתפרעים בקרב הביטחון את עירערה שפעילותן

רבים.
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לידי שבא הטרור, ארגוני של הפעולה בשיטות שינוי של בסימן אופיינה ,1992 שנת
התאמת חייבה זו עובדה ישראליות. מטרות לתקיפת חם בנשק ובשימוש בהסלמה ביטוי
יחידות הקמת תוך הולמות, תשובות למתן מג"ב יחידות של ותו"ל פעולה שיטות
ותוגברו המיוחדות היחידות ועובו הורחבו במקביל, ובירושלים). הארץ (ברחבי חדשות
במבצעים התמקדה הימ"מ פעילות התפר. בקו הפועלות המשימתיות המפקדות
ושומרון. יהודה ובאזורי עזה חבל באזור חמושות, מרצחים חוליות נגד איטנסיביים

התאפיינה זו שנה החיל. של השביעי למפקדו אהרונוביץ' יצחק מתמנה ,1993 בשנת
בעקבות שבא הראשוני ההלם לאחר זה. אחר בזה ותכופים משמעותיים באירועים
והג'יהאד החמא"ס של הארגונית בתשתית ופגיעה ללבנון חמאס אנשי גירוש
נשק בהפעלת לוותה האמורה האינתיפאדה בטרור. נוספת הסלמה חלה האיסלאמי,

ביטחון. אנשי ובחטיפות סכינים בדקירות חם,

הטרור, פעילות את הגבירה אך ב13.8.1993, לאש"ף ישראל בין אוסלו הסכם חתימת
ישראל משטרת נדרשה כך, בעקבות האוטונומיה. הסכם את לטרפד במטרה זאת
מג"ב כוחות של מחדש ארגון  עזה וחבל שומרון יהודה, באזורי מחודשת להיערכות
מרחב הקמת על והחלטה בירושלים, הקדושים המקומות ויחידת בירושלים
שהוקמה תנועה", "עורק יחידת הפעלת נמשכה לשעבר. עזה נפת בסיס על "שמשון'/
אמל"ח סמים, עברייני כנגד המבצעית הפעילות והורחבה רכב, בגניבות למלחמה במג"ב

הפלילי. בתחום לו נדרשה שהמשטרה אחר תחום וכל

על הוחלט ויריחו, עזה חבל באזורי האוטונומיה הסכמי החלת בעקבות ,199* בשנת
דרום), (מג"ב ת"א/מרכז מג"ב מפקדת מפקדות: לשתי דרום מג"ב מפקדת פיצול
גוברין. בבית שמקומה (החדשה), דרום מג"ב ומפקדת דגון, בבית שינוי ללא שמוקמה
המפקדה של המבצעית ההפעלה מג"ב. למפקד פיקודית הוכפף דרום מג"ב מפקד
מג"ב מפקדת שירותי על נשענת כשהיא הדרומי, המחוז ידי על מתבצעת החדשה

הבאות: מהסיבות נבע מפקדות, לשתי דרום מג"ב לפיצול הצורך ת"א/מרכז.

ישראל; למשטרת מצה"ל לכיש, באזור הפנים לביטחון האחריות העברת א.
ליריחו, עזה בין הבטוח המעבר על המבצעית האחריות קבלת ב.

המעפ"ד באזור למ"י, מצה"ל הפנים לביטחון האחריות של מתוכננת העברה ג.

דרום). פיקוד עורף (מפקדת
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העיקשת בלחימה הביטחון לכוחות לסייע ה>מ"מ המשיך לאינתיפאדה, השביעית בשנה
במהלך הירוק". ה"קו ובתחומי עזה, חבל שומרון, יהודה, באזורי המחבלים בחוליות
באינתיפאדה, הלחימה נלכדו. ואחרים חמושים, מחבלים עשרות ונהרגו נורו פעילויותיה
הימ"מ ובעיקר מג"ב, פועל שסביבו המרכזי הציר את מהווה הקשה, בגרעץ בעיקר
בתחום במלחמתם השונים למרחבים מג''ב מסייע זאת, עם יחד האחרונות. בשנים
התרחשותם בעת כוחות ובתגבור הסמים נגע במכת החמורה, הפשיעה בבלימת הפלילי,

חמורים. אירועים של

להתמודד, נאלץ מג"ב החיל. של השמיני למפקד סדן >שראל מתמנה 1995 בשנת
הסדרי של ישומם המשך בעקבות שנוצר גואה וטרור חדשים אתגרים עם  גיסא מחד
בעיקר החיל, על חדשות מטלות ותוספת נדרשים ארגוניים שינויים תוך זאת השלום,
לפעילות בתגובה ' גיסא ומאידך ושומרון ויהודה ירושלים, התפר", "קו באיזורי

השלום. הסכמי ליישום המתנגדים הטרור ארגוני של אקטיבית

ומיישובים מערים הגבול ומשמר צה"ל כוחות של לפינויים הביאו אוסלו" ''הסכמי
,1995 שנת במהלך הפלשתינאית. הרשות לשלטון שעברו ועזה, שומרון ביהודה, רבים
בגיבוש הוחל ושומרון, ביהודה הפלשתינאיות לערים מחוץ צה"ל, פריסת בעקבות

מג"ב. פעילות על תושתת שבעיקרה התפר, מרחב לאבטחת כוללת תפיסה

הקמת תוך נעשתה חדשה והפריסה נוספים בכוחות תוגברו התפר מרחב יחידות
במקביל מתקדמים. טכנולוגיים ובאמצעים בשיטות מיוחדת לפעילות טקטיות יחידות
הכוחות פריסת תוך באיו"ש, הערים ממרכזי הבסיסים פינוי מלאכת זו, בשנה נמשכה

מחדש.

לשמש המיועדות הגבול, למשמר חובה שוטרות גויסו זו בשנה בישראל, לראשונה
ולמשטרה ישראל למשטרת המשותפים הסיורים והורחבו מוסדו השורה. מן כלוחמות
המשותפות לסוגיות ראוי מענה ולתת והביטחון הסדר על לשמור כדי הפלשתינאית,
כך לצורך עזה. וחבל שומרון יהודה, בשטחי המתגוררים ולישראלים לפלשתינאים
ולרשות לישראל משותפות מפקדות הוקמו במקביל, למג"ב. מצה"ל קצינים 160 הועברו
המשטרה אנשי עם המשותפת הפעילות מתואמת באמצעותם ,(0.00) הפלשתינאית
במכמש, החדש האימונים מתקן פתיחת על רישמית הוכרז השנה במהלך הפלשתינאית.

רבין. יצחק שם על
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באיו"ש, פלוגות שתי ובהן: חדשות יחידות מספר במג"ב הוקמו ,1996 שנת במהלך
מצפת הועתקה צפון מג"ב מפקדת התפר. במרחב מחלקות וחמש באילת מג"ב יחידת
בשנה הוכנה במקביל, בידמרדכי. התמקמה דרום מג"ב ומפקדת נטופה, בבית לבסיס

בעתיד. שתיושם מג"ב, למיחשוב אב תוכנית זו

קשות מהומות פורצות ,1996 בספטמבר הכותל, מנהרת פתיחת על ההחלטה לאחר
לשטחי במהרה התפשטו ירי, ואירועי חמורות סדר בהפרות שלוו האירועים בירושלים.
שוטרים חיילים, ונפצעו נהרגו אלה, חמורות סדר מהפרות כתוצאה עזה. וחבל איו"ש

רבים. ואזרחים מג"ב אנשי

מג"ב כוחות נערכו זה הסכם בגין חברון. פנוי הסכם נחתם ,1997 שנת בתחילת
האבות. בעיר מחדש

משמר זו, בשנה מג"ב. של התשיעי למפקדו דדון זיאק ניצב מתמנה ,1998 בשנת
מהצבת נבעו אלו אתגרים והמבצעי. הארגוני בתחום חדשים אתגרים בפני ניצב הגבול
חדשות, יחידות להקמת היערכות תוך העדיפויות, סולם בראש בפשיעה הלחימה ייעדי
יחידת במרכז, במחוז "צבר" יחידת הוקמה השאר בין הפעילות. ודפוסי פריסה שינוי
יחידות מחדש אורגנו כן, כמן בירושלים. "לביא" ויחידת הדרומי במחוז "רותם"
והסדר הפנים ביטחון בנושאי הולם מענה למתן הפעלתן, ייעוד מחדש והוגדר הסמ"ג,

הציבורי.

מהותית סוגיות נבחנו בה מעמיקה, ארגונית חשיבה במג"ב הושקעה ,1999 בשנת
ליישום הדרך על דגש שימת תוך והתייעלות, התמודדות דרכי למצוא במטרה בחיל,
בפשיעה ללחימה היחידות חמש הקמת הושלמו ,1998 של למגמה בהמשך השינויים.
הכפרי. במגזר מג"ב יחידות של מחדש ארגון והושלם המשטרה, במחוזות (ימ"גים)

היחידות. לכלל ומדדים יעדים פי על ניהול שיטת בחיל הוטמעה כמוכן,

הקודמות, בשנים שחלו הארגוניים השינויים מיסוד בסימן עמדה ,2000 העבודה שנת
כפריים. ימ"גים ארבעה והקמת אחרות יחידות צמצום חדשות, יחידות הקמת וכללו
להן הנדרש הציוד לרכישת היחידות, פריסת סיום לשם רבים כספים הושקעו זו בשנה

ולהכשרתן.
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הקמת של "האסון" יום  "הנכבה" יום את הפלשתינאים ציינו ,15.5.2000 בתאריך
שלושה נמשך האלימות גל קשות. והתפרעויות אלימים באירועים ישראל, מדינת
במהלך כנו. על הציבורי הסדר החזרת למען וצה"ל מג"ב כוחות פעלו במהלכם ימים,
הפלשתינאי ברחוב הדים המעורר דבר מלבנון, צה"ל כוחות יוצאים חודש, אותו
מול מטרותיהם את להשיג הערבים של יכולתם על הפלשתינאית, הרשות ובהנהגת

האלים. המאבק בדרך ישראל

כל ללא שמסתיימת בארה"ב, ד>ווד" "קמפ פסגת נפתחת ,2000 יולי חודש בתחילת
הפסגה כשלון בעקבות לכת. מרחיקי לויתורים ישראל של נכונותה למרות תוצאות,
פני לקדם ומג"ב, ישראל משטרת בצה"ל, גבוהה כוננות הוכרזה הפלשתינאים, עם

אפשרית. רעה

מבקרת שרון, אריאל ח"כ בראשות ה"ליכוד", מטעם משלחת ,28.9.2000 בתאריך
באתרים הרהבית, במתחם קשות סדר הפרות פורצות הביקור, תום לאחר בהרהבית.
הרשות גורמי ידי על לובו האלימים האירועים איו"ש. ובצומת בירושלים נוספים

לרשותם. שעומדים התקשורת באמצעי הסתייעות תוך הפלשתינאית,

ועזה, וחבל שומרון יהודה, רחבי בכל קשות מהומות פורצות ,30.9.2000 בתאריך
טרוריסטי אופי הנושאת אקצה", אל "א>נת>פאדת הפלשתינאים ידי על המכונות
ב"משולש" בגליל, בעיקר הקשות, הסדר להפרות מצטרפים ישראל ערבי מובהק.
וידוי תבערה, בקבוקי וזריקת ראשיים תנועה צירי חסימת תוך ערה, ואדי ובאזור

לפזרם. שבאו ומג"ב המשטרה כוחות על אבנים
והתסיס שקומם דבר ישראלים,  ערבים אזרחים 13 נהרגים אלה, אירועים במהלך
אור, ועדת  ממלכתית חקירה ועדת הוקמה כך בגין בישראל. הערבי הציבור את
ערבים אזרחים של להרג שהביאו האירועים השתלשלות את לבדוק שמתפקידה

ישראלים.

לדרך הפלשתינאים את החזירו ושפל", "גאות בשם שכונו ,2000 אוקטובר אירועי
יישובים לעבר מרגמה פצצות שיגור ועזה, באיו"ש התנועה צירי על לירי הטרור,
בתחנות בילוי, במרכזי באוטובוסים, קשים התאבדות פיגועי ולחידוש ישראליים
ומג"ב שוטרים עשרות נפצעו אלה אירועים במהלך קהל. הומי ומקומות אוטובוסים,
בניסיונה ישראל, משטרת של החנית חוד בהיותו ולוחמיו, קציניו ממיטב מאבד

כנו. על התפר ובקו באיו"ש הציבורי הסדר והחזרת להשלטת
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ולמנוע, לסכל במטרה ענפה, מבצעית בפעילות ומג"ב צה"ל כוחות עוסקים ואילך מאז
החיים את להחזיר, ניסיון תוך למיניהם, הטרור ארגוני מזימות את שניתן כמה עד

הרגיל. למסלולם

הלה הגבול. משמר של העשירי למפקדו גנות יעקב ניצב מתמנה ,2001 שנת בתחילת
"גאות אירועי  הפלשתינאים עם המתמשך העימות של בעיצומו לתפקידו נכנס
הלחימה בחזית יומי יום ביטוי לכלל מג"ב שוטרי את הביאה האמורה, התקופה ושפל".

עדיו. מגיע האמור שהעימות ואתר מקום ובכל ירושלים בעוטף התפר, בקו

התפר. מרחב איזור הינו הרצחני, הפלשתיני הטרור מפני בהגנה הקשים האזורים אחד
שנת במהלך בדרום. עמשא הר ועד בצפון הגלבוע מהרי המשתרע הארץ בחבל המדובר
את המרכז התפר, מרחב הקמת על החלטה ישראל ממשלת קיבלה ,2001 העבודה
מניעת שפירושה המבצעית, האחריות את קיבל ומג"ב באזור הביטחונית הפעילות כלל

המרחב. של המערבי בצדו מוגברת בט"ש פעילות תוך פח"ע, אירועי

ושודרגו המרחב לאורך נוספות מג"ב פלוגות חמש הוקמו ויעילה, מהירה בהתארגנות
החקירות מערך הליווי, יחידות התצפית, יחידות כדוגמת: לאורכו, המבצעיים המערכים
יצחק, ישראל תנ"צ הוצב התפר, מרחב מפקדת בראש וההערכה. המודיעין ומערך

ניסיון. ועתיר ותיק מג"ב קצין

ירושלים, עוטף מרחב מאי, חודש במהלך במג"ב הוקם האמורה, להחלטה בהמשך
נוספות, פלוגות חמש של המואצת הקמתן והחלה ירושלים, מג"ב ממפקדת כחלק
מרחב מפקד לוי, אמיתי ונצ"מ ירושלים מג"ב מפקד סאו, בנצי תנ"צ של בראשותו

ירושלים. עוטף

מערן של בדמותו ליושנה", "עטרה להחזיר מג"ב פעל הביטחוני, המצב בגין במקביל,
ביישובי לשירות הרב"שים הוחזרו המהלך, במסגרת ומשודרג. חזק היישובים משמר
מג"ב לקציני הוכפף המערך וכלל המתמי"ד, מערך הוגדל כוננות, כיתות הוקמו התפר,

האיזוריים. (רמג"ים)

פעילותן עיקר מג"ב. פעילות לצורך מילואים, פלוגות בהקמת הוחל ,2001 שנת במהלך
מדי ילבשו חירום, בעיתות גם יופעלו הללו ודרום. מרכז צפון, מגב בגזרת  בשגרה

שירותם. במהלך מלאות שיטור סמכויות להם המקנה שוטר, תעודת וישאו מג"ב

219



של (ימ"ס) המסתערבים יחידת הגנתי. בבט"ש רק הצטמצמה לא מג"ב של פעילותו
ושפל", "גאות אירועי במהלך ועזה איו"ש בשטחי בלחימה מרכזי חלק לקחה מג"ב,
בדרכה. שעמדו המורכבות ולמשימות החדשה למציאות להתאימה במטרה שידרוגה תוך
בשטח. המבצעיים לצרכים במותאם וכמותו הציוד איכות שודרגה מכך, יוצא כפועל

של "בגבולות גם ביטחונית, אחריות לידיו לקבל עליו כי חזונו מתוקף מג"ב, חיל
על עתידית אחריות לקבלת מרוכזת מטה בעבודת והחל צה"ל ליוזמת נענה שלום",
מג"ב יחידות של הפריסה הרחבת  המשמעות המערבית. הגזרה  ישראלמצרים גבול

למג"ב. מצה"ל בזירה המבצעית האחריות והעברת מצרים גבול על עזה

להנפיק החיל פיקוד החליט מג"ב, לוחמי של והמוטיבציה המורל להעלאת במטרה
סמלי את כולל בקפידה ועוצב שתוכנן הסמל במג"ב. ולוחם מפקד לכל לוחם" "סמל
מצודת של שמירה מגדל למרגלות החונה סיור ג'יפ המבצעית: עשייתו ואת החיל
(רובאי טירונות שמסיימים מג"ב ולוחמת לוחם כל כיום זית. ענפי על והנשען טגארט

ההסמכה. בטקס הלוחם סמל את לענוד זכאי ,(05

"חומת מבצע במסגרת הפלשתינאיות בערים שוב נלחם צה"ל ,2002 שנת במהלך
הרצחני הפלשתינאי הטרור עם ובהתמודדות הביטחון בשמירת עסקו מג"ב כוחות מגן".

התפר. קו שעל וביישובים בישראל הערים ברחובות

הגבול. משמר חיל של האחדעשרה למפקדו צור דוד ניצב התמנה ,17.9.2002 בתאריך
שלום"; של "גבולות  מצרים גבול של המערבית בגיזרה כוחותיו בפריסת החל החיל
למשימה הכוחות אימון הגבול; לאורך החדשים לבסיסים והפלוגות המפקדה העברת

בגזרה. מג"ב של המבצעית האחריות קבלת והחלת

מימוש ובמסגרת התפר, בקו המחבלים ארגוני של הפיגועים מהתגברות כתוצאה
בחיזוק מג"ב המשיך ירושלים, ועוטף התפר במרחב החיל של המבצעית האחריות
וציוד אימון תוך ביטחונית", כ"אוטונומיה הכפרי והמגזר ביישובים ההגנה מערך
בהקמת להתקדמות בנוסף זאת, כל ביישובים. הביטחון מרכיבי ועיבוי הכוננות כיתות
בתפיסה משלים כמרכיב טכנולוגיים אמצעים ופריסת התפר קו לאורך המכשול

האינטגרטיבית. המבצעית
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לצמצום שאת ביתר פעלו התפר, במרחב החקירות מערך של בהכוונתו מג"ב, יחידות
השוהים בחשיפת משמעותית עליה חלה מכך כתוצאה חוקית. הבלתי השהיה תופעת
בנוסף, (הרש"פ). הפלשתינאית הרשות לתחומי והוחזרו נעצרו שאותרו, חוקיים הבלתי
ומעסיקים מלינים מסייעים, כגון: השב"חים של התומכת" ה"מעטפת כנגד הכוחות פעלו

המדינה. לטובת חולטו או הוחרמו ורכביהם נעצרו נקנסו, מהם שרבים

צר'קסים, דרוזים,  שונות ודתות עד1ת בני זה, בצד זה במג"ב, משרתים הקמתו מאז
ובשנים בקבע; ותיקים לצד בסדיר צעירים ומוסלמים; נוצרים יהודים, בדואים,
זה חברתי היתוך כור החיל. של המבצעי במערך לוחמות, בנות גם שולבו האחרונות,
לצד המבצעית עוצמתו את לו ומקנים למג"ב היחודי האנושי המרכיב את מהווה

המוסרי. חוסנו
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הגבול". "משמר פלוגות שלוש ישראל משטרת הקימה 1951 בשנת
פעלה. שבמסגרתה משטרתית לנפה והוכפפה בנפרד פעלה פלוגה כל
סגן הארצי, המטה מטעם עליון מפקד ירי על פעילותן מתואמת רשמית,

עצמאי. באופן פעלו הן בפועל כי אם כהן, מקסים מחוזי תפקד

1*/

מחוזי, מפקח סגן מונה וכמפקרו הגבול" "משמר חיל הוקם ,1953 באפריל
ארגון. הארצי/אגף במטה שוכנה מג"כ לשכת קופל. פנחס

ושומרון. יהודה בשטחי בעיקר שפעל 4 מסי גדור נוסף ,1967 בשנת
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התפתחות תקציר

האזרחי המשמר
אזרחי 1סשג1ר קהילה אגף  אק"מ
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האזרח1 המשמר
אזרח1 משמר קהילה אגף  אק"מ

האזרחי" "המשמר של הקמתו נסיבות
והחברתית הביטחונית במציאות שהבשיל ישראלי דגם הינו (המשא"ז), האזרחי המשמר
ההתנדבותיים הארגונים של בהיסטוריה דופן יוצא פרק מהווה והקמתו בארץ, המיוחדת
בהיקף בארץ. הגדול המתנדבים לארגון המשא"ז נחשב שהוקם, מאז ישראל. במדינת
המערבי. בעולם משטרה באף ורע אח זה לארגון שאין לומר, נכון זה יהיה פעילותו

ממשלת ידי על הקמתו אישור למועד נקבע האזרחי המשמר של ה"חוקי" הולדתו יום
הייתה האזרחי המשמר של שלידתו פי על אף .10.7.1974 תשל"ד, בתמוז בכ' ישראל,
ולא אזרחית בהתארגנות נוסד האזרחי המשמר בפועל ממשלה, בהחלטת כרוכה

לכן. קודם חודשים מספר ממסדית

ראשונים צעדים

על להגן ביקשו אשר הארץ, בצפון אזרחים בהתארגנות האזרחי, המשמר של ראשיתו
מלחמת סיום לאחר שאירעו חמורים, חבלניים פיגועים על שורה בעקבות שבתותיהם
בנהריה, במעלות, שמיר, בקיבוץ שמונה, בקריית הארץ: בצפון בעיקר כיפור", "יום

ובירושלים. שאן בבית

אור האזרחי. המשמר של להקמתו גרם אשר לזרז, נחשבת במעלות הטרור פעולת
הלבנון, מגבול וזתאתמה נא*ף של מארגונו מחבלים חוליית חדרה ה15.5.1974, ליום
משפחת מבני שלושה שרצחו לאחר במעלות, מאיר" "נתיב ביתהספר על והשתלטה

הספר. לבית הגיעו בטרם עוד כהן

העיר תושבי כולם מורים, ועשרה תלמידים 105 ערובה כבני עימם לקחו המחבלים
משא הביטחון כוחות עם ניהלו הם גדנ"ע. פעילות במסגרת בנהריה שהו אשר צפת,
כוחות של החילוץ בפעולות בישראל. כלואים שהיו מחבריהם 20 לשחרור תובעני ומתן
אנשים ו68 הערובה בני מקרב מבוגרים ושלושה ילדים 21 נהרגו הישראליים הביטחון
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מעלות אסון אחד. והרוג נפגעים מספר היו הפורצים הכוחות מקרב גם נפצעו. נוספים
המדינה. בתולדות הטראומטיים האירועים כאחד הישראלי, הקולקטיבי בזיכרון נחקק
העיר, ברחובות לשמירה ובנהריה בצפת המתנדבים ראשוני יצאו ה15.5.1974, בליל
סיפקו אשר וצה"ל, המשטרה תחנות של סיוע ובאמצעות מקומית אזרחית ביוזמה

ונוחלים. אמצעים נשק,

שבאה הפוליטית האדמה ורעידת הציבורית המחאה כיפור", "יום מלחמת טראומת
אלפי מאות המשא"ז. להקמת הבסיס את היוו הקשים, הפיגועים וסדרת בעקבותיה
והרשויות המשטרה תחנות דלתות על התדפקו מה"ממסד", קריאה ללא אזרחים,
הביטחון למערכת שתסייע ומסגרת, סמכויות כלים, להם להעניק ודרשו המקומיות,

הפנים. ביטחון על בשמירה

האחריות בהעברת שעסקה ,411 מספר ממשלה החלטת התקבלה ,1974 אפריל בחודש
כאמור, התקבלה, 10.7.1974 ובתאריך למשטרתישראל, במדינה הפנים ביטחון על
ההחלטה התנדבותי. לאומי כארגון האזרח*, המשמר הקמת על ממשלה החלטת
אזרחים לארגן הוטל עליו בתוכה. ולא משטרתישראל ליד יפעל המשא"ז כי קבעה
עלידי זאת המדינה. של השונים המגורים באזורי חבלנית פעילות מפני להתגוננות
מפקדה, הכוללת: פיגועים, למניעת רחבה ביטחונית תשתית וארגון שמירה שיגרת קיום
אימונים, מערכת על כולם הנשענים ורגליים, ממונעים חמושים, סיורים כוננות, כיתות
נקבעה ומרחב מחוז ארצי, מטה  פיקוד רמת בכל מפקדים. של ופיקוח הדרכה
האזרחי, המשמר מחוז מפקד האזרחי, המשמר (ראש למשא"ז ונפרדת מקבילה פונקציה
בעיר, האזרחי המשמר מפקד נקבע התחנה ברמת האזרחי). המשמר מרחב מפקד
בסיס הייתה הבסיסית ההתנדבות יחידת רובעים. מפקדי נקבעו הגדולות ובערים
הקצו המקומיות שהרשויות ובמבנים ציבור במוסדות מוקמה אשר מתנדבים, הפעלת
הרשויות היישוב. גודל עלפי נקבעה ההפעלה, בסיסי פריסת על ההחלטה העניין. לטובת
טקסים בעריכת מתנדבים, בגיוס במבנים, הפנים), משרד (בהנחיית בתקציבים סייעו
ארגון הינו המשא"ז כי הממשלה, בהחלטת נקבע ככלל, למתנדבים. הוקרה ובפעולות

בשכר. יפעל המתנדבים את שיפעיל הפיקוד מנגנון אך התנדבותי,

מניעת לשם רחבה ביטחונית תשתית קיום יעדים: מספר נקבעו האזרחי למשמר
של העמידה כוח חיזוק הצורך; במקרה מתנדב אדם כוח של גדול מאגר קיום פיגועים;
ביטחונם הגברת הצורך; בשעת להתגונן לאזרחים ויכולת כלים מתן עלידי הציבור

ביטחון. בנושאי ותודעתם עירנותם והגדלת התושבים של העצמי
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צה"ל וקציני מג"ב קציני לו לסייע היו אמורים הארגון, של הקבע מנגנון להקמת עד
החלטת עלפי תוכנן הארגון גודל ומתנדבים. המקומיות הרשויות הג"א, אנשי מבין
ובסיסים שכונות מפקדי  מפעילים 1,000 יפעילו אותם מתנדבים לכ10,000 הממשלה

שנקבעו. התוכניות עם אחד בקנה עלה הארגון גידול קצב בשכר.

,(14.10.197915.8.1974)  כהן (מולה) שאול ניצב נתמנה האירגון, של הראשון למפקדו
ולהעלות המשטרה דימוי את לשנות הכלל, מן יוצאת הזדמנות המשא"ז, בהקמת שראה
המונית התנדבות תנועת הקים האינטנסיבית, בעשייתו והקצונה. הסגל רמת את

לאומית. שליחות בכך הרואה

במטה ישראל. משטרת של הטריטוריאלי למבנה חפף המשא"ז, של הארגוני המבנה
ברובעים בערים, במרחבים, במחוזות, מפקדות פעלו: ומתחתיו חילי מטה הוקם הארצי
באזורים ישראל. משטרת צרכי עם מתואם היה הארצי הפיקוד כאשר ובשכונות,
מערך במסגרת המשא"ז הופעל הגבול, משמר של השוטף הביטחון מערך פעל שבהם
על ונשענו המשטרה דפוסי על עוגנו המשא"ז, של והלוגיסטיקה הארגון דפוסי זה.

שירותיה.

הארצי, במטה הפיקוד באמצעות בוצעה המשא"ז, של השוטפת הפעלתו כן, אם
מפקדי באמצעות בוצעו והפעלתם הדרכתם מתנדבים, גיוס ובמרחבים. במחוזות
כאמור פעולה שיתוף היה הראשוני ההתארגנות בשלב המקומיות. והרשויות הבסיסים
מתנדבים לגיוס פעל האחרון זה משמרהגבול. ועם הצבא עם הג"א, מפקדות עם

היישובים. משמר באמצעות החקלאי במגזר

זהיר אומדן עלפי האוצר, ידי על נערך האזרחי המשמר להקמת הראשוני התקציב
המערך לארגון נועד זה סכום דאז. לירות מיליון 68 על ועמד מתנדבים, 6000 של
נשק, קשר, מכשירי לרכישת מבנים, לארגון משטרתיים, כלירכב לרכישת הלוגיסטי,
צוותים עם המשא"ז הצליח ,1974 שנת בסוף כבר בסיסי. משרד וציוד תאורה אמצעי
על החקלאי במגזר השאר בין הופעלו מהם רבים מתנדבים. אלף 60 לגייס הארץ, מכל
י"א כיתות תלמידי בנינוער 6,000 כ נוספו להם במג"ב, היישובים משמר קציני ידי
בנשק. בשימוש מתנדבים בהדרכת הושקע המאמץ עיקר התיכוניים. מבתיהספר וי"ב
בשלב חדשים. מטווחים וניבנו החדשים, לצרכים קיימים מטווחים הותאמו כך לצורך
ואויישו הארץ, רחבי בכל שכונתיים מתנדבים הפעלת בסיסי כ300 נפרסו הראשון
מפקדים רובם בשכר, סגל אנשי כ600 מנה המשא"ז פיקוד הפיקוד. תפקידי כל
גמלאי (רובם בשכר לסגל שסייעו מתנדבים, סגל אנשי כ400 ועוד בצה"ל, לשעבר

ומג"ב). משטרה הג"א,
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מתוך שלישים, כשני ואויישו הפעלה בסיסי כ300 הוקמו קצר זמן תוך כאמור,
משמר להקמת שימש הנותר השליש הממשלה. עלידי שהוקצו האדם כוח תקני 1,000

הגבול. משמר באמצעות העובדת, בהתיישבות אזרחי

בשלוש העיר שטח אורגן כהן, מולה ניצב הראשון, האזרחי המשמר ראש הצעת עלפי
רובע. היוו שכונות מספר כשכל לרובעים, חולקה עיר כל ושכונה. רובע עיר,  רמות
לרשות שהועמד הרכב 6.1$ הקרבין רובה היה המתנדבים לרשות שהועמד הנשק
המשא"ז למשימות בלעדי באופן יועד זה רכב משטרתי. היה והיום אז המשא"ז מתנדבי

האזרחי". "המשמר שילוט ונושא

התנדבותית,  מבצעית לזרוע לקיומו, הראשונה בשנה כבר הפך האזרחי המשמר
במישור הן טירור, בעיות עם להתמודדות האזרחית האוכלוסייה את לארגן שאיפשרה
הייתה בגינה נוצר שהארגון ההתנדבות תנועת חינוכי.  ההסברתי במישור והן המבצעי
להתנדב ונכונות מהאזרחים יוזמה גילויי תוך שכונה, לכל חדר המשא"ז המונית.

ולתרום.

השתלב שבו האופן על להצביע היה ניתן המשא"ז, של הראשונה הפעילות שנת בתום
הפנים: ביטחון במערך הארגון

לצורך רחבה, ארצית בפריסה הפעלה), (בסיסי שכונתיים ביטחון מוקדי הוקמו *

חירום. ולמקרה שוטפת פעילות
וכיתות לילה כוננות כיתות יום, כוננות כיתות שכלל ארצי, כוננות מערך הוקם *

להפעילם היה ניתן הצורך ובשעת בנשק צוידו המתנדבים עבודה. במקומות כוננות
מהירה. טלפונית בקריאה

השכונות, בקצה ממוקמים שבתיהם לאלו בעיקר לאזרחים, כלינשק אלפי חולקו *

הצורך. בעת מהירה תגובה לאפשר כדי
הקמת בשכונות, שמירה שכללה שוטף, ביטחון של מקיפה מערכת הוקמה *

ראשונית. ותגובה הרתעה לצורך ובמוסדות באוטובוסים ביקורות מחסומים,

פיגועים 71 אירעו בלבד בירושלים הטירור. בפיגועי חדה עלייה נרשמה ,1975 בשנת
למיסודו במקביל נמשך המשא"ז של ההתארגנות תהליך הארץ. בכל פיגועים 150 מתוך
איש. אלף ל110,000 והגיע המתנדבים, מספר הוכפל ,1975 שנת במהלך הארגון. של
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הלילה, בשעות התמקדה הפעילות עיקר מתנדבים. כ4,000 לפעילות יצאו יממה מידי
כולל וממונעים, רגליים בסיורים הופעלו מתנדבים הבוקר. שעות ועד החשיכה מרדת
היה שניתן שכונתיות, כוננות כיתות הוקמו השוטפת, לפעילות במקביל חוף. סיורי
כיתות לילה, כיתות יום, (כיתות הביטחון כוחות הגעת עד חירום בשעת להפעילן
ומהתמקצעותו, המשא"ז של ממיסודו כחלק ובמפעלים). בבתיספר במוסדות, כוננות
קשר, נוהלים, מטווח), (כולל בנשק הדרכה שכללו הדרכה, תכניות בכתיבת הוחל
ונבנה הקבע, לסגל נקבעו מיוחדות הדרכה תכניות אירועים. וניתוח ראשונה עזרה
משטרתיות בהדרכות השתלבות וכן והשתלמויות עיון ימי הכולל הכשרה, מסלול

שונות.

בסיסי 550 מתןך שפעלו מתנדבים, כ132,000 האזרחי המשמר מנה ,(1976) בשיאו
כמשרה קצינים כ350 על עמד הקבע סגל כאשר הארץ, ככל העירוני במגזר הפעלה

משרה. בחצי וכ470 מלאה

קשר, מערכות (הפעלת הלוגיסטי בתחום רבים בקשיים אופיינו הראשונות השנים
ועל הארגוניים הקשיים על ועוד). חדשים הפעלה בסיסי פתיחת כלינשק, קליטת
גווני כל את וכולל הארץ רחבי בכל הפרוס גדול, כה התנדבותי בארגון השליטה קשיי
הביטחונית. לעשייה להירתם והנכונות הראשונית ההתלהבות חיפו הישראלית, החברה
על פיקדו המקומות במרבית המשטרה. עם הפעולה בשיתוף קשיים נוצרו בנוסף,
המשטרתי לפיקוד זהות בדרגות לשעבר, צה"ל קציני המשא"ז מרחבי ועל הערים

הארגון. פקודות שקבעו כפי המשטרה" "ליד נפרדת מערכת קיום תוך במקום,

ניתנה וממג"ב. מהג"א מצה"ל, סיוע המשא"ז קיבל הראשונית, ההתארגנות בשלבי
לתקופה נקבע הסיוע אדם. כוח ושל מילואים ימי של אלו מארגונים מסודרת הקצאה

עצמו. בכוחות רגליו על ועמידתו התבססותו להתארגנותו, עד מוגבלת,
1979  1977 בשנים האזרחי המשמר

וכתוצאה פעיל, שאינו מתנדב לבין פעיל מתנדב בין הבחנה, תהליך החל ,1977 משנת
האזרחי. במשמר הרשומים המתנדבים בקרב הפעילות רמת של בחינה נערכה מכך
(מספר פעילה להתנדבות הקריטוריונים את שהסדירו נוהלים, לקביעת הביאה הבדיקה
לא אשר האדם, כוח ממצבת מתנדבים ולגדיעת בחודש), התנדבות של מינימום שעות
רצופה בהתנדבות שהתמיד הקבוע, הגרעין מנה 1979 שנת עד השעות. במכסת עמדו

מתנדבים. כ30,000 1974 מאז
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1977  במשמרהגבול  היישובים'' //משמר

על בשמירה העוסקות מג"ב, יחידות את מחדש לארגן הוחלט ,1977 שנת בתחילת
הכפרי, באזור המשא"ז של המקבילה המסגרת וברכוש. בציוד ובחבלות החקלאי המגזר
התקנים אלף מתוך הועברו זו מסגרת של הסגל תקני היישובים". "משמי כונתה

.1974 משנת הממשלה החלטת עלפי המשא"ז, שקיבל הראשונים

ביישובי ביטחון תחושת בהענקת יעסוק היישובים" "משמר כי נקבע, ההקמה במסמך
יותר אינטנסיבית בצורה וייאמן החקלאי, במגזר השמירה סדרי את ייעל העימות, קו
והכפריים, החקלאיים ביישובים הביטחון רכזי האישי. נישקם בהפעלת התושבים את
היישובים'' "משמר מפעיל ,2002 משנת נוספים. ואמצעים רחבות סמכויות קיבלו
ובטיפול במניעה בעיקר מתמקדת פעילותם מג"ב. לשוטרי המסייעים מתנדבים, כ7,500
ההתיישבות אנשי הינם המתנדבים חיים). ובעלי תוצרת (ציוד, חקלאיות בגניבות
משמר מתנדבי עוברים המשא"ז במסגרת ומעלה. 21 בני צבאי שירות לאחר העובדת,
ל"קצינים וקורסים מטווחים מפקדי הפעלה, בסיסי מפקדי של קורסים היישובים
היישובים. ובגושי המשטרה תחנות במסגרת חניכה מתבצעת כמוכן מתנדבים".
זה התנדבות בסוג (אין בלבד ג'פים גבי על פעילותם את מבצעים במג"ב המתנדבים

מג"ב. במדי לבושים כשהם רגלי), סיור

גדולים משטרתיים במצעים מתנדבים שילוב
לתכנון משטרתישראל את חייב ,1977 בשנת סאדאת אנואר מצרים נשיא של ביקורו
עד המדינה שידעה והמורכבים הגדולים והאבטחה הסדר שמירת ממבצעי אחד של
המשא"ז מתנדבי שולבו שבו הראשון, המשמעותי המבצע היה שער" "מבצע כה.
פריסת במקביל ואפשרו משוטריהן, כליל כמעט שהתרוקנו המשטרה, בתחנות בפעולות

שוטפת. אבטחה ובפעילות צירים באבטחת גדולים כוחות
למשטרתישראל ומסייעים מבצע, בכל המשא"ז מתנדבי משולבים שער", "מבצע מאז
מבצע ובכל בתחנות, שוטרים בהחלפת סריקות, בביצוע בסיורים, מחסומים, בהצבת

ובחירות). א"חמיס ביקורי ממלכתיות, (לוויות היקף רחבת אבטחה המחייב

המשא"ז של השני למפקדו גבעולי שאול ניצב התמנה ,15.10.1979 בתאריך
המערכות בהקמת הארגון, פני בעיצוב התאפיינה תקופתו .(1.7.198515.10,1979)
שבמרכזו עשור לקיומו, השני בעשור הארגון של דרכו ובהתווית הבסיסיות, הארגוניות

ישראל. משטרת בשורות המלא השילוב עמד
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עבריינות למניעת בפעילות המשא"ז שילוב  ה80 שנות תחילת
האזרחי, המשמר במבנה תפיסה שינוי של התחלה היוו הראשונות, השמונים שנות
גורם מהווים האזרחי המשמר סיורי כי משהתברר הזמן, במרוצת וביעדיו. בארגונו
ישראל, משטרת של בעידודה מתנדבים, של יוזמה עלתה עבריינות, נגד גם מרתיע
לפעילות בנוסף והמשטרתית, הקהילתית הפעילות בתחומי מעורבותם את להרחיב

הביטחונית.

המשטרה עם הפעולה שיתוף הגברת צויינו ,1980  1979 לשנת העבודה בתכנית
בכל שיגרתית. בלתי משטרתית בפעילות המשא"ז אנשי ושילוב עבריינות למניעת
במסגרת מתנדבים קבוצות ארגון של בניסוי להתחיל הוצע לפחות, אחת בעיר מרחב
גם ישולבו הפנים, ביטחון בנושא לתפקידיהן בנוסף אשר המיוחדות", ''היחידות
על הפיקוח בתחום התנדבות גם לעודד הוחלט בעברינות. ולחימה שיטור במשימות
במקביל, הארצי. במטה התנועה מחלקת של המקצועית בהכוונתה זאת התנועה,
לפעילותה שהתרומה כך החברתיקהילתי, למישור המשא"ז של פעילותו תחומי הורחבו
האזרחי. המשמר במסגרת ההתנדבותית מהעשייה חשוב כחלק התקבלה הקהילתית

1981 (ילק"מ) משטרה קהילה לקשרי היחידה הקמת
ארגונית הוכפפה היא ,1981 בשנת ומשטרה קהילה לקשרי היחידה של הקמתה בעת
אופיו על והשפיעה למשא"ז, הועברה שנתיים, לאחר אך המפכ"ל, ללשכת ופיקודית
שונים, משטרתיים  קהילתיים פרויקטים ביצעה זו יחידה יעדיו. ועל הארגון של
וייעוץ הדרכה מיגון, אמצעי התקנת רכוש, סימון בשכונות, עבירות מניעת בתחום
1982  1979 השנים בין כי לציין יש המשא"ז. מתנדבי של מלא בשיתוף לקשישים,
(שת"פ), פעולה שיתוף יחידות מוסדות ואף קהילתי ושיטור תנועה יחידת הוקמו
בעבריינות. ולחימה במניעה הקשורים בתחומים המשטרתי, לבילוש בסיוע שעסקו

המיוחדות" "היחידות מהפכת
עוד החלה ולתנועה, פשיעה למניעת הקשורים בתחומים מתנדבים יחידות של הקמתן
שפלה, מרחב ירושלים, (מרחב שונים במקומות ספורדי באופן השבעים, שנות בסוף
פעולה". שיתוף "יחידות בתחילה נקראו המיוחדות" "היחידות דן). ומרחב ירקון מרחב
פעילות בתחומי למשטרה לסייע רבים מתנדבים של מרצונם בעיקר נבעה הקמתן
סיור נוער, בילוש, כגון משטרתיים, מקצועיים  לחילופין או קהילתיים,  ייחודיים

ותנועה.
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הבאות: המיוחדות היחידות הוקמו הדרך בתחילת

חסימת מארבים, בתצפיות, עסקו  (ימע"ח עבריינות למניעת מיוחדות יחידות א.
הבילוש יחידות עם בעיקר המסתייעת, המשטרתית היחידה לצרכי בהתאם אזורים

המשטרתי.
תעבורה חוקי אכיפת בתחומי בעיקר עסקו  (ית"מ) מיוחדות תנועה יחידות ב.

תנועה. והזרמת
במגוון לעסוק משטרתית הכשרה שקיבלה  (מתמי"ד) במדים מתנדבים יחידות ג.

משטרתיים. נושאים
לאוכלוסיות לקשישים, בסיוע כתף שנתנו  קהילתי בסיוע העוסקות יחידות ד.

ועוד. חברתיים מפגשים ארגון בקהילה, ושילובם עולים קליטת חלשות,
המשטרה. של הימי השיטור ליחידת המסייעת  מתנדבים של ימי שיטור יחידת ה.
הצרכים לאור מוסדו הן שאף  ותיירות חילוץ פרשים, כגון: נוספות, יחידות ו.
בהנחיית ופעלו מתאימות הכשרות קיבלו המיוחדות היחידות כל המיוחדים.

לצורך. בהתאם המשטרה יחידות
מצד והן המשטרתית המקצועית המערכת מצד הן כבדים, בחששות לווה התהליך
מדים הלבושים מתנדבים, שאזרחים בעובדה, התמקד המרכזי החשש המשא"ז. פיקוד
ויפגעו בציבור לבלבול יגרמו דבר, לכל כשוטרים בפומבי יופיעו שוטר", לנעלי "יוכנסו
גם מאוד מתפתח והוא זה תהליך נמשך הכבדים, החששות למרות המשטרה. בעבודת
מגוונים: בתחומים במדים, חלקן רבות, יחידות רבה בהצלחה פועלות כיום, אלה. בימים
זיהוי יומנאים, מתורגמנים, צוללנים, נעדרים, חילוץ ימי, שיטור צלפים, תנועה, סיור,
ציבורית תחבורה סביבה, איכות נוער, עבריינות תיירות, בילוש, אסון, קורבנות

וטרקטורונים.

בביצוע העוסק "קלאסי", משא"ז בין האבחנה גם החלה השמונים, שנות בתחילת
לבין המתנדבים, של המגורים בשכונות בדרךכלל רכובים, או רגליים בט"ש סיורי

וקהילתיים. משטרתיים בתחומים העוסקות המיוחדות", ה"יחידות

15.11.1982  קופל ועדת המלצות לקהילה גשר  המשא"ז
הפנים שר ידי על (שהתמנה קופל פנחס ברשות ועדה הוקמה ,15.11.1982 בתאריך
דרכי ואת המשא"ז מטרות את מחדש ולהגדיר לבדוק כדי בורג), יוסף ד"ר דאז,
מהיעד האזרחי, המשמר יעדי בהרחבת עסקו קופל ועדת מהמלצות גדול חלק הפעלתו.
במניעת תיעודיים בתפקידיה למשטרתישראל לסיוע בפח"ע), (לחימה  המקורי

לקהילה. ובעזרה הפשיעה
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ובביצוע השוטף הביטחון בשמירת למשטרה "סיוע  יהיה המשא"ז ייעוד כי נקבע
המשא"ז סיורי כי שהוברר לאחר מתנדבים". באמצעות הנוספים תיעודיים תפקידיה
פעולות מניעת מתחום חורגים המשא"ז והשגי עבריינות, נגד גם מרתיע גורם מהווים
הקהילה, למען בפעולות המשא"ז מעורבות את להרחיב ,1983 בשנת הוחלט האיבה,
לתהליכים, לגיטימציה ההמלצות נתנו בכך שונים. בתחומים ישראל למשטרת ולסייע
קבעה בנוסף, הארץ. ברחבי שונים במקומות לכן קודם שנים כשלוש כבר שהתקיימו
למטה תצורף ,1981 בשנת שהוקמה קהילה,  משטרה לקשרי היחידה כי הוועדה,
לקידום כוח כמכפיל המשא"ז ראיית מתוך זאת, מתוכו. ותפעל האזרחי, המשמר
במקביל המשא"ז, למטה משטרתית יחידה הכפפת של המהלך קהילתית. משטרה
הצעדים את היוו משטרה, מדי לובשים ממתנדביהן שחלק המיוחדות, היחידות להקמת

המשטרה. בתוך המשא"ז של המלא שילובו בתהליך הראשונים

1986  >שראל במשטרת האזרח* המשמר ש>ל1ב

2.7.1985) המשא"ז של השלישי למפקדו לוי ברון ניצב התמנה ,2.7.1985 בתאריך
ניצול תוך למשטרתישראל, הנחוץ סיוע למתן המשא"ז נערך בתקופתו, .(31.3.1988
עדיפויות לסדרי בהתאם הרחב הציבור את לגייס הכושר  שלו הייחודי הפוטנציאל
השורות למילוי האדם כוח ואת הסיוע הגיבוי, את נתנו המשא"ז אנשי מקומיים.

הראשונה. האינתיפאדה פרוץ בגין שחסרו

"רשת  למשטרה האסטרטגית העבודה תכנית הוצגה ,1985 העבודה שנת במהלך
פנימית, בהתייעלות היתר בין עסקה, זו תכנית .1990  1986 לשנים שנועדה ב'",
במטרה ה"כחולה", המשטרה בתוך ומשא"ז מג"ב מטות איחוד היה המעשי שביטויה
הביא המשטרה עם האיחוד תהליד המשא"ז, מבחינת המבצעי. במגזר תקנים לאייש
של הטריטוריאלי הכוחות מערך בתוך ולשילובן העצמאיות, המפקדות לביטול
במשטרה, המשא"ז של לשילובו .1.2.1986 בתאריך רק הושלם זה תהליך המשטרה.

המתנדבים. פעילות על ישירה השלכה הייתה לא

על השליטה אובדן לגבי בעיקר כבדים, ובחששות בהתנגדויות לווה האיחוד תהליך
לצמצום חשש הועלה כמוכן, למשטרה. והעברתם למתנדבים המיועדים האמצעים
מיוחדות יחידות הקמת על דגש במתן וכן משטרתישראל בתוך המשא"ז אגף סמכויות
המשא"ז היה ,1987 בשנת התאמתו. אכן מהחששות חלק הקלאסי. המשא"ז חשבון על
כי לציין, ניתן בדיעבד, כ49,000. על עמד בו המתנדבים ומספר רשויות, ב83 פרוס
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משטרת עבודת את השביח המשטרה, עם המשא"ז איחוד שצוינו, הקשיים למרות
ובשבתות, בחגים שוטף בתיפקוד גדולים, אירועים באבטחת רבות לה ותרם ישראל

שונים. קהילתיים פרוייקטים של וביישומם רבים תגבורים הדורשות בתקופות

1993  1987  האינתיפאדה שנות

רבים משטרתיים משאבים בהפניית הצורך עלה שוב הראשונות, האינתיפאדה בשנות
של הפעולה בשיטות תפנית חלה ,1989  1988 בשנים הפנים. ביטחון בנושא לטיפול
לב אל גלשו בשטחים, שאירעו הסדר הפרות ירושלים. באזור בעיקר הפלשתינאים,
"במחשבה (מבצע המשטרה של חדשה היערכות חייב השינוי הבירה. עיר של ליבה
ולשכונות הערביות לשכונות הקרובות בשכונות התפרסו המשא"ז מתנדבי תחילה").
לתגבר האחריות את עצמו על קיבל בירושלים, בעיקר האזרחי, המשמר העיר. במזרח
(אבוטור, ערביות שכונות עם התפר בקו הנמצאות השכונות את השוטרים), עם (יחד

ורמות). יעקב נווה זאב, פסגת היהודי, הרובע גילה,

.(1.2.19901.4.1988) הרביעי משא"ז כראש ברגר עוזי ניצב התמנה ,1.4.1988 בתאריך
מתמי"ד) (תנועה, המיוחדות היחידות של משמעותית הגדלה נרשמה תקופתו במהלך
המשטרה. לצרכי בהתאם השונות היחידות של מקצועית להפעלה הולמת תשתית ובניית

סכינים דקירות אבנים, יידויי  האלימות אירועי וגברו הלכו ,1989 שנת במהלך
כוח ניצול חייבה המשא"ז היערכות בשבוע). אירועים (כ120 תבערה בקבוקי וזריקת
ולבדיקות לאבטחה לתצפיות, לסיורים, החקלאי ובמגזר בערים בשכונות, מתנדב אדם
בכל המשטרה בתחנות למלא כדי גם המתנדב, האדם כוח נוצל במקביל, אוטובוסים.
מקומו בירושלים. ונשנים חוזרים בתגבורים שעסקו השוטרים מקום את הארץ, רחבי
וביישובים. בערים האפשר ככל תקינה חיים שגרת בניהול למרכזי הפך המשא"ז של
החליפו מתנדבים וקצינים המשא"ז קציני הסיור, שוטרי את החליפו במדים מתנדבים
תחילה", "במחשבה במבצע להתמיד המשטרה של יכולתה בתחנות. הקצינים את
נפגע, לציבור שהשירות ספק, אין במתנדבים. השורות את למלא מהיכולת גם נבעה
כוחות להעביר איפשרה המשטרתיות, בפעילויות המתנדבים מעורבות זאת, עם אך
בלי בכך, צורך שהיה בתקופות ה"משולש", ולאזור ירושלים לעיר בעיקר משטרתיים

הערים. בכלל המשטרה שירותי את לחלוטין להפקיר
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1989 האזרחי המשמר תקנות
המשטרה "תקנות ובהן החדשות, המשטרה תקנות לתוקפן נכנסו ,1989 ינואר בחודש
חקיקה בעקבות זאת, ;"1989  התשמ"ט משטרה, לפעילות סיוע אזרחי, משמר 

קבע, זה סעיף (ב'). לס"ק בתוספת לחוק ב' 49 סעיף המשטרה פקודת לתיקון בכנסת
והרכוש". הנפש ביטחון לשמירת האזרחי... במשמר להסתייע רשאית "המשטרה כי
במשא"ז להסתייע המשטרה רשאית שבהם התחומים, את התקנות פירטו כן כמו
למערך סיוע פרשים, נפגעים, חילוץ תיירות, ימי, שיטור בילוש, תנועה, סיור, והם:
בלתי לחלק המשא"ז הפך המשטרה, תקנות ותיקון החוק חקיקת עם וצלפים. החבלה
הנדרשות, ההכשרות כולל בחוק, הוגדרו פעילותו ותחומי ישראל, ממשטרת נפרד

המתנדב. של המקצועית להפעלה כתנאי

1991 המפרץ במלחמת האזרחי המשמר
בתקופתו המשא"ז. של החמישי למפקדו רם זאב ניצב התמנה ,4.2.1990 בתאריך
המניעה הביטחון, בתחומי ההתנדבותית המערכת את ליעל לשפר המגמה נמשכה
ההפעלה בסיסי לשינוי חדש מודל הצגת תוך חדשה, ארגון תוכנית הוכנה והקהילה.
הודות ומקצועי. מיומן סגל בידי מתנדבים הפעלת בגיוס מחודשת תנופה עם ופריסתם
ואף המתנדבים, במסכת הירידה מגמת נעצרה היקף, רחב והסברה פרסום למבצע
כדוגמת ייחודי רכש ובוצע מחדש ארגון עבר הכוננות מערך במספרם. עליה חלה

ועוד. משא"ז לניידות המיועדים קוג'אק ופנסי מיוחדים, מגן אפודי

ישראל משטרת לכוננות הוכנסו ב15.1.91, במדבר" "סופה מבצע תחילת לפני יום
המשמר מתנדבי מעירק. לישראל שוגרו "סקאד" מסוג טילים עשרות האזרחי. והמשמר
על בשמירה וחיוני חשוב למרכיב היו המיוחדות, היחידות מתנדבי ובמיוחד האזרחי,
בסגירת ועזרו לאזרחים, סייעו המתנדבים והרכוש. הנפש ביטחון ועל הציבורי הסדר
מטילים). אחרת עיר מכל יותר שנפגעה (העיר ברמתגן בעיקר נפגעים ובפינוי אזורים
סייעו אלו כשמתנדבים העיר, במרכז ההפעלה מבסיס הופעלה מרכזית כוננות כיתת
גם כמו במקום, הציבורי הסדר בהשלטת לנפגעים, בעזרה המקומית למשטרה מאוד

נוספים. ובמקומות אבות בתי חולים, בבתי וסיוע בשמירה
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28.3.1991) השישי משא"ז כמפקד גל, שלמה מצב התמנה ,28.3.1991 בתאריך
נעדרים, איתור מיוחדות: יחידות והוקמו גיוס תנופת החלה בתקופתו .(31.3.1993
לסיוע אופנועים יחידת נוער, עבריינות למניעת יחידה הדרומי, במחוז צוללנים יחידת
הרחבת תוך ארכיאולוגים, אתרים על בשמירה שעסקו יחידות התנועה, למשטרת
תשתית והונחה התמקצעות על מיוחד דגש הושם בנוסף, והבילוש. המודיעין יחידות

ושומרון. ביהודה משא"ז לארגון ראשונית

העדתי, הפסיפס את כמשקף האזרחי המשמר  ה90 שנות
בישראל והתרבותי האתני

למשא''ז חרדים גיוס
גם כולל העם, שדרות כל משולבות שבו ביטחוני,  התנדבותי כארגון האזרחי המשמר
תושבים מספר וכן באשדוד גור חסידי כקהילת שונות קהילות החרדי. מהמגזר מתנדבים
במבוא גם משרתים משא"ז מתנדבי למשא"ז. הצטרפו ובירושלים, ברק בבני משכונות
בנשק, אימונים עוברים החרדים המתנדבים נוספים. ובמקומות יערים בקריית ביתר,
ידי על האחרים, במגזרים למתנדבים זהה באופן הלילה, בשעות לשמירה ומאורגנים
האזרחי המשמר מתנדבי מאבטחים בבניברק מגוריהם. באזור ההפעלה בסיס מפקד
בעיר ובישיבות. אדמו"ריס של בחצרות ואירועים חתונות המוניות, עצרות בתיכנסת,

נעדרים. לאיתור משא"ז מתנדבי של מיוחד צוות פועל זו

(זק''א) אסון קורבנות לזיהוי היחידות
אסון בעת פיגוע, בעת גופות לזיהוי ובעזרה גופות חלקי באיסוף עוסקות אלה יחידות
ודתיים. חרדים נשואים גברים משרתים אלו ביחידות דרכים. תאונות ובעת המוני
האזרחי. למשמר וארגונית (מז"פ) פלילי לזיהוי למחלקה מקצועיות כפופות היחידות
,1989 בשנת החלה פעילותן המשטרה. מחוזות בכל זק"א יחידות שש קיימות כיום
קריית באזור לתהום אוטובוס מחבל דירדר בו ,405 האוטובוס בקו הפיגוע בעקבות
בזיהוי העוסק אמת", של "חסד ארגון במסגרת התבצעה זה באירוע עבודתם יערים.

ההלכה. עפ"י נפטרים

1.4.1993) השביעי משא"ז כמפקד זכריה יוסף ניצב נתמנה ,1.4.1993 בתאריך
כלים, מתן תוך והרחבתה, ההתנדבות הגברת על דגש הושם בתקופתו .(31.9.1996
הסדרת המשא"ז; תקנות אישור ולמתנדבים; לסגל הולמת מקצועית והכשרה אדם כוח
בשכונות משא"ז בסיסי והקמת החקלאי, במגזר פעילותו הסדרת משא"ז; פעילות

הארץ. ברחבי השונות החילוץ יחידות פיתוח תוך הקרוואנים, ובאתרי חדשות
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ושומרון יהודה בשטח* אזרחי משמר
בוויכוח ולוותה ארוך, תהליך הייתה ושומרון יהודה בשטחי האזרחי המשמר הקמת
זה. רעיון ששללו אלו לבין אלה, לשטחים המשא"ז הכנסת מחייבי בין נוקב ציבורי
ושומרון יהודה מתיישבי של ונשנות חוזרות בקשות הוגשו האינתיפאדה, תחילת מאז
יוני בחודש החליט ארנס, משה דאז, הביטחון שר השטחים. ביישובי משא"ז להקים
ובהמשך ארבע, ובקריית באריאל אזרחי משמר משרדי הקמת על ראשון בשלב ,1990
בסיסי להקמת התשתית הונחה ,1994  1993 שבין בשנים נוספים. ביישובים גס
את וחייב ארוך, היה התהליך ובשומרון. ביהודה היהודיים היישובים בשאר משא"ז
של מיוחד צו הוצא כן, כמו בנפרד. ויישוב יישוב כל לגבי הפיקוד אלוף של אישורו
ולא שוטרים לצד ורק אך יפעלו בשטחים, משא"ז שמתנדבי צויין, ובו הפיקוד, אלוף

עצמאי. באופן

ובמכסות בלבד, המיוחדות ליחידות מתנדבים למשא"ז יגויסו זה, באזור כי הוחלט, עוד
פועלים ,1991 שנת מאז שבאזור. ולאמצעים השוטרים למספר בהתאם מוגבלות
לתחנות רבערך כוח מכפיל מהווים והס רבה, ביעילות ובשומרון ביהודה המתנדבים

באזור. המשטרה

האזרחי למשמר בנימיעוטים גיוס
המשמר בבסיסי מיעוטים בני משרתים ,1974 בשנת האזרחי המשמר הקמת מאז
מתנדבים בגיוס הוחל ,1992 בשנת אבטחה. משא"ז במסגרת המעורבות בערים האזרחי
של המיוחדות" ל"יחידות בצה"ל, שירתו אשר והצ'רקסי, הדרוזי הבדואי, מהמגזר
אישורים על שחל, משה דאז, פנים לביטחון השר חתם ,2.5.1995 בתאריך משא"ז.
היישובים היו אלו שב"משולש". ובקלנסואה בטירה אזרחי משמר בסיסי להקמת
מפניית נבעה להקימם ההחלטה משא"ז. בסיסי הוקמו שבהם הראשונים, המוסלמים
ההחלטה הדרכים. ובתאונות בפשיעה עלייה לאחר למשטרה, אלו יישובים פרנסי
למתנדבים. נשק חלוקת בשל המשטרתי, הפיקוד בקרב התלבטויות לאחר התקבלה
בסיסי לפתיחת המגמה ומתחזקת הולכת בפועל, יישומה והצלחת ההחלטה קבלת עם
הפועלים קהילתיים שיטור מרכזי להקמת וכן הערביים, ביישובים נוספים משא"ז

עמם. במשותף

1.10.1996) המשא"ז של השמיני למפקדו קליץ חיים ניצב התמנה ,1.10.1996 בתאריך
ברור באופן לראשונה שהגדירו החדשות התקנות לתוקפן נכנסו בתקופתו .(30.6.1998
מכך, כנגזרת המיוחדות. היחידות של לפעילותן החוקי הבסיס את החוק, של וכנגזרת
מיון דרכי הוגדרו במקביל, הללו. היחידות למתנדבי המוקנות הסמכויות הורחבו
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משטרה לקציני הקידום מסלול את רבה במידה שהשווה, באופן וקידומם, לקצינים
לצרכים בסריקות המסייעת טרקטורונים יחידת חדשות: יחידות הוקמו רגילים;
יחידות והגדלת המערבי, בגליל חילוץ יחידת פליליות; עבירות ולמניעת ביטחוניים
על בדגש המיוחדות היחידות הורחבו כן, כמו מחוזית. בכפיפות הגדולות בערים זק"א

התפר. בקו הכוננות מערך לעיבוי נערך המשא"ז ופיקוד תנועה,

1998  ההתנדבות עיטור
וטקסים, סמלים לענייני השרים ועדת ידי על לראשונה אושר ,3.11.1998 בתאריך
התשנ"ט שנת של העיטורים בטקס האזרחי. במשמר למתנדבים ההתנדבות עיטור
מתנדבים לשני ההתנדבות עיטור את לראשונה משטרתישראל העניקה ,(1998 (דצמבר
ועדת בהחלטת הקבע. לשוטרי שנה מידי המוענקים העיטורים לצד האזרחי, במשמר
רגילה בלתי תרומה ...'' הוכיח בתרומתו אם עיטור יקבל מתנדב כי נקבע, השרים
דבקות או התמדה, בגילויי או בודד במעשה האזרחי, המשמר מיעדי יעד להשגת

במטרה". מופתית

1.7.1998) המשא"ז של התשיעי כמפקדו רז יעקב ניצב התמנה ,1.7.1998 בתאריך
הפן את המשלב (אק"מ), אזרחי ומשמר קהילה אגף הוקם בתקופתו .(4.2.2001
בהפעלת העוסק מקצועי, מחיל המשא"ז את הפך זה שילוב המשטרה. בעבודת הקהילתי
שיטור פיתוח באמצעות ישראל, משטרת של עתידה את המתווה לאגף מתנדבים,
תקשורתיות, יזמות המשטרה, יעדי של מקצועית הובלה מתנדבים, הפעלת קהילתי,
מתנדבים הפעלת בסיסי של מספרם צומצם התקופה, במהלך והדרכה. הפקה הסברה,

בשטח. לפרוס שהחלו (משקי"ם), הקהילתיים השיטור מרכזי עם אוחדו והם

1.11999  (אק"מ) ומשא''ז קהילה אגף הקמת
זה אגף אזרחי. ומשמר קהילה אגף הארצי במטה כאמור הוקם ,1.1.1999 בתאריך
קהילתי לשיטור היחידה האזרחי. המשמר אגף עם קהילתי לשיטור היחידה את איחד
של בפיתוחם עסקה זו יחידה המפכ"ל. ללשכת ישירות והוכפפה ,1995 בינואר הוקמה
קהילתיים, ארגונים מקומיות, (רשויות ולקהילה למשטרה המשותפים פעילות דפוסי
התקיימו אלו, פעילות דפוסי של והרחבה פיתוח בפשיעה. במאבק ומתנס"ים) בתיספר
של נוספים דפוסים ולהרחיב לאמץ משטרתישראל של אסטרטגית החלטה במסגרת

קהילתית. משטרה
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במסגרת פעלו מהם 14,0000) מתנדבים. כ50,000 רשומים היו האגף, הקמת בתקופת
ייחודיים, קהילתיים פרויקטים פיתח והמשא"ז הקהילה אגף המיוחדות). היחידות
(יחד משטרה" "נאמן לנוער קיץ ובמחנות נעמ"ת בשיתוף נשים להתגוננות כקורסים
בטוח" ספר "בית פרוייקט הורחב כן כמו נוער). לקידום העירוניות המחלקות עם

ומשטרה. קרימינולוגיה מגמת פועלת שבהם תיכוניים בתיספר ונוספו

במגזר מתנדבים וגיוס משטרה שירותי פיתוח על האגף פעילות במסגרת הושם רב דגש
.(1999 בשנת ל1,862 ב1998, איש מכ350 עלתה זה במגזר המתנדבים (מצבת הערבי
הטמעת בנושא כתובה תורה ובפיתוח בהכשרות רבים מאמצים הושקעו כן, כמו

השוטרים. בקרב השירותית הגישה

2000 אק"מ תכנית
האזרחי המשמר שילוב הוא בעיצומו, נמצא ומשא"ז קהילה שאגף המרכזי השינוי
מרכזית, פלטפורמה מהווה המשא"ז מתנדבי הפעלת הקהילתי. השיטור באסטרטגיות

הקהילתי. השיטור של ולביסוסו הקהילה עם המשטרה של הקשר להידוק

מתנדבים הפעלת בסיסי של מחדש ולפריסה לארגון תכנית אק"מ מוביל ,2000 משנת
בסיסי של מספרם ניכר באופן צומצם זו תכנית במסגרת קהילתי. שיטור ומרכזי
גדול חלק (מש"קים). קהילתיים שיטור מרכזי עם מאוחדים והם מתנדבים, הפעלת
כזה משטרתי מוקד כל להם. בסמוך או ההפעלה, בסיסי בתוך מוקמים מהמש"קים
סטודנטים ע"י שאוישו המשרות חצאי (כל מלאה במשרה שוטרים שני באמצעות מופעל
השיטור מרכז של הפיכתם את מאפשר האיחוד ביטול). בתהליך נמצאים כה עד
משטרה שירותי המספקת חזקה, אחת לישות המתנדבים הפעלת ובסיס הקהילתי
במשך משא"ז, מתנדבי עם יחד המקום את המפעילים בשכר, שוטרים ידי על לקהילה

היממה. שעות מרבית

האק"מ. של העשירית למפקדת דומיניסיני אסתר ניצב התמנתה ,22.1.2001 בתאריך
המצב של בעטיו הוסבר הדבר באק"מ. המתנדבים במצבת עליה הייתה זו, בשנה
אזרחי כלל של האישי הביטחון על לשמור כדי להתנדב הציבור נכונות ושל הביטחוני

נטויה. היד ועוד ה70,000, "מחסום" את עבר המתנדבים מספר ישראל.
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משרד בשיתוף בארץ, המתנדבים הפעלת מוקדי כלל בשיפוץ הוחל הארגוני, במישור
למערכת האק"מ משרדי כל חיבור של תהליך החל המקומיות. והרשויות הפנים
התנדבות מוקד הוקם כן, כמו המתנדבים. מערך כל מוחשב ובמקביל, אחידה ממוחשבת
אזרחים מאת לבקרים חדשות המגיעות הטלפוניות הפניות כלל את המרכז ארצי,

המדינה. לביטחון לתרום המוכנים

(מש"קיס). קהילתיים שיטור מרכזי כ95 הארץ ברחבי נפרסו ,2001 שנת במהלך
35 זה במגזר הוקמו  20012000 השנים שבין כך הערבי, למגזר ניתן מיוחד דגש

מש"קים.

בראשות נוער מפקדות כ28 נפתחו השאר ובין מקיפה עבודה נעשתה הנוער, בתחום
קהילתית, פעילות לשם הנוער תנועות עם הפעולה שיתוף נמשך מצה"ל. מד"ניס
המשטרה" ו"מדעי "קרימינולוגיה" בנושאי לימוד מגמות 23 של הפעלתן ונמשכה
258 ב בטוח ספר בית מודל הופעל כן, כמו הארץ. ברחבי התיכוניים הספר בבתי

ביניים. חטיבות
סגל את מכשיר הספר בית לאק"מ. מקצועי ספר בית והוקם תוכנן ההדרגה, בתחום
בכיר תקן הוספת באמצעות לבד"א, קידום מסלולי קביעת תוך ומתנדביו, האק"מ

האק"מ. בתחום לקצונה ייחודי קידום מסלול נבנה בנוסף, למש"ק.

ישראל משטרת ביטאון בהפקת גם האק"מ עסק האמורה, הענפה הפעילות לכל בנוסף
האינטרנט אתר בניהול השונות, המשטרה ליחידות סרטים בהפקת המשטרה", "מראות
שנה 80 החוגגת ישראל, משטרת תזמורת ובהפעלת ישראל משטרת של הרשמי

להיווסדה.

בדיקת עובר המתגייס ומעלה. 17 מגיל ישראל תושבי להתנדב יכולים האזרחי למשמר
אימונים הכשרות, סדרת המתנדב עובר מתאים משנמצא כשירות. ובדיקת פלילי רישום

לייעודו. בהתאם המשטרתית, עבודתו ובנושאי בנשק והדרכה

קלעים מצויים בהם המתנדבים, בקרב הקליעה נושא את מטפח המשא"ז פיקוד
רבים מטווחים מקיימים שהם תוך מיוחדים, ואימונים הכשרה העוברים מצטיינים
ביחידות מאורגנים הקלעים וארציות. מרחביות עירוניות, ברמות קליעה ותחרויות

בארץ. שונות בערים הנמצאות מיוחדות, צלפים
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ביחידה הנדרשים כישורים בעלי להיות צריכים המיוחדות ליחידות המתנדבים
(אם בנושאיה זהה והכשרה קפדני מיון עוברים והם מסונפים, הם אליה הספציפית

תחום. באותו שוטרים להכשרת בהיקפה), לא כי

הינם תפקידו, מילוי בשעת והרכוש הנפש שמירת של בנושאים המתנדב סמכויות
רגיל כאזרח דינו למשמרתו, מחוץ בהיותו אך וזכויותיו, חובותיו כל על שוטר, כשל

בסמכויותיו. שימוש כל לעשות מוסמך הוא ואין

העלאת על גיסא, ומאידך מתנדבים, של מדוקדק סינון על גיסא, מחד הקפדה קיימת
והשתלמויות. קורסים תרגילים, במסגרת שלהם המקצועית הכשירות

השכונה משמר יחידות אלו: בתחומים במיוחד האק"מ פעילות התפתחה ,2002 בשנת
כיתות והורחבו ספר" בתי "משמר יחידות 45 הוקמו חדשותי יחידות ב69 התרחבו
ממונע, מצנח יחידת הוקמה לראשונה, הוקמו). חדשות יחידות 17) המפעליות הכוננות
פרשים יחידת הוקמה כן (הקלים), הפרטיים מסוסיהם על טייסים 15 גוייסו כך לשם

מתנדבים. 37 המונה לכיש במרחב
יחידות של ובפריסתן בפיתוחן ויסודית רבה עבודה הושקעה אף זו, שנה במהלך

האגף. מתנדבי של והטרקטורונים הג'יפיס האופניים,

מייחד בארגון, המצוי ביותר החשוב המשאב הינו האדם שכוח מהתפיסה כנגזרת
הדרכה ומסגרות קורסים 45 נפתחו ,2002 בשנת זה. לתחום רבים משאבים האק"מ

לכן. קודם שנה שבפתחו מסגרות 21 לעומת האגף, שוטרי ידי על שהועברו

מרשים גידול  איש 5,445 על הערבי מהמגזר המתנדבים מצבת עמדה ,2002 בשנת
רבים במקומות ונפרסו הורחבו הקהילתי השיטור מרכזי זה. במגזר המתנדבים בהיקף
ל314 הורחב בטוח", ספר "בית מודל הערבי. המגזר על דגש שימת תוך וחדשים,
במגזר בוצעה ענפה פעילות .2001 העבודה בשנת ספר בתי 152 לעומת ספר, בתי
משא"ז (מתנדבי מתמי"דים 7,755 במג"ב שירתו ,2002 שנת בסוף כפרי. מג"בסיור
חבלנית פעילות במניעת ועוסקים בג'יפים פעילותם את מבצעים אלו מתנדבים במדים).

החקלאיות. הגניבות היקף ובצמצום עוינת

שתורגם ש"ח, מיליון כ3 בסך תקציב היהודית" "הסוכנות העבירה השנה, במהלך
עבור בט"ש ניידות ו39 ממסרים עשרה נישאים, קשר מכשירי 400 של: לרכש
חדשות, תנועה ניידות 22 השנה במהלך העבירה "אורירוק", עמותת המתנדבים.

.2001 שנת במהלך העמותה שהעבירה הניידות מאה על בנוסף
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נוער נוער, מפקדות 19 פעלו 2002 ובשנת הורחבה, הנוער בני בקרב האגף פעילות
תנועה. נוער של ומתנדבים מג"ב

התקשורת באמצעי פרסומים מ675 למעלה 2002 בשנת הניבה האגף, של הדוברות
בהפקת גם אק"מ שוטרי עסקו בנוסף, ומגוונים. רבים פעילות בתחומי שעסקו השונים
המשטרתי, האינטרנט אתר ועדכון תיחזוק המשטרה", "מראות ביטאון הוצאת סרטים,

המשטרתית. התזמורת של הופעות 334 של לפועל להוצאתם אחריות תוך

ראשי והקהילה. המשטרה בין טבעי גשר כן, אם משמשים האזרחי המשמר מתנדבי
וארגון הסברה בתקציבי האזרחי למשמר המסייעים המקומיות, והרשויות הערים
תרבותיים  חינוכיים יעדים להשגת ערך רב מכשיר זה בארגון רואים מקומיים,
לקהילה שייכות הרגשת מקנה המקומית, הרשות עם ההדוק הקשר העירונית. במסגרת
מטפחים היישוב ופרנסי פותח זה שקשר במקום כי הוכיח הניסיון מוסדותיה. עם וקשר
הינם האזרחי המשמר חברי הארגון. משגשג  אישית דוגמא מהווים ואף הארגון את
המשטרה היות את הם ממחישים התנדבותם ובעצם כאחד מתנדבים ושוטרים אזרחים

מהקהילה. נהפרד בלתי חלק

מצב עם המתמודדת למשטרה מרכזי כוח מכפיל מהווים אק"מ, מתנדב> כן, על אשר
לקהילה, המשטרה בין הדוקה שותפות נבנית שעליו כגשר משמשים הללו רגיש. ביטחוני
ובעבריינות. בפשיעה במאבק גם כמו הפנים, ביטחון של ביצורו על משותף במאבק
למשטרת בסיוע ההתנדבות פעולות כל את המתאם גג ארגון גס משמש האזרחי, המשמר
העירנות לחידוד רק לא הביאה האזרחי, במשמר אזרחים רבבות של פעילותם ישראל.
הקהילתית, מעורבותם להגברת גם אלא חשודים, וחפצים חבלה מטעני לגבי

ישראל. במדינת החיים איכות ולשיפור יותר טובה אזרחות לגילוי לאיכפתיות,
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1986 ארגוני תרשים האזרחי, המשמר אגף

כ"א מדור
ונזינהלה

אגף ראש .1/

המשא"ז

אגף ראש
המשא"ז

פיקות מדור
ובקרה

מדור
הסברה

לקשרי היוד
קהילהמשטרה

תזמורת
המשטרה

מחלקת
מתנדבים

מדור
הדרכה

2002 ארגוני תרשים ומשא"ז, קהילה אגף

אגף ראש 1

ראש ומשא"זסגן קהילה
אק"מ

תזמורת
המשטרה

וו

מתנדבים, מחלקת
ומניעה שיטור

לתקשורת, המחלקה
ואינטרנט מידע

המחלקה
קהילתי לשיטור
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כרונולוגיה
מפקדים של

סבנח עצי
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0 הםפכ"ל סנן
נרומיאס יוסף
19531948

הדרכה/ אגף
תכנון אגף

בןגוריון עמוס
19581949

הגבול משמר
קופל פנחס
19641953

חופים חטיבת

וגבולות
בןפורת יוסף

1948

שפי יששכר

19531949

שטרית בכור

19661948
$±2§?2±9$8

כללי מפקח
סהר יחזקאל
19581948

פשעים חקירות אגף
ראובן (לוסטיג) ירון

19501948

סתוי נעמן
19521950

שיף ישורון
19531952

זלינגר אברהם
19581953

טבריה/ מחוז
צפתי 0חוז

סלע מתתיהו
19491948

סלע אהרון
19511949

זלינגר אברהם
19531951

(קלפר) ניר אריה
19541953

סלע אהרון
19581954

תלאביב מחוז
זיו נחום
19581948

פלג יואב
19581949

זיואב נחום
19501949

(קלפר) ניר אריה
19581954

מנהלה אגף
בןפורת יוסף
19501948

קרן יקותיאל
19701950

ייו'!1>>0 מחוז
שיף ישורון
19491948
אברהמי לוי
19581949

חיפה מחוז
סתוי נעמו
19491948

שיף ישורון
19511949

סלע אהרון
19531951

סלע מתתיהו
19581953

למפכ"ל.0 כסגנים מונו המטה של אגפים וראשי הכללי, המפקח סגן דרגת בוטלה 1953 שנת בשלהי

.1958 בשנת מחדש והוקם אחרים) למחוזות הועברו (כשנפותיו הדרומי המחוז פורק 1950 ן2^שנת



0

מנהלה אגף
קרן יקותיאל
19701950

המשטרה שר
שטרית בכור

19661948

כללי מפכ"למפקח סנן

נחמיאס גוריוןיוסף בן עמוס
19641958
קופל פנחס
19721964

1958

חקירות אגף
(מ"מ) סלע מתתיהו

19591958
פראג יהודה
19601959
סלע מתתיהו
19631960
שור אריה
19751963

הגבול משמר
קופל פנחס
19641953

אשד שמעון
19721964

אביב תל מחוז
בןגוריון עמוס

19631958

קנר יעקב
19691963

0

%§<§§£§§§

0 ארגון אגף
סלע אהרון
19631958

פראג יהודה
19691963

דרומי מחוז

פלג יואב
19611958

רוזוליו שאול
19701961

צפוני מחוז

זלינגר אברהם
19601958
כהן מקסים
19611960

זלינגר אברהם
19631961

סלע אהרון
19721963

זה. תפקיד בוטל שנה אותה ובשלהי ת"א כממ"ז תפקידו על בנוסף כסמפכ"ל גוריון בן עמוס מונה ,1958 בשנת

הארגון. אגף  המקורי לשמו חזר 1969 ובשנת והדרכה שיטור לאגף האגף שם שונה 19691965 ם

הדרמי. המחוז מחדש הוקס 1958 בשנת

0
השני בין (2\

0



המשטרה2221 שר
ששון אליהו
19691967
הלל שלמה
19771969

כללי מפקח
קופל פנחס
19721964

* סלע אהרון
1972

רוזוליו שאול
19761972

ארגל; חקירותאגף מנהלהאגן' אגף
פראג שוריהודה קרןאריה יקותיאל
196919631975196319701950

דקל ***אלי דקל אלי
1970196919721970

רוזוליו *.שאול רוזוליו שאול
197219701972

נוביק דקלמאיר אלי
1975197219771972

צפוני דרומימחוז תלאכיבמחוז הגבולמחוז משמר
סלע אהרון
19721963

(מ"מ) בונה יהודה
1972

רוזוליו שאול
19701961

עופר דוד
19721970

קנר יעקב
19691963

פראג יהודה

19721969

אשד שמעון
19721964
לוי חיים
19761972

אשד שמעון
19761972

שלוש אהרון
1972

תבורי חיים
19751973

עופר דוד
19761972

סלע. אהרון המפכ"ל נפטר 23.9.72 ב *

לתפקידו בנוסף כסמפכ"ל נתמנה רוזוליו ושאול כמפכ"ל סלע אהרון נתמנה 1.8.72 ב **

לתפקידו בנוסף כסמפכ"ל נתמנה דקל ואלי כמפכ"ל רוזוליו שאול נתמנה 31.10.72 ב ***



המשטרה שר

הלל שלמה
19771969

בורג יוסף
19841977

כללי מפקח

ו

רוזוליי שאול
19761972

ו1

משפטיסמפב"לחשב יועץ
ציילאג שי
1989  1974

19791976
דקל אלי

19761974

הירש חנה

1991  1974

המטה אגף
מרגלית זאב
19791978

הגבול משמר
לוי חיים
19761972
בר צבי
19831976

מנהלה אגף
דקל אלי
19771972

קורצוייל דב
1977

קראוס דוד
19781977
גלעד בנימין
19801978

החקירות אנף
בפשיעה ולחימה

שור אריה

19751963
קדמי יעקב
19771975

שלוש אהרון
19801977

שיטור אגף
נוביק מאיר

19751972
תבורי חיים
19761975

אבינועם חיים

19781977
קראוס דוד
19821978

אזרחי משמר
כהן (כוולה) שמואל

19791974

גבעולי שאול
19851979

תלאביכ מחוז
עופר דוד

19761972

טיומקין משה
19811976

דרומי מחוז

תבורי חיים

19751973

איבצן אריה
19811975

צפוני מחוז

אשד שמעון
19761972
רון מרדכי

19781976
אבינועם חיים
19811978

.1979 שנת עד מאויש שהיה תפקיד מפכ"ל, לעוזר הסמפכ"ל תקן שונה ,1977 משנת י!ל 0



משפטי יועץ
הירש חנה
1991  1974

סמפכ"ל
קראוס דוד
19831981

המשטרה שר
בורג יוסף
19841977

ברלב חיים
19901984

כללי מפקח
שפיר הרצל

1980

איבצן אריה
19851981

£$*§£#§*

צילאג שי
1989  1974

אזרחי משמר
גבעולי שאול
19851979
לוי ברוך
19881985

אגףכחאדם
רוזנפלד יהודה
19801978
עשת אלי
19811980

ברלאי בנימין
19851981
טרנר יעקב
19891985

אפסנאות אגף
גלעד בנימין
19801978

ברלאי בנימין
19811980
עירן יצחק

1981

חדד רחמים
19841982

ליזרוביץ ישעיהו
19931984

חקירות אגף
שלוש אהרון
19801977
קרתי יחזקאל
19851980

וביטחון שיטור אגל
קראוס דוד
19821978
בר צבי

19851983
עמית משולם
19891985

הגבול משמר
בר צבי

19831976
שחר פנחס

19891983

מרכז מחוז

עמיר גבריאל
19851981
גבעתי אנוש
19891985

תלאביב מחוז
טיומקין משה
19811976

תורגמן אברהם
19841981

קראוס דוד
19851984

עמיר גבריאל
19881985

דרומי מחוז

איבצן אריה
19811975

כספי יהושע
19841981

תורגמן אברהם
19851984

קומפורט רחמים
19901985

צפוני מחוז

אבינועם חיים
19811978

עירן יצחק
19841982

חדד רחמים
19851984

שאול לוי
19871985

אג"מ. כראש תפקידו על בנוסף כסמפכ"ל, קראוס דוד שימש ,1981 משנת 0



המשטרה שר
ברלב חיים
19901984
מילוא רוני
19921990

כללי מפקח
קראוס דוד
19901985

טרנר יו\ל7ר

וו

משפטיסמפכ"לחשב יועץ
צילאג שי
1989  1979

19901993
עמיר גבריאל
19901988

הירש חנה

1991  1974
שגב שלמה
1998  1989

וביטחון שיטור החקירותאגף כוחאדםאגף אזרחיאגף משמר

עמית קרתימשולם ברלאייחזקאל גבעוליבנימין שאול
19891985198519801985198119851979

עמיר מרקוסגבריאל טרנריגאל לוייעקב ברוך
19901989198819861989198519881985

חפץ כספיאסף חרוןיהושע ברגרשלמה עוזי
1990199019881991198919901988

לסט גבריאל

)

199319901993199019911990

ותכנון0 ארגון אפסנאותאגף אגף
נגלי\ ליזרוביץגבריאל ישעיהו

1991198819931984

צפוני דרומימחוז תלאביבמחוז מרכזמחוז הגבולמחוז משמר
חדד תורג'מןרחמים קראוסאברהם עמירדוד שחרגבריאל פנחס
1985198419851984198519841985198119891983

שאול קומפורטלוי עמיררחמים גבעתיגבריאל עמיתאנוש משולם
1987198519901985198819851989198519931989
חרון מרקוסשלמה טרנריגאל יעקב
19891987199319881989

מוספיה אלבלדסאלכרט חיים
199319891990

חפץ אסף
19941990

ובטחון. שיטור אגף כראש גם מכן לאחר ושימש המפכ"ל, כסגן עמיר גבריאל ניצב מונה 1.4.1988 בתאריך

הנקרא אגף של מעמד המנהל קיבל 1988 בשנת "תירוש". שנתית הרב מתוכנית כניגזרת וארגון, תכנון מנהל הוקם 1980 בשנת
(אג"ת). וארגון תכנון אגף

0
;0



המשטרה שר
מילוא רוני
19921990
שחל משה
19961992

|

כללי מפקח
טרנר יעקב
19931990
פלד רפי

וו

המטח ירא<!1 1 משפטיי1 יועץ
נגלחשב הירשייגבריאל חנה

שגב שלמה
1998  1989

חפץ אסף
1994

19931991
גל שלמה
19951993

1991  1974
מודריק עודד
1993  1991

סידבון יוסי
1996  1993

ובטחון שיטור החקירותאגף אגףכחאדםאגף
לסט גבריאל
19931990
עמית אריה
19941993
ברינקר דני
19971994

ברגר עוזי
19931990

איששלום אלכס
14.11.931.3.93
לוי יוסף

199615.11.93

חרון שלמה
19911989
ביבי אריה
19931991

יצחקי יאיר
19961993

ו

אפסנאות תכנוןאגף אזרחיאגף משמר
יי ליזרוביץי רםוארגוןישעיהו זאב

19931984
מזור סנדו

19961993

צילאג שי
19931991
אפרת ישראל

19911990

גל שלטה
19931991

יוסף19961993 זכריה
19961993

\1וו 1
הגבול צפתימשמר דרומימחוז ירושליםיקמחוז מחוז
עמית משולם
19931989

אהרונוביץ יצחק
19951993
סדן ישראל

1995

מוספיה אלברט
19931989
גנות יעקב
19941993
עזני עמוס
19971994

פלד רפי
19931991
וילק יהודה

1993

לוי שמעון
19961993

אלבלדס חיים
19931991

פלד רפי
1993

וילק יהודה
19941993
עמית אריה

11/^) 19971994י

תלאביב מרכזמחוז /_^מחוז ש"י מחה
מרקוס יגאל
19931988

חפץ אסף
19941990

רון אלכסנדר
19971994/

לסט גבריאל
19961993

אהרונישקי שלמה
19961994

המטה ראש של התקן מוסד ,1991 משנת \ )

אפסנאות אגף של שמו הוחלף 22.10.95 ב 12 )

ור הבית" "הר ארועי בעקבות ב1.1.1991, ( 3 )

ר עם השלום הסכמי בעקבות ב1.8.1994, (4)

ב שמכהן (רמ"ט),

לוג תמיכה לאגף

"מ תוכנית פעלת

הו7 פלשתינאים,

מל

יס

וף

ם

(סמפכ"ל). הכללי המפקח סגן של התקן ום

(את"ל) טית

ירושלים. מחוז מחדש הוקם ■

משטרת של השישי כמחוז ויהודה) (שומרון ש"י ישראל.מחוז
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פנים לביטחון שר

שחל משה
19961992

קהלני אביגדור
19991996
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(סחרוב) 0חר יחזקאל
חיים ד"ר של כמזכירו שימש ,1940 לשנת ועד 1936 משנת בירושלים. 1907 בשנת נולד
שירת ,1946 שנת עד 1941 משנת ישראל. מדינת של הראשון הנשיא לימים וייצמן,
לשנת ועד 1946 משנת מייג'ור. בדרגת עברית תובלה פלוגת כמפקד הבריטי בצבא
לענייני המנדט לממשלת קישור כקצין הסוכנות, של המדינית במחלקה עבד ,1948

היישובים". ו"משטרת "הנוטרות"

המשטרה את לתכנן סהר, יחזקאל על המצב ועדת מזכיר שרף, זאב הטיל 1947 בדצמבר
ראש יושב עליו הטיל המצב, ועדת ידי על אושרה שהתוכנית לאחר לקום. העתידה
משטרת הקמת את ,26.3.1948 בתאריך גוריון בן דוד דאז, היהודית הסוכנות הנהלת
לתפקיד רשמי באופן סהר יחזקאל מונה ,14.5.1948 בתאריך עליה. הפיקוד ואת ישראל
עד שנים, כעשור במשך שימש שבו תפקיד הסוהר, ובתי המשטרה של הכללי המפקח

.1958 שנת

של מכוח והפכה ישראל משטרת התפתחה הראשון, הכללי כמפקח תקופתו במהלך
פני על הפרוסה מאורגנת, למשטרה מסורת, וללא ציוד ללא מסגרת, ללא שוטרים, 700
התנדבות במשימות חלק ולוקחת הציבורי הסדר לשמירת פועלת כשהיא כולה, המדינה

במצוקה. וליישובים למעברות סיוע ובפעולות

משמר חיל את 1953 בשנת להקים הוחלט וגדלה, ההולכת הסתננות תופעת בגין
לבעיות מענה לתת בכדי הגבול, על ושמירה במסתנניס לחימה  שמטרתו הגבול,

והחריפו. שהלכו הביטחון

המסגרת ונקבעה המשטרה מדיניות גובשה סהר, יחזקאל המפכ"ל של בתקופתו
משטרה בקהילה, השתלבות שירותית, גישה הגורסת ישראל, משטרת של הבסיסית
העבודה שיטות מוסדו לכהונתו, השנים עשור במשך מידות. טוהר ובעלת אפוליטית
כאחד, והארגוניים המבצעיים  השונים העשייה בתחומי המשטרה של הבסיסיות

היום. עד קיימים שחלקם

 1958 השנים בין באוסטריה, ישראל שגריר סהר יחזקאל שימש פרישתו, לאחר
.1960

.7.9.1998 בתאריך נפטר סהר יחזקאל
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נתג1יא0 ■ו0ןי

מלחמת פרוץ עם (ס"ט). מאוד ותיקה ספרדית למשפחה בירושלים, 1912 בשנת נולד
מייג'ור. בדרגת תובלה פלוגת כמפקד ושירת הבריטי לצבא התגייס השנייה, העולם
במחלקה עבד המלחמה, בתום באיטליה. ב' עלייה פעילי בין היה זה, שירותו במסגרת

"הסוכנות". של המדינית

להצטרף שרף זאב מר המצב, ועדת ראש יושב ידי על הוזמן ,1947 דצמבר בחודש
לתפקיד מונה המדינה קום עם להקמתה. שותף והיה ישראל משטרת את שתכנן לצוות

ישראל. משטרת של הכללי המפקח סגן

לאחר הביטחון. משרד של הכללי למנהל משנה ושימש המשטרה מן פרש 1953 בשנת
ארצה שובו עם בפריז. הביטחון משרד משלחת בראש עמד 1957  1954 בשנים מכן,

החוץ. משרד של הכללי המנהל סגן לתפקיד מונה

כמפקח לשרת נקרא סהר, יחזקאל הכללי המפקח של פרישתו לאחר ,1958 בשנת
.1964 שנת עד מילא שאותו תפקיד ישראל, משטרת של השני הכללי

הפרדה  ישראל במשטרת רבים מהותיים ארגוניים שינויים בחיל חלו כהונתו במהלך
מחוזות מספר צמצום (השטח); המבצעית הזרוע לבין (מטה) המנהלתית זרוע בין
ישירות שכפופה עצמאית כמסגרת הגבול משמר הגדרת לשלושה; מחמישה המשטרה
השאר בין ביטוי לידי שבאה כפי הבריטי המנדט מורשת מסממני התנערות למפכ"ל;

ועוד. המקוף שיטור שיטת הפעלת המנדטוריות; הדרגות בביטול

התמחות של מואץ תהליך תוך היערכותה, את ישראל משטרת שיפרה שרביטו, תחת
לקצינים הספר בית הוקם כך, בתוך המשטרתית. העשייה תחומי בכל והתמקצעות

משטרה. לצוערי הספר ובית בכירים

בחיפה, ואדיסאליב מאורעות ובהם באירועים גדושה הייתה כמפכ''ל שירותו תקופת
אייכמן. ומשפט שוחמכר יוסל'ה חטיפת עבודה", "לחם הפגנות

משטרת של השני הכללי כמפקח תפקידו את נחמיאס יוסף סיים ,31.5.1964 בתאריך
לגימלאות. ופרש ישראל

חזר ישראל, משטרת של השני הכללי כמפקח כהונתו תקופת תום עם ,1964 בשנת
בברזיל. ישראל כשגריר לשמש ומונה החוץ למשרד
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קופל פנחס
בן בהיותו ה"הגנה" לארגון התגייס .1924 בשנת ארצה עלה בפולין. 1918 בשנת נולד
בטירתשלום שמירה למשימות התנדב ,1936 בשנת וכמדריך. כלוחם שירת בו ,15
תחת קצר זמן שירת ,1936 שנת של המאורעות במהלך בצפון. הנקרה ובראש בדרום
עבר מכן לאחר המיוחדות. הלילה פלוגות בחטיבת ווינגייט צ'ארלס לורד של פיקודו
גלעדי בכפר משמרנע טנדר כמפקד ושירת "הנוטרות" שבחיל היישובים" ל"משטרת

יזרעאל. ובעמק

הבריטי לצבא התגייס ,1941 בשנת ה"הגנה". של קצינים בקורס השתתף ,1939 בשנת
הצטרף סמל, רב בדרגת ,1946 בשנת שיחרורו עם ואוסטריה. איטליה במצרים, ושירת
ה"הגנה" ארגון של הקבע למנגנון הצטרף 1947 בשנת כשנה. עבד שם "דן", לקואופרטיב
השיחרור במלחמת אליהו. מחנה  ובנתניה בנען שנערכו בקורסים, מדריך ושימש

הנצורה. לירושלים הדרך לפריצת נחשון במבצע גדוד כמפקד שימש

גדוד וכמפקד גדוד מפקד כסגן שבע, חטיבה במסגרת בצה"ל שירת המדינה הקמת עם
לשירות ועבר רבסרן בדרגת מצה"ל השתחרר ,1950 בשנת לטרון. בקרבות והשתתף

בכירים. מפקדים בקורס השתתף זה שירות במהלך הכללי. הביטחון

ולמעצב הראשון למפקדו קופל פנחס התמנה ,1953 בשנת הגבול" "משמר הקמת עם
לכהונת מונה מג"ב, כמפקד שנים 11 של כהונה לאחר 1964 בשנת החיל. מדיניות
שנים. כ8 במשך מילא שאותו תפקיד ישראל, משטרת של השלישי הכללי המפקח

ששיקפו המשטרה מחוזות בתוך ארגוניים שינויים בוצעו כהונתו, תקופת במהלך
ארגוניים שינויים חלו הימים", "ששת מלחמת שוך עם המשתנים. לצרכים התאמה
המשטרה פעילות של העיקרית המבצעית לזרוע הפך והחיל משמרהגבול, במבנה
קופל פנחס חתר כהונתו, במהלך השוטף. הביטחון בתחום איו"ש בשטחי בעיקר
השוטר של דמותו על קהל דעת סקרי נערכו כך לצורך הקהילה. עם הקשר להידוק
ישראל משטרת את להצעיד קופל פנחס חתר במקביל, מהמשטרה. והציפיות הרצוי

המחשב. לעידן

לגימלאות. ופרש 1972 יולי בסוף הכללי כמפקח תפקידו את סיים קופל פנחס

האחרונים, לימיו ועד החייל, למען באגודה האזרחי, במודיעין פעיל היה כהונתו, תום עם
הירוקות". "הכומתות עמותת ראש יושב בתפקיד גם קופל, פנחס שימש

.5.11.1997 בתאריך נפטר קופל פנחס
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גאיע אהדן
קשר. בתפקיד ושימש 12 בגיל ה"הגנה" לארגון הצטרף בתלאביב. 1919 בשנת נולד
דן. בגוש ואיתות קישור בתפקידי שעסקה נוער בני קבוצת כמפקד מונה 16 בן בהיותו
עזר בתפקידי גילו בני נערים לאמן סלע אהרן החל ,1936 בשנת המאורעות, פרוץ עם
המסגרת מזכיר היה הראשון ובתפקידו ה"הגנה" למנגנון הצטרף ,1940 בשנת שונים.
ערים, במספר רק פעל זו לתקופה שעד ההגנה), של הידיעות (שירות הש"י של הארצית
ומאוחר העליון בגליל הש"י למפקד מונה מכן, לאחר קצר זמן מקומיות. במסגרות
המגזר עם הראשונה היכרותו את ערך זו בתקופה ובצפון. בחיפה הש"י למפקד יותר

הערבי.

הארצית המפקדה ראש שהיה מי סנה, משה ד"ר מינה הגשרים", ב"ליל 1945 בשנת
ד"ר של צאתו עד זה בתפקיד שימש הוא כשלישו. לשמש סלע אהרן את ה"הגנה", של
מבצעי לארגון סלע אהרן עבר זה מתפקיד השחורה". "השבת לאחר מהארץ סנה
מחוץ דאז) הסוכנות, הנהלת ראש (יושב גוריון בן דוד שב כאשר עולים. של קליטה
הביטחון משרד גרעין להקמת היסודות את סהר יחזקאל עם יחד סלע אהרן הניח לארץ,

הכללי. למטה עבר מכן, לאחר ומיד

הוצב שובו עם (מח"ל). לארץ מתנדבים גיוס לשם באירופה לשליחות יצא ,1948 בשנת
הראשון, הכללי המטה ראש ידי על נקרא מכן לאחר קצר זמן אך הישראלי, הים בחיל
בין היה סלע אהרן 1951 בשנת הצפוני. במחוז המשטרה את להקים דורי, יעקב
שנת עד התחתון. והגליל העליון הגליל העמקים, אזור את שהקיף טבריה מחוז מקימי
ארגון אגף ראש לשמש מונה ,1958 בשנת הצפוני. במחוז פיקוד בתפקידי שירת 1958
,1.8.1972 בתאריך הצפוני. המחוז מפקד לשמש מונה ,1964 בשנת הארצי. במטה

ישראל. משטרת של הרביעי הכללי המפקח לכהונת סלע אהרן מונה

כמפכ"ל מחודשיים פחות של כהונה ובתום תכניותיו את להגשים הספיק בטרם אולם,
זכרו להנצחת .23.9.1972 ביום ונפטר לב התקף ידי על הוכרע  ישראל משטרת של

שמו. על (מלמ"ש), בשפרעם ישראל משטרת של הארצי הספר בית נקרא
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רחוליו שאול

לשנת עד כנוטר ושירת הנוטרות" ל"חיל התגייס 19 בגיל בתלאביב. 1923 בשנת נולד
הקמת עם .1948 לשנת עד ה"הגנה" של הקבע במנגנון לשרת עבר שבה שנה ,1946

הים. לחיל התגייס צה"ל

ישראל. משטרת של ההדרכה מערך בבניית לסייע נקרא השיחרור מלחמת של בעיצומה
האימונים בבסיס מכן ולאחר הארצי במטה ושירת מפקח בדרגת גויס רוזוליו שאול
בשפרעם, הארצי האימונים בסיס כשהוקם ליד. בבית ישראל משטרת של הראשון
מפקד לשמש מונה ,1951 בנובמבר ראשי. וכמדריך המפקד כסגן הפיקוד לסגל הצטרף
במטה ההדרכה מחלקת ראש לתפקיד מונה ,1952 בשנת מכן לאחר ושנה הבסיס
ההפעלה תורות תחום ההדרכה, נושא לקידום ותרם פעל אלה תפקידיו בכל הארצי.
,1956 בשנת ישראל. במשטרת ההדרכה של היסודות מניחי בין והיה הארגוני והתחום
סגן לתפקיד מכן ולאחר המרכז מחוז מפקד סגן לתפקיד והוצב הפיקוד למסלול עבר

ירושלים. מחוז מפקד

אייכמן. הנאצי הצורר של כליאתו מקום אייר", "מחנה על לפקד מונה ,1960 בשנת
עת ,1970 שנת עד כיהן שבו תפקיד הדרומי, המחוז מפקד להיות מונה 1961 בשנת
סגן לשמש מונה ,1.8.1972 בתאריך הארגון. אגף כראש הארצי במטה לשרת עבר
לכהונת מונה סלע, אהרון המפכ"ל של פטירתו עם 21.10.1972 ובתאריך הכללי המפקח

ישראל. משטרת של החמישי הכללי המפקח

הפיסיים המשאבים שיפור הגורסת חדשה בגישה המשטרה נקטה בתקופתו
למכשיר הסטטיסטיקה והפיכת במחקר והולך גובר שימוש תוך והטכנולוגיים,
מוסדות ובידי המשטרה בידי וסקרים מחקרים עשרות נערכו כך, בגין אופרטיבי.
ופיתוח שכלול תוך והפיתוח, המחקר תקציב הוגדל שונים. כנושאים חיצוניים מחקר
והמחקר המידע מערך הורחב בנוסף, המשטרה. לרשות העומדים הטכנולוגיים הכלים
את לפתוח החליט רוזוליו שאול פליליות. עבירות לגילוי המסייע כעיסוק המודיעיני

(גר"ש). לקצונה ישירות מקצוע בעלי של נרחב לגיוס המשטרה שורות

דותכליתית, למשטרה ישראל משטרת הפכה הפנים, לביטחון האחריות קבלת עם
השינויים, במסגרת פנים. ביטחון בנושאי גם ה"קלאסיות", למשימות בנוסף העוסקת
הארצית. החבלה ויחידת בטרור ללוחמה היחידה המבצעים, אגף האזרחי, המשמר הוקם

ומונה המשטרה של החמישי הכללי כמפקח מתפקידו רוזליו שאול פרש ,1977 בינואר
במקסיקו. ישראל שגריר לתפקיד

.16.3.1992 בתאריך נפטר רוזוליו שאול
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תבווי ח"ם

1939 בשנת .1925 בשנת הוריו עם לארץ ועלה שברוסיה ברובנו, 1919 בשנת נולד
הרוכבים לחיל התגייס ,1940 בשנת העין. בראש כנוטר ושירת הנוטרות" ל"חיל התגייס
1947 בשנת וירושלים. ביתשאן ציפורי, חלב, גוש בצפת, ושירת המנדט משטרת של

לחם. בבית לשוטרים, הספר בבית מדריך שימש

במקום, המשטרה משמר על האחראי כסמל, ושירת העתיקה לעיר עבר ,1948 בשנת
הכפרים בנפת לשרת מונה ,1949 מרץ בחודש השיחרור. מלחמת קרבות בעת נפצע שם
מחוזי מפקח עוזר לדרגת הועלה ,1952 בשנת שני. מפקח בדרגת ירושלים שבמחוז
מפקד לתפקיד מונה ,1954 בשנת ירושלים. במחוז התנועה ענף ראש לתפקיד ומונה
המשטרה, יחידות להקמת ופעל יזם הנגב, מרחב כמפקד תפקידו במסגרת הנגב. נפת
תוכנס שהוקמו. והתחנות הנקודות לניהול קבע נוהלי ולכתיבת גבולותיהן לקביעת
הבכירים הקצינים בקורס והשתתף מכן לאחר אנו. ימינו עד תקף אלה מנהלים חלק של

ישראל. משטרת של הראשון

תת לדרגת הועלה ,1972 ובשנת הדרומי המחוז מפקד סגן לשמש מונה ,1970 בשנת
הדרומי המחוז מפקד לשמש מונה 1973 בשנת ירושלים. מרחב מפקד להיות ומונה ניצב
חלק נטל תבורי חיים (אג"מ). מבצעים אגף כראש לכהן עבר ,1975 ובשנת ניצב בדרגת
לביטחון אחריותה קבלת לקראת ישראל משטרת בהתארגנות וכשותף כיוזם פעיל

במדינה. הפנים

בתקופת ישראל. משטרת של השישי הכללי המפקח לכהונת מונה ,30.12.1976 בתאריך
במסגרת ישראל. במשטרת והאח"ק האג"מ זרועות איזון, תוך גובשו כמפכ"ל, כהונתו
על ובאחריות החוק אכיפת הציבורי, הסדר בשמירת המשטרה עסקה האג"מ זרוע
ארציות יחידות הוקמו בפשיעה, והלחימה החקירות אגף ובמסגרת הפנים ביטחון
מרכזיות יחידות הוקמו במקביל ההונאות. ובנושא החמורה הפשיעה בנושא לטיפול
את לבסס השאר, בין תבורי חיים חתר כהונתו במשך (ימ"רים). השונים במחוזות

זה. לצורך הנחוצים המשאבים הקצאת תוך כדותכלתית, המשטרה

בתאריך פרישתו למועד עד שירת ישראל, משטרת של הכללי המפקח כתפקיד
.31.12.1979

.12.08.1992 בתאריך נפטר תמרי חיים
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שפיר הרצל

הספר ובבית ישראל" "מקווה החקלאי הספר בבית למד בתלאביב. 1929 בשנת נולד
של ארוכה בשורה והשתתף לפלמ"ח התגייס 18 בגיל בחיפה. הטכניון שליד הימי
("מצודת יושע נבי על בהתקפה המסתער הכוח בראש עמד השלישי. הגדוד מבצעי
הפלמ"ח של המכ"יס קורס בוגר הינו שפיר הרצל נוספות. בפעולות והשתתף כ"ח")
לקצינים. הספר בבית מדריך ושימש קצינים קורס סיים לצה"ל, גיוסו עם בדליה.

שנה, באותה הרגלים. בחיל מילואים פלוגת כמפקד ומונה מצה"ל, שוחרר 1950 בשנת
מחדש גויס זמן לאחר מג"דים. קורס הראשון, מילואים כאיש סיים ,21 בן בהיותו
שריון, לחיל הסבה לאחר מילואים. בחטיבת אג"מ קצין לשמש ומונה קבע לשירות
במפקדת אג"מ כקצין שימש 1956  1955 השנים ובין טנקים פלוגת מפקד שימש

השריון. גייסות

בקימברלי. ומטה לפיקוד הספר בבית לימודיו את וסיים לאנגליה יצא ,1959 בשנת
גייסות מפקד וסגן 7 חטיבה מפקד לשריון, הספר בית כמפקד מונה ארצה שובו עם
נמנו בצה"ל הנוספים תפקידיו בין אוגדה. מפקד היה הימים ששת במלחמת השריון.
יצא 1978 בשנת הדרום. פיקוד ואלוף הכללי המטה אגף ראש אדם, כוח אגף ראש גם.

הברית. בארצות לימודים לשנת

במרוצת ישראל. משטרת של השביעי הכללי המפקח לתפקיד מונה ,1.1.1980 בתאריך
שנתית הרב העבודה תכנית  תירוש" "תכנית לגיבוש נרתם במשטרה שירותו שנת
הישראלית החברה צורכי לראשונה, נותחו זו, בתכנית ישראל. משטרת של הראשונה
קווי והוגדרו יסוד הנחות גובשו תחזיות, הוצגו משטרה, לשירותי הביקוש מבחינת
הצליח כהונתו שנת במשך המשטרתית. העשייה מתחומי אחד לכל ברורים מדיניות
והתבססות טווח ארוך תכנון של לתקופה ישראל משטרת את להעביר שפיר הרצל

מתקדמת. טכנולוגיה על אמיתית

עם מהותיים דעות חילוקי עקב ,31.12.1980 בתאריך המשטרה מן פרש שפיר הרצל
בורג. יוסף הד"ר דאז, והמשטרה הפנים שר

283



אריהאיבצן

הספר בבית למד .1938 בשנת ארצה ועלה שבליטא קובנו בעיר 1928 בשנת נולד
הנוטרות" ל"חיל 1947 בשנת היהודית" "הסוכנות צו פי על וגוייס בנהלל החקלאי
למשטרת וגויס בירושלים לחם השיחרור במלחמת .1948 מרץ עד בשורותיה ושירת
בתחילת ישראל. למשטרת הצטרף בו מועד המדינה, לקום עד עירוני כשוטר העיר
הראשון הקצינים קורס את שסיים לאחר משטרה. ותפקידי חוק בהדרכת עסק שירותו
1955 בשנת הארצי. במטה התכנון במחלקת לשרת עבר ב1952, ישראל משטרת של

מטה. ותפקידי השיטור במחלקת מטה, תפקידי מדור כקצין שימש

שיטור. יחידת כמפקד בתלאביב, הדרומית לנפה הארצי מהמטה הועבר ,1957 בשנת
הארצי למטה שב וב1958 הצפונית, בנפה אזורי חקירות כקצין מונה ,1957 שנת בסוף

תלאביב. למחוז חזר שנה ובאותה מטה לתפקידי מדור כקצין

השתתף מכן לאחר כשנה ת"א. מחוז של הצפונית הנפה מפקד כסגן מונה ,1959 בשנת
מכן לאחר שנה גן. רמת נפת מפקד להיות התמנה וב1962 בכירים קצינים בקורס

ת"א. מחוז של הדרומית הנפה על לפקד עבר

ירקון, מרחב למפקד מונה ,1970 בשנת הצפונית. הנפה כמפקד נתמנה ,1968 בשנת
נתמנה 1975 בשנת תלאביב. מחוז מפקד כסגן מונה ,1974 בשנת שנים, ארבע וכעבור
ארגון של הישראלי הסניף כנשיא כיהן 19721970 השנים בין הדרומי. המחוז למפקד

איפ"א.  הבינלאומי השוטרים

סאדאת אנואר מצרים, נשיא ביקור אבטחת  שער" "מבצע על פיקד ,1977 בשנת
.19801978 השנים בין האוטונומיה שיחות מטה בראש עמד כן כמו בישראל.

במשך כיהן בו תפקיד השמיני, הכללי למפקח איבצן אריה נתמנה ,5.1.1981 בתאריך
תכנון פי על לפעול שאת ביתר המשטרה המשיכה כהונתו, תקופת במהלך שנים. ארבע
מרכז, מחוז הקמת עם ישראל במשטרת ארגוני שינוי ביצוע תוך מתעדכן, רבשנתי
אוכלוסיות על דגש שימת תוך הציבור עם הקשר הודק המשטרה; של הרביעי כמחוז
המשטרה בפעילויות הגבול ומשמר האזרחי המשמר כוחות של הדרגתי ושילוב חלשות
ופגיעה רכוש בעבירות המשטרתי הטיפול הועמק וכן הפנים ביטחון לנושא שמחוץ
של אקדמאיים בלימודים המשטרה תמיכת של מגמה חלה במקביל, החיים. באיכות
תפקידו את איבצן אריה סיים 1985 מרץ בסוף חיפה. אוניברסיטת במסגרת קציניה,

לגימלאות. ופרש כמפכ"ל

בקניה. ישראל כשגריר לימים ושימש במקצועו דין עורך הוא איבצן אריה
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קרא01 דוד
בעיירתו. היהודית הקהילה ועד ראש יושב היה אביו .1929 בשנת בצ'כוסלובקיה נולד
רבים איבד שם אושוויץ,  וההשמדה הריכוז למחנה נלקח השנייה העולם במלחמת
והתגייס 1948 כשנת ארצה עלה הולדתו. לעיירת שב המלחמה בתום משפחתו. מבני
ישראל. למשטרת התגייס הצבאי, מהשירות שיחרורו עם ובפלמ"ח. הנגב בחטיבת לשרת
משטרת של הארצי האימונים בסיס של המינהלה סגל על נמנה הראשונה בשנתו

חיפה. במחוז התנועה לענף הועבר משם ישראל.

והתביעות. הסיור התנועה, בתחום שטח תפקידי שרשרת מילא ,19571952 השנים בין
 מכן ולאחר סיור יחידת מפקד לשמש מונה ,1958 בשנת קצינים קורס סיום לאחר

דן. מרחב מפקד וסגן ומבצעים סיור לשכת ראש סמלים, בקורס חונך

,1977 בשנת ירושלים. מרחב על מכן ולאחר המרכז מרחב על לפקד מונה ,1971 בשנת
שיטור אגף ראש שימש ,1978 ובשנת מינהלה אגף כראש ושירת הארצי למטה עבר
הכללי. המפקח סגן לשמש אג"מ, כראש לתפקידו בנוסף מונה, 1981 בשנת וביטחון.
כנשיא שימש כן וכמו המשטרה, של למשמעת, הדין בית כנשיא התמנה ,1982 בשנת

(איפ"א). הבינלאומי השוטרים ארגון של הישראלי הסניף

המפקח לתפקיד מונה ,1.4.1985 ובתאריך תלאביב מחוז למפקד מונה ,1984 בשנת
חברתית כתקופה אופייינה כמפכ"ל, כהונתו תקופת ישראל. משטרת של התשיעי הכללי
התקוממות תוך דתי, רקע על הפגנות שביתות, אירועים, בשרשרת שלוותה קשה,
ה"קו בתוך גם כמו עזה, וחבל שומרון יהודה, בשטחי הערבי המגזר (האינתיפאדה)

הירוק".

הוכנו (כשבמסגרתה רבשנתית, היערכות על דגש הושם הנדונה, התקופה במהלך
להעלאת מאמץ השקעת הפרט, טיפוח יעדים, הגדרת ו"מנוף"), "עצמה" "רשת", תוכניות
והקשר, המיחשוב בתחומי טכנולוגיות מערכות שידרוג השוטרים, של ההשכלה רמת
איכותיים. רכבים רכישת על דגש ומתן המשטרתי, האמל"ח של התשתית ברמת שיפור
"מחשבה מבצע על המפכ"ל הכריז הערבי, במגזר הציבורי הסדר הפרות פרוץ עם
הבירה. לירושלים בעיקר ביטחון תחושת להענקת השקט השבת  שתכליתו תחילה",

פרישתו לאחר .31.3.1990 בתאריך ישראל ממשטרת ופרש תפקידו את סייס קראוס דוד
בהונגריה. ישראל שגריר לתפקיד מונה

.6.12.2000 בתאריך נפטר קראוס דוד
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טרנר יעקב
טיס, לקורס התנדב .1953 בשנת לצה"ל התגייס ישראל. יונה, בכפר ,1935 בשנת נולד

טיס. כנפי קבלת עם ,1957 בשנת סיים אותו

החל ומגוונים: חשובים תפקידים שורת האוויר בחיל עשה שירותו, שנות 32 במרוצת
בטייסת וטייס לטיסה הספר בבית טיסה מדריך סיני; במלחמת קרבי טיס כפרח
טייסת מפקד לטיסה; הספר בבית טייסת מפקד סרן; בדרגת ומיראז'ים, מיסטרים
ההתשה, במלחמת ,(110) ווטורים טייסת מפקד הימים; ששת במלחמת ,(107) אורגנים
במלחמת שנים; 15 טס בהם פנטום, למטוסי הסבה ביצע 1971 בשנת סא"ל; בדרגת
ורמ"ח אל"ם בדרגת פנטום, טייסת מפקד לטיסה, הספר בית מפקד היה כיפור, יום
בחצרים, האוויר חיל בסיס למפקד מונה ,19811977 השנים בין התיל. של הדרכה
אדם כוח להק כראש האחרון, בתפקידו שימש 19851981 ובשנים תא"ל בדרגת

החיל. במפקדת

ההתנהגות, במדעי בוגר לתואר לימודיו את טרנר יעקב סייס הצבאי, שירותו במהלך
וחשובים, מורכבים מבצעים, של ארוכה בשורה השתתף ''בןגוריוף'. באוניברסיטת
בחצרים האוויר חיל מוזיאון את והקים שיזם הצוות, על נמנה הוא האוויר. בחיל

הקמתו. מיום כמנהלו ומשמש

ניצב, בדרגת אדם כוח אגף לראש ומונה ישראל למשטרת התגייס ,9.8.1985 בתאריך
ובתאריך המרכז מחוז למפקד מונה ,1.2.1989 בתאריך פוריות. מעש שנות ארבע במשך

ישראל. משטרת של העשירי הכללי המפקח לתפקיד מונה ,1.4.1990

הפעילות אירועי והתגברו הראשונה האינתיפאדה הואצה כהונתו, תקופת במהלך
פיקוד את חייבו אלה אירועים הראשונה. המפרץ מלחמת ופרצה העויינת החבלנית
למתרחש במותאם ישראל, במשטרת והפריסה הארגון המבנה, את לשנות המשטרה
הקמת המשטרה, של החמישי כמחוז ירושלים, מחוז הקמת תוך פנים ביטחון בתחום
לפעילות משטרה מסוקי והכנסת ארצית תנועה משטרת הקמת התפר, קו מפקדות
ברווחת השיפור מדיניות על דגש הושם טרנר, יעקב של שרביטו תחת מגוונת. מבצעית
בצה"ל, המשרתים לשכר השוטרים שכר את להשוות מאמץ תוך שירותו, ותנאי השוטר
של והאישי הארגוני המורל העלאת תוך והגיוס, המיון ומערכת ההדרכה מערך פיתוח

החיל. משרתי

.31.3.1993 בתאריך ישראל, משטרת של הכללי כמפקח תפקידו, את סיים טרנר יעקב
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פלד ופי

בשנת לצנחנים והתנדב לצה"ל התגייס הזורע. בקיבוץ בישראל, 1944 בשנת נולד
מילא שם הכללי, הביטחון לשירות ועבר 1967 בשנת סרן בדרגת השתחרר .1962

שונים. תפקידים

בדרגת ירושלים, במרחב עיקוב מחלק כראש ישראל למשטרת התגייס ,1975 בשנת
ומטה פיקוד קורס סיים לעיקוב. היחידה ראש לתפקיד מונה מכן לאחר שנה פקד.
ענף ראש לתפקיד מונה ,1980 בשנת ובילוש. מודיעין לשכת לראש ומונה 1978 בשנת

ניצב. סגן בדרגת הדרומי במחוז מודיעין

בינלאומיים ביחסים בוגר לתואר לימודיו את פלד רפי סיים שירותו במהלך
פיתוח על השירות עיטור את קיבל ,1983 בשנת בירושלים. העברית באוניברסיטה
ראש עוזר לתפקיד מונה ,1984 בשנת בסמים. הלוחמה בתחום מבצעית הפעלה תורת

משנה. ניצב בדרגת הארצי, במטה המודיעין מחלקת

"בניית בנושא ספר כתב לאומי. לביטחון במכללה לימודים לשנת יצא ,1987 בשנת
במדעי מוסמך לתואר לימודיו סיים ,1988 בשנת בסמים". שימוש למניעת לאומי מערך
בדרגת המודיעין מחלקת ראש לתפקיד מונה שנה באותה חיפה. באוניברסיטת החברה
בפברואר ניצב. בדרגת הדרומי המחוז מפקד לתפקיד מונה ,1991 בראשית תתניצב.
לתפקיד מונה ,1993 באפריל חדשיים, וכעבור ירושלים מחוז מפקד לתפקיד מונה 1993

ישראל. משטרת של עשר האחד הכללי המפקח

המגמות התאמת תוך טווח, ארוך ותכנון לחשיבה דגש ניתן כהונתו, תקופת במהלך
הפעילות המשטרה. פיקוד של מצב מהערכת הנובעים לצרכים העדיפויות וסדרי
"הסכם חתימת לאור הביטחוני, המצב רקע על השאר בין התבססה המשטרתית
הגידול האוכלוסיה, בהיקף הגידול הפלשתינאים, עם העקרונות הסכם  א'" אוסלו
אז ששרר והכלכלי החברתי למצב בכפוף זאת, ותחכומה; הפשיעה ומצב התנועה בנפח
ההדרכה מערך פיתוח תוך השוטר, ברווחת שיפור של המדיניות נמשכה כן כמו בארץ.

והגיוס. המיון ומערכת

.1.5.1994 בתאריך השירות מן פרש האישית החלטתו עלפי
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חפץי א0ף
בחיל לשרת והתנדב 1962 בשנת לצה"ל התגייס מנחם. כפר בקיבוץ ,1944 בשנת נולד
בשורת הצנחנים ביחידות שירת בצבא, שרותו שנות עשרה שלוש במרוצת הצנחנים.
הימים ששת במלחמת חלק נטל גדוד. ומפקד פלוגה מפקד ביניהם חשובים, תפקידים
משירות השתחרר לגבול. מעבר פעולות של בשורה והשתתף כיפור יום ובמלחמת

אלוף. סגן בדרגת ,1975 בשנת צבאי
כמפקד ומונה ניצב סגן בדרגת הגבול, למשמר חפץ אסף התגייס ,1975 באוקטובר
היחידה את ולבנות להקים במטרה (הימ"מ), בטרור ללוחמה המיוחדת היחידה
בצה"ל. עילית ביחידות כמקובל גבוהים, סטנדרטים ובעלת מודרנית חדשה, במתכונת
איכותית ליחידה הימ"מ, את חפץ אסף הפך הגבול, במשמר שירותו שנות שש במשך
כאחת אותה ומיקמו תקדים חסרי להשגים בארץ בטרור הלחימה מערך את שהובילה

לחיקוי. וכמודל בעולם מסוגה מהטובות

הדמים", "אוטובוס באירוע מחבלים בחוליית שנלחם בעת חפץ, אסף נפצע ,1978 במרץ
הועלה מכן לאחר וכחדשיים האומץ" "עיטור את קיבל זו לחימה על החוף. בכביש
תל במחוז (ימ"ר), המרכזית היחידה למפקד מונה ,1981 במרץ משנה. ניצב לדרגת

מג"ב). (בא"ח חילי אמונים בסיס למפקד מונה ,1984 ובנובמבר אביב

אוגוסט לחודש עד מרכז, במחוז שפלה מרחב למפקד חפץ אסף מונה ,1985 באפריל
ניצב. תת בדרגת (אג"מ), וביטחון שיטור אגף ראש עוזר לתפקיד מינויו מועד ,1987
"בראילן". באוניבסיטת החברה במדעי בוגר לתואר לימודיו סיים 1986 בשנת
,1990 ובדצמבר ניצב בדרגת וביטחון, שיטור אגף ראש לתפקיד מונה ,1990 באפריל
חפץ אסף שימש 1993 מאפריל שנים. וחצי כשלוש שירת בו מרכז, מחוז למפקד מונה
הכללי המפקח לתפקיד חפץ אסף מונה ,1994 במאי לתפקידו. בנוסף המפכ"ל כסגן

.31.12.1997 בתאריך סיים אותו ישראל, משטרת של ה12

ממוקד מאמץ בהשקעת שאת, ביתר ישראל משטרת המשיכה כהונתו, תקופת במהלך
המדינה את שפקדו ההתאבדות ופיגועי הקשים הטרור מעשי הגואה, הפשיעה גל נוכח
חלו .(1997) חברון" פינוי "הסכם ואחרי (1994) ירדן ממלכת עם השלום הסכם אחרי
ואגף התנועה אגף הקמת ש"י, מחוז הקמת  המשטרה של הארגוני במבנה שינויים
האחריות הועברה בנוסף קהילתי. לשיטור והיחידה התנועה מנהל הקמת המודיעין,
ה"קוד במשטרה התקבל ,1997 העבודה שנת במהלך מג"ב. של לידיו התפר" ל"קו
אזרוח ותהליך ה"שיטוח" כדוגמת אסטרטגיים/ארגוניים, תהליכים והותנעו האתי",

ומשימות. משרות

פעלים. ורב ארוך ביטחוני משירות לגימלאות, חפץ אסף פרש ,1.10.1998 בתאריך
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וילק ייהודה
בחיל לשרת והתנדב 1967 בשנת לצה"ל התגייס אביב. בתל בישראל, ,1949 בשנת נולד
השריון בחיל פלוגות מפקדי קורס סיים הצבאי, שירותו תקופת במהלך השריון.

סגן. בדרגת והשתחרר

בשנים ופיקוד. אח"ק בתחומי ושירת 1971 בדצמבר ישראל משטרת לשורות גויס
במדור חוקר  ביניהם תפקידים, של במגוון אביב תל מחוז במטה שירת ,19771972

שנים. כחמש במשך חקירות, מחלק ראש וסגן רמאויות חקירת

תביעות, מחלק ראש הבאים: בתפקידים שרון במרחב שירת ,19831977 השנים במהלך
משפטנים צוות ניהל תפקידו מתוקף כן, כמו מרחבי. אח"ק וקצין חקירות לשכת ראש

מודיעין. וקציני חוקרים

מינויו מועד ,1984 דצמבר עד 1983 מיוני שירת סבא, כפר תחנת כמפקד בתפקידו
מרחב למפקד מונה ,1985 נובמבר בתאריך שנה. למשך תקווה פתח תחנת למפקד
המרכזית היחידה על פיקד מכן, לאחר משנה. ניצב בדרגת שנים וחצי שלוש למשך איילון
תת בדרגת הירקון מרחב למפקד התמנה עת ,1989 אוגוסט עד ת"א מחוז של (ימ"ר)

ניצב.

,11.3.1993 ובתאריך ניצב בדרגת הדרומי, המחוז כמפקד מונה ,4.2.1993 בתאריך
בין המשטרה. משורות מכן לאחר ופרש כשנה למשך ירושלים מחוז כמפקד מונה
תאונות נפגעי לביטוח תאגיד  "אבנר" חברת כמנכ"ל מונה ,1997  1994 השנים

דרכים.

ה13 הכללי למפקח ומונה במשטרה פעיל לשירות לחזור נקרא ,1.01.1998 בתאריך
בפשיעה ללחימה מיוחד דגש הושם כהונתו במהלך שנים. כ3 למשך ישראל, משטרת של
איו"ש בשטחי קשות מהומות פרצו כהונתו בשלהי הדרכים. תאונות היקף ולהורדת
ארגוני פעילות את לזירה החזירו ושפל"), ("גאות אלו אירועים בישראל. הערבי ובמגזר
עילאי למאמץ ישראל משטרת את וחייבו ישראל, לערי הרצחני הפלשתינאי הטרור
ארגוניים, בשינויים המשיכה המשטרה אלה. פיגועים ולסכל למנוע כדי השעון, סביב
ללשכת תשתית הקמת הניידות, מיחשוב ש"י, ומחוז ירושלים מחוז ארגון רה כדוגמת
שיטור מרכזי והקמת ומדדים, יעדים  חדשה ניהול שיטת הנהגת מרכזית, גיוס

קהילתיים.

קורס ובוגר אביב", "תל באוניברסיטת למשפטים הפקולטה בוגר הינו וילק, יהודה
ארוך שירות לאחר ,31.12.2000 בתאריך ישראל משטרת משורות פרש ומטה. פיקוד

פעלים. ורב
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אהרוניישקי שלמה
15 במרוצת ,1966 בשנת לצה"ל התגייס דפנה. בקיבוץ והתחנך גדל ,1947 בשנת נולד
מערך מקימי בין היה ההנדסה. בחיל תפקידים שורת מילא בצבא, שירותו שנות
כיפור, יום במלחמת חלק נטל לצליחה. הספר בית על פיקד מכן ולאחר הצליחה,
מבצע בתקופת צפון. פיקוד בהנדסה המבצעים אגף קצין בתפקיד שימש במהלכה
צבאית להנדסה הספר בית מפקד סגן סדיר, הנדסה גדוד כמפקד שירת "ליטני",

אלוף. סגן בדרגת ההנדסה, חיל של המבצעים אגף כקצין שימש מכן ולאחר

הראשי. החבלה קצין לתפקיד בקשתה, פי על ישראל למשטרת הושאל ,1981 בשנת
עד זה בתפקידו ושימש במשטרה שירותו את להמשיך החליט זו, שנה של סיומה עם
בית הוקם הראשי, החבלה כקצין כהונתו בתקופת משנה. ניצב בדרגת ,1989 שנת
הטובים לאחד הנחשב איכותי למערך והיה החבלה מערך התרחב לחבלה, הספר
הנגב. מרחב למפקד מונה ניצב, התת דרגת את קבלתו עם ,1989 בשנת בעולם. מסוגו
העוסקות החילוץ ויחידות עיירות נתיבות, תחנת היתר בין הוקמו זו, כהונתו במהלך

הדרום. באיזור נעדרים בחילוץ

ומונה ניצב לדרגת הועלה 1994 ובמאי אביב תל מחוז מפקד לסגן מונה 1993 בשנת
התפר, ברצועת החדשה ההיערכות ובמסגרת זו תקופה במהלך המרכז. מחוז למפקד
לציבור השירות שיפור על דגש הושם העין, ובראש במודיעין חדשות תחנות שתי הוקמו

המחוז. תחנות בכל לאזרח שירות מוקדי והוקמו
של המחודש לארגון פעל זו, בכהונתו אביב. תל מחוז למפקד מונה ,1997 בדצמבר
ובמדיניות הבטוח" הספר "בית פרוייקט הפעלת הנוער, חקירות מערך ולשדרוג המחוז
והשירות השיתוף נושא את במעלה ראשונה למטרה ששם כמי לשוטר". פתוחה "דלת
קהילתי שיטור מרכזי עשרות מיסד והתיירות, ה"יהלום" יחידות את הקים לציבור,
שטבע המפתח משפט שוטריו. בקרב השירות תודעת להטמעת ופעל המחוז במרחבי

המשטרה. יחידות כלל ידי על אומץ בשבילך", 100 ישראל "משטרת

ישראל. משטרת של ה14 הכללי למפקח ומונה ניצב רב לדרגת הועלה ,2001 בינואר
ריבוי עקב פנים ביטחון בנושא שאת ביתר לטפל המשטרה נדרשה כהונתו בשנות
קלאסית משטרתית בפעילות גם כמו ושפל", "גאות ארועי בתקופת פח"עית פעילות
השיטור דרכים. ותאונות מאורגנת פשיעה נוער, עבריינות אלימות, עבירות על בדגש
נערכה האדם, כוח בתחום ההתייעלות תהליך נמשך רבתי, תנופה קיבל הקהילתי
בעזרת משימתיות מפקדות ונבנו ייחודיים לצרכים מחשב יישומי לפיתוח ענפה פעילות

יותר. טובה ביטחונית להיערכות מג"ב
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ויעדים דגשים  המפכ"ל דברי תמצית
מיוחד) ארצי 0פק (מתוך

משטרת של ה14 הכללי כמפקח לתפקידו אהתנישקי שלמה רנ"צ של כניסתו עם
החדש שהמפכ"ל כפי המשטרה, של הפעולה כיווני פורסמו ,1.1.2001 מתאריך ישראל

כדלקמן: אותם רואה

המשפיעים תחומים ארבעה מצויים המשטרתית, הפעילות בסביבת  הפעילות סביבת
והתחום הפלילי התחום הפוליטיחברתי, התחום הפנים, ביטחון תחום והם: עבודתה על

הכלכלי.

הכולל הפלשתינאי, הטרור עם וקשה מתמשך בעימות בעיקר המדובר  פנים ביטחון
באזור ומורכבת מסובכת בעיה קיימת חקלאיות. וגניבות מתאבדים תופת, פיגועי 

בידי עכשיו נכון העומדים, האנושיים ובמשאבים טכנולוגיים שבאמצעים התפר", "קו
והרמטי. מוחלט באופן לסגרו קשה המשטרה,

ושסעים מתחים של מוקדים ומזהים מאתרים אנו הישראלית בחברה  חברתי פוליטי
יש כן, על אשר המשטרה. עבודת על ישיר באופן מקרין הדבר עמוקים. חברתיים
כולל הקהילהמשטרה, יחסי את לחדד כדי ובעיקר כללית, שירות למהפכת לשאוף

המיעוטים. כלפי היחס

יתרה הקשה. הביטחוני המצב חרף ירדו לא כללי, באופן הפשיעה היקפי  הפלילי
מסוימים במגזרים ללגיטימיות הפיכתן תוך האלימות, עבירות במספר עלייה ישנה מזו,
בפשיעה נוער של וגדלה הולכת מעורבות של מגמה ישנה בנוסף, הישראלית. בחברה

השונים. לגווניה

לה הדרוש את לרכוש כדי כסף די אין ולמשטרה משאבים, משבר קיים  הכלכלי
מכבר, זה הקיים הטכנולוגי לעידן להכנס דחוף צורך יש במקביל, לעבודתה. לצורך
בעבודת אמיתי קושי יוצרים אלה, פרמטרים ממוחשבות. מידע במערכות שימוש תוך
איכותית כמשטרה תפקידיה מילוי  הוא המשטרה של הארגוני החזון לכן, המשטרה.
והסדר הפנים ביטחון על שמירה תוך הפרט, זכויות על והגנה החוק באכיפת ויעילה
מצב הערכת לבצע יש אנשיו, על הארגון של הפעולה דפוסי את לשנות כדי הציבורי.
תוך ובחינתם, שונים תהליכים לגבי מצב חיתוך לבצע האמורים, בנושאים מדוייקת
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האפשר ככול הולם, מענה לתת המשטרה תוכל אז, או ברורים. עדיפויות סדרי קביעת
לעיל. שנמנו התרחישים לארבעת

האתגרים לאור וכן הנתון והחברתי הביטחוני הפוליטי, המצב לנוכח  הפעולו? כתני
תוך שהתגבשו, פעולה לכיווני בהתאם לעבוד שיש הרי המשטרה, בפני מציב שהוא

וביניהם: המשטרה בפעילות מרכזי לציר הפיכתם

לאזרחיה. ראוי שירות ומתן בחברה המשטרה השתלבות .
השונים. המשטרה תפקידי בין איזונים ומציאת דגשים מתן .

ארגונית. תרבות של והטמעה גיבוש .
טכנולוגית. יכולת פיתוח .

הציבור. בעיני התדמית שיפור .
הפנים. ושירות האנושי המשאב טיפוח .

השיטור הפעלת הוא המשטרתית, הפעילות לשיפור מוצלחות היותר מהדרכים אחד
בשאר פעילותה בצד בקהילה, פעילותה את למקד המשטרה תכלית הקהילתי.
מענה ביניהם. והאיזונים הגבולות את לטשטש מבלי זאת החוק, לאכיפת התחומים
באופן שיאזן ארגוני, משקל שיווי במציאות גם טמון האמורים, לתרחישים המשטרה
של נכון ויסות נאות, עדיפויות סדר יצירת תוך השונות, המשטרה משימות בין מושכל

לשטח. והקצאתם משאבים

זאת, עם הפשיעה. בלימת של מתמשכת מגמה ישנה האחרונות, השנים שלוש במהלך
והאלימות, הסמים בתחום הפליליות בעבירות עליה אודות מדאיגים סימנים ישנם
דגש יושם הפשיעה עם בהתמודדות לכן, בפשיעה. הנוער של וגדלה הולכת ומעורבות

אלה: נקודות על

חברתית. לנורמה למצער שהפכו  אלימות עבירות .
תוך המניעה, בתחום גם המשטרה מעורבות העמקת  בפשיעה הנוער מעורבות .

מניעה. של מודלים ופיתוח ספר בבתי התמקדות
אסטרטגי איום בבחינת שהיא זו, פשיעה עם התמודדות המשך  מאורגגת פשיעה .

בישראל. והחברה המדינה על
ולאור כך, לצורך השונות. השטח ליחידות תמיכה ומתן  המודיעין מערן חיזוק .
בכל בארגון הסיור מעמד את ולשדרג לחזק יש והבולטות, הנוכחות של החשיבות
עדיפויות סדר ויצירת מהותי טכנולוגי שיפור איכותי, אדם בכוח איזון תוך הרמות,
לצמצם בקביעות ולשאוף השינוי במגמת להמשיך יש כן כמו המשטרה. בפעילות

והקשות. הקטלניות הדרכים תאונות מספר את
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עצמי כבוד הזדהות, מחייבת זו תרבות הארגונית. התרבות הוא נוסף מרכזי יעד
השוטרים. של המקצועית רמתם את לשפר מתמדת נכונות תוך ואמינות, יושר וארגוני,
לעבודת החיוניים ונורמות ערכים של וחידוד הגדרה תוך תומך, אקלים ליצור יש
להשקיע יש השוטרים. של המקצועיות העלאת הוא, האמור של יוצא פועל השוטר.
ואת הארגונית הלמידה את ההכשרות, טיב את לשפר מקצועי, ידע בהקנית רבות
השוטרים, של הכוללות המיומנות את להעלות יש כן כמו והבקרה. התחקיר תרבות

לעשייה. הידע בין שילוב שהיא

חשיבות ישנה הקיימת. הטכנולוגיה עם ינתק בל קשר קשורה המשטרתית, העשייה
להתמיד המשטרה על מרכיביה. כל על הארגון, של הטכנולוגית היכולת לפיתוח עליונה
הנמצאים ניהול לכלי ולהפכם חכמים, טכנולוגיים אמצעים של ובקליטה בפיתוח

במשימותיהם. והתומכים השוטרים בידי

ישראל. משטרת של והדוברות התקשורת מערך היא הארגון של נוסף מרכזי כלי
אנו שבו במצב הארגון. צרכי לטובת לנצלה הראוי והכוח העוצמה את יש לתקשורת
כן על אשר יוזם. ולא מגיב במערך מאופיין והדוברות התקשורת מערך כיום, מצויים
ואחידה, מקצועית אפקטיבית, דוברות מדיניות וליצור המסד מן זה מערך לשנות יש
ודוברות תקשורת מתקדמות. בטכנולוגיות שימוש ידי על ארצי מידע מוקד בניית תוך
עם המתמשך שיח לדו והכרחית חשובה המשטרה ותדמית תדמית, לשנות יכולות

הארגון. משרתי של והגאווה ההזדהות ולתחושת הציבור

היקר המשאב הוא השוטר האנושי. למשאב ההתייחסות הוא, חביב אחרון אחרון
ולהדריך להנחות לעודד, לטפח, המשטרה פיקוד על חובה לכן בארגון. הקיים ביותר
והראויה הטובה בדרך המשטרה יעדי את להגשים שיוכלו מנת על השוטרים, את
השוטרים. של כבודם ולשמירת היחידה לרוח גם אלא שכר לתנאי רק הכונה אין ביותר.

כדלקמן: השוטרים תנאי לשיפור כולל מערכתי מאמץ יעשה כן על
להם. המגיע הגמול של וטיפוח שמירה 

שירותם. תנאי של וטיפוח שמירה 

מהם. הדרישות בצד וגיבוי תמיכה 

המפקד דמות של איכותו שכן המפקד, של איכותו את לפתח המשטרה על במקביל,
הנדרשת, העבודה לסביבת ולהתאמתו הארגון לקידום ביותר המשמעותי המרכיב הוא
מסלול לבנות יש כך, לצורך והמגוונות. השונות במשימות לעמוד היכולת מימוש תוך
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בזהירות לטפל השונים, במגזרים במפקדים חוסר יווצר שלא מנת על ראוי, קידום
בפיתוח חשיבה להשקיע  ולבסוף בתוכו, נכון מדרג ולבנות ב"פירמידותהדרגות"

הנדרש. הידע עם לתפקידו מוכן יגיע שמפקד מנת על ושיבוץ קידום מסלול
ורצחני קשה טרור של שנה בהיותה מקודמותיה שונה הייתה ,2001 העבודה שנת
רבים פיגועים ואכן  התוצאה מבחן הוא בטרור בלחימה המרכזי המבחן במיוחד.
המשא"ז. ומתנדבי מג"ב לוחמי השוטרים, של וההתרעה הבולטות העשייה, בזכות נמנעו
פעם לא שבלמו שוטריה, מטובי המשטרה איבדה הטרור עם ההתמודדות במהלך

בחייהם. כך על ושילמו רבים פיגועים בגופם

2002 העבודה לשנת להערך המשטרה את מחייבים הקיימת, והפשיעה הגואה טרור גל
הבאים: בדגשים

הסיור. מערך שיפור .
הפנים. שירות שיפור .
החוץ. שירות שיפור .

המבצעית. והמוכנות המקצועיות שיפור .

בחזית נמצא הסיור שכן מעמדו, את לסיור להחזיר היא המטרה  הסיור שיפור
לאזרח. השוטר בין והמפגשים האירועים מרבית מתרחשים ובתחומו המשטרה עבודת

לאנשיה פנימי שירות ולתת במשימותיה לעמוד המשטרה יכולת  הפנים שירות שיפור
גם שכזה שירות ייתן ויעיל, ראוי שירות שקיבל שוטר לפיתוחה. בסיסי תנאי היא

ואיכותו. רווחתו השוטר לטיפוח משאבים סל את לממש יש לכן לאחרים.

ארגונית. עולם ולתפיסת למקצוע להפוך צריך החוץ שירות  החוץ שירות שיפור
המשטרה הציבור. עם אמיתי שיח דו לקיים המשטרה תוכל לא החוץ, שירות בלעדי
האזרחים לנושא, הולם מענה תתן לא היא ואם שירות, על קשה בתחרות גם נמצאת

אחרים. במקומות האמור שירות את יחפשו

מאגר להקים השאר, בין יש במקצועיות, שיפור להשיג כדי  המקצועיות שיפור
ומרחב, תחנה בכל עצמית למידה ועמדות תחקירים הכולל ממוחשב, ארצי מידע
שברשותו. המקצועי הידע את ולשפר ללמוד הידע, למרכז להיכנס השוטר יוכל שדרכן

תפקיד. כדי תוך מהכשרה הנובע הקיים, הפער לצמצום בהכרח יוביל הדבר
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להשיגו לחתור יש כן על ביותר, ומרכזי חשוב כיעד לראות יש המקצועיות, יעד את
מזכה הטרור אירועי עם שהתמודדות למרות הארגון. לרשות העומדים האמצעים בכל
המקצועיות שלולא הרי הציבור, מצד והזדמנות גדול באמון המשטרה את לעכשיו נכון
במשימותיה איתן לעמוד המשטרה על לכן להתמסס. יכול זה אמון הארגון, משרתי של
הפיכת למען הקהילתי, והשיטור התנועה הפשיעה, הביטחון, בתחום והמגוונות הרבות

מבעבר. יותר ואיתנה לבריאה בישראל החברה

מפקדים כנס קיים אהרונישקי, שלמה רנ"צ המשטרה מפכ"ל ,17.2.2003 בתאריך
המשטרה. וצמרת הפנים לביטחון השר בהשתתפות ,2002 העבודה שנת לסיכום נוסף
היעדים את והציג 2002 בשנת ישראל משטרת פעילות את המפכ"ל סקר זה בכנס

תמציתם: להלן .2003 העבודה לשנת המתוכננים

המוכנות מימוש הינה ,2002 לשנת בדומה ,2003 שנת של לפעילות ההנחה נקודת
תורת והיחידה, הפרט בתחום רבים במעגלים רבות פעילויות המחייבת המבצעית
המשטרה לשירותי וגוברת ההולכת והדרישה הצורך הנדרשים. והאמצעים הלחימה
השעון, סביב בפעילות מתניה לשנס ישראל משטרת את מחייבת הטרור, התגברות בשל

לרשותנו. הקיימים האמצעים בכל הגואה הטרור גל את הניתן, ככול למנוע כדי

על זה, בתחום גם לה. רבות שפנים הפשיעה תופעת קיימת הטרור, לפעילות במקביל
ניסיון תוך לחברה, ממחויבותה כחלק וגדלה, ההולכת התופעה עם להתמודד המשטרה

השונים. האלימות מקרי מספר להורדת

המשטרה ,2003 בשנת החמורה. הפשיעה של יוצא פועל היתר בין היא הסמים תופעת
השימוש תופעת את לצמצם במטרה הציבוריות, המערכות כלל בשיתוף לפעול תמשיך

לאומי. כיעד בתופעה לטיפול היעד הצבת תוך זאת בסמים, והסחר

עבירות בתחום הגילויים אחוז את להגדיל יש נמוך, פשיעה היקף על לשמור כדי
בדגש והמודיעין, החקירות גורמי כלל של פעולה שיתוף העבירות. ושאר הרצח הרכוש,

זה. יעד למימוש חיובי מענה מתן יאפשר מז"פ על

חרף בדרכים. הקטל הוא ,2003 בשנת להגבירו המשטרה שעל נוסף פעולה מישור
התוצאה במבחן לעמוד הצליחה טרם המשטרה ההרוגים, במספר המתמשכת הירידה
להגביר, מנת על לפעול יש ,2003 בשנת עלכן הישראלית. הנהיגה תרבות שינוי של
במערך הטכנולוגיים האמצעים שיפור תוך זאת והנוכחות, המניעה האכיפה, את
בנושא. הציבור כלל ועם שונים גורמים עם השותפויות מעגל להרחבת ובעיקר ההדרכה
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ולהדריכו אותו לטפח שיש כוח איכותי, אדם בכוח יתעצם המשטרתי הארגון כי חשוב
למשטרה שיעזרו טכנולוגיות מערכות פיתוח על דגש לשים יש ביותר. הטוב הצד על

השירות. איכות להעלאת כבסיס המקצועיות, שיפור את ולהעמיק במשימותיה,

המבצעית, המוכנות והעלאת שיפור של אלה, יעדים כי באומרו דבריו את סיים המפכ"ל
בטרור, הלחימה לצד בפשיעה הלחימה בפרט, והטיפול ההדרכה שדרוג השירות, שיפור
בהכרח יובילו אלה כל  לקחים והפקת התחקיר תרבות ומצוינות, איכות הטמעת
אתגרי עם כיאות להתמודד שתוכל וחכמה מקצועית יותר, טובה משטרה לבניית

המחר.
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העיטורים חוק
ישראל במשטרת
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ישראל במשטרת העיטורים חוק
השר במעמד ישראל, במשטרת העיטורים הענקת טקס להתקיים אמור לשנה אחת
העיטורים מקבלי משפחות הבכיר, הפיקוד סגל הכללי, המפקח פנים, לביטחון

ומוזמנים. אורחים ומפקדיהם,

בתאריך התפרסם הסוהר, בתי ובשירות ישראל במשטרת הקיים העיטורים חוק
שוטרי לרבות משטרה, לאנשי להעניק שאפשר העיטורים פורטו בחוק .12.3.1972
שירות על וכן ומופת אומץ גבורה, מעשה על ולאזרחים, אזרחי משמר מתנדבי חובה,

המשטרה. מיעדי יעד להשגת רגילה בלתי תרומה בו שיש

ישראל: במשטרת המוענקים העיטורים הם אלו

תפקיד, מילוי בעת שנעשה עילאית, גבורה מעשה על יוענק
נפש. חירוף תוך

חירוף תוך תפקיד, מילוי בעת שנעשה גבורה, מעשה על יוענק
רגיל. בלתי לב אומץ גילוי בו ושיש נפש

מופת. לשמש הראוי לב, באומץ שנעשה מעשה על יוענק

בלתי תרומה משום בו שיש ישראל, במשטרת שירות על יוענק
יוצא בודד במעשה אם המשטרה, מיעדי יעד להשגת רגילה
במטרה. מופתית דבקות או התמדה בגילוי ואם הרגיל מגדר

בלתי תרומה משום בו שיש מתנדב, של שירות על יוענק
בודד, במעשה האזרחי, המשמר מיעדי יעד להשגת רגילה

במטרה. מופתית ודבקות התמדה בגילוי או

להעניק אפשר המופת, ועיטור האומץ עיטור הגבורה, עיטור
מעשה או נפש, חירוף תוך עילאי גבורה מעשה שעשה למי
הראוי לב אומץ או רגיל, בלתי לב אומץ של גילוי בו שיש
בביצוע לשוטר עזרה לתת כדין חובה מילוי אגב מופת, לשמש

ציבורי. אסון או משוועת עבירה לנוכח או חוקי, מעצר

הגבורה עיטור

האומץ עיטור

המופת ע>טור

השירות עיטור

 ההתנדבות עיטור

אזרחי עיטור
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העיטורים: ועדת

הם: העיטורים להענקת הממליצים העיטורים, ועדת של הקבועים חבריה שלושת
אמ"ש ר'  ♦ו"ר

המבצעים אגף נציג  חבר
משמעת רמ"ח  חבר

המחוזות/האגפים, עלידי לעיטורים המומלצים רשימת מועברים העיטורים, לועדת
עיטור. לקבלת המועמד מומלץ שבגינו המעשה, תאור בצירוף

על עדות למסור דעתה, שיקול לפי היכול אדם כל בפניה לדיון לזמן רשאית הוועדה
בפניה, המופיעים מהעדים בכתב עדות לגבות העיטור; מומלץ בגינו המקרה נסיבות

בהם. עיון לשם מסמכים בפניה להציג אדם מכל לדרוש או

תמליץ עיטור, הענקת המצדיק מעשה על מעידות המקרה נסיבות כי הוועדה משמצאה
מקרה. אותו נסיבות את ההולם העיטור את להעניק המפכ"ל בפני בכתב הוועדה

עת. בכל לענדו רשאי עיטור, לו שהוענק שוטר
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אותות

מלחמת אות
הימים ששת

מבצע אות
הגליל שלום

ומוו
אות
סיני

אות
הקוממיות

וווו! ■!■!■ וונוו
מלחמת אות
הכיפורים יום

מלחמת אות
ההתשה

בשירות ותק אות

שירות שנות 10 בתום שירות שנות 18 בתום שירות שנות 25 בתום שירות שנות 30 בתום

עיטורים

המתנדב עיטור הגבורה עיטור
המופת עיטור

האומץ עיטור

השירות עיטור
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20031948 ישראל גזסשלות טבלת

.8
7.11.1958
17.12.1959

דוד
בןנוריון

מפ''ם, מפד"ל, מפא"י,
אחדות מיעוטים,

פרוגרסיבים. העבודה,

.9

 17.12.1959

דוד2.11.1961
בןנ1ריון

אחדות מפד"ל, מפא''י,
מפ"ם, העבודה,

מיעוטים פתגרסיבים,

.10

2.11.1961
26.6.1963

דוד
בןגוריון

■ אחדות מפא"י,
פא''י, מפד"ל, העבודה,

מיעוטים.

.11
 26.6.1963

אשכול15.12.1964 לוי
אחדות מפא"י,
פא"י, העבודה,

מפד"ל. מיעוטים,

.12

15.12.1964
אשכול12.1.1966 לוי

אחדות מפד"ל, מפא"י,
פא''י חעבודח,

מיעוטים.

.13
 12.1.1966

אשכול4.6.1967 לוי
מפ"ם, מפד"ל, מערך,
מיעוטים. פא''י, ל"ע,

.14

4.6.1967
אשכול7.3.1969 לוי

(נפטר
ב26.2.69)

מפד"ל, גח''ל, מערך,
ל''ע, מפ"ם, רפ"י,
מיעוטים. פא''י,

.15
 7.3.1969
מאיר15.12.1969 גולדה

מפד"ל, גח"ל, מערך,
מיעוטים. ל"ע,

תקופתמס"ד
כהונתה

ראש
הממשלה

(המפלגות הקואליציה
המשתתפות
והתומכית)

זמנית
 14.5.1948

8.3.1949
ד1ד

בןנוריון

ציונים מפ"ם, מפא''י,
חדשה, עליה כלליים,
מזרחי, והפועל מזרחי

ישראל. אגודת

.1
 9.3.1949

30.10.1950
ד1ד

בןגוריו!
הדתית, חחזית מפא"י,
ספרדים, חפורגרסיביס,

מיעוטים.

.2

 30.10.50
8.10.51

דוד
בןגוריון

הדתית, חחזית מפא"י,
ספרדים, הפורגרסיביס,

מיעוטים.

.3

8.10.1951
דוד23.12.1952

בןנוריון

המזרחי הפועל מפא"י,
פא"י, אגו''י, והמזרחי

מיעוטים.

.4
23.12.1952

26.1.1954
דוד

בןגוריון

כלליים, ציונים מפא"י,
הפועל פרוגרסיבים,
והמזרחי, המזרחי

מיעוטים

.5

26.1.1954
שרת29.6.1955 משה

כלליים, ציונים מפא"י,
חפועל פרוגרסיביס,

המזרחי/מזרחי,
מיעוטים.

.6
29.6.1955
שרת3.11.1955 משה

המזרחי הפועל מפא"י,
פרונרסיבים, והמזרחי,

מיעוטים.

.7
3.11.1955
7.11.1958

דוד
בןגוריון

(הפועל מפד"ל מפא"י,
מפ"ם, המזרחי/מזרחי},

העבודה, אחדות
מיעוטים. פרוגרסיבים,

0
ר*



(המשך) ישראל ממשלות טבלת

.24
 22.12.1988

שסיר6.1990*1 ■צחק
ש"ס, עבודה, ליכוד,
ונורה דגל מפד"ל,

.25

 11.6.1990

שסיר12.7.1992 יצחק

מפד"ל, ש"ס, ליכוד,
התורה דגל אגו''י,

מולדת צומת, התחייה,
והתנועהלק>דום

(מודעי) הציוני הרעיון

.26

13.7.1992
4.11.1995

הניחתו) (סועד
רביו ■צחק

ש"ס מר"ץ, העמדה,

.27
4.11.1955
19.6.1996

סרס שמעון
ש"ס מר"ץ, העבודה,

.28

 19.6.1996

נתניה!6.9.1999 בנימין

ליכודגשרצומת,
ישראל מפד"ל, ש"ס,

הדרך בעליה,
יהדות השלישית,

התורה

.29
 6.9.1999

ברק6.3.2001 אה1ד
ש"ס, ישראלאחת,

בעליה, ישראל מפד"ל,
המרכז. מפלגת מר"ץ,

.30

 7.3.2001

שרון28.1.2003 אריאל

העבודה, מפלגת ליכוד,
התורה, דגל ש"ס,

האיחוד ישראלבעליה,
מפלגת הלאומי,

חמרכו

.31
29.1.2003

שר1ן אריאל
מפד"ל, שינוי, ליכוד,

הלאומי האיחוד

ת7ןו0תמס"ד
נהוגתה

ו'אש
הממשלה

(המפלגות הקואליציה
המשתתפות
והתומכות)

.16
 15.12.1969

מאיר10.3.1974 גולדה
מפד"ל, מערך,

ל"ע, ,(6.8.70 (עד גח"ל
מיעוטים

.17
 10.3.1974

3.6.1974
מאיר גולדה
0משלת (כראש
לאחר מעבר
התפתחתוז)

ל"ע מפד"ל, מערך,

.18
 3.6.1974
רביו20.6.1977 יצחק

ל"ע, מערך,
מפד"ל(מ30.10.74),

מיעוטים,
.(30.10.74 (עד ר"צ

.19

20.6.1977
5.8.1981

בגין מנחם

ז"ש שלומציון, ליכוד,
מפד"ל, (מ24.10.77),

יחיד סיעת אגו"י,
עד דיין (משח
התפטרותו

(21.10.79 ב

.20
 5.8.1981
בגין1.9.1983 מנחם

אגו"י, מפד"ל, ליכוד,
(82 (מיולי תמ"י,תל"מ
.(82 (מאוגוסט התחיה

.21
 1.9.1983
שמיר14.9.1984 ■צחק

אגו"י, מפד"ל, ליכוד,
תמ"י.

.22
14.9.1984
פר20.10.19860 שמעון

ליכוד, (עבודה), מערך
ש"ס, ''יחד", מפד"ל,

שינוי.

.23
 20.10.1986

■צחקשמיר22.12.1988
ליכוד, (עבודה), מערך
ש"ס. "יחד", מפד"ל,



20031948 1ביטח1ניח. מדינית צמרת ושיסת

מפכ"לרמטכ"לשרמשטרהראשממשלהנשיא
חייםוייצמן
9.11.5214.5.48

דודקןמדיון

26.1.5414.5.48

שיטרית בגור

30.12.6615.5.48

ייגקבדורי

2.49  5.48

יזין יגאל
12.52  2.49

סהר יחזקאל
31.5.5814.5.48

צבי בן יצחק
23.4.63.10.12.52

מקלף מרדכי

12.53  12.52

שרת משה
3.11.5526.1.54

חין משה
1.58 ' 12.53

דודבןגוריון
2.6.33.11.55

לסקוב חיים

1.61 1.58

יוסףנחמיאס
31.5.6410.6.58

זלמןשז"ר

10.37320.5.63

קציר אפרים

2.6.633.11.55

7.3.6926.6.63

צוו צבי
1.64  1.61

קופל פנחס

31.7.721.6.64

ששון אליהו

14.12.6914.12.67

ומן יצחק
1.68  1.64

מאיר גולדה
3.6.747.3.69

הלל שלמה

20.6.7715.12.69

בולב חיים

1.72  1.68

זודאלעזר
4.741.7.72

סלע אהרון

23.9721.872

רבין יצחק
20.6.773.6.74

בורג יוסף ד"ר

13.9.8420.6.77

הפנים) כשר גם (כיהן

גור מרדכי

4.78  4.74

וחוליו שאול
30.12.7631.10.72 1.47810.4.73

חייםתבורי
31.127931.12.76

נבון יצחק
21.3.8319.4.78

בגין מנחם

1.9.8320.677

ופאלאיתן
4.834.78

שמר הוצל
31.12.801.1.80

חייםחרצוג

23.3.9322.3.83

שמיר יצחק

14.9.841.9.83

בולב חיים

14.3.9013.9.84

לוי משה

4.874.83

אריהאיבצן

31.3.855.1.81

פוס שמעון
20.10.8614.9.84

דודקואוס
31.3.9014.85
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(המשך) וביטחונית מדינית צמרת רשימת

פניםראשממשלהנשיא לביטחון מפכ"לרמטכ"לשר
שמיר יצחק

12.7.9220.10.86

מילוא רוני
13.7.9211.6.90

שומרון ךן
4.91  4.87

טרנר יעקב
31.3.931.4.90

וייצמן עזר
24.9.93

1.8.2000

רביו יצחק
4.11.9513.7.92

רציחתו) (מועד

* שחל משה
18.6.9614.7.92

ברק אהוד
30.12.944.91

פלך רפי
30.4.941.4.93

ליפקין אמנון
שחק

30.6.9830.12.94

חפץ אסף
31.12.971.5.94

פרס שמעון
18.6.964.11.95

נתניהו בנימין
6.9.9919.6.96

קהלני אביגדור
6.9.9919.6.96

וילק יהודה
31.12.001.1.98 מופז שאול

8.7.021.7.98

ברק אהוד
6.3.01  7.9.99

עמי בן שלמה
10.3.01 7.9.99 קצב משה

2.8.00

שרון אריאל
 7.3.01

לנדאו עוזי ר"ר

1.3.0311.3.01

אהרונישקי שלמה
1.1.01

יעלון משה
9.7.2002 הנגבי צחי

2.3.03

המשטרה", "משרד של שמו הוסב ,1995 נובמבר מחודש החל ישראל, ממשלת החלטת פי על *

לשעבר). המשטרה (שר הפנים לביטחון השר עומד כשבראשו פנים", לביטחון ל"משרד
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נספחים
ותעודות ג01גז3ים
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המנדט משטרת וספב"לי עליונים נציבים
19481920

עליונים כללייםנציגים מפקחים

ומשפחה השירותשם שנותתקופת
ומשפחההשירות השירותשם שמתתקופת

השירות

סמואל הרברט סיר

פלומר צ'ארלס הלורד

צ'אנסלור רוברט ג'ון סיר

ווקופ גרנפל ארתור סיר

מקמייקל אלפרד הרולד הלורד

גורט ג'ון הלורד

קנינגהם גורדון אלן סיר

21.5.2520.1.20

5.7.2821.5.25

13.7.315.7.28

1.3.3820.11.31

1.10.441.3.38

1.11.451.10.44

15.5.481.11.45

5.4

3.1

3.3

6.2

6.6

1

2.6

בראמלי ברוך פרסי קולונל

סטפן ארתור בריגדיר
מאברוגורדאטו

ספייסר בולן גודפרי רוי בריגדיר

סאונדרס אלן מייגור

ג'ונס ריימר מוראי ג'ון קפיטן

גריי ניקול ויליאם קולונל

15.3.231.6.20

1.3.3111.3.23

24.11.371.3.31

21.8.4324.11.37

18.3.4621.8.43

15.5.4818.3.46

3.9

8

6.9

5.9

1.7

2.2

וי
ר*



הכללי המפקח מינוי כתב
יחזקאל מר את ממנה ישראל' במדינת המשטרה כשר סמכותי בתוקף שיטרית שלום בכור אני.
בתוקף לו הניתנות לסמכויות בהתאם יפעל והוא הסוהר' ובתי המשטרה של הכללי למפקח פהרוב

ותקנותיה. המשטרה פקודת
.14.5.48 תש"רז, באייר רז' מיום תוקף מקבל המינוי
הזמנית. הממשלה ראש מטעם אישור טעון זה מינוי

י . ■<'<■>".' .■"■* .14.5,48 י.ש"ח, באייר ר,

המשטרה שר

הכללי המפקח דבר
היוס לידי נוטל סחרוב, .יחזקאל אני. המשטרה. שר ע"י לי ניר.? אשר המינוי כתב בתוקף

ישראל. נגדעת הסוהר ובתי המשטרה על הפיקוד את
איש כל ימשיך המדינה. להקמת שכם להטות ומצווים הדשה הקופה סף על עומדים אנו

במסירות. :ו קשר. נשעה עלו המוטל את וימלא תפקירו את לקיים
משטרת שירות הקמת של במפעל כשותף עצמו את לדאות איש כל וחייב נגמר הורים משטר

ובריא. יעיל
םחדוג י .14.5.48 תק"ח. ב*ייר ',.

הקוהר ובת המשטר של הכללי המפקח

מהמשטרה הסוהר בוגי שירות הפרדת

רכרדרי _ תפוהר כתי .גירות
עצמאי. שירות ומהווה ישראל משטרת מפיקוד הסוהר בתי שירות הופרד 1.1.49 ביום

המשטרה. למשרד במישרין הקשור
ישראל*. משטרת של הכללי "המפקח הוא: הכללי המפקח של תאדו לכך בהתאם

י.ה'יא6 י () התום:
הכללי המפקח סגן

1948 השוטר שביעת

תנאי ללא עצמי על לקבל לחוקיה, ישראל, למדינת אמונים לשמור מתחייב העי
ולכל הקבע פקודות לכל לציית ישראל, משטרת של משמעתה עול סייג וללא

המוטלת חובה כל ולמלא המוסמכים, המפקדים ע"י הניתנות וההוראות הפקודות
דין. כל פי על ישראל, במשטרת כשוטר עלי
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עלי1נים,1948 קצינים  מינויים

המשטרה שר  שיטרית ב.ש.

המשרד על הממונה  סולומון דם עו"ד
השר יועץ  שוחט ישראל עו"ד

כללי מזכיר  מוזס י.ח.

המשטרה משרד
המשטרה שד

הראשי המשרד

כללי ומנהל המשטרה של הכללי המפקח  סהר יחזקאל
הכללי המפקח סגן  נרומיאס יוסף
המודיעין ענף ראש  סתוי נעמן מ.מ.

ההדרכה אגף ראש  גוריון בן עמוס מ.מ.
מנהלה אגף ראש  בןפורת יוסף מ.מ.
פשעים חקירת אגף ראש  ירון רם מ.מ.

ראשי גיוס קצין  בןאליהו ישראל ס.מ.מ.
פשעים חקירת אגף ראש סגן  ברנר יוסף ס.מ.מ.

ראשי קשר קצין  גורדין מיכאל ס.מ.מ.
הכלכלית המחלקה ראש  זוהר דב ישראל ס.מ,מ.

המנהלה אגף ראש עוזר  נש יעקב ס.מ.מ.
ראשי אפסנאות קצין  פרומקין ידין ס.מ.מ.
ראשי תחבורה קצין  שליים וילי ס.מ.מ.
ראשי חמוש קצין  אגוזי משה ע.מ,מ.

לאור הוצאה קצין  אריאל יצחק ע.מ.מ.
אדם כוו קצין  דקל אלי ע,מ.מ.

פשעים חקירת אגף החקירות, ענף ראש  הופשטטר אפרים ע.מ.מ.
ראשי תנועה קצין  לוינטל יהודה ע.מ.מ.

פשעים חקירת אגף פלילי, וזהוי חוק ענף ראש  רגולסקי משה ע.מ.מ.

האמונים בסיס מפקד  ן כה מקסים ס.מ.מ.
האמונים בסיס מפקד סגן  רוזוליי שאול ע.מ.מ.

וגבולות חופים חטיבת מפקח  שפי יששכר ס.מ.מ.

תלאביב מחוז מפקח  פלג יואב מ.מ.
תלאביב מחוז מפקד סגן  פראג יהודה ס.מ.מ.

חיפה מחוז מפקח  שיף ישורון מ.מ.
חיפה מחוז מפקח סגן  ז*ינגר אברהם ס.מ^מ.

חדרה נפת מפקח  אבנוי יצחק ס.מ.מ.
זבולון גפת מפקח  דיאמנט אריה ס.מ.מ,

היפה במחוז פשעים חקירת מחלקת ראש  שמאי יהושע ס.מ.מ.
חיפה נפת מפקח  שור אריה ע,מ.מ.

ירושלים מחוז מפקח  אברהמי לוי מ.מ.
ירושלים מחוז מפקח סגן  מור אזרח ע.מ.מ.

טברלה מחוז מפקח  סלע אהרון מ.מ.

בפועל הדרום מחוז מפקח  צור אלכסנדר ס.מ.מ.
השפלה נפת מפקח  לרמן אברהם ס.מ.מ.

השרון נפת מפקח  (קלפר) ניר אריה ס.מ.מ.

ישראל משטרת
הארצי המטה

האמונים במים

יגנילית חופים חטיבת

תלאביב מחיז

חיפה מחוז

יווש>י0 מחת

טבייה מחת

הדרוס מחיז

השרות מנהל מ"מ  גרא גרו מ.מ.
בתלמונד המרכזי ביתהסוהר מנהל  ברייטפלד אברהם ע.מ.מ.

מנהלה קצין  יוגב שמואל ע.מ.מ.
תשלומים קצין  נדיבי יהודה ע.מ.מ.
אפסנאות קצין  זדסקי דב ע.מ.מ.

הסוהר בתי שרות
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1948 ישראל משטרת של ארגוני סבנה

הכללי המפקח

סגן
הכללי המפקח

תנועה מחלקת

טבריה מחוז

צפת כנפת

חקירות אגף
ופשעים

החקירות, מחלקת ■

והפיקוח התביעות
הזיהוי התשים, מחלקת ,

הפלילי והחקר
ההדרכה מחלקת ,

וההשתלמויות
המיוחדת המחלקת
הכלכלית המחלקת ■

וגבולות חופים מחלקת .

חיפה מחת

המנהלה אגף

אדם כח מחלקת ■

האפסנאות מחלקת ■

התחבורח מחלקת ■

הקשר מחלקת ■

התשלומים מחלקת .

ואימונים גיוס מחלקת ■

הסעד מחלקת

אביב תל מחוז

חיפה נפת .

חדרה נפת ■

זבולון נפת ■

ירושלים מחוז

אביב תל נפת 
השרון נפת 
השפלה נפת 

נפות ללא נ
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סגן
הכללי המפקח

חטיבת
החופים

ו1< והגבולות

אגף
ההדרכה

אימונים בסיס

הגלבים [שירות

הכללי המפקח

אגף
פשעים חקירות

הנליליזת החקידוח מחלקת 

הזיהוי מחלקת
הגלילי והחקר

המיןתדת הקהלקה

הכלכלית המחלקה

והפיקוח הארגון קצין

מחוז
(1) טבריה חי0ה מחוז מחוז

>2< הדרום

לשכת
המפג'ל

ראשי תנועה קונץ 

העתתות קזנין _

אגף
המיגהלה
11

מחאדם מתלקח

האפסנאות סתלקת

התחבורה חלקת נו

הקשי מחלקת

התשלומים מחלקת

הראשי הניוק קגין

הראשי הסעד קצין

לאור ההו*אה ק*>ן

~ץ~

מחוז
אביב תל

(11

ב

מחוז
(1) ירושלים

השרון נפת 1

1נפתהשגלה

הערות:

לנפות. משנה חלוקת זו בשנה חולקו לא וטגריה, אביב תל ירושלים, מחתות (1

הדרום. מחוז למטה במישרין כפוף היה שבע באר תחנת אזור (2

המרחבים מן הופרדו והס והגבולות החופים חטיבת של לפיקוחה נתונים היו הגבול ונקודות הנמלים (3

נמצאו. שבשטחם
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פ
ם

1

פ
0
פ

פ

י/
ו

ס
̂ס
1

מחלקת
ת הבטיח!

היחידההיחידהר,י/עץ
לתלונותהארמיתהמשפטי
הציבורלביקורתלמשטרה

הדין בית
לערעורים

הדין בית
למשמעת

מחלקת
הכספים

מחלקת
השכר

אגף
ומשא"ז קהילה

אגף
וארגון תכנון

מחלקת
מתנדבים.

ומגיעה שיטור

מחלקה
שיטור ליישום

משולב

מתקר. מחלקת
הסברה
ותקשורת
קהילתית

תמיכה אגף
לוגיסטית

מינהל
טכנולוגיות
(מנ"ט)

מחלקת
תוא"ר

היחידה
לתכנון

אסטרטגי

1
היחידה
לחקר
ביצועים

וסטטיסטיקה

מחלקת
התחבורה

מחלקת
רגישות
ומכיר!ת

שירותי יחידת
המטה

וו

לפרסום יחי ה
פקודות
המשטרה

מדור
תכנון
תקציב1 ■

לחקירות אגף
בפשיעה וללחימה

מחלקת
האספקה

מחלקת
חקירות
1תביעות

מינהלת
בינוי

פרוייקטים ■חידת
לבינוי

יחידת
האבטחה

אגף
וביטחון שיט1ר

המחלקה
לזיהוי
פלילי

■חידההיחידה
ארציתהארצית
לחקירותלחקירות
ב'גלא1מיותהונאה

יחידת
ומתן משא

יחידת
המסוקים

מחלקת
מבצעים
ובס"פ

מחלקת
סיור

1שיט1ר

מחלקת
מחקר

מחלקת
איסוף

וטכנול1גיה

המחלקה
לתפקידים
מיוחדים

ארצית יחידה
לטיפול
בתופעת
רכב גניבות

אגף
התנועה

מחלקת
תנועה

מחלקת
תגנון
ופיתוח
תנועה

משטרת
התנועה
הארצית
(מחליא)

מדור
מבצעי
תנועה

אגף
אנוש משאב*

קצין
רפ1אה
ראשי

אכ"א רי ע1
לנושאי
שכר

תכנון מחי
אדם כוח

מחלקת
הפרט

מחלקת
הסגל

הדרכה מחי
1חינור

יחידת יי
הפסיכולוגיה

מחלקת
משמעת

רבנות
המשטרה

.1
ב'ה"ס
הארצי
סלע ע"ש

המכללה
לקצינים
בכירים

*0

הגבול משמר

ווו1

חטמ"ר
צפון

מפקדת
<ם מג'ב

חטמ"ר
דרום

חטמ"ר
ת"א/מרכז

/ו
מפקדת
מנ"ב
ימ"מ

מפקדת
מג"ב
איו"ש

מפקד
מג"ב
אזת"ע

מפקדת
בה"ד
מג"ב

ממת"ש
ארצי

אדומים מעלה תחנת
והבקעה

הדר1מי המחוז

מרחב
לכיש

מרחב
אילת

מרחב
הנגב

מרחב
שמשון

וו

מרחב

■יקי!

מרחב
דן

מרחב
א"לון

מרחב
יפתח

תחנת
גלילות

מרחב
השפלה

מרחב
השרון

ןו

מרחב
חוף

מרחב
הגליל

מרחב
העמקים

שמש בית תחנת



היומית בעיתונות למשטרה גיוס מודעות

ישראל מדיבת
הגיוס *רכז הבגזחון משרד

שוטרות התגייסות
בי:ל ?;*עייל*. *ל 5>3ו~ס ס5ר דרו* י~ר*ל ל=3סרת
*לח\^*ח קיי*0? 1ב9יס, 1£9ג 15זך*ט'גג זחסקירג:: אגיב
18;1¥>ית  22 ועילי \>ז^ו\/ ©י>ג*ד^ _1 בח*11ון גאוח
ידיןו/ >£חות. ?מס** הקבלה ג?לוח וג'וי*ר,, 0*0 1*5  קימה

הגיחי!/. הץניייי 0570ד.
טשטרת הגתונו/: ל0י בכתב, להגי* יק הבקקות *מ

וויאגינ. ארגי, *טח ישראל,
ל1ין>! יק 1>נק7ח 1ול

.המ?1וזי.1גנ1זיו )1ר.*גלה, הגיל. דל (■ר*י* (1

מזזייקת. ©ר0ט/ כתלנו; נ<
הגיוס נלי>ז

9.448 חשיוו. 0יי1 נ חלאניב,

?ארץ"*ראי היהודית ךזפיכטית
ל5נ8וו.י'6ייאי הלאומי היעד
הקפ לגויות חמ*גןי פרג.?

לווושתתרום הונ1 טול 17 *011 להפרזה תוספת.

ונוטרים זוטרים חיייימ* גיוס
6חהגרוו; מיגזמ י.1יו0 "וולת גי הכל, ליל^ת נזר, מבי0י8
נ גו דנונ"י, ווח6ול >5יי6 חריט >**ת ה1ו >ל 17 9ז
ג1טוו11 זוקריוו **בר, < החיילים >ל ניללתיף מ(י)
ז!י1,0הווו^ מיבקה (וי'לוין מ11חוז5? מ^חמ^ק1ול8 קל ד.*ינים
*)■< *'וו*ל ויץ נ8>91ר>1 ..יתי השו8רי0 <* ג0 _
3>*טית1הויי י'^בלי* הי*וני8 בט*ית '.'.יחי הנוטרים

יכלי"ג; >מ1טרהר5גי1ז. .י0■

ג^ ו^.ט*1), ('"חתי >נ~*3 מגני הנ>, כל
.הח! <<0* *ויוד. ה1ו>י*ניו> >ר9יס יגייייט *גי *ד0/1קיי.
ןו7'י ד%0קהי יל* יבי)1 יהיק ■. לנן נננ1 למ'סי0*1ו (*ר8

להת'צבמיד מצווים
המלא לשרות
.* ומחדיר במוני) 14  (ו' היום גט'" וגל"ול">י>,

""יי) (קי^יי ביזל1ונינ ח6יגלי מה0ר.ז^ל* <ל בסי),

העם לנורות המנצקד .לרכז
.1>9.4> מריד. ז!'  ך >זט תל^וניב,

מועמדים הזמנת
היהודית במרינה משטרה קציני לקורס

היהודית הסוכנות
ראל 111 ■.? ר לא

הלאומ* ה*>1ד
יוווראל לכנסת

>קו*גי6 נקורס כזמ*ג*מ יגזויז זוי^יכי 0קרג מי^סייב בזד. גיזגעים

להייוו *רי3*0 ה*ולמדיט ההידית. בסד*נה >קום העתידה במקטרת"

/<?*7* ו*30> 29 ר^יליס בין רוקי0. לםזזות, תיקתית השכלה 3?ל*

*'לגד1 ה0ו7מד*0 הכתעית. י בוריד. 1ל הערגית 11ו הןטית ו.שםר.

דטואית. בייקה
9

להגי1.*1> יריבות המגק* קל ך"ו תולדות אח חכלול:ה *קר 3?^ות

היהודית הסוכנות הםצב. וו1דת
חלאביב לאדץיומראל,

.28 ד. ת ,.. כגימין נד1לת רחיכ
ג?*'ח.< א ארד >י.ג *א1 05רלאר %ד יזם עד

ה0י1*ח* 1.זממ? ***י'. >י לש7תן יזו* גזגיז" ?בלתן את להגטימ 10י
מילגרת. הפחדנית 0ומ91ות ת^קה זגולודי ב*ני להגסןה

המצב 1ו1דת

לארץי*רא>ל היהידית הסוגנוו;
'ישראל לכנסת הלאוקי היעד
העט ל*רות הט6קד מרכז

הוראה
הגיוס * ולועדות המפקד  ללשכות

הארץ בכל
יינגירי הטהיי מגייס לקץ* >לייו **יז ס""גת ו.**. 1*6ל"
בה!**!  וו*8ריט ה*יגי8 החיל*, ויל המ6קי^) >1ל

וויוטול. *ז8 ל*ונ;חרו11 >מ>י הדחוסה יגיו6 >6קידח
הח1ד קיום אח  מט>80קוווהנ11*  המידי. י^^רת הוננית
ב>במ. 01 >נמ1ות>1קל9 אל ח6גי"0י0 םהוננרת מ7ן>וווה טיק
יגטי *ליי8 הםמקד לק*י' גל^גל נוה גמוילימ .ךטי ל>7,

העינית: ההת"יניי! זיל *גג>ץדויו ו>7וחי^יוס ו>ל '.נות
גל *ל י.ןגרתס <י1 1ל1רלות וביוגליח *.<! 51מליו1 >ארגן
*ל גנ'ל, יי*6יימ.ממ(1*יי6^ו. ממ*קויו),יי>וייל*/">;'1י8וי11
יייי'י ל* קנח*. ממרגד 8חנד.הקלס אל 0ולס זניזי 6נ>1

לנו1>1י*בת. 1ר 0םחר

העט לוטדות ה*3קד מדכז
.1^5.# טי^1, גי.  וי *ו8 תלוציב,
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בצה"ל1 המשטרה חטיבת  תק13/481 גנושא סבתב

מטכל/מתמ
מוומ/55/א//

1#48 אפריל /5~
ו*יור(3) הספקח אגא/*רות

^£3
| >'ג*>

ט ג ל/א 8פ !<

חמוש וח אגא/שר (6) אכסון89כל/אכא זוגא/שרות 0טכל/אגא
הטקיטרוז וזמינה (3) 9נןז3>/אגאחכגון

ל/אגס >1ט3
ט30>/<,ד.ר

לגדוד)רפא (אמד חטיבוו*
מגא

(13) מיק

הטש*דון הסיבת  13/63 טס. תקן הנדון;

זה. פכחב מתאריך לחק8ץ >כ1ס חג"ל התקן .1
מטכל/אג*. ע"י יפור00 ותחבורה חמוש גיור, של תקן .8

יפר00 וטסכל/אגא עצמאית חשבון יח>רוו חהוה המשנזוח חמ*גת .8
אגא. בפקודות כן, על הודעה

סחרוב, יחזקאל מתמנה המשטרה תסיבת כמ6קד *4

מהגבול ישז/רעי אשר מחוזות שני יוקטו הקרובה התקופה לגושך .3
יהווה היוקון כרמלי. של הירומי הגבול ער הגגג של הג6וג*

המחוזות. שני בין הגבול אח
הודעת תבוא  בעתיד יוקמו אשר הנוספים, ווזסלוגות המחוזות על

מיוחדת,

***
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1950  1949 המשטרה מצבת

הדרגה
חנוצגח

31.12.49 | 51.12.50

הכללי המפקח
הכללי המפקח סגן
הגללי המפקח עוזר

מחוזי ניפקח
ממלקז* ראש

מתווי מפקח סגן
מחוזי מפקח עוזר
ואשוןגד.) ס6קח(י1)
שנינה) מפקה>ת)

סמל רב
י*שין(י.) סמל(ת)

ש1י(י.) סמלנת)
שי0ר(ת)

1

1

1

6
8
17
3$
108
75
11

314
נ42

2551

1

1

ר

19

15
גל

3
270
343
2223

הכל 035563034ך

מיעוטים שוטרות

0 נ ר ז ה
ניגבה ח

195011949

ראשון 11מפקח

שני 1מפקח

ראשון 89סמל
שני 519סמל

165149שוטר

הכל 180178סך

מתנדבים שוטרים

ווגח י!
חנזצבח

19501949

2גקגיניס

דאשוניט %6סמלים

שניים 117סמלים

397140שוטרים

הכל 0418$35ל

1זצבח ה

1*49 1

3

3

10

200

2

28

254

216 285

ה נ ר ך ח

ראשינה מפקחת

שניר, מפקחח
ראשונה סמלת

שניה ממלת
שוסרת

הכל 0ך

נוטרים
המנץ) מן של* (שוסריס

חדרגה
הנזצביו

1949 | 1950

רבסמל

ראשון סמל

שני סמל

שוטר

 1

! 

* 2

338 362

הגל 343סו 365
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המשטרה פקודת
י) 00 (י) קי''נ 3רק חא'י,

1926 לש' 17 מסי

המשמעת את ישראל, של המשטרה חיל של ארגונו את המסדירה פקודה
ותפקידיו וסמכויותיו שבו

הק1ד ר.1ם המשטרה. פקודת תיקרא זו פקודה ,1

יייש יחייב הכתוב ענין אם מלבד דלקמן, הפירושים הבאים למונחים יהיו זו בפקודה .2
אחרת:

רבטוראי; מדרגת למטה שוטר כל םירושו טוראי "קווטר

(בוטל): מחוזי "מושל

1946 לש 4 סקי המשטרה על המפקד ביותר הגבוה המשטרה קצין פירושו מחתי משטרת "מפקד
י"1963558 חיק בגפה, או שבמחוז המשטרה על לפקור שנתמנה אחר אדס או שוטר כל לרבות במחוז, אשר

מקצתם; או בולם מחוז, משטרת מפקד של התפקידים את למלא זנו

1944 לקר 4 סק' זו: פקודה עפ"י שנוצר המשטרה חיל פירושו המשטרה' "חיל

הממטרה חיל ארגון  אי חלין
ישראל. משטרת שיכונה חיל בישראל לכונן יש .3

תפישת למשפט, פושעים של והבאתם גילוים פשעים, מניעת לצורך ישמש החיל .4
ורכוש. אד0 בני של וכטחונם בציבור סדר קיום אסירים, על המעולה השמירה עבריינים,
שוטרים, ושאר סגנים מפקחים, גבוהים, משטרה קציני מאותם מורכב יהא החיל (נ) .5

לזמן. מזמן המשטרה שר יורה אשר ככל
להשתמש, או תפקידיו את למלא אדם אי קצין כל למנות המשטרה שר רשאי (2)

מקצתן. או כולן גבוה. משטרה קצין של בסמכויותיו שהם. כל לתנאים בכפוף
משלו. נמוכה מדרגה שוטר לבל המסורה סמכות בכל להשתמש רשאי שוטר כל (3)

התוקף מתן בעת המשרתים, בניאדם כל על תחולנה זו שבפקודה ההוראות כל .6
הנחשבים או זו, פקודה עפיי שבוטל חיקוק כל עס"י שנתבונן המשטרה בחיל זו, לפקודה
ושירות זו. סקודה עס"י בניאדם אותם נתמנו כאילו ממש משטרה חיל מאותו חלק להיות.
כשירות פנסיה, או תגמול טובה, הנהגה שכר לצרכי ייחשב, כזה מבוטל חיקוק כל עפיי

זו: פקודה עפי
המנין. מן שלא כשוטר שנספח למי כמעניק ייראה לא גזה האמור דגר ששום בתנאי
שנקבעו לפנסיה או לתגמול טובה, הנהגה לשכר זכות כל כזה. מבוטל חיקוק בל עפיי

ו כזה מבוטל חיקוק כל עפיי או זו סקודה עפ'י
לפטר הממשלה בסמכות כפוגע ייראה לא זו בפקודה האמור דבר ששום ובתנאי

בכך. שתרצה עוג בכל שוטר כל

יסדרי הנהלתו על המשטרה, חיל של הכללי הפיקוח על ממונה הכללי המפקח (1) .7
הרכוש ולכל המשטרה חיל על המוצאים הכספים כל על לפיקוח אחראי והוא בארץ חלוקתו

המשטרה. לחיל השייך הציבורי
פנויים מקומות למלא כשוטרים ראויים אנשים עת בכל לגייס הוא רשאי (2)

המשטרה. בחיל
מדרגתו, להורידו גבוה), משמרה קצין (זולת שוטר כל להתלות הוא רשאי (3)

בלתי כלל בדרך שהוא או מתרשל השוטר כי דעתו להנחת הוכח אם לגרשו, או לפטרו
אלה: תפקידים למלא אחרים מטעמים ראוי שאינו או תפקידיו, במילוי יעיל

אישור בלא מפקח סגן או מפקח מדרגת שוטר לגרש או לפטר שאין בתנאי
המשטרה. שר מאת

חיל של הש0
הפעסרה

חיל ת0קידי
המוסרי.

החיל הינב

תהול הסקווד.
אנשי כל על

המקסרה
בחיל המשרתים

המשטרה

19.39 לשי 22 1ק'

של סמכויותיו
הכללי ה0ס*ןח

326



**± 109/53 קבע פקתת
ישיאי 1 ^*<^ משטרת הגבוי סשסר הק*ת

הארעי המטה פקודות
ידי קל מחנאיוו

נחנייאס יוסן*
ישראל בישסית *ל בסו??1 הכללי חםםקח

187 עמוי הגמל משטר (3.7.53) חשייג בתמוז. ג' תלאביב, 27 מם' ף 10

והוכנו תעודתו הגבול. משמר דלקמן: התפקידים את שיבצע מנת על הוקם ישראל במשטרת הגבול משמר ג.
ואין האויב, מארצות אנשיב של הסתננות 08ני המדינה גבולות על שמירה ,1

הסתננו. מטרה לאיזו מינה נסקא
הכללי. המפקח ידי על שייקבע צורו לבל מאוסנת, עתודה קיום .2

 כדלקמן: משטרה אנשי משתייכים למשמר ג.
הגבול. במשמר לשירות במיוחד שגוייסו ושוטרים סמלים קצינים. .1

המשטרה אנשי מביו המשמר ליחידות שהוצבו ושוטרים סמלים קצינים, .2
ישראל. משטרת של הרגילות ביחידותיה המשרתים

הגבול משמר שוטרי של מעמדם
ואיןהם האחרים, המשטרה אנשי כרין דרגותיהם. לכל הגבול, משמר אנשי של דינם ד.
המוטלות החובות כל בלבד. וטיקודית אדמיניסטרטיבית הבדלה אלא מהם נבדלים
מחוקי אחר הוק כל ול0י ותקנותיה המשטרה פקודת לפי המשטרה אנשי על
ניתנו גן המידהו במלוא עליהם הליט המשטרה. של והמשמעת הנוהל וכן המדינה,
החוק לטי משטרה לאנשי הנתונות והזכויות הסמכויות כל הגבול משמר לשוטרי

והנוהג.

בפקודות. שייקבע כ6י וסמלים מריס ישאו המשטר אנשי ה.

לבקש רשאי יהא לא זה, לשירות במישרין שגוייס לאחר במשמר המשרת משטרה איש ו
לשירות. נס שנכ מיוט שנתיים כתום אלא המשטרה. מיחידות רגילה ליחידה העברה
רגילה ליחידה יועבר לא  סדיר צבאי לשירות כתחליף למשמר האיש נתגייס אם

גיוסו. מיוט ומחצה שניט שלוש פתק אלא
בדרגותיהס, יחזיקו לא הרגילות, המשטרה ליחידות כנל שהועברו וממליט, קצינים ז
על שתיקבע אחרת בבחינה או לחוקרים בבחינות העברתם, לפני עמדו, כן אס אלא

הארצי. המטה בפקודות פרסומ ידי

המשמר סבנה
שיקבע (כפי גדודיפ או פלוגות על החולש המשמר, מטה עומד המשמר בראש ח
המשמר. ממפקד מורכב המשמר מטה הצורך). לפי בפעם, פעם מדי הארצי המטה

לתקן. בהתאם אחרים, ומקצינים מודיעין מקציני מבצעים, מקציני

משטרתי בבסיס במרוכז חונה המחלקה המחלקה. היא הגבול משמר של היסוד יחידת ט.
(יכל משלוש מורכבת הסלוגה הפלוגה, של המשנה יחידת היא המחלקה מסוייט.

מחלקות. היותר) (לבל מארבע או הפחות)
מהוזת'גזיד. היותר) (לכל ארבע או הפחות) (לכל פלוגות שתי

הכפיפות
הארגון. אגף ראש ידי על מתואם הגבול משמר מפקד יא.

און הכולל הארצי, במטה הגבולות מחלקת ראש גם משמש הגבול משמר מ9קד יב.
בהסתננות. ללחימה המדור

לצרכיס להפעילן הסמכות לו אשר הארצי, המטה של עתודה הן הגבול משמר יחידות יג.
הבא. בסעיף למותווה פרט אופרטיביים.

למרחביס המשמר של פלוגות הארגון. אגף ראש של באישורו יציב. המשמר מפקד יד.
המשמר, מפקד קול הנחיותיו לפי שיופעלו סקוט בהטתננות, לחימה לצרכי
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תשל"ה1975 ,(4 (מס' המשטרה פקודת לתיקון חוק
יבוא: 49 סעיף אחרי ,* תשל"א1971 חדש1, נגוסח המשטרה בפקודת

תאוותי המשמר :1 רביעי מדק
 זה נסרק 49א.

איבה, טעולומ לנפגעי התגמוליט בחוק כמשמעותה  איבה" "פגיעת
:* תש"ל1970

י; תשס"ו1955 הצבאי, השיפוט בחוק כמשמעותן  הצבא'' "פקודות
הרשויות בחוק כמשמעותם  השמירה" על ו''הממונה השמירה" "רשות

תשכ"א1961*. השמירה), (הסדרת המקומיות

 (להלן האזרחי המשמר ישראל משטרת ליד בזה מוקם 00 49ב.
המשמר).

בטחון שמירת למען לעשות מוסמכת שהמשטרה פעולה בכל >ב<
במשמר. להסתייע היא רשאית איבה, פגיעת מפני והרכוש הנפש

המשמר: חברי אלה 49ג.
כמתנדב; למשמר שנתקבל מי 0)

;37 סעיף לפי בהםג'מתו מיוחד שוטר שנתמנה מי (2)

לישראל, הגנה צבא של המילואים כוחות עס שנמנה מי (3)
בפקודות שנקבעה הרשות מאת ישראל למשטרת ונשלח
חוק לפי חייב הוא שבו השירוין את בה לשרת עלמנת הצבא

;5 משולב) ננוסח תשי'ט1959 בטחון, שירות

או השמירה, רשות מאת ישראל למשטרת שנשלח מי (4)
השמירה את כה שימלא עלמגת השמירה, על הממונה מאת
(הסדרת המקומיות הרשויות חוק מכוח חייב הוא שבה
לה שהתנדב השמירה את או תשכ"א1961, השמירה),

האמור. החוק ל0י

לשיפוט לכפיפותו חסיבויותיו סמכויותיו, זכויותיו, חובותיו, (א) 49ר.
שוטר, כשל יהיי תפקידו מילוי בשעת המשמר חבר של משמעתי ולדין
שהוטלה חובה כל על להוסיף באה זו הוראה בצו; השר שיקבע בשינויים

מהן. לגרוע ולא אחר, בדין שניתנה.לו וסמכות עליו
בטחון, שירות חוק לפי המשמר חבר על שהוטלה חובה (ב)
המשמר. כחבר עליו שהוטלה חובה דוחה משולב], ננוסח חשי"ט1959

 רשאי לכך שהסמיך מי או הכללי המפקח (א) 49ו.

כולו; למשמר מפקד למנות (1)

מקומית; רשות של בתחומה למשמר מפקד למנות (2)

תאריהס. את ולקבוע המשמר חברי מבין קצינים למנות (3)

נכיר משטרה קצין מדרגת למשמר וקצינים מפקדים מינוי (ב)
השר. אישור טעון

האזרחי המקומר
ית0קיז^1

המשמר חגיי

.ונר של מעמיד
המשמר

הפיקייעל
המשמי

המקו לרשות להורות בצו רשאי השר, עם בהתייעצות הפנים, שר 49ח.
המשמר, חברי של ורישומם בגיוסם ולטפל בתחומה משמר לכונן מית

49ג(3<." כסעיף הנזכרים אלה למעט

הרשויות 0יוע
המקומיות
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^ביב תל מחוז
ת?* פיון סז*
(23.6.48)
חא141 .00

ל א ר 9 י משטרת

(מנהלה) הנז'יטרה למנח?

אזרח*. מקמר הנדון:
בין ההסדר הצעוז את בזה מעביר חננ*
לבלזןה רה* האז הנמ8םר ובין אגיב תל מ*כרח

ולאהרן. ידך על

י 8נ זיו , ן
מהוו* מפקח

אביב תל מחוז נדגמרת מפקק

/
ז^ביב תל סדווז
זז ת? יון ס סי
(16.0.48)

חא2222 .00

ישראל ת ר ן כ *ש

/ מייחדת. נוקמרז! הנדון:
חקו", פחח (בגזן הנוזלים בישובים קגיוד" מציע אני 1
יסודות על חמיוו"לה, הנז1םרח אח נ"ניהוב^ו'ג) זג,,ח..ם
המ'ילת בימי המיוחדת חמיזמרה סולזתוזת החח 'שעליהם זסג*י0

המנדט.
ברוד הרגילה למ7'!טרד. עזר נווחדיס,כנוף ב'?וסרס הצורד 9

געית נדל, לא הלזוטרים ג'ספר קודס: נ'אזר פזזות עתה,לא
הולד הפ''עם מססר םהרונה, אח ]בל לא בלילות החדקהפטרולים בראקת אביב תל בנפת פ^ס 20 ;ל (מס*פר וסחרגה

.(30 הוא מםפרס היוס
גדולי לא ובמספרים 43 42 בגיל עתה להסתפק יכולט א1ו ה

להתחלה. מקום, בכל ?5וטר*ם $*
זו בעיה עוררו כלם המועצות ראק< עמ ל* '?היו יפנ"זוח 4

ללהם. גאינגיאטיבה המיוחדת, הנז*0רה חך,^ .;*

בע1ן 11נללבכל לא עתז? לעת הקו. אח ל להורות אבקשך *^
מועכ, בהם>ג*לולג מצומצם :>ד0 נח לרנלי כפר"מ, ג>יי0 /,
5יז.^ ^1^,,, ^ ה"יובם. יהג:"

מחוזי משטרה מפקח
אביב. תל מחוז ספקה
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משנוית
ושוטרים. סמלים מפקחים, (א)

המשכורת. פרשת היא האדם, כוח מבחינת המשטרה של קשייה דבר, קול נ0ו6ו נעוציט, שבה קשה, פרשה
בתקפה נשארה אז עד ושוטרים. ממליט למפקחים, חדשה משכורת ררגת לתקפה נכנסה 1949 שנת בתחילת
וןיהודית ישיאל,ודרגתהסוכנות למשטרת ממנה קותועבת האנשיט לגבי המנדט משטרת של המשכורת דרגת
החדשה המשכורת בדרגת היה בשעתה ישראל. מדינת של קומה לאחר למשטרה שגוייסו האנשים ראשוןלגבי במפקח וגלה בשוטר החל  הדרגות לכל אחידה משגורתיסוד של דרגת נקבעה הישג. משוט
ולאזי לחודש, ל*י 15. השניה בשנה לחודש, ליי £1 היתה הראשונה בשנה היסוד דרגת רצוף. ותק עם
שנות 15 לאחר לי*, 30 של למכסימום הגיעה עד שרות, שנת לכל לחודש אחת ליי של בשיעור עלתה םכז
15 :י שני למפקח ליי. 6 בסך  ראשון ל0מל לחודש, ל'"י 3 ג0ר קני לסמל שולמה דרגה תוספת שרות.
נהנו ביניים הפסקת בלי המנדט ממשטרת ישראל למשטרת שעבת השוטריס ליי. 18  ראשון למפקח ליי,
ל*י בסך.1.500. משפחתית הענקה הוענקה כר על נוסף הקודמות. שרותם לשנות בהתאם וותק מתשלומי
הגדולות,ובסך הערים ליגשלש ב0ר500* לנשואים דייר הענקת וניתנה ליי), 6 של למכסימום (עד לנ*8
בסד שולמה עברית)  (למיעוטים הערבית השפה ידיעת עבור הענקה ובמושבות. העריס בשאר ליי 500£
ובעברית). בערבית בבחינה שעמדו לאנשיט יירק פרוסות 500 נסך  אחת אירופית ולשפה אחת, ליי
כך על נוסף ל*י. 3 ב' סוג ליי, 4  אי סוג $וגים: משני הענקות קבלו סגנייט מקצוע ובעלי מדריכים

המקובלת. היוקר תוטפת שילמה

הת בדרך ביותר הקשות הנגף מאבני אחת הנה ושהיא מספיקה אינד, הזאת שהמשכורת נתברר מהרה עד
ההתפטרויות. ולריבוי הגיוס לקשיי הסיבות נעוצות ושבה ישראל, מקטרת של התקינה ועבודתה פתחותה
הדאגות למועקת נתון שהיה הבינוני, המשטרה איש של ורוחו דריכותו על מדכאה השפעה השפיעה היא

מהן. לשחררו ראוי שהיה דאגות ביתו, לפרנסת

גיוט. הקיימת החדשה, המשכורת דרגת שהונהגה שעה ,1.1149 יוט עד בתקפה נשארה זו דרגה

גמר לאחר לחודש. ליי 12 בטל יסור משכורת האימונים חדשי בארבעת הטירונים רק מקבלים זו דתח לפי
ליי 3 בסך היא הדרגה תוספת לחודש. ליי 18 סד השוטר מקבל  ואילך החמישי החודש מן  זו תקופה
שלש נקבעו ראשון. למפקח ליי ר20 שני למפקח ליי 15 לרכססל, לי 9 ראשון, לסמל ליי 6 שני, לסמל
הענקות לחודש. ליי 3  ג' ליי, 4.500  ב' ליי, 6  אי טכניים; מקביעות לבעלי מקצועיות דרגות
מקבלים תובעים, או חוקריט כמדריכים, העובדים ושוטרים, סמלים מפקחים, ושוטרים. סמלים רק מקבלים אלו
טכניים בנושאים בבחינות בהצלחה מותנה המקצועיות ההענקות כל תשלים לחודש. ליי 4.500 של הענקה

ומשטרתייט. משפטיים מקצועיים,

ליי בסד הצטיינות שכר יקבלו משטרה, ותפקידי נוהל חוק, בעניני מיוחדת בבחינה שיעמדו שוטרים,
שהיא. גל טקצועיו! הענקה מקבלי6 הם שאין בתנאי לחודש, אתת

געד הוותק תשלומי הוגבלו זאת לעומת הקודמת. כבדרגה נשאת היוקר ותוססת השפות הדיור, הענקות
כה. עד בחשכה שהובאו חמשעשרח במקוט שניט עשרה לשתים קורט שתת

כדי בהם יהיה אשר הרצויים, התנאים הושגו טרם אד בה, לזלזל 7אץ במידה איפיא השתפרה המשכורת
כבוד. של קיום לו ולהבטיח הפרנסה מדאגת השוטר את לשחרר

אנשי של חח עבודת  ביותר רצויה בלתי בתופעה להלחם ההכרח בפני המשטרה הועמדה הדיח בתקופת
להביא עלולה שהיא למשום האנשים, של עבודתם ביעילות פוגמת שהיא משום מזיקה זו תופעה משטרה.
השוט נגד משמעתיים אמצעיס ננקטו כשוטר. חובתו עם בסתירה עבודתו תעמוד שבו מצב לידי העובד את
האגשיט של טענתם למרות זו, תופעה עם להשלים יכולה המשטרה אין גי האיסור, על עוברים שנמצאו יט

הירודים. המשכורת תנאי בגלל לעבוד שנאלצו

עליונים קצינים (ב)

למפרע יפת וכוחו ,1.6.49 ביום נקבע הדירוג העליונים. הקצינים של דירוגם ענין  היא עצמה כפני סרשה
 הן: שנקבעו הדרגות .15.5.48 מתאריד

י'נ דרגה  הכללי למסקח
י"ב דרגה  הכללי המפקח לסגן
י' דרגה   מחתי למפקח
ח' דרגה מחוזי ט6קח לסגן
ז' דרגה מחוזי מפקח לעוזר

ג* האזויווייט הפקידיט של כמשכויתט היא והמשכורת המדינה, עובדי בשרות המקובלות אלו הן הדרגות
עבחי להענקה (פרס אחרת הענקה כ'ל או דיור הענקות מקבלים אינם העליונים הקצינים הללו. דתות
ק1ין או$ מדימט, את לקנות חייביט זט מדים). ולהענקת סקייס של מצומצם במספר אזרחיים בגדיס
68קח). מירגוז עלה כן אם (אלא מדיט לקנית ל* 50 של הדפעםית הענקה מקבל לדרגתו המתמנה עלית

פדיהט. לחידוש לחודש ליי 1.500 בסד הענקה מקבלים העליונים הקציניט כל

העליונים. הקצינים קול המשכורת בחשבון מובא איננו המנדס שלטון בתקופת בקותת הוותק
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הזמנית המדינה מיעצת בישיבת שטרית של01 בכור המשטרה/ שר דבר

ב14.10.48

כזאת, משטרה לנו קמה אחדים חודשים במשך אם להתפאר יכולים "אתם
אני הזעום. מספרה למרות ויעילות, כושר בעלת משטרה מוסיף ואני
כיום הקיימת שהמשטרה להעיד יכול שוטר, בתור שלי הקריירה את שהתחלתי
ישראל, מדינת משטרת היום עומדת שעליה לרמה המנדנז. משטרת על עולה
משטרת היתה שנה אותה (עד 1929 בשנת אפילו המנדט משטרת הגיעה לא
שהמשטרה להעיד יכול ואני ירידתה), התחילה 1933 משנת בעליה, המנדט
המנדט משטרת מאשר פחותה לא ובוודאי יותר גבוהה רמה על כעת עומדת

/1933 עד 1929 בשנים

ימסמך בו 111 ר

המגלח תכנוכל את
שאינן (71לאיש נמנה
ישראלס*סדת

עבירה 75סוכך

המשמסח.

מטט7ז/*%*נ$יש7אל

הארצי המטה פקודות
ירי על מ1*אית
סהר יחזקאל

יעזראל מקערי; קזל הכללי ילגסקח

1$4 עמוד (5:0.12.50) תקי'א בסבת. ג' תלאכיב, 52 סס< ג', כרך

יוקובי ד,עו?ים שרויים בהס אקר הקשים ההייפ תנאי
דחוסה, עזרה זפקזילי. 5ד,יח5ק אות;ו נגא?3ים המ'נברות

זו. הוז,ל! בעונת כוןינו את י?דיד,ם ב0ני ולפתוח

בשירות עובד ויכ5 משטרה איש 5כ( כיוקכית קריאתי
זאת. מאקשר ם\0ל1ג0 במידה כבת"הק, לארח הגלקסיה

המקלדות. מילרי ילד

אל נפשות; כהעלת כגזוה  מהמעבדות הילדים הוצאת
י3יל. ולא 5ה2יל י.י3ו5 בה יישאר

ר קד, י
ד,גל>יי ר'ג9קח
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ישראל משטרת ט"סת

>שיאל משטרוג
הז1ר*י/*ג*"1/וכ13ו וט*ה

(28.9.93) י,.? י ,*

4 *י*י >>ף .1יי/>*י **.! 0>>ןדוו

, 333 *י13+*1 9^י>* *מ*1* 86?ד
*3לל* ןן8ז3יי

?*י י6"מ
ומז*י*ו 86קד גןי*וין# .9.6

^* ג9ייי*י1 ע0 מייין סגז0 מגדוןו
6י/60/2809 מ0י 8מזגד 0מ91יןו

.7,5*53 01*8

4 <ו*ר >נל 65^ הזז** >ק*מזו וגיופטל *ג160ג*ן למכוזגל גתקוגה
0ה ב3חב ל*סר הנני ג26.5,5 ב*י0 ווויי חי> בקנ*'ןדח ה?שי י1**ן

הסכו0ו 9יסי
יח *יינוף באזגן וזןביו 0ויכזית.333 ג?י0 *ת*דת .1

ב>6נ7וה *סי*ל 6?זסרת ?ול ה*י*י כ*וזזן יתיין ל^ייו מויד^נותיוז
.1*6.33 פיו6 ז?$זל יי8?ל *זזי *^*י טלפון

יי?וז* 0ודיוייו# היד?ית ה7כיוז ♦מייב 1וז*ויך גטנידז! .8
אויר מ*ל ©ל הייזי גי>גי יי68י*י כר ל*0 *טין. גכמג הדבר

*מיווי יהיוז *8י ה*!** גמ*ח תוזכניך 8תלקת לי** קבי^זופ) (למ*^
0גין>8ו>וי 0*9019 ו*נשי6 קגי?י1 ופ>זחונ0. 6ויי1תמ ס6יייו1 על
טזזל^יו י** ידי *ל וויקיוז ח*9קה 8לוז ג?וך*0 קי?*ו8קו המקמיז*

התכנון*
ג<1ו6| מ^ביוי זוארגי) ג*טי: החוון (ה?*יז י*י*ל פשסיזז .3

9וייס*ו *ל ז*1ועית*ול *ל מורעיזז 335 קיגזימ ב?ית ליחידת קוטף
וגל יגוי) >חייו1ל יג'ןופות מטיגזוז, כדון ו!£י*מ, (ימן 1?£ק**ימ
ג6לפוז. *יתד ג*5**ות *ו*י, למיל ויייכוק געלת יומית מזד^מ
ג*יתי וזעקה הגי*י8 מקוני מ0ו0י0 *ד^ץת 90 לעזיח ^ד**ת ,4

1*י* *נזד
ה86ו1מ*0 6*ויז פקגל* לתקוות חי*יף *ייי מיל 98?דח ,3

ל6י י*ד*ל 6נלזטחו זזת גי61 >?זנו**6 7דכינ6 על ות1ד?ית
8וג*ייד/ת*גון* ישיזול> *ל:סית >יג* 08ה הכתונת*

*1יד ל>*יל יליזול 8>?*י1ז *יל וודאית 8נימו5 פקגמז *מ 36מג
זיז. ט'גיף >ה*>ילת

זוז. ^כחגי ייייוי 7ל ל09 *ויו:

סזזלקח דזזק
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>.**! מסמר
ישראל 310$ ביגימחז

ז. המטח פקודות
ידי קל מחנאות
סחר יחזקאל

י*דאי מ*9דח ןול הבללי חמפקח

67 עמוד (2.3.56) תשט''ז באדר י*ט תלאגיב, 9אי '00 טי ברך

ישראל משטרת אנשי אל
חשגץ על היוגאיפ מתגרבימ של תגיעה קמח העט גל,רג

הספר. גגיגור לעגורות וחו*שתפ זמגמ

הס גלגד. הפ6ר שוגגי על להטילו אץ זה דוזון* תפקיד
על ולא האויג, התקפת גלי את לשגיר ראשוגים יעמדו
החומה המ גולו. הישוב גל על אפ גי יגגו, כלגד עצמט
להשאירמ הגוגל ואדמותינו. גפדינו עדינו, את המקפת

ומגודרים? גודדיפ

שלא לחתנדג העט, לעזרת להתנדג היא השעה חוגת
פר6. לקגל מגת על

לשמש נקראיפ דרגותיהם, גל על ישראל, משטרת שוטרי
וייחלצו, אחד גאיש חפ יקומו זו. גמשימח ודוגמא מופת
הגזיגח לא גת עד זח. היוני לתפקיד המחנה, לפני גחלוץ
חיו דאשוגיפ ישראל, משטרת אנשי של ועמידתמ רוחמ
ומוגטחגי השעה, גורף של קריאה לגל גהיענותפ תמיד
המשטרה לחיל גגוד התנדגותמ תהיה הפעמ גם גי

גולו. לעס ומוקת

8חר י,
הכללי המפקח
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ישראל משטרת

ק>*ביב םחוז סטח
ת©** שבט י*
(*9*2*49)

גו?  תא/32 .00

'6'//>

כ>>*) (00?ח אר1י 0גוח

1 פס. בן0י10חין חנדין*
אגיב.  ת> 0חוו

חנוגע חשפ>וז מנפת דו"ת >ג1** נ** רעוף *1
בנין בתוך דחק גש?ה נו>ד אשר >תינוק

זזשוסרים בידי סיפק חית >א כאשר חמ*טוזו
>בי1ז דגון כבית מביתח תאם את >חכיא

זזחו>י0.

זוח בי>ד~גם לראות חח>י© חשפלזז נ0ת מטח
י>דןי*

בן^גוריץון ע.
מן מפקח וןזי18ח!וןסגן

ת^^וביב סחוז ט*קח ^^'בשם

.2

להנאתך. *3
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חאדיצל דומייה קקוזייות

109 ^יי (10.12.49) ה.0"ט כס>ו חי ח.>אניב, .38

, ח < ו! נ ס
לכוש. תקנות 118/48

>הק> נוהגיט ידו>ימ מקסדה ק*נקי האהריניס בימים דגיםזזורגק שיסיים מרו9ו>ת. בגירה מדיהם את ו>שאי1 ח>בו?>ו, בחקניה
כינע ב>י הרבים. בדקוה מתח>כיח מ90ריהח, את עונדיק ח>יקותיהןמינם בק<מ*י>י או הקיקיות) הן זה כמובן העיקריות (התו156ות
במקיפ '3ונ.יר!, מגגעיב! ונינוה כתנות ו>וב*י0 יש פרומים;

>המ. קניוונו והעגיכוח הכ0נ>ת.
הרשמי ר.>כושי מהדר ישמינו מרוקנת ד.חי*ינ.יח שגורחי שוקר

וןמש9רח ק'ל קרנה >ה©9>ת גורס והוא נ9ג0 הצכיר כעיני ערכו
>חקנות יצייתו *9קודיה0 כך <* יקקייי התסינווו מפקחי ככ>>ה.

עגקס.. ינ'ג ינויוי ע>יהן ושהעונריס ד.>כו?6,

הדרגות). 3ל >ב >יוקיסח להביא יעו זו (פקודה

נחסיאס י. חתום;
. הכליגי דיממקח סגן

לג*וס קר>טריונ>ם
חטיבה המשטרה היתה זו (בתקופה תוכה אל ולקלוט לגייס ישראל משטרת נאלצה לקיומה, הראשונה בשנה
35 בני ובתוכם להם, זקוק היה לא הצבא אשר מועמדים הצבאי), הקלט דרך ברובו נעשה והגיוס בצה"ל

ועוד. ירוד בריאות סוג בעלי ומעלה,

שוטר: של לגיוסו מוקדם תנאי להיות הבאים הקריטריונים נקבעו ,1949 בשנת

ס"מ. 17213 פחות לא  גובה .1
שנה. מ30 יותר לא  גיל .2

א'  בריאות סוג .3
לפחות. עממי ביתספר בוגר  השכלה .4

וכתיבה). קריאה (דיבור, העברית השפה ידיעת .5
טוב. שם .6
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הסנדט סשטרת דיגות

הדרגות: עלפי הפיקוד סולם את מפרט (14 (עמ' א' פרק ,1937 הקבע פקודות קובץ

כלל* מפקח .1

(מינהלה) כלל* מפקח עתר .2

(חקירות) כלל* מפקח עתר .3

חקירות) ומפקח נתחנות מפקח המטה, מפקח (כולל מחת> מפקח .4

התנועה) ומפקח ביתהסוהר מפקח (כולל מחת* מפקח סגן .5

שוטרים העסקת על אחראי המרכזיים, בתיהסוהר מפקדי (כולל מחת* מפקח עתר .6

ובילוש). מודיעין יחידות מפקדי אפסנאות, תזמורת, מנצח תשלומים, מוספים,

בריטי מפקח .7

^85(. 3)1611<ח6)1|611(|811

נ1ת>8 01

2. 7116 |81|1>$ 111 016 €010יי1 !116 !15 611י\1£ ,1121ת61011ו1 //! 01(1?1
(<1 ^)1י1(11י1!<5 1 

.11|1י1ח?)116י)^]!>11)
^ג1(|?>1 11*1161?1)101י^.|>111 (י101)1!נ)1111:5ו11!)^)
י(111ק6(1 31ז?ו!1;<?0):61(1*111 11!ח1ו11ת0) ח681183110\ו11 81:11^11)
01ת1*01 1ת16}ת116ו1ז6י]811 (111011111111^ 1168(1(51181(6^8 ..1ק811

.1ין1!8 01 )6ק06 1וו81 1.ק811
0.1 (.ט.
(111010^111§ .1ק11ל? 0{ ז;ח0?11? 411^1

.*ק1ו? 0! .(0ו0"11
^י"^"י10") 1מ11|*51?ג1 311^81
15ו161)ת16ת1 ת! 011;11?6 11!11ו061
,1150115ק ,\§.?. .>י!4^!4|101)8?1ז
,11161ג?1(0>1 01!0!1ץ1(1 01 ^{11810,
161>!11וות>01111111 3101 0. 1. .0

131111^11 601018.>]5ח1
1151יי1 1118[)*0(.015
11511ת11 3.ז6010ק18ז515101111^\
1£|8001י? .)01015!4קג111

8111)$111|<90(019.
1118|1?1^יי?>8 (151111311 181 81111 .(01ז2י
8!3ץ0ק1ח0 חמגת!^?!**]) 06ו1יוי] 01113').

8ץ!1})י111י\\ 31111 8868.?ץ^י111י\\

ראשון מפקח .8

בריטי מפקח עתר .9

שנ* מפקח .10

מפקח סגן .11

בריטי ראשון סמל .12

בר*ט* שנ* סמל .13

בריטי) (לא קורפורל .14

שוטר .15

ושומרת שומר .16
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ישראל במשטרת דרגנת

המנדטורי שמם בתרגום להיקרא הדרגות המשיכו 1958 עד 1948 השנים בין

נאמר: 124/48 מס' הוראה 24.12.48 מ הארצי המטה בפקודות
שלטון מתקופת דרגה כוכבי לענוד ממשיכים ידועים שקצינים הורגש א.

המנדט. ממשלת
כוכבי של מלאי קיים האפסנאות במחלקת מיד, זה נוהג להפסיק יש ב.

משטרתישראל. של דרגה

32/1950

הכללי המפקח .1

הכללי המפקח סגן .2

הכללי המפקח עוזר .3

מחוזי.4. מפקח

מחוזי.5. מפקח סגן

מחוזי6. מפקח עוזר

ראשון.7. מפקח

שני.8. מפקח

רבסמל.9.

ראשון.10. סמל

שני.11. סמל

שוטר.12.

וס>מנ>הן המשטרה דרגות

6/1948

הכללי המפקח .1
הסוהר ובתי המשטרה של

הכללי המפקח סגן .2
הסוהר. ובתי המשטרה של

הכללי המפקח עוזר .3
הסוהר. ובתי המשטרה של

מחוזי. מפקח .4

מחוזי. מפקח סגן .5

מחוזי. מפקח עוזר .6

ראשון. מפקח .7

שני. מפקח .8

ראשון. סמל .9

שני. סמל .10

שוטר. .11
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ם90ויר89י
ח8* ויו חנ>ל* נל
7^ ו0וח ♦...ו לווי^
*י0ר י*י*ל מ*0רי;
ו*ח0>* /ל זנירח

ישראל מט^חוז2₪^

הארצי המטה פקודות
ידי קל מוצאות

גחמיאס ירסן*
יסוראל מסטיית סל הכללי חמסקח

407 עמוד (28.11.58) תשי''ט בכסלו ט"ז תלאביב' $4 מסי י''א נון

וסימניהן כיגוייהן המשטרה דרגות 172/58

כדלקמן: מעתה הם וסימניהן ישראל במשטרת הדרגות כינויי א.
הדרגההדרגה סימני

הכללי המפקח זית1. עלי שגי עטור גפן. עלה 
אחד. וכוכב משולבים,

ניצב משולבים2. זית עלי שני עטור גפן. עלה 
משנה ניצב כוכבים.3. ושני גפן עלה 
ניצב סגן וכוכב.4. גפן עלה 
רבסקד גפן.5. עלה 

פקד כוכביס.6. שלושה 
מפקח כוכבים.7 שני 

משנה מפקח אחד.8. כוכב 
רבסמל גפן.9. עלה ומעליהם סרטים שלושה 

ראשון סמל סרטים.10. שלושה 
שני סמל סרטים.11. שני ~
רבשוטר אחד.12. סרט 

שוטר. .13

או דרגה בכינויי להשתמש אין אחרים.ב. דרגה כסימני
פ*ח של זה לגליוז אי בנספח הדרגוהג, של הצורות מתפרסמות הארצי המטה רות

ישראל. במשטרת
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רמ"חמ.מ.ע.מ.כסמפכ"למפכ"ל
עטור גפן עטורעלה גפן גפןעלה גפןעלה וכוכבעלה גפן עלה

משולבים זית עלי משולביםשני זית עלי כוכביםשני כוכביםושלושה ושני
אחד וכוכב

ס.מ.מ
גפן עלה

ראשון סמל
סרטים שלושה

סמל רב
סרטים שלושה

גפן עלה ומעליהם

שוטר
339



חדשות דרגות

16
משטרה פקודת

הכללי המפקח של הדרגה כינוי על הודעה

. .

17
משטרה פקודת

דרגות הוספת בדבר הודעה
ישראל: במשטרת נוספו דלהלן הדרגות

רבניצב16
(תנ''צ)17 תתניצב

(ממ"ק)17 קצין מקום ממלא
(רס"ר)17 ראשון רבסמל

שוטר שוטר רב שני סמל ראשון סמל סמל רב
16ו31^ווי0 131106 [013ק1ו0 1ו.01ק1י0 1ח561£63 1ת501£63 01ן13/^

ראשון סמל רב מתקדם סמל רב בניר סמל רב נגד רב
5*3^561^63111 01ן13\ ^6€ר31'\^ 513^ #5611101513 ת0אז10ת50

)ת03^ץ56 01ן3^1 *ת63^56 ^13)01 ?^6:10//1ת0^15ו0ותו^

משנה מפקח מפקח
!ל<^6ק5ו11ל5111 01^6ק8ח1

פקד פקד רב ניצב סגן משנה ניצב תתניצב ניצב ניצב רב
?16ו01 ז0^6ק5ת1 }ת116ת16ת611ק511 01116^ 1ת16)611]תמ6ק511 0161ו31וחת1י0 31ץ6ת30116106^611 31ז?ת0106(13^! 61ת15510ןתוחי^

.2777 עמי ,(27.8.1970) תש"ל באב כ"ה ,1655 מס1 י"פ פורסם 16

.1523 עמי ,(22.4.1971) תשל"א בניסן כ"ז ,1715 מסי י"פ פורסס 17
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20021948 ישראל סשטרת  כוחאדם* גזצבת

שנה
אנשי גזה"כ
משטרה

מס'
מגו"ס>0

מן הורדו
המצבה

מהם
שנההתפטרו

אנשי זה"כ
משטרה

מסי
מגו"סים

מן הוריי
המצבה

מהם
התפטרו

194818821,804115102197614.1121,8701,4241.000

194930341,192652548197714,7001,9621,4061,002

19503556343273233197814,7921,4851.476997

195147911,824482380197915.1311,4671,259802

19525375683494387198015,3841,3511.176548

19535967424210149198115,6271,5871,426806

19545867212165107198215,8321,6341,5471,037

19555991251156123198315,8551,4811,510905

19565806202174108198416,1611,3711,179620
19575700222219155198515,9741,0411.269712

1958579323712782198615,6401,2871,6771,107

1959581618912968198715,7341,8431,8201,318

196058822019251198816.1161,8561,587

1961578034412275198916,3011,3311,257745

19625758531192146199016,289876978510

19635856366204153199116,6701,085868425

19646254547212140199217,1731,103700317

19656726702259182199318,4522,077980486

196675691,118344256199418,9131,2541,053504

19678756654281188199520,0172,1051,243682

19689210542220155199620,1601,2711.399560

19699408909382282199720.1441,2241,588452
19709405962552389199820,5591,6391,657395

19719397615435238199920,7561,1961,395454

197?9614743277136200020,2548661,675531

197310,0571,007377197200120.6411,2011,303418

197411,6441,962566287200221,9942,0471,235307

197513,3252,6331,081730

קבועים מעמדות
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19581948  ואוכלוסייה שנטרים

תושבים 1.000 לבל השוטרים מספר

2.9 2.9 3.1 3.3 3.4 3.6 3.3 3.0 !2.6 2.6 2.1

58 57 '56 55 54י 53 52י '51 50י 49 48
■:■.^:!<י#גק#¥,;י?א:?1:;

עי" ;ל 1י
ד,2יצ2רד,

;.::..:",. לו1100

2.1
2.6
.2.1

3.0
3.3
3.6
3.4
3.3
3.!
2.9
2.9

23
ל2
2.7
3.2
3.4
3.7
3.6
3.7
3.5
3.3
3.2

נגטרד. א;:"
ר.גז;ץ מן

1882
3034
556ג
4791
5375
5967
5867
5991
58*1(

5700
5793

2028

3225
3756
5017
55*6
6187
6174
6680
6483
6432
6516

879,000
1.174.000
1370'000
1.577.000
1.629000
1.670.000
1.718.000
1.789.000
1,872.000
1.976.000
2.032 '000

1948
1949
1930
1951

1952
1953
1954
1955
!956
1957
1958

ירד. המניין, מן המשטרה אנשי ושל המשטרה עובדי של במספרם ביותר הקלה העלייה אף על
ומספר ביוי"ר) קלה (ירידה תושביס 1000 לכל הסוגים מכל המשטרה עובדי של מספרם השנה, גם

שינוי. ללא נשאר תושבים ל1000 המניין מן המשטרה אנשי
מן מעוטרי. (אנשי ישראל משטרת של קיומה בשנות המצבה התפתחות את המראה טבלה להלן

בלבד). המניין
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לקזד"אק1 מקיעזוד!

ח<*ד"צל הבלויה פקידות
101 קמוז (19.11.48) תלז"8 חשון יזי ת.לאבינ, 27

. ה < ה .1 מ יא

. ח וי 0ר זזוד ז?^,מקת 10 5/ 48
נשים,אי .■51ל חסוש נשיס,י1ו ס7*ר של דהי8י0 >0קדי0 ידקרס <7 טקמר עם ןוקשיר חי'קיז נקיםי<1י בי קךגסג"ית בבינז י'יייחח70ק בין *<''. 'נבודח ב"יזה בוסרית להעסיק אין ו01ידית,

ו0600 2200
הדרגות). נ> >ב >;ת1ו0ת >הביא יש זו (3ק1זה

נחםיאס יי חתו0:
. ז!כ>>י המגיגןח סנן

1957  1948 שוטו'ם/שוטוות מצבת סבלת

51195219531954195519561957'ל9501ג19481949נונונים^''

סה"כ
שוטרים

1882303435564791537559675867599158065700

סה"כ
שוטרות

105216285420415373329282261238

אחוז
שוטרות

04.50/04.10/0/ס05.60/04,7/"06.25/ס07.10/080/08.80/07.7/"5.6

מספר
קצינות

2310123343

2001  1991 שוטר'ם/שוטרות גזצבת טבלת
י/שנה
19911992199319941995199619971998199920002001נתוניה

סה"כ
שוטרים

13,44513,95315,11115,43116,42016,52616,29716,65016,47916,00816,310

סה"כ
שוטרות

3,1993,2133,3333,3973,5683,7093,9784,2074,33943394,389

אחוז
שוטרות

19.220/018.720/018.070/018.040/017.85/018.33"/019.62"/020.170/020.84"/021.350/021.200/0

מספר
קצינות

7077477808258649449601,0421,0741,0661,074

סה"כ
קצינות

22.10^023.25></023.400/024.290/024.220/025.450/024.130/024.77"/024.75"/024.570/024.470/0

קבועים מעמדות  אדם כוח מצבת
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19581949  ונפגעים דרכים תאונות

מספרהשנה
התאונות*

מספר
הנפגעים

מספר
ההרוגים

התאונות מסי
10,000 לכל
תושמם

הנפגעים מסי
100,000 לגל
תושבים

19494,6992,794174400238

19506,4063,875217468283

19518,3004.751198526301

195210,6595,032210654309

195311,6245,055162696303

195412,7905,916156744344

195515,1136,436129845360

195617,3877,843149929419

195719,1718,870208970449

195820,79510,2691781,023505

נ.ב. תאונות כולל *

20011992  1נפגעים דרכים תאונות

סה"גהשנה
תאונות

תאונות
קטלניות

תאונות
קשות

תאונות
קלות

סה"כ
פצועיםהרוגיםנפגעים

קשה
סה"כ
רכב כלי
מורשים

199222,2804553,60918,21637,9675104,6941,152,000

199321,9654563,29018,21138,1205064,1361,276,000

199420,1954853,15216,55836,5675433,9211,357,000

199521,8834853,21618,18238,9135533,9831,468,000

199625,4664682,96122,03746,7305233,5771,546,000

199725,5304772,91122,14247,6695353,4981,621,700

199825,3685042,72122,14349,5285553,3781,680,000

199922,9244172,52419,98345,9574793,1481,729,000

200020,0024232,36217,21740,5434632,9141,831,000

200117,8384722,07615,29036,3475372,5731,907,400
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^:י:;;^;".■■!:■ .:: 1^>>^;>^:^^4^>>1':י

19581948  1א1כל01יה העבריינות תנועת
ת111בים 100.000 לכל העבירות םספר

0)
0
04

10 ■ני

יק כ0
1ז
0<1
י0

58 57י '56 '55 54 '53 52י '51 50 49 48
■:י;;^^^י^^:::^^:^;¥;^;ג!!ש^ ^^ג^^^^י;^^ '<;!<8(<.56***1>4* %8!#%3.י

התיקים מספר
שנרשמוהאוכלוסיההשנה הי7יקימ (1.010)1כל ל שנרשמו

תושבים

2.4ג1ווו;ו.ח0(<70,0אא1*./

19191171,00(119,0991(12.7

19501370.0002<,..40

232.4י>*'7700030>19511

255.6>3^29,00041ו^1952

9.(1211!:70,00011.2;1גו.19

>.7ו.1951.71000011.2172

1,453219.7)4()49,00).גה19

11.1<12)93.א04וו0'72א(1951

7.1..':7,978.000.10,800י.19

1!.()ו21()1.01:>:0נ01'19502032

שיעורה כי אם לעלייה, מתמדת נטייה ישנה המדינה, של קיומה שנות בכל מראה, העבריינות תכיפות
להאטה. מתמדת, אך הדרגתית נטייה הוא, אף מראה, זו עלייה של

.19581948 השנים בין המשטרה ידי על שנחקרו התיקים מספרי את מראה למטה הקטנה הטבלה
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1949 המשטרה אנשי נגד תלונות

191 שהוגשו התלונות מספר

29 משמעתית פעולה וגררו צודקות נמצאו
151 מקפת חקירה לאחר מבוססות בלתי נמצאו
7 המגישים עיי בוטלו
2 הוכחות מחוסר גיטלו
2 הדו''ח תקופת בסוף סופית התבררו טרם

191 הכל סף

1950 טשמעתייס עונשים
אחרים משמעתיים עונשים למשמעת דין בתי

16 פיטורין ז למשמעת דין בית ידי על הורשעו
8 בדרגה הורדה 5 למאסר גידוגו
16 בקסרקטין מעצר 2 אחרים לעגשיס נידונו
356 משכורת והפקעות קנסות
334 נזיפה
117 _ אחרים עגשים
847 הכל סר

20001999 בשנים באמ"ש משמעת מחלקת פעיל1ת
מהשירות, פיטורין על החלטות 103 התקבלו ,2000 בשנת  פיטורין

.1999 כשנת שהתקבלו החלטות 82 לעומת
שוטרים 15 לעומת שוטרים, 34 מעבודתם הושעו 2000 בשנת  השעיה

.1999 בשנת שהושעו
תיקים, ב134 משמעתי לדין העמדה על הוחלט ,2000 בשנת  אלימות בגין משמעתי דין

.1999 בשנת תיקים 135 לעומת
כתבי 140 לעומת זאת אישום, כתבי 177 הוגשו ,2000 בשנת  למשמעת הדין בית פעילות

.1999 בשנת שהוגשו אישום
אנשי ידי על שהוגשו עררים, 106 טופלו ,2000 שנת במהלך  יחיד דין

יחיד. כדין הרשעתם בגין משטרה
לעומת קבו"ד, תיקי ב451 המחלקה טיפלה ,2000 בשנת  קבו"ד

.1999 בשנת שטופלו תיקים, 374
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19501949  בהן טיפלה שהמשטרה עבירות
נרמסותיקים "אמיתיים*תיקים01

אחתיגזרבוי
הירידה הניקריגומספד8ו

ס95זחוות תגטביסבשגת 10.000 ןכ>

י 9501949 |(950(949 ונרשמו)| 9*195019[תקיט

505050470.40.5
לר1ח +55355332נסיין 57,144%0'35

יגרם אדם הריגת
בשוגג 154105147964מהות 46,71,231.05

+2297163418431334וזקיגות 40,618.416'34
לשוד ונסיון +208202199196קוו 31,72.02
פריזד. ע*י +4148336641073330גניבות 3,66ג23,233,2

גחמות +662656635624גנינת 0,95,36.56
גניבות +3י.90727046497$66שאר 28,711670'46

סיניות +412306316258עבירות 34,63,3*06

ניסוכגים סמיס 1061081021080,85עבירות  1,91.08
ומטבעות כנקנוטיס +24122112זיוף 100.00.20.12

העבירוח +7666497860104312קאר 46,758,449,78

העבירות +24854184982197916982גל 34,4198.8184.98

המשטרה מטפלת בהם, לטפל סרבה שהמשטרה משוס תיקים נפתחו לא שבהן ולתלונות לעיל המנויות העבירות תיקי על נוסף
על משפיעים שהם פי על אף כלל, פליליים אינם ובחלקם עבירה לגלות עלולים הם שבחלקם מקרים, של אחרים בסוגים גם

והברחות. דליקות, פתאומיים), או רגילים בלתי מוות (מקרי משונות למיתות הכוונה הציבור. בטחון

2000 לשנת הגלויים התיקים ותוספות 2001 בשנת גילויים
הירוק) הקו בתחום שנפתחו (עבירות

1 13

1 ג; וי £1711*3 נ1* ם י ין י 7יו1

! *1 .* *** י
| 2001

ן !!_* ג11
| :2001
ן גז^טבי

1 >זג1ינ 9 1*!*
/ נ.*ג >*ט*
ו ;?000 [ 2000 נ30ו7 \ 2 001 ב.%י1 *11

( ?13 *!!?* >=ק * נו*י5ובד

1 ז * **^* י .=1/( 11491 61( 12*01 65  0

* 'צל "~70 |ן 339511 2870! 3^821; 7.4 . 15| 6.0

| **1ג1 י * זז 11 5421 69! ^1117 . 1( 15

1 **1~ג1 *1 ו * |1 23786! 20531 2 603 0'77 , 51 6.4

* 1 י בז *1 23341 2 "74:2 60665  7| 66

/ מר ז גז 11 3*5' 73 0ק92 . ^5 1  7

1 0 סמי /1 206406602132087 . 61 30

י יב י * ו~ >1>~ג>£ 1■ 4*7 9062 7.^41 7^ . 71י 12

:ןשבק"י 224 931525647 . ^3| 1.1

מרכב .< ג. 1418744846356 . 3) . 0

4521  61 1.6

יבות גנ 78856366521141ן  6/ 1  0

110201195824 . 5</ 2.0

ב1רב^!י'1 .^419813323ן ©| 11 ._5 1

3103635474  11 12  0 1

ד* י י 3וי1? ג1 7©10057130101ן 19*3 . 2 11 :2.0 1

. 1 יגט /33 |356 !40  3'/ .4.6 1

67 2 1135 130*7 )27 . 2 |1 5 2נ. /

130115 |1^0604 | 106^9 \33  פ /ו :2.8 ן
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20001948 בשנים עבירות לפי חקירה תיקי התפלגות

השנה
מ*'
תיקים
מליל"מ

אחה
גילו"מ

.גבירות
המורות

וגוש **.גבירות *מ*ם .גבירות
התפרצות

ומוסדות ל*גסק
התפרצות
לדירה

גמבות
רבב

גמבות

רבב מתון
* *ה"ב
דגוש

שמוש
בסמים

סחר
בסמים

שלא החזקה
ע*0ית לצריבה

סה"ב

** ^נ!*!1 אוגסשוד.צח
400182,0232,0234524905,24693ויי194811,64047.5

194916,98245.847196243,3303,33032053510,683108

0201291,4302,03216158215,030101ז195022,06449.2

165291,5222,46013173817,720107ו195133,35455.76

195237,93449.3*1157393,2802,981176139723,25894

195335,37149.966125303,1802,65822395020,53480

585472,5642,90810393620,848142ף195436,94050.5

52352,2822,87612999719,680129לוו195536,73452.3

195643,71854.35649532,9843,1153151,32222,582100

072683,2023,7903601,60923,690114ו195746,25955.6

067783,2102,5303291,87724,280129ו195848,32056.4

195949,60054.31455883,7122,6383511,39425,639126

196056,14656.02646944,2422,9234521,80928,740211

196158,82352.4?453984,7773,4506542,00432,467208

711246,4843,3621י?196264,48253.0 5802,51735,838236

196372,60450.8?41111347,6204,0417422,983$40,75249

582638,6244,5125,0855,36057,088274זו196479,60048.6

196589,95547.2794725810,4335,7008,6356,02564,481282

196697,00444.0307529912,5796,89710,0016,50372,306417

00

ר*

נטבלה. מפורטות שאינן נוספות עבירות בולל רכוש סה"נ .
זמנים. מאותס בנתוניס חוסר פירושה ריקה עמורה **

נטבלת מפורטות שאינן נוספות עגירות כולל סמים סה"נ . **



(המשך) חקירה תיקי התפלגות

ת>?י0תשנה
8ל*ל"0

אחה
♦לו>*0

>ג>יות
חטויוז*

יגיש **.גגיויו* סמ>ט .נגירות

התפרצות
ומוסדות לזוייו*ל*גסק

גנ>ג1ת
יגג

טת1ן גנ>גוי1
וגג

* שמ1ש<ח"ג
נ©מ>0נסמ>0

שלא חחזקוו
**נוית) לוגי>גח

*ו*"ג
** *מ*6 אונסש1דצח

99,70941.72923914,2498,3789,0398,19077,861

01,28342.64528412,000

13,324

11,823

10,245

10,891

13,600

8,434

10,659

14,150

9,405

10,899

13,580

77,915

85,139

105^120

744

1,053

1,080
1.187

38

41

39

12,823

16,118

15,492

19,980

22,128

25,870

24,328

25,151

21,991

19,029

19,023

17,377

16,184

18,343

19,078

16,289

16,865

14,753

17,629

23,124

23,980

24,887

26,343

30,135

36,296

36,566

29 979
33,613

35,576
34,994

30,652

32,209

31668 |

15,294

13,457

11,846

15,310

12,277

13,817

16,011

16,740

16,354

16,118

16,088

15,042

15,644

14,055

12,989

12,518

14,608

16,874

14,661

11,566

16,774

20,566

22,491

25,269 1

27,640

34,748

35,247

37,178

37,461

41,542 1

47,821

51,848

48,153 [

53,663 1

57,320 |

114,792

10,4377

126^787

135,415

145,138

159,177 1

167,731

181,628

196,309

194,051

177,398

189,968 |
201,286

193,856
176,478 1

193,833

204,046

827

651

1,051
1,533

998

1,564
1,776

1,862

2,464
2,496

2,203
2,845

2,458

2,567

3,029
3,806

4,304

125

101

158

106

1(0

344
י 383

970

1,186

1,182
1,493

1,474
1,949

1,789

2,110

2,241
2,036

837

980

1,228

1,651

1,145
1,918

1,166
!,844

5,654

9,478

!,707
(,326

[,415
,366

'155

י^י י

4

0^

גטנלו*. מפורטות שאינו גוסמות עבירות כולל ינוש סוז"ב .
זמנים. מאותם ננתוניס חוסר פירושה ייקח עמודה **

בטבלה מפורטות שאינ( נוספוינ ענייית גולל 0מ>0 סת"כ . **



(המשך) חקירה תיקי התפלגןת

השגת
רג1ש1(ג*תת00" ***ג*י1ת סמימ *ב*ר1ת

מל11ןגמגיתחת0ר*ותוזמורותאחוז שלא.חישטושגנ>נות סח''גהחזקת
ומוסדותאונסשוי*צוזג>לו**08ל*ל"ט >ונמ>ת)נסמימגסמ>טרג1שיגגיגגלזירתל?9ע *.(לצריכה סמיט

1989265,49827.612263238518,70729,09815,95456,064205,9805,0043,0301,7508,043

1990252,37428.110771636918,80325,16915,21948,029191,3084,9462,8511,6807,803

1991265,84028.210063943819,11625,62516,11657,956203,0967,5282,3861,8509,955

1992308,21327.29170567823,95527,98421,15172,943240,2796,5813,5292,15010,159

1993295,16429.89675067622,54*25,33123,43260,538220,0136,4822,3452,35811,237

1994282,18830.611477167221,78822,63326,06451,930204,7066,5942,0332,80111,584

1995298,61030.81121,02973523,89023,84933,14445,182214,1737^4761,8212,98512,501

1996316,97031.01171,22371026,58625,03537,39642,234225,2358,8212,0383,67714,727

1997366,28227.81561,57775533,27134,06345,92654,104268,9678^541,8673,76914,264

1998387,86529.51451,72186432,58635,16441,90356,932277,5059,5341,9404,74916,378
1999385,88433.51371,81998726,67234,419[_30195348,370258,81511,0512,2845,89919,484

2000379,54633.91471,7821,01223,7453004429,12947,972247,14212,0862,5177,10922,081

0
י*

בטבלה. מ10ו10ת שאינן טס19ת עביוית מלל רנ1ש סה"כ *

זמנ>0. מאותם בנתונים חוסו גירושה ריקה עמודה *.
בטבלת מ8יו*יו1 שאיע נוספית עגירוז* ג1לל *9(י0 *ו5"ג . **



20001948 דו3ים תאונות טבלת
שנה

מסי
תושבים

מסי*
שוטרים

שוטרים מלוי
תושבים לאלף

מסי
רננ בלי

דוחות מסי
תנועה

תאונות מסי
דרגים

נפגעים מספר
הרוגיםפצועים

1948879,0001.8822.1594018,59694285164
19491,174,0003.0342.624,36635,3312.1262,794186

19501,370,0003,5562.632,70664,4893,1323,875228

19511,577,0004,791336,72167,3653,7324,751212

19521,629,0005,3753.340,93196,0013,8925,032228

19531,670,0005,9673.643,940105,1754,0335,055174

19541,718,0005,8673.447,409138,1284,6935,916183

19551,789,0005.9913.353,263148,1415.1936,436134

19561,872,0005.8063.158,699158,3356,2497.843156

19571,976,0005.7002.956,110196,5427,0678,870219

19582,032,0005,7932.862,705208,6508,09710,269207

19592,089,0005,8162.876,283224,7748,25510,740200

19602,150,0005,8821.787,853352,82£8,40510,585176

19612,232,0005,7802.6102,222244,8138,79311,156243

1962
"1963

2,332.0005 7582.5119,888365,1919,24012,127249
2,420,0005,8562.4143,972313,71310,66014,148285

19642,523,0006.2542.5172,048380,15011,66215,989325

19652,599,0006 7262.6171,034221,90611,36815.489338

19662,657,0007,5692.8192,125210,09311.20515.476294

1967
19 68

2,775,0008,7563.2208,328195,33510,96915,096379

2,841,0009,2103.2216,650224,51411,23915,818408

19692,919,0009,4083.2239,480360,00012,28417,490429

1970
1971

3,000,0009.4053.1266,230219,92013,44219,592532
3,090,0009,3973300,650524,07014.78121,108668

19723,200,5009 6143330,440576,23615,33322.086654
19733,304,42210.0573370,059585,32014,77721,911671

19743,382,64311,6443.4408,300612,28614,85021,710716

19753,488,16013,3253.8427,200647,42214,48521,078658

19763,556.80014.1123.9440,189794,00214.50521.029608

19773,650,00014 7004448,582974,24615.93422.907640

19783,733,00014 7973.9459,900870,03216,82124,150615

19793,831,20015.1313.9465,2901,103,53014,41320,630565

19803,885,13515,3843.9521,4291,095,73712,83318,360432

19313,977,00015,6273.9600,000883,80813,15518,592440
19824,060,00015.8323.8660,000854,46612,73618,461386

19834,150,00015.8553.8740,0001,012,15713,84219,948436

19844,200,00016,1613.8800,0001,118,76413.17319,110400

19854,250,00015,974}.7804,0001,236,80012,77718,710387

19864,330,00015.6403.6839,0001,223,37114,57621,204415

19874,404,00015,7343.5870,0001,157,08814,90522,223497

19884,472,00016.1163.6954,0001,006,06515,51723,370516

19894,550,00016,3013.5983,7741,074,58916,20824,402477

19904,822,00016,2893.31,020,000760,22717,50327,520427

19915,006,00016,6703.31,060,000715,87419,52031,423438

19925,152,00017,1733.31,157,200891,41422,28037,423510

19935,320,00018,4523.41,278,0001,048,37821,96537,522506

19945,436,00018.9133.41,357,0001,017,61720,19535,562543

19955,817,00020.0173.41,468,0001,200,49921,83338,913553

1996
1997

5,771,00020,1603.51,546,0001,313,00025,46645,423523

5,900,00020,1443.41,621,7001,419,46325,53046,120535

19986,037,30020,5593.41,680,0001,438,31725,36849,528555

19996,170,00020,7563.31,701,0001,545,50022,92444,509479

20006,345,00020,2543.21,729,0001,594,82220,00240,543463

351
קבועים מעמדות *

1948 ממאי נתונים **



31.12.200229.9.2000  ושפל" "גאות באירועי שנהרגו שוטרים

פטירהשםדרגה נסיבותתאריך

יוסףפקד פלשתינאי22.9.2000טבג'ה שוטר מירי נהרג
בקלקיליה

מדחתסמ"ש/חובה פלשתינאים1.10.2000♦וסף מירי נהרג
יוסף בקבר

יונתןרס"ר חבלה28.12.2000ורמולן מטען מפיצוץ נהרג
כיסופים במחסום

צח*סמ"ש/חובה בסיס11.9.2001דת על מחבלים מירי נהרג
באיבתן מג"ב

אמיריסמ"ר בסיס11.9.2001זלדקין על מחבלים מירי נהרג
באיבתן מג"ב

אהרוןמתנדב/משא"ז הס11.11.2001אוסישקין בכפר מחבל מירי נהרג

יואלרס''ב מחבלים12.12.2001ביננפלד מירי נהרג
לעמנואל בכניסה

אחמדרס"מ במהלך18.2.2002מזאריב מחבל מהתפוצצות נהרג
בכביש חשוד רכב בדיקת

אדומים מעלה

גליתרס"ל יעקב26.2.2002ארביב בנווה מחבלים מירי נהרגה

משהרפ''ק יהודה,2.3.2002דיין במדבר מחבל מירי נהרג
פרטי טיול במסגרת

סליםרס"ל בת"א5.3.2002ברכאת פ"ת בדרך מחבלים מירי נהרג

קונסטנטיןרס"ל בדיקת30.3.2002דנילוב במהלך מחבלים מירי נהרג
גרביה אל בבקה חשוד, רכב

תומררש"ט במהלך1.4.2002מרדכי מחבל מהתפוצצות נהרג
בירושלים חשוד רכב בדיקת

פטריקרפ"ק ללכידת4.4.2002פרג פעילות במהלך נהרג
בחברון מבוקשים
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31.12.200229.9.2000  ושפל" "גאות באירועי שנהרגו ש1טרים

פטירהשםדרגה נסיבותתארין

יעקבפקד צבאית9.4.2002אזולאי פעילות כמהלך נהרג
מילואים שרות במסגרת בג'נין,

קרןרש"ט/חובה מתאבד10.4.2002פרנקו מחבל מפיצוץ נהרגה
יגור בצומת "אגד" באוטובוס

נעהרש"ט/חובה מתאבד10.4.2002שלמה מחבל מפיצוץ נהרגה
יגור בצומת "אגד" באוטובוס

דודסמ"ר/חובה מחבלים12.4.2002סמירנוף תקיפת במהלך נהרג
ארז במחסום

אוריאלסמ"ש/חובה מחבלים20.4.2002ברמימון תקיפת במהלך נהרג
ארז במחסום

משהסמ"ר/חובה מתאבד18.9.2002חזקיה מחבל מפיצוץ נהרג
פחם אל אום בצומת

אימןסמ"ר/חובה באוטובוס21.10.2002שרוף פיגוע במהלך נהרג
כרכור בצומת 'יאגד"

ליאתסמ"ר/חובה עמי באוטובוס21.10.2002בן פיגוע במהלך נהרגה
כרכור בצומת ''אגד"

אסתרסמ"ש/חובה באוטובוס21.10.2002פסחוב פיגוע במהלך נהרגה
כרכור בצומת ''אגד"

סמיחרפ''ק בחברון15.11.2002סוידאן מחבלים מירי נהרג

נתנאלסמ"ר/חובה בחברון15.11.2002מילוף מחבלים מירי נהרג

גז"סמ"ש/חובה בחברון15.11.2002רחמים מחבלים מירי נהרג

תומרסמ"ש/חובה בחברון15.11.2002נוב מחבלים מירי נהרג

ישעיהוסמ"ר/חובה בחברון15.11.2002דוידוב מחבלים מירי נהרג
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האימונים בסיס של הראשון המחזור לפני הממשלה ראש

ושליחותו השו0ר
בשפרעם) האימונים בבסיס הראשון המחזור של בסכסהסיום הממשלה ראש (מדברי

מלומדי ואלה שאלה הוא שבהם השוה הצד כבודה.  המשטרה המדינה, בטחון הוא "הצבא
כלפי כוחו שהצבא בעוד לחיים. אפילו לכל, אצלם קודמת שחובה ומשמעת, סדר אנשי מלחמה,
והמשטרה האויב, אח ולהשמיד למחוץ לשחרר, הצבא תפקיד פנים. כלפי כוחה  המשטרה חוץ,
והדרכה עזרה לתת עליה אלא פשעים), מניעת רק לא (ואפילו פושעים בגלוי רק לא תפקידה 
תפקיד גם ישראל למשטרת נוסף ההסטוריים, התנאים בגלל ואשה. איש וגדול, קטון אזרח לכל
מתנגד אם גם מדינתו את לאהוב בארצו היושב העם את מחדש לחנך מחובתה חנוכילאומי.
את לדרוש יכול הוא בחוק. לפגוע לא אך לממשלתו, להתנגד אזרח לכל מותר לממשלתה. הוא
על שנוצרו החוקים אח ולכבד המדינה את לאהוב חייב הוא אבל דמוקרטית, בדרך החוק שנוי

נבחריה". ידי

ששלטון בדרך המדינה. שלטון של ובעיר, בכפר יומי והיום המתמיד הראשון, הגלוי הוא "השוטר
עזרה האומה, אהבת המולדת, אהבת חריצות, כפיים, נקיון ידי על השוטרים, ידי על יתגלה זה
חדש יחס בצבור יווצר ישראל, מדינת על המוטלים הקשים לתפקידים ומסירות חדשים לעולים
של וחזונו לרצונו בטוי אלא הוא, גזירה לא בישראל החוק ולחוק. למדינה גם אלא לשוטר רק לא
לעצמו יוצר שהוא בחוקים המתבטא העם רצון את לשרת מאשר עתר נעלה דבר ואין העם,

דמוקרטי". באורח
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