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דבי פתח

אנו ומעמיק, מקיף היסטורי ערך בעל מחקר של ראשיתו את המהווה זה, ספר בדפי
.19581948 לקיומה הראשון בעשור ישראל משטרת של לדמותה קווים משרטטים
ריבונית מדינה הקמת עם המשטרה, של ועיצובה לכינונה המסד את היוו אלו שנים

ישראל. מדינת  ועצמאית

את שהטביעו והתבססות, פריסה התארגנות, של שנים עשור גם היה זה ראשון עשור
ופעילותה. המשטרה של הוויתה על הייחודי חותמן

באייר ה' ב המדינה, הקמת על בהכרזה הכלולים בעקרונות מעוגנת ישראל משטרת
האמון התווך לעמוד הפיכתה עד ארוכה, דרך כברת ועשתה (1948 מאי 14) תש"ח
מפליגים, ושינויים בתמורות מלווה כשהיא ישראל, מדינת אזרחי של ביטחונם על

הישראלית. החברה של המשתנה למציאות התאמה של תהליך כדי תוך

של והפעלתה לארגונה בסיס שימשה ישראל, בארץ הבריטי המנדט תקופת מורשת
1921 משנת הארץישראלית המשטרה פקודת במדינה. המקובל ולמשפט המשטרה
תרמו בארץ, הבריטים שלטון שנות המשטרה. הוקמה שעליו הבסיס הן ותקנותיה,
ולקביעת המדינה הקמת לאחר ישראל בארץ העברית המשטרה לבניית מעט לא
זאת תקופה גם לכן קודמיהם. את שהחליפו חדשים, עבודה ונוהלי קבע פקודות

ומסודרת. עניינית בצורה דנן בכרך מובאת

משטרת של בהתפתחותה העוסקת הטרילוגיה של הראשון חלקה את המהווה בספר
על בדגש היסטורית, התפתחות ולהנציח להסביר לתאר, ניסיון נעשה ישראל,
מיועד הספר כולו. הארגון של המדיניות ועל המשטרה דמות על שהתפתחה התפיסה
ולתרום והמפקדים השוטרים של ההיסטורית המורשת את לגבש ובראשונה בראש

בארגון. המשרתים אלה של שייכות לתחושת

משטרות של בהתפתחותן הדנים הספרים בין ראוי מקום גם יתפוס שהספר בטוחני
הארגון, התפתחות של כרונולוגי רצף בחובו האוצר ההיסטורי, החומר תיעוד בעולם.
בו יהא כן על ישראל. משטרת של הראשונות שנותיה על אור שופך והעשייה, הפיקת
התהוותה, ובשלבי דרכה בקורות פרק ללמוד המעוניינים המדינה, לאזרחי שימוש משום
מתפתחת. מודרנית בחברה המגוונים, פעולתה ותחומי תפקודה ארגונה, התפתחותה,

משנה ניצב החי, אלי ד"ר
היסטוריה מחלקת ראש
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98 מיוחדים ושוטרים נוטרים אדם. כוח מצבת דו"ח

100 19471926 הרגילה, המשטרה תקן טבלת
101 1945 ינואר הרגילה, המשטרה של מצבה דו"ח
102 1946 הפלשתינאית, המשטרה מחוזות מפת
103 שני לפרק הערות

115 תמונות

137 מסמכים

1948 דצמבר  1947 נובמבר ההקמה: שנת של>ש>: פרק
השחרור מלחמת  כללי 145רקע

המנדט משטרת 147פינוי

14.5.489.11.47) ראשונית 151היערכות

(31.12.4814.5.48) ההקמה 162נסיבות

(31.12.4814.5.48) המשטרה 164היערכות
וארגון 164תקן

מחוזות לפי אדם כוח מצבת 166חלוקת
1948 ישראל משטרת של ארגוני מבנה 167תרשים

ארגוני 168מבנה
1948 תפקידים, מצבת לפי החיל 170חלוקת

אדם בכוח 171טיפול
הגיוס 172תהליך
וחינוך 172הדרכה

174רווחה
ואפסניה 174מינהלה
פליליות 174חקירות
בדרכים 175התנועה

ומניעה 176סיור
ותכנון מטה 177עבודת

ופעילותו המשטרתי הארגון התפתחות
סיכום ההקמה: 177בשנת
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179 1948 מאיאוגוסט בירושלים: עירונית משטרה

183 שלישי לפרק הערות
191 תמונות

205 מסמכים

19581949 המסד: שלב רביעי: פרק
233 מבוא

233 ולחצים שסעים תמורות, הישראלית: החברה
234 העצמאות מלחמת סיום
234 ומשפט שלטון סדרי בניית
237 ההמונית העלייה
238 ביטחוניים מתחים
238 כלכליים קשיים
239 פנימיים חברתיים שסעים

240 משתנה בחברה המשטרה פעילויות
242 בהן טיפלה שהמשטרה עבירות טבלת
243 הפלילית העבריינות
243 19581948 והאוכלוסיה: העבריינות היקף טבלת
244 הכלכלית העבריינות
245 השחור" ב"שוק המלחמה
246 ואידיאולוגית פוליטית עבריינות
247 ומין אלימות עבירות
248 הסתננות
249 בדרכים התנועה
250 ונפגעים דרכים תאונות היקף טבלת
250 ציבורי סדר
251 אחרים וטיפולים חטאים

של לפועל והוצאה החטאים היקף טבלת
252 מאסר פקודות
252 סיכום הראשון: בעשור משטרה לשירותי הביקוש
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254 ומחוץ מבית אילוצים
 הבסיסיים המשאבים מצוקת

254 אדם וכוח תקציב
המשטרה, משרד תקציב השוואת טבלת
והבריאות 256החינוך

19581948  המצבה מן והורדות גיוסים 257טבלת
19581951  ההתפטרויות נימוקי 259טבלת

19591948 בשנים משטרה אנשי תחלופת 260טבלת

המנדט למשטרת כהמשך ישראל משטרת
ומימושה המקצועית 262התפיסה
המנדט למשטרת 263המשכיות

העדיפויות וסדר הייעוד 266תפיסת
תפקידים ביצוע 270אופן

ההפעלה 275מדיניות
ארגונית 279יעילות
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בדרכים 286התנועה
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מיוחדים 297מבצעים
בהסתננות. 298המאבק

במסתנן 298הפגיעה
היציאה 299בסיס

299מאכסנים
300הדרכה
302תכנון

סיכום ההפעלה: 304תורת

ומבנה ארגון

307 1949 בשנת ישראל משטרת ארגון  מבנה עץ
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311 סיכום  ומבנה ארגון

ובפריסה: במבנה שינויים  המחוזות התפתחות סקירת
313 הדרומי המחוז
314 ירושלים מחוז
319 המרכז מחוז
322 אביב תל מחוז
325 הצפוני המחוז

331 הגבול משמר
337 19571948 הארצי המטה מבנה טבלת
338 19571948 המשטרה מחוזות פריסת טבלת

בו והטיפול ישראל במשטרת האדם כוח הרכב
343 האדם כוח הרכב
344 19501948 אדם כוח מצבת טבלת
345 19571948 ישראל במשטרת נשים טבלת
346 ומצבה תקן
348 למשטרה הגיוס
348 אדם כוח תנועת
349 19581948 במ"י אדם כוח מצבת טבלת
350 שכר
351 רווחה
351 משמעת
353 סיכום אדם. בכוח הטיפול
354 ואמונים הכשרה

359 קדש" ב"מבצע ישראל משטרת

363 1957 ישראל משטרת  מבנה עץ

המסדל שלב
365 העשור סיכום
368 המשטרה עבודת על הפיקוח
369 והסמכות הכוח למאבקי הרקע

372 המחקר סיכום
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381 רביעי לפרק הערות

429 תמונות

451 מסמכים

מקורות רשימת
477 בעברית
483 באנגלית

ודיאגרמות טבלאות רשימת
39 (1931) המשטרה כוח הרכב
98 (19431936) מיוחדים ושוטרים נוטרים  אדם כוח מצבת דו"ח
100 (19471926) הרגילה המשטרה תקן
101 (1945 (ינואר הרגילה המשטרה של האדם כוח מצבת
102 (1946) הארצישראלית המשטרה מחוזות חלוקת
166 (1948) מחוזות לפי אדם כוח מצבת חלוקת
167 (1948) ישראל משטרת של ארגוני מבנה
170 (1948) תפקידים מצבת לפי החיל חלוקת
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250 (19581949) ונפגעים דרכים תאונות היקף
252 (19581949) מאסר פקודות של לפועל וההוצאה החטאים היקף
256 (19571948) והבריאות החינוך המשטרה, משרד תקציב השוואת טבלת
257 (19581948) המצבה מן והורדות גיוסים
259 (19581951) התפטרויות נימוק
260 (19581948) משטרה אנשי תחלופת
284 המשטרה אנשי נגד תלונות
307 (1949) ישראל משטרת של ארגוני מבנה
337 (19571948) הארצי המטה מבנה
338 (19571948) בשנים המשטרה מחוזות פריסת
344 (19501948) אדם כוח מצבת
345 (19571948) ישראל במשטרת נשים
349 (19581948) דרגות חתך עפ"י ישראל במשטרת אדם כוח מצבת
353 (1958) למשמעת דין בית
363 (1957) ישראל משטרת של מבנה עץ
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מבוא

המחקר דעמיקה. מ1ל שמרנות  ישראל משטרת של כינונה הינו זה מחקר נושא
מיום ישראל, בארץ המשטרתיים המגן כוחות תולדות על היסטורית בסקירה יעסוק
1920) המנדטורית הבריטית המשטרה תקופת דרך ,(1909) ה"שומר" ארגון הקמת
מדינת הקמת עם בבד בד שהוקמה ישראל, משטרת של הראשון בעשור וכלה ,(1947
צבאי, שיטור והפעלת קולוניאלי מכיבוש מעבר דבר, של פירושו .(1948) ישראל

אזרחי. שיטור לשיטת

והמדינה החברה של בהיסטוריה ומשולבת שזורה ישראל, משטרת של ההיסטוריה
 שחלפו העשורים במהלך שאירעו דרמתיים ורגעים בולטים אירועים בישראל.
הסתננות וה60, ה50 שנות של העלייה גלי שאחריה, והמלחמות העצמאות כמלחמת
הפגנות ,1951 בשנת הימאים מרד ובתוכה, הארץ בגבולות המחבלים  הפדאין
והשפע המיתון הצנע, בירושלים, השבת" "מלחמות סאליב", ב"ואדי חברתיות מחאה
ועוד אלו כל  וביניהן בחירות בעת פוליטיות, מחאה ותנועות שסעים הכלכליים,
את בה והותירו ישראל משטרת של בתולדותיה השתקפו אחרים, רבים מאורעות
משטרת של ההיסטוריה בתוכה מקפלת כך התפתחותה. ובאופן באופייה רישומם
בהם. ונוסף אחר פן מאירה גם היא אך בארץ. והמשטר החברה תולדות את ישראל,
החכרה של שונים נוספים להיבטים הלב, תשומת את וממקדת אור שופכת היא
והחברתיים, אישיים הבין היחסים טבע המוסרי, החוסן החיים, איכות כגון: בישראל,
וחילוקי ניגודים הסכסוכים, יישוב אופן בישראל, הדמוקרטי והשלטון המשטר אופי
אלו כל את משקפת כן, אס ישראל משטרת של ההיסטוריה בישראל. בחברה דעות

המשטרה. ולאיש למדינאי לאזרח, חשיבותה טמונה ובכך

עדיין הראשונים הימים אותות אך ובשל, בוגר ארגון כיום היא ישראל משטרת
שהותירה ובתוהו העצמאות מלחמת של הסערה בימי לידתה  בפניה חרוטים
הראשונים העליה ובגלי ישראל, ארץ את עזיבתה אחרי הבריטית, המנדט משטרת

למולדת. החוזרים של וההמונים
להתארגנות שהות, וללא מיד להתמודד ישראל משטרת נאלצה הראשון מיומה
שהוצבו הקשים האתגרים עם יחד איכותי, בתפקוד ומתוכננת מסודרת ולחשיבה
בתהייה ישראל משטרת על עברו הראשונות השנים הצעירה. המדינה ובפני בפניה
החברה של האמיתיים הדוחקים לצרכים הולם מענה אחר מתמידים וחיפוש
והשונות הרבות הבעיות עם להתמודד המתאימות והדרכים המתגבשת הישראלית

והמדינה. החברה של
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תוך מושכלת, מקצועית תפיסה לגבש הדרך בראשית כבר השכילו המשטרה מייסדי
תפיסה תמידיים. ולשיפור ללימוד והשאיפה לפניהם העומדת המשימה גודל הכרת

אחריהם. הבאים לדורות הנחילו זו
והתאמה הסתגלות תוך המתמ>?, הש>ט> בחותם טבוע>ם ישראל משטרת תולדות
בגיוס הפעלה; בתורת עבודה; שיטות של ובגישות בתפיסות הדינאמיים: לצרכים
העדיפויות ובסדר אמצעים הטכנולוגיה, בפיתוח ובאימתו; בהכשרתו האדם, כוח
הגברת לאזרח, השירות לשיפור מתמדת חתירה ביטאו אלו שינויים הארגון. של
לשון הארגון. מטרות השגת את יותר הולמים ומבנה וארגון והאפקטיביות, היעילות
אלו שינויים המשטרה. של (פרופסיונאליזציה) התמקצעות בתהליך המדובר אחר,
היו שעלולות קיצוניות, תפניות נמנעו מסוימת. ובאיטיות מירבית בזהירות בוצעו

הארגון. יסודות את ולערער והמשכיותו השירות בטיב לפגוע

הסטאטוס על במסגרתו לשמור ישראל משטרת ידעה החוק, שמירת על שאמונה כמי
חתירה בצד כך, קדימה. קטנים בצעדים התקדמות תוך והפוליטי, החינוכי קוו
מסוימת למידה ישראל משטרת נטתה ההתמקצעות, תהליך בצד ולשיפור, לשינוי
חתירה תוך הקיים על שמירה של ודינאמיות, שמרנות של זה שילוב שמרנות. של

ישראל. משטרת התפתחות של הבולט המאפיין את יצר קדימה,
מול חידוש שהיוו הפעולה דפוסי את ושיטתי בהיר באופן להציג גם ינסה המחקר
אוריינטציה פיתוח ובמרכזם ישראל משטרת ידי על ושפותחו הבריטית, המורשת
השוטר לרווחת דגש מתן תוך האדם, כוח בהרכב וכולל מערכתי טיפול שירותית,
ממלכתי ארגון והקמת בפשיעה ללחימה מערכתי ככלי מודיעין מערך בניית והכשרתו,
עזרתו. את לבקש הבאה לאוכלוסיה אובייקטיבי באופן שמתייחס מידות, טהור

השונים, השיטור כוחות של והשינוי ההמשכיות במגמת נתמקד המחקר של במרכזו
תוך כאמור, יתברר הדיון ישראל. משטרת על המנדט בתקופת ישראל בארץ שפעלו
בארץ, ששררו והחברתיות הביטחוניות הכלכליות, הפוליטיות, לבעיות התייחסות

ותיפקודה. כוחה המשטרה, מבנה על מכרעת השפעה בעלי מרכיבים בהיותם

של רק לא תולדה כאמור הייתה התמקצעות, תהליך עומד שבמרכזה השינוי מגמת
בארגון ההתפתחויות והתאמת לימוד מתמיד, לשיפור ומפקדיה המשטרה שאיפת
מגמות התאמת של בעיקר, ואולי אם, כי המערב, בארצות משטרה ותפקידי
שינויים הגבולות, על וההגנה הביטחון צרכי הישראלית: החברה בתוך והתפתחויות
פוליטיים, שסעים חברתיים, מתחים הציבורי, והסדר הפשיעה החברה, בדפוסי
במידה השכילה ישראל משטרת טכנולוגיות. והתפתחויות אידיאולוגיים מאבקים
ההסתגלות כושר החברתית. בסביבתה אלו להתפתחויות ורעיונית, ארגונית להגיב רבה

בתולדותיה. המרכזי המרכיב הינה המשתנים, לצרכים תגובה מתן ויכולת
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המלא ביטויה את קיבלה ומתאימה הולמת תגובה למתן להענות הארגונית השאיפה
כבודדים המשטרה אנשי בקרב ולעם, לחברה השירות תודעת בפיתוח ביותר והשלם
לביצוע ישראל משטרת של בתרומתה גס השתקפה השירות תודעת כארגון. והמשטרה
האזרח לעזרת בהחלצותה גלויות, ולמיזוג חדשים לעולים בסיוע לאומיים, יעדים

ובחירוס. בשיגרה  והקהילה

מלא. מיצוי לכלל להגיע יכלו לא והשירותיות התגובתיות ההתמקצעות, מגמות ברם,
העדיפויות בסדר מעמדה המשטרה: פעילות את העת כל הגבילו שונים אילוצים
הציפיות על ענה תמיד שלא האדם, כוח אופי הלאומי, התקציב בעוגת חלקה הלאומי,
ואחרים, אלו כל  יותר מורכבות והנעשות המתרבות משתנות משימות והצרכים,
מיידי באופן להגיב כושרה ועל להשתפר ישראל משטרת של יכולתה על השפיעו

השעה. צרכי על והולם

האופי והחברה, הקהילה לצרכי הענות ההתמקצעות, תהליך  אלו סומות ארבע
העוברים המאפיינים ארבעת הם  והסביבתיים הארגוניים האילוצים וטבע השירותי
הבאים. ובכרכים זה במחקר המוצגים ישראל, משטרת של בתולדותיה השני כחוט
מתאר שלפנינו הכרך כאשר שלבים, למספר לחלק אפשר ישראל, משטרת תולדות את

הראשון. השלב את
המנדט משטרת נקטה ישראל, בארץ הבריטי המנדט שוטרי אחרוני עזיבת טרם
נקרא זה רקע על מכוון. ובוהו תוהו אחריה והותירה החריכה'' "האדמה במדיניות
המסד את להקים הראשון, והמפקדים השוטרים גרעין את לארגן סהר >חזקאל

בראשה. ולעמוד ישראל למשטרת

היסוד קווי נקבעו ,19581948 בשנים כמפכ"ל, סהר יחזקאל של כהונתו בתקופת
של ושכלולה לפיתוחה מוצק בסיס ששימשו והארגוניים, המבצעיים הרעיוניים,
והשיטור היהודי העם מורשת על התבססו אלו יסוד קווי הבאות. בשנים המשטרה
בארץ היהודי היישוב של והביטחוניים המשטרתיים הצבאיים, הכוחות על העברי,
אותה במהלך דמוקרטיות בארצות שפעלו מודרניות, משטרות דפוסי ועל ישראל
את להבטיח המרכזי שייעודו אפוליטי, כגוף משטרה הקמת הייתה המטרה תקופה.
לחוק כפופים שאנשיו תוך פנים, משוא וללא ביושר אכיפתו, ידי על החוק שלטון
ישראל משטרת של לפעילותה דוגמא האזרחים. שאר על לאכוף נדרשים הם שאותו
שייעודו ,1953 בשנת הגבול משמר חיל של הקמתו הינה והשירותי, הביטחוני בהיבט

הארץ. גבולות על ולשמור במסתננים להלחם

אפוליטית, במשטרה ישראל משטרת של הממלכתי אופייה כאמור נקבע אלו בשנים
הקהילה. של נפרד בלתי חלק ומהווה מידות טוהר ועל החוק על השומרת אמינה,
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המשטרה, של ההתבססות תקופת החלה  1.6.58 בתאריך המפכ"לים חילופי עם
השנים במהלך אחריו. שבא קופל ופנחס נחמ>אס >וסף המפכ"לים של בפיקודם
העבודה תחומי חלוקת תוך המשטרה מבנה של רחב רהארגון בוצע ,19671958
המדינה לצרכי המותאמת יותר מושכלת בצורה המשטרה, זרועות בין והפעילות

עת. באותה והחברה

ישראל פני את כמו ותיפעולה ארגונה המשטרה, פני את שינתה הימים ששת מלחמת
תחת ,1973 בשנת כיפור יום מלחמת פרוץ ועד הימים ששת מלחמת מתום כולה.
המשטרה עברה רוזוליו, ושאול סלע אהרון קופל, פנחס המפכ"לים של שרביטם
החלה בישראל, החברה של ההתפתחות מגמות לנוכח מהותיות: ארגוניות תהפוכות
שיטות על גוברת והסתמכות התמקצעות התמחות, של נרחב בתהליך ישראל משטרת
גבוהה. מקצועית מיומנות בעל אדם וכוח חדישים טכנולוגיים אמצעים קליטת מדעיות;

האחריות המשטרה על הוטלה הפח"ע, מעשי התגברות ונוכח כיפור יום מלחמת בתום
והוקם המקובלים הקלאסיים השיטור לתפקידי בנוסף הפנים, לביטחון הכוללת
ישראל משטרת הפכה כך אזרחים. אלפי עשרות בתוכו המאגד האזרח*", "המשמר
דותכליתית, למשטרה תבור>, וח"ם רוזוליו שאול המפכ"לים של כהונתם בתקופת
במהלך שלה, האדם וכוח ארגונה תפיסותיה, שיטותיה, על רבות שהשפיעה עובדה

.(19791974) זו תקופה

א>בצן, אר>ה שפ>ר, הרצל המפכ"ליס: של פיקודם תחת ,2002 שנת ועד 1980 משנת
אהיונ>שק>, ושלמה ו>לק >הודה חפץ, אסף פלד, רפ> סינר, >עקב קראוס, דוד
שנתי, הרב והתכנון ההחלטות קבלת אופן המטה, עבודת תהליכי וחוזקו גובשו
שנים במהלך ישראל. משטרת של הארגוני הבניין והושלם השירותי הייעוד שוכלל
בשטח, ופריסה ארגון במבנה, שינויים ביצוע תוך המשטרתית המערכת התייעלה אלו
עקרונות גובשו נדרשים. עדיפויות וסדרי מחודשת היערכות מדיניות, בקביעת כמו
עבודה שיטות הוכנסו המקצועית, הרמה רף הועלה בפשיעה, ללחימה הולמים
חקירות, מודיעין, אדם, כוח נושאי במגוון משמעותיות דרך פריצות ונעשו מתקדמות
החברה לצרכי ומענה מרבית תיפעולית גמישות תוך זאת כל ועוד. תנועה סיור,
בוגר, ארגון הינה ישראל משטרת כיוס החוק. ואכיפת הביטחון לצרכי והקהילה,

שנים. עשרות של עבודה ומסורת הולם ארגוני מבנה מבצעית, מדיניות בעל

המשטרה בניין את המשקפים ישראל, משטרת בתולדות אלו עיקריים שלבים חמ>שה
ההיסטוריה אודות המחקרים סדרת של השידרה חוט את יהוו הטפחות, ועד המסד מן
ישראל, משטרת של קורותיה להם. הראשון כאמור הוא זה שכרך ישראל, משטרת של
התפתחה כיצד  המרכזית השאלה על לענות מנסים זו, מחקרים בסדרת המשורטטים
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לכלל המנדט, משטרת אחריה שהותירה תשתית, וחוסר סדר אי של ממצב המשטרה
מנת ועל זו מרכזית שאלה על לענות להתחיל כדי פעלים. רב וביטחוני שירותי ארגון
ובמגמות במאפיינים זו בסדרה נתמקד התפתחותה, של מהימן היסטורי תיאור להציג
של מדי פרטני מתיאור נמנע אך לעיל, הניזכרות מהתקופות אחת כל של הייחודיים
לצפות, יש זו, משימה היריעה. קוצר מפאת וההתפתחויות האירועים השתלשלות
לה. ומחוצה ישראל במשטרת חוקרים ידי על הזמן במרוצת ותורחב תושלם עוד

כדברי שימיה לדוז*ות>1, העבר* הש>ט1ר מ1רשת בסיס על צמח ישראל משטרת בניין
השמירה בפעילות המשכה המקראי*, בשוטר ראשיתה היהודי. העם של הימים
המאה בראשית "השומר" נוסח  היהודי היישוב של העצמאית, העברית והאבטחה
ולמורשת זו למסורת המנדט. בתקופת היהודים ובשוטרים בנוטרים וסופה ה20
הספר. של הפותח הפרק יוקדש ישראל, למשטרת הנחילה אותה והארגונית הרעיונית

של מורשתה על וברור בולט באופן שהשפיעו המרכזיות, בנקודות גם יתמקד המחקר
המשטרה פקודת ה"שומר", ארגון ובהם: לקיומה הראשון בעשור ישראל משטרת
חשובות המלצות שהכיל ,(1930) דאוביגין דו"ח ,1926 משנת 17 מס' המנדטורית
הערבים ישראל ארץ תושבי שיזמו המהומות בעקבות המשטרה של תיפקודה לשיפור
ר.ג.ב.  המנדט משטרת של השלישי המפכ"ל של תכניתו ,(1929) היהודים כנגד
העבריים. היישובים ומשטרת הנוטרים חיל המשטרה, של לרהארגון ,(1937) ספייסר

ישראל, בארץ ושיטור אבטחה ביטחון, של המורכבת התמונה את פורס זה כרך
השיטור יסודות על הבנויה ישראל כשמשטרת ה50, שנות שלהי עד המאה מראשית

וייעודי. שירותי חיל לכלל ועיצוב גיבוש תהליכי עברה הארצישראלי, העברי

שנות במרוצת ישראל משטרת את אפיינו העבר, מניסיון ולימוד עיון לקחים, הפקת
חקר ממנה מנעו מלפרט, היריעה שקצרה רבים, ואילוצים סיבות אולם קיומה.
לה נטו לא בישראל, והמשטר החברה ההיסטוריה, חוקרי תולדותיה. של שיטתי
החברה, פני בעיצוב המשטרה של ותרומתה מקומה מלבם נשתכחה כאילו חסד.
והסדר הפשיעה התפתחות אף ישראל. מדינת של הדמוקרטי והאופי חייה איכות
חקר מספקת. במידה ונותחו תועדו לא המשטרה, של עניינה עיקר בהם הציבורי,
קשה משימה איפוא היא ישראל, משטרת של והמלאה השלמה ההיסטוריה וכתיבת
תעודות במסמכים, בעיון הצורך עקב שבעתיים, מורכבת נעשית זו משימה ומורכבת.
בתחומי ההתפתחויות בפירוט גם כמו כלל> נחקרו שטרם עצום, בהיקף ותכתובת

בתוכו. המשנה יחידות ושל כולו הארגון של השונים העשייה

ישראל" מדינת קום ועד המקרא מתקופת העברי השיטור "התפתחות בספר הוצג המקראי השיטור *

תשנ"א. ירושלים, אמ''ש, היסטוריה, יחידת ישראל, משטרת
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מספר מתעוררות הדברים שמטבע הרי בטיבו, ראשוני זה מחקר בהיות ועוד זאת
למשל, כך עמס. להתמודד שיש מעטים לא מחקריים וקשיים מתודולוגיות בעיות
משטרת של הראשונות שנותיה את לעומק והמנתחים הסוקרים מחקרים חסרים
סיום עם מכך, יתרה עליה. הבריטית משטרה מורשת השפעת הדגשת תוך ישראל,
של אחר חלק זו. למשטרה הקשורים רבים מסמכים הושמדו בארץ, הבריטי המנדט

שרד. לא או נלקח בפז, יסולא לא שערכו ההיסטורי החומר

היסטורית חוליה על אור לשפוך מנסה זה שמחקר הרי אלו, מתודולוגיים קשיים לנוכח
מנדטוריים משטרתיים דוחו"ת דאז, יומית עיתונות סקירת באמצעות לכאורה, נשכחת
בארכיוניים רלוונטי חומר וחיפוש רלוונטיים סטטיסטיים נתונים שנשתמרו,
הגנזים בית המרכזי, הציוני הארכיון המדינה, ארכיון וביניהם: שונים היסטוריים
כאן נסתפק ישראל. משטרת של הארצי והארכיון ה"הגנה" ארכיון הבריטי, הציבורי
הבעיות וסקירת המשטרה התפתחות של קמעא, כלליים בקווים ראשוני, בשרטוט
שלמה. אמנות ליצירת בסיס המהווה רישום בבחינת זה יהיה התמודדה. עמן השונות
ואיש האזרח את ההיסטורית, מורשתה בלימוד המשטרה את לשמש דיו זה רישום
להשלים הרוצים המחקר, אנשי ואת המדינה, בקורות פרק ללמוד המעוניינים הציבור,
להבנת חשוב כלי ישמש זה היסטורי רישום שלמה. תמונה לכדי להגיע החסר את
הנסקרת התקופה במהלך ישראל בארץ שהתרחשו היסטורייםביטחוניים תהליכים
ישראל מדינת בתולדות הראוי מקומה את לתפוס ישראל למשטרת ויסייע

והפוליטית. החברתית ובהתפתחותה

הראשון, בעשור המשטרתית העשייה תחומי כל את להציג מתיימר זה מחקר אין
במגמות ארגונית, כלל ראייה מתוך בעיקר, מתרכז הוא גווניה. כל ועל יחידותיה בכל
משטרה; לשירותי הביקוש בישראל; החברה מרכזיים: תחומים בשישה ההתפתחות
העבודה ושיטות ההפעלה תורת המקצועית; והתפיסה המדיניות ומבנה; ארגון

והדרכה. אדם כוח המרכזיות;

בעיקרם מתייחסים זה, שבמחקר ההיסטורית הסקירה תתרכז בהם התחומים ששת
מלא תיאור כדי כאמור בהם אין וממילא כולו הארגון של והמדיניות התפיסה לרמת

ואנשיה. המשטרה של והתנהגות הפעולה אופן של

ישראל, משטרת של השנתיים הדו"חות מקורות: מספר על מבוסס אלו מגמות תיאור
שרי סקירות משטרה, ומסמכי התכתבויות הפיקוד, סגל דיוני הממשלה, נתוני
בנושאי הפנים וועדות הכנסת דיוני השנתי, התקציב הצעת לקראת בכנסת המשטרה
חוקרים ידי על ישראל משטרת של ההיסטוריה יחידת עבור שנעשו מחקרים משטרה,
מנדטוריים משטרתיים דו"חות התקופה, בת יומית עיתונות סקירת חיצוניים,
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כאמור שונים היסטוריים בארכיונים וחיפוש רלוונטיים סטטיסטיים נתונים שנשתמרו,
לעיל.

ובציטוט מקום מראי בהבאת לדייק הקפדנו השונות, התקופות רוח את לשמר מנת על
המקוריים. הכתיב וכללי הכתיבה סגנון את ושימרנו אומרם בשם הדברים

ובראשונה, בראש מיועד הוא משטרה. אנשי למען משטרה אנשי ידי על נכתב זה מחקר
העבר. מניסיון לקחים ולהפקת ומפקדים שוטרים של ההיסטורית המורשת לגיבוש
תפיסות, של ולפירוט הדברים בהצגת מסוימים והעדפות לדגשים הובילה זו מגמה
והמשטרה. השוטר של המקצועית המבט מנקודת חשיבות בעלי ואמצעים, שיטות

בפרקי הנוכחית: במתכונתו הספר בהכנת וסייעו בעול שנשאו אלו לכל נתונה תודתנו
בירנבאום; ברוך פקד הראל, אבי ד"ר רפ"ק אלירם, יהודה ד"ר (גימ') נצ"מ  כתיבה
ליאורה פקד לוי, שושנה רס"ב  טכני בסיוע ליפשיץ; חגית רפ"ק  החומר באיסוף
גנזך יחידת לשוטרי וכן זוננבליק, ליאון 6.1^118 היסטוריה ביחידת ומתנדב יטבת

צדוק. יחזקאל ורנ"ג חסון מרדכי (גימ') פקד  מטא"ר

בדבריהם: עינינו והאירו העירו הספר, טיוטת את שקראו לאלה נתונה מיוחדת תודה
פרופ' ירושלים; העברית, האוניברסיטה לקרימינולוגיה, המכון אמיר, מנחם פרופ'
(מיל') אל"מ ירושלים; העברית, האוניברסיטה כללית, להיסטוריה החוג קדוש, אלון
ניצב אביב; תל טבנקין, יד "ההגנה", המגן כוח לתולדות מהמרכז פעיל מאיר ד"ר
יהודה (גימ') ניצב ישראל; במשטרת חקירות אגף ראש לשעבר שלוש, אהרון (גימ')
מארכיון אריאלי נרי ומר ישראל במשטרת אביב תל מחוז מפקד לשעבר פראג,

אביב. תל גולומב, אליהו בית ה"הגנה",
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ראש1ן: פרק
ישראל בארץ והמשטרה הב>טח1ן

*19361909

(19171909) "השומר" אדמ;
בבעיות היישובים נתקלו ישראל, בארץ החדשה היהודית ההתיישבות שהחלה מעת
תורכיים כוחות של המלאה השליטה תחת הייתה הארץ ומתמשכות. קשות ביטחון
היה ליהודים שיחסם התורכיים והז'נדרמריה המשטרה זו, אף זו ידיהם. על ונוהלה
ולעתים רכושם העויינים. הערביים השכנים מצד ההתנכלויות את מנעו לא חדצדדי,
הפכה היהודים, המתיישבים של והרכוש הנפש שמירת כן על הפקר. היה דמם גם

במעלה. ראשון קיומי וצורך הכרח להיות

משנת החל שנים, כ400 במשך ישראל בארץ שלטה העותומנית האימפריה למעשה,
משטרה ישראל בארץ פעלה לא אלו, שנים מאות במהלך .1917 לשנת ועד 1517
המוניציפאלית. הרמה בידי נעשתה החוק אכיפת עיקר אלא וממוסדת, פורמאלית
שנת עד כפופה שהייתה תורכ>ת, ז'נדרמר>ה על התבסס הארצית ברמה השיטור
הצעירים התורכים מהפכת ולאחר המשטרה, למשרד כך ואחר המקומי לממשל 1880

התורכי. המלחמה למשרד הוכפפה ,1908 בשנת

מילאה אך ארגוניצבאי, במבנה שפעלה ארצית, יחידה הייתה התורכית הז'נדרמריה
ללא פעלה רבים בתחומים הציבורי. הסדר ושמירת חוק אכיפת כמו שיטור, תפקידי

מוגדרים. תפקידים וללא בחוק הקבועות ברורות סמכויות

הסולטאן של שלטונו תחת ,( .!'!^31 ) (31ת211מ73) התנטיימאת מתקופת
רפורמות של מדיניות החלה ואילך, (18561839) בח'ט> אלמג'>ך עבד התורכי,
להעסיק יישוב לכל חוקית וסמכות אפשרות שנתנה רחבות, אדמניסטרטיביות
אפשרות האזור. על הממונה המשטרה יחידת מפקד באישור פרטיים, שומריםשוטרים
(113¥?6* 3£^) הו>לא>ת חוק הבאים: החוקים ומתוקף על והתבססה ינקה זאת
היאשו>ות וחוק 1871 משנת הו>לא>ת לניהול חוק ,1864 משנת ( ע.*^ )

והביטחון הפנימי הסדר את להבטיח שבאו אלו חוקים .1877 משנת המקומיות
וסמכויות עצמי ממשל של רבה מידה המקומיות למועצות השאר בין העניקו האישי,

תשנ"א. אמ"ש, היסטוריה, יחידת הוצאת העבו>, הש>טור התפתחות הספר על מבוסס *
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בידי שהופקדו השיטור סמכויות את מנו החוקים מגוונים. רבים בתחומים רחבות
המקומית. למשטרה כוחות הפניית לרבות המוניציפאליות, הרשויות

באזורים ורכושם התושבים שלום לשמירת האחריות אלה, עותומנים חוקים פי על
ענייני ניהול על ממונה שהיה הכפר), ראש (המנהיג, הכפר מוכתר על חלה כפריים,
שומרים  שונים בשמות שכונו שומרים, להעסיק הרשאים הכפר, ועד על או הכפר,
יערות ){שומרי ,/■ (בכ*>>ם)ן שדות שומרי ,■{ ^ככ ) (גאפ^ם)1

המוכתר. של מסמכותו היונקים ואחרים, ( ,"/■ ^< ) (קתג'>ם)

רשות על ורכושו, הציבור שלום לשמירת האחריות חלה העירוניים באזורים
בלד"ה" אל מ"רא>ס והמורכבת "א>דרהבלד>ה" הקרויה (עירייה) מוניציפאלית
שוטרים העסיקו אשר  העיר) (מועצת בלד"ה" אל ו"מג'ל>ס העיר) (ראש
כן, אם העירייה יהודית. אוכלוסיה שכנה שבהן כאלה גם ובתוכן בשכונות, פרטיים
שהועסקו (שוטרים), שומרים באמצעות בעיקר השיטור, משימת את שביצעה היא
גם הועסקו ערבים, שומרים .(14032,1975) ע>תג>ת" "משטרה באמצעות ידה על
את שדדו להם, שהתנקלו ערבים פורעים מפני לשמירה יהודיים, יישובים ידי על

בהם. והרגו פצעו רכושם,

ורכוש ציבור מבני קדושים, מקומות בשמירת גם הועסקו אלה שומריםשוטרים
במגוון עסקה זו מקומיתתורכית משטרה ועוד. חקלאית תוצרת על וגם ממשלתי,
וליחסי לחיכוכים שגרמה עובדה וארנונות, מיסיס גביית גס שכללו תפקידים של רחב
הז'נדרמריה תדמית המקומית. המשטרה לבין התושבים בין גלויים ושנאה איבה
השוטרים את כינו התושבים מאוד. נמוכה הייתה והערבים היהודים התושבים בעיני
"ראש מעצר, בתי על לשמירה או מיסיס, איסוף לצורך בעיקר בכפרים, שהופעלו

(811ס). "משוגע" או (<11!8טכ621811), ר>ק"

מעיינות, במי שימוש קרקעות, מסכסוכי (שנבעו שלו הביטחון בעיות את פתר יישוב כל
עויינת) ערבית ואוכלוסיה בדואים שבטי של והתנכלויות גניבות שוד, מרעה, זכויות

עצמי2. ובמימון עצמאי באופן

הביא הדבר אולם, וצ'רקסים. דרוזים ערבים, שומרים בידי השמירה הופקדה בתחילה,
את ניצלו קרובות לעתים אשר זרים, בשומרים היהודיים המתיישבים של לתלותם
ולאחר הגנבים עם פעולה שיתוף כולל השמירה, לשכר מעבר רווחים להפקת המצב
בפי רווחה אשר האימרה (בקשיש). תשלום תמורת לבעליו הרכוש להחזרת תיווך מכן
שומרים. להיות ראויים אינם מוות, בני  מות" אל בינת הם "היהודים הייתה: הערבים

תיפקודה באי החסר החלל את למלא רצון ומתוך הקשה הביטחוני המצב רקע על
להפסיק השאיפה תוך עברית שמירה של הרעיון צמח העותומנית, המשטרה של
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רצו לא התורכיים והז'נדרמריה המשטרה יהודים. לא גורמים מצד להגנה להזדקק
באחריותם. שהיה היהודי, היישוב של ונפשו רכושו ל ע לשמור מסוגלים, היו לא וגם
מקצועית עברית שמירה המחייבים קולות להישמע החלו היהודי, היישוב בתוך
"ברמירא"3 ארגון כדוגמת מקומיות, שמירה אגודות קמו שונים ביישובים ואחראית.
לא מוצא, נקודת בעצם (המהווה זה בארגון המיוחד ה"שומר". ארגון צמח שמהם
העברית), העבודה ולרעיון העברי לצבא גם אלא עבריים, וזינדרמריה למשטרה רק
מקצועית. לרמה מזדמנת העסקה של מרמה העברית השמירה את שהעביר בכך היה

הגלילית במושבה (1909 באפריל 12) תרס"ט פסח של בשביעי נוסד "השומר", ארגון
לארץ יהודית הגירה של השני (הגל השנייה העלייה אנשי נמנו מקימיו בין מסחה*.
של כגרעין עצמו על הכריז חברים, כ100 מנה כוחו בשיא אשר זה, ארגון ישראל).
אידיאולוגי מצע לעצמו קבע הארגון ישראל". בארץ עברית וז'נדרמריה עברית "משטרה

כדלקמן5 מנחים, וקווים פעולה עקרונות מספר ובו

וכללארצית. אלמפלגתית מסגרת *

גבוהה. מקצועית ורמה משמעת *

העבריים. הלאומיים למוסדות נאמנות *

העבריים. ביישובים והנפש הרכוש שמירת של למשימה התמסרות *

בפניה. היישוב וייצוג התורכית המשטרה עם הדוקים וקשרים פעולה שיתוף *

התפקיד. בביצוע יסוד כערכי  התפקיד וכבוד היישוב צרכי העם, טובת הצבת *

ולשונם. מנהגיהם ולימוד הערבים השכנים עם טובה יחסים מערכת קשירת *

הגיוס. לפני חודשים שישה של ניסיון תקופת וקביעת הכשרתם מועמדים, מיון *

מיוחד. וסמל מיוחדים מדים הצעת *

שוטרים. למגורי בסיס הקמת *

שוטרים. הסתדרות הקמת *

לתגובת מחשש מחתרתית, במתכונת הנ"ל, והמצע המצב חרף פעל, "השומר" ארגון
שומר שכל למרות זאת זה, מסוג התארגנות קיום אסרו אשר התורכיים, השלטונות
ובו היישובים,1 לבין הארגון בין נחתם שמירה חוזה החוק. במסגרת פעל בנפרד
(מימון, הארגון כלפי היישוב והתחייבויות היישוב לשמירת "השומר" חובות נקבעו

ועוד). נשק כלי אספקת
היחידות יהודים*. שוטרים בפני סגורים היו עצמה, העותומנית המשטרה של שורותיה
לשורותיהן קלטו התורכית, המשטרה של הז'נדרמריה גם כמו והכפריות, העירוניות
ולפקידות לממשל בנאמנותם הידועים עותומניים, אזרחים רק המניין מן כשוטרים
לפעול אלא תקופה, באותה עבריים לשומריםשוטרים ניתן לא כך, עקב המקומית.
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חוזים של בסיס על זאת פרטיים, ומעסיקים החוק לרשויות מושבע) (לא עזר ככוח
כתף וחגורות צייד ברובי חמושים היו אלה שומרים כתובים. בלתי או כתובים
גבי על רכובים או רגלי באופן ופעלו ועקל, כאפיות חאקי, בבגדי לבושים לתחמושת,

סוסים.

ה"שומר". לאגודת קשות שנים היו ,(19181914) הראשונה העולם מלחמת שנות
ניתוק הייתה ה"שומר" ארגון של מטרתו כי הייתה, העותומניים השלטונות טענת
גירוש עם עצמאית. ציונית מדינה והקמת העותומנית האימפריה מן ישראל ארץ
ממש. של מחתרתי לארגון למחצה חוקי מארגון ה"שומר" הפך "שומרים", מספר
השומרים קבוצות של בשמן אם כי "השומר", ועד בשם לא נערכו המושבות עם החוזים
שהוחלט מחודשת, בפעילות שוב ה"שומר" ארגון החל ,1916 בסוף המקומיים.
נשק מחסני של וכינונן קבועות הגנה קבוצות ארגון תוך הארץ, אזורי בכל להרחיבה

מוסתרים.

(0.1.1.£) 19201917 המנדט ושלטון הבר>ט> הצבא> הממשל תח>לת

מאותה הבריטים. ידי על ישראל ארץ נכבשה ,1917 נובמברדצמבר החודשים במהלך
על בתחילה ונוהלה בריטית בשליטה הארץ הייתה ,1948 מאי חודש אמצע ועד עת
הכפוף אדמיניסטרטיבי, מנגנון ולצידו צבאי מושל עמד שבראשו צבא>, ממשל ידי
לבריטניה יינתן ישראל ארץ על שהמנדט האישור מתן עם ברם, הצבא. למפקד ישירות
אזרח* במ>נהל הבריטי הממשל התחלף ,1920 ביולי 1 בתאריך סןרמו, בוועדת
ורשות מחוקקת רשות ששימש העל>ון, הגצ>ב תפס הצבאי המושל של מקומו ואת

כאחד. מבצעת

של דמותה רבה במידה עוצבה ,(19481917) הבריטי המנדט שלטון תקופת במהלך
הישראלית. החברה של דמותה בעיצוב כמרכיב וזאת העתידית, ישראל משטרת

והגיע אלו בשנים שהתפתח השיטור על במיוחד שהשפיעו הגורמים הם שלושה
1948 בשנת ישראל משטרת הקמת עם לשיאו

הבריטית. המנדטורית המשטרה ובעיקר הבריטי המנדטורי הממשל א)

היהודיים. המחתרות ארגוני ב)

ישראל. בארץ היהודי היישוב של התפתחותו ג)
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,(19251920) סמואל הרברט סיר הראשון, הבריטי העליון הנצ>ב הגיע ישראל לארץ
אולם הארץישראלית. המשטרה את מידי באופן למסד חתר לתפקיד מינויו שעם
ישראל ארץ על הגדולה בריטניה של "המנדט" מסמך שנוסח עד חלפו חודשים מספר
ארץ על הבריטי המנדט את הלאומים חבל מועצת אישרה ,22.7.1922 בתאריך ורק
האימפריה חוייבה הנוסח, פי על לתוקפו. המסמך נכנס ,29.9.1923 בתאריך ישראל.
ליהודים שיבטיחו וכלכליים, מינהליים מדיניים, תנאים ישראל בארץ ליצור הבריטית

ישראל. בארץ הלאומי הבית של הקמתו את

ארץ כברת על ביניהם שהתמודדו והערבי), (היהודי עמים שני שכנו שבארץ העובדה
היהודי היישוב היומיום. לחיי בעייתי מימד הוסיף הדתות, לכל המקודשת אחת
על להגן ונאלץ בריטית לב ולשרירות ערבית לתוקפנות חשוף היה תקופה באותה
30 תקופת במהלך מחתרתית. גם וברובה מאולתרת ביטחון מערכת ידי על עצמו
ברחבי הבריטי המודל פי (על מקומית משטרה הוקמה בארץ הבריטי השלטון שנות
מש"קים וזוטרים, בכירים (כמפקדים בריטיים שוטרים שירתו בה אשר הקיסרות),
שירותם ותנאי שמעמדם וערבים), (יהודים מקומיים ושוטרים מהשורה) ושוטרים
היריבות להפסקת טווח ארוך להסדר נוסחה אחר לחפש ניסו הבריטים נחותים. היו
זו. נכספת ממטרה מתרחקים שהם להם הסתבר פעם אחר כשפעם היהודיתערבית,

הבי>ט>7: המנדט שלטון תקופת חלוקת
המנדטורי הבריטי הממשל של חשוב מרכיב הייתה המנדטורית, הבריטית המשטרה

ישראל. בארץ

כאשר עיקריות, תקופות לארבע לחלק ניתן ישראל, בארץ השיטור התפתחות את
התקופה, כל של ההיכר סימני משלה. מובהקים היכר סימני ישנם מהן אחת לכל
השנים. אותן במהלך שהתרחשו ומדיניות חברתיות להתפתחויות בהתאם עוצבו
קולוניאליות משטרות התפתחות של לאלו דומים השיטור התפתחות שלבי ברם,
מרכיב שהיה בעולם, הבריטי הקולוניאלי הש>טול ואכן, העולם. ברחבי בריטיות
בתום שנוסדו המשטרות של דמותן על מאד השפיע הקולוניאלי, בממשל חשוב

ישראל. משטרת לגבי גם נכון והדבר הבריטי, המנדט שלטון
מקומיות. משטרות תקופת בריטי, צבאי שלטון  19201917 א.

א'. שלב  ישראלית הארץ המשטרה הקמת בריטי, מנדט מינהל  19261921 ב.

ב'. שלב  המנדט משטרת מיסוד  בריטי מנדט מינהל  19361926 ג.

המנדט. משטרת ושקיעת הנוטרות  19471936 ד.
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שלבים שלושה 01106?131מ010כ<16ת/ בספרו מזהה ,8111681168)ז €.) גיפר>ס ציארלס
הבריטית: באימפריה הקולוניות ברחבי המשטרות בהתפתחות

דפוסי את מאמצת הקולוניאלית המשטרה במסגרתו,  הא>מפר>ב>זצ>ה שלב א.
הבריטי. המנדט לפני באזור הקיימים השיטור

צבאיבריטי. ממשל במסגרת המופעל השיטור, של  צבא> הסמ> שלב ב.

בדומה הבריטית, המשטרה של העקרונות פי על הפועל  אזרח> בדגם שיטור ג.

בבריטניה. המופעל למודל

עזיבתם יום ,14.5.48 בתאריך הסתיימה ישראל בארץ הבריטי המנדט שלטון תקופת
האחרון, הכללי והמפקח ,(19481945) קג>נגו7אם אלן סיר האחרון העליון הנציב של
גיסא, מחד אחריהם משאירים הבריטים חיפה. נמל את ,(19481946) גרי וו>ל>אם
ישראל משטרת של לעיצובה חשובים יסודות גיסא, ומאידך מינהלתי, ובוהו תוהו

שונים. ניהול ומוסדות משפט שיטת חוק, לשלטון תשתית התארגנותה, בשלבי

6121ת06) 4ת11מ11<£ אלנב* אדמוגד גנרל של בפיקודו המצרי", המשלוח "חיל כבש כאשר
והפקידות שהממשל מצא ,1917 נובמברדצמבר בחודשים ישראל, ארץ את 7>1מ116^)

איסדר8. שרר ישראל ארץ ובחבלי נמלטו התורכיים

מבחינתם, חשוב אוכלוסין מרכז בכל הבריטים הציבו הצבאית, התקדמותם כדי תוך
למהלך לחזור התושבים את לשכנע השתדלו המושלים עוזרים. קומץ עם צבא> מ1של
שיטור9. בתפקידי שישמשו כדי מתאימים, אנשים להקצות מהם ודרשו התקין החיים

שאינו זר, צבאי כוח שבעזרת מלכתחילה כבר ברור היה הבריטי הצבאי לממשל
על הסדר את להחזיר קשה יהיה המקומיים, המנהגים את ומכיר השפה את דובר
שוטרים להעסיק העליון, המושל ידי על הוסמכו המחוזיים הצבאיים המושלים כנו.
מקרב המגויסים שמספר הייתה, הבריטים של מגמתם ובכפרים. בערים מקומיים
באוכלוסיה למספרם יחסי באופן זהה יהיה העדות, בני ושאר היהודים הערבים,
בפיקוחו מקומיים, שוטרים והועסקו גויסו מחוז בכל .(1.8.1918 מתאריך (פקודה
מקומיות, והוראות הסכמים בסיס על שהופעלו המחוזי, הצבאי המושל של ובהדרכתו
להעסיק היהודים היישובים המשיכו במקביל, מרכזיים10. וביקורת פיקוח כל ללא
הבסיסי האופי למעשה, בתוקף. עדיין שהיה העותומני, הוילאית חוק מכוח שומרים,
קולוניאלי. צבאי כוח  התורכי השלטון לימי בדומה נשאר הבריטית, המשטרה של

.1948 במאי ב15 בארץ הבריטי המנדט תקופת לסוף עד כנו על נשאר זה מצב
וטבריה, ירושלים תלאביב, כמו העירוניים, במרכזים המשטרה תחנות התארגנות עם
השוטרים היוו מהתחנות בחלק היישוב. מוסדות בעידוד יהודים שוטרים בהן השתלבו
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לארגן ניסיונות נעשו במקביל המשטרתי. הכוח של מרביתו או כולו את היהודיים
והשני הגליל באזור אחד מקצועיים": איגודים שני במסגרת יהודים שוטרים קבוצות

יפו. באזור

המשטרה של שלוחה שהייתה ראשונה, משטרה תחנת אביב בתל הוקמה ,1918 בשנת
שכללה מחוז, משטרת של להקמתה ה"שומר'' ארגון פעל זו בשנה בטבריה ביפו.

מהגליל. יישובים בני בעיקר יהודיים, שוטרים של יחסית גדול מספר
הרכוש הסדר, על פיקוח של במשימות הועסקו היהודים, השוטרים ובכללם השוטרים
בחקירות הטיפול מיסים. וגביית ציבור במוסדות וזקיפויות אבטחה הציבור, ושלום
בידי ולא הבריטי המנדט של משפט ובתי ציבוריים תובעים בידי מסור היה פליליות
היהודים שירות חשיבות את העריכו ומוסדותיו היהודי היישוב מקומיים". שוטרים

יחד. גם ולאומית ביטחונית מבחינה במשטרה,

למשטרה13. מיוחדת לב תשומת הקדיש ה"שומר" ארגון זו, מהערכה יוצא כפועל
שלשורותיה מעוניין והיה ההגנה של חשוב שליח שבה, היהודי בחלק ראה "השומר"
למחתרת ולרדת סוד לשמור היודעים ולמולדת, לעם נאמנים מוכשרים, צעירים ייכנסו
החובה עליהם הוטלה בריטי, לשלטון הכפופה עבודתם, על נוסף שכן הצורך, בשעת
השוטרים. אגודת לבין בינו הקשרים להידוק שאף "השומר" ההגנה. לרשות לעמוד
משטרת את  היישוב של ביותר החשוב בחלק המשטרה את לארגן עליו קיבל הוא
של הכפריות המושבות כל נמצאו זו של ובסמכותה שיפוטה ובשטח היות טבריה,
פועלים ואף שבחבריו הטובים את לטבריה "השומר" ארגון שלח לכן התחתון; הגליל
לכל ערך ובעל ממשי הגנה כוח היוו בטבריה השוטרים חבריו. היו שלא צעירים

הגליל.

לארגון מרכז ששימשה טבריה, שמשטרת היהודים, היישובים אנשי לכל היה ידוע
היישוב. של ביטחונו לדרישות עצמה את שהתאימה זו הייתה העברים, השוטרים
ואזוריה הארץ ערי ביתר גם השוטרים שחטיבות רצו ה"שומר" אנשי זו עובדה בגין
ועד ועם הצ>ר>ם" "ועד עם בדברים ה"שומר" אנשי באו כך לשם כדוגמתה. ייבנו

השוטרים. אגודת את לכוון רצו זו ולמטרה העבודה" "אחדות מפלגת

וביטחון אמון בלבם ונטעה האיכרים את עודדה ומושבה, מושבה בכל הופעתם עצם
בתפקיד עוד בשמשם היהודיים השוטרים את שהכירה הערבית הסביבה גס מחודשים.
במושבות מלהתגרות וניזהרה ותושיותס לבם אומץ כוחם, את העריכה שומרים,
השומרים בין המקשר הרוכב קודם שהיה נ>סנוב, צב> השומר, איש אותו העבריות.

שוטר. בתור והשבטים הכפרים באותם עתה הופיע הבדווים ובין
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הציעו הארצית, השוטרים אגודת בהקמת פעיל באופן שהשתתפו "השימר" חברי
הארגון חלופית. מחתרתית תכנית גם ובצידה האגודה, הפעלת של חוקית תכנית
ההתפטרויות את מחיר בכל למנוע רצה מיוחדת, בהערכה למשטרה שהתייחס
ויחסם הדיור חוסר הדלה, המשכורת הקשים, התנאים מחמת השוטרים של התכופות
נמנע הבלתי לסבלם טעם לתת רצה "השומר" הבריטיים. הקצינים של הברוטאלי
שהם ביודעם ובאהבה, בשקט והקשיים הסבל את לקבל ולחנכם השוטרים, של
הבטחת לשם לוחם, הגנתי כוח להקים עוזרים הגנתיצבאי, כוח ויוצרים הולכים

לבוא. לעתיד היהודית המדינה והקמת הלאומי הבית

הצירים", "ועד של מפטרונותו השוטרים אגודת את להוציא גם שאף "השומר" ארגון
כי הייתה, לכך הסיבה בירושלים. הציונית" ה"הסתדרות של הפוליטי המרכז שהיה
מעורב להיות צריך אינו הצירים" ש"ועד מסוימות, לפעולות להידרש עלולה זו אגודה
"ועד של חובתו הבריטי. המנדט שלטון בעיני כלשהו חשד יעורר שלא כדי בהן,
שבמקרים כדי השוטרים, אגודת של הארצי בועד מכספו לתמוך רק הייתה הצירים"

אחר. או זה לשוטר לעזור יהיה אפשר ידועים

והן כשוטרים הן לתפקידם, יתאימו שחבריה השוטרים, מאגודת דרש "השומר"
בירושלים, היהודיים התושבים של הביטחון תחושת את ויגדילו נאמנים, כיהודים

וחיפה. אביב תל
ובמקומות בירושלים המשטרה, בענייני ואסיפות ישיבות התקיימו ,1919 באוגוסט
יחסם מחמת הן התפטרות, בקשות לעת מעת העלו היהודים, השוטרים אחרים.
והדיור. המשכורת  המעשיים הקשיים מחמת והן הבריטיים השלטונות של הגרוע
פעיל היה כולה, המחתרתית ה"הגנה" מארגון כחלק המשטרה את שראה "השומר"
השפעתו תחת השוטרים אגודת את להעמיד ניסיון גם עשה הוא ובהכרעות. בדיונים
הארצי הארגון מצד הן מרובים, בקשיים "השומר" ניתקל זו בדרכו אולם הישירה,
הציעו ברירה באין פעולתו. לקווי שהתנגדו הצירים", "ועד מצד והן השוטרים של
החוקית, ההגנה לענייני מיוחדת מחלקה להקים הצירים" ל"ועד "השומר" חברי

המשטרה. בענייני גס כוחו בא עם יחד שתטפל
המשכורת, למשטרה: הקשורות ונוספות אחרות שאלות גס נדונו הישיבות של במהלכן
כאחת העברית השפה של למקומה דאגה הסמלים, תלבושת הסוהר, בתי על שמירה
להקים הדרישה את "השומר" כוח בא העלה זו בהזדמנות ועוד. הרשמיות השפות
במקומות בפרט וקיבוצים, מושבות של ריכוז במקומות ליגאלית אזרחית מיליציה
המשטרה, בענייני בטיפול "השומר" השקיע ועבודה יזע עמל, הרבה חדשים. יישוב
חילוקי מחמת הן בו, תלויות בלתי סיבות מחמת הן שווא, עבודת הייתה זו אבל
בזמנים שהתרבו שלטון רודפי של המכשילה התערבותם מחמת והן עקרוניים דעות
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לביטחון היחיד האחראי אז שהיה ב"השומר", צרה הייתה עינם ב''הגנה". ההם
יהיה כן אם נכון טבריה. במשטרת למצב פרט עלוב, במצב נשארה המשטרה היישוב.
במדינת השיטור לתפיסת רעיוניים יסוד קווי מספר הוריש "השומר" שארגון לומר
מרכזי, שלטון בפני אחראית ומקצועית, ארצית כלל אלמפלגתית מסגרת ישראל:
היהודי והרכוש הנפש על בהגנה ייעודה את והרואה האדם כוח טיפוח את המדגישה
הדו האופי את טבע הוא ואכן, ומחוץ. מבית וסכנות איומים של בימים במיוחד
עם קלאסיים משטרה תפקידי של שילוב  ישראל במדינת השיטור של תכל>ת>

פנים. ביטחון תפקידי

עת אותה עד שכיהן ,(61311116}' 19201923) ברמל> פרס> קולונל התמנה ,1919 ביולי
הכללי כמפקח בהודו, הבריטית הקולוניאלית המשטרה של הכללי המפקח כסגן
הממשל במטה הציבור ביטחון מחלקת וכמנהל בארץ הבריטית המשטרה של הראשון
בארץ המשטרה כוחות כל את לארגן המשימה עליו הוטלה תפקידו במסגרת הצבאי.
ארבעה כמפקדי בריטים קצינים מונו ,1920 שנת במרוצת אחת. למסגרת ישראל,
המשטרה, כוח תקניים. נשק וכלי מדים לנפק החלו ולשוטרים משטרתיים מחוזות
בתקציבו, חד קיצוץ תוך דרכו את החל ושוטרים, קצינים כ1,300 עת אותה שמנה
רבים נשרו מכך כתוצאה עבודתם. ותנאי השוטרים בשכר השאר, בין שפגע דבר

יהודים*1. שוטרים לרבות המשטרה, משורות

תקופה באותה התדרדר העירוניים, ובמרכזים בכפרים היהודי, ביישוב הביטחון
הדלים אמצעיהם עם המשטרה, כוחות הצבאי. הממשל קציני של ידם אזלת נוכח
מטרה ששימשה היהודית, האוכלוסיה על להגן יכלו לא יעילות, הבלתי ושיטותיהם
בגלוי שסייעו ערבים, שוטרים אף השתתפו מהפרעות בחלק ופורעים. למתנכליס

ותחמושת. נשק באספקת והן ממעשיהם עין בהעלמת הן ולתוקפים, למסיתים

פרעות במהלך בלט לשמה, ראויה משטרה לכונן הבריטי הצבאי השלטון של כשלונו
במסיתים בגלוי תמכו בירושלים הערבים שהשוטרים בעת ,(1920) תר"פ פסח
בכך הודה ,1920 באפריל הבריטים. השלטונות ידי על מנשקם שפורקו עד ובפורעים,
על הבריטית הממשלה בשם בדברו הנבחרים, בבית (\. 31מ80 ^^) בונרלאי
וגם הנשק מהם נלקח כך, על אמונתם. לבני השוטרים עזרו הנראה "כפי המאורעות:

פוטרו"...15.

על כאמור, הוחלט  ובירושלים התחתון בגליל חי, בתל  1920 מאורעות לאחר
בין פורק "השומר" ארגון "ההגנה". ארגון תחת ביישוב הביטחוניים הכוחות איחוד
תפקידי בעיקרם היו ה"שומר" שתפקידי בעוד האבטחה: ביעדי השינוי בשל השאר
על התנכלויות מפני הגנתם לצורך הוקמה ה"הגנה'', הרי היהודים, ביישובים שיטור

פוליטי14. רקע
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בפסקנות: דעתו את הביע ה"שומר", ארגון של הנלהבים מתומכיו א1ס>שקץ, מנחם
שרווחה התחושה מקומה..."17. את ירשה המשטרה זו... לאגודה מקום אין "...מעתה
הצד על הבריטים בפיקוח מעתה יתבצעו המשטרה שתפקידי הייתה, ביישוב אז
הגנה ארגון במסגרת לרכז יש העבריים, צבאיים הסמי הכוחות ואת ביותר, הטוב

רחב.

המנדטורית המשטרה סמל

(19261921) >שראל>ת הארץ המשטרה הקמת
המוגבר העלייה זרם העברית, הלאומית ההתעוררות
של המופגנת ואהדתו ישראל, לארץ יהודים של
תפקידו18, בראשית היהודי ליישוב העליון הנציב
היהודי19. היישוב כנגד אלימה ערבית לתגובה הובילו
אישי ביטחון מהעדר שנבעה ביישוב התסיסה
השלטונות את חייבו המשטרה, כוחות והתדלדלות
כוחות לארגון ובמרץ בהקדם לפעול הבריטים
תחנות את לשחרר הייתה מגמתם בארץ. המשטרה
ובהתפרעויות סדר בהפרות מהטיפול המשטרה
להתמסר להן ולאפשר הערבי ברחוב שמקורן
במושבות כמקובל הרגילים, המשטרה לתפקידי
השוטר של המקצועית רמתו את לשפר הבריטיות;

(הגאפירים). הכפר שוטרי פריסת את ולמסד

המשטרתית הפריסה מחדש אורגנה סדר, להשלטת ז'נדרמריה כוח הוקם כך לשם
חוקים פורסמו וחקירות, מודיעין יחידת אורגנה לשוטרים, ספר בית נפתח בארץ,

המשטרה. תזמורת הוקמה ואף המשטרה פעולת את המסדירים

כשבראשם משטרתיים, מחלזות לשבעת הארץ את חילק הבריטי האזרחי המינהל
משטרתי מחה כל המינהלתיים. המחוזות למושלי הכפופים מחוזות, מפקדי עמדו
והיהודית. הערבית האוכלוסיה של הטריטוריאלי הריכוז לאופי שהותאמו לנפות חולק
קבעו ההנחיות נקתות. ו65 משטרה תחנות 24 הוקמו המרכזיים ביישובים
בנקודות עבריינים. ללכידת ויפעלו מהציבור תלונות יקבלו באזור, יסיירו שהשוטרים
החקירה כשהמשך השונים, באירועים בלבד ראשוניות פעולות בוצעו הללו המשטרה

המשטרה20. תחנות לאחריות הצורך, במידת הועבר, והטיפול

שכללה ע>תנ>ת,21 עבר>ת משטרי? יחידת אב>ב תל בעיר הוקמה ,10.6.1921 בתאריך
ולעירייה. ד>זנטף מא>ר דאז, העיר לראש כפופה והייתה בלבד יהודים שוטרים
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במשטרה הדרומי המחוז של יי£י מנפת חלק אמנם הייתה העירונית המשטרה יחידת
שנות כל במהלך אביב, תל לעיריית בכפיפות פעלה היא אך המנדטורית, הארצית
מורכבת הייתה תלאביב משטרת ישראל. משטרת של להקמתה עד הבריטי, המנדט
מחלקת לילית, שמירה מחלקת החקירה, מחלקת התנועה, מחלקת מחלקות: מחמש
גם פעלה אלו ליחידות בנוסף העירוני. הפיקוח ומחלקת הכללי הציבורי הביטחון

נגנים. שוטרים 20 שמנתה תזמורת
 תגובתית פעילות האחת, עיקריים חלקים לשני נחלקה היחידה שוטר> עבודת
קלאסיים; שיטור תפקידי דהיינו, שונים, באירועים והתערבות אזרחים לפניות היענות
וביקורת פיקוח עירוניות, ותקנות חוקים אכיפת תפקידי  יזומה פעילות והשניה,

לפעול. מעוניינת הייתה העירייה שבהם בנושאים

הבריטי המנדט שלטון תקופת כל לאורך כך פעלה אביב תל של העירונית המשטרה
ולצידו סרג'נט בדרגת בריטי) קצין לצידו פעל ,1931 שנת (אחרי עברי קצין בפיקוד
העירונית המשטרה ייחודיות את לבטל ביותר החריף הניסיון בודדים. קורפורלים
מפכ"ל דאוביגין, היברט סיר בארץ ביקר כאשר ,1931 בשנת נעשה אביב תל של
ולייעץ המשטרה ביחידות ביקורת לערוך שהוזמן כיום), לנקה (סרי צילון משטרת
שבו העובדה, עם להשלים שאין הייתה, מהמלצותיו אחת מצבן. את לשפר כיצד
הפריעה לא זו המלצה לקיים הכוונה עצמאי. באופן פועלת שלמה משטרה יחידת

שיטה. באותה ולפעול להמשיך ליחידה
במגזר השוטרים לשאר אביב תל משטרת שוטרי בין החיצונית בהופעה המבדיל
אביב, תל עיריית סמל עם המצח>ה כובע היה וערבים), (יהודים ה"פלשתינאי"
סימני גם מהתלבושת. נפרד בלתי חלק שהייתה העור, חגורת באבזם גם שהופיע
(משטרת מ.ע.ת. אותיות שעליהם כותפה בסימני הוחלפו המנדט משטרת של הכותפה
ובמקומו ומהאבזם מהכובע העיריה סמל גם נעלם יותר מאוחר אביב). תל עיריית
סוף עד בשימוש נשאר המצחיה כובע .(?.?0 המנדט משטרת של הידוע הסמל בא
לירות 1.5 בסך מהעיריה חדשי שכר תוספת קיבלו אביב תל שוטרי המנדט. תקופת

א"י.

המשטרה פקודות
פורסמו ישראל, בארץ המשטרה פעולת את המסדירות העיקריות, הפקודות שלוש
"1921 הכפרים גאפירי ''פקחית ,"1921 המשטרה "פקודת זו תקופה במהלך

."1921 הפלשתינית הז'נדרמריה ו"פקודת
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1921 המשטרה פקודת
למעשה הייתה ,1921 לפברואר 22 בתאריך שפורסמה ,"1921 המשטרה "פקודת
האדם, כוח (מצבת המשטרה של התנהגותה דפוסי את שקבעה הראשונה הפקודה
ואופן הארגוני המבנה את והגדירה מיסדה הפקודה ועוד). מדים משכורת, גיוס,
בשאר הבריטים של ניסיונם פי על בארץ, המנדטורית המשטרה של המבצעי הפעולה

המנדט למשטרת מנחים עקרונות לכמה היסוד הונח זו בפקודה הקולוניות.

המפקח את הממנה הוא העליון והנציב פלשתינה לממשלת כפופה המשטרה *

וסגנו. הסוהר ובתי המשטרה של הכללי
הכללי. המפקח של לפיקודו הכפופה ארצית, מסגרת היא המשטרה *

את הקובעים חוק>ם לפרסום אחראי יהא העליון, הנציב באישור הכללי המפקח *

השונים. פעולתה תחומי פי על המשטרה, של תיפעולה
מקום בכל מיוחדים לצרכים נוספים קצינים לגייס רשאי יהא הכללי המפקח *

לנכון. שימצא תקופה ולכל
ולממשלה. פלשתינה לחוקי הכללי, למפקח אמונים ויצהיר יושבע חדש מגויס כל *

הם: ותפקידיו השוטר חובות *

והתקנות. החוקים את לאכוף 
כדין. הממונים עלידי הניתנת הוראה לכל לציית 

הציבור. לשלום הנוגע מידע לאסוף 
סדר. והפרות עבירות למניעת לפעול 

לדין. ולהביאם לעוצרם לתופסם, עבריינים, לגלות 
ובמציאות. באבירות לטפל 

התקהלויות. ולמנוע ברחובות ציבוריות, בדרכים הסדר על לשמור 
מועסקים סוג* ארבעה בין והבחינה נוספת עבודה השוטרים על אסרה הפקודה
מיוחדים. לתפקידים ושוטר זמני מוסף שוטר גאפיר, המניין, מן שוטר במשטרה:

1921 הכפרים גאפ>ר> פקחית

להגדיר הבריטי המנדט שלטונות שאיפת בוטאה ,"1921 הכפרים גאפיר* ב"פקודת
עליהם, הפיקוח אופן ואת הכפר שוטרי של וההעסקה הגיוס שיטת את ולמסד
תופעות למנוע מנת ועל העותומנית בתקופה בהעסקתם האחידות חוסר בגלל בעיקר
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פיקודו תחת אותו והעמידה שוטר של סמכויות לגאפיר העניקה הפקודה שחיתות. של
עם חוזה שנה מידי לחתום אותו חייבה כי אם באזור, המשטרה מפקד של וביקורתו
כי האזורית, המשטרה מפקד בפני אמונים להישבע נדרש הגאפיר המעסיק. הכפר
משיקולים או פנים, משוא ללא מורא, ללא בנאמנות, ותפקידיו חובותיו את יבצע
רפואיות בדיקות לעבור אותו וחייבה לגאפיר מינימום שכר הסדירה הפקודה זרים.
ציבור, כעובד בפקודה הוגדר הגאפיר לתפקיד. כשירותו את לבחון מנת על ואחרות,
שיזכה וכדי עבודתם, בעת ציבור עובדי שחייבו וכללים הגבלות עליו שיחולו מנת על

הציבור. עם במגעיו וחסינות בהגנה

תחומים: בשני יעסוק הגאפיר כי קבעה הפקתה
הכפר, מועצת או הכפר), (ראש המוכתר עלידי לו שיינתנו הפקודות כל ביצוע א.

המשטרה. עלידי עליו שיוטלו נוספות משימות וביצוע
התברואה. מחלקת להוראות בהתאם בכפר, התברואה כללי על פיקוח ב.

1921 הפלשתינית הז'נדרמויה פקודת
חלק שתהיה פלשתינית, ז'נדרמריה בזה "מיוסדת השאר: בין נאמר זו פקודה בסעיפי
בתפקידי תעסוק לא היא ייחודיים. תפקידים לה יהיו אך האזרחית, מהמשטרה
והתפרעויות. התנפלויות פשיטות, במניעת תתרכז אלא (קלאסיים), רגילים משטרה

קפדניים". משמעת בכללי יחוייבו ואנשיה משלה קצינים יהיו לז'נדרמריה

הייתה המעולה",22 "המשטרה בשם גם בציבור נודעה אשר הפלשתינית, הז'נדרמריה
מהם שליש ז'נדרמריםל ו500 קצינים 20 וכללה ורגליים רכובים משוטרים מורכבת
זו יחידה ודרוזים. צ'רקסיס בעיקר אחרים, לאומים בני ושליש ערבים שליש יהודים,
ועד בדרום שבע מבאר מחנות, בשבעה חנתה היא סדר. הפרות כנגד ופעלה הוקמה
הפיקוד אך וערבים), (יהודים מעורבות היו שלה המשנה יחידות בצפון. פינה ראש
1923 בשנים קולוניאלית.  בריטית היא גם הייתה ביחידה והאווירה בריטי היה
שהתגייסו היהודים מרבית יהודים. לא 320 לעומת יהודים כ100 בה שירתו ,1925
הזמן. במשך והתפטרו בשורותיה מעמד החזיקו לא לאומיים, מטעמים חלקם אליה,

הז'נדרמריה "פקודת פי על הבריטית, הזינדרמייה ואורגנה הוקמה ,1922 במאי
תוכפף וכי בלבד בריטיים נתינים בה ישרתו כי נקבע זו בפקודה ."1922 הבריטית,
הבריטית הז'נדרמריה העליון. הנציב עלידי יתמנו ומפקדיה הכללי למפקח ישירות
ומכוחות האירי) המרד לדיכוי (כוח אירלנד במשטרת בעבר ששירתו משוטרים הורכבה

ממונע23. ברכב מצוידים ז'נדרמרים ו700 קצינים 44 ומנתה שלה העזר
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את השביע לא הנ''ל, הפקודות בסיס על ישראלית, הארץ המשטרה של תיפקודה
המשטרה של המקצועית ברמתה מזאת, יתרה הציבור. רצון את ולא השלטונות רצון
לעמוד שהתמנה הבריטי המפקד בנוסף, משמעותית. ירידה חלה ישראלית הארץ
הסוער לאופייה בהתאם דמותה את לעצב בכוחו היה לא ,1922 שנת בסוף בראשה
הרברט הראשון, הבריטי הנציב ימי בסוף במשטרה נותרו שוטרים כ1,000 הארץ. של

בלבד. ל50 איש מ300 ירד היהודים השוטרים מספר סמואל,

1<01ק60^) (^מ!*/ אמר> ל>אופ1לך המושבות שר בארץ ביקרו ,1925 אפריל בחודש
הז'נדרמריה ביטול על הוחלט עמם, התייעצות ולאחר הואר סמיאל האווירייה ושר
הספר בית האזרחית. המשטרה תקן הגדלת תוך הבריטית, והז'נדרמריה הפלשתינית
פקודת מחדש. עתה נפתח בתקציב, צמצום עקב ,1923 בשנת שנסגר לשוטרים,
,1926 באפריל ה1 ובתאריך בוטלה הצרכים על ענתה שלא הקודמת, המשטרה
ישראל, לארץ חדש עליון נציב מונה ,1925 שנת בסוף חדשה. משטרה פקודת פורסמה
את הטביע אשר ,(^0101 ?111016119251928) פלומר הלורד  הנערץ הפילדמארשל
למעשה בארץ. והמשטרה הביטחון בתחום מחדש ארגון בתקופתו כשביצע חותמו
למינימום עד להפחית ובכך אזרחי שיטור כוח להקים הייתה מגמתו דבר, של בבסיסו
המשטרה של מחדש בארגונה הצבאיים ההיבטים של והתדמית הסמכות את

הבריטית.

ששירת ס>לבל, צב> אובמ ידי על המנדט משטרת תזמורת נוסדה ,1921 בשנת
הצבא בטקסי בנגינה התזמורת החלה בניצוחו, המלך. קלעי של ה40 העברי בגדוד

רבים. ובקונצרטים עליונים ניצבים השבעת במהלך הבריטיים, והמשטרה

במרד ,(1923) תרפ"ט במאורעות המבצעית בפעילות חלק נטלו התזמורת שוטרי
במהלך נפלו מהנגנים אחדים .(1948) השיחרור ובמלחמת ,(19391936) הגדול הערבי

נפצעו. ואחרים האירועים

של השני למנצח גריבוב נפתלי סגנו מונה סילבר, צבי של פטירתו לאחר ,1944 בשנת
התזמורת.

(אק"מ), ומשטרה קהילה לאגף התזמורת משתייכת שונים, גילגולים לאחר כיום,
אותה האזרחית, הקהילה בתוך המשטרתית העשייה לשילוב נאמן שופר בהיותה
 קהילה ימי במסגרת חלק נוטלת ישראל משטרת תזמורת בנאמנות. משרתת היא
כן כמו כאחד. ומשטרתיים ממלכתיים בטקסים ציבוריים, באירועים משטרה,

רבה. מקצועית להערכה וזכתה מרכזיים בפסטיבלים השתתפה
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(19361926) המנדט משטרת מיסוך
1926 המשטרה פקודת

להתארגנות הובילה 1.4.1926 בתאריך שפורסמה ,(17 (מס' 1926 המשטרה פקודת
המשטרה, תפקידי את מגדירה מישורים.'הפקודה במספר המנדט משטרת של מחדש
הקודמת, הפקודה (לעומת ייחודיות משימות בעל ייעודי כארגון תפיסתה תוך

כפרט). השוטר חובות את שהגדירה

לפקודה: 4 בסע>ף שגובשו כפי המשטרה, תפק>ד> אלה

עבירות. מניעת *

בפשיעה. לחימה *

הציבורי. הסדר שמירת *

ועצירים. אסירים שמירת *

ורכושו. הציבור שלום שמירת *

למשפט, פושעים של והבאתם גילוים פשעים, מניעת לצורך ישמש "החיל
הציבורי הסדר השלטת אסירים, של המעולה השמירה עבריינים, תפיסת

והרכוש". החיים ביטחון על והשמירה

לעיל, שאוזכרה ,1921  הגאפירים פקודת עיקרי מוצגים הפקודה, של ד' בחלק
למסגרת ובכפר, בעיר שפעלו המשטרה, כוחות כל את איגדה זו פקודה דומה. במתכונת
הסוהר. ובתי המשטרה של הבריטי הכללי המפקח של פיקודו תחת אחת ארגונית
מאוחרים בשלבים עודכנה הפקודה משמעת. עבירות הגדרת הפקודה כללה כך על נוסף
זו ובמתכונת  1934 לשנת 30 מספר ופקודה 1929 לשנת 49 מספר בפקודה  יותר

הבריטי. המנדט תקופת תום עד נותרה

הביטחון בכוחות בלומר הלורד שביצע העיקריים והמינהליים הארגוניים השינויים
צירופם ידי על א"י משטרת חיזוק והבריטית, ישראלית הארץ הז'נדרמריות פירוק היו:
מקצועי ידע (חסרי אירלנדים של וגיוסם אליה המעולה", "המשטרה אנשי מיטב של
רגיל. שיטור לכוח והפיכתו הירדן בעבר הערבי הלגיון כוח קיצוץ המשטרה); בתחום

הביטחון, בכוחות פלומי הלורד שביצע והמינהלתיים הארגוניים השינויים למרות
לא ולביטחון, לסדר האחראי לגוף המשטרה את להפוך הייתה העיקרית שמטרתם
וכ הבריטי היסוד בעיקר בה חוזק אמנם, המשטרה. של באופייה מהותי שינוי חל
למשטרה. הועברו ב1926, שפוזרה הבריטית, הז'נדרמריה מן ושוטרים קצינים 217
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ו213 בריטים 245 (מתוכם ל1,627 זאת בעקבות הגיע והשוטרים הקצינים מספר
כחלק בירושלים לש1טר>© הספר בית מחדש כאמור נפתח ,1926 באפריל יהודים)24.

פלומר. הלורד שביצע הארגוניים מהשינויים

כנציב פלומר הלורד של כהונתו בשלהי נחלשה בארץ שהייתה המסויימת היציבות
האדם כוח צמצום הז'נדרמריות, ביטול עם בעיקר התרופף, בארץ הביטחון עליון.

בתקציב25. צמצום עקב השוטרים מצבת וירידת הבריטי המצב בחיל

.4.$. (ג*ג^סזג^ מבתגורדאטו איתור המשטרה ומפכ"ל פלומר הלורד העליון, הנציב
פרעות של לשיא עד שהחמירו קשות, סדר הפרות בפני לעמוד נאלצו ,(19211937
רובה מורכבת שהייתה המשטרה, .1929 בשנת ושהתרחשו היהודי ביישוב אלימות
מסוגלת הייתה לא מצומצם, בריטי מצב חיל ועם ז'נדרמריות וללא ערבים משוטרים
הלאומי הוועד פנה היישובים, אל ערבים. פורעים מפני היהודי היישוב על להגן
ביישובים גאפיריס לתפקידי יהודים לגיוס יתרה, הצלחה ללא ישראל, בארץ היהודי

.1926 משנת המשטרה פקודת בסיס על

אך פלומר, הלורד של במקומו העליון לנציב צנסלור ג'ון סיר מונה ,1928 בסתיו
היהודים בין טווח ארוך להסדר נוסחה למצוא היטיב לא הוא גם לקודמו, בדומה
אוגוסט חודש במהלך הביאו הערבית, והתסיסה הביטחון מערכת התרופפות לערבים.
בהיותו היהודי, היישוב את שזיעזעו וקשות אלימות פרעות של להתפרצות ,1929
ליישובים בחוזר הלאומי הוועד מינהלת פנתה ,1929 באוקטובר אכזרי. בטבח מלווה
"פקודת לפי בפניהם הפתוחה גאפירים, לגיוס לאפשרות לבם תשומת את והפנתה
המתחייב הכספי בעול לעמוד בכוחם שאין טענו, היישובים מרבית ."1926 המשטרה

זו24. זכותם על וויתרו מכך,

ישראל בארץ הבריטי המנדט של ויוקרתו בסמכותו פגעו ,(1929) תרפ"ט מאורעות
סדר27. להשליט ביכולתו שאין כשלטון והציגוהו

בארץ הבריטיים הביטחון כוחות של המבצעית ביכולתם פגעו ע>קר>1ת בע>1ת שלוש
ישראל:

פלומר. הלורד העליון, הנציב כהונת בימי הבריטי המצב בחיל האדם כוח צמצום א.

משוטרים ברובה מורכבת שהייתה ישראלית, הארץ המשטרה של אמינותה חוסר ב.
יהודים). 196 לעומת ערבים שוטרים 1,063) מועט לאמון שזכו ערבים

 פשעים לחקירות והמחלקה (המודיעין הממשלתי הידיעות שירות כישלון ג.
.(0.1.0  מ3110§6811י\מ311מ11ממ0 16111זנ)31ק6(1  סי.אי.די.
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(ת1§§1>1'י\0>811116110111) דאוב>גץ איתור ס>י
ביותר החשובים המשטרה מקציני לאחד שנחשב מי לארץ הגיע ,1930 בינואר
.81111611)614 מ!§18(1^0ט צילון, משטרת של הכללי המפקח  הבריטיות בקולוניות
לחקור מנת על העליון, הנציב בהמלצת הבריטי המושבות משרד מטעם נשלח הוא
ולהתוות ובמעמדה, הפלשתינית המשטרה של ארגונה אודות יסודית בדיקה ולבצע

תיפקודה28. לשיפור מפורטת ארגונית תכנית

ראיונות ביצוע משטרה, בתחנות ביקורים לאחר רצופים, חקירה חודשי ארבעה בתום
מאורעות של יסודי ניתוח וערבים, יהודים ציבור אנשי ומשטרה, ממשל קציני עם
דו"ח דאוביגין הרברט סיר הגיש המשטרה, מחוזות בסקירות מעמיק ועיון 1929
שפורסם הדו"ח המושבות. לענייני המדינה למזכיר מקצועית, מבחינה ומנומק מלומד
הראשונה היסודית הבדיקה למעשה היה עמודים, כ250 ושהכיל ,6.5.1930 בתאריך

.1918 משנת פלשתינה במשטרת שנערכה

הבאות29 ההמלצות עולות זה מדו"ח
על לשמירה האחריות את שכמה על ליטול חייבת הארצישראלית, המשטרה *

דאוביגין סיר ואפקטיבי. יעיל משטרתי לארגון הפיכתה תוך היהודיים, היישובים
בריטים. בשוטרים אותו ולתגבר המשטרתי האדם כוח תקן את להגדיל הציע
ל37 במספר, כ120 העבריים, היישובים את חילק הוא המשטרה, פיקוד בעזרת
אשר בריטים, שוטרים של גרעין אזור בכל להציב והציע ושמירה שיטור אזורי

הביטחוני. המאמץ את ירכזו

להדיפת נשק למתיישבים לחלק הוצע היהודיים, היישובים של ביטחונם להגברת *

88 על משטרה תחנות 28 להוסיף הוחלט משטרתי. כוח של להגעתו עד התוקפים
הגליל. במחוז המשטרה את במיוחד ולחזק הקיימות,

כללו מהצעותיו חלק דרכים. מספר הציע דאוביגין סיר מחדש, המשטרה לארגון *

בני מהשפעת חופשי יהיה שבו באזור והצבתו מסביבתו המקומי השוטר הרחקת
ביטול הכשרתם; רמת את ולשפר נוספת שפה ללמוד השוטרים חיוב עדתו;
זאת אחת, כללית למשטרה וצירופן אביב) שבתל זו (כולל העירוניות המשטרות
על מרכזית שליטה ובעל ויעיל אפקטיבי לארגון המשטרה את להפוך כוונה מתוך

הקיימים. השיטור כוחות
מחוזות לחמישה הארץ את לחלק הציע הוא המשטרה, כוחות על הפיקוח לחיזוק *

חיל להקים הרעיון את העלה במקביל, שקיימים. השלושה במקום משטרה
הארצי. המטה בפיקוח הצורך בעת שיופעל מילואים,
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החלשה החוליה הייתה (.ס.0.1), פשעים לחקירות שהמחלקה מצא דאוביגין סיר *

החקירות, נושאי כל את המסד מן מחדש לארגן הציע לכן המשטרתי. הכוח של
המחלקה. שוטרי ל ש העבודה שיטות את ולייעל והמודיעין, האיסוף

ביטחוניים גופים לשני מהמשטרה הסוהר בתי שירות את להפריד יש לטעמו, *

שונים. ומהויות תפקידים למלא אמורים שהם מכיוון נפרדים,

טובים, הם השונים בקורסים המועברים המשטרתיים ההדרכה שנושאי נמצא *

בשטח. והתרגילים האמונים מסגרות את להרחיב יש לדעתו אך

לבניית במיוחד הייתה דאגתו השוטר. רווחת בנושאי יותר הרבה לעשות יש לדידו, *
לנשואים. מיוחדים ומבנים הרווקים לשוטרים מגורים מבני

חסר הינו ^,8.1\1;*1<10§01>1310 בארץ, המשטרה של הכללי המפקח השקפתו, פי על *

מדיניים, קונפליקטים בעלת במדינה המשטרה, כוחות על לפקד נדרשים כישורים
אלימות. מעשי ורצוף שקט חסר ארץ ובחבל ישראל כארץ ודתיים חברתיים

והדו"ח הבריטי השלטון ידי על בברכה התקבלו דאוביגין סיר של המקוריים רעיונותיו
הספרים" ל"ספר הפך בארץ, המשטרה של מחדש לארגון בסיסית כתבנית שהונח
עצמו שהדו"ח הרי הגשמה, לכלל הגיעו לא מהמלצותיו חלק כי אם מפקדיה. של

המשטרה. של הארגוני במבנה מהותיים לשינויים הביא

קובץ פרסום עם יותר, מאוחר במועד גם ניכרה דאוביגין, סיר של הדו"ח השפעת
וההוראות הנהלים כל את איגד זה קובץ .1937 שנת במהלך הראשון הקבע פקודות
ציילון. משטרת של הפקודות מקובץ מסוימות, בהתאמות והועתק, המשטרתיים

שהוקצב והנשק הציוד במיעוט הייתה דאוביגין תכנית של העיקרית התורפה נקודת
היישובים, ביטחון לטובת רבים שוטרים של מהצבתם העבריים. היישובים של להגנתם
עצמם, על להגן מסוגלים לא ישראל בארץ שהיהודים העריך הוא כי המסקנה עולה
את שיבצע קבוע, בריטי משטרתי כוח להקים צורך יש כי הציע ולכן עצמאי באופן
באופן להגנתם היישובים בני את לנצל הרעיון הללו. והאבטחה ההגנה משימות
מרה לאכזבה מקור היה הדו"ח זו במסקנה ולכן, ועיקר. כלל דעתו על עלה לא פעיל,

מחברו. של ומקצועיותו מומחיותו למרות העברי, ליישוב

שפורסם הראשון הדו"ח בעצם (שהיה 1931 שנת של הפלשתינית המשטרה בדו'יח
בוצעו ,811 מ1§§1נ1'*\0ס דו"ח של פרסומו בעקבות כי צויין פלשתין), משטרת ידי על

הבאים: השיפורים ,1931 העבודה שנת במרוצת

16 קצינים, 5 של תוספת ידי על הבריטי, המשטרה כוח של האנגלי החלק הגדלת א.
שוטרים. ו201 רב"טים 24 סמלים,
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9 סמלים, 8 אחד, קצין של בתוספת הפלשתינאית המשטרה של כוחה הגדלת ב.
שוטרים. ו112 רב"טים

'>111ק6ס ע"י כוחו והגדלת עתה, זה שהוקם (0.1.0.) הבריטי המודיעין מערך עיבוי ג.
שוטרים30. 17 סמלים, 5 (נ6010ק8ת1)ן מפקחים 6 ;06^"^ 16111)מ6זמ611(1ג81 ;00111111311(161

כדלקמן: הייתה פלשתינה במשטרת האדם כוח מצבת ,1931 שנת בסוף

311931 המשטרה, כוח הרכג

הכלאתייםערביםיהודיםבריטיםדרגה סך

5823681150קציגים

6452531,61432,515בד"א

7032761,68242,665ס"ה

191 עמ' 1937 פ>ל, דוח מקור:

העותומני, הפלילי המשפט את הבריטים אימצו הארץ, כיבוש עם כי לציין המקום כאן
בשנת ע106ק8.5.£ של תקופתו בשלהי אולם לעת. מעת ותיקונים שינויים הכנסת תוך
הפלילי החוק "פקודת של פרסומה עם חדשים, ודין משפט סדרי הנהיגו ,1936
חוקים על התבססה זו פקודה העותומני. הפלילי המשפט של וביטולו "1936

בבריטניה. קיים שהיה הפלילי המשפט במתכונת הבנויים קולוניאליים,

לשנות בדומה ה30, שנות במהלך היהודי היישוב את להטריד שהוסיפו הבעיות אחת
של הלאומי מוצאם לפי המשטרה של הרכבה הייתה העשרים, המאה של ה20,

השוטרים.

1,206 ,(320/0) בריטים 695 מתוכם שוטרים, 2,169 במשטרה שירתו ,1931 בשנת
השוטרים של הכללי מספרם עלה 1935 שנת עד .(12.40/0) יהודים ו268 (55.60/0) ערבים
.(14.10/0) יהודים ו365 (57.10/0) ערבים 1,472 ,(%28.8) בריטים 744 מהם ל2,581
במשטרה, והיציבה הקבועה היסוד שכבת שאת הוא, אלו מנתונים הבולט הדבר
כ85.60/0 יחד שהיוו ,(300/0) הבריטים והשוטרים (55.60/0) הערבים השוטרים מילאו
תאם לא היהודים השוטרים של מספרם ואילו בארץ> השוטרים כלל של ממספרם

הארץ. תושבי בין היחסי מספרם את לחלוטין
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עבודה ותנאי לשכר (שזכו הבריטים השוטרים בין והולך גדל פער נוצר זאת עם
המקומיים, השוטרים לבין במשטרה), ומיוחסים כבכירים עצמם וראו משופרים
היישוב מוסדות של רבים ניסיונות נעשו ולאחריה זו בתקופה היהודים. זה ובכלל
עקב ביישוב, הביטחוני המצב החרפת עם במיוחד למשטרה, גיוסה את לעודד

.1939 שנת עד שנמשכו ,"1936 "מאורעות

(80? 00>166? (1061ק811116118 ספ"סר בילץ גוטפר> ת>

תקיפ ארתיר ס>ר החדש העליון הנציב לארץ הגיע ,1931 בנובמבר 28 בתאריך
מונה דאוביגין, סיר של המלצתו פי על העת, באותה ש11^811). (619311938ק3110110'\\

ע100ק11.6.8.3) 19311937) ספ"סר בולן ג1דפר> ת*  למשטרה חדש כללי מפקח
של תדמיתה את לעצב בידו צלח שלא לאחר שפרש,32 /^.8. 1310)01§10ג21]^נ של במקומו
אף להתערער החל שמעמדה תוך בארץ, למתרחש בהתאם ישראל בארץ המשטרה

מלכותו. הוד ממשלת בעיני

עד הפך בקניה, הקולוניאלית המשטרה כמפקד זה למינויו עד ששימש 1061ק11.0.8.8,
קצר זמן תוך באזור. ביותר היעילות המשטרות לאחת פלשתינה, משטרת את מהרה
(החל הרמות בכל שפקודיו ביותר, והאהודים הטובים המפקדים כאחד בלט אף הוא
והן שיפוטו כושר על הן וסמכו כיבדו העריצו, השוטרים) לאחרון ועד הקצונה מרמת

ולצרכיו. הבודד לשוטר רבה ודאגה הבנה שגילה משום ובמיוחד החלטותיו, על

שינויים חולל ספ"סל ארתור סיר ,(1937 נובמבר (עד כהונתו שנות שש במרוצת
שיוצגו כפי פלשתינה33, במשטרת שונים בתחומים ומהותיים משמעותיים ארגוניים
דאוביגין: הרברט סיר ורבו, מורו של מהמלצותיו חלק ליישם שהקפיד תוך להלן,

של הכשרתם רמת העלאת תוך מקצועי, >דע של יסודות על המשטרה העמדת א.
מתקדמות. הדרכה ובשיטות השונים העיסוק במגזרי השוטרים

פי על השוטרים וקידום שיבוץ על הקפדה תוך מודרניות, גיוס שיטות קביעת ב.

כישוריהם.

מתקדמים, ופיקוח בקרה שיטות וקביעת חדשים ונהלים קבע פקודות פרסום ג.
כחודש .1948 במאי הבריטי המנדט תקופת סוף עד המשטרה בשורות שאומצו
והנהלים הפקודות כל את איגד בה חוברת 11.0.6. 1061ק$ פירסם פרישתו, לפני

.1937 שנת שלהי עד 1920 מיולי החל המשטרה השתמשה בהם
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של ושיבוצם (113118601100ה8) הבריטית המחלקה של האדם מח תקנ> הגדלת ד.
במשטרה. הגבוהות הפיקוד לדרגות מהם, רבים

השוטרים עם מפגשים קיום תוך המשטרה, תחנות בכל שנת>1ת ב>קותת עריכת ה.
לפיקודיו להעביר 1061ק11.0.8.3 הצליח בכך ורשמים. דעות להחלפת הבריטים,

דרישותיו. את יותר טוב להבין להם ואיפשר תפיסתו את

ימית ומחלקה 1935 בשנת חיפה בנמל (18601100מת13**) >מ>ת מחלקה הקמת ו.
השמירה בעיות עם בהצלחה להתמודד ע©10ק11.0.8.5 ניסה בכך יפו. בנמל משנית,

הים. בנמלי והביקורות

הסיורים במסגרת שימוש נעשה בהם ,1934 בשנת כלב>ם מחלקת הקמת ז.
פושעים. אחר מעקב ובמהלך העבירה בזירת הטיפול בעת המשטרתיים,

במטרה ,1936 בשנת המשטרתי הרכב צי למערך משור"נות ממג>ות הקצאת ח.
במהלך ערבים פורעים כנופיות מצד לירי מחשש השוטרים, של חייהם את לאבטח

ממונעים. סיורים ביצוע

כוח תקני הגדלת תוך שבע, בבאר המשטרתית הגמל>ם >ח>דת של מחדש ארגון ט.
בדואים. בשוטרים בעיקר שלה, האדם

רק להופיע שהמשיך ,1932 בשנת מ11*3168? ?01106 6מ371§13ג של ראשוני פרסום י.
 שנים חמש כעבור רק מחדש, אור ראה המגזין בנייר. מחוסר 1942 שנת עד

.1947 בשנת

הספורט, המוסיקה, בתחומי המשטרה אנשי בקרב החברת>ת הפע>לות עידוד יא.
המוראל להגברת תרמו אלו פעולות אמנות. תערוכות ועריכת הציור התיאטרון,

המנדט. במשטרת השוטר של והשייכות הגאווה ותחושת האישי

טלפונים התקנת ידי על המשטרה, תחנות בכל המשטרתית הקשו מערגת שיפור יב.
טלגרף. ומכשירי

בשנת תחנות ל54 1930 בשנת תחנות מ39 חדשות, משטרה תחנות פתיחת יג.
שירותי למתן הביאה זו מדיניות נוספות*3. משטרה נקודות 53 של ותוספת ,1934

הפשיעה. רמת ולהורדת יותר ומהירים יעילים טובים, משטרה

כפריים. באזורים גם אחריותה פריסת והרחבת התנועה מחלקת של מחדש ארגונה יד.
אחת לכל נוספות ומכוניות אופנועים (1061ק11.0.8.8) ספייסר רוי הקצה כך לצורך
התנועה, בתחום הפלשתינית המשטרה הפכה הזמן במרוצת השטח. מיחידות

התיכון. במזרח אחרת משטרה מכל ביותר ליעילה
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לחקירת המחלקה של מחדש ארגונה ובעיקר 1המ1ד>עץ החקיתונ נושאי פיתוח טו.
ממשטרת מ113ק03 1131010 006 את גייס ספייסר רוי כך לצורך (.ס.0.1)35. פשעים

ה.ס.0.1. על לפקד זה, בתחום מעולה מקצוע כאיש שנחשב קצין קניה,

בתפקידיה השאר בין ביטוייה את מוצאת פשעים, חקירת מחלקת של חשיבותה
הבולטים:

ורישומן. בדיקתן ועדויות, מודיעיניות ידיעות איסוף ידי על וגילוים, פשעים מניעת *

תיקי ורישום ניהול פוליטיות, תנועות על דו"ח מסירת ונאשמים, חשודים חקירת *

טרוריסטים אחרי ומעקב וסמים נשק הברחות מניעת אצבעות, וטביעת פשע
ערבים.

הוצבו ה.ס.0.1, וסמלי פלשתינה במשטרת משטרתי מחוז בכל נפתחו ה.ס.0.1 משרדי
ל שוטרים מ30 ה.ס.0.1 של אדם כוח גדל 1935 בשנת אלו. ממשרדים אחת בכל
המרד פרוץ עם המשטרה. מחוזות משרדי בין פוזרו נוספים, וכ50 שוטרים 52
במחוז הוצבו כשמרביתם שוטרים, כ150 מנתה ה.ס.0.1 מחלקת ,1936 בשנת הערב>

ולוד. חיפה ירושלים,

811 11.) דא1ב>גץ סיר המלצת פי על תבע (לנ106ק0.3..8) ספ"סר ת> אלה, כל בצד
הרגילה, במשטרה ולמזגה העצמאית העברית אביב תל משטרת את לבטל מ1§§1יו'%0ס),
שליטה ובעל יותר ויעיל אפקטיבי לארגון המשטרה את להפוך כוונה מתוך זאת

הקיימים. השיטור כוחות כל על מרכזית
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הראשון לפרק הערות

העותומני המינהל שומר. ומשמעותה: בערבית מקורה "גאפיר" המילה גאפ>ר: (1)

ידי על הועסק הגאפיר הכפר. שוטר את בה לכנות כדי שימוש זו במילה עשה
מפקד בהסכמת וזאת ,1864 הו>לא>ת חוק מכוח הכפר, ועד או המוכתר
הכפר תושבי של הפרטי רכושם על לשמור היה תפקידו אזור. בכל המשטרה
הייתה שעליו המוכתר החלטות את לפועל להוציא ועוד), מחסנים (גרנות,
ומקומות מבנים על ולשמור מסים לגבות המשטרה, לתפקידי האחריות
ולעתים במזומן לעתים אותו, שהעסיק מהגוף שכרו קיבל הגאפיר קדושים.
הדומים מדים הגאפיר לבש מהכפרים בחלק אחר. כסף בשווה או ביבול,
"גאפיר" כשהמילה המשטרה, סמל עליה לראשו כפיה חבש הוא משטרה. למדי

קנה. כפול צייד ברובה חמוש והיה סביבו חקוקה

^1*02, ^ (6(1), 8111($116 011 6מ316811? (111110§ 1116 0110111311 ?6110(1, 7116 (2)
68מ§ג4\1 ,1זז1118316©1688,1? 1975.

£311^, §. נ<311 3113^ י£ 118*017 £0 1116 0140111311 116ק1ט£[ 1)מ3 מ161)10\[

.ץ7111£6 6§3<11(11מ01 ץזג6181י\1ת11 ?1688, .1977

"אקדמון", העותוממ, השלטון בתקופת ישראל ארץ הד, אוריאל
.(1969) תשכ"ט ירושלים העברית, האוניברסיטה

שחתרו השניה, מהעלייה עבריים פועלים של חשאי מסדר הינו גיורא בר ארגון (3)

עברית עבודה הנהגת ידי על ההגנה, ולחיזוק במושבות השמירה לכיבוש
הוקם המסדר יצרניים. עבודה לחיי ביותר היעילה בדרך חקלאית, והתיישבות
נגד המרד ממנהיגי גיורא, בר של שמו על ונקרא ביפו, 29.9.1907 בתאריך
זייד, א. גלעדי, י. בקר, צ. צבי, בן י. נמנו: המסדר ראשי בין הרומאים.
העבודה את עצמם על קיבלו גיורא" "בר חברי שוחט. י. ניסנוב, י. חנקין, י.

והצ'רקסים הערבים השומרים מידי השמירה את וכבשו סג'רה בחוות והשמירה
בשנת ברזל. משמעת של בחוקה נתקשרו המסדר חברי אחרות. במושבות
ה"שומר". הקמת ועל חשאיות חבורות של קיומן הפסקת על הוחלט 1909

.6160 עמ' ,1982 "מעריב" ספריית צ>ונ>, לקס>ק1ן תלמי, מנחם תלמי, אפרים

.1985 "מערכות", הביטחון, משרד הוצאת והשומר, ג>ורא בר עוזיאל, לב
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.1957 תשי"ז, אביב תל דביר, הוצאת חברים דברי השומר, ספר (4)

שם. שם, (5)

צ'צ'יק יהושע הוצאת בישראל, שמירה שנות מאה (עורך), אהרון הדני  עבר
;50 עמ' ,1978

השומר הוצאת ומעשים, זכרונות השומרים, אגודת (עורך), רבינא ירמיהו
תשכ"ו. אביב, תל בישראל,

תולדות את (דע ההסברה מרכז בהוצאת בארץ, ההתיישבות לתולדות קומם
.98 עמ' ,1988 היישוב),

אפשרות ניתנת לפיו חדש, חוק בקושטא נתפרסם הראשונה העולם מלחמת ערב (6)
למשטרה ראשון כגרעין כפריים. באזורים מיוחדים'' "שוטרים יחידות להקים
ונשק רשמיות תעודות שקיבלו ה"שומר", מחברי חמישה התגייסו זו, כפרית
מחברי שוטרים שלושהעשר עד אישרה העותומנית המשטרה ממשלתי.
התקיים בראשו, עמד שה''שומר" זה, אזורי ארגון המושבות. לכל ה"שומר"

הראשונה. העולם מלחמת פרוץ עם ובוטל 1914 שנת עד

7116 00100131 ?01106, בספרו המוצגת 8111681168,0. של זו היא אחרת חלוקה (7)
כוחות התפתחות על האמיתית ההשפעה לדעתו, ;מ10)011^. ,1811ת21? 1952

עצמה, הבריטית מהמשטרה דווקא נבעה לא הקולוניאליות, במושבות המשטרה
0>131טגו3*0:18כ)511ת311^1116110). המלכותי" האירי "השיטור לכנות שנהוג ממה אלא
לא מתחילה המודרנית, המשטרתית ההיסטוריה כי מוסיף ,68ת#16 0.
1814 משנת האירי השלום הסכם עם באירלנד דווקא אלא בבריטניה,
המזכיר היה (111101$<61*?661) רוברטפ>ל שסיר בעת ,(111811 ?6306 (01^ת3110'\058861?

באזורים שיטור כוחות של התארגנותם את איפשרה זו פעולה האירי. המדיני
כדלקמן: מהומות, מוכי

1116) השיטורית והמדיניות המסגרת ויצירת האימפרוביזציה שלב א' שלב
הראשונות בשנים בעיקר התרחש הראשון השלב מ10*0¥183נק1111). ?11386

השלטון נציגי זה בשלב החדשות. בקולוניות הבריטית השליטה של
השליטים החדש. הנכבש האזור תנאי את להכיר למדו הבריטי
הציבורי הסדר על ששמרו שוטרים אותם להעסיק המשיכו החדשים
מירב את לצידם לגייס השתדלו זו בדרך לבואם. קודם אזור באותו

הציבור. של הפעולה שיתוף
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(1מ16361ת' האירי המודל במתכונת צבאית, סמי משטרה הקמת שלבב'
מערכת של הקמתה היה השני השלב .(^11111131^ 1317ט(00115131 ?0100

ה7ג8138313מ81100מ801311. של הדגם פי על (ץ111131מ31נ3?), משטרתי כוח
של והפרות פשע מעשי למנוע במטרה בעיקר אורגן המשטרתי הכוח

הציבורי. הסדר

השנייה המחצית במהלך הבריטיות, בקולוניות התפתח זה שיטור דגם
האדמיניסטרטיבית המערכת כלל אל והוחדר ה19, המאה של
ה20. המאה בתחילת בעיקר אחרים ובאזורים באפריקה הבריטית
משטרתי כוח יכול מלחמה, או התפרעויות במהלך כי הייתה המגמה

לצבא. ועזר מגן כוחות של ליחידות לההפך זה

עם למשטרה 1מ8€1), 7ז11113מ1 13130ג1ג5131מ00 צבאי הסמי המבנה הפיכת גי שלב
התפתחות של השלישי השלב .(1116 מ1113^01 ?01106 ?01068) אזרחי גוון
המשטרתי הכוח הפיכת הוא המודרנית, בתקופה בקולוניות השיטור
הדגם פי על הבנויות אזרחיות, שיטור ליחידות סמיצבאיות מיחידות
על שומרת עדיין זו יחידה ברם בבריטניה. המקובל הארגוני והמבנה
בעלות שהינן להתבצע, שאמורות נוספות פעולות בביצוע מבצעי כושר

צבאי. סמי אופי

של המיוחדים בתנאים תלויים היו שהתרחשו, קולוניאליים הקדם השינויים
בעיקר המדיני, הביטחון על השמירה של מההיבט שלהם ובצרכים הקולוניות
היה חירום במקרי ולכן, סדירים צבאיים כוחות היו לא בהם מקומות באותם

המקומית. המשטרה על להסתמך הכרח

כך כל מושפעים אינם ופעילותה, המשטרה מבנה כי עולה זו, חלוקה לפי
בסדר הקשורים מאירועים המשטר, מאופי אלא, הפשיעה, ודפוסי משיעורי
שבאה האלימות ומרמת וקבוצות) קהילות בין במהומות (בעיקר הציבורי

אלה. באירועים ביטוי לידי
הבאות השנים קבוצות לפי שלבים, לתת דלעיל השלבים את מחלק 166165,0.
למהומות כתגובה בעיקר צבאי, אופי בעל הכוח בניית :19211918 א שלב
לפרעות כתגובה  לדוגמא וערבים. יהודים בין ודתיות אתניות
בצידם ערבים, מתושבים בעיקרה המורכבת זינדרמריה מוקמת ,1921

הבריטיות. הצבאיות היחידות של
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משטרתי כוח נבנה במהלכן יותר, שקטות שנים אלה .19281922
עירוניות. משטרות כולל אזרחי, גוון בעל

המשמשת המנדטורית, המשטין? פקודת מתפרסמת ,1926 בשנת
1ק018 אצל וכן 1982110016 אצל (ראה ישראל למשטרת ומודל בסיס

.(12540 עמ' 1991

הגדול" הערבי "המרד בעיקר אזרחי, מרי של תקופה :19391929 ב שלב
ובתיפעול במבנה הצבאי היסוד שוב מודגש זו בתקופה .(19391938)
שפיקדו ויצירתיות ארגון כושר בעלי אנשים על המבוסס המשטרה,
מקצועי כוח בנו הם לים. מעבר מהמושבות ושבאו המשטרה על

עבריות. משטרה יחידות להקמת אפשרות ונתנו

היישוב של המאבק השניה. העולם מלחמת תקופת :19481939 ג שלב
עליית שמנע הלבן", ה"ספר רקע על בבריטים ו"הפורשיס" המאורגן
הצבאי היסוד ברור, באופן עולה אדמות. וקניית ישראל לארץ יהודים
פלשתינה משטרת האירי". ה"מודל יותר מתגבש אך ובשיטור, במבנה
צבאי מעורב כוח למעשה היא טרוםהמדינה של ישראל ארץ 
הציבורי; הסדר בשמירת תפקידו עיקר את המדגיש חמוש, ואזרחי
הפלשתינאית המשטרה פועלת אלה, משימות ביצוע לאחר ורק

פליליים. לא שירותים מעט ובמתן בפשע במלחמתה

1917 שבין התקופה כל על ומורחב מפורט דיון ראה זה, לעניין
אצל: בריטיים, ארכיונים מתוך גם מקיפה, ביבליוגרפיה כולל ,1948

.10811113 ,1ק$01 ?011010§ 1116 801? ,1<מ1,3 19181957: 1116 מ31110מ713

1מ0ז5 3 00100131 10 3 1גמ110גא ^10>561 0/ ?0110111§ 1<מ3 §מ1§מ013
8מ110ק06מ00 £0 ?01106 ,^1111ג1131זג001£^

.1991 לקרימינולוגיה, והמכון יורק ניו אוניברסיטת דוקטורט, עבודת

"ההגנה", מארכיון אר>אל> נר* מר שהציע זו היא שלישית חלוקה
כדלהלן: שלבים, לארבעה התקופה את לחלק ניתן לדעתו אביב. תל

.19171909 התורכי השלטון  א' שלב

.19201917 הצבאי השלטון  ב' שלב
.19291920  א' שלב הבריטי, המנדט  גי שלב
.19401929  ב' שלב הבריטי, המנדט  די שלב
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86111\\'1011 ,מ3תד01א מ1813110§1,6 £0 ?316811116, 19181925, 2 0¥/, (8)

16111831601, .1928

ץ816§1£10 1163111.4./., "€711 ?31681106 ?01106 ?0106 1111(161 1116 ^131101316, (9)

7116 ?01106,1011111311928, 7888..ק

80\\'>160 7. §011010?י ?31681106 ,י19201936 111 1.0.140886(63) ?01106

!01068 ט1 £11181017,0311 66^6116^ 111118 3$§6 ?111) 1975 ?. .115130

שם. שם, 10)
אביב, תל בע"מ, צ'ציק יהושע הוצאת שמ>רה, שנית מאה (עורך), הדני עבר

.60 עמ' ,1978
ולמשפט תולדות מלחי, אליעזר ראה ישראל, בארץ התורכיים החוקים לנושא

תשי"ב. אביב, תל משפט, ספרי הוצאת >שראל, בארץ

הוצאת שני, חלק א', כרך ההגנה תולדות ספר ראשי), (עורך ציון בן דינור (11)
.649644 עמ' ,1964 "מערכות",

י(816§10£  1163111.4./.  7116 ?316811116 ?01106 ?0106 161)מ;1 7116 143001316. (12)
7116 ?01106 10111031 (92) 1928.

אביב, תל המוזיאונים, יחידת הביטחון, משרד הוצאת השומר, גרא, גרשון (13)
.5453 עמ' ,1985

,(19141907) ביטחוני לארגון ביטחוני מרעיון והשומר, ג>ורא בר עוזיאל, לב
.9285 עמ' ,1985 "מערכות", הביטחון, משרד הוצאת

הוצאת שני, חלק א', כרך ההגנה, תולדות ספר ראשי) (עורך בןציון דינור (14)

.649644 עמ' ,1964 "מערכות"

שם. שם, (15)

"מערכות", הוצאת >שראל, ביטחון על דבר>ם ו"עוד, >>חוד גוריון, בן דוד (16)
.11 עמ' ,1971 הביטחון, משרד

.91 עמ' ,1978 הביטחון, משרד הוצאת ההגנה, תולדות ק>צור (17)
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1011^ת66 ;מגמד01א מ1813110§6^ 6,19181925,2ט316811?^0 ,מז0111$316;,61'\ 1928. (18)

של ההדרגתי "בניינו על סמואל הרברט העליון הנציב דיבר הראשון, במנשרו
של להחלטה אישור היה מינויו ישראל". בארץ ישראל לעם הלאומי הבית
1917 משנת ליהודים לאומי בבית התמיכה מדיניות להמשך בריטניה, ממשלת

בלפור). (הצהרת

.213210 עמ' ,1982 "מעריב", הוצאת צ>ונ>, לקסיקון תלמי, ומנחם אפרים (19)

היהודית האוכלוסיה גדלה ,(19251921) סמואל הרברט של כהונתו בתקופת (20)
הוכפל. היהודיות המושבות ומספר איש אלף ל108 בקירוב איש אלף מ55
תשמ"א. ירושלים, ההסברה", "מרכז הוצאת בארץ, להת"שבות קוו>ם ב ראה

הוצאת >שראל, מד>נת קום ועד המקרא מתקופת העבר* השיטור התפתחות (21)
.9186 עמודים ,1991 אמ"ש היסטוריה, יחידת

גם ראה .5958 עמ' הביטחון, משרד הוצאת המנדט, בתקופת העבר* השוטר (22)
.199 עמ' שני חלק שני, כרך 1973 מערכות בהוצאת ההגנה תולדות בספר

הפעלת לצורך מסגרות שתי הבריטים גייסו המוקדמות העשרים בשנות
בר>ט>ת, דנדרממה  הבריטים טהרת על  האחת ישראל. בארץ המשטרה
כאשר יחדיו, וערבים יהודים שירתו שבה ארצישראלית ז'נדרמר>ה  והשנייה
להחזקת המימון הקולוניאלי, הממשל עקרונות פי על בריטי. הוא הפיקוד
האימפריה שאבטחת כדי וזאת המקומיים, ממיסי להגיע היה אמור המשטרה
שנוסח הצבאימשטרתי הפיתיון הבריטי. המיסים משלם שכם על תיפול לא
במלחמתם הבריטים של ניסיונם על מבוסס היה ישראל, בארץ הממשל ידי על
של קטנים כוחות זה, ניסיון פי על הראשונה. העולם במלחמת הבדווים עם
מטוסי עם פעולה בשיתוף משוריינות, סיור במכוניות מצוידים גבול שוטרי
עויינים. בדווים שבטים של חדירות בפני ויתריעו הגבולות לאורך יפטרלו סיור,
עלות את להקטין הבריטי המאמץ ובמסגרת מדי, יקר היה זה שפיתרון אלא
הייתה ,1926 ומשנת הז'נדרמריות, אוחדו ישראל בארץ הביטחון הוצאות
עבד של אמירותו ובתחומי המערבית, ישראל ארץ בגבולות אחת משטרה

העברירדני". הספר "חיל הוקם ההאשמי אללה

המעולה". "המשטרה היהודי היישוב ידי על כונתה הארצישראלית, הז'נדרמריה
פרשים של ("סקוודרונים") פלוגות 5 מנתה היא הרגילה, למשטרה עתודה ככוח
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,1925 בשנת העליון, לנציב פלומר הלורד של מינויו עם רגלים. של פלוגות ו2
עיקר הרגילה. למשטרה נמסר מתפקידיה וחלק המעולה המשטרה בוטלה
ומקצתה התושבים ביטחון על שמירה היה המעולה" ה"משטרה של תפקידה

(שגרתיים). קלאסיים משטרה תפקידי 
,19471917 הלאומי, והבית המנדט >שראל, ארץ של בהיסטוריה גם ראה
.91 עמ' ,1982 ירושלים צבי, בן יצחק יד הוצאת שביט, י. וד"ר פורת י. בעריכת

.60 עמ' הביטחון, משרד הוצאת המנדט, בתקופת תעבר* השוטר (23)

.8180 עמ' שם, שם, (24)

16ת110 £(1^31(1, ^ ]01< \611¥ §מ661),16ז10€ 3111810*7 00116 6מ316811? ?01106 (25)
10106 19201948), 1982, 01101מ^ .?ת0^מ0^1688,1? .101

.1968 א', חוברת המנדט, ממשלת בימי המשטרה ישראל, שוטר אריאל, י. (26)

החתומים'' ה''ארגזים פרשת (27)
ידי על ארצית הגנה תכנית גובשה ,(1922 שנת (סוף תרפ"ג שנת בראשית
למושבות שנמסר הנשק על נשענה זו, ליגאלית הגנה מערכת המנדט. ממשלת
בחותמת חתום בארגז להישמר אמור היה הזה הנשק חתומים". נשק ב"ארגזי
יהודי. יישוב על ערבית התקפה של במקרה רק הותר בו והשימוש המשטרה,
לשמירה רובים 218 מלבד רובים, 817 במושבות היו ,(1924) תרפ"ד בראשית
את לפנות המשטרה החלה ,19291925 השנים בין ממשלתיים. רישיונות לפי
ההוצאה את מצדיק אינו שהשתפר, הביטחון שמצב בטענה מהיישובים, הרובים
לעובדה חלקה את המנדט ממשלת גם תרמה כך בהחזקתם. הכרוכה הכספית
נאותים. מגן אמצעי ללא היהודי היישוב את מצאו ,(1929) תרפ"ט שמאורעות
כרך ,1979 מערכות הוצאת ההגנה", תולדות "ספר דינור ציון בן אצל (ראה

שני). חלק שני,

:1929 תרפ"ט ממאורעות הנפגעים מספר את לציין יש מכך, יוצא כפועל
על נפצעו 230) נפצעו ו232 נהרגו ערבים 110 נפצעו; ו399 נהרגו יהודים 133

יהודים. ידי על נהרגו ערבים 6 היהודים), ידי על 2 המשטרה, ידי

1972 הביטחון, משרד הוצאת המנדט", בתקופת העבר* ב"השיטור גם ראה
.95 עמ'
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ההגנה" "תולדות מספר (לקוח החתומים הארגזים בנושא תזכירים ציטוט להלן
(נספחים): שלישי חלק שני כרך

סונדירס, מיג'ור לבין בינו שיחה על קיש, קולונל מוסר ,8.1.1928 מיום בתזכיר
הממשלה הצעת את לפניו שהביא מבלוגורדטו, המשטרה מפקד של סגנו

כדלקמן:

הנקודות מארבעת חוץ המושבות, בכל החתום הממשלתי הנשק את לחסל א.
גלעדי. וכפר חי תל השחר, איילת המעלה, יסוד הצפונית: ב"בליטה" הבאות

שנת של המשטרה פקודת לפי נוטרים, למנות יש נוריס בגוש למושבות ב.
.1926

של חודשי תשלום עבור ממשלתי נשק או נשק, רישיונות יקבלו הגברים ג.
גרושים. 20

לפני שנעשה הראשון, לצעד כהמשך ההצעה את הסביר סונדירס מיג'ור ד.
החתומים. הנשק ארגזי לחיסול ימים שנתיים

הנשק ארגזי לחיסול השלטונות להצעות ק>ש קולונל של תשובתו תמצית
תמצית מברוגורדטו. המשטרה למפקד קיש קולונל השיב ,15.1.1928 בתאריך

לשונה: תמצית וזו ,(1579 (תיק בא.ת.ה. שמורה תשובתו

הערבים לכפרים היהודיות המושבות בהשוואת ההגיון חוסר את מציין הוא
בכל נשקפות לגמרי שונות שסכנות משום המקומי, הביטחון לבעיית בנוגע
העלולים כאלה, לפשעים צפויים היהודים היישובים הללו. הסוגים משני אחד
החתומים הארמים מזרחי. יישוב בתוך חיים אירופים תושבים כאשר לקרות
השלטונות בין היחסים כי ובהסכמה, הנ"ל, הבעיה על לענות מנת על ניתנו

דלהלן ההצעות את מציע הוא האחרון, בזמן הוזנחו ליהודים
של המזרחי בגוש כי הוא תובע הנשק ארגזי את להוציא ההצעה עם בקשר א.
ביישובים כמו ינהגו אלפא, בית עד חרוד מעין  בעמק היישובים

מטולה. שב"בליטת"

המושבות לכל יורשה היהודיות, במושבות אדם בכוח למחסור לב בשים ב.
או שלושה עוד זו, בעבודתו רק שיעסוק לגאפיר בנוסף למנות הגדולות
אבל החקלאית, בעבודתם כרגיל יעבדו אשר מתנדבים, גאפירים ארבעה
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שכר, יקבלו לא האחרונים אלה אזעקה. בעת לתפקידם להיקרא יוכלו
נשק. להם ינתן אולם

אלא אחת, בבת הדבר ייעשה לא הנשק, ארגזי את להוציא ויוחלט במידה ג.
משביע "לשלב יגיעו הגאפירים של החדשים שהסידורים ולאחר מדורג באופן

רצון".

0163161113111, (1930). 1116?0110ק116" מ118810מ1מנ0 מ0 1116 ?3168111161)1811111)311068 (28)

,"1181,1929§411.מ1 1116 8113\\' ,1?0ק116 :מ10)מ1.0) 1118 ^13)68^8 81311006^ 08106).

4.11111131 011ק6£ 00 ?3168*1116, 1930, .ק 88. (29)

?8168(106 ,011ק6*011064000311? 1931, .ק .4
?11111161, 8., 1116 1811¥>6ז, ?011060160 1)£0110 1116 ,1316<130\נ (*61 :ע4¥1
7ט18מ11\ 0/ 86מ6£6(1 ,.8ג1ג1? 1974), .ק 97.

?661 ,011ק6^[ 6מ316811? ^0)^31 :מ10)מ0^1),מ18810מ11מ00 1118 1^13)681/8 81311011617

08106, 1937), .ק 191.

?3168(10 ?01106 011,1931ק6*411011311 .ק, 4. (30)

?661 ,011ק6^ 31'>6110מ316811? .מ118810מ1מ00 11.1^1.3.0. .ק 191 . (31)

,6ת101{ £. 4,105 \611¥ (1006:11181017 0? 1116 ?31681106 ?0110610106 19201948. (32)
19821.011(1011: 41101101 ?1688. .ק 161.

,161מ1ת? 8.1116 .16\1811¥ 060160!01ק (10110§ 1116 .1316<130\נ 1974. (33)

761^¥1: 4.11/10868. .ק 107110.

1101116, £. 4 .105 \1611 (10061 11181017 011116 ?31681106 ?01106 10106
19201948. 1982 :מ10)011^ 4001101 ?1688. .קק ,168171,231,369372
445446, 455459,469, .473

?31681106 ?01106 400031 ,011,1933ק6^ .ק 16. (34)

?316181106 ?01106 ,011,1933ק40003186 .ק 3. (35)
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פורטוגלי מנדל ז"ד, אלכסנדר ני0נוב, יחזקאל  לשמאל) (מימין 'השומר". ממייסדי שלושה

1909 "השומר", אגודת חברי

/.<

£ %יי

לפעולה מתארגנת רכובים שומרים קבוצת
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אופיינית שומרים קבוצת

מלחמת לפני "השומר"
הראשונה העולם

הראשון העליון הנציב 0מואל, הרברט 1917 ירושלים, כיבוש על אלנבי אדמונד גנרל הכרץת
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19211910 היהודים, השוטרים של הארצי הוועד

1918 יפו, במשטרת הראש1נים היהחים השוטרים
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19211910 היהודים, השוטרים של הארצי הוועד

1918 יפו, במשטרת הראשונים היהודים השוטרים
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בהיו0דה אביב תל משטרת
1921 יפו), פרעות (לארור

1922 פברואר צבאי, במ0דר הבריטית הגנדרמריה

3נ

57 ו

יהוד"ם פרשים
המעולה" ב"משטרה
1922 בצמח,
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ו 922 יזרעאל, בעמק יהודי שוטר של פטרול

אביב תל שוטרי של כללי מ0דר

שוטרים קור0 חניכי
המסדרים במגרש
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1922 ירושלים, כיכר פלשתינית, תדרמריה

1922 המנדט, משטרת של ספורטיבי בכ1^ משתתף רמלהלוד במחוז משטרה קציני
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אביב תל מחת ש1טרי

מעולה" ה"משטרה שוטר 1923 המעולה", 'משטרה ב רנוב ש1טר
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1924 המעולה'/ ב"משטרה אימונים

מחזור תמונת
הראשון השוטרים קור0
שנערך המנדט, במשטרת

*6ו 1926 הרוסים, במגרש
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1924 ירושלים, בכינוס המשטרה תזמורת

שוטרים עם דיץינגוף מאיר מר אביב, תל של הראשון העיר ראש
11

שומרים קבוצת עם בת"א, מבקר רוטשילד הברון 1928 בסתחתק1ה, ביאל"ק רו.נ.
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הדמים מאורעות
1929 בירושלים,

השלישי, העליון הנציב
עם צ'אנסל1ר גיוהן 0יר
מאגנ1930,0 דיר

הרביעי העליון הנציב
ווקופ ארת1ר סיר
1931 מלוין, עם
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לשוטרים הספר בבית ווקופ, ארתור 0ר העליון הנציב ביקור

לש1טרים, הספר בית
1935 שנת
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יהודיים ש1טרים נבחרת
0פיי0ר הבריטי החפכ"ל בגביע



19371920 הסנדט, סשטרת גזפכ"לי

0פ"0ר בולן גודפרי בריגדיר מבר1גורד0ו 0טפן ארתור בריגדיר בראמלי ברוך פר0י קולונול
24.11.371.3.31 1.3.3115.3.23 15.3.231.6.20

19381920 ישראל, בארץ עליונים ,*נציבים 0

ציאנםלור רוברט גיוהן 0יר
20.11.31  5.7.28

פלומר ציארל0 הלורד
5.7.28  21.5.25

0מואל הרברס 0יר
21.5.25  20.1.20

ווקופ ארתור 0יר
1.3.3820.11.31
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פלשתין במשטרת ואותות 0יגזנים

^

יהודיות פלוגות
הראשונה העולם במלחסת

לבנה) (מתכת זמנית ירושלים משטרת

המערבית הגדה הגב1ל, משמר פלשתין משטרת שרוול, תג

פלשתין פלוגות

הבריטי בצבא לפלשתינאים שר11ל תג

ו

1919 משנת יה1דה מחלקת

היהודית הבריגדה
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המשך  פלשתין במשטרת 1אותות סימנים

פלשתין משטרת של למכתבים לוגו
1926 אחרי בשימוש לא

פלשתין משטרת סמל
19241920
לבנה) (מתכת

19321924 פלשתין משטרת סמל ו 9481932 פלשתץ משטרת סמל
לבנה) (מתכת ,1946 עד לבנה (מתכת

(1946 אחרי שחורה מתכת

פלשתין גינדרמרית סמל
19261921
לבנה) (מתכת

פלשתין גינדרמרית כובע 0מל
19261922
לבנה) (מתכת

עברי שוטר של כובע סמל

<ד56210
לדש שהוצמד בריטי, שוטר של אישי מ0פר

חולצתו של לכיס חובר או הצווארון

פלשתין משטרת של כפתורים
לבנה) (מתכת

פלשתינה ממשלת סמל
שכר דרגת כוכב
אינטש 3/4 קוטר
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ת"א העיר משטרת סמל
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סאט1ג0£ :\?1א;ח1 ד^11!א1י11 ,¥6א£^נ1^

"השומר" מאגודת נשק קבלת על תעודות
אילתהשח, י,;ו*ת ע'^ "הסיגול" גוקד ~: לןבלדו, >{ל תעודה .1

25.519

לסי גרמנים רובים חמשה השומר 8ועד קכלט <זילתהקחר קכגצת א;הנ.י
אנגלים. וחמישים כרורים 1שמונים ו5א1)ים ק)25 .6% י17*. ,4960 .7416  הג.ימרין

ועפי יקרה קלא 0קרה יל כעד ואהדאים גמור בנק,.! יהיוזי?ט א:ו מתהיגיט
ומ>טת. טענות שימ נלי תינף להקיבט עלינו "השומר וער דרישת

פרנק. '10 כרורים 100 בל פר/ כ11 לקלס עליגו שיחםר רובה כל בעד

ה2ז1זר ^ילת קנווית בקט

(5 ג* "הסוסר נתיק שטורי. החגויר. ר.סר>ו:
כ1י^ג>5רי. מקג^י.: קבלות 9וי קםויוו! שם

"ידטופר'" לאנודת דוגלארד. קגוצונ קל 3*1.," ^ ינמ!!:. וטהג1ח וגז"ניט 0ל"ר.

"היוגרי לא.:.דה

.2 המרד! ה^קוט 7י^ננת כדז1י0 עס ריבים $קר< מכפ מבקשים אנו מה
הנש? בקבלת לבם: לשלם מתחייבים אנו מגרי פונט רעשרה !;.י£:אלה 0כום
בנקי1ן להחזיק 0ה1זייבים אנו הנשק ד.סבוס. יתר חזדשים קנ> ואתרי !12.0 איבעה

כוחו. ט! 0ו .השומר אגודת מלבד פרט לשיט אותי ל5סור ןל1] גגור

ב. בחזרה פועלים קבוצת בשס
ס£ירא. משד.

תרפ הי^רי הי טכרי"

להתישנ ר111 גיסס ללת^ ה0יד. קכיגוו ן., .11  ז,י15נ!י נל1קי סגירי, החזידה י.711.:
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.1908 משנת שוחט וישראל סגירה בין הראשון השמירה חוזה
הפרטי גשמו נעשה ולכן "השומר" ייסח לפני נחתם זה חתה

י/"/ח >/0*ן. $0< 7

??3<

^
>^/.י*/£?*/!*>{£. /£<.*♦ +*>ע0 י%5,

7^^ 

'**£/*'< *י*י>< *<',/.</>/<£/ /01 /./',/
9'י"יץ^. =<?£<'$ ../י''* £ ""£'< *".♦>*> ק*/**

,   . . , />.■<££ ג<י"יי' *< ג*/* **/ 'ג." .*<,0? ,,0///י*)'!>/

^^.י
כפרתבור ועד אל "השומר" ועד מכתב

תרע"ג. (מסחה),

שסרחווה א.
האלו: התנאיט סי על שוחט, ישראל והאדון סג'יד. המושבה תד בץ
המושבה על לשמור עברי0 קוו*ריט שני ממציא שוחס י. האדון א)

סג'רה.
בוקר. עד מערב לשמור מחויבק השומריפ ב)

על לשמור השומריק אחד את לשלוח הרשות המושבה לועד ג)

הגורן. או העדר השדיו!,
אוכף סוס. השדות על השומר להשומר, לתת מחוינ הועד ד)

לסוס. ואוכל
משמרתו, על ישן השומריט אחד את משגיודהשוסריס ימצא אס ה)
ב6עפ כסףענועים, מג'ידע רבע לשלט ההוא השומר על א;
להביא המשגיח על השנית. בקעמ  0ג/ידע וחצי הראשונה,

דבריו. כניט כי לאות הישן השומר מחפגי אחד את
לחודש. 0ינק שמוניט לבאכוחו או שוחט י. לה. משלט הועד ו)
בשלמות. חודש כל במוף לשלט מחויב הועד הגסןי את (1

בתיקרטו ושני רובים, שני להשומרים לתת מחויב הועד ח)

עפ הרובי0 את להועד מחזיריפ השומרים השנה בסוף שיט.
בתיהקרטושיפ.

חשבונו. על קרטושים להשוםריס לתת מחויב הועד ט)
הגונה. דירה להשומרים לתת מחויב הועד י)

בערב. תשע משעה סגורים להיות מיכים השעריפ גל יא)
האכו על אז תשע, שעה אחר פתוח שער השומריט ימגאו אם יב)
והצי הראשונה, בסעט כסףענושיס מג'ידע רבע לשלט ההוא

השנית. ב6עם  מג'ידע
רק שומר אחד, שבוע במשך אז השומרים, אחד שיחלה במקרה יג)
אבל סמלאמקומו, לו ממציאים אנחנו אז הועד חפץ אם או אחר.

להוא. לנכות מבלי לו, ישלט הועד כי בתנאי
8 לשלט מחויב הוא המקיים, על עובר הצדדיט משני אחד אם יד)

!?שני. להצד טרנק (מטושטש)
תשרי. ר"ח עד מהיום תוקף יש זה חוזה לשטר

'השומר"] תיק העבודה, [ארכיון

.) 908 משנת שוחט וישראל סגירה בין הראשון השמירה חוזה
הפרטי. בשמו נעשה ולכן ''השומר" ייסוד לפני נחתם זה חוזה

"השומר" תכנית

הבא אוזר כוח בא מקרבט בוחריט הועד חברי שלושה הערה:
החיצוני. העולם עט ומתן במשא

ע"ד והחוות המושבו.! ועדי עט ומתן במשא נכנס. הכוח בא .2

וכדומה. שמירה
חובה ותכנן הכוח כא שט על בותכיס ההתקשרות תעודות כל .3

האגודה. חברי כל על
וברוחו, בגופו שבריא מי כל להיות יכול "השומר" חבר בתור .4

שנה; חצי שומר בתור כבר ומשמש הזאת בתכנית המודה
דעות. %1 פקבליפ חדש חבר .5

שיוכל צדדי, חבר לקבל מציעים אחדים הברים אם הערה:
ולקבלו למנין להעסידהי נידם הרשות לאגודה. תועלת להביא

התגרים. % של דעות גרוב
נוגעות הן גט אם הועד, פקודות את למלאות מחוייב חבר כל .6

החבר. של הסיטייט באינטרסים

חר*''ט. 06ח ?$' האחרון גי*0 חכילית 3א0י6ת נחקב?ח .

המטרה:

זו. לעכורה הראויים יהודיים שומרים של אליסנ8 בארצנו לסתח

האמצעיס:

במושבות כעת הקיימים השומרים את לארגן .1

להתפת הדרושים התנאיט את והחוות בפושבות ולהכשיר להכיר נ.
לימוד התעמלות, מכשירי יקישת עיי שכוה, אלי*נט חות

וכדומה. ננשק והשתמשות התעמלות למוד סוס, על הרכיבה
מוסדות יסוד על החברים של החמרייפ החיים את ולהקל להיטיב .3

השכירות. והעלאת משותפים
השומרים לחברים להלוות קו0ת.הלואה, א. קו6וי1: שתי לייסר .4

וכוי), נשק 0וס. (כמו השמירה מכשירי רכישת למען כסף,
בשעת עדכון בחור הנחוצים הסכומים בשביל ערבונות קופת ב.

האגורה. ע'י המושבה שמירת קבלת
ההסתדרות:

כל את המנהל חברים שלושה של ועד עומד האגודה בראש .1

האגודה. חברי של המללית באסיפה ונבחר "השומר* עניני
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ביפו  תרע"ט אב י"ט  "השומר" ועד ישיבת
נוז*ני. *8ו<ו^יק> *יח6, י, ר.?תת0ו:

משטרה, המושב. 9ד בחייל') .השל6ר* לעבודות בנוגע לשיחט י*ויכח לתת .א

ובו'. ..השומר ק6ת

ענודות. ריאר המשטרה אדגין בעבודת ח0שי זובר בתור לנחמני למיור נ.
הארגון. וגל המושב קל החקגיבים גל עבוד נמסר לשמו*ליק נ.

בנוגע שוזזס י. את תמידי בקשר להיות מיכיס נחמני והן קוגוואליק הן ד,
העבודות* כל

הלוא; חשלומיס מיני שיתנו 40 בגדוד .השומר" מחברי תוקף בבל לדרוש ה.
מועד אנו דורשים וו? מלנד תשלוס. לכל סונט האגודה עבודות בשביל
קבלת א0שרות אי של במקרה 9ע0. 40 של הלואה העבויז; אחדות של הפועל
ז! הללאו. להשיג ניסנזנ *גבי לנהמגי מוסדיפ העבודה מאחדלת הלואר,

אי1רי0. ממקורות ,השו8י אזוריות על
ה6תדרית עבודת המשטרה. הסתירות במדור להתעפ? צריד .משומרי ועד י.

'.השיורי. ושתוף בהשתתפותו להיות ויריכה זו
כיו: ב*ורה המשטרה של הרי*ורגני!ציה את לו מתאר .השומרי ועד ז.

טמ71! קחלק הגגד. לעניני הגרים ועד ידי גל מיוחד דיפרםמנם (א)
"השוקר*. ועד גח בא ע0 ה8שטרה

ערך לטי נמשטרד. ח=ובד, הגתתסות הממשלה. ני)ני מ00יקה הלגשגרה (ב<
^^_ המובנים. בכל היהודיט

^^ _ \^\ המשטרה. של מר לבתי מספיק במספר חברים הכנסת (ג)
■ *".*/? לאומי. ס8נ ע0 הארז לתנאי מתאימה תלבשת (ד<

.. י' היש. ישינ במקופ וכפרט הישוכ במקימית חפשית מיליגיה סייר (ה)

הגסינות. ל5י וגו' טת'נטיט או0י1רי0 המשטרה הנהלת 0)

הממשלה. ש0ת מלבד גיפא ובקקטרו. המשמיד. של הססר בתי שטת 0)
וערבית. עברית להיות גריגה

^^ ^ /ו,^/0 גו,^0/^ *'<♦* י^/י </■< *>*,5 (שרת) שרת1ק סשה של סכתב!
1936 השוטרים, 0יום,סחז1ר למסיבת

ישר1ול לארץ היהודית ה*יכנוין

ייייי 30. 1. 1( .י

( י/י'י י ו^נ'^'"

1.)

*ן4'י; י^ס!.י? ^ו^11ז ץ; .>.*<<

(,1*ך? ?<^ ^^/ ^'ג" נ^. '/ו/ג,1^) (')1י ^*וגכ1 6' '<'''< /(.^^י (',/3)^י'* ^ י),'^

יע^^^^, "יי^ "^ 0'*/ * יי''ל ^^ י.^נ>*.'^ ג^>' ,%' ^י.י
י%>< ח יא5^ 'ו6£ "'גיי *י' י'^'ייי >0,"< ** , , 7

י. 0 ^
ג/^>ץ^ 1*ו, י.י>ןוי*. ן?><1ג,1\/. ןי.^)/*.

<<<.■)%>! /\,ץ.י">1^  ןד1\ /**0 ^.//י/ <ץ4/ו^. /^1?<4
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ג'נדרסים לקבלת הצירים סועד הצבאי המושל בקשת
26.8.1918 יהודיים, ורגלים רוכבים

/ל^''א //^/7 י*./.??"/ /■* לי "ק 'ע^י /ל/^ מ^ '.^ /~
ך,(16>^ !<£* ^^ 5)//,,/, /ל,>"^ ,£/, ,>^ 5??^ ^יל ,י*י>3//

י'// ק/טי' ^/

רע^ ^?/ ^/ ^ .^/ ק^ /./5) ל,^^
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"השומר", בארגון המשטרה נושא על האחראי נחמני, ישראל של מכתב!
העברית המשטרה הקמת חזון למימוש  הצירים לועד

/0/7^^'"*השומר איץישר*ל

י""" י!.1'. <*^_<*♦■^ ^.?ס ^^י /* ,,^***
נ^ייי *'4/" /*■'""*< *4 י, *!',> /ןיי'י י"^יר >ווי<י( *,^*י, 1 7ג>,>> *.) ^/+(
ע*1'/, /./ ^י01 י1י^ ,וי*י"י .*<♦* /■<. ה*"*.י. ;<<>." ,1* ..!../*/ י/.*■***./, יי1*1 ^( > * 1

..'. . נ . ל י, * )ד /
יי'*ייי ' >י ^ ^/  ^ י.  י< י €*' י י. '/אדי 0./5< *(1(/* >^וי*1 .)!/! .'.■/ י.1>> '^*
'*><!/< י,ו.(^י. ו.*.>'יו>3'ו, £. </, י>נ//.י 0/,. ..*//".■(' (9<י/( }>.,ו1^/ 1.י/4^א, *ג***/

י<ו^>יי. והיעיל 1ע/ 3 "/ג. י.*/''.! *>1>יי'.**ג יי

1*4(1.ו.<> יו*!^ ו. י,*'"י /■!'/■< )1י'1^. *,'ז£יי. נ'י * 1*'י/ ^ו/_ 11י±1ד*,\>11ו/י~ //01/
_י.^''י. * 0< <ז, / 'י ,\ ),*<.<!!,{ י.ג,יי* \£י 4,/}>ו>{£>/ *%.<<<* י^י'יי /<<■<.*■*;, 4ל/<"0£>י,

/..■"',*<* י, ,*. '.>ו,י> /■■ 114^ /^*/^*<*נ'י "(<.י./1 /,/*.** ג.ס*>/ ' >י>יי^ >י ^ ל,*'**יו, 1.ג/ג
.>"(*.>י.**י ^'*זיג ■ .!,. '/י. י. ג '♦** י ,^י"ייי מגי'* 0*** /1י../,/יג^' 1י, י/^ק/?
5<'יי/ >>י. יג""גי .<.■<!* )^יו^*) *>|י, /."/ל*'.'"/ ^1י4י)>.\; י,*י'/>" /<\11<,

י, 1;1; *י'<ז") 'י^י 1 ,יי י ,< ו ר,*^£ 1*1י> י/*.*.**; 1 0 *ו, 1/'ז) י*/.")'/ .3^' ל.*.

14יו1. ./>.<'' .<**£ 1\ן1>\\ /,*.*149 / * יי*<יי >"' ו.ו<<1<.'/ י.<.>^/ '^'י': י'ייי.

.24/942 תיק הציוני, מהארכיון לק1ח המ0מך
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העברית" המשטרה "אגודת מטרת את המסבירה העברי, לשוטר אגרת

ט ^ י"....":^....גק[ל\.....," העברית' ■המשטרה
י*\וו*י. כארץ

לכבוד
ייגד י הבר

^הא^דד. הד1ימ. כ^ר^די זח קי^ה הקנרית הנגע*רה *$דת
^3רת ליב. ובירי יובילו הקברייכ ח:6וטריפ כל *ת מקימי' הזיןת

 ג*>רץ הנ;.,!טרה לעגיני דדרו6 גט ה^ל *ת לי.י.\ב לחה ח>^ הזונדה
ינפיקייריו: טבפלוי הלילית ה^ירייי/ מרג!ת נגה קל העתידים ^/!1יס

ע^לה.
ל?:לליית הגי^לח .:? ^י*ן בין1ר עויכדת ה^טרה א/ץי; קב.ידי?

^'חיז* מרכזיו; הנהלה .^זית זו ^ז^רח בר**.י* ב^ריץ. רעבויר.הק.:ר\ '"ל
לזיי'ר ל חפו:ל ד>ו?ד .;ל רבריב .יגי י הנ.^רד *ל דבדיפ £0ל1ר. 0ר/:ו.ר.

ההםקירוי; ^.י"רןית להנ:?:ת ה^ידי בק.ר ?5י1.ית ה>^ ההנהלה ה>3ני.
ה0ג^ *ןת לדק>ן> רי*ד< בד!י:פיןח>תה יט>1גורד ^}י^ ל^*י. ךציריפ וי,ד עם

פונים ^ו זח .להמקייי *בז?0?כ, ז?'$ברי ..ןב הי נקידוי; בכל הצבורייו רה
^גיף סדוירי הגיגיי ~בכל אלי1^ למנות ,^לי':!ל. ז> ל:ג^ח .^ליכם^טיבת

בויר. ה13 ב^יכה גם יינםו ביח גנגו כני^יייטל^רל ובדנ*זדר הניל^רח.

^י*. ל^גטיב לוגמורז? *;ד^קורוי*, לדו ולמר, ל.!>.:ללה ה3,רכזיי/,כדי לר.נד!לה
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ישראל, באר\ העבריים השוטרים הסתדרות הנהלת תגובת
תרע"ט אלול י"ב העבודה, לשכת ע"י שה1צגה ס1דעה לפרסום

י8/#..לח/.!^..1וו..#ל<. י"י תגכריט השוטרים .דוםתדתוו

חמיפןית. חהגחלח
*/**/■.:...■. .^., .:,_

/.;<  . . ...

הנ^ י'ין,^ $** #*£<כת . 'ץ*י/ ^01' איי 1^*3^ ^זט^י.*, ק...ל^^<

י הסתור
המרכ? ר.הנר,>ר. (**
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"השומר", לארגון חילופ"ם עבריים שוטרים הסתדרות הקסת
ישראל לאהן הבריטים כניסת עם להגשימו, נסי1ן שנעשה חלום הייתה

*/'  ■ י~ "קוויטריגגהעבריס

" י*  ±*{$^י #1**}^2 .^.^ ^

%ץי*^1*^ יג!1^1;4** '?< גי'' ,י1ן <3ז>* /,( ל""*י/€ ^} ,#ן(( .0/?11* ..****1 .

%>:*ע.יל?
ט*י'}"8ו]*> ה1בתפ השוטרים הסחירות

הטרגןיוו הרגר"לה י5*^

5^^:
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גלי שימריס של משמרות וקגעו . . ♦.
. . י המשמר על >עמדו שניים ושגיים לה
נשק כל* עם . י . ה"שוב גחוצות ויסוכו

3>דם
תקיייז, פתח חברו! <. התקגית (מספר
(11 *01 ו, חחתה, בסגר 0ניא

ג1י

ביישובים השמירה נקודת ספת

י^לחי03רג>עדיל, ■ 

ק ג* נ ס *'סדהמץלה
.■.'■* 6אילתהי*חר

כ^חנס מ/^לורה;וךן*
1י^גוה*""^" כ ע

,'*ח?*ח

*34

/ "'*יתה ס'^י.:_0

^'
?

לי ר^:ה^0^ח:?1יתלעישי0 "

/ זכרוויעקנ" ■קללנ:ה

0^י^ר ?ל3יי"

\

.וי?,

חדיהם

^3ס
?3רס3"" ק ג' נ ס

^י^יב גיי"ל1?711.1". ס ו ל 3 >פינ . . "
*?!?1יה!ץראי

םךאשו1ל*>1ן /?1י''5י?י1ם " כאייעקג0
נקצונה יח1בית"  קלנייו^
^י1ו ל?ייק ק ג' :סנ

ם ♦ ל ש ו ר ♦

►י*

ריחנ'ה,יק
א מ זנ ע ה

חניון*

* 10 10
1~?=!!*^ב1 ק0 מענ סנג'ק
מיסודו יישוב ■ עבי>ת 0*בו*רה ערבית שמירה *
"השומר" של "השומר" ע"* םשמירה מעורבת שמירה "
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ב1920 בירושלים הפרעות

מנגאתים ייתי עבעיו. >ד הג%יר כירושלים היהודים נגד 0וגרום התחיל לאפריל 4 ביום
נחרב. רכוש הרבה 5 באש בדןרים כנסיות בתי אנוסות. נשים שתי הרוגים, שמונת פצועים,
למרות כך. לפני אירעו נודדות התנחלויות רב. זמן כמשך בגלוי נערכו לפוגרום ההכטת
הפוגרום בימי מספיקים. בא*צעיפ הממשלה אחזה לא הפרבות יאזתרותיהן היהודים דרישות
ועל עצמם על להגן שרצו הי""דים גגד אלא ד,£1רעימ נגד בכחותיה הממשלה השתמשה לא
על הי* שהממשלה בגלוי הי.6ארו הפירעם בפונרוס. הקתחפו הערבים השוטרים אחיהם.
נופלת שעליה זו, אדמיניסטרציה תחת בסכנה עומד ישראל בארץ העברי הישוב כל *דס.
דורקימ אנו יהודית. עצמית ה^ה מרשה אינה הסט'קלת הזד" הפוגרום בעד האחריות כל
וביחוד קיומו? זמן בכל ליהודים ביה5 האדמיניסטרציה פעולות שתו/קור הקיר ועדת לשלוח

ובשעתו. הפוגרום פרח לפני
ארץיט1ראל ליהודי הומני הוער

7.4.1920 ~ תר"פ ניסן י'ט

"1921  המשטרה "פקודת
בארץ המשטרה של והתפקוד המבנה את והגדיר מיסד אשר (8) הראשון החוק זהו

חידושים: מספר קבע זה חוק ישראל,
הסוהר''. ובתי המשטרה של הכללי "מפקח של המשרה קביעת .1

פלשתינה. לממשלת המשטרה הכפפת .2

העליון. הנציב ידי על ימונו וסגנו שהמפנ"ל העובדה קביעת .3

המפכ"ל. של לפיקודו הכפוף ארצי ככוח המשטרה הגדרת .4

לחוקי למפכ"ל, אמונים הצהרת תוך גיוסו, בעת משטרה איש כל השבעת חובת .5
ולממשלה. פלשתינה

המפכ"ל). באישור חריגים מקרים (למעט לשוטר נוספת עבודה איסור .6

בנוסף וזאת מיוחדים, לתפקידים ושוטר זמני מוסף שוטר של מעמדו הגדרת .7

ולגפירים. המנ"ן מן לשוטרים

שהם: השוטר ותפקידי חונות קביעת .8
כדין, הממונים ידי על הניתנת הוראה לכל לציית א)

הציבור. לשלום הנוגע מידע ולהעביר לאסוף ב)
הסדר. הפרות ולמניעת עבירות למניעת לפעול ג)

לדין. ולהביאם עבריינים לגלות ד)
אותם. ולעצור עבריינים לתפוס ה)

ומציאות. באבירות לטפל ו)

ולמנוע ובאגמים בהעלות ברחובות, ציבוריות, בדרכים הסדר על לשמור ז)
התקהלויות.

והתקנות. הרווקיס את לאכוף וז)
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"1926  המשטרה "סקודת

בסעיף כיום. ישראל משטרת פועלת פיה שעל המשטרה, פקודת במתכונת בנויה הפקודה (5)
למשפט; פושעים של והבאתם גילויים, פשעים, מניעת לצורך ישמש "התיל נאמר: לפקודה 4
בטחון על והשמירה הציבורי הסדר השלטת אסירים; של המעולה השמירה עבריינים: תפישת

והרכוש". התיים

לחלק דומה במתכונת ''1921  הגפירים ''פקודת של עיקריה מוצגים הפקודה של ד' בחלק
חוקי לעומת זו שבפקודה העיקריים החידושים דהיום. המשטרה בפקודת הקיים מקביל

הם: שבוטלו המשטרה
"המפקח פיקוד תחת אחת למסגרת ובכפר בעיר הפועלים המשטרה כוחות כל הכפפת א.

הסוהר". ובתי המשטרה של הכללי

(לעומת ייחודיות, משימות עם ייעודי כארגון ראייתה תוך המשטרה תפקידי הגדרת ב.
כפרט).  השוטר חובות הוגדרו שם הקודמת הפקודה

עבירות מניעת .1

בפשיעה לחימה .2
ציבורי סדר שמירת .3

ועצורים אסירים שמירת .4
ורכושו. הציבור שלום שמירת .5

המשמעת. על עבירות הגדרת ג.

פקודת .(6) עבירות למניעת או בטחוני לצורך תבוא גפיר לגיוס שפנייה העובדה קביעת ד.
,1929 לשנת 49 מס' בפקודה יותר, מאוחרים בשלבים ואושרה עודכנה זו משטרה

הבריטי. המנדט תקופת סיום עד נשארה זו ובמתכונת ,1934 לשנת 30 ופקודה

£08?££7 112.

?£01,10.
.#4 011011**1*£0 10 £1^1ק11£0 £70 0604*18*110^. ,£#2£?.ן0700 0*?. 112.

1<0^15118 נ1*נ* 1<^^1£8 01 £111 #377££1,4,8 ?£01,10 ?0*£0. ^.■."'"^
110. 49 .0/1920[1*^0. 1926.] ■"י1"0*"*
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ישראל אר^ן משטרת ססקד בין ישיבה פרטיכל
תלאביב עיריית ראש 0גן רוקח, .' וסר

ליין £14.1.0 מזו*** ביו* *:ט*ידי לגקי הואיל יוק* נו
11ק* טד >י| גי**, *מ**1מ *ט*י?מ לאחר *יר >ו1(* וזט1*יגל >ל

הטו*1ה. קבו .י0*'ן ומגי
יוקזז טי מ*וג*1ו, יי?*, טי **י ♦ו5י1# גטי 2>1יט>גל, זטיתי*ל יומי* מט**לוז *נ**וי רוקי! לטי וו?וי*ת* רגוז, גאייגות ו>גי,
ל**ריל 16 החל *פ ביל'ז^ו, תלאביג ט#טיי1 *ל ז*גי?*מ ל*ו1 ג*וו0

מבלליה. ה*זסיוז 6< מגוגחית גז*יו>י* מ6*9וו*ו* *ת1ו*ד ומלא*

ג*גולו* וק וווזיל בתל*ביג ווגללית ק**9ויוו *ל ךי4יז*מ וזס%ג (1)
תל*גיג. 9ל ה6>1*1י*ל*ייס

גפקימ ת** לג*ולות 6תון לזרות זלולמ תחיו! וונ"ל מ*?*ית (1)
מ*^י. ה0*8ימ *ל *וזרת דה י מ י בל גטי מ#0דתי>0, נפוקיט 9*ו1מוו

.ה0וגי*ג*?*ון לה*1ימ תהיח ה6*טדה ס*קד *>טית גטוגן (8)
6*חוויי6. 6ו*ג1>* חמיוז יהוד*. ?מל מ6*רהת 1זל*גיג .ל

ביו>*ר מ0זג(ה נ>ו> סביווץ, יותגהל ג?"* ייגיזימ מ*יג >ג\)>1 ייד*) ק מס* לט^יד לדוי*ח 0הןץ גזגי>ת, ו>נ>4*0* >וי.קתל, *ד0 ןיוח ..<
גלי*. ג*נ >הי,גפל מ1ייו

ט**;!) *ל .ט1'1י* מגליוי ה*>זזתו יווזיו תחיוו מגיל ה0וג1יג*זימ (6)
מורו*, טתון חטיזווית, הטשסרח ס>קמ 9ל *קו!11 ותזות יחודי ט*6יוז

נת*>. ו!0וגייביזיח *ל ומטקו" הקונסיולה >גוי 14ני אתרזי יהי6 1>ץ

ל*ית י**יו הנוגח*0 ח^יויוגית הט?*ומ טגיי *>>9ר, גטה >י (6)
>ל יק *ו וגפ הגלל טן יו1אימ ב*>ןיי0 *ל* יוסגרו ולא וו, גיווייח

י!ט*קר. *ל ו*י*י*ו י*ימ >קור1ו * ■

*ט (טלגי ,*!.■*. 6גי תז*יגמ גתי* גטוגךי1*ו*וו ח*ל^ייו (7)
הוזגוים *ות0 טיוור מי"יטו) ** היויטו* הגלל טן יו**ויו ©גות וןקיינו!

זו. גיחיוה ה6*וי*יגו

לקנץ*דטי0 בגורח וגוי* תניון תי* יגטיטדת 1גויי0 טקוטות ג8**י (8)
ט1י0 *ו11ן גיווי *1ו> גטובן י*עט* **ר ת** נייייו ט***ת *.*! הטווזיוו
להגנ* גוולמ קגיייטיס *ל 1וט*קי. 2*גיל ( )

לחיות גזת*י אמי טו*טך גל גטי ל*ו*יי6 גג*ה"0 ו.קוי0 *יו ולגטי
ל0וג להמזית ט*וווי 3*ו0ן יסוסן "י* *>יל0 *ויז***י*ל. 2ט**י* מגר

*ול*>יג *ל דיגיזיה
ת"*, *ל גטוגדיגיזיה י.'ווטיי6 *1ור את הט**יה ט*קי במזלות |9)

טל*. מ>ל*ות *יות ווזנירימ לטו?1ת ל*ודי* גוויל* טוגן ימי*
גטו *וטן ב*ו*ו גנקק יוויין תיי* יל ייגיוימ *מסוב מו^גיוו {10)
ל*טן טיויייט ג*ט*>יט ו**וו*י 1!גללי1ו, מט*6יו1 *ל *"ית יחיומ גל

גנ1ק. למ*ת6* *ו*ת הסוגדיגיוימ זוגי* את
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תלגי* $192 ל**דיל 16 הוזל תנתן, בוו** י.קיגך*ג*1*ו> ל"גי* (11)
חנזבחיי* וו"* *ם09ר* וזיו* הגללית. לט*6רח 11111 ו!נ התלגי* גדו61י1 1**7 *נוי6 *נ* ,ל* ת ול* תגוג* ** *נו*לוג** 98*< זה ,.<!► **1ל 0< נ**ד, וגוווו? *ד ?090 בכל נגוג*

ג6*6רמ. וזוגות גל וןל ה>011ויה גל >ל .וזוזו> וזר!>> תלג**

לו!0גיר מ*ו*דל ד ק *6 ר. לה. ד.** #ל י הגס* ל1ד ט גייו (18)
ג16*כ לו 1ה1ד*> ו>גוי*0, ה*נ0יה *ל הם00ג0 >רן *חו ןיוץמ ל*וי
יסגלי ל* גי01 הטייתי0 הט*0רוו 1יובר* 0ור ר11* הט9קד ר>יז *ל*י

י.נלל**ו, ל8#סוה נר1>6 ג1לל ג0*י ה56זד וו*ן ג*ו0
0>ק16ר 0ר הפיקוז איו יזו^ג עמו* רוקו? לפר מודי7 וזט*קו (15)
>יגוי ומון היות יח, גוו ו ג ה ת*> 6*©ית גיישייו ל* וו הבי הקיר בח1ר
.♦0**ו ה*** והוו לו, ת ג גיו *#ר 1ל*חר*1* לורנ* דאו* *יי*ו ג>יריח.ווויג ,!*.* א0 **ו*וו זגודוז זה ל0>קוז

אווך קוי*ירל גלל** מ ל96סרה להננ>0 חוייג **נ1 מ9*קד 04)
..< י ו** גזו** ג** ידו ח? בפיקיח גיומ ה>ו1וי0 יוטרימ ו9נ>מ

ל9חו וייוךלו >ירוני*0 גגיטריים לפ*קוו*וו *ה*ג1 קיי*וי1ג**גימ
ל*1ריל. !. וווול מפיירה מגרי גגוווי

ביותוי >דן >ין *ל*יריה והודי* לזו* ה*כיט ייקוו .י
יפרה פ ג כלל יו *יר יו"* רת 0*0 ילגן אלו לפ8דו* אגייס פ*פונ0

יונללו **.< #ופר*ס 6 פלופ יופייס ¥ 48 מ* פינגת תהיה הכללייו
*1938 לאפריל פ1 הוזל וזפפילהיי! לפיפרה

0פי*פר מזוום:

ד. ק 6 מ ה

181 1 ישראל משטרת ת1לדות



שוטר של הכלל"ם תפקידיו

סוסיו של חובותיי הן 0ה ן, גי י1:ויי
לס;וע ידי ויגלתי יאגזיו בגל ל6עול הו* ה3 ""
לזנליי גבוו"ים יי1געיס ובילוי* עברית £?עי6 "מי^י גל
6ל?הני£ לגלות חשויהי הנהגה ובעלי סדר 6ויעי לוו*? שלוט
ולהודיע הגבוי לשלום הנוגעות ידיעות לאסוף נמשפט ילהביאס
לו שניתנו והפקודות הגווייס לגל 6ק6וק בלי ל1"ת אודותן

מיי ל*על ילהיגיאס מוסמגת ישית נל עיי כחק

להקזיי! נחוץ ד.ת6קידיט גל אוז למלא כדי ר.?יה
הזגידה .זתהייו סו? תה* ווילט שתית' לעבודות שוטרים
0ו קו6יי *זור ג7בוח; ייזי אס נין שוטי *ל שי1ילר?
י\> 011 וגץ סשטיהי לקשיי *ו טש6>8 בנית קבועהי בנקודה
נלנו? או היש8יי0 כמייו לביש גשהוא ןבודתו אה 80ל*
פקוס ינכל 6ש* 0?שי ולגלות ל16יע ניאתפ דיי* י,ווק אזיזזי
שד.ו* בלבד ל* החק ידיעות לאקוף לו יזד8ן יכזא מ אשי
נל <1ת לני*י נ0 גיזיגו 'זהיא אלי1 זאת לעקות עלו מטיל

עליי הממונה ליןגיגו יץדיעות

ז משמרתו 7ל שוקי נ18א אייתי .2 **3; .גו*
עלול יהוא מק*רתו על תטיד נ18נא שוטי *.^
א?£*י יא'*) נסלשתינא 6קי0 בגל לעניי להקיא
הו* אין כי 8נאן לי.0יק אק טש*יתו על ת8יד נס1א ששוטר
לוגיים ר.א*1ורט בכקוחק לד."~ע או דפגרא' ייכא ל;הת יכיל
הו* שאין היא הכוונה אתית בגירה נעקועים או נמרגוע
קבועות קעוו* לי אין להגלת או כמקיד העיבר י*ד0 דוגי.
ק>י£יק לאיזד, או קיפה אי פ?* למקים לקראו יאסר לענוד

שד."* עת ננל אחר
ידיגגת בביתו להטאיי יגכיד תיב גביתי היו1* .לוטי

לסעי;ו יחזור נעיף ימתי י10זו בו אשר ל:קו0 ניהס

חייבים וגי1ד משמעת קל פירושי. מד. .3 "גע
לםועלז להוגיאד.

חקית לרשות כבוד של ו1ז6 3שמן( פירוקה סלזסעוז
המשטרה עבודת זאס6סוף קקודר קבוץ לקובה נ6לי. ובזאת
קגוגי אי0* בעלת משהיא ייתר אינדיבידואלי <זו=י בעלת היא
בענייי1> אישיה י^עגינות ע'י חשוטייט את לזורר"ו ד.1זרך ומן
לפעולווזיהמ בנוגע בעצות ולה1חו.זס מהפ אחי גל של ובקדמחי
0קודדנ אמון בהק לה2יח וע"ג אפשריות חירוס שעית כגל
ובמשמעת הסיב בקיר פגעי. גל בעי עונשץ קיגעת המשטרה

באלה נגקריס מתנהגים לפיו! אשי ה1יסה ואת

ז אתית עבודה באיזה לע0וק לשוסי הסותר 4 י~יק אגי
<ז.וריל נעביל"ר.
ל.י1. ר.מפ>;דנבלי מאת רשות לגך קבל אס חוץ לא י""^ י ייייי

הגללי

הפלשתינאי לש/טר שי0/שי ספר מתוך
10,9 עמ' ,1934 שטרית, שלום שלום בכור בתרגום
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שני פרק

המשטרה הנ1טתת,
הארצישראלית
המנדט: 1שק>עת
19471936
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שני פרק
הארצישראלית המשטרה הנוטרות,

19471936 המנדט: ושקיעת
(19471936) העבריים היישובים ומשטרת הנוטרות התפתחות
בארץ היהודי (והיישוב הציוני הבנין במסכת וכלולה שזורה העברית הנוטרות1 פרשת
ומגיני יצירה אנשי של חוויות בתוכה ומקפלת הלאומי במפעל כחוליה ישראל),
עצמם על להגן היישוב אנשי של נכונותם אלמלא קיימת הייתה לא היא המולדת.

תנאי. בכל

(ביישוב ה"הגנה" של לפעילותה הליגאלית הכסות הייתה היהודית הנוטרות למעשה
חשוב ונדבך מרכזי חלק זה היה עצמאי. מגן כוח של להקמתו בדרך המאורגן),
היישוב הנהגת של הפעולה לשיתוף וביטוי בארץ העברי המגן כוח של בהתפתחותו
שהתמחה המפורסם ההיסטוריון  £. 6ת1101 שאמר וכמו המנדט. שלטונות עם
העבריים היישובים משטרת הקמת "עם פלשתינה: משטרת של קיומה תקופת בחקר
ממשלתי, בחותם מאורגן יהודי משטרתי כוח המוכן מן קיבל ה"הגנה" ארגון ,(1.8.?.)
עצמה" המנדט ממשלת השוטרים והדרכת לאמון שיועדו תקציבים שכלל

.(1101116,11)14 .ק 538)

הביטחון התערערות עם ,1936 יולי בחודש החלה העברית הנוטרות של ראש>תה
שונות מסיבות נבע זה מרד הערבי". ה"מרד פרוץ בעקבות בארץ והאישי הפנימי
והעשייה ההתקדמות את לבלום יכולתו אי נוכח המתמשך, הערבי התיסכול וביניהן:
חדשים יישובים הקמת לארץ, הגוברת העלייה שעיקרם רבים, במישורים הציונית
המוצהרת המדיניות הייתה המרד לפרוץ נוסף מרכזי גורם הקיימים. של הרחבתם תוך
(ערבית נפרדות מדינות לשתי ישראל ארץ בחלוקת שדגלה פיל), (ועדת הבריטית
היהודים את כאוהד הערבי הרחוב בעיני הבריטים את העמידה זו קביעה ויהודית).

בכלל. הציונית התנועה ואת בפרט
1 1

משהייתה יותר מחוזקת כשהיא ,"1936 "מאורעות מול עמדה פלשתינה משטרת
בחלקן הופנו וההתנכלויות מאחר יותר, מעורבת אף הייתה היא .1929 מאורעות בעת
הערבי" "המרד של המרכזיות הביטוי מדרכי אחת וסממניו. הבריטי השלטון כלפי
המשטרה של יכולתה חוסר ובנפש. ברכוש בדרכים, יהודים, באזרחים פגיעה הייתה
להגדלת השלטונות מצד לנכונות הביא הפורעים, עם להתמודד המקומית הבריטית
חייבת היא כי המשטרה לקברניט היה ברור במשטרה. היהודים השוטרים מספר
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החתימ>ם2, הגשק ארגז* את לפתוח רשות ניתנה לכן, עצמם. על להגן ליהודים לאפשר
היהודי ליישוב לאפשר והוחלט צייד, לרובי רשיונות מאות הוענקו ליישובים. שהוחזרו
זמניים מוספים ושוטרים הכפרים נוטרי של מוגבר לגיוס האפשרות את לנצל

ץ^סקמז©!'5. 31000813516ת11110)1<4.  (1.^.0.)
כנופיית תקפה עת ,1936 שנת של אפריל בחודש החל המאורעות של הראשון השלב
שלאחר ביומיים טולכרםשכם. בכביש יהודים נסעו שבה מכונית, ערבים פורעים
שלב תלאביביפו. ובגבול יפו בחוצות יהודים על רצחניות התקפות התחוללו מכן
רבים. יהודים חייהם את קיפחו ובמהלכו שנה כחצי נמשך המאורעות של זה ראשון
ובשל הארץ), כלכלת את לשתק (שנועדה כללית בשביתה פתחו הערבים הסוחרים
טירור פעולות נערכו וכן רכב בכלי פגיעות נערכו רכוש, נבזז רבים, יהודים נפגעו כך
נגד רק לא מכוון היה שהטירור מכיוון הביטחון. כוחות ונגד הממשלה מוסדות נגד
אמנם, להבליג. שלא החליטו הבריטים הבריטי, השלטון נגד גם אלא היהודי היישוב
קשה יד השלטונות נקטו בהמשך אך הססניות, בתחילה היו הבריטיות התגובות
הכנופיות את למגר כדי בריטי, צבא של תגבורות ארצה הביאו ואף הפורעים, כלפי

המזויינות. הערביות

,1937 ספטמבר בחודש החל הוא וחצי. כשנה נמשך "המאורעות'' של השנ> השלב
המובהקים האוהדים אחד שהיה אנדתס, ל1א> הגליל, מחוז מושל בנצרת נרצח עת
הפעם הגיב הבריטי השלטון הבכירה. הבריטית הפקידות בקרב הציוני המפעל של
מכל הודח אלוזוס"מ אמץ האג' המופתי  הערבים התושבים מנהיג בחריפות.
הערבי "הועד אף ארצה. לשוב עליו נאסר לחו"ל, ומשנמלט הרשמיים, תפקידיו
היוו (שיחד המקומיות הלאומיות והוועדות הערבים התושבים את שייצג העלבון"

לחוק. מחוץ אל הוצא הערבים), של הפוליטית המנהיגות את

היהודי היישוב בקרב .1938 שנת ותחילת 1937 שנת בסוף לשיאו הגיע הערבי הטירור
ביותר החמור האירוע בחודש. איש עשר כחמישה בממוצע עת באותה נהרגו בארץ
בטבריה שמואל קרית לשכונת פרצו כנופיות אנשי מאות כשלוש כאשר התרחש
415 נרצחו ,1939 אוגוסט עד 1937 מאוקטובר ילדים. 11 זה ובכלל יהודים 19 ורצחו
הערביים, באזורים ובוהו תוהו השתרר ,1938 של והסתיו הקיץ בחודשי יהודים.
מלחמה לידי מהרה עד גלשו המאורעות ככלל, לתפקד. חדל הבריטי האזרחי והמינהל

ממש. של

הכנופיות הפכו זה רקע ועל רשמית, פוליטית מנהיגות ללא נותרו ישראל ארץ ערביי
הערבים אחיהם נגד גם טירור הפעילו הן הערבי. במחנה דומיננטי לגורם המזויינות
פעולה עמם שיתפו שלא מי של חלקם מנת היו וביזה שוד רצח, ובערים. בכפרים
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וטנקים. מרגמות מטוסים, בעזרת בכנופיות לחם הבריטי הצבא הערבי. הציבור בקרב
להורג. הוצאו אחרים ועשרות לדין הועמדו ערבים פורעים מאות

גדר הצפון גבול לאורך נמתחה הערביות, לכנופיות ונשק תגבורות זרימת למנוע כדי
בכנופיות, ולמלחמה לאבטחה המומחה של להצעותיו בהתאם שמירה מגדלי ונבנו תיל
בחבל כלכותה משטרת מפקד ,(81101131168 (311§5ת' טגארט צ'אללס סיר הבריטי
(618^מט01.4.83^1\ סתדרס אלן המשטרה מפכ"ל ידי על שהוזמן שבהודו, בנגל

.*(19371943

שמירה מ>צד>ית של מערכת הגדר, על חיפתה טגארט, צ'ארלס סיר של תכניתו לפי
,(1938 (מאייולי חודשים 3 במשך נסלל ולאורכה משטרה, ונקודות (1111 60*5(
4 מזמינים: שוטרים 10 הוצבו המיצדיות מן אחת בכל הצפון. כביש  ביטחון כביש
הארץ, בפנים אסטרטגית חשיבות בעלות בנקודות ערבים. ו2 יהודים 4 בריטים,

מתכננה). של שמו על (שנקראו טגארט" "מבצרי  משטרה מבצרי נבנו

כוח למבחן לערבים היהודי היישוב בין המאבק את הפכה המאורעות התגברות
הערבים, לתושבים הבריטי השלטון בין שהתפתח האמון חוסר בתוספת זה, מצב כולל.
חייבים ששליטים דבר, של בסופו להודות המנדטורית והמשטרה השלטון את הביא
המשטרה לכן הציבורי. הסדר שמירת לשם למשטר נאמנים נשלטים על להסתמך
רשמי באופן קבע. של למוסד ולהפכו היהודי הכוח את לטפח נאלצה המנדטורית
בקרב הידוע ובשמו ,"^11*111317 ?01106 ?0106" למשטרה" עזר "חיל זה כוח נקרא
במישרין כפוף היה שלא 68ת3מ1111תקקט5"), ?0^0 ארצ*" ג1טר>ם "ח>ל  התושבים
המקומיים המפקדים אך בריטים, קצינים עמדו החיל בראש אזוריות. למשטרות
שעבדה היהודית", ה"סוכנות עם בתיאום נעשה הנוטרים" ל"חיל הגיוס יהודים. היו
הסוכנות, של אזוריים קישור משרדי ארבעה הוקמו "ההגנה". עם מלא פעולה בשיתוף
כמתאם הבריטים ידי על כך לצורך שהוכר קצין, עמד מהם אחד כל בראש אשר
גיידין >הישע נתמנה השלטונות, לבין הסוכנות בין כמתאםעל הנוטרים. לבין בינם

הסוכנות. במסגרת בנוטרים" לטיפול "המחלקה ראש ששימש

מתנדבים5: של קבוצות ס1ג> ארבעה פעלו הנוטרות" "חיל במסגרת

שוטרים הבריטית. הממשלה ידי על ניתנה משכורתם אשר מלאה, במשרה שוטר>ם א.
אנשים. 750 של מניין לכדי הגיעו מלאה, משטרתית הדרכה שקיבלו אלו

להזעיקו שניתן בכדי במיוחד שהוקם בלבד, חלק>ת בצירה מאימן משטרת* כיח ב.

הוא אף עלה לא זה כוח מניין מראש. שעתיים של זמן פרק תוך ביצועי לתפקיד
אנשים. 750 על
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היה ניתן ואשר סדירות, והכשרות אמונים עבר שאינו משטרת*, עתודה כוח ג.

אנשים. כ1,500 מנה זה כוח מראש. שעות 24 תוך להזעיקו

כוח היהודיים. היישובים מקרב שסופקה רשימה פי על שהוקצה מ>ל1א>0 כוח ד.
איש. ל1,300 1,000 בין נע זה מילואים

קיבלו ולא משטרתי פיקוד תחת מצויים היו לא וד', ג' בקבוצות המתנדבים סוגי
אחראי שהיה הגורם הבריטי. השלטון מטעם כלשהם, משטרתיים והדרכה אמון

העברי. היישוב של האדמיניסטרטיבי המנגנון היה והדרכתם לאמונם

הועבר יותר ומאוחר השונות, המשטרה בתחנות הופקד ותחמושתם נשקם בתחילה,
העברים. היישובים למשמרת

בריטים משטרה קציני של ואמון פיקוד תחת היו וב', א' בקבוצות המתנדבים סוגי
העבריים. היישובים במסגרת ונשמר הופקד אלו, של ותחמושתס נשקם מנדטוריים.

16*1811  העבריים" היישובים "משטרת נקרא ראשונה בקבוצה השיטור כוח
.1.5.?. בקיצור או 8י1מ16ח616ז861, ?01106

לחלוקה במותאם גדודים בעשרה אורגן היהודים היישובים להגנת חיל  זה חיל
ולצידו בריטי משטרה קצין מונה וגדוד, גדוד כל על ה"הגנה". ארגון של האזורית
קצין התמנה המשטרה, של הארצי במטה היהודית". ה"סוכנות מטעם גדודי מפקח

ה8י.?.1.8. חטיבת על אחראי היה תפקידו שמתוקף מיוחד

הבריטית, מהמשטרה סיוע לקבל האפשרות את ניצלו היהודי היישוב מוסדות ואכן,
והתיקון 1926 משנת (17 (מס' המשטרה פקודת פי על ובציודם, מגויסים בהכשרת
מוספים שוטרים  שומרים של סוגים שני כאמור, קבעו אלו פקודות .1929 משנת לה

וגאפיריס.

נוספים פריטים ולעתים קולפאק, וכובע חאקי חליפת כללה המגויסים של תלבושתם
רובה היה היחיד נשקם ועוד. בהירות חולצות כאפיות, אוסטרליים, כובעים כמו

מצומצם. כדורים מלאי עם צבאי

גורס להיות וחדלו נשברו הכנופיות הערבי. המרד דוכא 19391938 חורף במהלך
העולם מלחמת לפרוץ סמוך עד נמשכו יהודים נגד בודדים טירור שמעשי אף צבאי,

השנייה.

מדיניות מטרות שתי השיג הוא אך דקה, דממה בקול הסתיים אמנם הערבי המרד
חלוקת מרעיון המנדטורית הממשלה הסתלקה ,1938 בנובמבר  לערבים חשובות
יהודים עליית על הגבלות המטיל הלבן", "הספר פורסם 1939 ובמאי ישראל, ארץ
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כבר זאת עם ביותר. קשה תחושה היהודי ביישוב השתררה עת באותה ישראל. לארץ
כלי בידיו היה עתה המאורעות. בתחילת שהיה כפי אונים, חסר יישוב על דובר לא
גורם היה ספק של צל שללא העבר**ם", ה**שוב*ם "משטרת  וטוב יעיל מגן

הערבי4. והאיום הטרור כנגד היהודי היישוב על בהגנה וחשוב מרכזי

ביותר, והחשובה הגדולה היחידה שהייתה העבריים'/ היישובים מ"משטרת לבד
הל>לה פלוגות הרכבת, משמר ובכללן: נוספות, חטיבות הנוטרות"7 "ח*ל כלל
נוטר* והנמל, הצ* נוטר* הצבא, נוטר* העצורים, מחנות נוטר* /8.^.8.) המיוחדות
מ*וח1*ם. ונוטר*©בתפק*ד*ם החוף משמר נוטר* התעופה, שדות נוטר* הצפון, גדר
בעיקר תחילה לעסוק היו אמורים המאורעות, בעקבות שגויסו החדשים, השוטרים
פרטיים שומרים  ה"גאפ*ר*ם" התגייסו ראשונים יהודים. יישובים על בשמירה
קיבלו  והמדים הנשק את מעוניינים. גורמים ידי על המשטרה בהסכמת שגויסו
מוספ*ם" "שוטר*ם גם פעלו עימם יחד מהשוכרים.  המשכורת את אך מהמשטרה,
בה לתקופה או לפעילות שגויסו מ*וחד*ם", ו"שוטר*ם זמנ*>0" מוספ*0 "שוטר*0
להחלטתו בהתאם  ובהמשך מגבוה, בריטי באישור רק בתחילה צורך, בהם היה
הגיוס. לתקופת רק מהמשטרה, קיבלו נשקם ואת משכורתם את המקומי. המפקד של
העבר**ם"8. ה**שוב*ם משטרת  קבע ב"פקודת הוגדרו ותפקידיהם משימותיהם

מרחב*תסטאט*ת. תפ*סה ביישוב ההגנה תפיסת הייתה הנוטרים", "חיל להקמת עד
נוטרים יחידות של הקמתן מקומיות. לתגובות זכו הערבים של יזומות התקפות
לפעילות המעבר ואת הביטחון של התפיסה שינוי את איפשרה הנוטרים", ב"חיל
הפאס*ב*ת ההתגוננות בעיית את פתרה הנוטרות לגדר". "מחוץ אל יזומה יהודית
היא בנוסף המשטרה. בתחנות היהודים של הצבתם בעיית ואת היהודי היישוב של
גדול צבאי הישג זה היה "ההגנה". ארגון של מגוונת לפעילות ומסווה כסות שימשה
לארגון מקומי, צבאי סמי הגנתי מארגון "ההגנה" של להפיכתה בדרך היישוב, של

לוחם. צבאי

הביטחון בעיות את פתרה לא המבוססים, וביישובים בערים המשטרה פר*סת
וקשיים הערבית בשמירה אמון חוסר ובכללם שונים, מטעמים ובכפרים. במושבות
,1943 באוגוסט 26 בתאריך כלשהו. משטרתי כוח אלה לרשות עמד לא במימונה,
בין הנושא. את להסדיר שבאה הכפר*ם", הנהלת "פקודת  חוק הצעת הוגשה
פלשתינה מאוכלוסיית לערך 430/0 שכ מראה שנעשתה הבדיקה כי בה נאמר השאר
שכ בעוד מקומיות, מועצות ב39 מתגוררת מהאוכלוסיה %7 ערים, ב24 מתגוררת
הוילאיתי' "חוק במתכונת המתנהלים כפרים, מ1,000 כלמעלה חיים מהתושבים 500/0

מאורגנת קהילתית במסגרת שחיו תושבים, מתגוררים היהודיים ביישובים העותומני.
שפעילותו מקומי, ועד בראשות הקהילה מתנהלת ברובם ארצה. הגיעם טרם עוד
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המועצות פעילות את למסד איפוא הייתה המוצעת הפקודה מטרת בחוק. מעוגנת אינה
אחידה. שלטונית למסגרת בכפרים והוועדים

רק מחדש ואושרה 91944 באוגוסט ב17 פורסמה "1944 הכפרים, הנהלת "פקודת
הכפרים למוכתרי השוטר סמכויות מואצלות זו פקודה לפי .1947 במרץ ב14
היתר זכויות הסמכויות, יוקנו מוכתר "לכל קובע: לפקודה 42 סעיף ולעוזריהם.
שהוא לכפר, מחוץ משטרה כקצין יפעל שלא בתנאי משטרה, קצין של והחסינויות
תפקידו במילוי למוכתר לסייע חובה אזרח, כל על כי פקודה נאמר עוד שלו". המוכתר
החשוד אדם או פושע, כל של החוקי למאסרו לסייע או הציבורי, הסדר לקיום

החוק. על עבירה משום בו שיש מעשה בביצוע

ועוד עוד לצמצם המשטרה, יחידות את בארץ הביטחוני המצב חייב תקופה, באותה
המצב ביטחוניים. בנושאים בעיקר ולהתמקד הרגילים המשטרה בנושאי פעילותן את
פיתח עת אותה כל עצמה. על בהגנה כלל, בדרך התרכזה, שהמשטרה כך כדי עד הגיע
הגדירה אלון >גאל אשר הבריטית, המשטרה כלפי שלילית עמדה היהודי היישוב
המשטרה, בתוך היהודיים שהשוטרים גם מה השנואה"10, הארצישראלית כ"משטרה
הצטרפו וחלקם לאומית שליחות בשירותם ראו חלקם ומלוכדים. מאורגנים היו לא
ליישוב נאמנותם בין נקרעו אחרים ובטוח. נוח עבודה מקום היותה בגין לשורותיה
במשטרה היהודי השוטר של השירות היה מתמיד, יותר למשטרה. ונאמנותם
שבין המתיחות ובמבוכה. בהתלבטויות מלווה תקופה, באותה הארצישראלית,
התקבלה בו ,1947 נובמבר חודש לקראת והחריפה הלכה היהודי והציבור המשטרה
השוטרים החלו לאחריה, מיד עצמאית. יהודית מדינה הקמת על האו"ם עצרת החלטת

דרמתים. שינויים של תקופה והחלה מהתחנות להתפנות והערבים הבריטים

נתנה המנדט משטרת העברי. השיטור בתולדות ומרכזי חשוב פרק לקיצו הגיע בכך
המרכזי; השלטון מוסדות בפני האחראי ארצי, כארגון המשטרה לתפיסת תוקף משנה
לראשונה והקימה והכשרתו השוטר של המקצועי השיפור תהליך את הדגישה היא
כמתחייב והמשמעת המידות טוהר על להקפיד נקראו אנשיה והדרכתו. לאימונו מרכז
קבע, פקודות וקובץ חוקים מערכות פורסמו זו בתקופה מזאת, יתרה מנהליה.
בין השילוב אז כבר נוצר בנוסף, המשטרה. של וארגונה פעולתה אופן את המסדירים
תפקידי לבין הציבורי) הסדר על ופיקוח בפשיעה (לחימה מקובלים משטרה תפקידי
השיטור את גם ולכן לקהילה דאגה של המגמה את אז כבר שכלל היישוב, ביטחון

בקרבה.

במיוחד קצונה, לדרגות להגיע היהודים מהשוטרים נמנע המנדט בתקופת אמנם,
בכך המשטרה. לשורות להצטרף נטו לא היישוב, מאנשי מבוטל לא וחלק בכירה,
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משטרה. וארגון ניהול בהלכות פרק ללמוד האפשרות היהודית מהאוכלוסיה נמנעה
ובגישותיה בתפקידיה בחוקיה, בארגונה,  המנדט משטרת של השפעתה זאת, בכל
כולל ישראל, משטרת של היסוד מתפיסות רבות בעיצוב וחשובה משמעותית 

ישראל. משטרת של הרעיונית לתשתית מרכזי נדבך הוספת

>שראל* בארץ והמשטרה העבר> ה"שוב מוסדות
המנדט, בתקופת המשטרה של והשפעתה התפתחותה אופן את במלואו להבין בניסיון
המנדט משטרת עם היישוב ראשי של הבעייתיים היחסים של בסוגייה לדון הראוי מן

בפרט. היהודיים השוטרים וכלפי בכלל

שבאה (61©??./י\.111<1,01) ,(1937) פיל" "ועדת של החלוקה והצעת 1936 שנת מאורעות
ה"ליגאליים" ההגנה כוחות של למעמדם היישוב בהתייחסות מפנה מסמנת בעקבותיה,
"הגאפירים"7 של השונות במסגרות מואצת התפתחות החלה גלויים). (חוקיים,
שהחשובה הנוטרות", "חיל כאמור, צמח אחת גג קורת תחת ומשילובם וה"נוטריס",
באימונם מרכזי כלי שהיוותה זו והיא העבריים", היישובים "משטרת הייתה בחטיבותיו

ה"הגנה"11. ארגון כוחות של הגלוי

לקבוצה המנדט במשטרת היהודים השוטרים הפכו זה, מואץ מתהליך כתוצאה
הייתה המשטרה העברי, היישוב עבור הפנים. ביטחון כוחות של המכלול בתוך אחת
ישראל בארץ הצבאי הממשל תקופת מאז ציונית, לאומית מבחינה היעדים אחד
ממוצא שוטרים על להישען העדיף ישראל בארץ המנדט שלטון כי אם ,(19201917)
הפלשתינית") ("הז'נדרמריה הספר" "חיל מסגרת הופרדה הגבולות, הגנת לצורך אנגלי.
הציבורי הסדר על לשמירה נצטמצמו הגהודים השוטרים ותפקידי המשטרה ממסגרת

פליליות. בחקירות ועזרה

המאורעות פרוץ ועד 1929 בשנת (מ1§§1ג1^0ס) דאוביגץ דו''ח מפרסום השנים, במהלך
שמספרם למרות במשטרה. כוח ובעל חשוב לגורם היהודים הפכו לא ,1936 בשנת
והערבים, הבריטים השוטרים למספר יחסי שבאופן הרי אלו, שנים במהלך עלה
במספר הכללית העלייה בגלל וזאת קבוע במשטרה המשרתים היהודים אחוז נשאר

הארצישראלית12. ובמשטרה הבריטית במשטרה המסגרות, בשתי השוטרים

בצה"ל". כחט>בה ישראל משטרת של הקמתה "גס>בות בנושא: אריאלי נרי של מחקרו על מבוסס זה סעיף *
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להתייחס שהביאו דבר הבריטי, השלטון כלפי גם כוונו והם והחמירו הלכו המאורעות
,(19391933) החמישית העלייה בתקופת ואכן ביישוב. המתארגן לכוח בסובלנות
הגידול הארצישראלית13. במשטרה ששירתו היהודים כמספר הדרגתית עליה חלה
המאוחד", ה"קיבוץ ידי על ובעיקר השונים היישוב מוסדות של עידודם בעקבות נעשה
היהודים, השוטרים של מספרם למשטרה. לגיוס ערה תעמולה התנהלה יישוביו שבתוך
שנת בסוף (320/0) שוטרים ל773 ,1933 שנת בסוף (0/ק17.8) שוטרים מ300 עלה
1936 שנת בסוף הנוטרים של מספרם ובמקביל ,1947 בשנת שוטרים ול880 1939

חוקי. נשק נושאי כ3,000 על עמד
עקרוניים  הרעיוניים ההיבטים את בבססו המאוחד", ה"קיבוץ ממנהיגי טבנקץ, י.
מוסמכת לעמדה מכן לאחר שהפכה העמדה, את ניסח במשטרה, יהודים השתתפות של
ומפקדי הסוכנות של המדינית המחלקה מפא"י,  בנושא שעסקו השונים הגופים של

כך. ה"הגנה",

במשטרה גרעינים לרכז ידע לא אם הצליח לא לאומי, שיחרור ארגון "שום
חבריה אין אם ליגאלית, בלתי לאומית הגנה תתכן לא להשקפתי, ובצבא.
גורם תשמש הנוכחית, במתכונתה ועוינת זרה משטרה במשטרה; משרתים
בעזרת רק שלנו. המסתור מקומות וגילוי חיפושים בילוש, ידי על מכשיל
ובין הבריטי השלטון במערכות הנעשה על לדעת יהיה אפשר עבריים שוטרים

ליגאליים"14. "בלתי אימונים ולאבטח צבא תרגילי ללמוד הערבים,

המאוחד" ה"קיבוץ של בסמינר שנשא בהרצאה "ההגנה", מראשי אב>גור, שאול
לפעול העברי השוטר על בהם "התחומים את השאר בין ציין ,31.7.1937 בתאריך
הצבא את עוינים, גורמים אחר הבילוש את  היישוב מוסדות עבור מידע כספק
הוא זו בשנה היהודים מספר הרגילה שבמשטרה הוסיף הוא והמשטרה". הבריטי
במשטרה היהודי היסוד של חיוניותו בדבר הממשלה עם הסכמה ישנה וכי איש 700
גילו לא שמרביתם הערבים, השוטרים של נאותה הבלתי ההתנהגות בעקבות זאת
פיל"15. "ועדת של בדו"ח גם צוינה זו שלילית תופעה המאורעות. במהלך נאמנות

הארץ למשטרה לגיוס ה"הגנה" ומפקדת היהודית הסוכנות שייחסו החשיבות על
"ועדת מדווחת שבו ,2.6.1936 בתאריך ששלחו במכתב גם לראות ניתן ישראלית,
הכנסת "...על ואחרים גול1מב אל>הו רמז, לדת הלאומי" הוועד שליד המשטרה
ואל>ת1 גל>ל> >שראל צב>, בן >צחק בין בשיחה ב28.5.1935, סוכם למשטרה צעירים
מגרמניה עולים בשביל רק לא הנ"ל, המחלקה ידי על נעשות הגיוס פעולות אפשט"ן.
בירושלים"16. אפשט>ץ ואל>הו צבי כ; >צחק של הישיר פיקוחם תחת עומדת והיא
מהעובדה ללמוד אפשר המשטרה, לשירות הקנתה שה"הגנה" החשיבות על
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וישראל גולומב אליהו  ב"הגנה" בכירים מפקדים היו למשטרה בגיוס שהמטפלים
רמז. ודוד צבי כ; יצחק כדוגמת מרכזיים, פוליטיים פעילים עם בשיתוף גלילי,

לשאוב ההגנה רצתה שבאמצעותו חסוי, שאלון הופץ היהודיים השוטרים בין
תחומים: בשלושה מידע מהשוטרים

(שירות הערבי" ה"ש"> להקמת בהמשך שהוביל ערבים, לגבי מידע איסוף א.
השב"כ)17. "אבי" שהוא ישראל, בארץ הערבית האוכלוסיה על ידיעות

להקמת יותר מאוחר שהוביל הבריטים, והקצינים השוטרים על מידע איסוף ב.
בש"י. "בריטי" מדור

עצמם. היהודים השוטרים מהימנות לגבי מידע איסוף ג.

חשובות: מסקנות מספר עלו שונות בתחנות שנאספו השאלונים מן
הצד על ברורה תמונה בו שהייתה בלא וחלקי, מקוטע היה הערבים לגבי המידע *

המשטרה. לתחנות הקרובים באיזורים לפחות הערבי,

השוטרים של נאמנותם רמת על דיווח ובו יותר, מפורט היה הבריטים לגבי המידע *

כמודיע בעתיד לגייס אפשר מהם מי את הערכה הבעת תוך המנדט, לממשלת
הציוני). המפעל אל חיובי ויחס אהדה לגילוי (בהתייחס

שני כי צויין זאת עם יחד ונוקב. ביקורתי היה היהודיים הקצינים לגבי היחס *

מאד. חיובית להערכה זכו יהודים קצינים

1937 ביולי השאלון. הופץ בה בתקופה בארץ שהתה פיל הלורד של החקירה ועדת
ערבית נפרדות, מדינות שתי של והקמתן ישראל ארץ חלוקת על הוועדה המליצה
עתיד לקראת חדשה לחשיבה וה"הגנה", הציונית התנועה את חייב זה דבר ויהודית.

תתגשם18. אכן החלוקה הצעת שבו

הביטחון "כוחות הכותרת את שנשא במסמך ,15.5.1938 בתאריך סוכמו אלו דיונים
ה"הגנה". ומרכז היהודית" ה"סוכנות מטעם שהוקמה ועדה ידי על הפנימי"19,

בארץ: לכונן שניתן משטרות סוגי מספר מפורטים בהמלצות

שתמנה הקלאסיות, ובמטלותיה הנוכחי במבנה הרגילה המשטרה  סדר" "משטרת
שוטרים. כ1,000

שוטרים. כ1,000 שתמנה פרשים, משטרת  "ז'נדרמריה"

שוטרים. כ1,000 שתמנה  הגבולות" לשמירת "משטרה

שוטרים. כ2,000 שימנה  מילואים" "חיל
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(בעקבות הקיימת המשטרה של האנושי בהרכב הדנה הוועדה בסיכומי 9 בסעיף
הקיימת מהמשטרה שוטרים של אוטומטית העברה תהיה לא כי נקבע הנ"ל), השאלון
ועדה בפני לבחינה לעמוד חייב יהיה להיכנס הרוצה כל העברית. המדינה למשטרת
בסעיף לגיוס. בקריטריונים שנקבעו הדרישות מול אל רמתו, את שתקבע מיוחדת
בארץ היושבות האומות כל "בני נאמר: במשטרה השוטרים של האנושי ההרכב לגבי
הם .300/0 על יעלה לא יהודיות הלא האומות שאחוז בתנאי במשטרה, לשרת יוכלו

הגבלות". כל בלי בדרגה לעלות יוכלו

בתאריך שנערכה בפגישה .19471936 השנים במהלך נשתנו לא אלו עקרונות
התכנית באריכות נידונה היהודית"20, ל"סוכנות ה"הגנה" נציגי בין ,18.12.1938
"משטרת לבין השדה" "פלוגות בין קשרים בארץ, זמניים שוטרים כוח להקמת
הדיון מן הרגילה. במשטרה היהודיים השוטרים של ומקומם העבריים" היישובים
בפני (שעמד העבריים" היישובים "משטרת של החציחוקי העצמאי שהגוף עולה
פעולה לשיתוף יותר טובים תנאים בו ונקבעו היות מובהק, באופן הועדף רהארגון)

ה"הגנה". ארגון לבין הבריטים והמשטרה הצבא בין

ירדה הבריטי, השלטון לבין וה"הגנה" ה"סוכנות" בין הפעולה שיתוף כשהתחזק
הליגאליות המסגרות של חשיבותן ועלתה היהודים השוטרים של חשיבותם
ועלתה הפעולה שיתוף נחלש לסוגיה, הנוטרות על מגבלות כשהוטלו אך והעצמאיות.
המשטרה "כיבוש במקום במשטרה"". ששירתו היהודים "השוטרים של חשיבותם שוב

כך: ה>הח*"ם השיטר>0 תפק>ד> הוגדרו מבפנים",

למרכז. ומסירתן ידיעות בקליטת עיסוק *

ראיות. ושיבוש תיקים טשטוש *

יהודים. נגד מכוון להיות שעלול נשק קלקול *

על למפרע הודעה מתן ידי על ליגאליים", "בלתי יהודים של תפיסתם מניעת *

לאסרם. כוונה
אחרת. או זו מסיבה שנאסרו לחברים ועצה עזרה מתן *

ואליו. הסוהר בית מתוך ידיעות העברת *

נחוץ. זה בהם במקרים ה"הגנה", לפעולות רשמי כיסוי מתן *

הצורך. לפי דברים ורישום עדויות שינוי שנאסרו, נחקרים הגנה" "חברי הכוונת *

התחנה. מן היעדרות ידי על ה"הגנה" עם מלא פעולה שיתוף *

ומיקומו. אירוע של בדיווח ממונים הטעיית *
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שהאויב וההכרה בריטניה עם הפעולה שיתוף התרחב השנייה, העולם מלחמת בתקופת
שולבו היישוב גורמי כל היישוב. מרבית לנחלת הפכה האמיתי, האיום הוא הנאצי
וארגוני הלוחמת היהודית הבריגדה הפלמ"ח, הנאצית גרמניה נגד המלחמתי במאמץ
בהערכת ניכרת להפחתה והביא הזה בזמן למכריע הפך כוחם השונים. המחתרות
כ"עיניים בתפקידם ישראל, ארץ במשטרת היהודיים השוטרים של חשיבותם
של התבטאויות יותר נשמעו לא זה בשלב ידיעות). (שירות הש"י של והאוזניים"
העבריים" "הגדודים של כממשיכתה עברית, משטרה של לכינונה ומפקדים מנהיגים

בריטית. בחסות שלא עצמאי, יהודי משטרה כוח להקמת או

ו"השוטרים היהודיים" היישובים "משטרת "הנוטרות" של השונות המסגרות
במובן שוטרים היו לא להן המגויסים כי אם זו, משימה עצמן על נטלו המוספים",
דו"ח מ1926, המשטרה בפקודות נכללו וגאפירים שנוטרים (למרות המקובל
פליליות), בחקירות (כולל מסורתיים" משטרה ב"תפקידי עסקו לא הם שכן דאוביגין),

פנים. ביטחון שעיקרם תפקידים נשאו אלא

קיבלו למחצה הסדיר האימון את אולם, למשטרה, אמנם הייתה הפיקודית כפיפותם
האחד  חלקים לשני חולק המגויס הכוח הבריטי. הצבא של ממדריכים כלל בדרך
הפנים וביטחון הגבולות על לשמירה (ז'נדרמריה "הנוטרים" והשני סדר" "משטרת
נמצאה זו חלוקה תקופתי). לאימון זוכים אך קבע, דרך מגויסים שאינם ומילואים

עברי. צבא לבניית בתכנית

שיתוף ובתקופת (19391936) הערבי המרד שנות במהלך היהודית המנהיגות עמדת
שתפקידה למשטרה, מקביל ארגון היא הנוטרות כי הייתה הבריטים עם הפעולה
הייתה והמשטרה היות הערבים. התקפות כנגד הציוני המפעל המשך את לאבטח
יכלו לא הבריטי, העליון הנציב של פוליטיות הנחיות פי על שפעלה ממשלתית, זרוע

בשירותם. יעיל לאמצעי להפכה הציונים המנהיגים

אך היישוב, הנהגת מבחינת חשוב יעד היא המשטרה אמנם כי המסקנה נבעה מכאן
ה40 משנות הש"י נסתייע במקביל הש"י". עבור הייתה חשיבותה דבר, של בעיקרו

הבאים: בנושאים היהודים בשוטרים ואילך
הארצית. לרשת להאזנה במקביל המשטרה, תחנות של הטלפון לקווי סתר האזנות *

מכתבים. פתיחת *
ולח"י). (אצ"ל ה"פורשים" ארגוני אחר מעקב *

מספרם לעומת הרגילה, במשטרה היהודים השוטרים למספר ובאשר זה תהליך על
ממשלת ושל היהודית" "הסוכנות של מהסטטיסטיקה ללמוד ניתן הנוטרות, במסגרות

המנדט".
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המאבק החרפת עם המשטרה כוחות מבנה
מרכיביה: בשלושת איש, 15,0000 הנוטרות מנתה ,1936 שנת בסוף

נוטרי עצורים, מחנות נוטרי הרכבת, משמר (כגון מיוחדות ביחידות נוטרים א.
ועוד). וצי נמל

בפועל. היהודיים" היישובים "משטרת ב.

(מילואים). הרזרביסטים ג.

על ועמד מזה נמוך היה המנדט במשטרת העבריים השוטרים של מספרם לעומתם,
הפעולה ובשיתוף בהשתייכות בהם חשדו הבריטים אחד, מצד בלבד. שוטרים כ700
במשימותיה, לשתפם ששה לא ה"הגנה" שני, ומצד לקידום), זכו לא (ולכן "ההגנה" עם
השנייה, העולם מלחמת סיום לאחר והאישית. הלאומית בנאמנותם ספיקות בשל
התמונה השתנתה לא בריטניה), מממשלת הציונית התנועה (ואכזבת 1945 במאי

היישוב). (ומנהיגי ה"הגנה" במחשבת המשטרה של מעמדה מבחינת

על המנדטורי השלטון החליט ב1940, העולמית המלחמה בזירת המצב החרפת עם
הייתה הבריטים כוונת הרגילה24. למשטרה כעזר בערים, מיוחדת" "משטרה הקמת

היהודי. היישוב של המאורגנות למסגרות מחוץ גם אנשים לגייס

אלו לכל למשיכה נושא זה כוח הפך ,19401941 השנים של ההתנדבות באווירת
ליחידה התפתח זה כוח הכלל. לטובת וממרצם מזמנם ולרתום העניין את לשרת שרצו

דב. בן ש. נתמנה הראשון ולמפקדה וחשובה, מסודרת

הקשורות ופלוגות ממחלקות בנויה הייתה צבאית, במתכונת שאורגנה המשטרה
אחראי. קצין התמנה מהן אחת כל כשבראש השונות, המשטרה לתחנות

סיור, דהיינו, רגילה, משטרה כשל היו ומשימותיהם צבא מדי היו השוטרים מדי
היחידה שוטרי היו רבות במשימות ועוד. ציבוריים במופעים שמירה תנועה, הכוונת

הרגילים. השוטרים לצד מופיעים

במסגרת תפקידם שביצעו מתנדבים, טהרת על הייתה ככולה רובה זו משטרה למעשה
האזרחית. עבודתם על בנוסף המשטרה,

המאבק לקראת להכנות ה"הגנה" מראשי גללומב18 אל>ו7ו התייחס ,4.6.1945 בתאריך
כפי גלוי, והבלתי הגלוי הערבי האיום את ניתח זו בהזדמנות הערבי25. האויב נגד
שהממשל העובדה על עמד וכן השנייה העולם מלחמת תום לאחר היישוב בפני שעמד
הערבי הכוח כי ציין הוא עצמית. להגנה בארץ היהודים של בצורך מכיר כבר הבריטי
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המרכיבים את ויכלול צבאית, סמי הכשרה בעלי איש 17,400 על יעמוד פקודה ביום
הבאים:

איש 8,000 ערבי לגיון
איש 3,500 7.1.£.?
איש 1,900 ערבים שוטרים
איש 4,000 ערבים נוטרים

היהודיים" היישובים "משטרת של הגופים את היהודי היישוב ארגן ,1943 בשנת
כ16,200 על והעמידו המאורעות מאז שהתפתח האיום כנגד הנוטרות חטיבות ושאר

נוטרים:

וחלקם (מילואים) רזרביסטים היו רובם  בשכר נוטרים 10,383
(מ.י.ע.) העברים" היישובים מ"משטרת

ונוטרי והנמל הצי נוטרי הרכבת, משמר  מיוחדות ביחידות נוטרים 5,839
עצורים. מחנות

הגיע שמספרם הרגילה, במשטרה היהודיים השוטרים את להוסיף יש זה מספר על
בריטיים. שוטרים כ4,000 מתוך ת"א), משטרת כלולה זה אדם כוח (בתוך איש ל700

אחראי שהיה ארסט א. של בדו"ח גם למצוא ניתן שמסר ולנתונים לדבריו אישוש
המלחמה26. בשנות המדינית המחלקה מטעם הנוטרים עם לקשר

המצוקה את גם בדו"ח הבליט ארסט א. המספריים, הנתונים להצגת מעבר ברם,
שוחקת עבודה זעום, (שכר היהודיים השוטרים נתונים היו שבה והחומרית החברתית
השוטרים מספר ולצמצום התפטרויות לגלי שהביאה היא זו מצוקה ועוד). וקשה
צורך היה לכן ה"הגנה"27. עם פעולה ששיתפו המנדט, במשטרת היהודיים והקצינים
שוטף מודיעיני מידע אספקת להבטיח כדי ה"הגנה", מרות את עליהם לכפות כמעט
(.ס.0.1) פשעים לחקירת מהמחלקה ובמיוחד הרגילה המשטרה של ממחלקותיה
הפיקוד לצמרת הש"י שוטרי של החדירה עומק אגב, לש"י27. סתר האזנות וממחלקת
מעשיהם. לגבי הש"י מעודכן כמה עד לעצמם תארו לא והם מפתיע היה המשטרה של

לשוטרים לשלם היהודית" ה"סוכנות נהגה המועט, השכר בעיית עם להתמודד כדי
אחרים. עובדים עם כנהוג משכורתם, להשלמת שונים באופנים

המשטרה של חשיבותה מחדש עלתה ,19481946 הבריטי בשלטון המאבק בשנות
לכלל ערך בעל מודיעיני, מידע כמקור אלא לכיבוש", כ"יעד לא אך ה"הגנה", בעיני

ההגנה28. פעילויות
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(19431936) מיוחדים ושוטרים נוטרים אדם: כוח מצבת רריח

שוטריםנוטר>ם
הערותמ>1חד*0♦ח>דהתאר>ן

מ\.ע.סה"גבשכר

1936 משכורת2,8632,863נוטריםספטמבר חצי
1936 7417412,222נוטריםסוף

1937 8328324,021נוטריםסוף

1938 שנת העבריםסוף היישובים משטרת
זמנית) 1,289(משטרה

הרכבת 43313,122חיל
לצבא 240נספחים

המיוחדות הלילה 752,037פלוגות

1939 שנת 1,275מ.י.ע.סוף
הרכבת 354חיל

לצבא 198נספחים
כלליים ביטחון 1,48114,590תפקידי

פרטיים 333נוטרים
הסוהר בתי 111נוטרי
הסגר מחנות 2303,982נוטרי

1940 שנת 1,242מ.י.ע.סוף
הרכבת 383חיל

כלליים ביטחון 1,26714,590תפקידי
פרטיים עירוניים2911,000נוטרים

הסוהר בתי 217נוטרי
הסגר מחנות 3623,762נוטרי

1941 שנת 2,593מ.י.ע.סוף
הרכבת 363חיל

כלליים ביטחון 1,193תפקידי
הסוהר בתי 1914,268נוטרי

צבאיות מפתח 85עמדות
עצורים 448מחנות

התעופה וחיל הצבא 503מוסדות
פרטיים על2,000*1345,338נוטרים בנוסף *

השוטרים
המיוחדים

ישנם במ.י.ע.
שוטרים
מיוחדים
עירוניים
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(המשך) (19431936) מ>וח1>ם ושוטרים נוטו>0 אדם: כוח מצבת ךו"ח

ש1טו>0נוטרים
הער1תמיוחדים♦חידהו1אר>ן

מ.>.ע.סה"גבשכר

1942 שנת 2,605מ.י.ע.סוף
כלליים 1,062תפקידים

הרכבת 330חיל
החוף 49016,000משמר

תעופה שדות עירוניים7403,000משמר
הצבא מוסדות 441משמר
עצורים מחנות 422משמר

1426,232אחרים

1943 2,540מ.י.ע.מאי
כלליים 976תפקידים
תצפית 74תפקידי

החוף 507משמר
הרכבת 23516,222חיל

התעופה שדות עירוניים5323,012משמר
צבא מוסדות 498משמר
הצי מוסדות 49משמר

עצורים 292מחנות
1365,839אחרים
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*(?.*1.11 טוהר בתי (כולל הרגילה, המשטרה תקן

טה"כיהודיםערביםבריטים

19262451,2952121,752

19306921,6973272,093

19327031,6822762,661

19369301,9024843,316

1,9393,1791,5507735,502

19403,1701,5507605,480

19413,1791,5507735,502

19422,4001,5008004,700

19433,2001,7507405,690

19443,7932,0117056,509

19453,7872,5496977,033

19475,6002,3816808,661
(825952 מרכזי ציוני ארכיון (מתיך
$י.?.*.7) אחרות(16131168מטמ61ק0511ת3 ומשטרות (!.$.?. 1<81ק בשכר (נוטרים העבריים" היישובים ב"משטרת יהודים למעט *

1.10.46 ב>ו0 א"> משטות
סוד*

וארץישראלים בריטים 449קצינים

הארץישראלית סרג'נטיםהמחלקה
קורפורלים

שוטרים

117
239

2.6002,956

הבריטית סרג'נטיםהמחלקה
משנה) (סרגינט קורפורלים

שוטרים

264
563

4,6255,452

נוטרים
"פרטיים" נוטרים

המשטרה: תקציב על נזקפים כן

/י/ 0י /"'£' <<

פקידים
ועוד) משרתים שליחים, (טבחים, שירותים

460
1.012

6,136
2.850
17,853

1.472

19,325
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מיוחדים ושוטרים נוטרים  אדם כוח מצבת דו"ח .1945 ינואר  הרג>לה המשטרה
סוד*

בינואר הרגילה המשטרה של 1945המצבה
א"*ערביםיהודיםגר*ט*ם כלליס"ה ס"ה

" י

3,133 רגילה אישאישמשטרה איש664 איש2.067 איש2,731 5,864

38 סוהר אישאישבתי איש33 איש482 איש515 353
616 אישאיש.¥.ו\.¥ 616

אישאיש3,787 איש697 איש2,549 איש3,245 7,033

רגילה: ערנ>םגר>ט>0משטרה א">ים>הת>ם בלל*ס"ה ס"ה
הכללי 11המפקח

הכללי המפקח מ"מ הערבי) הלניון מפקד 1)22

משטרה 121113מפקדי

משטרה מפקדי 2214527מ"מ

משטרה מפקדי 593912717סגני

בריטים 160160מפקחים

ראשונים א"יים 8152323מפקחים

שניים א"יים 14173131מפקחים

א"יים מפקחים 10364646סגני

א"יים 2483107107סרג'נטים

א"יים 66110176176קורפולים

א"יים 5381,7922,3302,330שוטרים
ראשונים בריטים 219219סרג'נטים

שניים בריטים 340340סרג'נטיס

בריטים 2,3182,318שוטרים

3,1336542,0672,7315,854ס"ה

סוהר: בת>
משטרה 11מפקד

משטרה מפקדי 22מ"מ

משטרה מפקדי 22סגני

בריטיים 99מפקחים

ראשונים א"יים 111מפקחים

שניים א"ייס 2244מפקחים
א"י מפקחים 22סגני

א"יים 314791818סרג'נטים

א"יים 4040קורפולים
א"יים 450450שוטרים

ראשונים בריטים 99סרג'נטים

שניים בריטים 66סרג'נטים

בריטים 99שוטרים

3833482515553ס"ה

:?.*!.*.
הכללי המפקח 11סגן

משטרה 11מפקח

משטרה מפקדי 55מ"מ

משטרה מפקדי 2525סגני

בריטים 99מפקחים

ראשונים בריטים 1313סרג'נטים

שניים בריטים 5858סרג'נטים

בריטים 504504שוטרים
616ס"ה

101 1 ישראל משסרת תולדות



1946 הארצ>שראל>ת, המשטרה מחוזות חלוקת
7116 31מ10§116 ח01¥1$10 0/ 1116 ?316811110 ?01106, 1946

6מ316511? ?01106 31טתת\. %01ק6£ 1946, .ק 28. מקור.
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השנ> לפרק הערות

מיוחדים, יהודים שוטרים היו (ה"גאפירים) "הגוטוים" תמציתית, בהגדרה (1)
הדמים מהומות בעקבות הבריטי המנדט שלטון ידי על האזרחים מבין שגויסו
בשיתוף בארץ, היהודי היישוב על ומגן שמירה ככוח ,(1936) תרצ"ו שנת ופרעות
בתפקידי היה עיסוקם עיקר המנדטורית. והמשטרה הבריטי הצבא עם פעולה

וביטחון. ציבורי סדר השלטת שיטור,

אזרחים גיוס הונהג הספיק, לא הרגילה" ל"משטרה המגויסים כשמספר
נשק רק אם כי שכר, קיבלו שלא מילואים), כוח (כ"רזרביסטים" מתנדבים,

הממשלה. מטעם ומדים

;63 עמ' 3 חוברת ,79 עמי 1 חוברת  "נוטרות" בנושא ב"קתדרה" גם ראה
 היישוב" "הגנת ובנושא ;65 ,53 עמ' 3 חוברת  ואמונים" "גיוס בנושא

.76 עמ' 1 חוברת

הוצאת העברית, הגוטתת תולדות ולמגן, לאש (עורך), ריבלין גרשון ראה
.18 עמ' ,1963 "מערכות",

הוצאת ,(19461936) וסיכויים סיכומים העברי, הגוטר (עורך), שטיין ש. א.
.1964  אוקטובר תש"ז, תשרי ת"א, היהודי, החייל למען הארצי הוועד

ראשון. בפרק ,27 מס' הערה ראה החתומים, הארגזים פרשת על (2)

התגברות עם 121מ1011110)^7^0קגת16' 008€*31<168 (7.^.0)  זמני מוסף שוטר (3)
גם חבלה מעשי יבצעו שהן הבריטים חששו בארץ, הערביות הכנופיות פעולות
היהודיים המוסדות הצעת את קיבלו הם לכן בירושלים. הממשל בבנייני
לפרק שהתגייסו אלו שוטרים .7.^.0. שנקראו משטרה במדי עזר שוטרי לגייס
בשלוש והוצבו המשטרה של מידיה משכורתם וקיבלו לפחות שנה חצי של זמן
רכבת, תחנות גשרים, ממשלה, משרדי כגון: חיוניות בנקודות ביממה משמרות

ועוד. חשמל חברת בסיסי

?0131, ¥. 30(1 8113^11, ¥., (6(18.), 1116 11181017 01 ?316511116.7116 81111811 \130(1316 30(1 (4)
1116 16^1811 ^3110031 110016 19171947, 01.9¥, 6461£ ?111)110311008,1982, .ק 93.

110106 ,1<31י\\1)£ .4 105 ^611 >£1011, (6610§ 3 ¥1118101 0/ 7116 ?31681106 ?01106 06י01? (5)
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.7 מס' בהערה ראה העבר"ם", ה"שוב>ם "משטרת על (6)

,(19461936) וס>כו"0 ס>כומ>0 העבר>, הנוטר (עורך), שטיין ש. א. ראה: (7)
,1946 אוקטובר תש"ז, תשרי רנ"א, היהודי, החייל למען הארצי הוועד הוצאת

.3736 עמ'

חשיבות רב תפקיד נודע ישראל, בארץ הציונות להגשמת הכלים במערכת
שורשים היכה מסועף, לאילן התפתח קיומו, בתקופת העברי. הנוטרים" ל"תיל
הזמן תמורות בכל וסערות סופות על והתגבר המולדת בקרקע עמוקים
כך ומגוונות, חשובות משימות שביצע גדול לחיל הפך זה חיל והנסיבות.

שונות: חטיבות כ10 כלל השנים, שבמרוצת

(מ.>.ע.) העבר"ם ה"שוב>0 משטרת א.

הערבים שכנינו בהן שפתחו העברי והיישוב הציוני המפעל נגד הדמים התקפות
מלחמת לפרוץ סמוך עד ב1937), קלה הפסקה (עם ושנמשכו 1936 בשנת
להקמת ומכריע מניע גורם שימשו ,1939 בספטמבר ב1 השנייה, העולם
להדיפת ראשון מגן כוח לשמש היה תפקידה הנוטרות, חיל במסגרת החטיבה.

היהודיים. היישובים על ההתקפות

בארץ, הציבור של ביטחונו למצב בהתאם נע זה משטרתי כוח של גודלו
היהודי היישוב בין שנרקמה היחסים ולמערכת הפוליטיות להתפתחויות

הבריטית. לממשלה

שקיבלו אנשים מספר גויסו ומתוכה משטרה תחנת הוקמה ויישוב יישוב בכל
אנשי מתאים. צבאי בנשק צויידו התחנות המשטרה. מקופת משכורתם את
בנשק בשימוש ויסודי נרחב אמון שקיבלו מיוחדים, כשוטרים הושבעו היישובים
היישוב. על ההתקפות של השני בשלב רזרבי מגן כוח ושימשו התחנות צויידו בו

המלחמה, בשנות דווקא באיכות, והן בכמות הן גדולתה, לשיא הגיעה החטיבה
צפויים בלתי תפקידים הוטלו החטיבה על הארץ. שערי על התדפק כשהאויב
היישוב, מוסדות אשר תפקידים השערים; את יפרוץ שהאויב למקרה מראש,
כל ללא לקיימם המלאה נכונותם את הביעו עצמה והיחידה הציונית התנועה
ו16,000 מלא, בשרות נוטרים 2,600 החטיבה מנתה הימים באותם היסוס.

הארץ. שברחבי היישוב נקודות בכל החונים מושבעים

ל אותה חילקו המשטרה, על "ההגנה" ארגון מהשתלטות שחששו הבריטים
של הפיקודית הפריסה את שחפפו מרחביות), (יחידות אזוריים גזעדים 12
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קצץ עמד גדוד כל בראש נשק. ונוסף הוחלפו הקודמים המדים "ההגנה".
הכפיפות אולם הארצי, במטה בכיר קצין בפני אחראי שהיה זוטר, אנגלי

למטא"ר. ולא למחוז הייתה הפיקודית

הייתה המטרה שונה. בצבע משולש ועליו אוסטרלי, כובע נופק גדוד לכל
לתחומי מחוץ לפעול להם לאפשר ולא למחוז ממחוז שוטרים תחלופת למנוע
ניהלו שבפועל הסמלים, אולם יהודים קצינים היו לא ביחידה סמכותם. אזור
בכירים תפקידים בעלי חלקם ה''הגנה'', אנשי תמיד כמעט היו היחידות, את
"משטרת גדודי למעשה, רופף. והפיקוח קטן, היה הבריטי הסגל בארגון.
"ההגנה". של האזורי לפיקוד לחלוטין כמעט כפופים היו העבריים'' היישובים

(?.?.8.0) ?3168*111 ?01106 ^311^3^8 01811101  הרכבת משמר ב.
מעשי רבוי עם והוקמה הראשונות, הנוטרים מיחידות אחת הייתה זו, חטיבה
עורק של המוחלט שיתוקו כדי עד כמעט שהגיעו הברזל, במסילת החבלה
בהצעה, היהודית" ל"סוכנות השלטונות פנו ,1938 בקיץ זה. חיוני תחבורה
ועל הרכבת תחנות הרכבת, קווי על שמירה לתפקידי בחורים מספר לגייס
וחמישים כמאתים גייסה היהודית" ה"סוכנות ואמנם, אליהן. המובילות הדרכים
הציבור עבור המרכזיים הרכבת קווי על השמירה הופקדה שבידיהם צעירים,
סביב פטרולים ביצעו הם ועוד). חיפהצמח לודמג'דל, לודחיפה, (כמו: היהודי
גשרים על בפילבוקסים שמרו וכן לפורענות מועדים במקומות רכבת, פסי
תפקידם את מילאו העצמאות, מלחמת עד שפעלה זו, יחידה נוטרי וגשרונים.
אותם שראו בכירים, צבא קציני דברי גם יעידו כך על וביעילות. בנאמנות

ובכתב. פה בעל שונות בהזדמנויות שנמסרו דברים זה, תפקידם במילוי

($.#.£,< המפחדות הל>לה פלוגות ג.

של כפיו יציר היו המאורעות בתקופת ופורקו פעלו שהוקמו, אלו, פלוגות
הנפט צינור אבטחת ותפקידן: פעולתן עיקר ועג"ט. אורד צ'ארלס "הידיד"
עונשין פעולות החשמל, חברת של הגבוה המתח קו שמירת לחיפה, מעיראק
העבריים היישובים של ביטחונם והחזרת המרצחים כנופיות בבסיסי ופגיעה
ה"הגנה" של השדה למפקדי היוצר כבית נחשבות הלילה" "פלוגות בלילה.
של ה"פעילה" האסטרטגיה של הראשון כסמן גם כמו בעתיד, וה"פלמ"ח"

בעתיד. וצה"ל המגן כוח

קווי על ששמרה נוטרים מקבוצת מורכבת הייתה משל, דרך החשמל, פלוגת
וינגייט אורד צ'ארלס ידי על הוקמה ראשהעין. ועד יעקב מזכרון החשמל
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לחלק שנחשבה זו, יחידה ופשיטות. מארבים של בשיטה ופעלה ,1938 בשנת
בעמודי הפגיעות מספר את למינימום עד להפחית הצליחה האש", מ"פלתות

החשמל.

הצפון גדר נוטר* ד.
.(1938 (יולי הצפון גדר את שהקימו העובדים על להגן כדי שגויסה יחידה
לארץ באו אשר הכנופיות, אנשי בפני מחסום לשמש נועדה המאורעות, בשנות
התקלות במהלך וניידת. סטאטית בשמירה עסקו הם שמצפון. ערב ממדינות
הראשון, הגדול הכוח זה היה נוטרים. שני מקרבם נהרגו לגבול מעבר בכנופיות
הגדר, מלאכת סיום עם נוטרים. כ300 פעלו בה אחת, כיחידה ופעל שהוקם

לבתיהם. הנוטרים שוחררו

התעופה שדית נוטר* ה.
קצינים מגורי על לשמור כדי ,1938 בספטמבר והוקמה אורגנה החטיבה
ומחסניהס התעופה שדות על לשמירה המטלות הורחבו משם בירושלים.
האויב של צניחה במקרה לפעולה גם אומנו הם ובלוד. ברמלה בקלנדיה,
הורחב ,1941 בשנת ובמחנות. התעופה בשדות הבריטי, הצבא בתמרוני והשתתפו
רמתדוד סירקין, בכפר  בארץ נוספים תעופה שדות של הקמתם עם הגיוס,
ובפיקוח שרתו בהם והמחנות הצבא של ישיר בפיקוד הופעלו הם ותלנוף.
איש. מ600 למעלה כשמנו המלחמה, בשנת הגיעו התפתחותם לשיא משטרתי.

הח1פ>ם משמר ו.

חופי על בשמירה הבריטי לצבא לסייע במטרה ,1942 באפריל שגויסה יחידה
על שגויסו האנשים החוף. דרך גרמנית או איטלקית פלישה של מחשש הארץ,
כפופים היו  ובמקביל המשטרה של האזורי למטה כפופים היו "ההגנה'' ידי
ל"פלמ"ח" "ההגנה" אותם הכפיפה יותר מאוחר "ההגנה". של האזוריים למטות
להורדת בסיוע במיוחד (הפלי"ס), הים" "פלוגות עם פעולה בשיתוף פעלו והם
בעוד ולהודיע החוף לאורך זקיפים קו לשמש היה תפקידה החוף. אל מעפילים
שמנתה היחידה הים. מצד אויב נחיתת של ניסיון כל על הצבא לשלטונות מועד

.1945 בשנת הסכנה, חלוף עם פורקה יהודים, נוטרים מאות כחמש

העצור>0 מחנות נוטר* ז.

פעולות ריגול, למעשי מחשש השנייה, העולם מלחמת פרוץ עם הוקמה זו יחידה
בשמירת עסקו איש, כ300 שמנו העצורים מחנות יחידת אנשי והסחה. חבלה
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בכנסיות, חולים, בבתי בוילהלמה, בשרונה, וחינוכיים ממשלתיים מוסדות
שהוכנסו איטלקיים שבויים על גם שמרו המלחמה במהלך ועוד. ספר בבתי
באוסטרליה. מעצר למחנות שבויים ליוו אף חלקם מיוחדים. הסגר למחנות

כלליים תפק>ד>0 ח.
נוכחו והשלטונות לשיאה הגיעה הדמים מאורעות השתוללות ,1938 בקיץ
מוטלת הדרגות בכל במשטרה המשרתים הערבים של נאמנותם כי לדעת,
למנהיגיהן לכנופיות, ובעקיפין במישרין המסייעים מהם יש כן, על יתר בספק;
גויסו כך המשטרה. של כוחה את להגביר אפוא, נקרא, היישוב ולאנשיהן.
מגוון במילוי הרגילה" ל"משטרה לעזור היה שתפקידם יהודים, לאלפיים קרוב

היוםיומיים. תפקידיה

צבא גוטר> ט.

צבא של תגבורת הבאת ועם המאורעות ימי תחילת מאז הוקמה החטיבה
דרך מורי שימשו אשר הצבא, ליחידות צורפו אנשיה המהומות. לדיכוי בריטי
ל500 והגיע מספרם גדל המלחמה פרוץ עם ובהריה. הארץ בדרכי בפעולותיו

ועוד. המחסנים השערים, הצבא, מחנות שמירת על הופקדו והם בקירוב,

והנמל ו7צ> נוטר> י.

הכניסה שערי על וכן הצי מחסני על שמירה היה אלו נוטרים של תפקידם
השלטונות הכרת מידת לפי לעיל, צויין התפקידים סדר בנמלים. והיציאה
הביטחון מבחינת התפקידים הרחבת לאמור החיל, של ובכושרו בהתפתחותו

המלחמה. פרוץ עם החיל על שהוטלו התפקידים והתפתחות בארץ

נוטרים שמילאו החיוניים התפקידים את כולל אינו אלו, יסוד הגדרות צרור
חוץ, לארצות אוייב נתיני שבויים לווי כגון: שונים, ובתנאים בנסיבות עבריים
החשמל, (חברת שונים: מפעלים בגבולות, מכס תחנות עתלית, מחנה על השמירה

ועוד. בונה) סולל

המשטרה פקודת של ה' ד', (חלק העבר"ם ה"שוב>ם משטות קבע, פקודת (8)
.(17 מס' 1926 משנת

1 מספר קבע פקודת

(^(1(111101131 (16>8131מ0€ מוסף שוטר
(בתקציב מוספים שוטרים הצורך בעת לגייס הותר במשטרה, מחוזי מפקח לכל
דעתו. שיקול פי על ולהפעילם הבריטי), השלטון ידי על לו שהוקצב מיוחד
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המנדט. ממשטרת ומדיהם הצבא, ממקורות נשקם את קיבלו אלו שוטרים
מוסף". "שוטי המילים רקומות ובו סרט ענדו זרועם על

המ1טפ>0 השוטר>ם תפק>ך>

לשם מגויסים העבריים", היישובים "משטרת של המוספים השוטרים .1

פיקוחו תחת נמצאים הם בתחומיהם. עבריות ושכונות יישובים הגנת
גם יכולים הם הגדוד. על הממונה הבריטי, המשטרה מפקח של הישיר
ואופן פנים בשום אך היישובים. באדמות העובדים לשמירת להיקרא

יישוביהם. אדמות לתחומי מחוץ למשמר להפקידם ניתן היה לא

קבע פקודת (עיין נע" "משמר שיגרה בזמן יימצא, יישובים גוש בכל .2

על התקפה במקרה עזרה הגשת היא זה נע" "משמר מטרת .(5 מספר
באדמות ניכר במרחק העובדות בודדות, פועלים קבוצות והגנת יישוב
של פעולותיהן תצומצמנה רציני, אישקט של לזמנים פרט היישוב.

למינימום. עד אלה נעים משמרות

השונים תפקידיהם פרטי בכל בקיאים להיות המוספים השוטרים על .3

המשטרה של הקבע פקודות בכל יסודית ידיעה להם שתהיה והכרחי
ההוראות ובכל להם הנוגעות העבריים" היישובים "משטרת ושל

לזמן. מזמן המתפרסמות
הסמל של והסמכויות התפקידים את היטב להכיר חייב מוסף שוטר כל .4
כשיהיה זה, תפקיד למלא יוכל למען היישוב, על הממונה הנוטר או

בכך. צורך

בכדי הדרושים, הזהירות אמצעי בכל לנקוט המוספים השוטרים על
השוטרים של ברשותם או בתחנה, שהופקד רכוש כל נזק או איבוד למנוע
איזו לשם או סיבה, מאיזו לידיהם זמני באופן שנמסר או המוספים,

שהיא. מטרה

(5168^310008מ10*11<1<4.^^0ק76111.:<.^.י1) זמנ> מוסף שוטר

יבצעו שהן הבריטים חששו בארץ, הערביות הכנופיות פעולות התגברות עם
המוסדות הצעת את קיבלו הם בירושלים. הממשל בבנייני גם חבלה מעשי
הוצבו אלו שוטרים .£±/.ד. שנקראו משטרה במדי עזר שוטרי לגייס היהודים
תחנות נפט, מתקני ממשלה, משרדי כגון חיוניות, בנקודות משמרות בשלוש

ועוד. חשמל חברת בסיסי רכבת,
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2 מספר קבע פקודת

131:<6ק8) (מ13מ01106? מ>(חד שלטי

ולהשביע לגייס המחוזות, למפקדי הבריטי השלטון איפשר חירום, בעתות
תושבי של ביטחונם על בשמירה מגוריהם באזור ולהעסיקם מתנדבים אזרחים
שוטרים מושבעים). (או מיוחדים שוטרים נקראו אלה ובשדותיהם. היישובים
ועליהם כחולים סרטים שרוולם על ענדו אך מיוחדים, מדים לבשו לא אלה

.$.?. האותיות רקומות

המיוחדים השוטמם תפקידי

וסופחו מיוחדים" כ"שוטרים גויסו היהודיות והשכונות היישובים מתושבי חלק
אפקטיבי, הגנה חיל להקים כדי העבריים", היישובים "משטרת לתחנות
המשטרה פקודת מתוקף מתגייסים מיוחדים שוטרים אלה. ויישובים לשכונות
לאותה נתונים הם שוטר. של והחיסיון הזכויות הסמכויות, להם וניתנות (1926)
מקבלים אינם מיוחדים שוטרים רגיל. כשוטר הרשויות לאותן וכפופים משמעת
לתפקידים אלא נדרשים אינם כלל ובדרך שירותם עבור הממשלה מאת תשלום
בהתאם כראוי לבוש להיות תפקידו, למילוי בהיכנסו מיוחד, שוטר על מיוחדים.
השוטרים על אסור חל המינוי. תעודות את ברשותו להחזיק חייב והוא לעונה,
של בתחנה קודם להתייצב מבלי ממשמרתם, להסתלק או לעזוב המיוחדים
להחזיק או מדים, ללבוש המיוחדים השוטרים כל על שירותם. יישוב או אזור

תפקידם. מילוי אי בזמן מלבד המנוי, תעודת את ברשותם

של הקבע פקודות בכל בקיאים להיות חייבים המיוחדים השוטרים כל
ופרט. פרט בכל פיהן על ולנהוג העבריים" היישובים "משטרת ושל המשטרה

5 מספר קבע פקודת

תנעים למשמרות קבע פקודות

ייקבע אנשיו מספר אשר אחד, נע משמר שיגרה בזמן יימצא יישובים גוש בכל
המקום. לצרכי בהתאם
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ו?נע המשמר מטרות
מטרות. שתי למען הוקמו הנעים" "המשמרות

היישובים. של המרוחקות באדמות העובדים פועלים על להגן א.

ערבים. פורעים מצד התקפות של במקרים מידית עזרה להגיש ב.

להגשמת המדויקות השיטות את אלה בפקודות לפרט אפשרות כל אין
וליזמתם לתכונתם נרחב כר להשאיר ההכרח מן האלה. המטרות שתי
יש להלן הבאות ההוראות את המשמרות. של הישירים המפקדים של
לתפקידים תצומצמנה הסיור פעולות כללית. דרך כהתווית לראות

דלקמן

שעסוקים ופרדסים, שדות בקרבת היישובים באדמות סיורים א)
הצפויים רכוש או תבואה עדרים, בהם שנמצאים או פועלים, בהם

להתקפה.

המשמשים היישובים, אדמות בתוך ובדרכים, בכבישים סיורים ב)
ממנה. ובחזרה לעבודה בצאתם המתיישבים את

רכב לכלי בעיקר המשמשים היישובים, שבין בכבישים סיורים ג)
יהודים. של

אויבים. מצד התקפות למניעת נוכחותם את להבליט ד)

כללית כוונה מתוך ברורה, מטרה בהעדר לסיור יצא לא נע", "משמר
הסיור ומטרת מראש, מחושב להיות צריך פרט כל בלבד. הגנה לשמש
הגשמתו. אופן על מראש להחליט ויש בהחלט, ברורה להיות צריכה
ולהבינה בתכנית לעיין המשמר מאנשי אחד לכל לאפשר יש בנוסף
היישובים "משטרת אנשי של לעבודתם הנוגעות הפקודות בכל כראוי.
מחוץ להעסיקם אין רגילים בתנאים כי תמיד לזכור יש העבריים",
לשם חיל לשמש היא העיקרית עבודתם מטרת וכי היישובים לאדמות

התקפה. לשם ולא הגנה

.17.8.1944 בתאריך ,1352 מספר גיליון הרשמי, בעיתון פורסם החוק (9)

המפכ"ל מציין ,1946 לשנת המנדט משטרת של השגת> הדו''ח בסיכום (10)
והרכוש, החיים להגנת הכוח נוצל הטרוריסטיות, ההתקפות "בגלל 0137.א.¥\:
לשילוב הדרכה חוברת אף פורסמה ,1947 בשנת הצטמצמו". השיטור ופעילויות

וצבאית. משטרתית פעילות של
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בעיקר השומרת הארצישראלית המשטרה של התיפקוד התדרדרות בדבר פירוט
צה"ל; ועד ג>>רא מבר לוחמים קשת אלון, יגאל של בספרו ראה עצמה, על
הוצאת ההגנה, תולדות ק>צ1ר בספר  וכן 1970 ירושלים, וניקולסון, וידנפלד

.1978 הביטחון, משרד

"מערכות", הוצאת העברית, הנוטרות תולרות (למגן, לאש (עורך), ריבלין גרשון (11)
.18 עמ' ,1963

סקטורים: לשני המשטרה חולקה ,1925 בשנת המעולה" "המשטרה ביטול מאז (12)
הייתה זו הפרדה השכר. ובדרגת האימון ברמת שנבדלו והארצישראלי, הבריטי
זה נושא על .19211920 בשנים המאורעות מלקחי כחלק רשמית למדיניות
יצחק "יד הוצאת ,19251917 ישראל בארץ 1מ>נהל שלטת מקובר, רחל ראה:

.148142 עמ' (תשמ"ח), ,1988 ירושלים, צבי", בן

ולימוד לחקר טבנקין מכון ,19391923 בהגנה המאוחד הקיבוץ ברנר, אורי (13)
.4841 עמ' תש"מ, המאוחד, הקיבוץ הוצאת הקיבוץ,

.43 עמ' שם, (14)

,43 תיק אביגדור, ש. ,299 מס' פרטי ארכיון ,80 חט' "ההגנה", תנועת ארכיון (15)

.28 עמ'

.8251431 מרכז>, צ>ונ> ארכיון (16)

המרד פרוץ בטרם עוד ,1936 בשנת הוקם ה"הגנה"), של ידיעות (שירות ש"י (17)
היה ל"הגנה" הנסיבות. מכוח נולד דקל, אפרים עמד שבראשו הארגון הערבי.
עיניים "לפקוח  הערבי במגזר הנעשה על בידיעות דחוף צורך יש כי ברור
ביישובים הנוטרים מזימותיהם. את לסכל אפשר שיהא כדי ואוזניים",

זה. "מודיעיני" לתפקיד התאימו ובמושבות
"במחנה", ביטאון ,19391936 בשנים ההתיישבותית הביטחונית המתקפה (18)

;3831 עמ' ,23.3.1988

רכישת להמשך מדיניות לגבש היישוב הנהגת על היה הערב*" "המרד בעת
השאר בין שגרמה הערבית, ההתקפה נוכח היישובים, ולהקמת הקרקעות
דגלו וההתיישבות המשק אנשי ליהודים. הערבים בין הכלכלה קשרי לניתוק
הבטוחים באזורים ההתיישבות המשך שמשמעותו והקיים", "היש בביסוס

חירום. בתקופת גם לפיתוח, והניתנים
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היהודית, הסוכנות של המדינית המחלקה ראש (שרת), שרתוק משה אולם,
להיאחזות לפעול צורך ראה החלוקה, רעיון מבשיל פיל" ב"ועדת כי שידע
בעמק (בעיקר קרוב בזמן להתיישבות שנועדו מרחבים  חיוניים באזורים
וזכיונות חרושת מרכזי נמלים, כגון:  כלכליות מפתח ובעמדות שאן) בית

והאשלג. החשמל

הסוכנות, של ההתיישבותית" "האסטרטגיה פותחה זאת, מדיניות לאור
התחומים בין ההתיישבות. וזרמי המיישבים המוסדות הקרנות, את שהדריכה
המלווים, המתיישבים, ריכוז  הדרוש ובמקום בזמן המאמץ ריכוז גם היו
מגעים הנדסה, אמצעי פיתוח הדרוש, הציוד ריכוז והמאבטחים, העובדים
כוחות הקמת ולבסוף והדרכה ואלחוט, ראייה לאיתות, מכשירים קשר, ואמצעי
מדגם יישוב היה האסטרטגיה של "טקטי" כלי בכוננות. והחזקתם ניידים תגבור
יושביו. בידי החשכה רדת עם ושיוגן אחד ביום להרכיבו שניתן ומגדל", "חומה
בסיסים החדשים ביישובים ראו שכן המוסדות, עם פעולה לשתף נטו הבריטים
מראש הודיעו המיישבים המוסדות הספר. באזורי ובמיוחד המרחב לאבטחת
על עלייה מבצעי של והמועדים המקומות על ולמשטרה, אמינים ממשל לאנשי
בעיקר מאבטחים, בהעמדת סייעו השלטון כוחות בהם. להיעזר כדי הקרקע,
נוטרים מכסת אישרו ואף לנקודות ליגאלי נשק סיפקו העלייה ביום נוטרים.
דרכים סלילת מימנו אף מצידם הבריטיים השלטונות המתיישבים. מבין בתשלום
פעולה שיתוף האזור. ולפיתוח לביטחון תרומתם את בהעריכם חדשים, ליישובים
זאת עם יחד הבריטים. עם הפעולה שיתוף מפירות אחד היה זה, חיוני ביטחוני
ב שפורסם הלבן", "הספר מדיניות נגד המרי" "תקופת כי מיד, להבהיר יש
והגיעו שכמעט התיישבותיים פתע במבצעי היישובים תגובת את גם כללה ,1939

צבאי. לעימות
כפי היהודית, היישובית הפריסה לפי הגבול של המתווה את הציעה פיל ועדת
מגמות. שתי נסתמנו היישובים בהתפשטות הערבי". "המרד פרוץ עד שהתפתח
 והשנייה ההתיישבות" "א הארץ מפת על שצורתו המתווה ביסוס  האחת
ל"הגנה", לוויה בת הייתה ההתיישבות פיל. בתכנית שהוצעו הגבולות אבטחת
המשרתים מן רכים באו ומהם ביישובים וכוננות מגן אנשי היו החלוצים שכן,
לשליחויות שהתנדבו היו ביניהם (הפו"ש). השדה ובפלוגות הנוטרים ביחידות

וב"מוסדלעלייה". הדרכה, בש"י,  אחרות ביטחון

.82553 מרכזי, ציומ ארכיון (19)

.824127 שם, (20)
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ההגנה, תנועת בארכיון ההגנה, של הידיעות בשירות הנוטי דקל, אפרים (21)
.4217 מספר מסמך ,3 תיק דקל, א. ,60 מס' פרטי ארכיון ,80 חט'

.8 עדות ,2 מיכל שם, (22)

.8256156 מרכזי ציוני ארכיון (23)

עמ' אביב, תל הביטחון, משרד הוצאת המנדט, בתקופת העבר* השוטר (24)
.231272

.8256156 מרכזי ציוני ארכיון (25)

.35 עמ' ,2 נספח ראה .8256156) שם, (26)

בת"א העיתונאים אגודת הוצאת העיתונאים, של השנה ספר (עורך), פינס דן (27)

תש"ב. ,1942

היה שמתפקידה במשטרה, הסודיות היחידות אחת הייתה האזנה יחידת (28)
הערבי. הסקטור על במיוחד חשוב, מידע לקבלת טלפוניות לשיחות לצטט
והשנייה בכירים לאנשים האזנה  האחת לשתיים. נחלקו האזינו להן השיחות
שיחה כל לרשום עליהם היה הראשון, מהסוג בהאזנה לאחרים. האזנה 
השלישי העותק את לבולשת. עותקים ב2 ולהעבירה להדפיסה במלואה, ושיחה

הש"י. למפקד מעבירים היו

ההגנה, של הידיעות בשירות מפקד של מילקוטו ש">, עלילות דקל, אפרים (29)
.311310 עמ' ,1953 תשי"ג, "מערכות", הוצאת
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1י*>י

ווקופ, ארתור 0יר העליון הנציב
ההר0 אחרי המסחרי במרכז מ0"ר

ו 936 במא1רע1ת, ערבים מתפרעים

*:**י *

ערבים מתפרעים
1936 במאורעות,
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רחל רמת על הגנה

1937 ירושלים ציודם, על (א"י) פלשתינה מסשטרת שוטרים
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.■■ *י. יי
הנוטרים אימוני

^^*י

בחפיר1ת מתאמנים נוטרים

הבוכרים בשכונת הנוטרים מבחן
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המולדת סגיני

%

בשרון הנוסרים זקן

ח"ם מעוז מגבעות הירדן על צופה נוטר

ב"סעברות" סשגזרתו על ר;ואחן ורלרו הנול1ר בשרון עובדים ממושב נוסר
4
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הסולדת סגיני

בעמק השדה פלוגת חברי כולם  האריץ ויליד מבריטניה יורק, מניו מהולנד, עולה יהודים; של גלויות קיבוץ
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הסשסר על

1^1

ש1מרת נוטרים קבוצת
ביום החומה הקמת על
הקורא" ל"עין העליה
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הנודד המשמר

בשרון רוכבים טסרים

**

ה0ש1רינ1ת המכוניות חלוצת
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ועב1דה סשסר

צופים מגדל
ביישוב חרקור /
בקרבת מבודד

יקנעם

^^^^^^^^ ***_!" י "י

השופסיי ב"עין למצודה השיבה

^ן^ י *' י , .**,^^(^'י}י
ביותר המסוכנים במקומות בשדה העובדים על שומרים העמק, במשמר משוריין בטרקטור נוטרים
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הנעים המשמרות
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^

המנדט במשטרת עברי נ1טר יהודיים שוטרים של פטרולים
19391936 במאורעות לירושלים, הדרך לאבטחת

משוריינים, יהודיים שוטרים של פטרולים
19391936 במאורעות

עכוצפת דרך באבטחת משוריין פטרול
19391936 במאורעות
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19391936 במאורעות טטרים אימוני
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ומאסרים חיפושים
התנגשויות לאחר
ו 937 ערביות, כנופיות עם

המיוחדות הפלוגות
ו 938 בשנת

אביב תל ש1טרי
בגבולות משמרתם על
אביביפו,1938 תל
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0 1 1

1937 ירושלים העתיקה, בעיר נוטרים

ישראל, משטרת של החמישי הספכ"ל לימים רהוליו, שאול
העבריים היישובים משטרת במסגרת נוטרים מדריך

ו 937 ירושלים העתיקה, בעיר נוטרים
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1938 הנע, המשמר מסקדת בפתח

1936 בפעולה, הנע הלושהר
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הרביעי, העלין הנציב
ארתורווק1פ, 0יר
ישראל אריץ את עחב

משקיפים נוטרים
הצופים הר על
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9381937ו הצפון, גדר בנית 1938 טגארט, מצודת מיקום תכנון

1!1!!1111ו!

". י ו ו ו 1 ו ו ן |'/ן ?!(ו
* '.י* "./^^*<?^:?^ל ^

.^||§ בבניית שלבים
י**יי טגארט מצודת

1938 טגארט, מצודת בנ"ת
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1943 1מנדל: חומה בימי
^1

1939 דפנה, קיבוץ כיבוש לציון במסדר נוטרים
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גלעד בכפר נוטרים פלוגת ס0דר

הםשטרה
המיוחדת
939ו בשנת

בירושלים הפגנה
הלבן" "ה0פר נגד
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אורד צ'ארל0
וינג"ט,
פלוגות מקים
הלילה
המיוחדות

1936 לםיור, בצאתה האש פלוגת

1111
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א חלק
השוטר של הכלליים ותפקידיו המשטרה כוחות והרכב ארגון

א פרק
המשטרה כוחות

לחוק בהתאם כיום,. ערוכים (א"י) פלשתינה ממשלת של המשטרה בוהות
און הרגילה, המשטרה את בתוכם וכוללים 192629 משנת 17 מספר המשטרה

בתיהסוהר. ושרות הבריטית המשטרה

המשטרה כוחות הרכב
סגני מפקחים. גבוהים, קצינים של קבוע ממספר מרכבים המשטרה כוחות
הכוחוון של הרכבם העליון. הנציב לפעם, מפעם יצור. כאשר  ושוטרים קצינים

; הוא כיום האלה

בידו אשר העליון הקצין הוא הסוהר, ובתי המשטרה של הכללי המפקח א.
כל על האחריות עליו מוטלת בן וחלוקתם. הנחלתם המשטרה, כוחות על הפיקוח

לה. השייך הממשלתי והרכוש המשטרה הוצאות
וימלא בקביעות ידו על ימצא האחד  הכללי. למפקח יעזרו סגנים שני ב.
יסייע כן הפליליות. החקירות מחלקת בראש יעמוד השני העדרו. בעת מקומו את

מיוחד. עוזר בידו
העומדיק גבוהים משטרה קציני הם אלה  מחוזיים. משטרה מנהלי ג.

הראשיון העיר ועוזרים. סגן יהיר. מהם אחד לכל המחוזות. באחד המשטרה בראש
למנהלה. מרכז תשמש המחוז של

ומעלה. למנהל עוזר בדרגת גבוהים משטרה קציני ד.
למפקח. ועוזר שני מפקח ראשון, מפקח בדרגת משטרה מפקחי ה.

וקורטוראל. םארג'נט בדרגת קצינים סגני ו.

שוטרים. ז.

לדיון נעבור כללית' בצורה המשטרה של הרכבה אופן את שידענו לאחר

חלוקתה. 0ו0[ בחלקיה ס 1100

לשוטר'ט מדריך
וו1קי3ת1) העבירות חקירת העווטר, (תפקידי

ד מ ם ל א עבד חוסיו
0 ו ל 111 שופט

אגלחדאד אסעד אליאס
ראשון משטרה מפקח
לשוטרים 33ה"ס ולחוקס ומרצה
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15.5.39  הלבך "תספר פרסום למחרת "הארך עיתון

1^^^^^^^^ /;7%*י
"יי ^*"" מא".;?* ^טוחאו^תמילגי₪₪₪₪₪₪^%;**11ן^/6^1*1^<.118*^>>*?<^****י:

היהודית מוך?5וןיהמוכט!ת

*1 >*. *** י^"^ע ולי

£^^%^ו>^^>#^>>>>^ן"*^8888^*!*8!2
>■! . ?■■ *^ 'י'י * ו'' '*ל**.*1גיי ו ^.*

ק8*ן0ל0מר ממ?78\ו גמגג 0*9^5381 יעל גיקיידקמ

* 1***.ץ(*1 *

אתל'ג^'^לץ גדולי

ן לאר^ לק^ב יזריגת הסופתי,0ל ^

האזרחי במשמר חבר תעודת

תל'אנינ

האזרחי המשמר

מסי זמנית תעודה
20.9.39 יום עד יפה כחה

האזרחי המשמר חבר ו.מוניע8ו"._1^%^ב
מפקזז בתור בזה )םתמנה _^ אזוב!^ ./.. (גדוד

בבחירת לספל מתפקידו מאויר. התקפות בפני ההתגוננות על
הראשית המפקדה הוראות את להם להעביר הבתים, על ."הממונים"

מלוין. על ולפקח
תפקידך. בתלוי ולהקל הדרושה העזרה את לר להגיש התושבים על

 יי גל^ו?
' הראשי המפקד אוגוסט,1939 27 תלאביב,

לי? גדוד מפקד חתימת
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סשא"ז קציני בהשתלמות לחניך הנחיות דף

האזרחי המשמר
הראשית המפקדה

ים חקאינ להשתלמות קורס
ן ו. ג ק ת ח

והתרגילים. השעורים בכל נובחים להיות בקורט המשתתפים על .1
או השעורים מאחד להעדר ח'"וגח מטבח נ8לץ גקורם שחמשחתף ח גמקד ,2

הקורם, מפקד מאת לכך וודאות אח למפרעי לקבל עליו תרגילימ/
השעור לפני הרשות את לקבל לחטפיק טכנית .אפורות לו שאין גמקרח .3

העדרו, סנת ציון עם התנצלות מכתג הקורס למפקד לשלח עליו
ההרצאה, התחלת לפני רגעים 15 גמקומ לחמצא המשתתפים על ,4

כחסר, השג י לשעור המאחר ,5
אחד ו,כל קגזע ספמל /;ל בקורט המשתתף ישב הלמודים זמן כל גמקיך ,6
הקורס# מפקד הסכמת בלי אותו ישנה ול8 מקומו על תמיר ישמור

השקט ועל המפר בבית הרהיטים ושלמות מוהלפ נקיון על ל"'מור *ש ,7
הלמודים, כ'"עת

גחחלמ. ז61ור ההרצאות כשעת ן העשו .0
מוחק סרגל מחברת פשוטה מהזנה לשעורים להביא מתלמד בל על ,5

' י ועפרון,
כשעוח, הנוכחים שמות את יבקרו הראשון השעןר התחלת ל*ני במקומו.10. ולשגת י "באן אחת במלה לענות, לקום הנקרא על

ימונה כתה לכל .11
הנוכחי .רשימת

_ " .המרצח, של
. הקצין י ע 1תנת לשבת הפקודה. המשתתפים, בל יקומו הקשכ כפקודה
על וישמור חרךו^ם המכשירים כל את ר השעו לפני יכין הקצין התורני,

ב!:!*:, הסדר
היומן, ואת המתלמדים רשימת את ינהל הקורט מפקד ,12

העדות סמך המתלמד,על התנהגות על הערותיהם 8ת המרצים ירשמו ביומן ,18
(הכשרתו למוריו מהלך 1 וריקנות רצינותו מדת בדבר. ההערות אלווכן
לכל ן חצין את חבימנת הועדה הקורס כגמר תקבע * הבחינה ותוצאות

מהמתלמדים, אחד
זזקגין ענוד דרגה לקביעת בסים בתור למפקדת תשמש הבחינות ועדת החלטת ,14

במשמר, ותפקיד
על עברות עכור המתלמדים על מסוימים עונשים להטיל רשאי הקורס מפקד .15

הספר, בית חקנות
מפקדהקורס רשאי כ כ חכתה,. כפני נזיפה נזיפה הערה חם; העונשים

חעברין,, 8ת המתלמדים מרשימת להוציא מנחליחקורס לפני לאחוז,להמליץ שיש האמצעים על המפקדה תדון זח במקרה

את לבדוק יהיה מתפקידו אשר תורני, קצי.ן ייציאתונה כניסתו בשעת "הקשב" פקודח; היו'מן'לתת וי0ל0י
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בתים על ממונים בשביל הדרכה של מקוצרת תוכנית

אביב  תל עירית
האזרחי המשמר

מקוצרת תכנית
בתיט על ממונים ב"'גיל הדרכה של

*מ <****)* של המגולות שלשת יריח,, חמו ותפקיד המודרנית המלחמה 1..מחות
מפציצוח פצצות של ישרה ובלתי י/קרח פעולה ופעולתן, למיניהן פצצות

יריה, מכינות מאוירי גזים המטרת

ט האונים וחלקיו הבנין תפקיר מפציצות, פצצות בפני ההתגוננות ?.דרכי
לגהור איך מדרגות. חרר קרקע, קומת מרתף/ הזאת" למטרה המת*!ימיט

למטרה, להתאימו ואיד בית גחוך למקלט מקוט
לבתים, מחוץ מקלטים על מומג למקלטי מקוס גחירת עם הקשר סריסים 10

בפניט, היל'יכח מופן >חיציז1ח^ הכנימה אופן מקלט. משמעתשל
שמוש כלים בחול/ במיס^ שמו>8 .מבעירות' פצצות בפגי ההתגוננות 3,דרכי

הגגות, על סדורים יו' במ;?8בת

טפוסיט גח,. וטפול בה /'!מו7* מסכה גזים* פצצות גפני ההתגוננות 4.דרכי
לשמוש, להוציאה ומתי מטבח לשמור איך. ביניהן^ וההפרש מפכות של

קצרח וסקירה מחניקים מדמיע*מ/ מעטשימ^ חולטים, שונים גזים פעולת
לג!ימ, חדיר לבלתי חדר לעשות איך וההתנהגות.,, ההגנה ז^מצייי על

מוסג שנפגעו, בגדים עם לעשות מה ומיט^ האוכל צרכי את לשמור איך
דרכיו, ועל חטוי על כללי

ומדוריה, האפלה וסימניה. 8.5זעקח
התאים/ מפקחי תפקיד א, ה, ח, של הארגון מבנח על בלל 6,מיסג

ראשונה, עזרה של פלוגות החריפות/, פנוי /חצלח^ טכניות פלוגות
ותפקידן,. אזוריות תחנות אש., שלמכגי פלוגות

הכרחיים תנאים חם אבמוליוטית ומשמעת פדר ארגון; הקהל, 7,תפקיד
וברכוש, בנפש חקרבנות מספר והקטנת ההתגוננות תכנית להצלחת
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שלישי: פרק
 ההקמה שנת

של הראשונית פר>סתה ומבנה הקמתה
1948 דצמבר  1947 נובמבר >שראל, משטרת

כללי* רקע
מלחמה כדי תוך ובניינה הקמתה בשלב ישראל מדינת כיצד לבחון הוא זה פרק מטרת
של והרכוש הנפש ביטחון על לשמור כדי קלאסי שיטור ומפעילה יוצרת קיומה, על
ייחודית בסקירה מדובר זו, מבחינה בקירבה. הציבורי הסדר על ובעיקר תושביה
השמירה של מהאספקט והן הקלאסי הפלילי מהאספקט הן המשטרה, פעולות בנושא

הציבורי. הסדר על

המנדט הפסקת על החלטה האו"ם בעצרת התקבלה ,1947 בנובמבר 29 בתאריך
החלום בינלאומית. לעיר ירושלים והפיכת מדינות לשתי ישראל ארץ חלוקת הבריטי,
פרצו ורבים העברי היישוב את אחזה עצומה שמחה להתגשם. עמד עברית מדינה של
ועל האו"ם החלטת על הגיבו ישראל ארץ ערביי ברם, וריקודים. בשירה לרחובות
בירושלים יפו שער ליד נאספו מפגינים המוני זעם. בהפגנות הספונטאנית השמחה
אותן והעלו חנויות בזזו המסחרי, המרכז אל וגרזנים, באלות מזוינים יצאו ומכאן
התלונות למרות מרוצתם. כדי תוך רבים נזקים וגרמו אורח עוברי על התנפלו באש,
כדי פעולה כל נקטה לא במקום, שנכחה הבריטית המשטרה היהודים, התושבים של
בגבול בחיפה, גם ערביים פורעים של התקפות נערכו זמן פרק באותו עליהם. להגן

בארץ. אחרים ומקומות אביב תל יפו
הציבור על להגן ה"הגנת" ארגון התקשה האלימות, ההפגנות של הראשונים בימים
הגיב הלאומיים, המוסדות מרות את עצמו על קיבל טרם אשר האצ''ל, היהודי.
בערים העברי. היישוב נקלע שאליה המצוקה את שינו לא אלה אולם תגמול, במעשי
בזו, זו שלובות היו וערביות יהודיות שכונות שבה בירושלים, ובעיקר המעורבות
את נטשו וערבים יהודים תושבים אלפי מכך כתוצאה קשים. איבה מעשי פרצו
מבודדות. יהודיות ושכונות יישובים על לפשוט החלו ערביות כנופיות ורכושם. בתיהם
קיבלה היהודים, התושבים על להגן ה"הגנה" ארגון של המבצעי הקושי למרות ברם

יחידת הוצאת ישראל", מדינת קום עד המקרא מתקופת העגרי השיטור ''התפתחות הספר: מתוך לקוח זה סעיף *
.1991 ישראל, משטרת אמ''ש, היסטוריה,
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מהתפיסה נבעה זו החלטה יישוב''. נקודת שום לפנות "שאין החלטה הארגון מפקדת
גבולות הריבונות. תחומי את שתקבענה הן התיישבות,  קרי בשטח, עובדות כי
ולא האש הפסקת קווי לפי זו, לתפיסה בהמשך ייקבעו, הצעירה היהודית המדינה

האו"ם. של החלוקה מפת פי על

,1948 במאי 15 מה החל ערב, למדינות ישראל כין שפרצה המלחמה תקופת את
הראשיים הצירים על המאבק  הראשון השלב עיקריים: שלבים לשני לחלק ניתן

היהודיים. היישובים על הגנה  השני והשלב

קשה הזמן עם שנעשה היישובים בין הקשר על בתחילה התמקד המאבק עיקר
הנוסעים, חיי את להבטיח מנת על והפגזות. צליפות של לזירה הפכו הכבישים ומסוכן.
את ניתקו הערבים בשיירות. תנועה ולארגן הרכב כלי את ל"שריין" "ההגנה" החלה
מנותק היה הנגב גם העיר. על העיק כבד ומצור לירושלים הגישה דרכי ואת המים
ארוכים תורים השתרכו בערים חנויות בפתחי האלימה. הערבית הפעילות נוכח
בנפש נפגעים על ידיעות התפרסמו יום מידי בקיצוב. מצוי שהיה מזון לרכישת

יהודי. לרכוש ונזקים
משטרה מכונית בירושלים. פוסט" "הפלסטין בניין נהרס ,1948 בפברואר 1 בתאריך
שלושה בפיצוץ. מעורבת הייתה שוטרים, מדי לבושים בריטים, עריקים בידי נהוגה
יהודה ב( לרחוב החדירו בריטים שעריקים תופת, מכוניות שלוש מכן, לאחר שבועות
החזק ההדף גבוהים. בניינים שלושה להתמוטטות בהתפוצצותן גרמו בירושלים,
להריסות. מתחת שנקברו איש מחמישים למעלה של למותם הביא רב להרס שגרם
הבריטים, וגברו. הלכו הבריטית למשטרה היהודי הציבור בין האמון וחוסר המתח
ליהודים ומסרון זו אחר בזו המשטרה תחנות את נטשו הארץ, לפינוי התכוננו אשר
לבם. שרירות פי על או הפינוי, פקודת ועקרונות החלוקה אזורי פי על לערבים, או
לחימה של מוקדים להיות הפכו המשטרתיים ה"טגארט" שבנייני מצב יצרו בכך
והפסיקו עצמם על בהגנה רק עסוקים היו מלכותה" "הוד שוטרי מדם. עקובה

הרחב. לציבור משטרה שירותי בפועל להגיש

"ההגנה", ארגון חברי את בעיקר כלל הערביות הכנופיות מול שעמד העברי הכוח
כולל פלמ"ח, גדודי במסגרת לוחמים 2,100  1947 באוקטובר נימנו שורותיו שעם
עתודאים. 10,000 ועוד מגויסים 1,800 שמנה שדה, חיל (מילואים); עתודאים כ1,000
מרותקים שהיו רשומים, משמר חיל אנשי 32,000 ה"הגנה" לרשות עמדו להם, בנוסף

פעלו.. שבו היישוב מקומות להגנת

ירושלים הנגב, של ניתוקם את למנוע הצליחו לא העבריים הצבאיים שהכוחות למרות
במרץ והשתכללו. גדלו אלה, שכוחות הרי המערבי, הגליל יישובי של ורובם ובנותיה
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בידיהם .2517 בני צעירים  איש ל21,000 המגויסים של מספרם הגיע ,1948
טייס כלי 30 היו היישוב של האווירי השירות בידי ומקלעים. קל נשק הצטברו
הבתים קירות על מנותקים. לאזורים ואספקה הסעה סיור, תפקידי שמילאו קלים,
בערים המגף'. ל"מחות להתגייס שקראו מודעות הודבקו הגדולות, הערים בחוצות
בתחנות שנותרו היהודיים השוטרים והפגזות. צליפות קרבות, התנהלו וביישובים
והציוד הנשק הצבאיים. המגן כוחות עם בחכירה פעלו הבריטים, עזיבת עם המשטרה
התארגנות. של ראשוני בתהליך שהיה צה"ל, לטובת הגדול בחלקו הועבר שברשותם

הכרזת טקס הצהריים אחר נערך ,1948 במאי 14 תש''ח, בא"ר ה' שישי, ביום
שמחה עם למוזיאון מחוץ חיכו כבר העיר בני אביב1. תל מוזיאון בבניין העצמאות
העצמאות, הכרזת עם מיד שכן המוניות, חגיגות נערכו לא ההוא ביום אך בלבותם.
הרובע לארץ. פלשו ערב מדינות וצבאות אביב תל את הפציץ המצרי האוויר חיל
התלקח החזיתות בכל הירדני. הלגיון בידי נפל בירושלים העתיקה העיר של היהודי
הערביות הכנופיות אל מצטרפים כשעתה העצמאות, מלחמת של השני" ה"שלב
נולדה, עתה שזה ישראל מדינת ערב. ארצות של סדירים צבאות גם המקומיות,
המצוי על לוחמיו ובמספר בציודו העדיף אויב מול שיחרור, במלחמת עצמה מצאה

צה"ל. בידי

המנדט משטרת פ>נ1>

של המהירה התפוררותה החלה ,29.11.1947 בתאריך האו"ס החלטת לאחר מיד
"אז1ר שכונה באזור החל יהודים הלא המשטרה אנשי של פינויים המנדט, משטרת

אביב. תל ובמרכזה השפלה, אזור של גיאוגרפית רצועה שהקיף המשמר",

חרוכה" "אדמה של במדיניות נקטה המנדט משטרת כי הייתה ביישוב התחושה
ובוהו תוהו ליצור הבריטי, השלטון נציגי של כללית ממגמה כחלק למשטרה, ביחסה
ויבקשו הערבים התקפות בפני לעמוד יוכלו לא שהיהודים הנחה מתוך זאת בארץ.
בריטים משטרה קציני זאת, עם הבריטי2. המנדט שלטון את להחזיר האו"ם מן
כי וטוענים כך על חולקים ישראל בארץ שירותם על זכרונות ספרי שכתבו בדימוס,
הסדר מאי חלק לפחות וזוקפים רב ציוד ישראל למשטרת הורישה המנדט משטרת

כאחד3. והערבים היהודים של לחובתם ששרר

שלטון ללא הפקר שטחי יצירת של מגמה נסתמנה התהליך. הואץ ואילך מכאן
לא ההולכים של ומקומם יהודים קצינים בידי הושאר מהתחטונ חלק סדיר. מרכזי
המנדט משטרת שוטרי בקרב מיעוט היו היהודיים המשטרה ואנשי הואיל נתמלא.
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השוטר של במצבו גם כמו הממשלה, ובמדיניות השירות בתנאי הנעוצים מטעמים 
לא הזעום מספרם מעטים. שוטרים אלא בתחנות, נותרו לא  ההם בימים היהודי
בתפקידי העסקתם לנוכח במיוחד ביותר, החיוניים התפקידים לביצוע אף הספיק
ל10 7 בין נותרו שוטרים, ל70 60 בין ברגיל שירתו בהן בתחנות, שונים. ביטחון
איש/ 723 על עלה לא כולה ישראל בארץ המשטרה אנשי של מספרם בלבד. שוטרים
לקיים שיעזרו כדי הלאומיים, המוסדות של צו פי על למקומותיהם רותקו הללו

הצעירה. המדינה בשטחי הציבורי הסדר את ולאכוף
המנדטוריים. השלטונות עזיבת עם שנוצרו נוספ>0, קש"ם נוספו בשוטרים למחסור
ו12 לאקדח פרט נלקח, המנדט משטרת מצוידת הייתה שבו והכבד) (הקל הנשק כל
שוטר. כל בידי שהושארו כדורים 50 עם ורובה קצין, כל בידי שהושארו כדורים
נמסר הנשק רוב הבריטים. ידי על נלקחו משפטיים, מוצגים ששימשו נשק כלי אפילו

לחימה. לצרכי "ההגנה'', לארגון התחנות אנשי ידי על

שנותרו, המכוניות הבריטים. ידי על כולם כמעט נלקחו המשטרתיים ולרכב כלי
הדלק אספקת לשימוש. צלחו לא שכמעט גרוטאות, אלא היו לא לתחנה, אחת
השאירו מחיפה, צאתם עם לחלוטין. שפסקה עד רב, בצמצום מה לזמן התקיימה
להוציאם כדאי היה שלא רעועות, וספינות מושבתים רכב כלי רק אחריהם הבריטים

מהארץ.
צאתם לפני עוד הוצאו החשובים, והמוצגים החמורים הפשעיט תיקי הרשומות,
רשימה, או תיק כל אבדו. או הושמדו וברובם ומהמטות, מהתחנות הבריטים של
רב מספר לבריטניה. הועברו הבולשת רשימות כל כמעט נלקח. בריטים, הוזכרו בהם
כלי בפרט  ערך בעל משפטי מוצג כל הושמד. ומקורותיהם צולם מסמכים של
זיהוי ומסמכי רב פלילי קרימינולוגי ערך בעלות רשומות נלקח,  וסמים ירייה

לבז. היה או אבד, הושמד, מהם ניכר וחלק הופקרו

תיקים למיליון קרוב שכלל  פלילי לזיהוי המעבדה ארכיון היו זה מכלל יוצאים
יומן וכן  אירועים של ורשומות פושעים צילומי אצבע, טביעות של וכרטיסיות
לתל הנצורה מירושלים בשלמותם והועברו נשתמרו אלו המשטרתית. הפעילות
רגולסקי, סמל ידי על והמצור הקרבות במהלך שבוצע תושייה, רב במבצע אביב,

נפתלי5. אריה ד"ר ידי על כך ואחר

נשק (תחבורה, הסדנאות של והמיכשור הכלים המעבדות, של המשוכלל הציוד
במקומות ולהשחתת. לביזה הופקר והנותר בחלקם, רוקנו המחסנים הוצאו. וקשר)
היהודיות בתחנות מהמטלטלין חלק כי אס ולריהוט, לבניינים אף בזדון נזק נגרם רבים
פלשתינה), משטרת  6מ316811? ?01106) "?.?." באותיות מלובן ברזל ידי על סומן
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המאולפים הכלבים לארץ. וישובו במידה הבריטים, לידי שיוחזר תקווה מתוך כנראה
ואחרים הומת חלק נמכר, המאומנים הסוסים מן חלק הארץ. מן הם אף הוצאו

הערבית. האוכלוסיה ידי על בעיקר ונשדדו הופקרו

שודדים, רוצחים, מסוכנים, עבריינים ביניהם בהמוניהם, שוחררו פליליים אסירים
"ברחו" הבריטי, המנדט שלטון תום לפני ספורים ימים נפש. חולי ואף פורעים אנסים,
לכנופיות הצטרפו רובם בעכו. הסוהר מבית ערבים אסירים כ120 מאורגנת בצורה

' ממשמרותיהם נשקם על ערקו מהם שעשרות הערבים, הנוטרים  שומריהם עם יחד
יום. מידי

ר<*וי מקום למעשה היה לא לשמו. ראוי סוהר בית היעדר מפאת גם נגרם רב קושי
כלל הותאמו לא שלהם, המעצר שחדרי התחנות, בתוך אלא עבריינים, למאסר לשמו
עבור מזון להשיג אפשרות כל הייתה לא ממושכות. לתקופות אסירים להחזקת
שטיפלה "לאסירנרי, אגודת עלידי מומן מזונם ממשלתיים. מימון ממקורות האסירים

יהודיים. פוליטיים באסירים כן לפני

מספר ניכר באופן תחילה ירד וערבים, יהודים אזורים בין שהוקמו החיץ באזורי
מקרי במיוחד רבו זאת, עם ערבים. כלל בדרך היו שמבצעיהם והשוד, הגניבה מקרי
הפורשים הארגונים ידי על רבים שוד מקרי בוצע בנוסף, וההצתה. הפציעה הרצח,
מצב היה לא כן, פי על אף הרכב*. גניבות מספר עלה ובמיוחד והלח"י) (האצ"ל

במיוחד. ומדאיג חמור הפשיעה
אי השתרר בכבישים משמעותית. בצורה הדרבים תאונות מספר עלה זאת, לעומת

גורמים: מספר של תולדה שהיה מוחלט, סדר
ובניידות. אדם בכוח מחסור מפאת משטרתי פיקוח היעדר *

ה"מחתרת". מן רבות מכוניות יציאת *

לנהיגה. והסמכה הכשרה ללא נהיגה *

התנועה. בחוקי זלזול ואף שמירה אי *

הכשרה וחסרי מנוסים בלתי מיומנים, בלתי צעירים, חיילים בידי צבאי רכב נהיגת *

התנועה. בחוקי
בכבישים. הרכב כלי תנועת על שליטה איבוד של הייתה בציבור הכללית התחושה

המשטרתי הארגון שלד אולם, כליל. שפסקה כמעט המשטרה של הסדירה פעילותה
וזה הלאומיים, והמוסדות היישוב נאמני היהודים, השוטרים של בזכותם נשתמר

ישראל7. משטרת  וגידים עור לקרום שהחל החדש לארגון יסוד שימש
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*חזקאל ישראל, משטרת של הראשון הכללי המפקח סיכם ,1948 באוגוסט ב24
ואת המנדט משטרת שהורישה ה"ירושה" את ברדיו, שנשא בדברים סהר
לא חשוב אחר, פן מגלה שהוא תוך ישראל, משטרת של הראשוניות משימותיה

המנדט: משטרת של פחות,

הניחה המנדט שמשטרת הירושות שלוש היו  רע ורצון עזובה "ריקבון,
במשטרה אמון חוסר הציבור, עם מקולקלים יחסים ישראל. למשטרת
פעולותיה כל וכי לציבור מתנכלת המשטרה כי הרגשה האמיתיות, ובמגמותיה
משטרת התבססה שעליה הקולוניאלית, השיטה את ציינו  נגדו מכוונות
העויין הערפל את לפזר הקמתה, עס מיד היה, ישראל משטרת על המנדט.
הדיכוי, שיטת את ולשבור האזרחים חיי את בו שטפה המנדט שמשטרת

שלה. העיקרית השיטה הייתה האחרונות שבשנים

עליה מרחפת שהייתה המשטרה'' "מדינת מאווירת הארץ את לטהר החלטנו
השלטון בין תקינים ויחסים חופש ידידות, באווירת האווירה את ולהחליף

האוכלוסייה. לבין

של ביותר הנאותות הדוגמאות לפי משטרה להקים היא העיקרית שאיפתנו
פשעים. ומניעת הציבור שירות עקרונות: שני יהיו משטרתנו של ביסודה המערב.
על והבטוחה הטובה השמירה את להבטיח כדי ומרץ מאמצים נחסוך לא
נתעמק לו. בצר אדם לכל עזרה למתן שוטרינו את נחזק הנפש. ועל הרכוש
לדרישותיה בסבלנות תתייחס ישראל משטרת להבינם. ונשתדל הפרט בצרכי

ויועצו". הקהל מדריך יהיה ישראלי שוטר האוכלוסייה. של הצודקות

הארגוני רישומה את הותירה המנדט, משטרת של החרוכה" "האדמה מדיניות אכן,
בהתארגנות חיוניים יסודות מספר אך הראשונות. בשנותיה ישראל משטרת על השלילי
פקידת זה: ובכלל המנדט, במשטרת דוקא מקורם הצעירה, הישראלית המשטרה
בג"ני ותפקידיה, המשטרה סמכויות את המגדיר מנדטורי חוק  1926/9 המשטרה
הדרגות סולם הארץ), ברחבי ה30 שנות בסוף שנבנו משטרה בנייני (רשת ה"טגארט"
פיזית חוקית, תשתית הייתה זו ועוד. העבודה שיטות התחנות, פריסת וכינוייהן,

דרכה. בראשית ישראל משטרת ונתבססה נבנתה שעליה ומקצועית,
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(14'*5*48  9*11*47) ראשונית היערכות
הלאומי והוועד היהודית" ה"סוכנות ידי על שמונתה המצב" "ועדת של בישיבתה
ועדת משנה. ועדות למספר הוועדה חלוקת על הוחלט ,1947 באוקטובר ושהתקיימה
הממשל גופי ארגון בתכנון, לטפל נתמנתה שרף, זאב מל של בראשותו בי משנה
תחבורה, שבדרך, החדשה המדינה של האזרחיים למוסדות האדם כוח ובהכשרת

ומשטרה. תעופה שדות נמלים,

גב' מונתה ,9.11.1947 בתאריך שהתקיימה ב' המשנה ועדת של הראשונה בישיבתה
סוהר ובתי משטרה לענייני כמרכז ולידה המשטרה, תכנון על לאחראית מאיר גולדה

סהר. >חזקאל מר נתמנה

(שחודשה ובמשפחתו" בשוטר לטיפול ה"שובית ה"ועדה על להטיל היה ניתן לכאורה
המלחמה פרוץ מאז קיימות היו שכבר ממסגרות כחלק הלאומי", "הוועד במסגרת
הגרעין את להוות  הבריטי) לצבא שגויסו ובחיילים בנוטרים לטיפול כועדות
 שירותים שקיבלו העבריים השוטרים ועל שבדרך; המשטרה משרד של המנהלי
פוליטיים דעות חילוקי של בגינם אך המשטרה. של המבצעי לארגון השלד את להוות
המשטרה נושא את להפקיד גור>ון בן דוד הסכים לא אישיים, ויחסים ואידאולוגיים

זו. ועדה בידי

ששלטה הקואליציה לבין היישוב, כלל את המייצגים הגופים בין שהמתח מסתבר
ב"סוכנות הקואליציה עם בנקל השלימו לא ההתיישבות גורמי פג. לא בסוכנות
הקמת עד המשטרה הקמת את ליווה זה שויכוח כך העשיה, מוקד לגבי היהודית"
החלטות קבלת והעברת המרכזית ההנהגה ידי על סהר >חזקאל של מינויו המדינה.

המדינה. הנהגת בעיני ויעיל תכליתי צעד היה מעשי, לגוף

,(1947 בנובמבר (ב29 ישראל ארץ חלוקת על האו"ם החלטת לאחר כבר כאמור,
של הממלכתיים המוסדות לארגון קדחתנית בפעילות היהודית" ה"סוכנות החלה
התרכז צוות וכל הממשל, והיערכות לתכנון מיוחדים צוותים הוקמו שבדרך. המדינה

אחר8. ממלכתי בתחום

בנושא המנדט, לממשלת ה"סוכנות" של קישור קצין עת באותה שהיה סהר, יחזקאל
ועדת מזכיר שרף, זאב אל ,1947 דצמבר בתחילת נקרא היישובים, ומשטרת נוטרות
המדינה במסגרת עברית משטרה להקמת תכניות להכין עליו הטיל אשר המצב,
נחמ>אס, >וסף את זו לעבודה לצרף סהר ליחזקאל הציע שרף זאב לקום. העומדת
המדינה נציג לשמש מועמד והיה ה"סוכנות" של המדינית במחלקה אז ששירת
הועבר במצרים, ישראלית נציגות להקמת הסיכויים אפסו כי משנתברר במצרים.

למשטרה9. נחמיאס יוסף
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שופט (לרבות המשטרה לעבודת זיקה להם שהייתה אנשים עם להיפגש החל הצוות
מחלקות להקמת תכניות לו והוצעו שטר>ת) שלום במר דאז, בת"א הראשי השלום
שהיו השונים האנשים לרשות העומד הידע כי התברר מהרה עד המשטרה. של שונות
לתחומי והצטמצם מוגבל הוא משטרה, קציני לרבות המנדט, למשטרת קשורים
תמונה שהכילה אחת ולו הייתה לא הצוות, לפני שהוצגו התכניות בין בלבד. עיסוקם
משטרת של ארגונה שיטת כי לזכור יש המשטרה. של והמבנה הארגון של מקיפה
האפשרות את היהודים המשטרה מאנשי מנעה מפורשת, כוונה מתוך כנראה המנדט,
סהר יחזקאל התעמקו כן על היבטיו10. כל על המשטרה מבנה את ולהכיר ללמוד
ובנוהלים הקבע בפקודות לה, בתיקונים ,1926 משנת המשטרה בפקודת נחמיאס ויוסף

המנדט". משטרת של

משטרת להקמת ב''הצעה וסיכום גיבוש לכלל הגיעה ההקמה צוות של עבודתו
."1947 בדצמבר מה21 העברית" במדינת

ז'נדרמריה  האחד ח>ל1ת: שנ> ובו הפנימיים הביטחון כוחות מבנה מפורט בהצעה
משטרה  והשני ובגבולות לערים שמחוץ באזורים וביטחון שמירה בתפקידי שתעסוק

פשעים. ומניעת גילוי לבעיות שתתמסר רגילה

מורכבת תהיה קבע), אנשי של קטן (כוח והבכיר הזוטר הפיקוד להוציא הז'נדרמריה,
אימון יקבל זה כוח לאומי13. שירות שנת אנשי של ממאגר הבא קבוע, לא אדם מכוח
על להגן מסוגל שיהיה כדי ותנועה), סיור (חקירות, רגיל משטרתי אימון ולא צבאי
לדיכוי מחץ כוח ולהוות סדר להשליט למשטרה לסייע וערים, כפריים יישובים
אחר, לשון והגבולות. הברזל מסילות לאורך לסייר בכפרים, סיורים לקיים מהומות,
אמנם כשהפיקוד ה"נוטרות", מסגרת של המשכה להיות הייתה אמורה הז'נדרמריה
למג"ב (בדומה צה"ל של לפעילותו בדומה תתפקד בפועל אך המשטרה, לידי מסור

היום).

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

מחלקות: ממספר מורכב המשטרה מטה א.

מחלקת והסעד, האישי הרישום משרד הבניינים, על והפיקוח התשלומים משרד
ההובלה ומחלקת והאמונים הגיוסים מחלקת הקשר, מחלקת והנשק, המחסנים

והתנועה.
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מחלקות
הביטחון מחלקת .1

הביטחון קיום הכללית, המינהלה עבודות על אחראית תהא זו מחלקה
פשעים. ומניעת הציבורי

ענפים: שני תכלול פשע>ם, לחקירת המחלקה .2

אגפים: 3 שיכלול פל>ל>, ענף א)

ובפיקוח העליה חוקי על בעבירות שיעסוק  העליה אגף (1)
בהם. העוברים ותנועת הגבולות על

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

פשעים. חקירת של שונים
אצבע טביעות הכולל  ומעשיהם פושעים ארכיון אגף (3)

ולמבריחים. משכרים לסמים ומשרד

אגפים: 3 שיכלול פול>ט>, ענף ב)
ערבי. אגף (1)
יהודי. אגף (2)

ומיעוטים. זרים אגף (3)

ידיעות והשגת פיקוח יהיו אלה אגפים של העיקריים תפקידיהם
פעולות קהל, דעת מרי, פעולות פוליטיות, מפלגות הבאים: בתחומים
להפרעת לגרור העלול עניין וכל זרות ומעצמות זרים אזרחים של ריגול

המדינה. ביטחון על להשפיע ויכול הציבורי הסדר

אמורה המדינה, של הפנים וביטחון פליליות עבירות חקירת עקרונית,
הבריטי. הדגם לפי מרכזיות, יחידות באמצעות להעשות

מחוזות ג.

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

פקח.  סגן ולצידו
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בשיטור הרואים מאנשים המשטרה של בכינונה לאלתר להתחיל הייתה הצוות הצעת
שאת בעובדה בהתחשב זאת קציניה. ואת מפקדה את ולמנות וייעודם מקצועם את
לתהליך ובכפוף במקביל להקים צורך היה ביישוב, הפנימי הסדר לשמירת הכוחות

ריק. חלל להיווצרות והחשש הבריטים שכפו ההדרגתי הפינוי

למשוך כדי והקצין, השוטר של משכורתו את להעלות הצורך את גם כללה ההצעה
לשורותיה לחדור העלול השוחד נגע מפני להבטיח וכן לה הרצוי אנושי פרופיל למשטרה

בהצעה). היסוד" ל"הנחות ה' סעיף (ראה
על (שעמד תקציב הצעת והכין למשטרה תקן ההקמה צוות עיבד זו, הצעה בסיס על
נהנה ממנה החיים רמת את לשוטר להעניק הייתה שמטרתו לא"י), 1,306,505 כ
המוצעים, והתקציב התקן הארגון, ואכן המנדט. שלטון בתקופת בארץ הבריטי השוטר
והתקנים הפריסה עקרונות את אישרה וזו 21.12.1947 בתאריך המצב ועדת לפני הוצגו

אז14. עד שהועלו הקווים לפי בהכנות להמשיך ההקמה צוות את והסמיכה
תכניתו את ואישרה ב' המשנה ועדת התכנסה ,20.1.1948 בתאריך מכן, לאחר כחודש
תואר המשטרה תפקיד הלאומית. העבי>ת המשטרה להקמת סהר יחזקאל של
המשטרה תחנות כאשר ונפתי, מחוזי מבנה קיום ידי על הציבורי הסדר על כשמירה
וביטחון הפליליים הפשעים חקירת אליהן. הקרוב באזור והסדר החוק לאכיפת פועלות
למודל בהתאם מרכזיות יחידות באמצעות להעשות הייתה אמורה המדינה של הפנים
את ולמנות המשטרה בהרכבת מייד להתחיל כאמור, הציע סהר יחזקאל הבריטי.
הפנימי הסדר לשמירת הכוחות שאת בעובדה בהתחשב וזאת קציניה ואת מפקדה
שכפו ההדרגתי הפינוי תהליך של אופיו בגלל בדחיפות, להקים היה צריך ביישוב

ואקום. מהיווצרות והחשש והערבים) (היהודים הצדדים שני על הבריטים

דאז, הסוכנות הנהלת יו"ר בפני התכנית את שרף זאב הציג ,1948 במרס 18 בתאריך
ביומנו: אז שכתב גוריון, בן דוד

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

מפורטות15. תכניות יש ליחזקאל מספיק,
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בעיית נוספה בעצלתיים), (שנעשתה מועמדים בגיוס סהר יחזקאל של לפעילותו
בי. המשנה בועדת סהר יחזקאל דווח ,20.2.1948 ביום נפתרה. שלא התקציב

במסגרת יגויסו שהם הצעה ישנה שוטרים. 600 בגיוס להתחיל צורך "יש
להתחלת עד כספית למעמסה לנו יפלו לא השוטרים כך, ידי ועל הכללי הגיוס

עצמאי". כגוף המשטרה קיום

275 תיק ,116 ג.

אחרון מאמץ עשה ומשפחתו" בשוטר לטיפול ח"שיב>ת חויעדח יו"ר קפלן, מרדכ>
עלה כך עמד. שבראשה הוועדה של מעמדה את ולשמר אחורנית הגלגל את להחזיר
בתיק וכמחזיק ה"סוכנות" הנהלת ליו"ר שהופנה ,24.2.1948 מתאריך ממכתבו

המשטרה. הקמת מתהליך נוטרל כי הביטחון,
סחר, ליחזקאל ב3.3.1948, גור>1ן כ; דת הורה האחרון, של למכתבו כתשובה
המשטרה תיק צה, (א. המשטרה. תכנון בתהליך קפלן מרדכי את האפשר במידת לשתף

.(47 תיק .481/49

למבוי נקלעה שבדרך, במדינה המשטרה בהקמת לטפל אמורה שהייתה המצב ועדת
גם הוועדה רב). באיחור נפתח הקצינים קורס כך (ובגין גויסו לא המועמדים סתום.
להגיע היכולת חוסר בגלל במיוחד המשטרתית, המערכת את להפעיל הצליחה לא
ויש במידה והחובה, היהודים השוטרים של נאמנותם מידת על בתוכה להסכמה
המנדט. ממשלת עובדי לכלל שנגעה בעיה  המדינה לשירות לקבלם בכלל, כזאת

לחלוטין ששינתה היהודית", ה"סוכנות בהנהלת החלטה נתקבלה ,26.3.1948 בתאריך
שיוכלו אנשים, של הדרוש המספר את לארגן סהר יחזקאל על להטיל  המצב את
על ה15.5.1948. מועד לאחר היהודית המשטרה של הראשוני הגרעין את להוות
כבר ראה, גוריון בן דוד מועמדים. 1,200 כך לצורך להעביר החובה הוטלה ח''חגנח''
אחריות שיטול כגוף ה"הגנה" את הבריטים, לעזיבת ההכנות של המוקדמים בשלבים
את הדגיש ,9.12.1947 בתאריך שהתקיימה בישיבה המדינה. של הפנים לביטחון
באומרו ה"הגנה", של למרותה הנשק, נושאי כוחות כלל של המוחלטת הכפיפות
חזה הוא למעשה, ל"הגנה". כפוף שאינו פנים, לצרכי ואפילו כוח שום לקיים ש"אין
עד הצבא, של פיקודו תחת המשטרה תהיה בה המלחמה, במהלך ביניים תקופת
הטיפול עם להתמודד המסוגל עצמאי כוח הינה כי להוכיח המשטרה תוכל בו מועד

הפנים. וביטחון הקלאסי השיטור בנושאי
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בהקמת הטיפול את להעביר גוריון בן דוד הורה ,15.5.1948 בתאריך כן, כי הנה
תקופה באותה שהייתה ול"הגנה" דור>, >עקב לרמטכ"ל, המצב מועדת המשטרה

בנושא. לטפל כדי חוקי ותוקף ארגונית יכולת בעל היחיד הארגון

בקרב שהשתרר סדר לאי ער ההקמה צוות היה וההתארגנות, התכנון במהלך
עדיין שבראשם המחוזות, מטות לבין הנפות בין הקשרים ניתוק בשל המשטרה,
לתחנות, כאחראים שהוצבו הבכירים, היהודים השוטרים בריטים. קצינים עמדו
השוטרים של בחשיבותם שהכיר ההקמה, צוות פקודיהם. על להשתלט התקשו
הקצינים עם בדברים בא ישראל, משטרת לגרעין להצטרף שעתידים כמי היהודים,
את להשיב להם וקרא עליהם נאמנים שהיו השוטרים, מן וכמה הסמלים הזוטרים,
המדינה. הכרזת ביום הדל, המשטרתי המערך התפוררות למנוע כדי כנה, על המשמעת

ההתפוררות14. תהליך את ועצרה הועילה הקריאה
על היא אף השפיעה השוטרים, של המוסרית לרמתם גוריון בן דוד של רגישותו
ותקוותו במשטרה תמידות סותר לעניין רבות התייחסויות מפוזרות ובכתובים עמדתו,
במשטרה ראה הוא המנדט. בתקופת בה שדבקו מפגמים תנוקה היהודית שהמשטרה
במלחמת הביטחון, תיק על האחראי של שבסמכותו הביטחוניים הגופים מן אחד

שקרבה. העצמאות

נתקבלו לא המנדט, במשטרת ששירתו היהודים השוטרים 700 מכלל שוטרים כ350
שגבתה המחיר היה זה ועלילה. כתם בכך ראו מהם ורבים החדשה ישראל למשטרת
פוליטי היה דבר של שבסיכומו ארגון על המשטרה הקמת את להטיל ההחלטה
נשלטת הייתה החדשה והמדינה היישוב שהנהגת העובדה מפאת בעיקר באופיו,

(מפא"י). פוליטית מפלגה בידי

ברמה במפקדים, חמור מחסור שקיים למסקנה והגיע המצב את ניתח ההקמה צוות
הצוות קיבל הבעיה, לפתרון ראשון כצעד יותר. בכירות וברמות תחנות מפקדי של
פורסמה ,1948 בפברואר ב17 משטרה. קציני קורס לעריכת המצב ועדת אישור את
קצ>נ> לקורס "מועמדים המזמינה המצב, ועדת מטעם מודעה, היומית בעיתונות

היהודית17: במדינה הראשון משטרה
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מ1עמד>ם הזמנת
ה>הוך>ת במ1>נה משטרה קצע> לקורס

ה/הו1ית הסוכנות הלאומי הוועד
>שראל לארץ >שראל לננסת

במשטרה לקצינים בקורס בחניכים הארץ תושבי מקרב מועמדים בזה מוזמנים
השכלה בעלי להיות צריכים המועמדים היהודים. במדינת לקום העתידה
או העברית השפה ידיעת .30 עד 23 הגילים בין תקים, לפחות, תיכונית

רפואיות. בדיקות יעברו המועמדים הכרחית.  בוריה על הערבית

אל: להגיע צריכות המבקש של חייו תולדות את תכלולנה אשר בקשות

היהתית הסוכנות המצב, ועד
תלאב>ב ישראל, לארץ

.28 ת.ד. ,69 בנימין נחלת רחוב
תש"ח.) א' אדר (י"ב 1948 בפברואר 22 יום עד

המועמדים הזמנת "אגד". ע"י לשלחן רצוי בזמן, קבלתן את להבטיח כדי
היומית. העיתונות באמצעות תעשה הוועדה בפני להופעה

המצב ועד

>יסף סהר, יחזקאל את (שכללה קבלה ועדת ידי על שהתבצע קפדני מיון לאחר
24 נבחרו פסיכוטכניים, ומבדקים בחינות מעמיק, ראיון שטרית), ובכור נחמ>אס
לפעילי הספר בבית נערך הקורס הראשון. הקצינים בקורס חלק ליטול צעירים
לא אחרים, קורסים גם התקיימו בו אביב, בתל ,5 נהרדעא ברחוב ההסתדרות,
ארגז. ו>וסף לוסטיג רם היו ועוזריו בתר >1סף היה הקורס מפקד משטרתיים.
תפקידי תנועה, הפלילי, החוק משמעת, סדרי סדר, תרגילי נלמדו הקורס במסגרת
ביוני ב1 הסתיים ,1948 מאי בסוף שנפתח הקורס הגופני. הכושר ופיתוח משטרה
לכן). קודם שבוע הקורס את סיימו משפטית, הכשרה בעלי חניכים, (שבעה 1948
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בזו ישראל משטרת את לארגן סהר יחזקאל על גוריון בן דוד הטיל ,26.3.48 בתאריך
הלשון

2"% 0חרוב יחזקאל ."
ז * כ

תט"ח בי באדר פ"ו
26.3.48

רחבי בכל יהודית ם8סרר, לאירגון םיד לגטת עליר הוסל ההנהלה מטעם

תחת הבםחון כוחות 8ל חלק הסטםדה תהווה עתה לעת היהודית. המדינה >ל ה>סח

פנימיים סקםרה תפקידי על ממונה תהיה היא אולם הכללי. הססה טל העליון פיקודו
יהיה אפטר מיוחד גורר נסעת דק אלה. בתפקידים עוד יטפלו לא הבםחון כוחות וטאר

טל מיוחדות הוראות לפי הכלליים, הבםחון בכוחות גם פנימיים בטחון לגרכי להשתמט

המוסמכים. המוסדות

אי0 1,200 עד לרקותר יעמיד והמסה זו, למטרה הסטה חבר ת8מ8 אתה

הממשלה הקמת ועס במקטרת נוסף אימון יקבלו סהם מנת על הםגוייסים, סתור

היהודית. במדינה י9רתו היהודית

בתנאים הנםחון טל הכללי מהתקציב וס*כרתם החזקתם את לקבל יוסיפו הם

אח ינליט אטר מיוחד, סימן יינתן נתלבטתם אולם הבםחון, כוחות טאר כל ■ל

המטסדתי. תפקידם

הארניםוראלית, במטםרה עדיין המטיתים הטוםרים, 700 גם יעמדו לפקודתר

בתלננתן, גם סונית נפרדות, חטיבות כטתי חוז כלפי יופיעו המנדט ביטול עד אולם
אחת. לסמכות כפופות פנים כלפי אולם

נןגוריון ד.
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המטה ולראש הארצי המטה לראש בכתב, גוריון בן דוד הודיע זמן פרק באותו
הבא: במכתב המשטרה, אגף כמנהל סהר יחזקאל על שהוטל התפקיד על הכללי

6ד/264
26.3.48

היד? 1*ייייד.!111^_
ב01 יזקנל

לימ''* *''
8*י* 1948 *

ל190י 0י
29

לרטסכל ^
ג'\ !

1 י *16

הוזלטת נהלהלפי עלהה י)יטל

1

םתרוב לארגןיהזק*\ל
משנ1רה בשטח6יד נר.יהודית י ד ידיתהס יסיט,היה המגד מתון 

וי). 1200 במסטר לגיחות

תהי כפי9חהםשטרח אולםלפיקייח ן, ו י תהיהתעל

בטונופית ק7ולתה* ז> סחרובב?<ט ויחזקאל מפקדה,, כסנהלישם*י
ה שטר הם הכללי*גף .במטה

.321 עמ' ,1982 מלחמה >ומן גוריון, בן גם וראה גוריון, בן דוד ארכיון מקור:

המטה הצבאי18. המודל על התבססות תוך האיצ>, המטה בהרכבת הוחל שעה אותה
לרשות פשעים. חקירת ואגף אפסנאות אגף מינהלה, אגף אגפ>ם: שלושה כלל הארצי
המטה מחלקות בשתנה. בניינים שלושה נמסרו התארגנות, בשלבי שהיה המטה
רומטכ"ל ופקידים. ותיקים משטרה קציני צבאי, ניסיון בעלי קצינים לקלוט החלו
מרחבים, כמפקדי שישמשו כדי קצינים, מספר למשטרה להקצות נתבקש הצבא של
הבריטים השוטרים עזיבת עם שנוצר החלל את וימלאו כשוטרים שישמשו וחיילים
מועמדים ומיון לבחירה צוות המרכזי, הצבאי לקלט צירף המשטרה מטה והערבים.
לגיל מתחת (הצעירים שנה מ35 למעלה שגילם המתייצבים מבין למשטרה, לגיוס

לחזית). גויסו זה

חיל את ראה הצבא מטה אלו, פעולות למימון ממלכתי תקציב הוקצה ולא היות
צבאיים. ממקורות ואפסניה ציוד אספקת נתאפשרה כך צבא>ת". כחטיבה המשטרה
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המצב, ועדת ששרטטה תכנית פי על ועוצבו הוקמו הממשלה ממשרדי שרבים למרות
"זכתה'' המשטר, על להגן המיועד מנגנון בהיותה ועיצובה המשטרה, שהקמת הרי

בצה"ל. נפרדת כחטיבה הוקמה והיא מיוחדת להתייחסות
כפוף והיה מצה"ל והתחמושת הנשק האספקה, הציוד, את כאמור קיבל החדש החיל
המשטרה אגף כמנהל מטכ"ל, בישיבות להשתתף אמור היה המפכ"ל המטכ"ל. לפיקוד
למעשה והמשטרה המטכ"ל בישיבות חלק המפכ"ל נטל לא בפועל אך במטכ"ל,

ובפעילות. בביצוע בשטח, עצמאית הייתה
הרישוי בתחומי המשטרה של התנועה ששירותי כשנתברר ,1948 פברואר בחודש
רישיונות להוציא תקווה ופתח אב>ב תל ע>ר>>ת החלו לחלוטין, לפעול חדלו והפיקוח,
ועדת באישור שונים. וצבעים בסוגים לרכב זיהוי לוחיות ולספק ולנהגים רכב לכלי
ששירת זה ממשרד אביב. בתל התנועה משרד בהקמת המשטרה מטה החל המצב,
הכרזת לפני עוד ופקידים, תנועה בוחני צוות פעל לעיל), (ראה "המשמר" אזור את

עבודה. שיטת ונקבעה ופנקסים טפסים הוכנו המשרד עבודת לצורך המדינה.
למצוא היה קשה סבוכות: מינהלתיות בבעיות נתקלו האמורות ההתארגנות פעולות
לתפקידי לעבור סירבו מ"ההגנה" מפקדים המשטרה; ליחידות מתאימים מתקנים
המלחמה צרכי עקב למשטרה, הגיוס פני על לעדיפות זכה לצבא הגיוס במשטרה* פיקוד
של להוראה בניגוד המשטרה, לידי הוחזר לא ה"נוטרים" רכב ולבסוף, החזית, וצרכי
>(ר>((, כ; דוד שמתאר כפי העובדה, הייתה פחות לא שהדאיג מה העליון. הפיקוד
למה שוחד. לוקחי היו הקצינים כל וכמעט הריקבון, נפוץ הקודמים "בשוטרים כי:

אחרים"20. לו אין אותם? קיבל הפיקוד
בגור שלום כי העם") ("מינהלת הזמנית הממשלה קבעה ,1948 באפריל 26 בתאריך
ממשלת מימי ניסיון בעל משטרה וקצין שלום שופט במקצועו, ך>ן עןרך _ שטמת
המצב ועדת מזכיר שרף זאב והערבים21. המשטרה תיק את לידיו יקבל  המנדט

המשטרה. ארגון בנושאי מעורב להיות ואילך מכאן הפסיק

""''י ^. י*י5?.*!יי/55. י/"'?;??,*

8*388
*0 1,** 2* %7

ד.תג.י' לה*'?7 ונ;י0ו/>
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של הכללי כמפקד סהר יחזקאל התמנה ,1948 במאי ב14 המדינה, הכרזת ביום
כסגנו. נחמיאס ויוסף ישראל" משטרת

ישראל משטרת

המשטרה מטה פקודות

מסי 21.5.48 תש"ח באייר י"ב תלאכיכ, 1 מסי

הכללי המפקח מנוי כתב

הפשסרה כשר סמכות* בתוקף שסרית שלום בכור אנין
למפקח סחרוב יחזקאל סר את כזה ממנה ישראל, במדינת

לסמכויות בהתאם יפעל והוא הסוהר, ובתי המשטרה של הכללי
ותקנותיה. הסשסרה פקוהת בתוקף לו הנתנות

.14.5.48 תש"ח, באייר הי סיןס תוקף מקבל המנוי
הזמנית. הממשלה ראש מסעם אשר טעון זה מנויי

שסרית שלום בכור
המשסרה. שר

הכללי המפקח דבר

אני, המשסרה, שר ע"י לי נתן *שר המנוי כתב בתוקף
ובתי הסשםרה על הפקוד את היום לידי נוסל םחרוב, יחזקאל

ישראל. כמדינת הסוהר

שכם להסות ומצווים חדשה ת?ופה סף על עומדים אנו
8ת וימלא תפקידו את לקיים איש כל ימשיך המדינה. להקמת

במסירות. זו קשה כשעה עליו המוטל
כשותף עצמו את לראות איש כל וחייב נגמר הזרים סש0ר

ובריא. יעיל משטרה שרוח הקסת של במפעל

סחרוב י, תש"ת באייר הי
הסהר. ובת* המשסרה של הכללי המפקח .14.5.48

.1948 במאי 21 מיום 1 מספר הארצי, המטה פקודות מקור:

היו הגוף תאי נולד, שטרם עובר של במצב המשטרה את מצא המ1ינה הכרזת יום
היו והאברים צרכו די נתחזק טרם השלד במלואם. התפתחו טרם אולם קיימים,
להתפתח החל והוא חדשה רוח זה גוף לתוך הפיחה המדינה מפותחים. ובלתי חלושים

מזורז23. בקצב ולצמוח ולגדול במהירות
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(31*12,4814*5^8) ההקמה נסיבות
גידול במיוחד: ומורכבת קשה משימה לפני עמדה צעירה, כמשטרה ישראל משטרת
והחברתיים, הכלכליים והתנאים המלחמה תנאי האוכלוסייה; של תקדים ללא מהיר
לגנב'/ הקוראת "פירצה בחינת שהיה הרב הנטוש הרכוש בזה? זה כרוכים שהיו
כתוצאה התנועה. בתחום מוחלטת והפקרות נרחבת וחוקית מוסרית עול פריקת
המשטרה לפני העמידו  מיוחדים ואפיונים מגמות בעלת  בארץ הפשיעה אלו, מכל
המורכבות הבעיות מול במיוחד. קשים אתגרים הראשונים הקמתה בשלבי כבר
ברכב בציוד, אדם, בכוח חמור מחסור של במצב ישראל משטרת עמדה האלו,

מתאימים*2. ובמתקנים

התקופה סממני אולם במיוחד25, גדול היה לא ההקמה בתקופת הפשיעה היקף
הצורך כדוגמת מורכבות, משימות הצעירה המשטרה בפני הציבו ההתארגנות וקשיי
מתהווה, בחברה ציבורי סדר והשלטת החוק אכיפת השלטון, סמכות את לממש
היסודות מן בה היו אשר במלחמתנו, רגילה בלתי "מלחמה של במצב שרויה שהייתה

כיבוש"24. ושל אזרחים מלחמת של המהפכה, של

מרות השלטת הייתה הצעירה, ישראל מדינת בפני שעמדו הגדולים האתגרים אחד
לשעבר) בריטים אנטי (ארגונים הנשק, נושאי הלוחמים, הכוחות כל על וסמכות
מתפקידיה שאחד המשטרה, הממשל. של הלגיטימיות בהחלטות להכיר שסירבו
התושבים, כלל על ומוסדותיה המדינה של החוק אתסמכות להשליט היה העיקריים

זה. רגיש בנושא החנית חוד שימשה

החמישי גוסטב של אחיו בן שוודי (רוזן ברנאדוט פולקה נרצח ,17.9.1948 בתאריך
"חזית אנשי בידי לערבים), ישראל בין לתווך האו"ם ידי על שנתמנה שבדיה, מלך
למעשה27. האחריות את עצמה על שקיבלה לח"*, של מיסודה קבוצה  המזלזת"
הקהל בדעת רבה התמרמרות ועורר החדשה הממשלה את בתדהמה היכה הרצח
עד ביוני 11) ימים לחודש הפוגה הושגה ברנאדוט של לתיווכו שהודות נציין בעולם.
מסירת ידי על קבוע, לשלום ההפוגה את להפוך ניסה שברנאדוט אלא .(1948 ביולי 9

הציע אז, או הצדדים. שני ידי על נדחתה תכניתו הערבים. לידי והנגב ירושלים
ישראל, מצד בעיקר ויתורים חייבה זו תכנית הסכסוך. ליישוב חדשה תכנית ברנאדוט
ומדינות ישראל מדינת של משותף שימוש ירושלים, בינאום לערבים, הנגב מסירת כולל

ועוד. חיפה בנמל ערב
הארץ (ברחבי להתפרק בירושלים אצ"ל על ציוותה שהממשלה לכך זרז היווה הרצח
מכך, וכתוצאה במאי) ב26 צה"ל הקמת לאחר ,1948 ביוני ב1 כבר אצ"ל התפרק
אחראים היו לח"י חברי אגב, לח"י28. מאנשי כ200 של למאסרם גם הביאה המשטרה
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חוקי, בלתי נשק החזקת בנקים, שוד כולל שוד29 מקרי ביניהם רבים, פשע למקרי
בידי גם הצטבר מבוטלות, לא בכמויות נשק כרוזים30. והפצת במחסנים אגירתו

הערבים31. התושבים

ישראל. מדינת שטחי לתוך ערבים של תהסתננ1ת תופעת במיוחד בלטה זו בתקופה
כנופיות ידי על בוצעו הבהמות, וגניבת השוד מעשי לרצח, הניסיונות הרצח, מקרי רוב
פלילית ממסגרת חרגו שכוונותיהן אלו, הסתננויות האויב. משטחי שהסתננו ערביות,
האוכלוסייה, לביטחון ממשית סכנה היוו ומדיני, צבאי אופי בעלות בעיקרן והיו רגילה
המדינה, של והחקלאות הבהמות למשק וכן והשרון, בשפלה כפריים באזורים בפרט

ובמהלכה32. המלחמה טרם קשה נפגע אשר

מגורים, ולבתי עסק לבתי פריצות במיוחד הגניבות, תופעת גם בלטה ההסתננות, בצד
היישובים, בחוצות המשטרתיים הסיורים למיעוט נוסף וכייסות. ואופניים רכב גניבות
טרם שזהותם מקצועיים, עבריינים של בפעילותם הגניבות ריבוי את לתלות ניתן
הצבא33. וחיי המלחמה תנאי בהשפעת או פלילי, עבר בעלי עולים ושל למשטרה נודעה

מזויפים כסף שטתת הפצת של מקרים מספר גם אירעו הכלכליים הקשיים מפאת
לעומת ומשטרתית. ציבורית לב לתשומת וזכה בהמשך שהתרחב עבריינות סוג 
באופן הצטמצמה חשיש), (בעיקר מסוכנים בסמים והסחר השימוש תופעת זאת,
מרכזית מעבר דרך הקרבות, ופרוץ המדינה קום טרם שימשה ישראל ארץ משמעותי.
עם ערבים. היו והצרכנים הסוחרים רוב הסם. צרכני בה רבו ואף מסוכנים לסמים
ופעולות השכנות ערב ארצות עם הקשרים ניתוק הארץ, את מהם גדול חלק עזיבת
לסמים מרכזי ושוק מעבר ארץ מלהיות ישראל פסקה השונות, בחזיתות איבה

מסוכנים34.

במיוחד. ומורכבת קשה בעיה בדרגים התנועה היוותה הפלילית, העבריינות בצד
של גבוה למספר שגרמה לעיל), (ראה מוחלטת הפקרות השתררה הארץ בכבישי
מדאיגים35. למימדים הגיעו רכב, וכלי לרכוש והנזק אדם בחיי הפגיעה דרכים. תאונות

המחסור במיוחד. דלים ואמצעים אדם כוח עם ישראל משטרת עמדה אלו כל מול
הצבא מתאימים. אנשים בגיוס לצבא שניתנה מהעדיפות בעיקרו נבע אדם בכוח
מתוך לשורותיו גייס ואף ומעלה 35 שגילם אנשים רק במשטרה לשירות שיחרר
גיוס מנעו נוספים גורמים שני מיוחדים. כישורים בעלי שהיו כאלו זו גיל קבוצת
המשטרה של הפופולאריות חוסר  והשני יחסית הזעום השכר  האחד למשטרה:

המנדט34. למשטרת העוין יחסו רקע על בעיקר היהודי, הציבור בקרב
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מכוניות כ211 נותרו משטרה בידי שפיר; היה לא והבניינים הקשר הרכב, הציוד, מצב
נמצאו מהם 142 ורק שמישים היו לא מרביתם בלבד. מנוע סירות ו3 ואופנועים

המשטרה37. בסדנאות יסודי טיפול לאחר זאת וגם מוגבלת, בצורה תקינים,

הציוד בלבד. משטרה תחנות של קטן במספר נותרו והטלפונים הקשר מכשירי
קשר רשת או טלפונים רשת בנמצא הייתה לא מיושן. או הרוס בחלקו היה האלחוטי

המשטרה38. לכלל מרכזית אלחוטי

תום לפני יהודיות לידיים שנמסרו באזורים המשטרה, לידי שהועברו לבניינים פרט
ששימשו ולאחר צבאיים קרבות תום לאחר נוספים, משטרה בנייני הועברו המנדט,
וחלקם למחצה הרוס היה חלקם רע, בכי היה האלה הבניינים מצב ברם צה"ל. את

כבד39. נשק מפגיעות קשה באופן ניזוק

(31.12*194814*5.1948) המשטרה היערכות
קשות ומגבלות אילוצים והפליליות, החברתיות הביטחוניות, הנסיבות לנוכח
המשימות עם להתמודד כדי מואצת, בהתארגנות ישראל משטרת החלה במשאבים,
פקודת פי שעל ,"1926/9 המשטרה מ"פקודת ינקה סמכויותיה את לפניה. שעמדו
החוקית המסגרת את להוות המשיכה תש"ח1948, ,1 מספר והמשפט השלטון סדרי
מבחינה לבנותה הצעירה המשטרה קברניטי ניסו כללי באופן ישראל. משטרת לפעולת
הבריטים שכן המנדט, משטרת של דפוס>ם פי על ומבצעית מינהלית ארגונית,
עבודה שיטות ומיסדו מתקדמים משטרתיים עבודה דפוסי ישראל לארץ עימם הביאו
הייתה ההנחה וארגון. משמעת מינהל, ובכללם שונים פעולה בתחומי מקצועיות
המרכיבים את אך לבטל, יש הציבורית תדמיתה ואת המנדטורית המשטרה רוח שאת

לאמץ. יש החיוביים, והארגוניים המינהליים

וארגון תקן
>וסף הכללי, המפקח סגן היה ישראל משטרת התארגנות של הראשונה בתקופה
אגף ראש במלאכה מסייעים כשלצידו המשטרה, וארגון תכנון על אחראי נחמ>אס,
אגף כראש ,1950 בשנת למשטרה שהצטרף קרן, ו>ק1ת>אל פורת ב; >וסף המינהלה
הכספים נושא כל על הימים, באותם תפקידו מתוקף אחראי והיה השני המינהלה
הפעילות בכל מעמיק באופן מעורב גם היה הלה ישראל. משטרת של והלוגיסטיקה

המשטרה. של להתארגנותה הקשורה
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הראשון אדם כוח שתקן בוודאות נתברר לפעול, ישראל משטרת שהחלה לאחר מיד
המציאות ידי על שהוכתבו בדרישות לעמוד כדי בו היה לא המדינה, קום לפני שהוכן
בעיבוד הצורך נוצר המגוונים. הצרכים עם להתמודד המסוגל ארגון ביצירת החדשה
הראשונה בשנה מונתה כך לשם המשטרה. לארגון מוצקים יסודות ובקביעת חדש תקן
כל את לבחון שהחלה פיית, ב( >יסף מחוזי, מפקד סגן של בראשותו תקן ועדת
שפעילות הגם ישראל. למשטרת ריאלי תקן להציע כדי המשטרתית העשייה תחומי
העת, כל נשמעה ,(1949 בראשית המלצותיה את שהגישה (כך רב במרץ נעשתה זו
העכשווי, ריאלי" ה"לא התקן את קודם למלא שיש ההערה הממשלה, גורמי של מצידם
ישראל. משטרת של הריאלי התקן את ולתכנן לעבוד להתחיל יש מילויו לאחר ורק
לשיפור דרכים ונקבעו שיגרה לימי שהותאמה חדשה גיוס תכנית עובדה במקביל,

השוטרים0*. של המקצועי והכושר היעילות
חליפיים. למקורות המשטרה פנתה אדם, בכוח הכרוני המחסור מפאת  אדם גיח

 כדלקמן: חדשניים ניסיונות היוו חלקם

שמירת של בתפקידים במיוחד עת, בכל הכרחי היה נשים שירות שיטרית: ג>יס
גם שוטרות להפעיל זו בתקופה ניסתה המשטרה נשים. של גופן על וחיפוש עצירות

עירונית. ותנועה משטרה בתחנות תורנות קשר,  אחרים בתפקידים

שוטרים מחדש גויסו ערבית, אוכלוסיה הייתה בהם יישובים במספר ערבים: ג>וס
המנדט. במשטרת לכן קודם ששירתו ערבים,

המניין מן משטרה כאנשי ולא מיוחדים כשוטרים גויסו המתנדבים מתנדבים? גייס
ששוחררו הקשישים, מבין גויסו הם בלילות. הנע" ה"משמר במסגרת בעיקר והועסקו
ממערך חלק הם אף (שהיו מיוחדים קצינים של בפיקודם והופעלו מהצבא,

המניין. מן משטרה קציני של מלאים והדרכה בפיקוח המתנדבים),

ידי על כנוטרים שהועסקו אנשים, למספר מוסף" "שוטר סמכויות הוענקו כן, כמו
ממשלתיות41. מחלקות מספר

משטרה אנשי 1882 על ישראל משטרת של האדם כוח מצבת עמדה ,1948 שנת בסוף
מתנדבים 435 הועסקו לכך בנוסף מיעוטים. בני ו62 שוטרות 105 מהם המניין, מן

אזרחיים2*. פקידים ו146 ונוטרים
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1948  מחוזות לפ> אדם גוח מצבת חלוקת

בס"המחוזמחוזמחוזמחוזהמטההדרגה
טבר>חח>פה>רושל>םת"אהארצ>

כללי 11מפקח

כללי מפקח 11סגן

כללי מפקח עוזר

מחוזי 21115מפקח

מחוזי מפקח 72211סגן

מחוזי מפקח 6645122עוזר

ראשון 1094831מפקח

שני 20419305105מפקח

א' 304419292124סמל

ב' 124331334123סמל

158537222478641,459שוטר

111683290586761,882סה''כ

.6 עמ' ,1948 שנת* ד1"ח מקור:
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1948 >שיאל משטית של איגימ מבנה

סגן
הכללי המפקח

הכללי המפקח

תנועה מחלקת

חקירות אגף
ופשעים

החקירות, מחלקת
והפיקוח התביעות

הזיהוי הרישום, מחלקת
הפלילי והחקר

ההדרכה מחלקת
וההשתלמויות

המיוחדת המחלקה
הכלכלית המחלקה

וגבולות >3(חלק!11!ופיס
מחלקתהסעז"^ 4

המינהלה אגף

אדם כוח מחלקת
האפסנאות מחלקת
התחבורה מחלקת

הקשר מחלקת
התשלומים מחלקת

^£לקג4גגמ£עאמונים
ד' הסע מקלקת

טבריה מחוז

צפת נפת י

חיפה מחוז אביב תל מחוז

חיפה נפת
חדרה נפת
זבולון נפת

ירושלים מחוז

אביב תל נפת
השרון נפת
השפלה נפת

נפות ללא 

.76 עמ' 1948 ישראל, משטרת של השגתי הוו"ח מקור
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מבנהארגונ*
ישראל בארץ המנדטורית המשטרה ,1948 במאי ישראל משטרת של להקמתה קודם
שחולקו מחוזות, בשמונה ופרוסה בירושלים היה שמשכנו ארצי, ממטה בנויה הייתה

כדלהלן: תחנות, ול58 נפות ל22

הבאות: הפונקציות את כלל הארצי המטה

תפקידים ונמלים), חופים חטיבת על גם (האחראי פלילי ענף הכולל: החקירות, אגף
והגירה. כלכלי ענף מיוחדים,

וארכיון. אפסנאות משכורות, כללית, מינהלה הכולל: מנהלה, אגף

ורישוי. תנועה תעבורה, הכולל: התנועה, על המפקח

השוטרים. של והכשרתם אימונם על הישיר האחראי אמונים, בסיס
המעצר. ובתי הסוהר בתי על האחראי הסוהו/ בתי שירות

המחוזות

הנפההמחוז

וחברון.ירושלים הכפרים ירושלים,

ורחובות.לוד רמלה תקווה, פתח אביב, תל יפו,

הכפרים.חיפה חיפה,

ג'נין.שומרון כרם, טול שכם,

ועכו.גליל צפת טבריה, נצרת,

שבע.עזה באר עזה,

ונמלים וטבריה.חופים ת"א יפו, חיפה,

לוד.הרכבות דרומית נפה ותת חיפה הרכבות,

:106ג01$ 6מ316$11? 01106ק מ18113110מ1מ11)^ ,011,1946ק86 .ק 28.
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התקן של הסופי לגיבוש עד זמני, באופן המשטרה אורגנה המדינה, הקמת עם ברם,
ל7 שחולקו מחוזות ומ4 אביב) בתל (ששכן הארצי מטה של במסגרת והמבנה,

כדלהלן: המשטרתי, הפיקוד בסולם שלבים המהווים נפות,

ואימונים; גיוס מחלקת אדם; כוח מחלקת מחלקות: 7 שכלל
קשר; מחלקת תחבורה; מחלקת אפסנאות; מחלקת

תשלומים. ומחלקת סעד מחלקת

והפיקוח; התביעות החקירות, מחלקת מחלקות: 5 שכלל
המיוחדת; המחלקה הפלילי; והחקר הרישום הזיהוי, מחלקת
וגבולות. חופים ומחלקת וההשתלמויות ההדרכה מחלקת

אגף הוקם 1949 (בשנת הכללי43. למפקח ישירה בכפיפות
לאגף 1950 בשנת והוחלף מכן לאחר כשנה שבוטל ההדרכה
מחלקת תכנון; מחלקת המחלקות: את שכלל הארגון,

הקשר). ומחלקת תנועה מחלקת ההדרכה;

הפרדתו למועד עד הכללי, למפקח ישירה בכפיפות
עצמאי, לשירות והפיכתו 1.1.1949 בתאריך מהמשטרה

המשטרה. למשרד במישרין הקשור

הארצי המטה

הבאים: האגפים את כלל

המינהלה אגף

פשעים חקירות אגף

התנועה מחלקת

הסוהר בתי שירות

המחוזות

כדלהלן: מחוזות, של חדש מבנה הוקם

השפלה. ונפת השרון נפת אביב, תל נפת אביב תל מחוז
זבולון. ונפת חדרה נפת חיפה, נפת חיפה מחוז

צפת. נפת טבריה מחוז

השפלה). ונפת הכפרים נפת הבירה, נפת :1950 (משנת נפות ללא ירושלים מחוז

בעוד נפות, לשלוש נוספת משנה חלוקת אחד כל חולקו וחיפה, אביב תל (המחוזות
משנה). חלוקת חולק לא ירושלים ומחוז אחת נפה כלל טבריה שמחוז
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1948 תפק>ד>ם, מצבת לפי תחיל חלוקת

מניעההדרגה תפקיד*
מינהלה) (כולל

חקירות
פליליות

סה"כתנועה

כללי 11מפקח

כללי מפקח 11סגן

כללי מפקח עוזר

מחוזי 415מפקח

מחוזי מפקח 91111סגן

מחוזי מפקח 147122עוזר

ראשון 141731מפקח

שני 57462105מפקח

ראשון 694510124סמל

שני 61566123סמל

7815681101,459שוטר

1,0117411301,882סה"כ

.6 עמ' ,1948 ישראל, משטרת של שנת> דו"ח מקור:
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המנדט במשטרת שמקורו הצבאי, המודל של השפעתו בלטה זה, ארגוני מבנה בהצגת
לצרכי הותאם שהוא נראה אך צה"ל. אורגן לפיו הצבאי המודל של גם כמו הבריטי,
של זה ארגון כולה. המדינה שטח על החולשת גדולה, מרכזית לאומית משטרה

ישראל: משטרת של המבניים העקרונות את מלכתחילה יצר המשטרה,

בקורת, בקרה, פיקוח, תפקידי בין דהיינו,  ומטה ק1 תפקידי בין הבחנה ראשית,
מקובלות. ניהוליות כבתאוריות ביצוע, תפקידי לבין ותכנון, תיאום

חלוקה בסיס על אורגנו השטח, יחידות מטות גם כמו הארצי, המטה שנית,
ההבחנה משנה. יחידת לכל וסמכויות תפקידים הגדרת תוך פונקציונאלית,
כולו; הראשון העשור במהלך גם מסוימת (ובמידה הראשונה בשנה הפונקציונאלית
דיה. דקה עדיין הייתה לא ומבנה), ארגון סעיף המסד, שלב ד' פרק ראה: כך על
ומבצעים סיור הוא העיקרי שייעודן יחידות היו לא במטות כי לב לשים יש בעיקר
והמשאבים האנוש משאבי צירוף תוך השונים, במשאבים טיפל המינהלה שאגף וכן
הקנתה המינהלה, אגף במסגרת זו ריכוזית אחריות אחת. גג קורת תחת האחרים
ולנוכח הראשוניים ההתארגנות צרכי בגלל כנראה, השירותי, לאגף יחסית רב כוח

והתקציב. האדם כוח גיוס בתחום הקשה המועקה
מחוזות, לארבעה הארץ חלוקת בסיס על שנבנתה הטריטוריאלית בפריסה שלישית,
מוווזמרחב היום: עד ישראל משטרת את המשמשים היורד, הפיקוד דרגי הוגדרו

נפהתחנהנקודה.

אדם בכוח ט>פול
הדרכה גיוס, מערך ובנתה אדם בכוח לטיפול הראשונים מימיה כבר נערכה המשטרה
היהודים והקצינים השוטרים היוו ישראל משטרת של הראשון הגרעין את ורווחה.
המוסדות צו פי על ישראל במשטרת זמני לשירות שעברו המנדט, משטרת של

הלאומיים44.

ה''טיהוו'' שלב

ממשלת פקידי של ההתאמה לבדיקת ציבוריות ועדות נקבעו הקהל דעת בלחץ
הלאומית, נאמנותם מבחינת המדינה במנגנון לשירות השוטרים, ובכללם המנדט
אלו ועדות של פעולתן את הקדימה המשטרה המקצועית. ורמתם המוסרי כושרם
התאימו לא שלדעתה ושוטרים, זוטרים קצינים בכירים, קצינים לפטר והזדרזה
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המנגנון ועדת המלצת לפי פוטרו נוספים משטרה אנשי ישראל45. במשטרת לשירות
אנשי בין ניכרת תסיסה עוררו אלו פעולות ניסיון. לתקופת בתפקידם נותרו ואחרים
ממנו היה שלא במהלך היה המדובר אך העבודה, ביעילות שפגע דבר המשטרה,

במשטרה46. לשירות כשיר בלתי שנמצא האדם כוח נופה וכך היות מנוס

הגיוס תהליך
לצבא, החיול במהלך המרכזי. הצבאי הקלט באמצעות למשטרה הגיוס התנהל תחילה
נאות והצבא מתאימים נמצאו ואם המשטרתי, הגיוס צוות ידי על המועמדים ניבחנו
ישירות המועמדים גויסו קצר זמן פרק לאחר למשטרה. גויסו שירותם, על לוותר
ומהימנותם. כישוריהם את שבדקה המשטרה, של הגיוס מחלקת ידי על למשטרה

ועדת של מדוקדקת בדיקה לאחר קצונה, לתפקידי ישירות גויסו מועמדים מספר
במשטרה, שירות לשם מהצבא שוחררו אשר מועמדים אלה היו בכירים. קצינים
משטרתי. ניסיון בעלי שהיו מפני או ואלחוט), קשר (אנשי המיוחדת הכשרתם בשל
מנת על קצונה, לדרגת הועלו לשעבר, המנדט משטרת של וסמלים שוטרים מספר

אלו. בדרגות החסר את למלא

נאלצה רבים ובמקרים כלל בדרך רצון משביעת הייתה לא למוט המועמדים רמת
המינימאלית! בדרישות אפילו עמדו שלא כאלו את לגייס הנסיבות, בכוח המשטרה

ועוד47. השכלה גובה, גיל, מבחינת משוטר שנדרשו

שהיה ביתליד, לצומת סמוך צבאי כסיס בתוך הוקם ארעי, משטרתי אימונים בסיס
30 עד מנתה אחת שכל מחלקות התאמנו זה בבסיס חניכים. 250 עד של קיבולת בעל
סדר בתרגילי אומנו החניכים המשטרה. משורות שבאו מדריכים בהדרכת איש,
בראש השוטר. וחובות חוק בנושאי בסיסית הכשרה וקיבלו קל בנשק ובשימוש

גרן48. גבי הקצין עמד האמור, האימונים בסיס

וחינוך ה1רגה
לכך הוביל המשטרה, תפקידי לביצוע גויסו, עתה שזה בשוטרים, הדחוף הצורך
אלו, למגויסים ניתנו לא מספקת. ובלתי קצרה הייתה החדשים המגויסים שהכשרת
זה לליקוי ער היה המשטרה פיקוד שוטר. תפקידי לביצוע הראשוניים היסודות אלא
שוטרים להכשרת הן חדשות, מתאימות תכניות בהכנת החל ולכן שוטרים בהכשרת

וותיקים. שוטרים להדרכת והן חדשים

ובמקביל ליד בית בבסיס כאמור בוצעה אוגוסט), עד (מאי 1948 בשנת ההדרכה
ואכן שפרעם. ליד חדש אימונים בסיס בהכשרת גם הוחל זמן באותו דגון. בבית
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לכן קודם לכך שהוכשר בשפרעם, הארצי האימונים בסיס נפתח ,1949 יולי בחודש
כהן. מקסים הקצין עמד ובראשו

על לדווח היה ניתן כבר ,14.10.1948 בתאריך הזמנית המדינה מועצת בישיבת
שטרית: בכור המשטרה שר אמר ישיבה באותה המשטרה. התארגנות

כזאת, משטרה לנו קמה אחדים חודשים במשך אם להתפאר יכולים "אתם
אני הזעום. מספרה למרות ויעילות, כושר בעלת משטרה מוסיף ואני
הקיימת שהמשטרה להעיד יכול שוטר, בתור שלי הקריירה את שהתחלתי
מדינת משטרת היום עומדת שעליה לרמה המנדט. משטרת על עולה כיום
הייתה שנה אותה (עד 1929 בשנת אפילו המנדט משטרת הגיעה לא ישראל,
להעיד יכול ואני ירידתה), התחילה 1933 ומשנת בעליה, המנדט משטרת
מאשר פחותה לא ובוודאי יותר גבוהה רמה על כעת עומדת שהמשטרה

."1933 עד 1929 בשנים המנדט משטרת

תנועה, לשוטרי לסמלים, משטרתיים קורסים נערכו חדשים, מגויסים להכשרת בנוסף
תכנית עובדה כן כמו טביעותאצבע. ולהעתקת רדיוטלפון למפעילי לאלחוטאים,
ללימוד שוטרים לשליחת אפשרויות ונדונו חקירות לתפקידי שוטרים להכשרת
לתפקיד מועמדים שהכשיר מיוחד, קורס לפתיחת גרם בגששים המחסור בחו"ל49.

רב50. היה בו שהצורך
הקצינים את להכשיר שנועד מינהלה, לקציני קורס לראשונה התקיים ,1948 בנובמבר
לשוטרים לאפשר שלא המנדט משטרת מדיניות עקב מינהליות. משימות לביצוע
קורס מינהלי. ניסיון כל ללא כמעט הקצינים היו מינהליות, בעבודות לעסוק יהודים
כשנושאי המשטרה, עבודות של המינהלתי לחלק והתשתית היסוד את הניח זה
והצוערים לשעבר, המנדט משטרת של הקבע פקודות על מעט לא התבססו הלימודים,

היחידות51. מן שניטלו הספרים עם לקורס להגיע חוייבו

לעברית שיעורים אורגנו (הבסיסית), הקורסיאלית המשטרתית להכשרה בנוסף
"שוטר של הראשון הגיליון לאור ויצא ובצפת בחיפה בטבריה, בירושלים, לשוטרים
מיוחד ומדור מגוון מקצועי חומר שכלל ישראל, משטרת של ראשון עיתון  ישראל"
ספרים שרכשה מקצועית, משטרתית ספרייה הוקמה כן כמו ופתרונם. השוטר לבעיות
קצינים החברה52. ומדעי הקרימינליסטיקה בנושאי בעיקר ומחו"ל, מהארץ עת וכתבי

בחו"ל53. במשטרות לימודיים לסיורים נשלחו בכירים

למערכת היסוד את הניחו הפורמאלית, המקצועית ההדרכה בצד שבוצעו אלו, פעולות
השוטר. של המקצועי והרקע הכללית ההשכלה להרחבת המיועדת וההשכלה, החינוך
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רווחה
מתקדמים, רווחה שירותי של בחשיבותם ישראל משטרת הכירה הראשונים מימיה
שהיה הרווחה, מערך השוטרים. של הרצון שביעות ומידת התיפקוד רמת שיפור לשם
תזונה אמצעי לאבטחת דאג מחוזיים, קצינים ומשני ראשי ותרבות סעד מקצין בנוי
לשוטרים פיקוח, תחת שהיו מצרכים, השגת (כולל הצנע מצב בגין מספיקים ומחיה
חינם לנסיעה ובירושלים; בחיפה לשוטרים מיוחדות צרכניות להקמת ומשפחותיהם);
להלוואות; רפואי; לטיפול ובחיפה; בירושלים אביב, בתל עירוניים באוטובוסים

ועוד54. חברתיות ולמסיבות לדיור משפטי; לסעד

ואפסמה מ>נהלה
ואפסניה בניינים קשר55, רכב,  המינהלה מערך לבניית הוקדשו מיוחדים מאמצים
המקצועי המטה הוקם התקופה במהלך ירוד. במצב מצויים היו כאמור, שכולם, 
בכל מתקנים ולהקמת לתיקונים לבניין, טכנאים ומנגנון והדרכה פיקוח לתכנון,
תיקונים לבצע שהצליחו ובחיפה, אביב בתל רכב סדנאות הוקמו המינהלה. תחומי
עצמאיות דלק תחנות הוקמו כן, כמו לשימוש. צלח שלא רכב ולשפץ הפעיל ברכב
מתחנות הדלק הובא לכן שקודם (לאחר וירושלים חיפה אביב, בתל המשטרה של
לקשר. מרכזי ומחסן מרכזיים מלאכו* בתי הוקמו הארצי המטה ליד צבאיות). דלק
תחנות. ומספר הנפות המחוזות, מטות את שהקיפה אלחוט, תחנות רשת הוקמה
ה"טגארט", מבני ביניהם בניינים, הוכשרו ותחנות. מטות במספר טלפון מתקני הוצבו
הצבא את בחלקה שימשה שתכולתם הציוד, מחסני נטושים. ומבנים שכורים בניינים
למשטרה ציוד לאספקת מקור ושימשו המשטרה לידי הועברו לבז, הייתה ובחלקה
תיקון וסנדלרות, רצענות נגרות, לחייטות, מלאכה בתי הוקמו כן כמו ולאנשיה.
אפסנאות מערכת אגודל, בצד עקב הוקמה כך מכאנית56. וסדנה כתיבה מכונות
מהצבא. המשטרה של המוחלטת ההפרדה את סימנה אשר אוטונומית, כמעט עצמאית,

פל>ל>ות חקירות
תשתית להכנת מיוחד מאמץ נעשה ישראל, משטרת של הראשונית ההיערכות במסגרת
במשטרת הפליליות. החקירות בתחום ומיומן מקצועי אדם כוח מערך ולבניית ארגונית
הם היהודים. השוטרים מקרב זוטרים חוקרים של מבוטל לא מספר היה המנדט
מלאכת את ישראל שוטרי ולמדו שאבו שממנו המקצועי, הגרעין את בעצם היוו
נאלצה ובילוש, מודיעין בנושאי ובמיוחד פלילי זיהוי בנושאי זאת, עם החקירות.

מצומצם57. מקצועי ידע של מוצא מנקודת להתחיל ישראל משטרת
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הראשונים בחודשים המשטרה שרויה הייתה שבה המיוחדים התנאים למרות כן, אם
אדם, (כוח משאבים ובחוסר המלחמה במהלך פעילויותיה במורכבות להקמתה,
על מקצועית מערכת אט אט מפתחת החלה שהמשטרה הרי ועוד), ציוד כספים,
הצעירה. המדינה של הייחודי למצב בהתאם לשנותו ניסיון תוך הבריטי, המודל בסיס

עבודת של הסדיר המשכה על לשמור היה הפשעים חקירת אגף של המידי תפקידו
המחסור ולפיקוח. לפיקוד מרכזי גוף והקמת הבריטי המנדט מתקופת החקירות
המחסור וכן בפרט, וניסיון מיומנות בעלי ובחוקרים בכלל משטרה באנשי החמור
בעבודתו הבולטות הנגף מאבני היו לשמו, ראוי פלילי ארכיון והיעדר מתאים בציוד

האגף58. של הראשונית

קצינים של קטן מספר נוסף המנדט, משטרת מימי שנותר הקיים, האדם כוח אל
מערך של המנגנון שלד הוקם בעזרתם הראשון. הקצינים קורס בוגרי חדשים,
והמשרדים בנפות הלשכות במחוזות59, המחלקות הארצי, במטה האגף החקירות,
ונתונים הבריטי המנדט תום לאחר בירושלים שנותרו המסמכים בתחנות.
הבסיס את שימשו ישראל, מדינת בשטח המשטרה מתחנות שקובצו סטאטיסטיים,
הפשעים בחקירת העבודה אצבעות. לטביעת ומחלקה חדש פלילי ארכיון להקמת
לבניית דגם שימשו המנדט, מתקופת שנותרו טפסים אחד40. ליום אף הופסקה לא
חודשים, מספר של זמן פרק לאחר רק החקירתיות. ולתכתובות הפליליים התיקים

העברית. לשפה תורגמו הם

בדרבים התנועה
ציות ואי בכבישים מסוכנת נהיגה וברכוש, בנפש ופגיעתן הדרכים תאונות מימדי
בפעולה לנקוט המשטרה את חייבו לעיל), ראה חיילים, של (במיוחד התנועה לחוקי

עיקריים: עשייה מישורי בשלושה התבטא הדבר מידית.

הראשי, התנועה קצין של פיקודו תחת התנועה, משטרת של מחדש ארגון (1

4 מהם איש, 130 שירתו התנועה במערך הכללי41. למפקח ישירות הכפוף
שוטרים42. ו110 סמלים 16 קצינים,

המשטרה מטה ישראל. במדינת והנהגים הרכב כלי כלל של מחדש ורישוי רישום (2

המדינה. הקמת טרם עוד בכך עסק

הצבת תוך נרחבות, הסברה פעולות באמצעות הדרכים, תאונות נגע ביעור (3

התנועה. לחוקי מצייתים שאינם נהגים אותם כנגד בדרכים, וסיורים מלכודות
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שחיתות של מוקד המנדט משטרת בימי היו בפרט, הרישוי ומשרדי בכלל התנועה משרדי
טופל לא ביותר הפעוט ולו עניין וכל בריטים, היו התנועה מחלקת פקידי רוב ארגונית.
משטרת נאלצה הקמתה, עם לפיכך, בקשות". ו"כותבי "עמילים" מתווכים, סיוע ללא
קפדנית בצורה בוצע הדבר והתנועה. הרישוי מחלקות אנשי את להחליף ישראל
ומבחני רישוי בענייני ותפקיד השפעה מכל הורחקו למיניהם ו"המתווכים" ומחמירה
את מיד נתנה זו פעולה ידועים. דין עורכי של והתערבותם מחאותיהם למרות נהיגה,
,1948 בנובמבר כאחד. והעיתונות הציבור בקרב חיוביות לתגובות וזכתה אותותיה
ב8,784 המשטרה טיפלה זה למועד עד התחבורה. למשרד הרישוי תפקידי הועברו

לנהגים. רישיונות ו11,462 לנהגים נהיגה בחינות 3,009 רכב, לכלי רישיונות

הדרכים תאונות צמצום שמטרתה בפעילות התמקדה התנועה, מחלקת עבודת עיקר
ברדיו, בעיתונות, פירסומות באמצעות נרחבות הסברה פעולות בוצעו ומגיעתן.
שנהגו הנהגים נגד בדרכים וסיורים מלכודות הוצבו ובעלונים. במודעות בקולנוע,
נהגיםחיילים, כנגד ננקטה מיוחדת פעולה זהירה. ובלתי רשלנית מופרזת, במהירות
מבצע הצבא. ידי על שנוהל מרדכי" "מבצע במסגרת לשיאה שהגיעה תנועה, עברייני
ירד צבאיים רכב כלי מעורבים היו בהן התאונות והיקף בולטים להישגים הגיע זה

האזרחי. במגזר גם ניכרה המבצע השפעת ניכר. באופן

וממעה ס>1ו

המבצעית הפעילות את היווה הסיור ישראל, משטרת להקמת הראשונות בשנים
המונח ייחודי. משטרתי מקצוע לידי התפתח לא הוא זאת חרף במשטרה. העיקרית
1956 משנת (התל לחקירות שמחוץ המשטרתיות הפעילויות כל את כלל "ש>ט1ר"
השוטר של נוכחותו חשיבות המשטרתיות). הפעולות כל את כלל אכן "שיטור" המונח
לנחיצות ער היה המשטרה ופיקוד בספק מוטלת הייתה לא ובשכונות, הערים ברחובות
כדי שוטרים של מספיק מספר בנמצא היו לא אולם בשטח. והבולטות הנוכחות
תנועה מבצעי (למעט יזומה שיטור ופעילות יזומים סיורים הפועל אל מהכוח להוציא
רשויות עם פעולה בשיתוף השחור, השוק נגד מבצעים או צה"ל, עם פעולה בשיתוף

נכתב: ישראל משטרת של הראשון בדו"ח ומס). מזון פיקוח

בידי היה לא וכידוע אנשים, של רב מספר דורש הפשעים מניעת "תפקיד
במלוא להיעשות תוכלנה זה מסוג פעולות זה. צורך לספק כדי ישראל משטרת

השוטרים"". ריבוי עם רק והיעילות ההיקף
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מכורח נאלצה, אך והמניעה, השיטור תפקידי של בחשיבותם הכירה ישראל משטרת
כי להוסיף יש כך על אחרים. לזמנים מלא בהיקף מימושם את לדחות הנסיבות,
להשתתף קרובות, לעתים נלקחו בשטח, ופיקוח סיור לתפקידי שהתאימו שוטרים
במבצעים צה"ל יחידות תיגבור תוך מסתננים, אחרי ומארבים מרדפים בביצוע

שונים. צבאיים

ותכנון מטה עבודת
עבודה המשטרה, הקמת בשנת איפשרו לא האירועים, ושטף הנסיבות שלחץ למרות
בימים כבר נקבעו הרי המטה, לעבודת וכללים כלים וקביעת שיטתי תכנון פי על

כדלקמן: היום עד ישראל משטרת את המאפיינים הדפוסים מן כמה אלו

בנושאי מצב, והערכות החלטות לקבלת הפיקוד דרגי של מסגרות נקבעו ראשית,
פשעים). לענייני תקופתי ארצי כנס ארגון (כמו ומבצעים*6 ארגון מדיניות,

הנושאים של ויסודית מעמיקה בדיקה על הן הבנויה מטה, לעבודת המגמה נקבעה שנית,
המטה לגורמי המשותפות ועדות על והן ומניעה45 ארגון תקן, גיוס, כגון: הפרק, שעל
ומכוניות46). בהמות של גניבות מניעת תכנון (כגון, השטח יחידות ולנציגי הארצי

משטרתי, טיפול שדרשו אירועים לגבי סטאטיסטי חומר ריכוז על דגש הושם שלישית,
והעמקה עיצוב תהליך עברו אלו מאפיינים והעולם47. מהארץ רלוונטי מידע ריכוז ועל

המסד"). "שלב בפרק (ראה הראשון העשור במהלך

ההקמה: בשנת ופעילותו המשטרתי הארגון התפתחות
סיכום

הפעילות תחומי בכל התבטאה הראשונים, המדינה בימי ישראל משטרת היערכות
הבעיות של הראשונים הסממנים חריפותם, ובמלוא נחשפו זו בתקופה המשטרתיים.
משטרתית פעילות מהוות ואשר הבאות בשנים להתמודד ישראל משטרת תיאלץ עמן
מורכבותן ואחרים. אדם כוח בתחומי ובאילוצים ציבורי בסדר בפשיעה,  רגילה

טעמים משני גברה אלו בעיות של
המנדט, משטרת וירושת הארץ את המנדט שלטון עזב בו ההרסני האופן האח**,

כאחת. ומבצעית ארגונית מבחינה בולט סדר אי אחריה שהותירה

העדיפויות בסדר יחסית נמוכים שהיו ישראל, משטרת של ומיקומה מעמדה השני,
בתקופת מזאת, יתרה צבאיים. לצרכים שניתנו הקדימויות סדר לעומת הלאומי,
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התשתית בניית לעומת שיטור, כוחות של לארגונם איתן בסיס נבנה לא העברי היישוב
חוץ. ויחסי ממשל התיישבות, כצבא, אחרים לאומיים מוסדות של

משטרה כוח של קיומו חוקיות את הכחישו ישראל, מדינת ותושבי היהודי העם בנוסף,
עד המוכר מן שונה תדמית לבנות צורך היה הצעירה ישראל למשטרת ולכן בארצו זר

כה.
על ונערמו שהלכו הבעיות עם המשטרה התמודדה אלו, ומצומצמים דלים באמצעים
מעבירות וכ250/0 וחבלה) הריגה לרצח, ניסיון (רצח, הגוף מעבירות כ890/0 פתחה.
3,452 ועוונות; פשעים בגין נאסרו עבריינים 5,528 המשטרה; ידי על נתגלו הרכוש
תיקי 4,292 לבעליו; הוחזר הגנוב מהרכוש כ380/0 הורשעו; (900/0) 3,113 לדין; הובאו
ערים בניין מודעות, משקאות, שעניינן שונות פקודות על (עבירות נרשמו חטאים
נרשמו שנתקבלו); המאסר פקודות כל מסך %7$) מאסר פקודות 3,706 בוצעו ועוד);
זהו דרכים. תאונות של אירועים 3,405 וטופלו התנועה חוקי על עבירות 11,596
מיומן שאינו אדם כוח ניסיון, חסרת למשטרה וחומר קל משטרה, לכל חיובי מאזן
ולצרכיה, בחברה הבוערות לבעיות ערנות מתוך ישראל. כמשטרת דלים ואמצעים
דרכים. ובתאונות בתנועה ולטיפול בפשיעה ללחימה עדיפות ישראל במשטרת ניתנה
נושאי על יחסי דגש הושם האדם, כוח אילוצי ומחמת ההתארגנות צרכי מפאת

אדם. וכוח מינהלה

ישראל משטרת של להתפתחותה ומבצעית ארגונית תשתית הראשונה בשנה נבנתה כך
אלתור ויכולת חדשנות גמישות, המשטרה גילתה התשתית בבניית הבאות. בשנים
כך על האדם. כוח ובהפעלת המבצעיות הפעולה בשיטות במשאבים, בשימוש 
בישיבת המשטרה, התארגנות על בדווחו שטר>ת, בכור המשטרה, שר מניסיונו מעיד

לעיל: שצויין כפי ,1948 באוקטובר מה14 הזמנית המדינה מועצת

כזאת, משטרה לנו קמה אחדים חודשים במשך אס להתפאר יכולים "אתם
שהגנחלתי אני הזעום. מספרה למרות ויעילות, כושר בעלת משטרה מוסיף: ואני
על עולה כיום, הקיימת שהמשטרה להעיד יכול שוטר, בתור שלי הקריירה את

המנדט". משטרת

שלא הבעיות חלקית, הייתה שהתשתית כך על לחפות זאת, עם יכלו, לא השבח דברי
המשטרה של יחסית הנמוך מקומה המנדט, משטרת מירושת כתוצאה בעיקר תמו,
בסיסיים. משאבים והיעדר ממושך) מלחמה מצב (בתוך הלאומי העדיפויות בסדר
בהיעדר גם אלא ושיטות, כלים באמצעים, רק לא השתקפו התשתית של מגבלותיה
יעילה, משטרה של ההכרחיים מיסודותיה  בשטח מספיקים ובולטות נוכחות

וארגוני. מבצעי עדיפויות סדר ובעלת מקצועיתרעיונית תפיסה בעלת
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(1948 (מאיאוגוסט, בירושלים עירונית משטרה
הראשונים בחודשים פעלה ישראל, משטרת של הראשוניים ההקמה לשלבי במקביל
מופרדים היו ואנשיה זו משטרה בירושלים. ע>תנ>ת עבר>ת משטרה המדינה, להקמת
של המיוחדות המדיניות הנסיבות מחמת זאת ישראל, ממשטרת ומבצעית ארגונית

השחרור. מלחמת במהלך העיר,

גם כללה ישראל, מדינת הקמת על ,1947 בנובמבר 29 מיום האו"ם עצרת החלטת
ולחלק היהודי לחלק העיר של חלוקתה דהיינו, >רושל>ם. ב>נאום בדבר החלטה
מיוחד שיטור כוח הקמת מושל, מינוי ומפורזת, בינלאומית לעיר להפיכתה  הערבי
את דחו  ערב ומדינות ישראל ארץ ערביי של נציגים מחוקקת. מועצה ובחירת

מחאה68. תוך הרעיון, את קיבלה היהודית" ה"סוכנות  ולעומתם התכנית

ליד הבא מכל בזז הישן, המסחרי המרכז על ערבי המון התנפל ההחלטה למחרת
בשכונות להתארגן החלו ערביות כנופיות ובבתים. בחנויות עסק, בבתי אש ושלח
נותק, היהודי הרובע העיר. שבסביבות הערביים ובכפרים ירושלים של הערביות
נאסר נשק, שנשא יהודי תושב כל יהודים. תושבים ונפצעו נהרגו האירועים ובמהלך
ערבים שליטה אזורי בין תיחום פעולת החלה ,1948 דצמבר בחודש הבריטים. ידי על
תופת מכוניות ליד. מיד ועברו ספר שכונות נתפנו המעורבים ובאזורים ויהודים
רחוקות. משכונות נותק העברית העיר ומרכז עירוניים ולמרכזים לשכונות הוחדרו

הלך המצור ירושלים. לשכונות העברית התחבורה ופסקה כמעט ,1948 מרץ בחודש
הארץ מרכז עם הקשר במים, ומחסור רעב סבלה היהודית האוכלוסיה והתהדק,
לירושלים, המצור את לפרוץ שניסו וציוד מזון שיירות כליל. כמעט מנותק היה

רבים. קורבנות ותבעו הותקפו

חלק נטלו שבו התנדבותי חיל העם", "משמר בירושלים הוקם ,1947 בספטמבר
לחלוקת ופעלו שארגנו מתנדבים, כ4,000 מנה זה כוח ונשים. מבוגרים תושבים
"המשמר זה היה חשודים. ואנשים רכב כלי לבדיקת מחסומים והקימו דלק,ומזון מים,

ירושלים. של האזרחי"

מסייעים כשלידו (אפשטיין), אבנת זאב היה העם" "משמר של הראשון מפקדו
מפאת ניצלס לא "ההגנה" שארגון מבוגרים, אנשים של קבוצה היחידות על בפיקוד

הגבוה. גילם

לפי בעיר המשטרה תחנות את לחלק הבריטיות הרשויות החליטו ,1948 ינואר בסוף
הערביים ובאזורים יהודית משטרה תפעל החליטו, כך היהודיים באזורים האזורים.
המשטרה למפקד שוטרים. 300 יהיו מגזר בכל כי מקבע בלבד. ערבים שוטרים יפעלו

סופר. שלמה  המנדט במשטרת קצין נתמנה היהודי באזור
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חשיבות המלא ואיושו התקן למיצוי ייחסו העירייה וחברי "ההגנה" שפיקוד למרות
החלקית במתכונתו נשאר והכוח מועמדים היהודי האזור למשטרת התגייסו לא רבה,
משטרה של חטיבה גם בעיר הייתה זה, מגויס לכוח בנוסף בלבד. שוטרים כ150 
או הנוטרים איש. 256  "נוטרים" במעמד שהיו רב>נ1ב>ץ, הקצין בראשות עירונית,
כמעט". מורגשת הייתה לא ונוכחותם כשוטרים תיפקדו לא ה"שוטי>0מ>וחד>ם",

"מחנה בתחנת ורק המשמרות, את לאייש הצליחו לא היהודי באזור התחנות רוב
את לשכנע ניסו הבריטים המפקדים מסוימת. משטרתית נוכחות הייתה יהודה'/
חודש שבמחצית הודעה, נמסרה לאחרונים ירושלים. את לעזוב היהודיים השוטרים
חודשים, לשלושה שכר הוכן כך לשם המשטרתי. שירותם את מסיימים הם ,1948 מאי
הייתה היהודיים השוטרים בין האווירה פרישה. ומענקי כפיצויים יקבלו שאותו
"נאמני של רשות הקמת תוך אוכלוסין, מפקד ביצע וזעם" "משמר במקביל קשה.

חירום. בעת בבניין הדיירים את להפעיל שתפקידם בתים), ועדי (ראשי בתים"

מצב" "ועדת היהודית", "הסוכנות בשם גוריון, בן דוד מינה ,21.4.1948 בתאריך
וראובן בלמון חיים אוסטר, דניאל אבולעפיה, דוד יוסף, דב היו: חבריה לירושלים.
שרי ראובן מוגדר. פעילות תחום על כאחראי נתמנה מהם אחד כל (שרייבמן). שר*
אותו שכללה המשטרה", "ועדת את הקים הוא המשטרה. תחום על כאחראי נתמנה
באזור המשטרה מפקד  סופר שלמה העירייה, כוח בא  אוסטר דניאל כיו"ר, 
מפקד כוח בא  סתוי ונעמו העם" "משמר מפקד  (אפשטיין) אבנת זאב היהודי,

"ההגנה". של המחוז

עברית שמשטרה כך בירושלים, עברית משטרה להקמת תכנית לבניית פעלה הוועדה
עם בהתייעצויות החל היו"ר לקום. שעתידה הבינלאומית העיר בתוך תפעל עירונית
כוח הקמת תוכננה להתגבש. החלה והתכנית המשטרתי בתחום ניסיון בעלי גורמים
על ויגנו פשעים יחקרו הסדר, על ישמרו החוק, את יאכפו אשר שוטרים, כ400 של
כשהעירייה ולעירייה, ירושלים" ל"ועדת כפוף להיות אמור היה השוטרים כוח הציבור.
ירושלים" ל"ועדת לאישור שהוגשה התכנית המשטרתי. הכוח במימון משתתפת
ירושלים70. את הבריטים צאת עם מופעלת להיות אמורה הייתה ונתקבלה, ולעירייה

הירושלמי הציבור המתין ,1948 מאי בחודש הבריטים של עזיבתם מועד התקרבות עם
פינוי את להקדים הבריטים של כוונתם על שהתקבלו ידיעות לפינויים. רבה בדריכות
פתח קאוקג'י צבא במקביל, ירושלים. לכיוון "הראל" חט>בת להעברת הביאו העיר,
בו אזור "בווינגרד", אזור לתפיסת היערכות החלה ,1948 במאי ב14 העיר. בהפגזת
עזיבת עם אחרים. בריטיים שלטון ומוסדות המנדט משטרת של הארצי המטה שכן
שוטרים של קבוצה פרצה המבוצר, המתחם את הבריטיים והשוטרים החיילים אחרוני
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חילופי לאחר המתחם. לעבר "ההגנה" וחברי התזמורת בשוטרי מתוגברים עבריים,
את העל>ון הנציב עזב במקביל, המתחם1/ דבר של בסופו נכבש הערבים, עם אש

ומצור. מלחמה של למצב נכנסה ירושלים חיפה. לנמל בדרכו הנצ>ב ארמון

בהיותה העצמאות, במגבלת ירושלים נזכרה לא יום, באותו ישראל, מדינת הקמת עם
היום פקודת את פרסם (שרייבמן), שר> ראובן בינלאומית. עיר האו"ם בתכנית
היהודיים השוטרים בירושלים. העירונית העברית המשטרה תכנית ואת לשוטרים
ירושלים משטרת סמל עם מצחייה בכובע הישנים ה"קולפאק" כובעי את החליפו

זה. יום לקראת במיוחד שהוכן

1948 מאיאוגוסט, בירושלים העירונית העברית המשטרה סמל

בירושלים, המשטרה לארגון המשטרה ועדת של ,1948 במאי מ14 להצעה בהתאם
העיר: של העברי באזור משטרה תחנות ארבע הוקמו (שרייבמן), שר> ראובן בראשות
התחנה שערים), מאה כן (לפני הצפונית התחנה יהודה), (מחנה המרכזית התחנה
התנועה ומחלקת התנועה משטרת הכרם). (בית המערבית והתחנה (רחביה) הדרומית
בית גם הוקם בנוסף רחביה. בשכונת ושוכנו המשטרה לידי העם" מ"משמר הועברו

מיוחד72. סוהר
לראובן בכפיפות פעל אשר סופר, שלמה כאמור, מונה, העירונית המשטרה לראש
עמד שבראשו העם", "משמר עם בחכירה פעלה העירונית המשטרה (שרייבמן). שרי
ירושלים, על וההפגזות המצור (קמנצקי). אבג> צ>ון בן השני, מפקדה עת באותה
ממשטרת מנותקים שהיו ירושלים, לשוטרי ומים. דלק מזון, בציוד, למחסור הביאו
תשלומי עצמאית. קבע פקודות מערכת גס כמו משלהם וסמל דגל היה ישראל,
הבריטים שהותירו הכסף המנדט. משטרת שכר לפי ניתנו השוטרים, של המשכורות
השתתפה מצידה העירייה משכורות. לתשלומי נוצל לשוטרים, שכר חודשי שלושה עבור

המשטרה. מתקציב בשליש
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(יום 8.7.1948 ביום הוקמה העברית ירושלים במשטרת הראשונה האלחוט תחנת
קשר נוצר מאז בוחב>ה. המשטרה תחנת בחצר הראשונה"), "ההפוגה תום לפני
שנכבשו, המנדטורית ישראל ארץ משטרת ממחסני אביב. בתל הארצי המטה עם שוטף
במחסן, רוכזה שנתפסה, האפסנאות כל וכובעים. הנעלה הלבשה, ציוד, סופקו

שוטרים. צוות של ובניהול באחריות

ונפתח הרטוב, ומשטרת אשתאול צובה, צה> בידי נכבשו ,1948 יולי חודש בסוף
יוסף דב דייר של המינוי צו פורסם ,2.8.1948 בתאריך הנצורה. ירושלים אל פרוזדור
בוטל למעשה ובכך ישראלי צבאי כשטח הוכרזה העיר ירושלים. של הצבאי למושל
שטרית, בכור המשטרה, שר בין פגישה נערכה למחרת העיר. של הבינלאומי מעמדה
ראובן עם נחמיאס יוסף וסגנו, סהר יחזקאל ישראל, משטרת של הכללי המפקח

ישראל. משטרת אל תסופח ירושלים שמשטרת סוכם בה (שרייבמן), שרי

שוטרי ירושלים. משטרת על המלא הפיקוד את הארצי המטה נטל ,16.8.1948 ביום
משטרת בסמל ירושלים משטרת סמל את והחליפו אמונים נשבעו ירושלים משטרת
והיחידה העיר לגבולות מעבר הורחב המשטרה מפקד של סמכותו תחום ישראל.
בזאת שיף. ישורון הועמד כשבראשו ירושלים מחוז  מחוז של מעמד קיבלה
ירושלים לעיריית כפופה עברית, משטרה הייתה שבמהלכה התקופה למעשה הסתיימה

הארצית. ישראל למשטרת קשר ללא בלבד, ירושלים ולועדת

^^ר, ^> ''וער, *1142 3ן.1<0 ?$1
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השל>ש> לפרק הערות
.17 עמ' ,1991 אביב, תל עובד, עם הוצאת השמם, *0 >שראל שוהם, דוד (1)

הוצאת ששון, בן ה. ח. בעריכת >שראל, עם תולדות ג' כרך אטינגר, שמואל (2)

.335 עמ' ,1969 ת"א, דביר

1101116,£. ^ .101) 611'ו\ ,6מ10< .מג*מג^! ,1688,1982קע0110מ^ ?? 574575; 577579. (3)

כי מציינים ו1958, 1948 לשנים ישראל משטרת של השגת"ם הדו''חות (4)
במספר נוקט גוריון בן דוד אך .723 היה עת באותה היהודים השוטרים מספר
מה26 לסהר במכתבו והן ,309 ,292 עמ' ,1982 המלחמה, ב>ומן הן ,700
בכמות. דייק ולא מקורב מספר הזכיר פשוט גוריון ובן ייתכן ,1948 במרץ,

>שראל משטרת בתולדות מכריעות שג>ם לתוהו, מחסום פורת, בן יוסף (5)

.2019 עמ' ,1988 הביטחון, משרד הוצאת

במיוחד התקופה, של היומית בעיתונות ראה זו, בתקופה הפשיעה מצב על (6)

ברחוב "ההפקרות על המדבר ,16.4.1948 מתאריך אחרונות" ב">ד>עות מאמר
"חטיפות שוד, מקרי ומזכיר בעורף" שולט איש "אין כי מציין המאמר היהודי".

ועוד. מסתוריות",

הדוי'ח על וכן 92 עמ' ,1948 שגת> דו"ח על בעיקר מבוסס זו בפיסקה האמור (7)

.22 ,7 עמודים ,1959 שנת של השנת>

במא> 14,13,12 התש'יח. בא"י, ה/ ד/ ג/ והם >מ>ם שלושה שרף, זאב (8)
.122 ,47 עמי ,1959 ת"א, עובד", "עם הוצאת תש>"ט, ,1948

.2 עמ' ,1948 שנת> ךו'יח שם; שם, (9)

.2 ע' ,1948 שנת> דו"ח (10)

שם. שם, (11)

תעודות בנספח וכן 149 עמ' העבמ, השיטור התפתחות בספר ההצעה צילום ראה (12)
.52510014 מספר ת>ק הציוני מהארכיון צולם ההיערכות. פרק שלאחר

על להצביע הייתה הכוונה העצמאות. מלחמת של בעיצומה הוגשה ההצעה (13)
להקמת לנצל היה ניתן שאותם ישראל, למשטרת לגיוס פוטנציאלית אוכלוסיה

מועד. קצר גיוס בשיטת ז'נדרמריה,
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.2 עמ' ,1948 שגת> דו"ח (14)

הוצאת תש''חתש"ט, העצמאית, מלחמת המלחמה: ♦ומן גוריון, בן דוד (15)
.309 עמי ,1982 תשמ"ג, הביטחון, משרד

.2 עמ' ,1948 שנת> זץ''ח (16)

קציני קורס ופתיחת למשטרה קצינים לגיוס וההיבטים השיקולים לגבי (17)
המשטרה. היערכות על הדיונים בפרק ראה הראשון, המשטרה

המודל נפרד. למחקר ראוי ישראל, משטרת על הצבאי המודל השפעת נושא (18)
ובעיקר בעולם רבות משטרות של והפעלה הארגון לשיטת בסיס שימש הצבאי
תוקף, למשנה המשטרה של הצבאי המודל זכה בארץ קולוניאליות. במשטרות
ישראל משטרת של הנטייה בגלל הן ההקמה, בתקופת המלחמה עתות בגלל הן
הן שונים, בתחומים צה"ל של והתיפקוד מהניסיון ללמוד השונות, בתקופות
קיומה שנות בכל ישראל, משטרת על שהוטלו והאבטחה הביטחון תפקידי בגלל
בריטניה, ומשטרת קולוניאלית כמשטרה המנדט משטרת של השפעתן בגלל והן

לחיקוי. ומודל מקור לה ששימשו

.32 עמ' ,1948 שנת> דו"ח (19)

א.צ.ה.  הצ>וג> בארכיון ראה צבא>ת, כחט>בה המשטרה חט>בת לנושא
 מת"מ/35/א: מטכ"ל פקודות המשטרה, חטיבת .13/48 תקן 481/47

במדינה האזרחית המשטרה את להקים המצב ועדת הייתה אמורה לכאורה,
הנהלת של פריטטית ועדה זו הייתה הממשלה. ממשרדי כאחד החדשה
נוח שהיה דבר יציב, היה בה מפא"י של כשהרוב הלאומי והוועד "הסוכנות"

בעיקרו. תכנוני גוף בועדה, שראה גוריון בן דוד של מבחינתו

למסורת בהתאם המשטרתיתאזרחית המסגרת גובשה תכנונית, מבחינה
אותם באמצעות המצב, ועדת להבטיח ניסתה אותה רציפות, נשמרה הבריטית.
עתידים שהיו הבריטי, השלטון של ובשירותים במחלקות שעבדו וערבים יהודים

החדשה. המדינה של והמשטרה הפקידות מערך את להוות

עקרונית, היה שניתן או זכאים, עצמם שראו אלטרנטיבים, גופים קיימים היו
כללו אלו שגופים אלא המשטרה, של בהקמתה הטיפול את עליהם להטיל
אז שהתגבש מ"השמאל" או האזרחי, מהימין פוליטיים כוחות של נציגים
"הוועדה הייתה אלו מבין גוריון. בן דוד ידי על נפסלו כך ובשל מפ"ם למפלגת
רצה, לא גוריון שבן קפלן, מרדכי ידי על שרוכזה השוטר" במשפחת לט>פול
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הב>טח1ן "ועד השני, והגוף המשטרה הקמת את בידיו להפקיד כנראה,
רחב. פוליטיות דעות מגוון עם אנשים שהכיל ה"שוב*",

הצבאיים הגורמים על שליטתו בגיבוש בןגוריון דוד עסק תקופה באותה
ממגמה חלק הוא ל"הגנה", המשטרה הכפפת על המאבק השונים. והביטחוניים
היישובים המוסדות ושאר הרמ"א משרת ביטול את גם הכוללת כללית,
בארץ. הביטחון כוחות על אחת מרכזית מרות להשלטת בדרך לו שהפריעו

הפרק על עלתה כאשר בנושא, בטיפולה סתום למבוי נקלעה המצב" "1עדת
הכספיים מקורותיה חשבון שכן האזרחית, המשטרה לבניית התקציב בעיית
משטרה הקמת של הכספי בעול לעמוד מסוגלת הייתה לא והיא מצומצמים היו
באותה משטרה, להקים היה שמסוגל היחידי הארגון שבעצם מסתבר אזרחית.
ההתגייסות מגביית בעיקר הכספיים מקורותיה דרך ה"הגנה" הייתה תקופה,

וההצלה.

על המחלוקת בגלל גם מוסמכת תכנית לגבש הצליחה לא המצב" "ועדת
הממשל תחת ששירתו והשוטרים הפקידים של ומוסריותם מהימנותם
עצמו על שיקח ארגון לחפש הסוכנות הנהלת נאלצה כן, על אשר המנדטורי.
הבלעדית האפשרות ה"הגנה", הייתה האפשריים, הגופים ומכל המשימה את

הפוטנציאליים. מתחריה חולשת בגלל

מהשוטרים חלק או מרבית של המוסרית לרמתם היטב מודע היה גוריון בן דוד
שהקימה הבדיקה ועדות ידי על מהימנותם מידת לו וכשנסתברה היהודיים.
אנשים 1,200 לגייס היסס לא ה"הגנה", של הארצי במטה ההסתדרותית הסיעה
700 מכלל שוטרים כ350 מהיסוד. כמעט חדשה, משטרה להקים כדי חדשים,
ישראל למשטרת נתקבלו לא המנדט, במשטרת ששירתו העבריים השוטרים
ההחלטה שגבתה המחיר היה זה ועלילה. כתם בכך ראו מהם ורבים החדשה,
באופיו. פוליטי היה דבר של שבסיכומו ארגון, על המשטרה הקמת את להטיל
כל את השטח פני על מעלה המשטרה, הקמת בנושא ההחלטות קבלת תהליך
המנדטורי השלטון מעול השתחררה עת הצעירה, המדינה את שליוו הבעיות
על ועוצבו הוקמו הממשלה ממשרדי שרבים למרות עצמאית. למדינה והפכה
מהיותה המשטרה שעניין הרי המצב, ועדת עבורם ששירטטה התכנית פי
הוקמה והיא מיוחדת להתייחסות "זכה" המשטר, על להגן המיועד מנגנון

צה"ל. בתוך כחטיבה

>שראל משטרת של הקמתה "נס>בות  אראלי נרי של מחקרו מתוך (לקוח
.(8067 עמ' ,(1948) בצהי'ל" כחט>בה
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הוצאת תש"חתש''ט, העצמאות, מלחמת המלחמה: >ומן גוריון, בן דוד (20)

עם הוצאת >מ>0, שלושה שרף, זאב .386 ,62 עמ' ,1982 הביטחון, משרד
.23 עמ' ,1959 ת"א, עובד,

הוצאת תש"חתש''ט, העצמאות, מלחמת המלחמה: >ומן גוריון, בן דוד (21)

.62 עמ' ,1982 הביטחון, משרד
לעומקה. נבחנה ולא זוית לקרן שנדחקה סוגיה הוא המיעוטים משרד הקמת
שבה העצמאות, הכרזת קודם שטרית בכור של הצעתו פי על הוקם המשרד
מסביר אחר הסבר הערבי. המיעוט בעיות בכל לטיפול משרד הקמת על הוצע
שיקולים בגין שטר>ת, בכור בידי והמשטרה המיעוטים נושא הפקדת את
של הבכיר לנציג ועיסוק ייצוג בעיית בפתרון גוריון, בן דוד של פנימיים

בממשלה. הספרדים

הטובים בקשריו שנודע שופט המנדט, בתקופת משטרה איש היה שטר>ת בכור
לדעתו אותו הכשירה זו קירבה מנהיגיהם. על ואמין הערבית האוכלוסיה עם
את לאט לאט להכיר להם לאפשר המיעוטים, לבני "פה ... בתפקיד לשמש
ישראל". מדינת של בקיומה ולהכיר ישראל לממשלת אמון לרכוש המציאות...
הערבים עם הקשר טיפוח  האחת מחלקות. לשתי חולק שהוקם המשרד
של תפקיד בעיקר מילא המשרד וחינוך. תרבות הסברה, מחלקת  והשנייה

המיעוטים. של מצבם לשיפור השונים, המשרדים בין מתווך

והצבא, הביטחון משרד הצבאי, הממשל ומול מוגבלות היו המשרד סמכויות
נבעה הקמתו לאחר כשנה סגירתו זאת, עם יחד עמדותיו. רוב נתקבלו לא
שכן האחרים, הממשלה משרדי עם שנוצרה העכורה היחסים מערכת בגלל
הגיע אוטונומי, עצמאי כגוף לעמוד הצליח שלא החדש המשרד כי התברר
משרד פורק ,1949 שבשנת קרה כך האחרים. הממשלה משרדי עם להתנגשות
הממשלה, במשרדי ערביות מחלקות מוסדו יותר שמאוחר אלא המיעוטים,

ערבים. לענייני הממשלה ראש יועץ תפקיד והוקם
ערביי כלפי הישראלית המדיניות בגיבוש ראשונים צעדים רכס, אלי  (ראה

.(1988,11 חודשית, סק>רה ישראל,

במועד הסוהר. בתי שירות על גם אחראי המפכ"ל היה ,1.1.1949 לתאריך עד (22)

אף נפרד, ביטחוני לגוף והפך ישראל ממשטרת הסוהר בתי שירות הופרד זה
המשטרה. שר באחריות היא

.3 עמ' ,1948 שנת> דו"ח (23)
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קודמת. הערה ראה (24)

מדעי השוואתי מדד היעדר מפאת הפשיעה, היקף את להעריך קשה אמנם (25)
אולם זו. לתקופה המיוחדים והעלייה המלחמה בתנאי גם המתחשב והולם,
בהשוואה נמוך היה הפשיעה היקף כי כך על רומז ,1948 משנת השנתי הדו''ח
1948 שנת לנתוני ובהשוואה (20 עמ' ,1948 שנת* (דו''ח 1946 שנת לנתוני
:20 עמ' ,1948 השנתי בדו''ח נאמר וכך .(16 טבלה ,19 עמ' ,1949 שנת* (דו''ח
בין מועילה השוואה מאפשרות אינן הדו"ח, בתחילת שהוזכרו "הסיבות
הנוגעים והמספרים השנה במשך העבריינות מספרי על הרשמיים הדיווחים
תקופת של ישראל ארץ שבשטח להזכיר זאת בכל אולי מעניין הקודמות. לשנים
ומספר 8,000 עד כמעט ב1946, פשע מסוג העבירות מספר עלה המנדט,
פשעים 8,292 לעומת 41,000 כלומר, ,33,000 עד עלה עוון מסוג העבירות

."(31.12.194915.5.1948) ההקמה בתקופת ועוונות

.4 עמ' ,1948 שנת> דו'יח (26)

"בתאריך :25.1.1949 ירושלים, מחה פליליות חקירות  שנת> דו'יח (27)
המולדת" חזית "ארגון צרו. והקולונל ברנדוט הרוזן ביריות נרצחו 17.9.1949
את לגלות הצליחה לא המשטרה הרצח. את ביצע שהוא בכרוזיו הודיע

פוליטי". "רקע  המניע הרוצחים.

ועת שנה "מאה ברקאי חיים קולת, ישראל כץ, אבשלום שרשבסקי, רוברט (28)
ספרית הוצאת ה19", המאה ממחצית א''י של מצולמת היסטוריה ;20

.339338 עמ' תשכ"ח, מעריב,

במיוחד ראה ולאחריה, העצמאות מלחמת ערב והאצ"ל הלח"י ארגוני על
שני, כרך ,19491940 ופוליטיקה, אידיאולוגיה לח"י הלר, י. של במחקרו
ברנדוט" ב"פרשת עוסק יא' פרק .462365 עמ' .1989 ירושלים, "כתר", הוצאת

.462425 בעמ' זו, בפרשה הלח"י של וחלקו

יוני, מאי, בחודשים בוצעו שוד מעשי 8" ;1948 ירושלים מחוז  שנתי דו"ח (29)
4,148 בשווי מזון, וצרכי בדים מכוניות, ששדדו אצ"ל, ידי על ואוגוסט יולי
אצ"ל החזיר הצבא, ומטה המשטרה התערבות לאחר המקרים, בארבעה ל"י.
לקבוע המשטרה הצליחה אחד במקרה ל"י. 660 בשווי שדוד רכוש לבעליהם
בוצעו שוד מקרי 5 תביעה. הוגשה וכנגדו השוד ממבצעי אחד של זהותו את
7 "אוריון", מקולנוע קולנוע מסרטת ששדדו הלח"י, ידי על הנ"ל) (בחודשים

ל"י". 16,786 של כולל בשווי משא, ומכוניות מזון מצרכי אופניים, זוגות
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ועוד. 12.10.48 ;29.9.48 ;21.9.48 ;1.2.48  התקופה בעיתונות ראה (30)

.13.12.48 ;16.11.48 ;29.9.48  התקופה בעיתונות ראה (31)

רובים, 14  לנצרת סמוך ערבי בכפר גילתה "המשטרה נכתבל ב16.11.48
הוחרם". הנשק כדורים. ו200 אקדח ,

רובים 4 שכללו ותחמושת, נשק הוחרמו עכו, ליד יסיף "בכפר ב13.12.48:
כדורים". 17 עם ואקדח צייד רובי 2 כדורים, ו17 אנגלים

.21 עמ' ,1948 ישראל, משטרת של שנתי ךו''ח (32)

שם. שם, (33)

.22 עמ' שם, (34)

.25 עמ' שם, (35)

.4 עמ' שם, (36)

.12 עמ' שם, (37)

.15 עמ' שם, (38)

.11 עמ' שם, (39)

עמ'4. שם, (40)

התק1פה: ובעיתונות בהמשך ראה האזרחי", ה"משמר פעולת על .54 עמ' שם, (41)

בעיתונות גם ראה ישראל, למשטרת ערבים גיוס על .11.2.1948 ,21.1.1948
.24.5.1948 למשל התקופה;

לא אזרחים העסקת הייתה מלכתחילה כבר .9 ,5 עמ' ,1948 שגת* דו''ח (42)
ימולאו במטות התפקידים שכל שעדיף אז שהחליטה ישראל, במשטרת מקובלת
.(9 עמ' ,1948 שנתי מיו"ח ונוהליה המשטרה למשמעת הנתון אדם כוח ידי על
בלבד. חריגים במקרים אלא אזרחים, להעסיק שלא המגמה התגברה הזמן עם

.24,2018,76 עמ' ,1948 שנתי דו''ה (43)

לכנסת הלאומי ו"הוועד לא"י היהודית" ה"סוכנות ידי על פורסם ב15.4.1948 (44)
הממשלה עובדי כל נדרשים חדשה, להודעה "עד כדלקמן: המודיע צו ישראל"
לשירותים נזק ייגרם לבל הנוכחיים, במשרדיהם בעבודות להמשיך היהודים

המנדט". ממשלת הסתלקות עם הציבוריים
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בקבלת הואשמו השוטרים ,(14.11.1948,9.11.1948)  התקופה עיתונות פי על (45)

בהעפלה. במלחמתם לבריטים ובסיוע השחור'' ה"שוק עברייני עם בקשר שוחד,
פוטרו הממשלתי, המנגנון לטיהור הציבורית הוועדה של המלצה פי על

משטרה. סמלי ו11 שוטרים 96 מעבודתם

גם ראה המנגנון, טיהור רקע על שוטרים פיטורי על .9 עמ' ,1948 שנת* דו"ח (46)
.14.11.1948 ;9.11.1948 התקופה: בעיתונות

.7 עמ' ,1948 השנת* הדו''ח (47)

.32 עמ' שם, (48)

וההשתלמויות ההדרכה מחלקת באחריות הייתה החקירות בתחום ההכשרה (49)

מחלקת באחריות הייתה אחרים, בתחומים שההכשרה בעוד החקירות, אגף של
.(19 עמ' ,1948 שנת* (דו"ח המינהלה אגף של ואימונים גיוס

בהתפתחות נבחר*0 מקורות מתוך, ,(1.4.1949 סגל (ישיבת לגששים, קורס (50)
ישראל, משטרת אמ"ש, היסטוריה, יחידת הוצאת ,19581948 *שראל משטרת

.121 עמ' ,1989

משטרת בהתפתחות נבחר*ם מקולות בקובץ, מסמך מינהלה", קציני "קורס (51)
.118 עמ' ,1989 מ"י, אמ"ש, היסטוריה, יחידת הוצאת ,19581948 *שראל,

אגף של וההשתלמות ההדרכה מחלקת באחריות הייתה המקצועית הספרייה (52)
באחריות היו ישראל", "שוטר ביטאון ועריכת לעברית השיעורים החקירות.

.(10 ,9 עמ' ,1948 שנת* (דו"ח ראשי ותרבות סעד קצין

.16.10.1948 התקופה, בע*תונות ראה (53)

.1110 עמ' ,1948 שנת> דו"ח (54)

1948 הקשר" מחלקת "ת*ק ראה ,19491948 בשנים הקשר מחלקת על (55)

וטלפונים אלחוט ציוד על מסמכים הכולל  אמ"ש, היסטוריה, יחידת ,1949
ועוד. אלחוט תחנות רשימות, תקציבים, ישראל, במשטרת השונות ביחידות

.1711 עמ' ,1948 שנת* דו''ח (56)

ישראל, למשטרת המנדט ממשטרת במעבר פליליות, בחקירות וניסיון ידע חוסר על (57)
.188 עמ' ,19581948 *שראל, משטרת בהתפתחות נבחמם מקורות ראה

.1817 עמ' ,1948 שנת* דו"ח (58)
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המחוזות, במטות משנה יחידות המגדיר המינוח, שונה יותר מאוחר במועד (59)
המטה אגפי של מישנה ליחידות יועד "מחלקות" המונח לענפים. ממחלקות

הארצי.

ראה האגף, של אדם וכוח פשעים חקירות אגף על .18 עמ' ,19*8 שנתי דו"ח (60)
.176 עמ' ,19581948 ישראל משטרת בהתפתחות נבחרים מקורות בקובץ

.25 ,6 עמ' ,1948 שנתי ד1"ח (61)

על העבירות כי מצוין השנתי בדו"ח לנושא המיועד בפרק וי. טבלה ,6 עמי שם, {61)

לא .(27 עמ' ,1948 שנתי (דו'יח תנועה שוטרי 76 ידי על נרשמו התנועה חוקי
בדו"ח, אחר במקום המופיעים לנתונים זה, נתון בין הפער מקור מהו ברור
עמ' (שם, שוטר בדרגת 110 מהם התנועה, במערך איש 130 היו כי והקובעים
שעסקו שוטרים ורק אך כולל 76 המספר כי מכך, נובע הפער ומקור ייתכן .(6

ובוחני במטות המשרתים השוטרים את כלל ולא התנועה חוקי באכיפת ישירות
תנועה.

.18 עמ' שם, (63)

פשעים. לענייני תקופתי ארצי כנס מיסוד על ,18 עמ' שם, למשל, ראה, (64)

.18 ,4 עמ' שם, (65)

.17 עמ' שם, (66)

.19 ,18 עמ' שם, (67)

.1984,10 חודשית, סקירה (68)

ארץ לתולדות "קתדרה לבירה", "הדרך ביאלר, אבי אצל גם ראה בנוסף
.191163 עמ' ,1985 אפריל, ,35 מס' חוברת ויישוביה", ישראל

העברי השיטור  מתוך המשטרה, שר אל (שרי) שרייבמן ראובן של מכתבו (69)
משטרת אמ"ש, היסטוריה, יחידת הוצאת מקורות, קובץ לדורותיו, בירושלים

.269268 עמ' ,1990 ישראל,

שם. שם, (70)

.291286 עמ' ,27.11.1977 מתאריך סופר, שלמה הקצין עם ראיון שם, (71)

.269268 עמ' שם, המשטרה, שר אל (שרי) שרייבמן ראובן של מכתבו (72)
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1947 בנובמבר כי'ט באו"ם, ההצבעה תוצאות בהיוודע השמחה

*י

90

1
1947 דצמבר באש, ועולה ערביים פורעים עיי נשדד בירושלים המסחרי המרכז
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22.2.1948 ירושלים יהודה, בן ברחוב פיצו'ץ
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193 ו

פיצו'ץברח1ב
ירושלים, יהודה בן
ו 948 בשנת

בנייני סיצו'ץ
המוסדות
הלאומיים

"אטלנטיקיי מלון
ברחוב הפיצוץ לאחר
1948 יהתה, בן
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1948 פוסט", "פלסטין בנין פיצוץ

19

1ר<
1948 יהודית, שיירה על התקפה
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***** ^
ט/יזטניח #י!;ן"ע^!/7££י

בהקל8 #קןדד,
ייג13 ה/21י*י1.יס

',*

^*י בירושלים צבאי משטר
בשמירה בריטי חייל
1948 העיר, במרכז

ו 948 ג'נראלי, בנין מול יפו ברחוב מרו10ם כוח1תעו, עיי הרוסים) מגרש (מתחם ''בווינגראד' תסי0ת
14.5.1948

בריטית משטרה
מרי'י ה'ינס'כה ברחוב
הודפת בירושלים
1948 מפגינים,
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על עולים הבריטים, החיילים אחרוני
ומביאים " "םמריה האנ"ה של סיפונה
אריץ על הבריטי המנדט את בזאת
1948 0יום,מאי לידי ישראל

1 111
ישראל בארץ הבריטי המנדט ב0יום ישראל אריץ את עחב ,(15.5.481.11.45) קנינגהאם אלן 0יר האחרון, הבריטי הנציב

# ,

ניקולגריי, ויליאם קולונל
הבריטי המפכ'יל
הפינוי ביום האחרון,
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"!*
וי

אביב תל על א1ויר'ת התקפה לאחר הרס ממראות
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*^1*.*#1**\ ■יזז6ו
.001.

של!, התיווך למ0ע יוצא באשתו, מלווה ברנדוס סולקה הרוזן
ו 948 במאי 25

העם משמר ע"י נפתח התטעה משרד

טסוהוח. :י

למשמר חבר כרטיס
ביר1שלים העם

וקפל! (מימין) שרתוק משה הזמנית הממשלה שרי עם בשיחה ברנאדוט הרוזן ברנאדוס הרוזן של 0סר) (תו ליברינד ה"אק0
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י^י^1^
י\\

משטרה קציני קור0
הספר בית בבנין ראשון,
ההסתדרות לפעילי
ו 948 מריץ אביב, בתל

האימונים בסיס מסדר
משטרת של הראש1ן
ליד, בית במחנה ישראל,
1948 אפריל

הראשון הכללי המפקח
סהר יחזקאל
של הי0ט1רי בצילום
במעמד צה"ל פיקוד
אימונים, שבועת
16,5.48 בתאריך
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*11*1*11

ו

מדינתנו!  תחי מת! המנדט
ישראל מדינת האחו1ן;ממשלת הבוי0י הנציב
השלטון את לידה מקבלת הארץ יבשת את עזב

: 'י<ל"', ןןוי"ין.^.", 1 >, י 1 י 6 .=.!  *^ ■■

עליסננתהפלישה ה.,הגנה" הודעת :"<:^
מצוייר 0ו0ף " ; " ^"י ^"" "" י " '

לגושעציוןי^?";"1^ הגיעה האדום הצלב משלחת י"יי":
ירושלים בכביש הקרבות נמשכים

הפלישה לפני עמון ברבת אחותה החיו1ויות *****>*+*++*********
"■■ ו  כסקר
היום  הלגיון >1ל" פוון להודעת מחכים נלמד*!!!

."י  :. . . היהודים
בירושלים רבים בנינים תפסה ה"הגנה'י לדת_^:א המלהמה. ?מימח

העבר: המשטרה מפקר לכהז ;ו<תל ר;":  יי '■ י""י 

דירות
מפוארות ,^נ0ן

השג*ווח ביזם העם הקגוה ה!יי*

  היום עוד לעם וחש כ0פד
ד_ר_ז_1 ז ה

הע03*ות ביום הלאומי המלות על המונית חתימה
לישראל" העצמאות ..ביום

שער עמוד
'מעריב" עיתון של
14.5.1948 מתאריך

:£331

,1/,41נ. + פולש צבא מול
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81 £. 194§ תקרזו, אייד י גי 01.

ביתהספר נפתח
העברית למשטרה
אוד *ון8ו> *6!זח מעיז! גסנינת ■י'*6
המדינה לפקטריו 3י71ה80י חוהמ0 רי
גרי 8ר הווו ניתה80י מנהל הןגרית.
ה18סוח 8ר*שי קהית גוי קמ*נ0קי.

וימי.
8יוו*י8, 70 ט*תחוד8 הרא*וו נקור0
ה>^01 >9דויגי8. 1חסנו >1**קי0 *ו9וי8 *
י9י0, מחיו* יוחי ל* י"8*ו ק1י .היז?

שוטרים, של סיום ס0דר סוקר 0הר, יח1קאל המפכ"ל
17.6.48 ראשון, סחזור

בבסיס ביקור בעת סהר, יחזקאל המפכ"ל
ליד בבית האימ1נים
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השבעת טכס
משטרת קציני
אביב, תל מחה
30.6.48



ראשון קור0 בוגרי
מנהלה, לקציני
1948 ספטמבר

ו 948 המשטרה, משרד
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ו**

0הר יחזקאל  בתווך ו. 948 אוג01ט המדינה, ק1ם אחרי בירושלים הראשונים הנשבעים הקצינים

203 1 ישראל משסרת תולדות



1948 ביוני 28 ברבדוס, תכנית
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משטרה לארגן יכולתו אי בדבר סהר י. הודעת
המדינה הכרזת יום עד

^/6 :.;;;
8.'1.48 תלאביב,

'י: מל*

./ויי*11 48ט1 ""

ס
גז נ י1י"18ת

כןגיייין י. ל: א
סחהיג י. מאת:

המבג אגף כי האדם כיח מאגף הידזה קבלתי
סהובטחו האיל! 1200 את לקבל אוכל 1^7 כן ו7ל לםקסרז!; אנסים לנתינת

לי.
לקבל ביכולתי אין אלה בתנאים כי להודיעך הנני לזאת אי

בטאי, 15 ליוס סוכנה תהיה שהפסטוה לזה אחריות כל

ז .

סחרונ, י.
להלל. העתק

במטכ"ל המשטרה אגף כראש 0הר י. של שילובו

מסכל
ט/ק/14

1948 אפריל "^

ההנהלה החלטת בדבר הטוכנות חנהלמ יו"ר מאת הודעה קגלחי
יחזקאל הה* כי הנה"ס יו"ר הודיעני כמ1"כ עבר*ח, משסרה להקים
ה*שטרח אגף ראש ישמש ח8קידו ובתוקף המ*1רח מ9קד נתפנה סחרוב

בטטכל.

בדבי בדבר*ט עמו ולבא 0חר1ב החי ל*ק1דח להח*1ב עליכם
העברית, הפשסרח להקטוז ובהכנות ב8עולח עבודתכם שלוב

א, מ ר
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מסכל
17/3/0

,1946 ריל באפ 14

צדוק
יחזקאל

למשטרה גיוס ו: י ני ה

מגיל פווגיכים 300 הבילמדה הקמח לצרך להעמיד יש
טניס. 3 בב~ך במזמרה ל1רח נכונותס שהודיעו ומעלה 30

המשטרה, תקן בדבר סועיח להחלפה עד בתק3ה זו הוראה

בנדון; ריס בדב אתך יבא יחזקאל
.* מ ר

כפרית ג'נדרסריה הקקת בעני! המטרה שר אל הקפכ"ל סנית
הארצי, המטה

אלול,תש"ח י* תלאביב,
16.9.48

/ 4'* 5?#/■/< 1 ,,.\ 1 לכבוד
המשסרה, קר
י_ה ר ק ר.

השר. אדוני
ותמעוסים המשטרה םגטח

הסטטית מחלקת

1343 0פט' 17.

/

י^ן,} 83ר*ו1 ני*נדרמ1>ה הנידון:
מי07~48ל79ס1, מכתבך

חגינדרסריה הקפת רעיון את נברכה סקבל 03ובן אני .1
אגנה. האלוף 07 שיחותי 07 אחד בקנה עולה והוא הכפרית

ת9קידי גל את ל0לא בכדי כי לנו התברר אלה בשיווותי .2
אשר המיוחד פקודו על איש 1000 כ של כוו להקים יש הגבאי הםםשל
הזה הםסגור גדודים. שני כמעט של רזדוה גם לשסש דחק בשעת יוכל

ההתחלה אולם הזה. הגה בהקפת כמסרתפםגה ,1ישמש מקםימלי, כמובן הוא
מבחינת זה כוו על נחלוש אנו איש. מאות כמה של בגדל יותר גנועה תהיה
יחידותיו תעמודנה אופרטיבית מבחינה אולס בו, המשמעת וקיום החזקתו

"~ ~ " " " במקום, הגבאייט המושלים ברשות

להמגיא יהיה ה1בא על אולמ הפקוד, צמרת את נספק אנו .3
אשר חיליק לקלוט נוכל הכומ.לדעתי להקמת האנשים מרבית את לנו
כח להחזקת עגולי0 במספרים תקגיב שומת עשינו נפגם, הקרגי כשרס
והונאה הכח, לגיוד לא"י 60.000 של פעסית חד להוצאה והגענו כזה

להחזקתו. לא"* 80.000 של חדשית

הכבוד, בכל

יס/בג
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נשק שביתת קווי גופת

עקבה

מלחמת בתום הנשק, שביתת קווי מפת
.1949 העצמאות,

החלוקה ספת
 יהודית מדיגה

 ערגית מדיגה

 אייוגיןלאונוי

1?נילו

האו"ם של החקירה ועדת המליצה 1947 בקיץ
וערבית. יהודית מדינות, לשתי הארץ חל1קת על

הוועדה. שהציעה החלוקה מפת
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19471945 השנים בין הנוטרים חיל סצבת

1947 $194 1945

157315121792מ.י.ע.

תעופה 234212257שדייג

צבא 372310324מחנות

כלל"פ 337227220תפקידים

14110798רכבת

הסגר 11862122מחנות

הצי 565356מוסדות

פרטיים 156182192נוטרים

3061 2665 2987 בסה''כ

משטרת של אדם כוח סצבת סול תקן
ב7.1947."י העבריים היישובים

 
"כבסהטוראיםקופ'סרג'

חסרמצבהתקןמגבהתקןמצבהתקזמצבהתקן

10913111221241451441ירושלים

52271619519422721215הנגב

97161613211815714116הדרוס

10810813012115013713השרון

10821161771782082026עמקהפר

ביפו 1122המטה ■"33
""*

7716131281241511447הכרמל

6515131271211481399זבולון

נהי6ר' 222221651הבטה

2265464454513הצפון

4495656478735יזרעאל

896941131085י661גלבוע

6519161211161461379ירדן

7721191581541861806גלילעליון

כפרילדים 97119719154ביה''ס

בטבריה 221133המטה

96821901511508146117941694100בסה"כ
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1947 דצמבר העברית, במדינה משטרה להקמת המצב ועדת של הצעתה

■*;*;

תש'יח בטבת י'יח ירושלים,
31.12.47

מאירםון נ. הנב' אל:
בי המשנה ועדת מזכירות מאת;

לא שבטעות העברית במדינה משטרה להקמת ההצעה את לך ממציאים הננו
.26.12.47 ביום לך שהומצא ,23.12.47 מיום ב' המשנה ועדת ישיבת של לפרטיכל צורפה

העתקים:
בןנוריון ד.
מאירםון ג.

רמז ד.
מאירוביץ ב'כ
נרבובםקי מ.
איזנברנ ש.

שרף ז.
21.12.47

העברית* במדינה משטרה להקמת הצעה

ימוד הנחות

כי אפילו ויתכן חמורות תחיינה המדינה הקמת בראשית חבטחון בעיות כי ספק אץ א.
ארוכה. תקופח במשך יתמיד המתיחות מצב

חצבא שידי כן על וצריך לח מחוצה ונם הארץ מתוך נם לבוא יכולה הטכנח ב.
מבחוץ. המכנה את לפנוש פנויות תחיינה לכשיקום

חבטחון בעיות על זמנו את יאבד שלא וטוב טח תקיפת ממילא תמשך הצבא הקמת נ.
השוטף.

1 חיינו הארץ, מן הבריטי הצבא צאת לאחר רק תורשה הצבא והקמת יתכן ד.
.1948 לאוקטובר

אנוש טפום למשטרת למשוך בכדי והקצין השוטר של משכורתו את להעלות יש ח.
מאידך. השוחד ננע בפני להבטיח וכן מתאים

ישראל משטרת תולדות 1 ו210



חחצעח

עלכן
גלוי לבעיות להתמסר שתוכל בכדי חשוטן* הבטחון מתפקידי המשטרה את לשחרר א.

פשעים. ומניעת

שמחוץ באמרים וחבטחון השמירה תפקידי את עליה תקבל אשר ג'נדרטריה להקים ב.
ובגבולות. לערימ

וחטגחלח. הפקוד אותו תחת ימצאו יחד גם הכוחות שני ג.

טקצעם. את בה יראו ואנשיה קבוע כח תחיה המשטרה ד.

שיחיו והקצינים הסמלים לחבר ופרט חולף כח תהיה חנ'נדרמריח זאת לעומת ח.
חשוב זח פר* משכורת. יקבלו לא אשר לאומי. שחת שנת אנשי יהיו הטוראים כל קבועים
המשטרה אנשי כמספר כפלים יחיח חנ'נדרמריח אנשי מספר כי תקציבית מבחינה מאד

חמדיגח. תקציב מרבית את יבלע הכטחוז שתקציב למנוע יהיה אפשר זו בדיך ורק

ובסופו לצבא חנינדרמריח של פלוגות להעביר יחיח אפשר חבטחון מצב השתפר עם ו.
וגבולות. כפרים שטירת לתפקידי בלבד קטן כח ישאר דבר של

המשטרה

חלקים? משני מורכבת תחיה המשטרח

האדמיניסטרציה) (או הבטחון מחלקת א.

פשעים לחקירת המחלקה ב.

כסגן פקח מחם אחד לכל הכללי. למפקח עוזר יעמוד מחלקה כל בראש
לאדטיניסטרציח.

חבטחון מחלקת א.

עבור? בעקר אחראית תהיה הבטהון מחלקת .1

הכללית המנהלת עבודת (1)
חצבורי הבטחון קיום (2)

פשעים מניעת (8)
וגילוים פשעים של ראשונה חקירה (4)

מחוזות: לארבעה תתחלק היא .2

חנליל (1)
חיפה (2)
השרון (8)
חנגב (4)
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המשטרה עניני כל עבור אחראי יחיה אשר פקח יעמוד מחוז כל בראש .8
הכללי. המפקח של לפקודו ישר נתח יחיח הוא במחוזו.

את ולאחד על לפקח יחיח מתפקידו אשר סגןפקח יעמוד מחוז פקח כל לרשות .4
יומקשר נם יחיה היא לחן. חעברינים של והבאתם וחברתם פשעים נלוי של העבודה כל

פשעים. לגלוי האחרים וושעימ לחקירת המחלקה וקציני מחוזו בין אלה בענינים

חשתן למחוז פרט אחת כל נפות לשת* יתחלקו והננב חיפה הנליל. גזוזות .8
כן על יתחלק השרון מחוז אחת. כל נפות לשתי ואלה טחוזותטשנח לשני יתחלק אשר

נפות. לארבע

של תפקידו אינספקטור. ולעזרתו עוזרפקח יעמוד נפח כל בראש .8
עט ישיר קשר ימצא אלה ובענינים בנפתו, פשעים וגלוי חקיחת הנהלת יהיה האינמפקטור

מחוזו. של סגןהפקח

התושבים. ולמספר לשטח בהתאם אחריות תחנות למספר תתחלקנה הנפות .7
עבור אחראי יחיח הוא ושוטרים. 0טלימ ולרשותו אינםפקטור יעמוד תחנת כל בראש
החקירות בשטח באזורו. פשע מעשי ומניעת חבטחון עבור וכן בתחנתו האדמיניסטרציה

מומחים. שוטרים ומספר סמל לרשותן יעמוד

תחת ישר יעמדו וחם התנועה, על לפקח תפקיד יוטל בתחנח שוטרים מספר על .8
עבור וכן חתנועח והכוונת הפקוח עבור אחראי יהא חלז בנפח. התנועה סמל של פקיחו

במחוז. התנועה קצין של פקודתו תחת ויעמוד התנועה, עבריני נגד התביעות

ולמתן לתנועה אחראי יהא ושוטריו סמליו חבר בצרוף במחוז התנועה קצץ .9
במטח. התנועה משרד של פקודתן תחת ישר יעמוד הוא במחוז. למכוניות הרשיונות

על יפקח רכב, כלי והחטיבות היחידות לרשות יעמיד המרכזי חתנועח משרד .10
וטפול פקוח, לחלוקה, אחראים יחיו (אינמפקטורים) קצינים מספר התקונימ. ועל בהן הטפול
יעמוד מחלקה כל בראש המטח. של הקשר קצין ע''י יחולקו ומכונאים. נהנים במכוניות,

במחוז. הקשר יחידות ולהחזקת לפעולה אחראי יהיה אשר אינםפקטור

המחוזות נשקי טוראים ומספר מקצין מורכבת נשקים יחידת תצורן* טחוו לכל .12
במטח. הראשי חנשק פקוח תחת יעמדו

הרי לכך, המיוחדת המחלקת ע''י בעקר תעשה פשעים חקירת עבודת כי אם .18
בעקר ויעסקו פשעים בחקירת יתמחו הרגילה המשטרה מן ושוטרים סמלים קצינים, מספר
ויש נתפשו כשחפושעיט או קלים פשעים של במקרים החקירה. של הראשונים בצעדים

החקירה. פעולת את התחנה אנשי ישלימו ראשונית עדות סמך על לתבעם יכולת

להודיע בתחנה החקירה אנשי על הטור פשע טעשח של מקרח בכל אולם .14
יחיח עליו עצמו. בזח יעסוק או החקירה מהלך על הוראות יוציא והלז בנפח לאינםפקטור

המחוז. של הפקח לסנן החקירה מהלך פרטי את למסור

בכל פשעים. לחקירת המחלקה עם לקשר אחראי יחיח מחוז בכל הפקח סנן .18
או הפוליטית יציבותה או הארץ בטחון על להשפיע העלול מסובך או רציני פשע של מקרח
מדינות או למחוזות חנונע או ומ'<. הימיים רפואיים, (כלכליים, מוטחים ידיעת הדורש
החקירה מחלף את וכן פשעים לחקירת למחלקה הפרטים את להודיע יחיח עליו אחרים

מומחים. מקצינים הנדרשת והעזרה הראשונה
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פשעים לחקירת המחלקת ב.

אחד כל בראש הפוליטי'. ו'יחענף הפלילי' ''הענף לשנים: תתחלק זו מחלקה .16
נקה. יעמוד מהענפים

אחראי יחיה האחרון מטח. פקח יהא וסננו הכללי מפקח עוזר יעמוד המחלקה בראש
והמשלוח הרשום מחלקות על ויפקח פשעים לחקירת המחלקה של לאדטיניסטרציח

והפוליטי. הפלילי הענפים את המשרתות

להחזקת אחראי יחיה אשר פקח סגן יעמוד הפלילי הענן* פקח של לעזרתו .17
במחוזות. הפקחים מנני עם הקשר

יכלול הפלילי נף ע ה .18

בעיות בכל יעסק והנחשים, הנבילות על הפקוח העליה, אגף (א)
מחלקת עם בשתוף וינהל יארגן זח אגף והגבולות. העליח, מקי על העבירות ההתאזרחות,

שתרח. ורשימה תנועה רשימות של הגבולות על פקוח של יעילה שיטח ההגירה

ושוטרים. סמלים ומספר אינטפקטורים 12 ולרשותו פקח עוזר יעמוד זח אגף בראש
אינספקטור. יעמוד נבול נקודת בראש

משטרה יחידת (כולל המיוחדות והחקירות התביעות הפקוח אגן1 >ב)
כן כמו ובחקירתם. פשעים במניעת המשטרה לחטיבות ויעזור ייעץ יפקח" אשר כלכלית).
כך לשמ המחוזות. של מיכלתם לטעלח הם אשר מסובכים מקרים בחקירת זח אגף יעסוק
אגף פשעים. חקירת של השונים בסונים הבקיאים מומחים, של קבוצות ממספר מורכב יהא

עצמן. התביעות את יבצע וכן מסובכים במקרים התביעות את נם יכין זח

לאגף ושוטרים. סמלים ו60 אינספקטורימ 10 ולרשותו פקח עוזר יעמוד האגן* בראש
עצמן בתביעות יעסוק וזה עורכידץ טםפר יצורף זח

משכמם לסמים והמשרד האצבעות טביעת הפשע, מעשי ארכיון אגף (נ<
ממלים 80 של עובדים וחבר אינספקטורים 6 ולשותו פקח עוזר יעמוד בראשו ולטבריחים,
תפקידם וכר). משכרים סמים צלום, פשעים, רשום אצבעות, לתביעת (מוטחים ושוטרים
וכן וצלום, פשעים לחקר המעבדה אצבעות, טביעת פשעים, רשימות והחזקת אסוף יחיח

משכרים. וסמים הברחה ננד בפעולתה למשטרה עצח ומתן שיי

הפוליטי הענפים של המשותף הפקוח תחת יעמוד המרכזי, הרשום משרד (ד)
הממשלה. ומחלקות המחוזות ושל הללו של ולשחתם והפלילי,

סניף ושורטים. סמלים ו80 אינספקטורימ 6 ולרשותו פקח עוזר יעמוד בראשו
פקידים וכן ושוטרים סמלים מספר ולו אינםפקטור בראשות מחוז בכל ימצא זח למשרד

אזרחיים.

הפקוד עם בקשר יימצא אבל המרכזי המשרד פקוח תחת יעמוד המחוזי המפקח
המחוזי.
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יכלול: הפוליטי הענן* .19

הערבי האגן* (א)
היהודי האגף (ב)

וחטיעזטיט הזרים אגן* (נ)

אחד וחוטרים. ממליט ו80 אינמפקטורים 6 ולרשותו עוזרפקח יעמוד אגף כל בראש
יצור* מתאים עובדים חבר עם הארבעה ויתר האגן* ראש של סנט יחיה האינ*פקטורים
חממה מן אליהם המועבר חומר בדיקת וכן חוטר אסון* יחיו תפקידיהם השונים. למחוזות

במטח. אמנם של לעוזרחפקח ישר יום יום יעבית שלחם החומר את פוליטיות, וחקירות
את לקרוא יחיה תפקידם אשר שוטרים ושני סמל ימצאו האנדים משלושת אחד בכל

והאחרת. היומית חעתונות כל

על: ידיעות וחשנת פקוח יחיו הפוליטי חעגף של אגף כל של העקריים תפקידיו

וזרמים תנועות פוליטיות, מפלגות (א)
טרי פעולות (ב)
הקהל דעת (נ)

זרות ומעצמות זרים של רנול פעולות (ד)
חשודים אנשים של וקשריהם פעולותיהם תנועותיהם, (ח)
חצבורי חבטחוז הפרעת אחריו לנריר העלול ענין כל 0)

המדינה בטחון על להשפיע העלול ענין כל (0
זרים וכתבים וקונםולריים דיפלומטיים שגרירים (ח)

הגשת על אחראים יחיו וראשיהם האגפים ע'יי יעשה והפקוח החקירות תוצאות רשום
אשר חשוב ענין כל עליו לממונים יעכיר והלז הפוליטי, הענן* לפקח קבועות לעתים סכומים

הממשלה. לידיעת להביא יש לדעתו

בקיום בטחון מטעמי צורך יהא למדינה הראשונה שבתקופה להניח יש .20
תצטרכנה כן יחיח באם חעתונות. על נם ויתכן והטלפון. חתלנרף חדאר על צנזורת

פשעים. לחקירת המחלקה של הפוליטי הענף עת אמיץ בקשר לחטצא חללו המחלקות

המשטרה מטח .21

דלקמן: המחלקות מן מורכב יהא חמטח

אזרחיים. עובדים על כולו מושתת חבנינים, על והפקח התשלומים משרד (א)

יבנה הסעד חלק אזרחיים, עובדים על מושתת והסעד, האישי הרשום משרד (כ<
בשוטר. לטפול חישובית חועדח יסודות על

5 פקח, עוזר ולרשותו מנןפקח יעמוד בראשה והנשק, המחסנים מחלקת (ג)
אחד אזרחים. ישמשו וכר לבלרים מחסנאים בתפקידי ושוטרים. סמלים ו20 נשקים קצינים
מחוז לכל כרבינשקימ. למחוזות יצורפו הארבעה ויתר במטח יעבוד הקצינים מחמשת

אזרחיים. ועובדים שוטרים מספר ולרשותו סמל יעמוד בראשו משלו. מחסן יחיח

ארבעת קצינים. ו4 פקח עוזר עוזריו* סנןפקח. בראשח הקשר, מחלקת (ד)
טכנאים סמלים מספר ימצאו ברשותם בהם, לקשר אחראים ויחיו במחוזות ימצאו הקצינים

ושוטרים.
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2 עוזרי*קחים, ולראותו םנן©קח יעמוד בראשה והאימונים, חניוםים מחלקת (ח)
עם יחד ישמשו היתר כבימים. למחוזות יצור*ו סמלים ארבעה ושוטרים. סמלים ו15 קצינים

לשוטרים. המרכזי חסנור בכית כמדריכים הקצינים

לשניים: ומחולקת *קח בראשה והתנועה, ההובלה מחלקת (ו)

כלי ותקון החזקת ברכישת, יעסוק אשר  חבח של חחובלח מחלקת א.
וחבר קצינים 5 4קח, עוזר ולרשותו םנן6קח בראשה וחנ'נדרטריח. המשטרה של הרכב
אחראים ויחיו למחוזות יצוריו הקצינים ארבעת וכר. חשמלאים מכונאים, נהנים סמלים,
הרכב כלי ותקון להחזקת אחראים יחיו וחם המכונות תעמודנה לרשותם בחם. להובלה

במחוזות.

רשיונות ובמתן האזרחית, התנועה על ב£קיח יעסיק אשר התנועה משרד ב.
50) ושוטרים סמלים וחבר קצינים 5 עוזרנוקח, ולרשותו טקח םנן יעמוד בראשו גחינה.
ב התנועה למשרדי אחראים ויחיו למחוזות יצוריו מתאים עובדים וחבר קצינים 4 לערך),

בירושלים. הציוני בארכיון נמצא המקור ♦
המקורי. בטקסט שינוי או עריכה על בוצעו לא כלשונו, הובא חטםטך ♦.
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בצה"ל המשטרה חטיבת  13/48 תקן בנושא מכתב

מטכל/מתמ
מתמ/35/א//

1*48 אפריל .$""
ו*יוד(3) ה60קוז אגא/שרויח

0 :תק.ל>|

/,*<*

0גז5ל/אגט
חמוש אגא/שרוח (6) 8ספל/אכא
אכסון אגא/שרות מגזכל/אג*
המשטרח חט'יבמ (8) מןוכל/אגאתכנין

8טכל/ויכ0
300>/^הי

לגדוד)י*א (אחד חטיבות
(.!)טנא תיק

יהמשטהח חטיבת  13/45 מס. תקן הנדון;

זה. מכתב מתאריך לחק9ו יכנס חג"ל התקן ,1
מטכל/אגא, ע"י יפורסם ותחבורה חמוש צייור, של תקן ,8

יפו00 וטטכל/אגא עצמאית חשבון יחידת חהוה המשטרה מט*גח 8ן
אגא. בפקודות כל, על הודעה

סחרוב. יחזקאל מתמנה המשטרה זזטיבת כמ8קי 4#4

מהגבול ישח>עו אשד מחוזות שני יוקמו הקרובה התקופה ל0שר 0|
יהווה הירקון כרמלי.. של הדרומי הגבול עד הנגב של הגפיני

המחוזות. שני בין הגבול אח
הורעו* תבוא ~ בעתיד יוק(מו אשר הנוספים, וחפלוגות המחוזות על

מיוחדת,

,061
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המשטרה חטיבת  13/48 תקן

המשטרה תפקיר* בכל יטפל אשל מוסמך ארצי גוף תחוח זזפקןסרוז הטובח *1
הקיימת, המשטרה על גם 'יחלוש ואשר ***1י:ו1י>1

*היו:~> >ז8קי©ר>ז ן.9קי**י ^
בישוב. והבטחון מסדר על שמירח א,

פשעיס, ומניעת חקירה ב,
המוסרות של והוראות תקנות מלוי על 8קוח ג.

בישוב, המוסמכים

יחיה: החטיבה ו/דככ ,9
חקירת ואגף בטחון אגף  אגפים לשנ'י המתחלק מטה א,

פשעים,
מחוזיים, מסות שני 0.3
מסמרה. פלוגות 7 ג.

נים. אמו בסיס . ד

מנהלה עניני בכל החטיבה למסה כפופות תהיינה המשטרה סלוגות (4
המשטרה. תפקידי לבצוע הנוגע בכל  המחוזיים ולמסות ואפסנאוח,

תחבורה קצין
פקיי

נהג מיכ
נהגים *>

קסר קצין
קשר סמל

וסער הסברה קצין
המחנה מפקד

סמל רב
אפסנאי סמל

פקיד
הדרכה קצין

הפשעים חקירת אגף מנהל
ראשי חקירות קצין

מעבדתי קצין
מנהלתי קצין

פקיד סמל
פקיד

פושעים רשום קצין
פקידים 3

המשטרה חטיגח 1)813

(18+5?56)
ספקד

שליש
פקיד סמל
פקידי8 2

המגהלוז אגף מגמל
השלישות קצלן

3קיד סמל
פקידים 3
מקשרים 3

רפואי קצין
ד י ויק ם*

גהג
תשלומים קצין
תשלומים סמל

פקידים 8
אפסנאות קצין
אפסנאי סמל רב

פקידים 2
נשק סמל

כספים סמל
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8הוזי>0 מטוח 8
(10+12=62)

כ"א:(116+6)
מחוז מפקד

מנהלתיסגן ק**ן
פקרעיים לחק**יז; מפקד עוזר

פשעים חקיויח קגין
9שעי.0 חקירת פקידסמל ממל

י י פקיד
נהגים 2

מקשר
משטרה פלוגות 7
(35+749*7<4)

פ"א*(112=5+107)

0
§

51

~1
>3

מחלקות 1

(3+96^96)
כ"א:(331+32)

המחלקה מטה,
(1+2=3)

מחלקה מ8קד
מחלקתי סמל

מקשר
כתות 3

(0+31} 30)
שוטףיס 10 כ"א:

הפלוגה מטה
(2+11=13)

מפקד
._ סמליםסגז רב

אפסנא* סמל
פקיד

מחסנאי
מקשרים 2
נהגים 3
חובשים 2

אמונים גסימ
לי3רו) איש (ל250

(8+47^40)
מפקד
סגן

סמלים רג
פקיד סמל
פקידים 2
קלט סמל
פקידים 3

אפסנאי סמל
פקיר מיכ
מחסנאים 2
נהגים 3

טבתים מיכ
טבחים 4
מחנה סמל
טוראים 0

ממלים מדריכים 18
מיכים מדריכים 10
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המשטרה, חטיבת כוחהאדם חלוקת
קצינים  1 מס' טבלה

ר י א ח ה !
. . ■ ו

300
! לקהכ נ8 !ו

1סזווז* 2
ב§ק3'סהלקהונליגהקמהסחוזח! לרנה0ה 11

ב סה
7"לי

נ6*ס
סק"גא0ינ*0

1
2345678?1011

0112113428132סקד
112117111סגן

011ל*©
המנהלה אגף 11םנהל

קלישות ן 11קי*
ימי** ן 11קי*

ת0לרם*נ ן 11קי*
אפםנאית 11יקצין
תחבורה 11קגין קקר ין 11קי

ץסעד זלסגרמ ן 11קי* מ"נה 11םנקול
קדרבז! 11קיין

סקעים מקירמ *11.ף 11םבהל
.רוו0*< זזקזריה ן 11קי*

םןןבדת* 11קי*;
טנהלוז* ן 1123קי*

8זסע*0 וקה0 ן 11קי*
78ח;*0 לו>ק*,רת ם8קה 122קו1ד

■ק7י0 ז1ק*יח ן 122קי*
018510213535265זז"נ

סמלים  2 סס' טבלה
(

י 11 1 10 13 ן 24578

\
י 

גק*ד 1סמל 2 3216
חקלו0*מ סמל !11 1 אססנאי. 0מל \רב %! 1
נשק: 5סמל י1 1
כס5י0 סםל

1 1■

ו

קקר !סמל 11
סמלים *רב 111719

אנסנו)* ?סמל 111719
5ט1(>0 חקיהח 01מל ?22

מחלקח* 1332121/סמל
קלס 11סמל
מחנה 11/סםל
מיריד ו.סמל

י
1010

02ה"כ 1 10425331564
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1948 תפקידים, בעלי שסות
המשטרה משרד

הגוסגויוו סי  ק*מי*וז ג.8,
הואטו* י!מ?1רד

ה00רי על המטרנה  סילץמין ר0 י/דד
ה*ר ייעץ  .גתוי י*יוול יןי"*

גלל* 0זנ*ו* . 0יז0 *.ח,

*שראל משטרת
הארצי המטה

גללי ר10וזל הס*סרח *ל הגלל* וז>ו>קה . 0תי יחזקאל
הכלל* ה00קח 0ג.ן  נחס*!!0 .וסף

המיייעין ע1(> ראזז  0חי* *ענו( .0.0
החריכה אגן! .*.! . בןגירירן עמרס מ.ל.

0נהלוז אגף ר1ו*  נ(>וייוז ייטף ."."
00ע>0 חקזריו אגף ר**  *רין רם .מ. נו

ג>1>וי 4*ץ6 >ן**ן  גןןול*חי *1י*ל ס.יי.0.
0>ע*ס מקיריו ף 10 רא< סגן  1וגר *גסף 0,מ.מ,

ר*** ק*י ק**ן  נץידין **ייול הגיגליי!יי,".". המחלקה ו0* . זיפ* דג **רוןל ס.מ.1ו,
ת0>הלו1 <ו>ך ר*9 עייר  91 *^קג ס.גי.יי.

ר*<* *190<וווז >ןונ*ו  9רד0קין *יין *.ס.*1,
רוו>* .זווגגיזו ק**ן  .לי"ס יל* י ".ס.".

י**\י חמר* ק>*ן  אגוזי י'סה ע.י.מ.
>11רר הרצ<1ה קצין  ארייול *)ו>ק ע.י'.גז.

!1י8 גוז ק**ן  יקל \ול* ץ,0,5,
8"עי0 /11 חך,י גף החקירי\1א קנף רא*  .1וי1>וטטי <"5י>ק ץ.0.נו.

י*** ח>%עוו ).*?  לי*1טל ."ידו: מקידח.*.".". *גןי גליל*, וזהר* 1)יק קנף ו**  רגרל6>]> מ*ה ץ.0,0.
..'יי8. האמונים בסיס

האמץגיס ג0י0 10קי  גזזן 0ק6*0 0.מ.מ.
האקרנים 6*0* *ו0>ןי סגן  רץזיליו ק8ו"ל ע.מ.נו.

וגבולות תופים תטיבת
יגגילץי! חי0*0 יוטינת 30יזח  'יסי י'י"^י .*<.)<.0

תלאביב מתח
1ולןוב*ג מיוי* מוגסוו  0לג יי*! מ,?(,

תל1יגיג מתיי ממקוו סגן >1>*ג >היית .0.0.9
חיפה מחוז

חיפה חחי* נו6>ןת  *>ף .■יייו ..<,*
ח<פוז מתץ> נו0קוו 0גן  זליני.י "ניזזס ם.ט.מ.

וזירה נ6ח מ9ץמ  *1גניי *>זוק זגיליןס.(1.ח. 001 גוקקוו  י**>וגוו ווייוי חי8ה0,מ.יז. נממרז סי'ייט מחיריו לקח מוז ר90 . *ט0י יתוזוע 0.0.מ.
נ8ת.חיתת >>סי)ח < #ור יוייח ע.0.0.

ירושלים מחוז
*י%*לי1ו ממיז מטקח  וןגימ0* לי* יררסלי0>ו,>ו. סמרז מפקח מגן  0יי יוזימ ע.מ.מ.

טבריה מחוז
י *גי*וז מתיז >י8קח  "ל> נוירון ,0,0

הדרום מחוז
גניץל מירר* מחיו נ(0קח  *יר דר 0נ 57 " ,0,0.0

מ**>ר. .1191 *9?>ו  לר0ן יוגיחק .<<.".9
רי""ןן $4) ג"5ןח אייה .*.*..

הסוהר בתי שרות
הטריח םנולל 0*0  גי* *יי .0.0

כחל0ר,*י ממרכז* ג*חולסיהר מנגל  נר**00לר ■ניי.8 ק.0.0.
מגולל* קד*; . ייגב 9נ*רו>ל .11.0.9

ומלי0*0 ק**ן  נדיני 'יוליזיוד ק.0.0.
חססנוזיח קגין  זי0ק* יג ע.מ.יו.

221 1 ישראל משטרת תולדות



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 סחרוב

ותקנותיה. המשטרה פקודת
.14.548 תש"ח, באייר ח' מיום תוקף מקבל המינוי
הזמנית. הממשלה ראש מטעם אישור טעון זה מינוי

שיטרית. עזלופ גכור .14.5,48 תשח. באייר '.1

המשטרה קר

הכללי המפקח דבר
היום לידי נוטל סחרוב. .יחזקאל אני' המשטרה' שר ע"י לי ניתן אשר המינוי כתב בתוקף

ישראל. במדינת הסוהר ובתי המשטרה על הפיקוד את
איש כל ימשיר המדינה. להקמת שכם להטות ומצווים חדשה תקופה סף על עומדים אנו

במסירות. זו ק"ה בשעה עליו המוטל את וימלא תפקידו את ליליים
משטרה שירות הקמת של במפעל כשותף עצמו את לראות איש כל וחיב נגמר הזרים משטר

ובריא. יעיל
כחריג *י ,14.5.48 תק"ח, באייר '..

הסוהר ובתי המשטרה של הכללי המפקח

מהמשטרה הסוהר בתי שירות הפרדת
הקררתו  חקוהר כתי שירות 1

עצמאי, שירות ומהוורי ישראל משטרת בפיקוד הסוהר כתי שירות הופרד 1.1.49 ביום
המשטרה. למשרד במישרין הקשור

ישלאל'. משטרת של הכללי "המפקח הוא: הכללי המפקח של תארו לכד בהתאם.

נחמיא6 י. () חתום:
הכללי המפקח סגן

1948 השוטר שבועת
תנאי ללא עצמי על לקבל לחוקיה, ישראל, למדינת אמונים לשמור מתחייב הנני
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

ישראל משסרת תולדות 1 2221



ראל
המשטרה מטה בנין במשא מכתבים

הממטרה משרד

תסיח ון בקי ז יי
.,24.§,43

שמ/13/1 6%

השר, אדוני
בנין מג::נו וחפושים ר3 עמל לאחר

ה*פקח משרדי את לשכן יהיה ::טשר בי אשר פ י ת:* מ
הראשי והמטה הטוהר ובתי המ3י0רה טל מגללי

המחוזי המפקח מגידיי :*ה ו<;ן. מחלקותיו כל על
מעבדות מהלכותיו, כל על לחל'גביג: הר;71\י
כה במגב הוא הכית זגולנ! למכוניות. ומוסר
הצבא, עלידי ח רבו עמו17 שנו1ו ל;!הר גרוע,
חאומדנא לפי יעלו בו קהתיקונימ להניוו 3יי;*
המפקח ממכתב העתק ר"כ ל:גיי. 10,000 של לסך
ז נסיו ו טי מיוס הטוהר ובחי המטיטרת של הכללי

כר. על ח(22.6.48) השי
דחוסות הוראות יתן אס מאד לכבי לסדוראודה לגשת לנו ולאפשר זו תוצאה לאשר כדי

והמסה ישראל סיינה משטרת של הראשי המסה
ו!לאביכ.י מחוז של הראשי

רב, נכביד

שיטריח ב.
המשטרה. שד

ישראל. מנשטרת

בש/מי הכללי למפקח העתק

הארצי, סיון,תס"ח.המטח כוי מקרית:
.(3.7.40)
^21 131 גו/))/ לכבוד

המשטרה, קר
המשטרה, 0שדד
ה. * ר. ין ה

השר, גי אדו
המשמרה. מסה חעברזז הנידון:

אי כיוס עוברים המשסרת ממסה 1הלק הכללי המ9קח .1
בוז"א. 14 הרככח ברתוכ הסוכנים לבית מה'ןריה 4.7,48

בקריה פעולתם את יעסיקו דלקמן והמחלקות האג6יס .2
החדש, במקום פעולתם אח ויחדשו 3.7.483 1900 בשעוז

:4.7.48 1200 בשעה ה*ר*י/ המטה להבא שיקרא
הק.שר מהלקח המנהלת אגף

התשלומים מחלקת ואימונים גיוס אגף
העתונוח ק$ין האפסנאות הכניניסמחלקת קצין מרשוס מחלקת

המטה. **נה מ9ק$ התחבורה מחלקת
הקורס. גמקומן שעוז לפי תשארנה המחלקות סאר .3

למרכזיה קשור הארגי הממה יהיה חדשה >חודעה עד *4
.4444 מס, תלזזכיג משםרת של הסלטוגים

הכבוד, בכל

י8/ח3.

םתרוכ, י. ,0
של הכללי המפקח

הסוהר, ובתי המשטרה

5
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פ
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1948 מאי ירושלים, המשטרה, ועדת של יום פקודת

מיהודי) (מאזור ידושלימ משטרת של ולטידאימ לטטליט ל?>*>*0.

הידורי). (תאזור ירישליט למשטרת מיסוד סונמ זד .קודח עט .!
לשעבר ושליט יר ומשטרת ה*''י המשטרה של יהטיראים הסמלים ווקנינימ, היחידי1. הוזיר של המשטרה כמ את טחרוים  מנורמת ברשימת מגלגלים

גייישליס.
שנרקמו לתפקידים נקבעו המטורסת הרשימה לטי והסמלים מק**ניט .8

מהמ. אמד גל >*י
חנן הקודמות בהסיבות זו בדרגה היו שלא מאנשים גל של וודרגות .4.1.8.48 ?ר שוומשן מנטיון תקוטת נמשל מקום מטלאי .ל
ובתטקיד. גירגה בטביעות האנשים יאושרו ין חנטי תקיות גיו61 .8
לתקוות גם מדרגה למי מ*שגרת הטרשי את יקגל שיאושר מי גל

חנסיון.
הטומטגים המוסדות >*י מאושר הדשה משכרת דרגת תקב> <שי >ד ..

ה*גרי לשדשד אנושיים >נבודמ יתנאי הוגז קיום להגסהת ומותאמת
המשכרת למי היהודי) (האזור ירושלים במשטרת המשגרת דר*ת תזוימ

חא"י. במשטרה מהם אזזד גל של מאתרינה
זו ממרעה להשבין י*גוד מא"י המשטרה בקומת םנר?ה שקגל טי גל .1

זו. משכרת נתנה ויה עב זמן ת'ןוטת
גומלין וקשד והעברה שרית אמשרות להכסהת תוקדש ט*ווודת ל3 911יטת .8

ישראל* סריגת משטרת 09
המיוהד ומסמל ההדש הכובע את להביש האנסים כל ועל הקולמק טיוגשל ..

ושליט, יד למשטרת
ממשטרת לועדת היהודי) (מאזור ירושלים משטרת על מעליינח מסרות מיעדמ,10. יי"ר ע"י יהעייית). ירושלים (ועדת

יגינובי'ן. נ. וסגנו סוטי ש. גידי ממשטרת על יד המק .11

גתולדיתיבט הדש דף נטתה מיו6 וטוראים סמלים ק*יגי$,
הראשונה העברית המשטרה של גורלה הוטקד בידיכם משטרתי כאנשי

מקודש. געיי

הםטעל. יוקם ונאמנות מסירות במדידות, בעגידמ,
<שר משלימות של תגי>וע כה את תהשלו סשסעת תין בהברות

כתטיכםו על מוטלה

המשטרה ועדת יי"י
ירושליט) ועירית ירושלים (ועדת

שרייבטן ר.
15.5.48 ישליט, יי
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ייושליט) יוושלימ*יוית (ו?ית
1*,5.48 יוושליט ^כג1י

148£ . סל6ון וויתורי) (ה*זור מ לי ס וו בי ממשטרת טטקי
^..*.ו.>ו.11*

*1 .11

הטוסמכיס מיחודיס המלמדות טט>ם *לי שהוטלו לטטגוירת גזותאט
בירושליט המעטות על נח ח*'*י לגולתה גאהו*י יוושליט) ואירית ושליט יי (וזיין
*נשין ליר**ת להבי* וגן ל6נין לרשוט לבקשך וזנגי איימנו בגייוייט ול8ו0נט

חנזוות! את

וג*ץו*ו ה>ירוגי1ו וו?06סרת ת 'ורגלי י ןןאלז ווט"יוו ת טתג0ל טהיוט וו.
היהודי). (וזאזור הייויל*ייו הט?0רוז זוטיגת ק*ח

>ל הוד^ת קקגל1 ל*לת פ"וץ והטוואיט ה6מל*6 ו?ק*יגיט גל וגבוותס,ג, זרותט נטען ת*וסרן עהת86רו^ת וו טזרו1* *תרוי6
ווזרקוט ניעיגותיגו לט0ו03 גחת*ט יתית הס*קרת וטגנת י!*ןו יומי,>. גפ לן *יוס1ון נוי'ןוטנוו
ו*ל ירי >ל ז*ועו1 גטי ותט'ןידיתט וזן*סליט זזין*ינ*ט יקיטו* י.

לוו*;לוז. גוה 16וי16/ ירי
ט'זוט גי.ס>ת לס6ל מיי יגס ט"סרת לי"וגת *זוי6ןי טג'ןגז >;>ין גל ית. וטירוווו. *ות.נונת

ה*נשי6. של טלז1ת ח67>ןח ולזרנן וזטזוסיח כה מל* את לח*>*ל י* ו.
לסט: הגת לה6*ל!/ לר*וג י* הסקסית קל י<*גרו/ייט ליגטיןיייט טזזוז ז.
נכל" פטרולייס והוז?ל1^ וסכוגוי;יח ה>יי נחוזות הטרי *טיי1* .1

וי.ת6יזו!>. שוי 6ט/יט, טגי>ת .8
האלילית. ו(גול9* של גויייוז מו*>לת .8

וגילה. טק6ר יהייו* כל ל^זרת ותטןלתח טמן *לוג* תיןטת .4
ול*זזות אזורית ונגנית ל8* וןסמטוטיס לסטיות טייי* נגיטמ .6

ס>;ומ. לגל *חו סוסי
מסיי לשטירת ירו'ןליס) (וזרת וו*66קת וזרת ^ט ה'ןסי מגטמת גתוויט.6*

ומתינות* 0*זי מו'ןי >ל לסטיות וממלקותית ווןיוית 09 ה'ןסר ?>*>ת *1

הוזר*. 1ר89ל ח1נ*י וןגוג* יוגה! הקורס, מסטל *זור ו*תו טתבטל י>1ול>ין ."
זייגילזגוי יווט התסקיריט, של נ*טן טלרי >ל ס נסי הוו לגל לתורות ■. ג8יי*,ס. וגיןיון
וחסוטוים נסיות שץגלו חזקוונת לטשנות ם נמת* תחיח וז1נסיט טשגרת י.

חנללית. ממשטרה לווגת י/ג7ז תןירוגיים
יוגיןת *ת נשי* (1.6.48 (>י ווו>* ווישיט ת>ןו>ת סתיו 0*10יט י>ש1 י*.

נשמתה; לוז הדרוש התקויג ומנטמת וזמישת חדיומ
*ת 6ו*ליט >נו בה החיססווית השזוו וות לזטור ל*גשי0 יןוי* חןניית*גי תטסטווו גחקמת הוזושוגיט **דנ1 גי זוגל 1ל>שות וזמגטליס לווו,התטקיייט טתאיטים יחי1
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היומית בעיתונות למשטרה גיוס סודעות

ישראל מדינת
הגיו6: ירמ חגטחון משרד

שוטרות התג"סות
בי.ל 55יית קול נ'כו"ס 5ס5ו ירוקי יקיאל .יגיקטרת
אלקוגווייו הדיגה *ב00, 1"6יוג נוזך"גוןי; 007>;י(!: אגיג
/!<<<! .18  !2 8גילי ותו^\; בו!*1י(!_8יונג>ויי; גאויו
ידלו; >0זווו7 עממית. ד.*נלד. ג7>ות ו0*>ו<, 0'0 141  קומה

הכרחית. העגרית חש0ה
משטרי; חגתונת: לסי בכתב/ להגי* י* הבקשות את

תלאבי!. אר*י, 8(טת ישראל,
לזין"י י* הנקשוו אל

הנוכחיו ד.סק1י7 ףהשנלה, הגיל* ן( 81ר*י* (1

וכתובותיהם  גישונ ילולק א>ש* מגי של שפות ק
של הטוב או6יז> ך( להליי ו1מוג!!ים ."■ הדייקיו!

1 המועמדת
מוזיקת. 0ר>)ית כחובת {%

הגיוס מי>ז
9.6.48 תש'ח, סיון ב תלאבינ,

7ארץי*ראל היהודית הסוכנות
ל5נסתי*ראל הלאומי הוער
העט לשרות הם^ו מר5.ז

חרום ל00ת חצו של 17 '011 להפרזה 1190111

ונוטרים שוטרים חיילים, גיוס
מחהגחד, הנוגדת הגיו8 8*ולת בי הכל, 7ידי*ת בזד. מ3י*יט
3 11 7טייי# 0י*6יל* >8י>6 קיזם לש'גת י* של 17 מק'
בנבזות ששרתו. ש*נר, ל החיילים >ל י6ף כוללת מאי)
>מווי^< ק" הינשה (חילות האחד,* גגל"סתהוולס של השוגימ
לאת ישדאל )1יץ נ1ו'ו0רו; ששיתו ה'8יטריס את גט 
הוי ב*ש9ות הלגיימ. הישוביט. 8טש6דו* ששר* הנוברים

ומויג ^שמרהוגגית סיט

בץ  ,(1*11 *נ*1 (שנ"ונימ *ג*3 מבני הנל, כל
>אקוא *כ> 6איזה התיי*כית >רסימ >גיוח.ס .התסקדו;8גר
ןודיי הח8קו> של* >נין ומיג) או לגן גמל לכרטי6י6 (9רט

מיד להתיצפ מצווים
המלא לשרות
15 ישנמ ומחל 3מאי) 14  (ו היום נ8שך להגי* >^ז*ו

>*** (קייו* בתל^ניג המימי מו^"קל* אל במאי),

הוו0 ניווורוו* המפקד ולרקז
>1^1.41 גאי*י. ה'  י' ייט תל'אכיב,

מועמדים הזמנת
היהודית במרינה משטרה קציני לקורס

היהודית הםוכנות
רץישראל כא

הלאומ* הוווד
ישראל לכנםת

לק1יני6 נקויס כהיבים האיץ חיקבי מקינ מועמדים בזה גחמים
להיית גריכיס ה*ועםדים ההידית. במדינה לקום העתידה גסקסרה
ידי>ת ו*30. 25 הגילים בין תקים* למחות. תיכונ*ת ה'יכלה געלי
יןבי'ו המועמדים הכרתית.  בוריד, על הערבית *ו העברית משפה

רפואית. בדקד.
♦

>הגי^.א*| )נדיעות ה9בק* 9ל חייו תולדות את תכלולנה אשי 3ק7ו1ת

היהודית הסוכנות הםצב. 1ו1דת
תלאביב לארץיוטראל.

מ. ד. ר. .* 3;ימין גדולת רחזכ
ת*ח.< א אדר >יג 1941 808ייאי 71 ייט ער

הסועידי* ^ונו.הזמנה עי לקלחן רגוי ממז. קבלתן את להבטיח ןמי
חיזגיה. העתתתנ באגי1עות חלשה ייעוד. בםני להופעה

הםצב ועדת

7ארץי'8ראל היהידית הסוגגלת
ייקיראל ל5נ8ת הלאוכןי הועד
העט ל*רות המסקר מרגז

ה א ר ו ■ה
הגיוס ולועדות ו?מפקי  ללשכות

הארץ בכל
והג6רץ ה0ר.יר הנ"וט ןליוןל'ןיט 8אטץ מח"3ת השעו. !*8רת
גהחאט  *ה1ו9רי6 י.שי8י6 הובלעו, ושל >ןמ6קו>ק של

ווחמול. >יי0 לשן!חיום הוחו6היה>י הגיוס ל6קוחז
הוו" ק^ם אי1  *ץחי>8'> ססע0  התילה הראשית הרכנית
נשבת, גפ ט"וותהקל* אל ז**ו"0י0 נהענית הקשוח;. ,נו";
ונ0ר שכעדי8 המפקד לש^ת יכל על בור. הנ1ו.0סיליט לכן,

העובדת: חהתישבית של שבנקודות י)ניוחז!גיי6 וגל שגות
כל של הסברתם את היעילות ובתכלית לו*ז .03ליא לארגן
על כגל, והגיטייט.ה8תגיי6יט, הם"קייט,^מחייליט,~השי8י*ס
ייויחי יא שבתא, המרכזי מחגההקלי אל יטולט שניןו מגת

למוזאישבת. 1י טטי"י

ה>01 ל>1ורות הונפקו ולרכז
.1^3.4* טייר, ה'.  י' ייט תלאגיב,
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אחריות בעניו לר1ה"מ, המשטרה שר פניית
ירושלים משטרת על המשטרה משרד

המנטרת משרד

ת9*ת כחקנוז *1
14,7.48

לזמ38:זט5יג:
* ל:י *1

:>י^.^4ך 1

נח. נ; יי

**ף?^

לכבוי
וז900לה *יא*

משסימ^בי^ננ5* הגדוז: 2£ב1נ

ל06קח 3על9ה הדרגה גתן כנ*
>ל?גגמל לקבל הד הסל ובתי ד,ס00רר. קול הכללי

מכללי המפקח ירושלים. גגשסוח על זו!זהא0דיוח
*ליו הטלתי ואנכי גזמוד כך ץל הודיעני

להבא אק מאד לר אודה חיך* היראו זגקר למלזו
של הכללי לס0?ח ן במיידי הוראות לתת תחל'ט
מראש 191 *ט הודיעני הסוהר, ובתי המסקרה
אתן דלונ הוראותיך הן מה שאד^; גדי זזגת 7ל

בידיעתן*. של* חררה 10 חוראוזו
על 'מהגוזריוח 3כח.כ לי לזןשר נא

לסקנן הםשקרה, משרד על מוטלת יררשלימ 0ש0דיז
למסגרת בההזןמ הענינ'ימ את להסדיר אוכל

בטעולה אתקל ולא ישראל, נח גמדי הסש6דת*ת
סמכות.י. דר ס1 כחורגת לההקב היכולה
רב, בכבוד

שיטרית?.
הגקיסרמ. שר

הכללי למ6קח :1
הטהר ובווי המזזסרה קל

1876 מ/ש/3232 מס* למכתם 
.9 .7,48 מיום
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ל ^ ר 7 י מקטרת
^ביב תל מחוז
וד*ו ן ו ס* מזי
(23.6.48)

(מנהלה) חנד*טרה למטה

אזרחי. מלזמר הנדון:
בין ההסדר הצעת את בזה מעביר הנני
לבחינה האזרחי הנד?מר ובין אביב חל מקמרת

ולאקורד, ידן על

5011 #5י (או
* אב זיו ג.

מהוזי מפקח
אביב תל מחוז כזלברת 0פ'.ןו

ל א ר .7 י ת מ!ר 7
אביב תל מחוז ] י%\ £ /.£/': ....,,
תשיח סיון ס1 י ■.■?'■ נ'
(16.0..48) / ^^,^...1""

חא2222 מם. .י |:!^3^1 י"^ך ."'
מיוחדת. משטרה הנדון:

חקוה, פתלו ן ו ג. (כ הגדולים ב'^ובם שנחדק מציע אני יסודות1 על תמיוחהה, ל?מל1טר אה נחניהוב^ו'ב) גבעתיים,
0מ~לת המיוהדחבימ חמיזסרה גזולזתתח היחח שעליהם זמגיים

המנדט.
ברור הרגילה למימרה עזר כגוף מיוהדם, ביזוטרים הצורך 2

יעית גדל, לא ח17וטרים 0ספר קודם: מא'ור פחות לא עתה
הולך הפ"עים מספר פתרונה, אה קבלה לא בלילית הפטרולים הוזד''ז בראיזית אביב תל בנפת פ?ע*ס 20 'לל (ממספר ומתרבה

.(30 הוא מספרם היום
גדולי: לא ובמספרים 45 43 בגיל עתה להסתפק יכולים אנו ה.

יהחלזלח. מקום, בבל שוטרים ש$

זו בעיה עוררו כלם המועצות רא"וי עס ל* ו י יזה בפגימות 4
יללהם. באינציאטיבה מיוחדת, המאפרה חדו'י של

בענין לכפל נוכל לא עתה לעת הןו. אח לי להורות אגקקך 5
מועפק בחם>^ולו מצומצם אדם בה לרגלי כפריים, בי"וכם זה

5י^01ג ^1^,,, ^ "יבם. בהגנת
יי י ז מווו מ':¥טרה מפקח

אביב. תל מחוז מפ'ןח
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כרמלי
אגש/367/1430/אד
1948 אפריל ף1

הע. הפ.

לחיפה. עברי משמרה חיל הנדון*
שימנה משםרה חיל להקיס ניגשיס בחיפה חישוביים המוסדות
פשעים, מניעת בעיר. סדר השלטת תפקידיו אשר איש 35 לעתעתה
הודאות אבקש וכד. המוסדות על_ידי שיוגאו החוקים על לו.שמירה כקוף או מהאן תלוי כלתי להיות צריך זה חיל 0ם

ב$*/י

8.4.1948

רם* אל:
המ*טרה חמיכח מאת;

0>מרה החנוה ן; ד ר נ ה

מחחנוח נוח>ק הבריטים פיגרי לרגלי
להקחנוש הנפוח מפקד* בקרב נטיה >1נג הסקקרי.

שלה0# כוחות לשכון בבנינים
למסקר* הוראה לחת הואיל אס חודה לד אביר
סבלי המקסוה לנניני אנקיט יכניסו שלא החמיבדח

# הסכמתי

ל כ ט מ
80/3/0

.1945 י>*פריל

לח*5ה. 7גרי מ*סרר, וו*ל הנדון:
באפריל, מה19 <1נש/367/1450/אד .08 לפכתבר

לכנסת. כפופה כחטיבה, המשטרה,
אתך יבו* סחרוב יחזקאל המי המקומרה חטיבח מ3קד

גהוראוחיו. הפעל בנדון. בדברים

היקיובייסו למוסדות זאת להודיע מוסמך הנך

א. מ ר
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רביעי פרק

שלבה
1958  1949
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רב>ע> פלק
19581949 המסד: שלב

מבוא
משטרת של הראשון הכללי כמפקח תפקידו את סהר יחזקאל סיים 1.6.1958 בתאריך
הראשונה התקופה את סיכם נחמ>אס, >וסף בתפקיד, יורשו לגימלאות. ופרש ישראל

אלו: במילים ישראל משטרת בתולדות

שיכללה ניסיון, צברה נאותה, להתקדמות המשטרה הגיעה קיומה שנות "...תוך
הגופים במערך חיונית עמדה תפסה משטרתית, מסורת בראה וכליה, ציודה

לציבור"... בשירותה מעמדה וביססה במדינה הממשלה של המבצעים

(1938 שנת> ך("ח המשטרה, לשר המפכ"ל (מכתב

כך אחר התפתחה ממנו מוצק בסיס שימשה ההקמה, בשלב הראשונית ההתארגנות
שהיא תוך מהירים שינויים זו, תקופה במהלך עברה ישראל מדינת ישראל. משטרת
העבריינות באופי גם חותמם את שהטביעו ומחוץ, מבית ואתגרים בעיות בפני נצבה
אדם בכוח והקשיים האילוצים למרות ישראל, משטרת במדינה. הציבורי והסדר
והמתרחבים המשתנים לצרכים להיענות בניסיון מרובים מאמצים השקיעה ואמצעים,
ארגוני מענה ופיתוח וגמישות חדשות עבודה שיטות ניסוי תוך והעם, החברה של
ראשונים ארגוניים בצעדים המשטרה החלה לקיומה הראשון בעשור הולם. ומבצעי
וסדרי מדיניות לגיבוש הארגונית, ודרכה המקצועית דמותה לעיצוב מכריעים, אך
תוך הניהוליים והכללים הארגוני המבנה למיסוד המבצעית, בפעילות קדימויות

לרשותה1. שעמדו הדלים המשאבים פיתוח

ולחצים שסעים תמורות, הישראלית: החברה
דמות את שעיצבו יסוד תמורות במספר אופיין המדינה, של לקיומה הראשון העשור
אופי על רבות השפיעו הללו הצעירה. המדינה של דמותה ואת הישראלית החברה
וביניהם: ישראל משטרת של התפתחותה אופן ועל בישראל הציבורי והסדר העבריינות
מתחים ההמונית, העלייה ומשפט, שלטון סדרי בניית העצמאות, מלחמת סיום

פנימיים. חברתיים ושסעים כלכליים קשיים ביטחוניים,

233 1 ישראל משסרת תולדות



עבודת על להשפיע בכוחן שהיה החשובות התמורות את בקצרה ונציג נפרט להלן
לאחת: אחת המשטרה,

העצמאות מלחמת ס>ום
מוסרית התרופפות מתחוללת וממושכת, קשה מלחמה שלאחר היא, שכיחה תופעה
החיים מסלול אל בשיבה קשיים וניכרים ושלטון חוק סדרי מתערערים עול, ופריקת
המתפתח ההרפתקנות ויצר והיציבים הקבועים החיים דפוסי מתוך החריגה התקין.
בחיים אותותיהם את נותנים הלחימה, במהלך המסלול מן שיצאו צעירים אצל
אמות שתי של בקיומן ההתנסות במהלכם. ואף הקרבות שוך לאחר האזרחיים,
להסיק וטובים רבים דוחפת רגיעה, של וזו מלחמה עת של זו שונות, מוסריות מידה
 הכלל לשם ציבורית, מטרה או נעלה, מטרה למען מעשה לעשות להם מותר שאם
העצום המאמץ שבעקבות להוסיף, יש הפרטיים. לצרכיהם גם לבצעו מותר אולי
הפער נוכח בעיקר זאת אכזבה. של רגש לעתים בא במלחמה, ניצחון להשגת שנדרש
מתבטאת זו אכזבה והתקוות. האידיאלים המאמץ, גודל לעומת ההישגים מיעוט בין
ושחיטת באידיאולוגיות זלזול של וביחס אנוכית לדאגה בנטייה בציניות, לעתים

קדושות. פרות

מעצורים והרסה רבים חברתיים סכרים פרצה ישראל, מדינת של העצמאות מלחמת
בביזת האלימות? במעשי דרמתית בעלייה בבירור השתקף זה דבר חיוניים. ומחסומים
בזכותם בעיקר אחרים, של זכויותיהם כלפי בזלזול מין; עבירות בריבוי הנטוש; הרכוש
ובניסיונות ובכבישים בדרכים ומסוכנת אחראית בלתי בנהיגה וממונם; רכושם על
אלימים2. באמצעים שימוש תוך ואישיים אידיאולוגיים פוליטיים, דעות חילוקי לפתור

ומשפט שלטון סררי בנ"ת
זו בתקופה בישראל. המשטר עיצוב שנות היו המדינה, הקמת של הראשונות השנים
והדמוקרטיה. החוק עליונות את והבטיח שביסס והמשפטי, השלטוני המסד נבנה
מדינת של וקיומה לעצמאותה חיצוני איום של בקיומו הכלליים וההכרה התחושה
אמצעי בקיום הצורך בדבר רחבה, ציבורית בהסכמה ביטויין את מצאו ישראל,
אמצעי האם השאלה, את פומבי לדיון והביאו חיצונית התקפה של למקרה חירום

למתנם? ניתן שמא או מוצדקים, הינם בישראל הקיימים החירום
ומכשירי בלמים איזונים, של בקיומם הצורך בדבר הדרישה עלתה זאת, עם יחד
ידי על וסמכויות, חירום באמצעי שרירותי ושימוש לרעה ניצול למנוע מנת על בקרה,
מסמלים שבמהותם ותפקידיה, המשטרה מבנה על הוחלט כן כמו הממשל. מגופי אחד

מגוונים. ביטחון בענייני גם הפועל כוחנית אוריינטציה עם ארגון
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המנדט בסיום בוטל לא ,1937 בשנת ישראל בארץ לראשונה שהוכרז ח>תם מצב
על הזמנית המדינה מועצת הכריזה ,1948 בשנת ישראל מדינת הקמת עם הבריטי.
שניתן משמעותית החלטה זו הייתה זו. הכרזה בוטלה לא ומאז חירום מצב קיום

ישראל. מדינת של דמותה גיבוש לגבי לכת, מרחיקת כהחלטה לתארה

 האחת במקביל: מטרות שתי להגשים כינונה, עם שאפה ישראל מדינת ככלל,
על המושתתת חדשה חברה הקמת  והשנייה העצמאי הלאומי הקיום הבטחת
נועדו החירום וסמכויות הצעדים מתוקנת. אומה בכל כמקובל דמוקרטיים, ערכים
בנסיבות כי הגורסת ההשקפה אומצה המטרות. שתי בין הזהב שביל על להצביע
ולמען וביסוסה שימורה למען הדמוקרטיה, מחירויות חלק על לוותר יש השעה,
החירום חקיקת מערכת אומצה 1948 בשנת המדינה. של הלאומית עצמאותה
החירום אמצעי מרבית הבריטי. המנדט של האחרונות בשנותיו שהתקיימה הבריטית,
המעניקה חירום, חקיקת מערכת נוצרה כך היום. עד בוטלו ולא בתוקף נשארו
בהשוואה עודפות סמכויות כאחד, והצבאית האזרחית שלוחותיה, על המבצעת לרשות

והשופטת. המחוקקת לרשויות

תקנות כ44 הותקנו ,19491948 השנים בין ולאחריה העצמאות מלחמת במהלך
התקנות במספר ניכרת הפחתה חלה ואילך, 1950 משנת (תקש"ח). חירום לשעת
בממוצע סיני"). "מבצע התנהל בה ,1956 בשנת (למעט תחולתן ובהיקף חירום לשעת

הביטחוני. למצב בהתאם בשנה תקש"ח כ2 הותקנו

לא מתוקנת, מדינה בכל הקיים השונות הרשויות בין הולם ואיזון משקל שיווי
כוחה לבלימת (הקונסטיטוציתיים) החוקתיים והבלמים האיזונים בישראל. נתקיים
בעיקר תלויים היו הראשונות ובשנים מלכתחילה מועטים היו המבצעת, הרשות של
העצמי, הארגון על הוסיפה ישראל, מדינת הקמת מרצון. ואיפוקו השלטון בריסון
הוולונטאריים הארגונים מתוך המדינה. חוקי את והמפלגתי, ההסתדרותי הקהילתי,
טרום היישוב וחיי הציונית התנועה את בתפוצות, היהודים חיי את הנהיגו אשר
והמשפט השלטון סדרי כפייה. בכוח הציבור על המוטלים המדינה, חוקי צמחו המדינה,
השלטון ממודל מעט לא והושפעו המדינה הקמת לאחר ספורים ימים נקבעו
הציוניות. המפלגות של המסורת מן גם כמו האנגלי, הדגם ומן הבריטי הקולוניאלי
המפלגות התנגדות בגלל בעיקר ,1950 בשנת כבר נדחתה חוקה לחוקק הניסיון
המדינה, חוקי מול התורה חוקי של העקרונית הסמכות מעמד שאלת ומפא"י. הדתיות
אלה3. ימינו ועד מאז הקיימת מחלוקת, מעורר לעניין החוקה חקיקת את עשתה

הבא: באופן השלטון סדרי את קבעה ,1949 בינואר שנבחרה המכוננת, האספה
תלויים בלתי הינם דין ובתי (הכנסת) הנבחרים בית בפני אחראית  הממשלה
בחירות המעדיפה המפלגות, ריבוי שיטת והועתקה נלקחה הציונית מהתנועה בשלטון.
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בדיני דתי שיפוט של הירושה הועברה הבריטי, המנדט שלטון מתקופת יחסיות.
האומה. אחדות את המסמל ייצוגי, כמוסד נקבע הנשיאות מוסד אישות.

חיי אורח את וויסתה קבעה המדינה, של הראשונות בשנותיה שנחקקו חוקים שורת
של גודלו את ביסס ,(1949) תש''ט הב>טחון ש>יות חוק ישראל. במדינת האזרח
נחקק שנה באותה נרחבים. מילואים כוחות ועל חובה שירות שנות שתי על הצבא
היסודי. הספר בית של נוספות שנים ו8 אחת גן שנת  שנים ל9 חובה חינוך חוק
ממלכתית מגמות: שתי על הועמד והחינוך בחינוך הזרמים בוטלו ,1953 בשנת
ב"חוק אושרה ישראל לארץ יהודים של החופשית העלייה זכות וממלכתיתדתית.

.1950 בשנת השבות"

היה תפקידיה והגדרת סמכויותיה את ישראל משטרת ינקה ממנו אשר החוק ברם,
ובשינויים הכנסת ידי על אומץ אשר מנדטורי חוק  "1926/29 המשטרה "פקחית

אלה. ימינו ועד מאז ישראל משטרת את מלווה קלים

לכנסת בחירות בעת השתקפו הפוליטיים, הדיעות וחילוקי החברה במבנה השינויים
ולציונים למפא"י ירידה חלה ,1955 בשנת שנערכו בבחירות למשל, כך וביניהן.
מפלגות של כוחן עלה לעומתן, בקואליציה. שהשתתפו המפלגות שתי  הכלליים
של תגובתם את בכך לראות היה ניתן מימין. ו"חרות" משמאל העבודה" "אחדות
שביעות ואי ב"חרות", בבוחרם רצונם שביעות אי את שהביעו מרוצים, בלתי עולים

יחסית4. מתונה שמאל מפלגת עבור בהצבעה פורקן שמצאה ממפא"י, רצונם

ואופן הממשל, בסדרי הנוגעות אלו בעיקר ישראל, ממשלות של השונות החלטותיהן
תפקודה על ישירות השפיעו וניסיון, כללים שנעדרה המבצעת, הרשות של פעולתה
החלוקה השונים, המשרדים סמכויות הגדרת ועוד, זאת ישראל. משטרת של
המשפטי היועץ של ואחריותם סמכותם וקביעת המדינה של האדמיניסטרטיבית
ובפעילותה המשטרה במבנה ישירות השתקפו המדינה ופרקליטות לממשלה
משטרת בין היוםיומי הפעולה שיתוף אופן על הדבר השפיע במיוחד המבצעית.
שיתוף המדינה. ופרקליטות הביטחון שירותי הצבאי, התובע המכס, לרשויות ישראל
שחייבה עובדה במשטרה, גורמים לדעת רצון משביע לעתים, היה לא זה פעולה
כפיפותה גם נקבעה זה בשלב וסמכויות5. עבודה תחומי של ברורה ותחימה הגדרה
הממשלה כלפי המשטרה של אחריותה  אחר לשון הפוליטית, לרשות המשטרה של
תיפקוד על כפיהם ואחראי והציבור הממשלה את המייצג המשטרה, שר של בתיווכו

ומדיניותה. המשטרה
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ההמומת העל"ה
ארצות יוצאי יהודים אלפי מאות בכנפיה הביאה ישראל למדינת ההמונית העלייה
מאלו אלו רחוקים אולם ורגש, מוצא דתית, מורשת דם, קירבת הקרובים שונות,

ואורחותיהם6. החיים ברמת ונימוסים, בלשון
איש אלף כ685 לארץ עלו המדינה, של לקיומה הראשונות השנים וחצי בשלוש
שבמהלכן ,19541952 בשנים בעלייה שפל לאחר הוכפלה. היהודית והאוכלוסיה
כ עמו שהביא ,19571955 בשנים חדש עלייה גל בא בלבד, איש אלף כ30 עלו

נוספים. עולים 160,000

כלכלית מבחינה קשה משימה הייתה גדולים, כה היקפים בעלת עלייה קליטת
צצו מהרה עד ברם, רבה. בהתלהבות נתקבלו החדשים שהעולים למרות וחברתית,
חיסול ופסיכולוגיות. רפואיות תרבותיות, חברתיות, כלכליות,  חמורות בעיות
היו העולים מבין רבים פלילי. עבר בעלי עולים גם השאר, בין עימו הביא הגלויות
פליטים. במחנות רבות שנים חיו לחילופין או המוות, ומחנות עינויים מחנות ניצולי
שונים חברה לתנאי והוטלו מסורתיות תרבותיות ממסגרות נותקו אחרים עולים
נתערערו ומקודשים, עתיקים בית מנהגי משפחה, סדרי חברתיים, יחסים לחלוטין.

במקומם7. חדשים ערכים לסגל בידם סיפק שיהא בלי

הייתה לא שכן מעטים, פליליים יסודות גם חדרו ההמונית העלייה זרם תוך אל
אישיים, זעזועים כאמור עברו העולים מן רבים על כניסתם. את למנוע אפשרות
השנייה העולם מלחמת בתקופת האימים, שלטון תחת קשים ומוסריים חברתיים
כושר את איבדו מהם רבים שונות. ובארצות ההשמדה במחנות נדודיהם ובתקופת
מארצות באו אחרים מחיר. בכל להישרדות הנכונות טשטוש תוך והרגליה, העבודה
קשיי נוספו לכך בהן. נפוץ אינו ורצון הכרה מתוך לחוק ושהציות שונה שתרבותן
במעברות, הקשים החיים ותנאי העולים, מן רבים נתקלו בהם וההסתגלות, הקליטה
המסורת, ובהתערערות הסמכות בשבירת שלוו נטושים, ובמבנים אסבסטונים במבני
של גניבה (במיוחד לפשיעה מהעולים חלק דחפו אלו כל שנים8. מזה הורגלו אליהן

גבול9. ולהסגות בזדון נזק לגרימת לאלימות, סדר, להפרות חקלאי), יבול
הנוער מבני חלק גם נסחף ופיקוח, טיפוח והיעדר מסורות שבירת קליטה, קשיי עקב
המסוכנים הפושעים מרבית עבריינית10. להתנהגות בשכונות החדשים העולים מבין
הייתה הנוער עבריינות במעברות. צעירים כעבריינים דרכם את החלו דאז, בישראל
סמכות בהתערערות המשפחתיים, החיים אורחות בהתרופפות היתר, בין קשורה,
לשיפור ובשאיפה כלכליים בגורמים גם כמו משפחתיים, פנים ובסכסוכים האב
מוכרת אשר השני בדור פשיעה תופעת כי לציין יש חומריים11. ולהישגים החיים רמת

בישראל. גם הופיעה מהגרים, של בחברות היטב
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ביטחת"ם מתח>ם

את לסיום הביאו ,1949 שנת במחצית שנחתמו הנשק שביתת שהסכמי למרות
הביטחון בעיות פסקו לא לשכנותיה, ישראל בין מדם והעקובה הגלויה המלחמה

נמשך. השכנות ערב ומדינות ישראל מדינת בין והמתח

השנויים נושאים סביב סכסוכים קרובות לעתים התפתחו הסורי בגבול משל, דרך
החוזרות הסוריות ההפרעות כולל הירדן), מי הטיית החולה, אגם ניקוז (כגון במחלוקת
השוד, ההסתננות, מקרי נתרבו הירדני בגבול הכינרת. ביס הישראלי לדייג ונשנות
סגר והטילה ישראל מדינת נגד החרם פעולות בראש עמדה מצרים והרצח. החבלה
של קבוצות לאמן מצרים החלה ,1954 בשנת סואץ. תעלת דרך הישראלי השייט על
ניסיון רצח, מיקוש, חבלה, מעשי וביצעו ישראל לשטח שחדרו ("פדאין"), מחבלים
תגמול, פעולות של בשורה הגיבה ישראל בהמות. וגניבת התפרצויות שוד, לרצח,
עם לשיאם הגיעו הביטחוניים המתחים ומצרים. לירדן בעיקר רבות אבדות שגרמו
כל סך עזה. ורצועת סיני האי חצי נכבשו שבמהלכו ,(1956 (אוקטובר "קדש" מבצע
ועד העצמאות מלחמת למן המסתננים, פעולת בגין האוכלוסיה בקרב הנפגעים

תושבים12. 1,300 על עמד ,1956 באוקטובר "סיני", למערכת

כלכל"מ קש"ם
לביטחון הוצאותיה ריבוי מחמת המדינה על שהעיקה הכבדה, הכלכלית המעמסה
על ופיקוח "צנע" של כלכלית מדיניות לנקיטת הממשלה את הביאה עלייה, וקליטת
ותעסוקה מזון לבוש, גג, קורת להבטיח כוונה מתוך זאת והמחירים. המצרכים חלוקת
החיונים השירותים של ורציפותם המשכם את ולהבטיח משוחררים ולחיילים לעולים

לאזרחיה. לספק אמורה שהמדינה

לבלימת כלכלית תכנית ויושמה ה"צנע" מדיניות הוקלה ,19541952 השנים בין
הקיצוב של הדרגתית הפחתה תוך והמטבע, המשק ולהבראת האינפלציוני התהליך
המערבית לגרמניה ישראל מדינת בין השילומים הסכם נחתם אף זו בתקופה החמור.
משנת מזומן. כסף של עצומים סכומים ולאזרחיה למדינה שהזרים ,(1952 (ספטמבר
החיים13. ברמת ניכרת עלייה גם והחלה מואצת כלכלית התפתחות החלה ואילך 1954

העבריינות. בגידול ומרכזי חשוב חלק היה בארץ, אז ששררו הכלכליים לתנאים
על המוטלות להגבלות לוואי תוצר כלל בדרך מהוות והפשיעה העבריינות תופעות
תחת שהיו למוצרים, שחור שוק בקיום היה בישראל הפלילי ביטויין המסחר. חופש
הקשיים וזיוף. רמאות ובמקרי זר, מטבע חוקי על ובעבירות בהברחות הרשויות, פיקוח
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,19531951 השנים בין בעיקר במשק, גואה לאבטלה גם הביאו הכלכליים
ועבודה". "לחם ותביעתם בקוראם מובטלים של אלימות, לעתים להפגנות, ובעקבותיה

פנ>מ>ים חבלת"ם שסע>ם
את בחובם נשאו למדינה, מיישוב והמעבר הישראלית בחברה המהירות התמורות
התפתחות על חותמם את שהותירו פנימיים, ומתחים שסעים להיווצרות הגרעין
דרכה בדבר עמוקים, ואידיאולוגיים פוליטיים דעות חילוקי נתגלו ישראל. מדינת
המחתרות ארגוני בין הדבר בלט במיוחד השלטון. רשויות של וסמכותן המדינה של
תושבי לערבים היהודי הרוב ובין והמרכז השמאל מפלגות לבין ולח"י, אצ"ל 
מטרותיהם. להשגת ואלימים חוקיים לא באמצעים מלנקוט נרתעו שלא הגליל,

הוותיקים בין במיוחד אירופה, עולי בין וחברתית ביןעדתית מתיחות בלטה כן, כמו
וטיבו המגורים במקום השוני רקע על האיסלאם, ארצות לעולי שבהם, והמבוססים
ביישובים בשכונות, האיסלאם, ארצות יוצאי רובם החדשים, העולים רוב וריכוז
לעולים הוותיקים בין כלכלי פער יצר זה גיאוגרפי שוני בנוסף, נפרדים. ובאזורים

החברתי. השסע את שהגבירה עובדה החדשים,

ארצות עולי של מקצועית ובהכשרה בהשכלה השוני את להוסיף גם יש אלה על
החדשים העולים לבין הוותיק היישוב בין העמוקים התרבות הבדלי האיסלאם,
בין המתח  יהודי? מיהו (סוגיית במדינה היהודית הדת מעמד על הוויכוח ולבסוף,
עקרונות על המדינה את להשתית התביעה לבין מהמדינה הדת להפרדת התביעה
על והמחלוקת דתית כפייה של קיומה אי או קיומה בדבר הוויכוח ההלכה,
החילוני). והזרם הדתילאומי הזרם החרדי, הזרם בין פילוג שיצר  ה"סטאטוסקוו"
אחת לא הובילו ואף שמים לשם שלא מחלוקת בחובם עצרו אלו שגורמים כמובן

מחתרתית. ולפעילות אלימות להפגנות

חברה בכל קיימות ציבורי סדר ובעיות פשיעה בה האוניברסאלית, לתופעה מעבר
והשסעים הכלכליים הקשיים הביטחוניים, המתחים ההמונית, העלייה הרי אנושית,
הציבורי והסדר העבריינות של והאופי ההיקף על חותמם את הטביעו הפנימיים,
האווירה את גס להוסיף יש לכך ישראל. משטרת התפתחות אופי על גם כמו בישראל,
ואידיאולוגיות כלכליות לעבירות בסלחנות להתייחס שנטה הציבור, מן חלק בקרב

התנועה. בחוקי ולזלזול
מקורו אידיאולוגיות, קבוצות של אלימות למעשי הציבור מן חלק של הוותרני היחס
ובהרגלי בתפוצות היהודי העם של והכנעה דיכוי של ארוכים לדורות בתגובה כנראה,
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הרגלים הצעירה. הישראלית בחברה שורשים לטעת שהחלו הפוליטית, האלימות
בהשוואה שנתפס למה מסוימת, במידה הובילו שבצידם הציבורית והסלחנות אלו
התגברות תוך אחרים בתחומים גם מוסריים בהיתרים המדינה, קום לפני שהיה למצב
הרבה הפוליטיזציה היה לכך המרכזיים המקורות אחד השונות. לצורותיה הפשיעה
אלים גיבוי שאיפשרה הצעירה, במדינה הציבוריים החיים ושל היישוב תקופת של

המחתרות). של (למשל, ומשמאל מימץ פוליטיות לדעות וחמוש

ועיקר. כלל בעבריינות הכלכלית העבריינות נחשבה לא הציבור מן חלקים בעיני
בחופש מוצדקת בלתי פגיעה מהווה שדיכויה לגיטימית, מותרת, פעילות בה ראו הללו
הכלכלית בפעילות להילחם בהכרח הכיר, הציבור, של המכריע רובו אמנם, הפרט.
נזקקו הציבור של גדולים חלקים אך טפילות, של סוג בה וראה הבלתיחוקית
מתוך נוצר, כך נאים. רווחים כך בגין גרפו ואף הכלכליים העבריינים של לשירותיהם
של הרגל העבריינים, עם גומלין ויחסי שותפות ומתוך וסובלנות סלחנות של יחס
המוסריים והסברים הסייגים לפריצת מה במידת שהוביל החוק, בציווי ראש הקלת

בחברה". המקובלים

לעבירות הסלחני ביחס שנשתלבו הללו, היסוד מגמות שש של השפעתן כל עם
הקמת של הראשונות השנים של זו שתקופה לזכור יש ואידיאולוגיות, כלכליות
ומסורת מרקע אדם בני והדדיות. לכידות של מיוחדת באווירה הצטיינה המדינה,
וצמיחה התפתחות תוך קיומה, על שנלחמה ריבונית, מדינה הקימו ומרוחקים, שונים

הלאומית. זהותם את לגבש והחלו וביטחונית חברתית כלכלית,

הדדית, עזרה של אווירה ליצירת תרמה הראשון, העשור של הישראלית המנהיגות
האימוץ לביצורים, ההתנדבות למעברות, העזרה חברתית. ולכידות בחלשים תמיכה
גם היוו אלו כל  בספר ההתיישבות עלייה, לקליטת המאמץ במצוקה, יישובים של

הראשון. העשור של והרוח מהאווירה נפרד בלתי חלק הס

משתגה15 בחברה המשטרה פע>לו>ות
של מדיניות נקטה המנדט משטרת כי העובדה את ציינו במחקרנו, השלישי בפרק
הוצרכה הוקמה, זה שאך ישראל, משטרת הארץ. את עזיבתם עם חתכה" "אדמה
השמידו הבריטים כאמור, מבראשית. להתחיל מסוימת ובמידה החסר את להשלים
ורשומות מסמכים פשעים, תיקי פשע, מעשי אודות ארכיון ערך, יקר מעבדתי ציוד
כן, על יתר עשורים. שלושה של מאומצת עבודה פרי שהיו בפז, יסולא לא שערכם
חקירת בתחום שיעסוק ומקצועי מיומן אדם בכוח כרוני מחסור היה ישראל למשטרת
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בריטיים חוקרים כלל בדרך איישו המנדט שבמשטרת העובדה לנוכח במיוחד פשעים,
האובייקטיביים, הקשיים למרות ברם, פשעים. חקירת בתחום המפתח עמדות את
במלחמה מקצועי מנחה ולהוות וגידים עור לקרום החל פשעים חקירת שאגף הרי
ניתוקה אי מגמת את בולטת בצורה מציגות אלו שעובדות ספק אין בישראל. בפשיעה

המנדט. ממשטרת הפשעים חקירת בתחום ישראל משטרת של

החמורה הפשיעה מגמת את יציגו אחריה, שיבוא וההסבר להלן שתוצג הטבלה
וגורמיה. היקפה הראשון, בעשור והאחרת
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"אמ>ו*"פ'')* (ת>לףם 195819*8 בוץ ט>פלה שהמשטרה עבירות

העב>רו? 19481949195019511952195319541955195619571958ת>אור

3647506161665530563030רצח

רצח 3732537610911510486976461ניסיון

אדם 559618285231241718189הריגת

בשוגג מוות 13012913911813111211618826גרימת

חבלנית 4721,1341,8662,4582,8452,5863,0513,8277,2338,0918,740תקיפה

זהירות מחוסר 116160190200285354חבלה

לשוד וניסיון 1261962011651571258560497267שוד

לבתי התפרצות
2,0322,4602,9812,6582,9082,8763,1152,6162,485מגורים
לבתי התפרצות
1,1261,2111,7781,7211,4311,4081,8671,8411,813עסק
וגניבת התפרצות
30431133341320412010711973בהמות

ע"יפ^יצה 1,4583,330גניבות

התפרצויות 6487991,1691,0469297541,0101,2421,272שאר

מכוניות גניבת
161131176223103129315360288ואופנועים

מכוניות מתוך 5887381,3979509369971,3221,6091,773גניבה

אופניים 9091,1471,3861,0648689401,1231,2171,078גניבת

כיס 1,1071,5442,2242,3663,0992,5782,5112,1272,239גניבת

בהמות 229624635651756724515451502515543גניבת

מפרדסים פרי 1524664549612497548641643גניבת

גניבות 3,4136,6335,7488,56310,2378,6959,1588,87010,11311,33112,006שאר

גנוב רכוש 1441652269785106קבלת

רכוש 643607724438309257445424402החזקת

אונס וניסיון 54258292939304735536878אונס

מיניות עבירות 2932934075255576058191,039481שאר

כלכליות 1,1436,4121,350686450352467470466_עבירות

עבירות
בנשק 75185הקשורות

(קלות) עבירות 2,3224,2474,1245,4168,5349,94210,99411,27311,83212,17713,047שאר

העבירות* 8,29216,98222,06233,55437,93435,37136,74036,73443,71846,25948,320כל

.19481958 מ"י של שנו1>>0 י1"ח1ת מתוך:
יותר. רבים היו שנפתחו התיקים מס' בפועל, *

ועוד. מים בארות אריזה, בתי למחסנים,  התפרצויות שאר
הזדמנות. של גניבות כייסות,  גניבות שאר

הזדמנות. של גניבות חוקית, בלתי התקהלות רשיון, בלי יריה כלי אחזקת  עבירות שאר
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פלילית עבר"נות
של לקיומה הראשון העשור במשך ובהתמדה רצוף באופן עלה העבריינות היקף
בשנים .1958 בשנת תיקים ל53,010 1948 בשנת שנפתחו תיקים מ11,640 המדינה,
ארבעה פי עד לעתים אחת*1, בבת וגאתה העבריינות עלתה ,(19521948) הראשונות
לעלות העבריינות עקומת המשיכה מכן שלאחר בשנים באוכלוסיה. הגידול משיעור
היו לא ,1953 משנת החל אך קלה), ירידה נרשמה בה ,1953 שנת (למעט בהתמדה
במחצית אחר, לשון שנה. מידי והלכו פחתו והם יחסית, גדולים, העלייה שיעורי
תכיפות אף העבירות. מספר בשיעור להאטה מתמדת נטייה בלטה העשור, של השנייה
לעלייה, מתמדת נטייה מראה תושבים), 100,000 לכל העבירות (מספר העבריינות

האטה. מגמת על הוא אף מעיד שיעורה כי אם

1719581948  והאוכל1ס>ה העבר"נות ה>קף

הת>ק>םהאוכלוס>ההשנה כל
(פשע>0
ועוונות)

הת>ק>ם מספר
שנרשמו

ל100,000
תושב>ם

1948879,00011,6401,324

19491,174,00019,0991,627

19501,370,00025,5401,864

19511,577,00036,6522,324

19521,629,00041,6352,556

19531,670,00041,2312,469

19541,718,00044,2472,575

19551,789,00046,4532,597

19561,872,00048,9362,614

19571,976,00050,8002,571

19582,032,00053,0102,609

.61 עמ' ,44 טבלה ,1958 שגת>, ד1"ח מקור:
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1951 משנת החל ומורכבותה: בעומקה גם אלא בהיקפה, רק לא גדלה העבריינות
שמלאכתם ו"מקצוענים" ונוער, בוגרים מועדים, עבריינים של שכבה להיווצר החלה
ולהתפתח לצמוח החלה אחר, לשון ותקנה18. מזור להם למצוא היה וקשה בכך
התמחות הדורשות העבירות בסוגי בעלייה שהשתקפה "מקצועית", עבריינות בישראל,
עסק לבתי התפרצויות ואופנועים, מכוניות גניבת (כייסות, מובהקת "מקצועית"
,1953 בשנת כי נציין הרשעות19. של רב מספר בעלי ובעבריינים ועוד) מגורים ולבתי
18 בן נער למשל, (כך קודמות הרשעות בעלי היו שנתפסו, העבריינים מקרב כ280/0

15 בן קטין וגניבות; התפרצויות באשמת פעמים 83 ,19531949 השנים בין הורשע
ממעצר)20. ובריחה כייסות על פעמים 31,19531951 בשנים נדון

שקיבלה הסברה, העלאת עד מדאיגים, למימדים הגיעה "המקצועית'' העבריינות
פנימי, דין בית הוקם שבמסגרתו תחתון", "עולם בארץ נוצר כי על עיתונאי הד

המשטרה21. עם פעולה בשיתוף שנחשד עבריין על מוות דין פסק לגזור העלול
פוליטית עבריינות כלכלית, עבריינות בעיקר: זו בתקופה בלטו הפשיעה, אופי מבחינת

והסתננות. מין עבירות אלימות, עבירות ואידיאולוגית22,

שצויין כפי ישראל, מדינת להקמת הראשון בעשור בפשיעה לעליה הסיבות כן, אם
שונות, מארצות והמגוונת הגדולה העלייה בעקבות האוכלוסיה גידול הינס: לעיל
הבעיות וסבך מוסרית לרפיסות שהובילו המלחמה, תום לאחר שנוצרו התנאים
שרוייה הייתה שהמדינה הביטחוניות, ובעיקר הפוליטיות הכלכליות, החברתיות,

בהן.

שבה ,1954 שנת את להוציא התחומים, בכל הפשיעה היקף בגידול מדובר כאמור,
בבלימת מוסבר הדבר חקלאיות. ובעבירות הרצח במעשי כ170/0 של ירידה נרשמה
כשאחת ,1953 שנת במהלך שהוקם הגבלל, משמר ידי על ההסתננות, של התופעה
מדינת שטחי לתוך שחדרו מחבלים, של הסתננות תופעת מיגור הייתה ממטרותיו

ישראל.

הכלכלית העבי"גות
בתקופת פיקוח תחת שהיו למוצרים שחור" "שוק של בהקמתו התבטאה זו עבריינות
מטבעות בזיוף ביקורת; וללא רישיון ללא טריפה לבשר משחטות בהפעלת ה"צנע";
מזויפים שטרות להפיץ ערב מדינות של בניסיונות גס השאר בין שמקורם כסף ושטרות
אחרים, ומוצרים גולמיים יהלומים יקרות, סחורות חוץ, מטבע של בהברחות בישראל;
של בזכויותיהם לרעה בשימוש פיקטיביות; ב"מתנות" הארץ; ונמלי הגבולות דרך
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תוך ומוצרים, סחורות ובייבוא מכס) ללא סחורות (הבאה/ייבוא חדשים עולים
מבדיקות הדיפלומטי, לנוהג בהתאם הפטורות זרות, נציגויות של בכתובותיהם שימוש

מכס23.

הסמכויות בחלוקת ולשינויים המחירים על הפיקוח של ההדרגתי לביטול במקביל
ידי על שטופלה הכלכלית, העבריינות בהיקף ירידה נסתמנה השונות, הרשויות בין
חמורות, נעשו הכלכליות העבירות  אופייה נשתנה זאת, עם יחד אך, המשטרה.
או בזה, זה הקשורים מעשים של שורה על מבוסס כשחלקן יותר, וענפות מורכבות,
מסוגים מוצרים בהברחת שעסקו מסועפות רשתות כדוגמת עבריינים, של רשתות על

שונים*2.

השח1ל" ב''שוק המלחמה
מדד את שהביאה ההתייקרות, את ולעצור המשק התמוטטות את למנוע במאמץ
להנהגת המכוונים תקיפים, אמצעים שורת הממשלה הפעילה לשיא, המחיה יוקר

>1סף. דב ד"ר דאז, והקיצוב האספקה שר על הוטל הביצוע הצנע. משטר

מחירים, הורדת של בדרך המדינה, בידי הון לצבירת להביא היה התכנית, של עיקרה
והורדת האוכלוסיה שבידי הכסף הקצאת על פיקוח המצרכים, על השיווק הגבלת

חוץ. מטבע תמורת המיובאים המצרכים צריכת

הכמות את להבטיח שתכליתו מזוטת", "סל  תזונה תקציב לפי הופעל הקיצוב
של מינימום תמורת האישית, הבריאות את ומחסנים מזינים מרכיבים של הדרושה
במנות חיוניים מצרכים חלוקת שיטת לתוקפה נכנסה הקיצוב, להגשמת חוץ. מטבע

בלבד. מזון כרטיסי לפי קבועות,

הצורך ביניהם מכשולים מספר עמדו ,1950 בשנת שפורסמה הממשלה, תכנית בפני
השחור". "השוק עם בהתמודדות וקשיים מורכב ביורוקראטי במנגנון

באכיפת נוסף קושי של גורם היוותה העולים, של וההטרוגנטית המגוונת האוכלוסיה
העולים ממנהגיהם יחרגו כיצד ברור היה ולא ממנה להתחמק ניסו רבים החוק.

הוותיקים. הארץ כתושבי ינהגו והאם החדשים

בכל השתוי" "השוק נגע לביעור מקיפה מבצעית תכנית כך בגין הכינה המשטרה
נחמ>אס. >1סף הכללי המפקח סגן עמד שבראשו מיוחד, מבצע מטה הוקם הארץ. רחבי
אגף ועובדי חיילים שוטרים, מאות השתתפו ,5.10.1950 בתאריך שהחל במבצע
למעשה כוונה השחור" "השוק נגד המלחמה והקיצוב. האספקה משרד של הפיקוח
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יכול ואינו רוצה שאינו מהאזרח מצרכים והעלמת מחירים של זדונית הפקעה כנגד
את לשנות יכלו שלא החדשים העולים אותם כנגד במיוחד השחור", "בשוק לקנותם

הקודמים. הרגליהם

ברורים דברים נאמרו ישראל", ב"קול גיר>ץ בן דוד דאז, הממשלה ראש בקריאת
ועידוד מקור המשמשת סכנה הישראלי, ולמטבע למשק הצפויה הסכנה אודות

הציבורי. המימסד יסודות את ומערערת לשחיתות

שוטרים, מאות ההברחות. נגד ראשונה משטרתית פעולה נערכה ,5.10.1950 בתאריך
"השוק מבריחי נגד נרחבת לפעולה לילה באישון יצאו צבאיים ושוטרים פקחים
השלל בחוצותיה. וסיירו העיר במבואות עמדות תפסו הם אביב. תל באזור השחור"
של נוסף גיוס עם הפיקוח פעולות הורחבו הבאים הימים במשך אך דל, היה אמנם

השחור". "בשוק למלחמה קודש כולם ומפקחים, חיילים שוטרים,

הרגילים, לתפקידיו בנוסף לטפל, החל הארצי במטה הכלל> המדור המבצע, פתיחת עם
השערים. הפקעת של ובמניעתן השירותים ועל המלאי על המזון, על פיקוח בענייני גס
בתל ספסרות לממעת החדש ולדץ ב>ת לראשונה גם הופעל ,5.10.1950 בתאריך
הציבור, עסקני מבין נוספים שופטים שני ועמו אל>שר השופט ישב שבראשו אביב,

לממשלה. המשפטי היועץ גס הופיע חשובים במשפטים כאשר

הודיעה המשטרה הארץ. רחבי בכל תאוצה צבר השחור" "השוק נגד המשולב המבצע
הארץ בכבישי רבים. עבריינים נעצרו שבהן חיפוש, פעולות של ארוכה שורה על
הפרעות נגרמו גם אך עבריינים, נחשפו שבאמצעותם וו>פוש>ם" "תחנות הופעלו

התנועה. של התקינה בזרימה
חשודים 316 נעצרו כדלקמן: ביניים סיכום נעשה המבצע, של הימים שבעת בתום
לשוטרים וניתנו בספסרות למלחמה נוספים דין בתי 10 נוספו תיקים, כ280 ונפתחו
גילוי על להקל כדי רק ניתנו הסמכויות מגורים. ובבתי בחנויות חיפוש סמכויות

פרטיים. בבתים וחנוונים סוחרים של מוסתרים מחסנים

1א>ד>אול1ג>ת פול>ט>ת עבר"נות
באמצעי להשתמש בציבור מבוטלים לא מגזרים של מגמה ביטאה זה מסוג העבריינות
יוצאי בקרב הדבר בלט במיוחד הפוליטיות25. מטרותיהם להשגת ואלימות טרור
גם קיים היה אך הגליל, תושבי וערבים דתיים קנאים לח"י, המחתרתי הארגון
פגיעה ובניסיונות באיומים בעיקר, השתקף, הדבר אחרים. ויחידים קבוצות בקרב
נשק מיצבורי ובהקמת מחתרתיות קבוצות של האלימה בפעילותן ציבור, באנשי

שונים. מסוגים
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הזית"26, קנא> כ"ביית מחתרתיים ארגונים השאר, בין בארץ, פעלו זו בתקופה
למערכות איום מכתבי ששלחה  השחור" "המגן  נערים כנופיית וכן ה"סקר>ק>ם"
פוליטית אלימות של הבולטים המקרים בין כנסת. וחברי ספרים חנויות עיתונים,

לציין: ניתן תקופה באותה בולטת

;(1950 (יוני שמ>י >צחק של דירתו הצתת *

ישיבה במהלך תבערה פצצת השלכת ידי על הכנסת, במץ של הצתה ניסיון *

;(1951 (מאי השבת בנושא
;(1952 (יוני פנקס צב> ר\יר דאז, התחבורה שר נגד ההפחדה ניסיונות שני *

ופציעת המליאה אל הכנסת מיציע ד11>ק, הכהן משה ידי על יד רימון השלכת *

;(1953 (ספטמבר כנסת וחברי שרים מספר
להפעלה מוכנה פצצה כשבידו החוץ משרד בחצר ש>לנסק>, דב של מעצרו *

;(1952 (אוקטובר
(יולי הכלל"ם הצ>ונ>ם מפלגת של בחירות אסיפת במהלך פצצות שתי הטלת *

;(1955

;(1955 (יולי רוקח >שיאל של בביתו פצצה הנחת *

ושל ,(1954 (ספטמבר טבר>ה ע>י"ת ראש של מכוניותיהם על פצצות הטלת *

;(1955 (יולי חיפה בעיריית הח>נוך מחלקת מנהל
לשעבר שוטר ידי על סהר, >חזקאל הכללי המפקח של בחייו התנקשות ניסיון *

;(1958 (פברואר
;(1955 (מאי הזה" "העולם העיתון הודפס בו ">שראל", דפוס ליד החבלה מטען הנחת *

.(1958 (מרץ קסטנר >שיאל ד"ר של בחייו התנקשות *

ומץ אל>מות עב>תת
בין ביחסים גם אלא פוליטיים, במאבקים רק לא בלט אלימות באמצעי שימוש
גבול, והסגות לרכוש נזק גרימת סדר, הפרות ידיים, תיגרות שכנים, סכסוכי אישיים:
הקשים, החיים תנאי רקע על צמחו אלו חם27. בנשק שימוש תוך שוד מקרי בצד
גג קורת תחת משפחות מספר של המשותף הדיור שם חדשים, עולים בריכוזי בעיקר
היה זאת לכל בנוסף הדירות. לבעלי הדיירים בין הדעות חילוקי את הציף אחת,

אזרחיות28. בידיים רב נשק מצוי
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ומעשים אונס מץ, עב>תת ריבוי של בתופעה ניכר אישית הבין האלימות של אחר פן
3780/0 של דרמתי גידול חל ,1949 שנת במהלך כבר קטינות. כנגד במיוחד מגונים,
הציבור לזעזוע שגרם הבולט המקרה ואכן .(1948 משנת 4.7 (פי המוסר נגד בעבירות
בתקופות זו. בשנה אביב בתל מאיר בגן חברתו, ואונס פקט1ל> הצעיר רצח היה

בארץ". כללית ציבורית לדאגה שגרמו למימדים התופעה הגיעה מסוימות

הסתננות
בוצעו הראשונות, בשנים וגניבות שוד לרצח, ניסיון הרצח, מקרי של הארי החלק
המקרים אחד ומצרים. ירדן מגבול בעיקר לארץ שחדרו מסתננים, בידי כאמור
עקרבים במעלה "אגד" באוטובוס הפגיעה הייתה הציבור, את שזעזעו המחרידים,

.1954 בשנת

מעלה ליד 1383 מספר "אגד" אוטובוס הותקף ,11:45 בשעה ,17.3.54 "ביום
אפריט בידי נהוג היה האוטובוס צה"ל. מהנדסי לזכר המצבה בקרבת עקרבים,
ירדן מכיוון שבאה מסתננים, של חוליה ידי על בוצעה ההתקפה פיסטנברג.
האוטובוס נהג על ירו המסתננים נסיעה, כדי תוך לשמו. רצח הייתה ומטרתה
וערכו לתוכו פרצו התוקפים בקיר. פגע כאשר רק נעצר האוטובוס בו. ופגעו
באירוע להינצל. הצליחו כמתים עצמם שעשו נוסעים רק בנוסעים. נורא טבח
לאחר שנערכה בבדיקה וגברים. נשים ילדים, נוסעים: 11 קר בדם נרצחו זה

לירדן"30. שהובילו מסתננים 12 של עקבות התגלו הרצח,

מטיילים ילדים ובו אוטובוס תקיפת את: להזכיר ניתן האחרים, הבולטים המקרים בין
מורה רצח ,(1953 (אוקטובר ביהוד ילדיה ושני אישה רצח ,(1953 (מאי מירון ליד
משתתפי על הרצחנית ההתקפה ,(1956 (אפריל שפריר במושב תלמידיו וארבעת
אזרחים, רצח של מקרים ושורת (1956 (ספטמבר רחל ברמת הארכיאולוגי הכנס

רכוש31. והרס בהמות גניבת מיקוש, חבלה, מעשי לצד ושוטרים חיילים

ואידיאולוגית, פוליטית עבריינות כלכלית, עבריינות  אלו פשיעה סוגי חמישה בצד
העשור את במיוחד שאפיינו מסתננים, של ועבירות מין עבירות אלימות, עבירות
לא עבריינות במיוחד בלטו בה "רגילה'/ עבריינות גם נתקיימה  הראשון
ארנקים, גניבות ומגורים, עסק מבתי (גניבות ומזדמנת מתוחכמת בלתי "מקצועית'/
סמכויות ניצול מעילה, (שוחד, הלבן הצווארון של עבירות ועוד), חקלאיות גניבות
טיפלה ישראל משטרת לכך, מעבר משטרה)32. אנשי של מועט מספר של כולל ועוד,
יהודים משלוח הנאצים, עם פעולה ובשיתוף ברצח, חשודים שהיו מלחמה, בפושעי גם

ועוד. השמדה למחנות
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כנופיות במסגרת לעתים עבריינות, נגע להתפשט כאמור החלה הנוער בקרב גם
עד בציבור וזעם תדהמה שעוררו טובים" "בני חלקם עבריינים, קטינים של וקבוצות

נקם53. רגשות כדי

הפשיעה סוגי לעומת הראשונות בשנים ירד בסמים, והש>מ1ש הסמל תופעת היקף
בין סמים של חופשי למעבר הדרכים לחסימת בעיקרה מיוחסת זו ירידה האחרים.
לבין בינה ששרר האיבה מצב ובגין המדינה, הקמת עם לישראל השכנות הארצות
בסמים המשתמשים רוב כי העובדה, הייתה לכך נוספת מרכזית סיבה ערב. מדינות
בסמים הסחר החל הזמן עם ברם, הערבים34. התושבים מבין היו המדינה קום לפני
הקוקאין סמי של הראשונים הצרכנים בשוק הופיעו ואף הארץ35 גבולות דרך לחזור
שבמגזרים לעובדה הודות בסמים השימוש התרחב הזמן עם בנוסף, וההרואין36.
ובחשיש בכלל בסמים להשתמש המנהג היה נפוץ החדשה, העלייה אנשי של שונים

בפרט37.

בררכים התנועה
אשר הרכב, כלי של ירוד מכאני מצב בכבישים, לשנה משנה הגדלה גבוהה צפיפות
והיעדר פרועה התנהגות משובשות, דרכים תשתיות מיושנים, מודלים היו רובם
ומעל רגל הולכי של זהירה בלתי התנהגות מהנהגים, רבים של בטוחה נהיגה מסורת
קשה לבעייה גרמו אלה כל  בכבישים38 לנעשה הקהל ואדישות בחוק זלזול לכל,
הסדירה בתנועה ולקשיים קטלניות, חלקן דרכים, תאונות במספר עליה של וחמורה
תושבים), 100,000 כל התאונות (מספר התאונות תכיפות בעריםי3. במיוחד בדרכים,
הנפגעים (מספר הנפגעים תכיפות .1958 בשנת ל1,023 1949 בשנת מ400 עלתה

.*"1958 בשנת ל505 1949 בשנת מ238 עלתה תושבים), 100,000 לכל
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195819*8 ונפגעים: דרגי© תאונות היקף

מספרמספרמספרמספרמספרמספרהשנה
מכוניותהנפגעיםהתאונותההרוגיםהנפגעיםהתאונות

לכללכל
100,000100,000
תושביםתושבים

19482,03785193232975,940
19494,6992,79417440023824,366
19506,4063,87521746828332,706
19518,3004,75119852630134,103
195210,6595,03221065430940,931
195311,6245,05516269630341,627
195412,7905,91615674434444,025
195515,1136,43612984536046,808
195617,3877,84314992941950,759
195719,1718,87020897044951,110
195820,79510,2691781,02350569,010

.91 עמוד ו89, 88 לוחות ,1958 שנת>, דו"ח מקור.

צ>ב1ר> סדי
קשיי הדמוגראפיים, השינויים החברתיים, השסעים הפוליטיים, הדעות חילוקי
יצרו  גרמם שהזמן אחרים וגורמים הביטחוני המתח המלחמה, השלכות הכלכלה,
מחאה של בתחומים בעיקר נכון הדבר הציבורי. הסדר בתחום מורכבות בעיות
הפרת של ותופעות שונים באירועים והביטחון הסדר על ושמירה אבטחה חברתית,

ולסייע. להתערב המשטרה נדרשה בהן מקרים, של במגוון הציבורי הסדר

ביניהן שונים. ציבור מגזרי של אלימות, חלקן ההפגנות, של הרב מספרן בלט במיוחד
שביתת ;1951 בשנת רוברטסץ גנרל של ביקורו נגד המחאה הפגנות את לציין ניתן
הפגנות ;1952 בשנת השילומים הסכם נגד הפגנות ;1951 בשנת האלימה הימאים
על וגברים, נשים של מעורבת פעילות הייתה בהם מועדונים תקיפת ובכללן דתיים
בבאר המשטרה תחנת תקיפת בלוי; עמרם הרב ובראשם קרתא" "נטורי אנשי ידי
בה בירושלים שחיה בריכת פתיחת למניעת והפגנות דתיים עצורים היו בה שבע,
הפגנות הזימה)41; (בריכת 1953 בשנת וגברים נשים של מעורבת פעילות הייתה
ומפ"ם מק"י חברי של הפגנות ;1954 בשנת עבודה לשכות תקפו שחלקם מובטלים,
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למפגינים, המשטרה בין התנגשויות התחוללו האמורות, מההפגנות חלק במהלך ועוד.
במקרה המשטרה2*. של הולמת בלתי התנהגות אודות אזרחים של לתלונות שהביאו
בבית השבת" קנא> "במת חברי נעצרו הארץ, בכל רבים, חיפושים לאחר אחד,
חקירה ועדת להקמת שהביאו תלונות עוררו המעצרים .(1951 (מאי בג'למי המעצר
בעצירים פוגעת לחוק, בניגוד הייתה השוטרים התנהגות כי שקבעה פרלמנטרית,

האדם43. ובכבוד

בתוצאות קשורות רובן ומיוחדות, מורכבות אבטחה בע>ות נוצרו זו תקופה במהלך
צבא, יוצאי של התייצבות ביקורת צה"ל, תמרוני אבטחת צה> ובפעילות המלחמה
כאבטחת נוספים, לתחומים קשור היה האחר חלקן רכבות. וליווי מוקשים פינוי
בשנת מגרמניה השילומים כספי משלוחי ואבטחת 1952 בשנת הכסף שטרות החלפת

.1953

בעיות לאור בעיקר  הסדר על והשמירה האבטחה סוגיות היו אחרים באירועים
לכנסת, הבחירות ביניהן: במיוחד, משמעותיות  הפנימיים והשסעים הביטחון
דרג רמי אורחים של בואם העצמאות, יום חגיגות ולהסתדרות, המקומיות לרשויות
ועוד), האו"ם מזכ"ל  לי טריגבה ארה"ב; נשיא של אלמנתו  רוזבלט (גב' מחו"ל
ודוד קפלן אליעזר וייצמן; חיים ישראל, מדינת של הראשון (הנשיא אישים והלוויות

פנקס).

שנטרפו ספינות מהצלת החל  משטרת* וס>וע פעולה תבעו אחרים אירועים גם
הטבע פגעי בגין שנותקו ליישובים סיוע דרך שריפות, וכיבוי אדם חיי הצלת בים,
תועים, אזרחים אחר נרחבים בחיפושים וכלה הארץ את שפקדה בארבה והמלחמה

וקשישים. ילדים במיוחד

אחו>ם וט>פול>ם חטא>ם
נדרשה והאבטחה, הציבורי הסדר התנועה, ולבעיות הפליליות לעבירות בנוסף
פקודת כגון: שונים, וחוקים פקודות על קלות (עבירות חטאים בתיקי לטפל המשטרה
מאסר, פקודות של לפועל והוצאה ועוד) עירונית בניה חוק המשכרים, המשקאות

כדלקמן: בלוח כמתואר השנים, במרוצת וגדל הלך שהיקפן
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19581949 מאסי: פקודות של לפועל והוצאה החטא>ם ה>קף

ת>ק>השנה
חטא>0
שנרשמו

ט לפועל הוצאה

פל>ל>ות

מאסר(*) פקודות 1ל

חוב תשלום א>

19497,6257,6051,390

19508,61017,4262,189

195112,18417,0852,246

195212,98722,9382,612

195314,34627,0743,785

195420,15025,4996,767

195516,05539,1797,118

195618,18058,77712,538

195716,11466,43120,371

195815,95372,18632,353

.19581949 ישראל משטרת של שגת"ם דו"חוו* מקורל

שנה. אותה במהלך בוצעו כולן לא אך יותר, גבוה היה במשטרה לביצוע שנתקבלו המאסר פקודות מספר (*)

אזרחים בידי שהוחזקו ותחמושת נשק כלי ובהחרמת באיתור המשטרה טיפלה כן כמו
בפיקוח ובמציאות, באבדות הארץ, נמלי דרך והנכנסים היוצאים בביקורת רישיון, ללא
לנאשמים הזמנות במסירת המשפט, בבתי הסדר על בשמירה בארץ, ששהו זרים על
אזרחים של פניות אלפי ובעשרות כספים בהעברת מסים, לגובי ליווי במתן ולעדים,

המשטרה. למוקדי

סיכום הראשון: בעשור משטרה לש>רות> הב>קוש
מבחינת ופוליטית, חברתית מבחינה סוערים ימים היו למדינה הראשון העשור ימי
המהירות התמורות הציבורי. והסדר התנועה הפשיעה, מבחינת גם כמו החברתי הסדר
הכלכליים, והקשיים הביטחוניים הלחצים הפנימיים, שסעיה הישראלית, בחברה
מורכבות בבעיות בכבישים, תנועה חוקי בהפרות גואה, בעבריינות היטב השתקפו

ישראל משסרת תולדות ו 252



הלחצים המדינה. של סמכותה על ובערעור בחוק בזלזול לכל, ומעל ציבורי סדר של
ציבורי סדר להפרות עבריינית, לפעילות לפנות מהציבור חלק דחפו הללו והניגודים
סמכות את להשליט וצורך הכרח נוצר כן על ותוקפניים. אלימים אמצעים ונקיטת
לכך לכך44. נטו שלא או מורגלים היו שלא חוגים בקרב לחוק, הכבוד ואת המדינה
בהסתננות שמקורם וחבלה, הרג מפני הספר אזורי על להגן הביטחוני הכורח נוסף

העויינות. המדינות תושבי של לגבול מעבר

העמידה מוסדותיה, את ובנתה מהירים שינוי תהליכי שעברה הישראלית, החברה
למניעת יעילים וצעדים מידית לפעילות תביעות הצעירה ישראל משטרת לפני
בכבישים, התנועה להסדרת אלימים, סכסוכים לפיתרון עבריינים, לגילוי עבריינות,

וטקסים. חגיגות אירועים, ובעת ביישובים בגבולות, הציבור שלום לאבטחת

לתפקידים מעבר שכן, ביותר ומורכבת מסובכת נבזית, מש>מה הוטלה המשטרה על
בציבור ביטחון (לטעת זו סוערת בתקופה כשלעצמם והרגישים המורכבים השגרתיים
פוליטיים דעות בחילוקי לחוק שמחוץ לאמצעים גלישה ולמנוע סדר להשליט הרחב,
וסמלי חינוכי בתפקיד לשמש המשטרה נדרשה אישיים), בין גם כמו ואידיאולוגיים,
הדמוקרטי המשטר לאופי ולדאוג החיים איכות את לשפר עליונה, חשיבות בעל
לדאוג היה המשטרה על  אחר לשון הראשונים. צעדיה את אז שעשתה במדינה,
חברה של לעיצובה השלטון, של לגיטימיות אווירת ליצירת המדינה, ריבונות לשמירת
החברה בעיצוב אלה תפקידים בקהילה. תקין חברתי סדר ולהבטחת דמוקרטית
חופשית2*. בחברה משטרה כל על למעשה מוטלים הדמוקרטיים, העקרונות ושימור
וביטחון סדר באירועי שהשתקפו ושסעים, לחצים תמורות, של זו בתקופה אולם
מיוחדת: משמעות המשטרה של אלו תפקידים קיבלו ואלימים, פליליים ובמעשים

ייעשה לא זה דבר לחיינו. חדשים יסודות להניח הוא כולה, וזמרות "תפקירי
של תפקידו על מקל אינו וזה מה זמן להימשך עתיד הפשיעה גל יום. בן
פשעים גילוי רק איננו בארצנו, השוטר של תפקידו כן, על בישראל. השוטר
חינוכי. תפקיד החוק ולעושי לחוק יש חינוך... של תפקיד אלא ומניעתם,
תפקיד בתנאינו, הרע. את ולעקור הטוב את לגלות דוגמא ידי על אפשר
נאמן ידיד השוטר כי הרגשה, הציבור בלב לנטוע עליה חינוכי. הוא המשטרה
שיטתית פעולה ידי על אפשר ולסייע. לעזור אלא בא ואינו איש לכל הוא
לאזרח. הוא ידיד שהשוטר החדשה, ההכרה את [בעולים] בהם לנטוע נאמנה
לחוק". בכבוד להתייחס שיש הרגש את הציבור בלב השוטר יטע כך ידי על

.(9.11.51 מתאריך משטרה קציני כנס בפני הממשלה ראש (דברי
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סוכן של תפקיד נועד אחרות), ממלכתיות רשויות לנציגי (בדומה לשוטר, ועוד: זאת
הייחודיים לתנאים בהסתגלות הן לדמוקרטיה, החינוך בתחום הן  חברתי שינוי
החיים ודפוסי והשלטון החברה מוסדות בהכרת והן הישראלית החברה של

החדשים**. העולים בקרב במיוחד  בארץ והמוסדיים הקהילתיים

כדלקמן. זה טיעון מאששת התקופה), בן שוטר של (עדותו הבאה, העדות

השוטר העולה. לקל>טת ומסייע מדריך כאל השוטר אל פונה החדש "העולה
למדינה. ומועיל נאמן לאזרח העולה את להפוך לעזור צריך

את בשוטר רואה העולה כי עזרתו, את ומבקש לשוטר העולה פונה תקלה, בכל
לשוטר פונה העולה אין עזרתו. על להישען ונאלץ והממשלה השלטון כוח בא
העולה אשר נושא שאין לכך, עדים אנו בהם. מטפלת שהמשטרה בעניינים רק
בענייני זה אם או דירה, או עבודה בענייני זה אם לשוטר, יפנה ולא בו נתקל
יפנה היישוב, בחיי יתמצא לא החדש העולה אשר עד כי ותרבות. בריאות

בדרכו7*. נתקל הוא בו במדים, לשוטר

נדרשה הרגילים, הפעילות בתחומי משטרה לשירותי הגואה לביקוש בנוסף כן, כי הנה
תוך בארץ, והמתגבשת המתהווה בחברה וסמליים חינוכיים לתפקידים המשטרה
למיזוג תרומתה את לתרום ובכך החדשים העולים בקרב לדמוקרטיה לחינוך סיוע
עיצוב של ורגיש חשוב תפקיד אפוא, הוטל המשטרה על בארץ. המתקבצות הגלויות

ישראל. במדינת והציבוריים החברתיים החיים אורחות וגיבוש

ומחוץ מב>ת א>לוצ>ם
אדם וכוח תקצ>ב  הבס>ס"ם המשאב>ם מצוקת

מצאה המשטרה הישראלית, לחברה הייחודיות הרבות המשטרתיות המשימות למרות
עליון מאמץ ועשתה מתמשכים, אדם ובכוח בתקציב חוסר של קשים בתנאים עצמה
כיאות. והפעלתו המשטרתי הכוח בניית לשם אלה, נצרכים משאבים להשיג מנת על

בחברה המשטרה פועלת והשירותי, השלטוני הממסד של כחלק מהותה מעצם
מגבילים אלה אילוצים החיצונית. בסביבתה שמקורם אילוצים, במסגרת דמוקרטית
של פעילותה את המגבילים הפרמטרים פעילותה. של והאפקטיביות היעילות את
הדמוקרטי המבנה מעקרונות הנובעות חוקיות, מגבלות  הם: השאר בין המשטרה
הפנימי במתח שמקורו המשטרה, כלפי הציבור של משמעי הדו היחס המדינה; של
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להגבלה הבסיסית ההתנגדות לבין שיטור, בפעולות החברתי בצורך ההכרה שבין
הציבור, של הפעולה שיתוף רמת על זה מתח של השלכותיו חירויות; על כלשהי
ומימון. תקציב מגבלות ולבסוף, עבריינים, וגילוי חשיפתן עבירות, למניעת הדרוש

בתנאים כאמור, ישראל, משטרת פעלה לקיומה, הראשון בעשור אלו, לכל מעבר
הללו, התנאים מכלול במסגרת ותקציב. אדם לכוח הנוגע בכל בעיקר במיוחד, קשים
מול ומשתנה מתפתחת חברה של והבעיות התמורות מול לעמוד המשטרה נאלצה
השלד רק כשלרשותה ציבורי, וסדר תנועה פלילית, עבריינות של ייחודיים מאפיינים

הקודם). בפרק (ראה ההקמה בשלב שנבנה והמקצועי, הארגוני

בתקציב היטב השתקפו בגבולות, והמתח ישראל מדינת של הכלכליים הקשיים
הצבא הביטחון, צרכי של מובנת העדפה תוך ישראל, למשטרת שהוקצה המצומצם
לאחזקה ומיעוטו למשכורות יועד המשטרה תקציב מרבית החדשה. והעלייה

ולפיתוח48.

של פיתוחם מגבלות בפני לקיומה הראשונות בשנים המשטרה את העמיד זה מצב
שחלו ההגדלות משטרה. לשירותי הגואה הביקוש חרף נדרשים, טכנולוגיים אמצעים
לא ונגרמו מאחר בלבד, מדומות היו לשנייה אחת כספים משנת המשטרה בתקציב
השוטרים בשכר גידול ידי על אלא ולאמצעים, לפעולות המימון הרחבת ידי על

מתבלה. ציוד של צנועה והחלפה אחזקה ומימון
קטן חלק רק המשטרה למשרד הוענק המדינה, להקמת הראשון העשור במהלך
שזה ולצבא, ביטחון לצרכי כאמור ניתנה הראשונה העדיפות המדינה. תקציב מעוגת
השכנות, ערב צבאות חמש כנגד הקמתו, עם מיד בנחישות, לפעול ונצרך נבנה רק עתה

המדינה. של קיומה עצם על מלחמה שהכריזו
תבל, קצות מארבע ההמונית העלייה ולקליטה. לעלייה ניתנה השנ"ה העדיפות
במקומות מזון, במוצרי בדיור, החדשים, לעולים לסיוע מנת על גדול תקציב דרשה
לחינוך, התקציביות העדיפויות ניתנו אלה, כל לאחר ורק ובבריאות; בחינוך תעסוקה,

ולכלכלה. לבריאות
להעניק לקיומה, הראשון בעשור יכלה לא הצעירה, ישראל שממשלת מבהיר זה מצב
בשנים המשטרה שקיבלה התקציב המשרדים. לשאר השווה תקציב ישראל למשטרת
כך שוטפת, ולתחזוקה השוטרים למשכורות הספיק ובקושי בהיקפו דל היה אלה,

טכנולוגי. לפיתוח הופנו בלבד זעומים שסכומים
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19571948 והבריאות: החינוך המשטרה, משיד* תקציב השוואת טבלת
>שראל>ות) ל>תת (גמל>ת>

תקציבהתקציבמשרדמשרדמשרדשנת תקציב0/0 0/0
משרדמשרדהלאומיהבריאותהחינוךהמשטרהתקציב

הבריאותהמשטרההכולל
מכללמכלל
התקציבהתקציב

19481.250.580.9527.524.543.45
19492.602.253.2758.604.435.58
19503.534.554.2282.034.305.14
19516.078.356.23135.534.484.60
195210.9515.9510.56180.446.065.85
195313.9018.2812.50389.043.573.21
195418.8523.8816.56572.533.292.89
195521.0726.8720.10631.103.333.18
195623.7447.1625.76769.303.083.34
195724.9258.0829.08969.002.573.00

.19581948 לשג>0 ממשלתית סטטיסטיקה מקור:

כ4.540/0 היה ,1948/49 לשנת המשטרה שתקציב העובדה על מצביעה זו טבלה
שנת ולקראת השנים, במשך הצטמצם אף זה קטן תקציב הכללי. הלאומי מהתקציב
תקציב הגיע ,1948 בשנת שני, מצד הלאומי. התקציב מסך 2.570/0 לכדי ירד 1957/58
1957/58 בשנת אולם .2.150/0  המשטרה מתקציב למחצית קרוב החינוך משרד

שנה. לאותה המשטרה מתקציב מכפליים יותר ל%5.99, עלה

סולם בראש העמיד ישראל, בארץ הבריטי המנדט ששלטון לציין ראוי לכך, בניגוד
מהעוגה הוקצה זו מטרה להשגת בארץ. הפנימי השקט על השמירה את עדיפויותיו
ו0/><20.20 לצבא 37.60"/0 הבאה: בחלוקה כ57.800/0 של נתח הכוללת, התקציבית

למשטרה.

ל27.500/0 המשטרה תקציב עלה הערבי, המרד בתקופת ,1936 בשנת מזאת, יתרה
לבריטים היהודיות המחתרות בין כשהמאבק ,1945 בשנת אף הכולל. התקציב מסך
נוספת הקצאה הקצה הבריטי והשלטון יותר גדול ומשטרתי צבאי כוח נדרש גבר,

ישראלית. הארץ למשטרה
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חיסכון של למשטר להיכנס אותה חייבה המשטרה, לרשות שהועמד התקציב מצוקת
בלבוש חיסכון צדדיו); משני הודפס נייר (כל משרדי בציוד חסכני שימוש אינטנסיבי:
חדש); לכובע כבטנה ונוצלה הוצאה המשומש, המשטרתי הכובע (בטנת והנעלה
עלה החיסכון נושא ועוד9*. דלק צריכת ועל רכב בכלי שימוש על חמור פיקוח הונהג
בדיוני ואף ,1948 באוקטובר 10 מיום בישיבתה הזמנית, המדינה מועצת בדיוני כבר

הכנסת. של הפנים ועדת

תקן ריאלי. בלתי אדם כוח תקן בקביעת גם התבטאו המשטרתי, התקציב מגבלות
מגמה תוך מינימאליות, ופריסה היערכות בסיס על הראשון בעשור נקבע אדם כוח
המשטרה. התמודדה עמם צרכים ניתוח לבסיס קשר וללא וחיסכון, צמצום של
מחוסר התקן לרמת הגיע לא המשטרה, מצבת על שנימנו השוטרים מספר אמנם,
מפיקוד מנעה הנמוכה, התקן תיקרת אך מהחיל, הנשירה גלי ומחמת מגויסים
תיגבור כגון בשוטרים, המחסור עם מערכתית להתמודדות אפשרויות המשטרה

ועוד50. טקטיות יחידות הקמת הגבול, משמר

19581948  המצבה נע והורדות גיוסים

גויסוהשנה
הורדו
מ1

המצבה
התפטרו

אחוז
המתפטרים
היורדים מבין
המצבה מן

היורדים אחוז
המצבה מן
לעומת

המתגייסים

19482,1203094012.914.6
19491,82758644776.332.1
19501,18666246269.855.8
19512,15488774283.741.2
19521,38384462574.061,0
19531,24365138659.452.4
195454964945469.9118.2
195567455040974.481.6
195649467942362.3137.4
195766477052768.7116.0
195866357041973.586.0

12,9577,1574,93469.884.0סה"כ

.19381948 ישראל, משטרת של שגת"נז וריחות מקור:
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תנאי חרף המשטרה51, לאנשי ששולם הזעום בשכר מכל, יותר בלטו התקציב מגבלות
עקב מבוטלות, השוטרים חופשות כל היו ,1949 אפריל סוף עד הקשים. העבודה
המפקח כי נקבע ,1949 באפריל 29 בתאריך .(48/48 מטא"ר (פקודת המלחמה מצב
כן בשנה. יום שלושים של בשיעור משטרה לאנשי חופשה להעניק רשאי הכללי
בצרכי מקרה בכל תלויה והענקתה זכות, ולא מיוחדת הנחיה היא שהחופשה נקבע,

.(53/49 מטא"ר (פקודת השירות

ברציפות, לעבוד נאלץ מהשוטרים גדול שחלק כך מצומצם, היה החופשות מתן בפועל,
בשנת, רק למעשה מוסדה לשוטר, המוקנית כזכות החופשה ופגרות". חופשות ללא

אחרות: מסיבות גם קשים היו העבודה תנאי .1958

(בשנת לו> אין קבועות שעות משטרה. איש של עבודתו של טיבה מה "ידוע
לבטלן, הכרח היה אך שבועי, פגרה ליום זכות שקבעו הוראות הוצאו 1956
איננה לאזרח וחגיגה חג שעת ביצוען). את אפשרה לא שהמציאות משום
דריכות, של במצב נמצא הוא תמיד קשה. עבודה של נוספת שעה אלא בשבילו,
כעובדים שלא לראותו, וקל  ספור ללא עיניים של מבטן תחת הוא עומד תמיד
של מזה לטובה נבדל איננו שכרו דבר של ובסופו עליו, מדים כי אחרים,
מזה הוא נמוך שוטר) לדרגת מעל לדרגות כשמגיעים (בייחוד ולרוב אחרים
לשורות מחוץ מקבלים דומים וכישרון כושר הכשרה, בעלי אחרים, שאנשים

" המשטרה...53
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19561951 התפטרויות: נ>מוק>

הנימוק
הטוענים האחתמספר

195119521953195419551956195119521953195419551956

משכורת
מספקת אינה
שירות ותנאי

קשים

54125410568584372.940.727.215.014.210.2

סיבות
משפחתיות

861549415214313011.624.724.433.535.030.7

בריאות
לקויה

3350293222184.58.07.57.05.44.3

כוונת
המתפטר
להשתלם

18749122.41.11.02.00.20.5

העברה
למשרד
ממשלתי

אחר

151144342.01.71.00.90.70.9

122123263.14.65.66.1התיישבות

לחו"ל 49149121413106.623.83.13.13.22.4נסיעה

אישיות סיבות
שונות

12715414519032.733.935.744.9

הכל 742625387454409423100100100100100100סך

ההתפטרויות 19581957נ>מוק>

הנימוק
הטוענים האחוזמספר

1957195819571958

שירות 24519446.346.3תנאי

בריאות 24154.53.6סיבות

אחרות 26021049.250.1סיבות

הכל 529419100100סך

19581951 ישראל, משטרת של שנתיים דוחות מקור:
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המרכזיים הגורמים היו הולמת, תמורה ללא הקשים, העבודה ותנאי הנמוך השכר
ואיכותו היקפו  והיא ימים, באותם ישראל משטרת של הכרונית לבעייה והעיקריים
רקע על המשטרה, כלפי הציבורית העויינות עקב התחזקה זו בעייה האדם54. כוח של
בארצות החדשים העולים של המדכא הניסיון רקע על כלפיה, נוקבת ציבורית ביקורת
המשטרה לשורות מהמתגייסים חלק של נכונותם חוסר עקב וכן באו,55 שמהן הגולה

המשטרתיות*5. במשימות הכרוכים ובאחריות בעול לשאת

לתקן), המצבה בין (פער איוש מפער תדיר המשטרה סבלה הראשונות בשנותיה
של המידית התוצאה החיל57. משורות נרחבת ומנשירה נמוך גיוס מהיקף כתוצאה
בלוח כמפורט שוטרים, של והמוגברת הרצופה התחלופה תופעת הייתה, אלו עובדות

כדלקמן:

19581948 בשמם משטרה אנש> תחליפו*

פרשוגויסושוטריםהשגה
אחוז
פרישה
מהמצבה

התפטרו
אחוז

מתפטרים
מהפורשים

היורדים אחת
המצבה מן
לעומת

המתגייסים

19481,8822,12030916.44012.914.6

19493,0431,82758619.3447,76.132.1

19503,5561,18666218.646269.855.8

19514,7912,15488718.574283.741.2

19525,3751,38384415.7625..;"74.061.0

19535,9671,24365110.938659.452.4

19545,86754964911.045469.9118.2

19555,9916745509.240974.481.6

19565,80649467911.742362.3137.4

19575,70066477013.552768.7116.0

19585,7936635709.841973.586.0

12,9577,1574,93469.055.2סיירו

.19581948 לשנים ממשלתית סטטיסטיקה מקור:

מגיע האמורה, בתקופה המצבה מן היורדים שמספר למדים נמצאנו זו, טבלה מתוך
פירושו החיל. לשורות השנים באותן שגויסו האנשים של הכולל מהמספר ל55.20/0

לגרעין (פרט שנים אותן במשך בפועל התחלף המשטרה חיל שכל הוא, הדבר של
בשירות). שהמשיך וותיקים של מרכזי
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היבטים: משלושה שליליות איגונ>1ת השלמת היו הרבה, התחלופה לתופעת
אנשים* כפל של ובהכשרה בגיוס כספים השקעות  כלכלית

שוטרים הצטרפו ובמקומם השירות את לעזוב נטו הניסיון בעלי השוטרים  מבצעית
מנוסים; בלתי

ארעיות58. של ואוירה תחושה בחיל נוצרה  מוראלית
כוח האדם: כוח באיכות לירידה גם גרמה המשטרה, אנשי של התדירה התחלופה
שלא אנשים לגייס לעתים נאלצה המשטרה החייל, את עזב ומקצועי מיומן אדם
ענה לא לגיוס המועמדים היקף בנוסף, לגיוס"; הנדרשים בכישורים עמדו בהכרח
ישירות מועמדים לגיוס הכושל הניסיון היה המצב לחומרת דוגמה הדרישות. על תמיד
וכך, מתאימים. נמצאו לא המועטים, המועמדים מבין כ600/0 שכן קצינים, לקורס
המופנה האפקטיבי, האדם כוח מצבת ירדה המצומצם, האדם כוח היקף בגין

חיוניות. שיטור למשימות

הזדמנות מתאימים ונתונים השכלה בעלי לצעירים ניתנה הקורס הכנת "עם
הפרסומת אף על הקצונה. בדרגות משטרתית בקריירה להתחיל _ הנדירה
מתי ורק בודדים, אזרחים אך מועמדותם את הציעו  זו לאפשרות שניתנה
ומשוחררי התיכוניים הספר בתי בוגרי  הוותיקים הארץ בני היו מהם מספר
מתאימים נמצאו לא אלה, מעטים מועמדים גם ברם, לישראל. ההגנה צבא

בקורס"40. להשתתף

הבעייה: את החמירו נוספות סיבות שתי

יחויב חדש מגויס כל כי המשטרה, פיקוד קבע ,19551953 השנים בין ראש>ת,
משטרה בתפקידי לשרת יועבר בטרם הגבול, במשמר מסוימת תקופה גיוסו עם לשרת

ייעודיים".
ומשימות מטלות לקיומה, הראשונות השנים במרוצת הוטלו ישראל משטרת על שמת,
חלוקת המשפט, בתי פקודות של לפועל הוצאה רכב, רישוי כגון: מייעודה, שאינן
אסירים שמירת בשגרירויות, זקיפויות עירוניות, תקנות אכיפת משפט, לבתי הזמנות
מרובה לב תשומת דרש אלה משימות ביצוע אחרות". ומטלות הסוהר בבתי שמקומם
את שהגבירו ייעודיות, משימות חשבון על באו הללו תדיר. באופן שוטרים והקצאת

תפקידם. מילוי בעת השוטרים שחיקת
של הירודה האיכות השירות, מן שוטרים נשירת  האפקט>ב> האדם בכוח ה>ר>דה
אלו כל  ייעודיות שאינן משימות ותוספת ביטחון משימות העדפת המשרתים,
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לש>תת>ה והולך הגדל הביקוש עם המשטרה של התמודדותה על יותר עוד הקשו
עבריינות". מניעת בתחום במיוחד הציבורי, והסדר התנועה העבריינות, בתחומי

השפיעו חדשים, שוטרים ובגיוס המצוי האדם כוח איכות בשמירת המרובים הקשיים
בין נמצאו לא גיסא, מחד והדרכה. חקירות כדוגמת מקצועיים, תחומים על ממילא
חוקרים של ניכר מספר גיסא, ומאידך משטרתי, ניסיון בעלי או חוקרים, המתגייסים
רמת חייב החוקרים, של הבסיסי אימונם כי לציין יש מהמשטרה. התפטר מיומנים
חלקם המגויסים. בין נמצאו תמיד שלא נוספים, מסוימים אישיים ונתונים השכלה
ביכולתם פגם והדבר ומנהגיה, תנאיה חוקיה, הארץ, בחיי מעורים היו לא כלל

המקצועית*6. והכשרתם

השכלה אישית, רמה של למדי גבוה מתאם חייב השוטרהס"י, תפקידי מילוי גם
ובאופן והדרכה עצה ללא לבדו, לפתור לעתים נאלץ השוטר שכן ואינטיליגנציה,

ביותר45. סבוכות משפטיות בעיות ומיידי, דחוף

תרבות את היכרותם ואי החדשים המגויסים מן חלק של הירוד הקליטה כושר
את ולשנות ההדרכה רמת את מה במידת להוריד חייבו ואורחותיה, בארץ החיים
בתחומים ובהכשרה עברית בלימוד בסיסית, השכלה בהקניית דחוף צורך היה תכניה.
כחמישים של גלויות מקיבוץ באו ה50, שנות שוטרי ומשטר". מדינה אזרחות, של

בארץ. העולים אוכלוסיית בבואת את אנפין בזעיר ושיקפו ארצות

משטרת עמדה לקיומה, הראשונות השנים בעשר הללו הקשיים כל למרות ככלל,
גיוס ריאלי, בלתי תקן נמוך, שכר דל, תקציב של אילוצים חרף במטלותיה, ישראל
וכוח מהחיל נשירה מספיקים, בלתי ובכמות באיכות אדם כוח איוש, פער מצומצם,
סבוך קשה, אתגר הצעירה המשטרה בפני העמידו אלה כל מוגבל. אפקטיבי אדם
יסודות להקים בעת ובה משטרה לשירותי גואה ביקוש עם להתמודד כיצד ומורכב:

קשים. ואילוצים תנאים במסגרת התפתחותה להמשך מוצקים

המנדט למשטרת כהמשך ישראל משטרת
ומימושה המקצועית התפיסה

נעדרה אך המנדט, וממשטרת העברי השיטור ממורשת ינקה אמנם ישראל משטרת
מסגרות מתוך והתפתח צמח צה"ל בעוד משטרה. כוחות של והפעלה ארגון מסורת
לשמש שיכול המוכן, מן עברי ארגון היה לא למשטרה הרי קיימות, עבריות לוחמה

ולצמיחה. לבנייה בסיס
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ב"הגנה''), או הבריטי (בצבא צבאי ניסיון בעל ברובו היה המשטרה פיקוד בנוסף,
לאירופה בכירים משטרה קציני נסעו כך, עקב בשיטור. ניסיון חסר היה כלל בדרך אך
משטרות. של והפעלה ארגון בניהול, בסיסיים פרקים ללמוד כדי הברית, ולארצות

החברה צרכי של שיטתי ניתוח בסיס על בעיקר, אך, שם, שרכשו הידע בסיוע
מאילוצי הנובעת פשרה תוך זאת (כל שונות, פעולה שיטות של וניסוין הישראלית
לתורת הבסיס את לקיומה הראשון בעשור המשטרה פיתחה ותקציב), אדם כוח
משמשים שעיקריה זו, הפעלה תורת כארגון. החיל ושל כפרט השוטר של ההפעלה
הייעוד תפיסת מרכזיים: תחומים בשלושה התבטאה היום, עד ישראל משטרת את

החיל. של ההפעלה ומדיניות התפקידים ביצוע אופן העדיפויות, וסדר

המנדט למורשת המשכ>1ת
המשטרות שאר מודל פי על שנוהלה במובהק, בריטית משטרה הייתה המנדט משטרת
ישראל בארץ היהודי הציבור ידי על נתפסה היא הבריטית. הקיסרות שברחבי
ציוניות. לא למטרות בעליל שחתרה ועויינת, מהציבור מנותקת וזרה, מנוכרת כמשטרה
למנוע מנת על מודרנית. משטרה של דגם שלה הארגוני במבנה שיקפה היא זאת, עם
להמשיך צורך היה ישראל, למשטרת המנדט ממשטרת המעבר עם סדר אי של מצב
הייתה המנדט משטרת ועוד, זאת הבריטי. השלטון בתקופת שנוצרו הדפוסים את
ישראל, משטרת מייסדי לפני שעמד משטרה, וארגון שיטור ללימוד היחיד המודל

בשיטור. כלשהוא וניסיון ידע חסרי ברובם שהיו

העקרונות על התבסס ישראל, משטרת את לארגן היישוב מוסדות ידי על שמונה הצוות
כמשטרה >שראל משטרת מבגו; המנדטורית. מהמשטרה השאובים ההפעלה, ושיטות
ממשטרת הוא אף שאוב ונפות, למחוזות חלוקתה תוך ארצי, מטה שבראשה ארצית,
הדרכה חומר מחוסר התבססו, הארצי האימונים בבסיס הראשונים הקורסים המנדט.
של הדרכה ושיטות מנדטוריים ממקורות ומתורגם מעובד הדרכה חומר על אחר,

הבריטי67. והצבא המנדט משטרת

והרעיונית, המקצועית ותפיסתו מדיניותו את גיבש המשטרתי שהפיקוד קודם
המשכיות על להישען נאלץ הוא המתגבשת, הישראלית החברה לצרכי בהתאמה

המנדט. למשטרת ותפעולית ניהולית ארגונית,

הקימו הם מתקדמים. משטרתיים עבודה דפוסי ישראל לארץ עמס הביאו ו7בר>ט>ם
ותפקידיה, המשטרה מבנה את קבעו ריכוזית, ארצית, משטרה של ארגוני מבנה
ונוהלי קבע פקודות פרסמו המשטרה, הפעלת אופן את המסדירים חוקים חוקקו
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עבודה שיטות מיסדו ראשיות, דרכים על משטרה ומבצרי תחנות הקימו עבודה,
משמעת כללי דרגות, מדים, עמם והביאו והתנועה הסיור החקירות, בתחומי מקצועיות
והשיטות המסגרות מן רבות ישראל משטרת אימצה הראשונות בשנותיה וארגון.
קהילתית, ורגישות לציבור שירות של רוח  חדשה רוח בהן והפיחה המנדטוריות

החדשה68. המדינה של לצרכיה המותאמת

המנדט: למשטרת ההמשכיות במיוחד השתקפה מרכזיים תחומים במספר
המשטרה, חיל של ארגונו את הקובעת ,1926 משנת 17 מספר המשטרה פקודת ראש>ת,
שינויים למעט המדינה, של כינונה עם אומצה וחובותיו, סמכויותיו שבו, המשמעת
המשטרה לשר העליון הנציב סמכויות העברת כדוגמת המציאות, מחוייבי קלים
הבסיס את שהיוותה זו פקודה המחוזות. למפקדי  המחוזות על הממונים וסמכויות
אחד את הזה, היום עצם עד לשמש ממשיכה ישראל, משטרת של להפעלתה החוקי

המשטרה. של לעבודתה החוקיים הבסיסים
כאמור ישראל, משטרת הקמת עם בתוקף היו המנדטוריות הקבע פקודות שנית,

:2 מספר הארצי המטה בפקודת

תחייבנה ישראל, משטרת של הארצי המטה מטעם קבע פקודות לפרסום "עד
?0106 האנגלי בשמן הידועות לשעבר המנדט משטרת של הקבע פקודות
ממשלת משטרת של הקבע "פקודות להבא תקראנה (אשר 81211(110§ 1618ת0

תוקנו". או בוטלו לא שהן במידה לשעבר"), המנדט

ישראל משטרת של הראשונים ופעילותה צעדיה את ליוו המנדטוריות הקבע פקודות
מפקודות ניכר חלק המשטרה. של לקיומה הראשון העשור סוף עד בהדרגה ובוטלו
המטה פקודת המנדטוריות; הפקודות של ועדכון תרגום למעשה היו החדשות הקבע
המנדטורי. הפה"ק על גם להיבחן בכירים קצינים חייבה אף ,5/49 מספר הארצי

בתרגום להיקרא המשטרתיות הדרגות המשיכו ,19581948 השנים בין שלישית,
דרגות רשימת ניתנה ,1948 במאי 25 מיום המשטרה מטה בפקודת המנדטורי. שמם

כדלקמן: המשטרה
הסוהר. ובתי המשטרה של הכללי המפקח .1

הסוהר. ובתי המשטרה של הכללי המפקח סגן .2

הסוהר. ובתי המשטרה של הכללי המפקח עוזר .3

מחוזי. מפקח .4

מחוזי. מפקח סגן .5

מחוזי. מפקח עוזר .6
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ראשון. מפקח .7

שני. מפקח .8
ראשון. סמל .9

שני סמל .10

שוטר. .11

דרגות ונוספו הדרגות בכינויי בלבד קלים שינויים חלו האמורה, התקופה במהלך
שוטר, רב ראשון; סמל מעל סמל, רב מחוזי; למפקח מתחת מחלקה, (ראש חדשות
מצחיית על היה המנדט, ממשטרת ירושה שביטא נוסף מעמד סמל שוטר). מעל
כסף. פס היה ומעלה, מחוזי מפקח סגן מדרגת לקצין הבכירים: הקצינים של הכובע

.1958 שנת עד בתוקפו נשאר זה סימן

את ציור) חובב (בהיותו אישי באופן וצייר תכנן הגה, סהר, יחזקאל הכללי, המפקח
של הרשמי סמלה את שיהווה מנת על זית, בעלי העטור במרכזו, מ האות עם הכוכב
הבריטי), הכתר סימן את (שהחליף התאנה עלה את בחר אף הוא ישראל. משטרת

הבכירה. הקצונה לכותפות דרגה כסימן

>שראל משטרת

הם אף אומצו המנדט משטרת של השירות ותנאי הגיוס מנהלי ניכר חלק רב>ע>ת,
לגיוס המוקדמים התנאים המנדטורי; השוטר לשכר בהתאם נקבע השוטרים שכר
שנת עד בתוקפם ונשארו המנדט משטרת דרישות פי על ,1949 בשנת נקבעו שוטר
הנשירה שבגלל לציין יש למשטרה"). "הגיוס בפרק בהמשך ראה (פירוט, 1957
להתפשר משטרתישראל נאלצה המתגייסים ומיעוט המשטרתי מהשירות המוגברת

הדרושים. הקריטריונים בכל עמדו תמיד שלא שוטרים קליטת עם
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ישראל, במשטרת בקפידה יושמו המנדטוריים הבריטיים המשמעת כללי חמ>ש>ת,
:(1926 המשטרה, לפקודת בנספח שנקבעו (כפי המשמעת על עבירות הגדרת לרבות
לגבוה "המפקד") הצבאי לתואר (כתחליף "אדוני" בתואר פנייה ההצדעה, חובת
בימי האישי הציוד של וקבוע קפדני סידור צבא, קציני בפני דום עמידת בדרגה,
כל לאורך בתוקפם נשארו אלו, מנדטוריים משמעת כללי ועוד. מפקדים בקרות
יש השני. העשור של ובמרביתו ישראל משטרת של כינונה מעת הראשון העשור
למגויסים, אחידים דפוסים לקביעת מהצורך נבעו הללו, המשמעת שכללי להדגיש

נבדלים. והתנהגות תרבות הרגלי בעלות שונות, ארצות מעשרות שבאו

הגרעין העבודה. בשיטות  המנדט למשטרת ההמשכיות בלטה מכל יותר ולבסוף,
במשטרת המקצועי הידע את שרכשו שוטרים, בעקרו מנה המשטרה של המקצועי
עבודה שיטות עמם הביאו הללו הבריטי. בצבא ששירתו קצינים גם וביניהם המנדט
הפנימי והארגון הסדר לפי להתנהל המשיכו החקירה תיקי קודמות. בשנים שיושמו
בטפסים שימוש אף נעשה הראשונה בשנה המנדט. משטרת בתקופת החקירה תיקי של
קיים שהיה לנוהג בדומה בעקרון, בוצעו, הכפריים באזורים הסיורים מנדטוריים.
ההדרכה חומר סוסים. על רכובים שוטרים ידי על ישראל, משטרת להקמת קודם
"ארגון קבע פקודות קובץ פורסם ,1953 בשנת בריטי.69 חומר בעקרו היה כאמור,
המנדטורית הקבע פקודת של מעובד העתק היה זה קובץ ונ>הולך'. משטרה תחנות
האחריות והתפקידים, השיטה הגדרת את כלל הקובץ .1944 מאוגוסט ,1236 מספר

תחנה. של בדרג המשטרתית העבודה תחומי בכל והכפיפויות

העד>פו>ות וסדר ה"עוד תפ>סת
לגביהם: מחלוקת נפלה ולא לכל וברורים ידועים היו ותפקידיה, המשטרה של ייעודה

הכללית: המשטרתית ובדוקטרינה בחוק כמוגדר הס המשטרה של "תפקידיה
עבירות, מניעת והפרט; הציבור של הביטחון ועל הסדר על ושמירה שיטור
עבריינים של ושמירתם עבירות שביצעו עבריינים של לדין והבאתם תפיסתם

שנאסרו"70.

או הקלאס"ם", "התפק>ד>ם המשטרתית בעגה המכונים התפקידים אלה
המשטרה. של ה"עוד"ם" "התפק>ד>ם

"אפשר המשטרה: לקברניטי משמעי וחד ברור היה האלה התפקידים בין התיעדוף
הסדר לכל: קודמים והשיטור, הסדר על שהשמירה למדי החלטית בצורה לקבוע
של חשיבותה לבוא צריכה והשיטור, הסדר על השמירה אחרי המדינה; הוא הציבורי
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העבריין שבגילוי והטרדות ההוצאות את ולציבור למדינה החוסכת המגיעה, עבודת
ההגנה מתבצרת שבו השני הקו בעצם, הוא, העבריין גילוי ובהענשתו. מעשה לאחר

נפרץ"1/ הראשון שהקו לאחר הציבור, על

גוריון: בן דוד  הראשון ישראל ממשלת ראש בדברי גם הובעה זו תפיסה

שדה כי אם והמשטרה. הצבא  כוחות שני על מושתת המדינה "ביטחון
המדינה... של למעמדה בדאגה שותפות יש נפרד, הכוחות שני של הפעולה
המדינה, בחיי ביותר החשוב הגורם את מהווה המשטרה של ויעילותה יתכן
של הפנימי בביטחון התושבים אמון למדינה... העם של יחסו את הקובע
היא המשטרה השופטים. בידי השני בשלב ורק המשטרה בידי הוא המדינה
גורם שהם המשפט, בתי מעבודת להפחית ביכולתה יש כך ידי ועל מונע כוח
שכושרם כשוטרים עוד אין המדינה], לעובדי [הכוונה העובדים כל בין מעניש...

למדינה" העם יחס את קובע עבודתם ואופן
72(1951 בנובמבר, 9 המשטרה, קציני בכנס הממשלה ראש (דברי

תפקידים המשטרה על הנסיבות מכורח הוטלו האלו, הייעודיים" "התפקידים בצד
וביניהם: נוספים

הראשון: העשור בתקופת והחברה המדינה של ממצבה שנבעו תפקידים הראשון,
הציבורי הסדר שמירת תועים, ילדים חיפוש התושבים, של ביטחונם על שמירה

ועוד. מוקשים סילוק רכבות, ליווי מורכבים, אירועים ואבטחת

שהיו ועוד), זקיפויות לפועל, הוצאה פקודות (ביצוע משטרתיים לא תפקידים השני,
מאות להוצאת גרמו אלה תפקידים ביצוע אחרות. רשויות ידי על להתבצע צריכים

הקלאסיים. התפקידים חשבון על ובוצעו השגרתי עבודתם ממעגל שוטרים

בשוטר ואמון כבוד בנטיעת מישורים: במספר שנעשו חינוכיים תפקידים השלישי,
ודמוקרטית מתקדמת חברה של לדפוסיה בציבור ההבנה בהחדרת גוריון); בן (דברי
פעולות התקיימו בהן ואימוצן, במעברות חינוכית עבודה כדוגמת גלויות, במיזוג והן

קלאסיות3/ לא משטרה

הקלאסיים התפקידים שלושת בביצוע זו בתקופה ייעודה את תפסה המשטרה בקצרה,
מניעת תנועה), (כולל הציבור וביטחון הסדר על שמירה במיוחד: מורכבים שהיו
שהזמן משטרתיים לא תפקידים נוספו לאלו לדין. והבאתם עבריינים וגילוי פשעים
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בעיות עם שהתמודדה הצעירה, למשטרה חינוכיים. תפקידים גם שלצידם גרמן,
מתלבטת חברה בתוך מהרגיל קשות ציבורי וסדר תנועה פשיעה, של וגדלות הולכות

מייעודה. שאינם תפקידים נוספו שונות, במצוקות הנתונה

ביטחון ואבטחת הסדר על בשמירה עניינם כלל (שבדרך הציבורי הסדר לתפקידי
מסתננים מפני הגבולות על שמירה  חוץ ביטחון תפקידי כמה גם נוספו הציבור),
על הכבידו אלו תפקידים הביטחוני. המצב עקב שנבעו אחרים, חירום ותפקידי
האדם כוח של וגדלים הולכים חלקים והעסיקו המשטרה של השערה עבודת
פשעים. מניעת בעיקר הקלאסיים, המשטרה תפקידי ביצוע חשבון על זאת המשטרתי,
שיצאו "הפדאץ" פעולות התגברו בה ,1956 שנת במהלך במיוחד בלטה זו עובדה
שנה, אותה בשלהי מכך, יוצא כפועל (סיני). "קדש" מבצע נערך שבשטחה ממצרים

צה"ל74. ידי על כיבושה לאחר עזה, ברצועת משטרה תחנת הוקמה

מהן אחת שכל ונוספות, רבות משימות גם כללו הציבורי, הסדר על השמירה תפקידי
כבדה: למטלה הפך צירופן אך משנית, או זעירה נראתה

ג'אז, מנגני של בקונצרטים השתוללות מניעת מתקוטטים, שכנים בין "ת?ווך
עליהם המעיק קטן דבר כל המביאים אנשים של שחר חסרי וויכוחים תלונות
לילדיהם), הורים ובין לאשתו בעל בין  ומשפחתיים אזרחיים סכסוכים (אף
הכוונה (כאן יכולה" הכל היא שהמשטרה אמונה מתוך ואם ידיעה מחוסר אם
היחידה הכתובת היא שהמשטרה באו, מקרוב שזה העליות לאנשי בעיקר

אליה)75. פונים ושהם יודעים שהם

עומס המשטרה, של המובהק מייעודה שאינם תפקידים ביצוע של  אלה בתנאים
סדר את לשנות הכרח היה  אדם כוח אילוצי שונים, מסוגים וביטחון סדר תפקידי
סדר בתפקידי הועסק (שלא האדם כוח שארית את ולהעסיק הרצוי העדיפויות
למנעו המשטרה בידי עלה שלא שהעבריין, "כדי וגילוי חקירה בתפקידי וביטחון),
חוטא יהא שלא דהיינו, מעשיו, תוצאות מפני מחסינות ייהנה לא עבירה, מלבצע

נשכר"74.

לפעילות פנימי תיעדוף סדר לקבוע נאלצה המשטרה אלה, תפקידים במסגרת גם אך
בכל ראויה באפקטיביות לפעול האפשרות חוסר מפאת עבירות, כנגד משטרתית

משימותיה: מגוון

עבריינים ידי על שבוצעו עבירות או חמורות בעבירות לטיפול עדיפות נקבעה ראש>ת,
הכללית הפלילית הפשיעה בתחום הן פחות, חמורות עבירות פני על "מקצועיים",

הכלכלית77. העבריינות בתחום והן
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עניין חוסר של במקרים תיקים" "סגירת במדיניות לנקוט נאלצה המשטרה שמת,
מוסמכות היו אחרות רשויות בהם ובמקרים אשמה או הוכחות היעדר לציבור,

קנס78. או פשרה תמורת תביעה, על לוותר

על  וראשונה בראש דגש שמה התקופה, אילוצי מתוך שהמשטרה, איפוא יוצא
במקום מכן, לאחר ורק אישי, וביטחון ציבורי סדר באירועי אינטנסיבית פעילות
של תפקידה אחר, לשון העבריינים. וגילוי החקירות בתחום פעילות על  השני

הרצוי. העדיפויות בסדר הראוי ממקומו ירד עבריינות במניעת המשטרה

מצב יצרה משני, מקום תפסה הפשיעה מניעת בדבר המשטרתית שהפעילות העובדה
ויעילה, מיומנת משאבים, עתירת זו ותהא משטרה, של בכוחה אין ובעייתי: מורכב
דמוקרטית בחברה הקיימים ההסדרים בגלל השאר בין הפשיעה79, כל את למנוע
קשיים נוספו אלו אובייקטיביות למגבלות החוק. לשלטון המוענק הערך בגין ובמיוחד

בישראל: לחברה ייחודיים

עבירות מיניות, עבירות אלימות, עמהן שיש עבירות שעיקרה התקופה, עבריינות
(ראה התקופה של רוח" מ"הלכי נובעות כלכליות", עבירות ואפילו מדיניות,
גם אך משטרתיים. באמצעים למניעה ניתנת אינה ולכן זה), פרק בתחילת
המקשים גורמים, פועלים הרכוש, נגד עבירות בעיקר למניעה, הניתנות בעבירות
חדירה" בלתי "רשת הקמת המונע אדם בכוח המחסור האפקטיבית: המניעה על

למונעה"80. במיוחד שקשה ההסתננות, ותופעת סיורים, של

גם השאר בין כרוכה הייתה ת110ת£/י6ע?), י/0 (16תת0 עבר"נות ממעת מזאת: יתרה
עמם שהתמודדות ופסיכולוגיים, חינוכיים תרבותיים, כלכליים, חברתיים, בגורמים
שמתפקידם אחרים, ומוסדות רשויות של פעולתם ומרחב סמכויותיהם בגדר הייתה
המוגדר תפקידה זו. עבריינות שהצמיחו התנאים ואת הסביבה דפוסי את לשנות היה
מזימותיהם את ולהפר פעולותיהם את "למנוע היה המניעה בתחום המשטרה של
רק לבצע הייתה יכולה היא זאת זממם81. את לבצע שהספיקו לפני העבריינים, של

ומודיעין"82. שיטור שמירה,  מקובלים משטרתיים באמצעים

בגלל  ראש>ת סיבות: משתי מוגבל היה מניעה למטרת אלו באמצעים השימוש אך
את להפנות הצורך מפאת  שמת איכותית. והן כמותית הן האדם, כוח מצוקת
מייעודה שאינם לתפקידים גם כמו הפנים, וביטחון ציבורי סדר למשימות הכוח עיקר

המשטרה83. של

ומסובך למורכב המניעה תפקיד את שהפכו האמורים, הגורמים ממכלול כתוצאה
משטרת של הארגוני לאילוץ ובכפוף הצעירה הישראלית החברה של בתנאיה במיוחד
הפשע" ב"בל>מת  פיסית" ב"ממעה להסתפק האחרונה נאלצה ישראל,
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ביטחון תחושת ומתן ביטחון תנאי יצירת  שעיקרה 61106ת616כ1), £0 0111116)

להרתיעם ואף שללם הסתרת תוך זממם, את לבצע עבריינים על שיקשו כללי,
ותוצאותיו*8. ממאסר פחד יצירת באמצעות

משטרת פיתחה הראשונים, בצעדיה כבר למעשה, כי מעיד המשטרה בתפקידי זה דיון
החברתי ייעודה של והארגונית), החברתית במציאות (המעוגנת רעיונית תפיסה ישראל
פיסית", כ"בל>מה המניעה תפיסת במיוחד זו, רעיונית תפיסה המקצועיים. ותפקידיה

הבאות. בשנים ומקצועי רעיוני לפיתוח ובסיס מצע שימשה

עקרוני קדימויות סדר לקבוע בצורך ישראל משטרת הכירה המקצועית בתפיסתה
ברם, עבריינים. גילוי  עבירות מניעת  הציבורי הסדר על שמירה תפקידיה: של
עדיפויות סדר ולקבוע זה מסדר לסטות המשטרה נאלצה בשטח, ששרר המצב בגין
מחסור חמורות, וביטחוניות חברתיות בעיות של בעטיים במקורו נבע זה שינוי חדש.
ה"מסורתי" מייעודה שאינם תפקידים וביצוע פעילות של ועומס אדם כוח של כרוני

המשטרה. של

העקרונית ההעדפה נקבעה  אז קיימות שהיו הנסיבות לנוכח במותאם  זו בתקופה
ביטחון המדינה. גבולות ולאורך הספר ביישובי בעיקר פנים, ביטחון תפקידי לביצוע
השנים חלוף עם הציבור. שלום ואבטחת הציבורי הסדר מתפקידי כחלק נתפס הפכ>0
לשאר פנים ביטחון תפקידי בין האבחנה נתחדדה כיפור, יום מלחמת לאחר ובמיוחד
מתפקידי מהותי כחלק הפנים ביטחון את הרואה זו, גישה המשטרה. תפקידי
תגל>ת*ת, דו משטרה לפיתוח בסיס בהמשך שימשה הציבורי, הסדר בתחום המשטרה,

ה20. המאה של השבעים שנות של השנייה במחצית

סדר שינוי תוך הביטחונית, הפעילות ובצד "המסורתיים" התפקידים בצד לסיכום,
בכוח המשטרה, כתפי על הוטלו הולם, משטרתי מענה במתן המשתנה, הקדימויות
חינוכייס ותפקידים ייעודיים לא תפקידים נוספות. מורכבות משימות שתי הנסיבות,

והרעיונית. הארגונית המקצועית, דרכה גיבוש על רבות שהשפיעו עיצוביים,

התפקידים ב>צוע אופן
לאופן באשר ברורה מדיניות להתגבש החלה מבית, והקשיים מחוץ הסערה למרות
קבעה זו מדיניות קיומה. שנות במהלך ישראל משטרת את המלווה המשימות, ביצוע
מקצועית, וטהורה, ממלכתית קרי: פשרות, ללא לפעול חייבת כארגון, שהמשטרה
קווי הקהילה85. עם פעולה ושיתוף אמון יחסי בעלת אותו, ומשרתת לציבור רגישה
הממשלה, ראש ידי על שונות בהזדמנויות ובכתב פה בעל הובעו האמורים, המדיניות

הבכיר. הפיקוד וסגל הכללי המפקח המשטרה, שר

ישראל מש0רת תולדות 1 270



כפרט השוטר ופועלים פעלו עליו הבסיס והינה הייתה המידות טוהר על ההקפדה
ישראל, משטרת של הקמתה עם כבר עליונה עדיפות קיבל זה נושא כארגון. והמשטרה
עוד בספק, הוטלה למדינה שנאמנותם מאנשים, שורותיה את "לטהר" שהזדרזה
מיוחדת לב תשומת הממשלה. במשרדי המנגנון" לטיהור "הוועדה הקמת קודם
סמכות הפעלת של בתחומים במיוחד משמעת, בבעיות נקודתי לטיפול הוקדשה
התנהגותם על פיקוח לשם פנימית משמעת חוליית הוקמה אף כך, לצורך לב. בשרירות
והסדר המשמעת בהשלטת הפיקוד לשרשרת סיוע תוך משטרה, אנשי של

בהמשך). הרחבה ראה כך (על ביחידותיהם86

את העמידה הראשונות, בשנותיה ישראל מדינת את שאפיינה הפוליטית התסיסה
ברם, הפוליטית87. הקשת גווני מכל נוקבת ביקורת של צולבת אש תחת המשטרה
השפעה מכל עצמה את לנתק מאמץ כל עשתה ממלכתי, כארגון ישראל, משטרת
משלו, ואישיות פוליטיות העדפות היו שוטר לכל אמנם, אפשרית. פוליטית ופנייה
זיכה זה מאמץ פוליטי. שיקול מכל כליל עצמו לנתק נדרש הוא כשוטר בעבודתו אך

הציבור: כלל ושל גוריון ב; דוד הממשלה, ראש של בהערכתה המשטרה את

פנייה כל בה שאין משטרה להקים סהר]  היוצא הכללי [המפקח "הצלחת
ביותר מהקלים אינו זה דבר כולו. העם משטרת אלא ופוליטית, מפלגתית

מופרזת" מפלגתיות האכולה זו בארץ
.88(1958 במאי 20 מיום הפורש, סהר למפכ"ל גוריון בן דוד של (מכתבו

ציבורית, רגישות חשבון על בא לא הציבור, לכלל המשטרה ביחס פניות היעדר
ביקורת לשמיעת נכונות תוך הקהילה לצרכי הציבור, של רוח להלכי רגישות דהיינו,
הצורך את השונים, בדרגים המפקדים בקרב להחדיר השתדל המשטרה פיקוד בונה.
במיוחד המשטרה89. פעולות של הציבורי בהיבט ולהתחשב הציבור את להבין החיוני
עולים של זה ובכלל בציבור שונים מגזרים של בצרכיהם להתחשב הצורך הודגש
המשטרתי המוסד כלפי החשדני שייחסם רודניות, מארצות שבאו ואלה שואה ניצולי
מוצאם. בארץ עוד המשטרתי הארגון עם שחוו וקשים מרים ניסיונות בגין נקבע

הם ההתערות. קשיי את ומבינים ההסתגלות חבלי את חשים "[השוטרים]
מייסרים הם  ובייסרם מוצדקות, בלתי התפרצויות על פעם לא מבליגים

וכאח"90. כאב

התנהלותה. באופן חשוב פן הייתה המשטרה מצד ציבורית לביקורת הפתיחות
בשיפור אם ונוחלים91 הוראות בתיקון אם לשינויים, ובסיס מצע שימשה הביקורת
עניין (מחוסר המשטרה סירוב נגד רבות ציבור תלונות למשל, כך, לאזרח. השירות
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לחיסול מיוחדים משטרה אנשי למינוי הביאו פעוטים, שונים בסכסוכים לטפל ציבורי)
נגד למשטרה שהוגשה תלונה כל הצדדים92. בין שלום השכנת ידי על הסכסוכים
וננקטו פנים משוא ללא המשמעת, ועדת ידי על בקפדנות נחקרה מאנשיה, אחד
בהתנהגות חשודים שנמצאו משטרה אנשי אותם נגד פליליות, או משמעתיות פעולות

הולמת93. בלתי

על מבוססים היו ציבורית, ולמשות אפוליטיות מידות, טוהר של הללו הכללים
איננו דמוקרטית במדינה "השוטר הציבור94: כמשרת השוטר  הראשוני העקרון
המפקדים מטיפים יום "יום הציבור"95. ומשרת החוק שומר אם כי רודן, או שליט
במדינה כמשטרה כראוי לפעול יכול החיל אין כי אנשיהם באוזני הדרגות מכל
את יכבדו ובהתאפקות, בנימוס בהגינות, לאזרח אנשיו יתייחסו אם אלא מתקדמת,
בקרב וברצון. באמונה הציבור את לשרת היא הראשונה חובתם כי ויבינו זכויותיו
איבר הוא משטרה איש כי ההכרה את תדיר באופן לטפח צורך ראו השוטרים, ציבור
או זה, לגוף מעל העומד כובש ולא האומה, ושל הציבור של מגופם נפרד בלתי וחלק
שהוענקו לאלה פרט יתר, וזכויות פריבילגיות משטרה לאיש אין ועוד, זאת לו. מחוצה

תפקידו"96. את למלא שיוכל מנת על החוק ידי על לו

האזרח: עם במגעו השוטר את שחייבו חשובים, התנהגות כללי מספר נגזרו זו מתפיסה
לב תשומת אחרות, משימות פני על באזרח לטיפול קדימות מתן ואדיבות, נימוס
עם ואהדה אמון יחסי יצירת תוך בה, דיחוי ללא וטיפול האזרח לפניית מלאה

הרחב97. הציבור

השיטור בתפקידי רק לא השתקפה הציבור, כמשרת השוטר את המעמידה התפיסה
האפשר. ככל לציבור השירות את לקרב המשטרה של במגמתה גם אלא הרגילים,
קרי, הפריסה, בהעמקת והן בהמשך) (ראה שונות סיור שיטות ניסוי ידי על הן זאת
הגדלה האוכלוסיה לפיזור בהתאם חדשות, משטרה יחידות של מתמדת תוספת
השוטר בראיית גם ניכרה זו תפיסה לצרכיה. הקשבה תוך הארץ, ברחבי והמתפתחת
במיוחד לעיל). (ראה הגלויות מיזוג בתהליך חשיבות רב וכמכשיר חברתי שינוי כסוכן
לסייע כבודדים משטרה אנשי אצל והן כארגון הן המשטרה בנכונות זו תפיסה בלטה

שונות. בצורות לקהילה

המשטרה למעברות: בעזרה ביותר מוחשי ביטוי זו מדיניות קיבלה ,19511950 בשנים
תינוקות בתי בניהול סייעה  חדשים עולים אלפי איכלסו אותן  מעברות שאימצה
אנשי ועוד. וספורט תרבות פעולות ארגנה העולים, לבריאות דאגה הילדים, וגני
של תנאים באותם במעברות, עצמם התגוררו אלו, בפעולות שהשתתפו המשטרה,
בתקציב, החמור המחסור חרף המשטרה, ובצריפונים. באוהלים  בהם היושבים

שונות98. חברתיות פעילויות למימון כסף סכום הקצתה אף
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התנדבות לצרכים: בהתאם שונות צורות לקהילה הסיוע לבש השנים במרוצת
אימוץ שטפונות, לנפגעי וציוד מזון הובלת עלייה, לקליטת במאמץ השתלבות לב>צוממ,
ילדי אירוח שכללו גג", "קורת ובמבצע* העברית הלשון בהנחלת עזרה יישובים,
לקהילה. דרוש שהיה הומניטרי סיוע והגשת שטפונות בתקופת שוטרים בבתי המעברות

לעיל, שנדונה הציבורית והרגישות הציבור כמשרת השוטר תפיסת לקהילה, הסיוע
עליות אלו יחסים עברו זאת עם קהילה. ל>הס> ארגונית מודעות לפיתוח תרמו

הראשון". העשור במשך ומורדות

עויינות בשל בעיקר למשטרה, הציבור ביחס הרעה הייתה הראשונות בשנים ככלל,
דמוקרטית בחברה השוטר למעמד מודעותם חוסר בשל כלפיה, העולים מבין קבוצות
בשל גם היתר, בין הורע למשטרה היחס זו.100 חברה של הסדריה את הבנתם ואי
ששררה הרוח מורת נוספה לכך מסוימים101. שוטרים של ומיומנותם ניסיונם חוסר
ובפיקוח בכלל הציבורי הסדר בשמירת המשטרה פעילות אודות בציבור חלקים בקרב

בפרט102. הכלכלי

מאנשי רבים מצד ומרגיזה "פרובוקטיבית התנהגות עקב החמיר הדברים מצב
מסוימים בחוגים גם אלא החדשים, העולים בין רק לא נפוץ זה מנהג הקהל.
של "אופנה" מעין בפרברים פשטה [1951] הדו"ח בשנת הוותיק. הציבור של

בהם"103. התגרות של ביותר, הטוב במקרה או שוטרים, תקיפת

ניכר חלק המשטרה. בלפי אזרחים של תלונות לריבויי הובילו אלו רעועים יחסים
תלונות שכנים. בסכסוכי להתערב המשטרה של לסירובה בעיקר התייחס מהתלונות
בשעת בפרט תפקידם, מילוי במהלך משטרה אנשי של להתנהגותם התייחסו אחרות
כבלתי לאזרחים שנראתה התנהגות כך על נוספה חוקיות. בלתי התקהלויות פיזור
על קלות עבירות תורים, עקיפת ציבורי, באוטובוס עישון (כגון: לשוטרים הולמת
והתנהגות בכוח מוצדק בלתי שימוש בעניין הוגשו מהתלונות, מעט התעבורה). חוקי
מוצדקות, לא החרמות או חיפושים אדיבות, חוסר (כגון, שוטרים של ומעליבה פוגעת

שלה: הפנים ובוועדת בכנסת גם עלו דומות תלונות צורך)104. ללא התערבות או

בעייה המשטרה, מפקח בפני הפנים] ועדת דיוני [במסגרת כמו"כ "הועלתה
במשטרה! מכים אין מלא: בפה הכריז המשטרה מפקח אסירים. הכאת של
קפדנית חקירה מתנהלת ומקרה מקרה בכל שכן, שווא, עלילות רק הן אלה
אולם בירושלים, מעציבים מקרים כמה קרו אמנם, אלה. לעלילות בקשר
שהשוטרים מקרים היו כן כמו גופה. המשטרה בתוך ולא ברחוב היו ההכאות
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ועוד). עבודה מחוסרי (הפגנות מוסת המון בפני חייהם על להגן צריכים היו
משתמש השוטר ואין באוויר, אזהרה ליריות בקשר הגבלות גבי על הגבלות ישנן
חייו, להגנת כאמצעי או ביטחון, מטעמי הכרחי כשהדבר אלא זה, באמצעי

זאת". להוכיח צריך הוא אז וגם
(20.6.49 מיום פגים, לענ"נ* הוועזה (>ש>בת

לציבור הסברה באמצעות נמרצות המשטרה פעלה הקהילה, עם יחסיה שיפור לצורך
(חינוך: \זררכ\7 באמצעות ובעיקר, הולמים עיתונות יחסי ופיתוח

עומד נאותים, ולהליכות לנימוסים רוח, לאורך לסבלנות, להתאפקות, "החינוך
בייחוד כאחד. והוותיקים הטירונים השוטרים, של והדרכתם הכשרתם במרכז
להשתמש שאסור היטב ויזכור יידע המשטרה מאנשי איש שכל לכך, לב הושם
והוקפו בדייקנות שהוגדרו הכלל, מן יוצאים למקרים פרט אזרח, נגד בכוח
מאנשי איש שכל וכן החוק ידי על שהוצבו התחומים בתוך צרים, סייגים
חובה בכוח, להשתמש נמנע בלתי הכרח קיים שאם תמיד יזכור המשטרה

וההכרחי"105. האפשרי המינימום עד זה שימוש לצמצם

הציבור. ובין המשטרה בין ביחסים ניכר, אך הדרגתי שיפור החל ,1952 משנת החל
חוק שחקקה הכנסת, ידי על קץ הושם מתפרעים ידי על שוטרים תקיפת של למגיפה
להכשיל או להפריע כדי בהם שיש ולמעשים שוטרים לתוקפי מ>נ>מים עונש> הקובע
בציבור, המתמדת ההסברה פעילות ובעבודתו. תפקידו מילוי במהלך השוטר את
שהפכה בשוטרים, ההתגרות הפסקת פרי. נשאה החדשים, העולים ציבור בקרב בפרט
את ותרמה ההדדיים היחסים את היא אף שיפרה אופנה, למעין מסוימים בחוגים

האווירה. לטיהור תרומתה
המשטרתי החינוך את לציין ניתן האוירה, לשיפור שתרמו הנוספים הגורמים בין
וגוברת ההולכת יוקרתה משטרה, לאנשי שניתנה המקצועית וההדרכה טובה, לאזרחות
של התערותו צעדיה, את שהדריכו הפניות וחוסר מידותיה טוהר בגין המשטרה, של
שחלה הרבה ההתקדמות וכן ובמנהגיה, בארץ המדינה קום לאחר שהגיעו העליות

המשטרה* אנשי של המקצועית 104ברמתם

המסודרת ל"פעולתה היסוד אבן הונחה הציבורי, האמון מאווירת כתוצאה
מרצון לשוטר האזרח של ציותו דמוקרטית: תרבותית במדינה משטרה של
מוחשית הדגמה הכלל. מן יוצאים למקרים פרט בכפייה, צורך ללא והכרה,
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של כשכושרה ההמוניות... והחגיגות הטקסים בשעת כל לעין נראתה לכך
ברוח וציותו וחוגגות גדולות התקהלויות בשעת המצב על להשתלט המשטרה
והציבור העיתונות הכנסת, השלטונות, ידי על צויינו  הקהל של וברצון טובה

בכללותו"107.

הוויכוחים במהלך גם מוחשי לביטוי בא ישראל למשטרת הציבור של החיובי יחסו
המשטרה לפעילות כללית הערכה דברי נשמעו עת בכנסת, המשטרה תקציב על

ואנשיה108.

ועד ,1952 שמשנת הרי קהילה,  משטרה יחסי שיפור של הכללית המגמה למרות
המשטרה בעיני ונתפסו אלה יחסים על שהעיבו אירועים היו הראשון, העשור לסיום
בהטחת המדובר ההדדי109. האמון באווירת לפגוע מסוימים חוגים של כניסיונות
המוחשי", ביטויה הוא שהשוטר במדינה לפגוע כוונה "מתוך וקשה110 נוקבת ביקורת
לפעילות השאר בין מיוחסים אלה ניסיונות אחרות"111. סמויות "כוונות מתוך או
בפרק ראה כך (על קאסם" "כפל ולפרשת המתנדבים"112 "שורת של הציבורית

קדש"). ב"מבצע העוסק

הציבור מצד והערכה אמון לפתח בהדרגה המשטרה השכילה אלו, ניסיונות חרף
רגישותה לרגליה, נר שעמד השירות אידיאל בזכות השאר, בין לפועלה; ונציגיו
לאזרחים שהעניקה הנדיב והסיוע ולציבור לאזרח הפניות חסר יחסה הציבורית,
התפתחותה ולהמשך השוטפת המבצעית לפעילותה איתן בסיס יצרה בכך מצוקה. בעת

הבאות. השנים במהלך הארגונית

ההפעלה מד>ג>ות
התמקד בהם הארגוניים ולהעדפות לדגשים המתייחסת החיל, של ההפעלה מדיניות
לפניו, שניצבו הבעיות עם ובאפקטיביות ביעילות להתמודד כדי המשטרתי הארגון
העדפת מבצעית, גמישות והתמקצעות, מקצועיות עקרונות: חמישה על התבסס
וחיסכון. ארגוני יעול השוטר, טיפוח ושירותים, מטה תפקידי על הייעודי התחום

לסוגיה. המשטרתית העשייה גווני בכל השתקפה והתמקצעות למקצועיות המגמה
(סיור, הייעודיים התחומים בכל נעשתה מקצועית כמערכת המשטרה התפתחות
המטה עבודת ובתחומי ומודיעין) פלילי זיהוי חקירות, קשר, פנים, ביטחון תנועה,
להעמקת מקיפה פעולה נעשתה במקביל, והדרכה). ארגון בתכנון, (במיוחד

כפרט113. השוטר של התמקצעותו
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התפיסה ומן השירות לשיפור מהחתירה רק לא נבע גבוהה, מקצועיות ברמת הצורך
מקצ1ע: ה>ג1 שש>ט1ר ההכרה מתוך אף אלא הציבור, משרת בשוטר הרואה
בשיטות והשתמשה מלאכה אלא הייתה לא מועטות שנים לפני שרק "המשטרה,
מקצ1ע,  התרבות ארצות וברוב בזמננו הפכה למדי), ויעילות בדוקות כי (אם נושנות

מיוחדים"114. וכישורים הכשרה הדורש

תפקידו במורכבות המשטרה הכירה הראשונים, התפתחותה בשלבי כבר מזאת, יתרה
לו115. המוקנה הדעת שיקול ובמרחב השוטר של

המהלך הפשוט, השוטר  עצמאית: כולה השוטר של שעבודתו להדגיש ..."ויש
לבדו, הוא לעתים, עומד ביותר, הקל במקרה המטפל או ברחובות, בסיור
בפני האחריות, את עליו ולהטיל מניסיונו לשאוב שיוכל איש בצידו כשאין
בפתרונן מתלבטים כך שאחר ביותר, מסובכות משפטיות מעשיות בעיות
כבדה אחריות עצמו על ולקבל במקום, ובו מיד לפתרן חייב והוא משפטנים,
עצמו כלפי ואף הנאשמים, או החשודים כלפי לעזרתו, הנזקקים האנשים כלפי

טעותו"116. על יקר מחיר לשלם עלול בשיקולו, שטעה האיש כי 

האחריות את ולקבל להכריעם קשים, מצבים מול להתמודד לשוטר לאפשר מנת על
הולמים בלתי בפתרונות ושימוש ומקום זמן של בלחץ אלתורים למנוע אודותם;
ההתנהגות לגבי והוראות נהלים המשלבת בשיטה נקטה ישראל משטרת ומוסמכים,
וביקורת חינוכית הכשרה מקצועית, הדרכה עם שונים117, ואירועים בתפקידים הרצויה

רצופה118. עצמית

בעיקר המשטרה, פיקוד את הטרידה השוטר, של (ההתמקצעות המקצועות בע"ת
המשטרה. בפני שניצבו המורכבות והמשימות האדם כוח של ואיכותו רמתו בגלל

כדלהלן: תחומים במספר דגש ניתן זו מגמה למימוש

ואירועים, מבצעים בעקבות בונה עצמית וביקורת לקחים הפקת על דגש ניתן לאש>ת,
וכן פגם119, ללא שנעשתה הרבה פעילותם בעקבות לשוטרים שבחים מתן בצד זאת
המשטרתית120. בפעילות שנתגלו ותקלות ליקויים בעקבות ומסקנות לקחים הפקת על

המשטרה: אנשי של והשכלתם הדרכתם על רב דגש ניתן שנ>ת,

וההדרכה. ההכשרה לפעולות ישראל במשטרת נודעת הכלל מן יוצאת "חשיבות
לב תשומת להקדיש האחרונות בשנים החלו המודרנים, המשטרה חילות כל
דורש והוא התפתח, המשטרה מקצוע כי אנשיהם, של הכשרתם לבעיית ניכרת
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רק לה נזקקו מעטות שנים לפני שאך ומדעית, חברתית משפטית, הכשרה
במשטרת להכשרה נודע חשיבות משנה החילות. בקרב מועטים מקצוע בעלי
המכריע, ברובם שאנשיה, משום והן המיוחדות, משימותיה מחמת הן ישראל

ביישוב"121. גם אלא במשטרה, רק לא חדשים

בהיערכות מרכזי כחלק וההכשרה, ההדרכה את והשתית קבע המשטרה פיקוד
השוטר עם ובראשונה, בראש אישי, במגע בא שהאזרח הייתה היסוד הנחת המשטרה.
האישי הרקע בגלל גבוהה. ואישית מקצועית רמה בעל יהיה שהלה הדבר חיוני ולכן
המשטרה פיקוד בפני עמד החדשים, המתגייסים מבין רבים של המגוון והתרבותי
ידיעת של אחידה לרמה בחיל, הגלויות קיבוץ את להביא  ומורכב, קשה אתגר
זו שירותית. תודעה להם להקנות  לכל ומעל והחוק, השפה המנהגים, התרבות,
משלבי ההכשרה את להתחיל צורך היה מהשוטרים, ניכר חלק לגבי שלעתים הסיבה
המקצועי בטיפוח המשטרה התרכזה הראשונות בשנים כן על ראשוניים. חינוך
הקצונה להכשרת היסודות הונחו התקופה בשלהי הזוטר. והקצין השוטר של והחינוכי
החיל של העליון הפיקוד לסגל מיועד שהיה בכירים, קצינים קורס ותכנון הבכירה

בהמשך). ראה ההדרכה, (בנושא
תכנון של פעולה בתוואי המשטרה נקטה המקצועיות, את להגביר מנת על שלישית,
דרכים איתור בה, הלחימה ודרכי שיטותיה העבריינות, דרכי הבנת שכלל: ולימוד
סטאטיסטי122. במחקר ושימוש המצומצם האדם בכוח לשימוש וחסכוניות יעילות
חדשות עבודה שיטות וניסוי בפיתוח גם התבטא ההתמקצעות תהליך  ולבסוף
המשתנים לצרכים מענה לתת במגמה ישראל, משטרת של השונים הפעילות בתחומי
ציבורי וסדר תנועה עבריינות, תופעות עם יעילה להתמודדות בישראל, החברה של

ולקהילה. לאזרח המשטרתי השירות את לשפר ובכך

ההפעלה מדיניות את מבצעית גמישות אפיינה והתמקצעות, למקצועיות המגמה בצד
המורכבות, המשימות לעומת מועטים, ומשאבים אדם כוח הראשונים. מימיו החיל של
להפעיל הכללי), המפקח ועד בתחנה משרד (מדרג השונות ברמות הפיקוד את חייב
אפשרויות מיצוי כולל והאפסנאים, האנושיים המשאבים את ומושכל גמיש באופן
על חדשות משימות והטלת מבצעי, לתגבור השונים בקורסים חניכים ניצול הסיפוח,
בטיפול זמן באותו למצב נכון עדיפויות וסדרי מבצעיים דגשים שינוי קיימות. יחידות
במערך שולבו כן כמו וזמניים. מוספים בשוטרים הסתייעות תוך בוצע המשטרתי,
לתפקידים שוטריסגברים להפנות מנת על שוטרות, של וגדל הולך מספר המבצעי
של או שונים, תפקידים בעלי של תכליתית רב הפעלה הונהגה בנוסף, ייעודים.
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כמות אף על המשימות, כל את לבצע שיש היה, המנחה העקרון שלמות. יחידות
והמצומצמת. הדלה הכוחות

בפעולותיו וראתה הייעודי המגזר הע?פת עקרון את המשטרה קבעה דרכה מתחילת
עקבי מאמץ עשתה המשטרה לפיכך, המשטרה. עבודת כל של והתכלית המוקד את
ובמקביל המבצעית23/ הפעילות לשם לרשותה שעמד האדם כוח מירב את להפנות
הפעילות של התווך עמוד ובמינהלה. עזר במשאבי שניתן כמה עד ולצמצם לחסוך 
היסוד את שהיווה הסיור, היה ישראל, משטרת תפיסת לפי הייעודית, המבצעית
חייב חדש מגויס שכל המגמה נקבעה זאת לאור כולה124. המשטרה לעבודת והבסיס

אחרים125. ייעודיים בתפקידים שירותו קודם קצוב, זמן פרק כסייר, לשרת

נתקל המינהלתיים, פני על הייעודיים התפקידים העדפת של המדיניות ויישום ביצוע
העדיפות כי שטענו השוטרים מקרב רבים והיו הראשונות בשנים מרובים בקשיים
כוח גידול על "בהתנצלויות" למצוא ניתן לכך הדים המינהלתי. למגזר דווקא ניתנה
אודות השנתיים בדו"חות שנעשו ונישנה החוזר ובניתוח המטה126 ביחידות אדם
או הציבור, את משרתים האנשים "האם המידה אמת לפי אדם, כוח תפקידי אפיון

במישרין"127. שלא או במישרין, הציבור ביטחון את
זה למתח עדות ומטה128. קו תפקידי בין סמוי מתח משקפות אלו והתבטאויות ייתכן
הארצי במטה הכלכלית המחלקה פעילות את לצמצם ,1953 משנת בניסיון נמצאת
והמחלקה יפה עלה לא הניסיון בלבד. המוסדות עם וקשר הדרכה פיקוח, לתפקידי

מבצעית129. חקירתית בפעילות המשיכה

לידי שבא כפי זו, בתקופה המטה של היחסי גודלו נוכח ארגוני הגיון היה זאת, עם
המפכ"ל: בדברי ביטוי

והתגבשות, התארגנות היערכות, בשלב כה עד שעמד ישראל, כמשטרת בחיל ..."

של וההדרכתיים המינהליים הפיקודיים, לתפקידיו מיוחדת חשיבות נודעת
משימותיו. למילוי מלאה הכשרה ולהכשירו החיל את לגבש  שמטרתם המטה,
כוח"130. ובעל סמכות בר ומנהל, מדריך מרכז, שיהיה ההכרח מן אלה לצרכים

במלואה, הוגשמה לא המבצעית, הפעילות של השידרה כעמוד הסיור להעדפת המגמה
מול וביסוסו לחיזוקו הגבול, למשמר חדשים מגויסים להפנות שהיה הצורך משום
שאילץ החקירות, משרדי בעבודת הגדול העומס ומשום הגובר131, הביטחוני האיום

בסיור132. מספק ניסיון ללא אף אדם, כוח לשם להפנות המשטרה פיקוד את
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המטרה ישראל, משטרת התארגנות בראשית כבר נקבעה אלו, מדיניות לקווי במקביל
מגבלות למרות ביותר. כחשובה האישית לרווחתו והדאגה כפרט, תשוסר ט>פ1ח של
המשאב טיפוח של העליונה בחשיבות המשטרה פיקוד הכיר המשימות, וריבוי התקציב
לתפוס יכולים אינם מתקדמת, טכנולוגיה או חלופיים אמצעים ששום בארגון, האנושי
שיפור על דגש הושם לפיכך, המשטרה. תפקידי של היומיומי בביצוע מקומו את
כמו ולמשפחתו, לשוטר ורווחתי כספי ובסיוע העבודה בתנאי השכר, בתנאי מתמיד

ונופש. ספורט תרבות, פעולות והפקת גם

ארגומת >ע>לות
שוטפת במדיניות המשטרה נקטה האירועים, ולחץ המשימות של הגדול מספרן מפאת
השונים. בתחומים מדיניותה יישום את לאפשר במגמה וחיסכון, ארגוני ייעול של
למנוע מהניסיון החל  המשטרתית העבודה תחומי בכל ביטויה את מצאה זו מגמה
שירות המספקות מטה, יחידות הקמת באמצעות משאבים ובזבוז מינהלי פיצול
עלידי עבודה שעות הפסד לצמצם ניסיונות דרך המבצעיות"1, ליחידות ויעיל אחיד
תיוק בנוהלי שינויים בנייר? חיסכון מוצדקות; בלתי והיעדרויות איחורים מניעת
ציוד134, ומיחזור במטה מזכירויות איחוד משטרתי? ברכב השימוש צמצום והתכתבות;
פעולת ייעול  שמתפקידה ,1952 בשנת משקית לביקורת יחידה בהקמת וכלה
המשטרה135. של המסועפת הפעילותהמשקית על שוטף פיקוח תוך המשקיים הגופים

העבידה 1ש>טות ההפעלה תורת
שיטות למיסוד שהביאה ההפעלה לתורת התשתית הונחה הראשון, העשור במהלך
והארגוניים המבצעיים השונים, העשייה בתחומי המשטרה של הבסיסיות העבודה

כאחד.

המגמות הדגשים, של המבצעי היישום משתקף העבודה, ובשיטות ההפעלה בתורת
מה לציבור, השירות ניתן כיצד דבר, של בסופו המבטאות, החיל, של והמדיניות
הן היסטורית, החיל. משימות ומתבצעות השוטר מופעל דרכים ובאלו ואיכותו טיבו
לניתוח הארגוניים), השינויים (בצד ביותר הבהיר המדעי המידה כקנה אולי, משמשות,

ותורתה. מדיניותה ולביטוי המשטרה התפתחות ולהבנת

ללא והשתנו התפתחו המינהלי, במישור והן המבצעי במישור הן העבודה שיטות
שינויים לעתים בו חלו שלא עבודה תחום היה לא הראשון. העשור במרוצת היכר
חלקם ועוד. פלילי זיהוי תכנון, קשר, הדרכה, תנועה, חקירות, סיור,  לכת מרחיקי
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הקבוצתי השיטור שיטת הפעלת כדוגמת ועקרוניים, מקיפים ארגוניים שינויים היו
מעבדה תוספת כדוגמת. פחות, דרמתיים שינויים היו וחלקם הגבול", "משמר והקמת
השיטה שינוי בסמים, ללוחמה מיוחדת חוליה הקמת במז"פ, מודרני ציוד בעלת
שיפור, מגמת לכלל מצטרפים יחד שכולם  הארכיון ושיפור הסטאטיסטית
אך מקצועי, וניסיון מסורת מהיעדר בחלקם נבעו, השינויים והתייעלות. התמקצעות
לנסיבות ושיטותיה, כליה המשטרה, את להתאים והניסיון המאמץ את שיקפו ברובם

ולחברה. לציבור השירות מתן שיפור כדי תוך והמתפתחות, המשתנות

ואת זו בתקופה נהוגות שהיו העבודה שיטות כל את ולפרט מלהכיל קצר המצע
בשיטות וכן, הארגונית בתפיסה נתמקד אנו במהלכה. בהם שחלו הארגוניים השינויים
של התפקיד תפיסת את נאמנה שביטאו אלו בלבד, ומהותיים עקרוניים ובשינויים
ההפעלה למדיניות וכבסיס כיסוד נתפסים רטרוספקטיבית, שבראייה ואלו החיל

המשטרה. של העתידית

וס>1ל ש>טור
בעולם, אחרות למשטרות בדומה ישראל, משטרת ידי על נתפסת הסיור מלאכת

כולה: המשטרה פעילות של הכותרת וכגולת כמוקד

של ייעודה כל מתגלם בו אשר הס>1ר, הוא המשטרה של השידרה "עמוד
להשלים הבאים משניים מתמחים גופים הם והתנועה החקירות המשטרה.
בראש הוא, המשטרה יעילות לבחינת היסודי המידה קנה לפיכך הסיור. את

ויעילותו"136. הסיור ובראשונה

חייו לאבטחת לגילוים, פשעים, למניעת הגדולה האחריות מוטלת הרחוב, סייר על
ושמירתו137. הציבורי הסדר ולקיום ורכושו האזרח של

המשטרה, "דמות פראג יהודה של בספרו מפורטות הסייר, על המוטלות המשימות
השוטר של ה"תנ"ך"  התיאורטי למדריך הופעתו עם שהפך ותפקידיה", ייעודה
"המשימות מכנה שהוא מה את המחבר מתאר ,3833 בעמודים תקופה. באותה

תחומים: בארבעה השוטר", על המוטלות

חלונות, דלתות, בדיקת כולל:  והביטחון הסדר על ושמירה מניעה תפקידי .1

מכשולים; הסרת סכסוכים; יישוב חשודות; בנסיבות אנשים בדיקת ועוד; מנעולים
שווקים, אוטובוסים, כתחנות קהל, הומי במקומות וכן חשודים במקומות ביקור

ועוד. תערוכה מגרשי
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במקום החקירות, יחידת בוא לפני מידיות, פעולות ביצוע  חקירות תפקידי .2

ועל הפשע זירת על שמירה מעצרו? או העבריין אחרי רדיפה כולל: עבירה, ביצוע
לנפגעים. ראשונה ועזרה ועדים מתלוננים של ראשונית חקירה פיזיות; ראיות

בתאונות ראשוני וטיפול החוק אכיפת הסברה; תנועה; הכוונת  תנועה תפקידי .3

דרכים..
לעזרתו. הזקוק או לסייר, הפונה אזרח לכל סיוע  שונים שירותים .4

הדרכים: משתי באחת לביצוע ניתנות הסייר של השונות משימותיו
באמצעות כל לעין השוטר בולט שבו לב, תשומת המעורר סיור  בולטות הראשונה,

מדיו;
אך הציבור, מעין להיעלם נראה", ואינו "רואה בבחינת להיות  סמוי סיור השנייה,
כשוטר158. זהותו, שתברר בלא תצפיות עריכת תוך הציבוריים, המקומות בכל לבקר
מוצב, הוא בו האזור של ומפורטת קרובה ידיעה מחייב תפקידיו של יעיל ביצוע
באנשים התבוננות כושר פיתוח מרכיביו, כל על הציבור עם תדיר מגע על שמירה
והעבירות, הבעיות מוקדי את מירבי ובדיוק במהירות לזהות שיוכל כדי זאת ובמקומות,

תנועה139. לעבירות ומלאה עקבית והתייחסות עבריינים של קרובה היכרות תוך

פותחו השונים, הציבורי והסדר הפשיעה ונסיבות הגיאוגרפיים התנאים של בעטיים
,1950 משנת החל כפריים. ובאזורים עירוניים באזורים שיטור של שונות שיטות
בערים בהצלחה שהופעל המודל לפי הקבוצתי, השיטור ש>טת בערים ויושמה גובשה
ושברבות ישראל משטרת של הבסיסית הסיור לשיטת ושהפך בבריטניה מסויימות

ושופרה: פותחה אף הימים

מספיק שימוש להשתמש ניתן לא במשטרה, האדם כוח מצוקת "בתנאי
ומשמרות רגליים פטרולים של המקובלות בשיטות כלשהו, שימוש ולפעמים
העבריינים של החופשית תנועתם את למנוע כדי בהם שיהיה במידה נעים,
זו לא מעטות, לא מעלות בהן למנות שאפשר אלה, שיטות הערים. ברחובות
"הלכה מה במידת והפכו בתדירות הופעלו לא ישראל משטרת שבתנאי בלבד
שאלת אין בהן אחרות, בארצות גם מספיקות בלתי נמצאו הן כך"; מורין ואין
ארוכה תקופה משך יום, יום המבוצע הרגיל הפטרול כך. כל חמורה האדם כוח
לאזורו, מתרגל שהשוטר משום יעילותו, את ומאבד לשיגרה הופך מסוים, באזור
[החל אביב בתל הונהגה לפיכך בו. להשתעמם ומתחיל חידוש בו מוצא אינו
בהצלחה שהופעלה השיטה דוגמת לפי הקבוצתי, השיטור שיטת [1950 משנת

באנגליה". מסוימות בערים
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ספציפי באזור יומי באופן שהתבצע הרגיל", "הפטרול  הסיור שיטת כה עד אם
השיטור שיטת הייתה שמעתה הרי יעילותו, את שאיבד עד לשיגרה הפך אחד,
כיחידה לעבוד ויכולתם האדם כוח של מקסימלית ניידות על בנוייה הקבוצתי,
והשוטרים המוקדים בין וטלפוני אלחוטי קשר על והסתמכה התבססה זו שיטה אחת.
התחנות שוטרי הנפה. הייתה הקבוצתי השיטור של האם יחידת למעשה ברחובות.
קשר במכשירי מצוידות במכוניות העיר לרחובות הוצאו הנפה, בשטחי שפעלו
עמד שבראשה שוטרים, של קבוצה שייכת הייתה שכזו, ניידת לכל אלחוטיים.
הצורך. במקרה כוחות לתגבור לקרוא לחילופין או מהיר, מענה לתת מנת על סמל,
כל במשך הנפה, בשטח לה שהוקצה באזור לסייר הניידת על היה תפקידה, במסגרת
תלונה, או עבירה, ביצוע של מקרה בכל טיפלו הקבוצה ואנשי והלילה היום שעות
בתור בעצם בשמשם המוקד, באמצעות או אזרחים, עלידי לבם לתשומת שהובאו
סיורים ביצוע לצורך המכוניות מתוך הצורך פי על יצאו השוטרים ניידת. תחנה

משמרתם. במהלך אחרת, או זו בגזרה ברגל, קצרים

טלפונים בעיר שונים במקומות הותקנו למעשה, הלכה השיטה הפעלת לצורך
המבצעים חדר ובין המכוניות שוטרי בין קשר כאמצעי ששימשו רבים, משטרתיים
אזרחים של קריאותיהם הגיעו שאליו המוקך, עם רצוף בקשר נמצאו השוטרים שבנפה.
בתנועה. הנמצאות למכוניות הוראות נמסרו ושבאמצעותו המשטרה, לעזרת הזקוקים

להגברת לציבור, איכותי לשירות המגמות את שיקפה הקבוצתי השיטור שיטת כאמור,
,1950 ביולי 1 בתאריך לראשונה אומצה  ארגונית ולהתייעלות המשטרתית היעילות
אביב. בתל הדרומית בנפה ,1950 בנובמבר 1 ובתאריך אביב בתל הצפונית בנפה
בחיפה140.  1951 ביוני 1 ובתאריך בירושלים השיטה הונהגה ,1951 בינואר 18 בתאריך

ויחידות צפופים מרכזים של לצרכים מותאמת הקבוצתי, השיטור "שיטת
שיטת על כפריים באזורים השיטור התבסס להם, מחוץ גדולות. עירוניות
האוכלוסיה פיזור שבו רחב, כפרי בשטח משטרה שירותי המספקות התחנות,
נעים, משמרות סיורים, באמצעות השיטור מבוצע התחנות בשטחי גבוה.
כדי חדשות. ונקודות תחנות פעם מידי מוקמות הצורך במידת ועוד. מארבים
ולמניעת דרכים של לחסימה שיטות עובדו בתחנות, השיטור בפעולות לסייע
לעתים, הסתייע התחנה בשטחי ברכב הסיור הפשע. ממקום עבריינים נסיגת
פעולתן עיקר ובמטוסים. המשטרה בספינות ימיים בסיורים רוכבים, במשמרות
היה המטוסים של תפקידם ומבריחים. מסתננים כנגד מכוון היה הספינות של
של (בפרט הפשע ממקום המסתלקים עבריינים של תנועותיהם את לגלות
עבריינים"1*1. אחר בחיפושיהן המשטרה יחידות את ולהנחות בהמות) גונבי
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הקב1צת>: הש>טור ש>טת של מעלות>ה ואלה

למטרות הנפה, שברשות המילואים כוח במרבית ומלא יעיל שימוש מאפשרת *

היממה. שעות בכל ושיטור מניעה

מתמדת. נוכחות הפגנת *

תפקידי שכל בכך ותפקידיה, המשטרה פעילות כל של ויעיל מהיר ביצוע מאפשרת *

השיטור. בנפות התרכזו השונות, התחנות בין מפוצלות שהיו והחקירות, המינהלה

ביותר; המהירה ובדרך דיחוי בלי לאזרח עזרה הגשת מאפשרת *

התמחותו את ומאפשרת בלבד אחד ספציפי לתפקיד בשוטר השימוש את מונעת *

עבודתו, את מגוונת ובכך המשטרה של פעולתה שבגדר השונים השטחים בכל
להשתעמם. לו מניחה ואינה בה התעניינותו את מעודדת

גדולות. עירוניות ויחידות צפופים מרכזים של לצרכים מותאמת *

של השקפתו מנקודת דהיינו, הנגישות. הוא זו שיטה של העיקריים היתרונות אחד
משתחרר הוא שבאמצעותה בעובדה טמון זו, שבשיטה העיקרי היתרון הרגיל, האזרח
לכל בקשר זאת מזמנו, וחוסך המשטרה, לתחנת וללכת רגליו לכתת הטרחה מן
האזרח, אל המשטרה את הביאה כן, אס השיטור שיטת פעוט. אם חשוב אם אירוע,
כיום] 100 [מספר 999 למספר בטלפון צלצל שהלה לאחר המכסימלית במהירות

לעזרה. וקרא

מניעת  והיא נוספת, חשובה מעלה ישנה זו לשיטה משטרתית, השקפה מנקודת
זו עובדה המשטרה. לפעילות ההפתעה יסוד הכנסת תוך בתלם, וההליכה השיגרה
המשטרה אנשי של המצאם ומקום תנועותיהם בדבר הידיעה את מהעבריינים שללה

בפעולותיהם. הפושעים נעזרים בה ידיעה ובלילה, ביום

משטרת בתנאי חיוני שהינו חשוב, יתרון זו בשיטה יש האדם כוח "מבחינת
התחנות בין מפוצלים שהיו והחקירות, המינהלה תפקידי שכל והוא, ישראל,
בתפקידים רב חיסכון משום זו בדרך יש השיטור. בנפות מתרכזים השונות,
החטאים, ענייני את גם ומרכז הנפה, מטה מטפל הנפה ענייני בכל מינהלתיים.
האחידה החקירות לשכת ועוד. אסירים בליווי ובמציאות, באבדות הטיפול את
עוסקים השיטור וקציני בחקירות הקשורים העניינים בכל במרוכז עוסקת

והמבצעים"142. המשמרות השיטור, פעולות בכל
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פנימיות עבודה שיטות אומצו כפריים, ובאזורים בערים הללו השיטור לשיטות בנוסף
התייחסה ביניהן הבולטת המשימות. ולאופי לנסיבות בהתאם הסיור ביחידות נוספות,
ובין בתים לבעלי דיירים בין שכנים, (בין הבינאישיים, בסכסוכים הטיפול לאופן
הקשים החיים ולתנאי האלימות לאווירת הביטויים אחד את שהיוו משפחה) בני
שונות. קבוצות בין בסכסוכים וכן גופנית אלימות לכלל הגיעו שחלקם התקופה, של
פי (על סירובה על אזרחים תלונות לריבוי וגרמה המשטרה את הטרידה התופעה

בהן143. להתערב החוק)

מנת על והקהילה. המשטרה שבין ששררו הטובים היחסים על העיבו הללו התלונות
מונו המשטרה, התנהגות על מוצדקות בלתי תלונות ולמנוע בסכסוכים כיאות לטפל
 היה תפקידם שכנוע. וכוח ניסיון בעלי מיוחדים, משטרה אנשי הפליליות בלשכות
ביניהם. שלום והשכנת המסוכסכים הצדדים בין תיווך ידי על הסכסוכים חיסול
שלום השכנת המעדיפה הגישה את למשטרה והורישה פרי144 נשאה אכן זו שיטה

חוקיחקירתי. טיפול פני על הצדדים, בין

המשטרה אנשי נגד תלונות

1951195219531954195519561957

שהוגשו התלונות 303348316304368316384מספר

מבוססות 52443949975356נמצאו

מבוססות בלתי 190232153217258196290נמצאו

מגישים ידי על 102353108בוטלו

הוכחות מחוסר 171656בוטלו
715

נתבררו 34334129135015טרם

.19511957 מ"י של שנת"ם די"ח1ת מתוך:

ולמרות המשטרתית, העבודה לב הוא הסיור כי שגרסה המקצועית התפיסה למרות
מעטים. לא כקשיים הסיור פעולת נתקלה ולצרכים, לנסיבות בהתאמה שפותחו השיטות

בחסר, לוקים לעתים היו הפיקוד ידי על הפעלתו ואופן הסייר עבודת אופן ראשית,
כפי הרצויה, למתכונת הסיור את לנתב וניסו לכך רגישים היו המפקדים כי אם

ב12.5.1955: אביב תל מחוז מפקד ידי על שהושמעה מהביקורת למשל, שעולה,
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על תפוס האלחוט סגניהם. של ולא הנפות מפקדי של לא  יעילה ביקורת "אין
אינם המשטרתיים הטלפון תאי וכדומה. שריקות מוסיקה, מיותרות, שיחות ידי
להוראות. בהתאם במברק הטיפול סיום על למוקד מודיעים אין מבוקרים.
רוכלים, תנועה, עברייני נגד דו"חות מגישות אינן  הפנוי בזמנן  הניידות
משגיחים ואין יומית היום בשיגרה הולך הכל צעקות. המלווה רחובות חסימת
יש הראשיים. ברחובות יסתובבו והשוטרים שהניידות מאוד חשוב מסביבם.
בטלפון. יותר ולהשתמש האלחוט באמצעות השיחות את מכסימלית במידה לקצר
השטח קציני עם ויתיישבו הקיימות הקבע פקודות את מחדש ילמדו סמפ"נים
של כנס ייערך מכן לאחר בוריה. על וידיעתם זכרונם ריענון לשם הניידות וסמלי

ותתעוררנה". במידה בעיות וילבנו המחוז מפקד סגן בראשות אלה גורמים
מה12.8.55)145 אג>ב תל מחוז מפקח (דברי

הופנו יחסית רבים ומשאבים (חלשה) "מדולדלת" [הייתה] הסיור "עצמת שנ>ת,
משנית הייתה מעטים, לא לדעת שחשיבותם ותנועה, חקירות כמו אחרים, לתפקידים

לסיור"146.

מייעודה שהם פשעים, מניעת תפקידי בביצוע פגע אדם בכוח "המחסור של>ש>ת,
המשטרה"147. של המרכזי

מיוקרתו: איבד והוא התיישנו אמצעיו מתוכן, התרוקנו הסייר תפק>ד> ובעיקר, ולבסוף,

ההכרה למרות הסיור, הפעלת אופן לגבי התבלט המשטרה של הבכיר הפיקוד
למשטרות בדומה ישראל, משטרת את ללוות המשיכו אלו, כגון התלבטויות בחשיבותו.
וההגבלות המשטרה של פעילותה תחומי בקביעת בסיס שימשו הן בעולם. אחרות
שונים: בתחומים השני בעשור שחלו לשינויים כבסיס וכן ביצועית כזרוע הפעלתה על
במהלך התערבות עבודה, מחוסרי של בהפגנות טיפול פוליטי, רקע על הפגנות פיזור
(עבריינים אזרחים בזכויות טיפול חרדית, באוכלוסיה טיפול שביתות, של קיומן

אחרים. נוספים ובתחומים וחשודים)
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הסיור: של מעמדו אודות התקופה בן בכיר קצין של דבריו להלן

למשטרה פונה הוא במקרה. בו נתקל כשהוא רק לסייר, האזרח פונה "היום
היחידה את רציניים, כה שאינם באירועים אפילו אליו משגרת והיא בטלפון
חשובים שדברים לקרות יכול וכך, במכונית. במהירות המגיעה המתמחה
לו נודע התרחשותם שדבר או ידע, שאף מבלי הסייר של במקופו מתרחשים
רואה שהציבור כן, על יפלא, לא המשטרה. של פעולותיה השלמת אחרי רק
הסייר מעשה. באפס ברחוב מטייל הנראה חשוב, הבלתי האיש את בסייר
שלו היוקרה יורדת ולכן המלאה העזרה את לציבור להגיש עוד יכול אינו
את המגשים המשטרה, בארגון המרכזי האיש עוד הוא ואין הציבור בעיני
מקצועית, בלתי כעבודה כמעט נתפסה הסייר של עבודתו המשטרה... ייעוד
אנשים בצדק. שלא לעתים שנטען כפי "משעממת", אף ואולי "שחורה"
ואין משכורת) מטעמי (גם המתמחות ליחידות להתקבל משתדלים מוכשרים
במשך לא ואף רבות, שנים במשך מקוף באותו לסייר להמשיך רוצה איש
זה לתפקיד טובים אנשים הנוכחיים בתנאים לקבל כן על קשה רצופים. ימים
אין כאילו שנראה, קסמים, מעגל נוצר גם וכך הסייר של איכותו גם יורדת וכך

ממנו". מנוס

בררבים התנועה
הגידול עם במיוחד מטרידות לבעיות הפכו הדרכים, ותאונות בדרכים התנועה הסדרת
נהגים של המקצועיות חוסר הכבישים, ומצב הרכב כלי במספר גידול באוכלוסיה,
שהוזכרו האחרות הבוערות הבעיות בגלל ברם, לעיל). כך על (ראה בחוק וזלזולם
מיטב ואת הדרושים המשאבים את להפנות המשטרה של באפשרותה היה לא לעיל,

זה. חשוב לתחום האדם כוח

הכוונתו התנועה, על הפיקוח באמצעות בוצע התנועה בתחום המשטרה פעילות עיקר
נהגים נגד אישום כתבי הגשת על בנוסף זאת דרכים, בתאונות והטיפול בדרכים
להסדרת אחרים אמצעים לציבור. והסברה הדרכה ומתן התנועה חוקי על העוברים
בתחום נמצאו נוספים, ואמצעים רישוי חקיקה, כבישים, של הנדסי תכנון התנועה,

אחרים. מוסדות של סמכותם

לעומת האדם כוח מגבלות לנוכח בעיקר בשיטתיות, הפיקוח תוכנן מלכתחילה כבר
בשנים ושיטתו תכנונו הפיקוח, לתפיסת דוגמא הזמן148. עם שהחמירו התנועה בעיות
הדיספרופורציה, על להתגבר "כדי התנועה: מחלקת של בדיווח מוצגת הראשונות,
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לביצוע המיועד גיאוגרפי לשטח היא (הכוונה קטן. בשטח מכסימאלי כוח לרכז יש
המבצעים תכנון נובע מכאן הרכב). כלי ולסוגי והזמנים השעות ללוח תנועה, עבירות

 שלבים'': לפ* מיגבלת "פעולה בשם ידינו על שנקראו

היה זה שלב של תפקידו כללית: מרוכזת בקרה  (1948 יולי בחודש (בוצע אי שלב
אחזקת על עבירות בעיקר אישום, וכתבי העבירות ברישום השוטרים את להדריך

ביותר. הנפוצה העבירה הייתה שזו מאחר, בתוקף, שלא רישיונות

מרוכז פיקוח הרכב: כלי סוגי לפי מרוכזת ביקורת  (1948 באוגוסט (בוצע ב' שלב
מראש. שנקבע כפי מסוימת נתונים קבוצת על

פיקוח העיקריות: העבירות סוגי לפי ביקורת  (1948 בספטמבר (בוצע ג' שלב
מסוימת. נתונים קבוצת על חוזר

וג'. ב' בשלבים תכנית לפי החנייה: הסדרת  (1948 באוקטובר (בוצע רי שלב

כשהכוונה תאונות, למניעת מוגברת ביקורת  (31.12.1948  (מ15.11.1948 ה' שלב
תאונות"9". למנוע במטרה הראשיים, בכבישים חופשי תנועה לזרם לדאוג היא

הסלקטיבי הפיקוח בשיטת מדובר יותר. ושיטתי מושכל תכנון החל ,1956 משנת החל
ובתאונות בתנועה המשטרתי הטיפול של התווך מעמודי לאחד מאז שהפכה בדרכים,
בדרכים התנועה שוטרי של לבם ותשומת פעילותם התרכזו זו, שיטה לפי דרכים.
לידי להביא או תאונה, לגרום כדי בביצוען שהיה בעבירות, בעיקר הבינעירוניות,
בו שיש בדרך, מכשול או ליקוי כל על דיווחו השוטרים כך, על נוסף תאונה. סכנת
מדוקדק עיון מתוך תנועה. פקוקי אזורים על גם כמו לתאונות, גורם לשמש כדי
מתברר התאונות, ובגורמי סלקטיבי בפיקוח העוסקים השוטרים, של בפעולותיהם
בהן. ליקויים תיקון ולגבי בדרכים הנדרשים שיפורים לגבי מסקנות הוסקו כי
שבמשרד הציבורית העבודות מחלקת עם הדוק בקשר זה בנושא עמדה המשטרה

העבודה150.

גם נוסו המשטרה, עבודת של אחרים בהיבטים כמו זו, מרכזית לשיטה במקביל
הדרכים בתאונות המדאיגה העלייה עקב למשל: כשלעצמן, מעניינות אחרות, שיטות
התנועה, סייר בעבודת וניוון" שיעמום "הגוררת בשגרתיות וההכרה חיפהחדרה בכביש
את שלסקי, משה עמ"ם חיפה, מחוז במטה התנועה ענף ראש ,1956 בשנת יזם
"לרשותם התנועה עורק נמסר השיטה במסגרת בתנועה. הקבוצתי הפיקוח שיטת
אחת במגמה זה וכל דעתם, על העולה "ככל בו שיעשו כדי הסיירים, של הבלעדית"
שתי של לפיקוחן שנמסרו קטעים, לשני חולק הנתון האזור תאונות". למנוע ויחידה
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הפיקוח, צורת את תיכננו אנשיהם, בשיתוף החוליות ראשי תנועה. סיירי של חוליות
החוליות בין תיאם הענף ראש מבחוץ. התערבות שום ללא הפנימי, העבודה סידור ואת
שארעו התאונות פרטי את לידיעתם להביא כדי ראשיהם, עם לשבוע אחת ונפגש
את הגבירה הסיירים, כל ידי על בהתלהבות ובוצעה שנתקבלה השיטה ולקחיהן.
לעבודה, רבים ומאמצים זמן ולהקדיש חדשות פעולות ליזום באחריות, לשאת נטייתם

באזור151. התאונות בהיקף משמעותית לירידה הביאה לכל, ומעל

ובעבירות דרכים בתאונות הטיפול בדרכים, התעבורה על השוטף לפיקוח בנוסף
ממשלתיים גורמים עם פעולה שיתוף תוך אחרות, מגוונות בצורות יושם תנועה
שיפורים התעבורה. בתכנון הקשורים ההיבטים בכל המקומי השלטון ומוסדות
שיתוף ובישובים; בערים התנועה הסדרת טכניות, בעיות פיתרון חקיקה, בדרכים,
תנועה עבירות ולמניעת צבאיים רכב בכלי תאונות למניעת צה"ל עם הדוק פעולה
ושונות רבות הסברה פעולות לילדים; הביטחון" "משמרות הדרכת הצבא; נהגי מצד
רדיו), ושידורי הרצאות (במיוחד שונים ובאמצעים באוכלוסיה שונים מגזרים בקרב
הדרגים" "אב>ר תואר ניתן בו הנהגים, בקרב נאותים נימוסים להפצת מבצע ביניהן
חצייה במעברי הרגל הולכי לחינוך הסברה מסע ,(1952) וזהירים אדיבים לנהגים
ובתאונות התנועה בעבריינות למלחמה מיוחדים מבצעים ביצוע ולבסוף ;(1951)
הושאלו המבצע (לצרכי ;1954 מאייוני החודשים במהלך שבוצע זה כגון דרכים,
לאחר המשטרה). יחידות מכל רכב וכלי שוטרים של רב מספר התנועה למחלקת
אנשים כאזרחים. שהוסוו ושוטרים במכוניות השימוש הונהג הנהגים, קהל אזהרת
הקשות הן התאונות שכיחות שבהן עירוניים הבין בכבישים הופעלו אלה ומכוניות
שנמצאו עבודה שיטות אומצו המבצע בעקבות והלילה. היום שעות בכל ביותר,

במהלכו152. יעילות

הדרכים, ותאונות בדרכים התנועה בעיית של מלא לפיתרון הביאו לא השונות השיטות
עליהם; שליטה למשטרה שאין ותקציביים, חברתיים גורמים במגוון התלוי פיתרון
זו. חמורה בתופעה המטפל המשטרתי, המקצועי למערך היסודות את הניחו הן אך

פל>ל>ות חק>יות
לדין, והבאתם עבריינים גילוי שמטרתן משטרתית פעילות הן פליליות חקירות
איתורו העבריין, זיהוי עבירה, שנעשתה העובדה קביעת מרכיבים: חמישה הכוללות
של ותפיסתו ואיתורו משפטיות והוכחות ראיות חומר איסוף העבריין, של ומאסרו

גנוב153. רכוש
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ידיעת ומשפט, חוק בתחומי מעמיק מקצועי ידע מחייב פליליות בחקירות העיסוק
פלילי, (זיהוי לחקירה העזר אמצעי הכרת תשאול, טכניקות הכרת בוריה, על השפה
שונים. בנושאים גוונית רב התמחות המחייבת בפעילות המדובר למעשה ועוד}. מודיעין
הפליליות בחקירות להמשיך הצורך התעורר ישראל, משטרת של היווסדה עם
התאפשרה זו המשכיות וחוקריה. המנדט משטרת אנשי של הסתלקותם עקב שהופסקו
שירותם במהלך החקירות מקצוע רזי את שלמדו וותיקים, מנדט שוטרי בזכות
משטרת בשורות והנחילו כחוקרים, עבודתם את המשיכו הללו המנדט. במשטרת
הסתייעה החקירות מלאכת בהתחלה, חדשים. לשוטרים המקצוע עקרונות את ישראל
קבע בפקודות ובעיקר תיקים בכריכות המנדט, משטרת מתקופת שנותרו בטפסים
החוק על נשען החוקר עבודתו. במהלך החוקר את שהנחו מפורטות, משטרתיות
הבריטים. ידי על שהונהגו כפי הפלילי, בתיק העבודה סדרי ועל המנדטורי הפלילי

היה אשר (לוסט>ג), >רון (רמ>ב1ב>) ראובן הראשון, החקירות אגף ראש ביזמת
שני ,(1949 בשנת (ובוצעו 1948 בשנת תוכננו לשעבר, המנדט במשטרת חקירות קצין
הקורסים במהלך שוטרים. כ30 חלק נטלו מהם אחד שבכל לחוקרים, קורסים
שהתנהלו החקירות, במערך להשתלב חדשים לשוטרים שאיפשר חומר הועבר

המנדט. מתקופת עבודה ובשיטות דפוסים פי על כאמור, והתבססו

גם בתוכה שילבה עבריינים, וגילוי פשעים חקירת של האמורה המסורתית השיטה
ומעצרים חיפושים מידע, ואיסוף בילוש האירוע, במקום ביקור המתלונן, תשאול את
הבסיס את היוותה החוקר,  אחד באדם שהתמקדה זו, שיטה חשודים. ותחקור
שבהן העבירות ברוב וטיפל כוללנית הכשרה בעל היה החוקר החקירות*15. לעבודת
העבודה שיטת ארצי). בהיקף ועבירות וביטחוניות כלכליות עבירות (למעט נתקל
שתושייתם חוקרים, התבלטו שבתחנות הגם משרדית, עבודה על בעיקרה התבססה
עמדו לא החוקרים לרשות עבריינים. בחשיפת והצלחות גילויים איפשרו ומקוריותם
השונות, לזירות רגליהם לכתת שנאלצו או אופניים, היו הרגיל והתחליף רכב כלי
מודיעיניים, מקורות הפעיל החוקר החקירה. ביצוע לצורך להגיע נדרשו שאליהן
מחלקת עליו. הממונים את בכך ששיתף בלי עצמאי, באופן קבועים או אקראיים
פלילי לזיהוי מעבדה שירותי סיפקה הארצי, במטה הפלילי והחוקר הזיהוי הרישום,
בצילום, שהתמחו החוקרים, מבין בודדים היו התחנות במרבית השטח. ליחידות
בהן לזירות, כלל בדרך שיצאו והם בזירה, ראיות ואיסוף אצבע טביעות בלקיחת

פלילי155. זיהוי בשירותי צורך היה

החקירתיות הפעולות בכל החוקר עוסק שבה האמורה, המסורתית השיטה
ת>ק>ם. הצמדת של השיטה הנהגת עם השתכללה באירוע, הכרוכות והמודיעיניות
העבירות. כלל לגבי 1955 ומשנת קלות עבירות לגבי 1954 בשנת אומצה זו שיטה
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בעיקר זאת החקירה, עבודת במהלך שצצו קשות בעיות רקע על צמחה השיטה
של מושכלת לא חלוקה פשעים, גילוי בתחום יזמה היעדר מיומן, אדם בכוח מחוסר

ב"ניירת". המופרז והעיסוק החקירה, ביחידות העבודה עומס

חקירות (למעט אחד חוקר של ולטיפולו לאחריותו תיק של חקירתו מסירת  עיקרה
מהותה, על בדיונים כרוך היה השיטה אימוץ צוות). עבודת שחייבו מסובכות
המטפל החוקר זו, שיטה לפי ולאחריה156. הפעלתה לפני ומגבלותיה, יתרונותיה
את שומע הפשע, במקום המבקר הוא סופה. ועד מראשיתה בה עוסק בחקירה,
להשלמתו עד וההוכחות הראיות חומר את מכין הנאשם, את ולוכד מחפש העדים,

לתביעה. והגשתו

אחריות החוקר על להטיל הייתה, ה"הצמדה") (עיקריו החדשה השיטה מטרת
להסתפק ולא העבריין את ולגלות לשטח לצאת עידודו תוך האירוע של לחקירתו
התיק הצמדת בתיקים. הוכחות ובהכנת בכתב עדויות בגביית הפשע, בזירת בביקור
בעבודתו, התעניינותו את והגדילה הבילוש עבודת את גם עליו הטילה אחד, לחוקר
מן החקירות קצין את שחררה היא ולהצטיין. להצליח הרצון וטיפוח עידוד ידי על
לחוקרים, מפורטות הוראות ולמתן בתיקים לעיון זמנו רוב את להקדיש הצורך
של בפיקוח החקירות קצין עסק תיקים, קריאת במקום עצמית. יזמה שיגלו מבלי

חוקריו. לסגל ועצה הדרכה ובמתן ממש

ובאו מודיעיני מידע אספו לשטח, יצאו ומיומנות, ניסיון זו בדרך רכשו החוקרים
החוקר מוראל להרמת איפוא הועילה זו שיטה עבריינים. ועם הציבור עם במגע
פיקוח לתפקידי הבכיר הקצין את כאמור ושיחררה אחריות ולנטילת ליזמה ולחינוכו,

והדרכה157.

סוגי ובכל והמודיעין הבילוש החקירה, עבודות רובדי בכל החוקר עסק שבה השיטה
החקירה: יחידות בתוך התמחות החלה במהלכם הדרגתיים, שינויים עברה הפשיעה,
בכך נוער. חוקר* החוק, שינויי לאחר ישראל, במשטרת לראשונה מונו ,1955 בשנת
יחידות להקמת הדרישה הבאות. בשנים הנוער יחידות להקמת הראשון הבסיס הונח
למציאות מחזון הפכה אך הראשון158, העשור בסוף ישראל במשטרת ונדונה עלתה נוער
מדור החקירות באגף הוקם ישראל, משטרת של להקמתה סמוך .1959 בשנת רק
במסגרת  כך ואחר הפלילית המחלקה במסגרת תחילה  הסמים בתופעת לטיפול
,1950 משנת החל להברחות). הסמים בין הקשר בגלל (כנראה הכלכלית המחלקה
מיוחדות "קבוצות וירושלים אביב תל בחיפה, החקירה יחידות במסגרת לפעול החלו
על ידיעות אספו מועדים, עבריינים של תנועותיהם אחר שהתחקו חוקרים" של

ועוד159. גנוב רכוש חיפשו העבריינים, של פעולותיהם
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טרם הראשון בעשור כי אם הראשונית, והארגונית המקצועית ההבחנה החלה בכך
למרבית כמו היום, עד ישראל למשטרת (האופייניים מלא מבצעי ביטוי קיבלה

והמודיעין. הבילוש עבודת לבין החקירה עבודת בין בעולם), המשטרות

נפרדת, ליחידה המשתייך משטרה "איש הוא הבלש פראג160, יהודה של ספרו פי על
את יפה המכיר החקירות), יחידות של משני מתמחה גוף אצלנו (שהוא פלילי" "מדור
עם לפעמים), (מצוינים קשרים בעל פעולתם, ודרכי עירו של המועדים הפושעים

תפקידים: שני בעיקר והממלא "מודיעים"

פורצים); נגד (בעיקר ובלילה כייסים) נגד (בעיקר ביום מיוחד סייר משמש א.
ואף מורכבים במקרים העבריינים את החוקרות היחידות עבור מידע אוסף ב.

גנוב. רכוש תופס
של תפקידו מסתיים החקירות, ליחידת הגנוב והרכוש העבריין העברת עם

החוקרים". של עבודתם זו  בחקירות עוסק אינו הוא ה"בלש".
לבילוש המודיעין בין מהותי באופן עדיין מבחינה אינה אלו, בדברים המובעת הגישה
מודיעין לאיסוף התייחסות למשל, בה, (אין הבילוש את צרה בצורה תופסת ואף
פעילות התרחשה בפועל, אולם, ביצועה). לאחר ראיות לאיסוף או העבירה ביצוע לפני
של השבח מדברי למשל, שעולה, כפי מודיעים, הפעלת כולל מידע, באיסוף נרחבת

:1956 בשנת הכלכלית המחלקה ראש

קשורה תהיה שלא פעולה כמעט אין  המטא"ר את לשבח לציין "ברצוני
קשור מסוים איש וכי מה דבר להתרחש שעומד ידענו תמיד שלנו. במודיעין
לנו נתגלתה זו דרך וגם לפעולתה אחרת דרך הכינה כבר והחבורה קרה לדבר.
לנו כשידוע אבל תפיסה, מאפשרת אינה הידיעה אמנם המודיעין. באמצעות

ערים"611141{ אנו הרי מה, דבר

בדרך נפוצה הייתה לא החקירות, יחידות בתוך התמחות של אלו ניצנים להוציא
מקובלת הייתה כזו גישה נוספת. פונקציונאלית התמחות ישראל במשטרת כלל
היו משנה יחידות לפיה הברית, וארצות אירופה של הגדולות בערים במשטרות
מכוניות, גניבת התפרצויות, שוד, והריגה, רצח מסוימים: פשע סוגי בחקירת מתמחות
שונות, פליליות בעבירות הטיפול לפיצול העיקרית ההצדקה ועוד. זיוף מין, עבירות
בסוגי שהתמחות העובדה אלא משתנים, אינם שעקרונותיה החקירה, שיטת אינה
הביצוע שיטת ואת בהם העוסקים הפושעים את להכיר הזדמנות נותנת שונים פשע

פושע. לכל האופיינית
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העירוניות בנפות החקירות בלשכות החלוקה בישראל: גם נוסתה זו שיטה בפועל,
תעסוקה בעל היחיד המדור עקא: דא פונקציונאלית. הייתה הגדולות, הערים בשלוש
היו אחרים ממדורים חוקרים בעוד אחרות, וגניבות התפרצויות מדור היה מלאה
תיקים" "הצמדת שיטת להנהגת הסיבות אחת הייתה זאת מעבודה. בטלים כמעט

לעיל163. המתוארת

 פליליים מעשים של אחר בסוג בהתמחות צורך זאת בכל ראתה ישראל משטרת
של חקירתן בכך. לטיפול נפרדות יחידות הקימה אף המשטרה כלכליות. עב>תת
מפאת אולם אחרות, פליליות מחקירות מהותית שונה הייתה לא אלו, עבירות
זה: בתחום להתמחות מקום היה בביצוען, ונחשדו שנאשמו האנשים בסוג ההבדלים
מכובד מעמד בעלי כלל בדרך היו אחרים, מעבריינים בשונה הכלכליים, העבריינים
ועוד. יבואנים מסחריות, חברות מנהלי בנקאים, תעשיינים, עסקים, אנשי  בחברה
מורכבות ומסחריות כספיות עבירות כלל בדרך היו ידם, על שבוצעו העבירות
בעלי חוקרים הצריכה כלכליות עבירות חקירת ואחרות, אלה מסיבות ומסובכות.

מיוחדת164. וגישה הכשרה
מגזר בין ברורה הבחנה גם התפתחה החקירה, ביחידות להתפתחויות במקביל
בגילוי הוא המשותף שעניינן המשטרה, של הזרועות שתי  הסער למגזר החקירות
משטרת של הראשונות בשנותיה המקובלת העבודה שיטת לפי ובתפיסתם. עבריינים
(בגביית מטפל החוקר היה חקירתי באירוע הסיור. לניידת מצטרף חוקר היה ישראל,
אפשרות ללא משימתו, סיום עד לחוקר המתינו והסיירים ועוד) ראיות חיפוש עדויות,
המשיכו האירוע, במקום החוקר את השאירו לחילופין או השוטפת, בעבודתם להמשיך
במהירות להגיע החוקר היה יכול זו בדרך הטיפול.. תום עם לקחתו ושבו בעבודתם
באפשרות היה שלא לאזרח, וממוקד משופר שירות ולספק האירוע למקום המירבית
קטן לא מספר יצרה סרבול, בעקבותיה גררה האמורה השיטה אך לספקו. הסיירים

ננטשה165. הזמן שבמשך עד נוקבת ביקורת ומשכה מבצעיות תקלות של
קיומה שנות בכל ישראל משטרת את שמטרידות הסוגיות לאחת עדות היא זו שיטה
עבודתם מטבע כתוצאה החקירה. ליחידות הסיור יחידות בין הפעולה שיתוף 
יש לפיכך ביניהן. פשיעה ולמניעת עבריינים לגילוי האחריות מתחלקת ואופייה,
ומאידך וסמכויותיהן, משימותיה! בין משמעית וחד ברורה בהבחנה גיסא, מחד צורך,

ביניהן166. הדדית מידע ובזרימת הדוק פעולה בשיתוף גיסא,

אף עליהן הוטלה בלבד: העבריין בגילוי רק התמצה לא החקירה יחידות של תפקידן
של הבאתו ואבטחת לתובע הראיות חומר העברת דהיינו, לדין, הבאתו של המשימה
תביעה בין בישראל, הנהוג החוק פי על חולקה, התביעה השופט. בפני הנאשם
פשע167. במקרי המדינה פרקליטות באמצעות לתביעה  ועוונות בחטאים  משטרתית
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הפלילי הזיהוי הפלילי. הזיהמ היה החקירה עבודת של המרכזיים המכשירים אחד
החקירות, בעבודת וחשוב מרכזי עזר ככלי ישראל, משטרת ידי על מלכתחילה נתפס
פלילי לזיהוי המחלקה במיוחד. גבוהות מקצועיות מידה באמות לעמוד ונדרש
לבקרים חדשות עבודה שיטות ואימצה מיומן אדם כוח קלטה העת, כל התפתחה
ממוסדות להערכה וזכתה מכובדים להישגים הגיעה היא חדיש. ציוד רכישת תוך
בעולם לראשונה הנהיגה השאר, בין צעדיה. בראשית כבר ובחו"ל בארץ ומחקר מדע
כתמי בדיקת באמצעות זאת אדם, בני של הדם סוג לקביעת בארץ, שפותחה שיטה
בחקירת מיוחד באופן חשובה הינה זו שיטה אנשים. אותם של אחרים הפרשה

ואלימות168. מין עבירות

שיטות הכנסת לאור בעיקר ורבים, מהירים היו הפלילי הזיהוי בתחום השינויים
ביניהן: חדשות, שיטות מספר הופעלו לבדה 1954 בשנת חדיש. ומיכשור עבודה
של זיופים לגילוי שיטה פריצה; מכשירי בעיקר מכשירים, סימני של להשוואה שיטה
הפשע; ובזירות חשודים בבגדי שנשאר אבק בדיקת מותרות; מס של ותווים חותמות
להערכת שיטה חשיש; הופק ממנו ההודי, הפשתן צמחי של וקל מהיר לזיהוי שיטה
השרוף, הנפץ בחומר הניטריטים בדיקת ידי על אדם, בני לעבר שנורו יריות של מרחק
המעורבים רכב חלקי של (מתכות) מטאלורגיות בדיקות הפשע; זירת של בסביבה

ועוד149. וצבע עפר דוגמאות השוואת דרכים; בתאונות

הנדונה, בתקופה פלילי לזיהוי המחלקה הישגי כל את למנות כדי אלו, בדוגמאות אין
אותה שמאפיינת גבוהה, מדעית ורמה למקצועיות המגמה על נאמנה מעידות הן אך
שסיפקה השירותים וטיב סוג ועל היחידות לצרכי להיענות כושרה על הקמתה; מעת

החקירות170. בתחום רק ולא השונות, המשטרה ליחידות

הזיהוי של ולניידות רחבה לפריסה הבסיס הושם הנסקרת בתקופה כבר בנוסף,
וביעילות במהירות הארץ רחבי בכל החקירות בעבודת לסייע כדי זאת הפלילי,

כדלקמן: המירבית

החוליה רצח. מקרי בחקירת לסיוע טכנית חוליה הוקמה ,1951 בשנת ראש>ת,
צילום הטעון את צילמה המוצגים, את אספה הרצח, מעשה בוצע בה לזירה יצאה

תכניות171. ושרטטה

מעבדה בדיקות לעריכת במרחבים חוקרים מספר הוכשרו ,1955 בשנת שנית,
המטה מחלקת על מוטל שהיה העומס על להקל מנת על נעשה הדבר מסוימות.
לבדיקה מוצגים ובהעברת למרחבים המטה מן מומחים בשליחת הצורך את ולחסוך

המטה172. במעבדות
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לשרת כדי פלילי, זיהוי מעבדת ניסיוני באופן בחיפה הוקמה ,1956 בשנת ולבסוף,
שונות173. מעבדתיות בבדיקות הצפון ומחוז חיפה מחוז את

המעבדה מרחביים, פלילי זיהוי חוקרי של בעתיד, שננקטו לשיטות היסוד נקבע בכך
יחידתיות. פלילי זיהוי ומעבדות מז"פ של הניידת

ראשונות מקצועיות מגמות  המוד>עץ התפתחות
הכיס"1 "מודיעין תקופת

של ביותר מצומצמת קבוצה על אלא להצביע, היה ניתן לא המשטרה הקמת עם
כיווני לשרטט שיכלו כאלה לא אך המודיעין, בתחום מקצועית המתמחים שוטרים
שוטרים הצטרפו למשטרה בהקמתה. העברית למשטרה הרצויה מקצועית התפתחות
במסגרת משרתים בהיותם נרכש המודיעיני כשניסיונם המנדט, במשטרת ששירתו
יהודיות מחתרות עם מודיעין קשרי ובקיום ה"הגנה") ארגון של הידיעות (שירות הש"י
לשירות חשאיים קשר כאנשי שימשו כשחלקם והאצ"ל, הלח"י בארגוני אחרות,
רישום מסמכים, להעתקת בעיקר הצטמצם וניסיונם הכשרתם הישראלי. הביטחון

קבועים. קשר לאנשי בסודיות והעברתן חשובות שמועות ותיעוד

השירות לתחום מחוץ היה כידוע, המנדט, שלטון בתקופת המשטרתי המודיעין
מצד חשש בשל וזאת המנגנון) במרכז ששירתו בודדים, (למעט היהודים לשוטרים
השוטר כי העובדה מעצם לדעתם שנובעות למחתרות מהדלפות הבריטי השלטון
האפשרות כלל לרובם הייתה לא לכן, לו. ומחוייב היהודי הציבור עם מזוהה היהודי
של המדיניות וקווי ההפעלה עקרונות העבודה, שיטות העבודה, נוהלי את להכיר

המנדט. משטרת מודיעין

פנים ביטחון בנושאי שנגע מה בכל יותר משוכלל היה המנדט, במשטרת המודיעין
בחסר. לוקה פעולתו ואופן מבנהו היה הפלילי בתחום אך לאומית, וחתרנות

שבמהותם נושאים באותם עסק המודיעין המשטרה, של להקמתה הראשונות בשנים
משטרה אנשי של נאמנותם כגון: תקופה, באותה גבוהה חשיבות דרגת בעלי היו
"השוק תופעת ג'); פרק תחילת (ראה ישראל ולמשטרת החדש הישראלי לשלטון
המיוחדת"), "המחלקה ידי על (שטופלה זרים תנועת המדינה; בביטחון פגיעה השחור";

לגבול. מעבר ההסתננויות ובעיית

דהיינו, פרטי". כיס "מודיעין המכונה המנדטורית בשיטה פעל הפלילי המודיעין
מקצועית, הכשרה רכשו לא ואשר המנדט משטרת יוצאי שהיו החוקרים מרבית
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נגישות בעלי אותם עם קשרים לעצמם ולבסס לטפח דאגו בה בשיטה לפעול המשיכו
שהיו פרשיות בפיענוח להם שסייעו פליליות ידיעות קיבלו בעזרתם ואשר לעבריינות
מיומן. ובלתי מקצועי בלתי  ב"חיתוליו" המודיעין זה היה בעצם טיפולם. בתחום

התוזנת>ת ברמה המוד>עץ
המשטרה תחנות "ארגון השם תחת ,1953 בשנת שפורסם הקבע" "פקודות קובץ
הידיעות שירות תפקיד את התחנה, מפקד תפקידי יתר בין 12 בסעיף הגדיר וניהולן",

להשפיע העלול עניין כל על ידיעות, יצברו ואנשיו בעצמו שהוא לכך ידאג "הוא
בהן שיש או המדינה, לגבי חשיבות או עניין בו שיש או הביטחון, מצב על
לממונים ולהעבירן הללו הידיעות את ולנפות לבדוק עליו משטרתי. עניין משום
תקינים שיחסים לזכור עליו וערכן. מהימנותן מידת בדבר הערות בלווית עליו
הקהל". מאנשי מהימנות וידיעות עזרה לקבלת ראשון תנאי הם הקהל עם

תפקידי לביצוע האחריות התמקדה הארצי, המטה בהנחיית שנקבעו הנהלים פי על
על אחראי התחנה כשמפקד בתחנה, החקירות משרד ראש אצל והבילוש המודיעין
מידת בדבר הערות בצירוף מעליו, הממונה אל והעברתן הידיעות וזיהוי בדיקה
כנדרש. ופיקוח בקרה ללא בפועל נעשה המודיעיני האיסוף אולם, וערכן. מהימנותן
 כיס" "מודיעין של כאמור פעילות צורת לבש בשטח המודיעין עבודת של האופי

ממונים. דרגים של פיקוח וחוסר (גבוה) מידור הוא בו שהמאפיין מודיעין

כדי גם המציאות כורח נעשתה יותר, ואמין מקצועי מודיעין להתפתחות הדחיפה
המתפתחת המודיעין בקהיליית מקבילים ביטחון שירותי מצד הדרישות על לענות

ומגוונות. שונות במשימות הקהיליה של הגלויה הזרוע להיות הצורך ומתוך

אגף במסגרת 1948 שנת במרוצת הוקמה אשר הארצי, במטה המיוחדת" "המחלקה
הכללית", ה"מחלקה הוקמה ובמקומה 1950 שנת בסוף בוטלה פשעים, חקירת

.1951 שנת סוף עד זו במתכונת שהמשיכה

(אגף הארגון באגף (מת"מ) מיוחדים" לתפקידים ה"מחלקה הוקמה ,1953 בשנת
היו שניתנו שהשירותים התפיסה, על בהתבסס תקופה, אותה של האג"מ המבצעים,
הועברה בו מועד ,1957 שנת סוף עד נשארה וכך הפנים) ביטחון בתחום בעיקרם
בין קשר בקיום התבטא מיוחדים לתפקידים המחלקה של תפקידה החקירות. לאגף
המתייחסים בעניינים וטיפול ריכוז תוך הביטחוניים, המוסדות לבין המשטרה

למיעוטים.
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במדינת הפשיעה גם ו"התמקצעה" התפתחה הארגוניות, להתפתחויות במקביל
הפשיעה השטח. יחידות של יותר וממוקדת הולמת היערכות שחייב דבר ישראל,
אלימה למקצועית, מחובבנית להיות ישראל למדינת הראשון העשור במרוצת נהפכה
בעולם מרכזי מקום התופס כגורם להתבלט החלה הסמים כשתופעת ומתוחכמת,
ידיעות שהעביר הציבור, להתענינות מרכז היוו לשעבר, נאציים פושעים התחתון.
לפגיעות הביאה לגבול, מעבר הערבית ההסתננות תופעת אודותם. רבות מודיעיניות
העיתונים דפי מעל הפשיעה. בתחומי גם רישומה משאירה כשהיא ובנפש, ברכוש
"החתול השחורה", "היד בכינוייהם: בולטים עבריינים של שמות לפתע לצוץ החלו

ועוד. "הצולע" "הגמד", המטפס",

ה שנות תחילת של המזון וקיצוב הצנע מדיניות רקע על ופרח עלה השחור" ה"שוק
היוו זו, בתקופה להיבנות שהחלו עוני ומשכנות מעברות של מבוטל לא מספר .50
להשתלב החלו הגואה הפשיעה בתוך לעבריינים. קל טרף וגם פליליים למעשים מוקד
באזרחים ופגיעה אלימות של אוירה ליצירת הם אף תרמו אשר פוליטיים, עבריינים גם
מול אל התנהלה אמנם המשטרה, בתחנות המודיעינית העבודה ציבור. ובמוסדות
יחידות להתגבש החלו המרחבית/מחוזית ברמה אך בנפרד, בולטת עבירה כל
ירושלים בנפת והבולטת. האלימה הפשיעה עם להתמודד היה שייעודן טאקטיות
חשובות בפרשיות טיפול לידיהם קיבלו אשר חוקרים מספר שמנה צוות הוקם לדוגמא,
שנקטו הבילושית האוריינטציה בזכות רבות הצלחות נחלו הם תיקים. ובצירוף
אותם שהנחתה זו היא אך בחיתולה, רק אמנם שהייתה לעבירה), מהעבריין (הליכה
בנושאים שהתמקדה מחוזית, בילוש יחידת הוקמה אביב תל מחוז במטה בעבודתם.
רשמה היא נבחרות. רכוש ועבירות לבן" "צווארון עבירות השחור", "השוק כמו
עימם. בהתמודדות צלחו לא משטרה שתחנות אירועים בפיענוח הצלחות לזכותה

נבחרות, בפרשיות התרכזה היא שאף מצומצמת בילוש יחידת הוקמה חיפה במרחב
(צוות צח"מ  משותף מכנה בעלות בעבירות לטיפול חוקרים קבוצות ריכוז כדי תוך
בניסיונה המחוז של הטריטוריאלי לתחום מחוץ גם פעלה זו יחידה מיוחד). חקירה
פעלו בהם שבמקרים לציין יש העבירות. אל מהעבריינים פשע מעשי לפיענוח להגיע
לעתים רק שיתפו הן מחוזן, לגבולות מחוץ הללו הנפתיות/מחוזיות הבילוש יחידות
בין וזאת שמעליהם, הארצי המטה את או הטריטוריאלים, הדרגים את רחוקות

בקרבו. מצוי התחרות שאלמנט גבוה מידור של למדיניות נאמנות מתוך השאר,

הפלילית המחלקה ובמסגרת הכלכלית המחלקה במסגרת פעלו הארצי, המטה ברמת
(או בעבירות התרכזו אשר בילוש, כצוותי להגדירם ניתן לאחור שבמבט צוותים,
בין פעולה שיתוף היה לא אלו, בפרשיות בטיפול עלמחתי. א1פי בעלי בעבריינים)
הייתה שלא גם לציין הדין מן וממודרת. נקודתית קונקרטית, עבודה אלא יחידתי,
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כתוצאה ועוד. הגדרתם במינוחים, בשימוש המודיעין, הפעלת בעקרונות אחידות כלל
בנושאי משותפת שפה היעדר אף מסויימת ובמידה אחידות חוסר של מצב שרר מכך

והבילוש. המודיעין

המודיעין קהיליית
וידיעות דעות להחלפת מומחים צוות התגבש המדינה, הקמת מאז הראשונות בשנים

השירותים". ראשי "ועדת נקרא זה צוות המודיעין. קהיליית של

הביון זרועות בין לתאם מבצעי צורך נוצר המדינה, להקמת הראשון העשור בתום
וזרוע. זרוע כל תפקידי את במדויק ולתחום להגדיר ישראל, של

באיסוף שעסקו העיקריות הזרועות חמש ראשי את הקהיל "המוסד" ראש כך, לשם
המשטרה (שב"כ), הכללי הביטחון שירות בצה"ל, המודיעין אגף המוסך, והן: מידע
בשעתם נראו מידע באיסוף שעסקו הארגונים שאר החוץ. במשרד החקי ומחלקת

הישראלית. המודיעין בקהיליית נכללו ולא גודלם מבחינת זניחים

מחלקת כי נקבע הזרועות. מחמש אחת כל של המשימות הוגדרו האמורה, בישיבה
עיקר סמויים. ממקורות באיסוף ולא בלבד במחקר תעסוק החוץ במשרד החקר
הוועדה להמלצות (עד בצה"ל המודיעין אגף בידי נשאר המודיעין והערכת המחקר

הכיפורים). יום מלחמת לאחר

הקהילייה, של הזרועות שאר את ישרתו אחד בגוף יחסיים יתרונות כי נקבע כן כמו
חקירות שירותי תיתן המשטרה (לדוגמא: וזרוע זרוע בכל ובמקביל בנפרד יפותחו ולא
צינורות נקבעו הזרועות. בין כספית התחשבנות ללא וזאת הזרועות) לשאר ומז"פ

מקורות. בהפעלת כפילות של אפשרויות ונחסמו לזרוע, מזרוע מידע להעברת

עם ופורה הדוק פעולה בשיתוף שנים, מספר אלה, החלטות לפי פעלה הקהילייה
בעולם. אחרת מודיעין קהיליית בשום לה דומה נמצא שלא פעילות המשטרה

מ>1חד>ם מ1צע>ם
ילד אחר חיפוש מחו"ל, אח"מ (אבטחת בוערת או מורכבת בעיה עם להתמודד כדי
קהל בריכוזי הכרוך אירוע עם להתמודד או חמור, פלילי מעשה לפתור ועוד), תועה
 המשטרה על היה ועוד) הפגנות חגיגות, ממלכתית, הלוויה ציבורי, (אירוע גדולים
שליטה שאיפשרו ומורכבים, מיוחדים ושיטות אמצעים לשלב  היום עד נהוג וכך

297 1 ישראל משסרת תולדות



על שמירה אבטחה, מודיעין, השאר: בין שכלל האירוע, של מימדיו עם והתמודדות
המשימה, לביצוע האירוע. ולאופי לנסיבות בהתאם הכל ועוד, תנועה הסדרת הסדר,
מתוחכמות בשיטות השתמשה גדול, בהיקף ומשאבים אדם כוח ריכזה המשטרה
מה במסגרת בקפדנות, ומהלכה הפעולה פרטי את ותכננה האירוע את שתיאמו
במאייוני שהתקיים הגדול התנועה במבצע היה כך מיוחדים", "מבצעים שכונה
גניבת למניעת במבצעים ב1950, השחור" "השוק כנגד "טלה'' במבצע ;1954
ב לוין רחל רוצחי אחר החיפושים מבצע  "שטף' מבצע ב1951; חקלאית תוצרת
עשרות ובעוד התקופה במהלך שבוצעו נעדרים לחיפושי מורכבים במבצעים ;1953

בתכנון)174'175. הדן בסעיף בהמשך גם (ראה נוספים מיוחדים מבצעים מאות ואף

בהסתכנות המאבק
גניבת הברחות, שוד, רצח,  אליה שהתלוותה האלימה והעבריינות ההסתננות
מתופעות אחת את היוו  ועוד חבלה ביצוע חקלאי, וציוד יבול חיים, בעלי בהמות,
אתמשטרת חייבו הן לעיל). (ראה התקופה של והחמורות האלימות הקשות, הפשיעה
ולפיתוח ומסוכנת מורכבת מבצעית לפעילות האחרים, הביטחון שירותי בצד ישראל,

הולמים. ושיטות אמצעים

ומבצעית, ארגונית בהיערכות ומשולבות מגוונות היו בהסתננות הלחימה ש>טות
כדלקמן. הארצי במטה (מל"ב), בהסתננות לחימה מדור בהנחיית

במסתנן הפג>עה
יציאתו בבסיס פגיעה המסתנן, של חיסולו שלוש: מטרותיה בהסתננות "הלחימה
בכבישים בקרות המארבים, שיטת הארץ. תושבי מבין שותפיו ותפיסת לגבול שמעבר
לאורך לעצמנו להרשות נוכל ולא הן, שגרתיות פעולות אלה כל  בכפרים וסריקות
מנת על הוכחה, לא שאשמתם תושבים אלפי וחיפושים בסריקות להטריד ימים
על הבנויה שיטתית פעילות לנקוט הכרח יש כן על עבריינים. כמה מתוכם שנדוג
מודיעין רשת רצון. משביעות תוצאות להשיג נוכל בעזרתה רק כי מודיעין, רשת
הסיכוי שבהם שגרתיים למארבים רק לא וניצולם, הכוחות ריכוז לנו תאפשר יעילה
שנתקבלו הודעות על המבוססים יזומים למארבים אלא רב, לא המסוכן במסתנן לפגוע
תאפשר כזו רשת פגיעתו. ומקום הסתננותו מגמת המסתנן, של בואו בדבר מראש
יתרכז מכך וכתוצאה מסוכנים. ולפחות למסוכנים המסתננים סוגי את למיין כן כמו
שנצליח במידה  ובראשונה בראש המסוכנים, לחיסול הכלים כל וינוצלו המאמץ כל

יציאתם. לבסיס מאמצינו נכוון ולא טוב, מה כאן, בהם לפגוע
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היציאה בסיס
אפשרות יש ואם העיקרית, המטרה אינה העבירה, את שביצע לאחר במסתנן הפגיעה
יש  ביותר הגרוע במקרה לדרכו. יצא בטרם בו לפגוע ויש להחמיצה אסור כלשהיא,
כידוע, נמצאים, אלה בסיסים אך מעשה. לאחר יציאתו, בבסיס ולפגוע מאמץ לעשות
למטרה בנוי אינו אזרחי כוח שום העיקרי: הקושי טמון וכאן המדינה, לתחומי מחוץ
בעקבותיו ההליכה וכן המסתננים של והדיווח הרישום החקירה, ששיטות לציין יש זאת.
על יתר היציאה. בסיס של ויסודית מדויקת קביעה מאפשרים ומיפויה, מסתנן כל של
מהם. הזורמת ההסתננות של ואופייה חומרתם לפי אלה בסיסים למיין בידינו יש כן:
לו, השותף המסתנן של מאכסנו הוא הרי היציאה, בסיס של שני" "קצה גס קיים ברם

כוחנו. מלוא את להפעיל עלינו שומה כאן בארצנו. ומדריכו עמו סוחר

מאכסנים
מחלק בארץ שיקבל העזרה על תכניתו את מבסס המסתננים, מבין גדול חלק
מבין אחד שותף לפחות קיים מבריח  מסתנן כל שעל בלבד זו לא מתושביה.
אותם מהמבריחים. יותר עוד מסוכנים מהמסתננים רבים שגם אלא המדינה, תושבי
 לרגל הבאים אלה ספק כל וללא לשדוד, לגנוב, כדי לארץ חודרים המסתננים
מאכילים לפעול, להם העוזרים בארץ, מסוימים תושבים עם הדוק מגע מקיימים
אותם מסתירים ומכשירים, ידיעות להם מספקים אותם, מלינים אותם, ומשקים

דרך. מורי להם משמשים או הצורך, בשעת

המעורה משטרתי, כוח רק לבצע יוכל וזאת התקיפות, בכל לפעול יש המאכסנים נגד
את לרסן אנו עשויים אלה, כיוונים בשלושה נפעל אם במעשיהם. ובקיא בתוכם

ההסתננות"176. מכת

שיטות על ללמוד ניתן אחר, במקום המובא מסתננים, של המעצר אופני פירוט מתוך
מודיעני מידע סיור, הן: למעצר העיקריות השיטות בהסתננות. ללחימה הפעולה
זיהוי כבישים, ביקורת סריקה, מארב, עצמית, הסגרה מקרית, היתקלות למפרע,

ומירדף177. עקבות

עימם הפעולה ומשתפי יציאתם בסיסי וכנגד מסתננים" כנגד ההיערכות מ"סקירת
המבצעי העדיפויות סדר ועל הפעולה שיטות על רבות ללמוד ניתן  (המאכסנים)
מגבלות גם בחובה טמנה זו פעילות ברם, מסתננים. כנגד המשטרתית הפעילות של
השאר בין שפגעה ממוקדת, בלתי לפעולה הנטייה כדוגמת מבוטלות לא מבצעיות
ומגבלות המודיעינית הסוגייה מפשע; חפים אזרחים של הבסיסיות בחירויותיהם

המדינה. גבולות ידי על שנקבעה אזרחי), (ככוח המשטרתית הפעילות

299 1 ישראל משסרת תולדות



הדרכה
ישראל משטרת השתדלה ומבצעים, חקירות תנועה, סיור, של הייעודי לתחום בדומה
ההדרכה178. בתחום והפרט הארגון צרכי את שתאמו חדשות, שיטות לפתח העת כל
שבחלקם המשטרתית, ההדרכה מעקרונות חלק גובשו הראשון, העשור במהלך
לפיתוח הכוללת המשטרתית מהמגמה חלק זה היה אלה. ימינו עד משתמשים
לרמתם ההדרכה רף את להתאים מאמץ תוך גם אך ולהתמקצעות, מקצועיות
שאומצו הדרכה שיטות מספר לציין ראוי זו במסגרת החניכים. של ולדרישותיהם
וחלקן המשטרתית, ההדרכה של ליסודות הזמן במרוצת הפכו שחלקן זו, בתקופה

ההדרכה. פיתוח להמשך ושיטתי תורתי בסיס שימשו
הבנויה המעש>ת", העבתה "ש>טת וניסויים בדיקות לאחר גובשה ,1950 בשנת כבר
במהלך הדגמתם תוך משטרתי, מקצוע כל של התיאורטיים היסודות הקניית על
את המדגימות מבוימות, בעיות בפני החניך את מעמידים המדריכים מעשית; עבודה
לפתור נדרש והוא היומיומית, בעבודתו בהם נתקל שהשוטר השאלות ואת המצבים
נשלח כך על נוסף לו. שהוקנה התיאורטי החומר יסוד על עצמאי באופן הבעיה את
מקורה זו שיטה המשטרה179. מתחנות באחת מעשית לעבודה מסוימת לתקופה החניך
בפני עבודתו במהלך העומד השוטר, של העצמאי הדעת בשיקול בהכרח בהכרה
לשוטרים הספר בבית הנלמד בין כמעט, לגישור ניתן הבלתי ובפער סבוכות בעיות

בשטח180. המעשית העבודה לבין

אלו ספר בתי מרחביים. הדרכה כמרכזי המחח"ם הספר בתי הוקמו ,1950 בשנת
וחידוש ועבודתם תפקידיהם ייעול "לשם הוותיקים השוטרים השתלמות לצרכי נועדו
שיטת על התבססו ההשתלמויות המשטרה. ומדע החוק התפתחות עם ידיעותיהם

המעשיים"181. "הסמינרים

בתי שימשו חניכים, בקליטת הארצי הספר בית של הקיבולת למגבלת כפיתרון
המחוזיים הספר בתי טירונים. להכשרת אף מסוימות, בתקופות המחוזיים הספר
במסגרת שוטפת הדרכה  השנייה כשצלעה המרחבית, ההדרכה של אחת צלע היוו
בוצעה תפקידית, תוך מהדרכה כחלק זו שוטפת הדרכה עצמן. המשטרה יחידות
בנוהל שינויים השוטרים לידיעת הובאו בהם שבוע"ם", "ש>עור>ם במסגרת בעיקר
הפכה המרחבית ההדרכה ביחידה182. שוטפים נושאים על דיונים קיום תוך ובנוהג,
מוסדה השבועי", ה"שיעור ושיטת שנותיה בכל במשטרה בסיסית אימון לשיטת
ובנהלים, במדיניות בהחלטות, השוטרים לעדכון מרכזית מסגרת ה>ום עד ומשמשת

בכלל. והמשטרה בפרט היחידה של השוטפים בעניינים לדיון גם כמו
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לנסיבות. להתאימן מנת על חדשים, שוטרים של ההדרכה מסגרות שונו ,1951 בשנת
זה לשנה עד

משך התאמנו, שבהם מקובצים, מחזורים של שיטה כבסיס נהוגה "הייתה
הקורס מתחילת אחת, ובעונה בעת בצוותא, רבות מחלקות מסוימת, תקופה
בשיטת זו שיטה הוחלפה ,[1951 שנת [של השנייה במחציתה סופו. ועד
המתאמנים נפרדים, מחלקתיים מחזורים של שיטה כלומר הרוטאציה,
למרחבים יותר נוחה הייתה זו שיטה זו. עם זו קשר בלי מצומצמות, במחלקות

הבסיס"183. של הנוכחי למבנהו יותר התאימה והיא

שיע1לים: בתקצירי השימוש הונהג אף ,1952 בשנת

באריכות בנושאיהן שדנו מאחר שנתיישנו, ההדרכה חוברות במקום ..."שבאו
התקצירים העניינים. למצב מתאימה אינה ששוב פדגוגית, ובשיטה ובפרוטרוט
יתירה ומעלה החניכים, ידי על יתר בקלות להיקלט ועשויים יותר פשוטים
ולהשמיט הוספות עליהם להוסיף לתקנם, יותר ושנוח יותר זולה שהכנתם להם,

השמטה"...184 הטעון את מתוכם

בוגרי של בעבודתם וצפייה הקודמים הקורסים תוצאות בחינת לאור ,1953 בשנת
שהונהגו האמונים ובשיטות הקצינים קורס של ההכשרה בתכנית מהפך חל המחזורים,
האמונים, בטיב לירידה גרמה חניכים של מדי רב מספר שהכללת התברר במהלכו.
נקבע כך בגין חניך. כל של אופיו ולעיצוב לפיתוחו להתמסר אפשרות חוסר מפאת
כיתות ל3 חולקו הקורסים חניכים. 4035 בין ינוע להכשרה היעיל המירבי שהמספר
הקורס בראש בסיסית. אימון קבוצת מהווה כשהחוליה חוליות, 2  כיתה ובכל
במיוחד והותאמה מחדש עובדה הלימודים תכנית חונך. מונה כיתה ולכל מפקד עמד
להם נוספים בנושאים הדרכה גם לחניך הוקנתה זאת, עם תחנות. מפקדי להכשרת

שונה. בתפקיד יועסק אם יזדקק
כשיטת נקבעה הקבוצתית העבודה שיטת יסודי. שינוי הן אף עברו ההדרכה שיטות
בעוד ולמבחנים, להרצאות מוקדש היה הקורס רוב לכן, קודם המקצועות. בכל יסוד

ותרגילים185. שיח) (רבי סימפוזיונים נוספו החדשה שבשיטה

נוספת, פעם (טירונים) חדשים למגויסים ההכשרה שיטת שונתה ,1955 שנת בסוף
ליחידות, סיפוח עם בבסיס ההדרכה שולבה בה בשלבים, ההדרכה שיטת והונהגה

מעשית186. בעבודה הכשרה להקניית שנועד
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הושם במהלכו שבועות. כעשרה ונמשך האימונים בבסיס התנהל  הראשון השלב
שסיים הטירון, לו. הנוגעים הנוהל עיקרי עם בשילוב השוטר, תפקידי לימוד על דגש
עליו שיוטלו התפקידים למילוי לו הדרושות בטכניקות צוייד זה, שלב בהצלחה
במקרים לעשות ומה כיצד ללמד הייתה זה שלב של הכללית המגמה דרכו. בהמשך

מוגדרים.

הטירון הועסק ובו שבועות שבעה נמשך המעשית, הטירונות שלב  השנ> השלב
מנוסה משטרה איש  בחונך מלווה שונים, משטרה בתפקידי משטרתית ביחידה
לטירון לאפשר  האחד מהצד הייתה, השני בשלב המגמה צעדיו. בכל שהדריכו
את כיאות ולהכיר היומיומי העבודה במעשה הקודם, בשלב שנרכש הידע את לשלב
קנקנו על לתהות למשטרה לאפשר  השני ומהצד הוצב, בה המשטרתית היחידה

הטירון. של

להשלמת יועד זה זמן פרק המשלים. הבסיסי האימון תקופת  השל>ש> השלב
הרחבת תוך הקודם), בשלב שרכש המעשי הניסיון (לאור הטירון של היסוד ידיעות
בשלב שולבו כן כמו החקירה. בעבודת ראשוניים יסודות והקניית התיאורטי המידע
ההדרכה בשיטת השלישי השלב כללית187. והשכלה אזרחות בנושאי לימוד פרקי זה

בבסיס. והתקיים שבועות עשרה נמשך בשלבים,

תכמ;
הייעודית, העבודה של רצ>ונאל> תכנון על דגש ישראל משטרת שמה הראשונים מימיה
המשאבים מצוקת נוכח במיוחד להתייעל, במגמה המשאבים, ניצול ואופן הארגון
על המוטלות המשימות ביצוע אופן את לשפר תכנוני מאמץ נעשה בנוסף, הקיימים.
העת, כל אומצו חדשות מושכלות נתונים ואיסוף תכנון שיטות המשטרה. כתפי

הבאות: השיטות את להזכיר ניתן ביניהן

גורמי לימוד על שהתבססה עבריינות, מניעת עם להתמודדות שיטה פיתוח *

העבריינים, של הפעולה ושיטות לפשיעה המובילים התנאים לסוגיה, העבריינות
"שיטור שמכונה (מה לפורענות המועדים במקומות שמירה להצבת תכנית ופיתוח

בעיות")188. לפיתרון

המעורבים האדם בני מספר האירוע, ומקום זמן סוג, לפי פליליים אירועים על דיווח *

התיקים189: חיסול ואופן החקירה שלבי בכל התיקים תנועת על וכן בו

דרכים190; תאונות על וממוקד מפורט דיווח *
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בארץ, יישוב נקודת כל על נתונים מיפוי לצורך הארצי, במטה מפות חדרי הקמת *

כאחת191; תעבורתית ומבחינה פלילית מבחינה התורפה נקודות איתור תוך

והתפתחותו192; ציודו האדם, כוח תקן תכנון *

תפעולית גמישות לאפשר כדי האדם, כוח ניצול אודות מדעיים סקרים עריכת *

מירבית93/

חירום194. בשעת המשטרה פעולות תכנון *

במשטרת שכיח לנוהג והפכו זו בתקופה שמוסדו העבודה, לתכנון המקובלות מהדרכים
הוטל עליה ,1950 שנת בשלהי שמונתה ו'תקן בוערת הבדיקה, ועדות היו ישראל95/
במדינת החדשות והנסיבות ישראל משטרת לצרכי בהתאמה חדש לתקן הצעה להכין
שנדרשו המחוזות, ונציגי הארצי המטה מנציגי הורכבה הבדיקה ועדת ישראל196.
איפשר כזה הרכב הנבדק. הנושא לגבי המחוזות עמדת את עבודתם במהלך לבדוק
הקיים המצב את בדקה הוועדה הנושא. של ואינטגראטיבית כוללת ארגונית ראייה
בשיקולים התחשבות תוך לשינוי, הצעות ועיבדה ומגבלותיו, בעיותיו את הנדון, בנושא

שונים. ארגוניים

השיטה לפי ,1949 שנת בראשית משל, דרך גובשה ישראל משטרת של התקן הצעת
כדלקמן.

הח>בור: ש>טת

בכך עסקו אשר הארצי, המטה קציני שני של עבודתם פרי הינו המוצע "התקן
המחלקות. וראשי המחוזות מפקדי עם הדוק בשיתוף חודשים כשלושה במשך
ביקורים נערכו צורף. וניסיונם נשמעו, מנוסים משטרה קציני של דעותיהם
מחקר עבודת נעשתה עצמם. במקומות נבדקו והבעיות בארץ התחנות בכל
פגישות כך לשם וקוימו למשטרה הציגה המקומית האוכלוסיה אשר הבעיות של
המשטרה מבנה של דוגמאות המוניציפאליים. הגורמים ועם היישובים עם
נבחנו הן גם  כך על מקורות להשיג היה שאפשר במידה  חוץ בארצות
ההשקפות מיצוי את בתוכה מגלמת התקן הצעת כי להגיד אפשר ונשקלו.
כוח באי משאלות בצירוף לדרגותיהם, המשטרה אנשי של והניסיון

התושבים"197.
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מבוסס היה השטח, וברמת המטה ברמת כאחד, והארגוני המבצעי  התכנון כן, אם
גיבוש תוך נתונים198, לאיסוף מקיף מחקר על ונשענה שהסתמכה מצב הערכת על

הפרק199. על שעמדה הבעיה עם להתמודדות אפשריות פעולה דרכי

סדר את סקר הארגון, אגף ראש בלשכת קצין שלים, בר גפתל> לאמור, בהמשך
המחשב", "שלב ראשון, בשלב כי: וקבע מבצעים תכנון בעת המרחב מפקד של עבודתו
נתונים איסוף ידי על מצב הערכת לבצע ולהדריכה, מדיניותו את לקבוע המפקד על
פעולה תכנית לבנות ועוד); הקהל סוג השטח, אופי האירוע, (מהות הגורמים וניתוח
למפקדים תדריך לתת יש התכנית", ביצוע "שלב השני, בשלב מבצע. פקודות ולפרסם
בהתאם מהתכנית שינויים ביצוע כדי תוך עליו, ולפקד הכוח את להציב וליחידות,

בשטח200'201. לתנאים

ס>כום ההפעלה: תורת
המוטלות שוטפות, ייעודיות משימות של סוגים חמישה בין הבחינה ההפעלה תורת
ביטחון החקירות, התנועה, הסיור, הלאייעודיות): למשימותיה (בנוסף המשטרה על
התנועה, בתחום גם מסוימת ובמידה החקירות תחום בתוך מיוחדים. ומבצעים הפנים
וחקירות מודיעין בילוש, כגוןל מתמחות, יחידות ויצירת פנימית התמקצעות החלה

דרכים. בתאונות וטיפול התנועה על פיקוח נוער,

המשטרתית הפעילות של מוקד הוא הסיור כי ההפעלה תורת קבעה רעיונית, מבחינה
בשטח ובולט נמצא הסייר המרכזיים. תפקידיה למילוי המשטרה של המרכזית והזרוע
הסייר במצוקה. אזרח של לעזרה קריאה ולכל אירוע לכל מהיר מענה לתת מנת על
להפגנה שכנים, בין לסכסוך דרכים, לתאונת העבירה, למקום המגיע הראשון הוא
בהתאם כולו, הטיפול את אף ולעתים ראשוני טיפול המגיש הוא התנועה. להסדרת או
מגוון מקצוע הוא הסיור שכזה, בתור המשטרה. של פעילותה של השונים לסוגים
המשטרתיתמבצעית. העבודה תחומי בכל כמעט שירות לספק המסוגל (ורסאטילי),
הסייר, עבודת את להשלים הבאות משנה, יחידות הן והתנועה החקירה יחידות

מקצועית. במומחיות צורך יש כאשר

האבטחה החקירות, תפקידי דווקא הועדפו כי נראה זו, עקרונית תפיסה למרות
והמשימות במדינה החברתי והסדר הפשיעה מצב של הנסיבות מפאת הפנים, וביטחון
וליחידות הגבול למשמר חדשים מגויסים בהפניית למשל, השתקף הדבר השוטפות.
עבודתם. תחילת עם סיור, בתפקידי הטירונים הצבת עיקרון עם פשרה תוך החקירה,
לעומת הסיור כוחות דלדול אודות טען גוריון, בן עמוס דאז, הארגון אגף ראש ואכן

המתמחות. היחידות של עצמתן הגברת
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לגילוי משימות סדר שקבע המשטרתי, העדיפויות מסדר גם השתמעה זו העדפה
שמסתבר כפי האופטימאלי, העדיפויות מסדר נסיגה תוך פשעים, מניעת  העבריין
הארגוני במבנה גס השתקפה זו העדפה החיל. של ההפעלה במדיניות דלעיל מהדיון
לתפקידי ונפרדת מיוחדת מטה מחלקת כלל שלא בהמשך), (ראה ישראל משטרת של
גם שגרר הסיור, במקצוע והעניין האחריות מהסמכויות, הרבה ניטלו בכך סיור.

והמקצועית. הציבורית ביוקרתו פגיעה

כפולה: הייתה הדברים משמעות

במיוחד בפשע, המאבק פעולה: מישורי שני בעיקר הדגישה המשטרה ראשית,
השוטפות. השיטור משימות חשבון על מה במידת  הפנים וביטחון החמור,

באחריות כנושאת ישראל משטרת של ייחודה בלט הראשונים, מימיה כבר שגית,
בעניין אמונה. היא עליהם הקלאסיים התפקידים בצד זאת השוטף, פנים לביטחון
בעולם. המשטרות ממרבית הזה, היום עצם עד ונבדלת נבדלה, ישראל משטרת זה
ה70 שנות במחצית רק וגובשה שעוצבה דותכליתית, למשטרה הבסיס הונח כך

ה20. המאה של

הייתה הארגוני, ובתחום המבצעי הייעוד בתחום ההפעלה, תורת של אחר מרכזי פן
אופטימאלי וניצול התפקידים ביצוע אופן של האפשר ככל שיטת* לתכנון השאיפה
זו שאיפה המשימות. של ואפקטיבי יעיל ביצוע להבטיח מנת על האדם, כוח של
נתונים בסיס על מצב בהערכת ואמין, שיטתי נתונים באיסוף השאר בין השתקפה

למעשה. הלכה פעולה, לדרכי המבצעי ובתרגומם הרלבנטיים, הגורמים וניתוח

בעשור ומוסדו שעוצבו ישראל, משטרת של השונים האחריות בתחומי העבודה שיטות
בפיתוחן העתידיות. ולהתפתחויות השוטפת לעבודה מוצק בסיס שימשו הראשון,
השינויים המשתנות. והנסיבות החברה לצרכי מענה לתת המשטרה מפקדי ניסו
רעיונית גמישות על מעידים המטה ועבודת הייעודית העבודה ביצוע באופן הרבים
מתמדת חתירה ועל והציבור החברה לצרכי רגישותה על ישראל, משטרת של וארגונית

כאחד. והארגון הפרט של הגבוהה המקצועית הרמה להעלאת
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1מבנה ארגון
כדלקמן"2: ישראל, משטרת של הארגוני המבנה היה ,1949 בשנת

ישראל משטרת של ארגוני מבנה

סגן
הכללי המפקח

הכללי המפקח
לשכת
המפכ"ל

ראשי תנועה קצין |
העיתונות קצין י

ההדרכה אגף פשעים חקירות אגף

אימונים בסיס
הכלבים כ"השירות

המינהלה אגף

הפליליות החקירות מחלקת
הפלילי והחקר הזיהוי מחלקת

המיוחדת המחלקה
הכלכלית המחלקה

והפיקוח הארגון קצין

אדם כוח מחלקת
האפסנאות מחלקת
התחבורה מחלקת

הקשר מחלקת
התשלומים מחלקת
הראשי הגיוס קצין
הראשי הסעד קצין
לאור ההוצאה קצין

מחוז
(1) ירושלים

מחוז
(1) אביב תל

מחוז
(2) הדרום

מחוז
חיפה

מחוז
טבריה

חטיבת
החופים

והגבולות(1)
(3)

חיפה העיר נפת 
זבולון נפת 
חדרה נפת 

השרון נפת
השפלה נפת

הערות:
לנפות. משנה חלוקת זו בשנה חולקו לא וטבר>ה, אב>ב תל >תשל>מ, מחוזות (1)

הדרום. מחוז למטה במישרין כפוף היה שגע, גאר תחנת אזור (2)
המרחבים מן הופרדו והם והגבולות החופים חטיבת של לפיקוחה נתונים היו הגגול, (גקודות הנמל>ם (3)

נמצאו. שבשטחם
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בשנת שהיה כפי הבסיסי הארגוני מהמבנה מה במידת נבדל שהיה זה, ראשוני מבנה
השינויים מקור הראשון. העשור במהלך רבים שינויים עבר הקודם), בפרק (ראה 1948
ארגון במיוחד הארגון, של מתמדת בצמיחה הצורך טעמים מכמה נבע התכופים
המדינה החברה, של הדינאמית המציאות ישראל? כמשטרת מנוסה ובלתי צעיר
השונים המשרדים בין הסמכויות בחלוקת הנוגעות ממשלה, החלטות ומוסדותיה,203
ולבסוף, ולחיסכון, להתייעלות המתמדת החתירה שלהם; הטריטוריאלית והפריסה

חוץ204. בארצות המשטרה ארגוני לימוד

מחלקות חדשות, יחידות בהקמת התבטאו המשטרה בתוך הארגוניים השינויים
אף ולעתים ליחידה, מיחידה פונקציות בהעברת הארצי, במטה חדשים ומדורים

ותקציב205. אדם כוח במשאבי צמצומים עקב משטרה תחנות בסגירת

הסמכויות הגדרת שינוי נוכח המשטרה מבנה על הממשלה החלטות להשפעת דוגמא
הכלכלית המחלקה שעברה התכופים בשינויים למצוא ניתן השונות, הרשויות של

:1951 שנת אחת, שנה של במהלכה

פעמים. שלוש הדו"ח בשנת נשתנו הכלכל>ת, המחלקה של וסמכויותיה "ארגונה
החקלאות משרד בין מחולקות הכלכליות הסמכויות היו אפריל, לחודש עד
כשהמשטרה החקלאות, משרד בידי היה המקצועי הפיקוח המשטרה: ובין
יפה, עלה לא זה זיווג לדין. עבריינים ובהבאת כלכליות עבירות בגילוי עסקה

הרשויות. שתי על שחלש פיקוח, נציב פעל בה קצרה לתקופה פרט

הועברו החקלאות, שבמשרד לפיקוח המחלקה פירוק עם אפריל, חודש בתחילת
במחלקה המשטרה. לידי השירותים ועל המלאי על המזון, על הפיקוח ענייני כל
לתעשיה למסחר,  השני למזון;  הראשון מדורים: שלושה הוקמו הכלגל>ת
בנפות והלשכות במחוזות הכלכליים הענפים גם לכספים.  והשלישי ולשירותים
שטיפלה המחלקה גם חוסלה שעה אותה אלה. קווים לפי כלל, בדרך אורגנו,
למשטרה. הועברו ותפקידיה האוצר במשרד הזר המטבע תקנות על בעבירות
בתחילת שינוי: שוב חל בפעולתה, החלה והמשטרה העבודה שאורגנה לאחר
והועבר המשטרה מידי והשירותים המלאי המזון, על הפיקוח הוצא דצמבר
הכספים ענייני רק איפוא, נותרו, המשטרה בידי ולתעשייה. למסחר המשרד לידי
הכלכליים בענפים רוכזו ואנשיהן חוסלו בנפות הכלכליות הלשכות וההברחות.
להברחות. ומדור לכספים מדור  מדורים שני הוקמו במטה המחוזיים. ובמטות
מטבע בעבירות לטפל הרשאית במדינה היחידה הרשות הינו לכספים המדור
המכס206". שלטונות גם מטפלים הברחות בענייני זאת לעומת כספיות. ובעבירות
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המחלקה ביניהם: המשטרה, בתוך ארגוניים לשינויים הביאו נוספות ממשלה החלטות
שהועברו הכלכלי הפיקוח בפעולות לטיפול ,1950 בשנת מחדש שהוקמה הכלכלית
בדבר הממשלה החלטת והאספקה207; הקיצוב משרד חיסול לאחר משטרה, לידי
בארץ, השונות הרשויות שטחי כל של והמינהלית הטריטוריאלית החלוקה השוואת
(במקום הצפון ומחת חדש) (מחוז המרכז מחוז להקמת 19541953 בשנים שהביאה
לאחריות הועברו עת באותה נפתיים208. הבין בגבולות ולשינויים טבריה) מחוז
בידי כה עד שנוהלה גבולות, ביקורת ביצוע נוספים: תפקידים שלושה גם המשטרה
הביטחון ענייני וריכוז האוצר, ממשרד שהועברה הברחות, מניעת הפנים* משרד
מהבחינות מסובכות בעיות שעורר תפקיד  היישובים מן ניכר בחלק השוטף
בפריסה ייצוב חל השינויים לאחר כאחת209. והמבצעית הארגונית המינהלית,
עזה, נפת הקמת להוציא הראשון, העשור סוף עד המשטרה של הטריטוריאלית

.1956 בשנת "קדש" מבצע בעקבות ופירוקה

זרות, למשטרות בכירים משטרה קציני נשלחו ויעיל, ראוי ארגון לבנות מנת על
וההפעלה הארגון שיטות את ללמוד כדי ושוויץ, צרפת אנגליה, הברית, לארצות בעיקר
מחדש אורגן בישראל, החברתיים לצרכים ובהתאם אלו ביקורים בעקבות שלהן.
בדבר העקרוניות "ההשקפות על מתבסס שהוא תוך הארצי, המטה 1950 בשנת

השונים210. האגפים בין המשטרה תפקידי חלוקת

אגף של ה>קפו צמצום היה החדש, הארגוני המבנה של הראשונות התוצאות אחת
אפסנאות, (תחבורה, בלבד ושירותים אדם כוח בנושאי סמכויותיו והעמדת המינהלה
המבצעים, המניעה, פעולות של תכנונן ובעיקר התכנון, הארגון, סמכויות תשלומים).
שהמשיך הארגון, אגף של לסמכותו הועברו המשטרתי, והקשר בדרכים התעבורה
האחרים השירותים מן הופרדו האלחוטי, הקשר ענייני ההדרכה"2. בנושאי גם לטפל
אם  החקירות אגף של ארגונו המבצעי212. לתחום ונגיעתס המיוחד אופיים מחמת
הכללית הפלילית, מחלקות: שלוש בו הוקמו עת הוא, אף נשתנה  תפקידיו לא כי
(תיוק, מזכירות לתפקידי נוסף שעסקה המטה, מזכירות הוקמה כן כמו והכלכלית213.
שוטרים), נגד תלונות ובירור (עיתונות ציבור ביחסי מכתבים), והנהלת רישום ארכיון,
פרסומי של לאור ובהוצאתם הארצי המטה עובדי של עבודתם על בפיקוח

המשטרה214.

מספר בו חלו אך הראשון, העשור סיום עד כנו על זה ארגוני מבנה נותר עקרונית,
את להזכיר ניתן ביניהם המטה. תפקידי ומהתפתחות הזמן מצרכי שנבעו שינויים
המפקח לשכת הקמת ;1951 בשנת משקית לביקורת והחוליה הקניות מדור הקמת
(שטיפלה הארצי המטה מחנה מפקדת המזכירות, את שכללה ,1953 בשנת הכללי
המחלקה הקמת ואת ועיתונות, ציבור ליחסי הלשכה את המטה), של אדם בכוח
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הארגוני בתחום למובילה הזמן במרוצת שהפכה מחלקה ,1955 בשנת ומטה לשיטור
כאחת. והמבצעי

בגדר שהיו מאלה יותר נרחבים שתפקידיה ומטה), לשיטור (המחלקה זו מחלקה
של ולהגדרתם לריכוזם מכשיר לשמש כדי הוקמה התכנון, מחלקת של סמכותה
של עבודתו בתכנון מכסימאלית ויעילות אחידות ולהנהגת השונות היחידות תפקידי

החיל.

יחידות של המרחבים גבולות של ובקביעתם המרחב> התכגון בבעיות עסקה המחלקה
מבניהן שלהן, הפונקציות ובתיחום המשטרה יחידות של תפקידיהן בהגדרת המשטרה;
הארצי, המטה אגפי ידי על הנקבעים הנהלים בבדיקת המחלקה עסקה כן והרכבן.
החיל. של ולמגמותיו הכולל למבנהו והתאמתם יעילותם אחידותם, שתובטח כדי
היא המשטרתי. לציוד וכן היחידות, של האדם לכוח תקנים וקבעה הכינה המחלקה
לחלוקתו העדיפויות סולם ואת המשטרה ליחידות האדם כוח מכסות את קבעה

ציודו. על ביחידות האדם כוח של וניצולו הפעלתו אופני בבדיקת וטיפלה

של ותסטט>סט>קה המחקר פעולות את ריכזה מטה, ולתפקידי לשיטור המחלקה
השיטור המניעה, ענייני בכל המטה אחריות בידיה נתונה הייתה כן, כמו החיל.
הציבורי הסדר קיום העבירות; מניעת בשטח המשטרה מדיניות ביצוע והמבצעים;
הגבול). משמר של ולפעולתו בדרכים תנועה לענייני (פרט ורכושם האזרחים וביטחון

במטה השונות המחלקות את והנחתה הבץמחוז"ם המבצע>פ את תכננה המחלקה
זה. מסוג במבצעים לתפקידיהן הנוגע בכל הארצי,

תפסידי לביצוע הנוגע בכל המשטרה יחידות את הנחתה המחלקה אלה, כל על נוסף
ותיאמה ולארכיונים למזכירויות יעילות ניהול שיטות קבעה היא ביחידות. השוטר

המשטרה. של הטייסת פעולות את

ידי על >ע>לות, של אפשרי מכסימאלי רף להשגת כלי ליצור  זה ריכוז של מגמתו
יעיל ניצול ושל תיעדוף של עקרונות קביעת ידי על ובביצוע; בנהלים אחידות קביעת
מניעת ידי ועל השונים, לתפקידים ובהקצאתו השונות ליחידות אדם כוח בחלוקת

השונות. המשטרה יחידות של בפעולותיהן המציאות מחויבי שאינם הבדלים

המשטרה, של האדם כוח בניצול וח>סכון ת>אום  העיקרית שמגמתם אלה, תפקידיה
בתוקף עליה שהוטלו הצמצומים נוכח בעיקר ביותר, מרובה הייתה חשיבותם
 והולכים הרבים  התפקידים לעומת האדם כוח מצבת לנוכח ובייחוד הנסיבות,

שוטריו215. ועל החיל של שכמו על המוטלים
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תפקידי של המקצועית ההנחייה המטה, עבודת את ששילבה ומטה, לשיטור המחלקה
שדרש זו בתקופה הפיקוד מגמת את מוחשי באופן ביטאה המבצעי, והתיאום שיטור
על שנכפו השונים לאילוצים ערנות תוך מושכל, וארגוני מבצעי ותכנון התמקצעות
אחריות תחומי של יתר ריכוזיות ומטה, לשיטור במחלקה הייתה בבד, בד המשטרה.
משימות לבין והתכנון, המטה עבודת משימות בין בעיקר תחומים, עירוב כולל

פשעים. ומניעת השיטור בתחום מבצעיות
היה זו, בתקופה ביותר המהותי הארגוני השינוי הרי הללו, התמורות לכל מעבר
לכך! שקדמו השנים בחמש המשטרה ייחלה לו ב1953, הגבול משמר הקמת

בהמשך). שיתואר (כפי חשיבות רמת וארגונית מבצעית התפתחות ושיקף

סיכום ומבגה? ארגון
משקפת שינויים, ספור אין שעבר הראשון, העשור במהלך הארגוני המבנה התפתחות
והשפעתם הצעירה ישראל משטרת של הפנימית והארגונית המקצועית ההתלבטות את
אין דרכה. על וכלכליים) ביטחוניים פוליטיים, (חברתיים, הסביבתיים הגורמים של
הביטחון, בכוחות ותק בעל היה שרובו  הפיקוד עיני לנגד עמד הצבא> שהדגם ספק
לאגפים וחלוקתו הארצי המטה מבנה על רבות והשפיע  בשיטור ניסיון חסר אך
גם מושפעת הייתה האחרונה זו הטריטוריאלית217. הפריסה אופי על וכן ומחלקות
לצרכי בדיוק תאמו לא הם כי (אם "הטגארט" במבני המנדט משטרת מפריסת
גם כמו והחלטותיה, הממשלה מדיניות של המידית השפעתה גם בלטה המשטרה).
הפריסה בתחום במיוחד בה, שחלו הדינאמיות והתמורות החברה צרכי של
משמר חיל של והקמתו חדשות משטרה ונקודות תחנות פתיחת הטריטוריאלית,

הגמל.
הראשון העשור של השנייה במחצית הארגוני במבנה היחסי הייצוב למרות זאת, עם
המטה של במיוחד הארגוני, במבנה בולטים ורציונאלי, שיטתי לתכנון השאיפה ולמרות
עם אדם בכוח הטיפול מערך כשילוב ואנומאליות, ומהירים תכופים שינויים הארצי,
ואחריות סמכויות ועתירת ריכוזית מחלקה המינהלה; אגף במסגרת האפסנאי המערך

פשעים218. במניעת או בשיטור המתמחה יחידה והיעדר ומטה, לשיטור כמחלקה

קיימים מינהל דגמי העתקת על >לדות"; ומחלות ל>דה "חבל* על כנראה מעיד הדבר
השפעות על גם וייתכן והפוליטית, החברתית בסביבה תמורות על המנדט; ממשטרת

המשטרתי. הארגון בתוך פנימיים כוח ומאבקי אישיות
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שהשתקף, כפי  מקצועיות להתלבטויות עדות בכך יש מכל, שיותר נראה, אך,
"אגף תחילה (שהייתה ההדרכה מחלקת של הארמנית נפ>פ1וגן בקביעת למשל,
כמו הארגון, לאגף מיוחדים לתפקידים המחלקה של או הקשר, ומחלקת ההדרכה")
ומטה) לשיטור למחלקה (שהפכה התכנון מחלקת של וסמכותה מעמדה בהגדרת גם

הוצבו. שבו לאגף בהכרח תאם לא וייעודן עבודתן שאופי אחרות, ומחלקות
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 ישראל משטרת מחוזות התפתחות סקירת
ופריסה במבנה שינויים

הדרומי המחוז
בשנת (שנכללו השפלה ונפת השרון נפת הועברו ,1949 בשנת הדרומי המחוז הקמת עם
מחוז בתחילה שנקרא זה, מחוז של הטריטוריאלי לתחומו אביב), תל במחוז 1948
המרכז. מחוז בתחומי למרחבים השנים במרוצת שהפכו אלו, נפות נכללות כיום דרום.

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

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

ירושלים. למחוז וטריטוריאלית

הנרחבים הארגוניים השינויים יישום עם ,1958 בשנת רק מחדש הוקם הדרומי המחוז
מחוזות לשלושה המשטרה פעילות תחום צמצום תוך ישראל, במשטרת שבוצעו
תקווה/ פתח רמלה/רחובות, ירושלים, הנפות: ארבע במחוז נכללו ימים באותם בלבד.

והנגב. השרון

הראשון בעשור הפעילות
המיעוטים, מגזר בשטחי והשליטה האכיפתי המאמץ במסגרת ,1949 שנת במהלך
טייבה טירה, כדוגמת הערביים, בכפרים המשטרה תחנות כל המחוז ברחבי נפתחו
למשטרת אמונים ונשבעו אלו בתחנות ששירתו ערבים, שוטרים כ22 גויסו כך לשם ועוד.

ישראל.

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

ובמרכזה (הנגב) הארץ בדרום נרחבות סריקה בפעולות המחוז שוטרי עסקו כן כמו
גרמו השרון, באזור החדירות בגל ירדן. משטח חדרו שרובם מסתננ>0, אחר (השרון),
רבים חיים בעלי והעבירו גנבו תושבים, רצחו רבים, ונזקים לפגיעות המסתננים
והנגב, ירושלים בהרי רכוב סיור  הפרשים" "חיל הופעל ,1950 בשנת ירדן. לשטח

ההסתננות. בתופעת בלחימה לסיוע

313 1 ישראל משסרת תולדות



ושירותה פעילותה את ישראל משטרת הרחיבה א>לת, נקודת פתיחת עם ,1952 בשנת
הממשלתיות הרשויות אחת הייתה זו נקודה המדינה. של הדרומי לקצה לאזרחים,
ולמפקדה לתחנה הנקודה התרחבה ,1957 בשנת בעיר. שהוקמו והחיוניות הראשונות

אשקלון. תחנת מפקד התמנה הראשון

הנגב נפת ברחבי החמישים שנות במהלך שאירעו בולטים, אירועים מספר להלן
ירושלים. למחוז סמוכים שהיו והאזורים

אבטלה מצב רקע על מובטלים מאות בהשתתפות הפגנה שבע בבאר נערכה ,1952 בשנת
על עקרבים, מעלה בכביש "אגד", אוטובוס נוסעי 11 נרצחו ,1954 בשנת בדרום. חמור
שחדרה "פדאין", חוליית ידי על תה"ל עובדי 4 נרצחו יותר, מאוחר שנה מסתננים. ידי
בסוף הדרום. במושבי המתגוררים רבים תושבים ונרצחו הותקפו כן כמו עזה. מרצועת
שוטרי בחקלאות. קשות שפגעה ארבה ממכת הנגב, ובמיוחד הארץ סבלה ,1956 שנת
מהשדות. ולהניסם הארבה בענני להילחם ולאזרחים לחקלאים לסייע התגייסו המחוז

ברפיח עזה, בעיר משטרה תחנות נפתחו ,(1956 (בסוף קדש" "במבצע סיני כיבוש עם
ואסירים, פושעים חקרה הציבורי, הסדר בשמירת טיפלה המשטרה אחרים. ובמקומות
אספקת של חשוב מקור גם נהייתה הרצועה במצרים. הרשויות ידי על ששוחררו
השוטרים על באש שפתחו סמים סוחרי שלושה נעצרו מהמבצעים באחד סמים.
שדרות העיירה נפוצה. הייתה הארץ בדרום בסמים השימוש תופעת לעוצרם. שבאו

בסמים. ושימוש לסחר מרכז הפכה לדוגמא,
והוקמו הדרומי המחוז כאמור הוקם ,1958 בשנת שחלו הארגוניים השינויים במסגרת
שיטת במסגרת הכפריים^ ובשטחים דימונה שדרות, מלאכי, בקריית דיווח נקודות
מוקמו אשר סמל, בפיקוד סיור צוותי הוצבו הגדולות, לערים מחוץ ומניעה שיטור
באירועים ולטפל פניות לקבל מנת על ובטלפון, ביומן צוידו הצוותים היישוב. בתוך
שיטור תפקידי ביצע גם צוות כל קלות. פליליות ובתלונות פליליים שאינם מקומיים

וסיור.

>רושל>ם מחוז
המתת התפתחות

הראשונים בחודשים פעלה ישראל, משטרת של הראשונים ההקמה לשלבי במקביל
ואנשיה הזו המשטרה פיקוד בירושלים. עירונית עברית משטרה המדינה, להקמת
המיוחדות הנסיבות מחמת וזאת ישראל ממשטרת ומבצעית ארגונית מופרדים היו
השחרור. מלחמת במהלך עליה שהוטל והמצור ירושלים של ומבצעיות) (מדיניות
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ללא הוקס ירושלים מחוז ,14.5.1948 משנת זו משטרה של הארגון להצעת בהתאם
של העברי באזור שהוקמו אופרטיביות, תחנות ארבע פני על פרוס היה אלא נפות,
דרומית תחנה שערים), (מאה צפונית תחנה יהודה), (מחנה מרכזית תחנה העיר:

הכרם). (בית מערבית ותחנה (רחביה),

ובתנאי הירדני הצבא הפגזות תחת הצבאי, המצור בתקופת פעלה העירונית המשטרה
משטרת אל ירושלים משטרת צורפה מהעיר, המצור הסרת עם רק קשים. מחסור
ירושלים: משטרת על הפיקוד את הארצי המטה נטל ,16.8.1948 ובתאריך ישראל
לשוטרים הפכו וכך ישראל למשטרת אמונים נשבעו וקציניה העיר משטרת שוטרי
המוניציפאלים לגבולות מעבר הורחב המשטרה מפקד של סמכותו תחום המנין; מן
מחוז של הראשון למפקד נפות. ללא מחוז של מעמד קיבלה כולה והיחידה העיר של

ש>ף. >שורון נתמנה החדש, ירושלים

בתופעות נוקשים לחימה דפוסי על החדש המחוז הכריז הראשונים, עבודתו בשלבי כבר
(ררית ועוד" בושת בתי דרכים, תאונות פליליים, פשעים שחור, שוק "קלפנות, כגון:

.(16 עמוד ,1948 שנת>

כדוגמת נוספות, ותחנות נקודות מספר המחוז, בתחום נפתחו ,1949 שנת במהלך
ראש הודיע שנה באותה המחוז. של הכפרים למחלקת שהשתייכה צפפה, בית תחנת
מנדלבאום" "מעבר גבול ביקורת נקודת פתיחת על הארצי במטה המינהלה אגף

ירדן. לממלכת ישראל בין יבשתי גבול כמעבר ששימש בעיר,

תושבי של שובם עם העיר, של הצפוניות בשכונות נפתחה חדשה משטרה תחנת
חשובה הייתה התחנה פתיחת העצמאות. מלחמת בתום בתיהם, אל הללו השכונות
הביטחון הגברת למען וכן בתושבים ופגיעה מסתננים מחדירת החשש גבור עם בעיקר

בשכונות. האישי

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

השאר: בין נימנו אלה, גדולות משטרה תחנות עם

וכן רכב כלי למעבר קשים באזורים שסייר פרשים כוח שכללה  גוברץ בית תחנת
מנה התחנה, של האדם כוח המחוז. של הדרומי גבולו עד שסייר רכב, בכלי נייד כוח

קצין. של בפיקודו שוטרים כ40
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הגבול לאורך הררי, בשטח לסייר היה התחנה שוטרי של תפקידם  טיב הר תחנת
שוטרים כ37 מנה בתחנה השיטור כוח לירושלים. העולה הברזל מסילת ועד הירדני

קצין. של בפיקודו

ועד לטרון מסדרון של הצפוני הגבול על פיקחו התחנה שוטרי  גיש אבי תוזנת
בכפר בעיקר רגילים שיטור בתפקידי אנשיה עסקו כן כמו במזרח. מוצא היישוב
כ37 בתחנה השיטור כוח מנה עת באותה הימים. באותם בעייתי שהיה אבוגוש,

קצין. של בפיקודו שוטרים

בכלי צוידו המשטרה נקודות ובתיר. מלחה צפפה, בית נכללו: המשטרה נקתית עם
כמו וההסתננויות, ההברחות בתופעת יעיל טיפול לשם קשר, ומכשירי רכב כלי נשק,

המקומית. בפשיעה בלחימה גם

16 קצינים, 18 מתוכם איש, כ290 המחוז של האדם כוח תקן מנה ,19*9 בשנת
פקידים. ו6 שוטרות 7 שוטרים, 217 ב', סמלים 32 א/ סמלים

בהם והנגב, השפלה הכפרים, הבירה, הבאות: הנפות את המחוז כלל ,1950 בשנת
שוטרים כ170 מנה המחוז מטה כדלקמן: (930 על עמד (התקן איש כ879 שירתו
הכפרים נפת קצינים; 18 מתוכם כ327, מנתה הבירה נפת קצינים; 18 מתוכם

קצינים. 13 מתוכם כ255, מנתה השפלה נפת קצינים; 4 מתוכם כ127, מנתה

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

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

ירושלים. למחוז וטריטוריאלית פיקודית

שביניהן רבות פליליות בעבירות 1948 שנת במהלך כבר לטפל החלו המחוז שוטרי
כ כן כמו אחת. וחבלה אחת הצתה גניבה, מעשי 270 לרצח, וניסיון רצח מעשי 2 היו
טרור". ל"מניעת תקנות על עבירות בגין המדינה, נגד פשעים על לדין הועמדו איש 16

וזיוף אחד בושת בית החזקת מגונים, מעשים שלושה אחד, אונס מקרה אירע בנוסף,
ירושלים. ועדת של נסיעה רישיונות

בסיסי. וציוד נאותים אמצעים ללא הראשונות, השנים במהלך תיפקדו המחוז תחנות
מניעת נטוש, רכוש והוצאת ביזה מעשי במניעת גם עסקו המחוז שוטרי זאת, למרות

ומגוונות. נוספות מבצעיות פעילויות ועוד נטושים לבתים פלישות
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הקונסולים בנייני על שמירה היה הבירה משטרת שוטרי כתפי על שהוטל נוסף תפקיד
העיר. של הדרומיות בשכונות שהתיישבו לעולים וסיוע זרות, מדינות של ומוסדותיהן
כראוי שלטו שלא בעצמם חדשים עולים היו המחוז, שוטרי של מבוטל לא חלק
ובלשון כללי בידע ולשיעורים להשתלמויות נשלחו מהם רבים לכן העברית. בשפה

הציבור. עם ויחסיו השוטר עבודת שיפור לצורך העברית

הגדולים העל"ה (לי בוא עם העשרים, המאה של החמישים שנות בראשית כבר
וחברה קליטה בעיות נוצרו בירושלים, גם כמו המדינה, של שונים באזורים ששוכנו
בעיות נוצרו העולים וביישובי במעברות המחוז. לתחומי שהגיעו עולים לאותם
לטפל המחוז שוטרי התגייסו זה, מצב בשל קשות. וחינוך תעסוקה סוציאליות,

אפשרית. סיוע דרך בכל אלה, בעולים

חיו שם הרטוב, מעברת כמו ירושלים, סביב שקמו המעברות בתוך פעלו השוטרים
סייעו ובחגים, הקשים החורף בחודשי אותם אירחו העולים, בין התנדבותי באופן
הארץ חיי בשגרת בהתמודדותם משפחותיהם והכנת העולים ילדי של בחינוכם
ללא התנדבותי באופן שפעלו שוטרים, כ300 עוד נוספו זה, מבצע לצורך החדשה.

הרבים. לעולים לסייע ליאות

את גם מציין המעברות", ב"מפעל העוסק ,18.1.1951 מתאריך ירושלים מחוז מטה דו"ח
הכפרים נפת מטה העולים. לטובת ירושלים במחוז שנתרמו הגדולות הכספים תרומות
כן כמו ל"י. 24,000 כ נוספו המחוז מטה ובאפסנאות ל"י כ52,500 זו למטרה תרם
משוטרי הקרייה, ממשמר הכפרים, נפת ממטה ובגדים צעצועים חבילות כ28 נתקבלו

נוספים. ממקורות והסעד הכללי ומהענף דרומית מתחנה הצפונית, התחנה

ובעיות אבטלה כלכלי, "צנע" כשנות לאפיין ניתן הראשונות, החמישים שנות את
שהיוותה בירושלים, שונות סוערות מחאה הפגנלת פרצו זה רקע על קשות. תעסוקה
בלתי הפגנות היו הקשות, ההפגנות בין ארצי. כלל וממשלתי פוליטי שלטוני, מרכז
שונות, פוליטיות ותנועות מפלגות מטעם הפגנות עבודה, מחוסרי אזרחים של חוקיות
עיוורים, נכים, ארגוני של הפגנות וכן החרדית העדה מן העיר תושבי של הפגנות
לטפל והמחוז, הבירה משטרת נאלצה הללו, האירועים במהלך ועוד. סטודנטים

בכך. צורך היה אם ולעצור, לבלום סביר, בכוח לפזר ראויה, ברגישות באזרחים

את ואילצו המחוז, בתחום ה50 שנות במהלך שאירעו הבולטים האירועים בין
ההפגנות את לציין ניתן וסבוכה, רציפה לפעילות השונות והיחידות הבירה שוטרי
במהלכן ,1952 בשנת בירושלים שנערכו מגרמגיה, הש>לומ>ם הסכם נגד הנרחבות
הוצרכו וצה"ל ישראל משטרת נעצרו. איש וכ400 ושוטרים, מפגינים כ200 נפצעו
זועמים. מפגינים בידי שנעשה למשכן, נזק גרימת לאחר הכנסת, בניין את לאבטח
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הגואה, והאבטלה הכלכלי המצב רקע על לעת, מעת בירושלים שפרצו עולים הפגנות
ללא באירועים לטפל השתדלו אשר הבירה, לשוטרי בוחן ואבן קשה מבחן היוו

מעצרים. וללא שכנוע תוך ולפזרם בכוח, שימוש

לפיזור מיוחד בציוד והצורך בירושלים, סדר הפרות התגברות בעקבות ,1955 בשנת
פיזור לצורך (מכת"ז) מים להתזת מיכלית העיר משטרת קיבלה המוניות, הפגנות

פעיל. מבצעי לשימוש במהירות שהוכנסה הפגנות,

החרדי המגזר ידי על שהתקיימו "השבתי/ הפגנות של בעיצומן ,1956 שנת במהלך
המפגינים. מבין ועשרות שוטרים 7 נפצעו בירושלים,

הייתה השפלה, אזור עם ירושלים את שקישרו החשובים התנועה מעורקי אחד
המסילה חובלו ,1957 בשנת ובמיוחד ה50 שנות במהלך ברם, העיר. אל הברזל מסילת
שוטרי מירדן. למדינה שחדרו מסתננים ידי על רבות, פעמים עליה שנעו והרכבות
זה. חיוני תחבורה עורק על בשמירה היקף רבת מבצעית פעילות השקיעו המחוז

ולאומיים ציבוריים אירועים במהלך ושמירה באבטחה גם עסקה המחוז משטרת
דרך השתתפו בה המסורתית, ירושלים כצעדת ובסביבתה, בעיר שהתרחשו רבים

אחרים. רבים בטכסים גם כמו משתתפים, אלפי קבע
בשנת הוקמה הגבול, על בשמירה והצורך וקשות מורכבות ביטחון בעיות של בגינם
מג"ב, פלוגת במתכונת המחוז, שוטרי מתוך שוטרים, 110 כ שמנתה פלוגה ,1952
השאר בין שכללה מבצעית פעילות באמצעות הגבול על בשמירה ורק אך שעסקה
ביטחונית בעיה היוו ירדן, ממלכת נתיני מצד ההתנכלויות בלילות. ומארבים סיורים
הדעת. את עליה לתת צריכים היו האחרים, הביטחון וכוחות העיר שמשטרת חמורה,
מהתקפה כתוצאה נפצעו, אחרים ו18 אנשים 3 נהרגו רחל, רמת בקיבוץ ,1956 בשנת
מאות שהציפו הזעף, גשמי היו זו בשנה אחר מפגע הקיבוץ. על ירדנית ארטילרית
סייעו המחוז, שוטרי נפצעו. איש וכ30 אישה נהרגה מכך וכתוצאה בירושלים בתים
בשכונת שמוקם החדש למשכנם נכים, ילדים קבוצת העבירו ואף התושבים לפינוי

סימון. סן

בין זמני, יבשתי כמעבר ממילבאופ מעבי פעל מכן, שלאחר ובשנים אלו בשנים
הדיפלומטי, הסגל לאנשי מעבר רשות ניתנה דרכו ירדן. ממלכת לבין ישראל מדינת
מעבר רשיונות ניתנו חריגים ובמקרים צליינים תיירים, כמורה, אנשי ארים, אנשי
עברו ,1952 ספטמבר  בלבד אחד חודש במהלך ישראל. אזרחי המיעוטים, לבני
הנקודה שוטרי על כבד עבודה עומס שהטילה עובדה איש, כ3,248 מנדלבאום במעבר

במקום.
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פריסה בנושא תוכנית למפכ"ל, הציע דאז ירושלים מחוז מפקד ,15.10.1956 בתאריך
חלוקה על דיברה התוכנית במחוזות. האדם בכוח וחיסכון העבודה ייעול לשם וארגון,
בתאריך עוד שהועלתה ההצעה בסיס על המשטרתי, הפיקוד מרחבי של חדשה

(מחוזות): גלילות ל3 הארץ חלוקת כלולה הייתה בה אשר ,21.12.1954

חיפה/הצפון מחוז .1

מרכז/ירושלים מחוז .2

תלאביב מחוז .3

מוטת בעל אמנם נראה החדש הארגוני המבנה ירושלים, מחוז מפקד של לדעתו
בו והשליטה בשטח, המצב את ותואם נכון זה ארגוני מבנה אולם רחבה, שליטה

מיוחדות. ארגוניות בעיות ללא תתנהל
בשנת רק אך החמישים, שנות תחילת במהלך עוד נעשו ארגוניים לשינויים תכניות
מחוז עם ירושלים מחוז התמזג ישראל, במשטרת שבוצע הגדול הרהארגון עם 1958

בירושלים. ממוקם מטהו כאשר הדרומי, למחוז והפך מרכז

מרכז מחוז
הראשונות השמם

הימים שבבוא האזור, בתחנות מעטים שוטרים נותרו ,1948 בשנת המדינה הקמת עם
השפלה" "נפת עברה מאז ,1954 שנת במהלך הראשונה בפעם המרכז". ל"מחוז הפך
השפלה נפת ברחובות. הנפה מטה הוקם היהודי, הנפה מפקד לידי הבריטים מפיקוד
הדרומי. למחוז 1949 בשנת עברו ת"א, למחוז 1948 בשנת שהשתייכו השרון, ונפת

בשטחי יושבו לארץ שהגיעו עולים אלפי כאשר חברתי, כאוס שרר הנפות בשטחי
בעיות מזרח. ובשיכון יהודה נחל יעקב, באר כדוגמת עולים במחנות המחוז, אזור
בישראל, הקיימות התנהגות ונורמות החוקים ידיעת אי ומנוכרת, זרה מנטליות שפה,
קשיים הערימו מוצאם, בארצות נהוגות שהיו כפי החדשים, העולים משל השונות
התקינים. החיים וסדרי החוק של מוטעה ופירוש אלה, עולים עם בתקשורת עצומים

תושבים ידי על ננטשו אשר לדירות, בפלישות דיחוי ללא לטפל נאלצה המשטרה
ותיקים, דיירים של לדירות בפלישות גם כמו נטוש", "רכוש בבחינת והפכו ערבים
טיפלה ואילך, ה50 שנות באמצע בלבד. שעות למספר לפעמים הבית את שעזבו
על העולים, ושכונות במחנות ציבורי סדר והפרות התמרמרות בניצני הנפה משטרת

מנשוא. קשים סביבתיים חיים תנאי רקע
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קטטות חקלאיות, גניבות ציבורי, סדר בעבירות בעיקר טיפלה השפלה נפת משטרת
למשל, ראשוןלציון בתחנת סיני. צפון מאזור בעיקר שחדרו מסתננים, אחר ומרדפים
את שירת זה סגל (ממ"ש). קצץ בפיקוד שוטרים כ25 אלו שנים במהלך שירתו
בית דגן, כבית נוספים יישובים גם כמו תושבים, כ1,800 שמנתה העיר, אוכלוסיית

ועוד. פלמחיס חנן,

התחנה, שוטרי ידי על בוצעו הסיור ותפקידי סיור משרד בתחנה היה לא אלו בשנים
ושכנים, משפחה סכסוכי סדר, אירועי במכלול טיפלו החוקרים בתחנה. סמל בפיקודו

מסתננים. אחרי במרדפים ואפילו פליליים תיקים חקירת הפגנות,

דווקא בלט ,1949 בשנת השפלה בנפת שהתרחשו והבולטים המרכזיים האירועים בין
לציון, ראשון העיר מרכז את מצריים מטוסים הפציצו בו עת בולט, צבאי א>רוע
נטלו התחנה שוטרי אחרים. רבים של ולפציעתם אנשים עשרות של להריגתם שגרמו

בעיר. הסוערות הרוחות ובהרגעת הפצועים בחילוץ ומרכזי פעיל חלק

עבודה בשעות  הגבלה ללא עבדו הללו קשים. היו השוטרים של השירית תנאי
עם גרו רבים שוטרים פגרות. נטילת וללא ארוכות במשמרות השעון), (סביב רבות
ניתנו המשטרה שירותי ומרבית המשטרה תחנת של ה"טגארט" בבניין משפחותיהם,

סוסים. על רכובים שוטרים או אופניים, רוכבי רגליים, שוטרים ידי על

נפת את החמישים שנות בראשית כללו המרכז, למחוז 1954 בשנת שהשתייכו הנפות
תקווה פתח לוד, רמלה, רחובות, לציון, ראשון גדרה, התחנות את שכללה רחובות,
וכפריות: עירוניות תחנות י'התימףי נפוג כללה ,1952 בשנת לוד. התעופה ושדה
היום שבבוא התחנות, את כללה תק11ה פתח נפת יונה. וכפר טייבה נתניה, תחנות
ונקודות גן רמת תחנת תקווה, פתח תחנת סבא, כפר כתחנת גדולות לתחנות הפכו

סביב. השוכנים ערבים בכפרים משטרה

"צנע" של ב''משטר'י בישראל והמשק החברה כאמור, נמצאו החמישים, שנות בתחילת
י1סף. דב דאז, והקיצוב האספקה שר ידי על שהופעל צריכה), ובמוצרי במזון (קיצוב
שחיטה חקלאיות, גניבות שחור", "שוק התפתח מזון, במוצרי מחסור של זה רקע על
אלה. בתופעות בלחימה רבות עמלו המחוז שוטרי בבשר. חוקי בלתי ומסחר "שחורה"

שבשיגרה. עניין היו לציון", "ראשון בחולות בעיקר שהתמקמו מסוגננים אחר מרדפים
שחדרו מסתננים, חוליות אחרי ומרדפים חדירות למניעת נערכו והנפות המחוזות
ביישובים ישראלים אזרחים תקפו ואף לרכוש רבים נזקים וגרמו ישראל מדינת לתחומי
מאפיינת עזה, רצועת מגבול בעיקר שבאו והפדאיון, המסתננים פעילות התגברות רבים.

.19551952 השנים את בעיקר
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של בניהם היו שרובם נועל, עבר"נ> של הראשון הדור התפתח גם אלה בשנים
בחברה השתלבו ושטרם מעבודה מובטלים שהיו במעברות, שהתגוררו עולים

הישראלית.
רכוש עבירות ביצעו קבועה, תעסוקתית או חינוכית מסגרת חסרי שהיו אלו, צעירים
תופעת להתפשט החלה במקביל להם. ומחוץ המחנות בתוך בהמות וגניבת קטנות
של במקרים גם לטפל נאלצו המחוז שוטרי זיהומיות. מין למחלות שהביאה ה*נ1ת

אחרות. אלימות ובתופעות ילדיהם כלפי הורים של חמורה אל>מות

היווה עבורם והשירות העולים משפחות בני בעצמם היו שגויסו, השוטרים מן חלק
ונציגי החוק לשגרירי הפכו הם מהרה עד הישראלית. בחברה והשתלבות היתוך כור

העולים. שכונות ובלב המחנות בתוך המשטרה

ש>נ1"ם חלו הארץ, מרכז לתחומי והחדירה ההסתננות תופעת התגברות בעקבות
הקמתו עם בעיקר  הטריטוריאלית וחלוקתה בפריסתה ישראל, משטרת של בארגונה
ברמלה נקבע שמטהו החדש במחוז .1954 שנת של במהלכה החדש, המרכז מחה של
כי לציין יש השפלה. ונפת לוד תעופה שדה נפת תת תקווה/השרון, פתח נפת נכללו:
גיאוגרפיים ומשטחים תקווה פתח מנפת כן לפני הורכבה תקווה/השרון פתח נפת
עם השפלה, לנפת יונה. וכפר נתניה תחנות נכללו ובהם חיפה למחוז שייכים שהיו
הנפה כשמטה רמלה/רחובות, נפת השם ניתן המרכז, למחוז ירושלים ממחוז העברתה
אשר עד (כולל), 1957 שנת עד המרכז, מחוז התקיים זה במבנה רחובות. בעיר הוקם

הדרומי. במחוז נכללו שנפותיו כך ישראל, משטרת רהארגון עקב בוטל

הייתה ישראל, מדינת לתחומי שחדרו המסתננים נגד הלחימה זו, תקופה במהלך
שנרצחו יהודים, פרדס פועלי שלושה של גופותיהם נתגלו ,1955 בשנת ואכזרית. קשה
פדאיונים בכנופיית נתקל ציונה, בנס היה שבסיסו מג"ב, של רכוב סיור כוח ציונה. בנס

וקשה. ארוך קרב במהלך מסתננים עשר אחד והרג החולות באזור

בשפה מעטה ושליטה הנמוכה המקצועית רמתם בחיל, השוטרים של הקליטה בעיות
1955 שנת במהלך לפנות המחוז מפקד את והביאו רב זמן עוד בעינן נותרו העברית,
השפה את ללמוד השוטרים את ולשכנע מאמץ "לעשות הלשון: בזו למפקדים באיגרת
האלמנטרי במבחן פעמיים נכשל משטרה שסמל פלא אין אחרת בה. ולהשתלב העברית
שאנו להרגיש לעצמנו נרשה מתי עד בה. מתקדמים אינם ושוטריו העברית בשפה

תפקידינו!" את נמלא כך האם חדשיםל עולים

שוטרים דור כאשר השפלה, בנפת משמרות חילופי היו החמישים שנות במהלך
האדם כוח ממאגר היו השוטרים מבין רבים ,1959 בשנת מהשירות. פרש וותיקים

המדינה. קום לאחר כבר שגויס
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אב>ב תל מחוז
המחוז התפתחות

נפת אביב, תל נפת נפות: שלוש אביב תל מחוז מנה ישראל, משטרת של היווסדה עם
נאמר ,28.11.1948 מתאריך אב>ב תל מחוז של הארגון בפקודת השפלה. ונפת השרון
השרון". "נפת תיקרא החדשה והנפה תקווה" פתח "נפת עם תתאחד נתניה" "נפת כי
השטחים את בתוכה שתכלול רחובות" ו"נפת אביב" תל ל"נפת תצורף גן רמת תחנת
לבארי, פרט החזית, קו ועד גדרה מקו דרומה העצמאות, ממלחמת שנוספו החדשים

השפלה". "נפת תיקרא
משטרה ונקודות תחנות ולפתוח "להחזיק המחוז מפקד הורה שנה אותה במהלך
הצפון, כדוגמת ונשכחים רחוקים כצלילים מהדהדים ששמותיהם השונות", בנפות
חולון. והעיר כבוש) (שטח יפו גן, רמת אליהו, יד שאנן, נווה עלייה, מרכזית, אפק,

נפת תקווה. ופתח רעננה נתניה, שנפתחו: החדשות התחנות את כללה השרון, נפת
נקודות גדי. ומגדל רמלה לציון, ראשון רחובות, הבאות התחנות את כללה השפלה

ונתניה. חולדה גדרה, היו: זו בנפה המשטרה

כדלקמן: היו החדשה, המדינה של להיסטוריה השייכות הנפות גבולות
ויתקין. לכפר מעבר בצפון

מוניס. שייך הכפר של הצפוני הגבול עד אלכסנדר, נחל משפך דרומה הים שפת במערב:
טריף. דיר לכפר בכיוון התעופה), שדה (כולל לוד התעופה משדה דרומה בדרום

החזית. קו במזרח

בכבישי הסדר אי הייתה, במדינה העצמאות מלחמת במהלך המרכזיות הבעיות אחת
הדוק פיקוח היעדר כי איפוא, התברר בפרט. אביב תל מחוז ובשטח בכלל הארץ
לעלייה במישרין גרם משטרתיים, רכב וכלי בשוטרים מחסור בשל התנועה, על ונאות
עצמה, תלאביב ובעיר המחוז בשטח הארץ. ברחבי דרכים תאונות במספר גבוהה

הארץ. ברחבי עת, באותה שאירעו הדרכים תאונות רוב נגרמו

תוך פשיעה, למניעת ליאות ללא אביב תל שוטרי פעלו העצמאות, מלחמת במהלך
ותפיסת גנוב רכוש החזרת גנבים, לכידת הציבור, וביטחון הציבורי הסדר על שמירה
העבריינות גברה העצמאות, מלחמת תום לאחר העיר. בשכונות חוקי בלתי נשק
העבירות שיעור "נשמר" תלאביב ובמחוז ישראל שטחי תוך אל ההסתננות, ותופעת
בוצעו תושבים, כ350,000 אביב תל מחוז בשטחי התגוררו עת ,1950 בשנת הגבוה.
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בה לונדון, בעיר שנה, באותה  השוואה לשם איש. 100,000 כל על עבירות כ1,180
100,000 כל על עבירות, 1,147 "רק" בוצעו אזרחים, של מיליונים מספר התגוררו

איש.

הנפות אביב. תל מחוז של ובפריסה במבנה ארגונ"מ ש>נו>>ם בוצעו ,1950 בשנת
ונפת דרומית נפה צפונית, נפה מעתה: נקראו והן הקודמות את החליפו החדשות
שהיה אביב, תל מחוז כלל שבוצעו, והפריסה במבנה השינויים עם תקווה. פתח

.1,030 על עמד התקן כאשר שוטרים, כ978 המחוזות, מכל הגדול עת באותה

מתוכם שוטרים, 396 כלל המחוז מטה כדלקמן: הייתה השונות היחידות בין החלוקה
204  הדרומית הנפה קצינים; ו9 שוטרים 199  הצפונית הנפה קצינים; 21

מטה בישיבת קצינים. ו9 שוטרים 179  תקווה פתח ונפת קצינים ו9 שוטרים
הקשיים את סהר יחזקאל דאז, המפכ"ל ציין ,4.5.1952 בתאריך שהתקיימה המחוז
לא אולם חלש, למשטרה המתגייס האדם ש..."כוח באומרו המחוז, בפני שעמדו
הגיוס, לאחר מיד אפשרי, ובלתי השוטרים... את ללמד הקצינים על תקווה. חסר

העיר". ברחובות לסיור החדש השוטר את לשלוח

היחידות של המאמצים הוצגו הישיבה, באותה המחוז מפקד של הפעילות בסקירת
שוטרי מתפקידי אחד השוטרים. של השירות תנאי ושיפור בפשיעה בלחימה השונות
במטרה המדינה לתחומי שחדרו, במסתננים, עיקשת לחימה הייתה עת, באותה המחוז
כמו תקווה. פתח נפת בשטחי בעיקר אחר, ורכוש בהמות לגנוב בנפש, פיגועים לבצע
לאחר שצומצמה פרי גניבת ובמיוחד חקלאית תוצרת גניבת ממכת המחוז סבל כן
בצמצום עסקה אחרת פעילות מג"ב. שוטרי עם פעולה בשיתוף נמרצת, מבצעית פעילות
בעקבות שנוצר השחור", ב"שוק המלחמה במסגרת מחירים והפקעת הספסרות תופעת
כמו מופרזים. רווחים של והגבלה כלכלי פיקוח בעקבותיו שגרר בארץ, הכלכלי המצב
תוספת שהצריך דבר שונים, חברתיים בנושאים אזרחים של רבות הפגנות נערכו כן

ומיומנות. הכשרה בעלי שוטרים  אדם כוח של שונה ואיכות גדולה

הנפה במסגרת הקבוצתי" "השיטור שיטת הופעלה אדם, בכוח הקשה המצוקה חרף
הענף של אחת וניידת לתעבורה ניידות 7 כללי, לשיטור ניידות 9 שכללה הצפונית,
בהצלחה שהוכתרה השיטה הדרומית). בנפה גם השיטה הופעלה (בהמשך הפלילי
ההתפרצויות תופעות כנגד בעיקר הופעלה זו שיטה וחיובי. רחב ציבורי להד זכתה רבה,

מחוז. בתחומי שהתרחשו ואלימות, מין עבירות הרכב, כלי וגניבות

שוטרי חלק נטלו בהם שונים מבצעים נערכו השנים, באותן המחוז, שטח במסגרת
"השוק נגד מבצע העצמאות, יום לכנסת, בחירות צה"ל, תמרוני : כדוגמת המחוז,
עם השילומים הסכם נגד הפגנות כסף, שטרות החלפת ביטחון, מבצעי השחור",
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הפך המחוז, בשטח שונים במקומות שנותרו ופגזים, מוקשים פינוי ועוד. גרמניה
שגרתית. כמעט לפעולה

לבתי התפרצויות היו אביב, בתל ההתפרצויות מכל מ800/0 למעלה ,1952 בשנת
מעשי בין אביב. תל בעיר בעיקר כייסים, מכת המחוז ידע כן כמו עסק. ובתי דירות
בשנת "פויכטוונגר" בנק שוד היה הימים, באותם אביב בתל שבוצעו הידועים, השוד
גדולים כוחות באמצעות השודדים, אחר נרחבות סריקות נערכו שבעקבותיו ,1951

משטרה. של

חיוג (מספר "999" קריאות מ30,000 למעלה אביב תל למוקד הגיעו 4953 בשנת
קריאות 914  למשטרה קריאות במספר לונדון על אביב תל "גברה" ושוב למשטרה)

לונדון. בעיר קריאות 206 לעומת זאת תושבים, 10,000 לכל המשטרה למוקד

להורדת מיוחדים סיור מבצעי אביב, בתל 1953 במהלך נערכו הפשיעה, התגברות עם
של השונים המבצעים בין בפרט. אביב תל ובעיר בכלל המחוז במסגרת הפשיעה נפח
בתל ידע" לא ה"עד תהלוכת גם נימנו הציבורי הסדר על שמירה שמטרתם המחוז,

שונים. ספורט ואירועי העצמאות יום אביב,

כשבמהלכם המחוז ברחבי עבודה מחוסרי של סוערות הפגנות נערכו ,1954 בראשית
ושהתנגדו בכבישים, התנועה את ששיתקו המפגינים התנהגות לרכוש. רב נזק נגרם
הפגנות של במהלכן גם לפיזורם. רבים משטרה כוחות להפעלת הובילו לפיזורם,
כנופיית גם נחשפה אלו בשנים שוטרים. מספר ונפצעו הותקפו שונות, מפלגות שקיימו
שעורר נושא התפרצויות, של ניכר מספר שביצעו מבוססות, משפחות מבני נערים,

נוקב. ציבורי דיון

בתל החקירות. ממערך הקבוצתי" ה"שיטור שיטת הופרדה החמישים, שנות בהמשך
סדר הפרות אירועי בצד זה המחוז, בחיי מרכזי אירוע  צה"ל מצעד נערך אביב
עבודה. מלאות כך בגין היו המחוז שוטרי ידי העבודה. בלשכות מובטלים של רבות

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 במקופ>ם, הס>ור ש>טת 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
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בהמשך). אחת מחוזית ביחידה (וריכוזן נפתיות חקירה יחידות הקמת כללו שבוצעו,
אחת, כחטיבה אורגן המחוז יוםלילה. האשמורות, שיטת לפי פעלו אלו יחידות

החקירות. בנושא במיוחד מבצעי, אופי בעלת

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

מתחים. טעון חברתי באקלים המקומיות, ולרשויות

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
ליחידה מיוחדים. ומבצעים עזר באמצעי ושימוש איסוף, בילוש, רישום, משפטיות,
שביצע הרבים המבצעים בין קטינים. בעבריינות הטיפול נמסר מיוחדת מחוזית
 העבריין נעצר במהלכו "מלקוז"ם", מבצע היה השנים, באותם המרכזי המדור
במעצרו העיר. ברחבי שונות לדירות פריצות 36 של בביצוען שנחשד המטפס", "הפורץ

רבים. וחקירתיים מודיעיניים מאמצים הושקעו המבוקש, הפורץ של

הצפומ המחוז
הראשון העשור

את שכלל ח>פה, מחוז הבא. באופן הוקם, שטרם הצפוני", "תמחה 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 ושוכנה שנפתחה שאן בית ותחנת והציבור) צה"ל נציגי משטרה,

שוטרים. ו11 בי סמל שני, מפקח בדרגת קצין בתחילה שירתו בה "טגארט",

ולתחנת "מעונה" ולכנותה תרשיחא לתחנת עברי שם לאמץ רעיון הוצע שנה באותה
הנקרה, בראש גבולות ביקורת נקודת גם נפתחה "שומרה". השם אומץ תרביחא
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שעבדו שוטרים, ארבעה הוצבו זו בנקודה (חו"ג). וגבולות חופים לחטיבת שהשתייכה
נפתחו כן כמו בנהריה. למרכזיה קשורים היו אלא טלפון, וקווי חשמל ללא למעשה

צפת). (מלכיה, סאסא ונקודת מטולה פינה, ראש ביניהן: נוספות, תחנות

את צה"ל, של 7 חטיבה למפקד דאז, זבולץ נפת מפקד מפרט ,5.7.1949 בתאריך
הבאות: התחנות אחראיות עליהם לתחנה, הסמוכים והיישובים הנפה תחנות רשימת
 נהמה תחנת מיעוטים; בני כפרי של ארוכה רשימה על אחראית  עכו תחנת
וכפרים; קיבוצים עירוניים, יישובים וביניהם: וערביים יהודיים יישובים על אחראית
ותחנת מיעוטים, בני כפרי של ארוכה רשימה היא אף הכוללת  תרשיחא תחנת

ערבים. וכפרים קיבוצים של שורה על האחראית  שפרעם

(שכללה התיכון ונפת זבולון נפת חיפה, העיר נפת את חיפה מחה כלל ,1950 בשנת
חטיבת יחידת כנו. על נותר טבריה מחוז ונתניה). חדרה יעקב, זכרון תחנות את
הנקרה ראש יחידת את כולל חיפה, הנמלים יחידת את כללה (חו"ג), וגבולות חופים
שירתו בו המחוז, מטה את כלל המחוז, לרשות שעמד האדם כוח נוספות. ויחידות
ו92 קצינים, 5 שירתו הנפה, בשטחי אחרות). דרגות (בעלי בד"א ו223 קצינים 18

בד"א. ו653 קצינים כ57 ימים באותם שירתו חיפה מחוז במסגרת ככלל, בד"א.

ששטח מכיוון בתחנות. והמגיעה השיטור הפעלת שיטת כנה על נותרה הצפוני במחוז
נעים, ומשמרות סיורים באמצעות השוטף השיטור נעשה ברובו, כפרי היה "המחוז"
אסטרטגיים במקומות הוקמו והנקודות, התחנות לעיל, שהזכרנו כפי ועוד. מארבים
פעולות הורחבו השנים, במהלך להגן. מבצעי צורך היה עליהם שטחים, על שחלשו
ולמניעת דרכים לחסימת חדשות שיטות עובדו הצפוני, הגבול תחנות של השיטור
רגישים מקומות בין אזעקה מערכות הוקמו כן וכמו פליליים, עבריינים של פעילותם
הופעלו והמבריחים המסתננים תופעת כנגד המשטרה. תחנות לבין עבריינית, לתקיפה
מדינות עם קשרים נקשרו אף כך לצורך בספינות, ימיים וסיורים מארבים סיורים,
לציין יש ועוד. גנוב רכוש להחזרת והברחות, הסתננות למניעת פעולה לשיתוף ערב,
פלוגות המסתננים. כלל בדרך ביצעו המחוז, שטחי בתחום והרצח השוד מעשי את כי
בשטח, שפעלו השונות המשטרה יחידות במסגרת ופעלו השתייכו השנים, באותן מג"ב

התופעה. מימדי את לצמצם בכדי

שיטת ,1951 בשנת בחיפה הונהגה לעיל, שתואר והפלילי הביטחוני מצב לשיפור
הנייחות המשטרה תחנות כל של מוחלט כמעט ביטול הגורסת  המרוכז" "השיטור
המצוידים שוטרים, חוליות או צוותים, עם מכוניות ארבע הפעלת תוך "במרחב",
כן לפני כפופים שהיו באזורים, קבע דרך סיירו המכוניות אלחוטי. קשר במכשירי
ובכל היממה שעות בכל ופעלו נעות" משטרה "תחנות בעצם היוו הניידות לתחנות.

חלק. בהם נטלה שהתחנה והמבצעים, האירועים
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במרבית ומושכל יעיל בשימוש ביטוי לידי באה ימים, באותם השיטה של המגמה
של הביצוע יעילות והגברת מניעה למטרות הנפה, לרשות שעמדו המילואים כוחות
לאזרחים, ואדיב מהיר שירות מתן עמד השיטה של במרכזה כן כמו המשטרה. תפקידי
שונתה כך לצורך . השונים השיטור תפקידי בכל השוטר של הכשרתו בצד זאת

שלה. הארגוני והמבנה גבולותיה הנפה, שטחי חלוקת

בנושאים דנו וטבריה, חיפה במחוזות שנה, באותה דאז המפכ"ל ביקורי במהלך
הזדמנות באותה המפכ"ל בשפרעם. ההסתננות תופעת וביניהם שונים משטרתיים
שולם ששכרו כוח, מצודת תחנת לשוטרי לעברית מורה העסקת בדבריו אישר גם

המשטרה. מקרן

בתאריך קשים. חברתיים זעזועים והצפון חיפה אזורי ידעו ,19521951 השנים במהלך
ישראליים ימאים צוותי בין חריף עבודה סכסוך חיפה בנמל התפתח ,13.11.1951
צוותי בהתפטרות החל הסכסוך וההסתדרות. "שהם" חברת  המעסיק לבין בנמל
הייתה הימאים של מטרתם תביעותיהם. למילוי עד שביתה, ובהכרזת ימאים
ימאים של ארצי ארגון ולייסד חיפה פועלי מועצת של האפוטרופסות מן להשתחרר
הימאים, ענייני את המנהלים ההסתדרות פקידי כי טענו הם ההסתדרות. במסגרת
ברובה השייכת ספנות, (חברת "שהם" חברת של לאינטרסים בעיקר דואגים

עצמם. הימאים לענייני מאשר היהודית"), ול"סוכנות להסתדרות
שכונה יום לימאים, שוטרים בין דמים התנגשויות פרצו ה14.12.1951, שישי ביום
עליה חיפה לנמל אביב" "תל האוניה הגיעה זה ביום השחור". ש>ש> >>י(ס מכן לאחר
ועץ ברזל מוטות הזדקרו האוניה דפנות מתוך אהרונוביץ. אייק  החובל רב פיקד
למנוע מוכנים  הצוות אנשי התבצרו סיפונה שעל המאולתרים המתרסים ומאחורי
לפרוק החוף לעובדי לאפשר וכך ולהורידם האוניה על לעלות מהשוטרים מחיר בכל

האוניה. מטעני את

על שהשתלטו הימאים נגד במשטרה תלונה לכן קודם כבר הגישה "צים" חברת הנהלת
מתנדבים. צוותי בעזרת שבבעלותה, הצי את להפעיל לה ולאפשר לפנותם ודרשה אוניותיה

וביטוי ה>מא>ם שביתת של שיאה את היווה השחור", ש>ש> ">ום באותו הקרב
המפקח סגן לידיו נטל הגיעו, עם מקצועי. איגוד בתוך "גרידא" סכסוך מגדר לחריגתה

המבצע. המשך על הפיקוד את נחמיאס >וסף הכללי,

את לפרוק החוף לעובדי הפריעו השובתים כאשר להתערב, נאלצה ישראל משטרת
על התנפלו ואף הפריעו השובתים אחרות, רבות באוניות הספינות. מבטן המטענים
מחוץ הימאים. בין מעצרים לבצע נאלצה המשטרה המבצע, במהלך אחרים. עובדים
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העצורים הימאים את ולשחרר הספינות של עגינתן לשטח לפרוץ גדול קהל ניסה לנמל,
השערים. פריצת ידי על

האוניות מן להורידם שניסו השוטרים לפעילות בכוח התנגדו השובתים הימאים
מוטות סכינים, גרזנים, מים, בסילוני השתמשו נגדם, מאורגן התנגדות" ו"בקרב לחוף

ועוד. עבודה כלי ברזל,

בירכתי סולמות להציב ניסתה המשטרה בלבד. קצר זמן נמשכו המים קרבות אולם
הימאים יתירה. הצלחה ללא אך כוחותיה, את עליהם להעלות כדי ובדפנותיה, האוניה
התכסיס בגלל רק עליהם. לטפס שהעזו השוטרים את למים והפילו הסולמות את הדפו
בין הרוגים יש כאילו ולצעוק האוניה על לטפס הצליח אשר  בוךינגל* הקצין של

התנגדותם. את האוניה שעל הימאים הפסיקו  השוטרים

של קרב לשדה הפך הימאים, הורדת מבצע שוטרים. כ13 נפצעו המאבק, כדי תוך
אוהדי השתלטו חיפה, העיר ברחובות גדול. שוטרים כוח התערבות ודרש ממש,
שוטרי בעיקר השתתפו המשטרה בפעולות שעות. במשך והשתוללו רבים שביתה
בשפרעם. האמונים ובסיס חיפה מחוז שוטרי בידם וסייעו וגבולות חופים חטיבת
היריב. במחנה הנעשה על מוקדם מידע היה הצדדים לשני כי התברר המעשה לאחר
הנמל, משטרת מפקד בלשכת הערב בשעות שנערכה תדרוך ישיבת תום לאחר שעות
הימאים השישי. יום המחרת, ליום המשטרה תוכניות על השובתים כבר ידעו שפ>,
שק הלבישו בנמל, השוהה אוניה כל על כרגיל המוצב המשטרה, זקיף על השתלטו
לקראת הסיפון על להתבצר והחלו האוניה כבש את העלו הם בתא. וכלאוהו לראשו
ועלו חבלים על טיפסו אנשיה מהחוף, תגבורת הגיעה לילה באותו עוד ההתנגשות.

האוניה. על

שתי בפני חיפה, בנמל השחור" השישי "יום פרשת נידונה מכן, לאחר שנים כשלוש
המחוזי, המשפט בית ופסיקתה. אחת כל ישראל. מדינת של משפטיות ארכאות
השישי ביום אביב" "תל האוניה על המשטרה במעשי דן לימאות, דין כבית בשבתו
בשעת פעלו שהשוטרים היסוד הוכח "לא כי בסברו חיפה. בנמל 1951 בדצמבר 14
בין הבחנה ערך השופט לחובה. אותם דן הוא  הרשמי" תפקידם בגדר מעשה,
כחוק". תפקידם במילוי שוטרים "הכשלת לבין תפקידם" במילוי שוטרים "הכשלת

את שהפך העליון, המשפט בית בפני לממשלה המשפטי היועץ ערער זו פסיקה על
האוניה צוות "לאנשי כי למסקנה הגיעו העליון המשפט בית שופטי פיה. על הקערה
"פעולותיהם היו לפיכך לאוניה". השוטרים לעליית להתנגד חוקית הצדקה הייתה לא
מהחובות חובה מילוי כחוק.  ובוך>נגר שפ> הקצינים של פקודיהם השוטרים, של

המשטרה". לפקודת בהתאם שוטר כל על המוטלות
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התחבורה שר אל במכתבו הנמל. משטרת בהגדלת צורך נוצר הימאים, מרד בעקבות
נוספים איש 50 של גיוס על סהר >חזקאל דאז, המפכ"ל כותב ,20.3.1952 מתאריך
בשל הבאה, התקציב שנת במשך נוסף. אדם כוח להוסיף ביכולתו שאין ומציין

בתקציב. הקיצוצים
המחוז ששוטרי חדש>ם, ע1ל>ם מחנ1ת מספר ממוקמים היו חיפה מחוז בתחום
משפחות הובאו וקשה, סוער אויר מזג בתקופת צפת, לאזור אישי. באופן בהם טיפלו

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

רכב כלי ופגיעות הרבות הדרכ>0 תאונות היו התקופה, של הקשים "הנגעים" אחד
12 חיפה, במחוז המעברות מתושבי איש כ150 נדרסו ,1952 בשנת אורח. בעוברי
צפון, תנועה ענף ראש זה. בתחום במחוז שחורה" כ"שנה זכורה זו שנה נהרגו. מהם
התופעה. מימדי את להקטין כדי המעברות, תושבי בקרב מקיפות הסברה פעולות ביצע

העבודה ו"השבתת" "המכב>ו7" אירועי היו המחוז שוטרי של הבולטות הפעילויות בין
מגרמניה. השילומים" "אוניות את לקבל מנת על הנמל, בנפת כליל

לשיפור הצעותיו את פורס הוא למפכ"ל, שהופנה 1953 משנת חיפה ממ"ז של במכתבו
נפת + חיפה (טבריה, שלושה מהם מחוזות, "ארבעה כי מדגיש הוא הארגון. של פניו
גיסא, מחד יעילה. משטרתית עבודה לצורך מדי גדולים תקווה), פתח ונפת זבולון
בכוח משופעים והמטות המקצועית ההתפתחות חשבון על נעשה המינהלתי הטיפול
כוח בעיות חיפה בנפת אדם. בכוח ממחסור "המרחב" סובל גיסא ומאידך אדם,
להשתלמויות. לשלוח מי את אין כי מקצועית, התקדמות אין ביותר, הכאובות הן אדם
מדביקה ואינה איטית הינה וההתקדמות כלליים בתפקידים מועסקים חקירות אנשי
אדם, בכוח גדול מחסור קיים חדרה, בנפת גם בפשיעה. והעלייה ההתפתחות את
יום. יום מעשי הם ותקיפות הפגנות מתגברות, וההתפרעויות גדלה האבטלה כאשר
הפעלת את מציע כן אם הממ"ז תום". עד "נסחטו" והתחנות לפיגורים גורם המצב

המחוז. יחידות של מחודש וארגון בהיערכות שינוי תוך נע", ה"משמר

ישראל. במשטרת החדשה הטריטוריאלית המינהלית החלוקה בביצוע הוחל זו בשנה
לשעבר, טבריה מחוז שטחי נכללו בו הצפע, מחה בהקמת החלו אכן השינויים
תיכון. לנפת שייכות שהיו נקודות, החדש למחוז הועברו כן כמו זבולון. נפת בצירוף
נמל נפת  (חו"ג) וגבולות חופים נפת את שכללה חדשה, נפה הוקמה חיפה במחוז
וקמה אחת לנפה כנרת  צפת נפות אוחדו חיסכון, מטעמי הצפוני, במחוז חיפה.
הפכה זבולון נפת חדרה. מנפת חלקים צורפו שאליה עמקים), (לשעבר יזרעאל נפת

עכו. לנפת
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סיורים ביצוע לצורך משטרת"ם, במטוס>0 השימוש לראשונה החל הצפוני במחוז
להנחיית בשטח; הנעים בהמות) גונבי (בייחוד עבריינים של תנועותיהם אחרי ומעקבים
וגבולות, חופים נפת ובשירות מסתננים אחר ובחיפושים במרדף משטרה יחידות

החוף. עבר אל המתקרבות וסירות, ספינות אחר מעקב לצורך

שהוחדרו בסמים, סחר נגד מניעה בפעולות ה50, בשנות רב מאמץ נעשה כן כמו
ישראליים. מיעוטים ובני מסתננים ידי על הצפוני, הגבול דרך ערב מארצות

שכלל: בכבישים, הפיקוח ייעול תוך גדול, תנועה מבצע נערך ה50, שנות במחצית
שעמד המצומצם האדם כוח ההפתעה. כגורם (מוסווה), סמוי ופיקוח גילוי פיקוח
נמשכו אלו פיקוח מבצעי מוסווה. תנועה פיקוח ביצוע חייב התנועה, ענף לרשות
מכמונת הפעלת תוך חיפה,  אביב תל כביש בקטע בעיקר והתמקדו כשנתיים,
עברייני לכידת באחוזי חדה עליה נרשמה זאת, אינטנסיבית פעילות בעקבות מהירות.

תנועה.

בתפיסה חיפה מחוז שוטרי עסקו ובמהלכו, 1956 באוקטובר "קדש", מבצע לקראת
המאמץ לטובת בצה"ל, לשירות להעמידן התבקשו שבעליהם רכב, כלי והחרמת

לדין. הועמדו הצו ממפירי רבים זאת. עשו ולא  המלחמתי

מקלטים הוקמו המחוז, של בגבול הממוקמות תחנות ושופצו בוצרו המבצע, לקראת
קצינים. 51 מתוכם שוטרים, 767 חיפה מחוז מנה שנה, באותה פיקוד. ומטות רבים

קצינים. 51 מתוכם שוטרים, 578 הצפון מחוז מנה לעומתו

הריגתם להזכיר: ניתן וביניהם במחוז ב1לט>ם א>תע>ם מספר היו ה50, שנות במהלך
על ,1954 בשנת הסורים ידי על שנפתחה מאש כתוצאה שוטרים, מספר של ופציעתם
קהל, לתוך מטוס בנפול איש, 15 נהרגו שנה באותה בכנרת. חופים משמר ספינת
מסתננים רצחו ,1955 בשנת הכנרת. שעל מעגן בקיבוץ זיכרון ועצרת מפגן במהלך
מספר נהרגו שוב ב1956, יותר מאוחר שנה העליון. הגליל באזור תושבים שלושה
שני נהרגו ,1958 בשנת בכנרת. חופים משמר ספינת על סורי, מירי כתוצאה שוטרים,

סורי. מירי כתוצאה דן, קיבוץ ליד משטרה, חבלני

הישנה הקבוצת>" "הש>ט1ו שיטת את לבטל דאז, חיפה ממ"ז הציע ,1957 בשנת
שבחלקו ומעורב, רחב אזור על השתרע הנפה ששטח כיוון החדש, בסגנון ולהפעילה
הכפריים באזורים ביעילות לפעול ניתן לא לדעתו כפרי. ובחלקו מובהק עירוני היה
הגדולים הגיאוגרפיים והמרחקים השטח תנאי בשל הקבוצתי", "השיטור בשיטת
הנפות. ביתר שלושה לעומת שיטור, אזורי לארבעה הנפה את לחלק הציע כן ועל
של מעשית חלוקה איפשרה לא בנפה, השיטור בלשכת האדם כוח מצבת אולם

נגנזה. והתוכנית ההצעה פי על שיטור אזורי לארבעה הכוח,
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הטר>טוי>אל> בארגון לכת מרחיקי בשינויים ,1958 בשנת הסתיים הראשון העשור
הייעול והחיסכון. הייעול בשם  המחוזות מספר בהפחתת שהתבטאו המחוזות, של
גדולים שטחים פני על , עבודה שיטות של אחידות בהנהגת הפיצול, בהקטנת 
מחוז עם חיפה מחוז מוזגו כן, על מחוזיים. מטות שני בביטול  והחיסכון יותר;
חיפה, נפת את כלל החדש המחוז בחיפה. מוקם שמטהו הצפוני, למחוז והפכו הצפון

חיפה. ונמל עכו נפת יזרעאל, נפת צפתכנרת, נפת חדרה, נפת

דיווח נקודות באמצעות הצפוני, במחוז בוצע סלקט>ב>", "שיטור בשיטת ניסוי
סיירים, מספר של צוותים הוצבו אלה ביישובים ונשר. טבעון ביישובים שהוקמו
גם כמו פליליים, שאינם מקומיים ואירועים בתקריות וטיפלו היישוב בתוך שמוקמו

קלאסיים. וסיור שיטור בתפקידי

מישניים. ש>טור לאזור* חולק לדוגמא, ונהריה, עכו בשטחי והנקודות התחנות אזור
ללא התלונות, ברוב וטיפלו כחוקרים גם לשמש אומנו במשמרות, שעבדו 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

הגבול משמי
תופעת עם התמודדות של משימות בפניה הוצבו ישראל, משטרת של הקמתה מאז
שטח תוך אל ישראל עם הגובלות ערב ממדינות מסתננים של חדירה  ההסתננות
בעיקר שבוצעו עבירות, וסיכול המדינה בגבולות השוטף הביטחון על שמירה המדינה;
ובחברה במדינה קשה לפגיעה גרמה המוגברת שפעילותם המסתננים, ידי על

הבאים: מההיבטים הישראלית
מידע איסוף לשם ערביים, מודיעין מנגנוני ידי על מרגלים שיגור  הסתננו>ות

המדינה. בשטח סוכנים עם קשר ויצירת

לאזרחים, מארבים הנחת יהודים, רצח למטרות מאורגנות כנופיות חדירת  טרור
והרג. הרס ביצוע תוך לבתים, התפרצות ואף ורכבות ציבוריים רכב לכלי

צינורות גשרים, בתים, פיצוץ לשם חבלה בחומרי מצוידים מחבלים חדירת  חבלה
יבולים. והבערת ברזל מסילות חקלאי, ציוד מים,

הדבר וההיפך. ערב למדינות ישראל מתוצרת מבוקשים מוצרים הברחות  הברחות
(במיוחד ובהמות לימונים) (בעיקר הדר נטיעות כולל כ"יבוא", וגם כ"יצוא" גם נעשה

אצלנו. השבחה לצורך דקה) בהמה
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שיפעל משימתי, שיטור כוח בהקמת הצורך התעורר השיחרור מלחמת תום עם
והולם מהיר מענה לתת במטרה הגבול, בשמירת למשטרה ויסייע צבאית במתכונת
הקמת על החלטה התקבלה ראשון בשלב ישראל. מדינת לתחומי החדירה לניסיונות
המדינה, גבולות את לאבטח שנועדה בצרפת), שהכרנו כפי (במתכונת "ז'נדרמריה"
התנגדו הצבא שלטונות אולם, באופיו. סמיצבאי היה כי אף למשטרה, הכפוף גוף
והאחריות מובהק צבאי תפקיד הינו הגבולות" "שומר תפקיד כי בטענה להקמתו,
צה"ל, לבין המשטרה בין ומאבקים ממושכים דיונים מסכת לאחר הצבא. של הינה
הספר"219. "חיל את להקים העצמאות, מלחמת של הקרבות בשוך גוריון בן דוד החליט
הראשון כמפקדו המדינה. גבולות את לאבטח נועד ,1949 בשלהי שהוקם החיל
לחימה של דפוסים לראשונה נוצרו פיקודו ותחת שאלתיאל דת האלוף נתמנה

המדינה. גבולות על ושמירה במסתננים

אנשים בגיוס וגוברים הולכים בקשיים החיל נתקל בקיומו, המבצעי הצורך למרות
של המבצעיות הדרישות על עונה אינו החיל כי התברר אף הזמן, במשך לשורותיו.
ההחלטה התקבלה נוספת, דיונים מסכת לאחר המדינה. גבולות על ושמירה אבטחה
לאבטחת האחריות והעברת הספר" "חיל פיתק על המדינית/ביטחונית בצמרת
במסדר הדרומי). לגבול (פרט ישראל משטרת לידי הדרומי, הגבול למעט הגבולות
החיל נס הועבר ,1951 שנת בתחילת כרכור, במשטרת שנערך טקס במהלך ססגוני

נחמיאס. י1סף דאז, הכללי המפקח סגן המשטרה, נציג לידי

הגבול", "משמר של פלוגות שלוש ראשון בשלב המשטרה הקימה זו, שנה במהלך
לנפה כפופה והייתה בנפרד פעלה פלוגה כל כאשר צבאי, במבנה איש כ300 המונות
אלכסנדרוני אריה איתן, שמואל היו הפלוגות מפקדי פעלה220. שבתוכה המשטרתית
המטה מטעם בכיר קצין ידי על המבצעית פעילותן תואמה רשמית, אוגול. ודב

עצמאי. באופן פעלו הן בפועל כי אם כהן, מקסים מחוזי מפקח סגן הארצי,
בינואר הוקמה אלכסנדרוני, אריה של בפיקודו א/ פלוגה  הראשונה הפלוגה
פתח תחנת את כללה זו פלוגה המשטרתית. תקווה פתח נפת תחת ופעלה ,1951
על וחלשה העין ראש משטרת במבנה מוקמה הפלוגה סבא. וכפר העין ראש תקווה,
היישובים את בימינו הכולל הכרמל, הר של המערבי חלקו  הקטן" ה"משולש גזרת
צפת לנפת דבר של בסופו סופחה הפלוגה למעשה, עופר. ומצפה מהר"ל כרם 

החולה. ייבוש מפעל לאבטחת כנרת,

: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.
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ערערה פחם, אל אום וביניהם: וערביים יהודיים יישובים בימינו הכולל עירון), (בקעת
קרע. וכפר

אחריותה כשתחום עפולה, במשטרת מוקמה איתן, שמואל של בפיקודו ג/ פלתה
ערה. ואדי עד גשר מקיבוץ הגבול קו גזרת אבטחת היה

בשל חדשות, לחימה שיטות פיתוח חייבה הפלוגות שלוש של המבצעית פעילותן
ממונעים רגליים, סיורים לביצוע שיטות פותחו כך כתובה. לחימה תורת היעדר
הירדני, הלגיון עם הקשר הודק ומרדפים. תצפיות מארבים, סוסים, על ורכובים
צדי משני משותפת פעולה ידי על וההסתננויות ההברחה בפעילות טיפול לצורך

הגבול.

כוח  לערך איש 300 כאמור, הגבול משמר פלוגות מונות ,19531951 השנים בין
והחריפו, שהלכו הביטחון לבעיות הולם מענה לתת ביכולתו היה שלא קטן, מבצעי
מסגרתן את להרחיב הוחלט ,1953 מאי בחודש לכך אי ההסתננות. לתופעת ובעיקר
במבנה ופלוגות למחלקות המחולקת ארצית, כיחידה הגבול משמר חיל את ולהקים
בן דוד הממשלה ראש ידי על אומץ הגבול" "משמר השם אגב, גדודים221. שלושה של
יהיה החדש החיל כי שהחליט והיעילה, הרצופה המבצעית לפעילותו כהוקרה גוריון,
למפקד הארגון. לאגף הכפופה ישראל, במשטרת ארצית וכיחידה נפרדת כחטיבה
ה"הגנה", בארגון וניסיון וותק בעל קצין קופל, פנחס מונה הראשון הגבול משמר
הכללי למפקח קופל פנחס התמנה לימים ובצה"ל. הבריטי בצבא היישובים, במשטרת

ישראל. משטרת של השלישי

לצרכים הותאמו הגבול, משמר של הבסיסיים והתפעוליים הארגוניים העקרונות
והם: מענה לתת החיל נדרש להם ולבעיות

וגדודים; פלוגות מחלקות, צבאי: במודל הייתה הארגונית הפריסה *

המדינה; לגבולות וקרוב 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. פלוגת לכל מיעוטים בני מחלקת גיוס *
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כגוף ובצפונה הארץ במרכז החיל פעל ההכשרה, תקופת סיום עם ,1954 באפריל
הארצי. במטה הארגון לאגף בכפיפות עצמאי,

לטיפול המשימה צה"ל, בשיתוף הגבול" "משמר על הוטלה ,1954 שנת במהלך
מערך הוקם כך לצורך עצמית. והתגוננות לשמירה ובארגונם הספר יישובי באבטחת
שוטף, ביטחון רכז בתפקיד יישוב, בכל הגבול משמר שוטר שכלל מיוחד ארגוני
הגבול. למשמר קשר איש ולשמש ביישוב השמירה את לארגן הייתה שמשימתו
חדשים, יישובים בהקמת סייעו המתיישבים, לבין בינו שנוצר והקשר החיל מעורבות

מיושבים222. לא ארץ חבלי ובפיתוח עולים בקליטת

ביטול, העברה, ביניהם רבים, ארגוניים שינויים הגבול" "משמר עבר התקופה, במשך
הצעות ונדונו הועלו המבצעים. לצרכים בהתאם הפלוגות של והתארגנות הצבה
מודיעין223. ומחלקת סיור מחלקת להקמת ההצעה כדוגמת המבצעית, פעולתו לשיפור

המצרי. מהגבול מסתננים חדירות של מאסיבי בחידוש התאפיינה ,1955 שנת
המצריים, השלטונות ידי על אומצו השונות, ערב ממדינות הרף ללא שפעלו המסתננים,
הפידאיין, הוקם זה, סיוע בסיס על מודיעיני. ובמידע באימונים בנשק, להם שסייעו
היתקלויות עשרות מתרחשות וכך ומרכזה, הארץ דרום ביישובי והרס הרג לזרוע שנועד

ונפגעים. אש חילופי תוך הפדאיון, לאנשי הגבול משמר כוחות בין

הביטחון בתחושת קשה פגעה ,19561955 בשנים מאד שגברו וההרס, החבלה פעילות
מארצות מכבר זה חדשים כעולים הגיעו שרובם ישראל, מדינת תושבי של האישי

מוצאם.

 ישראל ובגבול הגבולות בכלל המתוח המצב את מחריפות הרבות ההסתננויות
והאוויר המים נתיבי את לסגור צדדי, חד בצעד מחליטים, המצרים בפרט. מצרים
במזרח פעילותה וחופש ישראל כלכלת חנק שמשמעותה החלטה  בדרום ישראל של

התיכון.
בין המתיחות כמו לאומיים, בין וגורמים הקשה הביטחוני המצב זו, מצרית פעילות
זה צבאי במבצע קדש. מבצע לפרוץ הגורמים בין היו מצרים, לבין וצרפת אנגליה
את ממוטטים סיני, האי לחצי צה"ל כוחות פורצים ,1956 באוקטובר ב29 שהחל

בדרום. והטיסה השייט נתיבי את מחדש ופותחים המצרי הצבאי המערך

במטרה הגבול". "משמר של הארגוני במבנהו משמעותית תמורה מחולל "קדש" מבצע
צה"ל. פיקוד תחת החיל מועבר המבצע, ולצורך הצה"לי המערך את לעבות
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הישראלי השלטון את לקיים כדי עזה, לרצועת ירושלים גדוד הועבר הקרבות במהלך
בתקופה באזור, שהתמקמו החבלה ארגוני נגד ולהילחם הצבאי לממשל לסייע במקום,
צה"ל ידי על שנכבשו בשטחים התקין למסלולם החיים בהשבת למבצע, שקדמה
הגדוד של שהייתו ימי הנסוג. המצרי הצבא אחריו שהותיר השלל של מבוקר ובפינוי
ביצועה ועם ההתארגנות, תהליך את עצרה עזה מרצועת הפינוי פקודת מעטים: היו
גדודים שני עם לפעול והמשיך הצטמצם הגבול משמר פלוגות. שתי שכלל הגדוד בוטל

ובצפונה. הארץ במרכז

צל שהטילה קאסם, בכפר הטראגית התקרית ארעה (סיני), קדש מבצע החל בו ביום
מודיעיניות ידיעות נוכח רבות. לשנים החיל של בשמו ופגעה הגבול" "משמר על כבד
המשולש. בגזרת מג"ב שוטרי מוצבים ירדן, בגבול נוספת חזית לפתיחת כוונות על
"המשולש בכפרי בערב 18:00 משעה החל עוצר הוכרז ,1956 באוקטובר 29 ביום
על הוטל העוצר ביצוע צבאי. ממשל תחת עת באותה שהיה ערה, ואדי באזור הקטן"
הנחיות קבלת תוך צה"ל, של הישיר פיקודו תחת שהיה הגבול, משמר של 2 גדוד

הצבא. מגורמי

על כלל ידעו לא אחרים, ובמקומות בשדות בעבודתם ששהו הכפרים תושבי עשרות
כפר במבואות אולם, קלות. תקריות הסמוכים בכפרים אירעו לכן העוצר, הטלת
דבר על שידעו מבלי מעבודתם שחזרו ונשים, גברים  מתושביו 49 נהרגו קאסם
נמצאו למעשה האחראים לכפר. בכניסה למחסומים סמוך נורו הם העוצר. הטלת
שלא הגדוד, מפקד ביניהם רבות, מאסר לשנות ונדונו הצבאי הדין בבית אשמים
לשוטרי נמסר כי ההגנה, בטיעוני התחשב לא הדין בית הירי. בשעת במקום נוכח היה
הם וכי הירדני גבול על שוכן שהכפר ירדן, נגד גם לפרוץ עומדת שמלחמה מג"ב
אותה נמצאו ופיקודו סמכותו מרותו, שתחת מצה"ל, שניתנה הפקודה את ביצעו

עת.

דינו: בפסק הלו*, בממץ ר"ר השופט, כבוד אמר כך

ודאית, חוקית אי חוקית. בלתי פקודה והיא שחור דגל מתנופף כזאת פקודה "על
שחייל בלבד זו לא הלב, את המקוממת העין את הדוקרת ברור, פלילי אופי הנושאת

למלאה". לסרב חייב הוא אלא כזאת, פקודה למלא לסרב רשאי

שנמשך קאסם כפר בפרשת מעורבים שהיו הגבול" "משמר שוטרי 11 של משפטם
המשטרה224. בשורות רבה מבוכה וזרע בארץ, הקהל דעת את הסעיר כשנה,

הביטחון, בתקציב החד הקיצוץ ועקב 1957 משנת סיני האי מחצי הנסיגה לאחר
הקיצוץ חרף אך לשניים. גדודים משלושה הגבול משמר של האדם כוח היקף צומצם
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לתת במטרה הגבולות, לאורך סיור צירי פריצת של מבצע החיל יזם בסד"כ, הניכר
מהיר. מבצעי מענה אירוע לכל

"משמר של המיוחד אופיו להתבלט החל הראשונית, והתגבשותו התארגנותו במרוצת
בבסיסים (מגורים צבאיים קווים יחד ששילב חיל היום) עד (ונשאר זה היה הגבול".
משטרתיים צבאיים), וחימוש ציוד ופלוגות, מחלקות בצוותות, הפעלה ומחנות,
בחבירה משטרתיים, ומבצעים בפעולות השתלבות מג"ב, לאיש השוטר (סמכויות
בתקופת ובולט מרכזי היה הקה>לת> האופי קו וקהילתיים. משטרה) כוחות עם
קשרים על שמרו הגבול" "משמר פלוגות לחיל. מג"ב התגבשות ולפני הגדולה העלייה
הגבול" "משמר היווה היישובים מרבית עבור הספר. ביישובי האוכלוסיה עם הדוקים
מג"ב יחידות שם על נקראו ביישובים ילדים גני הממלכתיים. המוסדות ונציג שגריר
ביישובים מג"ב שוטרי נהגו בחגים רבים. ילדים גני ב"תמורה" אימצו מג"ב ושוטרי

לילדים223. מתיקה ודברי צעצועים לחג, שי לחלק

הגעים" "המשמרות למסורת טבעי המשך היה הגבול", ו"משמר הקהילה בין הקשר
תוך הנוטרים, וסיירו נעו שבו המפורסם "הטנדר" העבריים. היישובים משטרת של
מג"ב. לג'>פ מקומו את פינה המנדט, בתקופת המקום תושבי עם קשר שמירת כדי
ומכונות הטרקטור למפעיל איפשר היישובים, על השמירה ולסמל לכוח שהפך הג'יפ
הקנה וכן הספר, לבתי להגיע  ולתלמידים בביטחה ולקצור לחרוש  הקציר

ושייכות. ביטחון תחושת לתושבים

נפש, מסירות כדי עד גבורה גילויי מלאי באירועים שזורה הגבול", "משמר מורשת
ואבטחה. זקיפויות פיקוח, שמירה, סיורים, של מתמשכת שגרתית ובפעילות

"משמר של פלוגות שלוש איפוא הוקמו ישראל, משטרת של לקיומה הראשון בעשור
נוסף נדבך שבנה ישראל, משטרת בתוך ייחוד בעל לחיל והתחברו שהתגבשו הגבול",

ויחסיקהילה. פנים ביטחון של
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19571948 בשמם הארצ> המטה מבנה

19481949195019511952

מפכ"למפכ"למפכ"למפכ"למפכ"ללשכת
סמפכ''לסמפכ"לסמפכ"להמפקח
המזכירותהמזכירותמזכירותמכללי

הכלליתהכלליתהמטה

כוחאדםאגף כוחאדםמח' כוחאדםמח' כוחאדםמח' כוחאדםמח' מחי
אפסנאותהמינהלה אפסנאותמח' אפסנאותמח' אפסנאותמח' אפסנאותמחי מחי

תשלומים תשלומיםמח' תשלומיםמח' תשלומיםמח' תשלומיםמחי מחי
תחבורה תחבורהמח' תחבורהמח' תחבורהמח' תחבורהמח' מרו'

קשר קשרמח' קניותמח' קניותמדור מדור
גיוס ראשימח' גיוס ביקורתק' לפיקוחחוליית מדור

ראשיואימונים סעד משקיהמשקק'
סעד לאורמח' הוצאה ק'

האימוניםאגף ההדרכהבסיס אגף
הכלביםההדרכה והוחלףשירות בוטל

הארגון לאגף

כפופהכפופהמחלקת
ישירותישירותהתנועה

למפכ"ללמפכ"ל

19531954195519561957/השגה האגף/
מפכ"למפכ"למפכ"למפכ"למפכ"ללשכת
למפכ"להמפקח המפכ"לעוזר לשכת
המפכ"להכללי לשכת

כוחאדסאגף כוחאדםמח' כוחאדסמח' כוחאדםמח' כוחאדםמח' מח'
אפסנאותהמינהלה אפסנאותמח' אפסנאותמח' אפסנאותמח' אפסנאותמח' מח'

תשלומים תשלומיםמח' תשלומיםמח' תשלומיםמח' תשלומיםמח' מח'
תחבורה תחבורהמח' תחבורהמח' תחבורהמח' תחבורהמח' מח'

קשר קשרמח' קשרמח' קשרמח' קשרמח' מח'
הבניינים הבנייניםמח' בינוימח' בינוימח' מח'

ונכסיםונכסים
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195719*8 בשמם המשטרה מחוזות פר>סת

דרומ>מחוז מחלזמחוזמחוז
דרום>רושל>מו'שנה'^^ אב>בלשעבר ח>פהתל

נפות1948 אביבללא תל חיפהנפת נפת

השרון חדרהנפת נפת
השפלה זבולוןנפת נפת

נפות1949 השרוןללא נפותנפת חיפהללא נפת
השפלה חדרהנפת נפת

זבולון נפת

הבירה1950 דרוםנפת צפוניתמחוז חיפהנפה נפת

הכפרים ונפותיונפת דרומיתפורק זבולוןנפה נפת
השפלה למחוזותנפת תקוהחוברו פתח התיכוןנפת נפת
הנגב) אחרים(כולל

הבירה1951 צפוניתנפת חיפהנפה נפת
הכפרים דרומיתנפת זבולוןנפה נפת
השפלה תקוהנפת פתח התיכוןנפת נפת

הנגב נפת

הבירה1952 צפוניתנפת חיפהנפה נפת

הכפרים דרומיתנפת זבולוןנפה נפת
השפלה תקוהנפת פתח התיכוןנפת נפת
הנגב נפת

הבירה1953 צפוניתנפת חיפהנפה נפת

הכפרים דרומיתנפת חיפהנפה נמל נפת
השפלה פ"ת/שרוןנפת משמרנפת (כולל

הנגב רמתגןנפת החופים)תתנפת
לוד שדהתעופה חדרהתתנפת נפת
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19571948 בשנים המשטרה מחוזות פריסת

/היח'
השנה/^

מחוז
טבריה

חטיבת
וגבולות חופים

צפוני מחת
הצפון) מחוז (לשעבר

משמר
הגבול

צפת1948 נפת

צפת1949 ונקודותנפת הנמלים
באויר, הגבול
ובים ביבשה

חיל הקמת
הספר

צפת1950 חיפהנפת הנמלים יחי
הנקרה) ראש (כולל
ת"א הנמלים יח'
תעופה שדה (כולל

מעבר לוד,
בים) מנדלבאוס

חימיה יחידת

צפת1951 נפת

עמקים נפת
צפון הנמלים יח'
דרום הנמלים יח'
החופים משמר

פלוגות. שלוש
א' פלוגה
ב' פלוגה
ג' פלוגה

צפת1952 נפת
עמקים נפת

טבריה תתנפת

צפון, הנמלים יח'
דרום הנמלים יח'

החופים משמר

פלוגות. שלוש
א' פלוגה
ב' פלוגה
ג' פלוגה

מחוז1953 ביטול
והכללתן טבריה
הצפון במחוז

חטיבת ביטול
וגבולות חופים

הצפון מחוז הקמת
צפת/כנרת נפת

נפת (לשעבר יזרעאל נפת
עמקים)

זבולון) (לשעבר עכו נפת

משמר מטה

הגבול
1 גדוד
2 גדוד
3 גדוד
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19571954 בשמם המשטרה מתיזות פר>סת

>ה>' משמרמחוזמהוזמהוז/ה
הגבולהמרכזצפוני>רושל>םהשנה/

הבירה1934 צפת/כנרתנפת המרכזנפת מחוז מג"בהקמת מטה
הכפרים יזרעאלתתנפת (שפלה)נפת רמלה/רחובות ושלושהנפת

הנגב עכונפת פ''ת/השרוןנפת גדודיםנפת

לוד תעופה שדה תתנפת

הבירה1953 צפת/כנרתנפת (שפלה)נפת רמלה/רחובות מג"בנפת מטה

הכפרים יזרעאלתתנפת פ''ת/השרוןנפת ושלושהנפת
הנגב עכונפת לודנפת תעופה שדה גדודיםתתנפת

הבירה1956 צפת/כנרתנפת (שפלה)נפת רמלה/רחובות מג"בנפת מטה

הכפרים יזרעאלתתנפת פ"ת/השרוןנפת ושלושהנפת
הנגב עכונפת לודנפת תעופה שדה גדודיםתתנפת

עזה נפת

הבירה1937 צפת/כנרתנפת (שפלה)נפת רמלה/רחובות מג"בנפת מטה

הכפרים יזרעאלתתנפת פ"ת/השרוןנפת ושלושהנפת
הנגב עכונפת לודנפת תעופה שדה גדודיםתתנפת
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19571954 בשמם המשטרה מחתות פר>סת

ה>ח>' ^^^^^^ השנה
מחוז

תלאב>ב
מחוז
ח>פה

צפונית1954 נפה
דרומית נפה

רמתגן תתנפת

חיפה נפת
חיפה נמל נפת

החופים) משמר (כולל
חדרה נפת

צפונית1955 נפה
דרומית נפה

רמתגן תתנפת

חיפה נפת
חיפה נמל נפת

החופים) משמר (כולל
חדרה נפת

צפונית1956 נפה

דרומית נפה
רמתגן תתנפת

חיפה נפת

חיפה נמל נפת
החופים) משמר (כולל

חדרה נפת

צפונית1957 נפה

דרומית נפה
רמתגן תתנפת

חיפה נפת

חיפה נמל
החופים) משמר (כולל

חדרה נפת

הקישון תתנפת

341 1 ישראל משסרת תולדות



בו והטיפול ישראל במשטרת האדם כוח הרכב

מבוא
בנמצא אין השוטר.  האנושי המרכיב על בעיקר ובנוי מתבסס המשטרתי השירות
בסופו לפועל, המוציא זה הוא השוטר שכן מקומו, את להחליף היכול אחר אמצעי
שחשיבותו כזה, הוא המשטרה פעילות אופי המשטרתיות. המשימות כל את דבר, של
משטרתי. ציוד ולרכישת משאבים בהקצאת לטיפול קודמת האנושי, המשאב של

את כמטרה לה ושמה זו, בחשיבות הכירה הראשונים, מימיה עוד ישראל משטרת
והנסיבות התקציב מגבלות ברם, הכוללת. במדיניותה מהותי כמרכיב השוטר טיפוח
לשורותיו, איכותי אדם כוח והזרמת בצה"ל השירות העדפת  והארגוניות החברתיות
כלפיהם המשטרה של השלילי ביחסה היהודים בהתנסות (שמקורה למשטרה העוינות
לעתים, ששרר אוהד לא ציבורי אקלים בארץ), המנדט ובתקופת מוצאם בארצות
גיוס קליטה, על שהקשו תנאים יצרו  יחסית הנמוך והשכר הקשים העבודה תנאי
לנשירה גרמו אלו, תנאים מספיקה. ובכמות נאותה באיכות אדם כוח של ושימור
תוך הקיים, האדם כוח בטיפוח בצורך ההכרה את חזקו אך גיוס, ולבעיות מהחיל

השוטרים. בקרב ומשמעת איכות על ולשמור להקפיד ניסיון
האדם של המרכיבים בכלל המטפלת כמערכת מלכתחילה נתפס אדם בכוח הטיפול
הארגוני שהגיבוש למרות ומשמעת, רווחה שירות, תנאי שכר, קידום, גיוס, והשוטר:
בגלל יותר. מאוחר באו המשטרתי, האדם בכוח טיפול של ארגונית המערכתית והגישה
שינויים קרובות לעתים המשטרה ביצעה השונים, והאילוצים המשתנות הנסיבות
מחסור מפאת בפרט, הטיפול רמת את להוריד לעתים ונאלצה זו במערכת ושיפורים
לשפר והניסיונות בפרט הטיפול של הכוללת הראייה למרות ובמשאבים. בתקציב חמור
פגום אף היה ולעתים איכותי, מאשר רישומי יותר היה בשוטר הטיפול הרי תנאיו, את
איכותו. לשיפור השאיפה על ובמיוחד ודרישותיו החיל צרכי על תמיד ענה ולא ומסורבל

האדם כוח הרכב
יוצאי קצינים עיקריות: קבוצות משלוש מורכב האדם כוח היה הראשונות בשנים
חדשים. ומגויסים המנדט משטרת יוצרי ותיקים שוטרים וה"הגנה", הבריטי הצבא
המשותף המכנה זו. בתקופה הפיקוד לדרג עיקרי כמקור שימשה הראשונה, הקבוצה
או הניהולי הפיקודי, והניסיון ספק, בה הוטל שלא למדינה, נאמנותם היה לכולם
כדי ימים באותם די היה באלו ביטחוניות. או צבאיות במסגרות שרכשו המקצועי
למרות השונות, המשטרה וליחידות הארצי במטה הפיקוד לסגל ישירות לגייסם

ממש. של משטרתי ניסיון נעדרו שרובם
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המנדט במשטרת ששירתו זוטרים, וקצינים שוטרים 723 נכללו השנייה, בקבוצה
פעולה לשיתוף חשד של צל ריחף מעליהם אולם ישראל, במשטרת בשירותם והמשיכו
רבים גם היו המדינה. קום לפני היישוב לצרכי התנכרות או הבריטי, השלטון עם
קשר על ושמרו במשטרה לשירותם במקביל ב"הגנה", פעיל באופן ששירתו אחרים
כדי שנתמנתה בודקת ועדה לאישור נזקקו ואלה אלה העבריים. המוסדות עם הדוק
ישראל, משטרת והקמת המדינה הכרזת קודם עוד המנדט. משטרת שוטרי את ל"טהר"
המנדט משטרת שוטרי את ובמיוחד המגויסים, את שמיין מיוחד, ראשי גיוס קצין מונה
ולאומיות"226. נאמנות כ"מוסריות, אז שהוגדר מה של מידה אמות פי על היהודיים,

נמוכים. בדרגים ושוטרים וזוטרים בכירים קצינים מעט לא פוטרו מכך, כתוצאה
תסיסה עוררה המוסדות מצד זו התייחסות ניסיון. לתקופת בתפקידם המשיכו אחרים
שונים וצעדים מחאה בפעולות נקטו וחלקם הוותיקים, המשטרה אנשי בין רחבה
בתלאביב227. המשטרה במטה שבת ושביתת לבג"ץ עתירה כמו פיטוריהם, למניעת

בלבד נמוכות פיקוד לרמות הגיעו היהודיים, המנדט שוטרי כי לומר נכון עקרונית,
בנושאי עסקו לא שכן והסיור), החקירות בתחום (בעיקר השדה ברמות ולהתמקצעות
במרכז הייתה מטה" ש"עבודת מכאן מטה. בעבודת ידע חסרי היו וכי "ביטחון"
היבטיה את ללמוד המשטרה צמרת את שהצריכה עובדה הפיקוד, של ההתענינות

בעולם). משטרות (צה"ל, חיצוניים מארגונים השונים,

החדשים. המגויסים היו המשטרתי, האדם כוח הורכב ממנה השל>ש>ת, הקבוצה
ומסורות מנהגים שפות, של בליל עמם שהביאו פלא ולא גלויות מחמישים באו אלו
חלקם אך וייעוד, כמקצוע במשטרה בחרו חלקם שונות228. ברמות השכלה בעלי והיו
ולהשיג מהחזית להתרחק מנת על הצבאי, השירות במקום למשטרה התנדבו האחר
אלו מקצוע229. רכישת תוך בארץ להתערות כאמצעי או יחסית, נוחים שירות תנאי
לעזוב ונטו תפקידם ועם המשטרה ארגון עם נמוכה בהזדהות התאפיינו האחרונים

דלקמן: בלוח משתקפת זו נשירה עת. בכל החיל שורות את

19501948 בשמם אדם מח מצבת

המצבהגו>ס1השנה מן התפטרוהורדו

1948
1949
1950

2,120
1,827
1,166

309
586
662

40
447
462

5,1131,557949סה"כ
19501948 מ"י של שנת"מ, דו"חית מקור:
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מהמגויסים ואלה לשעבר) המנדט (ממשטרת הוותיקים, השוטרים הזמן, חלוף עם
הזוטר הפיקודי הסגל ליצירת מקור שימשו ומקצוע, ייעוד במשטרה שראו החדשים,
צורך ונוצר וקצינים סמלים לדרגות התקדמו רובם ישראל. משטרת של והבינוני

בחדשים230. שנתפנו המקומות את למלא

המגויסים בקרב שהנשירה בלבד זו לא סבוכה: בבעיה המשטרה נתקלה כאן אולם,
רואה ו"אינני מספקת" אינה "המשכורת של נימוקים (בעיקר גבוהה הייתה החדשים
משביעת הייתה לא שגויסו הנותרים של שאיכותם אלא במשטרה"), עתיד לעצמי
את הדאיגו במיוחד בדרישות. עמדה לא החדשים המגויסים וכמות ומספקת רצון
גם (אשר המתגייסים מבין וותיקיה הארץ ילידי של המועט המספר המשטרה פיקוד
מספקת הבלתי השכלתם רמת וכן המדוברת) העברית השפה עם בעיות היו להם
המשרתים של הוותק ממוצע אמנם ובמשטרה231. בארץ השוטרים של הקצר והוותק
גרמו בכללותן, אלו תופעות אך העשור, של השנייה במחצית לעלות החל בחיל,

המשטרה. של המבצעית והתפוקה היעילות ברמת לירידה

אזרחים, שוטרות, העסקת ידי על ניתנה אדם, כוח לבעיות ומוגבלת חלקית תשובה
המשטרה, להקמת הראשון בעשור ומתנדבים. מוספיםזמניים שוטרים נוטרים,
גופן על (חיפוש נש>ם העסקת שחייבו בתפקידים הנסיבות, בכורח רק נשים הועסקו
מרכזניות (פקידות, "נשיים" אז שנחשבו ובתפקידים עצירות), על ושמירה נשים של
קשר בתפקידי גם מוגבל, באופן נשים, שולבו אדם בכוח המחסור בגלל ומזכירות).
הפחתת הייתה המשטרה של הכללית המגמה תנועה. בתפקידי מסוימת ובמידה
נשים232. העסקת חייב התפקיד כן אם אלא בגברים, מקומן ומילוי הנשים מספר

19581948 >שראל: במשטרת נש>ם

19481949195019511952195319541955195619571958^/השנה

י^ הדרגה

2311233433קצינות

313304558757469716359סמלות

100200254375356296252210186172167שוטרות

שוטרות 105216285420415373329282261238229סה"כ

מצבת 1,8823,0343,5564,7915,3755,9675,8675,9915,8065,7005,793סה"כ
האדם כוח

19581948 >שראל משטרת של שנתיים, ךו"חות מקור:
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המשטרה פיקוד כוונת אך שונים, טכניים בתפקידים כלל בדרך הועסקו אזרחים
בדירוגם הבולט ההבדל "מחמת משטרה, אנשי של למעמד להעבירם הייתה
שני, מצד משטרה אנשי ושל אחד מצד הפקידים של שונים שכר ובתנאי ובמשכורתם

מעטה"3". לא תרעומת אף ועורר מוצדק בלתי שהיה הבדל

ובמוסדות ביישובים כשומרים הועסקו המניין), מן שלא שוטרים (במעמד נוטרים
הביטחון, משרד נפקדים, לנכסי האפוטרופוס היהודית", (ה"סוכנות שונים ציבוריים
ומטעמים המשטרה של האדם כוח מצוקת מחמת ועוד), הדר פרי לשיווק המועצה
משכורתם את המשטרה באמצעות שילמו אותם, שהעסיקו המוסדות תקציביים234.
המשטרה לחיל כפופים היו הם ומשמעתית ארגונית מבחינה אך מדיהם, מחיר ואת

החוק235. ידי על לשוטרים שהוענקו בסמכויות היו וסמכויותיהם

שסופחו השטחים בכפרי מוספיםזמנ"ם שוטרים הועסקו ,1.4.1951 לתאריך עד
למעמד הועברו הם זה במועד ירדן. עם הנשק שביתת הסכם בתוקף ישראל, למדינת
מוספיסזמנייס236. שוטרים של העסקתם מה לזמן והופסקה המניין מן שוטרים
מנתשתתאפשר "על ביחידות עזר שירותי בביצוע העסקתם חודשה ,1952 משנת החל

פעילים"237. משטרה בתפקידי המניין מן השוטרים של העסקתם

ומצבה תקן
הראשון הזממ התקן התקן. בבעיות המשטרה התלבטה הראשון, העשור כל במשך
שיאפשר נאות תקציב יוקצה שלמשטרה ההנחה יסוד על המדינה, הכרזת קודם עובד
המדינה. הקמת עם מייד נתיישן התקן ברם, נאותים. עבודה תנאי לשוטר להעניק לה
המשטרה של השוטפים לצרכיה מענה לתת כדי בו שהיה חדש, תקן עובד ,1949 בשנת
במשטרת ליצור  מגמתו ולתכנון. להתפתחות מספיק מרחב ולהותיר ופעילותה
זה בתקן שנקבעו המסגרות גם ברם, האפשר. ככל סדירים עבודה תנאי ישראל
המשטרה של והתרחבותה התפתחותה מחמת נתיישנו, הקודמים והחישובים נפרצו,

נוספים. פעולה שטחי פני על

לתקן, מחודשת הצעה שהכינה מיוחדת ועדה נתמנתה ,1950 שנת בשלהי לפיכך,
על בנוי היה זו, הצעה סמך על שהוכן התקן .1951 בשנת המשטרה לפיקוד שהוגשה
ולאפשר ארגונית להתפתחות מקום להותיר הצורך עמד מחבריו לעיני דינאמי. יסוד
שמעולם זה, תקן ברם, האדם. כוח של מופרז, בלתי אך יעיל, וניצול תקינה עבודה
יותר, מצומצם חדש, זמני בתקן 1955 בשנת הוחלף ב%70600/0, אלא נתמלא, לא
את לצמצם ההכרח מן שנתקיימה, והביטחונית הכלכלית שבמציאות הנחה מתוך
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התפקידים את לבנות עליה וחובה ולהתרחבות, לשיפורים המשטרה של תכניותיה
לא זה תקן גם ברם, מירביים. וצמצום חיסכון בסיס על פעילותה, של והפונקציות
ההכרחי, המעט על הועמדו שמימדיו המצומצם, התקן בין והפער למלא היה ניתן
וגדל238. הפער הלך ומאז הוכן, שבה השנה במהלך כבר נחשף בפועל, המצבה ובין

האוכלוסין למספר במותאם במצבה והולך גדל ופיגור האיוש פער התקן, יציבות אי
רציונאלי לתכנון אפשרות חוסר חמורות: לתוצאות גרמו לעיל), (ראה ברציפות שעלה
השוטרים של העבודה בעומס גידול האדם; כוח של יעיל וניצול המשטרה עבודת של
בתנאי הרעה מתפתחת; בחברה וגדל הולך שמספרן ונוספות מבצעיות משימות לנוכח

החיל239. מן המשרתים של ונרחבת מתמדת ונשירה המשטרה אנשי של העבודה

ידי על ומגוונות: שונות בדרכים זה, דברים מצב לשנות העת כל נאבקה המשטרה
החיל, של גמישה ומבצעית ארגונית הפעלה ידי על ואישורו, חדש ריאלי תקן גיבוש
שהמאבק מאחר שירותם. ובתנאי השוטרים בשכר שיפור והשגת הגיוס עידוד ידי על
לפיה המכסות, ש>טת את המשטרה אימצה 1951 משנת החל פרי, תמיד נשא לא
המספר את שקבעו מירביות, אדם כוח מכסות השונות המשטרה ליחידות נקבעו
המדויקת החלוקה מהי במפורש לקבוע מבלי יחידה, לכל שהוקצו האנשים של הכולל
איפשרה השיטה  אחר לשון שלה. המשנה וביחידות האם ביחידת האדם כוח של

ליחידה240. שהוקצה האדם בכוח גמיש שימוש

בח>נ1ו*: מכמה בעייתי להיות המשיך התקן מבנה אולם,

על מושתתת שתהיה ראוי אדם, כוח של האיכותיים הצרכים לקביעת "שיטה
מבחינה הממשיים המשטרה צרכי את המבטאת מסגרת המהווה אדם, כוח תקן
כוח תקני זה. מול זה והצגתם  אדם כוח מצאי על וכן ואיכותית, כמותית
שהם מפני הן זה, תפקיד ממלאים אינם במשטרה, כיום הקיימים האדם
להעסיק רשאית שהמשטרה המספר על העולה אנשים מספר על מושתתים
שהתקנים מפני והן ל"מכסותי'), להזדקק צורך ויש ריאליים, אינם (לפיכך
כוח למצאי ואשר הנדרש. האדם כוח של וכשירויותיו טיבו בדבר מנחים אינם

האיכותית"1*2. להגדרתו שיטה נקבעה לא כה עד  האדם

היה האיוש ופער קיצוניים שינויים עבר יציב, בלתי כאמור, שהיה התקן כן, כמו
אפשרויות של שיטתי ותכנון האדם בכוח וראוי מושכל שימוש שעיכבה עובדה גבוה,

ניצולו.
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למשטרה הגיוס
שחסרו אנשים, של מבוטל לא מספר לגייס ישראל משטרת נאלצה הראשונה, בשנתה
המתאימים הכישורים ובעלי מאחר שוטר, לתפקידי המתאימים הכישורים להם

הצבאי. לשירות גויסו והגבוהים

משטרת דרישות על המבוססים לגיוס, המוקדמים הכישורים נקבעו ,1949 בשנת
א';  בר>אות סוג שנה; 30 עד  ג>ל ס"מ; 172 מעל  ג1בה שעיקרם: המנדט
ושם כתיבה); קריאה, (דיבור, בוריה על  עבר>ת יריעת לפחות; יסודית  השגלה
שהיוו לגיוס, למועמדים פסיכוטכניות בחינות לראשונה הונהגו ,1956 בשנת טוב242.

לגיוס243. מקדים תנאי

התנאים ברף מהמגויסים גדול חלק עמד לא הראשון, העשור שנות ברוב ברם,
ש: משום בלבד, המתאימים את רק לגייס המשטרה הקפידה זאת, למרות הנדרשים.

כי בהפסדם, יוצא שכרם  מתאימה רמה בעלי אנשים בברירת "ויתורים
או פיטורין [התפטרות, לליקויים גורמים שהם בלבד זו לא דבר של בסופו
וקבוע יציב סגל של התהוותו את הם מונעים כך, על נוסף אלא, יעילות], חוסר
ועיקרי ראשון תנאי  וקביעות יציבות הנמוכות. בדרגות משטרה אנשי של

יכולת"244. ובעלת יעילה ומוכשרת, מנוסה משטרה ליצירת

דרכם, בראשית הגבול" ל"משמר חדשים מגויסים שליחת על ההחלטה זאת, כל על
במסגרת לשרת התנגדותם משום למשטרה, מלהתגייס וטובים רבים ממועמדים מנעה

הסדיר. הצבאי שירותם תום לאחר צבאית סמי

גבוהה השכלה רמת עם שוטרים העסקת ידי על הפיקוד רמת את להעלות מנת על
בעלי מועמדים גויסו ,1956 בשנת פיה על חדשה. וקידום גיוס שיטת נוסתה יותר,
מבחן ועדת בפני במבחן שעמדו בתנאי שני, מפקח לדרגת ישירות משפטית, השכלה
במהלך ניסיון שרכשו ולאחר ותביעה, חקירה בתפקידי הללו הועסקו תחילה לקצינים.
ניסיון זה היה דבר. לכל משטרה לקציני הפכו  קצינים קורס ועברו עבודתם

ולהרחיבו245. להגדילו הייתה המשטרה פיקוד של כשהמגמה מסוגו ראשון

אדם כ1ח תנ1עת
לשינויים המתייחסת האדם, כוח בתנועת שינויים חלו הנסקרת בתקופה כי לציין ראוי
למקצוע או לתפקיד והעברה בדרגה מקידום החל משטרה, אנשי של האישי במעמד
התפטרות, זה ובכלל מהחיל, בפרישה וכלה ואמונים, בקורסים השתתפות דרך אחר,
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שליטה תנאי ליצור הייתה אדם כוח בתנועת הטיפול מגמת פטירה. או פיטורין
הזרמה ידי על המצבה, איזון ביצירת והכוונתם זו תנועה על המשפיעים בגורמים

הפרישה244. לכיסוי איכותי אדם כוח של מתמדת

אדם כוח למחלקת נתונות היו  קצונה בדרג אדם כוח ויסות סמכויות אמנם,
היה יישומם בפועל אולם המרחבים; מפקדי בידי  (בד"א) ושוטרים סמלים ובדרג
נעשו לתפקיד וההצבה הוויסות נאותים: ושליטה תכנון היעדר מפאת בחסר לוקה
ללא ולעתים מוסכמים, אובייקטיביים מדדים ללא ומנחים, ברורים עקרונות ללא
דיה. מבוקרת בעצם הייתה לא האדם כוח תנועת האישיים. בנתונים התחשבות
האמיתיים הצרכים וניתוח הלימה ללא האמונים, בסיסי ידי על נעשה הקורסים תכנון
אמנם, האדם7*2. כוח במחלקת מוקדמת התייעצות כל ללא ואף ויחידותיו, החיל של
(קורס זוטרה לקצונה סמל מדרגת לקידום הארגונים התנאים נקבעו ,1955 בשנת
לקצינים במבחן והצלחה בתפקיד מינימאלי זמן (פרק בכירה לקצונה וממנה מפקחים)
למיון הדרושה  איכות הערכת בקפדנות. יושמו לא אלו תנאים אולם, עליונים)8*2,
מתאימים בלתי אנשים לאיתור כישוריהם, את התואמים לתפקידים והצבתם האנשים
נגעה ולא מצומצמת הייתה  האדם כוח כל של איכותי ולניתוח המשטרתי לשירות

שירותם9*2. תקופת ולכלל המשטרה אנשי לכלל

ומבוקר מתוכנן איפוא היה לא הנדונה, בתקופה ובקידומו, אדם כוח בתנועת הטיפול
זה טיפול וגם שינויים, על לדיווח והצטמצם רישומי בעיקרו היה הטיפול כיאות.

ומסורבל250. מיושן לקוי, פגום, היה

19581948 >שראל: במשטרת אדם כוח מצבת
בכירים) וקצינים קצ>נ>ם סמלים, (שוטרים,

השנה ,/
/^ דוגה

194819491950195119521?5319541955195619571958

קצינים
405272110128137147156168168174בכירים

136152183233253281291285315292293קצינים

1246077509471,1621,3191,4121,4151,3881,3891,491סמלים

1,5822,2232,5513,5013,8324,2304,0174,1353,9353,8513,835שוטרים

1,8823,0343,5564,7915,3755,9675,8675,9915,8065,7005,793סה"כ

10 עמי ,1938 שנת> דו"ח מקור:
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שכל

לא המשטרה פיקוד הראשון. מיומה עוד המשטרה את רבות הטרידה השכר סוגיית
הוכתרו תמיד לא אך השונות, בדרגות השוטרים שכר לשיפור במאבקיו מאמצים חסך

בהצלחה. מאמציו

לגבי המנדט, משטרת של השכר דרגות כנם על נשארו ישראל, משטרת הקמת עם
"הסוכנות של השכר ודרגות ישראל, למשטרת ממנה שהועברו האנשים אותם

המדינה. הקמת לאחר למשטרה המגויסים לגבי היהודית",

ושוטרים. סמלים למפקחים,  חדשה שכר דרגת לתוקפה נכנסה ,1949 שנת בתחילת
ו15 הראשונה השירות בשנת לחודש ל"י 12 יסוד: שכר דרגת נקבעת הדרגות לכל
לחודש אחת ל"י של בשיעור המשכורת עלתה מכן לאחר השנייה. בשנה לחודש ל"י
לכך, בנוסף שירות. שנות 15 לאחר ל"י 30 של מירבי לשכר עד שירות, שנת לכל
למפקח ל"י, 6  ראשון לסמל לחודש, ל"י 3 בסך שני לסמל דרגה תוספת שולמה
המקובל לפי נקבע הבכירה הקצונה שכר ל"י. 18  ראשון למפקח ל"י 15  שני
ציוד משפחתי, מענק הבאים: המענקים ניתנו כן כמו המדינה. בשירות לעובדים
לבני העברית השפה (לימוד הערבית השפה לימוד עבור מענק לנישואים, בסיסי
טכניים251. מקצוע ולבעלי למדריכים ומענקים אירופאית שפה ולידיעת מיעוטים)

הצטיינות שכר (כגון: ובמענקים בתוספות היסוד, בשכר שינויים חלו התקופה במהלך
תוספות שגררו הדרגות, ובסולם ,(1951 בשנת אזרחיים בגדים קצובת ;1949 בשנת

שוליות. וחלקן משמעותיות חלקן שכר,

סיפוקם, על השוטרים באו לא בשכר, הדחופים והשיפורים השינויים ההעלאות, למרות
במשמרות עבודה נוספות, (שעות הקשים השירות תנאי הגבוה, העבודה עומס נוכח
המשטרה, פיקוד את להטריד המשיך השכר נושא במדינה. הקשה הכלכלי והמצב ועוד)
לו נמצא לא אך אליו, והגיוס מהחיל הנשירה היקף על השפעתו מחמת בעיקר

הולם. פיתרון

ישראל משטרת של השנתי בדו"ח מוצאים אנו המשטרה, מהקמת שנים עשור כעבור
חל "השנה כדלקמן: השכר לנושא התייחסות שירות, ותנאי משכורת בסעיף ,1958
(ועד מפקח דרגת ועד שוטר מדרגת המשטרה אנשי של השכר בדרגות מסויים שינוי
כן פי על אף יתר. מאמץ עבור מה תוספת ושניתנה הועלה שלהם שהשכר בכלל),
מתן המחייבים המיוחדים שירות תנאי על השוטרים את לפצות הדרך נמצאה טרם
כי אף מועד. ובכל קריאה לכל לשירות והתייצבות קבוע באופן נוספות עבודה שעות
תמיד להגשמה ניתן הדבר אין בשבוע, פגרה ליום זכאי שוטר כל כי הוראה ניתנה

במלואו".
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לתחה
הבכיר המשטרתי הפיקוד הקדיש רשמי, באופן ישראל משטרת הקמת טרם עוד
לרווחת הדאגה וטיפוחם. השוטרים שכר להעלאת אפשרויות לבחון במטרה מחשבה,
חשיבותה מזאת, יתרה הארגון. במדיניות ומרכזי מהותי חלק תמיד היוותה השוטר
הכלכלי המצב ונוכח למשטרה המתגייס האנושי החומר של אופיו "מחמת עלתה עוד
החדשים העולים מספר היה רב המתגייסים בין במשטרה. המשכורת ותנאי במדינה
במיוחד חשובות היו נרחב, בהיקף הרווחה פעולות בארץ". והתערו נתבססו שטרם

האנשים252. מוראל ולשיפור החיל לגיבוש

מקומות סידור הבאים: הדברים את הרווחה פעולות כללו ,1949 שנת במהלך כבר
הנחות צרכניות, שירותי מוזלים, במחירים ומזנונים מטבחים דירה, למחוסרי דיור
ובגנים, ספר בבתי לימוד שכר בתשלום הנחות יולדות, אישפוז החולים, בקופות
משפחתי סעד הקיצוב), (בתקופת מיוחדות מזון תוספות הבראה, בבתי סיוע הלוואות,

הכללי. המפקח מקרן וסעד

נקנה ומגוונים,: שונים במישורים הרתחה ש>רות> הורחבו הראשון העשור במהלך
הבראה בתי הופעלו ;(1952) משטרה בתחנות משפחותיהם ובני לשוטרים במרוכז ציוד
הנקרה, בראש  1956 ומשנת הנקרה, ובראש בנצרת  1952 (משנת משטרתיים
שני לכדי שהגיעה לשוטרים עירוניים במיסים הנחה על הוסכם ובטבריה); כנען בהר
בהנחה קנייה ;(1950) ציבורית בתחבורה חופשית נסיעה ;(1950) מהמיסוי שליש
למפקח סמכות ניתנה ;(1953) השוטרים לשימוש מכבסות הקמת ;(1952) בשק"ם
פרישה פיצויי ולהעניק (1956) גמלאות לצורך קודם ציבורי בשירות להכיר הכללי

.(1956) לפחות שנים שלוש של דופי ללא שירות לאחר מתפטר לשוטר

אך ובמדינה, בחברה משרתיה של התערותם ועם המשטרה של התבססותה עם
משירותי מספר צומצמו המשטרה, בתקציב שחלו והצמצומיס הגזירות עקב במיוחד
והן החיים ברמת הן לירידה הביא הדבר המשטרה. לאנשי בעבר שניתנו הרווחה
שהגישה והסעד הרווחה שירותי היו עדיין זאת, עם החיל253. משרתי של במוראל

מקבילים254. ציבוריים לגופים בהשוואה ונרחבים מגוונים לאנשיה, המשטרה

משמעת
דירבנו ישראל, משטרת של הסמיצבאי והאופי השוטר של הנרחבות הסמכויות
הארגון אושיות ייפגעו לבל המשמעת, על מרבית להקפדה המשטרה פיקוד את תדיר
ברובה התבססה הראשונות בשנים המשמעת משרת. הוא אותה הדמוקרטית והחברה
ועוד. הצדעות מסדרים, "בקרות", וכללה המנדט ומשטרת הבר>ט> הצבא דפוס> על
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המשמעת, בתחום שוטרים של עבירות אחת לא אירעו התקופה, במהלך אמנם,
נזקים וגרימת משטרתי ציוד אובדן באיחורים, קלות, עבירות אלו היו בעיקרן אולם,

רשלנות255. מתוך המשטרה לרכוש קלים

סמכות ללא חיפוש עריכת שוחד, כקבלת חמורות, לעבירות נגעו בלבד מעטים מקרים
המשטרה מיצתה אלו במקרים עבריין256. של הימצאו מקום על הודעה אי או חוקית,
שחיתות, מעשי מספר נתגלו לדוגמא, ,1954 בשנת שהורשעו. השוטרים עם הדין את
הכלכליים257: הענפים ראשי בכנס דאז, החקירות, אגף ראש בתקיפות התייחס אליהם

יחידה נתגלתה כאן בכרכור. נתגלה ביותר המדאיגים השחיתות ממקרי "אחד
יחידה אנשי כי לראשונה נתגלה כאן ומורעלת. רקובה בשחיתות, נגועה שלמה
מעשי על דבר למסור מוכן שהיה איש בה נמצא לא לצרכיהם. בצוות עבדו

שותפים". היו כאחד כולם השחיתות.

תקיפים באמצעים לנקוט המפקדים, את החקירות אגף ראש הנחה דבריו, בהמשך
כאלו. תופעות של ולמניעה לגילוי במיוחד וחריפים

מפאת בעיקר במשמעת, להתרופפות הביאה האדם, כוח באיכות המתמשכת הירידה
בעבודת הצורך די התערו ולא רצון משביע אימון עברו לא שהאנשים העובדה

המשטרה258.

:1958 שנת של השנתי בדוח נמצא העשור, בסוף משמעת עבירות לגבי מצב תמונת

המשמעת, ועל הטוב הסדר על עבירות על אנשים 1,180 נידונו הדו"ח "בשנת
נידונו המכריע ברובם שלפניה. בשנה ו2,107 הקודמת בשנה 1869 לעומת
ולמשטר לנוהל בעיקר, המתייחסות פנימיות, משמעת עבירות על האנשים
בהם שהייתה העבירות מספר וכיו"ב. ציוד שמירת אי איחור, היעדרות, כגון:
בהם שהייתה העבירות מועט. היה הציבורי, באינטרס או באזרחים, פגיעה

אפסי"259. כמעט היה מספרן  מידות ובטוהר כפיים בניקיון פגיעה
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1958  למשמעת הדץ בית
סה'יכשוטריםסמל>םקצ>נ>ם

שהואשמו האנשים מספר
חייבים נמצאו

זוכו

1

1

2

1

1

8

6
2

11

8
3

למשמעת דין בית בפני אנשים הובאו שעליהן להאשמות דוגמאות מספר להלן
סחורות קניית על לדין הובאו ושוטר רבשוטר קצין, עליהם: שהוטלו ולעונשים
למאסר נידון הקצין "קדש". במבצע ישראל ידי על הרצועה כיבוש במהלך בעזה,
בגין בדין שחוייבו שוטרים שלושה זוכה. והשוטר חודשים לשישה הרבשוטר שנה,
נידון שוחד, לקיחת של בעבירה שחוייב שוטר שנה. למאסר נידונו שביצעו, הברחות

שנה. למאסר

נקטה המשמעת, בעבירות לה, מחוצה או המשטרה בתוך המשפטי, לדיון מעבר
,1951 שנת בסוף בארגון: המשמעת לאכיפת נוספות בשיטות גם ישראל משטרת
סיוע תוך המשטרה, אנשי של והתנהגותם המשמעת על לפיקוח חול>ה הוקמה
לפעולות בנוסף פקודיהם260. בין הטוב והסדר המשמעת בהשלטת היחידות למפקדי
והיעילות: המשמעת רמת להעלאת כספיים בתגמולים גם המשטרה נקטה העונשין,
מצטיין, שירות ועל בתפקיד הצטיינות על כספיים פרסים הונהגו ,1952 משנת החל
פרסום או מיוחדים, מכתבים באמצעות הכללי המפקח ידי על לשבח ציון מתן תוך

.1958 משנת החל לתוקפה שנכנסה הארצי261, המטה בפקודות

ס>כום אדם: בכוח הט>פ1ל

את לבלום הרצון המשימות, לביצוע האנושי המשאב של בחשיבותו ההכרה לאור
מרכזי למרכיב השוטר טיפוח הפך האדם, כוח ואיכות הגיוס קשיי מהחיל, הנשירה
ולשירותי עבודתם לתנאי השוטרים, לשכר המתמדת הדאגה המשטרה. במדיניות
כללי על יתרה הקפדה בצד זאת הראשונים, מימיה המשטרה את אפיינה רווחה,
בגין כאמור בעיקר בלבד, חלקי היה אדם בכוח הטיפול אולם, הנהוגים. המשמעת

יעיל. ובלתי מסורבל איכותי, ולא רישומי היותו

חשיבותם אף על תקציב, אילוצי עקב הרווחה שירותי כאמור צומצמו מסוימות בתקופות
הגיע לא השוטרים שכר בארץ. אז ששררו הכלכליים התנאים נוכח ולמשפחתו לשוטר
המשטרתי הפיקוד של המאבקים למרות רצון, משביעת לרמה הנדונה התקופה במהלך
המישורים. בכל במלואה מומשה לא כן, אם השוטר, לטיפוח המשטרה מדיניות לשפרו.
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1א>מ1נ>ם הכשרה
המיוחד מתפקידו הנדרשות למקצועיות המשטרה, פיקוד שנתן מהדגש יוצא כפועל
נתנה לחיל, המתגייס האדם כוח של רצון משביעת בלתי איכות ובגין השוטר של
המתמידים השיפורים על נוסף ולחינוכו. השוטר להדרכת מירבית לב תשומת המשטרה

השונות. ההדרכה מסגרות אף התפתחו לעיל), (ראה ההדרכה בשיטות

שוטרים (מ1,882 ויותר שלושה פי השוטרים מספר גדל הראשונות, השנים עשר במרוצת
האדם כוח תחלופת עם יחד זה, גידול .(1958 בשנת שוטרים ל5,793 ,1948 בשנת
לצרכי המותאמים ואימונים, הכשרה דפוסי חייבו המשטרה, בפעילות וההתפתחות
ואימונים, הכשרה מסגרות הוקמו הראשונות בשנים כבר ואכן, והארגון. השטח
משרת. הוא ואותה פועל הוא בה הישראלית לחברה ראוי שוטר לעצב הייתה שתכליתן

עוד החל אנשיה, של ובטיפוח בהכנה ישראל משטרת שהשקיעה ההדרכה מאמץ
הכיר השיחרור, מלחמת של בעיצומה ,1948 ינואר בחודש ההתארגנות: בתקופת
קציני של בהכשרה המיידי בצורך נחמיאס) ויוסף סהר (יחזקאל המארגן הצוות
של ב' משנה ועדת ישיבת בירושלים התקיימה ,20.1.1948 בתאריך זוטרים. משטרה
אכן, משטרה. לקציני ספר בית של מידית הקמה על הוחלט ובה המצב" "מגדת
לקורס למועמדים הקוראת מודעה, בעיתונות פורסמה ,17.2.1948 ביום חודש, כעבור
בקורס. להשתתפות צעירים 24 נבחרו מדוקדק, מיון לאחר עבר"ם. משטרה קצ>מ
ההסתדרות לפעילי הספר בית בבניין ,1.6.1948 עד 15.3.1948 מתאריך התקיים הקורס
מדריכים שירתו כשלידו ברני, >1סף היה הקורס מפקד אביב. בתל ,5 נהרדעא ברחוב
החניכים למדו הקורס, במסגרת הבריטי. והצבא ה"הגנה" המנדט, ממשטרת רקע בעלי
בסיום משמעת. וסדרי תנועה משטרה, תפקידי פלילי, חוק גופני, אימון סדר, תרגילי

ומינהלה. פיקוד לתפקידי הבוגרים הוצבו הקורס

מחנה בתוך עבריים לשוטרים ספר בית הוקם המדינה, הכרזת לפני מספר ימים
ששימשו צריפים, ומספר מסדרים מגרש כלל הבסיס בביתליד. 21 מספר צבאי
סגן היה ("1 מספר האמונים "בסיס (שנקרא הבסיס מפקד לימוד. וחדרי למגורים
הפלשתינאית בז'נדרמריה התורכי, בצבא עשיר וניסיון עבר בעל גיא, גרו מחוזי מפקח

המנדט. ובמשטרת

מסגרות הכשיר ,1948 אוגוסט סוף ועד ,1948 מאי חודש מתחילת שפעל הספר בית
2520 של בהשתתפות קצרים, במחזורים ושוטרים, סמלים טירונים, של מגוונות
משמעת, נשק, תס"ח), (ת"ס, סדר תרגילי מקצועות נכללו: בקורס מחזור. בכל חניכים
מעורבות או אנוש ביחסי נושאים אך והדרגות, המשטרה מבנה הכרת פלילי, והליך חוק

נלמדו. לא בקהילה,
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(בגלל למשטרה טירונים לשלוח הצבאי הקלט הפסיק ,1948 אוגוסט חודש בסוף
הוחזר המחנה שעריו. את סגר ליד, בבית 1 מספר האימונים ובסיס החזית) צרכי
ביולי שגויסו. המעטים הטירונים הדרכת לשם במחוזות, הוצבו והמדריכים לצה"ל
נפתח שנה, אותה ובנובמבר בשפרעם, החדש הארצי האמונים בסיס נפתח ,1949
ולבעלי לחוקרים ואלחוט, קשר לאנשי (למכונאות, דגון בבית האימונים בסיס

ולהתפתח. לגדול ההדרכה מערכת החלה ואילך מכאן אחרים). מקצועות

מקצועי אימון בסיסית, הכשרה בין ישראל משטרת הבחינה כבר דרכה, מתחילת
והשכלה. חינוך השתלמויות, מרחבית, הדרכה ומתקדם,

כניסתם קודם החדשים, המגויסים של לאימונם בעיקר התייחסה הבסיסית ההכשרה
המקצועי האימון כשוטרים. תפקידם למילוי שיוכשרו מנת על לה, סמוך או לתפקיד,
וכדומה) קשר עובדי (לחוקרים, מקצועית הכשרה להקניית במהותו יועד והמתקדם
כרוכים שהיו או מיוחדת, ידיעה שדרשו לתפקידים, להצבתם השוטרים ולהכנת

וסמלים). בכירים קצינים (כדוגמת יותר גדולה ואישית פיקודית באחריות

על לשמור הייתה התפקיד, ביצוע תוך השוטפת, המרחבית ההדרכה של מגמתה
לתפקידם. ישירות הנוגע חדש ומידע בחומר ולעדכנם השוטרים של המקצועי כושרם
מרקע שבאו מאנשים מורכב שהיה החיל, לגיבוש מיועדים היו וההשכלה החינוך
בתחום בסיסיים יסודות להקניית ומלוכד, אחיד לגוף ומגוון, שונה ותרבותי השכלתי
מקרוב שזה החדשים, למתגייסים סיוע תוך והמשטרה החברה הכללית, ההשכלה

ובמשטרה263. בארץ בהתערותם באו,

מדריכיםמתאים. סגל יצירת  הייתה וההכשרה ההדרכה בעבודת הראשונה הבעיה
היה ניתן לא אך נרחבת, מקצועית ידיעה בעלי רבים אנשים היו ישראל "במשטרת
להוציאם היה אפשר אי ראשית,  מרכזיים: טעמים משני הדרכה, לצרכי להציבם
העבודה במהלך חמור באורח לפגוע מבלי שירתו, בהם ומהתפקידים המרחבים מן
שהאנשים, ידועה, פדאגוגית להכשרה גם זקוק מדריך שנית, וביעילותה. הסדירה
הצבאיים במקצועות מדריכים חסרו לא אמנם, רכשוה. לא במקצועותיהם, המומחים
חוק  הטהורים המשטרתיים במקצועות אך גופני, לאימון הנוגעים ובמקצועות
קורסים נפתחו ברירה מחוסר לכן בנמצא. מדריכים כמעט היו לא  משטרה ותפקידי
למדריכים נתן אשר ימים, שבועיים במשך שכזה קורס נערך תחילה מדריכים. ל"ייצור"
עבודתם מהלך תוך ולשכלולן, ידיעותיהם להרחבת ראשוני בסיס העתידים
שעסקו הבודדים האנשים ידי על ברובו הודרך זה קורס היוםיומית. המשטרתית
היו המדריכים מן אחדים העבריים; היישובים ובמשטרת המנדט במשטרת בהדרכה

לישראל"244. ההגנה צבא יוצאי
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הקמת קודם מתאים. הדרכה חומו* כתיבת של הבעיה חריפותה בכל עלתה במקביל,
הספרות ואף המשטרה, במדע ספרות כל העברית בלשון קיימת הייתה לא המדינה,
לצרכי מותאמים שאינם מעטים, ספרים וכללה ומעטה, דלה הייתה המשפטית
במקצועות וספרים פרסומים להתפרסם החלו המדינה הקמת לאחר המשטרה.
לשמש יכלו ולא הדרכה צרכי על ענו ולא בלבד תיאורטיים היו אלה אך המשפט,

הדרכתי. כחומר

משלה. רלוונטי הדרכה חומר לפרסם ישראל משטרת החלה החסר, את למלא כדי
ולפרוצדורה הפלילי לחוק הפליליות, הראיות לחוק ותמציתיים קצרים פרסומים הוכנו

משפטית. והשכלה ניסיון בעלי משטרה קציני ידי על שנכתבו הפלילית,

המשטרה, פקודת את השאר בין שכלל לשוטר", "מדריך ה פורסם ,1950 בשנת
(מאסר הפלילית הפרוצדורה פקודת את וסמכויותיו; החיל פעולת התבססה שעליה
ואת המשטרה של המבצעיות לסמכויות העיקרי הבסיס את שהיוותה וחיפושים),

ובהתקהלויות. באסיפות שדנו הפלילי, המשפט חלקי

בנושאים שבועיים הדרכה חוזרי המשטרה פרסמה שנה מידי הראשון, העשור במהלך
עבירות חקירת פליליות, חקירות המשטרה, תפקידי כגוף ומקצועיים, משפטיים
של חקירותיהם תיאור בהן חוברות, פורסמו כן כמו המשפט. לתורת ומבוא כלכליות

לקחים. והפקת מסקנות הסקת תוך בארץ, שבוצעו מפורסמים פליליים פשעים

התנועה" לשוטר "מדריך ספרים: שני ההדרכה בנושא לאור יצאו ,1955 בשנת
וידיעת עברית במקצועות לימוד כספר אף שימש האחרון זה לשוטר". ו"מקראה
מטה, עבודת בנושאי מקיפות הדרכה חוברות ופורסמו נכתבו העשור בסוף העם265.
ומקצועי עיוני בסיס לשמש במגמה הקיים התורתי החומר את שסיכמו וחקירות, סיור
.1958 שנת במהלך שנפתח הבכירים, הקצינים לקורס ובמיוחד השונים, לקורסים

וביחידות מחוזיים ספר בבתי ארציים, בבסיסים בוצעה המשטרתית ההדרכה
תחנת של במבנה הוקם ,1949 בשנת שנוסד המרכזי האימונים בסיס המשטרה.
לקצינים לסמלים, לטירונים, קורסים בו והתקיימו בשפרעם המנדטורית המשטרה
תאונות, לבוחני עברית, ללימוד לחוקרים, ,(1951 באוקטובר, ב23 נפתח (הראשון

ועוד. למדריכים

לנוהגי ספר בית בתוכו כלל ,1949 בנובמבר ב1 שנפתח דגון, בבית האימונים בסיס
(שמוקם סוסים ולאילוף לרכיבה ספר בית המשטרה, לכלבי אילוף בית כלבים,
ספר בית לנהיגה, ספר בית דגון), בית לבסיס מינהלית השתייך אך לציון, בראשון
סגר הבסיס ועוד). ת"א ממחוז טירונים (אלחוטאים, שונים לקורסים ובסיס לקשר

הארצי. האימונים לבסיס הועברה פעילותו ורוב ,1954 בראשית שעריו את
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להכשרת תחילה שימשו  ובאייל בחיפה בירושלים,  המחוזיים הספר בתי
בו הועברה מכן לאחר הארצי. האימונים בבסיס הקיבולת מגבלות בגלל טירונים,
בנוסף זאת שונות, דרגות ולבעלי השונים המקצועיים בתחומים שוטפת הדרכה

לעיל). (ראה המשטרה ביחידות שבוצעו השבועיים לשיעורים

השונות; ביחידות לעברית שיעורים ישראל משטרת קיימה וההשכלה, החינוך בתחום
ארגנה יחידתיות, ספריות הקימה הכללית; השכלתם את להשלים לשוטרים סייעה
ומדיניים; חברתיים מקצועיים, בנושאים עיון וימי הרצאות וערכה ניידת ספרייה
עת, כתבי השנים במשך שרכשה המרכזית, המקצועית הספרייה את ופיתחה הקימה
כן כמו כלליים; ובנושאים המשטרתית העשייה בתחומי שונים, ופרסומים ספרים
השוטרים לבעיות הנוגעות ורשימות מקצועי חומר שכללו מקצועיים, עת כתבי פירסמה

ישראל"). משטרת "רבעון ,"999" ישראל", ("שוטר

להשתלמויות כאכסניה בירושלים, כרם בעין הדרכה בסיס גם פעל בלבד קצר זמן
ובאזרחות. והמדינה העם בבעיות

שאורגן ומשפט, לחוק בקורס משטרה אנשי השתתפו ארגונית, הפנים להדרכה בנוסף
במסגרות והשתלמויות בקורסים אביב, בתל וכלכלה למשפט הגבוה הספר בית ידי על
צבאיים. ובקורסים ועוד) ומשפט שלטון סדרי חשבונות, הנהלת ייצור, (טכנאי אזרחיות

בשנים בכירים. לקצינים הספר בית פתיחת לקראת ההכנות החלו העשור באמצע
סמלים) (טירונים, בד"א הכשרת על דגש הושם ישראל משטרת להקמת הראשונות
המכריע ברובם שהיו הבכירים, שהמפקדים הייתה היסוד הנחת זוטרים. וקצינים
להכשרה מידי באופן זקוקים אינם הבריטי, בצבא או ב"הגנה" פיקודי ניסיון בעלי
בחינות עליונים". לקצינים "בחינות למעג!ר בדרישה הסתפקות תוך נוספת, מינהלית
תנאי והיוו מנדטוריות, קבע ובפקודות משפט בסדרי בחוק, לידע התייחסו אלו
לקורסים קצינים נשלחו חריגים במקרים מחוזי). מפקח (עוזר עמ"ם דרגת לקבלת
ועוד). המדינה ומדעי מינהלי קורס מודיעין, בנושאי (קורס למשטרה מחוץ בכירים

ישראל במשטרת בכירים" לקצינים ספי "בית הקמת על הוחלט ,1955 בדצמבר
"לפתח נועדה זו מסגרת של מטרתה פראג. יהודה רמ"ח נתמנה הראשון ולמפקדו
אופרטיביות יחידות ובמפקדי מטה כקציני הבכירים המשטרה קציני של הכשרתם את
מצומצם צוות המשטרה". במקצוע הקשורים במדעים נרחבות ידיעות להם להקנות וכן
שלם כפר בקרבת "טגראט" בבניין מתקן איתר הדרכה, חומר הכין המפקד, בראשות
בראשית רק נפתח האמור הספר בית הספר. בית מוקם בו ,(100 לוד דרך (כיום

בכירים. קצינים 13 השתתפו הראשון ובקורס 1958 פברואר
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במשטרת וההדרכה ההתמקצעות בתחום דרך פריצת היוותה זו הדרכה מסגרת
להיות החל הבכירה, הקצונה על אז עד שפסח הקורסיאלי, ההדרכה תהליך ישראל.
ההדרכה חומר עיונית. מבחינה כראוי הוכשרו שלא גבוהים, פיקודיים רבדים על מופעל
האווירה ישראל. במשטרת שהצטבר הידע ועל צה"ל של פרסומים על בעיקרו נשען
לאווירה בניגוד וזאת ומחשבה יזמה ומעודדת חופשית משוחררת, הייתה בקורס
הראשונות. בשנים וההדרכה הקורסים את שאפיינה הנוקשה, הצבאיתבריטית

והמתקדם, המקצועי האימון הבסיסית, ההדרכה בתחומי  אלו הכשרה מסגרות
להתפתחות והתשתית הבסיס את עיצבו  וההשכלה החינוך המרחבית, ההדרכה
לצרכים בהתאם והתפתחו, הורחבו הן הבאות בשנים ישראל. במשטרת ההכשרה
כמכשיר  ההדרכה של הכוללת התפיסה את ושיקפו והמשטרה, החברה של המשתנים
המשטרה. של השונים העשייה בתחומי המשולב והשכלתי, חינוכי מקצועי, לפיתוח

ישראל משטרת בתוכה מצאה ומגבלות, קשיים אילוצים, למרות הקמתה, מראשית
של תחילתה ואמונים. הכשרה מערכת לבניית ראויים וכשרונות מספיקים כוחות
וצבאיות). משמעת סדר, תרגילי על (בדגש צבאימנדטוריבריטי בסגנון זו מערכת
יותר רבה התייחסות  מקורי ישראלי לסגנון מקומו לפנות זה החל בהדרגה,
המעבר של שיאו הימים. באותם והמשטרה העם של המיוחדים ולצרכים לאוכלוסיה
מינהליים צדדים הדגשת תוך הבכירים, הקצינים קורס התארגנות היה ההדרגתי

הלימודים. בתכנית ומדעיים
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(ס>נ>) קדש" ב"מבצע ישראל משטרת
"מבצע הקשים. ממבחניה באחד המשטרה הועמדה הראשון העשור סוף לקראת
לפעילות המשאבים מירב את להפנות העדיפויות, סדר את לשנות חייב אשר קדש",
במלחמה. החברה לצרכי בהתאם ומבצעית, ארגונית ולהיערך חירום בתקופת הכרוכה
מאורגנות, וטרור חבלה התקפות מסתננים, של מוגברת פעילות ניכרה ,1956 שנת בסוף
מצרים משטח באו לארץ, שחדרו המסתננים רוב המצרי. ה"פדאיך של במיוחד
המסתננים מספר לבנון. משטח בהסתננות גם הייתה בתופעה מה עליית מירדן. וחלקם
ב גדל ידם על שבוצעו העבירות ומספר בכ290/0 עלה השנה במשך למדינה שחדרו
העבירות שיעור כאשר חבלה, ובמעשי הגוף נגד בעבירות העלייה ניכרה במיוחד .400/0

כדלקמן: ניכרת266 במידה ירד הרכוש נגד

ביותר. גדול עבירות של מסוימים בסוגים המסתננים של חלקם היה השנה "אף
מכל 700/0650/0 בארץ, שבוצעו רצח מעשי למחצית לקרוב אחראים היו הם
התפרצות או שוד ידי על הבהמות גניבות של וכ700/0600/0 לרצח הניסיון מעשי

אחרות". גניבות כל של ול%100/08

ג'מאל מצרים שליט .1956 שנת במרוצת באחת השתנה התיכון במזרח המדיני המצב
לתכנן ובריטניה צרפת את שהוביל מעשה סואץ, תעלת את הלאים נאצר עבדול
התקפת החלה לישראל, צרפת בין צבאימדיני תיאום לאחר מצרים. נגד צבאית פעולה
את ולהרוס נאצר של הצבאיות תכניותיו את לשבש הייתה שמטרתה בסיני, ישראל

ה"פדאין". בסיסי
ובאותה המיתלה במעבר ישראלי צנחנים כוח הוצנח ,1956 באוקטובר 29 בתאריך
ימים, שישה נמשכה המערכה הישראלימצרי. הגבול את צנחנים חטיבת חצתה שעה

סיני. האי וחצי עזה רצועת נכבשו במהלכם

ובריה"מ, ארה"ב של ובמיוחד המעצמות של הכבד הבינלאומי הלחץ הפעלת בעקבות
מסיני. צה"ל נסיגת על בנובמבר, ב7 גוריון בן דוד דאז, ישראל ממשלת ראש הודיע
את מחדש ולפתוח ה"פדאין" פעולות את זמנית לחסל הצליחה סיני "קדש" מערכת
מסוימת. רגיעה חלה האחרות, ערב מדינות עם בגבולות גס אילת. מפרץ דרך השיט
תשומת את הסבו בתוכן, ופנימיות חברתיות בעיות אולם פחתה, לא לישראל איבתן
בגבול בייחוד האש, תקריות חידוש תוך נמשך הטרור זאת עם הציוני". מה"אויב לבן

וסוריה267. ירדן
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בעורף תפקידיה את למלא >שראל משטרת נערכה ובמהלכה המלחמה פרוץ לפני
הציבוריים, השירותים ושל תקין חיים אורח של האפשר ככל סדיר קיום  האזרחי
ידי על (למשל, באזרחים אפשריות בפגיעות וטיפול הציבורי המוראל בשמירת סיוע

האזרחית). האוכלוסיה על אוויר התקפות

התפקיד את מתאר (65 עמ' ,1956 אפריל ,2 (חוברת >שראל" משטרת "רבעון הביטאון
לקודמותיהן, בניגוד העשרים, במאה המלחמות מלחמה: בעת המשטרה של המיוחד
התקפה בפני מוגן אינו האזרח עורף, ואין חזית אין "בהן טוטאליות, מלחמות הן

מהחייל". יותר הגנה מחוסר אף הוא לומר, תרצו אם מהחייל, יותר

כזה: דברים במצב

שמשקלם הרגילים, המשטרה תפקידי על נוסף  לעסוק נאלצת "המשטרה
העבריינות, של ופריחתה החמרתה מחמת מלחמה בימי עולים וחשיבותם
תפקידי לרוב, וספציפיים מ>וחד>ם בתפק>ד*ם  פורענות של במצב הכרוכה
האזרחי היישוב של המוראל על שמירה פגיעה, ומפני חבלה מפני והגנה שמירה
אחראיים תפקידים ועוד, ועוד זה, במוראל לפגוע העשויים מעשים ומניעת

לרוב. וחיוניים

קטנה, ארצנו שכן וכמה; כמה אחת על ובארצנו אמורים, הדברים העולם בכל
נתון הוא אחד, מוצק לגוף נתחשל וטרם מגוון יישובה חזית> כמעט כולה
לא יישוב בה יש למולדת; החוזרים אחים של במסווה רע זוממי של לחדירה
הזוממים תוקפינו  שוב לצאת ועלולים  יצאו שמקרבו העם מבני מבוטל

החיים" מעולם למחותנו

העבריינות, בתחומי השגרתית, עבודתה את להפסיק המשטרה נאלצה הקרבות במהלך
המשטרה אנשי כל ביותר. חיוניים שלתפקידים מועט למספר פרט והתנועה, השיטור
מיוחדים, מוצבים 38 הוקמו הצבאי. ההגנה במערך הקשורים חוץ, לתפקידי הוצאו
לחלוטין, פסקו המטה עבודות כל והנקודה. התחנה בדרג חירום תפקידי שמילאו
מהלך כל נמשך זה מצב חירום. שעת לענייני מיוחד מטה מוצב של להשארתו פרט

הפדאין268. מצד המיידית הסכנה פסקה אשר עד מכן, לאחר ניכר וזמן הקרבות
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את לעבות במטרה הגביל. במשמר גם משמעותיות תמורות חולל "קדש" מבצע
צה"ל. של מלא פיקוד תחת החיל הועבר הצבאי, המבצע ולצרכי הצה"לי המערך
החיים בהשבת ובלכידתם, מסתננים אחר בסריקות לצה"ל סייעו מג"ב שוטרי
אחריו שהותיר השלל של מבוקר ובפינוי (עזה) שנכבשו בשטחים התקין למסלולם

הנסוג. המצרי הצבא

נפה במקום הוקמה צבאי, ממשל הקמת ועם צה"ל, ידי על עזה רצועת כיבוש לאחר
ללא הוקמה הנפה הרצועה270. של לפינוייה עד שפעלה עזה269 נפת  משטרתית
אנשים, הוצאו מהן החיל, של האחרות היחידות חשבון על אדם, כוח של תוספת
אנשי 295 שירתו עזה בנפת המיוחדת. הכשרתם מפאת ברצועה להצבה שנבחרו
במהלך קצינים271. 21 מהם זמניים),  מוספים שוטרים 4 (ועוד המניין מן משטרה
%71 פוענחו מהם חקירות, תיקי ב836 אנשיה טיפלו עזה, נפת של קיומה
בכמויות נשק וגילוי באיתור השאר בין עסקה עזה בנפת המשטרה מהמקרים272.
שתי ולחסל לחשוף הצליחה כן וכמו שונים מסתור במקומות שהוסתר ניכרות
פיגועים. לבצע הייתה שמטרתם חברים ממאה למעלה שכללו מחתרתיות, התארגנויות

ובהקמת "קדש" במבצע קשורה שהייתה הענפה, המשטרתיות שהפעילות לציין יש
הופנו המשטרה אנשי כל כמעט שהרי השוטפת, המשטרתית בעבודה פגעו עזה, נפת
מפתח לנקודות הוצאו שהשוטרים פי על אף אולם, וכוננות. ביטחון למשימות
בלבד נוכחותם הספיקה עבריינות, למניעת ולא ביטחון למטרות הערים ולרחובות
פטריוטיים מניעים שגם יתכן השונים. העבריינים של פעולתם את רבה במידה לשתק
היוו לעבירה, ההזדמנויות וחסימת מעצר מפני שהפחד ספק כל ללא אך לכך, תרמו
מוחשית עדות זו הייתה המלחמה. במהלך העבריינות בהיקף בירידה מכריעים גורמים
נוכחות מפתח, ובנקודות ברחובות שוטרים של מנוכחותם שנבעה הרבה, לתועלת
ובגלל השוטפות, המשימות לחץ בגלל המשטרה, סיפקה לא כתיקונם שבימים
האפקטיבי273. הכוח בשיעור והירידה ציבורי וסדר ביטחון לתפקידי שניתנה העדיפות
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1957 >שראל משטרת מבנה

הכללי המפקח

מזכירות
ציבור יחסי

המחנה מפקדת
גבולות ביקורת

המינהלה אגף הארגון אגף

אדם כוח מחלקת
אפסנאות מחלקת

ונכסים בינוי מחלקת
קשר מחלקת

תחבורה מחלקת
תשלומים מחלקת

החקירות אגף

שיטור מחלקת
תנועה מחלקת

מיוחדים לתפקידים מחלקה
הדרכה מחלקת
הגבול משמר

פלילית מחלקה
כלכלית מחלקה

פלילי לזיהוי מחלקה

מחוז
ירושלים

מחוז
אביב תל

הבירה נפת
הנגב נפת
נפת תת

הכפרים

מחוז
חיפה

צפונית נפה 
דרומית נפה 

נפת תת 
גן רמת

מחוז
צפוני

חיפה נפת 
חיפה נמל נפת 
משמר (כולל
החופים)
חדרה נפת 

הקישון נפת תת 

מחוז
מרכז

צפת/כנרת נפת 
יזרעאל נפת 

עכו נפת 

רמלה/רחובות נפת 
פ"ת/השרון נפת
שדה נפת תת
לוד התעופה

1514 עמ' 1957 ישראל: משטרת של השנת> הדר'ח מקור.
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המסד: שלב
העשור ס>מם

שכל מורכבות, סוג>ות שת> עם ישראל משטרת התמודדה לקיומה, הראשון בעשור
של מהיסוד בנייה האחת, רבים ומשאבים מאמצים בוזמנית ממנה תבעה אחת
עם התמודדות השנ"ה, ואפקטיבי, יעיל כאחת, ומבצעי ארגוני משטרתי, מערך
לתנאים המיוחדות הפנים, וביטחון הציבורי הסדר התנועה, העבריינות, תופעות
משימות שתי עם התמודדה ישראל משטרת צעירה. מדינה של והמורכבים הקשים
אדם כוח תקציב, חוסר  קשים ובתנאים מורכבים אילוצים תחת אלו, קשות
נמוך בשיעור אפקטיבי כוח קשים, עבודה תנאי מספקים, בלתי ובאיכות בהיקף

ייעודיות. ובלתי רבות ומשימות

קשיים של ימים אלה היו ולמשטרה. לחברה וד>נאמ>ת מורכבת תקופה זו הייתה
של תקופה גם זאת הייתה למשטרה ומחוץ274. מבית וחברתיים ביטחוניים ולחצים
תפיסתית. וגמישות רעיונית פוריות של וספקות, לבטים תהייה, של וטעייה, ניסוי
ומסגרת משטרתית מסורת היעדר הצעירה, והמשטרה המדינה של המיוחדים התנאים
המשטרה פיקוד של רצון משביע בלתי מקצועי וניסיון להתבסס, ניתן עליהן ארגונית,
ואילתור בניסוי ולהרבות המסד מן וכלים ארגון לבנות המשטרה את אילצו ואנשיה,
בכושרה והארגונית הרעיונית גמישותה את בעליל הוכיחה המשטרה חדשות. שיטות
ולנסות והמדינה החברה של המתפתחים לצרכים להיענות משתנים, לתנאים להסתגל

חדישות. ושיטות תפיסות לעצב

המשטרה, בעבודת וח>דוש>ם רע>1נות של רחבה קשת למצוא ניתן התקופה במהלך
למציאות, והפכו גובשו אך מומשו לא וחלקם הראשון, בעשור כבר יושמו שחלקם
למצותם וליכולת ארגונית לבשלות מכן, שלאחר בשנים הגיעה המשטרה כאשר
התכנון המטה, עבודת בתחום ותפיסות רעיונות למצוא אפשר האחרונים בין וליישמם.
הנכון השימוש המודיעין, ואיש הבלש הפעלת המקופי, הסיור והמבצעי, הארגוני

ועוד. הפלילי הזיהוי באמצעי

לבנות הצליחה והמשטרה זו בתקופה כבר ויושמו גובשו אחרים, נוספים רעיונות
במדיניות העבודה, בשיטות הבאות: בשנים ועיצובה התפתחותה להמשך איתן מסד
בפיתוח ארגוני, מערך בבניית והשוטר, הארגון הפעלת באופן התפקיד, ובתפיסת
מקצועי מסד ובחינוכו. בהכשרתו האדם, בכוח הטיפול בדרך קהילהמשטרה, יחסי
הקמת גם וכלל החדשות המשימות של הקשים במבחנים יפה עמד זה, וארגוני
"קדש". במבצע החירום בתקופת שונה ותיפקוד הגבול) משמר (במיוחד חדשות יחידות
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בסיס ושימשו המסד בשלב ויושמו שמוסדו המנחים, והקמם המרכז"ם העקתגגת
היו: ישראל, משטרת של התפתחותה להמשך

הסדר שמירת עבירות, מניעת הם: >שראל משטרת של המרכז"ם >עד>ה *

כמו בדרכים. בתנועה וטיפול לדין והבאתם עבריינים לכידת הציבור, וביטחון
במשימות הטיפול פנים, לביטחון האחריות עליה הוטלו הנסיבות מכורח כן

חינוכיים. ותפקידים ייעודיות לא

שירותית (אורינטציה) מכוונות ישראל משטרת גיבשה אלו, יעדיה במסגרת *

משטרתיים לא בנושאים גם כמטפל הציבור, כמשרת נתפס השוטר (הגנתית:
הגבול, (משמר הציבור ביטחון על וכמגן ביצורים) והכנת למעברות (כסיוע

במסתננים). לחימה

רגיש מקצועי, טהורמידות, ממלכת*, ארגון להיות תקפיד ישראל משטרת *

וצרכיו. לציבור הקשוב ושירותי

מקצועיות עקרונות: חמישה על התבססה המשטרה של ההפעלה מדיניות *

מטה תפקידי פני על הייעודי התחום העדפת תפעולית; גמישות והתמקצעות;
וחיסכון. ארגוני ייעול השוטר, טיפוח ושירותים;

לרבות בשטח, המשתנים ולתנאים לצרכים המשטרה של מתמדת הסתגלות *

האדם. כוח ומיצוי חדשות ארגוניות מסגרות הקמת
ישטה מטה יחידות בין במרה אבחנה על עמדה הארגוני המבנה התבססות *

בנויה, הטריטוריאלית הפריסה אדם. וכוח מינהלה חקירות, סיור, תפקידי ובין
הארצי המטה של המבנה ונקודות. תחנות נפות, מחוזות, על יורד, בסדר
לצרכים. בהתאם לשינוי וניתן גמיש להיות חייב הטריטוריאלית והפריסה

רווחה שכר, קידום, גיוס, למרכיבי והתייחסות אדם בכוח מערכתי טיפול *

ומשמעת.

בסיסית, הדרכה וכוללת המשטרה של היסוד מאבני היא השוטר הכשרת *

והשכלה. חינוך ומתקדם, מקצועי אימון

הראשון, העשור במהלך עוצבו אלו, ומבצעיים ארגוניים רעיוניים, עקרונות בצד
בכללן: המשטרה, של מרכזיות עבודה שיטות מספר

הקבוצתי; השיטור שיטת
כפריים; באזורים השיטור שיטת
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שונים; בסכסוכים הטיפול אופן
בדרכים; הסלקטיבי הפיקוח

הדרכים; ותאונות התעבורה בבעיית משולבות בשיטות התמודדות
חקירות; תיקי הצמדת
הפלילי; בזיהוי השימוש
מיוחדים, מבצעים ארגון
המעשית; ההדרכה שיטת

כאחת. והמבצעית הארגונית בעשייה מטה ועבודות מחקר תכנון, על הסתמכות

לא להישגים ישראל משטרת הגיעה הרבות, והמשימות המורכבות הבעיות למרות
במחקרנו, שפרסמנו הנתונים ניתוח פי על אכן, השונים. עבודתה בתחומי מבוטלים
לשקף כהונתו, סיום עם סהר, יחזקאל הראשון, הכללי המפקח של דבריו ראויים

לקיומה: הראשון בעשור המשטרה הישגי את

שלטונות ידי על ממנה שנשלל הציוד במקום משוכלל ציוד הקימה "המשטרה
במצבה שמקורם העצומים הקשיים אף על נעשתה הציוד רכישת המנדט.
עבריינות של וההולך הגואה הזרם על השתלטה המשטרה המדינה. של הכלכלי
הועסקה שעה שאותה העובדה אף על וזאת תעבורה, עבירות ושל פלילית
פטורות חוץ שמשטרות כלכליים, ובתפקידים חשובים ביטחוניים בתפקידים
לרמה ומומחיותם בקיאותם את אנשיה, הכשרת את העלתה המשטרה מהם.
של אחרות, משטרות של בניסיון תקדים לו שאין המחזור, אף על וזאת גבוהה,
למדינה, נאמן כחיל המשטרה של דמותה עוצבה הללו בשנים שוטרים. נשירת
לאומית משפטית, מוסרית, הכרה ובעל טהורמידות כחיל ולמשימותיו, לעם
בלי לכנותה שאפשר והכשרתית חינוכית עבודה נעשתה מובהקת. וציבורית
ולעיצוב הגלויות למיזוג מחלקו, ויותר חלקו, את תרם החיל ככבירה. הגזמה
בפני המשטרה עומדת לקיומה, הראשון העשור סיום עם היישוב. של דמותו
תמצאנה אלה בעיות שגם ביטחון בהכרת ומורכבות, קשות ומשימות, בעיות
למדינה ערך רב כנכס עצמה את ותקיים תוסיף ושהמשטרה הנאות פיתרונן את

ולציבור"275.

להמשיך בצורך הכירה המשטרה במקום: לדריכה הובילו לא אלו, משמעותיים הישגים
אף בפגמיה277. העת כל והכירה ולצרכיה274 הדינאמית למציאות בהתאם ולהתפתח
פשעים למניעת פעולות היעדר ביניהם בליקויים, מודה סהר, יחזקאל הכללי המפקח

שוטרים278. של והולמת תקינה בלתי התנהגות של שוליות, אמנם ובעיות,
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המשטרה עבתת על הפיקוח
הפוליטי התחום עם המשטרה של וביחסיה בקשריה בקצרה נעסוק הנוכחי בפרק
ומאבקי השלטון סמכויות בין ומקומה המשטרה של הפנימית ה"פוליטיקה" ועם
מתחילת מודרנית משטרה כל והמעסיקות המטרידות הבעיות אחת שביניהם. הכוח
המשטרה אחריות אחרת, בלשון או ופעולותיה, מד>נ>ותה על הפיקוח היא קיומה
לשוטרים שיש הדעת שיקול על לפיקוח היא הדברים כוונת ומוסדותיה. החברה כלפי
לכן, ותפעול. ארגון מדיניות, בקביעת  ולמפקדים המגוונים תפקידיהם בביצוע 
ומוסר, פרגמטיזם שילוב של יעילות, מול ואתיקה מוסר של בעיות עומדות לפנינו

והפרט279. המיעוט זכויות הגנת של בעיות ובעיקר

הפנים, שר (או המשטרה שר ידי על הפוליטי לדרג המשטרה הוכפפה ההקמה, משלב
לפיה, המשטרה". ב"פקודת מעוגנות המפכ"ל בסמכויות נקבע .(19841977 בשנים
במשרדי וקיים מקובל שהדבר כפי מהשר, סמכויותיו את שואב אינו המפכ"ל
ייעודה ניהולה, את המפכ"ל על המטילה זו היא המשטרה פקודת האחרים. הממשלה
בחוק, כמוגדר המשטרה, של העיקרי ייעודה המשטרה. של הקלאסיים ותפקידיה
בתחומים וגילויין". עבירות מניעת והרכוש, הנפש וביטחון הציבורי הסדר "קיום הוא

החוק. מרות זולת  המפכ"ל ועל המשטרה על אץ ואחרים אלה
את לשר,  המדיני לדרג המעניקים סעיפים גם כלולים משטרה, פקודת באותה
חיל הרכב את לקבוע השר בידי המשטרה. של לדרכה הנחיות לקביעת הסמכויות
המלצת (לאחר הבכירים מהקצינים אחד כל ולהשעות לקדם למנות, המשטרה;
לאשר וכן המשטרה מפקודת הנובעות עניין בכל מחייבות תקנות להתקין המפכ"ל),
השנתי התקציב על השליטה נתונה השר של בידו כן, כמו המפכ"ל280. שמתקין תקנות
לעומת אך המשטרה, של לפעילותה עקרונות שנה מידי לקבוע יכול הוא שבאמצעותו
תחום בכל או חקירות ניהול לאופן בנוגע לשר פורמאלית סמכות שום אין זאת,
אז ומשמש הממשלה לפני המשטרה ענייני את המביא הוא אחר281. מקצועי משטרתי
המנדט, בתקופת אגב, הממשלה282. עם ביחסיה המשטרה את המייצג והוא כדוברה
בריטניה מלך של נציגו  העליון לנציב הבריטי השלטון העניק כלשונן אלה סמכויות

ישראל. בארץ

בין מעטים, לא ומתחים מחל1קות לאחר באו השנים, במרוצת שנוצרו ההסדרים
של והתפטרויות מגע ניתוקי של מקרים היו סמכויותיהם. לגבי והמפכ"לים השרים
להתערב עז רצון ביטאו אלא ייצוגיים283, כשרים רק לשמש רצו שלא משטרה, שרי
להם שיש ציבורי, סדר ואירועי חקירות כדוגמת: המשטרה של הפנימיים בענייניה

ובינלאומיות)284. (לאומיות צפויות והשלכות משמעויות
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הכנסת הם: החבלה כלפי המשטרה אחריות במסגרת השזורים נוספים גורמים אגב,
משרד תלונות), כנציב בתפקידו (גם המדינה מבקר בישיבותיה, הממשלה ועבודתה,
המשפט, בתי והפרקליטות, לממשלה המשפטי היועץ התקציב, באמצעות האוצר

ועוד285. האזרח) לזכויות האגודה (כגון אזרחים אגודות

והסמכות הכוח למאבק> הרקע
של הראשונים הימים למן ולמעשה המשטרה של לקיומה הראשון בעשור כאמור,
ושליטה, סמכות על מאבקים מעט לא היו הזמנית, בממשלה המשטרה משרד הקמת
של הכללי והמפקח מזה המשטרה שר  הממלכתיים הדרגים שני ביניהם שניהלו
את דבר של בסופו שקבע הוא ותוצאותיו, הכוח עמדת על המאבק מזה. המשטרה

המשטרה. של דרכה בהמשך פיקודי והדרגה המדיני הדרג בין היחסים מסכת

המפקח לבין (המנכ"ל), המשרד של הכללי המנהל בין הייתה נוספת מחלוקת נקודת
(המפכ"ל). המשטרה של הכללי

חלוצים, למשפחת נצר צ'ז>ק, >צחק מונה (המנכ"ל), הראשון המשטרה משרד כמנהל
ממשלת בשירות שעשה מנדטורי, אדמיניסטרטיבי ניסיון בעל אדם היישוב, מותיקי
ביותר הגבוה הפקיד שהוא גרס צ'זיק יצחק מחוז. כקצין באנגליה והשתלם המנדט
על הממונה גם הוא שכזה, ובתור השר, של לרשותו העומד המנגנון בהירארכיית
למנהל המצב "ועדת תכנית על נשענה זו (גרסתו המשטרה. של הכללי המפקח
המדינה קום לפי שעובדה המשטרה משרד לבניית העבר>ת", במד>נה הממשלה
של ביותר הגבוהים הפקידים "שני כתוב: פי על הזמנית. הממשלה ידי על ואושרה

המשטרה"). ומפקד הכללי המנהל יהיו זה מיניסטריון

הרצוי, הארגוני המבנה הירארכיית את לקבוע שביקש צ'ז>ק >צחק אחרות, במילים
לכל בריטי כמיניסטר לפעול חייב המנדטורית, לשיטה כיאה המשטרה, ששר סבר

לו. הכפוף המשטרה פיקוד את ומנחה מנהל אשר זה הוא ומשרדו דבר

המפכ"ל, של לטעמו אחרת. סבר סהר >חזקאל הראשון, המשטרה מפכ"ל לעומתו,
אלא סמכות, מעליו שאין הקובע בחוק המעוגנות סטטוטוריות סמכויות לו הוענקו
 הפוליטי הדרג בפני השר את לייצג אלא אינו המשטרה, משרד תפקיד השר.
לדעתו צריך אינו המשרד (הכנסת). המחוקקת והרשות (הממשלה) המבצעת הרשות
ראייה למעשה זהו בעבודתה. להתערב ולא המשטרה מדיניות את ועיקר כלל לקבוע
המנדט. בתקופת קיים שהייה לנוהג עקרוני שינוי ומהווה הבריטית מהמסורת החורגת
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שר בתווך ניצב המשטרה, מפכ"ל לבין המשרד מנכ"ל בין שנוהל העקרוני בוויכוח
בעל הוא לשעבר, משטרה וקצין שופט בתור כי שהעריך שטי>ת, במר המשטרה,
הרגיש הוא עוזריו. וחבר המפכ"ל של זה על העולה המשטרה בענייני מקצועי ניסיון
צבא על לפקח הזכות הביטחון שלשר כפי המשטרה, על לפקח הזכות את לו יש כי
צ'יזיק. יצחק משרדו, מנכ"ל של בעמדתו תמך שטרית בכור כן, על לישראל. ההגנה

ראש לידיעת הדברים את הביא סהר יחזקאל והחריפו, הלכו אלו כשעימותים ברם,
בן דוד העקרוני. בוויכוח ולתמיד אחת ויפסוק שיכריע גור>ין, בן ר(1 דאז, הממשלה
את קיבל המנכ"ל, נימוקי את שייצג המשטרה שר דברי את גם ששמע לאחר גוריון,
שנותר מה כל כי למסקנה הגיע צ'יזיק יצחק לטובתו. והכריע המפכ"ל השקפת

ופרש. למידותיו קטן מתפקידו,
המנדט, במשטרת שהונהגה המסורת בין בולט מהותי שינוי הסתמן כאמור, כאן
השר כלפי האחראי הוא המפכ"ל כי נקבע בה ישראל, במשטרת שהונהגה זו לבין
מתווך פרסונאליפוליטי גורם שום כלפי ולא ותיפקודה המשטרה ניהול מבחינת

החוק. מרות וזולת זולתו אחר,

מורכבות, בעיות עדיין נותרו והמקצועי, הארגוני המסד ובניית העשור סיום עם
וביניהן: עימן, להתמודד היה נחמ>אס, >1סף השני, הכללי המפקח שעל רבים וחיכוכים
פעילות פיתוח חקירה, בתיקי הגילויים שיעור וייצובו, טיפוחו האדם, בכוח הטיפול
בין הנכון האיזון שמירת והחקירות, הסיור מגזר בין ההבחנה חידוד פשעים, למניעת
התפיסה פיתוח המשטרה, של הייעודיים והתפקידים הפנים ביטחון משימות
משטרהקהילה, ויחסי מטהשטח יחסי הארגוני, במבנה שיפורים המקצועית,

ציבוריאזרחי. לפיקוח וכפיפותה המשטרה ואחריות
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המרכזיות: כמשימות הראשון, העשור סיום עם נתפסו מש>מות שלוש אלו, מכל

של וההשכלתית המקצועית רמתו את ניכרת במידה להעלות עלינו "יאש>ת,
בכוח מסוימת יציבות לידי להגיע נוכל כן אס אלא יושג, לא זה דבר החיל.
משכורת (כגון לשליטתנו נתונים אינם  בחלקם לכך הגורמים האדם.
העבודה עומס את גם כך ומשום האדם, כוח כמות את הקובעים ותקציבים,
השוטר של דמותו לגיבוש הרבה לעשות בידינו גס ברם, אדם). כל על הממוצע

בחיל. נאותה אווירה וליצירת

למען בחיל. המבצעיים,  הייעודיים התפקידים את להגביר עלינו שמוג,
למדינה החיל ידי על הניתן השירות והם המשטרה, נוצרה הללו התפקידים
נתגבשו כבר מסוימת שבמידה מאחר לעשותו, עלינו יקל זה דבר ולציבור.
לצפות יכולים אנו ואין והואיל המשטרה של והמינהליות הארגוניות צורותיה
את להגביר עלינו חובה האדם, כוח בכמות ומפתיעים דרמתיים לשינויים
שיביאו המינהליים התפקידים של וריכוזם ייעולם עלידי הייעודית הזרוע

בהם. חיסכון לידי

המניעתיים התפקידים הגברת ובין זו משימה בין הדוק קשר קיים של>ש>ת,
הגברת הרכוש. נגד בעבירות הגילויים אחוז את ולהעלות להשתדל עלינו 
מספרי הפחתת לידי תביא בפרט, והמניעתיים בכלל, הייעודיים התפקידים
אותם כל את המשטרה בידי לתת יש כך, על נוסף הרכוש. נגד העבירות
אמנם, והחשודים. התושבים הכרת לצורך הגילויים להגברת האמצעים
אחרות, שבארצות מאלה אצלנו נופלים אינם הרכוש נגד בעבירות הגילויים
הרכוש נגד בעבירות שהגילויים לומר ויש בכך, להסתפק יכולים אנו אין אך
שמבצעיהן או  אחרות עבירות כי משטרה. של ליעילותה אבןהבוחן הם הם
ידי על בעיקר הנפש), נגד (בעבירות לגלותם יותר שקל או מראש, ידועים

המניע"285. בחינת
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המחקר סיכום

ישראל, בארץ המשטרתיים המגן כוחות תולדות של והערכה בסקירה עסק זה מחקר
1920) המנדטורית הבריטית המשטרה דרך ,(1909) "השומר" ארגון הקמת מיום
מדינת הקמת עם בבד בד שהוקמה ישראל, משטרת של הראשון בעשור וכלה ,(1947

.(19581948) ישראל

בפלשתינה שפעלו השונים השיטור כוחות של והש>נו> ההמשכיות במגמת דן המחקר
הדיון המדינה. הקמת עם שנוסדה ישראל משטרת על ה20, המאה מתחילת החל
המיוחד, והביטחוני הפוליטי למצב התייחסות מתוך נעשה והשינוי, ההמשכיות במגמת
השפעה בעל בהיותו ,(19581909) הנסקרת התקופה במהלך ישראל בארץ ששרר

פעולתה. ודפוסי היקפה דמותה, ישראל, משטרת מבנה על ומידית ישירה

"השומר" ארגון
בזמן עוד היהודים, המתיישבים על להגן נועד עברי), שמירה (ארגון "השומר" ארגון
השכנים מצד ההתנכלויות את לעצור בכדי די עשה שלא התורכי, העותומני השלטון
לתפיסת רעיוניים יסוד קווי מספר הוריש זה, ארגון כי כך, על מצביע המחקר הערבים.
ומקצועית, עלמפלגתית ארצית, כלל מסגרת ובהם ישראל, במשטרת העתידי השיטור
כן בשורותיה. הפרט רווחת טיפוח את והמדגישה המרכזי השלטון בפני האחראית
הימים, שברבות והרכוש, הנפש על ההגנה של הייעוד את "השומר" ארגון הוריש
ישראל, במדינת השיטור של ה**ותכל>ת> האופי את עיצבו המחקר, כותבי לדעת
הפנים. ביטחון בסוגיית התמודדות עם קלאסיים משטרה תפקידי המשלב שיטור

ישראל בארץ בריטי אזרח> שלטון
30 במהלך המנדטורית. הבריטית במשטרה לדון המחקר עבר "השומר" מארגון
הקולוניאלי. הבריטי המודל פי על משטרה ישראל בארץ הוקמה הבריטי, המנדט שנות
במשך בפלשתינה ששלטו מהתורכים ומאורגן יעיל משטרתי כוח ירשו לא הבריטים
וחשובה. מודרנית משטרה לידי לארגנו הצליחו מהרה עד אך ,(19171517) שנים כ400

הכללי כמפקח שמונה (ץ110ח1ת8), ברמל> פרסי הקולונל אירגן המשטרה כוחות את
במהלך ושוטרים. קצינים וכ1,300 מחוזות 4 שכללה המנדט, משטרת של הראשון
על מחודש דגש הושם כך ועקב אזרחי, בשלטון הצבאי השלטון הוחלף ,1920 שנת
לשבעה ישראל ארץ את חילק האזרחי המינהל פעולתה. ודרכי המשטרה של צרכיה

נקודות. ו65 משטרה תחנות 24 הקים משטרתיים, מחוזות
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1921 המשטרה פקודת
והשפעתה בתוכנה דן והמחקר המשטרה1921", "פקחית פורסמה ,1921 בשנת
המנדט משטרת של הפעולה ואופן המבנה את זו פקודה מיסדה ככלל, העתידית.
הבאים: החשובים האלמנטים את הפקודה כללה מרכיביה, שאר בין ישראל. בארץ
לשלטון המשטרה כפיפות הכללי, המפקח של לפיקודו הכפופה ארצית משטרה הקמת

כפרט. השוטר חובות להגדרת לב ושימת המרכזי,
על מרכזיים תחומים בשני לימים השפיעה זו שפקודה היא, המחקר כותבי מסקנת

והם: ישראל, משטרת

וריכוזית. ארצית משטרתית במתכונת הבנויה משטרה א.

מרכזי. לממשל הכפוף הכללי, למפקח הכפופה משטרה ב.

1926 המשטרה פקודת
דן המחקר .11 מס' המשטרה פקודת המנדט משטרת בידי פורסמה ,1926 בשנת
המנדט, במשטרת נוסף מרכזי דרך וציון מסד אבן בהיותה זו, לפקודה ומתייחס

כללי. מערכות שידוד בהנהיגה
עבירות, מניעת וביניהם: המשטרה על המוטלים התפקידים את מדגישה הפקודה
הציבור שלום על ושמירה אסירים, שמירת הציבורי, הסדר שמירת בפשיעה, לחימה
ידי על ככולם רובם אומצו אלו שתפקידים הרי המחקר, בהמשך שעולה כפי ורכושו.

אלה. ימינו ועד הקמתה מיום ישראל משטרת

(11611<61* (מ1§§1>1'*\0(1 דאוב>ג>ן הרברט דו''ח
סיר ישראל לארץ הגיע ביהודים, הערבים פרעו בהם ,(1929) תרפ"ט מאורעות לאחר
של ומעמדה המבצעי תיפקודה את יסודי באופן לסקור מנת על דאוב>גץ, הרברט
לחזק האדם, כוח תקן את להגדיל הוצע בדו"ח מסקנותיו שאר בין המנדט. משטרת
במידה ולדאוג ההדרכה נושא את להרחיב והמודיעין, האיסוף החקירות, מגזר את
מבוטל לא חלק כי העובדה על מצביע זה מחקר השוטרים. לרווחת הראויה
ההמשכיות מגמת על המצביע דבר ישראל, במשטרת שנים לאחר יושם מהמלצותיו,

העתידית. ישראל במשטרת המנדט משטרת של
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(1061ק8.0.8.8) ספ"סר בולוון גודפר> רו>

חולל *106ק0.8..8), 19311937) ספ"סר ר. המנדט, משטרת של השלישי המפכ"ל
משטרת ידי על ראויים נמצאו שחלקם רבים, ארגוניים שינויים המנדטורית במשטרה
את: לציין ניתן ספייסר, שחולל הרבים השינויים בין כך. אחר רבות שנים ישראל
קביעת וההדרכה, ההכשרה שיפור מקצועי, ידע של יסודות על המשטרה העמדת
הקמת משטרתית, ימיה מחלקת הקמת קבע, פקודות פרסום מתקדמות, גיוס שיטות
ציודה ושיכלול (.ס.0.1), פשעים לחקירת המחלקה של מחדש ארגונה כלבים, מחלקת
מעקרונות ניכר חלק כי עולה המחקר מן ועוד). משוריין רכב (קשר, המשטרה של

ישראל. במשטרת מכן לאחר שנים יושם אלו, וארגון ניהול

הנוטרות חיל
השיטור בכוח מרכזי דרך ציון המהווה הנוטרות", ב"ח>ל דן המחקר של השני החלק

ישראל. בארץ העברי

הביטחון התערערות עם ,1936 שנת בשלהי הייתה העברית הנוטרות של ראשיתה
היישובים כנגד בעיקרו שכוון הערב*", ה"מרד פרוץ בעקבות ישראל בארץ הפנימי

היהודיים.

האוכלוסיה את ייצגה אשר היהודית", ה"סוכנות עם בתיאום הבריטי, השלטון
בגבולה ביצורים עבודות ביצעו ואף הנוטרות) (חיל עברי מגן כוח הקימו היהודית,
הגבול ביצור הערביות). לכנופיות ונשק תגבורת חדירת (כנגד ישראל ארץ של הצפוני
של ובעצתו תכנונו פי על שנבנו שמירה, ומגדלי תיל גדר בניית של בדרך נעשה הצפוני
והמשכיות קשר מגמת על המחקר מצביע זו בנקודה 0ז1£3'01311681). ט>גארט צ'ארלס
במבני התפרסה האחרונה, שזו היות ישראל, ומשטרת הנוטרות חיל בין ברורים,
ברובם. שוכנת הינה אלה ימנו ועד הקמתה, עם הנוטרים חיל את ששימשו הטיגארט

העבר"ם ה"שוב>ם משטרת

הכוח את לטפח הבריטי השלטון את הביא ,1938 שנת במהלך המאורעות התגברות
למשטרה", עזר 'יחיל זה, כוח נקרא בתחילה קבע. של למוסד ולהופכו ה>הח*>
או ארצי", שוטר>ם כ"ח>ל ידוע היה הציבור בקרב אך ,(^11*111^7 ?€011061010(

1מ16מ18118611616'\\16(. ?01106) העבר"ם" ה"שוב>ם "משטרת הנפוץ בשמו

היישובים "משטרת כי מראה, המחקר ביטחוניות. פעילויות במגוון עסקה זו משטרה
גישות תיפקוד, ארגון, בנושאי רבות העתידית ישראל למשטרת תרמה העבריים",
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של רצוף קו המחקר מותח שכזו, להשפעה כדוגמא היסודיות. תפיסותיה ועיצוב
עסקה עת ישראל, משטרת ועד העבריים" היישובים מ"משטרת ביטחונית פעילות
ישראל מדינת לתוככי ופליליים עויינים גורמים של בהסתננות בלחימה האחרונה זו
היישובים משטרת של הביטחונית למורשתה ישיר המשך הייתה זו לחימה הצעירה.
הפנים. ביטחון על בשמירה ערה מבצעית פעילות על בעיקר אמונה שהייתה העבריים,

(1948) ההקמה שנת  >שראל משטרת
הפרק בפתח .(1948) ישראל מדינת של ההקמה בשנת המחקר דן השלישי, בחלקו
שהובילו התהליכים על דגש מתן תוך השיחרור, מלחמת של תמציתית סקירה מצויה
בפועל סיימה ,1947 בנובמבר 29 מתאריך האו"ם החלטת ישראל. מדינת להקמת
התושבים היהודיערבי. המאבק החרפת את וסימנה ישראל, בארץ הבריטי המנדט את
ארץ של חלוקתה בדבר האו"ם החלטות את הסף על דחו בראשם, והנהגתם הערבים

כוללת. ולחימה איבה במעשי ופתחו היהודים התושבים לבין בינם ישראל

החרוכה" "האדמה מד>נ>ות
חרוכה", "אדמה השארת של במדיניות נקט עזיבתו, קודם הבריטי המנדט שלטון
המשטרה תחנות לדוגמא: ישראל. בארץ ובוהו תוהו ליצור מהמגמה כחלק זאת
הרכב כלי גם כמו ונלקחו, הוחרמו הנשק כלי סדיר, לא באופן פונו הארץ ברחבי
נלקחו, חשובים משפטיים ומוצגים החמורים הפשעים תיקי הרשומות, תשמישים.
זו, בריטית מדיניות למיניהם. הזיהוי מסמכי של הפקרתם תוך אבדו, או הושמדו,
בעת ישראל משטרת של כתפיה על חמורים ותיפקודיים ארגוניים קשיים הטילה

הראשונית. בהתארגנותה שהחלה

>שראל משטרת ארגץ
לארגן סהר >חזקאל על גור>1ן, ב; דוד דאז, הסוכנות יו"ר הטיל ,26.3.1948 בתאריך
על התבססות תוך הארצי, המטה בהרכבת הוחל שעה אותה ישראל. משטרת את
לדעת פשעים. לחקירת ואגף אפסנאות הנהלה, אגפים: שלושה שכלל הצבאי, המודל
המנדט. ממשטרת ישירה מהשפעה תוצאה הינו זה, ארגוני מבנה אימוץ המחקר, כותבי
הבריטית המשטרה של הארגוני המבנה כי העובדה, על המחקר מצביע בנוסף,
עם ברם, תחנות. ו51 נפות 22 מחוזות, שמונה ארצי, ממטה בנוי היה המנדטורית
כאן נפות. ו7 מחוזות ארבע ארצי, ממטה ישראל משטרת אורגנה המדינה, הקמת
המנדטורית, הבריטית המורשת מול השינוי, מגמת של תחילתה על להצביע ניתן
במשאבים בשימוש אלתור ויכולת חדשנית גמישות ישראל משטרת גילתה בו שינוי
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 ליכולות המותאם אדם כוח ובהנעת מקוריות מבצעיות הפעלה בשיטות מוגבלים,
המנדטורית. הבריטית המשטרה של ובמורשתה בפעילותה חסרים שהיו אלמנטים

בין שכללו ישראל, משטרת של המיוחדות ההקמה לנסיבות גם מתייחס המחקר
מלחמה, ועת מיוחדים חירום תנאי ישראל; מדינת אוכלוסיית של מהיר גידול השאר:
השכילה אלה, מורכבות בעיות חרף עת. באותה ששררו קשים כלכליים ותנאים
באופן המשתנים למצבים עצמו את להתאים המסוגל ארגון להקים ישראל משטרת

הישראלית. בחברה תכוף

(19581948) ישראל משטרת של המסך שלב
תוך ,(19581948) ישראל משטרת של המסך בתקופת דן המחקר, של הרביעי החלק
מדינת ואת הישראלית החברה את שאפיינו המרכזיות היסוד לתמורות התייחסות

זה. ראשון בעשור ישראל

התפתחותה אופן על שהשפיעו והתמורות הגורמים לכלל נאמנה מתייחס המחקר
במדינה, העבריינות לאופי המחקר מתייחס במקביל ישראל. משטרת של הארגונית
הנתונים ניתוח תוך זאת הפשיעה, בהיקף הכללית העליה מגמת על מצביע שהוא תוך

התקופה. של הרלוונטים הסטאטיסטיים
לאופן באשר מדיניות לגבש ישראל משטרת החלה ומחוץ, מבית הקשיים למרות
הפן הדגשת תוך מקצועיות, בממלכתיות, השאר בין המדובר משימותיה. ביצוע
במשטרת בנמצא כמעט היו לא אלה, מדיניות קווי כי מדגיש המחקר לאזרח. השירותי

השתיים. בין והעקרוני המהותי השוני את בעליל המבליט דבר הבריטי, המנדט

ישראל משטרת של ההפעלה מדיניות
שהתמקדה ישראל, משטרת של ההפעלה מךיגיות את המחקר מתאר הדברים, בהמשך
ומתוך הציבור, כמשרת השוטר ראיית תוך והתמקצעות, למקצועיות בחתירה בעיקר
כי המחקר קובע אלו, בעקרונות גם ועניין. דבר לכל מקצוע הינו השיטור כי ההכרה
האחרונה וזו היות הבריטי, המנדט משטרת לבין ישראל משטרת בין מהותי שוני מצוי
נתינים היותם מעצם ישראל, ארץ לאזרחי השירותי הפן את דגלה על חרטה לא

מלכותה. הוד של באימפריה
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ומודיעץ חק>רות
ופיתוח שכלול עם המשכיות של קו זה במגזר יש כי המחקר טוען החקירות, בנושא
פשעים חקירות של המסורתית השיטה על התבססה ההק>רות מלאכת חדשניים.
זו שיטה ועוד. בזירה ביקור המתלונן, תשאול את בתוכה ושילבה עבריינים, וגילוי
פיתחה ישראל משטרת הרף. ללא ושוכללה הבריטי המנדט ממשטרת בירושה עברה
מדור והקמת נוער חוקרי מינוי והם לכן, קודם קיימים היו שלא אלמנטים שני
בזמן המשטרתי. המודיעין נושא את המחקר מאזכר בנוסף, הסמים. בתופעת לטיפול
פנים ביטחון לנושא בעיקר המשטרתי המודיעין ופעל כוון הבריטי, המנדט שלטון
על המגמה את הפכה ישראל משטרת הפלילי. בתחום בחסר ולקה לאומית, וחתרנות
לחימה היה המרכזי שתפקידו למודיעין התשתית את הראשון בעשור והקימה פיה,

הפנים. ביטחון של המודיעיני בתחום טיפול תוך בפשיעה,

ישראל משטרת פיתחה והדרכה, מבצעים תנועה, הסיור, בנושאי כי מדגיש גם המחקר
הפעילה אותן מהשיטות ומשמעותי מהותי באופן שונות שהיו חדשות שיטות העת כל

הבריטי. המנדט משטרת

>שיאל משטרת של הארגומ המבנה
משטרת ביססה הראשון, העשור במהלך כי המחקר, מצביע הארגוני, המבנה בנושא
המנדט. משטרת של הדגם ועל הצבאי המודל על שלה הארגומ המבנה את ישראל
כאמור, השתכנה עת המנדט, משטרת מפריסת הושפעה ישראל משטרת כן, על יתר
כי ספק אין אלה, השפעות למרות ברם, הארץ. ברחבי הפרוסים הטיגארט במבני
עובדה ישראל, משטרת של עיניה לנגד עמדו המרכזי השלטון ומדיניות החברה צרכי

תכופים. ארגוניים לשינויים היא אף שהביאה

המנדט ממשטרת >שראל משטרת הושפעה מהם עקרונות
ואף ישראל משטרת הושפעה שמהם המרכזיים העקרונות את ומונה מסיים המחקר

לכן. קודם קיימים היו ושלא יזמה אותם השינויים את מציין

למחוזות והחלוקה ארצי מטה שבראשה ארצית, כמשטרה ישראל משטרת מבנה
בולט באופן השתקפה ההמשכיות, מגמת אך בריטית. חלוקה הייתה ונפות,

הבאים: באלמנטים

תחנה.  נפה  מחוז  מטה אנכי: פיקוד בעלת משטרה של ארגוני מבנה *
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בסיס ומהווה ישראל משטרת ידי על אומצה ,1926 משנת המשטרה פקודת *

אלה. ימינו עד לפעולתה

של לקיומה הראשון העשור סוף עד בתוקף היו המנדטוריות, הקבע פקודות *

ישראל. משטרת

שמס בתרגום להיקרא המשטרתיות הדרגות המשיכו ,19581948 השנים בין *

הבריטי.

ונשאר הוא אף אומץ המנדט, משטרת של השירות ותנאי הגיוס מנוהלי חלק *

מספר. שנים בתוקף

השנים. במהלך לשינויים עד ישראל, במשטרת יושמו הבריטיים המשמעת כללי *

הבר>ט>ת המורשת מול חידוש שה>וו עקרונות
שהיוו המרכזיים העקרונות את המחקר משרטט אלה, המשכיות קווי מול ברם,

וביניהם: ישראל בארץ המשטרה של בעולמה חידוש

יחידות של מינהלתיתטריטוריאלית לחלוקה המותאם משטרה, של ארגוני מבנה *

בישראל. הממשל

והגנתיתביטחונית. שירותית אוריינטציה פיתוח *

האוכלוסיה. לכלל ביחסו ואובייקטיבי מידות טהור ממלכתי ארגון *

משתנים. למצבים מהירה הסתגלות יכולת בעלת וגמישה, דינאמית משטרה *

אמונו, השוטר, להכשרת דגש מתן תוך אדם, כוח בנושאי כולל מערכתי טיפול *
ולרווחתו. לצרכיו דאגה תוך והשכלתו חינוכו

בפשיעה. לחימה העיקרית שתכליתו ייחודי, מודיעין מערך פיתוח *

מקודמתה. חדשות דרכים ישראל משטרת כאמור, סללה, האמורים, העקרונות ברוב
הראשון, בעשור הבריטית המשטרה ממורשת ההשתחררות כי לקבוע ניתן ככלל
זה מחקר השנים. חלוף עם והתעצם הלך זה תהליך אולם בתחילה, איטית הייתה
משטרת על המנדט משטרת של השפעתה קווי את כן, אם ומדגיש מתאר גיסא, מחד
תהליך על מצביע הוא גיסא, ומאידך לקיומה הראשון העשור במשך הצעירה ישראל

הבריטית. המשטרה ממורשת וה"גמילה" ההתנערות
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תנאי תוך דהיינו, במינו, מיוחד התחלתי במצב כאמור התארגנה ישראל משטרת
ותוך הארץ חבלי כל את שהקיפה עצמאות), (מלחמת מדם עקובה שהייתה מלחמה
"אדמה השארת חרף ומהירה, יעילה התארגנות עצום; תשתיות להרס גורמת שהיא
מכ70 חדשים מהגרים עליית כדי תוך המנדטורי; הבריטי השלטון שהשאיר חרוכה"
מסורת בהם הייתה שלא ממדינות באו אף ושחלקם שואה) כניצולי (שבאו מדינות
ולעתים אלימה מושחתת, משטרה עס שהתנסו לחילופין או דמוקרטי, משטר של

מובהקות. אנטישמיות נטיות בעלת גם קרובות

(ופחות פנים ב>טחץ בתפק>ד> בעיקר האמור, המצב בגין התמקדה ישראל משטרת
קלאס"ם, משטרה בתפק>ד> גם התמקדה אך הגבולות), כהגנת חוץ, בביטחון
ואכיפתיים) רווחתיים (חינוכיים, שירותים ומתן הציבורי הסדר על כשמירה
צנע משטר של בתקופה חדשים, מהגרים בעצם היה הגדול שחלקה לאוכלוסיה,

קשה. ואבטלה חמור כלכלי

והשתלבו נשזרו בו מיוחד תהליך התרחש ישראל, משטרת הקמת תקופת במהלך
פיתוחם את עודדה המשטרה גיסא, מחד רעותה. את אחת סתרו שלכאורה מגמות, שת>
ארגון של והדילמות הרעיונות כל עם התמודדות המאפשרות מקצועיות תורות של
גיסא, ומאידך הציבורי, והסדר החוק אכיפת בנושאי בעיקר מודרנית, משטרה וניהול
במהלך כלומר, תחומים. של רחב במגוון המדינה אזרחי לציבור שירותים סיפקה
הציבור, לשירות הפנים עם הקהילה בחיי מעורבת הייתה המשטרה התארגנותה, תחילת
המודרניזציה התפתחות עם בעיקר וריחוק, בירוקראטיזציה תהליכי פיתחה גם אך

כולו. הארגון ושל השונות המשטרה יחידות של השוטרים, של והתמקצעות

את והמשרתת בקהיליה ריגשית המעורבת למשטרה איתן בסיס להיווצרות במקביל
של שונים גיאוגרפיים באזורים שונים בגוונים ש>טו1 דפוס> נוצרו אזרחיה, ציבור
מגזרים היו לדוגמא, שירתה. היא שאותה האוכלוסיה לסוג בהתאם וזאת המדינה,
הערבי), (במגזר הציבורי הסדר על שמירה תוך אכיפתית גישה המשטרה הפעילה בה
פעלה אחרים במגזרים לחילופין הצבאי. והממשל הגבולות משטרת על שהסתמכה
פיתוח באזורי עולים, בריכוזי בעיקר והשירותי, החברתי הפן הדגשת תוך המשטרה

ובפריפריות.

ואידיאולוגי תיפעולי ארגוני, ניתוח בו שהצגנו הרי היסטורי, במחקר שהמדובר מאחר
ההיבטים אודות בלבד ונגיעות רמיזות עם התארגנותה, בשלבי המשטרה של
תיפקודה, לגבי פרשנויות כדוגמת: המשטרה, במדעי כיום המובילים הסוציולוגיים

השונים. השלטון במוסדות תלותה אף ואולי שלה והקשר בקהילה מעורבותה
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של סטיות כגון: נוספות, בבעיות היריעה מקוצר מעמיק דיון היה לא דנן, במחקר
השונים מגזריו על הציבור כלפי יחסם שוטרים; של ולגיטימיות זכויות מעמד; שוטרים;
היסטורי מחקר דורשים אלו כל בישראל. והשוטרים השיטור תרבות והתפתחות
והחברתי. הסוציולוגי ההיבט על דגש תוך הנידונה, התקופה של ומעמיק מיוחד
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רב>ע> לפרק הערות
התפתחה מהם היסודות ניבנו זו שבתקופה מאחר רב, בפירוט יוצג זה פרק (1)

מאוחרות בתקופות ההתפתחויות את להבין יקשה ובלעדיהם ישראל משטרת
וליסודות לתשתית ביחס השינויים תיאור על דגש יושם הבאים בחלקים יותר.

זה. בפרק ותוארו בתקופה שניבנו

ותוקפנות אלימות על .4241 עמ' ,1952 שנתי דו"ח ;34 עמי ,1950 שנתי דו"ח (2)

ראה: ולאחריה מלחמה בתקופת בחברות

?110(1 ^1. (6(1) /^113, \31¥, 4116 י(£010ק11110מ.^ 0/^11116(1 0110101€ 311(1 ^88^688100,*116

^31111211118101< ?1688, ,.¥.א: 1969.

§3י\1161> 11.1,., ?01111031 ;06מ1016'\ 31. 8מ13111/יז ?1688, ,.¥.א 1969.

מלחמת שלאחר הישראלית בחברה ומחלוקת "הסכמי' נור, גל יצחק
הישראלית, החברה ומדינה: אנשים (עורך), סטמפלר שמואל השחרור",

אביב. תל הביטחון, משרד "מערכות" הוצאת .4128 עמ' ,1989 תשמ"ט

שם. שם, (3)

שנה מאה  ברקאי וחיים קולות ישראל כץ, אבשלום שרשבסקי, רוברט (4)
הוצאת ה19, המאה ממחצית ישראל ארץ של מצולמת היסטוריה ,20 ועוד

.12091 עמ' תשכ"ח, מעריב, ספרית

 7.6.1949 מיום 4 מס' ארצי פשעים כנס פרטיכל למשל, ראה, (5)

בנושא מ/פ/מ/3/20 בתיק 20.6.49 מיום ,3270  מ/פ/מ/3/30 אסמכתא
מעורבות נגד האשמות הועלו בו ,1948 משנת ארצי" כ^  קצינים "ישיבות
בלבד; ייעוצי שתפקידה הדעה והובעה החקירות בעבודת הפרקליטות של יתר
מ/פ/מ/ אסמכתא 8.3.1949 מתאריך ,3 מס' ארצי פשעים כנס פרטיכל וכן
הצבאי; התובע עם ביחסים דיון ובו הנ"ל, בתיק 16.3.1949 מיום 1373 3/20
הביטחון", שירותי בעבודת ישראל משטרת לשילוב משנה "ועדת דו"ח
הענפים ראשי מכנס בפרטיכל המכס עם ביחסים דיון ;1955  ב/3/32 בתיק
סגל ישיבות "דו"חות בנושא כ/0/2/1 בתיק ,11.8.1959 מתאריך הכלכליים
הצבאית, המשטרה עם היחסים לאופי התייחסות וכן הארצי"; המטה 
מ17.10.48, 1/531  מתפ/1/1 אסמכתא  בחיפה מחוזי מפקח עוזר במכתב
אביב, תל מחוז  חודשיות קצינים פגישות בנושא (ש/ו/6) כא/02 בתיק

."19491948 לשנים
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סטמפלר בשמואל בישראל", היהודי התרבותי "הפלורליזם אליעזר, שבייד (6)

משרד הוצאת ,1989 תשמ"ט, הישראלית, החברה ומדינה: אגש>ם (עורך),
.275265 עמ' ת"א, הביטחון,

.163 עמ' ,10 ע>ון סדרת ואתגרים, הכרעות הראשונה השנה אליעזר, שבייד

בתוך ,352351 עמ' ג' כרך החדשה, בעת ישראל תולדות שמואל, אטינגר (7)
.1969 ת"א, דביר, הוצאת ששון, בן ח.ה. בעריכת >שראל, עם תולדות

.34 עמ' ,1950 שנתי דו''ח (8)

גרוטו, מרים ראה התקופה, בת ראייה עדת מפי המעברות בתוך העבריינות על (9)

של עת כתב פושעים!" אין כאן חמורה: ציבורית בעיה  במעברות "הפשע
משטרת העולים, מחנות על .108 עמ' ,(1954 (פברואר "999" ישראל משטרת
נבחרים מקורות קובץ ולהגן" "לשית מקורות קובץ ראה  המחנות
עמ' ,1991 אמ"ש, היסטוריה יחידת הוצאת >שראל, משטרת בהתפתחות

.176 ,148 ,145143

הוצאת >שראל, משטרת בהתפתחות נבחרים מקורות קובץ ולהגףי "לשרת (10)

.505499 עמ' ,1991 אמ"ש, היסטוריה, יחידת

.51 עמ' ,1954 שנתי דו''ח (11)

בתוך ,354353 עמ' החדשה, בעת >שראל תולדות ג' כרך שמואל, אטינגר (12)

;1969 ת"א, דביר, הוצאת ששון, בן ח.ה. בעריכת ישראל עם תולדות
ישראל, מדינת של הפנים ומדיניות החוץ מדיניות יחיל, וחיים ג. קרסל

.607597 עמ' תשי"ז, ,6 כרך העברית, האנציקלופדיה
קרסל ;1969 שמואל אטינגר ;12078 עמ' תשכ"ח, ואחרים, שרשבסקי רוברט (13)

.365 עמ' תשי"ז, יחיל וחיים ג.

.55 עמ' ,1953 שנתי דו"ח (14)

תאונות פליליות, (עבירות האירועים לכל מתייחס המשטרה", "פעילויות המונח (15)

המחייבים ועוד), חטאים הפגנות, סדר, אירועי בדרכים, התנועה הסדרת דרכים,
המשטרה. של והתייחסות טיפול

קצינים ישיבת פרטיכל ראה למדינה, הראשונות בשנים הפשיעה התגברות על (16)

מתאריך 2951  תא/9/3/1 אסמכתא  אביב תל במחוז מצומצמת
שנפתח אביב", תל מחוז  קצינים "ישיבת מ/פ/מ/5/20 בתיק ,17.5.1949

.1.1.1949 ביום
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.61 עמ' ,44 טבלה ,1958 שנת> רריח (17)

.38 עמ' ,1951 שנת> דו"ח (18)

(ש/ו/6) כא/02 בת>ק ,21.11.1948 מיום מצומצמת קצינים ישיבת פרטיכל (19)
.19491948 לשנת אביב" תל מחוז  חודשיות קצינים "פגישות

.5756 עמ' ,1953 שנתי דו"וז (20)

.15.10.1952 מתאריך אחתטת", ">ך>ע1ת למשל, ראה, (21)

בדו"חות מוזכרים א>ךאול1ג>ת", ו"עבי"נות א>דאול1ג>ת" "אלימות המונחים (22)
.58 עמ' ,1953 ;43 עמ' ,1952 שגת> 11"ח  למשל ישראל, משטרת של השנתיים

.52 עמ' ,1955 שנת> דו"ח (23)

.61 עמ' ,1956 שנת> דו''ח (24)

,1955 לשנת כלל>"  "מאורעות בנושא א', כרך ב/6, ת>ק למשל, ראה, (25)
ואסיפות ציבוריים מקומות "אבטחת בדבר אביב תל מחוז הוראת במיוחד
בנושא ב/5 בת>ק ,19.7.1955 מתאריך אביב" תל מחוז במרחב פומביות

.1955 לשנת כללי"  והפגנות "אסיפות

התאריכים בין המחתרת, מפקדת חבר מאת ב"מער>ב", מאמרים סידרת ראה (26)
.9 כרך הכנסת, רברי  16.5.1951  בכנסת דיון וכן ,2.8.19575.7.1957
משטרה קציני "נוכחות :16.5.1957 בתאריך התקופה בעיתונות ראה כן כמו

דת". "קנאי מחתרתי ארגון חשיפת בעקבות הכנסת, בדיוני
.2 עמ' (1953 (מרץ ,2 מס' "999" המערכת, דבר למשל, כך, על ראה (27)

.48 עמ' ,1950 שגת> זו''ח למשל, ראה, (28)

.21 עמ' ,1949 שנת> ד1"ח (29)

בנושא פ/1/49 ת>ק וכן ,18.3.1954 בתאריך התקופה בעיתונות ראה (30)

רצח". "סיכומי

ההסתננות תופעת על .497492 עמ' ,1975 תלמ>, אצל המקרים פירוט ראה (31)

4 מס' "999" "מסתגמם", אשדוד, מרדכי ראה לגביה, המשטרה ופעולות
מ/10 בת>ק הסתננות, בנושא שנתיות בסקירות וכן ,54 עמ' ,(1953 (מאי

כללי".  וס>כומ>ם "סק>תת בנושא

.4.12.1956 מיום בישיבתה הכנסת של הפנים בועדת המפכ"ל דברי גם ראה (32)
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בנושא ב10.1.1954, שנפתח פ/40 תיק גם ראה .52 עמ' ,1956 שנתי דו"וז (33)
בללי".  צעירים "עבריינים

.21 עמי ,1949 שנתי דו''ח (34)

.80 עמי ,1953 שנתי דו''זז (35)

.52 עמ' ,1954 שנתי דר'ח (36)

.54 עמ' ,1951 שנתי דו''ת ;41 עמי ,1950 שנתי דו"ח (37)

מסוכנים, סמים קאופמן, יהודה אצל ראה זו, בתקופה הסמים בעיית על
רבעון משכרים, סמים גינוסר, יעקב ;1514 עמ' ;(1953 (מאי, 4 מס' "999"
הענפים ראשי כנס פרטיכל וכן 205197 עמ' ;(1956 (דצמבר, 4 ישראל משטרת
(כנס סגל ישיבות "דוחות בנושא כ/>/0/2 בתיק 2.5.1956 מתאריך הכלכליים

הארצי". המטה  הענפים) ראשי

ראה כך על התאבדויות. תופעת הייתה התקופה, את שאפיינה נוספת תופעה
(מרץ, 2/2 מס' "999" בישראל", ההתאבדות "סיבות אבישלאל, א.נ. אצל
נמנעו משמעי, חד באופן עבריינית שאינה תופעה שזו מאחר .53 עמ' (1954

הדברים. בגוף בה מלדון

.99 עמ' ,1953 ;62 עמ' ,1951 ;53 עמ' ,1950 ;29 עמ' ,1949 שנתיים: דו"חות (38)

ועדת דיוני גם ראה זו, בתקופה התנועה מצב על .72 עמ' ,1952 שנתי דו"ח (39)
ו30.4.1951. ,10.4.1951 מיום הפנים

.89 לוח ,91 עמ' ,1958 שנתי דו"ח (40)

בנושא ב16.10.1956 שנפתח ב/ו/18, תיק למשל, ראה, החרדים פעולות על (41)

עמ' ,6 כרך הכנסת, דברי ,8.8.1950  מיום בכנסת בדיון וכן קרתא", "נטורי
של השבת לפעילות דוגמא .22.5.1951 מיום הפנים ועדת ובישיבת 25122509
יהודה נפת חרדים, "התפרעות בדו"ח לראות ניתן המשטרה ולפעולות הדתיים
בירושלים העברי השיטור "מקורות בקובץ ,"24.11.1954 מיום ירושלים,
,26.11.1954 ;446445 עמ' 1990 אמ"ש, היסטוריה יחידת הוצאת לדורותיו",

.451450 ;448445 עמ' ,28.11.1954 ;447 עמ'

הכנסת בישיבת למשל, ראה הפגנות, בעת המשטרה התנהגות על ביקורת (42)

מתאריך הכנסת ישיבת ,643642 עמ' ב', כרך הכנסת, דברי ,6.6.1949 מתאריך
,6.7.1949 מיום הכנסת ישיבת ;118 עמ' ,^11 כרך הכנסת, דברי ,17.11.1954
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כרך הכנסת דברי ,1.2.1950 מיום הכנסת ישיבת ;944 ע' ב', כרך הכנסת דברי
נוספות וישיבות ,1946 עמ' ץ כרך 28.6.50 מיום הכנסת ישיבת ;705 עמ' /1

ו27.2.1950. 31.5.1950 ,7.3.1950 בתאריכים: הפנים ועדות דיוני וכן

2196 ,1777 עמ' ,* כרך הכנסת בדבר> ראה ג'למי, בעניין החקירה ועדת על (43)
.4.12.1951 ומיום 14.11.1951 מיום הכנסת בישיבת וכן ,2201

השחרור", מלחמת שלאחר הישראלית בחברה ומחלוקת "הסכמה גלנור, יצחק (44)
הוצאת סטמפלר), שמואל (עורך הישראלית" החברה מד>נה, ב"אנש>ם,

.4128 עמ' ,1989 תשמ"ט, הביטחון משרד "מערכות",

למשל, ראה, (45)

61111£ 01131168,61111511 ?01106 311(111161)611100131101(1631, :מ10)011^ 0*101)1 ץ61$11י\111ס

?1655, 1943.

ץ16'{183 111.1116)1'ץ3>1 ?01106 311(1 מ11מ6מזק610\6(011110311? ,113)מ1 ?1111061:0111 061011ת11?

ץ61811'\1מס ?1688,1969, £. .1628

113110,113113111 "1116 ?01106 311(11116 ?111<1106: "4 111601611031 ,"6011¥6ק618? 111 ?01106 מ1

מ3>1111 800161^, 6(1., ץ611ע1131111,11.86 111118,03111." 33§6 ?1115., 1971, .ק 910, .2324

^61111 1131168,1116€ 1)מ611 £^6 0/ 11181017, ^100161311, /£ /., ?31618011 81111111, .1975

,ת18161)001 11., ?0110111§ 31166 8001613', ,6§1)מ(031111 ^1388. 61§ג63111 ?111). 00., 1977,
1..ק

61111161, £§011, ^6 8מ0110ת11?[ 0/ ?01106 111 מ161)0^[ 8001617, ,6§1)ת(11ז031 14388.

6¥§6801113§6 ^111111 £ ,מ1131 1980, .ק .7780

לעבודה הספר בבית שנשא דברים חברת>", ש>נו> כסוכן "השוטר שאול, רוזוליו (46)

.1972 ירושלים, העברית, האוניברסיטה סוציאלית,

.5655 עמ' א/אב, >שראל, שוטר לרמן, א. (47)

התקופה, של השנת"ם בדו"חות והוצאותיו מקורותיו התקציב, פירוט ראה (48)
,*¥7 כרך הכנסת דבר> ,9.6.1953 מיום המשטרה בתקציב בכנסת דיון וכן,

.1539 עמ'

.34 עמ' ,1952 שנת> דו"ח למשל, ראה, (49)

.34 עמ' ,1957 שנת> דר'ח למשל, ראה, (50)
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עיין הקמתה, מאז המשטרה פיקוד של היום מסדר יורד אינו הנמוך, השכר נושא (51)
לעסוק הרבו הכנסת ומליאת הפנים ועדת גם השונים. השנתיים בדו"חות כך על
ב', כרך הכנסת, דברי ,12.4.1948 מיום בכנסת דיון למשל, ראה, כך על בנושא.

.809 עמ' ,10 כרך הכנסת, דברי ,30.12.1951 מיום בכנסת ודיון ;370 עמ'

עבודה עקב המוענק מיוחד, שבועי חופשה ליום מתייחס "פגרה" המונח (52)

ובחגים. בשבתות שגרתית עבודה עקב או במיוחד, מאומצת
ישראל שוטרי למערכת מכתב גם כך על ראה עמ'17. ,1956 שנתי דו"ח (53)

.21.11.1951 מיום הפנים בוועדת דיון וכן ,110 עמ' א/א
ועדת בפני המפכ"ל ודברי 21.11.1951 מיום הפנים בועדת בדיון כך על ראה (54)

.4.12.1956 מיום בישיבתה הפנים

לראש הכללי המפקח מכתב וכן ,3130 עמ' ,1951 שנתי דו"ח למשל, ראה, (55)
הציבורית והעוינות השכר בעיית את המדגיש ,23.10.1951 מיום הממשלה
,31.12.1951 מיום בכנסת דיון וכן המוראל, על השלילית והשפעתם לשוטר
זה. פרק בהמשך גם ראה הציבורית העוינות על .870 עמ' ,10 כרך הכנסת דברי

.18 עמ' ,1953 שנתי דו"ח ;1312 עמ' ,1952 שנתי דו"ח למשל, ראה, (56)

.15 עמ' ,1954 שנתי דו"ח למשל, ראה, (57)

.12 עמ' ,1951 שנתי דו"ח (58)

.25 עמ' ,1956 שנתי דו"ח ;4 עמ' ,1949 שנתי דו"ח למשל, ראה, (59)

.1211 עמ' ,1951 שנתי דו"ח (60)

.18 עמ' ,1955 שנתי דו"ח (61)

.5352 עמ' ,1957 שנתי דו"ח למשל, ראה, (62)

.5552 עמ' ,1956 שנתי, דו"ח (63)

.83 עמ' ,1953 שנתי דו"ח למשל, ראה, (64)

.25 עמ' ,1951 שנתי דו"ח (65)

.2019 עמ' ,1950 שנתי דו"ח (66)

1956 ינואר 1 ישראל, משטרת רבעון במשטרה, טירונים הדרכת רוזוליו, ש. (67)
א', חוברת ישראל", "שוטר המנדט", ממשלת בימי "המשטרה ;2115 עמ'

.1948 אוקטוברנובמבר
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(הנבדל הל1נזץנ> הש>ט1ר תגם ייתכן המנדט, למשטרת ההמשכיות לעניין מעבר (68)

המקצועית התפיסה על אחרת, או זו במידה השפיע הבריטיקולוניאלי) מהדגם
וליגאליות אפוליטיות על דגש שם זה דגם ישראל. משטרת של והרעיונית
פרופסיונאליות המשטרה). של הדמוקרטי הדגם חשבון על (לעתים
במיוחד בכוח, ומוגבל מתון ושימוש איליתיזם אישית, לא סמכות בירוקראטית,

ראה: בהפגנות.
^111161,^. 11., 8ק00 4ה2 801<1<$16: ת23110ו1111101^01106? 10 ,ת10)מ0^11<מ01113¥*\6א

18301870, 11103€§0: ^6181'\1מ11 0/ 01110380 ?1688,1977.

?3116108 0/ בספרו המופיע ^1ץג148^ס, של וההשוואתי המקיף במחקרו
העובדה על ץ16^ג6 מצביע :§0110111ק, 3 €ץ/)313(/ת/0€ /3ת0/)3ת1?)ת/ 818,1988'>31ממ
שאחת זהים, (פרמטרים) דפוסים פי על מתפתח בעולם, המשטרתי הכוח כי
סוגים שני קיימים ככלל המשטרה. של הארגוני המבנה הינה האבחנה מנקודות
ניתנות האופרטיביות (כשההנחיות ריכוזית ארצית משטרה משטרתי: מבנה של

נפרד. עצמי פיקוד בעלת עירונית ומשטרה השליטה), מרכז מתוך ליחידות

ישראל ומשטרת (19481920) המנדטורית ישראל ארץ משטרת אירלנד, משטרת
מפכ"ל בראשות ארציותריכוזיות למשטרות דוגמאות הן בעקבותיה, שבאה
משטרותיה 40,000 (עם וארה"ב גרמניה בריטניה, משטרות לעומתן ארצי.

מקומיות. למשטרות דוגמאות הן העצמאיות),

מדינות ישנן השלטון. ואופי ריכוזית גישה בין הדוק קשר מצא אף 83}'16?

לדעתו, מקומית. משטרה פני על ארצית משטרה מעדיף בהן המרכזי שהשלטון
שיכולה מהאלימות אלא הפשיעה, רמת מעלית מושפע אינו המשטרתי, המבנה
,19391936 בשנים הערבי המרד  (לדוגמא הפוליטי הסדר על איום להוות
אמצעים ברכישת כוחותיה, בתיגבור הבריטית, המשטרה מבנה לשינוי גרם

סמיצבאי). לארגון המשטרה הפיכת ובעצם

חוקים מערכת באמצעות מתבצעת המשטרה על השליטה ,83)'16? אומר ככלל,
חיצונית פיקוח מערכת ובאמצעות פנימית משטרתית

דרגות עם הירארכי בגוף שמדובר העובדה על מתבססת הפנ>מ>ת השליטה
פנימיים. ונהלים עדיפות סדרי הקובע ומשמעת, פיקוד

המשפט, בתי מצד המשטרה על פיקוח משמעותה הח>צומת, השליטה
בתי המשטרה. של בעניינה חוקים המציעים השונות, וועדותיו הפרלמנט
בנושאי בעיקר משטרתית, פעילות של מידה אמות לקבוע יכולים המשפט,
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יכולים המחוקקים ועוד. בכוח סביר לא שימוש המשטרה, מול האזרח זכויות
בנושאים, חוק הצעות באמצעות המשטרה של עבודתה על ולפקח להשפיע
המוחים אזרחים של תלונות קבלת באמצעות וכן ומשכו, מעצר עיכוב, כדוגמת

,ס,ץ16?83). 1985) המשטרה. מצד הולמת בלתי התנהגות על

,1948 ביולי שפורסם ישראל, משטרת של הראשון ההדרכה ספר למשל, כך, (69)
לשוטר" "המדר>ך על מבוסס ההדרכה, בבסיס לטירונים עזר מדריך והמהווה
שהיה (מי שטר>ת במל בידי לעברית שתורגם ,1933 משנת ה>ת ק>נגסל> של

ישראל). בממשלת הראשון המשטרה ושר המנדט במשטרת קצין

וחמש מעשרים למעלה מזה כי לציין הראוי מן .53 עמ' ,1956 שנתי דר'ח (70)
וייעודה, המשטרה תפקידי בדבר המקצועית בספרות ער דיון מתנהל שנה,
ראה השירותייסקהילתיים. ותפקידיה הדמוקרטי ייעודה על דגש מתן תוך

למשל: שמציע, כפי המשטרה תפקידי של מלאה רשימה

001(15116011610130, ?011010§ \ 1166 ,י{800161 ,6§1)11כ031111 **1355 631110§61 §11$1110כ111?

0€., 1977, .ק .35

/{.£.^4  .^.01611030 631 .>\5300131100, 8130(1:11(18 1161311118 10 1116 011)30 ?01106

,ת0נ01מ111 030ת6ג1ז\/.,0§01103 631.^5500131100,1973.

,מ0$ע16)1\/. 10110 0., ?0110111§ ,1ז101)166?1 ?1^111011111, ^'160(10031(1 * ,1979,§30י\£ .ק .9

6111061, £§00, 7116 ?110011008 0/ ?01106 111 מ161<10'\! 800161^, 03101)11(1^6, 10358 

6§6801113§6י\ 011110 * 113101, .1980

.53 עמי ,1956 שנת> דר'ח (71)

ישראל. משטרת של היסטוריה בארכיון סהר, המפכ"ל בתיק ראה (72)

.5554 עמ' ,1956 שנת> דו"ת (73)

.5453 עמ' שם, שם, (74)

.53 עמ' שם, שם, (75)

.54 עמ' שם, שם, (76)

חמורות בעבירות הטיפול העדפת על .69 ,52 עמ' ,1955 שנת> דו"ח (77)

,11.8.1954 מה הכלכליים הענפים ראשי כנס פרטיכל ראה הכלכלי, בתחום
סגל". ישיבת "דו"חות בנושא כ/0/2/1 ת>ק
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משטרת במדיניות מרכזיותה בגלל הן זו, למדיניות ההסבר את כאן נציג להלן (78)
היסטוריות: מסיבות לציבור כיאות להסבירה הצורך בגלל והן היום עד ישראל

מסוימים ואנשים חוגים מפי הנשמעת בשאלה קלה נגיעה לנגוע הראוי מן "וכאן
אל תגיע תלונה שכל מוטב לא האם ת>ק*ם! המשטרה סוגרת מדוע והיא:

לאו? אם או אשמה, ישנה אם יחליט האחרון כשזה השופט,

לטפל לסירובים המתייחס בחוק מסוימים שינויים הוכנסו האחרונות בשנים
השלום, שופטי סמכות פקודות לתיקון החוק ציבורי. עניין מחוסר בתלונות,
תלונה כל להגיש המתלונן על לפנים מוטלת שהייתה החובה את ביטל ,1954
עבירות, של ניכר במספר המשטרה. באמצעות ביותר, הקלה ותהא פלילית,
גבול והסגות פלישות כגון: שכנים, מסכסוכי הנובעות העבירות רוב ובתוכן
בתלונה לפנות המתלונן מוסמך אחרות, ועבירות דיבה הוצאת תקיפות, קלות,
הסמכות הושארה למשטרה המשטרה. באמצעות שלא המשפט, לבית במישרין
לשם או קנטור, לשם הוגשה שהתלונה נמצא אם רק בתלונה, לטפל לסרב
מטעם סירוב של במקרה נוסף. ציבורי עניין וכשאין בלבר, ממון רווח הפקת
המשפטי, היועץ בפני המשטרה החלטת על לערער הזכות למתלונן ניתנת זה,
במקרים רק ניתן הסירוב אלו. בתלונות לטפל המשטרה את לחייב המוסמך

ערך. קלי

אף על תביעות, מגישה המשטרה אין שבהם מקרים, של סוג עוד קייס ברם,
או כתבות, שהן משוכנעים והתובע שהחוקר בתלונות המדובר תלונה. הגשת
אשמה הנדונות בעובדות אין שבכלל או להוכחתן, מספיקות ההוכחות כשאין
ולהביא הציבור קבילות כנציב לפעול המשטרה את לחייב אפשר אי פלילית.
משפטים הבאת תלונה. שהוגשה משום ורק אך השופט, בפני כאלה משפטים
אם (אף המשפט בתי פעולת את גמור שיבוש משבשת הייתה כזו, דעת בקלות
רדיפת משום בה והיה עצמה), המשטרה של פעולתה את בחשבון נביא לא
מובאים היו דעת, קלת או שחר חסרת תלונה שבגלל מפשע, חפים אנשים
והכל  ביזיון עצבים, מריטת ממון, זמן, בזבוז בכך: הכרוך כל על למשפט
התביעה שאפילו נאשם, מחייבים היו לא הדין שבתי ברור (שכן תוצאות ללא

הוכחות). נגדו שאין משוכנעת עצמה

יסוד, חסרות תלונות סמך על אבחנה, ללא אזרחים, של כזו שרדיפה ספק, אין
את עכשיו המעורר עצמו, ציבור אותו בקרב תלונות של גל מעוררת הייתה
שהיו הדין, בתי של חריפות תגובות לידי מביאה הייתה הרדיפה השאלה.
ההוצאות את המשטרה על להטיל נאלצים עצמם את רואים אף אולי
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אין כן, על יתר אלה. שחר חסרות תביעות ידי על נגרמות שהיו המיותרות,
משתמשים היו מצפון חסרי שאנשים האפשרות את גם חשבון מכלל להוציא
גרירתם ידי על אשמה, מכל חפים באנשים ולנקום להקניט כדי כאלה, בתלונות
הנאה, טובות או כסף מאנשים לסחוט כדי אף ואולי סיבה, כל ללא למשפט

תביעה. הגשת של באיום

תיקים הם הוכחות), של קיומן אף על  (וכאן שנסגרים תיקים של אחר סוג
מסוימות, ממשלתיות למחלקות החוק, מתיר שבהן לעבירות המתייחסים
אדמיניסטרטיביים. קנסות או קנס, תשלום או פשרה תמורת תביעה, על לתתר
המשטרה אחרים. כלכליים ולעניינים להברחות בעיקר מתייחסים אלה תיקים
המחלקה ידי על שהושגה לאחר זה, מסוג במשפט להמשיך יכולה אינה

כחוק. כשרה פשרה בדבר, הנוגעת הממשלתית

עומדת אינה ויהימה, תלונה, כל למשפט להביא התביעה דבר, של קיצורו
נגרמות שהיו ההכרחיות, התוצאות ראיית חוסר על בנויה והיא ההגיון בפני

זה. מעין פעולה דרך ידי על

אל או המשפטי היועץ אל נשלחים לסגירה, העומדים החשובים התיקים
אישור. אף או עצה דעת, חוות למתן בדבר, הנוגעים הפרקליטים

במקור). הדגשות ,5453 עמ' ,1955 שנת*, (דר'ח

גם פלילית, תביעה הגשת על ויתור (ז.א. ת>ק>ם" "סג>רת תהליך כי לציין יש
הגבוהים בדרגים מתחיל לא האשמה), לביסוס לכאורה הוכחות קיימות כאשר
את העושה הבודד, הסייר אצל כבר אלא המשטרתית, בהירארכיה יחסית

בשטח. עבודתו

רכב כלי תנועת על ולפקח לווסת היא כרגע זה שוטר של שמשימתו נניח
שסוטה במכונית מבחין הוא התנועה. של השיא בשעת עמוס, בצומת
גרמה אשר יחסית, חמורה עבירה  לנתיב מנתיב לסמן ומבלי בפתאומיות
העבריין הנהג את יעצור שאם מעריך הסייר קשות. לתאונות פעמים ספור אין
את וישאיר התנועה בזרימת נוספים לקשיים יגרום הוא דו''ח, לו וירשום
"מנפנף" ורק כך לנהוג שלא מחליט הוא דקות. לחמש לפחות פיקוח ללא הצומת

הנהג. כלפי מזהירה אצבע

בגרסאות עצמו על החוזר מעשה הינו זה, שגרתי באירוע בפועל שקרה מה
אשר את העריך השוטר יום. מידי פעמים מאות שונות עבירות ולגבי שונות
את "להרשיע" אם שוקל הוא מסויימת. עבירה עבר שהנהג והחליט ראה
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והענשה בדין הרשעה היא קנס, ברירת דו"ח (הגשת אותו ו"לקנוס" העבריין
ידי על לציבור שייגרם שהנזק מפני כך, על לוותר או החוק), פי על יחד גם
הנהג. של הענשתו אי ידי על שייגרם הנזק על עולה בצומת עבודתו הפסקת
אם  לציבור עניין מחוסר התיק" את "לסגור החליט ולמעשה שקל השוטר

כזאת. סמכות לו העניק לא חוק שום כי

גופנית, תקיפה היא האשמה כאשר אחרות רבות בדוגמאות להמשיך אפשר
רבות ועבירות פלילית, גבול הסגת בו, כל בחנויות ערך קלי חפצים גניבת
הבנה מחוסר או בהם, אמון מחוסר  משוטריה תשלול אשר חברה אחרות.
בלתי "קבלנים" של משטרה תקבל זה, מסוג במקרים הדעת שיקול זכות את
הפועלים הגורמים את תגביר ואף החוק, לאכיפת אנושיים ופחות יעילים

במשטרה. האמון חוסר של להווצרותו

.5752 עמ' ,1956 ישראל משטרת של שנת> דו"ח (79)

המשטרתית, המניעה מגבלות על .42 עמ' ,1952 ישראל משטרת של שנת> דו"וז (80)
משטרת של שנת> דו"ח גם וראה /1116*31153301^ ?31101 1מ6מ1מ6ק\3נ למשל, ראה,

.57 עמ' ,1953 ישראל

.54 עמ' ,1953 שנת> דו"ח (81)

.49 עמ' ,1957 שנת> דו"ח (82)

בנדון. נוספים שנת"ם דו"ח1ת גם וראה 5049 עמ' שם, שם, (83)

.45 עמ' ,1958 שגת* דו"ח (84)

במסגרת יידונו ההתנהגות כללי שאר כל בהמשך. תידון המקצועיות סוגיית (85)

זו. פיסקה

בהמשך. המשמעת בעניין וראה ,20 עמ' ,1951 שנת> ר1"ח (86)

;643642 עמ' ב', כרך הכנסת, רברי ,6.6.1949 מיום בכנסת דיון למשל, ראה, (87)
נוגעים שניהם  118 עמ' ,17 כרך ולכנסת, רברי ,17.11.1954 מיום ודיון
הכנסת רברי ,6.7.1949 בתאריך דיון וכן דתיים; כלפי המשטרה בהתנהגות
כלפי דיון ;705 עמ' ,4 כרך הכנסת רברי ,1.2.1950 מיום דיון ,944 עמ' ב', כרך
הפנים ובוועדת הכנסת במליאת נוספים דיונים ראה וכן קומוניסטים, מפגינים

אחרות. הפגנות בעניין

למשל, ראה השונים. המשטרה בפרסומי ביטויו את מוצא אפוליטיות על הדגש (88)
,2 מס' >שראל משטרת רבעון המשפט", ובתי הציבור "המשטרה, אולשן, ב.
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;1958,87 מס' >שראל משטרת רבעון ושוטרים", "שופטים חשין, ש.ז. ;1956
ישראל משטרת ביטאוני של המערכת ובמאמרי תשט"ו, לשוטר*ם", "מקראה

.10 פרק שדמי, אריאלה אצל גם דיון ראה זו. בתקופה

מינויים בדבר "מברק", עיתון לטענות המשטרה תגובת גם מצויה זה בנושא
"האנשים כי והמסבירה הללו הטענות את לאחת, אחת הפוסלת, פוליטיים
לנתונים התאמתם יסוד על ורק אך המשטרה], [של לשורותיה מתקבלים
המשטרה מטה המפלגתית. השתייכותם יסוד על ולא התקנות פי על הדרושים
מכל נתבע אלה תנאים שלושת מילוי את השוטר. של בהשקפותיו מתעניין לא
סגן (מכתב כפיים" וניקיון בעבודה כישרון למדינה, נאמנות משטרה: איש
,388  מ/56/0 אסמכתא  "מברק" למערכת המינהלה מאגף מחוזי מפקח

.(6.6.1948 מתאריך

לכאורה פוליטית הטיה ועל מפלגות כנגד משטרתית פעילות על הטענות למרות
,5 כרך הכנסת, דברי ,28.6.1950 מיום בכנסת דיון כגון:  המשטרה בעבודת
ודיונים ,345 עמ' ,19 כרך הכנסת, דבר* ,16.11.55 מיום בכנסת דיון ;1947 עמ'
 17.3.19551,5.12.1955 ,21.11.1955 ,21.2.1950 בתאריכים הפנים בוועדת
כגון: סדר; ואירועי הפגנות עם התמודדותה אופן על לשבחים המשטרה זכתה
מיום ודיון 1030 עמ' ,10 כרך הכנסת, דבר* ,21.1.1952 מיום בכנסת דיון

.1108 עמ' ,11 כרך הכנסת, דבר* ,28.1.1952

.40 עמ' ,1958 שנת* דו"ח (89)

.43 עמ' ,1956 שנת> דו"ח (90)

.45 עמ' ,1953 שנת* דו"ח ;34 עמ' ,1952 שנת* דו"ח (91)

בהמשך. גם וראה 33 עמ' ,1952 שנת> דו"ח (92)

.4445 עמ' ,1956 שנת* דו"ח ,31 עמ' ,1951 שנת* דו"ח (93)

זה עקרון של מקורו הנידונה. מהתקופה הבכירים המשטרה מפקדי עדות לפי (94)
נחמיאס יוסף סהר, יחזקאל עם ראיונות ראה לונדון. במשטרת הנהוגה בגישה

גוריון. בן ועמוס

כרך הארצ*, המטה פקודות של 49/49 לגיליון ג' נספח ,9 מספר הדרכה חוזר (95)
ב'.

הדן בפרק אחרים שנתיים בדו"חות גם וראה ,44 עמ' ,1953 שנת* דו"ח (96)
הקהל". עם ב"יחסים
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שנת> דו''ח וניהולן'/ המשטרה תחנות "ארגון במסמך מפורטים אלה כללים (97)

:6 עמ' ,1953

כלפי והאדיבות הנימוס חובת את המשטרה אנשי לכל ולחזור לשנן יש (א)
זכאים אלה אנשים שהוא. עניין בכל בתחנה המבקרים הקהל אנשי

בואם. עם מייד ולטיפול ומיידית מלאה לב לתשומת

הקהל מאנשי איש נכנס אם מייד, להיפסק צריכה שיגרה עבודת כל (ב)

הכרח, ללא לחכות אזרחים המאלץ משטרה איש כל טיפול. ודרש לתחנה
חובתו ועל הנימוס חובת על המשטרתיים, העקרונות כל על עבירה עובר
לטפל המוסמכים האנשים, כל שעה אותה עסוקים אס משטרה. כאיש
זאת את לו להסביר יש נמנעת, בלתי בעבודה האזרח, של בבעייתו
תשומת את לו ולהקדיש ההמתנה בחדר לשבת שיואיל לבקשו באדיבות,

העובדים. אחד כשיתפנה מייד הראויה, הלב

דעתו שתוסח להרשות אין שלמה. תהיה לאזרח הניתנת הלב תשומת (ג)

הפרעות או טלפוניות שיחות ידי על בבעיה, המטפל המשטרה איש של
ביותר. ודחופים חשובים במקרים אלא אחרות,

הקהל, של אהדתו ואת >ד>ד1תו את לרכוש חייבים המשטרה אנשי (ד)
או רצון, שביעות אי לעורר זו, ידידות לקפח העלול דבר לעשות ואין

צורך. ללא רוגז

מיום בכנסת דיון גס ראה למעברות, העזרה על .28 עמ' ,1951 שנת* דו"ח (98)
ולהגף, "לשית מקורות קובץ וכן ,784 עמ' ,10 כרך הכנסת, ךבר> ,20.12.1951
.1991 יולי אמ"ש ישראל, משטרת של היסטוריה יחידת פרסום הסיור", "שער
השוטרים המעברות. את המשטרה אימצה החמישים, שנות מראשית כבר
התושבים חינוך העברית, הלשון הנחלת התינוקות, בית לניהול בעזרה התנדבו

עולה. בנוער וטיפול לניקיון

זכו הן בעולם. מודרנית משטרה לכל אופיניות קה>להמשטלה ביחסי בעיות (99)

מיוחדות שיטות לפיתוח ודחפו האחרונים בעשורים מיוחדת לב לתשומת
והאזרח השוטר מגעי של והסבוך המורכב באופי הבעיות מקור לשיפורן.

למשל: ראה, המשטרה, איש של הנרחבות ובסמכויות
3£(161611.01118 .£.., 1981; ,61מ$1^1011118011,1 £ ,מ'\\810 1986.

עיתונים". "תגובות במדור ,106 עמ' א/א, >שראל בשוטר גם כך על ראה (100)
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בתאריכים: הפנים ועדת ישיבות ראה הקהילה, ביחסי ההידרדרות על (101)
.4.12.19561 10.12.1951 ,3.12.1951 ,21.11.1951

דברי ,28.1.1952 מיום הכנסת ישיבת גם ראה שוטרים, כנגד האלימות על
.1104 עמ' ,10 כרך הכנסת,

.31,27 עמ' ,1951 שנת> דו"ח (102)

מיום הכנסת ישיבת גם ראה שוטרים, נגד האלימות על .31 עמ' שם. שם, (103)
.1104 עמ' ,11 כרך הכנסת, דברי ,28.1.1952

.3231 עמ' 1951 שנתי דו"ח (104)

שם. שם, (105)

;43 עמ' ,1954 ;4443 עמ' ,1953 ;32 עמ' ,1952 בשנים: שנתיים דו"חות (106)
.39 עמ' ,1955

.43 עמ' ,1954 שנתי דו"ח (107)

;1030 עמ' ,10 כרך הכנסת, דברי ,21.1.1952 מיום בכנסת דיון למשל, ראה, (108)
בכנסת דיון ;1108 עמ' ,11 כרך הכנסת דברי ,28.1.1952 מיום בכנסת דיון
דבר> ,16.3.1954 מיום בכנסת דיון ;11 כרך הכנסת, דבר> ,27.3.1952 מיום
כרך הכנסת דבר* ,17.3.1954 מיום בכנסת דיון ;1203 עמ' ,15 כרך הכנסת

.23 כרך הכנסת רברי ,13.3.1958 מיום בכנסת ודיון ,1220 עמ' ,15

.39 עמ' ,1955 שנת> דו''ח (109)

.44 עמ' ,1956 שנתי דו''ח (110)

.44 עמ' ,1957 שנתי דו"ח (111)

בשנת ואקדמאים סטודנטים קבוצת שהקימה ארגון  המתנדבים" "שורת (112)
על בכך להקל כדי יכולת, ולמיעוטי חדשים לעולים חברתי סיוע למתן ,1951
דב השר ובתמיכת ציבורי ליושר במאבק התמקדו בהדרגה, בארץ. קליטתם
"הסכנה הארגון של פירסומית בחוברת השחור". ב"שוק למלחמה  יוסף
החברה את המסכן בממשל, אישי יושר היעדר על נכתב מבפנים", אורבת
בן עמוס המפכ"ל, סגן הובא שחיתות למעשי הדוגמאות כאחת הישראלית.
הארגון את גוריון בן עמוס תבע ,1956 בשנת גוריון. בן דוד של בנו גוריון,
העליון, המשפט בבית הארגון פרקליטי שהגישו בערעור המחוזי. המשפט בבית
יחזקאל המפכ"ל במשפט. בעדותו דייק לא גוריון בן עמוס הסמפכ"ל כי נמצא
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זמן תוך מתפקידו. להתפטר נאלץ ולכן שקר עדות במסירת אשם נמצא סהר
גוריון. בן עמוס  הסמפכ"ל גם מתפקידו התפטר קצר

של ההתמקצעות מתהליך מהותי חלק היה לעיל, שנדון השירותי האידיאל גם (113)
: המשטרה.

ישראל משטרת השתלבה בכך שלנו). (ההדגשות 34 עמ' ,1953 שנת> דו''ח (114)
בעולם, רבות מודרניות משטרות שמאפיין תהליך הפרופסיונאליזציה, בתהליך
המשטרה בחקר מרכזית לסוגייה והפך האחרונות השנים בחמישים במיוחד
לציין יש הבהרה לשם .(\31¥^1,1977 (ראה משטרתית לרפורמה ובמגמה
ידע גוף מרכיבים: משלושה מורכב מקצועי), (מעמד פרופסיונאלי שסטאטוס
שעיקרה פרופסיונאלית, אוטונומיה חברתיות; בעיות לגבי ליישמו שניתן אזוטרי
שירות המדגיש השירות, ואידיאל המומחיות, של היישום זכות על מונופול 

עצמי. רווח ללא והציבור הלקוחות של האינטרסים

\31¥^61, 831111161, .4. 01111031 1118101}' }י0 ?01106 .מ6£011*1 116ז 06מ61£6מ1£ 0{

,מ31181מ10168810? 1.6*1118100, ת10§מ1\1385.16\ 800^5,1977.

בספרות הועלתה הסייר, במיוחד השוטר, של בתפקידיו הדעת שיקול סוגיית (115)
הסוגיות לאחת הפכה ומאז (001(1516111,1960) השישים שנות בתחילת המקצועית
במיוחד המחקר. אנשי גם כמו משטרה, מפקדי מתמודדים עמה המרכזיות

ב ראה כך על עליה. ולפיקוח להשפעותיה הקשור בכל אמור הדבר
1.3 ?3\'6, .6מ'{3^\ £. "411681: 1116 06018100 10 13146 3 601ק8118 11110 011510(1}',

0'\\10ג8081:00,1.111161 .1965

,11ק1516111,1086)001 ?01106 6^0'\ת01501611001101101 1116 01111111131 ?100688: 1.0\*' ץז111(1511י\

5111ת601510ס מ111111115113110)\/.1116" 001181106", 'י\31613¥ 10111113169 (1960), .ק .543549

001(151610 1161111311, 6י\1511311מ11מ1)\> ?101)161118 111 001111011111§ 1116 2*610156 £0 ?01106

,"'>1ת1110ט\^ ,1011111310101111110311<3\¥, ,י(§010מ11ת011 3*1)1 ?01106 30161106,58 )1967)
.ק 160172.

1)3\'18, 11^6ממ6* ,ק0111 ?011061)1801611011, 81. ?3111, \681¥ ,.>1נ1? 1975.

מ15161)001 ,מ13מ1161 \^§מ01101? 1166 800161}', ,6§1)11(11ז031 §1151110>1ט?61§1385,6311111\

00., .1977

,.0.^18,1'\3ס 1)180161101131}' .11181106: \ ?161, י{31מ11\[ 10(11111}', ,011ק681י\\ 00111160110111
016611\\'00>1 ?1655, 1980.
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שהכירה בכך רבות, מודרניות משטרות הקדימה ישראל שמשטרת נראה
להעלים לעתים נטו בעולם אחרות משטרות עמה. להתמודד וניסתה זו בסוגייה
כשהוא בלבד, החוק עקרון לפי הפועל ציבור, איש בשוטר ולראות קיומה את

לחלוטין. דעת שיקול נטול

.15 עמ' ,1956 שגתי ר\"ח (116)

מרחב של ההשלכות עם להתמודדות זו שיטה .43 עמ' ,1952 שנתי 1ו"ח (117)
על מומלצת והיא 81116 §מ1^13ג בשם מכונה ותיחומו, הבנייתו הדעת, שיקול

יותר. מאוחרים וחוקרים מומחים ידי

.3534 עמ' ,1953 שנת> דו"ח (118)

3.5.1955 מיום אביב תל מחוז מטה של מצומצמת קצינים ישיבת למשל, ראה, (119)
והאחד העצמאות יום מבצעי בנושא מה16.5.1955, תאל/124 אסמכתא: 
מיום 1199  תאל/124 אסמכתא  12.8.1955 מיום כנ"ל ישיבה וכן במאי,
שני המקומיות. ולרשויות השלישית לכנסת הבחירות מבצע בנושא 29.8.1955

ש/ו/3. בתיק נמצאים המסמכים

מהמבצעים אחד ביצוע אופן על ביקורת אביב תל מחוז מפקד מתח למשל, כך, (120)
מצומצמת קצינים מישיבת (פרטיכל המצב את לשפר כיצד הנחיות ונתן במחוז
 תאל/124 אסמכתא  17.11.1955 מיום אביב תל מחוז מטה של

ש/ו/3): בתיק 29.11.1955 מתאריך 15266
לסכן שעלול דבר עליהם, שהוטל התפקיד במילוי הצטיינו לא מבינינו "רבים
הארגוניים, והסידורים הקשר התצפיות, הציבורי. הביטחון את רבה במידה
שהיינו כפי פעלו לא שהוצבו המחסומים ועירונות. ידיעה בחוסר לקו הם אף
היחידות מפקדי לעתיד. מהליקויים שנלמד מנת על נאמרת זו ביקורת רוצים.
המחוז. מטה כדוגמת היחידה, במטה אחראי קצין יימצא חירום שבעת יורו,
סמפ"נים יהיו וחבריה המחוז מפקד סגן יעמוד שבראשה ועדה בזה ממנה אני
ומהליקויים, מהניסיון ללמוד חומר, לאסוף יהיה הוועדה תפקיד תנועה. ור.ע.
קבועות פקודות כדוגמת הצעות הנייר על ולהעלות בעבר לנו שהיו ממבצעים
יכללו בהצעה ועוד. הפצצה אדמה, רעידת שטפון, שריפה, כגון: מקרה לכל
עזרה לבוש, כלכלה, תובלה, לארגן כיצד חירום, בשעת לפעול כיצד פרטים

הארצי". המטה לאישור נעבירה זו, עבודה סיום עם ועוד. קשר ראשונה,

קצינים מישיבת פרטיכל גם ראה ליקויים, בעקבות ומסקנות לקחים הפקת על
תאל/124 אסמכתא  12.8.1955 מיום אביב תל מחוז מטה של מצומצמת
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ישיבה אלעל; מטוס נספי בהלווית ליקויים בנושא 29.8.1955 מיום 11099
בנושא ,31.5.1955 מיום 7150  תאל/124 אסמכתא  25.5.1955 מיום כנ"ל
אסמכתא  15.2.1955 מיום כנ"ל ישיבה להסתדרות; בבחירות המחוז פעולת
ביומן, רישומים זיהוי, סירובים, בנושא ,18.2.1955 מיום 2661  תאל/129
המסמכים כל נאשמים. וביקור גנובות מכוניות רישום האירוע, במקום שמירה

ש/ו/3. בת>ק נמצאים

.37 עמ' ,1957 שנת> דו"ח (121)

בהמשך. גם וראה .52 עמ' ,1954 שנת> דו"ח ;43 עמ' ,1952 שנת> דו"ח (122)

.7 עמ' ,1954 שגת> דו"ח (123)

בהמשך. וראה 80 עמי ,1954 שנת> דו"ח (124)

בארה"ב. המקובלת השיטה גם זו (125)

למרחבים. ביחס מדי גדול הארצי המטה שסגל הרושם להתקבל "עלול למשל: (126)

המתקנים כל עובדי הקשר, עובדי נכללו הארצי המטה במצבת כי לזכור יש כן על
הנמנים אנשים של רב מספר וכן כולו, החיל כל את המשרתים המשטרתיים
הס דבר של שלאמיתו בשעה גרידא, פורמאלי באורח הארצי המטה מצבת על
וראה ;11 עמ' ,1952 שנת> (דו"ח הקשר" עובדי למשל, במרחבים, משרתים

.(11 עמ' ,1953 שנת> דו"ח גם

.13 עמ' ,1953 שנת* דו"ח (127)

.11.12.1953 מיום הכללי למפקח הצפון מחוז מפקד של מכתבו למשל, ראה, (128)
בנושא דיון וכן ישראל, משטרת של היסטוריה בארכיון סהר, המפכ"ל בתיק
בתיק ,26.3.1949 מתאריך ב' סגל מישיבת בפרטיכל התנועה מערך ארגון

שוטרות". "משמעת בנושא כמ/ו/0

.65 עמ' ,1953 שנתי דו"ח (129)

.15 עמ' שם, (130)

.18 עמ' ,1955 שנתי דו"ח (131)

.80 עמ' ,1954 שנתי דו"ח (132)

.13 עמ' שם, (133)

אחרים. ודו"חות 34 עמ' ,1952 שנתי דו"ח ;33 עמ' ,1951 שנתי דו"ח (134)
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.33 עמ' ,1952 שנתי דו"ח (135)

.17.9.1957 מיום הכללי למפקח גוריון בן עמוס הארגון, אגף ראש של מכתבו (136)
רא/ו/0 בתיק המשטרה" מאמץ חלוקת לשינוי "הצעות בנושא דן המכתב

.1959 משנת

גם וראה ;1956 ,1 מס' ישראל משטרת רבעון ,9.5 עמ' "הסייר" קנר, יעקב (137)
1958 >שראל משטרת רבעון ביטוח" וחברות מנעולים "דלתות שור, אריה
משטרת רבעון והרכב'/ הסייר "המקוף, שלום, בר נפתלי ,153146 עמ' ,87 מס'
ותפקידיה, >>עודה המשטרה, דמות יהודה, פראג ;186180 עמ' ,1958 >שראל

.3231 עמ' ,1957 בכירים לקצינים הספר בית הוצאת

.1956,1 מס' >שראל משטרת רבעון ,9.5 עמ' "הסייר", ,1956 קנר, יעקב (138)

שם. שם, (139)

.40 עמ' ,1951 שנתי דו"ח ;37 עמ' ,1950 שנתי דו"ח (140)

.60 עמ' ,1960 שנתי דו"ח ;3837 עמ' 1950 שנתי דו"ח (141)

.3736 עמ' ,1950 שנתי דו"ח (142)

בנושא הארגון, אגף לראש שיטור מדור ראש מכתב ראה ובעיותיה, השיטה על
,12.12.1957 מיום הקבוצתי", השיטור שיטת ביטול  חיפה ממ"ז "הצעת
אגף עובדי לפני המפכ"ל הרצאת וכן 2.3.1958 ביום שנפתח הא/01 בתיק
"מערכת בנושא ש/ו בתיק ,17.1.1954 ביום הביטחון משרד של הביקורת

כללי".  המשטרה

.32 עמ' ,1951 שנתי דו"ח ;48 עמ' 1950 שנתי דו"ח (143)

.33 עמ' ,1952 שנתי דו"ח (144)

מתאריך אביב תל מחוז מטה של מצומצמת קצינים מישיבת פרטיכל ראה (145)
ש/ו/3. בתיק ,29.8.1950 מתאריך תאל/11099124, אסמכתא ,12.8.1955

הוא שהסיור המניח המסמך, דלעיל. 136 בהערה הארגון אגף ראש מסמך (146)
אחרים לתפקידים יחסית הסיור עצמת את מנתח המשטרה, של השידרה עמוד
למשימות המופנים למשאבים יחסית לסיור, המופנים המשאבים (דהיינו,
מפורטת דרך מציע המסמך אפסית. כמעט שעצמתו למסקנה ומגיע אחרות)

ולחיזוקן. הסיור עצמת להגברת
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חוברת ,1956 >שראל משטרת רבעון דליקה'/ במקרה "החקירה שור, אריה (147)
אצל גס ראה .8074 עמ' 1956 אפריל 2 מס' חוברת ;159 עמ' ,1 מס' ינואר
פברואר, ,2 מס' חוברת ,1957 >שראל, משטרת רבעון הסיור", "תפקידי כהן יצחק

.12 עמ'

"דו"ח בנושא הארגון אגף לראש התנועה מחלקת ראש מכתב למשל, ראה (148)
"הפיקוח האומר: ,1952 משנת ש/ו/15 בת>ק ,9.4.1953 מיום ,"1952 שנתי
התנועה, והזרמת דרכים תאונות מניעת  הידוע העקרון לפי תוכנן בכבישים
מידת פי על וכן התאונות סיבות תורפה, לנקודות ביחס מחקרינו על בהסתמך

שערכנו". בספירות שנקבע שבכבישים, העומס

חצי סיכום  ומספרים "סכומים התנועה מחלקת במסמך מוצגת השיטה (149)
."1948 שגת> "דו"ח בנושא מ/פ/ר/*/9 ת>ק ,"1948 יולידצמבר שנתי:

.102 עמ' ,1956 שגת> דו"ח (150)

משטרת רבעון שהצליח", ניסיון  בתנועה הקבוצתי "הפיקוח שלסקי, מ. (151)
.3533 עמ' 1956 ינואר ,1 מס' חוברת >שראל,

במהלך בארה"ב שנערכו הניסיונות את רבות בשנים חיפה מחוז הקדים בכך
ראה: כך על צוותי". "שיטור באמצעות הסייר, עבודת לשיפור האחרונות השנים
51161111311, 1,.^., ^1111011, 0.11. 211(1 611£)' 1.^. ת1631 ?0110^, 86011 05*86 8111(1168,

,מ10§מ8111ג^\ :.0.ס ?01106 .מס^מטס? .1973
וקבלת התכנון בעניין ושונים נוספים מרכיבים כולל הצוותי", ה"שיטור כי אם

בחיפה. הקבוצתי לפיקוח אופיניים שהיו הקבוצתיות, ההחלטות

.95 עמ' ,1954 שגת> דו"ח (152)

תפקידי על .60 עמ' ,1957 ותפק>ד>ה, >>עודה המשטרה, דמות יהודה, פראג (153)
ט' מחזור סמל>0 קורס  ש>עור>ם תקצ>ר גם ראה עבודתו, ושיטת החוקר

הארצי. הספר בית שפרעם: ,(10.3.1955  24.10.1954)

וורטמן, א. התקופה בן חקירות איש מספר תוצאותיה, ועל העבודה שיטת על (154)
כדלקמן: ,4037 עמ' א/אב, >שראל" "שוטר ב:

שאמנם לקבוע כדי המתלונן חקירת הוא, פשע מקרה בחקירת הראשון "...השלב
ביקורת והוא שני, בשלב קשור זה ראשון שלב מודיע. הוא עליו הפשע קרה
הפשע, במקום מהביקור אולם ההודעה. אמיתות את לקבוע כדי הפשע במקום
הפושע נקט בה השיטה, את לקבוע וכישרוןהסתכלות ניסיון בעל חוקר יוכל
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הפשע... את בבצעו
הודות שהושגו, הטובות התוצאות את המוכיח מאלף, מקרה כאן להביא הנני
בשרתי אחדות, שנים לפני בוצע זה השיטה. וקביעת הפשע במקום לביקור
הגר איוניר, בשם אחד מאזרח הודעה אחד בבוקר נתקבלה הצפון, בתחנת
סכום וגנבו השלישית שבקומה לדירתו פרצו שעבר בלילה כי לוריה, ברחוב
תיכף יצאתי האוכל. בחדר שהשאירם מכנסיו מתוך במזומנים לירות 105 של
והגנב השלישית בקומה נמצאת המתלונן שדירת נוכחתי המקרה. במקום לבקר
המרפסות נעולה. הייתה לא המתלונן, שלדברי המטבח, דלת דרך לדירה חדר
ולא מדרגות, מערכת כעין היוו בית, אותו של הקומות בכל המטבחים של
השלישית. הקומה עד ולהגיע למרפסת ממרפסת ולעלות לטפס היה קשה
אף נגנב, לא המזומן הכסף מלבד דבר ששום לי, אמר המתלונן, את כשחקרתי
כסף וכלי נובע עט שעונים, כגון בדירה, ערך בעלי אחרים חפצים שהיו פי על
יתגלה, באם הנגנב מהסכום 500/0 של פרס בהבטיחו התרברב המתלונן אחרים.
מספריהם. או השטרות של מיוחדים סימנים כל לי למסור ידע לא הוא אולם

הגניבה. במקום הביקורת את במחשבתי סיכמתי לתחנה בחזרי

מזומן. כסף ונגנב דווקא עליונה בקומה בוצעה שהגניבה לי, היה ברור ...
דנ>אל בשם אחד על נפל וחשדי ידועים, פושעים מספר של בשיטותיהם בדקתי
בחדרו, מצאתיו לא אולם מגוריו למקום יצאתי במנשיה. מתגורר שהיה אל>הו,
לחדרו הגיע אם כי לילה, באותו בחדר לן לא שהוא לי מסרה הבית ובעלת

ועזב... מה זמן שהה מוקדמת, בשעה

קפה בבית יושב מצאתיו ואמנם הערביים, הקפה בבתי אחריו לחפש יצאתי
מוקדמת, בשעה הקפה בבית למעשיו וחקרתיו עצרתיו מוסתרת. בפינה ערבי
היה היכן לחקור המשכתי לעבודה. לצאת מנת על לחבר מחכה שהוא לי, וענה
ההיפך. לי נודע הבית מבעלת כי גבר, חשדי בחדרו. שישן וענה הלילה, במשך
שמיכת בתוך חבוי הכסף את ומצאתי מדוקדק חיפוש וערכתי לחדרו לקחתיו
להודות נאלץ החשוד שנגנב. הסכום מכל אחת לירה רק חסרה ישנה. צמר
שאמרתי כפי לדירה. חדר וכיצד המקום על והצביע איתי הלך וכך בגניבה,
שדניאל הרכוש וסוג הביצוע של השיטה את בידיעתי הרבה נעזרתי לעיל,
נדון הוא בעבודתי. גדולה ועזרה לחשדי חזק יסוד היה זה לגנוב. נהג אליהו

ממושכת. מאסר לתקופת

ומתרגלים מתמחים שהם מתוך בשיטותיהם, מאוד קשורים המועדים הפושעים
גונבים... שהם הרכוש לסוג גם וכן בהם,
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המנוסה החוקר הפשע, במקום ביקור בעת הביצוע שיטת קביעת על נוסף ...
עד להוביל כדי בהם שיש אחרים, חוטים לגלות יכול הסתכלות, כוח ובעל
שנשארו שהם כל חפצים או רגליים, טביעת אצבעות, טביעת כגון: לגילוי,

במקום...

הפשע, שמבצעי קבע הכפרים, באחד גניבה במקום שביקר החוקר הקצין
מצא הוא מהגדר במרחקמה הקוצים. גדר את עברו מהמקום, בהסתלקם
שייכת אינה שזו במקום, מהחקירה לו הוברר מקומבז. קטנה בד חתיכת
לחיקו הבד חתיכת את ואסף בזה זילזל לא כמובן, החוקר, המקום. לאנשי
לובש החשודים שאחד ונמצא חשודים מספר נאסרו זמן לאחר עליה. ושמר
ידי על שנמצאה הבד שחתיכת נמצא הטלאים. אחד חסר ובה מוטלא קומבז
אחת הייתה זו שבקומבז. לקרע בדיוק התאימה הפשע, במקום החוקר הקצין
בדינו חייב נמצא והוא האמור, הפשע בביצוע להאשמתו החזקות ההוכחות

ממושכת". מאסר לתקופת ונדון

של במסמך למשל, המסורתית, בשיטה החקירות לעבודת דוגמאות להלן ראה (155)
אפרים רצח ,(10.3.1949) תש"ט אדר ט' מ בחיפה, פשעים, חקירת לשכת
צש/01/ש/ ת>ק ב: שניהם במוחרקה, גבאי עובדיה הנהג רצח וחקירת כשר,

.1948/9 משנת (4/4/1
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פשעים חקירות לשכת
תש"ט אדר ט' חיפה,

(10.3.49)
לס/49

הארצי המטה
פשעים חקירת אגף

פלילי וחקר זיהוי מחלקת

כשר אפרים המנוח רצח

הנ"ל. רצח פרטי השתלשלות להלן

בדירה התגוררו חוסיין, מוחמד ועל> זעתר מסעת מופלה  הערבים שני
אהובתו עם מופלח גר היה אחד בחדר ניסנס. בואדי חדרים משני מורכבת אחת
בתקופה עסקו אלה שני עלי. חברו גר היה השני בחדר סלוטי, לאוריס הנוצריה

בחיפה. שונים בשטחים גניבות בביצוע העיר, כיבוש לאחר

אשר כספי חוב היה הסכסוך רקע ועלי. מופלח בין ריב נתגלע הימים באחד
חוסיין עלי בא הערבים באחד לפרעו. מאן האחרון זה ואשר ממופלח תבע עלי
ניסנס ואדי בשכונת לשימצה ידועה נוצריה אשה חנה, >וסף ב"זר לדירת
המפעם זעמו את לרכך כדי מופלח. של התנהגותו על לבו, מרי את בפניה ושפך
לה, במסרו קצרה, בלשון הנ"ל, של הרצח פרטי סוד את לבייזר הלז, גלה בו,
בסיגריות מסחר לרגל אליו שבא אחד יהודי בדירתו מופלח רצח חודשיים שלפני
ביתו. ליד הנמצאת באר בתוך מופלח הטמין הנרצח גופת ואת אמריקאיות,

למאסר הסב האחרון זה אשר על למופלח כבר מזה טינה חרשה חנה בייזר
שיתף סביטי שאניס ה"הגנה", לכוחות הודעה במסרו סביטי, אניס מאהבה
נאסר זו הודעה סמך על בפועל, בחיפה. הקרבות בעת הערבים עם פעולה
אשר על ממופלח, נקמתה את לנקום אומר גמרה בייזר לכלא. ונשלח סביטי
ההודעה פרטי את ומסרה זו הזדמנות ניצלה היא לה. שגרם העוול ועל עולל

הכרמל. הדר למשטרת
מעצרם לאחר ומייד חוסיין עלי וגם מסעוד מופלח נעצרו זו, הודעה סמך על
ברים והמפקחים שמא> מר ע.מ.מ. זל>גגר, מר ס.מ.מ. הרצח למקום הופיעו
וכדי שנמסרה בהודעה אמיתות יש אם לבדוק היה מעשה ראשית ובגדל.
הוטמנה שבה הבאר, בבאר. הגופה את למצוא צורך היה אמיתותה, את לקבוע
בגודל היא הבאר פי הנ"ל. שני של לדירתם סמוך לבניין מתחת נחצבה הגופה
מתחתיו. הבניין שטח על משתרע ושטחה מטרים 8 עומקה ס"מ, 60*60 של
נדף הבאר פי בפתיחת החורף. ימות במשך הבניין מרזבי בעזרת נקוים המים
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מכבי בעזרת הבאר. לפי מתחת המים פני על צפה נראתה והגיפה חריף ריח
הצליחו קלשונים, מותקנים היו בקצוותיהם אשר במבוק מוטות עם אש,
הגופה הבאר. של הפנימי בחלק המים פני על צפה אשר הגופה את למשות
רקובה הייתה הגופה החוצה. והוצאה לרגליה שנקשרו חבלים ידי על נמשתה
והוצא נמצא לבסוף מהבאר. הוצאתה עם מהגוף, הראש לניתוק גרם ורקבונה
במסכות להשתמש צורך שהיה עד הסביבה, בכל צחנה העלתה הגופה הראש. גם
שבוצע העובדה נקבעה הגופה במציאת החולים. לבית להעבירה מנת על גז

רצח. מקרה

בחוזר הגופה. של זהותה את לקבוע החוקרים על מוטל היה השני בשלב
שהוזמנו ומכיריו קרוביו כחודשיים. מזה אביב מתל נעדר שהנ"ל נמצא א.ח.פ.
לא בעצמה הגופה אמנם, כשר. אפרים של שהיא אותה זיהו הגופה, את לזהות
עט החליפה, ידי על זוהתה זאת בכל אולם הגמור, רקבונה עקב לזיהוי, ניתנה
וכן אביבי תל שיניים רופא ידי על שנעשה המנוח שבפי הזהב שיני גשר הנובע,
לתלוש נוהג היה אשר המנוח, בכיס שנמצאו קטנות מלקחיים מציאת ידי על

בראשו. שקפצו השיבה שערות את בהם

את רצח מי להוכיח בקושי החוקרים נתקלו כדבעי, הוכחה זו שנקודה לאחר
ועלי זעתר מופלח של אהובתו לא1ר>ס, הייתה נחקרה אשר הראשונה המנוח.
שהותו בעת בחברתם שהתה היא כשר. אפרים המנוח עם ביחד ששהו חוסיין
בין ומתן משא שמתנהל שיחה, מתוך שמעה היא קפה. להם והכינה המנוח של
לאחר "קמל". סיגריות של גדולה כמות ממכר על ועלי, מופלח ובין היהודי
עם לגור ולעבור הבית את לעזוב מופלח ידי על נתבקשה הקפה, את שהגישה
ונשמעה מהדירה הרחקתה לפשר אותו שאלה לא היא עבאס. ברחוב שדרה אמה
בשעות היום למחרת הבית. את כשעזבה הצהריים אחר שעת הייתה השעה לו.
ולא מופלח לדירת באה לקחתה, בא לא שמופלח בראותה הצהריים, אחר
עלי של שבחדרו מצאה לדירה, בהכנסה עלי. את לא ואף בדירה אותו מצאה
הייתה גופתו אתמול. ביום אותו שראתה היהודי, של גופתו בפינה מוטלת
את והכירה הגופה פני מעל הסחבות את גילתה היא סחבות. בשיירי מכוסה
זמן אמה. לבית וחזרה הדירה את עזבה המבעית, המראה את בראותה המנוח.
ובה חבילה מופלח של ובידיו אמה לבית ועלי מופלח הופיעו בואה, לאחר קצר
לאוריס של לאמה הבגדים את מסר הוא דם. כתמי עם ומעיל מכנסים זוג
אלה?" דם כתמי "ממה אותו שאלה הדם, כתמי את בראותה לכבסם. וביקשה
שתחזור ללאוריס פנה מופלח בגדיו. על ניתז ודמו כבש ששחט לה ענה והוא
שגופת זמן כל לדירה אחזור "לא לו, באמרה לחזור סרבה היא אולם לביתו,
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לה, השיב הוא אותת" רצחת מה שום "על ושאלתהו בה'/ מוטלת היהודי
שיוציא לה הבטיח הוא לפיך". מחסום ושימי כספו את לשדוד כדי "רצחנוהו
גופה את שהטיל לה ואמר לאוריס אל מופלח חזר למחרת ואכן, הגופה. את

עמו. לחזור הסכימה ואז הבאר לתוך

שמיעה, עדות וחלקה נסיבתית בחלקה אשר הוכחה היוותה זו קשה עדות
נרשמה, לאוריס אם של עדותה המנוח. ברצח הייתה ידם הנ"ל שני שבפועל

לאוריס. בתה עדות את והמקשרים המחזקים פרטים שמסרה תוך

ואת מופלח את להאשים כדי דיים היו אלה, הודעות לאור ההוכחות שרשרת
אלא שוד, רקע על נרצח כשר אפרים שהמנוח והודו כחוק הואשמו הם עלי.

חברו. על הרצח ביצוע עצם את הטיל בהודאתו, מהנאשמים אחד שכל

של בראשו בה בהלמו מופלח השתמש שבה מאכלת, נמצאה הנאשמים בדירת
מופלח, ומעיל מכנסי עם ביחד לבדיקה ונשלחה עליה נמצאו דם כתמי המנוח.

אדם. דם הוא הדם, שכתמי העלתה אכן הבדיקה כובסו. לא אשר

של ודינם נסתיימה המוקדמת החקירה .12.7.1948 בתאריך בוצע הרצח
המחוזי. הדין לבית הועבר הנאשמים

בנדל מ.
חיפה נפת פשעים מפקח

ראשון מפקח

רצח: לחקירת נוספת דוגמא ולהלן

במוחרקה גבאי עובדיה הנהג רצח
110/48 פ.א. יגור משטרת תיק

עם ביחד מחיפה נעלם ,9697 שמספרה מונית נהג גבאי, משה בן עובדיה
על נידחת בפינה כך, אחר יומיים נמצא הוא .31.10.1947 שישי ביום מכוניתו
דק חבל עם חיים, רוח בלי כשהוא המוחרקה, בסביבת מערה בתוך הכרמל
נמצאה המכונית מחניקה. מת הוא כי קבע הממשלתי הרופא צווארו. על הכרוך

נסתר. במקום כרמל אל דלית מכפר קילומטרים כמה במרחק
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העניין את בזמנו חקרה נ1(לס>, סע>ד הערבי הקצין בראשות גילמה משטרת
ואיש המאורעות פרצו כך אחר נעצר. לא ואיש חיוביות לתוצאות שתגיע מבלי

זה. בעניין לטפל המשיך לא

ידי על הושמד ועוד), (חבל המוצגים עם יחד למקרה הנוגע עצמו, התיק
את צאתם לפני התיקים יתר עם יחד הערבים, השוטרים ידי על או הבריטים

המנדט. תום עם התחנה,

קיבלתי הזה, הרצח מקרה אחרי משנה למעלה ז.א. ,1948 נובמבר חודש באמצע
דרוזים שלושה הם הזה הרצח את שביצעו האנשים כי מקורות מכמה ידיעות
באס להיווכח בכדי חומר לאסוף החלטתי כרמל. אל דלית מהכפר ידועים

מבוססות. הן שקיבלתי הידיעות

לפתוח התחלתי חמוד. שאהץ שא>ם החשוד בחיפה נעצר ,24.11.1948 בתאריך
החפצים תאור לי נודע ממנה הנרצח, מאשת עדות וגביתי מחדש התיק את
גם היה האלה, החפצים בין נהג. בה המכונית ומתוך הנרצח של מגופו שנעלמו
בא למחרת המנוח. של היד שעון וכן המכונית בתוך היה הרצח שביום מעיל
עבור ערבות לתת יכול באם ושאל חמוד הראשון, החשוד של אחיו לתחנה
הואיל עבד. שם נטוש, משטח זיתים לגניבת בקשר נעצר הוא כי בחושבו אחיו,
כי לב שמתי לחקירה. נעצר הוא ברצח, מעורב היה חמוד גם הידיעות ולפי
המעיל עליו. מסרה הנרצח של שאשתו למעיל התאים שתאורו מעיל לבש חמוד
בראותה והיא הנרצח לאשת נלקח המעיל החשוד. של בנוכחותו וסומן הוחרם
את מסרה היא כשלה. בודאות אותו וזיהתה בכי התקפת קיבלה המעיל, את
החייט המעיל. מתפירת שנשארו בד חתיכות והציגה אותו שתפר החייט שם

עבורה. הזה המעיל את תפר שהוא אישר כך אחר

רעה המקרה שביום דרוזי, רועה כרמל אל דלית בכפר נמצא החקירה, בהמשך
שלושת עם היהודי הנהג בה המכונית את וראה המוחרקה בסביב עדרו את
ראה העד ממנה. ירדו וכולם נעצרה המכונית אותם. מכיר שהוא הנאשמים,
מה זמן ואחרי המערה. לכוון הנהג את בכוח סוחבים שהאנשים איך כך אחר
עד נמצא כן כמו באו. שבה המכונית בתוך מהמקום והסתלקו בלעדיו חזרו
הנהג. ברצח השתתף שהוא המאורעות בזמן הראשון החשוד התפאר שבפניו

נלקחו הם כך, לשם החשודים. שני את להאשים הזמן שהגיע החלטתי כעת
בשפתם, אותם והזהיר אותם שהאשים שמאי, (פשעים), הע.מ.מ. של למשרדו
אחד כל דהיינו, אחיו. את להציל ניסה בה עדות מסר מהם אחד כל ערבית.
ירד אחיו כרמל, אל לדלית ובהגיעם מחיפה הנהג עם נסעו כי אמר מהם
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הרג השלישי הנאשם שם למוחרקה, השלישי הנאשם עם המשיך והוא מהרכב
לפי ואכן הנרצח של השעון שנמצא איפה גם אמר הנאשמים אחד הנהג. את
הסוחר ידי ועל הנרצח אשת ידי על זוהה השעון נמצא. הזה השעון עדותו,
התיקון תאריכי את עליו וחרט פעמיים אותו שתיקן שנה, 14 לפני נקנה ממנו

שמו. תיבות ראשי עם יחד השעון, בתוך
הגופה* את למצוא שעזר הערבי, מהגשש עדויות וניגבו הושלמה החקירה
על משהו שידעו האחרים הנאשמים ומכל הגופה, את בזמנו שניתח מהרופא

הזה. המקרה

בפני כעת נמשכה והחקירה רצח תיק של רקונסטרוקציה בהצלחה נעשתה כך
בחיפה. החוקר שלום שופט

המאורעות בהתחלת מהארץ ברח הוא כי הוכחות ישנן השלישי, לנאשם בנוגע
לטובת בריגול הערבים ידי על נאשם הוא וכי בג'נין, הסוהר בבית ונמצא

היהודים.
ביטר י.

יגור תחנת מפקד
ישראל משטרת

מיום ת"א, מחוז מטה של מצומצמת קצינים ישיבת פרטיכל למשל, ראה, (156)
זו בישיבה ש/3/1. בת*ק מה31.5.1955, תאל/124, אסמכתא  11.1.1955
הענפים ראשי כנס של דברים בזכרון ראה כן השיטה. להפעלת ההצעה נדונה
לאחר שנוצרו בבעיות דן זה כנס פ/4/2. בת>ק 27.10.1955 מיום הפליליים,

השיטה. הפעלת

רבעון ואיך" מדוע תיקים "הצמדת הופשטטר, א. ;73 עמ' ,1955 שגת> דו''ח (157)
.2621 עמודים ,1956 ינואר ,1 מס' >שיאל משטרת

כללי",  צעירים "עבריינים בנושא ב4.1.1956 שנפתח פ/40 ת>ק למשל, ראה, (158)
 "סקר בנושא החקירות אגף לראש שהופנה היימן מ. א' סמל של מסמך וכן
בהצעתה ודיונים מה17.5.1957, המשטרה" במסגרת עבריין בנוער הטיפול
מקיף מסמך הנוער". "משטרת בנושא ,19581956 לשנים ש/3/11/7 בתיק
ומעלה זה בתחום הבעיות את מנתח מדעי, רקע מציג התופעה, את מתאר זה

נוער. משטרת להקמת הצעה כולל המצב, לשיפור הצעות
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"איך אלמוג, דוד ראה פעולתו, ואופן העיקוב על ,50 עמ' ,1950 שגתי, דו'יח (159)
על .(4,3 עמ' ,1953 (יוני 5 מס' 999 המשטרה ביטאון אדם", אחר עוקבים
המדור בהקמת דיון ראה והבילוש, המודיעין מערך להקמת הראשונים הצעדים
בתיק ,19.2.1952 מיום הארצי, במטה פליליים מדורים ראשי בכנס הפלילי

הענפים". ראשי כנס  החקירות "אגף בנושא פ/4/2

לקצינים הספר בית הוצאת ותפקידיה, "עתה המשטרה, דמות יהודה, פראג (160)
.1957 אוגוסט בכירים,

בתיק ,3.10.1956 בתאריך שהתקיים הפליליים, הענפים ראשי כנס פרטיכל (161)
הארצי". המטה  הענפים) ראשי (כנס סגל ישיבות דו"ח בנושא כ/0/2/1

כדלקמן: לכאורה השולי באירוע מוצגת והחקירות, המודיעין לשילוב דוגמא (162)
למסתננים. ומוכר נשק עם סוחר מנסי, במעברת שאדם ידיעה קיבלה "המשטרה
מכירת לשם מועד איתו וקבע הנאשם עם שהתקשר למודיע כסף סכום נמסר
ועבדו ומודדים כמהנדסים התחפשו שוטרים קבוצת עם יחד המפקח סטן.
היה זה הסטן. עם הנשק מוכר נתפס הקבוע בזמן הפגישה. מקום בקרבת
נמצא זה בעניין מסמך צבאי". דין בבית מאסר חודשי ל28 שנידון ש.מ.,
 יגור תחנת של "1952 בשנת שבוצעו ביותר המעניינות עבירות על ב"סקירה
."1952 שנתי, "דו"ח בנושא ש/15/1, בתיק 7.1.53 מיום תיג/6/53 אסמכתא

שימוש תוך גלויה, בחקירה והבילוש המודיעין שילוב על המעידה נוספת דוגמא
הבא: באירוע מוצגת פלילי, זיהוי באמצעי

על בירושלים, הפועלים" "בנק לסניף פריצה בוצעה ,1954 באפריל, 8 בתאריך
את וגנבו הבנק קופאי של לביתו שפרצו לאחר נוסף, ואדם שאולי האחים ידי
פלילי לזיהוי המחלקה של מימצאים על התבססה החקירה הקופה. מפתחות
עם החשוד של המעיל קריעת סימני השוואת ביניהן: שונות, בדיקות שערכו
לנסורת המעיל בשרוול הנסורת השוואת הבנק, של החלון סורג על הסימנים
שנמצא שמן עם הפשע במקום השמן סוג השוואת הסורג, מניסור הנוצרת

ברשותם. שנמצא ליהלום הזכוכית חתך והשוואת החשודים בבית

שלושת אך אופתדי"), ("מתוס הביצוע שיטת בחינת בסיס על נעצרו החשודים
להעמדתם ראיות די עדיין נמצאו ולא האשמה כל הכחישו שנעצרו, החשודים
שלושת באקראי הופגשו שבהם במקומות סתר האזנות בוצעו זה בשלב לדין.
המשטרה עם פעולה ששיתף עבריין מודיע של בשירותיו שימוש ונעשה החשודים
מגלה בעזרת חיפושים נערכו כן, כמו בכלא. אחד בתא האחים אחד עם וישב
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קודם חודשים כמה שנגנבו  ותחמושת נשק מאגר נמצאו במהלכם מוקשים,
מסדר נוספים. וחפצים תכשיטים שעונים, וכן  ירושלמי מסחר מבית לכן
שנתגלו. החפצים עם החשודים את לקשר איפשר מיומן, כלב בסיוע זיהוי,
להודאות שהביאה החשודים, של נמרצת חקירה נערכה זאת, כל שנתגלה לאחר
בבית מזלו את לנסות והחליט הודה לא השלישי הפשע. בביצוע מהם שניים
הביטחון משרד של לביקורת האגף עובדי לפני המפכ"ל הרצאת (ראה המשפט

כללי").  המשטרה "מערכת בנושא ש/1 בת>ק ב17.11.1954,

לקצינים הספר בית הוצאת ותפקדה, "ע1דה המשטרה, דמ1ת יהודה, פראג (163)
.6867 עמ' ,1957 אוגוסט בכירים,

.68 עמ' שם, (164)

ביום בחיפה שהתקיים פליליים, ענפים ראשי מכנס דברים זכרון ראה (165)
הניסוי במסגרת ה80, בשנות שוב נוסתה השיטה פ/4/2. בת>ק  27.10.1955
ישראל. במשטרת וממוסד מלא באופן אומצה לא אך סיור", בניידת "חוקר

.66 עמ' ,1957 1תפק>ך>ה, יעודה המשטרה, ז'מות יהודה, פראג (166)

.69 עמ' שם, (167)

.59 עמ' ,1954 שנת> דו''ח (168)

.58 עמ' שם, (169)

,10 מס' 999 ישראל, משטרת ביטאון מהו?",  "מז"פ שור, אריה גם ראה (170)
.43 עמודים ,1953 נובמבר

.44 עמ' ,1951 שגת> דו"וז (171)

.51,50 עמ' ,1955 שנת> דו"ח (172)

.59 עמ' ,1956 שנת* דו"ח (173)

"חגיגות בנושא ש/2/15 ת>ק למשל, ראה, מבצעים ותכנון מבצע פקודת על (174)
על ."1956  מיוחדים "מבצעים בנושא (2) ש/15 תיק כללי";  וטקסים
ב/5/ ב/3/5, ב/2/5, ב/1/5, בת>ק*ם: ראה לקראתן, המשטרה והיערכות הפגנות
.19551954 בשנים השונים, במחוזות ובהפגנות באסיפות הנוגעים  ב/5/5 ,4

,1953 בשנת בישראל דאלס פוסטר ג'ון של ביקורו  תבוא" "בי מבצע תיאור (175)
הגיע במאי 13 ביום מיוחדים: מבצעים בעת המשטרה פעולת אופן את מדגים
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הביקור בישראל. יומיים בן לביקור דאלס, פוסטר ג'ון האמריקאי, החוץ שר
מודיעיניות ידיעות לאור במיוחד המשטרה, של ומיוחדת מוגברת היערכות דרש
ופמלייתו האורח כנגד קומוניסטים הפגנות קיום של אפשרות בדבר מוקדמות,

בהם. פגיעה וניסיונות

מבחינה שגרתי בלתי באופן בלוד, התעופה שדה נערך שלומם, לאבטחת
בתלאביב גן, ברמת האורח של ושהייתו ביקורו נתיב וארגונית. ביטחונית
תיכון נפת זבולון, מחיפה, שהובאו רבים, שוטרים ידי על אובטח ובירושלים,
למחנה הובאה צנחנים פלוגת והגבולות. החופים וחטיבת הגבול משמר של
חל הביקור. במהלך הופעלה לא הפלוגה הכן. במצב והייתה בירושלים שנלר
("דחלילים" ושלטים כרזות של תלייתן ועל הפגנות של קיומן על מוחלט איסור
שהייתו ובזמן האמריקאי החוץ שר של הגעתו בטרם התקופה), בלשון 

המפגינים. מבין רבים עצורים קליטת לאפשרות נערכו הכלא בתי בארץ.

וללא פגיעה ללא בשלום הביקור עבר המוקדמת, המודיעינית ההתראה למרות
הייתה הביקור במהלך היחידי האירוע משטרה. ידי על בכוח בשימוש צורך
בניין של גגו על ולבנים אבנים ערימת שהכינו קומוניסטים, של קטנה הפגנה
ונעצרו נתפשו הם הפמליה. על להטילם מנת על אביב, בתל מוגרבי קולנוע מול

תבוא"). כי "מבצע ש/99/0 ת>ק ,1958 (זיו, מועד בעוד

אסמכתא  "1952  שנתית סקירה  "הסתננות בנושא מסמך מתוך (176)
כללי".  וסכומים "סקירות בנושא מ/10 בת>ק ,8.5.1953 מיום מ/0/5851/10

מ/10 ת>ק ,1954 מאי ,"1953 לישראל ההסתננות בעיות על "סקירה מתוך (177)
היערכות בעניין ירושלים מחוז מפקד של הצעתו ראה בנוסף, .176 בהערה
וכן ,1950/1953 לשנים ש/20/1 בתיק 21.1.1955 מיום בהסתננות למאבק
בהסתננות" לחימה שיטות בהסתננות, לחימה "מדור בנושא א', כרך מ/18 תיק

.19551954 לשנים

ההדרכה, מערך התפתחות בלבד. חניכים להדרכת שיטות בפיתוח ידון הסעיף (178)

הפרק. בהמשך  חדשים הכשרה ומסגרות קורסים פתיחת כולל

.20 עמ' ,1950 שנת> ךו''ח (179)

.\10 ;13131967מ3א: 1131*181973 למשל, ראה, והשלכותיו זה פער על (180)

.21 עמ' ,1950 שנת* דו''ח (181)

.29 עמ' ,1952 שנת* דו"ח ,23 עמ' שם, (182)
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.24 עמ' ,1951 שנתי דריוו (183)

שם. שם, (184)

.38 עמ' ,1953 שנתי ד1"ח (185)

במסגרת השמונים שנות בתחילת אומצה דומה שיטה .33 עמי ,1955 שנתי זץ'יח (186)

"שיראים". הכשרת

ינואר ,1 מס' ישראל משטרת רבעון במשטרה, טירונים ''הדרכת רוזוליו, ש. (187)
.2015 עמ' .1956

בתחום הגבול משמר ליחידות להנחיה דוגמא להלן .35 עמ' ,1950 שנתי דו''ח (188)
בנושא ,1.1.19541 שנפתח א', כרך ש/7/50, תיק (מתוך הפשיעה מניעת

ומסקנות"): לקחים הוראות  הגבול "משמר

ישראל משטרת
ארגון אגף הארצי המטה

הגבול משמר
תשי"ד ניסן א'

(21.4.54)
ש/0/62977/50

1 גדוד מפקד
2 גדוד מפקד
3 גדוד מפקד

מניעה  תבואה הבשלת הנדון:

לגבול, מעבר תבואה גניבת לנסיונות לצפות ויש מתקרב התבואה קציר מועד
לממדים להתשפט הגניבות נגע עלול יצליחו, אלו ראשוניים ונסיונות במידה

מבהילים.

הגנבים: של ביצוע שיטות להלן

בלבד, השיבולים את קוצרים אם כי התבואה, את קוצרים אינם הגנבים .1

בגניבה. מרחוק להבחין שקשה כך

נכנסים אם כי מעבר, דרכי באמצעות או הגבול, בקרבת גונבים אינם הס .2

לא פאתהשדה, על או הגבול, לאורך שגרתי שסיור כך השדה, בתוך עמוק
הגניבה. את יגלה

ובחיפוי. אנשים של רב במשמר באים .3
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מקום בקרבת תשמועים מקימים הם הקציר, פעולת שמשמיעה הרעש בגלל .4

הדעת. את להסיח כדי הגניבה

מקום. בקרבת הנמצאים חמורים על או בשקים, הגב על הגניבה הובלת .5

כדי השני), אחרי (אחד צר בשביל נעשית השדה, לתוך והיציאה הכניסה .6
היום. סיורי על להקשות וכדי לב תשומת לעורר לא

אלה. במבצעים וילדים נשים שיתוף .7

כדי בקומבייניס, בקצירתם שהוחל שטחים יד על בלילה לגנוב משתדלים .8

היום. סיורי על להקשות וכדי לב תשומת לעורר לא

מנ>עה: ש>ט1ת

השטח. בעומק ביומו יום מידי סיורים .1

התבואה. בתוך שבילים בקרת .2

קצורים). שהשטחים משום לזהות (קל לשטח מעל סיור טיסות .3

אינפורמציה. קבלת לשם בשדה, ועובדים קוצרים שדות, שומרי עם מגע .4

קודם. אירוע מקום בקרבת מארבים .5

הקציר. הכוונת לשם ציבוריים גופים עם תיאום .6

קומביינים. וריכוז הגבול בקרבת לשטחים עדיפות .7

בשטח. בלילה תבואה שקי להשאיר לא הוראה .8

תצפיות, (מאהלים, לגבול סמוכים בשטחים פוסקים בלתי ותצפית שמירה .9

ועוד). יום מארבי

הקציר. את ולזרז ליעל כדי קציר, מחנות הקמת .10

זכור'

בעתיד! כפולה עבודה תמנע בהתחלה, מוצלחת מכה

איתן ש.
מחוזי מפקח עוזר

הגבול משמר ב/מפקד
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.35 ע' ,1950 שגת* דר'ח (189)

.36 עמי שם (190)

שם. שם, (191)

.52 עמ' ,1954 שגת> דר'וז (192)

במסמך השונים, המטה וקציני המטה המפקד, של בתפקידיהם דיון גם ראה
אסמכתא  ישראל" במשטרת המטה  לדיון "מצע בנושא גוריון בן עמוס של
דיון וכן כללי";  במשטרה "תפקידים בנושא ב1.1.1956, שנפתח ש/8/1
מפקד של עבודתו לגבי המסקנות "סיכום במסמך התחנה מפקד בתפקידי
ראש ובהשתתפות צפון ממ"ז של בפיקודו המחוז קציני (סימפוזיון התחנה

.29.5.1956 מתאריך אגא"ר)",

.46 עמ' ,1955 שנת> דו"ח (193)

שם. שם, (194)

וקבלת בתכנון המטה" "עבודת של הגישה לאימוץ בסיס שימש זה נוהג (195)
ה80. בשנות החלטות

המשטרה". "תקן בנושא א') כרך ,1950) ש/20/1 ת>ק ;3 עמ' ,1950 שנת> ד1"ו* (196)

פעולת אופן גם ראה .10.2.1949 מיום המשטרה לשר המנהלה אגף ראש מכתב (197)
 "מחקר בנושא מסמך וכן ;5 עמ' ,1951 שגת> בדו''ח כמפורט התקן, ועדת
בתיק ,22.7.1954 מיום פליליים", תיקים סגירת שיטת לבדיקת מחקר ועדת

תיקים". סגירת  מחקר "ועדות בנושא פ/2/12/2

המבצעי: ותרגומה בדיקה) ועדת ידי על (שלא מצב להערכת דוגמא להלן (198)
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>שלאל משטרת
אביב תל מחוז מטה

תשט"ו אדר ח'
(2.3.55)

תאל/3129124

25.2.55 מתאר>ך מהכלל) (>1צאת מצומצמת קצ>נ>מ מ>ש>בת פרטיכל

ר.ע.כ., ר.ע.פ., דרומית, סמפ"ן ר"ג, מפת"ן צפונית, צפ"ן סממ"ז, ממ"ז, נוכחים
המחוזי. המינהלה קצין עת"ם, ר. ר.ע.ת.,

13.10 בשעה נפתחה הישיבה

מחר יצאו "דף' נהג>  המבוססות השמועות בגלל זו, ישיבה כינסתי ממ"ז:
הנהלת של לרשותה בניגוד וזה כרגיל לעבודה ,08:00 שעה (26.2.55 (שבת,
לא ידיעותינו מיטב לפי .15.30 משעה החל העבודה את מתירה אשר "דן",
בפני אותנו להעמיד עלול וזה בשבתות, הנסיעה את האוסר חוק קיים

בעיות: שתי

דבר האוטובוסים, של מקומם את תופסות המוניות כל בשבתות א.
עיקר אשר המוניות, ונהגי "דן" נהגי בין לקטטות לגרום העלול

בשבת. היא פרנסתם

השבת יום באשר דתיים, חוגים מצד וחבלות הפרעות מפני חשש יש ב.
לצאת ויכולים כנסת, בבתי מרוכזים כשהם לפעול, להם נוח מאד
המקום אך כנסת, בתי מ100 למעלה אביב בתל קיימים לרחוב.
אלנבי. ברחוב הגדול הכנסת בית הוא עליו, שומרים שאנו היחידי

ושומה אלנבי ברחוב הכנסת בית ליד השמירה את להגביר כן, אם יש
רציניות. סדר והפרות התפרעויות למנוע מנת על להתארגן עלינו

עלינו ולכן ביותר, רציני למצב להתפתח עלול הדבר

מחר. יועלו ומכוניות קווים ואיזה כמה האפשר במידת להיוודע א.

המקומות את שיפנו הדרכים, בכל המוניות בעלי על להשפיע ב.
לאוטובוסים. המיועדים

היום. עד כנהוג בשבתות, בנסיעותיהם ימשיכו המוניות אם נתנגד לא
בהפגנה משהיה גרוע מצב להיות יכול אך דבר, מחר יקרה ולא יתכן
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הדתיים החוגים כי לכולנו ידוע המוניות. "שירות" נהגי של האחרונה
בשבתות, אוטובוסים הופעלו טרם כה עד שכן מאוד, להיפגע עלולים

מטרתם. את להשיג מנת על לחץ לקיים זו בדרך רוצים "דן" ונהגי

הוזמנה .08.00 בשעה ממחר החל כללי, היכון מצב על להכריז הוחלט לכן,
נצטרך אנו באלה. מצויד יהיה משטרה איש כל מירושלים. המים מכונית
במקרה עליהם ולהגן בנסיעתם להמשיך האוטובוסים לנהגי לאפשר
יחמיר והמצב במקרה בשבת. נסיעה האוסר חוק אין כאמור כי התנפלות;
בחלקה. או בכלל, התנועה הפסקת על לחשוב נצטרך נפשות, סכנת ותהיה

לא עוד וכל למקום יוצאו ולא היחידות בבנייני יוחזקו המשטרה אנשי
נהגי עם ומתן משא כל ינוהל לא המחוז, ממטה ההוראה תבוא
באוסף 21 פקודה את האנשים, של לבם לתשומת להביא יש האוטובוסים.
בפרהסיא, מחילולה להימנע לשבת, הראוי בכבוד להתייחס "שיש האומר
בפומבי, עישון כגון הציבור של הדתיים ברגשות לפגוע העלולים ממעשים
בני העיר לתחומי לנסוע "דן" נהגי וינסו במקרה ." ועוד עצורים הסעת

מחיר. בכל זאת מהם למנוע יש ברק,
20.2.1955 בימים "שירות" מוניות נהגי בשביתת האחרון מהניסיון
רב איחור היה תפקידנו: בביצוע ליקויים היו שאכן למדנו ,21.2.1955
במקרה כי בפירוש, נאמר המבצע שבפקודת למרות וזאת התגבורת בהחשת
במהירות למקום להגיע להשתדל יש התגבורת, בפני הדרך ותיחסם
מפקדי לעיל. כאמור לפועל יצא לא מה משום הדבר ברגל. האפשרית
מהם שמנע דבר בעצמם, פעלו אנשיהם את שהפעילו במקום הכוחות
ללקויים פרט לפעול. הם חייבים או צריכים כיצד לאנשים, ולהורות לשלוט

כשורה. הכל התנהל אלה,
עקרוניים: כללים ולזכור לציין יש "המוניות", נהגי בשביתת לפעילותנו בנוגע סממ''ז:
(תעודות העצור פרטי מיד לקחת חייב מישהו, האוסר משטרה איש כל א.
העצורים. את לזהות בבואנו בקושי ניתקל אחרת אחרים), מסמכים או
פיקודית, מבחינה יחדיו. ולפעול לאנשיו צמוד להיות חייב הכוח מפקד ב.

מזה. הפוך דבר יתכן לא
תוכל אשר הכלא, בית אל חוקרים קבוצת להצמיד מציע שמ>לגובסק>: ע.מ.מ.

העומס. ויוריד שיקל דבר החקירות, את ולסיים לסייע במקום בו

32 למנות יש מחלקה), או (כיתה קבוצה בכל לי. נראית לא ההצעה ממ"ז:
החקירה. וסיום בזיהוי הקשורים לצעדים ידאגו אשר אנשים,
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מיוחד במצב נתון הינו באשר דבר, לעשות יכול לא העוצר השוטר מ>מון: ע.מ.מ.
הפרטים יקבל אשר האסירים, מכונית ליד אחראי למנות מציע נוח. ובלתי

למכונית. העציר את המביא מהשוטר
והוראות תדריך קיבלו האחרון, במבצע שהשתתפו הקצינים של"מי: ע.מ.מ.
שאמנם מוכיח, במקום המתהווה המצב אך לפעול, עליהם כיצד מפורשות

מימון. מר להצעת מצטרף הפעולה. בשעות משתנים הדברים פני

בעת שנגרמו הקשיים שליימר. מר עם ולא מימון מר עם לא מסכים איני סממ"ז:
ואפשר אפשר המקרים בכל הרגיל. מגדר ויוצאים בודדים היו המעצר,

כשורה. לעבוד

בנפה בעבר הופעלו כבר שליימר, ומר מימון מר של הצעותיהם פלסר. ע.מ.מ.
עצמן. את והוכיחו הדרומית

.14.15 בשעה הסתיימה הישיבה

כללי".  וישיבות "פגישות בנושא ב25.1.1954) (נפתח א' כרך ש/3/1, ת>ק מקור

לאימוץ בסיס שימשו והמבצעי, הארגוני בתכנון אלו שיטתיים שלבים גם (199)
בשנות ורבשנתי שנתי לתכנון שיטות ולגיבוש המג\ה" "עבודת של הגישה

השמונים.

על לשמור בבואו מרחב, מפקד של עבודתו שיטת על "הרהורים שלום בר (200)
חומר .158151 עמודים ,1956,3 מס' >שראל משטרת רבעון בנוהלים", הסדר
לקורס לימוד כספר למשטרה הותאם והוא צה"לי תורתי מחומר מקורו זה

בכירים. קצינים

המבצע: לפקודת דוגמא להלן (201)
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>שראל משטרת

דחוף
המרכז מחוז מטה
תשט"ו תמוז כ"ה

(15.7.55)
5450  מ/4/4

(4) פ"ת/השרון נפת מפקד
רמלה/רחובות נפת מפקד

שת"ל נפת תת מפקד
2 מג"ד

אביב תל מחוז מטה
ת"א המחוזי בסיס מפקד

משת"ם אגא"ר
המשמר מפקד

ציבור ויחסי עיתונות קצין

בראשהעץ המ>ם חג  מבצע פקודת הנדון:
כללי .1

"מקורות" חברת במפעל ,17.00 בשעה תשט"ו, בתמוז כ"ט ,19.7.55 שלישי ביום
באמצעותם השאיבה, מתקני הפעלת לרגל עם רבת עצרת תתקיים העין, ראש שליד

וחצי. כשעה העצרת משך לנגב. העין ראש ממעינות המים יוזרמו
הממשלה, שרי הממשלה, ראש המדינה, נשיא ביניהם: איש, 12,000 הוזמנו לעצרת

ועוד. הדיפלומטי הקורפוס אנשי

העצרת סדר'י .2

טקס הממשלה, ראש של ברכה דברי קצרים, נאומים העצרת: של בתכנית א.
(הימנון). המים" "ברית מסכת המדינה, נשיא ידי על השאיבה מתקני הפעלת

ויחידים. בקבוצות צמוד, ברכב העצרת למקום יגיעו הגדול, ברובם המוזמנים, ב.
שונים מסוגים למכוניותיהם זיהוי תווי וכן הזמנה, כרטיסי חולקו לכולם

במקום). התדריך וביום 2 נספח ראה (פרטים,

לכל במקום. נבנה לגושים, ומחולק מגודר ישיבה, מקומות עם אמפיתיאטרון ג.
תשמשנה, אלו כניסות משלה. הזמנה כרטיס סוג כניסה ולכל משלו כניסה גוש

במקום). התדריך וביום 1 נספח ראה (פרטים, ליציאה. גם העצרת, בגמר
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המש>מ1ת .3

הקבועים, במקומות העצרת במשך התקין הציבורי הסדר את ולקיים להבטיח א.
תקלות. וללא הפרעות ללא הפקודה ביצוע לאפשר למען

בכבישים והאחרים, העצרת באי של הרכב לכלי חופשית תנועה להבטיח ב.

לעצרת. המובילים
ממגרשי העצרת ובגמר החנייה, למגרשי העצרת באי של הרכב כלי את לכוון ג.

החוצה. החנייה

החנייה. במגרשי הסדר ושמירת פיקוח ד.

במיוחד). (באמפיתיאטרון העצרת בשטח הציבורי הסדר על ולשמור לקיים ה.

וצמודה). רחוקה (אבטחה העצרת אזור את ולהבטיח לשמור ו.

למקום. בואו עם המדינה לנשיא כבוד משמר להציב ז.

הש>טה .4

את: שיכלול במקום מבצע מטה יוקם א.
המחוז מפקד  המבצע מפקד

המחוז מפקד סגן  המטה ראש
פ"ת/השרון נפת פקד  המבצעים קצין

ואחרים. שירותים מפקדי לידם

לביצוע אחראי מתאים), (שילוט תנועה, ושוטרי סמלי שלעזרתו פרנס, מ.ר. ב.

דלעיל. 3 שבסעיף ג' ב', משנה סעיפי

לביצוע אחראי מתאים), וסימון (שילוט ושוטרים, סמלים שלעזרתו קמרי, מ.ר. ג.
דלעיל. 3 שבסעיף ד' משנה סעיף

דלעיל. 3 שבסעיף רחוקה) (אבטחה ו' משנה סעיף לביצוע אחראי ,2 מג"ד ד.

סעיף לביצוע אחראי רוכבים, ויחידת רגליים שוטרים שלעזרתו ריקלין, מ.ר. ה.
דלעיל. 3 שבסעיף צמודה) (אבטחה ו' משנה

לביצוע אחראי וסדרנים, שוטרים סמלים, קצינים, שלעזרתו ידידיה, ע.מ.מ. ו.

דלעיל. 3 שבסעיף ה' משנה סעיף
סעיף לביצוע אחראי אביב, תל המחוז הבסיס מחניכי מחלקה עם זיגל, מ.ר. ז.

דלעיל. 3 שבסעיף ז' משנה
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ראשון וביום 16.00 שעה 14.7.55 חמישי ביום יתקיים במקום מוקדם תדריך ח.
אישית (הודעה הראשיים ועוזריהם המפקדים נוכחים .16.00 שעה ,17.7.55

בנפרד). הודעה תבוא המפגש, מקום ועל

אדם כוח .5

הבאה: החלוקה לפי אדם כוח ירוכז המבצע, ביצוע לצורך

ושוטרים. סמלים קצינים, כולל איש 120  פ"ת/השרון מנפת א.
ושוטרים. סמלים קצינים, כולל איש 47  רמלה/רחובות מנפת ב.

ושוטרים. סמלים קצינים, כולל איש 15  שת"ל נפת מתת ג.

ושוטרים. סמלים קצינים, כולל איש 30  המרכז מחוז ממטה ד.

ושוטרים. סמלים קצין, כולל איש 32  ת"א המחוזי מבסיס ה.

ושוטרים. סמלים כולל רוכבים 9  אביב תל מחוז ו.

שוטרים 253  סה''כ

ההבטחה לצורך מג"ב כוח "הפועל''; סדרני  אנשים 150 להקצות יש לאלו נוסף
העצרת. מקום בקרבת משוריינים מספר וכן הרחוקה

זה: במבצע שנקבעו היעדים לפי הצבתו האדם, כוח פירוט להלן
14 קצין, 1  (3 נספח (ראה בכבישים התנועה והכוונת פיקוח  1 מס' יעד
המדינה נשיא לשיירת (כמאסף) יצטרפו אופנועים 2 אופנוע. רוכבי 5 ושוטרים, סמלים
העצרת. למקום עד אותה וילוו לוד התעופה שדה ליד בסיבוב מירושלים, שתבוא

.16.45 משעה החל לשיירה שם ויחכו במקום יהיו האופנועים

והעלאת הורדה תחנת כולל החניה, במגרשי הרכב וחניית הסדר 2 מס' יעד
מגרשי לפי יחולק זה כוח ושוטרים. סמלים 39 קצין, 1  (4 נספח (ראה נוסעים

הבאים: החניה

שוטרים 15 סמלים, 3  א' חניה מגרש

שוטרים 5 סמל, 1  ב' חניה מגרש

שוטרים 2 סמל, 1  ג' חניה מגרש

שוטרים 5 סמל, 1  ד' חניה מגרש

שוטרים 5 סמל, 1  ה' חניה מגרש
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6 קצין, 1  בתורים הסדר על ושמירה הדואר צריף אבטחת  3 מס' יער
ושוטרים. סמלים

שוטרים, 15 קצין, 1  השאיבה תחנת כולל המפעל שטח שמירת  4 מס' יער
פרשים. 9

קצינים, 7 האמפיתאטרון, כולל העצרת בשטח הסדר וקיום שמירה  5 מס' יער
הפועל. סדרני 100 ושוטרים, סמלים 195

הבאים: משנה יעדי לפי יחולק זה כוח

ושוטרים, סמלים 12 קצין, 1  הכרטיסים בדיקת כול לאמפיתאטרון בכניסות .1
סדרנים. 10

ושוטרים. סמלים 12 קצין, 1 .?.1./י) (כניסה למפעל הראשית בכניסה .2

באמפיתאטרון: .3

סדרנים. 20 ושוטרים, סמלים 23 קצין, 1  העליון בגוש

סמלים 23 קצין, 1  חלקים ל2 האמפיתאטרון את המפריד במעבר
סדרנים. 20 ושוטרים,

ושוטרים, סמלים 30 קצינים, 3  חלקות 5 ל המחולק התחתון בגוש
סדרנים. 50

שוטרים. 17 ב', סמל 3 א', סמל 1 קצין, 1  הנשיא משמר  6 מס' יער

מג"ב. יחידת  רחוקה אבטחה  7 מס' יער

הסדרנים. על אחראי 1 ושוטרים, סמלים 7 קצינים, 5  המבצע מטה  8 מס' יער
סדרנים. 50 שוטרים, 15  עתודה  9 מס' יער

בנפרד. תחולק לתפקיד, והצמדה חלוקה עם האנשים של שמית רשימה

מינהלה .6

שבלוח הפירוט לפי לתפקיד ויתייצב יופיע לעיל, הנזכר הכוח  הכוחות א.
המצ"ב. הזמנים
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להוראות בהתאם קיציים, חקי מדי ילבשו זה, במבצע המשטרה אנשי כל  לבוש ב.
כובעיהם. על לבנות וציפיות לבנים שרוולים יענדו התנועה אנשי הקיימות. לבוש

שוטרים מקלות ישאו המשטרה אנשי יתר אקדחים. יחגרו הקצינים  חימוש ג.
(בכיסיהם).

הכוח להסעת מתאים רכב ויספק ידאג במחוז, המינהלה קצין  תחבורה ד.
לבסיסים. חזרה וכן המבצע למקום

משקה לאספקת ידאג השרון, / תקוה פתח נפת של המינהלה קצין  בלבלה ה.
לאיש). פר' 180 (התקציב במבצע המשתתפים לכל בלבד, קר

להקמת ידאג השרון, / תקוה פתח נפת של האפסנאות סמל  אפסנאות ו.
שקיבל). הרשימה (לפי בו יימצא הדרוש הציוד שכל ויוודא המבצע מטה אוהל

על אש מכבי ומכונית אדום דוד מגן מכונית  אש ומבב> ראשונה עזרה ז.
המטה. אוהל ליד יוצבו המבצע, לצורך יוצמדו האדם, וכוח ציודם

קשר .7
(הרחוקים והיעדים המבצע מטה בין יעיל קשר ויוודא ידאג המרכזי, הקשר קצין
כנדרש הוראות ויוציא והפעלתם לרמקולים ידאג שבמרחב, מטות ועם והקרובים)

מצ"ב). (ספח

ת>או0 .8
קצין ידי על ייעשה לה, הנוגעים וגופים מוסדות העצרת, מארגני עם התיאום א.
קיום לצורך הדרושות העבודות ביצוע על לפיקוח אחראי הוא המבצעים.

זו. עצרת
והקשר המבצע מטה קיום אחרים, ביטחון וגורמי המשטרה כוחות עם התיאום ב.

המטה. ראש ידי על ייעשה הפועלות, היחידות בין
ולסדרים לתכנית תוספת או שינוי, כל על וכן שוטף דיווח אלי ידווחו הנ"ל ג.

לעיל. שנקבעו

בו המבצע, סיכום המחוז במטה יתקיים בנפרד, הודעה תבוא שעליו בתאריך, .9

זה. במבצע חלק שלקחו התפקידים בעלי כל ישתתפו
קלפר א.

מחוזי מפקח
המרכז מחוז מפקח

כללי".  וטקסים "חגיגות בנושא ב30.4.1954), (נפתח א, כרך ש/2/15, ת>ק מקור:
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.21 עמ' ,1949 שנת* דו"ח (202)

הסופיים הדפוסים על להחליט ניתן "...טרם נאמר: ,3 עמי ,1953 שנת* בדו"ח (203)
לתמורות לב בשים והתקופה, המקום לתנאי ביותר המתאים לארגון
שנתחוללה הדמוגרפית המהפכה עקב שנוצרו והקרימינולוגיות הסוציאליות
הכלכליים התנאים האוכלוסיה; של הרכבה שינוי הקמתה... מאז במדינה
חשוב אחרון וגורם שכנותיה, עם ישראל מדינת יחסי והצנע? התכנון בתקופת
העמידו אלה כל עצמה. המשטרה של האדם כוח שבהרכב השינויים  ביותר
אין שבחלקן ומסובכות, קשות וארגוניות קרימינולוגיות בעיות החיל בפני

אחרות". משטרות של בניסיון תקדים להן למצוא
ישראל, מדינת של תדיר המשתנים ותנאיה צרכיה ''...אכן נאמר: בדו"ח 7 בעמוד
וכלכלית, תרבותית חברתית, מהפכה ושל בניין של מתמיד בתהליך הנתונים
ורפורמות המשטרה של ובדפוסיה במבניה מקבילה התפתחות מחייבים
של אפשרות כל שתימנע מנת על ובשיטותיה, בארגונה המציאות מחוייבות
ויעילות". יכולת כושר, הפסד של סכנה וכל המדינה התקדמות אחר פיגור

משרד ,1989 סטמפלר, ש. עורך ה*שראל*ת", החברה ומד*גה, ב"אנש*מ ראה
שלאחר הישראלית בחברה ומחלוקת "הסכמה נור, גל י. של מאמרו הביטחון,

.28 עמ' השיחרור", מלחמת

7 עמ' ,1954 שנת* דו"ח ;78 עמ' 1953 שנתי דו"ח ;4 עמ' ,1950 שנת* דו"ח (204)
.1958 אפריל *שראל, משטרת רבעון המערכת, דבר ;8

."1953 לשנת "התקן בנושא ש/ו/20, ת*ק וכן ;8 עמ' ,1954 שנת* דו"ח (205)

.44 עמ' ,1951 שנת* דו"ח (206)

.54 עמ' ,1950 שנת* דו"ח (207)

המנחה מסמך גם ראה .87 עמ' ,1954 שנת* ד1"ח ;8 עמ' ,1953 שנת* דו"ח (208)
אסמכתא  הממשלה" להחלטות בהתאם חדשה טריטוריאלית "פריסה בנושא
שינויים ראה וכן ,1958 משנת רא/01 בת*ק מה12.4.1953 ,0/4616  ש/20/1
המדינה של האדמיניסטרטיבית בחלוקה שינוי בעקבות נוספים, טריטוריאליים
ב שנפתח ש/1/1/1 בת*ק 29.7.1957 מה 36675  ש/1/1/1 במסמך

.1.1.1956

.87 עמ' ,1953 שנת* דר'ח (209)

.4 עמ' ,1950 שנת* דו"ח (210)
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שנות באמצע שאומץ והביטחון), השיטור (אגף אג"מ למבנה דומה זה מבנה (211)
השבעים.

(ואז מינהלתי כתחום הקשר ענייני את לראות אם רבות התלבטה המשטרה (212)
ומאוחר הארגון לאגף הוכפפו הם (ואז מבצעי או המינהלה), לאגף הוכפפו הם

.8 עמ' ,1953 שנת> דו"ח למשל, כך, על ראה לאג"מ). יותר
הקימה המשטרה כי ובכנסת בעיתונות טענות הועלו הראשון, העשור במהלך (213)
על וכל מכל הוכחשו אלו טענות החקירות. אגף במסגרת פוליטית מחלקה גם

המשטרה. ידי

.54 עמ' ,1950 שנת> דו''ח (214)

.87 עמ' ,1955 שנת* דו''ח (215)

וגניבות השוד מעשי של המכריע "רובם :20 עמ' ,1949 שנת> דו"ח למשל, ראה, (216)
מסתננים של ידיהם מעשי השנה, גם היו הדו"ח בתקופת שאירעו הבהמות
על זה, בנגע למלחמה מאמציה מיטב את הקדישה המשטרה האויב. משטחי
של חדירתם ובמסלולי הכפריים בשטחים ומארבים נעים משמרות ידי
מאוד שקשה היא, מצערת עובדה מה... בהצלחת הוכתרה זו שיטה המסתננים.
היחידה הדרך האדם... כוח מצוקת בגלל זו בשיטה השימוש את להרחיב
חיל לידי הגבולות על השמירה מסירת היא הצלחה סיכויי כמבטיחה הנראית
ובכלבים בסוסים מכאניים, תחבורה באמצעי כהלכה המצוייד הספר,

מאולפים".

האגף עובדי לפני סהר המפכ"ל של הרצאתו ראה הצבאי, הדגם השפעת על (217)
המשטרה "מערכת בנושא ש/1 בת>ק ב17.11.54, הביטחון משרד של לביקורת

כללי".

כאגף הארגון אגף את המפכ"ל מתאר הקודמת, בהערה המצויינת בהרצאתו, (218)
תכנון והכולל: פלילים, מפעילות החורגות המבצעיות המשימות על האחראי
בתנועה הטיפול במסתננים, מאבק הגבולות, על שמירה הדרכה, ומבצעי, מינהלי
במקומו, המשטרה. את הולם כזה מבנה אין לטענתו מיוחדים. ותפקידים
של וזרוע פשעים מניעת של זרוע  זרועות שתי בסיס על להיבנות עליה

כזה. מבנה מנעו איוש, ופער תקציב סיבות אולם, פשעים. חקירת

משרד הוצאת הגבול, משמר תולדות ראה ב1949, שהוקם הספר" "חיל על (219)
/ אכ"א חינוך, / מג"ב הוצאת לוחם", ח>ל של הגבול1רנו "משמר הביטחון;
,15.5.49 מטכ"ל, אגף ישראל למשטרת הספר חיל גדוד העברת ;4 עמ' תשנ"א מה"ד,

.303 עמ' ,1991 היסטוריה / אכ"א הוצאת ולהגן", "לשות מקורות בקובץ
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ולהגן", ב"לשרת ראה ישראל, למשטרת שסופחו הגבול" "משמר פלוגות על (220)
תשנ"א חינוך, / מג"ב הוצאת לוחם" ח*ל של דרכו  "מגי'ב ;306305 עמ'

..... .5 עמ'

הוצאת לוחם'/ ח*ל של דרכו  "מג"ב בהקמתו, הגבול" "משמר מבנה על (221)
.7 עמ' תשנ"א חינוך, / מג"ב

.3.7.1953 הארצ* המטה פקודות ;332330 עמ' ,1991 תשנ"א ולהגן", "לשרת (222)

מג"ב פעולות על ותיאום". ארגון  הגבול "משמר בנושא ש/50 ת*ק ראה (223)
וכן מיוחדים", מבצעים  הגבול "משמר בנושא ש1/51 תיק ראה זו בתקופה
.347335 עמ' ,1991 תשנ"א, מ"י, במורשת לנבחן רקע חומר ולהגן", "לשרת

בעיתון ראה קאסם, כפר לאירועי הביטחוני הרקע על חדשים ופרטים עובדות (224)
הטבח נולד באמת איך או חפרפרת, "מבצע רוזנטל, ר. ,25.10.1991 "חדשות"

קאסם". בכפר

על חדשות עובדות וכן לאירוע הצבאיות והנסיבות הרקע ניתוח  במאמר
הייתה (שאמורה חפרפרת" מבצע  צה"ל של הצבאית התכנית בין הקשר
הערבית באוכלוסיה טיפול וכללה ירדן עם מלחמה של במקרה לפעול
והפגיעה שהוטל העוצר לבין ירדן), עם הגבול לאורך היושבת הישראלית,

ונפגעים. בירי הסתיימו שלא אחרים, וכפרים הכפר בתושבי
מ5.10.1958, רופין, מכפר תודה מכתב ראה לקהילה, מג"ב בין הקשרים על (225)

.348 עמ' ולהגן" "לשרת בקובץ

בכנסת דיון גם ראה במשטרה, הטיהור פעולות על .9 עמ' ,1948 שנת* דו"ח (226)
מה28.3.1950, בכנסת ודיון ;341 עמ' ב', כרך הכנסת, דבר* ,11.4.1949 מיום
"תגובות ובמדור התקופה בעיתונות ראה כן ;1166 עמ' ג' כרך הכנסת, דבר*
בשירות בוצעו דומות טיהור פעולות .107 עמ' א/א, >שראל שוטר עיתונים",

המנגנון. לטיהור הוועדה ידי על במשטרה, כולל המדינה,

ועוד. 11.4.1949 ;7.4.1949 ;6.4.1949 ;26.12.1948 התקופה עיתונות ראה (227)

.21 עמ' ,1954 שנת* דו"ח (228)

.109 עמ' ,1950 שנת* דו"ח (229)

.1211 עמ' ,1951 שנת* דו"ח ;8 עמ' שם, (230)

.18 עמ' ,1953 שנת* דו"ח ,18 עמ' ,1952 שנת*, דו"ח (231)
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בישיבת גם וראה אחרים, שנתיים דו"חות גם ראה .10 עמ' ,1955 שנת* דו"ח (232)
נשים על .14.3.1949 מתאריך א' סגל וישיבת 26.3.1949 מתאריך ב' סגל
ב"מראות אלירם, יהודה של מאמרו ראה הראשונות, בשנים ישראל במשטרת
יש האם שור, א. של מאמרו גם ראה .1988 אוגוסט ,103 גליון, המשטרה'',
.1958 ספטמבר *שראל משטות ברבעון ישראלל, במשטרת לשוטרת עתיד

.16 עמ' ,1950 שנת* דו"ח (233)

.7 עמ' שם, (234)

.7 עמ' שם, (235)

.8 עמ' ,1951 שנת* דו"ח שם; שם, (236)

.11 עמ' ,1952 שנת* דו"ח (237)

שנת* דו''ח ,1 עמ' ,1949 שנת*, דו"ח גם ראה .13 עמ' 1957 שגת*, דו"ח (238)
ש/1/ ת*ק וכן 7 עמ' 1955 שנת* דו"ח ,7 עמ' ,1953 שנת* ד1"ח ;3 עמ' ,1950

המשטרה''. "תקן בנושא ,19531950 לשנים 20

.13 עמ' ,1957 שנת* דר'ח ,1949 שנת* דו"ח (239)

שיטה החקירה ביחידות אומצה השבעים שנות בסוף .5 עמ' ,1951 שנת* דריח (240)
המכסות". ל"שיטת דומה

ד1"ח אברהם, רוזנטל זאב, מרגלית מאיר, נוביק אלי, דקל אליעזר, רדזינר (241)
אביב, תל >שראל, במשטרת האדם כוח במנהלת נ1שא>ג* לבדיקת הצתת

.2 עמ' ,14.7.1959

.4 עמ' ,1949 שגת* דו"ח (242)

.21 עמ' ,1956 שנת* דו"ח (243)

.18 עמ' ,1954 שנת* דו"ח (244)
הרעיוןז והורחב אומץ ה70 שנות מתחילת החל .21 עמ' ,1956 שנת* דו"ח (245)

וקציני אקדמאים גויסו שבמהלכו שכבת*", רב "ג*1ס שכונה מה במסגרת
קצונה. לדרגות ישירות צבא

.14,8 עמ' 1955 שנת* דו"ח .4 עמ' שם, שם, ואחרים, אליעזר רדזינר (246)

.64 עמ' שם, (247)
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.8 עמ' ,1955 שנת* דו"ח (248)

.9 עמ' שם, שם, ואחרים, אליעזר רדזינר (249)

.14 עמ' שם, שם, (250)

.8 עמ' ,1949 שנת* דו"ח (251)

.36 עמ' ,1957 שנת* דו"ח ;18 עמ' ,1950 שנת* דו"ח (252)

"הרמת בנושא הכללי, למפקח חיפה מחוז מפקד של מכתבו למשל, ראה, (253)
ש/ בת*ק 7.2.1956 מיום 600  מח/0/49 אסמכתא המשטרה". בחיל הרוח

." א' סגל ישיבות  וישיבות "פגישות בנושא א', כרך ,1/3/1

.36 עמ' ,1957 שנת* דו"ח ;34,7 עמ' ,1954 שנת* דו"ח (254)

אחרים. שנתיים דו"חות גם וראה ,15 עמ' ,1950 שנת> דו"ח (255)

.30 עמ' ,1953 שנת* דו"ח (256)

 סגל ישיבות "דו"חות בנושא כ/0/2/1 בת*ק מה11.8.1954 פרטיכל ראה (257)
הארצי". המטה

.20 עמ' ,1952 שנת* דו"ח (258)

.31 עמ' ,1958 שנת* דו"ח (259)

.20 עמ' ,1951 שנת* דו"ח (260)

.21 עמ' ,1952 שנת* דו"ח (261)

.33 עמ' ,1954 שנת* דו"ח (262)

.30,25 עמ' ,1952 שנת* דו"ח (263)

.109 עמ' ,1949 שנת* דו"ח (264)

עמ' ,1955 שנת* דו"ח ;26 עמ' ,1952 שגת* דו"ח ;21 עמ' ,1950 שנת* דו"ח (265)

.36

מעריב", "ספריית צ*ונ*, לקס*קון תלמי, ומ. תלמי א. 56 עמ' ,1956 שנת* דו"ח (266)

.285281 עמ' ,1982

.357355 עמ' ,1969 אטינגר שמואל ,309 עמ' שם, שם, (267)
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ובנפת "קדש'' מבצע במהלך המשטרה פעולת על .5453 עמי ,1956 שנתי דו"ח (268)
מיום בישיבתה הכנסת של הפנים ועדת בפני המפכ"ל דברי גם ראה עזה,

.4.12.1956

מה 47366  ש/7/1/1 אסמכתא עזה". נפת  התארגנות "פקודת ראה (269)
 המרחבים "ארגון בנושא ,1956/57 לשנת ש/7/1/1 בתיק ,12.11.1956

עזה". נפת

מיום 11179  ש/7/1/1 אסמכתא  עזה" נפת  חיסול "פקודת ראה (270)

ש/1/56 אסמכתא  "1 /גדוד מג"ב  התארגנות "פקודת ובמקביל ,5.3.57
.2.3.1958 ב שנפתח הא/01 בתיק ,8.3.1957 מיום 0/3032 

.13,9 עמ' ,1956 שנתי דו"ח (271)

ירושלים. למחוז ואח"כ למטא"ר תחילה כפופה הייתה הנפה יחידת .93 עמ' שם, (272)

.54 עמ' שם, (273)

ומדינה: אנש>ם (עורך), שמואל בסטמפלר ראה התקופה, של מורכבותה על (274)
.224222 עמ' 1989 מערכות הוצאות מאמרים, אסופת הישראלית, החברה
קבוצות מספר של קיומן ידי על מאופיינת ,19571948 שבין שהתקופה נציין
של אלא, חדשים, פוליטיים ביסודות מדובר אין קיצוניות. ופעולות קיצוניות
ודועכים פורצים שהם תוך ה40, בשנות עוד נעוצים ששורשיהם העבר, משקעי

לאט. לאט

שתי ידי על מכל, יותר ובוטאה מחתרתי אופי בעלת הייתה זאת פעילות
ישראל" ו"מלכות (1951 בשנת ופורקה (שנתפסה הקנאים" "ברית המחתרות:
המחתרתית הקבוצה את להוסיף יש אליהן .(1953 בשנת ופורקה (שנתפסה
להוסיף אפשר מסויימת מבחינה .1957 בשנת קסטנר י. ד"ר את שרצחה הקטנה
19571956 בשנת שפעלה המתנדבים", "שורת את פרלמנטרי החוץ למגזר
חוקיותו. ועל קיומו על ישיר כאיום תקופה אותה של הממסד ידי על ונתפסה
השלטון, מן בהסתייגותם ובכיכר ברחוב בוטאה אלה, יסודות של פעולתם
ספונטאנית הסתערות של ובדרך מגרמניה השילומים כנגד הפגנות של בדרך
ו שוטרים 92 נפצעו שבמהלכו ,7.1.1952 בתאריך בירושלים הכנסת בנין על

אזרחים. 36

"עשר 1988 ,11 מס' צה"ל, לקציני ירחון חדשית, בפקודה גם ראה כן, כמו
במעבר חברתיות "תמורות ריינהרד, של: מאמרם :19571945 המעצבות" השנים
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בשנים וביטחון חוץ מדיניות בין גומלין יחסי עבריו, י. למדינה''; מ"ישוב
רכס, א. החמישים; בשנות הפוליטי והממסד רוח אנשי קרן, מ. ;19551949
גינת, י. ישראלן ערבי כלפי הישראלית המדיניות בגיבוש ראשונים צעדים

ישראלי. ערבי של היווצרותו

.1211 עמ' ,1957 שנתי דו''ח (275)

.129 עמ' ,1958 >שראל משטרת רבעון המערכת, דבר ראה (276)

אחרים. שנתיים דו"חות וכן ,44 עמ' ,1953 שנתי דו''ח ראה (277)

יחזקאל דברי וכן, ;(1953 (פברואר 1 מס' "999" בביטאון עימו ראיון ראה (278)
.4.2.1956 מיום בישיבתה הכנסת של הפנים ועדת בפני סהר

חופשית", בחברה המשטרה על ציבורי "פיקוח שדמי אראלה ראה: זה בנושא (279)
1989 בירושלים, העברית האוניברסיטה לקרימינולוגיה, המכון דוקטור, עבודת

אצל: וכן

10811113 ;1ק038 ?0110111§ 11161101^ 1.3114,19181957:1116 11311511100 מ1נת£ 3 31נמ10>0

10 161)10^31מ3110{>3 £0?0110111§ 311(101311§111§ 00006^005 £0?01106 .ץ1111>0001111131\/.

.(1991 לקרימינולוגיה, והמכון ניויורק אוניברסיטת דוקטורט, (עבודת

בתולדותמשטרת מכריעות שנ>ם לתוהו, מחסום פורת, בן יוסף אצל ראה וכן,
.1988 הביטחון, משרד הוצאת ,173170 עמ' ישראל,

משטרת בתולדות מכריעות שנ>ם לתוהו, מחטים פורת, בן יוסף אצל ראה (280)
.1988 אביב, תל הביטחון, משרד הוצאת >שראל,

אצל: ראה (281)

81101130(1, 5213. 0311 11116'י\ 001101 6מ1!01 31015§6511'>מ1 1}£ !)1016016ק ?10111 מ\.
.61ק10קמ11 ?16$811165: 1116 0386 £0 181361.1. £00111111113111181106 § (1981) קק .265285

הוצאת השחיתות, חקירות של המלא הסיפור זיגל: לשם, ברוך אצל ראה וכן
אביב. תל ,1988 מעריב, ספרית

אצל: ראה (282)

,ת180מ03 1)ת11118111,3^ ,מ3ת1ז0ט¥ ,מ111111ק3[ ?01106 ץ1800161)ת3 מ1 מ181361,1 .ס ץ16'>83
(6(1) ?01106 ,^1800161<מ3 :13מ031#01 £8/16 ,ת1103110(1ט? 1977, קק .195218
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המשטרה בפקודת גם ראה והמפכ"ל, השר סמכויות על נרחב פירוט
.1958 ישראל, משטרת של הקבע בפקודת וכן ;1926 המנדטורית,

אצל וכן ואילך. 248 עמ' שם, שדמי, אראלה אצל וניתוח תיאור ראה (283)

1101861,8.11161813611 ?01106: ?0111168 110114168ק* ?01106 8111(1165,6 (1) 1983 קק 2735.

ציבורית מחאה על המשטרה "תגובת ש. וליימןווילדיג ג. גולדברג אצל ראה (284)
אצל. וכן ,229223 עמ' 1985 (2) כ"ט מגמות בישראל",

¥80¥3 1^1611311(1 ^11111 ^161130116111. ץ01106:1118101?181361' ,י818י(131131)311 ?01106 8111(1168,

2(2), 1979, קק .531

אצל וכן ,274237 עמ' 12 פרק שם, שדמי, אראלה אצל מפורט תאור ראה (285)

.471390 עמ' 10 פרק שם, 1ק1.038

.129 ע' ,1958 אפריל >שראל, משטרת רבעון המערכת, דבר (286)
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הראשון המשטרה סמל

הראשונים הדרג1ת סימני

429 ו

>.*3י*^11 5לגי^* 1^סיקו *1

לד*""! <."■

ייייי^ל!!1.
גגא"ן מ.>**תיזי4קו התיי נקיק ה*חיס טל^י*<ז?

'ג גגק מ,

)*ץ"8י*מ; ^!ג המ^ף המגי* סחק גיינ1 ה^ז7יז7. .הזןגי'טל.

זי^0*3 ימ1 גהגינ. 00~יימ אנ1 חבק*^1זיי7 הזקטזת. יגגרת

>י 'טגי~* ז^זם )*יי ר>ק0;. ^מ1זק, קזמ מיוגע, ?והי> ק1בעימ אט

_

"1

ז>נ ע4^ זז>ץןי0/ הז?>91י(ז;יב<יג1 בתוך 03  קוראים א1?

וד1לןבז#יק1 ם

ב00*נ*ץג^"י¥ דללקה \*^ * *< >טגטת

בבל נ>ח!1*יזז 1^'ג111

0^ ד מו'^י^ימ אנ1

.,!" ר^,*^ <1 ן^ו^ן? ^ק?דק>ן3

ז7ז>'וגיגג הנידינה מי'טגדנ 3מסק11: זו, ז^מיה ^11 ג!עי1ל'נ
311ח, עףג 7;ה?, ל^יזק יול"אביג; יעיר ה0יז2ז^?. אדסדג *1כ

העצמאות מגילת
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נחמיאס יוסף  המפכ"ל 0גן סהר יחזקאל  המפכ"ל שטרית בכור  המשטרה שר

המשטרה טייסת

יי!*

רכובים 0"רים
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מחו! של תנועה שוטרי
לפני ב"קריה" יא ת
1951 0יור, פעולות
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צוותיצוגשל
משטרת פרשי
בטק0 ישראל,
הנשיא השבעת
ויצל1ן חיים הראש1ן,
החצויה, ביחשלים
16.2.49

של סיור
רוכבים ש1טרים

!$£ ;:*§1£2*1.. .1 .^ .^ ו^ ^1*44:
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ה50 בשנות שחור שוק חקירת

ו 950 הצילום, מעבדת

ו

גנוב רכוש
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פלילי ■זיהוי
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ו 948 המשטרה, יי ע עולים בקליטת סיוע יישובים בני של בנ1ער טיפול

435 1 ישראל משסרת תולדות



953ו ישראל, משטרת עיי בסעברות ילדים גני אימוץ

המעברות לילדי וצעצועים כ0ות

ישראל משטרת תולדות 1 4361



*0^£4
הלשון ^הנחלת ביישובי העברית

_2€!161 עולים

< .** **

*
%

. >.י י5!" .*' ".^^^ 7
יי*זי! *. .י .*:':<,"*::?.**

אחרי חיפוש
<."** נעדרים ילדים

מעברות ילדי עם מגיב ש1טרי
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נגד הפגנה
השילומים
מגרמניה,
ב1952
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*<ז1*!1ק113)*ו312

1954 מגיב, אנשי של מארב

מג"ב מפקד ק1פל, פנח0

מנות

*ל0נ1ירה /3' /7

הספר לחיל גיו0 כרזת

במארב מגיב אנשי



*■ המשטרה
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מחבלים אחר במרדפים פעיל חלק נוטלים הגבול משמר ש/טרי

מבצעיות בפעולות הגבול משמר
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ן!***.'* '***.

ז>

$ ישראל דגל
על מתנו00
 עיראק משטרת
0ווידאן

כרו) (מצודת יושע גבי משטרת
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י*8?

1950 חורף האפון, בגבול מסתננים נגד לחימה בפעולות ישראל משטרת

העקרבים במעלה שהותקף "אגד' אוטובוס

בדרום מבריחים לכידת
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יעקב" "בנות בגשר ביטחונית בדיקה

443 ו

הגבול מעבר אבטחת
בירושלים יימנדלבאום'י
הגבול, משמר שוטרי עיי
החמישים שטת באמצע
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<ז
הירדני הלגיון חיילי
ישראל שוטרי עם
המתרס צדי משני

1€

ומשקיפי משטרה קציני
חבלה במקומות ארם

" 0 *.?'ף <
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של ראשון קורס
25.7.5 בו ביל1ש קציני
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?

* גוריון, בן דוד הממשלה ראש
\, שטרית, בכור המשטרה שר
*** ידין יגאל הרמטכ"ל

נחמיא0, יו0ף והסמפכ'יל
שוטרים קור0 0יום במעמד
15.12.1949 ראשון,

1949 ומדריכים, מקלות) (מרחיקים מפקדים

§|6**4*/

0הר יחזקאל המפכייל במעמד 0פורט יום

1956 בשנת סמלים, קורס ב0יום שטרית בכור השר
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י1נ1דאכ משטרת

*1טר**ג! גזטזטות,
נטלם כפר גקודת

שלם בכפר שיעור

£0)

^3114 לומדים מגיב שוטרי
ו 956 עברית,
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משטרתיות למשימות חיים בעלי אימון

ישראל משסרת תולדות 1 4481



ו 949 הספורט, ביום חבל בסשיכת ירושלים נבחרת

בכירים קצינים עם 0הר יחזקאל והכופכ"ל שטרית בכור השר
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המשטרה במשרד ארגוניים שנויים

ז*מ7מל?וח ממרד

1/49 מסי חוזר תש*" תמוז ח* הקריז:.
■■■ ~~י 1 49ק יו?י 5

"מקמרו!. במשרד ארגוניים שנויים ו;~ חנדו

וזטנויים ח משמר 11 במשרד חלו ז. ש, ליוני ווו1>נוו151 ,4*
דלק*ן: הארגוניים

משרד של חכי^י "מנ^ק צייזייק, י!י.חק מר א,
וזממשלח, רא;>1 במ??1רד *1חרת ח ר למי! עבר )1מ7ימרח

ם!זר* יחזקאל מר ו!', משגיור ח <?< 1זכ>>ר המפקח התחקירב. ת 14 גמ ממ>^1 חנוכחייג! >תגזקידיו נ.וסף
כ>^י. מנ.!ג; ל!ז>

כיועץ תפקידיו ענ^ נוסף סולומון, רם מר ג,
המשרד. על ^מ*ונח נתמנזו משפמי*

<?ממש'^ו! משרדי כ> מתגקלזים וזנ*> השנויים עקב ,2
חמשחרה >מקזרד מניותיחת בעת חב15 הסדר ע> >שמור ונ,ח>ץותיח0

בתיחסוחר; >שרז1>ולזרות מש^רת ואגפיו:

מדיני אומי בע>י ענינימ קו^נחת, עניני בכ> א.
עקרוניים, עניניים ומשפט חוק י ג עני צבורי, או
בקריח. וזמשטר!! >מטרד >3נות יש ימח, ד כ ו כ>>יימ

ו1נוגעי0 ושוטפים טכניים שיגרתיימ; בעגיניט ב.
הארעי >מי1ח י;!ר >3נות יש משיורת ח ייח מ לעבודת
הרכבת, רחוב ביתווםוכנינ!* ישראל* משקרה של

תלא,כיב.

על גחיוו0וחר# לשרות בנוגעים חענינימ בכל ג,
בקרי;:, 1ומש5ורוז למשרד למנות ..ממל'ץל!! משרדי

סולומון רם ()
המ^רד. על ממונד*
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, ,, 10/0 המפוטרים השוטרים של דעת גלוי , ) , ^ס, , העצמאות לום :י0יר ^י4
ו

ביום מדינתנו, להקמת אחת שנה תום ע0 והגבורה, העצמאות ביום
המפוטרים לשוטרים לאפשר החליטה שהממשלה העוברת ולאור הגדול, הנצחון

בבקשה פונימ המפוטרים השוטרים אנו עליונה, ועדה גפני *דקו,ס ;1:; כולה:להוכיוז ולאומה הישוב ולנכבדי לנבחריה שריה, אל הממשלה, ראש אל
הרג5 וזול ה*1פץן 0ל לבו טעוטק הטסווע העברי השוטר לקול האזינו

היהודי: האנושי
העברי הקוסר התחיל אז הסוררת, המנדט ממשלת ע"י הארץ כגוש עם
את ופלא במערכה עמד לאות ללא הקודס. מלחמת אין וללחום בגזערכר. לעמוד

ועקבו סגבוהר רבים אויבים בשושנים. סוגה היתה לא ודרכו הלאומית, חובתו
והרעב שני מגד הערבים אחד, מגד המנדט ת פטל ס העברי: הקוסר רון עבו הפסיןאחדי הוא נואש, אפר לא העברי השוטר אולם ילך. אשר גכל לווהו והמציקה
בי התקוח זיק פעל פניסו! ובלבו ישראל, ובצורר בסרב, בקור, ק?5וז 14 במלחמתו
את לחיות יתחיל העברי הסוטר גס ואז םסוגאיה ת^אל והארץ י■ם ה רהוק לא
הםרץ את החיים, רוח את בל הפיןןה אשר היא זו ותקוה 1;1רצו, האוטו; יזיי

בה. שהלך החתחתים בדרן י2ו0יך למען והאומץ
ייוד כולנו וורדים כוזאגו וזעגטאוו!, יופ בפרוס החרות; חג בערב והנח,
0הלוכמ ישראל, ובפמשלת במקטרת שרותנו הופסק הגדול,הזה, ליוק קודש במדינתנו,חרדת אזרח של אלמנטריות זכויות סאתנו נשללו ראשנו, על נפלה קשה

לה. פרפ* זואין בנו הכו טדי ק1ה מכה
עברים שוטרים המפוטרים? השוסרים הם מי נכבד! וישוב נבגד" ט/"הי מ מ

של הגדול החזון למען ונאבקו סבלו ר.ע0, את שדתו בקונים עשרות גיבםעיך
לאומית,פוטרו הכרה מתוך האחרון הרגע עד משמרתם על ונשארו הפדינון ונקונת
לבנים אבות ה1בא, במערכות בניהם את משכלו אגו!1 ביניהם אשר עגוים שוטרים
לפני תדקזים קשה אקר הקוסרים אותם פוטרו הגבא. בשרות כיום גמ ממשיכים אשו
קימקין מהם ודרשו הישוב, וראקי הלאומיים הפוקדות אליהם פנו המדינה קונ
עמדו אשר הקוסרים אותם פוטרו ובוהו. תוהו למנוע מנת על בתפקידו אווד בל

הםדינה, להקמת יכולתם במיטב ועשו האויב סול ני0 פ אל 8ניס בעטרות
העבריים, הסוקרים לגו הגדול ביום ואז הסדינח קמה  החלום הת..סם
קו פותחים "אנחנו חגיגית: שהבריז יסראל משטרת סל הכללי ה*פקח טפי בנטיוןשסענץ שיעמוד אדם וכל 5לנו בהיסטוריה חדש דף ופותחים השומר של העבר על
אם ויאמר ר גבו ר, יבוא בנסיון? עפרנו לא האם שואלים; ואנו בסקוםל", ישאד
הכללי המפקח גם יבוא  הבה המדינה. קום מאז השומרים בגו בפיו תלונה יש

במבתן. עמדנ!1 ל.'י. 3 8 אמד י ו
המשטרה של החיה הדמות. היה הותיק השומר המדינה, שקפה מיום עהריו עגה
החדש. והקצין השוטר עבור ופורה מדריך של התפקיד את לגמו על קבל ויגסםוזה
את מעלינו פשטנו בשטחה  הוגן קיום של בסיס הפםסלה ע"י לנו וכשהובסח

יסראל. כסות ולבקנו הטנ/סורית הכסות
והטדכינ העריץ הקלסון מן קקה ומעבר סגל בימי אלה, טרופים ביפים
המנוחה אל הגענו הנה כי בקרבנו סםח והלג מבטחים לחלף הגענו כי יז0בנו

בו, חפץ אין ככלי הושלכנו מהמערכה", אותנו הוציאו אלו: ניםיס ודוק* ןהנחלה,
את והכסרנו אליו הדרך את סללנו שנים עשרות שבמשך מהתסקיד אותנו וו5י8ו
אח. שלנו ן ו י ס נ ו בידיעות ל?זרת ומוכנים רוצים לבנו 0י:ל  אותנו הקרקע,

נעשינו, ובוגדים לפושעים אתו; בגת למסוכנים, נהיינו ופתאום .הטייגה. חוגות.העם בראש והושלכנו הגהוב הסלאי את הקלון, אור את גגינו על הדביקו
להם? נענה ופה ולילדינו? למש8חותינו נגיד מה נכגדה! מפשלה

בארננו. זכויותינו את 8ו.דנו ולכן  היינו ופוש3,יס גוזזים כי לה0 הנאסר
העוול את לתקן לנכון שפ81ו האומה ולנציגי לממשלה מידים אנו

לשופר אפשר למען לצדק עליונה ועדה להרכיב חסדם ברוב ויחיזליסו בנו שגעשה
צדקתו. ;>ת 11 י כ ו לו; וסר ה30

בפני בבואי פאתנו אחד שגל ובטוחים שלמה באמוני; טאפי;ים :?נו
בכל ובל טק םקפסי נוהג לפי שמו את לטהר האפשרות לו תנתז העליונה הועדה

ומתקדמת. דמוקרטית ץ ד ז;

פושעים, אנו אין בקשנו. אותנו להון ולא חנ'נה, גבקסים אנו אין
ועדה, עם קבל אותנו קפסו  ולמדינה לעם חטאנו אם חטא, בנו נמצא דין.ואם נזר כל ;!ז נקבל ובאהבה צדק משפט העט אותנו יספוג

אנחנו זה היסטורי וביום לו גפו האומה עיני בל א*ר זה גדול ביום
ומבקשים כולה והאופהי היקוב ראשי אל פונים ומשפחותינו הםפויםדים השוטרים

גה. י והטד העם'י את לשרת לנו ולאסלזר אזרח סל הזכויות את לנו להחזיר

המפוטרים. השוטרים
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אלוף  קיאלח.יז?ל דוד
ליי"זרזןל. ההגנה גגלזו של הכללי המפקח

^5^ך^1 ;?;מ1זל, היד
אג.יגור **ו> מר

יעזרזןל מעייזרח קול הכל>י הנלמקח
הדיס סרס מר

יפר עזרי מר
זוכידר י, לןלוף
צדוק ס, לסקוב.ולוף ח. גרין"אלוף מ, לןלוף

גר י, סגןאלוף
ע/1\ח קז. סגןאלוף
מקלף מ. הר3וגטגןאלוף ח. סגןאלוף

להקמת עיןרונ1ח על מוקדמת ה$קה הנדון:
נדלמריה) (ג* הנולזד'יס, חיל

הנוטרים. חיל לתוןמת מוקרמת הדעת לעיונן מוסר הנני ר5"ב
הלאומית הג"נדר0ריה דוגמת על 'ארונות בהסבר נשענת וו נוסדוהצ!ןה דוגמיזח לסי וזז^זר גווגי רב וביזיון עבר לה יש אשד ז^יפיןיח
ז/וססרית, בלגית., היתר; (כין בגולת. גינירקויות \.דול חלין

ת.), אירני איסלקית,
ואח ישראל מדינו? קזל הי1נ>זימ אח לחשבון שלקחתי 1לרור

אח ייגייני כאיקר למלא, יגיזרך וחיילי הג חיל אשר וןקיוחדיס התסקידימ
נ'ק"ייס. חקירח סווס'ןידו לגמרי ז;ו3אתי זה לעומת הס3ר, חיל ע? הדג^ז

ההתחלתי, ואסונו החייל ה'ןמת בחןו9ח ^מנמ קי להדגישי גדגוני
כיח למגנת כרודה ת.וסקת וויןוסה, באומה בו שירוכז ה::דס כוח יהוה
שהחייל 3זמן קי לזכור יש *ולגו הכיזחון. נווווח. של הקייס הארס

בהרכה לא מנספר זזלה מין'וןיויס יקחחרר תפקידיו כל אה עדמו על יקבל
ניכר יעול יושג זה עס ויחד הנומרינז, לחיל מו5ע זןקזר מזוז קסן

זלה, ס די י חקק 3מ.לוי
הבאיסו הנספחים את לך אגילז אני זו, הגעה עקרונות יתקבלו א0

הקסח; 7לבי לשללזח ה*נעה א.)
אמוגינז, בסיסי הקמח הנקוגת  1.4.1950 עד ק^'גסשיי ,1

9לוגות, וחסקר הפקורי הסגל והכנת
התארגנות וההדרכה; המקיףתגיוס  1950/51 שנח לחמקידיס,2. הדרגתי באוקן הכוחות במלואו,והכנסת. החיל קל נורמלי קיוס  1951/52 ללנח .3
דרקוניות, להוגזווח וחק!ייכ השלבים לשלשת תקגיכיק ת.)

ה"זלכיס, בליללזח ;>ד0 ח כ ה.קז ג.)
וציור, נקי'ן תקז ד.)

חנוסדיט, חיל וחוקת לתקנון ה3'5ה ה.)
אלוף  7זאלזו.יזוול דוד

הכללי הניגזוז
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ני^תר מורי

ב12ב.
ל כ מ מ

949£ אוקטובר /0

י **.*<_ אה. ו חפ

הספר. לחיל מתנדבים הנדון
חיילהסםר, יקרא אשר ארצ חיל יוקם ן ו הבטח ""לחות ו.0םגוו1 ,:1

ממושך. קבע לשרות גדבימ ?100 מורו:;:. יהיה החיל
כןציניהם כל לידידת הנ"ל להביא היחידות מפקד* וזל ,2

וסמליהם.
י* והטמל^ם, חקצינים מבין מתנדבים של מרוכזות רשימוח .3
העתקים עם ^16,10.49 ער במטכל# עאלתיאל האלוף למשרד להעביר

למטכל/אבא,
זמנים לוח לפי שתחקייגזגח בפגישות ימ0רו ;:וסטי0 פרגזימ .4

שאלחיאל. ה}4לוף ע"י יט נ הממוני וןה1 ^יקבונ

רכאלוף דורי יוןקב י [י1^

יי ^

>'ו

? .. |'/1 'י
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גינזרסריה הקסת לתכנית שצורף מכתב

ישראל מדיבת
הבסחון מ*רד

חקז"ט אדר כבי
23.3.49

החמוש אגף

ע?\^/1^
דורי יעקב  הרממכל אל:

אכיגיר יל שא מאח:

הגינדרמיה להקמת כללית תכניה ר"3
י לענינ מיעצת תכנון ועדו! ע"י שהוכנה

. וגינדרמיה משטרה

. הממשלה ראש ע"י מונתה הועדה

^י^ (%
ביגור א שאול
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, '3 1*11 וומטוו
המנהלה, אגף

תש"ט טכס י"א תל::כיב,
( 49י2י10 } לבבוי

המשטרה שר

הקריה

הסר, אדוני

ישראל, למסםרת תקן הצעת הנדון:

לכחאד0 התקן הצעת את לכבי להמציא הנני ר"כ
ישראל. ממטרת טל ולתחבורה

דלקמן: כהסברים ההצעה את ללוות ברצוני
החב^ר^ ^יטת .1

הממה קציני טני של עבודתם פרי תנהו המוצע התקן
הדוק בסתוף חדשים כשלושה במסך בכך עסקו אשר הארצי

טל דעותיהם המחלקות. וראשי המתיזות מפקדי עם
נערכו צורף. ונסיונם נטמעו, מנוסים מסםרה קציני
במקומות נבדקו והבעיות כארץ התחנות בכל בקורים

האוכליוסיה ;51ר הבעיות של מחקר עבודת נעטתר. עצמס.
עס פגישות כך לטס וקוימו למשםרה מציגה המקומית
של דוגמאות המוניציפליים. הגורמים וענו הישובים
להסיג היה שאפ'זר במדה  חד'ן בארצות משטרה מבנה

להגיד אפשר ונשקלו. נבחנו הן גם  כך על מקורות
והנסיון ההשקפות מיצוי את בתוכה מגלמת התקן הצעת כי

ב;:יכח משאלות בצרוף לדרגותיהם המשטרה אנטי של
פ. התורכי

הנ.1רונ: .2

, למ^רע טהונתה ההנחה ע"י ומותחמת מסויגת התקן הצעה
עד שנה מחצית  מוגבלת זמן לתקופת הצעה זוהי כי
והצבאיים הפוליטיים התנאים עוד כל כלומר,  טגה

קימת עוד וכל הנוכחית בתקופה ט1;נכ כפי להיות ימשיכו
אין כן הכספי. התקציב ובמקורות בכחאדם תמורה ידועיםמצוקה אזורים של נוספת התפתחות בחשבון מביאה היא

יהיה החרום הקופח גמד עם העליה. עקב לברא העלולה
חפלזי  טלוס לימי י;1ר;ל למטטרת תקן בעריכת צורך

0ז. עד טירכט הנוסף הנטיון ולאור אלה מהגבלות
המבלה: .3

ידיעה מהלך בקפדנות נבזן המנדט מטמרו! טל הקודם המבנה
טל ט^טונו הבטחת טל ן ו חטב מחוך נקבעו עקרונותיו כי

תדירות, כגון: תפקידים מ1פר לב ו מט המוצע במבנה זר. טנוייםטליט הוכנסו כמובן חדש. עקרון לפי אפסנאות תנועה,
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המוצע התקן כי מובן מאליו הארצי. המטה סל במבנהו
סגל של  מזה יותר ולעתים  הכפילות ז:ת מבםל
המגמה מתוך קיים שהיה וכמםוה, כתחנות הקצינים
ולחלק המלך" סל "כאכחו את תפקיד בכל להושיב

המקומיות". העדות "שתי בין מינויים
המובלטים עיקריים יסודות שלושה על מתבססת המבנה הבעת

והם: למיניהם והמרחבים החטיבות ככל

ויחידות בתחנות (משמרות פשעים מניעת א.
בנפות). ור סי

בניההדין. ט נאסמי ה ותביעת ם י פסע חקירת ב.
וטרותים. מנהלה ג.

 הרצוף התקן מבטא שאותו ( מסי.,,. (נספח המוצע למבנה
שקוים מקיף דיון פרי והנהו הלב, תשומת מלוא הוקדשה

משםרת טל קבע למבנה יסוד לשמש חייב הוא כי הכרה, בכווןמתוך חשובה תרומה מהוה שההצעה היא, ההרגשה ישראל.
זה.

המרדד^

("מפתח") מודד לפי נעשתה במרחבים ליחידות הכח הקצאת
על: שהתבסס אחיד

האוכלוסיה במהות התחשבות תוך  התושבים מספר א.
המשטרה. לפעולת כנוטא

המרחב. לגודל יחס ב.
נבדל הנהו המודד כי מתברר הנ"ל במקורות עיון מתוך

:;וכלוסיה בעלות שבארצות כזמן בו שונות. בארצות ביותר
בממוצע תושבים 300 על אחד שוטר הוא המודד גדולה

המודד עולה ,( 350 על 1 לונדון: ,250 על 1 (ארה"ב:
תול1בים. 120 על אהד שוטר עד קטנות בארצות

כוללים אינם אלה מספרים  שלנו מהתקן להבדיל  אולם
שרותיו על הארצי המטה ;;ת לא וגם וגבולות, חופים שוטרי

ואגפיו.

נכללים ובו :;יש, 4221 של כולל כסך מסתכמת שלנו התקן הצעת
לפי וכוי. תנועה וגבולות, חופים השרותים, המטות, כל
שהמודד הרי ל800.000, מעל שנאמדת המדינה אוכלוסית

תושבים. 200 על אחד ?יוטר הוא זח כמקרה

המנדט: משטרת עם השראה

רב סגן הכלמפקח סך אזרח שוטר י^ סמל י^ ט*ז מיל ^ן $יף אליף פ^יי

3,'<21 338 7268 247 918 28 276 121 37 17
א"י משטרת

1 :19 46 כשנת

התקן הצעת
 למשטרת

4221 21 2877 550 425 32 216 60 19 8 2 1 ישראל
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כלבד הרגילה המשטרה של הם 1946 שנת של אלה וכןמספרים מוספים וסוםריס נוסדים כ12000 היו לה ידוע.ונוסף ואינו בסוד נשמר מספרו אשר ( ) המחץ כת

מחצית בקירוב היא התקן ה;יעח כי מראה זו בהשואה עיון
ההרכב וכי ,1946 טל בלבד הרגילה המשטרה של האדם בוז

בערך הנהו הוא גם וסמליט קצינים טל הדרגות לפי הפנימי
היתה לא בעבר אשר רבשוסר לדרגת פרט זו, בפרופורציה

הבריםייס. השוטרים לגבי קיימת
בס17טרה ולנהוג לשרת יוכלו התקן בהצעת הנכללים המטות
כעלי בתוספת צורך כל כמעט מכלי ניכר באופן מוגדלת

וכתאדם. דרגות

!2111ת£.

בכוטר ציודו הוא הכת של ויעילותו להגכרתו היחידה נקודותהדרך או מהתחנות אוזת לכל מכונית מציע התקן מכוניותניידות. ומספר כפרית נפת לכל ניידת אלחוט מכונית המשטרה,
שבנפת הסיור ליחידת עירוניות. לנפת (5 עד 3) כאלה

כערך. כתה לכל מכונית הוקצתה העירונית
תנועה:

עקרון לכי נעשתה הכללי במבנה התנועה מ17סרת יחידות שלוב
זה:

תקן על הנן עירוני בשמח התנועה כפיןוח העוסקות היתירות
ל;הן הארציים הנניטי8 על המפקחות היחידות לעומת הנפה,

המחוזיים. המטות תקן על
על נעשתה למרחבים זו ליחידה הנועד אדם כד1 של החלוקה
יש בהם. התנועה ועומס הנניקים אורך על "מפתח" יסוד
מסקנות הוצ;:ת לשם כמציאות., זה למפחח" למבחן חטיבות
תצוידבכוטר כי התקן מציע זו ליחידה ביחס גם עירוני,לעתיד. לשטח המוקצה בה מה לשליט היינו: מספיק, ניידות

ח מ/ניסר ע"י תיע7!ה התאונות חקירת האיצייס. ל.זבבביטינ: הכת ולכל
הנפות מפקחי כפני יובאו יותר הרצינייט התיקים התנועה.
גס מופיע הארצי ;;במ<.ה התנועה מחלקת תקן על הפלילים.והמחוזות. א4ף עט. החקירות :;ת יתאם אשר חקירות קצין

הנ7":טרה: פ"ר;

בחלוקה התבוניות ל"חו נ;1תה ומחוזות לנפות המרחבית החלוקה
המוניציפאליים. והגבולות לי;דאל ההגנה צבא מרחבי טל הקיימת

על האפשרות במדת שמרה ( מטי.., {מ0מך הרצופה המשטרה מ3וז
לרגלי בסטיה הכרת 17ל היוימקריט ואולם אלה, גבולות עם זהות

ראשוני. משטרתי צורך

הכללי המפקח
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ל א ת ש י ת טר ש מ

ירושלים. מחוז מטה
המנהלה.

חש"ס תמוז *1 (6.49.^)ירושלים:

£ */>/#  י./30 מ מ

סודי

מנהלה, אגף ראש
הארצי, המטה
אביב.  תל

ירושליס. מהרז גבולות : הנדון

הערותי אח בדה לך מעביר הריני מהיום לשיחתנו בהמשך
המחוז, קםחי את המקיפה מפה בצרוף ירושלים מחוז תחומי לקביעת ונמוקיי

כדלקמן? הם במפה שצוין כפי המחוז שטח לקביעת הנמוקים
לתכניות יסוד המשמש הארץ חבל כל את במחוז כללנו (א)
העברית. לירושלים (היגטרלנד) ערף ליצור שמטרתה חקלאית התישבות

ירושלימה. המוביל הרחב במובנו הפרוזדור אחרוון, במלים
במישרין, היא מירושלים אליהם שהגישה כאלה שטחים (ב)

טכנית. מבחינה קשה ואיננה כסוחה

לפחות עליהם להשתלט נוכל האדם כח שמבחינת שטחים (ג)
קבע. של תחנות פתיחת ע"י לא מזומנות/אם לעתים ובקרת סיור של בדרך

יחידת י ע" נעשה צבאית מבחינה עליהם שהפקוח שכוחים (ד)
זה מכלל להוציא הקרובה, וסביבתה בירושלים שמרכזה העצמאית ואיננההצבא עקיפה היא אליהם שהגישה כיון ללטרון מצפון שהם השטחים את

נורמלית. בצורה להעשות יכולה
ומצין הגבול קו את שמהוה הסבר גם תמצא למפה בצרוף

שבשטח. והערבים העברים ביס ישי ה את

החמר. קבלת לאשר נא

ק*יף,1 ישורון
יךרשלים. מחוז מפקח

1

י3": ""? ד
ז,,
.... ד.ר.יק

1

^. ■)

3 /ח יונ■
ני:ן

/ו: ו. ■י
1!

!1!
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במחוז הגבול שמירת בנושא ירושלים מחוז מפקח של תכניתו
ירוקלים מחוז ממה ס

המנהלה ן
ת9*ס 3*3 כ* ירוילים: ד
(15.8.49) ,
,,ס.י./^^'^^

הבללי המנקה
האר1י הפסה

תי*נינ.

ירושלים. במחוז הגנול שמירת הנדון;

נ*לקו6 הזיקה ללאקי הג*> בנדון אתפול סיי0 לטגתכי נה0*ן
. לזמירת יותר עוד ס1וס1טת תכנית הרי היום, *תן לי טהיתה
בחסר לקויה ספק ללא כעת(ש1?יא ו^ עבודתנ על המבוססת ]הננול, י שבמועט. מועט אדם כומ סל בתיספת

אותה. גס קת0קו> 8גת על ז*ת, הכנית נם לן מיז .]!!
תחנות ( *

/** 00ליט 2 קגין, 1 פםו1ע; הס09רה גוח הר6ינ: תחנת .1
)<ז. 21 0ד""3 *וסרים. 15 נ*, סמלים 3

סוסים. 8 נ'י6י0, 2 רכב: כלי
הראקונד.,באופן כתכנית^ ולא ל8עם פטעם ינסרל זה כומ

דרומה. נ6יף םבית הגגול *ת יום, יום קבוע

מקלעים. ותי1 רובים פק77י0, 4 המוגע: הנקק
א* סמלים 3 קנין, 1 הפוגע: הטשסרד, נומ נו?; אבו תחנת .2

אי*. 19 0ה*ג זוסרים. 12 בי, סמלים ג.

מזומנות לעתים לקסרל ש10;9קיים סוסים, 8 רכב: גלי
םונא. ועד מבאבאלואד, המסדרון קל ה91וני הגבול את

מקלעים. ותת רוגים מקלעים, 4 הפוגע: הג9ק
מססרה נוודות ב)

קומריס 9 , בי סמלים 3 אי, סמל 1 ה8ו1ע: הםזסרה כוזו ביתיר: .1
י9. 11 12 סה"כ

םקלעי0. 3 ידיה, סכונת 1 גיודם:
נייפ. ג קוסנדקי, 1 קלהם: הדנב כלי

ני ספלים 2 אי, ספל 1 הסו11: המ5*יד, לוח ^פ8ה: ת גי .2
איש. 12 סה"כ  שוסרים 2

עלהט הרכב בלי מקלעים. ותת רובים מקלעים, 2 גיודם:
1"3י0. 2

החלק כל את ותשאיר ם0יני8ל*ת 0ז!וו/ היא זאת תכנית לעיל כאמור
מקסדה. םכוקות פגוי גתה, וסבי בימניוברין הפמוז, קל הדרומי

' )שי4 ן ו יקוד
ירושלים מחוז מגקח

המנה7הת"א זנף אל: העתק
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משטרה תחנות של טריטוריאלית אחריות תחומי
ירושלים של העברי באזור

משטרה תחנות

המרכזית התחנה
(מחנהיהודה)

ירושלים: של העברי באזור משטרה תחנות 4 נפתחו
הקיר עם ונמשך ארכו לכל בצלאל רחי ממערב גבולותיה:

מוגה רקס, קולנוע של0ני הסכסה עד ממילא הקברות בית של המזרח*
הסשמרה שהיתה (איפה אפ"ק לבנין מגביל בקו מרי הנסיכה רחוב את
עובר המגרש בפנים הבנינים כל את הרוסים, למגרש משם המחוזית),
צינסלוי, לרהי ימינה 3ונה יפו, לרחי ומשם מליסנדה המלכה לרחי
מאהשעריט לרמי בואכה ישעיהו לרחי ונכנס הנביאים רחי את חוצה
רוממה, ברוך, מקור את ומסובב למעלה ממשיך הנבול קו שזה גאולה,
בניני מזמורי ועובר יפו רחי את חוגה האשכנזים, של זקנים מושב
וכמשיין בדר שין כל את כולל הרוח, לחולי החולים ובית ח*י6 עץ

הערבית ליפתא שבכפר הבניניט בצלאל. רחי לקגה המגיע בקו
חדש, להסדר עד זו לתחנה תשת*יכנה

צנסלור רמי סוקולוב, גמנסיה מ*חורי ליכסםן, מר בבנין נמצאת הצפונית התחנה
רחי דרך ופונה גאולה  מאהשערים רחי כל ממערב גבולותיה:** כ/שערים) (מקודם

וכולל מליסנדה המלכה רחי עד יורד הנביאים, רחי בואכה ישעיהו
בית בין הנמצאים יפו ורו*י הנביאיפ רחי עם הגובלים הבתים כל את
סלימנדה רחי דדן יורד מליסנדה, המלכה ורהי חולים בקור החוליט

היהודי* הבתים כל את כולל גיורגי, סנט לרחי ומשם טאול סנ0 רחי אל
שמעון נחלת את כולל שמעון, נחלת שכי עד גיורגי 0נם ליחי ממזרח
סוף עד היהודיות השכונות כל סביב לסנהדריה מזרחה השדה דרן ומשם

שנלר, בניני
של מזרחית הצפונית הפנה לד בצלאל רחי ממזרח גבולותיה: הדרומית התחנה

את מסובב הצפוני הקיר לאורך ופשס ממילא המוסלמי הקברות בית קיר (רחביה)
דוד, בנין מאחורי עד ניורגי המלך לרחי ופונה היהודים בתי כל

השכונות של המערבי בקו השוכנים הבתים כל ואת סלביה שכי את כולל
אלכסוני בקו ומשם בנוהשאנן, החדש השיכון בתי את וכולל העבריות

בצלאל, רהי בקצה שנ*גש עד השדות דרך
לשכונות השייכים היהודים ואדמות הבנינים כל גבולותיה: המערבית התחנה
בית גבעתשאול, מונסיפיורי, י8הנוף, בניברית, ביתוגן, (ביתהכרם)

הסקשר, זכונת הי'יפ, עץ בניני עד מזרחי שכונות דיסקין, היתוסים
הפועלים. ושכונת ביתהכרם
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המיוחדת המחלקה פע1ל1ת על שנתי דו"ח

9קעי0. חקירת אגף ראק
(8.2.30)

הפוזלקה כזילות על קנח* דוח הגרו];
חדה. ו הסי

בקקי השגתי הדוח את להגיש סחכבד הנני בזה
הגיל, הסהלקר. 9עולומ 01

1943 סבח ב ה1ס0ז0י הסיוררת הםחלקה יעילות
והיהודי, הזרים, 'יל יקוח הזוני, והס סדוריס, 3 ב

במחצית הד0קווי0 סדורים וב*גי גרא?ונה, השנה ב0ד.1ית
השניה. הקנה

י.קנה ב9*ד החנםאו בססה הערב* ה0דור תיקידי
3דלקסן: גפעולוח

להלז 7וני6, נזנינ* סיוהדות הקירות .1
דינס0יח: סר 00

אלעראקי, 0ליהי0 יניי  0י/1980/0 ,0
הניות 0חת ידי *ל ^התנהלה הו'קירי.
לסעד הףס9שע איש של ל0>1רו ד.גי*ה

נ10* בכסה ה0דור בהו1>רנות ורק היקייט,
האםיחי, הזבריז

9דקלי0 08*דד סשה, י.  םי/775/0 י!יק ב,
סכמב ב1ריל הזונןירה *ת העבירו גסוינג
לאקסה, חוטי בל ה*לחה לא חקירח0 כי
של הודאתו לידי הביאה הסיור חקירת

ללבנוז. ויהלוסיס ססב* בהברחת הבאש0
ליי. 1000 בסל קנס עליו והוסל

סי1לח ל0יי0 הערבי ה0דור וזקירוח הביאו גן כ0ד
להקויור. 1אש0י6 900ר נדונו ן סי. אי. 1 י כי. אשר מקירות ם0*ר של

סשסדמ*. יקומ או ארסיניסשיסיב* מעזר של שונות

חוסר נאסוף הסדור 90ל לחקירות, גו0ף ,8
ובהעברת דכיי, סליחות אזזוי 9ל*9, בזגיג* דעת חדו* גקם1*6

ב1וע. לש0 למרוזבים שונים סםקורות שאובה 0ינניורם1יה

זדיס, על פקווז סדור ..ולווו

סו/*ל, ^*רנז*נשי המרלו ס0ל בגס המשויי6, רוב
1948 בשנת הגופני?  החוסר של בחו*ל, 0תאי0ג בקורת אי עקב

ולם םהע יי.וייס לא אנשים קבו1ום אר1ה הגיעו  בישראל לקרנות
סלה0ה בזםז ל1גא המתנדב האגשיס 0ונ *1ש*ים. ו0ה0 החיתון

הריתקגי חוסר טהוק רעיוני, או >או0י ב0ובן קשור לא אחה בארץ,
תקלוס (כגון קליס רוזזיס שסזויש ו>ו0ר זהו סוב, הגי ובסקרה

, וי) דע בקרבזיו *באי שלל 7ירוה, עבוז סוב

לא 93> שב י.ר0ליו0, 0? ב3גז נביאם אלה, אנשים
סנת על דרכי0, סיני כל לחיש סמזויליס 1י*ו, לה לזו, םתאיסה

נקלית. הייה* אוו לבלו*
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<0לק* סםו1א לרוב היו נתקל המדוד בה0 הוזקודי0
ה0ו1וח וקאר ו*ו00רי8 גרמניה "1!אי ייו קטן אהוז וצרפתי.

הסלביות.

קעם כאלה, נאנקים הסדור נתקל .עוניו. התיקים יין
לעסוק התמילד בקרות, בהיותם עוד ולפעמים מהצבא קחרורס
קחחת כאלה היו<1ם בארץ. הקייס לחוק בנגוי קהן בפעולות,

זרה, סיינה לסוג* יגול בענוימ התע0ק1 יליליווו, עברו* קל וה 06
מפ/582/0( סרגי*סל* ,1972/0/00 כהן ניק ,916/0/90 (סוסיני
1עדים ננקסו אלה, אנקיט בסוג מתאים לססול אבזעיט חוסר עקב
גרוק, צוו* וזה קלה, גני "התקלה" בייד יק מקי חק*ר3 אחר*
עי סקסרחי איטיני00ר0*ב*יט1*קומ מעצרים או סה*רץ, וקלוחם

לגרוק.
נזה הענווה או> לסדור הקלו האלה סהאנקים וזלק

*זה להדני* ד1וי לסועל, הו*א הגרו* 1*3 ליני סהארץ קגרחו
הקונים, ן ו הבסה םו0דוה ני] מלא פעולה ף ו קר. אי עקב נע9ה

אינפורססיב* חוסר וף נ*0 הסדור זז0ל לנ"ל נו0ך
אויס, <נזי והקונ0ולר%, הדיסלו08י הסגל תנועמ על ו0קח

הארס ^\ אנקי קו1*קד0, *וני*ך, קבוצות סקקיפים, כגון;
קל עליה בעניני דעמ מוווו הסדור הם1יא כן נמו לאוס*. הנין

יהודים, לא חיריס

וי* היה מרור

עולים ,1949 י 1948 ענו* במגד הניעו ל**ראל
והםוט, הרכוז העבודה, 11 בטחנו הסלחסה ווו נ ש נמסך קקקו חדזיס
*ם91ונ0 כאלה ג0 הסתננו אלה שבין פלא 1>א הגרמני, בכבוק

פעולה ו'זחוף המנהנוחס עקב  נק*, לא היד, היהודיס דבריהם כלפי
*כ*ן ומ*נו  האחרות ה1*ר* סאר1ום והן גרמנים הן קנא1*0, עם

הקרבות *ד א"יי ,1849 יגון תוך סעו, אול0 ל03, יקכמ ענדם
על לה*ב*ע לקענר הטחנות אנק* התחילו נזםנה, וסק1ת בארץ,
או זו ב1ורה הנא1*ם ע6 פעולה סקתפ* ו0הם *או_ד3" היקפו",

למוסרות, ולהביאם 0חדת,

סלחסתה את לם*סרק מקל ה י קי. מתאים, חוק חוסוי עקב
הועבד הםא9י0 המומר *אליו  הסדוה, נאלץ זה, נ9ו9עי0מ0ונ

ובהמלכת אי*י*0 8*ק*0 בפתיחת להסתפק _ הןוובות מהתחנות
סנת על הנא*מ*0 ג1ד וקוכוומ* זווגי מוסד וא0וד גוזקירה

על מלחמה, פו*עי נגד החוק אקוד עם דין, בית בפנ* להביאם
בע1*נ* דעה 81111 גהס**מ הטרור 08ל לגן גו0ך הגנ80. יי*

בעל* מרקים, עול*ט *ה1ד*1ו ג1י וחרות סי ובחקירות *1יאו; הימר*
ספוקיק, עבר

המחלקה יעולות <9 הכללית גתםתה 018*1 להלן
בס0*רים: 1949 קנת בםקד המיוחדת

קייס אי תיקים 808 נ*תוזו 1949 בינואר י.רא19ן ער
טקאד גאד* גמלק ג*רג*1ננ1, קנננזד לחי* לא71* תיקים 421 0זה
110*1 ,1950 ליג1או 1 ב ,1949 בק1מ 01 הךקיר8 33901 התיקים

ת*ק*8 1203 1סוו"1 1949 *1מ *גס*ד ז,*, 0י/3018/0* ה.***** התיק
ל111רי0, 320 _1 לעינ*0 242 ל*13וים, 8יק*0 641 סזה אי*יי6,
ה1י3י קל* כלל*1* ק111* חק*ו1מ 1142 ג הסתלק* 8ילה לגד נוסך.

<*ק**0 תיקים .0*8מ
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ק0הס גוניס, כללייס תיקים 353 גפהל;.. נפתחו כן כםו
סודיעין גחלסר 0ש0ןלי0 ההיקים ק*ר מיקיק, 15 798י בס9ול היו

גדיי* וני וזיני

החקירה לפי האיקיים התיקים קל 0ססי0סי לוח להלן
הסחלקה: הקסת טיוס החל ור.ו1אותיה,

0הינ יהודיס

439

5053

141

62110

45271

6831076

421421

29

17

12

48

208

נו1ריו1

6

3

23

36

178

186

==:^=====:====:====5==

20111

ו1וו* טשסרה פקוח
ארסיני^סרסינ* ס'11ר

הנ10י0 עם סעולה .תון

1רו5 1וו*

כולל פיןהדות, חקירות
נגד* ול רנ מעולו"

ובגיקו; י1יאה היתרי

נלליומ חקירות

לה"* תיקי

קה'כ
1266 314 131

1,1,1949 ער *יק"ט תיקים 808 נ9תזוו םזי.

*ל< 1949 0שג4ן הכללייס ךתיקיט ה59ולומ 0דו6 לות
תיקיס*י*יי0:_ .תיח8 יגוינו

14 נרו* 1ןו*
52 טיוחר01 הקירות

י1י*ה קיטר*
893 וכג*39
184 כלליו8 חקירות

1142 0יה

זל01ן .*
י**וז, 8*קמ
חק*ר0י'ו>י0, *נן>
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מסרט הנא בו לרמטכ"ל גוריון בן ד1ד של מכתבו
הספר חיל על מסקנותיו

ל א ך ללי י מדינת
הממשלה ראש לשכת

י חקו" אדר ח י
"".__ 9י.4"!/ הכללי המטה לראש
824 00/10361 המשטרה של הכללי למפקח

שאלתיאל דוד לאלוף

חילהספר, ארגון ,*ל המסקנות ב7א11 לכס ממציא 1.3.50;הריני ביום לנו שהיו הבירורים יסוד על
הבמחון. למשרד כפופה ארצית, יחידה מהווה הספר חיל (1

המפקח משטרתי. אימון וגם מלא אימון.גבאי מקבל החיל (2
של האימונים לתיאום ק/זר קצין ימנה המשטרה של הכללי

הספר. חיל

ולתפקידי צבאית, כיחידה מלחמה, כשעת קרב לתפקידי נועד הוזיל (3
שלום. ימי ב פנימיים בטחון

ממלאים הם  והמשטרתי הצבאי אמונם גמרו החיל שפקודי לאחר (4
הממכל. הוראות לפי אחרים תפקידים או מתקנים שמירח תפקידי

לשם למשטרה יושאלו הצבאי :1ינונם ככר שגמרו פקודים, 500 הצפוני.5) הגבול בטחון שמירת
המשטרה לפקודת לגמרי עומד  למשטרה המושאל הכוח

ההשאלה. תקופת בכל הכלל, מן יוצא בלי הענינים ככל
ביחידה ולמינויים למשמעת אחראי המשטרה של הכללי המפקח

חלק או וכשהיחירה הצב:!, מחייבים אלה מינויים אין אולם המושאלת,
הצבא, ידי על שניתנו הדרגות רק בתוכם קיימות _ לצבא מוחזרים ממנה

ושל היבשה צבא על מהמדים שונים יהיו המפר בחיל המדים מיוחד,6) סימן במדיהט ינתן במשטרה שישרתו הפקודים המשטרה.
המשלורה. מפקח שיקבע כפי

גזברות ידי על ומסר  למשמרה המושאלת היחידה של התקציב (7
למשטרה. י7^ר הבמתון משרד

אחד הרמטכל, של אחד הבםחון, מי;רד של אחד קשר, קציני שלשה (8
המושאלת היחידה של והמתקנים הציוד יקבעו _ הכללי המפקח של

למשמרה.

בןגוריוןליי ד.
הבטחון ושר הממשלה ראש
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בנושא לרסטכ"ל 0הר י. הכללי במפקח של מכתב!
למשטרה הספר חיל של גדוד קבלת

ישראל משטרו!

הארצי, המטה
תזוז" ניסן ".לאניב,

( .4.50 )

מ/"/
ביוחר מורי

ן הכסחו לזר

המניר. חיל חניון:

חילסקר גדוד קבלת *1ולח אח /.קלח*
הזח ססכ8 אני ה8עתכס. ייות לקגל להוולסתי
: המשוחוזח במגישח העלו אקר הנקודוח אח

להחזקת שנתי חלןדיכ יכין הסשסרח מטח ח.
סעיפי אח יכלול אלזר הזז! ה\.רוד

יז1וסר חו* האחרות. וההוגזגוח הסנוכורח
למשרד ויימסר חכסקי היו7.7 ידי על

ח3סחון.

חרבות בריאוח, מגזרוהי יחלה הגדוד ט.
הגמו, *ל וסעד

כדי תוך בגדוד, והעלאות הסנוייס י.
מסח *יי 3י יעסו י נסשםרח, ותו קר

המ7וטר1ז

9>חימ. 8זז הזול לגיור י0*ק ח33א יא.
*דחזו. אשי ממלוזוי8

הקםת לש0 תק1יכ לסססרח ימויי* הצבא יכ,
אחת .לוגה של כמחכונת ס ני ו אה ה נ תו!
בק8רעם. המ8<0רח של הנמוגים 033י0

במחנה נסחסק  זח ה המחנמ 11 יוק :ושר עד
בטירוז, תספר מיל

הסקסר **מס וזהקמדמ שביד* הגדוד מ9?ד ♦ג.
למשטרת, מגכא כין מ80ר חיל י נ לעיי

0מי הכלל*.י, המ8קח

הסח" מלי* אח ע1>.יי על יקכל גייהזיכזז חור קייוגר ובחחנורח גגיוד
סרוח.

זו.

.3

הגאוני לחלק זןתיאיח חהיה המעייייה
מאלכורג* הגגול היינו, ה*יז, של

גי'ינה. (14(3152 (ג.ג.
ורכב י ו איש, 500 כן יחיה הגדוד

יועמד הוא בלבד. וון רובאי פחותג>סלוג1ח לא של לחקיקה ו,ל>7וזג*רה לר1ווח
ידי על ייקבע התקן *חח. רסנה

וומסכ"ל.
או סח הם קלוגת. ק1במקו0 מבכר הייחי
רובאיח. מלוגח י7.גחן מ0"עח, קלוגה

ולזומונים. להחלסח רביעית.
הדה* ידי על ייעליח היסודי ה:וי'ון ג,
הנק"סרה ידי על  הגוחןדס והלוקון

מקומות ©לו בכחייוסקר יקגיב הגבא
חילהטמר, יננ©י קל להקחלסוחם
3ידי חחיינל הסי'וס סמכויות יל ד.
למלזח ינחן זו ובמטרה הכלזטרה,
ש8ו0י. מרחב קל סמסו0 ו:מ©(*דה

ידי על ייקבע והחחכויח הגיור חקן ה,
וחמש0רח. הגכא מבאהח מורכבת ועדה
ימסרו האוסרטיביי0 והגיוד התחבורה ו,

למשטלח יגוא והגדוד המקחרה לידי
שרות. תחבורה ע0 רק

ז.
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ביוחר סודי

דחוף

ל נ ט ס
ט/3:1/4

1949 אוקטובר 10

י 4י א וןיה חפ

הס9ר.  לחיל ^מתנדבים הנדון
חיילהספר, יקרא אשר ארןיי חיל יוקם הבטחון כוחות גמסגרת ,1

ממושך. קבע לשרוח ממתנדבים סורכב. יהיו: החיל
קציניהם כל ל^ד+עה הנ"ל להבייא היחידוח מעקדי על ,2

וסמליהם.
י* והסמלים^ הקצינים מבין מתנדבים^ של מרוכזות ר'8ימות .3
העתקים עם ,16.10.49 ער בממכל^ ^ואלתיאל האלוף למשרד להן^ב^ר

למטכל/אנא.
זסוים לוח למי שתחקייבזגה בפגישות ימ0דו נו*פיס טרמיט ,4

שאלת"אל, האלוף עייי המעוניגיט 031 שיקבע

רי. /3 2^'
רבאלוף דורי יעקב
ל כ מ מ ר "/
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19501949 המשטרה מצבת

המצבה
ןהדרגה

31.12.49 | 31.12.50

הכללי 11המפקח

הכללי המפקח 11סגן

הכללי המפקח 1עוזר

מחוזי 967יפקח

מחלקי. 8ראש

מחוזי מפקח 1718סגן
מחתי מפקח 3825עוזר

ראשווגי.) 10872מפקח(ת)
שניס?) 7580מ9קח>ת)

סמל 113רב

ראשזןגה) 314270.סמל(ת)
שני(י.) 425343סמל(ת)

25512223שוטר(ת<

הכל 35563034סך

מיעוטים שוטרות

הדרגה
חנוצבה

19501949 ין

ראשון 11מפקח

שני 1מפקח

ראשון 89סמל

שני 519סמל

165149שוטר

הכל 180178סו

הדרגה
המצבה

19601949 /

ראשונה 1מפקחת

שניר. 3מפקחת

ראשונה 23סמלת

שיה 2810סמלת

254206שוטרת

הכל 283216סך

מתנדבים שוטרים

הדרגה
המצבה

19501949 |

52קציניס

ראשונים 56סמלים

שניים ר11סמלים

397240שו0רי0

הכל 418255סך

נוטרים
הניגין) מן של* (.וסרים

וזדרנה
המצנח

| 19561949

1רבס*ל

ראשון סמל
1

שני 24סמל

2338<3שוטר

הכל 365343סן
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הסשטרה לט"סת ס1עסזים
ל א ר 6' * משטרת

הארצי המטה
מ"ד וי/ס גט" *

תש*ג יזלוז'ז .** ת''8: מיי*
0476.53) *ררשל*0 0ח0 ס0קד

~*2±** ***/1*413(0 חל*ב*ב 8חד* /מפקד ך* 0(3(*י(1*1י *גי*מ מחוז 0סקד
ק'1*^/ק חיטת מחי* /ממקד דגבדלרח קו0*מ חםיבוז מפקד

הי.ר1נ* ה*ומוג*0 בסיט טטקוי
הנגב נטח ם0קר
המסת טחנה מפקד

דגרן ג*ח האסרנימ 0*03 ממיןז*

,8*0**5 הנדון:
קד המשקדק י*ג8* ט3*ן מחנונים מוקמד*0 0חבק0י0 .#^

יגםרון וכטדה ט**ס*מ בקירמ להשתח19מ בפלל ךי/ד 0טקת דדגת
המקימדה, של ה*ר*י*ח החוליה להטעלח בה קי>5סיו

1י"זיח; *^

הי1נדגויו, (*>
*נ*ם# 25  מכ0*מל* גיל ב)

(חעררויח). ירטה א7 גושלמת ח*ברנ*ת  הקבלה ג)
הגגלרת, /*ו0 ללא *11.  רוו גוי*וו ד^

חקורס, סיוט ס*ומ 0נ*מ חמש לטיח גכונוח ק)
ריק*0, רונו*; ר)

חנו>*ט; ,3

באחו* םםושך קרים לץבוו* *ת* מ0ועמד*0 על (*
בסנה. הקייס משך מ*י*י, חיל מגס*0*

נברנוחם אמ במיוחד להצהיי יהיו המועמדים על נ)
סקי0,' כגל לשרח

בחעל*וו קטדרת בטייס ץהסטכה בקרים רול עמי נ)
קצין, לדרגת

ב1יון החיוגדב*0 שמוח להגי© מחכקשים המחוזית ,4
למכתב .15.7.1953 עי לייעלה), 2 (סעיר ה"ייישויז'י ל^5יף;מרט* *ט ההידקוז

המתנד. כיד* חיזימוז בכחב בקשה (1.

מלך., 250  300 על *עלןן של* ח**0* *0הלד ב)

רוזיליי ש*ר>
ההדרכה מחלקח יאש
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הגבול סשסר  109/53 קגע פקודת

מסמדיימי
תגני *ו ח0גלה נל
ל*י*ק*י1יננ*ח*ל
'ויגי י*י*ל 0*0יי1
הם*70ח *ל ןבירוו

יקיראל משטרת

הארצי המטח פקודות
ידי קןל מחנאות

בחטיאס יוסו*
י*ראל בחיסרת של בטוקל הכללי חטטקח

187 עמוד (3.7.53) תשי'ג בתמוז, כ' תלאביב, 87 מס' ר כרך

חגכול משמר 109/53

הגדרות
 ידם: על המצויינימ הפירושים הבאים למונחים יהיו זו בפקודה א.

הגבול. משמר  "המקומר*
הגבול. משמר מפקד  המשמר* "מפקד

והרכבו תעודתו הגבול, מ'זמו
 דלקמן: התפקידים את שיבצע מנת על הוקם ישראל במשטרת הגבול משמר ב.
ואין האויב, מארצות אנשים של הסתננות מפני המדינה גבולות על שמירה .1

הסתננו. מטרה לאיזו טינה נפקא
הכללי. המפקח ידי על שייקבע גורן לכל מאומנת, עתודה קיום .2

 כדלקמן: משטרה אנשי משתייכים למשמר ג.
הגבול. במשמר לשיתת במיוחד שגוייסו ושוטרימ סמלים קצינים, .1

המשטרה אנשי מבין המשמר ליחידות שהוצבו ושוטרימ סמלים קצינים, .2
ישראל. משטרת של הרגילות ביחידותיה המשרתים

הגבול משמר שוטרי של מעמדם
הם ואין האחרים. המשטרה אנשי כדין דרגותיהם, לכל הגבול, משמר אנשי של דינם ד.
המוטלות החובות כל בלבד. ופיקודית אדמיניסטרטיבית הבדלה אלא מהם נבדלים
מחוקי אחר חוק כל ול9י ותקנותיה המשטרה פקודת לפי המשטרה אנשי על
ניתנו כן המידה. במלוא עליהם חלים המשטרה, של והמשמעת הנוהל וכן המדינה,
החוק לפי משטרה לאנשי הנתונות והזכויות הסמכויות כל הגבול משמר לשוטרי

והנוהג.

בפקודות. שייקבע כפי וסמלים מדים ישאו המשמר אנשי ה,

לבקש רשאי יהא לא זה, לשירות במישרין שגוייס לאחר במשמר המשרת משטרה איש ו.
* לשיתת שנ*נס מיום שנתיים כתופ אלא המשטרה, מיחידות רגילה ליחידה העברה
רגילה ליחידה יועבר לא  סדיר צבאי לשירות כתחליף למשמר האיש נתגייס אם

גיוסו. מיום ומחצה שניט שלוש כתום אלא
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י**י טס8ד
ו* *■■*<■. .**
*>ורול9^ ■..רוו
><■ *ל .ביי*

יסראל* מסקרת

הארצי המטח פקודות
ירי ?ל 118אות
יחיקאייסהר

יקיאי גסגדת *ל הבללי הגזסקח

111 עמ(י (*11.12.40) תשיא ב8בת. נ' תל*בינ. 52 סס' ג'. גדן

יוטג ",ל3 עזר."" ב" אס הקש" ההיי3 תנאי
דהו6ה, 'נזרה 65?ל5לן 5הד.5ץ אותנו פא?"2 המעבדות

זו. הורן: ב"ו;ת ב~י:ו או! י5דיר2 ב2ני ו>0תוח

בקירות קובר ו5כ5 כקטרה איש 5ב5 מוסנית קריאתי
זאת. גאפעו. 5נל3ב= בגדה בגת"ה3, 5ארח הגקטדה

המ'גבדית. מי>רי י5ד

א5 נ6סות; הצ?ת כמיל;  בלגעבדות הלדי הוצאת
יצי. ו5א 5ה52 היכו5 3ת ייקאר

סהר
הכללי המפקח

במעברות שיושבו לעולים סיוע

ביצורים לעבודות סיוע

67 ע0יי (13.56} תשט"ז באדר י"ס תל*ביב, 09י 8ס' ט' כרן

ישראל משטרת אנשי אל
ח*5.ץ על היו*אי8 8תנד8י8 *ל תנועה קמי? הע8 כקרב

הס6ר. בבי1וי לעגודות וחו6שת0 ז9נ8

ה8 גלבד. הס6י *וכני על להטילו אץ זח דחוף ת6קיד
על ולא האוי3, וותק8י1 נלי את לשכור רא1וני8 יעמרו
החומה הם גולו, חי'זוג גל על אם גי יננד, 8ל3ר ע>08
להשאירם הגיגל ואיטיתיט. נטיימ עריגו, את ה8?6ת

ופמידיטז גודרים

*לא להתטב הע8, לעזרת להתנדג היא השעה חובת
6יס. לקפל םנת על

ל*מ* נקראים דרגותיהם, גל על י*ראל, 0*טרת '■וטרי
וייחלגו, אחר כאי'* הם יקופו זו. גט^וימח ודוגמא םו6ת
הכזיבה לא 8ה עד זח. היוני לת8קיד המחנה, ל*ני גחלח
חיו רא*לגי8 י*ראל, 8*טית אנ*י *ל ועמידתם רוהט
ומובטחני ח^עה, *ורד *ל קריאה לג> בהיעטתם תסיד
הממטרה לחיל כבור 5<תנדגותם תהיה ה6עט נם גי

גולו. לעם ו0ו6ת

8חר ג .
הכללי המפקח
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1956 באוקטובר קא0ם,29 כסר פרשת

גקרא מלינקי יקי";'*. הגב*ל
עיונו : הטח"ט הוראי? *ד0>
תקי9ח, נ/דיגיות ,0600 עי 1;

אל (קרא מגינקי .>' יקי"ז הגב*ל 0'<0י 0>"י 00ג1
'*י0י ..* החטינח נ/די....90קז ,0600 עי 1700 מ'*עח נכ9ריס

אחיוגח פקולית קנ>>? נא'*.יק0$ג ל8תיחח *י'*יו
למטע העיוני מטרף הןוח"ט: החנינה. גמנקית

גי'ני לי*אלת נגניל. יוננ^ תי'*בים נין מגע
מפיןיזן ה>י0א 1|י1ני מגי ?תי'*כ 'ןדאייוי ניו להבחין

.יחמיצ. "אללי? '*יגוי: עינה נ>תי,

ח
ו יהונפוגית בגווי!

אי1 5יגקנטל/90ר* יהידוג המ"ג
בא'* ל9ת\ח מירה המגןיד," גקידיי!
יללייול/התי^ביס 1510 אחר* יק

מפקח לבי5>הס. מיל|>בייי: היזיוייס
ימת>י>קריוי7 העייני על /1נק9ינית / "

סלייי,. גזי'ז"ס בניטיו המרילקה ומפקד ^■
ון'*גי0 גל או; ליי, ה0;9 צאיקויי

שב*! לבהיהס.ערב>, |ג1העבודה .
י נורת לענור, יסירב \/>33ר +*

נוח1ץ

הג\נח הס"9 היראות לגי
תחילי! אי* גמקז0.דיחיס
ואחי 1710 ל'6\עת העוגי

.1100 ל'*עה בן
3\י>ר. >לכני'< *'>בי י1\ע\ב
נ\רו? לאוהיו?, געגו: וגא

* \

0קיי0 הגביל גו'גוסי 0ג"ד 0נג1
פ'ימ. לדרג עי 9קווית קניגת
לסיגיגי* תידעי: הוראותיי:

איו ב0ג16*2. עיוני על הכפיים
ולעוןני מ9יוי "גל אבל לרגיח,

"דיו ליהרג", מגת על יירו
0ל0" כדיו סהעגידה הרויוייס
.. . . העוצר) יקפייי

הךריגוייג נג1יה
מקייס ליי חןיס המ"9
פקידיתיםויו; קביונת
לטגקייס גלל לה'!וג*ע

נוחלקתו את מתדרך דהאן ג. סגן
שיימצא אדם בכל לירית וניגייז

נ1700 לביתיהחל טח>\

מלווה קיל בגילויו ונקמל
הויא>ת ל0י לבתים, חוזיים
במקום. הנוגח לי* הם"9

מםשאית קיקפץ אורח $194
ו>9ונע נורה מחסידות ניסינית

מלי1ה ג50יט {מרוד 7זסל
>3ח4ח0" חוזרים מיצגים

ה>בול מ'*מי גיזד י
אדומית גזית יגביל

כפד1)קם מודיע דהאן גבריאל 0ע סג16
עי*ר. על למיגתי

לתוקף. נכנס העווגי 1700
גורו היאי*יגו! העוצי ב/*עת

וילדים נקוים נבריס, 47 ו>ר.רט
הגגגעיס יוג נפגעו. ואחרים
מעבודתם לכ9ר חווייס הס
העוצר על כלל ידעו שלא.

10
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בגידים לקגיגים 3ית90ר
8שי*9 משר* (.30.9.5)*ל>*3י9,3ז* .,

234  ב*/02

.** 3**?וי  >אנ*3*0 8וזויז+18ז הגדון*

וי*ט זולימ 8שך  2.11.5© אי, ביוה 8תמי> 3י8.ז81*ר של ג* 8קזוי .1
9139ג*. 183 הד*

3ין ,2.11.58 ,** 3יוט  כסדימ  3בי*ה80ז י8י31ו החניכים ,2
הטשסרה נקודה בבגין גג*יס נ בי1ווןס6ר 0מקגי 910000900 השעות

זולוביג., ,100 לךי יון* ג8רשל0,
.60 1תק3ע בפקוד יזמג* 1נ1הל*1 בי1והס3ד על גללימ איג6יי18יה 3זה,3, וגז ס ו הדג (.הדד3הי), 3 ומס. כלל**ס*< ו0יי (ינוהל 2

(סססיייס ובגדיס האישיים מ8**הס אח 5מ8 י3יאו החגיכיס *4
משסית* (גיוד ונעלי0סורמ 38נ0*>80ור0 יפללו מ3גד*ס ייס), ואורת

ביממ80ד. ע"י יסו8קו גלי00ה בימיימך), עיקקבלו אי**,
3כל 3יתה00ר, ע*י יט81ק כזזדדכה, מקקווד אמי, 11יווי 88דיט עגריןןנגלי,5, גע3די, תפלוניס את אתן* למ3יא לי 8י*7ז אגי זאמ,

3ה8 יגיל זומנו אמדי8, ו80די.עזי אנגלי) אגגליע3יי,
לע0וד גדי המשטרה קל המחוזי וזיונא אמך *8ק*ר הקדו3י0 3י8י8 .6

גאלת* יש אם  ואחרים) (3דיא8ה המיומדיס מר8ואיים צדגין על
 במוזזור 3השממ9ו8ך תקשורות כלשוון 3?יוח אל מ שאלו לך י* אם .7

מ8שרד כשעות 9מוחיס 3*ת"מ88י משדיי 3על~9ח. או 31133 אלי 8נה אנא
מרגילות.

<^, 33י9ה.

ו8*1 >יאג, .<;*
ביתהס0ר מסקד

2 088 8קוית?3ע לו8הו
3 .88 8קודמ"ק3ע
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19581948  ואוכלוסיה העבריינות תנועת
תושבים 100,000 לכל העבירות סססר

0)
0
ש
01

ש
04

10
04

10
י]
10
04

ש

10
1י0

ל?
01

1י
ש
פס ש

■גי
04
>0

'58 '57 '56 55 *54 53 52י 51י '50 *49 '48

חתיק2 מגפו
ל000.וו! עונרעןטו

תוחבים

11 '640132.4
19.099162,7
25.540186.4
36.652232.4
4103.<255.6
41.23124><.9

412472.)7.<

46.433239.7
!;<9362.א4 .4

50.000257.1

53'0102(10.9

"'^..?38!£;י!?^!זו5? ^/יך. .".

צגגטו ה;ק= כל

?>79'000
1.174.000
1370.000
1'577'000
1629.000
1670.000
1718000
1789.000
000'72א1
1976.000
2032.000

1948
1949
1950
1951

1952
1953
1951

1955
19<6

1957
1958

עזיעירת כי אם לעלייה, מתמדת נטייה המדינה, ~ל קיומה שנות בכל מראה, תנ>019,העבריינות
להאטה. מתמדת, אר הדרגתית נטייה, י?וא, אף מראה, זו >ל"ה <<

עם בהשויאה הנסקרת, בשנה המשטרה ידי על ענהקרו התיקיפ מספרי את מראה 45 הג\גלה
לה. שקדמו השנים של1ש
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19581948  וא1כלו0יה שוטרים

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 57י '56 '55 54 53 '52 51 '50 '49 48

_

ד.א5כל.כ"ר,הי"נה
הטי"גגרל?

טיגטרד. אני;"
מכפ~ עובד* כל מכפר

1הממטרה ""י י 1
המניין מן

ה,":;! ל0>0<1

1948879'00020281882232.1
19491'174.000322530342.72.6
9501נ '370000375635562.72.6
19511 '577/000501747913.23.0
19521.829,000558653753.43.3
19531'670'000618759673.73.6
19541718.00.617458673.63.1
19551 '789.000668059913.73.3
19561.872.000648358063.53.1
19571'976'000643257003.32.9
19582'032'000651657933.22.9

ירד, המניין, מן המשטרה אנשי ושל המשטרה עובדי של במספרם ביותר הקלה העלייה אף על
ומספר ביותר) קלה (ירידה תושבים 1000 לכל הסוגים מכל המשטרה עובדי של מספרם השנה, גם

שינוי. ללא נשאר תושבים ל1000 המניין מן המשטרה אנשי
מן משטרה (אנשי ישראל משטרת של קיומה בשנות המצבה התפתחות את המראה טבלה להלן

בלבד). המניין
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מקורות רש>מת
תולדות בתוך ,352351 עמ' ג', כרך החדשה, בעת ישראל תולדות שמואל., אטינגר

.1969 אביב, תל דביר, הוצאת ששון, בן ח.ה. בעריכת >שראל עם

.1970 ירושלים, וניקולסון, וינפלד הוצאת צה"ל, ועד גיורא מבי לוחמים, קשת יגאל., אלון

.299 פרטי ארכיון ,80 חט' (את"ה), ההגנה לתנועת ארכיון
המצב ועדת ;82510041; 8256156 ;82553 ;8253431 (אצ"ם), מרכזי ציוני ארכיון

.111 תיק 109 ,272 תיק 116 ג'

.1956 ישראל, משטרת של הארצי ביה"ס בהוצאת 0שעים, חקירת ע., בודינגר

,35 כרך ויישוביה", ישראל ארץ לתולדות ''קתדרה לבירה, הדרך אורי., ביאלר
.1985 אפריל ירושלים, צבי, בן יצחק יד הוצאת

צה"ל. ראשי, וגדנע חינוך קצין בהוצאת ישראל, חיילי עיתון "במחנה",

גלעדי). (כפר העליון, הגליל נוטרי בטאון "במחננו",
מערכות הוצאת תש''חתש"ט, העצמאות מלחמת המלחמה: יומן דוד., גוריון בן

.1982 הביטחון, משרד
משרד מערכות, הוצאת >שראל, ביטחון על דברים וייעוד, "חוד דוד., גוריון בן

.1971 תשל"א, אביב תל הביטחון,
העברית, האוניברסיטה הוצאת העותמנית, בתקופה ישראל ארץ דוד., גוריון בן

.1960 ירושלים, אקדמון,
.1971 אביב, תל עובד, עם הוצאת זכרונות, דוד., גוריון בן

ירושלים, צבי, בן יד הוצאת ובהווה, בעבר ישראל ארץ יצחק., צבי ובן דוד גוריון בן
תש"מ.

אפריל אביב, בתל בישראל ה"הגנה" חברי ארגון הוצאת ההגנה, הד דוד., יוסף בן
.1977

.1980 הארצי, הקיבוץ הוצאת דרך, כברת יוסף., פורת בן

הוצאת ישראל, משטית בתולדות מכריעות שנים לתוהו, מחסום יוסף., פורת בן
.1988 אביב, תל הביטחון, משרד מערכות,
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דברי השומר, ספר (עורכים)., יוחנן וטברסקי מתי מגד ישראל, שוחט יצחק, צבי בן
שומרים). (זכרונות תשי"ז אביב, תל דביר, הוצאת חברים,

תשל"ט. ירושלים, מאגנס, הוצאת ישראל, בארץ הכפר* המוכתר גיורא., בר

הקיבוץ, ולימוד לחקר טבנקין מכון ,19391923 בהגנה המאוחד הקיבוץ אורי., ברנר
.1980 תש"מ, המאוחד, הקיבוץ הוצאת

תשמ"א. המאוחד, הקיבוץ הוצאת התיישבות, שטת 100 חיים., גבתי

בירושלים, המקומי השלטון של ראשיתו ומנהל, ארגון נתיבי (עורך)., עמנואל גוטמן
.1967 תשכ"ז,

מגמות בישראל", ציבורית מחאה על המשטרה "תגובת ש., ווילציג ליימן ג. גולדברג
.1985 ,(2) כ''ט

לידיעת ספרייה לקו, קו הוצאת היישוב, הגנת בתולדות פרקיס ראשי אליהו., גולומב
.1947 ירושלים, הציונית, ההסתדרות של הנוער לענייני המחלקה ישראל, ועם ישראל ארץ

ראה השחרור, מלחמת שלאחר הישראלית בחברה ומחלוקת הסכמה יצחק., נור גל
מערכות, הוצאת הישראלית, החברה ומדינה: אגשים (עורך)., סטמפלר בשמואל

.4028 עמ' ,1989 אביב, תל הביטחון, משרד

אביב, תל המוסיאונים, יחידת הביטחון, משרד מערכות, הוצאת השומר, גרשון., גרא
.1985

ישראל. משטרת של שנתיים דו"חות
לקרמינולוגיה המכון הוצאת בישראל, הערבי בכפר ומשטרה סולחה ע., דהאר

.1978 אביב, תל אוניברסיטת

משרד מערכות, הוצאת ו/ א' כרכים ההגנה, תולדות ספר ראשי)., (עורך ציון בן דינור
,1964 הביטחון,

מס' פרטי ארכיון ,80 חט' ההגנה, של הידיעות בשירות העברי הנוטר אפרים., דקל
.8 עדות 2 מיכל דקל א. ,4217 מס' מסמך ,3 תיק אפרים דקל .60

"ההגנה", של הידיעות בשירות מפקד של מילקוטו ש"י, עלילות אפרים., דקל
.1953 תשי"ג, הביטחון, משרד מערכות, הוצאת

האוניברסיטה אקדמון, הוצאת העותמני, בתקופתהשלטון ישראל ארץ אוריאל., הד
תשכ"ט. ירושלים, העברית
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"הגנה" קרן הוצאת וסביבתה, אביב בתל ההגנה לתולדות פרק>ם אביב, בתל ההגנה
תשט"ז. אביב, תל ז"ל, וחבריו שחורי י. ע"ש

ירושלים, כתר, הוצאת ישראל, מדינת של פוליטי לקסיקון שילה., רולף הטייס
.1988

תשיעי, כרך ,19471917 הלאומי והבית המנדט ישראל, ארץ של ההיסטוריה
.1982 צבי, בן יצחק יד  כתר הוצאת שביט, ויעקב פורת יהושע  עורכים

.1989 ירושלים, כתר, הוצאת ,19491940 ופוליטיקה, אידיאולוגיה לח''י, י., הלר,
בכירים, לקצינים הספר בית ידי על הוצא משתנה., בחברה והתפתחותה המשטרה

.1968 תשכ"ח נעורים,

יחידת הוצאת ישראל., משטרת הקמת ועד התנ"ן מתקופת העברי השוטר
.1991 ישראל, משטרת היסטוריה,

.1977 גן, גבעתייםרמת מסדה, הוצאת המשטרה, יעל., העליון

אביב, תל הארץ הוצאת ישראל, מאורעות יומן השנים, עשר ,19581948 אריה., זיו
.1958 תשי"ח,

.1939 ירושלים, אחיאסף, הוצאת הלאומי, בביתו העברי השוטר יצחק., כהן

מערכות, הוצאת המנדט), במשטרת שוטר של חייו (סיפור לוחמים בדרן ישראל., כרמי
.2814 עמ' ,1960 הביטחון, משרד

הוצאת ,(19141907) ביטחוני לארגון ביטחוני מרעיון והשומר, גיורא בר עוזיאל., לב
.1985 הביטחון, משרד מערכות,

.1978 ירושלים, שוקן, הוצאת והעיכוב, המעצרים חוק דוד, ליבאי

ספרייה המנדט, בתקופת ישראל בארץ היהודי היישוב של האליטות משה., ליסק
.1981 תשמ"א, אביב, תל עובד, עם הוצאת אוניברסיטאית,

אביב, תל מעריב, ספרית הוצאת השחיתות, חקירות של המלא הסיפור ברוך., לשם,
.1988

יחידת הוצאת ישראל, משטרת בהתפתחות נבחרי מקורות קובץ ולהגן., לשרת
.1991 ישראל, משטרת היסטוריה,

הפרסומים, שירות ,(19791897) המדינה בתולדות מסמכים קובץ מירון., מדזיני
.1981 ירושלים, הביטחון, משרד מערכות, הוצאת
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השיטור אגף הוצאת ישראל, משטרת שוטרי בטאון המשטרה., בעולם מהמתרחש
ישראל. משטרת של וההדרכה

תש"י. אביב, תל ג', בי, כרכים ישראל, בארץ המשפט תולדות אליעזר., מלחי

משפט, ספרי הוצאת דינים, ישראל, בארץ העבר> המשפט תולדות אליעזר., מלחי
תשי"ג. אביב, תל

ירושלים, צבי, בן יד הוצאת ,19251917 ישראל בארץ ומינהל שלטון רחל., מקובר
.1988 תשמ''ח,

אמ"ש, היסטוריה, יחידת הוצאת לדורותיו, בירושלים העברי השיטור מקורות
.1990 ישראל, משטרת

היסטוריה, יחידת הוצאת ,19581948 ישראל משטרת בהתפתחות נבחרים מקורות
.1988 ישראל, משטרת אמ"ש,

תשט"ו. לשוטרים, מקראה
וקצין מה"ד אכ"א/ר' בהוצאת ישראל, משטרת שוטרי בטאון המשטרה, מראות

ראשי. חינוך

תשט"ו. ישראל, בארץ השומרים אגודת הוצאת אוכף, עלי יגאל., מרדכי

.1991 תשנ"א מג"ב/חינוך, הוצאת לוחם, חיל של דרכו הגבול, משמר

.1954 הביטחון, משרד מערכות, הוצאת והגנה, שמירה מימי צבי., נדב

הוצאת ישראל, משטרת של הראשון המפכ"ל זכרונות  חיי סיפור יחזקאל, סהר
.1992 הביטחון, משרד מערכות,

מאמרים, אסופת הישראלית, החברה ומדינה: אנשים (עורך)., שמואל סטמפלר
.1989 תשמ"ט, הביטחון, משרד מערכות, הוצאת

הביטחון, משרד מערכות, הוצאת החדשה, בעת היישוב (עורך)., שמואל סטמפלר
.1983

יהושע הוצאת שומרים), (סיפורי בישראל, שמירה שנות מאה אהרון., הדני עבר
.1978 אביב, תל בע"מ, צ'צ'יק

על (סיפורים 1931 אביב, תל ישראל, ארץ אמנות הוצאת השומר, אהרון., הדני עבר
תפקידם). מילוי בזמן שנפלו שומרים

ישראל משסרת תולדות 1 480



תש"ב. אביב, בתל העיתונאים אגודת הוצאת העיתונאים, של השנה ספר דוד., פינס

זמורה הוצאת בתוכו), והמשטרה צה"ל (תכנון ההגנה לצבא ההגנה מן מאיר., פעיל
תש"מ. ירושלים, ביתן,

(פה"ק). ישראל משטרת של הקבע פקודות

לקצינים הספר בית הוצאת ותפקידיה, ייעודה המשטרה, דמות יהודה., פראג
.1957 אוגוסט בכירים,

.1974 הביטחון, משרד מערכות, הוצאת המנדט, בתקופת העברי השוטר שמחה, פרומר

משמר פעילי הוצאת ,19491948 תש"חתש"ט בירושלים, העם משמר חיל קובץ
.1964 תשכ"ד, ירושלים, ההגנה, חברי וארגון העם

ירושלים. תשמ"א, ההסברה, מרכז הוצאת בארץ, להתיישבות קווים
.1978 הביטחון, משרד מערכות, הוצאת ההגנה, תולדות קיצור

ישראל, מדינת של הפנים ומדיניות החוץ מדיניות יחיל., וחיים ג. קרסל.
.607597 עמ' תש"ז, ,6 כרך העברית, האנציקלופדיה

ירושלים, צבי, בן יצחק יד הוצאת ,35 כרך ויישוביה, ישראל ארץ לתולדות קתדרה
.191163 עמ' ,1985 אפריל

.1973 הביטחון, משרד מערכות, הוצאת ההגנה, בתולדות פרקים ראשי

זכרונות ישראל, בארץ העבריים השומרים אגודת ראשי)., (עורך ירמיהו, רבינא
תשכ"ו. אביב, תל בישראל, השומר הוצאת ב'), א', (כרכים ומעשים,

ישראל. משטרת רבעון

אוקטובר א', גיליון ישראל", "שוטר בטאון בתוך ומשטרתה, ירושלים אריה., רוזינקו
.1948 נובמבר

משרד מערכות, הוצאת העברית, הנוטרות תולדות ולמגן, לאש (עורך)., גרשון ריבלין
.1962 הביטחון,

.163 עמ' ,10 עיון סידרת ואתגרים, הכרעות הראשונה השנה אליעזר., שבייד

המכון דוקטורט, עבודת חופשית, כחברה המשטרה על ציבורי פיקוח אראלה., שדמי
יצחק פרופסור  מנחים .1989 בירושלים, העברית האוניברסיטה לקרימינולוגיה,

אמיר. מנחם ופרופסור גלנור
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ישראל. משטרת שוטרי בטאון >שראל., שוטר

.1991 אביב תל עובד, עם הוצאת שנה, 40  ישראל דוד, שחם

הארצי הוועד הוצאת ,19461956 וסיכויים סיכומים העברי, הנוטר א.ש., שטיין
.1946 אביב, תל היהודי, החייל למען

מהדורת מודן, ביתן זמורה הוצאת >שראל, לביטחון לקסיקון איתן., והבר זאב שיף
.348 ,347 עמ' ,1976 דבר,

זייד אלכסנדר של חייו (תולדות ותקופה דמית  זייד אלכסנדר אליעזר., שמואל
ההסתדרות של בגולה ותרבות לחינוך המחלקה  חוליות הוצאת השומר), ואגודת

תשל"א. הציונית,

,1948 במאי 14,13,12  התש"ח באייר ה' די, גי, והם ימים שלושה זאב., שרף
.1959 אביב, תל עובד, עם הוצאת

,20 ועת שנה מאה ברקאי., חיים קולה, ישראל כץ, אבשלום רוברט, שרשרבסקי
תשכ"ח, מעריב, הוצאת ה19, המאה ממחצית ישראל ארץ של מצולמת היסטוריה

.339338 עמ'

.1968 העבודה, אחדות מפ"ם, ציונות: שמאל, מפלגת י., שרשרבסקי

בישראל, ההגנה חברי ארגון ידי על לאור יצא ההגנה", "הד חוברת עמיהוד., תבור
.3216 עמ' ,1957 אוקטובר אביב, תל

ספריית הוצאת ,19721947 השנים וחמש עשרים במלחמת ומי מה אפרים., תלמי
.1975 אביב, תל דבר,

.1976 אביב, תל דבר, ספריית הוצאת ובמאבק, בהגנה ומי מה אפרים., תלמי
.1982 מעריב, ספרית הוצאת ציוני, לקסיקון מנחם., ותלמי אפרים תלמי

תשט"ו. אביב, תל פרידמן ש. הוצאת בישראל, החופש לוחמי מנחם., תלמי

ישראל. משטרת שוטרי בטאון ,999 תשע תשע תשע
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