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דבר פתח

דאז) הסוכנות, הנהלת (יו"ר גוריון בן דוד הטיל ,26.03.1948 בתאריך
לארגן ישראל), משטרת של הראשון המפכ"ל (לימים סהר יחזקאל על

העברית. המשטרה את ולהקים

חגה. כיום ישראל, משטרת של הולדתה יום  זה מועד נבחר לפיכך,
החל המשטרה, מורשת את תנציח נס על נעלה השוטר" "יום זה, ביום

ימינו. ועד החיל מייסדי מתקופת

החברה של בהיסטוריה ומשולבת שזורה ישראל, משטרת של ההיסטוריה
תוך המתמיד, השינוי בחותם טבועים כשתולדותיה בישראל, והמדינה

המשתנים. לצרכים הסתגלותה

בדפיה למזכרת, זו חוברת מוקדשת ישראל, משטרת ושוטרי קציני לכם,
ישראל משטרת של לידתה חבלי על קצרה היסטורית סקירה תמצאו
הנותנת מפוארת, למשטרה והפכה שצמחה משטרה התארגונתה; ושלבי
ביטחון. תחושת בהם והנוסכת לאזרחיה ומקצועי אמין יעיל, שירות

בברכה
משנה ניצב הה/ אלי דייר
היסטוריה יחידת ראש



ראשונים שלבים  ישראל משטרת הקמת
(19481947)

בחרו "ועדתהמצב", מזכיר שרף, וזאב היהודית" "הסוכנות ראש יושב בןגור>1ן, דת
משטרתישראל. את לארגן ,1948 במרץ ב26 עליו והטילו (סהרוב) סהר ב>חזקאל

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

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

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

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

הבריטיים הכוחות משבר. לכדי עד ישראל בארץ המצב התדרדר ,1947 שנת בראשית
המחתרתיים ובארגונים לארץ, להיכנס שניסו השואה בניצולי במעפילים, נלחמו
עלידיהם מבוקשים שהיו יהודים אחר אינטנסיבים חיפושים ערכו כן כמו היהודים.

חוקי. בלתי נשק אחר גם כמו שונים, בחשדות

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

השואה.

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

(האו"ם). המאוחדות האומות לארגון

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

האו"ם. בחסות ביןלאומית לעיר



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

מודרנית. מערבית מדינה המאפיינים הבסיסיים, הממלכתיים

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

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

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

בארץ. אחרים ובמקומות אביב יפותל

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

הבריטי. השלטון את שיחליפו וממלכתיים ציבוריים שירותים הקמת

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

ועוד. "מנגנון" מנהליים",

למוסדות האדם כוח בהכשרת לטפל נתמנתה שרף, זאב של בראשותו ," משנהב' "ועדת
הראשונה, בישיבתה ולמשטרה. התעופה לשדות לנמלים, לתחבורה, החדשה, המדינה
המשטרה, תכנון על לאחראית מאיר גולדה מונתה ,1947 בנובמבר ב9 שהתקיימה



עת באותה היה האחרון סהר. >חזקאל נתמנה סוהר, ובתי משטרה לעניני כרכז ולידה,
היישובים. ומשטרת נוטרות בנושא המנדט, לממשלת "הסוכנות" של קישור קצין
אשר המצב", "ועדת מזכיר שרף, זאב אל סהר יחזקאל נקרא ,1947 דצמבר בתחילת
לצרף לסהר הציע שרף שבדרך. המדינה משטרת להקמת תכניות להכין עליו הטיל
תובלה יחידת כמפקד ושירת הבריטי, בצבא קצין (שהיה נתמיאס >וסף את זו לעבודה
מועמד והיה "הסוכנות", של המדינית במחלקה אז שירת נחמיאס "מייג'ור"). בדרגת
ישראלית נציגות להקמת סיכויים אין כי משנתברר, במצרים. המדינה נציג של לתפקיד

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

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

לאמץ. כדאי החיוביים, והארגוניים המנהליים המרכיבים את אך

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

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

ולהתגייס. לבוא

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

ויעילה.



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

מידה? אמות אילו

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

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

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

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

והתנועה. ההובלה ומחלקת והאימונים הגיוסים

מהלקות ב.
קיום הכללית, המנהלה עבודות על אחראית תהא הביטחון, מהלקת .1

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

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

בהן. העוברים ותנועת הגבולות על



שמתפקידו  המיוחדות והחקירות התביעות על הפיקוח אגף (2)
מיוחדים ובמקרים ובחקירתם פשעים במניעת למחוזות לייעץ
מורכב יהיה זה אגף המחוזות. של מיכולתם למעלה שהם
פשעים. חקירת של שונים בסוגים הבקיאים מומחים מקבוצת
ומשרד אצבע טביעות הכולל פשעים, ומעשי פשעים ארכיון אגף (3)

ולמבריחים. משכרים לסמים

אגפים: 3 שיכלול פוליט>, ענף ב)
ערבי אגף (1)
יהודי אגף (2)

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

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

הבריטי. הדגם לפי מרכזיות, יחידות באמצעות להיעשות

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

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

ריק. חלל

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

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

המנדט. שלטון בתקופת בארץ, הבריטי השוטר



וזו ,1947 בדצמבר ב12 המצב" "ועדת לפני הוצגו המוצעים, והתקציב התקן הארגון,
בהכנות להמשיך ההקמה צוות את והסמיכה והתקנים, הפריסה עקרונות את אישרה

כה. עד שהועלו הקווים לפי

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

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

שוטרים. כ2,559 ימנה השוטרים,

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

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

אליהן. הקרוב באזור והסדר החוק

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

ואקום. מהיווצרות

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



ששימשו המנדטוריות, הקבע פקודות ואת המנדט במשטרת נהוגים שהיו שונים טפסים
ישראל. משטרת לנוהלי מוצא נקודת

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

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

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

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

116,תיק275) (ג. עצמאי." כגוף המשטרה קיום להתחלת

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

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

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

למשטרה.



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

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

בנושא. לטפל ותוקף יכולת בעל היחיד

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

בריטיים. קצינים

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

ההתפוררות. תהליך את ועצרה

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

הקרבה. העצמאות במלחמת

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

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

היהודית". במדינה משטרה
12



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

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

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

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

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

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

בןגוריון ד.



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

קד/*26
26.3.48

ג81. ייוג>

*6 81948*י* י
וס9ול .*

/<;;<*/ ל."}"" י יי6"*

ל8ד*ן מדרוג יחזקאל על הוטל ההנהלה הזולטיו ל3י
הט1ויסי0. סיוון  היהודית ה6דינה גשטח יהודית 4ז*15רה מיד

*י*< 1800 ג0ס6ד לגלוית

תי.*ג *ול6 העליון, ל9*קיז ל5י9יו הי.יוו ה*י*<*ויח

כסגהל (יג'ןדוי, י*0*י 6וןיוג ויחזקאל 5?וליןה, *>1"וו *נטוגו6י\ז
הכללי. ג6>1ה י.0*טרה *1* .

.321 1982,עמי מלחמה בןגוריון,יומן גם בןגורען,וראה ארכיל; מקלר.

שכלל הצבאי, הדגם על התבססות תוך הארצי", "המטו7 בהרכבת הוחל שעה אותה
המטה לרשות פשעים. חקירות ואגף אפסנאות אגף מנהלה, אגף אגפים: שלושה
יש בתלאביב. ("שיונה'') בקריה בניינים שלושה נמסרו התארגנות, בשלבי שהיה
כחיל המשטרה הוכפפה המלחמה), (תקופת הראשונה ההתארגנות שבשנת לזכור
חטיבה של במתכונת ופעלה במקביל) התארגן הוא (שגם הצבא של העליון לפיקוד
ותיקים משטרה קציני צבאי, ניסיון בעלי קצינים לקלוט החלו המטה מחלקות בצה'''ל.
שישמשו כדי קצינים, מספר למשטרה להקצות נתבקש הצבא של המטכ"ל ופקידים.
עזיבת עם שנוצר החלל את וימלאו כשוטרים שישמשו וחיילים מרחבים, כמפקדי
בחירה צוות המרכזי, הצבאי לקלט צירף המשטרה מטה והערבים. הבריטים השוטרים
שנה מ35 למעלה היה שגילם המתייצבים מבין למשטרה, לגיוס מועמדים ומיון

לחזית). גויסו זה לגיל מתחת (הצעירים



בריטיים משוטרים בהדרגה להתרוקן החלו המנדט, משטרת של והתחנות הבסיסים
או היהודיים לכוחות הבריטים מידי המשטרה תחנות הועברו ביומו יום מדי וערבים.

החלוקה. בתכנית שהוגדרו האזורים עלפי הערביים,

החל שנבנו מבצרים  הטגארט" ב"מבצר* ממוקמות היו המשטרה תחנות רוב
,(5110131165 16§11£*) טגארט ציארלס סיר הבריטי, המהנדס עצת עלפי ,1938 משנת
סונדרס אלן המשטרה מפכ"ל עלידי שהוזמן כלכותה, משטרת מפקד
תנועה צירי ועל דרכים פרשות על שחלשו הטגארט" "מבצרי .(]^13]01^. (618^ת5011
לעיתים ראשונה. ממדרגה וצבאית ביטחונית חשיבות בעלי בסיסים היו מרכזיים,
או יהודים שוטרים לידי אלה מבצרים למסור אם ההחלטה את הבריטים קיבלו
עצמם, הבריטים אף ידעו לא רבים במקרים רגעיות. גחמות ועלפי בפזיזות ערבים,
שתפס מי בידי דבר, של בסופו אותן, הותירו והם המשטרה, תחנות את למסור למי
הקרב אלה. טגארט" "מבצרי לכיבוש עד ניטשו מדם עקובים קרבות הנכון. ברגע אותן

כ"ח). (מצודת יושע" יעבי  הטגארט" ב"מצודת התרחש מכולם הידוע

 ואקדח שוטר לכל שהושאר  אחד לרובה (פרט הבריטים, עלידי הוצא הנשק כל
נלקחו, החמורים הפשעים תיקי הושמדו, או נלקחו התקינים הרכב כלי קצין). לכל
והערבים הבריטים ריקות. נותרו הכלבים ומלונות הסוסים אורוות רוקנו, המחסנים
ואת האסירים את עזיבתם, עם לחופשי שיחררו תחנה, אחרי תחנה לפנות שהחלו
שוטרים כ730 ובבסיסיה ישראל בארץ המשטרה בתחנות היו עת באותה העצורים.

קצונה. בדרגות מהם כשאחדים יהודים,

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

המשטרה. בסדנאות יסודי טיפול לאחר מוגבלת, בצורה תקינים

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

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

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

כבד. נשק



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

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

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

ובפעילותה. בביצועיה

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

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

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

אחרים". לו אין אותם?

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

אחרים. וכמקומות התיכוניים

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

וגידים. עור קורמת החלה ישראל שמשטרת



שטרית בכור של1ם כי העם"), ("מנהלת הזמנית הממשלה קבעה ,1948 באפריל ב26
 המנדט ממשלת מימי ניסיון בעל משטרה וקצין שלום שופט במקצועו, דין עורך 

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

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

העברית המשטרה מפקד לכהן מתחיל הערב
של משכורתם הטבח של מ6ירש
למ שיוכלו כדי למשטרה אנשי
וביו בנאמנות תפקידם את לא

לב. שר
שלו שהתואר הודי? כו כמו
המשטרה של ראשי /,מ0קח הגא
ישראל". במדינת הסוהר ובתי
מפקדים 0נני שני נתמנו לע"ע
גו גרול וחיטה. ת*א למחון 
בת"א משטח; קנין לשעבר סר,
חיטת. לנעו\1 ינטקר 110 יהיר.

לת"א.  ברני יי.
ג ייעמי ליטטיג י. י.?1יו
ר*ש* לחקידת המחלקה ראש
הננבי המשטרה של הס8ל עים.

נקבע. 0ר0 יית

גחמיא0.
מסר העתיגאים עם בפגישה
לת0קיד כגי6תז שע0 סחרוכ גוי
לח0?ירי0 קגיגם עערות י8תו
במשס ואטרטיבייט מנהלתיים
ה את יקי0 הוא עתר, לעת רה,
בלבי. מחוזות שני של משטרות
את אח"כ תקיף המשטרה אולם
האדמניסטר* המחווות ארבעת
גומרים עתה האיץ. של טיבייס
את שוטרים ק5ו שבועיים בגל

מתאבנים. הם בהם הקורסים
שאת אמר עתוגאי לשאלת
בתנאי התגר. לתטקיי כניסתו

0ר לת76י*הם נכנסים הערב
גמשטרה מ6קד 8חרונ, יחוקאל
יוסף סי וסגנו בארץ העברית

14.5.1948 אחרונות" .ידיעות

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

מזורז. בקצב ולצמוח ולגדול



ישראל משטרת

המקטרה גטה פקודות

י 00 21.5.48 תש"ח באייר י"כ תלאביג,

הכללי המפקח מנוי כתב

המשטרה כשי סמכותי בתוקף מסריח שלו0 נ3וד אני,
למפקח 0חיוג יחזקאל מר אוו 13ה מסנה ישראל. גמדיגת

לסמכויות 3התאס י9על והו* הסומר, ובתי הםשסרה של הכללי
ותקנותיה. הסש0רה 9קוית בתוקף לו הנתנו1ז

.14.9.48 תש"ח, באייר ה מיום תוקף סקגל וזמנוי
הומנית. הממשלה ראש מסע0 אשר סעון וה מנו*

שטיייז שלי0 ככור
הטשסרה. שר

הכללי המפקח דבר

אגי, הסשסרה, שר ע"י לי נתן אשר המנוי כחג בחוקף
ובתי המשסרה על ר.9?וד א11 היו6 לירי נו0ל םחרוכ, יחזקאל

ישראל. במדינת הסוהר
שכס להסות וסצוויס חרשה תןו9ה 0ף על עומרי0 אנו

*1ז וימלא ח9קידו את לקייס איש כל ימטיר המדינה. להקסון
במסירות. זו קשה כשער. עליו ד.סו0ל

בשותף >ג*מו את לראויו איש נל וחייב נגמר הזרים משטר
וכריא. יעיל משטרה שרות הקמת של במגעל

סחרוכ י. . _.. .
ה0ד.ר. וניגי המשטרה של הכללי המ9קח .14.5.48

המשטרה: את שהנחו ולמדיניות קווי במהירות התגבשו ההתארגנות, סערת בתוך
פוליטית. ולא ממלכתית, תהיה במשטרה הגישה *

המידות. טוהר על תקפיד המשטרה *

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

עליו. ולהגן
ולהתנדב. לסייע הלאומי, במאמץ ישתלבו השוטרים *

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

וקהילתיים. ממלכתיים גורמים עם פעולה תשתף המשטרה *

שוטריה. את תטפח המשטרה *



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

בהם. להכניס שיש ושיפורים תיקונים לשלטונות ולהציע בבתיהסוהר, התנאים

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

מחוזות. וארבעה

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

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

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

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

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

תשלומים.

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

וגבולות. חופים ומח' וההשתלמויות ההדרכה מח'

הכללי. למפקח ישירה בכפיפות  התנועה מחלקת

לאגף 1950 בשנת והוחלף מכן לאחר כשנה שבוטל ההדרכה אגף הוקם 1949 (בשנת
הקשר). ומחלקת תנועה מחי ההדרכה; מח' תכנון; מח' המחלקות: את שכלל הארגון



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

המשטרה. של ההתארגנויות

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

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

המשטרה. של דרכה

מותיקי חלוצים, למשפחת נצר צ'זיק, יצחק מונה (מנכ"ל) המשטרה משרד למנהל
ושהשתלם המנדט, ממשלת בשירות שעשה מנדטורי, מנהלי ניסיון בעל אדם היישוב,
העומד המנגנון בהיררכיית ביותר הגבוה הפקיד שהוא גרס צ'זיק מחוז. כקצין באנגליה
המשטרה. של הכללי המפקח על הממונה גם הוא שכזה, ובתור השר, של לרשותו
לבניית העברית", במדינה הממשלה למנהל המצב "ועדת תכנית על נשענה זו גרסתו
הזמנית. הממשלה עלידי ושאושרה המדינה, קום לפני שעובדה המשטרה, משרד



הכללי המנהל יהיו זה מינסטריון של ביותר הגבוהים הפקידים "שני כתוב. בתכנית
המבנה היררכיית את לקבוע שביקש צ'זיק, יצחק אחרות, במילים המשטרה". ומפקד
בריטי כשר לפעול חייב המנדטורית, לשיטה כיאה המשטרה, ששר סבר הרצוי, הארגוני
הכפוף הארצי) (המטה המשטרה פיקוד את והמנחה המנהל הוא ושמשרדו דבר, לכל

לו.

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

בעבודתה. להתערב צריך ואינו המשטרה,

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

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

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

ופרש. למידותיו,
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האימונים בסיס של הראשון המחזור לפני הממשלה ראש

ושליחותו השוסר
בשפרעם) האימונים בבסיס הראשון המחזור של ב0כ0ה0יום הממשלה ראש (מדברי

מלומדי ואלה שאלה הוא שבהם השוה הצד כבודה.  המשטרה המדינה, בטחון הוא "הצבא
כלפי כוחו שהצבא בעוד לחיים. אפילו לכל, אצלם קודמת שחובה ומשמעת, סדר אנשי מלחמה,
והמשטרה האויב, אח ולהשמיד למחוץ לשחרר, הצבא תפקיד פנים. כלפי כוחה  המשטרה חוץ,
והדרכה עזרה לתת עליה אלא פשעים), מניעת רק לא (ואפילו פושעים בגלוי רק לא תפקידה 

הפקיד גם ישראל למשטרת נוסף ההסטוריים, התנאים בגלל ואשה. איש וגדול, קטון אזרח לכל
מתנגד אם גם מדינתו את לאהוב בארצו היושב העם את מחדש לחנך מחובתה חנוכילאומי.
את לדרוש יכול הוא בחוק. לפגוע לא אך לממשלתו, להתנגד אזרח לכל מותר לממשלתה. הוא
על שנוצרו החוקים אח ולכבד המדינה אח לאהוב חייב הוא אבל דמוקרטית, בדרך החוק שנוי

נבחריה". ידי

ששלטון בדרך המדינה. שלטון של ובעיר, בכפר יומי והיום המתמיד הראשון, הגלוי הוא "השוטר
עזרה האומה, אהבת המולדת, אהבת חריצות, כפיים, נקיון ידי על השוטרים, ידי על יתגלה זה
חדש יחס בצבור יווצר ישראל, מדינת על המוטלים הקשים לתפקידים ומסירות חדשים לעולים
של וחזונו לרצונו בטוי אלא הוא, גזירה לא בישראל החוק ולחוק. למדינה גם אלא לשוטר רק לא
לעצמו יוצר שהוא בחוקים המתבטא העם רצון את לשרת מאשר יותר נעלה דבר ואין העם,

דמוקרטי". באורח
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