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ישראל משטרת
מה"דוקח"ר

ומורשת חיניך מדור

לדורותיו בירושלים העברי השיטור
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ירושלים לשוטרי בהוקרה מוגש
ישראל משטרת מורשת מכנס כמזכרת

4.9.1990  תש"ן באלול י"ד



ישראל משטרת אדם. כת אגף לאור: הוצאה
הסטוריה יחידת קריכה:

שגיא/מה"ד מוסל רפ''ק גרפיקה.
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 ■"■! הכללי המפקח

תש"ן באלול י"ד ירושלים,
! יקרים ירושלים וקציני שוטרי

אנו המדינה רחבי בכל ישראל. משטרת כתפי כתפינו, על מוטלות כבדות ומשימות מטלות
ירושלים.  ללבנו קרובה  דאגותינו בראש אך וליל. יומם  משקיעים טורחים, פרוסים,

ישראל. שוטרי  בידינו הופקדה הדתות, כל לבני והיקרה הקדושה ההסטורית, העיר

היומין עתיקת העיר ואוהבי אזרחיה של ולשלוותם לבטחונה לשלומה, מחויבות לנו יש

והמורשת.

האזרחי במשמר המתנדבים וה"ירוקה" ה"כחולה" המשטרה  בידינו נתנה הסטורית זכות
לה. שניה שאין העיר שומרי להיות זכות  המיוחדות והיחידות

לבנו. אל שאמצנו משפחותיהם בני ואת המשמרת על הנופלים את נזכיר

ואמצו חזקו  הנכם באשר לכולכם,

עיננו. בבת  ירושלים על ושמרו

שלכם

י/י^0
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ונוטריה, ירושלים שוטרי לעמיתי
מיוחד חגיגי בכנס ירושלים משטרת מורשת את בגאווה מציעים אנו התשנ''א שנת בפרוס

לכם.  לכל ראשית המוקדש
היהודי העם פזורת כל מצד עמוקה והזדהות לרגל עליה מוקד מהווה ישראל, בירת ירושלים,
היבוסים מידי העיר את ושחרר כבש אשר המלך דוד העולם; אומות משאר המונים של גם כמו
של והמדיני, הרוחני המרכז את בה וקבע חיזקה גבולה, הרחיב הספירה, לפני העשירית במאה

היהודי. העם
באמרו: ירושלים של אחדותה נושא את הבליט ההם בימים עוד

(תהלים יחדיו'. לה שחוברה כעיר הבנויה ירושלים ירושלים, בשעריך רגלינו היו "עומדות
על הגנו אשר ושומרים שוטרים ובשעריה בירושלים לשרת החלו ימים מאותם ,(2 קכ"ב

זו. קדומה בתקופה כמשמעם חוק באכיפת ועסקו הצבורי, הסדר
הנסיבות פי על משתנים אוכלוסיה בהיקפי בירושלים מלשכון פסק לא היהודי הישוב
מסמלת היום ועד מאז העיר. אל וחלומותיו עיניו נשא תפוצותיו בכל ישראל ועם המדיניות,
עצמאותינו מימוש את והמאוחדת החדשה ובמתכונתה ישראל, עם כתר את ירושלים עבורינו

והרוחנית. המדינית

לה להעניק נטו העולם אומות כבד. במצור נתונה ירושלים היתה העצמאות מלחמת בתקופת
ימים באותם חלקי. באופן רק תחול הישראלית הריבונות בה בינלאומית עיר של מעמד

באים. בימים הבירה משטרת התפתחה יסודותיה שעל עירונית משטרה בעיר התארגנה
חלקים כי אם בירה עיר של במעמד ירושלים זכתה ,1948 באוגוסט מכן, לאחר קצר זמן

המלחמה. תוצאות עקב זר שלטון תחת נותרו ממנה
.1967 ביוני הימים, ששת מלחמת לאחר רק יחדיו לה וחוברה מחדש אוחדה החצויה העיר
משטרת את מחייבת אשר ומדינית גיאוגרפית מבחינה מאוחדת עיר היא ירושלים היום
כאחד והערבי היהודי במגזר וחוק סדר ולהשליט גבולותיה בכל שלום להשכין ישראל

כביר. ובמאמץ

המלכים: לתקופת באשר (סב'6) ישעיה בספר המתואר
הזה היום עצם עד ונכון תקף הלילה", וכל היום כל שומרים הפקדתי ירושלים חומותיו ''על

ארוכה. עת עוד תקף יהיה וכנראה
נס על נעלה הזמנים, בכל ושמירתה ירושלים אחדות שתבעה הנורא הדמים מחיר את בזוכרנו
לדורותיהם ישראל משטרת חללי של היקר זכרם את תשנ"א ירושלים משטרת מורשת בכנס

ובטחונה. העיר הגנת על נפשם מסרו אשר
משמר לשוטרי לגווניה; ירושלים למשטרת ברכתינו/הוקרתינו שלוחה הימים ובשאר זה ביום
שמופקד מי לכל העם''; "משמר ממשיכי יש"מ ולאנשי האזרחי המשמר למתנדבי הגבול,
כבודה ירושלים, אהבת ערן את היום נזכור ירושלים. חשלום שמירת על ובמבצעים בשגרה

הבירה. בעיר ושקט רוגע לעתיד ונתפלל מכל, ושמירתה
כח. ויישר רבה הערכה האמיתיים, העיר נוטרי בירושלים, השיטור במלאכת העושים לכולכם

גל,מזתניצב שלמה
ראשי חינוך קצין



העיריה ראש

וזש"ו בתמוז כהי ירושלים,
1990 ביולי 18
623  מטי

היקרים, ירושלים שוטרי

ירושלים. תושבי בשם אותכם לברר הנני ירושלים משטרו! מורשת כנס ביום

יפים ימים וגם ומלחמה מצור מצוקה, של קשות תקופות ירעה ירושלים העיר
העיר על ירושלים שוטרי שמרו הללו התקופות ובכל ופתוח יצירה בניו, קל

הבטחון. גורמי שאר עם ביחר ותושביה,

יר נשלח לדורותיה. ירושלים משטרת ששילמה היקר המחיר את נזכור זה ביום
החללים. למשפחות ומנחמת תומכת

בבירה: ישראל משטרת זרועות לכל שלוחה ברכתי

למתנדבי האזרחי, המשמר למתנדבי הגבול, משמר לשוטרי בכחול, לשוטרים
לחיילות העם", "משמר ותיקי הם הלא (היש"מ), המיוחדים השוטרים יחידות

העיר. על המגינים הבטחוו זדועות ולכל הג"א, לאנשי חיב"ה,

היו בארמנותייד", שלווה בחילר שלום "יהי הפ*וק בנו ויתקיים רצון יהי
העיר. שלום שומרי ירושלים, שוטרי ברוכים
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דבר פתח
העיר, של תולדותיה ומעלה. שנה 5000 ברציפות הנמשכת תהפוכות רבת היסטוריה לירושלים
ותואריה. כינויה שמותיה, ועושר במגוון רבה במידה משתקפים המקודש ומעמדה המיוחד אופיה
של בכתביהם וגם בקבלה הביניים, ימי בספרות במדרשים, במשנה, במקרא, מפורטים אלה כל
תושביה ובמספר ירושלים של בגודלה ומהפכים שינויים חלו השנים במרוצת ומוסלמים. נוצרים
מים אספקת כגון העיר, בעיות את לפתור ויכולתו השלטון עוצמת את כלל בדרך שיקפו והם
קיים באלו. וכיוצא פנים בטחון הקניית תחבורה, דרכי פיתוח לתושבים, מחיה מקורות ואבטחת
לבעיות שנמצאו הפתרונות ואופי סוגי לבין ותקופה תקופה בכל וכוחו השלטון תוקף בין ישיר יחס

העיר. של וחיוניותה גודלה לבין אלה ובין הללו,

כך העיר. של ותבניתה בדמותה חותמו הטביע חילוף וכל בירושלים השלטון התחלף רבות פעמים
לירושלים הביזנטית, ירושלים השני. הבית ימי של לירושלים הכנענית ירושלים דומה אינה לדוגמא
ימי בסוף היה החדשה העת לפני העיר של התפתחותה שיא הלאה. וכן הצלבנית בתקופה הנוצרית
היתה הנוצריתצלבנית בתקופה העיר. של ירידתה תהליך החל ואילך החורבן מן השני. הבית
דלותה לשפל אולם הנוצריתביזנטית, בתקופה מאשר יותר ובאוכלוסייתה בשטחה קטנה ירושלים
עד נמשך זה שפל שלאחריה. העותומנית ובתקופה הממלוכית בתקופה העיר תגיעה וצימצומה
מחוץ אל התפשטה ואף והתחדשות התעוררות בתנופת העיר נמצאת מאז ה19. המאה אמצע
לחלק בהדרגה נעשתה לחומות שמחוץ החדשה העיר שנה. כ1900 מזה לראשונה לחומות,

היהודי. הישוב של ולפעילותו לגידולו הורות בעיקר ירושלים, של והגדול התוסס, המפותח,

שחלו התמורות על רבה השפעה נודעת הראשונה העולם מלחמת מאז בארץ המדיניים למאורעות
העיר. של ובגורלה התפתחותה בכיוון במעמדה,

מרכזו את קבע בארץ הבריטי השלטון קרב. ללא הבריטים לידי מהטורקים ירושלים עברה ב1917

במקביל אזרחי. כשלטון הלאומים, חבר ע"י המנדט, אישור ולאחר צבאי כשלטון תחילה בירושלים,
כשעיני הציונית, התנועה של לפעילותה וכללעולמי ארצי מדיני מרכז ירושלים נעשתה ובהדרגה

ישראל. נביאי חזון של והגשמה כביטוי אליה נישאות היהודי העם כל

מכ"ט האו"מ החלטת מרשימה. במידה העיר גדלה בארץ הבריטים של שלטונם שנות ב30

וראות. וחוסר מבוכה שוררת שבה לעיר ירושלים את הפכה העיר בינאום על 1947 בנובמבר
השחרור מלחמת ומעורבות. נפרדות בשכונות יהודים ושאינם יהודים תושבים שכנו בירושלים
והתנהל נותק הארץ חלקי לשאר ירושלים בין הקשר כבד. במצור הושמה והעיר עוזה בכל פרצה
כשהיא העיר, חוברה 1948 אוגוסט בחורש רק רבים. קרבנות ותבע משורינות שיירות באמצעות
בצליפות החמישים בשנות התנסתה ירושלים העיר הבירה. לעיר והפכה ישראל למדינת חצויה,

מתמשכת. קיום ובמלחמת בהפגנות בהסתננויות, הירדני, מהגבול

באופיה התפתחותה, בקצב לשינויים גרמו ירושלים של מחדש ואיחודה הימים ששת מלחמת
אף הימים וברבות בישראל בגודלה השניה לעיר היתה השלמה ירושלים שלה. האנושי ובמרקם

ישראל. ערי כל מבין ובשטחה באוכלוסיתה הגדולה לעיר הפכה
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מדע":: קונגרסים בינלאומיים, לכנסים כאכסניה לשמש ירושלים החלה זו תקופה במרוצת
ובכי מודרנית לעיר התםתהה העיר לאומי. רב וחברתי פוליטי תרבותי, התכנסות מקום ואמנותיים,
הרשרית ומרכזי הממשלה מטרדי כל והמסורתיים. העתיקים ואופיה צביונה נשמר זאת
סדר, הפרית הפגנות, לרבות חיים שוקקת העיר ישראל. כנסת בנין כולל בה, התקבצו הממלכתיים
דתיות, ושאינן דתיות אוכלוסיות בין הבדלים חברתיים, פערים המודרנית, לתקופה השייכת פשיעה
מחקר, ומוסדות אוניברסיטאות מנוגד, ולעתים שונה חיים סגנון של אופי בעלות סמוכות שכונות
יצר זה גרים ירושלים במזרח גפ העולם. קצוות מכל תיירות קדושים, ומקומות שונות דתות אתרי
שננטש היהודי הרובע מהדש ושוכן שוקם הימים שטת מלחמת לאחר יהודים. ושאינם יהודים זה

אולפנה. ובתי ישיבות הוקמו העצמאות, במלחמת

ישראל. לעם הבירה עיר כיוס היגה שגה 301)0 כ לפני אבינר אברהם הגיע שאליה שלם העיר

כנס מוקדש ולעיר לה אשר ירושלים משטרת בפעילות השאר בין מותנית זו בעיר החיים איכות
וזש"ן. בירושלים העברי השיטור מורשת

£
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.1968 נעוויס, נכיוים, לקצינים נ'"ס הוצאת נחניהמשתנה", (התפתחותה המשטוה מתיל:

ומרס הקד ימ הסובר א73* המשמרת

מובהקים סימנים סוגאיס אגו אמרים עברים ובמקורות בתנ"ך
אני לכן קויט ועור סטגרימ ילזראל בגאת ממטרה, קייק על והוכחות

הקדוםח העברית בחברה אורגגי אבר היח חטטטרח מוסד בטוםריט, םוגטים
ההתנחלות בתקופת מסגרים, י0ר*ול בגאת התקופות* כל במטך אותה וליווח
כטסרבח סכו לאחר וגם מני, ובית ראקוו בית ביםי חטופטים, לבתקוסת
גם המקורות, מעידים כך וסל טוטרים היו האלה התקופות בכל הממלכה,

כל ואת והתרבות הרוח מכמני כל אח עסו ונשא אדמתו מעל ישראל כטגלח
חםסטרתן את זח ובכלל הממלכתיים מוסדותיו את גם עמו "לקח" איגרותיהם

ממלכה, ללא מלכות קייט

ז1) וי (משלי
1י,יאי) ב,כ* (דנה"י
טוי) אי, (רבריע,
*הי) סזי, (דברים,
לגי) חי (יחוסע,

אי,בגי,יי) (דבח"י
גי,יטי,יאי) (דבח"י
בי,ל1י,יג4) (דבחייי

הי) כי, (דברים,
ת1) כ/ (רברים,
טי) כי, (דברים,
י,בי) ג (יהושע,

י,כטי) כו א* (דבח"י,
ידי) חי, (טמות,
טוי) הי, (ממות,
יטי) הי, (טסות,
יי) י, 11 וסע, ר. (י
כטי,ט*) (דבריט,

לסי) לאי, (דברים,
25/..

פעסיםו כדי במקרא מוזכרים חלווסריט
ומשל טוםר קדיו לה איו אסר  קוטר
חטוטר וסעשיהו הסוטר יזגזאל י הטוסר

ל0בטיכם ופוטרים אלםינ}.,, שרי (1  ושוטרים
לך חתן ושוטרים שופטיט (2

יןיוםטו וסוטרים,,,, וזקניו (3
זולטיט טמת ותופסים וקוטריד1 (4

לפניכם חלוים וסוטרים (5
ושוערים ונקוטרים סופריט (6

לאמר העמ אל חטוטרים ודברו (1  השוטרים
חעם אל לדבר חטופרים ויסםד (2

העם אל לדבר חסוסרים ככלות והיה (5
הםחגה בקרב הקוטרים ייסברי (4

ולסופטים ....לשוטרים  לםוטרים
, יקזראל בבי טוטרי וי\כד (1  סוטרי
ייגעקו ב"י סוסרי <יבו;וו (2

לי ברע אתם ב"י טוסרי ויראו (3
לאםר חסם קוטרי :/ה יחוטע ויגי (4

וטוטריכם רא3זיכם,סבטיכס,זקניכם (1  ושוסריכם
וטוסריכם טבטיכםי זקני (2
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י) חי,ו (שמות
ח*,ו*) (שטות

י) 10, אי י (במדבר
* ב י, ג כ כדי,אי)(יר.וטס, "

אי,כזי,אי) (דבת"י

טוטריו ואת בסם חגוגטים. את  1 קיטריו
וקוטריו העע נוגטי ויג1וו (1  ושוטריו
וטוסריו העם זקני הם כי (2
ולטוםריו ולשפםיר ולראסיו  ולטוסריר

חםלר *1ת הםטרתים ,ו0וטריח0 וב"י..>  וטוסריחם

הטובח "קוטר".,. המונח במקום בתנ"ך לעתים םופיס לכר סרס
דםויימשטרחו תפקידים חיו לטומריט .יטו*ר".

גיגי) הטיריט, בעיר".(!$יר סובבינו המומרים "וסנאוגי
מעלי רדידי 11ח בעיר...בטאו הסובבים הטוםרים "ומצאוני

הי^י) הסירים, (טיר החוסות" קומרי
הלילח11 וכל חיום כל טוסרים הפקדתי *דו0לים חוסותיך "על

סביוי) (יסעיחו,
כאייאי) (יססיחו, סליל" סח טומר סלילת טח "סומר
כאייבי) (ימעיחו, לילה" וגם בוקר אתח 0וסר .יאםר

"טוםרימסובבים", "שוטרים", 0היו לה0יק ביתן הכתובים מן
וכטחטתםקו בלסונם הקדומים.דיקו העברים ואחרים. "סוסריחומות",

לכך* צידוק להם חזקח'שחיח סובים בםגנחים

סהחטובים ומגוונים רבים תפקידים הסברים לטומרים להמ היו

וטופמיו^ העם זקני ס3וות ^ת לפועל לחר3י0 ..*
0מוטע והמירםטים, הזקנים בגד לרוב מוזכרים חטוטריס

לפועל להוציא חיה ועליהם לפקודתם'וססמעתס סדים שחיו
הוראותיהם* את

טזייחי) (דברים, שעריך" בכל לך תתן וטוסרים "שופטים
םגותם, <וחר חסם את "הרודיו זהו פסוק רטיי ומסביר
את עליו סיקבלו כדי ונרגועח, נסקל וכלפתין טמכין

הטופט", דיו

לגי) * ח (יהוטע, ושוטריו" וזקניו י0ר*ל "וכל
ולטוססיו ולראטיו לזקניו יטראל, לכל יהומע "ויקרא

אי) כדי, (יחוטע, יל"לסריו"
סיז*) יאי, (במדבר, וטוטריו" העם ייזקגי

חיוו בחס
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סי) כסי (דברים, וטוטריכם" "זקניכם
כחי) לזו*# (דברים, ושוטריכס" טבסיכם זקני את אלי "הקהילו

םלכיםו הלכות חזקת", ב"יד חרסב"ם אוסר
סדינח בכל וחווםרים טוסטים לסבות תורה של ע0ח "מגות
תתן וסוטרים "קופטים טנאםר* ופלך, פן"ף ובכל וסיינח

בביתדין הקבועים הדייגים אלו שופטים? טעריר"* בכל לך
ורגועה, מקל בסלי אלר טוסריטו לפניהם, באים דיניו ובעלי
ועל וברחובות בשוקים הססבבין הדייביו לפני עומדים והם

מעטיחם וכל מעוות כל ולהכות והטדות המערים לתקן החבויות
לביתדיו אותו םביאיו דבר עוות טילאו וכל חדיינין סי על

רסעו". כמי אוחו ודנין

נ3אתם. חסם אל .הכרזות להכריז ב*
חדש..." בית בנח אמר הו1יק "טי לאםורו העם אל הקוטרים "ודברו

כי,חיטי) (דברים,
וגוו הטחנה בקרב עברו לאמור* העט קוטרי יחוטע.$ו11 "וי*ו

וי) א* (יהוקע, לאמר...." העם את

הטחנה,,,," בקרב הפוטרים ויעברו יסיט מקנח^טלוקת "ויחי
גי,בי) (יהושע,

אומרו מלכים הלכות ו?זקה", ב"יד הרסניים
חדש,.." ביח בנה אסר חאיט "סי םלחםה! סטוח מדגר בך "יאתר
כר ואחר רם בקול העם לכל ססםיע והטוסר מלחםח םסוח כזוו עד
ומוסר חלבב", ורר חירא האיס "םי ואוסר) מסנםו הקוטר מדבר

הסם", לכל מטמיע אחר

.גנא., .קוקרי, ג.
ועזים חזקים שוטרים ומערכה מערכה כל מאחור "ומעמידים

חרטות הםלחמח, םו לחזור הרונח בידיהם, ברזל טל וכטסילים
שוקו", את לחתוך בידם

מלכים) הלכות חזקח", "יד (הרםב"ם,

< לך מ ח לסך*. קי, י*
והמאות האלפים וקרי האבות ראקי למספרם ישראל "ובני

לד*אי) בי, (דבח"י, המלך" את המשרתים שומריהם

(
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צינוריות. סנודות סל לפקח י.
ועבודה לעבודת םלאכח עושה לכל וםגצחים הסבלים "ועל

ב*,לדייד*) (דבה"י וקרערימ". ופוטרים סופרים וםחלוים
לאסר" טוטריו ואת בעם חבוגטיט את ההוא ביום םרעח "ריגד

ה/ילי) (קמות,

וסיורים, .ליילי וביקור ו,
גי'ג1), הסירים, (וקיר בעיר.**" סובבים הקומיים "מגאוני

םעלי רדידי אח בעיר...נק1או הסובבים השומרים "םצ:ווני
היז*)* הסירים,. (0יר החוסות'1 סוםרי

]כניתהמקדמ* המוסרים מל, תפקידם .7
כל על "םמונת טובז יוס תוספת ("0ר", הרהנית "אי0

באבוקות וסטמר מקמר כל על מחזר חיה ברטנורא) הטומרים",
הרהביתן איש לו אוסר סוםד, טאיגו משמר וכל לפניו, דולקין
לטרוף לו היה ורטות במקלו חובםו ישן טתוא ביכר עליך, שלו0
קול םח אוסריסו הרםב"ם) בירושלים", ("העם והט כ^ותו, את

על לד טיסן נטרפים ובגדיו לוקח בןלוי קול  בעזרה?
אוםרו בןיעקב אליעזר רבי מקסרו,

(סדות,בי). כסותו" את ושרפו ישן א0א אחי את טגאו אחת .:פעם

שוסריס תפקידי גם להט סהיו אומר הזולכםנדרוני ידידיה
ביתהםקדש. בסביבת הנקיון על טקוח ותפקידי

והסחירים. הסרות המטקלות. על למקח חי
5לא הסדות על לקסור הממונה (אדם אגרדםון מםעמידיו "מלמד
0םי,אי) בחרא, (בבא למערים" ובין למדות בין בהן) יסקרו

גגול^ הסגת. ?ול ומניעה קרקע חלוקת ם*

מיוהדיס סוסריס קיםית קהיר מסבירים האחרים והמפרטים י ר0
גבול, הסגת ולמנוע קרקס לחלוקת לדאג היה שתפקידם

ה,?.1*1*?. שוקך^ . י
ג*ג4) חטיריט, (םיר בעיר" סובבים השומרים "מצאוני

(ישעיהו,כאיוא4) שומרים" הפקדתי ירושלים חומותיך "על
שתפקידם הםוסרים נזכרים ב* קכ*א וביבמות א* אי בחרא בבגא

הסיר. על לטמור היוו

/
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ישראל משטרת
וקח''ר מה"ד

ומורשת חינוך מדור

16099

,. ... .4. . . ז0גי גןז1ע1יח

ווו*ע'6, *ליל, *''* **י, 1^1§^^ *יזיקיי1ל ימ*וי

י ו לגג
ליהודי, העיר ועד

י גפ*י1 ועי
קל ירוע 0מ86ר לחק1\ג יק וזנ1וע^# חוער גיי* קיק1| חיויעוו* ל*י

לח*חרר, וועו0ר11 מח1שח לגיקטרח 6תקנלו ♦חו1י0
גנר תמוג<ן ה6רין על חעומר חמק*וח ק^ חחרקו ווגורור גקעיו כ* וגזי

*חורימ, טועמים 0ל רקיטזז חממקלח גיו*
חצעיייים של רקייזוח לערוד לכ* בווז לחציע / אי6א מו1כנריםן חד"וו
תחח*גוו* כל תחול לזו חגרקמיט חצעיריט קעל חושגיפ# ל0קו6רוו4 לחגגפ חחטציט

גפ, רצו י*ח ח'זנ*ע ליו ח91ע יוקוו* חמקנרת אט , ח1*מ למקטרת למכגט
חזון חגחבח לחנווניזו.לווי צריו וזרשיגוווו *וו

רב גכנור
ז1'*י יחורי של חזמני חוער

חטועל חוער נקט

הזמני חיויר

( <.
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י,^£""..י י י£!וי

'*..■.55^
,1י .יי . י'י י***1 £■.■;..!<^;.^^_

. '■.■... י.י.י,; .  ■^^י^י'י'"\';מ:י;
. י .■..:■ . ■....... .*■■.■.■^■..*!■<

למשטרה להכנס שנרשמו מטה. הנרשמים:, ש^^בקר'^;^^^האנשיים; בשעה אלול ^מתבקשים;.:לבא:ביוםגא'^מד
):$**%

/^^^/7 {/ך בכביי

כהן יוסף בן יעקב
מןרחי יצחק
עזרא נסים

םידיס שמואל
■ תימנים
חבר דוד בן שלום

מסעוד אהרן
חמדי שטעון
מוקי יוסף
אלי חיים

עצבא משה אהרן
. ליי אהר^'יהודא

.: פרםים י^י

בבאי אברהם
בישרים בנימין יוסף

נחמו יוסף
אמין אליהו

טבורך לוי בנימין
■ כהן מנחם אברהם

נסים יעקב
ד:א יצחק

יקאנאטי יצחק
נבון פ'ררנ

:זך מאיר
בבר אברהם יעקב

;טון חיים

מיוחם יוסף אברה
טנד יצחק אפרים
לוייה צון בן דוד

:הן אליהי
,?רחי משה

נאניאיו יצחק
י;?יא נסים

אחייה יצחק
סתהון רפאל

ארמחה מנשה
י1לוי מנחם

אדוני שטוא1^

ייי הרשקויץ ...גבריאל
אברמויין דםקנר ))י ..

יי מילר"1 שמואל "
י איעכרג .יצחק י

,.,. .; , קליין .■יצחק
י", כרננלום שלכה .

אננסטר חיים  .

. ליפשיין משה 'י.

קולק םישל .

..שלטהברגנד
כרלאלטיטרכנתיו
יין;■ י י; כהן י,.אסף
ליברטנכ... מרדכי ■

ספרדים

.>; אוקנון אברהם
 ^;יי אוקנון שלום
םדרו0.?',י,../,. .יוסף

ש .טשהכהן^^^י.

^^^י:::
":■ ■:■■^^
ולאשכנזים,,

י  . . /יייי'*",
י ^יים^ללוויין
.#2לום.גרינכר0י

  ^ימשלו._ארלר.

 סוםר חייםיצבי '^
^.אלטולקופרשמיד
^.נםקלילארדש
טלדבינ ^יצח^

; ^דימנטי;:"."
י י" ^^עוןסטט^
רכטשפי וייך>דו1.צ*
אמדורםקיי 41שלטה

שוטלנר משה 3לישר^.
. .  .. .">.<■י

^.מ'שהיאטיננר'י
סגל. אהרן *

שטיינברג ^יצו/ק
■ ■ י "י *:**י

■ ^.ךל^הנינ..
י' ||גני:ל.שמרוה."'::■;
■" י.;ישטעוןאוירבר:י:
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י^יי/ו', י111ן1ןז1/! <~/""~\

[ !"ו

בירושלים. העירונית העבריה המשטרה סמל

.1948 מאיאוגוסט,

\^<^^^\/\ */*

(1948 (מאיאוגוסס, בירוקלים עירונית מקטרה

בחודשים פעלה ישראל, משטרת של הראשוניים ההקמה לשלבי במקביל

המשטרה פיקוד בירושלים. עירונית עברית משטרה המדינה להקמה הראשונים

מחמת וזאת ישראל, ממשטרת ומבצעית ארגונית מופרדים היו ואנשיה הזו

השחרור. מלחמת במהלך העיר של המיוחדות הנסיבות

ישראל מדינת הקמח על /1947 בנובמבר, ב"ט מיום האו"ם החלטת

בבר אך עצומה. בשמחה ירושלים חושבי עלידי נתקבלה ירושלים, ובינאום

ליד הבא מכל בזז הישן, המסחרי המרכז על מוסת ערבי המוך התנפל למחרת

בנובמבר, ה30 יום, באותו התחילה בכד ובבחים. בחנויות אש ושלח

של הערביות בשכונות להחארגך החלו ערביות כנופיות הקוממיות. מלחמת

יום יום נוחק, היהודי הרובע שבסביבותיה. הערביים ובכפרים ירושלים

הבריטים. ידי על נאסר נשק שנשא יהוד* כל יהודים. ונפצעו נהרגו

ויהודים ערבים שליטה אזורי ביו תיחום של תהליך החל דצמבר בחודש

חופת מכוניות ליד. מיד ועברו ספר שכונות נחפנו המעורבת ובירושלים
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מסכונוח נוחק העבריה העיר מרכז עירוניים, ולמרכזים לשכונות הוחדרו

ירושלים. לשכונות העברית התחבורה ופסקה כמעט מר? בחודש קיצוניות.

וצמאה. רעבה כשהיא חייה על נלחמה העברית העיר והתהדק, הלד המצור

דרך לפרוץ שניסו שיירות מנותק. כמעט היה הארץ מרכז עם הקמור

בירושלים התארגן תקופה באותה רבים. קורבנות ותבעו הותקפו לירושלים

על ונקיס. מבוגרים אנשים חלק נטלו שבו התנדבותי חייל "משמרהעם",

ומזיו, דלק מים, של חלוקה שארגנו מתנדבים כ4,000 נמנו זה כוח

"המשמר היה זה חשודים. ואנשים רכב כלי לבדיקת מחסומים והקימו

זאב הראשון מפקדו עמד "משמשהעם" בראש ירושלים. של האזרחי"

אנשים קל קבוצה היחידות על בפיקוד מסייעלם כשלידו אבנח, (אפשטיין)

מלאי היו הם אך גילם מפאת לנצלם כבר יכלה לא "ההגנה" אשר מבוגרים,
1948 ינואר בסוף ירושלים. על ולקמור להגן והתלהבות חזון

תהיה היהודיים שבאזורים כד המשטרה חחנוח אח לחלק הבריטים החליטו

טבכל נקבע בלבד. ערבית שוטרים יהיו הערבים ובאזורים יהודית משטרה

שלמה הקצין נתמנה היהודי באזור המשטרה למפקד שוטרים. 300 יהיו מגזר

התקן למיצוי ייחסו העירי ואנשי "ההגנה" שפיקוד למרות אך סופר.

נשאר והכוח יהודים למשטרה התגייסו לא רבה, חשיבות המלא ואיושו

בעיר היחד. זה מגויס לכוח בנוסח בלבד. שוטרים כ150 חלקית, במתכונת

איש 256 היו אלו רבינוביץ. הקצין בראשות עירונית משטרה של חטיבה גם

ידי על רשמי נשק קבלת לאפטר היחה הכללית הכוונה נוטרים. במעמד שהיו

ונוכחותם כשוטרים תיפקדו לא "שוטריסמיוחדים" אותם אנשים. שיוחר מה

בעיר. מורגשת היחה לא
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התחנות רוב כצללים. העיר בחוצות הסתובבו היהודיים השוטרים

"מחנה טל בחחנה רק המשמרות. אח לאייש הצליחו לא היהודי באזור

אליהם זימנו הבריטים המפקדים מינימלית. משטרתית נוכחות היחה יהודה"
אח לעזוב להם שכדאי אישיות בשיחות להם והסבירו היהודים השוטרים את

לאזור חיהפד והעיר קצר זמן חוד יעזבו שהבריטים ברור היה ירושלים.

אח גומרים הם מאי חודש טבאמצע היהודיים לשוטרים הודיעו בינלאומי.

שנשמר כסף היה זה חדשים. לשלושה שכר הכינו הבריטים המשטרתי. שירוחם

פרישה. ומענק כפיצויים הסוטרים יקבלו ואותו המשטרה מטה של בכספת

עשה במקביל ומדכאת. קשה היחה היהודים השוטרים ביו האוירה

"נאמניבחים" של רשת ונוצרת עבריח אוכלוסייה מיפקד "מסמרהעם"

חירום. בעת בבניין הדיירים את להפעיל שתפקידם

מצב11 "ועדת הסוכנות בשם בןגוריוו דוד מינה 948ו/4/ו2 בתאריך

דניאל אבולעפיה, דוד יוסף, דב נמנו זו ועדה על לירושלים.

כאחראי נחמנה מהם אחד כל טרי, (שרייבמן) וראובן סלמון חיים אוסטר,

הוא המשטרה. נושא על כאחראי נקבע שרי ראובן ונפרד. מוגדר נושא על

דניאל והחברים יו"ר, שרי, ראובן אח שכללה משטרה", "ועדת הקים

זאב היהודי, באזור המשטרה מפקד סופר, שלמה העירייה, כח בא אוסטר,

של המחוז מפקד כח בא סחרי, ונעחן "משמרהעם", מפקד (אבנח), אפשטיין

ה"הגנה".
עברית משטרה להקמח תכנית בנייח על במרץ לעבוד החלה הועדה

עירונית עברית משטרה של עובדה לקבוע היחה הכללית הכוונה בירושלים.

החל ז"ל, שרי ראובן הועדה יר"ר לקום. שעתידה בינלאומית עיר בחוד

החלה והתכנית משטרה בענייני כמבינים לו שנראו אנשים עם להחיעץ

אח יאכוף אשר שוטרים כ0ם4 טל בכוח היה המדובר וגידים. עור לקרום
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14 מיום להצעה בהתאם להתארגן, החלה העברית העירונית המשטרה

ראובן בראשות בירושלים המשטרה לארגון המטטרה ועדת של ,1948 במאי,

העיר: של העברי באזור משטרה החנות 4 הוקמו שרייבמן

מאהקועריס!, (מקודם הצפונית התחנה יהודה), (מחנה המרכזית התחנה

הכרם), (ביה המערבית והתחנה (רחבייה}, הדרומית התחנה

למר בכפיפות פעל אשר סופר, שלמה עמד העירונית המשטרה בראש

עמד שבראשו "משמרהעם", עם בחכירה פעלה המשטרה שרייבמן. ראובן

נמסר בינתיים המצור אבני. (קמנצקי) בןציזן השני, מפקדו עח באוחה

ובהפגזות. במחסור רצופה, במלחמה שרויה היתה העיר ירושלים, על

דגל להם היה ישראל. במשטרת קורה מה ידעו לא ירושלים של השוטרים

הולכת שירושלים משוכנעים היו הם משלהם, קבע פקודות משלהם. וסמל

שכר לפי להינתן המשיכו השוטרים של המשכורות בינלאומית, עיר להיות

לשוטרים. שכר חדשי שלושה עבור הבריטים שהשאירו הכסף המנדט, משטרת

תחנת המשטרה. מתקציב בשליש השתתפה העירייה גם זו. למטרה נוצל

לפני (יום 8.7.48 ביום הוקמה העברית ירושלים במשטרת הראשונה האלחוט

וצר לחו החלה ומאז ברחביה, המשטרה תחנת בחצר הראשונה) ההפגזה גמר

שבתלאביב. הארצי המטה עם שוטפת תקשורת

ומשטרה אשתאול צרבה, הכפר צה"ל ידי על נכבשו יולל חודש בסוף

פור0מ 2.8.48 ביום ירושלים. אל פרוזדור למעשה נפתח ובכך הרטוב,

הוכרזה העיר בירושלים. צבאי למושל יוסף דב ד"ר של מינויו על הצו

גלויה כהכרזה האירוע אח קיבלו העיר תושבי צה"ל. *די על כיבוש בשטח

שטרית שלום בכור המשטרה, שר נפגשו למחרת הבינאום. תכנית ביטול על

וסוכם ז"ל שרי ראובן מר עם וסגנו ישראל משטרת של הכלל* והמפקח ז"ל,
כנפיה. החח ירושלים משטרת אח חקבל ישראל שמשטרת

נ
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כפוף יהיה הכוח הציבור. על ויגן פשעים יחקור הסדר, על ישמור החוק,

התכנית המשטרה. במימון תשתתף העירייה ולעירייה, ל"ועדתירושלימ"

סוכם ברכתם. את וקיבלה איסור לשם ולעירייה ירושלים לועדת הוגשה

ירושלים. את הבריטים צאת עם לתוקף תיכנס שהיא

רבה בדריכות חיכה והציבור וגבר, הלד המתח מאי חודש שהתקרב ככל

אח להקדים הבריטים של כוונתם על שהתקבלו ידיעות הבריטים. לפינו*

ירושלים. לכוון "הראל" חטיבת קל להעברתה גרמו ירושלים פינוי
,1948 למאי, ה14 ביום העיר. על בהפגזות פחח קאוקג'י צבא בינתיים
טל הארצי המטה סכו בו אזור "בווינגרד", אזור לחפיסת היערכות החלה

אחרוני עזבו הבוקר בשעות נוספים. שלטון מוסדות עם המנדט משטרת

גדרי נחתכו ואז המבוצר המיתקן אח הבריטים והשוטרים הבריטים החיילים

שוטרים קל קבוצה פרצת המקום ואל האזור את שהקיפו הצפופים החיל

אח הניפו הנכנסים "הגנה". וחברי התזמורת בשוטרי מתוגברים עבריים

ממש המחנה. נכבש ערבים עם אס חילופי ולאחר התורן על ישראל דגל

חיפה. לנמל בדרכו הנציב ארמון את האחרון העליון הנציב עזב עת באותה

במלחמה. נחונה אך מבריטים פנויה העיר נשארה בעצם בכך

0ם נזכר לא העצמאות במגילת ישראל, מדינה הוקמה יום באותו

בינח"ם בינלאומית. עיר תהיה שירושלים היתה הכללית התחושה ירושלים.

ועדת יויר זי'ל, שרי ראובן פירסם ביום בו יותר. עוד התהדק המצור

העירונית העבריה המשטרה תכנית ואח לשוטרים היום פקודת את המטטרה,

כובע חבשו ובמקומם הקולפאק כובעי אח הורידו השוטרים בירושלים.
זה. יום לקראת שהוכן ירושלים משטרת סמל עם מצחיה
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משטרת על המלא הפיקוח את הארצי המטה נטל 16/8/48 כיוס
משטרת בסמל הסמל אח והחליפו הושבעו ירושלים משטרת שוטרי ירושלים.

העיר לגבולות מעבר הורחב המשטרה מפקד של סמכותו תחום ישראל.

כראש ירושלים. מחוז  מחוז של מעמד קיבלה בולה והיחידה ירושלים

טל הפרשה אד המשיכה, עדייו השחרור מלחמח טיף. ישורון הועמד המחוז

הסתיימה. ירושלים, ולועדת ירושלים לעיריית הכפופה עבריח, משטרה

ישראל. ממדינת נפרד בלתי לחלק נהפכה ירושלים

נ
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יום פקודת

היהודי) (תאזור ירושלימ משטות של ולטוראים לטטליט לגינים.
היחור*), (האזור ירושלים למספרת היסוד טוגה זו ■קודח עם *1

לשעבר ושליט יר ומשטרת הא"* המשטרה סל והטוראים הסמלים מקויגיט, .2
היהודי האזור של ח*שסרה כת זנת סתוויט  מנורטת ברשימה הגלולים

בירושלים.
שנרסטו לתפקידים בקג^נו הממורטת הרסימה למי וחסטליט הקגיניט .9

מהם. אתר גל לנד
חגן הקודטות בחסינות זו בדרגה היו שלא חאגשים גל של מדרגות .*

.1.8.46 זי שהטשן חנסיון תקופת נמשך םקום סמלזני של
ובת6קיד. גירגה בקביעות האנשים יאושרו חנסיון תקו6ת גתוט .5
לתקופת גט הורגת לפי הפשכות ה*רסי את יקבל שיאושר סי גל

חגטיון.
הסוסטגיס המוסדות *"י מאוקר חדסה סשכרת דרגת תקבע אשי >ד ,6

העברי לשוטר אנושיים >בודה ותנאי הוגן קיוט להגטחת וטותאמת
המשכרת לטי היהוד*) (האזור ירושלים במשטרת המשכרת דרגת תזויח

חא"י. במשטרה מהם אחד כל של חאוזרונח
זו 96רעח לחשבון יעבוד חא"י המשטרה גקוקת מ8ר*ח שקבל טי גל ,7

זו. מסכרת נתנה עבויה זמן תקו6ת
גומלין וקשר והעברה שרות א0קרות להבטחת תוקדק מיוחדת לב ן/שומת ,8

ישראל. מדינת 0רת 90 עם
המיוחד והסטל הזודש הכובע את לחבוש חאנשיפ גל ועל חקול8*ן טיןגטל ,9

ושליט. יר לסשסות
המשטרה לועדת היהודי) (האזור ירושלים משטרת על העליונה חסיות .10

הועדה. יו"ו ע"י וחעיריח). ירושלים (ועדת
יגינוביץ. נ. וטגנו טוסי ש. בידי חמשסיח על ח*קוד .11

בתולדותיכם זזדש דף נ0תח היוס וטוראים טטלים קאיני?,
הראשונה העברית המשטרה של גורלה הוקקד בידיבם םשסרח^ גאנשי

הקודש. געיר
המטעל. יוקם ונאמנות מסירות בחריאות, בעבודה,

אשי השליחות של חבי1וע כח את תחסלו סשסעת תוך בחברות
כת6יגם1 על הוטלה

המשטרה ועדת יו"ר

ירושלים) ועירית *רוקלים (ועדת

שרייבטן ר.

16.5.48 ירושלים,
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ישראל, טיינת
ז;ל~*ב*ב.

בירושלים המספרה ארגון על דו"ח לגבי להגיש גזו? מתכבד זו.הנני בשעה ומזגה היהודי) (האזור
סל התפקיד עלי והוסל ירושלים נועדת הומלס ניו0....^??^^>;/, סניפי,א) ובטחון העם םשםר הסשקיה, ענימ חכול7ת^ת הבסחון מחלקת יו"ר
קעת תפקידי את ו*לא וסעל קיים היה העם שמשמר העובדה עם בהתחשב ב)
גס*ר, המנדט זזסול ות.0רין התמודדות 0ל בתהלין הייגון המססרה ומ*ידן המרום

הטשסרח. וזסיבת ארגון לגאיות הלג תקופת כל זנת הקיקיתי

היו והיהודים בפק6רה יהודית ח*יבה כל >ןיי6ו1 היתח ל* בירושלים נ)
היתה שני חלק בםקסרה. *חר*י תפקיד סל* מעוסט אשר כללית מסמרה שריד*

קגלת לזרו םוצלזז כלתי הרום גיוס איק, 256 ערוגית", "סססרה קנקראה החפיבה
כ*סנרי; זה בכח המשכרת עירוני. יהודי משטרתי כת קיום קל העובדה ויגירת הנקק

נוקויפ.

ן"י שמונה סופר, הקזיגים: כירושלים גשארו היהורימ הק*יני0 מכל י)
העירונית, החסינה 6םקר רגינוכיץ הקדין היהודי, האזור 7ל א!זר*י הקורס הממשל
פהנולקח וסטרק טהאלחוס רייגיוק והקזין יהודה ממנה גוותנו; נכגט וילני ד.ק1ינים

הקוסוים ומוכי ההגנה בגבא סגוייס היה העברית ירוקליס קל כותה כל יי)
אלה. בשרותים אזוראייס לתפקידים ה0 אף טושאלים

יהודה". ב"פחנה והיא היהודים בירי היתה אמת משטרה תזזנת רק י)
לעניני קנים נמסך ה<ל^ראי ססכסקי נעטן פד עמ פעולה ף ו קת תיר זי

טזכיו להיות ענד אשר אזריי*ור סר ועוזרו הסוכגו* של הבסחון באגף המשסרה
עס התיעגות ולאחר והחוסר הבעיות את למדתי הטשטרוז לעניני החדשה המחיקה

יווקלי! משטרת גרגון לתכנית הנעתי האחרים הסשסרה אנשי ן טבי ומומחים הקגינימ
י ס£1^, (.נספח

והעיר ירוקלים ועדת יו"ד הםשסרה, םסקד ע"י ונתקבלה אושרר. התכנית תכנה.":.*... על הערות כל נשמעו לא שהתקיימו וביקיבות קבלוה,

מתון בטחוני סאשר פוליטי פחות ל* היה ה0ק0יה *ת ל1?י0 הגי2י ^ העברית.יי,יי לירושלים משטרתית ע1ט*ות של עובדות למעשה הלכה לקבוע היגון
7ו
שקי

ולעזרה
בשעה הנתון האנושי טהזזמד הכח לבניייזות הכי" ע0 ז ,* לר"י"יי
תקוה ומתוך ו* נסי תקופת קל"ינו הנ"י "^"יה>\"יו נ^ 5 !
להור!>ית ל"ת:'ים האנישי יההיכב י'תקז יבייקת י ""6 נאנסים

ססבטקי נעמן הםשסרה), (םפקד טהקגיןםופר סויכגת ד"י'מ^י^י""0" בראשות
פמ וסיכטה ססבסקי ומר סופר ה1**ז י"י קהב*י הה*7ית ^ת י ^ ^ א" אחד

י י""";* והמ"ויזית התפקידים על הה1עות בל את נסשטדה.*"י והמקומות התפקידים
רית עי בםני וכןיב) יייילים י"י" בסני הי?אי 2םקסיה (בי"יל^א",יז הח"ם.ירושלים של מפורטת בהר*אה (9.6  7.5 מיום בישיבות ם רושל
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לסני החייט ע"י הוצע הםקנזרה כת והנהלת גהחזקת העירית קתוף יג)
הנאים הבינלאוסים השלטונות בלפי העיריה קל מעמיה את *זק רגון מתון המוסדות

סלה. הצבורית הסרססיזית את ולהגביר
תשתתף כי החליטה והעיריה ההצעות את המוסדות קבלו ואמנם יו)

ל1זרט. ל<"י 40006 יותר ולא בקליס איש) 400) המסמרת החזקת גתקזיב
הנ"ל הארגון לתכנית בהת*ם ולתיןןיבו הכח, לארגון האחריות 0ו)

ולעיריה) ירוקלים לועדת םקותטת (שהיתה הםקטרה מחלקת יו"ר על הו0ל1ז
ההגנה מסקד הטססרה, מסקד אוסקר) סר ) העידיה ב"כ בהסתתסות וערה ולידו

העם. טסמי ומפקד

גפסרה גה הח"מ בנלויאות הועדה ישיבת התקיסה 18.5.46 ביום סז)
לסלסת המטטרה תק1ינ כי היתר, ן גי וסוכם הפעולה על ודו"וז המשטרה על סקירה
תכנית ול* מעשי חסבון לפי למעשה הכח להתזקת םהוגאות מורכ!: יהיה החרסים

עיונית.

לררום הכרם, בבית הנלערב לקכונות תחנות: הוקמו הכזז. הופעל יז)
החקירות ומחלקת הטשסרה מסקרת יהודה. במחנה ולמרכז כגאולה ל61ון ברמגיה,

מיוחד. סוהר בית הוקס כן מיוחד. בבנין סוכנה
גלגולים וזוחרי למשטרה העם מםקסר הועברה התנועה ומחלקת משסרת יה)

הטשסרה. תחנת עם *חד בבניז ברחביה סוכנה
העירית סוע1ת ולחברי ירושלים ועדת לחברי הוגש גיום יס)

.(2 (נחסחכ* הםגורף התק1יג

הכח להקמת יוט ופקודת החיל פקודות של נליונות סני הוגאו כ)
.(6,5,4 ,3 (נסמחים קבע פקודות וכן

ירושלים בוערת דיון לאחר בו שקבעה הלועזית הכתבת מיוחד ספל נקבע כא)
הכתםיה. על כתבת נקבעה כן דעתם ועל אוססר והי ייוסף י"ר בהשתתפות

הציוד כל את קבלנו 15.5.59 כיוס קנכבשו ד,*"י הםקפרד. גכחסני כב)
הדרושות לא"י *לפי הוזאת מאתנו ונמנעה וכוי כובעים הנעלה, הלבעה, הדרוס,

אחראים. וקוסרים סמל ע"י המתנהל במחסן רוכז הכל כזה. כה ל1יוד
ינדק כי דחוף הברת יק מענר ולתקומת זמני הסידור כל ;היות כג)

והחמר הסגוייט כבחינת והן והתקן הארגון מבחינת הן המוסמכים הסלטונות ע"י
לזה. בקסר המוסמכת הע1ה או ההוראה לנו וסתנתן האנושי

ו*פקח בירוטלים סכלכתית ססכוד. והיעדר המדינה עם קקר בהיעדר כר)
מסעם לה והאחראי הםקםרה מפקד של הסמכות את לקבוע הכרחי כאן למסםרה כללי

מסולפים. ופירוקים הבנות אי פגוע למען האחרון של ותוארו ומעמדו היקוב מוסדות
בי גסבע, םרמ י"מ קל וקוליפי הסססוס גי העובדה, עם בהתחקב כה)

בגורל תקבע זו בשעה קביעה כל וכי ישראל ממדינת בא הכח להחזקת התקציב רוב
בכל והחלמתו זרהסשסרה ב"כ בנקור דחוף הכוח יש הסופי המשטר קביעת עם הכת

בירוקלים. המשסרה לארגון הנוגעים העניגיס
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ירושלים מחוז ממה
וו ג 1,1 עם ליחסים הסדור

ווט"ס חסון גוי ירוזלים:
(20.11.48)

ס.מ.י./134

ל א ר 8 י מקנטרת
549ז  י4^צ

;!נה.

ישראל" "קול השדוד תחנת
תלאניב.

וטשטותו;. ירושלים הנדון:

געגרתן המאוחדות ה*וטות החליטו סאז שנה, מלטה עברה
ה1וח. אחרי נ9תיס ורעשו המו יו1*לי0 וחוגות יהודית פדינה הקטת על

נזעוסוים ירוזוליס, נונ" ו*דדו טיעו יו8"ס כעבור י4*ך השמחה 1דנה ל*
הסרנו <נח נ** להעלות בידיהם ם0"עיס אלא /ין מעלימים רק לא נויס"ם
ולנח? סרי ונסיכת מטיל* בוהובות יהוז"ט מנודים ובתי חנויות דוויההמסחרי, היתר, קגר וסן לקני שרק יזואל בירת העיר, טלג יהודיות שכונות

בה זהתנקש הזדוני האויב סזיטות בסגול העקשנית במלחמתה דס וספוגת
ו.נויטי3 סל ההרסנית התדניח דסי0 לםערבולת שוב נגנסה להרסה, אוטי ו1טר
יהודיות סזפוזות ס>ות נ8ול ע"י ןונויז משנונות ו.יד.וד>0 רגלי 0ת לרווק
ה0וד7ים ע"י סםויסת בטור. נח1*מה  יהודים 0קידי0 8סור מדירותיהם

ק?ד, נסיין לטנ1 הועמדו ירוזליס יהודי לזניס. נותרה והעיר הערגים
רן 07 מהעיו. *ותנו לעקר 6ןי6ות ערקמו עוינים טחנות >קוני >הלו>0

<ול!ו העוגיות, הגגופיוח ענור גריטי גשק למחסן גה0נה העו/יקר, קעיי
הזכות 0י1 ולשלול מידינו נ*ק ל1ןל היהודים גין בוק תפוזי ערגו הבריטים
זוהי הגויניס קני ב'וני ירו1לים יהודי זל ההתגוננות 0ר*ת להתגונן.

8ל סקוסו נ!יר לו זו נוווקד, עטגו. <ל העיל.1יח הגבורה קול ו.0ו*ות *חת
הבויסיים, הקיטונות סס?ם עליו זהוסל נתנוקידו, למעל קבחר היהודי ד.*וסו

היהודים. והשוקוים ההגנה גחות נין נכרחה ד6י0 נרית
םנויוות קב11ות 0ול עמד לנגד הקגין זל בפקודו זוסרימ קומץ

הסוהרים זל והונם דנושם *ל ו9טר הנרביות הננו0יות <? בריסי ננקק
זל בפיקודו זוהרים קנוגיו הגנה העתיקה נ5יי הססחרי, בסרכו היד,ודי0

יהודים 8וויני0 גחות עם !1עולד, נ*יתוף *י) סמל (!1ז גרינברג, ק1ין
לו9וי0 כתריסר הערבים. בידי קרף ת5ל לנל היהודית הזוונלסיה *^דית 77
תקוה סקור והיוו י6ו 1ער םאחורי "קיקלד," הסזסור, ב1ב1ר נס$<וו יהודים
זוסוים נ20 ז"נקיקלה". הסוהר גגית זהוקטו היהודיס האסירים לעשרות

זיךנ'רוויז ןנונת 0ת שעברו ה*"רות 0דן וליון הזופים הר על נ*0וו
י2 ן י כ1פ מכוודוז יהודחז מקסרה תחנת נטגאה סהעיד הדחק העירה. בדרכן

מניניוח יהודים 1וסרי0 לוו נמסרת מקלעים ו^9 נזרקים כ*רסונייד המלוו.
ני07. אקדח 2* רונה נזרק המנותקות היהודיות םהשנונות נוסעים

(קחלק הייוזיימ גינונים םזסרת 9ל חלקם >ל *דש0 מיוחד ?לדאנוננ61רק יהטוקבות הקינוגים גהננח ירושלים) נ000דת היום מזרת מהם
הקדבנות י]יס,יז היא זורוכה הערבים, ה0ורעיס ע1" והושמדו הרסו ענניםהרבג קוית המנושה, פעלה יעקב, וגה עטרות 7גיון, לכ0ר נדרכים נסלו .
י1*ו בירושלים הקרים 3>י>(ת )1ין יגויין ועוד "הקסטל1'. ולסחננות

גננו יהודים 'ווהרים 'וין יסוסר ועוד יהודים שומרים הןיר בברברי לשמירה
בלדות היהודי השוסר סלא מיוחד חטקיד ירושלים. לטגיני והביאום נקק

ברהובות בנינים ולהרוס לפו1ץ נסו הבריס"ט כקקלגסים ניחןד העיר,השי של הרועקיס
למחות זרותו 0ת היהודי השוקר החל ותיקידו יעודו בהכרת

ושוב השנוי: ויננראד" ייבא את לגנו* היד, כשנוכותו ישראל, 0סשלת הכרות
יזריול ממשלת הכרזת יום הסגן. ואיש הזוסר נין החרוטים טסוקסש'ם
המזור אח םהדק האויב 'דוןליס יהודי ע> שעברה קסה תקופה הת"לת *סש
מהעולם, כליל םנותקת םחדקיים יותר הנ1ווה ירוזלים עיר. ססניבל
נחזית בגבורה, הנוטלים בניה בד0 סתבוססו; ללחם, ורעבר. ל0ים התושבים.01אה ווח <,ת ולקבור להוס ^ ,הס0וון גנןד1 הועזה ע"* האוינ 1ס8גזי
ירושלים ועדת מסעם שר"בםן טר הסדינה יל יי"1" "לה ומאונניםוימ",גיטים הענו"ם הישובים נסשסרת ***<ז^** סענודתו הידוע סור 1ורח ו *?"<

פ:טית הנוספת, ה693רר. משרידי בירושלים. הראשונה העברית המשטרה את
ידושליס. פק6ות קטר, הותיקים והשונזריט העירונית הס'זסוה העגר"ם, הישובים

זו נו/קו0ה נם שלשם. כתמול בהליכותיה המשיגה והעיר ה*רב. יבול ול*
האוינ. ונזזוי 0ז1ות של קרננית שנפלו חבריה סטיטנ היהודית הםשסרה שכ7ה
טוהר על קשםדד. הנושפדה עיי סוכלה תושביה נין הסקרות לזרע האוינ מזימת
הכבושים נקסחים םנודים בתי לתוך וה6ר1ות הגניבות לנגע קץ בשטה העיר

היהודים. תושביה ?"י שנעזבו הסוסגזות היהודיות ובשכונה
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ה*1יב סעולווו. בגלל רק לא םנלה הירו'ולםית הט01וה ■ווים
העיר. 11 בעתידה המדינית הנהירות תיסר 11לל טנוימת נפיה 01 *לזו

לנן. ורווח *וי1 ינקםנו לבא היוט בושש לז> הת1בינ1. וה םכשול על נם
נערך הנ"דיי ה90טרה ס^פר חד1ים לסנ* ?וי שכנה שבו הניח ך1ו1ר

9ל הגללי מטפקח הן*יע וה בטיט יר1ו1ליס. 0וסרי השבןונ 8ל *גוע סכס
מס00ןת הלק סהוור. ירוטליס ט^םרח הב*ויה; ובקיו םהו מר ישר1ל ם0טרת

ק>ן] ין ■וזזג^י^"ישור החדש ר.0קקח ל3נינו ה1גנ כ] יבםו י0ד#> םדי1.י1
נין ההווק חק*ר #0 וטטל ירו0לזס טגיני בין הימ הקשים 1נ*םי0

הרי םאז, זול19 ססטו הדווים רק י*ס לי^וזול. .היזזניז וגג* י0ר:1ל נ1ז10י1
השוסי כין ה"וטה 1ר.יסה וראשונה ברא) עםוק. ערכין **נ1י נינו

העתונויל לכך ועדה נירוקלים. דוק* זר. מ1סנ0 להזגיק וכדאי וה"וזרוו
*טטה בםובן ירושלים. שוטרי על ו1)1ה שנחים ד.0ל1!ה 1ה<!ר1ית הייושלםית

מיוהדת זםחלקה ה1בור 09 הקברים *יז לסינח יכילהו נסיטב עו*ה הטזזיז
קפה, בתי ב?!לי טיווריט, סורים, עם 0ני*ות החקיםו וו. לנו*רה הוקמה

עם הקשרים הוזגו א^ה ^טגישות הירוקלםי, י.11ע1 ועם םןנתרים םקגוות,
כ* יוהתנדה ההב1ה הוןו11! ור)1ו1\נה וברזוי ה6*םרה ת6קי7י ו7!ו!!3!1 ר,1ב1ר
הירושלמיים יקונתויט דברי וישט'זו 1,תושב של יויוו הי0 תעברי ה0וטר
לרקום גהס להסתייע נט1 הבריטיים הקומיים אן סו1ר1 בעינינו קבדקעית

לםזסרת לסייע נקלקם שנפל השמ*מ רכה וטה ה*רו'>לט> הגבור נגד טזיטות
כגבוי ר.!;הדה ווול0 הירושלמי, ה1נור בי י ו זו נגד קזיםות נרקיםת ךקלפנותירושלים הכריזה; ירוקלים שסשסרת בטלחםה 1)1011 ת תושגנה ל* תו1ג'1)ם ל0

ונ1דק , יכ!י, כושי! בתי בדרכיק, ק8ו1וח 3ליל"0, 6*5ים 8ייור, וק .
נז>11);. להגלחה הרגך יגיז גוגוו הגלחנו להתג*ויז. עלינו

7 /.'^ ^.עי.
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המעוטרת בעולם ע\ ח ר ת מ ה )3

*שראל משטרת
ההדרכה מחלקת  וההדרגה השגתו אגף 3וק1ם

מחוז משטרת היתד. למעשה, כי מסחנר ארצית, טרה
המטה לראש במישריז כסופר. העתיקה ירושלים
ראש של הישירה להשפעתו נחונה ואף הגנאי,

העיר.

מב>ת..
השלמה ירושלים נפת

במישרין הופעלה החדשה המשטרתית השלוחה
עבודתה תהליך וחור הדרומי, המחוז מטה עלידי
ירושלים. נסת של הכללי במערך תשולב השגרתית
יחידות של שלוחות הוקמו אלה ימים במרוצת
המיוחדים התפקידים הסיור, התנועה, החקירות,
מטר, של ענף ראש כל עלידי מופעלות והן והניהול,
קצר זמן תוך המקצועי. בתחומו איש איש המחוז,
הופעלו מ*וכן אשר משטרה נקודות שש הוקמו

התנועה. והכוונת סיור לתפקידי שוטרים

למשטרה ערבים שוטרים ג>>ס

השלמה, ירושלים ג0ת של מחדש ארגונה במסגרת
מב>ו עינ"ס, וגעיייס של בגיוסם אלה נימינו הוחל
לקני בהתאם מת(חל גיוסם חעתיקח העיר תו'יבי
שאינה רמתחשכלח שניט, 25 עי גיל 1 אלח מידח
העוגה גופני וכושר לימוד, שגית משתייסעשוח נופלת

מתפקידי דרישות על

בארבעה טירונים בקורס ילמדו החדשים חמניייסים
של האר*1 ההדרכה בבסיס (קבע ומיקומו חושים,
תפקידי את המגו"סיס .ילמדו זח בקורס המשטרה.
בתכנית (כבד פרק וחקירות סיור תגועח, . הנושטרוו

העברית. חשפה יסודות ללמוד מוקדש
מדריכים וחבו הערבית נשפת יתנחלו הלימודים
לקראת חהדונה, חומר והכנת חונוס על שוקד ננר

בקרוב. שיפתח ווראשוו המחוור

מש פעילות מיד חבע העתיקה העיר שחרור
החוק, ואכיפת סדר השלטת מבחינת הן טרתית,
נסת בתחום העתיקה העיר של שילובה מבחינת והן
ששת ,,כלחמת הסתיימה בטרם עוד ירושלים.
המש לארגון הדרימי המחוז מטה פעל כבר הימים",
המשוחרר האיזור שכונה כפי בירושליםמזרח, טרה
של בתחומה הסוסי למיזוגו קד הראשונים, בימים

ירושלים. נסת
הרא הסיור הופעל ה9.6.67, ששי ביום כבר
ההחלטה התקבלה לכן קודם המשוחרר. באייור יון
1ביון לשוות כיי באי'ור, משטרה הפעלת בדבר
למגמה כי הוחלט האזרחיים. החיים למהלך מסודר
בית פורסם ל?םכד מקומיים. שוטריס יופעלו זו
השלטון תחת ששרחו שוטרים. אותם כל כי שלים
של ליגעבר המחוז בנ'טר, להתייצב יכולים הירדני,
הת הידיעה, לפרסום הראשון ביום העתיקה. העיר
מהם עשרים אי;ר ערבים, שוטרים שלושים ייצבו
הרכב ונהג כשהמפקד בעיר, סיירו ערב כאותו ככר

יהודים. משטרה אנשי הם
מקומיים, סוערים כחמישים הופעלו ערמהרה
בתחנה. וחוקרים ר:מים תנועה, שוטרי סיירים, מהם
וביניהם אחדים קצינים גם היו אלה מגוייסים בין
הם האחרים 27ל1לת בעוד סקר, בדרגת בכיר קצין
גויסו הותיקים הזוטרים כל משנה. מפקח בדרגת

זמני. בסיס על
מש היתר, הירדנית המשטרה לכאורה, כי, אם
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ירושליםב* ,
9,6.67 נחאריר הממגורה ננגסו ירוגגליס למזרח (1)
ן.תפקידם קצי םל בראליוחד איש מבעים של נברח
נסקום. גנורי סדר בהטלםת למוטל לסייע היה

מטה 3ו0לו11(1 ו0על מייחדת חסינה היווו! זה, כח
המחוז.

והכווגת ויסות היה ומ>*ד* ראטון ראט, תפקיד (2)
(10.6^67) הראשונה בג^נח טוהג'יע האדיר התנועה זרם
ירוטלים, סזרת רחובות כל את כמעט וחסם לירושלים

נו 14 ואף המערבי החלק רחובות סגי על התםטט
לירוטל'ט. השפלת טמן בכביםים ארוגות לטיירוח

מינה ירושלים של המלא האיחוד על נודע עודבסרם (3)
הצעה להגיש הוטל עליו אקר גוות המחוז, טםקד
הצעתמ קלפי ירוסלים, מזרח הסטםרר. לארגון

מחוז  םיור אזורי לטני ירוטלים, מזרח חולקה
כמובן החוטות. נין נקרד סיור ואיזור לחומות
יטראליים 74) איט 178 יועסקו זר. טלצורך הוגע

במערך תחילה, אקזריפעלו, מקומיים) ו104
הכללי למערך ישולבו הדרגתי ובאופן נפרד משטרתי

ירוטליט. נפת של
ומכאן ירושלים איחוד על הוכרז 28.6.67 נחאריר (4)

כלליים משטרה לתפקידי בארגון הוחל ואילך
שהרגשה. להצעה בהתאם םטםרתי פקוד ותחת באחריות
הנפות בין חדשה ופסחים חלוקת גקבעה לבד בהתאם
ירושלים גבולות כל את קבלה ירוומלים גקת כא0ר
מנסת הועבר וטםו0 בית תחגת אזור ואילו המורחבת

רמלה/רחובות. לנפת ירושלים
נפה שלוחת פעלה התדנטה להתארגנות הראשון בשלב (5)

אשר נקודות 5 והוקסו רא0אלעמוד בתחנת
בקלגריה. נקבעה בהן הצ*ונית

הבינלאומית בחשיבותה במינה, מיוחדת כעיר. (6)
הקדושים. המקומות נעיית ה'א נד. הטפול ובעדינות
לשלש המקודשים המקומות נירווטליט מרוכזים כיד"ע

המערבי, הכותל טזכהםו הבולטים א0ר הדתות
הקדוס. הקבר הב*ת)וכנסית טריף(הי אל חרם אל
המקומית את ט'הציף מנקרים טל ן.ר3 מהזרם לבד

וחתחטבוח המנקרים התנהגות בעיות *,ןין הקרושק
ע0 מייד לכן המקום. את המחזיקה העדה גרגשיח
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במקומות סטטית, במסירה הוגנו ההתארגנות תחילת
את ולחייב הסדר על לשמור כדי טוסיים אלה,
צנועה. ונתלנוטת הולנווז בהתנהגות הסנקריט

התנהגות הנחיות ובהם וסלטים הציבה אף המשטרה
למבקרים.

הנפה* נעזור. בכחארם (7)
שטרתו המקומיים המומרים מן 35 בהטנעח (א)
שנים 10 של ותק בעלי ירדן. עורבתקופת

אלה שוטרים ופקד. וביניהם'מפקחים לפחות
את לאייש והוצבו שסז"ים במעמד גוייסו

העירוניות, הנקודות
הסובלת בעלי מבניהמקום, חדטים 26 גוייסו (נ)
הארצי. האמונים לנסים ונשלחו תיכונית,

את טהיוו הנפה מיחידות סופרים צורפו (ג)
םהופעלו הסיור ליחידות הרזוטוני הטלר

נאזור,
התנםאוו המשטרה תפקידי (8)

כנו על הסדר את להטיב גורר היה בתנועה (א)
הקפידו לא המקומיים וגם המבקרים גם כאשר
להם טנראה מקום בכל חנו התנועה, כללי על
דחוף גורר מזו'היה יתרה לפקקים. וגרמו

ובהדרכת המקומיים הנהגים בהדרכת בתמרור,
הולכיהרגל. והנחיית

המזרחית העיר לחלק המבקרים רבבות בהירת (ב)
הקהל רכוז במקומות שוםרים הצבת הכתיב

העיר, הראשיים,של במקומות הסיורים את ולצופף
העורק בתחילה היה מנדלבאום" ש"מעבר יגויין
בלי חגועת התנהלה דרכו האחר והמעבר היחיר
מיוחד במערך צורך והיה והולכיהרגל, הרכב
ס פקקי ומניעת תקינה תנועה לאפטר ע"מ לידו

להיווצר, יכולים היו שבנקל
הצריך ירושלים, במזרח ויחידות, חגיברת חילופי (ג)

העיר. חלקי בשבי מיוחדים וסדר תנועה מערך
10 חטיבה של ן הנציחו מצעד מעבר בעת הדין הוא

ירושלים. ברחובות
במשך מרטיבה, הרחב לקהל מודיעין לשכת הוקמה (ד)

וטאלות, ל*גיות טעות, 24
התפרצויות, טכללו הפסיעה בבעיות מופל בחקירות (ה)
טל העצוס הרכוז אחרות. ועבירות סמים גניבות,
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ירושלים וםזרח העתיקה לעיר נכנסה ישראל סשסרת (18 ירוו>ים
למחרת ;וכנר צה"ל של הלוחמות היחידות בעקבות 000

וסמלים קצין סל בראשותם משטרה תחנת הופעלה השחרור
הצבאי, הממשל קיום בתקופת מקומיים, ושוטרים ישראליים
תפקידים אלה שוטרים מלאו  העיר חלקי 8ני ונתוק העובר

הצבא. ע"* עליהם שהוםלו
של ואהודה העיר חלקי שגי בין הגבולות הסרת עם
מהעיר יגא הצבא בםצב. מכריע שינוי חל ירוטליםרבה
היוםיוםי^התלה השוטף לבסחון באחריות לשאת וחדל

בין ונרכב ברגל כמוה ראתה לא שיריטלים הסונים תביעת
עליון םאםז דרוש היה היממה. טעות בגל העיר חלקי שגי
גדול פתאומי שוני בפני לעמוד כדי ירושלים סקסית מצד

הפתאומית התוספת את גם לזכרר יש העיר, נחיי זר, סיטדיס
אותם. המלווה הבסוווני ו'וסגון על ערבים תושבים רבבות של

שלה שהתקן הגירה סשסרת לנפת סופחה ירושלים מזרח (19
מג"ב טל פלוגה מקומיים. 104 מהם אי0 ב178 הוגדל

הבסחון. ערעור טל במצגים לספול כוננות יחידת מקמטת
הקדומים במקומות הסדר טםירת במיוחד, רגיש בנושא

בהם, נאותה והתנהגות והאסלם) הנצרות של אלה (כמיוחד
יחידות 3 הוקמו האחריות. את עליה לקבל המשטרה 3תבקשה
ואלאקצה/ עומר מסגדים יהודים) 12) בכותל ניטרים:
יהודים 4) הקדוש הקבר כנסית מוסלמים) 5 יהודים 5)
אחת"בכל כיחידה ירושלים נפת פועלת כיום נוצרים), 4

וכי1). תנועה חקירות, (סיור, סשםרה תפקידי ובכל העיר אזורי
נשלחו סונים כטורים כעלי ערבים מתגייסים יחידת
טירונים קורס ועוברים נטפרעם הארצי לבסיסהאםונים

רב, חרוש בו שיש תקדים במשטרתישראל. כמקיבל

שהעלו "גיון") פאסם, (מלון בירושלים סדור מעשי אף על (20
ההתנהגות העיר. חיי זועזעו לא ****6ט3ב, המתח את

בקולנוע החבלה ן ו נסי לסכול םהביאו הגורמים כל של המופתית
החזירו החבלנים נופית כ בגילוי המשטרה והצלחת "ציון"
בטחון על בסטונים ולאמוגם לתושבים העצמי הבסחון את
ליל חגיגת לסםש יכולה ביותר הטונה ההוכחה הצבור,
בהתרגשות חגגו בר. העתיקה העיר חומת ליד שסחתתורה
היתר. אכן הםמטלה. וחברי הנשיא ובראשם יהודים רבבבת

הגורמים, כל מצד העזה זו
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סח*קידיהם ושוטרים מומתים קגינים להוריד חוייבו המחוזית (8
הםשוחוריס לאזורים ולהעבירם ביטראל האוכלוסיר. בוגרות החיוניים

עזבו (15,8) שנקבע במועד הקטורת. ואסגעי נלירככ עם יחד
סמלים)*ת 2/3 קגינים טלי8 (סהם יטראליים משטרה אנטי 23,3

וקבלי המשוחררים טבאזוריס בערים התמקמו בישראלן תפקידיהם
כלירכנ 101 אתט הביאו הס הםטסרה. 60קיד*י כל מילוי עצסס על
מטיטה עגמם על קבלו המחוזות כי לגיין יק אחרים. אמצעים וכן
סייזםהם היסי*י אף ^תנדבות. וגילויי התלהבות הפגה, בנפט זו
כסת, גס זו ברוח םםטיכיס הם פהם. הנדרט על הראשונה בתקופה

האתגריקןהםטסרתיים זירת את חטפה זה גוול בסדר מססרה כתות הוגאת
*^ הפוקסן הסשסרתי הכת על יחג עוטס והפילה היטנד." "י*ידאל במרחב
לטאת ט*שיכים הס הגבירי. והסדר לבםתוו ת ו ולאחרי פקיעה ץגםלחסהנ

(לאחר יטר*ל בערי הגגורי לבטתון הסכנה 81גכרה לאחר אף ב5את
וכסאםז. כסמח נוספת ובעקבותין^קליה גיון) וקולנוע פא0ט 9צגת

מוגבלת הנה אלה באזורים במספר) 700) המקומיים השוטרים יעילות (9
כי התברר ^השכלתי) האיטי והמיון הנםתוני הסנון לאחד ביותר.
(חקירות שגרתיים םשםרה תפקידי במילוי אף ירודים וכושרם רמתם
בתפקיוים כלל טוע*קיס הם איו י). וקו הגועה סיור, פליליות,

בלבד, היטראלי הסגל בידי הבגונים וממשל במתון נענ.יני הקשורים
לננוטרים הערכה 0ל יחס מגלה אינה היא אף המקומית האוכלוסיה

הירודים ר,0כר תנאי היטראליים[ המבקרים י*ן!גס המקומיים
משכילים געירים לסטור לנסות אסטרו לא ל"י) 220 עד ?0.)
מכשולים גס לכך נוספו ולאחרונה לםחטרה להתגייס מקומיים

"לאופיים",

הועמדו שבפניהם הבעיות על באזורים הנקות הטתלטו קגר זםן תור (10
הוכגסו והתנועה הגבירי הסור הננאייס. המפקדים יו^י/הערכון_$ל

הצטרפו וחקירות מיוחדים לתפקידים המשטרה ולשכות לספלול
, הערגים ביסודות ולמלחמה הבסחון לאבטחת הממשל זרועות למאמצי

נאלעריש. מבלגיה הםתנדב וצח פענוח את ל/ציין יש היתר בין
גבור עם הכללי במגב ספטפנר בסוף שחל החריף השינוי עם

החגלה מעשי מכן ולאחר וכוי כללית טניתה הערנים, םצד איהשתוף
ונחנלנים. בכנופיות למלחמה הכובד מרכז הוסט הכנופיות ופעולת
עוסקים הענני בנושא ן נסיו טת"מבעלי ואנטי םטסרה חוקרי מיטב
טל חלקם תדירים. ועומס מתח תוך הגדה נאזנרי זו במלאכה כיום
מעצרים בבצוע גדולי*!, בכמויות נסק 'החרמת בהצלחת ניכר אנשינו

מותר ידם. על טנאססו ויריעות חקירות עקב מחתרות אנטי של

בנפש. ופגיעה וסרור חבלה פעולות נמנעו לכר הודות כי להניח
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בצל משטרה
מאירי ברור ■

בירושלים "מעו>נ" סיפר
ה"אי3תי3אדח"

לנו אין פשוט יכדומח. תקיפות שכנים, סכסיכי
עד הללו. בנושאים יעסקו אשר שוטרים מספיק
לכל שלנו ההגונה ומן היה האינתיפאדה לפנ>

7 עד המשטרתית) הניידת (הנעת וה מסוג אירוע
הניידת. להנעת עד דקות כ25 חולפות כייס, דקות.

במרחב המשטרה אגשי שבו יום לן אץ כמעט
גדול או קטן  באירוע עוסקים אינס ירושלים

שמאז היא, מאלפת עובדה לאינתיפאדה. הקשור
היה שלא נמעט האינתיפאדה, אירועי תחילת

על פעם לא מועלה הדבר חיים. אובדן של מקרח
ירושלים את המביאים פוליטיים, גורמים ידי
וה". מסוג באירועים לטיפול טובה כדוגמא

לא מדיע *0שיי, הדני בירושלים א0
אחרים! במקומות

שאנו ולקבוע, להתיימר, לרגע חצה לא "אני
מגורמים או מהצבא יותר טונה מלאכה עושים

בשטח, אובייקטיבים דברים ישנם אחרים.
הורגלו אשר שוטרים, לרשותנו לטונתט. הפועלים
צבא. אנשי מאשר יותר עבודה של וה לסוג ואומנו
המוכיחה טקטית, שיטה לעצמנו סיגלנו לכך בנוסף
כוחות כשבשטח עובדים לא  בשטח עצמה את
הבודדת, הניידת או הנייפ את אימצנו לא קטנים;
הזאת השיטה את הגדולות. המסגרות את אלא
גשטיפלנו האינתיפאדה, לפני בשרנו על למדנו

אולי בירושלים. החרדי לציבור הקשורים באירועים
חושב, אני אבל ציני, ואולי יישמעמשעשע הדבר
אוקטוברדצמבר ברוודשיס  הזה שהאימון

החרדים נגד שלמות מסגרות הפעלנו כאשר ,1987
למדנו אז של בהתכתשויות בשטח. עצמו הוכית 
גודל סדר ובאייה  משטרה כוח להציב והיכן מתי

וסקרה". מקרה בכל הכוח יופעל

ג בירי שימוש ללא והגיל
עלינו מופעל פעם לא  לב בגילוי לך "אומר

בכדורי לציידם המבקשים השוטרים, מצד בבד לחץ
זורקי עם קללהתמודד דבר זה אין פלסטיק.

שלא למדנו, אך בכלינשק. להשתמש בלי האבנים,
ושל ירי של אפשרי בלתי למצב הכוחות את להכניס

חייהם על להגן אותם שייאלץ חיים, סכנת
למצב להניע כדי נכון, באש. מכךלפתוח וכתוצאה
סדר הפרת רוחהפסקת אורך הדבר הצריך זה

דקות. מסט בתוך ולא שעות מספר בתוך
ההפגנות כאן הסתיימו אחרים, מקומות לעומת לכן,
אבל שהחלו, מרגע יותר רב זמן תוך  הגדולות

איתני". מספק בהחלט והדבר הרוגים, ללא

מסיגל>0 את0 זמן גמה הלב, על היד ע0
בנן! לעמיד

רוצה אני בידינו. נתון לא לדעתי, "הפתרון,
בשטח והמוטיבציה האידיאולוגיה כי לך, להזכיר
כי העובדה, אף על זאת להתקיים. ממשיגים עדיין

מזרת תושבי את מבקרים השטחים תושבי
ההתקוממות. בגילויי נחושים שאינם על ירושלים,
מיוחד כרוז יצא לדוגמא, אשתקד, מרץ בחודש

להגביר להם קרא והוא ירושלים, לתושבי המכוון
ידוע אישי, באופן לי, האינתיפאדה. פעילות את

יהודאי יוקף תתניצב

עדיפויות. סדרי שנוצרו ברור באינתיפאדה. למאבק
לתפוס מנת על בלשים להחזיק במקום לדוגמא:

יהודיות בשכונות אותם מחזיקים אנחנו עבריינים,
לפני עד האינתיפאדה". "תופעות את למנוע מנת על
נראו שבהם ירושלים באזור כפרים היו רב, לא זמן
שונה. הדבר היום, ואילו בשנה. אחת פעם שוטרים

ביומו". יום מידי אותם רואים שם

ירדה. הפשיעה זאת, בכל אבל,
מאחר אחדים: הסברים לכך יש אבל "כן,

משטרה, של מאוד גדולים כוחות מוצבים שבשטח
שמא אמותיו, מדלת לצאת חושש הערבי העבריין

שהיא כל פלילית מפעולה לביתו חזרה נדרן
הביטחון כוחות עלידי ייתפק ירושלים, במורח

באזור". הניצבים

מהאינתיפאדה! טוב ג0 יצא כלומר,
חיובית. היא היחסית התשובה העיר, "למערב
עסקו אשר יהודיים, ענר"ניס כי טוען. גם אני
הפסיקו הערבי, במגזר הגנובה סחורתם בשיווק
קטעו בכך האינתיפאדה. מחשש זאת, לעשות
כי לעובדה, ער אני רציני. צינורשיווק לעצמם

"נושאים של להונחתם הביא באינתיפאדה העיסוק
עולמו.■ כל הם הקטן הא<רח בשביל אשר שוליים",

את 7ל#'מ177#277; הבלאי
#ק7''*י0 0*170 כוחם עיקר

הרחב שוטרי אלד, 73ר0
להאבקנ*ד ירושל?*

אותם ;3ד רדא?חיבארה";
3:61ץ א0י0 )3עץי80שלץ?
דווקא בלא. ראת אר .770

ירדד! האדורו1ה 0נ0ר.
ירושלים. באחר 10%7ש2;
.#3/77 38קר אל וזלכם
701' 3*771/7,0*50*7.

בבדו לתהות קל' .הודאי,
קמ/ב/. החידה. בשר על בקו?

את ור8צוא לןש/ת 01
בחרונה*.

בשלביהת כי נזכיר, חילה,
האינתיפאדה של הראשונים

הכול ברצינות. אליה התייחס לא איש
חלוף. בר באירוע מדובר כי המשטרה, גם כך סברו,

רק המרחנ. שוטרי דק בה עסקו תחילה, לכן,
חוץ כוחות באזעקת הוחל אחדים שבועית כעבור
תחילה". "במחשבת למבצע: ניתן צופן שם ואפילו
השישים חשנוע את מכבר זח הירושלמיםעברו

רואה אינו איש ועדיין תחילה", "במחשבה במניין
המחשבה... סוף את

שירותו בשנות הפך יהודאי יוסף תתניצב
המרחב מפקד כסגן תחילה  בירושלים הארוכות
מוכר משטרה לקצין רק לא  כמפקדו מכן ולאחר
בה. הפופולאריות הדמויות לאחת גם אלא בבירח,
דבר יודעי אך העיר, לראשות רץ לא הוא בינתיים,
הבאות... לקראת כוח" "צובר הוא כי אומרים,
אז, ועד זמן. יש רומניה, יליד ה42, בן ליהודאי,
את ניצלנו לפוליטיקה... אפשרית הלינה לקראת
מעטות לא שאלות אליו להפנות כדי ההזדמנות,

האינתיפאדה. בנושא

ע0 להתמודד המרחב מצליח ניצד
"היצוו"ה1ה!

כי אומר, בגדול, זה לנושא את"חס "אם
סדר את במקצת שיבשה אכן האינתיפאדה

לרמת שקשור בנלמה בעיקר אצלנו. העדיפות
ישנה ובילוש מודיעין כמו בתחומים אמנם, הפיקוד.

רמת לגבי בתחומו. נשאר שוטר כל אבל פגיעה,
מופנה שלהמפקדים מרצם ■. שונה הדבר הפיקוד

1909 '■' ה%ש8דה. 111001 10
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אתה ה*ם המשמרת. >ל עומדים נשארים הם
בשחיקה מרגיש אינן המרחב, נמפקי

השינויים? בקרב כלשהי
. טוב גופני כושר רכשו באן רנים "שוטרים

לא הללו הארוכים החודשים בכל ברצינות■ ועכשיו
והן שאלות. ישנן אמת, לי", "נמאס המלים (שמעו

מדינה יכיצד השאלה: כמו לגיטימיות. בהחלט
לנהל לסוחרים להרשות יכולה כישראל, ריבונית

נורמלי. לא מצב זהו דהלוקס; אינתיפאדה לענםס
למצב להרשית יכולים פיקוד, כאנשי אתם, איו
 לםדי פשוטה אליהם ותשובתי להימשךיי כוה

מדיניות על יוחלט אשר 1ען המדיניות. 11הי
לכבדה". 'גלינו שוניז,

מופנים המאמצים עיקר גי אמרת, ב"גצסד
תאם באינתיפאדה. למעשה,למאבק כיום,
תושב של האישי גיטוזיגו >0נ1ג גל בשל

ירושלים!
לא ירושלים שחישב בעילם סיבה שוב "אץ

תלונות לפעמים מקבלים א>ו בטוח. עצמו ירגיש
הטוענים בעיר, מסוים אזור מתושבי ומכתבים
המקרים בכל בי ליטר, יבול אני ביטחון. לחוסר
ולכן הדרושים, הכוחות את לאיור הפנינו הללי,

לתלונות התייחסנו שלא בטענות לנוא יכול לא איש
להעניק ובמטרה הדרוש, הראש כובד במלוא הללו

העיר", לתושבי רב ביטחון
האינתיפאדה כי קיווה, ירושלים מרחב מפקד
בשכונות לניחוח  בעקבותיה תביא המתמשכת
האזרחי. למשמר םאסינית התנדבות  התפר

יקומו הללו מהשכונות רבים שתושבים "קיוויתי,
הדבר הרב, לצערי אך שכונתם. על להגות ויתנדכו
הרי מתנדבים, היו ואת בבל אם בשטח. קרה לא
החושבים כי טבץ, אני מכך בודדים. היו שהם

עלינו.". סומכים פשוט

אתה גם מצליח, משטרה קצין כל במו
באשי מה מעלה. מעלה לט0י שואף גיודאי

לת9קיידי?בא!
אח לסיים מקווה ואני בירושלים, מאוהב "אני
"להחליק" ההזדמנויות "להחליק". כלי כאן תפקיד
רגע מכל נהנה אני ותחום. תחום בכל גדולוח הן

עם לשרת וכזכות כחובה ואת ורואה נאה אני ורגע.
התפעלות כול* ירושלים. מרחב אנשי כמו אנשים
קציניו, ושל ירושלים מרחב שוטרי של מהנכונות
זאת ירושלים. למען סומנם להקדיש הסוכוים

האיש האם תפקידם. לזמן ומעבר לחובתם טענו
זאת". יודע אכן הירושלמי ברחוב

■ קשה. שאלה

.(113) 156  הצתה
.(*151 47;  בלירבב נניבונ

בנתוני כללית ירידה אכן, חלה, 1*98 נש1ת
בשלושה אולם, ירושלים, במרחב הפשיעה
בכמות עלייה (ינרח ספניפ"ם תת1םים

., , .1987 לעומת 1*88 בשנת התלונות
יי ירושלים. מרחב מפקד תנובת להלן
חוליה הוקםת  מגונים ומעשים או>0 .
העוסקת החקירות, מחלק בתוך מיוחדת
מגונים ובמעשים אונס באירועי בטיפול
בגין רבות לתלונות הביאה וו עובדת בלבד.
שעושה עבודתהשטח בשל הו אירועיםאלה,
ותו אלה, מעיו מקרים באיתור החוליה
מוותר שאינו בציבור, אמינות שקנתה נכו,
של לעבירות בעיקרה, הכוונה, ומתלונן.
במספר שחלה העלייה אננ, מנונים. מעשים
מעשים של לאירועים נוגעת התלונות,

אונס. עבירות של ולא מגונים
שנת בםהלו  חמורות גגזזינות שוד .
שווים שוד מעשי שביצע חייל נתפס 1988
מעשי לגילוי הביאה תפיסתו סכין. בעזרת
התלתוח מספר את שהגדילו רבים, שוד

הקודמת. השנה לעומת
גניבת מאירועי רבים  נייינג נ>יבת .
רבים לאינתיפאדה. דווקא, הרכבקשויים.
ערבי גורם עלידי נגנבו ונמצאו םכליהרבב
בשביתות אחר. גורם אגל ונמצאו אחד,
חלק מצאו הערבי במנזר הרב1ח התחבורה
כלי "השאלת" עלידי פתרונ מהתושבים
השביתות מספר 1989 בשנת חונים. רכב
במספר ירידה חלה וכבר יותר, קטן היה

הרכב. גניבות אירועי

הפשיעה נתוני
ידושליים במרחב

1966 בשנת

ן ; את נסי הכולל ירושלים, מרחב ■■■
. ץ העתיקה בעיר ממשטרה תתגות ^מ
, ו 23,577 1988 בשנת וכב>תשמש,טשטו

 שנה עבירות 25 ,629 לעומת ואת. עבירות.
' מאלפיים יותר של ירידת דהיינו: כ(. לפני

האינתיפו^ךה". "שנת שהיא כשנה עבירות,
ירושלים במרחב בפשיעה הירידה עיקר
תקיפת השוד, הגניבות, נתחום התבטאה
אם קשים. בסטים שימוש ציבור, עובדי
נתונים, במספר אתם הפנים זאת בבל

"ממשיים"* נתונים מקצת לפניכם
נ23 1988,,לעומת בשנת 229  איומים

.1987 בשנת
(7י2), 245  שוטר והבשלת תקיפה

י ■ . .(3)8 רצח
.(142) 91  חמורה נונניח חבלה

.142) 177 בכוח מנונים ומעשים אונס
.(463) 465  מסוכנים בסמים שימוש

.13*0) 152  בסמים סחר
(;1,051) 18,213  רכוש כלפי עבירות

.(34) 1י  חמורות בנסיבות ש1ד
.(1,686) 1,425  עסק לבתי התפרנות
.(3,616) 2,678  דירה לבתי התפרצות

'.,..'.,. (124) 72  גנוב רכוש קבלת,

במקומות כי בוור, החוק. לשון על לשמור וחייבים
קלות ביתר העוצר מופעל ובשומחו ביהודה אחרים
הדבר אח שוקלים אנו כאן ירושלים באיור מאשר

עונר". להפעיל מחליטים שאנו לפני רנות,

שמע מדי מגיעים כאמיר, לירושלים,
משמר על העוטיים חישיט, גיחות בשבוע,

*יל0, האינתיפאדה. של תסדר הפיית מניעת
מתחלפים, אינם ירושלמים שוטייס אותם

ירושלמיות משפחות שבהם מקרים, שני על לפחות
משם, וגורשו בחברון, קרוביהן את לבקר הלנו
ולא הסדר, בהפרות חלק דיים לקחו שלא משוט
על לעמוד שעלינו ברור, אחיהם. לנר די עמדו

הלהבה. ליבוי את 1ה, במקרה למנוע, כדי תםשמר
עלפי לנהוג חייבת ירושלים במרחב המשטור!

מוגבלות שלנו הסמכויות כך בשל הישראלי. החוק
לצערי לדין. עבריינים של בהבאתם יותר הרבה
למדו הם נחולשה. זאת תרגם הערבי הצד הרב,
חוק, עלפי פועלים המשטרה כוחות כי לדעת,

כס ש7>ים
גיוייג"בו על חטיטקזים נ0י>*בע, תחנת שוטוי
חניייוט שאי נמו כימים, לילות גושים סוי,
"ם חידד. <*1 השקס 1ל לשטוו כדי השוקיים,
*ש"ף, ייגלי נאוגח נתיבות סיוד כדי תוך מתגלים
ונבע כדל" טוגייייק המקים, ד"יי *ת ט"יאיט
הנתיבות על "50 "לשים מגת על יבמבישית,
ושיסו "כחול" שוטי נתמוטו; אות;. ולמחוק
בננו! המנסים קבו<נתצעיו*ם, משגיחים*ל ".יוק"

בסילייאן. בית חיטת *ל ינוזונות אש")' דגל לב(

יונה עודד טמ"ר גילם;
חסון {"סרפיקו") שמעון רס"ר כתב■
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חטון ("סרפיקו") שמעון רס"ר
ליזר סין דוד פקד נ צילומים

בתלפיות, םנ"ב של בט''ש טיק
בסבכה מוקדמת. בוקר שעת

לקראת לתדרוך, לחם מצטנפים
של טג'יב שוטח לשטח יציאה

"כחולים" שוטרים לגד כ*, 9ל1נח
במקרה השטח, אותם. המתגברים ח1גב, מטרחב
פעילותבמזרח ורוחשת רגישה גגיזרח הוא דגן,

אל ראס הערביים הכפרים את הכוללת ירושלים,
ואתשכונת השילוח ניקבת את וסילוואן, עמוד
היהודית.  שכנתה את ואף הערבית, אבוטור
ובדיוק המחובריםעדיין. סיאמיים תאומים כםו
ורווי העדין המרקם בעל "בתפר'1 הזח, בחיבור

מצוידים השוטרים מג"ב. שוטרי יושבים הזעזועים,
הירוקות הכומתות בשלשות, מסודרים היטב
וקשובים לתדרוך מאזינים הראש. על מתוחות

שאפיק רפ"ק הפלוגה, מפקד לחלוקתהמשימות.
משט הוא דבד. מפספס איט ונסרץ, דינאמי סוגיד,
מציין בנשק, השימוש אתהוראות חייליו באוזני
עם ביחד ובודק בגיזרה, חשובות נקודות בפניהם
סוייסח, ויקטוד פקד חמהצעים, קצץ ועם קציניו
סיכונים, לוקחים לא במג"ב האישי. הציוד את

מיישרים השוטרים וביסודיות. בקפידה נבדק הכול
כליחרכב על עולים ואחר נשק, בדיקת מבצעים קו,
ו"ספלינים" מרושתים), וטרנויטים ממוגנים (גייפיס

לבסיס שבים מכן לאחר ספורות דקות לשטח.
מאובקים עיניים, טרוטי  חלילה משמרת שוטרי

"ותופסים" הציוד, את באחת פורקים ועייפים,
הבאה. המשמרת לקראת שינה, שעות כמה

שתוכו ישן צריף חמ"פ. של למשרדו נכנסים אנו
דיווחים פולט קטן קשר מכשיר ומטופח, לבן נקי,

לכל כוויה שאוזנו והמ"פ, מהשטח, שוטפים
השוטרים, ומהביל. חס תה כוס לט מציע קריאח,
ונוחים. מטופחים חדשים, במבנים מתגוררים אגב,
ינוח תכפר וזושב דרוזי ,58 בן סעיד, ש0פיק רג"ק
הוא שאותם ילדים, לארבעה ואב נשוי שבגליל,
עשרים וטוצק. גבוה לאחרונה. מאוד מעט רואה
כלוחם חדרך את תתחיל בםשמרחנבול, שנה

חד" 6גי לקד00ת העוגית. אבוטוי מזטטאוזז וגלי סייו

של שנתיים כבר סוגרים "הירוקים", מג"ב, שוטרי
"במחשבה מבצע במסגרת בירושלים, במאורעות טיפול

בירושלים ביותר הרגישים האזורים אחד תחילה".
אזור הוא האמינות, בידיהם שהופקדו ביותר, והעדינים
היהודיות השכונות שבין החיבור הוא הלא "התפר",

המחייבת ועיקר, כלל קלה לא משימה הערביות. לאלו
החלטיות, של רבה מידה להפגיו מאנשימשמרהגבול

ם נשימה ואורך סבלנות רגישות, לצד ותקיפות, רוח קור
אלה עם "הירוקים", עם אחד יום לבלות לשטח, יצאנו

"התפר" את שמחזיקים
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"אנחנו סוויסה, פקד לני אומר מתרגשים", "לא
ובמקצועיות, מהר, פועלים ומאומנים, מנוסים
תחת שהכול מוכיחים, הניזרח. את ומרגיעים
בקתנ יעצר במרדף, נתפס שלא מי שליטה.

אץ טג"ב שעם יודעים, המסיתים יזומה. בפעילות
ומחריםמאוד". חוכמות,

כל בטשן בשטח גבוהת נוכחות על לשמור כדי
אפילו האיור. את עוובים לא השוטרים היממה,
כשהאוזניים "חםגשיות", מתוך בניידות אוכלים
ומחנות צופיות והעיניים בקשר, לדיווחים כרויות

לא רבים במקוים למטח. חפרושח הגיורח את
לטפל וקופצים הארוחה, את לסייס מצליחים

יו כי יודעים, מתלוננים. לא בשטח. בהתפתחויות
המשימות. בביצוע ודבקים העבודה,

22 בן גייס, <ה1וו סס"ר הסיור, מפקד מספר
מגחינח םאוד קשת קשה, "העבודה 1 מאשקלון

טוב גופני כושר לגלות נאלצים אנ\ פיזית.
ועל נדרוונ על ומעם גבעות על טיפוס במרדפים.
אג>6ו אותט, אוהבים לא המקומיים מכשולים.
חשגאח ואת באוויר תמתח את לפעמים להרגיש

נגררים לא נרתעימ. לא אנחנו אבל בעיניים,
עבודת עושים מוותרים. לא אן לפרובוקציות

משטרה".
ג'רקי אשר עשו מצוינת משטרה עבודת ואכן,
הצתת מנעו כאשר לנע, קודם שבוע צוותו ואנשי
וכיט היהודית, באבוטור חדשה סיטרואן מכונות
ש5 הכיבוי מטף בעורת באיבה, בעודוז וזשריגת את

חצוווג אנשי המשיכו מכו לאחר ומיד הניידת.
וחפנח. זרי על נחים לא שוטפת. בפעילות

תקוות בונים
החיי0 התושבים, אומרים ומה חושבים םח

גני;! פוקע ברט חובש קשיש בוו ועובדים במקום,
גרוני מעטפה בידו אוחז עלחטדרכח, וזריז קל

חי/■ שהוא רושם עושה לא רבים. מסמכים ובה
אלי"! הרגיש. האזור למרות במיוחד, מפחד או

י>י>> משטרת של גמלאי הוא... 75 בן ווטנגליט,
יין נ חי* אברטור. בטצפח עובד שנים 13 וכבר

<:: /1גו. 13 כבר מפחד, לא אני "לא, ל ומשיב אלינו
ל8.<■■;. יזם, יום לעבודה לבוא וממשיך כאן, עובד
נלבי אץ האחרונות. בשנתיים כאן שקירה מה

אג;י הערבים, השכנים עס גדולה אהבח אין פחד,
חמצו>גי0 החברית ועם מיוחדות. בעיות אין גס
רגוע אני םג"ט חיילי על (מצביע בשטח האלח

לגמרי!"

ו1גא) מנמוד (תמשך

13 1990 *0אד המשמח* זגח**/

טבוקשים 1*1ניי0 0*וי*0 גידק>0 "היו0י''. קי על

בשוטרבפניו. פגעת שנזרקה אבן נפגעים. נם וחיו
נס ויש ברגלו. נטע אגזר שוטר שן. איבד הוא
כשבידיהם צעירים שלושה תפיסת  הצלחות
בעוד גילויים להפעלה, מוכנים תבערה בקבוקי

(הם יהח> רכב להצית שגיסו פנים, רעולי של סועד
נכשלה), פעולתם אך נתפסו, ולא נפשס על נסו

ומבוקשים. דרושים ומעצר

בשטת תכלס
בלתי באופן להתרשם כדי לשטח, יוצאים אנו
הירוק, לגייפ עולים חיוסיוטית. מהעמדה אמצעי
אברטור. סמטאות לעגר וגולשים והמוגן, המרושת
הפלוגה, של המבצעים קצין סוויסה, ויק*1י פקד

אותנו מלוות בגיזרח, ביותר הוותיק והשוטר
לעבר מגביע הבעיות. ואת וזקשייס או! ומסביר

שנועדו צבע, של שכבות בשכבות המכוסים חקירות
שצוירו אש"ף, ודגלי עוינות סיסמאות למחוק

החשמל חוטי חפנימ. רעולי עלידי לילה באישון
ישנות, נעלים 1 טוב כל עמוסים אבוטור בכפר
מתח תרנגולת משקה, פחיות סמרטוטים, קרעי
שנורו גז, רימוני של ריקים מיכלים ינב, וסרוטת
מצוידים השוטרים ועוד. התפרעויות בעת בעבי
מסירים חם שעטו וארוך, אדום טלסקופ במוט
המחשמלים. תחוטיט ויל שנתלו אש''ף, דגל>

שרידי רחבים, שחורים כתמים זרועים הכבישים
שולי את גודשים וסלעים ואבנים שהוצתו, צמיגים

השוטרים לעבר הושלכו (חאבניס הדרכים
כבישים). לחסימת שימשו אז קודמות, בהתפרעויות
חומת הזיתים, הר  פסטוראלי מסביג הנוף
חמימה שמש הנציב. ארמון טיילת העתיקה, וזעיר

ושל שלווה של אווירה נוסכים צחים ושטיס ונעימת
שבי הולכים לא הםטסים "הירוקים" אך רוגע.

שניות בתוך כי יודעים, חס המדומה. השלווה אחר
כמרקחה. ולתסוס לגעוש חגיזרח יכילה

חלית שריקות נשמעות קצר זמן בתוך ואכן,
הסיור מדווח במקביל, חגבעזת. מבין רמות וצעקות
חםבעיריס פנים רעולי בקבוצת היתקלות על הרגלי
וטאגפים האירוע, למקום שועטים חג'יפיס צמיגים.
קבלת עס שונים. מעברים והמסיתים המפגינים את

גז הפורעים לעבר נ1רה בשטח, מהמפקד האישור
רודפים כשהשוטרים עבר, לכל גסים וחס מדמיע

חיו כבד דקותיים, תוך בדגל. וטי ברכב מי אחריהם
של טלוויזיה מצלמות הזית עצי גבעת על ממוקמות

השוטרים האירוע. את המנציחות חוץ, רשתות
אחדים רגעים לאתר ובאיפ\ק. במקצועיות פועלים
זורמת. והתנועה מפונה הצומת נגמר. "הסיפור"

אדומות ובעיניים לחפ"ק, מועברים דיווחים
כך אחר פעולה, דו"חות לרשום יושבים ודוםעות

םסקטת. ויוסקו תחקיר יערן

רובם  כלהתפקידים את כמעט ועבר פשוט,
מטת ועבודת הדרכת נס יו"ש. באזור  מבצעיים

על לנו מספר הוא ושליו רגוע בקול באמתחתו.
הבעייונ על עליה, מופקדים ואנשיו שהוא חגיזרח

הפתרונות. יועל
אחת היא ממינים, אנו אבטחתח שעל י'חניזרח

במזרח ביותר הרגישותוחרוחשות הגיורות
חגיזרח בשטח מכולן. הפעילה לא אם ירושלים,

מבקרים טחרים שאליה השילוח, ניקבת ממוקמת
תיירים אליו מושך המלך גן נם רבים. ותיירים
עיקריים, תנועת צירי עוברים זו בניזרח רבים.

וזעיר םטזרח למעבר רבים ירושלמים המשמשים
וארמוןהנציג. תלפיות לאזור לנסיעה או לצפונח,
שבץ החיבור הוא הלא  "התפר'' כמובן, ונמצא,

השטח הערבית. היהודיתלאבוטור אברטור
על בנויים הכפרים **ליטח. קשה הטופוגראפי

וחשופים נמוכים, חנסיעח כשצירי הריס, מדרונות
צרות, הסמטאות הגבעות. מכיוון מארבים לפגיעות
שוככת כשהיא גס הפעילות, ורמת ועויטת, סבוכות

מג"ב כוחות של רבה עבודה מצריכה ><נת, מעת
ההתקוממות, בתחילת "כחולים". שוטרים ושל
צפוח (םטנ"ב כי פלוגה סופחה ,1948 בדצמבר

בכל עבדנו ואו ולסיוע, לתגבור ירושלים, לםג"ב
כשהעסק ניורותיח. כל על המזרחית, ירושלים

משתתק שאפיק זרי. בגיורה התמקדנו "התמסד",
הקשר ממכשיר הנשמעים לדיווחים מאזין לרגע,
שלו, חתה מכוס מעט לוגם אחר הצמודאליו,
מתבטאות שלט בגיורת "המהומות וממשיך.

בהבערות אבנים, בידו" וצמתים, צירים בחסימת
עוינות סיסמאות ורישום דגלים בתליית צמיגים,

לעבר תבערה ובחשלכתבקבוקי חקירית, על
החשודים, במקומיים, פגיעות יש בנוסף, הסיורים.
מפעילים שאט הסיורים פעולח. בשיתוף בעיניהם,

אלינו המגיעים "כחולים", בשוטרים משולבים
בשטח, היטב השתלבו וחם הנגב, לתגבורממרחב

הפעילות לצד ובחקירה, בסיוע חשוב גורם ומחווים
בשטח. המבצעיתחרגילח

לגד "מ0>ז0*" 0*גו /**0>ק. ס**ר ר0"ק

והתושבים חיחודיס חו11ש3>0 0קב>>0 אין
גשטחז נונו*38ם *10 הערבים

הישראלית, "האוכלוסייה שאפיק: רפי'ק
אף והתושבים מנוכחותנו, רצון שבעת היהודית,
תחושת משדרים טג"ב סיורי זאת. לנו אומרים
להוקיר יודעים וחם ולרכושם, לתושגיס ביטחון
בכוס וגס ובעידוד, בעורה פעולח, בשיתוף זאת

אוויר במזג מאוחרת, לילה בשעת חם קפח
הערבית האוכלוסייה ריב וסוער. קר ירושלמי

שקט מיעוט יש כי אם לפגוע, ומנסח אותט עויינת
הרוחות. ולהרגעת לשלוס לשקט, שמייחל וסמוי,
כלכלית מבחינה קשות נפגעים חם כי לזכור, יש
רעולי עליהם שכופים המרובים, השביתה מימי
בהתאם לעתים, מטילים, שאנו וטחעוצר חפגים,

חטנע בכל יתרה הקפדה מקפידים במג"ב לפעילות.
ונגשק, בכיח שימוש בנושאי השוטרים לתדרוך

הזננת והתנהגות להנחיות, בחתאס משימות ביצוע
נחקר בכוח שימוש של מקרח כל האוכלוסייה. עם
ומיישמים מופקים, והלקחים ושוב, שוב ונבדק

מיידי. באופן
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אינם רונס אנל עמם, השמורות מסיבות להזדהות,
אבל ודרוכים, עירניים יותר, יהירים אולי חוששים.
בקרוב עוזב שהוא שאמר, מי גס היח מפחדים. לא
תדע. לד עבודתו. בונרני זאת תירץ אן השנונה, את

לחמ חסר מדברים. אינם הערבים התושבים
קצרצר עיתונאי ריאיון נכונה לא יפרש שמישהו

חרוש קשיש זאת, ובכל המשטרה". "מראות לכתב
ונב קולנית במציצה שינק שיניים, ומחוסר קמטים

נרחוב שחלף נע"ב לסיור ידו הניף סיגריה,
"סאלאם, ואמר: בראשו הנהן החנויות,

ו". אינשאללה
על שמענו צת"ל", "בגלי חושות במבוק בערב,
ברחוב טג"נ סיור לעבר שחושלד תבערה בקבוק

החטיא. המול, ולמרבה החנויות,
ש"התפר" דואגים שם, עדיין הס ו"היתקים"ז

■ התבערה. בקבוקי לסתת יקרע, לא

דניאל הוא בשטח אחרשפגשנו אופטימיסט
בדיוק קיטגיים הבונהשלושת ירושלמי, קבלן אטיו,
לבית אבוטור של הערבי הבית בץ "התפר", קו על

שלה. היהודי
"שוזיתקע" קינון לוקח שאתה חושג לא אתת

הדייותז וגם
כגר תיכננתי הקוטגיים את לא. בכלל ''לא,

מצב מה ידעתי כלומר, האינתיפאדה. שפרצה אחרי
כדי בתים. בניתי הכול ולמרות בשטח, העניינים
מיועד אחד בית בדוקיום, מאמץ שאני להוכיח,

הנוספים הבתים ושני משפחתי, ועבור עבורי
שמתעניינים, מי יש אך תתפלא, למכירה. מיועדים

בעיות". ללא ימכרו שהם משוכנע ואני
שיחיה אופטימיות, של לאמבוטלת מידת אכן,

טוני.
רצו לא עמס ששוחחנו היהודים התושבים

''התפר'' ו1ל ''"דוקים"
קידם) מוגמח (המוזן

שליטה של ותחושה מרגיע אפקט יוצרות
הסדר ועל החוק על שמירה של במצב,
מאמץ לרגו ויכולת והרתעה, באמצעותמניעה
בעייתית", נקודה לכל ולהניע מיידי באופן
מור אנו "כאן ומוסיף! שלומי, סנ"ץ מציין
את להעריך יודעת האוכלוסיה היטב. גשים
הפרות אין בשטח, ניכרת וההשפעה הנוכחות,

גדול". מידה בקנה יזומות סדר

בראשו. כשפניעה אלםוקאסד לביה"ח הגיע
לפציעת וגרמו טג"ב, שוטרי שהיבוהו חואטען,
מחלק שוטרי הוזעקו למקום החמורה.
ראשוני ומתחקיר בירושלים, המיעוטים
של סיור עלידי נבדק הצעיר אכן גי הסתבר,
כך ומדווחת. נרשמת זה בדיקהמסוג כל מג"ב.
פעילות כל של מסודרת בקרח מתאפשרת
נבאבתוטא הכינו במקביל נשטח. הסיורים

היטב לנצל יודע קעטבי שלומי סנ"ץ
הגיע בטרם כפסיכולוג. כישוריו את
ובין שונים, בתפקידים שימש לפלוגה

בא"רו של פסיכולוג היה השאר
לו הפריע לא פסיכולוג היותו מג"ב.
הישובים, ובמשמר בימ"מ גם לשרת

בעיר מ"פ שתפקיד ספק, אין אך
רגיש מורכב, הוא העתיקה,

ביותר ומעניין

תושבי עם היחסים מערכת מחי לשאלת,
ללא שלומי סנ"ץ טשיב העתיקה, העיר
נכלהכוח, מנינים שאנו יודעים, "הם 1 היסוס
חוששים אינם ח0 הצדקת. לכן יש נאשר
בעת ומן, לפני הקצינים. אל נטענות לבוא
גו, נעשהשימושברימון במיוחד, אלים אירוע
אטדאגנו משאיפתהגז. אישה נפגעה ובטעות
ויאטו לביתה גמסנו לביתחולים, לפנותה
את לדיירים הסברנו המקים. את לאוורר
נ שהאשמת חנינו, חם האירוע. מהות
חייתה ושלא בתיהם, סביב שפעלו מתפרעים
נפגע םישחו אס מפשע. בחפים לפגוע כוונה כל
ולחסביר. לסייע להתנצל, מתביישים לא אנו
אתנו משוחחים נם ולכן ואת, יודעים הם
ובסךהנול קשבת, אוזן שיש יודעים יזם רבות.

הסדר". על שמירה  משותפת המטרה

אננים מטה שכללה לסיור, נניס" "קבלת
לסםטח, נכנס לא שהסיור אלא נסמטאות.
נפגע הבדיקה, לאחר במקום שענד והצעיר
לאחר לדווח טאשו קל איו חבר>1. מאלימות
בחקירתו במעשה. השוטרים שידי הפגיעה,
שזרקו מאבן נפגע אגן שהוא הצעיר, הודח

חבריו.
בימי גם חיים שוקקת העתיקה העיר
תושבי ישראלים, תייריםלמכביר. יש שניתח.

בכותל. מתפלליס היהודי, הרובע
כל רנים. רגליים לסיורים יוצאים ''אנו
הנמצאים שוטרים, שלישה טונה סייר צוות
יום. בכל נדיקות מאות יטנצעיס מקום נכל
מבוקשים, אנשים רשימת נמסרת סיור לכל
הפלילי. בתחום ותן הביטחוני נתחים הן
התכופות והביקורות המאסינית הנוכחות

לחץ סיר בתוך לחיים להסתגל פשר
חאיוון על לשמור אד ומבעבע, גועש
ניגודים, מרכינים, מאית שנין העדין _ _
ונדי אחר. זחכנרעניין צרות, מאבקיםושאר
מדובר שאין נזכיר, אם די לחגיגה, להוסיף
על (ולא עולם של בעינו אלא לחץ, סיר בסתס
עוקבת, המביטה, נדולח, בעין המליצה), דת
מזו אחרת דרן אולי אין ומדווחת. מבקרת
חומות נין משטרהגבול תפקידי את לתאר

בירושלים. העתיקה העיר
העיר, על "המכסה" הירוק למעטה מתחת
סדיר, חייליהבשיחת רוב אחת. פלוגה ניצבת
קצינים). ומספר (ט''פ קבע שוטרי ומיעוטם
בלתי הכמעט האחריות, את קיבלו חם
הסדר ועל הביטחון על לשמור אפשרית,

בירושלים. העתיקה נעיר הציבורי
"מדובר ההתייחסות. כן כגודלהאחריות,
בגודלה כפולת במג'יב, מותר נגירח נפלוגת
הביטחון אחראיתעל וו פלוגה רגילח. מפלוגת
אחראית כן ונתון העתיקה, העיר חומות ביו
המשטרה בנקודת קבוע כוח החזקת על 01
דרן אץ רגלית, הפומלות עיקר חבית. בחר
0ו>ומ> סנ"ץ דנרי העתיקה''. נעיר אחרת
רגלי בסיור אותו גגשנו הפליגה. מפקד ק^טני,
קשח העתיקה. העיר בסמטאות שוטריו עם
דקות שכעבור מאחר ארוכה, שיחה עטו לנחל
השלכת על נקשר הודעה מתקבלת אחדות
מתחיל שנייה ותוך חסטאות, באחד אנני0

ומדרגות. כוכים נין מרדף
המקומית לאוכלוסייה להתייחס "יש
ללא מבתיהם אנשים להוציא אין בכבוד,
בהשלכת או הסדר נחפרת ולהתמקד אבחנה,
לסגל הפעםבתדרוך הדנריסנאמרים אגניס''.
יוש השולחן סבינ בתלפיות. בגסיס הפלוגה
משמעיות. חד  וההנחיות חמפקדיס, בים
בשיחה קעטבי, שלומי יאמרסנ"ץ מכן לאחר
חיו >א ני, נפליגח שאצלו, עינ"ם, בארבע
סמטא כל חיטנ מכירים השוטרים חריגות.
מיד מוחים האוכלוסייה, את מכירים ומבוא,
מתסיס פוטנציאל חמהווח מבחוץ", "יבוא כל

ובעייתי.
** איוע 0ק7 הפלוגה של חמנונע>0 קצין
צעיר שנו מקרח, על חמנ'קדים מתוחבישיבת
של סייר עלידי בבאבחוטא, נבדק סקוטי
הוא היום במהלן לירכו. והמשק הפלוגה,

1990 ו*שטרה.17אר 3דא*ז *4

41



ביותר בכירה בפלוגה ''מדובר
מפלוגה בגודלה כפולה במג"ב,
על אחראית זו פלוגה רגילה.

העתיקה, העיר חומות בין הביטחון
החזקת על גם אחראית כך ובתוך
בהר המשטרה בנקודת קבוע כוח
אין רגלית, הפעילות עיקר הבית.

העתיקה" בעיר אחרת דרך

הסיפור מעיד התפקיד של רגישותו על
הנא:

הבית, הר על הממוקמים מג"ב, שוטרי
אלא, וגדול. לאחרמאמץרבמקררחדש קיבלו
הד ת>7 אל הובלה מחייב יה מסוג שמקרר
המוסלמי, הווקף ממנהל אישור ביקשו הבית.
מ>ד ונענו המקרר, עס המשאית להכניס
לא ואף התחנונים עורו לא בשלילה.
העיר ר יועץ חשין, אמיר של התערבותו
מג"ב שיטרי בשלו. הווקף ערבים. לענייני
גבס על הגדול המקרר את לקחונ נאלצו
ומעלה המנהרה דרך הכותל, מרחבת
ועד השלשלת, רחוב קצה אל המדרגות,

לבניינס.

סירלחץ על נם אך מקיר, על סיפור אולי וח
משא גבם על הנושאים בירוק, שוטרים ועל
בפלוגה מזיע אולי, מקב>ו, והדבר ורגיש. כבד

פסיכולוג.■ מ"פ צריך ני, פלוגה כמו

תחושת את מג"ב לשוטרי מעבידים כיצד
נמקום תפקידם במילוי והרגישות האחריות
מפקד משיב כד על העתיקה! העיר כמו
הפסיכולוגיה. לתמונה נכנסת "כאן הפלוגהנ
את בדיוק ידע שוטר שכל דואגים, אנו
בקרה יש מדויקות, הנחיות יש מטלותיו.
הצוותים בין תחרות יוצרים מתמדת,
מצטי שוטרים לתגמל דואגים המסיירים,
שהתקשורת היטב, יודעים השוטרים ינים.
מודעים ולשלילה, לחיוב בהם, מתמקדת

בהתאם". ופועלים ולרגישות, ללחצים
את היטב לגצל יודע קעטבי שלומי סנ"ץ
שימש לפלוגה הניע בטרם כפסיכולוג. נישוריו
גס היה השאר ובין שונים, בתפקידים
לא פסיכולוג היותי מג"ב. שלבא"ח פסיכולוג
הישובים, ובמשמר בימ"מ לשרתגס לו הפריע
הוא העתיקה, בעיר מ"פ שתפקיד ספק, אין אך

ביותר. ומעניין רגיש מורכב,

העתיקה וזעיר נסטטאות בסיוו ג' 0>וגח שמול*
עוזרת הפסיכולוגיה הפלוגה. מפקד קעטבי, /זלוטי סנ"ץ 0>מ*ן!

המערבי. הכותל במיוחדמהווה רגיש מוקד
אבנים השלכת על ידיעה התקבלה לאחרונה
בהלה. נוצרה הנשים. עזרת אל הכותל מעל
מיד פתחו במקום שהיו והשוטרים הקצינים
לא במקום ''המערך ובבדיקות. בסריקות
מאוד הופתענו ולכן פגיעהבמתפללים, מאפשר
עם בתצפיות הבדיקה האבנים. מהשלכת
הסיוריםועםהסורקיםסביב,לאהעלתה אנשי
לא נעלם. האבנים שמשליך יתכן לא דבר.
שבו מהמקום, אבנים להשליך דרך ה"תהכל
את לגלות הצלחנו לבסוף מרקו. כי שיערנו,
אותן כי מסתבר, יונים.  האלים הגורם
ביו ומסתתרות הסלע, חגווי בין החנות יונים,
על כנפיהן, כמשק וסבשרות הכותל, חרכי
קטנות אבנים לדירדור נורמות נס הגאולה,
שבהלת קרח, וכך החרכים. ובין הכותל מעל
על בשלום מקומה על נאה האבנים השלכת

שלומי. סנ"ץ מסיים היונים", כנפי
ועוינים, אלימים גורמים גם יש בכותל אך
בהחלט. מקרי הכותל ליוני ביניהם שכלקשר
של ישיבתהמפקדיםבמשרדו בו ביוםשנערכה
מהפלוגה שוטרים שני תפסו שלומי, סנ"ץ
ביחד חאסן, איע ושוטר אזולאי מוטי (רש"ט
ביטחונית בדיקה כדי תוך חיב"ה) חיילת עם
נאה ,18 בת בחורה מחבלת, הכותל, ברחבת
בקבוק בתיקה היאהחזיקה ולבושהבקפידה.
דגל הוצמד לבקבוק להשלכה. מוכן תבערה
לזריקה המיועד המקום של ושרטוט אש"ף

לפגיעה. יהאוביקט
מנעה המחבלת, של מועד מבעוד תפיסתה
לא עצמן. מוכיחות "הבדיקות ודאי. פיגוע
יום, בכל בדיקות מאות חשודים. תפסנו אחת
מתמדת, ועירנות פקוחות עיניים נוכחות,
סנ"ץ מסכם הרצייה", התוצאה את נותנים

שלומי.
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1990 ■ 1948 בשנים ירושלים נפת/מרחב מפקדי

שלמה סופר 999094
1921  1918 בשנים הבטחתי שירותו את החל ב1907. לארץ עלה כבסרביה, ב1901 נולד
שירת המדינה קום עד 1921 משנת ובא''י. במצרים שירה הגדודים במסגרת העבריים, בגדודים
כמזכיר כיהן בתלאביב שירותו בתקופת המנדט. ומשטרת בתלאביב העירונית המשטרה בשורות
נפת משרד מנהל חוקר, בתפקידי ושירת לירושלים עכר מנשיה. תחנת וכמפקד העירונית המשטרה

וחקירות. תביעות וכמפקח ירושלים

המשטרה ועדת יו"ר ידי על מונה בירושלים, העירונית המשטרה יסוד יום 15.5.1948 ביום
באגף כקצין הארצי למטה מכן ולאתר חולון לתחנת הועבר 1948 אוגוסט בחודש למפקדה.
ישראל במשטרת משרוחו השתחרר בו ,7.10.51 לתאריך עד מילא אותו תפקיד פשעים, לחקירות

המדינה. שירות לנציבות ועבר

ז"ל שיף ישורון 999109
להוראה, והוסמך בירושלים בביתהכרם למורים בביתמדרש למד בראשוןלציון. 1915 בשנת נולד
בסוכנות שרת משה של מזכירו בתפקיד לכהן החל ההוראה, עזיבת ועם כמורה שנתיים שימש

העברית. באוניברסיטת התיכון המזרח מדעי למד ובמקביל היהודית

כפקיד עבד ,1946 בשנת מהצבא שחתרו עם הבריטי. לצבא והתגייס למוריו את סיים 1940 בשנת
ממשלח של למשפטים בביה"ס משפטים לימודי למד ובמקביל בירושלים לישראל בקרןהקיימת

"עציוני". בחטיבת גדוד כמפקד לחם העצמאות, מלחמת בפרוץ המנדט.

ב ירושלים. במחוז המשטרה למפקד והתמנה ירושלים למשטרת גוייס 16.8.1948 בתאריך
אגף ראש לתפקיד מונה ב13.6.1951 חיפה. במחוז המשטרה מפקח לתפקיד הועבר 20.11.1949

ישראל במשטרת משירות שחרורו מועד ל27.11.1953, עד שמילא תפקיד הארצי במטה החקירות
בחולון. העלמין בבית ונטמן 1974 בפברואר נפטר בניגריה. ישראל שגריר לכהונת מונה בו והיום

ברוך. זכרו יהי

\

ז"ל מייבר ישראל 14344
.1922 בשנת לארץ עלה ברוסיה. ב25.12.1905 1ולד

וכמפקד כמדריך המדינה קום ועד 1929 מ שירת בו "ההגנה". בארגון החל הבטחוני שירותו את
ב1.11.1948. ישראל למשטרת גיוסו וער מ24.1.1948 בצה''ל שירותו את המשיך

ב הבירה. נפת למפקד מונה 1.1.19503 מגוונים. פיקוד בתפקידי שימש ישראל במשטרת
סגן לתפקיד המרכז למחוז עבר ב22.10.1957 ירושלים. מחוז מפקד סגן לשמש מונה 1.2.1955

ל1.1.1960 עד מילא אותו תפקיד ב15.12.1958, ירושלים נפת למפקד מונה המרכז מחוז מפקד
לגמלאות. פרש בו היום

ישראל. משטרת של בכירים קצינים קורס בוגר היה ז"ל מייבר ישראל
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וילק דוד 1593
הבריטי המנדט בתקופת החל במשטרה שירותו את .1937 בשנת לארץ עלה בפולין, ב1916 נולד
כשוטר המנדט במשטרת לשרת עבר 1.').8.1940 ב .14.8.1940  1938 השנים בין בנוטר ושירת
למשטרת וגיוסו ישראל מדינת הקמת עד שמילא הפקיד בירושלים, מסוכנים סמים בבולשת

ב15.5.1948. ישראל
מועד ל1.11.1948 עד בירושלים מסוכנים סמים בבולשת תפקידו את המשיך ישראל במשטרת
במחוז אפסנאות קצין לשמש מונה ב5.8.1949 פשעים. לחקירות ליחידב הארצי למטה העברתו
,1.10.1951 ליום עד שמילא תפקיד ירושלים, במחוז מנהלה כקצין מונה ב1.12.1950 ירושלים.

ב1.2.1951. אליה ושב ישראל ממשטרת השתחרר בו מועד
מינויו מועד ל1.4.1952, עד ירושלים במחוז מנהלה כקצין שימש ב1.2.1952 מחדש גיוסו מיום
נו שכיהן תפקיד הבירה, נפת כמפקד לשמש מונה 1.3.1955 ביום ירושלים. מחת מפקד סגן למ"מ

התיירות. במשרד בכיר לתפקיד והעברתו ישראל ממשטרת שחרורו מועד ל16.12.1958 עד

רודין צבי 35
.1934 בשנת לארץ עלה בליטא, ב25.12.1912 נולד

ישראל למשטרת גיוסו ליום עד 1.10.1935 בתאריך המנדט במשטרת התל המשטרתי שירותו את
ב15.5.1948.

כמפקד לשמש עבר ב8.5.1950 צפת. תחנת כמפקד ישראל במשטרת שירותו את החל בראשית
21.5.1957 ל עד מילא אותו הנפה כמפקד לשמש יזרעאל לנפת עבר וב1.2.1954 צפת/כנרת נפת
נפת כמפקד לירושלים עבר 1.1.1960 ביום עכו. נפת מפקד של הפקיר למלא עבר בו התאריך
אייכמן הצורר כליאת (מקום אייר מחנה למפקד מונה בו האריך ,14.6.1960 לתאריך עד ירושלים
נפת למפקד מונה 1.9.1967 ובתאריך ב22.7.1960 ירושלים נפת מפקד לתפקיד שב חקירתו). בעת
,1.5.1974 ל עד מילא אותו תפקיד המשטרה משרד מנהל כסגן לשמש עבר ב25.2.1968 שומרון.

לגמלאות. יציאתו תאריך
בין .1949 בדצמבר לבנונית הישראלית הנשק שביתת בועדת הישראלית המשלחת נספח היה

במקסיקו. לישראל המאוחדת היסוד/המגבית קרן כנציג שימש 31.8.19671.6.1965 התאריכים
ישראל. משטרת של בכירים קצינים קורס בוגר הינו רודין צבי

בליימן פרד 1627
.1944 בשנת לארץ עלה ברומניה, ב3.2.1924 נולד

ל15.5.1948 עד מ21.9.1945 וכשוטר כנוטר ושימש המנדט במשטרת החל המשטרתי שירותו את
ישראל. למשטרת גיוסו תאריך

לשמש מונה 14.9.1950 מגוונים. ומטה פיקוד בתפקידי כיהן ישראל במשטרת שירותו במשך
במחוז תנועה ענף כראש מינויו מועד ל15.2.1958 עד מילא אותו תפקיד הבירה נפת מפקד כסגן
תנועה ענף ראש לתפקיד עבר וב24.7.1980 ירושלים נפת מפקד כמ"מ מונה ב14.6.1960 הדרומי.
סיור ענף כראש לשמש מונה בו התאריך ל19.8.1962 עד מילא אתו תפקיד הדרומי, במחח
מתה וב1.4.1969 ירושלים נפת מפקד לתפקיד מונה מ1.8.1965 החל הדרומי. במחוז ומבצעים
מחלקת ראש להיות מונה בו המועד ל1.4.1974 עד מלא אותו תפקיד המון מחלקה כראש לשמש
1.3.1977 ליום עד מילא אותו תפקיד ופיתוח מחקר תכנון מנהל לראש מונה ב6.4.1975 כחאדם.

לגמלאות. פרש בו המועד

למשרד סופח ו18.8.19681.8.1964 2.7.196518.4.1963 ,28.7.196016.7.1959 התאריכים בין
זרות. במדינות המדינה כנציג ושימש הממשלה ראש

ישראל. משטרת של בכירים קצינים וקורס קצינים קורס בוגר הינו בליימן פרד מר

**'' .
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בראלי דניאל 801
.1935 בשנת לארץ עלה בפולין ב10.8.1916 נולר

.1.6.1943 ער מ5.2.1937 שירח בה המנדט במשטרת החל המשטרתי שירותו את

להיות מונה מ19.4.1949 החל מגוונים. פיקוד בתפקידי ושירת ב948נ.15.5 גרם ישראל למשטרת
עבר וב11.1951.ו פ"ת בנפת מנהלה לקצין מונה ב19.10.1950 העולים. למחנות קישור קצין
מלא אותו הפקיד צפת/מרת, נפת מפקד לסגן מונה 1.6.1955 ביום פ"ח. בנפת מפקד סגן לתפקיד
בת"א הצפונית לנפה עבר ב10.1.1958 ת"א. במחוז מנהלה לקצין מינויו מועד ל1.9.1956 עד
לאדים ונשלח הממשלה ראש למשרד הושאל 17.10.1965 עד מ15.8.1962 נפה. למפקד ומונה
פיקוח כקצין לשמש מונה ב31.10.1965 לארץ שובו עם אריס. הבירה עיר למפקד כיועץ אבבא
ובתאריך ירושלים נפת למפקד מונה ב24.7.1966 הדרומי. במחוז החקירות בענף וביקורת
ירושלים, מרחב מפקד של מינוי קיבל ירושלים למרחב הפכה ירושלים נפת כאשר 15.4.1970

מטעם לאנגליה ונסיעתו תשלום ללא לחופשה יציאתו מועד ל1.11.1971 עד מילא אותו תפקיד
לגמלאות. פרש 1.1.1974 בתאריך היהודית. בסוכנות ולקליטה לעליה המחלקה

ישראל. משטרת של בכירים קצינים קורס בוגר הינו בראלי דניאל מר

חבורי חייט
1938 בשנת .1925 בשנת הוריו עם לארץ עלה בפולניה. רובנו בעיר 1919 בשנת נולד תבורי חיים
שירת המנדט, במשטרת לחילהרוכבים התגייס 1940 בשנת בראשהעין. ושירה כנוטר התגייס
בבית לשוטרים בביתספר כמדריך שימש 1947 בשנת ירושלים. ביתשאן, צפות, חלב, גוש בצפת,
השחרור במלחמת במקום. המשטרה משרד על אחראי כסמל העתיקה לעיר עבר 1948 בשנת לחם.
ירושלים שבמחוז הכפרים בנפת לשרת מונה 1949 מרץ בחודש העתיקה. העיר בקרבות נפצע
התנועה ענף ראש לתפקיד ומונה מחתי מפקח עחר לדרגת הועלה ב1952 שני. מפקח בדרגת
ולאחר מחתי, מפקד סגן לדרגת והועלה הנגב נפת מפקד לתפקיד מונה ב1955 ירושלים. במחוז
ירושלים. מרחב כמפקד וב1972 הדרומי המחת מפקד כסגן מונה ב1970 ניצב. סגן לדרגת מכן
כראש 1975 ובשנת הדרומי, המחוז כמפקד מונה 1973 בשנת תתניצב. בדרגת כיהן זה בתפקידו
ב לפרישתו עד שירח בו תפקיד הכללי, המפקח להפקיד התמנה ב30.12.76 במטההארצי. אג"מ

.31.12.79

ברייטנפלד היינץ 960
עלה 1938 בשנת ומשם לאוסטריה משפחתו עקרה תינוק בהיותו ביוגוסלביה. ב24.7.1918 נולד

ארצה.
בסולם עלה יפו. בסדנת כשוטר שירותו את והחל 27.5.1948 בתאריך גויס ישראל למשטרת
מחוז למטה מיפו עבר 19.11.19503 תנ"צ. לדרגת הגיעו ער שונים פיקוד בתפקידי שימש הדרגות
ההדרכה במחלקת ספורט מדור לראש מונה 1.10.1955 בתאריך תחבורה. כקצין לשמש ירושלים
ל8.3.1959 עד מלא אותו תפקיד תעבורה, מדור כקצין לשמש עבר וב15.11.1959 הארצי במטה

וסיור. תנועה למחלקת עבר ב12.6.1960 מבצעים/מטא"ר. מדור כראש לשמש מונה בו היום
ב16.8.1961 אייכמן. משפט במנהל ג' כח כמפקד 17.1.1961 בתאריך מונה אייכמן, תפיסת עם
כמ"מ מינויו האריך ל6.6.1965 עד מילא אותו תפקיד ירושלים נפת מפקד כסגן לשמש מונה

ירושלים. נפת מפקד
ראש לתפקיד מונה ב22.12.70 הדרומי. במחח ומבצעים סיור ענף ראש לתפקיד מונה 1965 בשנת
לשמש מונה בו היום ל1.1.1973 עד מילא אותו תפקיד הארצי במטה ומבצעים סיור מחלקת

לגמלאות. יצא בו תאריך ל1.5.1976, ער כיהן ירושלים מרחב כמפקד ירושלים. מרחב כמפקד

ישראל. משטרת של בכירים קצינים וקורס קצינים קורס בוגר הינו ברייטנפלד היינץ מר
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קראוס דוד
ואחר בפלמית הנגב בחטיבת שירת ב1948. ארצה עלה ב1927. בצ'כוסלובקיה נולד קראוס דור
קראוס דוד סיור. בתפקידי כשוטר למשטרה התגייס 1950 בשנת בצה"ל. חובה שירות שירת כך
סגן סיור, לשכת ראש סיור, יחידת מפקד והיה 1959 בשנת לקצונה הוסמך בסולםהדרגות, עלה
מונה ב1977 תנ"צ, בדרגת ירושלים מרחב כמפקד מונה ב1975 מרחב. ומפקד מרחב מפקד
וב ובטחון, שיטור אגף לראש התמנה שבה שנה 1978 עד מילא אותו תפקיר מנהלה, אגף לראש
בית כנשיא קראוס דוד שימש ,1982 שנת מסוף הכללי. המפקח סגן תפקיד את עליו קיבל 1981

מונה ב1.4.85 תלאביב. מחת כמפקד מונה ואז 1984 מחצית עד כהן בו תפקיד למשמעת, הדין
היום. עד מכהן בו תפקיד ישראל, משטרת של התשיעי הכללי כמפקח

אליהו בן צבי 12875
.1946 בשנת לארץ עלה ברומניה. ב1.8.1933 נולד

מכן לאחר 19.7.1953 עד מ21.2.1951 שירת בו הצנחנים בחיל בצה"ל החל הבטחוני שירותו את
כקצין לשמש מונה מ31.8.1958 החל מחלקה. כסמל 5.8.1953 בתאריך הגבול למשמר גוייס
יהודה מרחב כמפקד מינויו מועד ל1.4.1967 עד מילא אותו הפקיר בי, בפלוגה שוטף בטחון
מפקד כסגן לשמש מונה וב1.12.1972 התיכון מרחב מפקד לסגן מונה ב14.10.1971 במג"ב.
טגן לתפקיד ממג"ב הועבר בו המועד ל6.1.1974 עד מילא אוחו תפקיד במג"ב, הדרום מרחב
מונה וב1.9.1977 ירושלים מרחב מפקד כמ''מ לשמש עבר ב10.7.1977 ירושלים. מרחב מפקד

ב1.4.1980. לגמלאות יציאתו ליום עד כיהן בו תפקיד ירושלים מרחב למפקד

וקורס במג"ב פלוגות מפקדי קורס בצה"ל, מחלקות מפקדי קורס בוגר הינו אליהו בן צבי מר
ישראל. במשטרת בכירים קצינים

קומפורט רחמים 2411
.1948 בשנת לארץ עלה בבולגריה, ב15.1.1930 נולד

מילא 25.11.1959  17.4.1949 התאריכים בין זבולון. לנפת ישראל למשטרת גוייס ב17.4.1949
מילא אוהו תפקיד אוריהודה תחנת למפקד מונה ב25.11.1959 מגוונים. וחקירה שיטור תפקידי
ב ירא. שבמחוז הנוער במפלג ותביעות חקירות מחלק לראש מינויו מועד ל15.9.1963 עד
להיות מתה וב1.11.1972 בת"א הצפונית בנפה ומבצעים סיור לשכת כראש לשמש מונה 1.6.1964
לתפקיד יפו. מרחב למפקד מינויו מועד ל23.4.1975 ער מילא אותו תפקיד יפו מרחב מפקד סגן
סגן להיות מינויו מועד ל15.9.1984 עד מילא אותו הפקיד ב9.3.1980 מונה ירושלים מרחב מפקד

היום. עד מכהן בו התפקיד דרומי, מחוז מפקד להיות מונה וב1.5.1985 דרומי מחוז מפקד

ישראל. משטרת של בכירים קצינים וקורס קצינים קורס בוגר הינו קומפורט רחמים ניצב
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אלבלדס חיים 15576
במסגרת הגבול. למשמר התגייס ב10.4.57 ,1949 בשנת לארץ עלה במצרים, ב11.7.1937 נולד
סגן וסעד, ניהול קצין מחלקה, מפקד כתה, כמפקד מגוונים. פיקוד בתפקידי שימש במג"ב שתתו
תפקידיו את .1 מחטב מטה וראש סגן בטחוןפנים, ענף ראש ב', פלוגה מפקד פלוגה, מפקד
מכן ולאחר מ25.3.1981 החל הנגב מרחב מפקד לתפקיד הועבר כאשר 1981 בשנת סיים במג"ב
מפקד סגן לתפקיד מונה בו היום 1.11.1986 עד מ15.9.1984 החל ירושלים מרחב כמפקד שימש
ער לכהן הוא ממשיך שבו התפקיד המרכז מחוז מפקד לתפקיד מונה ב1990.ו.1 המרכז. מחוז

היום.

ז"ל יהודאי יוסף 21198
.1962 בשנת לארץ עלה 14.11.19463 ברומניה נולד

למג''ב גוייס בו תאריך ,17.7.1965 עד במג"ב חובה כשוטר ב1.6.1964 החל המשטרתי שתתו את
מפקד מ"מ והדרכה, מבצעים קצין מחלקה, מפקד כגון: שונים פיקוד בתפקידי שימש במג"ב קבע.

,1 מחט''ב ומפקד סגן פלוגה, מפקד פלוגה,

לשמש עבר בו תאריך 8.1.1984 עד נתב"ג כמפקד וכיהן לנתב"ג ממג''ב עבר 1.11.1982 בתאריך
,15.8.1986 עד הדרומי המחת מפקד כסגן מונה 1.5.1985 בתאריך ירושלים. מרחב מפקד כסגן
ב23.6.1989. פטירתו ליום עד כיהן בו תפקיד ירושלים, מרחב כמפקד לכהן עבר בו המועד

ניצב. דרגת פטירתו לאחר לו הוענקה ירושלים כממ"ר בתפקידו המסורה עבודתו על כמחווה

תואר בעל היה כן כמו לאומי. לבטחון והמכללה בכירים קצינים קורס בוגר היה ז"ל, יהודאי יוסף
בינלאומיים. החברה/יחסים במדעי ושני ראשון

ברוך. זכרו יהי הרצל. בהר נטמן ז"ל יהודאי יוסף ניצב

^

ביבי אריה 20970
.1951 בשנת ארצה עלה בעירק, ב28.4.1943 נולד

התגייס ב7.6.1966 ל22.7.1963. 5.2.1961 התאריכים בין בצנחנים עשה הצבאי שירותו את
ומפקד מבצעים קצין סיירת, מפקד מחלקה, מפקד שונים. פיקוד בתפקידי ושימש הגבול למשמר
כמפקד מונה ב5.4.1981 נתב"ג. יחידת של אג"מ כקצין שימש ל4.4.1981 25.10.1979 בין פלוגה.
נתב"ג. מפקד לתפקיד מונה בו מועד ,1.1.1984 עד שימש זה בתפקיד סיני, וצפון עזה נפת
אריה מונה ב1.7.89 הירקון. מרחב כמפקד לשמש מונה בו המועד 15.7.1985 עד כיהן זה בתפקיד

היום. עד ממלא אותו הפקיד ירושלים, מרחב מפקד להיות ביבי

של בכירים קצינים וקורס בצה"ל מ"פ קורס בצה"ל, קצינים קורס בוגר הינו ביבי אריה מר
והחברה. הרות במדעי אוניברסיטה בוגר תואר בעל הינו כן כמו ישראל. משטרת
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1§

יזכור

אשר עמנו, עוד שאינם והנאמנים הטובים את וביגון באהבה זה ביום נזכור
העם. יחיה למען למוח נפשם חירפו

מול ישראל, במשטרת שירותם בעת משמרתם על שנפלו חברינו את נזכור
המארב. מן ומרצחים דם צמאי מתנכלים

לעזרת כנחשונימ שנחלצו המעש, ונפלאי הנפש עזי ישראל אזרחי את נזכור
את לנו ציוו ובקורבנם הגבול, ושומרי השוטרים אחיהם עם אחד שכם העם,

החיים.

וקדושת הגבורה וחמדת העלומים זיו על ויאבל בזרעו ויתברך ישראל יזכור
במערכה. נספו אשר הנפש, ומסירות הרצון

דור. לדור ישראל בלב חתומים הניצחון עטורי ישראל מלחמות גיבורי יהיו

ישראל משטרת
וקח"ר מה"ד

מזורחיגוןוניוושיל.
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