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מבוא

השורשים מדינתישראל. של בהסטוריה ומשולבת שזורה ישראל משטרת של ההסטוריה
של הרעיון קיימות. היו לא עדיין ישראל ומשטרת ישראל מדינת שבהן בתקופות טמונים שלה
התנכ"ית. בתקופה עוד ומקורותיו היהודית החברה של במורשתה עמוק טבוע עברי" "שיטור

ממנה. חלק השוטר היה כבר היהודית, החברה של היווצרותה משחר

יך^ת א#ר יקזךאל, מזקני איש שבעים אספהלי אלמקזה: ןהוה ףא^ר "

ע^ך: #ם והרכבו מועד, אלאהל אתם ולקחת ושקזךיו, העם זקני כיהם
ובקזאו עליהם, לשק?תי עליף אק!ר מךהרוח ואצלתי שם ע?ף וךבךתי רךךתי ח
,,"י יבמובר בדף ל אתה א ולאתש העם, ?משא אי1ף

ו^?טו ל^בטיף, >ף 1תן אלהיף ןהוה א#ר 1כל^עךיף תתךלך ף6קךים י"ש^טים
כי שחד, ללאתל)ח פנים תליר לא מ^זפט, לאתקה יס מ^פטצלק: אתהעם
תחיה למען תךדף, צלק צךק כ צדיקם: דכךי ויסלף חכמים עיגי לעור ה^חד
יביים"! לך: נתן אלהיף יי^יןאתהאךץא^רןהוה

הסדר אוכף הציבור, שלום שומר העם, מגן הוא היהודית התפיסה לפי העברי השוטר
משפט, צדק, של הערכים את באישיותו מגלם השוטר ומסייע. מתווך בקהל, מעורב החברתי,
תפקידי גם התפתחו היהודית, החברה של הלאומי גיבושה תהליך עם ונאמנות. שיוויון
סייע למלחמה העם יצא כאשר ומשגיח; לפועל כמוציא השופט של לצידו פעל הוא השוטר:
על הלווייםהשוטרים פיקחו הקודש, ארון ובתוכו העם נסע כאשר הלוחמים; במיון השוטר

הטוב. הסדר

ומשרתו החברתי מעמדו האישית, סמכותו מכוח ופעל בקהילה וידוע מוכר היה השוטר
על שמרו הם מלך": "משרתי של מעמד השוטרים קיבלו בישראל, מלוכה כשקמה הציבורית.
השוטר יישמר. התקין החיים שמהלך ווידאו בשווקים סיירו העיר, בשערי השגיחו החומות,
השוטר כסמל שימש זה ציוד רצועה. מחוברת שאליה ובאלה לשקילה צדק באבני מצויד היה
בדרכי הסדר ושמירת החוק לאכיפת אמצעים היו והרצועה המקל ומשקל. אורך למדידת וככלי
"מסילת מחבר הרמח"ל, שאומר כפי אלא ומלקות, הענשה לשם היתה לא תכליתם נועם,

חובלים". מקל ולא נועם "מקל  ישרים"



היהודי. העם של לעצמאותו סמל וגם החברתי הסדר לשמירת אמצעי היה התנ"כי השוטר
העברי, השוטר השלטונית. עצמאותו מהעם נשללה לספירה) 70) השני הבית נחרב כאשר
ישובים של קטן קומץ ורק מארץישראל הוגלה העם מלהתקיים. פסק בקהילה, רשמי כמוסד
קרקע, כבעלי לא עתה אך ועוד), חברון צפת, עכו, טבריה, ציפורי, (ביבנה, אדמתו על נשאר
ארץ את הפרסים כבשו ה7 המאה בראשית לשליטים. מס המעלים ארעיים כתושבים אלא
השושלת מידי עברה הארץ הערבים. בידי הארץ נכבשה לאחרמכן שנה כ20 ישראל,

פאטמה. בני של השיעית לשושלת מכן ולאחר בניעבאס לשושלת ההומיית

בה התבסס ה14 במאה וצלבנים. מצרים סורים, כובשים בין הארץ נקרעה העשירית במאה
בידיהם נשארה וכך העותמנים בידי הארץ נכבשה ה16 במאה (מצרים). הממלוכים שלטון
התקופה כל לאורך היהודי הישוב .1917 עד ה19) המאה בסוף קצרה בתקופה (למעט
עוינת אוכלוסייה מצד והתנכלויות כבדים מיסים גזירות, בפני חסראונים עמד הזו הארוכה
בארץ חדשה יהודית התיישבות החלה הנוכחית המאה בתחילת עבר. מכל אותו שהקיפה
בטחון על לשמור הצורך קשות; ביטחון בבעיות מיד נתקלו ארצה, שהגיעו העולים ישראל.

במעלה. ראשון קיומי הכרח להיות הפך והרכוש הנפש
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מעך קנגיק
מיקיוי יישוב עניית 0טמייח עינית 9מייה *
"השוטייי של "השומר" ע"י שמירח ס מעורבת קימיוח .

מנעו לא הטורקית והז'נדרמריה המשטרה
העוינים; השכנים מצד ההתנכלויות את
ערבים, שומרים לשכור נאלצו המתיישבים
הצליחו שלא רק לא אשר וצ'רקסים, דרוזים
היו לעתים אף אלא הישוב, על להגן
זה דברים במצב ולתקיפות. לשוד שותפים
מקומיות, שמירה אגודות להתארגן החלו
נוסד זה ארגון "השומר". ארגון צמח שמהן
"השומר" חברי בגליל. ,1909 באפריל ב12
משטרה של "גרעין כעל עצמם על הכריזו
בארץישראל". עברית וז'נדרמריה עברית
עקרונות לעצמם קבעו ה"שומר" אנשי
מוסרית, מקצועית, מבחינה קשוחים
אפוליטי, מוסד בארגונם ראו הם ואישית;
שתפקידו גוף כללארצית; במסגרת
המתיישבים של ונפשם רכושם את להבטיח
משטרה, תחנות להקים שאפו הם היהודיים.
ארצית; שוטרים הסתדרות שוטרים, יישובי

מיוחד. וסמל מדים לקבוע רצו כן



זה), מסוג התארגנויות על אסר העותמני (החוק במחתרת נעשתה הארגונית פעילותם
דבר הועסק, שבו והישוב שומר כל בין אישיים חוזים של בסיס על התבצעה והעסקתם
תקופה, אותה של העבריים השוטרים היו ה"שומר" אנשי העותמני. החוק עלפי שהתאפשר
את צמצמו הם לענות. הצליחה לא הטורקית המשטרה שעליהם צרכים אותם על ענו הם
אנשי פעלו. שבהם היהודיים בישובים פגיעה בגופם מנעו הערבים, השכנים התנכלויות
ופינה מקום הקצו שהקימו, השמירה בסוכות ומנהגיהם. הערבים שפת את למדו ה"שומר"
כלי עוד היה העוינים השכנים עם קשר טיפוח הערבים. השכנים לאירוח ("מדאפה") מיוחדים
ניתן שלא חלום  בלבם נרקם עברית ת'נדרמריה עברית משטרה של החלום בעבודתם.
ברחבי נתינים של יוזמות השולל העותמאני, השלטון רקע על ימים, באותם להגשמה

האמפריה.

להקים הורה הוא ,1917 בדצמבר הטורקים, מידי ישראל ארץ את אלנבי הגנרל כבש כאשר
מבני שוטרים איישו התחנות את "חשובים". לו שנראו האוכלוסין מרכזי בכל משטרה תחנות
בתוך היחסי גודלו לפי להלכה מיוצג ואחרים), ערבים (יהודים, מגזר כל כאשר המקום,

האוכלוסייה.

השוטרים את ציידו הבריטיים, המפקדים מצומצם. היה היהודים השוטרים מספר בפועל
מרכזי, ישוב בכל שהוקמו המשטרה יחידות קשים. והתנאים דל היה השכר אך ובמדים, בנשק
שהמשטרה תחושה בישוב קיימת היתה זאת בכל אך וסדר, שקט להבטיח הצליחו לא
חלק יותר. לגלויה הפכה ה"שומר" פעילות המצב. על להשתלט ותתחיל תתארגן הנוכחית
גם השתלב (בתוכם טבריה משטרת את הקים ואף המניין מן כשוטרים למשטרה התגייס מהם
יהודיים, שוטרים חלק נטלו שבו שוטרים איגוד עלידם הוקם שטרית). שלום בכור הקצין
שהתארגן שני, שוטרים לארגון יריבות ותוך במקביל פעל זה ארגון הארץ. בצפון שירתו אשר

הארץ. במרכז

"ההגנה". ארגון תחת בישוב, הבטחוניים הכוחות איחוד על הוחלט ,1920 מאורעות לאחר
כי הפסקנית דעתו את הביע היווסדו, מיום ה"שומר" בארגון שתמך אוסישקין, מנחם אפילו
ההגנה" תולדות "קיצור (ראה מקומה" את ירשה המשטרה זו, לאגודה מקום אין "מעתה
בפיקוח מעתה יתבצעו המשטרה שתפקידי היתה בישוב אז שרווחה התחושה .(91 עמוד
כך רחב. הגנה ארגון במסגרת לרכז צריך העבריים הכוחות ואת טוב; היותר הצד על הבריטים,
כנציב הגיע ולארץ אזרחי במנהל הצבאי הממשל התחלף שבו יום ,1920 יולי עד המצב נמשך

סמואל. הרברט סיר עליון

המשטרה פעולות את המסדירים חוקים לתוקפם נכנסו האזרחי, המנהל כינון לאחר קצר זמן
הז'נדרמריה פקודת ,1921 הכפרים גפירי פקודת ,1921 המשטרה (פקודת וסמכויותיה
המקומיות והמשטרות ובתיהסוהר, המשטרה של כללי מפקח התמנה .(1921 הפלשתינאית

ארצי. לארגון הוכללו
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צבאי ממשל הטלת בדבר מנשר
.15) 17 דצמבר בירושלים,

23 שכללה עירונית, משטרה יחידת (10.6.1921 (בתאריך אביב בתל הוקמה עת באותה
"15" מנפת לחלק נחשבה השנים), במרוצת (שגדלה זו יחידה קצין. בראשות יהודיים שוטרים
עירוניות, תקנות לאכיפת אף אלא החוק, לאכיפת רק לא פעלה היחידה הדרומי. במחוז

המקומית. הרשות עם מלא פעולה בשיתוף

המשטרה תקן בוטלו, הדנדרמריות מחדש, הארצישראלית המשטרה התארגנה 1926  ב

עד בתוקף שהיו המשטרה חוקי את ביטלה אשר חדשה, משטרה פקודת לתוקף נכנסה גדל,
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למיסוד הביאו אשר ונוחלים, קבע פקודות פורסמו מקצועי, ומודיעין חקירות מערך הוקם
בתוך מקומיים. ושוטרים בריטיים שוטרים כללו המשטרה שורות המשטרתית. ההתארגנות
מספר (למעט ככלל הועסקו אלה שוטרים יהודיים. שוטרים גם נמנו המקומיים השוטרים קהל
ההיערכות בריטיים. וסמלים קצינים של הדוק ובפיקוח זוטרים בתפקידים חריגים), מקרים
באופן עמד היהודי הישוב בארץ, הבטחונית התסיסה את צמצמה לא המשטרה של החדשה
כוחהגנה התארגנות חייבו היהודי בישוב והפגיעות ההתנכלויות עוינת. פעילות בפני רצוף

מאסיבי.

להתגייס (1926/9 המשטרה פקודת פי (על האפשרות את הישוב ניצל תקופה באותה
גיוס החל נשק. וגם אימונים זו בדרך ולקבל מוספים ושוטרים נוטרים של במעמד למשטרה,
הארצישראלית, המשטרה נוספות. נוטרות ולמסגרות העבריים" הישובים ל"משטרת נרחב
משטרה שירותי לציבור להעניק בהדרגה הפסיקה השוטף, הביטחון בפעילות עסוקה שהיתה
של בלבטים נקרעו היהודיים השוטרים עצמה. על ולהגן להסתגר החלה היא "קלאסיים";
לממשלת אמונים לשמור שוטרים, היותם מעצם התחייבו, הם אחד מצד כפולה. נאמנות

וההגנה. המאבק לכוחות לסייע נדרשו הם שני מצד שלה, ולאינטרסים המנדט

הבריטי המנדט והפסקת החלוקה תכנית בדבר האו"מ החלטת פורסמה 1947 נובמבר בחודש
להשתרר החל האו"ם החלטת לאחר עוזה. בכל פרצה השחרור מלחמת בארץישראל;
מהבסיסים; התפנו והערבים הבריטים מוחלט: איסדר הארצישראלית המשטרה ביחידות
לחופשי; שוחררו אסירים נותק; הבסיסים בין הקשר הושמד; ובחלקו נלקח המשטרתי הציוד

ופיקוח. תיאום כל ללא בתחנות נותרו יהודיים, זוטרים וקצינים שוטרים 723

על שבדרך. המדינה מוסדות תכנון של קדחתנית פעילות להתבצע החלה היהודית בסוכנות
סגנו להיות שעתיד מי מסייע כשלידו משטרתישראל, את לתכנן הוטל סהר יחזקאל מר
בעקרונותיה. ואושרה המצב ועדת לאישור הוגשה התכנית נחמיאס. יוסף מר השני והמפכ"ל
היהודיים השוטרים כבד. במצור נתונה היתה ירושלים בעיצומה, היתה השחרור מלחמת
ובעזרה במחסומים מים, בחלוקת וסייעו יהודי קצין של בפיקודו אחד, ככוח פעלו שבתוכה

לנפגעים.

התמנה יום ובאותו מדינתישראל של הקמתה על הוכרז 14.5.48 תש"ח באייר ה' שישי ביום
זרם מלחמה. של בנסיבות הקמתו עם מיד הועמד החדש החייל הכללי. כמפקח סהר יחזקאל
מתקופת שנותרו הוותיקים השוטרים להתארגן. החל הארצי המטה ארצה, להגיע החל עולים
של מאוכלוסייה הלקוחים שוטרים מצטרפים כשאליהם המקצועי, הגרעין את היוו המנדט,

ומעלה. 35 גילאי

2120 גויסו הראשונה השנה במרוצת עצמה. את לבסס ישראל משטרת החלה קצר זמן תוך
לשירות; והוחזרו תוקנו מושבתים כלירכב נשכרו, נוספים מבנים שופצו, המבנים איש,



המשטרה מדי תרבות; וכללי השפה לימוד לרבות החדשים, למגויסים מזורזת הכשרה נערכה
משטרת סמל את צייר סהר המפכ"ל הבריטים. אחריהם שהותירו שאריות מתוך נלקחו

ישראל.

העשור סוף עד בהדרגה  (בוטלו בתוקף עדיין היו המנדט משטרת של הקבע פקודות
החדש. לארגון קלות התאמות עם בתוקפה נשארה 1926/9 המשטרה פקודת הראשון).
לצבא מכפיפותה נותקה היא ולגדול. להתפתח משטרתישראל החלה זה התחלתי ממצב
להשתלבות במעברות, לסיוע בביצורים, לסיוע נחלצו השוטרים בקהילה. להתערות והחלה

העלייה. לקליטת במאמץ

למטה בכפיפות הפועל לחייל והפכו אחד פיקוד תחת הגבול משמר פלוגות אוחדו 1953 בשנת
ותנאי נמוך שוטרים שכר גדולה, אדם כוח תחלופת קשים, תקציביים אילוצים אף על הארצי.
סדר הפרות עם התמודדה היא ולהתבסס. להתפתח ישראל משטרת המשיכה קשים, עבודה
המיוחדים התנאים מתוך שעלו נוספות ובעיות בכבישים, וגדל הולך תנועה עומס חמורות,

הראשונות. בשנותיה מדינתישראל ניצבה שבהם

הלך בכבישים הרכב כלי מספר גדלה, האוכלוסייה התפתחה; ישראל ומדינת חלפו השנים
רמת השתכללה, הטכנולוגיה אוכלוסין, צפופי עירוניים מרכזים נוצרו התרחבו, הישובים וגדל,

משטרה. לשירותי הדרישות עלו ובמקביל וגדלה, הלכה החיים

בין עבודה חלוקת הוגדרה ישראל: משטרת של מחדש ארגון התרחש 1960  1958 בשנים
לזרוע הפך החקירות מערך ואמצעים: כוחאדם של תקן גובש השטח; ויחידות הארצי המטה
יחידות והוקמו מבצעיים בתפקידים שוטרות שולבו מקוף; שוטרי הופעלו ותוקפת; יוזמת
העשייה תחומי בכל ואמצעיה שיטותיה את שיכללה המשטרה נוער. בעבריינות לטיפול
ממשלת החליטה 1974 בשנת התעמקה. והפריסה משטרה תחנות נוספו המשטרתית,
הביאה זו החלטה הפנים. בבטחון לטיפול האחריות את המשטרה על להטיל ישראל
בבטחון לסייע שתכליתן חדשות יחידות לבניית המשטרה, של חוזרת להתארגנות בעקבותיה
הפשיעה ברמת העלייה עם להתמודדות המשטרה נערכה במקביל הולמת. ולהיערכות הפנים

והמקצועית. האלימה

והפכה גדלה האוכלוסייה הישראלית, החברה של ההתפתחות נמשכה שנים אותן כל במשך
מספר אלימה. ויותר מתוחכמת ליותר נהפכה הפשיעה "אנונימית". ויותר ליותר בהדרגה
מסדר ירד לא הפנים בטחון נושא וגדל, הלך בכבישים התנועה נפח עלה, הדרכים תאונות
כמעט הפכו ומחריפים ההולכים עבודה וסכסוכי הסדר הפרות מלחמות). (לרבות היום

לשגרה.
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לצמצם ויותר, יותר להתייעל הצורך עלה במקביל פסקו. לא הישראלית בחברה הקיטובים
במקביל התפתחו לא הכוחות סדרי המבצעי. המגזר לטובת ולהעבירם המנהלי במגזר כוחות
קיימים שהיו צרכים מול שתוקנן, כפי נשאר האמצעים והיקף השוטרים מספר השטח. לצורכי

הרחוק. בעבר

השוטר רמת מתקדמות, טכנולוגיות שיטות על ויותר יותר להישען החלה ישראל משטרת
יחסית בהדרגה משתפר השוטרים שכר בעלייה. נמצאת אחרים ונתונים השכלה מבחינת
השוטר התמודד תקופה בכל השתנו. העברי השוטר פעל שבהם התנאים קודמות, לתקופות
ואכיפת ציבורי סדר שמירת פשיעה, מניעת הציבור, שלום שמירת של האתגרים עם העברי

עת. באותה הקיימים חוק

מורשת על ושומרת שמרה היום ועד תש"ח שנת מאז קיומה, שנות במשך ישראל משטרת
הם: ואלה להקמתה הראשונות בשנים עוד שהוגדרו מדיניות קווי ועל העברי השיטור

פשרות. וללא פניות ללא וסדר חוק אכיפת *

הציבור. כמשרת השוטר ראיית הציבור. שירות על דגש *

וממלכתיים. קהילתיים גורמים עם פעולה ושיתוף חבירה תוך לקהילה סיוע על דגש *

אפוליטי. אופי על שמירה *

מידות. טוהר על הקפדה *

הייעודי. התחום לטובת והתייעלות חיסכון שטח, לעבודת עדיפות מתן *

השוטר. טיפוח *

ישראל. עם בתולדות עמוק מושרשים ומקורותיה שנים ארוכת היא ישראל משטרת מורשת
תקין חברתי סדר להבטיח ותכליתה ישראל עם למען פועלת ישראל, עם של משטרה היא

בארצו. ישראל לעם הולמת חיים ואיכות
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העברי השיטור התפתחות סיכום

האתגר

בפניהתקופהשלבים קשייםדגשימאפייניםערכיםהנאמנותשניצב
עיקרייםתפקידעיקרייםמרכזייםהישירההשוטר
העברי

סדר1220השוטר עלהשתלבותצדקלשופטלהבטיח סדרפיקוח שמירת
עדהתנ"כי בחברההציבורבצוותמשפטחברתילפנהיס

לספירה של70 נבניתהמנהיגשוויונותלמלךבתקופה
נאמנותנדודים

קיום ומלחמת
לאומית
רצופה.

עד"השומה לגליותשמירההתמקצעותהקרבהלישובהתנכלויות1909 אי
שכנים1920 מצד

איוםחתירהשמירהערבים.
בטחונילארגוןעברית

ארצי
פילוגים

עדמשטרת נאמן1921 רגישותמקצועיותלממשלתלהיות חוסרסיוע
ובאותה1947המנדט נוכחפלשתינהלישוב שיתוףמקצועיומתח

למלא עםהצורךביטחוןעת פעולה
כשוטר הציבורבנאמנותתפקידו
כפולהארצישראלי.

עדהנוטרות הישוב1931 על משאביםהגנהחיילביטחוןלמוסדותלהגן
תוך1947 שלהלאומייםהיהודי מצומצמיםבמסווה

שוטרמגבלות
ע"י פילוגיםשהוטלו
הבריטים.

דבקות1948משטרת מגבלותשירותהסתגלותשלטוןלחוקיהמשך
תקציבציבורילמציאותהחוקמדינתהתמכרותאילךישראל

משטרת מתפתחתשראללערכי
חרף תחלופתביטחוןשירותשראל,
אדםלצבורלציבורהחומרנות כוח

סיועבחברה
משימותלקהילהביטחוןהישראלית.

לוות
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בתקופת

(18 טז (דברים שעריך בכל לך תתן ושוטרים שופטים

החנויות ועל וברחובות בשוקים המסובבין
הרמב"ם) החזקה" ("היד והמידות השערים לתקן
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ראשון פרק
ו*

/י

השני האלף של הראשונה (במחצית כנען לארץ (בבל) כשדים מאור היגר אבינו אברהם כאשר
העיר, בשערי שמרו הללו השוטרים .(2) שוטרים בבל בממלכת קיימים היו כבר *(1) לפנה"ס)
יותר, מאוחרת בתקופה גם .(3) החוקים את ולאכוף המלך החלטות את לפועל להוציא סייעו

שיטור. של מסורת במצריים היתה כבר ,(4) אחיו שאר ואחריו למצרים הגיע יוסף כאשר

ארץ, חבל בכל במצריים, קיימים היו לפנה"ס ב3200 כבר שבעצם אותנו מלמדים המקורות
המצרית האצולה על נמנו הללו השוטרים .(5) "שופטשוטר" של תפקיד שמלאו אנשים
.(6) הסדר על ולהשגיח לשפוט עבריינים, לתפוס המלך, מצוות את לאכוף היה ותפקידם
הזרים לעמים בסובלנות התייחסו לפנה"ס, השני האלף במחצית במצרים ששלטו ההיקסוס,

במצרים). זרים היו עצמם ההיקסוס (גם בארץ שישבו

החלו הם לזרים. השלטונות ביחס מפנה חל לפנה"ס), (ב1580 ממצרים ההיקסוס גירוש עם
או נבחרו, העברי השבט מתוך .(7) כפייה עבודות עליהם גזרו גם כך ובתוך בזרים לרדות
ובהתאם נאות, לביצוע אחראים שהיו והם המלך בפני העברים את ייצגו אשר שוטרים התמנו
העניש שנקבעו, העבודה במכסות עמד לא העם כאשר הפרך. עבודות של שרירותיות למכסות

.(8) השוטרים את המלך

פרק. כל בסוף בהערות התייחסות ראה שבסוגריים למספרים
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על המקבל ציבור כשליח ה', פרק שמות בספר שמצטיירת כפי השוטר, דמות את פירשו חז"ל
בגין עונשים, במקומו ולספוג עליו לחפות גם אלא הנוגשים, בפני העם את ליצג רק לא עצמו
יותר מאוחר שבשלב לכך חז"ל, לפי הסיבות, אחת היתה זו העבודה. במכסות עמידה אי

קודש. רוח עליהם שתואצל כדי העם, זקני אל השוטרים את לצרף משה נצטווה

^ל ים ^ י*ךאל"ג בני ש?רי ,ויכי מב

גר והשוטךי יקזךאל של הבטלים על מצר?ם
>יי תאםפון ,לא להם: וכשאמר העם,

1 * ■.* 1  ד .; : י ■?

_ .,.._._. .¥ ... ..... נ??א, הלבנים! ומיונים באים הגוג*ים
ולא העם יסר על מכים היו והשוטרים אתהשיוטךים, מכים
ללקיות, לנו מוטב אמרו: קניג*ים. ביד אותם מיוסרים היו
ה?ןדוש3רוךד,וא ?שאמר לפיכך העם. יתר יכ'5ל ולא
רב1נ1'?ל משה: אמר י, איש" שבעים ,א?!פהלי למשה:
"אשר לו: אמר ראוי, אינו ומי ראוי מי ייודע איני עולם,
שמסרו בשוטרים אותם  ? ושטריו'' העם זקני כיהם ידעת
;באו הם קלבנים, במתכנת במצרים עליהם ללקיות עצמם

בהעלותך). (תטי^ ביייי 3?דלה ויקולי

ו. 106 פס 6 י7. ס'' סמות *

עצמו ראה  (9) העברי לעם בן שהוא וידע המצרית, האצולה על בנעוריו נמנה אשר משה,
נפרדים. אירועים בשלושה היזומה מהתערבותו השאר, בין ללמוד, ניתן זאת שוטר". כ"שופט
במשה רועים). ע"י שגורשו מדיין לבנות עזרה ניצים; עברים שני עברי; מכה מצרי (איש (10)
ממצרים העם את משה הוליך כאשר .(11) שוטר שופט, נביא, מנהיג, של שילוב לראות ניתן
זרוע ללא החברתי הסדר על לשמור היה ניתן לא לפנה"ס), 1220) כנען ארץ בכיוון
ועשרות. מאות, שרי אלפים, שרי משה מינה יתרו בעצת ושוטרים. שופטים של פורמאלית
 (12) בצע" שונאי אמת, אנשי ה', יראי חייל "אנשי  העם חלקי שבכל המובחרים היו אלה

כשופטים. ישמשו אשר
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החלטותיו את להוציא לו יעזרו אשר נאמנים, אנשים של נבחרת קבוצה סביבו ריכז שופט כל
למלך משח הנביאשופט שמואל (כאשר השופטים תקופת סוף ועד עת מאותה .(13) לפועל
פעלו וזקניו השבט ראשי עם יחד אשר מגובש, אחד צוות והשוטר השופט היוו שאול), את
השופטים נרשמו העם נספר כאשר וייאכפו. יישמרו והחוקים החיים שסדרי לכך במשותף

.(14) ביניהם הבחנה ללא אחת, כקבוצה והשוטרים

י כטלי י1;

חתר אשר ההנהגה, צוות  (15) מצומצם צוות באותו התגלמו והמבצעת השופטת הרשות
יחד שאיחד כתוב, הבלתי החוק ולאכיפת ושיוויון צדק להשלטת החברתי, הסדר לשמירת יחד

ממצרים. היוצא אחד לעם ישראל שבטי את

יל 20
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למלחמה בהיערכות מסייע משגיח, לפועל, החלטותיו מוציא השופט, של עוזרו היה השוטר
.(16) בעצמו שופט גם לעתים, קלים, נושאים של ובמקרה

השופט החלטות של לפועל והוצאה חוק אכיפת
זה: פסוק רש"י ומסביר *"רם 18 בכלקזעךיך תתךלןל ושקולים שנןטים

את עליהם שיקבלו כדי וברצועה במקל וכופתין שמכין מצוותם, אחר העם את "הרודין
השופט". דין

מלכים: הלכות חזקה", ב"יד הרמב"ם אומר

ופלך, פלך ובכל ומדינה מדינה בכל ושוטרים שופטים למנות תורה של עשה "מצוות
הקבועים הדיינים אלו שופטים: שעריך". בכל לך תתן ושוטרים "שופטים שנאמר:

לפני עומדים והם ורצועה, מקל בעלי אלו שוטרים: לפניהם, באים דינין ובעלי בביתדין
כל ולהכות והמדות השערים לתקן החנויות ועל וברחובות בשווקים המסבבין הדיינין
ודנין לביתדין אותו מביאין דבר עוות שיראו וכל הדיינין פי על מעשיהם וכל מעוות.

רשעו". כפי אותו

למלחמה בהיערכות סיוע
(?) חדש..." בית בנה אשר האיש "מי לאמור: העם אל השוטרים "ודברו

9 דברים העם: בראש צבאות >רי אלהעם לתנך השטךם ?כלת וה;ה 9

ג יחיטע יחנה: ד ויעגלו ימים שקישת מקצה ויה 2

אומר: מלכים הלכות חזקה", ב"יד הרמב"ם

חדש..." בית בנה אשר האיש "מי מלחמה: משוח מדבר כך "ואחר

השוטר מדבר כך ואחר רם בקול העם לכל משמיע והשוטר מלחמה משוח כאן עד
העם". לכל משמיע אחד ושוטר הלבב", ורך הירא האיש "מי ואומר: מעצמו

ברזל של ומטילים ועזים חזקים שוטרים ומערכה מערכה כל מאחור "ומעמידים
שוקו". את לחתוך בידם הרשות המלחמה, מן לחזור הרוצה בידיהם.

מלכים) הלכות חזקה", "יד (הרמב"ם,

11 אתהעב* וצוו הטחנה בלןךב 1 עברו לאמר: יהושעאתש*ליהעם
£בךי£א7ד אתם זימים שלשת ו בעוד כי צירה לכם הביני לאנ(ר
י^כם נתן אלהיכם אשר^הוה אתהאךץ לרשת לביא הזה הירדן
* יהר6ע לרקזתה:
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תמיד כפוף היה יותר, מאוחרות בתקופות העבריים השוטרים כמו המקרא, בתקופת השוטר
כתובים, בלתי חוקים או כללים במסגרת פעל השוטר המנהיג. הצוות מחברי יותר או לאחד
מקרים של בשיפוט השוטר עסק כאשר גם ממנו. בכירים או אחרים גורמים ידי על שנקבעו

ממנו. בכירים שופטים של ופיקוח לביקורת כפוף הוא היה זוטר, שופט מעין יחסית, קלים

בכל בהמשך. שיפורטו אחרים בתפקידים גם אלא לשופטים, בסיוע רק עסקו לא השוטרים
המצריים לנוגשים כך ובתוך אחרים, סמכות למקורות כפופים השוטרים היו תפקידים אותם
לשרי לכוהנים, גם יותר מאוחרות ובתקופות העם לזקני במצרים), העבדות (בתקופת
המקדש, בחצר תפקידים לבעלי במחוזות, לניצבים למלך, צבאיים, למפקדים הקהילה,
לרעה ניצול למנוע באה ממונה, סמכות למקור השוטר של זו כפיפות ועוד. לחכמים לסנהדרין,
 ועוצמתו מעמדו את ינצל השוטר שבו מצב ולהבטיח העברי, השוטר וחסינות סמכויות של

הציבור. ושלום החברתי הסדר שמירת לצורך רק

נוהל הנוגעת. לקהילה שמחוץ ממשל לגורמי מהשוטרים חלק הוכפף שלמה מלכות מתקופת
העובדה המיסים. בתחום בעיקר המרכזי, הממשל של האינטרסים את להבטיח בא זה
איסוף (כגון: קהילה לאותה שמחוץ מטרות לטובת הפועלים שוטרים, נמצאים שבקהילה
הסדר על אחת לא איימה אשר חברתית לתסיסה הביאה בירושלים), בינוי לשם כספים

פעל. הוא שבתוכה בקהילה משולב היה שהשוטר לומר ניתן ככלל התקין. החברתי

ביצוע על שכר כל קיבל לא השוטר וגבוה. מכובד היה המקרא בתקופת השוטר של מעמדו
בעצם וראתה הציבור בשליחות פעלה אשר מנהיגות, שכבת אותה על נמנה הוא תפקידו.
עבד נעשה הציבור על המתמנה "כל חז"ל שאמרו כפי לפועלה. השכר את הציבורי השירות
ב .היי ל?; הלרם ושמרים לוי שבט מתוך בא מהשוטרים גדול חלק (17) לציבור"
עצמו את הקדיש הלוי שבט (14 ל"ד (דבהיי י"י

מתואר כשוטרים, הלוויים עמדו שבו הראשון המבחן .(18) והציבורי הדתי השירות למלאכת
של הראשון המפגש היה זה סיני. מהר התורה את לעם הוריד משה ל"ב. פרק שמות בספר
את קיבל העם ואילך. מעתה לשמור מצווה הוא היה שעליהם החוקים תמצית עם העברי העם
משה מיד. אליו הצטרפו לוי בני אלי". לה' "מי בקריאה: העם אל פנה משה זהב. בעגל משה פני
באירוע העגל. בחטא שחטאו וחבריהם קרוביהם אחיהם, את ולהרוג במחנה לעבור להם הורה
ההתחייבויות לבין וסדר חוק השלטת של השליחות שבין הקונפליקט טראגי לביטוי בא זה
אחר. שיקול כל על השליחות תחושת גברה זה ובמבחן השוטר, של והמשפחתיות האישיות
את שסימל הקודש, ארון את נשאו שהם בכך גם התבטאה לוי בני של ונאמנותם שליחותם

החברתי. הסדר ואת העם אחדות
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נכבדות משפחות על נמנו מהשוטרים חלק הלוי. שבט לבני השתייכו השוטרים כל לא
"זקף (התואר שיטור. של תפקידים העם זקני מילאו מסוימות בתקופות האחרים. מהשבטים

פנים). ונשוא בכיר על אלא קשיש, על דווקא לאו בתנ"ך הקשרים במספר חל

מקורות: ממספר נבע בקהילה השוטר של הרם מעמדו
שירת. שבו שבט באותו וידועה נכבדת ממשפחה מוצאו א.

השבט. זקני השבט, ראשי שופטים,  הקהילה מנהיגות שאר ידי על לו שניתן הגיבוי ב.

השוטרים פעלו המקדש בתקופת המלך. משרת של מעמד השוטר קיבל המלוכה כשקמה
. הכוהנים בגיבוי בירושלים

פנים. ונשוא בוגר היותו השוטר, אישיות ג.

במצרים. העבדות מתקופת כבר היהודית, בתרבות לשוטר המיוחסת הרבה החשיבות ד.

החברתיים לצרכים בהתאם תקופה, בכל אחרים דגשים וקיבלו השתנו השוטר של תפקידיו
השוטרים סייעו במדבר הנדודים בתקופת החברתי. הסדר לשלמות לסכנות ובהתאם
לארץ ישראל שבטי כשהגיעו למלחמה. בהיערכות וסייעו וסדר חוק אכפו לשופטים,

י והשוטרים. השופטים בפיקוח העצמי הממשל את לנהל שבט כל המשיך בה, והתיישבו
והודיעו הכריזו בשווקים, הנעשה על פיקחו בשערים. והשגיחו החומות על שמרו השוטרים
אותם של בפשיעה נלחמו וסביבותיו, המקדש בית בחצר וסדר חוק להשלטת פעלו הודעות,
הללו הפעילויות כל והמשקלות. המידות המסחר, על פיקחו הפנים, בטחון בנושא טיפלו ימים,

ערכים: של משמעית וחד ברורה למערכת בכפוף נעשו

רחמים חלשות, אוכלוסיות על הגנה פנים, אימשוא לציבור, שירות שיוויון, צדק,
נאמנות. ממלכתיות, בדין,

1

ביצוע ולשם נאמנותו בזכות לו שניתנה יתרה רוח על התבססה המקראי השוטר של שליחותו
נמצא: י"א פרק במדבר בספר תפקידו.
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"אין חז"ל זאת שבטאו כפי הנביאים, הזדעקו אותם המנחים מהערכים השוטרים סטו כאשר
קל"ס) (שבט מישראל" רעים ושוטרים שופטים שיכלו עד ישראל על שכינתו משרה הקב"ה
בידי או זרים, שליטים בידי שרת כלי מסוימות, בתקופות העבריים, השוטרים שימשו כאשר
תמיד שלא למרות ברקע, העת כל היו הם הערכים. נעלמו לא (19) הישר מדרך שסטו מלכים
רק לא היה המקרא בתקופת היהודי שהשוטר לומר בהחלט ניתן .(20) לאורם השוטר פעל
לפעול, המשיך גם אלא גבוהים, אישית ורמה התנהגות אורחות בעל כאיש מלכתחילה ממוין
לכנותם ניתן שהיום לערכים בכפוף הפרטיים, ובחייו כשוטר בתפקידו התקופה, כל לאורך

מקצועית"(21). "אתיקה בשם

נתקל השוטר כאשר כלומר, רחב. דעת שיקול טווח לשוטר האצילה העבריתיהודית החברה
לא החברה רבות. תגובה אפשרויות בין להחליט היה יכול להתערב, עליו היה שבו באירוע
כשהעם לדוגמא: יחסית, חריגות סמכויות לשוטר ניתנו שבהן תקופות היו צעדיו. את הצרה
ולא חדש בית בנה אשר האיש "מי ומכריזים הקהל בין עוברים השוטרים היו למלחמה נערך
הצבאי מהשירות אנשים ומשחררים ומזון, מים מספקים וכן (22) וכר לביתו" וישוב ילך חנכו
"עם עמדו גם השוטרים שני מצד אך פתורות. לא ואישיות סוציאליות בעיות של מסיבות

.(23) שוקיו" את לקפח בידם הרשות לחזור, המבקש וכל ברזל של (קרדומות) כשילים

להידרדרות חשש היה שבהן בתקופות הרתעתי דימוי לעצמו לרכוש לשוטר אפשר זה מצב
כדי השוטר, את המחייבות המוסריות המידה ואמות הערכים הודגשו במקביל החברתי. הסדר

הרחב. הדעת שיקול טווח של לרעה ניצול ימנע אשר ואיזון, בקרה מנגנון להוות

שבידי המקל לציבור. שירות של הנושא היה השוטר את שהנחו החשובים הערכים אחד
הציבור. את לשרת הבא ציבור שליח היה הוא (24) חובלים מקל ולא נועם מקל היה השוטר
שבט לכל יהיה... "לא לציבור: שירות של מסורת לתוך נולדו הלוי שבט מתוך שבאו השוטרים
לעמוד שבטיך מכל אלהיך ה' בחר בו כי נחלתו.... הוא ה' ישראל.... עם ונחלה חלק הלוי
בכל ובא ישראל.... מכל שעריך מאחד הלוי יבוא וכי הימים. כל ובניו הוא ה' בשם ולשרת
שאר גם יח דברים הלףם ככלאחיו אלד,יו יך$ך, המקום.... אל נפשו אוות
העובדה ואת לציבור השירות חשיבות את המדגישה ערכים למערכת כפופים היו השוטרים

אותו. המייצג השוטר שכן כל ולא (25) הציבור את לשרת כדי נוצר המלך שאפילו

בפיקוח העצמי הממשל את לנהל שבט כל המשיך בה, והתיישבו לארץ ישראל שבטי כשהגיעו
המלך. משרתי של מעמד השוטרים קיבלו בישראל מלוכה כשקמה והשוטרים, השופטים
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הסדר על שמרו בשווקים, הנעשה על פיקחו בשערים, השגיחו החומות, על שמרו הם
תפקידם. בביצוע לשופטים לסייע והמשיכו

בעיר ?צי
7 * שיר.השירים החמות; קז?ולי מעלי  י נשאי 9צשני הטני

6 סב :יח   ■  " הפ2[ךר\ יתשלם עלה!יכ(תיך

"מלמד העיר. על לשמור שתפקידם השומרים נזכרים ב' קכ"א וביבמות א' א' בתרא בבבא
ובין למידות בין בהן) ישקרו שלא המצוות על לשמור הממונה (אדם אגרדמון שמעמידין

אי). פ"ט בתרא (בבא לשערים"

על להטיל העבריתיהודית הקהילה את חייבו ומחוץ מבית הבטחוניים והסכנות האיומים
תפקידים גם לציבור, ושירות הסדר שמירת החוק, אכיפת בתחום לתפקידיו בנוסף השוטר,
מיון לילה, סיורי תצפיות, בשערים, זקיפות חומות, שמירת כך ובתוך "חציצבאי" אופי בעלי
בעל היה השוטר של תפקידו פנים. ובטחון פתורות לא אישיות בבעיות המוטרדים לוחמים
התפקידים פשרות. ואכיפת חינוכית הטפה לציבור, שירות שמירה, הגנה, של אופי
העיר זקני בידי עצמו, העם בידי השופטים, בידי במקביל התרכזו והענישתיים האכיפתיים

הציבור. מבני ועל המעצר בתי על השאר בין ממונים שהיו אחרים, ממשל גורמי ובידי

מטעם ניצב מינה מחוז כל בראש (26) (שבטים) מחוזות ל12 הארץ את חילק המלך שלמה
ותוך הממונה לניצב בכפיפות בתפקידם, השוטרים המשיכו מהשבטים אחד כל בתוך המלך.
ארץ מאזורי אחד בכל והשיפוט הממשל מזרוע אינטגרלי חלק היה השוטר לשופטים. סיוע

שיטור. בתפקידי מהלוויים חלק פעלו המקדש בית חצר בתחומי ישראל,
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על מחזר היה ברטנורא) השומרים", כל על "ממונה טוב, יום תוספת ("שר", הרהבית "איש
הרהבית: איש לו אומר עומד, שאינו משמר וכל לפניו, דולקין באבוקות ומשמר משמר כל
("העם והם כסותו. את לשרוף לו היה ורשות במקלו חובטו ישן שהוא ניכר עליך, שלום
על לו שישן נשרפים ובגדיו לוקה בןלוי קול  בעזרה? קול מה אומרים: הרמב"ם) בירושלים",

אומר: בןיעקב אליעזר רבי משמרו,
ב'). (מדות, כסותו" את ושרפו ישן אמא אחי את מצאו אחת "פעם

בסביבת הניקיון על פיקוח ותפקידי שוערים תפקידי גם להם שהיו אומר האלכסנדרוני ידידיה
ביתהמקדש.

העברייםיהודיים השוטרים פעלו שני, בית חורבן לבין במצרים העבדות שבין התקופה במהלך
העבריים השוטרים היו מוגדרות בתקופות אך החברתי, הסדר שמירת של לצרכים בהתאמה
ולעתים זרים) לבוש פריטי אימוץ (כדוגמת שטחיות לעתים חיצוניות, להשפעות נתונים
העיקריות ההשפעות זר). גורם בהשפעת ותוקפנית, אכיפתית שיטור לשיטת (מעבר עמוקות

(27) הבאים: בהקשרים היו

(מאומץ) כבן לפנה"ס. ה13 המאה של המצרית התרבות בתוך גדל משה  מצרית השפעה
שיטור תקופה באותה שהיה המצרי, השיטור את כנראה הכיר הוא מלכותית. למשפחה

והמבצעת. השופטת הרשות את ששילב שיטור ותקיף, אכיפתי סמכותי,

לילה סיורי ושערים, חומות שמירת (כולל עירונית משטרה היתה בבבל  בבלית השפעה
כשבמאה בבל, גלות ואחרי לפני גם ובתוכן רבות למדינות לחיקוי מודל שימשה אשר ועוד),
תורת חוקי עם אך הבבלית, המשטרתית השיטה עם ישראל לארץ בבל גולי חזרו לפנה"ס ה6

ישראל.

ישראל, לארץ הלניסטית השפעה חדרה לפנה"ס, הרביעית המאה בסוף  הלניסטית השפעה
העירוניים המרכזים ואסטטיקה. צבא כוח, של ערכים שהדגישה חילונית תרבות כולל
פעילות ובידור, בילוי מרכזי (אגורה), שוק כיכרות כולל התיוונות, של בכיוון התפתחו
המשטרה לחיילים. השוטרים בין מתקדמת הבחנה החלה ההלניזם בהשפעת ועוד. פוליטית

זרים. שוטרים הפעלת כולל מאורגנות, במסגרות בערים לפעול החלה היהודית

נפתחה בכך הרומאים, ידי על ישראל ארץ נכבשה לפנה"ס הראשונה במאה  רומית השפעה
משטרות הרגילה. העירונית המשטרה לכוחות במקביל פנים, בטחון משטרת של תקופה
התקיף הרומי השיטור השפעת של הבולטים הביטויים אחד הגדולים. לכהנים בכפוף פרטיות
הבסיס על פעלו הללו ההשפעות בתקופתו גם אך הורדוס. שלאחר בתקופה נמצא והאכיפתי,

המסורתי. היהודי השיטור של
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נשללה עצמאותו לתפוצותיו, והתפזר העם רוב גלה השני, הבית כשנחרב לספירה, 70 בשנת
מלהתקיים. פסק היהודי, השלטון ממוסדות נפרד בלתי חלק שהיה הפורמאלי, והשיטור ממנו
פקיעין), טבריה, ציפורי, (אושה, יהודיים ישובים מספר החורבן לאחר נשארו ישראל בארץ
מס להעלות החייבים שכירים של למעמד הקרקע, בעלי של ממעמד החורבן לאחר הפכו אשר

התבטלה. המדינית עצמאותם אך נשמרה, הרוחנית עצמאותם לשליטים,

<#^

<>
■ י . . י. <■ . י " . . . ■
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משתנה" בחברה והתפתחותה "המשטרה מתוך
.1968 נעורים, בכירים לקצינים ספר בית הוצאת

ומיס הקד העברים א3ל המשטרה

מובחקיט סימנים מוצאים אבו אחרים עבדים ובמקורות בתג"ר
אגו לכן קודט ועוד סטגרימ ישראל בצאת משקרה. קיוק על והוכחות

הקדוסח העברית בחברה אורגגי אבר הטטטרח.היח מוסד בשוטרים, פוג0י0
ההתנחלות בתקופת ממצרים, ישראל בצאת התקופות, כל במשך אותה וליווה
פשסרבח מכן לאחר וגם שני, ובית ראשון בית בימי חטופסים, ובתקופת
גט המקורות* מעידים כף ועל שוטרים היו האלה התקופות בכל הממלכה,

כל ואת והתרבות הרוח מכמני כל את עמו וגטא אדמתו מעל ישראל בטגלח
המטטרהן את זח ובכלל הממלכתיים מוסדותיו את ג0 עסו "לקח" אוצרותיהם

ממלכה, ללא מלכות קיימ

ז*) ו* (משלי
י*,י<1י) ב,כ* (דבה"י

סוי) אי, (דבריט,
יחי) ין סז (דברים,.
לגי) ח* ס, חוס (י

א/כג/ד1) (דבה"י
גי,ימי,יא*) (דבה"י
בי,לד*,יגי) (דבהייי

הי) כי, (דברים,
חי) כי, (דברים,
טי) כי, (דבריט,
גי,בי) (יהושע,

כוי,בסי) אי (דבה"י,
ידי) חי, (שמות,
טדי) הי, (שמות,
ימי) הי, (שמות,
יי) אי, וטע, (יה
כט*,טי) (דבריט,

05י) לאי, (דברים,

פעמיםו כד* במקרא מוזכרים המומרים
ומטל שוטר ק3יו לה איו אטד  טוטר
הסוטר הו י ומעט הסופר יעזאל י השוטר

לשבטיכם וטוםרימ אלפים,,, טרי (1  וטוסרים
לך תתן ושוטרים סופםינ1 (2

יספטו וטוםרים,,,, וזקניו (3
אלפים של1ת וקופסים 4),ושוטריו!

לפניכם חלוים וטוםרים (5
וטועריט ושומרים סופריט (6

לאטר העס אל חטוטרים ודברך (1  הטוטרים
העם אל לדבר הסוסרים ויספו (2

העם אל לדבר המוסרים ככלות והיה (5
המחנה בקרב הקומרים ויעברו (4

ולשופטים ....לשוטרים ." לשוטרים
ישראל בני טוםרי וי\כו (1  טרי סו

ויצעקו ב"י שוטרי ויבואו (2
לי ברע אתם ב"י טוםרי ויראו (5

לאםר העם שוטרי :/ת יהושע ויגו (4
וסוםריכם ראשיכם,שבטיכם,זקניכם (1  וטוטריכם

ושוטריכס טבטיכםי זקגי (2
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ח*,ו*) (שמות שוטריו ואת בעס הנוגשים. את  שוטריו
ח*,ל*) (טסות ושוטריו העם נוגשי ויגאו (1  ושוטריו

יאי,סזי) (במדבר וטוסריו העם זקגי הם כי (2
כג*,ב* (יהושע, ולסוטריו ולטפטיו ולראשיו  ולשוםריו
כד*,א*) "

אי,כזי,אי) (דבה"י חםלר את המשרתים .ושוטריהם וב"י... י* ושוטריהם

הטוגח "שוטר",,. המוגח במקום בתנ"ך לעתים מופיע לכף פרס
דטוייסשטרהו תפקידים היו לשומרימ "שוטר".

גיגי) השירים, בעיר".(קיר סובבים חשומריס "ומצאוני
מעלי רדידי *ות בעיר.*.בשאו הסובבים השומרים "ומצאוני

ה*^\) הסירים, (שיר החומות" שומרי
הלילה" וכל היום כל שוטרים הפקדתי ירושלים חומותיך "על

יל*) סב (ישעיהו,
כאייאי) (ישעיהו, מליל" טח שומר מלילת מה "שומר
כאייבי) (ישעיהו, לילה" וגם בוקר אתה שדמי "אסר

"שומריהסובבים", "שוטריט", שחיו להסיק ניתן הכתוביט מן
וכשהשתמשו בלשונם הקדומים.דיקו העברים ואחרים, "שוםריחוסות",

לכך# צידוק להם שחיה חזקה שוגים במונחים

שהחשובינז ומגוונים רבים תפקידים העברים לשומרים להס היו
היוו בחס

ושופטיו* העם זקני מצוות את לפדעל, להוציא א.
משמע והשופטים, חזקגים בצד לרוב מוזכרים השוטרים

לפועל להוציא היה ועליהם ומשמעתם לפקודתם 0רי0 שהיו
הוראותיהם, את

סזייחי) (דברים, שעריך" בכל לר תתן ושוטרים "שופטים
םצותם, אחר העם את "הרודיו זהז פסוק ר0*י ומסביר
את עליו שיקבלו כדי וברצועה, במקל וכופקין שמכין

השופט". יין
לגי) * ח (יהושע, ושוטריו" וזקניו ישראל "וכל

ולשופסיו ולראשיו לזקניו יסראל, לכל יהושע "ויקרא
א*) כדי, (יהושע, ולשומריו"
טזי) יא4, (במדבר, ושוטריו" העט "זקגי
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טי) כס* (דברים, ושוטריכם" "זקניכם
כחי) לאי, (דבריט, וטוטריכס'י שבטיכם זקגי את אלי "הקהילו

מלכים: הלכות חזקה", ב"יד דורסניים אומר
מדינה בכל וסוטרים שופטים לטגות תורה של עטה "מצות
חתן וקוסרים "קופטים שנאמר* ופלד* פלו ובכל ומדיבת

בביתדיו הקבועים הדיינים אלו שופסיםו שעריך"* בכל לך
ורגועה, מקל בעלי אלו שוטרים! לפניהם, באים דיניו ובעלי
ועל. וברחובות בשוקים הטסבביו הדייביו לפני עומדים והם
מעשיהם וכל ססוות כל ולהכות והמוות השערים לתקו החנויות
לביתדיו אותו מביאיו דבר עוות שילאו וכל הדייביו פי על

רשעו". כפי אותו ודגיו

בצאתם,, העם אל להכרזות ז. ,להבךי ב.
חדש,.." בית בנה אמר האיש "סי לאטורו העם אל השוטרים "ודברו

כ*,הי0*) (דברים,
וצוו המחנה בקרב עברו לאמור* העם שוטרי את יהושע "ויזנו

וי) א* (יהושע, לאסר...," העם את

המחנה.,.," בקרב השוטרים ויעברו ימיט שלושת מקצה "ויחי
ג*,בי) (יהושע,

אומרו מלכים הלכות חזקה", ב"יד הרמב"ס
חדש..*" בית בנה אשר האיש "מי מלחםהו משוח מדבר כך "ואחר
כך ואחר רם בקול העם לכל משמיע והשוטר מלחמה קשוח כאן עד
ושוטר הלבב", ורך הירא האיש "מי ואוסר! מעצמו השומר מדבר

העם", לכל ססםיע אחד

צבא, שוטרי ג.
ועזים חזקים שוטרים ומערכה מערכה כל מאחור "ומעמידים

הרשות המלחמה, מן לחזור הרוצה בידיהם, ברזל טל וכשטילים
שוקו". את לחתור בידם

מלכים) הלכות חזקה", "יד (הרסב"ם,

חמלד. שומרי ד*
והמאות האלפים וקרי האבות ראשי למספרם ישראל "ובבי

לדיאי) בי, (דבה"י, המלך" את המשרתים שומריהם
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ח,. י י וך ] 8י ת ו י ^גו של, לפקח .'■.

ועבודה לעבודה טלאכח עושה לכל ומנצחים הסבלים "ועל
בי,לדייד*) (דבה"י וטוערימ", וסוקרים סופריס ומהלוים
לאמר" 0וטריו ואת בעס הגוגשימ את ההוא ביום פרקה "ויצר

י) ,יד * ה (שמות,

וסיורים* ל,י,לי סימור ו.
ג*ג*)* השירים, (שיר בעיר.**" סובבים השומרים "מצאוני

מעלי רדידי את בעיר...נשאו הסובבים השומרים "טצ5!וגי
היז4). השירים, (שיר החומות" טומרי

בבית"המקדט* המומרים ^,0 ת^קץדם, ז,
כל על "מסוגה טוב, יומ תוספת ("0ר", הרהבית "איש

באבוקות ומסמר משמר כל על מחזר היה ברטגויא) השומרים",
הרהבית; אי0 לו אוסר עומד, סאיגו משמר וכל לפביו, דולקין
לולשרוף היה ורשות במקלו חובטו ישן שהוא גיכר עליך* 0לוט
קול מה אוסרים! הרסב"ם) בירושלים", ("העם והם כ^וחו. את

על לו שישן גשרפיס ובגדיי לוקח בןלוי קול  בעזרה?
אומר* בןיעקב אליעזר רבי סססרו,

(םדות,ב*). כסותו" את ושרפו ישן אםא אחי את מצאו אחת "פעם
שוערים תפקידי גם להם שהיו אוסר חאלכםגדרוני ידידיה

ביתהמקדש, בסביבת הנקיון על פקוח ותפקידי

והמאירים. המדות ממקלות. ה על ל^קת ח.
שלא המדות על לשמור הממונה (אדם אגרדמון טמעםידיו "מלמד
פט*,א*) בתרא, (בבא לשערים" ובין למוות בין בהן) יסקרו

גבול? הסגת של .ומניעה .קרקע #לוקת ס*
מיוחדים סוטרים קימימ טהיו מסבירים האחרים והמפרשים ר0*י

גבול. הסגת ולטבוע קרקע לחלוקת לדאג היה שתפקידם

ון^יר* סוןןךי, י,
גיגי) השירים, (טיר בעיר" סובבים השומרים "מצאוני

(ישעיהו,כא*ייא*) שומריט" הפקדתי ירושלים חומותיך "על
שתפקידם השומרים נזכרים ב* קכ*א אי.וביבמות אי בתרא בבבא

העיר. על לשמור היה
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ים,., אתר .קינהל, ת.פ_ק.<ן.י... יא,
מלחמה עוטה חיל לעוזיהו "ויהי הצבא: תקני על 3קוח

וסעפיחו הסופר יעואל ביד פקודתם במספר לגדוד ג?א יוצא
כוייאי) ב*, (דביה"י הקוטו"י

י,

קיום סל ללמוד ביתו שטמנו סיפור מוצאיה אגו טמות בספר כבר
החסן ביטיט הםטטרח מוסד

בסבלותט, וירא אחיו אל מסח.ויצא ויגדל החם בימים "ויהי
איש, אין כי וירא וכה כה ויפן מאחיו, עברל איפו סכה מצרי אימן וירא
עבריט אנשים זקני והבה השבי ביום וי?א בחול. ויטמנהו המצרי את ויך

עלינו, וטופס 0ר לאיפ סמך טי ויאמרו רעך. תכה למה לרטע, ויאמר בציט.
נודע אכן ויאמר* מטח יירא המצרי! את הרגת כאטר אוסר אתה הלהרגני
מפני מסה ויברח מטח. את להרג ויבקש הזח הדבר את פרעח דיססע הדבר*

יא*טו*) (טסות, פרעה,"

והעלול מעןטיו את הרואה אי0 שאין לחוכח כדי וכה" "כה פבה מטת
א טיל סבת על זאת  בחול להטםינו היה צריף ומדוע הלטותן לידי להסגירו

זאת בכל אך הסבירים ות הזהיר אמצעי בכל נקם משה עקבותיו. להשאיר
רטתות ידי טעל כבראה  סטה טל םעטהו נודע כיצד הדבר"; "נודע

את ולהגיל אלא.להמלט ביתן לא. למטה המצרים. טל היעילות המודיעין
להרג. פרעח רוצה שאותו ל"מבוקט" הופך סטה בפטו,

העברים ובםטטרתם, טלהמ המינהל בסדרי הצטיינו הקדומים המצרים
להם אמצו לחרות וכטיצאו המצרי הםשםרח מוסד את הכירג במצרים טחיו
בכל לן תתן ושוטרים "קופטים היתחו משה מצוות עמט, ונטאוהו אותו

 טעריהט בכל לטוטרים לתת בגטוו העברים םזייחי). (דברים, טעריר"
עיר חיי יכונו לא טבלסדם  מה טומ ועל הערים, ש$רי  שערים אילו

ובטוחינו, סדירים

ה ת ו ח ת פ וחת ית אל ישר ה יר הע
תקופת עד העתיק בעולם קימימ היו לא מפותחים עירובים חיים

לבין העיר בין מקצועי כלכלי בידול קיים היה טלא ובודאי ור'וםא, יון
חקלאים כלל בדרך היו העירונית האוכלוסיה טל ובגינה מגיגה רוב הכפר.

בארן הדבר היה כך אם ואויבים. בודדים גגד מחסה להם טמטה טחעיר
0טח  ארזיטראל מעבר.כמו בארז וכמח כסה אחת ובמצרים.על הנהרות

גר היטראל.י האכר בכריים. לצבאות קרב וטדח המדבר לשבטי 8טיטה
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מתחומי רחוקים היו לא הישוב.הקטנים מקומות גם בבנותיה* או בעיר,
לאחר אולם קשה היתה המים שאלת חרוט, בשעת חסותה עליהם ספרטה העיר
אפילו המצוקה חוקלח םיגשמיט לאגירת מסריחים בורות לחצוב שהחלו
בהם ולהשתמש מהמעינות מים לספק כדי בהרים. העירוניים במרכזים

החומות. לפני עד המים את שהוליכו תתקרקעיות נקבות גגו 0גור בשעת
מגידו גבעון, בגזר השילוח, נקבת י בירושלים נתגלו כאלה נקבות

אחרים, ובמקומות
ו ל ,,■"■

בקרבת גבעה על הכנענים, בימי כמי ישבה, הישראלית העיר
ביצוריערים על מרובות עדויות נשתיירו לא מים* למקורות מקום
החברתי הארגון היה ההתנחלות ימי בראשית אז השופטים; נתקופת
רק גדול, בקנחסדח עירוניים מבצרים להקים כשיר ובלתי חלק
טיפוסית מצודה הימים; מאותם נשתמרו מעטרת ישראליות מצודות
שאול לתקופת המיוחסת בנימין" "גבעת מצודת היא הימים םאוחם
מתקופת כנראה שחן ובדביר בביתשסש המצודות לח ובדומה חמלו,
בחן שהחיצונית וטקבילוו! כפולות חומות היו אלה מצודות דוד.

החוסות שבין החלל העיר. את מקיפות והן יותר דקה והפנימית ענה
הוא חוסתסוגרים, נקרא זח ביצורים סוג לחזקן. כדי בעפר מולא

וםשומרון הישראלית) הממלכה (מתקופת מתלקסילה בעיקר ידוע
מאבני החוסות את לבנות החלו שלמה בימי יהוא, בית םתקופת
סוגרים, לחומת להזדקק צורר חיה לא ושוב חזקות שחיו גזית

הכנענית, המסורת מיטב לפי ששימשו, מגדלים היו החוסות בתוך
שער דרך היתח לעיר הכביסה התקפה. מ*ני המשמר לחיל ממסה

בדרך תוקפים, מפגי להגנה צדדיים ותאים שקערוריות בו 8היו
אם השער.הםשבי, ואילו הראשי בשער .רכב לעבור היה יכל כלל

הפתוחה, הרחבה חמורים, על ולרוכבים רגל להולכי שימש כזה, היה
ומתן. משא ולצרכי ציבורי פגישה למקום לשוק, שימשה השער קלפגי

ישוב לביו כפרי *שוב בין שהבדילו הם בולטים סימנים שני
להגנת בצורות וחומות יעיל חברתי ארגון  הימים אלתם של עירוני

■ ■ והרכוש. הנפש

בתי שבנו עד בערים הצפיפות גדלה 8 לפס" השמינית בסאה
עלח לא הגדולות בערים אף התושבים הביצוריס.,מספר גבי על סגורים
./ אלפיםו אלפיםשלושת לכדי הגיע כלל ובדרך נפש אלפים טבעת מל
 בדביר אלפים, כשלרשת  ביריחו איש, אלפים כחמשת היו גסגידו
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הוקמו צפיפות סםדוב אלפים,,בראה כששת  בלכיש אלפים, כשלושת
לחומות. מחוז העם, לדלת בעיקר בתים,

שקירותיהם אסמיס בגיני שלדו המפולגת הממלכה ומימי שלמה מימי
התבואות על לשמור נועדו המאורכת וצורתם העמוקים ויסודותיהם העבים
במקורות תכופות לעתים קנזכרות "המסכנות" הן שאלה אפשר עובש* מפגי

בערי הוקמו הממלכה בימי בי,0זיד*). דב"ה, טיט*, אי, (מלכים
הממלכתית לפקידות שנועדו מיוחדים ציבוריים סבבים המרכזיות הארץ

בתלקסילה), נחשף כזה טיפוסי ציבורי (בבין

לעמוד.על אפשר שמתוכם ואגדות תאורים ישנם העבריים במקורות
ומעמדם. עבודתם דרך ועל ההם הימים של השוטרים של תפקידיהם מהות

בערים בלילות ומסירים סובבים חיו חטוטרים, או השוטרים,
אל יחסם היין. בבתי המשקאות מכירת שעות על גם פקחי השאר ובין

וקסה, נוקשה יחס כנראה היה חסוטעים

יום בכל יין כדי עשר שנים לשתות רגיל שהיה אחד באדם מעשה
בלילה עמד. שבתו. באח ו?יא שכב כדים, עשר אחד קתה אחד יום ויום,
לר* אפתח לא ליו אמר יין, כד לי מכור לו אמר הקפיל. אצל והלך

נקב וראה עיניו תלה השומרים, מפגי אני וחושש היא לילה טהרי,שעת
טבחו? אשתה ואני מבפנים אתהתערה חגקבן ד>ור לי תו לו אמר בשער.

שהוא כסבורים השומרים, עליו עברו השער. לפני וישן שתה כך, לו עסה
עיגים? הכללות לסי חכם, פצעים "למי עליוו קראו ופצעוהו. הכוהו גבב,
ויוצא ראשון לביתקפיל שבכנס זח  כגילי) (משלי היין" על למאחרים

יבי) (ויק"ר אחרון.

עבריינים, בתפיסת שיטות אז כבר חיו ולבלטים לשוטרים

לו: אמר גנבים. תופס טחוא אחד לבלט מצאי שמעון י בר אלעזר ר*
ומתחבאים בלילה מיוצאים דיסים הם לחיות לא וכי בהם? מכיר אתה היאך

מצית אסטה* ימה לוו אמר לרשעים? ומניח צדיקים בוטל וטמא ביום?
לחגית, שעות בארבע היכנס תעשהו היאך ואלמדך בוא ליו אמר היא, המלר
עליוו 0אל  ומנמנם בידו כוס ומחזיק יויסב יין, שותה ^דס וכשתראח
למלאכתין הסכים  הוא פועל אס לתלמלדין השכים  הוא חכם תלמיד אם

"קורא אמריו למלך. הדברים בשמעי הוא, גנב תפסהו,  זח ולא זה >א
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והיה  שמעון * בר אלעזר ר* את הביאו השליח". יהא הוא חאגרת
אתה מתי עד ייןו בן חוםז בןקרתהו יהושע לו שלח גנבים, תופס
מ?לה אגי קוצים אלעזרו ר* לו טלח לחריגה? אלחינו סל עמל 10סר
קוציו." את ויכלה חכדט בעל יבוא יהושע; רבי לו שלח הכרם. מן

יא4) קה"ר עיין פגן (ב"0

כנראה הימים באותם חיה האסורים בבתי החבושים של מצבם
מאד* קשה

שהיח וטי מדברות והולכי הים יורדי להודות! צריכים ארבעה
גדי) (בר* ויצא. בביתהאסוריט חבוש שחיה ומי ונתרפא, חולה

ותחזוקהז אספקה בגיוס, הקשורים תפקידים גם חיו לשוטרים

ורף הירא האיש מי ויאמרו* העם אל לדבר השוטרים "ויספר
כ4ח4), (דברים, הלבב"

יכול שאינו כמשמעו, חל3ב", ורך "הירא אוסרו עקיבא ר4
אומרו הגלילי יוסי ר* שלופה. חרב ולראות המלחמה בקשי לעמוד

בו תלתה לפיכך שבידו, העברות 9ו סםתירא זח ~ הלבב" ורך "הירא
מדי) (סוטה בגללו. שיחזור אלו כל את התורה

חדש בית בבה אשר סאיט "מי לאסרו העם אל השוטרים "ודברו
דברי שומעים אלה כל ח4)* כ* (דברים לביתו" וישב ילך חנכו ולא

הדרכים, את ומתקנים ומזון מים ומספרים וחוזרים סערכיהמלחמה כהן
מגי) (סוסה

ה0 שויים חשובים תפקידיה נועדו שלשוסריס העובדה למרות
ודמוקרטי. ליברלי רעיון  מיוחד מעמד להם ואין

 כט*40) (דברים, ושוטריכם" זקניכם שבטיכם, "ראשיכם,
לפני, טוים כולכם ושוקדים, וזקנים ראשים לכם שמניתי פי על אף

זי), לאי (לברים ישראל" איש "כל טגאמרו

ו"סגיעה", "פשע" לגבי התפיסה היא 0אד מענינח
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אתה  דייי) (בראשית, אנכי" אחי "השומר קין* אמר כף
לגנב  דומה הדבר למה מסל סידי? מבקשו ואתה הבריית כל טומר חרא
גנבת לו*למה הסוער,יאמר תפטר לבקר נתפס, ולא בלילה כלים שגנב
אומנותך אתר. אבל אומנותי, הנחתי ולא גנב אגי ל1ו אמר הכלים? את

 אותו הרגתי "אני אמר* כך קיו ואף אומנותך? הנחת למה בסער, **שסור

שהרגתי! הוא אתה להרגו? הנקת ולי הכל את טומר אתה יצרהרע, בי בראת
בו. מתקנא הייתי לא כמותו קרבבי קבלת מאלו

לאי) שמ"ר כבין ב"ר בראי, (תנת*

ובהו במק החוזר רעל
חי טאדם זמן כל  זי) יאי (משלי תקוה" תאבד רטט אדם "במות

שחיתה לסטים לכת משל תקותו. אבדה  מת לתטובה, מצפה חוא ברוך הקדוש
ש0 נשתייר כלם, וברחו אחת חתירה חתרו עסו? מה בביתחאסוכים, חבושה

לוו אמר במקל, לחבטו התחיל השלטון שבא כיון ברח. ולא מהם אחד
לבוא לעתיד כך בורח; אתה ואין לפניך מחתרת מזלו לשקוע גדא ביס

זין (קהיר שבתם ולא  לפניכם התשובה לרשעים! אומר הוא ברוך הקדוש
יאי). איוב ילקים

הימים. באותם על"סלטוןהחוקיי
אבי "כי שנאמרו מהו בריוחאי* שמעון ר* משום יוחנן ר* אמר
בשר למלך מטל  טאיתי) (ישעיהו, בעולה" גזל שונא משפט אוהב הי

לוו אמת לםוכסים. מכס תנו לעבדיוו אוסר ביו*<המכס, סל עוגר 0היח ווט
עוברי כל ילמדו ממני להסן אמר הוא, שלך המכס בל והלא המלך, אדוננו
שונא הי אבי "כי 8מרו כך הקב"ח ואף המכס. מן עצמם יבריחו ולא דרכים
עיי) ל* (סוכה הגזל, מן עצמם ויבריחו בגי ילמדו מסגי  בעולה" גזל

מרחצאות, שוקים, בנו הארז, של ושגשוגה לפיתוחה דאגו הרומאים
מלשינים ן.יו לרומאים היהודים. סל לרוחם היו שלא ציבור ובגיני גקרים

בעוגטגלות, תשתמשו והם

ויטב בןיוחאי שמעון ורי יוסי ור* יהודה ר* ישבל אחת פעם
זו, אומה של מעשיהם גאים כמה ואסלו יהודה ר* פתח גרים, בן יהודה אצלס
שמעון ר* נענה טתק, יוסי ר* מרחצאות, תקנו גשרים, תקנו שוקים, מקנו
 סוקים תקגר עצסםו לצורך אלא תקנו לא סת?נו מה כל ואמרו נןיוחאי
מכס, מהם ליטול  גשרים עצמם, בהם לעדן מרחצאות זונות, בהם להושיב

טעלחמעלח, יהודה למלכות,אמרו! ונטמעו דבריהם וספר גרים בן יהודה הלך
לגי), (סבת יהרג  שגנח שטעון לציפורי, יגלה ששתק יוסי
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דבר השוטריטן ואל הקוטפים אל חדור חכמי של יחסם חיה מח
השופטים כששרתו המדיני; במגב תלוי והיה לתקופת מתקופה קונה היה זח
שמשו כאשל אולם חש5חות לדברי זכו ביושר העברים אחיהם את והשוטרים

חריפים, בקורת דברי נגדם הושמעו הזרים השליטים בירי קרת כלי

לויו ר* אסר יחי) מזי (דברים לך" חתן ושוטרים "שופטים
יותר הקקון את אוהב והיה הרבה בנים לו שהיו למלך דומה* הדבר למה
אסר לו, שהיה סה סכל יותר אוהב והיה אחד פרדס לו וחיה מכולם,
לבני לי, שיש 0ה סכל אוהבו שאגי הזה, הפרדס את אגי גותז חסלןו
האומות סכל הוא! גרור הקדוש אמר כך בבי, מכל אוהבו שאגי הקטן,
איו אלא אוהב איגי שבלאתי מח סכל לישראל, אלא אוהב איגי שבראתי

אוהב, שאגי לעם שאהבתי סה אבי גותן הדין,

משמרים שאתם בזכות חייכם, בבי, לישראל! הוא ברוך הקדוש אסר
(ישעיהו.ה*טזי) במשפט" גבאות ה* "ויגבה שנאמר* מתגבה, אני הדין את

הי) (דב"י

רבות שצרות דור, ראית אם אוסרו אלישע בן יוסי ר* שנינו,
באה, לא לעולם שבאה פורענות שכל ישראל, בדיני ובדוק גא עליו, באות
וקגיבי יעקב בית ראשי זאת נא "סםעו שנאסרו ישראל, דיני בסביל אלא

יורו במחיר וכהביה ישפטו בשוסד ראשיה סטפס,,,,,, המתעבים ישראל בית
הוא ברוך הקדוש מביא לפיכך יחי), סי גי, יקסוסו"%(םיכח בכסף ונביאיה
בגללכם "לכן שנאמרו שבידם, עבירות שלוש כנגד פורענויות שלוש עליהם

(מיכה,גייבי) יער" לבמות הבית והר תהיה עיין וירושלים תחרש שדה גיון
' ושוטרים שוחטים שיכלו עד ישראל על שכיבתו משרה הוא ברור הקדוש ואין
.ואסיבה. סגיך,,,, כבר ואגרף עליך ידי "ואשיבה טנאםרו מישראל, יעים
קליט), (שגט אי,כהכוי) (ישעיהו כבתחילה" ויועציך כבראשונה שופטיך

לו שלח גנבים, תופס והיה  שמעון בר* אלעזר ר* את .הביאו . .
להריגה? אלהיגו של עמו מוסר אתה מתי עד יין! בן חומז בןקרחה; יהושע
יבוא יהושע* רבי לו שלח הכרם, מן מכלה אבי קוגים אלעזרו ר* לו טלח

יאי) קהיר עיי, פיג (ב"מ קוציו, את ויכלה הכרם בעל
המשטרה, קיום על עדויות מוצאים אנו החדשה בברית גם
(הברית 9ע106££0  משרתים בשם גם כובו הימים באותם השוטרים

דעליטש) פ. פרופי עיי היונית הלשון מן התרגום החדשה,

והשופט השופט אל ריבך איש אותך יסגיר "♦♦♦#פן
(*0 *116 1061££0  האנגלי (בתרגום יסגירולמיטר

הכלא," בית אל והושלכת
(3*, ן"116^^ 7, 25)
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(בתרגום ומשרתים חגדיד את יהודה "....ייקח
הגדילים הכהגים סאת מ6ט) 6114 10610££0  האנגלי
נשק." ובבלי ובלפידים בגרית שמח ויבא והפיוטים

( 8*, ן101111, *7111, 3)
היהודים ומטרתי האלף וטר הגדוד תפסו "..♦.אז

( *116 ט61*?נ06 1<ג61 £0?10©19 . חאגגלי (בתרגום
ויאסרוהו,11 יטוע את

( 81. ,$10118 ,7111ג 12)
גמידח לשחזר ביתן המקורית מחוך כי איפוא אגו רואים

ומעמדם, חסזוטריט תפקידי על ולעמוד .המשטרה מוסד את רבה
סל תרבותם על הרומאים טל ובעיקר ההלגיס על חטפעתמ

ונכרת גדולה. היתר. שלהם והמנהל חייהם אורח ועל היהודים
ובמשטרה,. בצבא החיים, שטחי בכל אותותיה אח ונתנה

הצבאיהיחודיים, גוחות חלוקה.של נערכה לפחיס 166 "♦♦♦.בשנת
סראלף. עמד שבראשו איש, 1000 בן הגדוד, היה ביותר הגדולה היחידה
מאה טרי טל בפיקודם אחת, איש,כל 100 בת פלוגות, לעמר נחלק גדוד כל
בפקודם אחת, כל איש 50 בנות מחלקות, שתי הכילה פלוגה כל (סרנים),
אחת, כל איש 10 בבות כיתות, חטט הכילה מחלקה וכל חמישים שרי קל

בחי) גי, א, (מק.גיט טריעטרח, סל בפקודם
ונוסף ממס מודרני אופי בעלת היא הגדולה המשבית החלוקה
יהודה עיי שפותח כפי הגאוני, המלחמה ניהול של תוצאה היותה על
הנהוגים ובסידורים בתקן עיון של תוצאה כנראה גם היא המכבי,
הונהגה שבה. בזנורה והרומי, הסלרי בצבא בעיקר זרים, בצבאות
את שיצר הרב, המשני הפיצול אסיה, קדמת במרחב חביבעל ע"י

מתאימה עוצמה ובעלות מתאים גודל בעלות יחידות לשגר האפשרות
של הצלחתו על שהקלו האמצעים אחד היה המתאימים, לתפקידים

דברן טל לאמיתו נהפכו תנועה וכושר פיצול כושר המכבי, יהודה
המכבי, יהודה בידי נקוט שהיה כפי המלחמה, ניהול לבסיס

טל לאימונם הדרך את סללו מתתיהו של הזעירות פעולותיו
גסיון בצבר בהן יותר, מאוחר במועד היהודיים הצבא כוחות
את לדעת למדו בהן השטח, פני את לבצל למדו בהן מלחמתי,

כי שיטען, טי יטעה כך סטום בלילה, והפעולה התנועה עיקרי
נסיין חסרי בכוחות הראשונות הצלחותיו את השיג המכבי יהודה
הראוה מנקודת "טירונים" היו הם ג"טירונים", אימון, וחסרי
כדי טניס, במטף לאמן צורר היח הסורי החיל את כי הסורית,
במסמרות,.דגר הקבועה לטאקטיקה בהתאם להילחם מסוגל שיהא

פנימה. בקרבם היה אימונם היהודים, ללוחמים דרוט היה לא זה
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גסיון צבר בדרכו, שנזדמנה הזדמנות בכל בעצמו, למד איש איט
להתגבר היה נתן זו בדרר כק בטאררוח, אותר וניצל הרף ללא

האדירה, הסורית המלחמה סכונת על
במועד הללו הידיעות בקבלת המודיעין, ,,,,,שירות

אפשר אי כף מסוס כולה, ההתבגרות של הצלחתה תלויה היתד. הבבון
עדין אן כי המקרה, בידי הללו הידיעות איסוף את להשאיר היה
ואם מתתיהו, בימי הדבר שחיה כ0ם המקרה, ביד הכל היה גחון
היתה וזו  תכבית פי על הסורים גגד המלחמה את לבהל אמרו
לבבות היה הכרח  המכבי יהודה 0ל בתפיסתו המכרעת התבנית

לתכנית, בהתאם ולהפעילו לתכנית בהתאם מודיעין טירות
שירות טל קיום על במפורש טיםסרו ססוכין טום בידינו אין
היה הכרח כי מסתבר, המלחמה םמהלר אולט זה, מסוג מודיעין

מאורגן טירותמודיעין בלעדי כי וקיים, שריר היה כזה ששירות
לתכנית, בהתאם שהתנהלו ההתנגשליות את הדעת על להעלות *ין

שירדת פעל בנוי.וכיצד היה כיצד לכר* שנבחר ובמקום שבקבע באופן
פי ועל שנתארעו המאורעות פי על רק ללעת נוכל זאת  זה מודיעין

ידועות;,,," עובדות טל טילוב
"10סדח") אבישר,הוצאת א, אלוף המכבי,מאת יהודה (מלחמות

אדמיניסטרטיבית מבחינה יהודה ארז נחלקה רומי שלטלן בתקופת
מתתיהו בן יוסף סונה היהודים" "מלחמות בספרו (טופרכיות), לפלכים
ועוד, יריחו גדי, עין אדום, לוד, ירושלים, ובהם כאלה פלכים יא*
ירושלים בהנהגת ישראל ברשות מתנהלים אלה פלכים היו פנים בעניני

ספיקחח ושלושה עשרים טל קטנה סנהדרין ישבה הפלך בעיר והסנהדרין,
קל"זי עירונית הנהגה היתח קטנה בעיר בתחומה, והכפרים.אטר העירות על

.האדמיניסטרציה טלטון יחתום אל כולה הארז נכנסה החלרבן העיר"לאחר י סוב
מתחילת (עיור); אורבביזציה התחילה תקופח באותה במישרין, הרומית

מקבלים הגדולים חיטובים "ערים", סתיסדות ואילך הטלישית הסאה
"הפוליס מבריא", של "הפוליס ,?0118  "עירפוליס" טל ותבנית חוקת

טריטוריאליות חטיבות טל מעמד היה הפוליס לערי ציפורי". טל
לאדמיניססרציה במישרין כפופים היו לא ותושביהן עצמן עיי המונהגות

בין הקטר ועירות, כפרים של תחום היה פוליס לכל הפרובינציאלית,
שהיו הללו הסרים טל ההנהגה מוסדות עבר,דרך לטלטובות האזרחים
לגיוס המלכות, למסי דאגו אלה מוסדות הגחלותעירוגיות, מעין
עצמאות להם היתה המלכות; טירותי ולסאר העיר לחילות הטירונים

התרבות מוסדות כמו הקוסונאליים, העירונים העביגים בהנחלת מרובה
סקלהם, מטבעות טביעת לרבות הכלכלה, חיי על הפיקוח הציבוריים,
גם לידם, מסורים היו אלה כל  עירוניים מכסים מיסת זח ובכלל

המשטרתי בתחום ביו  מוסדות.משפט  יוריסדיקציה של מסוימת מידה
ומינהל, משפט שיטת היתה זו להם, ביתנה האזרחי במשפט ובין העירוני
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בארז קיים טהיח המטפט מעורבת.ביסודות יוניתהלניסטית טיסה
הרוסי* המטפס יסודות ומורכבת

"ערי ביהודה, זח ובכלל כיבוטיחם, בארצות הקימו הרומאים
הבורגביו" ב"ערי "חומהומגדל") ישובי (מין מגדל, ערי  בורגבין"

היחו שתפקידם ג*גדרנ*דיה) (מעין וטוטרים טומרים יחידות הושיבו

גבולות ליד יטבו הערים סן (חלק הגבולות לטמור_על א,
הארז)*

הפרובינציה, בתוך הסדר וטםייטת טיטור ב*
טקסיות עתודות ישבו שבהן מ*זטרח סחבוס היו הבורגביו ערי

והגבדלות, הבטחון הסדר, לשמירת

ירוטלםי) כזי, הלכה פגי, פסחים, (ססכת, גמליאל רבן בתקופת
נהגו כלל בדרך סורים. יטבו שבהן בורגנין" טל "עיירות בארץ במצאו
שכירי טל יחידות כבוטיהן שבארצות הבורגנין" ב"ערי להחזיק הרומאים

זו רומאים* לא אך כיבוס ארז מאותה טאיבם ואחרים בארבארים חרב
צבאיים משטרתיים תפקידים טםלאה "משסרהקולוביאלית" מעין היתה
החזיקו למשל, בסוריה, אחת* ובעונה בעת אזרחים ותפקידים למחצה

סורים, לא אך אחרים מעוטים ובני ברבארים הבורגביו בעירי הרומאים

שנתבטל העברי המטפס על מלכות גזרות באו ביתר מפלת עם
רצו שלא הדור חכמי ידי את רפתה לא זו עובדה אולם מוסדותיו, ועל

טיטת ביהודה נתרווחה ואז ו"יתחכםו", המלכות גזרות עם להסלים
סתיו מוסדות הוקמו זו מטפס טיסת בצד "בוררים", טל ארעית סיפוט

הדין! פסקי את ולקיים להדין הדינים בעלי את כופים

העם,,, את וטפטו טעריר*** בכל לף חתן וטוטרים "טופטים
להידון," הנידון את כופין  כורחם בעל

בעל הםטפט,,.ושפטום אל ונגטו אנסים בין ריב יהיה "כי
כורחם",

נתקבלה והסתעפה, התפתחה טהלכה, ומוסדותיה, זו משפם טיסת
הוקמו אז המלכות, למטפס ואילך מעתה כמעט נזדקק טלא הציבור דעת על
טל דיניו "בתי היה אלה דרגים אחד דרגים, סיני מכל שיפוט מוסדות

הציבור* עיי לדין סבתטבו אלא חכסימסםוכים, אינם שחבריהם חויוטותיי
בדיגים סמכויות בעל עירוני בייד (מעין המקומית חרטות עיי כלומר
הכנסת", בביי "ג* גם בקרא* כאלה בתידין יחד), גם ופלילים אזרחים
שבעירם, הזרוע ובעלי החזקים התקיפים, מבין נבחרו אלה ודיינים יט
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לחכמים נזדקקו לא והם התורה, דעת ועל החכמים דעת סל היה לא מיפוטם
הדיןו פסקי את שכפו שוטרים בתידין לאותם להם היו לסנהדרין. ולא

ללעגו אותם ושם וסוטרים שופטים לאותם ובז מלגלג הבבלי חתלטוד
בדיניישראל, ובדוק ציז עליו, באות רבו$ שגרות דור ראית "אם

נא שמעד שנאמר* ישראל; דייני בטביל אלא לעולם* באה פורענות י!אין
היסרהיעקשו, כל ואת משפט המתעבים בית'ישראל וקציני יעקב בית "אשי

ג* (סיכה ישפוטו בשוחד ראשיה בעולה, וירושלים בדמים ציון בונה
שיכלו עד ישראל 7נל שכינתו משרת הוא ברלר הקדוש ואיו 6ייאי)ן

מישראל". ושוטריט שופטים

להודה ארז לתקום מעבר השתרע במשטרה היהודים של חלקם
שונות, בארצות יהודים באנשי^משטרה פוגשים ואנו

שבנילוס, אלפנסינה האי בחולות נתגלה הנוכחית המאה בתחילת
הזח_ האי פפירוס, על כתובות תעודות סול אוסף העליונה, במצרים
במאת ישראל ימי לברי על אור הפיגו התעודות יב. לפנים נקרא

סיבתציון, תקופת הספירה, לפני החמישית

שהיתה שפה ארסית, לשונן יהודיות, תעודות וזן יב תעודת
במזרח מאד ברחב איזור פני על הרשמית הקזפה ארזך זמן פרק נמשך

שנתגלו התעודות שבימינו, העברי לכתב דומה הארמי הכתב התיכון,
ונחמיה, עזרא בתקופת זה באיזור יהודי ישוב של הארכיון סן חלק הן

בישעיהו! נזכר טצריט יהודי קיביז
כ?ען שפת סדברות מגרים בארץ ערים חמש יהיו הה,וא "ביום
יס*יח*). (ישעיהו, לאחת" יאמר ההרס עיר צבאות לה* ינשבעות

יהודי ישוב קיום על טוצגוים אנו גו מי יר הנביא אצל גם
במצרים*

לאפר.*. בפתרוס בארז*םצר.יט היושבים העם וכל גדול ".♦....קהל
אליך" שומעים איבנו ה* בשם אליבר דבר אשר "הדבר

מדיםו*), (ירמיהו,

יהודים, של גדולה קבוצה לםצרימ ירדה הספירה לפני 582 בשנת
עם ושריהם חיילים היו אלה מובהק, מקצועי !וו3י היה זו .'קבוצה
בםקצוסס עבודה עיי במצרים מחיתם את למצלא שאפו הם גשים.וטף,

ושומרים,, שכירים כחולים
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הישוג גדל הספירה לפני השביעית בסאה כי מספרת ההיסטוריה
המצרית, השמירה ולכוחות לצבא בספחי יהודיים ושכיריט במצרים היחודי

וטל הדרומי גבולה על ששכנה יב העתיקה העיר אל הועברו אלה 6כירימ

גדול מסחרי ומרכז ספר עיר היתה יב כוש. ארז לעבר המדינה
ביונית העיר שט ומכאן, שנהבים סחר ד.יה החטובים מענפיו שאחד

(עירהקוגהב)# 11לפגטיבה

"שוק"., שפירושו שבאסואן הראשון האשד ליד שכנה יב העיר
השוסריסהשוטרים ישבו זו בעיר כאן םבוביה, הייבוא שוק כלומר
שיירות של המעבר את והבטיחו המכס גבית על, שהשגיחו היהודיים

על הפיקוח הנילוס, זרם קל פקחו גם הם הנילוס, פני :על הספינות
הספינות מכל מכס לגבות כדי קדומים מימים נוצל הנילוס זרם

מעטר בגבית קשורה היתה התחתונה גוביה על הבעלות בו, העוברות
עצי פיל, שן זהב, כמו הדרום מן הבאים םיבי^טרכולת על ומכס

ומחצבים, ב?יח^

מוגדרים, היו היהודים והשוטרים החיילים של תפקידיהם
במלאכת רק אלא במלחמות כחם את להראות הזדמנות להם בתנה לאי
שומרי היו היהודים כוחט, חיה בזה ופקוח, התגוננות שמירה,

ציבוריות מעבודות מכס מקבלי הסיסיס, גובי והאסמים, המחסנים
היהודים מצריםהנילוס, של הראשי המים בעורק תעבורה ומפקחי
נאמנות, המיוחדות! אופים תכונות בשל אלה בתפקידים הצטיינו

וחריצות, כפיט נקיון

למעין שהפכה העיר חשיבות גדלה במצרים הפרסים כששלסו
(חילא "החילהיהודי11 בקראו הסיר תושבי יהודית, צבאית מושבה

"דגלימ'1. שנקראו לקבוצות חולקו ה0 יהודיא),

המושבה בתפוררה הספירה) לפני 331) הגדול אלכסנדר בתקופת
התפזרו, ובניה יב היהודית

הספירה לפגי ה1*אשוגה ובמאה הספירה לפני השביה במאה
משטרות ראשי יהודים גדולים, מצביאים {מצרים מוצאים אגו

מחוזות, ושרי

בזמן הגיעו במצרים, אחרות ובערים ביב שישבו היהודים
ובביצוע המדינה ינהל בס והשיגים כשר מגןקו^של גבוהה לדרגה קדוט

לטיני*מ. משטרה תפקידי
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בארזיסיאל היהודי הישוב הלך השבי הבית חורבן יילאחר
ארז. ח סן חגירה לתנועת גרם הירוד והכלכלי חבטחוגי חםצנ ונדלדל.

סכסוכים קשות. בהט היהודיט.פגע אל הראשונים הנוצרים סל היחס
והנוצרים,, היהודים ביו בארז פרצו רבים

שכבטו לאחר א"י לשערי הפרסיט הגיעו לספירה 614 03בת
כבשו ובעזרתם הפולשים אל הצטרפו הגליל יהודי שארית דמשק, את

בירושלים הוקם התקופה שבאותה מספרים המקורות וירושלים, עכו את
פגו שהפרסים עד בלבד שבים כמה רק כנראה שהתקיים יהודי סלמון
לספירה ב629 מירושלים, אותם וגרשו היהודים בריתם לבעלי עורף
הבטיחו הביזבםינים ירושלים, את מחדש וכבס ביזנטיני צבא נכנס
השתלקו ב636 בהבטחתם, עמדו לא אף היהודים זכויות על לשמור
ירושלים, את כבשו זאת לאחר ושבתימ והגליל מבריח על הערבים
מתחילים שמסבה תקופח  ירושלים את הסלגיוקים כבשו ב1071
ה14 בסאות הארז על השתלטו הםםלוכים ,(1099) הצלב מסעי
עשו זה דבר  הארז דרי ושאר ויפו עכו את הרסו הס יח15,

חםסלוכים למטרותיהם, אלח בערים להשתמש הצלבנים םן לםגוע כדי
הטורקים, ע"י א"י בכבשה ב7י15 יובלות; חמשה בארז שלמו

כפרים יושבי הארז תושבי רוב היו סקדפות אותן כל במשך
נהרסה היא רבות, מלחמות עברו הארז על ייסחגה, ונודים נידויים

תושבים אלף מאות כםלוש בס"ה בארז היו ה16 בסאה ונעזגה,
רסלה עזה, חברון, ירושלים, בערים "תג5ררו מהם אלף וכחסישים
ומספרם יהודים אלפים כעשרת בארז היו ה18 המאה באמצע וצפת,

בלבד, אלפים חסשת כדי מספרם הגיע ה19 הסאה ובראשית ופחת הלך

(1814 משנת (ציור המקדש בעבודת הגדול הכהן
סביבו. התנהלו האומה שחיי היחיד הציר היו בו והעבודה המקדש
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המשטרה" "מראות בעיתון כתבה
1990 יולי

חורבן ועד המלך דוד מימי
שני בית

והן למדידה הן ששימשה אמות, שלוש
פוסע השוטר היה כך עצורים. ידי לכבילת
ירושלים, של החשוכים ברחובותיה בלילה
אם בקעו, הבתים חלונות מתוך רק שכן,
השוטר של נוכחותו חלשים. אורות בכלל,

חיונית. הייתה כך אם
שיה ביתמקדש, לבנות קיווה דוד המלך
ולאומי, דתי פולחני למרכז ירושלים את פוך
יפנו ובדרום בצפון ישראל שבטי כל אשר
ביצוע את דחו המרובות המלחמות אך אליו,
תקופתו המלך. שלמה של לתקופתו התכנית
קשות במלחמות מאופיינת דוד המלך של
יציבות. לכלל ולהבאתה הממלכה להרחבת
בנו בא ובעקבותיו שנה, כ40 בארץ מלך דוד

שלמה.

._ז_

כבולטי העם בעיני נחשב המלך שלמה
שופט היה. ומעלה משכמו המלכים, משאר
משלים, ממשיל תקיף, שליט שומע, לב בעל
ליכולתו נקשרו אגדות חידות. ויודע משורר
מכל לחכם נחשב הוא וחיות. עצים אף להבין
מלך שבהן השנה ארבעים במרוצת אדם.
את וביצר ביתהמקדש את בנה הוא שלמה,
עם היחסים את שיפר הוא העיר. חומות
עם יחסים טיפח השונים, העבריים השבטים
עד הגיעו שלמה המלך ספני רחוקים. עמים

שבא. ועד מצרים עד תרשיש,
הנדסי מבצע הייתה המקדש בית בניית
מבצע דופן. יוצא מידה בקנה וארגוני
לפועלים עבודה וסיפק שנים, שמונה שנמשך
משגיחים 3,300 ניצחו המלאכה על רבים.
אנשים היו הפועלים המלך. מטעם יהודים
המקדש. בית בבניין לעבוד שבאו זרים
הפכה לפנה"ס) 950) הבית כשהוקם
פוליטי חברתי, לאומי, דתי, למרכז ירושלים
עולי לירושלים, לנהור החלו המונים וכלכלי.
המקדש בבית הממלכה. קצוות מכל רגל
עסקו אשר לוויים, גם לכהנים בנוסף שימשו,
בתוך וזאת שיטור, בתפקידי השאר, בין

המקדש. בית תחומי
בפני לעמוד החלו ירושלים של השוטרים
זרים שאנשים עיר מקדש, עיר של בעיות
לתפילה,  שונים לצרכים אליה באים
העיר בלב ועוד. למשפט למסחר, לכפרה,
מופקד היה אבטחתו שעל ביתהמקדש, שכן
היה המלך שלמה הבית''. על "הממונה
הממלכה, ברחבי המשטרה על אחראי
המלך". "משרתי של מעמד קיבלו השוטרים
כפופים הלוויים השוטרים היו המקדש בבית
הגדול, הכהן ניצב הכהנים מעל לכהנים.
הבית. בגבולות השיטור מלאכת על שפיקח
המקדש לבית מחוץ שפעלו מהשוטרים חלק
עלידי שהתמנו לשופטים, "צמודים" היו
ולשוטרים לשופטים ששולם השכר המלך.
הלוויים השוטרים המלך. מאוצר נלקח

פוליטי למרכז הפכה ירושלים העיר
של הרוחנית ההנהגה התרכזה שבו וביטחוני,
הייתה הקטנה לעיר מסביב המלך. בצד העם
רדת עם נסגרים שהיו כניסה, שערי עם חומה
השחר. הנץ עם מחדש ונפתחים החשיכה,
הוצבו החומה, מגדלי ועל אלה בשערים
להתריע היה שתפקידם ותצפיתנים, שומרים
שבטי מפני בעיקר לעיר, המתקרב אויב מפני
בתחבולות לחדור מנסים היו אשר המדבר,
העיר בתוך ביזה. לשם המאוכלס האזור ללב
וברחובות בכיכרות ער. מסחר התנהל הקטנה
הסביבה. איכרי של חקלאית תוצאת נמכרה
דנו אשר שופטים, ישבו קבועים במקומות
ובנושאים פליליים בנושאים משפט וגזרו
התוססים החיים בפניהם. שהובאו אזרחים
בין וזאת, מתמיד, פיקוח חייבו העיר של
התעוררו פעם שמדי העובדה, לאור השאר,
בעיר אמנם, המלך. לשלטון התנגדויות
(למעט בולטות מרידות על נודע לא עצמה
שהיו בכרי, בן שבע ומרד אבשלום מרד
זאת בכל היה המלך דוד אך המלך), מקורבי
שהתאפיינה פנים, מדיניות לנקוט חייב
ריכז המלך למדי. הדוק משטרתי במערך
סמכויות וכן עליון, שופט של סמכויות בידיו
פיקוחו תחת העמיד ובכך פולחניות, דתיות
שבזכותה ריכוזית, שלטונית מערכת הישיר
שונים גורמים של השאיפות על התגבר הוא
את להחזיר אחרים), ובשבטים יהודה (בשבט
דוד) (שלפני השבטי הפוליטי המצב

לקדמותו.

אותה ופיתח יהודית משטרה הקים דוד
אחדות, קבוצות כללה המשטרה בירושלים.
חלק שונים. בתפקידים עסקה אחת וכל
השע ועל העיר חומות על שמרו מהשוטרים
שנחשבו הגם חיילים, מעין בעצם והיו רים,
בעיר, סבבו מהשוטרים חלק לשוטרים.
"מניעת לכנות היום שניתן במה ועסקו
האוכלוסייה רכוש על עין פקחו הם פשיעה";
"על פורצים בתפיסת גנבים, בלכידת וסייעו
מנעו הם בקטטות. בהתערבות חם",
בני על שמרו ולילדים, לנשים היטפלות
אחרים שבטים ומבני מהיבוסים המקום
חלק בירושלים. ושם פה שהתגוררו
פסק את להוציא לשופטים עזרו מהשוטרים
לפסק מי לקנסות, מי למחבוש, מי  דינם
פעלו שוטרים של אחרת קבוצה אחר. דין
בעצם, לילה. כשומרי כיחידים או בצוותים
לנצל למיניהם ממשוטטים מנעה נוכחותם
הייתה העיר אפלים. לצרכים החשיכה את

השומרים. נעו ובתוכה בלילה, סגורה
המשרות כעלי שאר כמו השוטר,
ובהופעתו בלבושו נבדל והתפקידים,
מטה בידיו נשא הוא העם. משאר החיצונית
היו המטה ועל ס"מ) (כ50 אחת אמה באורך
באורך רצועה חוברה למטה מידה. סימני

כעיר ירושלים על כשמדברים
מדוד להתחיל צריך יהודית,
השני ישי, בן דוד המלך,
שושלת ואבי ישראל, במלכי
היהודית, המסורת לפי שממנה, דוד, בית
ונשאר, היה דוד המשיח. המלך לצאת עתיד
ססגונית דמות הלאומי, הזיכרון מבחינת
איש היה הוא אחד מצד במינה. ומיוחדת
ומצד תקיף, ומנהיג נועז לוחם קשוח, צבא
רגש, מלא פיוטי סגנון בעל משורר  שני
מזמורי מחבר ישראל", זמירות "נעים
כאחד משמשת ירושלים שבהם תהילים,

המרכזיים. הנושאים

ירושלים. את שכבש הראשון היה לא דוד
את יהודה בני כבשו לפניו שנה 150 כבר
את בה קבעו לא הם אך ,(8 א' (שופטים העיר
ממלכת את הרחיב דוד מושבם. מקום
ועד סוף, ים חוף שעל גבר מעציון ישראל
ניצחונותיו פסגת שבצפון. צובא לארם
העיר היבוסים. מידי ירושלים כיבוש הייתה
הייתה לא דוד, שכבש "אורשלם" הכנענית
הגיע שטחה ההוא. הזמן במונחי גדולה עיר

בלבד. דונם לכ40
עשרת העיר גדלה יהודה מלכי בתקופת
כבר אך דונם, כ650 על והשתרעה מונים,
והומה. תוססת העיר הייתה הכנענית בתקופה
בן עמד השוטרים בראש שוטרים. פעלו כעיר
על שמרו השוטרים העיר. מנכבדי אצילים
הצרים, ברחובות סיירו העיר, חומות
בית אף וניהלו לשופטים סייעו בכיכרות.
של החשובים מהתפקידים אחד ארעי. סוהר
החיים מהלך על להשגיח היה השוטרים
מרידות. ולמנוע זרים אנשים לאתר התקין,
אותה הועיד הוא העיר, את דוד כשכבש
המיקום לממלכתו. בירה עיר להיות
וקשר שליטה אפשר ירושלים של הגיאוגרפי
הברית ארון ובדרום. בצפון ישראל שבטי עם
לעיר הועבר יערים, לקריית עד נדד אשר
ובתחושה חגיגיים בטקסים החדשה. הבירה
לא דוד ו'). פרק ב' (שמואל היסטורית
ובהפיכת הארץ, גבולות בהרחבת הסתפק
מיזג גם אלא ולאומי, דתי למרכז ירושלים
השבטים (בני האוכלוסייה קבוצות כל את
עמים הכנעני, הציבור שרידי העבריים,
ועוד) דוד לממלכת וסופחו שנכבשו קטנים
ועיר מתגבשת מסורת בעלת אחת, לאומה
ארגן לכך בנוסף ירושלים.  משותפת בירה
צבא ובתוכם השלטון, מוסדות את דוד המלך
עם חילרגלים כגון מגוונים," חילות הכולל
צבא הפלישתי, הציוד כדוגמת כבד, חימוש
בעיר עירונית משטרה וכן גדול מילואים

הבירה.
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השוטר של לבושו
וציורו ח8?ראי

וספרו חז"ל מקורות (עלפי
"קדמוניות קרויס ש. של

התלמוד")

לבוש
מקושט, בהיר בד  ראש כיסיי
שבתקופה יתכן בהידוק. מגולגל
הראש כיסויי על הייתה מסוימת

"שוטר''. כתובת
לבן.  מנימי חלוק

גדילים. כנפות. ארבע  ציצית
לעתים לבן,  עליץ מעיל

מקושט.
עשוי צבעוני. לעתים  אבנט

בד.
סגור עור שרוול מעין  נעלים

מהדק. שרוך עם אחד מצד

' ציוד

רצועה עם אמה, באורך  מקל
עם מקושט אמות, שלוש באורך

מידות. סימני
לחדר העיר, לשערי  מפתחות

הדין. בית ולאוצר משמר
ולהודעות. להכרזות  מגילה

חורבן את חזה הוא נבוכדנאצר. עלידי בשה
ממדיניות כתוצאה אותו והציג העיר,
בחצר מפיו נמסרו החורבן נבואות המלך.
עם ובצוותא רגשו, הכהנים המקדש, בית
שרי להורגו.. ניסו במקום שהתאסף ציבור
הצילוהו השוטרים ועוזריהם הזקנים המלך,
כ'). פרק (ירמיהו אותו הסובבים מידי
על הממונה הכהן .היכה אחרת בהזדמנות
אותו והכניס הזעם, נביא את הבית חצר
המצור בתקופת הבוקר. עד (מהפכת) לצינוק
לבור והושלך ירמיהו, נאסר שוב ירושלים על
.(6 ל''ח (ירמיהו המטרה בחצר אשר טיט,
משמרות חניית מקום היה המטרה" "חצר
למדים, נמצאנו מכאן העיר. בתוך המלך
אנשים כולאים היו תקופה שבאותה
בתוך בורות כמו מאולתרים במקומות
חלק על קטנים. ומבנים מרתפים האדמה,
השוטרים, אחראיים היו אלה ממתקנים
לחלק המפתחות את גם בכליהם שנשאו

אלה. משמר מחדרי
יהודה, ממלכת של קיומה שנות במשך
להתנהל בירושלים העברי השיטור המשיך
על הלוויים), (עלידי המקדש בית בתחומי
השו לצד ובשווקים, בשערים העיר, חומות
התקופה כל במשך היו השוטרים פטים.
לקיים וסייעו המלך", "משרתי של במעמד
הנתונה הסוערת, בירושלים חברתי סדר
כשחרב ומחוץ. מבית ובסכנות באיומים
היהודי והשיטור מירושלים, העם גלה הבית,

בעיר. מלהתקיים פסק

ממלכת של מזו בהרבה גבוהה יהודה
"עשו כי נאמר, ממלכיה רבים ועל ישראל,
נפלה 721 בשנת ה'". בעיני והטוב הישר את
ממלכת על הקץ ובא אשור, בידי שומרון
שנה 20 ניסה אשור מלך סנחריב ישראל.
הטלת תוך ירושלים, את לכבוש מכן לאחר
העיר על להתגבר הצליח לא אך מצור,
את הבבלים כבשו יהויקים בימי המבוצרת.
המרד דיכוי ועם התמרד המלך הארץ.
וצדקיהו הוגלה יהויכין ירושלים. נכבשה
ובדיכוי התמרד, צדקיהו גם תחתיו. הומלך
586) המקדש בית את הבבלים החריבו המרד
לבבל. הפליטה שארית את והגלו לפנה"ס),

מלהתקיים. יהודה ממלכת פסקה בכך

השופטים, גזרו לא ראשון בית בתקופת
מתקני מאסר. של עונשים כלל, בדרך
למאסר שימשו לא ימים אותם של הכליאה
נכלא שהיה אסיר להרתעה. אלא ממושך
גם שנקראו באזיקים, נכבל היה בביתהכלא,
ריתוק, נחושתיים, (זיקים, אחרים בשמות
הממחישים המקרים אחד ועוד). ברזל כבלי
לנביא קשור והמעצר הכליאה נושא את
שנכ לפני בירושלים פעל ירמיהו ירמיהו.

החו שומרי ממעשרות. חיו בביתהמקדש
מהאצילים שכרם קיבלו והשערים מות

למלך. כפופים שהיו עליהם, הממונים
על פיקוח גם היה השוטרים תפקידי בין
על הבנייה, אתרי על פיקוח השוק, אזור
השוטרים הזרים. הפועלים של אכסונם מקום
בין התנגשויות לבלימת מנע סיורי ערכו
המקום לתושבי השונות הפועלים קבוצות
השי בשיר הציבור. ביטחון הגברת לשם וכן
"מצאוני המלך: כתב לשלמה אשר רים
רדידי את נשאו בעיר... הסובבים השומרים
היו השוטרים (7 (ה' החומות" שומרי מעלי
בירושלים. השלטון ממערך נפרד בלתי חלק
חוזקו, חומותיה העיר, התרחבה בינתיים

עושר. לידי הביא התוסס המסחר
מערכת החזקת והפיתוח, הבנייה הוצאות
להבטיח והמאמץ מסועפת, ושלטון ביטחון
התרו של למצב הביאו הממלכה, ייצוב את
מסים להטיל הצורך עלה המלך. אוצר קנות
עומס וכשגדל ישראל, שבטי כל על כבדים
את ליעל כדי ההתמרמרות. גם גדלה המסים,
את המלר שלמה חילק המסים, איסוף
כל בראש מחוזות. לשניםעשר הממלכה
"נציב". בשם שנקרא נציג, המלך הציב מחוז
בפני המלך את לייצג היה הנציג של תפקידו
אחד כל מסים. מהם ולגבות המחוז, תושבי
המסם להעברת אחראי היה מהנציבים
כל בשנה, אחד חודש במשך המלך, לאוצר
שהתושבים מצב, נוצר כך אחר. נציב חודש
את אחד חודש במשך פירנסו מחוז בכל
נמוך מסים (במתח החודשים ובשאר המלך,
שמסביבו. המערכת ואת הנציב את יותר)
פקי משרות בעלי לידו החזיק הנציב ואכן,
שסייעו שוטרים, גם בתוכם וצבאיות, דותיות
בעשרים מסים. ובאיסוף הסדר בשמירת
החלה שלמה, למלכות האחרונות השנים
ועל המסים, עומס רקע על העם בקרב תסיסה
יהודה לשבט שניתנו ההעדפות רקע
ובהזדמנויות פוליטיות במשרות (העדפות
העיקריות וההשקעות המפעלים כלכליות).
הפיק ומכך ובסביבותיה, בירושלים התרכזו
השבטים ששאר בעוד יהודה, שבט תועלת
מפרי ליהנות זכו לא אך במימון, השתתפו
של האחרונות מלכותו בשנות מיסיהם.
בכיר שר נבט, בן ירבעם נגדו יצא שלמה,
בשבט השלטון את נטל הוא המלך. משרי
מפני האם על כמגן עצמו והציג אפרים,

המלך.

!__

לפנה"ס) 930) המלך של מותו לאחר
ויהודה. ישראל  לשנים הממלכה נחלקה
שבט נחלות על שהשתרעה יהודה, ממלכת
ובירתה שמעון, ושבט בנימין שבט יהודה,
ממושכות מלחמות ניהלה ירושלים, הייתה
ישראל, ממלכת נגד מכן שלאחר בשנים
זרות מדינות לעזרתה קראה גם ולעתים
את הזעיק אחז המלך לארם, קרא אסא (המלך
במערכה הפסידה ובדרךכלל אשור),
כפופה הייתה יהודה אמציה בימי לישראל.
יהורם יהושפט, של בימיהם לישראל.
הממלכות שתי בין ברית הייתה ואחזיה
יהודה ממלכת הגיעה עוזיהו נימי האחיות.
התיכון לי0 דרכים פרץ הוא גדולתה. לשיא
המקרא לפי הארץ. את וביצר סוף, ולים
ממלכת של המוסריתדתית רמתה הייתה
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ב165 ירושלים את שיחרר המכבי יהודה
והמשטרה הצבא את איתן הוא לפנה"ס.
שרי הכוחות בראש והעמיד היהודיים,
שוטרים שירתו במשטרה מאות. ושרי אלפים
ירושלים משטרת ומתבוללים. יהודים
הגדול הכהן ליהונתן בעיקרה, הוכפפה,
בתוך השיטור החשמונאים). (ממשפחת
השוטרים לקדמותו. חזר החומות ועל העיר
ביתהמקדש בחנוכת פעיל באופן השתתפו
התבדל תקופה באותה מהפסלים). (שטוהר
במסגרות פעלה המשטרה מהשוטר, החייל
על מצביעים היסטוריים מקורות מאורגנות.
במתייוונים. לטיפול מיוחד מבצעי כוח קיום
חלק העביר הוא ינאי אלכסנדר כשהומלך
לכהן כפופים שהיו המשטרה מכוחות גדול
הסדר את להדק כדי וזאת חסותו, תחת הגדול

בעיר. החברתי
ושל ארץישראל של הרומי הכיבוש עם
נוהלה לפנה"ס) הראשונה (במאה, ירושלים
הגדולים הכהנים עלידי ירושלים משטרת
ביתהמקדש משטרת על הסנהדרין. ועלידי
ההיכל של הכהנים סגן ממונה היה
השוטרים את הפעיל הוא (סטרטגוס).

המקדש. למתחם מחוץ גם היהודיים
הוי את הרומים מינו לפנה"ס 37 בשנת
למלך מאדום) אצילים למשפחת (צאצא רוס
את כבש צבאי, כוח בעזרת הורדוס, יהודה.
בכך שלטונו. מרכז את בה וקבע ירושלים
עם עריץ, שלטון שנות 41 של תקופה נפתחה
גולת ופיתוח. בנייה תנופת החלה זאת
על ביתהמקדש בניית הייתה הכותרת
כלל הבית הר אזור הקיים. הבית יסודות
סביבו, מרובים מבנים כיתהמקדש, היכלות
שכונות רגל. עולי להתכנסות נרחבות חצרות
ראה שלא "מי הבית. הר סביב נבנו מגורים
מימיו". נאה בית ראה לא הורדוס מקדש את
היהודי. העם של למטרופולין הפכה ירושלים
רגל עולי לזרום החלו הארץ קצוות מכל
נדיר יופי בעל מתחם היה המקדש בהמוניהם.
נחלשה הורדוס בתקופת ימים. אותם במושגי
הסנהדרין. ושל הגדול הכהן של השפעתם
הרומי. למשפט במקביל חל העברי המשפט
ואי תסיסה סימני ויותר יותר לגלות החל העם
של הגדלתם חייב הורדוס של שלטונו נחת.
למלך הפנים. ביטחון מערכות ושל הצבא
שוטרים, של קבוצות כפופות היו הורדוס
יהו לא (רובם אישי באופן לו נאמנים שהיו
פרטיות משטרות היו הגדולים לכהנים דים).
על לשמור רשות להם והייתה ראש) (שומרי

סוהר. בתי ועל אסירים

לפעול החלו יווניסורי ממוצא שוטרים
בשיטור ועסקו היהודים, השוטרים לצד
כונו אלה יהודים לא שוטרים ואלים. אכיפתי
חסונים היותם שום על "בריונים", בשם

(בריוןבריא). גוף ובריאי

השליטה עברה לפנה"ס 321 בשנת
מלכים שושלת חלמי, לבית בירושלים
התחזקה השינוי עם מצרים. של הלניסטים
היוונית. התרבותית ההשפעה יותר עוד
ויותר יותר מעורבים היו הגדולים הכהנים
הלוויים את והפעילו המשטרה, בניהול
המקדש. לבית מחוץ בפעילויות השוטרים
החלה הירושלמית היהודית האוכלוסייה
אם יווניים, סממנים בהדרגה לעצמה לאמץ
במסורת לדבוק המשיך מהקהל חלק כי

וכלשונה. כרוחה היהודית,
לרגל והעולים העיר, התפתחה בינתיים
מוקד גם אלא דתיות, חוויות רק לא בה מצאו
וגם ולשעשועים, לבילוי פוליטית, לפעילות
נהר הקהל משפטיים. לבירורים מקום
להקרבת הארץ קצוות מכל לירושלים
וגם לתפילה, נדרים, להתרת קרבנות,
העיר בתוך ומסחריים. חברתיים למפגשים
כיכר שהייתה "אגודה" התפתחה ירושלים
חיים וכלכלה, מסחר חיי התנהלו שבה שוק,
משפטים, התבצעו שם ופוליטיים. ציבוריים
האגודה הרשויות. מטעם הודעות והוכרזו
היה. כך ואכן שוטף, משטרתי פיקוח חייבה
נכבשה לפנה"ס ה3 המאה בסוף
שהעניק הסורי, אנטיוכוס עלידי ירושלים
ירושלים. ליהודי נרחבות אוטונומיות זכויות

התרחבה. העיר משטרת

לכהן כפופים שהיו לשוטרים בנוסף
לסנהדרין. בכפוף גם שוטרים פעלו הגדול,
לשו "השתלמויות" נערכו תקופה באותה
החלה המשטרה הסנהדרין. מטעם טרים
מהרשות ונבדלה יותר מקצועית להיות
היווני בעולם החלה תקופה באותה השופטת.
אנשים, עלידי שיטור של מסורת להיווצר
בפוליס היווני. הלאום עם נמנים שאינם
עבדים כשוטרים מלא בשכר הועסקו היוונית
זאת, לעומת אזרחים. שאינם ותושבים
התבצע השיטור בירושלים תקופה באותה
והאי התרבותי הפער בלבד. יהודים עלידי
פנימיים. בסכסוכים ביטוי לידי בא דאולוגי
משלו. שוטרים מחנה כל גייס מכך כתוצאה
ובה ירושלים, בתוך מצודה בנו המתייוונים
כשבתוך מנותקים, ציבוריים חיים ניהלו
וסדר, חוק לאכיפת שוטרים פועלים המצודה
בתקופה והיוצאים. הנכנסים זרם את ומסננים
כין לשלב הגדולים הכהנים החלו זו
שאינם כאלה או מתבוללים יהודים השוטרים
לאנט מכן לאחר סייעו אלה שוטרים יהודים.
וליטול לביתהמקדש להיכנס אפיפנס יוכוס
בקודשי אפיפנס שפגע זו פגיעה אוצרות.
החשמונאי, המרד את הציתה האומה,
בסופו שהובילו מלחמות, לשורת והביאה
החשמונאים, ממלכת להקמת דבר של
קנאי. יהודי אופי בעלת עצמאית ממלכה

מלך כורש החליט הספירה, לפני ב538
נאמנותם, על כמחווה ליהודים, לסייע פרס
עמים כלפי הדתית סובלנותו מתוך וגם
היהודים לגולים להחזיר הורה הוא אחרים.
עלידי כשלל שנלקח המקדש, בית אוצר את
לירושלים, לחזור להם ולאפשר נבוכדנאצר,
הגולים שני. מקדש בית בה לבנות כדי
("שיבת ארצה חזרו במספר) אלף (כארבעים
השני הבית את לבנות והחלו ציון"),

בירושלים.
חזרה לפנה"ס, ב516 המקדש כשהושלם
העיר לרגל. עלייה של מוקד להיות ירושלים
פוליטית, מבחינה מקומה את ותפסה שבה
בירה לעיר וכלכלית,והייתה דתית חברתית,
נחמיה ושל עזרא של במנהיגותם תוססת.
התורה חוקי בירושלים, הישוב נתבסס
נהיה הגדול הכהן חוזקו. העיר חומות הוחלו,
הפולחן מבחינת רק לא מרכזית, לדמות
היה החומות וחיזוק המקדש בניין הדתי.
מצד רבות ובהתנכלויות בהפרעות כרוך
לה. ומחוצה מהעיר ועוינים זרים תושבים
נחמיה ארגן זו, בעיה עם להתמודד כדי
משגיחים שומרים של וביטחון משמר שירות
חמושים היו והסבלים הבונים גם ושוטרים.
תמיד עמד בשופר ותוקע קלים, נשק בכלי
את רגע בכל להזעיק ומוכן ערוך נחמיה, ליד

סכנה. למקום העם
באותה ירושלים של השומרים היו אלה
תפקידי שמלאו ללוויים, בנוסף וזאת תקופה,
האוטונומיה המקדש. תחומי בתוך משטרה
בירו ליהודים שהוענקה והדתית הלאומית
(וחייבה) אפשרה תקופה, באותה שלים
הכוללת משטרה עירונית, משטרה הקמת

זרועות. מספר
בו המקדש, בית עמד ירושלים כמרכז
כל על ולוויים, כהנים אלפי ופעלו עבדו
עבודת הכהן^הגדול. פיקח הזה הנרחב הצוות
השיטור מלאכת את גם כללה הלוויים
פעלו ומועד חג של בזמנים המקדש. כתחומי
בנוסף המקדש. למתחם מחוץ גם הלוויים
שהיה "פחווה" בעיר פעל הגדול לכהן
ועל המוניציפאלית המערכות על ממונה
ירושלים של האצולה נאספה סביבו המסוי.
העיר, זקני מועצת חברי גם ובהם כהנים) (לא
לפועל. כמוציאים שוטרים פעלו לצדם שגם
גם השוטרים עסקו ונחמיה עזרא בתקופת
עסקה המשטרה השבת. שמירת באכיפת
בנוסף וזאת, שבת. מחללי של במעצר
בתחום אחרים חוקים ולאכיפת לפיקוח
וידאו השוק, סדרי על פיקחו השוטרים הדתי.
את הדריכו הם תקינים. והמשקלות שהמידות
על פיקחו למקדש, בהליכתם לרגל העולים
השוטרים ממנה. היציאה ועל מהעיר הכניסה
אותם ונעלו בבוקר, העיר שערי אח פתחו

בלילה.
מלך כבש לפנה"ס הרביעית המאה בסוף
בעת ארץישראל, את הגדול, אלכסנדר יווני,
תקופה מאותה למצרים. צבאי במסע היותו
סגנון הלניסטי. שלטון בירושלים החל
שהדג חילונית, בתרבות התבטא זה הלניסטי
אסטטיקה. ושל צבא של כוח, של ערכים ישה
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מקופת שכר קיבלו היהודים השוטרים
במשטרת הסנהדרין. באישור ביתהמקדש
יהודיים ושוטרים לוויים שירתו ביתהמקדש
היו בעיר לו. ומחוצה המקדש בתוך אחרים
בשכונות שכנו התחנות משטרה, תחנות
1,000 בין מנה בעיר המשטרה כוח העיר.
בתקופה החלו השוטרים שוטרים. ל2,000
חלק נשק, ככלי באלה להשתמש זו

חרבות. קיבל מהשוטרים
אחרי רומי. ממוצא שוטרים גם נעו כעיר
עלידי ירושלים נשלטה הורדוס של מותו

הורדוס. מצאצאי ומלכים רומים נציבים
של הגדול המרד פרץ לספירה 66 בשנת
פעלו ירושלים בעיר ברומאים. היהודים
זו. כנגד זו ואידאולוגיות פוליטיות סיעות
ועוד) סיקריים קנאים, פרושים, (צדוקים,
לספירה 70 בשנת אמיתית. חינם שנאת
בראשות רומי, צבאות בידי ירושלים נכבשה
על שמרו לוויים שוטרים טיטוס. המצביע
החיילים בידי הריסתו עד ביתהמקדש
הצבא עלידי העיר כיבוש עם הרומים.
והלאומית המדינית העצמאות פסקה הרומי,
פסק בירושלים היהודי והשיטור ביהודה,

■ מלהתקיים.

^

ע'י אשקלון כיבוש
השני רעמסס פרעה
הספירה. לפני 1280

גבי על התגלה הציור
קרנק חורבת קירות
העליונה במצרים
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התנכ"י) השוטר (תקופת א לפרק הערות

(ברשימה (תשכ"א) א' כרך דובנוב, (1962) אהרוני (תשל"וז) רות אצל ראה (1)
מקורות).

01311161. ,1 116יד \011018¥ .(1964).01106נ1 ?3111 אצל: ראה (5) (4) (3) (2)

(1968) ב. ורות וורמברנדמ. אצל ראה (6)

ה'. פרק שמות ראה (תשל"ח), רות, אצל ראה (7)

ו'י":. פסוקים ה', פרק שמות (8)

ב'. פרק שמות (9)

י"ט.  י"א פסוקים ב' פרק שמות (10)

בהוצאת שבות. אלון צומ"ת מכון בעריכת המקורות", לאור בישראל "השוטר ראה (11)
תשמ"ב. המשטרה, הפנים/אגף משרד

כ"ז.  י"ט פסוקים י"ח, פרק שמות (12)

תורה של עשה ''מצוות נמצא: הרמב"ם אצל אי הל' א' פרק הסנהדרין בהלכות (13)
לפני עומדים והם ורצועה. מקל בעלי אלו שוטרים ושוטרים. שופטים  למנות
ולתקן והמידות השערים לתקן החנויות ועל וברחובות בשווקים המסבבים הדיינים,
"שופטים הפסוק את מסביר רש"י וכן הדיינים" פי על מעשיהם וכל מעוות, כל
מצוותם אחר העם את "הרודין י"ח) ט"ז, (דברים שעריך" בכל לך תתן ושוטרים

השופט". דין את עליו שיקבל כדי וברצועה במקל וכופתין שמכין

.90  89 עמ' א' חלק א' כרך התלמוד". "קדמוניות שמואל קרויס אצל גם ראה (14)

"שרי גם ראה השלטוני מהצוות כחלק קרובות לעתים מצוין במקורות השוטר (15)
 (דבה"י הלווים"  ושוטריו "וזקניו ט"ו) אי (דברים לשבטיכם" ושוטרים אלפים...
ושוטריו'' העם "זקני כ"ט).  כ"ו א' (דבה"י ולשופטים" ''לשוטרים י"א) י"א,  ב'

ט''ז).  י"א (במדבר

שלעיל. (11) בהערה המצוין במקור ראה (16)

.133131 עמי תשמ'ט היהדות" בראי ומשפט "חוק מתוך (17)
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 "ערי 250 עמ' מקורות) (ברשימה (1962) אהרוני ראה וכן א', כ"ז א' דבה"י (18)
קהל מתוך נבחרו והשוטרים השופטים כ''וכ"טל"ב, א' דבה''י וכן הלוויים"
איסר הרב מאת המקרא" ובתקופת במקורות המשטרה "מוסד ראה וכן הלוויים.

.1966 בכירים לקצינים ספר בית בהוצאת פרנקל

.514513 עמ' ודעות" אמונות פרקי "וזז"ל אורבך של בספרו ראה (19)

נתון היהודית, החברה כמו הוא, גם היה העברי השיטור התפתחות במהלך (20)
הלניסטית השפעה היתה שבהן בתקופות לכך דוגמא חיצוניות, זמניות להשפעות

הרומית). התקופה עד לפנה"ס רביעית מאה (סוף

במגילת המוצגים הערכים על נשענים ישראל במשטרת הנהוגים האתיקה כללי (21)
.1987 במרץ רשמי באורח הפיקוד סגל ידי על אושרו העצמאות,

מלכים. הלכות ב"ידחזקה" הרמב"ם וכן ,2 ג' יהושע ,95 כ' דברים (22)

מ"ב. סוטה רש"י מ"ב, סוטה המאירי פ"ז, מלכים הלכות רמב"ם (23)

ישרים". "במסילת הרמח"ל ראה וכן ,9 א' מלכים לפסוק המל"בים של פירוש (24)

לרבות שלטוניים תפקידים ובעלי הציבור שפרנסי היא ביהדות הבסיסית הגישה (25)
זה ובנושא הציבור, הסכמת בסיס על ופועלים הציבור את לשרת כדי נוצרו המלך
א/ דברים בספר י"ג לפסוק יקר, כלי החיים, אור רש"י, של פירושיהם לדוגמא ראה
גולדברג של ספרו וכן ודעות", אמונות פרקי  "חז"ל אורבך של ספרו ראה וכן

היהדות". בראי ומשפט "חוק

נשיאי המטות, ראשי ישראל, "זקני א': פסוק ח' פרק א' מלכים זה בנושא ראה (26)
כ"ג. פסוק ט' פרק כ"ט, פסוק ה' ופרק האבות..."

01511161. >1 1116 \011013¥ ?01106. (1964). ?31^ אצל:1 ראה (27)

יייייי ■" ■.■**./">?■"■ .■".. ■"■
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"השומר" תקופת
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ב' פרק
"השומר תקופת  1917  1909

על ביטחון. בבעיות הישובים נתקלו ישראל בארץ החדשה היהודית ההתיישבות שהחלה מעת
לא הטורקיים והז'נדרמריה המשטרה (1) והרכוש. הנפש שמירת עול הוטל המתיישבים שכם
קיומי הכרח להיות הפכה והרכוש הנפש שמירת העוינים. השכנים מצד ההתנכלויות את מנעו
שומריםשוטרים להעסיק ישוב לכל חוקית אפשרות היתה תקופה באותה במעלה. ראשון
הוילאית לחוק בהתאם וזאת האזור, על הממונה המשטרה יחידת מפקד באישור פרטיים,
חוקים פי על (4) .1877 המקומיות הרשויות וחוק (3) 1871 הוילאית ניהול חוק (2) .1864
ועד על או (5) הכפר מוכתר על ורכושו הציבור שלום לשמירת האחריות חלה אלה עותמניים
 קרוג'ים שדות, שומרי בכ"ג'ים, (6) נוטרים, ,* (גפירים שומרים להעסיק הרשאים הכפר,

המוכתר. של מסמכותו היונקים ,( (7) ואחרים יערות שומרי

מוניציפלית רשות על ורכושו, הציבור שלום לשמירת האחריות חלה העירוניים באזורים
(8) בלדיה" ו"מג'ליס העיר) (ראש בלדיה" מ"ראיס והמורכבת "אידרהבלדיה" הקרויה
אוכלוסייה שבהן כאלה גם ובתוכן בשכונות, פרטיים שוטרים העסיקו אשר  העיר) (מועצת
במי שימוש קרקעות, מסכסוכי (שנבעו שלו הביטחון בעיות את פתר ישוב כל .(9) יהודית,
עוינת) ערבית ואוכלוסייה בדואים שבטי של והתנכלויות גנבות שוד, מרעה, זכויות מעיינות,

עצמי. ובמימון עצמאי באופן

של לתלותם שהביא דבר וצ'רקסים. דרוזים ערבים, שומרים בידי השמירה הופקדה בתחילה
רווחים להפקת המצב את ניצלו קרובות לעתים אשר זרים, בשומרים היהודיים המתיישבים
הרכוש להחזרת תיווך מכן ולאחר גנבים עם פעולה שיתוף כולל השמירה, לשכר שמעבר
בינת הם "היהודים היתה הערבים השכנים בפי רווחה אשר האמרה תשלום. תמורת לבעליו

שומרים. להיות ראויים אינם מוות. בני מות" אל

להפסיק והצורך עברית שמירה של הרעיון צמח דבר של שבסופו כך לידי הביא הקשה המצב
וגם רצו לא הטורקיים והז'נדרמריה המשטרה .(10) יהודים לא גורמים מצד להגנה להזדקק

גפיר:

לכנות כדי שימוש 17 במילה עשה העותומני המנהל שומר ומשמעותה: בערבית מקורה ייגפירי המילה
וזאת ,1854 הוילאית חוק מכוח הכפר, ועד או המוכתר ידי על הועסק הגפיר הכפר שו0ר את
(גרנות, הכפר תושבי של הפרסי רכושם על לשמור היה תפקידו אזור. בכל המשטרה מפקד בהסכמת
המשסרה, לתפקידי האחריות התמקדה שבו המוכתר החלטות את לפועל להוציא וכוי), מחסנים
לעתים אותו, שהעסיק מהגוף שכרו קיבל הגפיר קדושים ומקומות מבנים על ולשמור מסים, לגבות
למדי הדומים מדים הגפירים לבשו מהכפרים בחלק אחר כסף בשווה או ביבול ולעתים במזומן,

קנה. כפולי ציד ברובי מזוינים והיו משטרה
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הישוב בתוך באחריותם. שהיה היהודי, הישוב של ונפשו רכושו על לשמור מסוגלים, היו לא
שונים בישובים ואחראית. מקצועית עברית שמירה המחייבים קולות להישמע החלו היהודי
ה"שומר". ארגון צמח שמהם ואחרים, "ברגיורא" ארגון כמו מקומיות שמירה אגודות קמו
גם אלא עבריים, וג'נדרמריה למשטרה רק לא מוצא נקודת בעצם (המהווה זה בארגון המיוחד
של מרמה העברית השמירה את שהעביר בכך היה העברית) העבודה רעיון ולכל העברי לצבא

גבוהה. מקצועית לרמה ישע, וחסרת מזדמנת העסקה

היו מקימיו במסחה. (1909 באפריל 12) תרס"ט פסח של בשביעי נוסד "השומר" ארגון
השנייה. העליה מאנשי

אסרו אשר הטורקיים, השלטונות לתגובת מחשש מחתרתית במתכונת פעל השומר ארגון
(11) החוק. במסגרת פעל בנפרד שומר שכל הגם זה, מסוג התארגנות קיום

1 :¥
י?

ק8%^? ■♦*. **^
סג'רה חאן

עם הרובים את להועד מחזירים השומרים השנה בסוף שים.
בתיהקרטושים.

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

בערב. תשע משעה סגורים להיות צריכים השערים כל יא)
האכר על אז תשע, שעה אחר פתוח שער השומרים ימצאו אם יב)
וחצי הראשונה, בפעם כסףענושים מגיידע רבע לשלם ההוא

השנית. בפעם  מג'ידע
רק שומר אחד, שבוע במשך אז השומרים, אחד שיחלה במקרה יג)
אבל ממלאמקומו, לו ממציאים אנחנו אז הועד הפץ אם או אחד,

להוא. לנכות מבלי לו, ישלם הועד כי בתנאי
8 לשלם מחויב הוא המקיים, על עובר הצדדים משני אחד אם יד)

השני. להצד פרנק (מטושטש)
תשרי. ר"ח עד מהיום תוקף יש זה חוזה לשטר

"השומר"] תיק העבודה, [ארכיון

ה ז ו ח  ר ט ש א.

האלו: התנאים פי על שוחט, ישראל והאדון סנ'רה המושבה ועד בין
המושבה על לשמור עברים שומרים שני ממציא שוחט י. האדון א)

כג'רה.
בוקר. עד מערב לשמור מחויבים השומרים ב)

על לשמור השומרים אחד את לשלוח הרשות המושבה לועד ג)
הגורן. או העדר השדות,

אוכף סוס, השדות על השומר להשומר, לתת מחויב הועד ד)
לסוס. ואוכל

משמרתו, על ישן השומרים אחד את משגיחהשומרים ימצא אם ה)
בפעם כסףענושים, מג'ידע רבע לשלם ההוא השומר על אז
להביא המשגיה על השנית. בפעם  מג'ידע וחצי הראשונה,

דבריו. כנים כי לאות הישן השומר מחפצי אחד את
לחודש. פרנק שמונים לבאכוחו או שוחט י. לה. משלם הועד ו)
בשלמות. חודש כל בסוף לשלם מחויב הועד הכסף את ז)

ט,י ר ק י ת ב ושני רובים, שני להשומרים לתת מחויב הועד ח)

.1908 משנת שוחט וישראל סג'רה בין הראשון השמירה חוזה
הפרטי. בשמו נעשה ולכן "השומר" ייסוד לפני נחתם זה חוזה
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רשמי), (לא כגוף מיוצג השומר ארגון כאשר גם החחה נחתם לעתים
תרע"ג לשנת תבור וכפר ה"שומר" בין חוזה

(מסחה) תבוי כפר המושבה ועד תרע"ג. ה' שבט י"ח תבור, כפר
תהה שטר

האלה: התנאים על חוזה נעשה שני מצד השומר ועד ובין אחד מצד תבור 'כפר מושבת ועד בין

בלילה. המושבה את לשמר שמירה להעמיד עליו לוקח השומר' א.

סנטים 66 פרנק עשר ששה מאות שמנה אלפים סכום בעד במושבה השמירה את מקבל השומר ב.
.(2816.66)

בכל סנטים 66 פרנק עשר ששים מאתים שמירה שכר "השומר לבאכוז לשלם מתחיב המושבה ועד ג.
בדיוק. וחדש חדש

מאנגליה פרנק מאות חמש על תנאי שטר מהשומר מקבל המושבה ועד גנבה, למקרי ערבון בתור ד.
ממשכרתו. ינכו אזי הזה הערבון יספיק לא ואם קומפ. פלשתינה

מנעול, על סגורים דלת או שער שבירת או כתל שבירת או מנעול שבירת עי שנגנבה גנבה בעד רק ה.
הצדדים. משני הערכה עפ הנזק בעד לשלם מחויב השומר

הגנבה. אחרי ימים םשבועים יאוחר לא לשלסמחירה השומר מתתיב גנבה מקרה בכל ו.

באבת שעות 48 ובמשך המקרה עד בגליל ה'שומר לבאכוח מודיע המושבה ועד גנבה במקרה ז.
ומתן. במשא המושבה ועד עם לבוא מחויב השומר . ■

המקרה. מיוס ימים שבועים במשך להגמר הסכסוך צריך הגנבה בעד בתשלום סכסוך יקרה אם ת.
מהנבתרים. ושלישי הצדדים משני נבחרים עיי תעשה הגנבה הערכת ט.

י היטב סתומים להיות צריכים הפורצים והמקומות מסביב סגורות להיות צריכות המושבה תצרי כל י.
להכנס. יוכלו שלא באופן באבנים או בסדרות

זה עד להודיעו השומר על התחתונים, השער או הדלת הכתל, את כראוי תקן לא היזצר בעל אם יא ..,
עד זו לחצר מיוחד שומר המושבה ועד עח מעמיד השומר ימים שלשה במשך תקן לא ואם

בכתב. להיות צריך לתקון בנוגע ומתן המשא החצר. שתתוקן

אדלבוים וש. גולדמן, מ. בדרומיתמזרתית וגודקה סרניק צבי בסו צד מכל הקיצוניות החצרות שתי יב.
ישברו אם ואשבלבמערביתצפונית. סרניק וי. במזרתיתצפונית ואלכסנדר רזניק בדרומיתמערבית,
בשרשרות בהמותיהם את לסגר ההן החצרות בעלי מחויבים שלהן הכתלים יהרסו או בהן השערים

מנעולים. על ברזל

בקיץ התשיעית שעה ואתרי בתרף השמינית השעה אחרי פתוחה דלת או פתוח שער ימצא אם יג.
באמתני! כשיוכח זה על וחותם מבערב המושבה ועד מחברי אחד לבוא לו, שיודיעו אתרי מוכרח,

השומרי ועד מקבל הקנסות דמי השומר*. לקפת גרי 11/25 מגידה חצי משלם החצר ובעל הדבר
וחדש. חדש בכל המושבה מועד

פתוחים. הדלת או השער כי החצר, לבעל להזכיר השומר על הערה:

מבעליהם. פתקה בלי אירופית תשעה משעה ובקיץ םשתתשך בחרף ברחוב ללכת רשותלתרתים אין יד.

ברורות. עובדות יש רק אם השנה באמצע גם לפטרו צריך לשמירה המזיק החרת טו.

בהם. לדור הגונים חדרים שני לשומרים לתת מחויב המושבה ועד טז.

בוררים. משפט עי יגםר השומר ועד ובין המושבה ועד בין שיפול יהיה שלא איזה סכסוך כל יז.

לא ואם החחה, תדוש עד לשני אחד להודיע מחויבים הצדדים שני החוזה, זמן גמר לפני ימים, חדש יח.
הבאה. לשנה גם נשארבתקפו הישן התתה אזי הודיעו

ועד המושבה מצד הנ'ליהיו עלסכום והערב פרנק (500) מאות חמש משלם החוזה תנאי העוברעל יט.

תרעג שבטהי נחתםביית
תבור כפר מושבת ועד חברי

אלינזון זאב עדעלבוים שלמה
פייקבויץ., ראובן

גלעדי. ישראל

השוסרי. ועד  השומר ומצד המושבה

תרעיד. תשרי אי עד תרע"ג תשרי מאי כח יפוי יש הזה לחוזה

המושבה) (חותמת

השומר) ועד (חותמת מ!גס
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ה"שומר" פורטוגלי. ומנדל גלעדי ישראל שוחט, ישראל היו ה"שומר" של הראשון הוועד חברי
הרצון ואת העצמית ההגנה העברית, העבודה רוח את שכבותיו כל על בישוב, להחדיר ביקש
מנה כוחו בשיא אשר זה ארגון עבריים. וז'נדרמריה משטרה כך ובתוך עברי, מגן כוח ליצירת
בארץ עברית וז'נדרמריה עברית "משטרה של גרעין כעל עצמו על הכריז (12) חברים כ100
ביטוי קיבלו אשר מנחים, וקווים פעולה עקרונות לעצמו קבע ה"שומר" ארגון .(13) ישראל"

(14) בתפקודו:
אלמפלגתית. מסגרת להיות א.

גבוהה. מקצועית ורמה משמעת על המבוססת מאורגנת כללארצית מסגרת ב.

העבריים. הלאומיים למוסדות נאמנות ג.

העבריים. בישובים והנפש הרכוש שמירת של למשימה התמסרות ד.

הטורקית. המשטרה בפני הישוב ייצוג המשטרה, עם קשר והידוק פעולה שיתוף ה.

התפקיד. בביצוע הכרחיים כערכים התפקיד וכבוד הישוב צורכי העם, טובת הצבת ו.

עבירות, מניעת לשם ולשונם, מנהגיהם ולימוד הערבים השכנים עם קשרים קשירת ז.

* שלום. והשכנת התנכלויות

"גיוס". לפני חודשים שישה של ניסיון תקופת וקביעת הכשרתם מועמדים, מיון ח.

מיוחד. וסמל מיוחדים מדים הצעת ט.

שוטרים. למגורי בסיס הקמת .י. ?),/<><* '^'י/. 06 7/
*?0<

.21*/*9 /7/ ?^'/

"/ .

. '*/£."/'י^י'^ ./^ "יי"*י 0^*+ ./■£'<

^י^י^ץ0 ^.אג ל'^"'יי*/ י'יי*"/ ??.■* ./<^/14/*/<

.,,, ^'יייי £ */*1 י2>י 0£ *~^ ,,,

כפרתבור ועד אל "השומר" ועד מכתב
תרע"ג. (מסחה),

שוטרים. הסתדרות הקמת יא.

העירוניות ביחידות הטורקית המשטרה
 (16) הז'נדרמריה ובשורות (15) והכפריות
רק המניין, מן כשוטרים לשורותיה קלטה
בנאמנותם הידועים (17) עותמנים אזרחים
ניתן לא כך המקומית. ולפקידות לממשל
תקופה, באותה העבריים השוטרים  לשומרים
לרשויות מושבע) (לא עזר ככוח לפעול אלא
של בסיס על זאת פרטיים. ולמעסיקים החוק
שומרים .(18) כתובים בלתי או כתובים חוזים
חגורות צייד, ברובי ככלל, מזוינים, היו אלה
כפיות חקי, בבגדי לבושים תחמושת, עם כתף
סוסים גבי על או ברגל פועלים כשהם ועאקל,

.(20)(19)

52



0 ביפו  תרע'ט אב י'ט  "השומר' ועד ישיבת
נחמני. שמו11^יק, שיחס. י. הקתתוזו:

משטרה, המושב. עד בחו'ל") .השמר לעבודות בנוגע לשוחט יפויכח לתת .א
וכר. השומר* קסת

עבודות. ושאר המשטרה ארגון בעבודת חפשי חבר בתור לנחמני למסור נ.
הארגון. וכל המושב של התקציבים כל עבוד נמסר לשמואליק ג.

בנוגע שוחט י. את תמידי בקשר להיות צריכים נחמני והן שמואליק הן ד.
העבודות. כל

הלואי; תשלומים בשני שיתנו 40 בגדוד .הסומר* מחברי תוקף בכל לדרוש ה.
מועד אנו דורשים זה מלבד תשלום. לכל פונט האגודה עבודות בשביל
קבלת א*שרות אי של במקרר, פנט. 40 של הלואה העבודה אחדות של הפועל
זו הלואר, להשיג ניסנוב וצבי לנחמני מוסרים העבודה מאחדות הלואה

אחרים. ממקורות .השומר* אחריות על

הסתדרות עבודת המשטרה. הסתדרות במדור להתעסק צריך .השומר* ועד י.

"השומר*. ושתוף בהשתתפותו להיות צריכה זו

כזו; בצורה המשטרה של הריאורגניזציה את לו מתאר "השומר* ועד ז.

ממנה שחלק הגנה לעניני הצירים ועד ידי על מיוחד דיפרטמנט (א)
.השומר*. ועד כח בא עם המשטרה

ערך לפי במשטרה חשובה ה"תתפית הממשלה. מצד מספיקה המשכרת (נ)
המובנים. בכל היהודים

\ןי0ןי המשטרה. של כפר לבתי מספיק במספר חברים הכנסת (ג)

1"ימרי4 "י'/*"* לאומי. סמן עם הארץ לתנאי מתאימה תלבשת (ד)

יי חדש. ישוב במקום ובפרט הישוב במקומות חפשית מיליציה סדור (ה)

הצטינות. לפי וכוי סרג'נטים אופיצרים המשטרה הנהלת (ו)

הממשלה, שפת מלבד גופא ובמקטרה המשטרה של הספר בתי שפת 0)
וערבית. עברית להיות צריכה

השוטרים את להפוך רצה "השומר" בריטיים. קצינים של
ולחנכם נמנע, הבלתי לסבלם טעם לתת זה, בשטח לחלוצים
ממשי, כוח ויוצרים הולכים שהם בידעם באהבה הסבל את לקבל
הלאומי הבית הבטחת לשם ולוחם, הגנתי כוח להקים עוזרים
להוציא שאף "השומר" לבוא. לעתיד היהודית המדינה והקמת
המרכז שהיה הצירים, ועד של מפטרונותו השוטרים אגודת את
היתה, לכך הסיבה בירושלים. הציונית ההסתדרות של הפוליטי
הצירים שועד מסוימות, לפעולות להידרש עלולה זו אגודה כי
כלשהו חשד יעורר שלא כדי בהן, מעורב להיות צריך אינו
לתמוך רק היתה הצירים הגד של חובתו האנגלי. השלטון בעיני
ידועים שבמקרים כדי השוטרים, אגודת של הארצי בועד מסכפו
מאגודת דרש "השומר" אחר. או זה לשוטר לעזור יהיה אפשר
כיהודים והן כשוטרים הן לתפקידם, יתאימו שחבריה השוטרים,
ידוע וחיפה. תלאביב בירושלים, הבטחון את ויגדילו נאמנים,
ביותר, המסודרת היתה טבריה שמשטרת הישוב, לכל היה
רצה "השומר" הישוב. של בטחונו לדרישות עצמה והתאימה
ייבנו ואזוריה הארץ ערי ביתר גם השוטרים שהטיבות
הצירים ועד עם בדברים "השומר" בא כך לשם כדוגמתה.
אגודת את לכוץ רצה זו ולמטרה העבודה" "אחדות מפלגת עם
השוטרים לאירגון מרכז שימשה טבריה אמנם, השוטרים.
ירושלים בתלאביב, המקומיות האגודות בתוך אולם העבריים,
יהודית משטרה של התועלת את הבינו שלא חברים היו והיפה
ולסבול בעול לשאת הכוח להם היה לא לכן מטרותיה, ואת

5453 עמוד "השומר" ספר מתוך

"השומר" למשטרה. "השומר" הקדיש מיוחדת לב תשומת
ההגנה של חשוב שליח שבה, היהודי בחלק במשטרה, ראה
נאמנים מוכשרים, צעירים ייכנסו שלשורותיה מעוניין והיה
בשעת למחתרת ולרדת סוד לשמור היודעים ולמולדת, לעם
הוטלה הבריטי, לשלטון הכפופה עבודתם, על נוסף שכן הצורך.
להידוק שאף "השומר" ההגנה. לרשות לעמוד החובה עליהם
לארגן עליו קיבל הוא השוטרים. אגודת ובין בינו הקשרים
את  כלומר הישוב, של ביותר החשוב בחלק המשטרה את
כל נמצאו ובפיקוחה זו של בסמכותה כי טבריה, משטרת
את לטבריה "השומר" שלח לכן התחתון. הגליל של המושבות
חבריו. היו שלא צעירים פועלים ואף שבחבריו הטובים
לכל ובעלהערך הממשי כוחההגנה היוו בטבריה השוטרים
האיכרים את עודדה ומושבה מושבה בכל הופעתם עצם הגליל.
את שהכירה הערבית הסביבה גם ובטחון. אמון בלבם ונטעה
כוחם, את העריכה שומרים עוד בהיותם היהודים השוטרים
שהיה ניסנוב, צבי אותו העבריות. במושבות מלהתגרות ונזהרה
עתה הופיע הבדווים, ובין השומרים בין המקשר הרוכב קודם
באופן השתתף "השומר'' שוטר. בתור והשבטים הכפרים באותם
תכנית הציע "השומר" הארצית. השוטרים אגודת בהקמת פעיל
תכנית גם ובצידה  האגודה פעולת של וכשרה חוקית
ורצה מיוחדת בהערכה למשטרה התייחס "השומר" מחתרתית.
השוטרים של התכופות ההתפטרויות את מחיר בכל למנע
ויחסם חוסרהדיור הדלה, המשכורת הקשים, התנאים מחמת
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לעזרה לחכות שאין ידעו ידוע כי בפרץ, לעמוד עלאנושי
הערבים בין לסכסך ממשיכה זו אדרבה, האנגלית. מהממשלה
בין ששררה המתיחות על מושג לנו שיהיה כדי והיהודים.
קצין בין שקרה המקרה את להזכיר כדאי בגליל, התושבים
הצעיר לוויית בזמן לבקוביץ. החבר ובין קריציבסקי המשטרה
קעה בביקורת לבקוביץ החבר התפרץ ביבנאל, שנהרג קמיל,
תפקידיהם. בהזנחת המשטרה את ובפרט השלטון את והאשים
אני לבקוביץ. של לחיו על בכעסו סטר קריציבסקי הקצין
הסכמתי לא שני מצד אבל קריציבסקי, של מעשהו את גיניתי
יהודים היו בטבריה השוטרים רוב כי לבקוביץ, על להאשמותיו
לפקודות בניגוד גם לפעמים המושבות, על להגנה והתמסרו
ומאסר. כספיים לעונשים כך בשל צפויים והיו עליהם הממונים
שוטריני. של ומאבקם מעמדם את כראוי העריך לא לבקוביץ
ש150 משום לזמךמה, הנשק מקור נסתם  כך על ונוסף
ללוות כדי מהארץ לצאת עמדו העבריים הגדודים משלושת איש
שמחו הגדודים מאנשי כמה אמנם ממצרים. היוצאות שיירות
הרוב, אולם לליווי, התנדבו ואף באירופה טיול להזדמנות
השלטץ מצד רעה כוונה בזה ראו "השומר", אנשי וביניהם
גוברת מתיחות של בתקופה בחורינו, את מהארץ להרחיק
זמנית הפסקה חלה היציאה פקודת נגד המרד אחרי והולכת.
"א. מאלעריש: כתי בגדוד השומרים אחד הנשק בהעברת
זמן נוכל לא הגדולות השחורות את וגם הקטנות הסיגריות

האלו. הרמזים את הבינונו היטב לכם". לשלוח מה
ללא תבעו בצפון הנקודות לנו! היה חסר מאד מה והנשק
סברו בצדק ובמזון. בחמרים בנשק, באנשים, עזרה ליאות
להן להושיט הישוב חייב המלחמה בתום כי אלה, ספר נקודות
על להשפיע ניסה "השומר" רעד רבתהערך. במשימתן עזרה
במגע עמד זמן באותו בצפון. העמדות את לבצר הישוב ראשי
"אחדות של הפועל הועד ועם הצירים" "ועד עם ההגנה בענייני
ב1919. בתלעדשים האסיפה של ההחלטות לפי העבודה'/
אז שבא וייצמן, ד"ר עם פגישות גם ערכו "השומר" ראשי

הישוב. של הבטחון במצב גם והתעניין ארצה
המושבות, וצעירי רבים פועלים השוטרים, השומרים, בעזרת
"השומר" התחתון. בגליל יחסי שקט להשליט "השומר" הצליח
בתור בהם הכירה האנגלית שהממשלה רוכבים, קבוצת אירגן
אולם נשק. להם ונתנה ו>;00ן$ "ווי"] נוספים שוטרים
ועוד, הרוכבים משכורת סוסים, קניית כגון ההוצאות, לכל
ובסביבה בדרכים שוטטו אלה רוכבים הצירים". "ועד דאג

הקבועים. לשומרים מוחשית עזרה והגישו

תחת שוטר להיות היה שקשה להודות, יש ואמנם ההגנה. למען
האנגלים. הקצינים פקודת

המשטרה, בענייני ואסיפות ישיבות התקיימו 1919 באבגוסט
לפעם מפעם מעלים היו השוטרים אחרים. ובמקומות בירושלים
הבריטיים השלטונית עם היחסים מחמת הן בקשותהתפטרות,
"השומר", והדיור. המשכורת המעשיים, הקשיים מחמת והן
בדיונים פעיל היה כולה, מההגנה כחלק המשטרה את שראה
השוטרים אגודת את להעמיד נסיון גם עשה הוא ובהכרעות.
"השומר" נתקל זו בדרכו אולם שלו. הישרה השפעתו תחת
והן השוטרים של הארצי האירגין מצד הן מרובים, בקשיים
הציע באיןברירה לקוויפעולתו. שהתנגדו הצירים'/ "ועד מצד
ההגנה לענייני מיוחדת מהלקה להקים הצירים" ל"ועד "השומר"
המשטרה. בענייני גם שלו באכוח עם יחד שתטפל החוקית,
למשטרה: השייכית אחרות שאלות גם נדונו מעמד באותו
עצמם, ובבתיהסוהר בתיהסוהר על לשמירה חדירה המשכורת,
העברית השפה של למקומה דאגה קצינות, וסימנים, תלבושת
"השומר" באכוח העלה זו בהזדמנות הרשמיות. השפות כאחת
ריכוז במקומות ליגלית אזרחית מיליציה להקים הדרישה את
הרבה חדשים. ישוב במקומות ובפרט וקיבוצים מושבות של
אבל המשטרה, בענייני בטיפיל "השומר" השקיע ועבודה עמל
הן בו, תלויות בלתי סיבות מחמת הן עבודתשווא, היתד. זו
המכשילה התערבותם מהמת והן עקרוניים דעות חילוקי מחמת
היתה ועינם בהגנה, ההם בזמנים שהתרבו שלטון רודפי של
הישוב. לבטחון היחיד האחראי אז שהיה ב"השומר", צרה

לטבריה. פרט עלוב, במצב נשארה המשטרה
מוכרח היה ו"השומר" בגליל הבטחוני המצב החריף ובינתיים
שימש "השומר" ולטבריה. הגליל למושבות חבריו לשלוח
מדריכים לגיוס נשק, לרכישת הגליל לנקודות מרכזית כתובת
סיפק ש"השומר" למדים אנו זו תקופה מתעודות בהם. וכיוצא
טבריה בי. חמרה מחניים, אילתהשחר, לכפרגלעדי, נשק
בדווים ידי על קמיל הצעיר. שנרצח אחרי הגליל. ומושבות
המושבות לאנשי הממשלה הרשתה ,1919 ביוני יבנאל בסביבות
גדולה. היתה לנשק והדרישה זעם, יעבור עד בגלוי, נשק לשאת
למתיחות גרם חמור, להיות שהוסיף במושבות, הבטחוני המצב
בין ואף עצמן, לבין בינן והנקודות התושבים, בין פנימית
התרוצצות גם זו למתיחות והוסיפה והשוטרים, השומרים
שחובת היו: שסבורים כאלה היו כולו. בישוב שהיתה הדעות
הבריטית הממשלה על ורק אך מוטלת התושבים של ההגנה
ובעלי והקיבוצים. המושבות על מרובות הוצאות להעמיס ואין
מאלץ שעשו שלנו, והשוטרים השומרים ידי את ריפו זו דעה
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ההסתדרות:
כל את המנהל חברים שלושה של ועד עומד האגודה בראש ,1

האגודה. חברי של הכללית באסיפה ונבחר 'השומר" עניני.
הבא אחד כוח בא מקרבם בוחרים הועד חברי שלושה הערה: 

. החיצוני. העולם עפ ומתן במשא
ע''ד והחוות המושבות ועדי עם ומתן בםשא נכנס הכוח בא .2

. י. . , וכדומה. שמירה

חובה ותכנן הכוח בא שם על כותבים ההתקשרות תעודות כל .3

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

שנה; חצי שומר כתור כבר ומשמש הזאת בתכנית המודה
■ ■ . י דעות. בנ'^ מקבלים חדש חבר .5

שיוכל צדדי, חבר לקבל מציעים אחדים חברים אם הערה:
ולקבלו למנין להעמידהו בידם הרשות לאגודה, תועלת להביא

■  ■ ■ החברים % של דעות ברוב
נוגעות הן גם אם הועד, פקודות את למלאות מדווייב חבר כל .6

החבר., של הפרטיים באינטרסים

"השומר"* תכנית ד.

המטרה:
זו. לעבודה הראויים יהודיים שומרים של אלימנ8 בארצנו לפתח

האמצעים:
במושבות. כעת הקיימים השומרים את לארגן .1

להתפת הדרושים התנאים את והחוות במושבות ולהכשיר להכיר .2

לימוד התעמלות, מכשירי ר^ישת ע"י שכזה, אלינ>נט חות
וכדומה.. בנשק והשתמשות התעמלות למוד סוס, על הרכיבה

מוסדות יסוד על החברים של החמריים החיים את ולהקל להיטיב .3
השכירות והעלאת משותסים

השומרים לחברים להלוות הלואה, קופת, א. קופות: שתי לייסד .4
וכוי), נשק סוס, (כמו השמירה מכשירי רכישת למען כסף,
בשעת ערבון בתור הנחוצים הסכומים בשביל ערבונות קופת ב.

האגודה. ע"י המושבה שמירת קבלת

תרס"ט. 6סח ?*' האחרון ניוט הכי?ית כאסימון נחקב?וו .

י*
0 ^

לשמאל): (מימין עומדים שומרים. קבוצת
איזנשטין; קרבל, שאול ספקטור, מאיר

לוינסון חנקין, יחזקאל יושבים:

^

הראשונה. מלחמתהעולם לפני "השומר"
גראיבר, חיים לשמאל): (מימין ראשונה שורה

בלסקי;
אברמזון, אריה פלדמן, יעקב שניה: שורה

הורביץ; נחום וינר, יצחק ליבובסקי,
דוד קוזלובסקי, קויפמן, יצחק שלישית: שורה
פרוסקורובסקי, יהודה שניאורסון, פינחס פיש,

גרינפלד; ק. ליבל, פינחס
צבי אביגדורוב, גד נחמני, יוסף אחרונה: שורה
ישראל שר, משה נדב, יצחק ויניק, צלאל, בקר,

הרועה. יהודה גלעדי,
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יי' י*י /£. 10 /י/

השומר
ישראל ארץ

י ?' ' יל /■ י/ י/ ' י "' 3 גג ■ 3 /י 3/
22"7

.^ו. /י/*'' י^'י' *> *'נ<י, ]סי<" י"י''ו' 4י"יע ,2^0^/ ,.,;;,, ל.!/ ^1// £

ז/.י',1' י,ץי',וי. ^'3/1^0,//. ו. ^ _/<■/ י/ג/0 *./י0 >ר.?1). .7/,,* "/ר.^11^/. 1,,ו^^ן /^/

,^/ ' ''> /א ^^ '''י יי י'*"י י''י/ <יי/. י"*יו. ינ'י /.''>* וייי*/ }//<</1/^,,י*/'/י* /ני//,
ו.0יג,,י.^יי. וו. 1,>*ן ) *< *11,[ ייניין י'^' / א/^' '//<,> אי>>1/^ י' ''<( ו"/יגו'^/ ^ל^*כו,

3<'י'' >^>ו, יג.י3י גנייץ. '^.י1/^1) *יןו. /_'>>ל/''"</ 1ני4*)>.ו, י,0'י/יי .י11>></ ■

^ יי^ |י י11 ^י')" ./"1' ''^יי '"יי '>' / . ■.*.**) .'ו/,ו,'.'נ*י" ינ/ זי^/'^י
י' <*. ע 7י*' ^' '* י''' ייי^ י י"^יי' <.'<* /ו'*.)/ ■).) ,,11 1>יי/ ^)^י/ י/ן.*.

גי

.7>*/,,

"השומר'/ בארגון המשטרה נושא על האחראי נחמני, ישראל של מכתבו
העברית. המשטרה הקמת חזון למימוש  הצירים לועד

.24/942 תיק הציוני, מהארכיון לקוח המסמך
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השוטרים "ייצוג בנושא: "השומר" לבין העבריים" השוטרים "הסתדרות בין התנהל ויכוח
זה עם השלימו לא בצפון, שישבו "השומר" נציגי הארצישראלית". למשטרה וגיוס העבריים

העברי. השוטר בבעיות המטפלת היא העבריים השוטרים שהסתדרות

^ ,'. '... העברים השוטרים ל*תדתת
"" יי0./£..לח'..'}£/ג..הי..|6../ י6ו' בארץי^יאןי.. ■ ■ יי

;.. ** ל

...יא 1 י המרכזית. ^ההנהלה 1 " ^~1<^1י\י...::."*>*/* 9>2ע*/6>. "4?(1 ; . . . ...... _

^^^^ ■ _. .: _... ..;._
. נ,.. י/י .: ..י.

. עע >5//"2#' /)./?£'* 1*?[~ /11 ^>^,^ו//0>713# /2 .^;/* י'/ל'^ ג'/*//*©/ ,,.

\^1כ?< '(/ ת$ ,01132 וי*. *£>^<י)()ר<>) ^/^ ^^^ 0*י* ^"0 .*.1*22^.

(י^* ^1$\ע0 .^ *$)}* ^{ ^\1 ,)$\<1 ג^*4,. .^ כר [**) %)*,.

^4*^^11 ויין;,) ו (**
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■ יי.. .ו6../"",.ל"1:.1'^ג.....^.)!<...:,.*/*י?.ל* י6ו,

י " .■אי.""  ~ ~ <'" |,"^ל/ .י ^ . ^. £?^~י?דג*י^^8**/ ^517^1.1 ^ ^^  ■ >£ךו .

.........%** .1^111^ 11^7 1,\ ... ?^^^^*^כ^.^^(^*^\ ץ
/1י*^1*ז11

/12, .4,1)1117) ל7ג1(>1. .

יי... ..._.;._._".!...,:.. יו^^ע*"^ץ1, 4^.<11<_.<>41*/.4^..^4 1*4 *1י

;.7*^.3^3 1
בארץי87חו^ העבריס השוטרים הסתדרות
 ההנהגההמרשית י5*/

השומר, לארגון חילופים עבריים שוטרים הסתדרות הקמת
ישראל. לארץ הבריטים כניסת עם להגשימו, ניסיון שנעשה חלום היתה

/1
י" /<'
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תיעל■..ג.~ ילחיו*..|,10_1 ו_22

^ ^ י י"האחדות" י:י ז 'יי:
.י י "■

.11)$ ל ין .?*/

ירושלם

ה*ען:
נ0!1"181ו11ת<^ ,,811^(111111",

ו..1|*3<

. *$*ג 1(7. 1*1 2'ויי^\ק >1^י^ 0ז<£''?ל1' 23לי

^ז0'י^ ^1**^1 ל'יי'י^ י?י\ £<(<£***$ דיי! 1? י11^ , ילי"ו^^1^ ,<>( ^י,^י^

עבריים. שוטרים גיוס בנושא שוטפות התכתבויות
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ט. תרע <8נת יוס....ז/...יודש.....7££ל\

 )ת1רותי
העברית* למשטרה

ישראל. גיאי'ן

לכבוד י

ו>£י חברי

8.נ.

. רואנדה * חד1יה. :;:רב,יד> זה נןיכת הגזברית הט.:טרה *{זת .

נ.מרת~ ליג:. ו ר בי ו יבי_1ו הגבריים ה^טריכ כל אה ג4קיט7! ה*ז.ת

 נארי/ הו..;..!טרה לאניני הדרו1 ה\*ל_^ט /1> וב לי לחה ד!ז0ו/ ח*ןדה
חפקידי^ י וי ..'במל חל^יי; ח^ז.ריוי< הרנ1^ גבה קל העונ.יליט אג*י,.

 י כג(לד1.

ויגללייח הנלי^לה >*ל; ^.יין בקי!ו ??ומדו? ז?^.טרח א^די/ >$בלדר;

י"ד:י8 מרכזיו* הנהלה ■וינידי. >י א^דה בר^;י בז^רץ. ו!צב!יר.ה(5ברי. 1יל

הו^ד ל ל י. ו הם הויעד ,:ל נ: ..ברי ו^גי ה^.^רה .בריגול 1 ט£ל^ה נ^ר>:ל.ת

הדט;דרוי1 נ..^ר1ת :י.'.י/ ;<,;.< י הנייד בק^ר קץי^דת ז/>#ת הלה החג . חזנגגי.
הי^*י את להקיף! ריצה בהתפתחותה המ^רה ^^די; לז*"יי. דטגירים 1קר ^ם

טוניג? *0.ו ול1 .לר.ללק1ד ובהיתי ה^ברי ב הי,יו נקוווה דוצב\ר^*בכל רה
ל י

^ניף י טוור :1£י>,> בל זןלייג^ למנוית #'זלי:י: זו* נ?3ורה )?לטוג:ת ז*ליכג1

המוסבות ב^ימי. גמ י/מו ביח במג המימרה י גז י כ> 1בהטחדר . הממטרה.
;!ר. להגזימ ה;.יורה י:■,;■■.י.רן:/ ?ד לה ולתת ל:)י:ללה ,כדי הטרכזייג להנהלה

^יפוהיכמ. * ^יפלתיגוי

י ג5'(י3^5 >)>5י'

י!/ 1
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שסייע ישראל, לארץ הצירים ועד עם היה העבריים" השוטרים "הסתדרות של העיקרי הקשר
למשכורת. שכר בתוספת לשוטרים

^51:11£ינגי*3.: *'■■
חעביי©~ השוטיים הםתררות

ג*י'ןןי*י*ל* 

ני ■.  י . ££ .,
ה^גחל^יהמיגזית.,_*._^1111^/>^/5^ג.'^^*>:"^.>י.י1:^.

^3י:^ל;ס/.^</!1"^

י? ...*■>

י 0 יי י זי *■ י **" * י:,** .■ !   י ■ ;

* ■■* *י"י * \ .■ %. ^לד* י* ■ י ■ . . ' ^ י יי . *^^

. . יי : י י4נ יי 4**י * ■% . ;י י "■■■ * .

) יי ■ יי ל '.י י * : * " ^>י י "1 .:/.*' *~~" י

ג'^ת1י, ינ י'.'^!ו.ג*?ג^'/^ ג#!.?<]..3?ל0.5^) 1 (ת*>;%.(£(^.%$י. ו/'*?.?.נ^/. ■.

 .14$*^}^■■^ ק4^ינ^: (1<'*4ליו ל1י^ %*<0#$ ..?)1 >^3.^כק"קל/י ..^_
4^ י י ^*^ ! ■.' 11 * ז * * 1 * . ■* ■■*.■" ^^51**

. #^^>(7^4>^+..^י!.,.;. ■%{// %+09//0:4$,^9/£* .33< _

■ ■1/ #*<*1<}$ 4 (ת*\^ ^*4< י^ // //1 י^,  ^ף( ר* £..9(^>.י.(ע1ץ. 6ג/^. חל' ...

_._;....:.,. . . :. . ^\\..1ע1*>}#..\>ץ?*.. \,$ /0ייז$* י* (
גג1(^1, 1\.3*11*1 ^ $\) 1/0 .9וה(35 ג^ל* .;)^[<6<^'15^ .^)0^\ £^* ■?__

^9' ^5/3' ~
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לארץישראל ועדהצירים
יפו תלאביכ,

21011151 00111011551011

55)ץ14<4 !111 5ת10!ו.£1ז1111זותו00 40
£7/1 ,עז1;01ז^5 11011181 ,ת18810תותו00

?.פ1.^£*..כ£לי1!...חר8"ט. 1.3.1.1./9/1€.:.,

לכבורי
הקנרית דמשטרה ^7ת

ימו.

ג. א.

מתכבדים ו נ \הרי ט"ז לחיחמוז כח בויום מכתבכם *ת קבלנו
תכנו. *ת לפניגו רטטנו §כי לכם להטיב

הב!רכ>יו>, להגהלתכם נמנה ~ ב^>רץ הגזברית הטטטרה ני קני בכל
רב בכיור

/(1^
קיים היה הלאומי והועד הצירים וועד היהודים, השוטרים ועד בין

פעולות. ותיאום קשר

דליי"., בהג.*ים יט"ריח, .._.^.י.; וי>ד ^יוי^"^י 5ו$ד .קבלתי מטח חחתו0 .אגו;  :

;>;ריי; לירית  % 1^0; ;~/^י. ..ליי'ט .1^.. בסך. , קיק קקגית .ו51ו**.ו .

ם. י ,;ר:י ם י ם ו %יג ^ת זו (א,/ חל ל:ןלמ י י ל1 :1 !י1זוי ו

^בלתי .ז^וט *ת לר"ןעיף או למכר ריגת לי ן גי א.)
. . ,ו.ולו5*ח. כל את !;6*8 , ;.

ל.,: ( .■;.י^ד .■..כ^ה "לי , ^י'ר ,

.1 ר.^ו או: למכר ט*ר*., בעת >(ע7 ר.בכורח זכות (..:'':
..רה. טקר;ו ג.נף ^ו^ריית 1 .:^ו את ?,וג,^ית ג4^י .נ..),1^/חיג

£)<* .:נר. י^.># יוסג9לחד6 טברי.?  . ;

■ יי <^*ג;יו!

0/

/ן ?..יץהי יכקים 8י(,ם ו,חר£ייס ^התאומים .■?>*■ '< ^^0\ יי ^
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מראשוני אחד ע''י חתומה קבלה הוא. חשבונו על סוסו את לרכוש היה חייב שוטר כל
הסוס. לרכישת הלוואה הצירים מועד שקבל הורוביץ, נחום בגליל, השוטרים
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המשטרה" "מראות עיתון מתוך
1989 אפריל

ישראל משטרת שר חשומר"חסבא עי

 נסבל בלתי ביטחוני מצב
השמנת על שומר כשהחתור

והרכוש, הנפש ביטחון מבחינת בשטח, המצב
על פושטים היו ערבים של קבוצות רע. בכי היה
מכל ולוקחים הבתים ועל המחסנים על השדות,
סכסוכים היו לערבים היהודים בין ליד. הבא

שימוש מרעה, שטחי קרקעות, שעיניינם רצופים
מתח  בקיצור דם. ונקמות המעיינות במי

להגן צריכים שהיו השומרים, נסבל. בלתי ביטחוני
דרוזים, (מוסלמים, יהודים. היו לא ולשמור,

כדי לתפקיד, התמנו הס לעתים בדואים) צירקסים
שישגיחו כדי  ולעתים לגנוב, יפסיקו עצמם שהם
היו ואחרים ערבים שומרים אותם בין אחיהם. על

אשר מכפר, או משבט שבאו שומרים, לעתים
באותה הערבים בקרב ושוד. מגניבות וחי התפרסם

("בנים מוות" אל "וולד הביטוי נפוץ תקופה
אפילו אשר הלב, מוגי ליהודים כינוי מתים),
מתוכם. להוציא יכולים לא עבריים שומרים

שיטור של תחילתו  "השומר1
עברי

השנים בין לארץ שהגיעו השנייה העלייה בני
שונים באזורים המצב. עם השלימו לא 19101904

(כדוגמת מקומיות שמירה אגודות לקום החלו
"השומר". ארגון צמח שמהם גיורא"), "בר ארגון
פועלים על להסתמך להפסיק היה, הכללי הרעיון
עבודה על להתבסס ולהתחיל ערבים, ושומרים

עברית. שמירה ועל עברית
"שמירה על דיברו השנייה העלייה כשאנשי

המשטרה תפקידי לכל כמעט התכוונו הם עברית"
הנפש שמירת בפשיעה, לחימה ימים: אותם של

לא שהם היחיד התפקיד עבירות. ומניעת והרכוש
חוק. אכיפת היה מילאו

התקיימה (1909) תרס"ט פסח של בשביעי
התכנסה האסיפה "השומר". של היסוד אסיפת
על הוחלט ושם מסחה, של השומרים במטבח

הוקם הארגון מקצועיים. שומרים של ארגון הקמת
כך. על ידעו שהטורקים היה אסור מחתרת. בתנאי

ימים באותם הייתה כבר העותמנית האימפריה
הקיים, על לשמור התקשה הממשל המדרגה. בשפל

התאגדויות יקומו שלא עיניים בשבע שמר ולכן
ומרידות. התססות יתאפשרו שלא כדי ביטחוניות,

ונועזת מסתורית נבחרת, ל,בוצה
קיומו שנות במשך כלל "השומר" ארגון

להתקבל היה קשה חברים. כ105 (19201909)
ונמשכו קפדניים היו הכניסה מבחני ל"חברות".
על סיפורים עברו לאוזן מפה שנתיים. ואף שנה

חברותם. שנדחתה בגלל שהתאבדו אנשים
מוסר ובכלינשק, בסוס שליטה כללו המבחנים

לישוב, סייג ללא נאמנות ביותר, גבוה אישי
מי לב. ואומץ התמדה מעולה, גופני כושר חריצות,
המניין, מן כחבר לארגון התקבל דבר של שבסופו

מסתורית נבחרת, לקבוצה שייך שהוא הרגיש
ונועזת.

של בשביעי שנה, 60 '7177
 "השומר" גו/ אר הול,ם פסח,
עד יהודיס של ;710/7 קבוצה
ל,צת תמה/נים, ל,צת נבש,
הם מסרס בשלב חולמים.

\רעין כעל עצמם על הכריזו
חינדרמריה משטרה של
בארץשראל. עברית

מדינתשראל כשהוקמה
ישראל מנהיגם, התמנה

המשטרה שר ליועץ שוחט.
אבל א\רה. סיפור הראשון.

אאדה זו הפעם  שינוי לשם
אמיתית

לארץ הגיעו השנייה העלייה חלוצי אשר
מהר נוכחו הם המאה, בתחילת ישראל
רומנטית היא שהמציאות לדעת, מאוד
שלטו בארץ ברוסיה. שחלמו מהחלומות פחות

"שלט אותה לכנות ניתן שהיום בשיטה הטורקים,
אדירת הייתה העותמאנית האימפריה רחוק".
משלו ובמחוזות בקושטא היה המרכז ממדים.
הממונים את להטריד היה תפקידם פקידים.

כספי אליהם ולהזרים שפחות, כמה עד עליהם
מנצל היה הטורקי הפקיד שיותר. כמה עד מיסיס
רכושם את שניתן כמה עד למצוץ כדי הזדמנות כל

כספם. ואת המקומיים התושבים של

ציור" "להשלים נה\ו הזינררמים
שוטרים בעצם, היו, אלה טורקית. זינדרמריה
שהם להגיד יותר נכון קבוצתית. במתכונת שפעלו

גרו הם חיילים". וחצי שוטרים "חצי היו
לכפר מכפר ועברו מאולתרים, בקסרקטינים

ובהשלטת כספים בגביית לעזור כדי לישוב ומישוב
שונים, בשמות אותם לכנות נהגו התושבים סדר.
(משוגע). ו"דאלי" ריק) (ראש "בסיבוזוקם" כמו

"להשלים הזינדרמים נהגו הכספים איסוף כדי תוך
נקיפות ללא ומשם מפה נוטלים והיו ציוד", לעצמם

מצפון.
מוניציפלית רשות כל הייתה עירוניים באזורים
תקנות לאכיפת פרטיים שוטרים להעסיק רשאית

בישובים העיריה. לפקידי ולסיוע לשמירה עירוניות,
שומרים, העסקת הטורקי החוק התיר הקטנים

"בכגים" (שומרים), "גפירים" בערבית נקראו אשר
ועוד. יערות) (שומרי "קורוגיים שדות) (שומרי
באישור התמנו אשר אלה, שומרים של שכרם
ותנאי היחס דל, היה המחוזי, המשטרה מפקד

לתפקידי נמשכו לא ואנשים מביישים, היו העבודה
הייתה לא כלל היהודיים בישובים אלה. שיטור

היה אפשר אם משטרתי. שירות קבלת של תחושה
עדיף. היה זה  מהמשטרה להתרחק
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"זרים" גויסו לא הטורקים (בתקופת יהודים כולל
אנשי בלבד). ובשומרים כגפירים אלא למשטרה,
מהם גדול וחלק זו, הזדמנות ניצלו "השומר"

פנו "השומר" מאנשי נכבד חלק למשטרה. התגייס
הגליל ישובי כל על פיקחה אשר טבריה, למשטרת

התחתון.
והפעם "השומר", אנשי של הגלויה הפעילות
באנשי חדשה רוח הפיחה המניין, מן כשוטרים
הסתדרות להקמת אף לפעול החלו והם הארגון,

בגלל קמה לא זו הסתדרות עבריים. שוטרים
אחרת, עבריים שוטרים הסתדרות עם מחלוקת

גופים עם מחלוקות ובגלל המרכז, באזור שהוקמה
על חלמו "השומר" חברי השוטרים אחרים.

העברית בשפה השימוש חובת על עברית, משטרה
יחודיים. וסמל מדים על שוטרים, עלידי

כל איחוד על הוחלט 1920 מאורעות לאחר
"ההגנה" ארגון תחת בישוב, הביטחוניים הכוחות

בארגון שתמך אוסישקין, מנחם אפילו ואז,
הפסקנית, דעתו את הביע היווסדו, מאז "השומר"
הייתה, התחושה זו. לאגודה מקום אין מעתה כי

בפיקוח מעתה יתבצעו המשטרה שתפקידי
לתחום לא המרץ כל את להפנות ויש הבריטים,

של הפרק תם בכך הצבאי. לתחום אלא המשטרתי
ראשית של העברית המשטרה "השומר", תקופת

המאה.
הרוח את זו מתקופה ירשה משטרתישראל

הציבור, את לשרת והרצון התנופה את המיוחדת,
ישראל ואת גבוהות, מידה אמות על הקפדה תוך

בשנים אשר "השומר", מנהיג ובעצמו, בכבודו שוחט
ושבע ישיש היה כבר המדינה להקמת הראשונות
שטרית בכור השר אותו מינה זאת בכל קרבות.

משטרתישראל של הסבא שבהם לימים זכר כיועץ,
■ היה. איך ועוד משטרה. בתפקידי היה

ושמירה הגנה שירותי לספק החל הארגון
נפצע, או חלה שומר כאשר העבריים. לישובים

שארגון מכיוון אחר. מקצועי שומר במקומו נשלח
נחתמו חוקית, מבחינה מוכר היה לא "השומר"

פרטי כאיש השומר מחברי אחד בין השמירה חוזי
כשר היה הדבר הטורקים ובעיני הישוב, לבין

למהדרין.

ברזלי "/7/7,71/ז/

ברזל'' "עקרונות לעצמו קבע ''השומר" ארגון
סטה. לא שמהם ומבצעיים, מוסריים

העומדת לאפוליטית, כללארצית מסגרת להיות .
לכל יהירות ולתת שביישוב, הרעיונים הזרמים מעל

בארץ. עברי ישוב
גבוהה. ברמה מקצועיות ועל משמעת על להקפיד .
הטורקית המשטרה עם הדוק קשר על לשמור .

כלפיה. הישוב את ולייצג
היהודי הציבור צרכי את העם, טובת את להציב .

לביצוע הכרחיים כערכים התפקיד, כבוד ואת
תפקיד.

את ללמוד הערבים, השכנים עם קשרים לקשור .
עבירות. מניעת לשם שפתם

לגיוס. המועמדים את קפדני באופן למיין .
מיוחד. וסמל מיוחדים מדים להציע .
שומרים. למגורי בסיסים להקים .

המזכיר לגוף, הארגון את הפכו הללו העקרונות
מודרנית. משטרה

המנדט למשטרת *"השו1>ר"
קמו הבריטים, עלידי הארץ נכבשה כאשר

כישוב לבריטים שנראה ישוב בכל משטרה תחנות
המקום, מבני שוטרים גויסו אלה לתחנות מרכזי.

|*%!£
פורטוגלי מנדל שוחט, ישראל גלעדי, ישראל לשמאל: מימין  "השומר" אגודת של הראשון הוועד
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"השומר") (תקופת ב לפרק הערות

ראה: המתיישבים על והרכוש הנפש שמירת עול (1)
העותמנית'י. בתקופה "א"י גוריון: בן ד. א.

.(22 "(עמוד 1897  1979 המדינה בתולדות מסמכים "קובץ מירון: מדזיני אצל ב.

העותמני". השלטון בתקופת "א"י  הד א. אצל ג.

(אנגלית). ושאו שאו של ספרם ד.

.1864 הוילאית חוק (2)

א' כרך (דסטור .(1864 בנובמבר 8) 1281 אלאחרה ג'מאדא 7 מיום הוילאית חוק (3)
.(639638 עמודים ,1289 אסתנבול

המקומית: הרשויות חוק (4)
.81 80 עמודים (צרפתית) יאנג ג'ורג' בקובץ ראה ,1877 המקומיות הרשויות חוק

הכפר: מוכתר (5)
העברית האוניברסיטה מאגנס הוצאת בא"י", הכפר "מוחתאר  בר גבריאל ראה

תשל"ט. ירושלים.

.884,883 עמודים ההגנה" "תולדות ספר א. (6)
.4746 עמודים ,1977 (אנגלית) ושאו שאו ב.

תשכ"א. העותמני" השלטן בתקופת א"א"י הד. ג.

85 עמוד תשל"ג, ת"א, הי"ט". במאה ישראל בארץ יום יום "חיי  אביצור שאול ד.
.86

עמוד (אנגלית) בנטואיץ אצל מ28.7.1921 1921 הכפרים גפירי פקודת ראה ה.
.184

:1864 הוילאית מחוק ציטוט להלן אחרים, ושומרים "קורוג'ים" "בכג'ים" (7)

הכפרים. מנהל רביעי: שער "

לעקרונות בהתאם מוח'תארים שני (צנף) אנשים קבוצת כל בוחרת כפר בכל  54 סעיף
בתים, מ20 פחות המונה אנשים קבוצת בכפר יש אם אולם החמישי. בשער המפורטים

בלבד. אחד מוח'תאר זו לקבוצה יהיה

הכפר של המות'תארים על הקדא של לקאימאקם מודיעים הבחירה אחרי  55 סעיף
בפקודתו. אותם ימנה בתורו והוא
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מבצעיים כסוכנים אנשים, קבוצת כל של המוח'תארים משמשים כפר בכל  56 סעיף
העניינים על הם ממונים כן, כמו התפקידים. ושאר המיסים גביית בעניין הממשלה, של

אליה. שייך שהוא האנשים לקבוצת אחראי מוח'תאר כל  בכפרים המוניציפאליים

כינויים ובעלי הקורוג'ים הבכג'ים, כגון בכפר, השמירה ענייני על הממונים  57 סעיף
מיוחדות. לתקנות בהתאם ויופעלו המוח'תארים, של לסמכותם נתונים יהיו אחרים,
וכן הממשלה מטעם תפקידם ביצוע בדבר הוראות מקבלים המוח'תארים ,1 סעיף
המוח'תארים, בידי המסורות הפיסקליות הפעולות בתחום הכפר, של הפנימיים בעניינים

וקולקטיבי. הדדי באופן הקבוצה אנשי ערבים

לבחור אפשר אחת; שנה למשך נבחרים הזקנים מועצת וחברי המוח'תארים  62 סעיף
או עבירה, עברו אם המוח'תארים את לפטר רשאים השלטונות הגבלה. ללא שוב בהם

הזקנים. מועצת דרישת לפי

בכפרים הבחירות ראשון: פרק חמישי, שער

מס המשלם בכפר, רכוש לו יש אשר שנה, 18 לו שמלאו עות'מאני נתין כל  63 סעיף
אחת הנערכת הכפר של באסיפה משתתף גרוש, מ50 נופל שאינו בסכום ישיר שנתי
הזקנים. מועצת חברי ואת בכפר האנשים קבוצות של המוח'תארים את והבוחרת לשנה

רכוש בעלי עות'מאניים נתינים הם הזקנים מועצת וחברי המוח'תארים  64 סעיף
מ נופל שאינו בסכום ישיר, שנתי מס והמשלמים לפחות, שנה 30 להם שמלאו בכפר,

גרוש. 100

בהודעה שנה כל יימסרו הזקנים, מועצת וחברי המוח'תארים בחירת תוצאות  65 סעיף
הבוחרים. של חותמם או חתימתם עם הקדא, לקאימקאם בכתב

הזקנים מועצת וחברי המוח'תארים  66 סעיף
להיבחר יכולים הם אולם אחת, שיה למשך נבחרים
ומקומו נפטר, או מיח'תאר, פוטר הגבלה. ללא שוב
הזקנים, מועצת מחברי אחד נפטר או פנוי, נשאר

יוצאת אסיפה הכפר של הבחירה זכות בעלי עורכים
התקנות. לפי במקומו אחד ובוחרים הכלל מן
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1871 הולאיתים ניהול חוק מתוך

הכפרים מנהל רביעי: פרק שלישי, שער

מספר  הנאתיה מרכז את המהווה לכפר וכן הנאחיה בתחום כפר לכל  59 סעיף
להם הנוגע וכל כהונתם תקופת בחירתם, על הזקנים. ומועצת הצורך לפי מוח'תאריכו

הוילאית. חוק תקנות חלות

והפקודות התקנות החוקים, את בכפרים לפרסם הוא המוח'תארים תפקיד  60 סעיף
מיסי את ולאסוף לגבות הנאחיה; של המודיר ידי על אליהם המועברות הממשלה, של
על אליהם הנשלחות החלוקה ולרשימות הזקנים מועצת להחלטות בהתאם הממשלה,
בית בפני להופיע הממשלה ידי על נתבע שהוא שצריך למי להודיע הנאחיה; מודיר ידי
מלאה ערבות לקבל, הנתבע; יופיע מתי השליח באמצעות לממשלה ולהודיע הדין
למסור לפועל; והוצאות שטרות פרעון מועדי על להודיע זאת; דורשת שהממשלה
למודיר להודיע מעבר; תעודות לקבל הרוצים לאנשים למקובל, בהתאם אישורים,
למודיר להעביר ובחוות; בכפרים והפטירות הלידות על קבועות, לעתים הנאתיה,
מיד הנאחיה למודיר להודיע נעדרים; או קטינים שיורשיהם נפטרים בדבר מידע הנאחיה
השלטונות; לידי יימסרו שהאשמים לכך האפשר במידת ולסייע והריגה פציעה מקרי על
שלא נכסים וכן נסתרות, או (מחלול) פנויות אדמות בדבר מידע לנאחיה להעביר
הבכג'ים, על לפקח לתקנות; בניגוד שנבנו ומבנים ההעברה, הליכי לגביהם הושלמו
כל את לבצע וכן הזקנים; מועצת ידי על הנבחרים הכפר שומרי ושאר הקורג'ים

" עליהם. שיוטלו והשירותים התפקידים

ראה: העיר) (מועצת בלדיה" "מג'ליס (8)
(עמ' תש"מ ירושלים צבי בן יד הוצאת ובהווה", בעבר "א"י  צבי בן ויצחק גוריון בן

(97
(עמ'41). העותמנית", בתקופה "א"י  גוריון בן

(47 ,45 (עמודים (אנגלית) ושאו שאו ראה: פרטיים שוטרים (9)
ת"א. צ'צ'יק הוצאת הדני, עבר בעריכת בישראל" שמירה שנות "מאה

תשי"ז. ת"א דביר הוצאת "השומר" ספר ראה יהודית: או מעורבת שמירה (10)

ת"א בישראל, השומר הוצאת רבינא, ירמיהו בעריכת א' כרך השומרים" "אגודת ראה (11)
תשכ"ו;

תרצ"א. ת"א אמנות הוצאת הדני, עבר בידי ערוך ה"שומר" ראה
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"השומר" הספר בתוך ודרך'/ "שליחות שוחט ישראל של מאמרו ראה  ה"שומר" ארגון (12)
תשי"ז. ת"א "דביר" הוצאת

"השומר". בספר 474 עמ' שמותיהם ראה חברים: 100

השומר אסיפת החלטות מתוך ישראל": בארץ עברית וגינדרמריה עברית "משטרה (13)
.465 עמ' "השומר" ספר ראה עדש. בתל תרע"ט בסיוון בכ"וכ"ח

ממקורות: לקוח (14)
תשי"ז. ת"א דביר הוצאת "השומר" ספר

צ'ציק. יהושע בהוצאת הדני, עבר בעריכת בישראל" שמירה שנות "מאה
תשכ"ו. ת"א, בישראל השומר הוצאת רבינא, ירמיהו בעריכת השומרים" "אגודת

תולדות (דע ההסברה מרכז בהוצאת ,1981 בארץ" ההתיישבות לתולדות "קווים
.98 עמ' הישוב)

כוחות: בשלושה היתה העותמנית באימפריה המשטרתית הפריסה (15)
ז'נדרמריה. א.

עירונית. משטרה ב.

כפרית. משטרה ג.

במשרד מרכזית ביקורת לוועדת כפופים והז'נדרמריה העירונית המשטרה היו 1880 עד
העירונית המשטרה על עת מאותה שפיקח משטרה משרד הוקם ב1880 הפנים,
מפקד התמנה אזור בכל הצרפתי. המודל לפי האימפריה ברחבי שנפרסו והז'נדרמריה,
פיקוד הפרדת של הכוונה המקומי. מהממשל ועצמאי לשר ישירות כפוף שהיה מחוז
המשטרה משרד ההדדית. הבקרה את להגביר היתה המקומי מהממשל המשטרה
תנועת ועל התיאטרון העיתונות, על בקרה לביצוע סמכויות קיבל תקופה באותה
של ביותר המהימנים אמונו לאנשי ניתן המשטרה שר תפקיד האמפריה. בתוך אוכלוסין
למשרד המשטרה הוכפפה ,(1908) הצעירים הטורקים מהפכת עם הסולטאן.
הז'נדרמריה גדודי כאשר הפנים, למשרד (1921 (פברואר יותר מאוחר ובשלב המלחמה,

בפלכים. המושלים לרשות הועמדו

הז'נדרמריה (16)
לצבא עזר כוח לשמש תפקידם ורגליים, מפרשים המורכב צבאי  משטרתי חייל זהו
עד כלל בדרך מנה הכוח ובכפרים, בנמלים רכבת בתחנות צבאיים, ובאזורים בערים

בפלך. איש 2000

פעלו או העירונית למשטרה וסייעו "רובאים" נקראו בערים המוצבים הז'נדרמרים
ולהביאם בהם נתקלים שהם עבריינים ללכוד הסדר, על לשמור היה תפקידם בהיעדרה,

68



תפקידי לביצוע בחוק מוגדרות סמכויות היו לא הז'נדרמריה לשוטרי שופט. בפני
היה תפקידם כן כמו ציבוריים, בתובעים קרובות לעתים להיעזר נאלצו והם משטרה,
התבצעו העירוניים מהישובים בחלק שונות. ממשל מחלקות בין הודעות להעביר
המקומי השלטון רשויות נאלצו לא ולכן המקומית המשטרה בידי המשטרה תפקידי
בעיקר (התבקשה מצומצמת היתה הז'נדרמריה של התערבותה וכך בז'נדרמרים, להיעזר

מיוחדים). מסים גביית מבצעי או חריגות, סדר הפרות של במקרים

היתה המקומית המשטרה בהם אשר ובירושלים), בדמשק למשל (כמו אחדים במקומות
הכוחות דבר. לכל משטרתי ככוח הז'נדרמריה יחידות הופעלו יעילה, ולא מושחתת
ידי על כינוים אשר ביותר, נמוכה אישית ברמה מאנשים הורכבו בכפרים שהופעלו
(משוגע) 0^1.1 בכינוי גם לפעמים או ריק") ("ראש 8/\811302:01>8 היה התושבים
ללוות משמר, ובתי מבצרים על לשמור מסים, לאסוף היה בכפרים העיקרי תפקידם

בדואים. פשיטת מפני הכפרים תושבי על ולהגן למכה) חאג' של זו (כמו שיירות

הסיבות לממשל. תועלת הביא ולא לאוכלוסייה שהזיק באופן תפקידיו את מילא זה כוח
הציבור לצורכי המועטה רגישותם הנמוכה, האישית ברמתם נעוצות היו לכך העיקריות
סוחרים או קרקעות בעלי של קבוצה מנהיג ידי על גויסו הם כלל בדרך הכשרה. והיעדר
כלל בדרך היה זה .מנהיג (815110^111)£, /\0^, 1)11:1,1*^81)  מהתוארים באחד שנודעו
היתה משכורתו שוחד, באמצעות במשרה וזכה לממשל שירותיו שהציע צבאי, הרפתקן
מנת על וציודו. הכוח אחזקת את מימן גם הוא ובעזרתה שגבה מהמסים בחלק משולמת
ובכך שנקבע לתקן מתחת הכוח את לצמצם השתדל ממשרתו, הרווחים מרב את להפיק

בהוצאות. לחסוך

מהציוד חלק בעצמם לממן חייבים היו הם דל, ומזון נמוך שכר קיבלו שוטרים  החיילים
היו בכפרים תפקידם את מילאו כאשר לקוי. ובחימוש דל בלבוש פעלו גם ולכן והנשק
האיכר. את שדדו גם ולעתים שלהם החיות ואת אותם להאכיל האיכר את מחייבים
על נמלטים קרובות לעתים היו ובדואים שודדים כנופיות עם להתמודד נאלצו כאשר
להסכמים הגיעו השוטרים שבהם רבים מקרים נודעו ומוכים. להילחם מנסים או נפשם
הכפר, תושבי של דמם" את "למצוץ יוכלו הצדדים ששני כך הבדואים, עם חשאיים

הירודה. השכר רמת בגלל הטורקיים ברשויות גם התמרדו ולעתים

עירונית משטרה

ערים בכמה ("דיוואן") מקומיות מועצות הוקמו ה19 המאה של העשרים בשנות
הפלך למושל מייעץ כגוף ופעלו דת ואישי מקומיים מנכבדים הורכבו הן חשובות. סוריות
של המצרי הכיבוש לפני האחרונות בשנים זה, מסוג "דיוואן" הוקם בירושלים ("ואלי").

ב1831. ישראל וארץ סוריה
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בערים, המקומי הממשל של המנגנונים בוטלו המצרי הכיבוש שנות עשר בתקופת
גם זה ובכלל המקומית האוכלוסייה את שייצגו (מג'ליס), גופים הוצבו ובמקומם
ה"עולמא". ידי על נידון שלא נושא בכל טיפלו אלה גופים מוסלמים. לא תושבים
בצד ונוצרים יהודים גם חברים בו שהיו "מג'ליס" של מושב היה עת באותה בירושלים
חלק העליון" "השער ידי על אומצו ב1840, המצרים הסתלקות לאחר מוסלמים.
הורה אשר (פירמאן) אימפריאלי צו ב1841 פורסם כך המצרים. שהכניסו מהחידושים
בני כללו הללו המועצות כלל בדרך ל"ואלי". ליעץ שתפקידן מקומיות מועצות הקמת על
קיימות אפסי. כמעט היה במועצה שכוחם "מיעוטים", נציגי ועוד שליטים משפחות
("ואלי"). המושל על גם למעשה אלה מועצות שלטו מסוימים שבמקומות עדויות
 הפרובינציאליות המקומיות הרשויות חוק פורסם ("תנזימאת") הרפורמות בתקופת
קטנות וערים ("שהיר") גדולות ערים מקומי: ממשל של סוגים בשני טיפל אשר ,1877
שמספר ("מהאל") לרובעים לחלק צריך היה הגדולות הערים ("קסבה").את יותר
העיר ראש נפרדת. מקומית רשות מעין היווה רובע כל אלף. 40 על יעלה לא תושביהם
ושכרו המועצה, חברי מבין הממשלה ידי על נתמנה הוא המקומית; המועצה נשיא היה
העותמני המונציפלי החוק תשלום. כל קבלו לא החברים שאר העירוני. מהתקציב שולם
המשטרה להפעלת אחריות גם כך ובתוך עצמי ממשל של רבה מידה למועצות נתן

המקומית.

ההנהלה את כלל בלדיה", "אידרה שנקרא: הגדולות בערים העצמי המוניציפלי השלטון
126 בת העירייה) (מועצת בלדיה" ו"מג'לס העיר) (ראש בלדיה" מ"ראיס המורכבת
נתינים לגברים נתונה הבחירה זכות שנים. לארבע אחת הנבחרים העיר, גודל לפי חברים
ידי על מתמנה בלדיה") ("ראיס העיר ראש מס. המשלמים ומעלה 25 בני עותמנים
(י'זבטה העירונית המשטרה על מפקחת זו מנהלה העיר. מועצת חברי מבין הממשלה,
י. בעיר הציבור ובטחון הבריאות השקט, הסדר, התנועה, חופש על השומרת בלדיה")
כך ולצורך והסדר, הביטחון על שמרה "העירייה יפו: העיר לגבי .3 לונץ מדווח וכך .2

אלא הרחצה, בחוץ והטרדות גניבות למנוע גם דאגו הללו ושוטרים, שומרים העסיקה
נמוכה". היתה שיעילותם

וכן בימ"ש החלטות לאכיפת אחראית היתה העירונית שהמשטרה מציינים ושאו שאו
סוונסון שמירה. לתפקידי שנשכרו פרטיים, שוטריםשומרים גם היו מגורים שברובעי
"הכוחות עירוני: משטרתי ככוח הקטנות בערים ששהו הז'נדרמריה כוחות את מתאר
לשמור היתה שלהם האחריות עירונית. במשטרה שירתו בערים שהוצבו סדירים הלא

(97 (עמי ימ תש ירושלים צבי, בן יד הוצאת / ובהווה בעבר יא"י  צבי בן ויצחק גוריון בן דוד .1

.1960 עברית אוניברסיטה הוצאת העותמנ'תי, בתקופה ישראל "ארץ גוריון, בן דוד .2

.167 לתרס"ה"עמ' 'לוח לונץ, .3
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ולכלוא להעניש הודעות, להוביל הסדר, על לשמור ציבור, ובנייני העיר שערי את
.(243 עכר עירי" ("ירושלים שושן אצל ראה כן .(5049 (עמ' עבריינים"

כפרית משטרה
בכפר הכפר. נציגי כל ידי על שנבחר מוכתר או שייח ידי על מנוהל היה כפר כל
המוכתר אל החמולות. או העדות כמספר מוכתרים מכהנים היו מעורבת שאוכלוסייתו
הכפר. בניהול למוכתר שעזרו איחיטיארה) (מג'לס נכבדים זקנים מועצת מצטרפת היתה
אביצור:  שמואל כותב הכפר. שוטר בדמות משטרתי עזר כוח עמד המוכתר לרשות
של בדמותו לפועל הוצאה כוח המוכתר לרשות גם עמד ושררה שלטון לכל "כמו
אלא פגיעה, מפני הכפר שדות שמירת אמנם היה הרשמי תפקידו הכפר. נוטר  ה"נטור'י
הכפר אנשי את להזעיק היה עליו המוכתר. של ואגרופו אמונו איש היה כך על שנוסף
קיבל זה נטור למוכתר. מציית שאינו הסורר או העבריין את ול"סדר" הצורך בשעת
לאורחים לדאוג מתפקידו היה כן שירותיו, תמורת מהיבול, חלק דהיינו בעין, שכרו
נטורים, שני והיו יש גדול בכפר שלהם. רכיבה בבהמות ולטפל ההארחה בבית וכיבודם

.(86 (עמ' לשדות" ואחד הבנוי לשטח אחד

נאמר: 1877 המקומיות הרשויות לחוק ,7 בפרק (17)
אזרחות בעלי להיות צריכים כשוטרים, או כמפקתים הממונים האנשים  57 סעיף
רקע בעלי יהיו לא מושלמת. בריאות עם ולהיות וכתוב, קרוא לדעת צריכים עותמנית,
הרמה, באותה הם המבוקשות האיכויות המועמדים, בין זאת. להוכיח ועליהם בפלילים,
וכתוב קרוא יודעים שאינם כאלה יש בשירות המפקחים בין אם צבא. ליוצאי העדפה עם
להיות צריכים למשרה הנבחרים אחד. אחד אלא מהשירות אחת בבת יפוטרו לא

וכתוב. קרוא היודעים אלה בין אקסקלוסיבים נבחרים

המבוקשות לתכונות המתאימים אנשים השוטרים, בין שנמצאים פעם כל  58 סעיף
שהוכיח זה את שבשירות מהשוטרים נבחר כזה במקרה אחרים, פני על למפקחים יועדפו

המוניציפלי. בחוק ידע כולל וכתוב, קרוא מבחן ידי על עצמו

.1921 הגפירים בפקודת פתרונו מצא זה נוהל של חוקי מיסוד (18)

שלעיל. 12,11 בהערות המוזכרים בספרים תצלומים ראה (19)

מקורות). (פרק בהמשך. ראה זו לתקופה נוספת מקורות רשימת (20)
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התקשרות כתג

אם והי, ומאדמתה מהמושבה ערבי איזה להרחיק לנחוץ ילעא השומר אם טל)
הסכמתו צריכים בגנבתו נמצא לא לאם עכוב, שום בלי יורחק בגנבת נמצא

הגערב. הועד של

החוב הבאה לשנה גם ההתקשרות את לחדש יהפוץ לא י"דדים שאחד באם יז)
שלא ואם ההתקשרות, גמר לפני ימים חדש ,ה~;י לצד להדיע ההוא לצד
הבאה. לשנה גם בתקפו ההתקשרות כתב ישאר אל הנ"ל לזמן לזה זה הודיעו

העדים להם והיו השומר בידי יתפשו והגנבים והיזקות גנב..: במקרה יה)
המשפטים לאלה מהלר לתת המושבח ועד מחויב י משפט, להנהלת הדרושים
0שרת ע*י כסף יקבל הועד ואם במשפט' היזקות דמי מהגונבם ולד,'יש
ההיזקות בעד ששלמו הסכומים לד.שו8ר כי"ירימ במשפט .נוי ע"י או

המושנה. לעד שיי והמותר

כפי והכרמים בהמושכה השמירה כל בעד המושבה מיעד ל;בל השומר ועד יט)
תשרי א' עד תרע"ג תשרי אי מן היינו לעיל הנזכריס. בגעיפב. האמור
וחמש אלף ועשרים אחד סך  הענור חדש עם יי חדשים !3 בעד ר.ר5*ד
בתשלומים המושבה מועד השומר מקבל הנ"ל וה1ך ;5:0נ2) פינק גאות
פרנק, וששים מאתים אלף תשרי, בעד וחדש הדש סוף בכל היינון חדשים
טבת בעד פרנק, וששים אלף כסלו בעד פרנק, וששים אלף מרחשון בעד
אלפים שני אדר בעד פרנק, וששים אלף שבט בעד פרנק, וששים אלף
אייר בעד פרנק ותשעים מאה אלסים ניסן בעד פרנק, וששים מאות חמש
בעד פרנק, ותשעימ מאה אלפים סיון בעד פרנק ותשעים מאה אלפיים
ובעד פרנק, ותשעים מאה אלפים אב בעד פרנק, ותשעים מאה אלפים תמוז
לסך הנ"ל הסכומיס כל ?גולים סה''כ פרנק ושלשים מאות ארבע אלף אלול

.(21500) פרנק מאות וחמש אלף. ועשרים אחד

מנעול, או דלת איזה לחזק לנחוץ ימצאו השמירה ועד ל0 השומר ב*כ אם כ)
דרישת כלא לא ואם ימים שלשה במשך אותם להזק מוכרח החצר בעל
ועד בהסכם החצר מאותו י האחריות ארג השומר יזסיר השמירה והועד השומרים

המושבה.

השועלים אי. לגרש אמצעים לקחת הפירות לשומרי לצוות מתחייב השומר כא)
הכרמים. את המחבלים

בהתקשרות מהנזכרים סעיף איזה על שיעבור הפקייט לצד העובר מצד קנס כב)
ועד הוא המושבה מצד הנ''ל הקנס על והערבים פרנק אלף סו הזאת

השומר. ועד .השומר* ומצד המושבה,

תשרי א עד תרע"ג תשרי א' מן כת יפוי יש הניל ההתקשרות לכתב כג)
ובפיסול בביטול ובקגא"ס בת'כ הצדדים שני הת'מ מאתנו נעשה כ'ז תרע"ד.
באעה''ח ועין דשטרא כטופסי ודלא כאסמכתא דלא במדלמיב ומד'מ מודעה

רחבגת. פה ההרע"ג תשרי לחדש כ'ח ד' יום

 המושבה ועד חברי
סקי ל סמי מ.

פיינשטיין ישראל
שמוליאון א.

ביהודה*) השומר זטד נח .בא (חותמת פורטוגלי מ.
י") בא" .השומר (.ועד גלעדי ישראל

 השומר ועד בשם

בדבר שני מצר "השוכי ועד ובין אחד מצד רחובות המושבה ועד בין
אדמתה שטח על בי. הנמצא וכל רחובות המושבה את לשמור "השומר* התהיבות
התנאים עפ"י  הפרדסיב מלבד  והזריעות הפירות הנטיעות להםושבת השי

הלאה: הכנארים

והנטיעות י*ושבח
מן זו תרע"ג ;שנת
העבור חדש עם ב
הרשיימה עפ'י (2:

אם אף בחוץ .■לאו
ל.ל: ע"י יגנבו
בעד (4 פירות ת
הכרמים על נינים
צריך עץ של הס
הכרמים על ::חות
אילנות, ושבירת ;

של השמירה כל את בקבלנות עליו מקבל השומר א)
ל התימנים ומגרש שעליהם וחפירות והמגרשים והזרעים
חדש עשר שלשה תרעיד תשרי א' עד תרע"ג תשרי א'
300) פרנק מאות וחמש אלף ועשרים אחד סכום בעד

לועד. השומר שהגיש

ל שדרכם דניידי חפצים גנבות בעד (1 אחראי: השומר
א: וסחורות חפצים חיים כעלי בעד (2 עליהם נעול. לא
גנ: בעד (3 כותל והריסת מנעול או חלון נעול שער
ב: היזקות בעד (5 זריעה ובשדות בכרמים בהמות מרעה
ואב ברזל של להיות צריכות בכרמים הבטנים ודלתות
: שיהיו זמורות בעד (6 הבציר). אחר להסירם הכרם בעל
עקיר בעד (7 הזמיר אחרי חדשים משלשה יותר לא

ושתילים. חדשות נטיעות

ב)

.הקוגוי נקיגץ פורסם  תרןב לשנת ה*וקנה וועד .ד.87ו בין כחבד,י;ו1קשוות הערה:
.(5255 (עטי

כל בעד לשלם השגר מחויב בנטיעות או במושבה היזקות או גנבות במקרה ג)
שומא. עסיי במלואו ההיזק

ושלישי הצדדים משני שמאים שני ע"י תעשה והגנבות ההיזקות של השומא 0
וויזקות בעד השנאים בבחירת עכוב שיהיו ובאם השמאים, עיי שיבחר
על המעכב יד יכים, 7 עד בכרמים ההיזקות ובעד ימים חדש עד בתמושבוו

התחתונה.

מגרשי על ד:גצאים והירקות .הפירות לשמור מוסרי חוב עליו מקבל השומר ה)
המגרשים על ג;גות בעד ואחראי התימנים, שכונת על לשמור וכן המושבה.

החוץ. מן ערביים עיי
בחורף בערב שגונה שעה אחרי נעולות לא ובהמות פתוחה ארוה תמצא אם 0

מג'די. בחצי הבית בעל יקנס בקיץ עשר שעה ואחרי

לו דרוש שיהיה ז;; בכל המושבה ועד לצד עצמם את מעמידים השומרים (7

השומרים. עזרת

■■מר. על האחריות אין ושריפות בהמון התנפלות של במקרה ה)
מורככ שיהיה החג"ית השמירה עניני כל על שיפקח מעורב ועד מסדרים ט)

של ובמקרה השומר, ועד מצד חברים ושני המושבה ועד מצד חברים משני
ביניד'ב. במלואו המושבה ועד מכריע ביניהם הדעות פרוד

הארוות מאחורי מ.לת לעשות נחוץ כי המעורב ועד ימצא ה;:ן במשך אס י)
זז*.. למלאות צריכים אזי השמירה את לחוק בדי והרפתים

שקים הכרמים על בלילה נשארים אם הענבים ובציר השקים לקיטת בזמן יא)

ולא הקרוב, לשומר מזה להודיע הכרם בעל על ענבים סלי או שקדים עם
ד,:/ר, >ל ואחריו10 הגבול על או המלך דרך על להשאירם

עם שיתפשרו באופנים הפרדס'ם שמירת את עליו לקבל מתחיב השומר יק
לפועל. הדבר בהוצאת לעזור מז*.ויב והועד בעליהם

או הגנבה עם הגנב את הביא והשומר סרק אילני או פירות גנבות במקרה יג)
השומר פטור אזי להב שנודע זה לפני הנחלה לבעלי לבדה הגנבה את

מלשלם.

החדשי מכסף לנכות המושבה לועד רשות השומר ועי נורןן ההי"ת כל בעד יד)
פלשתינה מהאנגלו השומר ועד שנותן מהעדכון זה ממלאים יספיק שלא .אם

קומפ.

המושבה לועד השומר ועד מוסר  החדשי הכסף לבד  ערבון בתור ט0
מתחייבת האפיק :י נאמר יהיה שבו ביפו קומפ. פלשתינה מהאנגלי מכתב
בעד המושבה לועד מגיעים שיהיו הסכומים ברחובות ד^ושבה לועד לשלם

פרנק. אלף של סכום עד השמאים החלטות עפ"י היזקות



השטר
ישראל ארץ
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"השומר" מאגודת נשק קבלת על תעודות

אילתהשחר קכוצת עייי "השוטר" מועד :ש? קבלת, על תעודה .1

25.5.19

לפי גרמנים רובים חמשה "השומר" מועד קבלנו אילתהשהר קבוצת אנחנו
אנגלים. וחמישים כדורים ושמונים ומאתים 2587,966,6472 '4960,7416  הנומרין

ועפ"י יקרה שלא מקרה כל בעד ואחראים גמור בנקיזץ להחזיקם אנו מתחיבים
ומענות. טענות שומ בלי תיכף להשיבם עלינו "השומר" ועד דרישת

פרנק. 40 כדורים 100 כל פר/ 125 לשלם עלינו שיחסר רובה כל בעד

השחר אילת קבוצת בשם

()

כפרבלגיי' מקבוצות קבלות עוד שמורות שם ע.) >א. .השוגלרי בתיק שמורד. התלייה : הםרה
יטאל. ומהגנת ומחנים סלחה

"ולשומרי' לאגודת המארה קבוצת של מכתג .2

"השומר" לאגודת

.2 חמרה המקום להגנת כדורים עם רובים עשרה מכם מבקשים אנו בזד,
הנשק בקבלת לכם: לשלם מתחייבים אנו מצרי פונט בעשרה ההוצאות סכום
בנקיון להחזיק מתחייבים אנו הנשק הסכום. יתר חודשים שני ואחרי פונט. ארבעה

כוחו. בא או "השומר* אגודת מלבד פרט לשום אותו למסור ולא גמור

.2 בחמרה פועלים קבוצת בשם

שפירא. משה

תר"פ תשרי ה' טבריה

להתישב ההם בימים עלתה ■המארה קבוצת ,5 א.  .השומר" בתיקי שמורד, תעודד, : הערה
העליון. בגליל



הבריטי השלטון קופת
ישראל בארץ
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ג' פרק
ישראל בארץ הבריטי השלטון תקופת

/7■
ועד עת מאותה הבריטים. ידי על ישראל ארץ נכבשה 1990 דצמבר  נובמבר החדשים במהלך
קולוניות תקופה באותה שנוהלו כפי ונוהלה בריטית בשליטה הארץ היתה ,1948 מאי אמצע
"נייטיב" של במעמד והערבי) (היהודי עמים שני שוכנים שבארץ העובדה אחרות. בריטיות
הישוב היומיום. לחיי בעייתי מימד הוסיף הדתות, לכל קדושה ארץ על ביניהם המתמודדים
מערכת ידי על עצמו על להגן ונאלץ בריטית לב ולשרירות ערבית לתוקפנות חשוף היה היהודי
משטרה הוקמה הבריטי השלטון תקופת במהלך מחתרתית. גם וברובה מאולתרת ביטחון
מקומיים ושוטרים חוטרים) בכירים (כמפקדים בריטיים שוטרים שירתו בה אשר מודרנית,
לארבע לחלק ניתן התקופה את נחותים. היו שירותם ותנאי שמעמדם וערבים), (יהודים

משנה: תקופות
מקומיות. משטרות תקופת בריטי, צבאי שלטון  1920  1917 א.

הארצישראלית. המשטרה הקמת בריטי. מנדט מנהל  1926  1921 ב.
המנדט. משטרת 19361926מיסוד ג.

המנדט. משטרת ושקיעת הנוטרות  1947  1936 ד.

אלן סיר העליון הנציב עזיבת יום ב14.5.48 הסתיימה ישראל בארץ הבריטי השלטון תקופת
מנהלתי. ובוהו תוהו אחריהם משאירים כשהבריטים חיפה, נמל את קנינגהאם

בריטי צבאי ממשל  1920  1917
 (נובמבר ישראל, ארץ את אלנבי, גנרל של בפיקודו המצרי", המשלוח "חיל כבש כאשר
איסדר. שרר ישראל ארץ ובחלקי (1) נעלמה הטורקית שהפקידות גילה הוא ,(1917 דצמבר
מושל כחשוב, להם שנראה אוכלוסין מרכז בכל הבריטים, הציבו הצבאית ההתקדמות כדי תוך
התושבים את לשכנע השתדלו עתה זה שהתמנו המושלים עוזרים. בקומץ המלווה צבאי
ברור .(2) כשוטרים לשרת מתאימים אנשים לספק מהם ודרשו התקין החיים למהלך לחזור
המקומיים, והמנהגים השפה את מכיר שאינו זר צבאי כוח שבעזרת הצבאיים, למושלים היה
מקומיים שוטרים להעסיק הוסמכו הצבאיים, המושלים כנו. על הסדר את להחזיר יהיה קשה
מקומיים שוטרים להעסיק למושלים סמכות ניתנה מכן ולאחר בערים, שיטור במשימות
שוטרים והועסקו גויסו מחוז בכל .(2) כפריים בשטחים שיטור משימות למלא כדי רכובים,
מקרב המגויסים במספר האוכלוסייה לגודל יחסי ייצוג לתת היתה השלטונות (מגמת מקומיים
עת באותה המחוזי. הצבאי המושל ובהדרכת בפיקוח העדות), שאר ובני היהודים הערבים,
עדיין שהיה העותמני הוילאית חוק מכוח ,(4) שומרים להעסיק היהודיים הישובים המשיכו
והוראות הסכמים בסיס על והופעלו הועסקו המשטרתיים הכוחות שכל לציין יש בתוקף.
היהודי השוטר עסק שבהן השיטור משימות .(2) מרכזיים וביקורת פיקוח כל ללא מקומיים,
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שליחויות, ,0^^011 322^ ^81100 הציבור ושלום הרכוש הסדר, על פיקוח כללו עת באותה
בידי מסור היה פליליות בחקירות הטיפול מסים. וגביית זקיפויות, ציבור, בנייני אבטחת
העירוניים במרכזים המשטרה תחנות התארגנות עם .(2) משפט ובתי ציבוריים תובעים
אשר ,(3) המוסדות) (בעידוד יהודים שוטרים בהן השתלבו ,(5) וירושלים) אביב תל (לדוגמא
נסיונות נעשו במקביל המשטרתי. האדם כוח של מרביתו או כולו את היוו מהתחנות בחלק
אלה אגודים פעלו השאר בין .(6) עבריים מקצועיים איגודים במסגרת שוטרים קבוצות לארגן

בתפקידו. היהודי השוטר של והמשכיות הישארות לעודד

.649644 ענר שני, חלק א' כרך ההגנה" תולדות "ספר מתוך

הארץישראלית המשטרה

בידוע חדשה. מקומית משטרה בהקמת הצבאי השלטץ החל הארץ גיבוש עם
ההשתתפות היתד, נראית כן על ו במדינה ראשון בטהיני גורם היא המשטרה שכיח
נמשך הבריטי השלטון ימי כל לבטחונל. הערובות כאחת בישוב לרבים זה בכוח
בו היו זה מאבק דמותה. עיצוב ועל הארץ במשטרת חלקו על הישוב של מאבקו

מבוקשו. כל את השיג לא פעם אף אולם ומורדות מעלות
שאומנו מצריים. שוטרים מאות כמה ממצרים עמו הביא הבריטי הכיבוש חיל
הארץ, בערי בעיקר הסדר, על שמרו הם באיסמעיליה. לשוטרים בביתהספר

הבריטית. הצבאית המשטרה במסגרת ופעלו
החלי כאשר ,(1918) תרע"ח בקיץ היתר, הפלשתינאית המשטרה של ראשיתה
אופי בעלי היו אלה "כוחות במחוזו. איש איש משטרה להקים הצבאיים המישלים
ביניהם. פעולה שיתוף היה לא ואף מרכזי פיקוח עליהם היה לא גרידא, מקומי
של >דל"ח עירוניים" ורגלייםבאיזורים הכפריים, במחזות שירת רוכבים שיטרים
שבכל הדתיות העדות שלוש מקרב השוטרים את לגיס הוראה ניתנה דאביגן).
שבאזורים כך, לידי הביאה זו דרך מ1.8.18). (פקודה המספרי היחס לפי ומחוז מחוז
זאת לעלמת המשטרה, על חותמם את לאומניםתוקפנים יסודות הטביעו ערביים
משטרות יהודה) מלשבות זכרוןיעקב, (טבריה, יהודית התישבות באזורי קמו

ייאומית. הכרה מתוך הישוב למרות כפופים שהיו יהודים קצינים בפיקוד
ומיעיטם ערבים המכריע (רובם וקצינים שוטרים 310 במשטרה שירתו בדרום
המשטרה גדלה הגליל כיבוש לאחר עליהם. ממינה אחד בריטי וקצין יהודים).
ארצישראלים. קצינים 45 ועליהם רוכבים) למחציתם (קרוב איש 1100 כדי במהירות
לשוטרים בביתהפפר להשתלם נשלחה יהודים. כעשרה ובה שוטרים, קבוצת
כדי בו היה לא (1919 1918ראשית (סוף חדשים שלושה שארך הקורס, אך במצרים.
חניכיו רלב של התרבתית רמתם וסדריו, ביתהספר הוי הניכיו. על לטיבה להשפיע
במושבה ילידים משטרת של ובדמותה בצלמה היו והאימונים, ההדרכה תכנית וכן

נידחת. בריטית
המשטרה למפקד (י>110ז31£11) בראמלי הקולונל נתמנה (1919 (יולי תרע"ט בתמוז
נפתח בירושלים הרהזיתים על מרכזית. ארצית משטרה לארגן עליו והוטל בארץ
במידה המשטרה של רמתה את להעלות בי היה לא היא גם אך לשטרים. ביתספר

ניכרת.
ועדהצירים וכן הזמני) והועד המקומיים (הועדים ימוסיתיו העברי הישוב
בטחונית מבחינה הן בה היהודים שירות לאת המשטרה של חשיבותה את העריכו
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השלטונות ובין הישוב מוסדות בין התנהל מתמיד משאומתן לאומית. מבחינה והן
הכרת והקצינים, השוטרים משכורות העלאת היהודים, השוטרים מספר הגדלת על
ניכרים. הישגים ללא וכו'אך במשטרה הרשמיות השפות כאחת העברית השפה
מוסמכים יהודיים מוסדות בהמלצת רק למשטרה יתקבלו יהודים ששוטרים התביעה
הישוב מקרב מושחתים ואף בלתיאחראיים ויסודות בשלמותה, מעולם נענתה לא

למשטרה. להסתנן לפעם מסעם הצליחו היהודי
יהיה שמספרם ועדהצירים באיכח תבעו במשטרה היהודים למספר אשר
במשטרה ואילו שבעיר, האוכלוסיה בקרב היהודי הישוב אחת לפי העירונית במשטרה
אחוזים ל20 היהודים אחת יעלה יהודיים) כפרים בהם שיש (באזורים הכפרית
ההבטחות אך זו במגמה לפעול השלטונות הבטיחו לפעם מפעם השוטרים. מכלל למאה
לפרעות וסמוך הארץ בכל וההתפרעויות המתיחות בימי היינו ,1920 במאי קוימו. לא
(היינו ערבים שוטרים 1000 בין יהודים וקצינים שוטרים כ160 שירתו ירושלים.
משקף אינו הזה האחוז גם ואולם הקריטית). בתקופה השוטרים מכל אחוז ל1314
אחוז כי ובשדות, בדרכים ברחובות, פעיל בשירות הריאלי היחסי משקלם את
היהודים שאחוז ומובן פקידות, בתפקידי ששירתו השוטרים את גם כולל זה
השירות תנאי הארץ. שוטרי של הכללי במספר אחוזם על עלה המשטרה במשרדי
נקבעה הכיבוש ראשית עם חייו. ורמת הערבי השוטר של צרכיו בסיס על נקבעו
האירופית) רמתהחיים בעל (ביחוד היהודי השוטר לי"מ. ל^3 והגיעה יסוד משכורת
(ועדי המקומיים והמוסדות ועדהצירים זו. במשכורת להתקיים לו היה אפשר אי
התוספות את היהודי השוטר של למשכורתהיסוד להוסיף נוהגים היו המושבות)
מתן על רעה בעין הביטו השלטונות אך ו מינימום משכורת כדי ההכרחיות
של הכפולה לזיקתם ביטוי בכך היה שכן בדין, ראיתם ומנקודת אלה, תוספות
לי"מ ל~/6 השוטרים של משכורתם את הממשלה משהעלתה היהודים. השוטרים
לכפת ניסו השלטונות היהודים. לשוטרים תוספותיו מתן את ועדהצירים הפסיק
בין זאת על ניטש עז ומאבק ובו') (תרבוש מצרים שוטרים תלבושת השוטרים על
הוסכם לבסוף עליהם. הממונים ובין הערבים) גם (ובמקצת היהודים השוטרים
ימי סיף עד האיי"ת במשטרה שנשתרש והוא הקוקאזי, הקולפק יהיה הראש שכיסוי
עמו. להשלים נאלצו היהודים השוטרים אך ברצון, נתקבל לא זה ראש כיסוי המנדט,
תביעות לאחר רב, בקושי ורק וערבית, אנגלית למעשה היתה המשטרה שפת
יהקצינים השוטרים של ומאבקם הישוב ומוסדות ועדהצירים של מתמידות

המשטרתית. בשגרה הצנוע מקומה את העברית השפה לה כבשה היהודים
עינת. ולרוב גסה ערבית, המכריע והקצינותברובה ערבי! כולו היה ההוי
והקצינים השוטרים עוינת. ואף אוהדת בלתי ולרוב הגבוההזרה הבריטית הקצינות
הממינים מצד עלבנת וספגו הערבים, חבריהם ידי על תכופות נפגעו העברים
מקצועית מבחינה ירודה המשטרה היתה כלל בדרך ובריטים. ערבים . עליהם
מכות, שכרת, גנבות, ("בקשיש"), שחיתות של התורכית והמסורת ותרבותית,
זו ועולב; ירודה אוירה שרשים. ולהכות בה להתקיים וכרהוסיפה פה ניבול
התפטר. היהודיםרבים השוטרים שבין המשובחים היסודות את הרף ללא פלטה
שניגעו ומהם הכללית, האוירה מן הושפעו הכל, אף על שהתמידו. ואלה
הערבים מבין ואילו ללגיון, נתגייס היהדי הנוער שמיטב לזכר יש והישחתי...
לעצמם שבית לקנות והתויןפניים הלאימנים היסידות דיקא ביקשו המשכילים
לאלפים) אף הזמן (ובמשך צעירים ערבים למאת שימשה אף היא במשטרה.
האנטי הפוליטית ההסתה הלאומניים, הרוח הלכי בסיסי. צבאי בתסר מעין
סוד היו לא ושוטריה המשטרה קציני בקרב רווחת שהיתר, להפייגרימית יהידית
העבירו ועדהצירים באכוח היבהים. המשטרה ולמפקדי הארץ ל:לל1ו:ות
האינ ומקורות חששותיהם, ואת זה בענין אליהם שהגיעו הידיעות את ללטינת
לדוגמא, מדויקים. פרטים עליהם והוסיפו אישרום הצבא של הישירים פורמציה
שנצטרפו והקצינים השוטרים הםשמות לשלטונותממקורותיהם היו ידועים
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אם דבר, בזה עשו לא אך ביהודים. לפרוע המתכוננים לארגונים
השוטרים על לפקח יותר שקל כגץ ותירוצים' נימוקים מתוף ואם בכינתזדין

ממנה. יורחקו אם מאשר המשטרה במסגרת כשהם המוסתים
בפרעית הובלט לתפקידה ראייה משטרה לכונן הצבאי השלטון של כשלונו
ותמכו בתפקידם מעלו בירושלים הערבים שהשוטרים בעת '(1920) תר''פ פסח
ל''ג). פרק (ראה נשקם את לפרק השלטונות שנאלצו עד ובפורעים, כמסיחים בגליי
מאורעות על הממשלה בשם בדברו הנבחרים בבית בתרלאו הודה 1920 אפריל בסוף
וגם הנשק מהם נלקח כך על לבניאמונתם, השוטרים עזרו הנראה "כפי הפסח:

פוטרו".

העברים" השוטרים .הסתדרות

לכונן המתנדבים עמלו למשטרתארץישראל יהודים על הצטרפותם מראשית
(ועדהצירים הלאומיים המוסדות בעזרת שתשקוד עברים' שוטרים של הסתדרות
חיזוק ועל במשטרה היהודים של מספרם ריבוי על א"י) יהודי של הזמני והועד
המתנדבים באיכח של היסוד ועידת ומפקחת. מעודדת ציבורית במסגרת מעמדם'
נתקיימו (1919) תרע"ט בשנת .(1918) תרע"ח באלול ביפו נתקיימה למשטרה
לא אך שלישית, ועידה נועדה תר''פ ולפסח ובאוקטובר) (באפריל ועידוה שתי

בירושלים. שפרצו הפרעות מחמת נתקיימה
שנציגו איי ליהודי הזמני הועד ועם ועדהצירים עם אמיץ כקשר עמד הארגון
לסייע ניסו זיבוטינסקי וז. אוסישקין מ. וייצמן' ד"ר המרכזית. בהנהלתו השתתף
לעומת דלים היו הפנימיים כוחותיה פעלים. רבת היתה לא ההסתדרות אך לו.

בלגיון. מגויים היה הנוער שמיטב נאמר כבר החיצניים. והמכשולים השגרה
*השומר". עם משותפת לשון מצא שלא היה הארגון של בכעיליתיו מיוחד ליקוי
וכו'. במפלגתיות להשתלטות' ברצון במשטרה "השומר* אנשי את האשימו נציגיו
השוטרים ובין שבמשטרה "השומר" אנשי שבין ביחסים שררה מתמדת מתיחות
טבריה שוטרי של הזיקה לחולשת בראשיתו גרם הדבר "השומר*. מאנשי שאינם
הסתדרות של המרכזית להנהלה מכרעת, היתה בקרבם "השומר" שהשפעת והגליל.
בועידת כולה. ההסתדרות של לערעורה ואף להחלשתה דבר של ובסופו השוטרים,
השוטרים. הסתדרות את אחריהם והנוהים "השומר* אנשי יצאו 1919 אוקטיבר

השוטרים של המרובות ההתפטרויות שלמרות לצין יש התמונה להשלטת
המתפטרים על המתגייסים מספר המוסדות' במאמצי .1920 בשנת עלה היהידים
להתעלם גם אין בקירוב. ל250 במשטרה היהודים מספר הגיע שנה אותר. ובספטמבר
מחנות את שעברו הנוער מבני אלפים' גם השנים ובמרוץ שמאות, מהעובדה

ובאקדח. ברובה בשימוש נכונה ידיעה שירותם בימי זאת בכל קנו המשטרה

העבריים הישובים באזורי המשטרה

היו למשטרה המתגייסים העברי. הישוב באזורי למשטרה היתה יתרה חשיבות
קבוצות מאנשי ביניהם העברי, לגדוד הגיוס לאחר בארץ ששרדו הבחורים ממיטב
נתקבלו בה הפנים קבלת המושבות. ומבני ובירושלים בתלאביב העירוניות ההגנה

מאד. רעה היתה בעבודתם
יפו. משטרת של כסניף משטרה תחנת בתלאביב נוסדה (1918) תרע"ח באמצע
שירתו קיומה בראשית נמוכה. בדרגה יהודי וקצין שוטרים ארבעה יסודה עם בה היו
ארוך דיךודברים ואגב הזמן במשך ורק היהודים, בצד ערבים שוטרים גם בה
זכותה לה קנתה העברית השפה גם ליהודית. התחנה הפכה השלטונות עם ומיגע
והגליל השומרון כיבוש לאחר הגולים, שוב עם יפו. שלטונות עם במאבק זו בתחנה
והתפתחה גדלה ואתה ובאוכלוסיה בשטח גדלה תלאביב החלד, העליה, ראשית ועם
עירונית משטרה בטיפוח חשיבות ראו השכונה וועד תלאביב תושבי משמרתה.
בכל אחידה משטרה לקיים ששאפו והארץ' המשטרה שלטונות עם תכיפות והתנגשו

הארץ.
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למש יהודים שוטרים להחדיר בנסיינם היהודיים המוסדות נתקלו מיוחד בקושי
למצוא גם היה קשה הבירה. בעיר היהודים אחוז את ההולם במספר ירושלים טרת
נקראו המושבות מז וצעירים מספיק. במספר מתאימים מועמדים עצמה בירושלים
סטורס. קול' ירושלים מושל העיד הצבאית החקירה ועדת לפני בעדותו אליה לעבור
השוטרים מכלל ל%20 היהודים השוטרים אחוז את להביא היתה השלטונות שכונת
* הושג לא זה אחוז גם אך לירושלים*. העדות של המספרי ביחס להתחשב '.בלא בעיר
.183 של הכללי מהמספר איש 27 היהודים השוטרים מספר היה (1920) תר''פ בפסח
שמילאה הפושע. ולעתים המביש, לתפקיד חסריאונים עדים להיות עליהם הוטל

והערבים. הבריטים קציניה בהנהגת ההם בימים בירושלים המשטרה
(פתח הדרום במושבות נפתחו מהן' אחת בכל שוטרים 53 משטרה, נקודות
בשומרון הארץגם צפון כיבוש ולאחר ורחובות) נסציונה ראשוןלציון, תקוה,
וכ20 קיפרמן יוסף המושבה בן המשטרה תחנת בראש עמד בזכרוןיעקב ובגליל.
הסדר על ופרשיםשמרו השוטריםרגלים לפקודתו. עמדו יהודים, מהם 15 איש,

שבאזור. הערביים ובכפרים חדרה עד ובבנותיה במושבה הבטחון ועל

בטבריה המשטרה

בה להתבסס המחוז, למשטרת לחדור "השומר" חברי ההן בשנים הצליחו בטבריה
"השומר" מחוגי בעליהכרה שוטרים של חבורה ארגון ידי על פעולותיה, את ולכוון
אמנם, כאחד. וערבים השוטריםיהודים כל על מרוחם שהשפיעו לו, והקרובים
והמשטרתית היהודית חובתם את מקום בכל לרוב מילאו יהודים וקצינים שוטרים
מעשיהם. אחרי אמן לומר תכופות נאלצו השלטונות שגם עד וביעילות, בנאמנות
המש שלטונת של ובפיקודם בהדרכתם לא פעלה טבריה משטרת פעלה אשר כל אך
בריטים קצינים מספר גם היו אכן היא. ביזמתה בעיקר אם כי המרכזיים. טרה

ממש. בפיעל שסייעו אוהדים
בטבריה נתקיימה .(1918 ואוקטובר תרע"ט בחשון הגליל, כיבוש לאהר מיד
וב למשטרה, והייקם ללגיון חלקם חבריי, גיוס צל שהחליטה "השומר", אסיפת
הנסין ובעלי "השימר" אנשי ממיטב חברים מספר נתגייסי זו החלטה עקבות
התחתון" הגליל מושבות "משרד תביעת לפי נספחו, איייהם טבריה. למשטרת שבהם
מישובי מובחרים צעירים ההם). בימים הגליל ישובי התאחדות של שכלה היה (זד,
המש גרעין את איפוא. היוו, הישובים ואנשי "השומר" חברי והמישבות. הפועלים
הישוב. מאנשי היו היהודים הקצינים גם ופעולתם. דמותה את וקבעו טבריה של טרה
ורק שוטר כ80 אלא בה היו לא טבריה מחוז משטרת של פריחתה בזמן אף
בתנאי למופת ויהודית משטרתית פעילה לבצע הצליחו אלה אך יהודים. מחציתם
הערבים השוטרים חבריהם את להכניס בידיהם עייר. ואף והולכים. מחמירים בטחון
בסביבות בסיורים פתחו אלה הרוכבים. הצטיינו ביחוד אחראית. פעייה שי1 למסגרת
פיש כלפי דיין. ויש דין שיש ההכרה את והשליטו הבדוים מחנות יבאזרי הכפריות
החוק שומרי וכלפי רתיעה וללא חזקה ביד פעלו ורוצחים גנבים וקני ובריונים עים
לדין הועמדו והפושעים ובקפדנות כהתמדה נחקרו פשעים ובאדיבות. בהגינות נהגו
והישוב היהודי הישוב בעיני גדול היה המשטרה של כבודה ענשם. על באי ואף

והבדוי. הכפרי הערבי.
של חזקה יחידה ערכה (1919) תרע"ט במיון קכייל אפרים רצח אחר
בתור הבדוים הפושעים את לעצור והצליחה מדוקדקת חקירה הרוכבים משטרת
הרוצחים ביתשאן. בסביבת תקיף) כשבט מפורסם ושהיה הרזאויה שבט מחנה

ארוכית. מאסר לתקופות ונדונו חייבים נמצאו לדין. נמסרו "המיוחסים"
השיגה וחוזרים מתמידים ובלילותובחיפושים ליאותבימים ללא בסיורים
וגם הבדוים. ובמחנות הערבים בכפרים ותחמושת רובים להחרים השוטרים של ידם

הגנתם. כישר את להגביר היהודים הישובים אל ברובי כיון זד. נשק
שנה אותה ובקיץ באביב בגליל המתוחים ובימים תר"פ) (חורף תלהי בימי
בעזרתם היחידים. הישובים של הבטחון עניני את מאמציהם במיטב השוטרים שירתו
ולמנוע בהם לקצות המתקיפים, פני את לקדם המתגוננים הישובים בידי עלה
מקומי הזאת המשטרה פעילת של ערכה היה הכל שלאחר כנייבן, והרס. פרענויות
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המצב פרי ד. י ה ע מעיקרו, בגליל הבטחין מצב את לשנות בכלח היה יא בייבד
שירותם ובכשרן כאמינה תפקידם מילאו עצמם השוטרים אך כילה. במדינה המסיער

ל:בח. ושמם יברכה היה
גם באיוריהם השיטרים שהגיעו ויש התפשט טבריה משטרת שיי תה שיט אזור
אך לצפת. מטבריה השיטרים מפעילי חלק להעביר נליון אף נעשה צפת. לכביכות
שנאלצו המצב עם בצפת להשלים נכונות גילי לא השלטונות בה. התערו יא איה
של המרוכזת וביזמתו התדתון בגליל היחידי הישוב בלחץ בטבריה עמ להשלים
המשטרה קצין של במאמציו המצבבעיקר את לשפר נסיונות כמה אף ע1 "השכיר".
הנמוכה. ברמתה צפת משטרת ראשפינהנשארה בן ברגמן, יעקב כמקים. היהדי
"משטרה של נופפת חטיבה שם נוצרה (1921) (בראשית בגיל המצב ההמרת עם

הסדירה המשטרה לעזרת 11;001ק8 ?י<011י1 מייחדת"
שוטרים החלו תר"פ שנת בראשית כבר ארכו. לא טבריה משטרת של זוהרה ימי
הדוק לעבידתם לחזור מרצין ומחציתם מעיפות מחציתם התפטרות. בקשות מגישים
במשקים. לעבודה לחזור לחבריהם וקראו מרחיקה הבנה גילו לא הישובים אף לאית.
עזבו וניגע, הילך שהמצב היה כשדימה .1920 וקיץ אביב של המתיחות ימי לאחר
השקיעה. תהליך החל המשטרה, את והישבים) '.השומר" מאנשי 1 השיטרים טובי
שהשלטונות דבר הארץ, חלקי בשאר למשטרה לאטלאט הושותה טבריה ומשטרת

הימים. כל בהתמדה אליו חתרו הקיבעים
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. העברים ץץ*וטרים חםתדרות
י בארץיטראל;

אי. אדר ל//7? י"ז ביוט בירושלים חעבריט השוטרים אסםת טטקנות

הירושלמי היעד , קוטרטן>טטרץ^) טבריה), ) קרישבטקי האוםיצריטו 1 דושחרוםו

ועור. טיפי טוטריט ( צמת) ) קלר ,) (טבריה) םרוטקי? הקורפורליםו

ובתחנה. כללית שו^ריט חודרות יצירת בנחיצות נהכירה /.חז>טנ5ח

קיום 17ל נוחיוט חנריזח עוטדיט, אנו טלטניו הגדול חרנק קם

ח.זחבי חוע;ר ?אה זמני לטרכז בירושלים ובו^רח שכזו^ חודרות
לטנחלו.

בחםתדרות. זע:ר לחיות יוכל ציוני. עברי שוטר *^4כל

: לדאנ תצטרך זו טווטתדרות נדבר כוללים ים מקו 9
חקרוב. לעתיד האנושי חוטר חכנת בער א1

חוץ. וכלפי טניט כלטי חטוטר ערך חרטת בעד ב)
ובעתיד. בחוח חעווטר של חזצ1רו טצבו בעזי ג)

טכל ןןקייט טב"כ חכללית >י.חז1טטח ויקב0 שיתברר כפי חכל  .

חחכ^דרות. חברי
הדוברים ר*יטת אה יסדר חועדיט, כל עם בקשר יבוא חזטני ♦/חטרכז
ט^צענה שונות תכניות זח םטך על ויעבד חטובניט בכל חוב החמר את יקבץ

חכללית. חאטו1ת לםני
האפשרי. בחקדט תקרא חכללית שחא*םח לדאג חטרכז ?<.על

לבוי טוטבח, או עיר טבכל חחםתדרות חברי העברים, 6.לשוטרים
חטרבו. יםנח שאליו , טקוטי בועל

יטטר טטתתף שכל בטרט,ורצוי ומצבנו בכלל חטצב הוברר באסטה
הטרטים את טושבתו או עירו ל1ע;רי

חטרכז
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הקולוניאלית המשטרה כסמפכ"ל אז עד (שכיהן ברמלי קולונל התמנה 1919 יולי בחודש
המשימה הוטלה עליו הצבאי. הממשל במטה הציבור בטחון מחלקת כמנהל הודו) במושבות
התמנו 1920 במרוצת אחת. למסגרת ישראל בארץ הפרוסים המשטרה כוחות כל ארגון של
ונשק מדים קיבלו והשוטרים (2) המחתות בארבעת משטרה כמפקדי בריטיים קצינים
את החל ושוטרים), קצינים כ1300 עת באותה (שמנה המתארגן המשטרה כוח תקניים.
עבודתם ובתנאי השוטרים במשכורת גם פגע אשר קשה, תקציבים קיצוץ תחת דרכו
,(7) היהודים השוטרים בקרב לרבות המשטרה, משורות מוגברת נשירה החלה מכך וכתוצאה

.(2)

נוכח ,(8) עת באותה התדרדר העירוניים) במרכזים והן בכפרים (הן היהודי, בישוב הביטחון
עדיין מתואמים והלא (המדולדלים המשטרה כוחות הצבאי. הממשל קציני של ידם אזלת
ופורעים. למתנכלים מטרה ששמשה היהודית האוכלוסייה על להגן יכלו לא מספקת) במידה
בהעלמת הן ולתוקפים, למסיתים בגלוי שסייעו ערביים שוטרים אף השתתפו מהפרעות בחלק

נשק. באספקת והן עין

הכוחות איחוד על הוחלט וירושלים), התחתון הגליל (בתלחי, 1920 מאורעות לאחר
מיום "השומר" בארגון שתמך אוסישקין מנחם אפילו "ההגנה". ארגון תחת בישוב הבטחוניים
את ירשה המשטרה זו, לאגודה מקום אין "מעתה כי הפסקנית דעתו את הביע היווסדו
שתפקידי היתה בישוב אז שרווחה התחושה (91 עמ' ההגנה תולדות (קיצור מקומה"
צריך העבריים הכוחות ואת טוב, היותר הצד על הבריטים בפיקוח מעתה יתבצעו המשטרה

רחב. הגנה ארגון במסגרת לרכז

הרברט סיר עליון, כנציב הגיע, ולארץ אזרחי במנהל הצבאי הממשל התחלף ב1.7.1920
הארצישראלית. המשטרה של מידי למיסוד חתר אשר סמואל

ב1920 בירושלים הפרעות

ממאתים יותר עכשיו. עי הנמשך בירושלים היהודים נגד פוגרום התחיל לאפריל 4 ביום
נחרב. רכוש הרבה באש; בזערים כנסיות בתי אנוסות, נשים שתי הרוגים, שמונה פצועים,
למרות כך. לפני אירעו נודדות התנפלויות רב. זמן במשך בגלוי נערכו לפוגרום ההכנות
הפוגרום בימי מספיקים. באמצעים הממשלה אחזה לא הפרכות ואזתרותיהן היהודים דרישות
ועל עצמם על להגן שרצו היהודים נגד אלא הפורעים נגד בכהותיה הממשלה השתמשה לא
על היא שהממשלה בגלוי התפארו הפורעים בפוגרום. השתתפו הערבים השוטרים אחיהם.
נופלת שעליה זו, אדמיניסטרציה תחת בסכנה עומד יעראל בארץ העברי הישוב כל צדם.
דורשים אנו יהודית. עצמית הגנה מרשה אינה הממשלה הזה. הפוגרום בעד האחריות כל
וביחוד קיומה זמן בכל ליהודים ביחס האדמיניסטרציה פעולות שתחקור חקירה ועדת לשלוח

ובשעתו. הפוגרום פרח לפני
ארץיי1'ראל ליהודי הזמני הועד

7.4.1920  תר"פ ניסן י''ט
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המנדטורית המשטרה סמל

הארצישראלית המשטרה הקמת  1926  1921
של המוגבר העלייה זרם הלאומית, העברית ההתעוררות
הנציב של התחילית ואהדתו (1) ישראל לארץ יהודים
התעוררות כתגובה, הביאו, ,(2) היהודי לישוב העליון
התדלדלות (3) היהודי. הישוב כנגד אלימה ערבית
השלטונות את חייבו הבטוזונית והתסיסה המשטרה
בארץ המשטרה כוחות לארגון בהקדם לפעול הבריטים
המשטרה תחנות את לשחרר היתה הכוונה .(5) ,(4) ישראל
להתמסר להן ולאפשר ובהתפרעויות סדר בהפרות מהטיפול

רמתו את (6) לשפר הבריטיות, הקולוניות בשאר כמקובל הרגילים, המשטרה לתפקידי
כוח של הקמתו תוכננה כך לשם בכפרים, הגפירים פריסת את ולמסד השוטר של המקצועית
וחקירות, מודיעין יחידת הוקמה לשוטרים, ספר בית הוקם הסדר, להשלטת ז'נדרמריה

המשטרה: פעולת את המסדירים חוקים ופורסמו (6) שוטרים תזמורת אף הוקמה
.(22.2.1921 ביום (פורסם (7) "1921 המשטרה "פקודת א.

.(23.8.1921 ביום (פורסם (7) "1921 הכפרים גפירי "פקודת ב.
.(23.8.1921 ביום (פורסם (7) "1921 הפלשתינית הז'נדרמריה "פקודת ג.

אלה: חוקים עיקרי של קצר פירוט להלן
"1921 המשטרה "פקודת א.

בארץ המשטרה של והתפקוד המבנה את והגדיר מיסד אשר (8) הראשון החוק זהו
חידושים: מספר קבע זה חוק ישראל,

הסוהר". ובתי המשטרה של הכללי "מפקח של המשרה קביעת .1

פלשתינה. לממשלת המשטרה הכפפת .2

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

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

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

ולממשלה. פלשתינה

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

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

ולגפירים. המניין מן לשוטרים

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

הציבור. לשלום הנוגע מידע ולהעביר לאסוף ב)
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הסדר. הפרות ולמניעת עבירות למניעת לפעול ג)
לדין. ולהביאם עבריינים לגלות ד)
אותם. ולעצור עבריינים לתפוס ה)

ומציאות. באבירות לטפל ו)
ולמנוע ובאגמים בתעלות ברחובות, ציבוריות, בדרכים הסדר על לשמור ז)

התקהלויות.
והתקנות. החוקים את לאכוף ח)

"1921  הכפרים גפירי "פקודת ב.
ריקים חללים השאירו הכפר, שוטרי העסקת נושא את הגדירו אשר העותמנים החוקים
שאפו ולכן ,(9) שחיתויות ולסכנת הגפירים בהפעלת איחוד לחוסר שגרמו רבים
שוטרים של והפיקוח ההעסקה הגיוס, שיטת את ולמסד להגדיר הבריטים השלטונות
קיים שהיה המצב לעומת "1921 הכפרים גפירי ב"פקודת העיקריים החידושים אלה,

הם: עת לאותה עד
משטרה תפקידי לביצוע ישירה אחריות ומיקוד (10) לגפיר שוטר סמכויות הענקת .1

למוכתר). מוקנים והאחריות הסמכויות 1864 הוילאית (בחוק עליו בכפר

חצי על העומדת המדים עלות כולל לחודש לא"י 4) לגפירים, מינימום שכר קביעת .2
לחודש). לאי'י

הנפה מפקד של לאישור קודם ,(11) רפואית ובדיקה להתאמה דרישות קביעת .3
המשטרתית.

תשלם וזו למשטרה מהתושבים הכסף יועבר לפיו הגפיר, שכר תשלום נוהל קביעת .4
.(12) שכרו את לגפיר

את לחדש יש שנה מדי ,(13) למעסיקיו הגפיר בין עבודה חוזה חתימת חובת .5
החוזה.

הגפיר: תפקידי קביעת .6
ומשימות הכפר, מועצת או המוכתר ידי על לו שינתנו הפקודות כל את יבצע א)

המשטרה. ידי על עליו שיוטלו נוספות
התברואה. מחלקת להוראות בהתאם בכפר, התברואה כללי על לפקח אחראי ב)

באזור. המשטרה מפקד של ולביקורת לפיקוח הגפיר כפיפות .7

המחייבים וכללים הגבלות עליו שיחולו מנת על וזאת ציבור, כעובד מוגדר הגפיר .8
הציבור עם במגע בבואו וחסינות בהגנה שיזכה מנת על וכן בעבודתם, ציבור עובדי

פועל. הוא שבהם כפרים) (או הכפר בתחומי
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חובותיו את יבצע שהוא האזורית, המשטרה מפקד בפני להישבע נדרש הגפיר .9
זרים. שיקולים או פנים משוא מורא, ללא בנאמנות ותפקידיו

"1921  הפלשתינית הז'נדרמריה "פקודת ג.
חלק שתהיה פלשתינית ז'נדרמריה בזה "מיוסדת נאמר לחוק ההקדמה בדברי
משטרה בתפקידי תעסוק לא היא ייחודיים, תפקידים לה יהיו אך האזרחית, מהמשטרה
משלה קצינים לה יהיו והתפרעויות, התנפלויות  פשיטות במניעת תתרכז אלא רגילים,
(24.4.1922) יותר מאוחרת בתקופה קפדניים". משמעת בכללי יחוייבו ואנשיה
(4,3 (סעיפים השאר בין ,(14) שבה "1922  הבריטית הז'נדרמריה "פקודת פורסמה
שבתוך הבריטי המגזר שתיקרא המשטרה בתוך יחידה ישראל בארץ "תיווסד נאמר:
של הכללי למפקח כפופה תהיה הבריטית הז'נדרמריה הפלשתינית, הז'נדרמריה
ז'נדרמרים וכן העליון, הנציב ידי על שיתמנו מפקדים ותכלול הסוהר ובתי המשטרה
הוא אם אלא זו, ביחידה אדם יוצב לא העליון... הנציב ידי על לעת מעת שייקבע במספר

בריטי". נתין

מחת כל משטרה, מפקד הוצב מחוז כל כשבראש מחוזות ל7 הארץ את חילק האזרחי המנהל
 משטרה יחידת (לרבות משטרה תחנות 24 הוקמו המרכזיים בישובים ,(16) לנפות חולק
משטרה. נקודות 65  וכן (21) (15) 1921 יוני בחודש הוקמה אשר אביב, בתל עירונית
עבריינים. וילכדו מהציבור תלונות יקבלו באזור, יסיירו בנקודות שהשוטרים היו ההנחיות
.(16) בתחנה התבצעו והטיפול החקירה כשהמשך בלבד, ראשוניים טיפולים התבצעו בנקודה
מורכבת היתה המעולה", "המשטרה בשם בציבור נודעה אשר הפלשתינית, הז'נדרמריה
יהודים, היו מהז'נדרמרים שליש ז'נדרמרים. 500 וכן קצינים 20 וכללה ורגליים מפרשים

ודרוזים. צ'רקסים בעיקר אחרים, לאומים בני ושליש ערבים, שליש

שבע מבאר מחנות, בשבעה חנתה היא סדר; בהפרות להתערבות והופעלה הוקמה זו יחידה
האווירה בריטי,  פיקודה (ערביותיהודיות), מעורבות היו בתוכה היחידות פינה. ראש עד
מטעמים מהם חלק אליה, שהתגייסו היהודים מרבית קולוניאלית. בריטית היתה ביחידה
אליה הצטרפה 1922 מאי בחודש הזמן. במשך והתפטרו מעמד בה החזיקו לא לאומיים,
של בכוח אירלנד במשטרת בעבר ששירתו אנשים כללה אשר הבריטית הז'נררמריה כתגבור
בתל קיימת היתה כבר עת באותה .(17) ממונע ברכב מצוידים ז'נדרמרים, ו700 קצינים 44
משטרת הדרומי. המחוז של "£" מנפת חלק שהיוותה עירונית, עברית משטרה יחידת אביב
ציבורי ביטחון מחלקת לילה, שמירת מחלקת חקירות, מחלקת תנועה, מחלקת כללה אביב תל
תקופת כל לאורך ופעלה ב10.6.1921 הוקמה זו יחידה עירונית. פיקוח ומחלקת כללי
ותקנות חוקים באכיפת גם "הקלאסיים" היעודיים לתפקידיה בנוסף מטופלת כשהיא המנדט,

עירוניים.
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1926.18 גליון תלאביב ידיעות מתוך
בתלאביב המשטרה
כללית) (סקירה

המשטרה יסוד
ביום הגדול), הוועד (החלטת תלאביב עיריית הצעת לפי נוסדה, תלאביב משטרת
דבר על הראשונה ההצעה העממי, הביטחון מנהל באישור ,1921 שנת ליוני העשירי
ארץ ממשלת של הראשי המזכיר ידי על עובדה בתלאביב, מיוחדת עברית משטרה ייסוד
המחלקה ומנהל דיזנגוף מ. ה' העיר ראש דידס, ויינדהם סיר ההם, בימים ישראל

אידר. ד"ר הציונית ההנהלה של הפוליטית

תפקידיה
עירונית, משטרה בדבר העותמנית לחוקה מתאימות המשטרה נוסדה שלפיהן התקנות
רשיונות, כגון: לעירייה, השייכים בעניינים ורק אך עירונית משטרה עוסקת זו חוקה לפי
מיד המשטרה התחילה למעשה אולם וכר. ליל, שמירת דרכים, שמירת מסים, גביית

המשטר. עניני בכל לטפל היווסדה לאחר

אביב, בתל העירונית המשטרה ייסוד עם התפקידים. להרחבת הביאוה מיוחדים גורמים
והמשטרה אביב, בתל שהיה ישראל, בארץ הביטחון משטרת סניף את הממשלה ביטלה
להבטיח, היה קשה זאת מלבד הביטחון. ענייני את גם עצמה על לקבל הוכרחה החדשה
ושיהיו שווה תפקיד בעלי מוסדות שני יהיו אביב, תל אז שהיתה כזו קטנה, שבעיירה

מיוחדות. רשויות לשתי שייכים
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סוגים: לשני פשעים, וחקירת כללית אדמיניסטרציה של במובן נחלקה, העבודה
העירייה. ראש הוראות לפי המתנהלים העירייה ענייני א)

המחוז. משטרת מפקד הוראת לפי משפטיים, בעניינים חקירות ב)

למחוז ושייכת ישראל ארץ משטרת של "צ" מהדיביזיה לחלק נחשבת אביב תל משטרת
בהתאם העבריינים, כל את בארץ המשפט בתי לפני לדין ותובעת מאשימה היא הדרומי.
פקודת תחת נמצאת היא דיסציפלינרי. באופן הארץ ממשל של והמאמרים העדויות לחוק
מנוי, תעודת יש שוטר לכל .1926  1921 חוקי לפי ישראל, ארץ ממשלת של המשטרה

אזרחי. שוטר לכל כוח יפוי הנותנות הפקודות לכל בהתאם
המשטרה התפתחות

שוטרים. 10 ,1 קורפורל ,1 סרג'נט ,1 קצין ת"א במשטרת היו 1921 בשנת
" 32 ,1 " 1 " ,1 " " " " 1922 "

27 ,1 " 1 " ,1 1923 "

51 ,1 " 1 " ,1 " " " " 1924 "

" 71 ,1 " 1 " ,1 " " " " 1925 "

69 ,1 " 1 " ,1 " " " " 1926 "

במשטרה העבודה חלוקת
כזה: באופן מחולקת המשטרה פעולת

הדרכים, האבטומובילים, העגלות, תנועת על המשגיחה היא  התנועה מחלקת א.
זה מסוג חטאים על העבריינים הארץ. בחוקת המקובלים הדרך כללי לפי בזה ומנהגת

אביב. תל משטרת בבית אשר העירוני, המשפט לבית נמסרים
פושעים, מחפשת למשטרה, המוגשות התלונות כל את חוקרת זו  חקירות מחלקת ב.
לבית אותם מוסרת היא  אסירים יש ואם המשפט, בבתי לשופטים תביעות מגישה

ביפו. הסוהר,
מאור את ומבקרת בלילות הציבורי בביטחון המטפלת  הלילה שמירת מחלקת ג.

החשמל.
בתחנות בקביעות נמצאים זה מסוג השוטרים  הכללי הציבורי הביטחון מחלקת ד.

אביב. בתל שונים במקומות אשר המשטרה
השוטרים לחוק בהתאם העירייה, ענייני בכל מטפלת זו  העירוני הפיקוח מחלקת ה.

העירוני. המפקח העירייה ידי על מתמנה ראשי מפקח בתור העירוניים,
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המשטרה דרכי על התקלות
חיצוניים. רובם פנימיים שקצתם שונים, במכשולים נתקלה המשטרה יסוד עם

שנמצאו הצעירים מבחר מקרב גויסו השוטרים  המשטרה של האנושי החומר א.
לרובם לארץ. בחוץ או בארץ בשמירה השתתף וחלקם בצבא שירת שחלקם במקום.
העובדה אביב. בתל ובפרט המשטרה, לעבודת הדרושה ההכשרה עדיין היתה לא
בלי למחרת, צריכים והיו שונים ומעמדים ממפלגות שונות, משדרות גויסו שהצעירים
וגם למשטרה גם אינעימות הראשון בזמן גרמה  לעבודה לצאת מוקדמת, הכשרה
גוש זה מעורבב קיבוץ מתוך ליצור הזמן כל התאמצה המשטרה הנהלת לתושבים.
בלי בעיר, הציבורי והביטחון השלום שמירת אחת: מטרה רק לו שיש נייטרלי, אחד

ומפלגה. מעמד לאום, דת, הבדל

נפך, יצחק ד"ר אביב בתל השלום שופט ידי על שסודרו ושיחות, הרצאות ידי על
הובאה המשטרה מפקד רופאים, העירייה, מחלקות מנהלי מתנדבים דין עורכי
לאחת נחשבת היא יפו מושל של בטויו שלפי עד כיום, למצבה אביב בתל המשטרה

בארץ. ביותר המסודרות המשטרות

כל הארצות, מכל הנה הבאים התושבים אביב, תל של הגלויות קיבוץ  התושבים ב.
הרוסי "הגורדובוי" במקום כאן, פגשו  ומנהגיו שפתו מסורתו, הרגליו, עם אחד
היו  ומקללים מגדפים ואינם עברית המדברים עברים שוטרים הגרמני, וה"שוצמן"
כך משום הראשון בזמן היו פקודתם. עם מתחשבים היו ולא בלבם לשוטרים בזים
ועמידה איויתור ידי על רק לשוטרים. ביחס משמעת ואי העלבות של רבים מקרים
המשטרה הנהלת מרותה. את קבל והקהל ומשמעת אמון המשטרה רכשה דעתה על
סיפוק לתת השוטרים, התנהגות על התושב מצד תלונה של מקרה בכל משתדלת,
רוחם לעצור משתדלים מצדם והשוטרים אתם. שהצדק במקרה לתושבים, מקסימלי
פוחזים מצד וצעקות התערבות התרגזות, של למקרים הדרושה בקרירות ולהתייחס
והקהל היום רחוק לא כי גמורה בבטחה לאמר ואפשר הקהל. שבתוך משמעת ונעדרי

לגמרי. ייפסקו כנגדו והזלזולים החוק, באכוח השוטר, ערך את יבין

חוקים חוסר עירונית, משטרה של קבוע רגלמנט חוסר  המשטרה של החוקי המצב ג,
חוקים פי על לחיות הרגילים התושבים, של הדרישות וריבוי העיר בשביל מתאימים
העותמני החוק גם זה, במקצוע הבלבולים שירבו לכך, גורמים לארץ, בחוץ מודרניים
של פעולותיה דרך על תקלות מניח זה דבר החיים. לצורכי מתאים ואינו מפותח אינו
בחדשו חודש מדי אביב. תל עיריית חוקת ונוצרת הולכת לאט לאט רק המשטרה.
סדרי על ולהשגיח ולמשטרה לתושב אפשרות הנותנות חוקיות, פקודות מופיעות

בעיר. החיים
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החקירות מחלקת
בעניני חקירות מנהלת היא ביותר. החשובה היא אביב תל משטרת של החקירות מחלקת
הפרת אלימות, מעשי חבלות, גנבות, שווא, שבועת באמון, מעילה רמאות, זיופים, רצח,
הדרך, הממשלה, העירייה, פקודות על עבירות זכר, משכב המוסר, הפרת הסדר,

וכוי, רישיון בלי נשק החזקת הרכבת,

המשפטים

משפטים. מ400 יותר משטרה דרך עברו 1923 בשנת

משפטים. מ700 יותר משטרה דרך עברו 1924 בשנת
משפטים. מ4000 יותר משטרה דרך עברו 1925 בשנת

משפטים. מ1500 יותר המשטרה דרך עברו ליולי 26 עד 1926 בשנת
השנים שלוש במשך ושעלו העירוני, למשפט שהוגשו התביעות כל נכללות בזה

ויותר. אלפים לחמשת האחרונות

הפושעים
ספרדים יהודים ד) אשכנזים יהודים ג) נוצרים, ב) מוסלמים א) מתחלקים: הפושעים

תימנים. יהודים ה)

יותר נוצרים, 40 מוסלמים, 650 נגד משפטים נתעוררו האחרונות השנים שלוש במשך
תימנים. וכ90 ספרדים 160 אשכנזים, מ1000

וממציאה לחוק, בהתאם הפושעים של האצבעות חתימת את לוקחת החקירות מחלקת
את ומנהלת הפושעים את מצלמת בירושלים, הראשית החקירות למחלקת אותה

שלהם. הריקורד

אולמות. ושלושה העם בית ראינוע, בתי בשני הציבורי הביטחון על משגיחה המשטרה

רשיונות

171 וקונצרטים, להצגות רשיונות 148 ניתנו יולי חודש סוף עד 1926 ינואר מחודש
לבתי 51 וריסטורנים. קפה לבתי רישיון 121 בקביעות, חריפים משקאות למכירת רשיון

ופנסיונים. מלון
בחתימת ביחוד ודרישות, חקירות של במקצוע התמחו ת"א ממשטרת שוטרים שלושה
על בירושלים. אשר המשטרה של הספר לבית ועברו הפלילי והחוק צילומים אצבעות,
יד על הקהל לפני שבת מוצאי בכל המנגנת איש, 20 של תזמורת קיימת המשטרה ידי

הים. שפת על המשטרה תחנת
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י.רוקח ומר *רץישראל טש*רת מ6קד בין ישיבה ןנרסיגל
תל*ביכ. עירית ראש סגן

ליוו 14.1.82 הממ*י גיוט גט*רדי לגקר ח1**ל זוקוו 6י
יוק* מי גיו גיגי, *היתה 1ז^>ז1ו לוןתו >ון *חו* המי*י"גל זל

הסוזגה. חגי מרמי? והגי
רוקח טי התוגיזגו, רוקח, פי *י*י .הוג* גמי 8>ימיגל, *ל
*מדתי תחיח הממולח 9נא9וי רוקח למר והוד*ו1י יגוז, גאייגות ו*גי,
ל*מייל 16 הוזל 0 0 גדלקמן, תלאגיג מ9מרת *ל !ייגיז*ה ל*וג גיח©

מגללי*!. ה090רוז ז0 ית גזז נו ה גיו* גזירו 0969יו> *?*>*** והל*מ

גוגולות יק יו*זול גתל*גיג הגללייו ה090רח *ל וזג*?*ה וז0וג (1)
יול*גיג. *ל ח6יגי*י1ל**0

גפקרה וו"* לסגולות םמוץ ל9רות *לולמ תהיה מג"ל וז90{1יח (1)
וז**י. הם69רה *ל *חרת יחידה גל גטי מ*טריו*י6, ג2וקיפ .יתמוו
קןה0וגל*ג*זימ להעגיח תהית ולפוטרה פ1קד קזמייו גפיגן (2)

פ*חודי0. רגבי* פ תהיח יהודי, קהל מפסרתת *ל*ג*ב .ל
גיותי מפוגג* גקו>מ טגיזוז, תווגהל ג*'** ייגיזיח הטיג זג^ןיו ^ו)
מפטקד לט*רד וו 1 ו לד טחון ג*גר*ת, ופגגוגיפ, פהקהל, >ד0 ויוה ג0גל^*^.י ל3י,ג6ל ה1יין
םוקוז 9ל *םו9יוו הגלתי ה9נמתו תחת תהיה הגיל הסיגייגיזיח (6)
הדרו*, פי!וז הסתווית, הפעטיח זז ק מ* 9ל ■קוזזו ותחת יחוד* 0>6דה

גת">. הסוגדיגיזיה 9ל והוקוו? הקוגטרולח >גוי גי ג* י ר* ונח יהיה *#י
ל'ורת י**דו הגוגחימ העידוגית ה6**יה *גיי ווו9ו, גמה >י (6)
9ל רק *ו ו>0 הגלל מן יוואימ ג*קוימ אל* יו*גרו ולא זו, גייזידח

ולפ^קד. 9ל ו*י*ית זרה י וקודמ י .
אפ >א>9י)|מלגד פתי תז*יגת גת"א בסוגדיגיזיה חעל^ית (7)

התגרים אותם מתוך ההימן) את הרוריות הגלל מן יו1*ות 0גות תקייגה
ז1. גימידח הט*רתי0

לקנדיוטיפ גכורח זכות תנתן ת"א *63*סית 1גויי0 מקומות גהוזי (6)
פגיס אורגן בתור ירו* גפוגן ת9ט9 א9ר ת*> 7ייית מו>נ1ו "..? המו72י0
להגג0 גאלת קגדידסיס זנל הממקי. ג#גיל ( )

לחיות ה7תיד אווי פו7מד גל גטי ל*וטיי0 גגיהיס הקורס את ולומד
לסוג לחווורת טיוווד נאומן יטוסן הו* אולמ *יזי*י*ל* גמ#מר* יוגי

תל*גי1 *ל דיגיויה
תיא, *ל גסוגדיגיזיה השוטיי© איור את המ*6יה ס*קד גת>לויו |9)

אלה. החלאות אדות הזיריה למו'גצת להודי* גחוולמ מונן יהיה
גםו אומן ותו גא גנקק תזוין ת"> 9ל דיגיזיה *הסוג מוצגינו (10)
לאמן מיוווויים גאסג'ניס ויאחזו הגללית, המ09רה *ל אחרת יחידה גל

גגקוק. לה*תפ* הזאת הסוגיייגיוימ זוגי* את

תלנשוו £198 לאמייל ס1 התל תגתן, גת"* הסגגדיגיזיה ליוגיי (11)
הנוכחית ת** *מ'וסרת היות הגללית. ל>:*מרה הגתגת התלבטת גיו61ת פלאמ

*גו* יג* ,ל* מ יל* מגוגז *ת *גוילוגזנת י*מ* זח .נוי, יחול אפ נאזור, החורף 1ד אומן נגל גגונ*
גפ9מיוו* הריגות גל וזגל הפ*סרח גל *ל 'ותחול היא* תלג?ת
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להסביר האוויל הט>קי השאלה, של ה03ש* ל*ד גי*ט 18£)
ג0ו*ג לו והוד** ,0**1*81 ה*01*ה של ה01060 *רן את רוקה ל*ר
*0גל1 ל* 01*3 המשרתים המש*רה שוובר* פאי רגו* המ*קך ד*ת .לוו*

הגלליוו. לםשסרה 1י1>6 בנלל **03 ה%,מר ן 1)10 בשום

0>ק16ר טו המשק* את חישב שה1א י1ק* לטי מ1ד*ע הם*קי אינו(13) והו* היות הגוגיוית, ת** 6ששרת בשרשרת ל* 11 הבי הקור ר בתי
1*10*9 ה**ז והוא לו, גתגה **ר ולאחריות ליוג* ר*1* אותו זוושב

גז*ר*ה, א*שר, אמ אווית זגויוו זח לפ*קוו
אוזד קורפורל הכללית ל6ש0רח להכניס הושג איגו הט§קר (14)

♦.! 1אשר בת"א מע*ר1גי>ו גמש6רח 01*3 מ>1בי*ט שו0ר*46 ושבזה
לשרת 1*ו?ול1 **ר11*י0 *;גי>ורי*0 ל16קוז*0 *ה1ב1 הריא1ינג*ז*יה

לא*ר*ל. 16 ההל ה6ש*רה ו*בר* בתור
ביותר זין א*ן של>*ר*ה 1ה1ריע לזה הסכיפ רוקח טר
ב*ש*רה תכלל אשר ת*א משטרת ולבן אלו לפשרות אנשים יוכללומשמונה אשר שוטרים 6 >לו0 שוטרים ז 48 6 טרגבת תחיה הכללית

.1982 לאנריל פ1 החל הפפשליו** ל*ששרה

00*י0ר חתום:

ר. ק 6 מ ה

תאאוקטובי1935 אלתרמן נ^

הגנבות על

ומךעיד, רועד אחד. נואם רעים!לא 3ק!יחת מדברים מה על
כלנו: את בחזון באו...הלהיב אמקו אלי  לקחו. ממגי 

עברית, משטרה תהיה לנו נעים, לא ול^זתק מאזץ ואתה
#לנו! גנבים יהיו דדלנו . י : . ▼

הוא!.. ^!אתה חולדים כאלו

 ורואים חולמים אנ#ים והיו
* ! * ! י 1"ד ד 1

מונפים. חלונות במצ1ר. והעיר
בדלת. ודופק לאמי גנב #מעת!בא ה^מעת! בפרוזדור. ר*8ר^ 0ווב

אלהים... בתך נא, בוא  אומרים לו. סעיפים,פותחים הךבה 8^ בךיא עם 3ח;י
מצלצלת! בעברית מעט.והכל הפךזנו הטבות בסעיף אך

והנה,
 העתיד נבואות אחרי

ובטיט. באבק מתנהל ההווה
יום, יום
בעחון,

3םימ, באורות
פרטית. מדירה ^עוןיד גונבים
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המשטרה" "מראות עיתון מתוך
1988 דצמבר

ו/שטרה
עירונית

בתליאביב
באימרה משהו יש שכנראה, מסתבר, אבל
לא והבריטי טיפש, כלכך לא שהיהודי העממית,
של בסיועו תלאביב, עיריית אנשי חכם. כלכך
את לשכנע הצליחו הציונית, מההנהלה אידר ד"ר
ועיריית עירונית, במשטרה צורך שיש השלטונות,
באופן היחידה את לתקצב תהיה מוכנה תלאביב
וכר. ציוד מבנים, שוטרים, שכר כולל מלא,
לבוא. איחר לא והביצוע הרעיון, את קנו הבריטים

בבית נפתחה הראשונה המשטרה חנת ■ן0
25 גויסו לילינבלום. שברחוב ויזר ^■^^
אלפרין. ח. הקצין ובראשם שוטרים, ■ ■
שאר למדי זהים יהיו השוטרים שמדי נקבע, מיד
בחורף כחולה חליפה כלומר: המנדט. שוטרי
יובחנו הם אולם, בקיץ. חאקי ומכנסי וחולצה
סמל עם הטורקי הקולפאק יהיה לא שלראשם בכך,
סמל עם מצחייה כובע  אלא המנדט, משטרת
משטרת של הכותפה סימני גם תלאביב. משטרת
האותיות שעליהם כותפה, בסימני הוחלפו המנדט

תלאביב). עיריית (משטרת מ.ע.ת.א.

תלב העברית העיר צמחה השנים מרוצת
העירונית המשטרה כוח גדל ועמה אביב,
כללים מפקחים שוטרים. 80 שמנה עד
לתופעה לבו שם חדש מפכ"ל כל וכמעט התחלפו,
תלאביב משטרת את להכפיף ושאף החריגה,
שבתחומה נפה לוד, מחוז של "א" לנפה מלא באופן
תל עיריית אך תלאביב. גם הייתה הטריטוריאלי

ובנחרצות. בתוקף התנגדה אביב
ייחודיות את לבטל ביותר החריף הניסיון
,1931 ב היה תלאביב של העירונית המשטרה
מפכ"ל דאוביגון, הרברט סיר בארץ ביקר כאשר
קולוניה ההיא בעת הייתה היא (שגם ציילון משטרת
שלטונות עלידי לארץ הוזמן דאוביגון בריטית).
המשטרה, ביחידות ביקורת לערוך כדי המנדט,
מהמלצותיו אחת המצב. את לשפר כיצד וליעץ
משטרה יחידת שבו מצב, עם להשלים שאין הייתה,

כמעט. עצמאי באופן פועלת שלמה
זו, המלצה לקיים אכן, התכוונו, השלטונות
גם אולם, תלאביב. משטרת ייחודיות את ולבטל

הייתה הטורקים בתקובת
עירונית. חשטרה עיר בכל
סמכויות קיבלו השוטרים

מחוזי משטרה ממטה שוטר
הייתה הנאמנות אך ממונה.

כשהוקמה המקומית. לרשות
נוה\ הוכםק המנדט משטרת
המקומיות המשטרות כל זה.
סיקור עם אתר לכות אותרו
הייתה ה"תורי החרי\ ארצי.
תלי של העירונית המשטרה
#יותר, ם9נל היה שלה אביב,
כובע לראשם תבשו ושוטריה

הקולבאק במקום מצחייה

בחולות חלוצים התאספו 1906 שנת 10■
אגודה הקמת על והחליטו ליפו, שמצפון ^^
הכללית כוונתם בית". "אחוזת בשם ■■■
בו לגור שיוכלו עברי, עירוני מרכז להקים הייתה
הם חדשה. עברית תרבות ולטפח בבטחה, יהודים
באר נחפרה 1909 ובשנת קרקעות, לרכוש החלו
60 של בנייתם והחלה החול גבעות יושרו מים.
הרחוב על החולשת גבעה על אליהם בסמוך בתים.
והגמנסיה, הרחוב שניהם, גמנסיה. נבנתה הראשי
שם הרצל. זאב בנימין המדינה חוזה שם על נקראו

לתלאביב. הוסב השכונה
של חמתם את העלתה תלאביב של בנייתה
לבוא. איחרו לא והפרעות ביפו, הערבים השכנים
ביהודים יפו ערביי פרעו 1921 מאי חודש בראשית
בתר) י.ח. הסופר גם היה הנספים (בין שבה,

לתלאביב. עברו יפו מיהודי ואלפים

לתלח ניתן ,1921 ביוני מכן, לאחר ודש
והחלו עירונית, מועצה של מעמד אביב
ביוזמת ציבוריים. שירותים בה לקום
בעיר הוקמה דיזנגוף, מאיר הראשון העיר ראש

עירונית. משטרה החדשה
ב10 נוסרה תלאביב של העירונית המשטרה
עלידי אושרה המשטרה הקמת .1921 ליוני
במיוחד קל היה לא לבריטים אך המנדט, שלטונות
בדמות חריג יש שבתלאביב העובדה, את לעכל
כן לפני קצר שזמן נשכח, אל עירונית. משטרה
"פקודת מנדטורי, חוק פורסם (21.2.1921 (ביום
המשטרה כוחות שכל הקובע, ,"1921 המשטרה
הכללי המפקח של פיקוח תחת יהיו בפלשתינה
שוטרים, למנות רשאי הוא רק  שליטתו ותחת
משטרה, יחידת צומחת כאן והנה לפטרם. או לגייסם

תלאביב. לעיריית כפופה שבעצם,
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עדיין למזכרת, מצטלמים = תלאביב שוטרי .1948 במאי 10
המסורתי. הסמל עם

תלאביב מחוז משטרת קציני השבעת יום .1948 ביוני 30
למדינתישראל אמונים לשמירת

ללמוד ניתן תלאביב במשטרת מהנעשה קצת
(18 מס' (גיליון תלאביב עיריית "ידיעות מעיתון

נאמר: ובו ב1926 אור שראה

1947,ל לנובמבר האו"םב29 הכרזת אחר
וחלוקת הבריטי, המנדט הפסקת בדבר
לערבים חלק חלקים, לשני ארץישראל
האזורים כאחד תלאביב אזור הוכרז ליהודים, וחלק
משטרת ממנו. להתפנות החלו והבריטים היהודיים,
ללא "אמיתית", עירונית למשטרה הפכה תלאביב
שהוכפפה עד כך להתקיים והמשיכה זר, פיקוח כל
למאי 10 ביום עתה. זה שנולדה למשטרתישראל
כשהם למזכרת, תלאביב שוטרי הצטלמו 1948

המסורתי. הסמל את עונדים עוד
תלאביב שוטרי נשבעו 1948 יוני חודש בסוף
של הפרק תם ובכך למשטרתישראל, אמונים
■ תלאביב. לעיריית הכפופה עירונית, משטרה

תלאביב עיריית ופרנסי היהודי, הג'ניוס עזר כאן
לאפשר ספייסר, החדש המפכ"ל את לשכנע הצליחו
תלאביב. לעיריית היחידה כפיפות המשך את
בפיקוד שישולב היה, המפכ"ל מצד היחיד התנאי
ושיחויבו היהודי), המפקד (ליד בריטי קצין היחידה
(בביתהספר שוטרים קורס במעבר תלאביב שוטרי
שגם לציין, מעניין היה. כך ואכן בירושלים) הארצי
במחוז הבריטים המפקדים המשיכו מכן לאחר
משתפת לא תלאביב שמשטרת לטעון, ובנפה
הוא משם המתקבל ומידע מלא, באופן פעולה
שאפילו הרגשה, הייתה לבריטים בלבד. חלקי
בתלאביב העירונית המשטרה פיקוד מצד הדיווח
בבית שהתקבלו דין גזרי ועל פליליים תיקים על
לא הדבר זאת בכל אך מלא. היה לא המשפט

ולפעול. להמשיך ליחידה הפריע

התחלקהה תלאביב של העירונית משטרה
מחלקות: לחמש

תנועת על השגיחה התנועה: מחלקת
תנועה" "עברייני והגישה והאוטומובילים, העגלות

העירוני. המשפט לבית
שהוגשו תלונות חקרה החקירות: מחלקת
ועצורים אסירים הובילה פושעים, חיפשה למשטרה,
לתביעה תיקים והגישה ביפו, לביתהסוהר

בביתהמשפט.
הציבור בביטחון טיפלה הליל: שמירת מחלקת
והיו רגליים, סיורים קיימו השוטרים בלילות,

העיר. של החשמל פנסי על אחראיים
אלה שיטרים הכללי: הציבורי הביטחון מחלקת
וטיפלו קהל קיבלו המשטרה, תחנות את איישו
מחלקה בהן טיפלה שלא משטרתיות, בבעיות

אחרת.
בענייני טיפלה העירוני: הפיקוח מחלקת
וכעזרה ברישוי עירוניים, עזר בחוקי העירייה,
העירוני המפקח עמד זו מחלקה בראש לעירייה.

הראשי.
שמנתה תזמורת גם פעלה אלה ליחידות בנוסף
מוצאי בכל לקהל הנעימה אשר שוטריםנגנים, 20

הים. שפת שעל המשטרה תחנת עליד שבת

פעלהה תלאביב של העירונית משטרה
עברי קצין בפיקוד השנים במשך כך
בריטי) קצין לצדו פעל 1931 (אחרי
השאר כל בודדים. וקורפורלים אחד סרג'נט בפיקוד

"פשוטים". שוטרים היו
עיקריים: חלקים לשני נחלקה השוטרים עבודת
אזרחים לפניות היענות  תגובתית פעילות
פעלו זה בתחום ובפשעים. באירועים והתערבות
כמו כלומר, דבר, לכל כשוטרים תלאביב שוטרי
לתלאביב. שמחוץ היחידות בשאר השוטרים
פיקוח של אכיפה, של תפקידים  יזומה פעילות
הייתה שבהם בתחומים בעיקר היו ביקורת ושל
העירוניות התקנות עלפי וזאת מעוניינת, העירייה
בעירייה. שהתקבלו ההחלטות ועלפי תלאביב של
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נשק ארגזי לישובים חולקו היהודי, הישוב בטחון על לשמור השלטונות נסיון במסגרת
על ממונה היה המקומי הז'נדרמריה קצין ערבית. התקפה בעת לפתיחה המיועדים חתומים
ואין השתפר הביטחון מצב כי הממשלה החליטה 1924 בקיץ עליו. ופיקוח הנשק תחזוקת

הישובים. מידי בהדרגה נלקחו והם החתומים ארגזים החזקת להמשך הצדקה

ובתי המשטרה של הכללי המפקח עמד הז'נדרמריות) (לרבות המשטרתיים הכוחות בראש
א. החליף ,1923 ינואר בחודש .(1922 ביוני לתפקידו (שנכנס (17) טיודור היוג' סיר הסוהר
התמנה 1.4.1924 בתאריך הציבור. בטחון מחלקת כמנהל ברמלי קולונל את מברוג'רדטו

הסוהר. ובתי המשטרה של הכללי כמפקח מברוג'רדטו

רצון את השביע לא ב1921, שפורסמו החוקים בסיס על שהתבצע כפי המשטרה, תפקוד
אפריל בחודש .(18) הציבור בעיני כיעיל עצמו הוכיח שלא כשם ,(17) המנדט שלטונות
אתם התייעצות ולאחר הואר סמואל האווירייה ושר אמרי המושבות שר בארץ ביקרו 1925
המשטרה תקן הגדלת ועל הבריטית והז'נרדמריה הפלשתינית הז'נדרמריה ביטול על הוחלט
הספר בית פלומר. לורד החדש העליון הנציב ידי על אושרו אלה שינויים .(19) האזרחית
אשר המשטרה, פקודת מחדש. עתה נפתח התקציב, צמצומי עקב ב1923 שנסגר לשוטרים,
משטרה פקודת פורסמה 1.4.1926 ובתאריך בוטלה השעה צורכי על עונה כלא נתגלתה

הארצישראלית. למשטרה חדשה תקופה החלה בכך חדשה.

המנדט משטרת מיסוד  1936  1926
סדר אי "אווירת כתב: הוא (ב1925) עליון כנציב כהונתו את סיים סמואל הרברט סיר כאשר
היא פלשתינה מה לזמן וחוסלו... נתפסו הכנופיות כל מחושמלת... אינה כבר היא פסקה,
התגרויות ,(2) מהומות פרצו מכן לאחר קצר זמן .(1) התיכון" במזרח ביותר הרגועה הארץ
האלה המאורעות "את נאמר שלגביו שיא ב1936, לשיא הגיען עד שנמשכו ופרעות ערבים
אלא פרעות היו לא אלה בהיקפם. ולא באופיים לא הקודמים למאורעות להשוות אפשר אי

.(3) חדשים" 6 כמעט שנמשכה מלחמה ממש, מלחמה

ראשון כצעד מחדש. בהתארגנות המשטרה החלה ,(1926 (שנת זו, תקופה של בפתחה
הכוללת חדשה, המשטרה פקודת ב1.4.1926 פורסמה מחדש המשטרה ארגון לקראת
באותה בתוקף שהיו משטרה חוקי על בעיקרה מבוססת הקודמות, מהפקודות חלקים בתוכה
המשטרה "פקודת את ביטלה החדשה הפקודה .(4) אפריקה שבמערב בריטיות בקולוניות עת
כפרים שומרי בנושא העותמניים החוקים ואת "1921  הגפירים "פקודת את ,"1921 

(גפירים).
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"1926  המשטרה "פקודת
בסעיף כיום, ישראל משטרת פועלת פיה שעל המשטרה, פקודת במתכונת בנויה הפקודה (5)
למשפט; פושעים של והבאתם גילויים, פשעים, מניעת לצורך ישמש "החיל נאמר: לפקודה 4
בטחון על והשמירה הציבורי הסדר השלטת אסירים; של המעולה השמירה עבריינים: תפישת

והרכוש". החיים

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

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

הסוהר". ובתי המשטרה של הכללי

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

^ע^^ 112.

?£0110.
0£1 112

[181 ,11>7(ך£ 1926.]

עבירות מניעת .1
בפשיעה לחימה .2

ציבורי סדר שמירת .3
ועצורים אסירים שמירת .4

ורכושו. הציבור שלום שמירת .5

המשמעת. על עבירות הגדרת ג.

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

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

ביטול פלומר, של כהונתו תקופת מתחילת שצומצמה בארץ, הרופפת הביטחון מערכת
הביאו  הערבית והתסיסה השוטרים מספר ירידת הבריטי, המצב תיל צמצום הז'נדרמריות,
שירתו זו בתקופה היהודי. הישוב את זיעזעו אשר פרעות, של אלימה התפרצות ב1929
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לא היהודי הישוב על המשטרה הגנת ערבים. 1063 לעומת יהודים 196 המנדט במשטרת
כלל. הורגשה

לבם תשומת את והפנתה לישובים בחוזר הלאומי הוועד הנהלת פנתה 1929 באוקטובר
שאין טענו הישובים מרבית ישוב; בכל גפירים גיוס המאפשרת /'1926  המשטרה ל"פקודת
בינואר .(8) גפירים להעסקת זכותם על ויתרו ולכן המתחייב הכספי בעול לעמוד בכוחם
(מפכ"ל דאוביגין הרברט הקצין הבריטי, המושבות משרד של שליחו לארץ הגיע 1930

המשטרה. תפקוד לשיפור מפורטת תכנית להכין מנת על ציילון), משטרת

פיקוד בעזרת בריטים. בשוטרים אותה ולתגבר המשטרה תקן את להגדיל הציע דאוביגין
של גרעין אזור בכל להציב והציע שמירה, אזורי ל37 הישובים את דאוביגין חילק המשטרה
השוטר את להרחיק הציע דאוביגין הבטחוני. המאמץ את ירכזו אשר בריטיים, שוטרים
את לחייב משפחתו, בני מהשפעות חופשי יהיה שבו באזור ולהציבו מסביבתו המקומי
זו (כולל העירוניות המשטרות את לחסל הכשרתם, את ולשפר נוספת שפה ללמוד השוטרים
ידי על בברכה התקבלו דאוביגין של רעיונותיו (9) כללית. למשטרה ולצרפם אביב) שבתל
קובץ פורסם (1937) יותר מאוחר בשלב במלואם. בוצעו לא כי אם הבריטים, השלטונות
בשירותו דאוביגין ידי על שנכתב ציילון, משטרת פה"ק פי על שעובד הארצישראלי הפה"ק

.(10) שם.

כתף תג גפיר כובע תג

נתמנה חדש מפכ"ל וגם ווקופ ארתור סיר החדש, העליון הנציב לארץ הגיע ב20.11.1931
.(11) בקניה הקולוניאלית המשטרה כמפקד אז עד שימש אשר ספייסר, ב. ט. ר. למשטרה:
התמקצעות, של תקופה ,(12) הארצישראלית למשטרה חדשה תקופה נפתחה הופעתו עם
החקירות נושא פיתוח לכישורים, בהתאם וקידום שיבוץ על הקפדה השוטר, רמת העלאת
תנאי שקיבלו הבריטיים השוטרים בין וגדל הולך פער נוצר זאת עם יחד המשמעת. וטיפוח
(13) במשטרה, כ"בכירים" עצמם וראו אירופאי מצחייה כובע חבשו משופרים, ושכר עבודה

היהודיים. זה ובכלל המקומיים השוטרים לבין
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לעודד המוסדות נסיונות למרות במשטרה, היהודיים השוטרים מספר הצטמצם זו בתקופה
גיוס לעודד המאמץ גבר ,1936 מאורעות ערב בישוב, הבטחוני המצב החרפת עם גיוס.
,1936 מאורעות מול עמדה (א"י) פלשתינה משטרת (14) משטרתי. לשירות יהודיים שוטרים
מאחר יותר מעורבת גם היתה היא ,1929 במאורעות משהיתה יותר מחוזקת כשהיא
חייבת היא כי למשטרה היה ברור הבריטיים. השלטונות כלפי בחלקם הופנו והמאורעות
שהוחזרו החתומים הנשק ארגזי את לפתוח רשות ניתנה ולכן עצמם, על להגן ליהודים לאפשר
לנצל היהודי לישוב לאפשר והוחלט ציד, לרובי רשיונות מאות הוענקו .(15) לישובים

.(16) מוגבר באופן מוספים ושוטרים כפרים נוטרי גיוס של האפשרות

המנדט משטרת ושקיעת הנוטרות  1947  1936
המשטרה. התפתחות את ליוו אשר תהליכים במספר מאופיינת זו תקופה

משטרתיים. היו וציודו הרשמית הכשרתו שגיוסו, הנוטרות כוח התפתחות א.

נוכח עצמה על המגינה משטרה של לתפקוד רגילה, משטרה של מתפקוד הדרגתי מעבר ב.
בטחוניים. איומים

הציבור. לבין המשטרה בין וגוברים הולכים וחשדנות עוינות ג.

אין כי המנדט ממשלת נוכחה ,(1) לשיאו הגיע הערבי הטרור כאשר ,1936 אוגוסט בחודש
מקרב המשטרה למגויסי נשק לספק החליטה ולכן ורכושם היהודים חיי על להגן בכוחה
מסגרת העבריים". הישובים "משטרת השם תחת התארגן היהודי הכוח היהודית. האוכלוסייה
היוותה בפועל המנדט ממשלת כלפי (2) מוספים) ושוטרים הכפרים (נוטרי וממוסדת חוקית
המגויסים של תלבושתם (3) בהתהוותו. "ההגנה" ארגון לפעילות ההסוואה את זו מסגרת
(4) אחרים פריטים התלבושת כללה מהישובים בחלק קולפאק, וכובע חאקי חליפת כללה

ועוד). בהירות חולצות כאפיות, מגבעות, אוסטרלים, (כובעים

הרכבות, (משמר (5) נוספות נוטרות חטיבות התארגנו העבריים, הישובים ממשטרת לבד
בשם כונו המגויסים הצי). נוטרי צבא, נוטרי העצורים, מחנות נוטרי מיוחדות, לילה פלוגות
כשוטרים גם אלא (גפירים), הכפרים" "נוטרי במעמד גויסו כולם שלא למרות "נוטרים",
"פקודת במסגרת השאר, בין הוגדרו, ותפקידיהם משימותיהם מיוחדים. ושוטרים מוספים
המשטרה סיוע לקבל האפשרות את ניצל ההגנה ארגון .(6) העבריים" הישובים משטרת קבע
,(7) לגיוס מלאה בכוננות היו אך גויסו, שלא כאלה גם מגויסים, ובציוד בהכשרה הבריטית

.1926/29 המשטרה פקודת פי על
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המנדט" בתקופת העברי "השוטר הספר מתוך

העבריים הישובים משטרת
מסגרת גם הוקמה אח"כ קבע. של למוסד הנוטרים הפכו והלכו, המאורעות משנתמשכו
שרשמית ארצי נוטרים חיל לגיבוש עד צעד רק היה מכאן הארץ. רחבי בכל לנוטרות מרכזית
למשטרה במישרין כפרן* שאינו (^11*111317 ?£0110 ?0106) למשטרה עזר חיל לו קורא

הנוטרות. בענייני לטפל מונו בריטים וקצינים למחוזות חולקה הארץ הארצישראלית.
מלא גיוס המגוייסים איש, 740  א' סוג נוטרים: סוגי ארבעה נקבעו 1937 בראשית
תור במשטרה להתייצב החייבים איש, 740  ב' סוג מהממשלה; משכורתם את ומקבלים
קיבלו לא וגי ב' סוגים שעות. 24 תוך להתגייס החייבים איש, 1,480  ג' סוג שעתיים;
איש, 1,500 ד' סוג המשטרה; בתחנות שמורים היו ורוביהם בתפקיד היו אם אלא משכורת
לנוטרים הותר 1937 במרס הצורך. בעת נשק לשאת הרשאים מוספים, שוטרים של רזרבה

מתקיפים. אחר ולרדוף הנקודות מן לצאת
גיסא שמחד כיוון יהודיים בנוטרים הצבאיים השלטונות של עניינם גבר תרצ"ז בקיץ
המשטרה על לסמוך היד. ניתן לא גיסא, ומאידך תפקידיה כל למלא המשטרה יכלה לא
חילהנוטרים את חזקו והשלטונות יהודי כוח לטפח מעוניין היה הבריטי הצבא הערבית.
]6^15*1 15ת16זז361116 (06מ06£6 היהודיים היישובים להג:,? חיל בתור ארגונו ע"י בישובים
]2^15*1 (13מ16ז11161><5 העבריים הישובים משטרת השם את אח"כ שקיבל (10106

.(?£0110
מתחומי חורגים המקיפים קורותיו העברי. הכוח בטיפוח חלקו וגדול מעלליו רבים זד. חיל

בלבד. קווים מספר בתיאור כאן נסתפק זה. ספר
ניצלה ההגנה בנשק. העברי הישוב צעירי של לאימונם חדשים אופקים פתחה הנוטרות
כסמלי מיוחדים קורסים עברו רבים יהודים שוטרים בפניה. שנפתחו האפשרויות את היטב

למשטרתהישובים. ומפקדים מדריכים לשמש ונשלחו משטרה
להגנתם דרישה לשלטונות יותר הוצגה לא ,1937 באוקטובר ב14 המאורעות משנתחדשו
זה תפקיד למלא מסוגלת היתה כבר הישובים גלגטרת בריטים. שוטרים בידי ישובים של

בכבוד.
וקורפורלים. לסרג'נטים  איש 635  בשכר הנוטרים כמחצית הפכה 1938 באפריל ב1
אלד. שהיו כמובן, מושבעים. לגייס מוסמכים והיו וגושים לאיזורים אחראים נתמנו אלה
הסגל לבין ההגנה של הפיקוד סגל בין חפיפה היתר. גם רבים ובמקרים ההגגה אנשי כולם

בנוטרות. היהודי
את יותר, או פחות שתאמו, גדודים, בעשרה משטרתהישזגיפ אורגנה 1939 בינואר

ההגנה. של האיזורית החלוקה
שזטריפ 13,100 מהם בקירוב, איש ל14,400 המושבעים סה"כ הגיע תקופה באותה
בת"א מושבעים 800 להוסיף יש לאלה כמשלתית. במשכורת נוטרים ו1,300 מיוחדים
לתחנות סופחו אלה אחרונים מתנדבים הגנה. חברי כמובן כולם בחיפה, מושבעים ו1,000
עבורם שנשמר בנשק מזויינים לשמירה, יוצאים והיו בערים הספר בשכונות המשטרה

בתחנות.
יוצאים: שהחלו (המי'נים) הגעיט המשמרות תפשו הנוטרים חיל בתוך מיוחד מקום
הניידות. מימד את העברי המגן לכוח נתנו וכך המפורסמים, בטנדרים עמוקים לסיורים

שלו. התמרון וכושר
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המשטרה" "מראות עיתון מתוך
1990 מרץ העבריים הישובים משטרת של סיפורה

משמרהגבול של האימא
1

¥ונ1ו^
על רעיונית מבחינה

של התשתית
הישובים משטרת
העקרון העבריים.
יכולת שילוב של
קשר עם צבאית
הגיע לקהילה.

של מימיו למגב
המפורסם. הטנדר
אותם של הג"פ
המפקד ■מים.

משמר של הראשון
ומפקדו הגבול

םמלם היו השני
הנעים. במשמרות
את עמם הביאו והם
המשבח ההיא. הרוח
היום עד ביוון באותו

הישובים ■משטרת
קמה העבום
המאורעות בימי

.19391936 בשנים
אלפי בה פעלו

היו. אלה נוטרים.
חיילים בעצם.
של בתחפושת
דו כי שוטרים.
הדרך ה"תה

היחידה החוקית
בנשק לאחוז

בשביל ולהתאמן.
משטרתישראל

יותר הנוטרות מהווה
הורה מאשר

שכן פורמאלי.
נבנה משמרהגבול

כלפי קשה יד השלטונות נקטו בהמשך אך
צבא של תגבורות ארצה הביאו ואפילו הפורעים,

המזוינות, הערביות הכנופיות את למגר כדי בריטי,
מסוריה ערבים מתנדבים הצטרפו שאליהן

הקצין של בפיקודו הירדן, מעגר .ואף ומעיראק
הגיעו 1936 באוקטובר אלקאוגקיי. פאוזי הסורי
כלכלית מבחינה כוחות אפיסת של למצב הערבים
ראשי לקריאת להיענות והסכימו צבאיון, ומבחינה
את ולהחזיר השביתה, את להפסיק ערב, מדינות

כנו. על השקט

של שני סיבוב
"מאורעות"

מלכותית ועדה ארצה הגיעה חודש כעבור
עדויות שאספה פיל), הלורד (בראשות בריטית

את כללו ההמלצות .1937 ביולי המלצותיה והגישה
מדינה מדינות, לשתי ארץישראל את לחלק הרעיון
נחלקה הציונית המנהיגות ערבית. ומדינה יהודית
וכול מכול דחה העליון הערבי הוועד אך בדעותיה,

שאת. ביתר התחדש הערבי והמרד הרעיון, את
וחצי. כשנה נמשך "המאורעות" של השני השלב

מושל בנצרת ירצח 1937,י>:ר5 בספטמבר נפתח הוא
האוהדים אחד שהיה אנדרוס, לואי הגליל, מחוז
הפקידות בקרב הציוני המפעל של המובהקים

בחריפות. הגיב הבריטי השלטון הבכירה. הבריטית
תפקידיו מכל הודח אלחוסייני אמין חאגי המופתי

לשוב עליו נאסר לחו"ל, ומשנמלט הרשמיים,
הלאומיות והוועדות העליון הערבי הוועד ארצה.

לחוק. מחוץ אל הוצאו המקומיות
פוליטיות מנהיגות ללא נותרו ארץישראל ערביי

המזוינות הכנופיות הפכו זה רקע ועל רשמית,
להפעיל החלו הן הערבי. במחנה דומיננטי לגורם

וביזה שוד רצח ובערים. בכפרים הערבים על טירור
פעולה עמם שיתפו שלא מי של חלקם מנת היו

בכנופיות לחם הבריטי הצבא הערבי. הציבור בקרב
ערבים מאות וטנקים. מרגמות מטוסים, בעזרת
כדי להורג. הוצאו אחרים ועשרות לדין הועמדו

הישובים משטרת של יפורה
המנדט. לתקופת שייך העבריים

בריטי, קולוניאלי שלטון היה בארץ
ממשלת הוראות לפי שנוהל

בצד זה חיו בארץ בלונדון. בריטניה
השלטון מתמיד. מתח תוך והערבים היהודים זה
מוסדות לקיים העמים לשני אפשר המנדטורי

כמייצגת היהודית" ("הסוכנות משלהם לאומיים
כנציג העליון" הערבי ו"הוועד היהודי, העם את

בלפור, הצהרת בארץ). הערבים של מוסמך
קבעה ב1917, הבריטי החוץ שר עלידי שפורסמה

בית בהקמת תומכת בריטניה שממשלת אמנם,
נקבע זאת עם אך בארץישראל, היהודי לעם לאומי

הבריטי, המנדט בכתב וגם מסמך, באותו
ומצבם אחרים אוכלוסייה חלקי של שזכויותיהם
עמים שני של זה פוליטי מצב לרעה". ייפגעו "לא

תקופת כל לאורך גרם אחת, טריטוריה בתוך
פוסקים. בלתי ולאלימות למתח המנדט

הבלתי העלייה עם השלים לא הערבי הציבור
של פיתוחם ועם לארץ, יהודים של פוסקת

ההתארגנות מול נזעם ועמד היהודיים, הישובים
השיאים אחד הלאומי. הבית ובניית הציונית

בימי היה הערבי הטירור של הבולטים
עת התחיל הכול .19391936 בשנים "המאורעות"
על ערבים כנופיית 1936 אפריל בחודש התנפלה

טולכרםשכם. בכביש יהודים נסעו שבה מכונית,
רצחניות התקפות התחוללו שלאחרמכן ביומיים

זו תלאביביפו. ובגבול יפו בחוצות יהודים על
המאורעות, של הראשון השלב של תחילתו הייתה
הערבים הסוחרים מדם. עקובה שנה חצי שנמשך
כלכלת את לשתק (שנועדה כללית שביתה שבתו
נערכו רכוש, נבזז רבים, יהודים נפגעו וכן הארץ),

נגד טירור פעולות נערכו וכן בכלירכב פגיעות
הביטחון. כוחות ונגד הממשלה מוסדות

הפסקת את היתנה העליון הערבי הוועד
היהודית העלייה באיסור והמהומות השביתות

מכיוון ליהודים. קרקעות מכירת ובאיסור
נגד וגם היהודים נגד גם מכוון היה שהטירור

כך כל להיכנע הבריטים הסכימו לא הבריטים,
הססניות, בתחילה היו הבריטיות התגובות מהר.
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השוטרים של המיוחדים לשירותיהם הנזקק אדם .
את ויכסה שכרם את ישלם המניין, מן שלא

המפקד אשר ההוצאות, ושאר תלבושתם הוצאות
בכל לגזבר יסולקו התשלומים לנחוצות. יחשבם
לקבוע אפשר שיהיה בתנאי למפרע, שנה רבע

העומדים כאלה, לשוטרים מיוחדים תשלום סידורי
עירייה". של לשירותה

ארצי" נוטרים מ"חילי
הישובים' משטרת לי

להתגייס צעירים החלו המאורעות פרוץ עם
אז השונים. בישובים ומוספים מיוחדים כשוטרים
"חיל הרשמי בשמו או ארצי", נוטרים "חיל הוקם

.>.* 1*7^4*1 £0ם0ק >£10ז0? למשטרה" עזר
המפקדים אך בריטים, קצינים עמדו החיל בראש

ייחסה הישוב של המנהיגות יהודים. היו המקומיים
וכך האפשר. ככל רבים אנשים של לגיוסם חשיבות
ליגליים נשק כלי על הצורך בעת להישען ניתן יהיה

בסוכנות בגיוסם. הנוטרים שקיבלו יותר, רבים
ובראשה בנוטרים, לטיפול מחלקה הוקמה היהודית

מעט שככו 1936 בסוף גורדון. יהושע עמד
צמצום את לתבוע החלה והממשלה המאורעות,
לא יפוטרו אשר שהנוטרים הוסכם, הנוטרות.
ברזרבה, כנוטרים ייחשבו אבל משכורת, יקבלו

צורך. שעת בכל להתגייס המוכנים
נוטרים. סוגי ארבעה 1937 בראשית נקבעו וכך
ומקבלים מלא, גיוס מגוייסיס איש 470  אי סוג

שכר. ללא איש 740  בי סוג מהממשלה. שכר
תוך המשטרה לקריאת להתייצב היה עליהם
שהיו שכר, ללא איש 1480  גי סוג שעתיים.
די סוג ולבסוף שעות. 24 תוך לקריאה בכוננות

הרשאים מוספים, שוטרים ברזרבה, איש 1500
נשק נשמר לא אך הצורך בשעת נשק לשאת

המשטרה. בתחנת בשבילם
של אינטנסיבית הכשרה החלה זמן באותו

של גל בגליל כשפרץ ,1937 מרץ בחודש הנוטרים.
לנוטרים הרשות ניתנה ברכוש, ופגיעות טירור

אחר ובמטעים. בשדות ולשמור הנקודות מן לצאת
כאשר ישוביהם, לתחומי מחוץ לפעול גם הורשו כך
שודדים כנופיות אנשי אחר מרדף של בעיצומו הם

וגנבים.
כשהתארגנו נוספת, התפתחות חלה שנה באותה
או סוסים במכוניות,על שפעלו נעים" "משמרות
וארבו היהודיים הישובים בשדות נעו הם ברגל.

המפקח של בעידודו להתרחב החל הכוח לכנופיות.
כחובתו, ראה הבריטי המפכ"ל ספייסר. הכללי

לאור עצמם, על להגן היהודיים לישובים לאפשר
אדם כוח מספיק היה לא שלמשטרה העובדה,

השם את החטיבה קיבלה 1937 בקיץ זה. לנושא
העבריים". הישובים "משטרת

הערביות, לכנופיות ונשק תגבורות זרימת למנוע
מגדלי ונבנו תיל, גדר הצפון גבול לאורך נמתחה
הבריטי המומחה של להצעותיו בהתאם שמירה
מבצרי נקראים שמו (על טגארט, צ'ארלס סיר

הטגארט).
הטירור הגיע 1937 יוניאוקטובר בחודשים
נפלו בארץ היהודי הישוב בקרב לשיאו. הערבי
בחודש. איש מחמישים פחות לא עת באותה

מאות כשלוש כאשר היה ביותר החמור האירוע
בטבריה, קריתשמואל לשכונת פרצו כנופיות אנשי
מאוקטובר ילדים. 11 זה ובכלל יהודים 19 ורצחו
יהודים.בחודשי 415 נרצחו 1939 אוגוסט עד 1937

ובוהו תוהו השתרר 1938 של והסתיו הקיץ
חדל שם האזרחי המינהל הערביים. באזורים

ממש. מלחמה אלא מאורעות, היו לא אלה לתפקד.
הערבי. המרד דוכא 193839 חורף במהלך
אף צבאי, גורס להיות וחדלו נשברו הכנופיות

סמוך עד נמשכו יהודים נגד בודדים טירור שמעשי
השנייה. העולם מלחמת לפרוץ

דקה, דממה בקול הסתיים אמנם הערבי המרד
 לערבים חשובות מטרות שתי השיג הוא אך
המנדטורית הממשלה הסתלקה 1938 בנובמבר
פורסם 1939 ובמאי ארץישראל, חלוקת מרעיון
יהודים עליית על הגבלות המטיל הלבן", "הספר
היהודי בישוב השתררה עת באותה לארץישראל.
לא כבר הוא זאת עם אבל ביותר. קשה תחושה
המאורעות. בתחילת שהיה כפי אונים, חסר היה
משטרת  וטוב יעיל מגן כלי בידיו היה עתה

העבריים. הישובים

 בנשק רצונר
למשטרה התגייס

מתמשכת לתופעה להפוך המאורעות כשהחלו
באופן נשק לקבל דרכים לחפש היהודי הישוב החל
כלינשק להחזיק היה אסור תקופה באותה חוקי.

השלטונות. אישור ללא בכלינשק להתאמן או
הייתה בו ולהתאמן נשק להשגת היחידה הדרך
לא היהודיים בישובים למשטרה. גיוס באמצעות

ביותר הטובה הדרך ולכן משטרה, תחנות תמיד היו
מיוחד". "שוטר של במעמד להתגייס הייתה
זאת. איפשרה "1926/9 המשטרה "פקודת

היתר: בין שם נאמר
שלצורך המחוז, נציב סבור שהיא, עת בכל "אם .
או כפר, איזה של התברואה על או הרכוש על הגנה

מפאת או הציבורי, הביטחוני המצב לרגל
אחרת, סיבה כל מפני או התושבים, של התנהגותם
מינוייו על לצוות יוכל  (נוטר) גפיר למנות נחוץ
ימצא אשר תקופה למשך יותר, או אחד גפיר של

קבוצת או כפר איזה של בשטח לשמש לנכון
כפרים".

עליד בקשה מוגשת שהוא מקרה באיזה אס .
יוכל מיוחדים, בתפקידים שוטרים להעסיק אדם

אנשים לרשום העליון, הנציב של באישורו המפקד,
אך שיעמדו המניין, מן שלא כשוטרים מתאימים

כזה. מיוחד לשירות ורק
כחברים יחשבו כאלה, בתור נרשמו אשר אנשים .
לכל נכנעים ויהיו המובנים, בכל המשטרה לחיל

לסמכויות למשמעת, בנוגע הזאת, הפקודה הוראות
לשוטרים. הנתונים ולאימון
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הישובים משטרת
מורשת העבריים:

את שהולידה
משמרהגבול

חייל בעצם היה ש"הנוטר" לומר, אפשר
היחידה הדרך הייתה זו שוטר. של בתחפושת

נשק לאסוף ליגלי, צבאי כוח לקיים תקופה באותה
הוא המשטרה שתפקיד היא, האמת אבל ולהתאמן.
"האויב מפני רכושו ועל הציבור שלום על לשמור

הייתה יכולה לא המנדט משטרת שמבפנים".
ולכן היהודיים, הישובים שלום את להבטיח
היו אלה מיוחדים. שוטרים של גיוס אפשרה

הם הישוב. למען הישוב, בתוך פעלו הם הנוטרים.
מהם, חלק והיו התושבים עם הדוק קשר על שמרו

צבא. מאשר משטרה יותר היו הם בכך
היה העיקרי הרעיון משמרהגבול, כשהוקם

בטנדרים. שנעו לכוחות דומה אופי בעל חיל להקים
והמפקד קופל, פנחס מג"ב, של הראשון המפקד

?מלים היו אשד, שמעין מג"ב, של השני
עמם הםיהביאו (בטנדרים). הנעים" ב"משמרות

ההשתלבות רוח את העבריים הישובים ממשטרת
בקהילה.

הם גינדרמריה, סתם היו לא הנעים" "המשמרות
גם וחיילים ושוטרים מקורי, ישראלי מוצר היו
הם שעליה הקהילה עם בשילוב פועלים יחד,
רוח בו נשבה משמרהגבול כשהוקם מגינים.

בנוי הגבול משמר הנעים". ו"המשמרות הנוטרות
על שלו הקרביתקהילתית המורשת מבחינת

מורשתי לא זו ואם העבריים, הישובים משטרת
■ מורשת? מהי

חצי חיילים, חצי
שוטרים

הממשלה מן הסוכנות דרשה 1938 יולי בחודש
כמות את ולהגדיל הנוטרים, מספר את להגדיל

המיג'ור את מינה הצבא להם. הניתן הנשק
הרינגסון הקצין את מינתה והמשטרה ברונסקיל,
בדיקה כצוות היהודים) כלפי ההוגן ביחסו (שנודע
בעיות על ושמעו הישוב, בנקודות עברו הם לנושא.
יהושע הדגישו ביחוד באזור. והפשיעה הביטחון

של כוחם בהגברת הצורך את וחבריו גורדון
הנעים". "המשמרות

ברונסקיל הציעו מדוקדקת חקירה לאחר
ליחידה הנוטרים חיל את להפוך והרינגטון

הוסיף ברונסקיל ומאורגנת. מגובשת משטרתית
הישובים "משטרת כותב: הוא ובו משלו, תזכיר

ורק צבאי, כוח אלא למעשה אינה העבריים
הכרחי זה דבר המשטרה. של כענף היא מוסווית

מדיניים". מטעמים
בינואר הבריטית, הממשלה אישרה זאת, למרות

העבריים הישובים משטרת הרחבת את ,1939
לחלוקה התאימו גדודים..הגדודים לעשרה

שמות להם וניתנו ההגנה, אךגון של האזורית
חפר, עמק השרון, הדרום, ירושלים, נאים; עבריים

והגליל הירדן גלבוע, יזרעאל, זבולון, הכרמלי,
המשולש, לסמל מיוחד צבע נקבע גדוד לכל העליון.
רכבם. ועל כובעיהם על האנשיק, בגדי על שענדו

המזרחי הקולפאק צבא. מדי נופקו לנוטרים
הרובים, שוליים. רחב אוסטרלי בכובע הוחלף

המכוניות התחמושת, הקלים, המקלעים
לנוטר רבה גאווה הוסיפו והטנדרים המשוריינות
ל62 התחלקו הנעים" "המשמרות אנשי העברי.
הישובים משטרת הארץ. בכל ופעלו קבוצות,

מרכזית וחוליה קיימת, לעובדה הפכה העבריים
וביטחונו. היהודי הציבור שלום שמירת בנושא

משטרתישראל, של החמישי הכללי המפקח לימים רוזוליו, שאול
העבריים. הישובים משטרת במסגרת נוטרים מדריך
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הבריטים את שהביא דבר הבריטי, השלטון כלפי גם כוונו והם והחמירו הלכו המאורעות
מ2800 הנוטרים מספר הגיע 1936 שנת בסוף בישוב. המתארגן לכוח בסובלנות להתייחס
וגדל הלך ,(9) הכללית במשטרה היהודים השוטרים מספר .(8) ליגאלי נשק נושאי ל3000
ו880 1939 בסוף שוטרים ל682 ,1936 בסוף שוטרים מ365 הישוב מוסדות בעידוד
את איגד אשר הפה"ק קובץ מרוכז, באופן לראשונה, פורסם 1937 בשנת ב1947. שוטרים
העובדה ציון תוך ספייסר, המפכ"ל בידי חתומים ,(10) המשטרתיים וההוראות הנוהלים כל
על נכתב במקורו הפה"ק ישראל. לארץ ומותאם ציילון משטרת של מהפה"ק מועתק שהקובץ

.(11) ציילון. משטרת של כללי מפקח בהיותו דאוביגין הרברט סיר ידי

~ , י>\01£ו/0 €יי*
**10\0ע י11 1 1ז">1

■'0^<0ק8"ן

*"*.■*;££"*.*. 0■

1937 קבע שפקודות מצוין לפה"ק, הכללי המפקח של הפתיחה לדברי שוליים בהערת
דאוביגין. הרברט ידי על שהובאו כפי ציילון, משטרת פה"ק על מבוססות
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""יי"י!*ל המחלקה יאש ?י שיתי משה של ביכתו י*י*ל לארץ היהודית 1936.הסוכנות השוטרים קורס מסיימי אל היהודית, הסוכנות ".= "י*" £6^ 10" פ*.""*''
הארכיון מתוך לקוח

525/3431 בירושלים הציוני
מ11*>>|||11. י " 0 יי".*.

**יריי ^^/י ^ ליס'/0' /^0י>;1>

, 'י'יי0' ^י*

***י'יי>. י^ ^/^ ^'^^ *,1,1,. ^,,
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המנדט משטרת דרגות

הדרגות. פי על הפיקוד סולם את מפרט (14 (עמ' א' פרק ,1937 הקבע פקודות קובץ

הכללי. המפקח .1

(מנהלה). כללי מפקח עוזר .2

(חקירות). כללי מפקח עוזר .3

חקירות). ומפקח התחנות מפקח המטה, מפקח (כולל מחוזי מפקח .4

התנועה). ומפקח הסוהר בתי מפקח (כולל מחוזי מפקח סגן .5

שוטרים העסקת על אחראי המרכזיים, הסוהר בתי מפקדי (כולל מחוזי מפקח עתר .6
ובילוש). מודיעין יחידות מפקדי אפסנאות, תזמורת, מנצח תשלומים, מוספים,

בריטי. מפקח .7

ראשון. מפקח .8

בריטי. מפקח עוזר .9

שני. מפקח .10

מפקח. סגן .11

בריטי. ראשון סמל .12

בריטי. שני סמל .13

בריטי). (לא קורפורל .14

שוטר. .15

ושומרת. שומר .16
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לשכ"מ הכללי המפקח
ארציירושלים מטה

כללית מנהלה
וחשבות משכורות

אפסנאות
ארכיון

אמונים בסיס
נשק ובית
תזמורת

מחוז מטה
ירושלים

הכפרים נפת
1

תחנות
*

נקודות
1ב

עירונית נפה
*

תחנות
ו

נקודות

חברון נפת
*

תחנות

נקודות

ורישוי תנועה

מנהלה סמפכיל
מנהלה לענייני

מסה
עזה מחוז

עזה נפת
בב

תחנות
*

נקודות
*

שבע באר נפת
*

תחנות
*

נקודות

ורישוי תנועה

מטר.
יפו מחוז

אביב תל נפת

תחנות
*

נקודות
*

יפו נפת
*

תחנות
*

נקודות
*

גן רמת נפת
*

תחנות
_ו_

נקודות
_1_

רמלה נפת
_נ_

תחנות
*

נקודות
*

וחופים נמלים
*

ורישוי תנועה

תנועה מפקח תעבורה

יק אח רי

מנהלה
פלילי ענף

מיוחדים תפקידים
הגירה

כללי ענף

ונמלים חופים

םוהר בתי שרות סוהר בתי

מטה
שכם מחוז

שכם נפת
*

תחנות
*

נקודות
_ו_

כרם טול נפת
*

תחנות
*

נקודות
*

נין ג נפת
*

תחנות

נקודות
_1_

ורישוי תנועה

מטה
חיפה מחוז

הכפרים נפת
*

תחנות
_כ

נקודות
_ו_

עירונית נפה
*

תחנות
*

נקודות
*

וחופים נמל

מטה
נצרת מחוז

נצרת נפת

תחנות

נקודות

טבריה נפת

תחנות

נקודות

ורישוי תנועה

ורישוי תנועה

מעצר

מטה
צפת מחוז

הצפוני הגבול נ

*
תחנות
*

נקודות

עכו נפת

תחנות

נקודות

צפת נפת

תחנות

נקודות

הסוהר בתי ושרות פלשתינה מש0רת אתון את המראה תרשים
(1937 פה'ק קוב'> מתוך (לקוח ל1937 נכון

ר0
0



המשטרה תחנות הפעלת
ואת התפקידים הארגון, את מפרטת 15.8.1944 ביום שפורסמה 1236 מס' הקבע פקודת

גורמים: מארבעה מורכבת התחנה זו קבע פקודת פי על המשטרה. בתחנות העבודה שיטות
ובריטים. מקומיים משטרה ואנשי קצינים ומתחתיו קצין עומד התחנה בראש  פיקוד א.

המשטרה. תפקידי כל לביצוע הנפה מפקד בפני אחראי הוא

המשימות ביצוע על האחראי מקומי, קצין עומד המשרד בראש  החקירות משרד ב.
הבאות:

לתביעה. והגשתם פליליים תיקים ניהול .1
פליליות. סטטיסטיקות הכנת .2

נמלטים. בעבריינים טיפול .3
ואבירות. במציאות טיפול .4

התחנה. ברמת מיוחד מודיעין .5
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מנדטורית, משטרתית קבע פקודת
המשטרה. תחנת ותפקוד מבנה את המגדירה
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הוא התחנה". "סמל שנקרא בכיר, בד"א שוטר עומד המשרד בראש  הניהול משרד ג.

נושאי את כוללים תפקידיו החקירות. בתחום שאינם התפקידים כל ביצוע על אחראי
לשוטרים, והרצאות שיעורים יומי; מסדר משמעת, לפועל; הוצאה המעצר, הסיור,
על אחריות חופשות; ורשומות, יומנים מסמכים, ניהול משכורות; תשלום הדרכה;

ונשק. ציוד פנים, כלכלת אסירים, מחסומים, על פיקוח המחסנים; הסוסים, הציוד,

כל את המבצעים שוטרים, מספר מוצבים משטרה נקודת בכל  המשטרה נקודות ד.

התחנה. למפקד וכפופים הנקודה באזור המשטרה תפקידי

במושבות הביטחון היעדר בעית את פתרה לא המבוססים, ובישובים בערים המשטרה פריסת
שמירה), במימון תקציב וקשיי עברית, בשמירה אמון (חוסר שונות סיבות שמתוך ובכפרים,
חוק הצעת הוגשה 26.8.1943  בתאריך .(13) כלשהו משטרתי כוח לרשותם עמד לא
שנעשתה "בדיקה (14) נאמר: ובה הנושא את להסדיר שבאה הכפרים", הנהלת "פקודת
מהאוכלוסייה %7< ערים, ב24 מתגוררת פלשתינה מאוכלוסיית %43 שבערך מראה
כפרים, מ1000 בלמעלה חיים מהתושבים שכ%50 בעוד מקומיות, מועצות ב39 מתגוררת
שחיו תושבים מתגוררים היהודים בישובים העותמני, הוילאית חוק במתכונת המתנהלים
ועד בראשות הקהילה מתנהלת הגדול ובחלקם לארץ, בחוץ מאורגנות קהילות במסגרת
פעילות את למסד הינה המוצעת הפקודה מטרת בחוק". ממוסדת אינה שלו שפעילות מקומי

אחידה. למסגרת בכפרים והוועדים המועצות

בשנת (ובוטלה ב14.3.47 ואושרה ב17.8.1944 פורסמה "1944 הכפרים הנהלת "פקודת
מואצלות זו פקודה לפי תשמ"ד1984"), שנושנו דינים לביטול "חוק במסגרת 1984
בכל ישמש מוכתר "כל קובע: לחוק 42 סעיף ולעוזריהם. הכפרים למוכתרי שוטר סמכויות
לא כי בתנאי משטרה. לקצין שישנם והחיסונים היתר זכויות כל לו ותהיינה סמכויות אותן

שלו". מוכתר שהוא לכפר מחוץ משטרה כקצין יפעל

כל של החוקי במאסרו או השלום בקיום תפקידו במילוי לסייע אזרח כל חובת בחוק נקבעה כך
כזה היה בארץ הבטחוני המצב תקופה באותה כן. לעשות המתרשל או חשוד, אדם או פושע
הרגילים המשטרה תפקידי את ויותר יותר לצמצם המשטרה יחידות את שחייב ,(15)
בהגנה התרכזה המשטרה שבו מצב היווצרות כדי עד ,(16) הבטחוניים לנושאים ולהפנותם
אלון יגאל אשר המשטרה, כלפי שלילית עמדה הישוב פיתח עת אותה כל .(17) עצמה על
השנואה". הארצישראלית כ"משטרה אותה מגדיר אף (114 (עמוד לוחמים" "קשת  בספרו

כללו וגם ומלוכדים מאורגנים היו לא הארצישראלית המשטרה בתוך היהודים השוטרים
מקום במשטרה שראו כאלה לאומית, שליחות בשירותם שראו כאלה שונות: אוכלוסיות
של השירות שירתו. שבו ולארגון לישוב כפולות נאמנויות בין שנקרעו ואחרים נוח עבודה
בהתלבטויות מלווה מתמיד, יותר תקופה, באותה הארצישראלית במשטרה היהודי השוטר
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החלטת התקבלה בו חודש ,1947 נובמבר חודש לקראת והחריף הלך והמצב (18) ובמבוכה
השוטרים החלו זו החלטה לאחר מיד החלוקה. ותכנית ישראל מדינת הקמת על האו"מ

חדשה. תקופה החלה ובכך מהתחנות להתפנות והערבים הבריטים

ואז העם") ("מנהלת הזמנית הממשלה את שהרכיבו אישים 13 התכנסו 26.4.48 בתאריך
מכן (לאחר והערבים" "המשטרה תיק את לידיו יקבל שטרית בכור שלום שמר לראשונה נקבע
מעורב להיות שרף זאב מר חדל זה מיום (15) ומיעוטים"). ל"משטרה המשרד שם שונה
ה' שישי ביום המשטרה, כשר לכהן החל שטרית שלום בכור ומר (16) המשטרה ארגון בנושא
סהר יחזקאל התמנה יום ובאותו ישראל מדינת של הקמתה על הוכרז ,14.5.48 תש"ח באייר
גם אחראי המפכ"ל היה 1.1.49 (עד (17) הסוהר" ובתי ישראל משטרת של כללי כ"מפקח

כסגנו. נחמיאס ויוסף (18) הסוהר בתי לשירות

הבלטה פקודות
הכללי המפקח מיניי כתב

יחזקאל מר אה ממנה ישראל. במדינת המשטרה כשי סמכותי בתוקף שיטרית שלום בכור אני.
ב71וקף לו הניתנות לסמכויות בהתאם יפעל והוא הסוהר' ובתי המשטרה של הכללי למפקח מחרוב

ותקנותיה. המשטרה פקודת
.14.5.48 תש"ח. באייר ה' מיום תוקף מקבל המינוי
הזמנית. הממשלה ראש מטעס אישור טעון זה מינוי

עזי^ייר, 7זל*ב 3ג*י .11.5.48 תש"ח, באייר ד.'
המשטרד, שר

הכללי המפקח דבר
היופ לידי נוטל סחרוב. יחזקאל אני' המשטרה. שר ע'יי לי ניתן אשר המינוי כתב בתוקף

ישראל. במדינת הסוהר ובתי המשטרה על הפיקוד את
איש כל ימשיד המדינה. להקמה שכם להטות ומצווים חדשה תקופה סף על עומדים אנו

במסירות. זו קשה בשעה עליו המוטל את וימלא תפקידו את לקיים
מקטרה שירות הקמת של במפעל בשותף עצמו את לראות איש כל וחייב נגמר הזרים משטר

ובריא. יעיל
סחללכ י. .14.5.48 תש"ח, כאייר ה'

הסוהר ובתי המשטרה של הכלל המפקח
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המשטרה" "מראות עיתון מתוך
1988 יולי

הרגישו הצבאי, הממשל סיום לפני יד ■ ■
יחידות כל את מלכדים היו שאם הבריטים, 1^
גג תחת אותן ומאחרים המקומיות המשטרה ^"י
לכן הבחינות; מכל המצב משתפר היה אחד, פיקודי
מושבות משטרת סמפכ"ל (ב1919) לארץ התעק
שהתבקש ברמלי, פרסי בשם מנוסה קצין הודו,
בארץ המקומיות המשטרות לשיפור דרך להציע
ועוד מפורטת, תכנית הציע ברמלי ולאיחודן. ישראל
במינהל הצבאי הממשל התחלף אושרה, שזו לפני
ראשון, עליון נציב (ב1.7.1920) הגיע ולארץ אזרחי,
את מיד לארגן הורה והוא סמואל, הרברט סיר

המשטרה,
והתמנה התכניות כל עם מוכן היה כבר ברמלי
המשטרה חיל פלשתינה. משטרת של כללי למפקח
המקומיות היחידות כל את שכלל אחד, לכוח התארגן
ובמוס בשכונות בישובים, הפרטיים השוטרים ואת
שהורכב ז'נדרמריה כוח גם הוקם (גפירים). דות
ה"ז'נדרמריה אמנם נקרא זה כוח מקומיים. משוטרים
בו, שהשתתפו היהודים בפי אך הפלשתינאית",
לטפל היה תפקידו ועיקר המעולה", "המשטרה כונה
בריטית", "ז'נדרמריה גם הוקמה סדר. בהפרעות

אנגליים. מנתינים שהורכבה
בנוסף ומילא הללו, הכוחות כל על פיקד ברמלי
הסוהר, בתי ושל המשטרה של כללי כמפקח לתפקידו
הצינ!ור לביטחון המחלקה ראש של התפקיד את גם
בית הרהצופים על פתח הוא המנדט. שבממשלת
מלונדון לארץ הובא 1921 באביב לשוטרים. ספר
תזמורת את שיסד סילכר, האריס הוכרי ברמלי, ביזמת
והתפרסמו יהודים, היו שנגניה תזמורת המשטרה,
בכיכרות שניגנו המשובחים הקונצרטים בגלל רק לא
פעילותם בשל גם אלא ראשון, יום מידי ירושלים
ביולי מחסומים. ובהצבת הפגנות בפיזור המבצעית
עברית, עירונית משטרה גם בתלאביב נוסדה 1921
נרחיב (עוד המנדט תקופת סוף עד קיים שהיה כוח
של הקרובים הגיליונות באחד הדיבור את עליו
של מידי לפרסום פעל ברמלי המשטרה"). "מראות
גפירי פקודת ,1921 המשטרה (פקודת משטרה חוקי
הפלשתינאית הז'נדרמריה פקודת ,1921 הכפרים

.(1921 הבריטית הז'נדרמריה פקודת ,1921

מתפקידו ברמלי פרש 1923 מרץ חודש ן^ן
ארתור המשטרה קצין הגיע ולארץ ^^כמפכ"ל
משטרתי ידע בעל היה הוא מגרוגורדאטו. ■■■י
סיארה במשטרות בכירים בתפקידים בעבר וכיהן רב,
מפקח היה שבהן השנים במרוצת ובקפריסין. ליאונה
יחידות ותוגברו הז'נדרמריה כוחות פורקו כללי
נכנס ובמקומם בוטלו המשטרה חוקי המשטרה.
בניגריה עצמו את שהוכיח חדש, משטרה חוק לתוקפו
,"1926 המשטרה "פקודת זוהי אחרות. ובקולוניות
אלא המנדט, משטרת את שליוותה רק לא אשר
עד משטרתישראל לעבודת בסיס לשמש ממשיכה

הזה. היו עצם

מטען עמו נושא אחד כל
מהוריו. שקיבל תורשתי,

משטרת* של ההורים אחד
המשטרה הוא ישראל
קיבלנו מה המנדטורית.
היה הוא ומי זה מהורה

בכלל*

ירשנו מה
ממשטרת
המנדט?

בפיקודו הבריטים, הכוחות כבשו 1917 שנת ■■וו
מידי ארץישראל את אלנבי, אדמונד של ^^
יום ,14.5.1948 ועד עת מאותה הטורקים. ^^
את קנינגהט אלן סיר האחרון, העליון הנציב עזיבת
בריטי, שלטון תחת ארץישראל הייתה חיפה, נמל

הבריטיות. הקולוניות בין קולוניה עוד
מה הרבה היה לא הבריטי הקולוניאלי לשלטון
הדברים אחד אבל בהן, שמשל לארצות להציע
ברוב להנחילם הבריטים שהצליחו הבודדים,
המשטרתית. השיטה הייתה שלהם, המושבות
הם ומתוכה מפוארת, משטרתית מסורת לאנגלים
לקולונ אותן והעבירו החיצוניות, המסגרות את דלו
וטרינידד ציילון הודו, קניה, ניגריה, כמו ארצות יות.
השליטים בזכות ורק אך מודרנית, למשטרה הגיעו
הדברים את העתיקו עצמם והבריטים הבריטים,

לשנייה. אחת מקולוניה
ה"משפחה" בתוך אנו גם היינו המנדט בתקופת
כדי המשטרות, את בנתה לא עצמה בריטניה הזו.
לתרום כדי או מתפתחות ארצות לאותן לתרום
באותן החברתי הסדר על לשמור כרי אלא לאנושות,
בשנים ביותר. והמקצועית היעילה בדרך ארצות
כאן הוחל בארץישראל הבריטי לשלטון הראשונות
משטרה תחנת הוקמה מרכזי ישוב בכל צבאי. ממשל
ובתחנה האזורי, הצבאי למושל כפופה שהייתה
מספר יהודים. גם וביניהם מקומיים שוטרים שירתו
השכר בגלל מועט היה השוטרים בקרב היהודים
הכוחות הקשים. העבודה תנאי ובגלל הדל
היו לא והמדים מתואמים היו לא המשטרתיים

אחידים.
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קצוות לכל הוזעק טגארט כלכותה. משטרת מפקד
מומחיותו. בנושאי וסיוע ייעוץ מתן לשם תבל
שתי והציע המצב את בדק הוא לארץ כשהגיע
מצודות רגישים במקומות לבנות  האחת הצעות?
הפגזות בפני לעמוד יוכלו אשר משטרה, ותחנות
לאורך למתוח  השנייה ההצעה התקפות. ובפני
ולהציב תייל, גדרות סוריה ועם לבנון עם הגבול
בטון. עשויות עמדות קבועים במרחקים לאורכן
אף (על סונדרס המפכ"ל עלידי מיד אומצו הצעותיו
נקר והמצודות רבים) כספים בהוצאת כרוכות שהיו
או טגארט" "בנייני מתכננן שם על היום עד אות
מהמשטרה קיבלנו אותן גם טגארט". "משטרות

המנדטורית.

המאורעות בארץ. המתיחות התגברה ינתיים 0^
הבריטית המשטרה ליום. מיום החמירו 1^
הציונות התעוררות ביש. למצב נקלעה ^^
לאומית התעוררות בעקבותיה הביאה היהודית
בעיצומה. הייתה השנייה העולם מלחמת ערבית.
הפסיקה המנדטורית המשטרה והתדרדר. הלך המצב
סונדרס עצמה. על להגן והחלה הציבור, את לשרת
נכנס ואחריו ,1943 אוגוסט עד בתפקידו המשיך
ניצב סגן בדרגת משטרה קצין חדש, מפכ"ל לתפקיד
בצבא תותחנים קצין לשעבר לונדון, ממשטרת
בתפקידו המשיך ג'ונס ג'ונס. דימר בריגדיר הבריטי,
קצין גדיי, ניקול ויליאם עלידי והוחלף 1946 עד
את שהוציא המפכ"ל, היה גריי בריטי. ימייה
את בהדרגה ופינה מהתחנות, הבריטים השוטרים

הבריטית. מהמשטרה ארץישראל

הבריטית המשטרה הייתה בארץ שנותיה כל 00^
חברתי, סדר השליטה היא אכיפתית. משטרה ^^
את שירתה לא היא הציבור. בו רצה שלא י*"111
השוטרים מנוכרת. חיצונית, זרה, הייתה היא הציבור.
אבל לה, וסייעו הקהילה בתוך פעלו (רובם) היהודים
הבריטית במשטרה פרטים. של פעילות הייתה זו
ריקה. סיסמא היה לציבור השירות המנדטורית
המעפילים, גירוש ליגאלי, בלתי נשק אחר החיפושים
מהציבור. הרחיקם  הערבים עם הפעולה שיתוף
בתחנות נפרסה היא משטרתישראל הוקמה כאשר
המדים מאנגלית, תורגמו הדרגות שמות המנדטוריות.
הועתקו, בריטי) בכובע שהוחלף הקולפאק (למעט
לעברית. תורגמו והנוהלים הקבע פקודות החוקים,
המנדטורית בתקופה שהיה כמו נשאר התחנה מבנה
תרגום היה וניהולן" משטרה "תחנות פה"ק (אפילו
שיטות בתוקפה, נשארה המשמעת מאנגלית).
ועוד) מז"פ קשר, סיור, תנועה, (חקירות, העבודה
למשטרתשראל. המנדטורית מהתקופה הועתקו
המסגרת, את לנו הורישה המנדט משטרת בקיצור,
האכיפתית השיטה משלנו. תוכן אותה מלאנו ואנו
הזרות השירותית. הגישה באה ובמקומה נעלמה,
הצומחת משטרה, באה ובמקומם נעלמו, והניכור
המנדטורית המשטרה למענו. ופועלת העם מתוך
נשמה חדשה, נשמה בו יצקנו ואנו גוף, לנו הורישה
■ הגדול. ההבדל וזהו ציונית. נשמה ישראלית,

ולארץ הביטחוני המצב התדרדר 1929 שנת 1■^
משטרה קצין ציילון, משטרת מפכ"ל הובהל 7^^
שנים באותן נחשב אשר ומנוסה, ותיק
קו בארצות והסדר החוק השלטת בנושא למומחה
דאוביגין. ליארד הרברט הוא הלא פרובלמטיות, לוניה
את פירסם .6.5.1930 וביום המצב, את בחן הוא
המפכ"ל סיים הדו"ח ממצאי בעקבות שלו. הדו"ח
לכך קוראים (היום תפקידו את מברוגורדטו
החמה בהמלצתו לארץ, הובא ובמקומו "התפוטר"),
קניה, משטרת מפקד  מוכשר קצין דאוביגין, של
במשטרת דאוביגץ של כעוזרו בעבר שעבד איש
לתפקידו נכנס ספייסר ספייסר. בולן גודפרי רוי ציילון,
כמי אחרכך, ונחשב, ,1931 יולי בחודש כמפכ"ל
הקים הוא לשיאה. המנדט משטרת הגיעה שבזמנו
שבנה, כל את התחומים. בכל מקצועי משטרתי מערך
גם אך לשמר, אחריו שבאו המפכ"לים הצליחו לא
המינויים, בנושא סדר הכניס הוא לקלקל. הצליחו לא
יקודמו פיהם שעל הגיוניים עקרונות קבע הוא
ובילוש, מודיעין חקירות, מערכי בנה הוא שוטרים,
שפשתה בשחיתות, נלחם הוא וקשר. תנועה סיור,
על שהחליט הוא אחריו, ושבאו לו שקדמו בתקופות
ב1936, העבריים הנוטרים של המסיבי הגיוס
"הגנה"). כוחות ולעוד העבריים הישובים (למשטרת
שוטרים תקופה אותה כל לשרת המשיכו במשטרה
"ילידים" של מעמד שקיבלו וערביים, יהודיים
שריד לראשם, קולפארק כובעי חבשו (נייטיבס),
הבריטים השוטרים כאשר הטורקית, מהתקופה
חובשים שאנו אלה כדוגמת מצחייה, בכובעי התגנדרו
היו הערבים והשוטרים היהודיים השוטרים כיום.
הבריטיים. המשטרה אנשי של למרותם כפופים
בהשוואה ירודים, היו שירותם ותנאי משכורתם
של הממוצעת הרמה זאת, עם הבריטים. של לאלו
נמוכה, יחסית, הייתה, הבריטי הקצין ושל השוטר

הלונדוני. השוטר מאיכות
סיום לקראת ,1948 ינואר בחודש שנים, כעבור
מבין מי לבדוק מיון, ועדת לארץ באה המנדט,
בלונדון. כשוטר לשרת מתאים הבריטים השוטרים
רק זה לשירות ראויים נמצאו המועמדים מאות מתוך
להרגיש להם הפריע לא הדבר אבל בודדות, עשרות
רמה. ביד ב"נייטיבס" שלטו הם אדונים. כמו
אך זו, במציאות היטב השתלבו הערביים השוטרים

הסדן. לבין הפטיש בין נמצא היהודי השוטר
פעילות את מיסד הוא ספייסר. למפכ"ל נחזור
מציילון) (שהובאו קבע פקודות בקובץ המשטרה
תורגמו הללו והנוהלים הפקודות מפורטים. ובנוהלים
לעברית, משטרתישראל פיקוד עלידי אחרכך
בוטלו ב1958 רק איתן. מקצועי לבסיס והפכו
תפסו מקומן כשאת האחרונות, הקבע פקודות

לבן". "כחול מוצרים בהדרגה

והועבר תפקידו את ספייסר סיים 1937 שנת 000
מחוז מפקד של משרה קיבל שם לאנגליה, ^^
סונדרס, אלן לתפקידו נכנס אחריו משטרתי. "**
בכיר קצין בעבר שהיה בניגריה, המשטרה מפכ"ל
את הכיר סונדרס בארץישראל. ואף הודו במשטרת
שנחשב מי את לביקור אליו והזמין היטב, הארץ
טגארט, צ'רלס סיר לאבטחה, כמומחה ימים כאותם
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המנדט" בתקופת העברי "השוטר הספר מתוך
.117 עמודים115

המשטרה הרכב
היתה העשרים, בשנות כמו השלושים, בשנות הישוב את להטריד שהוסיפו הבעיות אחת

השוטרים. של הלאומי מוצאם לסי המשטרה של הרכבה בעיית
ערבים 1,206 ,(%32) בריטים 695 מהם שוטרים, 2,169 במקוטרה שירתו 1931 בשנת
השוטרים של הכללי המספר עלה 1935 לשנת עד .(12.40/0) יהודים ו268 (55.60/0))

.(14.10/0) יהודים ו365 (%57.1) ערבים 1,472 ,(%28.8< בריטים 744 מהם ל2,581,
קרוב הבריטים, השוטרים של הרב מספרם הוא אלה מעובדות הבולט הראשון הדבר
מהשכבות רוב, עלפי גוייסו, אלה שוטרים בארץ. השוטרים של ממססרם אחוז לשלושים
נוכח ומכניסה, טובה משרה לזמןמה, למצוא, היתה העיקרית מטרתם באנגליה. העממיות
קבועה כמשרה עבודתם את ראו לא הם הימים. באותם באנגליה הקשה הכלכלי המצב
המזרח. בארצות מספר לשנים כאורחים עצמם ראו הם בחייהם. כיעוד לא וגם ימים לאןרך
ואורחחיים. שפה של זרות והיהודים, הערבים חבריהם ובין ביניהם הפריד זרות של קיר
שעליו הגרעין את היוו זו ומבחינה למפקדיהם ובמשמעת בנאמנות הצטיינו רבים אולם
אם למעשה. הרי להלכה לא אם במינו, מיוחד נשאר במשטרה מעמדם המשטרה. נשענה
הוותיק השוטר היה למשמר האחראי למשמר, יוצאים היו ארצישראליים שוטרים שני
והמקום בתפקידו חדש הוא ואפילו בריטי, שוטר היה השנים מן אחד אם אבל בשירות.
הוראות נותן בריטי קורפורל היה אחת, לא המשמר. על האחראי הוא היה לו, זרים והשפה

ערבי. או יהודי לקצין "עצות", בדמות
הא ,,בגי מחבריהם נבדלים הבריטיים השוטרים היו בכובעיהם וביחוד בתלבושתם אפילו
מצחון. בעל אירופאי כובע  הבריטי הצ'רקסי, ה"קולפאק" את חבש הארצישראלי רץ".
המצחון דתיים: מטעמים מצחון בעל לטבע הערבים של בהתנגדותם היה זה להבדל הנימוק
אולם המוסלמית. בתפילה הכריעות בעת בארץ במצחו לנגוע לנושאו  כביכול  מפריע
כי בנקל, יבין רואיהם ועל נושיאהם על המדים של הפסיכולוגית ההשפעה את היודע כל
הבריטיים השוטרים של המיוחס מעמדם את הארץ תושבי לכל סימל בתלבושת זה קל שינוי
השוטר משכורת על ויותר ב%50 עלתה הבריטי השוטר של משכורתו גם במשטרה.

המקומי.
הצעיר בשביל הערבים. השוטרים מילאו במשטרה והיציבה הקבועה היסוד שכבת את ובחברה..המשכורת החיים בדרגת עליה למשטרה הכניסה היתה הכפר, בן ביחוד הערבי,
רפואי טיפול בשכר, חופשה חודקז עליה ונוספו למדי גבוהה היתה  לחודש לירות שש
במובן בקסרקטיני,המשטרה. לרווקים דירות ואף בגדים תשלום, ללא ברכבת נסיעות חינם,
ספייסר בידי עלה קצר זמן במשך בכפרו. בהופיעו במדיו השוטר היה הדור מה  החברתי
אולם ל%1^5. עד ירד האנאלפבתים ומספר השוטר של השכלתו רמת את במקצת לשפר
להתקיים הוסיף ה'בקשיש' המשטרה. מתחומי נעקרה לא האזרחיתהפיאודלית האווירה
משפחתייםעדתיים. חישובים מתוך לפעול המשיכו הערבים והשוטרים והקצינים בה
ובאורח בלשונה בריטיתערבית משטרה היתה ספייסר של המשטרה דבר, של קיצורו
בשורו מעמד החזיקו לא ורובם יוצאידופן אורחים מעין בה היו המעטים והיהודים חייה

תיה.

היהודים השוטרים
אחוז הארץ. תושבי בין היחסי למספרם לחלוטין התאים לא במשטרה היהודים מספר
כי נזכור, אם שלימה תהא התמונה ל14. 11 בין נע היה במשטרה היהודים השוטרים
שירתו מהם לשלושים קרוב כי פקידותיים, בתפקידים שימש יהודים שוטרים של ניכר מספר
מרוכזים היו מהם כ70 וכי המשטרה של התזמורת היא המסורתית, היהודית" ב"מחלקה
היה 1932 בשנת הכללית ארץישראל למשטרת סיפוחה אחרי שגם תלאביב, במשטרת
לאזו להעבירם היה ניתן לעיל, שתואר וכפי לעיר קשורים היו שוטריה מיוחד: מעמד לה
למשכורתם נוסף העיריה, מן שכר תוספת קיבלו גם הם חירום. בעיתות רק אחרים רים

הממשלתית.
יהודים בחורים המשטרה לשורות למשוך הרבה טרחו והועדהלאומי היהודית הסוכנות
סבירות מסיבות היהודים. השוטרים מספר את להרבות השתדל ספייסר גם והגונים. טובים
הערבים. חבריהם של זו על היהודים השוטרים של משכורתם את להעלות היה איאפשר
ערבית השפות, בחינות כגון שונות, בבחינות היהודים על מקילים היו מגבוה רמז לפי אולם
בעבודתם. יתירה חריצות שהראו לשוטרים המגיעות התוספות את שיקבלו כדי ואנגלית,
.14.1 ל מ%12.4 ,1932 שנת היא אחת, בשנה היהודים אחוז עלה זו מאומצת פעולה בכות
המשטרה. את עוזבים החלו היהודים מהשוטרים ורבים בארץ ה"פרוספריטי" החל רק אולם
הישוב מן מנותקים  המשטרה בעבודת לעבוד במקום חשבונם: את עשו רבים בחורים
חשדנות של ליחס ונתונים הקשה הפטמעת במסגרת נתונים ממשפחתם, גם ולעתים היהודי
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דורות של מסורת מתוך השוטר מדי על רעה בעין שקבי*י בניעמם, אחיהם מצד ואיאמון
כפולה משכורת לקבל בתלאביב, בבנין לעבוד הם יכולים אלה כל במקום בגלות; רבים
השוט של אירצונם היתה שניה סיבה ואחיהם. חבריהם מכל להיבדל ולא שבמשטרה מזו
ירושלים. או חיפה תלאביב, לאזורי לעבור ותביעתם כפריים באיזורים לעבוד היהודים רים
במשטרה אחוזם ירד 1934 בשנת וכבר שוטרים של רבות עשרות התפטרו אלה כל בגלל
היה שלמים יהודיים אזורים ושלום מטהמטה ירד במשטרה היהודים של מעמדם ל11.5.

ערבית. משטרה בידי נתון
הריב התגברות המשטרה. מן היהודים ליציאת פוליטיים נימוקים נוספו ההן בשנים
המעפילים על והרדיפות הרביזיוניסטים ובין העובדים הסתדרות חברי בין בישוב הפנימי
לעתים שהפך עמו, בני כלפי קשה למצב השוטר את הביאו השלטונות, מצד היהודים

לבלתינשוא.
המשטרה של שיתופה היה היהודי הציבור לבין המשטרה בין חיץ בהקמת רציני גורם
בישוב נוצרה הראשונה בפעם ההן. בשנים שגברה היהודית בהעפלה השלטונות במלחמת
למשטרה מפריע ברחובות הקהל היד. רבים במקרים השלטונות. נגד מרי של כללית אווירה
לקרוא שנתפס לגנב היד. שדי כר, כדי עד בארץ "בלתיליגאלית" בישיבה חשודים לאסור
המש מידי וישחררוהו ושבים עוברים שיתערבו כדי כמעפיל, נאסר כי תלאביב ברחובות
אלמו עלידי גאמנות מכות מוכים היו בהלשנה חשודים ואף ומלשינים שוטריחרש טרה.
הפך יהודי, ואם בריטי אם ערבי, אם השוטר, הבתים. קירות על במודעות פורסם ושמם גים
ישיבתו "חוקיות" את לבדוק המשטרה נהגה ההיא בתקופת בכוח. לאויב ברחוב האיש בעיני
היו היהודים השוטרים שהיא. עבירה וכל מקרה כל לרגל לידיה שבא יהודי איש כל של
מחוקי אחד על שעבר כזה אדם שהרי המעפילים, מבין עבריינים מלאסור להימנע נוהגים.
השוטרים עם מהארץ. להיגרש אז היה עלול  חנותו רשיון את חידש לא או התנועה
המנדט ממשלת הצליחה כך היהודים. והשופטים הממשלה פקידי פעולה שיתפו היהודים

והמשטרה. המשטר ולאוייב ובפועל בכוח לעבריין הישוב את להפוך
הדבר המשטרה. משורות בניהנוער של התרחקותם על רבה, במידה השפיעה, זו אווירה
בפעולה צורך ההגנה ומרכז הלאומיים המוסדות ראו 1935 שנת שבראשית כך, לידי הגיע

במשטרה. היהודי השוטר של מעמדו את להבטיח כדי מיוחדת

לזכי* הא4פורט במשחק לך..עע או דפגרא יימא לקחת יכול
הו* שאין היא הכוונה אחרת בצירה בעשועים או במרגוע
קבועות שעון* לו אין בחנית או במשרד העיבד יאדם דומה
נוקרלל לאיזה או עזרפה או פ:ע למקום לקראו ואפלי לעבודת

7ד,א עת בגל אחר

ידיעות בביתו להשאיר תמיד חיב מביתו היוצא שוטר
למעונו יחזור בערך וסתי ימצא בו אסר לגקום ביחס

חייבים וכיצד משמעת של פירושה מה .3 =~=ע
לפועלו להוציאה

חקית לרשות כבוד של וחס משמע פירושה משמעת
המשטרה עבודת מאספסוף מסודר קבוץ לטובה :פלה ובזאת
קבוצי אופי בעלת משהיא יותר אינדיבידואלי אופי בעלת היא
בעבודתו אישית התענינות ע'י השוטרים את להדריך הצורך ומן
לפעולותיהם בנוגע בעצות ולהנחותם מהם אחד כל של ובקדמתו
פקודת אמון בהם להפיח ועי'כ אפשריות חירום שעות בכל
ובמשמעת הטוב בסדר פגיעה כל בעד עונשין קובעי! המשטרה

כאלה בגקרים מתנהגים לפיה אשר היטה ואת

אחרת? ענודה באיזה לעסוק לשוטר המותר .4
המפקד מאת רשות לכך קבל אם חוץ לא

הכללי

ל~וק אכיי
אדזרי; בעבודר.
?ו.1. מבלי

הפלשתינאי לשוטר שימושי ספר מתוך
109 עמי ,1934 שטרית, שלום בכור בתרגום

11 פרק
טיטר. סג הכלליים תפכדו

שוטריהו:ו.,יו של חובותיו הן מה .1

למנוע כדי ויכלתו מאמציו בכל לפעול הוא חיב
לשמור צבורייס ומפגעים ופעולות עברות פשעים ימיני כל
פושעים לגלות חשודה' הנהגה ובעלי סדר פורעי לתפוש שלום
ולהודיע הצבור לשלום הנוגעות ידיעות לאסוף במשפט ולהביאם
לו שניתנו והפקודות הצוויים לכל פק6וק בלי לציית אודותן

סיד לפועל ולהוציאם מוסמכת רשות כל עיי כחק

להקצות נחוץ התפקידים כל את למלא כדי הערה
העבודה שתהיה מה תהיה אולם שונות' לעבודות שוסריס
או שוטר' אזור בעבודת הוא *אם בץ שוטר על שהסילוה
הוא אם ובין משטרה במשרד או משפט בבית קבועה' בנקודה
בלבוש או הרשמיים במדיו לבוש כשהוא עבודתו את ממלא
מקום ובכל פשע סעשי ולגלות למנוע מאתס דורש החק אזרחי
שהוא בלבד לא החק ידיעות לאסוף לו יזדמן יכצא בו אשר
כל את לס05י גם מחייבו שהוא אלא זאת לעשות עליו .מטיל

עליו הממונה לקצינו הידיעות

ז משמרתו על שוטר ננזגא אימתי .2 גף* ~י=י
עלול והוא גגשסרתו על תמיד נמצא שיסי 8קטיחו.
אעפי ואיי) בפלשתינא מקום בכל לעבוד להקיא
הוא אין כי מכאן להסיק אץ משמרתו על תמיד נסגא ששוטר
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א ק ל ח

השוטר של הכלליים ותפקידיו המשטרה כוחות והרכב ארגון

א ק ר פ

, המשטרה כוחות
לחוק בהתאם כיום, ערוכים (א">/1 פלשתינה ממשלת של המשטרה כוחות
את הרגילה, המשטרה את בתוכם וכוללים 192029 משנת 17 מספר המשטרה

בתיהסוהר. ושרות הבריטית המשטרה

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

; הוא כיום האלה

בידו אשר העליון הקצין הוא הסוהר, ובתי המשטרה של הכללי המפקח א.

כל על האחריות עליו מוטלת כן וחלוקתם. הנהלתם המשטרה, כוחות על הפיקוח
לה. השייך הממשלתי והרכוש המשטרה הוצאות

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

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

הראשית העיר ועוזרים. סגן יהיה מהם אחד לכל המחתות. באחד המשטרה בראש
למנהלה. מרכז תשמש המחוז של

ומעלה. למנהל עוזר בדרגת גבוהים משטרה קציני ד.

למפקח. ועוזר שני מפקח ראשון, מפקח בדרגת משטרה מפקחי ה.

וקור^וראל. סארג'נט בדרגת קצינים סגני ו.

שוטרים. ז.

לדיון נעבור כללית, בצורה המשטרה של הרכבה אופן את שידענו לאחר
חלוקתה. ובאופן בחלקיה מפורט

לשוטד דו'ר
וו1קבתן) העבירות חקירת הע1וטר, (תפקיד

11 א מ

ד מ ס ני א עבד חוס'ן
שלום שופט

אלחדאד אסעד אליאם
ראשון משטרה .'יפקח
לשוטרים בביה"ס לחוקים ומרצה

ם רג ת

ניסני משה

1956 מאי
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למסור תדרש היא כלל כדרך לזהותו. ושאפשר שאבד או שנגנב רכוש על נעלמו, או
בארץ. המשטרה ממחיקות מחלקה לכל ידיעות

לטביעת משרד מתקיים החקירות מחלקת ע"י  האצבעות טביעת
ידועות עבירות על העבריינים של האצבעות טביעת את אוסף המשרד האצבעות.
הצרף, בשעת שיוכל, בכדי מסוימים, טופסים על קבועים, וכללים סדרים לפי ועורכן

אחרות. לטביעות ולהשוותו אותן למצוא

ע"י ועברו העבריין זהות גלוי היא: הזה המשרד של ביותר החשובה התועלת
לאותה המשטרה, ממחלקות אחת ע"י למשרד שנשלחה אצבעותיו, טביעת השואת
רק אפשרי העבריין של זהותו גלוי המשרד. בתיקי ידוע סדר לפי הערוכה טביעה
ועובר אחר למחוז עובר עבריין אשר יש עבירה. על לכן קודם עבר שהחשוד במקרה
את המשפט ומבית מהמשטרה להסתיר כדי שמו את מחליף אח"כ בו, גם עבירה
שנשלחה האצבע טביעת השואת ע"י ערמתו את יגלה המשרד  עברו ואת זהותו
עםי בקשר במשרד הנמצאת אצבעו טביעת אל האחרונה, העבירה פרטי עם אליו
ובית בעבר שלו העבירות פרטי את המשפט לפני יביא המשרד בעבר. עבירותיו

לעבירות. מועד שהאיש ימצא אם בדין, יחמיר המשפט

ק*יין משטרה. מנהל יעמוד ביה"ס בראש  ם י ר ט ו ש ל ם " ה י ב

בריטי מפקח יעמדו לרשותו ידו. על יעזור משטרה מנהל סגן בדרגת גבוה משטרה
השוטרים/ את ילמדו האחרונים וא"יים. בריטיים קצינים סגני ומספר משטרה מפקחי
הקן בנשק להשתמש וידריכום וצבאי ספורטיבי אמון יאמנום השוטר, וחובות הקים

לחוק בהתאם כראוי תפקירו את למלא השוטר את יכשירו אלה ידיעות עליו. ולשמור
עליו. הממונים אהדת ואת הטוב ויחסו הצבור אמון את לצדו ירכוש למען ולסדרים,

הקציניט לפני בפעם, פעם מדי ירצה הכללית, הבריאות מחלקת רופא
החניכים' ילמדו, כן הכללית. לשרותם להכשירם כדי ראשונה עזרה על והשוטרים,
תקופת זו. בשפה אליהם הפונים עם ולתת לשאת שיוכלו במדה האנגלית השפה את

חדשים. ששה  הספר בבית ההכשרה
מחוזוון לששה נחלקת (א"י) פלשתינה  והאזורים המחוזות
בדרגת גבוה, משטרה קצין ונצרת. עזה שכם, הדרום, הצפון, ירושלים, משטרתיים:
לבטחץ אחראי ויהיה הראשונים המחוזות משלושת אחד כל את ינהל מנהלמשטרה,
בזמן מקומו את וימלא לו שיעזור סגן ישמשו: מנהל כל ליד במחוזו. ולסדר הכללי
המחלקה בראש יעמוד האחרון עוזרמנהלמשטרה. של דרגה בעל וקצין העדרו
הבולשת. ולמחלקת פליליים מקרים של החקירות למהלך אחראי יהיה והוא הפלילית,

ובתיהםוהר המשטרה הנהלת
שני כללי, ממפקח מרכבת זו הנהלה בירושלים. הוא המשטרה מושב מוקם
כן הראשי. הלבלר ראשות תחת שעומדים אחדים ופקידים המיוחדים עוזריו סגנים,
החשבונות מחלקת המחסנים, הנהלת הפלילים, הפשעים חקירות מחלקת עליה נמנים

לשוטרים. וביה"ם המשטרה של

הפליליים הפשעים חקירות מחלקת
הפליליים הפשעים מחלקת מהות את בקצרה אזכיר אחר לנושא עברי לפני
הרי לאינפורמציה מחלקה היא הזאת והמחלקה היות להרכבה, ותפקידיההתאם
בעלות ופליליות פוליטיות ידיעות לממשלה ולהמציא המשמר על לעמוד מחובתה
ולהביאם המשטרה חלקי בין הקשרים את להדק הם הראשיים תפקידיה צבורי. ערך
אחרות, מדינות משטרות ובין הארץ משטרת בין קשרים ליצור הדדי, סיוע לידי
העבריינים. את ולעצור לעקוב מעוקל, או גנוב רכוש עקבות לגלות למשטרה לעזור
את ולחקור . וכר רמאות רצח, זיוף, כגון: המורים פשעים של ידוע סוג לחקור

מסוימת. עבירה לחקירת נושא אינם אשר הסודיים הענינים

נחלקת: הזאת המחלקה
ואחראי המשטרה של הכללי המפקח כסגן המשמש המנהל  ההנהלה

נ?שטרה. מנהל יעוזר ידו על למחלקה.
האנשים ועל פוליטיקה על ידיעות תקבל  ת. י ט י ל ו ם ה הלשכה
המצב את להכיר הכללי המפקח על תקלנה אלה ידיעות בפוליטיקה. העוסקים
שידרש. זמן בכל המצב על פרטים העליון לנציב למסור יוכל למען בארץ, הפוליטי

עוזרמנהלמשטרה. יעמוד הלשכה גראש
ויוכשרו יבחרו אנשיה ובבלשות. בחקירות תעסוק  החקירות לשכת

הקשים. בענינים למחוזות לעזור שיוכלו באופן
החמורות והעבירות הפליליים המקרים לכל הנוגעות ידיעות תקבל המחלקה
ולרשום לעקוב באמצעים ותאחז המקרים קרו בהם אשר והמחוזות המחלקות מכל
לדעת בכדי מיוחדים תיקים תסדר המחלקה הפלילית. הלשכה של בספרים אותם
המשטרה יכולת את לקבוע כדי הצבורי הבטחון על השפעה להן אשר העבירות את
עת, בכל לנציב, להודיע הכללי למפקח תאפשרנה אלה ידיעות העולם. מן להעבירן
לשמירת הדרושים באמצעים לאחוז הנציב יוכל למען והעברות הבטחון מצב על

הפשעים. ודכוי השקט
כגון:  כלשהי בעברה להם יד אשר האנשים על ידיעות תקבל המחלקה
שהסתתרו אנשים על המשטרה, ממחלקות לאחת הדרושים  בורחים או עבריינים



 במקומו אחר נוטר מינוי לשם תידרשנה אשר ההוצאות כל לכפר לשלם חייב
המושל. עליו ישית כאשר

לכל הרשות א.  ד ח ו י מ ה והשוטר הנוסף השוטר
בענינילי שוטרים מספר להעסיק לו להרשות הכללי המפקח מאת לבקש אדם

הראויים אנשים מספר יגייס העליון הנציב של אשורו לאחר הכללי המפקח הפרטיים.
הדורש על הפרטיות. השרויות את ורק אך ימלאו, למען מוספים שוטרים להיות
מלבושיהם' מחיר משכורותיהם, את למפרע חדשים שלושה בכל הממשלה לגזבר לשלם
למנהל להודיע חייב שרותם' על לוותר הדורש ירצה באם אלה. שי1 והוצאותיהם
מסוים, התחייבות כתב על המגויסים שיחתמו לאחר למפרע. ימים חודש המשטרה
זכויות לו תהיה לא למגויס ולשלטון. לחוק הנוגע בכל המשטרה כוחות כיתר יחשבו

המשטרה. בחוקת הנזכרים פצויים או פנסיה של
מהומות, תפרוצנה כי או חוקיות, בלתי התקהלויות תתקהלנה כי והיה ב.

לא המקום שמשטרת כזה מדר, בקנה מאורעות סימני שיתגלו או מאורעות, יארעו או
בעל שיהיה בתנאי  המשטרה על הממונה יפנה  הבטחון על לשמור בכוחה יהיה
וידרוש השופט אל או אליו הקרוב המחוז מושל אל  ממפקח פחותה לא דרגה
למשך מיוחד משטרה פקיד על המוטלות החובות את למלא התושבים מן כמד, למנות
סבה רואה אינו באם לדרישה יענה השופט או המושל מסוים. ובמקום מסוים זמן

מסוימת הצהרה על המיוחד השוטר יחתום התמנותו לפני לכך. המתנגדת מספקת
מאותן יהגה המיוחד השוטר גבוה. משטרה קצין או השופט או המחוז, מושל בנוכחות

הרגיל. השוטר של ולשלטון לחוק ויכנע רגיל לשוטר אשר השלטון וכוח הזכויות
להשמע שמאן או מספקת, סבה מבלי בתפקידו, שהתרשל מיוחד שוטר
בקנס השופט, לפני שיובא לאחר יענש,  לו שנמסרו חוקיות להוראות או לפקודות,

ימים. עשרה על יעלה שלא במאסר או לא"י חמש על יעלה שלא

ב' ק ר פ

להן המיועדות והמשכורות המשטרה דרגות

המשטרה: בשרות הדרגות שלבי הם ואלה
הימנית. זרועו על סרטים שני יענוד  קורפוראל א.

הימנית. זרועו על סרטים שלשה יענוד  םרגינט ב.

מכתפותיוי אחת כל על מאורכת מהכת טבלת יענוד  עוזרלמפקח ג.
הכתף). לרצועת (פרט במתניו חגורה ויחגור

אחריותו  משטרה מנהל סגן יעמוד האחרונים המחוו.ית משלשת מחוז כל בראש
מחוזית. משטרה מנהל עיי המוטלת כאחריות תהי

יעמוד אזור כל בראש לאיזורים. נחלק מחוז כל  ה ר ט ש מ ה .אזורי
ושוטרים, קצינים משטרה. מפקחי יהיו אזור לכל עוזרמנהלמשטרה. בדרגת קצין
מהלך על אחראי שיהיה פשעים, לחקירות וסניף שונים במקומות משטרה תחנות
תקבע בו אשר המקום שם על נקרא אזור כל וגייויים. הפשעים עקיבת החקירות,

התחנה.

ונמצאיפ היות  ם י ל ג ר ו לפרשים המשטרה חלוקת
ורגלים. לפרשים נחלקים: המשטרה כוחות כפריים, ואזורים עירוניים אזוריק
בכפרים יקרו אשר במקרים יטפלו האחרונים והכרך. העיר לשרות נועדו הראשונים
האלה התפקידים לאור הלםטים. את ויעקבו במשמרות יצאו הצבוריים, ובדרכים

העירוני. והחלק הכפרי החלק  בשם המשטרה חלקי יקראו

בעכ. האחד בארץ: נמצאים מרכזיים בתיסוהר שני  ר ד. ו ס ה  י ת ב

על יעזרו ביתסוהר. כל ינהל עוזרמנהלמשטרה בדרגת מנהל בירושלים. והשני
פלוגת תורכב זאת מלכד האסירים. על שישמרו בתיהסוהר ושוטרי עוזרים ית

העבודה. לתנאי בהתאם למקום ממקום שתנדוד אסירים קועלים

או נוטר למטה שהכרחי ימצא כי מחוז מושל  בכפרים נוטרים
הבטחת לשם כפרים, מספר או כפר, או במחו; עיניו, ראות כפי ידוע, לזמן נוטרים,
לרגלי או הצבורי הבטחון על פקוח לשם או קרקע, גדולי או שלמותזץכוש,
הכפר מוכתר המנוי. בדבר צו יוציא אחרת, סבר, כל מפני או התושבים, התנהגות
המוכשרים מועמדים המחוזית המשטרה למנהל יציעו המקומית מועצתו או ונכבדיו,
הבריאות מחלקת שרופא ולאחר למינוי יסכים המשטרה שמנהל לאחר נוטרים. להיות
המקומית המועצה ואם לנוטרים. ימנו לתפקידם, גוננית מבחינה מוכשרים ימצאם
המושל, צו הופעת מיום ימים, שבעה תוך מועמדיהם אה יגישו לא הכפרי מוכתר או
נוטר, להיות המתמנה כל עיניו. כפיראות לנוטרים, מתאימיב אנשים המושל ימנה
הצהרה שיתן לאחר רק וחוק, חובות לסמכויות בנוגע המשטרה מכוחות כאחד יחשב
של הכללית הקופה כלפי תביעה שום תהיה לא לנוטר גבוה. משטרה קצין לפני
המשטרה. בחוקת הנזכרים פנסיה או מפצויים הנאה זכות לו תהיה ולא המשטרה
של ומכשיריהם מלבושיהם משכורותיהם, בהוצאות ישאו הכפרים, או הכפר, תושבי
בעד או תפקידו במלוי התרשלות בער נוטר לפטר רשאי המחוז מושל הנוטרים.
שתתו. ימי שנמלאו לפני תחנתו את עזב או שהתפטר, נוטר הוגנת. בלתי התנהגות
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שמונת, בעד יקבל אחר למקום עבודתו ממקום ש;טר העברת של במקרה

נסיעה. של מלאות הוצאות הראשונים הימים

ג ק ר פ

ההוספות

ביום הממשלה שתקנה התקנות לפי ה. ב ו ט ת ו ג ה נ ת ה ר כ ש

רשאי ,1926 משנת המשטרה לפקודת בהתאם 1931 משנת עשרה האחד לחדש .11

בעבודה, ומסירותו יכולתו ובעד הטובה התנהגות בעד תגמולים לקבל משטרה עובד

הבאים: התנאים לפי

בהתנהגותו ידוע והוא הפסק, בלי מלאות שנתים במשטרה ששרת שוטר א.

טובה. התנהגות של הצטינלת סרט יקבל הטובה

ובלבד נוסף, סרט יקבל טובה, בהתנהגות שרות של נוספות שנתים כל ב.

חמשה. על יעלו לא הסרטים שמספר

יחשב זה סכום  לחדש מא''י ל;10 של סך סרט כל על יקבל השוטר ג.

פנסיה. משלמים שבשבילה המשכורת בכלל

פנקס בתוך נרשמו לא עוד כל טובה התנהגות מהוספת יחנה השוטר ר.

התנהגותו. הרעת על המעידים דברים המשטרה, פקידות בםפר נתפרסמו או שתתו

בחשבון יובא לא ביה"ס, כתלי בין החניך השוטר מבלה שבו הזמן ה.

טובה. התנהגות בעד הניתנת התוספת לקבלת הדרושות השנתיים

אותו יענוד והשוטר טובה התנהגות של הסרט את יקבע הכללי המפקח ו.

מעילו. של הימני השרוול גבי על

שניםעשר תוך רעה התנהגות על הערות שתי נגדו תרשמנה אשר שוטר ן.

שרת כן אם אלא לעצמו חזרה להשיבו יוגי ילא שלו האחרון הסרט את יפסיד חודש,
לגרום שיכול אחר, בעונש זו בתקופה יענש שלא בתנאי נוספים, חודש שניםעשר

הסרט. של לאבורו

לר משלמים אין כן זרועו. על לשאתו להמשיך סרט שאבד לשוטר אסור ח.

בעדו. הקבוע התשלום את

מכתפותיו אחת כל על מאורכות מתכת טבלאות שני ר יענו  מפקחשני ד.
הכתף). לרצועת (פרט מתנים חגורת ויחגור

מתנים חגורת ויחגור מכתפותיו אחת כל על כוכב יענוד  מפקחראשון ה.

כתף. רצועת עם
מכתפותיו. אחת בל על כוכבים שלשה יענוד  עתרמנהלמשטרה ז.
אחת כל על יענוד ואז נםיון, שנות הן בדרגה לעליתו הראשונות השנים שלוש

כובבים. שני רק מכתפותיו
מכתפותיו. אחת כל על כתר יענוד  סגןמנהלמשטרה ז.

מכתפותיו. אחת כל על וכוכב כתר יענוד  משטרה ,מנהל ח.
מכתפותיו. אחת כל על כוכבים ושני בתר יענוד  םגךמםקחכללי ט.
מבתפותיו. אחת כל על כוכבים ושלושה כתר יענוד  מפקחכללי ו.
גבוה. משטרה קצין יקרא  ומעלה עתרמנהל מדרגת משטרה קצין

ראשון מפקח דרגת עד הנסיעה והוצאות משכורות
ראשון. מפקח עד פשוט משוטר החל  המשטרה של המשכורת דרגת להלן

לחודש לא"י 6 של משכורת מקבל דרגה בלי השוטר א.

% " " " הקורפוראל ב.

" 10 " " " הםרג'נט ג.
" 14 " " " למפקח העוזר ד.

לחודש לא"י עשרה שמונה מקבל שני משטרה מפקחי
לחודש לא"י ושתים עשרים מקבל ראשון משטרה מפקח

מחוץ ללון אותם המאלצת שליחות למלא מתהנתם הנשלחים משטרה אנשי
היסודית, למשכורתם נוסף להם, תינתנה ק"מ, מעשרה פחות לא של במרחק לביתם/

לדרגתם; בהתאם לינה הוצאות

לילה. לכל מא''י 100 יקבל שוטר או םגךקצין א.

250 " מפקח עוזר ב.

450 " שני מפקח או ראשון מפקח ג.

את יקבל מתהנתו רחוק השוטר עבודת של הראשונים הימים בשמונת
מחצית את רק יקבל אחריהם הבאים הימים בשבעת בשלמותה. הנקובה ההוספה

נסיעה. הוצאות לו תשולמנה לא ואילך מכאן ההוספה.
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יקבל קורפוראל לדרגת והועלה נמוכה בחינה בעד הוספה המקבל שוטר ג.

לחורש. אחת לא"י והיא הקצובה ההוספה את

מעיד: התנוך מחלקת ומנהל המשטרה כוחות אל להצטרף שבקש תלמיד
שפת מלבד  מכיר שהוא ב) כללית. השכלה של רצויה רמה על עומד שהוא או

השכלתו, את ההולמת במדה הרשמיות, השפות משלוש שתים או אחת שפה  אמו
כאילו.  שיתים או אחת שפה בשביל  ההוספות את לו להעניק אפשר הכללית;

הנמוכה. בבחינה .עמר

שתים, או אהת נמוכה שפה בעד הוספה המקבל קצין, או שוטר כל מאת ידרש
או הצלחתו, לנכון. ימצא הכללי שהמפקח זמן בכל השניה. בפעם בבחינה ל>מוד

הזאת. ההוספה גורל את קובעת בבחינה הצלחתו, אי

 בבתיהםוהר לשרות שהועבר שפה בעד מהוספת הנהנה קצין או שוטר
ההוספה. את לו לתת יפסיקו

בבית או במשטרה קורפוראל או שוטרת או שוטר,  ת ו נ י ט צ ה שכר
 ושפות טובה התנהגות להוספות נוסף  הצטיינות'' מ"שבר להיות יוכל הסוהר
,11 מיום .110 מספר הרשמי בעתון שנתפרסם >1.>;לו משנת המשטרה לחוק בהתאם

1י(9ו, ביוני

: הבאים התנאים לפי ניתנת הצטינות שכר

חניך שהיה הומן על נוסף במשטרה, תמימה אחת שנה לשרת השוטר על א,
לשוטרים. בביה"ם

: הבאות בבחינות לעמוד עליו ב.

אמו. שפת על נוסף הרשמיות השפות אחת (1

המשטרה פקודת  ג והפרוצדורה, העדות חוק  ב הפלילי, החוק  א (2

החשבון. יסודות  ה כלליות, ידיעות  ד השוטר, של המעשיות וחובותיו

הוא כי .השוטר על להמליץ צריך ביתהסוהר מנהל או משטרה, מנהל ג.)

ובק0$. הרשמיות השפות באחת וכותב קורא יכולת, ובעל טובה התנהגות בעל
מיוק, 29 מספר  האדמיניסטרטיבי הכללי המפקח (הודעת ויריות צבא בתמרוני

ויולי. ינואר בחדשי  בשנה פעמים נערכות הבחינות >י.>"7.0).

שוטר מכל יותר, או אחד סרט להוריד לצוות רשאי הכללי המפקח ט.
להתנהג. שהרע

בחשבון יובא לא בחזרה, אבוד סרט קבלת לשם מקדיש שהשוטר זה זמן י.
נוסף. סרט לקבלת הדרושות רצופות שרות שנות שתי .של

הזכות לו תהיה לא מזה למעלה או קורפוראל לדרגת המתעלה שוטר י"א.
את לו לשלם מפסיקים כן כשוטר. שרותו ימי במשך שהשיגם הסרטים את לשאת

בדרגה. עלותו מיום החל טובה, ההנהגות בעד הניתנות .ההוספות

הפחתת מפאת או הוא, דרישתו לפי שוטר, לדרגת שהורד טגןקצין י"ב.
 הוגנת בלתי התנהגות סיבת זולת  אחרת סיבה כל מפני או המשטרה' כוחות
בימי משיגם שהיה לו, המגיעות ההוספות את וגם טובה התנהגות סרט לקבל זכאי
שהחי1 מיום יקבל ההוספות ואת הסרטים את בדרגה. עלה לא אילו קצין, סגן זןיותו

הנמוכה. בדרגתו ■לש.מש

את לחשב יתחיל הוגנת, בלתי התנהגות מחמת בדרגה שהורד קצין סגן י"ג.
בדרגה. רדתו מיום טובה התנהגות השגת לשם שרותו יתקופת

בעד יותר, או אחד, סרט לשוטר להעניק לצוות זכאי הכילי המפקח י"ד.
שרותו. תקופת אורך עם להתחשב מבלי משובחת, התנהגות

הוספה עוד לקבל השוטר יכול הנ"ל להוספות נוסף ה. שפ הוספת
המשטר, של הכללי המפקח הסכמת לאחר תנתן, זו הוספה שפה'', "הוספת 1הנקראת

הבאות: הבחינות את שיעבור יסגן או לשוטר ובתיהסוהר,

ובחינה המדוברת בשפה גבוהה בחינה ב) המדוברת. בשפה נמוכה בחינה א)
הכללי. המפקח שיקבע ובזמנים הרשמיות השפות בשלוש תתקימנה הבחינות .בכתב.

את והעובר לחודש, מא;/י 250 של סך יקבל הנמוכה הבחינה את העובר
לחודש. אחת לא"י של סך יקבל הגבוה הבחינה

: הבאים בתנאים מותנות אלה הוספות
למעלה בעד (2 השוטר. של האם שפת בעד (1 תנתנה; לא אלה הוספות א.

כפקיד. העובר לשוטר ו3) הרשמיות. השפות מן שפות ימשתי

באותה גבוהה בבחינה ונבחן נמוכה בחינה בעד הוספה המקבי שוטר ב.

נמוכה. בחינה בעד ההוספה את לו לתת יפסיקו שפה,



מתן את להפסיק צריך שבו הזמן אורך את לפניו ויציע בתפקידו שהתרשל או מוכשר,
ההצטינות. שכר

ההוספ מתן את להפסיק עת, בכל להמליץ רשאי עליון משטרה קצין יב.

זו. להענקה ראוי שאינו או להתנהג, שהרע לשוטר

ולהגות לשוב יוכל לא הצטינות, שכר לו לתת צו, לפי שפסקו, שוטר יג.
זו הענקה טובה,, בהתנהגות חדשים מששה פחות לא שישרת לאחר אלא שנית ממנו
ששת תום לפני גם הכללי, המפקח של באשורו הכלל, מן יוצאים במקרים תנתן,

על האחראי הקצין יגיש ההצטינות, שכר במתן ההפסקה תקופת כתום החדשים.
ההוספה, את לו לתת שפסקו שוטר כל של והתנהגותו הכשרתו על דו"ח המשטרה מרכז

שכר המקבלים בתיהסוהר ועובדי השוטרים כל מאת לדרוש הרשות יד.
השכר. קבלת להמשכת כתנאי השניה, בפעם בבחינה לעמוד הצטינות

את יאבד בתיהסוהר לשרות שהועבר המשטרה של קורפוראל או שוטר טו.
לשרות שהועבר ביתהםוהר שוטר להיפר: וכן הצטינות. שכר לקבלת זכותו

הזה. השכר את לו לתת יוסיפו לא המשטרה,

ד' פרק

למשטרה הספות ותנאי בדרגה העליה

עוזרמפקח בדרגת העליה
ל*י הכללי, למפקח המשטרה מנהלי יגישו עוזרמפקח, משרת תתפנה כאשר
לדרגה. להעלות ראויים שלדעתם, האנשים, על סודיים וחשבונות דינים דרישתו,
הכללי. המפקח שיקבע למודים תכנית על ויעברו לשוטרים לביה"ם יובאו המועמדים
מספר ואם לדרגה. יועלו הלמודים תקופת בסוף שתערכנה הבחינות את העוברים
שבין המצחינים רק לדרגה יועלו  המשרות מספר על יעלה בבחינה המצליחים

אחרות. משרות תיפנינת אשר עד ויחכו למקומותיהם יחזרו הנותרים המועמדים.

העובד של שרותו תקופת באורד תלויה יותר גבוהה בדרגה העלאה
הכללי. המפקח שיקבע כפי האנגלית בשפה להבחן עליו כן וכהצטינותו,

מועצת של רצונם לשביעת בבחינות יעמוד אשר קורפוראל א, שוטר ד)

משכורתו על חדשית הוספה יקבל לשוטרים, ביה"ם מנהל ל י':1 בראשותו הקצינים
םרג'נט. לדרגת יגיע אשר עד יקבל זו הוספה ל<."י. 1.250 של בשעור

בית בשרות תמימה שנה העובד הסוהר בית שוטרת או ,שוטר קורפוראל ה.

בנושאים שיבחן לאחר לחודש, מא"י 750 של בסכום הצטינות שכר יקבל הסוהר/
: הבאים

ידיעות  3 בתיהסוהר, של המעשיות החובות  2 בתהסוהר, סדרי  1

החשבון. יסודרו  4 כלליות,

הצטינות. שכר מתוספות להנות יוכלו ושוטרים ים קורפוראי רק

הורד  הוגנת בלתי התנהגות סבת מלבד  שונות מסבות אשר סרג'נט ו.
רק לו תנתן זו הוספה בדרגה. שהורד מיום החל הצטינות, שכר לו עתן מדרגתו'
בלתי התנהגות מפאת בדרגה הורד אשר סרגינט אותה. יאשר הכללי שהמפקח לאחר

י רצון. משביעת שרות של חדשים ששה לאחר אלא ההוספה את יקבל לא הוגנת,

של והקורפוראלים השוטרים מן %30 רק להנות יוכלו הזאת ההוסלה מן ז.
בתיהסוהר. של והקורפוראלים השוטרים מן מ%30 המשטרה

במשמיה שוטר לכל ההוספה מתן את להפסיק לצוות רשאי 1.כללי המפקח ח.

מוכשר. בלתי שנמצא או הוגנת בלתי בהתנהגות שחטא בתיהסוהר, בשרות או
המפקח יוכל כן הכללי. המפקח של עיניו ראות כפי תמשך ההוספה במתן ההפסקה
בתיהסוהר' של או המשטרה של קורפוראל או שוטר, לכל חוסנה להעניק הכללי

מיוחדת. בהענקה

אלא קצין, מגן לדרגת להעלות יוכל לא הנ"ל, בבחינות עמר .א ש שוטר ט.

הכללי. המפל,!! הסכמת לאחר

יענוד הצטינות, שכר המקבל ביתהסוהר שוטר או במשטרה שוטר י.

מיוחד. סרט

יערבו המרכזיים, בביתהסוהר או במחוזות, למשטרה האחראים הקצינים יא,

או שוטר כל של והצטינותו להתנהגותו בנוגע חקירה יאנואר, בחורש בשנה' פעם
יגיש הקצין היוצאת. השנה כל במשך ההוספה מן שנהנה במחוזים ביתהסוהר עובד
בלתי שנעשה או לרצון, אינה התנהגותו אשר שוטר כל על רו'יח הכללי למםקח
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ואפשר משמרתם על תמיד עומדים בא"י, היותם זמן כל משטרה עוברי
שהוא,, מעשה איזה לעשות לשוטר אסור הארץ. מפנות פנה ובכל זמן בכל להעסיקם
על; קיבל כן אם אלא בהם, אותו מחייב שהחוק לאלה מחוץ שהוא תפקיד כל למלא או
ומועצת. שכלי או גופני, דפקט בו שנמצא שוטר הכללי. המפקח מאת בכתב פקודה כך

המשטרה. מן יפוטר לשרות, ראוי אינו כי מצאה הבריאות

בנוכחות. שבועתם את ישבעו ומעלה עוזרמםקח 4?דרגת משטרה מפקחי
ובתיהסוהר. המשטרה של הכללי המפקח

ושגילם. כרגלים תמימה שנה שרתו שכבר משוטרים תורכב הפרשים משטרת
שנה. מ30 פתות

ה' פרק

וחופש הטבה פנסיה,

העליון1 הנציב* מעלתו הוד רשאי ,1925 משנת והפנסיה המשכורות חוק לפי
לפי ופוטר שרות של שנה עשרה חמש לו שמלאו משטרה לעובד פנסיה להעניק
להעניק מעלתו הוד רשאי כן והתפטר. שנר, וחמש עשרים לו שמלאו או רופא, המלצת
או שניה, תקופה לו חדשו ולא הראשונה שרותו תקופת את שגמר לשוטר הטבה
רופא: תעודת שהמציא לאחר שפוטר או פנסיה, לקבל זכאי אינו עדיין אך לו שחדשו
דפקט, מפאת תפקידו את למלא מסוגל אינו כי להאמין העליון הנציב את המשכנעת
מעלתו הוד רשאי כן באשמתו. שלא בגופו, או בשכלו, שפגע כרוני, להיות העלול
תפקיד. ממלא בהיותו  א כרוני; במום שנפגע לשוטר הטבה או פנסיה להעניק

תפקידו. ממהות ישר באופן שנגרם נזק ובגלל  ג באשמתו, שלא  ב

הנציב מעלתו הוד בידי הרשות במשטרה, שרותו ימי בתוך ימות כי שוטר
בהתאם. הטבה או פנסיה, בו, תלויה היתר, שפרנסתם ביתו לבני להעניק העליון

.1925 לשנת הפנסיה משכורות מחוק 19 סעיף של אי לפסקה

שרותר ימי  א הבאות: התקופות בעד הטבה. או מפנסיה, יהגה לא השוטר
של יולי לחודש א' לפני  וג עשרים. לגיל הגיעו לפני שעבד הימים  ב בביה"ס.

.] 920 שנת

המשטרה לכוחות הספות תנאי

: הבאים התנאים אחרי למלא עליו המשטרה לכוחות לד,נ:_!ח הרוצה
הרשמיות. השפות באחת וכתוב ןרוא לדעת א.

האנשים וכי חוב בעל אינו 2 טובה. התנהגות בעל הנו ו כי: להוכיח ב.
מחלקת רופא 1 שנה. 21)25 של בגיל הוא  .3 הגונים. הם א נמ: הוא שבחברתם
שיש או א"י אזרח הוא  6 רווק. הוא  5 שוטר. להיות ראוי שהוא ימצא הבריאות

ס"מ. מ172,7 נמוכה אינה קומתו  7 כארץ. ע ק1 ישיבת זכות לו

המשטרה מנהל בהמלצת המשטרה לכוחות להםפח יוכלו שבע באר בדואי
לאשר יוכל הכללי המפקח ו5. א התנאים אחרי למלא יוכלו לא אם אף במחוזם,
(העתון הנזכרים. התנאים אחד אחרי למלא יוכל לא התלמיד אם אף תלמיד, קבלת

.,537 מספר הרשמי

החדשים בששת שנים. חמש של לתקופה יגוייס לשרות ראוי שנמצא תלמיד
וספורטי צבאית בהתעמלות יתאמן שבו לשוטרים. בביה"ס ימבחן יועמד הראשונים
כי נמצא ואם לתפקידו. מוכשר יהיה למען השוטר וחובות ומשטר חוקים ילמד בית,
ובהסכמת ביה"ם מנהל ע"י יפוטר שוטר, תפקידי למלא מוכשר אינו התלמידים אחר

ומענות. טענות שום בלי ביה"ס עם קשריו את יפסיק הנפוטר הכללי. המפקח

גבוה משטרה קצין בפני התחיבות כתב על המתגים יחתום ללמוד, החילי לפני
ההתחיבות כתב לתפקידו. מסור להיות אמונים שבועת וישבע המקובלת הנוסחא לפי
משאלות אחת על כוזבות תשובות שהשיב תלמיד ידועות. שאלות על תשובות מכיל
וגם חדשים ששה על יעלה שלא למאסר ויענש השופט לפני יובא ההתחיבות כתב
קצין סגן .(11 2629סעיף משנת .המשטרה (חוק במשטרה לשרת זכותו את יאבד
 בתפקידו לכהן להמשיך ורוצה שנים) (חמש שרותו תקופת א,1 שגמר שוטר או
פחות לא אך למפרע, חדשים ששה של תקופה תוך למשטרה כך על להודיע עליו
את לאשר לא או לאשר, רשאי הכללי המפקח שרותו. ימי תום לפני אחד מחודש
חמש לו שמלאו שוטר או קצין, סגן הקצין. סגן של או השוטר, של שרותו ימי חרוש
בלתי לתקופה שרותו זמן את לחדש הכללי המפקח רשאי  במשטרה שנה ןןלץה
ולא יתפטר לא השוטר או הקצין מגן .(12 סעיף  המתוקנת המשטרה (חוק מסויימת
ששה הכללי למפקח בכתב הודיע כן אם אלא שרותו, ימי תום לפני חובותיו את יזניח
מן נעדר כאילו יחשב מוקדמת, הודעה_ מבלי עבודתו את הפסיק ואם למפרע. חדשים

לו. המגיעה משכורתו את יאבד ואז רשות נטול בלי המשטרה
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מקומות בקרבת או הצבוריים, וברחובות בדרכים ותהלוכות התקהלויות במשך במשכורת בשנה יום שלושים של חופשה יקבל קצין או שוטר כל . ש 0 ו ח

כין ברחובות בין נדחקים אנשים אשר במקרים או בצבור, תפילה של בשעות תפילה הזמן ששית על תעלה שלא לתקופה מלאה במשכורת ממחלה חופשה יקבל כן >!(לאה.

לחט?? תובעים! עליו ואין שנמצא רכוש כל השגחה תחת לקחת בנמל; וביו ברציפים מחצית את רק לו ולשלם להמשיך אפשר זו תקופה לאחר שרות.. ימי תקוםת של
שנמצ1| רכוש או גנוב, רכוש עמו נושא הוא כי בו לחשוד יסוד שיש אדם כל בבגדי המשכורת.

כחוק. שלא ברשותו

בכלל השוטר של תפקידיו
ולמלא' בדרגה ממנו הגבוהים של לפקודותיהם לציית תמיד נכון השוטר א.

בדייקנות, אחריהן

על כהלכה משיב הכלל, עם ובהתנהגותו בהליכותיו ומנומס אדיב השוטר ב.

בנג$ עומדת שאינה במידה יכולתו, בכל להטיב נכונות ומראה שישאלוהו שאלה כל
השירות. ליסודות

שגבוה מי לכל או עליו, לממונה הראשונה, בהזדמנות ימסור, השוטר ג.
בנוכחותו. שהתהוה מקרה כל על פרטים בדרגה ממנו

בל1ן יעיד  עדות למסור בהקראו המצבים. בכל אמת מהבר השוטר ד.
לרעתו. או הנאשם לטובת תהיה העדות אם התחשב ומבלי פנים משא ובלא פחד

כל ופרטי הזמן התאריך, את ירשום ביומן בכיסו, יומן תמיד ישא השוטר ה.

שידרקן בעת לקצין דו"ת למסור. לו תעזורנה אלה רשימות לו. ראויה עד שהיה מקרה
העיקריוןן הסיבות אחת הנו אמת העדר כי השוטר יזכור המשפט. בבית אמת ולהעיר
הקכח$ בעונש להענש עלול השוטר כן על יתר המשטרה. של בערכה הפוגעות

שקר. לעדויות

ומחוון השאלה פרטי את היטב בראשונה יחקור אדם, לעצור שנקרא שוטר ו.

לעוצרו. הסמכות לו יש אם לדעת בכדי הפשע

א3ן להעצר. העומד כלפי ובחכמה בזריזות ברצינות, לפעול השוטר על ז.
ההזדמנות. את יחמיץ והשוטר הנאשם ימלט יתמהמה,

אגז; אלא במדיו, צבוריים ובמקומות בבתיקפה לשבת רשאי השוטר אין ח.

תפקיד. למלא; שם נשלח כן

המשטרה. בתחנות חנם דירה יקבלו רווקים שוטרים דירה.

' ו פרק

בכלל השוטר של וחובותיו העונשים הסדר,

נגר שחטא שוטר על הבאים העונשים את להטיל רשאי גבוה משטרה קצין
מאסר  ב ימים. שבער, של משכורת על יעלה שלא קנס  א המשטרה; ■סדרי

רשאי משטרה מנהל נזיפה.  ג ימים. שבעה על תעלה שלא לתקופה בקסרקטין
ממשכורתו להוריד הכללי המפקח בפני להמליץ ואפילו מאלה כפולים עונשים להטיל
שכר או טובה התנהגות משכר ההנאה את ממנו למנוע או לפטרו, או שוטר, של

ההצטינות.

המשטרה מטרת
בגבולות היושב ופרט פרט כל של הנפש שמירת על אחראית המשטרה

הצבורית. והמנוחה הסדר על ומשגיחה ורכושו (א"י) פלשתינה

המשטרה של העיקריים חובותיו
ותפקידיה המשטרה בחובות הדן 192629 משנת המשטרה חוק של ד' סעיף
תפישת למשפט, והבאתם גילויים פשעים' מניעת לצורך משמש המשטרה חיל ', אומר
ורכושם. האנשים ושמירת צבורי סדר החזקת אסירים, על מעולה שמירה פושעים'

של והסמכויות החובות של כללית בנוסחה עוסק החוק מאותו 36 סעיף
העשות בשעת הדרושים באמצעים לאחוז שוטר של מחובתו תכנו; וזה המשטרה
רשות ע"י שנקבעו ותקנות בחוקים או הקימים העונשין בדיני הנזכרות העבירות אחת
בדרכים הסדר על לשמור מקום: או צבורי רחוב או שהיא, דרך לאיזו ביחס מוסמכת
הרכבת, תחנות ובצריפי צבוריים במקומות ובנמלים, ברציפים הצבוריים, וברחובות
בתנועה הפרעות כל למנוע הארץ; שבפנים והאגמים התעלות הנהרות, ועל ים בחופי
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שוטף ותהלוכות. התקהלויות בשעת אסונותנסיעה למנוע וידאג והעגלונים הנהגים

להבי$ העלולה האנשים הרחקות על לפקח התפילות, בזמני בתיתפילה, ע"י יועמד כי
באנשים; יתנגשו לא והמכוניות העגלות כי ישמור  ולנזקים התנועה עצירת לידי
והמעבר. התנועה בהסדרת הצבור את משרת הוא הרי ובערות, בזריזות הפועל שוטר
ואץ והואיל האנשים את בעינו למקור לו מאפשר השוטר של עמידתי ומקום הואיל

יתרש( אל  ההמון על וההשגחה ההסתכלות זולת אחר, תפקיד זו בשעה לשוטר
פניו. על העוברים הגנובים החפצים ואת החשודים את להכיר וישתדל

בו לרשום כדי יומן, בכיסו תמיד ישא השוטר כי אמרנו כיס. פנקס
או שלו, לקצין דו"ה למסור יוכל למען לו, ראיה עד ושהיה לתפקידו הנוגע מקרה כי

הפנקס: על פרטים נמסור כאן ביהמ'ש. בפני עדות למסור בואו ייםני בו לעיין

בגמרו במספרים. מסומנים דפים של קבוע מספר שיכיל פנקס יקבל שוטר כל

ועפרון. הפנקס את עמו תמיד ישא השוטר שני. פנקס יקבל הדפים בכל להשתמש
המצבים התלונה, נושא כתובותיהם, התלונות, מגישי שמות את ירשום בפנקס
נושא ישמשו למען המקרה, ושעת מקום התאריך בעבירה קשר להם אשר והמסיבות

הבאים; הכללים על לשמור עליו כן לחקירה.

המקרה. של והמקום הזמן התאריך, את יציין רשימה, כל לפני א)

שכתב. ממה דבר ישנה ואל ימחק אל השורות, כין דוחים ישאיר אל ב)

היומן. מדפי יתלוש אל ג<

♦

כל על יכתוב כתובים. בלתי הדפים, בתוך שורות או דפים, ישאיר אל ד)

זה. אחר זה והשורות הרפים

השורות. בין יכתוב ואל השורות את יצופף אל ר,)

או; ישנה לא  כלומר במלה, מלה כלשונם יכתבם אדם דברי ברשמו ו)
המוסר. מפי שיצא הדברים סגנון

ברשות רשאי, ערות, למסור בביה"מ העומד שוטר ן. ו ר כ ז ה רענון
עוד בפנקס לעיין יותר טוב כי אם זכרונו, את ירענן למען בפנקסו לעיין ביהמ"ש,
רשאי העדות, מתן בזמן לפנקסו השוטר נזקק ואם ביהמ"ש. לאולם הכנםו לפני
לפנקס, רב ערך בפנקס. הכתוב בענין ולעיין השוטר את לחקור באכוחו או הנאשם,
שהעיד שוטר השוטר. של עדותו את מכחיש, או המאמת, דוקומנט לשמש יכול הוא כי
את השוטר מן לדרוש רשאי בפיו, אמת אם להווכת רצה והלה בביר,מ

ר פרק

כיס פנקס  התנועה ארגון  המשמרת אזור

השוטר על מוטלת ששמירתה אדמה כברת המשמרת. אזור
על ב"אזור". הפעולה שטת את לפעם, מפעם לשנות' חובה ומשמרת". '"אזור נקראת
הזמן את לדעת משחתים אנשים יוכלו לא למען זה, לעני] מאד עי להיות השוטר
ילך ביום לשעה. מיל 2{ של בשעור באזורו ילך השוטר משמרת. בלי נשאר שאזור
אדם יכיר שמא העוברים בפני היטב יסתכל הבתים. ליד  ובלילה המדרכה על

: הבאים הכלים אל לב לשים עליו לאלה נוסף לעצרו. שנצטוה

אתן פקוחה, בעין ובסדר, בעקביות יפעל יתרשל. ואל דברים ירבה אל א.

סגור. ופה קשבת

כבטלן. ברשלנות יתנועע ואל נמרצת הליכה ילך ב.

ובשקט. בנמום שואל לכל ישיב ג.

ואם לצורך. שלא בענינים יתערב אל ובמתינות. בחכמה עניניו את ינהל ד.
ומתינות. אומץ יגלה  להתערב יאלץ

אחר. הכרחי מקרה קרה או בעירה, נפלה כן אם אלא אזורו, את יעזוב אל ה.

האפשר. ככל מהר אליו ישוב עזב ואם

או שישמרו במקרה ליסטים. להתקפת המיוערים המקומות את יסמן ו.

לזאת. שגרמו הסיבות אחר יחפש הסימנים, יטושטשו

עלול שדרכם והמקומות האשנבים התלונות, הבתים, דלתות כי ישגיח ז.
סגורות. תהיינה גנב< לחדור

ממלא הנהו ובערות, בדייקנות האמורים הכללים על לשמור רע היי שוטר
בערותו שיווכחו בליעל אנשי עבירות. למניעת הדרושים החשובים התנאי.! אחד אחר
פרטים למסור השוטר על הפועל. אל זממם את להוציא ייראו השוטר של הרבה

מספרו. את לרשום או לדעת, הרוצה מההמון אחד לכל ר, אור ובלי באדיבות

ארגון על לשמור ידוע באזור יועמד כי שוטר התנועה. ארגון
יוכל למען היטב, עין ולפקוח ער להיות חייב ברחוב, והעגלות המכוניות תנועת
של העבירות את לרשום עליו התנגשויות. מקרי בעד ולמנוע עה הת.י את להסדיר
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יטיל מעדות' שנפ בפנקס הרשומים הדברים נמצא אם יה בו. ולעיין הפנקס
ל"י"ש "לי" כ" שי. ל"ל ~~? נ" לי י""" לי ניבי לי בי"מ
שרית ימחל, א בעפייז מחלם משפטפ בפנקס באם^יראה בעד,.. ספק להטיל
בסדר. הפנקס כ דאה באם ל.טר ביד^" מא5ן אילם קיועב. דפים אל ריקת

ותינ.: דנם להגי':; חייב והשוטר הואיל . ר מ ,י ש ך, ל ע: ןן'ןן
על אתם כתיבתי בעת שמיר לעשותם, שנשלח המעעוים לעל ערא המקרים על

הבאית: ההוראות

בו. הקורא ירוץ למען ברור יכתוב א.

הקורא על יקל למען במספרים, וםמנם סעףי סעיף הדו"ח אי, יכתיב ב.

הצורך. בשעת בכתב ולעיין לשוב

. הניר. של אהד צד על רק יכתוב ג.

המיותרים. הפרטב מן יחק בשלמיתה הנחקרת השאלה אי: ירשב ד.

לאמר. המיוחסים הדברים את בנוסאלת יסמן ה.

אחד. מדף יתר על ג"שתרעב הב אם הד"ה. דפי את בלסנרים יסמן י.

הכתבה. תאך מספ דרגת, א וירשים הכתוב .:: שמ את יחתב
דו". כתבב בעי; א יהראית לב ישמ הדרגת מני שטרכ

^*/'י'>ל*38988*91ו^8^^.
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בריטי) (מנדט שלישי לפרק הערות
1910 1917 לתקופה הערות

"19251918 פלשתינה "חוקי בספר 24.6.1918 מיום משפט" בתי "יסוד מנשר ראה (1)
(אנגלית). בנטואיץ' נ. בעריכת

מקורות). בפרק המאמר (פרטי 1928 קינגסליהית של מאמרו ראה (2)

.(18 (עמוד המנדט" בתקופת העברי "השוטר בספר ראה (3)

לנושא צצייק. יהושע הוצאת הדני, עבר בעריכת שמירה" שנות "מאה בספר ראה א. (4)
המשפט "תולדות  מלחי א. של בספרו ראה זו בתקופה הטורקיים החוקים תוקף

תשי"ב. ת"א, משפט ספרי הוצאת בא"י",

איירסיוון גיליון ביהודה, המושבות התאחדות של עלונה  ב"הדהמושבות" ב.
אישרה  ההתאחדות ידי על בהממשלה שנעשו הצעדים יסוד "על נאמר: תרע"ט
ציונה, ונס לציון ראשון תקווה, פתח המושבות בשביל אחדים שוטרים הממשלה
תלבושת הנושאים ורגלים, רוכבים יש מהם זו. למטרה התנדבו מאחינו שצעירים
יהיה אפשר כאלה צעירים עוד מוכנים יהיו אם כי לקוות יש בנשק. ומזוינים מיוחדת
בכל נסדרו שומרים מספר  לשומרים בנוגע כן. גם אחרות במושבות לסדרם
על פסים ונושאים במקלות מזוינים הם אחת. כל של הצורך לפי ומושבה מושבה
א\/1^ח0יד\/.^ץ אנגליות באותיות לבנים בחוטים תפור כחול, צבע של הזרוע
התאחדות ידי על שנמסרה הדוגמה פי על דוד מגן ובאמצע "שומר") (בעברית
בספר נרשמים השומרים ואלה אקדחים, קיבלו מהשומרים אחדים המושבות.

המשטרה".

שלעיל. 2 בהערה מקור ראה א. (5)

קרן הוצאת וסביבתה, אביב בתל ההגנה לתולדות פרקים בת"א", "הגנה ספר ראה ב.
תשט"ז. ת"א ז"ל, וחבריו שחורי ע"ש הגנה

המנדט". בתקופת העברי "השוטר בספר פירוט ראה א. (6)

.53  4 עמ' "השומר" ספר מתוך ב.
היהודי בחלק במשטרה, ראה "השומר" למשטרה. "השומר" הקדיש מיוחדת לב "תשומת
מוכשרים, צעירים ייכנסו שלשורותיה מעוניין והיה ההגנה של חשוב שליח שבה,
נוסף שכן הצורך, בשעת למחתרת ולרדת סוד לשמור היודעים ולמולדת, לעם נאמנים
ההגנה. לרשות לעמוד החובה עליהם הוטלה בריטי, לשלטון הכפופה עבודתם, על
את לארגן עליו קיבל הוא השוטרים. אגודת לבין בינו הקשרים להידוק שאף "השומר"
בסמכותה כי טבריה, משטרת את  כלומר הישוב, של ביותר החשוב בחלק המשטרה
לטבריה "השומר" שלח ולכן התחתון, הגליל של המושבות כל נמצאו ובפיקוחה זו של
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כוח היוו בטבריה השוטרים חבריו. היו שלא צעירים פועלים ואף שבחבריו הטובים את
הגליל. לכל ערך ובעל ממשי הגנה

גם וביטחון. אמון בלבם ונטעה האיכרים את עודדה ומושבה מושבה בכל הופעתם עצם
את העריכה שומרים עוד בהיותם היהודים השוטרים את שהכירה הערבית הסביבה
הרוכב קודם שהיה ניסנוב, צבי אותו העבריות. במושבות מלהתגרות ונזהרה כוחם,
שוטר. בתור והשבטים הכפרים באותם עתה הופיע הבדווים ובין השומרים ביו המקשר

הציע "השומר" הארצית; השוטרים אגודת בהקמת פעיל באופן השתתף "השומר"
"השומר" מחתרתית; תכנית גם ובצידה  האגודה פעולת של וכשרה חוקית תכנית
התכופות ההתפטרויות את מחיר בכל למנוע רצה מיוחדת, בהערכה למשטרה התייחס
קצינים של ויחסם הדיור חוסר הדלה, המשכורת הקשים, התנאים מחמת השוטרים של
לסבלם טעם לתת זה, בשטח לחלוצים השוטרים את להפוך רצה "השומר" בריטיים.
ממשי, כוח ויוצרים הולכים שהם בידעם באהבה, הסבל את לקבל ולחנכם נמנע, הבלתי
היהודית המדינה והקמת הלאומי הבית הבטחת לשם ולוחם, הגנתי כוח להקים עוזרים

לבוא. לעתיד

המרכז שהיה הצירים, ועד של מפטרונותו השוטרים אגודת את להוציא שאף "השומר"
עלולה זו אגודה כי היתה, לכך הסיבה בירושלים. הציונית ההסתדרות של הפוליטי
יעורר שלא כדי בהן, מעורב להיות צריך אינו הצירים שועד מסוימות, לפעולות להידרש
מכספו לתמוך רק היתה הצירים ועד של חובתו האנגלי. השלטון בעיני כלשהו חשד
זה לשוטר לעזור יהיה אפשר ידועים שבמקרים כדי השוטרים, אגודת של הארצי בועד

אחר או

כיהודים והן כשוטרים הן לתפקידם, יתאימו שחבריה השוטרים, מאגודת דרש "השומר"
הישוב לכל היה ידוע וחיפה. אביב תל בירושלים, הביטחון את ויגדילו נאמנים,
הישוב. של בטחונו לדרישות עצמה והתאימה ביותר, המסודרת היתה טבריה שמשטרת

כך לשם כדוגמתה. ייבנו ואזוריה הארץ ערי ביתר גם השוטרים שחטיבות רצה "השומר"
רצה זו ולמטרה העבודה" "אחדות מפלגת ועם הצירים ועד עם בדברים ה"שומר" בא
העבריים, השוטרים לארגון מרכז שימשה טבריה אמנם, השוטרים. אגודת את לכוון
את הבינו שלא חברים היו  וחיפה ירושלים אביב, בתל המקומיות האגודות בתוך אולם
בעולו לשאת הכוח להם היה לא לכן מטרותיה, ואת היהודית המשטרה של התועלת
הקצינים פקודת תחת שוטר להיות היה שקשה להודות, יש ואמנם ההגנה. למען ולסבול

האנגלים.
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ובמקומות בירושלים המשטרה, בענייני ואסיפות ישיבות התקיימו ,1919 באוגוסט
עם היחסים מחמת הן התפטרות, בקשות לפעם מפעם מעלים היו השוטרים אחרים.
שראה "השומר" והדיור. המשכורת המעשיים, הקשיים מחמת והן הבריטיים השלטונות
ניסיון גם עשה הוא ובהכרעות. בדיונים פעיל היה כולה, מההגנה כחלק המשטרה את
"השומר" נתקל זו בדרכו אולם הישירה, השפעתו תחת השוטרים אגודת את להעמיד
שהתנגדו הצירים", "ועד מצד והן השוטרים של הארצי הארגון מצד הן מרובים, בקשיים
מיוחדת מחלקה להקים הצירים" ל"ועד "השומר" הציע ברירה באין פעולתו. לקווי

המשטרה. בענייני גם שלו כוח בא עם יחד שתטפל החוקית, ההגנה לענייני

לשמירה חדירה המשכורת, למשטרה: השייכות אחרות שאלות גם נדונו מעמד באותו
של למקומה דאגה קצינות, וסימנים, תלבושת עצמם, הסוהר ובבתי הסוהר בתי על
את "השומר" כוח בא העלה זו בהזדמנות הרשמיות. השפות כאחת העברית השפה
בפרט וקיבוצים, מושבות של ריכוז במקומות ליגלית אזרחית מיליציה להקים הדרישה
המשטרה, בענייני בטיפול "השומר" השקיע ועבודה עמל הרבה חדשים. ישוב במקומות
דעות חילוקי מחמת הן בו, תלויות בלתי סיבות מחמת הן שווא, עבודת היתה זו אבל
ההם בזמנים שהתרבו שלטון רודפי של המכשילה התערבותם מחמת והן עקרוניים
המשטרה הישוב. לבטחון היחיד האחראי אז שהיה ב"השומר", צרה היתה עינם בהגנה.

לטבריה". פרט עלוב, במצב נשארה

התפטרו מהשוטרים %60 ש מציין מקורות, פרק ראה (1975) רוביצ'ק של בספרו (7)
דל. שכר בגלל

ארכיונית חטיבה ,19251918 א"י לממשלת הראשית המזכירות בארכיון 374 מסמך (8)
קולונל בהשתתפות 25.10.1920 ביום שנערכה פגישה מתאר המדינה, גנזך ,2 מספר
המושבות" ברשות המשטרה "יסוד על  ורחובות מגדל לציון, ראשון ונציגי ברמלי

המסמך: תמצית להלן היהודיות.

אני יודע היהודיים, בכפרים המשטרה בנושא לדון מבקש אני ברמלי): (קולונל יו"ר
בתוקף. עדיין 011יך\/.¥\") ("(111\;¥\נ1א\/ ומשגיחים המסיירים ה"שומרים" ששיטת

חקלאי. אופי בעלת בעיקרה היא היהודיים בכפרים הפשיעה (ראשל"צ) מאירוביץ
החקלאיים. באזורים ולא בעיר מדי עסוקים השוטרים

ידי: על תימנע הפשיעה טבריה) (מגדל קליקין
ההשפעה. בעלי ותומכיהם עבריינים על יותר טוב פיקוח (1

לשמצה. הנודעים כפריםפושעים על קולקטיביים קנסות הטלת ידי על (2
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הירדן, בעבר ומהשלטון ראיות השגת של מקשיים הולמת, לא מהענשה נובעת הפשיעה
המקומיות המועצות בטוח. מקלט למצוא הסוגים, מכל פוליטיים לעבריינים המאפשר
שליטת תחת להיות צריכה הכפרית המשטרה המשטרה. במימון להשתתף צריכות
עם לתיאום הקשור בכל הציבור, בטחון מחלקת של כללי פיקוח תחת אך הקהילות,

ותפקוד. נשק ציוד,  המשטרה

המשטרה משלטונות יעוץ לקבל צריכות הכפרים (רחובות):אוכלוסיות איזנברג
אחריות של חזקה אכיפה על הקפדה שתהיה מציע הציבור, לבטחון הנוגעים בנושאים

כדלקמן: הדרישות את מסכם גליקין הצבור. בטחון בנושא המוכתרים
בטחון מחלקת של כללי פיקוח תוך כפריות, קהילות תחת כפרית משטרה לארגן א.
ביתר כפריים באזורים שתסייר הרגילה המשטרה עם בתיאום ולעבוד הציבור,

תדירות.

טלפונים. תקשורת לשפר ב.

פושעים. כפרים לקנוס ג.

ידועים. פושעים אחר צמוד מעקב להבטיח ד.

המחוזי. הצבור בטחון בועידות להשתתף כפריות קהילות לנציגי לאפשר ה.

מיוחד אופי בעל הוא היהודים והכפרים הקהילות של המקרה (מסכם): ברמלי קולונל
מיוחדת. לב תשומת ויחייב

במהירות. וליישמן ההצעות את לקבל המחוזות מפקדי לידיעת מועבר

19261921 לתקופה הערות
היהודית האוכלוסייה גדלה ,(19251921) סמואל הרברט לורד של כהונתו בתקופת (1)
היהודיות החקלאיות המושבות של ומספרן נפש, 108,000 ל בקירוב נפש מ55,000
ההתיישבות לתולדות "קווים ראה וכן ו') כרך העברית, האינציקלופדיה פי (על הוכפל,

ירושלים. תשמ"א, רהסברה מרכז בהוצאת בארץ"

מ הציוניות בתכניות פעילה תמיכה שתמך אנגלייהודי, מדינאי סמואל. הרברט סיר (2)
לשמש בא העליון כנציב סמואל של מינויו הבריטי). בקבינט חבר (כשהיה ואילך 1915
הלאומי. הבית במדיניות בתוקף להמשיך הבריטית הממשלה של להחלטתה הפגנה כעין
לאומי, ועד לאומית, (אסיפה הישוב של המייצגים למוסדות רשמית הכרה ניתנה

.(535534 עמ ו' כרך העברית האנציקלופדיה פי (על מקומיות) מועצות
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יהודים קרבנות 7 נפלו ,1920 במרץ חי ותל מטולה על שנערכה הראשונה בהתנפלות (3)

שנתאספו (מאותם מזוינים ערבים התנפלו 1920 באפריל טרמפלדור. יוסף ביניהם
המהומות בירושלים. העתיקה בעיר היהודים על מוסה), נבי חגיגות לשם בירושלים
התנפלויות היו ב1921 כ200. ונפצעו יהודים 6 נהרגו ובמהלכן ימים מספר נמשכו
יהודים 47 נהרגו שבהן אחרות, ובמושבות תקווה בפתח ביפו, יהודים על חדשות

.146 ונפצעו ברנר) חיים יוסף הסופר (ביניהם

בספר במאורעות", והערבית העברית "המשטרה רפופורט: נחום של מאמרו גם ראה
בנספח). מקורות (רשימת בת"א" "ההגנה

"ההגנה בספר (49 עמ' ,170 עמ' ,164 (עמ' מאמרים ראה אביב תל משטרת לנושא (4)

.19261921 ת"א" עיריית "ידיעות ראה וכן בנספח). מקורות (רשימת בת"א"

מוסה גורג' של בספרו "19361920 פלשתינה "שיטור באודן טום של מאמרו ראה (5)

בנספח). מקורות (רשימת

וכן בנספח) מקורות (רשימת (1940) ומרש (1928) הית קינגסלי של מאמרם ראה (6)
.(1975) רוביצ'ק של ספרו

(במקורות). בנטואיץ בעריכת חוקים בקובץ ראה (7)

מבוססת המשטרתית הפעילות היתה ",1921 המשטרה "פקודת לתוקפה שנכנסה לפני (8)
לציין יש בתוכם המשטרה. לעבודת חוקי בסיס שימשו אשר העותמניים המקורות על

הבאים: החוקים את
הספר  201 עמ' מלתי של בספרו (ראה 18.2.1856 הומאיון החאטי במסגרת א.
"תיערך נקבע:  15 בסעיף הזכויות, צ'רטר בנספח) המקורות ברשימת מופיע
לכל להבטיח בכדי ובכפרים, המחוזות בערי בבירה, המשטרה ארגון בדבר רויזיה

ונכסיהם", גופם לבטחון ביותר טובות ערובות ממלכתי נתיני

(עורך): לניאדו של בספרו ראה ,26.6.1879 מ העותומנית הפלילית הפרוצדורה ב.
נכתב זה בחוק בנספח). מקורות רשימת (ראה בא"י" עונשים דיני סדר "ספר
העוונות הפשעים, חיפוש מוטל המשפטית המשטרה פקידי "על :8 בסעיף
המשפט לבתי ומסירתם העבריינים אסיפת ההוכחות, ועריכת המצאת והחטאים,

כתובע". משטרה "קצין נושא נדון 134 בסעיף לכך". המוסמכים העונשיים

הגדרת כדי תוך המתארים, החוק סעיפי במסגרת  1859 העותמני העונשין חוק ג.
השוטר. שמבצע שונים תפקידים ורקען, עבירות

עצורים. שמירת  117 ,12 סעיף(1)
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ממעצר. שהשתחררו אחרי סדר מפירי על פיקוח  13 (1) סעיף
הישוב. הגנת 87 סעיף
מיסים. איסוף  87 סעיף

הממונים. הוראות ביצוע  106 סעיף
הטוב. הסדר שמירת  113 סעיף

בימ"ש. והחלטות צווים חוקים, אכיפת  116 סעיף
בפונדקים. בלילה פנסים הדלקת על פיקוח  254 סעיף

שאר בין מתיישנים. חוקים של ביטולים עמה הביאה 1926 המשטרה פקודת ד.
1332 לשאול 9 מתאריך כפרים לגפירי המתייחס עותמני חוק גם הוזכר הביטולים
(הערה: בנטואיץ עפ"י לאוגוסט 18 מתאריך או דרייטון). של הראשון הכרך (עלפי
,1.9.1914 של הגרגוריאני לתאריך המותאם המאלי התאריך הוא 1332 שנת

נוסף. מחקר מחייב זה נושא הכפרים, לגפירי הנוגע חוק פורסם לא זה בתאריך

לעבודת נוגעים ואשר קודם בפרק שהוזכרו הוילאת נהול וחוק הוילאת חוק ראה ה.
וגפירים. הכפרים, מועצות המוכתרים,

80 עמי יאנג ג'ורג' קובץ ראשון בכרך ראה העותמני, המוניצפליות הרשויות חוק ו.

כדלקמן: השוטר תפקידי את השאר בין מגדיר ואשר ,81

שביעי פרק

הכפר... לאנשי יעוץ של שירות לתת יהיו הכפר שוטר של הפונקציות  56 סעיף
את ממלאים והשוטרים המפקחים השוטרים. על הממונים יהיו המפקחים

ממונים. הם שבו הכפר שטח של בגבולות שלהם הפונקציות

הם והנוהלים. החוקים ביצוע על כללית ישגיחו והשוטרים המפקחים  59 סעיף
לכל עזרה להגיש צריכים ויהיו מהשגרה, החורג אירוע כל על עליהם לממונים ידווחו
הקרובה; המשטרה לתחנת להודיע חייבים הם שריפה, של במקרה לכך. שזקוק מי
כל על ויודיעו בזריזות, יפעלו המים שמביאי וישגיחו השריפה למקום מיד יגיעו

פגיעה.

להיכנס כך ולשם פעולותיהם את לבצע הזכות יש ולשוטרים למפקחים  60 סעיף
קזינו ברים, קפה, קרקסים, תיאטראות, חנויות, למרחצאות, ציבוריים, לאולמות

ועסקים. בילוי לשם להיכנס יכול שהקהל מקום ולכל

הקצינים ידי על להם שהותוו בתחומים סיורים עושים הכפר שוטרי  51 סעיף
מקטרת לעשן להם אסור מכובדת, בצורה פעילותם את לבצע צריכים הם שלהם,
חוץ אדם, כל עם ברחוב לשיחה להיכנס או מקל, או מטריה, להחזיק או סיגר, או
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יהיו הם קזינו, או קפה בבית לשבת אסור כן כמו שלהם. לשירות הנוגעים מהדברים
קפה. בתי בתוך בלבד, לנוח מנת על לשבת רשאים

שוטרי העסקת שחיתות לנושא ספציפית עבירה הוגדרה 1859 העותמני העונשין בחוק (9)
כדלקמן: קובע 87 סעיף כפר,

להגנת שוטרים, של מוקטן מספר מעסיק הקטנים, או הגדולים הפקידים אחד "אם
או במלואו, מאויש התקן היה כאילו משכורותיהם את ומקבל מיסים, לגביית או הישוב
מדווח או בביתו... כמשרתים אותם ומציב מתפקידם השוטרים את שלוקח כך ידי על

השוטרים..." הם שמשרתיו

שנות "מאה בספר כגון אחרים במקומות גם עולה הכפר, שוטרי שחיתות של זה, נושא
שלנו" "הכפר מחמוד אקמל של מאמרו ראה וכן ,134 עמוד ראה בישראל" שמירה
אם אלא בכפר למוכתר יהיה לא "איש  93 בעמוד נאמר שם מקורות) (ברשימת תשי"א
כל אחר אמן ועונים בחסדו תלויים העניים מרובים, משפחתו וקרובי הוא אמיד כן
הסגולות לו יש אם דעתו נותן איש אין למוכתר. ונבחר קולות הוא אוסף כך דבריו.
עם שמבניהכפר, הבורים דווקא למוכתרים קרובות לעתים נבחרים תפקידו... את למלא
קצור ימים "ארבעה העניים של התרפסותם גם בבד ובד יהירותו יותר עוד תגדל היבחרו
נעשית זו בדרך שדות, שומר אותך אמנה הבאה ובשנה  מהם לאחד יאמר תבואתי את

חינם". עבודתו כל

:68 עמ' (תרצ"ה) "השומר" הדני עבר של בספרו ראה כן
בין היחסים את לשפר ניסיתי כל "ראשית פז מספר למוכתר" אותי ומינו החברים "נועצו
בהלצה, היהודי, המוכתר פני, את קידמו נצרת של המוכתרים והמושב. הממשלה פקידי
לדעת חייב מוכתר שכל דברים שלושה ללמוד עלי מוכתר להיות רצוני אם כי לי ואמרו

אותם:

שקר. עד להיות א.
בו. אמון לא אדם ב.

שוחד." לקבל ג.

נורמן בעריכת פלשתינה חוקי קובץ (מתוך ."1921 הכפרים גפירי "פקודת תרגום להלן (10)
של הסמכויות ולהגדרת המינוי להגדרת הפקודה (184 עמ' 1 כרך (באנגלית) בנטואיץ

הכפרים. גפירי

.1921 הכפרים גפירי כפקודת תצוטט זו פקודה שם: .1"

הבאות: ההגדרות את הבאים המונחים יקבלו זו בפקודה הגדרות: .2
הכפר. ונכבדי המוכתר פירושה הכפר): (מועצת הכפר ועדת (1

במשותף. יתפקד גפיר שבהם שכנים כפרים פירושה קבוצה: (2
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מספר של המועצות ידי על שנוצרה ועדה פירושה הכפרים: קבוצת ועדת (3
קבוצה. היוצרים כפרים,

המחוז. על הממונה הקצין או המחוזי מפקח עתר כולל מחוזי: מפקח (4

והנכבדים המוכתר החלטת פי על יכולה בפלשתינה, כפרים קבוצת או כפר כל .3
או אחד גפיר מינוי לשם המחוז מפקח אל לפנות כפרים, קבוצת או הכפר של

יותר.

גפירים מינוי .4
בתאריך הכפר, מועצת המחוז, מפקד אל נעשתה זה מסוג פנייה כאשר א.
של והמתיישבים הבעלים כל של ישיבה תקיים המחוז, מפקד ידי על שנקבע
לשם וזאת הכפרים, קבוצת או הכפר גבולות בתוך בניינים או קרקע
אם שנה, למשך התפקיד ימלאו אשר יותר, או אחד גפיר מינוי של המטרה
המשתתפים ישיבה. באותה נוכחים מהמתיישבים שליש מאשר פחות לא

רוב. בהחלטת יחליטו
כפרים. לקבוצת או לכפר הנדרשים הגפירים מספר א)

תהיה לא שהמשכורת בתנאי גפיר, לכל שתשולם המשכורות כמות ב)
החליפה מחיר את כולל בחודש, ישראליות לירות מארבע פחותה

בחודש. לירה חצי של ניכוי יהיה שלגביה

ישולם. הוא שבו והזמן ייאסף הגפיר לתשלום הכסף שבו האופן ג)

או הכפר בשביל כגפירים לשמש אנשים יותר או אחד תמנה האסיפה ב.
יסבירו והם המחוז למפקד יועברו שיתמנו האנשים שמות הכפרים. קבוצת
שלהם או שלו ההתאמה בדבר הרפואי, הקצין של ודרישותיו רצונו את
המועמדים ימונו אז ורק המחוז ממפקד גם ההסכמה את יקבלו הם לתפקיד.

לגפירים.

הנכבדים הצליחו ולא היה גפירים, למינוי המחוז למפקד הפנייה שנעשתה לאחר .5
הכפר של המוכתר באסיפה, דברים הוחלטו שלא או אסיפה, לכנס המוכתר או
המחוז למפקד יפנו זה, כישלון על ידווחו הכפרים קבוצת של המוכתרים או
החלטתו על יודיע המחוז מפקד שלעיל. 4 בסעיף שנקבעו הפרטים על שיחליט

המוכתר. לביצוע

לגפיר: תשלומים .6
המתיישבים בין הכפר מועצת ידי על יחולק הגפירים או הגפיר של השכר (1

בכפר. לנכסיהם פרופורציונאלי באופן הכפר קבוצות או הכפרים של
עותק והנכבדים. המוכתר של ובחותמת בחתימה יאושרו שיקבעו הסכומים
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עם ביחד המחוז, למפקד והשני הכפר לרשויות יישלח זו כספים מהערכת זה
המורשים. והסכמת המוכתר חתימת

השכר לתשלום יחד יתחייבו והנכבדים המוכתר ייקבע, לא כזה הסדר אם (2

שנקבעה, המשכורת פי על לגפירים

לגפיר: השכר תשלום .7

שהתאסף הסה"כ ואת מתיישב, מכל הסכום את תאסוף הכפר ועדת (1
מיסי מועברים שבו אופן באותו יועבר הסכום כל סך המחוז. למפקד תעביר

הכפר.

או המשטרה של המחוז קצין ידי על בחודשו חודש מידי ישולם הגפיר שכר (2
הנפה. במטה או המחוז במטה כוחו בא

המינוי: תנאי .8

המוכתר עם הסכם על לחתום חייב זו לפקודה בכפוף שימונה גפיר כל (1
החוזה בראשית העסקה. של התנאים קביעת תוך הכפר של והנכבדים
ישבע הוא תפקידיו את יתחיל שהגפיר לפני המחוז, מפקד אישורי יובאו
פחד, ללא ובכנות בנאמנות תפקידיו את יבצע שהוא המחוז מפקד בפני

רע. רצון וללא פנים משוא ללא

שירות. שנת בתום העסקה לחידוש זכאי יהיה 2)הגפיר

גפיר: פיטורי .9
אי של מטעמים המחוז, מפקד ידי על שהוא זמן בכל לפיטורים ניתן הגפיר (1

נאותה. לא התנהגות או חובתו מילוי

מיוחדים הסדרים יעשו המחוז מפקד או המוכתר פיטורים של במקרה (2

או להתפטר לנכון ימצא גפיר אם מקום. ממלא ידי על הגפיר תפקידי למילוי
הוא (שנה), העסקתו זמן יפוג בטרם טובה סיבה ללא תפקידו את יעזוב
שנגרמו ההוצאות כל את לכפר לשלם המחוז מפקד פקודת פי על חייב יהיה

מקומו. את ימלא אשר חדש גפיר של להעסקתו ביחד,

הגפיר: ותפקידי סמכויות .10
הוא שבהם הכפרים בקבוצות או בכפר משטרה איש של סמכויות יהיו לגפיר
נכבדי או המוכתר ידי על עליו המוטלות הפקודות כל את יבצע הוא יתמנה.
בכפר התברואה תקנות של ואכיפה ביצוע על מופקד יהיה הוא הכפר. מועצת
לשליטתו נתון יהיה הוא הבריאות. מחלקת ידי על שפורסמו לתקנות בהתאמה
במתת, בכיר קצין לכל סמכותו את להאציל רשאי יהיה אשר המחוז מפקד של
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הגפיר הגפיר. תפקידי את שיגדירו ונוהלים הוראות להעביר רשאי יהיה אשר
ידם על שהתמנה אחר קצין כל או המשטרתי המחוז קצין לפיקוח נתון יהיה

זה. לצורך

ציבור: כעובד הגפיר .11
ובכל העונשין בחוק הסעיפים לכל נתון ויהיה ציבור כעובד ייחשב הגפיר
מוגן הגפיר יהיה וכן ציבור, עובד של התנהגותו את המגדירים האחרים החוקים
ציבור עובדי כלפי הציבור של ההתנהגות את הקובעים חוקים אותם ידי על

".(28.7.1921)

.(2) 4 סעיף שלעיל פקודה ראה (11)

.7 סעיף שלעיל פקודה ראה (12)

.8 סעיף שלעיל פקודה ראה (13)

נורמן בעריכת (אנגלית) פלשתינה חוקי בקובץ פורסם ,1922 לשנת 7 מספר פקודה (14)
.264 עמ' ,1 כרך בנטואיץ

מקורות). (ברשימת המנדט" בתקופת "השוטר בספר וכן שלעיל, 4 מספר הערה ראה (15)

(ברשימת (1928) הית קינגסלי (1975) רוביצ'ק (1975) באודן טום אצל ראה (16)
.30 עמ' הלאומי" הבית בימי "הישוב אליאב: של בספרו ראה וכן, מקורות)

.(1928) הית קינגסלי אצל ראה (17)

המנדט" ממשלת בימי "המשטרה במאמרו אריאל י. ,(1940) מרש לדוגמא ראה (18)
.(1975) רובצ'ק וכן מקורות), (ראה ישראל" "שוטר בחוברת

.(1928) הית קינגסלי אצל (19)

1936 1926 לשנים הערות

האש". "עמוד בספר ראה מקורות, רשימת באודן, טום אצל ראה (1)

.13991396 עמ' שם ובמיוחד שלישי, חלק שני, כרך ההגנה" "תולדות ספר ראה (2)

כ"ז. נספח שלישי חלק שני, כרך ההגנה" "תולדות בספר ראה (3)

.1928 הית קינגסלי ראה (4)
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עמ' ,1 כרך בנטואיץ, נורמן בעריכת (אנגלית) 19251918 פלשתינה חוקי קובץ ראה (5)
.147136

על הגנה שלשם בדעה הוא המחוז מפקד שהוא כל בזמן "אם נאמר: לפקודה 23 בסעיף (6)
המתיישבים התנהגות עקב או הצבור לבטחון סכנה עקב או כפר, של והתבואה הרכוש
או אחד גפיר מינוי על להורות רשאי הוא זאת, לעשות המחייבת אחרת סיבה מכל או
לציין יש כפרים". קבוצת או כפר של האזור לשירות הולמת היא שלדעתם לתקופה יותר

ההעסקה. נימוקי במפורש נזכרו לא הכפרים גפירי שבפקודת

.96 עמ' המנדט" בתקופת העברי "השוטר בספר ראה (7)

ממשלת בימי "המשטרה אריאל י. של ובמאמרו  (1928) הית קינגסלי אצל ראה (8)
המנדט".

פרק שלישי (ספר ההגנה" "תולדות בספר וכן מקורות) (ברשימת באודן טום אצל ראה (9)
.(24

המנדט משטרת  קבע פקודת (10)
שגרה פקדות המנדט שבממשלת הצבור בטחון מחלקת פרסמה 31.7.1920 תאריך עד
בנושאי כללית מדיניות לקביעת "?01^106 מא^ א()1118נ1 :י1אחיע110 01*1)8115"

6א1יד155^^?" ?01.108 "£ידיד228\>0 בפרסום הוחל מ15.8.1920 החל משטרה,
הקבע ופקודות השגרה פקודות וערבית). עברית, (אנגלית, הרשמיות השפות בשלוש
ידי על ,1937 בשנת פה"ק ספר של מאורגנת במסגרת לראשונה קובצו מאז שפורסמו
ממשטרת שהועתקה במתכונת נבנה הפה"ק ספר ספייסר. ר.ג. דאז הכללי המפקח

השונים. הנושאים פי על ההוראות כל לריכוז ביותר כיעילה ונמצאה ציילון

כללית מבואמדיניות
הממשל. עם משטרה יחסי ומשימות, תפקידים המשטרה, מבנה כללי,  1 פרק

הפועלים. הכוחות הגדרת תקשורת, מבנים, מנהלה,  2 פרק
חיים. בעלי  3 פרק

וכספים. תשלומים  4 פרק
משמעת.  5 פרק

ותגמולים. שירות תנאי  6 פרק
אדם). כוח ותנועת העברות קידום רפואה, (חופשות, כוחאדם  7 פרק

גופני. אימון  8 פרק
נפשות. והצלת ראשונה עזרה  9 פרק

תחבורה.  10 פרק
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נהגים. משמעת נהיגה, רכב, כשירות על פיקוח  11 פרק
הדרכה.  12 פרק
מסמכים.  13 פרק

ותחמושת. נשק  14 פרק
ציוד.  15 פרק

ציוד. של ושמירה טיפול נוהלי  16 פרק
ביגוד.  17 פרק

דין). סדרי בנוער, טלפול (כולל חקירות  18 פרק
סוהר. ובתי מעצר בתי 19 פרק

שונות.  20 פרק
של תיאורים המנדט. במשטרת הבולטים המפקדים אחד הינו ספייסר ר.ט.ב. המפכ"ל (11)
אריאל אצל וכן במקורות, ראה (1957) מורטון אצל למצוא ניתן ושיטותיו אישיותו

.28 פרק רביעי ספר ההגנה" "תולדות בספר וכן (במקורות)

מקורות). (רשימת הפגנות לקחי על ספייסר המפכ"ל של מאמרו ראה (12)

המנדט". בתקופת העברי "השוטר בספר (מקורות) אריאל של במאמרו ראה (13)

(רשימת ולמגן" "לאש בספר ראה וכן (28 פרק רביעי (ספר ההגנה" "תולדות ספר ראה (14)
.(229222 (עמ' העברי" "הנוטר בספר "אהוד" של מאמרו וכן 17 עמ' מקורות)

שני כרך ההגנה" "תולדות מספר (לקוח החתומים הארגזים בנושא תזכירים ציטוט להלן (15)
(נספחים): שלישי חלק

החתומים הארגזים לחיסול הממשלה "הצעות
מאנגלית) (תרגום

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

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

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

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

שנתיים לפני שנעשה הראשון, לצעד כהמשך ההצעה את הסביר סונדירס מיג'ור ד.
החתומים. הנשק ארגזי לחיסול ימים
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הנשק ארגזי לחיסול השלטונות להצעות קיש קולונל של תשובתו תמצית
תשובתו תמצית מברוגורדטו. המשטרה למפקד קיש קולונל השיב ב15.1.1928

לשונה: תו ,(1579 (תיק בא.ת.ה שמורה

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

דלהלן: ההצעות
הישובים של המזרחי בגוש כי הוא תובע הנשק ארגזי את להוציא ההצעה עם בקשר א.

מטולה. שב"בליטת" בישובים כמו ינהגו אלפא, בית עד חרוד מעין בעמק,

הגדולות המושבות לכל יורשה היהודיות, במושבות בכוחאדם למחסור לב בשים ב.
מתנדבים, גפירים 4 או 3 זו, בעבודתו רק שיעסוק ריגולרי אחד לגפיר נוסף למנות
אזעקה. בעת לתפקידם להיקרא יוכלו אבל החקלאית, בעבודתם כרגיל יעבדו אשר

נשק. להם יותן אבל משכורת יקבלו לא האחרונים אלה

בהדרגה אלא אחת, בבת זה דבר ייעשה לא הנשק, ארגזי את להוציא ויוחלט במידה ג.

רצון". משביע "לשלב יגיעו הגפירים של החדשים שהסידורים ולאחר

כרך ההגנה" "תולדות בספר וכן 8079 עמ' לוחמים" "קשת אלון יגאל של בספרו ראה (16)
למאבק"). ("מהגנה שני חלק ב'

19471936 לתקופה הערות
כ"ז. נספח שלישי, חלק שני, כרך ההגנה", "תולדות ספר ראה (1)

(1926 לשנת 17 (מס' 1926 המשטרה פקודת הינה הנוטרים לפעילות החוקי הבסיס (2)
מתוכה: ה' ד' חלקים ציטוט להלן אשר

כפרים של גפירים  ד' "חלק
גפירים מינוי על לצוות יוכל המחוז מפקד

איזה של התבואה או הרכוש על הגנה שלצורך המחוז נציב סבור שהיא עת בכל אם .23
או התושבים, של התנהגותם מפאת או הציבורי, הבטחוני המצב לרגלי או כפר,
אחד גפיר של מנויו על לצוות יוכל  (נוטר) גפיר למנות נחוץ אחרת סיבה כל מפני
קבוצת או כפר איזה של בשטח לשמש לנכון, ימצא אשר תקופה למשך יותר, או

כפרים.
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המחוזי למפקד תוגש מועמדים הצעת
כזאת מועצה ובהיעדר המקומית המועצה תציע המחוז, נציב ידי על צו בהינתן (1).24
אדם המחוז למפקד בדבר, הנוגעים הכפרים קבוצת או הכפר ונכבדי המוכתר יציעו

גפירים. בתור ישמשו אשר יותר או אחד

הבריאות וקצין המחוזי המפקד מאת אישור
וקצין המחוזי המפקד ידי על נתקבלו מועמדים הוצעו אשר האנשים אם (2).24
לא או נתקבלו לא אם לגפירים, יתמנו אזי פיזי, באופן כשרים כמו אישרם הבריאות
זמן בתוך הכפר, ונכבדי המוכתרים או המקומית המועצה ידי על מועמדים הוצעו
אנשים המחוזי המפקד ימנה אזי המחוז, נציב מאת הצו צאת מיום ימים שבעה

גפירים. להיות וראויים מוכשרים

הצהרה לתת הגפיר על
לפי הקבועה בצורה גבוה, משטרה קצין בפני הצהרה יתן לגפיר יתמנה כי איש .25
נכנע ויהיה המובנים בכל המשטרה לחיל כחיל נחשב ויהיה עליה ויחתום תקנה
של ולזכויות לסמכויות למשמעת, הנוגע בכל זו פקודה של ולהוראות לתקנות
לא אף המשטרה, של הכללית לקרן תביעה לו תהיה שלא בתנאי רגילים. שוטרים

זו. פקודה לפי הטבה, או לפנסיה תביעה

גבייתו ואופן הגפירים שכר
על ויוטלו המחוז נציב ידי על ייקבעו מלבושיהם והוצאות הגפירים שכר (1).26
על הכפרים קבוצת או הכפר, ונכבדי המוכתרים ידי על או המקומית, המועצה
ההטלה רשימת משלמים. שהם ולמסים לרכושם ביחס  קרקעות ובעלי התושבים
מיסי בגביית הדן לחוק בהתאם ייגבה והמס המחוז נציב ידי על תאושר הזו

הממשלה.

בין לחלוקתו אחראי יהיה אשר המחוזי למפקד יימסר הגפירים של שכרם (2)
הגפירים.

הגפירים פיטורי

התרשלות מפאת אם המחוז נציב ידי על שהיא עת בכל מפוטר להיות יוכל גפיר (1) א.
המועצה על פיטורין, של במקרה רעה. התנהגות מפאת או תפקידו במילוי
עד הגפיר מקום מילוי את מיד לסדר המחוז, נציב או המוכתר או המקומית,

חדש. מינוי
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התפטרות

תקופת תיתם בטרם מספקת סיבה בלי משרתו את יזניח או יתפטר כי גפיר (2) ב.
ההוצאות אותן כל את לכפר לשלם המחוז, נציב מאת צו פי על צפוי יהיה שירותו,

במקומו. חדש גפיר במינוי כרוכות שתהיינה

מיוחדים ושוטרים נוספים שוטרים המניין, מן שלא שוטרים  ה' חלק

המינוי: תנאי

בתפקידים שוטרים להעסיק אדם ידי על בקשה מוגשת שהוא מקרה באיזה אם (1).28
מתאימים אנשים לרשום העליון, הנציב של באישורו המפקד, יוכל מיוחדים,

כזה. מיוחד לשירות ורק אך שיעמדו המניין, מן שלא כשוטרים
המובנים בכל המשטרה לחיל כחברים ייחשבו כאלה, בתור נרשמו אשר אנשים (2) .28
ולאמון לסמכויות למשמעת, בנוגע הזאת הפקודה הוראות לכל נכנעים ויהיו

לשוטרים. הנתונים

את ישלם המניין, מן שלא השוטרים של המיוחדים לשירותיהם הנזקק אדם (3).28
יחשבם המפקד אשר ההוצאות ושאר תלבושתם הוצאות את ויכסה שכרם
אפשר שיהיה בתנאי למפרע, שנה רבע בכל לגזבר יסולקו התשלומים לנחוצות.

העירייה. של לשירותה העומדים כאלה לשוטרים מיוחדים תשלום סידורי לקבוע

יודיע הזה, השירות בהפסקת רוצה המניין מן שלא שוטרים המעסיק אדם אם (4).28
על לוותר דעתו שיקול לפי יוכל שהמפקד בתנאי למפרע, ימים חודש למפקד כך על

כזו. הודעה

או הכללית המשטרה קרן על תביעה כל היה לא המניין מן שלא שוטר לשום (5).28
זו. פקודה פי על הטבה או לקצבה

בטופס התחייבות כתב על יחתום המניין, מן שלא שוטר בתור הנרשם אדם כל (6).28
הזו. הפקודה של ו11 10 הסעיפים להוראות נכנע ויהא התקנות פי על הקובע

ראה ,652648 ע"מ שם וכן חמישי, ספר רביעי, ספר ההגנה" תולדות "ספר ראה (3)
ואחרים. (במקורות) העברי" "הנוטר

בתל "ההגנה העברי" "הנוטר (במקורות) ולמגן" "לאש בספרים התלבושות מגוון ראה (4)
.80 בעמי תלבושת תיאור לוחמים" "קשת אלון יגאל של בספרו וכן ועוד, אביב"

שישי). (ספר ההגנה". ב"ספר ראה (5)

200 עמ' ההגנה" תולדות "בקיצור ראה וכן (6)
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כדלקמן: העבריים" הישובים "משטרת השם לגבי נאמר 28 עמי (למגן" "לאש בספר
נאלץ והצבא הערבית, המשטרה על לסמוך אין כי לימדם, הצבא קציני של "נסיתם
בשנת המשטרה. על מוטלים הם שברגיל שמירה, תפקידי ובכפר, בעיר עצמו, על ליטול
מוכן הצבא היה בעתיד, מכך להימנע כדי כוחותיו. רוב את הצבא לכך הקדיש 1936
כזה כוח היהודיים. הישובים של שמירתם עול את עליו לקבל שיוכל מקומי כוח לטפח
מדינה של ייסודה כי ההיא, בשנה שהאמינו רבים אנגלים גם היו הנוטרים. חיל היה
התחלה הנוטרים בחיל ראו המשטרה, מפקח ספייסר, כמו ואנשים לבוא קרוב יהודית
הגנת "חיל בשם הנוטרים חיל את לכנות השלטונות החלו קיץ אותו יהודי. לצבא
זמן לאחר ויציבה. קבועה ארצית כחטיבה בקיומו בכך בהכירם העבריים", הישובים
עצם עד התקיימה זה ובשמה העבריים", הישובים "משטרת השם את זו חטיבה קיבלה

צה'יל". ויסוד ישראל מדינת הקמת

העברים הישובים משטרת קבע, פקודות

1 מספר קבע פקודת
המוספת המשטרה תפקידי

ישובים הגנת לשם מגויסים העבריים הישובים משטרת של המוספים השוטרים .1
המשטרה מפקח של הישיר פיקוחו תחת נמצאים הם בתחומיהם. עבריים ושכונות
באדמות העובדים לשמירת להיקרא גם יכולים הם הגדוד. על הממונה הבריטי

ישוביהם. אדמות לתחומי מחוץ למשמר להפקידם אין פנים בשום הישובים,

מטרת (5 מס' קבע פקודת (עיין נע משמר ברגיל ימצא ישובים גוש בכל אולם .2
בודדות, פועלים קבוצות והגנת ישוב על התקפה במקרה עזרה הגשת היא זה משמר
תצומצמנה רציני, שקט אי של לזמנים פרט הישוב. באדמות ניכר במרחק העובדות

למינימום. עד אלה נעים משמרות של פעולותיהם

שתהיה והכרחי השונים תפקידיהם פרטי בכל בקיאים להיות המוספים השוטרים על .3
העברים הישובים משטרת ושל המשטרה של הקבע פקודות בכל יסודית ידיעה להם

לזמן. מזמן המתפרסמות ההוראות ובכל להם הנוגעות

הנוטר או הסמל של והסמכויות התפקידים את היטב להכיר חייב מוסף שוטר כל .4

השוטרים על בכך. צורך כשיהיה זה תפקיד למלא יוכל למען הישוב, על הממונה
כל נזק או איבוד בפני הבטיח למען הדרושים, הזהירות אמצעי בכל לנקוט המוספים
זמני באופן שנמסר או המוספים, השוטרים של ברשותם או בתחנה שהופקד רכוש

שהיא. מטרה איזו לשם או סיבה, מאיזו לידיהם
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2 מספר קבע פקודת
המיוחדים השוטרים תפקידי

סופחו והם מיוחדים כשוטרים מגויסים והשכונות הישובים מתושבי יהודים גברים מספר
שכונות בשביל אפקטיבי הגנה חיל להקים כדי העבריים, הישובים משטרת לתחנות
להם וניתנים 1926 המשטרה פקודת בתוקף מתגייסים מיוחדים שוטרים אלה. וישובים
לאותן וכפופים משמעת לאותה נתונים והם שוטר של והחיסון הזכויות הסמכויות,
עבור הממשלה מאת תשלום מקבלים אינם מיוחדים שוטרים רגיל. כשוטר הרשויות
בהיכנסו מיוחד, שוטר על מיוחדים. לתפקידים אלא נדרשים אינם כלל ובדרך שירותם
את ברשותו להחזיק חייב והוא לעונה, בהתאם כראוי לבוש להיות תפקידו, למילוי
מבלי ממשמרתם להסתלק או לעזוב מיוחדים שוטרים על אסור המינוי. תעודת
ללבוש המיוחדים השוטרים כל על שירותם. ישוב או אזור של בתחנה קודם להתייצב

תפקידם. מילוי בזמן מלבד המינוי תעודת את ברשותם להחזיק או מדים,

ושל המשטרה של הקבע פקודות בכל בקיאים להיות חייבים המיוחדים השוטרים כל
ופרט. פרט בכל לפיהן ולנהוג העברים הישובים משטרת

5 מספר קבע פקודת
מספר אחד, נע משמר ברגיל יימצא ישובים גוש בכל הנעים: למשמרים קבע פקודות

המקום. לצורכי בהתאם ייקבע אנשיו
המשמר מטרות

מטרות: שתי לשם הוקמו הנעים המשמרים
וכן הישובים של המרוחקות באדמות העובדים פועלים על להגן א)

התקפות. של במקרים מידית עזרה להגיש ב)

המטרות שתי להגשמת המדויקות השיטות את אלו בפקודות לפרט אפשרות כל אין
של הישירים המפקדים של וליזמתם לתכונתם נרחב כר להשאיר ההכרח מן האלה.

כללית. דרך כהתוואת לראות יש להלן הבאות ההוראות את המשמרים.

דלקמן: לתפקידים תצומצמנה הסיור פעולות
או פועלים בהם שעסוקים ופרדסים שדות בקרבת הישובים באדמות סיורים א)

להתקפה. הצפויים רכוש או תבואה עדרים, בהם שנמצאים

המתיישבים את המשמשים הישובים, אדמות בתוך ובדרכים, בכבישים סיורים ב)
ממנה. ובחזרם לעבודה בצאתם

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

לסיור יצא לא משמר אויבים. של לאיומיהם הצפויים לידידים נוכחותם את להבליט ד)
להיות צריך פרט כל הגנה. לשמש בלבד כללית כוונה מתוך ברורה מטרה בלי
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על מראש להחליט יש וכן בהחלט ברורה להיות צריכה הסיור מטרת מראש. מחושב
ולהבינה בתכנית לעיין המשמר מאנשי אחד לכל לאפשר יש כן כמו הגשמתה. אופן
יש העברים הישובים משטרת אנשי של לעבודתם הנוגעות הפקודות בכל כראוי.
מטרת וכי הישובים לאדמות מחוץ להעסיקם אין רגילים בתנאים כי תמיד לזכור

התקפה. לשם ולא הגנה לשם חיל לשמש היא העיקרית עבודתם

נאמר: ,26 עמ' ולמגן" "לאש בספר (7)
שהנוטרים הוסכם הנוטרות, צמצום לתבוע ,1936 שנת בסוף הממשלה "משהחלה
מוכנים ברזרבה, כנוטרים ייחשבו אולם משכורות, אמנם, יקבלו, לא המפורטים
740 א' סוג נוטרים: סוגי 4  1937 בראשית נקבעו כך הצורך. שעת בכל להתגייס
 איש 740 ב' סוג הממשלה; מן משכורתם כל את ומקבלים מלא גיוס המגויסים איש,
"רזרבה איש 1480 ג/ וסוג שעתיים"; תוך המשטרה לקריאת להתייצב "שעליהם
קיבלו לא וג' ב' הסוגים, שני שעות. 24 תוך לקריאה להיענות שעליהם  שנייה"
זו בדרך בתחנה. שמורים היו רוביהם אולם תפקידים, למילוי נקראו אם אלא משכורת,
המאורעות. בימי העבריים לישובים שנמסרו הממשלתיים הרובים מספר פחת לא
נשק לשאת הרשאים מוספים, שוטרים של רזרבה  איש 1500  ד' סוג נוצר מלבדם

בשבילם". נשק נמסר לא אולם הצורך, בשעת

.79 עמ' לוחמים" "קשת אלון יגאל של וספרו ההגנה", "תולדות מספר לקוח הנתון (8)
ו"קיצור ,63 עמ' ,4 עמ' ולמגן" "לאש לדוגמא אחרים במקורות ראה נוספים נתונים

.200 עמ' ההגנה" תולדות

ב' כרך ההגנה" "תולדות בספר ראה וכן 229222 עמ' העברי" "הנוטר בספר ראה וכן (9)
(במקורות). (א"י) פלשתינה משטרת של שנתיים ודוחות .883 עמ' שני חלק

קינגסלי מאת (א"י) הפלשתינאי לשוטר שימושי "ספר בעברית עת באותה גם פורסם (10)
מטא"ר). בספריית נמצא (עותק שטרית בכור של בתרגומו הית

את המכנה 25 עמ' (במקורות) מורטון וכן א' כרך פלשתינה משטרת פה"ק ראה (11)
יצרה". שהאמפריה הטובים השוטרים "אחד דאוביגין

ברשימת 9 מספר פריט (אנגלית) ומשטרתית" צבאית פעילות "שילוב הפרסום ראה (12)
המנדט. משטרת תקופת מקורות

(מקורות). ההגנה" "תולדות בספר פירוט (13)

140



מחדש ואושר (עברית) 17.8.1944 מיום 1352 מס' גליון הרשמי, בעתון פורסם החוק (14)
."1984 תשמ"ד שנושנו דינים לביטול "חוק במסגרת בוטל זה חוק ב14.3.1947,

לוחמים". "קשת אלון יגאל של ובספרו (מקורות) ההגנה", תולדות "קיצור בספר ראה (15)

ההתקפות "בגלל הדו"ח: בסיכום גריי המפכ"ל מציין (במקורות) 1946 השנתי בדו"ח (16)
הצטמצמו" השיטור ופעילויות מהתקפות ורכוש החיים להגנת הכוח נוצל הטרוריסטיות
(ראה וצבאית משטרתית פעילות של לשילוב הדרכה חוברת אף פורסמה 1947 בשנת

במקורות).

בספר ראה עצמה על השומרת הארצישראלית המשטרה של התפקוד התדרדרות פירוט
אלון. יגאל מאת לוחמים" "קשת ובספר ההגנה", תולדות "קיצור

הארגונים ופעולות ההגנה של המרי פעולות :13 בעמי כותב (מקורות) במאמרו אריאל (17)
לחלוטין פסקה היא א"י, במשטרת שנים שנמשך התהליך את גמר לידי הביאו הפורשים
אך ניתנו ואפשרויותיו מרצו אמצעיו, שכל צבאי לכוח והפכה משטרה מלהיות כמעט
הערבים, הנוטרים  ושומריה הבריטית המשטרה כל עצמו. על להגן אחד: לדבר ורק

עצמה". על ושמרה תיל גדר מאחורי הסתתרה

.(229222 (עמוד העברי" "הנוטר בספר "אהוד" של מאמרו לדוגמא ראה (18)

בירושלים). הציוני הארכיון ו המסדרים במגרש שוטרים קורס חניכי
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שבדרך ישראל משטרת התארגנות

0ד/264
26,3*48

ב1מ_ יזקבל

2 8 !¥>** 1948
יס9ול סי ■

לרפ''* ^.16
\1 1

ץ ר', ̂י(5<

לרמסכל ^
ר,

לארגן מזזרוב יחזקאל על חיסל ההנהלה החלטת לטי
המגויסים, מתון  היהודית המדינה גקסח יהודית משטרה 6יד

איש, 1200 במספר ל6מות

תהיה אולם העליון, לפיקוד כ6ו1וח תהיה הססטרח
כמנהל מפקדה, ישמש מחרוב ו*חז'ן*ל 8*ולתה, ג*טזו אבטונומית

הכללי, במסה הממטרה אגף
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רביעי פרק
שבדרך ישראל משטרת התארגנות  1948  1947

בהדרגה להתפנות המנדט משטרת החלה ,1947 לנובמבר מ29 האו"מ החלטת לאחר
משמרתם את נטשו הערבים השוטרים איסדר, השתרר ביחידות .(1) ומהתחנות מהבסיסים
שוטר, לכל שהושאר אחד לרובה (פרט הבריטים. ידי על מהתחנות הוצא הנשק כל והסתלקו.
ציוד נלקחו, החמורים הפשעים תיקי הושמדו, או נלקחו התקינים הרכב כלי לקצין), ואקדח
נותרו הכלבים ומלונות הסוסים אורוות רוקנו, המחסנים נלקח, המשטרתיות המעבדות
הקצינים נותק. היחידות בין הקשר לחופשי, בהמוניהם שוחררו ועצירים אסירים ריקים,
שוטרים 723 התחנות. להפעלת מוקדמת הכנה כל ללא אחראיים, נותרו היהודים והסמלים
.(2) ובוהו תוהו השתרר בתחנות מלחמה. סערת בתוך נתונים עצמם מצאו יהודיים וקצינים
של הממלכתיים המוסדות לארגון קדחתנית פעילות עת באותה החלה היהודית בסוכנות
אתר ממלכתי בתחום התרכז צוות כל כאשר והיערכות, בתכנון עסקו צוותות שבדרך. המדינה

.(3)

נקרא המנדט), לממשלת הסוכנות של קישור קצין עת באותה (שהיה (4) סהר יחזקאל מר
תכניות להכין עליו הטיל אשר המצב, ועדת מזכיר שרף, זאב מר אל 1947 דצמבר בתחילת
מר את ההכנה לעבודת לצרף סהר למר הציע הוא לקום. העומדת המדינה משטרת להקמת

(6) בספרו: שרף זאב כותב בסוכנות. סהר של עוזרו (5) נחמיאס, יוסף

של המדינית המחלקה מטעם מטפלים, היו נחמיאס ויוסף סחרוב "יחזקאל
משטרת כגון: המנדט, שלטון תחת החוקיים בכוחות היהודית, הסוכנות
את להכין והחלה המצב, ועדת משנתכוננה וכר. הנוטרים הישובים,

(122 (עמ' המשטרה". הכנת את עצמם על יקבלו כי היה טבעי השירותים,

השלום שופט עם לרבות המשטרה, אל זיקה להם שהיתה אנשים עם להיפגש החל זה צוות
לרשות העומד הידע כי התברר מהרה עד שטרית. שלום בכור מר דאז, בת"א, הראשי
לתחומי ומצטמצם צר, הוא משטרה) קציני (לרבות המנדט למשטרת קשורים שהיו האישים,
התמונה את לראות ולנחמיאס לסהר שיעזור מישהו למצוא היה ניתן לא בלבד. עיסוקם
בפקודת להתעמק אלא ולנחמיאס לסהר נותר לא ארצית. משטרה של והכוללת הגדולה
תכנית הושלמה לבסוף .(7) המנדט משטרת של ובנוהלים קבע בפקודות ,1926/9 המשטרה
הציג 18.3.48 בתאריך ותקנים). (פריסה בעקרונותיה ואושרה המצב ועדת בפני שהוצגה (8)

ביומנו: שכתב גוריון בן בפני התכנית את שרף זאב
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עכשיו יש שוטרים. 2600 דרושים פנימי משטרתי ביטחון לקיום שרף: "זאב
ארגון עם הסדר דרוש למשטרה, מפקדה דרושה שוטרים. 700 המדינה בשטח
בארגון דרוש ההגנה. של המקומי למפקד כפוף יהיה משטרה מפקד כל "ההגנה".
אם למטה. (סהר) סחרוב יחזקאל את מציע למשטרה, ארצי פיקוד ההגנה
והגיוס ההגנה, מארגון המשטרה תפקידי את להוציא יש תאורגן, המשטרה
מספיק. זה היה איש 1200 מוסיפים היו אילו למשטרה. הגיוס את יכלול

.(309 (עמ' מפורטות". תכניות יש (סהר) ליחזקאל

מפקדי של ברמה הן במפקדים, מחסור שקיים למסקנה והגיע המצב את ניתח המארגן הצוות
אישור את המארגן הצוות קיבל הבעיה לפתרון ראשון כצעד יותר. גבוהות ברמות והן תחנות
מודעה, היומית בעתונות פורסמה 17.2.48 ביום משטרה. לקציני קורס לקיים המצב, ועדת

היהודית. במדינה משטרה קציני לקורס מועמדים המזמינה המצב, ועדת מטעם

הבאה המודעה בעיתונות התפרסמה 17.2.48 בתאריך

מועמדים הזמנת
במדינההיהודית משטרה קויני לקורס

היהודית ה0ו9נות
ד?1*!**1 יא

הלאו** הוטו
■.וראל ל3נ0ו*

לקוסקו נקודט 08גי3י1ו וקורץ תו*ני 8קו1 נן^מדים נזה ■ח8יט
להייק ■1ינ.יוו הםזנפדים \.'זטךיזו. בסויק? לקופ ה1תי1ה נמ**ח1
יז^ןן .01 21 ה1ילי0 *ין רזץים, ל6ה*ת. וזיגתית ה*9למ קלי
יןניו ןו9ו89<0 הנחזית.  בידיה 1ל הזינימ * תקדיז* ..■ז

|* להגי* 1רי3זת הם3ץ9 *ל חייו וטלדות *ת ו*לול*ה ■.י .>|*ת

היחידי! ה0ונווח ,3*081 ומרח
תווובב יוודץיוווואל,
נ. י. ת .< 1>י0יז וחלת יז**

ת#.ךן., .(1 וודי >א11י* מגייווי ט יו* *י

מו^ח> מ10ו ^י*. ז* ל*לווו יזיי 1זטן. ^יהן "■ **

הגתנב ונדת

ומבדקים בחינה קפדני, מיון לאחר
בחירה ועדת ידי על שהתבצעו פסיכוטכניים,
ויוסף סהר יחזקאל את היתר, בין כללה, (אשר
התקיים הקורס צעירים. 24 נבחרו נחמיאס).
מאיר בקריית ההסתדרות לפעילי הספר בבית
גם התקיימו עצמו בניין באותו אביב, תל
הקורס (מפקד משטרתיים לא נוספים קורסים
לוסטיג רם עוזרים כשלידו ברנר, יוסף היה
לתרגילי הוקדשו בקורס הלימודים ארגז). ויוסף
הפלילי, החוק לימודי משמעת, סדרי סדר,
גופני. כושר ופיתוח משטרה תפקידי תנועה,
ב והסתיים 14.3.48 ב התחיל הקורס
הכשרה בעלי שהיו מהחניכים 7) 1.6.48
יותר). מוקדם שבוע הקורס את סיימו משפטית,

המתארגן המטה לרשות צבאי). ארגון (במתכונת הארצי המטה בהרכבת גם הוחל שעה אותה
להפריש התבקש הצבא של הכללי המטה בת"א), הקרייה (מתקני בשרונה בניינים 3 נמסרו
הבקשות שוטרים. לתפקידי מגויסים וכן ונפות, מרחבים על פיקוד לתפקידי מפקדים למשטרה
עמד שבהם מהתנאים שנבעו ועיכובים התנגדויות אף על (10) גוריון בן של בתמיכתו אושרו
שוטרים של מזורזת בהכשרה והוחל ארעי אימונים בסיס הוקם .(11) עת באותה הישוב
יהודית משטרה "לארגן (13) סהר יחזקאל על גוריון בן דוד הטיל 26.3.48 בתאריך .(12)
לרשות יעמיד הצבא של הכללי שהמטה נקבע היהודית" המדינה של השטח רחבי בכל
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השוטרים ל700 בנוסף וזאת ומעלה שנה 35 בני המגויסים מתוך איש 1200 עד המשטרה
כחטיבה כפופה, תהיה שהמשטרה נקבע ועוד הארצישראלית במשטרה עדיין המשרתים
הבאה האיגרת את גוריון בן דוד שלח 26.3.48 בתאריך הצבא. של העליון לפיקוד צבאית,

תש"חתש"ט). המלחמה (יומן (14) הכללי: המטה וראש הארצי המטה ראש אל

לרמ"א
לרמטכ"ל

משטרה מיד לארגן סחרוב יחזקאל על הוטל הסוכנות) (הנהלת ההנהלה החלטת לפי
המשטרה איש, 1,200 במספר לפחות המגויסים, מתוך היהודית המדינה בשטח יהודית
סחרוב יחזקאל פעולתה. בשטח אבטונומית תהיה אולם העליון, לפיקוד כפופה תהיה

הכללי. במטה המשטרה אגף כמנהל מפקדה, ישמש
גוריון בן דוד 1984 מרס 26

אל:
_,,^ ב< בא.ך ב,,ך סחרוב יחזקאל האי

26.3.48 1 א כ

רחבי בכל יהודית םטסרה לאירגון סיד לגשת עליך הרםל ההנהלה םםעם י א*נ*

תחת הבםחון כוחות טל חלק המשטרה תהווה עתר, לעת היהודית. המדינה טל ה*םח

פנימיים םשםרה תפקידי על ממונה תהיה היא אולם הכללי. המסה טל העליון פיקודו
יהיה אפשר םיוחד צורך בשעת רק אלה. בתפקידים עוד יםפלו לא הבםחון כוחות ושאר

0ל מיוחדות הוראות לפי הכלליים, הבםחון בכוחות גם פנימיים בםחון לנרכי להשתמט

המוסמכים. המוסדות

איש 1,200 עד לרטותך יעמיד והמסה זו, לסםרה המסה חבר תשמש אתה

הממשלה הקמת ועם במשטרה נוסף אימון יקבלו 0הם מנת על המגוייסים, סתור

היהודית. במדינה יטרתו היהודית

בתנאים הבםחון טל הכללי מהתקציב וסשכרתם החזקתם את לקבל יוסיפו הם

את יבליט אטר םיוחד, סימן יינתן בתלבטתם אולם הבםחון, כוחות שאר כל קל

המשטרתי. תפקידם

הארניקזראלית, במשטרה עדיין המשרתים השוטרים, 700 גם יעמדו לפקודתך

נתלנטתן, גם טונות נפרדות, חטיבות כסתי חוץ כלפי יופיעו הםנדם ביטול עד ארלם

אחת. לסמכות כפופות פנים כלפי אולם

בזגרריון ד.
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רצו ולא הצליחו לא בעיר עדיין שהיו הבריטים כבד. במצור נתונה ירושלים היתה ימים באותם
עתידה ירושלים שהעיר היתה הכללית התחושה היהודי. הישוב כלפי ההתנכלויות את למנוע
.1947 לנובמבר מ29 בהחלטתו האו"ם שקבע כפי בינלאומית, עיר של מעמד לקבל
ירושלים משטרת של היהודי המגזר והם עבריים כוחות מספר ההם בימים פעלו בירושלים
מחסומי בהקמת סייעו אשר מבוגרים, ברובם מתנדבים, שכלל העם" "משמר המנדטורית,
אצ"ל ארגוני וכן ומתנדבים נוטרים נמנו שעליו "ההגנה" כוח ועוד. מים מזון, חלוקת דרכים,

הכוחות. משאר במנותק שפעלו ולח"י

הועדה בתוך לירושלים. מצב" "ועדת הסוכנות בשם גוריון בן דוד מינה 21.4.1948 בתאריך
"ועדת הקים הוא המשטרה. נושא על כאחראי שנקבע ז"ל שרי (שריבמן) ראובן מר גם נכלל
המשטרה (מפקד סופר שלמה אוסטר, דניאל וחברים יו"ר, שרי ראובן את שכללה משטרה"
המחוז מפקד כוח בא סתוי ונעמן העם" "משמר מפקד (אבנת) אפשטיין זאב היהודי), באזור
בירושלים. עברית משטרה להקמת תכנית בניית על במרץ לעבוד החלה הוועדה ה"הגנה". של

בינלאומית עיר בתוך עירונית, עברית משטרה של עובדה לקבוע היתה הכללית הכוונה
ירושלים", ל"ועדת העירונית המשטרה את להכפיף הוחלט התייעצות לאחר לקום. שעתידה
שכר לתשלום השאירו שהבריטים כספים חשבון על ייעשה המשטרה פעילות של כשהמימון

ירושלים. עיריית ידי על התקציב והשלמת ,1948 אוגוסט  מאי לחדשים שוטרים

של העברית העירונית והמשטרה העיר את הבריטים אחרוני עזבו 1948 למאי 14 ביום
סמל עם מצחייה כובע חבשו ובמקומם הקולפאק כובעי את הורידו השוטרים נוסדה. ירושלים
המשטרה להפעלת נוהלים לתוקפם נכנסו יום באותו זה. יום לקראת שהוכן ירושלים, משטרת

בעיצומה. היתה השחרור מלחמת הוועדה. ידי על מראש שהוכנו העברית, העירונית

! *

£ 1■

חיפה. בנמל הדגל מורד ישראל בארץ הבריטי המנדט סיום עם
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ההקמה צוות ידי על שהוגשה כפי עברית משטרה להקמת הצעה
שבירושלים). הציוני בארכיון נמצא (המקור סחרוב יחזקאל של בראשותו

תשיח בטבת ירושלים,י'ת
31.12.47

סאירסון ג. הגב' ; אל
ני המשנה רעדת מזכירות מאת;

משטרת להקמת ההצעה אח, לך ממציאים הננו
ועדת ישינת סול לפרטיבל צורפה לא שבטעות העברית במדינה

.25,12,47 ביום לך שהומצא ,23.12.47 מיום ב* המשנה
: העתקים

ן ו ןגורי ב ד.
םאירסון ג.

רמז ד.
טאירוכיץ ב"ב
גרכובסיןי מ.
נברג ז אי ס.

שרף ז.
21.12,47 במדינה נ?'זטרה להקמת הצעה

וו י ו ב ע ה

יסוד הנחות
ויתכן חמורות תהיינה המדינה הקמח בראטית הבטתון געיות כי סחק אין א.

ארוכה. תקופה במזיך יתמיד המתיחות מצב כי אהילו
שידי בן על וצריך לה מחוצול יגמ הארז סונוך גם לכוא יבולה הסכנה ב.

מבחוץ הסכנה את ל8גו! קנויות תהיינה לכשיןוס האבא

בעיות על זמנו את יאבד ?1לא וטוב מה תקופת ממילא מ:זך ח הצבא הקפת ג.
השוטף. הבלזחון

היינו הארז. 0ן הגריסי הצב.* צאת לאחר רין חוריטה ו1צבא והקמת יתכן ר.
.1944 לאוקטובר 1

אנוש מסוס למ"זמרה למשוך ביוי והקצין ה:וסר של מ"זכרחו את להעלות י!ז ה.
מאידך. הלוחד נגע במני להתסיח וכן מתאים

ת < צ ת ה

 כן על
לבעיות להתמסר שתוכל בכרי ה"וטף ן הרגוהו מתפקידי המיזטרה את לשחרר א.

פשעיס. ומניעת גלוי

באזוריג! והבסחון השמירה תקיקידי את עליה חקבל א"ר גינדרמרית להקים ובגבולות.ב. לערים שמחוז
והמנהלת. הפקוד "ותו תחת ימצאו יחד גט הכתות שני ג.
חקגעם. 1ח בה יראו ואניזיה קבוע כח תהיה המשטרה ד.
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והקצינים הי1מלימ לחהר ו''רס חולף כח תהיה הגינדרמריה זאת לעומת ה.
ממכורת, יקבלו לא אלזר ל;?ומי, '.ערות שנת אנשי יהיו הי.1וראים כל קבועים ~1יהיו

כפלים יהיה יזגינדמריה אנילי מספר כי תקציבית מבחינה מ:לד חשוב זה פרט
את י?לע הבסחון ייתקציב למנוע יהיה אקשר זו בררך ורק המלהזרי; ז1ני1י כמ>1פר

המדינה. תקציב מרבית
הגינדרמריה לול פלוגות להעכיר יהיה אי?יזר הבסחון מגג השתפר עם וגבולות.ו. כפרים ילםירת לתפקידי בלבד קטן בוז ילאר ד.לר קל ובסוייו לגי?

ה ר ס 1/ ם ה

חלקים: ם:0ני מורכבת תהיה המשטרה

האדמיניסטרציה) (או הבסחון מחלקת א.
פשעים לחקירת המחלקת ג,

כסגן פקח מהם אמר לכל הכללי. למ?קת עוזר יעמד מחלקה כל בראש
ליץדמיניסטרציה.

הבטחון מחל?ת א*

עבור: כעקר אוזראית תהיה הבסחון מחלקת ,1
הכללית המנהלה עבודת (1)
הצכורי הכסחון קיום (2)

פי1עיס מניעת וגלוים(3) פסעים של ראשונה חקירה (4)
מחוזות: לארבעה תתחלק היא .2

הגליל (1)
חיפה (2)
היזרון (3)
הנגב (4)

הםשסרה ענ*4* כל עבור אחראי יהיה .*קר פקח יעמוד מחוז כל 1 ברי'* .3
הכללי. המפקח ".יל לפקודו ישר נתון יהיה הו.1 במחוזו.

על ל0£ת יחיח טנתיקירו י*שר סגןי.'ןח יעמוד מחוז פקח כל לרוות .4
להן, העברינים ול והבאתם וחקיר1זם פ'ועים גלוי של העבודה כל את ולאחד

פשעים לתקירת המחלקת וקציני יתוזו בין אלה בענינים הםי,טר גם יהיה הוא
פל^עים. לגלוי האחראים

למחוז פרס *חר כל נפות לשתי יתחלקו ותנגב חיפה הגליל, מתוזויז .5
השרון מהוו אחד. כל נפות לקחי ואלה מחוילותמשנה לקני יתחלק אזר השרון

נמות. לארבע כן וגל יתחלק
של תפקידו ;*ינספקסור. ולעזרתו עוזרפקת יעמוד נפה כל ר*ס ב .6
ימגא אלה ובעניגים בנפתו, פשעים וגלוי חקירות הנהלת יהיה האינספקסור

מחוזו. >'1ל מגןהפקח עס ייעיר קיןך

התושבים. ולמסמר לקטח כהיואט אחריות תחנות למספר תתחלקנה הניות .7
אחרא* *ה*ה הוא ו7.יוסרים. סמלימ ולרזוו1ו אינס>!ק0ור י>םור תחנה כל בראש
באזורו. פשע םעיזי ומניעת הב11יזון עבור וכן בתחנתו האדמיניסטרציה עבור

מומחים. לזוטרים ומספר סמל לראותן יעמוד החקירות בשטח

יעמדו והם התנועה, על ל9קח תסיןיד יוטל בתחנה .זוטרים מסיר על .8
והתכונות הפקות עבור אחראי יהא הלז בנפה. התנועה סמל ל פקוחו תחת קציןיל1ר של פקודתו תחת ויעמוד התנועה, עבריני נגד התביעות עבור וכן התנועה

במחוז. התנועה

150



להח?ה 5>חוא? ?הזן ולגוסליי סהליו חנ:י בצרוף במחוז התנועה קצין .9
ןזשךך של פקולןןן תוזת ?שך יעמוד הוא במחוז. למכוניות הרסיונויו ולמתן

במטה. התנועה

ף5ג, **?5 והח3ויב:וןז ו:יוןיךות '.ירשויו ייעמיר המרכזי התנועה מירד .10
יןזין (אינספקטורינן) קאיניס ת0ר הוןקוניס, ועל ן ה ג ל "ו הס על יפקח

עללל ז"ןו"ץן ו$כןנאימ. נהגים המכוניות, וטפול תקווז, לחלוקה, אחראים
יז*ח1#? יףיןז .אשר אי^קניקהור יעמוד מחלקה כל בראש המטה. י?ל ר הן קצין

במחוז. יר ה■! יחידות ולהחזקת לפעולה
ן:קיןן ^ןוןזןיןן. ן*סמך םקאין מורכבת נשקיה תצורף.יחידת מחוז לכל .12

במסה. הראשי הניזן מקוה תחת יעמדו ים המחוז
לכך? ןזמזןףןלף ףמחלקת ע"י געיןר סח וזע "סעיח חקירת עכויוז כי אם .13
מיגעים בת^ירח יתמחו הרגילה המ'1טר מן ןזוטרים סמלים קצינים, מספר הרי
או קל?9 פשעים יקל בםקךימ החקירה. של הראשונים ג:.י;ידי0 כעןר ויעסקו
א?קי י^ןל*^ןנ ךאשוניון עדות 0מך על לתבעם יכולוז וי;ז נת^ו כקהתושעים

החקירה. ייעולת איו החחנה
^חול?? ^תקנן! החקירןז אני6י על חמור מסע מע^ת של מקרת ככל זזולח .14
עגמן. ^ןןז יעסוק זזו החקירה מהלך על הוראויז יוצי.* והלז ה ה נ .כ לאינסנ'קטור

המתיז. יעל הפקח לסגן התיןירי; ריריזימהלך זוז למסור■ יהיה עליו
^?ץזם. לח'ןיךןן המחלקה עת לקיר אחראי יהיה מחוז הפקחבכל סגן
י^יגוחןז £ל האריך בטחון על להופיע העלול מסובך או רציני ;יןע , ,
!? ^3יי)" הימיים רתןאיין), (כלכליים, מומויס יריעת הזזרןו 'זו ;,י . ,!סו
לסןץ'ג^ה התרטלנן אה להןריע יהיה עליו זזחרית ת. ו נ י מר או ';יזות ע הגו;

מןםחי^. פקגי^ינן הנדרשת והגזרה יזר'לונ.; החקירה י^הלך את יכן .?"זעיו לתיויות

.^?יס לחקירת חליןה ה ב,
1:ךזןש 7/#1$*?/יי£. ן'יהעגף הפלילי;! "הענף : ל'זניט י1תחלק זו מחלקה .16

פקח. פור יי י !ימ מהענ ד ח זן כל

ן האחךך ס!זה. מקח יהי וטגנו הי:ללי ממקח עוזר יעמוד המחלקה אז י י

עליףןןל^ןז וזפקוז פיעעיס לחקירת המחלקה ??ל י.1טרציה נ י מ ד ל' ל י 1. **1וו יהיה
וה;?ןליטז. הפלילי יח הענ את המ,'רתות והמיזלוח הרסןם

זןןןןל^? יןזית א/ך פקח סגן יעמוד האלילי הענף פקוז'. >זל לגזרתו .17
במחוזייז. המלהיט סגני עם ה;',יר להחזקת

: ל לו י': י ל י ל 6 ה ף נ הע .16
ב*?י8 ן:?:^ י?נ0?| ןתגרויקים, הגכולוון על ח ו הפן העליה, אגף ץןנה^(א) י^ף4ן זה >'זגף והגבולות. העליה, חוקי על .זעבירויו ההתאזרחות,
חגןעף רשיונן? של הגבןלות על פקו11 זל יעילה ^שנות ההגירה מחלקת עח בקתוף

חוזיות. ורשימה

קסלזק ן??ק(?ך נקייקמלךיק אן 1*' ולרסותו ו!?ח עוזר יעמוה זה אגף ברלו'ז
*ינסמק"זוד, יעמור גכול נקודון ברא.' ויזןטרים.

יחידת (כןלל וזמיווןדיי! והחקירות התביעות הפקוח אגף (כ)
משעימ במנזעת המשטרה לחטיבות ויעזור ייעץ יפקח, ר א כלכלית), משטרה
למעלמ תם אסר מסובכיק מןרים בחקירת זה אגף יעסוק כן כמו ובחקירתם.

ח3ק)ל^ו5* םוטחיס, של 'ןגיצןת פמ1פר מורכב יהא כך ל/לס המחוזות. קול םיכלתם
ב^קףיט התביעות און גם יכין זה אגף פק)עים. חקירת ילל וזי1וניוז בסוגיס

עצמן. התגיעןת אה יכצע וכן מסבכים
סמלוק ו0^ זינסמקקורלק 10 ולרי'זותו תקח עוזך יעמוד האגף בראלי
(/?¥? בתבועוון יעסוין זלמ עורכידין מספר יצורף זה ל'זגף ושוסרים,
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לגןפיס והמשרד האצבעות טביעת הישע, מעטי ארכיןן אגף (ג)
וחבו אונספקקוףל8 5 ולרשותו ויקוו עוזר יעמור ברא^ו ולמבריתיח. מזכרים
גלןמ. פקועזק, רשןס אצבעות, לטביעת (מומחים ושוטרים סמלים 0יי: קול .עובדים

סביעח חזעומ, רשימות והחזות אסוף יהיה תפקידם וכלי). מאכרים סמים
פ8קיולתק לנןיזטרח עגה ןימוזן 7ז"י ובן וצלום, תלעיס ר תן ל תמעו.ד1ז אצבעות,

מיזכרימ. ויזי.?יח הברוזה נגד

המנפיק קל המשותף הפקות תחון יעמוד המרכזי, הרי*וו1 מזרר (ד)
הממשלה, ומחלקות המחוזות ושל הללו ?ל ולי'זרותם "הלילי, ו הפוליטי

ושוסרימ, סמלים ו30 אינ0תקסוףיח 1 ולרשותו וריקת. עו יעמור נווו
ק י נזף ושן ק י קמל י!סקר ולן קטוף י:ינט בר;*שות פחוז ג:י:ל ימצא זוז למיירר סניף

זרחיס. 1 פקידים וכן

המקוד קם גקסף ינןצ>ץ :*בל המרכןי המירד פקוח תיזוז יעמוד הליתוול

ן יכלול
המחוזי.

הפוליטי1,_105,

ףא. ג א הערביה

תיהוךיהזזגףב.
והמיעוטיםאגףג. הזרים.

גוטןלזנן ן0? אונספקמורים 5 ולר'ותו עוזריייןח יעמוד זגף כל בראש
חבוי 0? הארבקח ויתף האגף ר;*' סל סגנו יהיה הזנחהקיזורים אחד וכןוסוטרים. חוטף ז*םוף *היו חסקידיהם הלוגים. למחוזות יצורפו מתאים עובדים
י"להמ החו^י /#7 פול.יטיות. וחקירות המיזה. מן אליה? תסו*.י:ר חומר בד*קת

יםטת. .■1ג!ס ^ל לעו^'רהקקח יייר יו!' יום יעבירי
יהיה חפקוףנ! אזר י1ו?רים ו"ני י'סל ימצ>ו הזזגפיס מיזלזת זזוזד בכל

והאחרח. היומית העתונוח כל אי/ לקרוא
והשכנת פקןת יהיו ה?ולזסי הענף "ול אגף כל לס( העקריי1ז תתקידיו

: על ידיעות
וזרפזם ו1נועות טוליטיות, מפלגות א.

8ךי חעולות ב.
הקהל רעת ג.

זרות ומע;.מות וריס של לגול י:עולות ד.
ת"זוךו^ אנשים לול וקלריהם פעולוחיהנ' תנועוי1יוזם, ה.
הצבןףו הבטחןן הפ^עת אתריו לגרור עגיןהעלול ילל ו.

המדינה בטחון על להשריע ענין.העלול כל ז.
ןףי6 ןכתביס וקונסולריויס ךיפלומיזייח ייגרירים; ת,

זוחר8י0 יהיו ורזןלעיחם הזוגפים עי'י יע"ה והפקוח החקירוח תוצאות רשום
לטוטיגיט יעביי והלז הנוליטי, הענף *ןח קבועות לעתים 0כומימ הגלזת על

הממ'לת. לידיעת ל;;ביא יש לדעווו אר ח1וב ענין כל עליו
3י/י61 בט1ז11 מטעמ* צ1רך יהא למדינה הראזונת ייביזקופה להניח י7 .20

יחית ב*ם העחונות. על גח וי,1ן והתלפון. ה"לגרף הזאר על צנזורה
המחלקת של התוליסי הענף עת אמיז ר בק להמצא הללו המחלקות תצטרכנה כן
י " פליעיס. לחקירת

המשטרה מטה .21

דלקמן: המחלקות מן מורכב יהא המטה

עובדים על כלו מו?זתת הבנינים. על והפקוז התשלומים מ'סרר (א)
האזרחיים.

*זוחייס. עובדיו* על מושתת ויזסער. האישי ו?רשום משרד (?)
בס1טר, לטחול הייזובית הועדה יסודרת על יבננה הי]עד חלק
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ולוסותו 0ג;~£>/7/ יעמוד בר.'1שח והנשק. ;1זמחסניס מחלקת (ג)
לכלליה נ*1*כ11!ז*י0 בתפקידי ולזוסרים* סמלית ו20 נש?(*ם קצינים ל? פקח,
יצ11יפו הזזרבע1ז ויתר בתטה יעהוך הקצינים מתמיסת אחך אזרחיט. י'ומזו

ס2ל *ע8ןי1 גרזזיזו * משלו מחסן יהיה מחוז לכל כרכיניןים. למחוזות
אזרחיים. ואובדים י?וטרי0 מסו'ר ולרלותו

עוזר
וכוי

ו*4 8?ח עוזל : ע1זרי1 נזגןפקת. בראזה
גיקו11ז6 10*15 לקשו* אחראים ויהיו במחוזות

^הקזר. מחלקת (ר)
יםצ^*ו ינ1 הקציג אר1.:עת קציניס.

ו/זוטרים. טכנאים סמליח מסתר יחצאו
ווז^י^וני^. :הגיוסיח

1
.■, מחלקת (ה)

;וג11 יה קצינ 2 עוזריי?קתים,
עם יהד ו מ'* "ו י היתר כגיסים.

1לרשו8ו פק)^ נ\%\ יעמוד למחוזוו!ברז*>ז1$ יצורפו סמלים אר;:עה וחוטרים. סמלי(^
ללזוטרים, חמרכזי המפר בבית כמדריכים הקצינים

( לשג*0 ומחולקת פקח בראל*ה והתנועה. מחלקת.ההובלה (ו)
החזקת ברכישת, יעסוק א.1ד ולכת 17ל היזוגלה מזרר א..י
ברקשח והגינדרמריה, הםזטרת ^ל הרכב כלי ות>ון

סמלים, וחבר קצינים 5 יקת, עוזר ולרללותו פקח סג^.
יצוהטו הקצינים ארבעת וכוי. הטמלאיס מכונאים, נהגים
תעמודנה לרשותם ר.ה0, להובלה אחראים ויהיו למחוזות

הרכב כלי ותקון להחזקת איזראיח יהיו והס המגונות
וחי. ז במתיו

ה#7(יה*ה, 1עח חחנ על בפקוח יעסוק איטר התנועה ■.ימ?רר ב*
ו.לרלסוי|1 6קת יעמודסגן .ו הלא נהיגה. רזיונות ובקתן
לערן). 80) ו.עוטרי0 סמלים וחבר קצינים 5 ויתיועודרפקח, ל*תווות יגור*ו מתאים עובדים וחבר קצינים 4

בתס. התנועה למי1רדי אחראים

1,0.1^'^ . ^.

37110כיו1£? ?01103 ?0^03,
^0/ג0ז03 081)^3

1<0ט138 'יג!

,11^ג,701 110.51

20*11 ♦1947,ל61נווק906(1

.ללןי ,ז1./\ ,87לנ>) 1).3.0., 6181,גנ©010*60(£י3ת1

?,*111 1.

.ז!10^^13זן1)1ס4. 189/47.

191י 1ץ1^ 1<1ז8 ?0*811 '11^8 91ת171310(1 01033 810 *ג01.. 01 113מט0נו 00
.0;0 161311י51ד 8^1תמלנ :£01 811 *0308ע1ג1ג1 , , ..

,(?.10/3/4)

(301.) .י..? 3131.
.^33132^17 "1*/3בנ1כ307020:?3ז11

(זז10^ג1311זז1!.זג1ץ0

ת''א גזרת על 1947 לדצמבר ב20 מכריז גדיי קולונל הכללי המפקח
הבריטים. השוטרים עבור לתחום מחוץ אזור כעל פתחתקוה עד
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בירושלים העירונית העברית המשטרה סמל
.1948 מאיאוגוסט

(1948 (מאיאוגוסס, בירושלים עירונית מקסדה

בחודשים פעלה ישראל, משטרת קל הראשוניים ההקמה לשלבי במקביל

המשטרה פיקוד בירושלים. עירונית עברית משטרה המדינה להקמח הראשונים

מחמת וזאת ישראל. ממשטרת ומבצעית ארגונית מופרדים היו ואנשיה הזו

השחרור, מלחמת במהלך העיר של המיוחדות הנסיבות

ישראל מדינה הקמח על ,1947 בנובמבר, כ"ס מיום האו"מ החלטת

כבר אד עצומה. בשמחה ירושלים חושבי עלידי נתקבלה ירושלים, ובינאוס

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

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

של הערביות בשכונות להתארגן החלו ערביות כנופיות הקוממיות. מלחמת

יום יום נותק, היהודי הרובע שבסביבותיה. הערביים ובכפרים ירושלים

הבריטים. ידי על נאסר נשק שנשא יהודי 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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משכונות נותק העברית העיר מרכז עירוניים, ולמרכזים לשכונות הוחדרו

ירושלים. לשכונות העברית התחבורה ופסקה כמעס מרץ בחודש קיצוניות.

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

דרד לפרוץ שניסו שיירות מנותק. כמעס היה הארץ מרכז עם הקשר

בירושלים התארגן תקופה באותה רבים. קורבנות ותבעו הותקפו לירושלים

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

ומזון, 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 של קבוצה היחידות על בפיקוד מסייעים כשלידו אבנח, (אפשטיין)

מלאי היו הם אד גילם מפאת לנצלם כבר יכלה לא "ההגנה" אשר מבוגרים,
1948 ינואר בסוף ירושלים. על ולשמור להגן והתלהבות חזון
תהיה היהודיים שבאזורים כד המשטרה תחנות אח לחלק הבריטים החליטו

שבכל 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 למרוח אד סופר.

נשאר והכוח יהודים למשטרה התגייסו לא רבה, חשיבות המלא ואיושו

בעיר היתרו זה מגויס לכוח בנוסף בלבד. שוטרים כ50ו 'חלקית, במתכונת

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

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

ונוכחותם כשוטרים תיפקדו לא "שוטריםמיוחדים" אותם אנשים. קויוחר מה

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

"מחנה סל בחחנה רק המסמרות, אח לאייש הצליחו לא היהודי באזור

אליהם זימנו הבריטים המפקדים מינימלית, מקסרחיח 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.

את גומרים הם מאי חודש שבאמצע היהודיים לשוטרים הודיעו בינלאומי.
שנשמר כסף היה זה חדשים, לשלושה שכר הכינו הבריטים המשטרתי, שירוחם

פרישה, ומענק כפיצויים השוטרים יקבלו ואותו המשטרה מטה של בכספת

עשה במקביל ומדכאת. קשה היחה היהודים השוטרים ביו האוירה

"נאמניבתים" של רשת ונוצרה עברית אוכלוסייה מיפקד "מסמרהעם"

חירום, בעת בבניין הדיירים אח להפעיל שתפקידם

מצב" "ועדת הסוכנות בשם בןגוריון דוד מינה 21/4/1948 בחאריד

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

כאחראי נתמנה מהם אחד כל שרי, (קורייבמן) 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 סחוי, ונעמו "משמרהעם", מפקד (אבנח), אפשטיין

ה"הגנה".

עברית משטרה להקמת תכנית בנייח על במרץ לעבוד החלה הועדה

עירונית עברית משטרה של עובדה לקבוע היחה הכללית הכוונה בירושלים.

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

החלה והתכנית משטרה בענייני כמבינים לו שנראו אנשים עם להחיעץ

אח יאכוף אשר שוטרים כ400 של בכוח היה המדובר וגידים, עור לקרום
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כפוף יהיה הכוח הציבור. /1ל ויגן פשעים יחקור הסדר, על ישמור החוק,

התכנית המשטרה. במימון חשחחף העירייה ולעירייה, ל"ועדחירושלים"

סוכם ברכתם. את וקיבלה אישור לשם ולעירייה ירושלים לועדת הוגשה

ירושלים. אח הבריטים צאת עם לתוקף תיכנס שהיא

רבה בדריכות חיכה והציבור וגבר, הלך המחח מאי חודש שהתקרב ככל

אח להקדים הבריטים של כוונתם על שהתקבלו ידיעות הבריטים. לפינוי

ירושלים. לכוון "הראל" חטיבת של להעברחה גרמו ירושלים פינוי
,1948 למאי, ה4ו ביום העיר. על בהפגזות פחח קאוקגיי צבא בינתיים
של הארצי המטה שכן בו אזור "בווינגרד, אזור לתפיסת היערכות החלה

אחרוני עזבו הבוקר בשעות נוספים. שלטוו מוסדות עם המנדט משטרת

גדרי נחתכו ואז המבוצר המיתקן אח הבריטים והשוטרים הבריטים החיילים

שוטרים של קבוצה פרצה המקום ואל האזור אח שהקיפו הצפופימ החיל

את הניפו הנכנסים "הגנה*. וחברי התזמורת בשוטרי מתוגברים עבריים

ממש המחנה. נכבש ערבים עם אש חילופי ולאחר החורו על ישראל דגל

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

במלחמה. נתונה אך מבריטים פנויה העיר נשארה בעצם בכד

שם נזכר לא העצמאות במגילת ישראל, מדינת הוקמה יום באותו

בינתיים בינלאומית. עיר תהלה שירושלים היחה הכללית התחושה ירושלים.

ועדת יו"ר ז"ל, שרי ראובן פירסס ביום בו יותר. עוד התהדק המצור

העירונית העברית המשטרה תכנית ואת לשוטרים היום פקודת אח המשטרה,

כובע חבשו ובמקומם הקולפאק כובעי את הורידו השוטרים בירושלים.
זה. יום לקראת שהוכן ירושלים משטרת סמל עם מצחיה
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14 מיוס להצעה בהתאם להתארגן, החלה העברית העירונית המשטרה

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

העיר: של העברי באזור משטרה תחנות 4 הוקמו שרייבמו

מאהשערים), (מקודם הצפונית התחנה יהודה), (מחנה המרכזית התחנה

הכרם), (כיח המערבית והתחנה (רחביה), הדרומית התחנה

למר בכפיפות פעל אשר סופר, שלמה עמד העירונית המשטרה בראש

עמד שבראשו "משמרהעם", עם בחבירה פעלה המשטרה שרייבמו. ראובן

נמסד בינתיים המצור אבני. (קמנצקי) בןציון השני, מפקדו עת באותה

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

דגל להם היה ישראל. במשטרה 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

להווצר החלה ומאז ברחביה, המשטרה תחנת בחצר הראשונה) ההפגזה גמר

שבחלאביב. הארצי המטה עפ שוטפת הקשורה

ומשטרת אשתאול צובה, הכפר צה''ל ידי על נכבשו יולי חודש בסוף

פורסם 2,8.48 ביום ירושלים, אל פרוזדור למעשה נפתח ובכד הרסוב,

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

גלויה כהכרזה האירוע אח קיבלו העיר חושבי צה"ל. ידי על כיבוש כשטח

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

וסוכם ז"ל שרי ראובן מר עם וסגנו ישראל משטרת של הכללי והמפקח ז"ל,

כנפיה, תחת ירושלים משטרת אח תקבל ישראל שמשטרת

158



משטרת על המלא הפיקוח אח הארצי המטה נטל 16/8/48 ביום

משטרח בסמל הסמל אח והחליפו הושבעו ירושלים משטרה שוטרי ירושלים.

העיר לגבולות מעבר הורחב המשטרה מפקד של סמכותו חחום ישראל.

בראש ירושלים. מחוז  מחוז של מעמד קיבלה כולה והיחידה ירושלים

של הפרשה אך המשיכה, עדייו השחרור מלחמת שיף. ישורון הועמד המחוז

הסתיימה. ירושלים, ולועדרו ירושלים לעיריית הכפופה עבריח, משטרה

ישראל. ממדינת נפרד בלחי לחלק נהפכה ירושלים

£*

111
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ירושלים) ירושליטעירית (ועית
16,6,48 ירוקליט ^גנ1ד

148£ סל6ון חיהורי) (האזור בירושלים המשמרת טמ'ןר

נ* זו.

הפו*וזכימ היהודית המופרות סט>ם *לי שחוסלו לטמגויות גירועליםבהתאם המשטרה של היו'ןינח ל*זולתת כאחראי ירושלים) ואירית ירושלים (ועדוי
אנשיי לירי*ת להגי* וכן ל6ניי לרעום לב?שי וזגני 9ק*^6נ1 בגירויים ולמוסכט

י חנ1ווח: 0רנ

וגיזץוטן העירוגיו? והמש6רת ישראליי! מארן חטשסריז מתבטלת מחירם תיהורי),זו. (וזזוזור תיוושל*יי* הטשסרת זז6יגת י/כה

>ל הוי^ח שיןגלו לאלת פזזוץ והטור*יט הטפליט הקגיניט כל ב.
ועבודתם, שרותם גסשן ה*וסר; שחתטטרותפ או טשרויז שחרורם

והרשום גישיגוו/יגו למטוגם גהוו^ט יתיח הסשטרח וטגגוו חיוקז בטיווזר,ג, לן שיוטן* בויקוטנט
ו/ל יור על שזנוסרו כ1* ותווקיריתט ווזטסלים זזיןזיניט רשימת י,

לת6>לוז, בזת מגורמי; ירי
6תו6 בהשגת לטפל מיר יגש משסרח לתחגת *וזר*י שניןג^ קןין כל ח,

וסידורת, חתחגת

הזונשיט, על מל?1וז תעסיןת ולארגן הםססרת כח מלזו את לה*עיל יש ו.
לשם: הכת לה6>לת לרזווג >ש המקטרת של השגרתיים לתמיןירימ סחוץ ז#
ג^ל^ מ5ויול*פ ויליץ^לי? ושכונותיה ח?יר גחווות המרי שמירת .1

והתפרעות, שור 6ש;ים, מניעת .8
המלילית. הגולטיו של ג'ייית ה>>7לת ,8

רגילת, טשמר יחיות כל ל>זרי1 ותמעלתת מתן 8לוגת היןטת .4
ולמזזות אזורית תכנית ל6י הסחטופים לספירת פירית גניטת .6

מקום. לגל אוזר שוטר
המיר לשפירת ירושלים) (וןית האטתקת ז/7!/ 0/ תקסר וזבטוזת .6

גתוריט,
ווזת'ןנויז. העזר הויןי על לקוטירח ומהלכותיה העירית עט ה'ןשר 'ןגיעת .7
החדש. וה8מ> חובאי הכוגע יונהג ח'ןורם. מטפל יזזר ואתו סתבסל תיןול*? וז#

אייגלזגור יחט הת*יןיריט, של נאטן מלוי על האגשיט לגל להורות יזו ס.
גטייט, וגקיון

והאוסרים בשרות שלןגלז חאוזלגינח לטשכרת בהתאם תתיח האנשים פשכית י.
הנללייז. המש*רח לדרגת יעברו האירוניים

?גי*ת את נשיו (1.6.46 (ער וח1י חרשיט תקו6ת שתוך טאסגיט יעשו יא.
לתגשטתח; הררוש התקןיג והבטחת החרשת חררגת

את 6ו*ליס אנו בת ההיסטורית חש>ת את לזכור לאנשים קורא אני
הגברית ח*שסרת גהיןמת הראשוניט *>ינו כי הכל ולןשות המוטלים התמקיייס

לזה, מתאימים יתיו
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העתק

3/6/46הת
ירר;:\.יח מעשרה. מ>*קדת
1;יהרדי) (הןגיזרר

21.5.48 ירושלים,
הצבאי המושל כבי אל

ירושלים. הרומים, במגרש

0וןי3ז:ו החפצים רשימת את לכבודו להגיש מתכבד אני
:14.5.48 ששי ביום הרומים ממגרש המשטרה עיי

יד פנסי 48 סגורה תיבה
" " 31 פתוחה תיבה
" " 20 סגורה תיבה
" " פתוחה_5 תיבה

םה"כ94

אגסים 86  חשמל אגוזי תיבת
בארגז מניפה בלי ובטלטור

יד פנסי שלנו1, המשטרה במחסן נמצאים האלה החפצים
מועיל לשמוש יהיו הם למעכם בטריות נשיג ואם בטריות, בלי הם

דרושים חחשמל אגס* לילהי. במשמרות המסתובבים השוטרים בשביל
אם  מניפה בלי ונטלסור הסהר. ולבתי המשטרה למשרדי לבו

במשרדנו1; לשמוש ראוי יהיה הוא איתו נסדר

קופסה) בבל (תריסר ירוק דיו קופסאות במשרדים.3 לשמוש
ולבשל מים להביא £!^מ^נ1!לןמ3נ^ר(^ס?3) \

לשוטרים. טה

לשאר ביחס ירוק. דיו של אחת קופסה מחזיר אני
מכב". להוראות מחכה אני החפצים

רב בכבוד

סומר ש. ()
ירושלים מלזטרת מפקדה
היהודי ר ו ז ה:/

^*ר%4_1
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יונתן
י נא ר חשמ

ל: א
מאת:

המשטרה םמרכז העברות ן: הנידו

שאוקי המשטרה מנהל סגן הודיע הבולשת)15.3.483 של הפלילית המחלקה (מפקד סעד ביי
מתאריך עוכרים מטה הרשומים היהודים שהשוטרים

ירושלים: למחוז הפקודה טליליוח;מסירת לחקירות משרד
292,שלמה י
סעד, דאב 

סופר, שלמה משטרה מנהל עוזר
מס סרגוססי, אברהם  קורפורל
.14 מס*
,1263 מסי רינדנר, ינתק שוסר

(1
(2
(3
(4
(5
*6
(7
משרד

מסי1849, ש*יגלשטיין, אברהם שוסר
מסי515, גרכקוכין, יוסף שוסר

.1499 טס תמרי, גבי שוסר
אצבעות; ססי2025,לטביעת נדכרג, ז גבי שוטר מסי8.2392^ קורפל, משה שוסר (9

שני, כיום להתיגכ הנ"ל האנשים כל על
לשם ירושלים מחוז המשטרה כמפקדת עליהם22.3.48 תחנה או יחידה לאיזו הוראה קכלת

לתפקיד. ל*נוח
לבתביד; הנהלתהמומחה למשרד יעבור 1קיד, רגולסקי, אריה

המשטרה. של החשבונות
ערבים:

ממשרד סמנדר עזר סולימן המשטרה לרמאללה.מ9קח יעבור פליליות מאותולחקירות ערכיים ושוטרים סמלים של קטן מספר
אחרות. ליחידות כן גם ננראי יעברו המשרד
הפלילית כמחלקה יהודי אף אין יכנה! הערת

אגפיה. כל על ולשת הב של

24.3.48
15 00

,*■! '<111 ^ף7?
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העברית חם*זסרה
ירושלים *יזור

. היהוהית הבסחון םח>קת >כ*,
תי^וד^ת^ךושגגי'םי הםו,כג.ות ש>

תעבדי, איזורי!;^ך91>י0 <. חמ85רמ ט*נןד <**

קיןןי ת*3י1 ביר*ש>!*ןק תעבריוז חםשטרח *ר1וו חגרין:
הוא תתרכב חגיכחי כרגע ההרכב;

300 >?ח. 4:1 עיר משמרת, י יסר 8
132 . 8ימרי0.ר***!י>ם
20 ■ , גו8רים

י 4. יי * *י >ית.יזלוז סחנת במשסהת ק*ינים
■ינק> גריבוב, יוחרים(*סרק, קגינים

^ < י , *  ו יריי1)יק)
8 ח>כו) (י1*ם, כביד יק*יגי 1> 1

462 סח

| זזח> 8©רריתם את *קב>יס בדרגתם >חתח1נ 0כ>* ותק*יני0 ח8ו©רים כל
. *גיר משכרת בתיספת י*ל חג חתיזריך עד מהכרתם יוח >"יקכ*{י 1948 >מ*י 16 סת
? המזכיר הירייית >6י 8םגיע>זזם חקי*בח י י1 יה ם נ טס חי1ןי <.*( ן0גי>' ונם ח8*(

>חד8 10 בתאהיך םםםקוח "ל הנ האוסרים >תק>יםי ההתחיבייןת כ> הר*©*,
*1948 ק*י

<" חנ התאריך אחרי חמסזסר או8י יחיח טח כ*ג1 בריר זח יוין יומגם
י בכ>>,? י8רא> ובאךז בגטרט בירוו8>י0

* סועי^ת עברית ןוטשטרח בחגחת בתפקידנו >המשיך >>גיני גומת א>ח בתנאים
מת ו חש את >חעיר ברגוני זו עובדה עם בחחסוב ירושלים. <8, היחודי כחלק

חכאות^ לנקודות >פכם
בירישי^יים כעת הכשרתים וק*ינים קיסרים. ■<■ הכ>>י חםסווו א.

בעתיד? חמטסרח תקן יחית מת .462 הוא

ישוסרים* קויגים עביר המשכורות ^0 חת0>ום ערך יחיח פח גשגנח?כ. א7 הנוכחית חםב>ח ^*י נמשיך חאם

המקטזז ש> חז1חרוח וההו5זווח המשכדרות בהוגנות ישיו םי ג*
הירושלמית?

קכי?ו! בעת לאקור ילס אג חלקי) יזו י נח החוע*ות(ש עבור מפורט תקעיב
<" חנ חשיולות ע> ברורות תשוב*ת

העברית חמנםמרה 0ז> האדמיניסטרטיבי והארגון חיוסון ע> נוספים תזכירים
חתובוע. במשך נסרר באופן לכבי אגיש ירושלים 8ו>

קך. 0<15^ 0^ *רי>1'>ים,12.4.48
אדמיניסטרטיבי קצין
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תש ן מ י נ
(23.4.

יד י
48 )

ד לכנו
הממטרה כענייני המטפל ד ט ן מ ה

ירושלים.

א

פה בעל לשיחתנו ובהתאם 16.4.486 למכתבנו בקשר
בירושלים. העברית המשטרה של מבנה תכנית הצעת בזה מנישים הקייםהננו השוטרים למסמר בהתאם המשטרה /טננה על מבוסמת התכנית

, ו י נשעה

כל את לכלול יכולה אינה מחנהיהודה ותחנת היות
השוט של הרב מ*פר וכן קצוותיה, מכל בה ים,שרוכזו של ירו שוטרי

התחנה,הצענו, של התקינה העבודה למהלך, נו*ריע בה אשר רים
בכל נפרדות תחנות ולהקים לאיזורים ירושלים את אי6וא,לחלק

ר. ו ז איי

יובל לא תחנה שבכל המצומצם השוטרים וממ*ר מרכזיתהיות מחלקה להקים הגענו האיזור, דרישות כל את לט*ק
ג, ו 00 הפליליות בחקירות לתחנות שתעזור פליליות לחקירות

של המחלקות כל את להקים הצענו לא רציניות. ועבירות פושע
ו 0,אילצנ נשי בא ר הםחמו באנשים, המח*ור ננלל הרנילה הבולשת

מועמדים שיהוו המשטרה לתחנות ם י י נ ו י י ע שוטרים 25 לצרף
" דה עתי ה למשטרה

לצרך ים> ע י מצ ו נ נ ה בטחון בענייני הת**.םה למען
טיפול "משטרהעם",לשם של קציןקשר לתחנות קבוע באופן

ים נ י לעני הצבאית המשטרה של וקצין~קשר ורחיים א בעניינים
ים. י צבא

בלנר,עץי זםנ* מידור בנדר הן הצעותינו כל
ן ו ירנ א של הכללית בםםנית להכלל ונןכל בירושלים המצב שיתברר

בארץ, המשטרה
ד, הכנו רג,ש\י בכל

; ; חתומים:

^/^* ;** ם"אק^נ*לד
^■^)^./^'■ א.חרטץ.
*^>ן?|^ א.שולוחוביץ.י

ש**י. למ5קד : העתק

מור, אזרח הקצין
בירושלים עירונית משטרה
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המשטרה" "מראות עיתון מתוך
.1987 דצמבר

משטרה תחילתהשל
נזרעהגרעין, דצמבר1947 חודש בתחילת
יותר, מאוחר שנה חצי וצמחה נולדה שממנו

המנוח,שהיה זאבשרף משטרתישראל.
הסוכנות המצבשל ועדת מזכיר ימים באותם
סהר(סתתכ) אתיחזקאל אליו קרא היהודית,
להקמתמשטרת תכניות, להכין עליו והטיל
רגע מאותו היהודיתהעומדתלקום, המדינה
משטרתישראל. ששמו המפעל לצמוח החל

ממשלת בפני היהודי העם את שייצג (הגוף
השירותים להקמת להתכונן החלו המנדט)
מתוקנת שמדינה הבסיסיים, הממלכתיים

להתקיים. כדי צריכה
כ"ט ביום להתגשם. החלום החל לפתע
האומות ארנון אישר 1947 בנובמבר
תכנית בדבר ההמלצות את המאוחדות
קיבל היהודי הישוב ארךישראל. חלוקת
יהודים חוגגים המוני בשמחה; הבשורה את
הי את אחזה התלהבות לרחובות, יצאו
הסתייגותם על מיד הודיעו הערבים שוב.
ביצועה את למנוע כוונתם ועל מההחלטה,
שאין הצהירה, בריטניה הזרוע. בכוח
היא וכי ההחלטה, את לבצע באפשרותה
ב15 ישראל בארץ שלטונה את תסיים
כל את יום, לאותו עד ותפנה ,1948 למאי

כוחותיה.
את פינתה ברחובות שהיתה השמחה
מלחמת מדם. עקובה למלחמה מקומה
ישבו ממש עת באותה התחילה. השחרור
שעסקו רבים צוותים היהודית בסוכנות
שירותים להקמת ובהיערכות בתכנון
שיחליפו ממלכתיים, ושירותים ציבוריים
והתחנות הבסיסים הבריטי. השלטון את
להתרו בהדרגה החלו המנדט משטרת של
ביחידות וערבים. בריטים משוטרים קן
ידי על הוצא הנשק כל סדר. אי השתרר
לכל שהושאר אחד לרובה (פרט הבריטים
התקינים הרכב כלי לקצין), ואקדח שוטר,
החמו הפשעינז תיקי הושמדו, או נלקחו
הסו אורוות רוקנו, המחסנים נלקחו, רים
הברי ריקות. נותרו הכלבים ומלונות סים
אחרי תחנה לפנות שהחלו והערבים טים
את עזיבתם עם לחופשי שיחררו תחנה,
היחי בין הקשר העצורים. ואת האסירים
אף מהמקרים ובחלק למשובש הפך דות
המשטרה בתחנות היו עת באותה נומק.
שוטרים כ730 ובבסיסיה בארץישראל
בת קצונה. בדרגות מהם אהדים יהודים,

ובוהו. תוהו השתרר חנות

להתרחשות הרקע את להבין מנת על
לשנת אחורנית, מעט נחזור הדברים,

.1947
המצב התדרדר שנה אותה בראשית
הבריט הכוחות למשבר; עד ישראל בארץ
המ השואה, ניצולי במעפילים, נלחמו יים
המחתרת ובארגונים לארץ, להיכנס נסים
והפיקוח הדיכוי אמצעי היהודים. יים
אך והחריפו, הלכו הבריטים בהם שנקטו
הגיעו היהודי הישוב מנהיגי הועיל. ללא
דרך שאין נמנעת, בלתי מסקנה לכבל
ולהיע לחתור אלא הבעיה, לפתרון אחרת
עצמ יהודית מדינה להקמת בהקדם, רך
את שתבטיח מדינה, בארץישראל, אית
טירור בצל החיים היהודים, של שלומם
לתוכה תקלוט וגם בארץישראל, ערבי

השואה. של הפליטה שארית את
להיות החלו ההחלטה, כשגמלה
לכוחות הישוב כוחות בין ההתנגשויות
שלבשו עד ויותר, יותר חמורות הבריטים
הגיעה זה בשלב ממש. מלחמה של אופי
מסו שאינה למסקנה, בריטניה ממשלת
העבי כן על הרוחות. את להרגיע עוד גלת
בבעיה ההכרעה את 1947 באפריל רה

האו"ם. לארגון
שהשתת ועדה, הורכבה האו"ם מטעם
והוטל מדינות, עשרה אחת נציגי בה פו
פתרונות. ולהציע המצב את לבדוק עליה
רוב המליצו הוועדה של הסיכום בדו''ח
הקמת ועל ישראל ארץ חלוקת על חבריה
יהו מדינה  בתוכה נפרדות מדינות שתי
נכללה לא ירושלים ערבית. ומדינה דית
כי הומלץ, אלא מהמדינות, אחת באף
בחסות ביןלאומית פרזות לעיר תיהפך

האו"ם.
החלו הוועדה, המלצות היוודע מרגע
למנוע כדי למלחמה, להתכונן הערבים
היהו המדינה של הקמתה את הנשק בכוח
הישוב למנהיגי הפריע לא זאת כל דית.
היהודית בסוכנות הבאות. לקראת להיערך
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מבראשית סהר:להתחיל יחזקאל
מלח בראשית ,1947 דצמבר בחודש
שרף, זאב מר אליו פנה השחרור, מת
עליו והטיל המצב, ועדת ראש יושב
לקום העתידה המשטרה את לתכנן
סהר מר שהגיש לאחר העברית. במדינה
ועדת עלידי אושרה וזו התכנית, את
את מבןגוריון ב26.3.48 קיבל המצב,
ושל ישראל משטרת בנייח של המשימה
יחז התמנה ב4.5.48ו, עליה. הפיקוד
המשטרה של הכללי למפקח סהר קאל
הסוהר בתי (שירות הסוהר בתי ושל
ב מהמשטרה נפרד כשירות הוגדר

.(1.149
הכללי כמפקח שימש סהר יחזקאל
במהלך .1958 עד ישראל משטרת של
משטרתישראל התפתחה שירותו
מסגרת כל ללא שוטרים 700 של מכוח
ברח ופרוסה מאורגנת למשטרה וציוד,
ממלכתית בעשייה משולבת המדינה, בי
לישובים והתנדבות סיוע ובפעולות
פרישתו לאחר ולמעבדות. במצוקה
השנים בין באוסטריה, כשגריר התמנה

ו. 960 958ו

(סחרוב) סהר יחזקאל

ב907ו נולד (סחרוב) סהר יחזקאל
שימש 940ו, עד מ1936 בירושלים.
ו194 מ וייצמן. חיים ד"ו של כמזכירו
בדרגת הבריטי בצבא שירת 1946 עד
עברית. תובלה פלוגת כמפקד מיינ'ור,
המד במחלקה עבד 1948 עד מ1946
לממ קישור כקצין הסוכנות של ינית
ומשטרת נוטרות בנושא המנדט שלת

הישובים.

פעילות המשיכה היהודית בסוכנות
שבד המדינה מוסדות להקמת קדחתנית
צוות עבד ממלכתי תחום כל מול רך.
היה המשימות, את חילקו כאשר תכנון.
שיחזקאל הישוב, למנהיגי מאליו מובן
כקצין ימים באותם שימש (אשר סהר,
במחלקה המנדט משטרת לפיקוד קישור
הצוות את ירכז הסוכנות) של המדינית
הצוות אל ישראל. משטרת את שיכין
סהר מר של עוזרו נחמיאס, יוסף גם הצטרף
באו היה נחמיאס יוסף היהודית. בסוכנות
ביצוע לקראת המתנה בתקופת ימים תם
לשינוי גרמו המאורעות למצרים. שליחות
המתכנן. לצוות הצטרף והוא תכניותיו,

ימים" "שלשה בספרו שרף זאב כותב
:(122 (עמ'

היו נחמיאס ויוסף סחרוב "יחזקאל
של המדינית המחלקה מטעם מטפלים
החוקיים בכוחות היהודית הסוכנות
משטרת כגון: המנדט, שלטון תחת
משנתכונה וכוי הנוטרים הישובים,
השירו את להכין והחלה המצב, ועדת
את עצמן על יקבלו כי היה, טבעי תים,

המשטרה''''. הכנת
שהיתה אנשים, עם להיפגש החל הצוות
היתה, המשימה למשטרה. זיקה להם
ארגון הקמת לקראת במהירות להיערך
ממלכתי, ארגון עברית, משטרה של ארצי
העברית. המדינה רחבי בכל פרוס שיהיה
ברחו ההכנות. החלו ז 947 דצמבר בחודש
ובסוכנות השחרור מלחמת השתוללה בות
משט של הקדחתני התכנון החל היהודית

ישראל. רת

המשטרה מראות ''עיתון מתוך
.1988 ינואר

בעיצומה היתה העשייה קדחת

התחלה הארץ מלחמה. ימי היו ימים ,
ערביים שליטה לאזורי קה
המעורבות בערים ויהודיים.
היהודיות. השכונות הותקפו
בפא ממוקמות שהיו שכונות
ישובים יד, אל מיד ועברו נתפנו הערים תי
בגליל בחברון, ירושלים, בהרי מבודדים יהודים
רצופה. ערבית התקפה תחת עמדו ובנגב העליון
המלצת פי (על ליהודים שהוקצו באזורים
ביותר. העזה הערבית ההסתערות היתה האו''ם)
היו התחבורה ועורקי ההרריים השטחים רוב
והדבר לשליטתם, ונתונים בערבים מיושבים
ביהודים. לפגוע כדי שנוצלה עדיפות, להם הקנה
הצינורות התהדק. ירושלים על הערבי המצור
העיבים ידי על פוצצו מימיה את לעיר המביאים
יהודים המוני .1947 דצמבר חודש באמצע עוד
בכליון מחכים כשהם ירושלים, בשערי עמדו
אספקה המביאות המשוריינים לשיירות עיניים
השיירה בראש שהגיעו המשוריינים מתוך ומזון.
דם. ושותתי פצועים לוחמים בדרךכלל, יצאו,
עי מאירות מודעות הופיעו היומיים בעיתונים
שלא 25  ה17 בן "אתה הלשון: בזו ניים
מחכה? אתה למה התפקדת, ולא חובתך מילאת

התייצב!"

מלחמתהשחרור היתה ינואר1948 בחודש
ורעמי כדורים שריקות הידהדו ברחובות בעיצומה.
התנהלה הארץ כבישי ברוב התנועה התפוצצות.

המשטרההבריטית ובשיירות. רכבמשוריינים בכלי
השוטרים עם יחד בסיסיה. את בהדרגה פינתה

(באזורים משמרתם את הערבים גם הבריטיםנטשו
המשיך בסוכנות היהודית). המיועדיםלמדינה
המשטרה את בקדחתנותהצוותהמכין לעבוד
כוחות בין ריק חלל שיווצר היה אסור שבדרך:
היהשייעלםציוד אסור המשטרההמתחלפים,

בפני עמדו נחמיאס ויוסף סהר משטרתי.₪יחזקאל
להציל, אתמהשניתן להציל, בעיותעיקריות: שתי

הבריטיתהמסיימתתפקידה, המשטרה מידי
ויעילה. ולבנותמשטרהיהודיתחדשה
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948ו בינואר בולטים אירועים
מהג סוריה של פלישה נהדפת  ו 1/ ן

ונסוגו. התקיפו ערבים כ800 ליל.
משטרה כוח הקמת על דיונים  ז 3/1

בירושלים. ביןלאומי
דן תקווה פתח עירית ראש  14/1
לשוטרים, ביתספר להקים באפשרות
נציגי עם פגישה תהיה הקרובים בימים

זה. בנושא הסוכנות
עציון. גוש על התקפות  15/ ו

בתלאביב האזרחי למשמר  16/1
איש. 1,500 מתגייסים

הראשונים הבריטים השוטרים  20/1
למצ מיוחדת ברכבת הארץ את עוזבים
נוספים ופקידים שוטרים שמונים רים.
באזור במחנות יוחזקו ומשפחותיהם
נמשך לבריטניה. עדלהעברתם התעלה,
הר במחנה הבריטים השוטרים ריכוז

הצופים.
במתקנים פוגעים לח"י אנשי  22/1
ירושלים המנדט. שלטון עם המזוהים
מתה הערבי המצור בהדרגה, מנותקת
יצאו אנשים שלושה של בקבוצות דק.
המשמר חברי הראשונה, בפעם אתמול
הם אלה תלאביב. ברחובות האזרחי
וחנוונים, פועלים פקידים, העיר, ותיקי
שר על סרט בחזית. משרתים שבניהם
^,.  ; אותם. מזהה ימין וול

ביפו. ופצועים הרוגים עשרות  5/1
השל בית ליד התפוצצה תופת משאית
שני השעון). כיכר (ליד הסראי בניין טון

הבניינים.התמוטטו.
המג לפעולות מפריעה המשטרה  6/1

ירושלים. ג'ארח, בשייח ינים
משו שבהם האוהלים שטפונות.  7/1
נופלים אביב בתל חדשים עולים כנים

ומועפים. עליהם
המשטרה תפנה הקרוב בזמן  8/1
ובהן בדרום משטרה תחנות הבריטית

ורחובות. לציון ראשון תחנות
ממושל דורשת תלאביב עירית  9/1
מספר את להגדיל לוד) (מחוז המחוז
ביתספר ולפתוח היהודים השוטרים
בשלי משיב המושל לשוטרים. עירוני
מיוחדים'' "שוטרים לאשר מוכן אך לה,
שמי לשם הרגילה, למשטרה כתוספת

תלאביב. גבולות על רה
דהיום) (הקריה "שרינה" שכונת  10/1
הכוונה חלאביב. עירית לרשות עוברת
כוחות לרשות הבתים את להקצות היא
שבד המשטרה מטה (ובתוכם הביטחון

רך).
נוטרים מפוטרים בירושלים  11/1
שיבואו נמסר, שערקו. לאחר ערבים

בריטיים. שוטרים במקומם

עת,ב אותה כל עבדו היהודית סוכנות
צוותים, ולילות, ימים במשך
השירותים את שהכינו
לקום. העתידים הממלכתיים
המשטרה את המכין הצוות
יחזקאל ובראשם אנשים, קומץ כלל היהודית
הכל המפקח להיות היה שעתיד (סחרוב), סהר
סנן לימים נוזמיאס, יוסף ועוזרו, הראשון לי
הצוות השני. המפכ''ל כך ואחר הכללי המפקח
המבנה את להציע המצב ועדת עלידי התבקש
פריסתה ואת לקום העתידה המשטרה של
ולמשאבים האדם כוח להיקף דרישות ולהציג
בניהול ניסיון חסרי היו אלה אישים שני אחרים.

משטרה. בעבודת שכן כל ולא משטרה,
בן דוד עלידי נבחר (סחרוב) סהר יחזקאל
(יו"ר שרף, זאב ועלידי הסוכנות) (יו"ר גוריו!
בגלל המשטרה את ולהקים לתכנן המצב) ועדת
הלאומית נאמנותו א. עיקריות: סיבות שלוש
ביטוי לידי שבאה כפי מעורערת, הבלתי
נשק רכישת (כולל שמילא קודמים בתפקידים
גורמי עם היכרותו ב. ההגנה). עבור בחו"ל
בהיו המנדטורית, המשטרה של הארצי המטה
לבין היהודית הסוכנות בין הקישור קצין תו
הישובים משטרת נוטרות, בנושאי המשטרה
המנהליפיקודי ניסיונו ג. ותיאום. העבריים
כיחז הוא שגם נחמיאס, יוסף הבריטי. בצבא
(מפקד הבריטי בצבא בכיר קצין היה סהר, קאל
מיועד היה מייג'ור), בדרגת תובלה יחידת
יציאתו במצרים. היהודית הסוכנות נציג לשמש
והוא שונות, מסיבות התעכבה זה לשירות
הסוכנות. של המדינית במחלקה להמתין נישאר
והוא התכניות, את כמובן, ביטלה, המלחמה
החל הצוות המשטרה. את המכין לצוות צורף
למשטרה זיקה להם שהיתה אנשים, להיפגשעם
דאז הראשי השלום שופט לרבות המנדטורית,

שטרית. שלום בכור בתלאביב,

האוכלוסייה לבין בינו גלוי עימות שיצר שלטון
הערים וברחובות עצמה, על הגנה היא היהודית.
הותקפו, מכוניות והתפוצצות, יריות נשמעו
בנוסף קיומם. על לחמו וישובים נהרסו, בניינים
שטפונות עז, גשם 1948 בינואר ירד זאת, לכל
בתוכם שהתגודדו האוהלים מחנות את הציפו

ארצה. שהגיעו יהודיים פליטים

המשטרהע תחנות שימשיכו מנת ל ,

תוגברו לתפקד, המתפנות
שוטרים עלידי התחנות
גוי אביב תל באזור מיוחדים.
ל''משמר מתנדבים אזרחים סו
למשמר התנדבו 1948 ינואר עד האזרחי".

אנשים. 1,500 בתלאביב האזרחי
ביומנו: גוריון בן דוד כתב ,31/1 48 בתאריך
הדברים שאר למשטרה. באימונים להתחיל ''יש
דרושה שאינו. מליון כשליש דורשים (ציוד)
לאימון ראשונים מועמדים לבחירת ועדה

במשטרה".
התחיל ישראל משטרת את המכין הצוות
הע קדחת דרישותיו, ואת תכניותיו את לגבש
הכרח היה קצר זמן תוך בעיצומה, היתה שייה
ובנת המצב. לוועדת התכניות כל את להעביר
המעט, את ולהציל להמשיך היה צריך יים,

המנדטורית. המשטרה אחריה שהשאירה

העומדע הידע כי התברר, מהרה ד ,
קשו שהיו היהודים, לרשות
לר או המנדט, למשטרת רים
צר בה, ששרתו אלה שות
בתחומי ומצטמצם בהיקפו,
מישהו למצוא היה ניתן לא בלבד. עיסוקם
התמונה את לדאות ולנחמיאס לסהר שיעזור
נותר לא ארצית. משטרה של והגדולה הכוללת
/9 המשטרה ''בפקודת להתעמק אלא לצוות
המנדט משטרת של הקבע בפקודות ,''1926
עקבו זה, קדחתני למחקר במקביל ובנוהלים.
המתפנות משטרה תחנות אחר ונחמיאס סהר
היתה הכוונה והערבים. הבריטים מהשוטרים
הפסקה, כלא התחנות את ולהפעיל להמשיך
ידי על הושאר אשר משטרתי, ציוד אובדן וללא

הבריטים.
היהודיים השוטרים 723 המשיכו בתפקידם
לא תפקידם הלאומים. המוסדות דרישת עלפי
מלווה היה הוא ועיקר. כלל ופשוט קל היה
התפ אשר למשטרה, השתייכו הם רב. במתח
בחיפו בהן שעסקה שנים לאחר ונסוגה, נתה
בחיפו לגאלי, בלתי נשק אחר אינטנסיבים שים
בחשדות עלידה המבוקשים יהודים, אחר שים
יהודיים פליטים עליית למנוע בניסיונות שונים,
המנדטורית המשטרה ככלל, לגאלית. לא בדרך
בתפקידים האחרונות בשנים עסקה לא
את שירתה לא היא קלאסיים. משטרתיים
שירתה היא עליו. הגנה לא כמעט ונם הציבור
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נחמיאס:שינויים יוסף
ותפקודיים ארגוניים

מ954ו957ו. בפריו הביטחון משלחת
של כללי מנהל סגן נתמנה ארצה בשובו

החוץ. משרד
יחז הכללי המפקח של פרישתו עם לכהן^■0^. נקרא ,1958 בשנת סהר, קאל
ישראל, משטרת של הכללי כמפקח
עוד .1964 עד אותו שמילא תפקיד
שינויים במשטרה חלו כהונתו, בראשית
זרוע (הופרדה ותפקודיים ארגוניים
צומצמו המבצעית, מהזרוע המטה
משמר בלבד, לשלושה המחתות מספר
הכפופה עצמאית, כיחידה הוגדר הגבול
שמות בוטלו הכללי, למפקח ישירות

בשיטת^ הוחל רמנדטוריות, הדרגות
ועוד). המקוף שוטר

ואדי! מאורעות בתקופתו: אירועים
ומשפטג שוכמכר יוסל'ה חטיפת סליב,

** | תקופת■י תום עם ,1964 בשנת אייכמן.
למשרד חזר הכללי, כמפקח כהונתו
כיום חיל. ישראל שגריר ומונה החוץ
העשיר מניסיונו תורם נחמיאס יוסף

1914 בשנת נולד נחמיאס עבודותיוסף במסגרת היגוי, ועדת כחבר
ותיקה. ספרדית למשפחה הראבירושלים המדען בלשכת הנערכות המחקר,
הת השנייה העולם מלחמת פרוץ המשטרה.עם במשרד שי
פלו כמפקד ושירת הבריטי לצבא גייס
יימלחי רתום מיינויר בדרגת תובלה גת
הסוכנות של המדינית במחלקה עבד מה
באיטליה. ב' עלייה פעילי בין והיה
לתכנו, שותף היה 1947 בעייתבדצמבר להתעורר החלה ממש עת באותה
משט כשהוקמה ולבנייתה. העוהמשטרה המשטרה בשורות בכירים מפקדים היעדר
הכללי. המפקח כסגן מונה ישראל, להילקחרת היו צריכים אלה מפקדים לקום. מדת
ועבר המשטרה מן פרש 1953 ולצבשנת עת, באותה הקיים המפקדים מאגר מתוך
כמשנה בו שימש הביטחון, המשיכולמשרד היהודית בסוכנות עדיפות. היתה בא
בראש עמד ואחדכך הכללי התמלמנהל הימים שחלפו ככל המרץ. במלוא ההכנות

לידתה גם ובתוכו למציאות, והפך החלום מש
ישראל.* משטרת של

.1948 המנדט סיום עם ירושלים את עוזבת הבריטית הפקידות
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המשטרה "מראות עיתון מתוך
1988 פברואר

המנדטורית המשטרה
פינוי של בעיצומו

ההגנה כוחות עם ושוטף, מלא באופן פעולה
במשטרה השתלבו המנדט, שלטון בתקופת
בסי ותופסת ההולכת ונבנית, ההולכת העברית
אשר מתוכם, אחר חלק מתפנים. משטרה סי
קשר כל ללא משטרה, כאנשי תפקידם מילאו
חייבים היו הישוב, של המחתרת כוחות עם
במשטרה השתלבותם מיון: בפני עתה לעמוד
חלק מאליה. מובנת היתה לא לקום העומדת
באופן הזדהו אשר היהודים, מהשוטרים מזערי
לע ופעלו המנדטורית, המשטרה עם מוחלט
דרכם לחפש החלו היהודי, הישוב כנגד תים,
במשטרה השירות את עזיבתם למשטרה. מחוץ

נמנעת בלתי עתה היתה

המשטב סיימה 1948 פברואר חודש
אזור את לפנות הבריטית רה
ופתח גן רמת תלאביב,
עלידי הוכרז זה אזור תקווה.
שמ אזור גריי הכללי המפקח
השוט גם בריטיים. שוטרים עבור לתחום חוץ
באזור ונעלמו. משמרתם את עזבו הערבים רים

עברית. משטרה להתארגן החלה
אירועים, מעפר התרחשו ימים באותם
הסכנה עוצמת את היהודים לתושבים שהבהירו
בשני התפוצצו בירושלים שרויים; הם שבה
חמורה לפגיעה שגרמו תופת, מכוניות מקרים
ליד  ב1.2.48 המקרים בשני וברכוש. בנפש
כך ברחוב  וב23.2.48 פוסט פלסטיין בניין
צבאיים רכב כלי התופת מכוניות היו יהודה,
בעפולה בחיפה, בירושלים, אביב, בתל בריטים.
עלידי באש פתיחה על דווח אחרים ובמקומות

יהודים. תושבים על בריטים חיילים
בפני להתגונן היהודי הישוב צריך היה מעתה
שיש היה ברור כאחד. הבריטים ובפני הערבים
בהצבת הישוב על שיגן אזרתי, בכוח צורך
הנכ אדם וכל רכב כל בהם שיבדק מחסומים,
כוח יהודיות. ולשכונות יהודיים לאזורים נסים
ומא בירושלים העם" "משמר מאנשי הורכב זה
מתנדבים בתלאביב. האזרחי" "המשמר נשי
המדולדלת למשטרה כתחליף עצמם ראו אלה
משט שצריכה הסיוע את לתושבים הגישו והם
אותם קיבל הציבור חירום. בעת להגיש רה

עליהם. וסמך נעזרבהם באהבה,

יחזקאלב המשיכו היהודית סוכנות
את לתכנן נחמיאס ויוסף סהר
העומדת העברית המשטרה
שנפגשו האנשים אחד לקום.
בכור היה עת באותה עמו
ראשי שלום שופט עת באותה ששריו1!, שלוט
פנים, נשוא איש שטרית, מר תלאביב. באזור
במשטרה התקדם בציבור, מכובד מעמד בעל
למעמד פשוט שוטר ממעמד הארץישראלית.
המשט תחנת על ב1920 פיקד הוא בכיר. קצין
אגו אנשי אותה שאיישו בטבריה, העברית רה
כמדריך גם שימש לאחרמכן "השומר''. דת

המשיכהמלחמת פברואר1948 בחודש
הבריטים הפכו עתהכבר השחרורלהשתולל.

על דיווחים נשמעו יום מידי במאבק. לצד
לעברקהל באש הפותחים בריטים, חיילים

בירושלים התפוצצויותשאירעו בשתי יהודי.
תופת במכוניות הוא האסון נמצא,שמקור

פינוי עצמם. הבריטים עלידי שהונחו
כשייכים תחנותיהמשטרהבאזורים,שנקבעו
אזור כל עתההיה כבר למדינההיהודית,נמשך.
משטרה פתחיתקווהאזור אביברמתגן תל
מבריטים התפנתה רחובות משטרת גם יהודית.
בסוכנותהיהודיתהמשיךצוות ומערבים.//
למועמדים מודעותקראו בפעולותיו. ההקמה
המשטרה של ראשון קצינים לקורס להירשם

משטרתישראלהחלהלקרום העבריתשבדרך.
וגידים עור

בחודשה היתה, המנדטורית משטרה
של בעיצומו ,1948 פברואר
המת הכוחות הפינוי. תהליך
בחיפה להתרכז החלו פנים
על מהארץ; יציאתם לקראת
המרכזיים שליטתםברחובות את לקיים דאגו כן
בארץ. אחר מקום בכל מאשר יותר חיפה, של
יריות הדי נשמעו המעורבות הערים בשאר

והתפוצצויות.
תיפקדה לא הארץ ברחבי המשטרה בתחנות
לאוכלו שירות ככוח המנדטורית המשטרה
צבאיים, כבסיסים פעלו אלה תחנות סייה.
שהתקבלה משטרה, אותה הישוב. מן מנותקים
וסימן כאות בברכה, ו 921 ב הישוב עלידי
שיטת של כנציגתה וצודקים, מתוקנים לחיים
הגיעה משטרה אותה מפוארת, אנגלית שיטור
יותר, בה רצה לא אמיתי;הציבור מעובר אל עתה
הערבית האוכלוסייה וגם היהודית האוכלוסייה
את המחישה המשטרה אויב. בבריטים ראו
מעפילים, בגירוש היהודי הישוב עם הקרע
הישוב, במנהיגי בהתעמרות נשק, אחר בחיפוש
אף ולעתים ערבים, פרעות בעת עין בהעלמת
מטרות שהתקיפו ערבים עם פעולה בשיתוף

יהודיות.

משמ על נשארו היהודים שוטרים ,

המוס לפניית בהתאם רתם,
על ציוו אשר הלאומיים, דות
היהודיים הממשלה עובדי כל
ייגרם לבל בעבודתם, להמשיך

המנדט. ממשלת הסתלקות עם נזק
מלווה היה היהודים השוטרים של שירותם
שיתפו אשר מהם, חלק רב. במתח זו בשעה

ה
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דפי מעל לתפקידם. המרותקים המנדט רי
ולקצ לסמלים ההגנה כוחות קראו העיתונים

ולהתגייס. לבוא ינים
הם אלא קצינים, חסרו הנבנה לצבא רק לא
בתאריך המתארגנת. למשטרה גם חסרו
הבאה ממודעה בעיתונות התפרסמה 17.2.48
הצוות אל להגיע. החלו מועמדים מכתבי
אחד נוספים. אנשים להצטרף החלו המארגן
קצין לימים פתמקץ, ידק מר היה אלה מאנשים
ישראל. משטרת של הראשון הראשי השלישות
הבריטי בצבא כמייג'ור בעבר שירת פרומקין
היה 1948 בפברואר באיטליה. אונר"א וכמנהל
יוסף אליו פנה ימים באותם שרונה. מחנה מפקד
את המתכנן לצוות להצטרף לו והציע נחמיאס
להזמנה נענה פרומקין אותה. והבונה המשטרה
את לארגן והחל לצוות הצטרף הוא ברצון.
ואת ההצבות את היהודיים, השוטרים רשימות
לעברית לתרגם גם החל הוא החדשים. הגיוסים
ישר משטרת המנדטוריות. הקבע פקודות את

וגידים.* עור לרקום החלה אלה

הדרכה ספרי כתב ואף לשוטרים בביתהספר
רחבות ידיעות בעל היה הוא ובערבית. בעברית
הוא השוטר עבודת את ומשפט. חוק בתחומי
לסהר לעזור הסכים שטרית בוריה. על ידע
דב לידיעתם הביא ואף בעבודתם, ולנחמיאס
ולעבודות המשטרה לכוח הנוגעים חשובים, רים

השוטר.
באותה נחמיאס ושל סהר של עייתם
לא זה; בתחום היתה לא עת
איך השאלה, אותם הטרידה
איך פלילי, בתיק חוקרים
כותבים איך סיור, מבצעים
אותם העסיקו יומן. מנהלים איך תנועה, דו"ח
מספר יקבע מדדים אלו לפי  כגון ענאלות
עלפי תחנות, יוצבו היכן תחנה, בכל השוטרים
מטה לבנות איך הנפות, גודל יקבע נסיבות אלו
יש רכב כלי כמה ארצי, מטה לבנות איך נפה,
החמורה הבעיה מידה. אמות ועלפיאלו לדרוש,
היתה המתארגן המטה את שהטרידה ביותר
יהודית שבשליטה התחנות אל הקצינים. נושא
שהצטרפולשוט חדשים, מגויסים להגיע החלו

השוטר.

ב
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המשטרה "מראות עיתון מתוך
1988 מרץ

למשטרה מתגייסים
אם הרי אותך, יזמינו למה וכי "בוודאי. הקונה:
נעות הערים בכבישי תורה". אין קמח אין
מחל מקומית רשות כל מזוהות. בלתי מכוניות
שונים. ובסוגים בצבעים רישוי לוחיות קת
כלינשק. עם ברחובות מסתובבים אנשים
מחסו העם" "משמר חברי מציבים בירושלים
גם וכך זרים, רכב וכלי אנשים לבדיקת מים
בחודש להיבדק. חייבת מכונית כל  בתלאביב
של מקרים מספר על דיווחים מתפרסמים זה
עוד יהודיות. שכונות בלב תופת מכוניות הצבת
שבהם מהחודשהקודם, המקרים שני נשכחו לא
בןיהודה ברחוב לאסונות תופת מכוניות גרמו
בשני בירושלים. פוסט" "הפלסטיין בניין וליד
בריטיים. כלירכב מעורבים היו אלו פיצוצים

הצ לפעול ממשיך היהודית סוכנות
שבד המשטרה את המכין וות
נחמי ויוסף סהר יחזקאל רך.
של פניות שבעים מקבלים אס
בעקבות לגיוס מועמדים
קציני לקורס להתגייס שקראה בעיתון, המודעה
ואר עשרים נבחרים אלה ממועמדים משטרה.
לצוות מצטרפים זה קורס הכנת לצורך איש. בע
פתח במשטרת עת באותה ששירת לוסטיג, רם
המנדט ממשטרת שפרש ברני, 1*וקף תקווה
גם מצטרף הצוות אל לכן. קודם אחדות שנים
הקורס הבריטי. הצבא איש ארגז, ♦וסן' מר
לפעילי הסמינריון בבניין ב4.3.48ו, התחילי
במסגרת שבתלאביב. מאיר בקרית ההסתדרות
לומ ,1948 מאי חודש סוף עד הנמשך הקורס,
לימו משמעת, סדרי סדר, תרגילי החניכים דים
כושר ופיתוח משטרה תפקידי פלילי, חוק די

גופני.

המצב, ועדת יו"ר יכול כבר ו 8.3.48 בתאריך
לו: ולדווח נןגודיון דוד אל לבוא שרף, זא3 מר
יש שוטרים. 2,600 דרושים המשטרה "לקיום
דרושה שוטרים, 700 המדינה בשטח עכשיו
כל "ההגנה". עם הסדר דרוש למשטרה, מפקדה
ה"אר המקומישל למפקד כפוף משטרה מפקד
ארצי פיקוד ב"ארגוך דרוש (ההגנה), גון"
סהר (סחרוב) יחזקאל את מציע למשטרה,
להוציא יש  תאורגן המשטרה אםי למטה,
יכלול והגיוס משטרה, תפקידי נושאי מההגנה
מפור תכניות יש ליחזקאל למשטרה. גיוס גם
בן דוד של המלחמה" "יומו (מתוך טות.."

נוריון).
בסו הנהלה ישיבת נערכת מכן, לאחר שבוע
למשטרה גיוס על החלטה מתקבלת כנות.
על יפקד סהר שיחזקאל הוחלט, כן העברית.
הדברים מתגלגלים ואילך מכאן המשטרה.
בןגוריון מדוד מכתב יוצא למחרת במהירות.
המקורי (המכתב שבדרך'' "הצבא פיקוד אל
''ביומני ומצוטט בןגוריון דוד בארכיץ נמצא

ו32). עמ' המלחמה",

סופיתשיחזקאל הוחלט 1948 מרץ בחודש
המשטרההיהודית יהיהמפקד סהר (סחרוב)

שהמשטרה הוחלט כן בשטחהמדינההיהודית.
חטיבהצבאית. מעין הצבא, במטה תהיהאגף

הקצינים נפתחקורס באמצעהחודש
הסמינריון הראשון,בבניין העברי המשטרתי

24 בו השתתפו ההסתדרותבתלאביב. לפעילי
הפיצוצים. להדהד המשיכו חניכים₪בערים
בפתחי משוריינות, שיירות הותקפו בדרכים

לקבלתמנות תוריםארוכים החנויותהשתרכו
נמשך,תחנות המוגבר מוקצבות,הגיוס מזון
להתפנותמהשוטרים המשטרההמשיכו
את הצוותהמארגן ₪ והערבים הבריטים

להתרחב,טפסים החל "המשטרהשבדרך"
פקודותהקבעהמנדטוריות לעברית. תורגמו
תרגומן כנקודתמוצאוהחלהמלאכת שימשו
החלהלצמוחמתוך משטרתישראל לעברית.
הבריטי. המנדט אחריו שהותיר ובוהו התוהו

הרוח אבל בריטיותבמקצת, היו המסגרותעוד
בחוזקה נשבה כבר והיא חדשה, היתהרוח

מלח ימי הימים .1948 מרץ ודש
להת ממשיכים הבריטים מה.
מרכ כשהם מבסיסיהם פנות
ציודם את כוחותיהם, את זים
שהפ בחיפה, ארכיוניהס ואת
מצטמצמת בדרכים התנועה צבאי. לאזור כה
שנעים המשוריינים הרכב וכלי ויותר, יותר
נשמעים בערים בשיירות. זאת עושים בדרכים
הי הצלפים. כדורי ושריקות התפוצצות רעמי
אמורים ערב כל להתגייס. נקרא היהודי שוב
מתפרס יום יום אחרים. שנתונים בני להתגייס
נפגעי חדשים, ופצועים חללים של רשימות מות
"ההגנה" והקרבות. ההיתקלויות התפוצצויות,
פסיבית התגוננות עוד לא שיטותיה; את משנה
כוונה מתוך התקפותיזומות, אלא אקטיבית, או

שליטה. ונקודות דרכים לטהר

בדיוק ומתהדק. הולך ירושלים על המצור
הגישה כביש מנותק ,(29.3.48) הפורים בחג
מתחול עצמה העיר בתוך לירושלים. האחרון
הנגבמנותק גם ערביות. כנופיות עם קרבות לים
באמצ נשמר עמו והקשר הארץ, חלקי משאר
הנמצ קלים), (מטוסים "הפרימוסים'' שני עות
החנויות בפתחי הנגב. טייסת ברשות אים
למנות בציפייה ארוכים, תורים משתרכים
אחת ביצה בסיסיים מזון מצרכי של מוקצבות
וסוכר. קמח בשר, תפוחיאדמה, לשבוע, לנפש
"הארץ" בעיתון מתפרסמת 26.3.48 בתאריך
אופה, עם משוחח אדם נראה שבה קריקאטורת,
מתלונן: האופה לחם. מאפיית בפתח העומד
לו עונה בשבת", לתורה לעלות לי קראו "לא
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כדו המגיע". מן ולמעלה לתור מחוץ חיוניים
לחנות בא שוטר בא עת מקרה, מביא הוא גמא
להכניסו מהפקח ודרש ג'ודג' המלך שברחוב
מחוץ בתור עמדו שרבים אףעלפי פנימה,
להיענות, סירב הפקח שוטף. בגשם לחנות
מהמפקח מפורשות הוראות שקיבל בנימוק
לטובה לא אפליה לנהוג לא גפן, ד. מר הראשי
בלווית זמן כעבור חוזר השוטר לרעה. ולא
סוגר החנווני דרישתו. על וחוזר נוספים שוטרים
הדבר פנימה. פורציםבכוח השוטרים הדלת, את
בחוץ המחכים ההמונים אצל רב רוגז מעורר
נקבע השוטרים עם להסתכסך שלא כדי בגשם.
כל אחרי מזון מנת שוטר כל יקבל שלפיו הסדר,
זה. הסדר על גם קבל שושני מר אזרחים, עשרה
המנדטו ל"הרגלים מודע היה המארגן הצוות
היה מהשוטרים. חלק אצל נהוגים שהיו דים",
המשט מטה התארגנות של זה בשלב כבר ברור
העו העברית במשטרה מקום, יהיה שלא רה,

שסרחו. לשוטרים לקום, מדת
עברית משטרה הקמת על חלום ,*,,) .

הצוות גידים. וקורס הולך י$ייי יי ,'*
שרתה במחנה חדרים מקבל .< , ג י
רשי מוכנות בהם. ומתמקם £ ?
פרטי ושל השוטרים של מות
עם נמנה אשר פרומקץ, ידץ מר האישיים. הם
הערכה שאלון לעברית מתרגם המארגן, הצוות

באיטליה. באונר"א נהוג שהיה תקופתית,
לטיפול גם כלים ולהכין להתחיל היא הכוונה
להת אמורה המשטרה במתגייסים. שלישותי
בתוך המתארגן. הצבא בתוך כאגף לתפקד חיל
הברי השלטון אחריו שהשאיר ובוהו התוהו כל
משטרה וצומחת הולכת מבסיסיו, המתפנה טי
השורשים אך רבה, עוד המלאכה חדשה. עברית

■ בקרקע. נאחזים כבר

לרמ"א
לרמטכ"ל

(הנהלת ההנהלה החלטת לפי
סחרונ יחזקאל על הוטל הסוכנות)
בשטח יהודית משטרה מיד לארגן
המגויסים, מתוך היהודית המדינה
המשט איש. ו 200 כמספר לפחות
העליון לפיקוד כפופה תהיה רה
בשטח אבטונומית תהיה אולם
ישמש סחרוב ויחזקאל פעולה,
המשטרה אגף כמנהל מפקדה,

הכללי. במטה
גוריון בן דוד

גבוה. להילוך ניכנס למשטרה גיוס
בף ישראל מצטרף הצוות אל
הגיוס קצין לימים אליהו,
משטרתישראל. של הראשי
השוטרים את למיין תפקידו
מוסרית והתאמה לישוב הנאמנות מבחינת
מבריטים מתפנות המשטרה תחנות למשטרה.
חדשים קצינים לשלוח דחוף צורך יש ומערבים,
שוט מנהלים מהתחנות בחלק רבות. לתחנות
סמל או רבשוטר (בדרגות בכירים ותיקים רים
להשתלט מצליחים תמיד ולא התחנה, את ב')

חבריהם. על

חלק מנחים עדיין המנדט ממנהגי שרידים
(8.3.48) ה''ארץ'' בעיתון למשל, מהשוטרים;
העיר ממועצת שושני ס. מר דברי פורסמו
בתל מהשוטרים שחלק המתריע, תלאביב,
מצרכים קבלת לשם המדים את ''מנצלים אביב

המשטרה "מראות עיתון מתוך
1988 אפריל הגיע הרגעהגדול

בידי מתחנותהמשטרה גדול היהחלק כבר 1948 בחודשאפריל
מצטרפים החלו היהודים"המנדטורים" השוטרים אל כוחותינו.
במחנה"שרתה" אשר הארצי" "המטה במשרדי חדשים. שוטרים

ההכנותהקדחתניותלהקמת דהיום),המשיכו ("הקריה"
26.4.48 המדינהשבדרך₪בתאריך המשטרההיהודיתשל

לממשלה המיועדים השרים (שלושהעשר התקיימהישיבתהי"ג
אתתיק"המשטרה שלוםשטריתיקבל ונקבעבה,שבכור הזמנית)

עוזה בכל להשתולל ברחובותהעריםהמשיכה ₪ והערבים"
שהגיעה נפרצה,ורקלאחר לירושלים הדרך מלחמתהעצמאות.

החנויות בפתחי שוב. גדולהנחסמההדרך אליהשיירתציוד
מודעותמאירות בסיסי. למזון בציפייה תוריםארוכים השתרכו

המשטרה) (ובתוכם לכוחותהמגן להתגייס לציבור קראו עיניים
לאט לאט המשיכהלצמוח ההתרחשויותהללו כל ₪בתוך

הבאתקום לאידע,שבחודש הצוותהמארגן המשטרההעברית.
ההתרגשות אבל העצמאיתומשטרתישראל. מדינתישראל
היהמורגשתבאוויר, כבר להגיע. העומד לקראתהרגעהגדול

בעיצומן היו וההכנות
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למסור למי עצמם, הבריטים אף בהם ידעו שלא
דבר, של בסופו והותירוה, תחנתהמשטרה את

הנכון. ברגע אותה" ש"תפס מי בידי
תחנת של הבריטי המפקד הודיע למשל כך,
היהודי המשטרה לקצין גדרה של המשטרה
התחנה את לקבל יהודים שוטרים שיוכלו לנגר,
התייצב היעוד בזמן .10.00 בשעה 16.4.48 ביום

שטריתדיל: בכור
משטרהראשון שר

ישר במדינת הראשון המשטרה שר
הרא (מהכנסת כחברכנסת כיהן אל
בטב נולד השישית). הכנסת עד שוגה
בביתהספר לימודיו סיום לאחר ריה.
כעורך הוסמך בירושלים, למשפטים

דין.
האגודה ממייסדי היה שטרית בכור
בהשפעת בטבריה. "התחייה" הציונית
ל"הפועל הצטרף "דגניה" קבוצת חברי
"אליאנס" בביתהספר לימד הצעיר",
במושבה עברית לימד כך ואחר בטבריה,

מנחמיה.
מוכ היה הראשונה במלחמתהעולם
הצבא כניסת עם כינרת. המושבה תר
נתמנה ,1919 בשנת לטבריה הבריטי
העיר. משטרת את וארגן חקירות קצין
למפקד נתמנה מכן לאחר קצר זמן
מאר בין היה התחתון. בגליל המשטרה
שהבטי היהודים, הפרשים משטרת גני
לאחר בגליל. היהודים ביטחון את חה
בירושלים, הבולשת למרכז הועבר מכן
וחוקר האצבע טביעות משרד כמנהל
זה בתפקידו פשעים. לחקירת במחלקה
י''ח רצח חקירת את השאר בין ניהל
מפקד כסגן שימש מכן לאחר ברנר.
בשנת בירושלים. לשוטרים ביתהספר
כראש בחיפה שירת 1928 עד 1922
הפליל והמשפטים החקירות מחלקת
בתלאביב שירת וב1928 בצפון, יים
של הראשון כמנהל קפטיין, בדרגת

העירונית. המשטרה
המנדט ממשטרת פרש ב1935
השנים ובין שלום, לשופט ונתמנה
ראשי שלום כשופט כיהן 19481945
סייע שופט בהיותו עוד לוד. במחח
בכור ובתבונה. בעצה המתארגן לצוות
בשנת המשטרה לשר נתמנה שטרית
נפטר .1966 עד זה בתפקיד וכיהן 1948

.1967 בשנת

חשו תפנית חלה ו 948 אפריל חודש
כתוצאה צבאית, מבחינה בה
שהתנהלו מערכות, משתי
לירושלים בדרך עת באותה
לאפריל, ו ב חיפה. ובמבואות
איש, 1,500 שמנה מזוין כוח לרכז הוחלט ,1948
משלו אליה ולהביא לירושלים, דרך לפרוץ כדי
זו, לפעולה שהוקצב הכוח ונשק. ציוד מזון, חי
גדודי בעיקר כלל ''נחשון'/ מבצע בשם שנודעה

פלמ"ח.
ממש הגיע הכוח לרשות שהועמד הנשק
שהגיע הראשון המטוס באמצעות יום באותו
שעגנה "נורה", האניה ועלידי מצ'כוסלובקיה,
להשתלט הייתה המבצע מטרת תלאביב. בנמל
כדי ירושלים, כביש על החולשים הכפרים על
לירוש ציוד שיירות של חופשיי מעבר לאפשר
המפקד נהרג הקרבות במהלך הנצורה. לים

חוסייני. קאדר אל עבד הערבי
ב20 מחולדה, יצאה הדרך, טיהור לאחר
מ300 (למעלה ביותר הגדולה השיירה לאפריל,
של הראשון חציה הנצורה. לירושלים מכוניות)
השני חציה לירושלים. בשלום הגיע השיירה
השוכן איוב, דיר הכפר מכיוון חזקה באש נתקל
שניםעשר הגיא). (שער ואד אל באב פתח מול
היו שלא מכוניות שבע זו. בהתקפה נפלו חללים
הגיעו המכוניות שאר נשרפו. לנוע מסוגלות
לתושבי איפשרה זו שיירה לירושלים. בשלום
המצור. המשך לקראת היטב להצטייד ירושלים

בורמה''. ''דרך אליה, חדשה דרך פתיחת עד
נמשך שבהם ימים אותם בעצם ,1984 ביוני
בפיקודו ההצלה'' "צבא החליט "נחשון", מבצע
עלתה שלא קרבית, פעולה לבצע קאוקג'י, של
זו פעולה של מטרתה ערבי. כוח שום בידי אז עד
הקרבן ולהשמידו. עברי ישוב לכבוש הייתה
היה הקיבוץ משמרהעמק. קיבוץ  המיועד
שבו מילת ואדי על והלש ערבים, כפרים מוקף
הארץ. ולצפון לחיפה מהשרון התחבורה עברה
עם האזור, כיבוש לאחר להתחבר, תכנן קאוקג'י
רצף בכך וליצור בחיפה, הערבים כוחות
הצ הצלחתו הבטחת לשם ערבי. טריטוריאלי
שהופעלו שדה, תותחי בשבעה קאוקג'י טייד
התוקפים זה. בקרב השחרור במלחמת לראשונה
באותו הקיבוץ. חברי ידי על נהדפו הערבים
חי''ש פלוגת השדות, בדרך לקיבוץ, הגיעה לילה
הכללי המטה איש). (כמאה גולני חטיבת של
ועמו המערכה על לפקד שדה יצחק את שלח
"כרמלי'' מחטיבות ויחידות פלמ''ח כוחות

ו"אלכסנדרוני".
לערבים סייע אזור, באותו שהתנהלו בקרבות
ומכפרי מסוריה שבאו דרוזים, מתנדבים גדוד נם
נכבדים החלו הקרבות, כדי תוך ארץישראל.
דבר של ובסופו הצדדים, שני בין לתווך דרוזים
קר תוצאות איהתקפה. של חוזה מעין נחתם
הדרוזים של לפנייתם הדרך את סללו אלה בות
דבר של ובסופו כוחותינו, עם להשתלב

צה''ל. בשורות להשתתפותם
לגיון עד כוחותיו עם נסוג עצמו קאוקנ'י
שני שהוכו לאחר מובס. אותו הותירה והמערכה
לחטיבות היה ניתן העיקריים הערביים הכוחות
לפעו כוחותיהן את לשלוח המתארגנות ההגנה
להש  ותכליתן ד"' כ"תכנית שהוגדרו לות,
הדרכים את לפתוח המעורבות, הערים על תלט
נוחות בעמדות ולהתייצב לתנועה, הצירים ואת

ערבים. פולשים לבלימת

ברי של הפינוי נמשך עת, אותה כל
מתחנות ערבים ושל טים
ביומו יום מידי המשטרה.
מידי תחנותהמשטרה הועברו
או היהודים לכוחות הבריטים
בת שהוגדרו האזורים עלפי והכול הערבים,
רבים, מקרים נודעו זאת, עם החלוקה. כנית
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איש כ85,000 התגייסו 1948 אפריל עד ערב.
נערך המתארגן הצבא פיקוד המגן. לכוחות

והקצינים. החיילים להכשרת
קורס כוחותיה. להכשיר החלה המשטרה גם
גיליון (ראה בעיצומו היה המשטרתי הקצינים
מחנה בבסיס מרץ). מחודש המשטרה" "מראות
זה קורס ראשון. שוטרים קורס נערך ביתליד
מערך את לתגבר שנשלחו שוטרים, הכשיר
מהברי המתפנות המשטרה בתחנות השוטרים
צו התפרסם 15.4.48 בתאריך ומהערבים. טים
התבקשו זה בצו הלאומיים. המוסדות מטעם
ולא בתפקודם, להמשץך היהודים השוטרים

המדולדלות. התחנות את לנטוש

ישיבתב התקיימה 26.4.48 תאריך
מנהלת  הזמנית'' ''הממשלה

העם.
לראשונה, נקבע זו בישיבה
נציג שטרית, שלום שבכור
המשט תיק את יקבל הספרדים, עדות מפלגת
למשטרה השם שונה (לאחרמכן והערבים רה
מחונן משטרה קצין שטרית, בכור ומיעוטים).
בתל ראשי שלום ושופט המנדט), (במשטרת
המארגן לצוות ובשמחה ברצון הצטרף אביב,
הפך הוא עת מאותה שבדרך. המשטרה את

המשטרה. של בבנייתה פעיל לשותף
התחוללו קרבות מלחמה, ימי היו הימים
ובמשורה, בקיצוב היה המזון ובדרכים. בישובים
עדיין הנגב במצור. נתונה הייתה עדיין ירושלים
החלה העברית המשטרה אבל מנותק היה
(''הקריה" הארצי" וב"מטה בתחנות להתארגן

אביב). בתל
גם ובתיבה להיוולד, עמדה היהודית המדינה

■ משטרתישראל. חדשה. משטרה

התחנה, מפקד לו הודיע ואז לנגר, הקצין
הציוד את לארח סיימו לא הבריטים שהשוטרים
בצהריים אחדות. בשעות תידחה ושהמסירה
עם בתחנה נפגש ואז לנגר, הקצין התייצב שוב
הקצין מרמלה. שהגיע בריטי משטרה קצין
הבניין את למסור שהוחלט ללנגר, מסר הבריטי
איבד לא לנגר ליהודים. ולא הערבים לשוטרים
לבריטים, הודיע במקום ובו עשתונותיו, את
עמדות לתפוס היהודיים לשוטרים מורה שהוא
את קלטו הבריטים הקצינים לבניין. מסביב
מסרו דמים, משפיכות להימנע וירי האיום,

והסתלקו. הבניין מפתחות את לנגר לקצלן
במבצרי ברובן שהתמקמו המשטרה תחנות
המהנדס עצת פי על שנבנו (מבצרים הטנארט
חלשו (1938 בשנת טגארט צ'רלס סר הבריטי
מרכזיים, תנועה צירי ועל דרכים פרשות על
וחשיבות ביטחונית חשיבות בעלי בסיסים והיוו
הברי של ההחלטה ראשונה. ממדרגה צבאית
יהודים שוטרים לידי אלה מבצרים למסור טים
בפזיזות לעתים נעשתה ערבים שוטרים לידי או
ידועים רגעיות. (קפריזות) גחמות ובשיקול
לכיבוש עד שנערכו מדם, העקובים הקרבות

אלה. טגארט מבצרי
שהת הקרב, אולי, הוא, מכולם הידוע הקרב
הטנא במצודת ,1948 באפריל בין2219 רחש
עמק על החולשת המצודה, נבייושע. של רט
הער לשוטרים הבריטים עלידי נמסרה החולה,
לכבוש כוחותינו של הניסיונות בשלושת בים.
ניתן לזכרם לוחמים. (כ"ח) 28 נפלו המצודה את

כח". ''מצודת השם למקום

השוטף הגיוס נמשך ימים אותם ל
(באמצעות ולמשטרה לצבא
בתלאביב הצבאי). הקלט
בחיפה "בילו") (ביתספר
ובמקו תיכוניים) (בבתיספר
מידי שפעלו גיוס לשכות נפתחו אחריס מות

כ

.# ■ י * *..'*■**יי ; *!./ י ^*# %■#€£ .!.* 1
בהרהצופים הדסה החולים בית באבטחת נוטרים

בירושלים). הציוני (הארכיון
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הרוחניד?:, דמותו עוצבה בדל דזיהזזז, חעס לןס 2^ר15"*^ו|י^/ר^
תרבזד! 13:סי יי±ד בה ממלכתית, קוממיות חיי חי בה והמדינית, זץדתיח.

הנעחי. הספרים ספר את זנזכז זעופס והוריש וכלנ;אנושיים זאוג/ייק

ארצזדז: הבע אמונים גלה שמר הזרוע בכוח מארצו העם שהוג7!ה ןאחר
חירוזגו אח. בתזכה זלדלזעו לארצו ע*זב זמתץוה מתקכה חדל ובא פזוריו,

המדיניןנ.

זכהאדזז בשוב דזר ב1נכ חיהוזים חז7רו זה יי'י'זרתי מת7~

ל. גג!ןזן7 קיבזץ
עכר 

זע ידזזדזד^ לע^זד; סחוחזה ח.ד?א זעזראל. כידינדנ
כזךשרנרנדך תהא תזשניזז, כז כג1ובתכג1ובז?. הארק פיח.וח 31( ..... ח"ו^זעג

_ ..;,, לא.זו זהשלום החזרזד7.,ד;צדץ זסזדזדז.
גזעזמץ, דת, הבדל בלי אזרדויה זלכל במור זמדיני ד?בר7/ז זכויות. י^זזיון

ע3ד תשמור וח.רבוד7, חינוך עעזון, וו,

חגזיוהז יעזראג. 5.ביאי של חזונ0 .זר
זמץ, גזע. דת, הבדל בג4 אזרחיה :ל
חמקומוז"ג עע תשמור וח.רבוד7. חינוך לעזוו, מצסזו, דח., חופש תבטיח
כ מגלגן שגל עעקרונוחזה נאמנה ותהיה חדתזד;, כע עזע המדזשיט

ז?^ד?\זזזןן *~

.'וי
המ4?זזץזןדח:, האזמזדנ

" י לשלי" מוכגה תהא זעזר<;7 זלדנ

לידינן בהד7.יכ>ד; דזזדנמזכן דזגנז ישראל בצזר ב^זחזן מדמך
הזמני?נ הכלדלנד; כ>זע.צדנ במושב זן, הכרזה על עעדזד!
עזבד^ ערב הזה, הזזם דנעאבל!:, בע,יר המזעדה., א;7מ77 על

.1^48 בכ>*?ל 14 ד;ש"ח, אייו ';7

י" £? ג^/יה? ^/
^/י^1) 4£>וח|]
^

'.לי

# >£^ ="

.3:.<.

^
/% י, י י2י^

175



ד 

יי י : ^ *.  יי

ה1מ*ה יהודי 0*0ו
יד י : ... *.*

קדימה מזרח ולמאתי

תקותנ1 אבדה 0*7 עוד
א7?ןיס בת7\כ1ת הרקוה
באתט, ח3!סי עס 7?1י1ת

רהיסליס! $ףון 'ארץ 'ד . ו . 1 ... ...

אימ^\*ץ הרץ ג,5י5^י
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שבדרך) ישראל משטרת (התארגנות רביעי לפרק הערות

ו 948 1947 לשנים הערות

ישראל משטרת של שנתי בדו"ח וכן ,123 עמ' ימים" "שלושה שרף זאב של בספרו ראה (1)
.7 עמ' (1957 שנתי (דו"ח בעשור" "המשטרה ובדו"ח ,21 עמ' תש"חתש"ט

של המלחמה" "יומן (ראה איש 700 בין נע עת באותה הארצישראלית השוטרים מספר (2)
אל גוריון, בן ד. של מכתבו וכן ,292 עמ' 309 עמ' מקורות, ברשימת גוריון, בן דוד
איש 723 לבין המשטרה). כוח למפקד מינוי בנושא מ26.3.48 263 מד/ סהר יחזקאל

.(1957 ,1948 שנתיים בדוחות (ראה

.122 עמ' ,47 עמ' מקורות) (רשימת ימים" "שלושה שרף זאב של בספרו ראה (3)

.(19581948) ישראל משטרת של ראשון כללי מפקח סהר, יחזקאל (4)

.(19641958) ישראל משטרת של שני כללי מפקח נחמיאס, יוסף (5)

מקורות). רשימת (ראה ימים" "שלושה (6)

.1948 שנתי דו"ח ראה (7)

.97 סדרה מספר במטא"ר הסטוריה גנזך תיק ראה (8)

מקורות). רשימת (ראה תש"ט"  תש"ח המלחמה "יומן גוריון: בן דוד ראה (9)

62 עמ' סהר: יחזקאל עם ישיבה סיכום ביומנו גוריון בן דוד כתב 27.5.48 בתאריך (10)
מפקדי 3 לו דרושים אחד. מפקד אף למשטרה קיבל לא היום עד סחרוב "יחזקאל
7 מתוך נפות מפקדי 5 איש), עכשיו ממנה הוא אין לנגב  הגליל חיפה, (ת"א מחתות
50 לו יש לו) יש הראשונות לשתי  גליל חיפה זבולון, חדרה, פ"ת, נתניה, (ת"א,

.150 רק חדשים הישנים לרבות שוטרים,

או אברהמי לוי ויתקין) כפר עד טוביה מבאר  ת"א (למחוז אב זיו נחום את רוצה הוא
הוא אברהמי לוי נהלל) עד במזרח הלבנון, ועד ויתקין מכפר  חיפה (למחוז אלוף יהושע
צ'יזיק יצחק  לגליל הלאומי. בוועד גופני לחינוך הגופנית המחלקה מנהל אלוף בש"י,

נהלל). ועד (מדן

סהר: יחזקאל עם ישיבה סיכום המשך
משמר ומפקד (מוכתר  דיאמנט אריה דגן), בית (פ"ת גוריון בן עמוס נפות למפקדי
זלינגר אברהם חיפה),  (ש"י (קרוא) קרמר אברהם זבולון), (נפת כפרית לחיפה העמק),

177



המחוז). (קצין לברגמן עתר אדמינסטרטיבי, בשלטון עכשיו  חיפה) עיר (למפקד
"בית את רוצה הוא בתים) (בשני חדרים 12 יש בשרונה חדר. 100 לו דרושים
הריקבון, נפוץ הקודמים בשוטרים האדום". "הבית או הלוי יהודה ברחוב המדידות"
ש''י להקדים יש אחרים. לו אין אותם? קיבל למה שוחד. לוקחי היו הקצינים כל וכמעט
ביפו. הגרמנית המושבה לקחת יעצתיו לדירות בקשר הממשלה. לראש רק קשור מיוחד,

דוקא". לאו לצאת. יצטרכו שלום יהיה שאם טען

נמצא: (4.5.86 (תאריך 386 עמוד ושם

ניתנים. לא הדרושים המפקדים זז. לא המשטרה עניין (סהר) ויחזקאל שיטרית "(בכור)
(עובד יעבץ זיגה בדרום), גלילי ש"י (קצין קומרוב ברוך (מסרב), אבנר) (אלימלך  זליג
צריך היה יזרעאלי יוסף אזרחי). משמר או הג"א (מפקד אחיטוב אברהם ת"א), עיר"ת

סידר. לא  זאת לסדר

(דורי) יעקב עם יחזקאל להפגיש צדוק (משה) על הטיל (גלילי) ישראל שני: עיכוב
משטרתיים. נפות מפקדי בשביל מעבודה להוציא ה"הגנה") (ממנגנון מי את להחליט
הפיקוד הנוטרים, של אלה טנדר, מכוניות 23 נוסעים, מכונות ציוד4 שלישי: עיכוב
אינם הנפות מפקדי היום. עד הוחזרו ולא  למשטרה אותם להחזיר צו נתן העליון
יהיו מי יעקב עם ולברר המינויים לסדר עליו והטלתי צדוק קראתי הפקודה. מבצעים

למשטרה). העוברים (במקום נפות מפקדי

נמצא: ימים" "שלושה שרף זאב של בספרו (11)

החזית צורכי סהר) (ליחזקאל לו ניתן לא הכוח להקמת הדרושים האנשים "מספר
(עמ' חדשה"... יחידה לכל האנשים על השניים נאבקו ליום. מיום רבו והם היו מרובים
תמיד קדמו כאמור, ובו, המרכזי הקלט ע"י נעשה החדשים האנשים "גיוס וכן (123

.(123 (עמ' החזית" צורכי

.2 עמי 1944 שנתי וחשבון דין ראה (12)

המכתב תצלום ראה מ26.3.48 מד/263 סחרוב יחזקאל אל גוריון בן ד. של מכתבו (13)
.1971 מ"י הארגון מה"ד/אגף ע"י לאור הוצאה ישראל" משטרת ב"אלבום

,321 עמוד גוריון בן דוד של תש"חתש"ט, המלחמה" "יומן מתוך לקוח המכתב (14)
גוריון. בן דוד בארכיון שמור המכתב
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מקורות



חמישי פרק
מקורות

ירושלים, ביאליק, מוסד המקרא, בתקופת ישראל ארץ
.1912

ירושלים מאגנס, הוצאת ודעות, אמונות פרקי חז"ל.
תשל"וז.

ירושלים, מאגנס, הוצאת בתמורותיה, הישראלית החברה
תשמ"א.

תשמ"ה. העברי, בדין השופט

החברה בהוצאת ישראל, עם בתולדות ומסות מחקרים
תשמ"ו. ירושלים, הישראלית, ההסטורית

הדתי לחינוך המרכז בהוצאת היהדות, בראי ומשפט חוק
תשמ"ט. ירושלים בישראל,

תשכ"א. ת"א, דביר, הוצאת א', כרך עולם, עם ימי דברי

ת"א, מסדה בהוצאת שנה, 4000 תולדות ישראל, עם
.1968

בי"ס בהוצאת משתנה, בחברה והתפתחותה המשטרה
.1968 תשכ"ח "נעורים", בכירים לקצינים

תרצ"ב. ירושלים, ישראל, בארץ עונשין דיני ספר (תרגם)

הוצאת והשופטים, האבות ישראל, עם של ההסטוריה
תשכ"ז. ת"א מסדה,

משפט ספרי הוצאת דינים. בא"י, העברי המשפט תולדות
תשי"ג. ת"א,

התנ"ך תקופת

י. אהרוני

א.א. אורבך

ש.נ אייזנשטדט

י. בזק

יצחק בער

(עורך) י. גולדברג

ש. דובנוב

ב. ורות מ. וורמברנד

ע. ידידיה.

מ. לניאדו,

(עורך) בנימין מזר

א. מלחי
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יהושע ל"ו; כ"ט, כי, ט"ז, א', דברים י"א, במדבר הי; שמות
דבה'יי כ"ד; כ"ג, יי, אי דבה"י ו'; משלי כ"ד; כ'יג, חי, ג/ אי,

ל"ד; כ"ו, י"ט, בי
כי ,(3) ג' השירים שיר ;(21) כ"א ישעיהו כשומר: שוטר

.(4)

צומ"ת. בהוצאת הדורות, במשך השוטר של לדמותו

א'; פרק המקרא, ובתקופת במקורות  המשטרה מוסד
.1966  תשכ"ז מ"י, בכירים, לקצינים הספר בית הוצאת

שבות, אלון היהדות, מקורות לאור המשטרה עבודת
תשל"ח.

ת"א, ביאליק, מוסד הוצאת הישראלית, האמונה תולדות
ד'ה'. כרך תש"ב,

תרפ"ד ברלין, הרץ, בנימין בהוצאת התלמוד", "קדמוניות
.1924

תשל"ח. ת"א, ניומן, הוצאת ישראל, עם תולדות קיצור

בתנ"ך מקורות

מנחם סלי

איסר פרנקל

צומ"ת

י. קויפמן

שמואל קרויס

ב. רות.
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העותומני השלטון תקופת

הספר, עם הוצאת הי"ט, במאה ישראל בארץ יום יום חיי
תשל"ג. ת"א,

רבות תמונות כולל יגאל, השומר על המשפחה סיפור
חיפה. מרים, הדפסות הוצאת השומר. מתקופת

חי תל גלעדי, כפר מרחביה, דפוס  אלון זלמן זכרונות
שומר). (זכרונות 1970

1977 ת"א, עובד, עם הוצאת צאן, רועה של מסיפוריו
שומר). גם ששימש צאן רועה של (מסיפוריו

כרך ,1983 צבי, בן יצחק יד בהוצאת א"י, של ההיסטוריה
שמיני.

האוניברסיטה הוצאת העותמנית, בתקופה ישראל ארץ
.1960  ירושלים העברית,

.1971 ת"א עובד עם הוצאת זכרונות,

ש. אביצור

יגאל איליוביץ

זלמן אלון

אפרים שי  אל

וברטל אריה בן

דוד גוריון בן

דוד גוריון בן

תש"מ. ירושלים צבי, בן יד הוצאת ובהווה, בעבר א"י  יצחק צבי ובן דוד גוריון בן

.1957 בע"מ,ת"א, דביר חברת הוצאת שומרים, סיפורי

תשי"ז ת"א דביר הוצאת חברים, דברי השומר, ספר
שומרים). (זכרונות

(תולדות תשל"ו ירושלים צבי בן יד הוצאת שוחט, מניה
אסיפת על מסופר ,78 עד 72 בעמ' שוחט, מניה של חייה

במסחה). "השומר"

תשמ"א המאוחד הקיבוץ הוצאת התיישבות, שנות 100
ארגון על מסופר ב' א' חלקים א' כרך 112105 (בעמ'

גיורא). ובר השומר

ישראל, שוחט יצחק, צבי בן
ואחרים מתי מגד

ישראל שוחט יצחק, צבי בן
טברסקי ויוחנן מגד מתי

(עורכים)

רחל ינאית צבי בן

חיים גבתי
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המקומי השלטון של ראשיתו ומנהל, ארגון נתיבי
.1967 בירושלים,

לקו, קו הוצאת הישוב, הגנת בתולדות פרקים ראשי
הנוער לענייני המחלקה ישראל, ועם א"י לידיעת ספרייה
ארגון (הצעת 1947 ירושלים הציונית, ההסתדרות של

העבריים). הגדודים להקמת עד השמירה,

ת"א, המוסיאתים, יחידת הביטחון משרד הוצאת השומר,
לפירוקו). ועד השומר הקמת (מיום 1985

(זכרונות 1985 מעריב ספריית הוצאת שדות, מול יחידי
שומר).

אקדמון, הוצאת העותמני, השלטון בתקופת א"י
תשכ"ט. ירושלים, העברית האוניברסיטה

בעמי, צ'צ'יק יהושע הוצאת בישראל, שמירה שנות מאה
.1978 שומרים) (סיפורי ת"א

על (סיפורים 1931 ת"א א"י אמנות הוצאת השומר,
לקוחים הסיפורים תפקידם. בזמן שנפלו שומרים

מקרוביהם).

קורותיה, שנות חמישים התחתון, בגליל ההתיישבות
הראשון השומר על מסופר 35 (בעמי מסדה הוצאת
"כיאל"). המכונה עבו שלמה בשם ,1901 בשנת בסגירה,

המדיני, משטרה תולדותיה, ארצה, מבנה תורכיה,
.1941 ירושלים מס ראובן הוצאת הכלכלי, החברתי,

תשל"א. ת"א, בע"מ, ניומן מ. הוצאת ולוחם, רועה
מ השומר איש הנוקדים ראשון פליישר, גרשון של (סיפורו

.(1936 עד 1911

של (סיפורן תשמ"ב המאוחד הקיבוץ הוצאת הדסה, אהבת
55 בעמי מרוסיה. בסין ומשפחת מתימן נדב משפחות
בראשל"צ). ,1906 סוף תקופה, באותה שומר על מסופר

ע. גוטמן

אליהו גולומב

גרשון גרא

(שיינפיין) פנינה דרוין

א. הד

עבר הדני

עבר הדני

עבר הדני

ש. הראלי

אריה חצרוני

שלמה טבעוני
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ירמיהו רבינא אצל שמירה, הלכות השומרים, אגודת
תשכ"ו. ת"א, בישראל השומר הוצאת

(תולדות תשט"ו בא"י, השומרים אגודת הוצאת אוכף, עלי
השומר), על סיפורים כולל איתן רפאל של חייו

.1941 ראשל"צ ,1941 עד 1882 לציון ראשון

.1983 דביר הוצאת ,19141840 א"י של דיוקנה

הוצאת בא"י, השומרים אגודת לחברי זיכרון קובץ
שומרים). (זכרתות 1943 האגודה

1907) בטחוני לארגון בטחוני מרעיון והשומר, גיורא בר
(הספר 1985 מערכות הביטחון, משרד הוצאת ,(1914
1907 בשנים השומר גיורא, בר התהוות תולדות את מכיל

.(1914

מאגנס, הוצאת המודרנית, תורכיה של צמיחתה
תשל"ז. העברית, האוניברסיטה

.(167 (עמ' לתרס"ה לוח

תרצ"ב. ירושלים ישראל, בארץ עונשים דיני סדר ספר

.1973 עובד עם ואישיה, תולדותיה סג'רה,

משפט, ספרי הוצאת דינים, בא"י, העברי המשפט תולדות
תשי"ג. ת"א,

ביה"ס בהוצאת משתנה, בחברה התפתחותה המשטרה,
עמנואל סנ"צ הוצאות על (מבוסס 1968 בכירים לקצינים

ז"ל). ידידיה

הוצאת הביטחון, משרד הוצאת השומר, איש זכרונות
נדב, יצחק השומר של (זכרונותיו 1986 (סנונית) מאיר

תימן). מעולי השומרים אחד

מ. וסתוי י. טיטלבויים

מרדכי יגאל

(ערך) ד. יודלביץ

בנימין יפה

ירמיהו

עוזיאל לב

ברנרד לואיס

לונץ

(תרגם) מ. לניאדו

ציון בן מיכאלי

א. מלחי

ישראל משטרת

יצחק נדב
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מערכות  הביטחון משרד הוצאת והגנה, שמירה מימי
שומר). של (זכרונותיו 1954

(מבר 1983 הביטחון, משרד הוצאת החדשה, בעת הישוב
השומר). ועד גיורא

(תקופת ת"א דביר הוצאת הישוב, בתולדות פרקים
בפ"ת). השומרים  10594 עמ' שני חלק תרס"ב תרנ"ב

תשי"א. ת"א, המאוחד הקיבוץ הוצאת שלנו, הכפר

זכרונות, (תעודות, 1938 ת"א, העבודה, ארכיון הוצאת
השומר). ותיקי בידי כתובים הערכה ודברי

1975 ת"א, עובד, עם הוצאת השטורמנים, הבזלת אנשי
הגלגל). ובמושבות בחדרה השומר (תולדות

(פרקי 1972 ת"א, עובד, עם הוצאת למרחוק, הרואה
במסחה). שומר יבניאלי שמואל מחיי עלילה

צבי, בן יד הוצאת ,19171799 עיר, של צמיחתה יפו,
תשמ"ה. ירושלים,

השומר הוצאת ומעשים, זכרונות השומרים אגודת
סיפורי ב/ א' כרכים שני כולל (הספר תשכ"ו ת"א בישראל

שומרים).

הארצי הקיבוץ הוצאת הפועלים, ספריית הנועזים, שבט
שוחט מניה (קורות 1970 מרחביה  הצעיר השומר

השומרים). וחבריהם שוחט וישראל

קורא (הועד 1915 תרע"ה טבת י"ג ירושלים, י"ב  אי גיליון
למיליציה). להתנדב לתושבים

(מס' 1981 רחובות "שושנים", הוצאת עירי, ירושלים
.249243 עמ' .(114 שוש אילן בר באוניברסיטה מדף

רמת מסדה הוצאת זייד, אלכסנדר אגדת בישראל, שומר
שומרים). (סיפורי 1970 גן,

צבי נדב

שמואל סטמפלר

משה סמילנסקי

מחמוד קאל

השומר קובץ

שמעון קושניר

שמעון קושניר

רות קרק

ירמיהו רבינא

שלמה שבא

"אחדות"^1ו1*"ווי" שבועו?

א. שושן

אליעזר שמואל
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המחלקה  חוליות הוצאת ותקופה, דמות  זייד אלכסנדר
תשל"א הציונית, ההסתדרות של בגולה, ותרבות לחינוך

השומר). ואגודת זייד אלכסנדר של חייו (תולדות

תשט"ו ת"א, פרידמן ש. הוצאת בישראל, החופש לוחמי
והשומר). גיורא בר (ארגון

,35 עד 9 (מעמ' ת"א עמיחי הוצאת ישראל, התגונן כך
השומר). ארגון

אליעזר שמואל

מנחם תלמי

מנחם תלמי
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(זכרונות 1973 ת"א בע"מ מילוא הוצאת שירות, שנות
המדינה). קום עד מ1934 המחבר

דב של חייו סיפור המדינה בטחון בשירות חיים פרקי
יום ועד ישראל ומשטרת מג"ב המנדט, מתקופת אוגול

מותו).

קצין ז"ל, מיטלמן פנחס של ופועלו (חייו מיטלמן הקצין
ישראל). ומשטרת המנדט מתקופת משטרה

בשיתוף תקווה פתח עיריית הוצאת היפות, שנותינו
פיק, ירמיהו וקרן הביטחון במשרד החייל להנצחת המחלקה
תקווה). בפתח שומרים זכרונות 35 עד 11 (מעמ' 1983

מעלליו (ספור 1939 ת"א ידידים הוצאת שפירא, אברהם
בפ"ת). וגפיר שפירא אברהם של

(מבר 1970 ירושלים וניקולסון וינפלד לוחמים, קשת
צה"ל). ועד גיורא

.19291920 בא"י, הסוהר ובתי המשטרה כוחות

א' (חוברת המנדט ממשלת בימי המשטרה ישראל, שוטר
.(1948

מטא"ר). (ספריית 1948 שנת ישראל, שוטר

12 מס' גדוד (מעטפת עבריים ישובים משטרת במחננו,
רם). גבעת אוניברסיטת הלאומית, הספרייה בקטלוג

.1986 ת"א "הדר" בהוצאת חקירה, של סיפורה

בת"א בישראל ההגנה חברי ארגון הוצאת ההגנה, הד
 37 עמ' בת"א, חבלנית תקופה  36 (עמ' אפריל. 1977
בא"י הנוטרות  63 עד 61 עמ' ופעולותיו, אזרחי משמר

.(19391936 בשנים

המנדט תקופת

דן אבן

דב אוגול

אלישיב אורל

ברוך אורן

יהודה אידלשטיין

יגאל אלון

ט. אלמוג

אריאל

ישראל משטרת בטאון

העליון הגליל נוטרי בטאון
גלעדי) (כפר

ש. אלקנה בן

ד. יוסף בן
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ירושלים, מאגנס, הוצאת ישראל, בארץ הכפרי המוכתאר
תשל"ט.

ו', א', כרכים ,1964 מערכות, הוצאת ההגנה תולדות

קרן הוצאת וסביבתה, בת"א ההגנה לתולדות פרקים
תשט"ז. ת"א ז"ל וחבריו שחורי י. ע"ש "הגנה"

חוקיה המנדטורית, המשטרה (מבנה מטא"ר ספריית
בה). החיים ואורח

מ21.4.1940. היהודית הסוכנות של פנימי דו"ח

ירושלים אחיאסף הוצאת הלאומי, בביתו העברי השוטר
החיים אורח על המנדט ממשטרת שוטר (ספר 1939

המנדט). במשטרת

בטאון ההגנה, הד אביב, בתל (ס.פ.) המוספת המשטרה
.1956 אוקטובר ת"א, מחוז בישראל ההגנה חברי ארגון

חייו (סיפור 1960 צה"ל  מערכות הוצאת לוחמים, בדרך
.(28 עד 14 עמ' המנדט במשטרת שוטר של

שירות .(19791897) המדינה בתולדות מסמכים קובץ
.1981 ירושלים הביטחון משרד הפרסומים,

.1938 ירושלים לשוטרים, מדריך

1959 צה"ל מערכות הוצאת הקוממיות, מלחמת תולדות
קום לפני ישראל בארץ היהודים מערכות כולל (הספר
שפעלה העבריים הישובים משטרת ,7271 עמ' המדינה

המנדט). משטרת מתוך ההגנה לטובת

ירושלים. מרכז דפוס (1936)

הביטחון משרד הוצאת המנדט, בתקופת העברי השומר
המנדט). מתקופת שוטרים (סיפורי 1973

ג. בר

ראשי) (עורך ציון בן דינור

אביב בתל ההגנה

הארצישראלית, המשטרה

הנוטרים חיל התפתחות

יצחק כהן

ד. כספי

ישראל כרמי

מירון מדזיני

חוסיין סמד, אל עבד
אסעד אליאס חדיד ואל

ההיסטוריה ענף
הכללי במטה

משטרת קבע פקודות
העבריים הישובים

שמחה פרומר
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(בספריית 1934 הפלשתינאי. לשוטר שימושי ספר
מטא"ר).

.1978 הביטחון משרד הוצאת

תשט"ו תקווה פתח עיריית הוצאת שפירא, אברהם
שפירא). אברהם השומר בהנהגת תקווה בפתח (שמירה

הספר, חיל השומר, (ייסוד 1973 הביטחון, משרד הוצאת
הרכבות). משמר

א' גיליון ישראל" "שוטר בטאון מתוך ומשטרתה, ירושלים
.1948 נובמבר אוקטובר

מערכות הוצאת העברית, הנוטרות תולדות ולמגן, לאש
בא"י). הנוטרים (תולדות 1962 צה"ל

הוצאת ,1946  1936 וסיכויים סיכומים העברי, הנוטר
(סיפורי 1946 ת"א, היהודי החייל למען הארצי הוועד

נוטרים).

ההגנה חברי ארגון ידי על לאור יצא ההגנה", "הד חוברת
של פעילותם 3216 (עמ' 1957 אוקטובר ת"א, בישראל,

העברי). היישוב על מגן ככוחות הנוטרים

475 ת.ד. ידידים הוצאת ,19601912 המולדת בשירות
המנדט). במשטרת הסופר של חייו (סיפור 1961 ת"א

1976 ת"א, דבר ספריית הוצאת ובמאבק, בהגנה ומי מה
עמ' 1936 נוטרים ,42 עמ' תקווה בפתח השומרים (אגודת

.(277 עד 75

* * ■ ■***,* ♦

.■.;"..■ יי .
: .' ♦י.

£*,>

הית קינגסלי
שטרית) בכור (בתרגום

ההגנה, תולדות קיצור

קרסלג.

פרקים ראשי
ההגנה בתולדות

אריה רוזינקו

(עורך) גרשון ריבלין

א.ש. שטיין

עמיהוד תבור

דוד תדהר

אפרים תלמי
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המפכ"ל). של מינוי כתבי כולל ב21.5.1948, (הוצא

.1956 מ"י של ארצי בי"ס בהוצאת פשעים, חקירת

במשטרה. מהמתרחש
מראות.

מ"י. בשאון

מערכות הוצאת ישראל, ביטחון על דברים וייעוד, ייחוד
.(11 (עמ' 1971 הביטחון משרד

.(330329 (עמ' 1980 הארצי הקיבוץ הוצאת דרך, כברת

המכון הוצאת בישראל, הערבי בכפר ומשטרה סולחה
.1978 ת"א אוניברסיטת לקרמינולוגיה

.1977 גן רמת  גבעתיים מסדה הוצאת המשטרה,

ירושלים ביתן, זמורה הוצאת ההגנה, לצבא ההגנה מן
המשטרה). ובתוכו צה"ל (תכנון תש"מ

נוסח הצעת ישראל. מדינת דיני ,1971 תשל"א חדש נוסח
.(24.9.1964) 12 חדש

מודן, ביתן זמורה הוצאת ישראל, לבטחון לקסיקון
הגבול ומשמר משא"ז ופעולות (מבנה 1976 דבר מהדורת

.(348,347 עמ'

.1959 ת"א עובד עם הוצאת ימים, שלושה

,19491947 השנים וחמש עשרים במלחמת ומי מה
הגבול). משמר 218 (עמ' 1975 ת"א דבר ספריית הוצאת

ישראל משטרת

המשטרה אלבום

בודינגרע.מ.מ

ישראל: משטרת בטאוני

דוד גוריון בן

י. פורת בן

ע. דאהר

יעל העליון

מ. פעיל

המשטרה פקודות

איתן והבר זאב שיף

זאב שרף

אפרים תלמי
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(באנגלית) מקורות
עותמני ושלטון קדום זמן

1. 01311161. >7  '1116 \^011(18 ?01106, 038861 * י>£00111 1964.

ועוד). העתיקה במצרים בבל, (משטרה

2. ?11111. >7  £81111111 '1111168, 1,011(1011, 1878.

העותמנית). והמשטרה מהשלטון (ההתרשמויות

3. 0^71111. 0.  61131כ[1ת1 ?£0110111, ^130111111311 ,01011ת0<1 1933.

עותמנית). (משטרה

4. ^1302. ^1.  0110111311 116101111 111 8^113 311(1 ?316811116 1840  1861,
0*101)117111^. ?1688 תס^תס.! .1868

העותמנית). בתקופה והמשטרה העותמני (השלטון

5. ^1302 ./11. (£!)) 8111(1168 011 ?3168^1116 0111111^ 1116 0^0111311 ?6110(1, '1116

י1168^13\[י ?1688 ,1ז1611183161< .1973

מאמרים).  העותמנית בתקופה והמשטרה העותמני (השלטון

6. ^10886 0. 1'. (1£)) ?01106 ?01068 11111181017, 0311£011113 66^6116^ 111118,
83§6 1,1957.כ111?

העותמנית). בתקופה המשטרה על (מאמר

7. 8113\^. 8 311(1 .#ג8113  11181017 01 1116 0110111311 116ק5111[ 311(1 ^10016111

'11111^6^, 031111311(1^6 11111^. ?1688 .1977

העותמנית). בקופה ומשטרה שלטון (חברה,

8. '1116 0110111311 1/3\/ 001106111111§ 1113¥§6 ^31011111311 (01131^1) 01 1116

18111 .^11^.1811330

.(1926 המשטרה פקודת במסגרת בוטל גפירים העסקת בנושא עותמני (חוק
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המנדט משטרת תקופת

1. .^11£10.^1116110311 11111881011מ00 £0" 111(111113''. 1618ק0113 4,15. (1946).

במשטרה). המצב את שניתח חקירה ועדת (דו"ח

2. 60^(1611. י1  ?£0110111 ?316811116 1ז1 ^108368. 0 (£!))  ?01106 01068י<1 מ1
1118101^, י61163?ץ0311186 111118. .כ(11?83£6 .1975

המנדטורית). המשטרה על  מוססה ג. של הספר בתוך (מאמר

3. 111116111ז6/ו00 0? ?3168^1116  י110נ1ג\? ^11גג860 ,1ת8111116(61(1 ?01106 311(1

180118ז? 11116גן0^ 61^ז0 י0^> .26

31.7.1920 מנדטורית). קבע (פקודת

4. 110\73\7 ^1. £ ^11111. 111  181361 ?01106, 1118101^ ^^ ^11^7818, 01106י1
8*11(1168 .2.2.1976

ישראל). משטרת התפתחות על הסטורית (סקירה

5. 1011£816^  1163111 ^..7.  6ו1יר 6מ316811? 1*01106 ©1ג*£*8ת00 1*131111211.

,11ז161118316 001011361^ ?1688 .1931

המנדטורי). לשוטר מתומצת הדרכה (ספר

6. 1011£316^  1163111 ^.7.  '1116 ?316811116 ?01106 0106י? 11110161 116י1

.1316)1311/\נ 116יד ?01106 31מ0111^ (78  88) .1928

.(1928 עד 1917 מ המנדט משטרת על (סקירה

7. ^131811. 11 ?01106 \01¥^ ת1 .6ת316811? 1116 ?01106 .31ת0111^ ^01 13
(342348) 91 1940

(1940 עד המנדט משטרת על (סקירה

8. ^1011011. 0.  */1181 *116 ^05, 110010161 311(1 81011£111011 1/01101011 1957.
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ז"ל). שטרן יאיר ברצח מעורב שהיה בריטי משטרה קצין (זכרונות

9. ?016811116 1ת61111116^00  1<6מ1>11זז00 ]\1111131}' 1<ת3 1*01106 ,מ0110\/.
1160(1 ^1011618, ?116811116£ 1947

צבאי)  משטרתי לשת"פ תדריך (חוברת

10. ?016811116 ?01106 11101ז10/\[ 1)6§1)11כ1^) :£(11^1011) 1939.

מנדטורית). לשוטרים הדרכה (ספרון

11. 110כ11\? 860111117 .116111ז111£כ{6(1 25.10.1920.

בישובים בשיטור עוסק  0.8. 374 תיק המדינה גנזך ברמלי. קולונל אצל ישיבה (סיכום
העבריים).

12. .^3106וגן0^1 31  0110£ 0{ £511. ?10110180011 ?11111,1*£1 ?1688. 161118016111
1975

סמלים). והעתקי צילומים כולל המנדט במשטרת עוסק  ירושלים צבי בן יד (ספרית

13. 8110116. ?.  06!01ג1 311(1 ,©!ק60נ1 1116 0.¥. ]\108^ .ק00111 תג*תס'!
.1980

שלה). הסטוריה כולל ישראל למשטרת המוקדש פרק יש (בספר

14. 8^1061.11 116יך 116י1111018.1ת06©11 ,/1113110ג01(,01106ק 11¥ ^0 3. 1934.

ההתפרעויות. וצילומי הפגנה פיזור במדי שוטר של צילומים כולל הפגנות לקחי על (מאמר
דאז). המפכ"ל הוא המחבר

15. 1116 ?01681,1116 ?01106 ?0106 011(1 ?118011 861^106, §ת011מ813 011618£

1<מ3 111811110110118, 01¥. 1. .1937

מנדטורי) (פה"ק

16. 1116 ?016811116 ?01106 6מ10£321^ 1933  1941

' מטא"ר) (בספריית
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17. ^1£6?£1  ?01106 311>1?1180118 0^306.1ת01€11 39 £0 1914.

.(1926/9 הסטוריה יחידת (בתיק

18. '1116 1)^16811116 ?01106 ^(1111111811^11^6 ^111111^1 116{)0118.

מטא"ר). בספריית המנדט, משטרת של שנתיים (דו"חות

195



* י*1% ?ייי

י< :>י

/1 י,

;; יי .<.*..*..."..

. . .

.  . * . י ..יי ץ ■ **<<*זנ?^^י**^111י^י.
2*4י;

*^ <*1


