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ישראל ערן
"עם של האמיתי הביטוי הוא האזרחי "המשמר
להתנדב שמוכן עם של איתן, העומד עם של לוחם",
מתוך אלא פקודה, או חוק מתוקף ולא מרצונו
ועל הקהילה, ושל הפרט של האיכפתיות תחושת

לכם!" הכבוד כל כך
האזרחי המשמר מתנדבי נפני האחרונה בהופעתו ונין, יצחק
1995 לטרון לארגון, שנח עשרים לציון בעצרת י



ישראל ערן 0 אחראי ועורן נותב

בשן ענת 11 לשונית עריכה

חזני סיגלית רס"ל ■ הקלדה

הממשלתית הפרסום לשכת נ הפקה

ישראל ערן נצ"ם ■ צילומים

מזרחי יחיאל רנ"ג

ונונו מאיר רס''ם

תיעודי ובחומר ארכיוני בחומר בצילומים, בריאיונות, במידע, שסייעו והמפקדים המתנדבים לאלפי מיוחדת תודה



^1 /7 י? המדינה נשיא 1נר
האזרחי המשמר בשורות פעלו מתנדבים אזרחים אלפי אות
תודה ולהוקרה. לברכה ראוי אחד וכל קיומו, שנות 25 במהלך
כיום, בפעילותם הממשיכים האלפים לעשרות מיוחדת והוקרה
המשמרהאזרחי, הקמת מאז ברציפות, שנים 25 זאת עושים וחלקם

ב"אות ומתנדביו, יחידותיו על האזרחי, המשמר זכה הקמתו, מאז
אחרות. והוקרות תעודות אותות, ובעשרות למתנדב" הנשיא

העשייה ההתנדבות, עצם הינה לארגון ביותר החשובה ההוקרה
יומית. היום בעשייה המתנדבים של והמעורבות הערכית

השפעתם העשייה בתנופת ביותר. חשובה הינה המתנדבים תרומת
נוער, קידום עלייה, קליטת  החברה תחומי בכלל ניכרת והיא רבה,

ושילוב. שוויון חינוך,

ועשייה תנופה המשך ולבניביתכם לכם ומאחל ידיכם, את מחזק אני

המדינה נשיא
ויצמן עזר

ו נ יעיר כנשר האזרחי המשמר



המשטרה מפכ'ל דכר
פעילות שנות וחמש עשרים  ייחודי הישג השנה חוגג האזרחי משמר ||§!

במדינתישראל. הגדול ההתנדבות לארגון

מאות השנים, לאורך מפקדיו הארגון, מייסדי לו ששותפים הישג, זהו

והרבבות שורותיו דרך שעברו העם, שכבות מכל המתנדבים אלפי

יום. מידי ההתנדבותית בעשייה שממשיכים

מתנדבי את "טלו שנה: לעשרים קרוב לפני אמר ז"ל תבורי חיים רבניצב

נכונים הדברים אחרת". משטרה זו ותהא מהמשטרה, האזרחי המשמר

מתמיד. יותר היום,

לאזרחים, המשטרה בין המופלא השילוב את יצר האזרחי המשמר

איכות ולמען הביטחון למען במאבק כתף, אל כתף שותפים, העומדים

בקהילה. החיים

ממשטרות משטרתישראל את המייחד הוא למשטרה ציבור בין זה שילוב

וערכי. מלכד רחב, משותף מכנה על ומצביע בעולם, אחרות

זה. אדיר במפעל וגאה למתנדביה מצדיעה משטרתישראל

כוח! יישר

וילק יהחיה רבניצב

ו נ י ק כנשר האזרחי ר מ ש ט ה



קהילה אגף ראש דנר
אזרחי ומשמר 

הא; המשמר האין!■! להיווסדו. שנים וחמש עשרים השנה חוגג האזרחי המשמר

שהתמידו המתנדבים, של פועלם את להוקיר נועדו המתוכננים הממלכתיים

הגדול ההתנדבות ארגון להקמת שותפים והיו שנים, וחמש בעשרים בהתנדבות

להביט כדי עוצרים, לא ואף תקופה מסכמים לא אנו מדינתישראל. בתולדות כיותר

אגף הוקם שבה שנה, מחודשת, תנופה שנת היא 25 ה שנת העשייה. גודל על

האזרחי המשמר כאשר השלישי, האלף אל קדימה מביטים אנו אזרחי. ומשמר קהילה

והקהילה. ההתנדבות בתחומי המשטרתית העשייה במרכז עומד

ופעל האזרחי המשמר הוקם שבו המופלא, התהליך לב אל הצצה מאפשר זה ספר

חברתית, במעורבות הגלומה ליכולת עדות מהווה הספר שנים. וחמש עשרים במשך

לעתיד. דרך וציוני מסד ובבניית התנדבותית לעשייה להירתם בנכונות

וההוקרה התודה הם הארגון, מצוי שבה הגדולה, העשייה ותנופת החדש האגף הקמת

במסגרתו. ופועלים אותו המלווים ולרבים האזרחי המשמר למייסדי האמיתיים

הוא מכן ולאחר קצרה, תנופה של בתהליך מצוי טבעו, מעצם מתנדבים, ארגון

ההתלהבות ואת הלהט את מאבד הוא זה כתהליך מקצועי. ידע ורוכש מתמסד

הראשוניים.

וחמש עשרים לאחר גם המצוי, התנדבותי, ארגון של נדירה תופעה מציג זה ספר

התנדבותיים. ערכים ומשמר ובהתחדשות, בתנופה קיומו, שנות

ההיסטוריה, פרקי לוקטו שלראשונה מאחר הארגון, של דרך ציון מהווה הספר

ונתונים החלטות דילמות, ארגוניים, מהלכים המתנדבים, סיפורי האירועים, החדשות,

התנדבותית. עשייה שנות וחמש עשרים על רחבה תמונה קבלת המאפשרת כצורה,

חברתית לתרבות ערכי מופת יהווה האזרחי המשמר של שסיפורו מקווה, אני

ממנה. חלק להיות נמשיך וכולנו והתנדבות, מעורבות המוקירה

רז >עקב ניצב

נ י ז א מ קו מ ה
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דנו פתח
81998 בסוף בירושלים התקיים למדינתישראל, שנה חמישים אירועי רגל

המפקדים: מרבית את עניינו תחומים שני העולם. מכל משטרה מפקדי כינוס
ומעורבות ההתנדבות נדונו שיחה בכל כמעט הקהילתי. והשיטור האזרחי המשמר

המשטרה. בעבודת הקהילה
המשמר של גודל (בסדר התנדבות ארגון המפעילה בעולם, היחידה היא מדינתישראל
משטרתישראל. לצורכי בהתאמה רבות, כה שנים כמשך לאומיארצי כגוף האזרחי),
שורותיו ודרך שנים, 25 הפועל התנדבותי, גוף יובלה, את חגגה שאך מדינה, עבור
עם בשיחה לגלות ניתן ועוצמתו גודלו שאת פלא, הוא אזרחים, אלף מאות כשש עברו
מוגבלת בצורה מתנדבים המפעילות וותיקות, גדולות ממדינות אחרות משטרות מפקדי

ומצומצמת.

מפעל על בקנאה מביטה שלא למטלותיה, או משטרתה לגודל קשר בלי מדינה, אין
משטרתישראל. במסגרת שהוקם האדיר, ההתנדבות

ואחד אחד כל מאחורי  המתנדבים סיפור הוא בישראל האזרחי המשמר של סיפורו
ארוכות, לילה שעות אהבה, רעות, טרגדיה, בדיחה, אנקדוטה, אישי, סיפור  מהם

ומסירות. טוב רצון ביקורות, מלחמות,

מכל ומהכפרים, מהערים מהיישובים, מתנדבים נמצאים הזה, הענק האנושי בפסיפס
גוף ועודנו היה האזרחי המשמר ואמונותיו. עדותיו עליותיו, רבדיו, על העם שדרות
בין האמיתית לשותפות ביטוי מתן שאיפשר היחיד ישראל, במדינת הגדול התנדבות
פיתוח עיירת תושב בין עירוני, ליהודי דרוזי כפר בן בין לקיבוצניק, ישיבה כחור

כנינוער בין חדש, לעולה והווה עבר לוחמי בין רווחה, שכונת לתושב
בערבה. למושבניק בשומרון תושב בין למבוגרים,

ניגודים, על דתות, על דעות, על פערים, על לגשר השכיל האזרחי המשמר
בג'יפ ולנהוג להתנדב אזרחים המוני הביא הוא תרבויות. ועל גילים על
השיטור בספינות או התנועה בניידות הסיור, ביחידות בטרקטורון כפרדס,
כתצפיות שעות לשהות פלילי, הזיהוי במעבדות בתחנה, ביומן לעבוד הימי,
מתורגמנים, עם גששים, עם לעבוד נעדרים, לאתר כדי לצלול הצלפים,
מחסומים, להקים בשכונות, לסייר נוער, עובדי ועם בלשים עם חוקרים, עם
במוקדים. ולעבוד אסון קורבנות בזיהוי אוטובוסים, בביקורות לעסוק
מתנדבים, אלפי מאות הכולל גדול, פסיפס אל הצצה רק מהווה זה ספר
השורה. מן מתנדבים רובם מפקדים, חלקם הארגון, שורות דרך שעברו

שורת מהווים וסיפוריהם כיום, עמנו אינם ההתנדבותית לעשייה מהשותפים חלק
ולתרומתם. למעשיהם צנועה זיכרון

באמצעות המשטרתית, העשייה למרכז הארגון את החזירה האזרחי למשמר 25 ה שנת
הקהילתי בתחום הפעילות בין המחודש השילוב אזרחי. ומשמר קהילה אגף הקמת
שלו. באידיאולוגיה יסוד לאבן האזרחי המשמר הוקם מאז היה ההתנדבות לבין
רבים יבואו ובוודאי אחד, צנוע דרך ציון אלא סיכום מהווה אינו זה ספר זו, מבחינה

בעקבותיו.

בהתנדבות דרך לאבן האזרחי המשמר את שהפכו למתנדבים, מוקדש הספר
והמשטרתיים. הקהילתיים העשייה בתחומי משטרתישראל פני את ושינו הביטחונית,

♦שואל ערן

ו נ ז א ה המשט



האזרחי המשמר הקמת
למאמץ להירתם שביקשו אזרחים, של לחץ נוצר
ממשלת קיבלה ,1974 אפריל חודש בסוף הביטחוני.
הפנים בטחון על האחריות את להעביר החלטה, ישראל
הניחה זו עקרונית החלטה למשטרתישראל. מצה"ל
מוסדיים תהליכים בעתיד. להתארגנות היסודות את
למציאות במקביל צועדים תמיד לא ושלטוניים
להתארגנות בולטת דוגמא הייתה ונהריה וללחצים,

■ מוניציפאלי. בעידוד מקומית

התשל"ד בסיוון י"ט ביום החליטה משלתישראל
ביום האזרחי. המשמר הקמת את לאשר (9.6.74)
את השרים ועדת אישרה (10.7.74) תשל"ד בתמוז כ'
לכינון ,(20.5.74 ב (שהוקמה המשנה ועדת של המלצותיה

פנים. ביטחון לצרכי האזרחי המשמר
למועד נקבע האזרחי המשמר של החוקי הולדתו יום
.10.7.74 תשל"ד בתמוז בכי הממשלה, ע"י הקמתו אישור
בהחלטת כרוכה האזרחי המשמר של שלידתו אף
לכן. קודם חודשים מספר נבטו ניצניו כפועל, הממשלה,
פרי מיוחדת, ישראלית יצירה הינו האזרחי המשמר
מאז חיים אנו שבה והחברתית, הכטחונית המציאות
דופן יוצא פרק מהווה הקמתו המדינה. הקמת
במדינתישראל ההתנדבותיים הארגונים של כהיסטוריה
כעולם. משטרתית כמסגרת ההתנדבות של ובהיסטוריה
הפעיל ההתנדבות לארגון הפך הוא הארגון, הוקם מאז
בקרב מסוגו הגדול הוא ובמתכונתו בישראל, הגדול

העולם. משטרות
מתפעלים בישראל, לביקור המגיעים משטרה מפקדי
לשורות להתנדב בישראל הציבור של נכונותו לנוכח
הרכות והשנים מקצועיותו הארגון, גודל ולנוכח המשטרה,

פועל. הוא שבהן
של גם זאת, ועם נחישות, של פרי היא הארגון הצלחת
האזרחי המשמר של מייסדו כהן, מולה קשה. מציאות
עוד יהיה לא שבו שכיום אחת, לא ציין הראשון, ומפקדו
ביותר הגדולה ההצלחה תהא זו האזרחי, במשמר צורך

,1973 באוקטובר ב6 שפרצה כיפור, יום מלחמת שלו.
הארץ. בצפון כעיקר אכזריות, טירור פעולות הניבה

להתקפת ה15.5.74 בבוקר התעוררו מדעתישראל אזרחי
במעלות, ביתהספר על השתלטו מחבלים במעלות. טירור
ותבעו ילדים, ככמאה החזיקו אנשים, שלושה רצחו
על הידיעות בעוד תמורתם. מחבלים עשרים שיחרור
התמונה התבררה ברדיו, החדשות למערכת זרמו האירוע
פועלות שהוביל טנדר, הותקף הלילה במהלך במלואה.
שבע נרצחה, פאסוטה תושבת לצפת. ממעלותתרשיחא

קשה. נפצעו נשים
שלושה נרצחו מעלות, כעיירה המחבלים תנועת במהלך
יוסף,  134 מסי כבניין שהתגוררו כהן, משפחת מבני

הארבע. בן אלי ובנם פורטונה אשתו
תלמידי רובם הרוגים, 22 ל הדמים מחיר עלה הערב עד
ראשוני יצאו 15.5.74 ה בליל בצפת. הדתי התיכון ביה"ס
בצפון בעיקר מגוריהם, בשכונות לשמירה המתנדבים
ממוסדים, התנדבות אפיקי באין ובנהריה. בצפת הארץ,

. האזרחי 1משמר

וקח תן הוא החיים "*ו

להיות ?ריך אדם כל

ומקבל משפיע

כאחד שניהם נו שאיו מי

סרק" כאילן הריהו

אייזיק עוזק ר
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בצפת; היום ייערכו מעלות הרוגי 22 הלוויות
הפצועינ במצב הטבה חלה והצור: מעלות

יו* ו ויה

הרכה בבטן מכה הטירור
. . .

לאנגליה במסעה התחיל 1974 אפריל חודש
חיי1 לה "נתתי בשירה "כוורת" להקת של

ה למקום הגיע השיר האירוויזיון. לתחרות
גולדה התפטרה ,6.4.74 ב בתחרות. 17

לאחר יום 31 הממשלה, מראשות מאיר
ועדת של ביניים דו"ח בעקבות הרכבתה,

אגתט.
והלם הגדולות ההפגנות הציבורי, הלחץ

.] תחילת רק היו כיפור יום מלחמת
יום, באותו וקשה. אלים בחודש תדרך
חדרו מאיר, גולדה התפטרה שבו

אחמד של מארגונו מחבלים שלושה

הארץ. לצפון לבנון משטח גייבריל
לפאתי המרצחים הגיעו בבוקר בשבע
שמונה, קריית העיר
ברורה כוונה מתוך
אזרחים לרצוח
לבית פרצו הם ישראלים.

___ בו, שנתקלו ראשון דירות
הקומות.בקומה בין בשיטתיות ועברו

מעבר כדי ותוך קומות, 4 בן סמוך, לבניין עברו מכן לאחר בדרכם. שנקרה מי כל את רצחו הראשונה
לעבודה. יצאו הגברים שרוב מאחר וילדים, נשים היו הנפגעים רוב שפגשו. מי בכל ירו לדירה מדירה

הרביעית. בקומה בדירה התבצרו המחבלים בבוקר. שמונה בשעה למקום הגיעה ראשונה צבאית יחידה
חומרי שהכיל המחבלים, אחד של לתרמילו קליע חדר בסופו חיילים. שלושה נהרגו היריות קרב במהלך
15 וכן הרוגים חיילים 3 ו אזרחים 16 אחריו הותיר הרצח מסע המחבלים. כל נהרגו מהפיצוץ נפץ.

פצועים.
המפגינים .17.4.74 ב הכנסת משכן מול אלימה להפגנה שמונה קריית תושבי את הביא הקשה הפיגוע

עצמית. הגנה לשם דורש לכל נשק ולחלק בעיר, ביתחולים להקים דרשו
צבאיים מסוקים שני התנגשו מכן לאחר ימים חמישה הסורים. מירי החרמון שיא נכבש 14.4.74 2

בצפון נוספים חיילים ארבעהעשר נהרגו 17.4.74 ב ימים שמונה כעבור נהרגו. חיילים שמונה במחניים.
לסיוע. שהגיע חילוץ מסוק בהתרסקות נוספים ושישה סורי פגז מפגיעת שמונה 

התמנה 3.6.74 ב הבאה. הממשלה את להרכיב העבודה מפלגת מועמד על קציר אפריים הנשיא הטיל אפריל חודש בסוף
. הממשלה לראש שנה, 51 בן אז רבין, יצחק

אפריל. מחודש יותר אף מדם, עקובים היו ויוני מאי החודשים
משפחה מבני שלושה ורצחו מגורים לדירת נכנסו מעלות, לעיירה והגיעו לבנון מגבול מחבלים שלושה חדרו 15.5.74 ב

העירוני התיכון מביתהספר י"א, ו יי טי, כיתות תלמידי 105 ישנו שבו מאיר", "נתיב לביתספר המשיכו משם אחת.
גדנ"ע. פעילות כמסגרת למקום שהגיעו מצפת, הדתי

מסדרון כקצה התלמידים את ריכזו לבניין, שפרצו המחבלים, כמספר. עשרה והורים, מורים התלוו התלמידים אל
מבוגרים. ושבעה ילדים עשרה מהחלון לחלץ והצליח יוזמה, נטל המורים אחד השנייה. בקומה

הכלואים מחבריהם עשרים שחרור דרשו המחבלים המחבלים. בידי נותרו מבוגרים ושלושה ילדים וחמישה תשעים
יושביו. על הבניין את לפוצץ המחבלים איימו זה מועד בתום בערב. שש לשעה נקבע האולטימטום תוקף בישראל.

פיקוד לאלוף גור, מוטה דאז, הרמטכ"ל הורה האולטימטום, מועד תום לפני שעה רבעי כשלושת חמש, השעה לאחר
פרצו אז השלישי. את והחטיאו מחבלים, בשני לפגוע הצליחו צלפים שני הערובה. בני את ולשחרר למבנה, לפרוץ הצפון
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וזרקו התלמידים אל באש פתח1 נפגע שלא השלישי (המחבל הפצועים המחבלים שני למכנה. החיילים
יד. רימוני

ואחד עשרים נהרגו ובמהלכו דקות, שש נמשך הקרב הבניין. מחלונות לקפוץ החלו נפגעו שלא הילדים
אהרון דאז, החינוך שר שברחו. המורים את לדין להעמיד ההורים דרשו הכבד, למחיר מעבר תלמידים.
לטיול, לצאת הילדים את שהכריח הואשם ביתהספר מנהל המלווים. ואת המורים את גינה ירלין,

צפת. את לעזוב נאלץ ולבסוף
נהרגה שבתו צפת, תושב בידי הוכה ההתקפה, כמהלך במעלות מביתהספר שנמלט המורים אחד

נאותים. ביטחון לסידורי מעלות תושבי של ולדרישה סוערות להפגנות גרם מהטבח ההלם בטבח.
ביטחונם. את לחזק כדי התושבים בבתי ללון חיילים לעשרות הורה הצפון, פיקוד אלוף אז איתן, רפאל
לקיבוץ, בוקר לפנות שחדרו מחבלים, מאש שמיר מקיבוץ נשים שלוש נרצחו 13.6.74 ב חודש, כעבור
מחבלים שלושה הגיעו 24.6.74 ב הקיבוץ. בתוך אותם הרגו חמושים קיבוץ חברי ל"היפים". מחופשים
הרגם. בה ששהו לדירה שפרץ צה"ל כוח וחייל. ילדיה שני עם אם רצחו מלבנון, גומי בסירת לנהריה
השניים פיגוע. לבצע בדרכם כרם, טול תושבי צעירים שני נתניה בחוף מצילים שני תפסו 25.8.74 ב

פיגועים. לבצע בדרכן נוספות חוליות התגלו חודש באותו חבלה. מטעני ובידיהם הרחצה לחוף הגיעו
בת חוליה נתפסה גינין ליד בירושלים. ונוטרל התגלה גדול מטען יריחו, באזור נלכדו מחבלים שלושה

מירדן. שחדרה מחבלים, ארבעה
תושבים. שישה נפצעו בפיצוץ ירושלים. במרכז תופת מכונית התפוצצה 27.10.74 ב

בבית לביתמגורים שחדרו מחבלים, שלושה שמונה. מקריית הזוועה תסריט עצמו על חזר ,19.11.74 ב

פרצו חוואתמה, נאיף של הדמוקרטית העממית החזית חברי המחבלים, תושבים. ארבעה רצחו שאן,
מחלון לקפוץ הצליחו המשפחה של הילדים שלושת בהורים. למוות וירו גרזינים, באמצעות לדירה

לחצר. השלישית הקומה
עשרים המחבלים. בידי הם גם נרצחו המדרגות, לחדר שיצאה נוספת, ואישה לילדים לעזור שניסה שכן

העליונות. בקומות מהחלונות לקפוץ בניסיון מרביתם נפצעו, בניינים משני דיירים
לקבל וביקשו הבניין, על צרו מהעיירה תושבים אלפי לבניין. שפרץ צה"ל כוח בידי ונהרגו נורו המחבלים

באש. והועלתה לחצר הושלכה הגופות, אחת נחטפה וזעם רגשות בפרץ המחבלים. גופות את

הפוליטית האדמה רעידת והמחאה, ההפגנות המחדל, הזעם, כיפור, יום מלחמת טראומת בין השילוב
באזרחים (פגיעה הרכה הבטן את שחשפו קשים, פיגועים סדרת לבין המדעי בדרג האמון ואובדן
על ערים, על בהגנה הביטחון מערכת כלפי אונים חוסר תחושת עם יחד הבחנה), ללא ורצח ובילדים
הסמכויות את הכלים, את לאזרחים להעניק לדרישה, הבסיס היו קיבוצים, ועל מושבים על עיירות,

עצמם. את להגן המסגרת ואת
והמאיץ הזרז היו ומגן, כולם אין כאשר ובילדים, בנשים ויורים לדירה מדירה העוברים מחבלים מראה

נשק. לאימוני כוננות, כיתות להקמת לדיירים, נשק לחלוקת עצמית, לשמירה תשתית להקמת
קריאה ללא אזרחים, אלפי עשרות כיצד להבין, אפשר אי ,1974 כ שנכתבו מדם, העקובים הדפים ללא
ודורשים המקומיות והרשויות המשטרה תחנות ההפעלה, בסיסי דלתות על מתדפקים פרסום, וללא

להתנדב.
גודל את נכונה העריכו לא עליהם, נכפה כמעט האזרחי שהמשמר המדיני, בדרג ההחלטות מקבלי

האונים. חוסר והרגשת התסכול הזעם,

ז א ה מ ש מ ה

קשות" ההתחלות "כל

י"ט יתרו מכילתא,
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נ*פון ראשונה התארגנות

שושני שלמה

שויו אפרים

פנץ יעקב

המתנדבים. של הראשונית להפעלה והאחראי נהריה,
אירוע בכל כמו התחנה, ביומן נרשמו המתנדבים ראשוני
ניתן נשק הדיווח. נוהל בעיית נפתרה וכך משטרתי,
אנגלים רובים שכלל הנשק, ממחסן צה"ל באישור

המנדט. מתקופת
רבה במידה נבעה האזרחית בהתארגנות צה"ל תמיכת

לאפיק התושבים זעם את לתעל מהצורך
והכאב. הזעזוע חלוף עם שימת יצירתי,
יהיה במעלות שהפיגוע אז, שיער לא איש

פיגועים. של ארוכה סדרה מתוך אחד
בית ילדי כאמור, נפגעו, במעלות, בפיגוע
החלה האסון, דבר בהיוודע מצפת. ספר
ביוזמתו אזרחים, של מיידית התארגנות

בצפת ההגנה מפקד בעבר שהיה מיבר, מאיר של

נתמכה ההתארגנות במילואים. קצין פנץ ויעקב
צפת. תחנת מפקד דוייטש, יצחק פקד כידי
כמקביל לפעילות יצאו המתנדבים ראשוני
אלכ ארמונד "סמל .15.5.74 ה בליל לנהריה
נשק. לארגן עליו קיבל בצפת המשטרה מתחנת

לרישום משרד נפתח העירייה בבניין
צורך היה לא ולגיוסם. מתנדבים
הופיעו האזרחים לציבור, לפנות
"צפת פנץ. יעקב מעיד מיוזמתם",
הפעיל בדרום אזורים, לשני חולקה
מילוסלבסקי אורי האזרחים את
בשבוע אני. פעלתי המזרחי ובחלק
הדיירים רוב לפעילות יצאו הראשון
לכך. מסוגלים שהיו באזורנו,

הופעלה והשמירה מלאה, הייתה ההתנדבות
משמרות". בשלוש הלילה כל במשך

ומנהריה מצפת התחנות מפקדי מעורבות
לרישום נשק לחלוקת שוטרים והפעלת
האישית החלטתו מתוקף התאפשרו אזרחים
פרנקו, דוד נצ"ם דאז, המרחב מפקד של

אזרחים. ולהפעיל הנשק מחסני פתיחת לאפשר
עת, באותה יותר. מאוחר רק התעוררו בנהלים הצורך
לחץ בשטח. עובדות יצרו התושבים ולחץ החירום הרגשת
בתוך בממשלה. מואצת לפעילות שהביא הזרז, היה זה
ומאורגן. ממוסד התנדבות ארגון והיה קם אכן חודשיים
לחלק היו המקומיות וההתארגנויות הציבורי הלחץ
ההתארגנות אופי לגבי לאומיתכטחונית, מדילמה

■ הפנים. בטחון בתחום

יום1 מלחמת לאחר בצפון, החבלנית התארגנות !
לביטחון האחראי של בליבו דאגה עוררה כיפור, :
מחלקת כמנהל גם ששימש ויינר, וילי נהריה, בעיריית
מהערכות או מודיעיני ממידע נבעה לא זו דאגה תחזוקה.
אלא הממשלה, שולחן על מונחות שהיו דופן, יוצאות

מחבלים. חדירת של למקרה להיערך מיידי מצורך
ותיאר שריר, אפריים דאז, העיר לראש פנה ויינר וילי
ידע ולא ניבא ." אם יקרה "מה של קשה תסריט בפניו

לשמירה אזרחים של גוף הקמת כללה ההצעה ניבא. מה
החדש לגוף שהוצע השם התנדבותי. כסיס על נהריה, בעיר

העם". "משמר או האזרחים" "משמר היה

לפגישה, ולזמנם העיר לתושבי לפנות הציע העיר ראש

המקצועי הצד על כאחראים החדש. הגוף את לייסד כדי
משטרה גמלאי צה"ל, גמלאי עבר, לוחמי של שמות הוזכרו
הארגון להקמת ראשוני מקצועי צוות מילואים. ואנשי

מקס את המשטרה, של גמלאי שושני, שלמה את כלל

קצין ירמיהו, דב את העיר, מועצת חבר שטיינמץ,
בעיר. הג"א מפקד יצחק, ישראל ואת במילואים

באולם ,15.5.74 ל נקבע העיר תושבי עם המפגש
ברחבי נתלו מודעות נהריה. עיריית בבניין האירועים

התעניינות. גילו רבים תושבים העיר.

המפגש את הפכה יום, באותו במעלות המחבלים התקפת
עוד בנהריה. האזרחי ההתנדבות ארגון של יסוד לכנס
נהריה, מתושבי המתנדבים ראשוני יצאו הלילה כאותו

העיר. ברחובות לשמירה כמספרם, ארבעים
מהצבא פנים ביטחון על האחריות את להעביר ההחלטה
ברוכה אזרחית יוזמה יושמה. טרם למשטרתישראל

חמורה. מבצעית לתקלה להפוך הייתה עלולה

רקע בעלי אזרחים ושל נהריה עיריית של מעורבותם
חדשה. להתארגנות בלבד חלקי בסיס היוותה בטחוני
את לספק המסוגלת חזקה, שלישית צלע הייתה חסרה

ומשטרת נהריה משטרת הייתה זו צלע להפעלה. התשתית
פקד עת באותה פיקד נהריה תחנת על הגליל. מרחב

ומפקד יעקב, בן אלי מפקח היה סגנו אלמגור, מאיר
פרנקו. דוד נצ"ם היה המרחב

בטחוני. רקע בעלת הייתה בנהריה שהתארגנה "הקבוצה
אזרחים לשלב הצורך לגבי דעים תמימי היינו כולנו

העיריה התהליך. את זירז רק במעלות הפיגוע בשמירה.

נשק סיפקה המשטרה הבסיסיים, האמצעים את סיפקה
צורך ללא לעניין, נרתם הציבור ראשוניים. ונוהלים
תחנת מפקד סגן אז יעקב, בן אלי מעיד נוספת", בהסברה
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הביטחון לשכות
לשכות ראשי בהנחיית הפנים. ממשרד היה הראשוני
ראשונים". הפעלה ובסיסי מפקדות אותרו הביטחון,

נשלחו הלשכות, במסגרת למשטרה שהוכפפו הג"א, קציני
להדרכה אותם וגייסו צה"ל, של מילואים קציני לאתר
במרבית הגיעו אלה מתנדבים. ולהפעלת ראשונית
המקומית. ההתארגנות ובמסגרת ביוזמתם המקומות

מערך את הפעילו הביטחון לשכות הראשונים, בשלבים
חבלים. מפקדי באמצעות העובדת בהתיישבות הביטחון
דווח מרכזי על אחריות קיבלו הן מהמקומות בחלק
קציני בקרב הג"א. מאמצעי חלק הופעלו וכך ובקרה,
מי היו הביטחון, לשכות במסגרת שפעלו משמרהגבול,
ניצב כמו האזרחי במשמר בכירים פיקוד לתפקידי שחזרו
האזרחי. המשמר ראש דרכו בהמשך שהיה זכריה, יוסי

ממשלתישראל, ע"י ניתן ראשוני ארגוני תרון
שינוי חייב יישומו אך במעלות, הפיגוע טרם |ן

ומשטרתישראל. הביטחון גורמי בקרב בתפיסה
המקומיות בהתארגנויות ראתה לא משטרתישראל
הוקם בטרם גדולה. סכנה בכך ראתה היא להיפך, פתרון.
התושבים את לארגן ניסיון היה האזרחי, המשמר רשמית
משמרהגבול, ע"י שהופעלו ביטחון", "לשכות באמצעות
מג"ב מפקדי ע"י שתנוהל ארגונית, תשתית לבנות במטרה

כצה"ל. מילואים וקציני
ללחימה להצטרף רצו רבים התנדבו. רבים "אזרחים
בשנת שהיה יהודאי, יוסף תנ"ץ בזמנו העיד במחבלים",
היה המרכזי "הרעיון בנגב. ביטחון לשכת ראש 1974

הביטחון, לשכות בראש רפ"ק בדרגות מג"ב קציני להציב

21<כ

לוי חיים
ב1974 מג"ב מפקד

האזרחי המשמר של הראשוניים ההתארגנות שלבי בתום
קיבל האזרחי המשמר הביטחון. לשכות בוטלו ,1975 ב
בהתיישבות בערים. ההתנדבות על האחריות את עליו
משמר באמצעות משמרהגבול לפעול המשיך העובדת
מתנדבי נותרו העובדת בהתיישבות המתנדבים הישובים.
■ משמרהגבול. באמצעות והופעלו האזרחי, המשמר

שירכזו שוטרים ביטחון, סמלי יהיו תחנה בכל כאשר
מתנדבים ויפעילו התחנה, בתחום הג"א אנשי הפעלת את
להדריך יהיה עליהם כן, כמו הביטחונימשטרתי. בתחום
מסוים בשלב השונים. במוסדות הביטחון קציני את
ומונה מרחב, מטה ברמת הביטחון סמלי את לרכז הוחלט,
התקצוב הביטחון. לשכת ראש שהיה רפ"ק, בדרגת קצין

המשמר על מג"ב
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האזרחי המשמר כינון

קריקטורה  משא"ז סמל

נ1989 טשא"ז יקיר אות חליקת
תאירגון למ>>סד>

ונציגי מועצתם, עלידי יתמנו המקומית הרשות נציגי .
ידי על האחרים והגופים הממשלתיים המשרדים

שולחיהם,
יהיה (3) ב בסעיף למפורט בנוסף הוועדה תפקיד .

הפעלת דרכי לגבי לייעץ
ניהול, האזרחי, המשמר
אנשים גיוס ודרכי הסברה

ומשאבים.
תתאם משטרתישראל .
הוצאת הצורך במידת
של הארצי בדרג הנחיות
הגופים ושל הממשלה

האחרים. המאובטחים

תקציב
עלידי הוגשה אשר התקציב, הצעת .

נציג של דעתו על המשנה ועדת
של גודל סדר תואמת האוצר,
הגדלת מתנדבים. 6,000
הגדלת תחייב המתנדבים

יחסי. באופן התקציב
הכספים לשנת המקומיות הרשויות של ההוצאות .
למשמר המקומיות הרשויות הוצאות כדבר הבאה
הסיכומים יכללו השר, של החלטתו לפי האזרחי.
שנה. לאותה המקומיות הרשויות בתקציבי שבתוכנית
המשטרה שר עם בהתייעצות הפנים ושר האוצר שר .
של השתתפותה שיעור את כספים שנת ככל יקבעו
דלעיל. (3) סעיף לפי הוצאותיהם במימון המדינה

להתקין המשטרה שר ואת הפנים שר את להסמיך יש .
המצ"ב. בנוסח חירום שעת תקנות

של תוקפן להארכת חוק הצעת לכנסת להגיש יש .
אלה. חירום שעת תקנות

טקס התקיים האזרחי, למשמר 15 ה שנת ,1989 בשנת
המשמר יקיר אות הוענקו ובמסגרתו ירושלים, בתיאטרון

למייסדיו. האזרחי
רב המשטרה, שר אז ברלב, חיים מר העניקו האות את
ברגר, עוזי וניצב דאז המשטרה מפכ"ל קראוס, דוד ניצב
רבין, ליצחק הוענק האות דאז. האזרחי המשמר ראש
יוסף למר הארגון, כינון כעת ממשלתישראל ראש שהיה
הלל, שלמה למר הארגון, הכינון בעת הפנים שר בורג,

מייסדו כהן, מולה ולמר הארגון כינון בעת המשטרה שר

■ הראשון ומפקדו האזרחי המשמר של

ממשלה החלטת התקבלה 1974 אפריל חודש 2|
הפנים בטחון על האחריות להעברת 411 מסי ^1
שרים ועדת הוקמה 20.5.74 ב ישראל. למשטרת
פנים. בטחון לצרכי אזרחי כוח בכינון שעסקה מצומצמת,
ממשרד נציגים ובה משנה ועדת מינתה השרים ועדת

וכן מצה"ל האוצר, ממשרד הפנים, ממשרד המשטרה,

את לבדוק עליה והטילה לממשלה, המשפטי היועץ
המלצות האזרחי. המשמר בהקמת הכרוכות הסוגיות
לעובדה הפך האזרחי והמשמר ,10.7.74 ב אושרו הוועדה

קיימת.
ועדת של ב5/ מס' להחלטות כהמשך מחליטים "אנו
(20.5.74) תשל"ד באייר כ"ח מיום ביטחון לענייני השרים
תשל"ד בסיוון י"ט מיום הממשלה ושל (ח) 639 ומסי

המפורט לפי האזרחי המשמר הקמת את לאשר (9.6.74)

להלן:

האזרחי" "המשמר כינון
שוטף. וביטחון שמירה לתפקידי אזרחי משמר להקים .
יכללו ואולם מתנדב, גוף האזרחי המשמר יהיה ככלל, .
כמפורט חוק, פי על שגויסו חברים גם במסגרתו

המצ"ב. חירום לשעת תקנות כהצעת

ארגונית זיקה
למשמר המבצעית כאחריות תישא משטרתישראל .
מנגנון עלידי יהיה האזרחי המשמר תפעול האזרחי.

בשטח. המשטרה יחידות ליד
על תתבסס האזרחי המשמר של הפיקודית המסגרת .
משטרתישראל של הפנסיונרים מבין בשכר מתנדבים
צה"ל יקצה הקבע מנגנון להקמת עד צה"ל. ו/או

הג"א. אנשי מבין קצינים
המטלות ביצוע עלידי תסייענה המקומיות הרשויות .
מנהלי ובארגון ברישום בגיוס, הכרוכות המנהליות
הפעולה, לרשות מתקנים העמדת כגון הפעולה, של

ועוד. מתגייסים עם קשר קיום

הכמותי ההיקף
ואלף מתנדבים אלפים כעשרת ראשון בשלב להפעיל יש

במידה ההתנדבות את להגביל אין אולם בשכר, מפעילים
לכך. נכונות שתהיה

מוניציפאליים גופים עם קשרים
תיאום וסדרי

שבה מקומית, רשות בכל ביטחון ועדת להקים יש 0
מהמשטרה, והתרבות, החינוך ממשרד נציגים ישתתפו
הצורך. לפי אחרים גופים ונציגי מהג"א או מהגמ"ר,
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האזרחי המ^מר מעוכ
עיריית ע"י הוקם המדינה, קום לפני האזרחי המשמר
.193849 השנים בין ופעל "ההגנה", ארגון וע"י תלאביב
ואף ,1974 ב והתנדבו חזרו אז של מהמתנדבים רכים

עת. מאותה חבר תעודות הציגו
עירוני שירות הייתה שנים באותן האזרחי המשמר מטרת
המתנדבים סמכויות אוויר. התקפות מפני להתגוננות
ופנקסי תעודות להם סופקו עיריה. פקחי בסמכויות היו

מסודרים. עבודה ונהלי דרגות ונקבעו פקח,
אחריות. תחומי וחולקו שטח, לתאי חולקה תלאביב
עירית ע"י שפורסמו להנחיות בהתאם תודרכו המתנדבים

ב1941: האזרחי והמשמר תלאביב
התא או האזור לתושבי ועוזר יועץ לשמש הפקח "על
הכרוכים ולאסונות לסכנות כנוגע לפיקוחו. שנמסרו
בין מקשר לשמש הפקח על מהאוויר, בהתקפות
הממונים. והמוסדות ההתגוננות שירותי לבין התושבים
הדרכה לקבל הפקח על כראוי, תפקידו מילוי לשם
ההדרכה פעילותו. מקום את היטב ולהכיר מתאימה
התקפות מפני התגוננות בענייני הפקח אימון כוללת
לזמן מזמן לפקחים תימסרנה הצורך לפי מהאוויר.
גרידא: אזרחיים הם הפקח תפקידי נוספות. הוראות
עליו. ממונה שהוא לקהל, והסברה הדרכה עצה, עזרה,
חייב הפקח שוטר. של תפקידים ממלא הפקח אין אולם,
בכל מוסרית. והשפעה הסברה בדרך הקהל על להשפיע
מילוי בשעת להימנע, צריך הפקח הציבוריעירוני, תפקידו
אי של במקרה הקהל. עם לוויכוחים מלהיכנס תפקידו,
בהתאם לפעול או אזורו למרכז להודיע הפקח על ציות,
על מפקד הפקח אין לפעם. מפעם שיקבל להוראות
פלוגות על או והצלה עזרה פעולות
מורה משמש אלא אחרים, לשירותים
הפקח על פיקוחו. כשטח ועוזר דרך
לכל ולציית ההוראות, כל את לבצע
עליו. הממונים הפקחים של הפקודות
תפקידו מילוי בשעת עמו לשאת הפקח על

לו. שיינתנו המיוחדים הסימנים את
יוכל הוא וחשובים, רבים הפקח תפקידי
את יפעיל אם רק בהצלחה, אותם למלא

וחריצותו". מסירותו תבונתו, כוח כל
הראשונה העיר נהריה הייתה בכדי לא
היסטוריה לנהריה לשמירה. שהתארגנה
מפקדו שושני, שלמה התנדבות. של ארוכה
הגיע בנהריה, האזרחי המשמר של הראשון
הייתה עת באותה נהריה .1935 במרץ לעיר

ו נ י ק יעיר סר

.ז*1\1יו

רבות. בהתלבטויות לווה לארגון שהוענק שם
בספרד קיימים היו אזרחיים" "משמרות
לא לגופים בהקשר אמריקה, כדרום שונות ובמדינות

דמוקרטיים.
בחר השם את היסטוריות. מסיבות לבסוף נפלה ההכרעה
ומפקדו הארגון של מייסדו כהן, מולה
קום לפני אזרחי משמר "היה הראשון.
היה הארגון בתלאביב. בעיקר המדינה,

^,יו הייתה ותכליתו שונה,
רצינו אך שונה,
שיש להראות,
היסטורית המשכיות
ההתנדבות", בתחום
כהן. מולה אמר

ב1948 משא"ז
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1נ 1עירי

שירות שנ7ת חטש תעודת

י*6 ג.י1י^1(,י^ גזר כי לקדוון וזאת
תרןףס בשט; שנליני היאקווניפ בין היה
ןישלדורנ וץגסדזז ה>ירילז. '.יקריא,!

| טואשית בתל*י?ביב האזרחי הנתזטד .

היוק. ער תיבתו את וקפל0 ,:.וזוסדו

ת$י~943ו קיברת ;

1<2:.

הוקרה מכתבי
מ1948

בפעולה

17

"ההגנה". וכשליח האנגלים מטעם יפו במשטרת מיוחד
למשמר שהתנדבו "ההגנה" אנשי בין היה גפרט דכ
ההפצצה בעת בנשק. וצוידו 1943 ב בתלאביב האזרחי
הבודדים אחד היה הוא בתלאביב, המרכזית התחנה על

המטוסים. על וירו הגג על שעלו

שסייעו המתנדבים, בין גפרט דכ היה ההפצצה בתום
מאזור והחללים הנפגעים ובפינוי ההריסות בפינוי
עת באותה האזרחי המשמר מתנדבי המרכזית. התחנה
ובכומתה אזרחי" "משמר הסימון עם שרוול בסרטי צוידו
שרוך נשק, היה לחלקם משטרה. לסמל הדומה סמל, עם

תאורה. וציוד משרוקית עם
של תפקידיו התרחבו השנייה העולם מלחמת בימי
התגוננות, הוראות להפצת דאג הוא האזרחי, המשמר
שירותי בין ותיאם למעשה, הלכה ביצוען על פיקח
ואי דעות חילוקי התגלעו הזמן במהלך השונים. העזרה
"ההגנה", ארגון לבין תלאביב עיריית נציגי בין הבנות
בארגון האזרחי המשמר חברי מרבית שולבו וכך
לאחת האזרחי המשמר הפך הזמן במשך "ההגנה".

"ההגנה". משלוחות
את האזרחי המשמר מילא השחרור, מלחמת בתקופת
ההפצצות בימי הייתה פעילותו כשעיקר הג"א, תפקידי

תלאביב. על המצריות
בעיקר הייתה המלחמה בימי האזרחי המשמר תרומת
במפונים בטיפול הריסות, בפינוי העורף, בארגון
תקין, חיים ומהלך תנועה סדרי בהבטחת ובפליטים,
האזרחי המשמר חברי ועוד. באספקה תחבורה, בארגון
הסדר על שמרו לביצורים, דאגו מחסומים, איישו
ועבדו הנצורה, לירושלים השיירות למעבר עזרו בצמתים,
המרכזי הציר שהייתה ההתנדבות, כל הפיקוח. בשירותי
ונעורה חזרה המדינה, קום לפני הביטחונית בפעילות
איומי כאשר לחזית. הופך העורף שגם הסתבר, כאשר
בנחישות צורך שיש בדור, היה זוועה, למעשי הפכו טירור
אלא הבטחונימקצועי, במישור דווקא לאו ובנחרצות,
בחצר מדינתישראל, של הרכה בבטן החברתי, במישור

חשוף. ליעד לפתע שהפכה האחורית,
ועלו חזרו כך מאפרו, הקם החול כעוף
מפקדים הבטחונית העשייה במת על
קום מלפני מתנדבים לשעבר,
שמלחמת ותיקים, חיילים המדינה,
אותם הותירה הכיפורים יום
הם אך להם, קרא לא איש מאחור.
מקומית מיוזמה המונים. סחפו
תוך צמח וערים, ישובים במספר
ההתנדבות ארגון חודשים מספר
■ במדינתישראל. ביותר הגדול

נחום בן ברון

מינו יעיר כנשר

החלוקה. במפות נכללה שלא מאחר לגדר, מחוץ ישוב
שלושת בין והיה העם", ל"משמר הצטרף שושני שלמה
לקורס לצאת זכה הוא בנהריה. הראשונים השוטרים

בעיר. הראשון המשטרה לקצין והיה קצינים,
עם יחד בצפת האזרחי המשמר מייסדי בין מיכר, מאיר

בצפת, "ההגנה" מפקד היה מילוסלבסקי, ואורי פנץ יעקב
העיר להגנת התושבים את שארגן כמי המדינה. קום לפני

.1974 ב האזרחי המשמר להקמת הצטרף אז,

"ההגנה" חברי שהיו מתלאביב, רבים מתנדבים
ב להתנדב חזרו המדינה, קום לפני האזרחי" ו"המשמר
באזור 1943 ב פעיל שהיה נחום, בן ברוך וביניהם ,1974
בשיתוף אז הוקם האזרחי המשמר עדותו, לפי תלאכיכ.
רוב תלאביב. לעיריית "ההגנה" ארגון בין פעולה

עיריה עובדי חלקם "ההגנה", חברי היו המתנדבים
של המים במפעל עבד עצמו הוא חיוניים. בתפקידים
1943 כ האזרחי המשמר מפעולות אחת לדבריו, העיריה.
אזור את במטוסים האיטלקים הפצצת בעת הייתה
הוא עת באותה בתלאביב. המרכזית והתחנה רידיניג
המשמר בסיס כמפקד ושימש ציון, חובבי ברחוב גר

ארבעמאות עמדו לרשותו נורדאו. תל בביתספר האזרחי
ותפקידם מהעיר, ומתנדבים "ההגנה" אנשי מתנדבים,
הפעילים, תלאביכ. העיר על אזרחית מבחינה להגן היה
צוידו האחרים המתנדבים בנשק. צוידו "ההגנה", חברי
באזור בעיקר הופעלו המתנדבים ובמקלות. במשרוקיות
מההפצצה שם נהרגו איש כשמונים המרכזית. התחנה
רובם איש, שניםעשר נהרגו מגוריו ברחוב גם האיטלקית.

חשמל. עמודי ומנפילת מבנים מהתמוטטות
נפגעים, בפינוי התמקדה המתנדבים פעילות עיקר

ובפינויו קהל בהרחקת שריפות, בכיבוי בסיוע בחילוץ,
הערכה לאותות זכה נחום בן ברוך הסדר. על ובשמירה

כמפקד והן המדינה קום לפני בתפקידיו הן רבים, והוקרה
של גמלאי גפרט, דב .1974 מאז האזרחי כמשמר מתנדב
והיה ,1974 ב האזרחי למשמר הצטרף החשמל, חברת

בצבא שירת הוא .1943 מ בתלאביב המתנדבים בין

לשרת וחזר עלמיין, אל בקרבות נפצע ,1942 מ הבריטי

כשוטר השאר בין תלאביב, באזור "ההגנה" בשירות

בפעולה גפוט 1ב
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פלורוטין משמות הברזל איש
. . .

תקר.  לפתע וסוער. חורפי הלילה האזרחי. המשמר מתנדבי של צוות עם יפו בנמל מסייר משטרתי טרמיט
,78 בן קשיש רב. לזמן לא אך מקורקע. והרכב מגבה, אין מה, משום שהפעם, אלא בכך, מה של עניין
הייתה, זה מסוג הצעה הגלגל. את יחליפו וכך בידיו, הטרנזיט את להרים למתנדבים מציע קמעה, מכופף
האיש ברצינות. לוקחים כולם הזה הקשיש את הפעם. לא אך גבה. והרמת גיחוחים אחריה גוררת כדרךכלל,
הוחלף הגלגל אותו. והרים הרכב של האחורי לחלק ניגש

בדרכו. המשיך והרכב
אין לא. אך סופרמן, מעלילות כסצינה נשמע הסיפור
דב האיש, עיניים. אחיזת או שווא מקסם תעלולים, כאן
יפו. פלורנטיןתחנת בבסיס מתנדב שכונה, מפקד גפרט,
.1974 ב הוקם מאז האזרחי במשמר מתנדב גפרט דב
בקרב השתתף הבריטי, לצבא הצטרף הוא 1943 בשנת
בודדים שרק בכבוד זכה הוא קשה. ונפצע אלעלמיין
המלך של ארמונו היה אושפז שבו ביתהחולים מ. זוכים
ושוחרר בריטי בעיטור זכה אף הוא בקהיר. פארוק

מהצבאי
האזרחי למשמר התנדב הבריטי בצבא שירותו תום עם
מיוחד שוטר היה ואף בתלאביב, שהוקם הראשון
הידועות הציוריות הדמויות לאחת הפך הוא יפו. במשטרת

.50 ה שנות של בתלאביב כיותר
כגיל וגדל. נולד שם בגליציה, גפרט דב קיבל פרסומו את
ברייטברט זישה של הופעה לבוב הולדתו בעיר ראה חמש
הוקסם, הוא עצום. כוח שהצריכו מעשים בברזל .שעשה
בחיילי שיחקו אחרים שילדים בזמן לחקותו. והחליט

ברזלים. כופף דב עץ,
הבטן, טיפוס של קשה מחלה לאחר אושפז שבע כגיל
אחרת, החליט דב שיחלים. תקווה הייתה לא ולרופא
האמינו "לא מתמיד. חזק לתחייה קם רפואי, וכפלא
הזאת המחלה יצאתי. אך ובריא, חי מביתהחולים שאצא
אצלנו שזה "נראה דב. מספר לחזק", אותי הפכה

."105 גיל ער וחי מאוד, חזק היה סבי במשפחה.
כבר 13 בגיל חייו. ולדרך למקצועו הגבורה הפכה וכך
מספר כעבור העירוני. החשמונאי במועדון דבר לשם הפך
במהלומת בשגגה, הרג אגרוף, תחרות במסגרת שנים,
הדבר נגדו. שהתמודד הפולני הבחור את אחת, אגרוף

להימלט. דב נאלץ זה אירוע בעקבות נדהמים. תושבים מאות לעיני אירע
בשם מומחה היה גליציה, יהודי בין ומנוסה. מקצועי במדריך צורך יש בכך. מה של עניין אינם גבורה מעשי
לכופף וכפיו, בידיו עבות שרשראות לקרוע חדים, ברזל מסמרי על לשכב דב למד בהדרכתו ברגמן. זיגמונד
הופיע והוא גיבור, כיהודי התפרסם כך בפטישים. גופו על שנופצו כבדות, אבנים מטר תחת ולעמוד מסמרים
היו וההכנסות גפרטיני", "ברנרדו השם את לעצמו אימץ בהופעותיו, מדהימים. גבורה במעשי קהל בפני

בהיאבקות. פולין אלוף היה כבר תשעעשרה בגיל בפולין. בית"ר לחלוצי קודש
סרטיפיקט כשביקשתי אך בכוחי לרעה השתמשתי לא "מעולם רב מספר אשתו. עם ארצה עלה 1933 בשנת
וכך כתיבה, מכונות מספר ושברתי כלבוב, היהודית הסוכנות למשרדי נכנסתי לי. לתת רצו לא ארצה, לעלייה

ארצה". הגעתי

ז א ה משט
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בקולנוע מופיע היה ובערבים היום, בשעות כחשמלאי עבד נאר'ן
הגג בעל הקייצי וב"עדןיי רעה", ביען העם, בית באולם "מתמיד",
הוא ונערצת. ידועה לדמות הפך בארץ הופעותיו באלפי ה0תוח.
עושה ישראל, גיבורי כ"אלוף והוצג העולם, ברחבי להופעות הוזמן
לא שעין וכוח עוצמה תרגילי לתארם, שאין נפלאים גבורה מעטי

עדיין". ראתה
32 במשך ובעבודתו יום היום בחיי גם אחת לא לו סייע העצום כוחו

גבוה, במתח הפועלים למתקנים אחראי היה הוא חשמל. בחברת סנה
וחצי, טון של במשקל שנאי העברת בעת פעם, וולט. אלף 110 עד

שחילצוהו. עד בידיו להחזיקו הצליח אך הכבד, המשא תחת נמחץ הוא
שהחזיק במסמר ובאבן בברזל חורים קדח חי, כפטיש שימש אחת לא

חשופות. בידיים בטון קירות הרס או בידיו
חשמל, מכות , אחת לא ספג, החשמל, בחברת עבודתו במסגרת
בידיים חשמל בודק אני "היום, לחשמל. רגיש שאינו לו, והסתבר

רב. עצמו על מעיד רגיל", דבר זה טסטר. ללא חשופות,
לאחר בלונדון, הול" ב"אלברט הופיע , מבוקש כוכב רב כשהיה
בגןהחיות איש אלפים שבעת בפני הופיע כן צדצייל. של נאומו
ב הפומביות הופעותיו את הפסיק הוא .1949 בפורים בתלאביב
במותניו. עדיין כוחו וידידים. קרובים בפני רק מופיע הוא ומאז ,1964
בהיסטוריה פרק שהפכו עלילותיו, ולסיפורי הכוחנית להצגה מעבר

האזרחי המשמר מאז ,1943 מאז להתנדב הפסיק לא דב תלאכיב, של
לקשישים, בסיוע בסתר, במתן עוסק הוא הקטנה. תלאביב של

ונזקקים. חולים ומבקר
מתנדבים מפעיל הוא ולילה. יום בשבוע, התנדבות שעות 40 ומקדיש שכונה, מפקד הוא לגמלאות צאתו מאז
כתיספר, חינוך, מוסדות מאבטח זיקנה, קיצבת קבלת בעת קשישים מאבטח ומגוונות, רכות במשימות

ממונעים. ובסיורים רגליים בסיורים זאת כל ומעונות. גנים
הערכה ותעודות אותות הצטרפו תלאביב, ועיריית "ההגנה" הבריטי, הצבא של ההצטיינות אותות אל

וביפו. בתלאביב האזרחי המשמר ממפקדי

עם יחד מזדקנים המעטים דייריו היום. מזדקן פלורנטין אזור
הומה, מסחרי אזור הוא המקום ביום, המתקלפים. הבתים
לעובדים למשוטטים, לעבריינים, כינוס מקום  כערב
בסיס במקלט, השכונה, בלב סמים. לסוחרי זרים,
עיתונות קטעי מלאים קירותיו האזרחי. המשמר

מהעבר. גבורה וסיפורי
לשמור ממשיך הוא אך מזדקן, גפרט דב גם
על שומר הוא שנים. 54 זה מגוריו לאזור אמונים
המעטים לצעירים תושביה. לשלום ודואג השכונה
ההתנדבות. מסורת מנחיל הוא באזור, שנותרו
כאחד הראשונה, כשורה ופעיל כתמיד איתן הוא

הנערים.

ג9ר?1 דג >$ל פרסומת כתה

רבגפרט
האזרחי במשמר
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האזרחי המשמר סמל
כהמשך כהן מולה בחר האזרחי המשמר סמל ת
קינו, יעיר "כנשר י"א): (ל"ב, דברים בספר לפסוק

ירחף". גוזליו על

להציע אחדות פרסום חברות התבקשו זה לפסוק בהתאם
 בית על השומר נשר  שנבחר הסמל לארגון. סמל
בסיסי על והופיע שיפריןנעמן, הפרסום משרד ע"י הוצע

תעודות. ועל ציוד על ניידות, על ההפעלה,
קהילה אגף הקמת עם ,1999 בינואר שונה הבסיסי הסמל
על השומר הנשר שולבו החדש בסמל אזרחי. ומשמר
קודמים ניסיונות הקהילה. וסמל המשטרה סמל הבית,
לקשרי היחידה של שילובה עם היו הסמל לשינוי
עם וכן האזרחי במשמר קהילהמשטרה
במטה האזרחי המשמר אגף הקמת
לא ההצעות אולם ,1985 ב הארצי

התקבלו.
את ביטוי לידי הביא הנוכחי השינוי
בשנתו כבר שהתחיל ההדרגתי, המעבר
הבטחוני מאופיו הארגון, של הראשונה
קהילתית למעורבות האזרחי המשמר של
כנו, על נותר הנשר מניעה. ולפעולות
והשיטור הקהילה נציגי לו נוספו אך

. הקהילתי ומשמראזרחי

האזרחי המשמר של הראשוני המכנה
ובמבנים ציבור במוסדות בבתיספר, הוקמו הבסיסיות,
בתקציבים סייעו הרשויות המקומיות. הרשויות של

בהסברה, בגיוס, במבנים, הפנים), משרד (בהנחיית
למתנדבים. הוקרה ובפעולות טקסים כעריכת

באמצעות בוצעה האזרחי המשמר של השוטפת הפעלתו
גיוס ובמרחבים. במחוזות הארצי, במטה הפיקוד
מפקדי באמצעות בוצעו והפעלתם הדרכתם המתנדבים,
ההתארגנות בשלב והמתנדבים. המגויסים הבסיסים
הג"א, מפקדות עם הדוק פעולה שיתוף היה הראשון
המקומיות הרשויות משמרהגבול. ועם הצבא עם
ורבים והסברה, גיוס מבצעי ערכו המשטרה בשיתוף
פעל משמרהגבול להתנדבות. נרתמו הרשויות מראשי
הישובים. משמר דרך החקלאי, במגזר מתנדבים לגיוס
בחמישה וצה"ל, הג"א קציני 500 הועמדו 1974 תום עד
את לארגן כדי האזרחי, המשמר לרשות מחזורים,

■ להפעילם. וכדי המתנדבים

קינו יעיר כנשר

שכלל חיילי, פיקוד נקבע הארצי המטה רמת
האדם, כוח קצין סגנו, האזרחי, המשמר ראש את
מנהלה, קצין ולנשים, לנוער למוסדות, תיאום קצין

ונהגים. מזכירות

לתיאום עוזר האזרחי, המשמר ראש נקבע המחוז ברמת
ומזכירות. ולוגיסטיקה מנהלה לתיאום עוזר מוסדות,
במרחב, האזרחי המשמר מפקד נקבע המרחב ברמת
למבצעים, עוזר האזרחי, המשמר מרחב מפקד  שתוארו

ומזכירות. פיקוח קצין לארגון, עוזר
בערים בעיר. האזרחי המשמר מפקד נקבע התחנה ברמת
נקבעו הישוב גודל לפי רובעים. מפקדי נקבעו הגדולות

הפעלה. לבסיסי מפקדים
של הבסיסית ההתארגנות הסתיימה 1974 שנת תום עד
מוסדו העבודה. שיטות ונקבעו האזרחי המשמר
משרד ועם המקומיות הרשויות עם הקשר וכן התשתיות
ההתנדבות יחידות את שהיוו ההפעלה, בסיסי הפנים.
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דרכו כתחילת האזרחי \זכ1שכ1ר של הארגוני המבנה

האזרח* המשמר
31,3,78 ליום ארגוני תרשים

מרחב מפקו
הנגב

משא"ז מם"ו

מלאני קויית
אשקלון

גת קריית
שדרות
נתיבות
אופקים
שנע באו

עומר
עוד

דימתה
ייוחס

ומון סצנה
אילת

בסיסי מסי |
הפעלה [

חםים יוסי [

פעילים 9,368

מחוז מפקד

דרומי

מחוזי משא"ז ו.

מרחב מפקד

ירושלים

משא"ז ממ"ר

צנון יונע
דחס רובע

מונו וינע
מעיב רובע
שמש בית

כ 11ס

מרחב מפקד

המרכז

משא"ז ממ"ר

תקווה פתח
לוד

רמלה

לציון ראשון
ציונה נס
רחוםת
יבנה

עקרון קויית
בתיה מזנות

גזרה
יבנה גן
אשדוד

8,961

מרחב מפקד

יפו

משא"ז ממ"ר

תלאבינ/דחם
יפו

אזור/
ישראל מקווה

בתי0
חולון

הארצי המטה
ל " כ פ מ ה

משא"ז ראש

מחוז מפקד

תלאבינ

מחוזי משא"ז ר.

מרחב מפקד

הירקון

משא"ז ממ"ר

מרחב מפקד

ד1

משא"ז ממ"ר

צנון רובע
החוף מבע

השנונות תבע

■*

הרצליה
שמריהו ננר
השרון רמת

תלאנינ/צנין
בדק בני
ומתנן
גבעתיים
איני א11ו

_^_ ו 1

.0

53
מקרא

משטותית פיקודית סמטת

משא"ז פיקודית סמטת
םשא"ו חילית/מקצועית כפיפות

/ _ :1111 ![ !

מוחב מרחבמפקד מרחבמפקד מרחבמפקד מפקד

חיפההעמקיםהגליל

משא"ז משא"זממ"ו משא"זממ"ר משא"זממ"ר ממ"ר

י

שמונה טנויהקויית
עלית נצות

תנעים) 5) חיפה
ים קויית

עתלית
יעקב וכיון

העמק מאליקמגדל מימינהקריית

ישי סוצקיןומת עקיבאקויית אוו

חייםיקנעםמעלות חנהקויית נודס

אתאענולהשלומי קויית

שאןנהריה חדדהטבעיןבית

נשונומיאל
הנומל ועננהטירת

השרון הוד
לבא ננו
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1974 יולי גמה הילוך

הקמת לאחר ספורים חודשים ,1974 בסוף שכבר מאחר
מתנדבים. 60,000 מעל שורותיו בקרב נמנו הארגון,

בלבד, מתנדבים לששתאלפים שיועד הראשוני התקציב
המערך לארגון נועד זה סכום לירות. מיליון 68 היה
מבנים, לארגון משטרתיים, כלירכב לרכישת הלוגיסטי,

אחר. וציוד נשק קשר, מכשירי לרכישת

קינו יעיר כנשר

שבו1 ארגון, היה הגדרתו, מתוקף האזרחי, משמר :|

המקומיות. והרשויות משטרתישראל שותפו
חובת המקומית הרשות ע"י הוטלה רבים בישובים
נועדה החוק הפעלת חוק. עפ"י התושבים על שמירה
מתאים, אדם כוח ומיצוי מהירה התארגנות להבטיח
הוגדרו רשויות באותן המשמרות. בכל מלאה לפעילות
התנדבות התאפשרה כן כמו בשמירה. המחויבים
השכונה. מפקד על הוטלה להפעלה והאחריות חופשית,

המקומית. הרשות כידי נותרה החוק לאכיפת האחריות
המתנדבים התאמת בדיקת על הופקד האזרחי המשמר

הפעלתם. ועל

דרכו בהמשך רבות בעיות יצרה השמירה", "חוק הפעלת
ברוב כהדרגה בוטל הוא מפקדיו ובהמלצת הארגון, של
עדיין שהיו אזרחים, ברובם היו החוק חייבי הישובים.
הרים האזרחי שהמשמר בעוד מילואים, שירות חייבי
שותפים שבה רחבה, עממית כתנועה ההתנדבות, נס את

והעם. המדינה שדרות מכל אזרחים

לא הולמת חקיקה שללא המקומיות, ברשויות החשש
הכנסת חברי גם במהירות. התבדה מתנדבים, ירשמו
מתנדבים, אלפים כעשרת של מסגרת קבעו כאשר התבדו,
לעשות הגדילו בודדים. אלפים על דיברו חדרים ובחדרי
ששתאלפים לפי הארגון את שתקצבו האוצר, פקידי
נוספים מתנדבים יגיעו שכאשר וטענו, בלבד, מתנדבים

התקציב. את יגדילו
להתנדב, הציבור נכונות את לבדוק כדי רב זמן נדרש לא
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הנוגע בכל גם הכשרה עברו החדשים המתנדבים
בהתאם אזרחי, משמר כאנשי ולחובותיהם לסמכויותיהם
אמצעי זה. לעניין שתוקנה המשטרה, ולפקודת לחוק
שנופקה מינוי, תעודת היה המתנדבים של העיקרי הזיהוי

בסיסית. והכשרה ראשוני מיון בתום

לארגון מתנדבים 60,000 מעל הצטרפו 1974 תום עד
החקלאי במגזר גם מתנדבים הופעלו לכך, בנוסף החדש.

משמרהגבול. ע"י
י"ב י"א כיתות תלמידי בנינוער, 6000 מעל גויסו כן

התיכוניים. מבתיהספר
הפעלה בסיסי כשלושמאות הוקמו הראשון בשלב
תפקידי כל ואוישו רחבה, ארצית בפריסה שכונתיים

הרמות. ככל הפיקוד,
התחילו שם הצפוני, במחוז הייתה העיקרית התנופה
רשמית יוסד בטרם ,1974 מאי בחודש כבר התארגנויות

האזרחי. המשמר
ההתארגנות מעגל את סגרה האזרחי המשמר הקמת
המשמר הפך כך ובתוך הפנים, בטחון בנושא המשטרתית
לארגן שאפשרה מבצעיתהתנדבותית, לזרוע האזרחי
טירור, בעיות עם להתמודדות האזרחית האוכלוסייה את

ההסברתיחינוכי. במישור והן המבצעי במישור הן

נרכשו מתנדבים להפעלת הנדרשים האמצעים מרבית

כאמצעים הושקע המאמץ ועיקר ,1974 סוף עד

מתנדבים להוציא היה ניתן לא שבלעדיהם הבסיסיים,
נשק תאורה, אמצעי קשר, אמצעי (כלירכב, לפעילות

בסיסי). משרדי וציוד
התשתית הקמת בין התחלקו הארגון הקמת שלבי

מתנדבים גיוס לבין והפיקודית הארגונית הלוגיסטית,

והכשרתם.
בנשק. בשימוש מתנדבים כהדרכת הושקע המאמץ עיקר
החדשים, לצרכים קיימים מטווחים הותאמו כך לצורך

חדשים. מטווחים ונבנו

חייבו המתנדבים של הרב ומספרם ההתנדבות תנופת
מאולתרים. חלקם מטווחים, עשרות בניית צה"ל) (בסיוע
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ומיון מהיר, גיוס גם חייבה הארגון של המהירה "בנייתו
לגיוס ערוכה הייתה לא המשטרה אפשרי. היה לא יסודי
לא אנשים במערכת שנקלטו קרה, ולעתים נרחב, כה
הבכירה. הקצונה על היה ידי על שניתן הדגש מתאימים.
ובמסגרות בטחוניות במסגרות פעילותם בשל נבחרו רובם
מערכת היא "משטרתישראל שונות. התנדבותיות
החריקות דרסטיים. כה לשינויים פתוחה שאינה סגורה,
והניהול. הפיקוד בסגנון גם אלא ארגוניות, רק היו לא
התפיסה בשינוי אחר. סגנון מחייב מתנדבים על פיקוד
שהיה הישיר והקשר המקומיות הרשויות לי סייעו
נוסף סיוע הפנים. שר ועם המשטרה שר עם לי
מתנדבים, סגל אנשי ארבעמאות ע"י ניתן
הארגון, את ניהלו הם יחדיו בשכר. לסגל שהצטרפו
הארגון עצמאות אפשרי. בלתי הדבר היה ובלעדיהם
בבניית הכרח היו המשטרה, שר עם הישיר והקשר
האזרחי. המשמר כמו גודל בסדר התנדבות ארגון
גם שהיה הפנים, שר בורג, ליוסף הפתוחה "הדלת
חיים הפנים, משרד ולמנכ"ל המשטרה, על האחראי
הרשויות עם טוב פעולה לשיתוף הביאה קוכרסקי,
הפנים משרד שבהם מקרים, גם היו המקומיות.
חשבון על האזרחי למשמר תקציבים העמיד
למשמר רק לא העניין הועיל דבר, של בסופו הרשויות.
המדיני הדרג עם הקשר ככלל. למשטרה אלא האזרחי
להקים ניתן היה לא הישירה, מעורבותו וללא הכרחי, היה

כזה. גודל בסדר התנדבותי גוף

ולא עויינות, הייתה מהיחידות בחלק השטח, "ברמת
של ההסתגלות מנוחות. מי על הדברים התנהלו תמיד
טעויות והיו הדרגתית, הייתה החדש לגוף המפקדים
את המאזניים כפות על כהניחנו לאחור, כמבט רבות.
תנועת יצרנו חיובית. היא התוצאה השלילה, ואת החיוב
אמיתית. שליחות בכך ראה והרוב המונית, התנדבות
הקשות מהשכונות החל שכונה, לכל חדר האזרחי המשמר
היוקרתיות לשכונות ועד חברתית מבחינה והבעייתיות

ולתרום". להתנדב נכונות יוזמה, גילוי תוך ביותר,

הראשון, ומפקדו האזרחי המשמר של מייסדו כהן, מולה
הראשונים": "הצעדים שלב את מסכם

המשטרה, שר של הדוק כסיוע הוקם האזרחי "המשמר
וחשיבה ארגון דפוסי שינוי תוך
המשמר עם המשטרה. בתוך
ברמה מתנדבים נמנו האזרחי
צה"ל קציני כולל גבוהה,
ואזרחים. כוננות כיתות במילואים,
ההתנדבותית, ההתארגנות לצד

אשדוד עיויית ואש צילקו, צגי עם נהן מולה

בכינוס נהן מולה
למשא"ז שנה 20

האזרחי המשמר בהקמת ראיתי
לשנות הכלל, מן יוצאת הזדמנות
את ולהעלות המשטרה, דימוי את
המשמר והקצונה. הסגל רמת
למשטרה, מצה"ל צעירים קצינים גיוס איפשר האזרחי

במשטרה. רבים שגילו הפתיחות חוסר למרות

משא"ז ואשי עם כהן מולה
הוצוג חיים הנשיא במשכן

נשיאותי ביקור
. . .

הביקור בישראל. ממלכתי ביקור ניקסון, ריצירד ארצותהברית, נשיא ערך 1974 ביוני
הצדדים עם להבנה להגיע כיפור, יום מלחמת לאחר האמריקאי מהמאמץ חלק היה

לישראל). ומצרים סוריה בין (כעיקר ביניים הסכמי לגבי באזור
ושל מג"ב של הייתה הכוללת והאחריות הדרומי, המחוז באחריות נערך הביקור
של ביקורו רק בו (התחרה מורכבותו במידת מסוגו ראשון ביקור היה זה המחוז.
הראשונה, הפעם הייתה זאת יותר). מאוחר שנים שלוש בישראל, מצרים נשיא
לכך. הנדרש הכוח כמות והובררה הרמטית, כצורה שטח סגירת סוגיית שנבחנה
המשטרה פעילות את לחלוטין כמעט שיתקו המבצע, לרשות שהועמדו הרבים השוטרים
יותר, מצומצם מידה בקנה אך דומים, מבצעים הדרום. במחוז ובאזורים בירושלים
אבטחת שחייב ,1975 במהלך קיסינגד הנרי של הדילוגים" "מסע כתקופת נערכו

בןגוריון. התעופה שדה ואבטחת כירושלים דוד" "המלך מלון אבטחת תנועה, צירי
לראשונה עלתה הללו במבצעים בסיני. ההפרדה הסכמי את הניב זה דילוגים מסע
בוצעה בפועל, החיצוני. במעגל במיוחד למשטרה, לסיוע מתנדבים הפעלת אפשרות
הצעה כירושלים. קיסינגד של הדילוגים" "מסעות במהלך 1975 ב בעיקר פעילות

הסף. על נפסלה הוקמה, עתה שזה המתנדבים, הצלפים יחידת את לשלב
בווג יוסף ד"ו
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ר*נררוי המשמר פקוד
צבאית דרגה אישי, רקע סמך ועל האזרחי המשמר

שונות. והמלצות
גרם ואף רבות נוהל בעיות יצר המזורז הגיוס הליך
זכה הנושא בכירים. משטרה קציני בקרב להתמרמרות
שדרש ,26 מספר בדו"ח המדינה מבקר להתייחסות

מסודרים. גיוס ונוהלי ברורים קריטריונים קביעת
האזרחי המשמר מראש אישור חייב קצין של גיוס כל
הכללי. המפקח בהמלצת המשטרה, שר ע"י ומינוי
ע"י נעשתה הזוטרות הדרגות כעלי של לעבודה קבלתם

מנהיג של האמיתי המנחן

אחריו כהשאיח הוא

את המנהיגים של כנפשם

הת1ן ואת השכנוע

להמשיך"

ליפמן וולטר

*; 4
מתוך או אישית התרשמות לאחר מרחבים, מפקדי

חיובית. דעת חוות או המלצה היכרות,
עת באותה פקד, בדרגות קצינים של הממוצע הגיל
סגן בדרגות קצינים שנים. 35 היה במשטרתישראל,
היו התחנות מפקדי מרבית ומעלה. 45 בני היו ניצב

ומעלה. שנה 40 וגילם רבפקד בדרגות
קצינים לשעבר, צבא מפקדי הגיעו האזרחי למשמר
מפקדי ולרמת כסגניניצבים, ערים מפקדי לרמת שגויסו
מתהליך כתוצאה כניצבימשנה. האזרחי המשמר מרחבי
בקצינים האזרחי כמשמר הפיקוד שורות מולאו זה
מצב ומשכילים. צעירים עשיר, צבאי רקע בעלי בכירים,
שמעיד כפי משטרה, קציני כקרב להתמרמרות גרם זה
עשרים של ותק "לאחר בצפון: התחנות ממפקדי אחד
וארוכים, רבים קורסים איטי, קידום במשטרה, שנים
רבפקד. בדרגת כרמיאל תחנת מפקד לתפקיד הגעתי
דרגת שקיבל במילואים, מג"ד צעיר, בחור לידי צץ לפתע
המפקד אני בפועל, עיר. מפקד של ותפקיד סגןניצב

1§ § ההיערכות לפי המשטרה. פקודות עלפי הטריטוריאלי,
במצב האזור כל על אחריות קיבל העיר מפקד החדשה,
לתסכול מעבר זה, שמצב ספק, אין הג"א. כולל , חירום

חמורות". פיקודיות בעיות יוצר האישי,
שחייב מצב, יצרו הרב המגויסים ומספר החפוז הגיוס
השונות. ההוראות את שיחליפו מסודרים, נוהלים קביעת
שנת במהלך פעמים מספר ועודכנו שונו אכן ההוראות
המשמר סגל גיוס בנושא ראשונות קבע פקודות .1975

דרכי את קבעו הפקודות .1975 בנובמבר פורסמו האזרחי

נוצר הארגון, של הבסיסית התשתית הקמת אחר 0
היה לניהולו. מתאים אדם כוח באיתור צורך 1211

האזרחי. המשמר ארגון את לידיו שיקח קבע, בסגל צורך

אלף הקצאת לגבי הממשלה החלטת את תאם זה שלב
(היחס מתנדבים עשרתאלפים להפעלת אדם כוח תקני

.(1:10 היה למופעלים מפעילים נץ
לארגון כבסיס מגויס קבע סגל בהצבת הדחיפות למרות

חוזרות לביקורות בהתארגנות זה שלב זכה התנדבותי,
ובתוכה למשטרתישראל מחוץ גורמים מצד ונשנות

פנימה.

סגל שגיוס אף על

בהתאם נעשה הקבע
ממשלה, להחלטות
שארגון טענה, עלתה

על מתקיים התנדבותי
ההתנדבות נסיס
סגל כולל במלואה,

משטרה בקציני להסתייע עליו הצורך וכמידת הקבע,
ההתארגנות בחודשי היה אכן שהדבר (כפי ומשמרהגבול
יאיר העיתונאי ע"י נכתבה בולטת ביקורת הראשונים).

תחת כתבות בסדרת ,1977 בסוף "הארץ" בעיתון קוטלר
שיש טען, קוטלר מנגנון?". או "התנדבות : הכותרת

פועל שבו מצב עדיף ולטענתו מפקדים", של "אינפלציה
או השבעה בעת הצורך, ובשעת בלבד, מתנדב סגל
או ממשמרהגבול בקצין להסתייע יש אחרת, בפעולה

מפקדי לטענות גם ביטוי נתן הוא בכתבותיו מהמשטרה.
קציני של הרב מספרם את יפה כעין ראו שלא משטרה,

שקיבלו בצה"ל, לשעבר מפקדים רובם חדשים, משטרה
בכירות. משטרה דרגות

האזרחי למשמר הוקצו 1975 התקציב לשנת מעשית,

מאה הופחתו קצר זמן לאחר בשכר. משרות אלף
מספר אנשים. כששמאות גויסו ובפועל משרות, וחמישים
היחס המקורי. מהתכנון גדול היה 1974 כסוף המתנדבים

נשמר. לא למפעילים המתנדבים כמות בין 1:10 של

מיד התחילו חדשים ומגויסים חפוז, כאופן בוצע הגיוס
הפניה עם הגיוס, כלשכות התייצבותם לאחר כעבודה,

המנהלתיים הצעדים כמרחב. האזרחי המשמר מפיקוד
העבודה. תחילת לאחר רק בוצעו השונים

לשכות של בסיוען מיוחדת, היערכות חייב המזורז הגיוס
בשלב נעשתה המגויסים קבלת המשטרתיות. הגיוס
ללשכות הופנו הם מכן ולאחר האזרחי, כמשמר הראשון
מפקדים הגיוס. הליכי להשלמת המשטרתיות, הגיוס

מפקדי עם אישית היכרות סמך על גויסו בכירות בדרגות
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למפקד שכונה, למפקד תפקיד בהגדרות די היה ולדעתו
קרה, כך לא בדיעבד, מרחב. ולמפקד רובע למפקד עיר,

דרגות היו האזרחי המשמר לסגל שהוענקו והדרגות
פיקוד ע"י התקבלה ההחלטה במשטרתישראל. הנהוגות
האזרחי. המשמר על נכפתה רכה וכמידה משטרתישראל,
הקבע לסגל המגויסים של דרגותיהם ,1975 נובמבר עד
לשיבוצם בהתאם הצבאיות, דרגותיהם את תאמו
,1975 בנובמבר שהתפרסמו הקבע, פקודות בתפקיד.
המגויס של דרגתו כי נקבע, לדרגות. קריטריונים קבעו
בתפקיד בצה"ל, בדרגתו בהתחשב תקבע האזרחי למשמר
בכישוריו, קודמים, עבודה ממקומות בהמלצות שימלא,
ומפקד המחוז מפקד ובהמלצות המקצועי בניסיונו
קצינים של גיוסם במרחב. או במחוז האזרחי המשמר
יצרו בכירות, בדרגות חלקם למשטרה, כלכך רבים
כמשטרת האזרחי המשמר של לשילובו שהפריע מכשול,
לפתע קיבלו מרחב, לרמת עד בכירים, מפקדים ישראל.
לצד החדשות. הדרגות בעלי שכונו כפי תאום", "אח
זהה בדרגה עיר, מפקד גם לפתע היה התחנות מפקדי
החלה כאשר החמיר המצב יותר. בכירה ואפילו
שורות תוך אל האזרחי המשמר מפקדי של "הסתננות"
סגל בגיוס הגדול החיפזון ייעודיים. בתפקידים המשטרה
נוהלי לגבי הבהירות חוסר האזרחי, המשמר של הקבע
את העמיקו דרגות, להענקת והקריטריונים גיוס
המשטרה מפקדי בקרב העוינות ואת החשדנות
במשמר החדשים הקצינים כלפי הטריטוריאליים
תלונות הועברו כאשר ההתמרמרות, הגיע לשיא האזרחי.
לנהלים. בניגוד הדרגות חלוקת לגבי המדינה למבקר
חריגות היו שאכן המבקר, מציין (568 (עמי מס261 בדו"ח
ולחלק במחוזות האזרחי המשמר מראשי לשניים 

דרגות הוענקו האזרחי המשמר של המרחבים ממפקדי
רבסרן הייתה הצבאית שדרגתם למרות ניצבמשנה,

■ סגןאלוף. או

זכויותיהם ואת חובותיהם את השירות, תנאי את הגיוס,
שהגיוס נקבע, היתר בין הדיווח. נוהלי ואת הקבע סגל של
כדי בלבד, אחת שנה של לתקופה הינו
לתקופה המתגייסים כלפי להתחייב לא
קורסים, עבר שגויס הסגל ארוכה.
לאנשי המיועדים
עת באותה שכן משטרה,
הכשרות נערכו לא
המשמר בתחום מיוחדות
קריטריונים האזרחי.
אדם כוח לגיוס
השונים בתפקידים
,1976 בינואר רק פורסמו
מבקר הערות בעקבות
.26 מס' בדו"ח המדינה
המרכזי הקריטריון
עבר. היה 1975 בשנת
פיקוד ותפקידי צבאי
שהכשירו צה"ל, במסגרת
לגיוס המועמד את
על השכונה, על לפיקוד
בדיונים מרחב. על או עיר

בנושא שהתקיימו
מפקדי מרבית התנגדו ,1974 במהלך
מפקדי של למעמד האזרחי המשמר
בדיון משטרתיות. בדרגות משטרה
,1974 באוקטובר שהתקיים מסכם,
במשמר דרגות יהיו שלא סופית, הוחלט
ב פורסמה זאת ברוח פקודה האזרחי.
ושיטות "ארגון הכותרת: תחת 22.10.74

האזרחי". המשמר תפעול
לדרגות, התנגד שהוא מציין, כהן מולה

אומר יביוו לדור דור
האזרחי למשמר גויס ברוש אריה
של הראשון במחזור 1974 נ
צה"ל ע"י שהועברו הג"א, קציני
הארגון. הקמת בעת למשטרה
.1925 בשנת בהונגריה נולד אריה
עברה השנייה העולם מלחמת
בתום עבודה. במחנה כנער עליו
למשטרה התנדב הוא המלחמה
הונגרים לגלות כדי ההונגרית,

הנאצים. עם פעולה משתפי
הצעיר לשומר הצטרף הוא
לקראת הכשרה ועבר בהונגריה,

ארצה. עלייתו
תמר. לעתיד, אשתו את פגש שם
3.5.1946 ב ארצה עלו יחדיו
"מקט המעפילים באוניית
מספר שבועות ושהו נורדאו",
בעתלית. הבריטי המעצר במחנה

יסעור, לקיבוץ הגיעו המעצר ממחנה
בו. והשתקעו

בקרבות ברוש אריה השתתף 1948 בשנת
עבר מ"כים, לקורס נשלח הוא חיפה. לכיבוש
המלחמות. בכל והשתתף קצינים קורס
ובמסגרת סגןאלוף, לדרגת הגיע בצה"ל
שהועברו הג"א קציני של הראשון המחזור
בצפון האזרחי למשמר הצטרף למשטרה,
הארגון. ממייסדי והיה עכו, העיר כמפקד
למשמר 1975 ב הצטרף ברוש, גבי כנו,

חנה. ובפרדס בכרכור כמפקד האזרחי
ביאליק. קריית העיר על לפקד עבר משם

אזרחי משמר קצין ברוש גבי היה בהמשך
לסגן התמנה 1996 ובספטמבר בצפון, מחוזי

האזרחי. המשמר ראש
במשמר היחידים מהקצינים הוא ברוש גבי
ביצע קידומו מסלול כל שאת האזרחי,

הארגון. במסגרת

נ י ק כנשר האזרחי

של הפנים ועדת
בביקור הכנסת
המשטרה במוק1
בירושלים
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ביטחון משטרת
שנתקיימו חששות "נשל

את תמיד שוכחים אנו

שנתקיימו" התקוות

ענתרי

חלקם שונה. עולם תפיסת עם לחלוטין, שונה מרקע שבאו
מפקדי לעומתם, ומסורבל. מגושם כבד, גוף במשטרה ראו
באנשי הסיירות, כיוצאי ראו הוותיקים, המשטרה

ושחצן. זר נטע ובצנחנים כטייסים הימי, הקומנדו

ראו החדש", "היבוא על הפנימית מהביקורת בשונה
דאז, וסגנו רוזליו שאול רכניצב דאז, המפכ"ל בחזונם
נראה הפנים בטחון תחום חדשה. משטרה תבורי חיים

המשטרה. של פניה לחידוש מתאים כבסיס להם
ניסיון ובעלי משכילים רבים, צעירים קצינים של גיוסם
אקדמאים קצינים הצטרפות לעידוד הזרז היה רב, צבאי

שכבתי"). רב ("גיוס מקצועיים בתחומים

רבים, צעירים קצינים לגיוס אקדמאים גיוס כין השילוב
כין המשטרה פני את שינה
כשנים .19741980 השנים
ההשכלה, רמת עלתה אלה
אף וכך הגיוס פרופיל השתנה

המשטרה. דימוי
המשמר עמד התהליך במרכז
מקציניו שרבים האזרחי,
למשטרה שהצטרפו הצעירים,
הזמן עם הפכו שנים, באותן
של הפיקוד משדרת לחלק

משטרתישראל.

על בזמנו סיפר רוזוליו שאול
מלחמת "השפעות התהליך:

ניכרו המלחמה שלאחר הבטחוני והמצב יוםהכיפורים
והשפיעו, המשטרה, על פסחו לא הן חיינו. מערכות בכל
לטווח היערכותה ועל השוטפת היערכותה על כמוכן,

נדרש כי לנו, היה ברור יותר. רחוק
מבעבר יותר עוד גדולים למאמצים
המציאות ומאומצת. קשה ולעבודה
הממשל של שליטתו בתחומי הבטחונית
את להטיל הממשלה, והחלטת הישראלי
מדינת בתחום הפנים בטחון על האחריות
כאורח שינו משטרתישראל, על ישראל
משטרת של אחריותה את משמעותי
של הרחב במובנו הציבורי, לסדר ישראל
השינוי של המיידית השפעתו זה. מושג
של פעילותה בהיקף היטב הורגשה
התפקידים של ובאופיים המשטרה
ניתנה הפנים בטחון לתחום שמילאה.
חשבון על לעתים במעלה, ראשונה עדיפות

מצה"ל הפנים בטחון על האחריות עברת ן
פני את שינתה ,1974 ב למשטרתישראל
ניהולית עולם תפיסת עדיפות, סדרי מבחינת המשטרה

המפקדים. ואופי שוטרים הכשרת וארגונית,

תחנות מפקדי וקשה. טראומטי ארוך, היה התהליך
למלחמה למומחים לילה בן להפוך התבקשו הארץ מצפון
צבא, לאנשי לחבור נאלצו בעבריינים מטיפול בטירור.

אזרחי. המשמר ולמתנדבי הג"א לאנשי
היו במעלות, הפיגוע ערב בצפון, המשטרה מפקדי רוב

רוב רחבה. הכשרה בעלי ומנוסים, ותיקים שוטרים
בעלי ארבעים, כבני היו ומעלה, תחנות מפקדי הקצינים,

רובם זוטרות. בדרגות לרוב בסיסית, צבאית הכשרה

שיחרורם עם מתחילים כשוטרים למשטרה הצטרפו

עמדו הממשלה והחלטות צה"ל שמול קרה, כך מצה"ל.
מרשים היה לא הצבאי שעברם בכירים, משטרה מפקדי

מקצועית. מבחינה
המחויב ואיטי, מסורבל גוף היא מטבעה, המשטרה,

ברורות. ולהנחיות לחוקים לנהלים, בהתאם לפעול

רכניצב איסיים. והשינויים בתקנות מוגדרות הסמכויות
שמתבקש כפי פעל ,1974 כ הכללי המפקח רוזוליו, שאול

משיט כמו להגיב נדרש אך מטוסים, נושאת מקברניט
קרה לבסוף בעוצמה. בחדות, במהירות, מירוץ סירת של

נמנע. הבלתי

הפנים. בטחון בתחום לפעול ערוכה הייתה לא המשטרה
ניתן האזרחי, המשמר הקמת על ההחלטה קבלת עם

המיוחדת היחידה ע"י מיידי מקצועי סיוע למשטרה
רוב צה"ל. של החבלה יחידת וע"י בטירור למלחמה
המילואים, מערך מקרב או מצה"ל הועברו המפקדים
שהוקמו להכריז, היה שניתן עד משנה יותר וחלפה

הפנים. בטחון בעיות עם להתמודדות מקצועיים מערכים

הטירור שארגוני מאחר המשטרה, לרשות עמד לא הזמן

נעשתה העבודה רוב להתארגנות. זמן פסק איפשרו לא

וכללים חוקים, תקנות, נהלים, כאשר תנועה, כדי תוך
בהשמעת היה המחיר השוטפת. העשייה במהלך נקבעים

פנימיים. בעימותים אף ולעתים ביקורת,
בעיות עם להתמודד כדי שהוקמו החדשות, המערכות כל
מחוץ מקצועי אדם כוח גיוס חייבו הפנים, בטחון

מפקדים. כולל למשטרה,

התמקדו החדשים מהמתגייסים שנדרשו הכישורים
נקבעו המשטרתיות הדרגות הצבאי. ברקע כעיקר

הוצפה שהמשטרה קרה, כך הצבאיות. לדרגות בהתאם
בכירות, דרגות בעלי חלקם רבים, בקצינים לילה בין
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בכל האזרחי; המשמר משטרתישראל, ליד בזה "מוקם
בטחון שמירת למען לעשות מוסמכת שהמשטרה פעולה
להסתייע היא רשאית איבה, פגיעת מפני והרכוש הנפש

האזרחי". במשמר

המועצות צו ואת העיריות פקודת את שינה החוק תיקון
את המקומי השלטון רשויות על בהטילו המקומיות,
למפקד לייעץ שמתפקידן ביטחון, ועדות כינון חובת
המקומית הרשות ולמועצת המקומי האזרחי המשמר
הרשויות על הוטלה כן כמו האזרחי. המשמר בענייני
משסרת עם ושותפות תקציבית אחריות המקומיות

החדש. ההתנדבותי הארגון בהפעלת ישראל
ובארגון ברישום מתנדבים, בגיוס לסייע נדרשו הרשויות
מתנדבים עם קשר בקיום מתקנים, בהעמדת מנהלתי,

ועוד.
החלטות על בהסתמך האזרחי, המשמר הקמת עם

העיקריות: משימותיו נקבעו הממשלה
באזורי עוינת חבלנית פעילות במניעת סיוע מתן .

בישראל. המגורים
במקרה ויעילה מהירה לפעולה המגורים שכונת ארגון .

עוינת. חבלנית פעילות של

או כללי גיוס בשעת העורף הגנת לקראת היערכות .
מלחמה. בשעת

וביסוסו ארגונו האזרחי, המשמר של הראשונה הפעלתו
המקומיות. והרשויות הג"א משמרהגבול, בשיתוף בוצעו
חלוקת משמרהגבול. על הוטלה הבסיסית האחריות
הוגדרה למשמרהגבול האזרחי המשמר בין האחריות
/84 ,16/74 (החלטות משטרתישראל פיקוד כהחלטת
משמרהגבול, על מוטלת הכוללת האחריות ולפיה, ,(17

ההתנדבותי הארגון הקמת מוטלת האזרחי המשמר כשעל
תחזוקה, עבודה, סידור מתנדבים, גיוס כולל הרמות, ככל
לקביעת אחראי משמרהגבול בעוד וכוי. הסעה
הוטל האזרחי המשמר תפעול והדרכה, פיקוח דוקטרינות,

הרמות. בכל מפקדיו על

הוקמה אשר השרים, וועדת הממשלה להחלטת בהמשך
פעילות עיקרי נקבעו ,24.6.74 ב האזרחי המשמר לכינון

(2 מא/ מס' ממשלה (החלטת האזרחי המשמר
וביטחון שמירה תפקידי לביצוע יפעל האזרחי המשמר .

שוטף.

אך התנדבותי, ארגון האזרחי המשמר יהיה ככלל, .
בשכר. יהיו בו והשירותים הפיקוד מנגנון

למשטרתישראל בכפיפות יפעל האזרחי המשמר .
המקומי. השלטון רשויות עם ובתיאום

גבוה. להילוך ההתארגנות נכנסה 1974 אוקטובר בחודש
שאול רבניצב דאז, המפכ"ל בלשכת שנערכו דיונים בשני
של הארגוני והמבנה ההפעלה שיטות נקבעו רוזוליו,

השירותים בתחום אחרים חשוכים תפקידים
לאוכלוסייה. הניתנים המשטרתיים

בארגונה המשטרה, במבנה בסיסיים שינויים נערכו
לדותכליתית. למעשה, הפכה, והיא ובאופייה,

הקלאסיים התפקידים את ביצעה היא  אחד מצד
בטחון על אחראית הייתה  שני ומצד הקודמות, כבשנים
סדרי קביעת חייבו אלה תפקידים במדינה. הפנים

מסגרות וקביעת חדשים, עדיפויות
חדשות. ארגוניות

פקודת חוק לתיקון ההצעה
הועברה אזרחי" "משמר  המשטרה
באדר בט"ז ופורסמה ,1974 ב

ס"ח (פרסום 27.2.75  תשל"ה
.(86 עמי ,762 מסי

פרק הוספת הייתה התיקון מטרת
ובמקום המשטרה, לפקודת
הנושא יעוגן ,1974 ביולי המשטרה שר שהתקין התקנות,

חירום. לשעת בתקנות ולא בחוק
אופני ואת המוקם הארגון יעדי את מבהיר החוק תיקון

נקבע: וכך התארגנותו,

!
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נו שאץ דור "אין

כיעקב, כאברהם,

וכשמואל1' כמשה

פנו רנה, בראשית

אנחנו, שנים, ארבע שלפני להודות, עלי הזו, המופלאה
האזרחי, המשמר את שייסדו אלה הרשמיים, הגורמים

ן1| את התכנית, את הכנו כאשר בתחילה. כך כל האמנו לא
חשבנו, התקציבי, האישור לצורך הראשונה המסגרת
לאלף ודאי נזדקק מתנדבים, ששתאלפים להפעיל שכדי
זאת, אמרתי לא פעם אף אני לבנו, בסתר בשכר. אנשים

|( | היום, מעט. לא שהגזמנו סברנו, היום, זאת אומר אני אך
כמה ורק מתנדבים, אלף מאה מונה האזרחי כשהמשמר
פעם כל משתאים, כולנו כי דומה, בשכר, מפעילים מאות

הזה". המופלא החיזיון נוכח מחדש,
המשמר של המשמעות על תבורי רבניצב עמד כך בתוך
חברתי הבטחוני במובן הפנים, בטחון במערך האזרחי
מלחמה עלינו הכריזו "המחבלים המושג: של הרחב
טוטאלית תשובה ישנה טוטאלית מלחמה ונגד טוטאלית,
עדיפות בסדר עומדת הזאת המלחמה כולו. העם גיוס 
צריך ולא במדינתישראל, גוף ואין ביותר, הגבוה הלאומי
כל את לקחת שעליו משטרתישראל, אלא שיהיה,

שלושה של מכינה עבודה על בהתבסס האזרחי, המשמר

.13.10.74 ב המלצותיהם את שהגישו עבודה, צוותי

נקבע: וכך .22.10.74 ב פורסם הסיכום
לפי הפנים בטחון על אחראי יהיה משמרהגבול .

שנקבעה. החלוקה
הפעולות, כל את לבצע האזרחי המשמר תפקיד .
(גיוס הרמות בכל הארגונית המערכת את ולהקים
בתחזוקה טיפול עבודה, נוהלי קביעת וסגל, מתנדבים

ורכב). מנהלה
שיטות לקבוע  זה בנושא משמרהגבול תפקידי .
המשמר את ולהפעיל להדריך לפקח, ויעדים, הפעלה
יתבצע האזרחי המשמר יחידות תפעול האזרחי.

שלו. הפיקודית המערכת באמצעות
המבנה ההפעלה, שיטות את יקבע משמרהגבול .

האזרחי. המשמר בשיתוף והיעדים
האחריות לעקרון בכפיפות תתבצע הפעילות כל 0

המחוזות. מפקדי של הטריטוריאלית
נוספים אנשים וכן מתנדבים, יגויסו האזרחי למשמר .

חלקית. ובמשרה מלאה במשרה
ייקראו המגויסים האזרחי. במשמר דרגות יהיו לא .
רובע, עיר,  המבנה לפי האזרחי, המשמר מפקדי

שכונה.
מולה ניצב דאז, האזרחי המשמר ראש הצעת עפ"י .
רובע עיר,  רמות כשלוש העיר שטח אורגן כהן,

שכונות מספר כשכל לרבעים, תחולק עיר כל ושכונה.

רובע. יהוו
המוקם הישובים משמר וקציני חבלים מפקדי .
שהוקצו תקנים, אלף חשבון על יגויסו במשמרהגבול,

האזרחי. למשמר השרים ועדת בהחלטת
יהיה האזרחי המשמר מתנדבי לרשות שיועמד הנשק .
ובמתקנים, במכנים יתבצע הנשק אחסון .11\1 קרבין

הארצי, במטה ומבצעים סיור מח' ע"י שיאושרו
מנכ"ל עם יתואם תקציבי סיוע משמרהגבול בייעוץ

הפנים. משרד
יהיה האזרחי המשמר מתנדבי לרשות שיועמד הרכב .
האזרחי" "המשמר השילוט: את וישא משטרתי,
הארגון. של בלעדי רכב יהיה זה רכב ומאחור. בחזיתו

קבלת עם משטרתישראל על שהוטל הכבד הנטל
לגבי הרבה והספקנות הפנים, בטחון על האחריות
העמידו הפנים, בטחון במערך מתנדבים שילוב אפשרות

ובפני משטרתישראל פיקוד בפני רבים שאלה סימני
האזרחי, המשמר של בייסודו שותפים שהיו הגורמים,

וכתקצובו. בארגונו
לאחר שנים ארבע תבורי, חיים רבניצב כך על העיד

ההתעוררות על משקיף כשאני "היום, הארגון: הקמת
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מתנדבים עם תבווי חיים
הנשיא בבית מצטיינים

הפנים. בטחון בתחום חדשה היערכות וחייבו הכיפורים,
הייתה לא האזרחי המשמר של הראשונית ההתארגנות
נכונות של נכון ניתוב אלא אידיאולוגיה, של תולדה

בטירור. למלחמה להירתם הציבור
כתשובה טירור1', מול לוחם כ"עם זאת הגדיר כהן מולה
מול עממית התגוננות הטירור. ארגוני של לאידיאולוגיה
מצוידים ההתיישבות שאנשי "לעובדה, עממית. לוחמה
הערים, לתושבי נשק לתת יכולים ושאנחנו בנשק,
משקל יש במקום, להגיב היכולים אחראים, לאנשים
לעם עצמי ביטחון וביצירת הציבורית בהתגוננות עצום
משטרתישראל, של המבורכת הפעילות ע"י היום, ישראל
ומשמרהגבול בערים האזרחי המשמר באמצעות
יהודים, ויותר יותר חדשה: עובדה יצרנו בהתיישבות,
שאפשר והכרה, עצמי ביטחון בעלי הם וגברים, נשים
תרופה רק יש טירור נגד חבלה. פעולות מול בנשק להתגונן
המוכן עם למלחמה, מוכן שכולו עם לוחם", "עם אחת:
עם מכך. להירתע ולא פיגועים לספוג מכות, לקבל
להתגונן ממשיך הפיגועים, למרות חייו סדרי את הממשיך
שתענה בטחונית, פריסה וליצור להתאמן עירני, ולהיות
בכינוס כהן מולה דברי (מתוך האלה". הצרכים על

.(24.7.78 האזרחי, המשמר של ארצי מפקדים
של האידיאולוגיה בבסיס שעמד לוחם", "עם למושג
שאינם במישורים רבות השלכות היו האזרחי, המשמר
התרבותי החברתי, החינוכי, במישור  גרידא בטחוניים
מאוחרות בשנים התבררו אלה דברים אך והקהילתי,
המרכזי והיעד בטחוני, היה הדגש הראשון, בשלב יותר.

.?%
כדי ובדרכונו, הזה העם בגיוס לעמוד מנת על האחריות,
שהוכרזה המלחמה על הטוטאלית התשובה את לתת
 זאת עשו שבו הטובים אבל התגייס, העם כל לא עלינו.
תרמו שכבר אנשים, וגם מין, הבדלי וללא הגילים בכל
מפני רק לא הזו, בדרך ממשיכים והם המדינה, לבטחון
דרך שאין בכך מכירים שהם מפני אלא לה, שהורגלו
ארצי מפקדים בכינוס תבורי רנ"ץ דברי (מתוך אחרת"

.(24.7.78 האזרחי, המשמר של

מתוך צמחה ההתארגנות בבסיס שעמדה האידיאולוגיה
יום מלחמת לאחר שתכפו הבטחוניים, האירועים

1 נ ש נ ז א ה מ ש מ ה

משא"ז קציני עם תבורי חייט
הדרום במחוז
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גבעול* שאזל

דרך היא "ארוכה

כללים, לפי יימוד

פי על היא קחה

הדוגמה"

סנקה

שהוחזק בנשק אזרחים לצייד כוננות,
מקום, בכל הצורך בעת ולהפעילם בבתיהם,

נטל תחת הכורעת הבטחונית, המערכת על להכביד בלי
הפך הזאת, מהבחינה הגבול. קו על הבטחונית האחריות
האדם כוח משאבי את שהכפיל לארגון, האזרחי המשמר
עם ריאיון (מתוך במדינתישראל". הביטחון בתחום

.(29.9.87 ב שהתקיים גבעולי שאול
ניתן האזרחי, המשמר של הראשונה הפעילות שנת בתום
במערך הארגון השתלב שבו האופן, על להצביע היה

הפנים: בטחון
הפעלה) (בסיסי שכונתיים ביטחון מוקדי הוקמו .
לצורך בארץ, השכונות במרבית רחבה ארצית בפריסה
היה בבסיסים מיוחדים. ובמקרים שוטפת פעילות
ולפעילות הצורך בעת למתנדבים לחלוקה נשק

שוטפת.
יום, כוננות כיתות שכלל ארצי, כוננות מערך הוקם .
צוידו המתנדבים מוסדות. וכיתות לילה כוננות כיתות
הצורך ובשעת עבודתם, במקומות או בבתיהם בנשק

מהירה. טלפונית בקריאה להפעילם היה ניתן
לאלה, במיוחד לאזרחים, כלינשק אלפי חולקו .
לאפשר כדי השכונות, בקצה ממוקמים שבתיהם

הצורך. בעת מהירה תגובה
שכללה שוטף, ביטחון של מקיפה מערכת הוקמה .
ביקורות מחסומים, הקמת בשכונות, שמירה
ולתגובה הרתעה לצורך ובמוסדות, באוטובוסים

הצורך. בעת ראשונית

במערך השתלבות היה הארגון מייסדי עיני לנגד שעמד

הטירור. עם כהתמודדות הפנים, בטחון
המשמר של השני מפקדו שהיה גבעולי, שאול ניצב

"עם של הבטחונית המשמעות לגבי הרחיב האזרחי,
שבטירור ההפתעה מתוחכמים, כלינשק "מול לוחם":

של שייכותו עמדה החבלה, אמצעי של הרחב והמגוון

שהזעיקה עיתונים, מוכרת אותה כמו לסביבתו, האזרח
חשוד מסוים שרכב וטענה כירושלים, המשטרה את

חזרה האישה אך אומת, לא והחשד נבדק הרכב בעיניה.

ואת כליהרכב את מכירה היא חשוד. שהרכב והתעקשה,

הרכב ולדעתה הרכב, בעלי כל את וכן בסביבה, המוניות
ממולכד, שהרכב נמצא, ויסודית שנייה בבדיקה חשוד.

לאזרח, תחליף אין תופת. מכונית התפוצצות נמנעה וכך

המשמעות וזו ואיכפתיות, עירנות ומגלה בסביבתו החי
לוחם." עם של העיקרית

בהתארגנות ביטוי לידי שבא הכטחוני, הפוטנציאל ולגבי
יכול "צהי'ל גבעולי: שאול ניצב הוסיף האזרחי, המשמר
והגנה הג"א כוחות באמצעות רק העורף לאבטחת לתרום
הלוחמות. מהיחידות פחות טובים כוחות והללו מרחבית,
להקצות הפנימי, הבטחוני המצב למרות דרך, הייתה לא
את גירדה המדינה בערים. לאבטחה לוחמים כוחות
בטחון לצורך אנוש משאבי ניצול מבחינת הצלחת תחתית
שיצר גורם, היה האזרחי המשמר הזאת, מהבחינה הפנים.

לנצל היה ניתן החדשה. ההתארגנות דרך חדשה מציאות
מעבר התנדבות, למשימות לוחם, חלקו מעולה, אדם כוח
כיתות לארגן היה ניתן וכך צה"ל. במסגרת לחובותיו
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האוצר פקידי ע"י נקבעה השילוט שחובת אף על זה,
הרכב, שתקני הייתה, לכך הסיבה המשטרה. ע"י ולא
כתוספת נקבעו האזרחי המשמר של האדם וכוח הציוד
ולכן הקיימים, מהתקנים כחלק ולא המשטרה, לתקני
שניתנו ורכב, אדם שכוח להבטיח, האוצר פקידי רצו

האזרחי. המשמר את רק ישרתו האזרחי, למשמר
המשמר ברכב השימוש את הגביל אחר פנימי נוהל
ראשית, טעמים. ממספר בלבד ביטחון לפעילות האזרחי
שכונות כולל ועיר, שכונה בכל היה האזרחי המשמר
נוספת סיכה הפלילי. בתחום המשטרה לפעילות עוינות
שוטרים יגיעו שלהפגנות יתכן, לא הפגנות. פיזור הייתה
אמורים מפגינים אותם כאשר האזרחי, המשמר ברכב

זה. ברכב לפעילות כערב לצאת
בלבד מתנדבים לפעילות כליהרכב את לשמור הניסיון
ודלות הקטנות כתחנות בעיקר רבים, קשיים יצר
באוטובוסים, ברגל, לפעילות יצאו שוטרים האמצעים.
המשמר של חדשים וכלירכב ובקטנועים, באופניים

התחנה. בחצר דוממים עמדו האזרחי
המקומיות הרשויות בשיתוף האזרחי המשמר הפעלת
ההפעלה שבסיסי ,מאחר באמצעים עושר של דימוי יצרה
משרדי ובציוד תאורה באמצעי קשר, במכשירי צוידו
גם הביאה ההתנדבות תנופת המתנדבים. להפעלת
מבתיהם הביאו מתנדבים  חברותא של לאווירה
שטיחים, טלוויזיה, מכשירי טוסטרים, קומקומים,
בשכונות הפכו ההפעלה ובסיסי וקישוטים, כורסאות
רבות בתחנות כאשר זאת, פעילות. עתירי למועדונים רבות
ואפילו מחסומים תאורה, ציוד משרדי, ציוד היה חסר
דימוי העשיר". ל"אח האזרחי המשמר הפך כך ותה. קפה
נוהליות אתיות, לבעיות אף ולעתים לקנאה גרם זה
גל של תחילתו כסימן עמדה 1974 שנת ומשמעתיות.

.1975 ב שהתעצם גל חמור, טירור
משטרתישראל היערכות
הפנים, בטחון בתחום
המשמר הקמת ובעיקר
זו התמודדות הפכו האזרחי,
במישור הן מרכזי למרכיב
כמישור והן המבצעי

■ הערכיחברתי.

ביקורת. גם הייתה הביטחון במערך ההשתלבות בצד
בתחילת ירושלים, מרחב מפקד היה ,כאשר קראוס דוד
של הסיור כוחות עם הוזעק האזרחי, המשמר של דרכו
"הייתי הממשלה: בקריית סוערת בהפגנה לטפל המרחב,
הממשלה. לקריית בדחיפות שוטרים מאה לנייד צריך
האזרחי למשמר קטנות. היו עת באותה הסיור ניידות
ארכעה חנו המרחב בחצר ..17 פיג'ו מסוג מיניבוסים היו
משמר של שילוט כשעליהם חדשים, מיניבוסים עשר

הבוקר. כשעות תעסוקה ללא אזרחי,
אזרחי משמר מרחב מפקד שהיה ארנן, מנצ"ם ביקשתי
הסעת לשם במיניבוסים להשתמש לי שיאפשר ירושלים,
המשמר בנהלי הקשורות מסיבות סירב, והוא השוטרים,
הרוסים ממגרש ברגל ללכת נאלצנו עת. כאותה האזרחי

הממשלה". קריית עד

חויבו האזרחי, המשמר שקיבל החדשים המיניבוסים
האזרחי. המשמר של רכב שזהו המציין שילוט, לשאת
שילוט על המשטרה מפקדי מצד נשמעה רבה ביקורת
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קיימת שנדה  האזרחי המשמר

להבטיח "המהסס 11
!11

לקיים" נאמן

רוסו לאק לאן

למשטרת שהוקצו ורויב"ה,
ישראל

השוטפת. בפעילות צה"ל, ע"י

המשמר של ההתארגנות תהליך
במקביל נמשך האזרחי
במהלך הארגון. של למיסודו
מספר הוכפל ,1975 שנת
מספר והוכפל המתנדבים,
עד בשכונות. ההפעלה בסיסי

הופעלו כסיס מכל הפעלה. בסיסי 550 הופעלו השנה סוף
עלה הכולל המתנדבים מספר מתנדבים. 800 ל 100 בין
מרביתם איש, 820 ל גדל הסדיר הסגל מערך .110,000 ל
משרות). בחצאי 470 ו מלאה במשרה 350 (כ קצינים
ולתשלומי לרכישות האזרחי למשמר הוקצב 1975 ב
הפעילות התמסדה לירות. מיליון 50 של סך שכר,
השכונתיים, ההפעלה בסיסי דרך שבוצעה השוטפת,
עיקר מתנדבים. 4000 כ לפעילות יצאו יממה ומידי
ועד החשיכה רדת בין הלילה, בשעות התמקדה הפעילות
רגליים בסיורים הופעלו מתנדבים הבוקר. שעות

חוף. סיורי כולל וממונעים,

כוננות כיתות הוקמו השוטפת, לפעילות במקביל
מוסדות, כיתות לילה, כיתות יום, (כיתות שכונתיות

לעובדה האזרחי המשמר הפך 1975 בשנת ם
וההתלהבות ההתארגנות מתנופת המעבר קיימת. ;121
עבודה דפוסי לקביעת ההתבססות, לשלב הראשונית

מאחר חד, היה לא ההפעלה, תורת ולגיבוש ונוחלים

היום, וגם אז היה התנדבותי, כגוף הארגון, את שהמייחד
בתחלופה ביטוי לידי באה זו פנימית. ודינמיות התחדשות
בסיסי בפתיחת חדשים, מתנדבים בגיוס הפיקוד, בסגל

ובביסוס הפעילות תחומי בהרחבת חדשים, הפעלה

במשטרת הפנים בטחון מערך בתוך הפעולה שיתוף

ישראל.

לפעילות שנה במלאת העיון ביום

ציין ,1975 בדצמבר האזרחי, המשמר

כהן: מולה

קיימת לעובדה הפך האזרחי "המשמר
של כגוף ישוב, ובכל עיר בכל בשטח,

שבהם ישובים, יש מתנדבים.
שפחות, ויש יותר גדולה ההתנדבות
מספר רב שבהן שכונות, יש

יש מועט. שמספרם ויש המתנדבים
בגיוס בהתנדבות, וירידות עליות

והכללי, הבטחוני מהמצב המושפעות ובפעילות,

השמירה עם האנשים של הזדהות ליצור שלנו ומהיכולת
שכונותיהם". ועל בתיהם על

 בצפון חמורים טירור פיגועי בסימן עמדה 1974 שנת

1975 בשנת שמונה. ובקריית במעלות בנהריה, שאן, בבית

החמורים מהפיגועים חלק הטירור. בפיגועי עלייה נרשמה

בערים. אירעו
שני בתלאביב, סבוי מלון על השתלטו מחבלים שמונה

ציון (בכיכר ירושלים במרכז אירעו גדולים רצח פיגועי

בלבד בירושלים היו 1975 כשנת "בורקס"). ובמסעדת
הארץ. בכל פיגועים 150 מתוך פיגועים, 72

התארגנות דפוסי במשטרתישראל התגבשו במקביל,

שינויים לתוקף נכנסו כך בתוך הפנים. כבטחון לטיפול
מבצעים, אגף הוקם הארצי במטה  ותפקודיים מכניים
מחלקת הוקמה ובמרחכים; במחוזות אג"מ קציני ומונו

חבלה קצין יחידת הוקמה אבטחה ובמדור מבצעים,

והרחבה. מיסוד תהליך עבר האזרחי המשמר ארצי.

בטחון למשימות מהכוחות חלק הוסבו במשמרהגבול
והאוויר הים נמלי לאבטחת והאחריות כערים, פנים

עליו. הוטלה

הדרכה מסגרות הותאמו הספר, ביישובי פעולותיו הורחבו

הג"א כוחות ושולבו הפנים, בטחון בבעיות לטיפול
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באמצעות ההדרכה מרבית בוצעה 1975 שנת סוף עד
בשלבים המתנדבים. ובאמצעות האזרחי המשמר סגל
ממשמרהגבול, סיוע ניתן ההתארגנות של הראשונים
דבר, של בסופו אך משטרה, ומקציני הג"א מקציני
הצרכים את וסיפק רגליו, על עמד האזרחי המשמר

בעצמו. זה כתחום הבסיסיים

יחידות הוקמו כן, כמו ומפעלים). כתיספר כיתות
הראשונות. הצלפים

הפיקוח את האזרחי המשמר עצמו על קיבל 1975 כמהלך
בערים ובאכסניות החינוך במוסדות האבטחה סדרי על

הגדולות.
מתנדבים של רב מספר והפעלת הסדיר הסגל גיוס
קורסים השתלמויות, מערך פיתוח חייבו שונות, במסגרות
בשימוש ההדרכה על הושם הדגש עיקר שונות. והדרכות

בנשק.
ההדרכה מערך לבדיקת קצינים צוות מונה 3.11.74 כ
.13.12.74 ב הוגשו הצוות המלצות האזרחי. המשמר של

(המוקצים הג"א מפקדי  כולל הדרכה מערך הציע הצוות
מקצועיים ומדריכים צה''ל מפקדי למשטרתישראל),
סגל משטרתישראל, של גמלאים המתנדבים, מקרב
מתאימה, הכשרה שיעבור האזרחי, המשמר של הקבע

המשטרה. משירות ומתנדבים

1נ
ובמידה קיימת, לעובדה הפך האזרחי שהמשמר למרות
בקשיים התאפיינה 1975 שנת בעוצמתה, מפתיעה רבה
מערכת (הפעלת לוגיסטית מהתארגנות שנבעו רבים,
חדשים, הפעלה בסיסי פתיחת כלינשק, קליטת קשר,
במערך). מתנדבים מפקדים ושילוב חדשים מפקדים גיוס
מתנדבים. בידי ההפעלה כל בוצעה מהמקומות, בחלק
התנדבותי בארגון השליטה וקשיי הארגוניים הקשיים על
הקשת גוני כל את והכולל הארץ בכל הפרוס גדול, כה
חיפו והחברתית, העדתית התרבותית, האנושית,
לעשייה להירתם והנכונות הראשונית ההתלהבות
כה ארגון במסגרת פועלים כיצד השאלה, על הבטחונית.
השיבו שלמה, ולוגיסטית ארגונית תשתית ללא גדול,
לצאת לנו "קראו הפעילים: מראשוני שהיו מתנדבים,
ללא ברגל, ברובה הייתה הפעילות ויצאנו. ולהתנדב,
של פיקוד תחת המקרים ובמרבית קשר, מכשירי
הבאנו פנסים האסימון. תפס הקשר מקום את מתנדבים.

מתנדבות. חילקו וקפה תה מהבית,

בקורסי בשפרעם הארצי בביתהספר בדיקה ערך הצוות
יהיו החניכים האם ושאל, קצינים, ובקורס סמלים
930/0 האזרחי. המשמר מתנדבי להדרכת להתנדב מוכנים

בחיוב. השיבו מהם
(כולל בנשק הדרכה כללו שהוצעו ההדרכה תכניות
אירועים. וניתוח ראשונה עזרה קשר, נוהלים, מטווח),
מסלול ונבנה הקבע, לסגל נקבעו מיוחדות הדרכה תכניות
והשתלבות השתלמויות עיון, ימי הכולל הכשרה,

שונות. משטרתיות בהדרכות
הדרכות מתנדבים 80,000 עברו 1975 שנת במהלך
השתתפו מתנדבים 60,000 שונים. בנושאים ואימונים

במטווחים.

הכיתות תלמידי בנינוער, להדרכת ניתן מיוחד דגש
כני שילוב ולהפעלתם. התיכוניים בביתהספר הגבוהות
הגדנ"ע, בשיתוף נעשה האזרחי המשמר בפעולות הנוער
הדרכות בנינוער 30,000 כ עברו שונות ובמסגרות

ומטווחים.
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תלאביב בלב מחבלים

אחרוגהנ! .ידיננות 1 ■ :11111 11111111*1

חיילי חיסלו וטחו ונם
.סבויי מחבלי את צה"ל
פוצצו שנהרגו לפני  דקות; 7 נמשכה הפעולה
המלוי של העליונה הקומה (6 (כנראה המחבלים
בהריסי נפ*ו1ים 1111 ייתכנו פצועים; 111 הרוגים 5 11ל ידוע

ר?,

לאחר חודשיים שמונה
האזרחי, המשמר כעון
כואבת לסידרה ובהמשך
ופיגועים, התקפות של
שמונה 5.3.75 ב חדרו
לב אל מהים מחבלים

תלאביב.
שהגיעה אם ספינת
שתי הורידה מלבנון,
מזרחה נעו והן סירות,

תלאביב. לב לכיוון
האם, ספינת על שנותרו האנשים ומעדות בחיים, שנלכד מחבל של מעדותו
להגיע הייתה המחבלים מטרת כי עולה, חילהים, ע"י מכן לאחר שנתפסה
המרכזיים המלון בתי מבין יותר, או אחד מלון, ולתקוף תלאביב, למרכז

הים. חוף שעל
של מהבהב כחול בפנס הבחינו הם סמואל. הרברט לרציף התקרבו המחבלים
המחבלים, עבור במקום. עת באותה שהתרחש באירוע, שטיפלה סיור, ניידת

התגלו. שהם לכך עדות הייתה הניידת נוכחות
המחבלים, בקרב ולבהלה לבלבול תקלות, לסדרת גרם הבודד המהבהב הפנס
במנוסתם אחריהם השאירו הם הפועל. אל יצאו לא המקוריות תכניותיהם

רב. לחימה ציוד הנביא, ויונה גאולה רחובות דרך
שמצאו אלה את ערובה. בני לאתר כדי בחיפזון, "סבוי", למלון נכנסו הם
עם ומתן משא כניהול והתחילו התבצרו שם במלון, העליונה לקומה לקחו
בפיקודו מטכ"ל, סיירת חיילי ניטרלו בוקר לפנות בארבע המשטרה. כוחות
חיילים המחבלים גילו שעה כעבור המטענים. את יאירי, עוזי אל"מ של
שהתפתח, בקרב העליונה. הקומה את לפוצץ והחליטו למלון, מתקרבים
עצמם. פוצצו המחבלים הערוכה. כני את לחלץ מטכ"ל סיירת חיילי הצליחו
הערובה מבני שמונה יאירי. עוזי אל"מ וביניהם חיילים שלושה נהרגו בקרב

נלכד. ואחד נהרגו מחבלים שבעה נפצעו,
הוכיח, "סבוי" במלון הפיגוע
רבה חשיבות יש כי "

יום במלחמת שהשתתפו מנוגדים, היו המתנדבים מומת
במלחמה השתתפו לא או שונים, עורף בתפקידי כיפור

שחיפשו קודמות, ממלחמות ותיקים קרבות סוסי כלל,

שביכולתם שחשו, אנשים כסחונית, לפעילות אפיק

" יותר צעירים אחרים, רבים סחפו הם רבות. לתרום

ירושלים, בקריתיובל, ותיקים מתנדבים עם שיחה (מתוך

.(5.10.87

המשמר לנוכחות
בישובי האזרחי
ערים, ובלב ספר
חשיבות יש וכי
ולתגובה לעירנות

המהירה.

המחבלים עם רהמתז ו.**..*א נרה?
בתהערובה לוי, כוכבה נ"יי 

למלון צה"ל 13ח8ת מרצו בוקר לפנות ב5.15
בסבוי' חוסלו מחבלים 6
נפצוי 23 נהרגו. ישראלים 5

שאפיין המרכזי התהליך
"ניתוב היה 1975 שנת את
הראשונית ההתלהבות
ארגוניים לפסים
ניסיון תוך מסודרים,
ועל ההתלהבות על לשמור
ולהתנדב'1. לתרום הנכונות
 פשוט היה לא התהליך
הוכרז עת ,1974 יולי עד
המשמר הקמת על

אלפים שלושת מגויסים היו כבר כנהריה האזרחי,
מפקדת הייתה פעילות, לאזורי חולקה העיר אזרחים.

את שריכז מתנדבים, מפקדים של צוות והיה עיר

הפעילות.

יצאו שבהם לילות, היו

למאתיים קרוב לפעילות
לילה לי "זכור מתנדבים.
בלפור ברחוב הפיגוע לאחר

186 יצאו שבו ,19

מעיד לשמירה", מתנדבים

שהיה שושני, שלמה
המשמר להקמת שותף

ואף בנהריה, האזרחי

הראשון כמפקדו שימש

בשכר. קבע כסגל
חמישים לארגן "הצלחנו
שאיישו תורנים, קצינים

האז המשמר



בתפקיד והמתח הרב המאמץ המתנדבים". ובהדרכת
קיבל הוא 1975 באוגוסט פנץ. כיעקב אותותיהם נתנו
פרש נוספים קשים לב התקפי ולאחר ראשון, לב התקף

.1980 כשנת מהשירות

,1975 שנת את לסכם ניתן האזרחי, המשמר מבחינת
תשתית בעלת קיימת לעובדה הארגון הפך שבה כשנה,
הביקורת קולות רבו זאת, עם מסודרת. ופיקודית ארגונית
היחידה שהדרך שטענו, היו  שונים בכיוונים והלחצים
הסדר חוק החלת באמצעות היא הארגון את למסד
תופעת עם להתמודד כדי ובעיירות, בערים השמירה
בשיתוף קשיים נוצרו כן, כמו מהתנדבות. הציבור עייפות
על פיקדו המקומות כמרבית המשטרה. עם הפעולה
צה"ל קציני האזרחי המשמר של המרחבים ועל הערים
תוך במקום, המשטרתי לפיקוד זהות בדרגות לשעבר,
פקודת שקבעה כפי המשטרה", "ליד נפרדת מערכת קיום
חד הייתה זה למצב כהן מולה ניצב תשובת הארגון.
למפקדים הן עקרונית תשובה לתת "מחובתנו משמעית:
לא ההתנדבות שנושא כך, אגב ולמצוא למתנדבים, והן

לתושבים כלינשק 290 חולקו הלילה. כל שפעל מוקד
קיצוניים. כבתים שהתגוררו

והתקבל הג'יא, ועם צה"ל עם הדוק קשר היה
לאחר רק התחילו הבעיות מהעיריה. רב סיוע
באו כאשר ,1974 יולי לאחר הארגון, מיסוד
שיטות את ללמוד הארצי מהמטה קצינים
בעיריה הוחלט ובמקביל כאן, שפיתחנו הארגון

כחוק". בעיר השמירה את לעגן

התחילו "הבעיות בצפת. אירע דומה תהליך
אז עד השמירה. התחלת לאחר שבועות, כשלושה כעבור
אך התחנה, עם פעולה ובשיתוף מלאה בהתנדבות פעלנו
אזרחים לגבי מהציבור חלק של טרוניות התחילו אז
והדרכה, פיקוח בעיית הייתה מפעילות. המשתמטים
כאשר ביולי, נפתרה הבעיה ופיקוד. סמכות בעיית הייתה
ארגון לצורך הג"א קציני למשטרה להשאיל התחיל צה"ל
המשמר ממייסדי פנץ, יעקב מעיד כך האזרחי", המשמר
בהתנדבות השמירה את שניהלתי "לאחר בצפת. האזרחי
נשלחתי ומשם להג"א, הועברתי כחודשיים, במשך

המשמר בארגון לסיוע מילואים ימי לארבעים
את הקמנו וכך בצפת, לשרת ביקשתי האזרחי.
שירות את כשסיימתי הארגונית. התשתית
בקשת ולפי כמתנדב, לתפקד חזרתי המילואים,
בצפת, האזרחי המשמר מפקד כהן, משה פקד
כהן, פקד פרישת עם כסגנו. למשטרה גויסתי
התאפיינה 1975 שנת מקומו. את תפסתי
בארגון בסיסים, באיתור בהתארגנות,
כעיר השמירה חוק בהפעלת הרישומים,

נ י לו כנשר ז א ה מ ס מ ה

שושני שלמה

ההווה את דן "החכם

הענר" לפי

סופוסלס
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מבצעיות תקלות

בתלאביב מחסום

המשמר של החפוזה ההקמה
הרחבה, הפריסה האזרחי,
כיתות והקמת הנשק חלוקת
כוננות מערך יצרו כוננות,
אז עד תקדים חסר וביטחון
זאת, בצד אולם, במדינה.
תקלות גם היו הראשונות בשנים

ונהלים. סמכויות בהגדרת
לראשונה הועלתה 1975 כ

המשמר מתנדב פעילות בעיית
ולראשונה במחסום, האזרחי
נגר פלילית תביעה הוגשה
במסגרת כחוק, שפעל מתנדב,
כהן למולה הקיימים. הנהלים
מבחן. בשעת שמדובר ברור, היה
עם בדקתי " כהן. מולה מספר
אורי שרון, אזרחי משמר מפקד
המקרה, פרטי את שילו,
כשורה פעל שהמתנדב והסתבר,
היה אם הנהלים. ובמסגרת
היה לא איש בשוטר, מדובר
לדין. להעמידו בדעתו מעלה
ההוראה, את נתן מי בדקתי
ראש ע"י ניתנה שהיא והסתבר,

לבדוק כדי תיאום, ללא אליו ונכנסתי במטה, נמצא הוא אם ביררתי אח"ק.
פלילי. לדין שרון במרחב במחסום שפעל המתנדב את להעמיד ממליצים מדוע
ליועץ מיד יצאתי לסמכויותיו. כניגוד פעל שהוא הייתה, שקיבלתי התשובה
מאוד חששו אז שעד לציין, (יש ישירות אליו נכנסתי לממשלה. המשפטי
את לו וסיפרתי ליבי, על אשר את גלויות לו אמרתי מהחלטותיו). במשטרה
המתנדב. נגד האשמה את לבטל מיד והורה מאוד, הופתע הוא המקרה. פרטי
על והן בו הטיפול דרך על הן רבה, תרעומת המקרה עורר הארצי במטה
אחר". היה למתנדבים היחס ואילך זה שמרגע ספק, אין אך, תוצאותיו,

המשמר למיצוב רבות פעל הפוליטי, ובכוחו הציבורית בעוצמתו כהן, מולה
ולגיבוי לסיוע יזכה מתנדב שכל כך, על עמד הוא מתנדביו. ולמעמד אזרחי
קיבל לא כאשר גם הקיימים, לנהלים ובהתאם כחוק פעל כאשר בפעילותו,

משטרתי. סיוע
בחור מתנדב, כאשר ,1976 בסוף מכן, לאחר שנה קרה השני החמור המקרה
בנשק, מצויד לשמירה יצא בירושלים, מרדכי גבעת משכונת צעיר, ישיבה
בגפו לארץ שהגיע המתנדב, כוננות. כיתת כאיש שהוכשר לאחר שקיבל
ההכשרה את עבר האזרחי, למשמר הצטרף בארץ, כישיבה ללמוד כדי מאנגליה,
באותה ובגפו. חריגות בשעות לפעילות לצאת מוכן היה ואף המטווחים, ואת
לבדם, לפעילות לצאת כוננות, כיתות חברי למתנדבים, איפשר הנוהל עת,
השני, הבסיס מפעיל ולסיוע. לגיבוי באזור ממונע סיור פעל במקביל, כאשר

שמונה בקריית מחסום

האזרח וחובת הציבורית האחריות תודעת ותועמק ייפגע,
יש ברורה: עמדתי ולביתומשפחתו. לשכונתו לעירו,

ההתנדבות". בעקרון להמשיך
האזרחי המשמר  וכפיפויות הגדרות נקבעו 1975 במהלך
משא"ז ראש ביניהם קצינים, ארבעה מנה הארצי במטה
של מעמדו גם למפכ"ל. ישירות הכפוף ניצב, בדרגת

שנה במהלך הוגדר במשטרתישראל האזרחי המשמר

המגדירות הוראות, המשטרה מטה פרסם 1.6.75 ב זו.

המשמר מפקדי של הכפיפויות יחסי ואת הסמכויות את

ע"י פורסמו 10.10.75 ב המרחבית. לרמה עד האזרחי
כמסמך "עקרונותהפעלה", האזרחי המשמר מטה
ההגדרות עלפי אותן. ומחייב היחידות כל את המנחה

במחוזות האזרחי המשמר ראשי זה, במסמך הכלולות
המחוזות מפקדות של המטה סגל עם נמנים
מפקדי המשטרתי. המחוז למפקד וכפופים המשטרתיים,
של המטה סגל עם נמנים האזרחי במשמר המרחבים
למפקדי וכפופים המשטרתיים, המרחבים מפקדות
מפקדי לגבי הגדרות נקבעו לא זה כשלב אלה. מרחבים

ממרחב. הנמוכים בדרגים האזרחי המשמר

פתרונן על באו שטרם בעיות, מספר נותרו עדיין
האזרחי המשמר כוחות שילוב למשל, כמו המקצועי,
ביטוי ניתן טרם המבצעים בנוהלי משטרתיים. במבצעים

למשטרה. לסייע שנרתם החדש, לארגון

בשכר. כוחאדם גיוס בעיית עמדה ההתארגנות במוקד
על האזרחי המשמר את להפעיל היה ניתן שלא מכיוון
נשאלה קבע. בסגל צורך היה בלבד, התנדבותי בסיס
ומשמר המשטרה קציני את לנצל לא מדוע השאלה,

הראשונים. ההתארגנות בחודשי קרה שאכן כפי הנבול,

יותר: מורכבת התשובה טווח ארוכת בראייה

קבע, סגל ללא התנדבות ארגון להפעיל ניתן לא .
האזרחי, המשמר של גודל כסדר ארגון לא כוודאי
ביותר הגדול ההתנדבות לארגון הפך שנה שתוך

כמדינתישראל.
כגוף משטרתישראל ליד הוקם האזרחי המשמר .
בנוהלים היו כרוכות הביצוע דרכי התנדבותי.
וכתובותיהם, המתנדבים בזכויות מורכבים,
ובמערכת בסמכויותיהם
היה ניתן לא הלוגיסטית.
ובאחריות בהצלחה להפעיל
זו, מסוג במסגרת מתנדבים,
קבועים, מפקדים ללא
את למלא המסוגלים

זמן. לאורך תפקידיהם
המגויסים הסגל אנשי מספר .
המשמר הממשלה. ע"י נקבע
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מהמשרות כמחצית רק ניצל האזרחי
לו. שהוקצו

את לגייס הייתה המקורית הכוונה .
ללא האזרחי המשמר של הקבע סגל
מזאת, יתרה משטרתיות. דרגות הענקת
להענקת בתוקף התנגד אף כהן מולה
הדרגות מתן למגויסים. ומדים דרגות
המשמר של הקבע לסגל המשטרתיות
משטרתישראל של אילוץ היה האזרחי

ארגוניות. מסיבות
קיבל הראשונית ההתארגנות בשלב .
נקבעו וממשמרהגבול. מהג"א מצה"ל, סיוע הארגון
של מסודרת הקצאה וניתנה לקצינים, מילואים ימי
עד מוגבלת, לתקופה נקבע הסיוע כוחאדם.
רגליו. על יעמוד שהארגון ועד מסודרת, להתארגנות
שהפכו מתנדבים, הצטרפו הממוסד הסיוע אל
של המתנדב הקבע לסגל ההתארגנות כהמשך
התנגדו ובמג"ב בצה"ל מפקדים האזרחי. המשמר
האזרחי. למשמר הקשורים בנושאים הטיפול להמשך

מרושלים מתנדבים

באילת ד1גלגלי אזרחי משמר

ו נ

להצטרף למתנדב הציע ממונע, לסיור בעצמו שיצא
על בשכונתו, לשמור העדיף זה אך ברובע, לסיור
יצא המתנדב קשר. מכשיר כידו היה שלא אף
ציבורי, לטלפון ובאסימון כנשק מצויד לשמור
יצא הסיור משטרתי. לסיוע שידרש במקרה
כתנועה המתנדב הבחין חצות, לקראת לדרכו.
המתנדב קומות. עשר בן לבניין מתחת חשודה

צעק הוא כהלכה. נשקו את לכוון לו איפשרה לא שמעליו התקרה אך למקום, התקרב
שמירת תוך לבניין, לכניסה מחוץ אל רץ הוא כמקביל, לעצור. פעמים מספר לחשוד
במקום להניח המנסה באדם, שמדובר חשד, בליבו התעורר החשוד. עם עין קשר
הקרקע. שבקומת הדירה למעקה מעבר וקפץ חבילה, מידיו השליך החשוד חבלה. מטען
אופקית, נשקו את כיוון הוא סירב, ומשזה שיעצור, לעברו לצעוק המשיך המתנדב
יריית וירה מעלה, כלפי הנשק את לכוון איפשרה לא שמעליו הנמוכה שהתקרה מאחר
והוא בגבו, בחשוד פגעה מהמותן אופקית שכוונה הירייה המזל, לרוע אחת. אזהרה
את אמבולנס פינה קצר זמן ותוך משטרה, ניידת הופיעה דקה בתוך דם. שותת נפל
ע"י בעם שהוטרדה בחורה, בגפה חיה הקרקע בקומת בדירה לביתחולים. החשוד

לילה באותו פעמים. מספר במשטרה כך על התלוננה היא חשודים. אנשים
צעקות את ושמעה האחורי, חלונה ליד בחשוד הבחורה הבחינה המזל, ביש
ודיווחה בירושלים, המשטרה למוקד התקשרה היא אזהרותיו. ואת המתנדב
ניידת הוזעקה ובמקביל למקום, מיד יצאה האזורית הניידת האירוע. על

האזרחי. המשמר
השכונה, תושב בצעיר שמדובר הסתבר, לילה כאותו המשטרה מתחקיר

הבחורה. את בעבר שהטריד פלילי, עבר כעל
במחנה עת באותה ששכן האזרחי, המשמר מרחב למטה נלקח המתנדב
כשהתבררו התחקיר. להמשך למקום הוזעק השכונה מפקד כירושלים. אלנבי
המשמר כמטה ישאר כי וסוכם, המתנדב, למעצר התנגד הוא המקרה, פרטי
הנהלים  כשורה פעל המתנדב כי העלתה, זו הבדיקה. לגמר עד האזרחי
הזהיר המתנדב קשר. מכשיר ללא גם לבדו, לפעילות יציאתו את איפשרו
הצעקות את ששמעה הצעירה, העידו גם כך ועל פעמים, מספר החשוד את
הצעיר בכוונת כי העלתה, המשטרה חקירת מהסביבה. נוספים ותושבים
בטרגדיה הסתיים המקרה התיק, סגירת אף על לדירה. לפרוץ כנראה, היה,
לעזוב נאלץ והוא הצעיר, של משפחתו בני ע"י המתנדב חיי על איומים בשל
לכדו, לפעילות יצא לא שמתנדב נקבע, זה ממקרה כתוצאה הארץ. את
המתנדבים את לצייד שיש נקבע, כן כמו בסביבה. ממונע סיור נע אם אפילו
חלק המשטרתי. למוקד הודעה שיאפשר אמצעי, בכל או קשר כמכשיר
זה. מקרה בשל מפעילותם פרשו מרדכי בגבעת האזרחי המשמר ממתנדבי
ישראל, ערן השכונה, מפקד הבהירו המתנדבים ועם התושבים עם כשיחה
האזרחי המשמר מרחב מפקד המצב. תמונת את אריה, יצחק הרובע, ומפקד
לשינוי במהירות פעלו הולצמן מנחם והקמכ"ץ ברעם דן סגנו ארנן, משה
במקרה, ולא במקביל, לשגרה. הפעילות חזרה חודש בתוך ההפעלה. נהלי

מרדכי. בגבעת הרכוש עבירות עקומת ירדה
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השני" "היום

משמר משטרה, נולי
אזרחי ומשמו הגבול

מ1977

י11

שבעזרתה דרך, הקהילה, אל חדשה דרך לגלות זכיתי
במשמר שראו למפקדים, בניגוד ערכים". להעביר ניתן
הקרביים הכישורים את לטפח וניסו לוחם, כוח האזרחי

בארגון. אחר פן גבעולי שאול ראה המתנדבים, של

גבעולי: שאול סיפר מתנדבים עם הראשון המפגש על
הפעלה בבסיסי סיור במסגרת כהן למולה "הצטרפתי
הכותרת גולת הלילה. אמצע עד התארך הסיור בירושלים.
משכונת מתנדבים שלושים עם מפגש הייתה בביקור
ששמעו, והמתנדבים מתוכנן, היה לא המפגש יעקב. נווה
וביקשו השכונה, למפקד פנו לשכונה, מגיע כהן שמולה
כולם הנוכחים פרטי. בכית נערך המפגש אותו. לפגוש
העילה ארצה. עלו מקרוב שזה בריתהמועצות, יוצאי היו
קציני כנגד המתנדבים של תלונה הייתה למפגש
למשמר להתנדב ומסרבים בשכונה, הגרים המשטרה,
הזו במדינה, שחי "מי כי טען, הדוברים ראש האזרחי.
פה הגרים הקצינים עצמו. על ולשמור לתרום צריך
שהם לנו, להגיד יכולים לא הארצי במטה ועובדים

"כיום האזרחי למשמר הצטרפתי 1ן1
ההתלהבות וגל הגדולה התנופה השני'1. |||
עולם גיליתי זאת ועם השיא, את עברו הראשון

שאול עצמו על מעיד כך מוכר". ובלתי חדש
.(29.9.87 ב עמו שהתקיים (בריאיון גבעולי

כתנועת התנדבותו את התחיל גבעולי שאול
בפלמ"ח, שירת מכן ולאחר הצעיר", "השומר

האחרון תפקידו נירים. קיבוץ את והקים
(כתקופת ראשי חינוך קצין היה בצה"ל

ופנה מצה"ל פרש 1976 ב כיפור). יום מלחמת
מולה אלי פנה עת "כאותה היסטוריה. ללימודי

התפקידים לאחר לסגנו. שאתמנה בבקשה כהן

העבר ולאור כצה"ל, שמילאתי הפיקודיים
ארגון כעל האזרחי המשמר על חשבתי לא שלי, הקרבי

חשיבותו את תפסתי לא אתגר, בכך ראיתי לא חלוצי.

והשבתי ערכו, ואת החינוכיחברתי במישור הארגון של
בשלילה". כהן למולה

האזרחי. למשמר בהתנדבות שיא שנת הייתה 1976 שנת

נשים גברים, 131,000 ל הגיע המתנדבים של מספרם

ביחידות לביקור כהן למולה "הצטרפתי ובנינוער.

הביקור "בתום גבעולי. שאול ממשיך האזרחי". המשמר

הערכתי לא כי על בושה, חשתי לפתע ערכיי. השתנו

האדיר הפוטנציאל ואת זה, כתחום העשייה את נכונה

שאול כעמדת הדרגתי לשינוי הביא הביקור בו". הטמון
מולה של כסגנו למשטרתישראל, התגייס ולבסוף גבעולי,
החינוכי. במישור כעיקר תפקידי את "ראיתי כהן.

דרכו יוקרתי, נושא תמיד היה במדינתישראל הביטחון
אחר שבאופן האוכלוסייה, בקרב ערכים להעביר ניתן
ביחידות הראשונים כסיוריי אליה. להגיע ניתן לא
המתנדבים, עם וכמפגשיי כהן מולה עם האזרחי המשמר

בירושלים צלפים יחידת חברי מתנדבים עם בפגישה מצטיינים מתנדבים עם הנשיא גבית טקס
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ורחוב, שכונה ישוב, לכל כניסה כרטיס היה ויוקרתי
משטרתישראל. של ודגלה סמלה תחת

הקשיים למרות הראשונות, בשנותיו הארגון של ייחודו
רבות לאפשרויות הביאו והתפיסתיים, הארגוניים
שבהם במקומות, גם האוכלוסייה, שכבות בכל ומגוונות
שבהן בשכונות רצוי. ובלתי עוין כגוף נתפסה המשטרה
בניידת סיור ל"מלשין", תושב הפכה שוטר עם שיחה

מקובל. לדבר היה האזרחי המשמר של משטרה
המשמר השפעת להסתמן החלה השני" "היום במהלך

כארגון. משטרתישראל, על האזרחי

בכינוס תבורי, חיים רבניצב ע"י ניתן זו להשפעה ביטוי
:24.7.78 ביום האזרחי המשמר של הארצי המפקדים
תהיה וזו ממשטרתישראל, האזרחי המשמר את "טלו

בה". גאים שאנחנו כזו לא אחרת, משטרה
האזרחי, המשמר לקיום הרביעית השנה ,1977 בשנת
בסיסי 546 באמצעות מתנדבים, 108,000 במסגרתו פעלו
פעילויות 3000 כ נערכו בממוצע שכונתיים. הפעלה
לכך בנוסף .644 היה בשכר הסגל אנשי מספר ביממה.

מתנדבים. מפקדים 275 פעלו
לבין פעיל מתנדב בין הבחנה תהליך החל 1977 משנת
של בחינה נערכה מכך וכתוצאה פעיל, שאינו מתנדב
במשמר הרשומים המתנדבים בקרב הפעילות רמת
את שהסדירו נוהלים, לקביעת הביאה הבדיקה האזרחי.
במהלך כי עלה, מהבדיקה להתנדבות. הקריטריונים
מתנדבים 100,000 כ גויסו הארגון, פעילות שנות ארבע

הרבה וחוזרים אחרינו לעבודה יוצאים הם קשה. עובדים
בצורה שנקלט אדם היה הדובר הפתיע. זה אותי לפנינו..".
לתרום הצורך ואת הבעיות את המכיר אדם בארץ, נכונה
נתן האזרחי המשמר הזאת, מהבחינה לביטחון.
לדבר ארצה, עלה מקרוב שזה חדש, לעולה לגיטימציה
רק ולא המדינה, וכשם הביטחון בשם

מהמדינה". לקבל
מהמקובל והשונה החריגה ראייתו
שאול של האזרחי המשמר בפיקוד
יותר, מאוחר רק אותותיה נתנה גבעולי
ביסוס  להסתמן התחילה המגמה אך
במפת האזרחי המשמר של מקומו
של רחב בטווח ההתנדבותיים הארגונים
חשוב כתחום הביטחון פעילויות.

צועדים מתנדבים
בירושלים
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אין אם אומר: "העולם

מוכרחים לעבור יכולים

אם אומרים: ואנו לחזור,

 לעבור יכולים אין

לעכור" מוכרחים

מסלנט ישראל ר1

בהתנדבות שהתמיד הקבוע, הגרעין מנה 1979 עד .
מתנדבים 40,000 כ מתנדבים. 30,000 כ רצופה,
במהלך התנדבו בנינוער 20,000 כ כשנה. פעלו
לצה"ל. הגיוס עם ופרשו י"אי"ב) (בכיתות שנתיים
במיוחד במתנדבים, הטיפול תהליך את למסד כדי
מספר 1978 במהלך נקבעו הגבוהה, התחלופה לאור
פעילים, בלתי מתנדבים באיתור שסייעו נוהלים,
אלה נוהלים חדשים. מתנדבים גיוס ובהסדרת
המשמר נוהלי תיק הקיימים. הנוחלים את השלימו
בסיס לרמת עד שנה באותה לראשונה הופץ האזרחי

■ ההפעלה.

אחר הפסיק שגויס חדש מתנדב כל על כמעט חדשים.
פעילותו. את

מתנדבים, 100,062 הארגון מנה 1978 שנת בתחילת

התגייסו שנה באותה נשים. %10 ו בנינוער, %20 מתוכם
פעילותם. את הפסיקו 52,000 ו מתנדבים 39,000

פעילים, מתנדבים 92,000 הארגון מנה 1978 שנת בסוף

השנה במהלך הפעלה. בסיסי 447 באמצעות שהופעלו

הייתה הנגרעים וכמות חדשים, מתנדבים 40,000 הצטרפו
.40,000

של הפעילות דפוסי נקבעו 1979  1977 השנים במהלך

מאפייני לגבי מסקנות להסיק היה וניתן האזרחי, המשמר
ההתנדבות:

קיימת גבוהה, בתדירות רצופה פעילות הדורש בארגון, .
לארגונים האופיינית "עייפות", של תופעה

פעילים. התנדבותיים
במשרה מהסגל 200/0 בארגון התחלפו שנה כל במהלך .
מידי דהיינו, משרה, בחצי הסגל מקרב 60"/0 ו מלאה
ולכך חדשים, מפקדים 400 של בגיוס צורך היה שנה

שימורה. ועל ההתנדבות על מכרעת השפעה הייתה
בנינוער, 10,000 כ מההתנדכות פרשו שנה מידי .
גוייסו במקביל לצה"ל. התגייסו והם י"כ, כיתות בוגרי

י"א. כיתות תלמידי 12,000 כ

האזרחי, למשמר ההתנדבות שיא שנת ,1976 כשנת .
הפעילות רמת מתנדבים. 131,000 כארגון בשירות היו
מתנדב). של החודשי השמירה (ממוצע 800/0 על עמדה
על ,900/0 ל הפעילות רמת עלתה 19771979 בשנים

המתנדבים. במספר הירידה אף
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התקציבי הבסיס
משש ולמעלה בכלירכב ניידים קשר מכשירי חמישים
בשטח. הסיורים את ששימשו נישאים, מכשירים מאות
ועד הקשר, בתחום לסיוע נרתמו המקומיות הרשויות
וחמישים מאה האזרחי למשמר הושאלו 1978 ל

ולתרום לסייע ביקשו רבים וארגוניים מוסדות מכשירים.
במשמר נקלט זה ציוד קשר. מכשירי ובעיקר אמצעים,
מהתורמים חלק המקומיות. הרשויות באמצעות האזרחי
או פרטי כאופן ארצה שהגיעו אמידים, יהודים היו
בבסיסי ביקרו אף חלקם המאוחדת. המגבית במסגרת

החלטת1 על עלפי הוקם האזרחי משמר
כוחאדם תקני אלף לרשותו שהעמידה הממשלה,
התקציב מתנדבים. אלפים עשרת להפעלת בשכר
אלפים ששת להפעלת ל"י מיליון 68 היה הראשוני

כלבד. מתנדבים
בשכר. במשרות איש 640 רק גייס האזרחי המשמר בפועל,
במשמר הישובים משמר הופעל האזרחי המשמר מתקני

הגבול.
שכבר מאחר הנייר, על מיותמת נותרה הממשלה החלטת

ו %

**(§'*'

ומהעשייה מהפעילות מאוד והתלהבו האזרחי, המשמר
ההתנדבותית.

בשם אמיד יהודי בארץ ביקר 70 ה שנות בסוף
הקרן ע"י האזרחי למשמר הופנה הוא בלומפילד.
בכיתות מתנדבים עם נפגש הוא לסייע. וביקש לירושלים
מרחב של במטווח ומפקדים סגל אנשי ועם כוננות
קולק, טדי דאז העיר ראש עם הפגישה בתום ירושלים.
עשרים לרכוש כדי כסף סכום יתרום הוא כי עמו, סוכם
הנמצאים לאלה בנוסף מוטורולה, מתוצרת קשר מכשירי
מכשירי העיריה רכשה עת באותה המשטרה. בשירות
הועברה תרומתו מוגבלת. קליטה בעלי יותר, זולים קשר
נרכשו לא מסורבל, רישום תהליך עקב ירושלים. לקרן

מינו יעיר כנשר

פי מתנדבים, 60,000 האזרחי המשמר מנה 1974 בסוף
התקציב התייחס שאליה המקורית, מהמסגרת עשר

התרחבות עם נוסף דיון לקיים ההחלטה אף על המקורי.
על הקמתו מאז האזרחי המשמר למעשה, פועל, הארגון,
בלבד. מתנדבים לששתאלפים המתאים תקציבי, בסיס
וההתארגנות ההצטיידות תהליך הושלמו 1978 כשנת

הלוגיסטית.

הרשויות ושל הפנים משרד של סיוע כלל זה תהליך
חמישה ובהקמת חדשים בסיסים בהקמת המקומיות
1979 בשנת בקרבין. לירי המתאימים מטווחים, עשר

נוספים. מטווחים חמישהעשר הוקמו
נייחים, קשר מכשירי שישים כלל 1978 עד הקשר מערך

ז א מ ש מ ה

היא "הסתפקותנו

ביותר" הטוב רכושנו

שקספיר וויליאם
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זהות תעודת  הקרבין

.1942 כשנת יוצר הראשון הקרבי] רובה
ביותר רובים, מיליון 7 מעל יוצרו העם עד
של המנגנון בסיס על קליברים. 12 מ
כלינשק. סוגי מאות יוצרו הקרבין
שלו הגזים מערכת בפשטותו. יעילותו
לעין גלוי המנגנון ביותר. פשוטה
כללי. פירוק מחייב לא ותיקונו המשתמש,
מטר. 150 עד לקליעה מתאים הקרבין
מתאימה יחסית, נמוכה הלוע מהירות
ומקטינה בנוי, בשטח המשטרה לעבודת

אקראית. לפגיעה הסיכון את
שוטרי היום גם משתמשים קרבין ברובה
שדות לאבטחת המיוחדת היחידה צרפת,
בעולם. רבות ומשטרות בהולנד תעופה

ועשרה לכלירככ ניידים קשר
הזול מהסוג נישאים מכשירים

יותר.
הארץ ברחבי חולקו 1978 עד
כמוכן .^11 קרבין רובי 26,000

ליחידות "גרנד" רובי נרכשו
ייחודו הארץ. ברחבי הצלפים
באמינותו, היה \41 הקרבין של

בבטיחותו הפעלתו, כפשטות
הזול במחירו  וכמובן ובדיוקו,
הייתה מגבלתו יחסית.
אנשי את שהזכיר בדימויו,
ישן. אנגלי ברוכה שצוידו הג"א
הפך והוא שונתה, הרובה חזות
קת התאמת ע"י ל"קרבי"
הקנה קיצור ע"י מתקפלת,
חזותיים פטנטים ובעזרת

נוספים.
עמדו האזרחי המשמר לרשות
רובם כלירכב. כמאתיים
מיניבוסים מסוג מבצעיים
וג'יפים. ת מדגם פיג'ו תוצרת
לשנת האזרחי המשמר תקציב
62.65 היה 1978 העבודה
39.85 זה מתוך ל"י. מיליון
למשכורות יועדו ל"י מיליון
מיליון 15.9 ו הסגל לאנשי
לנסיעות, כלירכב, לאחזקת

ולביטוח. לדלק

חייכו הקרן נהלי מזאת, יתרה מיידי. באופן המכשירים
תהליך נמשך וכך ישראלי, לכסף מדולרים התרומה המרת
התרומה וערך דוהרת האינפלציה בעוד רב, זמן הרכישה

נשחק.

כישראל בלומפילד של עוזרו נשלח חודשים מספר כעבור

היה ניתן בפועל הקשר. מכשירי נרכשו האם לבדוק,

עשרים במקום מכשירים חמישהעשר רק לרכוש

מכשירי ארבעה נרכשו שנה כעבור שהובטחו. המכשירים
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לכל ל"י 4,500 חדשים הפעלה בסיסי הקמת מימון
ציון רכישת מנעולים, סורגים, התקנת כולל בסיס,

וכר'. ראשוני וריהוט
שיחות חסימת מונים, טלפונים, להתקנת תקציב נקבע
שולמו הטלפון חשבונות וכוי. טלפונים העתקת לחו"ל,

משטרתישראל. בידי
2,50 של תעריך לפי למתנדבים, לשתייה תקציב הוקצה

למשמרת. למתנדב ל"י
הישוכ: גודל לפי והסברה לפרסום תקציב הוקצה

תושבים 10,000 עד 5,000 מ מקומיות לרשויות .
לשנה. ל"י 7,500

תושבים 50,000 עד 10,000 מ מקומיות לרשויות .
לשנה. ל"י 15,000

תושבים 100,000 עד 50,000 מ מקומיות לרשויות .
לשנה. ל"י 30,000

תושבים 200,000 עד 100,000 מ מקומיות לרשויות .
לשנה. ל"י 60,000

ומעלה 200,000 מ מקומיות לרשויות .
לשנה. ל"י 75,000

והחזר ומיוחדות חריגות להוצאות הסדרים נקבעו כן, כמו
הפנים ממשרד 500/0 של החזר קיבלו הרשויות הוצאות.

0 האזרחי. המשמר בגין ההוצאות על

נוצלו השכר תקציב (מתוך שוטף לתפעול נועדה היתרה
משרות). 640 רק שהופעלו מאחר ל"י, מיליון 52.65 רק
קיבל משטרתישראל, דרך שהועבר לתקציב במקביל
המקומיות, הרשויות דרך תקציב האזרחי המשמר

הפנים. משרד מנכ"ל בהנחיית
משטרת של הכולל בתקציב האזרחי המשמר של חלקו

.50/0 על עמד ישראל

המשמר בתקצוב שינויים מספר חלו 1979 לשנת עד
מפתח, נקבע שנה מידי הרשויות. באמצעות האזרחי
הנחה שבו מיוחד, בחוזר הפנים משרד מנכ"ל שפרסם
האזרחי. המשמר בתפעול חלקם לגבי הרשויות ראשי את
המשמר עכור הוצאה שכל הייתה, לרשויות ההנחיה
הפנים. ממשרד 500/0 של בהחזר הרשות את תזכה האזרחי

משרד מנכ"ל ע"י 25.7.74 ב פורסמו הראשונות ההנחיות
לאינפלציה, שבהתאמה מפתח, נקבע 1979 וב הפנים,

היום. עד רבה במידה המערכת את לשרת ממשיך
ארגון האזרחי "המשמר 1979 מאוגוסט המנכ"ל כחוזר

הבאים: העקרונות נקבעו ותפעול"
מלאה במשרה מזכירה או עוזר לממן הונחו הרשויות
50,000 מ מונה שאוכלוסייתן המקומיות, ברשויות
ברשויות, משרה בחצי ומזכירה ומעלה, תושבים

.50,000 ועד תושבים 5000 בין מונה שאוכלוסייתן

ש נ ז א ה מ ש מ

יכולים שאיננו "היות

רוגנים, שאנו מה להשיג

שאנו מה נתה הנה

להשיג" יכולים

עממי ספרדי פתגם

44



ומקוות מנחן
ציינה האזרחי המשמר בתפעול לליקויים ובאשר

הוועדה:
אין ביקורת. כוועדת מכהנת אינה הפנים "ועדת
לבדוק הכלים, ממילא לה ואין מתפקידיה זה
רשאית אינה הוועדה זאת, עם . ולחקור
המצביע, אצלה, שהצטבר רב ממידע להתעלם
הנוגעים מחדלים ועל ליקויים על לכאורה,
התרשמה, הוועדה האזרחי. המשמר של לתפעולו
של קיומם על לכאורה, המצביע, מידע, אותו כי
הם ואין בתפעול, ולנוהל לשגרה נוגע ליקויים,

בסיסיים. ליקויים
מסגרת, בעיקר המונים, המפעילה מסגרת כל

נסיבות בתוקף בחופזה, נעשתה הקמתה אשר
על לפסוח הפעולה בלהט עלולה התקופה,
יימצא ולא בזמן, יתגלו לא אם אשר ליקויים,
את להעכיר כדי בהם יהא מתאים, פתרון להם
ביעילותה. ולפגום כולה, במסגרת האווירה
האזרחי המשמר מפקדי כי לפניה, רשמה הוועדה
בעקבות עורכים המשטרה של הארצי והמטה
השיפורים ואת התיקונים את הוועדה המלצות
המשמר של המהירה מהקמתו שנבעו הדרושים,

." האזרחי

שימרון ועדת
ועדה למנות הממשלה החליטה 25.9.77 ב
העבריינית הפעילות את שתברר ציבורית,
למאבק הממלכתית ההיערכות ואת בישראל
החמורה הפשיעה במיוחד לסוגיה, בעבריינות
במרכז עמד לא האזרחי המשמר והאלימה.
למישור התייחסה הוועדה אולם, התעניינותה.
סיוריהם כי "הסתבר, בפשיעה: במלחמה הסיוע
מאוכלסים, באזורים האזרחי המשמר אנשי של

בפני הושמעו לפושעים. מרתיע גורם מהווים
אזורים ועל שכונות על עדויות הוועדה
הפשיעה אחוז בהרבה פחת שבהם מאוכלסים,
אנשי של הקבועה לנוכחותם הודות בלילות,
זו, לתופעה לב בשים בשטח. האזרחי המשמר
של ארגונו על דעתה לתת הוועדה החליטה
שיש בדעה, הוועדה פנים, כל על האזרחי המשמר
תוך שקם האזרחי, המשמר את ולקיים להמשיך
הישראלי, הציבור של כבוד מעוררת התנדבות
■ חירום". לשעת רציני אדם כוח מאגר ומהווה

האזרחי במשמר נערכו 19771979 השנים מהלך
במשרד משטרתישראל מבקר ע"י ביקורות 1
נערכה במקביל, .(1977 ב (כעיקר המדינה ומבקר הפנים
וועדות הכנסת של הפנים ועדת ע"י מיוחדת מקורת

שימרון.

בעיקר נבדקו הכנסת של הפנים ועדת של בביקורת

נושאים: שלושה
המשמר של הפיקודית המסגרת ביטול אפשרות .
למשמרהגבול. המשמר על הפיקוד והעברת האזרחי,
והקטנת האזרחי המשמר מסגרת צמצום אפשרות .

תקציבו.
המשמר של בתפעולו בסיסיים ליקויים בדיקת 0

האזרחי.

מסקנותיה: בין .7.2.78 כ פורסמו הוועדה מסקנות
חייבת ההמונים של התנדבות על המבוססת מסגרת ■יכל

מקצועיים, אנשים של יעיל מנגנון של גרעין לעצמה לכנות

המוני של מסודרת הפעלה לצורך בקביעות, הפועל

המתנדבים, המוני שהפעלת הדבר, טבעי רק המתנדבים.

בכל המסוגלת ארצית, ארגונית תשתית הקמת מחייבת

במספרים המתנדבים את הצורך במידת להפעיל עת

שעה. לצרכי בהתאם כגדולים, קטנים
הפיקודית בתשתית לפגוע ניסיון כל שוללת הוועדה
הוועדה האזרחי. המשמר של המיוחדת והארגונית

המוני שכבות לכל שחדרה ההתנדבות, רוח כי משוכנעת,
ישראל אזרחי כי לתחושה, הודות רק התאפשרה ישראל,

הם וייחודה אופייה שרוחה, חדשה, למסגרת מתנדבים

האזרחי המשמר מתנדבי את לשבץ ניסיון כל בהתנדבות.
את יבטל אחרות, פיקודיות כמסגרות לשלבם או

אותה התאפשרה לו הודות אשר הארגון, ייחודיות

ההיקף". רבת המונית התנדבות
הוועדה: ציינה האזרחי המשמר תקציב להקטנת באשר

תקציב את להקטין ניסיון כל מפני מתריעה "הוועדה

קוראת הוועדה אדרבא, האזרחי. המשמר של תפעולו

של הארצי למטה הפנים, למשרד בדבר.. הנוגעים לכל

האזרחי, המשמר ולמטה המקומי לשלטון המשטרה,

בלבד, זמנית והיא שיתכן הזאת, הרגיעה תקופת את לנצל

להיות כדי המנגנון, וייעול אימונים התארגנות, לצורך

לנו האורכות הסכנות פני את לקבל יותר טוב מוכנים

הפנים ולמשרד האוצר למשרד הוועדה פונה לכך, אי .

נאות תקציב קיום על לשמור בדבר, הנוגעים ולכל

הזאת, בעת דווקא לו, לאפשר כדי האזרחי, למשמר

סיכוניו". כל על העתיד, פני את לקבל עצמו להכין
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גדולים במבצעים מתנדבים שילוב
קצין מפקדו, נהג וכך ירושלים במרחב מבצעים קצין

חוה. יעקב במרחב, אג"מ
ובאירועי בטחוניים באירועים משופעת הייתה ירושלים
והמשמר גדולים, סיור כוחות פעלו בעיר סדר. הפרות
זאת, בכל ביותר. ומהגדולים מהפעילים היה האזרחי
מטלות רק האזרחי המשמר על הוטלו המבצע בפקודות

כלליות. היקפיות
היחידה הייתה בארץ הטובה הצלפיםהמתנדבים יחידת
אנשיה זאת, ולמרות הירושלמית,
הראשונות בשנים שולבו לא

חשוב. אירוע בשום
על סמכו לא רווה ויעקב כץ איתן
היה כץ שאיתן אף על המתנדבים,
ותיק אזרחי משמר מתנדב
עד רב זמן עבר מגוריו. בשכונת
של ההפעלה תורת שהתבססה
אמון וגדל האזרחי, המשמר

המשטרה מפקדי

מתנדביו1 מיומנות ומידת האזרחי המשמר של ודלו !

המתנדבים בשילוב מדרבן גורם היוו לא ■■

המשמר מתנדבי לרוב, גדולים. ובמבצעים באירועים
ההנחיות השוטרים. לצד עצמאית בצורה פעלו האזרחי
היקפית, ואבטחה שמירה כגון כלליות הוראות כללו
כוחות פריסת בתכנון מחסומים. והקמת בשטח סיורים
כלל, בדרך המתנדבים, על הוטלו גדולים, במבצעים
דאז כץ, איתן נהג כך מחייבות. ובלתי כלליות מטלות

ג ב. ילבמ'י הברקר באים עבודהמ£יריב1 לפגישת לירושלים מיד אר

י8!.
בעבודה להשתלב הארגון של בכושרו
סאדאת, אנואר מצרים, נשיא של ביקורו המשטרתית.
שמירת ממבצעי אחד את הניב ,1977 בשנת בישראל

הגדולים והאבטחה הסדר
מדינת שידעה והמורכבים
שער'1, ב"מבצע ישראל.
שוטרי כל כמעט הופעלו
מתנדבי משטרתישראל.
שולבו האזרחי המשמר
(שהתרוקנו בתחנות בפעילות
משוטריהן), כליל כמעט
פריסת איפשרו ובמקביל,
באבטחת גדולים כוחות

נשיא סאדאת, אטאו
בריאיון מצרים,
ב צרפתי לעיתון
שלדעתו אמר, 26.1.75

כל שנים, עשר בתוך
על יחתמו ערב מדינות
עם שלום הסכם
אם ספק ישראל.
בחזונו ראה סאדאת

לנובמבר 19 ב שנתיים. בתוך ישראל אדמת על מצרים, נשיא עצמו, את
חיל מטוס של הדלתות לראשונה נפתחו בערב, תשע בשעה ,1977

מצרים. נשיא את לישראל שהביא המצרי, האוויר
המצרי העם מועצת בפני מצרים נשיא שנשא בנאום, התחיל המהלך
את לקדם כדי לירושלים, להגיע מוכן שהוא הצהיר, ובו ,9.11.77 ב

לאתגר, נענה פוליטי, מהפך חולל עתה שזה בגין, מנחם השלום. תהליך
סערה וגם הערבי בעולם גדולה סערה עורר הביקור סאדאת. את והזמין
בחששות הביקור לווה בישראל במחאה. התפטר המצרי החוץ שר מבית.

כוונות ומפני תכסיס מפני הזהיר גור, מוטה דאז, הרמטכ"ל הבטחתית. המערכת של
שר ע"י כהונתו הארכת באי זה חששו על שילם גור מוטה סאדאת. של התקפיות

איתן. רפאל את תחתיו מינה והוא וייצמן, עזר דאז, הביטחון
שולבה שבו הראשון, המבצע היה "שער" ומבצע ימים, שלושה בישראל שהה סאדאת
את איבטחו אזרחי משמר ומתנדבי חיילים שוטרים, אלפי עשרות  המדינה כל

ב"יר ביקר הוא בגין. מנחם עם פעמים מספר ונפגש ככנסת, נאם סאדאת הביקור.
היסטורי ביקור הכנסת. סיעות חברי מרבית עם ונפגש אקצה, אל במסגר התפלל ושם",
הסכם שכנה. ערבית מדינה עם שלום הסכם חתימת לקראת הראשון הצעד היה זה
בפרס וסאראת בגין זכו מכן לאחר שנה .1978 בספטמבר בוושינגטון נחתם השלום
ע"י נרצח כאשר השלום, מחיר את סאדאת שילם 1981 באוקטובר לשלום. נובל

כיפור. יום למלחמת שנים שמונה לציון במצעד שצפה בשעה קיצוני, מוסלמי

ך:
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חפץ אסף שי סיפורו
. . .

שני בלטו החוף, בכביש הדמים אוטובוס את לעצור בניסיונות
בפעילות אשר אדם, שמואל וסגנו חפץ אסף הימ"מ, מפקד  אנשים
זה, על זה לדעת בלי אישית,
נקודתיות תקיפות ביצעו
שמואל החוטפים. לחיסול
של אחד מצד תקף אדם
מיד. נפצע אך התלולית,
את לבצע הספיק חפץ אסף
שנפצע עד המלאכה עיקר
של לפעולה "הודות בידו.
ניצלו אדם, ושל אסף
הערוכה", מבני רבים
שנפצע הוכמן, יוסי סיפר
את בו ואיבד באירוע,
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וההיערכות הקצרה ההתראה שוטפת. ובפעילות צירים

בארגון הטמון הפוטנציאל את לראשונה הוכיחו המהירה
משטרתישראל לצד לעמוד שיכול גדול, התנדבותי

השוטפת. בפעילות ולהשתלב

כה עד נימנו 74.פצועים 110?רוגים,
החוף באיזור *!צוד

י 3גר*ה 3קק1 6?בטז. י5*י  ; 9 גחקהג"ק הי?ג1. טחביי,

של הניסיונות כל התערבותם,
ההסתערות יעילים. בלתי היו אותנו לשחרר הביטחון כוחות כל
גירסתו את סיפר חפץ אסף פיה". על הקערה את הפכה אסף של
כשעה לביתי הגיע המחבלים ובו האוטובוס על "הידיעה להתקפה:
לתזוזה, להתארגן לימ"מ הוראה מיד נתתי הצהרים. אחרי חמש
לצומת כך ואחר פורדיס, לצומת ונסעתי לרכבי, רצתי עצמי ואני
תלאביב. לכיוון נוסע שהאוטובוס בקשר, לי הודיעו שם חופית,
בתל קלאב הקנטרי לצומת כשהגעתי אחריו. לרדוף התחלתי
כבר בתוכו, שהיה מי שכל הבנתי, בער. כבר האוטובוס אביב,
במכונית, תמיד עמי שהיה הקרב חגור את חגרתי בחיים. אינו
לאזור. והתקרבתי הטלסקופית, הכוונת עם 4י161 ה את לקחתי
התחלתי שתגיע. עד זמן ויקח רחוקה, עדיין שהיחידה ידעתי,
יריות היו קשה. ופצועים גפיים קטועי חלקם כפצועים. להבחין
לא סותרות. היו הידיעות קורה. מה לדעת היה וקשה עבר, מכל
חציתי מסתתרים. שהם או ברחו נהרגו, המחבלים אם ברור היה
הבחנתי כך כדי ותוך פצועים, בפינוי עזרתי הפתוח, השטח את
מכיוון ממני מטרים כארבעים של ממרחק שנזרקים יד ברימוני
ולחילופי לקרב איתם נכנסתי מחבלים. שם שיש הבנתי, השיחים.
שלושה בו ויריתי התרומם אחד מחבל מסוים, בשלב יד. רימוני
אז ערובה, בני גם יש המחבלים שלצד ראיתי, זה בשלב כדורים.
היכן לברר, ניסיתי יותר. יירה לא שאיש אש, חדל בקול: צעקתי
הצידה, זינקתי יד. רימון לידי נחת ואז המחבלים, נמצאים בדיוק
תפסתי במחבל. והבחנתי לתל, חזרה עליתי התפוצץ, שהוא ולאחר
התרומם אז אבל שלו, הנשק בלי הצידה אותו וזרקתי אותו
וירח ממני, מטרים כחמישה של במרחק מהשיחים, נוסף מחבל
אחר בו. ופגעתי יריתי הנשק, את הרמתי זמנית בו בכתפי. כדור
לביתחולים". אותי ופינו היד, את להחזיק יכולתי לא כבר כך

החמורות המחבלים מהתקפות אחת אירעה 11.3.78 ב

מארגון מחבלים שלושהעשר אז. עד ישראל שידעה ביותר

זודיאק. סירות בשתי הארץ לחופי הגיעו הפת"ח

בהגיעם בים. מחבלים שני טבעו החוף אל בהתקרבם
והם אמריקאית צלמת בדרכם נקרתה מיכאל מעגן לחוף

אותה. רצחו

מרצדס, מונית עצרו החוף, כביש אל יצאו המחבלים
אוטובוס, על והשתלטו הנוסעים, ואת הנהג את רצחו

הנהג משפחותיהם. בני עם "אגד" חברי מטיילים, שהוביל
כוונת כאשר לתלאכיב, ולנסוע עקבותיו על לחזר אולץ
על השתלטות  מיקוח פיגוע לבצע הייתה המחבלים

ורצח. גדול מלון
רימונים. ובהשלכת ביריות לוותה החוף ככביש הנסיעה
דהירת את לבלום ניסיונות מספר היו המרדף במהלך
ודוקרנים. מחסומים הצבת באמצעות האוטובוס
כניסת אפשרות את למנוע היה שאמור האחרון, המחסום

מחבבים וו5י נרחב אלכסנדרמצוד נחל עד הירקון מאפיל, עוצר
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קלאב. הקנטרי בצומת מוקם לתלאביב, האוטובוס
ירדו המחבלים יריות. קרב והתפתח נבלם, האוטובוס
הכביש שלצד הצמחייה בין והסתתרו מהאוטובוס,
הקרב כדי תוך קרוב. ובמבנה
השוטרים. לעבר כתף טילי נורו

אירע בעיצומה, המהומה בעוד
התלקח. והאוטובוס עז פיצוץ
להימלט הצליחו שלא נוסעים
מאש נהרגו חלקם חיים. נשרפו
אסף גם הגיע למקום המחבלים.
היחידה מפקד אז חפץ,
בטירור. למלחמה המיוחדת
על ונפצע. בלחימה השתלב הוא
קיבל תושייתו ועל זו פעילותו
מחבלים בהתקפת לשבח. ציון
.97 ונפצעו אזרחים 37 נהרגו זו
ידוע היה לא הקרב בתום
וקשה המחבלים, של מספרם
שנותרו חשש, היה לזהותם. היה
נמלטו והם חיים, מחבלים
לצפון מזרח, לכיוון מהמקום
אי השרון. ולרמת תלאביב
להחלטה הביאה הבהירות
על עוצר להטיל תקדים חסרת

תלאביב.
בחיפושים, העוצר, בהפעלת
אלפי הופעלו ובסריקות
תלאביב באזור שוטרים

ולהיותו זה, התנדבותי כארגון הגלום לפוטנציאל הביטוי
בארץ. וישוב מקום ככל פרוס

המשיכו הטירור ארגוני של פוסקות הבלתי ההתקפות
באוטובוס הראשון הפיצוץ אירע 2.6.78 ב מכן. לאחר גם
כאשר ,21 ונפצעו נוסעים 6 נהרגו כפיגוע בירושלים.
כסוף למחצה. ריק נסע 12 בקו האוטובוס המזל, למרבה
מחנה כשוק חבלה מטען התפוצץ ,29.6.78 ב חודש, אותו

נפצעו. 43 אזרחים. שני וקטל יהודה,
כשנת "סנאי" כמבצע גם הופעלו מאוד רבים מתנדבים
כישראל, ארצותהברית נשיא סגן ביקור בעת ,1978

הסכמי בניסוח ארה"ב שהשקיעה המאמצים במסגרת
דיוויד". "קמפ

לרשויות הבחירות  "נרקיס" מבצע היה אחר גדול מבצע
הופרדה לראשונה .7.11.78 כ שנערכו המקומיות,
המשמר מתנדבי העיר. לראש המועצה חברי כין הבחירה
למשטרה וסייעו והישובים, הערים ככל נפרסו האזרחי
בתחנות. שוטרים החליפו וכן הסדר, ובשמירת באבטחה
בקלפיות לאבטחה שוטרים לשחרר איפשרו בכך

הבחירה. ובמקומות
מחלה לאחר ,80 בגיל מאיר, גולדה נפטרה 8.12.78 ב
שנים ארבע נפטרה היא שנים. 15 סבלה שממנה ממארת,
הממשלה. מראשות התפטרותה לאחר חודשים ושמונה
העולם, מכל רבים בכירים אישים הגיעו להלוויתה
קרטר, גיימי הנשיא של אמו האמריקאי, החוץ שר ביניהם
הכנסת, ברחבת הוצב ארונה אחרים. ורבים קסינג'ר הנרי
לאבטחת המשטרתי במבצע פניו. על עברו ורבבות
המשמר מתנדבי אלפי השתתפו וההלוויה הטקסים

בארץ. נוספים ובמקומות בירושלים האזרחי
כאשר מרכזיות, בפעילויות מתנדבים שולבו 1979 ב

היה במעלות הרף. ללא ממשיכות המחבלים התקפות
בית על בהתקפה נהרגת ואישה לפיגוע, נוסף ניסיון
הטובה; "הגדר דרך חדרו המחבלים בעיר. הבראה .

לבסוף נהרגו הם שיתגלו. כלי בגליל יומיים והסתובבו _ ^__
ח"!"" נרגשים"דזשרגרנדייו7י1ק\ בלאגייביבז מריקי*

ב13.1.79. יריות בקרב 1%0% ת^מתיאזמ^ד^ " הקרבן תג .בתפלת
שנחישות, בירושלים, הוכיחה קשישה עיתונים מוכרת
16.1.79 ב אסון. למנוע יכולים אכן ועירנות עקשנות
לאחו העיר. במרכז חשוד רכב על למשטרה דיווחה היא
ולאחר חשוד, שהרכב התעקשה היא אחת, פעם שנדחתה
אכן שהרכב הסתבר, למקום, חבלן שיגיע בתוקף שדרשה
אסון נמנע בכך שהתפוצץ. לפני נוטרל והוא ממולכד,

הופעל לראשונה, והמרכז.
שעות ובתוך האזרחי, המשמר של הכוננות מערך כל
המתנדבים מספר מתנדבים. 10,000 מעל לפעילות הוכנסו

כבד.

גייי .1~ש3^ע

ארה"ב נשיא ביקור  "נאה1' מבצע נערך 1979 מרץ בחודש
הסכמי על החתימה במסגרת בישראל. קרטר גיימי
היקף, רחבת היערכות חייב ביקורו מצרים. עם השלום
סדר להפרות ותכניות מחבלים איומי לאור כמיוחד

בתלאביב שכונה בכל מחסומים לפרוס והיכולת הגדול
את נתנו וממונעות, רגליות סריקות כולל ובסביבותיה,
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גדול' "קונין  חיומה
הוא פרגי. חיים  שמו את יודעים מעטים חיומה. את מכירים כולם בצפת

האזרחי. המשמר של פעילות ובכל מחסום ככל בולט
חיומה של שמו יצא המאורעות, בתקופת עוד המדינה, להכרזת קודם
עם כי ידעו, ענתר", "אבו בשם אותו כינו אשר האזור, ערביי לתהילה.
הכביר כוחו על והשמועות האימתנית דמותו להתעסק. כדאי לא חיומה

שתיים. על מהלכת לאגדה אותו הפכו
מימדיו אולם, חיומה. של מעלליו על לספר היום עד מרבים צפת זקני
להתחבב הממהר לב, טוב רגיש, אדם מסתירים סביבו והאגדות העצומים
מזכיר לצפת, ככניסה במחסום והמתגלגל הרועם צחוקו אותו. הסובבים על
בשנת הפלמ"ח לוחמי את צחוקו ליווה עת המדינה, הקמת בעת חיומה את
"ההגנה". לארגון חיומה הצטרף המדינה להקמת קודם שנים מספר .1948
בעמדות, לשבת אהב לא "חיומה סיפר. מיכר מאיר ימים, באותם מפקדו
כשורה". שהכול ולוודא העמדות בין להסתובב אהב פעילות, אהב הוא
זאביט "יא לכינוי זכה וכך מיכר, מאיר של ראשו לשומר חיומה הפך לימים
שלה בצפת, האזרחי המשמר להקמת גם גורלו נקשר כך גדול. קצין כביר",
ניצל לא בצפת, הספרדי הרובע יליד חיומה, מיכר. מאיר גם שותף היה
ונאנחים, העיר מוותיקי שניים נזכרים פעם, לרעה. הרב כוחו את מעולם
נקרא חיומה להיחלץ. יכולת ללא צרה, בסמטה העיר ראש של רככו נתקע
ואיפשר המכונית, את הרים למקום,
"כאחד בדרכו. להמשיך העיר לראש
שעה לעשות, חיומה הגדיל הימים
כך נתעב", פשע למעשה עד שהיה
את תפס "הוא צפת, זקני מספרים
ואת אותו הרג אחת ובמכה העבריין,

חמורו".
חיומה כץ נרקמו מיוחדים יחסים
חבר בהיותו שהקפיד אלון, ליגאל
חודשים. לכמה אחת לבקרו ממשלה
בצפת, הקשים הקרבות בתקופת
יגאל של בפיקודו לעיר כוח נשלח
שהגיעו הכוח אנשי למרבית אלון.
נקרעו מפרך, רגלי מסע לאחר לעיר,
סנדלר שהיה חיומה, הנעליים.
הנעליים את לתקן מיהר במקצועו,
אקדחו את ללוחמים. ולהחזירם
קנה, ארוך תופי אקדח המפורסם,

למזכרת. אלון מיגאל קיבל
העובדים מבכירי שהיה חיומה,
המשך לגמלאות, ופרש צפת בעיריית
האזרחי במשמר הנמרצת בפעילותו

גדול". ל"קצין כיאה

האבטחה אף על אמונים". "גוש אנשי של ולהפגנות

אבנים ליידות 11.3.79 כ ימין מפגיני הצליחו ההדוקה,

במהומות ארצותהברית. נשיא של מכוניתו לעבר וביצים

חנן אמונים", "גוש מנהיג ביניהם מפגינים, 66 נעצרו

פורת.

אלפי באבטחה חלק לקחו ארה"ב נשיא בביקור
מתכנון לחלק הפכה הפעלתם הפעם, אך מתנדבים.

שנערכו גדול, ההיקף בעלי מהמבצעים כלקח המבצע,

לכן. קודם שנה

האירוויזיון תחרות את ירושלים אירחה 31.3.79 ב

"אמנון מבצע כמסגרת נערכה המשטרה האומה. בבנייני
ששמונה העובדה, לאור במיוחד מיוחדת, בכוננות ותמר"

ציון בכיכר אשפה בפח פיצוץ אירע לכן קודם ימים

אחד אדם נהרג זה בפיצוץ בירושלים.

אנשים. 13 ונפצעו

מתנדבי שולבו ותמר" "אמנון במבצע

וכעיקר ירושלים ברחבי האזרחי המשמר

מחסומים, הקמת שחייכו באזורים
סיורים סריקות, היקפית, אבטחה
שוטרי מקרב בעיקר שוטרים, והחלפת

האומה. בנייני כאזור שהתרכזו הסיור,

ושתים לעשרים שודרה האירווזיון תחרות
מישראל השיר היה הזוכה השיר מדינות.

ודבש" "חלב להקת בביצוע "הללויה",

האירוויזיון בתחרות זכה לכן קודם (שנה

"א בשיר כהן יזהר הזמר בפריז שנערכה

בניבי").

"הפועל", כינוס גם נערך שנה באותה

יענה" "בת במבצע השתלבו והמתנדבים
מתקני סביב הסדר ולשמירת לאבטחה
ללכידת "סורג" מבצע נערך כן הספורט.

מכלא שנמלטו מסוכנים, אסירים שמונה

לאחד שנחשב אבו, סולומון ביניהם רמלה,
המבצע כישראל. המסוכנים האסירים
ביותר ומסובך גדול מורכב, היה לאיתורם
אז. עד כישראל המשטרה בתולדות
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של בואם עד פאניקה, ללא באירוע לפעול לדעת חייבים
פותרים  לד בעיה לפתור כשאפשר המקצועיים. הגורמים
המשמר של ארצי סגל בכינוס שאמר (דברים לבד".

8 .(25.5.80 ב האזרחי

1 נ י ק יעיר כנשר

הארץ, בכל נפרסו מחסומים
אוויר לנמלי כניסות נחסמו
בתי על אבטחה הוצבה וים,

ועדים, עורכידין שופטים,
מתנדבי לנקמה. מחשש
השתלבו האזרחי המשמר
בסיורים הכבישים, בחסימת
נתפסו יום כעבור ובחיפושים.
מבין ערבים אסירים שני
הנוספים ששת הבורחים.

חודשיים. כעבור נלכדו
חזר ,1979 ספטמבר כחודש
בחיפה לביקור מצריים נשיא
המשמר מתנדבי ובבארשבע.
במבצעים. שולבו האזרחי
לנשיא התלוו בחיפה לביקור
גייהאן אשתו, מצרים
היה המבצע ובתו. סאדאת
הסיורים בשל מורכב,
אחד לכל שתוכננו השונים

מהמבקרים.

שלא ברור, היה 1979 בסוף
שבו גדול, מבצע לקיים ניתן
אבטחה רבה, נוכחות דרושה
מחסומים והצבת היקפית
המשמר מתנדבי ללא רבים,

האזרחי.

את שהחליף שפיר, הרצל
כמפכ"ל, 1980 כ תבורי חיים
הגלום הפוטנציאל את סיכם
המשמר מתנדבי בשילוב
גדולים: באירועים האזרחי
בתיאום לעבוד חייבים "אנו
המשטרתית. המערכת כל עם
למרכזים חותר אני לכן
ולא אחידים מבצעיים
נפרדות. ממלכות ליצירת
המשמר עובד שם במקום
ברירה, אין לכדו, האזרחי
של מבצעי כמרכז ישמש והוא
אחריות יש משטרתישראל.

המקצועי כנושא המבצעי. בנושא שטח על בלבד אחת
ראשונה, ממדרגה מקצועי גורם הוא האזרחי המשמר
הנכונים. במקומות הנכונה החשיבות את לו לתת יש אך
אנשינו אירוע. כזמן הכרחי השונים הכוחות של שילובם

ז א המש

את לך לתת אוכל "לא

אנל ה?לחה, של הנוסחה

הנוסחה את לך לתת אוכל

השתדל  כישלון של

הכול" תון את להשביע

סיופ ביורד הרנרט
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שנים חמש בתום !

מצטיינים מתנדנים
הנשיא בנית

טווח. ארוך תכנון כולל והתכנון, המטה עבודת את
רבות יוזמות שנים חמש במשך הצטברו האזרחי במשמר
הסלחנות נעלמה רבה במידה מפקדים. ושל מתנדבים של

וכעת המריא "הנשר הוקם. עתה שזה ההתנדבות, לארגון
אחד המצב את הגדיר כך ואזימוט". מצפן צריך

המפקדים.
אז גבעולי, שאול העיד הדרכים בצומת השינויים על

על קשה ביקורת "נמתחה האזרחי: המשמר ראש סגן

של המקצועית רמתם מבחינת האזרחי, המשמר
שיש ברור, לי היה השכונה. ברמת בעיקר המפקדים,
כחלק מקצועי, באופן מפקדים להכשיר דרך למצוא
ספ"כ ישיבת קיימנו 1978 בתחילת בארגון. מהשתלבותם

שדפוסי שהתברר, ולאחר פעילות, שנות חמש תום £|
בישר השתנו, לא הטירור ארגוני של הפעולה 51
מבחוץ קשיים על תקווה, בצד מאבק על הבא העשור

מבית. לחצים ועל
שר השמונים. לשנות המעבר את ליוו כלכליים קשיים
ארליך, שמחה במקום שמונה הורוביץ, יגאל האוצר,

וציין: החדשה, הכלכלית תכניתו את 19.11.79 ב הצע

יכלה במדינתישראל הקיימים "מהביזכוזים

נאלץ הורוביץ ." לחיות שלמה מדינת

גירעון ועם 150/0 של אינפלציה עם להתמודד

התכנית במסגרת התשלומים. במאזן ענק

הקפאת כולל רכות, גזירות נפלו הכלכלית

משמעותי ייקור הציבורי, במגזר אדם כוח

סובסידיות. וביטול יסוד מצרכי של

ההמונים את הוציאו הכלכליות הגזירות

ההפגנות באחת בירושלים. לרחובות
שיתקו העיר, בתולדות והאלימות הסוערות
ניידת כאש העלו שלמות, שכונות המפגינים

ופצעו דלק תחנת הרסו לבנק, פרצו משטרה,

שוטרים.

לשנות השבעים שנות בין הדרכים צומת

בפני האזרחי המשמר את העמיד השמונים

לצד נהלים וקביעת ההתמקצעות נע"ת
משטרתיים כנושאים חדשות יוזמות

וקהילתיים.
שפיר הרצל של מינויו עם ,1980 בשנת

תכנית בעיבוד הוחל המשטרה, למפכ'יל

1985 לשנים רבשנתית תכנית "תירוש",

אנשי למשטרה גויסו זו תכנית במסגרת .1980

נגל. גבריאל ובראשם התכנון, כתחום מקצוע

וארגון. תכנון מנהל הוקם 1980 בסוף

משטרתישראל שפעילות הייתה, השאיפה

רבשנתי, תכנון על קבוע באופן תתבסס

מטה עבודת בסיס על תתקבלנה והחלטות

אגף בוטל 1979 בשנת ומסודרת. מתואמת
שיטור אגף הוקם ובמקומו המבצעים,
מחלקת סיור, מחלקת את שכלל וביטחון,

בשנת חבלה. וקצין מבצעים מחלקת תנועה,

התקנים, ותחומי אדם, כוח לאגף המטה אגף הפך 1980

תכנון למנהל הועברו הנתונים עיבוד ומערכת הארגון

אגף והוקם המנהלה, אגף בוטל שנה באותה וארגון.

האפסנאות.

נכון ולארגן להתמקצע מחדש, להתארגן הייתה המגמה
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חינוך, בסדרות נשקים/אפסנאים, בהשתלמות
מנהלה לעובדי בהשתלמות סיור, למגמת בהשתלמות
קורסים נערכו ארציים לקורסים בנוסף ועוד.
ובסוז"כ והמרחבים, המחוזות ברמת לסגל והשתלמויות
בקורסים, איש 700 כ השתתפו 1979 שנת במהלך

שונות. ובהדרכות בהשתלמויות
האזרחי המשמר במקצועות ההדרכה חשיבות הוכרה
הדרכות בקיום הנחיצות והוכרה הארצית, כרמה
של החזית קו את המהווים משרה, בחצי למפקדים
התפיסה, ההפעלה. בסיסי ברמת האזרחי המשמר
להשתלמויות לצאת יכולים לא משרה כחצי שמפקדים
בניסיון די שאין הוברר, כך ובתוך נשברה, ארציות
למלא כדי תפקידית, תוך בהדרכה או בצה"ל, ובהכשרה

שכונה. מפקד תפקיד את
ע"י ברובה בוצעה הארצית ברמה המפקדים הדרכת
לתפיסה בהתאם השטח, מיחידות ותיקים מפקדים
גבעולי, שאול להנחיות ובהתאם הזמן, במהלך שגובשה

האזרחי. המשמר ראש סגן בהיותו
על המצטבר, הניסיון על התבססה השיעור מערכי הכנת

הפעלה. עקרונות ועל נהלים
למפקדי קורסים היו שהוכנו וההכשרות הקורסים בין

למפקדים והשתלמויות ערים למפקדי קורס שכונות,
שכונות, מפקדי הכשרת על הושם הדגש עיקר בכירים.

המפקדים. בין הגבוהה התחלופה עקב
מיחידות מפקדים ע"י הארצית, ברמה בוצעו ההכשרות
מכנה ויצירת הדדי, לימוד לאפשר כוונה מתוך השטח,

הארצית. ברמה רחב משותף

אזרחי משמר ראש אז גרמן, ישראל אצל האזרחי, המשמר
למפקדי השתלמויות לקיים לפורום הצעתי דרומי.
בשפרעם. הארצי בביתהספר ימים מספר במשך שכונות,
שההצעה טענו, הם הסף. על הרעיון את פסלו הקצינים כל
לא בוודאי משרה, כחצי למפקדים מתאימה לא
רגע היה אחר. במקום גם שעובדים ולמי לסטודנטים
בעיקר חשובות, שההשתלמויות חשבתי, אני משבר. של
להתמודדות כלים ומתן חינוכם המפקדים, חיזוק לצורך
בפניהם. שעמדו שונות בעיות ועם כשטח הביקורת עם
מחזור לבצע הצעתי אחרת. חשבו האזרחי המשמר קציני
מחדש. העניין את לשקול ולאחרמכן אחד, נסיוני
הוסכם, מפקדים. חינוך על דגש הושם שהצעתי בתכנית
מחזור לבצע כהן, מולה של בהכרעתו דבר, של בסופו
את שכונות". מפקדי "השתלמות שיכונה נסיוני,
בין אותה. ניהלתי וגם אישית ליוויתי ההשתלמות
ערן יערי, אלי גואטה, שלום ברז, אורי היו המשתתפים
בתום נוספים. ורבים חייט עוזי אייזנברג, משה ישראל,
את לשקף היה שאמור אנונימי, שאלון נערך ההשתלמות
הוזמנו שאליו סיכום, נערך כן כמו המפקדים. דעת
שההתלהבות הסתבר, הארץ. מכל הבכירים המפקדים
למשתתפים, מאוד תרמה ההשתלמות רבה. הייתה
התחלנו כך ביניהם. הדדית והפריה רעות יחסי ופיתחה
ארצית. ברמה שכונה למפקדי השתלמויות בהעברת
אחדים שינויים הוכנסו מכן, לאחר שנערכו בהשתלמויות
"עם של מהאידיולוגיה כחלק השואה, מורשת שולבה 

לוחמי ובקיבוץ יצחק בתל ביקורים ונערכו לוחם",
המפקדים על מאוד השפיעו ההשתלמויות הגיטאות.

שקיבלו המידע את להעביר המשיכו והן בשטח,
מפקדי השתלמויות בעקבות למתנדבים".
בכל ההתמקצעות והתרחבה התפתחה שכונות
ל השתלמויות התקיימו 1979 בשנת הרמות.
ערים מפקדי בהשתלמות שכונות. מפקדי 84

המשיכה לכך ובנוסף איש, 10 השתתפו
והסגל האזרחי המשמר מפקדי השתלבות
אי שלב קצינים (בקורס משטרתיים בקורסים
שני השתתפו ב' בשלב חניכים, ארבעה השתתפו
גם השתלבו האזרחי המשמר קציני חניכים).
בסיסי, קצינים כקורס כוחאדם, קציני כקורס
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היישובים משמר
. . .

הפטם בטחון בתחום מג"ב התארגנות
הקמת עם ונמשכה ,1974 בשנת התחילה
בירושלים. הארצי במטה ביטחון אגף
הביטחון ולשכות המרחבים הנחיית
השתלבו והדרכה העבודה שיטות בתחום
לפעילות במקביל משמרהגבול. בפעילות
את משמרהגבול מחדש ארגן בערים,
הכפרי. במגזר הביטחון ואת השמירה
שעליו בחבל, אוגדו יישובים עשרים כל
הופעלו ישוב בכל קצין. פיקוד
המקומית. הגזרה על ששמרו מתנדבים,
במשמרהגבול הוקמו 1975 בשנת
ומטה (מרחבים) מחט"בים שלושה
ללוד. מרמאללה הועבר משמרהגבול
את מחדש לארגן הוחלט 1977 בתחילת
בשמירה העוסקות משמרהגבול, יחידות
גניבת של גל עקב החקלאי, המגזר על
וברכוש. בציוד וחבלות חקלאיות
של המקבילה שהייתה החדשה, המסגרת
הכפריים, כאזורים האזרחי המשמר
הסגל תקני הישובים". "משמר כונתה
אלף מתוך הועברו החדשה המסגרת של
ההקמה במסמך .1974 מ הממשלה החלטת לפי האזרחי המשמר שקיבל הראשונים, התקנים
יותר עוד ייעל העימות, קו ביישובי הביטחון תחושת בהעמקת יעסוק היישובים משמר כי נקבע,
נשקם בהפעלת התושבים את יותר אינטנסיבית כצורה ויאמן החקלאי, במגזר השמירה סדרי את

נוספים. ואמצעים רחבות סמכויות קיבלו הביטחון רכזי האישי.
הביאו וההצלחות חקלאי, ציוד גנבי נגד הישובים משמר של גדולים מבצעים נערכו 1977 בקיץ
מיוחדת, להיערכות משמרהגבול את חייבה הישובים, משמר מתנדבי הכשרת התופעה. לצמצום
מילא הללו בהכשרות הארץ. כל פני על הפרוסים כפריים ישובים 650 ב מדובר שהיה מאחר
המשמר של לאלו המקבילים והצרכים הזהות הדרישות ועקב מכריע, תפקיד מג"ב בא"ח
קצרות בהכשרות ומתנדבים סגל אנשי לאמן מסוגל שיהיה בביתספר, צורך נוצר האזרחי,
רבה חשיבות ראה משמרהגבול, כמפקד , בר צבי לביטחון. הקשורים בתחומים ומרוכזות,
קצין היה הקודם שבתפקידו סדן, ישראל בא"ח, מפקד עם אחת ובעצה מתנדבים, בהכשרת
כך פנים. לבטחון מרכזי ביתספר כינון על הוחלט מג"ב), מפקד דרכו (ובהמשך מג"ב של הדרכה
רבות, היו לכך הסיבות ולאימונים. להכשרות קבוע לבית ומשמרהגכול חורון בית כסיס הפכו
הפנים. ביטחון בתחום מורכבים תרגילים ולקיים שבמקום, המטווחים את לנצל היכולת וביניהן

כוננות. כיתות ואימוני בט"פ חבלה, בתחומי הכשרות גם מג"ב לכא"ח הצטרפו הזמן עם
משמרהגבול מפקדי של האוהד יחסם האזרחי. למשמר חם בית ונשאר היה חורון בית בסיס
למשמר ביתספר להקים ואף וההכשרות, האימונים מסגרות את להרחיב איפשר הבסיס ומפקדי
בבסיס, לפעול היום גם ממשיכה אזרחי ומשמר קהילה אגף של ההדרכה חוליית במקום. אזרחי

האזרחי. המשמר של הפנים בטחון אימוני למרבית שירותים ולתת

נניתחווץ מג"נ של החיילי האימונים בסיס

שחוזק מאחר טובה, הייתה הכוונה
המציאות לבין הנלמד החומר בין הקשר

ונרקמו נפגשו, הארץ מכל מפקדי נשטח.

גם נוצרו אולם, רבות. חברויות ביניהם

כוח משאבים, בהקצאת הכרוכות בעיות

שונים. ואמצעים אדם
שקיבלו הראשונים הקצינים אחד

קורס כיותר, היוקרתי הקורס על אחריות

מהמפקדים ברוש, גבי היה ערים, מפקח

העביר הוא בצפון. והוותיקים המנוסים
(בהמשך הראשונים הקורסים את
כצפון. מחוזי אזרחי משמר לקצין התמנה
קהילה אגף ראש כסגן מכהן הוא היום

מתכונת הארצי). במטה אזרחי ומשמר

למשמר ייחודית הייתה כזה מסוג הדרכה
של הגדול ממספרן ונבעה האזרחי,
ייחודי בכוחאדם ממחסור ההכשרות,

סגל בקרב גדולה ומתחלופה להדרכה
והמפקדים. הקבע

אגף הקמת עם בהרחבה טופל זה תחום

מאוחר אחדות שנים האזרחי, המשמר

מתנדבים מחלקת גם הוקמו עת יותר,

ההכשרות מיסוד מקצועי. הדרכה ומדור

האזרחי. למשמר כיתספר הקמת חייב

בכתיהספר התקיימו שהקורסים מאחר

בשפרעם הארצי בביתהספר המחוזיים,

משמרהגכול של האימונים ובבסיס

כמקום עוגן להטיל הוחלט חורון, בנית

לכל ביטוי לתת יהיה ניתן שבו אחד,

ומתנדבים, מפקדים של ההכשרה מרכיבי
הפנים. בטחון תחום על דגש מתן תוך

בבית חורון, בבית נקבע ההכשרה מקום
יש שבו משמרהגכול, של החיילי הספר

שמונח נקר"ת תעיר מפקד אז מלול, יווס
התחנה מפקד והיום
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אחת כעיר מרחב ככל שגרתית. בלתי משטרתית בפעילות
מתנדבים, קבוצת לארגון בניסוי להתחיל הוצע לפחות
שיטור במשימות ישולבו הרגילים, לתפקידיהם שבנוסף
התנדבות לעודד הוחלט כן כמו בעבריינות. ולחימה
המקצועית ההכוונה ובתחום התנועה על הפיקוח בתחום
תחילתה בכך הייתה הארצי. במטה התנועה מחלקת של

הבא. בעשור האזרחי המשמר פני את שתשנה מהפכה, של
בניית  עדיפויות סדרי ארבעה דורגו העבודה בתכנית
בנושאי טיפול הבטחונית, והתשתית האזרחי המשמר
סיוע בערים, בט"ש מפקדות ובהקמת שוטף ביטחון
לרשויות וסיוע עבריינות מניעת בנושאי למשטרה
ומשק במקלטים (טיפול שונים בתחומים המקומיות
היא בפתח שעמדה אחרת מהפכה חירום). לשעת
ממרחב באו שמבשריה מהפכה הקהילתית, הפעילות
דן המשטרה). של הדרומי מהמחוז חלק (אז ירושלים
קצין ובהמשך בירושלים, האזרחי המשמר מפקד כרעם,
במטה האזרחי המשמר מפקד וסגן דרומי חי אזר משמר

8 זה. בתחום המרכזית הדמות היה הארצי,

הארצי במטה ותצוגה ביקור

הארצי נמטה ליל1י0 הוצאה

קינ1 יעיר כנשר

וצלפים, כוננות כיתות לאימון אפשרויות מטווחים, שדות
ועוד. בנוי בשטח לוחמה אפשרות

למשמרהגבול, האזרחי המשמר בין הפעולה שיתוף
בעיקר והתבסס ,1974 ב הארגון הקמת עם שהתחיל
פעילות הרחבת עם לעדנה, זכה מפקדים, הכשרת על

צבי של בתקופתו משמרהגבול של החיילי ביתהספר
80 לשנת העבודה כתכנית משמרהגבול. כמפקד בר,

בתחום הן החדשה התפיסה ניצני את למצוא ניתן 1979

המשטרה. עם הפעולה שיתוף בתחומי והן הקהילתי
עם הפעולה שיתוף הגברת צוינה העבודה בתכנית
האזרחי המשמר אנשי ושילוב עבריינות למניעת המשטרה
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מ?נ תמונת  19791980
לטיפות נמשל "האדם

לדאות 'וכיפור של נכוחה

כתנאי אנל למעלה,

נלי כנפיה את שתניע

מפסיקה היא אם הרף.

היא הרי לרגע, ממעופה

למטה. וגונחת נופלת

המשמר מנה 1980 תחילת 1■■
87,000 כ האזרחי 2£
נגרעו 1979 במהלך מתנדבים.
איש 41,921 הפעילים ממצבת

המתנדבים נין .40,064 ונוספו
שחזרו מתנדבים, גם היו שנוספו

קודם הפסקתה בעקבות לפעילות

חברי 1979 ב ביצעו בסה"כ לכן.

פעילויות 931,893 האזרחי המשטר

מבצעיות.

למספר בהתייחס הפעילות ומת
ברורה אינדיקציה נותנת המתנדבים
מתנדב כוחאדם ניצול לגבי

במרחבים.
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ב1979 האזרחי המשמר חברי

חבריהמרחב מס'
משא"ז
ביום

30.11.79

חברי מס'
משא"ז
35 בין
שנים

האחוז
מסה"כ
חברי יי

משא"ז

חברי מס'
משא"ז
5 מעל ;

שנים

האחוז
מסה"כ ;
חברי !

משא"ז

סה"כ
חברי ו

משא"ז !

שנים מ3
ומעלה

ו

האחוז
מסה"כ
חברי ,

ו

המשא"ז

ו

סה"כ
פעילות

בשנת

1979

5,464957180/0820150/01,777320/054,23גליל

06,816440/0122,328ץ<15,52630,068200/03,74824חיפה

5,4171,132210/01,317240/02,449%4550,644עמקים
0111,811/"7,8781,756220/0950120/02,70634שרון

19,4216,040310/05,080260/011,120570/0152,160דן

060,604/ס3,009743250/0312100/01,05535ירקון

4,1491,080260/0600140/01,680400/080,215יפו
02,000280/04,150590/084,311^7,0752,15030ירושלים

8,5981,950230/02,400מרכז 28<'04,350510/0119,641

.נגב 

10,6162,300220/02,40023><'04,70044^095,942
87,15321,176240/019,627230/040,803470/0931,893סה"כ

15,000 בהם והופעלו ארה"ב נשיא ביקור  "נאה''
העצמאות, יום אירועי בעת מאי, בחודש מתנדבים).

מתנדבים. 11,000 הופעלו

1 הפעילות רמת ירדה הגדולים, המבצעים בין בתווך,
75,000 (כ בשגרה הפעילות את שאפיין קבוע, לממוצע
לבין השגרתית הפעילות בין הפער בחודש). פעילויות
את] מבטא מיוחדים, באירועים המוגבר המאמץ

הי> התנדבותי, בארגון הטמון האמיתי הפוטנציאל
גדו^ מידה בקנה מאמץ לרכז קריאה, ולפי הצורך בעת

חשבונה. על ולא השגרתית לפעילות כתוספת
ובעת מקצועי באופן במהירות, להגיב הארגון של יכולתו
תרגולים של פרי הייתה מוקדמת, התראה ללא הצורך,

ן וחלוקת השונות ברמות כוננות כיתות פריסת ממושכים,
פריס (תרגול, הללו המרכיבים שלושת לאזרחים. נשק
> היתרה", "הנשמה את שאפשר הבסיס, היו וכוננות),

המערכת. בלב הנוסף האוויר

בנוסן כליהנשק. פריסת מהווה הכוננות ממערך חלק
רו0| 10,883 נמצאו ובמפקדה, בבסיסים אשר לנשק

1 הן בבתיהם, האזרחי המשמר חברי ברשות קרבין
האזרחי,! המשמר חברי בידי והן הכוננות יחידות חברי
באוגןן נמצאו רובים 2,387 קיצוניים. בבתים שהתגוררו
ח0 ע''י להפעלה נכונים ובמפעלים, במוסדות קבוע

במקום. האזרחי המשמר

מי יעיר כנשר

40,000 כ של גרעין התגבש כי עולה, הנתונים סמך על
הסתבר, ומעלה. שנים שלוש הפועלים ותיקים, מתנדבים
הוותיקים, המתנדבים רמת עלתה מסוימים שבמרחבים
דן, (מרחב היחסית הפעילות רמת גם עלתה ובמקביל

וירושלים). המרכז

והמרכז, דן מרחב הם הפעילות מבחינת המפתיעים
זה בחישוב הבטחוני. המתח נמשך שבירושלים מאחר
המשמר חברי נכללו לא
חוק מכוח שפעלו האזרחי, 1

שבהם בישובים, השמירה
החוק. הופעל

פעילות אופי מניתוח
1979 במהלך המתנדבים
דפוס על להצביע ניתן
עצמו על שחוזר קבוע,
קיום שנות מרבית במהלך
רמת  האזרחי המשמר
וההתנדבות הפעילות
של ומסודר יזום תכנון היה שבהם כחודשים, עלתה
נערכו 1979 ינואר (בחודש ספציפיים לצרכים הפעילות
הארץ, בכל האזרחי המשמר אנשי של פעילויות 25,000

מכלא שברחו אסירים אחר חיפוש  "סוגר" מבצע ונערך
ומבצע האדמה" "יום מבצעי נערכו מרץ בחודש רמלה.

./^
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1979 בשנת האזרחי במשמר כליהנשק התפלגות
נפני לעמוד "אין

ההתמדה"

סרטוריוס

ו
המרחב

|

■ רובי סה"כ
קרבין

בבתים בבסיסים,רובים רובים
במפקדות
ובמחסנים

במוסדות רובים
ובמפעלים

צלפים רובה
גרנד

2,9961,1921,7218321גליל

2,2681,2649743034עמקים

2,8921,4951,09829940חיפה

2,9891,3191,52614415שרון

המחוז סה"כ
הצפוני

11,1455,2705,319556110

ן

3,6071,6761,44548660דן

1,06740642223924ירקון

1,422574630218יפו

מחוז סה"נ
תלאביב

6,0962,6562,49794384

3,6541,2792,00237331מרכז

1,9248539769523ירושלים

2,7538251,50842021נגב

המחוז סה"נ
הדרומי

8,3312,9574,48688875

 אוצי 25,57210,88312,3022,387269סה"נ

ב1981 מתנדבים. 86,000  1980 ב הפעילים. המתנדבים במספר יחסית יציבות על להצביע ניתן 19791982 השנים נין

שנה. ככל פעילויות 950,000 כ נערכו בסה"כ ליממה. פעילויות 2,600 כ  זהה נותרה הפעילויות כמות פעילים. 81,000

מסוים. פנימי היגיון על שמר אך השתנה, ושנגרעו שנוספו המתנדבים מספר

198019811982שנה

42,25531,26027,353נוספו

43,43434,99727,310נגרעו

מתנדבים 86,00081,00080,000סה"כ

מתנדב נוער עם עיון ביום נליונב סימון

*

המתנדבים מספר כי עולה, מהנתונים
המתנדבים מספר את תאם שנוספו,

זהה. נותר המתנדבים ומספר שנגרעו,

,1982 באוגוסט הייתה המשבר נקודת
הפעילים המתנדבים הופרדו עת

הכותרת תחת שסווגו פעילים, מהלא

מצב תמונת התקבלה בכך "מאגו".

יותר הרבה אמינה אך לחלוטין, שונה

של ההתנדבות פוטנציאל לגבי
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על עברו 1982 עד האזרחי. המשמר
ושינויים, משכרים מספר המערכת
המשך על חותמם את שהטביעו

והפעילות. ההתארגנות
אריה רבניצב החליף 4.1.81 ב
כמפכ"ל. שפיר הרצל את איבצן
במכנה שינוי הוכנס שנה באותה
הוקם  המשטרה של הארגוני
לכיש. מרחב והוקם מרכז מחוז
המשמר את חייבו השינויים
הפריסה את להתאים האזרחי
תוספת ללא למשטרתישראל,
הכוחות סדר ומתוך כוחאדם,
היחידה הוקמה כ1981 הקיים.
במטה קהילהמשטרה לקשרי
איבצן, המפכ"ל ביוזמת הארצי,

חמו. אברהם וכראשה
היחידה הוכפפה הקמתה, בעת

למפכ"ל.

למשמר צורפה היא שנתיים בתוך
של אופיו על והשפיעה האזרחי,
יעדי על ובהמשך יעדיו, ועל הארגון

■ משטרתישראל. כלל

משא"ז של ירי בתצוגת

בדרום ילק"מ ביום

^ *̂$3̂* יי??21!£^

נ£כדו_נקרב ^ימחבל1ס^וזןסלי,^ניים
הרגו לבהריה: חדרו מחבלים
ושו^ןןנ בנותיו רשתי אב

9
^^ ושוטר בנותיו !2 אב, נפצעונהרגו וש1"ם מחבלים ש/י חוסלו

בוחריה טירור התקפת
. . .

שוב הותקפה גוימר, התקפית למודת נהייה,
הים, דרך נחתו מחבלים ארבעה .21.4.79 נ
דירות, לבניין נכנסו הם העיר. של הצפתי באזור
דיירי נפץ. מטעני והפעילו המים, מקו הרחק לא
בקטיושות, העיר את מפגיזים כי חשבו, הבית
אחד כאש. המחבלים פתחו אז למקלט. וירדו
להרוג והצליח הפרטי, אקדחו את שלף הדיירים
הייתה שמטרתה החוליה, המחבלים. אחד את
פעילותה בתחילת מיד נתקלה מיקוח, פיגוע
המשטרה, של משולב כוח התושבים. בעירנות
הגיע אזרחי המשמר ושל משמרהגבול של

צה"ל. כוח חבר ואליו מיידי, באופן
ערובה כבני לקחו שנותרו המחבלים שלושת
ניידת הים. לכיוון ונסוגו בתו, ואת הרן דני את
ואחד נפגעה, אותם, לעצור שניסתה משטרה,

נהרג. השוטרים
קרב התפתח הסירות, אל המחבלים כשהגיעו
את לשחרר שניסו החיילים, לבין בינם יריות
כל למוות. נורו ובתו הרן דני הערובה. בני
את פקדה נוספת טרגדיה נהרגו. המחבלים
רני, של אשתו הרן, סמדר הרן. משפחת
חנקה המחבלים, מפני הגג כעליית שהסתתרה
חסמה כאשר שלה, התינוקת את משים בלי

ימים עשרה תצעק. שלא כדי פיה, את
אזרחים שלושה נהרגו לכן קודם
חבלה מטען בפיצוץ נפצעו 32 ו
הכרמל בשוק דגים דוכן ליד
הוטמן המטען בתלאכיב.
ליד והונח ירוק, תיק בתוך
שאיש בלי הרוכנים, אחד

בו. הבחין
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חדש2נ_" _חתחלןת

התנדבות שנות ל8 ממלכתי אות

פעילות לתחומי מתנדבים של כניסתם תחילת .
יותר ומאוחר שת"פ (יחידת מקצועיים משטרתיים
המודיעין הבילוש, בתחומי מיוחדות יחידות

והתנועה).
למישור האזרחי המשמר פעילות תחומי הרחבת .
כחלק הקהילתית התרומה וראיית החברתיקהילתי,

הארגון. כמסגרת ההתנדבותית מהעשייה חשוב

קצר זמן תוך שהפך "שלג", מבצע התחיל 1982 ביוני
להצביע, ניתן למלחמה, קשר כל בלי לבנון. למלחמת
האזרחי המשמר בתולדות חדש עידן על ,1982 מסוף החל

בתחילת שהתחילו תחומים, בשני
היסוד מאבני לחלק והפכו העשור,
המתנדבים שילוב  המשטרה בעבודת
וכניסת המשטרה, בעבודת והקהילה
העבודה לתחומי מתנדבים
באמצעות המשטרתייםייעודיים

המיוחדות. היחידות
נוסף, בתהליך השתלבו הללו השינויים
המשטרה מבנה בתכנון קשור שהיה
היו 1980 ב "תירוש". תכנית עלפי
מתנדבים, 87,000 כ האזרחי במשמר
פעילויות 900,000 כ ונערכו
התחיל אלו בצד בשנה. התנדבותיות
בשכר, בכוחאדם צמצום של תהליך

הארגון. של הקבע מנגנון וצמצום
אחת כהונה שנת רק סיים שפיר הרצל

בורג. יוסף הפנים, שר ע"י פוטר 1.1.81 וב כמפכ"ל,
אמת, דיווח ובאי מסמכות בחריגות אותו האשים בורג

אבוחצירא. אהרון השר חקירת כמהלך
צוות ע"י שהופצה כוזבת, בידיעה התמקדה הטענה עיקר
למשטרה יש כי נטען, ובה התקשורת, לאמצעי החקירה

בפרשה. מדינה עדי שישה
במשטרה ובכירים יותר, הרבה סבוך היה העניין בפועל,
חקירה, לטייח מנסה שהוא הפנים, שר את האשימו
הם המניעים כן ועל במפלגתו, שחיתות לבדוק המכוונת
את לבדוק הורה שפיר הרצל ענייניים. ולא פוליטיים
מידע גם וכן אבוחצירא, אהרון הדתות שר נגד האשמות
"תיק כונה החקירה תיק עצמו. הפנים שר נגד מודיעיני
לאחר עיתונאים מסיבת קיים שפיר הרצל אפרסק".
הממצאים בעיקר היא פיטוריו שעילת וטען, פיטוריו,
כפיטורים, נגמר לא הקרב אפרסק". ב"תיק הקיימים
ששר שפיר, הרצל לטעון המשיך שנים שבמשך מאחר

בקהיר, ישראלית שגרירות נפתחה 1980 תחילת 7£
לשגריר בוקי. ברובע 23 אלעז מוחי ברחוב 51
היה זה אלישר. בן אליהו ד"ר נתמנה במצרים הראשון

שתי חתמו שעליהם השלום, להסכמי משלים ץעד

הפעילות היקף גדל בדרום, השלום ניצני בצד המדינות.

שומרון יהודה, בשטחי היה הפעילות מוקד החבלנית.

פיגועי 253 ב נפצעו ו121 נהרגו אנשים 10 עזה. וחבל

מחבלים התקפת בעת היו ביותר הקשים הפיגועים חבלה.
"בית על ובהתקפה בצפון משגבעם בקיבוץ פעוטון על

בחברון. הדסה"

מצוקות אך בתחילתו, היה מצרים עם השלום תהליך

בממשלת הביטחון שר וייצמן, עזר לעלות. התחילו העתיד
ומתן המשא ניהול דרך על טענותיו עקב התפטר בגין,

ארנס, משה הבחירות. להקדמת קרא אף הוא מצרים. עם

התפקיד לקבלת התנגד דיוויד", "קמפ הסכמי ממתנגדי

נדחה לתפקיד, שהוצע שרון, ואריאל וייצמן, של במקומו

פעילות אותותיה את לתת התחילה שנה באותה בגין. ע"י

עיריית בראש אנשיה פגעו 2.6.80 כ היהודית. המחתרת

חבלה. מטעני בהטמינם שכם, עיריית ובראש רמאללה
רכ חדש, מפכ"ל למשטרתישראל מונה 1980 בשנת

ד"ר הפנים, שר ע"י מצה"ל שהובא שפיר, הרצל ניצב

ניצב חדש, מפקד כן גם מונה האזרחי למשמר בורג. יוסף

לנשוב מתחילה האישיים השינויים בצד גבעולי. שאול

רבשנתי. לתכנון המשטרה נערכה לראשונה, חדשה. ווה
גבי חדשים, קצינים למשטרתישראל הצטרפו זה לעניין

בצה"ל. פיקודי רקע שלהם אמיר, וגבי נגל

והרוח וגידים, עור לקרום התחילה "תירוש" תכנית

בשנים תועלת. מול עלות של הסברים דרשה החדשה

האזרחי המשמר של המפקדים כינוסי עמדו הראשונות

בין הדיונים לאן! האזרחי המשמר פני הכותרת: תחת

ולמפקדים ל"פליליסיטים" ה"ביטחוניסטים"
נדרשה עתה אידיאולוגיים. דיונים היו הפרגמטיים

שנים מספר להביט שניסתה חשיבה אחר, מסוג חשיבה

שינוי של תחילתו היו הראשונות, השמונים שנות קדימה.

ובצורת ביעדיו בארגונו, האזרחי, המשמר במבנה תפיסה
מרכזיים: תחומים בשלושה הפעלתו

להפעלת מקצועי כגוף האזרחי המשמר התמקצעות .
מערך הדורש משטרתי, למקצוע והפיכתו מתנדבים,
הכשרות ייחודיות, השתלמויות קורסים, הדרכה,
מקצועית תורה גיבוש השונות, ברמות מפקדים
המשמר למסגרת מחוץ למפקדים גם והנחלתה

האזרחי.
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גזו תאזווית במועצה קולילתמשטוח שבוע

על שפיר, שהרצל העובדה, לכך תרמה פנימי. חוסן בעל
היה משטרתישראל, מפיקוד ואשראי תמיכה שקיבל אף
המשטרה, של מבשרה בשר היה לא הוא מבחוץ". "יבוא
ביקורת ותיקים מפקדים מפי נשמעה התמיכה, אף ועל
משטרתי מקצועי וידע צבא, איננה משטרה מינויו. על
בתחום מוקשים בשדה והליכה ניסיון רגישות, גם מחייב
ניצבים הצביעו לציטוט, שלא בשיחות והפוליטי. החברתי
נבע שפיר הרצל של כשלונו שאכן העובדה, .על במשטרה
וסיבובה מוקשים, שדה בתוך וידע ניסיון חסרת מהליכה
ונחישות. רגישות שחייב בתחום, משטרתישראל של

משטרתישראל חקרה המשחק", "כללי במסגרת אולם,
מכן, לאחר ובוודאי לכן, קודם גם ושרים פוליטיקאים
זה. רקע על שפוטר והיחיד הראשון היה שפיר והרצל

מפקד היותו לאחר המפכ"ל, לתפקיד התמנה איבצן אריה
הדרומי. המחוז

במידה היא, 1.1.99 כ אזרחי ומשמר קהילה אגף הקמת
שהתחילו לרעיונות, ביותר המלא הארגוני הביטוי רבה,

.1981 בשנת וגידים עור לקרום
הדרומי, המחוז מפקד בהיותו איבצן, אריה
בנושאים מתנדבים בהפעלת ניסיון צבר
מהניסיון גדול חלק ייעודייםמשטרתיים.

ירושלים. במרחב נצבר

ההחלטה התקבלה לתפקיד, כניסתו עם מיד
קהילהמשטרה לקשרי היחידה את להקים
מבוקר בניסוי להתחיל וההחלטה (ילק"מ),
במשמר במדים מיוחדות יחידות להקמת

האזרחי.

קהילהמשטרה לקשרי היחידה להקמת
האזרחי, המשמר על מיידית השפעה הייתה
היחידה; מייסד חמו, אברהם שמעיד כפי
הראשונים והפרויקטים הניסויים כל "את
 האזרחי המשמר מתנדבי בשיתוף ביצענו
ניידות עבירות, מניעת בתחום פרויקטים
מיגון, אמצעי התקנת רכוש, סימון שכונתיות,

ועוד". לקשישים וייעוץ הדרכה

ב הוסרה הלחצים, אף (על בחקירה התערב הפנים
והוא השנייה, בפעם אבוחצירא השר של חסינותו 13.1.81

ב24.5.81. זו מאשמה זוכה הוא שוחד. בקבלת הואשם
שיקים הודיע והוא חסינותו, שוב הוסרה לכן קודם שבוע

ישראל). מסורת תנועת תמ"י, בשם עצמאית מפלגה
רקע על 11.1.81 ב התפטר הורוביץ יגאל האוצר שר

יורם אותו החליף המורים. שכר להעלאת התנגדותו
לחגיגת מקומה את פינתה לי" ה"אין ומדיניות ארידור,

הבחירות. לפני והוזלות קניות
ממערכות לאחת נחשבה 1981 בשנת הבחירות מערכת
עד הארץ שידעה ביותר, והפרועות האלימות הבחירות
פרס ששמעון עף ועל ב30.6.81, התקיימו הבחירות כה.
הצטמצם הליכוד, פני על הסקרים בכל הובילו ומפלגתו
16 השתתפו "81 "מועד במבצע הבחירות. לקראת הפער
עברו התפרעויות, מפני החשש למרות שוטרים. אלף
על הצביעו התוצאות מופתי. ובסדר בשקט הבחירות
47 לעומת מנדטים 48 ב זכה הוא לליכוד. קל יתרון
בראשות ממשלה הוקמה מכן לאחר חודש המערך. שקיבל
אריק החוץ, כשר לכהן המשיך שמיר יצחק בגין. מנחם
כשר לוי דוד אוצר, כשר ארידור יורם ביטחון, כשר שרון

אבוחצירא ואהרון הממשלה ראש וסגן והשיכון הבינוי
הקליטה. כשר

פיטורי סערת בלב עמדה 1981 בתחילת משטרתישראל
של ניסיונו ובצד איבצן, אריה של ומינויו שפיר הרצל
הטענות אף על המערכת, את לייצב סרג, יוסף הפנים, שר
קצר מינויים סבב בתום המערכת ייצוב נגדו. הקשות
היררכי, גוף המשטרה היות עקב רבה במידה התאפשר
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אילת ועד מדן מתנדבים
היחידות להקמת היוזמה

התחילה המיוחדות

שסייעו עצמם, מהמתנדבים

פיקוד בשיתוף למשטרה

המקומית. וברמה מקימי

יחידות של הרשמי ייסודן

בסיוע במדים המתנדבים

בסוף רק היה למשטרה, ישיר

להקמת קדם .1982

כיחידות שהוגדרו היחידות,

של ארוך תהליך שת"פ,

בתחום מתנדבים הפעלת

ב כבר לציון בראשון הפלילי
שובל יעקב של לדבריו .1975

האזרחי המשמר מפקד (אז

ממ"ר בהמשך לציון, בראשון

וסגן אכ"א ראש סגן ירקון,

אתץ):"ההתחלה ראש

של אישורם ללא הייתה

בהיוודע הממונים. הגורמים

כמעט למפקדים, הדבר

מונתה בהמשך הודחתי.

תנ"ץ של בראשותו ועדה,

עוזר אז תורגמן, אברהם

את שחייבה אג"מ, ראש

מנתה היחידה העניין. קיום

עברו הם איש. 32 בתחילתה

סוגי בכל ועסקו קפדני מיון

מבצע המשטרתית. העבודה

אנשיה, חלק נטלו שבו גדול,

באשדוד דרום" "נתיבי היה

סמים). סוחרי (נגד

כתצפיות, עסקו המתנדבים

וכמעצרים. עצורים בליווי

כלש נהרג 1979 שנת נסוף

(יעקב לציון ראשון מתחנת

בתאונתדרכים. ז"ל) גרשון

המתנדבים נכנסו אז

גם אינטנסיבית לפעילות

הדרכה היום. בשעות

התחנה קציני ע"י הועברה

התמסדה מאז ועלידי.
הוקמו ובהמשך היחידה,

ויחידת המיוחדות, היחידות

■ לימע"ר". השת"פהפכה

61 נ י ק יעיר כנשר ז א המש



(19821985) המיוחדות היחידות
חילוץ, מז"פ, פרשים, ימי, שיטור כמו מקצועיים
אסון קורבנות זיהוי יומנאים, צוללנים, מתורגמנים,

ועוד.

הן כבדים בחששות לוותה המיוחדות היחידות הקמת
פיקוד מצד והן המקצועיתמשטרתית המערכת מצד
חלק הייתה לא היחידות הקמת האזרחי. המשמר
יתרה הארגון. לעצמו שהציב יעד או טווח ארוכת מתכנית
קשה מקצועית בביקורת לווה היחידות ארגון מזאת,

ומקצועיים. פיקודיים גורמים של ובהתנגדות
לנעלי "ייכנסו מתנדבים שאזרחים היה, המרכזי החשש
כל על דבר, לכל כשוטרים בציבור יופיעו שוטר",
בעבודת יפגעו בציבור, לבלבול יגרמו מכך, המשתמע
השוטר, של והאישית המקצועית ביוקרתו ואף המשטרה
שיקשו ומשפטיות, מקצועיות בסוגיות יסתבכו אף ואולי

המערבת. על

ואף המשטרה של הייתה לא היחידות שרוקמת 1ו'ן)מה

מתמשך תהליך היה זה האזרחי. המשמר מפקדי של לא
שרכשו ורציניים, מתמידים מתנדבים, השתלבות של

פעולה", כ"שיתוף שהוגדרו בתחומים מקצועית, מיומנות
ובמניעת בבילוש התרכזה פעילותם עיקר בעצם, אך
המרחב ברמת המקצועיות היחידות בשיתוף עבריינות
במערכות השתלבו בודדים מתנדבים והתחנה.
אורך לכל והתמדה, עניין תחומי לפי שונות, משטרתיות
כיחידות אך מהקמתו, החל האזרחי, המשמר פעילות
1979 שנת על להצביע ניתן בודדים. במקומות מסודרות
המיוחדות, היחידות של הממוסדת פעילותן תחילת כעל
ופיקוד הטריטוריאלי הפיקוד הכרת ותוך פיקוח תחת

■ הארצי. במטה האזרחי המשמר

של חגיגית יסוד אסיפת התקיימה 23.9.82

"אוהל כאולם האזרחי'' המשמר קלעי "אגודת
בנתניה. שם"

קבוצת של בדרכה דרך אבן הייתה העמותה הקמת
מקצוע אנשי כולם האזרחי, במשמר הראשונה המתיזמם

מיומנותם את שהעמידו מוגדרים, בתחומים
משטרת לרשות כמתנדבים כישוריהם ואת
שלבים חמישה על להצביע ניתן ישראל.
במשמר המיוחדות היחידות הקמת בתהליך

האזרחי:

מכן ולאחר קלעים יחידות הקמת .
מ החל שונות, בצורות והפעלתן צלפים, יחידות

.1974

במניעה הקשורים בתחומים שת"פ יחידות הקמת .
שפלה במרחב 1979 מ החל בעבריינות ובלחימה
בראשון מתנדבים הופעלו 19751979 (בין דן ובמרחב

ממוסד). לא באופן לציון
.19791982 בשנים וילק"מ תנועה יחידות הקמת .

למניעת יחידות ושל תנועה יחידות של הקמתן מיסוד .
התנועה יחידות לאנשי מדים מתן כולל עבריינות,

.1983 בתחילת
לסיוע במדים מתנדבים יחידות של הקמתן מיסוד .
שנת מאמצע החל משטרתיים, כלל בתחומים לסיור
בנושאים נוספות יחידות והקמת היום, ועד 1983
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האלפים יחידת

לירות המרנה "כל

את ישיג דבר של בסופו

מג1רתף

לסיני פתגם

מצה"ל שנרכשו "מאוזר"
בירושלים רומם). 178)

חמישה לשימוש הוכנסו
ובגליל טלסקופ, עם רובים
חמישה לשימוש הוכנסו
כמות "וילד". רובי
לכל שסופקה התחמושת
כדורים 300 הייתה צלף
לשימוש במקביל לשנה.
המשיכו המשטרתי, בנשק
בחלקם, המתנדבים,
אישיים ברובים להשתמש

פרטי. באופן שממונה אישית, וכתחמושת
קלעי אגודת הקמת עם בוצע פרטי בנשק השימוש מיסוד

היו העמותה מטרות .1982 ב האזרחי המשמר
צבאי. בקליבר בקליעה העמותה חברי את לאמן .
צבאי. בקליבר לרובים קליעה מדריכי להדריך .

העמותה. חברי לאימון מטווחים לקיים .
האזרחי, למשמר הפנים משרד בין מקשר גורם להיות .
לכליירי העמותה לחברי רשיונות מתן לצורך

צבאיים.
הקליעה כתחום מקצועיים וייעוץ סיוע שירותי להגיש .
ממשלתי גוף ולכל האזרחי ולמשמר למשטרתישראל

ציבורי. או
מטרות קידום לשם וההסברה החינוך בתחום לפעול .

העמותה.
העמותה, חברי עבור ותחמושת צבאי נשק לרכוש .

ברכישה. לתווך או כזה נשק לייבא

שנה, 18 מעל שגילם האזרחי, המשמר חברי רק כי נקבע,
יהיו בתוקף האזרחי במשמר חברות בתעודת המחזיקים
מחיפה זולטן יוסף היו העמותה מייסדי כעמותה. חברים
פריזר מיכה (מזכיר), השרון מרמת ברנוח יצחק (יו"ר),
ביקורת), (ועדת מירושלים אמון רמון (גזבר), מירושלים
מכפר אלוני טוב שם ביקורת), (ועדת ממג"ב ברנע יונה
(חבר מפתחתקווה גולדברג לוי ביקורת), (ועדת יחזקאל
ממושב ארליך אהובה ועד), (חבר ממג"ב רפאלי דן ועד),
מכן ולאחר סגל איש יוסף, ויעקובי ועד) (חכרת אביחיל

ועד). (חבר מתנדב

צלפים יחידות לגבי קבע נוהלי פורסמו 1984 בשנת
כהן, החברות את היחידות, מבנה את שהגדירו עירוניות,
כשירות, וכן הנדרשת, הרמה ואת הכניסה תנאי את

וציוד. רישום פעילות, אימונים, תחמושת,

במשמר שהתגבשה הביטחון, תפיסת של יוצא ועל ק
לחבורת לפעולה בסיס נתנה הקמתו, עם האזרחי 81
או בצה"ל שנרכשו כישורים כעלי מצטיינים, קלעים

פרטיים, בכלינשק שהחזיקו שונות, אזרחיות במסגרות

לציד. או ספורטיבי לירי שהותאמו

אנשי על התבססו שהוקמו, הראשונות הקלעים יחידות

השאר בין זה. בתחום בארץ כיותר מהטובים מקצוע

צליפה מדריכי קליעה, אלופי בהתארגנות חלק נטלו

הצבאי, מקצועם היה שזה מקצועיים, צלפים וקליעה,

חובבים. וקלעים ביןלאומיים קליעה שופטי

אישיים כלינשק היו הקלעים לרשות שעמדו כליהנשק

שטייר, רובי  בבתיהם המתנדבים שהחזיקו וצה"ליים,

בוצעו האימונים ועוד. גרנד הורנט, מאוזר, אנשוץ,

הביא. מתנדב שכל בתחמושת

בתלאביב, האזרחי המשמר ממייסדי גרינברג, בנימין ואב

ומשמר קהילה באגף מתנדב בקרה וקצין גמלאי והיום
הקלעים, "יחידות הראשונים: השלבים על מספר אזרחי,
מרחבי בסיס על בדרךכלל הוקמו בהתחלה, שכונו :פי

במרחב מרוכזת. הייתה המתנדבים כשהפעלת עירוני, או

רמתגן. באיצטדיון קליעה במועדון פעלנו למשל, דן,

לדבר", "משוגעים אנשים, וחמישה כשבעים היינו

מרחב מפקד בפיקוד מרחבית תגבור כיחידת ששימשנו

לראש התמנה הימים שברבות (בנאי), האזרחי המשטר

קלעים, כהדרכת עסקנו בתלאכיכ. האזרחי המשמר

בג'יפים חוץ ובסיורי מבצעית בפעילות באימונים,

ממשמרהגבול". שקיבלנו

היו: להתמודד צריך היה שעמן המרכזיות הבעיות

טלסקופים כולל אחיד, משטרתי נשק הקצאת .
לצלפים.

מקצועיים כוחות עם הפעולה שיתוף דרכי קביעת .
בשטח. הפועלים אחרים

פרטית, ובתחמושת פרטי בנשק השימוש מיסוד 0
הצלפים. יחידות במסגרת

האימונים. לתכנית מעבר בשגרה, הצלפים הפעלת .
ליחידות להצטרפות מקצועיים קריטריונים קביעת .

המתנדבים. רמת בחינת ודרכי הצלפים,

כולל טלסקופ, "גרנד" רובי באספקת הוחל 1975 בשנת

איננו שהרובה הסתבר, בדיעבד לאימונים. תחמושת

לייזרוביץ, י. (תנ'יץ רבים ליקויים ם והתגלו רצון, משביע

ראש לעוזר זה בנושא כתב האזרחי, המשמר ראש סי אז

ב6.9.81). אג"מ

ברובי "גרנד" רובי הוחלפו 19841985 העבודה בשנת
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היו לאומיות ובין אזרחיות ובתחרויות ובמשטרה
המערכת לכלל תורגמו אלו הישגים מרשימים.
נשק, בהדרכת נכונה, קליעה ערכי בהנחלת ההתנדבותית

ועוד. הנוער בהדרכת קליעה, נבחרות בהקמת
הפעלת לגבי רבים דעות חילוקי נתגלעו המבצעי בתחום
המפקדים פתע. ובאירוע יזומים באירועים הצלפים
רגיש, לתחום מתנדבים מהכנסת חששו הטריטוריאליים
כאן כבדה. ואחריות גבוהה מקצועית מיומנות הדורש
את המפקדים להכרת בהתאם אישי, היה הפתרון

בהפעלתן. שהצטבר הניסיון ואת היחידות
כיתות הופעלו שבהם הגדולים, המחבלים פיגועי בכל

לרוב אך צלפים, גם הופעלו האזרחי, המשמר של כוננות
היקפית. ואבטחה תצפית בתפקידי

באירועים בעיקר ביטוי לידי בא הצלפים כישורי ניצול
קרטו, ג'ימי ארצותהברית נשיא ביקור כגון מתוכננים
נשיא סגן ביקור תאצ'ר, גבי בריטניה, ממשלת ראש ביקור

אחרים. ואישים ארצותהברית
בכוחות האזרחי המשמר צלפי שולבו אלה באירועים
ניצול תוך אבטחה, בתפקידי בשטח שפעלו מקצועיים,

שבידיהם. והניסיון הידע הנשק,
בתצפיות, הצלפים שולבו אחרות מבצעיות בפעילויות

בפעילויות במארבים, שעסקו לכוחות בסיוע באבטחה,
ובביטחון הפלילי בתחום שונים ובמבצעים מניעה
יחידות של לקטגוריה שייכים שהצלפים למרות השוטף.
השונים התהליכים האזרחי, המשמר של הכוננות
והניסיון בכשירויות הפעלה, נוהלי במיסוד בהתארגנות,
הפנו מקצועיות, עירוניות כיחידות בהפעלתם שהצטבר
במשמר הראשונה המקצועית ליחידה הצלפים את
מיסוד ותהליך הארגונית ההתנהגות דפוסי האזרחי.
היחידות את שליוו הקשות הדילמות כולל המסגרת,
היחידות בהקמת עצמם על חזרו הדרך, כל לאורך
הצלפים, יחידת התארגנות אחד בהבדל המיוחדות
ביחידות שנים לשלוש התקצרה שנים, עשר שארכה

■ האחרות. המיוחדות

הצלפים: יחידת ייעוד ואת הצלף ייעוד את הגדיר הנוהל
המשטרה/מג"ב וליחידות האזרחי למשמר "לסייע

הבאים: בתחומים האחרות
תקרית. באזור הנעשה על ולדווח אמין צופה לשמש 0
הצורך לפי תקרית, באזור באש להתערבות מוכן להיות .

בשטח. המפקד להוראת ובהתאם
העלאת לשם הקליעה, לנושא ומדריך יועץ לשמש 0

שבעיר. האזרחי המשמר ביחידות הקליעה רמת

ונקבעו ב; ודרגה א' דרגה  רמות לשתי חולקו הצלפים
ליחידה קבלה תנאי שהיוו הישגים, ורמות כשירויות
מטר 150 של בטווח ראשון בכדור האש במטרת (פגיעה
של בטווח ראשון בכדור גוף במטרת פגיעה קצר, בזמן
בטווח ראשון בכדור נעה במטרה פגיעה קצר, בזמן מי 350

יום). באור מ' 150 של

הגבילו הצלפים יחידות מחברי הדרישות
מזאת, יתרה המתנדבים. מספר את מראש
הכוננות ממערך חלק היו הצלפים יחידות
לגבי הדרישות שרמת כך ועיר, עיר כל של
חלק הייתה סביר, בזמן תגבור אפשרות

ליחידות. הקבלה מתנאי
מספר הוגבל 1984 ב שפורסם כנוהל

קבועים: קריטריונים לפי ועיר עיר לכל הצלפים
חברים. 5 עד תמנה היחידה  קטנה בעיר .
חברים. 7 עד תמנה היחידה  בינונית בעיר .

של הכפולה יהיה היחידה של גודלה  גדולה בעיר .
חברים. 7 עד יוקצו רובע לכל כאשר הרובעים, מספר
צלפים יחידות 35 כ הראשונות בשנים הוקמו בסה"כ
בחיפה בירושלים, היו הגדולות (היחידות עירוני בסיס על
איש. 350 ל 250 בין נע המתנדבים מספר דן). ובמרחב
מאשר יותר בהתנדבות הרציפות נשמרה אלה ביחידות
המשמר הקמת עם שהתנדב הגרעין אחרות. ביחידות
האדם בכוח והתחלופה שנים, לאורך בכך המשיך האזרחי

יחסית. קטנה הייתה
בצה"ל קליעה בתחרויות הצלפים יחידות הישגי
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נחלת הוא "המ'שון

המתמידים"

נוגפרטה נפוליאון

פעולה לשיתוף מתנדבים יחידות
המשטרה עם

בתחום  שת"פ יחידות שלוש פעלו 19791982 השנים בין
הניסיון הקהילתי. ובתחום התנועה בתחום הפלילי,
המיוחדות היחידות להקמת הבסיס את היווה שהצטבר

.1983 ב
ניצב דאז, האזרחי המשמר ראש בין בפגישה 27.6.82 כ
איבצן, אריה רכניצב דאז, למפכ"ל גבעולי שאול
בתפקידי העוסקים למתנדבים לאפשר הצעה, התגבשה
על התבססה ההצעה מדים. ללבוש ייעודיים משטרה
ע"י שהופעל הלחץ על הדרומי, במחוז מצטבר ניסיון
בתחום בעיקר המשטרה, עם מכבר זה שפעלו מתנדבים,
זה. בנושא ירושלים מרחב של המלצות ועל התנועה
מפקד אז ברעם, דן נצ"ם ע"י בעיקר הועלו (ההצעות
אזרחי משמר קצין מכן ולאחר ירושלים אזרחי משמר

האזרחי). המשמר ראש וסגן דרומי
מטה, עבודת של סופה הייתה שהתגבשה, ההצעה
הפיקוד סגל כפני לדיון עלה הנושא כאשר שהתחילה

המשטרה בעבודת המתנדבים של הרבה עורבותם ק
למשטרה לסייע ביוזמתם, ביקשו, עת החלה [0

שבשטח. השוטרים עם ולפעול יותר הדוקה נצורה

בשנת האזרחי המשמר ראש סגן שהיה גבעולי, שאול

התהליך: על מספר 1978

לעבודה שנכנסו מתנדבים היו ,1979 ו 1978 "בשנים

הסכנות למרות ובהרפתקנות, רוח בעוז הפלילי בתחום

מקובל לא  המשחק לכללי בניגוד גם ולעתים הרכות,
העבריינים בפושעים. יילחם שוטר, שאיננו שאזרח היה

כחלק המיתרס, של השני בצד שוטרים לקבל מוכנים
חדש. סיפור זה מתנדבים, אזרחים אך המשחק, מכללי

אזרחי. משמר מתנדב של לחצרו רימון נזרק מכך כתוצאה
הראשונה היחידה המתנדבים. את הרתיע לא המקרה
ממ"ז החליט העניין רגישות עקב לציון. כראשון הוקמה
את נלווה ואני, כספי תנ'יץ שסגנו, איכצן, ניצב ורומי,
קפדני היה ליחידה המיון הראשונה. היחידה הפעלת

דן מרחב

הוטל זאת בעקבות .1981 באפריל משטרתישראל של
השלכות את לבדוק (מנת"א) וארגון תכנון מינהל על

בתחום שאינן משטרתיות, במשימות המתנדבים הפעלת
אפריל כין זה. בנושא נוהל הצעת ולהגיש הפנים, בטחון
אבני את שהניחה מטה, עבודת בוצעה 1981 ליוני 1981

האזרחי. המשמר מתנדבי פעילות אופי את ששינו היסוד,
ב הבכיר הפיקוד סגל של בדיון אושרו מנת"א המלצות

§ משטרה לעבודת למתנדבים שנקבעו המטרות .12.11.81

שיפור כוחאדם, תגבור היו מנת"א) הגדרת עפ"י (מל"מ,
לצרכים מהציבור כספים גיוס קהילהמשטרה, יחסי
לאזרח. המשטרה שירותי ושיפור משטרתיים ייעודיים
בלתי רבות דילמות נותרו והסיכומים ההחלטות למרות

פתורות.

קרייתשמונה

בשלב ויסודית. מעמיקה הדרכה עברו המתנדבים מותר,
אך מידה, אמות לקבוע או נוהלים מלכתוב נמנעו ההוא

מאוד. וביקורתי יסודי היה הפיקוח
ובעקבותיה לאוזן, מפה עכר והישגיה היחידה של שמעה

מתנדבים יחידת ירקון במרחב קרן משה ע"י הוקמה

של בסופו פורקה זו יחידה (ימל"פ). בפשעים למלחמה
יזמו שהמתנדכים מכיוון שטרן, שרגא סנ"ץ ע"י דבר

היחידה אנשי המשטרתי. הפיקוד של הנחיה ללא פעילות

מרות'1. חסרי אך רציניים, מקצוע אנשי אמנם היו

ישיר באופן שסייעו המתנדבים, של הצלחתם עיקר

של ובהנחיה בפיקוח בבקרה, טמונה הייתה למשטרה,

נוספת יחידה פעלה דן במרחב המשטרתי. המפקד
לשוטרים. מתנדבים בין נכון משילוב כתוצאה בהצלחה,
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רצו נוספים רכים מזאת, יתרה היחידה. להקמת הארגון
שאינם "רגילים", מתנדבים שהיו מי גם ליחידה, להצטרף

מהשורה. אזרחים ואף ותנועה" "שיטור חברי
החדשה, ביחידה ולשיבוצם המתנדבים למיון במקביל
לשכת בשיתוף להפעלתם ראשונים ניסיונות נערכו
התנועה נושאי על המופקדת המשטרתית, התנועה
בשלב ברקת. מרדכי רפ"ק בראשות ירושלים, במרחב

מתנדבים. חמישים הראשוןיהופעלו
של ובלחץ ארצי פיקוח תחת נערך הראשון הניסיון
כשוטרים מתנדבים הפעלת איבצן. אריה דאז המפכ"ל

בחתימתו הצעה, 30.7.82 ב פרסם האזרחי המשמר מטה
שהתבססה האזרחי, המשמר ראש דאז גבעולי, שאול של

כללה ההצעה והמפכ"ל. מנת"א הפיקוד, סגל הנחיות על

כל קבלת תוך והסיור, התנועה בתחומי תפקידים
הארגון, ההפעלה, אחריות לכן. קודם שהועלו הסייגים
ברמת אזרחי משמר מפקדות על יוטלו והתיאום הגיוס
באחריות ישאו הרמות ככל האג"מ יחידות ומרחב. עיר
שוטפותייעודיות, כמשימות ולהפעלה מקצועית להנחיה
המקומית. האזרחי המשמר מפקדת עם תיאום לאחר

לבצע הוחלט האזרחי, המשמר מטה הצעות בעקבות

עוד הפוטנציאל את שראה איבצן, של חזונו הייתה
היחידות הופעלו פיקודו (תחת דרומי ממ"ז בהיותו
מהמחוז חלק עדיין שהיה המרכז, באזור הראשונות
בהפעלת והקשיים ההתבלטויות מרבית את הדרומי).
מקרוב. איבצן הכיר מפקדיו השגות את ואף מתנדבים
את שהכיר כפי הקשיים, את היטב הכיר הוא
הזוטר. מהפיקוד חלק ושל השוטרים של ההסתייגויות
הדרומי, המחוז של הדגל ספינת היה ירושלים מרחב
היה לאיכצן ההתנדבות. בתחום המוביל המרחב והיה
על סמך הוא אך קשה, יהיה הראשון שהניסיון ברור,

בצו האזרחי. המשמר מתנדבי ועל ירושלים מרחב
קצינים, מינוי על האזרחי המשמר פיקוד עם ויכוחים
אורחי משמר בחזונו ראה הוא תקציבים, ועל קיצוצים על

מקצועי.

למעמד זכה האזרחי המשמר פשוט. היה לא החזון
מפקדיו את לצייד התנגד עצמאי, פיקוד בעל עצמאי,
ייעודו. עיקר את הבטחונית בפעילות וראה במדים,
ראשונים ניסיונות נעשו שבו והיחיד הראשון המרחב
מרחב היה וכוחאדם, אמצעים כולל מלא, פעולה לשיתוף
המחוו ע"י ואף המרחב, ע"י נתמכו הניסיונות ירושלים.
המשמו מטה ע"י ביקורת דברי הושמעו גם אך והמפכ"ל,
אחד כגוף למשטרה להתחבר בניסיון שראה האזרחי,
בחזונו ראה האזרחי, המשמר מייסד כהן, מולה גם טעות.
כחלק במדים, אזרחי משמר מתנדבי אלפים עשרת
מולה גם כמו איבצן, אריה משטרתישראל. מפעילות

סיג! יעיר כנשר

מתנדבים, מאה מנתה היחידה בירושלים. ראשוני ניסוי
ומבצעים. סיור לשכת לראש מבצעית הוכפפה והיא
הכוונה משימות, הטלת תדרוך, לנושאי הוגדרה האחריות
זימון (כולל ארגונית  הפיקודית האחריות מבצעי. ופיקוח
משמר על הוטלה המתנדבים) בבעיות וטיפול לפעילות
האזרחי המשמר לקמב"ץ ישירה בזיקה ירושלים, אזרחי
פקודת ופורסמה היגוי, צוות מונה ,27.11.82 ב במרחב.
הניסוי משך במדים. הראשונה היחידה להקמת ארגון
ההיגוי לצוות המינוי בכתב חודשים. לתשעה נקבע
היחידה להקמת האחריות הוטלה 24.10.82 ב שפורסם
ראש ע' מכן ולאחר ירושלים קמב"ץ (אז ישראל ערן על
יחידת ראש האזרחי, המשמר ודובר הסברה קצין ילק''מ,

לתקשורת). המחלקה וראש וההסברה ההפקות

התעכבה אחרים ובמקומות בירושלים הניסוי התחלת
הסגל ואנשי מהמתנדבים חלק הגליל. שלום מלחמת עקב
הניסוי ליחידת המתנדבים מיון ולמעשה, למילואים, גויסו
המיון .1982 ספטמבר מחודש רק התחיל בירושלים
פיקד בירושלים. שפעלה ותנועה שיסור יחידת על התבסס
אזרחי משמר קמב"ץ אז ברטוב, גלעד פקד היחידה על
בתפקיד. שהחליפו ישראל, ערן פקד ולאחריו ירושלים
החלק לשניים. תתפצל ותנועה" "שיטור שיחידת הוחלט,
והחלק מדים ללא התנועה בתחום לפעול ימשיך האחד
המיון חודשי במהלך במדים. מיוחדת כיחידה יפעל השני
ליחידה להצטרף המעונינים המתנדבים שמספר הסתבר,
בפקודת שהוגדרו כפי הקליטה, מאפשרויות בהרבה גדול
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הטרפה תשות
ל (יתגת

מבצעשו בעת המש<יח בהפעלת עלפ0לךומסירותו

*

הרעה תפתח מצפון
. . .

בירושלים המיוחדות היחידות מתנדבי בהפעלת הראשון הניסויי התחלת
יש זאת סוערת לתקופה .1982 ביוני לבנון, מלחמת פרוץ בשל נדחתה

נרצח סדאת, אנואר מצרים, נשיא הקשה. הפוליטית המציאות את להוסיף
שנים שמונה לציון צבאי מפגן במהלך קיצוניים, מוסלמים ע"י 6.10.81 ב

מספר פרצו ומתוכה הכבוד, בימת מול נעצרה משאית כיפור. יום למלחמת
ולאחר אנושות, נפצע הוא סאדאת. לכיוון באש ופתחו קיצוניים, מוסלמים
נפצעו, 27 בניאדם. 11 בחיי עלתה ההתקפה בביתהחולים. נפטר שעתיים
מהמוסלמים שלושה בקהיר. בלגיה ושגריר אירלנד של ההגנה שר גם ובהם
תפס סאדאת מקום את נתפסו. אחרים ושלושה במקום, נהרגו הקיצוניים
תנחומים מכתב שיגר בגין, מנחם ממשלתישראל, ראש מובארק. חוסני סגנו,
השלום". אויבי ע"י נרצח סאדאת "הנשיא בציינה סאדאת גייהאן לאלמנתו,
בורג. ויוסף שמיר יצחק שרון, אריאל בגין, מנחם בהלוויה ייצגו ישראל את
בצד הגדה. ובשטחי לבנון כגבול הצבאית הפעילות מאור התגברה 1982 במהלך
הסכמי מימוש התקדמות עם חמורות, פנימיות בעיות נוצרו הבטחוניות, הבעיות

מצרים. עם השלום
בין שהתנהל ומתן משא מרד. אווירת יצרו ורפיח ימית כאזור הפינוי הסכמי
ב24.12.81. התפוצץ ארידור יום האוצר שר לבין פיצויים תשלום על ימית תושבי
הנסיגה, לעצירת התנועה של מאמציה במסגרת בימית, ריקות לדירות הנגבי צחי של בראשותו סטודנטים, עשרות פלשו מכן, לאחר יום

שם. והתבצרו לימית הגיעו אלו ואף רפיח, באזור צה"ל ע"י ככוח חקלאים פונו שבוע כעבור בסיני. שטחים פינוי למניעת
ושכם, רמאללה ניריה, אל עיריות פוזרו הסגירה, את שליוו המהומות ובעקבות בירזית, אוניברסיטת כשטחים נסגרה ,20.3.82 ב

יורים מתנחלים שני צולמו ברמאללה, עוצר במהלך התקריות, ובאחת רבה, מתיחות יצרה האדמה" ל"יום הסמיכות הודחו. וראשיהן
בכנסת, אימון אי להצבעת הביאו המהומות התפשטות גדול. מחאות גל ויצרו העולם, בכל שודרו התמונות ערבים. תושבים לעבר

שנים. חמש כעבור שהחלה לאינתיפאדה, הראשונים הסימנים היו אלו להתפטר. איים בגין מנחם תיקו. הייתה והתוצאה
בין יריות. מטחי ונורו צמיגים הובערו תבערה, בקבוקי נזרקו הפינוי במהלך בימית. המתבצרים אחרוני פינוי התחיל 21.4.82 ב

מאבק לאחר הסתיים הפינוי העולם. בכל פורסמו הקשות התמונות נאמן. ויובל פורת חנן כהן, גאולה חכריהכנסת גם היו המתבצרים
רוב ואת ריוויר", "קמפ להסכמי כהמשך בוצע ימית פינוי דחפורים. ע"י העיר נהרסה שרון, אריק דאז, הביטחון שר בהוראת קשה.

הארץ. מרחבי שהגיעו הנסיגה מתנגדי אלא המקום, תושבי יצרו לא המהומות
אל במסגד הבית, כהר מוסלמים מתפללים על באש הברית, מארצות שעלה ,38 כן גודמן, אלן החייל פתח ימית, אירועי לפני ימים עשרה

ובעזה. המערבית בגדה בירושלים, המוניות התפרעויות הייתה התוצאה נפצעו. ושניםעשר נהרגו אנשים שני אקצה.
כדורים, מארבעה קשה נפצע הוא ברסימנטוב. יעקב ישראלי, דיפלומט בפאריס 3.4.82 כ הותקף בישראל, הקשים לאירועים במקביל
של ארגונו בבריטניה. ישראל שגריר ארגוב, שלמה אנושות ונפצע נורה יותר מאוחר חודשיים במעשה. הואשם אש"ף מתנקשת. ע"י שנורו

להתנקשות. האחריות את עצמו על קיבל נידאל אבו
טילי מאות חמש כירי הגיבו המחבלים בלבנון. מחבלים מטרות על מטוסים בהתקפת ישראל פתחה ,4.6.82 ב ההתקפה, לאחר יום
לדרום גדולים שריון כוחות חדרו 5.6.82 ב שמונה. קריית עד מנהריה הצפון ישובי כל על ומרגמות טנקים כירי הצפון, על קטיושות
שני כמעט בנו להכות ממשיכים וספיחיה שצלקותיה מלחמה, לבנון", ל"מלחמת מאוד מהר שהפך הגליל", "שלום מבצע והתחיל לבנון,
רבים במקומות ממושך. מילואים לשירות גויסו הקרביות, היחידות יוצאי ובעיקר האזרחי, המשמר של הצעיר הסגל כל כמעט עשורים.

בצפון. האזרחי ולמשמר לישובים לסיוע שבוע, של לסבב לצפון, מאורגנת לעלייה ההפעלה בבסיסי התארגנות הייתה בארץ

בנינוער לקליטת היערכות בוצעה במקביל, הסיוע. את לווסת צורך ונוצר ,1982 ואוגוסט יולי בחודשים בעיקר תאוצה תפס ההתנדבות גל
מפקדי את להחליף ואף לארחם, לאמצם, נרתמו האזרחי המשמר מתנדבי מארחות. משפחות ובקרב קיץ במחנות בקייטנות, וילדים

למילואים. שגויסו מהצפון האזרחי המשמר
היה הצפון ישובי תושבי עידוד מתנדבים. אחוות  האזרחי המשמר של היפה לפן ביטוי נתנו לבנון מלחמת של הראשונים החודשים שלושת

.1982 בספטמבר התחילה מלאה כמעט עבודה לשגרת החזרה מעשית. השפעה גם לו הייתה אך המורל, העלאת לשם בעיקר
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לנסות כדי במנוחה. משמרת מחצית בילוי או משמרת
של הרצון שביעות חוסר ואת התקלות מקור את ולהבין
שוטרי כל עם ריאיונות נערכו המתנדבים, ושל השוטרים
המתנדבים עם גם ובמקביל מתנדבים, עם שפעלו התנועה
שהשוטרים הסתבר, עצמם.
פחדו מהמתנדבים, חששו
ממעמדם מרמתם,
חששו האזרחי, ומתפקידם
סמכו ולא בעבודה לשתפם

המקצועית. רמתם על
לאותה עד התנועה, שוטרי
שוטר לבדם. בלילה פעלו עת,
שעות לשמונה שהגיע
בסך רצה לילה, משמרת
בשלום, הביתה לחזור הכול
הגיעו המתנדבים ואילו
ו"למלחמהי' סוערת לפעילות
מוכן היה לא המתנדב מחד,
שאיננה בסביבה לפעול

השערה, בעיות אך בעין, עין הארגון עתיד את ראו כהן,
על היקשו היוםיום וצרות האדם כוח איוש הקיצוצים,

חזונם. מימוש
באוקטובר רק בפועל התחיל בירושלים הראשון הניסוי

מילואים, משירות חזרו הקצינים שמרבית לאחר ,1982

לבנון. מלחמת עקב

חברת עובד ברגר, אשר עמד המתנדבים יחידת בראש
"שיטור יחידת את הקים רבה שבמסירות החשמל,
דרך שהופעלו מתנדבים, מאה מנתה היחידה ותנועה".
בשיתוף להתקיים אמור היה הניסוי המרחב. מטה
משמר קמב"ץ ע"י בקפידה שנבחרו מתנדבים, חמישים
בין היחידה. מפקד וע"י ישראל ערן ירושלים, אזרחי
בתי מנהלי תעבורה, שופטי עורכידין, היו המתנדבים
ואף רבנים ועסקים, חברות כעלי מתנ"סים, מנהלי ספר,
מוכנים היו לא אידיאולוגית שמבחינה לדבר", "משוגעים
כתחום תפקידם את ראו הם שוטרים. עם לפעול
עם ועימות דו"חות רישום בתחום ופחות החינוכיערכי,
שמקצועם מתנדבים, היו לעומתם, חוק. עוברי נהגים
תעבורה שופטי (כמו שוטרים עם לעבוד להם איפשר לא
לשניים. ותנועה" "שיטור יחידת פוצלה וכך ועורכידין),
השנייה והמחצית בניסוי, השתלבה הראשונה המחץית

מרחבית. תנועה כיחידת לפעול המשיכה

אחת להתכנס אמור והיה הניסוי, את ליווה היגוי צוות
הצרות בפועל, הממצאים. ולבדיקת למעקב לחודש
הטיפול ריכוז הניסוי. של הראשון ביום כבר התחילו
ירושלים, משא"ז קמב"ץ ע"י בוצע המתנדבים בחמישים
תלונות וכן הלילה פעילות על דיווח בוקר ככל שקיבל

מתנדבים. של חמורות
לא מתנדבים נידח, בצומת מתנדב "נשכח11 לילה בכל
באמצע הורדו מתנדבים , ביןעירוניים לסיורים נאספו
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מוותיקי לנגמן, גדעון מספר החדשה לשיטה המעבר על
סיור, מיחידת חלק שאתה "ברגע בירושלים: המתנדבים
לשיעורים שותף אתה היחידה, צרכי לפי מופעל אתה
יכול גם אתה האישיות. לבעיות למסיבות, השבועיים,
נעלמת חולה. שוטר ולהחליף הצורך, בעת לתרום
אתה לרגע". ל"שוטר ההופך מאזרח והחשש ההסתייגות
בצורה ליחידה לתרום ניתן וכך מהמשפחה, לחלק הופך

העניין". בחשיבות הדדית הכרה תוך יותר, יעילה
הבעיות מרבית החדשה, השיטה הפעלת עם ואכן,

פעולה, בשיתוף מעוניינת ואיננה אוהדת איננה תומכת,

מתנדב. עם לעבוד שוטר על לכפות היה ניתן לא ומאידך,
בירושלים ומבצעים סיור לשכת ראש אז כץ, איתן

רי וסגן מתנ"א מפקד במרחב, אג"מ קצין [ובהמשך

התורפה נקודת על להצביע הצליח האזרחי), המשמר

ירושלים, שוטרי את היטב הכיר הוא בניסוי. המדויקת

עובדים בודדים, זאבים התנועה, שוטרי לשניים: וחילקם

עובדים הסיור, שוטרי  לעומתם ומקצוענים. (נדם
ליחידה מתנדבים הכנסת מסודרות. וביחידות נצוות

עובדים השוטרים שבה מקצועית,

אפשרית. כלתי הייתה (נדם,

עם שגם ב"משוגעים", "מדובר

מסתדרים", לא האחרים השוטרים
היה הציע שהוא הפתרון אמר. הוא

ביחידות המתנדבים את לשלב

היא האווירה שבהן הסיור,

מתבצעת העבודה משפחתית,

(מימץ) נץ איתן במדים המיוחדת היחידה הקמת שלבי את שאפיינו
 במדים הראשונה המתנדבים יחידת הוקמה כך נעלמו.
בחצר התקיים היחידה להקמת החגיגי המסדר מתמי"ד.

.1983 כתחילת ירושלים מרחב

דן במרחב דומות יחידות הוקמו מכן לאחר קצר זמן
מהשלבים בשונה נוספים. במקומות ואף שרון ובמרחב
בהקמת נעשתה האזרחי, המשמר בהקמת הראשונים
ניסוי נערך מקדימה, מטה עבודת המיוחדות היחידות
התפתחות המתנדבים. של קפדני מיון ובוצע מבוקר,
היחידות שהקמת ברור, היה הדרגתית. הייתה היחידות
האזרחי, המשמר בהיערכות לשינויים תגרום המיוחדות
הפלילי. ולתחום הקהילתי לתחום הדרגתי מעבר ויתבצע

יעקב במרחב, האג"מ קצין כברכה. יתקבל והסיוע נצוות
התמנה הימים וברבות להתלבטויות, שותף שהיה רווה,

וכך כץ, איתן עם הסכים מרחבי, אזרחי משמר לקצין

פעלה שבמקור הראשונה, המתנדבים יחידת הוסבה
סיור. ליחידת התנועה, בתחום

למשמר הצטרפו ותנועה" "שיטור יחידת מתנדבי כל

לעסוק סירבו חלקם התנועה. בתחום לעסוק כדי האזרחי,
בסיור.

איתן עם ביחד והפעם ,1982 באוקטובר חודש הניסוי

ירושלים. במרחב ומבצעים סיור לשכת ראש נץ,

הסיור יחידות בין קבועים לצוותים חולקו המתנדבים

קבועים. שוטרים ועם קבועות בניידות וסיירו במרחב,
במשמרות לפעול מוכנים יהיו שהמתנדכים היה, התנאי

פעלו הסיור יחידות היממה. שעות כל פני על מלאות,

המשמרות בכל שולבו והמתנדבים משמרות, בשלוש

ואף היחידתי בהווי השבועיים, בשיעורים בתידרוכים,

כעבור הפך שנכשל, ניסוי פלא, זה וראה במסיבות.

עדיין מתנדבים מאותם חלק גדולה. להצלחה חודשיים

כירושלים. לפעול ממשיכים
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למהילה גשר
קופל ועדת מהמלצות

פועל שלפיה המשטרה שבפקודת ההגדרה את להרחיב .
לחימה  המקורי ליעד ולהוסיף האזרחי, המשמר
בתפקידיה למשטרתישראל סיוע גם  בפח"ע

והקהילה. המניעה במישורי הייעודיים
ע"י משטרה, לנקודת ההפעלה מבסיסי חלק להפוך .

המתנדבים. את שיפעיל כשוטר, איושם
בסיס ולסגירתם. בסיסים לפתיחת קריטריונים לקבוע .

בלילה. שומרים זוג המוציא זה ייחשב פעיל
כמשמר משטרהקהילה לקשרי היחידה את לשלב .

האזרחי.
מגע מהם למנוע כדי בניהנוער, פעילות את להגביל .

מיעוטים. בני עם או עבריינים עם
האזרחי. המשמר של ההתנדבותי בערך להכיר 0

לסייע ויכולתה מחד, המשטרה של מעמדה
בין קשרים בפיתוח מותנים מאידך, לאזרח,
בנקודה ניצב האזרחי המשמר לקהילה. המשטרה

לקהילה. המשטרה בין המקשרת
הקהילה הרי רצונך, לאזרח, מסייעת המשטרה הרי רצונך,
דיון בסיכום גבעולי שאול כתב כך "... למשטרה מסייעת
חלק .(15.6.81) כמשטרתישראל מתנדבים הפעלת כנושא
המשמר של הבכיר ומהסגל הוותיקים מהמתנדבים גדול
הבטחוני. ייעודו בגלל האזרחי למשמר הגיעו האזרחי
בתחום היא תרומתו שעיקר ברור, היה שנים שש לאחר
בכך היה קהילהמשטרה, קשרי ובתחום הפלילימניעתי
ופיקוד המשטרה פיקוד בהחלטות ביטוי לידי שבא שינוי,
הניסוי תחילת עם ,1982 שנת בסוף האזרחי. המשמר
תהליך התחיל בירושלים, המיוחדת היחידה בהפעלת
מדיניות חיפוש  המשטרה ובפיקוד המדיני בדרג מקביל

משטרתישראל. לצרכי שתתאים חדשה,
הציבו הקהילתי ולתחום הפלילימניעתי לתחום הכניסה
המיוחדות, ביחידות העניין המתנדבים. בפני חדש אתגר
הכיוון. על הצביע המשטרה, מצד והן המתנדבים מצד הן
15.11.82 כ במקביל,
בראשות ועדה הוקמה
ע"י (שהתמנה קופל פנחס
יוסף ד"ר דאז, הפנים שר
את לבדוק כדי בורג),
האזרחי המשמר מטרות
המלצות הפעלתו. דרכי ואת
מפנה היוו קופל ועדת
למרות הארגון, של בדרכו
מפליג. חידוש בהן היה שלא
האזרחי, המשמר ראש
על עמד גבעולי, שאול
כבר הצפויים השינויים
נעשו כאשר ,1981 בתחילת
לגבי הראשונות הבדיקות
לפעול המתנדבים נכונות
ובתחום הפלילי בתחום

המניעתי.

הופעלו, מהיחידות בחלק
המקורי היעד בגדר שאינם בתחומים, מתנדבים מכבר, זה
ירידה שקיימת ברור, והיה האזרחי, המשמר של

אובייקטיביות סיבות עקב הבטחוני, במישור במוטיבציה
יחסית). (רגיעה
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 קהילה יום
ראשון משטרה
1983 בת>0'

ילק"מ של הראשונה התערוכה בניית

קהילהמשטרה לקשרי היחידה שצירוף הרי פורמאלי, לא
שישה של ניסיון לתקופת (תחילה האזרחי למשמר
המפכ"ל, של בחזונו שתחילתה מהפכה, יצרה חודשים)
ובאופן המשטרה ביעדי ניכר בשינוי  וסופה איבצן, אריה

תיפקודה.
כאחת ב1981, הוקמה קהילהמשטרה לקשרי היחידה
אברהם כמפכ"ל. איבצן אריה של הראשונות ההחלטות
בקבוצת שחקן (בעבר תלאביב, מחוז של נוער קצין חמו,
מאמן ישראל, ובנבחרת תלאביב מכבי של הכדורסל

| 1981 ב נבחר ישראל), נבחרת ומאמן תלאביב מכבי
| כגלל קהילהמשטרה לקשרי היחידה סגן לתפקיד

והנוער. המניעה בתחום ונסיונו קשריו כישוריו,
הסברה פעילות ויזמה מפכ"ל, ללשכת הוכפפה היחידה
ממשיכים המפתח ומושגי מהפרויקטים חלק ומניעה.
תערוכת ילק"מ, (ימי היום גם משטרתישראל את לשרת

עם קשר יצירת בבתיספר, הדרכה רכוש, סימון ילק"מ,
ומשרדי ערץ שי"ל, אל'יי, נעמ"ת, כמו התנדבותיים גופים
השכונות, ועדי עם פעולה לשיתוף מודלים פיתוח ממשלה,
נוער, תנועות ועם מתנ"סים עם קהילתיים, מנהלים עם
בשיתוף עיון ימי וקיום התקשורת אמצעי עם קשר יצירת

זיידל). הנס קרן

למשטרת לסייע כדי הארגון את ולקיים להמשיך .
ישראל.

לאחר רק משטרה בתפקידי מתנדבים להפעיל .
שיעסקו יחידות, הקמת לעודד כן, כמו הכשרתם.

הקהילה. על ובהגנה החיים איכות בשיפור

היחידה המהפכנית ההמלצה הוועדה, המלצות מבין

למשמר הקהילה עם הקשר על האחריות העברת הייתה

האזרחי.

את להוציא ארגוני, לשינוי הביאה לא הוועדה עמדת

קהילהמשטרה לקשרי היחידה צירוף

הארצי כמטה האזרחי המשמר למטה

.(1983 (ב

היערכות שחייבו הארגוניים, השינויים
יישום במהלך נערכו וקיצוצים, חושה
של יישומה ובמהלך "תירוש" תכנית

"רשת". תכנית

קופל ועדת של העיקרית ההשפעה

המשמר יעדי הרחבת כתחום הייתה

לפעילות לגיטימציה ומתן האזרחי

למשטרה. והסיוע המניעה בתחומי

מנת"א פקודת את הוועדה אישרה בכך

שהגדירה ,1982 באפריל 25 מיום 1/82

האזרחי, המשמר יעדי את מחדש

יהיה האזרחי המשמר ייעוד כי וקבעה,

תפקידיה ובביצוע הביטחון כשמירת למשטרה "סיוע

מתנדבים". באמצעות הנוספים, הייעודיים

סופו את היוו האזרחי למשמר שנקבעו החדשים היעדים

התהליך סיום לכן. קודם שנים שלוש שהחל התהליך, של

מאחר האידיולוגיים, הוויכוחים על הגולל את סתם לא

לראות המשיכו הבטחונית העולם השקפת שבעלי

"חריגים בתנועה, או בבילוש העוסקים במתנדבים,

הצטיירה הקהילתי בתחום שפעילות כפי טועים'/

למובטלים. דחק כעבודות בעיניהם
ממקום השתנתה ועוצמתם נוקבים, היו הוויכוחים

המיוחדות היחידות כתחום הוביל הדרומי המחוז למקום.
הצפוני שהמחוז בעוד הקהילתית, הפעילות ובתחום

הבטחוני. בתחום הוביל

כניסתו עם עמו שהביא החזון, את יישם המפכ"ל

צעד. אחרי צעד לתפקיד,

ועל ניסויים על מטה, עבודת על להצביע שניתן אף על

לעתים לעניין, נרתם האזרחי המשמר ועדות, של המלצות

כורחו. על

כיותר ומורכב מסובך למהלך הביאו קופל ועדת המלצות

היחידות שהקמת כעוד האזרחי. המשמר מבחינת

כאופן ברובו שהתנהל תהליך, של סופו היו המיוחדות
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ולפעילויות עיון לימי לטקסים, בבתיספר, להסברה
מניעה.

המפקדים של הייתה הקהילתית הפעילות על האחריות
בפרויקטים ביטוי לידי בא הדבר הטריטוריאליים.
בחיפה בתלאביב, שכונה קציני של כניסוי מורכבים,
בהפעלת ראשונים ניסיונות היו אלו בירושלים. ובהמשך
חיפה. אוניברסיטת ע"י אקדמית, בבקרה קהילתי, שיטור
כמשמר קהילהמשטרה לקשרי היחידה של לשילובה
במשמר שראה איבצן, אריה רכה, במידה אחראי, האזרחי
בשיחה קהילתית. משטרה לקידום כוח מכפיל האזרחי
היחיד כ"גוף האזרחי המשמר את תיאר הוא עמו
ואת אמצעיו את להקדיש שיכול במשטרתישראל
ועל משימותיו על לוותר בלי הקהילתי, לתחום משאביו
שהמהלך, ברור, היה איבצן לאריה אחריותו". תחומי
דבר של כסופו יוביל קופל, ועדת הקמת עם שהתחיל
הצעדים המשטרה. עם האזרחי המשמר של מלא לאיחוד
המיוחדות. היחידות הקמת היו לכך שהובילו הראשונים
אחריות וקבלת משאבים איגום
קהילה לקשרי היחידה על
לקיום עשור בתום משטרה.
שהמשמר ברור, היה הארגון
משמרהגבול, איננו האזרחי
עצמאי, כחיל שהוגדר אף ועל
למשטרה. נלווה חיל היה הוא
מטה אגף להקמת ועד מכאן
המשמר של מלא ושילוב
היה המרחק במשטרה, האזרחי

קצר.

הקהילתית הפעילות הטמעת
האזרחי, המשמר מיעדי כיעד
הדרומי. במחוז בשלום עברה
המהלך לווה אחרים במקומות
בהתפטרות אף קיצוניים ובמקרים נוקבים, בוויכוחים
מבצעים הקהילה. דגל נושאי עצמם ראו שלא קצינים, של

זנו האזרחי המשמר מתנדבי ע"י לקשישים העזרה
ומשמו משטרה קציני של לביקורת גם אך רבה, לתהודה
ומד"א. רווחה עובדי מקום לממלאי שהפכו שחשו, אזרחי,
למוקדי מחוברים קשישים אלפי מאות להיום, נכון
התנדבותיים ארגונים ע"י המופעלים הארץ, בכל מצוקה
הראשונים מהניסויים תולדה מסחריים, גופים ועי'י

ןן בירושלים. שנערכו

הביטוח, חברות מאיגוד התקבלו היחידה תקציבי
מעמותות שונים, ממשלה ממשרדי הבנקים, מאיגוד

בינלאומיים. ומארגונים
הייתה ביותר, קצר זמן בתוך היחידה שצברה העוצמה,
של ויוזמה יצירתיות ושל מהמפכ"ל גיבוי של תולדה

צוותו. ושל חמו אברהם
היחידה, הקמת עם מיד נוצר האזרחי המשמר עם הקשר
ובמיגון. רכוש סימון במבצעי שולבו שהמתנדכים מאחר
קהילהמשטרה, לימי שותף היה האזרחי המשמר

ז א מ ש מ

מתחלק "העולם

אלה לשניים:

ננלתי המאמינים

המנועים ואלה ייאמן,

אפשרי" הנלתי את

ויילד אוסקאר
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המיוחדות היחידות מהפכת
כמתנדבים בפעילותם ורק אך תנועה, למשקיפי

1050 ובהן יחידות, 28 פעלו כבר המתווה, פרסום בעת
הארץ. בכל מתנדבים

עבריינות למניעת היחידות להפעלת הארגוני המתווה
51 כבר פעלו המתווה פרסום בעת .24.6.84 כ פורסם

מתנדבים. 1271 ובהן מתנדבים יחידות
ב ככר שהתחיל תהליך סיים שמיסודן הימע"ר, יחידות
ייעודן הראשונות. הפעולה" "שיתוף יחידות היו ,1975

מיסוד שלב התחיל בירושלים, הניסוי עקבות £|
עבודת סוכמה 1983 ביוני המיוחדות. היחידות 0
10.6.83 ב הארגון. דפוסי בקביעת שעסקו צוותים, שני

הית"מ. להפעלת הארגוני המתווה פורסם

את שהגדיר הארגוני, למתווה מסמך פורסם 11.12.83 נ

המועצה לבין התנועה יחידות בין הפעולה שיתוף

משקיפי הפעלת אופן ואת תאונות למניעת הלאומית

אזרחי משמר מתנדבי סמכויות יינתנו כי נקבע, תנועה.
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ליחידות התועלת את  מכול והחשוב הפעלתן, במהלך
ראש סגן עמד הצוות בראש במתנדבים. המסתייעות
עוזו אהרונוביץ, מילו סנ"ץ היו ועמו האזרחי המשמר

אלירם. יהודה סנ"ץ אג''מ, ונציג מנת"א ראש
למקום, ממקום שונה היה המיוחדות ליחידות היחס

הבילוש הסיור, כתחום למשטרתישראל כ''סיוע הוגדר
עבריינות, למניעת הקשור אחר, תחום בכל או והמודיעין

המשטרה". ע"י שהתבקש כפי
היגוי, צוות ע"י נקבעו העבודה וסדרי הנוהלים הגדרת
הצוות חברי .1984 אפריל ועד 5.10.83 מ החל שפעל

7*3

לסוג למפקדים, הפעילות, לאופי בהתאם
ולמידת מקצועי לידע לוותק, המתנדבים,

המשטרתיות. ליחידות התרומה
,1985 לשנת ,36 מספר בדו"ח המדינה, מבקר
"יחידות המיוחדות: היחידות לגבי מציין
ויחידות במדים מתנדבים של יחידות התנועה,
הטובים המתנדבים ע"י אוישו עבריינות למניעת ^
מהם ונדרשה האזרחי, המשמר של ביותר
סה"נ בשבוע, שעות ארבע של מזערית פעילות
עומדים אינם המתנדבים מרבית בחודש. שעות 126

הפיקוד אך חודשיות, פעילויות שעות 16 של בדרישה
ככל אליו להתקרב או זה יעד להשיג מאמץ משקיע
אנשי "רק הביקורת: על העיר המשטרה שר הניתן".
ית"מ ואילו חודשיות, שעות 16 ל מתחייבים מתמי"ד
פעילות תעשה זאת עם שעות. 8 ל מתחייבים וימע"ר

השעות". במכסת לעמידה הולמת
בעיית היא המדינה, מבקר עמד שעליה אחרת, בעיה
הימע"ו. יחידות כקרב במיוחד הכרח, ללא בכוח שימוש
כזאת יחידה להפעיל ירקון מרחב מפקד סירב כך בשל
תלונות חמש "נמצאו המשטרה: שר העיר כך על כמרחכו.
המשמר המתנדבים. ע"י בכוח שימוש בגין מוצדקות
הנושא הכללת ועל רצופה הסברה על ישקוד האזרחי

■ השונות". בהשתלמויות

סיני יעיר כנשר

משא"ז ממ"ר גופר, אלכס סנ"ץ יו"ר היו:
רמ"ד זולטר, רמי רפ"ק  חברים שרון;

קצין הלפרין, ירחמיאל רפ"ק מח"ק; הנחיה
קצץ עי פיטשון, בצלאל רפ"ק שרון; אח"ק
1984 סוף עד מטא"ר. במשא"ז אג''מ
היחידות מערך כל ארגון הסתיים
במדים). המתנדבים (יחידת המתמי"ד כולל המיוחדות,
מתנדבים, 804 ובהן ימע"ר יחידות 41 פעלו השנה בסוף
יחידות 37 מתנדבים, 1022 ובהן מתמי"ד יחידות 48
שיטור יחידת הוקמה כן כמו מתנדבים. 1298 ובהן ית"מ
פעל 19841985 במהלך מתנדבים. 12 וכה בכינרת, ימי
המשמר של המיוחדות היחידות לנושא היגוי צוות
עבודת את לבדוק הייתה ההיגוי צוות מטרת האזרחי.
שהתעוררו הבעיות את המפקדים, יחס את היחידות,

האזרחי המשמר 76
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ועד 1981 מתחילת כמפכ"ל, אינצ.ן אריה כהונת שנות כארבע
למדינת משמעות רבי אירועים מספר התרחשו ,1984 סוף
הרצל כתקופת עוד ,1980 בתחילת ולמשטרתישראל. ישראל
הוצגה איבצן בתקופת ("תירוש"). רכשנתית תכנית הוצגה שפיר, \

כתכניות .(1986 ב ב"י "רשת כתכנית היה (שהמשכה "רשת" תכנית
ארגונית, ולהתייעלות המשטרה לפיתוח המרכזיים הקווים צוינו אלה
הוקמו המבצעי. לדרג הניהולי מהדרג משאבים הפניית שאיפשרה
חודש חדיש, ציוד נקלט המשטרתי, החבלה מערך הורחב חדשות, יחידות
בוצעה השוטרים, של השירות תנאי שופרו גדולות, כינוי עבודות נערכו הרכב, צי
הוקמו חדשים, ושליטה דיווח כמרכזי המיושן הקשר ציוד החלפת  "אוסנת" תכנית
במישור קהילהמשטרה. לקשרי היחידה והוקמה האזרחי במשמר המיוחדות היחידות
מלחמת פרצה ימית, חבל כולל למצרים, והוחזר סיני האי חצי סופית פונה  הלאומי
בגין מנחם את החליף שמיר יצחק חריף, וחברתי פוליטי קיטוב נוצר הגליל", "שלום
להורדת כלכלית תכנית והופעלה סוערות, כלליות בחירות נערכו ממשלה, כראש

האינפלציה.
הייתה זו .5.6.82 כ שהתחילה הגליל", "שלום מלחמת עמדה התקופה של במרכזה
משטרת מלאה. לאומית להסכמה זכתה שלא המדינה, בתולדות הראשונה המלחמה
ולצור, לצידון שנכנסו משמרהגבול, כוחות באמצעות כמלחמה השתלבה ישראל
שבהמשך אהרתוכיץ; יצחק סנ"ץ עמד הכוח כראש השב"כ. ועם צה"ל עם ביחד ופעלו

ש"י. מחוז ולמפקד משמרהגבול למפקד התמנה דרכו
צור אסון אירע 11.11.82 ב שם. שהייתו על כבר מחיר בלבנון שילם משמרהגבול
שוטרי וארבעה שלושים מתוכם נהרגו, איש 76 קרס, הצבאי הממשל בניין הראשון.
צוותי על מאוד היקשו הפסקה ללא שירד והגשם הסוער האוויר מזג משמרהגבול.
לא הרמטכ"ל שמינה חקירה ועדת ימים. שלושה כעבור הסתיימו החיפושים החילוץ.
הראשונה. בקומה גז בלוני מדליפת כנראה, נגרם, הפיצוץ חבלני. לפיגוע סימן מצאה
הכניסה שער ליד תופת מכונית התפוצצה כאשר ,4.11.83 ביום אירע השני האסון
משמרהגבול. שוטרי שכעהעשר נהרגו כפיגוע בצור. ומשמרהגבול צה"ל למפקדת

אחרות. מבצעיות בפעילויות נהרגו נוספים שוטרים
ושתילה סברה הפליטים במחנות טבח הנוצריים הכוחות ערכו כלבנון הלחימה כמהלך
לחקור שמונתה כהן, ועדת ובינלאומי. לאומי לזעזוע גרם האירוע .(1982 (ספטמבר
אריק הביטחון שר העברת וביניהן מסקנותיה, את 7.2.83 כ הגישה האירועים, את
אמ"ן, ראש ולגבי איתן רפאל הרמטכ"ל לגבי גם הוסקו מסקנות מתפקידו. שרון,
מסוגו ראשון פוליטי רצח אירע הדו"ח פרסום לאחר ימים שלושה שגיא. יהושע

בישראל.
נזרק בירושלים, הממשלה ראש משרד מול עכשיו", "שלום הפגנת כתום ,10.2.83 כ

ביניהם מפגינים, עשרה נפצעו כמקום. נהרג גרינצוייג אמיל המפגינים. לעבר יד רימון
יונה הרימון, זורק נעצר חקירה, חודשי מספר לאחר הפנים. שר של בנו בורג, אברהם
הפוליטי המתח עולם. למאסר ונידון הימין, מהסתת שהושפע הודה, הוא אברושמי.
דבר של בסופו הביאו בלבנון, השהייה כנושא החריפה המחלוקת בצד הגואה,

כובשיו;" אוכלת ארץ "שלום,
ונערכו צור גירחב את אתמול שפינו צה"ל חיילי את ושמפניה בפרחים קיבלו חיילות
להם! הסייעת ישראל  צה"ל שבידי לאיזור וירמים פליטים אלפי הבטחוי; נרצועת
(3 בעמוד  (כתבות אור אלוף אוסר השקט". לשמירת לדאוג לי הבטיחו ..שיעים

מעורבים ישראלים "עוד
בפלורידה" פשע במעשי

המיליונים שודדי !
משוריין בתב נמלטו

אחד בחיבוק שלושה

יבוא נואי .לא
ימאי

בקליעה, בשנה אזרחים אלפי עשרות לאמן הצורך [^1
תחרויות של וססגוני עממי מפעל להקמת הביא 111

הארצית. ברמה ואף מרחבים ערים, ברמת קליעה,

הועברו הן בגבעתאולגה. התחילו הארציות התחרויות

האזרחי. המשמר לרשות שהועמד אדם, למתקן

ראש כסגן גבעולי, שאול קבעו לתחרויות הסטנדרטים את

האזרחי) המשמר כראש מכן (ולאחר האזרחי המשמר

את שהעלה גבעולי, שאול של סגנו לייזרוביץ, וישעיהו

■ רושם. רב ארצי מפעל לדרגת התחרויות

קליעה בתחרות משא"ז, ואש סגן ל"זרוניץ, ישעיהו

מהמפכ"ל גביע מקבל ירושלים, משא"ז מפקז נועם, דן
שפיר הוצל
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*** ידיגנת!1,?*נ1ונות.
לשיא  בצפון המתיחות
ארה"ב במצב; דנה ללבנ1יהממשלה תפלשו אל לישראל:

.^1

בגין מנחם של להתפטרותו
ב הממשלה. מראשות
כך על הודיע הוא 28.8.83
תקופה לאחר רשמית,
בביתו הסתגרות של ארוכה

וידידו, סגנו ונפטר בגין, עליזה אשתו, נפטרה להחלטה, שקדמה השנה במהלך
שבועות שלושה הסוערות. וההפגנות בלבנון, הקשה המצב נוסף לכך ארליך. שמחה

החדשה. הממשלה את שמיר יצחק הרכיב התפטרותו, לאחר
לאומית אחדות ממשלת הוקמה 13.9.83 ב מלבנון. לסגת צה"ל החל 1983 בספטמבר
הסתיימה הנסיגה מלבנון. לצאת הסופית להחלטה שהביאה פרס, שמעון של בראשותו

לבנון. כדרום ביטחון רצועת הקמת לאחר ,1985 ביוני
רכות. לשנים חותמם שהטביעו בטחוניים, אירועים מספר התרחשו זו בתקופה

עראפאת אנשי בשבי שהיו נח"ל, חיילי שישה תמורת מחבלים 4700 הוחלפו 23.11.83 ב
חיילים שלושה שוחררו ,20.5.85 ב יותר, מאוחר וחצי שנה ג'יבריל. בעסקת בלבנון,
חילופי .1972 כ בנתב"ג הטבח מבצע אוקאמוטו, קוזו ביניהם מחבלים, 1150 תמורת

הימין. מצד קשה ביקורת גררו השבויים
שהתפוצץ חבלה ממטען אזרחים ושמונה ארבעים ונפצעו אזרחים שישה נהרגו 1983 בסוף

ירושלים. בלב 18 בקו
אנשיו טירור), נגד (טירור ט.נ.ט. היה שכינויו יהודי, טירור ארגון נחשף אפריל בתחילת
עבריינים, כולם נעצרו, מהם ארבעה בירושלים. יהודיים לא דת מוסדות נגד כעיקר פעלו
צעירים עשרות ונעצרו גדולה, יהודית מחתרת נחשפה חודש אותו כסוף בתשובה. חוזרים
ופעילים כמילואים בכירים קצינים היו העצורים בין בשטחים. התנחלויות תושבי יהודים,
האיסלאמית במכללה ברצח ערים, בראשי בהתנקשות הודו הם המתנחלים. מבין מרכזיים
שהניחו, חבלה מטען הצלחה, ללא לנטרל, שניסה משטרה, בחבלן קשה בפגיעה בחברון,

נוספות. רבות ובפעולות בחברון רימונים בהשלכת
והובילוהו לאשקלון, מתלאכיב שנסע 300 בקו אוטובוס מחבלים חטפו 13.4.84 ב
הנוסעים בין שהייתה חיילת, נהרגה לאוטובוס הפריצה במהלך עזה. ברצועת בלח אל לדיר

השב"כ לידי הועברו הם בחיים. בעודם מחבלים שני נתפסו החילוץ במהלך החטופים.
הפוליטית. ובמערכת בשב"כ קשה לטלטלה הובילה המקרה חשיפת וחוסלו.
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יש1אל משטרת
מה'ידוקח"ר

ומורשת חינוך מדור

האורח1 במשמר ו1רי710 תחרויות

1
%
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נמשטרתיקןראל האזרחי המ^מר שילוב
ראשי חינוך לקצין שמונה גבעולי, שאול של עזיבתו עם
נ:י בעיצוב שהתאפיינה תקופה, תמה המשטרה, של

הארגוניות המערכות בהקמת בהתלבטויות, הארגון,
השני בעשור הארגון של דרכו ובהתווית הבסיסיות
בשורות המלא השילוב עמד שבמרכזו עשור לקיומו,

משטרתישראל.

בהמשן האזרחי המשמר פעל 1980 עד

החל .1974 מ הממשלה להחלטות
תכנית לתוקפה נכנסה זו משנה
בעל טווח ארוך תכנון  "תירוש"
משטרת מבנה לגבי רבות משמעויות
האזרחי. המשמר זה ובכלל ישראל

הוקצו 1974 מ המקורית בהחלטה
בשנו. משרות אלף האזרחי למשמר
בתחילת איש. 644 רק גויסו למעשה,
לכן היו האזרחי. במשמר כשכר משרות 370 היו 1986

לעמון יכולתו ולגבי הארגון תפקוד לגבי רבות השלכות
לבין בשכר הסגל בין התאימות מבדיקת במשימותיו.
.1980 לאחר ובעיקר השנים, לאורך המתנדבים מספר
ישיר ביחס בהתנדבות מתמדת ירידה על להצביע ניתן
%40 כ בארגון התחלפו שנה בכל בשכר. הסגל לצמצום
שהצטרפו. חדשים למתנדבים זהה מספר מהמתנדבים,
לא הסגל, ואנשי המתנדבים במספר הירידה למרות

הגדולה העלייה דבר לראשונה פורסם 1985

זו מוקדמת חשיפה משה"). ("מבצע מאתיופיה
מאוחר שנים שש רק ולחידושה העלייה, להפסקת הביאה

שלמה"). ("מבצע יותר
מלבנון. נסיגה על הממשלה החליטה במקביל,

קראוס. דוד איבצן, אריה המפכ"ל את החליף 1.4.85 ב

משטרת של בהיסטוריה היחיד המפכ"ל אז) (עד היה הוא
כל את ועבר פשוט, כשוטר במשטרה שהתחיל ישראל,
הכללי. המפקח לתפקיד הגיעו עד המבצעיים, התפקידים
של מקומו ואת מפקדים, התחלפו האזרחי במשמר גם
למשטרתישראל שגויס לוי, ברוך ד"ר תפס גבעולי שאול
ד"ר את (שהחליף ברלכ חיים דאז, המשטרה שר ע"י

.(13.9.84 כ בורג יוסף

לוי לברון ניצב דרגת מעניקים קרא1ס דוד והמפכ"ל, נרלנ חיים המשטרה, שר

קי יעיר כנשר האזרחי המשמר

כשהם דברים "נאים

מפי יתאים

עושיהם"

קפח נמות תוספתא,
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האזרח1 במשמר המתנדבים מספר
19791988
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75.0000 74.0000 העיל מתנדב בהגדות שינוי

69.0000

65.0000

מחדש ארגון
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1979 י 1980 י 1981 י 1982 י 1983 י 1984 י 1985 י 1986 י 1987 י 1988 י 1989 י 1990 י 1991 י 1992 י 1993 י 1994 י 1995 י 1996 י 1997 י 1998 1

שנה

בשכר. הסגל אנשי ובמספר הפעילויות בכמות המתנדבים,
ד"ר עם יחד .1987  1985 בשנים גם נשמר זה איזון
מתנדבים מחלקת כראש האזרחי למשמר הצטרף לוי כרוך
מדדים נקבעו ולראשונה סלומון, ניסים החדש, במבנה

| למחוזות. הגיוס בתחום ויעדים
הפעלה דפוסי להכניס ניסו סלומון וניסים לוי ברוך
מאמצים חדשה. מטה ממערכת שמתבקש כפי מקצועיים,

התשומות בהשוואת בפעילות. משמעותית ירידה הייתה

על הארצית הפעילות רמת 1979 כשנת עמדה לתפוקות,

ובשנת מתנדבים, 85,000 ע"י שבוצעו פעילויות, 820,000

בשנה, פעילויות 86,000 ל הפעילות רמת עלתה 1982

מתנדבים. 75,000 ע"י שבוצעו

המשמר ראש לתפקיד לוי ברוך ד"ר של כניסתו לאחר

במספר איזון חל חדש, אזרחי משמר אגף ובניית האזרחי

81 1 נ ר י ע כנשר האזרחי המשמר
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המשמר לשילוב הראשונות השנים בשלוש בלבד. שולי
אן בהתנדבות, מתמדת ירידה חלה במשטרה, האזרחי
הארגון את שהחזירה עלייה, התחילה 1989 מ החל
.1993 ב לשיאו הגיע זה מסלול צמיחה. של למסלול
וחלה המתנדבים, מצבת התייצבה היום ועד מאז
היחידות של משמעותית הרחבה ואף התמקצעות

9 המיוחדות.

הנחיות עם יחד שבאו אלו,
קראוס, דוד החדש, המפכ"ל
שילובו מתהליך חלק היוו
האזרחי המשמר של

במשטרה.

היה לוי ברוך של יתרונו
למערכת מחוץ בהגיעו
היה לא והוא המשטרתית,
הארגון. מייסדי לדור שותף
שהתחילו התהליכים אולם,
עם יחד וגידים עור לרקום
נתקלו החדש, האגף בניית
המפקדים מצד בהתנגדות
את שהגדירו הוותיקים,

/ המשמר כ"חיסול המהלך
ויוזם, עצמאי כגוף האזרחי

ההתנדבות כחיסול ולמעשה ועוצמתו, משאביו כשלילת
המשטרה מפקדי שלדעתם, מאחר זאת, הקלאסית".
יחידות יעדיפו הפיקודית, האחריות את שיקבלו
המשטרתית לפעילות יקצו האמצעים ואת מיוחדות,

השגרתית.
בחלקן. התממשו הקודרות התחזיות

באופן ההתנדבות על השפיעו מחדש והארגון האגף הקמת

האזרחי משמר

היא "ההבטחה

 והמעשה עכ

מטר"

ערנ משלי
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לשילוב נדרך הארגוניים המהלכים
במשטרה

חיים הנשיא ביקור
במשמו הרצוג
האזרחי

5^'\''
ונט**)"*1

בעיקר1 הייתה מחדש1' ב"ארגון העיקרית משמעות
אלה ארגוניים שינויים במהלך בכוחאדם. קיצוץ

ם/ם40. בכ כשכר הסגל הצטמצם
המשמר של כוחאדם שיא עמד "תירוש", תכנית בעקבות
עמד ילק"מ כתוספת 1983 (ב תקנים 459 על האזרחי

תקנים). 466 על כוחאדם שיא

של ברור ליעד הובילו ,1980 מאז הארגוניים השינויים

למשטרה הסיוע בהרחבת המטות, כרמת ארגוני צמצום
משטרת של והפיקודי הארגוני כמערך ובהשתלכות
להרחבת לגיטימציה נתנה קופל ועדת הרמות, בכל ישראל
"רשת'1, תכנית חדשה, רבשנתית תכנית והוכנה היעדים,

הכאות. השנים לשבע

.19861990 לשנים ב'" "רשת התכנית הוכנה 1985 נ

המתחייבים הארגוניים השינויים

כשנת כבר להתבצע החלו מהתכנית
ועם המפכ"לים החלפת עם ,1985

לתפקיד. קראוס רבניצב כניסת

1985 ב המשטרתי המאמץ עיקר

של פנימיים מקורות ביצירת הושקע

בהתייעלות דהיינו, משאבים,
עדיפות סדרי בקביעת פנימית,
ובדגשים. בפעילות חדשים
לידי באה הפנימית ההתארגנות
כוחאדם שיאי 430 בהזרמת ביטוי

ע"י המבצעי, במגזר תקנים לאיוש

משמרהגבול מטה של מחדש ארגון

בצורה אלה יחידות ושילוב האזרחי, המשמר ומטה
המהלך ה"כחולה'י. המשטרה ביחידות אינטגרטיבית

במשמרהנבול 93) כוחאדם תקני 146 של ביטול אפשר
האזרחי). במשמר 53 ו

מפקדות", ל"איחוד הדרך את התוותה ב'" "רשת תכנית
ביטול הייתה, האזרחי המשמר לגבי שמשמעותו
ד"ר כניסת מקצועי. חיל ובניית העצמאיות המפקדות
1985 במהלך האזרחי המשמר ראש לתפקיד לוי ברוך

המשמר שילוב של הפורמלי התהליך את התחילה
של הטריטוריאלי והפיקוד הכוחות מערך כתוך האזרחי

.1.2.86 כ הושלם התהליך משטרתישראל.
לארגון הצעה 22.7.85 כ הגיש האזרחי המשמר ואש

הנחיית ועל ב"' "רשת תכנית על שהתבססה מחדש,

המפכ"ל.
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המשחר את משותפת בצורה להפעיל (במטרה
הטריטוריאלי. הפיקוד כאחריות יהיה האזרחי)

מתון לפעול ימשיך התחנה ברמת האזרחי המשמר .
המקומית, הרשות ע"י לרשותו שהועמדו המבנים,
המקומית ברשות האזרחי המשמר תקציבי ניצול .
ויקנה נדרשות, טיפוח פעילויות של קיומן את יאפשר
הציבור בהפעלת שותף של מעמד המקומית לרשות

הקהילה. למען
כוח שיא לעומת תקנים 471 מחייב מחדש הארגון .
פעו התזמורת). ללא ילק''מ (כולל 446 הקיים אדם

תקנים. 5 של

הצעה הוכנה האזרחי, המשמר מטה הצעת על בהתבסס
האזרחי המשמר ולראש למפכ"ל הוגשה והיא מנת"א, ע"י

.12.8.85 ב

המשמר להצעת מנת"א הצעת בין המשמעותי ההבדל
385.5 הקצתה מנת"א כוחהאדם: בשיא הייתה האזרחי
*71 הוקצו האזרחי המשמר מטה שבהצעת בעוד תקנים,
בכוח חיסכון היו מנת"א את שהנחו השיקולים תקנים.

ב'". "רשת לתכנית בהתאם וברכב אדם
מחדש הארגון לפי כוחאדם תקני פורסמו 8.11.85 ב
כוח שיא הועמד דבר של ובסופו האזרחי, המשמר של

הצעת על תקנים 10 (תוספת תקנים 395.5 על אדם
מנת"א).

כדלקמן: הייתה כוחאדם שיאי חלוקת
הפעלה. בבסיסי תקנים 172.5 .
וברוכעים. בתחנות תקנים 140 .
המרחבים. במטות תקנים 52 .
המחוזות. במטות תקנים 12 .

ילק''מ). (ללא הארצי במטה תקנים 19 .
ושני הפעלה בסיסי 380 יופעלו מחדש הארגון עלפי
מאוישים יהיו בסיסים 345 (בירושלים). נסיוניים מרכזים

מתנדבים. ע"י יופעלו והיתר הסגל, ע"י

.1986 בפברואר לתוקפו נכנס מחדש הארגון

העקרונות וקבעו בהצעה
הבאים:

 מקצועיים למטות יוסבו האזרחי המשמר מטות .
לקיים בהתאם ומפקחים, מנחים מייעצים,

במשטרתישראל.
האזרחי. המשמר אגף יוקם  הארצי כמטה

האזרחי. המשמר של מחוזי מתאם קצין  במחוזות

האזרחי. המשמר של מרחב מתאם קצין  במרחבים
אזרחי. משמר משרד ראש  בתחנה

לשכה. ראש  העירוני במרחב
ויפעלו הטריטוריאלי לפיקוד יוכפפו השטח יחידות כל .

בהוראתם.
 המקצועיים בנושאים יטפל האזרחי המשמר סגל .
הסברה, אימון, הדרכה, וגיוסם, מתנדבים איתור
וכיתות מיוחדות יחידות הפעלת בשכונות, הפעלה

חברה. ונושאי קהילהמשטרה קשרי כוננות,
היחידות לטיפול יועברו מקצועיים שאינם התפקידים .

זה: ובכלל הטריטוריאליות
ההפעלה בסיסי תחזוקת  במנהלה טיפול .
תחמושת, נשק, מהרשויות, תקציב רכב, השכונתיים,

ומתנדבים. דלק מדים,
קבע. סגל  בכוחאדם טיפול .

מיוחדים. ובאירועים שגרה בעת  דיווח .
קשר ברשת דיווח מוקד הפעלת  מרד"מ .

המתנדבים.

על לכת מרחיקות השלכות היו האזרחי המשמר להצעת
השלכות בחשבון נלקחו תפקודו. ועל הארגון מבנה
היסוד הנחת בשטח. היחידות לגבי במשטרה השילוב
על העקרונות, על שישמור חזק, אגף על התבססה

ההתנדבותית. התשתית ועל המשאבים
תפיסת עפ"י לכת, מרחיקת הייתה ההצעה משמעות

האזרחי. במשמר אז עד הארגונית העולם
כמשמר האזרחי המשמר של מחדש ארגון .
מסגרות והקמת מפקדותיו ביטול תוך חברתי,
משטרת של ובתחנות במטות מקצועיות
רב המפכ"ל, שהתווה העקרון עפ"י ישראל,

קראוס. דוד ניצב
האזרחי המשמר של לתפקודו האחריות העברת .

הטריטוריאליים. המפקדים של לידיהם
הפיקוד באחריות יהיו והכשרתם מתנדבים גיוס .

הטריטוריאלי.
האזרחי במשמר המנהלתיים התקנים ביטול .
ע"י יטופלו אלה שתחומים כוונה מתוך

המשטרה.
המקומיות הרשויות עם הגומלין קשרי טיפוח .

ז א ה מ ש מ

21כ

המעשה את תמיד "עשה

סיפוק ייתן זה הנכון.

אנשים, של מסוים למספר

כל את תימהון לידי ויביא

האחרים"

טווין מארק
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המדינה לגבולות מחוץ טירור
. . .

ברחבי טירור מעשי אירעו במשטרה האזרחי המשמר של שילובו החל שבהן בשנים
תלו וקטע בירושלים, אוטובוס בתחנת חבלה מטען התפוצץ 24.6.85 ב המדינה.
רצחו 21.7.85 ב .27.6.85 ב משואה ביער נרצחו שמש בית תושבי שני ילד. של
אלמקייס, לאה ואת אליהו יוסף את גינין ליד הכפרים מאחד ערבים צעירים שלושה
הערבים כלפי השנאה את ליבה זה אירוע בעפולה. "מפתן" הספר מבית מורים

בעיר.
ישראלית יאכטה על מחבלים שלושה השתלטו ,24.9.85 ב יותר, מאוחר חודשיים
כיפור, ביום בוצע הרצח בה. ששהו הישראלים שלושת את ורצחו לרנקה, בנמל
ההתקפה הייתה זו בתוניס. אש"ף מפקדת הופצצה כתגובה, גדול. לזעזוע וגרם
5.10.85 ב מישראל. ק"מ 2400 במרחק מעודו, האוויר חיל שביצע ביותר הארוכה
לירידה גרם זה רצח בסיני. מרקה ראס בחוף מצרי חייל ע"י ישראלים 7 נרצחו
סיוע הגשת שמנעו המצרים, כלפי קשות ולטענות בסיני המבקרים במספר ניכרת
ירושלים בהרי בית"ר למבוא בסמוך ישראלים שני נרצחו יום באותו לנפגעים. רפואי
חיילים. עם בקרב מכן לאחר יום נהרגו הרוצחים מחבלים. ארבעה בת חוליה ע"י
המאוחדות, האומות בעצרת פרס שמעון נאם פוסקים, הבלתי ההרג מעשי בצד
לפתוח לפלסטינים קרא אף הוא להיפסק. צריך ירדן עם המלחמה שמצב ואמר,
עקב הלאומית, האחדות ממשלת את פירק כמעט הנאום ישראל. עם בהידברות

הליכוד. שרי של איומם
מפורט ק"מ 50 לאורו", "אקילה הטיולים ספינת על מחבלים השתלטו 7.10.85 ב
מ"כוח מחבריהם 50 לשחרר דרשו המחבלים נוסעים. 800 סיפונה על כאשר סעיד,
קלינגהופר. ליאון נכה, יהודי נוסע קר בדם המחבלים רצחו החטיפה במהלך ."17

המרינה. את עזבו לרשותם שהועמד ובמטוס למצרים, עצמם את הסגירו המחבלים
האוויר חיל בבסיס נעצרו והמחבלים המטוס, את ירטו אמריקאיים קרב מטוסי
לחטיפה, אחראי שהיה עבאס, אבו העממית החזית מנהיג בסיציליה. האמריקאי

ליוגוסלביה. נמלט הוא במטוס. היה לא
התעופה בשדות מתואמת בהתקפה ,27.12.85 ב באירופה. גם היו מחבלים התקפות
נידאל. אבו של מארגונו היו המחבלים אלעל. נוסעי 17 נהרגו ובווינה, ברומא

התקפות של גל התחיל 1986 בתחילת
נרצח 2.1.86 ב ישראלים. מונית נהגי על
במצרים מחבלים. ע"י מרמלה מונית נהג
נרצח בתערוכה, ישראלי ביתן הותקף

נפצעו. ושלושה השגרירות עובד
מטוסים כהתקפת הגיבו האמריקאים
הפלת בעקבות בלוב, מחבלים בסיסי על
.14.4.86 ב אמריקאי נוסעים מטוס
מזוודת התגלתה יותר מאוחר ימים שלושה
תיירת בידי בלונדון, לובי סוכן ע"י שהוכנה נפץ,

לו !>ר1ו

אל מטוס על לעלות אמורה שהייתה אירית,
למתאבדת. להפכה הניסיון על ידעה לא היא על.
מדליפה כתוצאה נספו בניאדם אלפי עשרת מעל
רדיואקטיבית. מנשורת נפגעו אלפים מאות המועצות. בברית בצדנוביל, בכור

מיושביהן. פונו שלמות ערים

אירופה: ברחבי ישראליים במוסדות פיגועים גל
ואתונה בווינה והנציגויות ברומא על' ,אל משרד

. ישראל בממשלה:על שרים
תנאים בלי מו"מ לסעודיה להציע

^**!£1

שינויים של ארוך פרק של סיומו היה במשטרה השילוב
לביקורת, גם אך לעידוד, שזכו ותפיסתיים, ארגוניים

הנוגעים כל זאת, עם האזרחי. המשמר קציני בקרב בעיקר
נחיצותו. לגבי דעים תמימי היו בום

השילוב: של הארגונית המשמעות את הסביר לוי ברון דיר

בצד עצמו, בפני כעומד תמיד נראה האזרחי "המשמר

וצרת מוטעית תפיסה נבנתה מזה וכתוצאה המשטרה,
האזרחי. המשמר של אופקים

לקצץ יותר נוח היה חיצוני, גורם הארגון מהיות כתוצאה

במשטרה. אחר גוף בכל מאשר ומשאבים, כוחאדם בו

האדם כוח במחצית קוצצו האזרחי המשמר תקני ואכן

השנים. במהלך

בכך, ומהחברה. מהקהילה חלק מהווה האזרחי המשמר
המתנדבים המקרים ברוב התנדבותי. אפיק נפתח אכן,

שונות מטלות לבצע ודחקו המשטרה, על עצמם כפו

החיים איכות למען המשטרה, עם פעולה בשיתוף

המשטרה בין דוכיווני הידברות אפיק נוצר בכך בקהילה.

הכירה והמשטרה ולהתנדב, לפעול דחק הציבור לקהילה.

בפעילות מתנדבים שבשיתוף ובתועלת העניין בחשיבות

למודעות הביא המשטרה בתוך השילוב המשטרתית.

בכוח מקצצים אין שמאז, היא, ועובדה לנושא, גבוהה

אום".

של לשילובו הראשונה השנה הייתה 1986 שנת

,  זו שנה במשטרה. האזרחי ןזמ!**!!!,,,המשמר
קן"£ץ  מנת"א של מעקב צוות ע"י לוותה

י; . במהלך האזרחי. המשמר ושל

בעיקר קשיים, התגלו השנה

הסתבר, המנהלתי. בתחום

1 המדולדל המנהלתי שהמערך

/ התחנה כרמת הכי בלאו

גם לטפל מסוגל אינו והמרחב,

האזרחי. המשמר בנושאי

הקשור ככל גם התגלו קשיים

של הקשר רשתות לניהול
קשיים היו האזרחי. המשמר

מעיד ובמתנדבים. כסגל בכורואדם, בטיפול

ליקויים על הצביעו בו שכיקרנו מקום "בכל לוי: ברוך

הכוללת שהאחריות ברור, היום אולם שונים. מנהלתיים
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המפקדים, אחד .1987 ב גם עצמה על
העיקריים לתהליכים שותף שהיה
והקמת במשטרה השילוב בתחום
ברעם, דן היו המיוחדות היחידות

לא במשטרה שהשילוב טען, הוא הארגון. ממייסדי
קיימים "המתנדבים שלדבריו: מאחר בהתנדבות, יפגע
ההתנדבות, אופק הרחבת לטענתו, הסגל". אף על
הקהילתי, בתחום כולל נוספות, אפשרויות העמדת
המעניינים בתחומים מתנדב לכל הולם ביטוי יאפשרו

אותו.
איכצן, אריה של חזונם התממש שבה השנה, הייתה 1986

במשמר שראו ברעם, דן כמו אנשים ושל כהן מולה של

במשטרה מתנדבים המפעיל משטרתי, גוף האזרחי
קהילתית.

האזרחי המשמר שילוב תהליך את סיכמה 1987 שנת
הארגוני המבנה משטרתישראל. בשורות
ההשגות השינוי. על המעקב גם כמו הושלם,
מ החל חלקית. בוצעו הנדרשים והשינויים
החדשה, במתכונתו הארגון פעל 1987
כמיוחד כבדים, בחששות שלוותה מתכונת
מאובדן שפחדו הוותיקים, המפקדים בקרב
למתנדבים, המיועדים באמצעים השליטה
נתוני עצמה. בהתנדבות כך ובעקבות
על מצביעים 1987 ב והפעילות ההתנדבות
התהליך עכר המקומות שבמרבית כך,

כמתוכנן.

ולאחריו התהליך לאורך שנשמעו העיקריות הטענות
ולהיות אמצעים, לווסת החדש האגף בסמכויות התמקדו

הרמות. בכל מפקדים, במינוי הקובע הגורם
הפיקוד מול לעמוד מסוגל לא שהאגף הייתה, הטענה
כוח ניצול ועל מינויים על בהחלטות הטריטוריאלי
מונו מהמקומות, בחלק מכך, וכתוצאה ואמצעים, אדם

מתנדבים. עם לעבודה ראויים בלתי מפקדים

ו נ י ק יעיר כנשר

מלך עם פרס שמעון ממשלתישראל ראש נפגשו לראשונה תקווה. גס (הייתה
לפגישה ניתן לראשונה אך ועלומות, קודמות פגישות גם היו במרוקו. מרוקו

נוספות. ערביות מדעות עם אפשרי לשלום בדרך פומבי,
היהודי ביתהכנסת הותקף 6.9.86 וב באירופה, לתקוף המשיכו המחבלים
והגיעו לוב, בתמיכת פעלו הם נידל. אבו של מארגתו מחבלים ע"י באיסטנבול

מתפללים. 22 נרצחו בהתקפה מסוריה. לטורקיה
מחבלים השליכו 15.10.86 ב אשקלון. תושב בעזה נרצח 1986 אוקטובר בתחילת
בירושלים. האשפות בשער גבעתי חטיבת של טירונים על רימונים האיסלמי מהגייהד

נפצעו. 69 ו נהרג אחד חייל
את וחשף בדימונה, האטומי בכור שעבד וענונו, מרדכי ברומא נחטף 16.10.86 ב
מוחזק הוא ארד. רון הנווט בשבי נפל 16.10.86 ב ישראל. של האטום סודות

12 זה בשבי
ועקבותיו שנים

אבדו.

*"

01*1
.מנו"ליים

3הו 1111*111 נ?1ורנ 11 10קד

23*8^£'

המפקדים על מוטלת
כאשר גם הטריטוריאליים,
בנשק, בטיפול מדובר
ובטיפול כלירכב בתחזוקת

בכוחאדם".
האזרחי המשמר לשילוב
הייתה לא במשטרה
על ישירה השלכה

היו השינויים עיקר המתנדבים. הפעלת ועל ההתנדבות
ובתחושות השונים בתפקידים במינויים, המטות, ברמת

המפקדים.
ובמספר הפעילות בהיקף התייצבות נרשמה 1986 בשנת
רמת בשכר. משרות 366  קבועה הסגל רמת המתנדבים.
פעילות ורמת מתנדבים, 50,000 כ  קבועה המתנדבים
חוזרת זו מצב תמונת לשנה. פעילויות 890,000 כ קבועה
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שאנשים אף ייעל

כמעשיהם מתגאים

לעתים הגדולים,

אינם מעשיהם קרונות

תכנון של תוגאה כלל

מקרה" של אלא

רושפוק! לה

היה שבהן השנים, 13 שבמהלך לכך, גרמה המתנדבים
מתנדבים. 350,000 כ שורותיו דרך עברו הארגון, קיים
שפעלו משטרתיים, כלירככ 146 עמדו הארגון לרשות
מ הופעלו המתנדבים המשטרתיות. היחידות במסגרת
ומרחבים משטרה תחנות שכונתיים, הפעלה בסיסי 370

108 כלל האזרחי המשמר של הכוננות מערך עירוניים.
כיתות 320 מתנדבים, 2749 ובהן יום, כוננות כיתות
צלפים יחידות 34 מתנדבים, 4390 ובהן לילה כוננות
מתנדבים. 200 ובהן
הכוננות למערך בנוסף
בשכונות מתנדבים היו
קיצוניים, ובבתים ■
בבתים, נשק שהחזיקו
עבודה במקומות
מערך ובמוסדות.
להפעלה בנוי היה הכוננות
בהתאם קריאה, עלפי
בעת מהירה הפעלה לרשתות

הצורך.
המשטרתית ההיערכות במסגרת הופעל זה מערך
ג'ימי ארצותהברית, נשיא של ביקורו בעת כמו ביחידות,
נרחבת היערכות חייב הביקור .26.4.87 ב בישראל קרטר
ניסיונות על המודיעיניות הידיעות לאור במיוחד ביותר,
חלק לקח הארגון של הכוננות מערך מהומות. ועל חבלה
בדרום נפחא מכלא מחבלים שלושה בריחת באירוע גם
מצוד, אחריהם נערך ימים חמישה במשך .21.9.87 ב

הייתה הפעילות עיקר מצרים. בגבול נתפסו אשר עד
הופעלו סריקות, נערכו מחסומים, הופעלו  הדרום בערי

נפצעו ר10 נהרגו חיילים ששה
צולל במחנה מחבלים בהתקפת

לא דדלאוויר ניסוי,
  י י"ייי "יי"יחו

ארצי בתרגיל

■הת?^ל

נקר"תשמונח מחסומים

רבים במקומות
את הפסיקו
סגל אנשי פעילותם

לחוסר שטענו ותיקים, מתנדבים
פעילותם את הפסיקו למשל, בירושלים, פעולה. שיתוף
הארגון ממייסדי ,שהיו המתנדבים הרוכעים מפקדי כל

מתנדב, קבע כסגל ששימשו המתנדבים, עזיבת בצד בעיר.

היחידות דרך במיוחד חדשים, מתנדבים הגיעו
המבנה על מכול יותר אולי שהשפיע השינוי המיוחדות.
על מאוד מעט השפיע האזרחי, המשמר של העתידי
המשמר לשילוב הראשונות השנים בשלוש ההתנדבות.

כ על התייצב המתנדבים מספר במשטרה, האזרחי
.50,000

האזרחי, המשמר אגף הקמת הושלמה הארצי כמטה

לפעילות ונערכו מתנדבים, מחלקת הוקמה ובמסגרתו
וכוחאדם. מנהלה ודוברות, הסברה אג'ימ, הדרכה, מדור

83 ב פרוס האזרחי המשמר היה התהליך השלמת עם

הצטרפו ואליהם כשכר, אנשים 366 בו הועסקו רשויות.

וניהול. פיקוד בתפקידי מתנדבים קבע סגל אנשי 560

בחלוקה איש 49,000 המתנדבים מצבת מנתה 1987 בסוף

הבאה:

בעלי 8000 כ בארגון, שנים 13 של ותק בעלי 6000 כ

ויותר. שנים 8 של ותק
מתנדבים 6000 כ ויותר, שנים 5 של ותק בעלי 5000 כ

3 עד של ותק בעלי מתנדבים 24,000 וכ שנים 3 מעל

שנים.

הנתון המתנדבים. מכלל 400/0 כ התחלפו השנה במהלך
והצטמצם ,1987  ל עד שנה, מידי כמעט עצמו על חזר

בין הגבוהה התחלופה הבאות. השנים במהלך במעט אך
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בקו"תשמונה מחסומים

הכוננות מערך ומתנדבים. כוננות כיתות
מחבל כאשר ,25,11.87 ב הופעל בצפון
הצליח אוויר, גלשון באמצעות מלבנון הגיע
שמונה, לקריית סמוך נח"ל לבסיס לחדור
לאחר נהרג המחבל חיילים. שישה ולהרוג
לחדור שניסה נוסף, מחבל יריות. קרב
ונהרג הביטחון, ברצועת נחת דומה, בצורה

צה"ל. חיילי עם בהיתקלות
קריית אזור כל נחסם האירועים במהלך
כוננות, כיתות וע"י מתנדבים ע"י שמונה

המקרה. פרטי שהובררו עד
שעמדו האירוע, לאחר ציין התחנה מפקד
בלבד, שוטרים 18 הראשון בשלב לרשותו
את מיידית הפעיל האזרחי המשמר ואילו
בעיר, המתנדבים רוב ואת הכוננות מערך
מתנדבים. 300 מעל גויסו שעה ובתוך

של פעילויות 897,982 בוצעו 1987 במהלך
פעילויות 716,198 בכללן מתנדבים,
כתחום פעילויות 51,922 הבטחוני, בתחום
עכירות, במניעת פעילויות 32,617 התנועה,
הקהילתי הסיוע בתחום פעילויות 21,502

ההדרכה בתחום פעילויות 75,752 ו
והארגון.

המשמר וסגל מתנדבים ערכו השנה במהלך
חינוך, במוסדות ביקורות 2,400 האזרחי
השמירה הביטחונית. ההיערכות לבדיקת
מתנדבים, ע"י בוצעה רבים כמוסדות
ככוח ששימשה בטיחות, סיירת והופעלה
1 בבתיספר. חירום למקרה כוננות

האינתיפאדה תחילת
. . .

מחנה מתושבי ארנעה נהרגו שבה תאונתדרכים,
ב ישראלית משאית מפגיעת גיבליה הפליטים
ההתקוממות לתחילת העילה הייתה ,9.12.87
שנהג טענו, המקומיים התושבים בשטחים. העממית
במכונית, תחילה ככוונה פגע היהודי המשאית

לכן. קודם יומיים חייל רצח על כנקמה
ולשומרון. ליהודה המהומות התפשטו עזה מרצועת
באש פתח באבנים, הותקף בשכם צה"ל של סיור
ונפצעו ילד נהרג ברצועה המפגינים. אחד את והרג
כמהלך נפצעו שוטרים שישה חיילים. מאש איש 15
לירושלים. שמצפון כקלנדיה תלמידים הפגנת פיזור

מידע או מוקדמת התראה ללא לילה, בן השטחים את הציתה האינתיפאדה
הפגנות,  חדש למצב להיערך המשטרה ואת צה"ל את חייבה היא מודיעיני.
והעימותים המהומות החריפו שבועות בתוך תבערה. בקבוקי וזריקת אבנים ידויי
ולהסתה, סדר להפרות בחשד נעצרו פלסטינים אלפי לצבא. המפגינים בין
פלסטינים, 121 נהרגו 1987 דצמבר סוף עד בשטחים. הוקמו מעצר ומחנות

במהומות. נפצעו יהודים אזרחים 27 ו חיילים 4.2 נפצעו, 179
הפלסטינים עם השיחות תחילת עם ,1993 ב רק הסתיימו האינתיפאדה אירועי
רבים ואלפים פלסטינים אלף מעל נהרגו ההתקוממויות במהלך אש"ף. ועם

נפצעו.
בספונטניות התאפיינה ,1988 מרץ עד הראשונים, בשלביה האינתיפאדה תחילת
ועד 1988 מאפריל השני, שבחלקה כעוד ועממי, מקומי בסיס על ובהתארגנות
ה"מפקדה הוקמו הלם). {ועדות עממיות ועדות התארגנות התחילה 1988 נובמבר
את לכוון שניסו האיסלמית", ההתנגדות ו"תנועת המאוחדת" הלאומית
שישבור לכלי, האינתיפאדה את והפכו והודעות, כרוזים באמצעות ההתנגדות
ביולי ובמשטרה. האזרחי במנהל בעיריות, הקיימת הישראלית התשתית את
המתגברת השפעתו החלה כך מהשטחים. מתנתקת שהיא ירדן, הודיעה 1988

מרכז עבר ,1990 ועד 1988 מנובמבר השלישי, בשלב כשטחים. אש"ף של
האבנים יידויי פוליטימדיני, ציביון קיבלה ההתקוממות המדינית. לזירה הכובד
חשודים ולהרוג סדר, להשליט התחילו פנים" ו"רעולי המסחרי, לסמל הפכו
לפי ונסגרו נפתחו העסקים המיסים, מרי התרחב ישראל. עם פעולה בשיתוף
שהשתלבו המקומיות, המפקדות הודעות ולפי בכרוזים שפורסמו ההוראות
הבינלאומי, במישור הצלחות לצבור התחילה האינתיפאדה הלאומית". ב"מפקדה
הבחירות לאחר אש"ף. עם ומתן משא ארה"בלנהל הסכמת  שביניהן והעיקרית
השתבשה זו תכנית שלום. תכנית כישראל החדשה הממשלה הציגה ,1988 נ

.(15.1.91 ב (שהחלה המפרץ. מלחמת עקב
הבינלאומית במעורבות התאפיין ,1994 ל 1991 בין באינתיפאדה, הרביעי השלב
הייתה מדריד" "ועידת המהומות. לשגרת חזרה לצד הפלסטינית, הבעיה לפתרון
הכרת  שבבסיסם אוסלו", ל"הסכמי הובילה והיא היסטורי, לפיוס ההתחלה

השלום. שיחות והתחלת באש"ף ישראל
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נרהכשןה ^נת

גם הוזמן לפגישה המצווה.
משמר קצין יעקוכי, דוד
וסימה, ירקון, אזרחי
להט. עם ששמרה המתנדבת
בבוקר בשבע נערכה הפגישה

קרבין, כרובי הצטיידו וסימה להט באפקה. בבסיס
השכונה ממפקדת תדרוך קיבלו וכניידת, שרוול בסרטי

ותיעוד. צילום לצורך הפעם לשמור. ויצאו
את לתעד שביקש האזרחי, המשמר ודובר הסברה קצין
מרחבי שקצין יתכן, כיצד העיר, ראש את שאל הפגישה,
עושה שכונה ומפקדת העיר, ראש עם להיפגש מצליח לא
יותר ועוד מהסיפור, הופתע להט רבה. כקלות זאת
אושר כמקום בו בתלאביב. אירועים תכנית מהיעדר
אלבום הפקת של חלקי ומימון משתתפים, רב מחוזי טקס
שילוט ושל התנדבות תערוכת הכנת של האזרחי, המשמר

חוצות.
שתי הוקמו ברהמצווה בשנת ההסברה פעילות כמסגרת
לסייע היה שתפקידן חדשות, התנדבותיות מסגרות
וטיפוח ההסברה הדוברות, בתחומי בשטח ליחידות
חמישים מונו אזרחי", משמר הסברה ל"פורום ההתנדבות.
והמחוז. המרחב ברמות הסברה קציני שישמשו מתנדבים,
יחסי הפקה, תקשורת, מתחומי מקצוע אנשי היו הם
לכיסוי דאג זה פורום והסברה. שיווק פרסום, ציבור,

ברהמצווה שנת אירוע בסימן עמדה 1987 נת

עמדה האירועים כמרכז האזרחי. למשמר

במשך הפעילים למתנדבים להעניק הממשלה החלטת

זכאים מתנדבים 7500 ממלכתי. הערכה אות שנים 13

הטקס הארץ. בכל טקסים 220 ב האות את קיבלו

הכנסת, כמשכן נערך האירועים, את שפתח המרכזי,

הלל. שלמה הכנסת, יו''ר בחסות

בין השותפות בסימן עמדו ברהמצווה שנת אירועי /

חלק שנטלו המקומיות, הרשויות לבין האזרחי המשמר

והאירועים. הטקסים בארגון פעיל

ורחבת גדולה הייתה ברהמצווה, לשנת האירועים תכנית
קיום על הרשויות ראשי לחצו הערים במרבית היקף.

מקומיים. טקסים

תכנית נקבעה לא שבהן הערים, אחת הייתה תלאביכ

קצין עם מבדיקה ואירועים. טקסים תואמו ולא הסברה,
הסתבר, יעקובי דוד סנ"ץ ירקון, במרחב האזרחי המשמר

העיר, ראש פעולה. לשתף מסרבת תלאכיב שעיריית

המשמר עם ולקשר לתיקצוב והאחראי להט, שלמה

המשמר מפקד עם להיפגש מוכנים היו לא האזרחי

בעיר. האזרחי

העלה, הארצי במטה האזרחי המשמר באגף שנערך בירור

בתל האזרחי במשמר מתנדב תלאכיכ עיריית שראש

הצביעה באפקה ההפעלה בסיס עם בדיקה צפון. אניב

זוג בת הייתה להט לשלמה המסורה. התנדבותו על

לשמור יצא אכן והוא וולךחריט, סימה לשמירה, קבועה

בשכונתו.

כשדי גל תקופה באותה הייתה באפקה הבסיס מפקדת

שהספיקה הקיבוצים, בסמינר צעירה סטודנטית (שרון),

מיוחדים. לתפקידים ביחידה תלאביב, בימ"ר לשרת גם

לאלבום לצילום להט שלמה את לזמן התבקשה גל

בר שנת לרגל שהוכנה ולתערוכה, האזרחי המשמר

*

בת"א התרבות נהינל נרהמציה שנת טקס להט שלמה עם (שרון) כשדי גל
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במחבל ואבקת מירי

בכנסת בוהמצווה שנת אירועי פתיחת

ברהמצווה. שנת אירועי של תקשורתי
"אגודת קמה ההסברה לפורום במקביל
מתנדבים, של עמותה משא"ז", ידידי
כתחום לסייע למטרה לה ששמה
העמותה המתנדבים. וטיפוח ההתנדבות
מירושלים, איתן עודד המתנדב ע"י הוקמה
בנק מנהל סגן היה האזרחי שבתפקידו
המשמר של הסברה קצין לשיווק. טפחות
מתנדבים באיתור לו סייעו האזרחי
העמותה רישום תהליך העמותה. להנהלת
שנתיים, ארך העמותות רשם אצל
פעם הבקשה נדחתה שונות וכאמתלות
את העמותה "החמיצה" וכך פעם, אחר
שלה היסוד כנס ואת כרהמצווה, שנת

יותר. מאוחר שנתיים קיימה
לראשונה הופק האירועים תחילת לקראת
שחולק האזרחי, המשמר אלבום
לראשי ברהמצווה, אות זכאי למתנדבים

לוי מירי

בטחון
וילדי ביתר ן
למש9 התנדב י

בוויד האזרחי (
ובס'ס1 המשטרה מרטים"בתחבת

^

האזרחי כמשמר מתנדבת לוי, מירי
לשוטרת נבחרה היא שנים. זה
,1992 בשנת בפתחתקווה מצטיינת
כנציגת "רוטרי", מועדון מטעם
את הקימה היא האזרחי. המשמר

הסברה, קצינת והייתה המתנדבות, היומנאיות יחידת
השיטור במסגרת למשטרה" "חלון פרויקט ומפעילת
מירי, נסעה 1986 ב בפתחתקווה. בביתספר הקהילתי
לביתה גופני בחינוך ודוקטור גופני כושר מדריכת
באזור ובטרמפיאדה במכוניתי, נסעתי " במכוניתה.
מגיעה שאני לו ואמרתי לחייל, עצרתי הירוק" "הכפר
הערבי. במבטאו הבחנתי למכונית כשנכנס לפתחתקווה.
להורידו. התכוונתי שם גהה, צומת לכיוון לנסוע המשכתי
ימין. בצד בגופי דקירה מעין הרגשתי הנסיעה כמהלך
נסיעה. כדי תוך עלי עף כלשהו חפץ שאולי חשבתי,
להזיז ניסיתי כירך. יותר חזקה דקירה הרגשתי לפתע
שאני הרגשתי ולהפתעתי נהיגה, כדי תוך ה"חפץ" את
המחבל אך הסכין, את לתפוס ניסיתי בסכין. אוחזת
באגודל ועמוקה רצינית כצורה ונחתכתי הסכין, את משך
הפעם אותי, לדקור שוב ניסה המחבל ימין. יד ובכף
עזבתי עליו, להתגבר חייכת שאני לעצמי, אמרתי בצוואר.
להב את ותפסתי שמאל, ביר החזקתי אותו , ההגה את
הפצועה ימין כשיד הבלמים, על ולחצתי ביד הסכין
אשכח", שלא רגעים היו אלה המחבל. את להדוף מנסה

לרוחב נעצרה "המכונית בהתרגשות. מירי מספרת
י לא נהג אף אך לתנועה, והפריעה הימני הנתיב

ראיתי לפתע קרה. מה ולבדוק לעצור הואיל
לכיוון הגיחו שוטרים ושני משטרה, ניידת
כמיוחד, סוער היה האוויר מזג מכוניתי.
קורה מה מיד להבחין יכלו לא והשוטרים
זה הצילו, לצעוק: התחלתי המכונית. בתוך
הקץ הגיע ואז אותי", לרצוח המנסה ערכי
מהמכונית, אותי חילצו השוטרים לסיוט.
המחבל כלינסון". לביתחולים אותי (העבירו
וכתום מאסר, שנות לעשר נידון שנלכד
הערכה "כאות השופט: אמר המשפט
בית מירי, שגילתה ולתושייה לגבורה
השברייה את במתנה לה מעניק המשפט

הותקפה". שבה
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בננסת מתנדבים

ניותר הסונ "האמצעי

הוא דנר הנהרת לשם

עשייתו"

קנט עמנואל

האזרחי למשמר בוכה

איתור מנהלים. הם שאותו ההפעלה לבסיסי יתאימו
מתנדבים נדחו אחת ולא קשיים, יצר מתאים כוחאדם
אגף ע"י בשכר כסגל להתגייס שביקשו ומנוסים, ותיקים
שהמשמר לשכנע, כדי רבים דיונים ונדרשו כוחאדם,
הגיוס שבהם מקרים, היו אחר". מזן "חיה הוא האזרחי
המתנדבים. על נכפה כמעט בשכר סגל של למעמד והמעבר
בקרייתיובל האזרחי המשמר ממייסדי היה מילר נתן

ירושלים. בעיריית ועבד מהנדס, היה במקצועו בירושלים.
מאוד, פעיל כמתנדב האזרחי, למשמר הקדיש לילותיו את
שבראשה בשכונה, כוננות כיתת כמייסד ולאחרמכן
בשכר. קבע כסגל שגוייס עד רבות, שנים כמשך עמד
זכתה האזרחי המשמר להקמת הראשונה בתקופה
כל המיוחדות. בעיותיה עקב מיוחד, למעמד ירושלים
ואף יותר, רבות שעות עלפני שבוע, חצי פעל סגל איש

^
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(סה"כ רשויות ולנציגי לשרים לחבריכנסת, ושחת,

שנייה, במהדורה הופק האלםם עותקים). אלפים נעשות

הגדולה. הדרישה עקב יותר, מאוחר שנתיים

המתנדבים, על אורקולית תכנית הופקה כן, כמו

אנשים עוד "יש חפר חיים של המקאמה על שהתבססה

הוכנו וכן האזרחי המשמר על תערוכה הוצגה כאלו".

התערוכות הפקת ותיקים. למתנדבים וסמלים תעודות
ובשיתוף המקומיות הרשויות מתקציב מומנו והאלבום

המחוזיים והן המרחביים הן האירועים, ככל עמן. נעולה

קראוס, דוד המפכ"ל, לב, בר חיים המשטרה, שר הופיעו

משטרה. ומפקדי ערים ואשי
הארץ. בכל ואירועים טקסים 220 התקיימו הכול נסך

ובישובים, כדרכים בערים, נתלו וכרזות שלטים מאות

מתנדבים. סיפורי פורסמו התקשורת ובאמצעי

.למתנדבים חולק ומהאירועים מהטקסים אחד בכל

שעיצב התנדבות, שנות 13 לציון הממלכתי האות

גל. אורי המתנדב

ברהמצווה, בשנת במתנדבים שהושקע הגדול המאמץ

עם מכן, לאחר כשנים אותותיו נתן

האינתיפאדה. תחילת
בשונה האזרחי, המשמר את המייחד
אחרים, רבים התנדבותיים מארגונים
מולה מתנדבים. של הגדול המגוון הוא
בסיס בחזונו ראה הארגון, מייסד כהן,
לפסוח בלי כארץ, שכונה ככל הפעלה 1

שכונות על עולים, שכונות על

על אמידים, אזורים על מצוקה,
אזורים ועל עירוניים אזורים
ההתעקשות ואכן, כפריים.
שכונה לכל להגיע והנחרצות
מגוון הארגון אל הביאו ושכונה
העם שדרות מכל אנשים
האזרחי במשמר והמדינה.
שהמפקדים כך, על עמדו

האזרחי המשמר



האזרח המשמר

קעו יעיר כנשר
" גוזליוירחף. על

וגויםפרקלבססיקיא

משא"ז אלבומי

בחיפה בטקס חיפה עיריית ואש

של הקליעה בנבחרת מילר נתן
ירושלים מרחב

רונ כלילה. בשבוע פעם פעל
את האחד הכירו המתנדבים
נהגים שנדרשו ומאחר השני,
הסיורים, למרבית מתנדבים
מתנדבים, קבוצת התגבשה
כשעות שפעלו ברובם, נהגים
שלווים אזרחים שכהן הקשות,
מבצעים הם ההתנדבות ואת שנתם, את נמים
הלילה" "חיות בין יותר. המוקדמות הערב בשעות
היה הוא מילר. נתן היה שבהם ומהבולטים
היה שניתן בירושלים, הבודדים מהמתנדבים
כיתת כאיש שעה, ובכל עת בכל לתיגבור להזעיקם
לאספו קל היה ולכן בביתו, נשק החזיק הוא כוננות.
המפקד תפקיד את גם עליו קיבל נתן ולהחזירו.
כשחיפשו הבסיס. של המתנדבים ומפעיל המתנדב

נ כ

הפחידו לא אותנו
. . .

מעשי על המתפרסמות שידיעות נשים, יש
המתהלך סוטה על או מגוריהן כאזור אונס
לנעול תריסים, להגיף להן גורמות ברחובות,
שיוצאות נשים, ויש בבית. ולהסתתר דלתות
אל חשוכות, חורשות אל הליל, חשכת אל
בנגע. להילחם כדי ותצפית, מסתור מקומות
1986 בשנת הטריד השרון בהוד גיורא בשכונת
וגרם לבתיהן הציץ בודדות, נשים סוטה אדם
החליט האזרחי המשמר באזור. רבה לחרדה
להתנדב הבניינים אחד לתושבי וקרא לפעול,
היו המתנדבים בין האיש. את ללכוד למאמץ
הובטחה נון. כן ובתיה מיכאלי רות ענתרידר,
לא מהן אחת אף אך "שונה", פעילות להן
שתה. תהיה היא כמה עד לעצמה תיארה
השעות כין לילה, מידי שבועות, שלושה במשך
מתנדבים, שלושים עסקו בבוקר, לחמש עשר
כתצפיות ובתיה, רות ענת, וביניהם
מירי הסוטה. את לאתר בניסיון ובסריקות,
אותם והמירו וילדים, בעל עזבו ערב
נשא המאמץ ולחים. קרים מחבוא במקומות
הפעילות .לילות פסקו וההטרדות פרי, לבסוף
החיל. נשות את הרפו לא והארוכים הרכים
כשכונתן, הכוננות לכיתת הצטרפו הן להיפך,
הבניין. דיירי כל את ולכסוף הבעלים את גייסו

מילר נתן

ר מ קו מ ה 92



אינם מענווה "שליחי

בהליכתם לא ניזוקין

בחזירתן" ולא

ע"</ ח', פסחים

באשדוד טקס

סבא בכפר אופניים תחרות

גם מאוד אליו שנקשרו מתנדבים העלו בשכר, מפעיל

כך ביום, עבד ואף מידי מבוגר היה נתן שטו, את

מותירה הייתה לא משרה בחצי שכונה מפקד שמשכורת

להתנדב. העדיף הוא היסס. נתן בודדות. מעות אלא מדיו
בו ראה המרחב "זקן". בו ראה כי התנגד, הצעיר הסגל

היו הדעות מערב רובע במפקדת לגייסו. ניתן שלא חריג,

וסגנו אריה) יצחק (מתנדב הרובע מפקד  חלוקות

ונאמן. מסור שכונה מפקד שיהיה וידעו, בנתן האמינו

והתגייס הכוננות, כיתת על הפיקוד שרביט את העביר נתן

התמיד נתן הרובע. מפקד של רב מאמץ לאחר (משטרה,
כל שהתחלפו לאחר רב זמן גם בפעילותו

מחבריו בשונה הצעירים. המפקדים
המצטיינים מהקלעים היה הוא הצעירים,
בנבחרות קבוע וחבר האזרחי, במשמר

בפעילות התמיד מילר נתן הקליעה.

הפתאומית. לפטירתו עד ההתנדבותית

הבילוש ביח' קצינה לשעבר שקלפ, קארין

האזרחי למשמר הצטרפה פולין, במשטרת

הייתה היא הקמתו. עם כמתנדבת
בשנת בנתניה האזרחי המשמר ממייסדות

לאחר רק בשכר כסגל התגייסה היא .1982

היא כמתנדבת התנדבות. שנות שמונה

בבסיס הנערצות הדמויות אחת הייתה

נתניה. ובמשטרת

בנתניה והשרשרות התיקים חוטפי מרבית

ילד, או קשיש בודדה, אישה כי האמינו,

כשמדובר הוא כך לא אך קל", "טרף הם
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שקלפ קארץ

באחו צעדה ובודדה שברירית רזה, אישה שקלפ. בקארין
אליה ניגש חשש ללא בנתניה. נורדאו שכונת מרחובות
שרשרת את לתלוש וניסה צווארה, על זרועו כרך עבריין,
והלמה במהירות, הסתובבה השברירית האישה הזהב.
בבהלה נמלט מכן ולאחר התמוטט הוא באגרופה. בפניו
רזה "אישה אותה הייתה שקלפ קארין מהמקום.
חטיפות של מתמשך גל קטעה זה במעשה ושברירית".
האומץ, את בנתניה. נורדאו בקריית ושרשרות תיקים
גוייסה קארין פולין. במשטרת רכשה והנחישות הידע
זמן. ובכל מקום בכל ולילה, יום פעלה אך משרה, לחצי
שקלפ קארין נבחרה האזרחי למשמר ברהמצווה בשנת
היטב, אותה הכירו התושבים מצטיינת. שכונה למפקדת
איתוה רגלי, סיור במסגרת מפניה. חששו והעבריינים
מים ברז מחדשים שהם שטענו צעירים, שלושה קארין
שלושת את קארין קישרה מזלם, לרוע בית. בחצר
לא זמן שאירעה לפריצה, למים" "הצמאים המשוטטים
הצמודים שומריה עם עקבה היא בשכונה. לכן קודם רב
וכוש הוצאת בעת אותם ותפסה השלושה, אחר (כלביה)
בשעה בשכונה הדירות לאחת שפרצו לאחר ממסתור, גנוב
עצת והללו לסיוע, שוטרים הזעיקה היא יותר. מוקדמת

שללם. על "הצמאים" הצעירים את
של חם") ("על רבות בתפיסות מעורבת הייתה קארין
ולפעילות מניעה לפעילות שותפה והייתה עבריינים,

■ כטחונית.

גדעון של הסוכה
. . .

רבת ממסורת חלק הפכה לנגמן גדעון של הסוכה
מתנדב גדעון, בירושלים. וגן בית בשכונת שנים
ומפקד (מתמי"ד) במדים המתנדבים ביחידת
מהמתנדבים אחד הינו תן, בבית האזרחי המשמר
גם כך בשנה, שנה כמידי בירושלים. הוותיקים
כדי לתפארת, סוכה הקים הוא ,1986 בסוכות
מתנדבי את ירושלים, מרחב שוטרי את שתשמש
ראה גדעון ישראל. עמך וסתם האזרחי המשמר
בהתנדבותו ממשיך והוא חיים. אורח בהתנדבות
25 ה בשנת הייס, גם תן בבית האזרחי למשמר

האזרחי. למשמר
רוטשילד, דה אווילינה הספר בבית תלמידותיו
התנדבותיות בפעילות עוסקות מנהל, הוא שאותו
הדרכה תאונותדרכים, נגד הסברה  מגוונות
גדעון וקשישים. בנינוער והפעלת בגניילדים
הסיור ביחידת אינטנסיבית פעילות על מקפיד
מפקד עליו שהעיד וכפי ירושלים, במרחב
גדעון של ההתנדבות "רוח קירר. אבי היחידה,
פחות". הנעימים ברגעים גם כולנו, את מדביקה
לכל כתובות גדעון מהווה תפקידיו, לכל בנוסף
לפתור משתדל גדעון השכונות. תושבי מצוקות
ובמידת וגן, בית שכונת תושבי של בעיותיהם את
השכונה, מתושבי באחדים מסתייע הוא הצורך
הרבנים של לעזרתם פונה אף הוא לעתים

הראשיים.
ברעייתו מוצא הוא מעשיו לכל ותמיכה כנגדו עזר

במסירות. לו המסייעים ילדיו, ובארבעת
טקס ניהול את גם עצמו על לקח לנגמן גדעון
המתקיים משטרתישראל, לחללי הזיכרון יום
הפך זה אירוע בשנה. שנה מידי הזיכרון כיום
למשטרתישראל, המרכזי לטקס השנים עם
מחוז וקציני המפכ"ל בו ונוכחים
הבניין. דיירי כל גם את ולבסוף ירושלים.הבעלים,

מ קו מ ה

חיים עם לנגמן גדעון
הרצוג וחיים בולב

גייסה בורנשטיין/לזו תמר
למשמר קופיקו את
ב1986. האזרחי
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המיוחדות היחידות  1987 ,
הפעיל ואף הית"מ, מייסדי ובין בצפון, אזרחי משמר
"ניתן חיפה: באזור בארץ ביותר הגדולה היחידה את
הפיקוד בקרב כי לשמן, מחמאות לחלק כדי ולא לקבוע,
המשמר של המתנדבים ליחידות הערכה קיימת הבכיר
למשטרה. המשמעותית בתרומתן הכרה ישנה האזרחי.
מתוכננות רב, אדם כוח הדורשות פעילויות מזאת, יתרה

למשטרה הישיר הסיוע בתחום הפעילות יקר |ןן
1987 בשנת המיוחדות. היחידות ע"י התבצעה 11^

למניעת יחידות 37 מתנדבים), 1730) 54 אלה יחידות טנו

במדים, מתנדבים יחידות 52 מתנדבים), 541) עבריינות

יחידות 6 מתנדבים), 1475) הסיור יחידות עם שנעלו

תיירות מתנדבי יחידת מתנדבים), 179) ימי שיטור

יחידות שתי מתנדבים), 17) מרושלים
מתנדבים), 60) ובדרום הגולן ברמת חילוץ

מתנדבים), 378) קהילתי סיוע יחידות 29

119) חקלאית סיירת יחידות ארבע

שרון במרחב מתנדבים יחידת מתנדבים),
45) פרשים יחידות ושלוש מתנדבים) 6)

מתנדבים).

היו שאמורים המתנדבים, תחושת על

מדברים ללמוד ניתן השוטרים, עם לעבוד

כוכבי, מנחם רכפקד 1986 בדצמבר שנשא

מייסדי בין שהיה חיפה, מרחב ית"מ מפקד
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עם לבלות לראשונה, שוטרים, יצאו מתנדבים, הופעלו
תרומת את להעריך יודעים השוטרים משפחותיהם.
לבין מרחב או גדולה תחנה בין הבדל יש אך המתנדבים,
את מכירים כולם שבה יותר, משפחתית  קטנה תחנה
במקום. המשטרה ממשפחת חלק הם והמתנדבים כולם,
דידי פנימיים". ובאירועים במסיבות וכך במבצעים כך
מרחבי הסברה קצין מכן ולאחר היונ"מ, מפקד רוזנפלד,
הראשונים בין היה האזרחי, המשמר ידידי עמותת ויו''ר
מספר היו לדעתו, באשדוד. הית"מ במסגרת שפעלו
מרחב ראשית, לכיש. במרחב הית"מ להצלחת גורמים
רק הדרומי מהמחוז הופרד הוא יחסית. חדש היה לכיש

המשטרה. של החדשה ההיערכות במסגרת ב1981
שעם תימא, ואין חדשה. רוח עמו הביא החדש הפיקוד
הקהילתי, השיטור בתחום הראשונים המודלים השנים,
ובאשקלון. באשדוד היו ,1996 בשנת לראשונה שיושמו
ארך למתנדבים שוטרים בין האמון יצירת תהליך אולם,

רב. זמן

שלא וברור המתנדב, הכוח על הסתמכות תוך ומבוצעות
המחסור עלינו מכביד אולם, זה. כוח בלא נעשות היו
נוספים, ובעזרים קשר במכשירי הדרכה, בחומר במדים,

משטרתישראל מחובת אשר
עושה איננה והיא לנו, לספק
כי תחושה, קיימת זאת.
שהמתנדבים סבור, הפיקוד
פתרון ויאלתרו "יסתדרו"
תפיסה לדעתי, זו, כלשהו.
במשך לנו שעלתה מוטעית,
טובים באנשים השנים
את נטשו אשר ומסורים,

מספקת ברצינות מתייחסים שאין הרגשה, מתוך השורות,
חלק אלא מאפיינים הדברים אין לשמחתי, לתרומתם.
שליליים, מעשים של כדרכם אך מהשוטרים, מזערי
וכן מהשוטרים רבים לעומתם, מאוד. מורגשת השפעתם
עבודת את ולהוקיר להעריך יודעים הזוטר הפיקוד
הם בכך ביטוי. לכך לתת טורחים ואף המתנדבים,
המתנדבים, של המוטיבציה להגברת רבות תורמים
ממנו. יותר אף ואולי מהשוטר פחות לא לכך הזקוקים
למעשי השוטרים בקרב יותר גדולה שמודעות יתכן,

המצב". לשיפור תעשה המתנדבים

לעבודת רבות תרם במשטרה האזרחי המשמר שילוב
בשבתות, כחגים, גדולים, באירועים משטרתישראל.
מקום את המתנדבים מילאו ובתגבורים במבצעים
קצין דרכו ובהמשך תחנה מפקד ברמן, יואל השוטרים.
מספר: לפרישתו, עד האזרחי המשמר באגף ופיקוח בקרה
רכים, תגבורים של בתקופות בחגים, הופעלה "התחנה
כאשר העצמאות, ביום מתנדבים. ע"י בלעדי באופן כמעט

נ י ק יעיר כנשר ר ז א ה מ ש מ

מתדון ברמן יואל
באשדוד מתנדבים

 המעשה "תפארת

החכמה,

 חכמה ועטרת

המעשה"

יהושע משלי
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דרומיות יחידות שתי של בתרגיל לפר קובי לשוטרים תיירות פרס הענקת

לנו נראית "המפה

מאשר יותר אמיתית

האדמה"

לורנס הרנרט דויד 11

מנתה 1986 ב גולן. שדה מביתספר סיוע קיבלה
מחלקת אנשי חלקם מתנדבים, 15 כאמור, היחידה,
רשות של פקחים גולן, האזורית המועצה של ביטחון

הגולן. מישובי ומתנדבים הטבע שמורות
להגיע רבים מטיילים החלו למצרים, סיני החזרת עם
ב היחידה. את להרחיב אמיתי צורך נוצר הגולן. לאזור
של הביטחון רכז לפר, קובי בראשה התייצב 1983

לשרת התגייסו היחידה אנשי גולן. האזורית המועצה
הם מהם. שנדרשה למכסה בנוסף בהתנדבות, כמילואים
ובחילוץ בגלישה בטיפוס, מיוחד צה"לי קורס עברו

(טג''ח).

וציוד מקצועי ידע גבוהה, מיומנות דורש הקשה התפקיד
ע"י הכשרות היחידה אנשי עוברים כשנה פעמיים יקר.
האימונים בצה"ל. קרבי לכושר במחלקה טג"ח מדור

זכו שבהם רבים, מבצעים גם היו החיכוכים בצד

קהילה לקשרי היחידה ולפרסום. להוקרה המתנדבים

עם משותפת עבודה במסגרת ,1983 בשנת יזמה משטרה
הפרס בתיירות. המצטיין העובד פרס את התיירות, משרד

שסייעו מצטיינים, לשוטרים התיירות שר ע"י הוענק

שירות. מתן בתחום לתיירים
איכות את לשפר שמטרתו נקבע, הפרס בתקנון
של המוטיבציה את להגביר לתייר, השירות
את ולהעלות התיירות, בתחום העוסקים
הרחב. הציבור כקרב התיירות חשיבות תודעת
אזוריות, תחרויות כללה המועמדים בחירת
השירותים נותני כלל חלק נטלו שבהן
יצחק זה בפרס זכו 1986 בשנת לתיירים.
כהן, אילן מהרצליה. ימע"ר מתנדב קצנשטיין
צוקרמן וסוקרטס ערד תחנת ימע"ר מתנדב
מיוחדת כהוקרה תיירות. מתנדבי מיחידת

ירושלים. תיירות מתנדבי יחידת זכתה
הייתה הקמתה, מרגע רבה בהוקרה שזכתה אחרת, יחידה

להקמתה החיה והרוח היוזם הגולן. רמת חילוץ יחידת

כמשך בגולן. האזורית המועצה קב"ט לפר, קובי היה

גדי, כעין בערד, בצפון, נוספות יחידות הוקמו השנים

הצוללנים. יחידת הוקמה וכן באילת התיכונה, בערבה

מלחמת במהלך הסורים, מידי הגולן רמת נכבשה מאז
עוצמה רב משיכה מוקד זה ארץ חלק מהווה הימים, ששת

בכדי. ולא מטיילים, לרבבות

ובשבתות בחופשות המגיעים ניסיון, חסרי מטיילים
למצוקה. להיקלע עלולים הגולן, לרמת

שאירעו רכים אסונות כשל הוקמה גולן החילוץ יחידת
צה"ל, של הייתה בעיקרה היוזמה במקום. הטיול באתרי

שבתחילה הגולן, מרמת מתנדבים 15 עשו העבודה את אך

נסיונות ולאחר עצמם, בכוחות היחידה את הקימו

למשמר חברו ויסייע, פעולה שישתף "אבא", למצוא
השמונים, שנות בתחילת שהוקמה היחידה, האזרחי.
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נרכשו והציוד הקשר מכשירי האזרחי. המשמר במסגרת
בראש האזורית. המועצה בסיוע הפעילות, כדי תוך
לחייו, השלושים בשנות צעיר אז לפר, קובי עמד היחידה
היטב. האזור כל את שהכיר האזורי, הביטחון רכז
צה"ל, כוחות עם פעולה בשיתוף עבד האזרחי בתפקידו
כרכז משטרתישראל. ועם הטבע שמורות רשות עם
צוות עם נייד. וחמ"ל קשר מכשירי ברכבו היו ביטחון
ממושב חקלאי גת, דני דוגמת מתנדבים נמנו ההקמה
מהשגרה, לצאת רציתי "רק עצמו: על המעיד גמלא, מעלה
האתגר אותי משכו לכך, בנוסף דופן. יוצא משהו ולעשות
אלי נוסף ומתנדב אדם". חיי בהצלת שיש הרב והסיפוק
הצטרפתי בביטחון, שעסקתי "מכיוון מספר. סנדרוביץ

טבעי". באופן ליחידה
חילוץ. פעולות 36 היחידה ביצעה 19841986 השנים בין

מסוק. בהפעלת צורך היה מקרים בשני
הוקרה תעודת היחידה מתנדבי קיבלו 1986 באפריל

פועלם על לוי ברוך ד"ר האזרחי, המשמר מראש
היחידה בהתפתחות לראות זכה לא פנחס ראובן נצ''ם
שירותו במהלך נפטר הוא נוספות. יחידות ובהקמת
אף רז, אביגדור סגנו, מילא מקומו את .1986 באמצע
ראובן של בדרכו שהמשיך הימי, הקומנדו ממפקדי הוא

ובקידומה. היחידה בפיתוח רבות והשקיע פנחס,
של לאלמנתו כתב האזרחי, המשמר ראש לוי, ברוך ד"ר

איננו ז"ל פנחס ראובן משנה "ניצב פנחס: ראובן נצ"ס
בכל וביטחון צבא איש מאוד. אותו חסרים ואנחנו אתנו,
ישראל, לבטחון עצמו הקדיש נעוריו משחר איבריו. רמ"ח
שותף והיה הים, בחיל קרביים בתפקידים רבות עשה
בניכר. הביטחון זרועות של עלומה בטחונית לפעילות
המפקדים עם פנחס ראובן נמנה שנים מעשור למעלה זה
המצטיינים מן והיה האזרחי, המשמר של הבכירים
מופת והיה ובאמונה, בלהט תפקידו את מילא שביניהם.
לפניו. שהוצבו במשימות ובדבקותו במסירותו לכולנו
שלו. העשייה תנופת על הכבידו לא בריאותו ומצב גילו
מציב שהוא תוך ובהתלהבות, רב במרץ הכול עשה ראובן
מאודו בכל רצה הוא ממנו. ולצעירים לרבים מידה אמות
לבטחון ממרצו ולתרום האזרחי, במשמר ולשרת להוסיף
את ממלא כשהוא משמרתו, על נפל הוא ואכן, ישראל.

חילוץ שיטות לימוד גם כוללים
באמצעות ואדיות, מתוך חדישות

מיוחדות. אלונקות
הגולן, רמת חוק החלת לאחר
רשמית הגולן סופח שבמסגרתו
בעיית התעוררה למדינתישראל,
היחידה, אנשי של ביטוחם
שיהיה ממשלתי, לגורם והכפפתם
שר החלטת עלפי לנושא. אחראי
למשמר היחידה גויסה לב, בר חיים דאז, המשטרה
של החילוץ יחידת להיות והפכה גליל, במרחב האזרחי

הצפוני. המחוז
ראובן נצ"ם גליל, במרחב דאז האזרחי המשמר מפקד
מרחב בתחום רק תחילה פעלה "היחידה הסביר. פנחס
כי שהסתבר, לאחר אך גליל,

במרחב גם צורך בה יש
רשמית הוחלט עמקים,
שתפעל יחידה, תהיה שהיא
היחידה הצפוני. המחוז בכל
מלא משטרתי לגיבוי זוכה
נצ"ם הגליל, מרחב ממפקד

גנות". יעקב
ממייסדי פנחס, ראובן
עתיר וקצין הימי הקומנדו

תיירות מתנדבי יחידת

הים בתחום קרבי ניסיון
היחידה בערך הכיר והיבשה,
והיה אנשיה, ובערך
להפעלתה מהיוזמים

תיירות, יחידת בירושלים הוקמה 1986 נאלגוקט ו
לטטרים מתמי"ז מתנדבי תמישהעשר לנר. |

משרדי שפות. דוברי כולם ירושלים, ממרחב ו
העתיקה. בעיר הקישלה בתחנת היו היחידה
טוב שירות במתן הצורך בשל הוקמה היחידה

לירושלים. המגיעים לתיירים ייתר
לראש ומקצועית פיקודית כפופה הייתה היחידה
סיירו היחידה אנשי ירושלים. כמרחב הסיור לשכת
בתימלון. וכאזורי העיר במרכז תיירות, באתרי
אותם והפנו התיירים, תלונות את קיבלו הם
במשטרה המתאימים לגורמים טיפול להמשך
הכשרה עברו המתנדבים האחרות. ימשלילת

סומנו הניידות מיוחדת,
?*! גס וכך מיוחד, בסימון

ושל השוטרים של נגזיהם
יחידת אנשי המתנדבים.
נפרקים זכו התיירות
עבודתם על לשבח ובציונים

זל.
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פנחס ראובן של אלמנתו עם ריאיון

שראובן ישראל מדינת זכתה האחרון. הרגע עד תפקידו

חבריו להיות אנחנו וזכינו ומבוניה, מבניה אחד יהיה

תמיד". כזכרו נתגאה למשימה. ושותפיו
מבצעים של ארוכה שורה אחריו הותיר פנחס ראובן

להתייצב דאג מבצע בכל ועלומים. כמוסים רובם נועזים,

לכך. נדרש לא כאשר גם להצטרף, דרך כל וחיפש ראשון
מובטח לפעולה, יוצא ראובן שכאשר ידעו, לוחמיו

מושלם. יהיה שהמבצע
ראובן, של חייו ממהלך חלק היו מבעיתים אירועים

הרב נסיונו יחידה. למורשת הימים, ברבות הפכו, והם

וכושרו כישוריו יבשתיים, ובמבצעים בים ראובן של

נערצת לדמות הפכוהו לאנשיו, דוגמא המהווה כמפקד,

ימי. קומנדו לוחמי של דורות שהעמידה אמיתית,
למשטרתישראל, ראובן עמו הביא הללו התכונות את

גליל במרחב האזרחי המשמר למייסדי הצטרף כאשר

בהתאם המדינה לבטחון לתרום המשיך הוא .1.12.75 ב

ומורשת חיים ניסיון החדרת תוך ולדרכו, להכרתו
הוא המשטרתי שירותו במסגרת שנים. רבת מפוארת

הוא גליל, במרחב המחבלים נגד הפעילות כל את ליווה

בביצועיו, המפקדים לכל מופת ושימש כוחות, על פיקד
הבטחוני. כתחום ובנסיונו שלו מקצועי בידע

של הראשונים למפקדים אופייני ראובן של סיפורו

בצה"ל, המפקדים מקרב באו שרובם האזרחי, המשמר

כהן מולה כמו עשיר, קרבי עבר ובעלי ותיקים חלקם
ראשי חינוך קצין שהיה גבעולי ושאול הפלמ"ח ממייסדי

■ אחרים. ורבים בצה"ל
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לאומי שירות כנות
למדתי שבו "כביתהספר עצמה: על מעידה היא הארצי.
ולחצו למשטרה, התנדבות על לשמוע מוכנים היו לא
מהמחזורים מידע קיבלנו אחרים. לכיוונים לפנות עלינו
הרב העניין על במשטרה ששירותו בנות של הקודמים
לכן הארץ. בכל כמעט השירות אפשרות ועל בעבודה,

למשטרה". להתנדב התעקשתי
למתנדבות השני המחזור בת הייתה אסרף סימה
היא היום למשטרה. התגייסה שירותה בתום למשטרה.
"דווקא ירושלים. במחוז אדם כוח מ"שקית משמשת
לנשים. רב יתרון יש כגברית, מצטיירת שהמשטרה בגלל
הממונים". מצד רכה והערכה נאות יחס עניין, אתגר, יש
מחוור הלאומי, השירות מבנות היא גם אמסלם, לדורית
קצינה ולהיות באוניברסיטה ללמוד שאיפות היו ,1987

קהילה לקשרי ליחידה התגייסה אכן היא במשטרה.
לקורס יצאה ובהמשך האזרחי, המשמר במסגרת משטרה
קהילתי. לשיטור היחידה לתקציבנית ומונתה קצינים,
ורק לעבודה, בביתהדין התנדבותה את התחילה דורית
למשטרתישראל, לעבור ביקשה שירותה סוף לקראת
עיסוקה תחום את ולגוון ללמוד אופקים, להרחיב כדי

המשטרה. בחיידק נדבקה היא גם
מה;וי לחלק הלאומי השירות בנות הפכו 1987 ב
מקצו"י נאמן, עבודה ככוח עצמן והוכיחו המשטרתי,

■ גבוהה. מוטיבציה ובעל יעיל

אמסלם דורית

,1987 ב ,13 ה לשנתו האזרחי המשמר כניסת ם ן

עבר בירושלים, שהתחיל נוסף, מהפך התחולל
הפך כבר הארגון, קיום שנות 25 ולאחר הארצי, למטה
בנות  ממנו נפרד בלתי ולחלק המשטרה כלל לנחלת

הלאומי. השירות
לאומי, שירות בנות מאתיים במשטרה נקלטו 1987 ב

האגודה בשיתוף האזרחי המשמר עלידי שהופעלו
היו הראשונה בשנה קשה. הייתה ההתחלה להתנדבות.

_^כ

75 היו כבר מכן לאחר שנה בלבד. מתנדבות שתי
וברביעית 175 ל המספר עלה השלישית בשנה מתנדבות,
בפעילות הלאומי השירות בנות עסקו 1987 עד .205 ל

צבאי. לשירות כתחליף בקהילה, התנדבותיות
לבנות אטרקטיבית מלהיות רחוקה הייתה המשטרה
לבנות לאפשר סירבו אף רבות משפחות הלאומי. השירות
של הרב ומספרם פעילותה, אופי בגלל אליה, להצטרף

בארגון. הגברים
דן ע"י נוצר הלאומי השירות בנות עם הראשון הקשר
ולאחר בירושלים, האזרחי המשמר מפקד בהיותו ברעם,
טל, רוני באמצעות האזרחי המשמר מטה באמצעות מכן
ובהקצאתן הבנות בקליטת וטיפל כוחאדם, קצין שהיה

המשטרה. ליחידות

במשטרה שירתו כבר האזרחי למשמר ברהמצווה בשנת
לאומי. השירות בוגרות שוטרות, עשרים

המערכת מהכרת נבעה המתנדבות במספר העלייה
ובתרומתן הבנות בערך המשטרה ומהכרת המשטרתית,
הלאומי השירות את התחילה אליהו מירה למערכת.
למטה עברה שירותה סיום ולקראת עמקים, במרחב

ש נ ז א ה המשט

אסרף סימה עם אליהו מירה
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החרדי" הלןןמנח וו

65 בת המשטרה תזמורת
. . .

האזרחי, למשמר ברהמצווה שנת אירועי במסגרת
שנים וחמש שישים משטרתישראל תזמורת חגגה
בכר גדר כמרכז התקיים האירוע להקמתה.
ניגנה מקום אפס עד מלא אולם ובפני בירושלים,
ממיטב צה"ל תזמורת עם ביחד התזמורת

יצירותיה.
קראוס דוד המפכ"ל, בנוכחותם כיבדו האירוע את
חיים המשטרה, שר משטרתישראל, פיקוד וכל

מירושלים. בעיקר רבים, ומתנדבים לב בר

קהילה לקשרי מהיחידה חלק היוותה התזמורת
הייתה והיא האזרחי, המשמר באגף ומשטרה
ובאירועים קהילהמשטרה כימי מרכזי מרכיב

אחרים. רבים

דתית למשפחה ובן ישיבה
לנדאו יעקב פעל בירושלים,
הדתית האוכלוסייה לקירוב
בתקופתו האזרחי. למשמר חרדית
ישיבות תלמידי השתלבו
חרדיות ישיבות תיכוניות,
בפעילויות רבות דתיות ופנימיות

בירושלים. האזרחי המשמר

שהצטייר1 כפי החרדית, לעדה המשטרה בין קשר
חקירת על בעיקר התבסס ,1986 בשנת בתקשורת
בבניברק בירושלים, אוטובוסים תחנות שריפות

בארץ. נוספים ובמקומות
תצלום כל מודעות'1. "ממלחמת נבעה התחנות שריפת

באמות ומוסרי, צנוע כבלתי שנראה תצלום או שלנשים

התצפיות, עזרו לא למציתים. קורבן נפל החרדיות, המידה

והסיורים. המודיעין עבודת

בירושלים בביקור קציר אפיים המדינה נשיא ועט כהן מולה עם משמאל) (שני לניאזו יעקנ

 לנדאו יעקב של אחותו

בירושלים בביתהעם לתזמורת 65 יובל

התזמורת בית חנוכת

מוותיקות היא גם רינה,
במטה האזרחי המשמר
אלי הרב בירושלים. הארצי
בתפקידו ממשיך לנדאו
המשמר של המתנדב כרב
בפורום וחבר האזרחי,

הארגון. של ההסברה

המשמר מפעילות בשונה
תיכוניות, כישיטת האזרחי
דתיים ובמוסדות בפנימיות
קהילות היו מאורגנים,
כאחד שהצטרפו בודדות
הייתה גם כך לארגון.

"הקומנדו זכה באשדוד באשדוד. גור חסידי קהילה
"אנחנו והשוטרים. האזרחים מצד רבה להערכה החרדי"
הדומם, החרדי הרוב של נציגים אנחנו קטן, מיעוט לא

י כנשר

ההתנדבותיבטחוני הארגון היה האזרחי המשטר

כולל העם, שדרות כל השתלבו שבו היחיד, משטרתי

באופן תמיד ולא השכונות בכל לא (אמנם חרדים יהודים

בירושלים, ההפעלה לבסיסי הגיעו כך ובולט). גלוי
ישיבה, בחורי חרדיים, לאזורים הקרובות בשכונות

הדתי מהמגזר בשונה רבנים. ואף מבוגרים מתנדבים

חשוב, לאומי ערך ובהתנדבות בצה"ל שראה ציוני

השתלבות יפה בעין ראו לא ובישיבות החרדיים באזורים

פניות היו השנים במשך "משטרתיתציונית". בפעילות

לקריאה וקהילות שכונות רבני ראשיים, רבנים של רבות

האזרחי. למשמר להתנדב

למתנדבים ברכה הראשיים הרבנים פרסמו שנה מידי

הקשר את שריכז מתנדב, רב אף ומונה האזרחי, למשמר

כמו אחרים, מרכזיים רבנים ועם הראשית הרבנות עם

מראשוני היה לנדאו, יעקב נצ"ם אחיו, לנדאו. אלי הרב
במשטרה לשרת חזר הוא מכן, לאחר שנים משמרהגכול.

בוגר בהיותו ירושלים. מרחב של האזרחי המשמר כמפקד

י ח ז א ה המשמר
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ברכתו את קיבלנו האזרחי. המשמר במסגרת עצמם, למען
עמד בראשו אזרחי. משמר באזור והקמנו מגור, הרבי של
מכן שלאחר לוי, אשר גור, חסידי מקרב שכונה מפקד
העיד ההתארגנות יעילות על האזור". כל למפקד התמנה
בעברו אשדוד, תחנת מפקד סגן אז ברמן, יואל סנ"ץ
ובהמשך במרכז, האזרחי במשמר הערים מפקדי מוותיקי
עד האזרחי, המשמר באגף פיקוח וקצין התחנה מפקד
המשמר במסגרת גור חסידי התארגנו "מאז לפרישתו:
יתירה באזור. הפליליות הבעיות רוב נפתרו האזרחי,
והם אשדוד, למשטרת לסיוע נרתמו החסידים מזאת,
האזרחי, המשמר של המיוחדות היחידות ככל פועלים
מורכבות משימות מבצעים הם בימע"ר. ובמיוחד

אשדוד". תושבי כל לתועלת רבה, בהצלחה
באשדוד, גור חסידי המתנדבים, זכו הדופן יוצא פועלם על
המשמר ומראש מהמפכ"ל מהמרחב, הוקרה לתעודות
לביטחון תרומתם את נס על שהרימו לוי, כרוך האזרחי,

אשדוד. בעיר הקהילתיחברתי
פריצות^ גל עקב בבניברק. גם התרחשה דומה תופעה
"סיירו התארגנה בעיר, הצפוניות בשכונות תושבים לבתי

| תושבי המתנדבים, האזרחי. המשמר כמסגרת חרדית"
להלום כדי להתפרצויות, מועדים באזורים סיירו המקום,

! הוראות קיבלו בנשק, אימונים עברו המתנדבים בתופעה.
הדוק! פעולה בשיתוף ופעלו מגוריהם, באזור לשמירה
1 וגן בית בשכונת הוקם גם כך במקום. המשטרה עם
הפעלה בסיס דתיים, תושביה שמרבית שכונה כירושלים,
אחד היה וגן בית בסיס בירושלים. ומהפעילים מהגדולים
הלילה. כל פעל רבות שנים שבמשך הבודדים, מהבסיסים

■ גם היתר שבין לנגמן, גדעון היה המתנדב השכונה מפקד
1 במדים הראשונה המתנדבים יחידת מייסדי עם נמנה
נל את אחריו סחף הוא הנמרצת בפעילותו בארץ.
היום (שעד רוטשילד" דה "אוולינה ספרו בית תלמידות
את שכונתו, תושבי את התנדבותית). כפעילות ממשיכות
והפנימיות. הישיבות תלמידי ואת החסידים את הרבנים,
מהעדה רבים מתנדבים לשרת ממשיכים האזרחי במשמר
היחידה הוקמה יותר מאוחר שנים עשר החרדית.
11 אסון). קורבנות (זיהוי זק"א  החרדית המיוחדת

בירושלים בכינוס בגין מנחם עם לניאדו יעקב

אנחנו התקשורת. באמצעי כותרות תופס שאיננו הרוב
בשמירה ישראל, באהבת בדוקיום, בסובלנות, דוגלים
בחור מרדכי, ,1986 בסוף בלהט, טען והחוק", הסדר על

הגדולה בקהילה באשדוד, שגר גור, מחסידי חרדי יהודי
משפחות. 250 כ אז שמנתה ג', בשכונה גור, חסידי של
ותיקים חברים וקלמן, משה ישראל, ליוו מרדכי את
בעיר. שבמתנדבים מהמסורים באשדוד, האזרחי במשמר
שהיה ג', ברובע השתכנו 1978 כ לאשדוד "כשהגענו
קלמן. אומר ואלימות", עבריינות פשיעה, מוכה אזור
תיקים, חטיפות מקרי יומיום היו הראשונות "בשנים
מספר למשטרה פנינו סדר. והפרות התעללויות פריצות,
ידוע כי הייתה, שקיבלנו התשובה סיוע. וביקשנו פעמים
פשיעה, ומוכה בעייתי שהמקום
 הבעיה לפתרון היחידה והדרך
התושבים של עצמית התארגנות

י***4$0

נ י ק יעיר כנשר . האזרחי המשמר



ומתנדבים מפקדים סקןל פסיפ
נוף בארץ. מקום מכל החברה, רבדי מכל אזרחים 300,000 מעל הארגון שורות דרך עברו ברהמצווה לשנת ד
מההיבט והן בטחוני המשטרתי מההיבט הן חשובה, דרך לאבן האזרחי המשמר את הפך זה מרתק אנושי

סיפורים. ושל אנשים של מופלא מפסיפס חלק מהוות הללו הדמויות החםתיקהילתי.

לא בירושלים, בקעה משכונת לוי אלי
מוכן הוא "לא". המילה את מכיר
"דחייה על חרעים כמקרים להתפשר

בירושלים מתנדב מתנדבים דחופה". בעיה עקב קצרה
מכיוון חודשיים, להמתין יצטרכו לשמירה, להשתבך המעוניינים
בקעה בשכונת הבסיס מראש. שבועות מלא כבר השיבוצים שלוח
חודשים, שלושה תוך אולם, רב, זמן פעיל היה לא בירושלים
כיתת להקים מכתרים, מתנדבים מאתיים מעל לגייס אלי הצליח
הפעילות השכונות לאחת השכונה את ולהפוך חדשה, כוננות
ועדת יו"ר בתיהסוהר, שירות של (מלאי לוי, אלי בירושלים.
משרה. בחצי האזרחי במשמר מועסק תלפיות,  בקעה השכונות
בירושלים, ומתנדבים קהילה קצין אז פריד, מוי סנ"ץ לדברי
"אלי הכנסת: משמר ומפקד ביתלחם תחנת מפקד ובהמשך
לא ואם מלאה. למשרה מעבר הרבה עובר אך משרה, בחצי עובד
התנועה ביחידת צוות מפקד של תפקיד גם ממלא הוא בכך, די

השורה". מן כמתנדב ירושלים, במרחב המיוחדת

ברמי קלוד מיוחד סמ"ש
כבארשבע. הי בשכונה הפעלה בסיס של מתנדב מפקד האב,
ליחידה למשטרה, והתגייס הצבאית במשטרה שירת הגדול הבן
חייל השני, הבן . התנועה בתחום הדרום מחוז של הטקטית
תיכון תלמיד  השלישי האזרחי. במשמר פעיל ומתנדב בסדיר
כועסת. והאישה! האזרחי. במשמר פעיל מתנדב בעיר, גי במקיף
בעל. מידי ומעט כביסה מידי יותר בבית, מדים מידי יותר
.1987 ב הבטיח המשפחה, אבי ברמי, קלוד מיוחד סמ"ש
בינתיים תסכים. היא ולבסוף להתנדב, אותה לשכנע מנסה "אני
שהיא המדים בכמות ביטוי לידי באה שהתנדבותה אומרת היא
בחברת כבוקר מתחיל קלוד של העבודה יום בבית". מכבסת
מפרך, עבודה יום של בסופו הביתה, מגיעים כשחבריו "בזק".
בהתנדבות מפעיל קלוד פעילותו. עיקר את מתחיל רק הוא
ככאר והמצטיין היפה השכונתי, ההפעלה בסיס את ערב מידי
מתנדב הוא בשכונה. מתנדבים מאה מעל מפעיל הוא שבע.
גנובים, כלירכב באיתור עירוני בשיא ומחזיק ובית"מ, במתמי"ד
הוא אותו המניע הכוח המתנדבים. משפחתו בני בשיתוף
משפחתו, לבני לבניו, גם קלוד הנחיל ואותה האיכפתיות,

עירו. ולבני לשכונתו

תלאביב אפקה, שכונת (שרון), כשדי (ל סמ"ר

/ רוטשילד, הברון של לבתו תלאביב, עיריית לראש המשותף מה

מחלקות למנהלי למנתחים, לאדריכלים, מפורסמים, דין לעורכי

בסיס היא התשובה 1 גדולים עסקים ולבעלי בבתיחולים ידתים
והסוער השוטף הגל כתלאכיב. אפקה בשכונת האזרחי המשמר

(שרון). כשדי גל סמ"ר בדמות הוא מדבקת, בהתלהבות הסוחף הזה,
עת גל, את שליוו ההיכר מסימני הם מדבק וחיוך התלהבות מרץ,

בלימוד עסקה בצבא, טירונים הדריכה
בחקירות גופני, חינוך ובהוראת
אזרחי משמר ובהפעלת במשטרה
העיד ונאה. גבוהה בחורה בשכונה.
אז כהן, חיים רפ"ק 1987 ב עליה
צפון: כתלאביב האזרחי המשמר מפקד
מסרב לא איש גדולה, כברכה "זכינו
כלל בדרך התשובה מחייכת, כשהיא לה

חיובית".
התנגדות הייתה הפלא, למרבה
למשמר תלאביב מימ"ר להעברתה
הייתה עת, כאותה שם, האזרחי.
קרבי רקע כעלי רצוי לגברים, העדפה
"גל כהן. חיים רפ"ק מעיד עשיר.
מפקדת שיש שבמקום לנו, הוכיחה
וגם מתנדבים גם יש לעניין, שכונה
בסמינר ביום גופני חינוך ללמוד עניין".
של משכורת ולהשתכר האזרחי, כמשמר כלילות לעבוד הקיבוצים,
לא המשכורת שוחק, התפקיד קלים. חיים אינם מתחילה, מלצרית
מתנדבים עם קשרים "נוצרים גל: מסבירה עצום. הסיפוק אך מספיקה
שהניסיון ספק, אין חשוב, והנושא מרתקת העבודה לנתקם, וקשה

מסייעים". המשטרתי והידע
המשמר של המסחרי לסמל (שרון) כשדי גל הפכה מכן לאחר שנתיים
למשמר הזמן "זה הכותרת תחת גדול, והסברה פרסום במבצע האזרחי
בארץ. הפרסום כתחום מהגדולים לאחד שהפך מבצע האזרחי",

שברו המבצע, כמסגרת שהופקו האזרחי, למשמר השירות תשדירי

בערוץ פעמים 3000 מעל שודרו הם בטלוויזיה. השידור שיאי כל את
לתואר לימודיה את גל סיימה מאז החינוכית. ובטלוויזיה הראשון

והמועצה הקהילתי השיטור בתחום תפקידים מילאה ושני, ראשון

באגף כרבפקד משרתת היא היום העבריינות. לצמצום הציבורית
המרכזית. הגיוס בלשכת שיווק כקצינת ומשמשת אדם, נוח

(שרון) כשדי גל
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וייהרג חני ממ"ש גרוס, אלישבע פקד
אלישבע פקד של לשירותה שנים 19 מלאו 1987 בשנת
בסיור השנים במהלך שירתה היא במשטרה. גרוס
הדריכה במשטרה, הראשונה הנהגת והייתה ובתנועה,
רמ"ס לעוזרת ומונתה עסקים, ברישוי שירתה בבא"ר,
בנתניה. האזרחי המשמר מפקדת הייתה 1987 ב נתניה.
שאלישבע "מאז אמה נתניה עיריית ראש אז אלרואי, יואל
בדרגת אלישבע היום לעיר". חן נוסף האזרחי, כמשמר
האזרחי במשמר מתנדבים ענף ראש ומשמשת סנ"ץ,

המרכז. במחוז
מפקדת ויינםו., חני משנה מפקח היא אחרת מפקדת
המודיעין בתחום שירתה הזמן מרבית .1987 ב נשר העיר
שותפה והייתה האזרחי, המשמר את הכירה שם והנוער,
ו"נדלקה", ראתה רכים. קהילתיים פרויקטים להפעלת
מיוחד לחינוך מומחית כצה"ל, מ"פ לחני, הוצע כך
האזרחי. במשמר הראשונה העיר מפקדת להיות וחוקרת,
לא 1987 ב אך לעניין", "גנו דווקא בתחילה רצו בנשר

הבחירה. על שהצטער איש היה

גבעולי שאול עם מקס כה;

9 י ^

בנתניה כוננות כיתת עם גרוס אלישבע

שורות בין שעברו הרבים המפקדים בין
בכירות לדרגות שהגיעו ,יש האזרחי המשמר
לחברי ערים, לראשי שהתמנו יש במשטרה,
של למנכ"לים בכירים, ציבור לעובדי כנסת,
למרצים תקשורת, לאנשי גדולות, חברות
מדע בתחומי ולחוקרים באוניברסיטאות
חברויות, נוצרו האזרחי במשמר שונים.
חלק לגבי עיסקאות. ונסגרו עסקים נפתחו
תחילת האזרחי המשמר היה מהמפקדים
ביטוי  אחרים לגבי וקריירה. דרך
בשורות מפואר עבר שסיימו היו לאיכפתיות.
ברחובות, שנאספו בנינוער והיו הארגון,

■ ולקצינים. לשוטרים והפכו

מנחם מקס כהן
בשיקום. שכונה דורה,
בשכונה. השלט כך
מקס כהן יושב במתנ"ס
שמעליו והשלט מנחם
הפעלה "בסיס מכריז:

שנים מספר לפני נסגר השכונתי הבסיס הכיצד? האזרחי", המשמר של
המפקדים מבדיקת להפעלה. הולם מקום ומחוסר פעילות, מחוסר
נוצר מאין, יש זאת, ובכל בשכר, מפקד בדורה מועסק לא בנתניה,

. פעילים מתנדבים מאה ומעל הנדרש הציוד כל ובו יפה, בסיס
בתארים צורך אין "מקס" אומרים דורה כשכשכונת מקס.  הבסיס סוד
בכל חכר הוועד, חכר המתנ"ס, בהנהלת חבר  הכול הוא נילווים.
הנמרץ שהאדם להאמין, קשה כשכונה. הפועל ומוסד גוף ארגון,
1987 לפני עבר בשכונתו, ולחברה לקהילה קודש ישותו שכל והפעלתן,
וההתלהבות! הכוח מהיכן השק"מ. של גמלאי והוא פתוח, לב ניתוח
נטל פתוח, לב ניתוח לאחר בעורקים. הזורם הדם שזה משיב, מקס
בסיס את מחדש להקים אפשרי, בלתי כמעט אתגר מקס עצמו על
אמצעים ללא מתקן, ללא קבע, סגל ללא בדורה, האזרחי המשמר
אכן, "השריף". היה מקס דורה, בשכונת והתלהבותו. הוא רק וציוד.
מפתח דמות ויש מעוניינים, המקומיים המוסדות מאורגן, הציבור כאשר
שהמשיכו , ומקס התושבים למופת. אזרחי משמר גם יש מקומית,
את שנים עשר כעבור בשכונתם להקים זכו ההתנדבותית, בפעילות
מרכז שרון, מרחב במסגרת הראשונים, הקהילתי השיטור ממרכזי אחר

עצמו. מקס ע"י מתנ"ס מאותו המופעל

מונק שלמה רבפקד
היום בתלאביב ולחי"ש. לגדנ"ע התנדבו 1943 ב האזרחי. למשמר היום מתנדבים 17 בני נערים
פיין, מקס בי"ס את 16 בגיל שסיים נער ,1943 ב הנוער. את ומגבילים המתנדב גיל על מקפידים
משטרת במסגרת נוטרים, לקורס ולשלחו שנים, בשלוש ל"הקפיצו" כדי שלו, זהות תעודת זויפה
בעידוד האנגלי לצבא להתגייס ניסו לילה, תוך שנים, במספר שהתבגרו נערים העבריים. הישובים ,

שעבר ומנוסה, ותיק נוטר שנתיים כעבור היה ,16 בן עדיין היה 1943 שב מונק, שלמה "ההגנה".
20 לו מלאו בטרם "ההגנה". במסגרת כנען, קרבי פיקוד לקורס נשלח 1947 ב כבר מ"כים. קורס

תלאכיכ. באזור הקרבות בכל כמפקד השתתף
ב האזרחי המשמר כשהוקם קשה. ולהיפצע פלוגה מפקד להיות הספיק המדינה הכרזת עד
מיהר ,15 כגיל הישובים למשטרת להתנדב שרץ הנער מונק. שלמה את לחפש צריך היה לא ,1974
לב התקף לאחר שנים. ארבע במשך כך בתלאביב. האזרחי המשמר בהקמת ולסייע להתנדב
עיר כמפקד למשטרה, להתגייס התבקש שנים ארבע כתום לסיורים. חבריו את שלמה גייס , קשה ן

התלהבות ובאותה קצב באותו בהתנדבותו והמשיך לגמלאות פרש 1986 וב תלאביב, בדרום |

שנות 45 מונק שלמה חגג האזרחי למשמר שנים 13 במלאת הראשונות. השנים 13 ב כמו
האזרחי. למשמר ועד העבריים הישובים ממשטרת  התנדבות

ו__
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ב7*9< מיוחדות ■חידות
פעולות מכלל רבע מהווה פעילותן אך המתנדבים, מכלל עשירית רק המיוחדות היחידות מהוות מספרית מבחינה

האזרחי. המשמר מתנדבי
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והדרכה אימונים
מבחינת הן גדולה, תנופה האזרחי במשמר ההדרכה תחום קיבל ההדרכה, ומדור המתנדבים מחלקת הקמת ם
לגני גם כך נסגר. שכונות, מפקדי בהכשרת שנים בן פיגור ומקצועיותה. היקפה מבחינת והן הפעילות רמת

ולמתנדבים. משרדים לראשי השתלמויות
ועוד. העשרה תכניות האזרחי, המשמר ולקציני משטרה למפקדי עיון ימי שולבו האימונים בתכנית

ואימון הדרכה פעילויות 26,060 ו מטווחים פעילויות 18,827 ואימון, הדרכה פעילויות 45,000 בוצעו 1987 במהלך
למערך תרגילים 71 כוננות, כיתת תרגילי 371 קוימו מתנדבים. 4226 השתתפו שבהם תרגילים, 860 התקיימו אחרות.
חוץ. גורמי עם תרגילים 3 ו ומרחביים עירוניים שכונתיים, פח"ע תרגילי 57 חינוך, במוסדות תרגילים 352 החירום,

מתנדבים קצינים קירס בתום דרגה הענקת
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למסורות חזרה

בוגר עוזי

חדשניים "רעיונות

מותקפים ומעוררים

אין אם כי ומושפלים,

עולה אותם משפילים

המשפילה: השאלה

נהם נוטל אינך "מדוע

חלק?""

11לס ה.גי

ו

לשעת המאמץ וריכוז
שבה הלאומית, המבחן
ב מדינתישראל עמדה
הוותק הידע, .1988
ברגר עוזי של והניסיון
והארגון, הביטחון בתחומי
צרכי את לבדוק איפשרו
דרכים ולאתר המשטרה,
למתן ומקצועיות יעילות
לעדיפויות בהתאם סיוע,

המשטרה. פיקוד
עוזי שקבע הדגשים בין
משמעותית הגדלה  ברגר

התנועה יחידות (בעיקר המיוחדות היחידות של
מקצועית להפעלה הולמת תשתית ובניית והמתמי"ד),
דרש ברגר עוזי המשטרה. לצרכי בהתאם היחידות של

להכשרה, לגיוס, ידאג האזרחי המשמר אגף  "הדדיות"
יצטרכו המשטרה ויחידות ולתקנות, לנהלים לתורה,
שמתחייב כפי האמצעים, ואת השוטרים את להעמיד

מיוחדות. יחידות להפעלת האזרחי המשמר מנהלי
במישור הפעילות הרחבת על דגש הושם במקביל,
הידע העמקת השכונתית, הפעילות באמצעות הבטחוני,
מקצועית תורה בניית האזרחי, המשמר סגל של המקצועי

התפעולית. התשתית וייעול
כשב"כ, שלו והארגון הניהול יכולת את שהוכיח ברגר, עוזי
המשמר ראש היותו (ולאחר במשטרה המודיעין במחלקת
שארגון לגלות, הופתע החקירות), אגף כראש גם האזרחי,
פועל, האזרחי, המשמר כמו ואחריות ותק כעל גדול,
ממשלה החלטת ,1975 ב שנקבעו תקנות לפי למעשה,
עם ,1986 כ שהוכנסו ארגוניים, ושינויים מעורפלת
העלו התקנות מקצועי. כאגף במשטרה, השילוב השלמת
השנים במהלך המתנדבים. סמכויות לגבי רכות בעיות
רבות ושאלות והסיור, התנועה בתחום פסקידין הצטברו
המתנדב מעמד את מסודרת בצורה שתעגן חקיקה, חייכו
משפטי יועץ של לפרשנויות להזדקק בלי סמכויותיו, ואת

■ בתיהמשפט. ושל

למדינת הארבעים כ"שנת הוכרזה 1988 נת

מדינתישראל הועמדה תחילתה, ועם ישראל",

כשטחים. התקוממות  חדשה תופעה בפני

גילוי תוך ,1974 ב מבחן כעת שהוקם האזרחי, המשמר

כדי והפעם לשורשיו, נדרש חברתית, ואחריות נחרצות

האחריות של הכבד בעול כנשיאה למשטרתישראל (סייע
הציבורי. הסדר ועל הפנים נטחון על

המשמר מקום לגבי ושאלות תהיות התעוררו 1987 עד אם

כה מערכת ונחיצות הפנים בטחון בתחום האזרחי

והעלתה ה"אינתיפאדה", שבאה הרי וגדולה, מורכבת

בעוצמה, הפנים בטחון נושא את הלאומי היום סדר על

העדיפויות. ובסדרי בהיערכות שינויים שחייבה

כדוגמתו היה שלא למאמץ,, המשטרה נדרשה (פתע

האזרחי המשמר מתנדבי הארגון. של בהיסטוריה

העניקו השכונתית ובשמירה המיוחדות ביחידות

השורות, מילוי את ואף הסיוע את הגיבוי, את (משטרה

כירושלים תגבור למשימות שוטרים לשחרר נדי

אחרים. ובמקומות

ודילמות, קשיים בפני הועמדה משטרתישראל
תקציביות, התלבטויות תוך בתולדותיה, מהמורכבים

המרקם ועל החוק אושיות על ושמירה אדם כוח קשיי

הישראלית. החברה של הרגיש

תוך למשטרה, הנחוץ הסיוע למתן נערך האזרחי המשמר

את לגייס הכושר  שלו הייחודי הפוטנציאלי ניצול

מקומיים.. עדיפויות לסדרי בהתאם הציבור

עוזי תנ"ץ האזרחי המשמר ראש לתפקיד מונה 1.4.88 נ

עוזי לתפקיד. כניסתו עם ניצב לדרגת הועלה והוא בוגר,
של המודיעין מחלקת כראש שנים שש שימש בוגר

ובשב"כ. בצה"ל עבודה שנות 25 לאחר המשטרה,

מרצונו, שלא עזיבתו, רקע על בוצעו המפקדים חילופי

קשה כתבות סדרת פרסום לאחר לוי, כרוך ד"ר ניצב ש(
תלונות ולאחר בכר, אילן העיתונאי ע"י "מעריב'/ בעיתון

התקשורתי המאבק ברעם. דן לוי, ברוך של סגנו של מצידו

מדובר שהיה אף על ולביקורת, קשים לזעזועים גום

בלבד. אישיות בטענות

המערכת, הרגעת חייכה ברגר עוזי של לתפקיד כניסתו
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האמהות" ''אוטובוס על התקפה האוטובום! =יג1ו1
0*51■■ מ94נ ■ האימה"9 ?חטיפה,
011^!1£ידייקחים

לאינתיפאדה. הראשונה השנה הייתה .1988 שנת
אלפרט משה ישראלי, צלם שצילם קדט, אק. סי.ני. רשת פיקמה 25.2.88 נ
שנלכדו משכם, צעירים שני מכים חיילים ארבעה נראים ובו אפיקים, מקימן

מהומות. במהלך
ישראל נציגויות מול נערכו הפגנות בעולם. זועם תגובות גל עוררה הכתבה
לחצי ונידונו נשפטו, מהם שניים נעצרו. החיילים ארבעת ובאירופה. בארה"ב
בירושלים, כבד אסון נמנע 4.3.88 וב להכות, המשיך הטירור מאסר. שנת
מלון ליד חונה במכונית שהוטמן גדול, חבלה מטען ופורק שהתגלה לאחר
שולץ, מרט האמריקאי, החוץ ששר בעת התרחש האירוע בבירה. דוד" "המלך
מחבלים שלושה לישראל חדרו 7.3.88 כ מכן, לאחר ימים שלושה במלון. שהה
וללא אזרחי בלבוש קצינים ארבעה ובה צבאית, מכונית על השתלטו ממצרים,
למחקר הקריה לאזור במכונית הגיעו המחבלים מהרכב. נמלטו הקצינים נשק.

בקריה. שעברו נשים שהסיע אוטובוס, על השתלטו ושם בדימונה, גרעיני
נגב מרחב מפקד כמקום היו כן בלהכים. שגר הימ"מ קמץ היה לאירוע שהגיע הראשון
על להשתלט כדי כוח, כמקום ריכז הימ"מ, מפקד אז רון, אליק הימ"מ. אנשי גם הגיעו במהירות צבא. ואנשי
אנסי אך כמקום, נפרס הימ"מ מטכ"ל. סיירת את למקום הביאו בסמוך, שנחתו הצבא של מסוקים האוטובוס.
ותיחקר זמן, איבד לא הקמ"ן העבודה. את לבצע מטכ"ל לסיירת לאפשר מרדכי, איציק הפיקוד, אלוף על לחצו הצבא
היו המחבלים שלושת אחד. וגבר נשים עשר נותרו שבאוטוכוס הסתבר, הנהג. ואת מהאוטובוס שנמלטו מהנשים חלק
אותו ורצחו האוטובוס של האחורי לחלק אותו לקחו ומשסירב באוטובוס, לנהוג הגבר את לאלץ ניסו הם חמושים.

המחבלים. עם להידבר ניסה עיון, בן הנגב, מרחב מפקד כאשר לאוטובוס, מחוץ אל גם נמשכו היריות
הימ"מ מפקד בעבר שהיה חפץ, אסף אג"מ, ראש ועוזר קראוס דוד המפכ"ל, למקום הגיעו וההיערכות הלחצים כדי תוך
פרצו הכוחות המבוקש, האישור את נתן מרדכי איציק ואכן, העבודה. את לבצע לימ"מ אישור למתן לפעול התבקשו הם

היחידה. של המבצעית ליכולת לגיטימציה נתנה הימ"מ של היעילה הפעולה המחבלים. את והרגו לאוטובוס
תוניס העיר בפרברי בביתו צבאיים, לעניינים ערפאת של סגנו גייהד, אבו המכונה ואזיר, אל חליל בתוניס חוסל 16.4.88 ב

לא ובנותיו אשתו קצר. מטווח נורה והוא גייהד, אבו של לביתו בוקר לפנות הגיעו לוחמים שלושים השכנים, עדויות לפי
קשר כל היום עד מכחישה ישראל האימהות". "אוטובוס על בנקמה חיסולו את קשרו בעולם צבאיים פרשנים נפגעו.
מטען בהתפוצצות ילדות שלוש נפצעו 2.10.88 כ בחיפה. נורדאו במדרחוב בפיצוץ אנשים 25 נפצעו 20.8.88 ב לפעולה.
ב דומה. בצורה שהוסתרו נוספים, מטענים התגלו יום באותו בירושלים. מכולת כחנות לחם בכיכר שהוטמן נפץ,
תבערה בבקבוקי הותקף כאשר לירושלים, מטבריה שנסע באוטובוס מילדיה ושלושה וייס רחל למוות נשרפו 30.10.88
שקיבל שמיר, יצחק החרדי. כמחנה המוביל לכוח הפכה ש"ס .1.11.88 כ התקיימו 12 ה לכנסת הבחירות יריחו. במרכז
. שמיר בראשות לאומית אחדות ממשלת הוקמה וחצי חודש ולאחר בכך, הצליח לא ממשלה, להקמת המנדט את
החינוך לשר נבון ויצחק האוצר לשר פרס שמעון הביטחון, לשר מונה רכין יצחק .22.12.88 ב בכנסת הוצגה הממשלה
שוטרים 7000 ."88 "מועד שכונה במבצע המשטרה נערכה הבחירות לקראת דרעי. אריה  צעיר שר מונה הפנים למשרד

מופתי. וכסדר כשקט עכרו הבחירות המשטרה. תחנות מכל הנתונים ריכזו רכים מחשבים בשטח, התפרסו
מקרים אלפי תבערה, בקבוקי השלכת של מקרים מאות נרשמו החבלניים. בפיגועים גדולה בעלייה התאפיינה 1988 שנת
חבלני רקע על פיגועים 3,223 נרשמו השנה במהלך סדר. והפרות התפרעויות התקהלויות, ספור ואין אבנים יידויי של
 עיקרה המשטרה. של הארגוני המכנה שינוי  שמטרתה "מנוף", בתכנית הגיבה המשטרה .1987 ב פיגועים 826 לעומת

בשטח. לפעילות מטה מתפקידי שוטרים 700 כ העברת

מוצלח,^*י*ל^ו1?(!,יו5£(ו;| יו"לוץ
13~רר "קו"ם
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ה40 ותערוכת
המשטרה אלבום

. . .

המשטרה, אלבום הופק 1971 כשנת
למן המשטרה פעילות את שתיעד
והוא היסטורי, ערך היה לאלבום הקמתה.
חלוף עם אולם, מאוד. מבוקש היה
באלבום להחליפו מקום היה השנים,

יותר. מעודכן
אריה דאז, למפכ"ל התשה 1983 ב כבר
חרש, משטרה לאלבום הצעה איכצן,
שגובשה ההצעה הקודם. את שיחליף
הממשלתית הפרסום לשכת בשיתוף

מידי, יקרה האלבום שהפקת נטען, תיקצוב. לצורך וארגון, תכנון מנהל כפני הובאה
האלבום הפקת רעיון לילק"מ. המיועד התקציב של הגודל בסדרי עומדת ואיננה
האזרחי. למשמר כרהמצווה שנת אירועי תכנון התחלת עם ,1986 כ שוב עלה
ע"י מומנה עלותו .1986 שנת בסוף הופק האזרחי למשמר ראשון אלבום ואכן,
והם אלבומים, 8000 הופקו הראשונה במהדורה המקומיות. הרשויות וע"י העיריות

האזרחי. המשמר למתנדבי והוענקו ליחידות חולקו
לשלבי עד וההכנה, הכתיבה הצילום, עבודת שכל מאחר התאפשרה, האלבום הפקת
ההסברה, קצין ע"י האזרחי, המשמר אגף במסגרת בוצעו לדפוס, וההפקה הגרפיקה

ישראל. ערן
החדש האלבום על העבודה התחילה האזרחי, המשמר אלבום על העבודה סיום עם
ובניית הצילום ההכנה, עבודת כל את זהה. הייתה העבודה שיטת המשטרה. של

האזרחי. המשמר של ההסברה קצין ביצע הקונספציה
מהדורה המשטרה, אלבום של הראשונה המהדורה לאור יצאה 1987 סוף לקראת
נעשו 1988 מאז מעודכנת. שנייה, מהדורה הופקה שנה בתוך רכים. לשבחים שזכתה
,1994 ב רק יפה עלו הנסיונות המשטרה. אלבום של חדשה להפקה נסיונות מספר
22,000 כ הופק "משטרתי", החדש, האלבום פלד. רפי המפכ"ל של כהונתו כסוף
וההסברה. ההפקות יחידת ע"י הופק האלבום במשטרה. שוטר לכל וחולק עותקים,
הרכות. הבקשות אף על נוספת, מהדורה הודפסה לא ,1994 ב מפכ"לים חילופי בשל
מעודכנות מהדורות בשתי הופק ברהמצווה, לשנת שהופק האזרחי, המשמר אלבום
.1993 וב ,1990 ב נוספות
הקמת עם ,1995 משנת
נעשו קהילתי לשיטור היחידה
אלבום להפקת רבים ניסיונות
הצלחה. ללא חדש, משטרה

מאולצת, אחדות וממשלת סוערות בחירות צל 7£
טירור בפיגועי גדולה עלייה בשטחים, תבערה כצל ₪
הממשלה, לראש מילואים קציני ארכעמאות ומכתב

מדינת חגגה השלום, תהליך העדפת בזכות שמיר, יצחק

הארבעים. שנתה את ישראל

בתלאביב. התערוכה בגני כקיץ התקיים המרכזי האירוע
התעשיות צה"ל, חלק נטלו המדינה הישגי בתערוכת

ומשטרת היהודית הסוכנות ממשלה, משרדי הנטחוניות,
ישראל.

על הוטלה בתערוכה המשטרה תצוגת על האחריות

המשמר אגף כמסגרת קהילהמשסרה, לקשרי היחידה

קוצרספיר, חנה נצ"ם עמדה היחידה בראש האזרחי.

בכל להפקות אחראי שהיה מצומצם צוות ולצידה

התחומים.

בהכנת ניסיון היה כבר קהילהמשטרה לקשרי ליחידה
כאשר להקמתה, הראשונות שבשנים למרות תערוכות,

אישר לא צה"ל, בתערוכות להשתתף המשטרה התבקשה

איכצן. אריה דאז, המפכ"ל זאת
קראוס, דוד דאז, למפכ"ל הוצגה ,40 ה תערוכת לקראת

לתקציב. ובקשה תכנית
המרכזיים, התערוכה שמרכיבי היה, הבסיסי הרעיון

חודש שבתום כזו, כצורה יוכנו עצמו, לאירוע שיופקו

בה לעשות יהיה וניתן ניידת, לתערוכה יהפכו התצוגה,
את המפכ"ל אישר הזאת, ההנחה לאור בעתיד. שימוש

התכנית.

ניידות, תמונות הופקו קהילהמשטרה לקשרי ביחידה

אורקוליות. תצוגות הוכנו כמקביל שכירות. ובלתי קלות

כלבנים המשטרה, תזמורת הימ"מ, שולבו בתצוגה

סיור, האזרחי, המשמר משמרהגבול, מז"פ, ופרשים,

צילומים ובו המשטרה, אלבום הופק כן כמו ועוד. תנועה

למבקרים חולק והוא המשטרה, פעילויות ממגוון

בתערוכה.

109 ו נ ש נ מ ה



(פורסם המשטרה פקודת לתיקון בכנסת חקיקה כעקבות
נקבע: בחוק ,(27.7.88 ב

(ג) יבוא: כ' קטן סעיף אחרי לפקודה, בי 49 "בסעיף
רשאית המשטרה תהא (ב), קטן כסעיף לאמור בנוסף
בטחון לשמירת בפעולותיה גם האזרחי, במשמר להסתייע
הפנים ועדת באישור בתקנות שנקבעו והרכוש, הנפש

הכנסת'1. של הסביכה ואיכות
רשאית שבהם התחומים, את קובעות החדשות התקנות

ב1989 משא"ז יקיר אות הענקת

תנועה, סיור,  האזרחי במשמר להסתייע המשטרה
סיוע פרשים, נפגעים, חילוץ תיירות, ימי, שיטור בילוש,

וצלפים. החבלה למערך
בתחום יועסק לא האזרחי במשמר ש"חבר נקבע, כן, כמו
קיבל כן אם אלא לעיל, 1 בתקנה כאמור הפעילות,
בתנאי ועמד בתוספת, כמפורט תחום, באותו הכשרה
כתוספת". כמפורט תחום, לאותו נדרש, אם מוקדם,

אזרחי, משמר  המשטרה "תקנות יקרא: אלה לתקנות
."1988  התשמ"ט משטרה, לפעולות סיוע

."27.1.89 תשמ"ט בשבט כ"א אלה יחידות של תוקפן
בהגדרת שהתחיל מעגל, נסגר המשטרה תקנות שינוי עם
השינויים דרך הפנים, בטחון בתחום המתנדב תפקידי
הקהילתי בתחום ,1983 ב קופל ועדות בעקבות שהוכנסו
ושילוב במדים המיוחדות היחידות הפעלת ועד והפלילי,
.1986 בפברואר משטרתישראל בשורות האזרחי המשמר
המשמר הפך המשטרה, תקנות ותיקון החוק חקיקת עם
תחומי כאשר ממשטרתישראל, נפרד בלתי לחלק האזרחי
כתנאי הנדרשות, ההכשרות כולל בחוק, מוגדרים פעילותו

■ המתנדב. של המקצועית להפעלה
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והפכה רבה, להצלחה זכתה התערוכה
נוספות, רבות לתערוכות למודל
יריד במסגרת התערוכה בגני שהתקיימו
מהתערוכה התמונות ועולמו". "אדם
בבית ובמוזיאון במשטרה בתצוגות עדיין מתנוססות

הארצי. הספר
עבור האזרחי המשמר אלבום עבור שבוצעו הצילומים
הבסיס את יצרו 40 ה תערוכת ועבור המשטרה אלבום
המונה משטרתישראל, של הממוחשב הצילומים לארכיון

שיקופיות. 30,000 מעל היום
ה לתערוכת שהופקו הראשונות, האורקוליות התכניות
שהופקו רבות, אורקוליות לתכניות בסיס הפכו ,40

האזרחי. המשמר של הסברה קצין ע"י למשטרתישראל
וההסברה ההפקות יחידת עלידו הוקמה 1991 ב

האזרחי. המשמר אגף במסגרת
ובהוכחה, בראשוניותה, הייתה 40 ה תערוכת חשיבות
תקציבי וללא חיצוני סיוע ללא במשטרה, להפיק שניתן
רכים. ולהערכת להוקרה שזכתה איכותית, תצוגה עתק,
חדשות, משטרה תקנות לתוקפן נכנסו 1989 ינואר בחודש

ז א ה מ קו

הוצוג חיים המדינה נשיא מקור
ה0* בתעוינת
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השלישי העשור למראת

מק?וע כל של "המבחן

העבודה כאהבת הוא

והשיגרתית השחורה

בר' הכרוכה

ל.פ.סמית

158 ובהן קהילתי, לסיוע יחידות 15 ; מתנדבים 129

ויחידת מתנדבים 67 ובהן חילוץ יחידות שתי מתנדבים;
מתנדבים. 55 ובה בירושלים, אחת תיירות

כוננות כיתות 87 היו 1989 שנת במהלך  הכוננות מערן
לילה כוננות כיתות 260 ; מתנדבים 1,357 ובהן יום,
250 וכהן צלפים יחידות 24 מתנדבים; 3,560 ובהן

מתנדבים.
590,900 בוצעו 1989 במהלך  המתנדבים פעילות
פעילויות 410,818 מהן מתנדבים, עלידי פעילויות
51,868 התנועה, בתחום 27,789 הבטחוני, בתחום
בתחום פעילויות 9,719 במדים, מתנדבים של פעילויות
4,150 הקהילתי, הסיוע בתחום 14,724 עבריינות, מניעת
15,811 הסברה, פעילויות 8,611 מתנדבים, גיוס בתחום
פעילויות 2,562 ו חילוץ פעילויות 650 מנהלה, פעילויות

ימי. שיטור
בלתי אירועים 23,166 אירוע המתנדבים פעילות במהלך
טיפול של אירועים 2817 השאר, בין הכוללים, שגרתיים,
כלירכב מציאת של אירועים 1,309 חשודים, בחפצים
818 פריצה, נסיונות מניעת של אירועים 527 גנובים,
בכיבוי סיוע של אירועים 397 נעדרים, חיפוש של אירועים

בתאונותדרכים. טיפול של אירועים 873 שריפות,

53,161 התקיימו 1989 שנת כמהלך  והדרכה אימונים
מטווח פעילויות 21,920 מתוכן והדרכה, אימון פעילויות

אושרה 1989 שנת מהלך 1£
של רבשנתית מדיניות 0
לקחי על בהתבסס האזרחי, המשמר

המערכת צורכי ועל במשטרה שילובו
הפיכת על הושם הדגש והקהילה.

מיומן, מקצועי, לגוף האזרחי המשמר
של החדשות התקנות מרוח נעזר

השנה כתום שהובאו האזרחי, המשמר
הכנסת. נפני

איפשר האזרחי המשמר חוק שינוי

והסיוע הפעילות תחומי של הגדרה

האזרחי, המשמר למשטרתישראל.

הינו המדיניות, בעיקרי שנקבע נפי

המשולב התנדבותי, לאומי ארגון

הוא שוטרים. ע"י ומופעל במשטרה

באמצעות המשטרה לפעילות מסייע
השכונתיים ההפעלה בסיסי

מיוחדות ייעודיות יחידות ובאמצעות
הביטחון, על לשמירה מתנדבים של

באמצעות עבריינות. ולמניעת הרכוש ועל הסדר על

האזרחי המשמר מטפל קהילהמשטרה לקשרי היחידה
בבעיות לטיפול ומסייע הקהילה, עם המשטרה בקשרי

האחריות תחומי במסגרת חלשות ובאוכלוסיות חברתיות
המשטרתית.

כתחום מתמקדת האזרחי המשמר מפעילות 700/0 כ

הסיור, בתחום %9 כ התנועה, כתחום 0/ם12 כ הביטחון,

מניעת בתחום %2 כ הקהילתי, הסיוע בתחום 30/0 כ

שיטור חילוץ, הסברה, כמו כנושאים והיתר העבריינות
ומנהלה. ימי

כפי אדם, כוח תקני צמצום מגמת נמשכה השנה במהלך
התבצעה זאת, עם משטרתישראל. כלל מהיערכות שנגזר

מועצות להעביר האפשרות נבחנה שכה מטה, עבודת

עירוניים, ליישובים הצמודים כפריים, ויישובים מקומיות
האזרחי. המשמר לאחריות משמרהגבול מאחריות

27,498) איש 34,585 המתנדבים מצבת מנתה 1989 בסוף

נשים). ו2,831 בנינוער 4,256 גברים,

נעשה השנה במהלך  המיוחדות המתנדבים יחידות

הושם העיקרי הדגש המיוחדות. היחידות להרחבת מאמץ

2,085 ובהן יחידות 57) המיוחדות התנועה יחידות על
מתנדבים יחידות 58 פעלו השנה במהלך מתנדבים).

למניעת יחידות 30 ■, מתנדבים 1,426 ובהן במדים

ובהן ימי, שיטור יחידות 6 מתנדבים; 300 ובהן עבריינות,
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1989 האזרחי המשמר פעילות תחומי

■ %1 עבריינות מניעת י¥ \,חר ■

י ?% קהילתי זע

י 9/ סיור

תנועה

%70 ביטחון

של פניות 95 ב היחידה טיפלה חוץ, קשרי כמסגרת
כן, כמו הסברה. חומר להחלפת העולם מרחבי אספנים
עיקר משטרה. בנושאי חומר לקבלת תלמידים 280 פנו
נושא לימוד במסגרת ד'ט' כיתות תלמידי היו הפונים
הקשורים בנושאים הרצו היחידה קציני ומשפט. חוק
בפני המשטרה ולעבודת קהילהמשטרה יחסי לתחום

משטרתיים. וחוץ משטרתיים פנים גורמים
תכנית במסגרת משטרה פינת בהפקת השתלבה היחידה
לקשישים, המיועדת הדרך", "אמצע החדשה הטלוויזיה
לאוכלוסיה. המשטרה של מסריה את להביא במטרה
היותה למניעת אישית להתנהגות הקשור בכל זו, ייחודית

עבירה. קורבן
לציבור המשטרה של מסריה להעברת נוספת נאותה דרך
וסרטונים שירות תשדירי באמצעות ביטוי לידי באה
כןגוריון. התעופה בנמל ההמתנה ברחבת הפנים למקבלי
אזרחי. ומשמר תנועה חבלה, בנושאי היו התשדירים

הרכוש על ההגנה בתחום מגוונת פעילות נערכה כן, כמו
ככל מפקדים חלק נטלו הפרויקטים בביצוע ושמירתו.
קציני משמרהגבול, המקצועיים: והמגזרים הפיקוד רמות
נוער (כולל מתנדבים האזרחי, המשמר קציני שכונות,
ארגונים אישית"), "מחוייבות כמסגרת מתנדב

שונים. וגופים התנדבותיים
האזרחי, המשמר מתנדבי ע"י בעיקר סומנו, השנה במהלך
1,002 ו כלירכב 3,911 מוסדות, 1,485 דירות, 7,613

97,104 הופצו קשישים; דירות 530 מוגנו אופניים; זוגות
הסיוע במסגרת הסברה. וחוברות דפדפות כרזות,
מתנדבים ע"י ביקורים 1,045 בוצעו עבירה, לקורבנות
ותקיפה. רכוש לעבירות קורבנות שהיו אזרחים, בבתי
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באמצעות אחרות. הדרכה פעילויות ו31,241

התקיימו המתנדבים במחלקת הדרכה מדור
למפקדי כוננות, כיתות לחברי השתלמויות
במדים, למתנדבים שכונות, למפקדי מטווחים,
למתנדבי עבריינות, למניעת יחידות למתנדבי
למוסמכים חילוץ, ליחידות תנועה, יחידות

ולצלפים. ימי לשיטור לגדנ"ע, לקצונה,
מתנדבים 9,781 השתתפו 1989 שנת כמהלך
כיתות תרגילי 278 מתוכם תרגילים, 797 כ
221 החירום, למערך תרגילים 40 כוננות,
פח"ע תרגילי 54 חינוך, במוסדות תרגילים
תרגילים 36 ו ומרחביים עירוניים, שכונתיים,

חוץ. גורמי עם
ביקורות 2,619 נערכו 1989 שנת כמהלך
ההיערכות לבדיקת חינוך במוסדות

הבטחונית.

קהילהמשטרה לקשרי היחידה
משטרה גורמי בשיתוף היחידה פעלה 1989 בשנת
בכל הציבור, עם הפעולה שיתוף להעמקת מקצועיים,
התמקדה היחידה ועבריינות. עבירות למניעת הקשור
למניעת הציבור ובהדרכת המשטרה עבודת בהסברת
ובארגון חוץ ולגורמי פנים לגורמי הרצאות במתן עבירות,
גורמי בשיתוף עיון ימי 12 קוימו הארצי. במטה ביקורים
היחידה שונים. בתחומים במשטרה השונים למגזרים חוץ
מוסדות של בוועדות משטרתישראל את ייצגה
פרסים בהענקת שונים, והתנדבותיים ממלכתיים
בקשישים בטיפול מצטיינים, ולמתנדבים לשוטרים

נוספות. ובפעילויות

קנה מוסר "קנה

קניתם, וטרם חכמה,

נדיבה" רוח קנה

הנגיד שמואל

העצמאות, מוט אזרח* משמר תערוכת
פתוחים משטרה בסיסי במסגרת



כוחותיה מתגברת המשטרה
. ■ .

חטיפה ובהם פיגועים, של חדש בגל התחילה 1989 שנת
דקירה ומעשי הסעה בתחנות שעמדו חיילים, ורצח
תרצח נחטף סספורטס אבי הצנחן ציבוריים. במקומות
מזרחית הודיה, בצומת לטרמפ שעלה לאחר ,16.2.89 ב

האזור את סרקו ומתנדבים חיילים מאות לאשקלון.
השלישי כיום תוצאות. ללא ומסוקים, כלבים כסיוע
ונעליו שלו ההתעמלות נעלי ובה שקית, נמצאה לחיפושים
ישראל" ב"קול התקבלה מכן לאחר שבועיים הצבאיות.
תמורת מחבלים 1500 שחרור שדרש מאלמוני, הודעה
כשלושה ,7.5.89 ב שיחרורו.
התגלתה שנעלם, לאחר חורשים
קבורה סספורטס אבי של גופתו
שממנו מהמקום הרחק לא באדמה,
הגופה מציאת הקטלני. לטרמפ עלה
באשדוד להתפרעויות הביאה
3.5.89 ב ערביים. כפועלים ולפגיעה
שעלה סעדון, אילן נוסף, חייל נחטף
ע"י ונרצח סוברו, למכונית לטרמפ
לתלמידי מחופשים מחבלים שני
שמאחורי שהתברר, לאחר ישיבה.
ה"חמאס", תנועת עומדת החטיפות
אחמד השיח הארגון, מנהיג נעצר
נחשפה השנים כמהלך יאסין.
סעדון, את שרצחה החוליה
,1996 ב רק ללוב. נמלטו החוטפים
הביטחון שירותי בסיוע
של גופתו התגלתה הפלסטינים,
בחולות. קבורה סעדון אילן
באה ובאופיים בפיגועים ההחמרה
מחבל כאשר ,6.7.89 כ ביטוי לידי
405 בקו אוטובוס לתהום דירדר
לירושלים, מתלאביב בדרכו שהיה
הגייהד איש גוש. אבו באזור
את תפס לנהג, התקרב האיסלמי
שבר האוטובוס הכביש. לשולי בכוח אותו והסיט ההגה
מטרים. עשרות של לתהום ונפל הבטיחות, מעקה את
שמחבל העובדה, נפצעו. 27 ו נוסעים 16 נהרגו כפיגוע
נזעמות תגובות עוררה רצחני, פיגוע לבצע מסוגל נשק ללא
מפגינים. ע"י ערבים הוכו ובעפולה בירושלים הארץ. בכל
נ עולם. מאסרי 16 ל נירון באוטובוס שנפצע המחבל
לכותל שהגיע קהל, לעבר רימון מחבל השליך 13.7.89
נפצעו זה בפיגוע .13 ה המכבייה סיום לטקס המערבי

איש. 31

בשיתוף  בקשישים הטיפול
מקומיות רשויות הממשלה, משרדי
בתי מוגנו התנדבותיים, וארגונים
ביקורים 9,133 נערכו קשישים,
הרצאות ניתנו ככתיקשישים,
בתיקונים מתנדבים והופעלו
ובאבטחת קשישים בליווי בבתים,
דמי חלוקת כעת הדואר כתי

הלאומי. הביטוח

עם הקשר והידוק הסברה
קהילה ימי 58 נערכו  הקהילה
בבתיספר בשכונות, משטרה
בחלקם קשישים. ובמועדוני
הוצגו המשטרה. תזמורת הופיעה
תצוגות הכוללות תערוכות,
פעילויות ממיגוון ואמצעים
הסברה פעילות ונערכה המשטרה,
על והשמירה המיגון בתחום
פעילויות 89 קוימו ; הרכוש
יחידות כין הקשר לחיזוק
טלפון ("קו לקהילה המשטרה
לציבור" פתוחה "דלת פתוח'/

ותשובות"). שאלות ו"ערבי

היחידה, של פרסומים כעקבות
שנערך העלייה" ל"יריד שנשלחו

ההסתדרות מטעם בלונדון
משטרת זכתה העולמית, הציונית
העולים בקרב לאהדה ישראל
פניות והתקבלו הפוטנציאליים,
בעבודת ולהשתלב ארצה לעלות

המשטרה.
183 קיימה המשטרה תזמורת
במסגרות באירועים הופעות
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הקשר להידוק שונות
בכל הקהילה עם
(בעיירות הארץ רחבי

בבתי הכפרי, במגזר כשכונות, בערים, בכיכרות פיתוח,
ובטקסים ציבוריים באירועים בבתיספר, אבות,
את התזמורת ייצגה כן, כמו ומשטרתיים). ממלכתיים
בשוויץ, נשיפה כלי תזמורות בפסטיבל משטרתישראל

גרמניה. ברחבי הופעות מסע וערכה
כאזור הפעולה כשיטות תפנית חלה 19881989 בשנים
אל גלשו השטחים, נחלת שהיו הסדר הפרות ירושלים.
של חדשה היערכות חייב השינוי ירושלים. של ליבה לב

חמורות סדר הפרות אירעו 1988 ינואר בסוף המשטרה.
הוטל 1967 מאז לראשונה בירושלים. אטור בשכונת
בירושלים, שכונה על עוצר המרכז פיקוד אלוף ע"י
אינטרקונטיעטל. למלון הראשית הדרך על הנמצאת
מתנדבי תחילה". "כמחשבה למבצע נערכה המשטרה
לשכונות הקרובות בשכונות התפרסו האזרחי המשמר
כל ועל לגזרות, חולקה ירושלים העיר. ובמזרח ערביות
יהודאי, יוסף תנ"ץ עם בתיאום שפעל מפקד, מונה גזרה

ירושלים. מרחב מפקד דאז
נוספים ובאירועים במבצעים השתלבה ההתארגנות
האמריקאי המדינה מזכיר של ביקורו  בבירה שהתרחשו
ובהמשך, אילן, בר ברחוב החרדים הפגנות בייקר, ג'ימס
ידויי שכללו בישראל, המשולש כפרי של הזדהות גילויי

מחסומים. והצבת הראשיים בצירים אבנים
את עצמו על קיבל בירושלים, בעיקר האזרחי, המשמר
עם התפר בקו הנמצאות השכונות לתיגבור האחריות
פסגת היהודי, הרובע גילה, (אבוטור, ערביות שכונות
בירושלים המשמעותי התיגבור ורמות). נווהיעקב זאב,
אנשים חמישה ע"י כהן, שלומי הצעיר רצח את מנע לא
דרך, אבן היווה זה רצח .18.2.89 ב ציון שער באזור
הדקירות, האלימות, אירועי ותכפו הלכו ואילך שממנה
בשבוע), אירועים 120) התבערה ובקבוקי האבנים יידויי

עי

העתיד מפקדי
רבים (קצינים שוטרים
עם שלהם הקשר את התחילו
באמצעות משטרתישראל
המשמר של נוער פעילי קורס
כי מסתבר, בגדנ"ע. האזרחי
בניהנוער אלפי מבין
האזרחי, כמשמר המתנדבים

היום משרתים רבים בגדנ"ע, נוער פעילי קורס את 19801990 השנים בין שעברו

האזרחי המשמר שהשקיע הגדול המאמץ ומפקדים. קצינים חלקם במשטרתישראל,
בהמשך אותותיו נתן הנוער, במפקדי ובעיקר להקמתו, הראשונות בשנים בבניהנוער
בני בהכשרת הכותרת גולת היה שנה, מידי כקיץ, שהתקיים נוער פעילי קורס הדרך.

נוער.

רס"ל היה הקורס מפקד הארץ. מכל בנינוער 96 השתתפו 1989 ב שהתקיים בקורס
טוביה הארצי. במטה האזרחי המשמר של ההדרכה כמדור מדריך ינקלביץי, טוביה
ההפעלה בבסיס בכפרסכא מתנדב נער בהיותו עוד נוער. מפקדי קורס בוגר היה
קשר על טוביה שמר הצבאי בשירותו מתנדב. בסיס כמפעיל הצטיין יוספטל, קפלן
רק בחופשותיו. התנדבות ממנו מנעה לא קרבי חייל היותו שלו. ההפעלה בסיס עם
טוביה כשוטר. הצבאי, שירותו לאחר האזרחי במשמר עצמו מצא שהוא הדבר, טבעי
לשכתו לראש התמנה קצינים, לקורס האזרחי המשמר באגף שירותו במסגרת יצא

במשטרה. לשרת היום ממשיך והוא האגף, ראש של
שבועיים נמשך הוא הקיץ. בחודשי מתנהל האזרחי המשמר של נוער פעילי קורס
אוויר, גדנ"ע חו"ל, נוער גם בו שותפים הגדנ"ע. של הקיץ מפעילות חלק מהווה והוא

ועוד. קליעה גדנ"ע צוללנים, גדנ"ע
בניהנוער לומדים השאר, בין משטרתיים. ונושאים צבאיים נושאים הקורס בתכנית
במסעות, ניווטים הקליעה, עקרונות נשק, הפרט, אימון שדאות, צבאית, משמעת
של שונים במתקנים מבקרים הם כן, כמו בסיס. והפעלת האזרחי המשמר נהלי
קשרי מחשכים, חבלה, נוער, עבריינות סמים, כנושאי הרצאות ושומעים המשטרה,

ועוד. קהילהמשטרה
על גדנ"ע. מדריכי בפיקוח בניהנוער, בירי הופקדו והאימונים השגרה חיי ניהול
סיסו המתנדבת הנערה של מסיפורה ללמוד ניתן בניהנוער שהשקיעו המאמץ מידת
לחניכים גופני. ממאמץ רפואי שיחרור למרות לקורס שהגיעה עמקים, ממרחב אורטל
יער עד בכיתליד הגדנ"ע של האימונים מבסיס ק"מ, 10 של מזורז רגלי מסע נקבע
את ללכת התעקשה הנערה פינוי. רכב כליווי החניכים הוזנקו זריחה עם קדימה.
הפינוי, רכב על לעלות החובשת ידי על נדרשה קשיים, התעוררו כאשר הדרך. מלוא
ברכב לנוח לבסוף נאלצה כאשר להמשיך. התעקשה היא אך המסע, את ולהפסיק
כסופו הקורס, את סיימה אורטל התאוששותה. עם למסע לחבריה הצטרפה הפינוי,

מצטיינת. בחניכה דבר, של
אז, עד כיותר והאיכותי המקצועי הגדול, בקורס חניכים שהיו האזרחי, המשמר נערי
ובמיוחד המתנדב בניהנוער מקרב העתידי: "מפקדי לתואר ראויים שהם הוכיחו,
האזרחי המשמר במסגרת חלקם למשטרתישראל, רבים הצטרפו הנוער, מפקדי מקרב

ן ומגוונים רבים משטרה בתפקידי _וחלקם
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להיערך המשטרה נאלצה ,405 בקו הפיגוע בעקבות
1989 בספטמבר באוטובוסים. פיגועים של למצב מחדש
האש הכרמל. מיערות דונם 7000 ענק שריפת כילתה
ברציפות. שעות 31 ובערה מוקדים, ממספר הובערה
וסיוע סיורים תצפיות, דרשו לאומני רקע על ההצתות
לאינתיפאדה. נוסף פן והיוו והן והצלה, כיבוי לכוחות
מתנדב כוחאדם ניצול חייבה האזרחי המשמר היערכות
לתצפיות, לסיורים, החקלאי ובמגזר בערים, בשכונות,
את בתחנות למלא כדי אוטובוסים, ולבדיקות לאבטחה
בירושלים. בעיקר בתגכורים שעסקו השוטרים, מקום
ניהול המתמדת, הכוננות בצד חייבו, והאיומים הפיגועים
המשמר של מקומו ובישובים. בערים תקינה חיים שגרת
החליפו מתמי"ד שוטרי מרכזי. כן, אם היה, האזרחי
משמר קציני לירושלים. לתגבור שהועברו סיור, שוטרי
כתחנות. קצינים החליפו מתנדבים וקצינים אזרחי
יכולתה ותנועה. סיור ניידות החליפו מתנדבים של סיורים
נבעה תחילה", "מחשבה במבצע להתמיד המשטרה של
ספק, אין מתנדבים. ע"י השורות את למלא מהיכולת

זאת, עם אך נפגע. לציבור שהשירות
בפעילויות, מתנדבים של מעורבותם
ובכוננות, בתיגבורים בחיפושים,
ניוד ואיפשרה אותותיה, נתנה
במקומות נמרצת והשקעה כוחות,

צורך. בכך שהיה
ברגר עוזי של כהונתו בתקופת הדגש
על הושם האזרחי המשמר כראש
על המיוחדות, היחידות ארגון
ועל מסודרים עבודה נהלי קביעת
משמר מתנדבי הגיוס. הרחבת
מתנדבי למעשה, שהיו, הישובים,

"בנים היו החקלאי, במגזר והופעלו האזרחי, המשמר
מפקדי רצון בגלל הן האזרחי, המשמר באגף חורגים"
פיקודית ועצמאות אוטונומיה על לשמור משמרהגבול
לרשויות משמרהגבול כין הקשר אופי בגלל והן
להנחות ניסיון כל פעל. שבמסגרתן ולמועצות, המקומיות
מטה בעבודת לשלבו או ביקורות לבצע משמרהגבול, את

חזית  שרון גזרת
לגנב הדרוש הזמן הוא בממוצע דקות אינע
שרון מרחב באזור הירוק לקו מעבר המגיע
בשנת ולהיעלם. לקו מעבר אל שללו עם לחזור

שרון גזרת ומכשולים. גדרות היו לא ,1989

מרבית על אחראית הייתה כמסמרהגבול
ישובים באזור הירוק. בקו החיכוך נקודות
החקלאיות הגניבות ומכת רבים, חקלאיים
חפר עמק העיקרי. הפלילי המטרד את היוותה
כדרום, תקווה העיןפתח ראש כביש שבצפון,
גבולות הם ממזרח הירוק והקו במערב, הים
ואזורים מטעים פרדסים, באזור שרון. גזרת

בגזרה: ערכיים ישובים ארבעה רבים. חקלאיים
כמקומות וגלגיוליה. קלנסואה טירה, טייבה,
בעיקר ענפה פלילית פעילות מתקיימת הללו

וסחר רכב גניבות הרכוש, עבירות בתחומי
של תופעה בגזרה נפוצה 1989 כ בסמים.
להבריח היה מאוד קל הדברה. חומרי גניבת
משמרהגבול מתמי"די ולשתקם. אלה חומרים
למניעת סיורים ערכו באזור, בסיורים השתלבו
חשודים. אחרי ועקבו מחסומים, הציבו גניבות,

חקלאי דוד, דוד היה 1989 ב היחידה מפקד
ריכז הוא היחידה את יעב"ץ. מכפר
לעבודות רבות שעות בהקדישו בהתנדבות,
"דוד אנשיו. עם לשטח ויציאה ארגון מנהל,
ובזכותו אמיתי, "שרוף" לעניין, משוגע הוא
באינטנסיביות רבים מתנדבים ביחידה פועלים
כמו שבפיו, המרתי, המודיעין רכז כך כזאת",
אין באזור, האחרים משמרהגבול שוטרי בפי

בשיחה המתנדבים. של לעבודתם להערכה גבול
הנשים את להזכיר מבקש הוא דור עם
הבעל יכול לא אישורן, כלי כי שב"עורף",
כמיוחד מהבית, כלכך רבות שעות להיעדר

בלילות.
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קשישים, בבתי מבקרים שבמקום הרווחה עובדי הבסיס.
פרויקט המקומית. הרשות של לרשימות בהתאם
בבתי האזרחי המשמר ע"י מופעל אישית" "מחוייבות
ערכים הנחלת תוך הקהילתי, בתחום ועיקרו הספר,
פועלים בנינוער לחברה. בתרומה הקשורים חינוכיים,
פעילות נערכת גם ושם שבמקום, הקשישים במועדון
הקשישים בבתי תיקונים מיגון. בנושא בעיקר הסברה
הקהילתי הפן האזרחי. המשמר בפיקוח הם גם מתבצעים
הבסיס מתנדבי הבטחוני. כמישור פוגם לא הפעילות של

רבים במקביל, שבועות. לשלושה אחת מופעלים
לעתים המופעלות כוננות, בכיתות משובצים מהמתנדבים
מחבלים. חדירת על בטחוניות התראות עקב תכופות,
מצביעים פועלם, על ולהערכה החם ליחס כעדות
ומי הולדת, לימי חגיגיים ברכה כרטיסי על המתנדבים
גם זוכה הולדתו, ביום לשמירה ושובץ מזלו שהתמזל

כבסיס. הפתעה למסיבת

השוק בסיס  התקווה שכונת
ממוקם בתלאביב התקווה בשכונת ההפעלה בסיס
ססגוני. שוק לחצות יש אליו להגיע וכדי השוק, ברחוב
בכל ומצויד ומרווח, גדול הוא הבסיס נמצא שבו המבנה
בסיס על לפקד כדי הנוחה. להפעלתו הנדרשים העזרים
וכזאת מיוחד, אדם להיות יש התקווה, בשכונת ההפעלה

שכונת הררי. ורדה היא
מצטיירת לא התקווה
לפעילות נוח כמקום

במיוחד בהסתייגויות, נתקל שונים, מקצועיים בתחומים
הארגון. להקמת הראשונות בשנים

עלתה האזרחי, במשמר המיוחדות היחידות הקמת עם
כמשמרהגבול. כאלה יחידות להקמת דומה דרישה
מתנדבים משמרהגבול, מתמי"די יחידת הוקמה בפועל
במגזר ופועלים ירוקים בג'יפים המסיירים במדים,
רכשו המקומיות והרשויות הביטחון משרד החקלאי.
העירוני, מהמגזר בשונה ואמצעים. מדים ציוד, ג'יפים,
הורגשה התחנה כעבודת מתמי"ד מתנדבי השתלבות שם
תחנה באין שונה. החקלאי במגזר המצב היה פחות,
בצוות ביטוי לידי באה המשטרתית התגובה עיקר קרובה,
המיוחדות היחידות טיפוח אף על רכוש. משמרהגבול
האזרחי המשמר בסיס ובהכשרה, בגיוס הרבה וההשקעה

השכונתי. ההפעלה בסיס נותר

מעלות
רס"ר 1989 בשנת פיקדה "סיגליות'/ ההפעלה בסיס על

ופורח. צבעוני מטופח, היה שבמקלט הבסיס גילאון. אווה
ידי מעשה מעוטרת, חזית "סיגליות" לבסיס בכניסה
איננו ציבורי מקלט במקום. מהפעילים מוכשר, מתנדב
אוהבת יד כאשר כך, הדבר אין אך לב, ושובה עליז מקום
המקום אווירת ופעיל. חם לבית המקום את הופכת
כפי או ביותר, העקשן ההתנדבות סרבן על גם משפיעה
כמסייעת המשמשת המתנדבות, אחת שהתבטאה
ובכל לידה, בחופשת "אני כמקום: מנהלתית כעבודה
פעמים שלוש לפחות לבסיס להגיע משתדלת אני זאת
ופעילות". שותפות תחושת יוצר שהמקום בגלל בשבוע,

האזרח1 הםשמר

יהודה מחנה בסיס
9327248 טל.

נעלם הניסיון "כרבות

אפשרי" הבלתי

הלפס ארתור

מתנדבים, 158 סיגליות בסיס מנה 1988 כ

.220 ל המתנדבים מספר עלה מכן לאחר ושנה
הבסיס במעלות. ההפעלה בסיסי משני אחד זהו
בעיה לכל השכונה לתושבי ככתובת גם משמש
עירוניים חברתיים, בנושאים ופנייה
לתשובה בדרךכלל, זוכה, פונה כל ומשטרתיים.
הבסיס פעילות להצלחת ומוסמכת. אדיבה
שעל המקומית, הרשות גם שותפה ולטיפוחו
בחשיבות הכירה פיתוח, עיירת קשיי אף
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אזרח משמר
מגדיאל בסיס

,*" .". י***ם***

האזרחי* המשמר
,.^הייעלהי8תח/
:44900 "י. < יוטע

. * ה*זזרחי1\ ותשמור י
1 הפעלה בסיס \

ג. סנוונ
וניויונ

הפעלה בסיסי של שלטים

תמיד 'כועד "הסדר

 ומדודים כבדים נועדים

תמיד נמ?א הסדר אי

נמרתה"

מנפרטה נפוליאץ

זה אין אך ניהולית, הכשרה לה ואין בצה"ל, פיקודי
וחכמה. יעילה בצורה הבסיס את לנהל לה מפריע

בבת'ם "נילי" בסיס
העיר במרכז "ראשונים", בביתספר ממוקם "נילי" בסיס
ביותר. ובעייתי מוזר המקום למדרגות. מתחת בתים,
מאורגן מטופח, המקום זאת, וככל שם, ומחניק חם בקיץ
שם שאין למרות זאת, פעילות. ושוקק יעילה בצורה
לנהל אפילו וקשה רבים, למתנדבים ישיבה אפשרות

אנשים. משני יותר עם שיחה
התגייסה היא קהלני. יעל מפקח מנהלת הבסיס את
נוער מדריכת הייתה מצה"ל, שיחרורה עם מייד למשטרה
עברה נוער, מדריכי בקורס הדריכה אורה, בבאר בגדנ"ע
בתחומי מושבים קצינת גם והייתה קצינות קורס
מפקדת כבר הייתה 1989 ב מרחביה. האזורית המועצה

בתפקיד. שנתיים  ותיקה שכונה
אחד וזהו מתנדבים, מאה פועלים המידות צר בבסיס
הצליחה קהלני יעל בבתים. ביותר הפעילים הבסיסים
לתפקיד. נכנסה מאז המתנדבים כמות את כמעט להכפיל
ממוקם שבו "באזור השיבה: זאת, עושים כיצד לשאלה,
ומסתבר, ביותר, מגוונת אוכלוסייה מתגוררת הבסיס,
למשטרה". ולסייע פשיעה במניעת לעסוק נכונות לה שיש
תורמת היא שגם חברתית, פעילות מתקיימת בבסיס
להכין השכילה יעל מספרם. ולהגדלת המתנדבים לגיבוש
כדוגמת מתנדבים בעזרת עצמית ניהולית תשתית בבסיס
לסייע כבוגר חזר 1989 וב כנער, התנדב שבעבר בדלי, דני
משמשת ילדים לשבעה אם קורפן, רחל הבסיס. בהפעלת
ויוזמות. רעיונות מלאת והיא הבסיס, של חינוך כמש"קית
בהמשך ועברה במשטרה בשירות המשיכה קהלני יעל

■ הדרומי. למחוז דרכה

לא ובוודאי מתנדבים,

המשטרתי, במישור

מסתבר, זאת, ובכל

היה זה 1989 שבשנת

ההפעלה מבסיסי אחד

והפעילים הגדולים
השכונות בתחנת ביותר

המתנדבים מספר את הגדיל הבסיס איילון. שבמרחב

300 בו ומתבצעות משנה, פחות בתוך עשר פי הפעילים

היממה. שעות בכל כמעט בחודש, פעילויות

פעילות יום מפתיע: הבסיס של ההפעלה ביומן הרישום

באמצע ומסתיים כבוקר 0600 ב מתחיל המתנדבים

מידי מתנדבים 16 כ מהבסיס יוצאים כממוצע הלילה.

לבסיס מגיעים אחרים רבים ועוד מגוונת, לפעילות יממה
חברתיות. לפגישות ואף להרצאות חברתיות, לפעילויות

תושבת היא הבסיס. של ההצלחה סוד היא הררי ורדה

ולכן שכונות, שיקום במסגרת במקום עבדה השכונה,

ב"שפת מדברת התושבים, את היטב מכירה היא

משרה, בחצי מועסקת היא השכונה. את ו"חיה" המקום",

עם כשטח היא יזום מבצע ובכל היום שעות במרבית אך
הפכו לשכונה ושייכותה הטבעיים כישוריה המתנדבים.
במקום, מצליחה והיא ודומיננטית, מוכרת לדמות אותה

מילואים מח"ט שבו
"אני נכשל. אולי היה
את כולם, את מכירה
ואת המשפחות
הפנימיים", הקשרים
בבסיס אומרת. היא
נשברו התקווה בשכונת
כאן, מיתוסים. מספר
מסיירים כולם כמעט
רבה הצלחה תוך ברגל,

חשודים בתפיסת
כאן עבירות. ובמניעת
הפועלות נשים יש
בעיקר היום, בשעות
הקהילתי. בתחום
לילה", "חיית הוא האזרחי שהמשמר ההנחה,
המתנדבים ברשימת התקווה. בשכונת נכונה לא
מגבעתיים, מונסון, מנווה תושבים למצוא ניתן
"אצלנו ורדה: ומסבירה מלוד, ואפילו גן מרמת

כולם, את מכירים כולם משפחתי, בסיס זהו

מביא אחד שכל קורה, וכך ביחד. לפעול ואוהבים
בהתלהבות שנדבק מתנדב, או קרוב חבר,

קורס כל עברה לא ורדה הבסיס". את המאפיינת

^\
\\\\\\

/ בישראל ■1ו0רת

המשמר מטה
האזרחי
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חבלן שור  כהן איציק
. . .

 פיגלע אירע שבו למקום מגיעים ל1>לליזיה צללתי
איציק היה 1989 בשנת וכתבים. קול אנשי צלמים,
בטלוויזיה קול כמפקח עבד הוא .43 בן כהן
ליואב לאיתי, ואב ליעל נשוי הוא הישראלית.
למשמר המתנדבים מראשוני היה איציק ולאוסנת.
המיוחדות, היחידות כשחוקמו בירושלים. האזרחי
בניידות כנהגים שובצו המתמי"ד ממתנדבי חלק
יצאו החבלה ניידות לסיירים. כסיוע הסיור,
הרכב את מסיע בודד חבלן כאשר לרוב, לאירועים
מקרב מתנדבים לכדו. ופועל האירוע למקום
והם חבלנים, כעוזרי שימשו המיוחדות היחידות
של הבסיסית להכשרה מעבר מיוחדת הכשרה עברו
לחבלן ולסייע ברכב, לנהוג היה תפקידם המתמי"ד.
היחידה מראשוני היה איציק תפקירו. במילוי
עסוק להיות הזמן כל אוהב "אני ביותר. והוותיק
העבודה הייתה שבהן שנים היו כמה, חשוב ולא
לי נתן וזה ואקשן, דינמיקה הרבה עם בטלוויזיה
חיפשתי שנים כמה לאחר עשייה. של מלא סיפוק
כמשמר התחיל זה עשייה. של חדשים אפיקים
ליחידת הצטרפתי כך אחר שבשכונה, האזרחי
שם, המתנדבים האזרחי. המשמר של הצלפים
בהתייחסותם אותי הלהיבו ממני, מבתרים שרובם
ושכירים עצמאים שלהם. ההתמדה ובכושר הרצינית
מכל זמן פסק כשבועיים פעם לוקחים כאחד,
לומר, ניתן קליעה. לאימוני ומתפנים העיסוקים,
צמוד רובה לי היה לזה. התמכרתי הזמן שבמהלך
לאחר וגברה. הלכה עלינו שהוטלו המשימות וכמות
עם משהו וחיפשתי שובע, הרגשתי שוב שנים ארבע
כעוזר מתנדב שמחפשים לי נודע אז אקשן. יותר
היחידה מפקד בפני התייצבתי למחרת וכבר חבלן,
כמו הוא החבלנים עם שלי הקשר ירושלים. במרחב
אחת משמרת לפחות עושה אני ראשון. ממבט אהבה
המתח השבועיים. בשיעורים כמוכן ומשתתף בשבוע,
ביני המחברים החוטים הם הסיכון לגודל וההבנה
רפ"ק לדברי אותם". לנתק שאוכל בלי היחידה, לבין
במרחב החבלה יחידת קצין אז אהרון, בן יוסי
שוטר אלא מתנדב, לא הוא "איציק ירושלים,
כמו הן ממנו שלי והציפיות הדרישות מהיחידה.
לא היא איציק של התרומה אחר. חבלן עוזר מכל
ובכל קלות, אינן הדרישות פרס. לקבל מנת על
שעות אחרי כמובן שעות, שמונה עובר הוא משמרת

בטלוויזיה". שלו העבודה

|י
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ונחעות חריגות
מיותר לא גוף

. . .

ראש אז ברגר, עוזי מיותר". יעוף הכותרת תחת מאמר פורסם 14.2.89 מיום "מעריב" בעיתון
כתב הוא היתר בין הדברים. על הגיב האזרחי, המשמר

ולמשטרה, לחברה לסייע שנרתמו מתנדבים, 39,000 של פועלם את הכותב ביטל קולמוס "בהינף
הביטחון. לתחום הוקדשו זו מפעילות מ700/0 למעלה .1988 בשנת פעם 636,552 זאת ועשו
למשטרה עזר "ככוח עיסוקו וכל קיומו, את הצדיק שלא הכותב, כגרסת מיותר", "יצור אותו
חשודים, חפצים גילוי של מקרים כ2884 1988 בשנת סייע מהשטחים", פועלים על בפיקוח
חשוד, נתפס שבהם במקרים רק (ומדובר פריצה מעשי 437 מנע גנובים, כלירכב 953 גילה
שריפה כיבוי מקרי ב350 נעדרים, חיפוש של מקרים ב713 סייע לאחריו). או לאירוע סמוך
וסייעו קשישים של בתים ב11,654 ביקרו האזרחי המשמר אנשי תאונותררכים. וב699
אופניים, זוגות 3,725 סימנו וכן מוסרות 775 וב דירות, ב12,946 רכוש סימנו במעונם,

ותקיפה. רכוש עבירות של קורבנות אצל ביקורים 772 וערכו
כבדים רובים עם בלילות המסתובבים מ"קשישים, בנוי האזרחי המשמר המאמר, כותב לדעת
היה העובדות את בודק הכותב היה אם שוטרים". לצד בלילות העומדים ומצעירים מנשוא,
מיוחדות, תנועה יחידות חמישים מפעיל מדבר, הוא שעליו קשישים", "חיל אותו כי מגלה,
יחידות 37 גם כך משטרה. במדי ומצוידים מיוחדת, הכשרה שעברו מתנדבים, 1815 הכוללות
1,492 ובהן במדים) סיור (מתנדבי מתמי"ד יחידות 57 מתנדבים, 444 ובהן עבריינות למניעת
104 כן, כמו הישובים. משמר  משמרהגבול במסגרת מתמי"ד מתנדבי 400 וכן מתנדבים
מתנדבים, 34 יש בירושלים התיירות ביחידת הימי. השיטור יחידות בחמש נמצאים מתנדבים
כיתות 287 כוננותיום, כיתות 123 להוסיף ניתן לכך החילוץ. יחידות בשתי מתנדבים 56 ו
שירות בגיל הם אלה, יחידות עם הנמנים המתנדבים, רוב צלפים. יחידות 26 ו לילה כוננות
את להצדיק הזדמנות הייתה לא האזרחי שלמשמר מעיר, המאמר כותב פעיל. מילואים
כאירוע בצפון, הגלשונים בליל האזרחי המשמר פעל כיצד בודק היה הכותב אם קיומו.
לקיומה מספיקות סיבות מוצא היה בדרום, הנעדר החייל אחר ובחיפוש בערעור האוטובוס
לדברי מנשוא", "הכבד הקרבין שרובה להוסיף, הראוי מן זו. ברוכה ההתנדבות תנועת של
של המנופח הקבע מנגנון מסוגו. הקלים לבין נחשב והוא ק"ג, 2.4 רק משקלו הכותב,
350 היום מונה המשטרה, את לתגבר כדי לביטול שראוי הכותב, לדברי האזרחי, המשמר
1000 על שדיברה הארגון, הקמת עם הממשלה, החלטת את להזכיר הראוי מן משרות.
שהכותב האזרחי המשמר לביטול המגירה" "הצעות מתנדבים. 10,000 להפעלת בשכר משרות
מגלה, היה העובדות, את בודק העיתון היה אם מגירה. בשום היו לא מחרש, לבדוק מציע
מסי המדינה מבקר בדו"ח החל הוקם, מאז האזרחי המשמר בנושא שנערכה ביקורת שבכל
של הפנים ועדת של בדו"חות וכן הפנים במשרד המשטרה מבקר של קורמים ברו"חות ,26

הפיקודית המסגרת את לבטל ניתן האם השאלות, עלו ועוד, קופל ועדת שימרון ועדת הכנסת,
המסקנות, תקציבו. את ולהקטין מסגרתו את לצמצם ניתן האם או האזרחי, המשמר של
המשמר ארגון כי היו, ,1988 לשנת המשטרה משרד מבקר רו"ח בטיוטת כולל המקרים, בכל
תנאים, שיצר ארגוני כלי הוא האזרחי המשמר ראשונה. ממדרגה חשיבות בעל הוא האזרחי

החברה. ולמען המדינה למען מאורגנת לפעילות להתנדב לאזרחים המאפשרים
העובדות, את שיכיר הראוי מן ולמקצועיותו, לאמינותו הדואג ציבורית, אחריות המגלה עיתון,
מערכת את לארח נשמח שתהיה. ככל קשה ביקורת, ימתח בסיסן ועל הציבור, לידיעת יביאן

" ופעילותו. רבדיו זרועותיו, על האזרחי המשמר עם היכרות לסיור כתביו ואת "מעריב"

ו נ

את ליוו ציבוריות דילמות תי ![

האם  הקמתו מאז האזרחי המשמר
הסמכויות הן ומה למשטרה לסיוע נחוץ הוא
תפקידם. מילוי בעת למתנדבים שמוענקות
לאחר בדרךכלל, התעוררו, הוויכוחים
מעורבים היו שבהם חריגים, אירועים

לו. ומחוצה התפקיד במסגרת מתנדבים

היה האזרחי, המשמר ראש כהיותו ברגר, עוזי
מוגדרת חוקית מסגרת ליצור ביותר נחוש

בריאיון כתובה. ובתורה בנהלים בתקנות,

"הארץ", מעיתון שפירא, ראובן לעיתונאי

על הגיב הוא ,30.11.88 ב שהתפרסם
מסמכות: חריגה לגבי הטענות

הפיקוח. בתחום די שנעשה חושב לא "אני

ולא במשטרה לא פיקוח, במנגנוני די אין

המקרים במרבית האזרחי. במשמר

פה חריגים יש בסדר. פועלים המתנדבים
להדריך להנחות, משתדלים אנחנו ושם.

לבדוק אמצעים די אין אכל יותר. ולפקח

רוצים עצמם המתנדבים גם לשטח. ולרדת

המטה". של ובקרה מעורכות יתר

מחדש היערכות
האזרחי המשמר ראשי שפירא, ראובן לדברי
של פעילותו על חיוביים נתונים מספקים

את מלפרט נמנעים אך האזרחי, המשמר

עבודה תאונות כמה  הבעייתיים הנתונים

שימוש בנושא נרשמו מקרים כמה אירעו,

סמכויות. של לרעה ובניצול בכלינשק לרעה

יחידות מפקדי מטפלים האלה בנושאים

מועברים הדיווחים כל לא בשטח. המשטרה
שלמה. מצב תמונת להם אין גם ולכן אליהם,
מחדש ההיערכות שבמסגרת מקווים, הם

זה. לנושא גם תשובה תינתן

לשיפור, רבים רעיונות היו ברגר לניצב

של השכונתיים הסיורים הרחבת ביניהם

האזרחי. המשמר

הוא 30.11.88 ב "הארץ" לעיתון בריאיון

במניעת חשוב ערך אלה לסיורים יש כי טען,

הכוונה פלילית. ופעילות חבלניים פיגועים

בשעות גם ממונעים סיורים לעודד היא

יותר. רבות מתנדבות נשים ולשלב היום,

מתנדבים של סיורים להפעיל מוכנים "אנחנו

ז א ה מ ש מ ה



כתפקיד שאינם מתנדבים של החריג לשימוש אשר
שהדבר מדגיש הוא האזרחי, המשמר של זיהוי בתעודות
24 במשך סמכויות רוצים "המתנדבים בתכלית. אסור
אנחנו אך ביממה, שעות
איננו אולם, לכך. מתנגדים
התעודות את לקחת יכולים
רק אותן להן ולתת מהמתנדבים,
חלק הן התעודות משמרת. בעת
על ומהסיפוק מהתמורה,
שיקולים גם ויש לארגון. שייכות
שבו חירום, במצב כמו מבצעיים,
לפתע מוזעקים המתנדבים
להצטייד ועליהם לפעילות,
שנתקל מי כל מזהות. בתעודות
שימוש של חריגות כתופעות
לנו. לדווח עליו  בתעודות לרעה
לטפל מתחייכים אנחנו
בימים תלונה. בכל ביסודיות
זיהוי תגי בייצור נמצאים אלה
על המתנדבים שיענדו מיוחדים,
שניתן כך שלהם, המשטרה מדי

האזרחי". המשמר כמתנדבי כקלות לזהותם יהיה
הסכינאות במקרי ועלייה באזרחים הפיגועים התגברות
לגבי בממשלה, שנייה למחשבה הביאו ,1990 במהלך
פורסמו ב11.11.1990 האזרחי. המשמר של נחיצותו
את להפוך ושרים כנסת חברי מצד הצעות לראשונה
חדשה, הייתה לא זו הצעה לחובה. האזרחי למשמר הגיוס
החוק איפשר הארגון, להקמת הראשונות שבשנים מאחר
גיוס שיחייבו עירוניות, תקנות לתקנן המקומיות לרשויות
הארץ בצפון בעיקר רבות, בערים היה אכן כך חובה.
הכפרי במגזר בעיקר האזוריות, המועצות ובדרומה.
אלה, תקנות בהפעלת שהתמידו היחידות היו והחקלאי,
בוטל העירוניים בישובים הישובים. משמר באמצעות

החיוב.
נבעו ,1990 שנת בסוף שהועלו החדשות, ההצעות

. את שהעלה הראשונים בין הפנים. בבטחון מהידרדרות
הצעתו, לפי המר. זבולון דאז, החינוך שר היה ההצעה
חיילים צו עלפי יגויסו שנה, של מוגבל זמן בפרק
מכסת את מיצו שלא מילואים, ואנשי משוחררים
הביטחון על שמירה לשם ביחידותיהם, התעסוקה
שר אז מילוא, רוני חינוך. ובמוסדות הערים בחוצות
לדיון לעלותו עמד אף והוא ברעיון, תמך המשטרה,

בממשלה. ולהחלטה
בשיחה התקשורת. באמצעי ציבורי לדיון עלה הנושא
ב12.11.1990, "הארץ" מעיתון אלון, גדעון העיתונאי עם

קינון יעיר כנשר

תוך מתאים, מואר שילוט עם הפרטיים, בכלירכבם
אנחנו למעשה, ביטוח. כמו המנהלתיים, העניינים הסדרת
אותו ומתאימים המיוחדות, ביחידות גידול כיום בולמים

_^_

שלנו והטיפול הקליטה לאפשרויות הקיימת, לתשתית
עליהם". והפיקוח הכשרתם ולאפשרות במתנדבים

יחידות את מתנדבים באלפי להגדיל היא, התכנית
מספר את להגדיל היא נוספת מגמה המיוחדות. התנועה
החקלאי, במגזר הפועלות ביחידות במדים המתנדבים

משמרהגבול. של הישובים משמר במסגרת
המתנדבים של ולהתאמתם המקצועית לרמתם אשר
מפקד ריאיון באותו אמר משטרה, בתפקידי לשמש
המתנדבים את למיין מקפידים "אנחנו האזרחי: המשמר
משימות. בביצוע שוטרים למיון דומים קריטריונים לפי
ולפי התנהגותם לפי נבדקים בעבר, שנקלטו מתנדבים גם

תפקודם.
או המיוחדות מהיחידות מוצאים מתאימים הבלתי
הפיקוח, את מגבירים אנחנו בכלל. האזרחי מהמשמר
על שוטרים ושל אזרחים של בתלונות ומטפלים
תקטין כיום הצפופה הסינון רשת להערכתנו, המתנדבים.

החריגים. מספר את
באופן שפועלים אלה גם שלנו, מהמתנדבים אחד אף
רגיל, כשוטר הכשרה עובר אינו משטרה, בתפקידי עצמאי
ואנושית מקצועית כאיכות הם המכריע רובם אבל
קיימת שעדיין ברגר, ניצב מודה זאת, עם גבוהה".
חריגה, הוגדרה שהתנהגותם שמתנדבים, אפשרות,
ליקויים בגלל כעיקר שנים, במשך בשטח לתפקד ימשיכו

הדיווח. במנגנון

מ קו מ

רם זאב עם מילוא רוני
האזרחי המשמר בפינת
המשטרה במוזיאון

הם ופשטות "סדר

הראשונים רועדים

נושא" על להשתלטות

מאן תומאס
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רמתהשרון לצומת רגל 50,000 מגובה
. . .

את משטרה. קציני הלבני אמנון על אמרו מתנדבים", של מיוחד לגזע שייך "הלא
אופנוע על הרוכב מידות, גדל מתנדב רמתהשרון. תושבי רוב מכירים אמנון
הוקם טרם העמוס, רמתהשרון בצומת מתייצב בוקר ובכל במידותיו, גדול

מחלף. במקום
כל מאחוריו .1951  כ טייס לקורס התגייס עת התחילה שלו ההתנדבות רוח
ואין (1989 (עד טיסה שנות 33 לזכותו ישראל. במלחמות החשובים המבצעים

סיפורים. ספור
ההרקולס מטוסי את שהבאתי לומר, "אפשר הרקולס. במטוסי טייס היה שנים 17

לישראל" מארצותהברית הראשון המטוס את שהטיס הוא אני למעשה, כי ארצה,
אנטבה". "מבצע גם היה חלק לקח שבהם הרבים המבצעים בין אומר. הוא
מכן לאחר כניהערובה. בחילוץ שותפים שהיו המטוסים, אחד את הטיס אמנון

"מעוף". ובחברת באלעל כקברניט לטוס המשיך
קיבלתי באלעל, קליטה ובשלבי מצה"ל פרישה בחופשת היותי בעת ,1975 "בשנת
. המשוחררים החיילים אגודת ראש יושב שהיה לסקוב, חיים מרבאלוף מכתב
כמו אז, היה הנושא התנועה. לתחום האזרחי למשמר להצטרף ממני ביקש הוא
כשהצטרפתי תאונותהדרכים. שגובות הכבד המחיר בגלל לליבי, קרוב היום,
התחיל ולראשונה התארגנותו, בשלבי היה הוא ,1975 בשנת האזרחי למשמר
התנועה. בתחום מתנדבים להפעיל
במרחב הוקמה הראשונה היחידה
מתנדבים אליה התגייסו הירקון,
ארבעה רק צליה. מהר ו מבתים
ואני מרמתהשרון, היו מתנדבים
ראשונית הכשרה עברנו ביניהם.
בוויסות בעיקר לפעילות, ויצאנו
צומת כמו הומים בצמתים התנועה
הירוק הכפר צומת רמתהשרון,
בשעות בעיקר פעלנו ראשונים. וצומת
אחד, מקרה לי זכור לא הבוקר.
שנקבע ביום לצומת הגיע לא שמתנדב

היעודה". ובשעה

1 נ



לחיות" מת "אוי
. . .

במחלוקת השנוי שמו הלה לחיות", מת "אנל

שיזם הגדולים, התנועה ממבצעי אחד של
נטלו במבצע .1989 ב בדרכים לבטיחות המנהל
בטקס מתנדבים. 6,660 ו שוטרים 4301 חלק
"בבית שנערך ,10.4.89 ב המבצע, סיום לציון
התנועה מחלקת ראש ציץ בתלאביב, ברבור"
מתנדבי תרומת את חדד מנשה נצ"ם דאז,
סר גם חלק נטלו כטקס האזרחי. המשמר
משטרתישראל, ופיקוד המפכ"ל התחבורה,
למתנדבים הוקרה ואותות תשורות בו וחולקו
המצט"ן המתנדב במבצע. מצטיינים ולשוטרים
קצץ חיפה, מית"ם שדה יהושע היה בצפון
מצבו עקב מהשירות שפרש בגמלאות, משטרה
המשטרתית העשייה את והחליף הבריאותי,
מחיפה יחידתו אישית. ובדוגמא בהתנדבות
מתלאביכ במחוז. המצטיינת כיחידה נבחרה
איילון מית"מ אהרוני שלמה המתנדב נבחר
המתנדב  מרכז ובמחוז מצטיץ, כמתנדב
הדרומי במחוז שפלה. מית"מ שוורץ אברהם
לכיש, מית"מ רוזנפלד רירי המתנדב נבחר
התנועה, בתחום מצטיץ מתנדב היותו שמלבד
האזרחי, המשמר ידידי בעמותת לפעול גם החל
הפך קצר זמן ובתוך שנה, באותה שהוקמה

העמותה. ליו"ר

מעניק שדה יהישע
למתנדנ דרגה
חיפה נית'ימ

על בעבר האזרחי המשמר מפקד גבעולי, שאול הגיב
גיוס המושג מאחורי מסתתר מה יודע "אינני ההצעה:
קיימות שהיו התקנות את לחדש הכוונה והאם חובה,
רשות לכל ניתנה האזרחי, המשמר את כשהקימו בזמנן.
האזרחי למשמר שהגיוס בתקנות, לקבוע סמכות מקומית
עלית, נצרת ערד, כגון רבים וביישובים בערים חובה. הוא
שולבו ומתנדבים המבצע, הצליח שאן ובית טבריה עפולה,

חובה. מגויסי עם

מהציבור ש0/ס80 ההנחה, על מושתתים ותקנה חוק כל

סנקציות. כל ללא לו ומצייתים חוק שומרי הם
גיוס, חייבי כמה לדין להעמיד יצטרכו פעם שמדי ייתכן,
לציית שעליו לציבור ולהזכיר התקנות את לאכוף כדי
תלווה התקנות הפעלת שאם מאמין, אני אכל להן.
את ויתאמו ביוזמתם, יפנו רבים נכונה, בהסברה
במסגרת חובתם את למלא כדי להם, הנוחים המועדים

האזרחי". המשמר

למשמר החובה גיוס כהנהגת רואה הוא האם לשאלה,
ש"הרעיון גבעולי, שאול השיב חינוכי, ערך גם האזרחי
חינוכי הוא לציבור הפנים לבטחון האחריות את להעביר
גיוס ולא חובה" "שירות לכך קורא הייתי אולם, מאוד,
האזרחים של מודעותם את להגביר אפשר זו בדרך חובה.
לצפות, צריכים הם שאין להבין, ישכילו והם לכטחונם,
עליהם לשמור כדי ושוטרים, חיילים יוצבו מקום שככל
ועל בתיהם על לשמור במאמץ חלק ליטול עליהם אלא
בשני להתבצע צריכה גבעולי, לדברי ילדיהם."ההכשרה,
המתגייסים את ללמד  הטכני במישור  האחד מישורים.

_^_ הנשק את להפעיל כיצד
^₪^^^! בייחוד נכונה, בצורה
^^^11^  והשני עירוני. כאזור

של החוקי בהיבט
מתי  כלומר זו. הכשרה

לירות.

שבעבר לזכור, חייבים
קל יותר הרכה היה

מחבלים. לזהות
ידע, מתנדב כל
סימני יש אויב שלחוליית

חיצוניים. זיהוי
כי שונה, הבעיה היום
סימני אין למחבלים

הסכין את ישלפו הם מתי לדעת וקשה חיצוניים, זיהוי
יותר רבה עוצמה הפגנת מחייב הדבר בכיסם. החבוי

■ ברחוב. האזרחי המשמר של

1 נ י ק יעיר כנשר ז א מ ס מ

חברינו של עזרתם ■לא

כמו כך כל לנו עוזרת

נעזרתם" בטחוננו

אפיקורוס
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ה80 לשנות המענר

במשמר מפקדים חילופי
את מחליף רם זאב האזרחי.
ברגר עוזי

הביטחוני בתחום  לשינויים הולמת תשובה שיהוו
בתחום (בעיקר המניעה בתחום האינתיפאדה), (התגברות
הקהילתי וכתחום ותאונותהדרכים) הרכוש עבירות
הקשר והעמקת החיים איכות לשיפור הפעילות (העמקת
ועם לקורבנות המועדת החלשות, האוכלוסיות עם

העולים). אוכלוסיות
השנים 16 לאורך האזרחי במשמר ההתנדבות מבדיקת
את שליוו המרכזיות הבעיות כי עולה, הקמתו מאז
מקצתן ורק וניהוליות, ארגוניות ברובן היו המערכת
על שהשפיעו המרכזיים, הגורמים מהותיות. עקרוניות
פריסה, שינויי ארגוניים, שינויים היו הארגון תפקוד

בו. והקיצוץ כוחאדם איכות מנהל,
הוקם התנדבותי, ארגון היותו אף על האזרחי, המשמר
הדבר אחרת. התנדבותית מערכת מכל ושונה חריג באופן
והן במבנהו, בהיקפו, הקמתו, באופן הן ביטוי לידי בא
משטרת לצד היררכית ממוסדת למערכת המהיר במעבר

הקבע. סגל ובמקורות ישראל
במשטרה, האזרחי המשמר בקליטת והבעיות הקשיים
במידת העמידו, דרכו, המשך לגבי שאלה סימני בצד
האזרחי המשמר של המרכזיות מטרותיו את בצל מה,

מתנדבים). הפעלת (גיוס,
בצורה הארגון את לייצב הקושי בלט השנים לאורך
(מאלף אדם, בכוח רצופים מקיצוצים כתוצאה יעילה,
ל ועד הממשלה של הראשונית ההקצאה לפי משרות
בשכר הסגל בקרב גבוהה תחלופה .(1990 ב משרות 349

ירידה וכן משרה) בחצי השכונות מפקדי (בעיקר
ובאמצעים בכוחאדם השליטה אובדן בגין בהתנדבות

מרכזיות, בעיות שתי היו 90 ה לשנות מעבר 7£
השלישי בעשור הארגון את ללוות שהמשיכו £!*/
שהוטלו הכבדות הבטחוניות המטלות ראשית, לקיומו.

בשיתוף והצורך הפנים בטחון כתחום משטרתישראל על
הציבור. עם פעולה

כדי ופעיל, יעיל אזרחי משמר בהפעלת הצורך ושנית,

בערים הגזרות, בכל המשטרה כוחות את לתגבר

החקלאית. ובהתיישבות

האזרחי, המשמר כראש ברגר עוזי של כהונתו בתקופת
לצרכי התאמתו ועל הארגון מקצועיות על דגש הושם

בתחום חלקיים פירות נשא המאמץ משטרתישראל.

והבקרה, הפיקוח מיסוד תקנות, תורה, נהלים, קביעת
הקיים. המערך וייעול מתנדבים של יעיל מיון הדרכה,

יותר. מאוחר שנים מספר רק פירות נשא מהמאמץ חלק

במטה החקירות אגף לראש ברגר עוזי מונה 1990 באפריל

היכנסו (עם רם זאב תתניצב מונה ובמקומו הארצי,
ניצב). לדרגת הועלה לתפקיד

למשטרה הגיע בצה"ל, עשיר קרבי עבר בעל קצין רם, זאב
והיה הנגב, במרחב האזרחי המשמר כמפקד 1976 נ

הצבאי הניסיון בארגון. והמנוסים הוותיקים מהמפקדים

המרכזי האימונים בבסיס לשריון, כביתספר שלו העשיר

היה הטנקים, חטיבת וכמפקד בצאלים שדה ליחידות

מונה והוא האזרחי, למשמר שמעבר לתחומים אטרקטיבי
הארצי כיתהספר למפקד ואחרכך אג"מ ראש לעוזר

אתא. בקריית לשוטרים

ה שנות לקראת המערכת ייעול כמגמת המשיך רם זאב

משטרת בפני העומדים המורכבים האתגרים ולקראת 90

ישראל.

כמפכ"ל, קראוס דוד את טרנר יעקב החליף 1990 באפריל

היעדים את פרסם הוא 29.4.90 מיום המטה ובהוראות

למשטרתישראל: המרכזיים
הבטחוני: נתחום

הציבורי הסדר ועל הפנים בטחון על השמירה הגברת

בירושלים. האבטחה והגברת

המניעה: בתחום

בסמים הלחימה הגברת תוך לסוגיה, בעבריינות המלחמה
הדרכים. ובתאונות

הקהילתי: נתחום
הרשויות עם הקשר הידוק לאזרח, השירות שיפור

החיים. איכות לשיפור המקומיות

וגזר אלה ביעדים השתלב בפעילותו, האזרחי, המשמר

כדי ולהתאימם, לפתחם שיש הפעלה, עקרונות מהם
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וערים, השכונות כרמת מחודשת, פריסה  המודל בבסיס
הפעלה למרכזי ההפעלה מבסיסי מפעילות מעבר ע"י
הבטחתי, בתחום המתנדבים מערך תפעול ושיפור גדולים,

והקהילתי. הפלילי
| עם בשטח ובדיקה מטה עבודת כללה המודל הכנת
עם חודשים. כארבעה שארכה הטריטוריאלי, הפיקוד
הבכיר הפיקוד סגל חברי לעיון ההצעה הועברה סיומה,
כי והוחלט, בנושא דיון נערך 18.6.90 ב המשטרה. של

משטרת בכל המודל ייושם 1990 ספטמבר מחודש החל
כשנתיים. יימשך והוא ישראל,

החלה האזרחי. במשמר מפנה שנת הייתה 1990 שנת
ובהפעלתם. מתנדבים בגיוס מחודשת תנופה

החרפת עם גבוה להילוך נכנסו וההסברה הגיוס תנופת
ההדרכה פעילויות השנה. סוף לקראת הפנים בטחון מצב
הכוננות כיתות מערך מחדש אורגן וכן הורחבו, והאימון

לחירום.
למשמר ההתנדבות במגמת מהפך חל 1990 פברואר בסוף
הירידה מגמת נעצרה 1976 שנת מאז ולראשונה האזרחי,
משמעותית הרחבה ונרשמה המתנדבים, במצבת הרצופה

וההסברה. ההדרכה בתחומי
ל עלה ואף המתנדבים שיעור התייצב 1991 במהלך

פעילים. מתנדבים 38,000

ההדרכה פעולות קצב הואט המפרץ מלחמת בחודשי
גוייסו ינוארפברואר, בחודשים זאת, ולמרות והמטווחים.

1 נ

מ1986 האזרחי המשמר של גלויה

במשטרה. מהשילוב כתוצאה
המשמר מנה 1990 ל נכון
מתנדבים. 34,000 כ האזרחי
דרכו עברו כה ועד הקמתו מאז

מתנדבים. 450,000 כ

לשילוב שנים ארבע בתום
על להצביע ניתן במשטרה,
מרכזיים, מאפיינים ארבעה
על ההתנדבות, על המשפיעים
האזרחי המשמר ארגון של אופיו

עתידו: ועל
האזרחי, המשמר סגל .
אורך איכותו, מקורותיו,

ומוטיבציה. מקצועיות
ומעמד הטריטוריאלי הפיקוד של העדיפויות סדר .

כוללת. משטרתית בראייה האזרחי המשמר אגף
האזרחי, המשמר ולמשרדי ההפעלה לבסיסי היחס .

הארגון. של השדרה עמוד את המהווים
האזרחי המשמר ממתנדבי המקצועיות הדרישות .

החדשות. האזרחי המשמר מתקנות כמתחייב

הארצי, במטה האזרחי המשמר אגף ע"י שנערכה הבדיקה
בסיסי בפריסת לשינוי מעודכן מודל להצגת הביאה
מתנדבים ובהפעלת בגיוס מחודשת לתנופה ההפעלה,

מיומן. סגל ע"י

השירות,

ז א מ ש מ

האזרחי למשמר פרסים כרזת
מ1993
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לחיסול מועמד מתמי"ד איש
. . .

ותיק חקלאי מורשטיין, עודד
התנדב חיים, גן ממושב
ב משמרהגבול למתמי"ד
כפגיעה עלייה בשל 1990

החקלאיות ובגניבות ברכוש
באזור.

קו מפקדת הוקמה כאשר
באזור המטה וגובש התפר,
בניו שני גם החליטו המרכז,
למשמרהגבול לסייע ואחיעו
הגניבות גל בבלימת
עופר, יצאו וכך והחבלות,
פעם ורועי אריה עמית,
ולמארבים לסיורים בשבוע
שוטרי עם ביחד באזור

משמרהגבול.
ליעד הפיכתו סיפור על
"עור עודר. מעיד ל"חמס"
האינתיפאדה, שפרצה לפני
כשהתחילה לרבייה. ובאווזים בפרחים חילמה בשם בדואי אצלי עבד
אינני וגניבות. פריצות אצלי היו פתאום לעבוד. הפסיק האינתיפאדה,
המפתחות. מונחים היכן ידע הוא זאת. עשה הבדואי, חילמה, אם יודע
לידיים. מתחת להם ברח הוא אבל אותו תפסו הם המשטרה, את הזמנתי
היכן מצאתי תקופה לאחר אחרי. עוקב שמישהו הרגשתי כשנה לאחר
מארבים, לו הנחנו האווזים. ליד הפרדסים, באזור היה זה בדואי. אותו לן

גייפ יצא פעם הצליחה. לא המשטרה גם אותו. לתפוס הצלחנו לא אבל
הרכב חשוד. ברכב ונתקל ברל, בית לאזור משמרהגבול מתמי"די של
לתוך אחריו רדפו המתמי"דים להימלט. והחל לעצור, להוראה ציית לא
נזרק ואדם הדלת, נפתחה הפרדס, בתוך הסיבוכים כאחד הפרדסים.
ושוחרר. סבא כפר במשטרת נחקר הוא חילמה. הבדואי היה זה מתוכו.
הזעקתי שוב שלי. כאזור מסתובב מישהו כי הרגשתי שוב תקופה, באותה
אחד בצרה. ממושב צעיר בחור נרצח בינתיים פסקו. והסימנים משטרה
מהם שאחד הסתבר לרצח. חבריו היו מי וסיפר נתפס, החוליה מחברי
את לרצוח אמורה הייתה החוליה כי התברר, בחקירה חילמה". היה
משמר ואיש מבצרה, הצעיר המושבניק את כך ואחר מורשטיין עודד
ארכיב, מנשה אלי הגיע ערב באותו " עודד: מספר יעב"ץ. מכפר הגבול
הוחלט ולכן ברצח, השתתף חילמה כי לי, וסיפר שרון, גזרת מפקד
הרגשתי מהבית. לבדי לצאת ולא זהיר להיות לי נאמר עלי. לשמור
משמר אנשי אלו היו לפעמים שלי, לבית מסביב במארבים ששוכבים
הצליחו ואפילו ברפיח, חילמה את חיפשו בינתיים בלשים. ולפעמים הגבול
למשטרת והובא נתפס הוא דבר של כסופו ברח. הוא אך אותו, לתפוס
ה"חמס". לארגון כניסה לשם נועדו שהפעולות אמר, בחקירה אשקלון.

הגדולה לעלייה במקביל חדשים. מתנדבים 4,000

המתנדבים. בפעילות התרחבות גם חלה בהתנדבות,
בפעילות 250/0 כ של עלייה נרשמה 1991 שנת במהלך
ועלייה המיוחדות, התנועה יחידות ובפעילות הבטחונית

במדים. האחרים המתנדבים בפעילות %30 של

שינוי חל האזרחי, כמשמר החדשה להיערכות במקביל
עיקר משמרהגבול. של הישובים משמר במבנה גם

להוות היה שנקבע, כפי הישובים משמר של תפקידו
וסיכול פינם בטחון משימות לביצוע ארגונית מסגרת
הישובים משמר חקלאי.  הכפרי במגזר חקלאיות גניבות
באמצעות כישובים השמירה חוק באכיפת מסייע
הכפרית האוכלוסייה את מאמן הוא האזוריות. המועצות

למניעת עניפה מודיעינית פעילות ומבצע אותה, ומתרגל
מפעיל הוא זו במסגרת חבלה. ומעשי חקלאיות גניבות

ישובים 598 היו 1989 בשנת במדים. ומתנדבים מתנדבים

טיפלו דרום סיירות הישובים. משמר של טיפולו בתחום

וכן אשדוד באזור לכיש, כאזור נוספים ישובים 170 ב

הגולן, ברמת חקלאיים ישובים 30 וב בוקר, שדה באזור

קצרין. בעיר צפונית סיור מחלקת באמצעות
בישובים, השמירה והפעלת הישובים משמר מבנה

הבסיס, את היוו מתמי"ד ואנשי מתנדבים בתוספת
מעשי עם החקלאית, הפשיעה עם להתמודד היה שאמור

■ ההצתות. ועם החבלה

מש8ר~ו7(ב1ל מתמי"ד*
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הפעלה מרכזי
הראשונים. הניסיונות היו לא האזרחי, המשמר בסיסי בפריסת מקיף מבני שינוי לבצע רם זאב של יסיונותיו
אחוזי נקבעו וכן מתנדבים של הכרחי מינימום נקבע בסיס, להקמת מידה אמות נקבעו קודמות בשנים גם
במרבית שיפעלו גדולים, מרכזיים בסיסים הקמת הייתה שמטרתו מחדש, לארגון ניסיון נעשה לראשונה אך הפעילות,
גבוהה בתדירות שהתחלף משרה בחצי (סגל האזרחי המשמר של יסוד לבעיות מענה מתן ויאפשרו היממה, שעות
בכלירכב חוסר יותר, גבוהות פיקוד לרמות ועד בסיס מפקד מרמת והכשרה קידום מסלול להציב היכולת חוסר מידי,

למתנדבים). ובאמצעים
בחירת ולאפשר מלאות, למשרות המשרות מחצאי חלק הפיכת ע"י מהבעיות חלק לפתור אמור היה ההפעלה מרכז

האזרחי. המשמר במסלול ולקדמו להכשירו ארוך, שירות אופק בעל איכותי כוחאדם
רק מתאים שהפתרון טענו, מהקצינים שחלק מאחר ומהשטח, האזרחי המשמר אגף מקרב עלתה לרעיון ההתנגדות
האזרחי המשמר לטענתם, ההתנדבות. ברמת תפגע לא הבסיסים של הפריסה צמצום שבהן והשכונות, מהערים לחלק
יעזבו מרכזי, למקום ויועבר יסגר, השכונתי שהבסיס ברגע שכונתו. על שומר מתנדב וכל רחבה, ארצית בפריסה הוקם

רבים. מתנדבים
המרכז. ובאזור בירושלים בתלאביכ, תחילה ויושמה הפיקוד, סגל וע"י טרנר יעקב המפכ"ל, ע"י אושרה התכנית
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למתנדבים זיהוי סימן
המשמר סמל ולצידו המתנדב שם ובו לתג, האזרחי"
במאבקו ברגר, עוזי משטרה, סמל במקום האזרחי,
ענידת חייב האזרחי, למשמר מחייבות תקנות לקביעת

ו

מהחובות כחלק זיהוי תג
המתנדב על החלות
התקנות במסגרת

החדשות.
סביב גם התנהל המאבק
רצון המתנדבים. תעודות
להידמות היה המתנדבים
באמצעי הן לשוטרים

בתעודות. והן הזיהוי

למתנדבים האפוד רעיון
הצלחה, נחל בשכונות
משרתים הללו והאפודים
זה היום. גם המתנדבים את
קרבי דימוי שיצר הפתרון היה
המתנדבים את הביך ולא מחד, חיובי

מאידך. עליהם, הכביד או
סימון לגבי גם התנהל הזיהוי אמצעי על המאבק

קשר. ומכשירי תאורה ציוד מחסום, ציוד כלירככ,

את לצייד האזרחי המשמר התחיל 1990 שנת
האפוד דיגום זוהרים. זיהוי כאפודי מתנדביו ^■
בבולטות שראה רם, זאב של יוזמתו הייתה והכנסתו
נדרשו בארץ רבים באזורים עליון. יעד המתנדבים
התגברות עקב מגן, באפודי להצטייד רבים מתנדבים
לא האפודים עלות וחבלות. דקירות וגל האינתיפדה

היקף. רחבת הצטיידות איפשרה

בעל קל, באפוד המתנדבים את לצייד היה ניתן זאת, עם
זוהר, ובשילוט זיהוי בסימני בפנס, למחסניות, כיסים
התחילו לראשונה במתנדבים. שמדובר ברור שיהיה באופן

יותר, "קרבי" לנשק הישן 1\1 הקרבין להסבת בבדיקות
וכת חדשות כוונות הכנסת שלו, המבנה שינוי עלידי

עיקר פלסטיים. בחומרים העץ חלקי והחלפת מתקפלת,
כרמ"ד בהתחלה גואטה, שלום ע"י בוצעה המלאכה
המשמר באגף מתנדבים כרמ"ח מכן ולאחר הדרכה

הקרבית" ו"המגמה העדכון הדיגום, כמלאכת האזרחי.

קצין טל, רוני גם חלק נטלו

ומיקי וכוחאדם מנהלה
באגף. הניהול קצין כהן,

ואמצעי האפודים
זכו והזיהוי השילוט
המשמר אגף של לתמיכה

ושל המפכ"ל של האזרחי,

הפיקוד. סגל

האחרון השלב היו החדשים האפודים
זיהוי סימני מתן של שנים ארוכת במסכת
מסכת האזרחי. המשמר ולסגל למתנדבים
שהיו התגים דוגמת שרוול, בתגי התחילה זו

תגים המדינה, קום טרם האזרחי במשמר

עם משטרה. סמל עם בכומתות שהשתלבו

בתגי השרוול תגי התחלפו ,1982 ב הזמן,

עם החולצה. על שנענדו זוהרים, זיהוי

האזרחי המשמר תגי נענדו היחידות הקמת

(תג בצה"ל יחידות לתגי בדומה הזרוע, על

במדי המעיל על תפור ותג קיץ למדי נייד

חורף).

המשמר ראש לתפקיד ברגר עוזי של כניסתו עם
לשוטרים שם בתג השונים התגים הוחלפו האזרחי,

המשמר למתנדבי האזרחי'' המשמר "מתנדב ציון עם ותג
במדים. האזרחי

הביאה אחידים, כחולים למדים החאקי מדי החלפת

המשמר "מתנדב תג את להחליף עצמאיים לניסיונות
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באופק מלחמה
. . .

העורף ארגון התחלת וחייבו עיראק, מכיוון להגיע שהתחילו לאיומים במקביל בפיגועים, נוספת החמרה חלה 1990 בשנת
כה. עד ישראל מרעת שידעה מלחמה מכל שתה אפשרית, למלחמה

בסל אמון, אי להצבעת גרמו דרעי ואריה פרס שמעון המסריח". "התרגיל שכונה בתרגיל שמיר, ממשלת נפלה 15.3.90 ב
להקים וניסיון פוליטיים זעזועים הפלסטינים. עם ומתן כמשא ופעילותו עמדתו בעקבות אוצר, כשר פרס שמעון של הדחתו
הוקמה 8.6.90 ב תמיכתה. הסירה וש"ס בממשלה, תמכו לא ישראל מאגודת חכריכנסת שני נכשלו. פרס בראשות ממשלה

שמיר. בראשות חדשה ממשלה

מכביס שנסע מישראל, תיירים אוטובוס על מוסלמים קיצונים בהתקפת נפצעו 17 ו ישראלים תיירים תשעה נרצחו 4.2.90 ב

שבעה פופר עמי רצח 20.5.90 ב כמצרים. מישראל התיירים ביקורי את מאוד צימצמה זו התקפה לקאהיר. איסמעלייה
יעליל", מסוג נשק עם לבדו פעל פופר נפצעו. פועלים 21 לציון. לראשון בסמוך דלק בתחנת בוצע הרצח מעזה. ערבים פועלים
שיסה נהרגו בעזה שפרצו ובמהומות לשטחים, במהירות הגיעה הטבח על השמועה סדיר. בשירות שהיה מאחיו שלקח
על כהגנה לפעילות המשטרה את חייב הרצח בגליל. ערביים ובכפרים בנצרת גם פרצו המהומות .700 מ יותר ונפצעו אנשים,

ואיסוף. הסעה כמקומות ערביים פועלים
סירה התגלתה געש לחוף סמוך באזרחים. המוני פיגוע לבצע כדי ישראל, חופי לכיוון מחבלים סירות שתי יצאו 30.5.90 ב

בדרום. ניצנים לחוף להגיע הצליחה אחריה, שנערך מרדף אף ועל החוף, לכיוון המשיכה השנייה הסירה ונתפסה. אחת
ועד מאשקלון החוף אורך לכל שהוזעקו כוננות, כיתות בעיקר האזרחי, המשמר ומתנדבי משמרהגבול משטרה, צה"ל, כוחות
אותרו לבסוף, ולחיפושים. למחסומים לסריקות, יצאו ומתנדבים שוטרים מאות נסגר. החוף שטח כל למקום. הגיעו נתניה,
והוכנסו החופים, למשמר הועברו "5 "פיקולוס מדגם הסירות שתי שהתפתח. כקרב נהרגו והם ניצנים, בחוף המחבלים

מבצעי. לשימוש

אחד אדם נהרג שם בירושלים, יהודה מחנה בשוק חבלה מטען התפוצצות לאחר יומיים אירעה בניצנים המחבלים התקפת
סאדאם הכריז העולם, מחאות למרות שעות. מספר תוך אותה וכבש לכווית, עיראק צבא פלש 2.8.90 ב נפצעו. ושבעה
על לדבר מוכן שהוא הודיע, חוסיין סאדאם לעיראק. רשמית כווית סופחה 8.8.90 ב עירק. של מחוז היא שכווית חוסיין,

.1967 ב שכבשה מהשטחים תיסוג שישראל בתנאי נסיגה,
הוחלט בישראל הפרסי. ולמפרץ התיכון למזרח כוחות להזרים והתחילה עיראק, נגד מדינות של קואליציה הקימה ארה"ב

אב"כ. מסכות לאזרחים ולספק למלחמה, להיערך להתחיל
ימים מספר שנחטפו קרמאני ורונן טובול עודד הירושלמים הנערים של גופותיהם נמצאו לכווית, הפלישה לאחר ימים שלושה

"קקך רחב חיפושים מבצע ניהלה המשטרה לכן. קודם
בחיפושים בירושלים. רמות שכונת באזור היקף
ואזרחים. תלמידים מתנדבים, מאות שולבו
סמוכים. ככפרים חיפושים צה"ל ביצע במקביל
החטיפה, ממקום הרחק לא נמצאו הגופות
גרם הרצח מרמות. מערבה היורד ההר במורדות
ניסוי יהודים ועשרות בירושלים, יצרים לשילהוב

בערבים. לפגוע

מעיראק, והאיומים הטירור התגברות בצד
פני את ששינה דמים, אירוע 8.10.90 ב התרחש
חסרת התפרעות כמהלך בירושלים. המשטרה
מהם 21 נהרגו הכית, בהר מוסלמים של תקדים
בינלאומית, סערה גרר האירוע נפצעו. ועשרות
בראשות ועדה במפרץ. המשבר רקע על כמיוחד

נ_._
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לנפש סימן "חיפזון

סימן מהירות חלשה,

איתנה" לנפש

קולטון

*1 4י|
מתנדבים עם בפגישה טרנר יעקב המפכ"ל, עם דן, מרחב מפקד רז, יעקב
מלחמה של אפשרות לקראת בהכנות ומפקדים

לקחים. הופקו תחקירים ובעקבות האירועים, השתלשלות את חקרה זמיר צבי
מחבל הגיע 21.10.90 ב תנופה. הפלסטינית הסכינאות תופעת צברה הבית הר אירועי בעקבות
מביתה שיצאה אזולאי, איריס החיילת את דקר תחילה בירושלים. בקעה לשכונת כסכין חמוש
לוחם משתלה. ובעל בקעה תושב אלטרץ, אלי את למוות דקר לאחרמכן בסיסה. לעבר
הוא אקדח. החזיק בידו מביתו. ויצא ההמולה את שמע השכונה, תושב שלוש, צירלי הימ"מ,
מאבק התפתח השניים בין ברגלו. ירה אליו, והתקרב סירב שזה ולאחר להיכנע, למחבל הורה
ארע הרצח למותו. וגרם שלוש, צירלי של בחזהו הסכין את לנעוץ המחבל הצליח שבסופו קשה,

שירלי. כתו הולדת לפני שבועיים
מ למעלה לרצח. וניסיון רצח מקרי 37 בתוכם לאומניים, אירועים 7,808 התרחשו 1990 כשנת
"במחשבה מבצע המשך את חייבה זו עובדה ירושלים. באזור התרחשו האירועים מכלל %70

שתה. בירושלים המשטרה מבנה קבע. להסדר והפיכתו תחילה",
והצהיר, שב הוא המלחמות". כל ל"אם להתכונן עמו לבני עיראק שליט קרא 22.9.90 כ

במשטרה כישראל. לאוכלוסייה מגן ערכות חלוקת התחילה 7.10.90 ב ישראל. את שיתקוף
לגילוי האחריות את עליו קיבל המשטרתי החבלה ומערך החירום נהלי עודכנו לבאות. נערכו

ולזיהויים. כימיים חומרים
המשטרה, יחידות בכל חדרים איטום מבצע ונערך שני", "טבע פקודת הופצה 15.1.91 ב

הרחב. לציבור שהועברה דומה לקריאה בהמשך
טילים מטח נורה 18.1.91 ב חירום. במערך לעבודה המשטרה אנשי כל עברו ,15.1.91 ב
הסתיימה המלחמה טילים. ארבעים ישראל לעבר נורו המלחמה במהלך ישראל. לעבר ראשון

.22.2.91 ב
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מלחמה נמכחן האזרחי המשמר
האזרחי למשמר להתנדב הקורא והתשדיר ביממה, שעות
ביותר הגדול ההסברה מסע שעות. למספר אחת שודר
ממשלה, החלטת עפ"י בוצע האזרחי, המשמר בתולדות
הייתה עלותו ההפקה. במלאכת שעסקו מתנדבים, בסיוע
יזומה, בדוברות שולב הגדול הפרסום מבצע ביותר. נמוכה
שנת במהלך גם ונמשכה המפרץ, מלחמת לפני שהתחילה
מאמרים, 1200 מ למעלה הופיעו המבצע במהלך .1991

הארצית. וברמה המקומית ברמה וידיעות כתבות
התעניינות התחילה האזרחי המשמר בתולדות לראשונה
הכתובה הביןלאומית, התקשורת של חיובית
הגדולות מהרשתות ומפיקים כתבים והאלקטרונית.
המשמר התארגנות על כתבות הכינו בעולם והמרכזיות
ועל בעורף לפגיעה היערכות על חירום, בעת האזרחי
הסברה קצין זה. מסוג איומים עם הציבור התמודדות
השונות הטלוויזיה לרשתות סיפק האזרחי המשמר ודובר
כתבות מאה מעל שודרו 1991 במהלך מצולם. חומר
המשמר אודות הגדולות, הרשתות במרבית בעולם,
משטרות של רבות פניות הגיעו לישראל בישראל. האזרחי
המשמר על מידע לקבלת שונים התנדבותיים ארגונים ושל
למפקדי הוכיחה התקשורתית החשיפה האזרחי.
ולציבור, בממשלה ההחלטות למקבלי המשטרה,
העורף, על בהגנה וחיתי מרכזי תפקיד האזרחי שלמשמר
אזרחים לאלפי ובסיוע הבטחוני בתחום משימות בביצוע
חירום. בשעת להתנהגות להדרכה הקשור בכל במצוקה

בביתחורץ גמטווח מתנדבים מצלם 0.6.0 של צוות

המשטרה שר פנה ,1990 ב הפיגועים התגברות ם
וביקש טרנר, יעקב למפכ"ל, מילוא רוני דאז,
למשמר לגיוס הסברה במבצעי מיידי באופן להתחיל
ולרתום ההתנדבות, את להגביר הייתה הכוונה האזרחי.

ולעירנות. כטחונית לעשייה הציבור את
המשטרה שר בלשכת שהתקיימה בפגישה
המשמר ראש המפכ"ל, ובהשתתפות
המשמר ודובר הסברה קצין האזרחי,
פרסום למסע הצעה תוגש כי סוכם, האזרחי
מקומית פעולה תיעשה ובמקביל והסברה,

הפעלה. בסיס בכל
ודובר ההסברה קצין ע"י שהוגשה ההצעה
שיצא מבצע, על התבססה האזרחי המשמר
הזמן "זה הכותרת: תחת מכבר זה לדרך
הופקו במסגרתו האזרחי". למשמר
שירות ותשדירי מידע דפי גלויות, פוסטרים,
להתחיל אמור היה המבצע לטלוויזיה.

.1990 ספטמבר לאחר
כשדי גל הייתה בכרזה שצולמה הבחורה
בתל באפקה לשעבר שכונה מפקדת (שרון),

לציור שלה הצילום בין השילוב אביב.
של המסחרי לסמל הפכו ולסיסמא, הפיצוץ
במקביל רבות. לשנים האזרחי המשמר
ועורך וידאו צלם סלע, פטר נרתם לכרזה,
בהתנדבות. התשדירים להפקת סרטים,
הממלכתי בערוץ לשידור הועבר הראשון התשדיר
שש שבוע במשך שודר הוא המשטרה. שר כאישור
את לברר הממלכתי בערוץ ביקשו כאשר פעמים.
המשטרה שר השידור. הופסק המימון, מקורות
את שיאפשר כדי השידור, רשות למנכ"ל פנה
והנושא סירבה, השידור רשות השידורים. המשך
לחוק 46 סעיף תחת ממשלה, להחלטת הועבר
יומיים ל14.1.91, עד התעכבה ההחלטה השידור. רשות
דאז, הממשלה מזכיר בכווית. המלחמה תחילת לפני
הממשלה, החלטת את פירסם רובינשטיין, אלייקים
שמורה מילוא, רוני המשטרה, שר של לדרישתו בהמשך
ולטלוויזיה בהרצה) (שהיה השני לערוץ הממלכתי, לערוץ

כהודעת , 46 סעיף תחת התשדיר את לשדר החינוכית
רשתות לכל התשדיר הועבר יום באותו עוד ממשלה.
שלוש מעל שודר הוא וחצי חודש במהלך הטלוויזיה.
שינויים התשדיר עבר הזמן במשך פעמים. מאות
שבע מחדש נערך הוא המלחמה ובמהלך ועדכונים,
24 לשדר הטלוויזיה עברה 16.1.91 מליל החל פעמים.
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לחזית הופך כשהעורף
טיל לנפילת חיכו לא השכונות בתחות

. . .

כדי "סקאד" טילי לנפילת חיכה לא בתלאכיב השכונות בתחנת האזרחי המשמר
להתקפות יעד ישמש דן גוש אזור כי על מוקדמות, התראות בעקבות להתכונן.
כתחנת האזרחי המשמר משרד ראש כעסה וכימיים, רגילים חץ ראשי בעלי טילים
מיוחד. עיון ליום פיקודה שתחת הבסיסים מפקדי כל את חי עירית פקד השכונות,
ניילון יריעות האזרחי המשמר אנשי אספו אחר" עם יפה "עם תנועת עם בתיאום
בתיהם את לאטום מתנדבים של רבים צוותים ושלחו מאוד, רבים איטום וסרטי
וקציני העיריה של הרווחה שירותי בעזרת באזור. המתגוררים הרכים הקשישים של
התקווה. בשכונות מצויות שמרביתן קשישים, של דירות 250 כ איתרו השכונות
כעצמם, לטפל יכולים אינם וחלקם בגפם, הגרים קשישים כוללת באזור האוכלוסייה
מודעות החסרות ילדים, מרובות ומשפחות כלכלית מצוקה בתנאי החיות משפחות
שמטרתם הסברה, ימי ארגנו האזרחי המשמר אנשי בפתח. העומד הבטחתי למצב
כמוצדקים התבררו אלה צעדים התושבים. כקרב ומוכנות ביטחון הרגשת לטעת

הראשונים. הטילים נפילת לאחר ביותר
בוקר. לפנות 0200 בשעה השכונות תחנת של הלילי הסיור את "תפס" הראשון הטיל
ואם משרה בחצי שוטרת ,45 בת רחמים, שרה רס"ר עת באותה ישבה הסיור ברכב

הייתה שרה לילדים.
|י>./,*/^$י כדיוק לסיים אמורה
1!^"*£%''>'^י את הזאת בשעה
י^^'י, " הראשון הטיל משמרתה.

והשני מגורים בשכונת נפל
נס בדרך המתנ"ס. בחצר
ישירות הטילים נפלו לא
הצפופה, השכונה בתי על
בנפש. כבד אסון נמנע וכך
800 ל קרוב זאת, לעומת
התושבים ניזוקו. דירות
מתנדבים מבוהלים. היו

המלחמה בתקופת בירושלים מתנדבים האזרחי המשמר מבסיס
את תרמה תלאביב עיריית הדירות. את מחדש לאטום ויצאו מיד, התארגנו במקום
רחמים, שרה רס"ר נהרסו. שבתיהם תושבים לבתימלון העבירה ואף החומרים,
את סיימנו 0155 "בשעה סיפרה: השכונות בתחנת האזרחי המשמר יחידת מפקדת
כמו מוזר, רעש ראשינו מעל שמענו לפתע המתנדבים. את לפזר והתחלנו המשמרת,
ולראות, לבוא לאנשים קראתי מעלינו. מתעופף אש כדור מעין וראיתי ממריא, מטוס
ולא אזעקה, שמענו לא כי גדולה, הייתה ההפתעה טיל. שזהו צעקו, הם אבל
המגן חליפות את לבשנו האטום, לחדר בהתרגשות עלינו מיידית. התרעה כל קיבלנו
מיד יצאנו כימי, בטיל מדובר שלא שהבנו לאחר הרדיו. לשידורי להאזין ומיהרנו

הרוחות. ובהרגעת אזרחים בפינוי לעזור לרחובות,
בסביבה הטלפון קווי לבית! זמן היה למי כזה, במצב אבל ילדיי, עם היה ליבי
ומול לאזרחים, סיוע במתן מתמקד שלנו התפקיד להתקשר. היה אפשר ואי נותקו,

את שהפעילה הצופן, מילת הייתה צפע" נחש 9₪
תושבי רוב את והכניסה האזעקה, מערכות ■■
עם ביחד האזרחי המשמר אטומים. לחדרים המדינה
לפני יום ,15.1.91 ה בליל לכוננות הוכנסו המשטרה
יעקב המשטרה, מפכ"ל במדבר1'. "סופה מבצע תחילת
המשמר למתנדבי הוקרה תעודות הענקת בעת אמר טרנר,

מדינת "כשכל המלחמה: במהלך שהצטיינו האזרחי
החוצה.". יצאתם אתם האטומים, לחדרים נכנסה ישראל
שבהם חיפה, ובמרחב תלאביב במחוז היה כך ואכן,

המפרץ במלחמת טיל נפילת באתו (במונז) ברון בן אשר

ובמיוחד האזרחי, המשמר מתנדבי מטילים. בתים נפגעו
וחיוני חשוב למרכיב היו המיוחדות, היחידות מתנדבי
בסגירת ועזרו לאזרחים סייעו הם הסדר. על בשמירה

נפגעים. ובפינוי אזורים
פגיעות אחרת עיר מכל יותר שספגה העיר ברמתגן,
מרכז מבסיס מרכזית כוננות כיתת הופעלה מטילים,
מפקד אז ברוך, בן אשר של הייתה לכך היוזמה העיר.

רמתגן, העיר מפקד ושל דן במרחב האזרחי המשמר

שפריצר. אבי
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בחיפה מתנדבים

לפעול חייבים היינו והחרדה ההרס
:1511 " "* * " ן^." נרגשים היינו בעצמנו שאנו למרות מהר,

בחיוך, השני את האחד חיזקנו התושבים. את לעודד וניסינו תחושותינו, את הסתרנו ונפחדים.
להם ציפינו הדברים, את נחווה שלא שקיווינו, למרות שהורגלנו. כפי ופעלנו לתוצאות רק התייחסנו

אחד". ולב הדדית עזרה מושלמת, אחדות גילינו והתכוננו.
ולעזור לעודדם להרגיעם, מנת על בקשישים המאוכלס הזהב", "גיל לבית יצא מזרחי מבסיס אחר צוות
ברבור" "בית האבות בית שופץ שבתחומו אליעזר נווה בסיס אנשי גם בהם. שיטפל מי היה לא כי להם,
הטילים מטח בעקבות לבתימלון. בפינוים אותם וליוו הנפגעים, את איתרו הם דומות. לפעולות יצאו
למניעת במארזים מחסור עקב הליליים הסיורים את לבטל תלאביב מחוז פיקוד החליט הראשון,
היחידות אנשי לילה מידי להגיע המשיכו זאת, עם המתנדבים. עבור כימי, לחימה מחומר פגיעה
מטח בעקבות לעזור. להם יתנו כי והפצירו, מיוזמתם, באו הם להתנדב. נקראו שלא אף על המיוחדות

ביזה. מפני מגורים אזורי לאבטחת המיוחדות היחידות מתנדבי הופעלו השני, הטילים

בירושלים שוממים רחובות
. . .

מתנדבים של גדול צוות סייר יפו, כרחוב ובירושלים, שוממים, הרחובות בישראל. ראשונים טילים נפלו הקרבות, פרוץ לאחר יומיים
המפרץ, למלחמת הראשונה "ביממה הכביש. על הנעות הבודדות אחת חולפת, מונית נהג קורא הכבוד", "כל מגן. ערכות עם במדים
מתנדבים שגרתי. מיום שלושה פי הגדול מספר "זהו ירושלים. אזרחי משמר קצין אז שובל, יעקב נצ"ם מציין מתנדבים", 735 פעלו

מגן". לערכות צמודים כרחובות מסיירים הם בנשק, ומצטיידים מדיהם את לובשים
מוזעקים לרדיו, ומאזינים האטומים בחדרים אזרחים יושבים שבה בעת ,18:06 בשעה תלאביב. על טילים מטח נורה 25.1.91 ב
ניילון יריעות באמצעות באטימה נפגעו, שבתיהם לאזרחים בסיוע כבישים, בחסימת תנועה, בהכוונת למשטרה לסייע מתנדבים
כאזור רק מתנדבים 100 ומעל משטרתיים כלירכב 4 פרטיים, כלירכב 21 באמצעות לילה, כל שנפגעו כמקומות נמשך הסיוע בבתים.
האזרחי המשמר קצין אז בןיהודה, אליעזר נצ"ם ראשונים. לקחים לשמוע כדי דן, במרחב מתכנסים האזרחי המשמר קציני גן. רמת
גדול נס שאכן מוכיח, בשטח סיור ביתו. מרבית את שהרס טיל מפגיעת כנס ניצל אביו עת אישית, בחוויה הפורום את משתף המחוזי,
באוקטובר .1991 מרץ ועד 1990 אוקטובר מאז במחוזו המתנדבים במספר שחל הגידול על בגאווה להצביע יכול בןיהודה פה. היה
ומלחמה. חירום של סוערת כתקופה מתנדבים, 1353 של גידול חל מכן לאחר שנה מרץ וכחודש מתנדבים, 6,819 האזרחי במשמר פעלו

ועניין. דבר לכל כשותפים מבצעית, משטרה בעבודת ויותר יותר משתלבים המתנדבים

האזרחי המשמר בלי אפשר אי בחיפה,
. . .

המשמר מתנדבי עזרת ללא כי הודה, רז, רוני סנ"ץ התחנה, מפקד שוטפות. צרות עם מתמודדים לטיל, טיל כין זבולון, בתחנת
משרד ראש הסיור. יחידות של גי ו בי במשמרות קבוע באופן שובצו המתמי"ד, אנשי לתפקד. יכולה הייתה לא התחנה האזרחי,

ערים. מפקדי שבעה על גם אחראי היה הוא משרד ראש להיותו מעבר  ייחודי תפקיד מילא זוננשטיין, רמי האזרחי, המשמר

עכשיו! דווקא האזרחי, המשמר
המתמי"ד ביחידת מתנדב חיים, בסיגריות. זריזה להצטיידות המלחמה אווירת את לנצל מנסים בכניברק מכולת בחנות פורצים שני

"עושי ממצבת ירד מבוקש שעבריין דן, מרחב מפקד רז, יעקב ציין למחרת הפורצים. אחד את ללכוד ומצליח עירנות מגלה דן, במרחב
המשמר את מכיר שלא מי את אולי הפתיעה והתשובה ומהעולם, מהארץ העיתונאים התעניינו כלילה! ! עכשיו מתנדבים! יש הצרות".
סנ"ץ אמר שציפינו", מכפי כהרבה טוב "המצב חירום. לשעת בהכנתו ארוכים חודשים שטרחו למפקדים, מובנת והייתה האזרחי,
לתפקד ונאלץ למילואים, יגויסו והמתנדבים הסגל שמרבית הערכנו, "אמנם דן. במרחב האזרחי המשמר קצין אז ברוך, כן אשר

היממה". שעות כל במשך הבסיסים את ולהפעיל השעון, סביב לפעול מצליחים אנו היום, אך מצומצם, חירום מערך באמצעות
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קולט האורח1 המשמר
שלים
. . .

הצטרפו אח.א בקריית האזרחי למשמר
העולים המתנדבים בין חדשים. עולים עשרה
טייסנווט דימיטרי, קרל את למצוא ניתן
קומנדו, קצין גלוזמן, מארק את לשעבר,
אחרים. רבים ועוד צנחן גלפרין, שמעון את
בכל ושולבו מתאימה, הכשרה עברו העולים
האזרחי. המשמר של המבצעית הפעילות
מקרוב להכיר אפשרות לעולים ניתנה כך
בעיותיה. ואת תושביה את המדינה, את
הפתעה למתנדבים חיכתה הפסח חג לקראת
אתא, בקריית האזרחי המשמר מתנדבי 

העולים, של הכלכליות הבעיות את שידעו
ובקבוק מתנדב לכל פירות ארגזי שני הכינו
למצוא נרתמו הוותיקים המתנדבים יין.

לעולים. ומגורים עבודה מקום

האורח1 למשמר מהדיאליוה
. . .

חמש רמלה האזרחי במשמר מתנדב לוי, יוסי
התנדב הוא 19891991 השנים בין שנה. עשרה
הדיאליזה וטיפול מחלתו למרות הית"מ. ליחידת
סיום עם המדים את לוי לובש לעבור, שעליו
במשך ההפעלה. בבסיס ומתייצב הטיפול,
הוא שבוע בכל ימים חמישה
באחד העומס בשעות נמצא
באזור הבעייתיים הצמתים
10.3.91 ב רחובות).  (רמלה
סנ"ץ רמלה, ממת"ח לוי קיבל
על הוקרה תעודת הררי גמליאל

האזרחי. במשמר פעילותו

בידי למוות נדקרו הן בירושלים.
אזרחים בסכין. חמוש מעזה מחבל
והרגוהו. במחבל ירו למקום שהגיעו
מדינתישראל התארגנה במקביל,
מברית גדולים עלייה גלי לקליטת
ב ומאתיופיה. לשעבר המועצות
שלמה", "מבצע הסתיים 25.5.91

למעלה לישראל הועלו שבמסגרתו
אתיופיה, מיהודי עולים אלף 14 מ
36 שכללה אווירית ברכבת
הגדול המספר היה זה מטוסים.
לישראל שהגיעו עולים של ביותר
נערך האזרחי המשמר אחד. ביום
ובשילובם עולים בקליטת לסייע

האזרחי. במשמר בהתנדבות
כוננות. לכיתות הוכנס חדש ציוד
מהבהב פנס קיבלו הית"מ מתנדבי
האזרחי המשמר סמל ועליו חדש
ארוכים, משפטיים דיונים (לאחר
המנהל מתקציב הפנסים נרכשו
בולטות ואיפשרו בדרכים, לבטיחות

אזרחיים). בכלירכב גם
בנושא דיונים נערכו לראשונה
בישובים אזרחי משמר הקמת

בשטחים.
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בנוכחות שנערך בטקס
דן מרחב מפקד המפכ"ל,

האזרחי, המשמר וראש
הוקרה תעודות חולקו
כוננות. כיתות למפקדי
למפקדי סגל, לאנשי

לפטר מיוחדות, יחידות
בהתנדבות שצילם סלע,

את האזרחי המשמר עבור

המלחמה, במהלך הפעילות

שירות תשדירי שבעה וערך

והתשדירים, הפרסום מסע כוכבת (כשדי), שרון ולגל

ולהשתתף המלחמה, במהלך להתרוצץ מוכנה שהייתה
מתקדם. בהיריון היותה אף על לתשדירים, בצילומים

את לארח רמתגן העיר נבחרה המפרץ, מלחמת בתום

הצנחן, בית האזרחי. המשמר של השנתי הסיכום כנס

מרחוב מטרים מאות במרחק היה הכנס, התקיים שבו

היו הכבוד אורחי טילים. בהתקפת קשה שנפגע אסף,

לשעבר בר, צבי העיר וראש המשטרה שר אז מילוא, רוני

ראשי גם הוזמנו לכנס משמרהגבול. ומפקד אג"מ ואש
האזרחי המשמר ראשי הארץ, מכל מקומיות רשויות

למען הציבורית המועצה יו"ר שמיר, שולמית הגב' בעבר,

האזרחי. המשמר וקציני משטרתישראל פיקוד הזקן,
המשמר עבור באירועים עמוסה שנה הייתה 199091 שנת

והסתיימה חדשה בהתארגנות החלה היא האזרחי.

ניצב נתמנה האזרחי המשמר לראש מפקדים. בחילופי

מחלקת ראש נוער, עבריינות רמ"ד בעברו גל, שלמה

רם זאב אכ"א. ראש ועוזר ראשי חינוך קצין חקירות,
לחיק ופרש ובמשטרה, בצה"ל ארוך שירות סיים

המשטרה. ולמוזיאון משפחתו
מאז המתנדבים. במספר העלייה הוצגה הפעילות בסיכום

6000  זו בשנה כמו בהתנדבות עלייה נרשמה לא 1976

בחודשי 4000 מתוכם האזרחי, למשמר הצטרפו איש

מאות שהוקרנו השירות תשדירי הוצגו בכנס המלחמה.

המלחמה. התחילה מאז פעמים

להמשיך הכמה את ניצל דאז, המשטרה שר מילוא, רוני

שנה חצי האזרחי המשמר בו שהתחיל ההסברה, במסע

לעשייה שותף להיות אזרח לכל וקרא לכן, קודם
הבטחונית.

היה שהוא הקצינים, באוזני גילה טרנר, יעקב המפכ"ל,
המשמר הוקם כאשר בבארשבע, המתנדבים מראשוני

ובית חצרים בסיס מפקד היה שבה בתקופה האזרחי,

לטיסה. הספר

ולתנופת המפרץ במלחמת הפעילות לסיכומי במקביל
ב גואה. סירור פעילות המשיכה וההתנדבות, הגיוס
קרייתיובל משכונת נשים ארבע נרצחו 10.3.91

האזרחי המשמר
!. 1
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השפלה בפרדם1 חקלאית סיירת
. . .

"הסיירת שפלת ממ"ר היה כאשר חפץ, אסף של היה הרעילן

מיהודה רבים אנשים לאזורנו להיכנס שהתחילו לאחר הוקמה
ממש, של למכה הפכו חקלאיות ותיבות רכב גניבות ושומרון.

תשובה לתת טלי מנהרות. ולחפור מבנים בשטחים להקים לפתע והחלו לפרדסים, מגוריהם את אנשים אותם העתיקו כנוסף,
הרכים החקלאיים ובשטחים בפרדסים לציון, כראשון האזרחי המשמר במסגרת שפעלה החקלאית", "הסיירת הוקמה זו לתופעה

מספר. הוא שבאזור",

הפקר, לשטח המקום את להפוך איימו חקלאי צעד של "גניבות האזרחי: המשמר איש הסיירת, מפקד זייצוג, עמי מתנדב פקד
שבהם מיעוטים, בני של מכנים 25 כ הפרדס בשטח לראות נדהמנו אחד יום הפרדסים. כתוך ואוהלים מבנים להקמת בנוסף

המפגע". את וסילקו לשטח יצאו העיריה של התברואה ומחלקת לציון ראשון תחנת איש. משלושמאות פחות לא אוכלסו
בשטח להיות היה הסיירת אנשי על הפרדסים. מעובדי גדול חלק על איימו אשר "חמס", חוליות התמקמו הפרדסים בשטח
משטרתי ניסיון בעל בסיירת, מתנדב פז, אודי המאוחרות. הלילה בשעות בעיקר הפרדסים,
כלי מחמישים למעלה נשרפו חודשים שישה "במשך מספר. פרדסים מעבד וכיום עשיר,
ורק גנובות, מכוניות לפרדסים מובאות הצהריים שעות כמשך הפרדסים. באזור רכב

ו"נעלמותי: "מטופלות" הן הערב בשעות
אנסי אומרים כיום, סמים. ועישון כסמים הסחר היא בפרדסים אחרת קשה תופעה
הגדולה ההצלחה זו בסמים. משתמשים ולא סמים סוחרי שם לראות ניתן לא הסיירת,

ביותר.

בפתחתקווה בט"שניקים
. . .

במסגרות מתנדבים אורגנו החדשים, ההפעלה ומרכזי הכוננות מערך להתארגנות במקביל
מתנדבים, חבורת הייתה זו פתחתקווה. בתחנת הבט"ש יחידת הוקמה כך מקצועיות.
הצוות אנשי יצאו בערבים בתחנה. הפנים בטחון בנושא האחריות את עצמה על שקיבלה
59 בן קופמן, יוסף הפלמ"ח, ובוגר בנקאי ,60 בן רוזנכלום, נחמיה היו ביניהם לפעילות.
שרון ,■ 30 כן החשמל חברת עובד שרון, משה ; לשעבר אצ"ל איש בניין, לחומרי חנות בעל
הצוות ילדים. לשני אם מזכירה, יונגר, וניצה תיכון תלמיד ,17.5 בן כחבורה, הצעיר אייזק,
מפקד שילו, אורי סנ"ץ ועזובות. חשודות חבילות ואיתר הסעה, ותחנות אוטובוסים בדק
הם עליהם, סומך שאני "מובן עצומות: בעיניים מתנדביו על סמך עת, באותה התחנה
שחל לדוגמא, האדמה", כ"יום בלעדיהם! מתפקדים היינו איך אחד. אחד נהדרים חבריה
המשמר אנשי שרון. מרחב של הדרומית בגזרה פרוסים שלי השוטרים היו במרץ, 30 ב

הציבורי הסדר שמירת ועל הביטחון על הופקדו בלבד, והם האזרחי,
פעילות את מכנה שפלה, מרחב מפקד וסגן התחנה מפקד ובהמשך בפתחתקווה, האזרחי המשמר מפקד כהן, חיים רפ"ק
השטחים, תושבי של כניסה אישורי בודקים מחסומים, מקימים הם השעון. סביב המתבצעת יזומה, כ"פעילות הבט"שניקים
למצוא ניתן הבט"שניקים את בנייה" ובאתרי בבתיאריזה בפרדסים, ככתיעסק, במחסנים, מסיירים מוסתר, נשק אחר מחפשים
מסתובבים הם 0830 משעה ושהייה. כניסה אישור מהשטחים, פועלים בודקים סגולה, בצומת מאוד מוקדמות בוקר בשעות כבר
וחוזר מחסומים מקימים מניעה, סיורי עורכים הם בלילה וכמתנ"סים. העשרה בחוגי  הצהריים ובשעות כעיר, חינוך במוסדות

אזרחים". אלפי בילו שבהם ובסביבותיה, בעיר ובפארקים הנופש כאתרי חלילה."

ר

*<_.
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ברמתגן עירונית כוונות כיתת

1£*ק ?£0110 ישראל משטות
£*ז 0^11 00*80 האזרח1 המשמר

וקהילה הפונלה מרכז
מרכז הו רמת
הכוננות ■ח'דת

האזרחי. המשמר את הערכתי לא האחרונים לאירועים "עד המלחמה: לאחר אמר המפרץ, מלחמת בתקופת רמתגן עיריית ראש בר, צבי

ולמעשה, האזרחי, למשמר העיריה מוסדות בין הדוק קשר נוצר ברמתגן הטילים נפילת לאחר הכובע". את בפניהם מוריד אני היום

את העיריה חיברה הללו המשימות לצורך לסיוע. העיר נזקקה שלהן משימות, לביצוע כזרוע ברמתגן העירונית הכוננות יחידת שימשה
כוחות לפעילות גם עזרה היחידה בשטח. הקורה כל על מיידי מידע לקבל במטרה האזרחי, המשמר של הקשר לרשת שלה הקשר רשת

מרגע דקות, בתוך הילל. אבא ברחוב ברמתגן, הראשונה הטילים התקפת במהלך הייתה לכך הבולטות הדוגמאות אחת המשטרה.
זיהוי, בערכות באפודים, מצוידים הרחוב, אורך לכל והתפרסו היחידה, מתנדבי למקום הגיעו כימי, לחימה בחומר מדובר לא כי שנודע,

על כי במהרה, הבינו למקום שהגיעו הסקרנים ראשוני ביזה. מפני האזור על להגנה מתנדבים של חיה שרשרת ויצרו אישי, ובנשק בפנסים
אדם כוח היה לא כבדים. חששות לי "היו דן: במרחב ומבצעים סיור לשכת ראש התבטא יותר מאוחר הביטחון. כוחות מפקחים האזור
כבר האזרחי המשמר מתנדבי כי לי, נודע יותר מאוחר רק תלאביב. מחוז של המרכזית ומהיחידה מהבילוש תיגבור וביקשתי במרחב, רב

מאוד". עלי הקל והדבר בשטח, נמצאים
ההפעלה מרכז ושל היחידה של תיפקודם הביצוע. ברמת והן שלה הגבוהה הארגונית ברמה הן רבים, הפתיע הכוננות יחידת תיפקוד

הארץ. בכל שנלמד למודל, הפכו ברמתגן החדש
מבצעי כוח חסר כי למסקנה, הגענו ניצנים, כחוף המחבלים נחיתת "בעקבות שפיצה אבי רפ"ק ב1991, ברמתגן האזרחי המשמר מפקד
החליט דן, במרחב אזרחי משמר קצין אז כרוך, בן אשר סנ"ץ עם אחת כעצה אבי, מיידית". בקריאה להפעילו שניתן אבטחה, לצרכי

כפופה גדולה, כיחידה שתפעל כוננות, כיתת להקים
להוראות בהתאם להפעילה יהיה וניתן העיר, למפקדת
המתנדבים, ותיקי מבין בקפידה, בחר הוא המרחב. מפקד
שפעל פיקוד, מרכז והקים בטחוני, רקע בעלי אנשים

סגןאלוף הוצב היחידה בראש דבר. לכל צבאית במפקדה
על האחראי רגב, אבישי מונה לסגנו הכר. יעקב (מיל')
הבטחונית, והבדיקה המיון הגיוס, על המבצעי, התחום
מונה אלכלח גבי ואימונים. הדרכה תיאום על אחראי וכן

הצבאי (בעברו מחלקה מפקד מונה מיכאלי עזרא המנהלה. תחום על לאחראי

הפעלה, במרכז קצינה נתן, בן וגילה גולן, אביטל מונתה כסמב"צית טייס). היה
במקום. הדרכה מרכז ועל המתמי"ד יחידת על הכוננות, כיתת על לאחראית מונתה
בשלבי הייתה שליטה מרכז להקמת "התכנית היחידה: מפקד הבר, יעקב מספר
קיבלנו זאת ובמקום מסכם, תרגיל לערוך אמורים היינו המלחמה. כשפרצה הכנה
במשך ביממה. שעות 24 במשך לתורנויות להתארגן מייד התחלנו אמת. תרגיל

מהבסיסים עבר הכובד מרכז איש. 160 שמנתה קבע, יחידת הפעלנו חודשיים
שהקמנו". החדש למרכז שבעיר

מקצועיים בתחומים הכשרה מסלול הגיוס תהליך בעת עכרו היחידה מתנדבי כל

ועוד). מטווחים לחובשים, ריענון קורס משטרתי, כרכב (נהיגה

אלקטרוניקה מהנדס במילי, משנה אלוף 65 כן נאור, יוסף היה היחידה מתנדבי בין

לילה סיורי ביצע הוא ישראל. בטחון בפרס פעמיים שזכה עשיר, קרבי עבר ובעל

דבר. לכל שווים בהם ראה אך נכדיו, בגיל מתנדבים עם

בטלוויזיה השירות תשדיר בעקבות הגיע מפרו, חדש עולה ,23 בן יעקברוטשטיין,
וכיחידה. בארץ והשתלב יפה התאקלם הוא האזרחי". למשמר הזמן "זה

המלחמה לפני והחששות שהספקות שפריצר, אבי רפ"ק לדברי הוכיחה, היחידה

בבתיהם, הסתגרו ואחרים רמתגן, את עזבו העיר מבני אלפים כאשר מיותרים. היו
חדש דימוי יצרה ברמתגן האזרחי המשמר פעילות לפעילות. המתנדבים יצאו
לעבודת אמיתיים שותפים של כחזית, ראשונים של דימוי האזרחי, למשמר

הכוננות מכיתת ומתנדבים שפיצו אבי ברון, בן אשר
המפרץ במלחמת המשטרה

135 ו נ ז א ה ש מ ה



1991 מתנדבים סיפוח  סונים אנ^ים
.^21

חמו ישראלה  לגברים רק לא
אח. הותיר כוננות, ביחידת ושירות טבעי כישרון הקליעה, חדורת כין השילוב
הסתבר, כולן. את לא אך האזרחי, המשמר של הצלפים ליחידות מחוץ הנשים
יותר טוב ואפילו מבחן, ככל לעמוד ומסוגלות להסתכן, המוכנות נשים שיש
בבסיס שהתקיים מתקדם, צלפים בקורס השתלבה חמו ישראלה מגברים.
וצליפה. ירי מדריכי מיטב בהדרכת חורון, בכית משמרהגבול של החיילי האימונים

^^/^^^^^ ■£8^8^י|1^ מנוסים צלפים השתתפו כקורס
1^^^^ 1■■^ 8| האזרחי המשמר מיחידות ^ותיקים .^ __ .^₪■ |£ ביניהן נשים, שלוש ואף הארץ ככל

איילון מרחב אלופת שהיא ישראלה,
ילדים לשני אם לנשים, בקליעה
במשמר שנים עשר ומתנדבת
איננה הצליפה לדעתה, האזרחי.
הכוננות. ממערך חלק אלא ספורט,

פריזר מיכה  הכוונת על
חיים שכה עיר, זוהי ופסטיבלים. ירידים טקסים, כינוסים, של עיר היא ירושלים
עיר גם וזוהי הדתות. לשלוש קדושים מקומות ובה וערבים, יהודים זה לצד זה
השותפים בירושלים, הצלפים ביחידת המתנדבים חבלנית. ופעילות אינתיפאדה של
ומופעלים מחוזם, של הכוננות כיחידת משמשים במדים, המתנדבים ליחידת גם
בעל פריזר, מיכה כארץ. בביקוריהם חשובים אישים ובאבטחת פח"ע באירועי
מקימי ובין בעיר האזרחי המשמר מייסדי כין היה בנייה, ופיקוח לניהול משרד
היום. גם המרכזיים פעיליה עם נמנה והוא ,1974 ב בירושלים הצלפים יחידת
לדבר, משוגעים מתאים, רקע בעלי אנשים נמנו ביחידה הראשון הצוות "עם
קורס לעבור היה המתנדבים על ספורטיבי. כתחביב או כצבא בצליפה שעסקו
צריכים איננו פח"ע, כצלפי כתפקידינו חודשיים. ירי ואימוני מיוחד אזרחי משמר
סל הממוצע גילם להיפך. הפעילות, לביצוע מפריע איננו הגיל רב. פיזי כושר
יותר מנוסים דווקא אנשים הזה, בגיל שנה. 45 הוא הצלפים כיחידות המתנדבים
קליעה נבחרות להקמת קליעה, להדרכת נרתם פריזר, מיכה ואחראים".
מקומות על ולתצפיות ועירוניים רובעיים לתרגילים תחרויות, לקראת
הצלפים חלק נטלו שבהן הפעילויות, את מונה מיכה פח"ע. לפעילות רגישים
ירי השמונים, שנות בראשית הכית בהר אקצה אל מסגד הצתת :1991 עד
גג על שהתבצר צעיר, בחור של ירי גיורגי, המלך ברחוב 1983 ב מחבל של
אישים וביקורי קרייתיובל, בשכונת רומה מקרה קטמון, בשכונת ביתו
ורכים בוש גיורגי הסנטור בריטניה, ממשלת ראש תאציר, מרגרט כמו
כישורים בסיסי, ידע לו יש אם צלף, להיות יכל אחד "כל נוספים.
ירושלים, צלפי אומר. הוא ," והתרגול הניסיון עם בא השאר וסבלנות.
כצוות בהן שהשתתפו התחרויות בכל שנים כמשך זכו ביניהם, ומיכה

הקבוצתי. במישור והן האישי במישור הן מצטיין,

לוי צילה  עת בכל מתנדבת
מפעילה ובגבה, ברגליה נכה ,46 בת לוי, צילה
בתחנת האזרחי המשמר בסיס את בהתנדבות

רחובות.
מכיר שאיננו השפלה במרחב שוטר או מתנדב אין
לבסיס צילה מגיעה שנה 15 זה לוי. צילה את
שם ונמצאת אחה"צ, 1700 בשעה האזרחי המשמר
השנה. ימות בכל בוקר, לפנות 0400 עד לעתים
תיקייה, רישום ועניין, נושא בכל מקפידה היא
המשטרה, מבקר בדו"ח קשר. ומכשירי נשק,
המבקר מחמיא האזרחי, המשמר על אדן, אברהם
אור כנקודת אותו ומציין רחובות, האזרחי למשמר

זו. לעוברה נכבדה תרומה לצילה חיוביות.
"הנשק הנשק. מחסן על צילה אחראית היתר, בין

לטיולים", היוצאים הילדים על בעיקר שומר הזה
עינינו". בבת כעל עליו לשמור "ועלינו צילה, אומרת
על בדיקה לבצע נקראה שצילה קרה, אחת לא
שלאחר סם, תפסה פעם ולא חשודה, של גופה
לכך, כנוסף בדין. החשודה להרשעת הביא מכן
לא במחסומים. ונמצאת לסיורים צילה יוצאת
מהתחנה, שוטר עם שגרתי לסיור יצאה מכבר
את הפנתה המאוחרות, הלילה כשעות ובמהלכו,
בית. בפינת חשודות דמויות לשתי ליבו תשומת
התעקשה צילה הדמויות. נעלמו למקום, כשהגיעו
הבחינה לבניינים הכניסות ובאחת אחריהן, לחפש
פתוחה הכניסה דלת כאשר מדירה, הבוקע באור
חם". "על פורצים ותפסו לדירה נכנסו הם חלקית.
ולהערכה רבות הוקרה לתעודות זכתה צילה

חן. דני סנ"ץ דאז, התחנה ממפקד

האזרח* המשמר באבטחת גרחונות למיחץ ז>מק

1 נ
ז א ה המש 136



|^*"

הכנסת יו"ר פרם
. . .

יחידות מתנדבי עלו 30.4.91 נ
לירושלים, גדי עין ושל שלערר החילוץ
הכנסת יו"ר פרס את לקבל כדי
הפרס תשנ"א. לשנת החיים לאיכות
להצלת התנדבותי מאמץ עבור הוענק
כפרס זכתה 1989 בשנת אדם. חיי
ובמהלך הגולן, רמת של החילוץ יחידת
החילוץ יחידות כלל זכו השנים
אך רבים. לשבח ובציונים בפרסים
בניאדם, עשרות הוא האמיתי הפרס
החילוץ למבצעי חייהם את שחבים

היחידות. של

תלוי המדינה "עושר

אנשיה נמספר

החרתים"

ו1

וולטיר

לאמץ ולפיקוד, לקצונה משתייך הוא אם
לטפחם, בכול, להם לסייע אלו, אנשים
להפגין מיוחדת, רגישות כלפיהם לגלות
אורך והרבה ראויים, הם שלו כבוד, כלפיהם

רוח.
נאותה, הזדמנות בכל טובה למילה פרט
כולנו נדרשים מאליה, ברורה שחיוניותה
המתנדבים של הייחודיות למסגרות לאפשר
את לבצע ההפעלה, במרכזי בבסיסים
כיאות. מטלותינו) בעצם (שהינן, מטלותיהם
ראשית להעמיד, היא לכך המומלצת הדרך
שהוקצו האמצעים ואת הציוד את לכול,

הם שבהם שעה, ובכל תנאי בכל עבורם
השייך, הציוד, את למשוך הפיתוי נדרשים.
כלי את ובעיקר האזרחי, למשמר רישמית,
פרצות לסתימת הקשר, מכשירי ואת הרכב

לרועץ, לנו להיות עלול העמוס, המשטרתי במערך אחרות
והכרחית נוספת חובה הנחישות. בכל עמו להתמודד ויש
הקשור בכל המתנדבים בהדרכת להשקיע היא,
לרבות לעבודתם, הרלוונטיים המשטרתיים למקצועות
הם אף והעומדים אליהם, הנלווים האתיקה היבטי

הארגון. במסד
השיטור הסיור, התנועה, בתחומי משולבים המתנדבים
הלאומי במאמץ  אלו כל ומעל והחילוץ, הבילוש הימי,
שלא (לעתים הפכו למעשה, הם, חבלנית. פעילות לסיכול
השליחים המילה. מובן במלוא הציבור לשליחי במתכוון)
את משטרתישראל פיקוד הטיל שעליהם העיקריים,
הינם המתנדבים, תפעול של הכבדה המשימה ביצוע
במפקדות השדה, ובישובי בערים האזרחי המשמר מפקדי
לאומית משימה מבצעים הם לרמותיהן. המשטרה
פעילות כדבעי. מוערכת לא מזומנות לעתים אשר חיונית,
הפעלה תפיסות גילוי תוך גוונים, ורבת אינטנסיבית
ח"י במרוצת נרשמה האזרחי, המשמר מתנדבי של שונות
ורצון המיוחדות המודעות בסיס על האחרונות. השנים
החיוני הארגון את לטפח משטרתישראל של הפיקוד
הבלתי נכונותם לאור ובמיוחד אזרחי, משמר הקרוי הזה,
פעם שהוכח כפי לתרום, המתנדבים ציבור של נלאית
את הופכת המפרץ, מלחמת כעת בפעילותם נוספת
המוצלח ולשילובם הארגון, יעדי של למימושם התקווה
כישראל, החברה ושל משטרתישראל של ביעדים
בנכונות עלינו המוטל את כולנו נעשה ומוחשית. לריאלית
במשמר השליחות ממלאי אנו אם בין הדדי, ובכבוד
במשטרת אחרת ביחידה משרתים אנו אם ובין האזרחי,
 כולנו הצלחת הינה האזרחי המשמר הצלחת ישראל.

יחד. גם הישראלית והחברה משטרתישראל

האזרחי, המשמר ראש לתפקיד גל שלמה של כניסתו עם
בדברים, ולמפקדיה משטרתישראל לשוטרי פנה הוא
:1991 מאי כחודש המשטרה" "מראות בביטאון שפורסמו

לחלוק אבקש האזרחי, המשמר כראש 'בראשיתכהונתי
עלינו למוטל באשר וציפיות, לב משאלות כמה עמכם

ומתנדבים. התנדבות כענייני

למעלה של נכונותם עובדת את מאליו כמובן לקבל אין
עמנו, לחלוק ונוער, גברים נשים,  אזרחים 37,000 :ו

הציבור בטחון על השמירה נטל את משטרתישראל, אנשי

מתנדבים, אלפי של זו נבחרת קבוצה כארץ. והחברה

אינטנסיבית, בפעילות כימים לילות כידוע, עושה,

בישין. מרעין ושאר פליליות חבלניות, פעולות המסכלת
פרס, לקבל מנת על שלא עושה, זו ייחודית אוכלוסייה
זמן בהקדשת נוחיותה, על ויתור תוך עליה, המוטל את

לגוף ריאליים סיכונים נטילת תוך ולעתים יקר, פרטי
ובמיוחד משטרה, איש כל של הראשונית חובתו לנפש.

1 בשירות מחבלים סירות
המשטרה

. . .

לקחו ובחיפה ירקון במרחב הימי השיטור מתנדבי

המחבלים, סירות שתי את לשפץ עצמם 1(ל

בחוף מחבלים עם ההיתקלות במהלך שנתפסו
בתלאביב, לשירות הוכנסה אחת סירה ניצנים.
המתנדבים בחיפה. שנה, חצי כעבור והשנייה,

בהפעלה גם פעיל חלק נוטלים בשיפוץ שעסקו
הימי. השיטור במסגרת הסירות, של מבצעית
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האזרחי המשמר הקמת
ושומרון יהודה נשגזחי

אזרחי משמר משרדי יוקמו הראשון שבשלב ,1990

נוספים, בישובים גם ובהמשך ארבע, ובקריית באריאל
האינתיפאדה, פרצה הביטחון, כשר רבין יצחק בתקופת
המשמר להקמת הראשונות הבקשות הונחו שולחנו ועל
רבין שונים. בפורומים נדונו הבקשות בשטחים. האזרחי
צה"ל פועל שבשטחים משום הבקשה, את לאשר סירב
נשק קיבלו במילואים המשרתים המתיישבים ורוב
מגוריהם. באזור הגמ"ר ביחידות נמצאים או מצה"ל
של והן צה"ל של הן בישובים, שמירה קיימת לטענתו,
הסדירו שבהם בודדים, במקרים המתיישבים.
העניין עורר בדרכים, וסיורים עצמית שמירה המתיישבים
אזרחיות, ממליציות שחששו הביטחון, גורמי בקרב דאגה
האזרחי. המשמר להקמת לגיטימציה לתת סירבו ולכן
ולדבריהם מתיישבים, התראיינו התקשורת באמצעי
מוחזקים הבתים שבמרבית מאחר מגוחכות, הן הטענות
לדעתם, קשר. מכשיר בכליהרכב ומותקנים כלינשק,
אזרחית, במליציה שמעוניין ומי ישוב, בכל מפקדים יש
של הקב"ט אביבי, שלום אזרחי. למשמר זקוק איננו
בנקודת שוטרים שמונה יש כישוב "אצלנו טען: אריאל
לא מדוע הנקודה. את מרוקן קטן אירוע כל משטרה.
עיקר אזרחי? משמר מתנדבי ושני שוטר לפעילות יצאו
בעיות הן האזרחי למשמר זקוקים אנו שבגינן הבעיות
מועצת ראש קצובר, בני בישוב." וגניבות ופריצות תנועה
יכל האזרחי שהמשמר לחשוב, "מגוחך הסביר: שומרון
כוחות נמצאים בשטח באינתיפאדה. בטיפול להועיל
לעסוק שיקראו המתנדבים מזאת, יתרה צה"ל.
הם זה שכעבור יגידו הביטחון, בתחום בהתנדבות
במשמר שמסתפק שמי חשש, יש לנו למילואים. נקראים
עם ברצינות להתמודד רוצה לא אולי האזרחי,
שלא רוצה האזרחי למשמר שמתנגד ומי האינתיפאדה,

עמה". להתמודד יעזו
ארון, תהליך הייתה בשטחים האזרחי המשמר הקמת
וישוב, ישוב כל לגבי הפיקוד אלוף של אישורו את שחייב
הפעילות. גבולות ציון ובו מיוחד, צו הוצאת כולל
ובמכסות בלבד המיוחדות ליחידות גויסו המתנדבים
שבאזור. ולאמצעים השוטרים למספר בהתאם מוגבלות,
בעיראק המשבר ותחילת 1990 בסוף הבטחוני המצב
שלמה בתקופת בוצע יישומו ועיקר התהליך, את הישהו
רפי של כהונתו ובתקופת האזרחי, המשמר כראש גל

כמפכ"ל. ובהמשך הדרומי המחוז כמפקד פלד

שלמה התמודד שעמם הראשונים, הנושאים חד !
רוני בשטחים. אזרחי משמר הקמת היה גל
במעלה בביקורו הבטיח המשטרה, שר דאז מילוא,
אזרחי משמר יוקם "בקרוב כי 12.6.91 ב אדומים
שאר לגבי גם השלכות בוודאי יהיו ולהחלטה במקום,
כי הוסיף, עוד הירוק". לקו מעבר היהודיים הישובים
שיש שונים ופורמליים משפטיים הליכים עדיין נותרו

להשלימם.
ההליכים את לזרז אישי מאמץ יעשה כי הבטיח, מילוא
במערכת הייתה ההתנגדות עיקר בהקדם. ולסיימם
המשמר הקמת את לאשר אמורה שהייתה הביטחון,

בשטחים. האזרחי
בין והתנהלו פוליטיות, היו ההתלבטויות עיקר
מקצועית דעה הייתה למשטרה לעיתונאים. פוליטיקאים
המחוז מפקד דאז פלד, רפי ניצב ביטא שאותה ברורה,

ועזה, שומרון יהודה שטחי על אחראי היה אשר הדרומי,
אזרחי משמר הקמת לטענתו, ש"י. מחוז הקמת טרם
בשטחים הביטחון בבעיות מהיר טיפול תאפשר בשטחים,
הצבאי הפרקליט הנשק. בנושאי המתנחלים על ובפיקוח
ששללה דעת, חוות הכין שטרסנוב, אמנון דאז, הראשי

בהתנחלויות. האזרחי המשמר הקמת את
יוני חודש במהלך החליט ארנס, משה דאז, הביטחון שר

מוגבלים "אנשים

מפליגים ברוחם

הכוח" כשבח

הר*ל תיאודור
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מתנדבים צוללים ■חידת
. . .

באר בנחל לזרימה הביאו בארשבע, את שהציפו המים נחשולי וגשום. סוער היה 1991 חורף
בחודש לתנועה. נסגרו רבים כבישים בשיטפון. נסחפו כביש וקטעי במים שקעו מכוניות שבע.
קצין שרנצל, יעקב נצ"ם של בפיקודו נגב, במרחב מיוחד חפ"ק הוקם השטפונות, בשיא מרץ,
איחרו לא נעדרים על הדיווחים פלד. רפי ניצב דאז, המחוז מפקד ובהנחיית מחוזי, אג"ם
בדואית נערה הייתה אותרה, שלא היחידה הנעדרת ספורות. שעות תוך נמצאו רובם להגיע.
שיטפון. בעת רק המתמלא ניקוז, אגם נמצא באזור הנגב. משמר לקיבוץ סמוך שנעלמה ,14 בת
ימי ארבעה בתום מטרים. תשעה ובעומק מטר 500 בקוטר לאגם האזור את הפכו הגשמים
גם לחיפושים הצטרפו מקצועיים, צוללנים וע"י מתנדבים ע"י שוטרים, ע"י שנערכו חיפושים
למים נכנסו הם שנים. במשך יחדיו שצללו פלד, ורפי שרנצל יעקב ביניהם מתנדבים, צוללנים
את לחלק שחייב מסובך, לוגיסטי במבצע מתנדבים, צוללנים שלושים עם ביחד המעופשים
המניפה בשיטת "עיוורת" בצורה ולסרוק בחבלים, הצוללים את לקשור לקטעים, האגם

הידני. והגישוש
לצלילה הראשונה. הצלילה בתום דבר העלו לא קפדני בתיאום והצורך הקשים התנאים
אותה וחילץ הנערה, גופת את איתר הוא דקות 30 כעבור הים. חיל של צוות הצטרף השנייה

מהקרקעית.
בדומה מתנדבים, של מקצועית יחידה הקמת מחייכת להתנדב שהנכונות ברור, היה פלד לרפי

היבשתיות. החילוץ ליחידות
שהתגבשה המתנדבים, קבוצת אל
אבני, ניר הצטרף הדרומי, במחוז
ריף ומבעלי בכיר צלילה מדריך
הדריך הוא באילת. הדולפינים
היה הימי, הקומנדו של בקורסים
ההכשרה את והעביר מקצועי, למורה
אבני ניר החדשה. ליחידה הראשונית
היחידה, של ההפעלה נוהל את כתב
מתנדבים ליחידה שיתקבלו נקבע, ובו
ומעלה, כוכבים שני צולל תעודת בעלי
ובריאות צלילות חמישים של ותק
נערך הראשון האימון תקינה.
הקמת טקס נערך 1993 בינואר המשטרה. של ההפקות יחידת ע"י ותועד ,1992 בדצמבר

עזה. כפר בקיבוץ היחידה
בכשירות. הציוד עמידת תקן בנוהל כנקבע האישי, בציודם המתנדבים משתמשים בפעילותם
הנגב מאזור בניקיכוצים כולם מתנדבים. וחמשה כעשרים מונה כדרום הצוללנים יחידת
למתנדבים משטרתיות הסעות יועמדו כי נקבע, היחידה הקמת עם צמוד. רכב ללא המערבי,

צלילה. לבלוני וחמצן ייחודי ציוד עבורם יירכש וכן יוזעקו, שאליהם לאתרים
נמצאת היא דגן, יוסי מפקדה, ולדברי היחידה, כהפעלת קשות בעיות התגלעו השנים במהלך
המתנדבים את יסיעו אשר כלירכב להעמיד המחוז נכונות חוסר עקב דעיכה, של בתהליך
של היא לדבריו, המתנדבים, של התחושה נוספות. בהתחייבויות ואיעמידה חיפוש לאתרי
נרכש 1999 בשנת מצידה. מינימלית השקעה תוך מבצעיים, לצרכים המשטרה ע"י ניצולם
ש"ח. אלף כמאה של בסכום אזרחי ומשמר קהילה אגף ע"י לצוללנים בסיסי ציוד לראשונה
פעילות שבזמן הוחלט, רבים, גורמים עם דיונים לאחר הביטוח. את בעצמם משלמים הצוללנים

תפקידו. מילוי בעת שוטר כל על החל ביטוח, הצוללנים על יחול מבצעית

נדרים היחידה הקמת טקס
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יחידת של מבצעית בעילות
הצוללנים

. . .

ורהט תימן שדה תפרח, כאזור בארות סריקת. .
בורות (מיפוי ז"ל קיקוס חנית של גופתה אחר
העתיקות). רשות בסיוע התבצע המים
שיתוף תוך שבוע, בסופי נעשו החיפושים
החילוץ. ליחידות הצוללנים יחידות כין פעולה

 פתחתקווה לכביש מתחת בירקון חיפוש 0
חדד. אופיר של גופתו איתור לצורך רמתיים,

מקומיים, בדואים שני אחר בקע בנחל חיפוש 0
הנחל, בערוץ במכוניותיהם נסחפו אשר

מהן. תעלמו

בקצה שנעלם צעיר, אחר נתניה בחוף חיפוש 0
המזח.

לבאר שהושלכה נרצחת, של חפצים חיפוש 0
המועצה בסיוע מטרים, חמישים בעומק

להבים. האזורית

מילואים חיילי ארבעה בחילוץ השתתפות 0
הבשור. בנחל

שובל. ליד מים במאגר ילד חיפוש 0
למציאת חימר, כנחל שנוצרו בגבים צלילות 0

בנחל. שנסחף נהג של גופתו

דניאל, ירון אחר ניצנים של בלגונות חיפוש 0
מביתו. שנעלם

שלומית אחר ירוחם ליד המים במאגר סריקה .
בלייכמן.

רהט. באזור לבאר שנפל נער, אחר חיפוש 0
אשר בדואיות, נערות שלוש אחר חיפוש 0

גן. בנחל נסחפו

הדגש והבילוש. המודיעין יחידות והורחבו ובחובשים,
הכוננות. יחידות בקרב במיוחד התמקצעות, על הושם
בפיקודו המרכז, מחוז היה זה בתחום המוביל המחוז
הפכו האזרחי המשמר מתנדבי חפץ. אסף (דאז) ניצב של
במחוז ראש" "ניקוי כמו גדולים, בתרגילים חשוב למרכיב
בנוף תע"ש במפעל האסון כמו גדולים ובאירועים המרכז

אפעל. ברמת תופת ומכונית מחבלים ולכידת ים,
מתמי"ד יחידות לארגון ראשונית תשתית הונחה 1992 ב
ומספר ושומרון, יהודה באזורי האזרחי המשמר של

משמעותי. באופן גדל המתנדבים

היי, ר י ט י כנשר

בין וההתנגחויות הכתבות החששות, לכל בניגוד
במסגרת הייתה האזרחי המשמר הקמת הפוליטיקאים,
המתנדבים, שעברו קפדני סינון לאחר שנקבעו. המגבלות

בסיוע הפעילות מיוחדת, ליחידה מהצטרפות כמתחייב
1991 מאז המקורי. התכנון לפי בדיוק בוצעה למשטרה
נביאי לכל חריגות. כל וללא ביעילות המתנדבים פועלים
האזרחי, המשמר  אכזבה נכונה השחורות ורואי הזעם
המתנדבים את לאתר דאג אחר, בטחוני גוף מכל בשונה
בקפידה להכשירם המיטב, את לסנן המתאימים,
משמעות בעל כוח במכפיל זכו השוטרים ולהפעילם.

ערך. רבת מקצועית

התרחבות
ובעיקר האזרחי, המשמר כראש גל שלמה של בתקופתו
המתנדבים של לפועלם הרבה ההערכה לאור ,1992 בשנת
יחידות והוקמו גיוס, תנופת החלה המפרץ, במלחמת
צוללנים יחידת נעדרים, איתור יחידת  חדשות מיוחדות
הימי) הקומנדו יוצאי מתנדבים (ובה הדרומי במחוז
הרוכשים כנינוער (לאיתור נוער עבריינות למניעת ויחידה
והפנייתם בסמים ומשתמשים אלכוהוליים משקאות
נוער, ממדריכי שהורכבה הראשונה, היחידה לטיפול).
בתלאביב, הוקמה חינוך, ומאנשי סוציאליים מעובדים

ירקון. במרחב

נוספות יחידות של התארגנותן גם החלה בעת בה
ובמניעת ארכיאולוגיים אתרים על בשמירה שתעסוקנה
יחידת הוקמה משמרהגבול). (בשיתוף עתיקות שוד
ולמשטרת המיוחדות התנועה ליחידות לסיוע אופנוענים
ברופאים קיימות יחידות תוגברו הארצית, התנועה

עילית בביתו מתנדבים

תיחפי משטינים "הרנה

את לכלוע עומדים חכלה

שכטונות11 הטהורות

כ^נלסון נרל
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באופק שיום סימני
שוכנע הוועידה, מתנגדי בין שהיה ממשלתישראל, ראש דאז שמיר, בינלאומית. שלום ועידת במדריד התחילה ב30.10.91

נתן אייבי התיכון. במזרח שלום להשגת בינלאומי תהליך התחיל אך דבר, השיגה לא הוועידה אמריקאי. כלחץ כה להשתתף
ליחידה ארצית. התנועה משטרת הוקמה ב15.9.91 מאסר. חודשי 18 ל ונידון בלונדון, אש"ף נציגי עם מפגשים כקיום הורשע

משטרת יצאה בקיסריה רושם רב בטקס חודש. 21 של ניסיון לתקופת שוטרים 275 ו אופנועים 12 חדישות, ניידות 90 הוקצו
סוריה, עם במקביל נוהלו השיחות בוושינגטון. שלום שיחות ב10.12.91 התחילו מדריד, ועידת בעקבות לדרך. הארצית התנועה
השיגו לא השיחות רובינשטיין. אלייקים עמד הישראלית המשלחת בראש ולפלסטינים. לירדן משותפת משלחת ועם לבנון עם

.1992 כ בבחירות העבודה מפלגת נצחון לאחר רק וחודשו תוצאות,
הממשלה וראש החירות תנועת מנהיג בגין, מנחם נפטר 9.3.92 ב
17.3.92 ב ובעולם. בארץ להכות המשיך הטירור .79 כן והוא השישי,
ארבעה איש, 11 בארגנטינה. ישראל בשגרירות תופת מכונית התפוצצה
הבניין נפצעו. איש 252 ו איירס בבואנס בפיצוץ נהרגו ישראלים, מהם
האחריות את עצמו על לקח האיסלמי הגייהד ארגון היסוד. עד נחרב

יהודיה נערה בסכין חמוש מחבל ביפו למוות דקר יום, כאותו לפיצוץ.
המחבל ביתספר. תלמידי רובם נפצעו, 18 לעזרתה. שנחלץ ערבי וגבר

חופשתו. בעת לסביבה שהזדמן משמרהגבול, שוטר כידי למוות נורה
מנדטים 44  גדול בניצחון בבחירות, העבודה מפלגת ניצחה 23.6.92 ב

כיהן רבין ומר"צ. ש"ס בשיתוף צרה ממשלה הוקמה לליכוד. 32 מול

החוץ. לשר נתמנה פרס ושמעון ביטחון, כשר גם

רצועת תושב בידי מבתים, ראפ הלנה ,15 בת נערה נרצחה 24.5.92 ב

ב בבתים. אלימות הפגנות גרר הרצח לאוטובוס. כשהמתינה עזה,

לבריאות תחנה על בנפשו מעורער שמירה חברת עובד השתלט 8.9.92

עובדות בארבע למוות וירה בירושלים, קרייתיובל בשכונת נפש

לגג עלה האיש נפצעו. נוספות עובדות שתי במקום. שהיו סוציאליות

11

בקיסריה ארצית תנועה משטרת הקמת טקס

המקום. את שהקיפו שוטרים, על כאש ופתח המבנה,
ציבוריים ויכוחים עורר המקרה למוות. נורה הוא לכסוף

נשק. לנשיאת אישורים מתן שאלת סביב
אולימפיות במדליות זכתה ישראל  אור נקודות גם והיו
זכתה ארד יעל .1952 מאז לראשונה בברצלןנה1 א9על ברמת התופת מכונית את שגילו למתנדבים, הוקרה תעודות

עצרו האזרחי המשמר ומתנדב שוטר כאשר כבד, אסון נמנע 21.11.92 ב ארד. במדליית זכה סמדג'ה ואורן בגיודו, כסף במדליית
הצליחה בלילה שיגרתית סיור פעילות שבהם הבולטים, המקרים אחד היה זה לתלאביב. בדרך תופת מכונית אפעל ברמת

בלשכת שנערך בטקס להם חולקו הוקרה ותעודות פלד, רפי דאז, המפכ"ל ע"י לשבח צויינו השניים תופת. מכונית פיצוץ למנוע
גל. שלמה ניצב האזרחי, המשמר ראש
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הוצוג חיים מהנשיא למתנדב הנשיא אות את מקבלת עזרי יעל

למתנדבים הנשיא אות
. . .

האות את קיבלו לראשונה בירושלים. האומה בבנייני חגיגי בטקס הוענק תשנ"א לשנת הנשיא אלח.

האזרחי. המשמר מתנדבי כלל
האזרחים שלום להבטחת תרומתם ועל פועלם על למתנדבים הצטיינות אותות הוענקו בנוסף,

מלחמה. ובימי שלום בימי במדינתישראל
האות את המפרץ. מלחמת במהלך הדופן יוצא פועלו עקב האזרחי למשמר הוענק הכללי האות
ית"מ מפקד אחרוני, שלמה מיוחד (פקד תלאביב ממחוז מתנדבים נציגי הנשיא מירי קיבלו
אות שביט). רפאל (מתנדב חיפה ממרחב עזרי), יעל המתמי"ד (מתנדבת ממשמרהגבול איילון),
לנגמן גדעון קיבל האות את ההתנדבותית. העשייה תחומי בכל למתנדבים מוענק למתנדב הנשיא

מירושלים.
במכתבו טרנר, יעקב דאז, המפכ"ל ביטא האזרחי המשמר מתנדבי לכלל משטרתישראל הערכת את
מתנדבי ראויים שלה העמוקה ולהערכה להוקרה שותפים "כולנו האזרחי המשמר מתנדבי לכלל
מהווים במטרה, ודבקות אישית התלהבות גילוי תוך ובחירום, כשגרה אשר האזרחי, המשמר

מגוריהם". כמקומות החיים איכות לשיפור אזרחית למעורבות דוגמא

משמרהגבול מתמי"ד למתנדב1 הנשיא אות
. . .

משמרהגבול מתמי"ד מתנדב היה הוא למתנדב. הנשיא אות את 12 בגיל קיבל ארנשטיין זמר
באות. שזכה ביותר הצעיר

גילו למרות הישוב. של שוטף ביטחון רכז אביו, בזכות להתנדב החל שבצפון, רגבה תושב דרור,
.1993 לשנת צפון משמרהגבול של המצטיין המתנדב אות את גם קיבל הצעיר

1 נ י ק כנשר האזרחי המשמר

בנפשו, היודע האיש "אשרי

ולאחי! למולדת שהיטיב

האזרחים"

איבסן הנרק
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אזרחי רה המקןמ כאגף. שינויים
הכרזות, התערוכות, הטלוויזיה, שידורי התשדירים,
עם ,1995 ב והאלבומים. התשורות ההסברה, ערכות
היחידה סופחה קהילתי, לשיטור היחידה הקמת
האזרחי למשמר והוחזרה קהילתית, לתקשורת למחלקה
1.1.99 ב אזרחי ומשמר קהילה אגף הקמת לאחר רק

לתקשורת. המחלקה כל עם

האזרחי המשמר עצמו על קיבל ההסברה, תחוס
הקשורים בתחומים המשטרה ליחידות לסייע
טקסים ובארגון לאור בהוצאה בכתיבה, בהפקה, בצילום,

ביחידה המצטבר הניסיון על התבסס הסיוע ואירועים.
(ילק"מ). קהילהמשטרה לקשרי

לטלוויזיה תשדירים 1983 ב לראשונה הופקו בילק"מ

שלושה של סדרה מתוך פריצה". ומנע עצה "קח למבצע
המקורי התשדיר בפרס אחד תשדיר זכה תשדירים,

ושלטים חוצות שלטי הופקו מכן לאחר לטלוויזיה.
הדרכה סרטי גם הופקו 1983 ב אוטובוסים. לתחנות
תל ממחוז נוער קציני היו השחקנים ראשונים. והסברה

צוות ראש היום זולטג, שמואל היה מהם (אחד אביב
רכב). גנב בתפקיד שחקן ואז באג"מ מו"מ

על העבודה והתחלת האזרחי המשמר אגף הקמת עם

תכנית הוכנה האזרחי, המשמר של "ברהמצווה" שנת

התחילה במקביל ההסברה. קצין ע"י ראשונה אורקולית
אירועים ועבור האזרחי המשמר עבור סרטים של הפקה

משטרתיים.

מבצע במסגרת לטלוויזיה ראשון תשדיר הופק 1990 ב

השתלב התשדיר האזרחי". למשמר הזמן "זה ההסברה
כרזות, חוצות, שילוט שכלל היקף, רחב פרסום במבצע
מתנדבים של גדול הסברה מערך והפעלת סרטים
מתנדבים, כחמישים השתתפו משא"ז" הסברה (ב"פורום

וההפקה). התקשורת הדוברות, בתחום מקצוע אנשי

שירות י תשדיר בהפקת הצורך התעורר המפרץ במלחמת
הופקו 1991 מרץ עד ינואר החודשים במהלך נוספים.

הכותרת: תחת האזרחי, למשמר שירות תשדירי שבעה

האזרחי". למשמר הזמן "זה

טרנר, יעקב דאז, המפכ"ל החליט המפרץ מלחמת לאחר

שנערך כדיון הפקות. יחידת להקים האפשרות את לבחון

דאז, כוחאדם אגף ראש בהשתתפות 1991 בסוף בלשכתו
וקצין על גבריאל ניצב דאז, מנת"א ראש ביבי, אריה ניצב
ישראל, ערן סנ"ץ דאז, האזרחי המשמר ודובר הסברה
של הווידאו חוליית תוכפף האזרחי שלמשמר סוכם,
והסברה הפקות יחידת ותוקם באכ"א, ההדרכה מחלקת

האזרחי. המשמר באגף למשטרתישראל
נקבע מושבה מקום היחידה. ארגון הסתיים 1992 במהלך

חורון. בבית משמרהגבול של החיילי האימונים בבסיס

משטרתישראל לכלל שירותים להעניק הוטל היחידה על

כן כמו היזומה. והתקשורת ההסברה התדמית, בתחומי
מקצועיות וידאו הפקות תחום על האחריות עליה הוטלה
וההסברה, ההפקות יחידת הוקמה מאז פרסום. ותכניות
הסרטים, מרבית את משטרתישראל עבור הפיקה היא
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בניברק בק"ק  לעניין" "צוות
. . .

בגוש האזרחי המשמר בסיסי את העמידה המפרץ מלחמת
ציפו לא ביותר הגדולים הספקנים גם חדש. באור דן

שבהן בערים, ובמיוחד הציבור, של כלכך גדולה למעורבות
בניברק. העיר כמו משטרה, תחנת אין

האזרחי המשמר מתנדבי מאבטחים שבו היחיד המקום זהו
בחצרות ואירועים חתונות המוניות, עצרות בתיכנסת,

ובישיבות. אדמורים
הישע לחסרי הסיוע על דגש הושם עת המפרץ, במלחמת
לקשישים המסייע מיוחד, צוות הוקם בעיר, ולקשישים

מחסורם. לכל ודואג
שנכנס כץ, שי העיר, מפקד היה 1991 ב החיה הרוח
אך קטן, היה בבניברק הבסיס .1991 בינואר לתפקידו

רבה. הייתה בו הפעילות
מהגבוהים העו הנעדרים אחוז "בבניברק, כץ: שי מספר
"צוות נעדרים, לאיתור מיוחד מתנדבים צוות הקמנו בארץ.

אית"ן".
לחיפושים מהם שיידרש עת בכל לצאת מוכנים הצוות חברי

וזקנים. ילדים בעיקר נעדרים אחרי
מתנדב מיד שולחים אנו נעדר, על הודעה שמתקבלת במקרה
המשפחה, את מתחקר הוא הנעדר. של בנימשפחתו אל
ילד לאחרונה איתרנו כך החיפושים. נערכים ממצאיו ולפי
שנעלמה ילדה גם ומצאנו אחיו, לומד שבה לפנימייה שברח

החופשה. מימי באחד כתלאביב
ככביש בהתנהגות קשור החרדי, למגזר ייחודי אחר, תחום
רבה משמעות אין משמים, לגורל עדיפות יש שבו במקום 

האנושיים. התנועה לחוקי
ובמעברי בצמתים ולנוכחות להסברה רבה חשיבות יש לכן,

רגל". בהולכי ההומים באזורים במיוחד חצייה,
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2000 שנת לקראת

בביקור זכריה ויוסי שחל משה
הפצוע גואטה שלום אצל
בביתהחולים

זכריה ליוסי דרגות הענקת

נחו עת מחבלים, ידי על ביריות
אלעזר. תלמי בצומת בניידת
על כללי סגר הוטל הרצח בעקבות

השטחים.
}^4י |19ן ביצעה מחבלים חוליית אותה

חודשים שלושה נוספת, התקפה
יותר. מאוחר

ירו הם רחובות ליד ביל"ו בצומת
מחלקת ראש גואטה, שלום נצ"ם על

המשטרתי ברכבו שנח האזרחי, המשמר באגף מתנדבים
שלו הטנקים גדוד מאימון שחזר לאחר הדרך, בצד
ממוות, אותו הצילה גואטה שלום של תושייתו בצאלים.
הצליח הוא רככו. בחלון עוזי תתמקלע בקנה הבחין עת
לליבו. וסמוך בזרועו מהיריות ונפגע הקנה את להסיט
המחבלים. אחרי במרדף פתח הוא הקשה, פציעתו אף על
1993 שנת וללכידתם. המחבלים לזיהוי הביאה זו עירנותו
האזרחי, המשמר הקמת מאז הראשונה השנה הייתה
איחרו לא התוצאות בארגון. כוחהאדם תוגבר שבה
מתנדבים, של המוני לגיוס נערך האזרחי המשמר  להגיע

מתנדבים. אלף מעל גויסו שבועיים ובתוך
המשמר כראש זכריה יוסי ניצב לכהונת הראשונה בשנה
(מ מתנדבים 9000 ב המתנדבים מצבת עלתה האזרחי,
מספר .(1993 בדצמבר 51,500 ל 1992 בדצמבר 42,000

הבאות. בשנים גם כנו על נשאר המתנדבים
כפי האזרחי, המשמר לעבודת המיידיים הדגשים בין
הגברת את למנות ניתן החדש, הפיקוד ע"י שנקבעו

רבים, בשינויים התאפיינה בתחילתה, ,1993 נת :

משטרת במבנה והן המדיניתפוליטית בזירה הן ו

וביעדיה. בארגונה ישראל,

ב ספטמבר. בחודש התרחש ביותר הדרמטי המהלך
יותר שהשפיע הסכם אוסלו", "הסכם נחתם 13.9.93

הבאות. השנים על מכל
של הרבשנתית לתכנית מעודכנת הצעה ,"2000 "מופת
תהפוכות רבת בעת הוגשה 90 ה לשנות משטרתישראל
יצחק של בראשותו החדשה, הממשלה הקמת עם זו.

שהחליף שחל, משה המשטרה שר לתפקיד נכנס רבין,

פיטוריו את שחל משה דרש 16.2.93 ב מילוא. רוני את
שחל, לפי שטרנר, כיוון המשטרה, מפכ"ל טרנר, יעקב של
ניסים דאז, העבודה מפלגת מזכ"ל עם הפוליטי בעתידו דן

המדינה מבקרת לפסיקת הגיע שהתעורר הוויכוח זווילי.
טרנר. לטובת שפסק לכג"ץ, ולכסוף

המשך הייתה המפכ"ל החלפת סביב שהתחוללה הסערה
פרשו שבמסגרתו במשטרתישראל, מקיף מינויים לסבב
פני את ששינו חדשים, מפקדים ומונו אחדים, ניצבים

המשטרה. פיקוד

שהיה זכריה, יוסי ניצב מונה האזרחי המשמר לראש

כץ, איתן תנ"ץ מונה לסגנו המרכז. מחוז מפקד סגן
ומטה לפיקוד קורס מפקד היה הקודם שבתפקידו
להקמת שותף היה ובעברו בכירים, לקצינים במכללה

והוא בירושלים, במדים הראשונה המתנדבים יחידת
בבירה. ותיק מתנדב עצמו

תנ"ץ וסגנו, במטא"ר, המטה לראש מונה גל שלמה ניצב

הארצית. התנועה משטרת למפקד מונה קליין, חיים
לאזרח השירות שיפור את העמידה "2000 "מופת תכנית
הסיור, ניידות מספר הגדלת את וכן העדיפות, סדר בראש

הסלקטיבית ההפעלה ואת הסיור אזורי והרחבת את
החקירות. מערך של יותר

ארגוני שינוי גם הוצע "2000 "מופת תכנית במסגרת
המרחבים. של הדרגתי ביטול הכולל מקיף,

גל שלמה ניצב את 23.3.93 ב החליף זכריה יוסי ניצב
18 במלאת הארצי הקצינים כינוס במסגרת קצר בטקס

האזרחי. למשמר שנה

 רצחנית טירור בפעילות גדוש חודש היה מרץ חודש
בסכינים חמוש מחבל בהשתוללות נהרגו אנשים שני

בעלי שני ע"י נתפס המחבל בתלאביב. העלייה ברחוב
תלמידים נדקרו מכן לאחר שבועיים במקום. חנויות
בסוף מחבל. ע"י בירושלים קנדי" "אורט מביתהספר
ישראלי ומוטי חזות דני שוטרים, שני נרצחו מרץ חודש
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עברו רעותמכבים), רכסים, יהודה, אבן פרדסיה, (כגון

משמר יחידות מספר הוקמו האזרחי, המשמר לאחריות
(בדליתאלכרמל, בצפון בכפרים חדשות אזרחי

ובטבעון). בבוסמת בביראלמקסור, בעוספיה,
האזרחי המשמר של חדשים בסיסים נפתחו 1993 במהלך
חדשים, נוהלים והופצו ושומרון, יהודה בישובי
אופן ואת המתנדבים של סמכויותיהם את המסבירים
אדומים מעלה בישובים משא"ז הוקם כן כמו הפעלתם.
יחידת המיוחדות ליחידות נוספה ב1993 זאב. וגבעת
של שיא על 1993 ב עמדה המתנדבים מצבת הימע"ן.
בני 5,000 וכ נשים 5,500 ומתוכם מתנדבים, 51,000

החקלאי מהמגזר מתנדבים 6,500 כללה המצבה נוער.

משמרהגבול. באמצעות

כלים, מתן תוך היממה, שעות לכל והרחבתה ההתנדבות
ולמתנדבים לסגל מתאימה מקצועית והכשרה כוחאדם
משמר הפעלת הסדרת האזרחי; המשמר תקנות אישור ;

משמר הפעלת הסדרת ושומרון; יהודה באזורי אזרחי
האחריות העברת השלמת ; החקלאי במגזר האזרחי
האזרחי למשמר ממשמרהגבול מתנדבים להפעלת
משמר בסיסי והקמת מקומיות ובמועצות בישובים

קרוואנים. ובאתרי חדשות בשכונות אזרחי
משטרתישראל ולהתארגנות השלום לתהליך כמקביל
במסגרת הן כוחות בהכנת צורך היה הבאות, לקראת
בוצעו 1993 ב ההתנדבותיות. במסגרות והן המשטרתית
האזרחי המשמר במבנה משמעותיים ארגוניים שינויים
משמרהגבול כאחריות שהיו מהישובים חלק ובהיקפה
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השלום דילמת

הפגנה לקראת היערכות
אוסלו הסנמ> אישור עם

שנה 20 בכינוס תימן יוצאי
למשא"ז

לאחר ארה"כ, של 42 ה כנשיא הושבע קלעטון ביל

השפעה הייתה לבחירתו בוש. גיורגי את שהביס
תהליך התיכון, במזרח השלום תהליך על לכת מרחיקת
עם המשיך מדריד, בוועידת הסכמה בחוסר שהתחיל
לנין, יצחק בראשות ,1992 ב החדשה הממשלה עליית
הסכמי על החתימה עם 1993 בספטמבר לשיאו והגיע
השביעי לנשיא וייצםן עזר נבחר 24.3.93 ב אוסלו.
להסכמי שותף היה וייצמן עזר מדינתישראל,. של

בגין. מנחם עם ביחד רייויר" "קמפ
חכר וממדינות מאתיופיה הגדולה העלייה לאחר
אוגוסט חורש שמאז ,17.7.93 ב לפרסום הותר העמים,
שוכנו הם מתימן. יהודים 246 לישראל עלו 1992

מהם רבים ובאשקלון. ברחובות קליטה במרכזי
האזרחי. במשמר לפעילות הצטרפו

הפלסטינים עם סודי ומתן במשא התחיל אוסלו הסכם
את לאשר הממשלה התכנסה 30.8.93 ב באוסלו.

לוו ההסכם ומהות השיחות חשיפת תחילה". ויריחו "עזה הסכם
13.9.93 ב מאידך. אזרחי, למרי ובאיומים מחד, רבה בהתלהבות
הלבן" "הבית מדשאות על כאשר לשיאו, ההיסטורי הרגע הגיע
הסכם אש"ף. וראש ממשלתישראל ראש ידיים לחצו בוושינגטון
רון הירשפלד, (יאיר וצוותו ביילין יוסי ד"ר ע"י שגובש אוסלו,

4.9.93 ב מעורבות. היו כארץ התגובות העמים. בין הראשון להסכם הפך זינגר) ויואל סביר אורי פונדק,
איש אלף 50 צעדו מכן, לאחר יומיים בהסכם. תמיכה לעצרת ישראל מלכי לכיכר איש אלף 40 הגיעו
לפרוץ שניסו מפגינים, עשרות לבירה. שהובאו שוטרים 2500 עם והתעמתו בירושלים, ההסכם ממתנגדי
האיסלמייי ו"הגייהד ה"חמאס" אנשי ניסו כישראל, להתנגדות במקביל נעצרו. הממשלה, משרדי אל
הרג לתלאביב, מאשקלון 300 קו על מחבל עלה 12.9.93 ב טירור. פעולות עלירי ההסכם, את לטרפד
צה"ל חיילי שלושה ונהרגו נורו יום באותו באוטובוס. שהיה חייל ע"י ונורה סכין, בדקירות הנהג את
לכנסת, רבין יצחק ע"י הובא אוסלו הסכם לפיגועים. האחריות את עצמו על קיבל ה"חמאס" בעזה.
להסלמה הביא השלום תהליך להסכם. התנגדו חכריכנסת חמישים חבריכנסת. 51 של ברוב ואושר
ויאסר רכין יצחק נפגשו 7.10.93 ב ההסכם. את לטרפד במטרה הסירוב, ארגוני של הטירור בפעילות
מימוש על שתפקח הקישור, ועדת בראש יעמדו ואבומאזן פרס ששמעון סיכמו, השניים בקהיר. עראפת
הרוצחים קלט. בוואדי ישראלים מטיילים שני כרצח הסירוב ארגוני הגיבו מכן לאחר יומיים ההסכמים.
ב הארץ. למרכז קטיף מגוש בדרכם שהיו מילואים, חיילי שני נרצחו 24.10.93 ב ליריחו. נמלטו
אחמד הקרקעות סוחר נרצח 30.10.93 ב לרמאללה. הסמוכה ביתאל תושב ונרצח נחטף 29.10.93

חיים לשעבר חברהכנסת של מכוניתו את מחבלים תקפו 7.11.93 ב בקלקיליה. חנות בתוך עודה
עוז. נחל למזנון בסמוך שעמד מילואים, חייל נרצח 7.11.93 ב נפצע. עצמו דרוקמן נהרג, נהגו דרוקמן.
על בהתקפה מביתאל גננת בירה, לאל בסמוך נרצחה 1.12.93 ב נלכד. בסכין חמוש שהיה המחבל
6.12.93 ב נפצעו. פלסטינים תשעה ושבים. עוברים על מתנחלים ירו בתגובה, ילדים. שהסיע אוטובוס,
מכניברק. צעירים שני רמאללה ליד נרצחו 22.12.93 ב לחברון. סמוך שלום ובנו לפיד מרדכי נרצחו
סמוך מהמארב למוות נורה 24.12.93 ב לבניברק. מעופרה כדרכם כשהיו בהם, ירו מחבלים שלושה
היה מעץ עזה. ברצועת מבוקשים ללכידת המיוחדות הפעולות רכז מעץ, מאיר סגןאלוף דרגות לישוב

האינתיפאדה. תחילת מאז שנהרג ביותר הבכיר הקצין

147 א ה המש



ערכיים כישובים אזרחי משמר
נצרת,1 (חיפה, מעורבים בישובים שהתחיל תהליך,

מיעוטים בני של כהתנדבותם ולוד), רמלה
התפתח וערבים, ליהודים מעורבים ההפעלה לבסיסי
כישובים האזרחי המשמר של הפעלה בסיסי להקמת
בשנת גם בעיצומו נמצא זה תהליך ודרוזים. בדואים של

.1999

לגייס מניעה הייתה לא לכן,
צ'רקסים דרוזים, צה"ל, משוחררי
השלב האזרחי. למשמר ובדואים
הפעלה בסיסי הקמת היה הבא
בדואים. ובישובים דרוזים בישובים
ככפר לראשונה, נערך 1984 ב
מועצות ראשי כינוס המכבייה,
המשטרה. כשיתוף הערבי מהמגזר
לקשרי היחידה פעילות במסגרת
פרויקטים פותחו קהילהמשטרה
בהתאם הערבי, למגזר ייחודיים
(שיתוף המקומיים למאפיינים
רכוש, עבירות מניעת בתחום פעולה
עבריינות בסמים, השימוש מניעת
בתיספר). מנהלי עם קשר נוער,

לפעילות האחראי האזרחי, המשמר
לתחום גם אחראי היה הקהילתית,
מיעוטים, בני לגייס וכדי הביטחון,
אישורים לקבל צורך היה

מיוחדים. בטחוניים

רכים מיעוטים בני זאת, אף על
וחלקם האזרחי, למשמר התנדבו
יהודיות בשכונות מבסיסים פעלו

מעורבות. בערים
בסיסי הוקמו 199395 כשנים
ב"משולש" הארץ, בצפון ובכפרים בישובים אזרחי משמר
משה את שהחליף קהלני, אביגדור השר הארץ. ובדרום

זו. במדיניות המשיך ,1996 ביוני שחל
ראו גל, שלמה מתקופת החל האזרחי, המשמר באגף
מדינתישראל אזרחי את לשלב המגמה המשך זה במהלך
תנועה פשיעה, מניעת של בתחומים בפעילות הערבים

פנים. ובטחון

ו נ ש נ

שביקשו צה"ל, ביוצאי והתחיל מורכב, היה התהליך
האזרחי. למשמר להתנדב

קרביות ביחידות לשרת יכולים הם שאם הייתה, טענתם
למשמר לגייסם יהיה ניתן שלא סיבה אין בצה"ל,

האזרחי.

שפעלו המיוחדות, ליחידות להצטרפות הבסיסי התנאי
בצה"ל. שירות היה משטרה, ומתחנות מרכזיים מבסיסים
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בדרום החילוץ ביחידות בדואים גששים
. . .

שהוקמו הראשונות היחידות משתי אחת הייתה בערד האזרחי המשמר של החילוץ ירויזח.

פעילות הורחבה הדרומי, המחוז כמפקד פלד רפי של כהונתו בתקופת האזרחי. המשמר במסגרת
במחוז הוקמה לכך, בנוסף גדי. ובעין התיכונה בערבה נוספות יחידות שתי והוקמו היחידה,
דרום אזרחי משמר קצין רודרע, משה נצ"ם צוללנים. ויחידת נעדרים לאיתור יחידה הדרומי
ךלזליג. משה מציין לתהליך. ,1992 מ החל שותפים, היו ערד תחנת מפקד אייל, חיים וסנ"ץ
השטח ככל המשטרתית הפריסה ממערך חלק מהוות ובדרום בערד והאיתור החילוץ "יחידות
הדרומי במחוז הקימו מזה, זה המרוחקים רבים, ישובים שישנם מאחר המחוז. של הנרחב
ועין ערד של החילוץ יחידות את למנות ניתן ביניהן רב. מקצועי ידע שלאנשיהן מיוחדות, יחידות
פלד רפי ניצב הדרומי, המחוז מפקד התיכונה. בערבה וההצלה החיפוש יחידת את וכן גרי

של שלוחה מעין יהוו אשר מתנדבים, עבודת על המתבססים מיוחדים, מודלים לפתח החליט
הדרומי במחוז ומבצעים סיור קצין אז בכלר, נחום היה בדרום היחידות להקמת שותף המחוז".
ומשמר קהילה באגף מתנדבים מחלקת ראש (היום, האזרחי כמשמר הוותיקים ומהמפקדים
הדרומי. במחוז וההצלה החילוץ האיתור, למערך בדואים גששים 26 הצטרפו 1994 כ אזרחי).

תחנת מפקד אז אייל, חיים
יחזקאלי, פנחס וסנ"ץ ערד,
האזרחי המשמר מפקד אז

יחידת וממקימי נגב במרחב
בערד, הראשונה החילוץ
לשלב לרעיון שותפים היו
ביחידת הבדואים את

החילוץ.
רץ של גופתו את בחיפושים
לקחו לברבינוביץ, המרתון
מהאזור. בדואים גם חלק

במכשירי מחסור בשל לשטח. גששים ארבעה יצאו רביע אבו סולימן השייח בהוראת
העקבות, על עלו במהירות, פעלו הגששים באוויר. ירי באמצעות לדווח הוחלט קשר,

המשימה. את והשלימו
נתתי תכנית. להם ועשיתי גששים ארבעה "הבאתי רביע. אבו סולימן השייח סיפר
של גייפים באו אותם. ושלחתי מפה, ציירתי שלי, והמאוזר הקלשניקוכ את להם

שמעתי שעה אחרי תה. בכוס אותם וכיבדתי שינוחו, להם אמרתי שוטרים, מג"בעם
הייתה לאתגר ההיענות ירחמו". אללה הבחור. את שמצאו ידעתי ירייה. ועוד ירייה
נערכה הראשונה היכרות פגישת ליחידה. להשתייך ביקשו מתנדבים ועשרות מפתיעה,

באימונים. הגששים החלו מכן ולאחר ,1994 בנובמבר
היה רודריג, משה את שהחליף דרומי, אזרחי משמר קצץ אז בכלר, נחום נצ"ם
יחידת מפקד אז אלדר, גיורא עם יחד כדרום, והאיתור חילוץ יחידות להקמת שותף
הבעיה הגששים. הכשרת ועל הראשון הקורס על מופקדים היו הם ערד. חילוץ

זאת לעשות הוחלט באוהלים. מתגוררים שרובם מאחר לאירוע, הזעקתם דרך הייתה המרכזית
השיח. של הסלולארי הטלפון מכשיר באמצעות

ונשק. קשר בנושאי הכשרות עברו והם זיהוי, ואמצעי משטרתי ציוד ניתנו למתנדבים
משימה". כל מבצעים אנחנו לנו כשקוראים שלנו. הכבוד על שומרים אנחנו " שבע. מתל נאיף מספר
זה לתרום. ויכול העבודה את מכיר "אני בגבעתי: קרבי שירות שסיים ,22 כן לקיעאן אבו אחמד ומוסיף

למדינה". קצת לתת שנוכל טוב
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האזרחי למשמר שנה עשרים
יותר הייתה עסוקה משטרתישראל כמקומו. עמית
השלום תהליך סערת כתוך הסדר, על כשמירה מתמיד
פיגועים של מתמדת התגברות ובצד שלביו, ויישום
עם ההתמודדות הפעולה. בשיטות משמעותית והחמרה
דילמה בפני הביטחון מערכת כל את העמידה מתאבדים,

בתפיסה. שינויים המחייבת מוכרת, בלתי

העשרים,י* לשנתו האזרחי המשמר נכנס 1994 שנת ן

אך השלום, בתהליך והתקדמות תקווה של שנה
בעוצמה, היכה טירור של חדש סוג מדם. עקובה שנה גם
מתפללים בהרג התחילה 1994 שנת מתאבדים. של טירור
ערפאת של בחזרתו המשיכה המכפלה, במערת מוסלמים
ירדן. עם השלום הסכם חתימת עם והסתיימה לעזה,

הפרעה שנת

בלטרון

הבטחונית, התשתית להרחבת נדרש האזרחי המשמר
המקומיות המועצות בתחום בעיקר זאת עשה והוא
משמרהגבול. למתמי"ד בנוסף האזוריות והמועצות
הרחבת את חייב היום, בשעות בעיקר שהופעל הטירור,
האזרחי המשמר מיחידות בחלק ההדרכה. מסגרות
הרחבת את לאפשר כדי חדשים, ירי מאמני הוכנסו
ביציאה הכרוכה בלוגיסטיקה צורך ללא הנשק, אימוני
הביטחון, בתחום הגדולה להשקעה במקביל למטווח.
נוער, עבריינות למניעת המתנדבים יחידות הורחבו
ונעשתה הערכי, במגזר האזרחי המשמר פעילות הורחבה
בכפרים אזרחי משמר בסיסי לפתיחת הראשונית ההכנה
לבטחון השר של לתמיכתו זכו אלה צעדים הדרוזים.
גבי נצ"ם ע"י בעיקרם בוצעו, והם שחל, משה פנים
אגף ראש סגן ובהמשך צפון, אזרחי משמר קצין ברוש,
מאז התהליך את ליווה ברוש גבי אזרחי. ומשמר קהילה

בלטרון למשא"ז שנה 20 לציון בכינוס ובין ליצחק הצדעה

התבצרו מחסידיו ומאה משולם עוזי
את רבות והעסיקו ביהוד, בבית
רפי דאז, המשטרה מפכ"ל המשטרה.
חשד בעקבות מתפקידו התפטר פלד,
למרות התפטר הוא הנאה. טובות שקיבל
להמשיך יכול שהוא קבע שבג"ץ
אסף מונה במקומו למפכ"ל בתפקידו.
השלישי מפקדו קרבי, ניסיון עתיר חפץ, י

מחוז ומפקד אג"מ ראש הימ"מ, של
שינויים למספר גרם המינוי המרכז.
שבהם והראשון משסרתישראל, בפיקוד
מפקד וילק, יהודה ניצב של פרישתו היה
אריה ניצב של ומינויו ירושלים, מחוז

ברוך ביצע 25.2.94 תשנ"ד, בפורים
שבו טבת המכפלה, במערת טבח גולדשטיין
בשעת ממאה, יותר תפצעו ערבים 52 נרצחו
חסר היה וכעולם בישראל ההלם תפילתם.

תקדים.
פעולות של ארוכה סידרה גרר הטבח
והמשטרתי. הביטחוני הפוליטי, בתחום
בשטחי ומשמרהגבול המשטרה היערכות
חדש מחוז והוקם השתנתה, ושומרון יהודה

ש"י. מחוז 

אלא הבטחתי כמישור רק לא היה השבר
מפעילות בשתה הערכי. בתחום בעיקר
האכזרי הטבח היה זה היהודית, המחתרת
העלה הוא בערכים. יהודי שביצע ביותר
הקיצוניות ואת השנאה את השטח עלפני
עדיין זו קיצוניות ביותר. הקשה בדרך
קברו את שהפכו אחדים, בליבות מפעמת
לרגל. לעלייה למוקד גולדשטיין ברוך של
חייל בסכין חמוש מחבל תקף 6.1.94 ב
וחטף בירושלים, הצרפתית הגבעה בצומת
נורה הגבעה, במעלה נמלט הוא נשקו. את
אחריו. שרדף משמרהגבול כוח ע"י ונהרג
הממשיך מזעזע, רצח התרחש 9.1.94 ב
מונית נהג רוט, דרק היום. גם גלים להכות
חשד היה בהרצליה. נרצח מנתניה, 51 בן

כעבור אך לאומני, רקע על בוצע שהרצח
תיכון תלמידי נערים, ששני הסתבר, יומיים

נהג את לשדוד תיכננו מהרצליה,
חשיפת אותו. ולרצוח המונית
את בתדהמה היכתה המקרה
כולה. החינוך מערכת ואת הציבור
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עוזי של התבצרותו
מאה עם משולם
ב ביהוד מחסידיו
תופעה יצרה 24.3.94
שהסעירה מסוכנת,
נכונותה המדינה. את
אנשים קבוצת של
על תער ולקרוא הסביבה על פחד להטיל לידיהם, החוק את ליטול
חבלה חומרי הכנת חם, בנשק שימוש כולל במפגיע, החוק שלטון
אז עד מוכרת הייתה לא שימוש, בהם לעשות ונכונות לחימה ואמצעי
דאז, המשטרה מפכ"ל הזמין אירועים, של ארוכה מסכת לאחר בארץ.
הסמוך "אויה1/ במלון לשיחה משולם עוזי את חפץ אסף
רכים נעצרו וכן נעצר משולם עוזי ההתבצרות. למקום
המבוצר הבית אל פרצה המשטרה הארץ. ברחבי מחסידיו
שירה מהם, אחד המתבצרים. עם יריות קרב לאחר בכוח

ונהרג. נורה המשטרתי, המסוק לעבר
מקכטיה מתאבד מחבל עצמו פוצץ השואה יום בערב
הפיצוץ נפץ. חומר ק"ג 175 כ עמוסה במכונית גינין שליד

ההרוגים רוב בעפולה. המרכזית התחנה מול אירע
פיגוע גוריון". "בן כיתהספר תלמידי היו והפצועים
יעבד מהכפר מתאבד מחבל כאשר בחדרה, אירע נוסף התאבדות
שעשו חיילים, היו הנפגעים רוב אוטובוס. בתוך התפוצץ שבשומרון,
בגרזן חמוש מחבל השתולל ימים שלושה כעבור לתלאביב. דרכם את
21.4.94 ב ולכדו. עליו זינק חדש עולה כירושלים. 25 מסי באוטובוס
על קיבל ה"חמאס" תרצח. מובחרת ביחידה חייל סימני, שחר נחטף
ביישום צה"ל התחיל כמקביל, הללו. הפיגועים לכל האחריות את עצמו
וב לעזה, ערפאת הגיע 1.7.94 ב ויריחו. עזה ובפינוי אוסלו, הסכמי
ארז. במחסום מהומה התחוללה 17.7.94 ב ליריחו. גם הגיע 5.7.94
הישראלי בצד נפצעו. וכמאה נהרגו פלסטינים שני התפרעו. פועלים מאות
שנוצר הראשונה הפעם הייתה זאת כעשרים. ונפצעו אחד אדם נהרג
7.7.94 כ פלסטיניים. משמרהגבוללשוטרים ושוטרי חיילים בין עימות
גימזו, למושב בדרכו היה כאשר פרנקנטל, אריה החייל ונרצח נחטף
18.7.94 ב מחופשים. "חמאס" אנשי ישבו שבו לטרמפ, שעלה בעת
הקהילה בית ליד תופת מכונית הפעילו מחבלים בחו"ל. גם הטירור חיכה
הקומות שבע בן הבניין נהרגו. אנשים 37 איירס. בבואנוס היהודית
שגרירות ליד תופת מכונית התפוצצה 26.7.94 ב שבוע, כעבור כולו. קרס
והמלך רבין יצחק נפגשו 25.7.94 ב נפצעו. איש 13 בלונדון, ישראל
המרינות. שתי בין המלחמה מצב סיום על והצהירו בוושינגטון, חוסיין
5\¥של במטוסי מלווה ישראל, מעל במטוסו חוסיין חלף 3.8.94 ב
סמוך החדש הגבול מעבר נחנך 8.8.94  ב הישראלי. האוויר חיל
כמעמד לירדן, ישראל בין השלום הסכם נחתם 26.10.94 וכ לאילת,

בערבה. התקיים הטקס קלינטון ביל ארה"כ נשיא
פרס שמעון רכין, יצחק כי 14.10.94 ב הכריזה לשלום נוכל פרס ועדת

לשלום. נובל בפרס זוכים ערפאת ויאסר

להקמת ועד הערבי מהמגזר המתנדבים ראשוני גויסו
ערבים. בישובים בסיסים

כל את חייבו המשטרה, ע"י שנקבעו נשק אבטחת נוהלי
ש"ח, 800,000 בסך מיוחד בתקציב ההפעלה. בסיסי
ב אזעקה מערכות הותקנו הפנים, משרד ע"י שהוקצה
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19931994 בשנים פניהם שינו האזרחי המשמר בסיסי
שחייבו נהלים, ונקבעו חדשים, תידרוך לוחות הוכנסו 

מקצועי. באופן וציודם תדרוכם המתנדבים, הכנת
כישובי בהתארגנות האזרחי המשמר המשיך 1994 ב

ישובים. עוד ההתנדבות למערך ונוספו ושומרון, יהודה
החוק אכיפת את איפשרה המשטרתית הפריסה הרחבת

ובסביבתם. בישובים והסדר

עם לשלום בדרך
ירדן
. . .

השלום בתהליך ההתקדמות
מעשי להתגברות הביאה
נחטף 9.10.94 נ הטירור.
בידי וקסמן נחשון החייל

משא לנהל וניסיון ימים חמישה שנמשך מאמץ לאחר מחבלים.
ליד נבאללה ביר כעיירה הוחזק, הוא שבו המקום אותר ומתן,
וגם וקסמן נחשון נהרג למקום, מטכ"ל סיירת בפריצת ירושלים.
הגיעו חצות, לפני 9.10.94 ב פורז. ניר סרן הפורץ, הכוח מפקד
וזרקו באש פתחו בירושלים, שבעה בנחלת למדרחוב מחבלים שני

מפקדי קורס חניכי נפצעו. 16 ו נהרגו אנשים שני רימונים.
אנשי שני עם יחד במקום שהיו האזרחי המשמר של שכונות
באש. השיבו ואף קשה, טבח למנוע הצליחו משמרהגבול,
מ"החמס" מתאבד מחבל עצמו פוצץ 19.10.94 ב נהרגו. המחבלים
46 ו נהרגו, 22 בתלאביכ. דיזינגוף ברח' שנסע ,5 קו באוטובוס
הביטחון למערכת הייתה שלא מאחר קשה, היה הזעזוע נפצעו.

11.11.94 ב מחודש, פחות כעבור כזה. פיגוע לסוג תשובה ולמשטרה
בנצרים צה"ל עמדת מול האיסלמי מהגי'הד מתאבד התפוצץ
נוסף פיגוע אירע שבוע כעבור נהרגו. קצינים שלושה עזה. שברצועת
עולמי, עמירם הרב נרצח 27.11.94 ב חייל. הרגו והמחבלים במקום,
מחבל עצמו פוצץ 25.12.94 וב מחבלים, כירי כתניאל ההתנחלות רב

13 בירושלים. האומה בנייני ליד חיילים מלא אוטובוס ליד מתאבד
מהמחבל מנע האוטובוס נהג כאשר נמנע, כבד אסון נפצעו. חיילים
ב .1995 כתחילת גם נמשכו המתאבדים פיגועו לאוטובוס. לעלות
היה המקום כאשר ביתליד, בצומת התאבדות פיגוע בוצע 22.1.95

במיוחד, אכזרי היה הפיגוע נפצעו. 34 ו נהרגו 21 חיילים. מלא

וכאשר שבצומת, לקיוסק בסמוך עצמו פוצץ אחד שמחבל משום
שלישי מחבל הוא. גם והתפוצץ השני המחבל רץ לנפגעים, לסייע חשו

וחצי. שנה כעבור רק ונתפס נמלט,
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השלום משמר על
איתור שכלל תהליך הקהילתי, לשיטור היחידה הקמת
מבנה פעולה. ודרכי יעדים קביעת אדם, לכוח מקורות
קהילה לקשרי היחידה על בעיקר התבסס היחידה
המשמר באגף וההסברה ההפקות יחידת על משטרה,
כוח ועל מאכ"א המשטרה" "מראות צוות על האזרחי,
במשטרתישראל. שונים ממקומות שהגיע נוסף, אדם
הייתה האזרחי המשמר אגף לגבי המעשית המשמעות
את האזרחי מהמשמר ניתקו ראשית, לכת. מרחיקת
שהארגון למרות וההסברה, ההפקה הקהילה, מרכיבי
לשיטור היחידה זה. בתחום ולעסוק להמשיך נדרש
ליחידה והייתה מפכ"ל, ללשכת הוכפפה קהילתי

זי'ל רבץ יצחק נרצח ,4.11.95 שכת, מוצאי
עצרת בתום עמיר, יגאל ע"י שנורו יריות, משלוש [

שיאו היה הרצח, בתלאביב. ישראל מלכי בכיכר שלום
השלום. דרך על המאבק של
בקשיים, הייתה רצופה הדרך
ובעימותים, בהפגנות בפיגועים,
והן הישראלי הימין מצד הן
ו"הג'יהד ה"חמאס" מצד

האיסלמי".

<^

ב"נזשולש" אורח1 משמר

יצחק של האחרונה הופעתו
המשטרה של בכינוס ז"ל רבין

האזרחי המשמר עם והמקצועי הענייני הקשר עצמאית.
באגף קשות פגע חפץ, אסף המפכ"ל, של זה מהלך נותק.
באגף קצינים בקרב לתהיות וגרם האזרחי, המשמר

נחיצותו. לגבי לו ומחוצה

יהודה המפכ"ל, כאשר המצב, תוקן שנים ארבע כעבור
האזרחי, למשמר הקהילתי השיטור את החזיר וילק,

אזרחי. ומשמר קהילה אגף את והקים
במקביל נעשתה קהילתי לשיטור היחידה הקמת
עם להתמודדות המשטרה של היקף רחבת להיערכות
פיגועי גל  אותה שהעסיקו המרכזיות הבעיות
סדר. הפרות באירועי ועלייה חיילים חטיפות המתאבדים,
לארגון, שנים עשרים שלרגל הוחלט, האזרחי במשמר
השנה עשרים אירועי למתנדביה. תצדיע שהמדינה ראוי,
משמעותית ולעלייה גדולים לתגכורים במקביל נערכו
הפנים. בטחון בתחום בעיקר המתנדבים, בפעילות
חלק הייתה שכבר קהילתית, לתקשורת המחלקה

ו נ ש נ

,1995 אפריל בחודש הייתה
למשמר שנה עשרים לציון

האזרחי.

ונטלו בלטרון, התקיים הכינוס
מתנדבים 15,000 חלק בו

הארץ. מכל חדשים ועולים
תהליך התחיל 1994 בסוף

האזרחי

על שחל, משה פנים, לבטחון השר חתם 2.5.95 נ
נטירה אזרחי משמר בסיס להקמת אישורים
ארוך, שלתהליך קופי היה זה ב"משולש". ובקלנסואה
הערבים הישובים מן ותושבים נכבדים ביקשו שט
נבעה הפנייה האזרחי. למשמר להצטרף במשולש
התייחס שחל משה ובתאונותדרכים. בפשיעה מעלייה
"אין ואמה ערבים, למתנדבים נשק חלוקת לסוגיית
הדבר עוד כל נשק, בידיהם לתת עקרונות התנגדות לי
מכל דוחה אני המקובלים. הקריטריונים עפ"י ייעשה
לפיגועים לשמש עלול כזה נשק כאילו הטענה, את וכל
תקופה כבר נדון "הנושא כי הוסיף, עוד ישראל". נגד
הערבי הציבור ראשי מקרית, החלטה אענה זו ארוכה.
נושא היהודים. כמו בפשיעה במאבק מעוניינים
לאזרחי משמעותית. שאינה בעיה הוא הנשק אחזקת
רישיון. קבלת עם נשק לשאת זכות יש הערכים ישראל
מלחמות בכל נאמנות גילו המדינה של הערבים אזרחיה
ינהגו הם באפליה. כלפיהם שננהג סיבה ואין ישראל,
במקום הפשיעה רמת בהורדת במאבק ויעזרו כחוק,
לערבים, המשטרה שורות את פתחתי מגוריהם.

וכיום ולנוצרים, למוסלמים
וחמישים כמאה בה משרתים
אותם רואה לא אני מהם.
אלא הערבי במגזר כשוטרים

משטרתישראל". כשוטרי
פעלו ב"משולש" הבסיסים שני
המשטרה תחנת במסגרת
נרשמו בתחילה כבר בטייבה.
תנאי מתנדבים. תשעים
לימוד, שנות 12 היו וזקבלה
להיות חייבים היו והמתנדבים
עיריית ראש פלילי. עבר ללא

משמר להקמת בתגובה אמר חי, אל עבד טאהר טירה,
ברחובות נסתובב מדים, נלבש "אט בעירו. אזרחי
האזרחי. למשמר להתנדב בכוונתי הסדר. על תשמור

לקהילה". המשטרה נין האמיתי הקשר זהו

משטרה  קהילה יום
בקלנסואה
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ורצח רבץ ■צחק

נ'", "אוסלו הסכם
28.9.95 ב שנחתם
את נתן בוושינגטון,
הסתה להפגנות האות
תקדים חסרות
במדינתישראל.
התמקדו ההפגנות
יצחק הממשלה בראש
יצאו 10.9.95 ב רבץ.
אורתודוכסים רבנים
כי בקריאה, בארה"ב
^קי ך'(א ךבץ לצחק ונין יצחק בהלוויית ורעייתו חוסיץ המלן

הטירור לקורבנות אזכרה טקסי הימין ערך 13.9.95 ב (מגז.
בדגל עטוף מתים ארון נישא בתהלוכה אוסלו. הסכם מאז

ישראל.
הפגינו בכנסת, בי אוסלו הסכם שאושר ביום ,5.10.95 ב

רבץ של כרזות הוצגו ובקהל בירושלים, ציון בכיכר אלפים
והצליחו לכנסת, בדרכם המשיכו המפגינים אס.אס. במדי
בן בנימין דאז, השיכון שר הממשלה. שלראש ברכבו לפגוע
ב גדול. משטרה כוח ע"י חולץ להפגנה, שנקלע אליעזר,
מהימין, מפגינים עלידי הממשלה ראש הותקף 12.10.95

הרב מהם, אחד וינגייט. במכון עולים בכנס כשהשתתף
המאבטחים. ע"י והורחק בו, לפגוע ניסה אופיר, נתן

5.2) באילת חזקה אדמה רעידת התרחשה 24.10.95 ב
רעידת אולם מבתיהם. פונו אלפים עשרות ריכטר), בסולם
שבת, במוצאי התחוללה במרעתישראל האמיתית אדמה
מהרצליה עמיר יגאל של מאקדחו יריות שלוש .4.11.95

רבץ. יצחק של לחייו קץ שמו
פני על עברו איש ממיליון יותר בהלם. הוכתה כולה ישראל
הגיעו רבץ יצחק להלוויית הכנסת. ברחבת שהוצב ארונו,
קלינטון הנשיאים ובהם מדינות, משמונים העולם גדולי כל
ראש גרמניה, קנצלר הולנד, ומלכת חוסיץ המלך ומובארק,

אחרים. ורכים בריטניה ממשלת וראש רוסיה ממשלת
השסע ואת הקיטוב את ביותר האכזרית בצורה הציג הרצח
של האמיתית העוצמה את זאת ועם הישראלי, בציבור
במשבר איתן לעמוד יכולתה ואת הישראלית, הדמוקרטיה

בתולדותיה. החמור הפוליטי
ולשר הממשלה לראש יום 18 כעבור מונה פרס שמעון
בפברואר רבץ. שליצחק בדרכו להמשיך והתחייב הביטחון,
נערכו 29.5.96 ב הבחירות. הקדמת על פרס הודיע 1996

בנימין הימין, ומועמד הממשלה, ולראשות לכנסת הבחירות
ממשלה. לראש התמנה נתניהו,

!1

בכפיפות. השינוי אף על אירועים, כהפקת המשיכה קהילתי, לשיטור מהיחידה
והמשטרה המדינה הצדעת היו המרכזי באירוע לציינם שהוחלט המרכזיים המרכיבים
כחלק האזרחי, במשמר לפעילות החדשים העולים וקירוב המתנדבים, של לפועלם
בעצרת להשתתף הוזמנו הארץ מרחבי רבים עולים והקהילתית. החברתית מקליטתם

בלטרון. השריון חיל של ההנצחה באתר שהתקיימה המרכזית,
במרכזי מוצגת להיות שהמשיכה גדולה, ניידת תערוכה הופקה היהודית הסוכנות כסיוע

קהילתיים. ובשידורים ילק"מ בימי היום גם שימוש בה ונעשה רבים, קליטה
ילדים של מחול להקות בו ששולבו אורקולי, מופע שכלל גדול, מפגן גם הוכן לעצרת

ומשמר משטרה כוחות המשטרה, תזמורת מכרמיאל, זמר חבורת מיוקנעם, עולים
סיור, ניידות אופנוענים, תנועה, ניידות טרקטורונים, חילוץ, יחידות כולל אזרחי,

משטרת מפקדי עבר, מפקדי מתנדבים, 15,000 הגיעו לעצרת כוננות. וכיתות פרשים
יצחק הממשלה, ראש היו הכבוד אורחי רשויות. וראשי ערים ראשי בהווה, ישראל

כהן. מולה האזרחי, המשמר ויקיר הארגון ומייסד ובין
הרחבת המשיכה הציבורי, והסדר הפנים בטחון בתחום הקשיים אף על ,1995 במהלך
למעגל ישובים ונוספו ובשומרון, ביהודה האזרחי המשמר של הכטחונית התשתית
המטה עבודת המשיכה במקביל, ומגילות. הירדן בקעת אזוריות במועצות ההתנדבות

אזרחי משמר בסיסי פתיחת להסדרת
גיר ג'רביה, אל באקא הערביים ככפרים

ותרשיחא. אסד אל

להקמת הביאו באוטובוסים הפיגועים

תחבורה לאבטחת מתנדבים יחידת
כוח תשתית ליחידה, הבסיס ציבורית.

ב הונחו והאמצעים הציוד האדם,
עודכנו האזרחי המשמר נהלי .1995

הופצו כן, כמו שכונה. לרמת עד והופצו

הפיקוח שיטת למיסוד עבודה נהלי
האזרחי המשמר יחידות של והבקרה
התחנה, לרמת ועד הארצי המטה מרמת
נופקו אחיד. משותף למכנה להגיע כדי
מדפסות כולל מחשבים, ארבעים

ולתחנות. למרחבים
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האזרחי המשמר סל החדשות התקטת
הגדרת של חתחתים מסע הסתיים 1996 דצמבר
הקלאסי האזרחי כמשמר המתנדבים סמכויות
ב1991, עוד זה מסע של תחילתו המיוחדות. וביחידות
ראש לתפקיד נכנס עת
ברגר. עוזי האזרחי המשמר
את חייב חדש משטרה חוק
ואיכות הפנים ועדת
הכנסת, של הסביבה

אמת" של "חסד

הדיונים. והמשיכו עתידית לתורה הבסיס את להוות היו
לסיים במאמצים והמשיך התקווה, את ירש זכריה יוסי

התקנות. הכנת את
קליין, חיים סגנו, מונה עת ,1996 בספטמבר כהונתו, בסוף
המובטחת, לארץ הגיע כמעט האזרחי, המשמר לראש
אביגדור פנים, לבטחון השר בפני הובאו שהתקנות אלא
השנה. סוף לקראת ונחתמו קהלני,
ועדת ע"י התקנות אושרו 1996 בדצמבר

הכנסת. של הסביבה ואיכות הפנים
לראשונה, הגדירו, החדשות התקנות
הבסיס את החוק, של וכנגזרת ברור באופן
"היחידות של לפעילותן החוקי
ואת פעילותן תחומי את המיוחדות",
מסדירות התקנות הנדרשות. ההכשרות

המתנדבים. סמכויות את גם
היות בין לאזן הצורך עמד התקנות בבסיס
לבין מכך, המשתמע כל על אזרח, המתנדב
תפקידו, מילוי בעת לו, להעניק הצורך
על ומבצעית, מקצועית ויכולת סמכויות
למשטרתישראל לסייע שיוכל מנת
לחידושים בהתאם תפקידיה. במילוי
האזרחי המשמר נוהלי שונו בחוק,

התקנות. לרוח והותאמו
לקצינים מיון תהליך גובש 1996 בשנת
השנה כסוף שפורסמו בתקנות מתנדבים.
וקידומם, לקצינים מינוי דרכי הוגדרו
אישור את רבה, כמידה שהשווה, באופן
לקציני והקידום המינוי התקן, הדרגה,

משטרה.

^קקזי*'*'"*

האות. את נתן 1989 כ לירושלים כדרך 405 נקל הפיגוע
למשטרה סייעה אמת", של "חסד מארגון מתנדבים קבוצת

התהליך את להשלים הראשונים היוזמים אחד בפיגוע. ההרוגים גופות את לחלץ
התקנות תקנות. באמצעות גלעד תנ"ץ היה המתנדבים לארגון המשטרה שבין לקשר
ב כבר הוגשו הראשונות לאישה נשא מפוארת, ירושלמית למשפחה בן גלעד, ברטוב.
דיונים נערכו ומאז ,1992 קשריו בירושלים. מערב ברובע שכונה מפקדת שושי את
גל שלמה שינויים. והוכנסו יצרו ראשיה, ואת החרדית העדה את והיכרותו בירושלים
ובאמונה, בתקווה המשיך קשר , אמת" של "חסד ארגון עם המיוחד הקשר אל;

כראש בתקופתו שעוד אסון, כמקרי המשטרה בפעילות המתנדבים את ששילב
תקנות יהיו האזרחי המשמר יחידות של להקמתן עד הזמן, עם והתמסד שהתהדק קשר
מהחוק. כמתחייב מסודרות עבודת ובסיום חלומו, את לממש זכה לא גלעד זק"א.
מרבית הושלמו בינתיים הוא משטרתישראל, מחוזות בכל היחידות להקמת המטה
שאמורים החדשים, הנהלים המשמר מתנדבי אותו, שהכירו אלפים קשה. ממחלה נפטר

משטרתישראל, קציני האזרחי,
ליוו אמת" של ו"חסד זק"א מתנדבי
לחלקה האחרונה בדרכו אותו
בירושלים. הרצל בהר המשטרתית

השקטה דרכו ועל הרב פועלו על
חרדים יהודים בשילוב והצנועה
העירו המיוחדות, ביחידות כמתנדבים
ורבניה, החרדית העדה מכני עשרות
כר שוש אלמנתו, את לנחם שהגיעו
שילוב את בחזונו ראה גלעד טוב.
המשטרה בפעילות החרדים היהודים
זיהוי של המבצעי מההיבט רק לא
מהיכולת אלא אסון, קורבנות
הקיטוב על ולגשר צרה, בעת להתלכד
אל הדרך את מצא גלעד הפערים. ועל
והמגבש. המאחד את ואיתר ליבם,

יחידות של ותרומתם יכולתם על
הפיגועים בעת ללמוד היה ניתן זק"א
בתלאביב בירושלים, הקשים

בארץ. אחרים ובמקומות

פלד ורפי רבין יצחק שחל, משה עם (מאחור) ברטוב גלעד
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הגדולות בערים זק"א יחידות שלוש הוקמו 1996 כשנת
מחוזית. בכפיפות

,1989 בשנת כבר פעילותן את התחילו זק"א יחידות
עלפי נפטרים לזיהוי הדואג אמת", של "חסד בארגון
את מחבל דרדר עת ,405 בקו הפיגוע בעקבות ההלכה,

יערים. קריית באזור לתהום האוטובוס
מתנדבים, 500 מעל גויסו ב1996 היחידות הוקמו מאז
משטרתישראל. מחוזות מששת אחד בכל הנמצאים

קבלה. תנאי אין

נשוי. המתנדב של היותו ליחידה לקבלה היחידה הדרישה
ויכולים בדעתם, יותר בוגרים הנשואים "המתנדבים
"קמב"ץ" זהב, משי יהודה מסביר קשים", מראות לעבור
אמת" של "חסד מייסדי ובין בירושלים, החרדית העדה
מאוד, קשים למראות נחשפים "המתנדבים זק"א. ויחידת

האסון. את שחוותה המשפחה עם קשר ויוצרים
הכאב". עוצמת את המגבירה טרגדיה, הוא מקרה כל

טרקטורונים יחידת חדשות: יחידות הוקמו השנה במהלך
הקשים טופוגרפיים, באזורים בסיור עיסוקן עיקר

יחידות רגילים. משטרתיים כלירכב למעבר
בטחוניים לצרכים בסריקות מסייעות הטרקטורונים

פליליות. עבירות ולמניעת

יחידת להקמת בהיערכות החלו 1996 ב  חילוץ יח>1ות
החילוץ יחידת את תהווה אשר המערבי, בגליל חילוץ
החילוץ יחידות לשש ותתווסף הארץ, בצפון השנייה

השנה במהלך האזרחי. המשמר במסגרות הפועלות
159 לעומת חילוץ, פעולות 220 ב אלו יחידות השתתפו
חיפוש במבצעי היחידות אנשי סייעו כן הקודמת. בשנה

הארץ. ברחבי נעדרים אחרי נרחבים

כפופה היחידה  (זק"א) אסון קורבנות לזיהוי יחידה
מז"פ, אנשי ובה (מז"פ) פלילי לזיהוי למחלקה מקצועית
גופות חלקי איסוף  פעילותם עיקר ורבנים. רופאים

המוני. אסון או פיגוע בעת גופות וזיהוי
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מצווה" "מת
15 לפני מברזיל בגפו עלה הוא תלמיד. בודדי בירושלים חי בלושטיין, דניאל
נתקלה עמוד, בנחל לטייל שיצאה מטיילים קבוצת ובצפת. בירושלים תר שנים
הסיקו, למקום שהוזעקו צפת משטרת שוטרי ריקבון. של במצב שהייתה בנופה
מרוטשות היו הפנים הנפטר. את לזהות הצליחו לא אולם מנפילה, נהרג שהאיש
קצה נעדר. על דיווח לא גם איש מזהה. מסמך כל נמצא לא הלבוש ובפריטי

המת. של החרדית חזותו היה המשטרה בידי החוט
הצפון מאזור וחרדים כביר, באבו משפטית לרפואה למכון הועברה חנופה
הזיהוי במלאכת הצליח לא שאיש לאחר הגופה. את ולזהות לנסות הוזמנו
טלפונית הודעה "קיבלתי אמת". של ו"חסד זק"א מתנדבי הוזעקו הקשה,
זהב, משי יהודה מספר חרדי", ארם של מזוהה בלתי גופה על מהמשטרה
הצליחו ולא הגיעו הארגון אנשי גס בירושלים. וזק"א אמת" של "חסד מראשי
ריכוזי לכל אותן ושלח מודעות, מאות הדפיס זהב משי הגופה. בזיהוי לסייע
עזרת את מבקש אמת, של חסד זק"א, "ארגון נכתב. במודעות בארץ. החרדים
ט בתאריך מירון, עמוד, בנחל שנמצאה 2025 כבן גבר גופת בזיהוי הציבור
ישראל". לקבר להביאו מנת על נדרש המנוח של מהיר זיהוי תשנ"ט. בטבת,
שישנן "הסתבר, הפסקה. ללא לצלצל זהב משי של הפלאפון החל זה מרגע
מחפשות ומשפחותיהם לבדם, וחיים שנעלמו מי של טועות, נשמות עשרות
הפרטים אך נעדרים, לגבי הצטברו רבות עדויות יום, ועוד עבר יום אחריהם".
לי ונתנו כהנים, של משפחה של עדות אלי הגיעה הימים "באחד התאימו. לא
הגיע האיש הגופה. את לזהות משפחה קרוב שלחו הם מדויק. כמעט תיאור
השתכנענו. לא אנחנו אבל משמעי, חד באופן אותו וזיהה משפטית, לרפואה למכון
השוואה, עשו במעבדה אדם. אותו של השיניים צילומי את כביר לאבו שלחנו
י ירושלמי מצעיר אמת" של "בחסד מידע התקבל שכך, הטלפונים כשמבול ואז, הוא". לא שזה והסתבר
פרצנוי לנו, שנמסרה הכתובת אל "הגענו כתובתו. את ומסר לתיאור, שעונה מישהו הכיר כי שטען,
חוט קצה לתת שיכלו חפצים או תמונות מצאנו לא דבר. שם היה לא וארון מיטה ולמעט החדר, לתוך
צילומי ובה מעטפה נמצאה עמו בבדיקה שיניים. רופא של ישנה קבלה מצאתי החיפושים, במהלך

ארם". אותו של השיניים
ערכו המכון רופאי משפטית. לרפואה למכון במהירות נסעו עמו שהיו מתנדבים וקומץ זהב משי
היה ניתן עכשיו זהים. המרשמים משמעית: חד הייתה והתוצאה השיניים, מרשמי בין השוואה
בלושטיין כי עלה, המשטרתי במחשב מבדיקה .26 בן בלושטיין, דניאל של גופתו הייתה זו כי לקבוע,
התברר, ואז המשפחה] בני את לאתר ניסו אמת" של "חסד אנשי שנים. 15 לפני מברזיל ארצה עלה
הוחלט ולכן בתוהו, עלו להשיגה הנסיונות כל בברזיל. נידח בכפר חיה והיא בחיים, נשארה אימו שרק
החרדיות בשכונות מכונית עברה במיוחד, וקר גשום יום ראשון, ביום בירושלים. ההלוויה את לערוך
שלדניאל ארונו אחרי ירושלמים חרדים הלכו וכך מצווה", "מת הלוויית על הכריז והכרוז בירושלים,

מאוחרת. לילה בשעת בלושטיין,
את ש"י. במחוז זק"א יחידת השישית, היחידה של הקמתה טקס נערך 1999 שנת של הראשון בשבוע
קהילה אגף ראש רז, יעקב וניצב ש"י מפקדמחוז אהרונוביץ, יצחק ניצב העניקו למתנדבים התעודות
ובתחום הפלילי הזיהוי בתחום מיוחדת הכשרה עברו והם מתנדבים, 46 כיחידה, אזרחי. ומשמר

ש"י. במחוז המשטרתי הרב קב, אליהו הרב פקד עומד היחידה בראש ההלכה.
נוספים. מתנדבים חמישים נמצאים והכשרה גיוס בשלבי

לכותרות זוכה משטרתישראל בשיתוף זק"א יחידות פעילות החרדית, בעיתונות מהמקובל בשונה
מלא. פעולה ושיתוף מערכתית לכידות קיימת במצווה, מדובר כאשר כי תימא, ואין אוהדות,

משתנים איש "הדברים

משתנים" אנחנו

תורו דיוויד הנרי

1 נ
י ח ז א ה מ ש מ 156



ישן חדש, פיקוד
לחז כדאי "לא

ע?מה כשהמטרה קנוע,

בדיוק" נקבעה לא

בייקון פתסיס

11

ארצית קליעה בתחרות וביטחון שיטור אגף ראש בכר, יהודה ועם פנים לבטחון השר קהלני, אביגדור עם קליין חיים

האזרחי. המשמר כראש זכריה יוסי ניצב את קליין חיים ניצב החליף 1996 ספטמבר
לבילוש כסיוע שעסקו ביחידות, המתנדבים ראשוני את 1976 בשנת עוד שהפעיל הראשון היה קליין חיים
כניסתו לאחר חודשיים שאושרו המיוחדות, היחידות מתנדבי סמכויות בהרחבת השקיע מאמציו עיקר את ולחקירות.

לתפקידו.
לכל שותף היה הוא קליין. חיים ניצב של לסגנו מונה האזרחי, במשמר המפקדים מוותיקי ברוש, גבי תתניצכ
בעל הוא ערים. למפקדי הראשונים הקורסים על ופיקד השבעים, משנות החל האזרחי, במשמר הארגוניים המהלכים

בארגון. ביותר האהודים ומהקצינים עשיר מקצועי ניסיון

קליין חיים ברוש גבי
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השלום תהליך קריסת
. . .

לתהליך מתת למהלומת הארת אח. היוו ,25.2.96 ראשון טיס רטטים פיגועים שני

עייש, יחייא מאנשי מתאבד מחבל בירושלים. 18 בקו אירע הראשון הפיגוע השלום.
כאותו נוסף פיגוע נפצעו. 78 ו נהרגו איש 27 ירושלים. במרכז באוטובוס עצמו פוצץ

באשקלון. בטרמפיאדה עצמו פוצץ מתאבד מחבל עת אירע יום
נפצעו. ועשרות נהרגו איש 18 כירושלים. 18 בקו נאלטלמס נוסף פיצוץ אירע 3.3.96 כ
מאבטחים. 800 שתמנה לאוטובוסים אבטחה יחידת הקמת על החליטה הממשלה
נפצעו. 157 ו נהרגו איש 14 כתלאביכ. סנטר בריזינגוף פיגוע התרחש פורים בערב

התכנסה כאשר אשייח, בשארם 13.3.96 ב נערך השלום תהליך את להציל נואש ניסיון
ניצל קלינטון, ביל ארצותהכרית, נשיא האיסלמי. בטירור למלחמה בינלאומית ועידה

כישראל. ומעודד קצר לביקור ההזדמנות את
.5.1.96 ב עזה ברצועת נרצח המתאבדים, לפיגועי אחראי שהיה עייש, יחייא "המהנדס"

ו"החמאס". האיסלמי" ה"גייהד מצד פיגועים גררה רציחתו
,11.4.96 ב פרס ממשלת החליטה הצפון, כגבול שקט אי של ארוכה תקופה לאחר

זעם". "ענבי בשם היקף רחב צבאי במבצע להגיב
נפגע בטעות צור. בדרום כנא כפר הפצצת לאחר אש, הפסקת הסכם נחתם 27.4.96 ב
תגובה גררו הקטלניות התוצאות פליטים. למאות מחסה ששימש האו"ם, של מכנה
לכנסת בבחירות פרס שמעון על נתניהו בנימין גבר 29.5.96 ב חריפה. בינלאומית

הארכעעשרה.
מנהרת את לפתוח הממשלה ראש החלטת לאחר ,24.9.96 ב חודשים ארבעה כעבור
התנהלו קרבות איש. 26 נהרגו ובהן בירושלים, קשות מהומות פרצו הכותל,
והן המהומות, החריפו 25.9.96 ב לפלסטינים. ישראלים שוטרים כין
26.9.96 ב נהרגו. צה"ל חיילי 12 עזה. ורצועת הגדה ערי לכל התפשטו
ביום נהרגו פלסטינים 69 ו צה"ל חיילי 11  בקרבות הסלמה הייתה
טנקים הוכנסו לראשונה בשטחים. הוכרז חירום מצב השלישי. הקרבות
בשכם. יוסף קבר סביב התנהל ביותר הקשה הקרב הגרה. ערי לקרבת
מהלומה ספג למקום, תגבורות שהחיש צה"ל, המקום. על צרו אלפים

למתחם. נסיעה כדי תוך נהרגו חיילים חמישה כאשר קשה,
קציני ושני עזה אוגדת מפקד סגן מרעי, נביה אלוףמשנה נהרגו כן
ערפאת הורה קשים, קרבות ימי שלושה לאחר ,27.9.96 נ משמרהגבול.
האזור מנהיגי את ארצותהברית נשיא הזמין 29.9.96 וב אש, לנצור

הסכמה. ללא הסתיים המפגש בוושינגטון. פסגה לוועידת
בירושלים. כראילן ככביש ומתמשכות קשות מהומות היו השנה בשלהי
קבעה, הפנים לשר 4.11.96 ב המלצותיה את שהגישה "צמרת" ועדת
מאות ריתקו המהומות ובחגים. כשבתות בתפילות רק יסגר שהכביש

המריבה. לכביש שבת מידי שוטרים

0 %י^

בקד"תשמונה במקלטים עידוד
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צוללנים יחידת
בטבריה

. . .

1997 שנת בסוף הוקמה היחידה
 מטרתה .1998 ב לפעול והחלה
בבערת, שטבעו נעזרים איתור
ברמת מים ובמאגרי מים כבורות

הגולן.
לראש מבצעית כפופה היחידה
אזרחי ומשמר קהילה משרד

טבריה. בתחנת
לתחנת מגיעים הצוללנים
ולמבצעים לאימון המשטרה
עם מהתחנה הפרטי. ברכבם
למקום משטרתי ברכב יוצאים

האירוע.
הצלילה בציוד משתמש צוללן כל
ובאימונים. באירועים שלו הפרטי
סיפק אזרתי ומשמר קהילה אגף
לצורך מיוחד צלילה ציוד
שעוני היתר, כין הכולל, הפעילות,

וסנפירים. חמצן בלוני צלילה,
תושבי מתנדבים, 15 מונה היחידה
המלווה והסביבה. טבריה
בארי ספי הוא שלה המקצועי
אותה מאמן אשר יגלר, מקימן
לאופר, ערן מפקדה, בהתנדבות.

המתנדבים. אחר הוא
מתאמנת בטבריה הצוללנים יחידת
ובמועדוני בכינרת לחודש אחת
לשנה אחת התיכון. בים צלילה
יחידתי אימון מתקיים
הסריקות לאחר באילת.
היחידה אנשי מגיעים

הימי. השיטור בספינת
שנת ,1998 שנת במהלך
של הראשונה פעילותה
היא הצוללנים, יחידת
פעמים ארבע הופעלה
גופות את ומשתה בכינרת,

הטובעים.

המיוחדות היחידות פעילות הרחבת
והוקצה קשר, מכשירי 70 ו כלירכב 20 נתווספו
של ארצי תנועה לקצין אחת משרה של תקן
במחוזות משרות חצאי ושישה האזרחי המשמר
המתנדבים, במספר עלייה נרשמה ובמתנ"א.

מתנדבים. 3442 ל גדל והמערך
המערבי, בגליל חילוץ יחידת נוספה במקביל,
הירדן. ובבקעת במגילות נוספת יחידה והוקמה
מתנדבים 297 החילוץ יחידות עם נמנו הכול בסך
והסמכה. הכשרה שעברו ומקצועיים, מיומנים
החילוץ יחידות כסיוע איש 1223 חולצו 1997 ב

הארץ. בכל
התפר בקו ומשמרהגבול האזרחי המשמר פריסת
וציוד נוספות משימות חדשה, היערכות חייבה

נוסף.
בסיס על מחדש, נבנו מיוחדות כוננות כיתות
רקע בעלי מתנדבים לגיוס הקריטריונים הקשחת
רמת להתאמת מיוחד מסלול והכנת צבאי,

הנדרשת. המבצעית לכשירות המתנדבים

הושם הפוליטיות, המהומות בצד ,1997 שנת
הפעילות הרחבת על האזרחי במשמר דגש
משטרה, יחידות הוקמו המיוחדות. היחידות במסגרות
תחבורה ובאבטחת חינוך מוסדות באבטחת שעסקו
התפר. כקו מיוחדות סיור יחידות הוקמו כן ציבורית.
מערך להרחבת התפר בקו נערך האזרחי המשמר

הכוננות.
את ראה פנים, לבטחון השר דאז קהלני, אביגדור
בפשיעה העלייה לאור התפר, בקווי הישובים מצוקת
את לחזק והורה \א ובשטחי החקלאיים באזורים
משמר ובסיסי מפקדות הקמת ע"י התפר, קו יחידות
בעיות ועם הפשיעה עם התמודדות שיאפשרו אזרחי,

הללו. באזורים השוטף הביטחון
היחידות כלל להרחבת הפעילות נמשכה במקביל,
התנועה. יחידות ובעיקר האזרחי, במשמר המיוחדות
פעילות הורחבה בתאונותהדרכים, המלחמה במסגרת
הודות בעיקר בתנועה, האזרחי המשמר יחידות
כדרכים. לבטיחות המנהל ע"י תקציבים להקצאה
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מפנה שנת
העירוני, במגזר התפר קו לאורך האזרחי המשמר בסיסי
המתנדבים מספר הכוננות, כיתות מיומנות והורחבה
קודם שנה 49,125 (לעומת 50,245 היה השנה במהלך
 המיוחדות ביחידות גם ביטוי לידי באה זו עלייה לכן).
מרשימה (עלייה 1997 ב 11,056 לעומת מתנדבים 13,814

במחוז חלה ביותר המשמעותית העלייה ,(250/0 של
עלייה ם/ם10. כ המתנדבים מצבת עלתה שם הדרומי,
אגף במסגרת המתנדבים במספר גם הייתה מרשימה

התנועה.
231 יצאו יום בכל פעילויות. 1,050,794 בוצעו 1998 ב
מתנדבי פרטי. ברכב סיורים 324 ו משטרתי ברכב סיורים
תחבורה לאבטחת בסיורים גם שולבו האזרחי המשמר

ציבורית.
התהדק, בסמים למלחמה הרשות עם הפעולה שיתוף
מיוחדים. ואמצעים משימתיות יחידות לכך והוקצו

נוער כני לשילוב הצפוני במחוז נערך נסיוני פרויקט
1998 סוף עד בתאונותהדרכים. המלחמה בתחום

כיתות. 286 ב תלמידים 8073 בפרויקט השתתפו

רבניצב המשטרה למפכ"ל מונה 1998 תחילת
בעבירות ובעיקר בפשיעה הלחימה וילק. יהודה

העדיפויות. סדר בראש הוצבה הרכב ובגניבות רכוש
אגף הוקם השנה בתחילת
צוותי המלצות פרי התנועה,

האסטרטגי. התכנון
וילק יהודה של כניסתו
סדרי את שינתה לתפקידו,
כמשמר גם העדיפויות
שנים, זה לראשונה האזרחי.
לגבי מחודשת חשיבה נערכה
האזרחי המשמר של מקומו
והועלו המשטרתי, במערך
הפרדתו לגבי שאלה סימני
הקהילתי, במישור מהפעילות
היחידה ע"י כה עד שהתנהלה

קהילתי. לשיטור
פריסת הורחבה 1998 ב

בעלייה משטרה
. . .

העמים חבר עולי מקרב אזרחי משמר מתנדבי כשישים
למשטרת 1999 תחילת במהלך כמתנדבים מיקי
התחנה, מפקד של הייתה לגיוסם היוזמה טבריה.
בעיר, הקליטה מרכז מנהלת בשיתוף יעקכזעדון סנ"ץ

פרח. סמדר
גיוסם ובמהלך ,30 עד 18 כני הם ברובם, המתנדבים,
המשמר ועל משטרתישראל מבנה על הרצאות שמעו
מעברית סימולטני באופן תורגמו (ההרצאות האזרחי

לרוסית).
להתעניינות הביא המשטרה עם שנוצר החדש הקשר
העיר. במשטרת ההתנדבותית כפעילות רבים עולים של
רישום של בדיקות עברו התעניינות, שהביעו האנשים
לפעילות גיוסו לפני אזרח כל שעובר (כפי פלילי
סיום עם במטווחים. והשתתפו במשטרה), התנדבות
בחופי סיורים לבצע המתנדבים החלו הכשרתם
של מגוריהם בשכונות אוטובוסים, כתחנות הרחצה,

ובשווקים. העולים
דפוסי של בפיתוחם עוסק אזרחי, ומשמר קהילה אגף
ולאוכלוסיות העולים לאוכלוסיות ייחודיים שיטור
כשוטרת לאגף גויסה זאת במסגרת אחרות. ייחודיות
מפקח העמים, חבר לעולי קישור קצינת המניין מן
ארגוני עם ומתמיד שוטף בקשר הנמצאת קוגן, רות
בסיוע העוסקים ממשלה, משרדי ועם שונים עולים
להביאן ייחודיות, בעיות לאתר היא המטרה לעולים.
גורמים עם יחד ולנסות במשטרה, נוספים גורמים בפני

למצוא וקהילתיים ממשלתיים
ן ^8| עוסקת כן, כמו פתרונות. 0|ן|4להן מודעות בהעלאת קוגן מפקח
}*^ ץ!" ,, המשטרה לשירותי העולים

ישראל. לאזרחי הניתנים

ו נ

בתלאנ>נ עבריינות למניעת היחידה מתנדבי
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התחלה" הייתה לא

הלוי חקדאי נו אנרהם ר

#
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חדשה מתנדבים ■חידת

יחידת לדרך יצאה האגף הקמת עם גנות. יעקב ניצב בראשות התנועה אגף הוקם 1998 כתחילת
חדשה. מתנדבים

הנמנה גל, אורי המתנדב עלירי האגף סמל עיצוב עם התחיל האזרחי המשמר עם החדש האגף של הקשר
במרחב מגוריו במקום וגם ירקון במרחב גם ופעיל האזרחי, המשמר של הארצי ההסברה פורום עם
ואת האזרחי למשמר הממלכתי האות את ירקון, ומרחב תלאביב מחוז סמלי את עיצב אורי השרון.

האזרחי. למשמר שנים 25 ל הממלכתי האות
המשמר מייסדי לדור שייכת בילי התנועה. באגף החדשה המתנדבים יחידת את הקימה דולברג בילי רפ"ק
המשמר על שפיקד בירושלים, הראשונים השכונה ממפקדי לאחד נישאה היא עקיפה. בדרך האזרחי

צפון. ברובע רמות, בשכונת האזרחי
השאר, בין ועסקה, גיוס, כקצינת שירתה שם ממשמרהגכול, התנועה לאגף הגיעה דולברג בילי רפ"ק
אלו. ללוחמות והקליטה המיון מערך ובבניית למשמרהגבול, הגבול ובקריות חיכ"ה חיילות בהעברת
לא אישה.  כקצינה למשמרהגבול בילי את לקבל סירבו מגוונים, וניהול פיקוד תפקידי שמילאה למרות
כיצד באינתיפאדה! לשטח! תצא איך שאישהקצינה אלא במשמרהגבול, נשים אוהבים לא שחלילה
על לקחת מוכנה אישה שאם שסבר, אדם, כוח אגף ראש אז טרנר, יעקב בעניין הכריע משימות! תמלא
כקצינת שירתה כילי היה. וכך למשמרהגבול. לגייסה מניעה אין הגברים, של המחויבות את עצמה
ולבסוף אדם כוח כקצינת עמית, משולם משמרהגכול, מפקד של לשכתו כראש מכן ולאחר שדה, ביטחון
רחובות מית"מ פרידמן רב  מתנדבים שני היחידה של הראשונים בימיה הצטרפו בילי אל גיוס. כקצינת
ניידות כשלושים בממוצע מפעילה היחידה מתנ"א. מתנדבי יחידת על בעבר שפיקד מחיפה, ביטון ודוד
בסופי ליום). מתנדבים שישים של (ממוצע בכבישים המסיירות את"ן מניידות כשליש המהוות ליום,
התנועה מניידות שלישים ושני מתנדבים, שלושמאות בדרכים מסיירים מיוחדים ובאירועים בחגים שבוע,

ידם. על מופעלות בכבישים הנעות
ובחגים, שבוע בסופי בעיקר פחת השוטרים על הלחץ בכבישים, הניידות של משמעותי לתיגכור מעבר

בהתלהבות. השורות את שממלאים האזרחי, המשמר למתנדבי זאת חכים מהם ורבים
רפ"ק צפון, בםתנ"א לובטון זיוה רפ"ק  אזוריים קצינים שלושה צורפו היחידה, להקמת שנה חצי בתום

דרום. במתנ"א ברקת משה ופקד מרכז כמתנ"א ריבק רויטל
היחידה מונה הקמתה, מיום שנה עתה, המתנדבים. בהפעלת המסייע מתנדב, סגל גם מונה מחוז בכל

רבה. להערכה זוכה והיא מתנדבים 1300
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\זרס אגף  האזרחי המ^מר

של ראשון קצינים בכינוס וילק יהודה המפכ"ל
החדש האגף

בינואר פעילותו את החל החדש האגף
.1999

מחיל האזרחי המשמר את הפך זה שילוב
לאגף מתנדבים, בהפעלת העוסק מקצועי,
משטרתישראל, של עתידה את המתווה
הפעלת קהילתי, שיטור פיתוח באמצעות
יעדי של מקצועית הובלה מתנדבים,
והדרכה. הפקה הסברה, תקשורתית, יזמות המשטרה,
לראשונה אושר החדש, האגף של לדרך צאתו עם 1999 ב

העיטורים. בטקס שהוענק ההתנדבות, עיטור
התשנ"ט "בשנת בטקס: אמר וילק, יהודה המפכ"ל,
מופת, עיטורי חמישה ולמתנדבים לשוטרים מוענקים
עיטורים התנדבות. עיטורי ושני שירות עיטורי חמישה
מסורה פעילות על באנשינו לטובים מוענקים אלה
קשים בתנאים מזומנות לעתים המבוצעת וייחודית,

מורכבות. ובנסיבות
הפועל הבודד, כשוטר אותנו ממקדת העיטורים הענקת
והנאבק כמדינה, הפנים בטחון של לביצורו בנחישות
וכתאונות הציבורי הסדר בהפרות בפשיעה, ליאות ללא

הדרכים.

כפעם המוענק חדש עיטור הינו ההתנדבות עיטור
במשטרתישראל. הראשונה

השוטרים שאנו הרבה, ההערכה את מסמל זה עיטור
פעם ומוכיח בשורותינו, אשר הרבים למתנדבים רוכשים
בפז". יסולא לא אשר נכס בהם רואים אנו כי נוספת,

רגילה בלתי תרומה שתרם למי הוענק ההתנדבות עיטור
זכו מתנדבים שני האזרחי. המשמר מיעדי יעד להשגת
לשורות התגייס זובידיאת עבדאללה המתנדב. כאות
ארבע במשך צפון. במשמרהגבול ,1994 בשנת המתמי"ד
הגששים, ליחידת מתנדבים לגיוס נמרצות פועל הוא שנים

חיים ניצב את רז יעקב ניצב החליף 1998 יולי
שמילא לאחר האזרחי, המשמר כראש קליין
היטב מכיר רז ניצב פיקוד. תפקידי של ארוכה שורה

היכרותו האזרחי. המשמר את
,1991 ב לשיאה הגיעה זו

אז המפרץ, מלחמת בתקופת
מודיעין י

^'כ

יחידת
מתנדב של

רז יעקב

את שספג המרחב, מפקד היה
מעיראק, הטילים מרבית
המתנדבים את והפעיל
הקשה החירום בתקופת
ידע רז ביותר. והקריטית
ולהבין המתנדבים את להוקיר
הגלום הפוטנציאל את

האזרחי. במשמר
המרכז, מחוז מפקד כסגן
הקהילתי, בתחום רבות שפעל
והבין המשטרה, שבעבודת הקהילתי הפן את אף הכיר
לבין גדול התנדבותי ארגון של העוצמה בין השילוב את

המשטרה. של הקהילתיים היעדים
מהצורך נבע אזרחי ומשמר קהילה אגף בהרמת הרעיון
האזרחי. המשמר עם קהילתי לשיטור היחידה את לאחד

כעיר האזרחי המשמר מתנדבי של האופניים יחיזרנ
שבו כשטח, בסיור מודיעין למשטרת מסייעת מודיעין

משטרתי. רכב לעבור מתקשה
מאיר, כן מרדכי רפ"ק ע"י 1998 בסוף הוקמה היחידה
קהילה נושא מרכז טל, יעקב פקר וע"י התחנה מפקד
נימנים היחידה עם מודיעין. במשטרת אזרחי ומשמר
תחביב המשלבים העיר, תושבי מתנדבים, שנייםעשר
אבטחה פעילות עם אופניים על רכיבה ספורט של

משטרתי. וסיור
(כאירועים בחגים בשבתות, בעיקר פועלת היחידה

רב. קהל משתתף שבהם
טיפלה הקמתה מאז
באיתור היתר, בין יחידה,
וחפצים מרגמה נפלי
בן וביער כעיר חשודים
פיצוץ באירוע וכן שמן
המסחרי במרכז הס כלתי
מספר לפני במודיעין
האירועים לכל חודשים.
על היחידה מתנדבי הגיעו

את סגרו הם המשטרה. כוחות לפני עוד אופניהם,
חבלנים והזעיקו הסקרנים, קהל את הרחיקו האזור,

ושוטרים.
מכשירי בידיהם מחזיקים קסדות, חובשים המתנדבים
מכנסי ) אחידה תלבושת ולבושים משטרתיים, קשר
כוננות כיתת של לבן בצבע טריקו חולצות רוכבים,
לאור מודיעין). משא"ז  כתוב שעליה זוהרת ורשת
תוקמנה חבריה, של הרבה וההיענות היחידה הצלחת
הארץ. רחבי בכל אופניים רוכבי של נוספות יחידות
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לסייע שהוזעקו בבארשבע, החילוץ לצוותי ביוזמתו
לב אומץ גילוי תוך בעיר. בשטפונות שנלכדו לאזרחים
גשר ליד שניים מהם מהלכודים, אחדעשרה הציל רב
אחד וקשיש בארשבע בנחל שנלכדו שמונה בארשבע,
האומץ. בעיטור זכה ליבו ואומץ פועלו על בחנותו. שנלכד

חללים לזיהוי שיו"ם רופאי
. . .

בשנת שאירע לירושלים, כדרך ,405 בקו הפיגוע
חללים. כזיהוי שיניים רופאי שיתוף חייב ,1989

הידיים, כפות נשרפו מההרוגים שלרבים מאחר
לקחת אצבעות לטביעות המומחים התקשו
שיניים, רופאי הוזעקו למקום לזיהוי. דגימות
השיניים מבנה עלפי גופות בזיהוי שהוכשרו

והלסתות.
למשמר חדשה יחידה הצטרפה 11.5.99 ב
חללים. לזיהוי השיניים רופאי יחידת האזרחי,
ובראשה שיניים, רופאי וחמישה עשרים ביחידה
מהפקולטה שוורץ, צביקה פרופסור עומר

כרם. עין הרסה בביתהחולים שיניים לרפואת
במקרים, פלילי לזיהוי למחלקה תסייע היחידה
מבנה עפ"י קורבנות בזיהוי צורך יהיה שבהם
ערכות חולקו החדשים למתנדבים השיניים.

מיוחדות. ותעודות מיגון אמצעי זיהוי,
בוצע פלילי לזיהוי מהמחלקה הנתונים עפ"י
עפ"י זיהוי בישראל שהיו מהפיגועים %53 ככ
סייעו מהמקרים %ק5 ובכ דנסאליים, ממצאים

הגופות. בזיהוי השיניים ממצאי

דינוביץ יוסי

מבצעית, בפעילות ומשתתף
בתצפיות במארבים, בסיורים,
מעורבותו כגשש. ובפעילויות
המבצעית, תפוקתו הגדולה,
האישית והדוגמה יעילותו
ליחידה, לעמיתיו נתן שהוא
בלתי תרומה משום בהן יש
מיעדי יעד להשגת רגילה
זיכו והם האזרחי, המשמר

ההתנדבות. בעיטור אותו
מנדלר, פנחס מיוחד פקד
התנדב חיפה, מרחב כרמל, מית"מ אזרחי משמר מתנדב
כמעט פעל הוא .1974 ב הקמתו מיום האזרחי למשמר
בכל וסייע פעולה כל ביצע בט"ש, בניידות יום מידי
וכלה תנועה והכוונת אכיפה מתפקידי החל הנדרש,
ית"מ, בפרויקט השתלב כן כמו תנועה. בקורס בהדרכה
היה זה בשירותו בבתיספר. התנועה נושא על והרצה
מיעדי יעד להשגת רגילה הבלתי והתרומה ההתמדה מן

ההתנדבות. באות זכה כך ובשל האזרחי, המשמר
המתנדבים, ראשוני היו מנדלר ופנחס זובידיאת עבדאללה
בעיטור שזכו האזרחי, המשמר קיום שנות 25 ב

ההתנדבות.

עקב העיטורים הענקת לטקס הופיע לא מנדלר פנחס
אות לו שהוענק לאחר וחודשיים הקשה, מחלתו

נפטר. הוא ההתנדבות
מיוחד מפקד היה משטרתי, בעיטור שזכה נוסף, מתנדב

האומץ. עיטור את שקיבל דינוביץ, יוסף
הצטרף בארשבע, בנחל שיטפון בעת 18.10.87 ב

ש נ י ח ז א ה מ ש מ
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שמוה במשמר אזרח1 משמר
. . .

שכונת של החדשים לתושביה חג שנת הייתה 1987 שנת
התחלה חיים, איכות חדשים, בתים ציונה. בנס איריס גני

חדשה.
פריצות, ללא שבוע חלף לא הגנבים. השביתו השמחה את
באמצעות נמצא הפתרון רכוש. עבירות ושאר רכב גניבות
המשמר כמסגרת שכונתי למשמר בשכונה התושבים גיוס
פעולה בשיתוף התחיל השכונה" "משמר מודל האזרחי.
הקהילתי השיטור לבין שפלה במרחב האזרחי המשמר בין

איכות למען הפעם התנדבות, של ישן חדש סוג מתדגןויצר מועצת ראש דדון, אל> עם חפץ אסף המפכ"ל
1999 ובשנת לבוא, איחרו לא התוצאות בשכונה. חיים

ובסביבתה. ציונה בנס נוספות שכונות המקומית התחנה ביוזמת הצטרפו המצליח לפרויקט משמעותית. בצורה ירדה באזור הפשיעה
ביותר. נמוכה הייתה הפשיעה רמת מליבו. ושכונת המושבה לב אהרון, כפר שלום, טירת שכונות הצטרפו 1988 ב

העצמאות, גוריון, ובן ויצמן הבנים, הפארק, סביוני צבי, בן רמת שכונת וביניהן נוספות, שכונות שש לפרויקט יצטרפו 1999 במהלך
וזיכוטינסקי. ויצמן שריון, ראובן, הרחובות ואזור ועמידר סלע פסגת שכונת יצטרפו להן בנוסף אליעזר. ויד דמשק גולי שבזי, אצ"ל,
חשובה שהשכונה שידענו, אנשים שהיכרנו, אנשים למשמר "בחרנו ציונה: בנס האזרחי המשמר מפקד קליינמן, מוטי רס"ם מספר
לגמרי". כמעט נעלמה שמירה, מתקיימת שבהן בשכונות, הפשיעה היום. כבר לראות ניתן ההצלחה את באופיים. פעילים והם להם,
על המעורבות, על שמח "אני .■ זאת עושה המשטרה את לראות מעדיף היה אך הפעילות, על מברך שבו, יוסי ציונה, נס עיריית ראש
האזרחי והמשמר ברוכה, יוזמה זו בתינו. ועל רכושנו על לשמור האמיתי הרצון על וכן השכונות תושבי של המסירות ועל ההתנדבות
אבל המשטרה, תפקיד את עצמם על ליטול שצריכים אלה הם שהאזרחים כך, על לי צר לשבח. ראוי הפרויקט, את המרכז ציונה, כנס

העיר". שכונות על לשמור ביותר הטוב הפתרון זהו ,1998 בשנת רכוש כעבירות הגידול ולאור שנוצרו, הנסיכות לאור
מעורבות לעוצמת היטב מודע האזרחי, כמשמר ביותר והמנוסים הוותיקים ומהמפקדים השפלה, מרחב מפקד סגן כהן, חיים סנ"ץ
את מברך אני המשטרה. לעבודת ומסייע רכושו, על לשמור שמתנדב איכותי, ארם בכוח "מדובר עצמם. על בהגנה שכונה תושבי

רצינית". בצורה הזה לפרויקט שנרתמו התושבים
זכויות עם מתנדב הוא ששומר מי כל "אצלנו איריס: כגני השכונה משמר על המפקד הוא החשמל, בחברת עובד ,41 בן דובוש, קליימן
אירוע יש היום דירות. נפרצו או כלירכב נגנבו לא שבו שבוע היה ולא אירוסים, ושמורת פרדסים יש לשכונה מסביב אזרחי. משמר של
קברניטי בפרדסים. ומפטרלים השכונה, של היציאות ועל הכניסות על מפקחים אנחנו יותר. הרבה קטנים והאירועים כחודשיים, אחד
מתנדבים". 57 ויש משפחות 80 גרות כשכונה נוספות. שכונות לשש המשמר את להרחיב והחליטו מגיעים, לא הגנבים כי ראו העיר
עשור חפץ, אסף בו התחיל שפלה. במרחב חדש איננו פשיעה, תופעות עם להתמודד כדי שלם ישוב או שכונה תושבי בגיוס הרעיון
המשמר "מפקד המושבה. לב שכונת מפקד הוא הייטק בחברת ומהנדס האוויר בחיל במילואים סרן רב בר, אבי יותר. מוקדם
התושבים את לשכנע מנת על לבית, מבית לעכור נאלצתי חדשה, שכונה שזו כגלל לתפקיד. אותי למנות החליט במקום האזרחי
לשמור היא שלנו המטרה נוסף. לגיוס נערכים אנו הקרובים וכימים מתנדבים, 37 בשכונה יש היום, השכונתי. למשמר להתנדב

השבוע. ימות ככל השכונה כרחובות
בין רוטציה יצרה המשטרה הפשיעה, למעגל הצטרפו אחרים רכים המצב. הוחמר כך דגן, בבית עבריינים יותר ועצרנו שהצלחנו "ככל
אסף כך לכלא". שהוכנסו אלה את שהחליפו עבריינים נמצאו שתמיד מפתים, כך כל הרווחים זהב. למכרה הפך והמקום העבריינים,
במכת לטפל ממנו וביקש דגן, בית מועצת ראש דדון, אלי אליו פנה 1985 בשנת .19851987 בשנים שפלה מרחב מפקד שהיה חפץ,
הפעולה ודרכי ניסיונו עלפי בנחישות, לפעול והחליט תלאביב, ימ"ר על שפיקד לאחר למרחב הגיע חפץ אסף בישוב. הסמים
הייתה, מסקנתי בישוב. המצב הוחמר המשטרתית, בפעילות יותר שהצלחנו ככל שלפיה, תאוריה, "פיתחתי המקובלות. המשטרתיות
הרווחים כלכלית, משענת היוו הסמים חופשי. באופן וקנייתם סמים מכירת שאיפשרה חברתית, בנורמה טמון הבעיה של שעיקרה
אלי המועצה, ראש גם סמים. אין השבעה, במשמר לכביש, מעבר סמוך, בישוב מדוע עצמי, את שאלתי גדול.  והפיתוי עצומים היו
את להניע  אחר מכיוון בתופעה להיאבק עלינו היה כלומר, הבעיה. עם להתמודד יהיה ניתן לא חכרתי, שינוי שללא סבר, דדון,

עבריינית". לפעילות מצע יהיה לא יופעל, וכשהציכור החברתיות. הנורמות לשינוי הציבור
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חדשה ממשלה
. . .

"ישראל מועמד זכה 17.5.99 ב שנערכו בבחירות
ברוב ברק, אהוד הממשלה, לראשות אחת"
שיעור לדרך. יוצאת חדשה וממשלה מכריע,
ביותר, גבוה היה אלה בבחירות המצביעים
הדמוקרטי וההליך הסדר, נשמר ובמהלכן

הפרעה. ללא התבצע
15,000 מ למעלה נרתמו "99 "מועד למבצע
האזרחי. המשמר מתנדבי 4,000 וכ שוטרים

אזרחי משמר קצין סגן אז פישר, שמואל סנ"ץ
"זה מספר. ביתדגן פרויקט את שליווה מרחבי,
התושבים של ונפשם והומוגני, קטן ישוב היה
ראש כיישוב. הקשה הסמים ממכת נקעה
ואמצעים מתנדבים גייס לעניין, נרתם המועצה

למחסומים". בעצמו יצא ואף
את האזרחי במשמר "ראיתי חפץ: אסף ומוסיף
בסמים, ללחימה הציבור בגיוס המרכזי הכלי
ראש של האישית המעורבות ובלעדי בלעדיו
הפעילות. את לבצע היה ניתן לא המועצה,
נורמה והכנסנו לישוב, בכניסה מחסומים הצבנו
התברר, לפתע החברתיאזרחי. מההיבט חדשה
הסוחרים כניסת את בגופם חוסמים שהתושבים
הסברה, פעולות נעשו במקביל, והצרכנים.
והוגכרו הרווחה, משרד של הפעילות הוגברה
הפעילות כל מסמים. הגמילה לעידוד הפעולות

המשטרה". של מאסיבי לגיבוי זכתה הזו

איננו בעולם החשוב "הדנר

אלא נמלאים אנו היכן

נעים" אנחנו כיוון באיזה

הולמס ונדל אולינר
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גלים ובין הרים נין
וילדים, כנינוער עשרות עבור חג יום היה ,7.4.99 רביעי יום
האוויר ומזג הנוח תלאביבהים חופי מול שיט לאליפות שיצאו
וספורטיבית. מרעננת שיט חוויית הבטיחו והאביבי הפנים מאיר
מלווה וסערה פניו, את הים יהפוך שעה שבתוך שיער, לא איש
ים. בלב הסירות על תאיים גבוהים ובגלים חזקות ברוחות

הימי השיטור יחידת את הזניק האוויר במזג הפתאומי השינוי
מהירות. סירות בשתי ים, ללב בתלאביב במרינה

לחלץ במטרה גיחות, שש לבצע נאלצו והמתנדבים השוטרים
המוגנת. המרינה אל בשלום ולהשיבם הילדים, את

הארץ, ברחבי רבים מטיילים גם הפתיע הסוער האוויר מזג
וצוללנים. שייטים

הצלילה למועדון חברו עם הגיע מרחובות, ,40 בן ברנר לב
בשלילה נענו השניים אכזיב. באזור צלילה לבצע וביקש בנהריה,
לראש המשיכו הם הסוער. והים הקשה האוויר מזג עקב

באתר. במערות לצלול כוונה תוך לים, ונכנסו הנקרה,
לפעול הצוללנים את אילצו והגלים, הזרמים הקשים, הים תנאי
במיכלים. האוויר מלאי את במהירות שחיסל יתר, מאמץ תחת
מבטחים, לחוף לחזור ברגר לב ניסה האוויר, מלאי משאזל
הצליח חברו זאת. לעשות לו איפשרו לא הקשים הים תנאי אך
להגיע לב הצליח אחרון במאמץ עזרה. ולהזעיק לחוף להגיע
ראש לרכבל מתחת לנקרות, בכניסה סלע אל כוחות באפיסת

הנקרה.
האזרחי המשמר של החילוץ יחידת מתנדבי הוזעקו למקום
של הביטחון קצין שטיפט, יהודה של בפיקודו המערבי, כגליל

אשר. מטה האזורית המועצה
מצוק מעל עמדו המתנדבים קשים. בתנאים בוצע החילוץ
הצוללן חולץ כבלים ובאמצעות מטרים, עשרים בגובה אנכי

פגע. ללא
ספינת מעכו. צוללנים ע"י חילוץ מבצע נערך לכן קודם יומיים
שיצאה צוללנים, סירת בחילוץ לסייע הוזנקה מעכו ימי שיטור
לסירה, לחדור החלו מים כאשר צוללנים. שלושה ובה ים ללב
בעוד לחוף, לחתור והתחילו לים, מהצוללנים שניים קפצו
המשטרה ספינת בסירה. נותר מנהריה וולף ארנון הצוללן
הצוללנים שני את מהים וחילצה לנהריה, הסירה את גררה

האחרים.

אזרח1 ומשמר קהילה משרד* ראש1 קורם
. . .

נפתח אזרחי ומשמר קהילה משרדי ראשי של מסוגו ראשון קורס
ב"נעורים". בכירים לקצינים במכללה 1999 מאי בחודש

מרמתם נופלת שאיננה ברמה, תכנית הניבה בתכננו הרבה ההשקעה
במשטרה. ביותר הבכירים הקורסים של

ברוש, גבי תנ"ץ השתתף בפתיחתו מעגל. סוגר במכללה החדש הקורס
הראשון הקורס מפקד שהיה אזרחי ומשמר קהילה אגף ראש סגן
משמרהגבול של החילי האימונים בבסיס שהתקיים ערים, למפקדי
רמ"ח ישראל, ערן נצ"ם הקורס בפתיחת השתתף כמוכן חורון. בבית
של הראשון במחזור שהיה אזרחי, ומשמר קהילה באגף תקשורת
משרדים, לראשי הפכו הערים מפקדי ערים. מפקדי בקורס החניכים

. הקהילתי השיטור את אחריותו תחת קיבל האזרחי והמשמר

האורח1 למשמר מלאו 1999 בשות
שנים וחמש ונשרים

. . .

במשמר ותיק מתנדב הממשלה, ראש משרד מזכיר לישנסקי אהרלן
הכנת בעת האזרחי המשמר ודובר הסברה קצין את הנחה האזרחי,

.1987 בשנת ברהמצווה אירועי
בכנסת המתוכננים. האירועים לכל האישור בקבלת הפעם גם סייע הוא
הנשיא בבית נוסף טקס ויתקיים הארגון, לוותיקי ממלכתי טקס ייערך
ההתנדבות אותות יוענקו המרחביים בטקסים מצטיינים. למתנדבים

מתנדבים. 3500 ל

האותות את גם שעיצב המתנדב גל, אורי ע"י עוצב הממלכתי האות
שנים, ושלושעשרה האזרחי למשמר שנים שמונה במלאת הממלכתיים

רב. הסברה וחומר כרזות תעודות, סמלים, וכן
והרחבת מתנדבים נשירת למניעת גדולה עשייה בסימן עומדת 25 ה שנת
ומשמר קהילה אגף קיבל אלו, יעדים בצד הערבי. במגזר ההתנדבות
קהילתיים. שיטור מרכזי הקמת ועל הקהילתי השיטור על אחריות אזרחי
משטרת בכלל ומדדים יעדים כתחום העבודה להנחיית בנוסף זאת,

המשטרה. כל עבור לאור והוצאה הפקה הסברה, ישראל,
שנת סוף לקראת לשיאם יגיעו האזרחי למשמר 25 ה שנת אירועי
בת"א. הירקון בפארק מרכזי באירוע המתנדבים לכל בהצדעה תשנ"ט,

וכנימשפחותיהם. האזרחי המשמר מתנדבי כלל מוזמנים לאירוע
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היום ועד משאץ
באלבומים פורסמה והיא האזרחי, המשמר על המקאמה את חפר חיים כתב מאז שנים חמשעשרה עברו בר ;

נותרה היא משטרתיים בכינוסים במות ומעל אורקוליים במופעים והוקראה בסרטים הוקרנה ובחוברות, ;1

לראשונה. שהודפסה ברגע כמו רעננה עתה גם

נותר העורף בעיצומן, עדיין היצרים מלחמות בעבר, מאשר יותר אולי עולים, קולטים עדיין אנו מוזרה. תופעה עדיין זו
למצופה. מעבר לעשות ממשיכה היפה וישראל חזית,
מוזרה". "תופעה נותרו האזרחי המשמר אנשי כן,

חפר חיים / האזרחי המשמר
ןלא / אלף בחמישים מספךם את אומדים / כאלה אנשים עוד יש כן'
מהומה סביבם לעשות צרך ואין / המדינה ברחבי אחריהם לתור צךיך
נמצאים הם / והתמונה המלים בין אותם לוופש צךיך ןלא / ותכונה

נוכחי במצבה כהרזחשב מחרה, תופעה ןהם / במכונה ןאצלכם א*נלנו
" י ן האזרחי המשמר אנשי הם, מוזרה תופעה /
מציצים ברחוב, עוברים / זוגותזוגות  בלילה אותם לראות תוכלו
ת א מסים ב"הגנה'/הבן חבר ה,יה האב / זזךרמךךגות בודקים לחצר,
/זוג הבטוזון תולדות את האךץ, אהבת את מעביר לדור זזר / התיכון
ועל הפךטיזנים על מךבךים / ותיקןתיק שני מתפרה, עלה אחד אחר:
אחר /ובמקום בתיק אשר כםנךויצ'ים ומתחלקים השיזזרור מלחמת
בא לזוג ומזוג / החלוסינים ןעל הילךים על האינפל^ה, על מךבךם

רשמו אש מפךסם זין ועורך / הגרוזינים את קולטים והמתקנים המזוג
/ובשעת כנים הנן] לאחד שלם לי^עצות מקדיש / העתונים בכל מופיע

י אל הךאשונה י1ן)ךאל מזמנת / עוג^ה ןלנגיסת קפה לשתית חצות,
פךחחי בהנףיד הקרכינות את תולה קשיש, זוג והנה, / השנ:ה ישראל

/ האןחזי המנן1מר אנשי הם, מוזךה תופעה כן' /

עקר אל הנמשכת / ןסמוזנזבת ס:פה ינן1ךאל לוחם, עם מוזרה, תופעה
החזוב על הבית! על בהגנה ה התא / השואבת האבן אל כמו הקיום

ינן1ךאל ה/ המדינ עלחנן]בון ושלא האישית משימתם /את השכונה ןעל
/לא יינה מ^מ ןאשר 3ע^מה, בוטחת אשר / והנכונה הנחושה ס:פה,

אבן והיא היסוד והיא ססלע והיא / בנתינה אלא הצבור, מן בלקיחה
/ חךת (^כלו העךף 3לילחבלות  והיא / המית

המוךל כאשר ע^שו, ךרוקא / האזחזי המנומר אנשי הם מחרה תופעה
מתגנבב^עךים/וידאיש3ךעהו* הי:אוש /כאשר הכיהכי לא הוא
/ ונערים זקנים אותם, רואים אנו עכשו, /,זןקא היצךם למלחמות

רמזת ובה אום שכר, לבקש /כלי באהבה כהתנסות, לילם את נותנים
ךבותי, מס, זה אין / הסף אל הכנועה מרזנתם את ובהביאם / טובה

/ עךךמוםף הךבה אבל

עם / אלף בחמישים מספךם את אומדים / כאלה אנשים עוד יש כן,
העושה שבתוכנו, סמוצק הרבד / מרכזחנוכי אפלו ינן1ךאליפה, לוחם,
תופעה כן, / לכחי ע^נמה הנותנת החזקה הרוח / להכרחי מעל תמיד

/ האזךחי המשמר אנשי הם מוזךה
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