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כותבות וכותבי המאמרים

ד"ר שרון גבע היא מרצה במכללת סמינר הקיבוצים ועמיתת הוראה באוניברסיטת תל 
אביב. קיבלה את הדוקטורט מביה"ס למדעי היהדות באוניברסיטת תל אביב. תחומי 
המחקר שלה הם היסטוריה של נשים ושל מעמד האישה במדינת ישראל, ביישוב 
העברי ובמפעל הציוני, נשים בתקופת השואה, זיכרון השואה מן הפרספקטיבה של 
המגדר ומקומן של ניצולות השואה בחברה בישראל. ספרה, אל האחות הלא ידועה: 
גיבורות השואה בחברה הישראלית )2010( זכה בפרס ע"ש מרדכי איש־שלום של 

יד יצחק בן־צבי. 

ד"ר טליה דיסקין היא חוקרת ומרצה, עמיתת הוראה באוניברסיטת תל אביב ופוסט־
דוקטורנטית במכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות, המרכז ללימודי ישראל, אוניברסיטת 
בן־גוריון בנגב. תחומי העניין שלה כוללים את ההיסטוריה, הפילוסופיה והסוציולוגיה 
של המשפט, תרבות הילד והנוער, חינוך — ומה שביניהם. מאמרה המתפרסם בכרך 
זה מבוסס על מחקר שבוצע לצורך עבודת הדוקטור שכתבה בפקולטה למשפטים 
באוניברסיטת תל אביב בהנחיית פרופ' אסף לחובסקי, שכותרתה: "משפט משלנו: 
חוק ומוסר בעיתונות הילדים והנוער במדינת ישראל, 1958-1948". העבודה זכתה 
 Association for( AIS בפרס הדיסרטציה המצטיינת לשנת 2017 מטעם הארגון

.)Israel Studies

ד"ר נעמי לבנקרון היא פוסט־דוקטורנטית במכון לקרימינולוגיה של האוניברסיטה 
העברית. חוקרת ומרצה באוניברסיטת חיפה, באוניברסיטת תל אביב ובמכללה 
האקדמית עמק יזרעאל. עבודת הדוקטורט שלה, העוסקת ברגולציה של זנות וסחר 
בנשים בשנות החמישים הארוכות של מדינת ישראל )1965-1948(, נכתבה בפקולטה 
למשפטים של אוניברסיטת תל אביב )2018(. תחומי המחקר וההוראה שלה הם סחר 

בבני אדם, משטרה ושיטור, והיסטוריה חברתית ומשפטית של שנות החמישים. 

ד"ר גיא לוריא הוא חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה. בוגר הפקולטה למשפטים 
באוניברסיטה העברית )LLB(, וקיבל תואר דוקטור בהיסטוריה מאוניברסיטת ג'ורג'טאון 
בארצות הברית. פרסומיו עוסקים בתפקודם של הרשות השופטת, התביעה והיועץ 
המשפטי לממשלה, וכן בהיסטוריה של צרפת, בהיסטוריה המשפטית של ישראל 

ואירופה, ובהיסטוריה של המחשבה המדינית והאזרחות.
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רפ"ק אורי קוסובסקי משמש כראש חוליית היסטוריה של משטרת ישראל. דוקטורנט 
בחוג ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר־אילן. תחומי המחקר שלו 
כוללים היסטוריה צבאית ומשטרתית, בדגש על השיטור הביטחוני בתקופת המנדט 

והתפתחות משטרת ישראל.

רפ"ק שלומי שטרית הוא מפקד בית מורשת משטרת ישראל ודוקטורנט בחוג ללימודי 
ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר־אילן. מחקריו עוסקים בתולדות השיטור 
וביטחון הפנים בארץ ישראל, תוך התמקדות בלוחמה בהתקוממות בתקופת המנדט, 
וביחסים שבין המשטרה לציבור במדינת ישראל. עבודת התזה שלו, שזכתה בפרס קרן 
ענבר לחקר ההתמודדות עם טרור לשנת 2014, פורסמה בספר ראשונים להעז: פלגות 

הלילה המיוחדות של אורד וינגייט )2017(.



משטרהוהיסטוריה|11

מבוא
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המשטרה המודרנית, שהחלה להתפתח באנגליה בראשית המאה התשע עשרה, השתלבה 
בתוך מארג הפיקוח החברתי, שהפך בתקופה זו מזוהה עם עליית המדינה הביורוקרטית 
במערב. המשטרה נועדה להיות גוף אזרחי, הכפוף למשרד הפנים, במסגרת שלטון מרכזי. 
השוטרים ששירתו בה לבשו מדים כחולים על מנת להבחין בינם לבין מדי החיילים, ולא 
נשאו נשק. למשטרה הוענק המונופול להפעיל כוח פיזי באופן חוקי בתוך שטח המדינה, 
והיא נדרשה, בניגוד לגופי אכיפת החוק שקדמו לה, לא רק לטפל בפשיעה לאחר שזו 
התרחשה, אלא גם לחתור למניעתה ולהגן על הסדר הציבורי.1 החשוב מבין עקרונות 
היסוד המונחים בבסיסה, המיוחסים לשר הפנים דאז רוברט פיל,2 היה כי אין די במינוי 

המשטרה על ידי הממשל, וקיים צורך בהסכמה ציבורית לפעולותיה. 
כעשר שנים מאוחר יותר, בשנת 1838, הונחו בארצות הברית יסודותיה של משטרת 
בוסטון. בניגוד למשטרה האנגלית, הייתה זו האמריקנית מבוזרת ונתונה להשפעות 
פוליטיות של השלטון המקומי. לפיכך, עד מהרה נבטו בה ניצני שחיתות, פוליטיזציה, 
והתעלמות מחובותיה כלפי אזרחים תוך התמקדות בחובותיה כלפי נבחרי הציבור. 
השוטרים האמריקנים נשאו נשק, ונעדרו תודעת שירות או הבנה של מקור סמכותם. 
עליית התנועה הפרוגרסיבית בארצות הברית הביאה לשינוי מהותי בכל אלה, תוך 
ניתוקה של המשטרה מן הפוליטיקה המקומית, קידום תהליכי התמקצעות ולמידה, 

גיוס אנשים לפי כישוריהם ולא לפי זיקתם הפוליטית ועוד.3 
דגם שיטור שלישי שהחל להתפתח במאה התשע עשרה היה השיטור הקולוניאלי, 
שנועד לאפשר למעצמות להתמודד עם אוכלוסייה זרה במדינות שנמצאו בשליטתן, 

 Clive Emsley, The English Police: A Political and Social History (1996); Haia  1

 Shpayer-Makov, The Ascent of the Detective: Police Sleuths in Victorian and
 Edwardian England (2011).

 Susan A. Lentz & Robert H. Chair, The Invention of Peel's Principles: A Study of Policing  2

 'Textbook' History, 35 Journal of Criminal Justice 69 (2007).
 Roger Lane, Urban Police and Crime in Nineteenth-Century America, in Modern Policing  3

 1 (Michael Tonryand & Norval Morris eds., 1992); Kenneth J. Peak, Policing America:
Methods, Issues, Challenges 1-32 (1997).
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באמצעים צבאיים בחלקם. מטרתה המרכזית של משטרה זו )על אף שוני בין דגמים 
שונים שלה בקולוניות ברחבי העולם( הייתה הגנה על המשטר, דבר שיצר הבדל 
מהותי בין המשטרות שהוקמו במדינות הלאום באירופה לבין אלה שהוקמו בקולוניות 
שנכבשו על ידן.4 עם זאת, בחלק מן המשטרות הקולוניאליות התפתחו גם שיטות 
שיטור אזרחיות, על מנת להפחית התנגדות אפשרית של האוכלוסייה המקומית לעצם 

פעולתה של המשטרה. 
אחת מאותן משטרות קולוניאליות הייתה משטרת המנדט שהוקמה בארץ ישראל 
בשנת 1921. משטרה זו עסקה בעיקר בנושאים הקשורים בביטחון הפנים, וחתרה 
להגנה על השלטון הבריטי מפני התקוממויות יהודיות וערביות. מאוחר יותר נעשו בה 
שינויים שנועדו לאפשר לה לתת מענה לפשיעה כנגד האוכלוסייה המקומית, במטרה 
להגביר את הלגיטימציה של השלטון בקרבה. בשורות משטרת המנדט שירתו ערבים 
ויהודים לצד בריטים, אך תפקידיהם היו זוטרים על פי רוב, והמשטרה בכללותה 
הצטיירה בעיני היישוב היהודי באופן שלילי, כבעלת תפקיד מרכזי במניעת כניסתם 

של המעפילים לארץ, פיזור הפגנות כנגד הספר הלבן ועוד.5 
עבודת המשטרה לא פסקה לרגע, גם לא במעבר משלטון מנדטורי למדינה, שהתרחש 
במאי 1948. ביטוי מוחשי לכך ניתן למצוא בדף של יומן המשטרה בתחנת חדרה, שבו 
נכתב ביום 14.5.1948 בעט אדום, המעיד על חגיגיותו של הרגע, תוך בידולו מאלה 
שקדמו לו ואלה שיבואו לאחריו: "המנדט הבריטי מת! מדינת ישראל קמה. תחי המדינה 
העברית". מייד לאחר מכן, נמשך רישום האירועים ביומן התחנה באופן שגרתי. אך 
במציאות היה המעבר חד פחות, ועבודת המשטרה בעשור הראשון הייתה שעטנז של 
ישן וחדש, של שיטות פעולה מנדטוריות לצד חידושים ישראליים. בדומה למשרדים 
ממשלתיים אחרים, קווים לדמותה של המשטרה שורטטו כבר בוועדת המצב, אך 
תהליכי התגבשותה נמשכו עוד שנים ארוכות לאחר מכן, והשפעת תקופת המנדט על 
משטרת ישראל לא חדלה, למעשה, עד היום. בין היתר, המסגרת הנורמטיבית המעצבת 
את התנהלות המשטרה היא פקודת המשטרה משנת 6,1971 ותחנות משטרה ישראליות 

עודן פועלות גם כיום במצודות טגארט.7
כתב העת "משטרה והיסטוריה" מבקש לשמש במה לחקר תולדות השיטור וביטחון 

 Mike Brodgen, The Emergence of the Police — The Colonial Dimension, 27 British  4

Journal of Criminology 4, 13 (1987).
להרחבת הדיון בנושא זה ראו את מאמרו שלומי שטרית "'בשוטר תלוי הדבר...' — משטרת ישראל   5

ואמון הציבור, 1953-1948" משטרה והיסטוריה 1, 50 )2019(. 

פקודת המשטרה, התשל"א־1971. המונח "פקודה", המופיע עדיין בחקיקה הישראלית, משקף דבר   6

חוק שלא עוצב בידי הכנסת, כי אם מהווה מורשת מתקופת המנדט. 

על מבנים אלה בעבר ובהווה ראו שלומי שטרית ואורי קוסובסקי משטרת ישראל בשביל ישראל:   7

מבני משטרה היסטוריים בארץ ישראל )2013(. 
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הפנים בארץ משלהי התקופה העות'מאנית ועד לסוף המאה העשרים, ולמלא מקצת 
מן החוסר ההיסטורי הקיים בתחום זה. מטרתו היא לעודד מחקר בין־תחומי המשלב 
גישות מחקריות ונקודות מבט שונות, תוך התייחסות אל המשטרה הן כאל שדה מחקר 
עצמאי, והן כאל נושא שבכוחו לשפוך אור על סוגיות שונות בהיסטוריה של החברה 
הישראלית. כתב העת מיועד לקהל קוראים כפול: חוקרים מן האקדמיה המשתייכים 
למגוון דיסציפלינות, לרבות היסטוריה, קרימינולוגיה, סוציולוגיה, ולימודי תרבות; 

כמו גם שוטרים המבקשים ללמוד על עברה של המשטרה. 
גיליונו הראשון של כתב העת מתמקד בעשור הראשון לקיומה של המדינה. היה 
זה עשור סוער של קליטת עלייה המונית, התמודדות עם בעיות ביטחון קשות מפנים 
ומחוץ, וניסיון לייצוב מעמדה של ישראל בזירה הבין־לאומית. המשטרה פעלה בכל 
החזיתות הללו, ובין היתר סייעה בקליטת העלייה במעברות ובערים, פעלה לחינוך 
ולהפצת מידע על אודות החוקים הקיימים, ניסתה להשליט סדר בהפגנות, אכפה את 
משטר הצנע והדריכה יישובי ספר כיצד להתמודד עם איומים על ביטחונם. במקביל, 
ביצעה את ריבוא פעולות היומיום השגרתיות המרכיבות את עבודת המשטרה בימים 
כתיקונם וטיפלה בסכסוכי שכנים, בעבירות אלימות ובעבירות מין, חילקה דו"חות 
תנועה, איתרה ילדים שהלכו לאיבוד, ונפגשה שוב ושוב עם הגנב, השודד והזייפן 

הישראלים הראשונים.
לצד עבודתה השוטפת, נדרשה המשטרה במהלך העשור הראשון לקיומה לקבל 
שורה ארוכה של החלטות, שחלקן היו בעלות השלכות ארוכות טווח, לרבות כאלה 
שהטביעו את חותמן בה עד היום: האם צריכה המשטרה להיות גוף עצמאי, או חלק מן 
הצבא? האם להשאיר את משרד התביעות המנדטורי על כנו, כחלק מן המשטרה, או 
להטמיעו בתוך הפרקליטות תחת סמכותו של משרד המשפטים? האם להעסיק נשים 
במשטרה, ובאילו תפקידים? האם יש להתיר הקמת איגוד עובדים על ידי השוטרים 
כמקובל במדינות אחרות במערב? כיצד יש להתמודד עם השסעים המפלגים את 
החברה הישראלית? היכן מסתיים תפקיד המשטרה כמחנכת הציבור ומתחיל תפקידה 

כאוכפת החוק? 
לצד פעילותה שלה, הייתה המשטרה בעשור הראשון גם מושא לביקורת ציבורית, 
פוליטית ועיתונאית. יחסה של ממשלת מפא"י כלפיה בא לידי ביטוי כבר בחודשים 
הראשונים לקיומה, עם פיטוריהם של רבים מן השוטרים ששירתו במשטרת המנדט, 
ובחשדנות שגילתה כלפיהם משאולצה על ידי בג"ץ להשיב את רובם לעבודה.8 

ראו את דברי בן־גוריון בדיון הממשלה בפסק דין סופר: "אשר לקבלת המפוטרים לעבודה — אלה   8

שפוטרו פוטרו, נחזיר רק את אלה שפסק הדין מצאם כשרים. זאת אומרת שהם יקבלו משכורת 
ובמידה שיתברר שהם פסולים לעבודה זו — נשלם להם משכורת אבל לא נעסיקם בעבודה". 

פרוטוקול ישיבת הממשלה ח 34 )11.4.1949(.
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הציבור בחן אף הוא את המשטרה בעין חשדנית, הן בשל מורשת ארוכה של יחסי 
עוינות, חשדנות ואף אלימות מצד שוטרים כלפי קהילות יהודיות בפזורה, והן בשל 
שורת פרשיות שהתרחשו בעשור הראשון, כגון יחסה של המשטרה לעצורים באירועי 

ג'לאמי,9 או לשביתת הימאים.10
בכמה מהסוגיות הללו יעסוק הגיליון המונח לפניכם. ברבות אחרות, כך יש לקוות, 
יעסקו הגיליונות הבאים. המאמרים הנכללים בו נשענים בחלקם על חומרים ארכיוניים 
שהיו חסויים מתוקף חוק הארכיונים, ונחשפו במיוחד עבור כותביהם. כמתבקש 
מטיבו של כתב העת, החותר להוות גשר בין האקדמיה לבין המשטרה, מגיעים מחברי 

המאמרים משני העולמות. 
מאמרה של נעמי לבנקרון, הפותח את הגיליון, עורך סקירה היסטוריוגרפית מקיפה 
של המחקר העוסק במשטרה בעשור הראשון. במרכזו ניצב הפער הקיים בין עושר 
ומגוון המקורות הניצבים לרשות החוקרים וגלויים לעיונם, לבין היקפו הדל יחסית של 
המחקר הקיים על אודות המשטרה ואופיו. המאמר בוחן פער זה תוך שימוש במבט 
השוואתי והיסטורי, מנסה להציע כמה הסברים לקיומו, וקורא לצמצומו לתועלת 

המחקר והחברה גם יחד. 
מאמרו של שלומי שטרית מציג שני דגמי שיטור אפשריים שעמדו בפני משטרת 
ישראל עם הקמתה: זה המטרופוליטני, שנועד לשרת את אזרחי המדינה ומבוסס על 
הסכמה ציבורית, וזה הקולוניאלי, שהיה בעל מאפיינים צבאיים דכאניים, ושימש 
כלי בידי השלטון לכפיית רצונו על אוכלוסיות ילידיות. שטרית סוקר את הדרך שבה 
צמחה משטרת ישראל בשנותיה הראשונות, נחושה בהחלטתה, לכאורה, לבנות את 
עצמה לאורו של המודל המטרופוליטני, אך הוא ממחיש כיצד, בתוך כך, שולבו גם 

צללים קולוניאליים בשורותיה. 
מאמרה של שרון גבע מציג את יחס המשטרה לנשים משנותיה הראשונות, במהלכן 
נעשו מאמצים רבים לגיוסן, ועד לסיומו של העשור, עת השוטרות היוו פחות מ־5% 
מכלל כוח האדם המשטרתי, ומספר התפקידים שהיו פתוחים בפניהן היה מועט. גבע 
מראה כי לא הייתה זו שורה של החלטות פרטניות שהתקבלו על ידי שוטרות ו/או 
מפקדיהן שהובילה למצב זה, כי אם מדיניות מכוונת שביקשה לצמצם ככל הניתן את 

מספרן של הנשים במשטרה. 

דין וחשבון של ועדת החקירה הפארלמנטארית בענין עצירי המחנה בג'לאמי )3.8.1951(. לסערה   9

שהתעוררה במדינה בעקבות הפרשה ראו סופרנו בכנסת "ועדה פרלמנטרית תחקור התנהגות 
השוטרים" הצפה 29.5.1951, 1; "העתונות על דו"ח ג'אלמי" קול העם 7.8.1951, 3; "לבטל את חוקי 
החירום, לטהר מטה המשטרה, ולבטל את משרד המשטרה שאינו קיים באף מדינה שוחרת שלום!" 

חרות 7.12.1951, 2. 

נמרוד אשל שביתת הימאים )1994(; יוסף בן פורת מחסום לתוהו: שנים מכריעות בתולדות משטרת   10

ישראל 69-64 )1988(. 
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מאמרו של גיא לוריא מציג היבט אחר של בניית המשטרה בשנים אלה, ומתמקד 
במדור התביעות שהוקם בה בתקופת המנדט, והתבסס על מאפיינים קולוניאליסטיים 
שנשענו הן על המשפט הבריטי והן על מערכת הדינים במושבות אחרות באימפריה 
הבריטית. לוריא סוקר את שתי האפשרויות שנבחנו על ידי משרד המשפטים ומשרד 
המשטרה לאחר הקמת המדינה: האחת — יצירת פרקליטות מדינה המרכזת את מלוא 
עבודתה של התביעה הכללית, והשנייה — הותרת התביעה המשטרתית המנדטורית 
על כנה. האפשרות שנבחרה בסופו של יום, של הותרת התביעה המשטרתית על כנה 

לצד הפרקליטות, היא בעלת השפעות מרחיקות לכת, לטענתו של לוריא, גם כיום.
מאמרה של טליה דיסקין סוקר את מערכת היחסים שהתנהלה בין המשטרה לציבור 
בשנים אלה, מנקודת מבט ייחודית: השתקפותה בעיתוני הילדים המרכזיים שראו אור 
בתקופה זו. עיתונים אלה, שראו עצמם כמחנכי הדור הצעיר והיו בעלי אופי מגזרי 
ואף פוליטי, הנחילו לקוראיהם גם ערכי משפט ומוסר. דיסקין בוחנת את דמותה של 
משטרת ישראל בכתיבה כפי שהיא עולה ממגוון סוגות, בין היתר מתוך השוואתה 
למשטרות בארץ ישראל ובגולה בתקופת טרום־קום המדינה. היא עוסקת בעבודתה 
היום־יומית של המשטרה כפי שהיא מתוארת בעיתונים, מתעכבת על פרשות נקודתיות 
המעידות על דיוקנה הרצוי והמצוי כפי שזה תווך לילדים, ומצביעה על היבטים של 
קשרי משטרה־קהילה הנובעים מהעיתונים בתיווכם של ילדים שכתבו להם. בדרך זו 
משרטט המאמר את התקוות שנתלו במדינה והמשטרה בתוכה, ואת הקשיים שהיו 

מנת חלקן של השתיים.
מאמרו של אורי קוסובסקי בוחן את הדרך שבה חקרה המשטרה תלונות שהוגשו 
כנגד משתפי פעולה עם הנאצים עוד בטרם נחקק החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, 
אך במיוחד לאחר מכן. משפטי הקאפו נדונו זה מכבר בספרות המחקרית, אך מאמרו 
של קוסובסקי בוחן את הסוגיה באמצעות נקודת מבטה של המשטרה, שטרם נבחנה 
עד כה. מאמרו משרטט, לראשונה, את השיקולים שהנחו את קציני המשטרה שטיפלו 
בתיקים אלה, את הקשיים הראייתיים שעימם התמודדו ואת הפרשנות המצמצמת 

שהעניקו לאכיפת החוק.
את הגיליון חותמת ביקורת ספרים של עמרי פלרמן, העוסקת בספרו של החוקר 
בריאן רובי על מחאת המזרחים בשני העשורים הראשונים, ובדרך שבה פעלה המשטרה 
לדיכויה. פלרמן קובע כי הספר מהווה תוספת היסטוריוגרפית יקרת ערך למדף הספרים 
הישראלי, אך ממחיש כיצד ההקשר ההיסטורי הרחב בו הוא נטוע, והשימוש שרובי 

עושה במקורות ארכיוניים, אינו חף מפגמים. 

***
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כתב העת מהווה חלק מפעילות בית המורשת של המשטרה, אך צוותו אינו מעורב 
בהיבט האקדמי של הפקתו. במסגרת שיתוף הפעולה הניצב בבסיסו נשמרה לאורך 
כל הדרך הפרדה ברורה: המשטרה סיפקה את האכסניה, את החומר הארכיוני למחקר 
ואת המימון הנדרש לפרסומו, אך הכותבים, השופטים, העורכת והוועדה האקדמית 
המלווה נהנו מחופש אקדמי מלא. עצם הרצון לפרסום כתב עת מדעי, תוך שיתוף 
פעולה עם האקדמיה, ונכונות לחשוף גם מידע שאינו מחמיא למשטרה בהכרח, מעידים 
על ארגון לומד, שצעד כברת דרך ארוכה מאז העשור הראשון שבו עוסק הגיליון. על 

כל אלה יש לברך. 
רבים וטובים סייעו בהבאת כתב העת לאוויר העולם, וללא עזרתם הנדיבה ספק אם 
היה רואה אור. חברי הוועדה האקדמית, שעימה נמנו טל יונתן־זמיר, ניר קידר, אורית 
רוזין, ענת שטרן ויגאל שפי, ליוו את כתב העת מיומו הראשון, והעמידו לשירותו את 
ניסיונם הרב ואת עצתם הטובה. דניאלה רפאלי ערכה את כתב העת בצורה מוקפדת 
ובכישרון רב, ותרמה תרומה מהותית לצורתו הסופית. תודה מיוחדת מגיעה לשופטים 
האנונימיים, הניצבים תמיד ליד עריסתם של מאמרים חדשים, ונגזר עליהם להיות 
סמויים מן העין, אף על פי שהערותיהם ורעיונותיהם תורמים להשבחתם באופן 
ניכר. הכנס הראשון לחקר ההיסטוריה של המשטרה, שבו הוצגו חלק מהמאמרים 
המופיעים בגיליון זה, נערך על ידי בית המורשת במרץ 2017 בשיתוף פעולה עם מכון 
ברג למשפט והיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, שסייע רבות להפקתו. אני מודה 
לצוות בית המורשת, ובעיקר למפקדו, רפ"ק שלומי שטרית, על שיתוף הפעולה המלא, 
ועל המאמצים הכבירים שנעשו לאיתור מסמכים ארכיוניים שסייעו בהרכבת חלקי 
הפסיפס ההיסטורי המורכב הנדרש בחקר גוף שהידע על אודותיו עודנו בחיתוליו. 
מסמכים אלה והמאמרים המתפרסמים בגיליון עומדים כעת לרשות קהילת החוקרים 
כולה, בתקווה שייענו לאתגר שמניח כתב העת לפתחם, וירחיבו את המחקר על אודות 

ההיסטוריה של המשטרה. 
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למשטרה, כגוף האמון על אכיפת החוק ושמירת הסדר הציבורי, נודע 

תפקיד חשוב בתהליכי בינוי אומה, בשל הקשיים הפוליטיים, הביטחוניים 

והחברתיים המאפיינים תקופה זו. משטרת ישראל, כמו משטרות אחרות 

שהוקמו בתקופה הפוסט־קולוניאלית, נדרשה לקחת חלק בעיצוב החברה 

והמדינה, בהגנה על ביטחונה, ולסייע בעיצובם של אזרחים חדשים, 

המצייתים לשלטון ומכבדים את מוסדות המדינה. תפקיד חשוב זה אמור 

היה להבטיח את מקומה במחקר על אודות העשור הראשון בתולדות 

המדינה. בפועל, נוצר פער ניכר בין היקפם הנרחב של החומרים הקיימים, 

לבין ממדי המחקר המצומצם על אודותיה, ואף זה הקיים מתמקד בהיבטים 

צרים בלבד של פעילותה. המאמר יציג סקירה היסטוריוגרפית של הכתיבה 

המועטה הקיימת על אודות המשטרה בעשור הראשון, העוסקת בשני 

היבטים בלבד של פעילותה: הטיפול בתחום הפלילי והטיפול בשסעים 

החברתיים. היבטים אחרים של עבודת המשטרה, לרבות סוגיות הכרוכות 

בבניין הארגון עצמו, בכוח האדם שהועסק בשורותיו, התמודדותו עם 

בעיות ביטחון או ניסיונות שוטרים לסייע לעולים, טרם נחקרו כלל. 

המאמר בוחן את הפער בין המקורות הקיימים לבין מידת ודרך השימוש 

בהם, מנסה להציע כמה הסברים לקיומו של פער זה, וקורא לצמצומו 

לתועלת המחקר, המשטרה והחברה גם יחד. 

תודה לשרון גבע, עודד היילברונר, סולי ורד, יעל ליטמנוביץ', עמרי פלרמן, אורי קוסובסקי, תמי   *
קריכלי־כֿץ, אורית רוזין ושלומי שטרית על הערותיהם לטיוטות קודמות של המאמר.
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מבוא

המשטרה משתייכת לזרוע המבצעת של כל מדינה ומשמשת כלי חשוב באכיפת מדיניותה. 
למטרה זו מופקד בידיה כוח רב המאפשר לה לשלול את חייו או את חירותו של כל 
אדם בהינתן נסיבות מתאימות. המשטרה נדרשת לתת מענה לצרכים משתנים ואף 
סותרים של קבוצות שונות, ולפיכך היא עומדת לא פעם במרכזם של ניגודי אינטרסים. 
תפקידה חשוב אף יותר במדינות המצויות בתהליכי בינוי אומה, בשל שלושה מאפיינים 
שכיחים המופיעים בתקופה כזו, בנפרד או במצטבר: חוסר יציבות פוליטית וחברתית, 

מצב ביטחוני רעוע, וניסיונות לעיצובו של אדם חדש. 
בישראל הופיעו כל שלושת המאפיינים הללו מייד עם הקמתה, במהלך העשור 
הראשון, המכונן והסוער שלה, שסימניו עודם חקוקים במדינה, בחברה ובמשטרה. 
העלייה ההמונית הובילה מאות אלפי אנשים למדינה הצעירה שנזקקה למשאבים רבים 
משהיו ברשותה על מנת לקלוט אותם, ובמקביל התמודדה עם אתגרים ביטחוניים 
לא מבוטלים. החברה הישראלית הייתה מפולגת לשסעים עדתיים, לאומיים, דתיים 
ופוליטיים, ואחד מתחומי ההסכמה המעטים בין פלגיה השונים היה העוינות למשטרה, 
בשל הדרך שבה נצרב מוסד זה בזיכרונם של אזרחיה בתקופת היישוב ובחיים בתפוצות 
השונות. בנוסף, בזירה הבין־לאומית תססו חילוקי הדעות בין המזרח למערב שהובילו 
לסיווג המדינות לתומכות באחד הגושים או בלתי מזדהות, דבר שעיבה והעמיק שסעים 
פוליטיים שהתקיימו בין ימין לשמאל בישראל. הפערים הדמוגרפיים בין ישראל 
לשכנותיה, גבולותיה הגאוגרפיים, והאיום הביטחוני שנלווה להם מפנים ומחוץ, 

הצריכו את המשטרה לקחת חלק גם בהגנה על ביטחון המדינה. 
אתגר נוסף היה עיצובו של האדם החדש, שהדיון על דמותו החל כבר בכנסים של 
התנועה הציונית במאה התשע עשרה. באוטופיות הראשונות שורטטה דמותה של המדינה 
החדשה העתידה לקום כמדינת מופת, בעלת ייעוד וייחוד, נקייה כמעט מכל פגם, שבה 
יתייתר קיומה של המשטרה.1 האוטונומיה המדינית אפשרה לרשויות המדינה לנסות 
להפוך את החזון למציאות, ולחתור לעיצובם של שני אלה. האזרח הישראלי החדש 
נדרש לאמץ נורמות של ציות לחוק המדינה, לכבד את מוסדות השלטון, ולהתנער מן 
הנורמות שאפיינו אותו בגלות. למשטרה נועד תפקיד כפול בתהליך זה: הן בחינוך 

האזרחים החדשים, והן באיתור והבאה לדין של מי שחרגו מגבולותיו.
חבלי לידתה המייסרים אך המהירים של המשטרה הציבו אותה בעשור הראשון 

המחר של האתמול: מבחר האוטופיות הציוניות א 104-103 )רחל ארלבוים דרור עורכת, התשנ"ז(.   1

ראו למשל את דברי אזרח האוטופיה אצל בוריס שץ, שם מסביר אדם החי במדינה חדשה זו: 
"משטרה בצורתה הישנה אין לנו. יש פקידים המפקחים על הסדר בחברה, מסייעים לציבור לשמור 
את הסדרים. איש הממאן למלא את מצוות הסנהדרין אינו יכול לשבת בארץ. החברה שבקרבה 

הוא יושב, היא לעצמה המשטרה הכי טובה". שם, חלק ב, "ירושלים הבנויה", בעמ' 229, 245.
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במצב מורכב שבו נדרשה להתמודד עם משימות רבות מספור בתוך פרק זמן קצר 
וכשלרשותה כוח אדם ומשאבים מצומצמים בלבד. כוח האדם שעמד לרשותה היה 
מועט מן התקן, סבל מתחלופה גבוהה על רקע השכר הדל והתנאים הקשים, וכלל 
עולים חדשים רבים שהכירו באופן חלקי למדי את שפתה ותרבותה של המדינה. כל 
אלה הצריכו את משטרת ישראל הצעירה לעסוק בפעולות רבות שאינן נחלת משטרות 
אחרות, לרבות לימוד השפה, התרבות, המנהגים, הגאוגרפיה וההיסטוריה. הייתה 
זו משטרה רבת פנים ורבת סתירות: כזו שאיננה מהססת להפגין כוח בעוצמה רבה, 
אך נמצאת תדיר במגננה מתמשכת כנגד מתקפות מבית ומחוץ, ובמקביל נוקטת גם 
אמצעים חינוכיים ושיקומיים, הן כלפי הציבור והן ביחס לשוטרים שהתגייסו לשורותיה 

מבין העולים החדשים. 
לפיכך, חקר המשטרה בעשור הראשון של מדינת ישראל הוא תחום מחקר מרתק 
בשל כמה טעמים: ראשית, המשטרה הייתה הגוף היחיד אשר הורשה להיאבק, בין 
היתר בכוח הזרוע והנשק, בתופעות אשר חתרו תחת תפיסות האדם החדש והפריכו 
אותן. שנית, מגעם של השוטרים עם הציבור הרחב היה מתמיד ותדיר יותר מאשר 
מגעו של כל גוף ממשלתי אחר: הם נמצאו במעברות, בכבישים, בגבולות המדינה, 
בהפגנות הסוערות שאפיינו עשור זה ובכל מקום שבו נמצאו בני אדם, ובמיוחד 
ב"קווי השבר" של החברה, מוקדי החיכוך ואי־ההסכמה בין הפלגים השונים בה. 
פנקסיהם האישיים של השוטרים, כמו גם דו"חות ומזכרים שנכתבו על ידם גדושים 
במידע ייחודי על החברה הישראלית בשנות התהוותה, וגלומה בהם הזדמנות פז 
להארת היבטים שונים של ההיסטוריה שלה. גורם שלישי ואחרון, התורם לחשיבות 
הדיון בה, הוא העובדה כי המשטרה מגלמת בעיני הציבור את השלטון. פגיעה גלויה 
בה או אי־ציות להוראותיה מסמל — או אף מוביל אל — ערעור הלגיטימציה של 
המשטרה והמדינה כאחד. לגיטימציה שלא הייתה ברורה מאליה בעשור הראשון. 
לכל אלה מצטרפת החשיבות הרבה הטמונה בחקר המשטרה, בעבר ובהווה, כחוליה 

מהותית, בעלת חשיבות מכרעת לעיתים, במערכת אכיפת החוק. 
כל אלה אמורים היו להפוך את משטרת ישראל לאוצר בלום של מידע ארכיוני, 
ואותה עצמה ליעד למחקר היסטורי מתבקש. אולם בפועל, תפקידה המרכזי של 
המשטרה בחברה בעשור זה עומד בהיפוך מוחלט למיעוט המחקר הקיים על 
אודות ההיסטוריה שלה, שהינו צנוע באופן מסקרן ממש. סקרנות זו אך גוברת אם 
ייבחן המחקר הפורה והמקיף על המערכות המבצעות פעולות משלימות לאלה של 
המשטרה — מערכת המשפט, מזה,2 האמונה עם המשטרה על אכיפת החוק, וצה"ל, 

לסקירה היסטוריוגרפית מקיפה ראו ניר קידר "המשפט ומקומו המרכזי בהיסטוריה הישראלית:   2

על ההיסטוריוגרפיה של המשפט הישראלי ותרומתה לחקר ישראל" קתדרה 150, 155 )2013(; 
אורית רוזין "ההיסטוריה של המשפט הישראלי: עיון מתודולוגי" קתדרה 168, 155 )2018(.
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מזה,3 האמון עם המשטרה על ביטחון המדינה. שני תחומי מחקר אלה אינם שלמים 
ללא נקודת מבטה של המשטרה. בתחום המשפט, לא ניתן לבחון את מידת הציות של 
החברה הישראלית לחוק, מבלי להאזין לקולם של השוטרים שנדרשו להתמודד עם 
האזרחים, לאכוף עליהם את החוק, ולהשליט סדר חברתי. כפי שמורה המחקר הקיים 
היום, שיקול דעתם הרחב של השוטרים היה בעל השפעה ניכרת על טיב העבירות 
וביחס לזהות העבריינים שבהם התמקד טיפולם, דבר שהשפיע, בתורו, על פעולת 
מערכת המשפט.4 בצורה דומה, מחקר העוסק בצה"ל איננו יכול להיות שלם מבלי 
לבחון את הדרך שבה נתנה המשטרה מענה שהיה לעיתים משלים, ולעיתים חלופי, 
בתחום הביטחון, עובדה הנשקפת מהתמודדותה עם נושא ההסתננות בעשור הראשון.5 
לפיכך, מטרתי היא לבחון את סיבות היעדרותה של משטרת ישראל מן המחקר 
ההיסטורי בכלל ובעשור הראשון בפרט, ולהמחיש את תרומתו האפשרית של מחקר 
מעין זה להיסטוריוגרפיה הישראלית. עוד אבקש לשרטט את דמות המחקר הקיים על 

אודות המשטרה בעשור הראשון, ולעמוד על היקפו ומאפייניו. 
בחלקו הראשון של המאמר אסביר את חשיבות המחקר על המשטרה, הנעוץ 
בשניים: הן בשל מיקומה המרכזי במערכת אכיפת החוק, בעבר וכיום, כמי שמשמשת 
שומרת הסף שלה, והן בשל המידע המצוי ברשותה, העשוי להעשיר ולהעמיק את 
המחקר ההיסטורי הקיים על אודות אישים, אירועים ותקופות. בחלקו השני של המאמר 
אסקור בקצרה את האתגרים והקשיים שניצבו בפני משטרות אחרות בעולם בשנים 
שלאחר מלחמת העולם השנייה, תוך התמקדות במשטרות שפעלו במדינות שבהן 
הסתיים משטר קולוניאליסטי והוקמה מדינה אוטונומית, והצגת נקודות הדמיון בינן 
לבין ישראל בשנותיהן הראשונות, אך גם נקודות השוני. בחלקו השלישי של המאמר 
אמפה את חומרי הגלם האפשריים למחקר מעין זה, ונגישים כיום לציבור. זאת, הן על 
מנת להבהיר כי לא היעדר מידע דווקא הוא שגרם להיעדר מחקר על אודותיה, והן על 

ראו למשל את השלב המוקדם שבו נערך ספר תולדות ההגנה )בן ציון דינור ואח' עורכים, 1955(,   3

וכן שורה ארוכה של מחקרים וכתבי עת שפורסמו מאוחר יותר: תש"ח ואילך: מחקרים של 
האסכולה הירושלמית על מלחמה, צבא וחברה 172 )אלון קדיש עורך, 2015(; זאב דרורי אוטופיה 
במדים: תרומת צה"ל להתיישבות, לקליטת העלייה ולחינוך בראשית ימי המדינה )2000(; זהבה 
 Victor Azarya & Baruch Kimmerling, New Immigrants in the ;)1994( אוסטפלד צבא נולד
 Israeli Armed Forces, 6(3) Armed Forces and Society 455 (1980); Moshe Lissak, The
 Israeli Defense Forces as an Agent of Socialization and Education: A Research in Role
 Expansion in Democratic Society, in The Perceived Role of Military 325 (M.R Van

Gils ed., 1972).
Jerome H. Skolnick, Justice Without Trial (1994).  4

יוסף אוחיון חיל הספר: פרק עלום בתולדות הביטחון השוטף של מדינת ישראל 1951-1949 )עבודת   5

גמר לקבלת תואר ״מוסמך״, אוניברסיטת בר־אילן — המחלקה ללימודי ארץ ישראל, התשע"ה( 
)להלן: אוחיון חיל הספר(. 
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מנת לשמש מעין מפת דרכים לחוקרים שיבקשו לפסוע בנתיב מחקרי זה. ריבוי חומרי 
הגלם הקיימים יוכיח, כך אני סבורה, כי גורמים אחרים, ולא היעדרו של חומר ארכיוני, 
הם אלה הניצבים בבסיס השתיקה המחקרית, אשר לה אנסה להציע הסברים אחדים. 
בחלקו הרביעי והאחרון של המאמר אציג סקירה היסטוריוגרפית קצרה למדי של 
המחקר הקיים על אודות משטרת ישראל במהלך העשור הראשון )1958-1948(. קוצר 
היריעה של הפרק נובע מן העובדה שהמחקר העשיר הקיים על אודות תקופה סוערת 
זו בהיסטוריה הישראלית כולל רק אזכורים מעטים יחסית של המשטרה, המתמקדים 
בעיקר בתפקידה בתחום הפלילי וכן בהתמודדותה עם שסעים חברתיים. בנוסף, גם 
כאשר היא מוזכרת במחקר, עוברת דמותה השטחה חריפה, כעושת דברה של מפלגת 
השלטון, ומשליטה את רצונה על האזרחים בכוח הזרוע. בתוך כך, אסקור כמה כיווני 
מחקר נוספים שיאפשרו להאיר באור חדש כמה מהסוגיות האלה, וכן סוגיות נוספות 

למחקר שלא נבחנו כלל עד היום. 

מדועלחקורדווקאאתההיסטוריהשלהמשטרה?

בשנת 1910 פרסם רוסקו פאונד מאמר מכונן, שהשאלה הניצבת בבסיסו, על אודות 
הפער בין המשפט בספר לבין יישומו במציאות,6 ממשיכה להדהד גם כיום בקורפוס 
מחקרי עשיר ומגוון המנסה לתת לה מענה. עצם קיומו של פער זה אינו שנוי כיום 
במחלוקת, ומגוון מחקרים הציבו לו תשובות רבות.7 אחד הגורמים החשובים לפער 
זה במשפט הפלילי, אם לא החשוב מכולם, שזכה לתשומת לב מחקרית מעטה בלבד 
בישראל, הוא תפקידה של המשטרה כנקודת המוצא לפעולתה של מערכת אכיפת 
החוק. מערכת זו מבקשת למשמע את ההתנהלות האנושית ולהציב לה גבולות בדמות 
פעולות ומחדלים שעל ביצועם תגיב בענישה, שקשה להפריז בחשיבותה: גזר הדין 
שיפסוק בית המשפט עשוי לשלול מן הנאשם את חירותו, כבודו, רכושו, עתידו, 
ולעיתים גם את חייו. בנוסף, לגזר הדין עשויות להיות גם השלכות רחבות יותר, 
החורגות מהשפעה נקודתית על הפרט שעבר על החוק: הן עשויות להשפיע גם על 

בני משפחתו, על קהילתו, וכן להיות בעלות השלכות מקיפות על המשטר והחברה.8

Roscoe Pound, Law in Books and Law in Action, 44 American Law Review 12 (1910).  6

 Jon B. Gould & Scott Barclay, Mind the Gap: The Place of לסקירת התפתחות התחום ראו  7

 Gap Studies in Sociolegal Scholarship, 8 Annual Review of Law and Social Science
Contents 323 (2012).

כך למשל בארצות הברית זכות הבחירה במרבית המדינות נשללת מעבריינים משוחררים. חלקן   8

מחזירות זכות זו באופן אוטומטי, באחרות נדרש המשוחרר לבקש זכות זו מן המושל. העובדה 
כי מספרם של האסירים האפרו־אמריקנים עולה באופן משמעותי על חלקם באוכלוסייה, יוצרת 

קשיים נוספים על אלה הניצבים ממילא בפניהם לפעול לשינוי מצבם באמצעים פוליטיים. 
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מחקר היסטורי של המשטרה עשוי לתרום נדבך חשוב בתשובה הנדרשת זה מכבר 
לשאלתו של פאונד. בחינת אירועי העבר מנקודת מבט מרוחקת, המעניקה פרספקטיבה 
של זמן ומרחב, מאפשרת בחינה מדוקדקת ומדויקת יותר של תהליכים, יישום חוקים 
בידי המשטרה בפועל ומידת הצלחתה להשיג את מטרתם. בנוסף, עם חלוף השנים 
מתרחבת אפשרות העיון לפחות בחלק משפע החומרים שמייצרת המשטרה, בכפוף 
למגבלות פרטיות וביטחון. נגישות, הקשה בהרבה ביחס למסמכים העוסקים באירועים 

עכשוויים. 
זאת ועוד, המשטרה, כשלעצמה, מהווה יחידת ניתוח היסטורית נפרדת. השיטור, 
ביסודו, מהווה פעילות החוזרת על עצמה, והאתגרים הניצבים בפני המשטרה נותרים 
דומים באופיים. כמו כן, קורפוס המידע הנרחב שנאסף מאז שנות השישים בתחום לימודי 
המשטרה )Police studies( מספק כלים חשובים להתבוננות ביקורתית בתולדותיה. 
כך למשל המחקר הרב על אודות שיקול הדעת שמפעילה המשטרה בשטח, כארגון 
וכיחידים, ובעיקר שיקול הדעת העצום המוקנה לשוטרים בהחלטות בעלות נראות 
נמוכה )Low visibility( לעיני הציבור, כמו החלטות בתחום עבירות המטרד, עשויים 
לסייע להבנה מעמיקה יותר של הדרך שבה נאכפים חוקים ונבחרים המקרים המגיעים 
אל פתחו של בית המשפט. העובדה כי שיקול הדעת של השוטרים מופעל בכל מקום 
שבו אין מגבלות אפקטיביות לקיומו, ומיושם תוך שימוש בעמדות, דעות, תפיסות 
עולם, ניסיון אישי ומקצועי, רגשות, ידע ואידיאולוגיה של השוטר ברחוב, תיטיב 
להבהיר מדוע נוצר לא פעם נתק בין כוונת המחוקק ולשון החוק, לבין תוצריו, אך גם 
לשקף את רוח התקופה.9 לפיכך, חקר ההיסטוריה של המשפט תוך התמקדות בחוקים 
ובפסיקה בלבד יחמיץ היבט רב חשיבות על אודות שומרת הסף של מערכת האכיפה, 

הניצבת בקו התפר שבין שני אלה, ואמורה לתרגם את החוק לכלל אכיפה בשטח. 
באופן דומה, גם חקר ההיסטוריה יצא נשכר משימוש במשטרה כיחידת ניתוח 
ובכלים שמציעים לימודי המשטרה. לדוגמה, בחינת אירועי ואדי סאליב בהקשרם 
של המחקרים הקיימים על "מהומות משטרה" )Police riots( יעשירו את ההיסטוריה 
של העשור הראשון.10  המחקר הענף הקיים בעולם בתחום זה בוחן אירועים דומים 
שבמסגרתם התרחשו התנגשויות בין קבוצות מיעוט מקופחות לבין שוטרים, 

 Joseph Goldstein, Police Discretion Not to Invoke לכמה מן העבודות החלוציות בתחום זה ראו  9

 the Criminal Process: Low-Visibility Decisions in the Administration of Justice, 69 Yale
 Law Journal 543 (1960); Stanford H. Kadish, Legal Norms and Discretion in the Police
 and Sentencing Processes, 75(5) Harvard Law Review 904 (1962); Herman Goldstein,
 Police Discretion: The Ideal versus the Real, 23(3) Public Administration Review 140

(1963).
הנרייט דהאן־כלב "מאורעות ואדי סאליב" תיאוריה וביקורת 13-12, 149 )1999(; יפעת וייס ואדי   10

סאליב — הנוכח והנפקד )2007(. 
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 עת מפגש של בן קבוצת המיעוט עם המשטרה הוביל לגל מחאה נרחב בהיקפו 
ובתוצאותיו.11 רכיב אחר של עבודת המשטרה, התרבות הארגונית שלה, משקף את 
מכלול הנורמות והערכים שלפיהם פועלים שוטרים, הגורמים להם לנהוג באופן 
דומה בסוגיות מסוימות במקומות שונים ובתקופות שונות.12 כך למשל תפיסת עולם 
היפר־גברית )hyper-masculinity( המאפיינת תרבות זו,13 תוכל להסביר את הקשיים 
והאתגרים שניצבו בפני גיוס נשים למשטרה בעשור הראשון, וכן חלק מן ההנחיות 
שניתנו לשוטרים בתקופה זו בעת חקירת עבירות מין.14 נקודה אחרונה שחשוב 
להזכיר בהקשר זה היא כי המשטרה כשלעצמה מהווה נייר לקמוס רב ערך, המשמש 
נקודת בוחן רבת משקל לאיתנות המדינה והחברה ומאפייניה בנקודה נתונה בזמן.15
אך לחקר ההיסטוריה של המשטרה יש ערך גם בפני עצמו, במנותק משאלות 
עכשוויות רחבות יותר של משפט ואכיפת חוק, ותרומתו האפשרית של מחקר מעין זה 
לחקר ההיסטוריה הישראלית היא אדירה. הימצאותם של שוטרים במקומות רבים ושונים 
בסֵפרה הציבורית ובאופן גובר והולך גם בפרטית, ולמעשה בכל מקום שבו נמצאים בני 
אדם, הפכה אותם לעדי ראייה לשרשרת אינסופית של אירועים היסטוריים מכוננים, 
לשגרת יום־יום אפורה, ולכל אירוע אחר שבתווך בין שני אלה. שכן, בניגוד לדימויה 
של המשטרה כעוסקת באכיפת החוק הפלילי בעיקר, מחקרים עכשוויים מלמדים כי 
חלק הארי של עבודת השוטרים כולל פניות מסוגים שונים שאינן קשורות לפלילים כלל 
ועיקר כי אם לתחושה שכדאי "שמישהו יעשה משהו בנוגע לאירוע מסוים".16 זו למשל 
התשובה שקיבל עיתונאי דבר בשנת 1951, כששאל שוטר מה עשה במהלך המשמרת:

 Deborah W. Post, Race, Riots and the Rule of Law, 70 לכמה נקודות מבט בסוגיה זו ראו  11

 Denver University Law Review 237 (1993); Rodney Star, Police Riots: An Anatomical
 Report, 1 Urban Life and Culture 7 (1972); Cathy L. Schneider, Police Power and Race

Riots in Paris, 36(1) Politics and Society 133 (2008).
 Bethan Loftus, Police Occupational Culture: Classic Themes, Altered Times, 20(1) Policing  12

 and Society 1 (2009); Eugene A. Paoline, Taking Stock: Toward a Richer Understanding
 of Police Culture, 31(3) Journal of Criminal Justice 199 (2003); Janet B. Chan,

Changing Police Culture, 36(1) The British Journal of Criminology 109 (1996).
 Frank Roody Cooper, Towards Multidimensional Masculinities Theory: Policing Henry  13

 Louis Gates, in Exploring Masculinities: Feminist Legal Theory Reflections 81,
 85-87 (Martha Albertson & Michael Thomson eds., 2013).

לדיון בגיוס נשים למשטרה, ראו בגיליון זה את מאמרה של שרון גבע "שחרור בתנאים מגבילים:   14

נשים במשטרת ישראל 1958-1948" משטרה והיסטוריה 1, 89 )2019(, וכן צפורה שחורי־רובין "שיטור 
ומגדר: כניסתן של נשים למשטרת ישראל 1981-1948" קתדרה 164, 139 )2017(. להנחיות לחוקרי 
משטרה בשנות החמישים ראו חקירת פשעים בהתאם להרצאות עמ"מ בודינגר, בסיס האימונים 

הארצי שפרעם )1954( )בית מורשת משטרת ישראל( )להלן: בודינגר, הנחיות לחוקרים(. 
Peter K. Manning, Democratic Policing in A Changing World (2015).  15

 Egon Bittner, Florence Nightingale in Pursuit of Willie Sutton: A Theory of the Police, in  16

 Policing: Key Readings 150 (Tim Newburn ed., 2005).
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שאלתיו לתפקידי השוטר, והוא הצביע על ערימת התיקים. פתחתי 

אחד מהם: "השעה 20:30, ש.ל ממעברה ד' התלונן, ששכנו שפך במזיד 

מי שופכין לפני פתח אהלו ]...[ פרצה קטטה ]...[" "האישה מ.ע. פרצה 

לתחנת המשטרה, צעקה וקללה ובזרועותיה תינוק מייבב. הוברר שהתינוק 

מקיא, משלשל וחש בבטנו ]...[ העברתי את התינוק במכונית המשטרה 

לבית החולים ]...[" "שעה 21:00, אישה שכרעה ללדת הובאה לתחנה 

]...[" "שעה 22:05, ע.ב, כבן 40, ממעברה ב', טוען, שאשתו ע. מסרבת 
לו! ]...[ הוא ביקש את עזרת המשטרה".17

חיובם של שוטרים, כחלק בלתי נפרד מעבודתם, לרשום ולתעד אירועים ופעולות, 
ייצר עד היום )וממשיך לייצר( קורפוס מסמכים עצום בהיקפו, המהווה אוצר בלום 
להיסטוריונים: דו"חות פעולה, תצפיות, תלונות שהוגשו ועדויות שנגבו מחשודים, 
קורבנות עבירה ועדים. כל אלה יכולים להניב מידע רב, משלים או סותר, לזה הנמצא 

זה מכבר בידי ההיסטוריונים.

ר. שליו )זסלבסקי( "24 שעות בחיי שוטר" דבר 21.9.1951, 7.   17

שוטר משגיח על קלפי בתל-אביב במהלך הבחירות לכנסת הראשונה, 
25.1.1949. ארכיון התצלומים הלאומי, צלם: הוגו מנדלסון
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משטרהבתקופההפוסט־קולוניאלית:פרספקטיבהבין־לאומיתומבט
מקומי

שנות החמישים היו תקופה פורמטיבית לא רק בתולדותיה של משטרת ישראל. תהליך 
דומה של בחינה ביקורתית שלה ועיצוב מחודש עבר גם על מדינות אחרות. רובן ככולן 
התמודדו, גם אם בצורה שונה ומשיקולים שונים, עם המתח המתמיד בין מטרות וכוונות 

לבין יישומן בפועל, ובין תוכניות לבין משאבים וכוח אדם בפועל. 
במדינות מערב אירופה נערך בתקופה זו חשבון נפש ביחס לתרומת ארגוני 
המשטרה לפני המלחמה ובמהלכה לתוצריה הסופיים, ובעיקר ארגוני ביטחון פנים 
בגרמניה )R.S.H.A( ובברית המועצות )N.K.V.D(.18 הבנת הסיכון הטמון במשטרה, 
אם כך, יצרה באירופה בשנים שלאחר המלחמה צורך בבחינה מחודשת של המוסד 
כולו. רפורמות שנדונו בשנים אלה בחנו את המשטרה, מטרותיה, והאמצעים שיעמדו 
לרשותה. ההמלצות המקובלות, שאותן ניסו בעלות הברית ליישם בראש ובראשונה 
ביחס למדינות הציר, כללו בעיקר תהליכי דמוקרטיזציה של המשטרה, אימוץ מבנה 

אזרחי, דה־מיליטריזציה שלה, ביזור והגבלת סמכויות.19 
עם זאת, הקשיים הכלכליים שנוצרו לאחר המלחמה ומדיניות הצנע הובילו ליצירתו 
של שוק שחור. ההרס והחורבן של הערים, התעשייה והתחבורה הצריכו ידיים עובדות 
לשיקומן, ולפיכך הפגנות ושביתות מצד ארגונים מקצועיים נתפסו כאיום של ממש.20 
כל אלה, לצד "הפחד האדום" מפני התפשטות ברית המועצות וריגול מטעמה, נתפסו 
כמצדיקים משטרה חזקה בעלת אמצעים להתמודדות עם קשיים אלה, ולא פעילות 

דמוקרטית, אזרחית ומבוזרת שלה דווקא.
גם במדינות אחרות לא היה המצב בתקופה זו פשוט: מדינות מזרח אירופה הפכו 

ראו את טענתה של חנה ארנדט בהקשר זה: "מדינת־האומה, מעצם אי יכולתה לספק חוק למי   18

שאיבדו את חסותה והגנתה של ממשלה לאומית, העבירה את העניין כולו לידי המשטרה. זו 
הייתה הפעם הראשונה שמשטרה במערב אירופה קיבלה סמכות לפעול מכוח עצמה, לשלוט 
ישירות בגורל בני אדם. בתחום אחד של החיים הציבוריים המשטרה שוב לא הייתה מכשיר 
לביצוע החוק ולאכיפתו, אלא הפכה והייתה רשות פוסקת וגוזרת שאינה כפופה עוד לממשלה 
או למשרדי ממשלה כלשהם. כוחה ואי תלותה בחוק ובממשלה גדלו ביחס ישיר לגאותם של גלי 
הפליטים ]...[ העובדה שהנאצים נתקלו בסופו של דבר בהתנגדות קלה עד חרפה מצד המשטרות 
של הארצות שכבשו, והעובדה שהיה ביכולתם לארגן טרור בהיקף כה רחב בסיוע כוחות המשטרה 
המקומיים, היו לפחות בחלקה תולדה של עמדת הכוח שהמשטרה כבשה לעצמה במשך השנים, 
תוך כדי שליטתה השרירותית וחסרת המעצורים בחדלי־האזרחות ובפליטים ]...[ ככל שמתרחבת 
השליטה השרירותית של הצו המשטרתי, כך גם גדל הפיתוי המצוי לפתחן של המדינות לשלול 
מכלל האזרחים את מעמדם המשפטי ולשלוט בהם באמצעות משטרה כול־יכולה". חנה ארנדט 

יסודות הטוטליטריות 434-430 )עדית זרטל מתרגמת, 2010(. 
 Philip Jenkins, Policing the Cold War: The Emergence of New Police Structures in Europe  19

 Jenkins, Policing the Cold :31 ,1953–1946 (להלן The Historical Journal 141 (1988)
.)War

ראו למשל את ספרו של יאן בורומה שנת אפס: ההיסטוריה של 1945 )אמנון כץ מתרגם, 2015(.  20
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ל"מדינות משטרה", המפקחות באופן תמידי אחר אזרחיהן,21 והחשש מפני התפשטות 
הקומוניזם נתן את אותותיו בארצות הברית, שם יצא ה־FBI למאבק במי שנחשדו 
כמרגלים או כמזדהים עם אידיאולוגיה זו.22 בפני המדינות שזכו לעצמאות בשנות 
הארבעים והחמישים לאחר שלטון קולוניאלי מתמשך, ניצב אתגר כפול של מחיקת 
הדימוי הדכאני שעוצב על ידי המשטרה הקולוניאלית, הצבאית למחצה, והקמת משטרה 
חדשה, נקייה מכל אלה. אחת מאותן מדינות פוסט־קולוניאליות שניצבו בפני אתגר 
זה של הקמת משטרה חדשה הייתה מדינת ישראל, ולפיכך יש להתעכב על קבוצה זו 

ולסקור כמה מאפיינים המשותפים לחברותיה.
קשה להפריז במידת חשיבותה של המשטרה במדינות שהתהוו בתקופת הדה־
קולוניזציה ונמצאו בעיצומם של תהליכי מעבר, שינוי והתעצבות. חשיבותה הייתה 
רבה במיוחד כאשר הייתה זו חברה מגוונת תרבותית, שסועת קונפליקטים חברתיים 
מבפנים ואיומים ביטחוניים מחוץ. המונופול הנתון לרשותה של המשטרה לשימוש 
בכוח בתוך גבולות המדינה הפך לעובדה נפיצה בתקופות בינוי אומה, שהתאפיינו 
בחילוקי דעות פוליטיים עזים ובמאבקים על משאבים ועמדות כוח. גם הציבור הרחב 
עקב בדריכות אחר הדרך שבה תשתמש המשטרה בכוח המופקד בידה, כנגד אילו 

מטרות ובאילו אמצעים.23 
במדינות אלה עלול היה המרקם החברתי העדין ההולך ומתגבש להתפורר במהירות 
אל נוכח האתגרים שהונחו לפתחו, ולמשטרה הוענק תפקיד מכריע בשימורו של 
 מרקם זה. הצלחה בהגנה על עקרונות יסוד דמוקרטיים, ובראש ובראשונה הזכות 
לחירות, לביטחון, ולהבטחת יציבותו של ממשל שנבחר באופן דמוקרטי, יכלו לגרום 
לאזרחים לתת אמון בממשל החדש, וכן לעודד השקעות חוץ שיתרמו לשגשוג כלכלי, 
ייצרו מקומות עבודה ויובילו בכך לצמצום העוני. לעומת זאת, תפיסת המשטרה כפועלת 
לקידום אינטרסים של פלח צר מהחברה תוך הזנחת האינטרסים של יתר חבריה, עלולה 
הייתה לזכותה בתדמית ירודה, הדומה לזו של המשטרה הקולוניאלית שקדמה לה, 

ובאמון מצומצם מצד הציבור, ואף להוביל לריקון המשטר הדמוקרטי מתוכן. 
לפיכך התפתחותו של שיטור יעיל הייתה פונקציה חיונית להתפתחות לאומית, 
 לצמיחה כלכלית, ולהגנה על השלום, הביטחון והדמוקרטיה בחברות בתהליכי 
מעבר. המשטרה יכלה למנוע מלחמות אזרחים או להאיץ את היווצרותן, להגן על 
דמוקרטיה שברירית או לרוקנה מתוכן. היא נדרשה להתמודד עם כמה קשיים הנלווים 

 Olga B. Semukhina & Kenneth Michael Reynold, Understanding the Modern  21

Russian Police, Ch. 2-3 (2013).
Richard M. Fried, Nightmare in Red: The McCarthy Era in Perspective (1990).  22

 David J. Francis, Introduction: Understanding Policing in Transition Societies in Africa,  23

in Policing in Africa (David J. Francis Ed., 2012).
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לתקופות אלה בדמות חוסר יציבות פוליטית, תפקוד חלקי בלבד של מנגנוני המדינה, 
צורך בפרשנותו של החוק הקולוניאלי הישן על פי עקרונות היסוד של המשטר החדש, 
ומחסור במשאבים וכוח אדם למימון פעולותיה. העובדה שרבות מן המדינות החדשות 
שקעו בעוני, במצוקה כלכלית, באבטלה ובמתחים חברתיים לא הפכה את עבודת 

המשטרה לפשוטה יותר.24

המשטרות החדשות שקמו בסופו של יום היו תוצר של המורשת הקולוניאלית כמו גם 
של הכוחות הפוליטיים והחברתיים החדשים שהתעצבו בארצן בשנים שלאחר הכרזת 
העצמאות. המשטרות שקמו באפריקה למשל לא היו הומוגניות, אך רבות מהן הפכו 
לכלי ברוטלי לדיכוי, דמו בחלקן לכוח צבאי ופעלו באמצעים אנטי־דמוקרטיים. הן 
סבלו מקשיים כלכליים, ופעלו בעיקר בערים תוך הזנחת אזורים כפריים, והשחיתות 
פשטה בהן.25 בהודו בחרה הממשלה להותיר על כנו את המבנה הישן של המשטרה, 

שם.   24

שם.   25

שוטרים בפתח מוזאון תל אביב ביום הכרזת העצמאות, 
14.5.1948. ארכיון התצלומים הלאומי, צלם: זולטן קלוגר
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בהנחה שבמקום לשרת את הבריטים היא תשרת מעתה את הציבור ההודי. לפיכך, 
גם במשטרת הודו נותרו עד היום סממנים של המורשת הקולוניאלית, המעצבת את 
התנהלותה ואת תדמיתה של המשטרה, ככזו המיועדת להגן על השלטון, ולא על 

האוכלוסייה.26 
גם האתגרים שניצבו בפני משטרת ישראל היו מורכבים, הן בשל הסיבות שצוינו 
לעיל המאפיינות מדינות רבות בתהליכי בינוי אומה, והן בשל העובדה ששורשי חברת 
המהגרים היהודית שנוצרה בה היו נטועים בתרבויות לא־דמוקרטיות, וכחצי מיליון 
מהם היו ניצולי שואה. גם לאחר הגירתם לישראל המשיכו היהודים לחוש תיעוב עמוק 
לדמותו של הפריץ במדינת מוצאם, כפי שהוכיח מחקרו החלוצי של אהוד שפרינצק. 
תיעוב זה התפתח לכלל יחס אינסטרומנטלי כלפי החוק, ולזלזול במשטר המנדטורי 
ולאחר מכן בזה הישראלי.27 שפרינצק הציג את הדרך שבה צמח אי־הלגליזם מלמעלה, 
ברשויות המדינה ולאחר מכן מלמטה, בחברה עצמה, והקשה על הענקת לגיטימציה 
למשטר החדש. עובדה זו הבטיחה היווצרותם של יחסי חשדנות ועוינות בין האזרחים 
החדשים לבין רשויות המדינה, ובעיקר המשטרה. הקשיים הייחודיים שעיצבו את 
החברה הישראלית, השסעים שנוצרו בה, והשפעתם של כל אלה על עבודת המשטרה, 
הם שיעמדו במרכז הפרקים הבאים, אך תחילה אסקור את המקורות האפשריים 

להתחקות אחר כל אלה.

מקורותאפשרייםלמחקרהיסטוריעלמשטרתישראלוכמההערות
מתודולוגיות

משטרת ישראל החלה לתעד את עברה מייד עם הקמתה, והחומר שנאסף על ידה רוכז 
בכמה ספרים הנגישים כיום לציבור.28 עם זאת, ספרים אלה היו תיאוריים מעיקרם, 
ונעדרו תאורטיזציה, מבט ביקורתי או ממד השוואתי. הצורך בהגנה על הפרטיות 
וכן שיקולי ביטחון הקשו על חשיפת החומרים הארכיוניים והפכו אותה לתהליך 

 Arvind Verma, The New Khaki: The Evolving Nature of Policing in India 3 (2011).  26

אהוד שפרינצק איש הישר בעיניו: אי לגליזם בחברה הישראלית 79 )1987( )להלן: שפרינצק איש   27

הישר בעיניו(.

אלי הוד ואח׳ ספר האירועים הבולטים בין השנים 1973-1948, כרך א )1998( )להלן: ספר האירועים   28

א(; אלי הוד ואח׳ ספר האירועים הבולטים בין השנים 1997-1974 כרך ב )1999(; אלי הוד ואבי 
הראל תקופות בהתפתחות משטרת ישראל )2004(; אלי הוד ואראלה שדמי תולדות משטרת ישראל 
כרך א )שלב המסד( 1958-1948 )2004(; אראלה שדמי, אלי הוד ואבי הראל תולדות משטרת ישראל 
כרך ב 1973-1958 )2002(; אלי הוד הקמת משטרת ישראל: שלבים ראשונים, 1948-1947, 22 )2004(; 
דנה רופין השוטר מספר 1: סיפורם של 16 המפקחים הכלליים במשטרת ישראל )2011(; אלי הוד 
ספר המפקדים: מפקדי מרחבים, נפות ותחנות 1990-1948 )1992(; אורי קוסובסקי אכיפת החוק 

בהתאם לחוק: תולדות הייעוץ המשפטי במשטרת ישראל )2015(. 



ביןגלוילנעלם:היסטוריוגרפיהשלמשטרתישראלבעשורהראשון

משטרהוהיסטוריה|29

מורכב ואיטי, שהקשה, בתורו, על המחקר בעניינה. האיסור שהוטל לאחרונה על 
ארכיון המדינה להמשיך ולחשוף בעצמו חומר ארכיוני תוך הטלת האחריות לכך על 
מפקידי החומר, וסגירת דלתותיו אגב הגבלת העיון לחומרים סרוקים,29 סרבלו את 
תהליכי החשיפה אף יותר, והם ניצבים כיום בליבו של ויכוח סוער בין ההיסטוריונים 

לבין המדינה.30 
כמו משרדים ממשלתיים אחרים, גם המשטרה נמצאת בפיגור ניכר בחשיפת המידע 
הארכיוני שלה.31 ועדיין, כבר כיום מצוי אוסף לא מבוטל של כ־3000 תיקים ארכיוניים 
של המשטרה מן העשור הראשון הפתוחים לעיון הציבור. תיקים אלה עוסקים במגוון 
נרחב של נושאים לרבות מידע על ארגונים פוליטיים ואזרחיים )בעיקר של קבוצות 
מיעוט(, אספות והפגנות, ביקורת גבולות, נציגויות זרות, הסתננות, חקירות כלכליות, 

זיהוי פלילי ועוד. 
אך המקורות הארכיוניים והספרות המשנית אינם הכלי היחיד לצורך חקר ההיסטוריה 
של המשטרה, וקיים שפע מקורות נוספים שבהם לא נעשה כמעט שימוש, לרבות 
דו"חות שנתיים של המשטרה, דו"חות נקודתיים של ועדות חקירה, פרוטוקולים של 
הכנסת והממשלה, כתבי עת שפרסמה המשטרה, אוטוביוגרפיות של שוטרים ועוד. 
מטרתו של פרק זה כפולה: לערוך מיפוי ראשוני של חומרים אלה, במטרה לסייע 
לקידום המחקר על אודות המשטרה, אך גם להבהיר כי היעדרם איננו הסיבה המרכזית 

למיעוט המחקר לגביה. 
דו"חות שנתיים של המשטרה פורסמו מאז שנת 1948, במסגרתם נמסר לציבור 
מידע רב על פעילותה, דו"חות סטטיסטיים, מיפוי הקשיים שבהם נתקלה והאתגרים 
שניצבו בפניה. בנוסף, מאז שנותיה הראשונות פרסמה המשטרה ירחונים שעסקו 
בנושאים שונים. אחד המעניינים שבהם היה 999, שנועד להעניק כלים וידע מקצועי 
לשוטרים, אך גם לחזק את הקשר בינם לבין הציבור. הירחון כלל מאמרים על אודות 
הפשיעה בישראל, טיפול המשטרה בה, מאמרים מתחום הקרימינולוגיה, כמו גם מכתבי 
שוטרים ואזרחים. יצאו לאור גם כתבי העת שוטר ישראל )1949(, ורבעון משטרת 

https://akevot.org. )2017( ראו מכון עקבות מצב הגישה לארכיונים הממשלתיים: דו״ח מצב  29

il/wp-content/uploads/2017/09/Akevot-State-of-Access-to-Govt-Archives-2017-
09-Heb.pdf.

עופר אדרת "הגישה למסמכים המקוריים בארכיון המדינה נחסמה, והחוקרים חוששים לגורל המחקר"   30

.https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.3043261 ,19.8.2016 הארץ

לפי חוק הארכיונים והתקנות הנלוות לו, החומר הארכיוני של המשטרה אינו נחשף באופן אוטומטי   31

בחלוף מועד נתון הקבוע בחוק, כי אם רק לאחר שהוגשה בקשה לחשיפתו, וחלפו לכל הפחות 
30 שנה מאז הופקד המסמך האחרון בתיק. ההחלטה על החשיפה תיעשה על ידי גנז המדינה, 
בשיתוף פעולה עם הגוף המפקיד, ובכפוף לאי־פגיעה בפרטיותם של אנשים שבהם עוסק התיק או 
בביטחון המדינה. תקנות הארכיונים )עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך(, התש"ע־2010, תוספת 

ראשונה, 4)ה(. 
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ישראל )1956(, ואף שהם לא האריכו ימים, כללו הגיליונות שפורסמו מידע רב על 
אודות המשטרה בתקופה זו.

מקורות נגישים נוספים הם פרוטוקולים של ישיבות הממשלה,32 דיוני מליאת 
הכנסת,33 ודו"חות של ועדות ציבוריות שעסקו בפעילות המשטרה באירועים 
ובנושאים נקודתיים כגון אירועי ואדי סאליב,34 עבריינות הנוער35 או הפגנות השבת 
בירושלים.36 גם פסיקת בתי המשפט כוללת חומר רב על המשטרה, לרבות עתירות 
ותביעות שהוגשו בידי שוטרים, נגדם או נגד המשטרה בכללותה, וכן עדויות שונות 
בהליכים פליליים ואזרחיים, שבהם מתוארת פעילותה. תיקי בית משפט שלום ומחוזי 
3%(, אך אלה שהשתמרו בבית  מתקופה זו בוערו ברובם )למעט מדגם מייצג של 
המשפט העליון בערעורים כוללים תיקים מערכאות נמוכות יותר, לרבות מזכרי 

שוטרים, דו"חות, צילומים ועוד. 
בין מאות פסקי הדין שפורסמו בתקופה זו ועוסקים בעבודת המשטרה באופן ישיר, 
ניתן למצוא, למשל, עתירה שהוגשה נגדה במהלך הפילוג בקיבוצים על ידי קיבוץ 
יד חנה בדרישה לפינוי פולשים משטחו,37 עתירה שהוגשה על ידי שוטרים בנוגע 
לסמכויות בית הדין למשמעת של המשטרה,38 או אירוע בריחת חשודים ממשמורת 
חוקית תוך איום על שוטרים בנשק.39 כל אחת מהפרשיות האלה פותחת פתח נוסף 
לעיון בקורות החברה הישראלית, מזווית מוכרת יותר )הפילוג בקיבוצים( או פחות 

)מבנה המשטרה וסמכויותיה(. 
לאורך השנים הרבתה העיתונות לעסוק במשטרה ובפעילותה. עם זאת, היא 
התמקדה לרוב בטיפולה של המשטרה בתחום הפלילי, שסקרן את הציבור ומשך 
קוראים, אך היווה רק חלק לא ממצה של פעילותה.40 בנוסף, הפוליטיזציה המוגברת 

כך למשל ביום 13.8.1950 נדונה התנהלות המשטרה בהפגנות החרדים; ביום 23.12.1951 נדונו   32

פעולותיה בשביתת הימאים; ועוד.

ראו למשל פרוטוקול מיום 21.2.1950, בהשתתפות שר המשטרה בכור־שלום שטרית והמפכ"ל   33

הראשון יחזקאל סהר, שבמסגרתו נערכה סקירה ארוכה ומקיפה של פעולת המשטרה בתקופה 
זו. פרוטוקול ישיבה מס' יד)2( של הועדה לענייני פנים, הכנסת ה־1 )21.2.1950( )להלן: פרוטוקול 
ישיבה יד(. דיונים רבים התקיימו גם במליאה בנושאים שונים, לרבות בחקירה בעניין מכשירי 
האזנה שנמצאו בחדרו של חבר הכנסת יערי, שכרם של שוטרים, אלימות שהופעלה על ידי שוטרים 

ונגדם ועוד, ושר המשטרה נדרש להשיב לשאילתות שונות על אודות עבודת המשטרה. 

דו״ח ועדת החקירה הצבורית לענין מאורעות 9/7/59 בואדי סאליב )1959(.   34

משרד המשפטים דו״ח הועדה לחקר העברינות בקרב הנוער )1956(.   35

דו״ח ועדת החקירה לענין הפגנות השבת בירושלים )1957(.   36

בג"ץ 64/53 הקיבוץ המאוחד "יד חנה" נ' שר המשטרה, פ״ד ז 423 )1953(.   37

בג"ץ 268/52 ספוזניקוב נ' בית הדין למשמעת של משטרת ישראל, פ״ד ז 656 )1953(.  38

ראו למשל ע"פ 99/51 פודומסקי נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל, פ״ד ו 341 )1952(.  39

לדיון בשאלה מה המשטרה באמת עושה, ולטענה כי עיקר פעילותה איננו בתחום אכיפת החוק   40
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בשנים אלה השפיעה על דרך סיקור המשטרה, ועיתונות האופוזיציה, ובעיקר 
 קול העם והעולם הזה נהגו לנגח תדיר את פעולתה, לצד סיקור מתון יותר שלה 
בעיתון דבר שזוהה עם מפא"י. לכלל זה היו גם חריגים, וגם בעיתון דבר לא הייתה 
1956 פרסם העיתונאי שבתי   התנהלות המשטרה חפה תמיד מביקורת.41 בשנת 
טבת בעיתון הארץ סדרת כתבות תחקיר מעניינת על אודות המשטרה, אשר שרטטה 
את קווי המתאר של הבעיות העיקריות שניצבו בפניה בשנותיה הראשונות. טבת 
הותיר אחריו תיק ארכיוני עב כרס של מסמכים שבהם עשה שימוש לצורך כתיבת 

המאמרים.42 
מקורות ארכיוניים מעניינים במיוחד, הפתוחים לכול, הם ההנחיות שניתנו 
לחוקרי המשטרה שהשתתפו בקורסי הכשרה על אודות הדרכים שבהן יש לאכוף 
את החוק. הנחיות אלה משקפות את הדרך שבה הנחילה המשטרה התנהלות ראויה 
לחוקרים, אך גם את רוח התקופה, נורמות חברתיות ותרבותיות שהיו מקובלות בה, 
הדים למשטרת המנדט ועוד. כך למשל ההנחיות שניתנו לחוקרים בשנת 1954 בנוגע 
לדרכים לחקירת מקרי אונס מלמדות על אופייה של העבירה בשנים אלה, על יחס 
החברה ורשויות האכיפה כלפיה, על דיני הראיות בתחום, ועל החתירה למודרניזציה 
ומדיקליזציה שרווחה בחברה הישראלית וגם במשטרה, ובאה לידי ביטוי גם בשיתוף 

רופאים בתהליך החקירה.43
מקור מידע אחרון על אודות המשטרה מופיע בגוף ראשון באוטוביוגרפיות 
שפרסמו שוטרים וקצינים, בביוגרפיות ובראיונות איתם. כפי שטענה אביבה חלמיש, 
נקודת המפנה בכתיבתן של אוטוביוגרפיות התרחשה בשנת 1980, על רקע תהליכים 
שאפיינו בתקופה זו את החברה הישראלית, לרבות שקיעת האתוס הקולקטיביסטי, 
עליית מעמד ההנצחה, ואקדמיזציה של תחומי חיים רבים.44 אך תהליך זה, שהגיע 
לשיאו במאה העשרים ואחת, שימר כמה קווי מתאר ברורים של היררכיה ביחס לכותבי 
האוטוביוגרפיות: נשים כתבו פחות מגברים, מזרחיים פחות מאשכנזים, זוטרים פחות 

 David H. Bayley & Clifford D. Shearing, The Future of הפלילי כפי שמקובל לחשוב, ראו
Policing, 30(3) Law & Society Review 585 (1996).

ההמחשה הבולטת ביותר לעניין זה הייתה הטור של נתן אלתרמן אשר פורסם כדרישה מממשלת   41

מפא"י לפעול ביד רכה יותר בעת דיכוי שביתת הימאים. נתן אלתרמן "היכן החבלה?" דבר 
 .2 ,30.11.1951

"משטרה בערפל" )חלק א( הארץ 9.3.1956, 2; "נאמנות לחוק או לממשלה" )חלק ב( הארץ 16.3.1956,   42

3; "עבירות לטובת המדינה" )חלק ג( הארץ 23.3.1956, 3; "כשלון בתפקיד ראשוני" )חלק ד( הארץ 
26.3.1956, 3; "לדמותו של השוטר הישראלי" )חלק ה( הארץ 30.3.1956, 3. המסמכים שעליהם 

התבסס טבת בסדרת מאמרים זו נמצאים בארכיון בן־גוריון 18/158 )אוסף שבתי טבת(. 

בודינגר, הנחיות לחוקרים, לעיל ה"ש 14.  43

אביבה חלמיש "העידן הביוגרפי בהיסטוריוגרפיה הישראלית" קתדרה 150, 239 )2013(.   44
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מבכירים, משפטנים ועובדי משרד החוץ כתבו יותר מעובדי משרדי הרווחה, החינוך 
או המשטרה. 

האוטוביוגרפיות המועטות שפורסמו בידי שוטרים, ומספרן המועט אף יותר של 
הביוגרפיות, משקפות היררכיה זו. המוכרות שבהן נכתבו על ידי בכירי המשטרה: 
יחזקאל סהר, המפכ"ל הראשון,45 יוסף בן פורת, מנכ"ל משרד המשטרה הראשון,46 
ונעמי שדמי, שהקימה את יחידת השוטרות בראשית שנות השישים.47 לצידן קיימות 
גם אוטוביוגרפיות וביוגרפיות של שוטרים וקצינים שעבדו במשטרת המנדט, משטרת 
ישראל או בשתיהן.48 סוגה זו כוללת תיאורים לא רק של עבודת הכותב, כי אם גם 
של החברה הישראלית מנקודת מבטו, אירועים מרכזיים ושוליים שהתחוללו בה, 
הרהורים רפלקסיביים על תפקיד המשטרה, על יחסי השוטרים עם החברה, ועל 

המדינה המתהווה.
ראיונות )Oral history( הם מקור מידע חשוב נוסף, המאפשר השמעת קולם של 
שוטרים זוטרים, וחשיפת טפח מחיי היומיום שלהם. ראיונות עם שוטרים בריטים 
ששירתו במשטרת המנדט ניתן לאתר בקולג' סנט אנטוני,49 ועדויות של שוטרים יהודים 
ששירתו במשטרת המנדט שמורות, בין היתר, גם בארכיון ההגנה. באלה האחרונות 
מושם הדגש על תרומתם הסמויה של שוטרים יהודים שעבדו במשטרת המנדט למטרות 
היישוב: אם בהשגת נשק ומידע עבור המחתרות,50 ואם בהגנה על ערכי המוסר של 

יחזקאל סהר סיפור חיי: זכרונות המפכ"ל הראשון של משטרת ישראל )1992( )להלן: סהר סיפור   45

חיי(. 

יוסף בן פורת מחסום לתוהו: שנים מכריעות בתולדות משטרת ישראל )1988( )להלן: בן פורת   46

מחסום לתוהו(; יוסף בן פורת כברת דרך )1980(.

נעמי שדמי מרתה ונעמי )2005(.   47

דוד תדהר במדים ובלא מדים: 25 שנות עבודה צבורית, 1937-1912 )התרצ"ח(; דוד תדהר בשירות   48

המולדת 1960-1912 )1960(; דוד תדהר חוטאים וחטאים בארץ ישראל )התשל"ט(; יוסף סוויד השוטר 
סוויד )2010(; דוד יצחקי לילות כנען: חמישים שנות ביטחון והגנה )1995(; חביב כנען בעיני שוטר 
פלשתינאי: סיפור לידתה של ההתנגדות הפלשתינאית )1980(; משה מולדבסקי על הסוס: סיפורו 
של שוטר עברי בקרב הבדווים )1988(; מנשה שיקמוני הוכחה חותכת לפשע )1969(; קרל זינגר 
מזכרונותיו של בלש ישראלי )1991(; אורן אלישיב הקצין מיטלמן: חייו ופועלו של פנחס מיטלמן 
ז"ל, קצין משטרה וותיק במשטרת המנדט ומשטרת ישראל )התש"ם(; יאיר פידל החוקר: סיפור 
חייו של אליעזר שילוני )1997(; יצחק כהן השוטר העברי בביתו הלאומי )1940(. כמה מהן פורסמו 
בהוצאות פרטיות, ורק חלק מקבוצה זו הועברו לספרייה הלאומית או לבית המורשת. ראו למשל 
שמואל בוגלר משואה לתקומה )2015(. למקבץ עדויות של שוטרים מתקופת המנדט ראו שמחה 

פרומר השוטר העברי בתקופת המנדט )1973( )להלן: השוטר העברי(.
MECA Palestine Police Oral History, https://www.sant.ox.ac.uk/research-centres/  49

middle-east-centre/mec-archive/meca-palestine-police-oral-history.
ראו למשל את עדותו של שמואל רוט, שוטר במשטרת המנדט: "בתפקידינו במשטרה היינו נתונים   50

למרותם של מפקדים אנגלים. אך ידענו לנצל את מעמדנו כשוטרים כדי לבצע תפקידים אחרים, 
חיוניים לבטחון הישוב העברי. כן התחלנו באיסוף ידיעות במסגרת הש"י. נתבענו להיות ערים 
לכל המתרחש במשטרה. מסרנו לש"י את תכניות העבודה שלנו, ענייני חקירות ותוצאות סיורים 
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היישוב.51 בנוסף, בשנים האחרונות נערכו על ידי צוות בית המורשת עשרות ראיונות 
עם שוטרים וקצינים, ששירתו בתקופת המנדט ובתקופת המדינה.52 ראיונות מעין אלה 

מצויים גם בארכיונים נוספים.53
המקורות שצוינו לעיל, כמו גם המאמרים המתפרסמים בגיליון זה, מוכיחים כי 
מחקר על אודות המשטרה אפשרי בהחלט, וכי ביכולתו להציג נקודות מבט חדשות 
ומרתקות על החברה הישראלית בשנות התהוותה. ועדיין, המחקר על אודות המשטרה 
הוא החריג, ולא הכלל, ואף לו נלוות הנחות יסוד מכלילות שאינן מנסות להעמיק חקר 
ביחס לגורמים ולתהליכים שעיצבו את פעולתה. דוגמה אחת להתעלמות מחקרית 
מעין זו ניתן למצוא באחת המגמות המרכזיות הקיימות במחקר העכשווי, של "דיבוב 
השתיקות",54 ביחס לקבוצות שהודרו לשולי החברה על ידי ההגמוניה, כגון יוצאי צפון 
אפריקה. במחקרים אלה לא נעשה ניסיון על פי רוב להתחקות אחר השיקולים שעמדו 
ביסוד פעילותם של המשרדים הממשלתיים שהיו אחראים לעיצוב המדיניות כלפי 
קבוצות אלה, או המטרות שלהשגתן חתרו. זאת, קרוב לוודאי, מתוך הנחות מוצא 

פשטניות למדי בדבר שיקולי עובדי המדינה. 
טיב המחקר הקיים מעלה בהכרח את השאלה ביחס להיקפו המצומצם, וברצוני 
להציע כאן כמה הסברים אפשריים לשאלה זו. ראשון ומרכזי שבהם הוא מערכת 
היחסים המורכבת שבין החברה לבין המשטרה. סוגיה זו זוכה כיום לתשומת לב מחקרית 
רבה,55 אך אם נזקק את הספרות הענפה שהניב המחקר על אודותיה לכלל משפט 
פשוט אחד, ניתן יהיה לקבוע כי האזרח, גם זה הנורמטיבי, אינו מחבב את המשטרה. 
הוא פוגש בה, על פי רוב, שלא לפי בחירתו, בעת שביתו נפרץ או כשהוא נקנס בגין 
חריגה ממהירות הנהיגה המותרת. סיקור תקשורתי המתמקד בכשלי המשטרה ומציין 

שערכנו בכפרים ערביים. משפרצו המאורעות, השתלבנו באורח פעיל בהגנת הישוב ולמעשה 
שימשנו 'כיסוי' לפעילות בטחונית־קרבית ענפה יותר". השוטר העברי, לעיל ה"ש 48, בעמ' 202. 

אברהם קריניצי בכח המעשה 139-138 )1965(; הלל כהן תרפ"ט: שנת האפס בסכסוך היהודי־ערבי   51

 .)2013( 331-330
 Shlomi Chetrit, " You Have No Right to Remain Silent": The Israel Police Oral History  52

 Project, 2 Remembrance and Research 69 (2018).

כך למשל בארכיון לתולדות ההתיישבות בנגב ע"ש דוד טוביהו מופיע ריאיון עם מפכ"ל המשטרה   53

לשעבר, חיים תבורי, וכן עם שני שוטרים נוספים: אשר דוידוביץ ויחזקאל ליידר. ראו גם: ארכיון 
TARASA )בית ברל( פ' 33 "זיכרונותיו של יעקב זרחי" )אורלי לבנברג עמית עורכת, 2012(.

אלה שוחט "לדובב את השתיקות: ייצוג האשה והמזרח בקולנוע הישראלי" החברה הישראלית:   54

היבטים ביקורתיים 252 )אורי רם עורך, 1993(. 
 Andrew Goldsmith, Police Reform and the Problem of Trust, 9(4) Theoretical  55

 Criminology 443 (2005); Wesley G. Skogan, Asymmetry in the Impact of Encounters
 with Police, 16(2) Policing and Society 99 (2006); Jason Sunshine & Tom R. Tyler,
 The Role of Procedural Justice and Legitimacy in Shaping Public Support for Policing,

37(3) Law and Society Review 511(2003).



נעמילבנקרון

34|משטרהוהיסטוריה

רק מעט מהצלחותיה תורם ליחסו המסויג של הציבור כלפיה.56 ייתכן כי הסתייגות זו 
משליכה גם על נכונות ההיסטוריונים לחקור את עברה, גם במקרים שבהם מחקרם 

נוגע לסוגיות המשיקות לה. 
סיבות נוספות למיעוט המחקר על אודות המשטרה מוכרות היטב לחוקרים מן 
האקדמיה: הרצון להשתלב ברשת חוקרים בין־לאומית מצריך התמקצעות והתמקדות 
בנושא נגיש ורלוונטי לקהילת ההיסטוריונים כולה. עובדה זו תוכל להסביר, למשל, 
מדוע זכתה משטרת המנדט למחקר כה נרחב, בעוד המחקר על אודות משטרת ישראל 
עודנו בחיתוליו.57 כמו כן, היעדר תמריצים למחקר בדמות מלגות ומענקים, מפחית 
אף הוא את הנכונות לחקור את תולדותיה. לבסוף, יש לבחון את הקשיים הייחודיים 
המאפיינים כתיבה ומחקר של השוטרים עצמם בנושא זה. מחקרים העוסקים בתרבות 
הארגונית של המשטרה מלמדים על תחושות ניכור שחשים שוטרים כלפי הציבור, 
כמי שאינו מעריך את פועלם, וכן על תחושת סודיות מוגברת הקיימת אצלם.58 כל אלה 
מפחיתים מראש את נכונותם לכתוב על עבודתם או לתרום מידע על אודותיה,59 אם 
כי קיימים גם חריגים לכלל זה, ובעיקר עבודות תזה ודוקטורט של שוטרים בתפקיד 

או כאלה שפרשו על עברה של המשטרה.60

Herman Goldstein, Policing a Free Society 316-318 (1977).  56

לרשימה חלקית של מחקרים על משטרת המנדט, של חוקרים ישראלים ואחרים, ראו אלדד חרובי   57

 Binyamin Blum, The Hounds of the ;)2011( 1948-1920 ,בארץ ישראל CIDהבולשת חוקרת: ה־
 Empire: Forensic Dogs Tracking in Britain and its Colonies 1888-1953, 35(3) Law and
 History Review 621 (2017); Gad Kroizer, From Dowbiggin to Tergart: The Revolutionary
 Change in the Character of the Colonial Police in Palestine in the 1930s, 30(2) Journal of
 Imperial and Commonwealth History 115 (2014); Badi Hasisi & Deborah Bernstein,
 Multiple Voices and the Force of Custom on Punishment: Trial of Family Honor Killings
in Mandate Palestine, 35(1) Law and History Review 115 (2016); Orna Alyagon-

 Darr, Plausible Crime Stories: The Legal History of Sex Offences in Mandate 
 Palestine (2018); Georgina Sinclair, " Get into a Crack and Earn 20 a Month and all
 found..".   – The Influence of the Palestine Police Upon Colonial Policing 1922-1948,

13(1) European Review of History 49 (2006).
לקמצוץ מן הספרות המחקרית העצומה בהיקפה בנושא התרבות הארגונית של המשטרה, ראו   58

 John P. Crank, Understanding Police Culture 143-154 (2015); Robert Reiner,
.)Reiner :להלן( The Politics of The Police 121-122 (2012(

עם זאת, מעטים מהם יפנו למחקר וכתיבה, וחלקם גם יעשו שימוש מרשים בניתוח ניסיונם   59

המקצועי ביחס לתאוריות מתחום לימודי המשטרה. ראו Reiner, שם, בעמ' 10. 

אוחיון חיל הספר, לעיל ה"ש 5. אוחיון עובד כיום כמפקד בסיס הפעלת מתנדבי מג"ב, וחוקר   60

במסגרת עבודת הדוקטורט שלו באוניברסיטת בר אילן את פעילות מג"ב בין השנים 1956-1953. 
אלכסנדר איש שלום פעילות המשטרה במצבי שביתה )עבודת גמר לתואר "דוקטור לפילוסופיה", 
 Joshua Caspi, Policing the Holy Land, .)1990 ,אוניברסיטת תל אביב — הפקולטה למשפטים
 1918-1957: The Transition from a Colonial to a National Model of Policing and
 Changing Conceptions of Police Accountability (Ph.D Thesis, City University of

New York, 1991).
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 על רקע כל אלה הפכה המשטרה לפיל שבחדר: פיל הבולט בעצם נוכחותו 
ובנפח הניכר שהוא תופס, אך המתגוררים בבית בוחרים להתעלם מעצם קיומו. באופן 
 דומה, גם ההתעלמות מן המשטרה במחקר ההיסטורי איננה מקרית: זוהי בחירה 
מודעת שנעשית על ידי חוקרים. בחירה, שהגיעה העת זה מכבר להרהר בטיבה 

ובהשלכותיה.

היסטוריוגרפיה)קצרהלמדי(שלמשטרתישראלבשנותהחמישים

בשנת 1956 פרסם העיתונאי שבתי טבת סדרת מאמרים בעיתון הארץ, שעסקה במשטרת 
ישראל.61 הכתבה הראשונה בסדרה נשאה את הכותרת "משטרה בערפל", ונפתחה 

בשאלה המתריסה לכאורה: "לשם מה דרושה משטרה לציבור בישראל?". 
המחקר הקיים כיום על אודות העשור הראשון יניב אך ורק שתי תשובות לשאלה 
זו: מאבק בפשיעה, והתמודדות עם השסעים החברתיים. מחקר מצומצם בלבד עוסק 
בהיבטים מבניים של עבודת המשטרה.62 לפיכך, פרק זה יסקור את המחקר הקיים על 
אודות המשטרה בתקופה זו לפי קטגוריות אלה, וישולב בו מיפוי של סוגיות נוספות 
הממתינות למחקר. כפי שאמחיש, מחקר על אודות המשטרה עשוי להציע נקודות מבט 
חדשות ביחס לאירועים היסטוריים מוכרים, ולהרחיב את המידע הקיים על אודותיהם. 
אולם כיום, כמעט בכל המקורות שיפורטו בפרק זה, המשטרה נכללת במחקר, אך 
לא יותר מכך: עצם קיומה בזירת האירועים מוזכר בהם, ולעיתים מתוארים גם מעשי 
השוטרים, אלא שלרוב אין ניסיון לבחון את המניעים לפעולתם באותם אירועים, או 
את האתגרים הניצבים בפניהם במהלכם ולאחריהם. מחקרים המתמקדים בה הם 

החריג, ולא הכלל.

המאבקבפשיעה

עם הקמת המדינה נותרה פקודת החוק הפלילי המנדטורית על כנה, ורק שינויים 
מועטים חלו בה. עולם הפשע, לעומתה, עבר שינויים ניכרים, רבים ומהירים, עם 
הגידול שחל באוכלוסייה.63 העבירות שבהן נדרשה המשטרה לטפל מעתה השתייכו 

ראו לעיל ה"ש 42.   61

גם מיעוט זה פורסם בכתב עת של המשטרה ועל ידי מי ששירתו בשורותיה או על ידי שרי   62

משטרה. ראו למשל שלמה הלל "התהוותו של משרד המשטרה" משטרה וחברה 4, 35 )2000(; 
פנחס יחזקאלי ואורית שלו "יחסי מפכ"ל והשר הממונה בישראל 1997-1948" משטרה וחברה 

 .)2000( 89 ,4

בדו"ח המשטרה לשנת 1948 נמסר כי עלייה זו היא תוצר של "חדירת יסודות עבריינים לתוך זרם   63

העליה, מידת מה של התפרקות מוסרית שהיא תהליך טבעי בשעת מלחמה, ריבוי הרכוש הנטוש, 
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לשתי קבוצות: עבירות שהיו מוכרות לה היטב אך קיבלו מאפיינים שונים בנסיבות 
החדשות שנוצרו )ויכונו "עבירות ותיקות"(, ועבירות חדשות שהתווספו כעת אל ספר 
החוקים, על רקע התקופה )ויכונו "עבירות חדשות"(. בשני המקרים, בוחנים המחקרים 

את פעילות המשטרה באופן אגבי, והיא נדחקת לשוליים.
קבוצת המחקרים הראשונה, העוסקת בטיפולה של המשטרה בעבירות ותיקות, 
משתייכת ברובה לתחום ההיסטוריה של המשפט. מחקרים העוסקים בפסיקת בית 
המשפט העליון, מציגים את המשטרה כמושא לביקורתו. ביקורת זו הייתה חלק מניסיונו 
לחנך את רשויות המדינה החדשה לפעול לפי עקרון חוקיות המינהל הציבורי, ועל פי 
סמכויות המעוגנות בדין בלבד. לאלה משתייכים מחקרה של ליאורה בילסקי על הרצח 
והאונס בגן מאיר בשנת 1949, הבוחן זיקות וקשרי גומלין בין המשטרה לחברה, ואת 
הדרך שבה פעל בית המשפט על מנת לחנך את המשטרה להימנע משימוש בסמכויות 
שאינן מעוגנות באופן מפורש בחוק.64 באופן דומה השתמש ניר קידר באיסור שהטילה 
המשטרה על בני הזוג בז'רנו לעבוד כ"מאכערים" במשרד התחבורה, כדי לדון בפסיקת 
בית המשפט לגבי איסור זה. קידר ממחיש כיצד השופטים אינם בוחנים את שיקולי 
המשטרה בהטלת האיסור )שנועד לקדם ממשל מודרני וחף משחיתות(, או את מידת 
הרלוונטיות שלהם, כי אם מתמקדים בחשיבות ההגנה על עקרון חוקיות המינהל 

הציבורי.65
מחקרים העוסקים בעבירות ותיקות מתארים את גישת המשטרה כחלק מעמדה 
ממסדית רחבה יותר. החשש מפני העולים המזרחיים, ומאובדן ההגמוניה של היישוב 
הוותיק תורגם לדעות קדומות ולתפיסות סטריאוטיפיות על אודות העולים, כפי 
שהדגים מחקרה של אורית רוזין.66 אלה באו לידי ביטוי גם בחרדות ממעורבותם 
המוגברת בפלילים ובדרישה מן המשטרה לטפל בהם, אף שהמשטרה מסרה כי 
מעורבות העולים בפשיעה לא הייתה גדולה מחלקם היחסי באוכלוסייה.67 כך 

ללא השגחה מספיקה, אשר העביר אנשים רבים על דעתם וגרם לעבירות רבות". משטרת ישראל 
דין וחשבון לשנת 1948, 3 )1949(. 

ליאורה בילסקי "'לפני זה לא עברנו על גדרות': העיר, האישה והמשוטט בפסק דין יעקובוביץ"   64

המשפט טז 131 )2011(. 

ניר קידר "על הפורמליזם המחנך של בית המשפט העליון המוקדם: עיון מחודש בפסקי הדין   65

בפרשות בז'רנו ושייב" מחקרי משפט כב 385 )2006(. 

אורית רוזין "תנאים של סלידה: היגיינה והורות של עולים מארצות האסלאם בעיני ותיקים בשנות   66

החמישים" עיונים בתקומת ישראל 12, 195, 232 )2002(. ראו גם: יוסף תמיר "מדינה בלי שוטרים" 
הבוקר 3.7.1949, 2: "עליה המונית כזו שאנו עדים לה כיום מביאה אתה כל מיני אלמנטים. גל של 
מאות אלפים הזורם מכל קצוי תבל מביא אתו גם אנשים שפגיעתם רעה. לא טוב לעליה עצמה 
ולא טוב למדינה שיתעלמו מן הבעיה הזאת — ביחוד שמעשי הפקר של חבורות ויחידים מבין 

העולים הגיעו לממדים רציניים".

1950 צוין כי "הדעה הרווחת בחוגים מסויימים מן הציבור שרבוי  בדו"ח המשטרה לשנת   67
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 למשל מחקרו של חגי רם הבוחן את יחס החברה בתקופת המנדט ובתקופת המדינה 
לחשיש, מצביע על הזיהוי שנוצר בחברה, ובעקבות זאת גם במשטרה, בין העולים 
מצפון אפריקה לבין צריכת סמים והסחר בהם, ועל השימוש בסוגיה זו על ידי 
המשטרה לצורך "האצת האוריינטליזציה של המזרחים ולקיבוע נחיתותם האתנית 

והמעמדית".68 
מחקרים אחרים על אודות עבירות ותיקות עוסקים בשחיתות השלטונית. כפי 
שהמחיש אהוד שפרינצק, אי־הלגליזם השלטוני שהתפתח בתקופת היישוב פרח אף 
ביתר שאת לאחר הקמת המדינה בחברה ובמשטר כאחד.69 מוקדי הכוח הכלכליים, 
הפוליטיים והחברתיים הרבים שבהם שלטה מפא"י בעשור הראשון, אל נוכח גלי 
העלייה הנרחבים, המשבר הכלכלי הקשה וחוסר מיומנותו של השלטון הצעיר 
"שמו לאל את הסיכוי לכונן מערכת של נורמות אוניברסליות כמשתמע מהפירוש 
המהותי של רעיון ומשטר החוק".70 מחקרו של אבי בראלי על תהליכי התברגנות 
1952 נאסרה להלכה — גם אם לא בהכרח  ושחיתות במפא"י מלמד כי רק בשנת 
למעשה — הנורמה הנהוגה שלפיה טופלו מקרים של מעילות בתוך מוסדות פנימיים, 
ומרכז מפא"י חייב את נציגי המפלגה להעביר מקרים אלה לטיפול מוסדות ביקורת 
מתאימים. גם במסגרת הנחיה זו, המשטרה הייתה רק גוף אחד מבין ארבעה שאליו 

הציע מרכז המפלגה לפנות.71
עבירות שחיתות ומעילה נמשכו גם בשנים הבאות. לא תמיד הוגשה תלונה למשטרה 
בנושא זה, וגם כשהחלו חקירות הופעלו לא פעם לחצים פוליטיים על גורמי אכיפת 
החוק לביטולן.72 במצב זה, הפרשה המרכזית המזוהה עם שחיתות בשנות החמישים 

הפשעים בא אך ורק כתוצאה מן העליה החדשה אין לה על מה שתשען. יש יסוד לדעה שאחוז 
 העבריינים מבין העולים החדשים אינו עולה על אחוז זה שבין תושבי הארץ הוותיקים יותר, 
 אם כי בסוגים ידועים של עבירות מעורבים כמעט אך ורק עולים חדשים, למשל, בגניבת 
דין וחשבון לשנת  פירות מן הפרדסים, תגרות והפרות סדר קלות". ראו משטרת ישראל 
 1950, 44 )1951(. עם זאת, בעיתונות דווח כי התקיים איסוף מידע על פושעים שעלו לישראל 
על ידי המשטרה. ראו ש.י. "מספר האסירים עולה והתקציב להחזקתם יורד" ידיעות אחרונות 

 .3 ,19.7.1949

חגי רם "ההיסטוריה החדשה של הג'וינט: חשיש בפלסטין המנדטורית ובמדינת ישראל" תיאוריה   68

וביקורת 43, 75, 89 )2014(.

שפרינצק איש הישר בעיניו, לעיל ה"ש 27, בעמ' 79.  69

שם.   70

אבי בראלי "'התברגנות' ו'שחיתות' במפא"י בראשית שנות החמישים: מידות ציבוריות ופיקוח   71

מפלגתי" ציון סח 69 )2003(. שלושת הגופים האחרים היו ועדת הביקורת המרכזית של ההסתדרות, 
מבקר הסוכנות ומבקר המדינה.

כך למשל השופטת חנה אבנור מספרת באוטוביוגרפיה שלה על תקופת עבודתה בפרקליטות: "אני   72

זוכרת את הפעם הראשונה ששמעתי את צעקותיו של הרפזי בנושא כזה. חשבתי שהבניין מתמוטט 
ורצתי מיד ללשכה שלו. הוא ישב בכיסאו, והחזיק פתק בידו ואמר לי: 'את רואה מה שקורה פה, 
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הייתה זו שבמרכזה ניצבה המשטרה דווקא: פרשת שורת המתנדבים. ארגון זה לקח על 
עצמו חתירה לקידום טוהר המידות, ובין היתר פרסם חוברות ובהן מידע על הפגיעה 
בעיקרון זה במשרדי הממשלה. באחת החוברות פורסם מידע על אודות התנהלות 
פסולה של עמוס בן־גוריון, סמפכ"ל המשטרה, בשל ניהול עסקים פרטיים במקביל 
לעבודתו במשטרה, וסגירת תיק חקירה בנסיבות מתמיהות. עמוס בן־גוריון הגיש 
תביעת דיבה כנגד הארגון, שהתקבלה בבית המשפט המחוזי, ואף נפסקו לו פיצויים 
ניכרים,73 אך בית המשפט העליון הפך את הכרעת המחוזי.74 הפרשה עוררה פולמוס 
ציבורי נרחב בהיקפו בחברה ובכנסת, שהשפיע במידה רבה על המשטרה, הוביל לסיום 
תפקידו של המפכ"ל הראשון יחזקאל סהר, ולהעמדתו לדין מאוחר יותר בגין עדות 

שקר במשפט הדיבה.75
הסעיפים החדשים שנוספו לחוק הפלילי לאחר 1948 נחלקו לשתי קבוצות: אלה 
שנועדו לתת מענה למצוקות השעה, שהבולטת שבהן הייתה מדיניות הצנע,76 ואלה 
שנועדו לעצב את דמות האדם החדש, להיאבק בהרגלים גלותיים ולהחדיר באזרחים 
החדשים תחושת ממלכתיות. הגידול המהיר באוכלוסייה הצריך הנהגה של מדיניות 
צנע, וזו עוררה התקוממות מצד הציבור והובילה להקמתו של שוק שחור נרחב ומשגשג, 
שפעילות המשטרה נגדו נחלה הצלחה חלקית בלבד.77 מחקרה של אורית רוזין על 
המאבק כנגד הצנע מזכיר בקצרה את פעילות המשטרה בתחום, אך הדגש מושם על 
מאבקן של עקרות הבית כנגד מדיניות זו.78 באופן דומה, גלגולי החוק לעשיית דין 
בנאצים ובעוזריהם בכנסת ובמערכת המשפט היו עד היום מושא למחקר מקיף, אך 

שר פלוני כתב לי פתק לא להגיש משפט נגד אדם מסוים'. את השנים הראשונות שלאחר קום 
המדינה ניהלו עסקני מפלגות בעזרת פתקים. הרפזי דחה בתקיפות כל ניסיון להתערב בהליכים 
משפטיים בשל חברות פוליטית או אישית. הוא היה חבר נאמן במפלגת העבודה, ומסור לרעיון 
ולחברים, אבל בעניין הזה הוא היה עקבי ועקרוני". חנה אבינור לבדי בדרך 95 )2001(. בהמשך 
הדרך היא כותבת גם כי כאשר התמנתה לתפקיד שופטת הייתה "עלייה לרגל" לאולמה כאשר 
"נאשם מיוחס" היה מופיע לדיון, וכי שורת בעלי תפקידים, לרבות מפקד המשטרה, ביקשו ממנה 
לחוס עליו, על אף היותו מעורב בפלילים. ראו גם בן פורת מחסום לתוהו, לעיל ה"ש 46, בעמ' 41; 

סהר סיפור חיי, לעיל ה"ש 45, בעמ' 93.

ת"א 113/56 )מחוזי ת"א( בן־גוריון נ' אפלבוים, פס"מ יד 307 )1957(.  73

ע"א 256/57 אפלבוים נ' בן־גוריון, פ״ד יד 1205 )1960(.   74

ע"פ 20/61 סהר נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ״ד טו 561 )1961(. לדיון בפרשה ראו גם פולה   75

קבלו שורת המתנדבים: קורותיו של ארגון אזרחים )2007(; יורם רבין "'שורת המתנדבים' ומשפט 
ההיסטוריה" המשפט 5, 56 )1995(. 

מדיניות הצנע התקיימה גם במהלך מלחמת העולם השנייה, אך הפעם נדרשה ממשלת ישראל   76

לתת לכך מענה, ולא השלטון המנדטורי, ובנוסף, כעת נדרש מענה גם לגידול המהיר באוכלוסייה. 

מאיה מארק כשהדין לא נוקב את ההר: בתי הדין המנהליים ויחסי הרשויות בתחומי קיצוב המזון   77

והגבלת דמי השכירות בשנים הפורמטיביות של המדינה )עבודת גמר לתואר "מוסמך במשפטים", 
אוניברסיטת תל אביב — הפקולטה למשפטים, 2010(. 

אורית רוזין "המאבק על 'הצנע': עקרות הבית והממשלה" ישראל 1, 82, 116-114 )2002(.   78
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נקודת מבטה של המשטרה על תיקים אלה לא נכללה בו, והתייחסות ראשונה לסוגיה 
ניתן למצוא במאמרו של אורי קוסובסקי בגיליון זה.79

החוקים שנועדו לחינוך האזרחים החדשים לטווח הארוך היו מגוונים יותר, והם 
ביקשו, כפי שמראה עדי רותם־זלצמן בעבודת הדוקטורט שלה, לעקור מן השורש 
עבירות שנתפסו כחורגות מכללי ההתנהגות המוסרית הבסיסית, כגון שוחד, ריבוי 
נשים, אלימות כלפי שוטרים, הימורים ועוד. עבירות אלה נתפסו כנגעים מוסריים 
שפשו בעם בגולה, ואשר כעת, עם שובו לארצו, צריכים לבוא על תיקונם.80 אך גם 
במחקרים אלה קיים מידע מועט בלבד על פעולת המשטרה. כך למשל המחקרים 
העוסקים בחוק שנועד להעלות את גיל הנישואים ולמנוע נישואי בוסר מתמקדים 

אורי קוסובסקי "'ובעוזריהם': תפקידה של משטרת ישראל בחקירת חשודים בשיתוף פעולה עם  79

הנאצים" משטרה והיסטוריה 1, 184 )2019(. 

לדיון בנושא זה ראו עדי רותם־זלמן חקיקה פלילית בתקופות מעבר 169-102 )עבודת גמר לתואר   80

"דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת בר־אילן — הפקולטה למשפטים, התשס"ט(.

חיפוש אחר סחורות מוברחות כחלק מהמאבק בשוק 
השחור, 1949. ארכיון התצלומים הלאומי, צלם: פריץ כהן
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בתהליכי החקיקה,81 בעוד שלאכיפתו בידי המשטרה מוקדש דיון מועט בלבד,82 
שנבע, בין היתר, מהקושי הטמון באיתור תיקי חקירה בנושא זה, שבוערו או נאסרו 

לפרסום מחשש לפגיעה בפרטיות.

השסעיםהחברתיים

בעשור הראשון התעצבו ארבעת השסעים המרכזיים של החברה הישראלית, ומאז 
הם מונחים תדיר לפתחה של המשטרה: השסע הדתי, השסע העדתי, השסע הפוליטי 
והשסע הלאומי. ארבעתם נוצרו עוד זמן רב לפני כן, אך תהליכי בינוי אומה הביאו 
להעמקתם ולהחרפתם, מתוך הבנה כי הסדרים שייקבעו בשנים אלה ילוו את החברה 
עוד שנים ארוכות. לפיכך, חילוקי דעות שהתקיימו בעבר ודוכאו בחלקם לטובת מאבק 
משותף בבריטים פרצו כעת במלוא עוזם אל פני השטח, והאפשרות למלחמת אחים 

נדמתה בעשור זה קרובה מתמיד. 
שסעים אלה זכו עד היום למחקר לא מבוטל, שהתמקד, על פי רוב, בקבוצות 
המתנגשות, ובשיקולים שהנחו אותן. אך המשטרה נותרה בבחינת נוכחת נפקדת בשדה 
המחקר: מעשיה מתוארים בקצרה, באופן שבלוני, מבלי לנסות להתחקות אחר שיקולים 
מבניים, גורמים שהניעו את פיקוד המשטרה לפעול בדרך מסוימת, מידת החפיפה בין 

ההנחיות לבין דרך ביצוען בפועל, או היבטים אחרים של פעילותה. 
השסע הדתי שהחל עוד בתקופת המנדט הלך והתעצם לקראת ההכרזה על הקמת 
המדינה ולאחריה.83 המאבקים על השבת, לרבות פעולת המשטרה במסגרתם, זכו 
למחקר נרחב של חוקרי החברה החרדית.84 נטורי קרתא, על אף מספרם המצומצם, 
נטלו חלק מרכזי במאבקים אלה, ולטענת מנחם פרידמן שימשו אותם העימותים 
עם המשטרה ככלי למיצובם בראש המחנה החרדי.85 מחקרה של אופירה גראוויס־

 Orit Rozin, A Home for All Jews: Citizenship, Rights, and National Identity in  81

)the  New State 15-66 (2016 )להלן: Rozin, A Home for All Jews(; שהם מלמד "'כעבור 
עשרות שנים מועטות נהיה כולנו בני עדות המזרח...': אמהות, פריון והבנייתו של 'האיום הדמוגרפי' 

בחוק גיל הנישואים" תיאוריה וביקורת 25, 69 )2004(.

Rozin, A Home for All Jews, שם, בעמ' 55-46.   82

שמעון רובינשטיין "פרשת דה־האן — רצח פוליטי או הוצאה להורג של מוסדות 'המדינה שבדרך'?"   83

כיוונים 27, 5 )התשמ"ה(; מנחם פרידמן "ואלה תולדות הסטטוס קוו: דת ומדינה בישראל" המעבר 
מישוב למדינה 1949-1947: רציפות ותמורות 47 )1990(; חיים כהן מבוא אישי: אוטוביוגרפיה 228 

)2005(; רון חריס המשפט הישראלי — השנים המעצבות: 1977-1948, 21-15 )2014(. 

מנחם פרידמן "'נטורי קרתא' והפגנות השבת בירושלים ב־1950-1948 — רקע ותהליכים" ירושלים   84

החצויה, 1967-1948, 224 )אבי בראלי עורך, 1994(; קימי קפלן עמרם בלוי: עולמו של מנהיג נטורי 
קרתא )2017(. 

פרידמן, שם, בעמ' 239.   85
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קובלסקי על מחתרת "ברית הקנאים" מצביע על הדרך שבה ניצלה המדינה את כוחה 
העודף לצורך בידוי ראיות על ידי המשטרה וגורמי ביטחון, מתוך ניסיונה לדכא את 

מי שנתפסו על ידה כחותרים נגד ההגמוניה הפוליטית.86
עם זאת, ניתן ואף ראוי להוסיף נדבך נוסף למחקרים הקיימים על מנת להבין את 
התמונה ההיסטורית השלמה: מה הייתה המדיניות שעוצבה במשטרה לטיפול במאבקי 
השבת? מה היו ההנחיות שניתנו לשוטרים במסגרת קורסי ההכשרה או לפני יציאה 
להפגנה? כיצד השפיעה העבודה בשבתות לצורך טיפול בהפגנות אלה על השוטרים 
עצמם, ועל נכונותם לעבוד בשורות המשטרה? האם גויסו שוטרים דתיים למשטרה, 
ואם כן — כיצד התמודדו עם הצורך לטפל בהפגנות אלה? כיצד התמודדה המשטרה 
במקביל עם הדרישות שהוצבו גם בפניה לשמירה על מצוות היהדות, ובראש ובראשונה 
על הכשרות ועל השבת?87 כל אלה יכלו ליצור תמונה מורכבת ורחבה יותר, היכולה 

לשפוך אור נוסף על המחקר הקיים ולעבותו.
השסע השני, הקיטוב הפוליטי העמוק שהתקיים עוד בתקופת היישוב, הוביל לכך 
שכבר בוועדת המצב תוכננה הקמת "מחלקה פוליטית" במשטרה.88 מטרתה הייתה 
לפקח על מפלגות אחרות, על דעת הקהל, למנוע ריגול ופעולות התמרדות, ולפעול 
בכל "עניין אחר העלול לגרור אחריו להפרעת הסדר הציבורי ויכול להשפיע על 
ביטחון המדינה".89 מחלקה זו ופעילותה עודן לוטות בערפל, ולא ברור אם הוקמה 
או שפעילותה המיועדת בוצעה רק לעיתים, באופן נקודתי, על ידי שוטרים מיחידות 

אופירה גראוויס־קובלסקי "פוליטיזציה, בידוי ראיות ומניעת טרור: המקרה של מחתרת ׳ברית   86

הקנאים'" )הרצאה במסגרת הכנס השנתי ה־13 של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט, יד בן־
צבי ומכון ברג למשפט והיסטוריה, ירושלים, 2.10.2017(. 

במרץ 1951 פנה הרב הראשי לשר המשטרה וביקש ממנו להימנע מאימוני שוטרים בימי שישי   87

ושבת. בתשובה כתב לו שטרית: "לצערי החוגים הדתיים מכריחים אותנו לפעמים לפעול בשבת, 
ונמצא שהשוטר במקום לשבות ולנוח בשבת, נקרא לעבודה או במצב הכן. והייתי מאד שמח אילו 
היה כב' משתמש בהשפעתו הרבה על החוגים הדתיים ומטיף להם להניח לשוטרים לנוח בשבת. 
זוהי עזרה הדדית". ראו מכתבו של שר המשטרה בכור־שלום שטרית אל הרב הראשי יצחק הרצוג 
)16.3.1951(, א"מ פ־4248/21 "התכתבות עם משרד המשטרה", וכן מסמכים נוספים בתיק זה. 
בנושא הכשרות ראו למשל את מכתבו של יחזקאל סהר, מפכ"ל המשטרה, אל דוד פנקס מהוועד 
הלאומי )שהפך לשר התחבורה זמן קצר לאחר מכן( )27.9.1949(, א"מ 3074/16 "הקמת המשטרה 

ומעורבותו של דוד צבי פנקס בנושא". 

"משטרת ישראל משכללת שרותיה" דבר 4.2.1949, 1; "ריאורגניזציה במשטרת תל אביב" הצופה   88

4.2.1949, 5; "מחלקה פוליטית במשטרה" חרות 5.10.1949, 2: "שוב מוסרים על תכנית להקמת 
מחלקה לעניינים פוליטיים באגף חקירת הפשעים במשטרת ישראל. כיסוד למחלקה זו תשמש, 
לפי הנחת אותו מקור, 'המחלקה המיוחדת' המטפלת כיום בפיקוח על זרים והמחלקה הערבית 
של מטה המשטרה"; "בולשת פוליטית תוקם במשטרת ישראל", הבקר 1.2.1949, 4. על הדיונים 
 Jenkins, Policing the Cold War בנוגע להקמת משטרות פוליטיות באירופה בשנים אלה ראו

לעיל ה"ש 19. 

ספר האירועים א, לעיל ה"ש 28, בעמ' 17.  89
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רגילות. עם זאת, אין ספק כי מפלגות פוליטיות הפכו מושא למעקב של המשטרה, 
ובעיקר תנועת חרות, שנמצאה באופוזיציה, והרבתה בהפגנות מחאה שנועדו לחזק 
את מעמדה,90 כמו גם תנועות מפ"ם ומק"י שערכו הפגנות והצטרפו למחאות חברתיות 

אחרות שהתעוררו.91
התסיסה הפוליטית שהסלימה לאחר קום המדינה, ותורגמה לא פעם לאלימות, 
כמו גם תגובת המדינה שנשענה בין היתר על המשטרה, התבססו על התחושה כי אם 
קבוצות קטנות ונחושות הצליחו להוביל לסילוקה של האימפריה הבריטית מישראל, 
כי אז קרוב לוודאי שקבוצות נחושות במידה דומה יוכלו לעצב את דמותה של המדינה. 
אלה הובילו, בין היתר, לפילוג בתנועה הקיבוצית92 ולמאבק כנגד מדיניות השילומים.93 
גם שביתת הימאים, שהחלה כמאבק מקצועי, הושפעה במידה רבה מתפיסה זו.94 בכל 
אחד משלושת אלה היה למשטרה תפקיד רב חשיבות, שטרם נחקר במלואו עד היום, 
ותפקידה תואר בקצרה וללא התעמקות נוספת, תוך הטמעת הדיון בה באופן כוללני 

בדיון במדינה. 
המחשה אחת לתהליך ההשטחה בנוגע לפעילות המשטרה ניתן למצוא במחקר 
הקיים על שביתת הימאים, שם שימשה עצם המעורבות המשטרתית בשביתה בסיס 
לטענה כי הממשלה ניסתה לפעול בדרכים פסולות לשבירת השובתים. כך למשל מתחו 
דב חנין ודני פילק ביקורת נוקבת על התנהלות המשטרה במהלך השביתה,95 אולם 
מחקר זהיר יותר יכול ללמד מספר דברים. ראשית, לשביתה היו כמה שלבים, והראשון 
שבהם כלל התפטרות של כלל הימאים, דבר שהסיר מהם את הגנת משפט העבודה, 
ולפיכך הצדיק את פינוים על ידי שוטרים מן הספינות שבהן עבדו. שנית, גם פסק דינו 
של בית המשפט המחוזי, שבחן את העובדות לעומקן מתוך גישה דווקנית ללשון החוק, 
מתח ביקורת על עמדת המשטרה והמדינה, וזיכה רבים מן הימאים שנאשמו בהתנגדות 
לשוטרים בטענה שהיו רשאים לפעול בדרך זו, אך הרשיע את חלקם בהתנגדות 

אופירה גראוויס קובלסקי הצודקים והנרדפים: מיתולוגיה וסמלים של תנועת החרות 1965-1948,   90

 .)2015( 119-103

ראו, למשל, אייל כפכפי "השמאלה כנימוק לשבירת שביתה: המקרה של שביתת הימאים" טורא   91

221 )1994( )כפכפי "שביתת הימאים"(. לתפיסת הסיכון במפ"ם ומק"י על ידי כוחות הביטחון ראו 
גם: איסר הראל ריגול סובייטי: קומוניזם בארץ ישראל )1987(.

ברוך כנרי סנוורים: פרוטוקול הסמינריון על פילוג הקיבוץ המאוחד )יעקב סתר עורך, 2011(; יוסי   92

אסף ״פילוג ואיחוד בתנועה הקיבוצית״ הקיבוץ: מאה השנים הראשונות 183 )אביבה חלמיש וצבי 
צמרת עורכים, 2010(. 

יחיעם ויץ "משה שרת והסכם השילומים עם גרמניה 1952-1949" קתדרה 115, 157 )2005(.   93

כפכפי "שביתת הימאים", לעיל ה"ש 91; נמרוד אשל שביתת הימאים )1994(; דב חנין ודני פילק   94

"שביתת הימאים" תיאוריה וביקורת 13-12, 89 )1999( )להלן: חנין ופילק(.

חנין ופילק, שם, בעמ' 95.   95
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לפעולת המשטרה שהייתה למעלה מן הנדרש.96 שאלה מסקרנת כשלעצמה היא מי 
בפיקוד המשטרה היה מעורב בתהליכים שנויים במחלוקת שהתבצעו בהקשר זה, 
בעיקר במהלך "יום שישי השחור",97 אך נדמה שהיה מדובר בקומץ בלבד, או שמא רק 
במפכ"ל עצמו. אך לעומת זאת, הסמפכ"ל בתקופה זו, יוסף נחמיאס, ומנכ"ל המשטרה 
יוסף בן פורת, ידעו להצביע על תמיהות וטעויות בנוגע להתנהלות המשטרה במהלך 
שביתת הימאים, ואלה הובילו למחשבה מחודשת על תפקידיה במהלכן של שביתות 

בעתיד ועל דרכי ביצועם.98 
התנהלותה של המשטרה במסגרת הפגנת השילומים זכתה למחקר מעמיק יותר של 
יחיעם ויץ, שתיאר את תפקידה הפרקטי והסימבולי של המשטרה במסגרת ההפגנה.99 
במישור הפרקטי מתאר ויץ כיצד נערכה המשטרה להפגנה זו, שברור היה כי תהיה 
שונה באופייה וסוערת יותר מקודמותיה בהיקפה ובמטרותיה. שוטרים רבים מכל רחבי 
הארץ רוכזו בירושלים, וצוידו במסכות גז ופצצות עשן. הם הונחו לפעול בזהירות, 
להשתמש בפצצות רק בעת הצורך ולא להיגרר אחר פרובוקציות.100 בשלב הראשון 
הושלכה אשפה על השוטרים אך אלה הפגינו איפוק וכמעט לא נעשה שימוש בכוח. 
בשלב השני, לאחר שהחל ההמון לרגום את בניין הכנסת, השליכו השוטרים מאות 
פצצות עשן וגז מדמיע לעבר המפגינים, והאזור תואר על ידי העיתונאים במאמרים 

שפורסמו למחרת כשדה קרב. מאות אנשים נעצרו עם סיום ההפגנה. 
ויץ ממחיש בתיאוריו גם את ההיבט הסימבולי של פעילות המשטרה: בגין עצמו, 
בנאומו בפני המפגינים, הודיע להם כי השוטרים נושאים רימונים מתוצרת גרמניה, 
ועודד אותם "לא לפחד וללכת לקראת השוטרים המזויינים ברימוני גז".101 חברי הכנסת 
של מק"י דרשו להפסיק את ישיבת הכנסת בטענה כי "המשטרה רוצחת אנשים בחוץ". 

פסק הדין כלל שני חלקים מרכזיים: האחד, בחינת מקור הסמכות לפעולתם של השוטרים והנאשמים,   96

והשני — דרך פעולתם של השחקנים במהלך יום שישי השחור )ראו להלן, ה״ש 97(. בית המשפט 
קבע כי הרשות הייתה נתונה בידי הימאים להתנגד לעליית השוטרים לאונייה ופעולות מניעה 
מצידם היו מוצדקות "עד כמה שמעשי התנגדותם היו דרושים למנוע את עלית השוטרים על 
האניה. אך אם במעשיהם עברו את מדת הנחוץ לשם כך, יהיה במעשיהם שעברו את המדה הזאת 
משום תקיפה בלתי חוקית". ת"פ 6/52 )מחוזי חי'( היועץ המשפטי לממשלת ישראל נ' אהרונוביץ, 

פס"מ ח 387 )1952(. 

"יום שישי השחור" היה יום השיא של שביתת הימאים. בתאריך זה הגיעו שתי ספינות לנמל תל   97

אביב, הצוות שעל סיפונן הכריז על הצטרפותו לשביתה, והמשטרה פעלה להורדת השובתים מן 
הספינה תוך שימוש בכוח. מאוחר יותר הוגשו כתבי אישום כנגד 29 מאנשי הצוות בגין תקיפת 

שוטרים.  

בן פורת מחסום לתוהו, לעיל ה"ש 46, בעמ' 69.   98

יחיעם ויץ הצעד הראשון לכס השלטון: תנועת החרות 1955-1949, 131-105 )2007( )להלן: ויץ   99

הצעד הראשון(.

שם, בעמ' 105.   100

שם, בעמ' 106.   101
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חלק מן המפגינים קראו קריאות גנאי לשוטרים, כמו "גסטפו".102 העובדה שהעצורים 
בהפגנה נשלחו למחנה המעצר ג'לאמי, שהפך לסמל למשטרה הרודני של מפא"י בעיני 
האופוזיציה, התסיסה אף יותר את הרוחות בקרב פעילי חרות. ביטאון התנועה כינה 
את המקום "מחנה ריכוז" אשר הפך לסמל של משטר "אשר אינו בוחל בכל אמצעי, 
ויהיה זה הפסול והמכוער ביותר, לשם דיכוי מתנגדיו הפוליטיים".103 אירועים אלה 
של תקיפת שוטרים, במסגרת שביתת הימאים ובמסגרת הפגנת השילומים, הובילו 
את ממשלת מפא"י לקדם הצעת חוק שנויה במחלוקת להטלת עונשי מינימום על 

תוקפי שוטרים.104
שלושה מחקרים אחרים העוסקים בשסע הפוליטי דנים במקרי רצח או בניסיונות 
לביצועם שהתרחשו על רקע זה. שלומי שטרית בחן את הקשיים שעמדו בפני 
המשטרה בעת חקירת רצח מתווך האו"ם פולקה ברנדוט )1948(, לרבות היעדר 
משאבים וכוח האדם, רמה מקצועית בלתי מספקת, ואמונו החלקי של בן־גוריון 
ושל שירות הביטחון במשטרה כגוף נאמן פוליטית. כל אלה הובילו להסתרת חלק 
מהראיות שאותרו מפני השוטרים שחקרו את הרצח.105 אילה שקלאר בחנה את 
ניסיון הרצח של שר התחבורה דוד פנקס )1952(, ומחקרה מציג את הדרך שבה 
חמקו המתנקשים מלתת את הדין על מעשיהם עקב תרבות אי־הלגליזם של החברה 
בשנים אלה, ואת הביקורת שנמתחה על פעילות המשטרה בפרשה.106 בדיונים על 
רצח קסטנר )1957( התמקדו מרבית החוקרים בשינוי הדרמטי שחל בין פסק דינו 
של המחוזי לגביו, שקבע כי "מכר את נפשו לשטן" לבין פסק דינו של בית המשפט 
העליון, שזיכה אותו.107 לחקירת המשטרה את הרצח הוקדש במסגרת המחקרים על 

אודותיו דיון מצומצם בלבד.108
באופן דומה, גם השסע העדתי, שהלך והעמיק בשנים אלה לאורכם של קווי מתאר 
חברתיים וכלכליים, זכה למחקר לא מבוטל. הפערים שהלכו וגדלו, הקיפוח והתסכול 

שם, בעמ' 108.   102

)מאמר מערכת( "יושם קץ למשטר ג'למי" חרות 12.12.1951, 2.   103

ויץ הצעד הראשון, לעיל ה"ש 99, בעמ' 120-117. לדיון בהצעת החוק ראו גם פנינה להב "העוז   104

והמשרה: בית המשפט העליון בעשור הראשון לקיומו" עיוני משפט יד 479, 487 )1989(. הצעת 
החוק התקבלה אך ספק אם השפעתה בפועל הייתה רבה. גם נושא זה טרם נחקר עד היום. 

שלומי שטרית "'העבריין לא נודע': משטרת ישראל חוקרת את רצח ברנדוט" עלי זית וחרב טו   105

.)2015( 225

אילה שקלאר "הפנקס פתוח: השר דוד צבי פנקס, פעילותו, דרכו הפוליטית ופרשת ההתנקשות   106

בחייו" ישראלים 7, 107 )2005(.

יחיעם ויץ האיש שנרצח פעמיים: חייו, משפטו ומותו של ד"ר ישראל קסטנר )1995(; תום שגב   107

המיליון השביעי: הישראלים והשואה 292-239 )1991(; יחיעם ויץ, דליה עופר ודן לאור "דיון: 
השינוי בדימויו של קסטנר כעדות לשינוי בדימויה של השואה" קתדרה 69, 133 )1993(. 

ויץ האיש שנרצח פעמיים, שם, בעמ' 339-332; שגב המיליון השביעי, שם, בעמ' 291-290.   108
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תורגמו להפגנות ולאירועי הפרות סדר, שהפכו לחלק בלתי נפרד מן העשור הראשון. 
בערים התקיימו אירועים אלה מול מוסדות המדינה, ובעיקר בלשכות התעסוקה, 
בדרישה לעבודה ולאפשרות להתפרנס בכבוד, ובמעברות, שם מצאו את עצמם שוטרים 

בודדים ניצבים לא פעם מול המון נזעם.109
עד לאחרונה התמקדה תשומת הלב המחקרית בתחום זה באירועי ואדי סאליב 
בשנת 1959, שנתפס כמקום שבו הוצתו להבות המרי האזרחי הראשון במדינת ישראל. 
עם זאת, כמה מחקרים מן השנים האחרונות מצביעים על שורשי האירועים שמהם 
נבטה מחאת ואדי סאליב. מחקרו של עמרי פלרמן מתמקד בחקר פעולותיהם של 
עולים חדשים שפרקו זעמם על עובדי הציבור השונים, ובעיקר במשרד הסעד, ובמענה 
שניתן לאירועים אלה על ידי המשטרה. לטענתו של פלרמן, אלימות זו שימשה כלי 
לניהול משא ומתן בין האזרחים החדשים ובין המדינה.110 בספרו של בריאן רובי העוסק 
במאבקם של המזרחיים לשוויון זכויות מקום המדינה ועד אמצע שנות השישים, הוקדש 
אומנם הפרק הראשון לדיון חלוצי במשטרה בשנות החמישים, אך הספר כולל כמה 
מן הכשלים הנדונים במאמר זה, ובעיקר השטחת פעילותה ומניעיה, תוך זיהוי מוחלט 

בינה לבין המדינה.111
בשנה החולפת פורסמו שני מחקרים מעניינים נוספים המתמקדים באירועי 
מחאה בפריפריה הגאוגרפית, הכלכלית והחברתית של ישראל: מאמרו של אמיר 
גולדשטיין מציג את היום השחור של קריית שמונה במאי 1956, שבמסגרתו דוכאה 
מחאת פועלים המונית בעיר,112 ומאמרה של שני בר־און ממן עוסק במחאה על רקע 
דומה שהתקיימה ביולי 1959 בבאר שבע.113 בשני המקרים משורטטת תמונה חשובה 
וייחודית של האירועים שהובילו לפרוץ המחאה ומהלכה, ואת דיכויה על ידי המשטרה, 
אך בשניהם עוברת המשטרה תהליך רדוקציה המתאר אותה כידה הארוכה של מפא"י, 
הנשלחת לדיכויים של מי שקראו תיגר על שליטתה המוחלטת באזורי הפריפריה. בשני 

ראו למשל דין וחשבון של רות קליגר לראש הממשלה על המתרחש במחנה עין שמר ופרדסיה,   109

ג"מ ג־333/4, "מחנות עולים )מעברות(". 

עבודת המחקר של עמרי פלרמן נכתבת במסגרת בית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל   110

אביב. לדיון נוסף בנושא זה ראו גם: עמנואל מרקס ההקשר החברתי של התנהגות אלימה: מחקר 
אנתרופולוגי־חברתי על עיירת עולים בישראל )תמי אילון־אורטל מתרגמת, 2015(. 

 Bryan K. Roby, The Mizrahi Era of Rebellion: Israel's Forgotten Civil Right  111

.Struggle, 1948-1966 (2015) לדיון ביקורתי בספרו של בריאן רובי, ראו את מאמרו של 
עמרי פלרמן בגיליון זה, משטרה והיסטוריה 1, 219 )2019(. 

אמיר גולדשטיין "מה גרם לפרוץ 'היום השחור של קריית שמונה', מאי 1956: על עבודה, קליטה,   112

מחאה ופוליטיקה בעמק החולה בשנות ה־50" מחקרים חדשים של הגליל ספר שלישי, 219 )ציונה 
גרוסמרק ואח' עורכים, 2018(.

שני בר־און ממן "מחאה ומעמד בבאר שבע, 1963-1948" עיונים: כתב עת רב־תחומי לחקר ישראל   113

 .)2018( 86 ,82 ,29



נעמילבנקרון

46|משטרהוהיסטוריה

המחקרים נטען כי מטרה זו הושגה על ידי המשטרה תוך שימוש בפרקטיקות של דה־
לגיטימציה של המוחים וקרימינליזציה שלהם, בניסיון לצמצם את ממדיה האמיתיים 
של המחאה ולהעלים את שורשיה. בשני המקרים מצוטטים שר המשטרה או דרגים 

בכירים במשטרה, המתייחסים באופן מבזה אל המפגינים. 
אך בשני המאמרים נעדרת התייחסות מורכבת יותר לחקר המשטרה, בשלושה 
רבדים שונים. ברובד הראשון, חסרה התייחסות למחקרים הדנים במשטרה המודרנית 
כגוף שהיווה בעשורים הראשונים לקיומו באירופה ובארצות הברית בשר מבשרו 
 של מעמד הפועלים. ככאלה, התנגדו שוטרים במדינות אלה לא פעם לדיכוי 
שביתות פועלים ומחאות שבהן היו השובתים קרובי משפחה, שכנים או חברים. 
לטווח הקצר, ובמיוחד בארצות הברית, טופלה תופעה זו באמצעות גיוס הצבא 
לצורך דיכוי שביתות. לטווח הארוך, חתר פיקוד המשטרה בבריטניה ובארצות 
הברית ליצירת שסע במעמד הפועלים, שיאפשר לשוטרים לאמץ תכתיבים המיועדים 
לשרת את בעלי האמצעים, ולא את שותפיהם למעמד הפועלים. תהליכי התמקצעות, 
מיליטריזציה, וגיוס שוטרים מאזורים מרוחקים על מנת ליצור זרות בינם לבין מושאי 
שיטורם, היו רק כמה משלביו של תהליך זה של חינוך לציות ומשמוע, שיצר "הפרד 
ומשול" בקרב מעמד הפועלים.114 האם עלה בידי משטרת ישראל ליצור נתק כזה 
כבר בעשור הראשון לקיומה? וכיצד? ואם לא, האם בא הדבר לידי ביטוי במהלך 

ההפגנות שהתרחשו?
ברובד השני, המקומי, נעדרת התייחסות לחתך האתני באוכלוסיית ישראל, שבא 
לידי ביטוי במספרם הגדל והולך של עולים מצפון אפריקה שעבדו במשטרה בעשור 
הראשון, בהיעדר הון תרבותי וכלים נחוצים להשתלבות במשרות רווחיות או נוחות 
יותר. בפריפריה, שבה עוסקים מחקריהם של גולדשטיין ובר־און ממן, היה מספרם של 
העולים מצפון אפריקה בקרב השוטרים קרוב לוודאי גבוה יותר. העובדה כי המשטרה 
שימרה בתוכה היררכיות של יחסי כוח ושליטה לאומיים, מגדריים, כלכליים ועדתיים, 
מיקמה את העולים מצפון אפריקה על פי רוב בדרגים הנמוכים שלה. עם זאת, אין 
במאמרים כל התייחסות למפגש שהתקיים בהפגנות אלה בין בני אותה קהילה משני 

עברי המתרס.
בנוסף, ברובד השלישי, התעסוקתי, יש לבחון את מצבם של שוטרים בשוק העבודה 
בשנים אלה. תנאי העסקתם היו ירודים בהשוואה למגזר הציבורי והפרטי כאחד: שכרם 
היה נמוך מהמקובל בשירות המדינה, הם נדרשו לעבוד שעות נוספות ללא תשלום, 
לרבות בסופי שבוע וחגים, ולעבודתם נלוו סיכונים רבים של פציעה, מוות או נפילה 

 Robert Reiner, The Police and the Class Structure, 5 British Journal of Law and  114

 Society 166, 169 (1978); Cyril D. Robinson, The Deradicalization of the Policeman:
 A Historical Analysis, 24 Crime and Delinquency 129, 134 (1978).



ביןגלוילנעלם:היסטוריוגרפיהשלמשטרתישראלבעשורהראשון

משטרהוהיסטוריה|47

בשבי. העובדה כי השוטרים לא היו מאוגדים, וכי כוחו הפוליטי של שר המשטרה 
בממשלה היה חלש למדי, אך הקלה על פגיעה בזכויותיהם.115 בנוסף, מאות מהם פוטרו 
מייד לאחר הקמת המדינה, במסגרת פעולת ועדות הטיהור, מתוך רצון של הממשלה 
ופיקוד המשטרה למנוע גיוס שוטרים מקרב יוצאי האצ"ל והלח"י.116 בעקבות עתירה 
שהגישו כמה קציני משטרה לבג"ץ הוחזרו מרבית המפוטרים לעבודתם, אך הם זכו 

לאמון מסויג בלבד של הממשלה.117 
עובדות אלה מקשות במידה רבה על שרטוט פשטני של משטרת ישראל כגוף 
פוליטי מובהק הממלא את הנחיות הממשלה כלשונן, והן מצריכות התמודדות מעמיקה 
יותר בנוגע לנקודת המפגש בין שתי קבוצות אלה של שוטרים ומפגינים, שהשתייכו 
לא פעם לאותו מוצא ונמצאו באותו ריבוד חברתי וכלכלי. מן המחקר נעדרת גם, ולא 
במקרה, התייחסות לפעילותה החברתית של משטרת ישראל במעברות ובשכונות 
המצוקה, שכן התייחסות אליה הייתה עשויה לשמוט את הבסיס מתחת להתייחסות 

החד־ממדית כלפיה כמכשיר דכאני של השלטון. 
אך פעילות מעין זו אכן התקיימה: שוטרים אימצו בהתנדבות את מעברות מגדל־
גד והר־טוב, עברו להתגורר בהן בחורף של שנת 1950, סייעו לעולים בתחומים שונים 
וגייסו עבורם כספים, בין היתר משכרם.118 בנוסף, המשטרה פעלה עם בני נוער מאזורי 
מצוקה, וזאת בשני מישורים מקבילים: מלמעלה, בפעילות של פיקוד המשטרה, ומלמטה, 
כיוזמה של שוטרים בשטח. מלמעלה, התריע מפכ"ל המשטרה בפני הכנסת על מצבם 
של בני נוער אלה, והביע את שאיפתו להקים "קלובים של המשטרה לנוער", מן הסוג 
הקיים בארצות הברית.119 מלמטה, יצרו שוטרים בתחנות מיוזמתם פעילויות שונות 
עם בני נוער בסיכון בניסיון למנוע הגעתם לפשע, במתכונת שהייתה מוגדרת היום 
כשיטור קהילתי:120 הם הקימו קייטנות למענם, ארגנו פעילות ספורטיבית משותפת 

איתם ועוד.121

נעמי לבנקרון "'אהיה אני המרטין לותר קינג של המשטרה': איסור ההתארגנות על שוטרים   115

בישראל והשפעתו על זכויותיהם כעובדים" עבודה, חברה ומשפט טז )עתיד להתפרסם, 2019(. 

על הטיהורים בכלל ובמשטרה בפרט ראו נתן ברון "המרירות שלא פגה: פרשת 'ועדות הטיהור'   116

לבדיקת עובדי ממשלת המנדט במעבר למדינת ישראל, תש"ח־תש"ט" עם במלחמה: קובץ מחקרים 
על החברה האזרחים במלחמת העצמאות 45 )מאיר בר־און ומאיר חזן עורכים, 2006(; בג"ץ 21/48 
סופר נ' שר המשטרה, פ"ד ב 365 )1949(. משטרת ישראל דין וחשבון לשנת 1948, 8 )1949(; משטרת 
ישראל דין וחשבון לשנת 1949, 8 )1950(; סהר סיפור חיי, לעיל ה"ש 45, בעמ' 93-92; פרוטוקול 

ישיבה י"ד, לעיל ה"ש 33, בעמ' 35. 

ראו דיון הממשלה בפסק דין סופר, פרוטוקול ישיבת הממשלה )11.4.1949( בעמ' 37-9.   117

משטרת ישראל דין וחשבון לשנת 1950, 28 )1951(.   118

פרוטוקול ישיבה מס' 2 של הועדה לענייני פנים, הכנסת ה־1, 10 )21.11.1951(.  119

עמיקם הרפז אסטרטגיות שיטור: סוגיות בעיצוב מדיניות אכיפת החוק 161-141 )2012(.   120

ריאיון של המחברת עם קצין המשטרה בדימוס לוי עדן )8.7.2012(.  121
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על השסע הרביעי, הלאומי, קיים המידע המועט ביותר. מן המחקר ההיסטורי הכללי 
הקיים עולה תמונה ברורה שלפיה הנחיתות הדמוגרפית, הגבולות הגאוגרפיים הצרים 
ותחושת הוודאות ביחס להשמדת ישראל אם תובס במלחמה עוררו ושימרו חששות 
רבים ביחס לערביי ישראל. המשטרה הייתה מעורבת גם בפעילות הממשל הצבאי, אך 
לא קיים למיטב ידיעתי מחקר על אודות פעילותה בתחום זה. הטיפול במסתננים היה 
משותף לצה"ל ולמשטרה, אך גם כאן קיים מחקר מועט בלבד, המתאר את השפעת 
הסוגיה על עיצובה והתפתחותה של משטרת ישראל, ואת הקמתו, פעולתו ופירוקו 
של חיל הספר בשנים 1951-1949, אשר היווה מאוחר יותר מודל להקמתו של משמר 

הגבול.122 

סיכום

אף שהמשטרה פעלה מיומה הראשון של המדינה, והייתה חלק בלתי נפרד מהחברה 
שהתהוותה בה, נפקד מקומה במידה רבה עד היום מן המחקר האקדמי על ההיסטוריה 
של ארץ ישראל ומדינת ישראל. אך חקר ההיסטוריה הישראלית, כמו גם חקר המשטרה 
בכללותו, יצאו נשכרים מהתבוננות בעברו של ארגון חשוב זה, ובין היתר בשנותיו 

שי בלבן הטיפול במסתננים ובעיות הבטחון השוטף כגורמים בעיצובה ובהתפתחותה של משטרת   122

ישראל 1956-1948 )עבודת גמר לתואר ״מוסמך״, אוניברסיטת בן־גוריון — הפקולטה למדעי הרוח 
והחברה, 2005(; אוחיון חיל הספר, לעיל ה"ש 5; ראו גם סהר סיפור חיי, לעיל ה"ש 45, בעמ' 98. 
סהר כתב כי פנה לאלוף פיקוד מרכז ודרש את התערבותו באחד המקרים של רצח וחטיפה, וניסה 
להבהיר לו כי הגנת הגבול היא באחריות הצבא, ולא המשטרה. "הוא הביט בי בחיוך של ביטול 

ואמר: 'אני ערוך לכבוש את דמשק ואתה מטרידני בכמה מסתננים מסריחים'". 

שוטרים ואזרחים ערבים בעמדת בידוק, כפר קאסם, יוני 1949. 
ארכיון התצלומים הלאומי, צלם לא ידוע
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המעצבות, בתקופת בינוי אומה, תוך בחינת רבדים נוספים בהתנהלותו. גם חוקרים 
המותחים ביקורת נוקבת — ולא פעם מוצדקת — על התנהלותה, אינם יכולים לנקוט 
קיצורי דרך מחקריים, מתוך הנחת מוצא אקסיומטית כי מדיניות ממסדית היא לעולם 
גזענית, אטומה, ומבקשת לפגוע בקבוצות מוחלשות במצוות השלטון, תוך טיוח דילמות 
שעימן התמודדו עובדי הציבור בטיפולם בקבוצות אלה. לא פעם מי שמבקרים את היחס 
הסטריאוטיפי והמכליל שהוענק לעולים, מעניקים את אותו יחס בדיוק, סטריאוטיפי 
ומכליל, למוסדות שקלטו אותם. אך בכך אין די: יש לחשוף רבדים של אמביוולנטיות, 
קשיים, אתגרים, משאבים נוכחים ונעדרים, כוח האדם שעמד לרשות המשרדים 
הממשלתיים ועוד. גם שתיקות מוסדיות יש לדובב, ובחברה דמוקרטית זו זכותה ואף 
חובתה של האקדמיה לעשות כן: לחקור ולהצביע על ליקויים על סטריאוטיפים ועל 

כשלי העבר, בניסיון להימנע מטעויות דומות בעתיד. 
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 "בשוטר תלוי הדבר...": משטרת ישראל 
ואמון הציבור, 1953-1948

שלומישטרית*

הקמתה של מדינת ישראל לוותה ביצירתם של המוסדות השלטוניים 

השונים הנחוצים לתפקודה, והמשטרה בכלל זה. במהלך ההיערכות 

להקמת המשטרה, וכן בשנים הראשונות לקיומה, ביקשו מפקדיה לבסס 

את פעילותה על דגם השיטור המטרופוליטני, אשר פותח בבריטניה 

החל מאמצע המאה התשע עשרה. על פי דגם זה, המשטרה היא שירות 

שהמדינה מספקת לאזרחיה, המבוסס על הסכמה ציבורית לפעילותו ואף 

לעצם קיומו. בכך, שאף פיקוד המשטרה במדינה הצעירה לבדל את עצמו 

ממשטרת המנדט, שפעלה על פי דגם השיטור הקולוניאלי, שלפיו המשטרה 

היא בראש ובראשונה כלי בידי השלטון לכפיית רצונו, ובעלת מאפיינים 

צבאיים. מאמר זה מבקש לברר כיצד בוצע המעבר בין דגמי השיטור הללו 

ובאילו פעולות נקטה המשטרה במטרה לזכות באמון הציבור, שנחשב 

תנאי הכרחי להשגת אותה הסכמה ציבורית. פעולות אלו לא התבצעו 

בחלל הריק, והן היוו חלק מתהליכי בינוי האומה שהתרחשו באותן השנים 

ותאמו את גישתו של דוד בן־גוריון לגבי תפקידה של המשטרה במאמץ 

לרכוש לגיטימיות שלטונית. נוסף על כך, ייבחנו הגורמים אשר הקשו על 

המשטרה לבצע את השינוי, ובהם האתגרים הביטחוניים של תחילת שנות 

החמישים והשפעותיה הארגוניות של משטרת המנדט. עבודת המחקר 

למאמר זה מבוססת על מגוון מקורות, ובעיקר על מסמכים ארכיוניים 

של משטרת ישראל, אשר נחשפו במיוחד לצורך זה.

מאמר זה מבוסס על הרצאה שניתנה בכנס "הצבא הוא ביטחון המדינה, המשטרה - כבודה",   *
שנערך בבית מורשת משטרת ישראל ב-26.3.2017. הכנס הוקדש לתולדות משטרת ישראל בעשור 
הראשון של המדינה. תודתי נתונה לעורכת כתב העת ד"ר נעמי לבנקרון, ולשופטים האנונימיים 
על הערותיהם המועילות שתרמו רבות לתהליך הכתיבה. כמו כן ברצוני להודות לניצב משנה הדס 
שפירא־מדמוני, לשעבר קצינת החינוך הראשית במשטרת ישראל, על תמיכתה הרבה בפעילות 

בית המורשת בכלל, ובפעילות האקדמית הנעשית בו בפרט.
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מבוא

ביום שישי, 14 במאי 1948, בצל ההכרזה על עצמאותה של מדינת ישראל, התקיימה 
בתל אביב מסיבת העיתונאים הראשונה של משטרת ישראל, שאותה ערכו יחזקאל 
סחרוב )סהר(, המפכ"ל הראשון וסגנו יוסף נחמיאס. במפגש זה הציג סהר לראשונה 
בפני הציבור את תוכניותיו ואת חזונו בנוגע לארגון החדש: "המשטרה במדינה היהודית 
תהיה בנויה על בסיס אירופאי ומודרני ואשתדל להכניס לתוכה רוח חדשה, בניגוד 

לרוח הקולוניאלית ששררה בה בימי המנדט הבריטי".1 
ניתן לראות בדבריו של סהר רמז לכוונה למסד את פעילות הארגון על דגם השיטור 
המקובל במדינות המערב, שהתגבש בבריטניה.2 על פי דגם זה, המכונה "השיטור 
המטרופוליטני" )Metropolitan model of policing(, המשטרה היא שירות שהמדינה 
מעניקה לאזרחיה, ועבודת השוטרים מבוססת על הסכמה ציבורית לקיומה. לכן, מהווה 
אמון הציבור במשטרה כלי חיוני לתפקודה, כמו גם מדד להצלחתה. זאת בניגוד לדגם 
"השיטור הקולוניאלי" )Colonial model of policing(, שהתקיים בשטחי השלטון של 
מעצמות אירופה ברחבי העולם, ולפיו תפקיד המשטרה הוא בראש ובראשונה להגן 

על השלטון מפני התקוממות.3
מאמר זה מבקש להאיר פרק לא־ידוע בתולדות הקשר שבין משטרת ישראל 
לציבור שאותו היא משרתת, ולענות על כמה שאלות: באילו דרכים התאימה עצמה 
המשטרה, אשר הוקמה על בסיס מנדטורי־קולוניאלי, לדגם השיטור המטרופוליטני? 
 האם נותרו בה עקבות מנדטוריים וקולוניאליים, ואם כן, כיצד באו לידי ביטוי 
 בתקופה שנחקרה? כיצד פעלה המשטרה על מנת לזכות באמון הציבור? ומה 
היו הגורמים אשר עמדו בדרכה להשגת המטרה? התשובות תינתנה באמצעות 
בהיבטים  התבוננות  והקולוניאלי;  המטרופוליטני  השיטור  דגמי  של  בחינתם 
 השונים של פעילות המשטרה בשנותיה הראשונות, פעילות שכוונה לרכישת אמון 
הציבור; ובדיקת ההתאמה שבין פעילות זו לבין העקרונות שבבסיס דגם השיטור 
שביקשה המשטרה לאמץ. מנגד, ייבדקו המרכיבים במבנה המשטרה ובדרכי פעילותה, 
 שלא עלו בקנה אחד עם דגם השיטור הנבחר והסיבות לקיומם. פרק הזמן שבו 
עוסק המאמר, 1953-1948, נבחר בשל שתי סיבות עיקריות: ראשית, זוהי התקופה 
המעצבת של משטרת ישראל, וניתן למצוא במסמכים שונים עיסוק רב בסוגיות 
1953 מסמלת שינוי מסוים  הגבול בשנת  חיל משמר   הנחקרות; שנית, הקמת 

"1200 שוטרים יהיו במשטרה העברית" המשקיף 16.5.1948, 3.  1

ליתר דיוק באנגליה, בסקוטלנד ובוולס. באירלנד, כפי שאראה להלן, יושם דגם שיטור שונה.  2

 Clive Emsley, Policing לדיון מעמיק בשני דגמי השיטור, מאפייניהם והדומה והשונה שבהם, ראו  3

 the Empire Policing the Metropole: Some Thoughts on Models and Types, 18 Crime,
History & Societies 5 (2014).
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בתפיסת המשטרה את תפקידיה ומעבר לגישה ביטחונית יותר מזו המוצעת בדגם 
המטרופוליטני.

חלקו הראשון של המאמר יעסוק במקורו של השיטור המטרופוליטני, עקרונותיו 
ואופן יישומו בבריטניה מולדתו; בחלקו השני, אציג בקצרה את דגם השיטור הקולוניאלי 
ואת משטרת המנדט, קודמתה של משטרת ישראל, שהתבססה עליו. זאת בשל ההשפעה 
הרבה שהייתה לשני אלה על תפיסת המשטרה בעיני הציבור בארץ מחד גיסא, ועל 
המבנה, הארגון ושיטות הפעולה של משטרת ישראל מאידך גיסא; בחלק השלישי אציג 
את תהליך הקמתה של משטרת ישראל, בשלהי שלטון המנדט, תוך ניסיון לברר מה 
היו העקרונות שעליהם ביקשו מתכנני המשטרה לבסס את הארגון; בחלק הרביעי, 
אבחן היבטים השונים של פעילות המשטרה בשנים הראשונות לקיומה, שבוצעו 
במטרה לחזק את אמון הציבור; החלק החמישי יוקדש למאבק בהסתננות, והשפעתו 
על תפקוד המשטרה בתחום השירות לציבור; בחלק השישי אסקור את המרכיבים 
במבנה המשטרה ואת ההיבטים בפעילותה, שלא עלו בקנה אחד עם תפיסת השיטור 

כשירות לאזרח, ואת הסיבות לכך. 

מתודולוגיה

חלקיו הראשונים של המאמר, שעניינם דגמי השיטור כפי שהתפתחו בבריטניה 
ובמושבות האימפריה הבריטית, מבוססים על הספרות המחקרית הענפה העוסקת 
בתחום זה. לעומת זאת, מאחר שהמחקר ההיסטורי על אודות משטרת ישראל נמצא 
עדיין בחיתוליו, מבוסס הדיון על תהליך הקמתה של המשטרה ועל פעילותה בשנים 
הראשונות בעיקר על מקורות ראשוניים. החשובים שבין אלה הם מסמכים משטרתיים 
פנימיים בני הזמן, השמורים בתיקי המשטרה בארכיון המדינה ובאוסף בית מורשת 

משטרת ישראל. 
מסמכים אלו כוללים את הדו"חות השנתיים של משטרת ישראל, שבהם הוקדש 
באותן השנים פרק לנושא הקשר שבין המשטרה לציבור; ניירות מטה שונים, כגון 
פקודות, נהלים והנחיות שעניינם אופי השירות שעל השוטרים להגיש, הקשר שבין 
המשטרה לעיתונות, ושיטות הפעולה שלה; חומרי לימוד והדרכה, הכוללים התייחסות 
לתפקידיו של השוטר ולאופן עבודתו מול הציבור; סיכומי דיונים של סגל הפיקוד 

הכללי4 של המשטרה, שבהם מוזכרים עניינים הקשורים בנושא המחקר. 
עיתוני התקופה משמשים גם הם מקור חשוב להבנת הנושא. לעיתונות תפקיד 

סגל הפיקוד הכללי של משטרת ישראל )ספ"כ( מורכב מהמפכ"ל, סגנו, מפקדי המחוזות וראשי   4

אגפי המטה וכן כמה קצינים מקצועיים זוטרים יותר )כגון היועץ המשפטי(. 
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כפול: מצד אחד, ניתן לבחון באמצעותה את הדרך שבה המשטרה ביקשה להציג את 
עצמה בעיני הציבור, על ידי בדיקת מאמרים וכתבות שבהם מרואיינים קצינים, או 
שניכר כי נכתבו ביוזמת קצין העיתונות של המשטרה; מצד שני, העיתונות משקפת 
גם את הלך הרוח בציבור, או למצער בחלקים ממנו, כלפי המשטרה, דבר המאפשר 
לבחון את ההשפעות שהיו, אם בכלל, לניסיונותיה של המשטרה לזכות באמון הציבור.
המחקר שלהלן עוסק בעיקר במאמציה של המשטרה לזכות באמון הציבור היהודי 
במדינה. זאת בשל היותו המגזר העיקרי שאליו כיוונה המשטרה את מאמציה בשנים 
אלה, גם בשל גודלו היחסי, בשל מרכזיותו בעיני הנהגת המדינה בשלב בינוי האומה 
ובשל העובדה כי מרביתם של אזרחי ישראל הלא־יהודים היו כפופים למרותו של 
הממשל הצבאי, ולא לזו של משטרת ישראל. עם זאת, אין ספק שיחסה של המשטרה 
לבני המיעוט הערבי בישראל בתקופה זו הוא סוגיה מורכבת ומעניינת, אשר יש לבחון 

במסגרת מחקר מעמיק נפרד. 

1.דגםהשיטורהמטרופוליטני

דגם השיטור המטרופוליטני רואה במשטרה גוף אזרחי, המעניק שירות לקהילה 
שבקרבה הוא פועל. כפי שאסביר להלן, דגם זה מבוסס על ההנחה כי לשם מילוי 
תפקידה זקוקה המשטרה לאמונם של חברי הציבור וכי אף עצם קיומה מותנה בהסכמה 

ציבורית לפעילותה.
בשנת 1829, בעקבות יוזמתו של שר הפנים הבריטי רוברט פיל )Peel(, הוקמה 
בלונדון המשטרה המטרופוליטנית )Metropolitan Police(. ארגון זה נועד להחליף 
את המוסדות החברתיים לשמירה ולאכיפת החוק שקדמו לו, ותפקידיו העיקריים 
היו למנוע פשיעה ולשמור על הסדר הציבורי.5 על אף היותה מוסד היררכי, ששוטריו 
לובשים מדים אחידים וכפופים למשמעת נוקשה, נועדה המשטרה המטרופוליטנית 
מראשיתה להיות במהותה גוף אזרחי ולא צבאי, תוך ניסיון לייצר הפרדה מוחלטת בין 
תפקידיה לבין תפקידי הצבא. הדבר בא לידי ביטוי בכמה דרכים, ואמנה כאן רק את 
חלקן: המשטרה המטרופוליטנית הייתה כפופה לשר הפנים ולרשות השלטון המקומית 
וכן לפיקוח פרלמנטרי; צבע המדים שנבחר, כחול, נועד להבדיל בין השוטרים לבין 
חיילי הצבא, אשר לבשו מעילים אדומים או ירוקים; וחשוב מכול: נקבע כי השוטרים 
לא יישאו נשק חם. בשל תפיסה זו, נחשבת הקמת המשטרה המטרופוליטנית לראשיתו 

של השיטור המודרני.

 Haia Shpayer-Makov, The Ascent of the Detective: Police Sleuths in Victorian  5

 and Edwardian England 14 (2011).
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סמכויותיהם של השוטרים, כפי שעוגנו ב"חוק לשיפור המשטרה בעיר ובסביבותיה", 
הורו אף הן על מגמה זו: נוסף על העיסוק בעבירות פליליות "קלאסיות", כגון שוד, 
גניבה, וכיוצא בזה, נדרשו השוטרים החדשים לתת דעתם למגוון רחב מאוד של 
תופעות ועבירות קלות, העשויות "להפריע לשלום הציבור" ולפגוע באיכות החיים 
של התושבים. לדוגמה, השוטרים נדרשו למנוע את זיהום הרחובות באשפה מסוגים 
שונים, לעכב שיכורים משוטטים, להפסיק את פעילותם של נגני רחוב, למנוע מכירה 
של "דברי תועבה", למנוע הפרעות לתנועה, ולהרחיק אנשים משוטטים, לרבות נשים 

שעסקו בזנות, משטחים ציבוריים.6 
 ,)Peelian Principles( "יִליַאִניים במהלך המאה התשע עשרה נוסחו ה"עקרונות הּפִּ
אוסף כללי אתיקה שנועדו להנחות את פעילות המשטרה, אשר מיוחסים לרוברט פיל, 
 )Rowan( או למפקחים הכלליים הראשונים של המשטרה המטרופוליטנית, צ'רלס רוון
וריצ'רד מיין )Mayne(.7 אף על פי שמועד חיבורם המדויק וזהות מנסחם אינם ברורים, 
ידוע כי המשטרה המטרופוליטנית התייחסה לעקרונות אלה, או לכל הפחות לחשובים 

שבהם, כאל בעלי תוקף כבר בשנים הראשונות לקיומה.8 
החידוש המרכזי בדגם השיטור המטרופוליטני הוא הצורך בהסכמה ציבורית 
לפעולות המשטרה: "]...[ כוחם של שוטרים למלא את תפקידיהם תלוי בהסכמה 
ציבורית לקיומם, לפעולותיהם ולהתנהגותם, וביכולתם לזכות בכבוד מצד הציבור 
ולשמרו".9 כלומר, ההנחה היא כי פעילותה של המשטרה, ואף עצם זכותה להתקיים, 
אינה מבוססת על רצונו השרירותי של השליט או על חוק כזה או אחר, אלא על הסכמתם 
המתמשכת של חברי הקהילה לשתף עימה פעולה. מכיוון שכך, מוטלת על כל שוטר 
החובה למלא את תפקידו באופן שיוביל לחיזוק אמון הציבור בו אישית ובארגון שאותו 
הוא מייצג. הקשר הסיבתי ההדוק בין התנהגותם של השוטרים לאמון ולסיוע שלו 
יזכו, הודגש שוב ושוב. למשל, כבר בימיה הראשונים של המשטרה בלונדון קבע מיין 

 An Act for further improving the Police and near the Metropolis, 2 & 3 vict. c.47, 17  6

 Aug. 1839 (https://goo.gl/kfTqsB).
בשנים הראשונות לפעילותה עמדו בראש המשטרה המטרופוליטנית שני מפקחים כלליים במקביל,   7

שאחד מהם קצין צבא בדימוס והשני בעל רקע משפטי. הדבר נועד להבטיח הנהגה מקצועית, 
השולטת הן בהיבט המבצעי והן בהיבטים המשפטיים של תפקידי המשטרה, וייתכן שגם הושפע 
מהמנהג הרומאי למנות לתפקידי ניהול ציבוריים לפחות שני אנשים במקביל )קונסולים, דואומוירים 

וכד'(, על מנת למנוע עריצות. 

 Susan A. Lentz & לדיון מעמיק בתהליך גיבושם של העקרונות במהלך המאה העשרים, ראו  8

 Robert H. Chair, The Invention of Peel's Principles: A Study of Policing "Textbook' History",
 35 Journal of Criminal Justice 69 (2007).

 Definition :מתוך רשימת עקרונות השיטור הפיליאניים )עיקרון מס' 2(, בנוסח מתורגם מהמקור  9

.of Policing by Consent, GOV.UK (Dec. 10, 2012) https://goo.gl/V85NuD )כל התרגומים 
במאמר הם מאת המחבר, אלא אם כן צוין אחרת(.
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כי "אין ]לשוטר[ תכונה נחוצה יותר משליטה מוחלטת ברוחו ]...[ אם הוא ימלא את 
תפקידו באופן שקט ונחוש, התנהגותו תגרום לעומדים מן הצד לסייע לו".10 דוגמה 

נוספת ניתן למצוא בפקודות המשטרה הלונדונית משנת 1925, שבהן נכתב כך:

כל חבר בכוח חייב לזכור כי חובתו היא להגן על חברי הציבור ולעזור 

להם, לא פחות מאשר לתפוס אשמים ]בפשע[. לכן ]...[ עליו לראות את 

עצמו כמשרת הציבור וכשומרו, ועליו להתייחס לכל האזרחים שומרי־

החוק, ללא קשר למעמדם החברתי, בסבלנות ובאדיבות בלתי פוסקות.11 

תפקידה המרכזי של המשטרה, על פי אותם העקרונות, הוא למנוע פשיעה ואי־סדר ולא 
רק לטפל בהם לאחר מעשה. לכידתם של פושעים הוגדרה כתפקיד משני בחשיבותו, 
והצורך בו )כלומר, קיומם של פושעים( אף נתפס כמעיד על כישלון המשטרה לעמוד 
במשימתה המרכזית.12 ראויה לציון העובדה כי לא רק טובת הציבור־שומר־החוק, 
העלול לשמש כקורבן לפשיעה, עמדה לנגד עיניהם של מפקדי המשטרה. מניעת פשיעה 
ומהומות נועדה להגן גם על חברי הקהילה המועדים להיות מעורבים בהן, בכך שהיא 

חוסכת מהם ענישה בידי החוק, או דיכוי אלים באמצעות הצבא.13 
במהלך המאה התשע עשרה התפשט השימוש בדגם השיטור המטרופוליטני 
בבריטניה ובמדינות נוספות, כגון ארצות הברית. יחידות המשטרה החדשות, שקמו 
בערים ובאזורים הכפריים בבריטניה, אימצו את דגם המשטרה הלונדוני וקלטו 
לשורותיהן שוטרים ותיקים מעיר הבירה. בהתאם לתפיסת המשטרה כשירות לאזרח, 
היו היחידות החדשות כפופות לרשויות השלטון המקומי, ולא אוגדו במסגרת לאומית 
אחת. הדבר נועד להבטיח כי המשטרה בכל מקום ומקום תונחה על ידי האינטרסים 
של הקהילה שבקרבה פעלה. למשרד הפנים ניתנה הסמכות לפקח על אופן ארגון 
המשטרות המקומיות ופעולתן, על מנת להבטיח אחידות בשיטות הפעולה ולוודא כי 

הן משרתות את קהילותיהן ביעילות.14
יישומו של האידאל, שראה את השוטר כמשרת הציבור הפועל ללא משוא פנים, לא 
היה תמיד פשוט. ניתן אף לטעון כי הסיבה העיקרית להצהרות בדבר חשיבותו של אמון 
הציבור הייתה ההנחה כי האזרחים, ככלל, יתנגדו לפעילות המשטרה, שייצגה ביטוי חדש 

 William L. M. Lee, A History of Police in England 242 (1901).  10

  Instruction Book of the Metropolitan Police Force 6 (1925).  11

עיקרון מס' 9 לעקרונות השיטור הפיליאניים, לעיל ה"ש 9.  12

עיקרון מס' 1, שם.   13

 .(Emsley, British Bobby :להלן( Clive Emsley, The Great British Bobby 84-90 (2009)  14



שלומישטרית

56|משטרהוהיסטוריה

למעורבות השלטון בחייהם.15 ואכן, מימיה הראשונים התמודדה המשטרה בבריטניה עם 
התנגדות ניכרת, בעיקר מצד בני המעמדות הנמוכים. אלה תפסו את השוטרים כ"אוכלי 
חינם" ומשרתי האליטות, וכמי שמתערבים בעניינים לא־להם. להתנגדות זו היו ביטויים 
אלימים: לדוגמה, דו"חות משטרת לידס )Leeds( משלהי המאה התשע עשרה מזכירים 
מקרים רבים שבהם אזרחים תקפו שוטרים שניסו לאכוף את החוק, הציבו להם מלכודות 
ומארבים מתוכננים מראש, או הזמינו אותם ל"קרב הוגן".16 בשכונות מסוימות בלונדון, 
כגון אלה שבהן התרכזו מהגרים אירים, נחשבה פעילות השוטרים למטרד ולהתגרות, 

והובילה שוב ושוב לעימותים אלימים רבים בין התושבים לשוטרים.17 
גם עיסוקה של המשטרה הבריטית בשמירה על הסדר הציבורי הביא אותה לפעול 
בכוח כנגד אזרחים ופגם בדימוי שניסתה לאמץ. שנות השלושים, הארבעים והחמישים 
של המאה התשע עשרה בבריטניה היו רצופות במאבקים ובמחאה ציבורית, בעיקר על 
רקע משברים כלכליים ואי־השקט הפוליטי ששרר בה ובאירופה בכלל. השוטרים נשלחו, 
פעם אחר פעם, לפזר הפגנות ברחבי האי, לעיתים יחד עם חיילי הצבא, ובעיתונות 

התקופה נמתחה ביקורת על האלימות שהפעילו כלפי המפגינים.18
דגם השיטור שנוצר בבריטניה במאה התשע עשרה ניתן להסבר על פי התפיסה 
המחקרית במדעי החברה העוסקת בלגיטימציה ציבורית כבסיס לשלטון בכלל, ולאכיפת 
החוק בפרט. על פי תפיסה זו, שהחלה להתגבש לקראת סוף המאה העשרים, לגיטימציה 
)Legitimacy( היא יכולתו של השלטון לשכנע את נתיניו כי הוא פועל "מכוח זכות 
ולא בזכות הכוח", וכי דרכי פעולתו תואמות את הערכים המקובלים בחברה ומבוססות 
עליהם. התוצאה הרצויה, לפי גישה זו, היא שחברי הציבור יפנימו כי מחובתם לציית 
לשלטון, לא בשל פחד מענישה, אלא מתוך הכרה בסמכותו.19 בכל האמור בארגוני 
שיטור, התוצאות הרצויות ללגיטימציה הן הגברת שיתוף הפעולה של הציבור עם 
המשטרה, הן באופן סביל, כלומר באמצעות ציות לחוק והימנעות מהפרעה לפעילותה, 

והן באופן פעיל, על ידי דיווח על פשיעה, התנדבות לסייע לה, וכיוצא בזה.20 

 Mark Brunger, Exploring the Myth of the Bobby and the Intrusion of the State into Social  15

Space, 27 (1) International Journal for the Semiotics of Law 121 (2014) (להלן: 
 Brunger, Exploring the Myth).

 David Churchill, "I Am Just the Man for Upsetting You Bloody Bobbies": Popular Animosity  16

 Towards the Police in Late Nineteenth-Century Leeds, 39 Social History 256 (2014).

Emsley, British Bobby, לעיל ה"ש 14, בעמ' 151-150.   17

 Clive Emsley, The English Police: A Political and Social History 54-55, 66 (1996).  18

 Tom R. Tyler, Psychological Perspectives on Legitimacy and Legitimation, 57 Annual  19

 Review of Psychology 375, 376-377 (2006).
 Pavla Homolová, Theories of Police Legitimacy — Its Sources and Effects, 2 AUC  20

 Philisophica et Historica 93, 96 (2018).
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אחת השיטות המרכזיות העומדות לרשות מוסדות שלטון המבקשים לגיטימציה, על 
 .)Procedural justice( "פי המחקר העדכני, היא פעילות בהתאם לעקרון ה"צדק התהליכי
משמעות המונח היא פעולת המוסד באופנים הנתפסים על ידי מושאה כהוגנים, גם כאשר 
 תוצאותיה, כגון הפרעה לחופש הפעולה או ענישה, אינן נעימות לו. בהתאם לגישה 
 זו, על השוטרים המבקשים להיתפס כהוגנים לפעול באופן המעורר כבוד כלפיהם, 
 להפגין כבוד כלפי האנשים שעימם הם באים במגע, להוכיח היעדר משוא פנים, 
 ולהיתפס כמי שטובת הפרט והכלל לנגד עיניהם.21 בחינת העקרונות שעליהם 
התבססו המשטרה המטרופוליטנית והארגונים שהוקמו בדמותה, כמו גם ההנחיות לגבי 
אופן יישומם בפועל, ממחישים כי על אף היעדרה של ההמשגה המודרנית היו מפקדי 
המשטרה מודעים לחשיבותה של הלגיטימציה לפעילות המשטרה, והבינו את החשיבות 
הרבה שיש להתנהגותם של השוטרים על האופן שבו הם, והארגון כולו, נתפסים על 

ידי הציבור.
על פי דגם השיטור המטרופוליטני, אם כן, המשטרה הינה גורם המעניק שירותים 
לקהילה, והצלחתה למלא את תפקידה מותנית ברצון טוב ובשיתוף פעולה מצד חברי 
הציבור. עם השנים זכתה גישה זו להצלחה ודמותו של "ּבֹוִּבי" )כינוי חיבה שנגזר משמו 
של רוברט פיל(, השוטר הלא־חמוש המסייר רגלית ברחובות העיר, זכתה למקום של 
כבוד בתרבות הפופולרית הבריטית, כסמל משרה ביטחון לדאגתו של השלטון לנתיניו, 

כמו גם לחירותם של הנתינים מפני עריצות.22 

2.השיטורהקולוניאליומשטרתהמנדט

דגם השיטור הקולוניאלי היה שונה במידה ניכרת מזה המטרופוליטני, והוא נועד בעיקרו 
לאפשר למעצמות האירופיות לשלוט על האוכלוסיות השונות שחיו תחת חסותן ברחבי 
העולם. משטרות שהתבססו על דגם זה נדרשו להתמודד עם אוכלוסייה זרה ולעיתים 
עוינת, ואימצו לשם כך שיטות פעולה צבאיות, העומדות בסתירה לתפיסת השיטור 
המטרופוליטני. אם באנגליה, למשל, ראה השוטר את עצמו כנציגּה של הקהילה שבה 
חי, הרי שבמושבות השונות היה לו, ולאוכלוסייה שבקרבה פעל, ברור כי הוא נציגו 
של שלטון זר. במידה רבה ניתן לראות בשיטור הקולוניאלי המשך למסורת השמירה 
על ביטחון הפנים באמצעות כוחות ז'נדרמריה )Gendarmerie(,23 יחידות ששילבו 

 Tal Jonathan-Zamir & Amikam Harpaz, Predicting Support for Procedurally Just  21

 Treatment: The Case of the Israel National Police, 45 Criminal Justice & Behavior
 840, 841-842 (2018).

Brunger, Exploring the Myth, לעיל ה"ש 15.   22

.gendarme אנשים חמושים", שהתגלגל למילה" ,gens d'armes מקור השם במונח הצרפתי  23
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סמכות לאכוף את החוק עם מאפיינים צבאיים בארגון, בציוד ובשיטות הפעולה — 
מסורת שהייתה נהוגה ברוב יבשת אירופה שנים רבות.24 

השיטור הקולוניאלי הבריטי התגבש באירלנד במטרה לאפשר שליטה יעילה על 
האוכלוסייה המקומית הקתולית, שהייתה לה היסטוריה ארוכה של התנגדות לשלטון 
הבריטי הפרוטסטנטי. המאבק המתמשך והאלים שבין קהילה זו לבין השלטונות 
ותומכיהם, צאצאי המתיישבים הפרוטסטנטים, הביא בין השנים 1418 ל־1836 להקמתה 
 של ה"משטרה האירית המלכותית" )Royal Irish Constabulary( ולגיבושה.25 
מטרתה העיקרית של המשטרה האירית הייתה "שמירת השלום", כלומר מניעת 
ירוקים בסגנון צבאי, רכבו על   התקוממות כנגד השלטון. אנשיה לבשו מדים 
סוסים והיו חמושים בנשק חם.26 מתפקידה הביטחוני של המשטרה האירית נבעו 
המאפיינים הנוספים של דגם השיטור הקולוניאלי: ארגון המשטרה כגוף ארצי הכפוף 
למפקח כללי אחד ובאמצעותו למושל הבריטי, מה שִאפשר העברתם של כוחות 
במהירות ממקום למקום, בהתאם לצורך הביטחוני; הפרדת השוטרים מהקהילות 
שבהן פעלו, באמצעות שיכונם בקסרקטינים והצבת שוטרים בני המקום מחוץ לאזור 
מגוריהם; שיתוף פעולה הדוק בין המשטרה לחיל המצב הצבאי; ופעילות במתכונת 
צבאית־למחצה.27 מאפיין נוסף של המשטרה האירית היה ההרכב האנושי: רובם של 
השוטרים הזוטרים גויסו מקרב האוכלוסייה המקומית הקתולית, ואילו הקצינים היו, 
כמעט ללא יוצא מן הכלל, פרוטסטנטים.28 כל אלה נועדו לבודד את המשטרה ואת 
השוטרים מפני השפעה מצד האוכלוסייה המקומית, שעליה נדרשו להשגיח ושאותה 

נדרשו לדכא בעת הצורך.
החל במחצית השנייה של המאה התשע עשרה הקימו השלטונות הבריטיים יחידות 
משטרה קולוניאליות בשטחים השונים שתחת שליטתם ברחבי העולם. בדומה לאירלנד, 
הוקמו המשטרות הקולוניאליות במתכונת ארצית, תוך חלוקה למחוזות טריטוריאליים, 

 Clive Emsley, Gendarmes and the State in Nineteenth Century Europe 14-17  24

(1999).
 ,comes stabuli שהיא גלגולו של המושג הלטיני ,constable במילה constabulary מקור המונח  25

"האחראי על האורוות". החל מימי הביניים שימש המונח בבריטניה כתוארו של הממונה על אכיפת 
החוק ביישוב מסוים. לאחר הקמת המשטרה המטרופוליטנית הפך המונח כינוי לדרגה הזוטרה 
 .policemanל־ constable ביותר בארגון. בעברית מתורגמת המילה כ"שוטר", ללא הבחנה בין
 Elaine A. Reynolds, Before the Bobbies: The Night Watch and Police Reform ראו

 in Metropolitan London, 1720-1830, 8-10 (1998).
Robert C. Curtis, The History of the Royal Irish Constabulary 11-12 (1871).  26

 Richard Hawkins, The 'Irish Model' and the Empire: A Case for Reassessment, in Policing  27

 the Empire: Government, Authority and Control, 1830-1940, 24-26, 28-29 (David
M. Anderson & David Killingray Eds., 1991).

Emsley, British Bobby, לעיל ה"ש 14, בעמ' 101-100.   28
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ובראשן הועמד קצין צבא או משטרה ותיק. רוב השוטרים גויסו מקרב בני המקום, 
 ואילו הקצינים והמפקדים הזוטרים הובאו מבריטניה. השוטרים במושבות לבשו בדרך 
ונשאו נשק חם.29 דוגמה למשטרה שכזו היא משטרת הרוכבים   כלל מדי צבא, 
הקנדית המלכותית )Royal Canadian Mounted Police(, ז'נדרמריה שתפקידה המקורי 
היה אכיפת החוק ושמירה על הסדר באזורים המאוכלסים בעמים הילידים באזורי הספר 

בקנדה.30
אף שהמשטרות הקולוניאליות נוסדו על מנת לשמור על ביטחון הפנים בשטחי 
שלטונה של בריטניה, ולמרות התבססותן על הדגם שפותח באירלנד, לא כולן היו 
עשויות מקשה אחת. כפי שהיו הבדלים בין המושבות השונות, מבחינת מאפייני 
האוכלוסייה, היחס לשלטון הבריטי, וכיוצא בזה, חלו במקומות מסוימים ובתקופות 
שונות, שינויים גם בארגוני המשטרה בהן. לדוגמה, בערים הגדולות באירלנד — דבלין, 
בלפסט ודרי — נוסדו במהלך המאה התשע עשרה יחידות משטרה עירוניות, שלא היו 
כפופות למשטרה האירית המלכותית ואשר חיקו במודע את הדגם הלונדוני.31 במושבות 
שבהן התקיימו ריכוזים גדולים של מתיישבים ממוצא אירופי, כגון קנדה, אוסטרליה 
וניו־זילנד, הוקמו יחידות משטרה עירוניות במתכונת בריטית, ואילו האזורים הכפריים 

נשלטו באמצעות יחידות ז'נדרמריה.32
במשך הזמן שילבו הבריטים מאפיינים של שיטור מטרופוליטני גם במושבות 
אחרות. במשטרת ציילון )סרי לנקה של ימינו( ערך המפקח הכללי, הרברט דאוביגין 
)Dowbiggin( שורה של רפורמות, שהביאו לאימוץ עקרונות שיטור מטרופוליטניים 
בארגון שעליו פיקד. לדוגמה, המשטרה ביקשה שלא להסתפק באכיפת החוק, אלא גם 
לעסוק במניעת פשיעה ואלימות באוכלוסייה המקומית, בין היתר באמצעות פעילות 
חינוכית בקרב הנוער. כמו כן, החל בשנות העשרים נדרשו השוטרים להשאיר את 
כלי נשקם בתחנות, ולסייר בלעדיהם. עם זאת, השוטרים המשיכו להתאמן בירי, וכלי 
הנשק נשמרו לשעת חירום.33 במהלך שנות השלושים אומצה גישתו של דאוביגין 
במשטרות קולוניאליות נוספות, בין היתר באמצעות מינוי קצינים אשר שירתו תחת 

 Mike Brodgen, The Emergence of the Police — The Colonial Dimension, 27 British  29

Journal of Criminology 4, 13 (1987).
 David Ross & Robin May, The Royal Canadian Mounted Police, 1873-1987, 6-7  30

(1988).
   Anastasia   Dukova,  A History  of  the     Dublin     Metropolitan    Police     and     its     Colonial  31 

.)Dukova :להלן(  Legacy   7(2016)x

שם, בעמ' 151-150.   32

 Herbert L. Dowbiggin, The Ceylon Police and Its Development, 1 Police Journal 205  33

 (1928).
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פיקודו כמפקחים כלליים )גם בארץ ישראל, כפי שאראה להלן(.34 ניתן להניח כי המניע 
לאימוצן של שיטות שיטור "אזרחיות" היה הרצון להגביר את הלגיטימציה השלטונית 
הבריטית בקרב האוכלוסיות המקומיות ובכך להקל את השליטה עליהן. עם זאת, 
בניגוד לנעשה בבריטניה, אמון הציבור במושבות נתפס רק כאמצעי להשגת המטרה, 

קרי ביטחון פנים, ובוודאי שלא כתנאי מוקדם לקיומה של המשטרה או לפעילותה.
למרות ניסיונות שכאלה, מטרתן הראשונה במעלה של יחידות המשטרה במושבות 
 נותרה תמיד הדאגה לביטחונו של השלטון, ובכל מקרה של איום עליו, אפשרי 
או ממשי, הן שבו והתמקדו במשימות צבאיות־למחצה. לדוגמה, בעקבות מהומות 
 עדתיות בסוף המאה התשע עשרה, מוזגו יחידות המשטרה העירונית באירלנד, למעט 
 זו של דבלין, עם המשטרה האירית המלכותית.35 גם משטרת ציילון, בפיקודו של 
דאוביגין עצמו, תפקדה כך בשעת חירום: במהלך מהומות שהתחוללו באי בשנת 
 1915, השתתפו השוטרים בדיכוי התושבים המקומיים לצד חיילי הצבא. על פי 
 טענות האוכלוסייה המקומית, תפקידי המשטרה במהלך האירועים כללו: אכיפת 
עוצר ברחבי האי; עריכת חיפוש בבתים, ללא צו משפטי; גביית קנסות קיבוציים 
 מכפרים, תוך איום על ראשי הכפרים במוות אם לא ישלמו; מעצר מינהלי של 
 גברים, נשים וילדים רבים; וכן ירי חסר אבחנה על מפגינים לא־חמושים ועל מפרי 

עוצר.36
משטרת ארץ ישראל )Palestine Police Force, להלן: "משטרת המנדט"(, שהוקמה 
בשנת 1921, נועדה לאכוף את החוק ולשמור על הסדר הציבורי בארץ. בהתאם לדגם 
השיטור הקולוניאלי, אורגנה המשטרה כגוף ארצי, המחולק למחוזות טריטוריאליים 
ולמטה ארצי, ובראשה עמד מפקח כללי, שהיה כפוף לנציב העליון הבריטי. חלק ניכר 
)בין רבע לשליש, תלוי בתקופה( מהשוטרים וכן רובם המכריע של המפקדים והקצינים 
במשטרה היו בריטים, שעל נאמנותם יכלו השלטונות לסמוך. לצידם שירתו שוטרים 

מקומיים, ערבים ויהודים, רובם בתפקידים זוטרים. 
במשך כל שנות קיומה עסקה משטרת המנדט במשימות הקשורות בביטחון פנים. 
האתגרים בתחום זה כללו את הצורך למנוע פשיטות נוודים מעבר הירדן לתחומי 
הארץ, הגנה על האוכלוסייה היהודית מפני התקפות טרור ערביות, וקיום השלטון 
הבריטי בארץ במהלך המרד הערבי )1939-1936( וההתקוממות היהודית )1948-1944(. 
בהתאם לכך, הוכשרו השוטרים הבריטים בארץ ישראל להשתמש בנשק חם ולפעול 

בעת הצורך במתכונת של יחידה צבאית לוחמת. 

 Charles Jeffries, The Colonial Police 38-39 (1952).  34

Dukova, לעיל ה"ש 31, בעמ' 7.   35

Edward W. Perera, Memorandum Upon Recent Disturbances in Ceylon (1915).  36
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ייעודיות  יחידות  שונות  בתקופות  המשטרה  במסגרת  פעלו  כך,  על   נוסף 
לשיטור ביטחוני, בעלות מאפיינים צבאיים־למחצה, כגון הז'נדרמריה הארץ־ישראלית 
 Jewish Settlements( 37 משטרת היישובים העבריים,)Palestine Gendarmerie(
 Police(,38 והמשטרה הניידת )Police Mobile Force(.39 יחידות שכאלה נועדו 
לדיכוי מהומות, לחימה בטרור ושמירה על יישובים ומתקני ממשלה מפני התקפות 
מורדים, ערבים או יהודים. במקביל עסקה "הבולשת", המחלקה לחקירות פליליות 
)Criminal Investigation Department(, בעיקר באיסוף מידע על גורמים העשויים 
לאיים על השלטון הבריטי, החל בתנועות פוליטיות, דרך הכנופיות הערביות וכלה 

בארגוני המחתרת העבריים.40 
גם משטרת המנדט, בדומה לכוחות שיטור קולוניאליים אחרים, ניסתה בתקופות 
מסוימות לשלב בפעילותה היבטים מדגם השיטור המטרופוליטני. לדוגמה, מדי 
 החורף של השוטרים היו בצבע כחול ובסגנון דומה לזה של שוטרי לונדון. בארץ אף 
פעלה יחידת משטרה "אזרחית", היא "משטרת עיריית תל אביב" שהוקמה ביוני 
 1921. יחידה זו כללה שוטרים יהודים בלבד והייתה כפופה בתחילה לראש העירייה, 
 ולא למטה הארצי. משטרת תל אביב פעלה במתכונת המזכירה את המשטרה 
 הלונדונית, ועסקה בין היתר בתפקידי פיקוח על תקנות העזר העירוניות. במידת 
 מה, מילאה משטרת תל אביב תפקיד דומה לזה של משטרת דבלין באירלנד, או 
של המשטרות העירוניות באוסטרליה ובקנדה, כגוף בעל גישה של שירות אזרחי, 
הפועל בערים שתושביהן ממוצא אירופי, בניגוד למשטרה הצבאית־למחצה, הפועלת 
באזורי הספר או בערים שתושביהם ממוצא אחר. אף שבשנת 1932 הוכפפה למשטרת 
המנדט, שמרה היחידה התל אביבית על צביונה המיוחד, אשר התבטא גם במדים 

הז'נדרמריה הארץ־ישראלית, שפעלה בשנים 1926-1921, הייתה יחידת פרשים שנועדה לשמור על   37

הסדר באזורי הספר ולשמש ככוח עתודה במקרים של מהומות. היחידה הורכבה משוטרים יהודים 
 )British וערבים, תחת פיקוד קצינים בריטים. לצידה של יחידה זו פעלה גם הז'נדרמריה הבריטית
 )Gendarmerie, 1922-1926, שכל אנשיה בריטים )רובם ותיקי המשטרה האירית המלכותית(. ראו 
 Seán William Gannon, The Formation, Composition, and Conduct of the British Section

 of the Palestine Gendarmerie, 1922-1926, 56 Historical Journal 977 (2013).
משטרת היישובים העבריים פעלה בשנים 1948-1939 והורכבה משוטרים מוספים זמניים )"נוטרים"(   38

יהודים, בפיקוד קצינים בריטים. היחידה אורגנה בגדודים ופעלה לאבטחת היישובים היהודיים, 
שדותיהם ודרכי הגישה אליהם מפני התקפות של ערבים. במהלך מלחמת העולם השנייה נועדה 
משטרת היישובים לקחת חלק פעיל בהגנה על ארץ ישראל מפני פלישת צבאות הציר, כיחידה 
צבאית לכל דבר ועניין. ראו ריקה יצחקי־הראל "חיל הנוטרים ומשטרת היישובים העבריים בשנים 

1945-1936" עלי זית וחרב יד 99 )2014(.

המשטרה הניידת פעלה בשנים 1946-1944 לצורך מאבק בארגוני המחתרת העבריים. היחידה   39

הורכבה משוטרים בריטים בלבד, ועסקה בחיפוש אחר חשודים ונשק, בגירוש מעפילים ובמבצעים 
.Edward Horne, A Job Well Done 513-527 (1982) נגד המחתרות. ראו

אלדד חרובי הבולשת חוקרת: ה־C.I.D בארץ ישראל, 1948-1920, 79 )2011(.  40
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שלבשו שוטריה.41 

מעניין כי הניסיון המשמעותי ביותר להטמיע במשטרת המנדט עקרונות של השיטור 
המטרופוליטני נערך דווקא בעקבות כישלונה של המשטרה להתמודד עם אתגר בתחום 
ביטחון הפנים: בעקבות גל הטרור הערבי, שפרץ בקיץ 1929 )"מאורעות תרפ"ט"(, 
שבמהלכו לא עלה בידה של המשטרה למנוע את התפשטות האלימות או לדכאה 
במהירות לאחר שפרצה, הזמינו השלטונות את דאוביגין לארץ, על מנת שיבחן כיצד 
אפשר לשפר את תפקוד המשטרה. דאוביגין המליץ ליישם בארץ ישראל שורה של 
שינויים, שתכליתם הייתה למקד את המשטרה בתפקידי מניעת פשיעה ובחיזוק הקשרים 
עם האוכלוסייה המקומית, ערבית ויהודית כאחת.42 בין היתר, ביקש דאוביגין לגייס 
שיעור גבוה יותר של בוגרי בתי ספר תיכוניים למשטרה, להקפיד על סדרי הדין במהלך 

חקירות, ולהקים עשרות תחנות משטרה קטנות, קרובות לאוכלוסייה המקומית.43

אלי הוד תולדות משטרת ישראל כרך א 30 )2004( )להלן: הוד תולדות משטרת ישראל(.   41

 Gad Kroizer, From Dowbiggin to Tegart: Revolutionary Change in the Colonial Police in  42

 Palestine during the 1930s, 32 Journal of Imperial and & Commonwealth History
 120, 120-123 (2004).

גד קרויזר "משטרה קולוניאלית אזרחית או משטרה קולוניאלית בעלת מאפיינים חצי־צבאיים?   43

התפיסות המרכזיות של דאוביגין וטגארט לבעיות בטחון הפנים בשנות ה־30" עלי זית וחרב יד 
.)2014( 81-79 ,57

שוטרי משטרת עירית תל אביב המנדטורית, 1933. 
ארכיון התצלומים הלאומי, צלם: זולטן קלוגר
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עם זאת, ניתן לטעון כי גישתו ה"אזרחית" של דאוביגין הייתה מעין "אגרוף ברזל 
בכפפת משי", וכי תכליתה הייתה, בראש ובראשונה, שימורו של השלטון הבריטי 
בארץ. לראיה, דאוביגין הביא להגדלה ניכרת במספרם של השוטרים הבריטים, כגורם 
שעל נאמנותו יכול הנציב העליון לסמוך, וחיזק את הבולשת תוך הכוונתה לאיסוף 
מודיעין על פעולות חתרנות כנגד השלטון ועל איומים על הסדר והביטחון. כמו כן, 
המליץ דאוביגין גם על שורה של צעדים שיקלו על המשטרה לדכא מהומות, אם 
תפרוצנה, ולהגן על היישובים היהודיים מפני התקפה. רוי ספייסר )Spicer(, אחד 
מפקודיו לשעבר של דאוביגין, מונה למפקח הכללי בארץ ישראל על מנת ליישם את 

המלצות מפקדו הנערץ.44
כליל  נזנח  אזרחי  נופך  המנדט  למשטרת  לשוות  הניסיון  אחרת,  או  כך   
לדכא,  או  למנוע  הצליחה  לא  שהמשטרה  הערבי,  המרד   .1936 בשנת  החל 
 מלחמת העולם השנייה ולבסוף מאבקם של ארגוני המחתרות היהודיים כנגד 
המבוסס  "טהור",  קולוניאלי  שיטור  לסגנון  לחזרה  הביאו  הבריטי,   השלטון 
לכך  רבות  עדויות  ישנן  השלטון.  על  להגנה  צבאי־למחצה  כוח  הפעלת   על 
שמשטרת המנדט ראתה את עצמה בשנותיה האחרונות בראש ובראשונה ככוח 
ביטחוני. בין היתר, עם גיוסו, הוכשר כל שוטר בריטי להשתמש בנשק, אומן ללוחמה 
בהתקוממות, והוצב למשך שנה במשטרה הניידת;45 המפקח הכללי האחרון, ניקול גריי 
)Grey(, הציג עצמו בדרגתו הצבאית, קולונל, במשך כל שירותו במשטרה; והמשטרה 
 46.)Crack force( "אף הציגה את עצמה במודעות גיוס בעיתונים הבריטיים כ"כוח מחץ
ייעודה הביטחוני של המשטרה קיבל גם היבט אדריכלי בולט לעין, עם הקמתן של 
63 תחנות משטרה גדולות ומבוצרות ברחבי ארץ ישראל, בשנים 1943-1940. מצודות 
אלה, שנועדו להבטיח את קיום השלטון הבריטי גם במקרה של התקוממות נרחבת 
נגדו, הוקמו ביוזמתו של צ'רלס טגארט )Tegart(, קצין משטרה קולוניאלי בכיר 
ומנוסה, אשר יישם בארץ ישראל את הניסיון שרכש בעת לחימה במורדים בהודו. מבני 
התחנות, הכוללים קירות עבים, מגדלי שמירה, חרכי ירי ודלתות משוריינות, ואשר 
הוקפו בגדרות תיל, הבהירו לכול כי משטרת המנדט אינה רואה את עצמה כשירות 

לציבור, אלא ככוח כיבוש.47 
התפקידים שמילאה משטרת המנדט, במיוחד לאחר פרסום הספר הלבן בשנת 

שם, בעמ' 84-82.  44

Palestine Police as a Career (1946) )בית מורשת משטרת ישראל(.   45

 How to Get into a Crack Force and Earn 20£ a Month and All Found!, Birmingham Daily  46

 Gazette, Aug. 1, 1946 at 4.
גד קרויזר "חזרה לשלטון התחנה — פרשת תכנון מבצרי המשטרה )'טגארטים'( בארץ ישראל"   47

קתדרה 111, 95 )2004(.



שלומישטרית

64|משטרהוהיסטוריה

1939, הפכו אותה לשנואה על היישוב היהודי בארץ ישראל. השוטרים היו אלה שפיזרו 
את ההפגנות כנגד מדיניות הממשלה, ערכו חיפושים הרסניים בבתים פרטיים, חקרו 
באלימות רבה חשודים, והובילו את המעפילים, פליטי השואה, למחנות מעצר. בשלהי 
ימי המנדט אף היו מקרים שבהם עמדו שוטרים בריטים מנגד בזמן שיהודים הותקפו 

על ידי ערבים, או אף נטלו חלק פעיל בהתקפות על יהודים.48 
על העמדה הרווחת בציבור היהודי כלפי משטרת המנדט ניתן ללמוד מתיעוד 
זיכרונותיהם של שוטרים יהודים ששירתו בה. כך למשל תיאר השוטר יהודה בוירסקי 
"רבים הורגלו לראות בשוטר ממלא תפקידים 'בלתי סימפטיים': מפזר הפגנות פועלים, 
אוסר משמרות יהודים על יד פרדסי מתנכרים, משתתף במאסר עולים 'בלתי ליגאליים' 
וממלא כל אותם התפקידים האדמיניסטרטיביים־משטרתיים אשר נגדם אסרנו מלחמה 

על השלטון".49 
גם בפרסומים בתקשורת בשנים הראשונות שלאחר הקמת המדינה עלתה 
תמונה דומה. כך למשל במאמר שעסק בשאלת ארגונה ותפקודה של המשטרה, 
המנדט?"50  משטרת  של  הקלוקלת  "במסורת  תמשיך  זו  האם  המחבר   תהה 
כתבה אחרת, שדיווחה על פעילות המשטרה בירושלים, סיפרה על אלפי מגלבים 
שנמצאו במטה הארצי במגרש הרוסים, ועל השימוש שנעשה בהם בידי הבריטים: "אין 
אלה מגלבי משטרה רגילים. הם הוכנו בשביל יהודים. המגלבים ממולאים עופרת".51 
שינוי תדמית זו של משטרת המנדט היה, לכן, אחד האתגרים שעימם נדרשה 

משטרת ישראל להתמודד.

3.המעברלמשטרתישראל

תכנון הקמתה של משטרת ישראל החל כחצי שנה לפני סיום המנדט. ב־9 בנובמבר 
1947 הקימה הסוכנות היהודית צוות עבודה, שמטרתו הייתה לנסח תוכנית מפורטת 
למבנה המשטרה ולארגונה. בראש "צוות ההקמה" הזה, שפעל במסגרת ועדת המצב, 
עמדו גולדה מאירסון )מאיר( ויחזקאל סחרוב )סהר(. לצידם פעלו כמה קציני משטרה 
יהודים נוספים במשטרת המנדט וכמה עובדים של המחלקה המדינית בסוכנות.52 

לדוגמה, ראו "שוטרים בריטיים ירו על 'המקשר' בירושלים" המשקיף 11.1.1948, 4; ראו גם מאמרה   48

של טליה דיסקין בגיליון זה, "'השוטר הוא ידידכם ומגן בצר לכם': המשטרה בעיתונות הילדים 
המרכזית בישראל במעבר מיישוב למדינה" משטרה והיסטוריה 1, 150 )2019(.

השוטר העברי בתקופת המנדט 170 )1973(.  49

"משטרת ישראל — לאן?" חרות 20.11.1948, 2.  50

"מגלבים — ללא שימוש" מעריב 26.4.1949, 2.  51

יחזקאל סהר סיפור חיי: זכרונות המפכ"ל הראשון של משטרת ישראל 89 )1992( )להלן: סהר   52

סיפור חיי(.
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חברי הצוות ביקרו בתחנות משטרה בארץ ונפגשו עם כמה מהקצינים היהודים 
המעטים והזוטרים יחסית, ששירתו במשטרת המנדט. ב־21 בדצמבר הגיש סהר 
לבן־גוריון את ה"הצעה להקמת משטרה במדינה העברית", ובה תוכנית לארגון 

המשטרה לאחר הכרזת העצמאות.
עיון בהצעה להקמת המשטרה מראה כי חברי הצוות עמדו בפני דילמה בעניין 
אופייה של המשטרה שיש להקים. זו נבעה מהשילוב שבין הכוונה להקים מדינה 
דמוקרטית־ליברלית, שבה המשטרה מהווה שירות לציבור ומבוססת על הסכמה, לבין 
האתגרים הביטחוניים הצפויים למדינה ובמיוחד קיומו של מיעוט ערבי משמעותי, 
עוין בפוטנציה. בפתח ההצעה מופיעות חמש הנחות יסוד, אשר ארבע מתוכן עוסקות 
במצב הביטחוני הצפוי בעת הקמת המדינה. בין היתר, נכתב בהן כי "הסכנה יכולה 
לבוא גם מתוך הארץ וגם מחוצה לה וצריך על כן שידי הצבא לכשיקום תהיינה פנויות 
לפגוש את הסכנה מבחוץ". מכך משתמע כי מנסחי ההצעה ראו את המשטרה כארגון 
שיהיה אחראי לביטחון הפנים, בדומה למקובל בשיטור הקולוניאלי.53 לעומתן, הנחת 
היסוד החמישית קראה להעלות את שכר המשרתים במשטרה לעומת הנהוג במשטרת 
המנדט, "בכדי למשוך למשטרה טיפוס אנושי מתאים וכן להבטיח מפני נגע השוחד". 
מייד לאחר מכן נכתב בהצעה כי יש "לשחרר את המשטרה מתפקידי הביטחון השוטף 
בכדי שתוכל להתמסר לבעיות גילוי ומניעת פשעים". ניתן להבין את שתי האמירות 
האלה כמעידות על רצון לבסס את המשטרה כשירות אזרחי המבוסס על הסכמה 

ציבורית, בדומה לדגם המטרופוליטני.54
הפתרון שהציע צוות ההקמה לסתירה שבין הגישות השונות בדבר אופי המשטרה 
הנחוצה, היה להקים שתי יחידות משטרה שונות, שכל אחת מהן תפעל בהתאם לגישה 
שונה. היחידה הראשונה נועדה להיות משטרה "אזרחית", שתתמקד "בבעיות גילוי 
ומניעת פשעים", והשנייה ז'נדרמריה אשר תהיה אחראית על "השמירה והביטחון 
באזורים שמחוץ לערים ובגבולות". שתי אלה נועדו להיות כפופות למפקח הכללי, 

ולהיעזר במערך מינהלי ולוגיסטי אחד.55 
בדיקת התפקידים והמבנה שהוצעו לשתי היחידות, כמו הדיונים שנערכו בוועדת 
המצב בעקבות הגשת התוכנית, מאפשרים להתרשם מדגם השיטור, שאותו ביקשו מתכנני 
המשטרה לאמץ בשלב זה. ראשית, המבנה הארגוני והתפקידים המוצעים למשטרה 
מראים כי הדגם הקולוניאלי במימושו המנדטורי, הוא שעמד בבסיס התוכנית: המשטרה 
נועדה להישאר גוף ארצי, המחולק למחוזות וכפוף לממשלה ולא לרשויות המקומיות; 

א"מ ג־110/26 "הצעה להקמת משטרה במדינה העברית", 1.  53

שם.  54

שם.  55
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המשטרה נועדה להמשיך ולעסוק בפיקוח על "מפלגות פוליטיות, תנועות וזרמים" 
ועל "כל עניין העלול להשפיע על ביטחון המדינה"; כמו כן תוכנן המשך הפעלתה של 
יחידה ייעודית לשמירה על ביטחון הפנים, שתקום במתכונתה של משטרת היישובים 
העבריים המנדטורית. במתווה התקציב למשטרה האזרחית נכללה הדרישה לרכוש 
2800 אקדחים — אקדח לכל שוטר. גם בזאת ביקשו חברי צוות ההקמה להמשיך את 

הנוהג מתקופת המנדט.56
 עם זאת, ניתן לזהות כבר בתקופה זו מחשבות בדבר גישה התואמת יותר את 
הדגם המטרופוליטני. כאמור, ביקשו חברי צוות ההקמה להפריד בין תפקידי השוטר 
ה"רגיל" לבין תפקידי ביטחון הפנים. כמו כן, משימותיהם של השוטרים בתחנות 
המשטרה הוגדרו כ"]...[ קיום הביטחון הציבורי; מניעת פשעים; חקירה ראשונה 
של פשעים וגילוים", וכן פיקוח על התנועה בדרכים: תפקידים המוכרים לכל שוטר 
לונדוני.57 יתרה מזאת, חברי הצוות הביעו תקווה כי כאשר יחול שיפור במצב הביטחוני 
ניתן יהיה להעביר את הז'נדרמריה לאחריות הצבא, דבר שיעניק למשטרה אופי 

מטרופוליטני מובהק.58
תוכן הדיונים שנערכו בוועדת המשנה ב' בנושא המשטרה מעיד אף הוא על השאיפה 
 לבססה על הדגם המטרופוליטני. לדוגמה, חברי הוועדה עסקו בשאלת גיוסם של 
ערבים למשטרה, וראו בכך תנאי להצלחתה. אחד המשתתפים, בר־כוכבא מאירוביץ', 
 אף הזהיר כי "אסור שהמשטרה תופיע ככוח כובש לגבי הערבים".59 נוסף על כך, 
 ביקש סהר להכין את המועמדים לפיקוד על המשטרה לתפקידיהם באמצעות 
ביקור במשטרות זרות.60 שתי דוגמאות אלה מעידות על הרצון להינתק מהמורשת 
הקולוניאלית, ולבסס את המשטרה החדשה על מתן שירות לציבור ועל הסכמה 

ציבורית לפעילותה.
הקמתה בפועל של המשטרה לוותה בקשיים רבים, בשל הסיכונים הביטחוניים 
שאפיינו את התקופה. העדיפות שניתנה לצבא בהקצאת המשאבים הלאומיים הביאה 
לכך שהתוכנית להקמת המשטרה לא מומשה הלכה למעשה: עם הקמתה מנתה המשטרה 
כ־700 שוטרים וקצינים בלבד ששירתו במשטרת המנדט, ופעלו לפי הפקודות והנהלים 

שם, עמ' 5-2; ראו גם א"מ ג־110/26 "הצעה להקמת כח — ז'נדרמריה — לתקופת המעבר"; א"מ   56

ג־110/26 "פרטיכל של ישיבת ועדת המשנה ב' שהתקיימה בירושלים ביום ג', 23.12.47" )להלן: 
"ישיבת ועדת המשנה ב'"(.

א"מ ג־110/26 "ההצעה להקמת משטרה במדינה העברית" 3-2 )להלן: "ההצעה להקמת משטרה   57

במדינה העברית"(.

שם, עמ' 1.   58

"ישיבת ועדת המשנה ב'", לעיל ה"ש 56.  59

א"מ ג־115/6 "קטע מפרטיכל של ישיבת ועדת המשנה ב' שהתקיימה בתל אביב ביום ב', 2 בפברואר   60

."1948
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המנדטוריים, תוך התמודדות עם מחסור חמור בציוד מכל הסוגים. הז'נדרמריה שתוכננה 
לא הוקמה. כמו כן, בהתאם לפקודת סדרי החוק והמשפט, המשיכה המשטרה, בדומה 
לרובם של מוסדות השלטון, לפעול בהתאם לחוק שנקבע בתקופת המנדט, במקרה 

זה פקודת המשטרה משנת 61.1926
ועדיין, למרות הבסיס הארגוני המנדטורי, שאפו ראשי המדינה והמשטרה לקדם את 
התפיסה כי משטרת ישראל משרתת את הציבור, בדומה לנעשה במדינות דמוקרטיות 

אחרות ובניגוד מוחלט למצב ששרר בארץ עד אז.

4.משטרתישראלוהציבורבתקופתבינויאומה

בשנים הראשונות לקיומה של המשטרה, נעשו מאמצים רבים לבסס אותה על עקרונותיו 
של דגם השיטור המטרופוליטני ולזכות באמון הציבור. אלה כללו פעילות כלפי חוץ, 
שמטרתה לשפר את תדמיתה של המשטרה, ופעילות בתוך הארגון, שנועדה להבטיח כי 
השוטרים יפעלו בהתאם לעקרונות הראויים למשטרה במדינה דמוקרטית. לעומת זאת, 
כפי שנראה, המשיכו להתקיים במשטרת ישראל היבטים התואמים את הדגם הקולוניאלי, 

הוד תולדות משטרת ישראל, לעיל ה"ש 41, בעמ' 164; ראו גם פקודת המשטרה ]נוסח חדש[,   61

התשל"א־1971; פקודת המשטרה, 1926.

שוטרי תל אביב נשבעים אמונים למשטרת ישראל, 5.7.1948. 
ארכיון התצלומים הלאומי, צלם: הנס פין
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חלקם כתוצאה מכורח המציאות, וחלקם מסיבות אחרות, שתפורטנה בהמשך.
מאמציה של משטרת ישראל לפעול בהתאם לדגם המטרופוליטני ולהתבסס על 
שיטור בהסכמה תאמה את תפיסת הממלכתיות של ראש הממשלה דוד בן־גוריון. זו 
התבטאה בניסיון להנחיל לציבור תודעה אזרחית־ישראלית, המבוססת בין היתר על 

הכרה בדרכי הפעולה הדמוקרטיות ובפרט כיבוד החוק והסדר הציבורי.62 
בן־גוריון ייחס למשטרה חשיבות רבה, וראה בה כאחד ממוסדות השלטון המשפיעים 
ביותר על תפיסתה של המדינה על ידי אזרחיה: "יעילותה של המשטרה מעלה את 
המדינה בעיני העם. ייתכן ויעילותה של המשטרה מהווה את הגורם החשוב ביותר 
בחיי המדינה, הקובע את יחסו של העם למדינה".63 כלומר, על האופן שבו השוטרים 
ממלאים את תפקידם ביקש בן־גוריון לבסס את הלגיטימציה לא רק למשטרה, אלא 

גם למדינה ולמוסדותיה.
בתקופת בינוי האומה, טען בן־גוריון, משמשת המשטרה כסוכן תרבות, היכול 
להטמיע בקרב האזרחים, ובפרט בקרב העולים החדשים, את כללי החיים במדינה 

דמוקרטית, שהם אחת מאבני היסוד בתפיסת הממלכתיות:

המשטרה תפקידה לא רק בגלוי פושעים )ואפילו לא רק מניעת פשעים(, 

אלא עליה לתת עזרה והדרכה לכל אזרח קטון וגדול, איש ואשה. ]...[ 

מחובתה לחנך מחדש את העם היושב בארצו לאהוב את מדינתו גם אם 

מתנגד הוא לממשלתה. מותר לכל אזרח להתנגד לממשלתו, אך לא 

לפגוע בחוק. הוא יכול לדרוש את שינוי החוק בדרך דמוקרטית, אבל הוא 
חייב לאהוב את המדינה ולכבד את החוקים שנוצרו על ידי נבחריה.64

 
עם זאת, הדגיש בן־גוריון את האתגר המיוחד שניצב בפני המשטרה החדשה. מאחר 
שבמהלך תקופה ארוכה חיו בני העם היהודי כאוכלוסייה מודרת ומוחלשת תחת 
שלטונות עוינים, נוצרו בקרבם נורמות של עבריינות והיעדר אמון בגורמי אכיפת 
החוק. העם היהודי, טען, "התרגל במשך דורות להתייחס למדינה שבה הוא חי, לחוק 
ולמשטרה — בלי אמון ]...[ המדינה הזרה והחוק היו נגדו, והשוטר היה סוכן לשנאה 

זו. היהודי היה נאלץ, על כן, לעקוף אותו ולשחדו. יחס זה לא נעקר בקלות".65 

אבי בראלי וניר קידר ממלכתיות ישראלית 34-33 )המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011(.  62

דברי ראש הממשלה בפני כנס קצינים )סגל ג'( 9.11.1950 )בית מורשת משטרת ישראל( )להלן:   63

דברי רה"מ בכנס קצינים(.

דברי ראש הממשלה בפני מסיימי קורס הקצינים, 1952. ראו אלי הוד הקמת משטרת ישראל:   64

שלבים ראשונים, 1948-1947, 22 )2004(.

לעיל ה"ש 63.  65
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כדי לזכות באמון הציבור, היה על המשטרה לאמץ את העקרונות הבסיסיים ואת 
דרכי הפעולה הנהוגות בדמוקרטיות המערביות: "תפקיד המשטרה הוא חינוכי. עליה 
לנטוע בלב הצבור הרגשה כי השוטר ידיד נאמן הוא לכל ואינו בא אלא לעזור ולסייע. 
כך הוא הדבר בכל הארצות המתוקנות, שם הנך נתקל במקרים מרובים ששוטרים 
פונים אליך בשאלה: במה אוכל לעזור לך?"66 כך, "אפשר, על ידי פעולה שיטתית 
נאמנה לנטוע בהם ]בעולים החדשים[ את ההכרה החדשה, שהשוטר ידיד הוא לאזרח. 
על ידי כך ייטע השוטר בלב הציבור את הרגש שיש להתייחס בכבוד לחוק".67 את 
האחריות להשגת אמון הציבור, הטיל בן־גוריון על השוטרים עצמם: "בשוטר תלוי 
הדבר, ורק בו, שהיחס אליו מצד העם ישתנה".68 כיצד מימשה המשטרה אחריות זו?

שם.  66

שם.  67

שם.  68

הורדת עולים חדשים בנמל חיפה, 1948. 
בית מורשת משטרת ישראל, צלם לא ידוע
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א.הסברהותקשורת

"משטרת ישראל שמה לה למטרה לשרת את הציבור. מעשיה יהיו גלויים ואין היא 
מעוניינת להסתיר דבר מעיני הקהל, אלא במידה שיהיה זה הכרחי כדי להבטיח פעולה 
יעילה".69 מילים אלה, הפותחות את הפקודה שהגדירה את היחסים שבין המשטרה 
לעיתונות, מעידות על כך שהמשטרה תפסה את התקשורת כאמצעי היכול לחזק את 
אמון הציבור בה. המשטרה ראתה בעיתונות אמצעי להפצת מסרים לציבור אך גם 

כלי המשקף את דעת הקהל לגבי תפקודה. 
מיום הקמת המשטרה הוקצה במטה הארצי תפקיד ל"קצין הסברה", או "קצין 
עיתונות".70 מהות התפקיד פורטה על ידי קצינת העיתונות, מפקחת שנייה נחמה 
בורשטיין, שכתבה כי היותה של המשטרה גוף האוכף את החוק על האזרחים פוגעת 
בהכרח בדרך שבה היא נתפסת בדעת הקהל, בעיקר בקרב קבוצות שוליים בחברה: "עצם 
 העובדה כי המשטרה שומרת על מסגרת החוק נראית לעיתים ככבילה בעיני האזרח 
המתפרץ, מייצרת רקע לאי הבנה בין חלקי ציבור שונים או יחידים לבין המשטרה". 
על מנת למנוע פגיעה שכזו, היה על קצין העיתונות להגיב לכתבות, לעודד עיתונאים 
לחבר כתבות על פעילות המשטרה, לפרסם חוברות הסברה, וליזום הפקת תוכניות 
רדיו וסרטים. פעילות ההסברה נועדה לחזק את אמון הציבור גם באמצעות הפיכת 
האזרחים לשותפים בעבודת המשטרה, למשל על ידי פנייה לקבלת מידע, או העברת 

הנחיות לגבי התגוננות מפני פשיעה.71
במקרה של פרסום שהציג את המשטרה באור שלילי, נדרשה תגובה רשמית על 
מנת למזער את הנזק לתדמית הארגון ולאמון הציבור בו. אל קצין העיתונות הגיעו 
כתבות רבות שהעבירו ביקורת על המשטרה, ואשר עסקו במגוון רחב של נושאים, 
החל במדיניות אכיפת החוק וכלה בהתנהגותו של שוטר פלוני באירוע מסוים. במקרים 
שכאלה, קבעה בורשטיין, "אין הכחשה יכולה להחזיר את אמונו של האזרח" ועל הארגון 
לספק מידע מוסמך ואמין בנוגע לכל מקרה ומקרה.72 ואכן, מפקדי היחידות השונות 
נתבקשו להתייחס לאירועים שעליהם נכתב בעיתונות. במקרים רבים עסקו קצינים 

בכירים באופן ישיר בתוכן הכתבות ובתגובה להן.73
קצין העיתונות עסק גם במסירת מידע באופן יזום. פגישות בין עיתונאים לקצינים 
בכירים נערכו באופן קבוע, ובהן הוצגו עיקרי העשייה, נתונים כמותיים על הפעילות, 

א"מ ל־2285/1 "הנדון: הצעות לפעולות קצינת העתונות של מטה המשטרה", 21.11.1949.   69

"משטרת ישראל על מטה ומחלקותיה" הצפה 25.5.1948, 4.   70

לעיל ה"ש 69.  71

שם.  72

לדוגמה, ראו א"מ ל־2209/22 "מזכר ממפקד מחוז ירושלים לסגן המפקח הכללי", 30.3.1951.  73
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וניתנה התייחסות לענייני היום.74 כמו כן, העבירו היחידות באופן קבוע הודעות לפרסום, 
שכללו דיווחים על מקרי פשיעה שהתרחשו ופנייה לעזרת הציבור באיתור אנשים 
נעדרים או עבריינים.75 גם התוכן שנמסר לפרסום מעיד על תפיסת העיתונות ככלי בעל 
השפעה, לטוב ולרע על אמון הציבור במשטרה. לדוגמה, באוגוסט 1949 הנחה ראש אגף 
החקירות, בעקבות תלונה שפורסמה בעיתון על המשמר, כי אין לציין בהודעות לעיתונות 
את מוצאם העדתי של חשודים, "בפרט כשזה לגבי ספרדים, בני עדות המזרח וערבים".76 
על מנת לזכות באמון הציבור יזמה המשטרה פרסומים בעיתונות, שמטרתם להבהיר 
כיצד היא רואה את תפקידיה במדינה החדשה. הצהרתו של המפכ"ל ביום הכרזת 
העצמאות, שהובאה בפתח המאמר, הייתה הראשונה מבין רבות. לדוגמה, ב־7 ביוני 
1948 נערכה מסיבת עיתונאים שבה אמר ישראל בן־אליהו, קצין הגיוס והאימונים, כי 
"עז רצוננו להקים משטרה נאמנה, טהורה ויעילה בשביל הציבור במדינת ישראל".77 
בטקס השבעת שוטרים אמר שר המשטרה בכור־שלום שטרית כי "משטרת ישראל 
תהיה מושתתת על צדק, על יושר ועל נאמנות למדינה" וכי על השוטרים "לעמוד 
לרשות האזרח ולעזור לכל דורש".78 המפכ"ל אף הביע מפורשות את הכוונה לאמץ 
את דגם השיטור המטרופוליטני, באמרו בריאיון לעיתון כי "המשטרה באנגליה, היא 

המשטרה ממנה תוכל משטרת ישראל ללמוד".79
נוסף על כך, פורסמו בעיתונים כתבות על המשטרה ותפקידיה, תוך ציון בולט של 
השינוי שחל בה לעומת קודמתה המנדטורית. למשל, בעקבות ביקור עיתונאים במטה 
הארצי, שאותו יזם קצין העיתונות, נכתב כי "מרכז המשטרה של הבריטים שתפקידו 
העיקרי היה להטיל אימה על התושבים ]...[ פינה את מקומו למשטרה של מדינת 
ישראל, השוקדת בראש ובראשונה על שלומם וטובתם של האזרחים".80 "הכוונה היא 
להוציא עם השורש את המסורת העות'מאנית־בריטית מהשרות החיוני הזה", הסביר 
מחברה של כתבה אחרת.81 ואילו במאמר שתיאר את משטרת חיפה בראשיתה נכתב: 
"'המסורת' שהניחו אחריהם ]השוטרים הבריטים[ הייתה קשה ועגומה והיה צורך עם 

תום המנדט להקים את המשטרה מן המסד".82

א"מ ל־2209/21 "ראשי פרקים לפגישה חצי־שנתית עם עתונאי ירושלים", 30.7.1950.  74

לדוגמה, ראו "המשטרה מחפשת כייסנית מקצועית" מעריב 10.12.1948, 6.  75

"הנדון: סיכום פשעים יומי" 28.8.1949 )בית מורשת משטרת ישראל 40/001(.  76

"נתמנו 15 קציני־משטרה חדשים" המשקיף 8.6.1948, 1; "משטרה טהורה־מבטיחים קציני המטה   77

לעיתונאים" הבקר 8.6.1948, 4. 

"קציני משטרת ישראל נשבעו אמונים למדינתם" הצפה 5.7.1948, 4.  78

"י. סהר — על מסע לימודיו" דבר 13.1.1950, 9.  79

"שכלולים חדישים במטה משטרת ישראל" הבקר 30.12.1948, 4.  80

"הסמל החדש: מ" מעריב 22.6.1948, 3.  81

"המשטרה בחיפה אורגנה מחדש" דבר 11.6.1948, 7.  82
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מיזם הסברה אחר, שנועד לחזק את אמון הציבור במשטרה, היה תחרות בשם 
"אביר הדרכים". במשך חודשים אחדים בשנת 1952 פרסמה מחלקת התנועה סדרה 
של מודעות מאוירות בעיתונים, שבה הודגמו באופן הומוריסטי הכללים להתנהגות 
אדיבה ובטוחה בכבישים. ועדות שיפוט, שהסתובבו בערים הגדולות, חיפשו אזרחים 
שנהגו באופן אדיב ונכון, ובחרו בהם להשתתף בתחרות. בגמר התחרות נערך 
טקס חגיגי, במעמד שר המשטרה, שבו הוענקו לחמשת הנהגים הנבחרים "פרסי 
אבירות". המיזם עורר עניין בציבור, ובעיתונים דווח בהרחבה על התקדמותו ועל 

הזוכים שנבחרו.83
קו  )כמספר   999 בשם  ירחון  לאור  להוציא  המשטרה  החלה   1953  בשנת 
 החירום המשטרתי, שבו אדון בהמשך(. 999 נועד "לרכוש ]את[ אהדתו והבנתו של 
 הציבור", וכן לשמש כלי להפצת ידע מקצועי בקרב השוטרים. על חשיבותו של 
הפרסום בעיני הפיקוד מעידה הבחירה בראשי המערכת: סגן המפכ"ל עמוס בן־גוריון, 
ראש מחלקת ההדרכה במשטרה שאול רוזוליו ועוזר המפכ"ל יוסף בן־פורת.84 הירחון, 
 שהתפרסם עד לשנת 1957, כלל מאמרים מאת עיתונאים מקצועיים ושוטרים, ועסק 
במגוון רחב של תחומים הקשורים בעבודת המשטרה. בין היתר, הוצגו בו היחידות 
השונות, דמויות מעניינות המשרתות בארגון, פרשיות פשיעה בנות הזמן, סוגיות 
חברתיות שבהן עסקה המשטרה, וכיוצא בזה. העיתון פרסם גם מידע שימושי לטובת 
הקוראים האזרחים, בכתבות כגון "הזהרו מתעלולי הרמאים" או "הכירו את הכייסים 
ואת תכסיסיהם". כן הופיעו בו דרך קבע מכתבי שוטרים ואזרחים, בדיחות ותשבצים 

שעסקו בעבודת המשטרה. 
פעילות ההסברה לא הוגבלה לכתבות עיתונאיות: מפגשים בין שוטרים לאזרחים 
נערכו בבתי ספר, במועדוני נוער, במעברות ובשכונות מצוקה ברחבי הארץ. פגישות 
אלה נועדו להסביר לקהל את תפקידי המשטרה, ולאפשר לאזרחים להשמיע את 
דבריהם בפני השוטרים.85 "דברנו אתם על הבעיות המעסיקות אותם: בעיית חוסר 
העבודה ובעיית הקליטה. נתנו להם לדבר 'ולשפוך' את מרי ליבם", נכתב ב־999, במאמר 
שתיאר מפגש שוטרים עם תושבי עין־כרם, עולים מצפון אפריקה, בעקבות קטטה 
אלימה שהתרחשה במקום.86 תזמורת המשטרה נטלה גם היא חלק חשוב בפעולות 
הסברה מעין אלה. הנגינה שימשה כאמצעי להתגברות על התנגדות אפשרית של 

"הוכתרו אבירי הדרכים לשנת 1952" דבר 24.6.1952, 4.  83

"סיכום מישיבת מערכת ירחון המשטרה שהתקיימה ביום ד' 24.11.1952" )בית מורשת משטרת   84

ישראל 50/001(.

"המשטרה בן־ברית לאזרח" הבקר 10.11.1948, 3; עוד ראו משטרת ישראל דין וחשבון שנתי 1952,   85

33 )1953( )להלן: דו"ח שנתי 1952(.

"הם לא שלפו עוד סכינים" 999, 1, 3 )1954(.  86
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התושבים לנוכחות המשטרה, וסייעה להעניק נופך חגיגי ועליז לאירועים שכאלה. 
"אנשי המשטרה עם הנוער המקומי יצאו בריקודים ]...[ וההורים עמדו מהצד — רווים 

נחת ]...[", נכתב בביטאון המשטרה.87

ב.משימות"בינויאומה"

בהתאם לתפיסתו של בן־גוריון וכחלק מהרצון לחזק את אמון הציבור, נטלה 
המשטרה חלק במשימות "בינוי אומה", אשר אינן חלק מתפקידיו השגרתיים של 
ארגון אכיפת חוק. במיוחד אמורים הדברים בסיוע שניתן על ידי השוטרים לעולים 
החדשים, תושבי המעברות. לדוגמה, לאחר מזג אוויר סוער סייעו השוטרים להעביר 
את העולים למקלטים ארעיים והקימו מחדש את המבנים או את האוהלים שקרסו.88 
כמו כן, נטלה המשטרה על עצמה את האחריות לטיפול במעברות הר־טוב )היום בית 
שמש( ומגדל־גד )אשקלון(. במעברות אלה הוצבו באופן קבוע שוטרים ושוטרות, 
אשר חלקו עם העולים את תנאי המחיה במקום. בין השאר, העניקו השוטרים סיוע 
רפואי וסוציאלי לעולים, טיפלו בבעיות תברואה, לימדו עברית ומקצועות טכניים, 
 ארגנו פעילות תרבות וספורט, סייעו בהפעלת גני ילדים ומועדוני נוער ותיאמו 
את פעילותם במקום של מוסדות שלטון אחרים, כגון קופת חולים ומשרד הסעד. 
פעילות המשטרה במעברות מומנה בחלקה מכספי תרומות, שנאספו בין כלל 
המשרתים בארגון.89 בדצמבר 1950, במהלך חורף קשה במיוחד שפקד את ישראל, 
 הגיעה הפעילות הלא־פורמלית של המשטרה עם העולים לשיא. לאחר שנתגלה 
כי כמה ילדים מתו כתוצאה ממחלות ומחשיפה לקור, פרסם המפכ"ל פקודת יום 
מיוחדת, ובה קרא לשוטרים להציל נפשות, בכך שיארחו בבתיהם ילדים מהמעברות 
עד לתום החורף. נראה כי מספר לא מבוטל של שוטרים, מכל הדרגות, אכן נענה 

לפנייה זו.90 
מעבר לרצון לקחת חלק במשימה לאומית־חינוכית חשובה, הייתה לפעילות הסעד 
במעברות מטרה מעשית. ההערכה הייתה כי בקרב תושבי המעברות ומושבי העולים 
אין אמון במשטרה, מה שמונע מהם לדווח על עבירות המתרחשות בקרבם.91 נוסף 

שם; ראו גם משטרת ישראל דין וחשבון שנתי 1951, 30 )1952( )להלן: דו״ח שנתי 1951(.  87

ריאיון עם יוסף נחמיאס, סמפכ"ל המשטרה )בית מורשת משטרת ישראל, 1988 — תאריך משוער(.  88

"הנדון: 'מעברות' — דו״ח מיום 4-7.12.1950" )בית מורשת משטרת ישראל(; ראו גם "הנדון: בית   89

תינוקות במעברת מגדל גד" 15.3.1951 )בית מורשת משטרת ישראל 47.34(; עוד ראו משטרת 
ישראל דין וחשבון שנתי 1950, 25 )1951( )להלן: דו"ח שנתי 1950(.

פקודות המטה הארצי 29.12.1950 )בית מורשת משטרת ישראל(; ראו גם "הנדון: טפול המשטרה   90

במעברות" 4.1.1951 )בית מורשת משטרת ישראל(.

דו"ח שנתי 1950, לעיל ה"ש 89, בעמ' 43.   91
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על כך, תפקידה של המשטרה כאוכפת הסדר הציבורי הביא לעימותים אלימים רבים 
1951 פרסם יוסף נחמיאס,  בין עולים לשוטרים, שפגעו עוד יותר בדימויה. ביולי 
סגן המפכ"ל, פקודה שלפיה "יש לפתוח במסע הסברה במעברות וביחוד בקרב זקני 
העדות שבהם, במגמה לעורר רחשי אמון למשטרת ישראל". מטרתו הייתה להוכיח 
כי המשטרה בארץ, "שלא כמשטרות בהן התנסו בארצות מוצאם, תתאמץ להבטיח 
את השלום והצדק ללא משוא פנים וללא אפליה מאיזה סוג שהוא". נחמיאס סיים 
בכתבו כי "אין לי ספק בכך שאם נרכוש את אמונם של האזרחים החדשים האלה 
ונשכנע אותם להביא את סכסוכיהם לטיפולנו — נמנע התפרעויות ]...["92 אם 
כן, ברור שפיקוד המשטרה היה מודע היטב לתועלת שעשויה לצמוח ממתן סיוע 
לתושבי המעברות וראה במשימה זו חלק חשוב במאמץ לרכוש את אמונם. הפעילות 
במעברות, נכתב באחד הדו"חות השנתיים, "ערכה רב הן לאנשי המשטרה שעסקו 
בה, והן לעולים שבאו במגע עם אנשי המשטרה, לא כעם שומרי החוק, אלא כעם 

ידידים ויועצים המגישים עזרה וסעד".93 

"הנדון: מניעת פשעים ושמירה על הסדר במעברות" 2.7.1951 )בית מורשת משטרת ישראל 40/001(.  92

דו"ח שנתי 1950, לעיל ה"ש 89, בעמ' 25.  93

 שוטרים מחלקים שמיכות לעולים חדשים, ראשית שנות החמישים. 
בית מורשת משטרת ישראל, צלם לא ידוע
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ג.שינוייםבשיטותפעולה

המאמץ לזכות באמון הציבור לא הוגבל לפעילות הסברה, או לתמיכה בעולים נזקקים. 
מתוך ההבנה כי אמון הציבור תלוי, ראשית כול, בדרך התנהגותו ופעולתו של כל 
שוטר ושוטר, פעל הפיקוד, החל בימים הראשונים לקיום המשטרה, לחיזוק זהותו 
המקצועית של השוטר כשליח ציבור. לפיקוד המשטרה היה ברור כי יש ללמד את 
השוטרים כיצד להתנהג, על מנת שיהיו ראויים לאמון הציבור. כך למשל, ב־17 ביוני 
1948 אמר המפכ"ל סהר לבוגרי קורס שוטרים כי "השוטר צריך להיות עוזר הציבור 
ולא שומרו ]...[ אתם תשמשו דוגמה וסמל בהתנהגות, יושר, נימוס ודרך ארץ".94 
אמירות מסוג זה לא הוגבלו לנאומים חגיגיים. כשלושה שבועות מאוחר יותר פרסם 
נחום זיו־אב, מפקד מחוז תל אביב, פקודה לכל היחידות הכפופות לו תחת הכותרת 
"נימוסין". זיו־אב טען כי התנהגות השוטרים כלפי אזרחים אינה נאותה בדרך כלל 
והורה לשנות זאת: "כל אזרח הפונה לשוטר בתחנה או ברחוב — יש לענות לו 
בנימוס ובשקט ללא רוגז, ללא התנשאות ובוודאי שלא בגסות". הנימוס נועד להשיג 
"את המעמד המכובד של משטרה" ולאפשר לשוטרים למלא את תפקידם. העיסוק 
באופן הפנייה של השוטר לאזרח בעיצומה של מלחמת העצמאות, כאשר עתידה של 
המדינה היה תלוי על בלימה, מעיד על החשיבות הרבה שייחס מפקד המחוז לסוגיה 
זו.95 בדומה לכך, פרסם באותו היום המטה הארצי פקודה לכל היחידות, שלפיה יש 

לענות לטלפון בצורה מנומסת.96
בחודש מאי 1949 פרסם מחוז ירושלים חוברת הדרכה, במטרה ללמד את השוטרים 
כיצד לטפל בעבירות קלות בתחומי העיר. בדברי המבוא לחוברת, מופיעה הקביעה כי:

השוטר הנו משרת הציבור ומחובתו לדאוג לביטחונו, לשלומו ולטובתו 

של האזרח ]...[ תוך מילוי תפקידו עליו להיות ישר, אדיב, סבלני וקר 

רוח ]...[ התנהגותו של השוטר תקבע את יחסו של הציבור אליו, ובה 

תלוי במידה רבה אם האזרח יראה בו את שומר החוק וגם את ידידו 
הדורש טובתו של הכלל והפרט יחד.97

מעבר להתייחסות זו לתפקידו של השוטר, עצם פרסום החוברת מעיד על השינוי 
שאותו ביקשה המשטרה לחולל. העבירות המפורטות בחוברת כוללות מגוון רחב של 

שם, בעמ' 43.  94

"הנדון: נימוסין" 9.7.1948 )בית מורשת משטרת ישראל(.  95

פקודות המטה הארצי 41, 9.7.1948 )בית מורשת משטרת ישראל(.  96

א"מ ל־2160/15 "מדריך עבירות קלות".   97
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תופעות הפוגעות באיכות חייהם של תושבי העיר, כגון שתיית משקאות חריפים ברחוב, 
קיבוץ נדבות, הקמת רעש, השלכת אשפה וכדומה. אותן תופעות עצמן שהוצבו על 
סדר יומה של המשטרה המטרופוליטנית על ידי קברניטיה בלונדון של המאה התשע 
עשרה. במבוא לחוברת ההדרכה מבהיר המחבר כי אף שהתקנות והחוקים המופיעים 
בה אינם חדשים, השוטרים, כולל ותיקי המנדט, אינם יודעים כיצד לאכוף אותם. גם 
דבר זה מעיד על האופן שבו נתפסו תפקידי המשטרה בתקופה שלפני קום המדינה.98

מעבר ליוזמות מקומיות אלה, התייחס גם הפיקוד הבכיר לסוגיית תפקידי המשטרה. 
באוקטובר 1949 פרסם המפכ"ל הסבר לפקודת המשטרה, הממחיש באופן ברור את 
הניסיון לאמץ את דגם השיטור המטרופוליטני, ומזכיר מאוד, בתוכנו ובאופן ניסוחו, 
את העקרונות הפיליאניים. לדוגמה, נפתח ההסבר לגבי תפקידיה של המשטרה כך: 
"התפקיד הראשון של המשטרה הוא — למנוע פשעים. תפקיד זה הוא ראשון אף במעלה". 
בהמשך קובע מחבר המסמך כי "מניעת הפשע טובה מתפיסת עבריין", גם מפני שהיא 
חוסכת את הוצאות המשפט והמאסר, וגם בגלל השפעתה החיובית על החברה: "מניעת 
פשעים חשובה מאוד גם לשמירת מידותיו ומוסרו של הציבור וליצירת אוירה ציבורית 
בריאה ושקטה".99 תפקידה השני בחשיבותו של המשטרה, לכידת פושעים והבאתם 
לדין, נובע על פי מסמך זה רק מחוסר היכולת למנוע את הפשיעה לחלוטין, "משום 
שהעבריין נהנה תמיד מן היתרון שבידו — היוזמה הראשונה ובחירת המקום הנאות 

למעשהו, ומשום שאי אפשר להעמיד שוטר על יד כל בית".100
באחת מישיבות סגל הפיקוד ביוני 1950 נתן המפכ"ל שתי הנחיות, הקשורות באופן 
שבו על המשטרה למלא את תפקידיה ואשר משפיעות על תפיסתה על ידי הציבור. 
ראשית, התייחס סהר להפעלת כוח על ידי השוטרים שלא בהתאם לסמכותם: "מפקדי 
המחוזות ישקדו על כך שפקודיהם ימלאו בהקפדה אחרי הוראות המטה, שאין בשום 
פנים ואופן להשתמש בהכאות כאמצעי לחקירת נחקרים, או כמעשי נקם, או מתוך 
סיבה כל שהיא". שוטרים שיסטו מהנחיה זו, קבע סהר, יובאו לדין.101 מצד אחד, הוראה 
זו מדגימה את הניסיון לבסס את עבודת המשטרה על העקרונות שנוסחו בבריטניה 
במאה התשע עשרה. מצד שני, עצם העובדה כי המפכ"ל נדרש להורות על כך למפקדי 
המחוזות, הקצינים הבכירים ביותר שתחת פיקודו, מצביעה על כך כי התופעה של 
שוטרים המכים אזרחים הייתה נפוצה ודרשה טיפול. ההנחיה השנייה באותו הדיון 
עסקה בחימושם של השוטרים: "לאור היום", קבע סהר, "אין לצייד שוטרים בתפקידי 

שם.  98

פקודות המטה הארצי 7.10.1949 )בית מורשת משטרת ישראל(.   99

שם.  100

"זיכרון דברים מישיבת סגל ב' שהתקיימה ביום 10.6.1950" )בית מורשת משטרת ישראל 50/001(.  101
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שמירה רגילים באזורים עירוניים בנשק חם, אלא במקלות".102 אף שבפרוטוקול לא 
מפורטת הסיבה להוראה זו, ניתן לזהות בה רצון לאמץ את אחד המאפיינים הבולטים 
של המשטרה הלונדונית, שבה השוטרים צוידו באלות בלבד. נראה כי הנחיה זו לא 

יושמה, והשוטרים בארץ נותרו חמושים באקדחיהם. 
היחסים שבין השוטר לאזרח העסיקו רבות את המשטרה בשנים הראשונות. בשנות 
החמישים הוקדש לנושא זה פרק קבוע בדין וחשבון השנתי, ובו נסקרו בקווים כלליים 
העקרונות שלפיהם פועלת המשטרה מחד גיסא, והאתגרים שעימם היא מתמודדת 

בתחום זה מאידך גיסא. למשל, תיאר הדו"ח משנת 1951 את הקשיים בתחום זה:

אין מחסור בהתנהגות פרובוקטיבית ומרגיזה מצד רבים מאנשי הקהל 

]...[ עברם של חלקים ניכרים מבני היישוב לא הרגיל אותם לראות 

בשוטר ידיד ועוזר. רובם ראו, בצדק, את השוטר הזר בארצות מוצאם 

כראות נוגש ורודף ]...[ והם טרם למדו להבין שמשטרת ישראל ושוטרי 

ישראל אינם נוגשים ואינם זרים, אלא בני עמם, שעז רצונם לשרת את 
הציבור ולהגן על הכלל מפני שרירות הפרט.103

שנה אחר כך נכתב בדו"ח על שיפור במעמדה הציבורי של המשטרה, והוצגה רשימת 
הסיבות אשר תרמו לכך: 

ההדרכה המקצועית והחינוך לאזרחות טובה הניתנים למשטרה, השינון 

היומיומי שמשננים המפקדים באזני אנשיהם בדבר הצורך והחובה 

להתייחס בנימוס ובהתאפקות אל האזרח, לכבד את זכויותיו ולשרת 

את הציבור באמונה וברצון, טיפוח ההכרה שאיש המשטרה הוא איבר 

וחלק בלתי נפרד מגופם של הציבור ושל האומה, ולא נוגש העומד 
מחוץ ומעל לגוף זה.104

עוד ציין הדו"ח כי תפיסתה של המשטרה על ידי הציבור כחסרת פניות וכמי שאינה מפלה 
בין אנשים על רקע פוליטי, מעמדי או אחר, תרמה גם היא לעמדה החיובית כלפיה.105

שם.  102

דו"ח שנתי 1951, לעיל ה"ש 87, בעמ' 31.  103

דו"ח שנתי 1952, לעיל ה"ש 85, בעמ' 32.  104

שם.  105
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ד.השיטורהקבוצתי

שיטת "השיטור הקבוצתי" נועדה להפוך את המשטרה בערים לשירות עבור האזרח. 
יישומה של שיטה זו, שעקרונותיה יפורטו להלן, סימן את רצונה של המשטרה 
להתנתק ממתכונת הפעילות שנקבעה בתקופת המנדט. שיטת השיטור הקבוצתי 
הייתה אחד המאפיינים הבולטים ביותר לניסיון לאמץ דגם שיטור אזרחי בראשית 
שנות החמישים. ההחלטה על החלת שיטה זו, המתמקדת במניעת פשיעה ובמתן 
שירות לאזרח שומר החוק, מעידה כי המשטרה הבינה שעל מנת לזכות באמונו של 
הציבור אין די בחינוך השוטרים לנימוסים והליכות, אלא נדרש גם שינוי מהותי 

באופן עבודתם.
יישום השיטור הקבוצתי כלל שורה של חידושים מבניים, ארגוניים, תפקודיים ואף 
טכנולוגיים. השיטה נועדה להקל על המשטרה להשיג את יעדיה בתחום מניעת הפשיעה, 
השמירה על החיים והרכוש והסדרת התנועה, תוך שיפור משמעותי בשירותי המשטרה 
הניתנים לאזרח.106 ב־1 ביולי 1950 החל בנפה הצפונית של מחוז תל אביב ניסוי, שנועד 
לבחון את השיטה החדשה.107 לאחר ארבעה חודשים הורחבה שיטת השיטור לכל שטח 

מחוז תל אביב, ובשנת 1951 יושמה גם בחיפה ובירושלים.108
בהתאם לשיטה זו, אוחדו כמה תחנות בכל עיר למסגרת ארגונית ופיקודית אחת. 
ה"נפה", ששימשה עד אז כדרג הפיקודי שבין התחנות למחוז, הפכה בעצמה למעין 
תחנת־על, האחראית לכל הנעשה בגזרתה.109 שטח הנפה חולק לאזורי סיור, שכל 
אחד מהם היה באחריות "קבוצת שיטור". קבוצה שכזו כללה "ניידת", צוות הנוסע 
במכונית ובה מכשיר קשר אלחוטי, וכמה שוטרים המסיירים רגלית. גם הניידות 
וגם השוטרים הרגליים פעלו בשלוש משמרות, לאורך כל שעות היממה. במקביל, 
הוקם מוקד שליטה אשר הורה לניידות לאן לנסוע, אם התרחש אירוע חריג. בפינות 
הרחוב הותקנו תיבות טלפון חתומות, צבועות כחול, שבאמצעותן יכלו השוטרים 
הרגליים ליצור קשר עם המוקד בעת הצורך. חידוש נוסף, הבולט והמשמעותי ביותר 
מבחינת הציבור, היה חניכתו של קו טלפון משטרתי, שמספרו 999, שאליו התבקשו 
האזרחים לפנות אם נזקקו לעזרת המשטרה.110 הפקודות שהתלוו להחלת השיטה 
הדגישו גם את האופן שבו על השוטרים לשרת את הציבור. לדוגמה, נקבע כי בכל 

א"מ ל־2209/30 "פקודות להפעלת השיטור הקבוצתי בנפה הצפונית במחוז תל אביב".  106

הנפה הצפונית פעלה בשכונות "הצפון הישן" של העיר תל אביב, בשטח הנמצא כיום באחריות   107

מרחב ירקון.

"הופעלה שיטת השיטור בירושלים" הבקר 2.2.1951, 8; ראו גם "שיטת השיטור הופעלה בחיפה"   108

הבקר 2.7.1951, 2.

בשנת 1971 הוחלף הכינוי נפה ב"מרחב".   109

המספר 999 נבחר משום ששימש לאותה המטרה )ומשמש עד היום( בבריטניה; כן ראו דו"ח שנתי   110

1950, לעיל ה"ש 89, בעמ' 37-36. 
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ניידת יהיה חוקר אשר יגבה את תלונתו של האזרח בביתו. על פי הפקודות, על 
החוקר "להימנע ככל האפשר מלשלוח אזרחים ללשכה ]יחידת החקירות שבנפה[, 
כל הודעה או תלונה עליו לגבות במקום ולמנוע את בזבוז זמנו של האזרח".111 כמו כן, 
קבעו הפקודות כי השוטר צריך "לקשור יחסים טובים עם האזרחים הגרים באזורו", 

וכי "יהיה מנומס ותקיף כאחד".112
למעט הסיורים הרגליים, כל יתר המרכיבים בשיטור הקבוצתי נעדרו מעבודתה של 
משטרת המנדט. אזרח שביקש את עזרת המשטרה, נאלץ למצוא שוטר ברחוב או לסור 
לתחנה. גם הפרסום שניתן לשיטה זו העיד על החידוש בגישת המשטרה לעבודתה. 
הפעלת "שיטת השיטור החדשה", כפי שכונתה, פורסמה בעיתונות תוך הדגשת 
האפשרות לחייג ישירות למוקד המשטרה. המשטרה אף הפיקה סרט פרסומת קצר, 
שהוקרן באולמות הקולנוע, אשר הדגים מה המספר שיש לחייג כדי לקבל עזרה, איך 

השוטר במוקד מדווח לניידת וחשוב מכול, כיצד "המשטרה חשה לעזרת הקרבן".113
לשיטת השיטור הקבוצתי היו כמה יתרונות מעשיים. ראשית, היא אפשרה להגדיל 
את מספר השוטרים הנמצאים ברחובות, מאחר שצמצום מספרן של התחנות ִאפשר 
לבטל חלק מהתפקידים המינהלתיים שהיו בהן. שנית, השילוב שבין המוקד הטלפוני, 
מוקד השליטה והניידות שיפר את יכולת השוטרים להגיב במהירות לקריאות לעזרה. 
שלישית, הסיור בניידות, לצד הסיורים הרגליים, נועד למנוע מהעבריינים לצפות היכן 

ומתי יימצאו השוטרים, ובכך להקשות על פעילותם.114
הפעלת השיטה נחשבה למוצלחת, הן מבחינת תוצאותיה בטיפול בפשיעה ויותר 
מכך, מבחינת השפעתה על תפיסת הציבור את המשטרה. כשנתיים לאחר תחילת 
יישום השיטה דיווח המפכ"ל בסיפוק כי מספר הפניות הטלפוניות לעזרת המשטרה 
בישראל גבוה במידה משמעותית, יחסית לגודל האוכלוסייה, מאשר בלונדון.115 אין 
ספק כי הדבר העיד, בעיני המשטרה, על הצלחתה לחזק את אמון הציבור בה. ניתן 

לשער שגם ההשוואה ללונדון דווקא לא הייתה מקרית.

5.המאבקבהסתננות

מכשולים אחדים עמדו בדרכה של המשטרה לאימוץ דגם השיטור המטרופוליטני 
במלואו. כפי שאראה בהמשך, חלק מהם היו ארגוניים ונבעו ממורשתה המנדטורית, 

א"מ ל־2209/30 "פקודות להפעלת השיטור הקבוצתי".   111

שם.  112

999 )סרט( )בית מורשת משטרת ישראל, 1950 — תאריך משוער(.  113

דו"ח שנתי 1950, לעיל ה"ש 89, בעמ' 36-34.   114

דו"ח שנתי 1952, לעיל ה"ש 85, בעמ' 44.  115
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אך החשוב שבהם היה המצב הביטחוני ששרר בראשית שנות החמישים ובפרט תופעת 
ההסתננות. לזו הייתה השפעה משמעותית על תפקודה של משטרת ישראל בשנותיה 

הראשונות. 
לאחר תום מלחמת העצמאות החלו רבים מבין הפליטים הערבים, שעברו למדינות 
ערב השכנות בזמן הלחימה, לחדור לשטח ישראל. היו מהמסתננים שביקשו להשתקע 
מחדש בכפרים שננטשו, להשיב רכוש שאבד או לבקר קרובי משפחה שנותרו בישראל. 
והיו כאלה שחדרו לשטח ישראל על מנת להבריח סחורות, לגנוב רכוש או להשחיתו, 
לשדוד, לאנוס ולרצוח. היקפה העצום של התופעה, אלפי מקרי הסתננות בכל שנה, 
יצר מצב של חוסר ביטחון אישי במרבית שטח המדינה, ובמיוחד באזורים הסמוכים 

לגבולות.116 
הגנת גבולות המדינה הייתה אומנם באחריות צה"ל, אך הצבא נכשל במניעת 
הסתננויות רבות. בעקבות כך גברה הפעילות הפלילית, וגבר גם האיום על חיי 
האזרחים.117 המשטרה נדרשה, אם כן, גם היא להתמודד עם המסתננים. המענה העיקרי 
להסתננות היה עריכתם של סיורים באזורי הספר ומארבים בשעות החשיכה, במטרה 
לאתר מסתננים בדרכם. לצד זה, הכשירה המשטרה נוטרים חמושים מבין תושבי 
המעברות ומושבי העולים, על מנת שיוכלו להגן על החיים והרכוש. המאבק בהסתננות 
הקשה על המשטרה לבצע את תפקידיה האחרים. בשל המחסור בכוח אדם, היו מקרים 
רבים שבהם השוטרים יצאו למארב לאחר שסיימו את עבודתם היומית, דבר שפגע גם 
ביעילות המארבים וגם באיכות עבודתם השגרתית.118 כאשר הוקמו יחידות ייעודיות 
ללחימה בהסתננות, תחילה במחוז ירושלים ואחר כך במחוזות אחרים, נגרעו השוטרים 
ששירתו בהן ממצבת השוטרים ה"רגילים", ופחת מספרם של אלה שעסקו במתן שירותי 
משטרה לציבור.119 במאי 1950 עבר חיל הְסַפר, היחידה הצבאית שהתמחתה בלחימה 
בהסתננות, מצה"ל למשטרה. הדבר לא פתר את מצוקת כוח האדם במשטרה, בשל 

גודלו המצומצם של חיל הספר ומאחר שפורק כעבור כחצי שנה בלבד.120

שאול ברטל הפלסטינים מנכבא לפדאאיון, 1956-1949, 63-61 )2009(.  116

יוסף אוחיון חיל הספר: פרק עלום בתולדות הביטחון השוטף של מדינת ישראל, 1951-1949,   117

14-12 )עבודת גמר לתואר ״מוסמך״, אוניברסיטת בר־אילן, 2015( )להלן: אוחיון חיל הספר(. 

"דוח מישיבת סגל ב', 25.2.1950" )בית מורשת משטרת ישראל 50/001(.  118

שלומי שטרית ואורי קוסובסקי משטרת ישראל בשביל ישראל: מבני משטרה היסטוריים בארץ   119

ישראל 301 )2013(.

חיל הספר הוקם באוקטובר 1949 במסגרת צה"ל, במטרה לשמור על הגבול ואזורי הגבול נגד   120

הסתננות, פשיטות וחבלות, ולמנוע הברחות. החיל, בפיקודו של האלוף דוד שאלתיאל, לא זכה 
לתמיכת פיקוד הצבא ונכשל בהשגת מטרותיו. במאי 1950 הועבר החיל, שמנה אז שני גדודים 
)כ־800 חיילים( לאחריות משטרת ישראל. חיל הספר פורק בינואר 1951, אך הניסיון שנצבר בזמן 

פעילותו שימש בעת הקמת משמר הגבול. ראו אוחיון חיל הספר, לעיל ה"ש 117.
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המפכ"ל ראה בביטחון הפנים בכלל, ובהסתננות בפרט, נושאים הדורשים טיפול 
משטרתי ולא צבאי. כאמור, עוד בזמן ההיערכות להקמת המדינה המליץ סהר על 
הקמתה של ז'נדרמריה להגנת הגבולות. במהלך השנים 1953-1948 דרש סהר שוב ושוב 
להעביר את האחריות לביטחון הפנים לידי המשטרה.121  בהצעה להקמת ז'נדרמריה 
משנת 1950, נימק סהר את הצורך בה גם בכך שגוף זה יידרש לטפל בהפרות סדר 
אזרחיות בשעת חירום ולכן מוטב כי יפעל מתוקף סמכות חוקית ברורה, כגוף הכפוף 

לרשות האזרחית.122
1951 הביא המצב הביטחוני להקמתן של שלוש פלוגות משמר הגבול  בשנת 
במסגרת המשטרה. יחידות אלה היו ז'נדרמריה לכל דבר ועניין ותפקידן היה להגן 
מפני חדירת מסתננים ולשמור על הביטחון באזורי הספר. בתחילה פעלו הפלוגות 

לדוגמה, ראו מזכר מהמפקח הכללי לראש הממשלה 11.1.1951 )בית מורשת משטרת ישראל, אוסף   121

יחזקאל סהר(; כן ראו סהר סיפור חיי, לעיל ה"ש 52, בעמ' 100-99.

"הנדון: הקמת ג'נדרמריה" 10.10.1950 )בית מורשת משטרת ישראל, אוסף יחזקאל סהר(.  122

שוטרים נערכים למארב נגד מסתננים, ראשית שנות החמישים. 
בית מורשת משטרת ישראל, צלם לא ידוע
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במנותק זו מזו, אך באפריל 1953, לאחר שצברו ניסיון והצליחו לסכל הסתננויות, 
הן אוחדו במסגרת חדשה, חיל משמר הגבול. עיקר הגידול בכוח האדם המשטרתי, 
1953, נוצל לצורך לחימה בהסתננות  1950 ל־5,967 בשנת  מ־3,556 שוטרים בשנת 
ולתפקידים ייעודיים אחרים, כגון ביקורת גבולות ומניעת הברחות, שהוטלו על 
1953 דיווח המפכ"ל כי אף שכוח האדם המשטרתי  המשטרה. בדין וחשבון לשנת 
גדל ב־11 אחוזים באותה השנה, "המצבה האפקטיבית לצרכים משטרתיים טהורים 

פחתה ]...[ במידה משמעותית".123
עם זאת, גם כאשר נדרשה המשטרה לאמץ דפוסי פעולה צבאיים־למחצה, לא 
נעשה הדבר מבלי להתייחס לסוגיית אמון הציבור. יש לזכור כי ההסתננות יצרה איום 
ממשי ומתמשך, הן על רכושם וחייהם של יחידים והן על ריבונותה של מדינת ישראל. 
על פי הערכות המשטרה היו המסתננים אחראים לחלק ניכר מהפשיעה במדינה, 
ובמיוחד מעשי רצח, שוד, התפרצות וגניבת בהמות.124 לכן, מענה רפה או לא־יעיל 
מצידה של המשטרה לתופעה היה פוגע באמון הציבור בה. הדבר הוביל את פיקוד 
המשטרה לעסוק בהסתננות, גם כאשר היה בכך משום חריגה מתפקידיה המוצהרים. 
לדוגמה, המפכ"ל הנחה לנקוט צעדים שהיו עשויים להפחית את גניבת הבקר על 
ידי המסתננים, "אף על פי כן שאין בכוחה ומתפקידה של המשטרה להבטיח את 
שמירת הגבולות".125 כמו כן, הורה המפכ"ל להגביר את נוכחות המשטרה ביישובים 
הכפריים ולערוך סיורים ממונעים, במיוחד ביישובי העולים. דבר זה נועד להגביר 
את תחושת הביטחון של התושבים.126 כאמור, המשטרה הקימה יחידות ייעודיות 
לבלימת ההסתננות גם מבלי שנדרשה לכך על ידי הממשלה, ואפילו ביצעה מדי פעם 
בפעם, מיוזמתה ותוך חריגה מסמכותה, פעולות תגמול מעבר לגבולות המדינה.127 
פעולות המשטרה במעברות כללו גם שיעורים בתחום השמירה והשימוש בנשק, 
שנועדו להעלאת ביטחונם של העולים ביכולתם להגן על עצמם כמו גם ביטחונם 

במשטרה, המסייעת להם בכך.128 
האזכורים שלהם זכו אנשי משמר הגבול בעיתונות מעידים על שתי ההשפעות 
המנוגדות שהייתה להפעלתם על אמון הציבור. מחד גיסא, בקרב היישובים הערביים 
הם נתפסו ככוח עוין, המשרת את השלטון היהודי כנגדם. העיתון קול־העם, ביטאונה 
של המפלגה הקומוניסטית הישראלית, פרסם תלונות חוזרות ונשנות כנגד השוטרים 

משטרת ישראל דין וחשבון שנתי 1953, 11-10 )1954(.  123

דו"ח שנתי 1950, לעיל ה"ש 89, בעמ' 47-45.  124

"דוח מישיבת סגל ב', 25.2.1950" )בית מורשת משטרת ישראל 50/001(.  125

"סיכום דברים מישיבת סגל ב' בתאריך 30.9.1950" )בית מורשת משטרת ישראל 50/001(.  126

ריאיון של שלומי שטרית עם סנ"צ )גימ'( בצלאל לינהרד )בית מורשת משטרת ישראל, 28.2.2010(.  127

דו"ח שנתי 1950, לעיל ה"ש 89, בעמ' 25.  128
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 והאשים אותם בהפעלת כוח שרירותית כנגד אזרחים ערבים.129 מאידך גיסא, 
 הופיעו בעיתונים דיווחים רבים על פעילותו של משמר הגבול נגד מסתננים 
והובלטה תרומתו של החיל לשיפור המצב בתחום ביטחון הרכוש והנפש. לדוגמה, 
המשמר בעמוד הראשי על מסיבה שנערכה במשטרת  על  דיווח   1952  ביולי 
יזרעאל בעונת  סיומו המוצלח של מבצע לאבטחת שדות עמק  לציון   מגידו, 
הקציר. במסיבה השתתפו, נוסף על שוטרים ואנשי משמר הגבול, גם נציגי היישובים 

בעמק.130 

6."שרידיםמנדטוריים"במשטרתישראל

העובדה כי משטרת ישראל נבנתה על מסד מנדטורי הותירה בה מרכיבים ארגוניים 
 ותפקודיים, התואמים משטרה קולוניאלית. כאמור, בדומה למשטרת המנדט 
ובניגוד לארגוני המשטרה בבריטניה, הוקמה המשטרה כגוף ארצי, ולרשויות השלטון 
המקומי לא ניתנה כל סמכות להשפיע על פעילותה. ניתן להניח כי הסיבות העיקריות 
 לכך היו היעדרם ביישוב של אנשים בעלי ידע מעמיק בתחום ורצון להתבסס 
על מבנה קיים, בזמן הקצר שבו נדרשה ועדת המצב לתכנן את המשטרה. בדין 
1948 נכתב כי מטה המשטרה אורגן "במתכונת אדמיניסטרטיבית  וחשבון לשנת 
כי  לציין  מעניין  צבאית".131  ארגון  שיטת  על  בעיקרה  מבוססת  אז   שהייתה 
 מהטיוטה לפרק זה נמחקו שורות אחדות, ובהן המילים "ברור היה כי אין מבנה 
 זה אידאלי למטה משטרה".132 בהמשך הקטע שנמחק, מנומקת שיטת הארגון 
 שנבחרה בניסיונם הצבאי של חברי צוות ההקמה והבטחה לבחון את התאמת 
המטה לעבודת המשטרה בעתיד.133 הדמיון הרב בין המטה שהציעו להקים לבין זה 
של משטרת המנדט אינו נזכר כלל, וייתכן כי הדבר מעיד על רצון לבדל את הגוף 

החדש מקודמו. 

לדוגמה, ראו "אנשי "משמר הגבול" משתוללים ומתפרעים בתושבי הכפרים הערביים" קול העם   129

22.9.1953, 4; "משמר הגבול בטייבה ערך חיפושים שרירותיים; תושבים הותקפו והוכו" קול העם 
.4 ,8.10.1953

"סיום מבצע 'שמירת שדות" על המשמר 23.7.1952, 1.  130

משטרת ישראל דין וחשבון שנתי 1948, 3 )1949(.  131

א"מ ל־2143/7 "דוח שנתי 1948".  132

יחזקאל סהר ויוסף נחמיאס שירתו במלחמת העולם השנייה בצבא הבריטי כמפקדי פלוגות תובלה   133

ארץ־ישראליות, בדרגת מייג'ור )רב־סרן(. 
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לאור העובדה כי היה ביישוב ניסיון מסוים בשיטור עירוני, הבחירה במבנה הארצי 
מעניינת. למשטרת עיריית תל אביב, אשר נזכרה לעיל, נוספו בשלהי תקופת המנדט 
שני ניסיונות נוספים לכינון יחידות שכאלה. בירושלים הוקמה יחידת משטרה עירונית 
בפברואר 1948. עם פינוי השוטרים הבריטים מתחנות המשטרה, נוסדה "משטרת 
ירושלים — האזור היהודי", יחידה שתפקידה לשמור על הסדר הציבורי בשכונות 
היהודיות שבעיר. כאשר הוכרזה עצמאות מדינת ישראל, קיבלה משטרה זו מעמד 
עצמאי, כ"משטרת ירושלים", והיא הוכפפה לעירייה ולוועדת ירושלים.134 ככל הנראה 
נבע הדבר מרצונה של ממשלת ישראל שלא להיראות כמי שמחילה את ריבונותה על 
העיר, שנועדה להיות בין־לאומית על פי החלטת האו"ם. עם זאת, החל ביולי 1948 פיקח 
המטה הארצי על משטרת ירושלים, גם אם לא באופן רשמי, ובאוגוסט הפכה היחידה 

"ועדת ירושלים" או "ועדת מוסדות לענייני ירושלים", הייתה מסגרת שלטונית־יהודית זמנית,   134

משותפת לסוכנות היהודית, לוועד הלאומי ולוועד קהילת יהודי ירושלים, שבראשה עמד דב יוסף, 
שהיה בתקופת המלחמה המושל הצבאי של העיר. הוועדה עסקה בניהול העניינים השוטפים בעיר, 
ובכלל זה המשטרה. ראו יצחק בן־צבי, הנשיא השני: מבחר תעודות מפרקי חייו )1968-1884( 357 

)חגי צורף עורך, 1998(. 

 המשכיות למשטרת המנדט: שוטרים חמושים ברובים 
ובמקלע ולבושים במדים בריטיים במהלך סיור בנגב, 1952. 

ארכיון התצלומים הלאומי, צלם: פריץ כהן
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למחוז ירושלים במשטרת ישראל.135 נוסף על כך, בחודשים פברואר ומרס 1948 פנה 
ראש מועצת נתניה עובד בן־עמי למחלקה המדינית בסוכנות בבקשה לייסד יחידת 
משטרה עירונית. הנושא נמסר לטיפולו של סהר, מתוקף היותו הממונה על תכנון 
המשטרה.136 המשטרה העירונית בנתניה לא קמה, ונראה כי לאחר הקמת המדינה 

הנושא נזנח כליל. 
הדוגמאות של תל אביב, ירושלים, ונתניה מעידות כי האפשרות להקים יחידות 
עירוניות הייתה מוכרת היטב למתכנני המשטרה, וכי לא ייתכן שהבחירה במבנה 
הארצי נבעה רק מכך שהייתה "ברירת המחדל". ייתכן, אם כן, כי בחירה זו נבעה לא רק 
ממורשת המנדט, אלא גם מתפיסתם של מנהיגי המדינה את המשטרה כאחד מהגופים 
הביטחוניים העומדים לרשותם. לדוגמה, בפקודה להקמת המשטרה, קבע בן־גוריון כי 
"לעת עתה תהווה המשטרה חלק של כוחות הבטחון תחת פיקודו העליון של המטה 
הכללי",137 ובהמשך אמר כי "בזמני חירום מצטרפת המשטרה לכוחות הצבא".138 ואכן, 
עם הקמת המדינה נכללה המשטרה בסמכות צה"ל, אם כי הופרדה מהמטה הכללי 

לאחר חודשים אחדים. 
גם בתחום החקירות המשיכה משטרת ישראל את קודמתה. כבר בהצעה להקמת 
המשטרה נכללה המלצה לייסודו של "ענף פוליטי", שבין תפקידיו "פיקוח והשגת ידיעות 
על ]...[ מפלגות פוליטיות, תנועות וזרמים", מעקב אחר גורמים הנתפסים כחתרניים 
ומאבק בריגול.139 ענף שכזה אכן קם, ובראשית שנות החמישים עקבה המשטרה אחר 
פעולותיהן של מפלגות אופוזיציה, ובעיקר אחר חירות ומק"י.140 המשכיות זו אינה 
מפתיעה, ולו רק משום שהמפקדים והקצינים הראשונים של אגף החקירות הביאו 
עימם ניסיון עשיר בתחום זה. חלקם, בוגרי הבולשת המנדטורית, עסקו במעקב אחר 
קומוניסטים ואילו אחרים, אנשי שירות הידיעות של ההגנה, היו מנוסים בבילוש אחר 

"ארגוני הפורשים", שמהם יצאה תנועת החירות.
עקבות מנדטוריים ברורים נותרו גם באופן פעולתה של המשטרה. עם הקמתה, 
התבססו הפקודות והנהלים שלה על אלה של משטרת המנדט, ככתבם וכלשונם. 
פקודת המשטרה משנת 1926, אשר הגדירה את תפקידי המשטרה וסמכויותיה נותרה 

שלמה נגר "משטרת ירושלים בתקופת המעבר משלטון המנדט למדינת ישראל בשנים 1948-1947"   135

עלי זית וחרב יד 233 )2014(.

אצ"מ S25/8242 התכתבות בין חיים הרצוג, עובד בן־עמי ויחזקאל סחרוב )סהר(.  136

בן־גוריון לסהר 26.3.1948 )בית מורשת משטרת ישראל, אוסף יחזקאל סהר(.  137

ראו דברי רה"מ בכנס קצינים, לעיל ה"ש 63.  138

ראו "ההצעה להקמת משטרה במדינה העברית", לעיל ה"ש 57, בעמ' 5.  139

שלומי שטרית "הנדון: כתב מאסר נגד מנחם בגין — משטרת ישראל ותנועת החירות 1952-1948"   140

)הרצאה בכנס השנתי העשירי של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט, יד בן צבי ומכון ברג 
למשפט והיסטוריה, ירושלים, 12.10.2016(. 
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בתוקף, ובמקרים מסוימים הוסיפו השוטרים להתבסס על "דבר המלך במועצתו".141 כן 
המשיכה המשטרה להשתמש בשיטות העבודה המנדטוריות, והכשרת השוטרים בבית 
הספר הארצי התבססה בתחילה על מסמכים מנדטוריים שתורגמו על ידי המדריכים.142 
אפילו הטפסים והמסמכים ששימשו את השוטרים היו ירושה מהבריטים, ולפחות עד 
לאמצע שנות החמישים עוד נכתבו דו"חות משטרתיים על דפים שבראשם מתנוסס 

."Palestine" הכיתוב
לבסוף, שימרה משטרת ישראל כמה מאפיינים חזותיים מתקופת המנדט, אשר הקשו 
עליה לנתק את הקשר בינה לבין קודמתה. ראשית, השוטרים בישראל נותרו חמושים. 
שנית, מדי השוטר, האותות, הסמלים וכינויי הדרגה נותרו כמעט לא שינוי.143 השינוי 
המרכזי שכן נערך בלבוש השוטר גרם דווקא להגברת הזיהוי עם משטרת המנדט: 
ה"קולפאק", כובע הצמר הגלילי שאותו חבשו השוטרים הארץ־ישראלים )ערבים 
ויהודים כאחד(, הוחלף בכובע המצחייה הכחול, שאותו חבשו השוטרים הבריטים. אף 
שהעניין נראה שולי בחשיבותו, הוא זכה להתייחסות לא מעטה בעיתונות, ואף נדון 
בוועדת הפנים של הכנסת.144 בסופו של דבר, לא הוחלפו הכובעים בפרט, והמדים בכלל, 
בשל מצוקת התקציב שממנה סבלה המשטרה.145 מאותה הסיבה המשיכה המשטרה 
להשתמש במצודות הטגארט, שהיו אחד הסממנים הבולטים של השלטון הבריטי.146 

סיכום

הקמתה של משטרת ישראל לוותה בשאיפה מוצהרת לאמץ עבורה דגם שיטור הרואה 
במשטרה שירות לאזרח, ואשר מתבסס על תפיסת השיטור בהסכמה. זאת, בניגוד 
למצב שהתקיים בתקופת המנדט, עת פעלה בארץ משטרה קולוניאלית, ששירתה 
את השלטון הזר ופעלה ללא התחשבות רבה בדעת הקהל. לכן, במהלך השנים 
הראשונות לקיומה, הקדישה המשטרה מאמצים רבים לרכישת אמונו של הציבור 
הישראלי, כמקובל בדגם השיטור המטרופוליטני. מאמצים אלה התבטאו במגוון 

הפקודה בתוקף גם היום, בנוסח שחודש בשנת 1971 )ראו לעיל ה"ש 61(.  141

ריאיון עם רנ"צ )גימ'( שאול רוזוליו )בית מורשת משטרת ישראל, 1988 — תאריך משוער(.   142

ההבדל היחיד בסימני הדרגה היה החלפת כתר המלוכה הבריטי בעלה גפן או במגן דוד.  143

לדוגמה, ראו אורי קיסרי "הכובעים הללו..." מעריב 17.12.1948, 2; "מה לשוטר בריטי ולספרים?"   144

מעריב 17.6.1948, 3.

משטרת ישראל אימצה את המדים והכובעים המנדטוריים לאחר שכמויות גדולות מהם נתפסו   145

במחסנים שננטשו על ידי הבריטים. ראו דו"ח על הקמת משטרת ירושלים, מאי 1948 מקורות 
נבחרים בהתפתחות משטרת ישראל בשנים 1958-1948 )1988(; פרוטוקול ישיבה מס' 13 של 

הוועדה לענייני פנים, הכנסת ה־1 )20.6.1949(, שם.

חלק מהמצודות עודן משמשות כתחנות משטרה גם כיום.  146
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רחב של דרכים, החל בפעילות תקשורתית ויחסי ציבור, דרך פעולות סעד ותמיכה 
בנזקקים וכלה באימוץ נהלים ושיטות פעולה חדשים, שהושפעו באופן ברור מהגישה 
הבריטית־מטרופוליטנית לשיטור. נראה כי מאמצים אלה לא היו מן השפה ולחוץ, 
ולא התמקדו רק ביחסי ציבור לשמם, אלא ביקשו באמת ובתמים לכונן את היחסים 
שבין המשטרה לציבור במדינה על מסד חדש. תפיסת הממלכתיות של בן־גוריון, 
המייחסת חשיבות רבה להקניית הרגלים של ציות לחוק ולכללי הדמוקרטיה, חיזקה 
את המגמות האלה בקרב המשטרה ונתנה להן משנה תוקף. על פי תפיסה זו, בתקופת 
בינוי האומה בכוחו של כל מפגש שבין השוטר לאזרח להשפיע על הלגיטימיות של 

המדינה ומוסדותיה, ולא רק על זו של המשטרה. 
עם זאת, משטרת ישראל מעולם לא ניסתה לאמץ את המודל המטרופוליטני במלואו. 
היא שמרה על המבנה הארצי, שנקבע עבורה עוד בימי המנדט, ונותרה כפופה ישירות 
לממשלה, מבלי לתת לנציגי הרשויות המקומיות שבהן פעלה כל סמכות לקבוע בעניינה. 
מצב דברים זה שיקף, ככל הנראה, גם את חוסר העניין והיכולת לערוך שינוי מבני כה 
מהותי בשנים שהתאפיינו בקשיים כלכליים ובאתגרים ביטחוניים חמורים, לצד המשך 
קיומה של גישה בסיסית, שראתה במשטרה ארגון בעל תפקיד ביטחוני הצריך להיות 
כפוף ישירות להנהגת המדינה, כחלק מהמונופול של זו על השימוש בכוח. שורה של 
החלטות עקרוניות ומהותיות נפרדות, בנושאים שונים, התגבשה בסופו של יום לכלל 
מציאות שבה, בדומה למשרדי ממשלה אחרים, נותרו רק חלקים ממורשת המנדט 

מוטמעים עמוק בתוך משטרת ישראל עד היום. 
ייסודו של חיל משמר הגבול ב־1953 סימל כיוון חדש בנוגע לדגם השיטור בישראל. 
מאז ואילך התקיימו במדינה במקביל שני כוחות משטרתיים, אף כי כפופים לפיקוד 
אחיד: המשטרה ה"רגילה", שעסקה בתפקידי שיטור "קלאסיים", בעיקר בערים, 
וז'נדרמריה שפעלה באזורי הספר וביישובים הכפריים. ניתן להשוות את המצב הזה 
לשיטור שהתבצע במושבותיה ה"אירופיות" של בריטניה, כדוגמת קנדה ואוסטרליה, 
שבהן פעלו יחידות משטרה עירוניות לצד יחידות ז'נדרמריה בשטחים הכפריים. עם 
זאת, גם משמר הגבול עסק רבות בחיזוק אמון הציבור במשטרה באזורים שבהם פעל, 

ובפרט בקרב יישובי העולים שלאורך קו שביתת הנשק עם ירדן.
עם השנים המשיך המתח שבין הרצון לפעול בהתאם לעקרונות השיטור 
המטרופוליטני לבין הכורח לעסוק במענה לבעיות ביטחוניות לאפיין את משטרת 
ישראל. בתקופות של רגיעה ביטחונית יחסית, כדוגמת העשור שבין 1958 ל־1967, 
התחזקה במשטרה המגמה לשיפור השירות הניתן לאזרחים, תוך התמקדות במניעת 
פשיעה. לעומת זאת, בשנים שבהן גברו האיומים, כמו בתקופה שמייד לאחר מלחמת 
ששת הימים, נדרשה המשטרה להקצות משאבים רבים יותר לעיסוק בשמירה על 
ביטחון הפנים. החלטתה של ממשלת ישראל משנת 1974, להטיל על המשטרה את 
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האחריות החוקית לביטחון הפנים במדינה, קיבעה את היותה "משטרה דו־תכליתית" 
והבטיחה כי האתגר הכפול: המאמץ להעניק שירותי משטרה איכותיים מחד גיסא, 
תוך התמודדות עם אתגרים ביטחוניים ומשאבים מצומצמים יחסית מאידך גיסא, 

ימשיך ללוות את משטרת ישראל. 
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 שחרור בתנאים מגבילים: 
נשים במשטרת ישראל 1958-1948

שרוןגבע*

מאמר זה מציג את מקומן של נשים בסגל משטרת ישראל בעשור 

הראשון לקיומה של המדינה לנוכח מדיניותה של צמרת המשטרה. 

1948 — אז שולבו נשים  ממצאי המאמר מראים כיצד להוציא שנת 

בתפקידים שונים וניכרה נכונות להניח יסודות ליחידת שוטרות — 

גייסה המשטרה נשים מתוך כורח המציאות הממוגדרת כפי שראה 

אותה הפיקוד הבכיר. נוסף על המדיניות כפי שנחשפה במסמכים 

הרשמיים, מוצגות במאמר עמדות של נשים בנות התקופה, פעילות 

פמיניסטיות ומובילות דעה, המלמדות על פוטנציאל ההשתלבות של 

נשים במשטרה כאמצעי לקידום מעמד האישה בישראל מנקודת מבטן. 

לצד חשיפת מידע חדש בנושא שורשיהם של הלכי הרוח בפיקוד כלפי 

שוטרות והארתו מבעד לפרספקטיבה מגדרית, מוסיף המאמר נדבך 

למחקרים ביקורתיים בנושא נשים במשטרה בתקופות מאוחרות יותר 

ומבקש להחזיר לתודעה הציבורית את שמה של צפורה פל־שיק, קצינת 

השוטרות הראשונה )1951-1948(, שבמידה רבה נשכחה.

 המאמר מוקדש לזכרה של צפורה 

פל־שיק, קצינת השוטרות הראשונה

אבקש להודות לד"ר נעמי לבנקרון על ההשראה לכתיבת מחקר זה ועל הערותיה לגרסאות   *
מוקדמות שלו, ולרפ״ק שלומי שטרית על הסיוע בחשיפת מקורות חדשים על המשטרה בתקופה 
 Case Closed: Women in the :זו. מאמר זה הוא גרסה מורחבת למאמר אחר שלי שפורסם השנה

 Israel Police, 1948-1958, 24(1) Israel Studies 100 (2019).
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מבוא

ב־24 באוגוסט 1948, בהיותה בת 23, התגייסה צפורה ֶפל־שיק1 למשטרת ישראל. פל־
שיק מונתה לתפקיד קצינת השוטרות במטה הארצי, והייתה אחראית על השוטרות ועל 
תנאי שירותן. בעיניה, תפקיד זה היה אמור לשמש פלטפורמה לקידום שוטרות בארגון 
ולהנחת תשתית לשירות ארוך טווח של נשים בו.2 אך למרות המאמץ שהשקיעה פל־

שיק והמוטיבציה הרבה שלה, תפקיד קצינת השוטרות היה אפיזודה חולפת והשאיפות 
נקטעו כמעט באיבן. בתחילת 1950 הועברה לשרת ביחידה אחרת, ובפועל תפקיד קצינת 
השוטרות בוטל.3 ב־20 באוגוסט 1951 התפטרה מפקחת ראשונה פל־שיק מהמשטרה.4 
שנות שירותה מבטאות את ההתנגשות בין שאיפות מקצועיות, לאומיות ואישיות לבין 
המציאות הפטריארכלית, שהייתה מנת חלקן של נשים בסגל משטרת ישראל במהלך 
העשור הראשון. מיקומה בשולי ההיסטוריה הרשמית של המשטרה ומורשתה מייצג 
את שוליותן של נשים בארגון זה בעשור הראשון לקיומו, שהוא עניינו של מאמר 
זה. מטרת המאמר להציג את המדיניות של צמרת המשטרה ביחס לשוטרות במהלך 
התקופה ואת השינוי שחל בה, להצטרף למחקרים שעסקו בנושא לאורך השנים5 ובתוך 

כך להעלות את שמה של שוטרת חלוצה זו, שבמידה רבה נשכחה. 
במהלך העשור הראשון לקיומה של המדינה היו הנשים במשטרת ישראל מיעוט 
מספרי, קבוצת שוליים במשטרה. בכל התקופה עמד שיעורן על אחוזים בודדים, 
ובקרב הקצונה הבכירה לא הייתה אף אישה.6 המקורות ההיסטוריים הרשמיים 
על אודותיהן מועטים, ובפרקים שעניינם תקופה זו בספרי ההיסטוריה והמורשת 
מטעם המשטרה הן נזכרות בקיצור.7 הכרוניקה מתאפיינת בעמימות, רווחת בה לשון 
הסביל ולרוב המידע על מקומן בסגל נמסר בדיעבד. למשל, בשנת 1961 ציין ראש 

פל־שיק נולדה באוסטריה בשנת 1925, בהיותה בת שמונה עלתה עם משפחתה לארץ. הם גרו   1

בחיפה ולאחר כמה שנים עברו לבת־ים. פל־שיק למדה בגימנסיה העברית הרצליה בתל אביב, 
ולאחר מכן למדה חינוך גופני.

נ"ה "שוטרת ישראלית" דבר הפועלת יד 11-10 )1948( )להלן: נ"ה "שוטרת ישראלית"(.   2

( בתוך: אלי הוד סקירה היסטורית —  "קצינת שוטרות" מכתב אל ראש אגף ארגון )21.8.1950  3

התפתחות תעסוקת נשים במשטרת ישראל 23 )ללא תאריך( )להלן: הוד סקירה היסטורית(.

"צפורה שיק: תעודת שחרור" )משטרת ישראל, 1951(. באדיבות ענת ריבה ומיקי ברט, בנותיה של   4

צפורה פל־שיק.
 Erella Shadmi, Female Police Officers in Israel: Patterns of Integration and Discrimination,  5

 ;)Shadmi, Female Police Officers in Israel :(2)13 )להלן Feminist Issues 23 (1993)
צפורה שחורי־רובין "שיטור ומגדר: כניסתן של נשים למשטרת ישראל 1981-1948" קתדרה 164, 

139 )2017( )להלן: שחורי־רובין "שיטור ומגדר"(.

ראו משטרת ישראל דו"חות שנתיים 1958-1948.   6

אלי הוד ואראלה שדמי תולדות משטרת ישראל כרך א )2004( )להלן: הוד ושדמי תולדות משטרת   7

ישראל(.
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 1948 אגף כוח אדם, רנ"צ אהרן סלע, אז ניצב, לימים המפכ"ל )1972(, כי "בשנת 
ניסו להפעיל שוטרות בתפקידי תנועה ובתפקידים מקצועיים אחרים, אך הנסיון 
נכשל".8 נצ"מ יהודה אלירם, ראש מחלקת היסטוריה, נקט לשון כוללנית כשכתב 
בשנת 1989 כי "לשוטרות לא היה קל בעשור הראשון" וכי "משטרת־ישראל הייתה 
זקוקה ליותר מעשר שנים כדי לשלב את השוטרות בעשייה המבצעית".9 בספרי 
היסטוריה ומורשת אלו מתוארך שילוב נשים לראשית שנות השישים, עם הקמת 
יחידת שוטרות במחוז תל אביב בראשות נעמי שדמי, לימים נצ"מ. מגמה זו חלחלה 
גם למחקר: לפי החוקרת צפורה שחורי־רובין, אחרי 1948 צומצמו תפקידי הנשים 
מפני ש"נוצרה תחושה שהנסיון לגייס נשים למשטרה לא הוכתר בהצלחה, והוא 
הוגדר ככישלון".10 הנימה הכללית של הסברים עמומים אלו מלמדת כי האחריות 
להדרה הוטלה על הנשים עצמן ולא על צמרת המשטרה והתרבות הארגונית שלה, 
אז ובעשורים הבאים.11 אך כפי שימחיש המאמר, בעשור הראשון, תחת פיקודו של 
המפכ"ל יחזקאל סהר, התאפיינה תרבות זו בהפרדה ברורה בין יכולת של שוטר 

לבין יכולת של שוטרת. 
עם מטרותיהם של לימודי נשים נמנית הנכחה של נשים בספרות המחקר והלאה 
בתודעה הציבורית. זהו שלב ראשון בתהליך, שעניינו למלא את החסר כדי לעמוד על 
המקורות למעמד הנשים בחברה ובכך לחשוף את ההיסטוריה שלהן.12 שלב שני בתהליך 
הוא שילוב המידע החדש בנרטיב הכללי, במטרה לבחון מחדש את מושא המחקר 
בכללו. אחת התוצאות היא ערעור מיתוסים, כדוגמת מיתוס השוויון בין גברים לנשים,13 
שניכר באידיאולוגיה הציונית ובמפעל הציוני מראשיתו, לרבות בתקופת היישוב.14 
 מאמר זה מבקש לתרום לשני השלבים. לשלב הראשון באמצעות הצגת מידע חדש 

נעמי שדמי מרתה ונעמי 114 )2005( )להלן: שדמי מרתה ונעמי(.   8

יהודה אלירם "השוטרת בעשור הראשון למשטרת־ישראל" מראות המשטרה 103, 31 )1989( )להלן:   9

אלירם "השוטרת בעשור הראשון"(. 

שחורי־רובין "שיטור ומגדר", לעיל ה"ש 5, בעמ' 149.   10

Shadmi, Female Police Officers in Israel, לעיל ה"ש 5; דן פומר שוויון בין המינים — טיוב   11

או טיוח? ייצוג הנשים וקידומן במשטרת ישראל )עבודת גמר לתואר ״מוסמך״ במדעי החברה, 
אוניברסיטת תל אביב — החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, 1998( )להלן: פומר שוויון בין המינים(.

דבורה ברנשטיין "חקר נשים בהיסטוריוגרפיה הישראלית: נקודות מוצא, כיוונים חדשים ותובנות   12

שבדרך" העבריות החדשות: נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר 7, 13-12 )מרגלית שילה, רות 
קרק וגלית חזן־רוקם עורכות, 2001(. 

ברנשטיין, שם; בילי מלמן "מן השוליים אל ההיסטוריה של היישוב: מגדר וארץ ישראליות   13 

)1920-1890(" ציון סב )ג( 243 )1997(. 

רחל אלבוים־דרור "האשה הציונית האידיאלית" התשמע קולי? ייצוגים של נשים בתרבות   14

הישראלית 95 )יעל עצמון עורכת, 2001(; מרגלית שילה המאבק על הקול: נשות היישוב וזכות 
הבחירה 1926-1917 )2013( )להלן: שילה המאבק על הקול(; חנה הרצוג "ידע, כוח ופוליטיקה 

פמיניסטית" חברה במראה 269 )חנה הרצוג עורכת, 2000(.
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בנושא מדיניות המשטרה ביחס לשוטרות, על בסיס מסמכים מסווגים שנפתחו לעיון. 
לשלב השני באמצעות פרשנות הממצאים מפרספקטיבה מגדרית ומיקומם בהקשר 

היסטורי. 
מבחינת מדיניותה כלפי נשים, משטרת ישראל לא הייתה ייחודית. עם התפתחות 
המשטרה במערב בשלהי המאה התשע עשרה, נשים היו בה מיעוט, והן שולבו בה 
באיחור. למשל בארצות הברית, בקנדה ובאנגליה נשים שולבו במשטרה בעשור השני 
של המאה העשרים, באירלנד גויסו נשים למשטרה החל בשנת 1959. במשטרות המערב, 
כמו גם בישראל, היה בשנות החמישים של המאה העשרים מספר הקצינות קטן והן 
שולבו רק בחלק מהיחידות ותמיד בתפקידים זוטרים. מדיניות זו החלה להשתנות 

בהדרגה בשנות השבעים.15 
בספרי ההיסטוריה מטעם משטרת ישראל מוצג העשור הראשון בתור "תקופת 
 המסד",16 שלאורכה הועסקו נשים בתפקידים מצומצמים וחלקן היחסי בארגון 
של  הדו"חות השנתיים  בסיס  על  הנשים  מקומן של  מבחינת  אך  קטן.17   היה 
המשטרה, מסמכים רשמיים אחרים, פרסומים מטעמה ועיתונות התקופה, מסתמנות 
1948; השנייה  שלוש תקופות משנה. הראשונה — השנה שבה הוקמה המשטרה, 
1953 ועד סוף  1952; השלישית — החל משנת  1949 ועד סוף שנת   — החל משנת 
 העשור. בתקופה הראשונה, המוצגת בפרק הראשון של המאמר, ניכרה מגמה 
 לעודד גיוס נשים ולשבצן בתפקידים שונים, שחלקם כללו יציאה לשטח, כמו 
שוטרות תנועה. בתקופה השנייה, הנסקרת בפרק השני, החלה צמרת המשטרה לגבש 
מדיניות שביסודה העדפה של שוטר על פני שוטרת. בתקופה השלישית, הנדונה 
בפרק השלישי, יושמה מדיניות זו. הפרק הרביעי של המאמר מציג את עמדותיהן 
של נשים במהלך העשור הראשון בנושא שילוב נשים במשטרה, המלמדות על מידת 
האטרקטיביות של שירות בארגון זה בעיניהן ועל האופן שראו בו אמצעי לקידום 

מעמד האישה בארץ.
1948, דחקה משטרת ישראל את השוטרות לשוליה  במבט כולל, להוציא שנת 
וחסמה את התקדמותן. ההסברים לממצאים נעוצים בהלכי הרוח בחברה בישראל 

 Tim Prenzler and Georgina Sinclair, The Status לעניין שינוי המדיניות במשטרות המערב ראו  15

 of Women Police Officers: An International Review, 41(2) International Journal of
 Prenzler & Sinclair, The Status of Women :להלן( Law, Crime and Justice 115 (2013)
 Shadmi, Female Police Officers לעניין שינוי המדיניות במשטרת ישראל ראו Police Officers(.

in Israel, לעיל ה"ש 5; פומר שוויון בין המינים, לעיל ה"ש 11.
 Meir Hovav & Menachem Amir, :הוד ושדמי תולדות משטרת ישראל, לעיל ה"ש 7; ראו גם  16

 Hovav & Amir :להלן( Israel Police: History and Analysis, 2(2) Police Studies 8 (1979)
.)Israel Police

הוד ושדמי תולדות משטרת ישראל, שם, בעמ' 345.   17
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 בשנות החמישים ביחס למקומן של נשים ולתפקידיהן, ומחזקים טענות במחקרים 
על שוטרות במערב, שהראו כי קידומן במשטרה תלוי במידה רבה בקידום מעמדן 
בחברה בכלל.18 סיפורן של השוטרות בראשית העשור נדחק לשולי תולדות המשטרה. 
על רקע זה, קורא המאמר להביא אותן בחשבון בעת כתיבת ההיסטוריה של הארגון 

בכללו.

שנת1948:"גםבעתידיהיהלשוטרתמקוםבעבודתהמשטרה" .1

המועמדים והמועמדות למשטרת ישראל, שנוסדה עם הקמת המדינה,19 גויסו 
במסגרת הגיוס לשירותי הביטחון בכלל. להבדיל ממשטרת המנדט, שבה כלל לא 
שירתו נשים, במשטרת ישראל שירתו נשים כבר מימיה הראשונים. הֶקֶלט הפנה 
למשטרה את כוח האדם שהוערך כמתאים לה, תוך מתן עדיפות לצה"ל. כך היה 
גם ביחס לנשים: המגויסות הראשונות למשטרה היו צעירות שהופנו על ידי צה"ל, 
כתחליף לשירותן בצבא.20 ראשי המשטרה לא היו מרוצים: "המועמדים המתייצבים 
כיום לגיוס לשורות המשטרה אינם משביעים רצון ברובם, ומן ההכרח לעשות עבודת 
בחירה רבה וקפדנית לפני גיוסו של איש מביניהם", נכתב בדו"ח השנתי לשנת 1948 
שמסר המפכ"ל סהר לשר המשטרה דאז, בכור־שלום שטרית.21 הנחיצות בכוח אדם 
לנוכח ריבוי המשימות הביאה לגיוס נרחב של נשים, צעד שהוגדר כחתרני ואחריתו 

לא ברורה. על פי הדו"ח:

אחת התוצאות שהמחסור בֹכח אדם הביא עמו היתה גיוס שוטרות. 

קיימות במשטרה עבודות שבהן הכרחי השימוש בשרותי שוטרות, 

כגון שמירת אסירות, חיפושים אצל נשים ובמקומות בהם נמצאים 

]כך, במקור[ נשים וכיו"ב. אולם גיוס השוטרות נעשה בממדים שהיו 

רחבים מאשר הצרכים הנזכרים לעיל והמשטרה עשתה ניסיונות 

נועזים במקצת בדרכי השימוש בשירותן של השוטרות: השוטרות 

הועסקו בעבודות קשר אלחוטי, בתורנות בתחנות המשטרה, ואף 

בתנועה ברחובות הערים. מוקדם עדיין להחליט בָודאות אם הוכתר 

 Prenzler & Sinclair, The 24–23 'לעיל ה"ש 5, בעמ ,Shadmi, Female Police Officers in Israel  18

Status of Women Police Officers, לעיל ה"ש 15.
הוד ושדמי תולדות משטרת ישראל, לעיל ה"ש 7, בעמ' 161-160.   19

ריאיון של נצ"מ יהודה אלירם עם צפורה פל־שיק, מפקחת )גימ'( )בית מורשת משטרת ישראל,   20

7.11.1998(. )להלן: פל־שיק, ריאיון(. 

משטרת ישראל דין וחשבון שנתי 1948, 7 )1949( )להלן: דו"ח שנתי 1948(.  21
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נסיון זה בהצלחה מלאה, אולם מסתבר שגם בעתיד יהיה לשוטרת 

מקום בעבודת המשטרה.22 

בשנת 1948 נשים שירתו בתפקידי יומנאיות, שוטרות תנועה ואלחוטאיות. הן ביצעו 
מעצרים, חקרו פשעים, שמרו על עצורות ואסירות ושולבו בכוחות סיור שהיו במגע 
עם אוכלוסייה אזרחית. במקביל, שימשו כפקידות במשרדים.23 רוב השוטרות היו 
24.23-18 בעיתונים פורסמו מודעות גיוס  ילידות הארץ וגרו בעיר, רווקות בנות 
ייעודיות לנשים, ובמסיבות עיתונאים שכינסה המשטרה נמסרו דיווחים בנושא 
1948 מסרה המשטרה כי תגייס שתי יחידות של  גיוס נשים ושירותן. בחודש יוני 
32 נשים למשטרת התנועה ו־50 נשים לשמירה על  שוטרות לשירות בתל אביב: 
הסדר במשרדים ממשלתיים. נושא גיוס נשים תפס מקום מרכזי בידיעות בעיתונים,25 
לעיתים דיווחו על כך בכותרת.26 העיתונאים הדגישו את הקריטריון שנגע לחזות 
החיצונית: מועמדות שגובהן לא עלה על 1.65 מטר נדחו, אולי כדי שהציבור יתייחס 
אליהן ברצינות,27 ובכל אופן איפשר קריטריון זה, כמו במשטרות אחרות במערב, 
לדחות נשים על הסף באצטלה של מגבלה גופנית.28 בנוסף, נדרשו מן המועמדות 
שמונה שנות לימוד לפחות, שליטה בעברית ושמות שני ממליצים.29 אולם הגיוס היה 
בעיצומה של מלחמת העצמאות ובשל הצורך הדחוף בכוח אדם התקבלו גם נשים 
שלא עמדו בכל הקריטריונים, ככל הנראה בעיקר בקריטריון ההשכלה הפורמלית. 
"בזמנים כתיקונם היינו בוחרים את המועמדות באופן אחר, אך המלחמה כופה על 
כל חיינו משטר חירום ולכן אי אפשר לנהוג לפי שיטת מיון חמור וקפדני", הסבירה 
קצינת השוטרות פל־שיק. אף על פי כן, מצאה את רוב המגויסות מתאימות בזכות 
המוטיבציה שגילו: "אנחנו רואים כבר עכשיו, שהרבה בנות מצאו בתפקיד זה את 

שם, בעמ' 4.   22

שם, בעמ' 16. שולמית לבארי "דרכה של השוטרת הישראלית" הארץ 13.9.1949, 3 )להלן: לבארי   23

"דרכה של השוטרת הישראלית"(; "באר־שבע: שוטרת ראשונה במשטרה" הבוקר 19.11.1951, 2. 

נ"ה "שוטרת ישראלית", לעיל ה"ש 2; פל־שיק, ריאיון, לעיל ה"ש 20.   24

למשל, "קציני המשטרה על תפקידי משטרת ישראל" מעריב 7.6.1948, 7; "כך הולכת וקמה המשטרה   25

הישראלית" הצופה 8.6.1948, 4; "משטרת ישראל בהתפתחותה" דבר 8.6.1948, 3.

למשל, "שוטרות תנועה: רווקות וגבוהות" הבוקר 8.6.1948, 4.   26

בשונה מן הרושם שקיבל אפרים קישון משוטר התנועה נמוך הקומה שעמד בצומת בתל אביב,   27

ושאותו חשב לילד קטן. אפרים קישון "השוטר הקטן" הגביע הוא שלנו 21 )התשמ"ב(.

 Robert L. Snow, Policewomen Who Made History: .קריטריון נוסף היה משקל גוף  28

Breaking Through The Ranks 206-209 (2010).
למשל, מודעות הקוראות ל"התגייסות שוטרות" בעיתונים הבוקר, קול העם והמשקיף 9.6.1948.  29
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יעודן".30 מתקבל הרושם שהדברים נאמרו במטרה לעודד נשים נוספות להתגייס 
למשטרה, ולהציג את השירות בה כאטרקטיבי בעבורן. ממרחק הזמן אמרה פל־שיק 
כי "מרביתן, לא ראו את התפקיד כקריירה לטווח ארוך אלא כשירות במקום צבאי", 
וכי רק מעטות שאפו להמשיך לשרת במשטרה. על פי רוב היו אלו שוטרות שעבדו 
בתפקידים כדוגמת שוטרות תנועה ויומנאיות.31 ככלל, תהליך הגיוס של נשים היה 
דומה לזה של גברים: מי שהתאימו הופנו למשטרה עם גיוסן לצה"ל, וגם במקרה 
של גברים הצורך הדחוף בגיוס אילץ את המשטרה לקבל את מי שפחות התאימו.32

גיוס שוטרות והכשרתן לתפקידים שונים במשטרה היו חלק מהנחת היסודות למשטרת 
ישראל באותם ימים, והשתלבו במגמה הכללית שלפיה ההכשרה בוצעה במסגרת 
קורסים ייעודיים.33 בקיץ 1948 התקיימו קורסים לשוטרות שיועדו לתפקידי אלחוט 
והפעלת טלפון, הכוונת תנועה, נהיגה ופקידּות.34 מחלקת התנועה קיימה קורסים 
להכשרת גברים ונשים כשוטרי ושוטרות תנועה. בקורס הראשון השתתפו 23 שוטרים 

נ"ה "שוטרת ישראלית", לעיל ה"ש 2.   30

פל־שיק, ריאיון, לעיל ה"ש 20.   31

הוד סקירה היסטורית לעיל ה"ש 3, בעמ' 172.  32

נעמי לבנקרון "'בובי עברי בארצנו המשוחררת': תפקידה של משטרת ישראל בכינונה של אזרחות   33

ישראלית, 1958-1948" )לא פורסם( )להלן: לבנקרון "בובי עברי בארצנו המשוחררת"(. 

"שוטרות בישראל" הבוקר 9.8.1948, 4; עליזה הולדהיים "משטרה — מקצוע חדש לאשה" הארץ   34

18.8.1948, 3 )להלן: הולדהיים "משטרה — מקצוע חדש לאשה"(. 

 מפקחת ראשונה צפורה פל־שיק, קצינת השוטרות הראשונה. 
צילומים באדיבות המשפחה
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ושוטרות, מבין חמשת המצטיינים בו שלוש היו נשים.35 בסתיו 1948 השתתפו 12 נשים 
בקורס בנושא עזרה ראשונה במקרה אסון.36 כמו בצה"ל, ההנחה הכללית הייתה שבזכות 
הצבת נשים בתפקידי עזר, עלה מספר הגברים שהוצבו בחזית. במקרה של המשטרה, 

היה מדובר לרוב על מילוי תפקידים בשטח.37 
צפורה פל־שיק הייתה אחת מהנשים שסיימו את הקורס בהצטיינות. עוד קודם 
1945, הייתה פל־שיק מפקדת בארגון ההגנה. לקראת הקמת המדינה  לכן, בשנת 
 שירתה במחנה סרפנד )לימים צריפין( והדריכה בקורסים לנשים בנושא נשק ואימון 
1948 נשלחה מטעם גדוד החברות בתל אביב למשטרה,  גופני. בראשית אוגוסט 
1948 מונתה לתפקיד קצינת שוטרות במטה הארצי. תפקיד זה היה  ובספטמבר 
דומה במהותו לזה של קצינת ח"ן ראשית בצה"ל, שהייתה אחראית על שירות 
הנשים, כולן בתפקידי עזר, והוקם במתכונת דומה לחיל העזר הבריטי )ATS(.38 לכך 
הוסיפה פל־שיק את חובתה לתפקיד כפי שהיא ראתה אותו: "להחדיר ללב הבנות 
את ערך התפקיד שהן ממלאות".39 בין משימותיה נכללה התאמת מדים לשוטרות,40 
תחום שהיה גם באחריות מקבילתה בצה"ל במהלך אותה תקופה.41 פל־שיק השיגה 
לשוטרות ששירתו בתור נהגות אישור ללבוש מכנסיים ארוכים במקום חצאית42 
ואישור לספק להן ארנק, כי במדי הקיץ שלהן לא היה כיס שניתן היה לשאת בו 
את פנקס השוטר.43 משימות אלו לא כללו אכיפת חוק ועיקרן היה טיפוח החזות 
החיצונית; ובתוך כך חיזקו סטריאוטיפים מקובלים ביחס לנשים שהשתייכו למערך 
גברי כדוגמת המשטרה, וביחס לנשים בכלל.44 אך הייתה למשימות אלו משמעות 
לטווח ארוך: עצם העיסוק בנושא התאמת מדים לימד כי שירות נשים במשטרה 
לא הוערך כבן־חלוף. קצינת השוטרות הייתה בעבור השוטרות כתובת, אם וכאשר 
שוטרת חשה שנפגעה במהלך עבודתה. נוסף על כך, היא סיירה בקביעות בתחנות 

 Gene Dison, Israel's Policewomen Are Smart As Well As Clever, The Palestine Post 4  35

.(Dison, Israel's Policewomen :להלן) (29.9.1948)
"800 נפגעו בתאונות דרכים" הארץ 2.11.1948, 4.  36

"שוטרות ראשונות של ישראל" דבר 20.8.1948, 1; פל־שיק, ריאיון, לעיל ה"ש 20.   37

איריס ג'רבי המחיר הכפול: מעמד האשה בחברה הישראלית ושירות הנשים בצה"ל 69–70 )1996(   38

)להלן: ג'רבי המחיר הכפול(. 

נ"ה "שוטרת ישראלית", לעיל ה"ש 2.   39

שחורי־רובין "שיטור ומגדר", לעיל ה"ש 5, בעמ' 149.   40

רותי ורד "שתי פנים למראה" העולם הזה 30.9.1959, 16.   41

פקודת המטא"ר ל־2146/6 "הוראות לבוש חורף — שוטרות"; פקודת המטא"ר ל־2146/5 "מכנסים   42

לנהגות". 

"ארנקים לשוטרות" מקורות נבחרים בהתפתחות משטרת ישראל בשנים 1948-1958, 137 )1988(   43

)להלן: מקורות נבחרים(. 

נעמי וולף מיתוס היופי 60-27 )2004(.   44
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ובמחוזות, ואם היה צורך לשפוט שוטרת, היא עשתה זאת. בנוסף לקצינה, היו סמלות 
שוטרות בשלושה מחוזות.45 

מבחינת תנאי השירות, "השוטרת — זכויותיה כזכויות השוטר. אותה המשכורת, 
1948, אך העירה כי "ישנו טיפול מיוחד  אותם התנאים", ציינה פל־שיק בשנת 
 בשוטרת, באשר היא אשה".46 היא אמרה את הדברים בריאיון עיתונאי, אחד מני 
רבים שנתנה אז, שמטרתו הייתה לקדם את המשטרה ולעודד נשים להתגייס. במסגרת 
 זו הצטיירה המשטרה הצעירה כארגון דומה לצה"ל, שבו משרתות גם נשים אך 
 מבלי לפגוע בזהותן המגדרית ומבלי לערער על חלוקת התפקידים המסורתית. 
 משמעו של "טיפול מיוחד" זה בפועל היה בין היתר שוני בתנאי השירות של 
 שוטרת ושוטר ובהתאם גם בשכר. גם אם נשים גילו מוטיבציה להתקדם, הן 
 נבלמו מתוך הנחה שלא כל התפקידים מתאימים לשוטרת או לקצינה. למשל, 
הפיקוד הבכיר הנחה לא להציב שוטרת במשמרות לילה, גם אם הייתה מוכנה 

לעשות זאת.47 
שוטרות נשואות לא קיבלו את תוספות השכר שלהן היו זכאים שוטרים נשואים. 
ככלל, העדיפה המשטרה לגייס רווקות: "בצמרת־המשטרה חושבים כי שוטרות־
עקרות־בית לא תוכלנה להקפיד על המשמעת המשטרתית כהלכה", דיווח ביטאון 
במחנה.48 מדיניות זו עלתה בקנה אחד עם המדיניות ביחס לשירות נשים  צה"ל, 
בכוחות הביטחון בכלל: לפי חוק, נשים נשואות לא גויסו לצה"ל, נישואין איפשרו 
לאישה לקבל פטור.49 באוגוסט 1948 כתב קצין התשלומים לקצין השלישות הראשי 
כי "הייתי ממליץ כי תתקבלנה לשרות המשטרה אך ורק שוטרות רווקות. בטוחני כי 
כלנו נסכים שגם מִסבות אחרות לא רצוי הדבר כי נעסיק שוטרת אחרי נישואיה".50 
ההנחה הייתה ששוטר נשוי מפרנס משפחה וכי משכורתה של שוטרת נשואה היא 
ממילא משכורת שנייה בבית. קצין השלישות קיבל את ההמלצה וקבע כי "יש להפסיק 
מיד גיוס שוטרות נשואות" ו"יש להורות לשוטרות כי עליהן לקבל רשות מהמטה 
הארצי על מנת להתחתן".51 נראה שהשוטרות לא ביקשו רשות מן המפקדים לפני 
שהתחתנו, אך הן אולצו לחתום על מסמך שלפיו ידוע להן כי לאחר שתינשאנה לא 

פל־שיק, ריאיון, לעיל ה"ש 20; פקודת המטא"ר ל־90/9 "סמלת השוטרות המחוזית".   45

נ"ה "שוטרת ישראלית", לעיל ה"ש 1.   46

"ריאיון עם גב' צפורה פל־שיך" ]כך במקור[ בתוך: הוד סקירה היסטורית לעיל ה"ש 3, בעמ' -33  47

32; חוק עבודת נשים, התשי"ד־1954, שהגביל את שעות העבודה של נשים בלילה, אושר בכנסת 
כשש שנים לאחר מכן. 

ש' שריה "נא להכיר: משטרת ישראל" במחנה 4.5.1949, 17.  48

ס' 11)ב( לחוק שירות ביטחון, התש"ט־1949.   49

פקודת המטא"ר — אגף מנהלה, א"מ ל־2153 "שוטרות".   50

פקודת המטא"ר — קצין שלישות ראשי, שם.   51
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תהיינה זכאיות לתנאי שירות שווים לאלו של שוטר נשוי.52 שוטרת אלמנה או גרושה, 
שהייתה מפרנסת יחידה לילדיה, עשויה הייתה לקבל זכויות שוות לשוטר. בתוך 
כך איששו גם במשטרה את האקסיומה המקובלת בעולם העבודה בישראל, ולפיה 
תפקידה העיקרי של אישה הוא אחזקת הבית, ואם עבדה מחוץ לבית — משכורתה 

הייתה נמוכה יותר.53
מדיניות זו התגבשה על רקע הלך הרוח הכללי שנשב בצמרת המשטרה ביחס 
לשירות נשים ובעקבות מקרה פרטי שהתגלגל לשולחן מחלקת התשלומים באוגוסט 
1948. שוטרת, אם לשלושה, התאלמנה. בהתאם למצבה המשפחתי החדש וכמפרנסת 
יחידה הייתה זכאית לקבל תוספות ומענקים כשל שוטר נשוי. קצין התשלומים העריך 
שמקרה זה עלול להוות תקדים ופעל לקבוע מדיניות. במסגרת התכתובת בעניינה 
העיר: "אין אני יכול להשלים עם הרעיון שאלמנה מטופלת בשלושה ילדים תועסק 
כשוטרת".54 השאלה אם היא הייתה מעוניינת להמשיך בשירות כלל לא נדונה, וככל 
הידוע, קצינת השוטרות לא הייתה מעורבת בעניין. אפליה זו בולטת במיוחד על רקע 
המאמצים שעשתה המשטרה באותם ימים לייצב את הסגל שלה, למשל באמצעות 
סיוע כלכלי לשוטרים בתחומי דיור, בריאות ורווחה, כדי שיתמידו בשירותם.55 מדיניות 

זו השתרשה, ואפליה בשכר בין שוטרת לשוטר התקיימה גם בשנים שלאחר מכן.56 
בשנת 1948 בלטה נוכחותן של נשים בתפקיד שוטרות תנועה. בעמידתן בצמתים 
מרכזיים בערים הגדולות סימלו השוטרות עידן חדש: לא עוד משטרת המנדט אלא 
שוטרות ישראליות.57 בעיתון המשקיף המשיל העיתונאי זאב אלתגר את השוטרת 
שעמדה ברחוב הרצל בתל אביב לחוליה בשרשרת נשים ציוניות לוחמות במחצית 
הראשונה של המאה העשרים, ברשת הריגול ניל"י ובמחתרות.58 רושם דומה קיבל 
ברלינסקי, עיתונאי דבר, למראה שוטרת בצומת הרחובות אלנבי ורוטשילד בעיר, 

שהייתה בעיניו סמל לתקומת העם בארצו:

פקודת המטא"ר — קצין תשלומים ראשי, שם.  52

דפנה יזרעאלי "נשים בעולם העבודה" נשים במלכוד 133-130 )1982(. שכר שווה לנשים ולגברים   53

בעד עבודה שווה עוגן בחוק בישראל ב־1964. על שכר שווה לעבודה שווה ראו נויה רימלט 
הפמיניזם המשפטי מתיאוריה למעשה: המאבק לשוויון בין המינים בישראל ובארצות הברית, 
188-161 )2010(; חנה הרצוג "עיוורון מינים? נשים בחברה ובעבודה" יוזמה לצדק חברתי: ישראל 

אל שנות ה־2000 67 )אלקנה מרגלית עורך, 1996(.

קצין תשלומים ראשי "שוטרות", לעיל ה"ש 52.   54

לבנקרון "בובי עברי בארצנו המשוחררת", לעיל ה"ש 33.   55

רון ישעיהו "אני קשוחה, אני?" מראות המשטרה 107, 30 )1989( )בתוך: הוד סקירה היסטורית,   56

לעיל ה"ש 3, בעמ' 27-26(.

Dison, Israel's Policewomen, לעיל ה"ש 35.  57

זאב אלתגר "יוגבר הפיקוח על התנועה לשם מניעת תאונות" המשקיף 7.12.1948, 3.   58
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נערה זו, השוטרת, הלא היא פותחת בידיה, ברחובות תל אביב, שער 

שהיה נעול בפנינו דורות על דורות; שער שהאומה חלמה עליו אלפי 

שנים, שנביאנו בישרו את בואו ]...[ ניד־יד והשער נפתח לחיילי ישראל 

העוברים כאן לאחר נצחון; עוד ִניד — והדרך פתוחה לאנשי עמל יהודים, 

ליצירה, לשעשועים, לטיול; דרך פתוחה לכל המקורות של חיי מדינה 
עצמאיים.59

אך בה בעת שיקפו הכתבות את האופן שבו הועמדו שוטרות במצבים בלתי נעימים, 
בלשון המעטה, על ידי העיתונאים עצמם שראו בהן קוריוז ואף אובייקט מיני. באוקטובר 
1948 נתקעה מכוניתו של כתב מעריב באמצע רחוב ראשי בתל אביב. "פתאום מציץ 
ה כחולה, ועל ידה שרוול לבן:  ּפָּ לתוך המכונית ראש חמוד של נערה, והראש ענוד כִּ
'נהג, סע קדימה, בבקשה!'. הראיתם נס שכזה? ]...[ עומדת לה שוטרת תנועה משלנו, 
חמודה — תאווה לעינים!". כשאמרה לו שתרשום דו"ח, הגיב: "רשמי יפתי, רשמי את 
שמי ואת כתובתי ואת השעות שבהן אני בבית".60 בראיונות אחרים סיפרו שוטרות על 
גילויים של גסות רוח מצד נהגים, שלא פעם התחצפו אליהן.61 ממרחק הזמן סיפרה 
פל־שיק כי בקרב "הקהל ברחוב היה תערובת של קצת לגלוג, קצת סלחנות, קצת רצון 
להשתלב בחידוש של המדינה החדשה, והמשטרה החדשה, אורח החיים החדש", וכי 
עבר זמן עד ש"הקהל התרגל לראות שוטרת בתחנה, התרגל להתלונן אצל חוקרת, או 

להישמע לשוטרת ברחוב, ולא רק לקרוא לה בובל'ה".62
הנה כי כן, ניכרת הלימה בין עמדות המשטרה ביחס לנשים בה לבין עמדות הציבור 
ביחס לשוטרות. בשני המקרים היה זה יחס דו־ערכי: מצד אחד, ניכר מאמץ לשלב 
נשים במשטרה ואף לראות בהן אמצעי להבניית דימויה הציבורי כגוף האמון על 
ביטחון הציבור ומייצג רוח ישראלית חדשה, ומצד שני הלכי רוח שלא קידמו שוויון 
בין שוטר לשוטרת ואף זלזלו במידת יכולתן של נשים למלא בהצלחה תפקידי שיטור 
במדינה שזה עתה קמה. כך או כך, 1948 הייתה שנה מבטיחה למדי בתולדות הנשים 
במשטרת ישראל. היו אלו ימי מלחמת העצמאות, ומצוקת כוח האדם חייבה צירוף 
נשים לשורה. תפקידי קצינת השוטרות וסמלת השוטרות, התאמת מדים, עצם קביעת 
מדיניות בנוגע לתנאי שירות של שוטרות ונוכחותן הממשית ברחובות ראשיים מלמדים 
על נכונות להמשיך את שירותן במשטרה גם מחוץ לשעת החירום לאומית. אומנם 

ש' ברלינסקי "השוטרת" דבר 14.1.1949, 4.   59

"פאנצ'ר" מעריב 22.10.1948, 2.  60

למשל, "'מבצע האורות' במלחמה נגד מלאך המות בדרכים" חרות 10.11.1949, 2.  61

פל־שיק, ריאיון, לעיל ה"ש 20.   62
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שיעורן הכללי היה נמוך )5.6 אחוזים( וכולן היו זוטרות,63 אך אם לנקוט אופטימיות 
לא זהירה, באותם ימים נראה היה שיש עתיד לשירות הנשים במשטרה.

1952-1949:"שדההפעולהשלהשוטרתמצטמצםוהולך" .2

בשנת 1949 הוכפל מספר הנשים במשטרה מ־105 ל־216, אך שיעורן היחסי הכללי 
נשמר )כשבעה אחוזים( ורובן שירתו בדרגה הנמוכה ביותר.64 במקביל, החלו בצמרת 
המשטרה לברר באיזו מידה זקוק הארגון לנשים, ואם כן, באילו תפקידים בדיוק. בחודש 
מרץ הורה הפיקוד הבכיר במטה הארצי למפקדי המחוזות למסור את הערכתם בנושא 
ולציין מהם התפקידים שלדעתם אך ורק נשים יכולות למלא. בראשית אפריל קיבלו 
מפקדי הנפות מכתב דומה מראש אגף מינהלה במטה הארצי ובו דרישה להעביר שתי 
רשימות: ברשימה אחת תפקידים שרק אישה יכולה למלא, ברשימה שנייה תפקידים 

שלהערכתם נשים מסוגלות למלא.65 
האבחנה בין שתי הרשימות הייתה ברורה. האחת כללה תפקידים שאליהם יש 
לשבץ בלית ברירה נשים, והייתה בבחינת "רשימת חובה" של תפקידי נשים במשטרה. 
השנייה כללה תפקידים שנשים הוכיחו בשנת 1948 שהן מסוגלות למלא ובכך הייתה 
בבחינת "רשימת רשות" של תפקידי נשים במשטרה. ההנחיה הבלתי רשמית הייתה 
להתמקד ברשימה הראשונה: על המסמך המודפס נוסף משפט בכתב יד, ולפיו "אשר 
ל־2],[ הריני מציע להודיע כי אין ֹצרך בהן".66 מפקד נפת השרון מסר שתפקידי החובה 
הם שמירה על אסירות, חיפוש גופני אצל נשים ו"שמירה מיוחדת על מוסר נשים 
)פטרולים ברחובות ִבצוע פעולות מיוחדות(". הוא המליץ לשבץ נשים גם בתפקידי 
קשר, מינהלה ותנועה. תשובה דומה הגיעה מנפת השפלה.67 ב"מוסר נשים" הכוונה 
הייתה לנשים שהידרדרו לזנות וגם לגילוי דאגה מצד צמרת המשטרה ביחס לטהרת 
האישה והמשפחה. מפקד מחוז תל אביב, ניצב נחום זיו־אב, ציין חיפוש על גוף אישה 
ושמירה על אסירות. מלבד זאת, "שוטרת יכולה למלא תפקיֵדי: טלפוניסטית, פקידה, 
כתבנית ואלחוט. ]...[ אם אין ברירה ודרוש כוח אדם, 'בשעת דחק' אפשר להעסיק 
אישה גם בתפקיד יומנאית או במחלקת תנועה".68 לפי התשובות הוחלט במטה הארצי 

דו"ח שנתי 1948, לעיל ה"ש 21, בעמ' 6.   63

משטרת ישראל דין וחשבון שנתי 1949, 3 )1950( )להלן: דו"ח שנתי 1949(.  64

פקודת המטא"ר, א"מ ל־9/90 "העסקת שוטרות".   65

שם.   66

פקודת המטא"ר — נפת השרון, א"מ ל־9/90 "העסקת שוטרות". פקודת המטא"ר– נפת השפלה,   67

א"מ ל־9/90 "העסקת שוטרות". 

פקודת המטא"ר — מטה משטרת מחוז תל אביב, א"מ ל־9/90 "העסקת שוטרות".   68
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כי באופן עקרוני התפקידים שגברים לא יכולים למלא, ולפיכך יש לשבץ בהם נשים 
בלבד, הם: חיפוש על גופן של חשודות, עצירות ואסירות; חקירת נשים בנושא עבירות 
מין; ושמירה על עצירות ואסירות. אך עד שיגויסו גברים נוספים, "תועסקנה בינתיים 
שוטרות גם בתפקידים הבאים: אלחוט, משרדים, תנועה".69 העדפת נשים בחקירות 
בנושא עבירות מין לא הייתה דווקא מתוך מודעּות ליתרון שיש לנשים בדיבוב קורבנות, 
ובכך לקדם את החקירה.70 נראה שההנחה הייתה שתפקיד זה דומה לתפקידים שכרכו 

מגע עם נשים בקרב הציבור, בדומה לחיפוש גופני אצל עצורות. 
עיתוי בדיקה פנימית זו היה מתבקש, ולא רק מפני שבאותם ימים עשתה משטרת 
ישראל את צעדיה הראשונים וגיבשה את המבנה הארגוני שלה.71 כך היה במדינה 
הצעירה בכלל: מלחמת העצמאות הסתיימה, וישראל החלה בחתימה על הסכמי שביתת 
הנשק; בינואר 1949 התקיימו בחירות לאסיפה המכוננת שהייתה לכנסת הראשונה. 
אך המציאות הישראלית קבעה אחרת ויישום המדיניות לצמצום שירות הנשים נדחה 
בשל צוק העיתים. המשימות שהוטלו על המשטרה, שעם הקמתה היו רבות,72 רבו 
אף יותר. בשנים 1951-1949 הביא גל העלייה הגדולה הראשון לגידול חסר תקדים 
בהיקפו באוכלוסייה.73 מדיניות משק החירום )הצנע( שהנהיגה הממשלה החל מאפריל 
1949, שבמסגרתה הונהג קיצוב על מוצרים ופיקוח על מחיריהם, זימנה פעילויות 
שטח שבהן השתתפו גם שוטרות, למשל במבצעים לאיתור חשודים במסגרת המאבק 
בשוק השחור.74 בשנת 1950 הן לקחו חלק בחיפושים אחר סוחרים במטבע זר בתל 
אביב, וערכו חיפוש גופני אצל עצורות.75 שוטרות יצאו לפזר הפגנות של נשים, ביניהן 
מחאות של עקרות בית שקצו בתורים ליד החנויות.76 במקביל, הן שימשו כשוטרות 

סמויות במעצר חשודים בעבירות מין, בתפקיד הפיתיון.77 
כך, המין הביולוגי וההשתייכות המגדרית אומנם פתחו לשוטרות דלת, אך זו 
הובילה לתחום פעילות מצומצם שגבולותיו היו ברורים. המין הביולוגי הפך אותן 

ישיבת סגל המשטרה, 24.4.1949, בתוך: מקורות נבחרים, לעיל ה"ש 43, בעמ' 134.   69

Prenzler & Sinclair, The Status of Women Police Officers, לעיל ה"ש 15, בעמ' 117.  70

הוד ושדמי תולדות משטרת ישראל, לעיל ה"ש 7.  71

לבנקרון "בובי עברי בארצנו המשוחררת", לעיל ה"ש 33.   72

משה ליסק העליה הגדולה בשנות החמישים: כשלונו של כור ההיתוך 5-3 )1999(; משה סיקרון   73

"ה'עלייה ההמונית' — ממדיה, מאפייניה והשפעותיה על מבנה אוכלוסיית ישראל" עולים ומעברות 
32-31 )מרדכי נאור עורך, 1988(. 

"לשוטרת ניתן כסף על מנת להעלות חנוונים בחכה" חרות 12.11.1950, 4.  74

"מיבצע 'ביעור מטבע זר'" על המשמר 15.3.1950, 1. ראו גם: "לימון חשוד" מעריב 10.8.1950, 1.  75

"הפגנת נשים בתביעה לאספקה" קול העם 9.9.1951, 2. על מאבקים של נשים במדיניות משק   76

החירום ראו אורית רוזין "המאבק על ה'צנע': עקרות הבית והממשלה" ישראל 1, 81 )2002(.

"שוטרות מזוינות אורבות למתקיפי־נשים" מעריב 30.9.1949, 11.   77
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לאמצעי אפקטיבי במאמץ למגר פשיעה ועבריינות מין, כששימשו פיתיון לגברים 
חשודים. הסטריאוטיפים המקובלים שלפיהם אישה מעוררת יותר אמון ופחות חשד, 
קל וחומר היותה אמונה על קניות במסגרת אחזקת משק בית, הפכו את השוטרות 
מתאימות במיוחד לחשיפת עבריינים במסגרת המאבק בשוק השחור. השבחים שקיבלו 
לאור הצלחתן בתפקידים אלו היו גם הם בהתאם לחלוקת התפקידים המסורתית. 
בכתבה על שוטרות שפורסמה במוסף "דבר השבוע" של עיתון דבר דווח כי שירות 
נשים במשטרה עלה על המצופה והן "יעילות מאוד בעבודתן".78 אך הציפיות מן 
השוטרות מלכתחילה לא היו גבוהות, וגם הצטיינות בתפקיד לא בישרה התקדמות 
בדרגה. בדומה לשירות נשים בצה"ל, הצלחתן נמדדה בדרך כלל ביחס ליכולתן למלא 
בהצלחה תפקידים עורפיים זוטרים.79 מקרה יוצא דופן היה הענקת ציון התנהגות 
למופת לשוטרת לאה פינטוך ממשטרת ירושלים, על אומץ לב תחת אש אויב.80 
ככלל, שוטרות קיבלו מחמאות לא על גילוי כושר מנהיגות, אומץ או תושייה אלא 
על תכונות המזוהות באופן מסורתי עם נשים, כמו גילוי נאמנות, מסירות ושקדנות;81 

לא ככוח מוביל, אלא עזר כנגד.
הפעילות בשטח הביאה שוטרות לקחת על עצמן תפקידים מתוקף ההשתייכות 
המגדרית שלהן ובהתאם לתכונות ולפעולות שבאופן מסורתי מיוחסות לנשים, שביסודן 
אימהות.82 בשנת 1950 התנדבה שוטרת לטפל בארבעה ילדים שננטשו אחרי שהמשטרה 
פינתה משפחה מדירה בתל אביב. השוטרת הלינה אותם בביתה וטיפלה בהם במשך 
חמישה ימים עד שהמשטרה איתרה את ההורים. על פי הידיעה שפורסמה בעיתון 
מעריב, היא עשתה זאת על חשבונה, מבלי שהמשטרה או גורם אחר מטעם מדינת 
ישראל, יגישו לה סיוע כלשהו, למשל במימון הוצאות המחיה של הילדים בזמן ששהו 
בביתה.83 ניתן לשער שהשוטרת לא קיבלה החזר על הוצאותיה אלו מן המשטרה מפני 
שגילוי אחריות כלפי ילדים נחשב חלק מעבודתה בתור אישה במשטרה. סיפורים כאלו 
השתלבו בסיפורים על פעילויות דומות של המשטרה באותו הזמן כמשרתת הקהילה 
והציבור, למשל סיוע של שוטרים ושוטרות לתושבי המעברות בחורף הקשה שפקד 

את ישראל בשנת 84.1950 

"נערות בכֹחל" דבר השבוע 2.2.1951, 13.   78

ג'רבי המחיר הכפול, לעיל ה"ש 38.   79

שלמה סופר "התנהגות למופת" 19.7.1948, יחידת ההיסטוריה, בית מורשת משטרת ישראל.  80

לבארי "דרכה של השוטרת הישראלית", לעיל ה"ש 23.   81

השוו: סימון דה בובואר המין השני כרך ראשון )2001(.   82

אבנר ירון "שורת הדין: ילדים מול פקידים" מעריב 9.6.1950, 2.  83

פעילות זו זוכה להבלטה יתרה על ידי המשטרה עצמה בבואה להציג את תולדותיה בפני האזרחים,   84

למשל בתצוגה במוזיאון משטרת ישראל, שנחנך באפריל 2015, ובאתר. ראו "בית המורשת החדש 
 .www.police.gov.il/history של משטרת ישראל" אתר משטרת ישראל
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אשר על כן, המציאות ההיסטורית שהתקיימה בפועל אילצה את צמרת המשטרה 
לעכב את ביצוע המדיניות שגיבשה בנושא שירות נשים. בהתאם, בשנת 1951 הייתה 
עלייה במספר השוטרות: 420 נשים, כשמונה אחוזים מקרב כוח האדם בה.85  אך זו 
הייתה עלייה חד־פעמית. המגמה להחליף שוטרות בשוטרים הלכה וצברה תאוצה,86 

והחל משנת 1953 ניכרה באופן ברור. 

1958-1953:"המגמההיאלמלאאתמקומןשלהשוטרותבשוטרים" .3

בשנת 1953 החלה להסתמן ירידה במספר הנשים ששירתו במשטרה. בשנת 1954 
ירד מספרן מ־373 ל־329 ובשנת 1955 ל־87.282 בדו"ח השנתי שהגיש לשר המשטרה, 

חזר ושנה המפכ"ל כי: 

משטרת ישראל דין וחשבון שנתי 1951, 8 )1952(.   85

אלירם "השוטרת בעשור הראשון", לעיל ה"ש 9, בעמ' 32.   86

משטרת ישראל דין וחשבון שנתי 1953, 11 )1954(; משטרת ישראל דין וחשבון שנתי 1954 9 )1955(   87

)להלן: דו"ח שנתי 1954(; משטרת ישראל דין וחשבון שנתי 1955, 10 )1956( )להלן: דו"ח שנתי 
.)1955

בית מורשת משטרת ישראל, צלם לא ידוע
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המגמה היא למלא את מקומן של השוטרות היורדות מן המצבה בשוטרים, 

אלא אם כן הכרחית העסקתה של אשה בתפקיד מסויים, כגון: שמירה על 

אסירות, חיפושים אצל נשים. השוטרות הנמנות כעת על מצבת המשטרה 

מועסקות, נוסף על התפקידים המנויים לעיל, בעבודות מנהליות שונות: 
עבודות משרדיות, קשר, טלפוניסטיות.88

1953 דחק סגל הפיקוד את השוטרות לשולי הארגון וכן גם לעזיבתן  החל משנת 
אותו בשלוש דרכים עיקריות: פיטורין, עידודן להתפטר והגבלת היצע התפקידים. 
יישום מדיניות זו היה בהוראת המפכ"ל. ב־12 באוקטובר 1952 שלח יוסף בן־פורת, 
אז ראש מחלקת כוח האדם במטה הארצי, תזכיר למפכ"ל שסווג כ"סודי" ובו דיווח 
כי בהתאם להוראות הנחו אנשי מחלקת כוח אדם את ראשי המחלקות לצמצם 
את מספר הנשים בהן. פקודיו אף יצאו לבדוק בעצמם מתי אפשר להחליף שוטר 
בשוטרת, תוך ש"עברנו על רשימת הבחורות המועסקות על ידם". מן הבדיקה עלה 
כי "מתברר שאפשר להחליף את מרבית הבנות בשוטרים פרט לאלה שעוסקות 
בעבודה שמטבעה מחייבת בחורה )כתבנית, טלפונאית( או בחורות שעל סמך ותק 
בעבודה או תכונותיהן האישיות רכשו להן נסיון ובעקבות כך תפוקת עבודתן לא 
רק משתלמת אלא כדאית".89 בן־פורת נקט לשון שתאמה את ההערכה לתרומתן 
הפוטנציאלית של שוטרות, שביסודה צמצום והקטנה, וכן תאמה את הסטריאוטיפים 
המקובלים. הוא הציג אותן בתור "בחורות" או "בנות" ולא בתור שוטרות או נשים. 
תפקיד פקידותי, שירותי מיסודו, הוגדר בתור תפקיד שהוא "מטבעה של בחורה". 
בדו"חות השנתיים הוצג יישומה המוצלח של מדיניות זו בצמוד למספר השוטרות, 

שמדי שנה הלך וירד.90 
גם כשמילאו תפקידים משרדיים ניכר יחס של הקטנה וזלזול כלפי השוטרות. קצין 
בכיר במטה הארצי היה "נוהג לדבר על השוטרות העובדות ביחידתו בלשון זכר. יש 
והוא פונה אל שוטרת ואומר לה: 'קח בבקשה תיק זה, הדפס שלושה העתקים ממסמך 
5, שלח אותם למחוז צפון. אתה תהיה אחראי שחומר זה יגיע שמה עוד היום'". כששאל 
אותו עמיתו מדוע נהג כך, הסביר הקצין כי עשה זאת מפני שבאופן עקרוני העדיף 
לעבוד עם גברים. התנהגות זו פורשה בתור גילוי של "חוש הומור דק ועדין".91 חוש 

דו"ח שנתי 1955, שם, בעמ' 10; משטרת ישראל דין וחשבון שנתי 1956, 10 )1957(; משטרת ישראל   88

דין וחשבון שנתי 1957, 16 )1958(. 

פקודת המטא"ר — משטרת ישראל המפקח הכללי, א״מ ל־2289-9.  89

דו"ח שנתי 1954, לעיל ה"ש 87, בעמ' 10.   90

אריה שור "האם יש עתיד לשוטרת במשטרת ישראל?" רבעון משטרת ישראל ג )11( 28 )התשי"ט(   91

)להלן: שור "האם יש עתיד לשוטרת?"(. 
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 הומור עדין פחות הפגין ניצב אהרן סלע בשנת 1959, כשהסביר למה אסור לגייס 
 נשים למשטרה בכלל: "שוטרות ממהרות להתחתן, ואם נגייס למשטרה בחורות 
 יפות יתאהבו בהן גם עבריינים, ועוד נחיש את קצב פרישתן מהמשטרה; ואם 
 נגייס מכוערות, נהיה לצחוק".92 קציני משטרה הציגו דחיקת נשים לשולי סגל 
 המשטרה כגזירת גורל, כוח הטבע; ראש מדור גיוסים במטה הארצי אמר כי "עם ְגבור 
גלי העלייה, שוב התרחקה קצת האשה מן התפקידים המשטרתיים הגבריים והוחזרה 
למשרד".93 בהתייחסו לנשים נקט לשון פעיל, ביחס למשטרה בחר בלשון סביל: 
כך "האשה התרחקה" כאילו מיוזמתן העדיפו נשים לא לשרת בתפקידים מסוימים 
ולא רצו להתקדם וכאילו לא הייתה זו מדיניות שהוכתבה מלמעלה. כך "הוחזרה 

למשרד" מבלי לציין איך ולמה. 
מדיניות זו יושמה אף על פי שבעשור הראשון נאלצה צמרת המשטרה להתמודד 
עם מצוקה בכוח האדם. בשנות החמישים פרשו שוטרים רבים, לרוב ביוזמתם.94 
באוטוביוגרפיה שלו הציג המפכ"ל סהר את המצוקה הזו כקושי מרכזי של המשטרה 
 תחת פיקודו. הוא כתב: "מדי שנה הפסדתי בין חמש לששת מאות איש וצריך 
 היה לגייס ולאמן אחרים במקומם. בנוסף למילוי החסר דרושים לנו עוד מאות 
רבות של שוטרים חדשים".95 בדו"חות השנתיים חזר והדגיש סהר את כמיהתו 
להתנדבותם של בני הארץ, רצוי מההתיישבות העובדת, במיוחד חברי קיבוצים.96 

 אך גברים ילידי הארץ לא רצו לשרת במשטרה. הם לא ראו בשירות במשטרה 
ייעוד ואם רצו בשירות ארוך טווח במערכת הביטחון, המשטרה לא נכללה בסדר 
1958 אמר קצין הגיוס ישראל בן־אליהו, לכתב מעריב:  העדיפויות שלהם. בשנת 
"הבא לי את הצברים, את הבחורים הארצישראליים הצעירים והחסונים, היודעים 
את הארץ ואת אנשיה, המתמצאים במנהגי הבריות, המדברים בשפתם. היכן הם? 
 הם אינם באים אלי". הוא הסביר מדוע: "כאשר מזדמן כבר אחד כזה, הרי הוא 
בא מיד בתביעות מראש. קצינות תן לו, או לכל הפחות, סמלּות מן היום הראשון".97 
לא רק זאת, המפכ"ל בעצמו לא מצא בשירות במשטרה את ייעודו. באוטוביוגרפיה 
שלו גילה סהר שעם הקמת המדינה רצה לשרת בצה"ל או במשרד החוץ וכי "קיבלתי 

"שמעו עליהם" דבר השבוע 28.8.1959, 26.  92

מרים שיר "המדים הולמים אותן" דבר הפועלת כז )9-8( 268 )1961( )להלן: שיר "המדים הולמים   93

אותן"(. 

הוד ושדמי תולדות משטרת ישראל, לעיל ה"ש 7, בעמ' 260-259.   94

יחזקאל סהר סיפור חיי: זכרונות המפכ"ל הראשון של משטרת ישראל 105 )1992( )להלן: סהר   95

סיפור חיי(. 

ראו למשל, דו"ח שנתי 1949, לעיל ה"ש 64, בעמ' 5.  96

ש' בן־חיים "מי מתגייס למשטרה?" מעריב 1.8.1958, 5.   97
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את התפקיד ]המפכ"לות[ בדחילו וברחימו, כי קשה היה לי לדמות את עצמי במדי 
שוטר".98 

נשים, לרבות בנות הארץ, מעולם לא הוצגו על ידי המשטרה כמועמדות ראויות 
לשירות ארוך טווח במשטרה, ודאי לא לתפקידי פיקוד בה. אחת מהנחות העבודה 
של סהר הייתה ששירות שוטרות היה בהכרח קצר מועד והן לא נמנו עם עתודת סגל 
הפיקוד, ודאי לא הבכיר. בהתאם להנחה זו, הורה סהר לצמצם את מקומן בכל הזדמנות. 
בשנת 1954 הוא שלח תזכיר סודי ודחוף לשר המשטרה, ובו ביקש את אישורו לפטר 
תשע שוטרות. הוא לא היה זקוק לאישורו העקרוני, אך כנראה רצה לוודא שהשר לא 
יקבל רושם שמשטרה אינה זקוקה לכוח אדם ואף יקצץ בתקציב. סהר הסביר ששוטרות 
אלו שירתו "בפונקציות לא חיוניות" וכי פיטוריהן לא יפגעו בעבודה הסדירה.99 כלפי 
חוץ ביקשה המשטרה "להפגין את התפתחותה ושיכלולה", לרבות שירותן של נשים 
בארגון, ועל כן השתתפה במצעד צה"ל ביום העצמאות השישי לישראל, בשנת 1954. 
אולם בפועל, הפכה את השוטרות לקרקס: היחידות שנכללו במצעד היו "יחידות משמר 

הגבול על ציודו החדיש ורכבו הכבד" ו"שוטרות ובעלי חיים".100
אישוש הסטריאוטיפים המקובלים נמשך גם בהיצע התפקידים המצומצם לנשים. 
לצד ניתובן לתפקידי משרד זוטרים ולחיפוש גופני, נשלחו שוטרות לתפקידים שכרכו 
עבודה עם ילדים ונוער, תחום שסומן כמתאים להן על בסיס התכונות והפעולות שבאופן 
מסורתי מיוחסות לנשים, כמו חמלה וטיפול באחרים. ניתוב השוטרות לתפקידים אלו לא 
היה ייחודי לישראל: בשנות החמישים והשישים החלו במדינות המערב לשלב שוטרות 
וקצינות משטרה בתפקידים שכרכו טיפול בנוער עבריין.101 אך בישראל גם בתחום זה 
נשים היו מיעוט: בשנת 1955 למשל כעשרה אחוזים מקרב השוטרים שהשתתפו בקורס 
להכשרת חוקרי נוער היו נשים.102 בשנת 1957 גויסה החוקרת מרים היימן, שהגישה 
תוכנית להקמת משטרת נוער.103 דיווחים על הצלחות נמסרו לעיתונות: בשנת 1957 
עלתה חוליה מיוחדת של המשטרה בראשות חוקרת הנוער כוכבה חזן על עקבותיה 

של קבוצת נערים שפרצו למוסדות חינוך.104
בסוף העשור הראשון ניכרה ירידה חדה במספר השוטרות: בשנת 1957 עמד מספרן 

סהר סיפור חיי לעיל ה"ש 95, בעמ' 90.   98

מכתב מיחזקאל סהר, מפכ"ל המשטרה, לבכור־שלום שטרית, שר המשטרה )21.3.1954( )בית   99

מורשת משטרת ישראל, אוסף יחזקאל סהר(.

"מיצעד וחגיגות ביום העצמאות" על המשמר 29.4.1954, 4.   100

Prenzler & Sinclair, The Status of Women Police Officers, לעיל ה"ש 15, בעמ' 116.  101

"נפתח קורס לחוקרי נוער" שערים 29.8.1955, 4.  102

שאול בן־חיים "אשה־קצינה עיבדה תכנית למשטרת־נוער" מעריב 3.6.1957, 3.   103

"חוסלה כנופית נערים 'אדי את חיים' שעסקה בגניבות בבתיה"ס בבירה" דבר 5.2.1957, 3.   104
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על כמחצית משהיה בשנת 105.1951 בסוף העשור נשארו במשטרה 228 נשים: 167 
שוטרות, 59 סמלות ושלוש קצינות. בדו"ח השנתי חזר המפכ"ל על המדיניות שלפיה 
יש "למלא את מקומן של השוטרות היורדות מן המצבה בשוטרים".106 על פי ספרי 
המורשת של המשטרה, 1958 הייתה שנת מפנה גם בהקשר של נשים, עם כניסתו של 
יוסף נחמיאס לתפקיד המפכ"ל,107 אז החל להתבצע ארגון מחדש,108 שבתוך שנתיים 
הביא להקמת יחידה של שוטרות במחוז תל אביב בפיקודו של ניצב עמוס בן־גוריון.109 

בשנת 1959 פורסם בביטאון המשטרה מאמרו של אריה שור בנושא נשים בסגל ועתידה 
של השוטרת במשטרת ישראל, שהוזכר לעיל. ההנחה של המחבר, ניצב אריה שור, 
אז סנ"צ וראש המחלקה לזיהוי פלילי, הייתה כי שוטרות יכולות להשתלב בתפקידים 
מעבר לחיפוש גופני ועבודות משרד פשוטות. ממרחק הזמן, מאמרו עשוי להתפרש 

הוד סקירה היסטורית לעיל ה"ש 3, בעמ' 7.  105

משטרת ישראל דין וחשבון שנתי 1958, 12 )1959(.   106

הוד סקירה היסטורית, לעיל ה"ש 3, בעמ' Shadmi, Female Police Officers in Israel ;9-8, לעיל   107

ה"ש 5, בעמ' 27.

Hovav & Amir, Israel Police, לעיל ה"ש 16, בעמ' 9-8.  108

שדמי מרתה ונעמי, לעיל ה"ש 8, בעמ' 114-113.   109

בית מורשת משטרת ישראל, צלם לא ידוע
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כקרן אור בנוגע לשירות נשים במשטרה בעשור הראשון, שכן עיקרו הדגשת הפוטנציאל 
המקצועי של נשים במשטרה, שלא מוצה. בהקשר ההיסטורי, חשיבותו במה שלא כתב. 
שור לא חשף את המדיניות הברורה שלפיה שוטרות נדחקו לתפקידים זוטרים ואף 
פוטרו, אלא כתב באופן כללי ש"בהדרגה חלה נסיגה שבעקבותיה שובצו השוטרות 
בתפקידי משרד". הוא היה זהיר, אולי מפני שהיה מודע למדיניות של צמרת המשטרה 
בנושא. בשונה מקצינים אחרים, שור לא האשים את הנשים בהיעדר מוטיבציה, להיפך. 
להערכתו, בצדק הוותיקות "לא מצאו ענין בשרותן שהפך פקידותי". באשר לשוטרות 
הצעירות, ציין, "רובן גויסו מראש לתפקידי משרד ויתכן ואינן מעלות בדעתן מלוי 
תפקידים אחרים".110 מבין השורות ברור שהוא היה מודע למדיניות המפלה, ואולי מצא 
בביטאון מקום מתאים להעלות את השאלה לדיון. אך גם בדיון זה נשים לא שותפו 

ולא השתתפו באופן פעיל, וגם אז איש במשטרה לא שאל מה דעתן.

"לוחמתקשותעלכיבושמקומה":עמדותשלנשיםבנושאשירות .4
נשיםבמשטרהבעשורהראשון

1948 ראו בה נשים מרחב פוטנציאלי להשתלבותן  עם הקמת המשטרה בשנת 
בחברה הישראלית ולקידומן בארגונים ובמוסדות ציבוריים. עסקניות ופעילות 
לקידום מעמד האישה ראו בגיוס נשים למשטרה צעד שעשוי לקדם שוויון בחברה 
 באמצעות השתלבות במערך גברי. בקיץ 1948, לקראת סיומו של קורס השוטרות 
הראשון, פנתה 'התאחדות נשים עבריות לשיווי זכויות' לראשי המשטרה במטרה 
ותיק,  נשים  ארגון  הייתה  ההתאחדות  בארגון.  נשים  לשילוב  דרכים   להציע 
שנודע בעיקר בזכות המאבק לזכות הצבעה של נשים למוסדות היישוב, שבאותה 
תקופה היה לו ייצוג בכנסת הראשונה, בסיעת נשים־ויצ"ו.111 בפגישה שקיימו עם 
שר המשטרה, עם המפכ"ל ועם קצינים בכירים סקרו הנציגֹות שורה של הצעות, 
ביניהן 'ארגון חטיבת משטרת נשים', כנראה בדומה לחיל הנשים בצה"ל, או בדגם 
חיל העזר הבריטי )ATS(. בסיומה של הפגישה, כך דווח בעיתונות, "ראשי המשטרה 
רשמו בפניהם את ההצעות וציינו את יחסם החיובי לרבות מהצעות אלה".112 ככל 
הידוע ההצעות לא הבשילו לידי מעשה וככל הנראה קצינת השוטרות לא הייתה 

מעורבת בהן. 
1948 'מועצת הפועלות', שראתה בשילוב נשים  עמדה דומה הביעה בשנת 

שור "האם יש עתיד לשוטרת?", לעיל ה"ש 91, בעמ' 29-28.  110

על ההתאחדות והקמתה ראו שילה המאבק על הקול, לעיל ה"ש 14, בעמ' 182-132.  111

"שוטרות בישראל: שיווי זכויות לנשים" הבוקר 9.8.1948, 4.  112
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במשטרת ישראל ביטוי לקידום מעמד האישה ובנוכחות שוטרות ברחובות הערים 
 ביטוי לנורמליזציה במעבר לריבונות.113 כתבת דבר הפועלת שיבחה את קור הרוח, 
את התקיפות ואף את כושר המנהיגות שגילתה שוטרת תנועה בתל אביב לנוכח 
תאונה קלה: "ברגעים אלה היא, ורק היא, היתה מקור השקט הפנימי והשליטה 
העצמית. קבעה עובדות, ישרה סכסוכים, רשמה, נתנה פקודות לנהגים וביקשה 
מהציבור שיתפזר. הכל במתינות וברצינות". להפגנת תכונות כאלו במרחב הציבורי 
על ידי אישה יש משמעות מיוחדת, קבעה הכתבת. היא מצאה בכך היבט חינוכי: 
"השוטרת במדינת ישראל לא רק שהיא תוסיף צביון תרבותי לרחובות הערים, אלא 
גם תשפיע על העמקת היסודות התרבותיים והמוסריים, שיעלו את קרן השוטר 
במדינתנו ויעזרו ליצירת היחסים ההוגנים בין הציבור ובין הכוח המוציא לפועל 
של שלטוננו".114 דברים ברוח דומה כתבה שולמית לבארי, עיתונאית הארץ, שזיהתה 
בשוטרת "התגלמות נוספת לרוח הקידמה ולעיקרון השויון, שמדינתנו חרתה אותם 

על דגלה".115 
בשנת 1948 זיהו נשים את ימי מלחמת העצמאות כהזדמנות בעבורן להוכיח את 
יכולתן למלא תפקידים שבאופן מסורתי יועדו לגברים ואף להצטיין בכך, במקרה 
זה במשטרה.116 ההנחה הייתה שאומנם מבחינת ראשי מערכת הביטחון גיוס נשים 
לכוחות הביטחון היה בלית ברירה, אך הייתה זו הזדמנות בעבור כלל הנשים להוכיח 
את יכולותיהן ובכך לקבוע עובדות בשטח. באותה שנה הסבירה קצינת השוטרות 
שהאחריות להצלחה מוטלת על השוטרות: "צריכים לכבוש ולחדור לכל התפקידים 
ולהוכיח את יכלתנו".117 לא בכדי נקטה פל־שיק מושגים גבריים במהותם, כמו כיבוש 
וחדירה. היה זה ברוח עולם המושגים ששלט מאז העלייה השנייה, שעבודת האדמה 
והאחיזה בנשק הוצגו בו במונחי כיבוש והשתלטות.118 פל־שיק הפנימה: כדי להשתלב 
במערך גברי על הנשים לאמץ את הרטוריקה הזו. כתבת דבר הפועלת המשילה את 
השוטרות הראשונות לחלוצות, כשציינה כי "קשה עבודת השוטרת. אלה שתבואנה 
אחרי כן בודאי יהיה להן קל יותר. עבודה זו — עבודה חלוצית היא, וככל עבודה 
חלוצית היא דורשת מאמצים, אהבה ואורך רוח".119 היה זה ביטוי למגמה שרווחה 

על מועצת הפועלות ראו בת־שבע מרגלית־שטרן גאולה בכבלים: תנועת הפועלות הארץ־ישראלית   113

 .)2006(

נ"ה "שוטרת ישראלית", לעיל ה"ש 2.  114

לבארי "דרכה של השוטרת הישראלית", לעיל ה"ש 24.  115

הולדהיים "משטרה — מקצוע חדש לאשה", לעיל ה"ש 34.   116

שם.   117

למשל, מרים ברץ "איך כבשתי עבודה?" עם פעמי הדור: ילקוט מחצית היובל של דבר הפועלת   118

א 7 )התשכ"ד(. 

נ"ה "שוטרת ישראלית", לעיל ה"ש 2.  119
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בקרב נשים ציוניות החל מראשית ההתיישבות בפלשתינה־א"י, אז דרשו מעצמן 
לעשות ככל יכולתן כדי להשתלב במערך גברי לוחם, אף שחסם דרכן לאחיזה בנשק 

ולהתקדמות בהיררכיה.120 
הטלת האחריות להצלחת הכיבוש והחדירה על כתפי השוטרות ביטאה גם היא 
גישה שרווחה אז, ולפיה נשים שהיו נחושות למלא תפקידים של גברים בסופו של 
דבר הצליחו לעשות זאת. המחקר הביקורתי כבר חשף את המהלומה שספגו חלוצות 
בארץ ישראל, כשנותבו לתפקידים נשיים מסורתיים למשל בעלייה השנייה, והורחקו 
מתפקידים הכרוכים בביטחון.121 כך היה גם במשטרה: כפי שהראתה החוקרת אראלה 
שדמי, המדיניות של סגל הפיקוד הבכיר והאקלים הארגוני הם שהקשו על נשים 
להשתלב. המפתח לשינוי, לטענת שדמי, נמצא במדיניות המשטרה ובשינויים בהלכי 
הרוח בחברה בכלל.122 עיתונאית הארץ שולמית לבארי ניסחה זאת עוד בשנת 1949, 

כשכתבה: 

נקודת ראותם של שלטונות המשטרה אינה נקודת ראותן של השוטרות 

עצמן, המוצאות סיפוק רב בתפקיד החלוצי שבמקצועות האשה בארץ 

והרואות לעצמן אפשרויות רבות של התבססות בתוך מנגנון המשטרה 

וחדירה לתפקידים שונים ]...[ הנהלת המשטרה אינה רוצה ואינה יכולה 
להתחשב בנימוקים 'פאמיניסטיים' אלה.123

על פי פיקוד המשטרה, חלק מהתפקידים ומהמשימות חסומים בפני נשים מתוך הנחה 
שלא תעמודנה בהם מבחינה גופנית. מדיניות זו יצרה העדפה להצבת גבר למשימה, 
וכך "שדה הפעולה של השוטרת מצטמצם והולך".124 ממרחק הזמן, פרשנות זו של 
לבארי מדויקת ביותר, ומלמדת כי השתלבות נשים במשטרה תלויה במידת הנכונות 

של הפיקוד הבכיר לשלב אותן בארגון. 
הנה כי כן, אותו רצון טוב מצד הפיקוד הבכיר במשטרה ביחס לשירות נשים שעליו 
העידה פל־שיק בשנת 1948 היה קצר מועד. ביטוי לכך נמצא בתפקידים שמילאה 
1949 תפקידה כקצינת שוטרות הלך והצטמצם  פל־שיק במהלך שירותה. בשנת 

סמדר סיני השומרות שלא שמרו — נשים ומגדר ב"השומר" ובקיבוצו — כפר גלעדי, 1939-1907   120

)2013( )להלן: סיני השומרות שלא שמרו(; מאיר חזן מהפכת הענוות — אישה ורובה בארץ ישראל 
1945-1907 )התשע"ה( )להלן: חזן מהפכת הענוות(.

דבורה ברנשטיין "קולות מן הגרעין הקשה: מסיפוריהן של צעירות העלייה השנייה" התשמע קולי?   121

ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית 116 )יעל עצמון עורכת, 2001(; חזן מהפכת הענוות, שם.

Shadmi, Female Police Officers in Israel, לעיל ה"ש 5, בעמ' 43–44.   122

לבארי "דרכה של השוטרת הישראלית", לעיל ה"ש 23.  123

שם.  124
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ונגרעו סמכויותיה. בינואר 1950 הועברה מן המטה הארצי לתפקיד עוזרת לקצין סעד 
ראשי.125 בפועל, היה זה ראשית הקץ של תפקיד קצינת השוטרות.126 כארבעים שנה 
אחרי שחרורה, בריאיון למחלקת ההיסטוריה של המשטרה בשנת 1988, סיפרה על 
תפקידה כקצינת שוטרות. היא ראתה את ייעודה במשטרה במסגרת תפקיד זה, ועם 

ביטולו בשנת 1950 התגבשה בה ההחלטה לעזוב. לדבריה: 

ניסו להראות את התפקיד פחות כפיקודי ויותר כתפקיד סעד. באיזו 

שהיא צורה זה משקף את הרצון לגמד בעצם את התפקיד ]...[ על ידי 

העברת התפקיד שלי לתפקידי סעד כלליים או שוטרים בעיקר, הקטינו, 

או קיוו להקטין את ההתערבות שלי בדרגות הפיקוד הישירות בתחנות 

ובמחוזות שבין המפקדים והשוטרת.127 

להערכתה של פל־שיק, עצם תפקידה כאחראית על השוטרות ובתוך כך כגורם מן 
המטה הארצי המעורב באופן ברור בכל עניין הקשור לשוטרת, בכל מחוז ובכל 
תחנה, הקשה על מפקדים שלא פעם ראו בה גורם המערער על סמכותם. לשאלתו 
של המראיין, יהודה אלירם, ראש מחלקת היסטוריה דאז, "איך המפקדים התייחסו 
לזה שפתאום יש מין גוף כזה שנקרא קצינת שוטרות?" אמרה בישירות: "אני 
חושבת שזה היה לוקש שהם אכלו אותו, ולא ברצון". באשר לאתגר הגיוס של נשים 

למשטרה, אמרה: 

היה צורך בפריצת מסגרת, פריצת חשיבה, על שני דברים: אל"ף, מי 

השוטרת? בי"ת, איך משתלבת אישה במסגרת של שוטרים? וכאן היתה 

עבודה די קשה. ]...[ ראיתי את עצמי כלוחמת, לוחמת להשיג עמדה, 

מעמד, הכרה, תפקידים חדשים, דמות חדשה לאישה שוטרת, בשטח 

זה היתה מלחמה. כן, היה צורך ללחוץ ולהתערב בדרכים שונות כדי 

להשיג הישגים.128 

 התובנות של פל־שיק על מקומה של האישה במשטרה ממרחק הזמן, הן ברוח 
תובנות של נשים שבצעירותן היו חברות במחתרת או בארגון ביטחוני או צבאי 

"קצינת שוטרות" הוד סקירה היסטורית, לעיל ה"ש 3.  125

"צפורה פל־שיק" בתוך מקורות נבחרים, לעיל ה"ש 43, בעמ' 139.   126

פל־שיק, ריאיון, לעיל ה"ש 20.  127

שם.   128
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 שנשלט בידי גברים, שביסודן גילוי מודעות לדחיקתן של נשים לשולי הארגון. 
של  ומזיכרונותיהן  בפלמ"ח,  חברות  שהיו  נשים  מדברי  למשל  עולה   כך 
חברות מחתרת בגטאות באירופה במלחמת העולם השנייה או בשורות הפרטיזנים.129 
"פריצת המסגרות" שעליה דיברה פל־שיק לא הייתה בקרב הציבור אלא בקרב 
 המשטרה: גם בכך דמתה לנשים שהיו חברות במערך גברי שבמסגרתו אחזו 
 בנשק, אז היה עליהן להיאבק על מקומן פעמיים, במסגרת הארגון ובפעולה מול 
 האויב בחוץ. המסמכים מלמדים שהיא ראתה בתפקידה כקצינת השוטרות ייעוד, 
זיהתה את הפוטנציאל של שירות נשים במשטרה ואף התראיינה ברצון לעיתונות 
במטרה להמריץ נשים להתגייס. הכתבות עליה הדגישו מרכיבים נשיים מסורתיים: 
 אומנם פל־שיק הייתה קצינה במשטרה, אך ניגנה בפסנתר ואהבה לשיר.130 בכך 
יכלה גם לשמש מודל בעבור צעירות שפסלו גיוס למשטרה מחשש לערעור על 

זהותן כנשים. 
עיון בתיקי שוטרות בארכיון המטה הארצי מלמד שהמניעים של נשים לעזוב את 
המשטרה היו קשורים לנורמות המקובלות, שלפיהן מרחב הפעולה העיקרי שלהן היה 
הבית. אופייניות בקשתה של שוטרת להשתחרר מפני שאמה חולה ועליה להחליף 
אותה בטיפול בבני הבית,131 ובקשתה של שוטרת להשתחרר חודש אחרי שהתחתנה 
מכיוון שלא עמדה בעומס העבודה.132 מחאה על פיטורין הייתה נדירה. בשנת 1950 
פוטרה שוטרת, אלמנה ואם לשניים, אף ש"הצטיינה בעבודתה האחראית". היא לא 
שתקה, אלא הגיעה למשרדי המטה הארצי, נכנסה לחדרו של ממלא מקום המפכ"ל 
וכילתה זעמה בניירות שעל שולחנו. היא נעצרה ושוחררה תוך זמן קצר. הקצין אמר 
לה: "את משוחררת, אין אנו יכולים להחזיקך במעצר, עשית רבות למען המולדת". לפי 
העיתונות, במשך חודשיים אף לא שולמה לה משכורת, "וסיבת הפיטורים האמיתית 
אין איש יודע".133 דומה שטיב העבודה לא היה העילה הישירה, מבין השורות ברור 

שפיטוריה לא היו הוגנים.

ראו איה גוזס־סבוראי ספרי לי ספרי לי: חברות פלמ"ח מספרות )1993(; חייקה גרוסמן "כמעט   129

וידוי" ילקוט מורשת 69, 97 )2000(. 

למשל, "הכר את האנשים" במחנה 39 )קס"ג( 24.5.1951, 17.  130

פקודת המטא"ר — מטה משטרת מחוז תל אביב, א״מ ל־9/90 "שחרור מהשרות".   131

פ"ש, תיק אישי )בית מורשת משטרת ישראל(.  132

"שוטרת לשעבר משתוללת בחדר מ"מ מפקח המשטרה" מעריב 29.12.1949, 4. "שוטרת שפוטרה   133

התפרצה למרכז המשטרה" חרות 1.1.1950, 3.
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כתבות על שוטרות שפורסמו בעיתונות מלמדות שבדומה לגברים, גם נשים לא מצאו 
במשטרה מקום עבודה אטרקטיבי. השכר היה נמוך, התפקידים מועטים והאווירה לא 
נוחה. עיתונאית הארץ חישבה ומצאה כי שכר שוטרת בתפקיד פקידותי היה נמוך 
ב־25 אחוז משכר פקידה בשוק העבודה האזרחי. "מדוע להשאר בכלל במדי משטרה, 
אם אותה העבודה עצמה כאזרחית מכניסה יותר?".134 דברים דומים כתבה עיתונאית 
הבוקר. עיתונאית דבר תהתה "האם יכולה נערה אינטליגנטית למצוא עניין של ממש 
בתפקיד?".135 אלו היו שאלות רטוריות: ההנחה הייתה שהנשים שהתגייסו למשטרה 

עשו זאת בלית ברירה, בשל השכלה פורמלית דלה ומעמד סוציו־אקונומי נמוך.
פרופיל זה תאם גם את הסוהרות שראיינה עיתונאית מעריב תקוה וינשטוק בשנת 
1952, אז דיווחה על תנאי העבודה בכלא יפו. "משקיעים בעבודה כוח עצבים, מתיחות, 
וויכוחים נצחיים עם האסירות — ומטרה אין ]...[ ]זוהי[ "עבודה של 'אין ברירה'", קבעה.136 
אחרי כשנתיים חזרה וינשטוק לראיין כמה מהסוהרות בכתבה על כלא נווה תרצה. 

לבארי "דרכה של השוטרת הישראלית", לעיל ה"ש 23.  134

עדית "משהו חדש בנוף הישראלי: שוטרות התנועה" הבוקר 4.10.1960, 4; שיר "המדים הולמים   135

אותן", לעיל ה"ש 93. 

תקוה וינשטוק "האסירה האמתית: הסוהרת" מעריב 25.1.1952, 4. שירות בתי הסוהר כבר היה   136

גוף נפרד מן המשטרה בשנים אלו, אך תנאי העסקתם של סוהרים ושוטרים היו מהגרועים ביותר 
במגזר הציבורי.

בית מורשת משטרת ישראל, צלם לא ידוע
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המצב לא השתפר הרבה.137 בדצמבר 1952 ראיינה וינשטוק שוטרת שסיפרה כי היא 
אוהבת את העבודה, אך "מבינה מדוע אין בחורות להוטות אחר שרות במשטרה". היו 
לכך כמה גורמים, ביניהם שעות העבודה שלא היו קבועות, וכללו גם תורנויות בסופי 
השבוע וכן סביבת עבודה מסוכנת ומטרידה. כך למשל כששימשה במסגרת תפקידה 
פיתיון לחשודים בעבירות מין ובאונס, וגם מצד עמיתים: "לא נוח ביותר כששוטרים 
שטופים בנוכחותך בשיחה מפולפלת".138 בריאיון שבו הציגה את הריגוש והעניין 
בעבודתה, חשפה שוטרת זו טפח ממציאות חייהן של נשים בארגון היררכי, כשהיו 
כפופות לגברים: לצד חסימה של התקדמותן בארגון והגבלה על מגוון התפקידים שהן 
יכולות למלא, גם היעדר תמיכה מעמיתים ואף הטרדה. דברים דומים אמרה פל־שיק 
כשהתייחסה לקשרים רומנטיים בין שוטר לשוטרת, כשציינה כי היו כאלו, ולצד זוגות 

שנישאו היו "לפעמים גם בעיות בשטח זה", ש"בלי ספק היו על גבול ההטרדה".139 
נשים זיהו את הסיבות לדחיקתן לשולי המשטרה וגם הציעו פתרונות כגון פתיחת 
מגוון תפקידים וחיזוק הקשר לארגון. עיתונאית הארץ עליזה הולדהיים העריכה כי "יש 
תפקידים רבים בתחומי המשטרה, המתאימים לשוטרת הרבה יותר מאשר לשוטר". 
התפקידים שהציעה היו בגבולות חלוקת התפקידים המסורתית: "שרותים סוציאליים 
לנשים ולילדים, דאגה לאשה ולנערה העומדות על סף השחיתות המוסרית, הפיקוח 
על הילד העזוב ועוד". לדעתה, על המשטרה לגייס גם "נשים מבוגרות יותר, שקנו 
להן כבר בחייהן נסיון־חיים רב יותר". כוונתה הייתה לטיפול בעבריינים ובפושעים, 
מתוך הנחה שכוחן לגלות אמפתיה גדול.140 בכתבה אחרת ציינה העיתונאית לבארי כי 
השוטרות "היו רוצות לראות בשורותיהן כוחות איכותיים מעולים, שאינם עושים אך 

תפקידי פקידות גרידא, אלא חדורות הכרה ביעוד המיוחד אשר לשוטרת".141 
דוגמה אופיינית להלך רוח זה נמצאה בלשכת המפכ"ל עצמו. בין השנים 1953 
ל־1957 ניהלה את לשכתו מילכה בן־ארי, שהגיעה למשטרה אחרי ששירתה בצה"ל, שם 
התקדמה לדרגת רב־סרן. הדרגה המקבילה שקיבלה במהלך שירותה במשטרה הייתה 
נמוכה יותר, וניתן לשער שבהתאם לכך נקבע שכרה, שבכל אופן היה נמוך מהשכר 
שקיבלה בתפקידים אחרים שמילאה בשירותי הביטחון.142 כשכתבה את זיכרונותיה 
הקדישה מעט מאוד לשירותה במשטרה, ולא מטעמי חשאיות: דומה שלא היה הרבה 

תקוה וינשטוק "משהו רקוב ב'נוה תרצה'" מעריב 1.1.1954, 6.   137

תקוה וינשטוק "מרים השוטרת" מעריב 19.12.1952, 4.   138

Prenzler & Sinclair, The Status of Women Police Officers לעיל ה"ש 15, בעמ' 116; פל־שיק,   139

ריאיון, לעיל ה"ש 20. 

הולדהיים "משטרה — מקצוע חדש לאשה", לעיל ה"ש 34.   140

לבארי "דרכה של השוטרת הישראלית", לעיל ה"ש 23.  141

ריאיון של שרון גבע עם מילכה בן־ארי, מנהלת לשכת המפכ"ל בשנים 1953–1957 )1.10.2017(.   142
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מה לספר. גם סיפורים מעטים אלו מאששים באיזו מידה הפנימו נשים במשטרה את 
פוטנציאל ההתקדמות שלהן בה, מעבר לתפקיד מינהלי, לרוב זוטר.143 

בשנת 1960, עם הקמת יחידת שוטרות התנועה במחוז תל אביב, התייחסה העיתונאית 
וינשטוק לשוטרות בכלל בשנים עברו. "אין אפילו חולית שוטרות מיוחדת לטפול 
בעבר]י[יניות", ציינה. "כדי לערוך ִחפוש אצל עברי]י[ניות לוקחים פקידה מאֹחרי 
המכתבה במשטרה, וללווי פושעות לבה"ד — טוב גם שוטר גבר. אפס, משום מה הוחלט 
כי השוטרות החדשות תעסוקנה בראש וראשונה בתנועה דווקא".144 בין השורות עמדה 
ביקורת על העדפת נשים במשטרת התנועה, משל היו בובות בחלון הראווה של משטרת 

ישראל, אבחנה שהייתה לה קרוב לוודאי אחיזה במציאות. 
עמדותיהן של נשים כלפי שירות נשים במשטרה תאמו את המגמה הכללית שרווחה 
בישראל בעשור הראשון ביחס למדיניות הפיקוד הבכיר בנושא שוטרות. בשנת 1948 
הן ראו במשטרה מרחב שעשוי לקדם את השתלבותן של נשים במרחב הציבורי ובכך 
לקדם את מעמד האישה במדינה. ככל שהמשטרה התמידה בהגבלת תפקידי השוטרות, 
בצמצום שיעורן ובדיכוי הפוטנציאל שלהן לתרום לארגון, הלך וירד העניין שגילו נשים 
מובילות דעה, כמו פעילות בארגוני נשים ועיתונאיות, בנושא. בהתאמה, הלכה וגברה 

הביקורת שמתחו על המשטרה ועימה הבנה לליבן של נשים שהתרחקו מהשירות. 

סיכום

מדיניות משטרת ישראל כלפי נשים במהלך העשור הראשון לקיומה של המדינה 
תואמת את הלך הרוח הכללי ביחס למעמד הנשים, למקומן במרחב הציבורי ולתפקידים 
שהן מילאו באותה תקופה. מחקרים ביקורתיים כבר הראו כי על אף השיח הליברלי 
השוויוני ועל אף ההצהרה על שוויון בין גברים לנשים, בפועל נשים הופלו.145 דחיקתן 
לשולי הסגל היא ביטוי למקומן במרחב הציבורי בכלל, ובמישור הביטחוני בפרט, 
ודאי בצה"ל, ששירות נשים בו שיעתק אף הוא את הפטריארכיה.146 בשנת 1948 הייתה 
נכונות לגייס נשים למשטרה — לטווח הקצר, כתגבור כוח אדם שהיה נחוץ ביותר 
בימי מלחמת העצמאות; לטווח הארוך, כאמצעי בעיצוב דימויה של המשטרה כארגון 
בשירות האזרחים. בשנת 1949 החלה להתגבש בסגל הפיקוד הבכיר מדיניות שמדדה 
את יעילותן של שוטרות מבעד לנורמות ולסטריאוטיפים מקובלים בחברה, ובהמשך 

שם; מילכה בן־ארי אורי ואני 309-307 )2016(.   143

תקוה וינשטוק "שוטרות 'אינטליגנטיות' כביכול" מעריב 3.10.1960, 3.   144

ראו, למשל, ניצה ברקוביץ "'אשת חיל מי ימצא'? נשים ואזרחות בישראל" סוציולוגיה ישראלית   145

ב)1( 277 )1999(; סילביה פוגל־ביז'אווי דמוקרטיה ופמיניזם: מגדר, אזרחות וזכויות אדם )2011(. 

ג'רבי המחיר הכפול, לעיל ה"ש 38, בעמ' 72-66.   146



שרוןגבע

116|משטרהוהיסטוריה

פעלה כדי לדכא אותן בעוצמה. ככלל, צמרת המשטרה לא מצאה בנשים כוח אדם 
בעל ערך ולא ראתה את עצמה מחויבת לערכי השוויון. 

להוציא שנת 1948, בעשור הראשון גייסה המשטרה נשים מתוך כורח המציאות 
הממוגדרת כפי שהתווה הפיקוד הבכיר. העסקת נשים נחשבה הכרחית רק במסגרת 
תפקידים שגברים דחו. בגלל המין הביולוגי, גברים לא יכלו לבצע חיפוש גופני על 
חשודה, עצורה או אסירה, ולכן לא הייתה ברירה אלא לגייס נשים למשימות מסוג 
זה; בגלל ההשתייכות המגדרית, נראה שגברים לא ראו עצמם מסוגלים למלא תפקידי 
מזכירות ולכן העסיקו נשים בתפקידים אלו, ובשכר נמוך. במשטרה ראו בנשים אובייקט, 
קודם כול בזכות הגוף: כנשים, הן יכלו לערוך חיפוש על גופן של בנות מינן ולפקח 
ולשמור עליהן. הן יכלו להצטלם לכתבה בעיתון במטרה לקדם את יחסי הציבור של 
המשטרה, להשתתף במצעד חג העצמאות ולעמוד בצומתי רחובות. אגב כך נחסמה 

דרכן להשתלב בתפקידים אחרים ולהתקדם בהיררכיה הארגונית של המשטרה. 
מדיניות זו בוטה במיוחד על רקע מצוקת כוח האדם שממנה סבל הארגון במשך 
העשור. זו הייתה עשויה להיות דלת שדרכה נשים היו יכולות להשתלב בתפקידים 
שונים. ההיסטוריה של היישוב כבר לימדה שלנוכח מצוקת כוח אדם, נשים שהתקבלו 
לשורה — בארגון מחתרת, בחוליה לוחמת — הוכיחו את יכולותיהן ואף הצטיינו.147 
אך להוציא שנת 1948, משטרת ישראל לא עשתה זאת. במבט לאחור, זה היה אפשרי: 
בשנת 1948 הייתה בצמרת המשטרה נכונות מסוימת לשלב נשים, להסדיר את שירותן 
תחת אחריותה של קצינת שוטרות ובכך להניח יסודות ליחידת שוטרות. ניכר גם מאמץ 
להציג לציבור את חשיבות תרומתן ובתוך כך לבנות דימוי של ארגון מתקדם. אך שינוי 
הגישה של צמרת המשטרה, החל משנת 1949, מלמד על מגמה הפוכה. זו חיסלה את 
יחידת השוטרות עוד לפני שהתבססה, דיכאה את השאיפות של הוותיקות ופלטה את 
הזוטרות. אותה שנה הבחינה בכך עיתונאית הארץ: "כגורל כל אשה, שבשעת חירום 
נקראה לתפקיד לכבוש שדה פעולה חדש והנעשית כאילו מיותרת במקומה עם עבור 
תקופת החרום והשארותה ]ב[תפקידה מועמדת בסימן של שאלה — כן עתה מצבן של 
השוטרות". להערכתה, "לשוטרות עצמן ולכל אשה השואפת לקידמה בחיי העבודה 
והחברה תהיה משום אכזבה מרה, אם תנאי החירום, שבהם נקראו וגויסו השוטרות, 
יתנקמו עתה, עם ייצוב הזמנים, במעמדה של השוטרת".148 ממרחק הזמן, הערכה זו 
מתבררת כמדויקת ביותר. הנשים, ובראשן פל־שיק, לא פרצו דרך מפני שזו נחסמה 

בפניהן. 
שירותה של פל־שיק ממחיש את גבולות המגדר במשטרת ישראל בשלב המוקדם 

סיני השומרות שלא שמרו, לעיל ה"ש 120; חזן מהפכת הענוות, לעיל ה"ש 120.   147

לבארי "דרכה של השוטרת הישראלית", לעיל ה"ש 23.  148
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ביותר שלה. בלי ספק מדובר בחלוצת השוטרות במדינה. לאור הקריירה הממושכת 
של נצ"מ נעמי שדמי החל משנת 1960, שפיקדה על יחידה נפרדת של שוטרות, והדרגה 
הבכירה באופן יחסי לנשים שאליה הגיעה, בשילוב מיעוט המחקרים על נשים בתולדות 
המשטרה לא כל שכן המקורות ההיסטוריים המועטים ביחס לתקופה זו שאינם 
מטעמה, עומדת פל־שיק בצל ואף בחשיכה. אך יש לזכור כי פל־שיק הייתה ראשונת 
השוטרות בישראל ולא שדמי, שאותה חזרה והציגה המשטרה בתור "מייסדת שירות 
הנשים במשטרת ישראל" כשקיבלה בשנת 1977 את עיטור השירות149 ובכתבות שבהן 
הוצגה בתור "השוטרת מספר 1".150 במשטרה אף מציינים את גיוס השוטרות בשנת 
1961 כראשוני וחלוצי, תוך התעלמות משירות נשים עוד בשנת 1948. למשל, בשנת 
1970 צוינו עשר שנים להקמת יחידת סיור של שוטרות במחוז תל אביב, כמו לפני 
כן נשים לא שירתו כשוטרות תנועה, כולל בתל אביב;151 בשנת 1971 צוינו 11 שנים 
ליחידת השוטרות, ובשנת 1974 צוין 'יום השוטרת' במלאת 14 שנה ל"גיוס השוטרות 
הראשונות";152 בשנת 1980 חגגו עשרים שנה "להתגייסותן של 24 השוטרות־הסיירות 

הראשונות בתל אביב".153 כאמור, מגמה זו ניכרת גם במחקר. 
מבלי להידרש לשאלה באיזו מידה היו ראשי המשטרה מודעים לפרקים הקודמים 
בהיסטוריה של הארגון והאם הבחירה להתעלם משירות הנשים בשנת 1948, לרבות 
בתפקידי שיטור תנועה, הייתה מכוונת, לפרקטיקה זו יש מקום בהנצחת מקומן של 
שוטרות שגויסו בתחילת שנות השישים בפיקודה של שדמי כחלוצות ואת שדמי 
כמנהיגתן, ובהשכחתן של השוטרות בתחילת העשור הראשון. מבלי להפחית בחשיבות 
תרומתה של שדמי, משירותה של פל־שיק — שבתולדות המשטרה טושטש ועומעם 
— אפשר ללמוד על נשים במשטרת ישראל לא פחות, ואולי אף יותר. מתקבל הרושם 
שכמו שדמי, גם פל־שיק לא מיהרה לוותר: אך בראשית העשור הראשון הייתה זו 

כרוניקה של מאבק שתוצאותיו ידועות מראש. 
עמדות של נשים ביחס למקומן במשטרת ישראל היו בהלימה למדיניות המשטרה 
כלפיהן. בארגוני הנשים הבינו עד מהרה שבמשטרה לא יימצא כר לשיתוף פעולה. 
בשונה מהגישה ביחס לשירות בצה"ל, שבמסגרתה התגייסו לשכנע נשים לשרת או 
לשלוח את בנותיהן לשרת בו,154 מלבד שנת 1948 ארגוני נשים לא עודדו גיוס נשים 

"עיטורי אומץ, מופת ושירות של המשטרה" דבר 14.7.1977, 4.  149

למשל, סמדר שיר "השוטרת מספר 1 פושטת את מדיה" מעריב 18.2.1981, 4.   150

יהושע כהנא "היום, יום הולדת לשוטרת" מעריב 19.11.1970, 16.   151

ד' אבני "יום השוטרת או יום התארגנות" דבר 24.11.1971, 9; "1,617 נשים משרתות במשטרה"   152

דבר 22.11.1974, 4.

"השוטרות יציינו 20 שנה להקמת יחידתן" מעריב 13.11.1980, 6.   153

למשל, ר"א "צבא־עבודה" דבר הפועלת כ )3-2( 42 )1954(.   154
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למשטרה ולא השתתפו בהצגת השירות בה כבעל תרומה לחברה והמדינה. אומנם הן 
בצה"ל והן במשטרה נשים שירתו בתפקידים עורפיים, בראשם פקידות, אך שירות 
במשטרה לא היה חובה ולא נחשב כרטיס כניסה לחיק החברה הישראלית.155 נשים 
ששאפו להשתלב במקצועות שבאופן מסורתי הם מקצועות של גברים, אם בשוק 

האזרחי ואם בכוחות הביטחון, לא יכלו למצוא אתגר בשירות במשטרה. 
מלבד תפקודה כאמצעי יעיל בהמחשת אי־השוויון במדינת ישראל בשנים הראשונות 
למדינה, המדיניות של צמרת המשטרה ביחס לשירות נשים היא אחד המקורות 
שעשויים ללמד על שורשיהם של הלכי הרוח במשטרת ישראל בכלל ובאופן ספציפי 
כלפי נשים בתקופות מאוחרות. בכך מצטרף מחקר זה למחקרים שכבר עמדו על מקומן 
של נשים במשטרה ודנו בתרבות הארגונית של המשטרה בהקשר זה,156 כולל בשנים 
האחרונות157 ולרבות פרשת הניצבים בשנת 2015, שבמהלכה סיימו שבעה ניצבים את 
תפקידם, רובם על רקע חשד לעבירות מין. אומנם שיעור הנשים במשטרה עלה מאז 
שנת 1958, ובשנת 2015 עמד על כרבע מכלל המשרתים,158 אך על סף שבעים שנה, 
המגמה ממשיכה להיות העדפה ברורה של גברים. הפנייה לגיוס באתר האינטרנט 
של משטרת ישראל מנוסחת בלשון זכר יחיד: "התגייס אלינו" ולא: התגייסו אלינו. 
במשך שנים הניבו תוצאות החיפוש באתר האינטרנט של המשטרה, לפי מילת המפתח 
"נשים", מידע בנושא זכויות בנות זוג של שוטרים בלבד. נראה שלאחרונה מגמה זו 
הולכת ומשתנה. המסמכים משנות החמישים חושפים את עומק שורשיו של היבט 
זה בתולדותיה, זהו אחד המקורות שהזינו את תחושת העליונות הכללית של קציני 
משטרה ביחס לנשים. כמו בחברה הישראלית בכללה, גם במשטרה היו שנות החמישים 
תקופה מעצבת; השנים הראשונות היו בבחינת אבן יסוד בתולדות הארגון והתוויה של 
מסורת. הנה כי כן, מה שזרעה המשטרה כלפי נשים בארגון בעשור הראשון הוא אחד 
המקורות לפירות הבאושים שהניבה בתחום זה; חשיפתה של מדיניות זו, גם באיחור, 
מלמדת על צעד חשוב מבחינת המשטרה להתמודדות עם עברה, במטרה ללמוד ממנו.

אורנה ששון־לוי זהויות במדים: גבריות ונשיות בצבא הישראלי 40–41 )2006(.   155

Shadmi, Female Police Officers in Israel, לעיל ה"ש 5, בעמ' 45-23; פומר "שוויון בין המינים",   156

לעיל ה"ש 11. 

נעמי לבנקרון "חשופות בניידת: הטרדות מיניות במשטרת ישראל" המשפט ברשת 2, 123 )2014(;   157

Shadmi, Female Police Officers in Israel, שם. 
משטרת ישראל השנתון הסטטיסטי משטרת ישראל 11 )2015(.   158
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 "משטרה בשביל הנייטיב'ס": 
ההיסטוריה של הקמת התביעה המשטרתית

גיאלוריא*

מאמר זה עומד על המקור האנגלי־מנדטורי של התביעה המשטרתית, 

ומצביע על הסיבות אשר הובילו לשימורה עם הקמתה של משטרת ישראל, 

תוך התבססות על מקורות ארכיוניים שטרם נחשפו עד כה. מאמר זה 

מצביע על המאפיינים הקולוניאליסטיים של התביעה המשטרתית בתקופת 

המנדט, ועל שאיבת ההשראה בפעילותה הן ממדינת האם והן ממושבות 

אחרות באימפריה הבריטית. כמפורט במאמר, עם הקמת מדינת ישראל, 

התקיים ויכוח בין שתי גישות באשר להמשך קיום התביעה המשטרתית. 

אדריכלי פרקליטות המדינה במשרד המשפטים וחלק מחברי הכנסת 

הובילו את הגישה הראשונה. הם שאפו לבטל את התביעה המשטרתית 

וליצור פרקליטות מדינה מונוליטית והיררכית שבידה מרוכזת כל התביעה 

הכללית. משרד המשטרה והמשטרה עצמה הובילו את הגישה השנייה, 

והיא להשאיר על תילן את התביעה המשטרתית ואת סמכויותיה. בעקבות 

מהלך, שנחשף לראשונה במאמר זה, אומץ בסופו של יום הסדר, אשר 

הותיר בעינו את דגם "המשטרה התובעת", והוא שנוהג עד היום. זאת, 

אף שדגם זה היה ונותר אנומלי על רקע הרציונל של עיצוב פרקליטות 

המדינה כגוף המרכז את כל סמכויות התביעה הכללית בישראל.

מאמר זה מבוסס על הרצאה שניתנה בכנס "הצבא הוא ביטחון המדינה, המשטרה — כבודה",   *
שנערך בבית מורשת משטרת ישראל ב־26.3.2017. הכנס הוקדש לתולדות משטרת ישראל בעשור 
הראשון של המדינה. אני מודה למשתתפי הכנס על הערותיהם. תודה לד"ר נעמי לבנקרון, לרפ"ק 
שלומי שטרית ולקוראים האנונימיים של המאמר על הערותיהם המועילות. תודה לבית מורשת 
משטרת ישראל על האפשרות לעיין בארכיון המשטרה. )הדגשות המופיעות בציטוטים, פיסוקם 

והוספת המובאות בהם בסוגריים מרובעים הם שלי, אלא אם כן נאמר אחרת(.
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מבוא

בשנת 1950 מונה אליעזר זליקסון לשופט בית משפט השלום בתל אביב. השופט 
זליקסון למד משפטים בגרמניה, עלה לפלשתינה־ארץ ישראל בשנת 1936 וקיבל בה 
רישיון לעריכת דין בשנת 1.1941 זמן לא רב לאחר שמונה לשופט, בעודו דן בתיקים 
פליליים בעלי אופי כלכלי )כלומר, עבירות על חוקי הצנע(, נודע שמו במשטרה כשופט 
בעייתי. במסמך פנימי של המשטרה צוין כי "אין הוא רואה הצדקה מוסרית להביא 
נאשמים בעבירות אלה לדין" וכי פעם אמר לתובע משטרתי בהתייחסו לעבירות אלו: 
"אל תביאו לי תיקים אלה כי אני אעשה מהם צחוק". לטענת כותב המסמך האנונימי, 
השופט זליקסון "מתיחס בצורה מעליבה לתובעי המשטרה".2 יחס שלילי כלפי המשטרה 
ותביעותיה הביע באותה תקופה גם שופט בית המשפט המחוזי בחיפה, משה עציוני, 
וזאת לאו דווקא על רקע עבירות על חוקי הצנע הלא־פופולריים. בראשית שנת 1951 
מפכ"ל המשטרה יחזקאל סהר לא יכול היה עוד להבליג על התבטאויותיו של השופט 
עציוני בהליכים שהובאו בפניו. ב־28 בפברואר 1951, במכתב שמיען לשר המשפטים, 
לראש הממשלה ולשר המשטרה, כתב המפכ"ל כי "מוטב שפושע לא יבוא על ענשו 
מאשר שנתן הזדמנות לכב' השופט להלקותנו בפומבי ועל־כן אני מוציא הוראה 
לאנשי שבכל מקרה אשר תביעה של משטרה תופיע בפני השופט עציוני — יבטלו 
את התביעה ולא יעידו".3 ב־12 במרץ 1951 הגיב שר המשפטים פנחס רוזן בחריפות 

במכתב לראש הממשלה: 

הרשות השופטת תלויה כביכול בחסדו של מפקח כללי זה: רוצה — מביא 

בפניו עבריינים ועדים, ונותן לו למלא תפקידיו; רוצה — אינו מביא בפניו 

עבריינים ועדים, ומבטל אותו מכהונתו ]...[ אני כותב לך בכדי להביע 
לך את דעתי שאין האיש הזה ראוי למלא את התפקיד המוטל עליו.4

המפכ"ל התנצל על דבריו אבל ספק אם העוינות שבאה לידי ביטוי במסכת זו באה 
אל קיצה. באותה תקופה הובעה גם בקרב הציבור לא מעט ביקורת כלפי פועלה של 
המשטרה.5 אולם יחסה של מערכת המשפט לתובעי המשטרה לא הייתה רק בהקשר 

הפרטים הביוגרפיים על השופטים במאמר זה מובאים מאתר הרשות השופטת, אלא אם כן נכתב   1

אחרת.

מסמך ללא כותרת וללא שם מחבר, משלהי שנת 1951 לערך, א"מ ג־338/12 "היחסים בין המשטרה   2

והרשות המשפטית" )להלן: א"מ ג־338/12(.

מכתב ממפכ"ל המשטרה לשר המשפטים, לראש הממשלה ולשר המשטרה )28.2.1951(, שם.  3

מכתב משר המשפטים לראש הממשלה )12.3.1951(, שם.  4

ראו לדוגמה: "מ. שרת קורא למשטרה לטהר מידותיה" הארץ 28.5.1951, 2.  5
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של הביקורת הכללית כלפי המשטרה או בגין התנהלותם של התובעים המשטרתיים 
בבתי המשפט. באותה תקופה הביעו משפטנים בכירים התנגדות לעצם סמכותה 
של המשטרה לנהל הליכים פליליים באמצעות תובעים משטרתיים. כך, לדוגמה, 
ב־3 במאי 1950 התקיים בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת דיון בעניין שכרם 
ומעמדם של פרקליטי המדינה. באותו דיון הביעו משפטנים מקרב חברי הכנסת 
מורת רוח מעצם סמכות המשטרה לנהל הליכים פליליים. חבר הכנסת ד"ר חנן 
רובין, שקיבל את הדוקטורט שלו במשפטים בגרמניה, אמר כי "משפט טוב במדינה 
לא יכול להיות אם התביעה הכללית היא ענין של משטרה, כמו שזה היה בתקופת 
שלטון האנגלים". חבר הכנסת ד"ר יוסף־מיכאל לם, שקיבל את הדוקטורט שלו 
במשפטים בווינה וכיהן כשופט הן לפני כהונתו כחבר הכנסת והן לאחריה, ביקר 
גם הוא בחריפות את ה"מסורת האנגלית שהעדיפה להכניס את המשטרה ]לבית 
המשפט[ בשביל ה'נייטיב'ס'".6 אדרבה, בסיכום דיונים של ועדת משנה לוועדת 
1950, התקבלה החלטה עקרונית  החוקה, שהתקיים שבוע קודם, ב־26 באפריל 
שלפיה "התביעה הכללית תרוכז בידי פרקליטות המדינה ולא בידי המשטרה, וכן 
תעבור לפיקוח הפרקליטות גם מחלקת החקירות של המשטרה". עם זאת, מליאת 

ועדת החוקה לא קיבלה החלטה בנוגע לאימוץ סיכום זה.7 
עוינות זו של המשפטנים מבטאת את האנומליה של עצם קיום סמכות התביעה 
המשטרתית. בדגם המשטרה התובעת שאומץ בישראל הצעירה היה — לפחות בעיני 
המשפטנים שחונכו ביבשת אירופה — דבר מה מוזר. מהו המקור של התביעה המשטרתית 
ומדוע היא הוקמה בראשית ימי המדינה? מדוע ראו בה גורמים משפטיים גוף מוזר או 
אנומלי? במאמר זה, המבוסס על מקורות ארכיוניים שטרם נחשפו, אעמוד על המקור 
האנגלי־מנדטורי של התביעה המשטרתית ועל ההיסטוריה שלה בתקופת המנדט 
ואצביע על הסיבות המבניות אשר הובילו לשימורה עם הקמת משטרת ישראל. כפי 
שמוצג במאמר, שוטרים ניהלו הליכים פליליים מראשית ימי המנדט, בדומה לפרקטיקה 
שנהגה אז באנגליה. מדובר היה בעבירות קלות יחסית שהתנהלו בבתי משפט השלום. 
לתביעה המשטרתית בימי המנדט היו מאפיינים קולוניאליסטיים, והיא שאבה את 

ההשראה לפעילותה הן ממדינת האם והן ממושבות אחרות באימפריה הבריטית.
עם הקמתה של משטרת ישראל, לא נערכה רפורמה בסמכויות התביעה של המשטרה. 

פרטיכל ישיבה מס' כ/2 של ועדת החוקה, חוק ומשפט, הכנסת הראשונה, 9, 13 )3.5.1950(, ארכיון   6

הכנסת )להלן: פרטיכל ישיבה מס' כ/2(. 

פרטיכל ישיבה מס' 2 של ועדת המשנה של ועדת החוקה, חוק ומשפט לעניני חוקים ותקציב משרד   7

המשפטים, הכנסת הראשונה, 12 )26.4.1950( א"מ ג־5655/11 "מנהל, תקציב, פרוטוקולים". כאמור, 
המלצה זו לא אומצה בסופו של יום על ידי מליאת ועדת החוקה, חוק ומשפט, ראו פרטיכל מס' 

כ/2, לעיל ה"ש 6, בעמ' 21. 
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במקום זאת, הושארו על תילם המוסדות ודפוסי הפעולה המנדטוריים לעניין זה. 
משרד המשפטים, שבו שכנה התביעה הכללית, עוצב באופן אחר. אדריכלי פרקליטות 
המדינה במשרד המשפטים, בראשות השר פנחס רוזן מהמפלגה הפרוגרסיבית, ערכו 
שינויים בדפוסי הפעולה של התביעה שהעידו על שבירת המסורת האנגלית. עצם 
הקמת משרד המשפטים, נטע זר בתרבות המשפטית האנגלית, העיד על אימוץ דפוסי 
פעולה חדשים בתחום זה החורגים מהמסורת האנגלית, גם אם בתחומים אחרים אומצה 
החקיקה המנדטורית. בכירי משרד המשפטים ניסו לעצב את התביעה בישראל כגוף 
אחד )מונוליטי( שאינו תלוי בממשלה. הם ניסו לעשות זאת הן בדרכי עיצוב פרקליטות 
המדינה והן במדיניותם כלפי גורמים אחרים שהיו בעלי סמכויות תביעה: עורכי דין 

פרטיים, יועצים משפטיים והתביעה המשטרתית. 
על רקע זה יש להבין הן את מורת הרוח מקיום התביעה המשטרתית והן את המשך 
פעילותה. אומנם הייתה אי־התאמה בין הדגם האנגלי־מנדטורי שאומץ במשטרה לבין 
הדגם החדש שאליו נטה משרד המשפטים בראשיתו, שבמרכזו פרקליטות מדינה 
מונוליטית והיררכית שבידה מרוכזת כל התביעה הכללית, אולם לא היו די יוזמה, כוח 
ותעוזה פוליטיים כדי להביא לביטול הדגם האנגלי־מנדטורי של "המשטרה התובעת". 
משום כך אומץ הסדר שנוסח אז כזמני, אשר במסגרתו התביעה המשטרתית תנהל 
את ההליכים הפליליים בבתי משפט השלום )בהדרכה של פרקליטי המחוז( ואילו 
הפרקליטות תנהלם בערכאות הגבוהות. כך נותר בעינו הדגם של המשטרה התובעת, 
אשר נוהג עד היום.8 זאת, אף שדגם זה היה ונותר אנומלי על רקע הרציונל של עיצוב 
פרקליטות המדינה כגוף מונוליטי המרכז את כל סמכויות התביעה הכללית בישראל: 

"תביעה כללית אחת, מאוחדת וכלל ארצית".9 
למעשה, כפי שיוסבר במאמר, דגם המשטרה התובעת ודגם פרקליטות המדינה 
ההיררכית והריכוזית עומדים זה בצד זה כעדות לחוסר קוהרנטיות במבנה התביעה 
הכללית בישראל: אתוס ריכוזי ומעין־שיפוטי בפרקליטות מצד אחד ואתוס ביזורי עם 
תובעים הפועלים תחת מרות המשטרה מצד אחר. הפרקליטות מקדשת אתוס שנותן 
שיקול דעת רחב לתובע, בצד תפיסה שכל סמכויות התביעה צריכות להיות מרוכזות בידי 
היועץ המשפטי לממשלה, שהוא בלתי־תלוי בממשלה וחולש על כל התביעה הכללית. 
ואף על פי כן קיימים בצד הפרקליטות עוד גופי תביעה, בהם התביעה המשטרתית 

להצגת ההסדר היום ולרפורמה המוצעת בו, ראו גיא לוריא בהשתתפות מרדכי קרמניצר איחוד   8

התביעה המשטרתית עם פרקליטות המדינה )2014( )להלן: לוריא וקרמניצר איחוד התביעה 
המשטרתית(.

משרד המשפטים, דו״ח ועדת פרקליטות 2000 )בראשות פרקליטת המדינה עדנה ארבל( 44 )2000(   9

)להלן: ארבל ואח' דו"ח פרקליטות 2000(; מאיר שמגר ואח' דו״ח הוועדה הציבורית לבחינת דרכי 
המינוי של היועץ המשפטי לממשלה ונושאים הקשורים לכהונתו 15 )1998(.
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אשר פועלת בכפיפות למשטרה ובמסגרת האתוס המשטרתי, המקדש נחישות במאבק 
בפשיעה לפי מדיניות שנקבעת על ידי נבחרי הציבור ובכירי המשטרה. 

הפרק הראשון של המאמר ידון בדגמים אנליטיים והשוואתיים של מבנה 
התביעה הכללית. הפרק השני יתאר את ההיסטוריה של התביעה המשטרתית בימי 
המנדט. הפרק השלישי יעסוק בהקמת התביעה המשטרתית בישראל העצמאית, 
והפרק הרביעי — בהקמת התביעה הכללית על פי תפיסת עולם שונה שקידם משרד 
המשפטים. הפרק החמישי יציג את ההכרעה בין עמדת המשטרה לבין עמדת משרד 
המשפטים ואת הדיונים שנערכו גם לאחר מכן. הפרק השישי יתאר את הניסיון 
לשנות את ההסדר "הזמני" בשנים 1952-1950 כפי שבא לידי ביטוי בטיוטת הצעת 

חוק התביעה הכללית.

1.דגמיםשלתביעהכללית

נהוג להבחין בין המבנה של התביעה הכללית ודרכי פעילותה במשפט המקובל 
האנגלו־אמריקני לבין המבנה שלה ודרכי פעילותה במשפט הקונטיננטלי.10 בשיטת 
המשפט המקובל האנגלו־אמריקני, התובע עצמאי ובעל שיקול דעת רחב, והמבנה 
המוסדי הוא לא פעם מבוזר ולא מונוליטי. לעומת זאת, על פי מסורת המשפט 
הקונטיננטלי התובע הציבורי משתייך למנגנון בירוקרטי, היררכי וריכוזי שבראשו 
עומדת אישיות מתוך הרשות המבצעת. התובע הציבורי כפוף לרשות המבצעת 
בכל הנוגע להליך הפלילי, ושיקול דעתו מצומצם. כך, לתובע האנגלו־אמריקני 
יש שיקול דעת לא להגיש כתב אישום, ואילו במסורת הקונטיננטלית חל לא פעם 
עיקרון )שיש לו חריגים( ולפיו במקרה שיש ברשות התביעה די ראיות, חובה עליה 
להגיש כתב אישום ואין היא יכולה להימנע מהגשתו.11 נוסף על כך, ההפרדה בשיטה 
הקונטיננטלית בין שלב החקירה לבין ההחלטה אם להגיש כתב אישום אינה חדה, 
ובהכללה ניתן לומר שהתובע שולט — לפחות ברמה הפורמלית — גם על החקירה 

 Mirjan Damaška, Structures of Authority and Comparative Criminal Procedure, 84 Yale  10

Law Journal 480, 483, 509 (1975) )להלן: Damaška, Structures of Authority(. לפי דמׁשקה, 
ההליך הפלילי הקונטיננטלי מקדש את הסדר החברתי. זהו הליך שנגזר מתפיסת עולם משפטית 
היררכית שבה חשובות יותר מכול האחידות והוודאות המשפטית בקבלת החלטות. לעומת זאת, 
ההליך הפלילי של המשפט המקובל האנגלו־אמריקני )או השיטה האדוורסרית( מעדיף צדק בכל 

מקרה ומקרה על פני אחידות ּוודאות משפטית בכל המקרים.

 Adhémar Esmein, לסקירה היסטורית של מסורת המשפט הקונטיננטלי בנוגע להליך הפלילי ראו  11

 A History of Continental Criminal Procedure: with a Special Reference to
 Damaška, Structures להשוואה שערך דמׁשקה ראו France (John Simpson trans., 2000).

, שם, בעמ' 504-503, 519-518. ,of Authority
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המשטרתית.12 לסיכום נקודה זו: ההבחנה האנליטית בין שני דגמים אידיאליים, 
מציבה את התביעה האנגלית בצד של מבנה תביעה מבוזר ולא ריכוזי, שבו התובע 

העצמאי פועל על פי שיקול דעת רחב ויכול להחליט שלא להגיש כתב אישום.13 
כשבוחנים את מערכת התביעה באנגליה )לפחות היסטורית( במישור של הבחנה 
אנליטית בין הגוף התובע לבין הגוף החוקר — התמונה הופכת למורכבת יותר. 
מרבית מדינות העולם מפרידות בין רשויות התביעה לבין רשויות החקירה, ובשיטות 
אינקוויזיטוריות המשטרה אף כפופה לתביעה.14 באנגליה לעומת זאת, הפרדה זו לא 
הייתה חדה בעבר, אף שכיום התמונה שונה בעקבות רפורמה שנערכה לפני כשלושים 
שנה. למשטרה היה באופן מסורתי תפקיד חשוב בתביעה הפלילית. מערכת התביעה 
באנגליה לא הייתה מורכבת אך ורק מתובעים בשירות הכתר. התובעים של הכתר היו 
מעטים, והם ניהלו הליכים פליליים בעבירות חמורות. מרבית הליכי התביעה הפלילית 
היו )כאמור, עד לפני כשלושה עשורים( בידי המשטרה. מבנה מוסדי מבוזר זה נבע 
מכך שבמהלך המאה התשע עשרה, עם התעצמות חשיבותה של המשטרה במניעת 
פשיעה ובהשלטת סדר חברתי, החליפה המשטרה בהדרגה את הקורבנות, שהיו לפני 

כן בעלי תפקיד מרכזי בהגשת תביעות פליליות.15 
מבנה התביעה האנגלית היה, אם כן, דגם מורכב ובלתי־ריכוזי. התובע הפלילי 
אכן היה בעל שיקול דעת רחב ועצמאי וההליך הפלילי התנהל באופן אדוורסרי. 
אולם מרבית ההליך הפלילי )עד כדי 90% ממנו( נוהל באחריות המשטרה. העובדה 
שהסמכות הזו הופקדה בידי המשטרה, מראה שהיא הייתה בבסיסה חלק ממנגנון 
שליטה שנועד להשליט סדר חברתי. עלייתו של מנגנון התביעות הזה במהלך המאה 
התשע עשרה — לצד יתר מנגנוני אכיפת החוק המודרניים, כגון בתי הכלא — היה חלק 

 Kai Ambos, The Status, Role and Accountability of the Prosecutor :לסקירה בנושא זה ראו  12

 of the International Criminal Court: A Comparative Overview on the Basis of 33 National
 Reports, 8 European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 89,

105-106 (2000).
ההנגדה הזו היא מסורת ארוכת שנים, וכך גם הצבתה של אנגליה כדגם לשיטת משפט המקדשת   13

צדק, כפי שסבור דמׁשקה. כך גרס השופט ג'ון פורטסקיו באנגליה במאה ה־15, כאשר הבהיר 
ששיטת המשפט הפלילי האנגלי צודקת יותר לנאשם מהשיטה בצרפת. הוא הזכיר כבר אז את 
המימרה הידועה, שלפי השיטה האנגלית עדיף שעשרים אנשים אשמים יצאו לחופשי, מאשר 
 Sir John Fortescue, On the Law and שאדם חף מפשע אחד יורשע "בחוסר צדק". ראו

Governance of England 41 (Shelley Lockwood ed., 1997).
 Timothy Waters, Overview: Design and Reform of Public Prosecution Services, in  14

 Promoting Prosecutorial Accountability, Independence and Effectiveness 19,
68 (Yonko Grozev & Martin Schönteich eds., 2008).

 Anton Girginov & Barry Hancock, Report on the Crown Prosecution Service of England  15

 and Wales, in Promoting Prosecutorial Accountability, Independence and
 Effectiveness 141, 143 (Yonko Grozev & Martin Schönteich eds., 2008).
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מהצורך של המדינה האנגלית המודרנית והמתועשת וממשלתה במציאת מנגנונים 
של שליטה חברתית, ולא של עשיית צדק בידי בעל תפקיד העצמאי בשיקול דעתו 

מהממשלה כמו היועץ המשפטי לממשלה באנגליה.16 
דגם המשטרה התובעת אינו מתיישב עם תפיסת העולם שלפיה התובע צריך 
להיות בעל תפקיד מעין־שיפוטי ובלתי־תלוי, שלו שיקול דעת רחב ועצמאי לפי חוק 
בלבד. על התובע לייצג את האינטרס הציבורי תוך הבאת עבריינים לדין והימנעות 
מהעמדה לדין של חפים מפשע. אולם כל תובע גם נתון לסיכון מובנה, במיוחד 
בשיטה האדוורסרית, לראות את עצמו במקום זה כפרקליט שכל תפקידו להגיש 
כתבי אישום ולהשיג הרשעה בכל מחיר.17 סיכון זה חמור עוד יותר בדגם המשטרה 
התובעת, משום שתובעים משטרתיים פועלים מתוך תמריצים ואילוצים הנובעים 
ממיקומם המוסדי במשטרה. יחידות תביעה שכאלו כפופות ְלמערכת משטרתית. 
משטרה נדרשת לא פעם לנחישות ונחרצות בהגנה על ביטחון הציבור. נבחרי הציבור 
והדרג הבכיר במשטרה אף עשויים לדרוש זאת מפקודיהם — ובצדק. משום כך נוצר 
משטרה אתוס, המתמקד במילוי נחוש של משימות. תובעים משטרתיים  לא פעם בְּ
עלולים, לעיתים, לפעול בלהיטות יתר מתוך מחויבות למטרות החוקרים ולמדיניות 
המשטרתית והממשלתית, וזאת בניגוד לאתוס הדרוש במערכות תביעה: אתוס 
מעין־שיפוטי, שבו מתקבלת כל החלטה בשום שכל, לפי חוק בלבד, ומתוך בחינה 
שקולה. נוסף על כך, דגם המשטרה התובעת גם מצמצם את יכולת הבקרה של 
התובע על החוקר, על שום האילוצים והתמריצים הכרוכים בכך ששתי הסמכויות 

האלה מרוכזות בארגון אחד.18 
ברור שהמבנים של מערכת התביעה ההיסטורית באנגליה ומערכת התביעה 
בישראל היום — הכוללים את דגם המשטרה התובעת — לא חייבים להתאים בדיוק 
לדגם אידיאלי כזה או אחר. אין זה מפתיע שמדובר במבנה מורכב שבמסגרתו התובעים 
הם בעלי שיקול דעת רחב ועצמאי מחד גיסא, אך חלקם הגדול של התובעים גם 
כפוף למנגנון משטרתי היררכי, המציית לפקודות הממשלה ומקדש שליטה חברתית, 
מאידך גיסא. על אף השאיפה של המדינה המודרנית, לפחות מאז עידן הנאורות, 
להשליט מערכת משפטית מדינתית קוהרנטית ואחידה,19 בלא מעט מדינות היו 

 Michel Foucault, :השוו לניתוח של מישל פוקו, שאינו מתייחס דווקא לתביעה המשטרתית  16

Discipline and Punishment: The Birth of the Prison (1995).
על תפיסת תפקיד התובע ועל הסיכון הזה, ראו מרדכי קרמניצר "תפקידו של התובע בהליך פלילי"   17

פלילים ה 173 )1996( )להלן: קרמניצר "התובע בהליך פלילי"(.

לטיעונים אלו ביחס לדגם המשטרה התובעת, ראו לוריא וקרמניצר איחוד התביעה המשטרתית,   18

לעיל ה"ש 8, בעמ' 13-10, וההפניות המפורטות שם.

.Manlio Bellomo, The Common Legal Past of Europe 1000-1800 (1995) :ראו לדוגמה  19
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ונותרו ביטויים לחוסר אחידות כזה או אחר: מערכות משפט ודינים החלות אלו 
בצד אלו בלא קוהרנטיות.20 האימפריה הבריטית הייתה דוגמה מובהקת לכך. בצד 
היומרה הבריטית לנאורות הכוללת מערכת משפטית אחת וקוהרנטית, במושבות 
האימפריה שרר פלורליזם משפטי שבמסגרתו דרו בכפיפה אחת מערכות דינים 
שונות ומערכות בתי משפט שונות, כגון משפט כנסייתי, משפט רומי, משפט מקובל, 
דיני יושר, ועוד.21 אין זה מפתיע לגלות שגם בהליך הפלילי היו שתי מערכות תביעה 
שונות. ואכן, כפי שהיה בעבר באנגליה, ובישראל עד היום, גם במדינות אחרות שהיו 
בעבר מושבות בריטיות, כגון הודו, ניו־זילנד ואוסטרליה, דרות בכפיפה אחת שתי 
מערכות תביעה: פרקליטות מדינה שעוסקת בעבירות החמורות, ותביעה משטרתית 

שעוסקת בעבירות הקלות יותר.22

2.התביעההמשטרתיתבימיהמנדט

בפרק זה אתאר את מבנה התביעה הכללית בפלשתינה־ארץ ישראל בתקופת המנדט 
הבריטי ואת ההיסטוריה של התביעה המשטרתית בתקופה זו. כמעט מראשית ימי 
המנדט )או לפחות מאז שנת 1924, אז הוחלו סדרי דין חדשים על ידי שלטונות המנדט(,23 
עסקה המשטרה בניהול הליכים פליליים. פקודת הפרוצדורה הפלילית )שפיטה עפ"י 
כתב האשמה( 1924 העניקה את הסמכות להגיש כתב האשמה ליועץ המשפטי או 
בשמו, וזאת בפשעים חמורים או לפני בית משפט מחוזי.24 ואכן, בתקופת המנדט, 
יועץ הכתר במשרד המשפטים המנדטורי )שפעל תחת היועץ המשפטי( היה האחראי 

 Crownל־ Magistrate Courtsהשוו לניתוח של הדואליות במערכת בתי המשפט באנגליה בין ה־  20

 Courts: Doreen McBarnet, Magistrates' Courts and the Ideology of Justice, 8 British
Journal of Law and Society 181 (1981).

 Lauren Benton & Richard J. Ross, Legal Pluralism and Empires, 1500-1850  21

 (2013); Ken MacMillan, Sovereignty and Possession in the English New World:
 The Legal Foundations of Empire, 1576-1640, 25-31 (2006); William M. Offutt,
 The Atlantic Rules: The Legalistic Turn in Colonial British America, in The Creation of
 the British Atlantic World 160 (Elizabeth Mancke & Carole Shammas eds., 2005);
 Lauren Benton, Law and Colonial Culture: Legal Regimes in World History,

1400-1900 (2002).
 Chris Corns, :לוריא וקרמניצר איחוד התביעה המשטרתית, לעיל ה"ש 8, בעמ' 27-25. ראו גם  22

 Police Summary Prosecutions in Australia and New Zealand: Some Comparisons, 19
 (2) University of Tasmanian Law Review 280-310 (2000); Stephanie Beck, Under
 Investigation: A Review of Police Prosecutions in New Zealand's Summary Jurisdiction,

12 Auckland University Law Review 150 (2006).
עד 1924 עדיין היו בתוקף סדרי הדין העות'מאניים. ראו אליעזר מלחי תולדות המשפט בארץ־  23

ישראל 99 )1953(. 

ס' 28)1( לפקודת הפרוצדורה הפלילית )שפיטה עפ"י כתב האשמה(, 1924.  24
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לייצוג הממשלה בבתי המשפט. עם זאת, בהליכים פליליים שנוהלו בבתי משפט שלום 
או לפני בתי משפט עירוניים, יכול היה לנהל את ההליכים הפליליים גם "כל שוטר" 
ולא רק היועץ המשפטי או בא כוחו.25 יועץ הכתר ובאי כוחו היו מעטים וכללו בסוף 
תקופת המנדט ארבעה יועצי כתר )אחד מהם ראש המחלקה(, ועוד שמונה עורכי דין 
זוטרים יותר שישבו בירושלים ובחיפה.26 היקף כוח האדם בתביעה המשטרתית היה 
דומה, וערב סיום המנדט שירתו בה שישה תובעים בריטים, חמישה תובעים יהודים 
או ערבים שפעלו בבתי המשפט בערים הגדולות, ועוד כמה תובעים יהודים וערבים 

שפעלו בתחנות המשטרה השונות.27 
רוב  היא שניהלה את  כוח האדם, המשטרה   למרות ההיקפים הדומים של 
ההליכים הפליליים, וזאת כבר בשנות העשרים. המשטרה הייתה אחראית על רוב 
 ההליכים הפליליים בבתי משפט השלום, ואפילו בבתי המשפט המחוזיים נוהלו 
כמחצית מהתיקים על ידי התביעה המשטרתית ולא על ידי תובעי הכתר.28 משנת 
 1929 ואילך, נעשה ניסיון להפנות את תובעי הכתר למשימות אחרות במחלקה 
המשפטית, וזאת בין היתר בעקבות המלצה של ועדה שעסקה בנושא. לכן, בהדרגה 
גם מרבית התיקים בבתי המשפט  בניסוי שבמסגרתו   החלו שלטונות המנדט 
המחוזיים )כ־90%(, מלבד התיקים המסובכים או החשובים ביותר, נוהלו על ידי 

תובעים משטרתיים.29
בשנת 1935 נערכה רפורמה בסמכויות בתי המשפט ובהליכים וזו השליכה על 
חלוקת העבודה ובעצם הפכה את ה"ניסוי" הזמני לקבוע. התביעה המשטרתית המשיכה 
לנהל שיעור דומה של תיקים, קרי את רובם המכריע. מאז הרפורמה ניהלה התביעה 
המשטרתית תיקים ב"משפט תכוף" )summary prosecutions(, קרי תיקים בעבירות 
שאינן נדונות בהתבסס על "כתב האשמה" )שהתנהלו בבתי המשפט המחוזיים או 

ס' 3)ב( לפקודת חוק הפרוצדורה )תיקון(, 1934. ראו גם סקירה על משרד המשפטים המנדטורי, א"מ   25

ג־119/14 "מועצה משפטית — תזכירים", שלפיה: "תביעות משפטיות ]...[ מתנהלות ע"י המחלקה 
המשפטית, פרט למשטרה ומספר מועט של מחלקות, אשר לפי החוק רשאים הם לתבוע בשם 

הממשלה וישנם אנשים מאומנים לתפקיד זה".

סקירה על משרד המשפטים המנדטורי, שם. בין יועצי הכתר היו גם יהודים, ובהם מי שהפכו לימים   26

לבכירי פרקליטות המדינה בראשיתה: ארווין שעיוביץ, לימים ארווין שמרון סגנו של פרקליט 
המדינה הראשון, ויוסף קוקיה, לימים פרקליט מחוז ירושלים הראשון.

ראו )Letter of the Crown Counsel to the Attorney General )17.9.1947, א"מ מ־703/27   27

 "Criminal Prosecutions. Conduct of Prosecutions by the Police".

ראו )Confidential Report of the High Commissioner for Palestine )22.5.1929, א"מ מ־270/7   28

"Prosecutions by Police Officers".

 Extract from ;ספטמבר 1933(, שם( Letter of the High Commissioner for Palestine ראו  29

the Recommendations of the O'Donnell Commission )אוקטובר 1931(, שם.
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בבית המשפט לפשעים חמורים(.30 כלומר, התביעה המשטרתית הגישה גיליונות 
האשמה וניהלה את התיקים הפשוטים והמהירים יחסית, שהיו כמעט כל התיקים 
בבתי משפט השלום וגם חלק משמעותי מהתיקים בבתי המשפט המחוזיים, ואילו 
תובעי הכתר ניהלו את התיקים שהוגשו בהם "כתבי האשמה" ושהיו מסובכים או 

חשובים דיים.31
שלטונות המנדט הכירו בבעייתיות העקרונית הקיימת בכך ששוטרים חוקרים 
ואחר כך מנהלים את אותם התיקים הפליליים בבתי משפט מחוזיים. כפי שהסביר 

בדו"ח בנושא היועץ המשפטי: 

נראה לי שההתנגדות העקרונית המרכזית לכך שהתביעה תנוהל על ידי 

קצין המשטרה שחקר את המקרה, בארץ כגון זו היכן שהמשטרה לא 

תמיד זוכה לאמון התושבים, היא שאין הגנה על הציבור שקיימת כאשר 

התביעה מנוהלת על ידי מחלקה משפטית, שפועלת, באופן כללי, ללא 

משוא פנים, ואין לה אולי את אותו התמריץ להשיג הרשעה כמו שיש 
לקצין המשטרה שחקר את המקרה.32

אך למרות הבעייתיות העקרונית בלהיטות היתר של התובעים המשטרתיים, היה מובן 
מאליו ליועץ המשפטי שבתביעות פשוטות בבתי משפט שלום, וגם לעיתים בבתי 
משפט מחוזיים, יש צורך בכוח האדם המשטרתי, וזאת עקב המחסור בכוח אדם איכותי 

 Letter of the ;שם ,Letter of Hathorn Hall to the Acting Chief Justice )19.10.1935( ראו  30

)Attorney General )14.10.1935, א"מ מ־703/27, לעיל ה"ש 27; פקודת שפוט בתי משפט השלום, 
1935, ע"ר Magistrate Court Procedure Rules, 1940, rule 242 ;90 ,504; פקודת משפט על יסוד 
מסירת ידיעות )כתבי האשמה(, 1924; ס' 57 לחוק שופטי השלום הזמני, 1913. כשהביאו נאשם 
לפני בית המשפט המחוזי שלא על בסיס כתב האשמה, היה על השופט לרשום בין יתר הפרטים 
גם באיזה יום נעשתה העבירה, תאריך הקובלנה, שם הקובל, שמו ומקום מגוריו של הנאשם, 
העבירה, טענתו של הנאשם, ועוד. ראו תקנות בתי המשפט המחוזיים )משפטים תכופים(, 1938. 
ראו גם פקודת העבירות הדחופות )פרוצדורה(, 1935. באוסטרליה ובניו־זילנד זוהי ההגדרה של 
סמכויות התביעה המשטרתית גם כיום, קרי היא פועלת בתיקים מסוג זה. ראו המקורות שהוזכרו 

לעיל, ה"ש 22.

ראו )Letter of the Inspector General of Police to the Attorney General )8.12.1943, א"מ   31

מ־703/27, לעיל ה"ש 27.

 Report of the Attorney General on the Conduct of Prosecutions by Police Officers ראו  32

 "It seems to me that the .28 א"מ מ־270/7, לעיל ה"ש ,before the District Courts )23.1.1933(
 chief objection in principle to the prosecution being conducted by the Police Officer
 who investigated the case is that in a country such as this where the Police are not
 always regarded with confidence by the inhabitants there is no such protection of the
 public as exists when the prosecution is undertaken by a legal department, which,
 generally speaking, is quite disinterested and has not perhaps the same incentive to

obtain a conviction as has the Police Officer who investigated the case".
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במשרדי התביעה של הכתר. מן העבר השני, גם ראשי המשטרה כתבו לא פעם על 
מחסור בכוח אדם איכותי במשטרה ועל הקושי שבהפניית מעט כוח האדם האיכותי 

הזה ממשימתם למנוע ולגלות עבירות למשימת התביעות.33
לא כאן המקום לפרט את מלוא ההיסטוריה של התביעה המשטרתית המנדטורית. 
אעמוד רק על נקודות אחדות. ראשית, חשוב לשים לב למאפיינים קולוניאליסטיים 
בפעולת התביעה המשטרתית ולהשראה ששאבה מפעולתה של התביעה המשטרתית 
במושבות ברחבי האימפריה הבריטית. כבר מדברי היועץ המשפטי שצוטטו לעיל, ברור 
שחלק מהבעייתיות שעמדה לנגד עיניו, הייתה ההתמודדות עם אוכלוסייה מקומית 
שיש לשלוט בה, ושאין לה אמון במשטרה. מאפיינים קולוניאליסטיים נוספים היו 
ההנחיות לפעולתה של התביעה המשטרתית שהגיעו מאנגליה )כמו שניתן לראות 
ברפורמות שהוזכרו לעיל ושהונעו מאנגליה(; והשוואת אופן התנהלותה של התביעה 
המשטרתית לזו שבאנגליה ובמושבותיה. לתפיסתם של שלטונות המנדט, התובעים 
המשטרתיים באנגליה היו מקצועיים יותר מאשר במושבות האימפריה. יתרה מזאת, 
שופטים והיועץ המשפטי טענו שדרכי העבודה של התובעים המשטרתיים בפלשתינה־
ארץ ישראל נחותות יחסית, הן בהשוואה למושבות האימפריה הבריטית הן בהשוואה 
למדינת האם, אנגליה. נשיא בית משפט השלום בירושלים, השופט מורגן, עמד על כך 

בצורה חריפה בפסק דין שנתן ב־9 בדצמבר 1944:

באנגליה )ולמעשה גם במזרח אפריקה, היכן שכיהנתי כשופט במשך 

חמש שנים(, בית המשפט לעולם אינו מצוי במצב המביך של לשקול 

עד כמה עליו לסייע לתביעה בבדיקה ובתיקון גיליונות ההאשמה שלה. 

בפלשתינה לעומת זאת גיליונות האשמה מוכנים לעתים תכופות באופן 
כה רע ]...[.34

השופט הדגיש בפסק דינו, ואחר כך במכתב ליועץ המשפטי, שרוב המשפטים שהוא 
שופט בפלשתינה, היו מנוהלים באנגליה על ידי עורכי דין. הפתרון בעיניו היה לשפר 
את רמת התובעים המשטרתיים. הוא גם הוסיף וכתב על כך ליועץ המשפטי. במכתב 

 ,Letter of the Inspector General of Police to the Attorney General )8.12.1943( ראו לדוגמה  33

 Letter of the Inspector General of Police to the Attorney ;27 א"מ מ־703/27, לעיל ה"ש
)General )10.10.1947, א"מ מ־703/27, לעיל ה"ש 27. 

 Crim. Case 11622/44 AG v. Stanley Frank Bailey and Muhd. Hamadi Ismail )9.12.1944( ראו  34

 "In England (and in East Africa for that matter where I sat .27 א"מ מ־703/27, לעיל ה"ש
 as a magistrate for five years) the court is never placed in the embarrassing position
 as to how far it should assist the prosecution by vetting and correcting their charge

sheets. In Palestine however charge sheets are frequently so badly prepared […]".
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הסביר שלא ניתן בן ליל להגיע לרמת התביעה שבמדינת האם )home country(, אבל 
אפשר לשפר בהתאם לנהוג במושבות האימפריה הבריטית: "היועץ המשפטי במושבות 
אחרות מסתמך על קציני התביעה המשטרתית בבתי משפט שכאלה, והשיטה יכולה 
וכמעט תמיד אכן עובדת היטב".35 גם היועץ המשפטי הפגין תפיסת עולם דומה לזו 
של השופט מורגן, במכתב שכתב זמן לא רב לאחר מכן למפקח הכללי של המשטרה, 
ובו הסביר שאומנם אי־אפשר להגיע בפלשתינה, כמו במושבות בריטיות אחרות, 
לרמת התביעה באנגליה, קרי שעורכי דין ינהלו את כל התיקים החשובים. עם זאת, 

יש לשאוף לשיפור הרמה המקצועית של התובעים.36
עוד ביטוי לאופי הקולוניאליסטי של התביעה המשטרתית היה המתח בין תובעי 
משטרה בריטים לבין תובעי משטרה יהודים וערבים )כאחד(. כזכור, בתביעה המשטרתית 
כיהנו תובעים בריטים, יהודים וערבים. לדוגמה, שר המשטרה הראשון בישראל העצמאית, 
בכור־שלום שטרית, שעוד ידובר בו בהמשך, היה לתקופת מה תובע משטרתי מוערך, 
שצוין בשנת 1929 כאחד מארבעה תובעים משטרתיים בעלי כשירות מספקת )בדמות 
הכשרה משפטית מלאה( לניהול תיקים בבתי המשפט המחוזיים.37 אולם השופטים 
הבריטים שאפו לכך שיופיעו בפניהם תובעים בריטים דווקא, והשופט מורגן ציין בפסק 
דינו בקורת רוח שלפחות בכך הוא הצליח, קרי שרק תובעים בריטים יופיעו בפניו. 
דבר זה הוביל לניסיון של המשטרה, החל משנת 1940, להכשיר במשרדי התביעה של 
הכתר שוטרים בריטים רבים ככל האפשר כתובעים. עם הזמן, כשגדל מספרם של 
השופטים היהודים והערבים שכיהנו בבתי משפט השלום, הם ראו במורת רוח דווקא 

תובעי משטרה בריטים, משום שאלו דיברו אנגלית בלבד.38 
נוסף על כך, לאורך כל התקופה היו גם מתחים סביב שלושה תחומים — מקצועיות; 
דרכי ההכשרה; וההסדרה המוסדית של התביעה המשטרתית המנדטורית — שבעיני 
ראשי המנדט, היה ביניהם קשר הדוק בכמה מובנים שונים. שוטרים עברו בתקופה 
זו הכשרה במשפט פלילי, בדיני ראיות וסדרי דין בבית הספר של המשטרה, וחלקם 
המשיכו ללימודי משפט כלליים גם מחוץ למשטרה )כמו השר לעתיד, שטרית(.39 מעבר 

ראו )Letter of the Chief Magistrate Morgan to the Attorney General )13.12.1944, א"מ   35

 "The Attorney General in other colonies has to rely on Police .27 מ־703/27, לעיל ה"ש
 Prosecution Officers in such Courts and the system can and almost invariably does

work perfectly well".
ראו )Letter of the Attorney General to the Inspector General of Police )12.1.1945, שם.  36

 Letter of Kingsley Heath, Officer Commanding שלושת התובעים האחרים היו ערבים. ראו  37

)the Police Training School )31.1.1929, א"מ מ־270/7, לעיל ה"ש 28.

)Letter of the Crown Counsel to the Attorney General )17.9.1947, א"מ 703/27, לעיל   38 

ה"ש 27.

)Extract from minutes of file no. 1643/29 )1928, א"מ מ־270/7, לעיל ה"ש 28.  39
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לכך, הייתה גם, כאמור החל משנת 1940, תוכנית שבמסגרתה שוטרים עברו הכשרה 
תביעתית במשרדי התביעה של הכתר. 

הניסיון להכשיר עוד ועוד שוטרים בריטים לתביעה נבע מהרצון להעלות את 
רמת התובעים המשטרתיים, כמו גם ממתחים בין התובעים הלא־בריטים לבין 
 השופטים הבריטים. אולם בכל פעם שהתובעים הבריטים קודמו לדרגת מפקח, הם 
הועברו מעבודה תביעתית לתפקיד אחר במשטרה. במילים אחרות, הם לא הפכו 
לצוות קבוע של תובעים משטרתיים. לעומתם, התובעים המשטרתיים היהודים 
והערבים הפכו לסגל קבוע בבתי משפט השלום, בדרגת "מפקחי בית משפט". עקב 
כך, לדעת ראשי התביעה של הכתר, הרמה של התובעים המשטרתיים הבריטים 
לא הייתה נאותה דייה. כמו כן, לדבריהם, רמתם של עורכי הדין בפלשתינה הייתה 
גבוהה מאוד, וגם חודשי ההכשרה הבודדים שעברו התובעים המשטרתיים הבריטים 

לא הועילו להם. 
כך, עם הזמן הלך וקטן מספר התובעים המשטרתיים הבריטים שהוכשרו. כפי 
שהסבירו ראשי התביעה, היו מעט מדי שוטרים בריטים והם נדרשו למלא משימות 
שיטור רבות. יתרה מכך, הצורך בהם בבתי משפט השלום, ששם הופעלו כאמור תובעי 
משטרה מקומיים בפני שופטים מקומיים, פחת והלך, והדיונים התנהלו בעברית או 
בערבית.40 עם זאת, עד סוף ימי המנדט לא פסק המתח המקצועי לשיפור רמת התובעים 
המשטרתיים, וזאת על ידי הקמת סגל קבוע גם של תובעי משטרה בריטים אשר יקודמו 
לדרגות גבוהות במסגרת התביעה המשטרתית ולא במשטרה עצמה. השופט מורגן 
והיועץ המשפטי סברו שזהו דפוס הפעולה המוצלח של התביעה המשטרתית ברחבי 

האימפריה ובאנגליה.41
נקודה אחרונה שחשוב להדגיש: דגם הפעולה של התביעה המשטרתית המנדטורית 
היה מבוסס על התפיסה שמערכת אכיפת חוק נדרשה לכפות את מרותה על אוכלוסייה 
שהאמון שלה בשלטונות הבריטיים מועט.42 כפי שהסביר זאת בדצמבר 1943 המפקח 

 Letter of the Crown Counsel to the Attorney General )8.1.1945(, Letter of the Crown ראו  40

 Counsel to the Attorney General )18.9.1947(, Letter of the Crown Counsel to the Attorney
General )ספטמבר 1947(, א"מ מ־703/27, לעיל ה"ש 27.

 Letter of the Inspector General of Police to the Attorney General )10.10.1947(, Letter ראו  41

 of the Chief Justice )27.9.1947(, Letter of the Attorney General to the Inspector General of
 ,Police )12.1.1945(, Letter of Chief Magistrate Morgan to the Attorney General )13.12.1944(
שם. היה גם ניסיון לקדם את מקצועיות התובעים המשטרתיים באמצעים אחרים, כגון העשרת 
 Letter of the Crown Counsel to three Police Officers הספרייה המשפטית במשרדיהם. ראו

)7.6.1946(, שם.

 Letter of the Attorney General to Chief נוסף על דברי היועץ המשפטי שצוטטו לעיל, ראו גם  42

)Justice Morgan )12.1.1945, שם.
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הכללי של המשטרה, תפקידה העיקרי של המשטרה הוא למנוע עבירות ולגלותן.43 
שיקול הדעת שניתן לתובעי המשטרה היה, בהתאם לכך, צר ביותר. כפי שציינו לעיתים 
שופטים ותובעים של הכתר, התובעים המשטרתיים לא הפעילו הלכה למעשה שיקול 
דעת אם לנהל את התיקים בבתי משפט השלום. הם היו מגישים את כל התיקים 
שהועברו להם ממפקדות המשטרה, גם אם סברו, לפי חוות דעתם המקצועית, שאין 
לחלק מהתיקים כל סיכוי. במילים אחרות, הם הכפיפו את חובתם המקצועית להפעיל 
שיקול דעת רחב ומעין־שיפוטי לפי חוק בלבד, לאינטרס של מאבק בפשיעה לפי 
הוראות ראשי המשטרה.44 ניכר, לדעתי, שבעיני התביעה המשטרתית המנדטורית היה 
צורך בדגם זה של תביעה בהתחשב באוכלוסייה המקומית, שלפי תפיסת שלטונות 
המנדט, התנגדה לעיתים למרותה, כדוגמת המרד הערבי או המחתרות היהודיות. 
אפשר לומר שהתביעה המשטרתית המנדטורית הייתה מבוססת על יסודות של משטר 
לא־דמוקרטי. במשטר המנדטורי, בניגוד למשטר דמוקרטי, הריבון לא היה ציבור של 
אזרחיות ואזרחים המבססים בהסכמתם ובהליכי בחירות את הלגיטימציה לפעולת 
מערכת אכיפת החוק. הלגיטימציה לפעולת מערכת אכיפת החוק המנדטורית הייתה 

קולוניאליסטית ובין־לאומית, אך בכל מקרה לא־דמוקרטית.

הקמתהתביעההמשטרתיתבישראלהעצמאית .3

עוד לפני הקמת המדינה, ועדת המצב שעסקה בתכנון מנגנוני המדינה שבדרך, נגעה 
בדרך אגב גם בסמכויות התביעה של המשטרה. למתכנני משטרת ישראל היה מובן 
מאליו כי תהיה מחלקת תביעות. כך, ב"הצעה להקמת משטרה במדינה העברית" 
שנוסחה בשלהי 1947, תוכנן שבענף הפלילי של המחלקה לחקירת פשעים יהיה אגף 
לפיקוח, תביעות וחקירות מיוחדות, אשר יהיו בו עורכי דין שיעסקו בתביעות עצמן.45 
ב־23 בדצמבר 1947 הציג יחזקאל סחרוב )לימים יחזקאל סהר, המפכ"ל הראשון של 

המפקח הכללי של המשטרה הסביר במכתבו מדוע הוא מתנגד להגדלת מספר התובעים המשטרתיים   43

 Letter of the Inspector General of Police to the Attorney שיוצמדו לתובעי הכתר. ראו
)General )8.12.1943, שם.

לתיאור זה ראו )Letter of the Crown Counsel to the Attorney General )2.8.1943, שם. ראו גם   44

פסק דין ומכתב מדצמבר 1944, שבו הלין משנה נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה על אי־הפעלת 
 Letter of R/President Weldon of the District Court :שיקול דעת מצד התובעים המשטרתיים

)of Haifa to the Attorney General )10.12.1944, שם.

ראו "הצעה להקמת משטרה במדינה העברית" א"מ ג־115/8 "הקמת המשטרה", וכן ראו מסמך זהה   45

א"מ ג 115/6 "ענייני המשטרה". על "ועדת המצב" ראו למשל יאיר שגיא "הסמכות והרשות: על 
הקמת בית המשפט העליון במדינת ישראל" משפטים מד 7, 19-18 )התשע"ד(, והספרות המאוזכרת 
שם. לרקע כללי על הקמת מערכת המשפט בישראל ראו ניר קידר "מבט חדש על הקמת מערכת 

המשפט הישראלית" ישראל 11, 1 )2007(. 
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המשטרה( את ההצעה בישיבה של ועדת המשנה הרלוונטית של ועדת המצב )ועדת 
משנה ב'(. ההצעה אושרה ב־20 בינואר 1948 על ידי ועדת המשנה האמורה, שבה 

השתתף גם דוד בן־גוריון.46
גם בתכנון משרד המשפטים במסגרת ועדת המצב והמועצה המשפטית, היה 
ברור שתמשיך להתקיים תביעה משטרתית. כך, במאי 1948, בהצעה שניסחו להקמת 
"המחלקה המשפטית של ממשלת ישראל", הבהירו חיים )הרמן( כהן ושבתאי רוזן 
שאומנם בראש התביעה הכללית יעמוד "התובע הכללי" במשרד המשפטים, אולם 
האחריות על עבירות קלות תישאר בידי המשטרה. חשוב להדגיש, כפי שאבהיר מייד, 

כי הקמתו בפועל של משרד המשפטים לא תאמה תוכנית זו.47
אם כן, הן בתכנון משטרת ישראל והן בתכנון משרד המשפטים, ההנחה המפורשת 
הייתה שהתביעה המשטרתית המנדטורית תמשיך להתקיים בישראל העצמאית. גם אם 
התכנון המקורי לא יצא לפועל, ורק מטעמים של נוחות מינהלית ותקציבית נשתמרו 
מאליהן דרכי הפעולה המנדטוריות, למעשה התביעה המשטרתית המשיכה לפעול 
על פי הדגם המנדטורי על מאפייניו הקולוניאליסטיים. ואכן, עם הקמת המשטרה 
בפועל לאחר קום המדינה, המשיכו לפעול בבתי משפט השלום והמחוזי תובעים 
מטעם המשטרה, למרות קשיי כוח האדם שהיו בתחילת הדרך, אשר נבעו ממחסור 
בשוטרים מנוסים.48 מצוקת כוח האדם הייתה כזו שתובעי המשטרה נתמנו לא 
פעם מקרב שוטרים שאך זה גויסו, וזאת אפילו רק משום שידעו היטב קרוא וכתוב, 
והכשרתם בתחום התביעות הייתה בסיסית מאוד, אם בכלל. כך לפחות סיפרו תובעים 
משטרתיים שגויסו לתפקיד בראשית שנות החמישים בראיונות שנערכו עימם בשנים 
האחרונות. כפי שסיפר, לדוגמה, בצלאל לינהרד, תובע משטרתי לשעבר, שהתגייס 
למשטרה בפברואר 1952: "ידעתי קרוא וכתוב. לכן ביקשו אותי להצטרף לחקירות". 
לדבריו, כשסיים את קורס החוקרים בשנת 1952, נשלח להיות תובע משטרתי בבאר 

שבע, וזאת בלא כל הכשרה נוספת כתובע.49

פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה )20.1.1948(, א"מ ג 115/6 "ענייני המשטרה".  46

המסמכים האלה מצוטטים אצל יחיאל גוטמן היועץ המשפטי נגד הממשלה 40 )1981( )להלן:   47

גוטמן היועץ המשפטי נגד הממשלה(.

לבעיה זו באופן כללי, ראו למשל "סקירה על פעולות המשטרה לפי דרישת ראש הממשלה"   48

)1.6.1948(, א"מ ג־5665/1 "הממשלה הזמנית — כללי". בסוף 1948 היו כ־2000 שוטרים סך הכול, 
והמשטרה דרשה להכפילם. ראו דיון בנושא התקנים למשטרה בפרוטוקולים של ישיבות ועדת 

הפנים של מועצת המדינה הזמנית )27.12.1948; 23.11.1948(, ארכיון הכנסת.

ריאיון של שלומי שטרית עם סנ"צ )גימ'( בצלאל לינהרד )בית מורשת משטרת ישראל, 28.2.2010(;   49

ראו גם ריאיון של נועה לי־און ואורי קוסובסקי עם שמואל בוגלר )בית מורשת משטרת ישראל, 
7.6.2010( )בוגלר התגייס למשטרה ב־1949, ומשום שהיה מהיחידים שידע עברית, מונה לחוקר. 
ב־1953 מונה לתובע והקים את יחידת התביעות בנפת נגב(. התובע המשטרתי לשעבר ישראל 
אייזנר סיפר שגם בשנת 1964 "היה להם בעיות בתביעות. לא היו להם מספיק אנשים"; ריאיון 
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כפי שעלה בתחילת מאמר זה, שנתיים לאחר הקמת משטרת ישראל כבר התגלעו 
מתחים בינה לבין השופטים, ובפרט נראה יחס ביקורתי של שופטים כלפי התובעים 
המשטרתיים. חלק מהמתחים נבע מההבדל בין האתוס המשטרתי לבין מה שהשופטים 
כנראה ראו כאתוס הנחוץ לתובעים. חלק ניכר מהם הגיע מרקע משפטי קונטיננטלי, 

והדגם האנגלי של המשטרה התובעת היה לכן זר להם. 
הן המשטרה והן השופטים ראו את תובעי המשטרה כחלק בלתי־נפרד ממנגנון 
המשטרה, אשר תפקידם להוציא אל הפועל את מדיניותה לאכיפת החוק, להשלטת 
סדר חברתי ולמניעת פשיעה, בהתאם להוראות ראשי המשטרה והממשלה. זאת, 
בניגוד לאתוס שהשופטים ראו כנחוץ לתובעים ובעיקר למוסד התביעה הכללית: 
תפקיד מעין־שיפוטי, בלתי־תלוי בממשלה ועצמאי. מכאן אמירותיהם הביקורתיות 

כלפי תובעי המשטרה בשנת 1951, שצוטטו בראשית המאמר. 
המשטרה מצידה הפגינה עמדה לעומתית כלפי השופטים, כפי שמלמדת התבטאותו 
של המפכ"ל כלפי השופט עציוני בפברואר 1951, שהובאה לעיל. תקרית זו הייתה 
רק קצה קצהו של הקרחון. הבדלי הגישות ניכרו לא רק באמירות ביקורתיות של 
שופטים ובמכתב האמור של המפכ"ל, אלא גם במורת רוח גלויה של המפכ"ל מפעולת 
השופטים, שאותה הביע במכתבים לראש הממשלה. כך, במכתב לראש הממשלה )עם 
העתק לשר המשפטים( ב־16 בנובמבר 1951, התלונן המפכ"ל על היחס המקל של שני 
שופטים כלפי נאשמים במתן שוחד לשוטרים.50 במכתב אחר, ב־12 ביולי 1951, התלונן 
המפכ"ל בפני המזכיר הצבאי של ראש הממשלה על סחבת בתיק פלילי כלשהו, גם 

הוא בנושא שוחד. ראש הממשלה העביר את התלונה הזו אחר כך לשר המשפטים.51
מאחורי הקלעים הוכנו עבור מפכ"ל המשטרה שני מסמכים פנימיים שנועדו לסייע 
לו במאבקו בשופטים באמצעות ריכוז מידע עליהם. במסמכים, השמורים בארכיון 
המדינה, לא מצוין שם כותב המסמך או תאריך. מסמך אחד, שכותרתו "משפטי שוחד", 
ובו מידע על שלושה תיקי שוחד, הוכן כתמיכה למכתבו האמור של המפכ"ל לראש 
הממשלה על היחס המקל של שופטים במשפטי שוחד. במסמך השני, שהוכן ככל הנראה 
באותה תקופה )נובמבר 1951(, רוכז מידע שנאסף על ארבעה שופטים: השופט אהרן 

של תמר ליברטי וסיון שחר עם ישראל אייזנר )23.2.2010(, בית מורשת משטרת ישראל. על רקע 
מצוקת כוח האדם הזו יש להבין את בקשתה של משטרת ירושלים ביולי 1948 להאיץ את תהליכי 
מינויו של עורך הדין ישראל ויינר לתובע משטרתי במשטרת ירושלים )לימים מונה ויינר לשופט 
בית משפט שלום ואחר כך מחוזי(. ראו מכתב ממחלקת המשטרה בעיריית ירושלים אל רשם בית 

הדין בירושלים )5.7.1948(, א"מ ג־10745/7 "מנגנון המשטרה". 

מכתב מיחזקאל סהר )סחרוב(, מפכ"ל המשטרה, לדוד בן־גוריון, ראש הממשלה )16.11.1951(, א"מ   50

ג־338/12, לעיל ה"ש 2.

מכתב מיחזקאל סהר )סחרוב(, מפכ"ל המשטרה, למזכיר הצבאי לראש הממשלה )12.7.1951(;   51

מכתב מהמזכיר הצבאי לראש הממשלה ולפנחס רוזן, שר המשפטים )20.7.1951(, שם.
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שמש, השופט עציוני, השופט צבי עלי בקר, והשופט זליקסון. במסמך זה, שנועד ככל 
הנראה לסייע למפכ"ל בטענותיו כלפי השופטים, רוכזו אמירות ביקורתיות שלהם 
כלפי המשטרה ותובעיה, ובמקרה אחד גם על חשדות פליליים נגד השופט שמש, על 
כך שבזמן "מלחמת השחרור הבריח את בנו, שהיה בגיל הצבא, לצרפת" ואף הבריח 
כספים לו ולבתו בארצות הברית. העניין, כך נכתב במסמך, נחקר על ידי המשטרה 
רק לאחר שנמסר לשופט החומר שהיה נגדו על ידי ועדת שופטים מיוחדת בבית 
המשפט העליון, ובאותו מועד "היה כבר מר שמש מוכן ונתן תשובות המתקבלות על 

הדעת לחוקריו".52 

"משפטי שוחד" )מסמך ללא שם המחבר או התאריך, כנראה מנובמבר 1951(, ומסמך נוסף ללא   52

כותרת )מסמך ללא שם המחבר או התאריך, כנראה מנובמבר 1951(, א"מ ג־338/12 לעיל ה"ש 2. 
לרקע רחב יותר על החשדות נגד השופט שמש, ראו נתן ברון משפט, יצרים ופוליטיקה: שופטים 

ומשפטנים בסוף המנדט ובראשית המדינה 419-401 )2014(. 

מכתבו של מפכ"ל המשטרה, יחזקאל סהר, אשר נזכר בתחילת 
המאמר, 28.2.1951, ארכיון המדינה
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התביעה המשטרתית הוקמה, אם כן, בהתאם לתכנון המוקדם שהציג המפכ"ל הראשון 
בפני ועדת המצב: כחלק אינטגרלי מהמשטרה וממאמציה להשליט סדר חברתי ולמנוע 
פשיעה; כהמשך ישיר לתביעה המשטרתית בתקופת המנדט. חלק מהשופטים הגיבו 
לתצורה מוסדית זו באופן שלילי ובשל כך התגלעו מתחים בינם לבין המשטרה. 
מתחים אלו היו חלק ממתח מוסדי בין משפטנים בשירות המדינה — ובעיקר משפטנים 
שהושפעו ממסורות משפט קונטיננטליות — לבין המשטרה. לאמיתו של דבר, באותו זמן 
שהמשטרה קידמה מדיניות של המשכיות בתפקוד התביעה המשטרתית מימי המנדט 

לישראל העצמאית, משרד המשפטים ניסה לקדם שינוי במבנה התביעה הכללית.

הקמתהתביעההכלליתעלפידגםמונוליטי .4

כאמור לעיל, בתכנון המוקדם של משרד המשפטים בימים שלפני הקמת המדינה, 
תוכנן שתמשיך לפעול תביעה משטרתית במקביל לפעולתו של תובע כללי במשרד 
המשפטים. עם הקמת המדינה מונה פנחס רוזן לתפקיד שר המשפטים. רוזן היה בעל 
רקע משפטי גרמני וחבר המפלגה הפרוגרסיבית, שבה הייתה דומיננטיות של יוצאי 
גרמניה.53 בתקופה זו קודמה תפיסה חדשה, שדי היה בעצם הקמת משרד המשפטים 
כדי להעיד עליה. כפי שציין יורם שחר, משרד המשפטים עוצב על פי דגם המבוסס 
על משרד המשפטים הגרמני, ולכן כלל מחלקות של תביעה כללית, ייעוץ, חקיקה 

ומינהל בתי המשפט.54 
כך, בטיוטה מוקדמת של ההודעה על חלוקת סמכויות השרים, שנוסחה במשרד 
המשפטים, נכללו בתחומי אחריותו של משרד המשפטים, מלבד ביצוע החוקים, גם 
התחומים הכלליים הללו: "עניני בתי המשפט, הכנת החוקים, תביעה כללית, עניני 
האפוטרופוס הכללי, רשום וסדור קרקעות". בהודעה הסופית שפורסמה ב־26 במאי 
1948 נכללו בתחומי אחריותו של משרד המשפטים ביצוע החוקים בלבד.55 סביר 
להניח שהדומיננטיות של משפטנים במשרד המשפטים אשר למדו בגרמניה תרמה 
לדרכי עיצוב המשרד.56 אומנם, בשונה מתכנון מוקדם, נותרו סמכויותיו של היועץ 

מרים גטר "ההתארגנות הפוליטית הנפרדת של עולי גרמניה" הציונות: מאסף לתולדות התנועה   53

הציונית והיישוב היהודי בארץ ישראל ז 240, 291-288 )התשמ"ב(.
 Yoram Shachar, Commentary on a paper, presented at a workshop on "Managing  54

 Judges: Technology, History and Separation of Powers" (University of Haifa, Faculty
)of Law, 21.12.2016; יצחק אולשן דין ודברים: זכרונות 223 )1978(.

הצעת החלטה לישיבת הממשלה הזמנית )ללא תאריך(, א"מ ג־5665/2 "הממשלה הזמנית — חלוקת   55

סמכויות".

ליד ערש המשפט: ספר חיים צדוק 65-62 )רון חריס עורך, 2002(; יורם שחר "יומנו של אורי ידין"   56

עיוני משפט טז)3( 537 )1991(.



"משטרהבשבילהנייטיב'ס":ההיסטוריהשלהקמתהתביעההמשטרתית

משטרהוהיסטוריה|137

המשפטי לממשלה המנדטורי בידי היועץ המשפטי לממשלה הישראלי, ולא בידי שר 
המשפטים, כפי שהוצע בתזכיר של המועצה המשפטית טרם הקמת המדינה, קרי 
לפי הדגם האנגלי. כפי שהסביר בנובמבר 1948 מרדכי בעהם: "השנוי היחידי שחל 
במעמדו של היועץ המשפטי מאז הקמת מדינת ישראל, הוא שהוא חדל להיות ]...[ 
חבר מועצת המדינה הזמנית או הממשלה הזמנית. פרט לכך, נשארו מעמדו ותפקידיו 
כפי שהיו לפני סיום המנדט".57 נוסף על כך, שיקול הדעת בתחום הפלילי נותר רחב, 
על פי המתכונת האנגלית. אולם בתחומים רבים אחרים תפיסת התפקיד של משרד 
המשפטים השתנתה והפכה להיררכית יותר בהתאם לדגם הקונטיננטלי, לדוגמה: 

ניהול בתי המשפט עבר לידי משרד המשפטים.58
גם בתחום התביעה הכללית ביקשו שר המשפטים רוזן וראשי התביעה הכללית 
לחולל שינוי. הם החליטו להקים תביעה כללית מונוליטית )קרי שתהיה כגוף אחד( 
וכלל־ארצית, ולא כזו שתהיה מפוצלת בין פרקליטי מדינה, שוטרים ועורכי דין פרטיים. 
במילים אחרות, במקום שיהיו כמה גופים בעלי סמכות תביעה פלילית, הם רצו שיהיה 
רק ארגון אחד ויחיד, והוא פרקליטות המדינה. חשוב לשים לב שברקע הדברים הייתה 
גם תפיסתם שמוסד התביעה הפלילית צריך להיות בלתי־תלוי בממשלה.59 מדיניות 
זו היא שעמדה בבסיס שאיפתם לבטל גם את התביעה המשטרתית, וזאת כדי שכל 
סמכויות התביעה הפלילית תרוכזנה בפרקליטות המדינה. כדי להמחיש זאת, לפני 
שאציג את שאיפת משרד המשפטים לבטל את התביעה המשטרתית, אראה כיצד באה 
לידי ביטוי המדיניות של ראשי משרד המשפטים בכל אחד מהארגונים שהחזיקו עד 

אז בסמכויות התביעה: 

מרדכי בעהם "תזכיר בדבר מעמדו של היועץ המשפטי במדינה", א"מ ג־5665/1 "הממשלה הזמנית   57

—כללי". עו"ד מרדכי בעהם ניסח את הטיוטה הראשונה של מגילת העצמאות, ולאחר הקמת המדינה 
עבד במחלקת הייעוץ במשרד המשפטים. על ההחלטה לאמץ דווקא את הדגם הקונטיננטלי של 
משרת היועץ המשפטי לממשלה ועל המעבר דה־פקטו לדגם הבריטי ראו זאב סגל דמוקרטיה 
ישראלית 167-165 )1988(; גוטמן היועץ המשפטי נגד הממשלה, לעיל ה"ש 47, בעמ' 54-38. על 
גרסה שונה של הדברים, שממנה משתמע שהתקבלה החלטה לאמץ דווקא את הדגם הבריטי, ראו 
דינה זילבר בשם החוק: היועץ המשפטי לממשלה והפרשות שטלטלו את המדינה 24-23 )2012(. 

גיא לוריא, אמנון רייכמן ויאיר שגיא "נפילתו ועלייתו של מינהל בתי המשפט: הקמת הנהלת בתי   58

המשפט בשנת 1952" קתדרה 169, 143 )2018( )להלן: לוריא, רייכמן ושגיא "נפילתו ועלייתו של 
מינהל בתי המשפט"(.

במרץ 1950, במהלך דיון בכנסת, אמר היועץ המשפטי לממשלה חיים כהן: "התביעה הכללית   59

במדינה הזאת, בלתי תלויה היא. התביעה הכללית כפופה אומנם לשר המשפטים בכל ענין הנוגע 
לאדמיניסטרציה, כמו שלמעשה גם בית המשפט והשופטים כפופים בכל ענין הנוגע לאדמיניסטרציה; 
אבל הם בלתי תלויים מן הממשלה או מאיזה שר שהוא, בקשר לעבודתם הענינית. אם ראש הממשלה 
יתן לפרקליטת המדינה או ליועץ המשפטי הוראה לא להעמיד פושע שעשה מעשה פשע לדין, הם 
לא יהיו כפופים להוראותיו; הם מחוייבים לעשות את שלהם, תהיה מה שתהיה הוראת הממשלה. 
בכל ענין הנוגע לעבודת התביעה הכללית, האנשים כפופים ליועץ המשפטי והיועץ המשפטי הוא 

בלתי תלוי". ראו פרטיכל ישיבה מס' כ/2, לעיל ה"ש 6, בעמ' 19. 
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)1( בפרקליטות עצמה, שעוצבה באופן ריכוזי והיררכי; 

)2( ביחס של ראשי התביעה כלפי עורכי דין פרטיים שקיבלו סמכויות 

תביעה מהמדינה; 

)3( ביחס של משרד המשפטים כלפי היועצים המשפטיים במשרדי 

הממשלה השונים; 

)4( ביחס של משרד המשפטים כלפי התביעה המשטרתית. 

ראש הממשלה בן־גוריון מינה לתפקיד התובע הכללי את חיים כהן, שהחל מייד )לאחר 
שינוי שם תפקידו ל"פרקליט המדינה"( בארגון פרקליטות המדינה על פי דגם היררכי, 
מונוליטי וריכוזי. כפי שהסביר חיים כהן בזיכרונותיו, הוא הקים בהתחלה שלוש לשכות 
של הפרקליטות )בתל אביב, בירושלים ובחיפה(, ביקר למשך יומיים־שלושה בכל 
אחת מהן לפחות אחת לחודש, ואף התלווה לפרקליטים בהופעותיהם בבתי המשפט.60 
הדגם ההיררכי, הריכוזי והמונוליטי בולט לעין בחוזרים הראשונים שהפיץ פרקליט 
המדינה לפרקליטי המחוז בחודשים הראשונים לפעילותה של פרקליטות המדינה, 
כמו גם מרכזיות עשיית הצדק בכל הליך והליך. ב־13 בספטמבר 1948, ממקום לשכת 
פרקליט המדינה במשרד המשפטים בקריה בתל אביב, הפיץ כהן את שני החוזרים 
הראשונים לפרקליטי מחוזות ירושלים, חיפה ותל אביב. בחוזר הראשון קבע כהן כללי 
התנהגות בבתי המשפט, כגון הימנעות מפורמליזם: "אינני רוצה שהנאשם או הנתבע 
באחד ממשפטי הממשלה יורשע, יפסיד או יסבול, לרגלי איזה פגם שהוא בטענותיו 
בכתב או בעל־פה". במילים אחרות, הוא דרש הגינות מעין־שיפוטית בפעולת התובע, 
במקום שינסה להרשיע בכל מחיר. הוא גם הורה לפרקליטי המחוזות "לרשום לפניכם 
ולהורות לכל העובדים במשרדיכם כדברים האלה".61 בחוזר השני, מאותו היום, קבע 
אילו עניינים יש להפנות לטיפולו,62 ואילו עניינים יטופלו על ידי "הלשכות המחוזיות", 
תוך שהוא מבקש להעביר לו דו"ח "דו־שבועי על כל העבודה אשר נעשתה בכל אחד 
מהמשרדים המחוזיים במשך השבועיים שחלפו".63 ודוגמה אחרונה: בחוזר מספר 8 
שהפיץ פרקליט המדינה בראשית 1949, הוא העיר על כך ששמע משופטים שונים 
"שאנשי התביעה הכללית המופיעים בפניהם בענינים פליליים, רגילים לבטל האשמות 

חיים כהן מבוא אישי: אוטוביוגרפיה 200-199, 213 )2005(.  60

פרקליט המדינה "חוזר פנימי מספר 1: על ההופעה בבתי המשפט" )13.9.1948(, א"מ ג־5666/2   61

"חוזרים למחלקת היועץ מאת פרקליט המדינה" )להלן: א"מ ג־5666/2(.

ענייני בית המשפט העליון ובג"ץ, עניינים הטעונים החלטת היועץ המשפטי לממשלה, ענייני ביזיון   62

בתי המשפט ומשפטים נגד עיתונים, עבירות חמורות במיוחד, משפטים לפי תקנות ההגנה )שעת 
חירום(, משפטים בעלי אופי פוליטי או צבאי, והצעות לשינויים בחוק או בסדרי דין.

פרקליט המדינה "חוזר פנימי מספר 2" )13.9.1948(, א"מ ג־5666/2, לעיל ה"ש 61.  63



"משטרהבשבילהנייטיב'ס":ההיסטוריהשלהקמתהתביעההמשטרתית

משטרהוהיסטוריה|139

כאלו זה דבר הניתן בסמכותם ולשקול דעתם החפשי". הוא קבע ש"לשם בטול האשמה 
פלילית יש לקבל בכל מקרה ומקרה הסכמה קודמת בכתב ]...[ של פרקליט המחוז". 
פרקליט המדינה הוסיף ש"גם ההחלטה אם להגיש האשמה לבית המשפט אם לאו, 
מסורה בידי פרקליט המחוז בעצמו, ובמקרה של ספק יש להעביר את התיק אלי".64 
בתמצית: התפיסה של פרקליט המדינה הייתה שהפרקליטות אחת היא, עומדים בראשה 
פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה, והיא פועלת באמצעות פרקליט המדינה 
ופרקליטי מחוזות שמדווחים לו באופן שוטף. נוסף על כך, היה כאן ביטוי לתפיסתו 

שהפרקליטים נדרשים להגינות מעין־שיפוטית, במקום לנסות להרשיע בכל מחיר. 
בדומה לדגם של התביעה הכללית הקונטיננטלית, השאיפה של פרקליט המדינה 
ושל היועץ המשפטי לממשלה יעקב שמשון שפירא הייתה לרכז את כל ייצוג המדינה 
במשרד המשפטים. בתכנון המוקדם של משרד המשפטים, כאמור לעיל, לפני הקמת 
המדינה, עוד רווחה התפיסה כי התביעה המשטרתית תמשיך לפעול, ואפילו תונהג 
"מסירת משפטי הממשלה, גם פלילים וגם אזרחיים, לעורכי דין פרטיים. דבר זה יקל 
על תקציב הממשלה ויוסיף לעורכי דין פרטיים עבודה".65 תכנון זה תאם את דגם 
התביעה הכללית האנגלית: מבוזרת, עם סמכויות תביעה שניתנות הן למשטרה והן 
לעורכי דין פרטיים. לא כך לפי ראשי התביעה הכללית, שפירא וכהן. ב־15 באוקטובר 
1948, במכתב לשר המשפטים, הבהיר היועץ המשפטי שפירא את עמדתו הנחרצת נגד 

ייצוג המדינה על ידי עורכי דין פרטיים:

כבר ספרתי לך בעל פה, על התופעה שמוסדות הממשלה מעסיקים 

עורכי דין פרטיים בהתיעצויות בענינים ממשלתיים. לתופעה זו יש 

להתנגד ]...[ מבחינת הסדר: כשם שלא יתכן שמשרד זה או אחר יקיים 

קשרים עם מדינות חוץ שלא באמצעות משרד החוץ ]...[ כן לא יתכן 

שיעסיק עזרה משפטית מן החוץ. משרד המשפטים צריך לרכז את כל 

העבודה המשפטית של המדינה. ]...[ אין לי חשד מיוחד או התנגדות 

מיוחדת לעורכי דין מסוימים. התנגדותי היא לכל עורכי הדין הפרטיים. 

אם ותרנו, ולדעתי בצדק ותרנו, על ייצוג הממשלה בבתי המשפט בעניני 

מס הכנסה על ידי ש. הורוביץ ושות', עלינו לותר על עזרתו של כל עורך 
דין פרטי אחר.66

פרקליט המדינה "חוזר פנימי מספר 8" )פברואר או מרץ 1949(, שם.  64

ראו גוטמן היועץ המשפטי נגד הממשלה, לעיל ה"ש 47, בעמ' 40.  65

מכתב מיעקב שמשון שפירא, היועץ המשפטי לממשלה, לפנחס רוזן, שר המשפטים )15.10.1948(,   66

א"מ ג־5665/16 "מינוי יועצים משפטיים )למחלקות הממשלה(".
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היועץ המשפטי לממשלה ושר המשפטים גם ניסו להביא לכך שכל היועצים המשפטיים 
במשרדי הממשלה ֶיחסו תחת כנפי משרד המשפטים, הן מבחינת מינויים והן מבחינת 
פיקוח על עבודתם המקצועית. שר המשפטים רצה שהם ימונו לאחר אישורו, אך הייתה 
לכך התנגדות, וגם לעניין פיקוחו עליהם היו יועצים משפטיים שהתנגדו.67 חשוב 
להבהיר: יועצים משפטיים עסקו לא רק בייעוץ, אלא גם בחקיקה ובתביעה פלילית, 
בהתאם לתחומי האחריות של משרדם. ולענייננו, קרי, לעניין מבנה התביעה הכללית, 
התפיסה של היועץ המשפטי לממשלה, שקיבלה גיבוי משר המשפטים, הייתה לרכז 
עד כמה שניתן את כל עבודת הייצוג במשרד המשפטים, באחריות פרקליטות המדינה. 
כפי שנעשה, לדוגמה, עם תביעות שהועברו ממשרד האספקה והקיצוב.68 במקרים 
אחרים, לפי תפיסת היועץ המשפטי לממשלה שפירא, מן הראוי שהוא ייתן ייפויי כוח 
ליועצים משפטיים שפועלים במשרדי הממשלה השונים.69 אך גם במקרים אלו — תוך 
תיאום עם משרד המשפטים, כדי שיהיה, כפי שאמר שפירא בישיבה עם כל היועצים 

המשפטיים: "קו אחיד בתביעה הכללית".70
כאמור לעיל, לא רק פרקליט המדינה כהן והיועץ המשפטי לממשלה שפירא החזיקו 
בתפיסה ריכוזית, היררכית ומונוליטית של התביעה הכללית. גם שר המשפטים החזיק 
בתפיסה דומה, על פי מתכונת קונטיננטלית. קיומה של תביעה משטרתית במקביל 
לפרקליטות המדינה — במקום תביעה כללית אחת מונוליטית — הייתה זרה לתפיסת 
העולם הזו, כשם שהייתה זרה לה העסקתם של עורכי דין פרטיים בייצוג המדינה. נראה 
שמשום כך שאף שר המשפטים רוזן כבר מתחילת דרכו במשרד לבטל את סמכויות 
התביעה המשטרתית לנהל אישומים בעבירות הקלות, ולרכז את כל עבודת התביעה 
הכללית במשרד המשפטים. כפי שהסביר זאת שר המשפטים במסיבת עיתונאים 
באוקטובר 1948: "מגמתו ]של משרד המשפטים[ היא לרכז את הייצוג של הממשלה 
בתביעה כללית של משרד המשפטים. היום משמשת המשטרה גם כתובעת בחלק מן 
המשפטים, והגיע הזמן להפריד בין המשטרה המאספת את החומר וחוקרת לבין סמכות 

וראו לדוגמה: מכתב מפנחס רוזן, שר המשפטים, לכל חברי הממשלה, המבקש שמינוי יועצים   67

משפטיים ייעשה באישורו )24.6.1948(; מכתב התשובה של שר הפנים המתנגד לכך )5.7.1948(; 
פרוטוקול ישיבה של היועצים המשפטיים עם היועץ המשפטי לממשלה )14.7.1948(; א"מ ג־5665/16 

"מינוי יועצים משפטיים )למחלקות הממשלה(".

ראו מכתב מהיועץ המשפטי במשרד האספקה והקיצוב אל פרקליט מחוז תל אביב )16.6.1949(,   68

א"מ ג־5675/4 "הוראות לפרקליט המדינה".

לעניין ייפוי כוח ליועץ המשפטי של משרד התעשייה והאספקה, ראו מכתב מהיועץ המשפטי של   69

משרד זה ליועץ המשפטי לממשלה, ובו בקשה לייפוי כוח שכזה בעניין תביעות פליליות בתחום 
משרדו )21.7.1948(, א"מ ג־5665/16 "מינוי יועצים משפטיים )למחלקות הממשלה(".

דברי היועץ שפירא, פרוטוקול ישיבה של היועצים המשפטיים עם היועץ המשפטי לממשלה 1   70

)14.7.1948(, שם.
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הייצוג של התביעה הכללית בבתי הדין".71 במילים אחרות, שר המשפטים רוזן שאף 
לבטל את התביעה המשטרתית, וזאת כחלק מתפיסה כוללת שלפיה התביעה הכללית 
צריכה להיות מונוליטית וריכוזית, בלא סמכויות אישום לעורכי דין פרטיים או למשטרה.

ההכרעהה"זמנית"ביןעמדתהמשטרהלביןעמדתמשרד .5
המשפטים

כבר ב־27 ביוני 1948 העביר שר המשפטים לשר המשטרה שטרית "אי־אלה הערות 
ביחס לארגון התביעה הכללית". לדעתי, יש להניח שהערות אלו היו ככל הנראה ברוח 
השאיפה לבטל את התביעה המשטרתית ולרכז את סמכויות התביעה במשרדו. כך או 
אחרת, לפי יומנו של אורי ידין )מבכירי משרד המשפטים(, באותו קיץ כבר התגבשה 
שאיפתו זו של שר המשפטים לכדי תוכנית, וזו הועברה לידיעת שר המשטרה בכור 
שטרית.72 אולם שטרית התנגד לעמדה הריכוזית של שר המשפטים. הוא רצה לשמור 
בידי המשטרה את כל סמכויותיה. לכן באוקטובר 1948 הוחלט להביא את המחלוקת 

ביניהם לשולחן הממשלה.73 
בשלושת השבועות הראשונים של נובמבר גובש וסוכם ההסדר בין שר המשפטים 
לבין שר המשטרה, והוא נשמר בעיקרו עד היום. לא מצאתי את החלטת הממשלה 
או את הסיכום בין השרים. אולם ההסדר ביניהם בא לידי ביטוי מפורש בהוראות 
האופרטיביות של חלוקת עבודה מפורטת בתביעה בין המשטרה לבין פרקליטות 
המדינה. במכתב מיום 22 בנובמבר 1948, שכותרתו "הסדר התביעה הכללית", הפיץ 
עוזר המפכ"ל באגף לחקירת פשעים את חלוקת העבודה המפורטת הזו. במכתב 
הסביר עוזר המפכ"ל ש"עם הקמת לשכות של פרקליטים מחוזיים עלי להדגיש את 
הצורך בקיום מגע הדוק ושיתוף פעולה אמיץ בין הלשכות האלה ומחלקות או לשכות 
החקירות המקומיות". הוא הורה שמחלקות חקירת פשעים יפעלו בתיאום, בפיקוח 
ובהכוונה של פרקליטי המחוז, ולכן הטיל עליהן לדווח "מדי יום ביומו את הדו"ח היומי 

"חוק האזרחות יובא בקרוב לדיון במועצת המדינה" המשקיף 27.10.1948, 4.  71

מכתב מפנחס רוזן, שר המשפטים לבכור־שלום שטרית, שר המשטרה )27.6.1948(, א"מ ג־5655/9   72

"ארגון עבודה במשרד". ההערות עצמן לא נמצאו. אני סבור שאלו היו הערותיו בהסתמך על כך 
שתוכנית משרד המשפטים הייתה מגובשת כבר בקיץ 1948, כפי שניתן ללמוד מיומנו של אורי ידין. 
ידין מזכיר ביומנו באוגוסט 1948 כיצד "התרתח והתלקח שיטרית" על תוכנית אחרת של משרד 
המשפטים, משום שהוא חשב בטעות "שהיא נוגעת לתכנית שלנו להוציא את חקירת הפשעים ואת 
כל התביעה הכללית מידי המשטרה ולהעבירן לרשות משרד המשפטים. שיטרית רואה בתכנית 
זאת התנקשות בענייניו האישיים התקפת אנשי ההשכלה על המעמד העממי, מזימה אנטי־ספרדית 
מובהקת וכו', והוא נלחם בה בכל מרצו השופע, ובמיטב הבנתו המוגבלת". ראו יומנו של אורי ידין 

מיום 9.8.1948 ספר אורי ידין 46 כרך א )אהרון ברק וטניה שפניץ עורכים, 1990(.

"מחלוקת בין שר המשפטים ושר המשטרה" חרות 27.10.1948, 4.  73
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על הפשעים במחוזיהן ללשכת פרקליט המחוז" והוסיף שהן "תעמודנה בקשר תמידי 
עם פרקליט המחוז, תתיעצנה אתו בכל הבעיות המשפטיות שתתעוררנה בחקירות 
פשעים, ותפעלנה בהתאם להוראותיו". באשר לחלוקת העבודה התביעתית הוא הבהיר 
שמעתה, ככלל, רק פרקליטים יופיעו בבתי משפט מחוזיים, בניגוד לתקופת המנדט, 
שבה הופיעו תובעים משטרתיים גם בבתי משפט מחוזיים, ואילו המשטרה תופיע 

בפני בתי משפט השלום:

החל מיום פרסום הפקודה הזאת יופיעו בפני בתי משפט המחוזיים ]כך 

במקור[ רק פרקליטי מחוז או באי כוח היועץ המשפטי. קציני המשטרה 

יתבעו בפני בתי משפט מחוזיים רק בהסכמת פרקליט המחוז ולפי יפוי 

כח מאת היועץ המשפטי ]...[ לא יחול כל שנוי בקשר להופעת המשטרה 
בפני בתי משפט השלום.74

כשבועיים לאחר מכן הפיץ פרקליט המדינה חיים כהן את ההסדר הזה בין פרקליטי 
המדינה, כדי שגם מצד הפרקליטות תובהר חלוקת העבודה )וההסדר( באשר לתביעה 
הכללית. יתרה מזאת, הוא גם הבהיר לפרקליטיו, חודשים אחדים אחר כך בחוזר נפרד 
שעסק במתן חוות דעת משפטיות למשרדי הממשלה, כי אין להתייחס למשטרה כמו 
ליתר משרדי הממשלה. לגבי משרדי הממשלה הכלל הוא שפרקליטות המדינה אינה 
נותנת "עצה משפטית". לעומת זאת: "לגבי שאלות משפטיות של אגף חקירת הפשעים 
ומחלקות חקירת הפשעים של המשטרה ]...[ הם, למטרת חוזר זה, נחשבים כחלק 
בלתי נפרד של התביעה הכללית עצמה".75 כלומר, בהתאם להסדר, מצד אחד, על 
פרקליטי המחוז להנחות את המשטרה ותובעיה. מצד שני, תובעי המשטרה המשיכו 

לפעול בנפרד מפרקליטות המדינה. 
מנכ"ל משרד המשטרה סיכם את המחלוקת וההסדר ב־31 בדצמבר 1948:

בהקמת המדינה התחילו רווחות דעות חדשות בקשר לארגון התביעה 

הכללית בישראל. במיוחד התעורר הענין בקרב אנשי משרד המשפטים. 

התפתח ויכוח יסודי ומעמיק מאד בין שר המשפטים לבין שר המשטרה 

והמו"מ עדיין נמשך. הובאו הצעות מסויימות לשנויים בחוק הקיים, אך 

עד אשר ייעשו תקונים בחוק הוסכם שהחקירה המקצועית והתביעה 

בפני בתי משפט השלום תהיינה נתונות בידי המשטרה והתביעה בפני 

מכתב מר' לוסטיג, עוזר המפכ"ל לתחנות המשטרה )22.11.1948(. את המכתב הפיץ פרקליט   74

המדינה בין פרקליטי המחוז )5.12.1948(, א"מ ג־5666/2, לעיל ה"ש 61.

פרקליט המדינה "חוזר פנימי מס. 13: חוות דעת ועצות משפטיות" )12.5.1949(, שם.  75
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כל בתי המשפט הגבוהים תהיה נתונה בידי פרקליט המדינה ועוזריו. 

ביחד עם זה נתנו הוראות מפורשות למשטרה לעבוד בשתוף פעולה 
הדוק עם פרקליטי המחוזות ולהשמע להדרכתם החוקית.76

בפברואר 1949 העביר שר המשטרה את הסיכום לראש הממשלה, וצירף מכתב שבו 
נימק מדוע יש צורך במשרד משטרה, למרות טענות המצדדים בביטולו.77 בוויכוח 
בין שר המשפטים שרצה רפורמה שבמסגרתה תוקם תביעה כללית מונוליטית, לבין 
שר המשטרה שחפץ לשמור על הקיים — הוחלט על הסדר זמני )כאמור בסיכומו הנ"ל 
של מנכ"ל משרד המשטרה: "המו"מ עדיין נמשך"; "עד אשר ייעשו תקונים בחוק"(. 
ההסדר היה תיקון חלוקת העבודה המנדטורית: אישומים בעבירות קלות בבתי משפט 
שלום בידי התביעה המשטרתית, ואישומים בעבירות חמורות יותר בערכאות הגבוהות 
בידי פרקליטות המדינה )כזכור, בתקופת המנדט תובעים משטרתיים ניהלו תיקים גם 

בבתי המשפט המחוזיים(. 
מבחינת משרד המשפטים היה ההסדר הזה פשרה, אשר נבעה ממגבלות כוחו 
הפוליטי. למשרד המשפטים לא היה די כוח פוליטי כדי להביא לביטול דגם המשטרה 
התובעת, אף שרצה בכך. אפשר להעלות כמה השערות מדוע לא הצליח, אך מסקנה 
חד־משמעית — אין. המהלך הזה היה כרוך בהעברת כוח וסמכויות משר המשטרה, 
שהיה שותף קואליציוני של מפא"י במסגרת מפלגת ספרדים ועדות מזרח )בכנסת 
השנייה הוא היה חלק ממפא"י(, לשר המשפטים, שהיה שותף קואליציוני אחר של 
מפא"י כחלק מהמפלגה הפרוגרסיבית. אומנם ייתכן שכוחו של שר המשטרה לא היה 
רב בקואליציה, ואף היו שהציעו לבטל את משרדו ולהעביר את סמכויותיו למשרד 
הפנים, וזאת גם עוד טרם הקמת המדינה בעת תכנון חוק המשטרה בדיוני המועצה 
המשפטית.78 אולם דווקא בשל כך העברת הסמכויות עוררה התנגדות מיוחדת אצל 

"תזכיר שהוגש לבאי־כוח העתונות היומית בעת הפגישה עם המנהל הכללי של משרד המשטרה"   76

5 )31.12.1948(, א"מ ג־3015/6 "משרד המשטרה — תזכיר על מבנה, תפקידים, פעולות".

מכתב מבכור־שלום שטרית, שר המשטרה לדוד בן־גוריון, ראש הממשלה )פברואר 1949(, א"מ   77

ג־3013/32 "משרד המשטרה". במרץ 1949 שוחחו מפכ"ל המשטרה והיועץ המשפטי לממשלה, 
והיועץ המשפטי הציע שתובעי המשטרה ימשיכו להופיע במשפטים בבתי משפט שלום "חוץ מאשר 
במשפטים מסובכים או בעלי חשיבות מיוחדת אשר טעונים הופעת עורך־דין". לא ידוע מה הייתה 
תשובת המפכ"ל. ראו מכתב מי' ש' שפירא, היועץ המשפטי לממשלה לי' סהר, מפכ"ל המשטרה 
)30.3.1949(, א"מ ג־6915/4 "היועץ המשפטי לממשלה — חוות דעת משפטיות: ינואר־מרץ 1949". 

ראו י"ר "רשות הדבור לשר־הפנים" על המשמר 28.6.1948, 2; יוסף ימבור "'קול ישראל' — ראדיו של   78

מי הוא?" על המשמר 1.8.1948, 2 )תודה לעו"ד שלומי בלבן על ההפניה לכתבות אלו(. בתוכניות של 
המועצה המשפטית על חקיקת המשטרה, הוצבה המשטרה בפיקוח משרד הפנים. ראו פרוטוקול 
ישיבה מס' 11 של ועדת־המשנה לחוקי ההגנה )3.3.1948( וטיוטות של חוק המשטרה )הוראות 

מעבר( 1948, א"מ ג־110/39 "ועדות משנה של המועצה המשפטית".
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שר המשטרה, שכן הוא נאבק על כל בדל של סמכות. שר המשטרה טען נגד העמדה 
שיש לבטל את משרדו מעל כמה במות, כתב על כך לראש הממשלה ואף הנחה את 
מנכ"ל משרדו לחקור את הנושא באופן השוואתי. המנכ"ל הגיש תזכיר מפורט ומבוסס 
מחקר המצדיק את קיומו של משרד המשטרה בישראל.79 שטרית התנגד בכל תוקף 
לכל צמצום בהיקפי סמכויותיו, משום שצמצום שכזה היה מערער את ההצדקה לקיום 
משרדו. יתרה מזאת, אפשר לשער שעברו של שר המשטרה כתובע משטרתי במשטרת 
המנדט, תרם לא מעט לתפיסתו את חשיבותה של התביעה המשטרתית. ניסיונו האישי 
עם הדרך שבה המערכת הזו פעלה, והזדהותו האישית עם התביעה המשטרתית תרמו 

אף הם להתנגדותו לביטולה.
אפשר גם לשער שבאותה תקופה פורמטיבית, בעייתיותה של מערכת אכיפת החוק 
וסדריה הפנימיים היו משניים יחסית לאתגרי הקיום המשמעותיים שניצבו בפני המדינה 
הצעירה, לפחות בעיני קברניטיה. כל שינוי מוסדי מן הנהוג בתקופת המנדט היה כרוך 
בהשקעת משאבים תקציביים ותכנוניים, שייתכן שהממשלה לא רצתה להפנות דווקא 
למערכת המשפט. האתגרים הרבים שניצבו בפני מדינת ישראל באותה תקופה היו 
משמעותיים במישורים ביטחוניים, כלכליים וחברתיים והצריכו תקציב רב, ועל רקע 
הבעיות האלה ייתכן שהדגם האנגלי לא נחשב פשרה בלתי־סבירה. על כל פנים, בסופו 

של יום אומץ הסדר שנוסח כפשרה זמנית — וזו הפכה לקבועה.

ניסיוןלשנותאתההסדר:טיוטתהצעתחוקהתביעההכללית, .6
1952-1950

בשנים הראשונות לאחר קבלתו, ההסדר בעניין התביעה המשטרתית עדיין נתפס 
 במשרד המשפטים ובקרב משפטנים אחרים כזמני, וגם בוועדת החוקה בכנסת 
ניכר רצון לשנותו. בישיבות של ועדת משנה לוועדת חוקה בענייני חוקים ותקציב 
1950 אגב דיון בתקציב  משרד המשפטים, שהתקיימו בחודשים ינואר עד אפריל 
 משרד המשפטים, התקיימו דיונים עקרוניים שבהם התבססה העמדה כי יש 
לשאוף לביטול סמכויות התביעה של המשטרה ולרכז את כל התביעה בפרקליטות 
המדינה. כאמור לעיל, ברקע הדברים עמדה גם תפיסתם העקרונית של חברי כנסת 

ראו מכתב מבכור־שלום שטרית, שר המשטרה לדוד בן־גוריון, ראש הממשלה )פברואר 1949(,   79

א"מ ג־3013/32 "משרד המשטרה"; יצחק צ'יזיק "תזכיר מסקנות: היש צורך בקיום משרד משטרה 
נפרד או לא" )27.2.1949(, א"מ ג־3013/32 "משרד המשטרה". לטענות נוספות על נחיצות משרד 
המשטרה, ראו למשל את הרצאתו של שר המשטרה בפרוטוקול ישיבה של ועדת הפנים של 
מועצת המדינה הזמנית )23.11.1948(, ארכיון הכנסת, שם הסביר כי "משרד המשטרה הולך וגדל 
ועם זאת לא התעלמנו מהצד החסכוני. אם תצרפו את המשטרה תקבלו תמונה נכונה ותראו כי 

משרד המשטרה הוא אחד המשרדים החשובים והחיוניים בממשלה".
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שהתביעה הפלילית צריכה להיות בלתי־תלויה בממשלה. עם תום הדיונים, ב־26 
1950, הגיעה ועדת המשנה להחלטה עקרונית, ולפיה: "התביעה הכללית  באפריל 
תרוכז בידי פרקליטות המדינה ולא בידי המשטרה, וכן תעבור לפיקוח הפרקליטות 
גם מחלקת החקירות של המשטרה".80 בדיון השתתף גם נציג מטעם משרד המשפטים, 
עו"ד חיים וילקנפלד )לימים שר המשפטים חיים צדוק(. בדיון שנערך במליאת ועדת 
1950, הביעו )כאמור בתחילת המאמר( דעה  החוקה כשבוע לאחר מכן, ב־3 במאי 
דומה המשפטנים מקרב חברי הכנסת, אך לא החליטו האם לאמץ את ההחלטה 

העקרונית של ועדת המשנה.81
אולם ההחלטות של ועדת המשנה — גם אם לא אומצו באופן רשמי — נפלו על 
אוזניים כרויות במשרד המשפטים. בדיון האחרון של ועדת המשנה ב־26 באפריל 1950, 
התבססה העמדה כי יש לפנות למשרד המשפטים כדי שיכין חוק בעניין "התביעה 
הכללית". הן היו"ר ח"כ ניר והן ח"כ רובין תמכו בכך שעקרונות הצעת החוק יהיו 
ש"התביעה הכללית תרוכז על ידי פרקליטות המדינה", "התביעה הכללית תהיה מוסד 
עצמאי והמשטרה תשמש רק מכשיר עזר לחקירות אשר גם הן תתנהלנה לפי הוראות 

התביעה הכללית ופרקליטות המדינה".82
פרקליטות המדינה באותה תקופה תמכה בהסדר זה.83 ואכן, כשנה לאחר מכן 
נוסחה בפרקליטות המדינה טיוטת הצעת חוק ברוח העקרונות שנדונו בוועדת 
המשנה בכנסת. הטיוטה נוסחה ככל הנראה על ידי פרקליט המדינה ארווין שמרון. 
הוא העבירה ליועץ המשפטי לממשלה חיים כהן ב־20.12.1951, אשר הוסיף לה 
הערות בכתב ידו וגם זימן את פרקליט המדינה ואת בכירי מחלקת החקיקה במשרד 

המשפטים לדיון בעניינה.84 
מדובר היה בהצעת חוק מרחיקת לכת אשר נועדה לא רק לבטל את סמכויות 
התביעה המשטרתית. ראשית, הוצע לעגן באופן רשמי בחוק את מעמד פרקליטות 
המדינה.85 "התובע הכללי" )שהוגדר כפרקליט המדינה, משנהו, סגניו ועוזריו וכן כל מי 

פרוטוקול ישיבה מס' ח/2 של ועדת המשנה לעניני חוקים ותקציב משרד המשפטים, של ועדת   80

החוקה, חוק ומשפט, הכנסת הראשונה, 12 )26.4.1950(, א"מ כ־26/8 "פרוטוקולים מישיבת ועדת 
המשנה" )להלן: פרוטוקול ישיבה של ועדת המשנה(.

פרטיכל ישיבה מס' כ/2, לעיל ה"ש 6, בעמ' 9, 13.   81

פרוטוקול ישיבה של ועדת המשנה, לעיל ה"ש 80, בעמ' 9, 12.  82

ראו את הדיווח של יו"ר ועדת המשנה ח"כ ניר, שם.  83

ראו את טיוטת הצעת חוק התביעה הכללית התשי"ב־1952, את מכתב פרקליט המדינה מיום   84

20.12.1951, את הטיוטה עם הערות היועץ המשפטי לממשלה ואת הזימון לישיבה מיום 1.1.1952 
)הישיבה זומנה ליום 10.1.1952(, א"מ גל־21284/2 "חקיקה ראשית — חוק התביעה הכללית 

התשי"ב־1952".

בס׳ 2)1( לטיוטה להצעת החוק, שם: "תוקם תביעה כללית לשם הבטחת שמירת החוק במדינה   85

ועניניה המשפטיים של המדינה".
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שהוא מיופה כוח היועץ המשפטי לממשלה( היה אמור להיכנס לנעלי היועץ המשפטי 
לממשלה ולהחליפו מבחינת סמכויותיו לתבוע בשם המדינה.86 הובהר גם שהמשטרה 

כפופה להוראות התביעה הכללית.87
אשר למינוי ראש התביעה הכללית, הוצע ששר המשפטים ימנה פרקליט מדינה, 
שיהיה אחראי בפני שר המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה על הנהלתה של התביעה 
ועל ביצוע תפקידיה.88 כמו כן הוצע ששר המשפטים ימנה בכל מחוז תובע כללי שיהיה 
פרקליט המחוז, אשר יהיה אחראי בפני פרקליט המדינה. במילים אחרות, מערך 
התביעה הכללית הוכפף ישירות לשר המשפטים וליועץ המשפטי לממשלה במבנה 
היררכי וריכוזי. דובר אם כן במתכונת קונטיננטלית, ריכוזית ומונוליטית, שבמסגרתה 
הוצע למסור לתובע הכללי גם כל סמכות אשר החוק מעניק לשוטר או לכל פקיד 
אחר בנוגע למניעת עבירות או חקירתן, וכן סמכויות להוציא צווי מעצר, סמכויות 

של חוקר מקרי מוות, ועוד.
ולעניין התביעה המשטרתית: לא רק שהמשטרה בכללותה הוכפפה, לפי ההצעה, 
לתביעה הכללית, אלא גם הובהר ש"לא יוגש משפט פלילי ולא יתנהל משפט פלילי, 
אלא ע"י תובע כללי".89 משמעותה של הוראה זו הייתה ביטול סמכויות השוטרים לנהל 
הליכים פליליים. לסיכום, טיוטת הצעת החוק הציעה להקים את פרקליטות המדינה 
במתכונת קונטיננטלית, ריכוזית, מונוליטית, להכפיף במסגרתה את רשויות החקירה 

לרשויות התביעה, ולבטל את התביעה המשטרתית.
טיוטת הצעת חוק התביעה הכללית, שגובשה בפרקליטות המדינה, לא קודמה. 
לא ברור מה הייתה הסיבה לכך. לא ידוע אם אכן התקיימה ישיבה בנושא הצעת 
החוק ומה התרחש בה, אולם על גבי הטיוטה של היועץ המשפטי לממשלה נותרו 
הערותיו והן נותנות את ראשית התשובה לאי־הצלחת היוזמה. סימני שאלה והערות 
כגון "מיותר" או "לא כאן" מעטרות את ההוראות החשובות לענייננו. מעבר לכך, 
סביר להניח שמשרד המשפטים לא קידם רפורמה יסודית זו מאותה הסיבה שבגללה 
לא קודמה הרפורמה בשנת 1948. במועד זה שר המשפטים היה דב יוסף ממפא"י. אף 
שבתקופה מאוחרת יותר הוא היה שר ריכוזי מאוד, ספק רב אם בעת הזו, כשהחזיק 
במקביל גם בתיק התעשייה והמסחר, היו לו רצון או יכולת פוליטית לקדם רפורמה 

בס׳ 1)2(, שם: "מקום שבכל חוק מופיעות המלים 'היועץ המשפטי לממשלת ישראל או בא־כחו'   86

יבואו המלים 'תובע כללי' במשמעותן בחוק זה".

"המשטרה ]...[ כפופים להוראות התביעה הכללית בכל ענין הנוגע לבצוע תפקידם", שם.  87

"שר המשפטים ימנה תובע כללי להיות פרקליט המדינה שיהיה אחראי לפניו ולפני היועץ המשפטי   88

לממשלת ישראל להנהלתה היעילה של התביעה הכללית ולבצוע תפקידיה", שם.

ס׳ 5)1( לטיוטה להצעת החוק, שם.  89
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משמעותית שבמסגרתה יילקחו סמכויות מהמשטרה וממשרד המשטרה.90 ייתכן גם 
שבשלב זה היועץ המשפטי חיים כהן ויתר על קידום הדגם המונוליטי של פרקליטות 

המדינה. 
כך או כך, בסופו של יום משרד המשפטים לא קידם את הצעת חוק התביעה הכללית, 
אלא אך ורק את הטיוטות האחרות שאותן החל לגבש פרקליט המדינה בעניין סדר 
הדין הפלילי.91 במקום חוק התביעה הכללית, במורד הדרך, קידם משרד המשפטים 
את פקודת סדר הדין הפלילי בהתאם להסדר שהושג בין משרד המשטרה לבין משרד 
המשפטים בסוף שנת 1948. כך למשל, טיוטות פקודת הפרוצדורה הפלילית נוסחו 
מלכתחילה במשרד המשפטים החל מתקופה זו )ראשית שנת 1952(, ובהן סמכותם של 
שוטרים להגיש אישומים בבתי משפט השלום ובבתי המשפט העירוניים.92 התביעה 

המשטרתית הפכה למוסד קבע. 

סיכום

ההסדר הזמני שנקבע בראשית ימי המדינה, שלפיו התביעה המשטרתית תנהל את 
ההליכים בעבירות הקלות יותר )בבתי משפט השלום( ואילו פרקליטות המדינה תנהלם 
בעבירות החמורות יותר )בבתי המשפט המחוזי(, עומד על כנו, עם שינויים קלים, עד 
היום.93 אך בכך לא תם העניין. במשך השנים הוסיפו מדי פעם בפעם ראשי התביעה 
הכללית ומשרד המשפטים לנסות ולתקן את ההסדר לפי ראיית עולמם. חיים צדוק, 
אשר כפקיד במשרד המשפטים היה מעורב בדיונים הראשונים בעניין זה שנערכו 
במשרד המשפטים ובכנסת, עמד בשנת 1999 בראש ועדה ציבורית שהמליצה לאחד 
את התביעה המשטרתית עם פרקליטות המדינה.94 ייתכן שהיועץ המשפטי לממשלה 

השוו לחוסר היוזמה שהפגין באותה תקופה ביחס לרפורמה שעמדה אז על הפרק במשרד המשפטים   90

לעניין מינהל בתי המשפט, ראו לוריא, רייכמן ושגיא "נפילתו ועלייתו של מינהל בתי המשפט", 
לעיל ה"ש 58.

ראו א"מ ג־5391/27 "פקודת הפרוצדורה הפלילית — חלק א'", וכן ארכיון משרד המשפטים   91

7928904414835 "חוק לתיקון פ"ק הפרוצדורה הפלילית" )להלן: חוק לתיקון פ"ק(.

8)ה( להצעת תזכיר חוק סדרי הדין הפלילי, התשי"ח־1958, א"מ ג־5391/28 "פקודת  ראו ס'   92

הפרוצדורה הפלילית — חלק ב'". ראו גם ס' 13)ב( לטיוטת הצעת חוק הדיון הפלילי )"הצעה 
חמישית 14.9.1952"(  חוק לתיקון פ"ק, לעיל ה"ש 92.

היום נקראת התביעה המשטרתית "חטיבת התביעות". חלוקת הסמכויות בינה ובין הפרקליטות   93

השתנתה במקצת מאז ראשית ימי המדינה, כמו גם המבנה המוסדי שלה. להרחבה ראו לוריא 
וקרמניצר איחוד התביעה המשטרתית, לעיל ה"ש 8.

ראו את השתתפותו של חיים צדוק, אז וילקנפלד, מטעם משרד המשפטים, בישיבת ועדת המשנה   94

של ועדת החוקה, חוק ומשפט לעניני חוקים ותקציב משרד המשפטים 1 )26.4.1950(, א"מ ג־5655/11 
"מנהל, תקציב, פרוטוקולים"; משרד המשפטים, דו״ח הוועדה הציבורית לחוק משטרה חדש 

)בראשות עורך הדין חיים צדוק( 50-44 )1999(.
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הראשון יעקב שמשון שפירא עמד בראש יוזמה נוספת בעניין כשכיהן כשר משפטים 
בראשית שנות השבעים. בשנת 1971 כתב לו היועץ המשפטי לממשלה מאיר שמגר 

על הכוונה לערוך רפורמה בנושא: 

בהתאם להסדרים החוקיים הקיימים יש חלוקה בין תחומי התביעה 

בהם מטפלת המשטרה, לבין תחומי התביעה בהם מטפלת פרקליטות 

תביעה  יצר  לא  הפלילי, תשכ"ה־1965,  הדין  סדר  חוק   המדינה. 

 כללית מונוליטית, אלא יצר מערכת מורכבת אשר איננה מפרידה רק 

ומנהל   בין הגורם החוקר לבין הגורם המגיש את כתב האישום 

את המשפט, אלא יצר כאמור גם את הבסיס לקיום מערכות תביעה 

 נפרדות. ]...[ יש לי ספקות אם מבנה חוקי זה של מערכת התביעה —

 יעיל ורצוי — אך נושא זה אין ענינו לכאן וכידוע לך נבחנת שאלה 
זו בנפרד.95

שנים אחר כך, כשופט, יפסוק שמגר בדומה כי: "מן הראוי להפריד מוסדית בין הגוף 
החוקר לבין מי שמופיע כתובע בבית המשפט; הווי אומר, אין להכפיף את החוקר 
ואת מי שמייצג את התביעה בבית המשפט לאותה מרות".96 קריאה לרפורמה שכזו 
נשמעה בשנת 1972 גם בדיון בכנסת מפי ח"כ ארי אנקוריון: "חשובה ביותר אחידות 
הפרקטיקה בעניין התביעה הכללית וייצוג משפטי מלומד. אני סבור שרצוי להעמיד 

כתובעים באישומים פליליים רק נציגים של פרקליטות המדינה".97 
בסיכומו של דבר, משרד המשפטים הצליח לקדם את הדגם המונוליטי והריכוזי 
של התביעה הכללית שנהגה בראשית ימי המדינה — אך בפרקליטות המדינה בלבד. 
בפרקליטות המדינה אכן קיים דגם מונוליטי וריכוזי של תביעה כללית על פי המבנה 
הקונטיננטלי, בשילוב עם תפיסת עולם או אתוס המקדש הליך הוגן ושיקול דעת רחב 
ועצמאי לתובע להחליט על סגירת תיקים פליליים — באופן מעין־שיפוטי.98 אולם התביעה 
הכללית בישראל נותרה מבוזרת לפי הדגם האנגלי שקידמה המשטרה בראשית ימי 
המדינה. מלבד פרקליטות המדינה שמנהלת את התיקים בעבירות החמורות, ממשיכים 
לנהל תיקים פליליים גם התביעה המשטרתית )שמנהלת כ־90% מההליכים הפליליים 
בישראל(, עורכי דין בשירות המדינה )במשרדי ממשלה, ברשויות מקומיות(, ועורכי דין 

משרד המשפטים, מאיר שמגר דו״ח היועץ המשפטי לממשלה בקשר לכתבות על הפשע המאורגן   95

.)1971( 21

בג"ץ 2631/91 זיגל נ' שר המשטרה, פ"ד מו)3( 546 )1992( ]ההדגשות במקור[.  96

ד"כ 63, 2402 )התשל"ב(.  97

ראו לדוגמה, קרמניצר "התובע בהליך פלילי", לעיל ה"ש 17.  98
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פרטיים שפועלים במסגרת של מיקור חוץ מטעם משרדי ממשלה ורשויות מקומיות 
תוך קבלת ייפוי כוח מהיועץ המשפטי לממשלה.99 

יתרה מכך, התביעה המשטרתית, בעקבות מיקומה המוסדי במשטרה וכפיפותה 
למפכ"ל המשטרה, פועלת למעשה לא רק בהתאם לתפיסת עולם שבה לתובע יש שיקול 
דעת עצמאי ומעין־שיפוטי,100 אלא גם בהתאם לתפיסה הרואה את התובעים כחלק 
אינטגרלי מהמשטרה וממדיניותה הנקבעת על ידי הדרג הפוליטי ובכירי המשטרה. 
המשך קיומה של התביעה המשטרתית, בעקבות ההסדר שהגיעו אליו משרד המשפטים 
ומשרד המשטרה בשנת 1948, היא לכן אנומלית ביחס לדגם המונוליטי של התביעה 
הכללית שמייצגת פרקליטות המדינה. אולם זוהי אנומליה רחבת היקף, ולא חריג 
צר. במובן הזה ניתן לומר שהתביעה הכללית בישראל מאופיינת בחוסר קוהרנטיות. 
פועלים בה שני דגמים במקביל: דגם של מאבק משטרתי בפשיעה, שהוא אחד ממנגנוני 
השליטה החברתית שמפעילה מדינת ישראל, ודגם של הליך מעין־שיפוטי בפרקליטות 
המדינה. לראשי משרד המשפטים בראשיתו הייתה, אם כן, השפעה רבה על עיצוב 
דגם התביעה הכללית בישראל. עם זאת, כוחם והשפעתם היו מוגבלים ודגם התביעה 

הכללית שנוצר הוא פועל יוצא של פשרות בין־מוסדיות.

ראו, לדוגמה, משרד המשפטים, דו״ח הצוות לבחינת אפשרות היישום של הקמת נציבות תלונות   99

על הפרקליטות )בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אורית קורן( 8 )2012(; ארבל ואח' 
דו״ח פרקליטות 2000, לעיל ה"ש 9, בעמ' 44.

גם אתוס עצמאות שיקול הדעת קיים בתביעה המשטרתית. ראו למשל את התיאור של ישראל   100

אייזנר, התובע המשטרתי לשעבר, על הדרך שבה הסביר לו השופט הראשון שבפניו הופיע בשנת 
1964, את מהות תפקידו: "הוא אמר לי תגיד אתה יודע מי אתה? לא הבנתי מה הוא רוצה להגיד 
בזה אז הוא אמר אתה נציגו האישי של היועץ המשפטי לממשלה ]...[ אני לא רוצה לשמוע את 
המילה לשיקול דעת בימ"ש. אתה צריך להגיד מה אתה חושב — יש מקום להקלה — הקלה, יש 
מקום לחומרה — לחומרה. ככה למדתי ]ש[הייתי צריך לקחת אחריות. הוא אמר: ההבדל בין 
סנגור לתובע — סנגור מצווה לעזור לבימ"ש לעשות משפט. התובע מצווה לעשות משפט צדק. 
זה ההבדל. מאז למדתי שאני צריך להיות עצמאי ולייצג את הציבור ומצד שני גם מי שנכשל חד 
פעמית וידעתי שהוא לא יחזור על מעשיו אז התחשבתי". ראו ריאיון של תמר ליברטי וסיון שחר 

עם ישראל אייזנר )23.2.2010(, בית מורשת משטרת ישראל.
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 "השוטר הוא ידידכם ומגן בצר לכם": 
 המשטרה בעיתונות הילדים המרכזית בישראל 

במעבר מיישוב למדינה

טליהדיסקין*

המאמר מציג את המשטרה הישראלית בעשור הראשון למדינה כפי שהיא 

משתקפת בארבעת עיתוני הילדים המרכזיים שראו אור בתקופה זו: דבר 

לילדים, משמר לילדים, הארץ שלנו והצופה לילדים. נקודות המוצא לדיון 

הן שעיתונות הילדים ראתה עצמה כאמונה על שלטון החוק וכמחנכת 

הדור הצעיר לאזרחות, וכי העיתונים היו בעלי נטיות מגזריות בהתאם 

לאכסניות שמתוכן יצאו: דבר לילדים מבית דבר, הוותיק והפופולרי 

מביניהם, היה כרוך בהסתדרות וניכרה בו השפעתה של מפלגת השלטון 

מפא"י; משמר לילדים, שהיה שייך לעל המשמר, שיקף את עמדות 

המפלגה הסוציאליסטית מפ"ם; הצופה לילדים של הצפה היה קשור 

בטבורו לציונות הדתית; והארץ שלנו, עיתון ילדי החוגים האזרחיים 

של הארץ, היה בבעלות גרשום שוקן, שאף כיהן תקופה מסוימת כחבר 

כנסת מטעם המפלגה הפרוגרסיבית.

לעיתונות הילדים המרכזית הייתה השפעה תרבותית ניכרת על ילדים 

בתקופה הנחקרת. בין היתר הרבתה עיתונות זו לעסוק באקטואליה 

באופן ישיר ועקיף בסוגות השונות שהופיעו בה, באופן שהעיד על 

תפיסות בנות הזמן גם לגבי המשטרה. בהיבט רחב, המאמר מצביע 

על כך שהכתיבה שעסקה במשטרה נכרכה באותם ימים בכתיבה על 

המדינה — ומציג את התקוות שנתלו בשתיהן ואת קשייה של המשטרה 

מאמר זה מבוסס על הרצאה שניתנה בכנס "הצבא הוא ביטחון המדינה, המשטרה — כבודה", שנערך   *
בבית מורשת משטרת ישראל ב־26.3.2017. אני מודה לשופטי המאמר ולעורכת כתב העת, ד"ר 
נעמי לבנקרון, על הערותיהם המועילות. אני מודה גם לפרופ' אסף לחובסקי, שחלקים מהמחקר 
שנעשה לצורך עבודת הדוקטור שכתבתי בהנחייתו במרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים 

בפקולטה למשפטים שבאוניברסיטת תל אביב היוו בסיס למאמר.
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בתחומים מסוימים ככאלו שאפיינו גם את המדינה, בפרט בהקשר של 

מעמדו היום־יומי של שלטון החוק.

מבחינה נושאית, המאמר מתאר את יחסם של העיתונים לשוטרים 

הבריטים שעזבו את הארץ בראשית התקופה ולמשטרות בגולה לפני 

קום המדינה, דן באופנים שבהם הוצגה עבודתה של משטרת ישראל 

בעיתונים, וסוקר את יחס העיתונים למעורבותה של המשטרה בכמה 

היבטים של חיי היום־יום, דוגמת מיגור עבריינות הנוער, המלחמה בשוק 

השחור והשמירה על גבולות הארץ. כמו כן עוסק המאמר בכתיבה על 

היבטים של קשרי משטרה־קהילה בתיווך ילדים, וגם מציג את היחס 

הביקורתי שהובע בעיתונים כלפי המשטרה בהקשרן של כמה פרשות 

)למשל, שביתת הימאים(, כתלות בפוליטיקה שלהם. כך, באמצעות 

משוט על פני העיתונים, מתאר המאמר את הנכחת המשטרה הישראלית 

במרחב הציבורי בעשור הראשון למדינה, ומציף נגזרות רב־ממדיות 

של עיתונות הילדים ושל עבודת המשטרה באותה תקופה מכוננת.

פתיחה

בשנת 1952 פורסמה בעיתון הצופה לילדים כתבה שעסקה במשטרת ישראל, ובמסגרתה 
הקדיש יגאל מוסינזון, שהיה אז קצין העיתונות של המשטרה והדובר שלה, רובריקה 

לדברים הללו:

הרבה אמהות טובות נוהגות לעתים, שלא כהלכה. הן רואות שוטר עברי 

המהלך ברחובה של עיר ומתרות בבנם ]כך[ השובב: "אם תהיה ילד רע 

— אקרא לשוטר". כך שמעתי במו אזני. האם זה מוצדק, לדעתכם? הרי 

השוטר העברי מחפש אחר גנבים בלילות, והוא שומר על גבולות הארץ, 

ואם ילד "הולך לאבוד" נצבת כל המשטרה על רגליה ואינה נותנת מנוח 

לעצמה עד אשר תמצא האבדה. השוטר העברי שומר על אנשים טובים 

כנגד אנשים רעים ולמה יפחידו בו ילדים? ]...[ השוטר הוא ידידכם ומגן 

בצר לכם, כי השוטר הוא ]ה[אדם שבידו הופקדה שמירת החוק. ואם 

תשמעו דברי אתראה אלו: "אם תהיה ילד רע — אקרא לשוטר" תאמרו 
בבקשה לאומר כך, כי אין הוא נוהג בבינה יתרה.1

"מכתב מאת מחבר 'חסמבא' לקוראי 'הצופה לילדים'" הצופה לילדים ז)1( 17.9.1952, 666. השגיאה   1

בשם הכותרת — במקור.
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במילים אלו ביקש הכותב להעביר טרוניה, באמצעות הילדים קוראי העיתונים, אל 
אימהותיהם; מוסינזון היה כאומר: הווה ימינו, שנת 1952, אינו זמן מתאים להשמיץ 
בו את המשטרה. הביטוי הנפוץ "אם לא תאכל יבוא שוטר" התאים אולי לימי המנדט 
הבריטי בארץ, אך בתקופה זו של בינוי האומה במדינתה יש לשנות את הגישה. עתה 
עושה משטרת ישראל צעדים ראשונים בעולם השיווק העצמי, ולפיכך יש לדאוג 
לדימויה החיובי, כדי שתיתפס כגוף אחראי ורציני בקרב אזרחי המדינה הצעירים 

ביותר — דור העתיד שלה.
דבריו של יגאל מוסינזון, מי שהיה מוכר כבר אז גם כסופר החתום על סדרת חסמבה 
המצליחה, לא הופיעו בהצופה לילדים באופן מקרי, אלא ביטאו, בשפה שיועדה לילדים, 
את שידוד המערכות התדמיתי שיועד למשטרה העברית שנים ספורות לאחר המעבר 
מיישוב למדינה, ובא לידי ביטוי בעיתונות הילדים של התקופה.2 בסיום הקטע נפרד 
הקצין מוסינזון מהקוראים והזמין אותם להצגת חסמבה הקרובה לביתם. כך התערבבו 
בכתיבה לקהל הצעיר ממסד ויצירה חופשית לכאורה, מציאות ודמיון, אקטואליה 

וספרות — והיו לאחד.
מאמר זה עוקב אחר מופעיה של משטרת ישראל בעיתונות הילדים שראתה אור 
בעשור הראשון למדינה )1958-1948(, במטרה לצייר את דמותה כפי שנשקפה מהם. 
הפנייה דווקא לעיתוני הילדים של התקופה מסקרנת ומועילה, משום שעיתונות הפנאי 
לילדים — היהודית והעולמית — עסקה עוד מראשיתה באקטואליה כחלק מראיית 
תפקידה ככלי חיברות המקושר לנעשה בסביבת הילד. בשנות החמישים עיתונות 
הילדים בארץ גם הייתה בעלת השפעה מעצבת על חינוכם של הילדים לאזרחות בכלל 
ולשלטון החוק בפרט.3 השיח הער שהתחולל בעיתונים לגבי משטרת ישראל מלמד על 

בין השנים והדובר שלה  העיתונות של המשטרה  קצין  היה   )1994-1917( מוסינזון  יגאל   2 

1954-1952, אך מוכר בציבוריות הישראלית למן שלהי שנות הארבעים )ועד עצם היום הזה( בעיקר 
כמי שכתב את הסדרה "חסמבה" המיתולוגית. הסדרה חסמבה — ראשי תיבות של צירוף המילים 
"חבורת סוד מוחלט בהחלט" — גוללה את הרפתקאותיה של חבורת ילדים. ראשית עלילותיה בימי 
המנדט הבריטי, אז בא לידי ביטוי בסדרה הלך הרוח של שנות המאבק באויב הבריטי, שיוצג בין 
היתר בידי שוטרים. בהמשך נלחמה החבורה בגורמים אחרים שנחשבו לאויבי הסדר הטוב בכלל 
והאוכלוסייה היהודית בארץ בפרט, וביניהם מחבלים, מרגלים, פושעים מקומיים ובין־לאומיים 
ועבריינים אחרים. לדיון בסדרה ראו זהר שביט מעשה ילדות: מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים 

)השתתפה בכתיבה: בשמת אבן־זהר( 324-299 )1996(. 

להרחבה ראו אצל טליה דיסקין משפט משלנו: חוק ומוסר בעיתונות הילדים והנוער במדינת ישראל,   3

1958-1948 )חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב — הפקולטה 
 Assaf למשפטים, 2016(. על אימונם של אזרחי ישראל לציות לדיני המס בשנות החמישים ראו
 Likhovski, "Training in Citizenship": Tax Compliance and Modernity, 32(3) Law and
.)Social Inquiry 665 )2007 להיבטים משפטיים מתוך פרספקטיבה של היסטוריה חברתית 
ראו את מכלול כתיבתה של אורית רוזין, ובפרט את ספרה חובת האהבה הקשה: יחיד וקולקטיב 
 Orit Rozin, A Home בישראל בשנות החמישים )2008( )להלן: רוזין חובת האהבה הקשה(, ואת
 for All Jews: Citizenship, Rights, and National Identity in the New Israeli State

)2016(.
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החברה הישראלית המתהווה, על הלך הרוח שאותו ביקשו עורכי העיתונים והיוצרים 
בהם להנחיל לילדים במעבר מתקופת המנדט הבריטי לתקופה של ריבונות ועצמאות 

מדינית, וגם מצביע על חוזקותיה וחולשותיה של המשטרה עצמה.
כמו כן, בוחן המאמר היבטים בעיצובה של תודעה משפטית בקרב ילדים. "תודעה 
משפטית" )"Legal Consciousness"( היא מושג רחב, המשקף, בין היתר, את האופנים 
ואת המידה שבהם מוטמעים תרבות משפטית ומרכיבים הקשורים לרעיון שלטון החוק 
בקרב הציבור והקבוצות המרכיבות אותו.4 טענת המאמר היא שעיתונים אלו, שהיו 
סוכני חיברות רבי השפעה על ילדים, ביקשו לעצב את תודעתם של האזרחים הצעירים 
ביותר במדינה באותה תקופה של בינוי האומה, וכי קריאה בהם יכולה לספק התבוננות 
מעניינת, גם אם לא יחידה, בעולם הילדים דאז. בתוך כך, ההנחה היא שמאמץ לעיצובה 
של תודעה משפטית יכול להיעשות באופן ישיר — בכתיבה על ענייני משפט מסוימים 
תוך התייחסות ברורה לאופיים המשפטי, או באופן עקיף — שיכול להיות גם סמוי מן 
העין.5 לפי גישה זו, בחינת העיתונים מעלה שהכתיבה על המשטרה ועל השוטרים 
בעיתונות הילדים נעשתה באופן גלוי ובולט בתכנים שנכתבו עליהם ישירות והזכירו 
מפורשות חוקים, הליכים משפטיים מתנהלים וכדומה, אך גם באזכורים אגביים לכאורה 
או ברמיזות קלות. התפיסה המנחה את המאמר היא שמכלול ההתייחסויות העיד על 
היבטים שונים של עבודת המשטרה ועל מעמדה הנחפץ בעיני הציבור, ולא פחות מכך, 
על דמותו  — הרצויה והמצויה — של שלטון החוק בחברה הישראלית בת התקופה.6 

 David M. Engel, על מורשת המושג ועל מגוון המחקרים העושים בו שימושים שונים ראו אצל  4

 How Does Law Matter in the Constitution of Legal Consciousness?, in How Does Law
 Matter? 109 (Bryant G. Garth & Austin Sarat eds., 1998); Susan S. Silbey, After Legal
.Consciousness, 1 Annual Review of Law and Social Science 323 (2005) ברובד נוסף 
אפשר לציין בהקשר זה את שפע הכתיבה המחקרית הקיימת על המשפט בתרבות הפופולרית, 
ובתוכה בספרות למבוגרים ובספרות לילדים )"Law in Literature"(, ואת ספרות המחקר הענפה 
הקיימת בתחום של חיברות משפטי )"Legal Socialization"( של ילדים בהיבטים פסיכולוגיים, 

סוציולוגיים ואחרים.

לעניין זה ראו את תובנתו של מנחם מאוטנר בדבר המשפט הסמוי מן העין — המצוי על כל שעל   5

בחיי היום־יום של בני האדם בחברות מתוקנות. ראו מנחם מאוטנר "המשפט הסמוי מן העין" 
משפט ותרבות 224-200 )התשס"ח(.

המשטרה עצמה ראתה כמובן חשיבות בקשר עם אזרחיה הצעירים של המדינה ובפנייה אליהם,   6

כעולה מן העיתונות )למבוגרים( בת התקופה וגם ממסמכים שנשמרו, למשל ממכתב שכתבה מפקחת 
שנייה נחמה בורשטיין למפכ"ל המשטרה, ובו הצעות לפעילויות של הדוברות, ביניהן פרסום חוברות 
מצוירות לילדים ונוער שיתווכו את הנושא "בצורה פדגוגית נאותה", ו"צריכות להיות עממיות, ואולי 
גם מנוקדות". ראו מכתב ממפקחת שנייה נחמה בורשטיין למפכ"ל המשטרה )21.11.1949, בית מורשת 
משטרת ישראל(. גישה זו אפיינה גם מדינות אחרות, שבהן חתרה המשטרה לשיפור תדמיתה בעיני 
הילדים ואף לקשר עם האזרחים הצעירים, מתוך הנחה שהם יסייעו לה בעבודתה. ראו, למשל, לגבי 
 Valerian J. Derlega, James R.K Heinen & Nancy K. Eberhardt, Officer Friendly: :ארצות הברית
 Changing Children's Attitudes about the Police, 7(3) Journal of Community Psychology
.(1979) 220 לעיתים תיווך המסרים לצעירים נעשה בצורה בוטה למדי לטובת המטרות, למשל — 
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הפרספקטיבה המחקרית שמנחה את המאמר לקוחה משילוב בין שני תחומי 
דעת עיקריים: הראשון הוא ההיסטוריה של המשפט והשני הוא מחקר תרבות הילד 
והנוער. תחום ההיסטוריה של המשפט עוסק במגוון נושאים, וביניהם התפתחותם 
של כללים משפטיים; מקורותיהן של שיטות משפט; יחסים בין שיטות משפט 
שונות; היסטוריה של מוסדות משפטיים ומקצועות משפטיים; סוגיות של ריבוד 
חברתי־משפטי; היסטוריה מוסדית ופוליטית של המשפט; שורשיו התרבותיים של 
המשפט; דפוסי הנמקה שיפוטית; שאלות של קבלת מרות החוק על ידי הציבור 
ועוד.7 מחקר תרבות הילד והנוער עוסק באופן מסורתי בשאלות הנוגעות לשררה 
הבין־דורית של מבוגרים על ילדים, בספרות הילדים היפה ובקשרים שבינה לבין 
חינוך ואינדוקטרינציה, בתרבות פנאי כללית של ילדים, ביחסיהם בינם לבין עצמם 
וכדומה.8 השילוב בין שני התחומים מהווה מסד תיאורטי ופרקטי לדיון בעיתונות 

הילדים של התקופה כבבמה משפטית.
עם העיתונים המרכזיים בישראל הנדונים במאמר נמנים דבר לילדים )שראה אור 
לראשונה כמוסף לדבר בשנת 1931 והחל לצאת כעיתון נפרד ב־1936(, משמר לילדים 
)של על המשמר, 1945(, הצופה לילדים )עיתון הילדים מבית הצפה, 1947( והארץ שלנו 
)היה מסונף להארץ, 1951(.9 עיתונים אלו, שאותם קראו ברצון ילדים ובני נוער צעירים 
רבים בשנות החמישים, היו שונים זה מזה; לכל אחד מהם הייתה זיקה מפלגתית 
או מגזרית משלו. ההבדלים ביניהם השתקפו באכסניות שלהם — במוציאיהם לאור, 
בגישות האידיאולוגיות והמגזריות/פוליטיות שִהנחו אותם ובמגמות שקידמו: דבר 
לילדים היה הוותיק והפופולרי מביניהם, וקשריו עם ההסתדרות הביאו לכך שניכרה 

 Tamara Myers, Didactic Sudden בהקשר של פעילויות המשטרה למיגור תאונות הדרכים, וראו
 Death: Children, Police, and Teaching Citizenship in the Age of Automobility, 8(3) Journal

of the History of Childhood and Youth 451 (2015).

 Ron Harris, et al., Israeli Legal ,לתיאור היסטוריוגרפי של המשפט הישראלי ראו, למשל  7

 History: Past and Present, in The History of Law In A Multi-Cultural Society:
Israel 1917-1967, 1 (2002); ניר קידר "המשפט ומקומו המרכזי בהיסטוריה הישראלית: 
על ההיסטוריוגרפיה של המשפט הישראלי ותרומתה לחקר ישראל" קתדרה 150, 155 )2013(. 
לכתיבה על המשפט בעשור הראשון למדינה ראו למשל רון חריס "המתח בין תרבויות משפטיות: 
עיצוב המשפט הישראלי בעשור הראשון" המשפט הישראלי — השנים המעצבות: 1977-1948, 

.)2014( 87-52

לניתוח פוליטי וספרותי של עיתונות הילדים החילונית בישראל בשנות החמישים ראו רימה   8

שיכמנטר חבר מנייר: עיתונות ילדים ישראלית בעשור הראשון למדינה )2014( )להלן: שיכמנטר 
חבר מנייר(.

את דבר לילדים ערכו בשנות החמישים, בין היתר, ברכה חבס, אהרן זאב, שמשון מלצר, דב נוי,   9

שלמה טנאי, דוד זכאי ואפרים תלמי; את משמר לילדים ערכו בנימין טנא וסגנו שלמה ניצן; עורכי 
הצופה לילדים היו משה טביומי, אברהם ברטורא, משה צבי אפרתי, בנימין צביאלי ושאול רז, 

ואילו עורכי הארץ שלנו היו מרדכי קשתן ובנימין תמוז, וסגן העורך היה יעקב אשמן.
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בו השפעת מפלגת השלטון, מפא"י, שחרתה על דגלה את עקרון הממלכתיות; משמר 
לילדים שיקף את עמדות המפלגה הסוציאליסטית מפ"ם, ותיווך לקוראיו ערכים 
של חירות, שוויון ואחווה ברוח פרו־סובייטית; הצופה לילדים היה קשור בטבורו 
הארץ שלנו, צעיר העיתונים הנדונים כאן,  לציונות הדתית של "המזרחי"; ואילו 
עיתון ילדי החוגים האזרחיים, היה בבעלות גרשום שוקן )שהיה תקופה מסוימת 
חבר כנסת מטעם המפלגה הפרוגרסיבית(. מבין העיתונים היה הארץ שלנו ייחודי 
בכך שניסה לשוות לעצמו תדמית מרדנית לעיתים, למשל כשנקט נימה סאטירית 
בנושאים שנחשבו למוסכמים מבחינה חינוכית — כגון מעורבות תנועות הנוער בבתי 
הספר או ההתנדבות לגדנ"ע — במטרה לאתגר את גבולות הממלכתיות ולהחצין 
ביקורות על מטרות רוויות פאתוס וגאון לאומי. עם זאת )וכפי שנראה בהמשך(, 
קריאה עקיבה בו מעלה שבכל זאת, במידה רבה, גם הוא היה מוסרני, כלומר הדגיש 

ענייני מוסר בהקשרים שונים. 
יתרה מכך, למרות הנטיות המגזריות של העיתונים ונקודות השוני ביניהם, שאף 
באו לידי ביטוי בכתיבה ביקורתית בהם לגבי נושאים מסוימים, גישתם העקרונית 
הכללית למשטרה הייתה דומה, והיא צפה ועלתה מתוך מגוון סוגות הכתיבה שהופיעו 
בהם. בדרכים שונות ומגוונות יידעו עיתוני הילדים את נמעניהם הצעירים בנוכחותה 
של המשטרה במרחב הציבורי ושיתפו אותם בצורך העקרוני בהגשמת יעדים שאותם 
ביקשו לייחס לה. עם זאת, הכתיבה בעיתונות הילדים הנדונה במאמר זה עשויה להיות 
מעניינת דווקא משום שהיא לא היוותה זרוע פורמלית של המשטרה, גם אם לעיתים 
הובאו בה מסרים שהיו מן הסתם מקובלים על המשטרה או שהמשטרה הוצגה בה 

ברוח אוהדת.
עיתונות הילדים לא עסקה כמובן במשטרה באופן בלעדי; כפי שניתן לדמיין, 
העסיקו אותה עניינים רבים ואחרים שהשתייכו לעולם הילדות. בין היתר הופיעו 
בה נושאים הקשורים למדע ולטבע; מקומות בארץ ובחוץ־לארץ, טיולים, תמונות 
מחיי העיר, הקיבוץ, הכפר, המעברה ויישובי הספר; עניינים שנקשרו בשעות הפנאי 
— בילויים, חוגים, תחביבים והחופש הגדול, חוויות במסגרת הבית, המשפחה, בית 
הספר והחברים, פעילויות ממוסדות, חגים ומועדים, מורשת ישראל, העלייה והגולה, 
אישים מהארץ והעולם, דברי ספרות כלליים, ועוד קצרה היריעה מלתאר. אולם, בצד 
אלו ולעיתים גם במשיק להם, בעשור הראשון למדינה הופיעה בעיתונות הילדים גם 

כתיבה על המשטרה, ובה עוסק המאמר. 
בין סוגות הפנייה לילדים שאימצו העיתונים )ושגם היה בהן פוטנציאל לשיח מגוון, 
על פי מיקומן בחוברות ואופיין( נמנו טורי העורכים שפתחו את החוברות והציבו את 
הנושאים המרכזיים שעל סדר היום; מאמרים פובליציסטיים; טקסטים עיתונאיים 
)רפורטאז'ות( וספרותיים )סיפורת, שירה(; קריקטורות וקומיקס, שהיו אהודים מאוד 
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על הילדים; וכן איורים ויצירות פרי עטם של ילדים — רשימות מאת כתבים צעירים 
ומכתבי קוראים, שהמחישו את היותם של העיתונים קהילות של משמעות בעבור הילדים. 
מערכות העיתונים השתדלו לקיים קשר עם הילדים כדי להזין את תוכני העיתונים וגם 
כדי להגדיל את קהל מנוייהם. כפי שעולה ממחקרה של רימה שיכמנטר על עיתונות 
הילדים החילונית בשנות החמישים, היו קוראי העיתונים בעיקר בני ותיקים )ובהתאם, 

יחסית, הם גם כתבו להם יותר(.10 
למאמר ארבעה חלקים עיקריים. ראשית ייסקרו בו דגמי שיטור שקדמו לקום 
המדינה כפי שתוארו בעיתונות הילדים של שנות החמישים, ובכלל זה דגם השיטור 
הבריטי ודגם השיטור בארצות הגולה. תיאורם יצביע על משמעות עצם הקמת 
המדינה בכלל ועל חשיבותה של המשטרה בפרט, שנכרכו זו בזו בתיווך העיתונים 
ונמסרו לקוראים הצעירים. שנית, המאמר ישרטט היבטים מצויים ורצויים של 
המשטרה בעשור הראשון למדינה, שעלו מתוך הכתיבה על היבטים יום־יומיים של 
פועלה. שלישית, תתואר במאמר התמודדות עיתונות הילדים עם מקרים מביכים 
לכאורה מבחינת המשטרה ועם פרשות שנויות במחלוקת דוגמת שביתת הימאים 
ושורת המתנדבים. רביעית, תוצג התייחסות העיתונים למשטרה בארבעה נושאים 
ספציפיים: הבטיחות בדרכים והמלחמה בעבריינות התנועה; אכיפתו של חוק לימוד 
חובה וההתמודדות עם עבריינות הנוער; משטר הקיצוב )הצנע( וההתמודדות עם 
הפרותיו בידי הציבור, וכן פעילות המשטרה בגבולות הארץ. בפרק הסיכום יידונו 
תובנות העולות מן המאמר, וכן תוצע בו זווית התבוננות נוספת על משטרת המנדט 

ועל משטרת המדינה, המתאפשרת ממרחק הזמן. 

הצגתדגמישיטורטרםקוםהמדינהבעיתונותהילדיםשלשנות .1
החמישים

כתיבה בולטת בעיתוני הילדים בשנות החמישים, שבה ראוי לפתוח את הדיון במשטרה 
בעשור הראשון למדינה, התרכזה בתיאור של דגמי שיטור שהכירו יהודים בארץ־ישראל 
וגם מחוצה לה, במדינות אחרות, לפני הקמתה. תיאורים אלו הביעו גאווה שנקשרה 
בהקמת משטרת ישראל, וגם שיקפו כבתמונת ראי את הציפיות ממנה. מאמרים 
ראשונים ברוח זו הופיעו בעיתוני הילדים כבר לפני קום המדינה.11 למשל, בכתיבה 

בהקשר זה משקפות תובנותיה גם את הצופה לילדים, שגם בו כתבו, כך נראה, בעיקר בני ותיקים.   10

למידע נוסף על תפוצת העיתונים וקהל קוראיהם ראו שיכמנטר חבר מנייר, לעיל ה"ש 8, בעמ' 
.59-45

זאת אף שמבחינה משפטית טהורה נהוג שלא לראות בקום המדינה נקודת מפנה משפטית מוחלטת   11

שכן המשפט הישראלי צמח, כידוע, מתוך השיטה המשפטית שהתפתחה בארץ בתקופת המנדט 
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אופיינית הובעה שמחה על עזיבת נציגי החוק — השוטרים והחיילים — של ממשלת 
המנדט השנואה את הארץ עוד לפני הקמתה הפורמלית של המדינה: "בחמישה עשר 
במאי יגמר המנדט הבריטי בארץ ישראל. מנמלי הארץ יוצאים השוטרים, הנוגשים 
וגובי המכס האנגלים. עוד ימים מועטים וזרים לא ישלטו עלינו".12 במיוחד נכחה 
כתיבה ראשונית זו במשמר לילדים. זמן קצר לאחר תום המנדט הבריטי כתב בנימין 

טנא, עורך העיתון:

נסתיימה פרשה מעציבה של שלטון זרים בנו. מי מכם, ילדים, לא יזכור 

את השוטר והחייל הבריטי שהיה מהלך ברחובות ארצנו ומביט בנו מגבוה 

כבן האומה השליטה? ]...[ רבים זכרונותינו וכאובים: חוקים זדוניים, חוקי 
קרקעות ועלייה. ציד מעפילים. חיפושי נשק. ומזימות, מזימות ]...[.13

על שלטון החוק העצמאי החדש וחשיבותו כתב גם יוסף ימבור, עיתונאי על המשמר 
שכתב גם למשמר לילדים, והדגיש את תפקיד החוק ואת המשטרה כמי שמובילה את 

המימוש שלו: 

כל שנותיהם בגלות היו היהודים בחזקת מיעוט — בכל הארצות; ובמדינות 

רבות, בייחוד במדינות מזרח־אירופה, ששם היו מרוכזים המוניהם בדורות 

האחרונים, היו היהודים נרדפים תמיד ומדוכאים. ומי ביצע בארצות אלה 

את רדיפות היהודים? השוטרים. ]...[ שליטי המדינות חקקו חוקים שהיו 

מכוונים נגד היהודים. והחוקים היו רבים ומסובכים, ויהודים רבים לא 

מצאו את ידיהם ורגליהם בסבך הסעיפים, ותמיד חיו בפחד, שמא יעברו 

עבירה שלא מדעת. ]...[ אנו רוצים להיות מדינה דמוקראטית, ומשטרתנו 

ושוטרינו ישקדו על שמירת השקט, הסדר והבטחון של האוכלוסייה 

]...[ וגם שוחד לא יהיה במדינת ישראל ]...[ ואז נרגיש כולנו מה טעמה 

של משטרה משלנו, לאחר אלפיים שנים — מה פירושה של משטרה 
השוקדת על תקנת העם.14

הבריטי והושפע משיטות משפט שונות. לכתיבה המבקרת את ההפרדה בין התקופה שקדמה 
להקמת המדינה לבין זו שבאה אחריה מבחינה משפטית, ראו למשל אסף לחובסקי "בין 'מנדט' 

ל'מדינה': על חלוקת ההיסטוריה של המשפט הישראלי לתקופות" משפטים כט 689 )התשנ״ט(.

זאב "שים אל לבך — ימים אחרונים לשעבוד" דבר לילדים יח)34( 13.5.1948, 522.  12

בנימין "קץ לשלטון המנדט" משמר לילדים ג)43( 8.7.1948, 2. וכן: ללא ציון שם מחבר, "מבית   13

ומחוץ: עם אחרון הבריטים", שם, בעמ' 13. 

יוסף ימבור "המשטרה היהודית" משמר לילדים ג)44( 15.7.1948, 12-11.   14
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הגישה השוללנית כלפי המשטרה הבריטית לאחר קום המדינה רווחה גם בספרות 
הילדים שהופיעה בעיתונים וברצועות הקומיקס בנות הזמן, למשל בתיאורי שוטרים 
בריטים כסילים ותאבי בצע. דוגמה בולטת לכך באה לידי ביטוי בשתי עלילות של 
חסמבה, הראשונות בסדרה, שאותן פרסם יגאל מוסינזון מעל דפי משמר לילדים אחרי 
קום המדינה. בעלילות הללו תוארו השוטרים הבריטים באופן נלעג. למשל, ג'ק סמית, 
שכונה "החיפושית האדומה" והיה מאויביה הראשיים של החבורה בראשית הסדרה, 
תואר בפרק הראשון כמעין "עבד כי ימלוך", החסר מוסר עבודה ומוסר בכלל, יושר 
ויושרה, ואגב כך גם תוארה במשמר לילדים הסוציאליסטי באורח ביקורתי בריטניה 

המעמדית והאימפריאליסטית:

יש הרבה ערפל, מעט לורדים  נולד בלונדון. בלונדון  ג'ק סמית 

והרבה משרתים להם. משלא הצליח ג'ק סמית להיות משרת־ללורד, 

להשתחוות אפיים ארצה, לחייך חיוכים, לקבל נדבה בשכר סגירת דלת 

 מונית, להגיש משקאות בנשפים, התהלך לאורך נהר הטמזה, העובר 

בלונדון, וביקש להטביע עצמו במימי הנהר הדלוחים. לעבוד לא רצה. 

ג'ק סמית ועבודה — אל תהיו שוטים כפולי־חמש! ג'ק שונא עמל 

כפים. הוא אוהב שאחרים עובדים והוא נהנה מעמלם. אולם להטריח 

 עצמו להרויח לחמו ביושר ובכבוד, לא ולא. חס וחלילה! וכך נתרחש 

הנס: לאנגליה יש מושבות. כלומר שוק לסחורות, פועלים העובדים 

בשכר זעום ]...[ ונחוצים ג'ק סמיתים להשגיח, שלא יתמרדו הפועלים, 

שלא יאמרו יום אחד, בהודו, במצרים, בעירק, במושבות אפריקה, 

בארץ־ישראל: — מה בעצם אתם עושים כאן, ג'ק סמיתים? יש לכם 

בית? ובכן, לכו הביתה! ]...[ וג'ק סמית שוטר הולך לציילון )תה(, וג'ק 

סמית שוטר במצרים )כותנה( וג'ק סמית עולה בדרגה, הוא סרג'נט 
בארץ־ישראל!15

 גם סגנו של סמית, השוטר טומפסון, הוצג באורח שלילי כטיפש, שיכור, עצל 
הן תמיד, שאינו משכיל  אומר  להימורים, שוטה  ומכור  הנמנע מכל מלאכה 
 להבחין בנזק שהוא גורם ליהודים המבקשים לעלות לארץ אחרי התלאות שפקדו 
 אותם במלחמה, ובכך פועל כנגד הצדק. טומפסון תואר על ידי מוסינזון בנימה 

עוקצנית:

"'חסמבה' או: חבורת סוד מוחלט בהחלט" משמר לילדים ד)44( 28.7.1949, 7-6, הציטוט מעמ' 6.  15
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טומפסון הוא שוטר בריטי הגון. אמרו לו, שוטר בריטי אינו צריך לחשוב 

— והוא אינו חושב. אמרו לו, שהסרג'נט צודק תמיד — והוא עונה "כן, 

אדוני". העיקר עבור טומפסון לקבל משכורת, לשתות לשכרה, לחשוב 

מי ומי הרוויח במרוץ סוסים בלונדון והשאר לא איכפת לו. אילו היה 

איכפת לו היה אומר: אינני רוצה לזרוק פצצות מדמיעות למרתפי אניות 

מעפילים! אינני רוצה לגרש מעפילים לגדרות התיל בקפריסין! אינני 

רוצה לאסור מתישבים על הקרקע בביריה ליד צפת. טומפסון עונה 

תמיד: "כן, אדוני". הוא אינו חוזר לאנגליה לעבד את האדמה או לעבוד 
בבית־חרשת.16

 

רוח דומה נשבה מתכנים נוספים שהציעו לילדים אתנחתא קומית אך לא היו 
משוחררים מרוח השעה. כך, ברצועת קומיקס אחת מני כמה, שתיארה את מעללי 
הילד גידי גזר, דמות אהובה שהופיעה בהארץ שלנו לאורך שנות החמישים, מעין 
שילוב בין גיבור שקיבל את כוחותיו כתוצאה מאכילת גזר לבין פלמ"חניק עברי 
לשעבר, הושמו שוטרים בריטים ללעג — כשכבר באפיזודה הראשונה נהפכו על 
ראשיהם דליי צבע.17 בדומה, בכתבה מאוירת בדבר לילדים תיאר רענן לוריא כיצד 
היה נהוג בימי המנדט להתחפש לשוטרים בריטים ולהגחיך אותם: להתלבש כמותם, 

שם.  16

יעקב ואלישבע הארץ שלנו ג)3( 8.10.1952, 16.   17

מתוך אחד מפרקי חסמבה: הבלש השנוא ג'ק סמית בדרכו למשפט שערכו לו בני החבורה. 
אייר: שמואל כץ )"חסמבה בבית־האסורים" משמר לילדים ה)21( 9.2.1950, 8(
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להצטייד בכלי נשק מדומים, לצאת לרחובות ו"לצעק במבטא של משטרת פלשתינה 
)א"י(: 'עצר, עצר'".18

לאורך העשור הייתה בעיתוני הילדים התייחסות גם לשיטור בגולה. כך לגבי 
עלילות דם ומעורבותן של המשטרות בניכר בהוכחת אשמתם של יהודים.19 כתיבה 
אחרת שיקפה לקוראי העיתונים רף מוסרי ביחס לקאפואים יהודים — אסירי מחנות 
הריכוז שמונו על ידי הנאצים בתקופת השואה לפקח על אסירים אחרים. בשנות 
החמישים וגם לאחריהן הועמדו מי ששימשו כקאפואים לדין בישראל, וסוגיית 
שיתוף הפעולה של יהודים, בכלל, עם הנאצים הסעירה את הארץ.20 ביטוי לכך 
מתוך עיתונות הילדים נרשם למשל במדור "לדעתי..." בהצופה לילדים, טור שאלות 
ותשובות שהציג לקוראים הצעירים קושיות בענייני משפט ומוסר ועודד את הילדים 
לכתוב תשובות למערכת ששימשו בסיס לדיון. באחד הטורים שאל עורך המדור, 
יוסף וולק, האם כדאי לילדים להמשיך לשחק עם ילד אחרי שהתגלה שאביו היה 
קאפו במחנות ריכוז ו"גרם למותם של יהודים רבים". משהתקבלו התשובות, כמיטב 
מסורת המדור, התייחס העורך לתשובות הקוראים. בתגובה לילדים שכתבו שגם 
הקאפואים היו קורבנות בתקופת הרייך השלישי, העיר: "לא כן נהגו שוטרי בני 
ישראל אשר שמו עליהם נוגשי פרעה )שמות ה', יד(".21 מהכתיבה עלו אמות מידה 
שקבעו מי הוא "שוטר טוב" כנגד מי הוא "שוטר רע" ברוח התקופה, וכך אפשר 
היה להבין כי שוטרי ישראל נבדלים היו משוטרים בני עמים אחרים, וכי הציפיות 

משוטרים יהודים היו שונות ממי שאינם כאלו.
בהקשר של שירות יהודים בכוחות זרים כדאי לציין גם שהעיתונים הצניעו את 
שירותם של יהודים במשטרת המנדט, להבדיל מכתיבה על ההתנדבות של יהודים 
לצבא הבריטי בזמן מלחמת העולם השנייה, שכן נכחה בעיתונים ותוארה באהדה, מן 
הסתם משום שיועדה ללחימה באויב המשותף — הנאצים. סוגיה זו עולה בקנה אחד 
עם העובדה האמורה, כי בתודעה הקולקטיבית של אנשי היישוב העברי, ולימים גם 
בזו של אזרחי מדינת ישראל, התקבעה לדיראון עולם משטרת המנדט כאויבת המפעל 
הציוני. יתרה מכך, דומה כי ביהודים ששירתו במשטרת המנדט דבקה תדמית שלילית 

רענן לוריא "מסכות פורים בימים ההם" דבר לילדים כו)24( 22.2.1956, 3.  18

לכתיבה בולטת ברוח זו: דוד חביב "אבא עדיין זוכר זאת: המומרת שהעלילה על הסטודנט היהודי"   19

הארץ שלנו ג)34( 13.5.1953, 11.

רבקה ברוט בין מדינה לקהילה: משפטיהם של יהודים משתפי פעולה עם הנאצים )חיבור לשם   20

קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב — הפקולטה למשפטים, 2015(.

לשאלה ראו יוסף וולק במדור "לדעתי..." הצופה לילדים ז)28( 8.4.1953, 440, ולתשובות — הצופה   21

לילדים ז)32( 6.5.1953, 503-502.
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של "משתפי פעולה".22 הדהוד לגישה זו הופיע כבר בעיתונות הילדים של שנות 
החמישים, דווקא על פי מה שלא היה בה, שכן רק לעיתים רחוקות צוין שירותם של 
יהודים במשטרת המנדט. חריג לכך הופיע במסגרת סדרה שכתב שרגא גפני ופורסמה 
בהארץ שלנו בשנת 1955, ובה מנה הכותב מוסדות ומפעלים שהתקיימו בארץ בתקופת 
טרום־קום המדינה והקימו לה תשתית, ביניהם הקרן הקיימת לישראל, סולל בונה, 

תנובה ואחרות, ובין היתר פירט גם לגבי המשטרה וכתב:

 הקצינים והשוטרים העברים, ששרתו במשטרה הבריטית בארץ, 

היוו גרעין של משטרה עברית עצמאית. שר המשטרה לעתיד היה 

בכור שלום שטרית, מראשוני השוטרים העברים בארץ, אשר עלה 

במשטרה לדרגת פקוד גבהה ופעל רבות מטעם מוסדות הישוב לגיס 

למשטרה צעירים עברים מהימנים ]...[. כל הזמן הזה היה חבר נאמן 

של ה"הגנה" ]...[.23 

אולם, כאמור, כתיבה מעין זו על שירותם של יהודים במשטרת המנדט בעיתוני הילדים 
הייתה יוצאת דופן, והפן שהודגש בה לא היה השירות עצמו, אלא מעורבותם של 

השוטרים העברים בדרך לעצמאות מדינית. בכך השתלבה הכתיבה בשיח הלאומי.

שרטוטדמותההמצויהוהרצויהשלהמשטרהבעיתונים .2

אף שהמעבר מיישוב למדינה נשא עימו תקוות למדינת חוק מתוקנת, ידעה החברה 
בישראל — בדומה למדינות אחרות בתהליכי בינוי אומה, השואפות לחוקיות אך פוגשות 

ראו בהקשר זה: משטרת ארץ ישראל: עיונים בתולדות המשטרה בתקופת המנדט הבריטי, עלי   22

זית וחרב, סוגיות בתולדות הביטחון של היישוב היהודי ומדינת ישראל יד )ניר מן עורך, 2014(. 
ברבות הימים התבטא דנ"א זה אף במערכת המשפט של ישראל עצמה, למשל בפסק דין משנת 
1998, שבו צפו ועלו זרמי מעמקים של סלידה מיהודים ששירתו במשטרת המנדט בהקשר של 
תביעת צאצאי שוטרים ממשטרת המנדט לגמול מקופת המדינה מכוח חקיקה שהעניקה זכויות 
לאנשי כוחות הביטחון ולשאריהם. בית המשפט העליון דחה את התביעה, כשפירש את החקיקה 
כמיועדת להכיר תודה רק למי שתרמו למדינה. כך כתב השופט תיאודור אור בפסק דינו: "מה 
הטעם או ההיגיון בכך, שמי שכיהן כשוטר במשטרת המנדט, ואולי אף לחם ופעל נגד הקמת 
המדינה כמו רבים מהשוטרים הבריטים או השוטרים הערבים ]...[, יזכה להטבה כחייל, ומדוע 
יש לחייב את קופת הציבור ליתן לו מענקים והטבות, המסקנה כי לכך מתכוון החוק — קשה, ואף 
גובלת באבסורד". ראו בג"ץ 8382/96 המוסד לביטוח לאומי נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד נא)5( 
658, 663 )1997(. פסק דין זה הוזכר וזכה לניתוח, בצד עניינים נוספים שנושאם האתוס הלאומי 
בפסיקות בית המשפט העליון, במאמרה של דפנה ברק־ארז "והגדת לבנך: היסטוריה וזיכרון בבית 

המשפט" עיוני משפט כו)2( 773 )2002(.

שרגא גפני "פרק י"ב: הישוב העברי צועד לריבונות מדינית" הארץ שלנו ו)13( 14.12.1955, 7.  23
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במציאות מורכבת — לא מעט הפרות חוק בעשור הראשון למדינה. בכתיבה בעיתוני 
הילדים נכרכו הפרות חוק אלו בחרדה מוסרית כללית, שאפיינה את שנות המעבר 
מיישוב למדינה, וביטאה רתיעה או חשש בקרב ההנהגה והאזרחים מהתערערותן של 
"המידות הראויות". חרדה זו נבעה, בין היתר, ממפגשם של בני הוותיקים עם העולים 
החדשים, שהביאו עימם לארץ מנהגים בלתי מוכרים, כמו גם מעצם השינוי במעמדם 
של היהודים, שעתה עמדו למבחן ממשי וחדש, בדמות הצורך להקים מדינה ייעודית 
להם ובה משטר מתפקד ומחייב בעל מאפיינים רוחניים וגשמיים שיגדירו את זהותם 

הלאומית והעצמית.24
הכתיבה בעיתונים ליוותה כאמור את התקוות למדינה מתוקנת, וגם עקבה אחר 
פעולות אכיפת החוק בידי המשטרה. לפעמים הייתה הכתיבה ישירה וגלויה. דוגמה 
בולטת אחת לכך הייתה הרפורטאז'ה "צלצל 999" שהופיעה בהארץ שלנו בשנת 1952, 
ובה תוארה עבודת המשטרה מתוך רצון ברור לתווך לאזרחים הקטנים מראית עין של 
מדינה מתוקנת; בכתבה, שהתמקדה במשטרת תל אביב, תוארו מוקד הסניף, המקבל 
ומחלק פקודות, מחלקת הזיהוי והמחקר של המשטרה, ארכיון החקירות והמוזיאון על 
ממצאיו — אקדחים ערביים, מטבעות מזויפים, מכשירי פריצה, מנעולים ועוד. הכותב 
טרח והדגיש: "אלפי ֹמחות פועלים 24 שעות ביממה; אלחוטאים, חוקרים, ממחים, 
נהגים, שוטרים, מכונאים, חשמלאים, מפקדים וקצינים. מטרתם לשמור על שלומך 
אתה, האזרח הגדול והקטן, ולכן אל תראה בשוטר מפלצת או מלאך רע, אלא שומר 

החק, שכל מעשיו לטובתך".25 
הכתיבה האוהדת את המשטרה אפיינה את העיתונים גם בסיקורים על בתי 
סוהר )שאומנם כבר לא היו כפופים פורמלית למשטרה בשלב זה( ופעולות הצלה, 
שבהם הוצגה המשטרה כאחראית על הסדר הציבורי.26  בצד הדיווחים על המשטרה 
עצמה טרחו העיתונים, מפעם לפעם, גם לקרב בינה לבין הילדים בדרכים פעילות. 
הארץ שלנו תחרות חיבורים בנושא "אילו הייתי   במחצית העשור יזמה מערכת 

המושג "חרדה מוסרית" )"Moral Panic"( מוכר במחקר כתופעה שמתעוררת בעתות של שינוי   24

ומשברים חברתיים וכוללת התגייסות חברתית ופוליטית ניכרת למען הרחבת החקיקה, השקעה 
 Erich Goode and בחינוך מונע וטיפול משקם של הנתפסים כמקור האיום המוסרי. וראו
 Nachman Ben-Yehuda, Moral Panics: The Social Construction of Deviance (1994);
 James M. Jasper, Moral Panics, in International Encyclopedia of the Social and

Behavioral Sciences 800-802 (James D. Wright, ed., 2015).
אפרים יפה "צלצל 999 — על המשטרה הישראלית, מאת אפרים יפה, עתונאי קטן מתל אביב" הארץ   25

שלנו ב)12( 26.12.1951, 4-3, הציטוט מעמ' 4; ולכתיבה נוספת בולטת: אריה שחר )שורץ( ויחזקאל 
אדירים '"ובערת הרע מקרבך', בקור במטה המשטרה" הצופה לילדים ז)1( 17.9.1952, 666-665.

למשל, בכתבה על כלא מעשיהו: מ. אידלס "בית־סוהר ללא אזיקים" הארץ שלנו ז)49( 13.8.1957,   26

7; או בכתבה שבה הוצגו פעולות ההצלה של המשטרה בים, ושכללה גם תצלום בולט של ספינת 
משטרה: בנימין גרא "הסירה התהפכה, חגורות הצלה נזרקו לים" הארץ שלנו ח)5( 29.10.1957, 9-8.
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שר משטרה". ילדים רבים נענו לתחרות והשיאו שלל עצות לממשלה בנושא זה.27 
כמעט למותר לציין כי מחיבוריהם של הילדים לא תמיד עלתה תמונה מופתית של 
תפיסת המשטרה במתכונתה הקיימת. כך למשל כתבה דנה פודר, תלמידת כיתה 

ז' מחיפה:

אילו הייתי שר משטרה הייתי ממנה בראש וראשונה שוטרים ושוטרות 

שיהיו מפקחים על הנוער העזוב לא באיומים אלא בסבלנות וחיבה. 

]...[ הייתי בונה בית סוהר גדול ורחב ידיים ולשם הייתי מביאה את 

כל האסירים. הם לא היו יושבים בטל ומתכננים תכניות גניבה חדשות 

לאחר שחרורם, אלא היו עובדים, משוחחים, לומדים אומנות כלשהי 

ומיטיבים דרכם. ]...[ ואני, שר ]כך[ המשטרה, ]...[ הייתי מ]ת[חפשת 

ולובשת מדי שוטר ולומדת את ארחות התושבים. הייתי לומדת מזה איך 
לחוקק חוקים ואיך ללמד שוטרים.28

מתיאור זה ניתן להבין כי הילדה דנה סברה שהשוטרים בעת ההיא טיפלו בנוער העזוב 
תוך שימוש באיומים, כי האסירים לא זכו לטיפול הולם אלא נהגו לשבת בחוסר מעש 
וכי שר המשטרה לא התעניין באמת במנהגי התושבים. ילדה אחרת, נויה שפירא, בת 
12.5 מחולון, בחרה לחרוז את הפנטזיה על תפקידה העתידי, וגם ממנה ניתן היה להבין 

כי אינה שבעת רצון, בלשון המעטה, מתפקודו של השר הנוכחי:

 אילו לי נתן התפקיד / ואני הייתי שר ולא פקיד, / אזי תאונות הדרכים /

ימעטו במרוצת הימים. // הדלתות והחלונות יהיו תמיד פתוחים / כל 

האנשים במדינה יהיו מאושרים, / כי לא עוד יהיה פחד מפני גנבים. / 

 כמו כן לא יהיו רוצחים ופושעים, / והארץ תנשום לרווחה ותראה ימים. /

לא יהיו עוד אנשים נצים / כמו בימי משה והמצרים, / בתי סוהר לא 

יהיו / ובמקומם גני נוי יפרחו. // כל זאת יהיה הודות לתפקיד / כשאהיה 
שר המשטרה בעתיד.29

ההכרזה על התחרות הופיעה בהארץ שלנו ה)33( 10.5.1955, 15. במחקר טרם הוברר אם בעיתונים   27

פורסמו חיבורים שנכתבו בעצם על ידי העורכים והוצגו כחיבוריהם של ילדים. גם אם לא כך היה, 
סביר להניח שעורכי העיתונים כיוונו את הכתיבה למחוזות שהיו רצויים בעיניהם. על הקשרים 
בין מערכות העיתונים החילוניים לילדים שכתבו להם, ראו שיכמנטר חבר מנייר, לעיל ה"ש 8, 

בעמ' 159-140.

הארץ שלנו ה)39( 22.6.1955, 15.  28

הארץ שלנו ה)40( 29.6.1955, 15.  29
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בצד חיבורים אלו, ממכתביהם של ילדים אחרים, שנבחרו על ידי העורכים לפרסום, 
עלתה גבורתם של שוטרים במרחב הציבורי, בין היתר כנראה מתוך רצון להנחיל 
חתירה לנורמטיביות. היו מהם שתיארו את שגרות היום־יום של עבודת השיטור, 
והצביעו על תפקודו האידיאלי של השוטר, שכלל עמידה בלתי מתפשרת לרשות 
האוכלוסייה המקומית ושמירה מתמדת של האצבע על הדופק. למשל: "לילה משתרע, 
הכל אפוף חושך, נדמה, כי כל העיר שקעה בתנומה. ואעפ"כ ישנם אנשים אשר אינם 
ישנים באותה שעה, אלה הם השוטרים. נאמנים עומדים הללו על משמרתם לסכל עצת 
 גנבים ונוכלים ]...[";30 או: "השוטר הוא ידידנו / ידידנו הגדול. / ותמיד הוא אומר לנו: / 
'הסתכל לימין ולשמאל!' / יום יום הוא מזהיר: / 'לך תמיד על המדרכה, היה זהיר!' / 

יום יום מזהיר בלי הרף/אל תהיה לאוטו טרף".31
במקביל להעלאת משטרת ישראל על נס בכתיבה הישירה, נמצאו לה אזכורים 
ברצועות הקומיקס שנקראו בשקיקה על ידי הילדים )אם כי ככלל לא הופיעו במשמר 
לילדים, משום שהעורך בנימין טנא זיהה את הסוגה עם התרבות האמריקאית 
הקלוקלת לשיטתו, ברוח מפ"ם(. אף שהופעת השוטרים ברצועות הקומיקס נראית 
לעיתים ככזו ש"הושחלה" לסיפורים באופן אגבי, אחרי שהילדים גיבורי העלילות 
כבר ביצעו את רוב ה"עבודה" — לכידת הפושעים — והשוטרים הגיעו כדי לאזוק 
את הפושעים או לתת פרס לילדים, אין בה כדי להפחית מחשיבות הופעתם, שהרי 
עצם הצגת השוטרים כ"מבוגרים האחראים" אותת לקוראים הצעירים על קיומם 
של חוק וסדר במדינה; דגם כתיבה מוכר זה גם הזכיר ודאי לקוראים הצעירים את 
קיומו של הסכם בלתי כתוב בין היוצרים לילדים, שעל פיו הם מבינים שבמציאות, 
שלא כמו בסיפורים, הם אינם יכולים לפעול לבדם לגמרי אלא נתונים לפיקוח של 
מבוגרים, נציגיו של שלטון החוק. למשל, ב"סרדין וטוקיו", קומיקס בדבר לילדים 
שעסק במעלליהם של שני אחים, האחד צנום והשני בעל עיניים מלוכסנות, סופר 
באחת האפיזודות, בצד הרפתקת הילדים עצמה, כי הוריהם זימנו את המשטרה 
לאחר שהשניים נעלמו מביתם וזו התעמתה עם הלגיון הירדני; וכך גם בסיפורים 
שלנו: ב"יאיר וידידו אביר", שגולל את סיפוריהם של הילד  שהתפרסמו בהארץ 
וכלבו, תפסו ילדים מבריחי אופיום וקיבלו גיבוי שבדיעבד ממפקד המשטרה; ב"סוד 
הפנינה השחורה" קיבלו הילדים גיבורי העלילה פרס מהמשטרה על לכידת שודדים; 
ב"דנדינה וקודי" נזפה המשטרה, גם אם תוך שחוק, בדני ודינה, זוג ילדים, על כי 
התירו לקוף קודי להתרוצץ ולעשות כאוות נפשו בלא קולר ורצועה; וב"אוצרו של 
מוכר העתיקות" הייתה המשטרה מצד אחד גורם מרתיע, כשבאחד הפרקים התלבטו 

נחום אורלנד הצופה לילדים ח)1( 8.9.1953, 15.   30

אליעזר מלץ )כיתה ה', ביה"ס נצח ישראל, פ"ת( הצופה לילדים ו)22( 5.3.1952, 350; וראו גם   31

במכתבו של מאיר גוטמן )בן 13 מרמות רמז( הארץ שלנו ו)7( 2.11.1955, 15. 
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הילדים האם להעביר לה מגילות בעלות ערך, ומצד שני גורם מרגיע — היא סייעה 
להם ברגע האמת מול גזלנים.32

התמודדותעיתונותהילדיםעםמקריםמביכיםועםפרשותשנויות .3
במחלוקת

במקביל להצגת המשטרה כחלק מן החיים השוטפים של המדינה הצעירה באור 
אוהד יחסית, התייחסה עיתונות הילדים גם לפרשות אקטואליות שהמשטרה הייתה 
מעורבת בהן, ולאו דווקא לטובה. כזה היה למשל משפט ריטוב, שבמהלכו הואשם 
קצין משטרה כי סרח כששיבש חומרי חקירה. ברכה חבס, ששימשה בראשית שנות 

החמישים כממלאת מקום העורך, כתבה בטור העורך בדבר לילדים:

על משפט גרשון ריטוב וחבריו, ודאי שמעתם פה ושם, כי ימים רבים 

הסעיר את הארץ. מעשה ישן ולא חדש הוא. ראשיתו עוד מלפני כשמנה 

חדשים. ערב אחד פרצו קטטה ומכות בבית־קפה בחיפה. בין המתקוטטים 

היו שוטרים בלא מדים ואזרחים ובהם ג. ריטוב, מי שהיה לפני שנים 

ממפקדי ההגנה בחיפה. במשפט בין שני הצדדים, שהתחיל לפני מספר 

חדשים ונסתים בשבוע שעבר, נתגלה דבר מוזר ובלתי רגיל. קצין־

משטרה, בא־כח המוסד הממנה על שמירת הסדר והחק בארץ — דוקא 

הוא לא נהג בישר בענין זה. הברר, כי נתלשו עמודים מיומן המשטרה, 

שהוא התעודה המהימנת והאחראית ביותר. הדבר נעשה כדי להוכיח את 

אשמתם של ריטוב וחבריו. זהו מעשה פסול ומגנה בכלל, וביחוד כשהוא 
נעשה על ידי איש־המשטרה, שהפקד לשמירת המוסר והצדק ]...[.33

אולם, בצד הביקורת החמורה על קצין המשטרה, השתדלה חבס לאזן את הדברים 
עת נקטה טון חיובי, כששיבחה שוטרים ושוטרות שהעידו כנגד הקצין הסורר. כך 

הטעימה:

חזיז ואפרים "סרדין וטוקיו" דבר לילדים כה מחוב' 1 26.9.1954 עד חוב' 22 23.2.1955, בדרך כלל   32

בעמ' 15-14; "יאיר וידידו אביר" הארץ שלנו ה מחוב' 1 30.9.1954 ועד חוב' 28 5.4.1955; "סוד 
הפנינה השחורה" הארץ שלנו ה מחוב' 35 25.5.1955 ועד חוב' 50 7.9.1955; דניאל פלנט "אוצרו 
של מוכר העתיקות" הארץ שלנו ח מחוב' 20 11.2.1958 עד חוב' 30 22.4.1958, ובפרט בחוב' 25; 
אלה ואלישבע "דנדינה וקודי" הארץ שלנו ח מחוב' 10 3.12.1957 ועד חוב' 19 4.2.1958, ובפרט 

בחוב' 17.

ברכה חבס "לאחר משפט ריטוב" דבר לילדים כא)22( 31.1.1951, 335-334.   33
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ראויים לשבח שוטרים ושוטרות, שבאו להעיד בלא־פחד עדות אמת נגד 

קצינם, וכאשר פסק השופט, כי ג. ריטוב וחבריו חפים מפשע וכתוצאה 

מפסק־דין זה הדח ממשרתו קצין־המשטרה, שהיה האשם העקרי בענין 

זה — ירדה שמחה גדולה בלב כלנו. שוב היתה לנו הוכחה, כי הכח 

המוסרי הצפון ביסודה של מדינת ישראל שלם הוא. וממנו — אור לנו.34 

מהדברים עלה שמעשהו של קצין המשטרה שתלש את דפי היומן היה חריג בנוף 
עבודת המשטרה בפרט ובמדינת ישראל בכלל, הכפופה, כך לפי ההנחה שהובעה 
בטקסט, לעקרונות החוק והמוסר. גישה ממסדית דומה שצידדה במשטרה אפיינה 
גם את הארץ שלנו, למשל ביחס לסיקור פרשת משפט שורת המתנדבים, שנדון 
בפני שופטי בית המשפט המחוזי בתל אביב ובהמשך בבית המשפט העליון בין 
1960-1957. ראשיתו במשפט דיבה שבו תבע עמוס בן־גוריון, סגן המפקח  השנים 
הכללי )ובנו של ראש הממשלה הראשון(, את "שורת המתנדבים" — ארגון שהוקם 
בראשית שנות החמישים ופעל למען התערות העולים החדשים בארץ וכן לטובת 
טוהר המידות וביעור השחיתות במנגנוני הממסד הציבורי. המשפט נסב סביב חקירה 
שערך הארגון, ובעקבותיה הופצו האשמות כבדות נגד עמוס בן־גוריון בקרב הציבור. 
עם פתיחת המשפט התייחסה מערכת הארץ שלנו למקרה: "מעניין לציין, כי בעוד 
שאין חילוקי דעות על חשיבותה של 'שורת המתנדבים' במה שנוגע לטיפול בעולים 
חדשים, הנה יש ויש דעות מנוגדות בנוגע לדרכם השניה, בחקירת פשעים ובגילויי 
שחיתות", והוסיפה: "המשפט הנערך כיום — ילמד אותנו הרבה בסוגיה זו".35 אולם, 
עם התמשכות המשפט ועד הכרעתו לחובת עמוס בן־גוריון בבית המשפט העליון, 
לא עסק בו עוד העיתון בשנות החמישים. עניין זה יכול )אולי( להעיד על שאיפת 
העיתון להגן על המשטרה, שאיפה שאליה חתר גם עיתון־האם שלו, אם כי בדרך 

אחרת, פעילה יותר.36 
דוגמה אחרת להתייחסות בעיתונים לנושא שנוי במחלוקת שבו היה למשטרה 
חלק גולמה בפרשת שביתת הימאים )1951( — סכסוך עבודה בין מועצת הימאים 
לבין ההסתדרות הכללית שהתדרדר לאירועים אלימים. כאמור, עיתונות הילדים 
המרכזית של שנות החמישים, כמו גם עיתונות המבוגרים שאליה הייתה קשורה, הייתה 

שם.  34

"בארץ ובעולם — המשפט הגדול של 'שורת המתנדבים'" הארץ שלנו ז)24( 20.2.1957, 2.   35

ראו את מחקריה של פולה קבלו בנושא, ובייחוד את זה שנגע לתפקודו של עיתון הארץ )של   36

המבוגרים( בפרשת המשפט, ותיאר הקפדה של העיתון על שמירה על זכויות הארגון מחד גיסא, 
אך גם שמירה על הסדר הציבורי באמצעות הגנה נחרצת על נציגיו — עובדי רשויות המדינה, 
מאידך גיסא: פולה קבלו "שליח ציבור או דובר הממסד? סיקור משפט עמוס בן־גוריון נגד שורת 

המתנדבים בעיתון הארץ" ישראל 10, 43 )2006(. 
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מגזרית במהותה. משמר לילדים היה כמובן מפלגתי במופגן, לא ממלכתי, אופוזיציוני, 
תנועתי ומתבדל, במיוחד בראשית התקופה. בעיתון זה, שטרח להדגיש את ייחודו 
האידיאולוגי בהזדמנויות שונות, באה לידי ביטוי תפיסת מוסר מורכבת, שהתמצתה 
בחיבור שבין סוציאליזם לציונות. בדילמה האינהרנטית לו, שבין שלטון החוק על 
פי משמעותו הממסדית הפורמליסטית ובין האידאולוגיה הסוציאליסטית, לפעמים 
הכריע בו הסוציאליזם. כך היה ביחס לשביתת הימאים. העיתון צידד בימאים כנגד 
הממשלה, ששלחה את המשטרה )והצבא( כדי לטפל ב"מרד" הימאים, ולדכאו בכוח.37 
כותב משמעותי בהקשר הזה היה יעקב רבי. רבי )1988-1921( היה חבר מערכת על 
המשמר וגם בוגר בית הספר הגבוה למשפט ולכלכלה. במשמר לילדים כתב מאמרים 
פובליציסטיים נוקבים על אירועי הזמן בארץ ובחוץ־לארץ במסגרת הטור "מבית 
ומחוץ". בכתיבתו על חוץ־לארץ הייתה ארצות הברית הקפיטליסטית מטרה לחיציו, 
ברוח מפ"ם של אותם ימים, ואילו בארץ הרבה לבקר במופגן את ממשלת מפא"י, בייחוד 
בענייני כלכלה וחברה, ולעיתים גם ביחס למשטרה. בהקשר של שביתת הימאים גולל 
רבי את השתלשלות העניינים כשהוא כורך את פעולת המשטרה בזו של הממשלה, 

וכך ירה חץ של ביקורת אל ממשלת מפא"י בראשותו של דוד בן־גוריון: 

למעלה מחודש ימים מנהלים הימאים את מאבקם הצודק — לבחור 

בנציגים הטובים בעיניהם, על זכותם לתבוע הטבת תנאיהם. ]...[ למודי־

סבל הם, ואם הם יצאו למאבק זה ושבתו מעבודה — וודאי לא בלב קל 

עשו זאת; וודאי באו לכלל הכרה, שאין להם ברירה אחרת ]...[. והנה 

ביום ו' האחרון הודיעו הימאים במכתב, כי הם נענים לקריאת הכנסת, 

כי הם מוכנים בכל רגע להפסיק את השביתה ]...[ בשני תנאים. מה 

היתה תשובת השלטונות על הודעה זו של הימאים? בהגיע לנמל חיפה 

ביום ו' שתי האניות "תל אביב" ו"רמון" עלו שוטרים על האניות והחלו 

מורידים בכוח את המלחים. הימאים המותקפים הפעילו את צפירות־

האזעקה של האניות ומאות פועלים נזעקו אל שערי הנמל והפגינו את 

התנגדותם למעשה־כפיה זה של המשטרה.38 

לניתוח היסטורי וביקורתי ביחס לשביתה ראו דב חנין ודני פילק "שביתת הימאים" תיאוריה   37

וביקורת 13-12, 89 )1999(. הנושא זכה לסיקור נרחב על ידי עיתונות התקופה, ואף להתייחסויות 
מחורזות מאת נתן אלתרמן בטור השביעי שלו בדבר )של המבוגרים(. ראו בעניין זה את מאמרה 
של הדי שייט ״׳להעביר את המתכת לזהב׳ — תגובות סופרים על ענייני אקטואליה בעיתונות: 

׳מרד הימאים׳ כמקרה מבחן" קשר 40, 53 )2010(. 

יעקב רבי "שוטרים נגד ימאים" משמר לילדים ז)14( 19.12.1951, 207.  38
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הכתיבה ביחס לפרשה ממחישה כי משמר לילדים, כמו מקבילו למבוגרים, על המשמר, 
זיהה את המשטרה עם מפלגת השלטון, וגם החזיק בתפיסה מורכבת של שלטון החוק 
במובנו הרחב, ולפיה גם שביתות משרתות אותו ובלבד שהן נעשות למען מטרות 

מוצדקות לשיטתו, גם אם במחיר פגיעה במוניטין המשטרה.
לילדים, שאינטרסים דתיים התגוששו בו לעיתים קרובות עם   גם בהצופה 
 אלו של שלטון החוק במדינה )למשל, בהקשר של היעדר נכונותו להשית חוקה 
במדינת ישראל על רקע האמונה בחוקי האל(, היוותה פעולה משטרתית את 
 התמריץ לכתיבה בעלת נופך מגזרי שהיה בה כדי להאיר את תפיסתו המוסרית של 
העיתון. כך, במקרה אחד סוקרה פרשת מאסרם של קנאים דתיים, באשמה שהתכוונו 
להטיל פצצה על בניין הכנסת. על פי הכתוב בעיתון, העצורים עברו מסכת עינויים 
 שכללה הכאות והשפלות במחנה המעצר ביגור מידי שוטרים. בטור המערכת 
נכתב: "המשטרה עצמה החליטה ]...[ לערך חקירה מי הם השוטרים האשמים במעשה 
אכזריות ]כך[ אלה ולהביאם על ענשם. גם שר הבטחון כנס את מפקדי המשטרה 
ודבר בפניהם על הצרך לשמר על צלם האלקים שבאדם ועל טהרת המדות ]...[.39 כך 
ניתן להבין, שלצד הגישה הבסיסית שראתה במשטרה מוסד חשוב, היו מקרים שבהם 
העיתונים לא התעלמו לגמרי מפרשות "קשות לעיכול" שבהן הייתה מעורבת, לכאורה, 

המשטרה, וזאת בצד הרצון להנחיל לקוראים הצעירים מסרים בעלי אופי מגזרי. 

אכיפתחוקעלידיהמשטרהבענייניםספציפיים .4

הבטיחותבדרכיםוהמלחמהבעבריינותהתנועה א.

אחד מן התחומים העיקריים שלגביהם בלטה התגייסות עיתוני הילדים של שנות 
החמישים נגע לבטיחות בדרכים ולמלחמה בעבריינות התנועה, עניין ששויך בדרך כלל 
בכתיבה לעבודת המשטרה בתחום. העיתונים הרבו להתריע על הסכנה הטמונה בכבישי 
הארץ במדורי עורכים מפורטים, בכתבות ואפילו בשירים שהוקדשו לסוגיה, והיללו 
את השוטרים העוסקים במלאכה.40 התייחסות לעניין ניבטה גם משערי העיתונים. כך 
היה בשער שבו הודפס שירו של המשורר משה דור )2016-1932(, שהציג התייחסות 

ב. "פרשת הימים — מעט אהבה..." הצופה לילדים ה)38( 30.5.1951, 578.   39

למשל, ללא ציון שם המחבר "מן המות בדרכים, ילד, הזהרה!" דבר לילדים יט)17( 20.1.1949, עמ'   40

השער, והעמודים העוקבים לו: ברכה חבס "משבוע לשבוע — 'תנהג לאטך — תגיע בבטחה'"; עדנה 
שניאורסון "השוטרת במדינת ישראל"; ש. פינס "ונשמרתם לנפשותיכם!"; הכתב הנודד )גורית 
אכסלרוד( "נוע לאטך — תגיע בבטחה", וכן: ללא ציון שם מחבר "שוטרי תנועה צעירים מירושלים 
בטיולם לחיפה" דבר לילדים כב)37( 4.6.1952, 539; ד. שן "ילדים בחיפה — שוטרי תנועה" משמר 

לילדים ה)30( 6.4.1950, 12.
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מצטחקת לכאורה אך רצינית בפועל לנושא, מלווה במצגת מפוסלת של בובות על 
כביש: "אמבולנס פורץ כחתף / גלגלים לאלפים. / התנועה הומה בשטף — / מכונית 
 וג'יפ חולפים. // הצופה רק מתבדח: / זה משחק של בבנים, / אך שוטר עינו פוקח: / 
זהירות בנות, בנים".41 ביטוי נוסף לאותו עניין בעיתונים היה סקירה של פרויקטים 
שקידמו סיוע מצד ילדים למלחמה בתאונות הדרכים, ונערכו בהדרכת המשטרה. 
בעיתונים הופיעו רשימות מאת ילדים שתיארו את תפקידם בשמירת הזהירות בדרכים 
ברצינות מוחלטת. כך למשל כתבה הילדה מרגלית כהן מבית הספר למל בירושלים 

להארץ שלנו: 

מי אינו מכיר ומי לא ראה את הנערים והנערות הנושאים שרוולים 

לבנים, החבושים כובע כחול עם סמל אגודת הבטחון? בוקר, בוקר — 

היקום אך הקיץ משנתו — מתחילות המכוניות אצות רצות, הילדים 

ממהרים לבתי הספר והפועלים לעבודה. השאון הולך וגובר. כל איש 

וילד פוגשים בדרכם שוטרי תנועה הפונים אליהם בבקשה: "אל תטה 

ימין ושמאל, את הכביש עבור מהר, ואוץ אל דרכך פן תאחר"; "]...[ 

שים לב למכוניות, אל תעבור בריצה את הכביש". משטרת ישראל 

מחנכת את הילדים לאחריות אזרחית. ילדים ומבוגרים, נהגים והולכי 

רגל מצייתים ברצון לנערים ולנערות הממונים על התנועה. כך מתחנך 

הקהל כולו למשמעת. הן כל אשר פעלנו בארץ השגנו הודות למשמעת 

ולרצון המאורגן של האומה.42 

מדיווחיהם של ילדים שהשתתפו בפעילות המשטרה ניתן היה ללמוד גם על קוצר 
רוחה של האוכלוסייה — הבוגרת והצעירה — כלפי מעורבותם של הילדים בעבודת 

המשטרה. כך כתבה בלהט הילדה אסתר קרמון לדבר לילדים:

]...[ בדרך כלל נשמעים המבוגרים לילדי "אגודי־הבטחון", אך לצערנו 

יש גם אזרחים רבים, שאינם מבינים את תפקידם המועיל והאחראי 

של ילדים אלה. אנו מקוים כי גם אזרחים אלה יבינו בסופו של דבר 

כי גם עליהם חלים חוקי התנועה, ואין הם יוצאי־דופן: חובה עליהם 

להשמע לילדים כלשוטרים של ממש. מה שמפליא אותנו יותר היא 

העובדה, כי יש גם י ל ד י ם רבים שאינם רוצים להשמע לחבריהם, 

משה דור "בבות בכביש" דבר לילדים כג)49( 19.8.1953, עמוד השער. לשערים נוספים ראו למשל   41

דבר לילדים כו)8( 2.11.1955, וכן הארץ שלנו ג)41( 1.7.1953. 

הארץ שלנו א)29( 15.8.1951, 15.  42
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ולא מפני שאינם מבינים את תפקידנו האחראי או בדומה לזה, אלא 

פשוט "להכעיס": אלה מלגלגים עלינו, מזלזלים בתפקידנו ואפילו 

מפריעים לנו. ואל ילדים אלה אנו פונים בשאלה: מדוע לא תבינו את 

הדבר, שעליכם להשמע ולמלא אחר הוראותינו? הוראות חבריכם, 

ילדי "אגודי־הבטחון"? מדוע לא תסייעו לנו בתפקידנו הקשה: מניעת 
תאונות דרכים?43

בדומה, ילדה־שוטרת אחרת, שריאיון עימה הופיע במכתבו של ילד במדור המכתבים 
של הארץ שלנו, צוטטה: "אתמול גילו התלמידים יחס שלילי אלינו ]...[ זלזלו בתפקידנו, 
לעגו, והמשמעת היתה לקויה — אך הבוקר היה הדבר כבר שונה, בעזרת דברי הסברה 
שארגנו בגמנסיה, הופסק הלעג והזלזול, והתלמידים נהפכו לצייתנים וממושמעים. 
היום כבר לא תראה תלמידים מתפרצים בזמן האסור".44 למרות הסוף הטוב המתואר, 
שלפיו השתכנעו התלמידים )הלא־שוטרים( בנחיצות השירות, עלתה מהדברים גם 
מורת רוח ציבורית כלפי התופעה של ילדים־שוטרים, ואולי גם כלפי עצם התערבות 
המשטרה בחיי היום־יום של האזרחים. המענה לגישה כזו בא לעיתים בדמות זריקת 
עידוד שניתנה בידי עורכי העיתונים עצמם, שהתגייסו בכתיבתם לשיתוף הפעולה בין 
המשטרה לילדים. כך, אל נחיצות תפקידם של הילדים בקשר עם המשטרה התייחס עורך 
הארץ שלנו בנימין תמוז בטורו "בינינו", כשתיאר שיחה בין שני מבוגרים שהתפלאו 
כי נער הושם לשמור על מעבר חציה ברחוב אלנבי בתל אביב. "ילד שוטר, הנשמע 
כדבר הזה?" אמר אחד מהם "בחוץ לארץ לא היו דברים כאלה. שם ידעו הילדים את 
מקומם, שם היו ממושמעים ומנומסים", וחברו ליבה את האש: "אין פלא שהם מתחצפים 
אחר כך כלפי מבוגרים ]...[ עוד מעט הם גם ישבו בכנסת". חייל שהתערב בשיחה בין 
השניים בא לעזרת הנער השומר באומרו שחוצפה לדעתו היא דווקא כשאין מסייעים 
לחוק. בטורו כתב העורך כי משפנה הוא ושאל את הנער עצמו מדוע לא התערב 
בשיחה ולמה לא השיב לשני המבוגרים, ענה לו האחרון: "אני בתפקיד", בהעבירו, 
בלי להרבות דברים, מסר ברור לקוראי העיתון: צבר אמיתי מממש את חזון שמירת 

החוק — בתיווך המשטרה כמובן — במעשים ולא במילים.45 

אסתר קרמון )מ"אגודי־הבטחון", בית החנוך במרכז ירושלים( "ילדים בשוטרות־תנועה" דבר   43

לילדים כא)50( 15.8.1951, 794, ההדגשה במקור.

גד מאיר )מגימנסיה "הרצליה" ברמת הדר(, "הלו! כאן משטרת הנוער!" הארץ שלנו ג)26( 18.3.1953,   44

.15

בנימין תמוז "בינינו" הארץ שלנו ג)42( 8.7.1953, 2.   45



"השוטרהואידידכםומגןבצרלכם":המשטרהבעיתונותהילדיםהמרכזיתבישראל

משטרהוהיסטוריה|171

אכיפתושלחוקלימודחובהוההתמודדותעםעבריינותהנוער ב.

עוד בתקופת המנדט העסיקה את היישוב בעיית הילדים הלא־לומדים; ילדים שאינם 
פוקדים את מוסדות החינוך, תופעה שהתאפשרה בין היתר בגלל היעדר חובת חינוך 
מוסדרת. לפי התפיסה שרווחה בקרב ראשי היישוב, היו ילדים אלו מתגוללים ברחובות, 
עוסקים במלאכות זעירות ומועדים לעבריינות.46 בספטמבר 1949 חוקקה הכנסת את 
חוק לימוד חובה, שהשית חובה זו על ילדי גן ועד כיתה ח'. אף שלעצם חקיקתו של 
החוק נודעה חשיבות גדולה באותם ימים, בשנות החמישים ידעה מערכת החינוך 
קשיים ביישומו בפועל. ראשית, תופעת הילדים שאינם פוקדים את מוסדות החינוך 
לא חדלה לגמרי. שנית, בעיות קליטת עלייה שאפיינו את התקופה הקשו על הגשמת 

תמי רזי ילדי ההפקר: החצר האחורית של תל אביב המנדטורית )2009(.   46

 בובות בכביש, ביניהן שוטר הפוקח עין על הנעשה במרחב, 
שער דבר לילדים כג)49(, 19.8.1953
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החוק. במחנות העולים )ואחר כך במעברות(, משכנם של מרבית העולים, שהו עשרות 
אלפי ילדים בגילאי לימוד חובה שמערכת החינוך התקשתה לטפל בהם. לעיתים היו 
אחראים למצבם העולים עצמם, הן משום שהנוהג לשלוח ילדים, ובייחוד בנות, לבית 
הספר לא רווח בעדות מסוימות, והן משום שההורים נעזרו בילדיהם כדי להתפרנס.47

חוק לימוד חובה, התש"ט־1949 התייחס לנושאים באחריות למימושו — הורים מפרי 
חוק וגם מעסיקים, המעבידים ילדים שלא כדין. בהתאם, הכתיבה בעיתוני הילדים 
התייחסה רבות לחובתם של ההורים לשלוח את ילדיהם לבתי הספר, וגם לחובותיהם 
של מעסיקים לקיים את החוק, בדגש על העיתוי של מעבר מיישוב למדינה ועל הצורך 
לציית בה לדינים המחייבים.48 בתוך כך הוזכרה גם המשטרה כמי שממלאת תפקיד 
חשוב בשרשרת אכיפת החוק. במדור החדשותי בהארץ שלנו נכתב על מקרה של אב 
שנעצר על ידי המשטרה ובצדק, כך לפי הכתוב, באשמת הפרת חוק לימוד חובה. 
הדברים נכתבו באריכות ראויה לציון, ומתוך שאיפה גלויה להטמיע בקוראים את 

התודעה המשפטית הרלוונטית: 

יתכן שהנאשם הנ"ל לא ]...[ תאר לעצמו, כי אם יחסיר בנו שעורים 

בבית הספר, יחשב הדבר כפשע בעיני המדינה. וכאן בא חוק חינוך ]צ"ל 

לימוד[ חובה להעמידו על טעותו. וגם תפקידו של חוק זה הוא ללמד 

יותר מאשר להעניש. כי ישנם גם אבות שצריך ללמדם. אבות שבאו 
מארצות נחשלות, שאינם מבינים את חובותיהם במדינה מתקדמת.49 

בתוך השיח שנלווה לנושא החינוך בעיתוני הילדים, ונסוב סביב ילדים יוצאי ארצות 
האסלאם שאינם פוקדים את בתי הספר, שימשה המשטרה כגורם־רקע שעצם 
הימצאותו במרחב הציבורי העיד על הקשר בין אי־פקידה של המוסד החינוכי החוקי 
לבין מרחקם הרב של הילדים הלא־לומדים מדרך הישר. בין היתר, הידהד הנושא 

בטקסטים הספרותיים שהופיעו בעיתונים, למשל:

בככר עומד מכריז / ילד חמד, קל פזיז: / 'בטן, גרעינים בזול / קנה קטן 

וגם גדול!'// ]...[ 'איך כאן באת ילד קט? / בוא ספר נא לי בלאט. / בבית־

הספר התלמד? / לי ספר, אל נא תחת!'// 'בא אני ממוסררה, / שם אבי, 

לסקירת הקשיים במימוש משטר חינוך החובה בקרב הילדים ראו צבי צמרת עלי גשר צר: החינוך   47

בישראל בשנות המדינה הראשונות 56-44 )1997(. 

וראו טליה דיסקין "על בערות ועבריינות: חובת החינוך בעיתונות הילדים בעשור הראשון למדינת   48

ישראל" עיונים בתקומת ישראל 25, 319 )2015(.

"בארץ ובעולם — גם הורים חייבים ללמוד" הארץ שלנו ב)29( 23.4.1952, 2.  49



"השוטרהואידידכםומגןבצרלכם":המשטרהבעיתונותהילדיםהמרכזיתבישראל

משטרהוהיסטוריה|173

אמי גם גרה. / ארצה באנו מעיראק, / ששה אחים אנו רק. // עבודה אין 

לו לאב, / מחפש כל יום לשוא. / ואמא חולה מאד, / כח אין לה לעבוד. // 

 הב לי שבע־מאות פרוטות / לאמי אוכל למנות. / לבית־הספר לי אצעד, / 

 בכל יום אשמח, אלמד. // נו, אדון, שקית נא קח, / גרעינים קנה ופצח. / 

שבע שקיות לי עוד / קנה אדון, טובים מאד!'// לא סיים ילדון דבריו / 
נעלמו לי עקבותיו. / לפלאי יש כאן פותר / כי הולך, קרב שוטר.50

מאזכורו של השוטר בסוף השיר — שיר שבמרכזו ניצב אומנם הילד עצמו ומצבו 
הסוציאלי — אפשר להבין שעיסוקו של הילד לא היה כשר בעיני החוק, שיוצג בידי 

אותו שוטר.
בצד המציאות הדרוכה ומתוך השיח על חשיבותו של החינוך בעיתוני הילדים 
עלו גם קשיי המשטרה להתמודד עם הפרת החוק, כמו גם עם התופעה של עבריינות 
צעירים )ואף עם החשש ממנה(, בגזרה החברתית־חינוכית.51 מטקסטים שהוצגו ככאלו 
שהגיעו מהשטח עלו גם רגשות אשם שנועדו לעורר את הקוראים הצעירים למחשבה 
ואולי גם לפעולה עתידית לטובת הילדים הלא־לומדים. מקומה של המשטרה לא נפקד 
מהטקסטים הללו. כך היה בסיפור "מעשה בילד פלוני", שפורסם במשמר לילדים. בסיפור 
זה כתב הסופר יפרח חביב, בן קיבוץ בית קשת, במתכונת שדימתה תיעוד של מקרה 
אמיתי, על ביקורו בתל אביב, שם פגש ילד רחוב כבן 11, לבוש בלויים, המוכר כרטיסי 
אוטובוס בפרוטות. בדברים שהתפתחו בין המספר לילד, גנב הילד מהמספר לירה 
וברח. חביב מצא אותו, אך סירב להסגירו למשטרה. במקום זאת העדיף — משהבחין 

כי הילד רעב — לקנות לו עוגה ומיץ ולפתוח עימו בשיחה, שבה אמר לו הילד:

אדון חבר, למה רצת אחרי? למה לא קראת לשוטרים? כבר פעם ישבתי 

במשטרה. אני גנב. אני יודע. אבל עכשיו באמת כבר לא תרביץ בי, 

נכון? הדקתי את כמתתו לראשו והחרשתי. כך הם גדלים, נערי רחוב 

אלה, הרהרתי לי. ומה פלא שסופם שהם שולחים ידם בגניבה? וכי רק 

אשמתם בלבד היא? כלום אין גם אנו כלנו אשמים בכך במדה ידועה? 

כאלה וכאלה היו הרהורי.52 

מנחם מורשת "גרעינים" הצופה לילדים ה)31( 11.4.1951, 479.   50

תופעת עבריינות הנוער בכלל העסיקה את מערכת המשפט בשנות החמישים, ראו למשל משרד   51

המשפטים הועדה לחקר העבריינות בקרב הנוער )1956(. הוועדה פעלה בראשות שופט בית 
המשפט העליון שמעון אגרנט. 

יפרח חביב "מעשה בילד פלוני" משמר לילדים ח)8( 5.11.1952, 113-111, הציטוט מעמ' 113-112.  52
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לצד המסר העיקרי, שלפיו על הציבור בישראל להתגייס ולסייע לילדים הלא־לומדים 
וכי האחריות למצבם מוטלת על שכם החברה כולה, עלה דימויה של המשטרה כמי 
שאמונה על הסדר במרחב הציבורי בארץ, אך מתקשה להתמודד עם עבריינות מסוג זה. 
היבט נוסף של קשיי המשטרה להתמודד עם המצב בשטח בהקשר של עבריינות 
הנוער עלה מהסיפור בהמשכים "הכנופיה של חיימו", שכתב מנחם תלמי וראה 
אור בדבר לילדים בין ספטמבר 1955 לפברואר 1956 )בחוברת שבה החל להתפרסם 
הקדיש לו עורך העיתון באותה עת, שלמה טנאי, חלק מטורו — עדות לחשיבותו 
 בעיניו(. בבסיסו, ביקש הסיפור להלל את הגדנ"ע — גוף שבמציאות הוגדר בפקודת 
מבנה הגדנ"ע )12.9.1948( כחיל של צה"ל, נלווה ככוח עזר למשרד החינוך, ובין 
 היתר נועד לכוון את חניכיו הצעירים לדרך הישר. במרכז הסיפור עמד הנער בן 
שמוצאו  האב,  במעברה:  שחייתה  יום  קשת  למשפחה  בן  שערי,  חיימו  ה־14 
מתוניס, היה מובטל ש"שנא כל מלאכה", נהג לקבץ נדבות ולהכות את בנו; האם 
 הייתה תשושת גוף וחלשת אופי, ואילו חיימו, שניתן להשפעה בקלות, לא נהג 
 לפקוד את בית הספר. בסיפור חבורת פושעים מבוגרים נטפלה אל חיימו וגררה 
 אותו למעשי פשע. בפרק השביעי בסדרה הפך סיפורו של חיימו לסיפור חניכה 
על ידי חיילי צה"ל — נציגי הגדנ"ע. בסיפור תואר תהליך השתכנעותו של חיימו 
 להצטרף לגדנ"ע כחוויית היטהרות מזככת, כמי שיצא מחושך לאור, אולם, יש 
לקרוא אותו גם על רקע קשייה של המשטרה לאכוף את חובת הלימוד וללחום 
 בעבריינות. על תפקידו של הגדנ"ע במניעת העבריינות הטעים תלמי בשיחה 
בין מדריכה בגדנ"ע לקצין משטרה, שהגיע לחקור מעשה גניבה במעברה. בשיחה ָׂשם 
תלמי בפי הקצין את האמירה כי בכל שנה נחסכים לחברה כשלושים פושעים חדשים 
מעצם פעולת הגדנ"ע רק במעברה זו — כמספר הנערים מבני המעברה המשתתפים בה: 

המשטרה עצמה, ותהיה גדולה כאשר תהיה, לעולם לא תצליח לחסל 

פושעים ופשעים מבלי שיהיה לה עורף. אתם ומועדונים דומים לשלכם 

הנכם חלק מן העורף הזה. אם תגדילו את המועדון ואם תפתחו מועדונים 

חדשים בפרוורים ובאזורי־דלות — תנחיתו מכות נאמנות לכנופיות־

הפושעים ותצילו נערים צעירים מן העולם התחתון.53 

וגם כאן, בצד הרצון להנחיל לבני התקופה את ערכי הגדנ"ע, הייתה בדברים גם זעקה 
של קושי לנוכח מצוקת המשטרה לפעול לבדה במלאכת ביעור העבריינות. 

הסדרה הופיעה בהמשכים בדבר לילדים בכרך כו, החל בחוברת 3 28.9.1955, 5. שם, "פרק י"א:   53

חקירתו של צורף הזהב" כו)13( 7.12.1955, 11. 
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המשטרהוהצנע ג.

בצד החינוך, נכחה המשטרה בעיתונים גם בהקשר של משטר הקיצוב. משטר הקיצוב, 
1949, הכתיב מדיניות רשמית של קיצוב  שאומץ על ידי ממשלת ישראל באפריל 
במצרכי מזון ובחומרי גלם והציב קו מתאר כלכלי־משפטי למשך כעשור. קו זה היה 
דומיננטי בעיקר בראשית התקופה. למעשה, הצורך בהפעלתו של משטר משפטי של 
קיצוב דווקא בעת ההיא לא היה חדש, שכן משטר דומה, שנתמך במערכת אכיפה, 
הופעל בארץ גם בתקופת מלחמת העולם השנייה ובזמן מלחמת העצמאות. עם זאת, 
עם קום המדינה היה המשטר החדש רחב ומקיף מבעבר; דב יוסף, שר האספקה 
והקיצוב הממונה על הגשמת משטר הצנע, הציג בדיון בכנסת את תוכנית הקיצוב, 
ומנה את מטרות הרגולציה החדשה: הורדת יוקר המחיה, עידוד האזרחים לצרוך 
את תוצרת הארץ, חיסכון במטבע זר, הרחבת החקלאות והתעשייה לשוק הפנימי 
ולייצוא וקליטת העולים.54 הצגתה של מדיניות הקיצוב באופן זה קשרה אותה אפוא 
בקשר חזק עם קום המדינה, כאמצעי לקימומה, ובתחילה זכתה גם לאמון הציבור 
ולשיתוף פעולה מצידו. אולם, בחלוף הזמן מאסו הישראלים במחסור, והתופעה 
העבריינית של השוק השחור הלכה והתרחבה. מגוון רחב של מוצרים הועמד למכירה 
בשוק השחור: מזון, ביגוד, נעליים, חומרי בניין, תרופות ואפילו כרטיסי קולנוע; רוב 
האזרחים לקחו בו חלק, ובאמצעים מגוונים: החל ברכישה "מתחת לדלפק" בחנויות 
המכולת מידי סוחרים נורמטיביים למראה, עבור בהצעת ספסרים את מרכולתם 
ברחובות, לפעמים במקומות קבועים וידועים, דרך הונאה של יצרנים שהצהירו על 

כמויות חומרי גלם מזויפות, וכלה בהברחת מצרכים בדרכים שונות.55
ככלל, משטר הקיצוב והקשיים שהעמיד בפני האוכלוסייה זכו להתייחסויות רבות 
בעיתוני הילדים. שיח הצנע בעיתונים כלל עידוד של הקוראים לשתף פעולה עם 
משטר הקיצוב: להפציר בהוריהם שלא לקנות מספסרים, להסתפק במועט, להקים 
גינות ולגדל חיות מניבות כדי לספק מזון למשקים הביתיים, לאמץ גישה אופטימית 
הנתמכת בהומור מתוך תפיסה שהמצב זמני, לסייע לנזקקים ה"אמיתיים" של התקופה 
— תושבי המעברות, ועוד. תפקידם של הילדים בהקשר הזה היה חשוב במיוחד. כפי 

שכתבה ברכה חבס לקוראי דבר לילדים מפורשות:

ד"כ 1, 402 )התש"ט(.   54

על המצב הכלכלי במדינה בעשור הראשון למדינה ועל משטר הקיצוב בתוכו ראו, למשל, אצל    55

137 )צבי צמרת וחנה יבלונקה  נחום גרוס "כלכלת ישראל" העשור הראשון: תש"ח־תשי"ח 
חובת האהבה  1997(; לניתוח היסטורי־חברתי של משטר הקיצוב ראו אצל רוזין   עורכים, 
3, בעמ' 78-21, וכן ראו מאיה מארק כשהדין לא נוקב את ההר: בתי הדין  הקשה, לעיל ה"ש 
המנהליים ויחסי הרשויות בתחומי קיצוב המזון והגבלת דמי השכירות בשנים הפורמטיביות 
של המדינה )עבודת גמר לתואר "מוסמך במשפטים", אוניברסיטת תל אביב — הפקולטה 

למשפטים, 2010(.
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תפקידכם, ילדים, בענין זה חשוב מאד. אתם קהל הצרכנים הקטנים. 

אמנם אינכם מוכרים וקונים, אבל אתם שתפים נכבדים מאד לעניני 

השוק השחר ]...[ כלנו רוצים להיות בריאים, עליזים, רעננים. אבל 

עליכם לדעת כי לא עת למותרות במדינת ישראל. חובתנו להסתפק 
במעט, גדול כקטן.56

בתוך כך, התייחסו העיתונים גם לתפקיד השוטרים בטיפול בנגע. '"בתי־דין חיבים 
לפסוק השערים ולהעמיד שוטרים לכך, ולא יהיה כל אחד ואחד משתכר כל מה שירצה 
]...[ וכל המפקיע שערים או שאוצר פירות הרי זה כמלוה ברבית"', נכתב בטור עורך 
הצופה לילדים — שבו צוטט הרמב"ם כמי שקבע את ההלכה לבית־ישראל, ששוטרים 

אחראים ליישומה בפועל.57 
העיתונים התייחסו לפעילות המשטרה השוטפת ביחס לצנע — מעצרים וכדומה, 
וככלל המשטרה הצטיירה — לעיתים מבין השורות — כמי שאמונה על הסדר הציבורי. 
כך למשל במדור "מה דעתך?" בהצופה לילדים, אותו מדור שבו הוצגו דילמות ערכיות 
שנועדו לעמת את הילדים עם קושיות אתיות מורכבות, תוארה הדילמה הזאת: האם 
קניית יין לקידוש, שאפשר להשיג אותו רק בשוק השחור, היא בבחינת "מצווה הבאה 
בעבירה". בין התגובות שהוקיעו את השוק השחור המליצו הילדים להסגיר את מוכרי 
היין בניגוד לחוק לידיה של המשטרה.58 גם בסיפורים עודדו את הילדים לדווח על 
מבוגרים מפרי חוק, ואף סופר על ילדים שלכדו בעצמם עבריינים והסגירו אותם 
למשטרה. המשטרה אומנם הצטרפה לעלילות בשלב שלאחר תפיסת הספסרים, ובכל 

זאת נוכחותה בהן הייתה מורגשת.59

ד.המשטרהבגבולותהארץ

נושא בוער אחר בשנות החמישים שהעיתונים התייחסו אליו בזיקה למשטרה נגע 
לגבולות הפיזיים של מדינת ישראל, שדרכם חדרו פליטים ממלחמת העצמאות 

ברכה חבס "הילדים יעזרו לממשלה!" דבר לילדים כא)6( 11.10.1950, 74. לדיון נוסף בסוגיה זו ראו   56

גם: טליה דיסקין "'צנע על כל שעל': משטר הקיצוב בעיתונות הילדים במדינת ישראל בראשיתה" 
)עתיד להתפרסם בזמנים, 2019(.

"פרשת הימים — והיה מחננו טהור" הצופה לילדים ה)5( 12.10.1950, 58.   57

יוסף וולק "מה דעתך?" הצופה לילדים ו)10( 12.12.1951, 149, ולתשובות: "מה דעתך? תשובות"   58

הצופה לילדים ו)15( 17.1.1952, 229.

למשל משה בזק "קבוצת לבנון נלחמת ב'שוק השחור'" הצופה לילדים ז)26( 18.3.1953, 400; חיים   59

אליאב "אלה קורות החבר'ה" )סיפור בהמשכים( הצופה לילדים ח, החל בחוב' 19 13.1.1954, 286, 
ועד חוב' 38 26.5.1954, 587. 



"השוטרהואידידכםומגןבצרלכם":המשטרהבעיתונותהילדיםהמרכזיתבישראל

משטרהוהיסטוריה|177

שביקשו לשוב לבתיהם, בהם גם ילדים, וכן מסתננים שנכנסו לישראל כדי לגנוב, 
לעסוק בסחר בלתי חוקי ולפגע באוכלוסייה היהודית בארץ. לאורך העשור סבלה 
ישראל גם מהתנכלויות אחרות מעבר לגבול מצד המדינות השכנות, ובכלל זה מן 
הפדאיון, יחידות פשיטה וטרור ערביות קטנות, שביצעו מעשי רצח וחבלה בתחומי 

ישראל למן מחצית שנות החמישים.60 
עיתוני הילדים, ככלל, ניסו לתווך לילדים עמדה המצדדת בחוק הפורמלי, כשמתחו 
ביקורת על תופעות אלו לאורך העשור, תיארו אותן באופן כללי כפוגעות בשלטון 
החוק במובן הרחב והציגו את ישראל כמתגוננת. ההתגוננות מפני מסתננים הופיעה 
בעיתונים בסוגות שונות, אפילו ברצועות הקומיקס. ברצועה אחת הפליא דן ההרפתקן, 

גיבור קומיקס בולט מהצופה לילדים, בתחבולות ההגנה שלו:

 גנבת פרות מאד שכיחה/ במושבות על הספר. / מסתננים באים, במשיכה / 

 זוכים — וסליק מן הכפר.// דן עצה מצא לצרה. / ברב תבונה ובתחבולה / 

התקין לכפרו מין פרה,/ פרת ברזל והיא כבולה. // אך בתוכה חוטים, 

גלגלים / מנגנון שלם בה יבלט / אם אך תגע יד בכבלים / הנה נגש הוא 

בלאט. / המסתנן, ידו תגשש / השרשרת, לא יזהר ־ / ועיני הפרה יורות 
אש! / הוא נס לידי השוטר!61

 
בדבר לילדים, בקומיקס "סעדיה מרבדיה" מאת הכותב אורי )ככל הנראה אוריאל 
אופק( והמאייר אריה נבון, מצא סעדיה עקבות מסתנן, ולאורך שבועות אחדים ליווה 
העיתון את מרדפו אחריו. בסופו של דבר לכד סעדיה את המסתנן וקיבל מענק בסך 

אלף ל"י ממשטרת ישראל על פועלו.62 
בסוגות צפויות יותר הובאו בעיתונים סקירות מפורטות של עמידת המשטרה 
על משמר הגבולות, ותיארו כיצד שומרת המשטרה על ההישגים של הסכמי שביתת 
הנשק שנחתמו בין ישראל לשכנותיה. כך היה למשל בכתבה בהצופה לילדים מפרי 

וראו בני מוריס מלחמות הגבול של ישראל 1956-1949 — ההסתננות הערבית, פעולות הגמול   60

והספירה לאחור למבצע קדש )יעקב שרת מתרגם, 1996(. על השיח המשפטי בכנסת ובבית המשפט 
העליון בעניין המסתננים )עד קבלתו של חוק ההסתננות ב־1954( כתב אורן ברכה, שעמד על 
הכללתם של המסתננים בפסיקה תחת הקטגוריה של "מסוכנים", ולא של "מסכנים", וראו אורן 
ברכה "ספק מסכנים, ספק מסוכנים: המסתננים, החוק ובית־המשפט העליון 1954-1948" עיוני 
משפט כא)2( 333 )1998(. על היבטים סוציולוגיים של שיח הגבולות בשנות החמישים ראו אדריאנה 
קמפ מדברים גבולות: הבנייתה של טריטוריה פוליטית בישראל, 1957-1948 )חיבור לשם קבלת 

תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב — החוג לסוציולוגיה, 1997(. 

ללא ציון שם היוצר "דן ההרפתקן" הצופה לילדים ד)15( 29.12.1949, 232.   61

אורי, אריה נבון "סעדיה מרבדיה" דבר לילדים כב החל בחוב' 6 31.10.1951, 88, ובפרט בחוב' 26   62

19.3.1952, 388. ראו גם בחוב' 39 18.6.1952, 572.
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עטו של יונה כהן )1996-1920(, שהיה עיתונאי בהצפה )של המבוגרים( לענייני הכנסת 
ובעברו כתב בו גם בענייני בתי משפט, ועסקה בשער מנדלבאום — מעבר הגבול בין 
ישראל לירדן, שהפריד בין שני חלקיה של ירושלים אחרי מלחמת העצמאות. הכתבה 
נפתחה בתיאור מקרה של ילד ירדני שנזקק לטיפול רפואי, טופל בישראל, הועבר 
בִבטחה דרך השער והושב לזרועותיה של אימו. בתוך כך סיפר כהן על ההיסטוריה של 
המקום וביקש לטעת בקוראים הצעירים מורשת קרב ברוח הדתית־ציונית שאפיינה 

את העיתון, זיק של הצלחה בתוך המערכה הנפסדת על ירושלים. כך כתב:

במערכת השיחרור ובקרבות הגבורה קנה לו בית זה שם מיוחד ונתפרסם 

בפי כל בזה שהערבים שמו להם מטרה לכבוש אותו ויהי מה. ]...[ ואלקים 

הפר עצת רשעים. קומץ לוחמים ומגינים יהודים הקריבו את נפשם ולחמו 

בגבורה נגד אלפי ערבים בסביבת הבית הזה. כמה מהלוחמים האמיצים 

נפלו בקרבות אלה. ]...[ בין חורבות "בית מנדלבוים" לחמו גיבורינו 

ובלבם החלטה: לא יעבור כאן האוייב, והוא יורחק משערי ירושלים 

הבירה הנצחית של העם והמדינה. שבע פעמים הסתערו כוחות האוייב 
על הבית הזה — ונהדפו אחור.63

כהן תיאר את מהלכי הארגון במקום עם שוך הקרבות — את חילופי השבויים ואת היות 
האזור נתון למשקיפי האו"ם, והרחיב לגבי משמר הגבול, המסייע בשירותי המעבר 
לקונסולים, לחוגגים ולתיירים, לשליחי או"ם ולראשי מדינות, כמו גם... לבעלי חיים 

תועים, שגם בענייניהם טיפל, כך לפי הדיווח, במסירות רבה:

לא רק למעבר של תיירים ואורחים, חוגגים וכדומה, משמש מעבר זה 

]...[. יש וחמור ירדני יתעה בשדות ו"יתחשק" לו לעבור לשטח ישראל. 

הערבי, בעל החמור, בוכה ומבקש מקציני הלגיון הערבי לפעול להחזרת 

החמור היחיד אשר לו. דרך "מעבר מנדלבוים" מחזירים לערבי את החמור 

שתעה לשדות ישראל אי־שם בגבול בקרבת לאטרון או ליד טול כרם 

אשר ב"משולש" שבמרכז הארץ. משטרת ישראל מאכילה את החמור, 

נותנת לו "טרמפ" חינם מהמקום בו הוא נמצא, עד ירושלים. דרך "מעבר 
מנדלבוים" הוא מוחזר לבעליו ]...[.64

יונה כהן "מעבר מנדלבוים בירושלים" הצופה לילדים ח)44( 7.7.1954, 681-680, הציטוט לקוח   63

מעמ' 680.

שם, בעמ' 681.  64
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סיקורים שהובאו מפעם לפעם בעיתונים הביאו רשמים גם מהגבולות השונים, כמו 
בכתבה בהארץ שלנו שבה צוטט קצין ממשטרת הספר: "תפקידנו העיקרי ]...[ ללמד 
את הירדנים לכבד את הגבול. הם היו מזלזלים בו, וחוצים אותו אפילו לאור היום 
ומגיעים לכבישים ולמסילות הברזל. חטיפות פועלים ומטיילים היו מעשה שבכל יום".65 
ולבסוף, עדות לשמירה על הגבולות שביצעו, בין היתר, שוטרים, הופיעה לאורך 
התקופה גם בשירים, כגון בשירו המחורז של יעקב רימון, "השומר בגבול", מתוך 

הצופה לילדים:

אי שם בגבול / בנתיב לא סלול, / לא ינום נוטר / לא יישן שומר. // 

בליל דומם / במדבר שומם, / דרוך ונועז / קשוב יצעד. // את כל ניע / 

את כל זיע, / עינו עוגנת / עינו בוחנת. // מעבר לקו / האויב רב, / מצר 

מסתנן / שומר מתגונן. // שמור נא האל / על השומר / באפל הליל — / 
מולדת ישראל.66

בהקשר זה, ראוי לציין שבאופן כללי בהקשר לשמירה בגבולות לא שיקפו העיתונים 
של  להסתננות  התנגדותם  שבצד  מפני  החוק,  לשלטון  ביחס  שוויונית   עמדה 
 ערבים מבחוץ לתוך שטח הארץ, הם לא תמיד הוקיעו מעברי גבול מישראל אל 
 שכנותיה כבלתי חוקיים. במובן זה לא הצליחו עורכי העיתונים והיוצרים בהם 
להתנתק מהוויית המנדט ומשנות המאבק לקראת המדינה, שהיו כרוכות לעיתים קרובות 
באי־ציות לדינים החלים.67 סיפור הממחיש את הדברים גולם בסדרה "המנהרה הסודית 
בנגב" שכתב ערן שורר )1971-1929(, סופר ובנו של מי שהיה עורך דבר שנים ארוכות, 
חיים שורר, והתפרסמה בדבר לילדים בשנת 1957, אחרי מלחמת סיני והחזרת הקרקע 
הכבושה.68 עלילת הסיפור נסובה סביב חדירתם של שלושה ילדים — מושיק, צביקה 
ושאול — למצרים דרך מנהרה תת־קרקעית. בסיפור הודגש כי המעשה מלכתחילה 
נעשה באורח תמים, כחלק מטיול; אלא משגילו הילדים שחצו את הגבול, ביקשו 
למנף את המעשה האסור להרפתקה מפעימת לב, שקיבלה גם תוקף מוסרי לאומי, 
שכן סופו של הביקור במצרים היה שהילדים סייעו בהברחתם לישראל — כמובן, דרך 

ה.א. "על משמר גבולותיך, ירושלים" הארץ שלנו ה)25( 16.3.1955, 4-3. לכתיבה נוספת בולטת על   65

השוטרים בגבולות ראו גם הכתב הנודד "בכמתות הירוקות" דבר לילדים כו)6( 19.10.1955, 9-8.

יעקב רימון "השומר בגבול" הצופה לילדים ח)52( 1.9.1954, 807.  66

ראו ביטוי לגישה זו למשל אצל אהוד שפרינצק איש הישר בעיניו: אי־לגליזם בחברה הישראלית   67

 .)1986(

ערן שורר "המנהרה הסודית בנגב" דבר לילדים כז, החל בחוב' 32 10.4.1957, 18-17 ועד חוב'   68

52 27.8.1957, 10. הסיפור הופיע גם כספר בהוצאת מ' ניומן בשנת 1958 )להלן: שורר "המנהרה 
הסודית בנגב"(.
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אותה מנהרה — של יהודים מצרים שנלחצו תחת מכבש השלטון המצרי העוין. בשיחה 
בין הילדים ערך שאול הקבלה בין מצב יהודי מצרים למצב פליטי השואה לפני קום 

מדינת ישראל, שנזקקו להעפלה הבלתי חוקית כדי לעלות לארץ:

זה מזכיר לי את הספורים של אחי על ההעפלה בזמן המנדט. הוא היה 

בין מארגני ההעפלה, והשתתף בהורדת מעפילים ליד חוף אשקלון. חברי 

ההגנה היו יותר חכמים מן הבריטים ]...[ ואילו צביקה השתיק אותו: 

"הפסק עם הצ'יזבטים של אחיך ]...[ אין לך מה לחשוב עכשו, אלא מה 
שהיה לפני עשר שנים ]...[ לנו יש כבר צ'יזבטים משלנו!״69

בצד הדילוג בעלילה על הסוגיה הלגאלית של מעבר הגבול, חמקו הילדים משוטרים, 
שהיוו סמל לשלטון החוק הקלוקל וחסר הצדק במצרים. השוטרים המצרים תוארו 
כאדיבים מן השפה ולחוץ אך בעצם כאלימים, ובעיקר כמי שמיישמים שיטות משטר 
אפלות — למשל, כשפגשו בילדים, דרשו מהם השוטרים להצטרף להפגנה למען נשיא 
המדינה גמאל עבד אל נאצר, אויבה המושבע של מדינת ישראל, רודן ונציגה של שיטת 
שלטון לאומנית.70 תיאור המשטרה המצרית, והיחס המתעלם משלטון החוק כאחד 
מערכיה הבסיסיים של הדמוקרטיה בארץ האחרת בסיפור, מחזירים אותנו לתחילת 
המאמר ומצביעים על כך שגם לקראת סופו של העשור הראשון למדינה שרתה על 
עיתונות הילדים תפיסה מובחנת של המשטרות העוינות בחוץ־לארץ ובארץ ישראל 
בתקופת המנדט הבריטי. להבדיל מכך, תיאורה האוהד של משטרת ישראל בעיתונים 
נועד לקדם את הדימוי של מדינת חוק מתוקנת. לקוראי העיתונים הובהר שלמשטרת 

ישראל חלק בלתי נפרד בסיפורו של שלטון החוק בשנות החמישים. 

סיכום

מה אפשר ללמוד ממופעי המשטרה בעיתונות הילדים בעשור הראשון למדינה? 
בספרו נומוס ונראטיב התייחס חוקר המשפט והתרבות רוברט קאבר למשפט כאל 
ישות השואבת את כוחה לא רק מההתייחסות אל גוף החוק )"corpus juris"( אלא גם 

שם, חוב' 50, 13.8.1957, 6. הציטוט מ"פרק י"ח: לילה אחרון על אדמת־האויב".  69

שורר "המנהרה הסודית בנגב", לעיל ה"ש 68, "פרק י"ד: תעודות־זהות, בבקשה!", כז)45( 9.7.1957,   70

6. תיאור דומה של שוטרים מצרים הופיע בסיפורים נוספים בעיתונים. מביניהם בולט "הנזיר 
מאי האלמגים" )שלימים ראה אור כספר בהוצאת עמיחי(, וראו מנחם תלמי )אייר: יוסי שטרן( 
בדבר לילדים כב )50-35, 21.5.1952 עד 3.9.1952(; לעניין הצגת השוטרים ראו במיוחד את פרק 

י"ג, כב)47( 13.8.1952, 690-689.
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מן ה"נומוס" )"nomos"(, מושג שייצג לדידו את התווך שבין החוק המצוי למציאות 
הרצויה על פי ניתוח תפיסותיהם של בני התרבויות שחקר.71 ההיבטים הגאולתיים 
שזיהה קאבר במשפט ובפרשנויות לו מזכירים במידה רבה את תקופת המעבר מיישוב 
למדינה בארץ, שכללה מינונים גבוהים של חששות בצד שאיפות לעתיד טוב יותר 
בעבור הישראלים הראשונים. ואומנם, מאמר זה הצביע על כך שהכתיבה בעיתונות 
הילדים ביחס למשטרת ישראל בעשור הראשון למדינה הביעה את התקוות ביחס 
לשמירה על החוק וביטאה את הקשיים ביחס אליו, בעיתוי שנתפס כהזדמנות לארגון 

מחדש ולהתוויית סטטוס קוו. 
המאמר הראה גם כי ההתייחסות למשטרת ישראל בכתיבה לילדים שיקפה את 
היחס בחברה למשטרות שקדמו לה — משטרת המנדט ומשטרות אחרות בחוץ־לארץ. 
בשנות החמישים דן אותן הציבור הישראלי בעיקר לכף חובה. יחסן של משטרות 
הגולה ליהודים ובעיקר יחסה של משטרת המנדט — רשמיהם של חוקי הקרקעות 
והעלייה, נעילת שערי הארץ בפני ניצולי השואה, נספי ספינות המעפילים במצולות 
 ים, היהודים שגורשו לקפריסין, עולי הגרדום, הפגנות המחאה לביטול גזירות 
יתר פרקי החיים תחת  הספר הלבן — כל אלו האפילו בתודעה הלאומית על 
שלטונות זרים בכלל והשלטון המנדטורי בפרט, שבחזיתו ניצבו כוחות משטרת הוד 
 מלכותו. על רקע זה מתבהרת הכמיהה להצגת דימויה הנכסף של משטרת ישראל 
בעיתונות הילדים כסוכנת מדינתית במרחב הציבורי וגם כשותפה בחיי הקהילה התקינים 
והמתוקנים במדינה הריבונית — לנו, היהודים שהקימו מדינה, יש גם "משטרה משלנו".
עם זאת, מבין השורות, הקריאה בעיתונות הילדים של שנות החמישים מעלה גם 
חולשות וסדקים בפועלה של המשטרה, כמו גם בשלטון החוק עצמו. מבחינת העיתונים 
מתברר שעצם המעבר מיישוב למדינה לא פילח את התקופות ל"לפני קום המדינה" 
ו"אחרי קום המדינה" בצורה דיכוטומית, וכי לא ניתן לאפיין את שתי התקופות במושגים 
נגטיביים של היפוך מוחלט, כגון של כאוס משפטי מול ריבונות מסדירה, מעבר מאי־
ציות לחוקים, שאפיין, לפי התפיסה הרווחת, את החברה בתקופות הטרום־מדינתיות 
בארץ־ישראל ובגולה, לציות לדינים. שנות החמישים נחוו, במקביל לניגודיות האמורה, 
גם כמתח מתמשך שבו התקיימו זיקות בין התפיסות המנוגדות, שהושתתו על הנטיות 
הפוליטיות של העיתונים כמו גם על תפיסות אחרות שהיו משוקעות בקרב האזרחים, 
ולעיתים עלו מן העיתונים עצמם נימות ביקורת ואף גילויי התקוממות מסוימים כלפי 
המשטרה, שכן לא כל הכותבים הסכינו עם פועלה בכל עניין, וכפי שעלה גם ממכתבי 
קוראים — לא כל הילדים ששו לשתף פעולה עם יוזמותיה ברוח פטריוטית תמיד. 
מבחינה זו, בכך מצטרף האמור בעיתונים לעדויות אחרות שנשתמרו משנות החמישים 

רוברט קאבר נומוס ונראטיב )אביעד שטיר מתרגם, יוסף א' דוד עורך, 2012(.   71
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ומצביעות על כך שלא כל הילדים קיבלו עליהם בלי ביקורת את נטל "האזרחות 
המושלמת" שתווך להם בהזדמנויות רבות, גם בעיתוני הילדים עצמם. דוגמה לרוח 
זו ניתן למצוא במכתב שכתב עמוס עוז בן ה־14 לראש הממשלה דוד בן־גוריון בשנת 
1954. במכתב קבל עמוס הנער על "תופעת פולחן הנוער" וטען ש"בכל שעת משבר 
תולים עיניים מקוות בנוער ובשעת התפרקות מוסרית מטילים עליו את האשמה".72 

ולבסוף, מעניין לציין היבט אחר, שמאפשר פרספקטיבה רחבה על הנושא 
מבחינת הקשר ההיסטורי שבין שנות ה"מנדט" לשנות ה"מדינה" החדשה. כאמור, 
במהלך שלושים שנות שלטון המנדט הבריטי בארץ ידעו יחסי היישוב היהודי עם 
המשטר הבריטי תהפוכות מפליגות, מאז הצהרת בלפור, עבור בשירות שוטרים 
 יהודים במשטרת המנדט, בהקמת חיל הנוטרים ובשירותם בצבא הבריטי במלחמת 
העולם השנייה, ועד לתרומתם של הבריטים לבניין הארץ. וכך, במשך שנות המנדט 
עצמן, הופיעו גם התייחסויות אחרות למשטרה ולשוטרים בעיתוני הילדים, שמהן 
נשבה רוח חיובית דווקא. כך למשל בשיר "מעשה בחתול ובשוטר", שכתבה הסופרת 
והמשוררת הנודעת מרים שטקליס ופורסם לפני קום המדינה, בשנת 1943, בדבר לילדים, 
ובו תיארה אפיזודה שהשתתפו בה ילדה וִאָּמּה וכן חתול ושוטר, באחר־צהריים אחד:

פעם הייתי קטנה, כשבולת שטרם גבהה. / והלכתי לטיל עם אמא, עם 

 אמא שלי. / והנה, פתאם, מה ראיתי? / חתול. ]...[ // אמרתי: חתול / 

אמרתי: בוא אלי! / חתלתול, בוא אלי, / בוא אלי, חתלתול! / אמר: 

מיאו. / זנב למעלה, / וממני והלאה. // רץ ]...[ שפם וזנב — / ואני 

 אחריו! / חתו ־־־ל! /ופתאום: שוטר. / עומד ואומר: / לאן זה הגברת / 

 כל כך ממהרת? / ואיפה אמא? / אמרתי: חתול... / — אולי הלכה קדימה? /

אמרתי: חתלתול... // ]...[ יותר השוטר / דבר לא דיבר. / הושיב אותי על 

 הזרוע / גבה, גבה, והלך. // היו לשוטר רגלים / מן הים עד ירושלים. /

ואני בכיתי ]...[ / ופתאום — מה ראיתי? / אמא! / ]...[ אמא ממהרת, / 

 וצוחקת, ואומרת: // רב תודות, רב תודות, אדוני השוטר! / והשוטר אומר: /
על לא דבר, / על לא דבר, הגברת! / ואמא חוזרת: / רב תודות! ]...[.73

מכתבו של עמוס עוז, בן 14, חניך תנועת הצופים, ירושלים, אל דוד בן־גוריון, 23.3.1954, אב"ג,   72

חטיבת התכתבויות. עותק של המכתב נמצא גם בארכיון צה"ל. המכתב מוזכר גם אצל פולה 
קבלו "חלוציות ומחויבות אזרחית על פי דוד בן־גוריון, 1955-1948" חברה וכלכלה בישראל: מבט 
היסטורי ועכשווי )עיונים בתקומת ישראל( ב 773, 796 )אבי בראלי, דניאל גוטוויין וטוביה פרילינג 

עורכים, 2005(.

מרים שטקליס "מעשה בחתול ובשוטר" דבר לילדים יד)9-8( 2.12.1943, 67.   73
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שיר זה הופיע שוב בפורמט של ספר שאיגד מיצירותיה של ילן־שטקליס עשרים שנה 
אחר כך, בשנת 1963, בהוצאת דביר.74 מאחר שתוכן השיר כשלעצמו אינו משייך אותו 
לזמן כתיבתו, הרי שלא מן הנמנע כי הקריאה בשיר שבספר )בלוויית איורים חדשים, 
אחרים מאלו שהופיעו במקור( העלתה שדובר בשוטר, שבצד היותו ארך־רגליים, גיבור 
רב־רושם ומלא הוד, היה גם ישראלי. אחד מן האיורים החדשים גם הציג את השוטר 
כאמפתי ביותר — את הילדה נשא עתה בזרועותיו, ואת עיניה כיוון אל גובה עיניו שלו. 
ניתוח כזה מתאפשר, יש לשער, בין היתר על רקע תמונת משטרת ישראל בעיתוני 
הילדים עד אז, ובפרט בשנות החמישים המשפיעות, שִשרטטו אופק תרבותי־משפטי 
רצוי לבני הדור והציגו אותה באור חיובי בדרך כלל. בשנת 1963 כבר הביע ייצוג זה 
יישור הדורים של ממש בין שוטרים לאימהות ברוח שאותה ביקש להעביר מוסינזון 
בכובעו כקצין העיתונות של המשטרה והדובר שלה לקוראיו עוד בשנת 1952 בקטע 
שפתח את המאמר, וביטוי נוסף לתרגומו של המשפט אל שפת הילדים ולהצפתו אל 

מרחב תודעתם. 

מרים ילן־שטקליס יש לי סוד 19-16 )1963(.  74

"מעשה בחתול ובשוטר": מימין — גרסת האיור מדבר לילדים, 1943 )מאייר לא ידוע, ככל 
הנראה נחום גוטמן( ומשמאל — גרסת האיור מהספר יש לי סוד, 1963 )איירה: צלה בינדר(
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 "ובעוזריהם": תפקידה של משטרת ישראל בחקירת 
חשודים בשיתוף פעולה עם הנאצים

אוריקוסובסקי*

מאמר זה בוחן, לראשונה, את תפקידה של משטרת ישראל באכיפת 

החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, ואת המדיניות המקלה שהתפתחה 

במשטרה לפרשנותו. חוק זה, המוכר לרוב הציבור בעיקר בהקשרו של 

משפט אייכמן, לא חוקק במגמה להעמיד לדין פושעי מלחמה נאצים 

דווקא, שכן איש לא העלה על הדעת שיגיעו לישראל, אלא התמקד 

בעיקר "בעוזריהם". החוק נועד למצוא פתרון לבעיה שהעסיקה את 

המשטרה כמעט מיום הקמתה: עשרות תלונות שהגישו ניצולי שואה 

כנגד מי שנחשדו בסיוע לנאצים בתקופת השואה. תלונות אלה הצטברו 

בתחנות המשטרה השונות מבלי שנחקרו בדרכים המקובלות, בהיעדר 

מענה בחקיקה. 

אף על פי שהמשטרה קיימה, לכל הפחות, 184 חקירות לפי חוק 

זה, רק כארבעים תיקים נדונו בערכאות המשפטיות. לפיכך, התמונה 

של תיקים אלה, כפי שהוצגה עד היום, הייתה חלקית בלבד. מאמר זה 

מבקש להרחיב את המידע הקיים על אודות התמודדותה של מערכת 

אכיפת החוק עם הסוגיה תוך שרטוט התנהלותה של המשטרה, שומרת 

הסף של מערכת זו. המאמר בוחן את הדרך שבה התמודדה המשטרה 

עם תיקים מורכבים אלה, את השיקולים שהובילו אותה לעצב מדיניות 

מקלה, שבמסגרתה המליצה על סגירת רובם המכריע של התיקים, 

גם כשהיו בנמצא די ראיות להוכחת העבירות שיוחסו לחשודים. 

מאמר זה מוקדש לזכרם של רפ"ק מיכאל אבטיחי ורפ"ק )גימ'( יוסף זינגר ז"ל, על פועלם רב   *
השנים בשירות המשטרה המתואר בו. אני מודה לצוות ארכיון המדינה ויחידת הארכיב של משטרת 
ישראל על סיועם באיתור חומרים שאפשרו כתיבת מחקר זה. כמו כן, תודתי העמוקה נתונה לד"ר 
נעמי לבנקרון על עזרתה, שערכה לא יסולא בפז, בתהליכי הכתיבה והמחקר )הדגשות המופיעות 
בציטוטים, פיסוקם והוספת המובאות בהם בסוגריים מרובעים הם שלי, אלא אם כן נאמר אחרת(.
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גישה דומה אומצה מאוחר יותר גם על ידי הפרקליטות והחברה 

 הישראלית. טענתו המרכזית של המאמר היא כי התהליכים שהתרחשו 

ואף קדמו, לתהליכים דומים  זה, מקבילים,   במשטרה לגבי חוק 

שתוארו במחקר, במשפט ובחברה, במהלכם שונתה הגישה המחמירה 

כלפי ניצולי השואה, ובמיוחד כלפי אלה מהם שנחשדו בשיתוף פעולה 

עם הנאצים, והומרה בשנות החמישים המאוחרות בגישה מרוככת 

יותר שהתאפיינה בתפיסה רחבה ומורכבת של האירועים שהתרחשו 

בתקופת השואה. 

מבוא

יצאנו מנקודת השקפה שמטרת החוק הזה היא לגמור את כל החשבונות בקשר 

למלחמת העולם השנייה, בנוגע לכל פושעי המלחמה, הפושעים נגד האנושות, 
ובעיקר הפושעים כלפי העם היהודי.1

בראשית אוגוסט 1950 עבר בקריאה שלישית החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם 
)להלן: החוק(.2 החוק התקבל לאחר חודשים ארוכים של דיונים בוועדת חוקה, חוק 
ומשפט, וכן בוועדת משנה שהוקמה במיוחד לצורך ניסוחו. מטרתו המוצהרת הייתה 
לאפשר למדינת ישראל להביא לדין אנשים שנחשדו בהשתתפות פעילה בביצוע 
פשעים בתקופת השואה: גרמנים, משתפי פעולה מבנות בריתה של גרמניה ומהמדינות 

שנכבשו על ידה, או יהודים. 
לאחר כניסת החוק לתוקף )אך גם קודם לכן(, החלה המשטרה לחקור עשרות 
רבות של תלונות, שחלקן הצטברו על שולחנה, ואחרות שהתקבלו מצה"ל, משירות 
הביטחון ומשירות הידיעות של המחתרות עוד טרם הקמת המדינה. מאמר זה מבקש 
להשיב על כמה שאלות הקשורות בהתמודדות המשטרה עם תלונות אלה: כיצד 
התנהלו החקירות לפני כניסת החוק לתוקפו? כיצד נאכף החוק לאחר חקיקתו? מי 
היו השוטרים שטיפלו בחקירות? מה היה היקף החקירות שניהלה המשטרה? ומה היו 

השיקולים שעמדו בבסיס ההחלטות שגובשו בתיקים אלה?
לאורך השנים נכתבו מחקרים על אודות חשודים יהודים בשיתוף פעולה עם 

מתוך דברי ח"כ נחום ניר, יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, בעת הצגת החוק לעשיית דין בנאצים   1

ובעוזריהם בפני מליאת הכנסת. פרוטוקול ישיבה מס' 173 של ועדת חוקה, חוק ומשפט, הכנסת 
ה־1, 3 )1.8.1950(.

החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, התש"י־1950.  2
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הנאצים, ועל אופן התמודדותן של החברה, מערכת המשפט והמדינה עם הסוגיה. 
מחקרים אלה התמקדו בחוק עצמו או בפסיקה שהתבססה עליו, כלומר עסקו 
בהיבטיו המשפטיים של החוק ומיעטו לעסוק בפעילותה של המשטרה בתחום 
 זה. למעשה, התלונות שהוגשו במשטרה, והדרך שבה נחקרו לא נבחנו עד היום. 
יתרה מזו: הטענה המרכזית העולה במרבית המחקרים העוסקים ביחס החברה 
והמשפט בישראל לתיקים המשפטיים שהתבססו על החוק, היא כי לקראת סיומו 
של העשור הראשון ועם ראשית העשור השני לקיומה של המדינה, על רקע משפט 
קסטנר ומשפט אייכמן, החל להשתנות היחס לשואה בכלל, ולמי שמילאו תפקידים 
במחנות הריכוז וההשמדה בפרט. טענתו המרכזית של המאמר היא כי מגמת שינוי 
זו התרחשה במשטרה כבר בשלב מוקדם בהרבה, בשל הנראות הציבורית הנמוכה 
של פעולתה והחלטותיה: החוק פורש בצמצום רב, בעוד ההגנות שנכללו בו זכו 

לפרשנות נרחבת. 
כאשר הונח החוק לפתחה של המשטרה, לא היו ברשותה הנחיות מצד הפרקליטות 
או תקדימים של המשפט הישראלי הצעיר לימים בסוגיה זו. היא נדרשה לצקת 
 למילותיו תוכן מהותי, להכריע בנוגע לפרשנות הנדרשת למונחים ולסעיפים 
בו, ולפתח כלים מתאימים לאכיפתו. משימה זו הוטלה על שני קציני משטרה 
 ותיקים, בעלי ניסיון רב בתחום החקירות, אך חסרי ידע ביחס לאירועים שעמדו 
 בבסיסו של החוק. בתקופה זו היוותה המשטרה את נקודת הפתיחה, ובמקרים רבים 
גם את נקודת הסיום, של כל חקירה פלילית.3 בכוחה של סמכות זו להסביר את 
המדיניות שעיצבה המשטרה ביחס לאכיפת החוק, שבמסגרתה בחרה בפרשנות 
מצמצמת של לשונו, והקלה במידה רבה עם הנילונים.4 מדיניות המשטרה בלטה 
על רקע האווירה הציבורית ששררה בישראל בשנים אלה והוקיעה את החשודים 
בעבירה זו, לעיתים תוך לקיחת החוק לידי אזרחים, ושימוש באלימות כלפי מי 

שאשמתם לא הוכחה.
חלקו הראשון של המאמר סוקר את הספרות הקיימת ביחס לחוק ולאכיפתו, 
המתמקדת בעיקר בהיבטים המשפטיים של תהליך החקיקה ובהליכים המשפטיים 
שהתנהלו מכוחו. חלקו השני של המאמר בוחן את ארבעת אופני הענישה השונים 

סמכות המשטרה לסגור תיקים מסוג פשע הייתה שנויה במחלוקת במהלך העשור הראשון. אף   3

שהתקיימה בפועל, ביקש היועץ המשפטי לממשלה לבטלה. ראו מכתבו של מפכ"ל המשטרה, 
יחזקאל סהר, ליועץ המשפטי לממשלה בנושא זה )29.12.1952( א"מ ל 2270/3 "המטה הארצי — 
הרשאות לסגירת תיק". סמכות זו עוגנה בפקודות המטה הארצי 129/58, ס' י)4ב(, אך נשללה שנים 

אחדות מאוחר יותר, בס׳ 56-53 לחוק סדר הדין הפלילי, התשכ"ה־1965. 

חשוד הוא מי שהמשטרה החליטה לחקור  נילון הוא כל מי שהוגשה נגדו תלונה במשטרה;   4

בעניינו; ונאשם הוא מי שהוגש נגדו כתב אישום. במאמר אשתמש במונחים אלה לסירוגין, לפי 
ההקשר. 
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שבאמצעותם נדונו משתפי פעולה עם הנאצים בארץ ובחו"ל: ערכאות בין־לאומיות, 
ערכאות מדינתיות, ערכאות משפטיות לא פורמליות שצמחו במחנות העקורים, ועשיית 
דין עצמי. החלק השלישי מתמקד בקשיים שבהם נתקלה המשטרה בניסיונה לטפל 
בתלונות שהוגשו על ידי ניצולים בטרם נחקק החוק, וכן בעמדות המנוגדות שהועלו 
בשיח הציבורי והפוליטי תוך דיון בתהליכי החקיקה, שהסתיימו בשנת 1950. חלקו 
הרביעי של המאמר מציג את ההיבטים המערכתיים בעבודת המשטרה לאחר כניסת 
החוק לתוקף, ומתמקד בשוטרים שניהלו את החקירות הללו, יוסף זינגר ומיכאל 
אבטיחי. החלק החמישי מתמקד בהתגבשות המדיניות בנוגע לדרך יישומו של החוק, 
וכן משרטט את דמותם של הנילונים, כמו גם את הקשיים והאתגרים שהציבו חקירות 
אלה בפני המשטרה. חלקו השישי של המאמר בוחן את נקודות ההסכמה והמחלוקת 
בין המשטרה לפרקליטות ולבתי המשפט בתיקים אלה. החלק השביעי והאחרון יסקור 
את החקירות המעטות שקיימה המשטרה כנגד נילונים בסיוע לנאצים לאחר שנת 1954, 
על רקע התמעטות התלונות בעבירה זו, שחלה, כפי שציינו חוקרים שונים, בשל שינוי 

היחס לשואה בכללותה בחברה הישראלית. 
במאמר זה התבססתי על תיקי חקירה שניהלה המשטרה, כמאתיים במספר, בין 
השנים 1972-1949. כמה עשרות תיקים אבדו במשך השנים, אך ניתן למצוא מידע 
על אודותיהם בתיקי בתי המשפט ובעיתונות התקופה. נוסף על כך, התבססתי על 
התכתבויות שנערכו בין חוקרים לקצינים באגף החקירות וכן על תיקים אישיים של 
הקצינים שטיפלו בחקירות לפי החוק. השימוש במקורות אלה, שחלקם לא נחשף 
מעולם, מרחיב מאוד את בסיס הידע על אודות טיפולה של מערכת האכיפה בסוגיה 
מורכבת זו, ואשר התבסס, עד היום, בעיקר על הידע שנאגר בפסיקת הערכאות 

המשפטיות השונות. 
לצורך כתיבת המאמר נדרשתי להכריע בסוגיה אתית שעימה התמודדו גם 
חוקרים קודמים, והיא פרסום שמות הנילונים שנגדם התנהלו חקירות המשטרה. על 
כף המאזניים האחת הונח העניין הציבורי בפרסום השמות וזכות הציבור לדעת, ועל 
הכף השנייה הונחה זכותם של האנשים שבהם עוסק המאמר לפרטיות. בחרתי להימנע 
מפרסום שמותיהם של מי שלא הורשעו בדין, גם אם אלה כבר פורסמו בעיתונות 
התקופה, תוך אימוץ גישתה של חנה יבלונקה בעניין: "רבים מהאנשים שנשפטו אז 
חיים עדיין בינינו ואף על פי שאין איסור על פרסום שמותיהם, נראה לי כי מן הראוי 

לתת לפצעם להעלות ארוכה".5

חנה יבלונקה "החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם: היבט נוסף לשאלת הישראלים, הניצולים   5

והשואה" קתדרה 82, 135, 146 )1996( )להלן: יבלונקה "החוק לעשיית דין"(.
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ענישתמשתפיהפעולהעםהנאציםלאחרהמלחמה .1

ה"קאפו", כפי שהוגדר בתקופת השואה, היה ראש קבוצת עבודה במחנות השונים. 
מקור המילה הוא איטלקי, ומשמעה "ראש" או "ממונה". בתקופה שלאחר השואה 
הפך המושג "קאפו" לשם כולל לציון בעלי תפקיד בשירות הנאצים: כך, למשל, "זקני 
צריפים" ) ( כונו אף הם קאפואים, אף שתפקידם היה שונה. בשיח הישראלי הפך המושג 
"קאפו" לשם נרדף לשיתוף פעולה עם הנאצים, החל ממשטרות יהודיות בגטאות, דרך 

נציגים ביודנראטים, וכלה בכלל בעלי התפקידים במחנות.6 
הספרות המחקרית הקיימת ביחס לחוק עוסקת בשתי צלעותיו המשפטיות של 
משולש האכיפה: החקיקה ומערכת המשפט. לעיתים באופן משולב, לעיתים לחוד. 
אל המחקרים המתמקדים בתהליכי חקיקת החוק משתייך מחקרה החלוצי של חנה 
יבלונקה שטענה כי תהליך החקיקה שיקף את היחס המבזה שלו זכו בעשור הראשון מי 
שתוארו שהלכו כ"צאן לטבח", בהשוואה ליחס שלו זכו המורדים והלוחמים.7 "הציבור 
הישראלי לא הבין ואולי לא יכול היה להבין את הלך רוחם של שרידי השואה, והוא 
שפט אותם על־פי הערכים שהוקיר" טענה יבלונקה, אך המחישה גם את הדרך שבה 
השתנה היחס כלפיהם בעקבות שינויים שחלו בחברה הישראלית לאורך השנים.8 גם 
מאמרו של יחיעם ויץ מצביע על הקשריו החברתיים של החוק, ועל הדרך שבה בחרה 
החברה הישראלית להאשים את הקורבן, ולא את מי שיצרו את המערכת שבמסגרתה 
פעלו הקאפואים.9 דן פורת הדגיש את מעמדם המרכזי של ניצולי השואה בתהליכים 
שהובילו לחקיקת החוק, בדרישה מן המדינה ליצור מנגנון שיאפשר העמדה לדין 
של מי שהיו אחראים לתהליכי הרדיפה וההשמדה. זאת, בניסיון לטהר את עצמם מן 
הקלון המוסרי שדבק בהם. המדינה, מצידה, נענתה לניצולים מתוך חשש לעשיית דין 

עצמי על ידם.10 
ספרם של מייקל באזילר ופרנק טורקהיימר,11 שעוסק בהיבטים משפטיים של 
השואה, כולל פרק הדן בתהליכי חקיקת החוק, ואשר נכתב על ידי כל אחד משני 

"קאפו" האנציקלופדיה של השואה כרך ה 1066 )1990(.  6

יבלונקה "החוק לעשיית דין", לעיל ה"ש 5.  7

שם, בעמ' 137.   8

יחיעם ויץ "החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם ויחסה של החברה הישראלית בשנות החמישים   9

לשואה וניצוליה", קתדרה 82, 153 )1996( )להלן: ויץ "החוק לעשיית דין"(.
 Dan Porat, The Changing Conception of 'Collaboration' with Nazis in the Jewish Nazi  10

 'Helper' trials in Israel (1950-1964), in Jewish Honor Courts: Revenge, Retribution,
 and Reconciliation in Europe and Israel after the Holocaust 185 (Gabriel Finder

& Laura Jockusch eds., 2013).
 Michael J. Bazyler & Frank M. Tuerkheimer, Forgotten Trials of the Holocaust  11 

.)Forgotten Trials :(2014) 186-213 )להלן
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המחברים בנפרד, שכן לא עלה בידם להגיע לכלל מסקנה משותפת. באזילר טען כי 
החוק לא היה צריך לכלול יהודים מלכתחילה, וכי לא היה זה תפקידה של המדינה 
להתערב בסוגיה זו. טורקהיימר, לעומת זאת, טען שההבדלים בין התנהגותם של 
בעלי תפקידים שונים בנסיבות דומות, מוכיחים שגם בנסיבות הקשות ביותר, הייתה 
לממלאי תפקידים בחירה בנוגע לדרך ביצוע תפקידם, ועל כן היה מקום שאלה שנהגו 

באכזריות יתרה, ייתנו על כך את הדין. 
קבוצה שנייה של מחקרים מתמקדת בדיונים שהתקיימו בפרשות אלה בבתי 
המשפט בישראל ומחוצה לה. לעיתים מתבוננים המאמרים במשפטים ממבט־על, 
תופסים אותם כקבוצה הומוגנית, שיחס השופטים כלפיהם משתנה על ציר הזמן, 
ולעיתים תוך התמקדות במשפט אחד או שניים בנפרד. כך למשל, מאמרם של ארנה 
בן־נפתלי ויוגב תובל מצביע על שינוי הגישה למשפטי הקאפו משנות החמישים 
שבהן הוחלה גישה מחמירה יותר ביחס לאירועים שהתרחשו "באזור האפור", לבין 
התקופה שבמהלך משפט אייכמן ולאחריו, שערער את החלוקה הדיכוטומית בין טוב 
מוחלט לרע מוחלט.12 באופן דומה, מאמרה של רבקה ברוט בוחן את היחס השונה של 
מערכת המשפט לשתי נשים שמילאו תפקיד ראש בלוק באושוויץ: אחת מהן, אלזה 
טרנק, עמדה לדין לפי החוק, ונתפסה כבעלת אוטונומיה שאפשרה לה לבור את דרכה 
במחנה, ואילו השנייה, ורה אלכסנדר, הפכה לעדת תביעה במשפט אייכמן, וסווגה 

בתוך כך כחלק מקבוצת הקורבנות.13
מחקרים נוספים עסקו במשפטים מעין אלה שנערכו במדינות אחרות. דוד אנגל 
סקר את משפטו של מיכאל וייכרט, שהואשם על ידי הוועד היהודי המרכזי כי עמידתו 
בראש ארגון סיוע יהודי בשנות המלחמה, באישור ובחסות הגרמנים, סייעה להסתרת 
ההשמדה מפני קורבנותיהם ומפני העולם.14 אנגל טען כי משפטו של וייכרט המחיש 
את הפרשנות המרחיבה שהעניקו היהודים למושג שיתוף הפעולה, מתוך תפיסה 
דיכוטומית שנפוצה בשנים הראשונות אחרי המלחמה, שלפיה ניצבו בפני היהודים שתי 
דרכים בלבד: התנגדות או שיתוף פעולה עם הנאצים. מחקר אחר של רבקה ברוט עסק 
במשפטו של יוליוס זיגל.15 מאמרה של ברוט מתחקה אחר המעבר מערכאה משפטית לא 

 Orna Ben-Naftali & Yogev Tuval, Punishing International Crimes Committed by the  12

 Persecuted: The Kapo Trials in Israel (1950s-1960s), 4(1) Journal of International
Criminal Justice 78 (2006).

רבקה ברוט "'האזור האפור' של שיתוף פעולה בבית המשפט" תיאוריה וביקורת 40, 157 )2012(   13

)להלן: ברוט "האזור האפור"(.

דוד אנגל "ובערת הרע מקרבך — לבירור המושג 'שיתוף פעולה' בתקופת השואה באספקלריה של   14

משפטי מיכאל וייכרט" השואה: היסטוריה וזיכרון — ספר יובל לישראל גוטמן 1 )שמואל אלמוג 
ואח' עורכים, 2004( )להלן: אנגל "ובערת הרע מקרבך"(.

רבקה ברוט "יוליוס זיגל: קאפו בארבע מערכות )משפטיות(" קובץ דפים לחקר השואה כה 57   15

)2011( )להלן: ברוט "יוליוס זיגל"(.



אוריקוסובסקי

190|משטרהוהיסטוריה

פורמלית של הקהילה, בבית דין של פליטים יהודים באירופה, על הנורמות המאפיינות 
אותה, לאלה של המדינה )השלום והמחוזי(, המתיימרת לייצר כור היתוך עבור כלל 
קבוצות האוכלוסייה שהתקבצו בה. מעבר זה משתקף בפסק הדין האחרון שניתן בבית 
המשפט המחוזי בעניינו של זיגל, בהתנגשות שהוא יוצר בין פניו הגלויות של החוק, 
בדמות המשפט הפלילי, לבין פניו הסמויות, בדמות הנורמות הקהילתיות. התנגשות 

זו, כפי שמבהירה ברוט, היא שעמדה בבסיס הקושי להפליל את זיגל.
טוביה פרילינג תיאר את קורותיו של אליעזר גרינבוים, בנו של מי שלימים היה 
שר הפנים הראשון יצחק גרינבוים. גרינבוים הבן היה אחראי בלוק בשלושה בלוקים 
שונים במחנה אושוויץ־בירקנאו. מייד לאחר סיום המלחמה עבר הליך של משפט־
חברים במפלגה הקומוניסטית שבה היה חבר, והורחק משורותיה, ולאחר מכן נחקר 
במשך למעלה משמונה חודשים על ידי שופט חוקר בצרפת, הליך שהופסק בשל חוסר 
סמכות של בית הדין הצבאי הצרפתי לדון באזרחים זרים.16 מאוחר יותר עלה לישראל, 
ונדרש להתמודד עם הסטיגמה שדבקה במשתפי פעולה עם הנאצים בשנים אלה. הוא 
נהרג בקרב על רמת רחל בשנת 1948, ופרילינג טען כי גרינבוים בחר במוות הרואי 

בשדה הקרב באופן מודע, שכן העדיף אותו על פני חיים של חרפה.17 
במחקרים אלה, שעסקו במשפטי הקאפו מנקודת מבט חברתית ומשפטית, לא 
הוזכרה המשטרה לרוב, למעט בקצרה בשלושה מחקרים: יבלונקה התייחסה במאמרה 
למצוקה שבה מצאה עצמה המשטרה בהיעדר חוק מתאים שיאפשר לה חקירת תלונות 
בנושא זה;18 שרון גבע ראיינה את צבי נוסנבלט, שהיה אחד מהחוקרים במטה הארצי 
שחקרו יהודים שנחשדו בסיוע לנאצים. ריאיון זה הוא היחיד שנערך עם מי שעסקו 
בפועל בחקירת קאפואים;19 ספרו של איתמר לוין על משפטי הקאפו מתמצה בסקירת 
פסקי הדין, ותיאוריו המועטים ביחס למשטרה כוללים טעויות אחדות.20 כך למשל טען 
לוין כי המשטרה הקימה יחידה מיוחדת לחקירות אלה, אם כי בפועל יחידה כזו לא 
הוקמה, והחקירות, רובן ככולן, טופלו בידי שני קציני משטרה. נוסף על כך, קבע לוין כי 
חוקרי המשטרה פעלו רק לפי החוק היבש, טענה שאינה מדויקת, כפי שאוכיח בהמשך.

 Tuvia Friling, A Jewish Kapo in Auschwitz: History, Memory, and the Politics of  16

Survival 139, 167 (2014).
לדיון נוסף בגרינבוים ראו גם גליה גלזנר־חלד ודן בר־און "אליעזר גרינבוים: הבניית סיפורו של   17

קאפו במסגרת זיכרון השואה הקולקטיבי בישראל" אלפיים 27, 111 )2004(.

יבלונקה "החוק לעשיית דין", לעיל ה"ש 5, בעמ' 140.   18

שרון גבע אל האחות הלא ידועה — גיבורות השואה בחברה הישראלית 271-247 )2010( )להלן:   19

גבע אל האחות(.

איתמר לוין קאפו באלנבי )2016( )להלן: לוין קאפו(.   20
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ענישתהנאציםועוזריהםטרםהקמתהמדינהבארץומחוצהלה .2

מייד עם תום מלחמת העולם השנייה, בשנת 1945, החלו תהליכי ענישת הנאצים ועוזריהם 
בארבעה מסלולים מקבילים: המשפט הבין־לאומי, המשפט המדינתי, המשפט הלא 
פורמלי במחנות העקורים ופעולות תגמול לא מאורגנות של ניצולי שואה ואחרים. 
מסלולי ענישה אלה מספקים את הרקע הנדרש להבנת המסגרת המשפטית שהתפתחה 

לאחר זמן בישראל, כמו גם החשש מפני עשיית דין עצמית שתתרחש בהיעדרה.
בזירה הבין־לאומית היו משפטי נירנברג ומשפטי טוקיו ההליכים המוכרים ביותר 
שבמסגרתם העמידו בעלות הברית לדין פושעי מלחמה בגין פשעים נגד האנושות.21 
משפטים אלה הניחו את התשתית המשפטית והמוסרית למהלך התקדימי של שפיטה 
פלילית גם במקרים שבהם היו המעשים חוקיים במדינה שבה בוצעו. מדינות נוספות 
החלו להעמיד לדין את אזרחיהן על מעשיהם בתקופת המלחמה: בפולין הועמד לדין 
ד"ר לאון גרוס, שהיה אסיר במחנות פלאשוב ואושוויץ ואולץ לערוך סלקציות במטרה 
לאתר את האסירים הכשירים לעבודה. בשל עובדה זו הורשע גרוס בסיוע לנאצים 
ונתלה בשנת 1946. בצרפת הועמד לדין אוסקר רייך, יהודי־אוסטרי שנמלט לצרפת 
בזמן המלחמה, ונכלא שם במחנה דראנסי. במהלך שהותו במחנה הוא הועסק על ידי 
יוזף וייצל, אחד מקציני האס־אס, שעסק בגירוש יהודים למזרח. אחרי המלחמה עמדו 
שניהם לדין והורשעו. וייצל נדון למאסר עולם בשנת 1949 ושוחרר כעבור שש שנים, 

ואילו רייך נדון למוות והוצא להורג.22 
העמדות לדין של חשודים בשיתוף פעולה עם הנאצים התקיימו גם במסגרת לא 
פורמלית, בערכאות משפטיות שהשתתפו בהן יהודים והוקמו במחנות העקורים 
באירופה ובמחנות המעצר בקפריסין על ידי רשויות המחנה.23 בתי משפט אלה פעלו 
כערכאות ריבוניות לכל דבר ועניין, אף שהיו כפופות לבעלות הברית. העונשים נשאו 
אופי קהילתי כגון פרסום פסק הדין בעיתון המחנה או פנייה למוסד המתאים לבחינת 

האפשרות כי שמו של המורשע יימחק מרשימת המועמדים לעלייה. 
במהלך שנת 1947 שלחה הסוכנות היהודית את עו"ד חיים וילקנפלד24 אל מחנות 
המעצר בקפריסין, כדי לחקור שתי מעפילות עצורות, ששכניהן למחנה טענו שהן 

 Kim C. Priemel & Alexa Stiller, Reassessing the לדיון נוסף במשפטים אלה ראו   21

 Nuremberg Military Tribunals: Transitional Justice, Trial Narratives, and
 Historiography (2012); Timothy P. Maga, Judgment at Tokyo: The Japanese War

Crimes Trials (2001).
Forgotten Trials, לעיל ה"ש 11, בעמ' 190-189.   22

ברוט "יוליוס זיגל", לעיל ה"ש 15, בעמ' 67; אנגל "ובערת הרע מקרבך", לעיל ה"ש 14, בעמ' 2.   23

לימים שינה וילקנפלד את שמו לחיים צדוק. בשנותיה הראשונות של המדינה הוא עבד במחלקת   24

החקיקה של משרד המשפטים, ולאחר מכן התמנה לשר המשפטים. לדיון נוסף בדמותו של צדוק 
ראו ליד ערש המשפט: ספר חיים צדוק )רון חריס עורך, התשס"ב(. 
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שיתפו פעולה עם הנאצים. במכתבו למחלקה המדינית בסוכנות, ציין וילקנפלד שעצם 
נוכחותן של החשודות במחנה עוררה זעם גדול עד כדי כך, שרק הבטחה למציאת דרך 
לבירור משפטי מנעה הסלמה במצב ואפשרות של התדרדרות לאלימות. וילקנפלד 
סיים את מכתבו בקביעה שמכיוון שברור שאלה לא יהיו המקרים האחרונים, הרי שמן 
הראוי שהמוסדות המוסמכים יקבעו נהלים מסודרים, שיאפשרו בעתיד טיפול אחיד 

בתלונות בנושא.25
במקביל, נמשכו באירופה פעולות נקמה לא מאורגנות של יהודים, פעולות שהחלו 
כבר בתקופת המלחמה, כנגד נאצים וכנגד מי ששיתפו עימם פעולה.26 קבוצות של 
חיילי בריגדה ופרטיזנים לשעבר הקימו יחידות "נוקמים" שניסו לאתר את מי שהיו 
מעורבים ברצח יהודים ולחסלם. היו אלה יוזמות מקומיות, ולא פעולה מאורגנת 
של היישוב בארץ ישראל, או העם היהודי.27 עשיית דין עצמית התרחשה גם ביישוב 
היהודי בארץ ישראל. כך למשל טען האצ"ל כי שמחה בוימבלאט, ניצול שואה 
מפולין בן 24, הסגיר יהודים לידי הנאצים בתקופת השואה, וכי הגיע לארץ עם 300 
שיני זהב. עוד נטען כלפיו כי לאחר הגעתו לארץ ישראל סייע לשלטונות המנדט 
ומסר להם מידע על פעילות האצ"ל. העובדה כי נעצר על ידי הבריטים בשנת 1947 
יחד עם לוחמי מחתרת אחרים, והיה היחיד מבין כלל העצורים ששוחרר, ללא סיבה 
נראית לעין, חיזקה את החשדות כלפיו ביחס לחשד השני. הוא נורה למוות ימים 
ספורים לאחר מכן על ידי לוחמי האצ"ל, ונקבר בבית הקברות נחלת יצחק בתל 
אביב, בסמוך לקיר, ללא מצבה או ציון שם, מקום שמיועד לפי המסורת היהודית, 

למי שהוגדרו כ"רודפים".28
בתקופה שלאחר תום המלחמה ולפני קום המדינה, החלו גופי מודיעין של היישוב, 
ובעיקר שירות הידיעות של ההגנה )ש"י( — לנסות ולאתר מידע על אודות יהודים 
ששיתפו פעולה עם הנאצים. חומר זה נאסף ותויק, מבלי שיהיה לו ערך מעשי באותה 
עת, בהיעדר חוק שיאפשר העמדתם לדין, אך ככל הנראה מתוך שאיפה להשתמש בו 

בעתיד. חומרים אלה עברו לשירות הביטחון לאחר הקמת המדינה.29

מכתב מוילקנפלד, עו"ד מטעם הסוכנות, למחלקה המדינית )5.8.1947( א"מ ל־2199/12 "תיק פושעי   25

מלחמה".

ברוט "יוליוס זיגל", לעיל ה"ש 15, בעמ' 62.  26

.https://vimeo.com/10746746 )1993 ריאיון מצולם עם האלוף במיל' מאיר זורע )יום השואה  27

"צעיר נרצח בחצות ברמת גן" הבקר 8.1.1948, 3;  "הצעיר ש. בוימבלאט נורה ונהרג ברמת גן"   28

המשקיף 8.1.1948, 4; דן פורת "על דוכן הנאשמים בעשור הראשון למדינה" )הרצאה בכנס המרכז 
https:// ללימודי השואה בנושא "השתלמות הגות ומשפט לאחר השואה", קיץ התשע"ו( ראו

 .www.youtube.com/watch?v=wbaCJUG-Hlo
מכתב מלשכת ראש הש"ב לקצין תפקידים מיוחדים במטה הארצי )17.4.1952( א"מ ל־2201/20   29

תיק מ"ל )ללא ציון שמות הכותב והנמען במקור(. 



"ובעוזריהם":תפקידהשלמשטרתישראלבחקירתחשודיםבשיתוףפעולהעםהנאצים

משטרהוהיסטוריה|193

נסיבותחקיקתהחוקלעשייתדיןבנאציםובעוזריהם:הזווית .3
המשטרתית

עם קום המדינה התחדשה ביתר שאת שאלת תפקידה של המדינה בהבאתם לדין של 
מתכנני השואה אך בעיקר — מבצעיה. שורה ארוכה של גורמים, שעליהם הצביעו 
יבלונקה, ויץ ואחרים, הובילה לתהליכי חקיקת החוק, לרבות תפקידה המרכזי של 
המדינה בעיצוב זיכרון השואה, וקביעת היחס לקורבנותיה לפי הערכים שהיו מקובלים 
בתקופה זו. שר המשפטים פנחס רוזן ציין כי "החוק בא כדי להעניש את הפושעים, 
ובעקבותיו יוצדקו גם אלה שהם חפים מפשע, והיה מחננו טהור".30 או, במילים 
אחרות: בניגוד לעיקרון המשפטי הקובע את חזקת החפות, דבריו של רוזן קבעו חזקה 
הפוכה, ולפיה כל הניצולים הם בבחינת חשודים, כל עוד יוכח אחרת. גם הניצולים 
עצמם דרשו את חקיקתו: הן על מנת להתנקות מן האשם הקולקטיבי שדבק בהם, והן, 
כפי שהיה בעניינו של יוליוס זיגל למשל, על מנת שמי שהוטחו בהם האשמות באופן 

פרטני, יוכלו לטהר את שמם מהאשמות שדבקו בהם במסגרת הליכים משפטיים.31 
הבעיה המרכזית שעימה התמודדה המשטרה הייתה היעדר סמכות חוקית לטפל 
בתלונות על מעשים אלה, שהתבצעו טרם הוקמה המדינה ובמקום שבו נעדרה סמכות. 
עם זאת, לא היה ספק כי הציבור הישראלי תובע טיפול בנושא: אזרחים פנו לעיתונות 
ולכנסת, ודרשו חקיקתו של חוק שיאפשר העמדתם לדין של משתפי פעולה. היעדרו, 
כך טענו, מהווה מחדל שלטוני.32 העיתונות, ללא קשר לעמדותיה המפלגתיות, שיקפה 
קונצנזוס רחב בהקשר זה,33 אך הכנסת, כפי שיובהר להלן, הייתה מגוונת מעט יותר 
בעמדותיה, וניצולי השואה שכיהנו בה היו מודעים למידת מורכבותם של האירועים 

שלגביהם התבקשה קביעת עמדה נורמטיבית בחוק. 
גם המשטרה הייתה שותפה לדרישה לחקיקת החוק, וזאת בשל כמה טעמים. 
ראשית, כמעט מיום הקמתה התקבלו בתחנות המשטרה תלונות כנגד עולים חדשים 
שסייעו לכאורה לנאצים בתקופת השואה. שנית, בהיעדר חוק, פרקו העולים לעיתים 
את תסכולם על החשודים תוך עשיית דין עצמית, וזו הובילה להפרות סדר ולשימוש 
באלימות כלפי החשודים.34 ושלישית, גם בשורות המשטרה היו מי שראו בחקיקת 

ד"כ 4, 1149-1148 )התש"י(.   30

יוליוס זיגל טען במשפטו כי עלה לארץ אף שיכול היה להגר לארצות הברית שבה גר אחיו, מכיוון   31

שרצה לטהר את שמו. בעדותו אמר כי פנה לשר המשפטים, אך זה השיב לו כי אין דרך לשפוט 
אותו מכיוון שאין חוק מתאים. ברוט "יוליוס זיגל", לעיל ה"ש 15, בעמ' 81-80. 

ראו למשל מכתב מדב קליין לוועדת הכנסת )8.6.1949(, ארכיון הכנסת.  32

אהרן צייטלין "רשימות" הצפה 14.4.1950, 4;  "נתפס חשוד בשיתוף פעולה עם הנאצים" דבר   33

1.1.1950, 4; דוד לאזר "אין חוק" מעריב 8.4.1949, 6. 

"וידוי של ערב יום כיפורים" מעריב 12.10.1948, 5;  "נתפס חשוד בשיתוף פעולה עם הנאצים"   34

דבר 1.1.1950, 4. 
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החוק חובה מוסרית של מדינת ישראל. המחשה מובהקת לגישה זו מצויה במכתב 
ששלח ביולי 1949 מפקח ראשון יוסף גורסקי מהמחלקה המיוחדת באגף לחקירת 
פשעים אל ראש האגף רם לוסטיג, ובו ציין את האירוניה הטמונה בעובדה כי דווקא 
בישראל מוענקת חסינות ליהודים שסייעו לנאצים בהיעדר חוק מתאים, בעוד החוק 

באירופה מאפשר את העמדתם לדין.35 
מכתבו של גורסקי שיקף במידה רבה את חוסר הידע שאפיין את החברה הישראלית 
כלפי הסוגיה בשנים אלה, כמו גם את השיפוט המוסרי לגביה, שיצרו תפיסה דיכוטומית 
בין מורדים למשתפי פעולה. הקאפואים תוארו על ידי גורסקי כ"בעלי זכויות יתר", 
אשר גויסו "מבין החמר האנושי הכי גרוע ויוצאי דפן מעמים שונים. ה'קפו' ]...[ התחרו 
ביניהם ביחסם הרע כלפי חבריהם־האסירים, הן במכות והן בהרעבת האסירים".36 
מכתבו שיקף גם את שאיפתה של ישראל להשתלב בקהילה הבין־לאומית ולהשתוות 
אליה בכל הנוגע ליחס כלפי משתפי הפעולה. גורסקי מפנה להסכמות שהושגו בוועידת 
ילטה, ולדרך פעולתן של מדינות אחרות מבין בעלות הברית שפעלו להעמדת משתפי 

פעולה לדין: 

עקב חוסר חוקים מתאימים בחוקה הישראלית הקימת, לא נענשים 

אצלנו עבור הפשעים שנעשו במחנות הרכוז באירופא, להיפך, המצב 

הפרדוקסלי גרם לכך, שהרבה פושעים מלחמתיים וביניהם יהודים, 

שנענשים בכל ארצות אירופא וגם באה"ב, מוצאים את מקלטם השלו 

בישראל. מספר ניכר של יהודים "קפו" ובעלי "זכויות יתר" אחרים 

נמצאים כבר בישראל ושלטונות הבטחון ובתי המשפט אינם יכולים 
לענשם.37

מכתבו של גורסקי הועבר על ידי לוסטיג לעו"ד רם סלומון, שהיה מנהל משרד 
 המשטרה ובמקביל כיהן גם כיועצו המשפטי.38 לוסטיג כתב לסלומון: "אודה לך 
אם תמציא לי את חוות דעתך על האפשרות להביא אנשים אלה ]הכוונה לחשודים 
בשיתוף פעולה עם הנאצים[ לדין על פשעיהם נוכח החוקים הקיימים בארץ". סלומון 
השיב כי משרד המשפטים עוסק בימים אלה ממש בניסוח הצעת חוק שתאפשר 

מכתב ממפקח ראשון יוסף גורסקי, מהמחלקה המיוחדת באגף לחקירת פשעים, לרם לוסטיג,   35

ראש אגף חקירת פשעים )6.7.1949( א"מ ל־2162/45 "פושעי מלחמה".

שם.   36

שם. השימוש במונח "חוקה" המוזכר בציטוט היה נפוץ בתקופה זו בעת התייחסות לחקיקה.  37

להרחבה על דמותו של רם סלומון ראו יוסף בן פורת מחסום לתוהו: שנים מכריעות בתולדות   38

משטרת ישראל 44 )1988(. 
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להעמיד לדין נאצים ומי שסייעו להם, והוא מעריך שחוק כזה יפתור את הבעיה 
שהעלה לוסטיג.39 

אך בעוד משרד המשפטים מתחבט בחקיקה הנדרשת, המשיכו התלונות להגיע 
לתחנות המשטרה. המשטרה ערכה לעיתים חקירות, אך למעשה הן היו נטולות תכלית, 
בהיעדר חוק שיאפשר העמדה לדין גם כשנמצאו ראיות מספיקות. בסוף נובמבר 1949 
זיהו תושבי אחד ממחנות העולים את אנדריי באניאק, סלובקי שהגיע לארץ עם אשתו 
היהודייה תוך שימוש במסמכים מזויפים. תושבי המחנה טענו כי באניאק היה חבר 
ב"משמר הלינקה", הזרוע המבצעת של המפלגה הפאשיסטית הסלובקית, ששיתפה 
פעולה עם הנאצים. ימים ספורים לאחר מכן נעצר באניאק, ונפתחה נגדו חקירה.40 
הוא נחקר פעמים אחדות, וסיפר כי היה בעל תפקיד זוטר ב"משמר הלינקה", כמתנדב 
בלבד. בין המתלוננים נגדו היה גם חבר ילדות של באניאק, שהעיד כי ראה אותו נוהג 
באלימות בעת שהיה אחראי על תחנת גבול מטעם "משמר הלינקה".41 העדויות נשמרו 

והתיק נותר פתוח, אך בהיעדר חוק, נאלצה המשטרה לשחרר את באניאק.
בעניינו של ניצול שואה אחר, יעקב הוניגמן, הוגשו שלוש תלונות נפרדות בתקופות 
שונות. התלונה הראשונה הוגשה כששירת בצה"ל, אך בהיעדר חוק מתאים הצעד היחיד 
שננקט נגדו היה העברתו למעצר הגנתי במסגרת הצבא, מחשש שחיילים אחרים ינסו 
להתנקש בחייו.42 תלונה שנייה נגדו התקבלה בסוף שנת 1949, אז שלחו שמונה ניצולי 
שואה מכתב אל המושל הצבאי של הנגב, אל מפקד תחנת באר שבע משה אייזנר 
ואל יושב ראש הכנסת יוסף שפרינצק. ריבוי הנמענים, כך נדמה, מבהיר כי השמונה 
התקשו למצוא כתובת ברורה שבפניה יוכלו לשטוח את תלונתם, ולפיכך פנו לכמה 
גורמים במקביל. לטענתם, שיתף הוניגמן פעולה עם הנאצים, וכעת קיים חשש כי הוא 
עלול לברוח מן הארץ.43 המכתב הועבר על ידי תחנת באר שבע למטה הארצי בינואר 
 1950 בבקשה לקבלת הנחיות.44 תלונה שלישית נגד הוניגמן הוגשה אף היא בסוף 
דצמבר 1949 אך בתחנה אחרת, על ידי ניצול שואה שטען כי עבד בשנים 1944-1943 

והיועץ המשפטי  מכתב מרם לוסטיג, ראש אגף החקירות, לרם סלומון, מנהל המשרד   39 

למשרד המשטרה )10.7.1949(; מכתב מסלומון ללוסטיג, )18.10.1949( א"מ ל־2162/45 "פושעי 
מלחמה".

"פורע נאצי נתפס במחנה עולים" מעריב 23.12.1949, 1. הכותרת מרמזת על היחס לבאניאק עוד   40

בטרם נחקר או הועמד לדין כמי שאשם במיוחס לו. 

עדות י.פ. )20.12.1949( א"מ ל־4/13 "אנדריי באניאק".  41

אין מידע על אודות מועד אירוע זה, וניתן ללמוד על קיומו רק מן התלונה השנייה בעניינו שהוגשה   42

בדצמבר 1949. 

העתק מכתבם של שמונת ניצולי שואה מסוף 1949, בתוך מכתב ממפקח שני משה אייזנר, מפקד   43

תחנת באר שבע, למפקח ראשון א' זלצמן, אגף החקירות במטה הארצי )1.1.1950( א"מ ל־198/35 
"תחנת באר שבע: יעקב בן־צבי הוניגמן".

מכתב ממפקח שני משה אייזנר, למפקח ראשון א' זלצמן )1.1.1950(, שם.  44
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במחנות ריכוז תחת פיקוחו של הוניגמן שהתאכזר לאסירים שהיו כפופים לו, וכי הוא 
מכיר ניצולים נוספים שיעידו נגדו.45

הצטברות זו של פניות בקשר להוניגמן הובילה את מחלקת החקירות להחלטה כי 
על אף היעדר חוק, ייגבו עדויות משמונת הניצולים ששלחו תלונתם לתחנת באר שבע. 
עדותם של ניצולים נוספים ועדותו של הוניגמן עצמו, נגבו בחודשים ינואר ופברואר 
46.1950 הוניגמן, מצידו, העביר למשטרה עשרה תצהירים של אנשים שטען כי יעידו 

לטובתו, והמשטרה פתחה בניסיונות לאיתורם.47 
בינואר 1950 התקבלה בתל אביב תלונה נגד א"ש, בטענה שסייעה לנאצים בזמן 
שהותה במחנה אושוויץ. סמל ב' חיים וינרייך, שבהמשך היה מעורב בחקירות דומות 
אחרות, כתב במסמך סיכום התלונה נגד א"ש כי אין כמעט כל עדויות נגדה וציין כי 
היא איבדה את כל משפחתה בשואה, וכפי הנראה "התנהגותה ]...[ לא הייתה רעה, 
לפי התנאים שהיו אז במחנות הריכוז אושביץ".48 מאוחר יותר, לאחר כניסת החוק 
לתוקפו, החליטה המשטרה על סמך מסמך זה לסיים את הטיפול בעניינה.49 בעת איסוף 
הנתונים לצורך כתיבת הדין וחשבון השנתי של האגף לשנת 1949, דיווח מפקח ראשון 
א' זלצמן, כי תיקים רבים הועברו ל"מדור היהודי" במחלקה המיוחדת באגף חקירות, 
אך לא ננקט צעד נוסף בשל היעדר חוק מתאים.50 זלצמן ציין כי נכון לסוף 1949, הגיעו 
למחלקה 53 תיקים בקשר לחשד לשיתוף פעולה עם הנאצים, מתוכם חמישים תיקים 

של יהודים ושלושה תיקים של נוצרים.51
בחודשים שבהם התקדם תהליך החקיקה בכנסת, הורה ראש אגף חקירות נעמן 
סתוי, אשר החליף את לוסטיג כראש האגף בסוף מאי 1950, לכל בעלי התפקידים 
הבכירים הרלוונטיים במשטרה לרכז ברשימה מיוחדת את כל החומר שנאסף בנוגע 
לחשודים בשיתוף פעולה עם הנאצים. בקשתו של סתוי נועדה "להבטיח פעולה מפתיעה 

עדות א.ל. )26.12.1949(, שם.  45

יומן חקירה, תיק פלילי יעקב הוניגמן, שם. העדויות נגבו בחודשים ינואר־פברואר 1950.   46

שם.  47

סמל  דרגת  א.ש".  "תיק  ל־2200/32  א"מ   )17.1.1950( וינרייך  של  חקירתו  סיכום  מסמך   48

ב' מקבילה באופן חלקי כיום לדרגת רב־סמל ראשון )רס"ר(. לטבלה המסבירה את כלל דרגות 
המשטרה בהשוואה לדרגות כיום, ראו נספח לכתב העת.

המלצת זינגר )26.8.1950(, שם.  49

"המדור היהודי" הוא סוגיה מסקרנת כשלעצמה שעל אודותיה נותר מידע מועט בלבד. נראה כי   50

מדור זה עסק בעיקר בגורמים שנתפסו כחשודים בחתרנות מקרב הציבור היהודי, לצד מדורים 
אחרים שהתמקדו בסוגיות אלה במגזר הערבי ובריגול זר. 

מכתב ממפקח ראשון א' זלצמן, אגף חקירות, לנעמן סתוי, ראש אגף חקירות )8.2.1950( א"מ   51

ל־2143/9 "דוח שנתי 1949".
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ומקיפה" של המשטרה אם וכאשר ייכנס החוק לתוקפו.52 העובדה כי הנחיה זו ניתנה 
ביומו הראשון בתפקיד, לימדה על חשיבותה בעיניו. מפקח שני י' אלדד מונה לאחראי 
על "הרשימה המיוחדת", ועל העברת התלונות שנאספו בה למחלקה הפלילית. בשלוש 
הרשימות הראשונות שהועברו על ידי אלדד נכללו 73 שמות שמסרו ארגונים שונים 
כגון הסוכנות היהודית ושירות הביטחון, וכן תלונות של ניצולי שואה שפנו לתחנות 

המשטרה השונות.53 
אותה  הבטחת  לצורך  נוספות  פעולות  נעשו  אם  ספק  הקיים,  המידע  לפי 
 "פעולה מפתיעה ומקיפה" כפי שהנחה סתוי. תרמו לכך, קרוב לוודאי, מיעוט כוח 
האדם והמשאבים לצד ריבוי המשימות שהוטל על המשטרה בשנים אלה. אברהם 
זלינגר, ראש המחלקה הפלילית, שהיה מעורב מאוחר יותר בחקירת אייכמן, הנחה 
את אנשיו לא לעשות מאומה עם המידע שנצבר, אך הוסיף כי "לכשיפורסם החוק, 

ימוין החומר".54 
הדיון בחוק בכנסת, שנמשך לאורך אביב וקיץ 55,1950 חשף מחלוקות עמוקות 
בין חברי הכנסת בנוגע ליחס שיש לנקוט כלפי יהודים ששיתפו פעולה עם הנאצים. 
מחלוקות שעימן נדרשה גם המשטרה להתמודד מאוחר יותר. חברי הכנסת זרח ורהפטיג 
)החזית הדתית המאוחדת( ויוסף לם )מפא"י(, שניהם ניצולי שואה, סברו שהחוק לא 
צריך להתעלם מן הכפייה שאפיינה את התפקידים שהטילו הנאצים על היהודים. 
לעומתם, חבר הכנסת ישראל בר־יהודה )אידלסון( ממפ"ם טען שאין לראות כל הבדל 
בין בעלי תפקידים שהתנדבו לבין כאלה שהדבר נכפה עליהם. עמדתם של ורהפטיג 
ולם גברה בסופו של יום, ובחוק נכללה אפשרות לשחרור מכל אחריות פלילית של מי 

מכתב מנעמן סתוי, ראש אגף חקירות, לראשי ענפי החקירות במחוזות ובנפות ולראשי המחלקות   52

באגף )1.6.1950( א"מ ל־2199/11 "פושעי מלחמה".

מכתב מהמחלקה הכללית לראש אגף חקירות )17.5.1950( א"מ ל־2199/11 "פושעי מלחמה". שירות   53

הביטחון )ש"ב( החליף את שירות הידיעות של ההגנה )ש"י( כגוף מודיעין הפנים המרכזי, והפך 
ברבות הימים לשירות הביטחון הכללי )שב"כ(.

מכתב מי' אלדד לראש האגף, ועליו הערות מראש האגף נעמן סתוי, וראש המחלקה הפלילית   54

אברהם זלינגר )10.7.1950( א"מ ל־2199/11 "פושעי מלחמה". במחצית הראשונה של שנות החמישים, 
התרחשו חילופים רבים בראשות המחלקה הפלילית: מאמצע 1950 ועד אמצע 1951, כיהן אברהם 
זלינגר כראש המחלקה. הוא הוחלף באופן זמני על ידי שלמה סופר, שהיה סגן ראש האגף ופרש 
מהמשטרה באוקטובר 1951. לאחר מכן מונה לתפקיד יהודה פראג, אך לזמן קצר בלבד, עד שנת 
1952. בין השנים 1954-1952 עמד בראש המחלקה אפרים הופשטטר. בקיץ 1954, במהלך שהותו 
של הופשטטר בלימודים בחוץ לארץ, הוא הוחלף באופן זמני על ידי פראג, ולאחר מכן חזר 
לתפקידו, עד שנת 1957. במהלך התקופה מילאו ראשי המחלקה לעיתים קרובות גם את תפקיד 
ראש מדור החקירות והתביעות. סופר עצמו היה הפוסק האחרון גם כשלא עמד באופן פורמלי 

בראש המחלקה, אלא כסגן וממלא מקום של ראש האגף.

פרוטוקול ישיבה מס' א' 2 של ועדת המשנה של ועדת חוקה, חוק ומשפט לחוק לעשיית דין בנאצים   55

ובעוזריהם, הכנסת ה־1, 1 )23.5.1950(.
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שבעצמם הוגדרו כ"נרדפים" בעת שמילאו תפקידים מטעם הנאצים, או, לכל הפחות, 
התחשבות במצבם כנסיבות מקלות בעת גזרת עונשם.56 

שני סעיפים אלה היו רבי משמעות עבור המשטרה, והיא הרבתה להשתמש 
בהם בעת ניתוח התלונות שהוגשו, כפי שאמחיש בהמשך. ב־1 באוגוסט 1950 נכנס 
החוק לתוקף, וסיפק למשטרה את הבסיס החוקי לפעילות חקירה ואכיפה בעבירות 

שנכללו בו.

הקמתצוותהחקירה .4

בניגוד לטענות שהועלו במחקר על משפטי הקאפו בעבר, ולפיהן המשטרה הקימה 
יחידה מיוחדת לחקירת תלונות שהוגשו נגד משתפי פעולה עם הנאצים,57 בפועל לא 
הוקמה יחידה מעין זו לפי הסממנים המקובלים במשטרה בנושא: לא היו כתבי מינוי 
ייעודיים, לא הוקדשו לכך תקציבים נפרדים, וקצינים ושוטרים שעסקו בעבירות 
לפי חוק זה עסקו במקביל גם בחקירת תיקים אחרים. התיקים נותבו לשני קציני 
חקירות שפעלו ללא כתב מינוי רשמי, בשל נסיבות אישיות וארגוניות שחברו 
בצוותא — עובדת היותם ילידי מדינות אירופה, ידיעת השפות שדיברו הניצולים, 
ויציאתם ממסלול הקידום המשטרתי הרגיל הכרוך בתפקידי פיקוד — והן שהובילו 

אותם לתפקיד ייחודי זה. 
מיכאל אבטיחי נולד בפולין בשנת 1905, וחי בה עד עלייתו לישראל בשנת 1926. 
מרבית בני משפחתו שנותרו באירופה נרצחו מאוחר יותר בשואה. הוא התגייס 
למשטרת המנדט חודשים אחדים לאחר הגעתו לארץ, ושירת בה במגוון תפקידים, 
כגון שוטר סיור וכן חוקר ומדריך בתחום החוק בבית הספר לשוטרים. בשנת 1936 יצא 
לקורס קצינים, ובסיומו מונה למפקד נקודת משטרה בתל אביב, תפקיד שבו שימש 
כ־11 שנים. בנובמבר 1947 קודם לתפקיד קצין החקירות של נפת פתח תקוה, ונותר 
בתפקידו זה עד לאחר הקמת המדינה. במשך שנותיו במשטרת המנדט זכה ללא פחות 

מ־73 פרסים ותעודות הוקרה.58 
בנובמבר 1948 מונה אבטיחי למפקד תחנת פתח תקוה, תפקיד שבו כיהן במשך 
1949 קיבל במפתיע, כמו גם שוטרים וקצינים נוספים  כחצי שנה. בתחילת מאי 
ממשטרת המנדט, הודעה על פיטוריו במסגרת תהליך שנועד "לטהר" את השירות 

פרוטוקול ישיבה מס' ל"א 2 של ועדת חוקה, חוק ומשפט, הכנסת ה־1, 17-13 )24.7.1950(.  56

ראו למשל לוין קאפו, לעיל ה"ש 20, בעמ' 10.   57

שאלון קצינים של מיכאל אבטיחי משנת 1948. הופיע אצל: "רפ"ק מיכאל אבטיחי ז"ל — תיק   58

אישי" )בית מורשת משטרת ישראל( )להלן: אבטיחי "תיק אישי"(. 
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הציבורי של המדינה הצעירה.59 בעקבות עתירה שהוגשה על ידי כמה קציני משטרה 
 לבג"ץ הוחזרו מרבית המפוטרים לעבודתם, וביניהם אבטיחי. אך לא היה זה 
 סוף פסוק: אבטיחי אומנם שב למשטרה, ואף הועלה מדרגת מפקח שני לדרגת 
מפקח ראשון תוך פחות מחודשיים,60 אך בדומה לרוב הקצינים שהוחזרו לשירות, לא 
שב עוד לתפקיד פיקודי בתחנות. מעתה, שימש בעיקר כגורם מרכז ומנחה בתחום 
מומחיותו, חקירת פשעים. ניסיונו העצום, ולא פחות מכך, שליטתו המצוינת בשפות 
עברית, יידיש, פולנית ורוסית,61 היו בעלי חשיבות רבה בתשאול העדים והחשודים 
ביחס לעבירות של שיתוף פעולה עם הנאצים, ובקריאת מסמכים הקשורים באותן 

חקירות.
קצין המשטרה השני שטיפל בחקירות לפי חוק זה היה יוסף זינגר, שנולד בשנת 
1913 בעיר דש שבטרנסילבניה. רוב תושבי העיר היו הונגרים, והיא סופחה לרומניה 
אחרי מלחמת העולם הראשונה. לפיכך, כמו מרבית תושבי עירו, שלט זינגר בהונגרית 
וברומנית. הוא עלה לישראל בשנת 1933, וכעבור שלוש שנים התגייס למשטרת המנדט,62 
שם שירת במגוון תפקידי סיור וכן כחוקר וסמל חקירות.63 בדומה לאבטיחי, גם זינגר 
נחשב לשוטר מצטיין, ובתעודת השחרור שלו ממשטרת המנדט צוין שהתנהגותו 

64.)"Exemplary"( "ותפקודו היו "למופת
עם הקמת המשטרה, הביא המחסור הרב בקצינים מנוסים בכלל ובקציני חקירות 
בפרט, לכך שזינגר קודם מייד לקצונה וקיבל דרגת מפקח שני.65 בעקבות החלטת מפקד 
מחוז תל אביב נחום זיו־אב על ביצוע סבב תפקידים בין קציני המחוז, עבר זינגר בין 
מספר רב של יחידות לתקופות קצרות. חילופי התפקידים הרבים פגעו בחיי משפחתו, 
והוא ביקש לקבל הצבה קבועה, אך בקשתו סורבה. לפיכך, ביקש לחזור לעבוד במטה 
הארצי בתל אביב, שהיה קרוב יותר למקום מגוריו.66 בתיאום עם ראש אגף חקירות, 

הועבר זינגר למחלקה הפלילית באגף זה. 

נתן ברון "המרירות שלא פגה: פרשת 'ועדות הטיהור' לבדיקת עובדי ממשלת המנדט במעבר למדינת   59

ישראל, תש"ח־תש"ט" עם במלחמה: קובץ מחקרים על החברה האזרחים במלחמת העצמאות 45 
)מאיר בר־און ומאיר חזן עורכים, 2006(.

המלצה להעלאה בדרגה )30.9.1949( אבטיחי "תיק אישי", לעיל ה"ש 58.  60

דף נתוני מתגייס מפקח שני מיכאל אבטיחי )25.6.1948(, שם.  61

שאלון קצינים של יוסף זינגר משנת 1948 הופיע אצל "רפ"ק יוסף זינגר ז"ל — תיק אישי" )בית   62

מורשת משטרת ישראל(. )להלן: זינגר "תיק אישי"(.

שם.  63

תעודת שחרור של יוסף זינגר ממשטרת המנדט, שם.  64

שם.  65

מכתב ממפקד מחוז ירושלים למפקח הכללי )19.5.1950(, שם.  66
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 התמונות לקוחות מתעודות המינוי ומתיקיהם האישיים של הקצינים. 
אוסף בית מורשת משטרת ישראל, צלם לא ידוע

תיאור קורותיהם של אבטיחי וזינגר מלמד כי היה זה שילוב של גורמים מבניים הקשורים 
בעבודת המשטרה בשנים אלה, לצד גורמים אישיים של שני הקצינים, שהפך אותם 
לאחראים בלעדיים כמעט לטיפול המשטרתי בתחום החקירות נגד חשודים בשיתוף 
פעולה עם הנאצים, שהלך והתפתח במהירות. בסוף מאי 1950, חודשים ספורים 
לפני כניסתו לתוקף של החוק, מונו זינגר ואבטיחי לראשי צוות חקירה ארצי במדור 

יוסף זינגר במשטרת ישראליוסף זינגר במשטרת המנדט

מיכאל אבטיחי במשטרת ישראלמיכאל אבטיחי במשטרת המנדט
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חקירות במשותף. זינגר מונה ל"ראש צוות חקירות ארצי", ואבטיחי ל"קצין בקרה 
באגף חקירות". על אף התארים השונים, שניהם פעלו במקביל. כל אחד מהם ניהל את 
חקירותיו בנפרד, והנחה את הסמלים שהיו כפופים לשניהם. לא היו ביניהם כל יחסי 
כפיפות, ואת המלצותיהם העבירו לראש המחלקה הפלילית. עדות נוספת למעמדם 

המקביל, היא עובדת קידומם בדרגה באותו יום.67 
התלונות לפי החוק הוגשו בתחנות משטרה בפריסה גאוגרפית רחבה בכל רחבי 
המדינה, כך שבכל אחת מהן הוגשו מעט תלונות: באר שבע, חיפה, טבריה, תל אביב, 
ירושלים ועוד. במצב זה לא התגבשה תשתית הידע הנדרשת לחקירות אלה בתחנות 
המשטרה המקומיות. כבר באוגוסט 1950 החלו התיקים לעבור בהדרגה לטיפולם של 
זינגר ואבטיחי, שפיתחו מומחיות של ממש לגביהם, והפכו עד מהרה למוקדי ידע 
ארציים בנוגע לעבירות הנכללות בחוק. וכך, עם קבלתה בתחנת משטרה לפי החוק, 
הועברה התלונה, בדרך כלל, למדור חקירות במחלקה הפלילית. רובן המכריע של 

התלונות )אך לא כולן(, הועברו לטיפולם של זינגר, אבטיחי ואנשיהם. 
אבטיחי וזינגר לא היו מוסמכים לקבוע את עמדת המשטרה בנוגע לתיקי החקירה 
ולגבש החלטות ביחס להמשך דרכם. הם נדרשו להגיש סיכומים שכללו המלצות בלבד, 
ואלה הועברו לראש המחלקה הפלילית או לממלא מקומו. עם זאת, לא היה חולק על 
המומחיות שפיתחו השניים, והמלצותיהם נתקבלו כמעט תמיד על ידי בכירי האגף, 
ובדרך כלל גם על ידי התביעה, כפי שיובהר בהמשך.68 כמו כן, בין היתר, הרצה אבטיחי 

בפני חוקרים במחוזות השונים על אודות החוק ועל דרכי אכיפתו.69 
 לצד שני הקצינים, עבדו בתחום זה גם כמה סמלי חקירות. הבולטים ביניהם 
היו יחזקאל קליינמן וצבי נוסנבלט, שטיפלו במספר התיקים הרב ביותר. בניגוד 
המלצות  ללא  התיקים  סיכומי  את  העבירו  החקירות  סמלי  וזינגר,   לאבטיחי 
להחלטת ראש המחלקה,70 אף שמאופן הניסוח השתמעה, בדרך כלל, ההמלצה הראויה 

המלצה לקידום זינגר לדרגת עמ"מ )12.10.1951( שם. וגם: המלצה לקידום אבטיחי לדרגת עמ"מ   67

)12.10.1951( הופיע אצל: אבטיחי "תיק אישי", לעיל ה"ש 58. 

ראו למשל סיכום חקירה מתאריך 18.2.1951, שהועבר מאבטיחי לראש מדור חקירות, עם המלצה   68

להעביר את התיק לפרקליטות; וכן מכתב מראש מדור חקירות לפרקליט המדינה )18.2.1951( 
בבקשה שיקבל החלטה בתיק, א"מ ל־2200/03 "צ.ג".

מכתב משלמה סופר, סגן ראש אגף החקירות, לראשי ענפי החקירות במחוזות השונים )27.2.1951(  69

א"מ ל־11/12 "ת"א/ מטה נפה צפונית — פושעי מלחמה".

רק במקרה אחד חרגו הסמלים ממדיניות זו, בעניין נ"ש, במקרה זה המליץ סמל קליינמן על סגירה   70

מחוסר אשמה. אני סבור כי הסיבה לחריגה מן המדיניות המקובלת לגבי עבודת הסמלים בתיקים 
אלה הייתה ביטחונו הרב של קליינמן, הנשקף מן הסיכום, בנוגע למסקנותיו החד־משמעיות 

בפרשה. סיכום חקירה של נ.ש. )1.11.1951( א"מ ל־2201/2 "תיק נ.ש.".
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לדעתם.71 קצין החקירות יהושע וולפסון עסק אף הוא בתיקים אלה, אם כי בהיקף 
קטן יותר. בדומה לזינגר ולאבטיחי, העביר גם הוא סיכומי תיקים בצירוף המלצות 
לראש המחלקה הפלילית, אלא שהמלצותיו הועברו לרוב בתחילה לאבטיחי או לזינגר, 

הבכירים ממנו.72
לזינגר ולאבטיחי לא הייתה שהות להתאקלם בעבודתם: עוד בטרם חקיקת החוק 
הוגשו עשרות תלונות, וכעת, לאחר חקיקתו, הלך מספרן וגדל. חלק הארי של תיקי 
החקירה נפתח בעקבות תלונות של ניצולי שואה שעלו לישראל. רובן הוגשו ישירות 
למשטרה, בעוד אחרות המשיכו להגיע לגופים אחרים, כגון צה"ל והשב"כ, ורק 
משם אליה.73 נוסף על כך, קיבלו אבטיחי וזינגר פניות אחדות ממשטרות זרות, דרך 

האינטרפול או משרד החוץ.74 
תיקים רבים כללו מידע נוסף על אנשים אחרים שעברו על החוק, אך על פי רוב נמנעה 
המשטרה מלהשתמש במידע זה בהיעדר תלונות ישירות נגדם. זאת, קרוב לוודאי, מתוך 
אותה מדיניות שביקשה לפרש בצמצום את החוק. החריג היחיד שעלה בידי לאתר היה 
עניינו של יעקב הוניגמן, שם ביקש סגן ראש האגף שלמה סופר לפתוח בחקירה כנגד 

אנשים נוספים שהוזכרו בעדותו של הוניגמן כמי ששימשו בתפקידי קאפו במחנות.75 
את המידע הרב שהונח לפתחה במסגרת תלונות הניצולים, ואת המידע שנאסף 
במהלך החקירות, נדרשה כעת המשטרה לעבד, לחקור, לנתח ולתרגם לכלל המלצות 
מעשיות בדבר המשך דרכה של התלונה — לכתב אישום או לגניזה. כל תיק עבר 
כמה שלבים: בשלב הראשון נערכו בירורים כלליים בנוגע למתלונן, לנילון ולעבירה 
המיוחסת לו. בשלב השני נפתחו תיקי חקירה בנוגע לתלונות שבשלב הראשון של 
הבירור נמצא כי קיימות לגביהן ראיות לכאורה. בשלב השלישי נערך סיכום של התיק, 
והוגשו המלצות החוקרים למפקד המחלקה הפלילית. בשלב זה נגנזו לא מעט מן 
התיקים, כפי שאראה מייד, בעוד אחרים עברו לשלב הרביעי של ניסוח כתב אישום, 

ומשם אל השלב החמישי והאחרון של ההליך המשפטי. 

סיכום חקירה של מ.ג. )2.1.1951( א"מ ל־2200/16 "תיק מ.ג". וגם: סיכום חקירה של נ.ו. )1.12.1952(   71

א"מ ל־2201/19 "תיק נ.ו.".

מכתב סיכום חקירה מיהושע וולפסון, קצין חקירות, לראש מדור חקירות )26.8.1950( א"מ ל־2200/32   72

"תיק א.ס.". 

ראו למשל פניית השב"כ לאגף החקירות של המשטרה )31.1.1951( א"מ ל־2200/58 "ט.פ." )ללא   73

ציון שמות(. 

מכתב מיוסף זינגר, קצין בקרה באגף החקירות, ללשכת היועץ המשפטי של משרד החוץ )20.1.1952(,   74

הכולל עדויות שגבתה המשטרה בעניינו של פ"מ, א"מ ל־2199/14 "פושעי מלחמה עצורים בחו"ל". 
שמו של הנמען אינו מצוין, אך בתקופה זו כיהן בתפקיד היועץ המשפטי של משרד החוץ שבתאי 

רוזן, שהפך לדיפלומט ואיש אקדמיה בתחום המשפט הבין־לאומי. 

זיכרון דברים מאת בן־ישי )4.10.1950( א"מ ל־198/35 "תיק יעקב הוניגמן" )להלן: בן־ישי "תיק   75

יעקב הוניגמן"(.
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קשה לדעת מה היה מספרם המדויק של התלונות והנילונים. בשנים 1954-1950 
נערכו מאות בדיקות של תלונות כנגד נילונים שונים, שחלקן נסגרו מייד לאחר בדיקה 
ראשונית של חומר הראיות, בעוד אחרות נחקרו מעט יותר אך לא גובשו לכלל פתיחת 
תיק חקירה. זינגר, בעדות שנתן בבית משפט מחוזי בתל אביב בנובמבר 1951, העיד 
כי עד כה טיפל בכ־350 מקרים, אך לא ברור אם מדובר במספר תלונות או במספר 
אנשים.76 הסמל נוסנבלט זכר כי היו כ־400 תלונות.77 הדבר היחיד הידוע בוודאות הוא 
כי מספרם של תיקי החקירה והתיקים שהגיעו להליכים משפטיים מצומצם בהרבה: 
ניתן לקבוע כי לפחות 184 תיקים נפתחו לפי מספריהם הסידוריים,78 אך לא כולם 
שרדו. לעיתים נותרו רק ראיות חלקיות לקיומם, כגון מאמר בעיתון, התכתבות בין 
חוקרים או אזכור בבתי משפט. נוסף על כך, אותרה התייחסות ל־18 שמות נוספים 
בתיקים אחרים, אך לא ברור אם נפתח נגדם תיק בפועל. לפיכך, ניתן להעריך כי לכל 
היותר ניהלה המשטרה כמאתיים תיקי חקירה, בארבע השנים הראשונות שלאחר 

חקיקת החוק — יותר מ־90% מסך כל התיקים שנפתחו לפי חוק זה. 

פ.ח 2/52 )מחוזי ת"א־יפו( היועץ המשפטי לממשלת ישראל נ' טרנק, פס"מ ה 142 )1951(. אמירה   76

זו של זינגר מופיעה בפרוטוקול הדיון במחוזי, בעמ' 21. 

גבע אל האחות, לעיל ה"ש 19, בעמ' 250.   77

יומן תיק המסומן במקור כמפ"ח )כנראה ראשי תיבות של "מחלקה פלילית — חקירות"( 184/57,   78

י.י., והעדכון האחרון בו הוא מיום 24.4.1954. א״מ ל־2201/22 "תיק י.י.".

תרשים1:מספרתיקיהחקירהשנפתחולפיהחוקלעשייתדיןבנאציםובעוזריהם
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 סקירת תיקי המשטרה שנפתחו בתקופה הראשונה שלאחר חקיקת החוק )1954-1950(
145 היו גברים ו־41 היו נשים. רבים מהחשודים  186 חשודים,  מלמדת כי מתוך 
 היו אנשים צעירים, שחלקם הקימו משפחות שכלל לא היו מודעות לחשדות. 
רובם המכריע של הנילונים היו יהודים. לגבי 22 מהם נטען כי היו נוצרים,79 ושניים 
נוספים נישאו לבני זוג לא יהודים. חלקם שהו בארץ כדין, מכוח נישואים לבן 
 זוג יהודי או שאחד מהוריהם היה יהודי, ואילו אחרים שהו בישראל שלא כדין, 
 תוך שימוש במסמכים מזויפים. חלקם טענו כי העובדה שלא היו יהודים, או שחיו 
 עם בני זוג לא יהודים, יצרה כלפיהם עוינות והובילה להגשת התלונות נגדם. כך 
 למשל חשוד בשם ז"ר מסר לאבטיחי כי סבר שהתלונה הוגשה נגדו מכיוון שחי 
פרק זמן קצר עם אישה נוצרייה בחו"ל,80 ובכותרת פנייה שהועברה למשטרה 
בבקשה לחקירה לפי החוק נכתב "נוצרייה — חשודה בשיתוף פעולה עם הנאצים 

ביוגוסלביה, פ.ט.".81
החוקרים, מצידם, לא ייחסו משמעות לדתם של הנילונים, ואף ההפך היה הנכון: 
במכתב ששלח מפכ"ל המשטרה יחזקאל סהר לראש שירותי ההסברה במשרד ראש 
הממשלה גרשון אגרון, מחה סהר על הכינוי "הנוצרי" שניתן לבאניאק בתקשורת.82 
 נוסף על כך, בתיק אחר, שבו נבעה התלונה כנראה מעוינות המתלוננת לנילונה 
שלא הייתה יהודייה, כלל אבטיחי בהמלצתו לסגירת התיק כמה משפטים נוספים 
 בזכות החשודה: "מ. עובדת במשק בית ]...[ אין ברצונה לעזוב את הארץ ]...[ 
שונאת אותם ]את הנאצים[ שנאה עזה ]...[".83 מתוך 16 חקירות אלה, רק במקרה 
אחד שבו היה נשוא התלונה נוצרי, בעניינו של אנדריי באניאק, המליצה המשטרה 

על העמדה לדין. 
התלונות שהחלו להצטבר, ונסיבותיהן יוצאות הדופן, הצריכו את החוקרים להתמודד 
עם מציאות שבה לעצם קיום החקירה היו משמעויות מרחיקות לכת עבור הנחקרים, 
ולא פחות מכך, עבור בני משפחותיהם. קשה להפריז במשמעות החלטותיהם של 
אבטיחי וזינגר, בחברה שבה הייתה השואה פצע פתוח. מחירה של חקירת משטרה 

לגבי עשרה מתוך קבוצה זו ששהו בארץ לא אותר מידע מדויק, ושישה אחרים לא הגיעו כלל   79

לישראל. 

סיכום חקירה של ז.ר. )25.7.1951( א"מ ל־2200/33 "תיק ז.ר.".  80

פניית השב"כ לאגף החקירות של המשטרה )31.1.1951( א"מ ל־2200/58 "תיק ט.פ." )ללא ציון   81

שמות(. 

מכתב מיחזקאל סהר, מפכ"ל המשטרה, לגרשון אגרון, ראש שירותי ההסברה במשרד ראש הממשלה   82

)3.12.1950( )בית מורשת משטרת ישראל, עיזבון יחזקאל סהר(. תפקידו הרשמי של אגרון היה 
"ראש שירותי המודיעין", אך משמעות התפקיד הייתה ניהול מערך הסברה, ללא קשר לקהיליית 

המודיעין.

מסמך סיכום חקירתה של מ.ג. )7.8.1951( א"מ ל־2200/38 "תיק מ.ג.".  83
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בגין עבירות לפי החוק עלול היה להיות כפול: במישור החברתי, ניצב בצידה מחיר 
כבד בדמות הטלת סטיגמה על החשוד ועל בני משפחתו, ולעיתים גם מעשי אלימות 
כלפיו. מחירים אלה הומחשו במלוא חריפותם ברצח קסטנר. במישור המשפטי, לצד 
הקשיים האחרים הכרוכים בניהול הליך פלילי רגיל, כגון מימון הוצאות משפט ואובדן 
ימי עבודה, ניצבו העונשים החמורים, לרבות עונש מוות למי שהורשעו בעבירה זו.84 
על אכיפת החוק הקשו גם משאביה הדלים של המשטרה, ובעיקר מחסור בכוח 
האדם שנדרש לצורך הבאת עדים וחשודים — לעיתים מרחוק — לחקירות והעברתם 
לבתי מעצר. מחסור זה היה משמעותי במיוחד בשנים הראשונות שלאחר חקיקת החוק, 
שבמהלכן זרם התלונות הלך וגבר. שוטרי המטה הארצי גויסו למטרה זו, אך גם בכך 
לא תמיד היה די.85 עם ראשית קיומם של משפטים בעבירות אלה, החל מהמחצית 
השנייה של 1951, החריפו הקשיים, שכן לעיתים התקיימו כמה משפטים בו בזמן, ולא 
היו די שוטרים לליווי עצירים. לפיכך גויסו לעיתים למטרה זו שוטרים מתחומים 
שונים שלא היו מיומנים בליווי עצירים, או טירונים שעבדו במשטרה ימים ספורים 
בלבד בטרם נדרשו לעסוק בכך. הדבר יצר לא מעט תקלות, שכן שוטרים שנעדרו 
ניסיון מתאים לא ידעו תמיד את מי יש להביא ומתי, ולעיתים נשכחו עצירים במעצר 

ולא הובאו לדיונים בעניינם.86

חקירות,חוקריםונחקרים:התגבשותהשלמדיניות .5

חלק הארי של תיקי החקירה שעסקו בתלונות שהוגשו לפי החוק נסגר על ידי המשטרה. 
שלוש קבוצות גורמים הובילו לסגירת תיקים: האחת, פרשנותם המצמצמת של זינגר 
ואבטיחי ללשון החוק, לצד פרשנות מרחיבה של ההגנות המשפטיות הקבועות בו. 
בשל עובדה זו, בין היתר, נסגרו 52% מן התיקים בעילת חוסר אשמה. השנייה, קשיים 
ראייתיים הקיימים גם בחקירות אחרות של המשטרה, אך במקרה זה הם נוצרו כתוצאה 
מאופיו הייחודי של החוק. קבוצה שלישית, נסיבות אישיות של הנילונים בתיק, שהשפיעו 
)גם אם במידה פחותה מיתר השיקולים( על תוצאות החקירה והמלצות החוקרים. פרק 

זה יסקור את השיקולים השונים ומאפייניהם.

בפועל הוטל עונש זה רק פעם אחת, על יחזקאל אינגסטר, ואף הוא לא יושם. לדיון בעניינו ראו   84

להלן ה"ש 116. 

עצירים רבים הוחזקו בבתי מעצר שונים בעיקר ביפו ובתל מונד; חקירותיהם התקיימו בדרך כלל   85

בתחנות השונות או באגף החקירות, ברחוב יהודה הלוי בתל אביב; ודיוני בתי המשפט התקיימו 
בעיקר בתל אביב, בירושלים ובחיפה.

מכתב ממפקח ראשון ליפשיץ למפקד מחנה המטה )תחילת פברואר 1952( הופיע אצל "זינגר —   86

תיק אישי", לעיל ה"ש 62. מחנה המטה היה שמה של יחידת המינהלה של המטה הארצי, שעסקה 
בעיקר בלוגיסטיקה ואבטחה. כיום היחידה נקראת "מש"מ — מחלקת שירותי המטה".
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קשייםהקשוריםבחוק א.

פרשנותו של חוק מציבה תדיר קשיים בפני המשטרה בנסותה ליישמו. עליה לקרוא 
את החוק ביסודיות, לנסות להבין את כוונת המחוקק, ולעשות כן בטרם מתקבלת 
פסיקה של בית המשפט בסוגיה או הנחיות פרטניות יותר. הדיון הסוער שהתקיים 
בישראל עובר לחקיקת החוק הפך את פרשנותו למורכבת אף יותר, גם מבלי להידרש 
לשאלה המעניינת כשלעצמה כיצד השפיעה על זינגר ואבטיחי העובדה כי רבים מבני 
משפחתם נרצחו בשואה. הסוגיה המהותית ביותר שהונחה לפתחם הייתה ההגנות 
שקבע המחוקק בסעיפים 11-10 לחוק, לחשודים שעשו את המיוחס להם על מנת 
להינצל ממוות, או כדי למנוע תוצאה חמורה יותר, תוך שהם עושים כמיטב יכולתם 
למנוע את התוצאות שנגרמו ממעשיהם. בהתקיים הגנות אלה, יכלו השופטים להעניק 
לנאשמים שחרור מאחריות פלילית או, במקרים חמורים יותר, להביא אותן בחשבון 

כנסיבות מקלות בעת מתן גזר הדין. 
סעיפים אלה הציבו בפני החוקרים שורה ארוכה של שאלות, חלקן עובדתיות 
ואחרות מוסריות: כיצד ניתן לקבוע, ממרחק השנים וללא היכרות עם המציאות 
שיצרה השואה, אימתי נמצא חשוד בסכנת מוות מוחשית? וכיצד ניתן לדעת האם 
עשה כמיטב יכולתו למנוע את נזקי מעשיו או להקל את תוצאותיהם? התלונות 
שהוגשו למשטרה כנגד החשודים כללו קשת רחבה של מעשים: החל בקללות, צעקות, 
השפלות, גניבה, מרמה ואלימות קלה )דחיפות, סטירות( וכלה בעבירות חמורות כמו 
הסגרה לנאצים וביצוע הרג בפועל. כל החשודים, ללא יוצא מן הכלל, היו ניצולי 
שואה בעצמם. אלה מהם שהודו בחלק מהחשדות המיוחסים להם, טענו שלא הייתה 

תרשים2:עילותלסגירתתיקיםבמשטרה)1954-1950(
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להם כל ברירה, ולולא ביצעו את הוראות הגרמנים, היו נפגעים בעצמם. חלק גדול 
מהחשודים גם טענו שהדרך שבה מילאו את תפקידם )למשל, מכות וקללות( פעלה 

לטובת האסירים, שאלמלא פעלו כך היו האסירים נפגעים בצורה חמורה יותר.
זינגר ואבטיחי העניקו לעבירות שפורטו בחוק פרשנות מצמצמת, בעוד ההגנות 
זכו לפרשנות מרחיבה ומקלה, והסתפקו בחקירת המקרים החמורים ביותר. המדיניות 
שהתפתחה במשטרה לגבי תיקים אלה הייתה המלצה לסגור תיקים שכללו עבירות 
קלות יותר בעילה של "חוסר ראיות" ו"חוסר עניין לציבור", גם אם אבטיחי וזינגר 
השתכנעו בנכונות התלונות.87 עדות למדיניות מעין זו מופיעה, למשל, בסיכום חקירתו 
של ב"ק משנת 1956. ראש המחלקה הפלילית סמ"מ יהודה פראג, הוסיף הערה בכתב 
יד ובה כתב בין היתר, כי "]...[ סוכם בזמנו כי נפעיל את ]ה[חוק נגד הנאצים ועוזריהם 
רק במקרה של פגיעות חמורות ביותר".88 באופן דומה, כתב אבטיחי בסיכום התיק נגד 
א"ש כי יש לסגור אותו מחוסר אשמה וניסח את המלצתו כך: "אני רואה שש. מילא 
את תפקידו בתור משגיח, שהעבודה שהוטלה על קבוצתו תוצא לפועל, אחרת אולי 

היו האנשים סובלים מזה".89
לצד החלטה עקרונית בדבר גיבוש מדיניות ליישום החוק, ניצבו גם קשיים פרטניים 
בפירוש מונחים שהופיעו בו. כך למשל המונח "ארץ עוינת" הוגדר בחוק ככולל את 
גרמניה, את מדינות הציר, או מדינות שהיו נתונות למרותן. גם כאן הסתפקו זינגר 
ואבטיחי בפרשנות מצמצמת שאפיינה את יחסם הכולל לתיקים אלה, אך נבעה גם, 
כך נדמה, מנקודת המבט האירופוצנטרית שאפיינה את היחס בישראל לשואה עד 
לאחרונה.90 הדיון הצטמצם אם כן לאירועים שהתרחשו במדינות אירופה שנשלטו על 
ידי הנאצים, תוך התעלמות, לפחות בשלב הראשון, מאירועים שהתרחשו במקומות 
אחרים. תפיסת עולם זו באה לידי ביטוי באופן ברור במשפט אייכמן, אז הסתפקה 
המשטרה בדרישה אחת בלבד בחיפושיה אחר שוטרים שישמרו עליו בעת מעצרו: 

שלא יהיו אשכנזים.91

מכתב ממיכאל אבטיחי, ראש צוות חקירות ארצי, לראש מדור חקירות )ללא ציון שם( )9.8.1951(   87

א"מ ל־2200/2 "תיק ב.ו.".

הערה בכתב ידו של פראג על סיכום חקירת ב.ק. )28.8.1956( א"מ ל־2466/2 "תיק ב.ק." )להלן:   88

המלצת פראג(.

אבטיחי, סיכום תיקו של א.ש. )30.1.1951( א"מ ל־2200/26.  89

להרחבה בסוגיה זו ראו חנה יבלונקה הרחק מהמסילה: המזרחים והשואה )2008(.  90

המחשה לכך ניתן למצוא בתהליך האיתור של שוטרים ליחידת אייר, ששמרה על אייכמן. בריאיון   91

של שלומי שטרית עם רפ"ק )גימ'( ישראל נחמיאס, ניצול שואה יליד סלוניקי, עלה כי גויס ליחידה 
מכיוון שהמראיינים, שחיפשו רק מועמדים שאינם ניצולים, לא ידעו כי הנאצים כבשו גם את יוון. 
)ריאיון במסגרת "כנס ציון יום השואה הבינלאומי: המשטרה במשפט אייכמן", בית מורשת משטרת 

ישראל, 24.1.2017(. 
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עלה בידי לאתר רק שלוש תלונות שהתייחסו לאירועים מחוץ לאירופה. תלונה 
ראשונה מסוג זה הוגשה נגד יהודי מסינגפור שהואשם בהסגרה ליפנים של אב ובנו 
שהיו יהודים והואשמו בריגול, ומצאו את מותם במהלך שהותם בכלא היפני. התלונה 
הוגשה והתיק נסגר עוד בטרם כניסת החוק לתוקפו.92 תלונה אחרת עסקה ביהודי 
מלוב שהתאסלם והשתתף ברדיפות אחר יהודים בחסות הכיבוש האיטלקי של ארצו, 

אך אחרי בדיקה הופסקה החקירה בנימוק של חוסר אשמה.93 
התיק השלישי בקבוצה זו היה היחיד שבו נדון במפורש המונח "ארץ עוינת", והוא 
כלל תלונה כנגד עולה מתימן שלגביו נטען כי התאסלם וחטף ילדים יהודים במטרה 
להעבירם לשלטונות שגידלו אותם כמוסלמים. שני סעיפים בחוק עשויים היו להתאים 
לעובדות אלה: סעיף 1)ב()5( בחוק )"העברת ילדים יהודים לקיבוץ לאומי דתי אחר 
בדרך כפייה"( וסעיף 2)ד( )"גזלת ילד"(. התלונה הוגשה והחקירה החלה עוד בטרם 
נכנס החוק לתוקפו, ונמשכה גם לאחר מכן. זינגר המליץ על סגירת התיק, אף שקבע 
כי קיימת בהחלט אפשרות שהחשוד עשה את המיוחס לו, מכיוון ש"אין באפשרותי 
לקבוע באם אפשרי להכליל את הנדון בחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם ]...[ כי 
קיימת ]כך[ ספק באם לפי ההגדרה של ארץ עויינת הנזכר בחוק הנ"ל אפשר להכליל 

את תימן כארץ עויינת".94

קשייםראייתיים ב.

החוק יצר שורה של קשיים ראייתיים בניסיונות לאכיפתו. לעיתים, היה זה בשל בעיות 
הקיימות גם בתיקים אחרים, כגון קושי באיתור שמות עדים אפשריים נוספים שעלו 
בחקירה אך היו נפוצים למדי באוכלוסייה, ובמשרד הפנים נמצאו רישומים של מאות 
אנשים העונים לשם זה.95 לעיתים נוצר הקושי בהשגת ראיות בנסיבות הייחודיות 
לתיקים אלה. למשל, גם בתיקים אחרים קיים לעיתים קושי באיתור עדים, אך כאן נבע 
הקושי, בין היתר, ממספרם הרב של היהודים שנרצחו בשואה, עזבו את ישראל, או 
שלא הגיעו אליה כלל והיגרו למדינות אחרות עם תום המלחמה. 13 תיקים שנפתחו 
נגד חשודים יהודים וכללו לכאורה די ראיות בדבר הצורך לקיום חקירה, נסגרו מכיוון 

מכתב ממפקח ראשון יוסף גורסקי ללשכת חקירות בנפת טבריה )19.1.1950( א"מ ל־2200/80 "תיק   92

י.ר.". וגם: מכתב מיוסף זינגר, קצין בקרה באגף חקירות, לאפרים הופשטטר, ראש מדור חקירות 
)11.7.1950(, שם.

מכתב משלמה סופר, סגן ראש אגף החקירות, לשב"כ )9.2.1951(, בנוגע לסגירת התיק נגד ר.פ.,   93

א"מ ל־2199/12 "תיק פושעי מלחמה". 

מכתב מיוסף זינגר, קצין בקרה באגף החקירות, לראש מדור חקירות )17.7.1950( א"מ ל־2200/21   94

"תיק י.מ.".

בן־ישי "תיק יעקב הוניגמן", לעיל ה"ש 75.  95
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שהחשודים עזבו את הארץ )5(, לא הגיעו אליה )6(, או שלא אותרו כלל )3(. תיקים 
אלה נסגרו בתחילה באופן זמני, ובהמשך לצמיתות.96 

קושי אחר יצרו תלונות שהוגשו כנגד אזרחי מדינות זרות. במקרים אלה נהגה 
המשטרה להסביר למתלוננים את הקשיים הקיימים בחקירת נילונים זרים, והעבירה 
את שם הנילון ליחידת הנמלים והגבולות, לצורך צירופו לרשימת האנשים שיש לעצרם 
אם ייכנסו לתחומי המדינה.97 כך למשל הוגשה תלונה במשטרת ירושלים כנגד אמיל 
שטורץ, בעל תפקיד במנגנון הנאצי במחוז קרקוב.98 המתלונן ציין שברור לו ששטורץ 
לא יגיע לארץ, אך אולי ניתן יהיה להעביר עדותו לשלטונות הכיבוש במערב גרמניה, 
ואלה יוכלו להשתמש בה.99 זינגר, שקיבל את סיכומי החקירה, קבע שאין דרך להמשיך 
את החקירה בהיעדר חשוד, והתיק נסגר.100 לעיתים התבקשה רק גביית עדות של 
אזרחי ישראל ביחס לאזרח זר. כך למשל ביקש האינטרפול ממשטרת ישראל לגבות 
עדות בעניינו של פרנץ רדמכר,101 ובמסגרת חקירה זו נגבתה, בין היתר, עדותו של 

ד"ר ישראל קסטנר על ידי זינגר.102 
העדויות שנמסרו היו לעיתים עדויות שמיעה, מכלי שני ושלישי, דבר שהיה 
אפשרי לפי לשון החוק, וִאפשר סטייה מדיני הראיות המקובלים.103 עבור העדים, כפי 
שציינה ברוט, במידה רבה של צדק, "הדיוק ההיסטורי אינו עומד במרכז העדות. מה 

המלצה של זינגר לסגירת תיק מכיוון שהחשוד עזב את הארץ. א"מ ל־2200/69 "תיק ר.צ.".  96

מכתב משלמה סופר, סגן ראש אגף החקירות, לד"ר שרגא ישורון )29.1.1951( א"מ ל־2199/12   97

"פושעי מלחמה".

מכתב מעמ"מ יצחק בן־ארי, רע"ן חקירות מחוז ירושלים, למדור זרים באגף חקירות )3.8.1950(   98

א"מ ל־2200/39 "תיק א.ש.". התלונה הוגשה ביום שבו נכנס החוק לתוקפו, דבר הממחיש, אולי, 
את הדחיפות שחש המתלונן. 

עדות מ.ר. )5.10.1950(, שם.  99

מכתב מיוסף זינגר, קצין בקרה באגף החקירות, לאפרים הופשטטר, ראש מדור חקירות )14.10.1950(,   100

שם.

פרנץ רדמכר היה פקיד בכיר במשרד החוץ הגרמני, שטיפל בעיקר בסוגיות הקשורות ביהודים.   101

במסגרת תפקידו היה מהיוזמים של "תוכנית מדגסקר", ובהמשך היה אחראי לגירוש ולרצח המוני 
של יהודים בסרביה. אחרי המלחמה הועמד לדין במערב גרמניה, ונדון לשלוש שנות מאסר. הוא 
נמלט במהלך הערעור, ובמשך שנים ארוכות שהה בסוריה. רדמכר שב לגרמניה בשנת 1966, עמד 
 Christopher R. Browning, .1973 לדין והורשע, אך עקב מחלתו לא ריצה את עונשו, ומת בשנת

The Origins of the Final Solution (2004).

תיק זה לא השתמר, אך חלקים מתוכו אותרו בתיק אחר. עדות ד"ר קסטנר )24.12.1951( א"מ   102

ל־2199-14 "תיק פושעי מלחמה". בשלב זה טרם החלה להתגלגל "פרשת קסטנר", והעלון הראשון 
שפרסם מלכיאל גרינוולד על אודותיו הופיע בי"ב בתמוז התשי"ב )5.7.1952(. ראו יחיעם ויץ האיש 
שנרצח פעמיים: חייו, משפטו ומותו של ד"ר ישראל קסטנר 93 )1995( )להלן: ויץ האיש שנרצח 

פעמיים(. 

"במשפט על עבירה לפי חוק זה, רשאי בית המשפט לסטות מדיני הראיה ]כך[, אם הוא משוכנע   103

שהדבר יועיל לגילוי האמת ולעשיית משפט צדק". בית המשפט נדרש רק לכתוב את הטעמים 
שהביאו אותו לאמץ ראיה בדרך זו. ס' 15 לחוק. 
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שחשוב בה היא התמונה הכללית, המבוססת על החוויה הקשה".104 בסיכומי החקירות 
של זינגר ואבטיחי אין ביטויים מפורשים המאשימים עדים בשקרים, אך ניתן למצוא 
בכמה מקרים ספקנות רבה בנוגע לחלק מהם. למשל, בתיק של א"א, ציין אבטיחי לגבי 
עדות ההגנה כי "יש לחשוב שעדות ההגנה הוכנו מקודם" וכן "יש גם להביא בחשבון 
את העובדה ששלושת המתלוננות הן אחיות ואין אף עד תביעה אחר".105 נוסף על כך, 

לעיתים הוגשו תלונות שווא בגין חיפוש אחר נקמה אישית ממניעים שונים.106
ריבוי עדויות סותרות נבע גם מזיכרון טראומטי של הניצולים: כפי שהוכיח המחקר 
שוב ושוב, טראומה פיזית או נפשית עשויה להשפיע במידה רבה על יכולתו של עד 
לתאר באופן עקבי ומדויק את חוויותיו במהלכה.107 זאת, במיוחד לאחר שחלפו שש 
שנים ויותר מאז האירועים. התרחשו גם לא מעט טעויות בזיהוי: ש"ק פגשה בשוק 
בראשון לציון את א"א, התנפלה עליה בצעקות וטענה שהייתה קאפו במחנות עבודה 
בגרמניה. עם זאת, עדים מאותם מחנות לא זיהו את האישה, וכעבור יומיים התנצלה 

ש"ק על הטעות בזיהוי.108 

נסיבותאישיותשלהנילונים ג.

להחלטה בדבר סגירת תיקים היה פן מגדרי מובהק: המשטרה סגרה 69% מהתיקים 
שנפתחו נגד גברים )77 מתוך 112(, לעומת 81% מהתיקים שנפתחו כנגד נשים )26 מתוך 
32(. ייתכן כי אבטיחי וזינגר נקטו מה שהוגדר במחקר "הגישה האבירית", המתאפיינת 

ביחס מקל כלפי נשים בתהליכי אכיפת החוק.109
העובדה כי נשים הקימו משפחות חדשות עם הגעתן ארצה, שימשה עילה לסגירת 
תיקי חקירה נגדן, אך לא נגד גברים. כך למשל המליץ אבטיחי שלא להגיש כתב אישום 

ברוט "יוליוס זיגל", לעיל ה"ש 15, בעמ' 84.  104

מכתב ממיכאל אבטיחי, ראש צוות חקירות ארצי, לאפרים הופשטטר, ראש מדור חקירות )7.6.1951(   105

א"מ ל־2200/24, "תיק א.א.".

גבע אל האחות, לעיל ה"ש 19, בעמ' 250.   106

 Deborah Epstein & Lisa A. Goodman, Discounting Credibility: Doubting the  107

 Testimony and Dismissing the Experiences of Domestic Violence Survivors and
 Other Women 11-14 (2018); Louise Ellison & Vanessa E. Munro, Taking Trauma
 Seriously: Critical Reflections on the Criminal Justice Process, 21(3) International

Journal of Evidence and Proof 183 (2017).

המלצה של אבטיחי לסגירת תיק )1.11.1950( א"מ ל־2200/66 "תיק א.א.".  108

 Frank. H. Julian, Gender and Crime: Different Sex, Different Treatment?, in Female  109

.Criminality: The State of the Art 443 (Concetta C. Culliver ed., 1993) אם כי לטענתה של 
רבקה ברוט היה ההפך הנכון: גברים נתפסו כמי שעברו על החוק הפלילי ועל הנורמה הקהילתית 
האוסרת על בגידת יהודים בבני עמם, אך נשים נתפסו כמי שעברו, בנוסף לשני אלה, גם על הציווי 

המגדרי שלפיו עליהן לנהוג בחמלה ואנושיות. ברוט "האזור האפור", לעיל ה"ש 13, בעמ' 159.
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כנגד א"א שנחשדה בשימוש באלימות כלפי עצירות אחרות במחנה ברגן־בלזן, בין 
היתר בשל העובדה כי "א' נשואה ואם לילדים".110 בתיק אחר שנוהל בשנת 1956 נגד 
ב"ק, שנחשדה בהכאת אסירות באושוויץ, ציין החוקר במסקנותיו כי יש די ראיות 
לכתב אישום בעבירת תקיפה, אך ציין כי גם ביצעה בתוך כך פעולות מצילות חיים 
וכי "ב.ק. היא כיום נשואה ואם לילד ]ההדגשה במקור[". החוקר המליץ על סגירת 

התיק, וההמלצה התקבלה.111 

משטרה,פרקליטותובתימשפט:הסכמותוחילוקידעות .6

עמדת המשטרה בנוגע לחוק ויישומו תאמה במידה רבה את עמדת הפרקליטות בסוגיה 
זו, והמלצות הראשונה התקבלו לרוב על ידי האחרונה. ארווין שמרון, ששימש פרקליט 
המדינה בשנים 1953-1950 ציין במכתב מנובמבר 1951 כי "מדיניותה של התביעה הכללית 
היא לא להביא בפני בית המשפט כל עבירה לפי החוק בנדון, אשר חקירת המשטרה 
הוכיחה לכאורה, אלא להביא בפני בית המשפט אך ורק את המקרים החמורים ביותר, 
המושתתים על עדויות חזקות ]ההדגשה במקור[".112 ואומנם, מתוך 41 תיקים שהועברו 

על ידי המשטרה לפרקליטות בהמלצה להעמיד לדין, שררה הסכמה לגבי 32 מהם. 
תשעה תיקים נסגרו בהנחיית פרקליט המדינה ובניגוד להמלצת המשטרה, שכן 
שמרון לא היה משוכנע שהראיות מספיקות להרשעה או שהנסיבות מצדיקות הליך 
פלילי. חילוקי הדעות בין המשטרה לפרקליטות התרחשו כמובן מאחורי דלתות 

מכתב ממיכאל אבטיחי, ראש צוות חקירות ארצי, לאפרים הופשטטר, ראש מדור חקירות )7.6.1951(   110

א"מ ל־2200/24 "תיק א.א.".

מסמך סיכום חקירת ב.ק. )28.8.1956( א"מ ל־2466/2 "תיק ב.ק.".  111

חליפת מכתבים בין ישורון שיף, ראש אגף החקירות, לארווין שמרון, פרקליט המדינה )נובמבר־  112

דצמבר 1951( א"מ ל־2200/6 "תיק ח.ה." )להלן: מכתבים שיף־שמרון(.

תרשים3:סגירתתיקיםשלנילוניםעלידיהמשטרה)1954-1950(
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סגורות, והותירו אך מעט עקבות ארכיוניים. בין עקבות מועטים אלה ניתן למנות 
את עניינו של ח"ה, שנחשד כי בעת ששימש כשוטר במחנה הריכוז פלאשוב ביצע 
עבירות של סחיטה, אלימות והסגרת נרדפים לידי הנאצים. אגף החקירות קיבל 
את המלצתו של אבטיחי להעמיד את ח"ה לדין, והתיק הועבר לפרקליטות באפריל 
113.1951 בנובמבר 1951 הורה שמרון לסגור את התיק, ונימק החלטתו הן במדיניותה 
העקרונית של הפרקליטות לטפל רק במקרים החמורים ביותר, הניצבים על נדבכים 
ראייתיים איתנים, והן בכך שהתרשם מעדי ההגנה, שטענו כי ח"ה סייע בהצלת חיים. 
ראש אגף החקירות, מפקח מחוזי ישורון שיף, כתב לשמרון ב־1952: "התפלאתי 
מאוד לקרוא את מכתבך זה: התיק נראה מבוסס על סמך עדויות בלתי תלויות ויש 
ספק מועט שהנאשם יחוייב בדין על עבירות חמורות מאוד. לכן הנני מתקשה להבין 
משום מה 'אין מקום לתבוע לדין'". שיף ביקש משמרון לשקול בשנית את החלטתו, 

אך בקשתו נדחתה והתיק נסגר.114
לפחות 28 מבין התיקים שבהם הסכימה הפרקליטות עם המשטרה כי יש להעמיד 
את הנילונים לדין הגיעו להליכים משפטיים, וארבעה תיקים נוספים הגיעו לשופט 
 חוקר, שהחליט על סגירת שלושה מהם. לא ידוע מה עלה בגורל התיק הרביעי. 
24 המשפטים  גם מערכת המשפט לא מיהרה להרשיע נאשמים בעבירה זו: מתוך 
שהכרעת הדין בהם ידועה, מספר ההרשעות )13(, היה גבוה במקצת ממספר הזיכויים 
 )11(. כך למשל אנדריי באניאק טען במהלך הדיון בעניינו כי מדובר בזיהוי שגוי. 
הוא זוכה מחוסר ראיות ולאחר מכן עזב את הארץ.115 בעניינו של יחזקאל אינגסטר, 
ניכר כי השופטים התקשו להתמודד עם תוצאות פסיקתם, שהטילה על הנאשם 
עונש מוות בשל הרשעתו בפשעים לפי החוק למניעת השמדת עם, והמליצו לו 

לבקש חנינה.116

מכתב ממיכאל אבטיחי, ראש צוות חקירות ארצי, לראש מדור חקירות )13.4.1951( א"מ ל־2200/6   113

"תיק ח.ה.".

מכתבים שיף־שמרון, לעיל ה"ש 112. שיף היה בתקופה זו ראש האגף, אך בכמה עיתונים צוין   114

בטעות כי עמד בראש המחלקה.

מכתב מהקונסוליה הצ'כוסלובקית בחיפה לעורך הדין י' דורון )20.5.1951( א"מ ל־4/13 "תיק   115

אנדריי באניאק"; "באניאק זוכה ושוחרר ממעצר" דבר 11.6.1951, 4; "חיפה — אנדריי באניאק 
ואשתו יצאו" דבר 19.7.1951, 3.

גזר דין מוות הוטל על יחזקאל אינגסטר, שהואשם, בין השאר, בגרימת מותם של שמונה אסירים   116

במחנות. בפועל הומתק עונשו למאסר בן שנתיים בשל מחלה קשה. לבסוף הוא זכה לחנינה בשל 
מחלתו, ונפטר שבועיים לאחר מועד שחרורו. א"מ ל־2200/28 "תיק יחזקאל אינגסטר"; "נעצר 
עוד 'קאפו'" על המשמר 18.2.1951, 2; "היום פסה"ד במשפט אינגסטר" מעריב 4.1.1952, 7; "פסק 
דין מוות ראשון נגד קאפו" דבר 6.1.1952, 4; "אינגסטר לשנתיים מאסר — במקום מוות" חרות 

.4 ,8.4.1952
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חקירותלאחרשנת1954 .7

משנת 1954 חלה ירידה משמעותית במספר התלונות, אם משום שמרבית ממלאי 
התפקידים בגטאות ובתחנות זוהו והוגשה נגדם תלונה, ואם משום שחלקם עזבו את 
הארץ, השתנו עם חלוף השנים והיה קשה יותר לזהותם, או, כפי שממחישה הספרות 
המחקרית שהוצגה לעיל, בשל השינוי שחל ביחס החברה הישראלית לנושא. עם שוך 
זרם התלונות לאחר ארבע השנים הראשונות, עברו זינגר ואבטיחי לתפקידים אחרים 
בתחום החקירות: אבטיחי מונה לראש לשכת החקירות בנפה הדרומית של מחוז תל 
אביב, וזינגר מונה לראש לשכת החקירות במחוז הדרומי. התלונות המועטות שהתקבלו 
בנוגע ליהודים שנחשדו בסיוע לנאצים טופלו לרוב ברמת התחנה והמחוז, אם כי שתי 

תלונות משנת 1957 הגיעו למטה הארצי, ונוהלו על ידי אבטיחי. 
התעוררות מחודשת של עניין ציבורי בסוגיה חלה בשנת 1955, עם פרסומה של 
"פרשת קסטנר". פרשה זו, שזכתה לסיקור תקשורתי רב ולהד ציבורי ניכר, החלה 
באשמה שהטיח אזרח בשם מלכיאל גרינוולד בד"ר ישראל קסטנר, שכיהן אז כדובר 
משרד המסחר והתעשייה. גרינוולד טען כי קסטנר סייע לנאצים בהשמדת יהודי 
הונגריה, אך נמנע מלהגיש תלונה במשטרה, ובחר לפרסם את הדברים בעלון שהדפיס 
וחילק בעצמו. היועץ המשפטי לממשלה הגיש כתב אישום כנגד גרינוולד בגין הוצאת 
לשון הרע. סנגורו של גרינוולד, שמואל תמיר, הפך את היוצרות במהלך המשפט, תוך 
הושבתם של קסטנר והנהגת מפא"י על ספסל הנאשמים, ושינוי מוקד הדיון מאישום 

בלשון הרע לדיון בהתנהלותה של הנהגת היישוב בתקופת השואה.117

לדיון נוסף בפרשה ראו ויץ האיש שנרצח פעמיים, לעיל ה"ש 102.  117

תרשים4:תוצאותתיקיםשהעבירההמשטרהלפרקליטות)1954-1950(
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משפט קסטנר היה חלק מתהליך שהוביל, בסופו של יום, לשינוי יחסה של החברה 
הישראלית לשואה, ולהבנה מלאה יותר של המציאות המורכבת בתקופה זו.118 פסיקת 
בית המשפט העליון בערעור פרקליטות המדינה בעניין קסטנר, אימצה את עמדת 
המדינה שלפיה אין לשפוט את קסטנר בדיעבד, אלא יש לנסות להבין את מניעיו 
בהתאם לזמנים שבהם פעל. פסיקה זו בישרה על שינוי גלוי בתפיסת מערכת המשפט 
את הנאשמים בסיוע לנאצים.119 בתקופת המשפט )1958-1954( הוגשו תלונות מעטות 

שהסתיימו ללא הליכים משפטיים. 
לעיתים היו אלה קשיים ראייתיים שהובילו לסגירת התיקים. כך למשל בשנת 
1957 זיהה תייר מארצות הברית אזרח ישראלי כמי שהסגיר שבע צעירות שהסתתרו 
בעיר פביאנוף שבפולין, לידי אנשי אס־אס ואלה שלחו אותן להשמדה.120 המתלונן, 
שהיה מאורס לאחת הצעירות, טען שאחותה של ארוסתו ובעלה היו עדים למקרה, 
ויוכלו להעיד. החשוד, לעומת זאת, טען ששכנה היא שהסגירה את הצעירות. בני 
הזוג שהעידו בתחילה נגד החשוד שינו בהמשך את עדותם, ומכיוון שבלעדיה לא היו 
ראיות מספיקות, נאלצה הפרקליטות להורות על סגירת התיק, הגם שהצטרפה להנחת 

המשטרה, שהמתלונן דובר אמת.121
לעיתים הוחלט על סגירת התיקים בנימוק מהותי יותר. בתלונה שהוגשה בשנת 
1956 ניכרה כבר עמדה ערכית ברורה יותר ביחס לתיקים עצמם, ולנטייה מכוונת להביא 
לסגירתם. במכתב הסיכום של ראש המחלקה הפלילית פראג בעניינה של ב"ק, צוינו 
לראשונה הדברים המפורשים הבאים: "קשה לנו לשפוט היום את התנהגותו של מי 
שהוטל עליו להיות ממונה במחנה השמדה". על רקע תפיסה זו, גם המכות שהכתה 
הנילונה את קורבנותיה נתפסו באור אחר על ידי פראג: "]ה[מכות ]ה[נזכרות עלולות 
היו להיות תוצאה של דאגה לסדר, אשר אם לא יושלט, תהיה הממונה בסכנת עונשים 

חמורים".122 
מסוף שנות החמישים ואילך המשיך מספרן של התלונות לרדת, ואף לכידתו 
של אדולף אייכמן בשנת 1960 הובילה להגשת שמונה תלונות נוספות בלבד, מתוכן 
נסגרו שתיים במשטרה, האחת מחוסר הוכחות והשנייה מחוסר אשמה.123  ששת תיקי 

יחיעם ויץ, דליה עופר ודן לאור "השינוי בדימויו של קסטנר כעדות לשינוי בדימויה של השואה"   118

קתדרה 69, 133 )1993(. 

ע"פ 232/55 היועץ המשפטי לממשלת ישראל נ' גרינוולד, פ"ד י"ב 2088 )1958(.  119

מכתב ממיכאל אבטיחי, ראש צוות חקירות ארצי, לראש המחלקה הפלילית )1.12.1957( א"מ   120

ל־2472/7 "עשיית דין בנאצים". העיר מכונה "פביאנוף" במכתבו של אבטיחי, ו"פביאניץ" בכתב 
 .)Pabianice( האישום, והכוונה קרוב לוודאי היא לעיר פביאניצ'ה

מכתב מי' בראור, פרקליט מחוז תל אביב, לראש המחלקה הפלילית )9.3.1958(, שם.   121

המלצת פראג, לעיל ה"ש 88.   122

א"מ ל־365/5 "תיק י"א"; וגם: א"מ ל־397/1 "תיק ר"א".  123
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המשטרה נגד החשודים אשר הומלץ להעמידם לדין, לא השתמרו אך תוצאותיהם 
ידועות: תיק אחד נסגר בפרקליטות, ומתוך חמישה תיקים שהגיעו לבית המשפט, 
הסתיימו שניים בהרשעה ושלושה בזיכוי. גם בזיכויים אלה ניכר שינוי המגמה שחל 
בעולם המשפט ביחס לעבירה זו. בשנת 1960 הוגשה תלונה במשטרה נגד הירש ברנבלט, 
המנהל המוזיקלי של האופרה בתל אביב. ברנבלט שימש כמפקד המשטרה היהודית 
בגטו בנדין.124 המשטרה המליצה על העמדתו לדין, הוא הורשע על ידי בית המשפט 
המחוזי בפברואר 1964 ונדון לחמש שנות מאסר. ברנבלט ערער וזוכה בבית המשפט 
העליון פה אחד. הנימוקים לזיכוי נשענו על ספקות ביחס למישור העובדתי של כתב 
האישום, אך כללו גם רכיב מהותי יותר, בדבר יכולתו של המשפט לדון במי שנמצאו 
במצבו של ברנבלט, כפי שכתב ראש ההרכב, הנשיא אולשן: "איזו עמדה מהעמדות 
הנ"ל היא הנכונה, כלומר באיזה קו היה על המנהיגים לנהוג — זו שאלה להיסטוריה 

ולא לבית המשפט".125 
בשנת 1966 פנה אזרח לשב"כ, וסיפר כי רופא שהועמד לדין בשנת 1951 וזוכה 
הוא פושע מלחמה שראוי היה להרשיע, אך הן המשטרה והן מעסיקיו של הרופא 
בבית החולים סירבו לקבל את טענות אותו אזרח ואף לעגו לו. לאחר בירור שערך 
השב"כ אל מול המשטרה בנושא, צוין במסמך הסיכום של האירוע כי "כל זה כבר 
הסטוריה".126 אמירה זו לא הייתה מדויקת, ומספר תלונות עוד הגיעו למשטרה בשנים 
שלאחר מכן. התיק האחרון שנדון בבית משפט התנהל בשנת 1972, אז הועמדה לדין 
לובה גריצמאכר, תיירת יהודייה מגרמניה.127 לאחר מכן לא הועמדו עוד יהודים לדין 

בישראל בעבירות לפי החוק. 
בשנת 1961 הוקם מדור חקירת פשעי הנאצים )חפ"ן( לצורך ביצוע חיקורי דין 
בישראל עבור משטרות זרות שחקרו פושעים נאצים והעמידו אותם לדין בארצותיהם. 
במשך למעלה משלושים שנה איתרו חוקרי המדור אלפי עדים, חקרו אותם, והעידו 
בעצמם מאות פעמים במשפטים בחו"ל. חוקרי המדור גם סייעו בהקמת יחידה דומה 
באוסטרליה.128 בסוף שנות השבעים ותחילת שנות השמונים הגיעו למשטרה פניות 
בנוגע לשלושה אזרחים ישראלים שנחשדו בסיוע לנאצים בתקופת השואה, לאחר שנים 

ראו לוין קאפו, לעיל ה"ש 20, בעמ' 336-334.  124

שם, בעמ' 401-391.  125

דיווח מיחידה 151 ליחידה 510, 3.10.1966, א״מ ל־2200/29 "תיק פ.פ".   126

1972 הגיעה לישראל לובה גריצמאכר, תיירת יהודייה מגרמניה, ונעצרה. היא נחשדה  בשנת   127

בכך שבתקופת כליאתה באחד המחנות של דכאו, שימשה כקאפו והתאכזרה לכלואים אחרים. 
דבר  היא נידונה לשלושה חודשי מאסר. "תיירת יהודיה מגרמניה נאשמת שהייתה 'קאפו'" 

 .6 ,23.3.1972

ריאיון של אריה שצברג וטל אנגל עם רס"מ בדימוס מרים הופמן )בית מורשת משטרת ישראל,   128

3.6.2012(. הופמן שירתה במדור חפ"ן בין השנים 2002-1982. 
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רבות שבהן לא התקיימו חקירות מסוג זה. אך תחנות המשטרה שבהן הוגשו התלונות 
)שאחת מהן הייתה אנונימית( לא הצליחו לאתר ראיות שיצדיקו פתיחה בחקירה, 
ומדור חפ"ן סירב לטפל בהן בטענה שהוקם מלכתחילה על מנת לבצע חיקורי דין 
עבור משטרות זרות, ולא על מנת לבצע חקירות פליליות בישראל.129 לפיכך, נסגרו 

התיקים במקרים אלה.
אבטיחי וזינגר עצמם המשיכו לשרת במשטרה בתחומים אחרים, אך חזרו לעסוק 
עוד פעמים אחדות בחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, ובעיקר במסגרת לשכה 06, 
שהוקמה במיוחד לצורך חקירתו של אייכמן. אבטיחי תרגם למענה מסמכים, אך לא 
צורף אליה באופן רשמי, בשל מגבלות רפואיות כפי הנראה. הוא נפטר בשנת 1966, 
בגיל 61, במהלך שירותו. זינגר מונה לאחראי על חקירת השואה ברומניה ובהונגריה 

במסגרת פעולתה של לשכה 130.06 הוא פרש משירותו במשטרה בשנת 1963. 
בשנת 1987 נדון בישראל התיק האחרון שעסק בחוק זה, בעניינו של איוון דמיאניוק. 
הוא הורשע בבית המשפט המחוזי, וזוכה בבית המשפט העליון. את פסק הדין חתמו 

השופטים במילים אלה: 

הוואכמאן איוון דמיאניוק יצא מלפנינו זכאי, מחמת הספק, מהאישומים 

הנוראים המיוחסים לאיוון האיום מטרבלינקה. מידה ראויה היא זו לשופטים, 

שאינם בוחנים כליות ולב, ואין להם אלא מה שעיניהם רואות וקוראות. 
תם — ולא נשלם. השלמות איננה נחלתו של שופט בשר ודם.131

סיכום

לו הייתה מטרת החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, כפי שהוגדרה על ידי חבר 
הכנסת נחום ניר בפתח המאמר, אך ורק "לגמור את כל החשבונות בקשר למלחמת 
העולם השניה", הרי שזו לא הושגה. החוק שיקף, קרוב לוודאי, תקווה כי מספר לא 
מבוטל של עבריינים יועמד לדין, יורשע, ויושתו עליו עונשים כבדים. בפועל, אך מעט 
מן הנילונים עמדו לדין, חלקם זוכו, וגם אלה שהורשעו זכו לרוב לעונשים מתונים 
יחסית, או זוכו לעיתים בערעור. ובמילים אחרות, הכוחות שעיצבו את החוק לא באו 

לידי ביטוי בתהליכי אכיפתו. 

מכתב מסנ"צ מנחם רוסק לנצ"מ שלמה גל )25.1.1981( א"מ ל־3038/8 "פושעי מלחמה נאציים";   129

מכתב מרפ"ק צבי קובובסקי לסנ"צ אלכס איש־שלום )22.4.1981( שם.

להרחבה על פעילותה של לשכה 06 ראו בספרו של יוסי המי אלבום לשכה 06 )עתיד להתפרסם,   130

.)2019

ע"פ 347/88 דמיאניוק נ' מדינת ישראל, פ״ד מ"ז )4( 221, 680 )1993(.   131



"ובעוזריהם":תפקידהשלמשטרתישראלבחקירתחשודיםבשיתוףפעולהעםהנאצים

משטרהוהיסטוריה|217

לצד השיפוט הכוללני והמחמיר של הציבור, ובמיוחד בשנותיה הראשונות של 
המדינה, ביחס לניצולי השואה שהיו בעלי תפקידים בגטאות ובמחנות, נדרשה המשטרה 
לבחון את התלונות והעדים לגופם. אל נוכח הדיון הדיכוטומי הקיצוני של החברה 
הישראלית, שבמהלכו מנע השיפוט הערכי חמלה והבנה, ניצבו חוקרי המשטרה אל 
מול מגוון עדויות של ניצולים שקובצו על ידם לכלל תמונה אחת גדולה ומורכבת, 
אך חפה מן הרגשות הסוערים שהניעו, לא פעם, את המתלוננים. התשתית הראייתית 
שנפרשה בפניהם ִאפשרה להם לראות את ההבדלים בין המקרים השונים, את הנסיבות 
הייחודיות של כל אדם וכל מקרה, ומעל לכול את המציאות הקשה שִאפשרה את 
התרחשותם של כל אלה. תשתית ראייתית זו ִאפשרה להם, בראש ובראשונה, להבין 

את הדואליות הטמונה בדמותם של הקאפואים, שהם עבריינים וקורבנות בה בעת. 
הדרך שבה נאכף החוק לא הייתה תוצר של מדיניות מתוכננת בידי המשטרה, או 
כזו שהוכוונה בידי גורמים אחרים במערכת המשפט, כגון היועץ המשפטי לממשלה 
או הפרקליטות. היא הייתה, במידה רבה, תוצר התנהלותם של שני קציני משטרה, 
אשר גורמים אישיים ומקצועיים כאחד חברו להפיכתם לשחקנים מרכזיים באכיפת 
החוק בשנותיו הראשונות, והם אלה שיצקו תוכן לדברי החוק ועיצבו את הקווים 

המנחים לאכיפתו. 
שיטת האכיפה שעוצבה על ידי אבטיחי וזינגר התבצעה מאחורי הקלעים, והייתה 
סמויה מעיני הציבור. עובדה זו ִאפשרה להם לפעול מייד עם כניסת החוק לתוקפו, 
בדרכים שהופיעו בחברה הישראלית ובמערכת המשפט רק כעשור מאוחר יותר: 
הבנה של מורכבות החיים בשואה, הקשיים והאילוצים שעימם התמודדו קורבנותיה, 
והבחירות הלא פשוטות שנעשו במהלכה. הפרשנות המצמצמת של החוק והרחבת 
ההגנות הקבועות בו, גוננו על נילונים ועל חשודים מפני הסטיגמה החברתית, ולעיתים 
גם מפני עשיית דין עצמי מצד הציבור כלפיהם. עם זאת, במקרים מתאימים, לא היססו 
החוקרים להמליץ על מיצוי הדין עם החשודים, ואף להתעמת עם הפרקליטות אם זו 
הורתה על סגירת תיקים, בניגוד להמלצתם. השיטה שנבחרה על ידם, כך נדמה, עלתה 
בקנה אחד עם הדרך שאותה התווה פרימו לוי שנים מאוחר יותר, לו היה הדבר תלוי 
בו: "לו היו כופים עלי לשפוט, הייתי מזכה בלב קל את כל מי ששותפותם באשמה 

הייתה מזערית, בעוד שהכפייה עליו הייתה מרבית".132

פרימו לוי השוקעים והניצולים 33 )מרים שוסטרמן־פדובנו מתרגמת, 1991(.   132
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  The Mizrahi Era ביקורת על ספרו של בריאן רובי
 of Rebellion: Israel's Forgotten Civil

  Rights Struggle, 1948-19661

עמריפלרמן*

שבעים שנה חלפו מאז ראשית העלייה ההמונית, והשיח הציבורי, המחקרי והפוליטי 
על אודותיה עדיין סוער ומלהיט את הרוחות בחברה הישראלית. הקמת עמותת עמר"ם 
לאיתור ילדי תימן, תביעות המוגשות בשל טיפולי גזזת והקרנת הסדרה "סאלח פה זה 
ארץ ישראל" משקפות במידה רבה את מרכזיות הדיון בהפליית העולים מצפון אפריקה 
ואסיה בשיח זה. הספרות המחקרית שנכתבה על הנושא — במוצהר או במובלע, במישרין 
או בעקיפין — ענפה. היסטוריונים וחוקרים עסקו בזיהוי, באפיון ובניתוח זירות המפגש 
 בין המדינה ובין העולים בארצות המוצא ועם הגעתם לישראל.2 מפגשם של העולים 
 עם מערכות שונות במדינת ישראל המתגבשת נחקר אף הוא: מערכת יחסי הגומלין 
בין החוק הישראלי המתגבש ובין העלייה הגדולה,3 מערכת הבריאות ויחסה לעולים,4 
כמו גם ניסיונה של ישראל ליישב את העולים מצפון אפריקה בפריפריה,5 ועוד. מחקרים 

עמרי פלרמן הוא תלמיד מחקר בבית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל אביב. עבודת המחקר   *
שלו, בהנחייתה של פרופ' אורית רוזין, בוחנת היבטים חברתיים, תרבותיים ומשפטיים של מקרי 

אלימות חברתית במדינת ישראל במהלך העשור הראשון לקיומה. 
 Bryan K. Roby, The Mizrahi Era of Rebellion: Israel's Forgotten Civil Rights  1

.)Roby, Mizrahi Era of Rebellion :להלן( Struggle, 1948-1966 )2015(

ירון צור קהילה קרועה: יהודי מרוקו והלאומיות 1954-1943 )2001(; אסתר מאיר יציאת יהודי   2

תימן: מבצע כושל ומיתוס מכונן )2012(.
 Orit Rozin, A Home for All Jews: Citizenship, Rights and National Identity in  3

the Young Israeli State (2016).
 Nadav Davidovitch & Avital Margalit, Public Health, Racial Tensions, and Body Politics:  4

 Mass Ringworm Irradiation in Israel, 1949-1960, 36(3) Journal of Law, Medicine and
 Ethics 522, 524 (2008); Nadav Davidovich & Shifra Shvarts, Health and Hegemony:
 Preventive Medicine, Immigrants and the Israeli Melting Pot, 9(2) Israel Studies 150,
 151 (2004); Avi Picard, Immigration, Health and Social Control: Medical Aspects of
 the Policy Governing Aliyah from Morocco and Tunisia, 1951-1954, 22(2) Journal of

Israeli History 32, 35 (2003).
אבי פיקאר עולים במשורה: מדיניות העלייה של ישראל כלפי יהודי צפון אפריקה 1956-1951 )2013(.  5
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אלו ואחרים מציגים תמונה של תהליך העלייה והקליטה בשנות בינוי האומה, ושל 
היחסים המורכבים בין העולים ובין המדינה. 

על רקע זה בלט בהיעדרו מחקר מקיף על מערכת היחסים שנרקמה בין העולים ובין 
משטרת ישראל לאורך שנות העלייה הגדולה. המשטרה, מתוקף סמכותה להשתמש 
בכוח מול האזרחים על מנת לשמור על הסדר הציבורי, היא הסוכנות המבצעת האמונה 
על טיפול בהפגנות ובפעולות מחאה אשר עשויות לצאת מכלל שליטה. פער זה, לפחות 
בחלקו, מבקש ההיסטוריון האמריקני בריאן רֹוּבי להשלים בספר הניצב במרכז רשימה 
זו. מחקרו עוסק בהיסטוריה של המפגשים בין המשטרה לבין עולים מצפון אפריקה 
ואסיה שמחו על הפלייתם, רובי מגדיר את המפגשים הללו כמאבק כולל, ומתמקד 
בעיקר באלו שהתקיימו בסֵפרה הציבורית, לרוב מחוץ לבנייני הממשלה ומחוץ לבנייני 
הרשויות המקומיות, ולא באופן פרטני בנושאים כגון ביגמיה או נישואי קטינות. מטרתו 
של רובי הייתה בחינת אופיין של מחאות המזרחים בשני העשורים הראשונים למדינה 

וניתוח הדרך שבה המשטרה פעלה לדיכוין.6 
כותרת הספר תוחמת את תקופת המחקר לשנים שבין הקמת המדינה )1948( לבין 
ערב מלחמת ששת הימים )1966(. סיום תקופת המחקר ערב המלחמה נשען על טענתו 
של רֹוּבי כי מעמדם של המזרחים השתנה לאחר שהוכיחו את ערכם בשדה הקרב.7 
בפועל תקופה זו אינה זוכה ליחס אחיד בספר, והדגש מושם במידה רבה על מחציתו 
הראשונה של העשור הראשון, הנחתם במהומות ואדי סאליב )יולי 1959(. הדיון בשנים 
1966-1959 משמש כמעין אפילוג לספר ולא כחלק מליבת המחקר. לגבי תקופה אחרונה 
זו, בקשותיו של רובי לעיון במסמכים נתקלו בסירוב מצד ארכיון המדינה, בטענה שהם 
מצויים בתהליכי ארגון מחדש. רובי הסיק כי האקלים הפוליטי בישראל הוא הרקע 
לסירוב, וכי נבירתו הארוכה והשיטתית בדו״חות משטרה בארכיון ״עוררה את חשדות 
הצוות״.8 כך או כך, בעיה זו לא גרעה מאיכותו, מחדשנותו ומחשיבותו של הספר. 
עם זאת, אין מנוס מהתחושה כי החוקר ניסה לומר דבר מה רחב יותר מכפי שעולה 

ממסקנותיו מהחומרים הארכיוניים.
אף שהספר מתמקד באירועים שהתרחשו במחצית הראשונה של שנות החמישים, 
סיומו של העשור מרחף מעל הדיון כל העת. לגבי דידו של רובי, מהומות ואדי סאליב 
היו שיאו של תהליך פרוגרסיבי שבו התגבשה בקרב העולים מארצות האסלאם זהות 
מזרחית מובחנת, שהתפתחותה הייתה שזורה בהתנגדות להגמוניה האשכנזית של מפא״י. 
במובן זה המחקר מתחיל מהסוף: אם אירועי ואדי סאליב משכו את מרב תשומת הלב 

ראו Roby, Mizrahi Era of Rebellion, לעיל ה"ש 1, בעמ' 13.  6

שם, בעמ' 4.  7

שם, בעמ' 15-14.  8
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המחקרית כרגע כינונה של מחאה מזרחית בישראל, רובי התכוון לברר כיצד התמלאה 
הסאה עד יולי 1959. היות והמהומות פרצו כתוצאה מסכסוך בין עולים מצפון אפריקה 

לשוטרים, רובי פסע לאחור לאורך מערכת היחסים הזו בין המשטרה לעולים.
ההתקדמות בפרקי הספר תמטית כמו גם כרונולוגית. הצלחתו של רובי ליצור 
הקבלה בין הרצף ההיסטורי ובין הניתוח שלו הופכת את המחקר לנהיר ומזמין לקריאה. 
רובי התבסס על חומרים שמצא בארכיונים והציב אותם בקדמת הבמה. הספר נפתח 
בסקירה, ראשונה מסוגה למיטב ידיעתי, של משטרת ישראל בשנים אלו. חלקו השני 
של הספר עוסק ביסודות הרעיוניים של מאבק זכויות האזרח המזרחי בישראל לאורך 
העשור הראשון. בפרק השלישי ניתח רובי כמה התנגשויות בין המשטרה ובין העולים 
במחנות העולים ובמעברות, באמצעותן הדגים את טקטיקות ההתנגדות של העולים 
במקומות אלו בין השנים 1953-1950. בפרק הרביעי נדרש רובי להפגנות של המזרחים 
בערים בפרק זמן ארוך יותר: 1958-1950. את הפער בתיחום בין הפעילות במעברות 
ובין הפעילות בערים ניתן לייחס לתקופה שבה היו המעברות פעילות במיוחד — החל 
מהקמתן במאי 1950 ועד ראשית המהלכים לחיסולן בשנת 1953. כאן מדלג רובי על 
המאבקים שהתקיימו במעברות כנגד החלטת המדינה להוציא מהן עולים מסוימים 
ולהשאיר אחרים. ההחלטה לתחום את האירועים בערים בשנת 1958 קשורה ישירות 
לחשיבות שייחס רובי למאורעות ואדי סאליב. החלק החמישי דן בקצרה באירועים 
שהחלו בוואדי סאליב והתפשטו לרחבי הארץ, ובתקופה שלאחריהם. השאלות שהנחו 
את רובי נוגעות למערכת היחסים בין המשטרה ובין העולים, תוך ערעור על קביעתה של 
אדריאנה קמפ ולפיה "המחאות המזרחיות בתקופה זו היו מבודדות, אינדיבידואליסטיות 

או תמימות מכדי לייצג תנועה מזרחית משמעותית״.9 
בסקירה על תולדות המשטרה הצהיר רובי כי יעסוק רק בהיבטים הפרטניים של 
הקמתה וארגונה הנוגעים ישירות למחקר הזה, בעיקר ב״התפתחותן של החובות 
הבלתי מסורתיות של משטרת ישראל ביחס למהגרים יהודים אוריינטליים״.10 אך הוא 
אינו מציין איזה דגם שיטור עמד לנגד עיניו כאשר קבע כי משטרת ישראל סטתה 
מחובות מסורתיות. כפי שיתברר בהמשך יש לשער שכיוון ליחידות משטרה בארצות 
הברית. למעשה, חילות משטרה רבים ברחבי העולם נאלצו להתמודד עם בעיות דומות 
לבעיות שעימן התמודדה משטרת ישראל לאחר מלחמת העולם השנייה: גלי הגירה 
רחבי היקף שגררו חששות מריגול, לצד שברים ערכיים עמוקים במערכות היחסים 

שבין מדינות לאום לבין אזרחיהן.11

שם, בעמ' 4.  9

שם, בעמ' 19.  10

 Philip Jenkins, Policing the Cold War: The Emergence of New Police Structures in Europe  11

1946–1953, 31 The Historical Journal 1 (1988).
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ההשוואה לארצות הברית בעייתית, בין השאר, בשל המבנה הלאומי של משטרת 
ישראל השונה מהמבנה של יחידות משטרה עירוניות — הקיימות ברוב המדינות בארצות 
הברית. מעבר לכך, התמקדותו של רובי ביחסה של המשטרה למזרחים הובילה אותו 
להתעלם מיחסה של המשטרה לארגונים פוליטיים מגוונים מבחינה עדתית: שוטרים 
עקבו אחר פעילותן של חירות, מפ״ם ומק״י, לרבות אחר מנהיגיהן האשכנזים. רובי נוגע 
בעניין שגילתה המשטרה במפלגות האופוזיציה, אך הוא מתעלם מהגיוון העדתי שלהן.
עבור רובי, המשטרה והמדינה — חד הן. המשטרה הייתה ״התגלמות המדינה 
במדים״ ונציגתּה המוחשית ביותר אשר באה במגע קבוע עם רוב האזרחים.12 כאן צצה 
בעיה הנובעת מן המחסור במחקר על אודות המשטרה. הפרק הראשון, שבו מוצגת 
סקירה מצוינת, על אף היותו מפורט, ממוסמך ומקיף אינו יכול לגעת בכלל ההיבטים 
של הקמת המשטרה. לכן ההתמקדות במערכת היחסים בין המשטרה לעולים מאסיה 
ומצפון אפריקה מחמיצה כמה בעיות כבדות משקל שעימן התמודדה המשטרה, שהצגתן 
וניתוחן היו מעשירים את הדיון. מערכת היחסים בין המשטרה לאזרחים ובין המשטרה 
לשכבת ההנהגה — כלומר השרים וחברי הכנסת — הייתה סבוכה ולעיתים עכורה. 
רובי כמעט התעלם מן ההשפעות שהיו למעמדם הירּוד של המשטרה ושל השוטרים 
על תפקּודה ועל תפקידיה. החשיבות המועטה שייחס לתנאים שבהם פעלה המשטרה 

תורמת ליצירת מצג בעייתי של התנהלות המשטרה בעשור הראשון.
דוגמה טובה לכך היא הדיון בשינוי שעברה מצבת כוח האדם של המשטרה לאורך 
העשור הראשון — מרוב אשכנזי מוחלט בשנת 1949 לשוויון בין אשכנזים למזרחים בשנת 
1959. רובי בחן ביסודיות נתונים מדו״חות המשטרה השנתיים, והפיק מהם תובנות 
מעניינות לגבי שינויים שעברו על כוח האדם שלה, אך לא סיפק הסברים לתופעות 
שהציג. כמעט אין אזכור לסיבות שבגינן רוב השוטרים בראשית העשור היו אשכנזים, 
וההסבר שניתן לשינוי בכוח האדם הוא פנים־משטרתי בלבד. למעשה, תנאי ההעסקה 
הקשים: שכר ירוד, שעות ארוכות ללא תשלום נוסף, עבודה בסופי שבוע ובחגים, ונוסף 
על כך גילויי שנאה אדירה מצד הציבור כלפי המשטרה, הביאו להתפטרויות רחבות 
היקף של שוטרים וקצינים אשר העמידו את המשטרה בבעיית כוח אדם של ממש. 
הטענות הללו עולות בבירור מדו״חות המשטרה השנתיים שעליהם נסמך רובי, לכן 

קשה להבין מדוע לא שילב אותן במסקנותיו בפרק הראשון.
בהיעדר התייחסות לכוחות החיצוניים שפעלו על המשטרה ועיצבו את דמותה 
בשנותיה הראשונות — התקציבים שלהם זכתה והיחס הציבורי העוין — נדמית כל 
פעולה משטרתית כמונעת מתוך אידאולוגיה וכוח, ולא מתוך כורח או חולשה. המפסיד 
העיקרי מהתעלמות זו הוא ההקשר ההיסטורי הרחב של הדיון במשטרת ישראל. דווקא 

ראו Roby, Mizrahi Era of Rebellion, לעיל ה"ש 1, בעמ' 6.  12
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מתוך הזנחתה התקציבית והציבורית לאורך העשור הראשון ניתן היה להציג תמונה 
מורכבת ומעניינת של הקשר בין מצבה הקשה של המשטרה ובין ההכרח לגייס עולים 
ממוצא מזרחי. רובי מזכיר בקצרה את תפקידם של שוטרים עולים בחינוך עולים 
מארצות מוצאם.13 אך הדיון קצר ותאורטי, והוא מייחס למדיניות המשטרה לגבי כלל 
השוטרים העולים ששירתו בה גוון מזרחי. כלומר, התייחסות לשוטרים עולים מפורשת 
כהתייחסות לשוטרים מזרחים, חרף העובדה שחלק ניכר מן העולים שגויסו בתקופה 
זו למשטרה היו ממוצא אירופי. ההיבט החשוב והמעניין הזה של השינוי בהרכב כוח 
האדם המשטרתי — המגע של שוטרים מזרחים עם עולים מזרחים — נעדר מהמשך הספר.

במקומות אחדים הציב רובי אירועים מההיסטוריה האמריקנית להשוואה, אך הדבר 
נעשה באופן חלקי ובלתי מספק. כך למשל ההשוואה לגיוס שוטרים שחורים בארצות 
הברית14 לוקה בחסר כיוון שההקשר נעדר מן הדיון: כפי שמסביר רובי, גיוס שוטרים 
שחורים בארצות הברית נבע מתוך ניסיון להעניק לגיטימציה חברתית ותרבותית 
למשטרה, להשתמש בהם על מנת לאזרח ולתרבת את הקהילות שמהן הגיעו. כאמור, 
על משטרת ישראל נכפו מגויסים שלא הצליחו למצוא עבודה במקומות אחרים, כך 
שההשוואה הזו בעייתית. אף שניתן לטעון שהתוצאה — גיוס אוכלוסיות מוחלשות של 

אזרחים בעלי גון עור כהה למשטרה — הייתה דומה, התהליכים היו שונים בתכלית.
רובי הוא היסטוריון אמריקני וספרו מכוון אל קהל קוראים אמריקני. כותרת הספר 
היא סימן ראשון לכך — ״מאבק זכויות האזרח הנשכח של ישראל״. הקריצה לתנועת 
זכויות האזרח האמריקנית שפרחה בראשית שנות השישים בארצות הברית, במטרה 
להגן בין היתר על זכויות האזרחים האפרו־אמריקנים, ברורה. אך קריצה היא גם עצימת 
עין העלולה להוביל להתעלמות מדקויות ומפרטים. הכותרת שנבחרה לדיון בפעילות 
 .Taxation without Representation החוץ־פרלמנטרית של העולים במעברות היא
השימוש בסיסמה הזו מטעה, כיוון שהיא נוצרה במציאות שבה נאסר על נציגי המושבות 
של צפון אמריקה לבחור ולהיבחר לפרלמנט הבריטי. הסיסמה הזו מתאימה יותר 
למציאות המנדטורית מאשר לקיומה העצמאי של מדינת ישראל. אומנם, ״]…[ בעוד 
אזרחים יהודים אשכנזים יוצגו היטב בכנסת, רק תפקיד מיניסטריאלי אחד אויש בידי 
יהודי מזרחי, שר המשטרה״.15 אך המציאות האלקטורלית הישראלית הייתה סבוכה 
יותר מכפי שעולה מתיאורו של רובי. רוב המוסדות הפוליטיים הוקמו על בסיס מוסדות 
שקדמו למדינה ולעלייה הגדולה. בדומה לציפייה לשוויון בייצוג העדתי בקרב קציני 
המשטרה, הציפייה לשוויון בייצוג הפרלמנטרי והמיניסטריאלי כבר בראשית שנות 

שם, בעמ' 31.  13

שם, בעמ' 32-30.  14

שם, בעמ' 54.  15
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החמישים בין עדות שעלו לפני קום המדינה ובין עדות שעלו לאחר 1948 נשענת על 
מציאות זרה לישראל.

בעיה אחרת העולה מכותרת הספר, לבטח עקרונית הרבה יותר, היא השימוש 
בקטגוריה ״מזרחים״ העומדת בבסיס המחקר. גם אם כיום אין צל של ספק לגבי קיומן 
של הקבוצות ״מזרחים״ ו״אשכנזים״ בישראל, בשנות החמישים היו הקטגוריות הללו 
יציבות פחות ומרובדות יותר. בקרב המזרחים, כמו בקרב האשכנזים, שררה היררכיה 
ברורה — שגבולותיה טושטשו עם השנים — אשר נבעה ממאפיינים תרבותיים שונים, 
ממידת לכידותן של קהילות, וממועד הגעתן ארצה. הקטגוריזציה הזו הותירה למשל 
את קהילת יוצאי רומניה במעמד נמוך בקרב הקהילות האשכנזיות השונות. מצבם של 
עולים מעירק היה חיובי יותר מאשר מצבם של העולים מצפון אפריקה, בשל הרכב 
העולים, השכלתם וכו׳. רובי ִצמצם את חשיבותם של גורמים אלה במאמציו להציג 

קבוצה מזרחית מובחנת וברורה שניהלה מאבק אידאולוגי מאוחד נגד הפלייתה.
הבעייתיּות בִקטלוג קהילות מהגרים מגוונות, חלקן מיבשות שונות, תחת כותרת 

אתנו־חברתית אחידה לא חמקה מעיניו של רובי. הוא הגדיר את המזרחים: 

קהילת מהגרים אשר הגיעו לישראל מהמזרח התיכון, מצפון אפריקה 

ומאסיה. השימוש הזה ]במושג "מזרחים"[ מגיע עם ההבנה שבעשור 

הראשון למדינת ישראל הקבוצה האתנית הזו עדיין הייתה בתהליך 

התגבשות. עם זאת ]…[ המונח "מזרחי" או "יהודי מזרחי" היה יעיל 

במיוחד כיוון שהוא שיקף את הביטוי הפומבי של המודעות העצמית 
]של המזרחים[ במהלך התקופה הנידונה.16

זוהי התייחסות לקונית למדי למושג הבעייתי הניצב במרכז המחקר ואף בכותרתו, 
ולמרות המודעות לכך, המשך הטיפול בבעיה בספר לא מושפע ממנה. יתרה מזאת: 
מטיפולו של רובי במושג זה עולה התחושה כי הוא מנסה לייצר אמירה פוליטית 
רלוונטית לתקופה שבה נכתב הספר, ולאו דווקא לתקופה שבה עוסק המחקר. כיום 
המושג ״מזרחים״ טעון במשמעויות חברתיות, פוליטיות ומעמדיות שונות מכפי תוכנו 
בשנות החמישים. לא רק זאת, אלא שהרכבה העדתי של הקבוצה השתנה. למשל, 
בתקופה מסוימת התימנים היוו קטגוריה אתנית משל עצמם. כך גם בסטטיסטיקות 
שונות של המשטרה, אשר את יחסה לעולים ניתח רובי, הייתה ההתייחסות להרכבים 

עדתיים על בסיס מדינת מוצא או יבשת המוצא.
הִקטלוג האחיד של קבוצות אתניות שונות לקטגוריה אחת לא תמיד עומד במבחן. 

שם, בעמ' 18.  16
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בדיון המוקדש ל״מרד המעברות״ בעמק חפר בשנת 1952, דן רובי בסדרת עימותים בין 
עולים מתימן ובין שוטרים. הוא השמיט מן הדיון עדויות — המופיעות בתיקים שעליהם 
הסתמך — שבהן תושבי המעברה מעירק התנערו מן האלימות של התימנים.17 לו היה 
מתייחס אליהן, היה פוער סדק בקטגוריה המזרחית ונאלץ לדון בקהילות נפרדות ולא 
בקטגוריה על־קהילתית מובחנת ומודעת לעצמה. במקום אחר הוא דן ביציגּותּה של 
מעברת פרדס חנה ובוועד המעברה — גוף שנבחר מבין יושבי המעברה לפעול למען 
תושביה מול הממשלה ומול הציבור. הפירוט לוקה באי־דיוקים: המעבר הזריז של רובי 
בין מחנה העולים פרדס חנה ובין מעברת פרדס חנה, אף שהיו אלו יישובים נפרדים 

ואף שהתקיימו תקופה מסוימת במקביל, לא זוכה לפירוט ולהסבר.
מסמך העקרונות של ועד העולים שפעל במחנה פרדס חנה, ואשר תוכנו המתורגם 
לאנגלית מובא כנספח בסוף הספר, הוא תגלית מעניינת וחשובה. מופיעה בו הקריאה 
להגנה על זכויות האזרח בישראל, והוא פונה — ללא כל התייחסות לעדֹות — בפנייה 
נרגשת אל אזרחי ישראל וקורא להם להתעוררות חברתית למען העולים. רובי ראה 
במסמך הזה פעולה של התארגנות מזרחית כללית. אך בעת כתיבתו של המסמך היו 
יותר משליש מתושבי מחנה העולים פרדס חנה אשכנזים. אומנם הקבוצה הגדולה 
ביותר של תושבי המחנה הייתה עולים מעירק, אך הקבוצה השנייה בגודלה הייתה 
עולים מרומניה והשלישית עולים מפולין )במעברת פרדס חנה היה, לפחות בשנת 1951, 
רוב אשכנזי(. המסמך אכן ייצג את כל העדות במעברה — עירקים, רומנים, פולנים, 
צפון־אפריקנים, פרסים, טורקים, רוסים ובולגרים. אך דווקא משום כך הוא מעיד יותר 

על שיתוף פעולה בין־עדתי מאשר על סיעתיות מזרחית.
בהמשך לאלו, גם ההפגנות במרחבים העירוניים שבהן דן רובי בפרק השלישי 
מצביעות על פעילות מחאה עדתית ולא על פעילות כלל־מזרחית. כדי להתמודד עם 
בעיה זו, הוא נדרש לפרשנות יצירתית, עד כדי יציאה נגד המקורות שקרא והטלת ספק 
באמינותם במקומות מסוימים. במסגרת דיון בהפגנת עולים מּפרס שדרשו להשיב את 
רכושם העצור במכס, כפר רובי באמינות דו״חות המשטרה וטען שבהפגנות היו לא 
רק פרסים, אלא גם בני עדות אחרות. הוא התבסס על פרט בודד מן הדו״ח — בהפגנה 
נישאו נאומים בעברית, באנגלית, בפרסית ובערבית. המסקנה שהציע הייתה שהמחברים 
השמיטו בכוונה את נוכחותם של עולים אחרים בהפגנה — כלומר, שכמה עולים נאמו 
בפני קהל המפגינים. רובי אומנם לא הטיל ספק בפרטים אחרים שהופיעו בדו"ח, אך 

אליהו שמש, עולה מעירק, טען בעדותו במשטרה מיום 13.11.1952 שהפורעים היו תימנים ושהוא   17

"]...[ בטוח שאף אחד מהעירקים לא השתתף עם התימנים". אף שהעולים התימנים הציעו לו 
לצאת מן הניידת והימלט מידי המשטרה )כפי שציין שעשו חלק מהעצורים( הוא סירב כיוון שלא 

רצה להשתתף בפעולות שתפס כלא חוקיות. א"מ ל־2244/25 "אסיפות והפגנות".
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המסקנה העולה מן הדיון היא שדו״ח המשטרה שקרי.
שליטתו של רובי בכמה שפות — עברית, ערבית וצרפתית — סייעה לו לנווט בין 
המסמכים בקלות ולשרטט עבור הקורא תמונה מלאה ועשירה של התכתבויות בין 
העולים. התרגומים שהוא מציע לטקסטים קולחים ומדויקים בדרך כלל, אך במקומות 
אחדים קיימים אי־דיוקים המעוררים תמיהה. כך למשל בדו״ח על הפגנת עולי פרס 
שהוזכר לעיל, תיאר רובי את מאמצי העולים לפנות את הכביש ולהקל על תנועת 
כלי הרכב, מתוך התחשבות בעוברים ובשבים. עבורו, זהו סימן לניסיונם של העולים 
״לשמור על הסדר הציבורי״.18 אלא שהדו״ח שעליו הסתמך מציג תמונת מצב הפוכה 

— לפיה השוטרים היו אלו שהזיזו את העולים מן הכביש.19
ספר זה הוא תוספת מבורכת להיסטוריוגרפיה של שנות החמישים בכלל, ולדיונים 
המוקדשים למערכת היחסים המתרקמת בין המדינה ובין העולים בפרט. הקריאה בו 
קולחת והמחבר הצליח להעמיד באור חדש ומעורר מחשבה היבטים מוזנחים בתקופה 
שנחקרה לא אחת. תעודות מתורגמות המופיעות בסוף הספר הן נספח חשוב המאפשר 
לקורא מגע כמעט בלתי אמצעי עם החומרים שעליהם התבסס המחקר. הפרק על תולדות 
המשטרה הוא תוספת חשובה למחקר ההיסטורי על אודות התקופה. גם אם ההפגנות 
והמחאות שתיאר רובי היו — כפי שטענו חוקרים שקדמו לו — אינדיבידואליסטיות, 
ולא חלק מתנועת זכויות אזרח כפי שניסה רובי לשרטטה, אין חולק על כך שספר 
זה מהווה תוספת היסטוריוגרפית יקרת ערך למדף הספרים הישראלי העוסק בחקר 

תקופה סוערת ומכוננת זו של החברה הישראלית.

ראו Roby, Mizrahi Era of Rebellion, לעיל ה"ש 1, בעמ' 123.  18

אצל רובי מתוארים העולים המפגינים כמי שביקשו לשמור על הסדר הטוב ולא להפריע לתנועה:   19

 “From the start of the protest, they tried to maintain public order and even moved
”.every-one to the sidewalk so as not to disturb traffic )שם(, ואילו בדו"ח המשטרה מתוארים 
הדברים כך: ״לבניין הסוכנות הגיעו המפקחים ויין וסלומניסקי ביחד עם 17 סמלים ושוטרים. 
המפגינים הגיעו למקום והּועלּו על המדרכה בכדי לא להפריע לתנועה״, )26.7.1951(. ראו א"מ 

ל־11/18 ״הפגנת עולי פרס״.



משטרהוהיסטוריה|227

נספח:דרגותהקצונהבמשטרהבעשורהראשון
לקיומהוהדרגותהמקבילותלהןכיום

דרגות כיוםדרגות — 1958-1948

שוטרשוטר

רב־שוטר---

סמל שני )סמ״ש(---

סמל ראשון )סמ״ר(---

רב־סמל )רס״ל(---

רב־סמל ראשון )רס״ר(סמל שני )סמל ב׳(

רב־סמל מתקדם )רס״מ(סמל ראשון )סמל א׳(

רב־סמל בכיר )רס״ב(רב־סמל )רס״ל(

רב־נגד )רנ״ג(---

מפקח משנה )ממ״ש(מפקח שני

מפקחמפקח ראשון

פקדעוזר מפקח מחוזי )עמ״מ(

רב־פקד )רפ״ק(סגן מפקח מחוזי )סמ״מ(

סגן ניצב )סנ״צ(ראש מחלקה )רמ״ח(

ניצב משנה )נצ״מ(מפקח מחוזי )מ״מ(

תת־ניצב )תנ״צ(עוזר מפקח כללי )עמ״כ(

ניצבסגן מפקח כללי )סמ״כ(

רב־ניצב )רנ״צ(מפקח כללי



מחברים מוזמנים לשלוח מאמרים בהיקף של 10,000 מילה לכל היותר, שלא התפרסמו 
בעבר, ואינם מועמדים לפרסום במקומות אחרים. מאמרים המוגשים לכתב העת עוברים 
שיפוט כפול, פנימי וחיצוני. ניתן ורצוי להציג מאמרים המוצעים לשיפוט בכנס השנתי 

של בית המורשת, הנערך מדי שנה בחודש מרץ. 
ניתן לשלוח מאמרים לאורך כל השנה, לפי ההנחיות המפורטות בקישור 
 https://www.gov.il/he/Departments/news/police_26_12_18

לא תישקל קבלת מאמרים שיוגשו ללא כל המסמכים הנדרשים, או שלא יהיו ערוכים 
לפי ההנחיות. ניתן להגיש את המאמרים, או לפנות בשאלות נוספות באמצעות דוא”ל 

police.history.journal@gmail.com :המערכת
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 The History of the :״A Police for the Natives״
Establishment of the Police Prosecution

Guy Lurie

This article draws attention to the British Mandate origins of the Police 
Prosecution in Israel and pinpoints the reasons that led to the decision 
to keep it in place after the establishment of the Israel Police in 1948. 
The article does so based on hitherto unknown archival sources. It 
analyzes the colonial characteristics of the Police Prosecution during 
the British Mandate period, and shows that it drew inspiration in its 
modus operandi from both the home country and other colonies of 
the British Empire. As shown in the article, with the establishment of 
the State of Israel, an argument developed between two approaches 
towards the continuing existence of the Police Prosecution. The 
architects of the Israeli criminal prosecution in the Ministry of Justice 
as well as some of the members of the Knesset led the first approach. 
They aspired to annul the Police Prosecution and create instead a 
monolithic and hierarchical State Attorney Office, which will have 
under its jurisdiction all criminal prosecution in Israel. The Ministry 
of Police and the Israel Police led the second approach, which was 
to keep intact the Police Prosecution and its criminal prosecutorial 
authorities. As a result of a process revealed for the first time in 
this article, decision makers finally settled on an arrangement that 
kept in place the ״prosecuting police״ model. This model is still in 
place today, despite its anomality, both then and now, in face of the 
principle governing the design of the State Attorney Office as a body 
monopolizing all prosecutorial powers in Israel. 
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Veiled and Unveiled: A Historiography of Israeli Police in 
the First Decade

Nomi Levenkron

As an entity responsible for enforcing the law and maintaining public 
order, police forces play an important role in nation building processes 
due to the political, social and security difficulties that typically define 
such eras. The Israeli police, like other police forces established in the 
post-colonial era, was required to take part in forging and securing 
the nation and its society and in molding new citizens, who obey the 
law and respect newly-formed state institutions. This important role 
should have guaranteed the police force's place in research looking 
into the first decade of the Israeli state. However, in actuality, there 
is a huge gap between the vast scope of relevant, accessible materials 
and the relatively sparse studies into the Israeli police during that 
period. Moreover, studies that have been conducted on the topic 
have usually focused only on narrow aspects of police activity. This 
article shall present a historiographic review of the literature about 
the Israeli police in the first decade, engaging with two main aspects 
of its activity: criminal justice and social splits. Other aspects of 
police work, including issues pertaining to the establishment of the 
organization itself, the manpower employed by the organization, its 
efforts to deal with security problems, and the police attempts to assist 
Jewish immigrants, have yet to be studied. The article explores the 
gap between the accessible resources and the extent and manner in 
which they have been used thus far, suggesting a number of possible 
explanations of the gap and calling for its reduction for the benefit of 
both the research field and society at large.
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process, well-documented in research, that occurred both in court 
proceedings and in society in general. In this process, that took place 
in the late 1950s, the hard line toward Holocaust survivors - especially 
those who were suspected of collaboration with the Nazis - softened 
and was replaced with a more nuanced understanding of the events of 
the Holocaust. 
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Victims or Perpetrators: The Role of Israel Police in the 
Investigations of Suspected Nazi Collaborators

Ori Kossovsky

This article reviews, for the first time, the role of the Israel Police in 
enforcing the Nazis and Nazi Collaborators Punishment Law, and the 
lenient policy adopted by the police in its interpretation. This law, 
known to the public primarily in the context of the Eichmann trial, 
was not legislated with the sole intention of prosecuting Nazi War 
criminals, who no one had believed at that time would be brought 
to justice in Israel. The law's main objective was to deal with the 
Nazi Collaborators. The law was intended to solve a problem 
which haunted the police almost since its establishment: dozens of 
complains by Holocaust survivors against people who were suspected 
in collaborating with the Nazis during the Holocaust. These complains 
accumulated in different police stations without being investigated in 
the normal procedure, due to the lack of suitable legislation.

Despite the conduction of at least 184 investigations by the police, 
on charges related to this law, only about forty cases were eventually 
brought to court. Therefore, by focusing solely on these cases, as 
researches did until today, they have painted only a partial picture.

This article wishes to broaden the knowledge regarding the ways 
in which the law enforcement system has dealt with this issue, while 
focusing on the police, the gatekeeper of this system. The article reviews 
the police's methods in dealing with these complicated cases and the 
considerations that drove it to adopt a lenient policy, recommending 
to close the vast majority of cases, even where evidence pointed to a 
suspect's guilt. The article claims that the process that unfolded in the 
police, regarding this law, matched – and even preceded – a similar 
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Women in the Police Force: Liberation or Limitation?

Sharon Geva

In its first decade, women in the Israel Police were few and their roles 
insignificant. With the exception of 1948, during which women filled 
several duties and some willingness was noticed to set up a women's 
police unit, the Israel Police gradually pushed its female members to 
the margins. Based on new primary documents that expose the Israel 
Police policy on women, and by analyzing these documents from a 
gender perspective, this article brings together researches on the status 
of women in the State of Israel, adds a layer to studies that investigate 
women's police service in later periods, and commemorates Zipporah 
Fell-Shik, the first chief of the Israel Police women's force (1948-
1951), who seems to have been forgotten.
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 Police in Children's :״The Policeman is Your Friend״
Periodicals in Israel's Transition from a Jewish 

Community to a Sovereign State

Talia Diskin

The article explores the manner in which the Israel police was reflected 
in four central children's periodicals from the state's first decade: 
 and ״Ha-Tzofe li-yeladim״, ״Mishmar li-yeladim״, ״Davar li-yeladim״
 The article indicates that these periodicals, which .״Ha-aretz Shelanu״
were of a sectorial and political nature, wished to forge the citizenship 
of their young readers by imparting to them legal and moral values. 
It explores the image of the police as it arises in various genres and 
by comparison to the British police in the Land of Israel prior to 
the establishment of the Jewish state and other polices in diaspora. 
The article engages with police daily work, as portrayed in these 
periodicals, focuses on specific events that attest to its desired and 
actual portrait as conveyed to young children, and emphasizes aspects 
of police-community relations stemming from these periodicals and 
mediated by the children writing in. The article thus traces the hopes 
associated with the state and with the police as part of it, as well as the 
challenges they were both facing during this period.
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establishing government legitimacy. Lastly, the article examines the 
factors that prevented the full transition between models, including 
internal security threats and the organizational influences left by the 
PPF. Research for this article is based on various sources, chiefly 
archival documents of the Israel Police which were declassified 
especially for this study.
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 The Israel Police and - ״...It all depends on the officer״
Public Trust, 1948-1953

Shlomi Chetrit

As part of the establishment of the State of Israel, various governmental 
institutions necessary for any state's function were created, including 
the Israel Police. In the period leading to the creation of the Israeli 
police service and during the first years of its existence, police 
commissioners aspired to model its activity on the Metropolitan 
Model of Policing, developed in Britain since the mid-19th century. 
According to this model, the police provide a government service to 
the citizens and are dependent on public consent to their activities and 
existence. By adopting this model, the young state's police command 
wished to differentiate the Israel Police from its predecessor, the 
British-led Palestine Police Force (PPF). Operating according to the 
Colonial Model of Policing, the PPF was a paramilitary organization, 
used first and foremost for counter-insurgency and other internal 
security duties. This article aims to find out how this transition 
between models of policing took place, and what were the actions 
taken by the police in order to gain public trust, a necessary condition 
for public consent. These actions did not, of course, occur in a void, 
but were a part of the broader nation-building processes which 
transpired at the time. Police actions in this field corresponded with 
David Ben Gurion's perceptions regarding the role of law-enforcers in 
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heroines in israeli soCieTy (2010, Hebrew) received a prize from the 
Yad Itzhak Ben-Zvi Institute in Jerusalem.

Superintendent Ori Kossovsky is the head of the Israel Police 
History Unit. He is a Ph.D. student in the Department of Land of 
Israel Studies and Archaeology at Bar Ilan University. His research 
includes military and police history, with an emphasis on security 
policing during the Mandate period, and the development of the 
Israeli Police.

Dr. Nomi Levenkron is a post-doc fellow in the Institute of 
Criminology at the Hebrew University of Jerusalem. Her fields of 
interest include police and policing, and the history of law enforcement. 
A researcher and a lecturer at Tel-Aviv University, Haifa University, 
Yezreel Valley College, and other institutes. 

Dr. Guy Lurie is a researcher at the Israel Democracy Institute. He 
completed his LLB (Law and International Relations) at the Hebrew 
University of Jerusalem, and received his Ph.D. in History from 
Georgetown University. Dr. Lurie's publications focus on various 
aspects of the operation of the judiciary, the prosecution and the 
Attorney General, and additionally engage with the fields of French 
history, legal history of Israel and Europe, and the history of political 
thought and citizenship.
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