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 תודות

עם השלמת כתיבת המחקר הנוכחי הייתי מבקש תחילה להביע את תודתי העמוקה על הזכות 

אילן.  -ה באוניברסיטת ברוארכיאולוגי -הגדולה שנפלה בחלקי ללמוד במחלקה ללימודי ארץ 

הערך המוסף של החוג טמון באווירה הלמדנית השורה באוהלה של המחלקה והשאיפה להרחבת 

, שהנחה לד"ר גד קרויזרם. הכרת תודתי הנעלה ביותר מוקדשת האופקים האינטלקטואליי

במסירות רבה את כתיבת המחקר הנוכחי על מג"ב מראשיתו ועד סופו. זכיתי להדרכה מעולה 

בהכוונה המחקרית ובהנחיית הכתיבה המדעית שערכה לא יסולא בפז. רוחב ידיעותיו, הבנתו 

הכתיבה. אין לי להודות למזלי הטוב שהוא המעמיקה והקפדתו ליוו אותי בכל שלבי המחקר ו

בחר בי לתלמידו כבר בעת לימודיי לתואר שני עת כתבתי את החיבור על חיל הספר בהדרכתו 

 ובהנחייתו. על כל אלה אני חב לו את תודתי.

בעת כתיבת המחקר זכיתי לעזרתם האדיבה והמקצועית של עובדי הארכיונים השונים, אשר 

מכים רבים העומדים בבסיס המחקר על מג"ב. תודתי נתונה לעובדי ארכיון סייעו בידי להגיע למס

 -המדינה בירושלים לגב' הלנה וילנסקי, מר גדי בהדורי, ומר יניב וורולקר. לגב' יפעת גליניק 

 ארנון מארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. הגב' בתיה לשם מהארכיון הציוני המרכזי בירושלים. 

י לעבודה במשמר הגבול ומשטרת ישראל, לד"ר רב פקד טל משגב, מפקד תודתי נתונה גם לעמיתי

בית המורשת של משמר הגבול, לרב פקד שלומי שטרית מפקד בית המורשת של משטרת ישראל, 

ורב פקד אורי קוסובסקי, ראש יחידת ההיסטוריה במשטרת ישראל, שסייעו בידי באיתור 

ינים הנכבדים שלעדויותיהם האישיות נודעת מקורות רבים וחשובים. ברצוני להודות למרואי

חשיבות מחקרית. מטעמים מחקריים ננקטה זהירות מוקפדת בממצאי הראיונות בשל תעתועי 

הזיכרון האנושי, אולם לא פעם התבררו סוגיות אך ורק הודות לעדות בלתי אמצעית של מי שהיו 

 בעין ההתרחשות של האירועים עצמם. 

ם למזכירות המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, ובמיוחד ברצוני להביע את תודתי ג

 לי שלוסברג, על עזרתן הרבה בעניינים המנהליים, שליוו את המחקר.טאלבז ולגב'  -לגב' תמר מגן 

ואחרונים חביבים הם בני משפחתי היקרים שברצוני להודות להם מעומק ליבי. תודתי העמוקה 

נתונה לרעייתי ליאת שתמכה בי לאורך כל שנותיי בלימודיי האקדמאיים והודות לה התאפשר 

אליהו,  -בידי להקדיש את הזמן לכתיבת המחקר ולהביא עבודה זו לסיום.  ולבסוף תודה לילדיי 

 ן, יהונתן, מתן, אילון, ועדן שליוו אותי לאורך כל הדרך באהבה. עידן, מעיי

 -תחושת מחויבות עמוקה נטועה בקרבי, וכולי תקווה שהחיבור שכתבתי  "משמר הגבול )מג"ב( 

תרומתו לביטחון השוטף של מדינת ישראל בין  למחצה ושאלת -התפתחותו ככוח שיטור צבאי

 לחקר הבט"ש של מדינת ישראל.לחקר מג"ב, ויעלה את תרומתו  ",1956 - 1953השנים 

 מחה חבושה ז"ל.ש -עבודה זו מוקדשת לסבתי היקרה 

 יוסף אוחיון

 ראשון לציון, תש"פ

 



 תוכן עניינים

  

 א ............................................................................................................................................... תקציר

 1 ................................................................................................................................................. מבוא

 1....................................................................................................... הצגת נושא המחקר פרק א':

 1 ............................................................................................................ . רקע היסטורי להקמת מג"ב1

 3 ............................................................................................................... . שאלות המחקר ומטרותיו2

 4 ............................................................................................................ . תיקוף המחקר )פריודיזציה(3

 4 ................................................................................................. . סקירת מצב המחקר ורקע תאורטי4

 4 ......................................................................................... למחצה ברחבי העולם-ות שיטור צבאייםכוח 4.1

 8 ...................................................................................... חקר הבט"ש בעשור הראשון של מדינת ישראל 4.2

 10 ............................................................................................................................................... חקר מג"ב 4.3

 14 .................................................................................................. . שיטות המחקר, המקורות וטיבם5

 18 ................................................................................................................................ . מבנה המחקר6

 19 .......................................................... שנים ראשונות: רקע היסטורי –מדינת ישראל  פרק ב':

 19 ......................................................... ים. החברה הישראלית: היבטים חברתיים, כלכליים ופוליטי1

 23 ....................................................... . עיצוב הגבולות של מדינת ישראל בתום מלחמת העצמאות2

 26 ............................................... היקפה, מאפייניה, והשלכותיה על החברה בישראל –. ההסתננות 3

 29 .......................................................................... 1953–1948. השמירה על גבולות המדינה בשנים 4

 29 .................................................................................................................. המענה של צה"ל להסתננות 4.1

 34 ..................................................................................................המענה של משטרת ישראל להסתננות 4.2

 37.......................... 1953–1949למחצה במדינת ישראל בשנים  - : כוחות שיטור צבאייםשער ראשון

 37 ......................................... (1951–1949הגרעין הראשון בתולדות מג"ב ) –ר חיל הְספ    פרק א':

 37 ........................................... למחצה במדינת ישראל-. הצעות ראשונות להקמת כוח שיטור צבאי1

 39 ............................... למחצה הקולוניאלי: השפעה וקווי דמיון-ר ומודל השיטור הצבאי. חיל הְספ   2

 41 ............................................................ירדן-בגבול ישראלר בבט"ש . תחומי העיסוק של חיל הְספ   3

 43 ............................................................................................. גורמים ונסיבות –ר . פירוק חיל הְספ   4

 44 ........................................... (1953–1951הדרך להקמת מג"ב ) –ות משמר הגבול : פלוגפרק ב'

 44 .......................................................................................................... . הקמת פלוגות משמר הגבול1

 47 ................................................................................................. . הפריסה של פלוגות משמר הגבול2

 49 ................................................................................... ירדן-. תחומי העיסוק בבט"ש בגבול ישראל3

 51 ................................................................................ סוריה-. תחומי העיסוק בבט"ש בגבול ישראל4

 52 ........................................................ . מדד ההצלחה של פלוגות משמר הגבול בסיכול ההסתננות5

 53 ................................................................................................................סיכום השער הראשון

 54. ............................................מחצהל-קמתו, ארגונו, ועיצּובו ככוח שיטור צבאיה –מג"ב : שער שני

 54 ........................................................................................... (1953הקמת מג"ב )אפריל  פרק א':

 54 ................................................................................................................. השיקולים להקמת מג"ב1

 59 ................................................................................... . גיבושה של תוכנית במטכ"ל להקמת מג"ב2



 62 ..................................................................................................................... . ייעוד מג"ב ותפקידיו3

 65 ..................................................................................קווים ביוגרפיים –. מפקד מג"ב פנחס קופל 4

 67 ......................................................... . הלבטים במטכ"ל להקמת מג"ב ושילובו במשימות הבט"ש5

 68 .................................................................................... . ההתנגדות להקמת מג"ב בזירה הפוליטית6

 69 ............................................................................................................ מפלגת פועלים מאוחדת )מפ"ם( 6.1

 69 ........................................................................................................................................... תנועת חרות 6.2

 71 ....................................................................... צבי-. ייחודו של מג"ב בעיני נשיא המדינה יצחק בן7

 71 ..........................................................................................ר. התגובות להקמת מג"ב ביישובי הְספ   8

 72 .................................................................................... . מגבלות תקציב והשפעתן על הקמת מג"ב9

 75 .................................................................................גיוס כוח האדם והקמת היחידותפרק ב': 

 75 ........................................................................................ . תבחיני הקבלה ותעמולת הגיוס למג"ב1

 77 ................................................................. . הגיוס למג"ב מקרב עדות המיעוט בחברה הישראלית2

 82 .................................................................................................................. . הרכב השוטרים במג"ב3

 83 ........................................................................................................................... . כוח משוריין נייד4

 85 ............................................................................................................... . יחידת הרוכבים )פרשים(5

 86 .......................... היבטים מבצעיים וארגוניים –. ההשלכות של הקמת מג"ב על משטרת ישראל 6

 90 .............................................................................................................. . המבנה הארגוני של מג"ב7

 92 ............................................................................................. . כפיפותן המבצעית של יחידות מג"ב8

 95 .............................................................................................................. אימון והכשרה פרק ג':

 96 ....................................................................................................... . הכשרת סגל הפיקוד )קצינים(1

 96 .......................................................................................................................... . הכשרת השוטרים2

 98 ........................................................................................................... . שימור הכשירות המבצעית3

 98 ................................................................................................................. . הקניית השפה העברית4

 100 ............................................................................................................ : ציוד ואמצעיםפרק ד'

 100 ..................................................................................................... . נשק ואמצעי לחימה )אמל"ח(1

 101 ...................................................................................................................... לבוש –. ציוד אישי 2

 102 ................................................................................................................ . קשר ואמצעים טכניים3

 103 ........................................................................................................... . אמצעי ניוד וכלי תחבורה4

 104 ............................................................................................................... . תחנות שיטור ובסיסים5

 105 ....................................... הגישה של מג"ב ללחימה במסתננים במבט משווה לצה"ל פרק ה':

 105 ............................................................... נניםהגישה בצה"ל ללחימה במסת –. פעולות התגמול 1

 107 ............................................................... הגישה במג"ב ללחימה במסתננים –. הגנה דפניסיבית 2

 107 ................................................................................................................................................ מארבים 2.1

 109 ................................................................................................................................................. . סיורים2.2

 110 ................................................................................................................................................ . תצפיות2.3

 111 ..................................................................................................................................... . איסוף מודיעין2.4

 112 .................................................................................................הסתייעות בסייענים )משתפי פעולה(. 2.5

 113 ...................................................................................................................................... . גישוש ועיקוב2.6

 114 ....................................................................... ות הירי" )הפתיחה באש( במג"ב: "מדיניפרק ו'

 114 .................................................................... המסקנות בספרות המחקר –. מדיניות הירי במג"ב 1



 115 ............................................................. 1956–1953. מעורבות מג"ב באבדות המסתננים בשנים 2

 116 .................................................................... הוראות הפתיחה באש במג"ב במבט משווה לצה"ל3

 117 ............................................................................................ דיון מחודש –. מדיניות הירי במג"ב 4

 117 ........................................... המסתננים לפני ביצוע הירי כלפיהם?האומנם הזהירו שוטרי מג"ב את  4.1

 118 ........................................................................ השיח בנושא מדיניות הירי בקרב קציני ושוטרי מג"ב 4.2

 119 ..................................................................ניתוח תקריות גבול כמקרי בוחן למדיניות הירי של מג"ב 4.3

 119 .................................................................................... מדד ההצלחה של מג"ב במעצר מסתננים5

 122 .................................................................................................................. סיכום השער השני

 126 ................................................................... .רפ  : מערך השיטור של מג"ב ביישובי הסְ שער שלישי

 126 ..................... (1954י מג"ב )אפריל ר בידהפקדת האחריות על הבט"ש ביישובי הְספ    פרק א':

 126 ........................... ר של מדינת ישראל בשנות החמישים. תכליתה של ההתיישבות במרחב הְספ   1

 128 ................................................................. . השיקולים להפקדת האחריות על הבט"ש בידי מג"ב2

 130 .............. החוץ והביטחון של הכנסת הדיון בוועדת –. הפקדת האחריות על הבט"ש בידי מג"ב 3

 132 .................................. . ההתנגדות בתנועה הקיבוצית להפקדת האחריות על הבט"ש בידי מג"ב4

 132 ................................................................................................................................... הקיבוץ המאוחד 4.1

 135 ...................................................................................................................................... הקיבוץ הארצי 4.2

 136 ........................................ . התגובות בזירה הפוליטית להפקדת האחריות על הבט"ש בידי מג"ב5

 138 ............................................................................. . הקמת מטה מבצעי למערך השיטור של מג"ב6

 139 .............................................................. ררכז הביטחון השוטף )רב"ש( ביישובי הְספ   פרק ב': 

 139 .................................................................................................................... גיוס והכשרת הרב"ש1

 143 ........................................................................................................ . תחומי הפעילות של הרב"ש2

 145 ................................................................. רפ  . מדד ההצלחה של הרב"שים בהגנה על יישובי הסְ 3

 146 .................................................................................... רארגון השמירה ביישובי הְספ   פרק ג': 

 146 .................................................. רהגנה על יישובי הְספ   . השוטר המּוסף הזמני )שמ"ז( ושילובו ב1

 148 ..................................................... . גורמי ההתנגדות של ִמפקדות ההגמ"ר למודל השמ"ז במג"ב2

 149 .................................................... ארגון השמירה. שיתוף הפעולה בין מג"ב לסוכנות היהודית ב3

 150 ............................................................. ר ואכיפתה על ידי מג"ב. סרבנות השמירה ביישובי הְספ   4

 153 ......................................................... . הכשרת האוכלוסייה האזרחית למשימות שמירה וביטחון5

 157 ....................................................................................... . פעולות הסברה לאוכלוסייה האזרחית6

 158 ................................................................................................................ . טיפול ברכיבי הביטחון7

 160 ........................................... ראשיתה של שותפות היסטורית –ר מג"ב ויישובי הְספ    פרק ד':

 160 ............................................................................. מעורבות מג"ב במשימות חברתיות ואזרחיות1

 162 .......................בקרב האוכלוסייה האזרחית. עיתונות התקופה כאמצעי להרמת קרנו של מג"ב 2

 164 ........................................... הביטוי הפומבי האזרחי להוקרת מג"ב –. מפגן "יום משמר הגבול" 3

 165 ........................................................................................ רפ   . יחסי הגומלין בין מג"ב ליישובי הסְ 4

 167 ................................................... גיורא-. השיקולים להקמת תחנת השיטור של מג"ב במושב ּבר5

 170 ................................ יחסי גומלין וקונפליקטים –מג"ב וִמפקדות ההגמ"ר של צה"ל  ה':פרק 

 170 ................................................... . ליקויים בשיתוף הפעולה המבצעי בין מג"ב ליחידות ההגמ"ר1

 172 ................................................... בצה"ל על מג"ב 16. הגורמים להערכות השליליות של חטיבה 2

 174 .................................................................. הצעות בִמפקדות ההגמ"ר לשינויים ארגוניים במג"ב3



 176 ............................................................................................................. סיכום השער השלישי

 179 ...................................................................................... מג"ב בגבולות מדינת ישראל :שער רביעי

 179 ...................................................................... מג"ב ברקע פעולות התגמול של צה"לפרק א': 

 179 ....................................................................... . פעולות התגמול והשפעתן על דפוסי ההסתננות1

 182 ................................................................... . פעילות מג"ב בבט"ש והשפעתה על מדיניות הגמול2

 184 ................................................... . פעולות התגמול כגורם להכפפת מג"ב לצה"ל בעיתות חירום3

 186 ........................................................................ . פעולות התגמול והשפעתן על ריסון ההסתננות4

 188 .................................................................. ירדן-מג"ב במשימות בט"ש בגבול ישראלפרק ב': 

 188 ............................................................................................................ . שיקולי הפריסה של מג"ב1

 194 .................................................................................................................... . מג"ב והלגיון הירדני2

 194 ............................. (1956תקריות הגבול של מג"ב עם הלגיון הירדני עד להדחת מפקד הלגיון )מרס  2.1

 197 ..................................... מג"ב עם הלגיון מהדחת מפקד הלגיון ועד מלחמת סיניתקריות הגבול של  2.2

 202 ........................................................................................ . מג"ב והמשמר הלאומי הירדני )מה"ל(3

 203 ..................................................... הבדל הגישות בין צה"ל למג"ב על אופן התגובה להתקפות מה"ל 3.1

 204 ........................................................................................................... תקריות הגבול בין מג"ב למה"ל 3.2

 208 .................................................................................... . סיכול חדירות והתקפות ירי על יישובים4

 210 .......................................................................... . סיכול ומניעה של מקרי שוד וגנבות צאן ובקר5

 213 .................................................................. . שמירה והגנה על מסילות הרכבת ועורקי התחבורה6

 215 ............................................................................................... . סיכול ומניעה של גנבות פרי הדר7

 217 .................................................................................................. . אבטחת הקו העירוני בירושלים8

 220 .................................................................לבנון-מג"ב במשימות בט"ש בגבול ישראלפרק ג': 

 221 ............................................................................................................ . שיקולי הפריסה של מג"ב1

 223 ....................................................................................... . סיכול הסתננות למטרות ריגול וחבלה2

 224 ................................................................. . סיכול הסתננות לצורכי מרעה בשטח מדינת ישראל3

 225 ...........................................................ערבות הראשון במג"במבצע ההסת –. "מבצע פרטיזנים" 4

 226 ...................................................................................................... ערמשה-. מג"ב והכפר ערב אל5

 228 ............................................................... סוריה-מג"ב במשימות בט"ש בגבול ישראלפרק ד': 

 228 .......................................................................... . הקמת פלוגת ט' למשימות בט"ש בגבול סוריה1

 229 ......................................................................................................... . אבטחת הדיג בימת הכנרת2

 233 ......................................................................................... . שמירה והגנה על האזורים המפורזים3

 234 .............................................................................................. מניעה וסיכול של חטיפות אזרחים4

  236....................................... צרים )רצועת עזה(מ-מג"ב במשימות בט"ש בגבול ישראל פרק ה':

 237 ............................................ 1955–1953הצבתו של מג"ב בגבול מצרים בשנים -. השיקולים לאי1

 238 ................. ( כנקודת מפנה בשאלת הצבת כוח מג"ב בדרום1954. הרצח במעלה עקרבים )מרס 2

 240 .................................... צועת עזה ברקע ההסלמה במצב הביטחון. הצעות להצבת כוח מג"ב בר3

 241 .......................................... כזרז לתגבור כוחות מג"ב ברצועת עזה 1955. אירועי הבט"ש בשנת 4

 242 .................................................. 1955ספטמבר –. פועלו של מג"ב בבט"ש ברצועת עזה: אוגוסט5

 244 ................................................................................. 1956. פועלו של מג"ב ברצועת עזה: אפריל 6

 248 ................................................................. 1956אוקטובר –. מג"ב בדרך למלחמת סיני: ספטמבר7



 250 ............................................................................................................... סיכום השער הרביעי

 253 .................................................................... מג"ב בכפרים הערביים במדינת ישראל: שער חמישי

 253 .................................................. המענה של מג"ב לבעיות הבט"ש בכפרים הערבייםפרק א': 

 253 .............................................................................................. . סיכול הסתננות לכפרים הערביים1

 255 ............................................................................................ . איתור משתפי פעולה עם מסתננים2

 257 .............................................................................................................................. סיכול הברחות3

 261 ................... יום של האוכלוסייה הערבית בצל מדיניות השיטור של מג"ב-חיי היום פרק ב':

 261 .................................................................................. . הממשל הצבאי בערים ובכפרים הערביים1

 262 ........................................................... . האזרחים הערבים במדינת ישראל בתודעת שוטרי מג"ב2

 264 .................. של מג"ב בכפרים הערביים . עיתון קול העם כמקור ידע לחשיפת מדיניות השיטור3

 265 ............................................ . אכיפת העוצר ופיקוח על הגבלות התנועה של האזרחים הערבים4

 267 .................... . היבטים פליליים במשימות השיטור והאכיפה של שוטרי מג"ב בכפרים הערביים5

 269 .................................................................. . הדימוי של שוטרי מג"ב בקרב האוכלוסייה הערבית6

 270 ....................... דפוסי המחאה של האוכלוסייה הערבית למדיניות השיטור של מג"ב פרק ג':

 270 ................................................................................................ תות. הפגנות, אספות מחאה ושבי1

 273 ....................................................................מות למוסד הנשיאות של מדינת ישראל. הגשת עצּו2

 275 ...................................................................................... בדיוני מליאת הכנסת. הגשת שאילתות 3

 277 ....................................................... . התגובות של מוסדות המדינה למדיניות השיטור של מג"ב4

 279 ............................................................................................................. סיכום השער החמישי

 282 ............................................................................................................................. סיכום ומסקנות

 287 ................................................................................................................................... ביבליוגרפיה

 305 .......................................................................................................................................... נספחים

 i .....................................................................................................................................  תקציר אנגלי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 לוח קיצורים וראשי תיבות
 

  )דרגה בצה"ל( רב סרן –רס"ן     אגף הארגון )במשטרת ישראל( – אגא"ר
    שירות הביטחון הכללי – שּב"כ     אגף המטה הכללי – אג"ם

   )מג"ב(סף זמני שוטר מּו –שמ"ז     ארכיון היסטורי משטרתי –אה"מ 
     אומות מאוחדות –או"ם 

  (אחדות העבודה )מפלגה –אחה"ע 
  צבי–ארכיון יד יצחק בן – איב"צ
 אלוף משנה – אל"מ
 ארכיון המדינה – א"מ

 אמצעי לחימה –אמל"ח 
 אגף מודיעין )צה"ל( –אמ"ן 
 ארכיון צה"ל –א"צ 

  ארכיון ציוני מרכזי –אצ"מ 
 ארצות הברית –ארה"ב 
 ביטחון שוטף – בט"ש
 )צה"ל( הגנה מרחבית – הגמ"ר
 חיל רגלים ) צה"ל( – חי"ר
 לירה ישראלית  – ל"י

 מפקד אזור )צה"ל( – מא"ז
 משמר הגבול –מג"ב 
 )צה"ל ומג"ב( מפקד גדוד –מג"ד 
 משמר הלאומי )ירדן( –מה"ל 
 מפקד חטיבה )צה"ל( –מח"ט 

 מטה ארצי )משטרת ישראל( –מטא"ר 
 כללי )צה"ל(מטה  –מטכ"ל 
 מדור ללחימה בהסתננות )משטרת ישראל( –מל"ב 
 מנהל כללי –מנכ"ל 
 מפקד מחוז )משטרת ישראל( –ממ"ז 
 )צה"ל ומג"ב( מפקד פלוגה –מ"פ 

 מפלגת פועלי ארץ ישראל –מפא"י 
 מפקח כללי )משטרת ישראל( –מפכ"ל 
 מפלגת פועלים מאוחדת –מפ"ם 
 מפלגה קומוניסטית ישראלית –מק"י 
 מחלקה לתפקידים מיוחדים )משטרת ישראל( –מת"מ 
 נשק קל –נק"ל 
 )צה"ל( סגן אלוף –סא"ל 
 סגן משנה )צה"ל( –סג"מ 
 )משטרת ישראל ומג"ב( סגן מפקח מחוזי –סמ"מ 
 שטרת ישראל ומג"ב(מ -מדובר בדרגה ולא בתפקיד עוזר מפקח מחוזי ) – עמ"מ
 קצין ביטחון שוטף )מג"ב( –קב"ש 
 קילומטר –ק"מ 
 )צה"ל( קצין מודיעין –קמ"ן 
 קילומטר רבוע –קמ"ר 
 קרן קיימת לישראל –קק"ל 
 (קצין תפקידים מיוחדים )אגף המודיעין של צה"ל –קת"ם 
 אלוף-רב –רא"ל 
 רכז ביטחון שוטף )מג"ב( – רב"ש
 ראש מחלקה )משטרת ישראל( –רמ"ח 

 ראש המטה הכללי )צה"ל( –רמטכ"ל 



  רשימת טבלאות

 93................................................ 1956–1953המשטרה בשנים לנפות ב : כפיפות פלוגות מג"1טבלה 

 115 .............................................................................1956–1953: אבדות המסתננים בשנים 2טבלה 

 212 ................................ )באחוזים( 1956–1953: בקר וצאן שהוחזר לבעליו החוקיים בשנים 3טבלה 

 

 רשימת תרשימים

 92...................................................................... 1956–1953מבנה ארגוני של מג"ב בשנים  :1תרשים 

 116 .......................................... 1956 -1953מג"ב בשנים : שיעור המסתננים שנהרגו על ידי 2תרשים 

 117 .............................. תקריות גבול שבהן ניתנו או לא ניתנו קריאות אזהרה למסתננים :3תרשים 

 120............................................................. 1956–1954בשנים  : התפלגות מעצר מסתננים4תרשים 

 180 ................................... 1956–1952: התפלגות דפוסי ההסתננות )שקטה/עוינת( בשנים 5תרשים 

 181 ............................... 1956–1953: התפלגות דפוסי ההסתננות )קבוצות/בודדים( בשנים 6תרשים 

 183 ................................. 1956–1950: התפלגות מספר פעולות התגמול בגבול ירדן בשנים 7תרשים 

 216 ...........................................1956–1952פרי הדר בשנים : התפלגות מספר אירועי גנבת 8תרשים 

 260 .................... 1956–1953: התפלגות מספר ההברחות שבוצעו על ידי מסתננים בשנים 9תרשים 

 
 רשימת מפות 

 189 ............................................................. 1956–1953: פריסת מג"ב לאורך גבול ירדן בשנים 1מפה 

 222 ........................................................... 1956–1953: פריסת מג"ב לאורך גבול לבנון בשנים 2מפה 

 

 רשימת איורים 

 123 ..................................................................................................... : פנחס קופל מפקד מג"ב1איור 

 123 .......................................................................................................... : תג היחידה של מג"ב2איור 

 123 ................................................................................... (1956"ב לומדים עברית ): שוטרי מג3איור 

 124 .................................................... : שוטרי מג"ב בפעולות עיקוב וגישוש לאיתור מסתננים4איור 

 124 .............................................................................................. : שוטרי מג"ב בתדריך מבצעי5איור 

 125 .................................................................................................. סווה: גי'פ מג"ב במארב מּו6איור 

 125 ............................................................ (1954: שוטרי מג"ב בסיור בט"ש עם רכב משוריין )7איור 

 177 ............................................................ (1954: כיתת שומרים במושב עולים בשיעור נשק )8איור 

 177 ............................................ (1954ר בהפעלת נשק )פ   לים ביישוב סְ : שוטר מג"ב מדריך עו9איור 

 177 .......................... (1954: עלון הסברה לאזרחים בנושא התגוננות מפני גנבות צאן ובקר )10איור 



 177........................ (1955עיריית ירושלים לתושבי העיר למפגן מג"ב ) : כרוז )הזמנה( מטעם11איור 

(. הקהל מחזיק בשלט "לשומרי גבולות ישראל הערכה 1955: מצעד שוטרי מג"ב בירושלים )12איור 

 178 ................................................................................................. וברכה נאמנה מתושבי בית שמש"

( שוטרי מג"ב עוברים 1955: יחידות הפרשים במצעד בירושלים לציון יום מג"ב )אוקטובר 13איור 

 178 ................................................ מתחת לשלט "צהלי ורוני ירושלים בבוא משמר הגבול בשערייך"

 251 ............................................. (1954: שוטרי מג"ב באבטחת חקלאים בקיבוץ נתיב הל"ה )14איור 

 251 .............................................................. (1954: יחידת המסתערבים הראשונה של מג"ב )15איור 

 251 ....................... (1956ניר גלים )אפריל  : שוטרי מג"ב בתקרית גבול עם מסתננים במושב16איור 

 252 ................................................. (1956מג"ב בימת הכנרת )ינואר שוטרי : "מארב צף" של 17איור 

 252 .............................. (1956: שוטר מג"ב בימת הכנרת בתצפית על מוצבים סוריים )ינואר 18איור 

 252 ........................................................... (1954לכידת מסתננים חמושים )עת : סיור מג"ב ב19איור 

 280 ........ בבתי התושבים ובין המוברח שנתפסד פריטי הט: קצין מג"ב ומוכתר הכפר בתיעו20איור 

 280 ............................................ שוטרי מג"ב לגנוב צאן מהכפר טייבהשל : ידיעה על ניסיון 21איור 

 281 ......................... (1953: מכתב מחאה על מג"ב מתושבי טייבה לנשיא המדינה )ספטמבר 22איור 

 281 ......................... (1953: מכתב מחאה על מג"ב מתושבי טייבה לנשיא המדינה )אוקטובר 23איור 

 
 

  
 



 א

 תקציר

במטרה לשמור  כזרוע ביצועית של משטרת ישראל 1953באפריל  26-משמר הגבול )מג"ב( הוקם ב

על גבולות המדינה מפני הסתננות של פליטים ערבים וגורמים עוינים ממדינות ערב השכנות 

טחה. מחקר היסטורי זה, המתבסס על מגוון רחב של מקורות, מנתח לראשונה את ההתפתחות לִש 

מחצה, ודן בשאלת תרומתו ל-ככוח שיטור צבאיתהליך עיצּובֹו בוחן את ההיסטורית של מג"ב, 

 29-מראשית הקמתו ועד לפרוץ מלחמת סיני בחון השוטף )בט"ש( של מדינת ישראל, לביט

גבולות המדינה  ורכם שלותיה חל שיפור ניכר בביטחון לאה שבעקבמלחמ – 1956באוקטובר 

השיטור של  חקרנדבך חשוב בחקר מג"ב, שהוא ענף נלווה ל ר שלה. מחקר זה הואובאזורי הְספ  

כך, מחקר זה משלים פרק היסטורי חסר ומתבקש בחקר הבט"ש, העוסק מדינת ישראל. יתרה מ

 העשרים. בשנות החמישים של המאהבמאבק שניהלה מדינת ישראל על גבולותיה 

עם תום מלחמת העצמאות נאלצה מדינת ישראל להתמודד עם בעיות בט"ש חריפות לאורך 

טחה שהחלה זמן קצר לפני גבולותיה הארוכים והפרוצים, והקשה שבהן הייתה ההסתננות לִש 

פליטים  בעיקרהמסתננים סיום מלחמת העצמאות, ונמשכה עד לפרוץ מלחמת סיני. בתחילה היו 

 ישראל לצורך שיבה למקום מגוריהם, ביקור קרובישטח ערבים ממדינות ערב השכנות שחדרו ל

שנים קיבלה ההסתננות ה במהלך, החזרת רכוש נטוש, איסוף יבול, גנבות והברחות. אך משפחה

גופים גם מעשי שוד, רצח, חטיפות, חבלה ופעולות נקם, ונטלו בה חלק  אופי אלים ונכללו בה

ונים בעלי סממנים צבאיים. ההסתננות גרמה לפגיעות קשות בנפש וברכוש בשטח מדינת וארג

ר שרבים מהם אוכלסו בעולים חדשים. עד להקמת מג"ב צה"ל הוא פ   ישראל, בעיקר ביישובי הסְ 

זה שהופקד על שמירת גבולות המדינה, אך כוחותיו כשלו בסיכול הסתננויות רבות בשל מחסור 

מה מבצעית נמוכה של יחידות השדה, והיעדר מיומנות לטפל בבעיות בט"ש ניכר בכוח אדם, ר

 בעלות אופי פלילי שבחלקן הייתה מעורבת אוכלוסייה אזרחית.

מחצה היה ל-הניסיון הראשון של צה"ל לתת מענה מקצועי להסתננות באמצעות כוח שיטור צבאי

ות צה"ל, וחודשים ספורים במסגרת חיל 1949באוקטובר  6-ר. הכוח הוקם בפ  הקמת חיל הסְ ב

הוא לאחר מכן הוכפף למשטרת ישראל. הצורך הבהול במציאת פתרון לבעיות ההסתננות הקשות 

-ר ומפקדו הראשון, להקים כוח שיטור צבאיפ   ניתב את האלוף דוד שאלתיאל, ממקימי חיל הסְ ש

הוקם בהשפעת  רפ   למחצה בדומה לדגמים שהתפתחו בצרפת וברחבי האימפריה הבריטית. חיל הסְ 

המודל הקולוניאלי, התפתח בדומה לו, והיה מקור השראה חשוב לעיצוב המודל העקרוני שעליו 

ר פעל לאורך הגבול עם ירדן אך לא האריך ימים, ופורק בשלהי פ  התבסס לימים מג"ב. חיל הסְ 

מה על רקע הערכות שליליות של המטכ"ל על הישגיו המבצעיים. לאחר פירוקו הקי 1951ינואר 

שם פלוגות משמר הגבול. הכוח אורגן בשלוש בלמחצה שנודע -משטרת ישראל כוח שיטור צבאי

, עקב צורך מבצעי 1953פלוגות ועיקר פעילותו התמקדה בגבול ירדן. עם הקמת מג"ב באפריל 

 לתת מענה למכלול בעיות הבט"ש בגבולות ירדן, סוריה ולבנון, הוא השתלב בו והיה חלק ממנו.

, בעקבות העלייה הניכרת בהיקף ההסתננות, החליט ראש הממשלה ושר הביטחון 1953 במרס 24-ב

גוריון להקים את מג"ב לצורך שמירת גבולות המדינה והלחימה במסתננים. למעט השיקול -דוד בן

הסברתיים: השיקול -המבצעי שעמד ביסוד ההחלטה, נשזרו בה גם שיקולים פוליטיים ומדיניים

יכולתם לערוב לחיי -ערות אמון הציבור בצה"ל ובהנהגת המדינה נוכח איהפוליטי הונע מהתער



 ב

ההסברתי ביקש ראש הממשלה להדוף את הביקורת הקשה -האזרחים ולרכושם. בשיקול המדיני

והנוקבת שהטיחו מדינות שונות בעולם במדינת ישראל על תגובותיה הצבאיות להסתננות, 

זרחים חפים מפשע כתוצאה מפעולות התגמול ולדחות את ההאשמות שהופנו נגדה על הרג א

משם יצאו המסתננים לשטח ישראל.  –שביצע צה"ל בכפרים הערביים שמעבר לגבולות המדינה 

לאומית כמי שפועלת לשמירת -ראש הממשלה ביקש אפוא להציג את מדינת ישראל בזירה הבין

השיטור האזרחי המשויך  כוח הפועל על פי עקרונות –ריבונותה מתוך גבולותיה באמצעות מג"ב 

למשטרת ישראל, ובכך להפחית את הביקורת שכבר ערערה את מעמדה המדיני של ישראל בעולם. 

את ההחלטה להקים את מג"ב יש לראות גם כחלק משיקולי צה"ל, שביקש לשחרר את כוחותיו 

ממשימות הבט"ש בגבולות המדינה במטרה להכשירם למלחמה אפשרית עם אחת ממדינות ערב 

 שנתית שגיבש המטכ"ל בשנה שבה הוקם מג"ב.-הרב תוכניתלפחות, כפי שמשתקף מה

 –הקמת מג"ב חוללה סערה רבתי בזירה הפוליטית. שלוש מפלגות מקצוות פוליטיים שונים 

מפ"ם, חרות ומק"י, ממתנגדיה הבולטים של מפלגת השלטון מפא"י, הביעו התנגדות נחרצת 

ט"ש. ההתנגדות נבעה מסתירה מוחלטת בין התפיסות להקמת הכוח ולשילובו במשימות הב

גישה ודפוסי בפרט להמדיניות והביטחוניות שבהן החזיקה כל מפלגה לבין אופי הארגון של מג"ב, ו

ולאכיפת תקנות הממשל הצבאי בכפרים הערביים המדינה,  הפעולה שהוא גיבש לשמירת גבולות

 בשטח מדינת ישראל.

שהיוו  ,בפני מג"ב בתהליך התפתחותו הייתה מגבלות התקציב אחת הבעיות המורכבות שניצבו

אבן נגף בגיוס כוח האדם וברכש הציוד ואמצעי הלחימה. בעיה זו העסיקה את מג"ב ללא הרף 

בכל התקופה הנדונה במחקר. בדומה לצה"ל, לשורות מג"ב גויסו באותן שנים רבים מקרב העולים 

רמת השכלתם הייתה עם יוצאי עדות המזרח שה נמנהחדשים, אלא שבמג"ב שיעור ניכר מהם 

דרוזים רבים. להרכב האנושי של מג"ב הייתה השפעה לצד העולים גויסו למג"ב . נמוכה יותר

בעלות אופי  קשות ומורכבות ביטחוןשלילית על איכותו של הכוח, שנדרש להתמודד עם בעיות 

 מה שהצריך, גבול עם מדינה ערבית בכלשונות באופיין צבאי ופלילי אזרחי בפעולות המסתננים, ו

גבולות מגוון בעיות הבט"ש בכדי להתמודד עם  משטרתיים להכשירם באימון צבאי ובתחומי ידע

 מחצה.ל-בו של מג"ב ככוח שיטור צבאייצּוהייתה מרכיב מהותי בעִ  תחומית זו-הכשרה בין .המדינה

גדודים ופעלו במגוון רחב של  שהשוטרים, שאורגנו בדומה לצה"ל בשלו 1,270-מג"ב מנה בשיאו כ

החל מלחימה במסתננים ובגופים בעלי סממנים צבאיים שפעלו מטעם מדינות  –תפקידי בט"ש 

ר, פ   ערב בסמיכות לגבולות המדינה, דרך השמירה על חייהם ועל רכושם של התושבים ביישובי הסְ 

 ועד למשימות שיטור ואכיפה בערים ובכפרים הערביים תחת הממשל הצבאי. 

שיטור גישת הגישה שאימץ מג"ב לשמירה על הגבולות וללחימה במסתננים התבססה ביסודה על 

בעיקר במארבים ובסיורים לאורך הגבולות. גישה זו הייתה שונה במהותה  התאפיינה, שתדפנסיבי

ותן השנים יחידות החי"ר של צה"ל, שנטלו אף הן חלק בפעולות מהגישה ההתקפית שפיתחו בא

באמצעות פעולות תגמול שנועדו לגבות מחיר דמים מהמסתננים, של ההסתננות  הסיכול

טחן לתחום מדינת ישראל. המציאות שנוצרה ולהרתיע את מדינות ערב מלהתיר הסתננות מִש 

התבססו על גישות ו יכול ההסתננותבסשני גופי ביטחון בעת ובעונה אחת בשטח, שבה פעלו 

שונות, יצרה מצב מורכב וסבוך. בעקבות פעולות התגמול הלך וגדל בשיעור ניכר היקף ההסתננות 
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האלימה, והיא החלה להתאפיין יותר ויותר במעשי רצח וחבלה, מה שהציב את שוטרי מג"ב 

לנקוט מדיניות ירי  היה עליהםככוח שיטור ים. עם זאת, בחזית הלחימה עם המסתננים החמוש

בשאלת מדיניות הירי שאימץ מג"ב כלפי המסתננים הנוכחי מאופקת כלפיהם. מהדיון במחקר 

סכמה שקנתה לה שביתה בספרות המחקר, מג"ב היה מעורב פחות בהרג עולה שבניגוד למּו

אך הגשימה  –מסתננים בהשוואה לצה"ל, עובדה שגרמה במידה רבה לצה"ל לזלזל בהישגי מג"ב 

הסברתיים. -"ב משיקולים מדינייםת הייעוד שאליו חתר ראש הממשלה כשביקש להקים את מגא

עקא, פעולות התגמול שהמשיך צה"ל לבצע כחלק ממדיניות הדרדור למלחמה היזומה עם  דא

גרמו  אך גדלו בהיקפן השנים במהלךספרן פחת מדינות ערב שהוביל הרמטכ"ל משה דיין, הגם שמִ 

את הביקורת בזירה יותר מאשר בתקופה שקדמה להקמת מג"ב, מה שהגביר להרג אזרחים רבים 

 מדינת ישראל.לאומית ב-הבין

, כשנה לאחר שהוקם מג"ב, החליט המטכ"ל להעביר לידיו את האחריות על 1954באפריל  1-ב

הבט"ש. משמעות ההחלטה הייתה העברת סמכויות רבות ומרכזיות של הטיפול בבעיות הביטחון 

ר ולאורך הגבולות, למעט הגבול עם מצרים שנותר באחריות צה"ל. פ   למג"ב ביישובי הסְ מצה"ל 

המחקר שלפנינו מראה כי מתוקף ההחלטה, בשקט וכמעט באין מבחין, הקים מג"ב מערך שיטור 

. באזורי הגבול וסף על הפעילות שביצעו כוחותיונ –ר כנדבך מרכזי בהגנה עליהם פ   ביישובי הסְ 

זה היה ייחודי באופיו, ובמסגרתו הוקם מטה מבצעי, הוכשרו בעלי תפקידים מערך שיטור 

דפוסי שיטור חדשים שנועדו לשפר את  ם הביטחוניים של היישובים, וגובשושהותאמו לצרכי

 ההגנה על חיי התושבים ועל רכושם. 

מירה, רגון השא –שכללה שלושה תחומים להגנתם ר תשתית ביטחונית פ   ביישובי הסְ  מג"ב הניח

הכשרת האזרחים למשימות ביטחוניות, וטיפול ברכיבי הביטחון, בשיתוף פעולה עם הסוכנות 

פקדות ההגמ"ר של צה"ל, שהופקדו על הכנת היישובים היהודית. מערכת היחסים של מג"ב עם מִ 

למלחמה, התאפיינה במתחים רבים וביחסים רעועים. בין שני הגופים התגלעו מחלוקות שנבעו 

שונות בתפיסת ההגנה והשמירה על היישובים, מאבקים בלתי פוסקים על סמכויות מגישות 

ויריבויות אישיות, וכל אלה פגעו בשיתוף הפעולה ביניהם. מג"ב, מעצם טיבו ככוח שיטור ובשל 

בים, ועל כן נטל ר, נחשף למציאות החברתית הקשה שבה היו שרויים התושפ   זיקתו ליישובי הסְ 

 ימות אזרחיות חברתיות, מה שהרים את קרנו בקרב האוכלוסייה האזרחית.במש על עצמו לעסוק

ייעודו העיקרי של מג"ב, כפי שהוגדר במטכ"ל, היה לשמור על גבולות המדינה מפני הסתננות 

כוחותיו הוצבו לאורך הגבולות עם מדינות ערב השכנות, למעט הגבול עם מצרים, לפיכך,  טחה.לִש 

הייתה  ,תו הביטחונית של גבול ישראל עם ירדןצה"ל. בשל אורכו ומורכבּושנותר כאמור באחריות 

, השנה 1953משטרת ישראל, בשנת של זו הזירה שבה הוצב עיקר הכוח של מג"ב. על פי ההערכות 

מקרי הסתננויות לתחומה של המדינה,  7,000-נמנו כ ,שבה מג"ב החל את פעילותו לאורך הגבולות

ננים העמיד גבול ירדן אתגר ללחימה במסת בד בבדטחה של ירדן. שִ מתוכם בוצעו מ 4,200-כו

לסכל את הניסיונות של חיילי הלגיון הירדני ושל אנשי המשמר הלאומי  –מבצעי נוסף בפני מג"ב 

שראל במטרה לרצוח הירדני )מה"ל(, שהיה גוף אזרחי בעל סממנים צבאיים, לחדור לשטח י

 פעילותם.מהלך ב בולפגוע בשוטרי מג"אזרחים ישראלים, 
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בגבול עם סוריה התמודד מג"ב עם שתי בעיות בט"ש בעלות אופי צבאי, משום שהמעורבים בהן 

והגנה על הדיג הישראלי בימת הכנרת, : שמירה על האזורים המפורזים, היו חיילים מהצבא הסורי

מג"ב בעיקר  . בגבול עם לבנון פעללשם כך  אתגר שהוביל את מג"ב להקים כוח שיטור ימי מיוחד

רכי מרעה צאן ובקר, ובמקרים אחרים לצורך וכנגד מסתננים שחדרו לשטח מדינת ישראל לצ

 גנבות רכוש, הברחות ריגול, רצח וחבלה, אם כי בשיעור קטן יותר מהגבולות האחרים.

מג"ב לא הוצב מלכתחילה לאורך הגבול עם מצרים בשל הערכה של אלופי המטכ"ל כי בגבול 

, הופעל מכבש 1954הפוטנציאל הנפיץ לפרוץ מלחמה נגד מדינת ישראל. החל משנת הדרומי טמון 

לחצים בלתי פוסק על המטכ"ל מצד שרים בממשלה, חברי כנסת, קציני משטרה, ובעיקר 

ר בדרום להסיט חלק מכוחות מג"ב מגבול ירדן לרצועת עזה. העילה לכך פ   מהתושבים ביישובי הסְ 

ן ובתעוזתן של חוליות הפדאיון שחדרו לשטח מדינת ישראל הייתה העלייה החדה בפעילות

למטרות רצח וחבלה. ההסתננות ממצרים גדלה בהיקפה על פי הוראותיו של נשיא מצרים גמאל 

למרות ואולי בשל המחיר הכבד ששילמה מצרים  –פה ממנו נאצר, שפעל בניגוד למצּו-עבד אל

)מבצע "חץ שחור"(, שבמהלכה נהרגו  1955בפברואר  28-בעקבות פעולת התגמול שנערכה בעזה ב

ם. הודות ללחץ הפוליטי והציבורי שהופעל על צה"ל במשך למעלה משנה, החליט יחיילים מצרי 38

ות מג"ב חלק מכוחותיו למשימות בט"ש להפעיל לראשונה בתולד 1955המטכ"ל באוגוסט 

באוקטובר  29-ביישובים הסמוכים לרצועת עזה. מג"ב פעל בגבול הדרומי עד לפרוץ מלחמת סיני ב

 בחזרה את האחריות על הבט"ש עד לסיומה של המלחמה.  ממנו, המועד שבו נטל צה"ל 1956

הגבולות. הפעילות של  מג"ב זקף לזכותו הצלחות מעטות בסיכול ההסתננות ובמניעתה לאורך

שוטרי מג"ב בבט"ש לוותה במקרים רבים בכשלים שבעטיים התפתח למג"ב דימוי שלילי ביותר 

כל התקופה הנדונה  במהלךמצד צה"ל, כפי שמשתקף מהביקורת הקשה והנוקבת שהוא הטיח בו 

במחקר. הדימוי השלילי שאחז במג"ב התעצם על רקע המהפכה המבצעית שהתחוללה בצה"ל 

בעקבות  –אותן שנים, שאחד מביטוייה היה השיפור הניכר ברוח הלחימה ההתקפית בצה"ל ב

 של הצנחנים. 890כחמישה חודשים עם גדוד  כעבור, ואיחודה 1953באוגוסט  101הקמת יחידה 

להסתננות גם  ותיומתוקף תפקידו של מג"ב ככוח שבידיו הופקדה האחריות על הבט"ש, הגיבו כוח

. מטרת המסתננים הייתה לשוב ולהתיישב בשטח מדינת ישראל כתושבי קבע, לכפרים הערביים

ואילו המדינה מצידה חששה משינוי דמוגרפי ביחס המספרי שבין האוכלוסייה היהודית לזו 

הערבית בתחומה. נוסף על כך, מג"ב פעל כנגד מסתננים שחדרו לכפרים הערביים לשם גנבות 

כו לאזרחי מדינת ישראל, ואלו דרשו מענה ממוסדות רכוש מהאזרחים הערבים, שזה עתה הפ

יהודים. העיסוק של ההמדינה לתופעה, הגם שהיקפה היה קטן יותר לעומת ההסתננות ליישובים 

משום  בסתירה פנימיתשוטרי מג"ב בסיכול ההסתננות לתוך הכפרים הערביים העמיד אותם 

אף שיתפו פעולה עם מסתננים שהאזרחים הערבים נתפסו בעיניהם כאויבי המדינה, וחלקם 

ומבריחים מעבר לגבול. מן הצד האחר, הערבים היו אזרחי מדינת ישראל שחסו בצילה של מגילת 

 זה עתה קמה.שוויון זכויות במדינה הדמוקרטית שהעצמאות והיו אמורים לקבל 

 – שוטרי מג"ב בכפרים הערביים היה אכיפת תקנות הממשל הצבאי בו עסקותחום פעילות נוסף 

שמירה על העוצר, ופיקוח על הגבלות התנועה של האזרחים הערבים. הדיון שהוקדש במחקר 

היה כאל אויב המדינה, או לפחות  לאוכלוסייה הערביתלנושא זה מלמד כי היחס של שוטרי מג"ב 
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לאויב, והדבר השפיע על מדיניות השיטור התוקפנית שאימץ מג"ב כלפיהם. שוטרי מג"ב  מסייעתכ

קשה נגד האזרחים הערבים, ובכללם נשים, זקנים וילדים. פעולות השיטור והאכיפה גבלו  נקטו יד

לעיתים במעשים פליליים ועוררו סערה בקרב האוכלוסייה הערבית שיצאה במחאה חריפה נגד 

כללה שורה  ,שאורגנה ונתמכה על ידי המפלגה הקומוניסטית הישראלית )מק"י( ,מג"ב. המחאה

מות למוסדות המדינה, הפגנות רחוב, שביתות, ואף דרישה בהולה של צעדים: כתיבת עצּו

להתערבות ישירה של מוסד הנשיאות. כל אלו נועדו להציב את מצוקות האוכלוסייה הערבית על 

ההחלטות במדינה להוציא את שוטרי  המעורבים בקבלתסדר היום הציבורי על מנת להשפיע על 

הכפרים הערביים, אולם ללא הצלחה. היחס העוין שהפגינו שוטרי מג"ב כלפי האזרחים מג"ב מ

הערבים, והמחאה שבאה בעקבותיו, מדגימים את התהליך שעיצב את מערכת היחסים השברירית 

במהלך עוצר שהוטל סיני, ולטבח שנעשה ביומה הראשון,  ביניהם בשנים שקדמו לפרוץ מלחמת

 אזרחים מירי של שוטרי מג"ב.  49על כפר קאסם ובו נהרגו 

מהמחקר אנו למדים כי מג"ב לא היה כוח שיטור שולי וזניח, כפי שהוא נתפס במחקר המדעי עד 

כוח האדם ביחס לצה"ל ומשטרת ישראל. מג"ב התפתח ככוח היקף היום, הגם שהיה קטן מבחינת 

ת הביטחונית הקשה מחצה בהשפעת המודל הקולוניאלי ובעיקר על רקע המציאול-שיטור צבאי

די בפעילותו, מ  מְ -שהתפתחה בגבולותיה של מדינת ישראל. כן עולה מהמחקר שמג"ב לא היה חד

בהתאם , לבחון בשלושה מישורים יש 1956–1953ואת תרומתו לבט"ש של מדינת ישראל בשנים 

ל מירה על גבולות המדינה ולחימה במסתננים, אכיפת תקנות הממשש –למשימות שהוטלו עליו 

 ר.פ   הצבאי בכפרים הערביים, והגנה על יישובי הסְ 

הלחימה במסתננים בגבולות המדינה, היעד המרכזי של מג"ב שלשמו הוא  – במישור הראשון

לומר במידה רבה שהוא כשל אף , ואפשר להישגים של ממש לא הצליח הכוח להגיע – הוקם

חלק מן הגזרות שבהן פעל. הגם שפעילותו סייעה להפחית את היקף ההסתננות ב ,בתפקידו

לרשות מג"ב עמד באותן שנים תקציב דל ביותר, ובשל כך הוא סבל ממחסור ניכר בציוד ואמצעים 

שהגבילו במידה רבה את טיב פעילותו. יתרה מזו, הרכבו האנושי של מג"ב באותן שנים היה ירוד 

כפי שניכר בחולשות באיכותו ביחס למשימות הבט"ש המורכבות שהוטלו עליו לאורך הגבולות, 

הרבות בפעילותו המבצעית. במישור השני, אכיפת תקנות הממשל הצבאי בכפרים הערביים, 

הצליח מג"ב במידה רבה לכפות את מרות הממשל הצבאי הישראלי על האוכלוסייה הערבית, אך 

הדבר נעשה באמצעות מדיניות שיטור תוקפנית ואלימה שגרמה במקרים רבים לפגיעה 

ר, זקף מג"ב לזכותו פ   האזרחים הערבים. במישור השלישי, ההגנה על יישובי הסְ  ם שליהבזכויות

ששיפרה את ההגנה על תשתית ביטחונית בהם הקמת  –הצלחות והגיע להישגים בעלי חשיבות 

גיבוש דפוסי שיטור שסייעו רבות לאוכלוסייה האזרחית, הן בהיבט הביטחוני והן היישובים, ו

ר למג"ב, וכן פ   חברתי. הד בולט לכך עולה מהכתרים שקשרו התושבים ביישובי הסְ -האזרחיבהיבט 

בדרישות החוזרות ונשנות של תושבי הדרום מהמטכ"ל להקים באזורם מערך שיטור, בדומה לזה 

 שהקים מג"ב במרכז הארץ ובצפונה. 
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 מבוא

בעיצומן של בעיות הבט"ש  1953באפריל  26-הוקם ב ,משמר הגבול, הנודע בימינו בכינויו מג"ב

 1.לאורך גבולותיה של מדינת ישראל עם תום מלחמת העצמאותהקשות והחריפות שהתפתחו 

עית שימש זרוע ביצּוהוא  1956באוקטובר  29-ועד לפרוץ מלחמת סיני בשל מג"ב מראשית הקמתו 

על על שמירת גבולות המדינה ו הופקדשהעיקרי כוח הביטחון למעשה של משטרת ישראל, והיה 

נעדר מקומו של מג"ב כמעט ומדינת ישראל של היסטוריוגרפיה הלחימה במסתננים. ואולם, ב

מחקר היסטורי העשרים. -מישים של המאהגבולותיה בשנות החניהלה על היא מסיפור המאבק ש

חושף לראשונה את קורותיו של מג"ב בשנים  ,ל מגוון רחב של מקורות ראשונייםע המבוסס ,זה

תרומתו ובה בעת דן בשאלת למחצה, -ב ככוח שיטור צבאיּוצעהתפתח והוא בהן שהראשונות 

 בתולדותיה. שידעה באחת מן התקופות הביטחוניות הקשות של מדינת ישראל  לבט"ש

  הצגת נושא המחקר :פרק א'

 רקע היסטורי להקמת מג"ב. 1

מלחמת העצמאות  של רשמיה לסיומה הסכמי שביתת הנשק שהביאולאחר שבשנים הראשונות 

  והמורכבת והקשהקשות וחריפות בגבולותיה, ט"ש עם בעיות בלהתמודד מדינת ישראל  נאלצה

טחה. הסתננות של פליטים ערבים ושל גורמים עוינים ממדינות ערב השכנות לִש ה תהיהיבהן ש

החזרת רכוש , שיבה למקום המגורים, ביקור קרובי משפחהההסתננות למטרות  בוצעהתחילה 

ונכללו בה לה אופי אלים יותר השנים היא קיב במהלךבות והברחות, אך נטוש, איסוף יבול, גנ

גופים וארגונים גם פעיל בה נטלו חלק ו, ופעולות נקם, חטיפות אזרחים, שוד, רצח, חבלה מעשי

ההסתננות גרמה לפגיעות קשות בנפש וברכוש  2.מדינות ערבשפעלו מטעם  יםצבאי סממניםבעלי 

  3.היו הראשונים להיחשף לפעולות המסתנניםשר פ   ביישובי הסְ יטוים ניכר בובשטח מדינת ישראל, 

 תחּומהולסכל את ההסתננות ל מדינת ישראלבניסיון לשמור על גבולותיה הארוכים והפרוצים של 

קציני מ קיבלש תוגוריון, על פי המלצ-יטחון דוד בןראש הממשלה ושר הב 1953מרס ב 24-החליט ב

חודש עבור כ שמירת גבולות המדינה.לשם קים את מג"ב במסגרת משטרת ישראל הל ,מטכ"לה

ארגונו ל שהוקדשו םולאחר תקופה של ארבעה חודשי, הכוחהוקם  ,1953באפריל  26-, בימים

למעט  – גבולות המדינהבבט"ש פעול במשימות להוא החל  ,ו והוכשרו השוטריםגויס שבהםו

  .בכל התקופה הנדונה במחקר הנוכחי באחריות צה"למשיקולי המטכ"ל שנותר  ,בגבול מצרים

                                                

במקורות ראשוניים מהשנים שבהן עוסק המחקר הנוכחי רווח השימוש בארבעה מונחים שונים לתיאור מג"ב:  1
משמר הגבול, משטרת הגבולות, משטרת הגבול, ומשטרת הספר. המונח מג"ב עצמו לא היה קיים באותה עת. עם 

בה המדעית והן בשיח הציבורי. זאת, במחקר זה ייעשה מטעמי נוחות שימוש בקיצור מג"ב המקובל היום הן בכתי
 ציטוטים מן המקורות הראשוניים יובאו כלשונם. 

גוריון, שדה -, המרכז למורשת בן1956–1949תפיסת הביטחון השוטף של ישראל: מקורותיה והתפתחותה ד' טל,  2
: ההסתננות 1956–1949מלחמות הגבול של ישראל, )להלן: טל, ביטחון שוטף(; ב' מוריס,  25–23, עמ' 1998בוקר, 

)להלן: מוריס, מלחמות  61–50, עמ' 1996, עם עובד, תל אביב, הערבית, פעולות הגמול והספירה לאחור למבצע קדש
 256–255, עמ' 2003, עם עובד, תל אביב, 2001–1881הערבי -קורבנות: תולדות הסכסוך הציוניהגבול(; ב' מוריס, 

גופים שהנחו את ההסתננות ראו: ש' גולן וש' שי, "אתגרי ההסתננות והמענה )להלן: מוריס, תולדות הסכסוך(. על ה
, מערכות, תל אביב, שנה למלחמת סיני 50ברעום המנועים: ", בתוך: ח' גולן וש' שי )עורכים(, 1956–1949להם בשנים 

–1953מצרים והפדאין: , )להלן: גולן ושי, אתגרי ההסתננות(. על ההסתננות ממצרים ראו: א' יערי 182–180, עמ' 2006
שערי און, -)להלן: יערי, מצרים והפדאין(; מ' בר 1975אסייאנים, גבעת חביבה, -, המרכז ללימודים ערביים ואפרו1956

און, -)להלן: בר 75–54, עמ' 1992, עם עובד, תל אביב, 1957–1955עזה: מדיניות הביטחון והחוץ של מדינת ישראל 
 שערי עזה(.

)להלן: דרורי,  252, עמ' 2006, 16 עיונים בתקומת ישראלא וחברה במדינת ישראל בשנות החמישים", ז' דרורי, "צב 3
 .117–113, עמ' מלחמות הגבול; מוריס, 189–188, עמ' אתגרי ההסתננותצבא וחברה(; גולן ושי, 
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 אך ההחלטה להקים את מג"ב: הראשון, שניתן להגדירו מבצעישלושה שיקולים עמדו ביסוד 

לום את ההסתננות או של צה"ל לבהרבים  עלה נוכח הקשיים ,מניעים פוליטייםגם  בובחּוטמן ש

, מה שהוביל לביקורת ציבורית ולרכושם של האזרחים ובכך לערוב לחייהםלהפחית את היקפה, 

ושר ראש הממשלה  – הסברתי-השיקול השני היה מדיני 4.במדינה השלטון מוסדות צה"ל ועלעל 

של הפועל מתוך גבולותיה כוח שיטור  בלחימה במסתנניםגוריון ביקש לשלב -בן דודהביטחון 

לאומית בעקבות -הקהילה הביןבה שהטיחה והנוקבת על מנת להדוף את הביקורת הקשה המדינה 

גרמו ש, פעולות בִשטחן של מדינות ערבפרים הערביים צה"ל בערים ובכ פעולות התגמול שביצע

מטכ"ל ה גיבשתוכנית שמה נעהּוהשיקול השלישי  5חפים מפשע.ערבים לא אחת להרג אזרחים 

גבולות שמירת הקשורות בבט"ש ממשימות  שנועדה לשחרר את צה"ל ,מג"ב בשנת הקמתו של

מלחמה אשר העמידה  –לפחות  מדינות ערבאחת מלמלחמה אפשרית עם  והכשירלוהמדינה, 

אפשר לומר כך  6באותן השנים בסימן שאלה את עצם קיומה של מדינת ישראל שזה עתה קמה.

שהשתלבו זה בזה ולים מבצעיים, פוליטיים ומדיניים, שיק התמזגובהחלטה להקים את מג"ב ש

 .רת גבולות המדינהשמישם כוח שיטור ל הקמתו שלאת דחיפות בשחייבה קשה אחת, לכדי מִ 

על הרשמית ו את האחריות יהפקיד המטכ"ל ביד ,, כשנה לאחר שהוקם מג"ב1954באפריל  1-ב

שבו היה טמון  ,הגבול עם מצרים. פר ולאורך הגבולות עם ירדן, סוריה ולבנוןהבט"ש ביישובי הסְ 

מתוקף אותה  7.יות צה"לבאחרכאמור נותר  ,עם ישראלמלחמה להפוטנציאל המטכ"ל  הערכתל

ר. פ   יישובי הסְ ועל , שמירת מרבית אזורי הגבול של המדינהעל קיבל מג"ב את האחריות החלטה 

בעיקר מבני עדות המזרח, לים חדשים, עוהיו  מהם שיעור ניכרששוטרים  1270-כ מנה בשיאומג"ב 

גדודים(  התשע פלוגות )שלושדומה לצה"ל באורגנו בשוטרי מג"ב . ומיעוטים מקרב העדה הדרוזית

 –עזר שלוש כוחות  פרט לפלוגות הוקמו .ות המדינהגבולל הסמוכותשהוצבו בתחנות משטרה 

  .אבטחת הדיג בימת הכנרתשנועד ל, וכוח שיטור ימי חמושה פרשים יחידתכוח משוריין נייד, 

שימש כוח הוא  ,רפ   יישובי הסְ והמדינה גבולות  כם שלמג"ב לאור סקע םשבהנוסף על התפקידים 

 ארבעה כללונפעילותו ב, וכפרים הערבייםהוערים תוככי המסייע לממשל הצבאי בואכיפה שיטור 

עם  האוכלוסייה הערביתכפרים הערביים, איתור משתפי פעולה מקרב לסיכול הסתננות תחומים: 

ואכיפת תקנות , סחורות ומניעת הסחר בהןו יןשל טובִ  מסתננים מעבר לגבול, סיכול הברחות

של הגבלות התנועה פיקוח על ו בכפרים העוצר אכיפת היו הבולטות בהןש, הממשל הצבאי

ממג"ב, לראשונה הפקיע המטכ"ל  לחמת סינימפרוץ  ימים ספורים לפני 8האזרחים הערבים.

עד  לצה"ל הוהחזיר ,1954באפריל שהופקדה בידיו על הבט"ש הכוללת את האחריות , בתולדותיו

  9.של צה"ל פקדות ההגמ"רשבמהלכה הוכפף מג"ב לחטיבות ולמִ של המלחמה  לסיומה

                                                

ידונו בהרחבה בפרק הקשיים שניצבו בפני צה"ל בשמירת גבולות המדינה והביקורת על צה"ל והמערכת הפוליטית י 4
 המבוא ההיסטורי ובפרקים הרלוונטיים בעבודה.

ועל הביקורת הקשה והנוקבת  1953–1950על הרג אזרחים ערבים כתוצאה מפעולות התגמול של צה"ל בשנים  5
 .242–227, עמ' מלחמות הגבוללאומית ראו בהרחבה: מוריס, -שהוטחה במדינת ישראל בזירה הבין

לקראת הסיבוב השני: התמורות בצה"ל והשינוי תית שגיבש המטכ"ל ראו בהרחבה: ז' אלרון, שנ-על התוכנית הרב 6
 )להלן: אלרון, הסיבוב השני(. 188–127, עמ' 2016שמן, -, מודן, מושב בן1955–1952שלא היה בתפיסת הביטחון, 

 . 134, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  7
לוסייה הערבית בערים ובכפרים הערביים ראו בהרחבה: ש' על הממשל הצבאי ועל המגבלות שהוטלו על האוכ 8

מ"ג,  המזרח החדש", 1958–1948לזר, "הממשל הצבאי כמנגנון שליטה באזרחים הערבים: העשור הראשון, -אוסצקי
 לזר, הממשל הצבאי(.-)להלן: אוסצקי 132–103תשס"ב, עמ' 

חליפת המכתבים בין מג"ב לצה"ל השמורה  על החזרת האחריות על הבט"ש למג"ב בתום מלחמת סיני ראו את 9
 )להלן: א"צ(. 22-468/1958בארכיון צה"ל, 
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 ומטרותיו שאלות המחקר. 2

ההתפתחות תהליך את באופן שיטתי ומעמיק  נתחתאר ולמחקר היסטורי זה למטרתו של 

האירועים הצבאיים והמדיניים, והתמורות הפוליטיות, הכלכליות על רקע ההיסטורית של מג"ב 

של הכוח רטט תמונה מלאה, ככל הניתן, לס וובאמצעותשהתחוללו במדינת ישראל, והחברתיות 

מכלול לנתח את לצד הדיון בהתפתחות מג"ב מבקש המחקר  .בתולדותיושנים הראשונות ב

בכפרים ו רפ   בי הסְ יישותוככי גבולות המדינה, ב כם שלרלאושל הכוח  עיסוקיו המבצעיים

בשלהי ועד לפרוץ מלחמת סיני , 1953באפריל ראשית הקמתו מ, תחת הממשל הצבאי הערביים

בהיבטיה הצבאיים,  מדינת ישראל יה שלחתמה תקופה בתולדותשמלחמה  – 1956אוקטובר 

כיצד  :ת במוקד המחקר היאהניצב תהמרכזי השאלה. לה השכנות וביחסי הגבול עם מדינות ערב

, והתפקידים שהוטלו עליו יעודוילמחצה ביחס להגדרת -צבאי ככוח שיטור מג"בעּוצב והתפתח 

 ?1956–1953שנים רומתו לבט"ש של מדינת ישראל בה תיתומה הי

  :שנה הבאותמהנגזרות שאלות שהוגדרה לחיבור זה משאלת המחקר המרכזית 

אותו  פיינואִ אלו רכיבים  ?להקמת מג"ב ולשילובו במשימות הבט"ש ובילומה היו השיקולים שה

רמתם ה יתמה היומג"ב, בעלו הפרופיל של השוטרים שפ מה היה ?למחצה-ככוח שיטור צבאי

אלו קשיים  ?הפוליטית בעקבות הקמתו של מג"ב זירההסיבות שהסעירו את ה יומה ה? המבצעית

מה הן המשימות  ?של כוחותיוהמבצעית פעילות מהלך הובשלבי התפתחותו ליוו את מג"ב ב

ומה הייתה  ,לשמור על גבולות המדינה על מנתמג"ב  גיבששיטות פעולה  אלו שהוטלו עליו?

מה היו יחסי הגומלין של מג"ב עם צה"ל, ומה היה טיב שיתוף הפעולה ? המבצעית יעילותן

ערים בצה"ל  ביצעמה היה היחס בין ההצלחה של פעולות התגמול ההתקפיות שהמבצעי ביניהם? 

 מג"בשוטרי  וביצעת שוהדפנסיביהשיטור לות פעוינה לר לגבולות המדמעבכפרים הערביים וב

ומה היה ר, פ   שיטור שהקים מג"ב ביישובי הסְ מה היה ייחודו של מערך ה ?גבולותהכם של לאור

מנקודת  וכיצד הם נתפסובבט"ש מה היו הישגיו של מג"ב  ?נה עליהםהחידוש הטמון בו בהג

האם מג"ב ענה והאוכלוסייה האזרחית? , מפלגות הפוליטיותהצה"ל, משטרת ישראל,  המבט של

איזו מדיניות ? להקימוהדרג הפוליטי והצבאי שהניעו את על הצרכים שעמדו בשיקולי היסוד 

 כיצדאכיפת תקנות הממשל הצבאי, צורך אימץ מג"ב בערים ובכפרים הערביים לואכיפה שיטור 

  הגיבו עליה? הםבאיזה אופן והיא השפיעה על שגרת חייהם של האזרחים הערבים, 

לא זכה כמעט מג"ב  ,של המחקר המתודולוגי פרקשיבוארו בעיקריות  סיבות שתי, מלעת עתהעד 

הדן בהתפתחותו ובפועלו ושיטתי מקיף היסטורי טרם נערך מחקר ו להתייחסות מחקרית מעמיקה

א יההנוכחי של החיבור הצפויה תרומתו על כן ו, העשרים-בשנות החמישים של המאה בבט"ש

, ענף היסטוריוגרפיה של מג"בלרבה  בעל חשיבותדבך נִ בהוספת  ,. הראשוןעיקריים מישורים ניבש

בחקר הבט"ש פרק חסר ומתבקש משלים מחקר זה  ,השני. חקר השיטור של מדינת ישראלנלווה ל

היא ניהלה את המאבק ש נוספתומאיר מזווית  ,לקיומה בעשור הראשון של מדינת ישראל

 על גבולותיהלשמור מג"ב,  באמצעותדרכים שהיא נקטה ובטחה ממדינות ערב, לִש בהסתננות 

 . בשנותיה הראשונות והמעצבותהארוכים והפרוצים 
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 )פריודיזציה( תיקוף המחקר. 3

באפריל  26-הקמתו של מג"ב ב המחקר מתוחם לפרק זמן היסטורי של כארבע שנים, מראשית

מלכד למחקר  קבעהתיקוף )פריודיזציה( שנ 1956.10באוקטובר  29-ועד לפרוץ מלחמת סיני ב 1953

של מג"ב, ההיסטורית את תהליך התפתחותו האחד בוחן  :זהלזה משיקים ה במסגרתו שני צירים

 ,כנקודת זמן לסיום המחקר הוגדרה. מלחמת סיני שבבט"ש מכלול פעילותואת נתח מהאחר ו

הבט"ש של מדינת בחקר  העוסקים החוקריםרבים מציון דרך לסיומה של תקופה אצל כמקובלת 

לתקופה שאחריה,  ת סינישקדמה למלחמהתקופה בין  מהותיקיים שוני זאת ועוד,  11.ישראל

בתום המלחמה חלו  ,נוסף לכך 12.י הגבולר  זוֹ בא   במצב הביטחוןשהתאפיינה בהטבה משמעותית 

ולהם  מנושא דיוננו,חורגים ההמבצעית הארגוני והן בתחומי פעילותו  בנההן במבמג"ב, שינויים 

הראשון של מלחמת סיני בכפר  שאירע ביומההטרגי  אירועב דןאינו מחקר זה  13.נדרש דיון נפרד

שוטרי מג"ב במהלך עוצר שהוטל על הכפר.  אזרחים ערבים מירי שביצעו 49בו נהרגו ש ,קאסם

 מחקר הנוכחי.ב וצבושה חורג מהמטרותאך  בעל חשיבות רבההוא נושא ה

 סקירת מצב המחקר ורקע תאורטי . 4

 למחצה ברחבי העולם -ות שיטור צבאייםכוח 4.1

עשרה. המונח -ח ברחבי העולם בשלהי המאה השמונהלמחצה החלו להתפת-כוחות שיטור צבאיים

ה. מקור השם הוא במונח הצרפתי רי  רמ  'נד  הוא ז   למחצה-צבאיהמוכר לנו כיום לתיאור כוח שיטור 

gens d'armes למילה  השנים מרוצתבהפך ש", מונח "אנשים חמושים שפירושוgendarme. 

היא  םבהשמושה, והתפקידים רגונה, חִ ואולם באופן אִ שיטור, כוח היא הז'נדרמריה במהותה 

 כמו  אירופה,מדינות חלק מב 14.יםצבאיבעל סממנים ביטחוני מזכירה במידה רבה כוח עוסקת 

כגון ספרד והולנד היא כפופה למשרדי צבא, ובמדינות אחרות למשל בצרפת, הז'נדרמריה כפופה ל

 יש 15.משרד המשטרה או משרד הפנים כגון, במדינה חון הפניםטְ ּבִ בעיות על  המופקדיםממשלה ה

-צבאייםכוחות שיטור בהן הוקמו שמושבות הקולוניאליות ברחבי האימפריה הבריטית ב, לציין

 .או בהמשך הסקירהודוגמאות לכך יובלמשטרה, ישירות  הוכפפו הםלמחצה 

                                                

: 1956מבצע סיני ומערכת סואץ, על מלחמת סיני נכתבה ספרות ענפה. ראו למשל: א' טרואן ומ' שמש )עורכים(,  10
יהדות מטרות ויעדים",  – 1956און, "מערכת סיני -; מ' בר1994גוריון בנגב, באר שבע, -, אוניברסיטת בןעיון מחודש

גוריון בנגב, באר שבע, -, אוניברסיטת בן1956 –אתגר ותגרה: הדרך למבצע קדש און, -; מ' בר35–3, עמ' 1999, 13 זמננו
, מערכות, תל 1956–1955תהיה מלחמה בקיץ...: הדרך למלחמת סיני, און, אתגר תגרה(; מ' גולני, -)להלן: בר 1991

 D. Tal, The 1956 War: Coolusion and Rivalry in the Middle East, Frankני, מלחמה בקיץ(; )להלן: גול 1997אביב, 
Cass, Portland, 2001 .  

ראו את המחקרים על הבט"ש המופיעים בפרק הרקע התאורטי. יתר על כן, יואב גלבר כתב שמלחמות ישראל הן  11
שעיצבו במידה רבה את הגישה לתיקוף והן מחלקות את תולדותיה של מדינת ישראל לתקופות משנה. ראו: י' גלבר, 

-עולת עזה ומדיניות הגמול של ישראל בשנות החץ שחור, פ"מבוא: תקופת פעולות התגמול", בתוך: מ' גולני )עורך(, 
 .13, עמ' 1994מערכות, תל אביב,  ,50
, עמ' אתגרי ההסתננותמחקרים מצביעים על ירידה ניכרת במספר מקרי ההסתננות בעקבות מלחמת סיני. גולן ושי,  12

לעשר שנים של שקט און תיאר את התקופה שלאחר תום מלחמת סיני כך: "מדינת ישראל זכתה -. מרדכי בר198
, עמ' 2001צבי, ירושלים, -, יד יצחק בן1967–1948גבולות עשנים: עיונים בתולדות מדינת ישראל,  און,-יחסי". מ' בר

. יחיעם ויץ רואה במלחמת סיני אירוע המסיים את תקופת "ראשית המדינה" שאחד מביטוייו הוא החוסן הביטחוני 12
בין חזון יץ, "קץ הראשית: לבירור המושג ראשית המדינה", בתוך: הנ"ל )עורך(, של מדינת ישראל, ראו בהרחבה: י' ו

  253–235, עמ' 1997, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, ירושלים, לרוויזיה: מאה שנות היסטוריוגרפיה ציונית
ת סיני על פריסתו של מג"ב לאורך הגבולות בתום מלחמת סיני ראו: ט' משגב, "משמר הגבול לקראת מלחמ 13

, מערכות, תל שנה למלחמת סיני 50ברעום המנועים: בין צבא למשטרה", בתוך: ח' גולן וש' שי )עורכים(,  –ובמהלכה 
)להלן: משגב, משמר הגבול(. על המשימות שבהן עסק מג"ב במלחמת סיני ראו את  218–216, עמ' 2006אביב, 

 .143-79/2006א"צ,  –הסקירות של מג"ב וצה"ל 
14 , The Paradoxs of Gendarmeries: Between Expansion, Demilitarization and Dissolution erbeck,D. Lutt

Ubiquity Press, Geneva, 2013, pp. 7–9.  
15 , Oxford University Press, Oxford, 1999, Century Europe –Gendarmes and State in Nineteenth C. Emsley, 

p. 34  :להלן(Emsley, Gendarmes .) 
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 מרחבהז'נדרמריה: שמירה על גבולות המדינה ועוסקת בהם שבולטים  חומיםתשני בחין בניתן לה

התערבות המצריכות הפנים בעצימות גבוהה, חון טְ , וסיוע למשטרה בטיפול בבעיות ּבִ שלה רפ   הסְ 

הפגנות, מהומות ומרידות. סא"ל ישראל , בהן למשל הפרות סדר, אופי צבאיכוח שיטור בעל של 

מחשובי חוקרי שהיה ובתום מלחמת העצמאות ראש מחלקת תכנון באג"ם במטכ"ל, ר, ששימש ּב  

 מערכותצה"ל ל שבכתב העת  1948ביוני ראה אור ו שכתב במאמרהדגיש ההיסטוריה הצבאית, 

: "ככל שיארכו כתב, וכך הגבולות כם שלהז'נדרמריה לאור ה שלנוכחותבהרבה  החשיבות את

כלומר, אחד משיקולי  16הגבולות ותכבדנה בעיות שמירתם ]...[ כן תגדל באותה הארץ נחיצותה".

יהמתפתחות הביטחון מענה לבעיות במתן צורך הוא ה להקמת ז'נדרמריה היסוד זֹור   .הגבול בא 

העולם. מוקד לדיון מחקרי ברחבי  , תולדותיו ומאפייניו מהווהלמחצה-צבאיתחום השיטור ה

, מאפייניהם הכוחות היבטים הנוגעים להתפתחותשהתמקדו ב דון במחקרים היסטורייםהנושא נ

והבולטות , מהראשונות הצרפתית ז'נדרמריהב והחוקרים הבולטים שעסקמ. ותחומי פעילותם

ראשית את בספרו אר יתש ,(Emsley) קלייב אמסליהבריטי הוא ההיסטוריון  אירופהבשהתפתחו 

 לאורךוהשינויים שחלו בה התפתחותה את תהליך ו עשרה -שמונההשלהי המאה ב קמתהה

דומים כוחות התפתחות ל מודלהייתה  הצרפתית. אמסלי מצביע על כך שהז'נדרמריה השנים

למודל  17.נוספות כגון ספרד, איטליה, הולנד, בלגיה, דנמרק ועודאירופה, בבמדינות אחרות 

את בבואו לגבש על האלוף דוד שאליתיאל ניכרת  השפעה במחקר, הייתה ניווכחכפי שהצרפתי, 

מדינת ישראל לשם הוקם בשהראשון למחצה -, כוח השיטור הצבאירפ   להקמת חיל הסְ  תוכניתה

  שמירת גבולותיה.

ושהייתה  1822בשנת שהוקמה  ,RIC (Royal Irish Constabulary)על המשטרה האירית המלכותית 

מבכירי  (Jeffries) צ'רלס ג'פריס 18נכתבו מספר מחקרים. ,פעילותה פוסיובד צבאית באופי ארגונה

היא השירות הקולוניאלי הבריטי, כתב בספרו על המשטרה הקולוניאלית שהמשטרה האירית 

באמצעות קציני הבריטית  המשטרות הקולוניאליות ברחבי האימפריהמרבית ב עיצּושהשפיעה על 

וכן על ידי גיוס קצינים ושוטרים , להן בתחום השיטור ם, שנשלחו אליהן כדי לייעץה אירימשטר

בראשית  משטרת הודו היא ת בהן, שהבולטלכוחות המשטרה במושבותמהמשטרה האירית 

ת במחצית השנייה ניאמ'עותאימפריה הרחבי הבשהוקמו לז'נדרמריות  חיבורים הוקדשו 19.ימיה

כיצד הכוחות הללו הראו הידועות בכינוין "עסכארי זפטיה". חוקרים  ,עשרה-של המאה התשע

במערכות שכללו בין היתר שינויים מהותיים  ,אימפריהמהרפורמות שנעשו בכחלק  תפתחוה

סבור שהז'נדרמריות שהקים מרי פז ההיסטוריון עֹ  20השיפוט והאכיפה של מוסדות השלטון.

                                                

 . 14–13, עמ' 1948, יוני 50 מערכותי' בר, "טיפוסי צבא",  16
17 254–222Emsley, Gendarmes, pp.  :ראו גם .Crime,  century police", –C. Emsley, "A typollogy of nineteenth 

History & Societies 3, 1999, pp. 29–44. . 
The The Colonial Dimension",  –of the Police  he EmergenceM. Brogden, "Tעל המשטרה האירית ראו:  18

Britis Journal of Criminology 27(1), 1978, pp. 4–14. :ראו גם .T. Bowden, The Breakdown of Public Security, 
Ireland, 1919–1921 and Palestine 1936–1939, Sage, London, 1977 :על דיכוי המרד האירי ראו .C. Townshend, 

The British Campaign in Ireland 1919–1921, Oxford University Press, Oxford, 1975.. 
 ,Parrish, London, 1952 ,The Colonial PoliceC. Jeffries,  ;P. Robbעל משטרת הודו במאה התשע עשרה ראו:  19

"The Ordering of Rural India: The Policung of Nineteente century, Bengal and Biher", in D. Anderson & D. 
Killingray (Eds.), Policing the Empire: government, authority, and control, 1830–1940, Manchester University 

Press, Manchester, 1991, pp. 126-150,משל מ . על ההשפעה של המודל האירי על משטרת ארץ ישראל ראו: י' ראובני
 .160–140, עמ' 1992אילן, רמת גן, -אוניברסיטת בר: ניתוח היסטורי מדיני, 1948–1920המנדט בא"י 

 N. Ozbek, "Policing the Countryside: Gendarmesעל הז'נדרמריות שהוקמו ברחבי האימפריה העות'מאנית ראו: 20
40(1),  East Studies onal Journal of MiddleInternati1908", –Century Ottoman Empire 1876 thof the Late 19
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העקרוני המודל  התבססו עלאימפריה רחבי הב באזורים שוניםפרסו ושנִ העות'מאני השלטון 

  21.העות'מאנית יפת החוקמערכת אכמהותי ב שינוילשנועד משלים תהליך כשהתפתח בצרפת, 

תחת יהודים לערבים בארץ ישראל על כך שהמאבק הלאומי שהתחולל בין ההצביעו חוקרים 

 הוקמוכוחות ששני , בהם למחצה-כוחות שיטור צבאיים ם שלהיה זרז להקמתהשלטון הבריטי 

 47ובמהלכם נהרגו  ,נוספים בארץשפרצו ביפו ופשטו למקומות  (1921תרפ"א ) אורעותלאחר מ

, (Palestine Gendarmerie) ישראלית-הז'נדרמריה הארץ היה ראשוןההכוח  22.ערבים 48-, ויהודים

 נישכוח הלשמור על גבולות הארץ. ה במטרהמקרב האוכלוסייה המקומית שאנשיה גויסו בעיקר 

שהובא מאירלנד עם כוח אדם , שהתבסס על (British Gendarmerie) הז'נדרמריה הבריטית היה

למנוע הפרות סדר, לדכא הפגנות היה העיקרי , ותפקידה 1921המרד האירי בשנת  מו שלסיו

רעל חיל הספר  23חון הפנים.יטְ ולדאוג לּב ב  (, שהוקם Jordan Frontier Force-Trans) הירדן-של ע 

, הכוחהתפתחות את  ניתח . ההיסטוריון אורי קוסובסקיכתבו מספר מחקריםנ 1926באפריל  1-ב

את  רתיאאיתי גור  החוקר 24.הבריטיתברחבי האימפריה פעילותו תחומי והציג יריעה רחבה על 

חוקרים  25.טכנייםמקצועיים שעיקרם היו חיל הספר, יסו לבהם עסקו היהודים שגּושהתפקידים 

, ארץ ישראלהצפוני של  גבולה גזרתבירדני  -רב  הע   חיל הספר הן עסקבשהמשימות את  תיארו

 26.אוכלוסייה היהודיתלבין יחידותיו על רקע ביצוען רה שהתפתחה מסכת היחסים העכּואת ו

נגד  1939–1936שנים שהתחולל בארץ ישראל ב האלים ד הערביהמרש מחקרים מצביעים על כך

 27.למחצה-כצבאיתהמשטרה בארץ ישראל  ה שלבעל עיצּובאופן ניכר  השפיעהשלטון הבריטי 

את מחקרים לא מעט בתיאר  ,מחוקרי השיטור הבריטי בארץ ישראל ,ההיסטוריון גד קרויזר

צ'ארלס ר ס  לדידו של קרויזר, . פעולות המורדיםסכל את על מנת ל םהבריטי ונקטבהן הפעולות ש

שהגיע לארץ ו 1931–1923בשנים תה בהודו ּולּכשל משטרת ּכ מפכ"לששימש כ, Tegart)טיגארט )

במידה רבה והפך אותה מחדש  ב את המשטרהציעהוא ש ,לענייני ביטחוןבעל שם כיועץ מומחה 

עם בעיות התמודד למחצה, כחלק מהניסיון ל-ממשטרה אזרחית באופייה למשטרה צבאית

  28הבריטי. הקשות שהציבו המורדים לממשלהביטחון 

                                                                                                                                       

2008, pp. 47–67. :ראו גם .G. W. Swanson, "The Ottoman Police", journal of Contemporary 7(1/2), 1972, pp. 
243–260 . 

", 20–16ע' פז, "שוטרים וגנבים באימפריה העוסמאנית: התפתחות אכיפת החוק והמדינה העוסמאנית, מאות  21
 . 136כ"ב, תשע"ו, עמ'  אעהג'מ

, 9192–1918צמיחת התנועה הלאומית הערבית הפלסטינאית ( ראו: י' פורת, 1921על מאורעות תרפ"א ) 22
 .107–104, 81–79, עמ' 1971האוניברסיטה העברית, ירושלים, 

ביטחון פורסם קובץ מאמרים העוסק במשטרה ובו מאמר של טום בואדון על הקמתם של כוחות ה 1975בשנת  23
 T. Bowden, " Policing Palestine 1920–1936: Someהבריטיים בשנים הראשונות של המנדט הבריטי, ראו: 

Problems of Public Security under the Mandate", in: G. L. Mosse (Ed.), Police Forces in History, Sage, 
London, 1975, 115–130. 

 . 2007, חיבור לשם לקבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה, חיפה, 1948–1926ירדני חיל הספר העבר א' קוסובסקי,  24
 .2001, חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה, חיפה, ירדני-החיילים היהודים בחיל הספר העבר א' גור, 25
עלי זית ירדני", -ל הספר העברירדני בגבולות ארץ ישראל ראו: י' בנדמן, "חי-על תחומי העיסוק של חיל הספר העבר 26

עלי זית ", 1948–1944. א' קוסובסקי, "חיל הספר של עבר הירדן בגבול הצפון בשנים 231–207ב', תשנ"ב, עמ'  וחרב
 . 136–99י"ד, תשע"ד, עמ'  וחרב

די האינתיפאדה הראשונה, דיכוי המרד הערבי על יהספרות המרכזית לתיאור האירועים במרד הערבי: י' אייל,  27
ממהומות למרידה, התנועה הלאומית ; י' פורת, 1999מערכות, תל אביב,  ,1939–1936הצבא הבריטי בארץ ישראל 

 .286–212, עמ' 1978עם עובד, תל אביב,  ,1939–1929הפלסטינאית  הערבית
–1938ל הקמת מצודות המשטרה הבריטית בארץ ישרא –הטיגארטים ראו את מחקריו העוסקים בנושא: ג' קרויזר,  28

)להלן: קרויזר, מצודות המשטרה(; ג' קרויזר, "משטרה  59–58, עמ' 2011, ספריית יהודה דקל, מקווה ישראל, 1943
 99–57י"ד, תשע"ד, עמ'  עלי זית וחרבקולוניאלית אזרחית או משטרה קולוניאלית בעלת מאפיינים חצי צבאיים?", 

 G. Kroizer, "From Dowbiggin to Tegart, The Revolutionary Change in the)להלן: קרויזר, משטרה קולוניאלית(; 
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קיבל גם היבט אדריכלי בולט לעין, הבריטית ייעודה הביטחוני של המשטרה קרויזר, גד  ו שללדעת

עדיין על העומדות  מבוצרות ברחבי ארץ ישראלמשטרה תחנות ם שתיישישים ועם הקמתן של 

ארץ ישראל שעברה המשטרה הבריטית ב ה העמוקהרפורמעדות היסטורית לבבחינת  ןוה, ןתיל

 29.העשרים-של המאהוראשית שנות הארבעים שנות השלושים שלהי ב

למחצה על רקע נטייתם -לכוחות השיטור הצבאיים על הדימוי השלילי שהתפתח הצביעוחוקרים 

שהתפתח בהם הבולטים מאחד כלפי אוכלוסייה אזרחית. ואלימה  מדיניות תוקפניתלהפעיל 

ששלחו הבריטים  למחצה-צבאי, כוח שיטור Black and Tans הואהעשרים -ת המאהבראשי

 1921.30–1919שנים ה במדינהמרד שהתחולל ב לדכא אתהאירית לסייע למשטרה על מנת לאירלנד 

שהתפתח  ידימוי השלילהאת במאמר שכתב תיאר  (Cahill)ל יהיק ריצ'רדהבריטי ההיסטוריון 

 Black andעל כוח אדם שפעל במסגרת בעיקר שהתבססה  ,'נדרמריה הבריטית בארץ ישראלזל

Tans מנהיגי התנועה כיצד אחר הוא תיאר  אמרבמ 31.המרד שהובא לארץ ישראל בסיומו של

שהקימו הבריטים למחצה -כוחות השיטור הצבאייםשאחז בבדימוי השלילי עשו שימוש הציונית 

  32.יישוב היהודיכלפי הישהפגינו  מדיניותם הנוקשה על מנת להבליט את בארץ ישראל

תיאר את מעשי האכזריות של הז'נדרמריה הבריטית בארץ  (Hughes) זמתיו יּוהבריטי ההיסטוריון 

גד  33.המקומית האוכלוסייה הערבית כלפיבעיקר , שנקטו אנשיהוהאלימה והיד הקשה ישראל, 

על רקע , (Striking Force Mobil Police) קרויזר העמיד לביקורת את כוח המחץ המשטרתי הנייד

שבמהלכה נהרג אחד מחברי  בקיבוץ רמת הכובשהנשק בחיפוש  1943נובמבר ב 16-במעורבותו 

ה רחששהתתקרית את הניתח ההיסטוריון גיורא גודמן  34., ועוד עשרות אחרים נפצעוהקיבוץ

רבין חיל הספר  1946ביוני  ב  ה נהרגו שלושה יהודים מהלכשב ,חברי קיבוץ כפר גלעדיל הירדן-של ע 

  35מעפילים יהודים בקיבוץ. יתורלאשנועד אלים חיפוש  מהלךב

במדינות שונות ופעלו התפתחו שלמחצה -בכוחות שיטור צבאייםמחקרים הבולטים העוסקים המ

חון יטְ ּבִ התפתחותן של בעיות ו, ביטחון בגבולותהבעיות אנו למדים ש לעיל, נסקרושו ,בעולם

 ד עולהעו. למחצה-םייצבאשיטור כוחות  ם שלהקמת על רבההשפיעו במידה חריפות, פנים 

סיגלו לעצמם שיטות אלו הואיל ו, ביותר דימוי שלילי אחז הללוכוחות הרבים מבכי  מהמחקרים

 כלפי אוכלוסייה אזרחית.ואלימות  תוקפניות שיטור

                                                                                                                                       

Colonial Police in Palestine During the 30's", The Journal of Imperial and Commonwealth History 32(2), 
2004, pp. 115–133. 

רי המשטרה )טיגארטים( פרשת תכנון מבצ –על הקמות תחנות המשטרה ראו: ג' קרויזר, "חזרה לשליטת התחנה  29
 .128–95, תשס"ד, עמ' 111 קתדרהבארץ ישראל", 

 ,New English Library, London, The Black and TansR. Bennett ,לתיאור הדיכוי האלים של המרד האירי ראו:  30
1959 . 

31 68–5938, 2009, pp.  Jerusalem QuarterlyBlack and Tans in Palestine",  –R. Cahill, "Going Beserk  
32 –4340, 2009, pp. Jerusalem Quarterly R. Cahill, "The Image of Black and Tans in late Mandate Palestune", 

51 
33  Eastern Studies MiddleM. Hughes, "A British Foreign Legion? The British Police in Mandate Palestine", 

49(5), 2013, pp. 696–711 
–131, תשנ"ח, עמ' 87קתדרה יום חרדות לכולנו: היבטים חדשים לפרשה ישנה",  –ג' קרויזר, "פרשת רמת הכובש  34

. לדידו של קרויזר בעיני היישוב היהודי הכוח נתפס כאלים ביותר בפעולה, אולם בהסתמך על עדויות מקומיות 162
 ם.ומסמכים בריטיים עולה שדפוסי פעילותו היו פחות אלימי

אופקים ", 1946ויוני  1945ג' גודמן, "פעולות הכיתור והחיפוש של הצבא הבריטי בכפר גלעדי ובתל חי באוקטובר  35
 )להלן: גודמן, פעולות הכיתור(. 108–96, תשע"ח, עמ' 92–91 בגיאוגרפיה
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 בעשור הראשון של מדינת ישראלחקר הבט"ש  4.2

ישראל דוקטרינה צבאית שנועדה לתת מענה לשתי מדינת עם תום מלחמת העצמאות התגבשה ב

 :עד ימינוהקיימים שנים בשני מונחים ההוגדרו בצה"ל באותן וש, השניצבו בפני ביטחוןבעיות 

או על קיום המדינה המאיימות על מתן מענה צבאי לסכנות משמעו ו ,"ביטחון יסודי" הוא הראשון

 הוא המונח השני 36.לפחות מדינות ערבאחת משלמותה הטריטוריאלית במלחמה כוללת עם 

גבולות המדינה בהמתקיימות  מתן מענה למכלול בעיות הביטחון משמעוו ,"ביטחון שוטף" )בט"ש(

רהמרחב וב   37על רכושם מפני כל פעילות עוינת.לשמור במטרה להגן על חיי האזרחים ו ,שלה ְספ 

ממדינות ערב  טחהִש הסתננות לה וסיכולהמאבק שניהלה מדינת ישראל על שמירת גבולותיה 

 חקר הבט"ש מסגרתבעל ידי היסטוריונים דון נהוא נושא שהעשרים -של המאהבשנות החמישים 

היקף את בהרחבה מתאר "מלחמות הגבול של ישראל" בספרו . בני מוריס של מדינת ישראל

לפעולות התגמול שביצע צה"ל  הוקדשההסתננות והשלכותיה על החברה בישראל. דיון מעמיק 

של מעגל ההסתננות ופעולות התגמול  . מוריס סבור כי התוצאותתופעהניסיון לבלום את הב

בסופו שהובילו ניות של מדינת ישראל ומדינות ערב, שבאו בעקבותיה הן שגרמו לשינויים במדי

ף של מדינת "תפיסת הביטחון השוט בספרודוד טל, , לעומתו 38לפרוץ מלחמת סיני.של דבר 

אלא בשל  ,מדינת ישראל לא יצאה למלחמה עקב בעיות הבט"שסבור ש "1956–1949ישראל 

האסטרטגית שהביאו להערכה שמדינות ערב נחושות יותר -שינויים שהתחוללו בסביבתה הגאו

קדש פרק וה, "גבול חם מלחמה קרה" ,שמעון גולןבספרו של  39מתמיד לצאת במתקפה נגדה.

בעיקר כתיבתו "מלחמה על הגבולות". גולן נסמך ב שכותרתוראל בהסתננות למאבק שניהלה יש

   40ולפיכך בולט בספרו ניתוח הנושא מנקודת מבט צבאית. ,על מסמכים השמורים בארכיון צה"ל

פעולות התגמול לדרכה של מדינת ישראל  ביןזיקה שאלת הלחיבורים הוקדשו בחקר הבט"ש 

מכריע במדיניות הדרדור של  גורםלמלחמת סיני. לא מעט חוקרים סבורים שפעולות התגמול היו 

ת ערב. החוקרים הבולטים התומכים בגישה זו הם זכי שלום וישראל למלחמה יזומה עם מדינ

הדרך למלחמת סיני  :בקיץ מוטי גולני בספרו "תהיה מלחמהו 41,ספרו "מדיניות בצל מחלוקת"ב

"מלחמת גמול, הרתעה, התפשטות כמבצע סיני את בספרו מתאר בני מוריס  42".1956–1955

                                                

רקע הפוליטי בהרחבה על העמדות של מדינות ערב בתקופה הנדונה ראו: מ' שמש, "מבצע קדש ומערכת סואץ: ה 36
 .79–66, עמ' 1994, 4 עיונים בתקומת ישראל", 1956–1949במזרח התיכון, 

, עת ששימש מנכ"ל משרד הביטחון, 1954את ההבחנה בין שני המושגים פרסם ברבים לראשונה שמעון פרס בשנת  37
)להלן: פרס, השלב  15–9, עמ' 1965, עם הספר, תל אביב, השלב הבאבמאמר: ש' פרס, "על משמר בטחוננו", בתוך: 

, עם עובד, תל אביב, במעגל בעיות הביטחון; י' בר, 16, עמ' ביטחון שוטףהבא(. לדיון נוסף במונח בט"ש ראו: טל, 
 )להלן: בר, בעיות הביטחון(. 199–194, עמ' 1957

 . 430–382עמ'  מלחמות הגבול,מוריס,  38
  ,"International Journal of D. Tal, "Israel's Road to the 1956 Warראו גם: .247–245עמ'  ביטחון שוטף,טל,  39

Middle East Studies 28(1), 1996, pp. 59–81  :להלן(Tal, Road to the 1956 War.) 
 2000אביב, , מערכות, תל 1953–1949גבול חם, מלחמה קרה: התגבשות מדיניות הביטחון של ישראל ש' גולן,  40

 )להלן: גולן, גבול חם מלחמה קרה(.
, עמ' 1996, מערכות, תל אביב, 1956–1949מדיניות בצל מחלוקת: מדיניות הביטחון השוטף של ישראל ז' שלום,  41
 )להלן: שלום, מדיניות הביטחון(. 70–49
חץ או שינוי?", בתוך: הנ"ל )עורך(, המשך  –.ראו גם: מ' גולני, "ישראל ופעולת עזה 61 -27, עמ' מלחמה בקיץגולני,  42

 .33–23, עמ' 1994, מערכות, תל אביב, 50-ומדיניות הגמול של ישראל בשנות ה פעולת עזה –שחור 
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ערבי -בספרו על תולדות הסכסוך הישראלי , מציגערב-אבי שליים, מחוקרי יחסי ישראל 43ומנע".

  44ישראלית שהבריטים נגררו אליה.-את מלחמת סיני כמזימה צרפתית

מתי החלה מדיניות הדרדור למלחמה היזומה. מוטי באשר לשאלה  פולמוס קייםם בקרב החוקרי

 ,בעיר עזה )מבצע "חץ שחור"( 1955בפברואר  28-גולני סבור שלאחר פעולת התגמול שנערכה ב

מדינת ישראל למלחמה ת דרדור התחלפה תכלית פעולות התגמול מהרתעה של מדינות ערב למטר

מדיניות  תהליךאת מהאישים הבולטים שהוביל  יהה גולני סבור שהרמטכ"ל משה דיין 45יזומה.

ראש און, בן התקופה וחוקרה, שהיה -בר מרדכי 46באמצעות פעולות התגמול.למלחמה הדרדור 

מצד היזומה סבור שמדיניות הדרדור למלחמה  ,1957–1956שנים לשכת הרמטכ"ל משה דיין ב

הנשק שחתמה מצרים עם צ'כוסלובקיה, סקת לאחר עִ  – 1955החלה בספטמבר מדינת ישראל 

 1955שעד ספטמבר  סבור דוד טל 47.במזרח התיכוןמאזן הכוחות נועדה להפוך על פיו את ש

מרכיב  היא החלה לשמש 1955ורק בשלהי  ,גמול לשמירה על הסטטוס קוותשימשה מדיניות ה

בקרב  בעיקרוצה"ל, ל שהייתהבחן את ההשפעה  זאב דרוריההיסטוריון  48במדיניות הדרדור.

דרורי  .שהובילה לפרוץ מלחמת סיניהביטחונית על ההסלמה דרגות הפיקוד בקצונה הזּוטרה 

ן וההיסטורי 49.למלחמהבכך  מובילואת המשימות שהוטלו עליו מרחיב הכוח הצבאי  כיצד הראה

גיא לרון העריך שזיקה ישירה בין תהליכים פוליטיים, חברתיים וכלכליים לבין גורמים צבאיים 

  50את הדרך למלחמת סיני. השסללהיא מדיניים בישראל ובמצרים ו

מחצית בישראלי עת הפכה מדיניות הגמול -מישור הפוליטי הפניםבחנו את השורה של חוקרים 

גוריון למשה שרת, -בין דוד בןשהתפתח ת האידיאולוגי לסוגיה מרכזית בעימו 1953השנייה של 

ישראלי. מצד -ובהתאמה בין האסכולה האקטיביסטית לזו המתונה, ביחס לפתרון הסכסוך הערבי

גוריון, שר הביטחון פנחס לבון -דוד בן ו שלבראשות יתרס ניצב המחנה האקטיביסטאחד של המִ 

טחן של מדינות ערב בִש לות תגמול התקפיות שביקשו להגיב באמצעות פעו ,והרמטכ"ל משה דיין

מנגד עמד משה שרת,  ;הנגד אזרחימדינת ישראל  בתחומי שבוצעהעל כל פעולה ערבית עוינת 

ולהימנע , על ריסון עצמי ככל שניתןלהקפיד  ישראלמדינת שסברו שעל  ,וחלק משרי הממשלה

להגיע אולי כך וב, המדינהמעבר לגבולות לפעולות התקפיות  ות צבאהפעלת כוחמככל האפשר 

  51פיוס היסטורי.קץ הסכסוך ולעם הערבים ל

                                                

 .460–457, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  43
44 162–160, New York, Penguin, 2000, pp. The lorn Wall: Israel and The Arab World A. Shlaim,  :להלן(

Shlaim, Israel and The Arab World).) 
 .61–27 עמ' ,מלחמה בקיץגולני,  45
", 1956מ' גולני, "דיין מוביל למלחמה: מקומו של הרמטכ"ל בהחלטת ממשלת ישראל לצאת למלחמה באוקטובר  46

גוריון נגד דיין -"בן )להלן: גולני, מקומו של הרמטכ"ל(. ראו גם: מ' גולני, 135–117, עמ' 1994, 4 עיונים בתקומת ישראל
 . 132–123, תשנ"ז, עמ' 81 קתדרהאו בעקבותיו? ישראל בדרך אל המלחמה היזומה", 

 . 98–76עמ'  ,שערי עזהאון, -בר 47
גוריון, שרת ודיין: -; ד' טל, "בין בןTal, Road to the 1956 War, p. 75; 247–236, עמ' ביטחון שוטףראו: טל,  48

 .122–109, תשנ"ז, עמ' 81 קתדרה", 1955ע, המאבק על היזמה למלחמת מנ
חץ שחור: פעולת עזה ז' דרורי, "השפעת הדרג הצבאי הזוטר על ההסלמה הביטחונית", בתוך: מ' גולני )עורך(,  49

 .Z)להלן: דרורי, הדרג הצבאי(;  148–127, עמ' 1994תל אביב,  מערכות,, 50-ומדיניות הגמול של ישראל בשנות ה
Drory, Israel's Reprisal Policy, 1953–1956: The Dynamics of Military Retaliation, Routledge, London, 2005, 

pp. 106–178.  :להלן(Drory, The Dynamics of Military Retaliation .) 
ות חוץ : על קשרי הגומלין בין מדיני1956–1952תהליך ההתדרדרות למלחמה בין ישראל ומצרים, ג' לרון,  50

 .2007, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוספיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים, לפוליטיקה פנימית
, תשמ"ח, 27 מדינה, ממשל ויחסים בין לאומיים", 1956-גוריון ומלחמת הברירה ב-ראו בהרחבה: ג' שפר, "שרת, בן 51

סוך הערבי ישראלי", בתוך: ב' נויברגר )עורך(, שתי תפיסות של הסכ –; א' ביאלר, "בן גוריון ושרת 27–1עמ' 
, 1984, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב, 1978–1948דיפלומטיה בצל עימות: סוגיות נבחרות ביחסי החוץ של ישראל 
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שאול  :הבולטים שבהםשניים מולהלן  ,של פעולות התגמולנוספים חיבורים הוקדשו להיבטים 

בה לפדאיון" את השפעות פעולות התגמול על יחסי בספרו "הפלסטינים מהנּכ ניתחש ,ברטל

שפעולות התגמול השפיעו סבור  אוכלוסייה הערביתבין ההגומלין בין המשטרים בירדן ומצרים ל

אפרת זקבך ניתחה את החוקרת  52.לנקוט מדיניות אנטי ישראליתירדן ומצרים על במידה ניכרת 

 ביצעההיא רקע פעולות התגמול שעל , בחברה הישראלית 101המיתוס שהתפתח סביב יחידה 

  53.בלחימה במסתנניםהמבצעית בפעילותה כמרכיב עיקרי 

 מג"ב חקר 4.3

חדה עד כה תשומת לב מועטה ביותר לשאלת התפתחות הכוח במחקר ההיסטורי על מג"ב יּו

ראוי לציין לגבי תחומי עיסוקיו בבט"ש והערכת הישגיו המבצעיים. כך ובשנותיו הראשונות, 

 ולהתפתחות בסיסהוהיו פעלו קודם למג"ב ש למחצה-המחקר על שני כוחות השיטור הצבאייםש

ורמים שהביאו שאלת הקמתו והגדונה נר פ  במחקר של כותב שורות אלה על חיל הסְ הוא דל למדי. 

חיל כי במחקר שנים רבות דעה שקנתה לה שביתה ל. בניגוד מיום הקמתוכשנה בלבד לפירוקו 

כי לכוח היו הצלחות יחסיות במשימות שהוטלו עולה המדובר מהמחקר , הספר כשל בתפקידו

את  מתארהבספרו , און-מרדכי בר 54.ו אנשיופעליסתו, והתנאים שבהם לגודלו, פרעליו ביחס 

על מסויימת במידה לק והוא חבו ור פ  הקדיש פרק לחיל הסְ  ,1953–1949שנים בהתפתחות צה"ל 

כגון בני מוריס, צלחתו היחסית של הכוח. אולם, בשונה מהחוקרים האחרים באשר לה יימסקנות

הצלחתו הייתה  און סבור כי-מילא את ייעודו, ברדרורי הסבורים כי הכוח נכשל ולא דוד טל, וזאב 

שהקימה משטרת ישראל לאחר פירוק חיל כוח , פלוגות משמר הגבולעל  55.אך לא נכשלזערית, מִ 

על ניתוח מעמיק . בסקירות הללו אין הקדמה היסטורית להקמת מג"בכנכתבו סקירות  ,הספר

  56של מג"ב. והתפתחותבבחשיבותו ההיסטורית כל שכן דיון לא  ,של הכוח פועלו המבצעי

 השבהקשה  תקריתהתמקד עד כה בעיקר בהעשרים -של המאהעל מג"ב בשנות החמישים  המחקר

, 1956באוקטובר  29-שוטרי מג"ב ב ביצעומירי ש ,אזרחים ערבים, בכללם נשים וילדים 49נהרגו 

, שלוש שנים 1959בשנת  57הראשון של מלחמת סיני. מהלך עוצר שהוטל על כפר קאסם ביומהב

                                                                                                                                       

 A. Shlaim, "Conflicting Approaches to Israel's Relations with the)להלן: ביאלר, שתי תפיסות(;  206–189עמ' 
Arabs: Ben-Gorion and Shartt", The Middle East Journal 37(2), 1983, pp. 180–201  :להלן(Shlaim, Ben-Gorion 

and Shartt.) 
Y. Bar-Siman Tov, "Ben-Gorion and Sharett: Conflict-Management and Great Power Constraits in Israeli 

Foreign Polcy", Middle Eastern Studies 24(3), 1988, pp. 330–356. 1948; ז' שלום, "מדיניות הביטחון השוטף–
; זכי שלום (שלום, דילמות מרכזיות )להלן: 169–141, עמ' 1991, 1 עיונים בתקומת ישראל: דילמות מרכזיות", 1956

גוריון ושרת לתביעות -מצביע גם על מידה רבה של הסכמה בין שני האישים, ראו: ז' שלום, "התנגדות בן
 . 213–197, עמ' 1992, 2 עיונים בתקומת ישראל", 1956–1949הטריטוריאליות מישראל, 

 )להלן: ברטל, הפלסטינים(. 2009, כרמל, ירושלים, 1956–1949הפלסטינים מהנכבה לפדאאיון ש' ברטל,  52
דוקטור , חיבור לשם קבלת תואר ועיצוב הזיכרון הציבורי בחברה הישראלית 101מיתוס יחידה א' זקבך,  53

 (.101)להלן: זקבך, מיתוס  2013אילן, רמת גן, -לפילוסופיה, אוניברסיטת בר
חיבור לשם קבלת תואר מוסמך,  חיל הספר: פרק עלום בתולדות הביטחון השוטף של מדינת ישראל,י' אוחיון,  54

  )להלן: אוחיון, חיל הספר(. 3עמ' , 2015אילן, רמת גן, -אוניברסיטת בר
, 1953–1949הצבא החליף מדיו: פרקים בהתפתחות צה"ל בשנים הראשונות לאחר מלחמת העצמאות כשאון, -מ' בר 55

 און, התפתחות צה"ל(.-להלן: בר) 120–115, עמ' 2017צבי, ירושלים, -יד יצחק בן
 .207, עמ' משמר הגבולמשגב,  56
, כרמל, ביוגרפיה פוליטית טבח כפר קאסם:פרשת כפר קאסם נדונה במחקר ההיסטורי במגוון היבטים: א' רז,  57

הרקע, המניעים והשתלשלות  –)להלן: רז, כפר קאסם(. ר' רוזנטל, "מי הרג את פאטמה סרסור  2018ירושלים, 
, הקיבוץ המאוחד, תל אביב, כפר קאסם: אירועים ומיתוסהאירועים בפרשת טבח כפר קאסם", בתוך: הנ"ל )עורך(, 

אסם(. על האופן שבו ראו הערבים אזרחי מדינת ישראל את הפרשה ראו: ש' )להלן: רוזנטל, כפר ק 51–11, עמ' 2000
, תשנ"ט, 13 יהדות זמננומבצע סיני ופרשת כפר קאסם בעיני הערבים בישראל", –לזר, "מזימה באוקטובר -אוסצקי

 S. Halaby, Drawing the. ראו גם את ספרה של סאמיה חלבי המתבסס על העדויות של תושבי הכפר: 122–105עמ' 
Kafar Qasem Massacre, Schilt, Amsterdam, 2016 על השתקפות הפרשה בעיתונות ראו: ר' ליננברג, "פרשת כפר .

. על ההיבטים המשפטיים ראו: ע' פרוש, "פסק 64–48, עמ' 1974ב',  מדינה וממשלקאסם בראי העיתונות הישראלית", 
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 פרשההאת כומתות ירוקות בדין"  11" וספרבעורך הדין משה קורדוב  תיאר ,התקריתלאחר 

  58.מנקודת מבט משפטית, על סמך עדויות הנאשמים והפרוטוקולים של בית המשפט הצבאי

מתאר את מג"ב בתולדות מג"ב", הפרשיות  – "הגבול של יוסף ארגמן ספרו יצא לאור 1996בשנת 

מנם מנקודת מבט היסטורית, ו. הספר נכתב אועד שנות התשעים 1953מראשית הקמתו באפריל 

הספר חסר  כו שללכל אור, יתרה מזו .ואולם המחבר לא ציין את המקורות ששימשו לכתיבת

נחום  תקופתיים.הקשרים היסטוריים ונעדרים ממנו  ,ביקורתי של האירועים המתוארים בוניתוח 

וכך כתב הבחין בחולשתו המדעית,  ,בוקר, ששימש קצין חינוך של מג"ב בעת כתיבת הספר

: "בפרספקטיבה ארוכת שנים לא היה מקום לעימות גרסאות, ולאימות מדעי, מה גם תוהקדמב

  59שלא פעם נמסרה גרסה אחת יחידה, מבלי שנוכל לאשש אותה או להפריכה".

בהם שתיאור התפקידים שתרמה לים חלה התפתחות חשובה בחקר מג"ב בשני העשורים האחרונ

ים , לרגל ציון חמיש2006בשתי מלחמות שניהלה מדינת ישראל עם מדינות ערב. בשנת הכוח עסק 

את תיאר מאמר שבו מג"ב  מפקד בית המורשת שלכבתפקידו כתב טל משגב  ,שנה למלחמת סיני

הכשלים של הכוח שנבעו  ניתח אתובשלבי הלחימה השונים, מג"ב נטל בהן חלק שהתפקידים 

בשנת  60.פרוץ המלחמה ובמהלכהבימים שקדמו ללצה"ל  ן מג"במתיאום מבצעי לקוי בי דידול

תיאר את בו וכתב טל משגב מאמר נוסף  ,, לרגל ציון ארבעים שנה למלחמת ששת הימים2007

  61.שבהן עסק מג"ב בשלבי הלחימה השוניםהמשימות 

 ,ופועל בחסותהחלק בלתי נפרד ממשטרת ישראל עד ימינו  ועודנוהיה הוא מג"ב מיום שהוקם 

 אבתחום חקר השיטור של מדינת ישראל. ד ת היא שהספרות המחקרית עליו תיכתבוהדעת הנותנ

עקא, בספרות העוסקת בהיסטוריוגרפיה של משטרת ישראל בעשור הראשון של מדינת ישראל 

 ו שלבעיקר על ספר בוססותוהסקירות שנכתבו עליו מ ,מעמיק על מג"ברי היסטונעדר כל דיון 

 וכך 62,"משטרה בדמוקרטיה"שכתב הקרימינולוג דני גמשי  בספרכך יוסף ארגמן שהוזכר לעיל. 

 63.שנותיה הראשונותהתפתחות משטרת ישראל במתאר את בספרם של אלי הוד ואריאלה שדמי ה

 ,ם הקמתה ועד שנות התשעיםמיו המשטרההארגוני של מבנה העל  ,בספר אחר שכתב אלי הוד

  64פרשנות היסטורית.ללא  טבלאות כרונולוגיותשעיקרו מוצג ב נכלל מידע על מג"ב

                                                                                                                                       

, עמ' 1990ט"ו,  עיוני משפטחוקית בעליל", -פקודה בלתימבחן הדגל השחור והמושג של  –הדין בפרשת כפר קאסם 
 .103–90, תשע"ד, עמ' 127 זמנים; ד' אורבך, "מבחן הדגל השחור", 272–245

 )להלן: קורדוב, כומתות ירוקות(. 1959תל אביב,  נרקיס,כומתות ירוקות בדין,  11מ' קורדוב,  58
. דבריו של סגן ניצב נחום בוקר מובאים 1996טחון, תל אביב, , משרד הביפרשיות בתולדות מג"ב –הגבול  י' ארגמן, 59

 )להלן: ארגמן, הגבול(. 11בהקדמה לספר, עמ' 
 .211עמ'  ,משמר הגבול משגב, 60
ט' משגב, "בין גבולות במציאות משתנה: משמר הגבול לקראת מלחמת ששת הימים ובמהלכה", בתוך: ח' גולן וש'  61

)להלן: משגב,  254–237, עמ' 2007, מערכות, תל אביב, מלחמת ששת הימיםשנה ל 40נחשונים: שי )עורכים(, 
 במציאות משתנה(.

 )להלן: גימשי, משטרה בדמוקרטיה(. 363–347, עמ' 2003, משטרת ישראל, ירושלים, משטרה בדמוקרטיהד' גימשי,  62
, עמ' 1996ישראל, ירושלים,  כרך א', משטרת ,(1958–1948תולדות משטרת ישראל, )שלב המסד א' הוד וא' שדמי,  63

 )להלן: הוד ושדמי, תולדות משטרת ישראל(. 336–331
דפוס יובל,  : שינויים במבנה הארגוני, בפריסת המחוזות, במג"ב ובמשא"ז,1994–1948משטרת ישראל א' הוד,  64

 )להלן: הוד, פריסת המחוזות(. 58–40, עמ' 1994ירושלים, 
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בתקופה המיוחסת למחצית הראשונה של שנות על מג"ב המדעית לציין את דלות הכתיבה יש 

שנכתב עליו אינו נסמך ביותר מעט הגם , ועצמו מג"בהיסטוריה של ל המחלקהמטעם החמישים 

  65.על מקורות ארכיוניים

 בורתו יאישית של הקצינים והשוטרים ששה םמבטנקודת הוא מסוג אחר של כתיבה על מג"ב 

. המידע בספרות זו מתבסס רובו ככולו על עדויות וזיכרונות של אישים מחקרדונה בהנבתקופה 

בעת התרחשותם, ולא אחת הם בבחינת  הםחלק מאו שהיו מעורבים ב, אירועיםלשהיו עדים 

 ראה אור ספר 2008עדות אישית אוהדת הנעדרת יומרה מחקרית וניתוח ביקורתי. בשנת 

ששירתו  ושוטריו על הזיכרונות של קציני מג"ב בוססילקוט שירות" המ – "פלוגה ז' שכותרתו

לצד השנים,  במהלךיות בהתפתחות הפלוגה נקודות ציון מרכז תארמ . הספרבפלוגה מיום הקמתה

, ספר נוסף בסגנון דומה 66בהן היא נטלה חלק בגבול עם ירדן.שפעולות מבצעיות זכורים של אִ 

–1953פלוגה ח'  – "משמר הגבול צפון נושא את הכותרתההוא זה המבוסס על עדויות השוטרים 

לבנון, עם גבול לאורך ה כוחותיה הוצבוששל מג"ב ה ח' ", שבו מתוארים קורותיה של פלוג1991

  67.ועד שנות התשעים הקמתה מיום

בהן שנים קצינים ששירתו במג"ב בידי נכתבו על  זיכרונותם לקטגוריה של ספרות יים אופייניספר

נכתב ספר על ידי בנו  ,במג"ב מפקד פלוגהבתפקיד ששימש  ,גולעל דב אּו .עוסק המחקר הנוכחי

"פרקי חיים בשרות ביטחון המדינה". המחבר כינס עדויות רבות של אביו  וכותרתש ,יוסף אוגול

באותן קצין במג"ב ששימש ניאדו, איעקב ל 68פיקד באותן השנים.עליה שקורותיה של הפלוגה על 

משה  69.ירושליםבאזור  ות מג"ב שפעלופלוגשירותו ב אתתיאר בו ו זיכרונותכתב ספר  ,השנים

 תיאר אתהוציא לאור ספר ביוגרפיה שבו  ,קצין פעיל בשורותיוומנה עם מקימי מג"ב שנִ  ,טיומקין

רתו יעל אישים ששנכתבו וביוגרפיות  זיכרונות ספרי 70.בגבול ירדןבהן הוא נטל חלק  משימותה

  71., תקופה החורגת ממסגרת דיוננומשנות השישים ואילךבמג"ב 

 , ובפרט על מג"בבעשור הראשון של מדינת ישראל על הבט"שוהמחקרים מסקירת הספרות 

מג"ב בשנים על אחד מדעי מקיף ומחקר , ולּו אנו למדים כי עד כה טרם נכתב ,שהוצגו לעיל

דחיקתו לשולי המחקר ההיסטורי. מאליה מתעוררת מעיד על מה ש – שקדמו למלחמת סיני

בשנות שניהלה ישראל על גבולותיה מאבק ה רפ  סִ מהשאלה באשר לסיבות להתעלמות ממג"ב 

 שבהם הוא ןהראשו .שורשי ההתעלמותן ובחאִ ללהציע שני כיוונים אפשריים . אפשר החמישים

בעיקר מתוך נקודת המדינה גבולות הלחימה במסתננים ושמירת  נושאהחוקרים לנתח את  תנטיי

עיקר ב התאפיינהשפעילותן בעיקר ליחידות החי"ר של צה"ל, תשומת לב המכתיבה  ,צבאית מבט

 . התקפיות מעבר לגבולות המדינה תגמולפעולות ביצוע ב

                                                

 .1991, מטה משמר הגבול, לוד, דרכו של חיל לוחם –מג"ב החיבור היחיד הוא ספרון המונה עמודים ספורים:  65
, עין השופט, ללא ציון שנת הוצאה )להלן: וילפנד, פלוגה ז': ילקוט שירות, ספר תולדות הפלוגה לדורותיהי' וילפנד,  66

 פלוגה ז'(.
 , ללא ציון מקום ושנת הוצאה )להלן: עזרי, פלוגה ח'(. 1991–5319משמר הגבול צפון: פלוגה ח' י' עזרי,  67
 , הוצאה פרטית, ללא ציון שנת הוצאה )להלן: אוגול, פרקי חיים(.פרקי חיים בשרות בטחון המדינהי' אוגול,  68
ת, , הוצאה פרטיבשירות העם והמולדת: סיפורו של ירושלמי תלמיד ישיבה שלחם בכל מלחמות ישראלי' לאניאדו,  69

 )להלן: לאניאדו, בשירות העם והמולדת(. 2012ירושלים, 
 )להלן: טיומקין, שליחות ללא הפסקה(. 2017, סמריק, תל אביב, שליחות ללא הפסקהמ' טיומקין,  70
קצין ההתשה ; מ' פאר, 2003, רעות, ירושלים, : סיפורו של אלי אברם מפקד יחידת המסתערבים21אביר מ' גבעתי,  71

 -; ר' דור2005, הוצאה פרטית, ו, פעילותו ומורשתו של מוחסן דגש מפקד במשמר הגבול ותושב מג'ארלא הותש: חיי
 .2015, אופיר ביכורים, יהוד, לוחם היחידה ללוחמה בטרור –עד קצה הגבול: פסקל אברהמי רפפורט, 
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 הבסקיראנו מוצאים  פעולות התגמולנושא דיון המחקרי בלחשיבות שהעניקו החוקרים לביטוי 

, כפי שעולה למשל און על בעיות הביטחון של מדינת ישראל בעשור הראשון-מרדכי בר שכתב

או נכון יותר הקמת גדוד  101הקמת יחידה  – הייתה שנת מעבר חשובה 1953"שנת  מציטוט זה:

, ארבעה 1953באפריל  ול המוצלחות של צה"ל". מג"ב הוקםהצנחנים ותחילת פעולות התגמ

אימץ את שהצבאי און בחר להתמקד בכוח -, אולם מרדכי בר101יחידה  שהוקמהחודשים טרם 

 בצה"ל חדשההלחימה הלרוח  לאין ערוךבמסתננים, שתרמו מה עיקרי ללחי כליפעולות התגמול כ

 דוןלחוקרי התקופה לא משך את  שמג"באפוא להניח סביר  72.יו המבצעיותניכר ביכולותולשיפור 

בשונה מהגישה ההתקפית שאימץ , נניםית ללחימה במסתדפנסיבת שיטור גיבש תפיסבו משום ש

חבר כנסת  דאזדוד קורן,  1970טיב לתאר זאת בדצמבר י. התגמולהבפעולות כאמור  השניכרצה"ל 

 לוד:  פקדת מג"ב בעירבמִ שנערך בנאום שנשא בכינוס מג"ב  ,מטעם מפלגת המערך

תשומת הלב של הציבור מופנית אל המבצעים המרשימים של צה"ל, כשישנה פעולה 
ים מה מעבר לגבול, זה משאיר רושם, העיתונות מדווחת על זה ]...[ אך מעטים יודע

פירוש המונח ביטחון שוטף, הפעולה השוטפת, היום יומית, האפורה והמסוכנת, 
  73המעייפת והמתישה, היא נחלתו של איש משמר הגבול.

גם לא תאמה את הערכים לשמירת הגבולות הדפנסיבית שאימץ מג"ב  שגישת השיטור דומה

ת התגמול פעולואילו ים שהיו דומיננטיים בחברה הישראלית באותן השנים, ויהאקטיביסט

עה על גינסבורג הצבי-החוקרת תמר מלץ 74צה"ל היו ביטוי לערכים הללו.שביצעו יחידות החי"ר ב

וסייעו לחזק את מדיניות האקטיביזם , השניאת  אחדשני יסודות בחברה הישראלית, שהשלימו 

, ויסוד ולהשל העם היהודי בג שהדגיש את פגיעותו ,יסוד הפגיעות: הביטחוני בשנות החמישים

  75.להשפיע על גורלו ולעצב את עתידועל "היהודי החדש"  לפיו – הגאולה העצמית והלאומית

בשנים הראשונות לקיומו חוקרי התקופה ממג"ב של התעלמות להשנייה סיבה ה, שקרוב לוודאי

לא זכתה לתשומת לב בעצמה ש, במסגרת משטרת ישראלופעל הוקם טמונה בעובדה שהכוח 

המחקר  דןקופה בה , תהראשון של מדינת ישראללתקופה המיוחסת לעשור ובפרט מחקרית, 

מנקודות מבט מחקרים המתמקדים  אנו עדים לכתיבתרק בשני העשורים האחרונים  .הנוכחי

רוצה לומר, למיקומו הארגוני של מג"ב  76העשרים. -במשטרה בשנות החמישים של המאהשונות 

להתעלמות ממנו בספרות לא מבוטלת הייתה השפעה למשטרה של יחידותיו המבצעית  כפיפותלו

 למשטרת ישראל.מאוד בדומה המדעית, המחקר 

                                                

לות עוינים: צבא וביטחון בעשור לנוכח גבואון וא' שירן )עורכים(, -און, "מבוא לעשור הראשון", בתוך: מ' בר-מ' בר 72
 .14, עמ' 2017, אפי מלצר, רעות, הראשון למדינת ישראל

 .34, עמ' 1970, דצמבר 5–4 בטאון משמר הגבול ד' קורן, "לתת גיבוי למג"ב", 73
און, "הביטחוניזם ומבקריו -על עליונות הגישה האקטיביסטית בחברה הישראלית בשנות החמישים ראו: מ' בר 74

צבי, ירושלים, -, יד יצחק בןאתגר הריבונות, יצירה והגות בעשור הראשון למדינה", בתוך הנ"ל )עורך(, 1967–1949
. אחת הראיות לעליונות הגישה האקטיביסטית היא תוצאות הבחירות לכנסת השלישית שנערכו ביולי 98, עמ' 1999
ביזם ביטחוני, ואילו כוחה של מפא"י אחה"ע וחרות, שדגלו באקטי –, שבהן התעצם כוחן של שתי מפלגות 1955

מפא"י לנוכח תוצאות הבחירות לכנסת  –בהנהגת משה שרת המתון ירד. ראו: י' ויץ, "מפלגה מתמודדת עם כישלונה 
 . 124, תשנ"ו, עמ' 77 קתדרההשלישית", 

י"א,  זית וחרב עלי", 1956–1949גינסבורג, "החברה הישראלית ומדיניות הביטחון בשנים -ראו בהרחבה: ת' מלץ 75
 .261–244תשע"א, עמ' 

על מצב המחקר ועל מגמות המחקר בהיסטוריוגרפיה של משטרת ישראל ראו: נ' לבנקרון, "בין גלוי לנעלם:  76
המחקרים העוסקים  .49–17, עמ' 2019, 1 משטרה והיסטוריההיסטוריוגרפיה של משטרת ישראל בעשור הראשון", 

פעולות ההסתננות ובעיות הביטחון השוטף ; ש' בלבן, תולדות משטרת ישראל בהתפתחות המשטרה הם: הוד ושדמי,
באר  גוריון,-חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בןכגורמים בעיצובה והתפתחותה של משטרת ישראל, 

רובין, -)להלן: בלבן, התפתחות המשטרה(. על גיוס נשים למשטרה בראשית התפתחותה ראו: צ' שחורי 2005 שבע,
 . 172–139, תשע"ז, עמ' 164 קתדרה", 1981–1948"שיטור ומגדר: כניסתן של נשים למשטרת ישראל, 
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 , המקורות וטיבםת המחקרושיט. 5

 שיטת המחקר 

מונוגרפיה מחקרית על מג"ב ומטרתו לנתח לראשונה באופן שיטתי ומעמיק  ינוהחיבור הנוכחי ה

 םבהששל כשבעה עשורים מתוך תקופה של שלוש השנים הראשונות לקיומו, את מג"ב בפרק זמן 

היסטורית ניתן להגדיר את התקופה הנדונה  תפוֹ קְש ִת עד לימינו. בבמשימות בט"ש,  ותיוכוחו סקע

מגוון בו, מג"בשל ו התפתחות שלביב מהותיתבעל חשיבות אך קצר יחסית, במחקר כפרק זמן 

 ר, ובכפרים הערבייםפ  , ביישובי הסְ המדינה גבולות כם שללאורעליו שהוטלו משימות הבט"ש 

 . בשטח מדינת ישראל שהיו נתונים לפיקוח הממשל הצבאי

המחקרים מעידים , כפי ששנים ככוח שיטור שולי וזניחעשרות זה ממג"ב נתפס במחקר המדעי 

 -עובדה זו מציבה את החיבור שלפנינו בתחום המחקר המיקרושנכתבו עליו. ביותר  ועטיםהמ

 -. מחקרי מיקרוהעשרים-עשורים האחרונים של המאהמהלך הבהיסטורי, תחום מחקרי שהתפתח 

היסטוריה מתמקדים בזמן תחום, במרחב גאוגרפי מוגדר, בקהילות קטנות וארגונים וגופים שאינם 

משום שאלו לכאורה אינם המדעי שנים במחקר הגדולים או בולטים בהכרח, שהוזנחו לאורך 

  77.להבנת התמונה ההיסטוריתתובנות חדשות תורמים 

עם גישת המחקר ביותר מנה עם ההיסטוריונים המזוהים ( הנִ Leviג'ובני לוי ) ההיסטוריון האיטלקי

עשויה להגיע לתובנות מחקריות חדשות ביחס לתמונה הרחבה  היסטורי סבור שגישה זו-המיקרו

של ההיסטוריה משום שהיא בוחנת באופן מעמיק נושא או תופעות פרטניות בתקופה ובמרחב 

מוגדר ומצומצם, כך שניתן להשליך את המסקנות להקשרים הרחבים יותר של התמונה 

-ת משום שמדובר בכוח שיטור צבאיהיא חיוני הבחירה בגישה זו בחקר מג"ב אם כן 78ההיסטורית.

מעמיקה, ובניתוחו הפרטני על פי גישה זו יסודית ולמחצה שלא זכה כמעט להתייחסות מחקרית 

ת חדשה למאבק שניהלה פ  על הכוח, מחד גיסא, ולהעניק ִתשקוֹ  ניתן יהיה לשרטט תמונה מהימנה

מתמקד המדינת ישראל על גבולותיה בשנותיה הראשונות, מאידך גיסא. המחקר הנוכחי על מג"ב 

היסטורי לא שולל את  -יקרוהעשרים ממחיש אפוא כי המחקר המ-ת החמישים של המאהבשנו

אלא מגדיר מחדש את הזיקה ביניהם, ומשלים את  היסטורי, -קרוהמ  מחקר השל  חשיבותו

 79בכללותה. מונה ההיסטוריתהת

דִ -הנחת היסוד של מחקר זה היא שמג"ב בשנים הנדונות במחקר לא היה כוח שיטור חד י ְממ 

ש בשתי גישות ר עושה שימובבט"ש, ובהתאם לכך המחקפעילותו באופיו הארגוני ובתחומי 

בין ומשלב ,( History From Below)"היסטוריה מלמעלה" ו"היסטוריה מלמטה" מתודולגיות 

בשאלות היסוד העוסקות בניתוח התהליכים ההיסטוריים בהתפתחות מג"ב נעשה  80.שתיהן

                                                

Cultural and Everyday Life",  J. Brewer, "Micro history and the Histories ofהיסטורי ראו: -על המחקר המיקרו 77
Social History 7(1), 2010, pp. 87–109 ,היסטוריה זיכרון ותעמולה: הדיסציפלינה ההיסטורית בעולם ובארץ; י' גלבר ,

 )להלן: גלבר, זיכרון ותעמולה(. 179–176, עמ' 2007עם עובד, תל אביב, 
78 , Polity Press, New Perspectives on Historical Writing G. Levi, "On Microhistory", in: Peter Burke (Ed.),

Cambridge, 1991, pp. 93–113.. 
 M. Peltonen, "Clues Margins, andהיסטורי ראו בהרחבה: -היסטורי למקרו-על הזיקה בין גישת המחקר המיקרו 79

Monads: The Micr-Macro Link in Historical Research", History and Theory 40(3), 2001, pp. 347–359. 
עם החוקרים הראשונים שעסקו במחקר היסטורי "מלמטה" נמנה אדוארד תומפסון, שדן במעמד הפועלים באנגליה  80

 E. P. Thompson, The Making of the Englishעשרה: -העשרה ובראשית המאה התשע-בסוף המאה השמונה
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שימוש בעיקר בגישת המחקר "היסטוריה מלמעלה" המבוססת על מקורות ארכיוניים רשמיים 

פים הממסדיים שהיו המשקפים את התפתחות מג"ב מנקודת המבט של מקבלי ההחלטות והגו

חברתית  -. הגישה השנייה היא שיטת מחקר היסטוריתבי התפתחותומעורבים בהקמתו ובשל

"היסטוריה מלמטה" שהועתקה בעשורים האחרונים מתחום מדעי החברה אל חקר ההיסטוריה 

היסטוריים. לגישה זו יש משנה חשיבות במחקר הנוכחי על מג"ב -חקרים מיקרושבה נכתבים מ

כגון שהרכיבו אותו ג"ב מהפרטים הקטנים משום שהיא מסייעת לנו לבחון את התפתחותו של מ

לבוש ועוד. זאת ועוד, גישה זו יש בידה לסייע בידינו שיכון, תחבורה, כלי כוח האדם, מלאי הציוד, 

לנתח ולהעריך את הישגיו המבצעיים של מג"ב בבט"ש לא רק ברובד הרשמי המשתקף מהתיעוד 

מתוקף תפקידו שמג"ב הופקד , האזרחיםשל הגופים הממסדיים, אלא גם מנקודת המבט של 

 רכושם.על על שמירת חייהם ובבט"ש 

 מקורות המחקר 

מקורות רבים שימשו לכתיבת המחקר, והשימוש בהם נעשה על פי הדיסציפלינה ההיסטורית: 

, אימותם על רקע הקשרםראשוניים לצורך בדיקת הנושא הנחקר ואלי של מקורות ניתוח טקסט

ובחינת רמת  סמכיםנם והצלבה ביניהם, ניתוח השוואתי של המיּוועימותם עם מחקרים קיימים, מִ 

דרישות שונות הציבו בפניי ההבדלים המהותיים בין שתי הגישות המתודולוגיות  81מהימנותם.

השמורים תעודות ומסמכים  תרנדרשתי לא"ההיסטוריה מלמעלה" ה תגישללאיסוף המקורות. 

ורות מקנדרשתי לאתר "היסטוריה מלמטה" מחקר ה תגישלארכיונים לאומיים ומוסדיים, ואילו ב

  82.ועיתונות התקופה עדויות אישיותיומנים, , זיכרונותמארכיוניים מקומיים, ספרי ומידע 

על מג"ב שמורים בתיקי משטרת ישראל הנמצאים בארכיון  ארכיונייםהמקורות ה החלק הארי של

פעולה, פקודות מבצע, תזכירים, תחקירים דוחות בין היתר כוללים בתוכם אלו  .המדינה בירושלים

מבצעיים, הערכות מצב, סיכומי מודיעין, תכתובות, פרוטוקולים ומסמכים רבים נוספים. חומר 

בין צה"ל חליפת מכתבים פרוטוקולים ו , בהםר גם בארכיון צה"ל ומשרד הביטחון בתל השומראצּו

פקדות ומִ החטיבות הצבאיות,  קי אג"ם במטכ"ל,למג"ב השמורים בתיקי לשכת הרמטכ"ל, תי

לדון במחקר ביקשתי  83נעשה שימוש בפרוטוקולים של ישיבות המטכ"ל.כן ההגמ"ר של צה"ל. 

פרוטוקולים של ישיבות הממשלה,  רשומותִת ב עשיתי שימושולפיכך  ,גם בהקשר הפוליטיבמג"ב 

. ועדת הכספיםוועדת חוץ וביטחון,  - שפעלו במסגרתהדיוני מליאת הכנסת ושל שתי ועדות של 

שפעלה  הסוכנות היהודיתתכתובות של מג"ב עם  ותבארכיון הציוני המרכזי בירושלים שמור

ר. כן הסתייעתי בארכיון פ  רכיבי הביטחון ביישובי הסְ כל הקשור לתחום בם מג"ב עבשיתוף פעולה 

נעזרתי כן  .על פעילותהמשטרה והדוחות השנתיים בו שמורות פקודות הש ,בבית שמש המשטרה

 במסמכים השמורים בבית המורשת וההנצחה של מג"ב. 

                                                                                                                                       

Working Class, Open Road Media, New York, 1963ארצי, -. על כתיבת מחקרים היסטוריים "מלמטה" ראו: י' בן
 .369–368, תשס"א, עמ' 100 קתדרה"דרכים וכיוונים בחקר ארץ ישראל ויישובה", 

על ההבדלים בין ההיסטוריה העוסקת בפרטים, בייחודיות ובקונקרטיות לבין מדעי החברה שעניינם הכללות,  81
 . 39–34, עמ' זיכרון ותעמולהתאוריות ומודלים, ראו: גלבר, 

עיתונים יומיים בעברית. מ' נאור, "העיתונות בשנות  11העיתונות בשנות החמישים של המאה העשרים כללה  82
, 1997צבי, ירושלים, -, יד יצחק בןתשי"ח–העשור הראשון: תש"חהחמישים", בתוך: צ' צמרת וח' יבלונקה )עורכים(, 

 ונות(.)להלן: נאור, העית 225–224עמ' 
במחקר אני מפנה לכרכי הפרוטוקולים של ישיבות המטכ"ל הנגישים לחוקרים באולם הקריאה של ארכיון צה"ל,  83

 ולא לתיקים שהמקורות מצויים בהם )להלן: ישיבת המטכ"ל(.
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ין טבנקבשדה בוקר, ארכיון יד  גוריון-בןמסמכים הם ארכיון  אספתי מהםשארכיונים נוספים 

 – בשנות החמישיםבאזור השרון ר פ   ברמת אפעל, ושני ארכיונים של קיבוצים שהיו יישובי סְ 

, יומנים אישיים, זיכרונותספרי בגם במחקר נעשה שימוש וקיבוץ ניר אליהו.  קיבוץ רמת הכובש

רתו ישערכתי עם אישים שש ראיונותחיבורים ביוגרפיים ואוטוביוגרפיים, ביטאונים, מפות, ו

היסטוריה מטעם המחלקה לכן עשיתי שימוש בראיונות שערכו קצינים במג"ב בתקופה הנדונה. 

. ואף נטלו בהן חלק עם אישים שהיו עדים לאירועי התקופה השנים במרוצתמשטרת ישראל ב

בי, ומארכיון התצלומים צ-העיתונות, מאוסף התמונות בארכיון יד יצחק בןדפי התמונות לוקטו מ

 עתומאמרים בכתבי הם ספרות מחקרית המקורות המשניים ששימשו למחקר זה של קק"ל. 

, כלכלה צבא וביטחון, חברה – על מג"ב ם המשיקים לנושא המחקרבנושאיהעוסקים מדעיים 

 של מדינת ישראל.בעשור הראשון  והתיישבות

 מגבלות מתודולוגיות 

  להלן: ת המפורטותמגבלות מתודולוגיו לוּונמג"ב ב הדןזה  מחקרל

על מג"ב השמורים  ה הנגישות למסמכיםתהיאותי בכתיבת המחקר ה תשליוו תמתודולוגי בעיה

תיקי הנוכחי מחקר הלכתיבת עד באוסף התיקים של משטרת ישראל בארכיון המדינה בירושלים. 

לציבור מתוקף צווי הצנזורה המגבילים את החשיפה לחלק מן המקורות משטרה רבים היו חסויים 

הפרט.  צנעתאו מטעמים של ביטחון המדינה ולעיתים אף יותר מכך,  ,לתקופה של חמישים שנים

ובהם שפע רב של  ,בעקבות בקשות חשיפה ששלחתי להנהלת הארכיון נחשפו עשרות תיקים

מסמכים שתרומתם למחקר היא חיונית ביותר. חלק מן המקורות הראשוניים העמידו קושי 

שנכתבו מטעם מג"ב ומשטרת ישראל,  סמכיםדיספרופורציה בין המ עקבמתודולוגי בניתוחם 

בעיקר בשאלות הקשורות בהערכת היכולת המבצעית  –צה"ל ורמי גלאלו שנכתבו על ידי 

  איסוף מקורות רבים נוספים והצלבתם. הצריךמה ש, וההישגים של מג"ב

של מג"ב העוסקים בפועלו הגישה למסמכים הארכיוניים  ההישעמד בפניי  נוסף מתודולוגי קושי

הניב ארכיון המדינה וארכיון צה"ל חיפוש שערכתי ב. כפרים הערביים תחת הממשל הצבאיב

המשרד לענייני ערבים במשרד  על ידיעברית לשתורגמו , חלקם בערבית מספר מועט של מקורות

ארכיון השב"כ אינו פתוח לחוקרים  84ראש הממשלה. תיקים רבים לא הותרו לעיון מטעמי צנזורה.

מאותה אישים ערבים בולטים  ספרי זיכרונות שלבניסיון לאתר מידע על מג"ב בביוגרפיות וכלל. 

המחקר המדעית לא הניב תוצאות. גם בספרות  ,אחריםוכגון אמיל חביבי, תאופיק טובי,  ,תקופה

התקופה . בעיתונות קדמו לטבח בכפר קאסםששנים ב על הממשל הצבאי לא קיים מידע על מג"ב

 שעלה בידי לאתרהמעטים לפיכך, לצד המקורות  85.בלבד בשפה הערבית נמצאו מקורות בודדים

 שהקדיש מק"ימטעם שנים הבאותן אור  השרא קול העםבעיתון נרחב עשיתי שימוש  ,בארכיונים

 . רבות מידיעותיו לתיאור פועלם של שוטרי מג"ב בכפרים הערביים

                                                

ארצי, "שתיקת -על הבעייתיות שבחשיפת חומרים ארכיוניים העוסקים בגופי ביטחון בישראל ראו בהרחבה: י' בן 84
. הדיון בחשיפת מסמכים 29–10י"א, תשע"ב, עמ'  עלי זית וחרבהארכיונים: לסוגיית חשיפת גנזי מערכות הביטחון", 

תחת הכותרת  הארץארכיוניים עולה מפעם לפעם לסדר היום הציבורי והתקשרותי. הגר שיזף כתבה במאמר בעיתון 
כי בארכיונים  4.7.2019מספרים" מתאריך "מערכת הביטחון מסתירה בכספות מסמכים על הנכבה. זה מה שהם 

מוסתר מידע על הנכבה וכן חומרים נוספים העלולים לפגוע בשמה הטוב של המדינה. וראו את התגובה של בני 
. גם בעבודת 11.7.2019מתאריך  הארץמוריס בכתבתו "הממונה על שכתוב ההיסטוריה במשרד הביטחון", בעיתון 

 לחומרים הקשורים בפעילותו של מג"ב בכפרים הערביים בשנות החמישים.מחקר זו נתקלתי בקשיים להגיע 
 )האחדות(, עיתון יומי של מק"י בשפה הערבית. איתיחאד-אלהמדובר הוא בעיתון  85
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 זיכרוןעל מג"ב כספרי  חלק מהספרים והחיבורים שנכתבובבשימוש כרוכה בעיה מתודולוגית 

אישים ששירתו במג"ב  שאותם כתבו בעלי אופי ביוגרפי, זיכרונותכספרי או  למטרות הנצחה,

נכתבו שנים רבות לאחר שהתרחשו האירועים הללו  זיכרון. רבים מספרי המחקרבשנים הנדונות ב

ובנות של , תרפול זיכרון וחוסר דיוקבות מעִ ורקתים יהם סובלים לע המתוארים בהם, ומשום כך

את האירועים  תארמכי לאדם ה ראוי להדגישצדדית של האירועים. -חוכמה בדיעבד, וראייה חד

פי חומר ביוגרה 86עלולה להשפיע על התמונה ההיסטורית הכללית.ש על פי רוב נגיעה אישיתישנה 

את דמות מחקרם  במידה רבהשכן כותבי הביוגרפיות מעצבים  ,מצריך אף הוא עיון מדוקדק

שמעותי במחקר ההיסטורי, ובכלל זה תופס חלק מתיעוד בעל פה  87בהתאם להשקפתם האישית.

כמקור  והתיעוד בעל פה סוגיית הראיונות 88חקר כוחות צבא וביטחון.משמש גם מקור חשוב ל

שימוש נערכו  עשיתיבהם שהראיונות ומעמיקה. היסטורי היא מורכבת ומצריכה בחינה ביקורתית 

 המרואיינים להסתמך על זיכרונםובמהלכם נדרשו  דונו בהם,שנ האירועיםעשרות שנים לאחר 

נטרי, וצאגהעידו על האירועים באופן . חלק מהמרואיינים לקוי ואף בררני ואשבמקרים רבים ה

. עם זאת, לראיונות נודעת סיפרוהם עליהם שאת עצמם במוקד האירועים  העמידוכלומר 

  89מסמכים.בתועדו תמיד חשיבות בפריסת היריעה ההיסטורית ולהארת סוגיות שלא 

שבו  , על האופןפך אור על מג"ב "מלמטה", כלומרעיתונות התקופה מכילה מידע בעל ערך רב השו

מג"ב. לבחינת השיח הציבורי בעיתונות ישנה פועלו של העריכה האוכלוסייה האזרחית את 

על  אנשים מן השורהשל  םמבטנוכחי משום שהיא מביאה את נקודת חשיבות למחקר ה

יש לזכור  הללו,היתרונות  למרות 90היסטורי.-מיקרוהגדולים, כיאה למחקר האירועים ההיסטוריים 

 לעיתים קרובותשימשו עיתונים מפלגתיים שהיו בשנות החמישים שראו אור העיתונים רבים מש

יש לבחון כל ידיעה, כתבה או מאמר  לפיכך, 91.שהחזיקו בהם פוליטיים של המפלגותה לצרכים

באופן ביקורתי בהתאם לשיוכו המפלגתי ואופיו של העיתון, ומחשש להשפעה של דוברי המפלגות 

זהותי עניין מתודולוגי אחרון הוא  92או עורכים וכתבים מטעמם על תוכן הדברים שנכתבו בו.

למעלה מג"ב זה  כשוטר. כותב שורות אלה מגויס המחקר על מג"בכתיבת המקצועית למול 

ההיסטוריון . נקודת מבט "מבפנים" על מג"בלי  מזמנתרבה לנושא המחקר ה עשורים. הִק משלוש

ממכשול במידה רבה לנושא המחקר עשוי להפוך של החוקר  זיקההצרפתי פייר נורה סבור שה

נעשה זה במחקר יחד עם זאת,  93.וף של הבנה טובה יותר את הסוגיות הנדונות בולמנמתודולוגי 

כמה שניתן באופן אובייקטיבי, לפיכך  לסוגיות הנדונות בושנה זהירות ולהתייחס מאמץ לנקוט מִ 

 עבודה זו עומדת למבחן הביקורת של הקורא.

                                                

, הקיבוץ בין ספרות להיסטוריהעל ספרי זיכרונות כמקור היסטורי ועל הקשר בין ספרות והיסטוריה ראו: מ' דורמן,  86
זיכרון ; גלבר, 8–5, עמ' 2002, 7 כיוונים חדשים; א' איל, "הספרות כמקור היסטורי", 1990המאוחד, תל אביב, 

 .276–266, עמ' ותעמולה
 .262–240, תשע"ד, עמ' 150 קתדרהא' חלמיש, "העידן הביוגרפי בהיסטוריוגרפיה הישראלית",  87
 .270–269עמ'  זיכרון ותעמולה,גלבר,  88
ל הסייגים הסובייקטיביים החלים על תיעוד בעל פה מחד גיסא, ועל חיוניותם של הראיונות לכתיבת מחקרים ע 89

 S. Caunce, Oral History and Local History, Addison-Wesley Longman, Newהיסטוריים מאידך גיסא, ראו: 
York, 1994, pp. 7–8:.  ,296–251עמ'  ,זיכרון ותעמולה; גלבר. 

 .47, עמ' 1994, רכס, אבן יהודה, אחרת על תקשורת: שבע פתיחות לעיון בתקשורת ובעיתונותי' רועה,  90
)להלן:  41–40, עמ' 1992, עם עובד, תל אביב, 1990–1948המתווכים: אמצעי התקשורת בישראל  ד' כספי וי' לימור, 91

היו  מעריבו ידיעות אחרונות, הארץ –ושה עיתונים בשנות החמישים, רק של 11כספי ולימור, המתווכים(. מתוך 
(. על ההשפעה שהייתה לזיקה המפלגתית על הדרך שבה דיווחו העיתונים 217, עמ' העיתונותעיתונים פרטיים )נאור, 

ראשיתה של ההיסטוריוגרפיה הישראלית של מלחמת  –זיכרון בספר  און,-על מלחמת העצמאות ראו: מ' בר
 .55–25, עמ' 2001יטחון, רמת אפעל, משרד הב ,1958–1948העצמאות 

 . 43–39, עמ' 1988, 3 קשרמ' גלבוע, "קווים למתודולוגיה של חקר העיתונות",  92
 .13, עמ' 1993, 45 זמניםעל הבעיה של המקום",  –פ' נורה, "בין זיכרון להיסטוריה  93
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 מבנה המחקר. 6

, לוות לההנִ  להקיף את כל הסוגיות המחקריותלתת מענה לשאלת המחקר המרכזית ועל מנת 

חמישה שערים. פרק המבוא הפותח את המחקר סוקר את ממפרק מבוא היסטורי ו ורכבמהמחקר 

 שראלבמדינת י התחוללוהאירועים הצבאיים והתמורות הפוליטיות, הכלכליות והחברתיות ש

 .מג"בופעל הוקם, התפתח  שבה כרונולוגיתהמסגרת העיצבו את ש, 1956–1948בשנים 

 .1953–1949שנים במדינת ישראל ב למחצה-צבאיוקדש לדיון בתולדות השיטור הההשער הראשון 

מחצה ל-השיטור הצבאימודל הקולוניאלי על התפתחות שהייתה לההשפעה על הושם דגש  שערב

חיל , הראשון המסד להתפתחות מג"ב:את  ניחושהר מתמקד בשני כוחות במדינת ישראל. השע

לאחר  1951ואר בינ םשהוק פלוגות משמר הגבולכוח , והשני, 1951–1949שנים שפעל בהספר 

 .הקמתולהגרעין הוא היה  1953, ועם הקמת מג"ב באפריל רפ  פירוק חיל הסְ 

בו ככוח יצּועִ במנתח לעומק את התהליכים בהתפתחותו וומתמקד בהקמת מג"ב השער השני 

, גורמי ההתנגדות של הכוח והשיקולים שהביאו להקמת דוניםלמחצה. בשער נ-שיטור צבאי

ח האדם והכשרתו, ו, גיוס כפיתוחוית, המגבלות התקציביות שליוו את הפוליטלהקמתו בזירה 

 לגישת השיטורדיון בשער הוקדש כן  דות הרכובות, רכש הציוד והאמל"ח.הקמת הפלוגות והיחי

)הפתיחה באש( יניות הירי ולמדלשמירת הגבולות והלחימה במסתננים, שגיבש מג"ב הדפנסיבית 

 צה"ל.יחידות החי"ר בל בהשוואהשאימץ כלפי המסתננים בתקריות הגבול, 

לטה שהתקבלה השער השלישי דן במערך השיטור שהקים מג"ב ביישובי הספר מתוקף ההח

הייחודי של  דן באופיואת האחריות על הבט"ש. השער  ויביד שהפקידה 1954במטכ"ל באפריל 

. בשער מתוארים תחומי פעילותו של מג"ב גרתובמס שהתפתחומנתח את דפוסי השיטור ו המערך

 מםהיחסים שנרקמו בין מג"ב לגופים שעִ כן מנתח השער את . שנועדו להגן עליהם ביישובי הספר

ההגמ"ר של צה"ל, ובמישור  פקדותמִ במישור הצבאי  – פעילותובשגרת קבע דרך בא במגע  הוא

 .י כוחםובא   והתושבים ביישובי הספריהודית, סוכנות ההמדור לחברה וביטחון בהאזרחי 

על גבולות המדינה. בדיון הושם דגש  כם שלנתח את פועלו של מג"ב בבט"ש לאורהשער הרביעי מ

של שני גופים מורכבות ב, ומבצעיול של צה"ל על מג"ב בהיבט ההשפעות שהיו לפעולות התגמה

הפועלים בה בעת בלחימה במסתננים על פי גישות שונות. לכל גבול מדיני עם מדינה ערבית 

מעמיקה על היכולות המבצעיות של מג"ב בכל נקודת מבט  העניקעל מנת לנפרד הוקדש פרק 

בסיכול שזקף מג"ב לזכותו בבעיות בט"ש שונות. השער מתאר את ההצלחות  פייןאּוגבול ש

קציני ושוטרי מג"ב של הרבים לכשלים המבצעיים שהובילו את הגורמים  ומנתחת, ההסתננו

 שבעטיין התפתח לכוח דימוי שלילי ביותר על ידי צה"ל.

ים ובכפרים במשימות השיטור והאכיפה של מג"ב בער עוסקההשער החמישי את המחקר חותם 

דן במענה תחת הפיקוח של הממשל הצבאי. השער שהיו באותן שנים הערביים במדינת ישראל, 

את לאתר על מנת  וובדרכים שנקט, מג"ב להסתננות שפקדה את הכפרים הערבייםשוטרי  נושנת

על שם ּודגש ה .המדינה מעבר לגבולותומבריחים ם פו פעולה עם מסתנניהאזרחים הערבים ששית

ת לצורך אכיפת תקנות הממשל מג"ב כלפי האוכלוסייה הערבי ניתוח מדיניות השיטור שאימץ

, נגד קציני ושוטרי מג"בהאזרחים הערבים החריפות של מחאות לשהובילו גורמים העל ו, יהצבא

 .בסיועה של מפלגת מק"י
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 רקע היסטורי  שנים ראשונות: – מדינת ישראל :פרק ב'

 היבטים חברתיים, כלכליים ופוליטיים :החברה הישראלית .1

בה מדם, וכבר בשנותיה הראשונות החלה מלחמת העצמאות העקּוסערת ב קמהמדינת ישראל 

 סה של החברה הישראלית, אנשי היישוב, שהיו לבסי 94להתגבש דמותה של החברה הישראלית.

 ,ליטת העלייה הגדולהובעקבות ק ,בעיקר מארצות אירופה. עם הקמת המדינה הגיעו ארצה

הוכפלה  שש שניםתוך ב :רלבלי היּכהדמוגרפי  החברה הישראלית את אופייה והרכבהשינתה 

 ארצההעולים  95נפש. 600,000-האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל, שבראשית הקמתה מנתה כ

, שצלקות מאירופהפליטי השואה : התרבותי אופייןובהגאוגרפי מוצאן שתי קבוצות שונות ביו ה

ו גם אלו תויגו על ידי אל 96.האסלאםארצות מ םלחמה והשואה ניכרות בגופם ובנפשם; ויהודיהמ

ים, ועל העולים מארצות על ניצולי השואה נאמר שהם חשדנ החברה הקולטת בתיוג שלילי.

להפעיל מדיניות  המדינה מכלול של סיבות הביאו את הנהגת 97האסלאם נאמר שהם נחשלים.

של סובייקטיביים ושיקולים אובייקטיביים מ שהונעהכלפי העלייה מצפון אפריקה,  סלקטיבית

  98הותירה תחושות קשות של אפליה וקיפוח בקרב הקבוצות הללו.שיחס מסתייג וניכור, 

מקצועי ובעלי רקע , רכוש לוחסרי ככמעט העולים שעלו ארצה היו בעלי השכלה נמוכה, מ רבים

ובין יוצאי לוותיקים החדשים דינה. המפגש בין העולים שלא סייע להם להיקלט כיאות במשק המ

, שהגיעו ארצה בהתלהבות מכמות העולים, מחד גיסא ןיליוצאי ארצות האסלאם התאפיופה איר

ת על המורשה מהשפעה שלילי ותמאיכותם הפיזית והרוחנית, בחששגדולה באכזבה , ידך גיסאמאו

ביחס וטרם הקמת המדינה, בהתבדלות חברתית, ישוב היהודי חברתית שהתגבשה בי-התרבותית

ארצות האסלאם, כפי מעלייה ל 99החברה הקולטת. צדשל סלידה מולעיתים אף , של פטרונות

מהעולים רבים משום שמג"ב  האופן שבו התפתח עללא מבוטלת הייתה השפעה שניווכח במחקר, 

 והשפיעו על איכותו המבצעית. אנושיה הרכבואת  עיצבּולשורותיו  שגויסוהחדשים 

                                                

(. י' כץ, 0.84%-נפש )כ 650,000-ל כאבדות בנפש, מתוך אוכלוסייה ש 5,435במלחמת העצמאות ספג היישוב היהודי  94
 .13, עמ' 2006, משרד הביטחון, תל אביב, 2006–1948לב ואבן: סיפורה של המצבה הצבאית בישראל 

-איש, כך שהיקף העלייה נטו עמד על כ 50,000-איש וירדו ממנה כ 740,000-עלו לישראל כ 1954–1948בשנים  95
חברתית בשנות החמישים: קליטת העלייה הגדולה", בתוך: א' -גרפיתנפש. ראו מ' ליסק, "המהפכה הדמו 690,000

. בשנים 17–15, עמ' 1998, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, ירושלים, השנים הראשונות 50עצמאות: שפירא )עורכת(, 
קה ראו: מהעולים באותן השנים. על העלייה מצפון אפרי 85%-איש ממרוקו ומתוניס, שהם כ 75,000-עלו כ 1956–1954

קליטת העולים מצפון אפריקה ואכלוס הפריפריה בישראל  –א' פיקאר, "רכבת מקזבלנקה למושב או לאזור פיתוח 
, 2005ב',  חברה וכלכלה בישראל: מבט היסטורי ועכשווי – 4עיונים בתקומת ישראל סדרת נושא ", 1956–1954בשנים 

 )להלן: פיקאר, רכבת מקזבלנקה(. 614–581עמ' 
עולים בסערה: העלייה הגדולה וקליטתה לייה בשנות החמישים נכתבה ספרות ענפה. ראו למשל: ד' הכהן, על הע 96

; י' צור, "העלייה מארצות האסלאם", בתוך: צ' צמרת וח' 1994צבי, ירושלים, -, יד יצחק בן1953–1948בישראל 
העלייה מ' ליסק,  ;82–57, עמ' 1997ירושלים, צבי, -, יד יצחק בןתשי"ח–העשור הראשון תש"חיבלנוקה )עורכים(, 

 . 1999, מוסד ביאליק, ירושלים, הגדולה בשנות החמישים: כשלונו של כור ההיתוך
, תשמ"ז, עמ' 43 קתדרהסטריאוטיפים ותיוג בתקופת העלייה הגדולה בשנות החמישים",  –מ' ליסק, "דימויי עולים  97

קרוקוצקין, "זיכרון אוריינטליזם ועיצוב התודעה -האסלאם ראו: א' רז . על שלילת תרבותם של עולי ארצות144–125
. 123–102, עמ' 2007, האוניברסיטה העברית, ירושלים, צבא, זיכרון וזהות לאומיתהישראלית", בתוך: מ' נאור )עורך(, 

-, יד יצחק בן1952–1948אחים זרים: ניצולי השואה במדינת ישראל על ההסתייגות מניצולי השואה ראו: ח' יבלונקה, 
 .68 -67, עמ' 1994צבי, ירושלים, 

גוריון לחקר -, מכון בן1956–1951עולים במשורה: מדיניות ישראל כלפי עלייתם של יהודי צפון אפריקה, א' פיקאר,  98
. ד' הכהן, "מדיניות העלייה בעשור הראשון למדינה: הנסיונות 353–356, עמ' 2013ישראל והציונות, שדה בוקר, 

, מרכז זלמן שזר מיתוס ומציאות –קיבוץ גלויות: עלייה לארץ ישראל הגבלת העלייה וגורלם", בתוך: הנ"ל )עורכת(, ל
 . 316–285, עמ' 1998לתולדות ישראל, ירושלים, 

. 204–199, עמ' 2008עם עובד, תל אביב,  חובת האהבה הקשה: יחיד וקולקטיב בישראל בשנות החמישים,א' רוזין,  99
מגדירה את יחס הוותיקים כ"סלידה". הוותיקים ראו את העולים החדשים שהגיעו מארצות האסלאם כחסרי  המחברת

 היגיינה בסיסית וכמפיצי מחלות. 
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במידה רבה מאוד  החמישים הושפעהבשנות טחה של מדינת ישראל בִש  מדיניות ההתיישבות

מפעל ההתיישבות כערך מוגרפיות שחוללה מלחמת העצמאות. מהתמורות הטריטוריאליות והד

המשך ישיר לתקופת היישוב. עולים חדשים ב, המדינה קוםמקום מרכזי בראשית תפס מעשה כו

תרון לא רק כפמלחמה, בי שנכבש בר ובמרחב הערפשבו ביישובי הסעלו ארצה יּו מקרובעתה שזה 

הפרוצים, לאשש את השליטה הארוכים ולבצר את הגבולות  על מנתת הדיור, אלא גם ולמצוק

לבתיהם הערבים היהודית בשטחים החדשים שכבשה המדינה, ולמנוע את חזרתם של הפליטים 

  100.במהלך המלחמהאו גורשו מהם נמלטו שכפרים בוערים ב

מצפיפות,  תושביהם סבלולאחר מכן גם במעברות שם, והעולים החדשים שוכנו גם במחנות עולי

התגוררו  1951. בדצמבר בעיות תברואה, חוסר בתשתיות, ומהיעדר שרותי בריאות וחינוך

 ,לשאת אופי מזרחיהחלו המעברות הללו  101נפש. 179,000-במעברות שהוקמו ברחבי המדינה כ

ודלות,  אפליה, טיפוח עוני תו, תחוש בתסכול התאפיינה"ישראל השנייה" ש בהן והחלה להתגבש

המדיניות הממשלתית גם בעיירות הפיתוח, כחלק מ שבועולים חדשים יּו 102והידרדרות לפשע.

מבחינה כלכלית את  ומתוך רצון לבססבמטרה לחזק יעדים ביטחוניים, סייה, פיזור האוכלול

 103.בהן כבר שוכנוהתושבים ש

עם תום מלחמת העצמאות וקליטת העלייה הגדולה עמדו בפני מדינת ישראל שזה עתה קמה 

המשק . . מצבה הכלכלי של מדינת ישראל היה בכי רעקשים ומורכביםאתגרים כלכליים וחברתיים 

להקמתה ונפגע קשות בעטייה. בשנה הראשונה  ,ישראלי היה קטן לפני מלחמת העצמאות-הארץ

להגנה על ביטחונה ולהבסת צבאות ערב. מימון הוצאות  קר משאבי המדינההופנו עישל המדינה 

ויצרו גירעון במאזן  משק המדינהמלחמת העצמאות וקליטת העלייה הטילו נטל כלכלי כבד על 

 1949וצאות המלחמה בשנת התקציב , טען שהבאותם ימים שר האוצר ,התשלומים. אליעזר קפלן

העולים החדשים הוצאות המלחמה הרבות, קליטת  104ת.הגיעו לכדי מחצית מההכנסה הלאומי

דחופים בתחום  פתרונות שנדרשה למצואמעמסה כבדה על המדינה  ופיזורם הגאוגרפי הטילו

  105.שלא היו כמעט בנמצא בידיההשיכון, החינוך, התעסוקה והבריאות, 

 ,וחומרי גלםקיצוב מזונות לאמץ מדיניות כלכלית שהתבססה על  החליטה הממשלה 1949באפריל 

במטרה לחלץ את המדינה "מדיניות הצנע", קרב האזרחים אותן השנים באו כמו שכונתה ב

 1959שהונהגה עד שנת הצנע עקא, מדיניות  אדבו היא הייתה שרויה. שמהמצב הכלכלי הקשה 

                                                

, המרכז למורשת 1950–1948תוצאות מלחמה: השטחים הערביים לשעבר במדינת ישראל,  –שינוי מרחבי א' גולן,  100
. ראו גם: מ' עמית, "תפקיד ההתיישבות באבטחת הגבולות ובשמירת 261–260, עמ' 2001גוריון, שדה בוקר, -בן

 .108–104, תש"ם, עמ' 3 דפי אלעזרהריבונות ממלחמת העצמאות עד מלחמת ששת הימים", 
: מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות 1952–1948עולים ומעברות מ' קצ'נסקי, "המעברות", בתוך מ' נאור )עורך(,  101

 .74, עמ' 1986צבי, ירושלים, -חק בן, יד יצוחומר עזר
בעיה ציבורית  –על העבריינות בתוך המעברות מפי עדת ראייה בת התקופה ראו: מ' גרוטו, "הפשע במעברות  102

. על פערים חברתיים בשנות 10–8, עמ' 1954, פברואר 999ביטאון שוטרי ישראל חמורה: כאן אין פושעים!", 
תרבותי -ל הראשונה וארץ ישראל השנייה: תהליכים מואצים של קיטוב חברתיהחמישים ראו: מ' ליסק, "ארץ ישרא

צבי, -, יד יצחק בן1953–1948בין עולים לוותיקים: ישראל בעלייה הגדולה, בשנות החמישים", בתוך: ד' עופר )עורכת(, 
 .19–1, עמ' 1996ירושלים, 

גליצנשטיין -: צ' צמרת, א' חלמיש וא' מאירא' פיקאר, "מי ומי ההולכים: אכלוסן של עיירות הפיתוח" בתוך 103
 .196, עמ' 2009צבי, ירושלים, -, יד יצחק בןעיירות הפיתוח)עורכים(, 

. על 79, עמ' 1992, 2 עיונים בתקומת ישראלא' אלכסנדר, "כלכלת הקליטה בעשור הראשון למדינת ישראל",  104
בין אילוצים כלכליים להכרעות ביטחוניות",  השפעת המלחמה על הכלכלה ראו: י' גרינברג, "מלחמת העצמאות:

, יד כלכלה במלחמה: קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאותאון ומ' חזן )עורכים(, -בתוך: מ' בר
 .34–11, עמ' 2017צבי, ירושלים, -יצחק בן

עיונים בהיסטוריה  לא על הרוח לבדה:על מצבה הכלכלי הקשה של מדינת ישראל בעשור הראשון ראו: נ' גרוס,  105
 .354–325, עמ' 1999, האוניברסיטה העברית, ירושלים, הכלכלית של ארץ ישראל בעת החדשה
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המוסדות הפיננסיים והפיקוח של תנהל מחוץ למסגרת שה הובילה להתפתחות מסחר בשוק שחור

המשק,  כנית חירום כלכלית לייצובואימצה ממשלת ישראל ת 1952בפברואר  106ם.והממשלתיי

רכו קיצוצים סים, הוטל פיקוח הדוק ומחמיר על הבנקים, ונעשבמסגרתה הועמקה גביית המ

  107.משרדי הממשלהמהותיים בתקציבי 

מהלך בשעבר טלטלות רבות לאחר  צב המבנה הפוליטי של מדינת ישראלהתיי 1949בראשית 

 ,הייתה זו תקופת ההגמוניה של מפלגת מפא"ישנים הנדונות במחקר ב 108מלחמת העצמאות.

 השתקפההדומיננטיות של מפא"י  109מעמדה הדומיננטי בתקופת היישוב.ות את ישיר שהמשיכה

בשלהי , 1949בינואר  25-ב פה המכוננת( שנערכובחירות לכנסת הראשונה )האס  בהישגים שזכתה ב

לכנסת בבחירות ו, 1951ביולי  30-בשנערכו לכנסת השנייה בבחירות  וכן ,מלחמת העצמאות

 ארבעים. בשלוש מערכות הבחירות הללו זכתה מפא"י ב1955ביולי  26-בשנערכו השלישית 

פשר לה להקים את כל למעלה משליש ממספר המושבים, מה שאִ , אף יותרומושבים בכנסת 

  110הממשלה. הממשלות ולאייש את מרבית תפקידי המפתח במשרדי

ויצא , על כוונתו להתפטר מתפקידו גוריון-בןהודיע ראש הממשלה ושר הביטחון דוד  1953ביולי 

א משה שרת, ופנחס לבון ששימש שר בלי תיק לחופשה בקיבוץ שדה בוקר בנגב. את מקומו מיל  

גוריון -בןדוד ערך  1953בדצמבר  7-ב 111לתפקיד שר הביטחון. התמנהבמשרד ראש הממשלה 

את האלוף משה דיין הוא מינה לרמטכ"ל הרביעי של  חילופי גברי בצמרת צה"ל ובמשרד הביטחון:

ביום הוא הגיש את התפטרותו לנשיא בו  112ואת שמעון פרס למנכ"ל משרד הביטחון. ,צה"ל

להניח מכשול בדרכו הפוליטית של משה ם של שני האישים הללו נועד מינוי  צבי. -המדינה יצחק בן

, של ראש הממשלה הפורש י להבטיח את יישום תפיסתו הביטחונית האקטיביסטיתשרת ואמצע

מהבכירים שבחוקרי ההיסטוריון יחיעם ויץ,  113היה מרוחק ממוקד קבלת ההחלטות.ששעה ב

מראשות הממשלה הוא  גוריון-בןמציין כי על אף התפטרותו של דוד  ,הפוליטיקה הישראלית

, ובלשונו: של המדינה יומהת מכריעות שעמדו על סדר המשיך לעיתים קרובות להתערב בהחלטו

  114ממקום מושבו המרוחק בקיבוץ שדה בוקר. ,"לנהל חלק ניכר מענייני המדינה"

                                                

צבי, -, יד יצחק בןתשי"ח–העשור הראשון: תש"חנ' גרוס, "כלכלת ישראל", בתוך: צ' צמרת וח' יבלונקה )עורכים(,  106
 .141, עמ' 1997ירושלים, 

ימי בראשית של המשק ועל תוכנית החירום הממשלתית ראו: ח' ברקאי,  9511על המשבר הכלכלי החמור בשנת  107
 . 91–54, עמ' 1983, האוניברסיטה העברית, ירושלים, הישראלי

פוליטיקה במלחמה: און ומ' חזן )עורכים(, -על המערכת הפוליטית והתגבשותה בראשית הקמת המדינה ראו: מ' בר 108
 . 2014צבי, ירושלים, -, יד יצחק בןהעצמאות קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת

י' שפירא, "המקורות ההיסטוריים של הדמוקרטיה הישראלית: מפא"י כמפלגה דומינאנטית", בתוך: א' רם )עורך(,  109
. מפלגה דומיננטית היא זו שזכתה 47–46, עמ' 1993, ברירות, תל אביב, החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים

 (.50%-וה ביותר ביחס למפלגות האחרות, אך לא לרוב הקולות )למעלה מלמספר הקולות הגב
מפא"י הפסידה חמישה מושבים בכנסת, אחה"ע שנתפלגה ממפ"ם  1955בבחירות שנערכו לכנסת השלישית ביולי  110

מושבים. תוצאות הבחירות נתפרשו כאכזבה מהקו הפשרני של הממשלה  15-ל 8-מושבים, וחרות עלתה מ 10-זכתה ב
משרד  ביוגרפיה: האיש מאחורי האגדה, –בן גוריון זהר, -בה כיהן משה שרת בתפקיד ראש הממשלה. מ' ברש

 גוריון(.-זהר, בן-)להלן: בר 402, עמ' 2005הביטחון, תל אביב, 
על דרכו של פנחס לבון למשרת שר הביטחון ראו: י' ויץ, "פנחס לבון בזירה הפוליטית בראשית שנות המדינה",  111

 )להלן: ויץ, פנחס לבון(. 348–338, עמ' 2014, 24 ם בתקומת ישראלעיוני
און, משה דיין(. על -)להלן: בר 94, עמ' 2014, עם עובד, תל אביב, 1981–1915משה דיין: קורות חייו און, -מ' בר 112

, כרך א', תרשומת ליום 1978, מעריב, תל אביב, יומן אישיהתנגדות משה שרת למינוי משה דיין ראו: מ' שרת, 
)להלן: שרת, יומן אישי(. גם שרים אחרים בממשלה הביעו התנגדות למינוי של משה דיין  29, עמ' 12.10.1953

 ,"Y. Weitz, "The Founding Father and the General: David Ban-Gurion and Moshe Dayanלרמטכ"ל, ראו: 
Middle Eastern Studies 47(6), 2011 ,pp. 845–861. 

 .28, עמ' מלחמה בקיץ; גולני, 393–392, עמ' הסיבוב שניאלרון,  113
, עמ' 1998, 8 עיונים בתקומת ישראלגוריון לרדת לשדה בוקר?", -מדוע החליט בן –י' ויץ, "אל הפנטזיה ובחזרה  114

319 . 
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ממשלה, ופנחס לבון המשיך בתפקידו כשר ביטחון ה ותהושבע משה שרת לראש 1954בינואר  26-ב

במתחים  התאפיינהמערכת היחסים בין משה שרת לפנחס לבון  115גם בממשלה החדשה שהוקמה.

את מרותו של ראש הממשלה לעיתים קרובות לא קיבל רבים וידעה מחלוקות רבות. פנחס לבון 

בפברואר  20-ב 116ואף העלים ממנו מידע.מענייני הביטחון,  פעמים רבות, הדיר אותו משה שרת

פעולה שהתרחשה במצרים  –מבצע "סוזנה"  נאלץ פנחס לבון להתפטר מתפקידו בעקבות 1955

זכתה לימים לכינוי "עסק הביש". המדובר הוא בניסיון של צה"ל לחבל ביחסי מצרים ו, 1954ביולי 

בריטיים ואמריקניים במצרים. פרשה זו חיוניים ומעצמות המערב באמצעות פגיעה במתקנים 

  117.ציבור שנים ארוכותוהסעירה את האמות הסיפים של המערכת הפוליטית,  זעזעה את

 גוריון-בןמחדש מינויו של דוד  רשאּו ,ההתפטרות של פנחס לבון למחרתיום , 1955בפברואר  21-ב

הושבע דוד  ,1955ביולי  26-שנערכו ב ,לאחר הבחירות לכנסת השלישית 118לתפקיד שר הביטחון.

 119לשר החוץ. התמנהמשה שרת וראש הממשלה ושר הביטחון, לכהונת  פעם נוספת גוריון-בן

בינו לבין  בשל חילוקי הדעות הקשים שנתגלעוהודח שרת מתפקידו , 1956ביוני  18-בחלוף שנה, ב

כי הדחתו של שרת נבעה גם  לא ניתן להתעלם מכך .ביטחוניותומדיניות בסוגיות ראש הממשלה 

. זכי שלוםתיאר זאת בהרחבה , כפי  שממאבקי כוח פנימיים בתוך מפא"י, בעיקר בין שני האישים

:  חודשים ספורים לפני התפטרות שרת השנייםלכך אפשר להביא את שני הויכוחים שאירעו בין 

לאחר כישלונה  גוריון להתמנות למזכיר המפלגה -של דוד בן שרת לדרישהמשה סירובו של האחד, 

 בהן איבדה חמישה מושבים בכנסת. נקודת מחלוקת אחרת התמקדה 1955בבחירות שנערכו ביולי 

גוריון ראה במשרד הביטחון וצה"ל, ולא  -סמכויות משרד הביטחון ומשרד החוץ. דוד בןסביב 

 לאחר הדחת אחראי על ועדות שביתת הנשק המשותפות לישראל ולמדינות ערב., משרד החוץב

לא שוהתמנתה לשרת החוץ גולדה מאיר, ששימשה עד אותה עת בתפקיד שרת העבודה, שרת 

  120.גוריון-בןמשקל נגד לחשיבתו המדינית והביטחונית של ראש הממשלה דוד  הציבה

 השנים , המפלגה הייתה נתונה באותןשהתחוללו בצמרת מפא"יחלוקות הפנימיות למ בנוסף

ים . המחלוקות נסבו על נושאמפ"ם, חרות, ומק"י – עם שלוש מפלגותקשים  יםפוליטי עימותיםב

האופן שבו יש לשמור על גבולות המדינה, חברתיים וביטחוניים. אחת מהן נגעה לשאלת  ,מדיניים

כפי  ,שאלות הללושתי הת בומחלוקהבמדינת ישראל. למעמדו של המיעוט הערבי האחרת נגעה ו

הוקמה הממשלה הראשונה  1949במרס  10-. במג"ב עללשלילה במישרין  השפיעובמחקר,  בוארשי

, הייתה המפלגה השנייה 1948שנוסדה בינואר  ,מפ"ם ; מפלגתגוריון-בןבראשות דוד בישראל 

 הפוליטי קונפליקטל 121.אופוזיציהמצאו את עצמם ב הוחברי ,לא הצטרפה לממשלה אךבגודלה 

                                                

 .345, עמ' פנחס לבוןויץ,  115
)להלן: דיין, אבני דרך(. על מערכת  139, עמ' 1976, עידנים ודביר, ירושלים, גרפיהאבני דרך: אוטוביומ' דיין,  116

הציונות "משה שרת ופרשת לבון: סיפורה של הצתה מאוחרת",  היחסים בין שני האישים ראו בהרחבה: א' כפכפי,
  .352–331, עמ' 2001כ"ג, 

, עידנים, גוריון-הביש", פרשת לבון והתפטרות בןמי נתן את ההוראה: "העסק על הפרשה ראו בהרחבה: ח' אשד,  117
 .1990, ידיעות אחרונות, תל אביב, הסיפור המלא של נדוני הפרשה -מבצע סוזאנה . א' גולן, 1979ירושלים, 

 . 397, עמ' גוריון-בן זהר,-בר 118
 .29, עמ' מלחמה בקיץגולני,  119
אין ספק כי מדובר היה בהדחה מהתפקיד. על באופן רשמי התפטר משה שרת מן הממשלה מרצונו, אך מעשית  120

 Y. Weitz, "Way was Moshe Shareet deposed? A historical questipnהדחת משה שרת מתפקיד שר החוץ ראו: 
ana a historigraphical issue", Israel Studies 20(3), 2015, pp. 131–157 בין  –; י' רוזנטל, "מדיניות החוץ של ישראל

צבי, -, יד יצחק בןתשי"ח–העשור הראשון: תש"חדיפלומטיה", בתוך: צ' צמרת וח' יבלונקה )עורכים(, ביטחון ל
גוריון להדחת שרת ראו: ז' שלום, "התפטרות משה שרת מן הממשלה )יוני -. על טיעוני בן192, עמ' 1997ירושלים, 

 .297–259, עמ' 1996כ',  הציונותביטחוניים, מפלגתיים ואישיים", -היבטים מדיניים –( 1956
 . 397, עמ' 1994, 4 עיונים בתקומת ישראל", 1949ז' צחור, "מפא"י, מפ"ם והקמת ממשלת ישראל הראשונה  121
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שהוביל פירוק  הה עם מפ"ם,זּו, שהפלמ"ח ו שלפירוק לנוכחמרה נוספה איבה  בין שתי המפלגות

כי מפ"ם באשר להגנת גבולות המדינה גרסה  122מפ"ם.ן עמוק בין ראש הממשלה לבין למשבר אמו

חברי וגבולות, לשמירת ה ה ביותרהיעיל דרךה היאהגמ"ר של צה"ל בסיוע יישובי הספר מערכת ה

מג"ב,  ו שלהקמתכל שהיה לאל ידם כדי לטרפד את , במחקר ניווכחעשו, כפי ש מההכנסת מטע

 המדינה. יה שלהגנת גבולותשם ל להקים ראש הממשלהאותו ביקש שכוח שיטור 

מצידה השני של הקשת הפוליטית ניצבה תנועת חרות, יורשתה של התנועה הרביזיוניסטית 

חרות האשימה את מפא"י ב"נטישת למפא"י.  וטינסקי, מהמתנגדות החריפותבהנהגתו של זאב ז'ב

עם  1949באביב חלקי מולדת" כשזו הובילה לסיום המלחמה ולחתימת הסכמי שביתת הנשק 

חרות הטילה את האחריות על מצב הביטחון הרעוע שנוצר בגבולות המדינה  123מדינות ערב.

גיב עליה ודרשה לה, גוריון-בןדוד בעטייה של ההסתננות על מפא"י, ובעיקר על העומד בראשה 

רותחין שהחליפו דוברי התנועה עם ראש הממשלה מעל הנדמה שאין ספור קיתונות בתקיפות. 

בה החזיקו חברי האקטיבית את ההשקפה הביטחונית  במפורש יםמבטא חרותהמפלגה דפי עיתון 

לעימות  בראשית שנות החמישים ושהפכה את המערכת הפוליטית השהסעירסוגיה  124המפלגה.

בספטמבר  גרמניהחתמה ישראל עם הסכם השילומים ש בין תנועת חרות למפא"י הייתה חריף

  125התעשייה והחינוך.פיתוח להשקעות בבעיקר נוצלו  המדינה כספי השילומים שקיבלה. 1952

מפלגה הקומוניסטית הישראלית למפא"י הייתה מק"י, התה למוקד אופוזיציוני יישהמפלגה נוספת 

עיקר התמקד בשתי המפלגות המאבק בין  126המדינה. קוםלאחר  נוסדהיהודית ש-מפלגה ערבית –

מק"י חברי שאלת זכויות המיעוט הערבי במדינת ישראל. אחד הנושאים שהעסיקו דרך קבע את ב

כבר על האוכלוסייה הערבית הטילה מדינת ישראל היה המאבק לביטול הממשל הצבאי ש

 אף ניסה להכריז על המפלגה 1953ובינואר מק"י נגד  צץיצא חו גוריון-בןמלחמת העצמאות. דוד ב

ו נחשפשמק"י חברי ל 127אולם הצעתו לא התקבלה בוועידה המדינית של מפא"י. ,ארגון לא חוקיכ

לצורך אכיפת בכפרים הערביים י האזרחים שאימץ מג"ב כלפתוקפנית מקרוב למדיניות השיטור ה

האוכלוסייה הערבית נגד  לעיצוב דפוסי המחאה שבארגון ומשקל רב ב היה תקנות הממשל הצבאי

 ., כפי שיבואר בשער העוסק במג"ב ופועלו בקרב האוכלוסייה הערביתמג"ב באותן השנים

 בתום מלחמת העצמאותעיצוב הגבולות של מדינת ישראל . 2

בדבר חלוקתה של  181אישרה העצרת הכללית של האו"ם את החלטה מספר  1947בנובמבר  29-ב

ירושלים העיר , ולהותיר את ערבית השנייהישראל המנדטורית לשתי מדינות, אחת יהודית וארץ 

ואילו לאומי בחסות האו"ם. ההנהגה הציונית הייתה נכונה לקבל את החלטת החלוקה, -כאזור בין

                                                

 . 1986,שוקן, ירושלים, למה פרקו את הפלמ"ח: הכוח הצבאי במעבר מיישוב למדינהי' גלבר,  122
עיונים ", 1965–1948מתאר של תנועת החרות, על התפתחות תנועת חרות ראו: י' ויץ, "מהאצ"ל לגח"ל: קווי  123

גוריון לתנועת חרות ראו: י' -)להלן: ויץ, תנועת החרות(. על יחסו של דוד בן 254–233, עמ' 2003, 13 בתקומת ישראל
 .344–306, עמ' 2009, 19 עיונים בתקומת ישראלגוריון לרביזיוניזם ולזרמיו", -ויץ, "יחסו של בן

פצועים, אלה מעשי  22הרוגים,  14פעולות,  1953 –גוריון -ה הביטחון במדינה שבה שולט בןראו לדוגמה: "כך נרא 124
 .2, עמ' 31.8.1952, חרות; י' בדר, "הממשלה בשעת פגרת הכנסת", 1, עמ' 24.11.1952, חרותחודשים",  4-המסתננים ב

, 1953–1949ל והשילומים מגרמניה, החורבן והחשבון: מדינת ישראלהרחבה בנושא הסכם השילומים ראו: י' טובי,  125
 .2015אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, 

אדומים: המפלגה על קורות המפלגה הקומוניסטית בתקופת היישוב ובראשית הקמת המדינה ראו: ש' דותן,  126
כוכב אדום בדגל לבן: יחסה של התנועה ; ל' מירון, 1991, שבנא הסופר, כפר סבא, הקומוניסטית בארץ ישראל

 .2012, מאגנס, ירושלים, הקומוניסטית בארץ לציונות ולמפעל הציוני בתקופת היישוב ועם קום המדינה
 .60, עמ' 2007צבי, ירושלים, -, יד יצחק בן1953–1948מפא"י בראשית העצמאות: א' בראלי,  127
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יום ב 128.להכיר בה ודחו אותה על הסף מיאנוראשי ההנהגה הפוליטית של ערביי ארץ ישראל 

יישוב המקומית לבין האוכלוסייה הערבית ראשיתה , חלה מלחמת העצמאותה למחרת ההחלטה

יישובים  לנתקהתחבורה במטרה  עורקיפגיעה של הערבים בבבעיקר  יכרהנמלחמה ההיהודי. 

  129.ערביםויהודים זה לצד זה  התגוררו ןבהשהגדולות  המעורבותערים לחימה בבמבודדים, ו

ם על הקמת בישיבת מועצת הע גוריון-בןהכריז דוד  ,, עם תום המנדט הבריטי1948במאי  14-ב

סבר כי אין לדון  גוריון-בןדוד  130גבולותיה במגילת העצמאות. שהוגדרו מבלימדינת ישראל 

זו עד  סוגיהוביקש להותיר את ההכרעה ב ,גבולות קבע למדינה הגדרתב מה של המלחמהבעיצּו

וחילות  עיראק, ר הירדןב  סוריה, מצרים, ע  פלשו צבאות  למחרת הכרזת המדינהיום ב 131.לסיומה

מטרה למנוע בכוח הזרוע של מדינת ישראל ב הריבוניתחּומה ל משלוח ממדינות ערביות אחרות

הסכמי עם  תמלחמת העצמאות הסתיימה רשמי 132את כינון המדינה היהודית שזה עתה קמה.

רב השכנות לה. ממשלת לארבע מדינות ע בין מדינת ישראל שנחתמו בחסות האו"םשביתת הנשק 

לסיים את המלחמה ולהשיג תקופה של רגיעה ביטחונית, שתאפשר לה לבסס את  רהביּכישראל 

  133.החברתיים והכלכליים שנכונו לה ריבונותה ולהתמודד עם האתגרים

לתקופה  יהועיצבו את גבולות ישראל תשל מדינ טחה הריבוניהסכמי שביתת הנשק הגדירו את ִש 

 1949פברואר  24-שנים, עד לשינויים שחלו בהם בעקבות מלחמת ששת הימים. בעשרה -של תשע

עם  נחתם ההסכם – במרס 23-ב –חודשעבור וכ נחתם הסכם שביתת הנשק בין ישראל למצרים,

הסכם נחתם  ,לאחר משא ומתן ממושך ,ביולי 20-סכם עם ירדן, ובהה נחתםבאפריל  3-לבנון. ב

במסגרת ההסכמים הוקמו ארבע ועדות שביתת נשק  134עם סוריה.האחרון שביתת הנשק 

היה לפקח על יישום ההסכמים ולהכריע בסוגיות  שבראשן עמדו קציני או"ם שתפקידםמעורבות 

בעקבות הסכמי שביתת הנשק הרחיבה מדינת ישראל את  135השנויות במחלוקת בין שני הצדדים.

קמ"ר לעומת  20,770-הגיע ל החלוקה של האו"ם. שטח המדינה תוכניתהגבולות שנקבעו לה ב

של האו"ם נקבע שהגבולות בין מדינת המקורית  תוכניתב 136.תחילהקמ"ר שהוקצו לה ב 14,500

 על שיקולים דמוגרפיים והתיישבותיים של שני ריכוזי האוכלוסייה וישראל למדינות ערב יתבסס

                                                

)להלן:  92–80עמ' , 2010, עם עובד, תל אביב, הישראלית הראשונה-: תולדות המלחמה הערבית1948ב' מוריס,  128
 מוריס, תולדות המלחמה(.

עד  1947בני מוריס משתמש במונח "מלחמת אזרחים" לתיאור השלב הראשון של מלחמת העצמאות, מנובמבר  129
, עמ' תולדות המלחמה. לתיאור מקיף של שלב מלחמת האזרחים ראו: מוריס, 1948במאי  15-פלישת צבאות ערב ב

ו', תשס"ו,  עלי זית וחרבאון, "מלחמת אזרחים או מלחמה בין קהילתית?", -אצל מ' בר. דיון על המונח מצוי 203 –93
 . 196–191עמ' 

גוריון להגדיר את -פנחס רוזן, לימים שר המשפטים בממשלת ישראל מטעם המפלגה הפרוגרסיבית, דרש מדוד בן 130
גבולות מוגדרים. בהצבעה שנערכה גבולות המדינה במסגרת הצהרת העצמאות, בטענה שריבונות חייבת להיות בעלת 

הוחלט ברוב של חמישה נגד ארבעה שלא לכלול בהכרזה אזכור של הגבולות. י' טל,  1948במאי  12-במנהלת העם ב
 . 561, עמ' 2003ו',  משפט וממשלעיון היסטורי פרשני",  –"הכרזת העצמאות 

עיונים ", 1958–1949ות הביטחון של ישראל או אחרי? הערות פרשנות למדיני –און, "סטטוס קוו לפני -מ' בר 131
 . 77, עמ' 1995, 5 בתקומת ישראל

תש"ט: דיון –מלחמת העצמאות תש"חמבין יריעת המחקרים שנכתבו על מלחמת העצמאות ראו: א' קדיש )עורך(,  132
ראל, יש: קוממיות ונכבה; י' גלבר, 2005, רמת אפעל,  , העמותה לחקר כוח המגן על שם ישראל גלילימחודש

אל מול פני און, -מ' בר )להלן: גלבר, קוממיות ונכבה(; 2004, דביר, אור יהודה, 1948הפלסטינים ומדינות ערב, 
 ,D. Tal, War in Palestine; 2015, אפי מלצר, מודיעין, המלחמה החזקה: סוגיות בחקר תולדות מלחמת העצמאות
1948: Strategy and Diplomacy, Routledge, London, 2004 . 

מדיניות הביטחון של מדינת ישראל", בתוך: צ' צמרת וח' יבלונקה  –און, "המאבק על הישגי תש"ח -מ' בר 133
 און, הישגי תש"ח(. -)להלן: בר 12, עמ' 1997צבי, ירושלים, -, יד יצחק בןתשי"ח–העשור הראשון: תש"ח)עורכים(, 

–129, עמ' 2018, י"ח, עלי זית וחרבק של מדינת ישראל", על הסדרי שביתת הנשק ראו: ג' ביגר, "קווי שביתת הנש 134
, מכון 1947-1949הערבי, -המתווך: ראלף באנץ' והסכסוך הישראלי)להלן: ביגר, קווי שביתת הנשק(, א' בן דרור,  158
 .284–257, עמ' 2012גוריון, שדה בוקר, -בן
 .420, עמ' תולדות המלחמהמוריס,  135
 . 177עמ' אתגרי ההסתננות, משטח ארץ ישראל. ראו: גולן ושי,  55%נת ישראל תוכנית החלוקה הקצתה למדי 136
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 סבוך ו גבוליצר מהלכהוהסכמי שביתת הנשק שנחתמו ב המלחמה היהודית והערבית; אולם –

כי  מצייןאוגרף משה ברור הג 137.היסוד בתכנית שגיבש האו"ם כמעט על שיקולי התבסס לאש

לא היו בקיאים בנושא שעל ידי קציני צה"ל וקציני צבא מטעם מדינות ערב  סורטטו הגבולות

 138ביטחונית מורכבת בשטח.למציאות בסופו של דבר  הוביללאומיים, מה ש-גבולות בין

ק"מ, עם סוריה לאורך  78ך ק"מ, עם לבנון לאור 270השתרע לאורך  הנשק עם מצריםקו שביתת 

בם קשיים ביטחוניים בחּו נוטמ אופיים של קווי שביתת הנשק 139ק"מ. 626ועם ירדן ק"מ,  79

כך , הגבול היה פרוץ באזורים רבים 140.ק"מ 1,000-כלאורך  , ובהם אורכו של קו זה, שהתפתלרבים

חוץ הועדת חברי בפני , 1951דצמבר ב 3-ב גוריון-בןשלה ושר הביטחון דוד ראש הממתיאר זאת 

יותר פרוצים אבל אין שם תנאים כאלה  או נסת: "בכל העולם הגבולות הם פחותביטחון של הכהו

הקו הפריד  חלקיהים, ובין העיר ירושלים חולקה לשני 141כמו שיש פה, זה דבר יחיד במינו".

בשטח הבנוי של העיר בהותירו את העיר המזרחית בידי ירדן, ואת העיר המערבית בידי העירוני 

אך תאפשר ישראל, והמעבר אליו הִ מדינת ישראל. הר הצופים נשאר כמובלעת בשליטת מדינת 

  142שליטת ירדן.רק דרך שטחים שהיו בו

 לאבמדינת ישראל הובילה את מנהיגיהן להכיר העיקשת והעקבית של מדינות ערב ההתנגדות 

, הקמת גדר לאורכם, סימונם גוןהמצב בגבולות, כקיבוע סממן ללבצע צעד כלשהו שיש בו משום 

כשנה  143"קו שביתת האש".השגור בפיהם היה מושג אלא ה –במושג גבול השימוש נמנע אף ו

בריטניה  ,ארה"ב שלוש המדינות חתמו 1950במאי  25-בלאחר חתימת הסכמי שביתת הנשק, 

שנועד (, The Tripartite Declaration) על תזכיר שנודע בכינויו "ההצהרה המשולשת"וצרפת 

שינויים לאורך גבולות שביתת הנשק. בריטניה אף ראתה בהצהרה ו, רוץ חימוש אזורילמנוע מ

 144ערובה חשובה לשמירת גבולותיה של ירדן.

 )א( הפסקת :חוקיותבסיסיות לה שלוש זכויות  גרסה כי קווי שביתת הנשק מקנים מדינת ישראל

ל לשכנותיה, ובסיס לאומי מוכר בין ישרא-)ב( גבול בין אש מוחלטת מצד צבאות מדינות ערב;

כך טענו  לעבתגובה )ג( זכות לפתח את הארץ בכל השטחים שבתחומה.  להסדר שלום עתידי;

לחימה בין שני שביתת הנשק אינם מהווים קץ להסכמי  : )א(נגדיות מדינות ערב לשלוש זכויות

הי בקווים אלו כגבול מוכר קווי שביתת הנשק אינם מהווים הכרה ערבית כלש )ב( ;הצדדים

העולה מכל  145)ג( הסכמי שביתת הנשק אינם שוללים את זכותם של הערבים על אדמתם. ומחייב;

                                                

137 ., Tel Aviv University, Tel Aviv, 1983, p 13Israel's defensible borders: A Geopolitical MapS. Cohen,  
 .129, עמ' 1988, יבנה, תל אביב, מדיניים-עתיד, היבטים גיאוגרפיים–הווה–גבולות ישראל: עברמ' ברור,  138
 .154- 140על תוואי קווי שביתת הנשק עם מדינות ערב ראו: ביגר, קווי שביתת הנשק, עמ'  139
 .246, עמ' תולדות הסכסוךמוריס,  140
, ארכיון המדינה )להלן: א"מ(, 3.12.1951גוריון, ישיבת ועדת חוץ וביטחון, -דברי ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן 141
 .7562/12-א

 .80עמ'  אבני דרך, דיין, 142
 .E. Lעל ההתנגדות של המצרים להקים גדר לאורך הגבול בשל חששם מתגובות האוכלוסייה ברצועת עזה ראו:  143

M. Burns, Between Arab and Israeli, Clarke Irwin, New York, 1963, pp. 80–81 :להלן(Burns, Between Arab 
and Israeli לחילופי שטחים משני עברי קווי ההפרדה ולסימונו. ראו את מכתבו של סא"ל (. גם הירדנים דחו הצעות

 .65-79/1954, א"צ, 1951ש' רמתי אל האלוף מרדכי מקלף, ראש אג"ם, דצמבר 
–1948מכל ממלכות הגויים: יחסי ישראל ובריטניה הגדולה בעשור הראשון לאחר תום תקופת המנדט און, -מ' בר 144

 . 80–79, עמ' 2006רושלים, צבי, י-, יד יצחק בן1959
Palestine H. Cattan ,. לפירוש הערבים את משמעות שביתת הנשק ראו בהרחבה:16, עמ' הישגי תש"חאון, -בר 145

and International Law: The legal aspects of the Arab-Israeli conflict, Longman Publishing Group, London, 
1976. 



26 

עליו ש הגבולהחוקי של  מעמדובשאלת עמוק פער  התקיים והערבים מדינת ישראל, שבין אלה

  .ובסמיכות לו והשימוש בו , זכויות המעברשני הצדדים ניאותו

  בישראלמאפייניה, והשלכותיה על החברה  ,היקפה – ההסתננות. 3

 ,סתיימה מלחמת העצמאות ונחתמו הסכמי שביתת הנשק בין ישראל למדינות ערבמשעה שנ

טחן לתחומי מדינת ישראל. להסתננות ולהשלכותיה הקשות על נמשכה ביתר שאת ההסתננות מִש 

יש לתת את הדעת  ולפיכך ה מכרעת על ההחלטה להקים את מג"ב,החברה בישראל הייתה השפע

 ל הגדיר בשנות החמישים את המונח הסתננות. צה"השונים על מורכבות הבעיה ומאפייניה

כדלקמן: "כל חדירה לתחומי מדינת ישראל של יחיד או קבוצה, שלא באורח חוקי, אשר אינם 

הבחין בין מזוהים בראייה מרחוק כחיילי צבאות ערב או צבאות אחרים". פירושו של דבר, שצה"ל 

  146.כוחות צבאיים מבחינת תכליתן המתבצעת על ידיהסתננות של אזרחים לזו 

חוקקה  1954באוגוסט  16-יר תחילה בהסתננות כעבירה פלילית. רק בהחוק במדינת ישראל לא הכ

העונשים הצפויים  הםה ", שהגדיר לראשונה מיהו מסתנן ומהכנסת את "החוק למניעת הסתננות

את ו את המבקרים בהן,הקיפה את כל אזרחי המדינות הערביות,  הגדרת המסתננים בחוק. לו

. בחוק נקבע 1947בנובמבר  29-המלחמה ב עם פרוץתושבי ארץ ישראל שעזבו את מקום מושבם 

הגדיר או ששהה בישראל שלא כדין, ייחשב למסתנן. החוק  ,שכל אדם שנכנס לישראל ללא היתר

ל"י, או  5,000קנס כספי בסך  של עד חמש שנים,מאסר  – בגין ההסתננותונש הצפוי את העגם 

 147ניתן היה להטיל עד מאסר עולם. ,ששניהם יחד. על מסתנן חמוש, או שהיה בחברת מסתנן חמו

נכנס  חוקעד שהרות בגין ההסתננות. יהחלה תקופה חדשה בתחום שיפוט העבהחוק  עם חקיקת

 מתקופת המנדט לשעת חרום צבאיים על פי תקנות ההגנהדין נשפטו המסתננים בבתי תוקפו ל

החדש הגדיר את  החוקומרביתם נדונו על כניסה לשטח שהוכרז סגור.  ,שאימצה מדינת ישראל

  148.שנדונה בבתי משפט אזרחייםרה פלילית יההסתננות כעב

הייתה היווצרותה של בעיית הפליטים אחת מתוצאות הלוואי המרכזיות של מלחמת העצמאות 

 יומערביי ארץ ישראל שהתגוררו בשטחים שה 750,000-כ ,הערכות של האו"ם. על פי הערבים

באזורים הסמוכים , במדינות ערב השכנותהפכו בתום המלחמה לפליטים לחלק ממדינת ישראל 

 פתרוןהנהגת המדינה טענה שה 149.: ממלכת ירדן, רצועת עזה, סוריה ולבנוןלגבולות מדינת ישראל

הן. בוועידה שהתכנסה התערותם בבאליהן הגיעו ושנמצא ביישובם במדינות ערב  לבעייתם

, אך הדיונים נכשלו נדונה בעיית הפליטיםזאן שבשוויץ לּו בעיר 1949באפריל  27-בבחסות האו"ם 

-ה כלקלוט לתחומ רובם של הערבים לקבל את הצעת ישראלהסכמות בשל סיבהם  ולא הושגו

                                                

 .248, עמ' ננותאתגרי ההסת גולן ושי, 146
 38. בהצבעה על אישור החוק השתתפו 440/85-", א"מ, כ1954-"חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי"ד 147

נמנעו. בדיון על החוק הוצע להטיל על מסתנן עונש מוות,  4-הצביעו נגד, ו 9הצביעו בעד החוק,  25חברי כנסת, מהם 
ראו את הדיון וההצבעה על החוק שנערך במליאת הכנסת: דברי הכנסת  אולם החוק אושר ללא אפשרות שיפוטית זו.

 , א"מ.2403–2392, עמ' 16.8.1954השנייה, 
כ"א,  עיוני משפט", 1954–1948א' ברכה, "ספק מסכנים, ספק מסוכנים: המסתננים, החוק ובית המשפט העליון  148

 . 352, עמ' 1998
, עם עובד, תל 1949–1947לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים,  על הפליטים הערבים ראו בהרחבה: ב' מוריס, 149

, 1956–1948על מפתן ביתה: התגבשות מדיניותה של ישראל בסוגיית הפליטים הפלסטינים ; י' טובי, 1991אביב, 
 Y. Gelber, Palestine 1948: War, Escape and the Emergence of the; 2008גוריון בנגב, באר שבע, -אוניברסיטת בן

Palestinian Refugee Problem, Sussex Academic Press, Brighton, 2001. עדויות וזיכרונות על הנכבה של החברה .
 W. Khalidi, All that Remains: the Palestinian villages occupied and depopulated by Israel inהפלסטינית ראו: 

1948, Institute for Palestine Studies, Washington, D.C., 1992 ;R. Sayigh, Palestinians: from Peasants to 
Revolutionaries, Zed Press, London, 1979 . 
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ערבים  160,000-כ בשטחי מדינת ישראל נותרו עם תום המלחמהואילו  150בלבד.פליטים  100,000

 כסיכון ביטחוני תפיסתםמדיניות מגבילה שהושתתה על  כלפיהם הופעלה, שהפכו לאזרחיה

  151.בערים ובכפרים הערבייםצבאי בהקמת ממשל  התבטאהזו ולמדינה 

מכלול בעיות הבט"ש של מדינת מכי , עצמםבני התקופה סבורים, בדומה לאישים  תקופההחוקרי 

 ממדינות ערב השכנותמכולן הייתה ההסתננות יותר  והסבוכההקשה  ,1956–1949ישראל בשנים 

את ההסתננות  1952באוגוסט  29-בגוריון הגדיר -ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן 152.טחהלִש 

הסתננות את תופעת הב ואל ראמשטרת ישרקציני  153מעל בימת הכנסת "מכת מדינה חמורה".

 ,אל"מ יצחק רבין, ראש מחלקת מבצעים במטכ"ל 154"אחת הבעיות העיקריות והמטרידות ביותר".

  155שהלחימה במסתננים היא בעיית הבט"ש המעיקה ביותר על צה"ל. 1951ציין בחורף 

שניהלה מעקב ורישום מפורט של מקרי ה משטרהלתפקידים מיוחדים )מת"מ( של המחלקה 

: הסתננות שקטה, הסתננות חמורה, הסתננויות לפי שלוש קטגוריותמיינה את סוגי ה ,ההסתננות

ערים במחדש  מסתננים שביקשו לחזור ולהשתקע כללההשקטה ת הסתננוה 156והסתננות עוינת.

לפני המלחמה, לבקר אצל קרובי משפחה, ולחצות את שטח המדינה ובכפרים בהם התגוררו 

מרעה צאן  – מניעים כלכלייםונעה מההסתננות החמורה ה 157בדרכם מארץ ערבית אחת לשנייה.

בות גנ ,של הגבולשראלי יהעיבוד אדמות חקלאיות שנותרו בתום המלחמה בצידו , בשטח ישראל

 מדינת ישראל למדינות ערבוהברחות של טובין וסחורות מר, פהס מיישוביותוצרת חקלאית רכוש 

פעולות נקם, , , התקפות יריבלהחרצח ו במעשי התאפיינה ההסתננות העוינת 158.פךולה ,השכנות

  159אזרחים וחיילים.של וחטיפות  איסוף מודיעין

מדינת  שללתחומה היו שנות השיא במספר המסתננים שחדרו ממדינות ערב  ,1953–1952שנים ה

בשנים  מסתננים. 7,018על  1953ובשנת  9,342עמד מספר המסתננים על  1952ישראל. בשנת 

על  1955, ובשנת 4,638עמד מספר המסתננים על  1954. בשנת שלאחר מכן החלה מגמת ירידה

                                                

: מחלוקת והסכמה בגיבוש המדיניות הישראלית", 1949על ועידת הפיוס בלוזן ראו: י' רוזנטל, "ועידת הפיוס בלוזן  150
דת לוזאן וניצנים ראשונים למחלוקת על מדיניות החוץ הישראלית", ; א' פפה, "ועי68–53, עמ' 1988י"ג,  הציונות

 . Shlaim, Israel and The Arab World, pp. 57–59; 261–241, עמ' 1991, 1 עיונים בתקומת ישראל
–העשור הראשון: תש"ח ח' יבלונקה )עורכים(-גוריון, מפא"י וערביי ישראל", בתוך: צ' צמרת ו-ד' גרייצר, "בן 151

דיירי משנה: ערביי ישראל, מעמדם ; ע' בנזימן ומ' עטאללה, 153, עמ' 1997צבי, ירושלים, -יד יצחק בן ,תשי"ח
גוריון -)להלן: בנזימן ועטאללה, דיירי משנה(. על יחסו של דוד בן 19, עמ' 1992כתר, ירושלים, והמדיניות כלפיהם, 
 .68–52, תשמ"ז, עמ' 43 קתדרהית", גוריון והשאלה הערב-ראו: ש' טבת, "בן 1908לערבים החל משנת 

, ביטחון שוטף; טל, 250, עמ' צבא וחברה; דרורי, 146, עמ' דילמות מרכזיות; שלום, 9, עמ' השלב הבאראו: פרס,  152
 . 61–54, עמ' 1959, אפריל 119–118 מערכות; ראו גם מ' דיין, "פעולות צבאיות בזמן שלום", 8עמ' 

. במסמכים בני התקופה ובעיתונות 29.8.1952, דברמכת מדינה חמורה",  –דבריו צוטטו בעיתונות: "ההסתננות  153
 המונח "נגע" לקוח מן הז'רגון הרפואי ומשמעו מחלה או מגפה. –רווח גם המושג "נגע ההסתננות" בהתייחס לתופעה 

 .133תשי"ד, עמ'  משרד ראש הממשלה, ירושלים,שנתון הממשלה,  "משרד המשטרה", 154
 .255, עמ' מלחמה קרה גבול חםגולן,  155
; גולן, 142, עמ' דילמות מרכזיות; שלום, 82–50, עמ' מלחמות הגבולחלוקה זו מצויה במחקרים הבאים: מוריס,  156

 .23, עמ' ביטחון שוטף; טל, 249–248, עמ' גבול חם מלחמה קרה
מסתננים שהצליחו להשתקע  5,000-היו כ 1950העריך כי בשנת . יורם נמרוד 56–54, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  157

ברירת השלום ודרך המלחמה: התהוות דפוסים של מחדש בכפרים הנטושים בשטח מדינת ישראל. ראו: י' נמרוד, 
 .211, עמ' 2000, המכון לחקר השלום, גבעת חביבה, 1950–1947יחסי ישראל ערב 

הזמן של הנזקים הכלכליים שנגרמו לאוכלוסיית הגדה המערבית כתוצאה . תיאור בן 23עמ'  ביטחון שוטף,טל,  158
מניתוקה מיתר אזורי הארץ בעקבות מלחמת העצמאות מצוי אצל ח'ליל טוטאח, סופר פלסטיני אמריקני שביקר 

 K. Totah, Dynamite in the Middle East, Philosophicalוהעלה את רשמיו על הכתב. ראו:  1952-במזרח התיכון ב
Library, New York, 1955, pp.153–169 

 . 25–23, עמ' ביטחון שוטף; טל, 180, עמ' אתגרי ההסתננותגולן ושי,  159
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עמד  שיעורםושיעור המסתננים שחדרו לישראל יה ביחלה שוב על 1956בשנת  160מסתננים. 4,351

   161מצרים. בעיקר בגבולאך בגבול ירדן, שהתפתחה ההסלמה הביטחונית  בשל וזאת ,5,713 על

ת בהן היה מחיר הדמים , שהחמורויתישראלה הת היו השלכות קשות ביותר על החברלהסתננו

מתום מלחמת  אזרחים. מניין הפצועים 284-חיילים ו 258הרגו נ 1956–1951שנים הכבד. ב

נזקים  נוסף לכך, ההסתננות הסבה 162איש. 500-העצמאות ועד לפרוץ מלחמת סיני נאמד ב

הראשונים להיחשף לפעולות היו תושביהם במיוחד ביישובי הספר שביטוים ניכר כלכליים קשים, 

 נאמד בסך 1956–1950שנים ב לאוכלוסייה האזרחיתשנגרם והשוד. הנזק הכלכלי הישיר  גנבהה

ת התקופה, מרתם בעיתונוהשתקפו במלוא חּוהכבדים הנזקים הכלכליים  163ל"י. 000,3,000-של כ

ואלפים מטרים של : "מאות דברבעיתון  1953יוני ב 30 -ב שפורסמהמידיעה  כפי שעולה לדוגמה

צינורות שנגנבו, ברזים שהוסרו מהקווים, חוטי חשמל שהורדו מעמודים, עשרות ראש סוסים 

הספר לא היה שיפוי  לאזרחים שהתגוררו במרחביצוין כי  164ובקר שנגנבו מאורוות ורפתות".

בת נאו על גית בהם כספי ממוסדות המדינה על פגיעה פיזומאמציהם הרבים לקבל פיצוי  ,ביטוחי

  165טי ארוך ומייגע, ולא אחת חסר תועלת.ותה בדרך כלל במסע בירוקרתיהם לּורכוש מב

אובדן ימי עבודה של האזרחים, אילוצי השמירה  :הנזקים הכלכליים העקיפים היו קשים אף הם

גידור בין השאר  בהם – והוצאות ממשלתיות רבות על מימון רכיבי הביטחון ביישובי הספר

 הלל גרביה, חבר קיבוץ גן שמואל 166קפית, ותשלומי שכר לשומרים.יתאורה היישובים, התקנת 

ביטחון של החוץ והועדת לחברי  1953ביוני  23-דיווח ב ,אזורית מנשה דאזהמועצה הראש ו

מתקשים  – ותמו גרעיני ההתיישבות לאורך הגבוליקאלה שה –היישובים הוותיקים הכנסת שגם 

 167לעמוד במציאות הביטחונית הקשה.

ל בחברה סיף גם את השפעותיה הקשות על המורנזקי ההסתננות יש להו הכלכליות של לעלויות

אלו אצל  פרטבוה בקרב האזרחים, ׂשתהישראלית. בעקבות פעולות השוד, החבלה והרצח פ

כאים. רבים מהם הגיעו לסף ייאוש שאחד מביטוייו הבולטים אווירת נְ  ,ביישובי הספרשהתגוררו 

כך למשל,  168הקהילה כולה.בידי משפחות אחדות, ולעיתים בידי לעיתים – היישוביםהיה נטישת 

-בןמזכיר תנועת המושבים, לראש הממשלה דוד , יצחק קורן 1953במרס  16-במכתב ששלח ב

זור ראש בא יישוביםהשורר בהרעוע הקשה ואת המצב הביטחוני רבה דאגה ב תיארהוא  ,גוריון

את בתיהם: "בימים האחרונים הוחמר מאוד המצב  נטושלרבים תושבים מבקשים שבעטיו , העין

הביטחוני במספר ניכר של מושבי עובדים בספר. מכת המסתננים הולכת וגדלה. הופעה זו גורמת 

                                                

 .44, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  160
 -, א"מ, ג20.5.1957", 1956סיכום שנתי  –מאת מ' נוביק ראש מת"ם אל זאב שרף מזכיר המדינה "הנדון: הסתננות  161

 .44, עמ' מלחמות הגבולמקרי הסתננות. מוריס,  2786נמנו  1956ודשים הראשונים של שנת . בארבעת הח5426/13
 .114–113, 70–69עמ'  מלחמות הגבול,מוריס,  162
 .116–115שם, עמ'  163
 .2, עמ' 30.6.1953, דבראב, "מלחמה בהסתננות עניין לכולנו", -נ' זיו 164
י"ב, תשע"ב,  עלי זית וחרבי' פריד, "הגדרת הספר בישראל בעשור הראשון למדינה: גישות ופרשנויות", -ג' ביגר ו 165

 )להלן: ביגר ופריד, הגדרת הספר(. 257עמ' 
 .120–115עמ'  מלחמות הגבול,לתיאור הנזק הכלכלי ראו: מוריס,  166
. על הקשיים של הקיבוצים ראו גם: א' 7563/12 -א"מ, א ,23.6.1953דברי הלל גרביה, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  167

, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור 1957–1948בין חברה וולונטרית לארגון ממלכתי: התנועות הקיבוציות והצבא עזתי, 
 )להלן: עזתי, התנועות הקיבוציות(. 271, עמ' 2006לפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, 

 .128–121עמ'  ,מלחמות הגבול מוריס, ;252–249עמ'  ,רהצבא וחב דרורי, 168
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 היישוביםנטישת יש לציין,  169לעזיבות בחלק הכפרים דבר העלול לערער את המצב הכללי".

הספר נועדה  מרחבמשום שההתיישבות בהפוליטית, במערכת הן ו בצה"להן רבה עוררה דאגה 

ם שחתמה שנקבעו בהסכמי קווי שביתת הנשק כם שלהמדינה לאור ה שללהפגין את ריבונות

  170.ישראל עם מדינות ערב

 1953–1948שנים ב השמירה על גבולות המדינה. 4

 כך אמרהסתננות הייתה חתירה למניעתה המוחלטת. כלפי ההמדיניות שנקטה מדינת ישראל 

"הממשלה הזאת לא  :במליאת הכנסת 1953ביולי  11-ן בגוריו-ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן

במדינות ערב את האחראיות  מנהיגי המדינה ראו 171תרשה כל הסתננות, ולא תסטה ממדיניות זו".

ראש  וכפי שביטא זאתעל הנעשה בגבולות, לשלוט שאין בידיהן אך סברו  הישירות להסתננות

בוועידה המדינית של מפא"י: "בכל אופן אין אפשרות , 1952ביולי  24-ב גוריון-בןהממשלה דוד 

הסתננות[ ייפסק, גם אם יהיה רצון טוב אצל שכנינו, והיו מקרים שהם גילו, מתוך השהדבר ]

היה  ,הוקם מג"ב אז, 1953עד אפריל  172הכרח, רצון טוב. אין הם יכולים להשתלט על העניין".

שקיבלה לידיה בהדרגה את ה משטרהשהופקד על הלחימה במסתננים בסיוע "ל הכוח העיקרי צה

שמירת הגבולות פעלו ל על צה"ל והמשטרהנוסף  173האחריות על הבט"ש באזורים שונים בארץ.

מפאת חשיבותם שופלוגות משמר הגבול, ר, פחיל הס –למחצה -שני כוחות שיטור צבאיים

 פרק נפרד.מהם לכל אחד במחקר  התפתחות מג"ב הוקדשהעוסק ב לדיוננוההיסטורית 

 המענה של צה"ל להסתננות 4.1

 שהובילו כרקע להבנת השיקולים 1953–1948שנים צה"ל במסתננים ב ניהללחימה שדיון בכל 

תום את השינויים שהתחוללו בו עם  ,במשיכות מכחול גסות רטט, ולּוסמג"ב מצריך ל להקמת

ועל הישגיו. צה"ל  ותהשפיעו באופן ניכר על יכולותיו המבצעיאלו שמשום  – מלחמת העצמאות

, בשלביה 1949יוני בחודש  174חיילים. 100,000-כ בו, ובמהלכה נמנו הוקם בעיצומה של המלחמה

סא"ל שמעון  175חיילים. 54,000-ל ,כמעט במחצית צה"ל, פחתה מצבת הסופיים של המלחמה

התריע כבר  ,ראש מחלקת מבצעים במטכ"ל כךלאחר ו, ן, מפקד חטיבת גבעתי בימי המלחמהאביד

וותרו כוחות יבפני הרמטכ"ל יגאל ידין כי בשל שחרור רבים מן החיילים לא י 1949באפריל 

נות את אזורי וצה"ל החל לפ ,התפרקו מרבית היחידות הצבאיות 1949בקיץ  176לשמירת הגבולות.

 לאה על המסתננים לחצות את הגבול דבר שהקל במידה רב –הגבול כחלק מתהליך ארגונו מחדש 

                                                

, 16.3.1953בן גוריון, "הנדון: מצב הביטחון במושבי הספר", -מאת יצחק קורן אל ראש הממשלה ושר הביטחון דוד 169
 .263-90/1972א"צ, 

 .110, עמ' התפתחות צה"לאון, -; בר123, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  170
 .1, עמ' 12.7.1953, דברל כל הסתננות", "ממשלת ישראל לא תסבו 171
 . 143עמ'  דילמות מרכזיות,מצוטט אצל שלום,  172
 .63, עמ' ביטחון שוטףטל,  173
 .1948במאי  28-הממשלה הזמנית פרסמה את פקודת ההקמה של צה"ל ב 174
. לנתונים מפורטים של כוח האדם בצה"ל ראו: ז' 253, עמ' צבא וחברה; דרורי, 34, עמ' התפתחות צה"לאון, -בר 175

, עמ' 1994, משרד הביטחון, תל אביב, גוריון-צבא נולד: שלבים עיקריים בבניית הצבא בהנהגתו של דוד בןאוסטפלד, 
820. 

ות של . מובא אצל ע' אורן, "סדר הכוח13.4.1949מאת סא"ל ש' אבידן, רמ"ח מבצעים, אל הרמטכ"ל יגאל ידין,  176
ה', תשס"ד, עמ'  עלי זית וחרבצה"ל וארגונם המרחבי תוך קביעת תחום המדינה וגבולותיה במלחמת העצמאות", 

107 . 
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חיילים, ובשלהי  35,000שירתו בצה"ל  ,1950, בשלהי כעבור כשנה 177ישראל.של מדינת  הטחִש תוך 

  178חיילים. 46,500-הגיע מספרם ל 1952

-עם ההסתננות. בביעילות להתמודד עליו קשו היה אחד הגורמים שהִ בצה"ל המחסור בכוח אדם 

ועדת חוץ וביטחון  לחבריהאלוף מרדכי מקלף, סגן הרמטכ"ל וראש אג"ם, דיווח  1950בדצמבר  19

שהיקפיה הולכים הסתננות, צה"ל מתקשה לתת מענה ל ,של הכנסת כי עקב מחסור ניכר בחיילים

אמר ראש הממשלה ושר  ,1952בינואר  13-ב התקיימהשנה, בישיבת הממשלה שעבור כ 179.וגדלים

: "הכוח הגדול שבולעים מקרי ההסתננות, הרי הצבא אינו יםדומדברים  גוריון-בןהביטחון דוד 

מערכה  גוריון-בןניהל דוד , בעיצומה של תופעת ההסתננות, 1952בסתיו  180יכול לעמוד בזאת".

, קבעהחיילי  מקרבהייתה פיטורים רבים  , שמשמעותה המעשיתרבתי לקיצוץ בתקציב הביטחון

התגלע משבר חמור  1952בדצמבר השדה.  יחידות ם שלאימוניבו וצמצום ניכר בפעילות המבצעית

 אחוזיםכעשרים של הראשון לצמצם  ידין על רקע דרישתובין ראש הממשלה לרמטכ"ל יגאל 

ירידה חדה במצבת כוח האדם בצה"ל. המשבר החריף בין שני  מהתקציב הצבאי, שמשמעה הייתה

לרמטכ"ל מרדכי מקלף  התמנה ההתפטרותבעקבות  181.הרמטכ"ל ו שלהאישים הוביל להתפטרות

  182נאלץ לערוך את הקיצוץ כפי שדרש ראש הממשלה. , והואהשלישי של צה"ל

מחסור  בו מצבו של צה"ל בראשית שנות החמישים היה בכי רע. ניכרכי  מראים רבים םמחקרי

 , ונתנו בו את אותותיהןהשתחררו בתום מלחמת העצמאות רבים מהםמכיוון ש במפקדים זוטרים

פקוד מבצעי לקוי, נתק בין עדר יוזמה, יחס שלילי כלפי הצבא, ִת יאלימות, התופעות של 

  183ל נמוך, בעיקר בקרב העולים החדשים.בין החיילים העולים, נפקדות ומורהמפקדים בני הארץ ל

נכללו פעולות  אחדב גבולות המדינה והלחימה במסתננים: בשני מישורים לשמירת פעל צה"ל

רים הערביים מעבר כפערים ובפעולות תגמול התקפיות בבשני דפנסיביות לאורך הגבולות, ו

יצאו המסתננים לשטח ישראל. בד בבד ניהלו נציגי ישראל בוועדות  שמהםלגבולות המדינה, 

 184שביתת הנשק מגעים עם נציגי מדינות ערב באשר לדרכי ההתמודדות עם בעיות ההסתננות.

ונאסרה בו  ,ות הדפנסיבית של צה"ל כללה הכרזה על השטח שבקרבת הגבול כאזור ביטחוןהפעיל

 1952ביולי תנועת אזרחים. לאורך הגבול ביצעו כוחות צה"ל סיורים, מארבים, סריקות ותצפיות. 

לאורך הגבולות ביטחון של הכנסת כי צה"ל מציב החוץ והועדת לחברי יגאל ידין דיווח הרמטכ"ל 
                                                

בן המאה שעברה: און, -. על היערכות צה"ל לאורך הגבולות בתום המלחמה ראו: מ' בר29, עמ' ביטחון שוטףטל,  177
 .103–93, עמ' אבני דרךדיין,  ;123-130, עמ' 2011, כרמל, ירושלים, אוטוביוגרפיה

 .32, עמ' הסיבוב השניאלרון,  178
 .7562/6-א"מ, א ,19.12.1950דברי האלוף מרדכי מקלף, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  179
 א"מ. ,10)ט"ו בשבט תשי"ב(, עמ'  13.1.1952תרשומת ישיבות הממשלה השלישית,  180
גוריון על תקציב הביטחון ראו בהרחבה: י' -ממשלה דוד בןעל הוויכוח שהתנהל בין הרמטכ"ל יגאל ידין לראש ה 181

 . 190–170, עמ' 1991, 1 עיונים בתקומת ישראלבין מדינאי למצביא",  –גרינברג, "ביטחון לאומי ועוצמה צבאית 
במקומו של האלוף מרדכי מקלף התמנה לתפקיד ראש אג"ם האלוף משה דיין, שסירב לקבל את התואר סגן  182

 .105עמ'  ,אבני דרךן, הרמטכ"ל. דיי
. על הרכבו האנושי של צה"ל ותהליכי קליטת העולים החדשים בתוכו בראשית 260–259, עמ' צבא וחברהדרורי,  183

שנות החמישים ראו מאמרו של ש' טורגן, "כור ההיתוך: צה"ל כנקודת המפגש בין מגזרים, עולים ועדות בראשית 
, מחקרים של האסכולה הירושלמית על מלחמה, צבא וחברה –ש"ח ואילך תשנות החמישים", בתוך: א' קדיש )עורך(, 

. בנוגע להרכב האנושי של המגויסים לצבא, בחלוקה לפרמטרים כגון ארץ 350–332, עמ' 2015שמן, -מודן, מושב בן
יד  ,1956–1949ממני אישית לא יצא גנרל: הכשרת הפיקוד הקרבי בצה"ל מוצא, השכלה וידיעת עברית ראו: ש' טורגן, 

 Z. Drory, "Society Strength as a Base)להלן: טורגן, הכשרת הפיקוד(, וגם:  84–56, עמ' 2017צבי, ירושלים, -יצחק בן
for Military Power: The State of Israel during the Early 1950s", Israel Affair 12(3), 2006, pp. 412–429 על יחסי .

אוטופיה במדים: תרומת הצבאי על הפער החברתי והעדתי בישראל ראו: ז' דרורי, צבא וחברה והשפעות השירות 
)להלן:  2000גוריון, שדה בוקר, -, המרכז למורשת בןצה"ל להתיישבות, לקליטת העלייה ולחינוך בראשית ימי המדינה

 דרורי, אוטופיה במדים(.
 . 191–190, עמ' אתגרי ההסתננותגולן ושי  184
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הגבול  באזורי 185.מארבים וסיורים בשנה, אולם אלה לא מסייעים בבלימת ההסתננות 10,000-כ

שימשו מקומות מסתור שמיקש צה"ל נתיבי הסתננות, וחלק מהבתים הנטושים בכפרים הערביים 

שנשענה ביסודה על יישובי הספר ושייעודה  ,מערכת ההגמ"ר של צה"ל 186.כליל למסתננים נהרסו

 ,צבאהמכשול ראשוני בפני כוחות אויב בשעת מלחמה עד להגעת כוחות  שמשהאסטרטגי היה ל

צה"ל פעילות שככלל אפשר לומר  187אך ללא הצלחה מרובה., בלחימה במסתנניםשולבה אף היא 

מאותה צה"ל  קצינילא הניבה תוצאות מועילות, כפי שמשתקף מההערכות של לאורך הגבולות 

 :לאג"ם במטכ"ל ל"מ יצחק רבין, ראש מחלקת המבצעיםא 1951באוקטובר  30-בדיווח . כך תקופה

ספטמבר -מסתכמת במשך ארבעת החודשים יוניפעילות כוחותינו נגד ההסתננות 
מקרים בממוצע נתקלו  55-מארבים, סיורים וסריקות בחודש. רק ב 497בממוצע של 

מארבים סיורים וסריקות בחודש אינם  442כוחותינו בכוחות מסתננים, היינו: 
מגיעים לכל תוצאות, למרות שבאותם הימים והלילות עצמם חודרים מאות 

  188מסתננים לתחומי המדינה ויוצאים ממנה עם שללם ללא חשש.

המארבים והסיורים שעורך צה"ל לפיה ביותר מעדותו של יצחק רבין מצטיירת תמונה עגומה 

ר אמדומים דברים . ארץהחודרים ל המסתננים ם שלבלכידת לאורך הגבול כמעט ואינם מסייעים

דיון ל הוקדשהבישיבת הממשלה ש 1953בפברואר  4-גוריון ב-ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן

 189מארבים כדי שאחד מהם יצליח". 30בעיות הביטחון בגבולות: "היינו צריכים לסדר ב

שיטת הוא אימץ את  ,הגבולות כם שלשביצע צה"ל לאורסיורים והמארבים מקביל לנוסף ובב

מדינה  בחדירת כוח צבאי לתחומי אופיינהפעולת תגמול  .לות התגמול מעבר לגבולות המדינהפעו

 פעולות התגמולפגיעה במתקנים צבאיים או אזרחיים שלה. בערבית שממנה יצאו המסתננים ו

של מסתננים אשר הסתיימה בפגיעה בנפש של עוינת לפעולה קודמת  רובן ככולן בסמוךבוצעו 

וסוריה, אך לא בלבנון.  ירדן, מצריםשטח עולות התגמול בוצעו בפ 190חים ישראלים.חיילים או אזר

ראובן ארליך סבור שהעילה להימנעות של צה"ל מביצוען בשטח לבנון היא משום ההיסטוריון 

על הלחימה בהסתננות הרשמית שכבר בראשית שנות החמישים קיבלה המשטרה את האחריות 

שנקט השלטון בלבנון לבלימת ההסתננות  העיסבור שפעולות המנבני מוריס ואילו  191.בגבול זה

 192.טחהשִ ישראל לבצע פעולות תגמול בשמנעו מהן 

שלושה עקרונות  ,בני מוריס ימצה מדינת ישראל עמדו, לטענתבבסיסה של מדיניות הגמול שא

שנות השלושים: ענישת בתפיסת הביטחון של היישוב עוד מ שלובים זה בזה, שהיו מעוגנים

דומים בעתיד, ונקמה בהם או תוקפניים המבצעים, הרתעה שלהם ושל סביבתם מביצוע מעשים 

                                                

 .7563/5-, א"מ, א1.7.1952דברי הרמטכ"ל יגאל ידין, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  185
. פיצוץ הבתים נועד גם למנוע את השיבה המיידית או העתידית של 190, עמ' אתגרי ההסתננותגולן ושי,  186

 .49, עמ' 2006, 407 מערכותדור, "דמות האויב הערבי בתש"ח", -הפליטים. י' בן
 ,התאוריה ויישומה ממלחמת העצמאות עד מלחמת סיני –הגנה מרחבית ; ד' דרוק, 34–32, עמ' ףביטחון שוטטל,  187

)להלן: דרוק, הגנה  185, עמ' 2017חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 
 מרחבית(.

. 54/75-138, א"צ, 30.10.1951", מאת אל"מ יצחק רבין, ראש מחלקת מבצעים אל אג"ם, "המלחמה בהסתננות 188
: מבחר תעודות 1995–1992, 1977–1974יצחק רבין ראש ממשלת ישראל המסמך מצוטט גם אצל י' רוזנטל )עורכת(, 

 )להלן: רוזנטל, יצחק רבין(. 89–88, כרך א', ארכיון המדינה, ירושלים, תשס"ה, עמ' (1967–1922מפרקי חייו )
 , א"מ.2)י"ט בשבט תשי"ג(, עמ'  4.2.1953עית, תרשומת ישיבות הממשלה הרבי 189
 . 147עמ'  דילמות מרכזיות,שלום,  190
מערכות, תל  ,1958–1918בסבך הלבנון: מדיניותן של התנועה הציונית ושל מדינת ישראל כלפי לבנון ר' ארליך,  191

 )להלן: ארליך, בסבך הלבנון(. 411, עמ' 2000אביב, 
 .111, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  192
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ל הלאומי ועדו פעולות התגמול לחזק את המורהרתעה, נלענישה ולבנוסף לנקם,  193בסביבתם.

שהתגוררו ביישובי הספר. משה שרת, על אלו אצל  פרטאת תחושת הביטחון לאזרחים, ב ולהשיב

זה  – : "ישנו נימוק שאין לערער עליועל כך אמר ,במדיניותו הביטחונית המתונהאף שהיה ידוע 

משה שרת לא  194רוח המתיישבים בספר שלנו ]...[ ואולי עלינו להגיב רק כדי לחזק את רוחם".

משה דיין היו הרמטכ"ל ביסטית שדוד בן גוריון וישלל אפוא מכל וכל את המדיניות האקט

אופן עקרוני למדיניות התגמול, אם כי הביע הסתייגות מהיקפה אדריכליה. שרת לא התנגד ב

לעמדה האקטיביסטית של דוד במידה רבה ניתן לומר כי עמדותיו של שרת היו קרובות . ותדירותה

בן גוריון ומה שחידד את המחלוקות ביניהם בסוגיות הביטחון והשמירה על הגבולות היו מאבקי 

 .1956בר לפיטוריו של שרת מתפקיד שר החוץ ביוני , מה שהוביל בסופו של דכוח אישיים

מדיניות גמול ממוסדת נועדה גם למנוע פעולות תגמול עצמאיות של אזרחים מן השורה. כך 

לאחר ששניים מחברי מושב  ,התריע חבר הכנסת אריה אלטמן מתנועת חרות מעל בימת הכנסת

במושב עג'ור שעבדו  שעהב, מסתנניםעל ידי  1955בינואר  18-נרצחו בהמשוייך לתנועה בית"ר 

מצפון לבית גוברין: "אם הממשלה לא תמלא את תפקידה בשטח הביטחון, אל תתפלאו אם ביום 

מן הימים תעמדו בפני הפתעות של גילוי יוזמה פרטית, ולא אחת אלא מסונפת מאוד. העם לא 

את מעמדה הפוליטי  מדיניות הגמול נועדה גם לשמר 195יוכל לסבול את ההפקרות עד אין סוף".

ישירה לפעולות המסתננים תגרום למעבר  ת תגמולתגובמשהימנעות  שחבריה חששו ,של מפא"י

  196קולות לתנועת חרות, שתבעה מדיניות גמול תקיפה יותר.

נו בפשיטה של יחידות קטנות יונות, שהתאפיבוצעו פעולות התגמול הראש 1948כבר בשלהי 

הוחלט למסד את פעולות התגמול  1951 בראשית 197מיקושן. מעבר לגבול וירי לעבר מטרות או

הכפרים הערביים שמהם יצאו  מיפוי של מעת לעת ערךב את היקפן. אגף המודיעין בצה"ל ולהרחי

, פעולות התגמול הללו דא עקא 198רשימת יעדים מעבר לגבולות ירדן ומצרים. יברכ, וההמסתננים

גילה הצבא אף במקרים רבים משך ההסתננות, ומה להרתיע את הערבים – לא השיגו את מטרתן

  199זלת יד ונכשל בביצוען.וא

בינואר  23-ב בוצעההן פעולת פלאמה שהירוד של צה"ל המבצעי למצבו שתי דוגמאות בולטות 

פלוגה מחטיבת . בפעולה הראשונה תקפה 1953בינואר  29-והפשיטה על הכפר רנתיס ב ,1953

ילים נתקלו בגדר תיל בפאתי הכפר ולא החימזרחית לקלקילה, -צפוניתהכפר פלאמה  גבעתי את

פתו נותרה וגו ,הצליחו לבצע את המשימה. בהיתקלות עם אנשי מה"ל הירדני נהרג חייל צה"ל

וגם התקפה  ,כישלון תקף בשנית גדוד שלם מאותה חטיבה את הכפרה בשטח. חמישה ימים לאחר

                                                

. על 137, עמ' מלחמות הגבולבני מוריס סבור כי מרכיב הנקמה היה מניע מרכזי בביצוע פעולות התגמול. מוריס,  193
ציון כנקמה אישית על רצח אחותו שושנה על ידי בדואים במדבר יהודה ראו: א' זקבך, -פעולת התגמול של מאיר הר
 .59–37, עמ' 2013, 21 אלישרציון: מציאות וזיכרון", -"פעולת הנקם של מאיר הר

 .33, עמ' 101מיתוס מצוטט אצל זקבך,  194
-, א"מ. ראו גם את דבריו של ראש הממשלה דוד בן655, עמ' 25.1.1955דברי אריה אלטמן, דברי הכנסת השנייה,  195

עו , שם הוא מעלה את חששו מפני מנהג הנקמה המצוי אצל העולים שהגי1955בנובמבר  3-גוריון שנאמרו בכנסת ב
 .207–206, עמ' מלחמות הגבוללארץ מארצות המזרח. הדברים מובאים אצל מוריס, 

. י' לוי, "מדיניות מלחמתית, יחסים בינעדתיים והתפשטות פנימית של 208–206, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  196
 .215, עמ' 1996, 8 תאוריה וביקורת", 1956–1948המדינה: ישראל 

 .262–261עמ'  תולדות הסכסוך,מוריס,  197
 . 221–220, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  198
הסתיימו בהצלחה, וגם אלה היו לרוב לאחר הקמת  13פעולות ומתוכן רק  42בוצעו  1953על פי נתוני צה"ל, בשנת  199

 . 68, הערה 45, עמ' הכשרת הפיקודובביצועה. ראו: טורגן,  101יחידה 
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אך נבלם על הכפר רנתיס שמדרום לקלקיליה,  פשט יםכוח של צנחנ במקרה השני, 200זו נכשלה.

, הכפר להסתפק בפיצוץ בית אחד בשולי. הכוח נאלץ ולהגיע לתוכ מנומנע משכוח מה"ל בידי 

  201ושישה אחרים נפצעו., ושניים מתושבישבעקבותיו נהרגו 

מהביצוע הכושל של פעולות התגמול: "הביצוע  מאוד טרודיםהנהגת המדינה ומפקדי הצבא היו 

 ,כתב אל"מ מאיר עמית, ראש אגף המטכ"ל ,לרוב היה לקוי ולעיתים קרובות המטרה לא הושגה"

 פנחס לבון שר הביטחון 202והצביע על "תופעות של העדר רצון לבצע וכושר ביצוע רמה נמוכה".

הסתיימו  1953ית הראשונה של שמרבית פעולות התגמול שבוצעו במחצ ציין אף הוא בדיעבד

על רקע  203בכישלון צבאי, ועל פי רוב "אפשר להגיד שהחיילים לא עמדו במבחן הביצוע".

ולמפקדה התמנה רס"ן  ,101יחידה  1953הוקמה באוגוסט  שלונותיו של צה"ל בפעולות התגמולכי

, חמישה 1954אר ינוחודש ששימש באותה העת מג"ד מילואים בחטיבת ירושלים. באריאל שרון, 

 של הצנחנים. האיחוד הביא לביצוען של 890היא אוחדה עם גדוד  חודשים לאחר הקמת היחידה,

 הן גבונטלו חלק בהן, ובמחיר הדמים שפעולות תגמול גדולות יותר ביעדיהן, בהיקף הכוחות ש

  204.מעבר לגבולות המדינה האוכלוסייה הערביתקרב מ

ביה )מבצע "שושנה"( כתגובה על רצח אם ושני ילדיה יפעולת ק בוצעה 1953אוקטובר ב 15-ב

 . בעקבות הפעולהאזרחים וחיילים ירדנים בתקיפת כוחות צה"ל על הכפר 69בה נהרגו וביהוד, 

 להמיר את יעדי מדיניותבמדינת ישראל, וכמענה לה הוחלט קשה הטיחו מדינות בעולם ביקורת 

עד זו נשמרה מדיניות  205יעדים צבאיים בלבד.מתקנים ולל הגמול שכוונו עד אז כנגד אזרחים

נגד משטרת קלקיליה )מבצע "שומרון"(, אז הגיעו  1956באוקטובר  10-פעולת התגמול שבוצעה ב

ראשי הצבא והנהגת המדינה למסקנה שפעולות התגמול אינן יעילות להפסקת ההסתננות, וכי 

מדיניות והיא שבמחקר הוזכרה  נקודה שכבר ראוי להדגיש 206מחיר הדמים שהן גובות גבוה מדי.

מפולמוס רחב יותר על מדיניות החוץ  , כחלקבזירה הפוליטית פולמוס קשה ונוקב עוררההגמול 

, שר הביטחון גוריון-בןדוד  ושבראשם עמד –ל, בין האקטיביסטים והביטחון של מדינת ישרא

  207שרת.שהמובהק בהם היה משה  ,לבין המתונים –הרמטכ"ל משה דיין ו פנחס לבון

 

                                                

. לתיאור הפעולה 65, עמ' ביטחון שוטף; טל, 122, עמ' התפתחות צה"ל און,-; בר239, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  200
 .109–108, עמ' 1997, ידיעות אחרונות, תל אביב, בקו ישרבידי מפקד הפלוגה שהשתתף בה ראו: מ' ציפורי, 

 .38, עמ' הפלסטינים; ברטל, 240עמ'  מלחמות הגבול,מוריס,  201
 .51, עמ' 101מיתוס מצוטט אצל זקבך,  202
 , א"צ.27.7.1954ברי שר הביטחון פנחס לבון, ישיבת המטכ"ל, ד 203
 ,, מלחמת העצמאות ופעולות הגמול101ההיסטוריה של הצנחנים: יחידה ראו: א' מילשטיין,  101על הקמת יחידה  204

ן, ; טורג57–52עמ' , 101מיתוס )להלן: מילשטיין, הצנחנים(; זקבך,  254–204, עמ' 1985כרך א', שלגי, תל אביב, 
של הצנחנים ראו: ז' אלרון, "הצנחנים בצה"ל  890עם גדוד  101. על האיחוד של יחידה 47–44עמ'  ,הכשרת הפיקוד

תש"ח ואילך: מחקרים של האסכולה הירושלמית על ממלחמת העצמאות למערכת סיני", בתוך: א' קדיש )עורך(, 
 לן: אלרון, הצנחנים בצה"ל(. )לה 385–368, עמ' 2015שמן, -, מודן, מושב בןמלחמה, צבא וחברה

 .211-210, עמ' מלחמות הגבול; מוריס, 115, עמ' אבני דרךדיין,  205
 . 213, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  206
 ,pp. Gorion and Shartt-BenShlaim,  ;Israel and The Shlaim ,180–201; 106–89, עמ' שתי תפיסותביאלר,  207

Arab World, pp. 151–155. 
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 המענה של משטרת ישראל להסתננות  4.2

הייתה  אך, כחטיבת משטרה שהוכפפה לארגון ההגנה 1948במרס  26-משטרת ישראל הוקמה ב

ששימש בעברו קצין  ,למפכ"ל המשטרה התמנה יחזקאל סחרוב )סהר( 208פקודה.אוטונומית בִת 

הופרדה חטיבת המשטרה מצה"ל  1948ביוני  209קישור של הסוכנות היהודית בממשלת המנדט.ה

בעדיפות משנית  ניצבה אך ,הפכה לגוף שיטור עצמאי מאותה עת היאוהוכרזה כמשטרת ישראל. 

בכור שלום שטרית, שהיה בעברו קצין במשטרת המנדט  210בתחום קבלת המשאבים ביחס לצה"ל.

הושלם  1948בשלהי  211התמנה לתפקיד שר המשטרה. ,ומילא שורה של תפקידים בממשל הבריטי

ל בשמירה ע פעילהחלה ליטול חלק היא , ובהמשך תהליך הארגון של המשטרה ככוח עצמאי

לאחר פירוק  כוח פלוגות משמר הגבולאת קימה המשטרה , משה1951נת שב 212.גבולות המדינה

עד ו בשפלהבין מושב בית נחמיה קיבלה לידיה מצה"ל את האחריות על הבט"ש  , היאחיל הספר

הרחיב צה"ל את אחריות המשטרה  ,1952, בפברואר כעבור שנה 213קיבוץ אייל הסמוך לכפר סבא.

גבול לבנון לכל בבגבול ירדן ממושב בית נחמיה ועד אזור מגידו,  –רים נוספים על הבט"ש באזו

  214ובחלק מהשטחים המפורזים. באזור ימת הכנרת אורכו, ובגבול סוריה

הצלחה פשר לה להתמודד בממחסור ניכר בכוח אדם שלא אִ בדומה לצה"ל, גם המשטרה סבלה 

בפני ראש הממשלה ושר הביטחון  תיאר המפכ"ל יחזקאל סהר 1949במאי  26-. בעם ההסתננות

את המצב כך: "מצב גבולות המדינה, הינם פרוצים לגמרי, ותנועת מסתננים לארץ  גוריון-בןדוד 

המשטרה אינה פועלת  מצוקת כוח האדם שלנוכחהדגיש ]...[ מתנהלת כמעט ללא הפרעה". סהר 

 באותה עת שכיהןתיאר דב יוסף,  1952באוגוסט  24-ב 215ההסתננות. סיכוללשמירת הגבולות ול

מרתו: את המחסור בכוח האדם במשטרה במלוא חּובפני חברי הממשלה  ,שר התעשייה והמסחר

נים אל המשטרה התשובה "יש חלקים ארוכים של הגבולות שאין כל שמירה עליהם. כשאנו פו

היא, שאין למשטרה די כוחות לשמור על הגבולות הארוכים, גם הצבא אומר שאין לו כל עניין 

מלמדת על מחסור כוח האדם  עדותו של דב יוסףשמלבד  216בשמירה האזרחית של הגבולות".

 הגבולות. לעסוק בשמירתמצה"ל  הסתייגותשקפת גם את היא מ ,בצה"ל והמשטרה

אותה להסיט שוטרים ממשימות שיטור בתוככי הערים  האדם במשטרה אילצו כוחמגבלות 

מפקד מחוז  לוי אברהמי,דיווח  1952בינואר , . כך למשלהסדיר פקודהבתִ  פגעמה שלאזורי הגבול, 

במשימות בט"ש בגבולות ואין פועלים  מפקודיו רביםש ,יחזקאל סהר המשטרה למפכ"ל ירושלים

אחרים, ביניהם  לבצע משימות שיטור אחרות, ובלשונו: "הם הוצאו מתפקידי משטרה ביכולתם

מהמפכ"ל לתגבר מפקד המחוז אליה נקלע מחוז ירושלים ביקש שהמצוקה  מפאתחיוניים ביותר". 

                                                

 .58, עמ' התפתחות המשטרהבלבן,  208
 סיפור חיי: זיכרונות המפכ"ל הראשון של משטרת ישראל,; י' סהר, 161, עמ' תולדות משטרת ישראלהוד ושדמי,  209

 )להלן: סהר, סיפור חיי(.  91, עמ' 1992משרד הביטחון, תל אביב, 
 .178עמ'  תולדות משטרת ישראל,הוד ושדמי,  210
ת לתפקיד שר המשטרה כחלק מהמהלך הפוליטי של מפא"י לייצוג הספרדים על בחירתו של בכור שלום שטרי 211

גליצנשטיין, "מחויבויות מתנגשות: המנהיגות המזרחית במפא"י בשנותיה הראשונות של -בממשלה ראו: א' מאיר
 . 81–72, עמ' 2004, 5 ישראלהמדינה", 

 . 163, עמ' תולדות משטרת ישראלהוד ושדמי,  212
 .2179/22-, א"מ, ל25.3.1951ון אל האלוף משה דיין, גורי-מאת עמוס בן 213
משטרת ישראל, "הנדון: תאום שמירת הגבול ומלחמה בהסתננות בין  –יקיר אל המטא"ר -מאת סרן אליעזר בן 214

 .2247/11-, א"מ, ל16.12.1952צה"ל ומשטרת ישראל בעת שלום", 
 . 28, עמ' ביטחון שוטףטל,  215
 , א"מ. 17)ג' באלול תשי"ב(, עמ'  23.8.1952שית, תרשומת ישיבות הממשלה השלי 216
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שוטרים מתפקידי הסטת סבר ש שר המשטרה בכור שטרית 217את ירושלים בשוטרים נוספים.

הקמתו של כוח שיטור מיומן שיופקד ורק עם  ,אינו פתרון ראוי שיטור למשימות בט"ש בגבולות

 םשמשלִ  תפקידיהמשטרה לבצע את וכל התהמדינה על הטיפול במכלול בעיות הבט"ש בגבולות 

הימנעות של מציין ש ,משטרת ישראלשל המשמש כהיסטוריון  ,שלומי שטרית 218.היא נועדה

 האזרחיםבאמון ו הקשות בתדמית תפוגעה יתהיבשנות החמישים בהסתננות  טפלהמשטרה מל

הסטת שוטרים במחיר של גם  ולּוסייע בבלימתה, למשאבים רבים  ההשקיע, ועל כן היא בה

של  סיונהיבנ 219.הקלאסיים השיטור משימותחריגה מביצוע לעיתים תוך ומתפקידם הייעודי, 

עקא,  אדמובחנות במהותן. היא הקימה יחידות שיטור תת מענה יעיל להסתננות ל המשטרה

הייתה זניחה  בסיכול ההסתננותן , ויעילותשלהן כוח האדם בהיקףהיחידות הללו היו קטנות 

, 1950אלה ניתן למנות את מחלקת הפרשים שהוקמה במחצית הראשונה של שנת  ושולית. עם

וזדור פרביישובי הספר בסיורים רכובים ותפקידה היה לערוך , שוטרים 30שמניינה עמד על 

יחידה ללחימה , משטרת ירושליםמפקד מחוז לוי אברהמי, בשלהי אותה שנה הקים  220ירושלים.

כחודשיים פורקה  כעבורשוטרים.  40נמנו  ועימה"הפלוגה המיוחדת", נודעה בשמה ות שבהסתננ

ומשום שלא עמדה בציפיות שתלו בה קציני הפיקוד במשטרת היחידה עקב קשיים ארגוניים, 

שהורכב שיטור כוח "המחלקות המיוחדות",  אתהקימה המשטרה  1951בנובמבר  221.ישראל

שנחשבה  ,. יחידה זובפרוזדור ירושליםיישובי הספר ימות בט"ש במחלקות שפעלו במששלוש מ

לק ח 1953מג"ב באפריל , ועם הקמת בהיקף כוח האדם , הייתה קטנהבפעילותהיחסית מוצלחת 

לאופי  אשרבר להבדלי הגישות בין צה"ל והמשטרה ראייה באשזווית  222.ומכוחותיה השתלבו ב

כתב אביגדור קצנלבוגן, לדוגמה כך . המשטרתייםהטיפול בהסתננות מספקים הדוחות השנתיים 

 : 1952ההסתננות לשנת נושא ח המסכם את בדו ראש מדור ללחימה בהסתננות במשטרת ישראל

בריבונות המדינה שעליה הופקד צה"ל רואה בהסתננות בראש ובראשונה פגיעה 
לשמור, מאידך רואה המשטרה במסתנן איום לחיי האזרח ולרכושו. צה"ל למשל 
יראה בניתוק חוטי טלפון מעשה חבלני רציני, בשעה שהמשטרה מעוניינת לדעת אם 
חוטים אלה נותקו בלבד או שנגנבו לאחר ניתוקם. צה"ל לא ילך בעקבות מסתננים 

זיר ם. לעומת זאת תלך המשטרה בעקבות הגנבים כדי להחאם אין תקווה להדביק
  223.לפחות את הרכוש שנגנב לבעליו

בלכידת ה משטרה בנוסף למאמצים הרבים שהשקיעהשאנו למדים  מהדברים העולים מן הדוח

בשיטות שכללו בין היתר חקירות, איסוף ראיות ככוח שיטור  אופייההיא פעלה מעצם  ,המסתננים

במטרה להחזיר את הרכוש שנגנב לבעליו החוקיים. הגישה המסתננים, וזאת  אחר עיקובפעולות ו

מג"ב ללחימה לימים שגיבש  הגישהעל  במידה רבההשפיעה  ,המשטרתית, כפי שניווכח במחקר

 בפיקוחה.על פי מדיניותה וופעל ם משום שהוא הוקם במסגרתה, במסתנני

                                                

 .2283/6-א"מ, ל ,29.11.1951מאת אברהמי לוי, מפקד מחוז ירושלים אל המפכ"ל יחזקאל סהר וראש אגא"ר,  217
 .8, עמ' 1.5.1953, הצפה"משמר הגבולות שיוקם ישחרר את המשטרה מתפקידי שמירה",  218
 .82, עמ' 2019, 1 משטרה והיסטוריה", 1953–1948ש' שטרית, "בשוטר תלוי הדבר... משטרת ישראל ואמון הציבור,  219
טוב היו ברובם ממוצא צ'רקסי, ותיקי חיל הספר העבר ירדני -השוטרים ביחידת הפרשים ששוכנו במשטרת הר 220

שבסו, בן הכפר כמא, ששירת כפרש במשטרת  ויחידת המיעוטים של צה"ל. מפקד היחידה היה מפקח שני אחמד בקיר
 .4, עמ' 10.5.1950, הצפההמנדט הבריטי. "יחידת פרשים להבטחת הרי יהודה", 

-". אני מודה לרב1953–1948מבנה הטגארט בהר טוב בשירות משטרת ישראל  –א' קוסובסקי, "ממבצר לתחנה  221
 שותי את טיוטת המאמר העומד להתפרסם. פקד אורי קוסובסקי מבית המורשת של משטרת ישראל שהעמיד לר

 .318, עמ' תולדות משטרת ישראלהוד ושדמי,  222
מאת ע.מ.מ א' קצנלבוגן ראש מדור לחימה בהסתננות אל יהושע פלמון, היועץ לענייני מיעוטים במשרד ראש  223

 .13925/27-, א"מ, גל8.5.1953", 1952סקירה שנתית  –הממשלה, "הנדון: הסתננות 
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כי ההסתננות הייתה בעיית הבט"ש  עורריןללא אפשר לומר  פרק המבוא ההיסטוריבסיכומו של 

. תום מלחמת העצמאותלמן שניצבה בפני מדינת ישראל בשנים הראשונות והמורכבת  העיקרית

פעלו לסיכול התופעה אולם בכוחם של שני אלה לא היה כדי לבלום אותה או  המשטרהצה"ל ו

של . כחלק מהניסיון הנוכחיבפרק , כפי שעולה מנתוני ההסתננות שהוצגו להפחית את היקפיה

-צבאיכוח שיטור בה החליט המטכ"ל לשלב במאבק  הסתננותלהתמודד ביעילות עם הצה"ל 

שמירת  בתפקידי ידועים , ושהיועולםרחבי הב שונותבמדינות  ושהתפתחבדומה לאלו , למחצה

 בטיפול בבעיות ביטחון הפנים שהתפתחו באזורי הספר.ו ,הגבולות
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 ראשוןשער 

 למחצה במדינת ישראל-צבאייםכוחות שיטור 

  1953–1949בשנים  

שפקדו את מדינת הקשות על רקע בעיות ההסתננות בחלוף כשנה מתום מלחמת העצמאות, 

בתיאום עם הדרג טכ"ל מהחליט ה ,סייע לצה"ל ומשטרת ישראל בבלימתהניסיון לבו, ישראל

 . בשערעולםרחבי הב שונותבמדינות שהתפתח  למחצה-צבאיאת מודל השיטור הלאמץ  מדיניה

שהוקמו ההתפתחות של המודל הישראלי באמצעות דיון בשני כוחות ניצני שלהלן אציג את 

  .מג"ב ו שלקמתההמסד לאת  ניחושה, חיל הספר ופלוגות משמר הגבול :1953–1949שנים ב

 (1951–1949) מג"בהגרעין הראשון בתולדות  –ר פ   חיל הסְ פרק א': 

מחצה הראשון שהוקם במדינת ל-דן בחיל הספר, כוח השיטור הצבאי ראשון זה של השערפרק 

שהיה גבול , עם ירדןישראל של  הגבולשמירת , ותפקידו היה לסייע לצה"ל והמשטרה בישראל

ההיסטורי מניח את  . הדיון בחיל הספר בהקשרומבחינה ביטחונית הסבוך והמורכב ביותר

תולדות : האחד, בתיאור עיקריים היבטיםבשני על מג"ב  מחקר הנוכחיבדיון הבסיסית ל התשתית

 ני שעל בסיסו התפתח מג"ב. לביאור המודל העקרובמדינת ישראל, והשני, למחצה -השיטור הצבאי

 למחצה במדינת ישראל-הצעות ראשונות להקמת כוח שיטור צבאי. 1

ח ביישוב היהודי בעקבות מסקנות דו כוח לשמירת גבולות המדינה נדונה לראשונהההצעה להקים 

מדינה  –ולפיו יש לחלק את ארץ ישראל לשתי מדינות , 1937ביולי  7-(, שפורסם בPeelועדת פיל )

נדונה בסוכנות היהודית הללו על רקע המסקנות  1ר הירדן.ב  יהודית ומדינה ערבית, שתצורף לע  

הצעה זו , מדינה היהודית העתידה לקום. אולםחיל ספר שיעסוק בשמירת גבולות ההצעה להקמת 

סוגיית  2לא יצאו בסופו של דבר לפועל.לחלוקת הארץ משום שהמלצות הוועדה באחת נגוזה 

וביתר מלחמת העצמאות, ראשית ב סדר היוםהקמתו של כוח לשמירת הגבולות חזר ועמד על 

שלוש  הועלו 1949ספטמבר ל 1947. בפרק הזמן שבין דצמבר סיומהלאחר חודשים ספורים שאת 

 ., כפי שיוצג להלןלמחצה לשם שמירת הגבולות-הצעות שונות להקמת כוח שיטור צבאי

 9-יחזקאל סהר, לימים המפכ"ל הראשון של משטרת ישראל. ב גיבשההצעה הראשונה את 

ובתי הסוהר, כחלק מפעילות  הופקדה גולדה מאיר )מאירסון( על תכנון המשטרה 1947בנובמבר 

להכנת מוסדות , 1947סדות הלאומיים באוקטובר ועדת משנה ב' בוועדת המצב שהקימו המו

במדינה המשטרה מבנה הוועדה החליטה להטיל על יחזקאל סהר להכין תוכנית ל 3המדינה שבדרך.

הגיש סהר לוועדת המצב "הצעה להקמת משטרה במדינה  1947בדצמבר  21-. בדה לקוםהעתי

                                                

, מדינה בדרך: התוכניות הציוניות לחלוקת ארץ ישראל ולהקמת מדינה יהודיתית החלוקה ראו: י' כץ, על תוכנ 1
 .14–1, עמ' 2000האוניברסיטה העברית, ירושלים, 

א', תשנ"א, עלי זית וחרב פ' עופר, "תוכנית להקמת צבא יהודי עצמאי בארץ ישראל לפני מלחמת העולם השנייה",  2
 .178–177ז', תשס"ז, עמ'  עלי זית וחרבמ' חזן, "הנסיונות להחייאת השומר",  . ראו גם:102–75עמ' 

, כרמל, ירושלים, 1951–1947כך נולדה: הקמת מערכת הממשל הישראלית י' פיין, : בהרחבה על ועדת המצב ראו 3
 .76–57, עמ' 2009
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על תפיסת  מידה רבהבהצעה פירט סהר את התוכנית למבנה המשטרה שנשענה ב 4העברית".

שוטרים, ולצידה  2,000-כ המונההשיטור הבריטית בארץ ישראל. ההצעה כללה הקמת משטרה 

מההצעה עולה שעל המשטרה העתידה  5.הספר בשמירת הגבולות ואזורי שתעסוקז'נדרמריה 

שמירה על החוק והסדר הציבורי, מניעת עבירות  –לקום להתמקד בתחומי השיטור הקלאסיים

 20בישיבתה מיום . למחצה-וגילוין, ולהותיר את האחריות לשמירת הגבולות בידי כוח שיטור צבאי

ההמלצה להקמת רה. אולם ה ועדת המצב את ההצעה של סהר להקמת המשטראיש 1948בינואר 

התוכנית לא יצאה לפועל אפשר לשער ש 6, בלי שפורטו הסיבות לכך.על הסף ז'נדרמריה נדחתה

לפני בלבד וחודשים ספורים , של מלחמת העצמאות ה הראשוניםימיעלתה לסדר היום במשום ש

בשנית להקים  משטרת ישראל דרשה המלחמהעם תום ושגבולותיה טרם נודעו. , המדינה קום

בכור שטרית, הממונה עליה שהוצג לשר  1948לשנת השנתי שלה ח דוהכפי שעולה מ ז'נדרמריה,

 ח: וכך כתב מחבר הדו

הדרך היחידה הנראית כמבטיחה סיכויים במלחמה נגד הסתננות היא בהקמת חיל 
ספר או ז'נדרמריה, אשר אנשיה יקבלו אימון צבאי ומשטרתי כאחד ]...[ יש לזכור 

שאלת ההסתננויות לא תיעלם אף עם כריתת בריתות שלום עם המדינות הערביות ש
]...[ לפיכך חיוני לדאוג כבר מעכשיו לסגירה יעילה של גבולותינו היבשתיים 

  7הארוכים.

את האחריות על הגנת התכוונה בתחילה לקבל על עצמה לא  המשטרהח עולה שכלומר, מהדו

המקורית שהגיש יחזקאל סהר לוועדת המצב, שבה הציע להקים הגבולות. כך עולה גם מהתוכנית 

שלמה אלוף ז'נדרמריה נפרדת מהמשטרה. סברה זו מתחזקת גם מהדברים הקשים שהטיח סהר ב

במושב  1948לאחר שני מעשי רצח שביצעו מסתננים בשלהי דצמבר אלוף פיקוד המרכז, שמיר, 

, ולא באחריות המשטרה". ועל כך, לדבריו, שפון באזור השרון: "הגנת הגבול היא באחריותכםִר 

השיב לו האלוף שלמה שמיר במבט של ביטול: "אני ערוך לכבוש את דמשק ואתה מטרידני בכמה 

במילים אחרות, משטרת ישראל והעומד בראשה המפכ"ל יחזקאל סהר לא  8מסתננים מסריחים".

 בו.לעסוק  תחום שעליההוא במסתננים לחימה השלפחות בתחילה,  סברו

של ויועצו הבכיר ומקורבו את ההצעה השנייה גיבש שאול אביגור )מאירוב(, מראשי ארגון ההגנה, 

גוריון הצעה -הגיש אביגור לבן 1949במרס  27-ב 9גוריון.-ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן

גוריון שתפקיד שמירת הגבולות צריך -באותה העת סבר דוד בןראוי להדגיש כי להקמת ז'נדרמריה. 

שאול אביגור לו  שלחאך בתזכיר אישי ש, צה"לבלהיות מופקד בידי חטיבה מיוחדת שתוקם 

 ובלשונו )ההדגשה במקור(: , לקום ולפעול במסגרת משטרת ישראלצריכה  שהז'נדרמריההדגיש 

                                                

אס )לימים המפכ"ל השני של הצוות שעסק בגיבוש ההצעה לקמת המשטרה יחד עם יחזקאל סהר היו יוסף נחמי 4
משטרת ישראל(, בכור שלום שטרית )לימים שר המשטרה הראשון(, ושני קציני משטרה יהודים ששירתו במשטרת 

 .89, עמ' סיפור חייטוביה קזן ורוברט לוסטיג )לימים ירמיאל ירון(. ראו סהר,  –המנדט 
התפתחות  מצולם של המסמך מצוי אצל י' אלירם, . עותק110/26-"הצעה להקמת המשטרה במדינה העברית", א"מ, ג 5

 .153–149, עמ' 1991, משטרת ישראל, ירושלים, השיטור העברי: מתקופת המקרא ועד קום מדינת ישראל
הקמת ; א' הוד, 161–145, עמ' תולדות משטרת ישראלעל ההיערכות להקמת משטרת ישראל ראו: הוד ושדמי,  6

 . 304–298, עמ' משטרה בדמוקרטיה; גימשי, 2004, דפוס יובל, ירושלים, 1948–1947משטרת ישראל: שלבים ראשונים 
. ראו גם את מכתבו 21תש"ט(, ארכיון היסטורי משטרת ישראל )להלן: אהמ"י(, עמ' –)תש"ח 1948דין וחשבון שנתי  7

, מצוטט אצל הוד 16.9.1948של המפכ"ל יחזקאל סהר לשר המשטרה בכור שטרית: "הנידון: ג'נדרמריה כפרית", 
 .207, עמ' תולדות משטרת ישראלושדמי, 

לאחר רצח נוסף  1948בדצמבר  25-. הרצח של תושב היישוב רשפון הסמוך להרצליה אירע ב89, עמ' סיפור חייסהר,  8
 .1, עמ' 26.12.1948, הבקרשבוצע חודש לפני כן, ראו: "שוב רצח וחטיפה ברשפון", 

שאול עלום ונוכח בכל: סיפור חייו של גוריון ראו: א' בועז, -על היחסים המיוחדים ששררו בין שאול אביגור לדוד בן 9
 . 249–244, עמ' 2001, משרד הביטחון, תל אביב, אביגור
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ית לא תוכל למלא תפקיד זה שקלנו יפה את העניין ודעתנו היא כי חטיבה צבא
. אם כי הוא יזדקק לעיתים לסיוע משטרתיביעילות הדרושה. התפקיד הוא ביסודו 

של כוח צבאי או חצי צבאי. יש צורך בשהייה ממושכת באזור מסוים, כדי להכיר את 
כל הדרכים והשבילים, אוכלוסיית הגבול היהודית, האוכלוסייה הערבית שמשני צידי 

]...[ מכל הנימוקים הנ"ל סברנו כולנו שאת מילוי התפקיד הנ"ל יש הגבול וכדומה 
להטיל על חטיבה מיוחדת, ג'נדרמריה, ולא על חטיבה צבאית רגילה ]...[ החטיבה 

  10תיכלל בתוך מסגרת המשטרה.

מן התזכיר אנו למדים שהנחת היסוד של אביגור הייתה שאת שמירת הגבולות והלחימה 

 ,מאשר ביטחונית צבאית אזרחיתת פלילית כוונּוי ז'נדרמריה בעלת מ  במסתננים יש להפקיד ביד

לא סבר ראש הממשלה ששמירת הגבולות כאמור המשטרה. באותה שעה  ה שלהפועלת בחסות

 ששלח לו. האישי  צא לנכון אביגור להדגיש זאת בתזכירבידי כוח שיטור, ולפיכך מ להתבצעצריכה 

ומפקד מחוז ירושלים  תיקי ארגון ההגנהשאלתיאל, מוואת ההצעה השלישית גיבש האלוף דוד 

ושרמז על נכונותו יה באותה עת המפקח הכללי של צה"ל, שאלתיאל, שה 11במלחמת העצמאות.

לראש הממשלה ושר הביטחון  1949בספטמבר  15-תקום, שלח בו במידהלעמוד בראש הז'נדרמריה 

הצעה עולה שהניסיון הכתוב במ 12ר.פגוריון ולרמטכ"ל יעקב דורי הצעה להקמת חיל ס-דוד בן

הצבאי שרכש שאלתיאל בעת שירותו בלגיון הזרים הצרפתי, והיכרותו המעמיקה את כוחות 

 13ר.פהביטחון שפעלו בשטחי הפרובינציות של צרפת, השפיעו על גיבוש תוכניתו להקמת חיל הס

כוחות גם את  אפיינוהדומים לאלו שההצעה התבססה על אימוץ רכיבים מהז'נדרמריה הצרפתית 

  14בארץ ישראל.שהקימו הבריטים למחצה -שיטור צבאייםה

במהותן העקרוני,  הותזלמחצה, ה-קמת כוח שיטור צבאימשלושת ההצעות שתוארו לעיל לה

מאוד סביר האלוף דוד שאלתיאל.  גיבשש ההצעהאת  לאמץגוריון -החליט ראש הממשלה דוד בן

ורים לאחר תום מלחמת עלתה לסדר היום חודשים ספם שמשוכקודמותיה להניח שזו לא נדחתה 

הביטחונית מציאות זה לנוכח המסוג חשיבותו של כוח לדרג המדיני והצבאי תברר העצמאות, משנ

 .שניכרה בהסתננות לתחומה גבולותיה של המדינהב הלכה והתפתחהשהמורכבת והקשה 

 השפעה וקווי דמיוןלמחצה הקולוניאלי: -ר ומודל השיטור הצבאיפ  חיל הסְ . 2

חיל , כשבוע ימים לאחר שהגיש האלוף דוד שאלתיאל את ההצעה להקמת 1949בספטמבר  21-ב

גוריון, שאול אביגור, הרמטכ"ל יעקב דורי -ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בןהתכנסו הספר 

ישיבה אישר ראש הממשלה את ההצעה של תום ה. בתוכנהכדי לדון ב וסגנו האלוף מרדכי מקלף

איש ולהכשירם  1,000-גייס לכוח החדש כלבדיון מהנוכחים שאלתיאל להקמת חיל ספר, וביקש 

                                                

. גם האלוף חיים לסקוב סבר כי הז'נדרמריה צריכה 2169/1950-33א"צ, , 27.3.1949מאת שאול אביגור לשר הביטחון,  10
 , א"צ.27.6.1949לפעול במסגרת משטרת ישראל. ראו דברי האלוף חיים לסקוב, ישיבת המטכ"ל, 

 2001, משרד הביטחון, תל אביב, שומר לישראל: פרקי חייו של דוד שאלתיאליתיאל ראו: א' צור, על דוד שאל 11
 )להלן: צור, שומר לישראל(. 

מאת האלוף דוד שאלתיאל, המפקח הכללי של צה"ל, לשר הביטחון והרמטכ"ל, "הנדון: הצעה מוקדמת על עקרונות  12
 . 107-2169/1959"צ, א ,15.9.1949להקמת חיל הנוטרים )ז'נדרמריה(", 

על ידי לואי פיליפ מלך צרפת. הלגיון הורכב ממתנדבים שכירי חרב ותפקידו היה בין  1831לגיון הזרים הוקם בשנת  13
 היתר לסייע לצרפת במלחמתה הקולוניאלית באלג'יר, תוניסיה ומרוקו.

 .32–18, עמ' חיל הספראוחיון,  14
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שבוע  בכל ישה לקבל מדוד שאלתיאלבהקדם האפשרי. חשיבות הקמת הכוח בעיניו התבטאה בדר

  15.להקמתו ופיתוחוהפעולות שנעשו מכלול  ובודוח מפורט 

ר במסגרת חילות צה"ל ולמפקדו התמנה פ  , הוקם חיל הסְ 1949באוקטובר  6-עיים, בבחלוף כשבו

הייתה "נאמנות בלי גבול לשמירה על  כוח האדםהאלוף דוד שאלתיאל. הסיסמה שנקבעה לגיוס 

דומה שדוד שאלתיאל היה מודע לדימוי  16., וכן הודגש שהגיוס הוא לשירות קבע בלבדהגבול"

בעולם, ועל כן קבע  שונותבמדינות שפעלו למחצה -פיין את כוחות השיטור הצבאייםהשלילי שאִ 

אמר: "חייל בחיל  מעריבלעיתון  1949בנובמבר  18-ניק ב. בריאיון שהעלמועמדיםרף גיוס גבוה 

הספר חייב להיות אדם אינטליגנטי, בעל אופי טוב, נקי כפיים ]...[ כדי להיות ז'נדרם טוב זקוק 

לאומץ לב, כי אם לידיעת חוק ושפות, והצלחה תלויה בהרבה סגולות המוסריות של אדם לא רק 

שאלתיאל גרס אפוא שתדמיתו של חיל הספר תיקבע במידה רבה על סמך האנשים  17אישיותו".

 . גם באישיותם ובהשכלתםנגעו כתנאים לגיוס שקבע שיגויסו לשורותיו, ולפיכך חלק מהתבחינים 

לא ידעו . רבים מהם ו עולים חדשים שזה מקרוב הגיעו ארצהר היפהסהמתגייסים לחיל רבים מ

מה שעתיד להשפיע על הרכבו האנושי של מג"ב, משום שרבים מהם המשיכו בו את קרוא וכתוב, 

ילידי מקרב הכישלון של מפקדי חיל הספר לגייס כוח אדם  18שירותם לאחר פירוק חיל הספר.

כך  .שדבק בלגיון הזרים הצרפתי שבו שירת דוד שאלתיאלהארץ נבע בין היתר מהדימוי השלילי 

ותיקי ארגון סא"ל גיורא שנאן, ממייסדי קיבוץ אפיקים בעמק הירדן ומו 1950בנובמבר  15-דיווח ב

ר, לסא"ל נחמיה ארגוב, מזכירו הצבאי של ראש פשל חיל הס 895 למפקד גדודשהתמנה ההגנה, 

 19ה לגיון זרים, אבירי הגבול, אבירי הברחה וכדומה".גוריון: "דעת הרחוב היית-הממשלה דוד בן

מדרום במחנה טירה ה פקדמִ הקמת ר. הפ  את חיל הסְ ולפתח לא בנקל עלה בידי שאלתיאל להקים 

על  20התקציבים שנועדו לפיתוחו של המקום. עיכובים במתןבשל חודשים מספר לחיפה התעכבה 

  21.ואמל"ח בציוד, כלי נשקניכר סבל מבעיות קשות של מחסור  הכוחכך יש להוסיף כי 

בצרפת וברחבי האימפריה  למחצה שהוקמו-לכוחות השיטור הצבאיים התפתח בדומהר פחיל הס

כך שאלתיאל ביקש לאמץ את המודל הקולוניאלי,  על כך שדודעדויות רבות מלמדות הבריטית. 

בן הוא חיבר מסמך  1950בינואר  22לעיתונות. שהעניקהרבים מהראיונות ועולה מההצעה שגיבש 

 ,הצרפתיתהז'נדרמריה  אתמעיד על היכרותו המעמיקה ה"תקנון חיל הספר"  שכותרתועמודים  62

ממכלול ההמלצות במסמך אימץ חיל הספר  23.רפלחיל הסראוי אותה הוא ראה כמודל חיקוי 

חיל הספר בידות רכובות: שלושה רכיבים מהמודל הקולוניאלי. הראשון שבהם היה הקמת יח

במספר, היו צ'רקסים מפלוגת הפרשים שפעלה זה  168יחידת פרשים שמרבית לוחמיה, הוקמה 

                                                

 .21שם, עמ'  15
 .7, עמ' 1949, דצמבר 60 מערכותחיל הספר", , "חילנו החדש: ג' שנאן 16
 .6, עמ' 18.11.1949, מעריבחיל חלוץ: שיחה מיוחדת עם האלוף דוד שאלתיאל",  –ז' אונגר, "חיל הספר  17
( היו עולים חדשים שגויסו ממחנות העולים ללא 60%-מתוכם )כ 360חיילים.  600נמנו עם חיל הספר  1950בינואר  18

 .47, עמ' חיל הספרחיון, כל ניסיון צבאי. או
 .40מצוטט מיומנו האישי של סא"ל גיורא שנאן, שם, עמ'  19
 .39עמ'  שם, 20
 .55על המחסור בציוד ואמל"ח ראו: שם, עמ'  21
. ראו גם ש' חזן, "מסדר 5, עמ' 27.10.1949, במחנהריאיון עם אלוף שאלתיאל",  –ראו למשל: י' ספרן, "חיל הספר  22

 . 2, עמ' 6.12.1949, דבראבירי הגבולות", 
מאת רס"ן ארנון גיל, קצין המבצעים של חיל הספר בשם מפקד חיל הספר, לראש פיקוד ההערכה בצה"ל, "הנדון:  23

 .433-854/1952, א"צ, 9.1.1950הצעה",  –תקנון פעילות חיל הספר 
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להקים כוח של שאלתיאל  ניסיונואך  24סוסים. 60מכבר בצה"ל. כן העביר צה"ל לחיל הספר 

 לח חרף מחסור בכלי רכבלא צלמחצה -יםמשוריין רכוב, רכיב בולט בכוחות שיטור צבאי

הרכיב השני היה שיכון השוטרים במצודות )תחנות(  25וכוח אדם המיומן להפעלתם.משוריינים, 

שיכן חיל הספר את אנשיו בתחנות משטרה , גבולות: בדומה לז'נדרמריה הצרפתיתבסמוך ל

השיטה שבה את גם הזכירו במידה רבה שמיקומן יפורט בהמשך, סמוכות לגבול. תחנות אלה 

גבול הצפוני במהלך המרד הערבי על מנת ישראל בהצבת כוחותיהם לאורך הנקטו הבריטים בארץ 

ישי היה שיטת פעולה בריטית הרכיב השל 26.וריה לארץ ישראלמורדים מסהחדירות סכל את ל

למחצה -כוחות שיטור צבאיים שאותה פיתחו(, Cordon and Searce"כיתור וחיפוש" ) שכּונתה

אומנם עתידות  27ק ביישובים היהודיים ובכפרים הערביים.חיפוש נשלצורך בארץ ישראל בריטיים 

רכיבים הקולוניאליים שתוארו מג"ב, אך ה ו שללחלוף כשנתיים מפירוק חיל הספר ועד להקמת

 בראשית הקמתו.כבר  בוהוטמעו , בהתפתחות מג"ב דןח בשער הכפי שניווכלעיל, 

 ירדן-בגבול ישראלר בבט"ש פ   תחומי העיסוק של חיל הסְ . 3

ביום הקמתו של  בצו הקמת החיל שהפיץהוגדר על ידי הרמטכ"ל יעקב דורי, ייעודו של חיל הספר 

שמירת גבולות המדינה ומניעת הסתננות לשטחה הריבוני, מניעת הברחות, ושמירת  –הכוח 

(, ולמפקדו התמנה 895תחילה הוקם בחיל הספר גדוד אחד )גדוד  28החוק והסדר באזורי הגבול.

הגדוד  29חיילים. 460-סא"ל גיורא שנאן; הגדוד כלל שלוש פלוגות ומצבת כוחותיו עמדה על כ

 –שהיו נקודות תורפה לחדירת מסתננים הופקד על שמירת הגבול עם ירדן בשלושה אזורים 

ערה )עירון(, ובעמק בית שאן. פריסת ואדי , בובאזור השרון בסמיכות לעיר הערבית קלקיליה

הפלוגות הייתה כדלקמן: פלוגה א' הוצבה באזור מושב נווה ימין בסמוך לכפר סבא; פלוגה ב' 

 30הוצבה בסמוך למושב בארותיים באזור השרון; ופלוגה ג' הוצבה בתחנת המשטרה בבית שאן.

חיילים, מרביתם  300-שמניינו עמד על כ (896הוקם גדוד נוסף בחיל הספר )גדוד  1950בחודש מאי 

, ועיסוקו העיקרי היה המדינה ברמה מבצעית נמוכה. הגדוד לא הופעל למשימות בט"ש בגבולות

  31שמירה על מתקני צה"ל במרחב פיקוד המרכז.

ארבעת החודשים הראשונים לקיומו של חיל הספר הוקדשו בעיקר להתארגנות ובניית הכוח, 

הציע ראש הממשלה  1950במרס  8-כם פעילות מבצעית מועטה יחסית. ברשם במהל 895וגדוד 

שטרה. סהר ניאות י המליד 895גוריון למפכ"ל יחזקאל סהר להעביר את גדוד -ושר הביטחון דוד בן

הייתה זו למעשה הפעם  32הושלם תהליך העברת הכוח למשטרת ישראל. כעבור חודשיים, והצעהל

לכפיפות מבצעית של גוף מחוץ שהוקמה במסגרתו ית הראשונה שבה מסר צה"ל יחידה צבא

, סיים דוד שאלתיאל את הוכפף למשטרה, כחודש לפני שחיל הספר 1950באפריל  13-לצבא. ב

של  פיההביוגרשכתב את ל והתמנה לנספח צבאי בצרפת ובאיטליה. אלי צור, יִ ח  התפקידו כמפקד 
                                                

 .27, עמ', חיל הספראוחיון,  24
לכוח המשוריין שתיכנן להקים את יוסף פרסמן, מפקדה של . האלוף דוד שאלתיאל ניסה לגייס 29, עמ' שם 25

 "הנודדת" שפעלה בשנות השלושים בעמק יזרעאל ושרכש ניסיון רב בהפעלת משוריינים, אך ללא הצלחה.
 .59–58עמ'  מצודות המשטרה,קרויזר,  26
משטרה י נשק ראו: קרויזר, . על כיתור יישובים יהודיים על ידי הבריטים בעת חיפוש87–86, עמ' חיל הספראוחיון,  27

 . 108–96, עמ' פעולות הכיתור; גודמן, 95, עמ' קולוניאלית
 . 95/1951-25, א"צ, 6.10.1949מאת רא"ל יעקב דורי לתפוצות א', ב', "הנדון: צו הקמת חיל הספר",  28
 .54עמ'  , חיל הספר,אוחיון 29
 .63שם, עמ'  30
 .54שם, עמ'  31
הרמטכ"ל, לתפוצה א', ב', ו', משרד הביטחון ומשטרת ישראל, "הנדון: העברת גדוד מאת אלוף מרדכי מקלף, סגן  32

 . 131-220/1970, א"צ, 18.4.1950חיל הספר למשטרת ישראל", 
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לון בפיתוחו של הודאה בכישמבחינתו כי עזיבת פיקוד חיל הספר הייתה מציין  דוד שאלתיאל

הופעל במשימות מארבים וסיורים לפי הוראות  895גדוד  33בתוכניתו המקורית.כפי שגיבש הכוח, 

הוראות הפתיחה התבססה על "מדיניות הירי" שאימץ חיל הספר כלפי המסתננים  34המשטרה.

הזהירו את יילי צה"ל ספר, בשונה מחהשוטרי חיל המשטרה, ולא לאלה של צה"ל:  שהגדירהבאש 

. במחקר שערך כותב שורות אלה על חיל כלפיהםוד ולהיכנע לפני שבוצע הירי המסתננים לעמ

סוגיה זו, ובו מתוארת הביקורת הנוקבת והחריפה שהטיחו לנרחב מעמיק והוקדש דיון הספר 

כלפי המסתננים, כולל יותר מדיניות נוקשה ב שכוחותיו ינקטוחיל הספר בדרישה בגורמי המטכ"ל 

  35אזהרה מוקדמת.כל ללא  עליהםירי ביצוע 

תחומי העיסוק של חיל הספר בתחום הבט"ש היו רבים ומגוונים. בחודשי הקיץ והסתיו של שנת 

עסק הגדוד בעיקר בסיורים לאורך הגבול בגזרות שהוקצו לו, ובמארבים בנתיבי המעבר של  1950

מפקד הגדוד, המרעה בתחומי המדינה. סא"ל גיורא שנאן,  מסתננים ורועי צאן שפלשו אל שדות

 מפעם לפעם 36הגבול ובכפרים הערביים הסמוכים לו. כו שלשל הפגנת כוח לאור שיטהדגל ב

, על ערה-באזור ואדי הממשל הצבאישהיו בפיקוח כפרים הערביים תוככי הב לפעולנדרש הגדוד 

פעילות הגדוד הותאמה לעונת קטיף ההדרים באזור השרון  37.מסתננים ומבריחים מנת ללכוד

לחזור לפרדסים שנטשו ניסו באזור זה פליטים רבים שהעיר הערבית קלקיליה, משום הגובל עם 

שם גם על בלימת גנבות מאמץ יזום מיוחד הּו 38במלחמת העצמאות על מנת לקטוף את פירותיהם.

 39לגבול ולאורך מסילות הרכבת.של חוטי טלפון, בעיקר באזורים הסמוכים 

. מהנתונים המבצעית פעילותוב רכיביםמכלול המשתקפת מניתוח  895ההצלחה היחסית של גדוד 

, התקופה שבה היה כפוף 1951ינואר –1950חודשים יוני בעולה שהרשמיים של משטרת ישראל 

מבצעים  16ובים, סיורים רכ 115מארבים,  1258של חיל הספר  895ביצע גדוד חיל הספר למשטרה 

. תקריות הגבול ערה-באזור ואדי כפרים הערבייםתוככי הסריקה בחיפוש ופעולות  12 -ויזומים 

מסתננים  49הביא למעצרם של הצליח ל הגדודמקרים.  122 -עם מסתננים נאמדו ב הגדוד של

כוחות . על ידי כלל כוחות הביטחון 1950מכלל המסתננים שנעצרו בשנת אחוזים  חמישהשהיוו 

ול . בתחום סיכ1950שנת מהלך שנהרגו ב 400אבידות למסתננים מתוך  19הסבו  895גדוד 

. לא מעטות מטרות ההסתננות נזקפו לזכות הגדוד הצלחותלוו לשחלקן הגדול נִ , ההברחות

פעולות מבצעיות הצליח הגדוד לסכל פעולות הברחה ולתפוס טובין  33 -מהנתונים עולה כי ב

 40בעלי חיים, מצרכי מזון, תוצרת חקלאית, בדים וכסף. שכלל צאן ובקר,

                                                

 .231, עמ' שומר לישראלצור,  33
 115מארבים,  1258-של חיל הספר ב 895הסתכמה הפעילות המבצעית של גדוד  1950בין החודשים יוני לדצמבר  34
 .99, עמ' חיל הספרפעולות סריקה בכפרים הערביים. ראו: אוחיון,  12-מבצעים ו 16יורים, ס
 .243/1952-50של חיל הספר בא"צ,  895. ראו גם את דוחות המודיעין של גדוד 65, עמ' שם 35
 .73, עמ' חיל הספראוחיון,  36
 1949. ראוי לציין כי ביוני 84, עמ' הספרחיל על תחומי הפעילות של חיל הספר בכפרים הערביים ראו: אוחיון,  37

גוריון לבטל את הממשל הצבאי ולהפקיד את -הציע שר החוץ משה שרת לראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן
 .426, עמ' קוממיות ונכבההאחריות על הערים והכפרים הערביים בידי חיל הספר. הצעתו נדחתה. גלבר, 

 ל גנבות פרי הדר באזור השרון נדרש גם מג"ב, ועל כך ארחיב בעבודה.. לסיכו78–75, עמ' חיל הספר אוחיון, 38
 – 3למפקדי פלוגות א', ב', ג', ומטה הגדוד, "פקודת מבצע מקסימום  895מאת סא"ל גיורא שנאן, מפקד גדוד  39

 . 124-266/1951 , א"צ,27.8.1950ריכוז", 
 .104–98, עמ' חיל הספרו: אוחיון, לפירוט של הנתונים בחלוקה לחודשים בטבלאות ובתרשימים רא 40
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 גורמים ונסיבות –ר פ   פירוק חיל הסְ  .4

עד  1950של חיל הספר היה קצר מאוד, כשמונה חודשים בלבד, ממאי  895משך הפעילות של גדוד 

, וכל אותה תקופה עמד קיומו בסימן של ארעיות וחוסר ודאות. הגדוד היה אז חלק 1951ינואר 

, כעשרה 1950באוגוסט  27-ב 41יר מכלל כוחות הביטחון שעסקו בסיכול ההסתננות ובמניעתה.זע

שנועדה גוריון ועדה מיוחדת במטכ"ל -חודשים לאחר שהוקם הכוח, מינה ראש הממשלה דוד בן

. הוועדה קבעה באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי יש לפרק את שאלת עתידו של הכוחב לדון

במטכ"ל רו אושפתרון חלופי ללחימה במסתננים. המלצות הוועדה בדחיפות חיל הספר, ולמצוא 

עבור . כ896גדוד המטכ"ל צו לסגירת  הוציא, 1950בנובמבר  20-ובחלוף שלושה חודשים, ב

רבין, ראש מחלקת מבצעים במטכ"ל, פקודת  אל"מ יצחק הפיץ ,1951בינואר  7-חודשיים, ב

על יקבל צה"ל את האחריות  המשטרהמסגרת כוח חלופי ב ו שלהיערכות שבה נקבע שעד להקמת

בינואר  25-שלושה שבועות, בלאחר  42של חיל הספר. 895במרחב שבו פעל גדוד  שמירת הגבול

המג"ד סא"ל גיורא שנאן את  . באותו יום כינס895המטכ"ל את הפקודה לפירוק גדוד  הפיץ, 1951

במטכ"ל על פירוק  התקבלה, ובה הודיע לפקודיו על ההחלטה שאחרונה קציני הגדוד לישיבת מטה

  43והעברת האחריות על הלחימה במסתננים לצה"ל.הגדוד, 

פעילותו מעורר את השאלה מה היו את  פירוקו של חיל הספר חודשים ספורים בלבד לאחר שהחל

מחלוקת באשר ואין מניעי העומק במטכ"ל שהובילו להחלטה לפרקו. בקרב החוקרים כמעט 

בני מוריס כתב שחיל הספר היה המענה המוסדי  תפקידו.כישלון הכוח במילוי  – ת הפירוקלסיב

 44מות שיועדו לו.העיקרי של הממסד הביטחוני לטיפול בבעיות ההסתננות, אך הוא לא עמד במשי

נכשל עוד  הכוחואילו זאב דרורי הגדיל וטען כי  45,ובור שחיל הספר כשל במילוי תפקידדוד טל ס

התפתחות צה"ל בשנים הראשונות שלאחר בספרו המתאר את  און,-מרדכי בר 46בטרם קם.

של חיל הספר המבצעית הצלחתו כי וקובע  נוקט בגישה זהירה, שקולה ומתונה מלחמת העצמאות

און נמנע אפוא מן המכשלה שכשלו בה היסטוריונים אחרים -בר 47.הייתה מזערית, אך לא נכשל

 שהוטלו עליו. משימותואינו קובע במפורשות שחיל הספר כשל לחלוטין ב

ל שהמחקר . משל חיל הספרהמבצעי על דיון מעמיק בפועלו  סמכתמסקנה זו של החוקרים אינה נִ 

הוצבו כוחותיו, במשימותיו בגזרות שבהן כי הכוח הצליח  ולהעל חיל הספר ע תב שורות אלהכו

עמדו בהחלטת המטכ"ל גורמים  שלושהש וכיחמחקר מה 48.יחסית לתנאים שבהם הוא פעל

כלפי לגבי "מדיניות הירי" וסותרות : ראשית, צה"ל וחיל הספר החזיקו בגישות שונות ולפרק

נבחן "בספירת גופות",  895של גדוד המבצעית . על פי הגישה של צה"ל, מדד ההצלחה המסתננים

למסתננים, ולא בשקלול מכלול הנתונים של פעילותו ואופייה הכוח כלומר, מספר האבדות שהסב 

פשרו הביקורת המרכזית של צה"ל כלפי חיל הספר הייתה על קריאות האזהרה שאִ  49המשטרתי.

                                                

 . 102שם, עמ'  41
, "הנדון: פקודת הערכות 895מאת אל"מ יצחק רבין, ראש מחלקת מבצעים לתפוצה ו'/אג"ם, גדוד חיל הספר  42

 .6-137/1953, א"צ, 7.1.1951", 1951מרץ –לחודשי ינואר
 .95–92, עמ' חיל הספרה ראו: אוחיון, על הדיונים שנערכו במטכ"ל ועל תהליך פירוקו של חיל הספר בהרחב 43
 .132, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  44
 .35, עמ' ביטחון שוטףטל,  45
 .252, עמ' צבא וחברהדרורי,  46
 .115, עמ' התפתחות צה"לאון, -בר 47
 .106, עמ' חיל הספראוחיון,  48
(. ראו 5%-כלל כוחות הביטחון )כשנהרגו על ידי  400מסתננים מתוך  19היה מעורב חיל הספר בהרג  1950בשנת  49

 . 101, עמ' חיל הספראוחיון, 
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מחסור ניכר בכוח אדם ואיכותו  הוא הגורם השניהירי כלפיהם. שבוצע למסתננים להיכנע טרם 

ף הגורם אל מול אלה נוס 50., אמל"ח, כלי רכב ואף דלק לשינוע הכוחותהירודה, וכן מחסור בציוד

בעיני רבים מקציני שהצטייר  של האלוף דוד שאלתיאלהשנויה במחלוקת אישיותו והוא  השלישי

שקעי מִ מלבד  51.העצמאותמלחמת המטכ"ל כאשם העיקרי בנפילת העיר העתיקה בירושלים ב

בראשית שנות  העיד על כך בעצמוהוא ואף , קציני המטכ"להוא נודע כמי שאינו אהוד על העבר 

בכך טמון אולי ההסבר לכך שגורמים במטכ"ל השביעו את האלוף דוד שאלתיאל  52.השישים

 הספרחיל ו של . פירוקהוא הקים הכוח אותו לפתח אתעל מנת מרורים בעת שפעל ללא לאות 

שהתפתחו , על רקע בעיות הביטחון להתגבש, שבה החל שנהכשל חתם תקופה  1951בינואר 

 למחצה במדינת ישראל.-השיטור הצבאיתחום בגבולות 

 (1953- 1951) הדרך להקמת מג"ב –פלוגות משמר הגבול  :פרק ב'

עם פירוקו , 1951למחצה במדינת ישראל החל בינואר -התפתחות השיטור הצבאיבציון דרך נוסף 

אף על פי יש להדגיש, . פלוגות משמר הגבולנודע בכינויו כוח חדש אשר  של חיל הספר, אז הוקם

עת הבאותה הוא עמד , עד ימינולמעשה מה למשמר הגבול )מג"ב( הפעיל דוהיה בשל הכוח ששמו 

שלוש פלוגות שביצעו  ו בוכללנבפני עצמו. הכוח הוקם על ידי משטרת ישראל וככוח שיטור 

 ו של, עם הקמת1953באפריל  26-. בגבולות ירדן וסוריהב בפרק זמן של כשנתיים, משימות בט"ש

  53.במסגרתו ליחידות הראשונות שהוקמו היה הגרעיןכוח האדם שבו ו, "ב, הוא הפך לחלק ממנומג

 הקמת פלוגות משמר הגבול. 1

למחצה כחלופה לחיל הספר החלו כבר באוגוסט -צבאידיונים ראשונים על הקמת כוח שיטור 

אותו חודש שלהי של חיל הספר החל בפעילותו. ב 895, ארבעה חודשים בלבד לאחר שגדוד 1950

גוריון ביקש -דוד בן ראש הממשלה ושר הביטחון, כך, ובמקביל לופירוקדן המטכ"ל בשאלת 

המפכ"ל יחזקאל  54במסגרתה.חדש למחצה -שיטור צבאימת כוח ת להקיולבחון אפשרו המשטרהמ

בסיס כוח האדם הקיים מו על , אולם הבהיר כי הוא מתנגד בכל תוקף להקיהסהר נעתר לבקש

בין שני האישים, שבה נכח גם סגן הרמטכ"ל  1950באוגוסט  24-בהתקיימה בחיל הספר. בפגישה ש

אנשים והמפקדים סהר בלי כחל ושרק את הדברים הבאים: "ההמפכ"ל האלוף מרדכי מקלף, אמר 

גוריון תקציב מיוחד -של חיל הספר אינם מוצלחים ויש לשלוח את כולם הביתה". סהר ביקש מבן

. האלוף מרדכי החדש להקים את הכוח לצורך גיוס שוטרים חדשים והכשרתם על מנת הלמשטר

 הימנע מלשלבאיש מחיל הספר ול 240-מקלף תמך בדברי סהר, והעריך אף הוא שיש לשחרר כ

גוריון קבע -בןדוד אך למורת רוחו של סהר,  55.העתיד לקום במסגרת המשטרהבכוח  תםאו

ביומנו  1950בספטמבר  22-. כך כתב בהיועבר למשטר 895שמחצית מכוח האדם המצוי בגדוד 

                                                

 .47–45שם, עמ'  50
על חוסר האהדה של קציני המטכ"ל לאלוף דוד שאלתיאל לנוכח תפקודו במלחמת העצמאות ראו: ד' אורן, "מבצע  51

. על המלחמה מנקודת 56–49, עמ' 2008, 184–183 אריאלהתוכנית להבקעת החומה וכיבוש העיר העתיקה",  –קדם 
 .1981, משרד הביטחון, תל אביב, דוד שאלתיאל –ירושלים תש"ח מבטו של דוד שאלתיאל ראו בספר שכתב: 

דוד שאלתיאל עצמו העיד כי הוא לא היה אהוד על האנשים שפעל בקרבם. בריאיון שהעניק לעיתון דבר בשנת  52
לרכוש אויבים ומתנגדים". ראו: "השיחה עם האלוף  –אדם נוח. יש לי תכונה טובה או רעה  צוטטו דבריו: "אינני 1960

 .3, עמ' 2.9.1960, דברשאלתיאל", 
 .207, עמ' משמר הגבול; משגב, 95, עמ' חיל הספר ; אוחיון,26, עמ' הגבולארגמן,  53
 .108/1952-13, א"צ, 28.8.1950מאת ראש הממשלה ושר הביטחון אל יהושע פלמון ומשטרת ישראל,  54
גוריון ציין ביומנו כי בעת -, ארכיון בן גוריון )להלן: אב"ג(. ראש הממשלה דוד בן24.8.1950יומן אישי, תרשומת ליום  55

של חיל  895ל לידיו מחצית מכוח האדם בגדוד שנערכו הדיונים על פירוק חיל הספר ביקש הרמטכ"ל יגאל ידין לקב
 הספר לטובת שיבוצם בכוח הצנחנים. בקשה זו לא נענתה.
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להגן על הגבולות מפני מסתננים,  –האישי: "החלטתי על מסירת חצי חיל הספר למשטרה 

, דיווח המשטרהר של , בישיבה של סגל הפיקוד הבכי1950באוקטובר  26-ב 56מבריחים ושודדים".

התקבלה החלטה לא רשמית על אישור התקציב להקמת הכוח, בממשלה כי לקציניו המפכ"ל סהר 

ובלשונו: "המצב בספר לקוי ביותר ]...[ גמרנו באופן  –עדיין רבים בקבלתו הם אולם הקשיים 

יוחד להקמת יחידת ספר, אך המכשולים הם עדיין פרינציפיוני על העברת תקציב מ

פלוגות ]...[ כל פלוגה במחוז, ופלוגה רזרבית  4היא להקים גדוד בן  תוכניתאדמיניסטרטיביים. ה

של סהר הייתה להקים כוח  תוכניתכלומר, התישאר במטה הארצי ותשמש לפעולות מיוחדות". 

. את מהותןמבלי שפירט  יוחדותמפלוגות, שאחת מהן תעסוק במשימות חמש המבוסס על 

, לא בממשלה התקציב להקמת הכוח יאושרבמידה וגם סהר כי המפכ"ל באותה ישיבה הדגיש 

  57יהיה מנוס מלהעביר משורות המשטרה קצינים ושוטרים לכוח החדש.

בחיוב, אולם על פי רוב נענו  לפלוגות משמר הגבול המשטרהו את רצונם לעבור מקצינים שהביע

צעדים הקפדניים אפשר לשער שה 58.יהםהתאימו מפאת בעיות משמעת הוחזרו ליחידותמי שלא 

בגיוס כוח אדם איכותי נועדו להקים כוח בעל דימוי חיובי יותר מזה שדבק  המשטרהשנקטה 

גוריון, בנו -בןעמוס ביקש  1951בינואר  3-ב . בישיבת סגל א' של המטא"ר שהתקיימהבחיל הספר

, מקציני המטא"ר להתחיל באיתור המשטרהראש אגא"ר של ששימש , של ראש הממשלה

רק חיל הספר דיווח המפכ"ל כחודשיים לאחר שפוֹ , 1951בשלהי מרס  59.גיוסלחדשים מועמדים 

, ואלה מהווים את השל חיל הספר נקלטו במשטר 895איש מגדוד  380לראש הממשלה כי סהר 

  60משמר הגבול. פלוגות החדש העתיד להיקראהתשתית להקמת הכוח 

הציע חבר הכנסת אליעזר פרי ממפ"ם לשנות את פלוגות משמר הגבול כוח כשנה לאחר שהוקם 

מה ולכנותו בשם "חיל נוטרי היישובים", בדו, וקם במסגרתהשבחרה המשטרה לכוח שהשם ה

ים שהוקמה בשנות השלושים של משטרת היישובים העברימסגרת לנוטרים היהודים שפעלו ב

 61העשרים בחסות הבריטים, ונועדה להגן על היישובים היהודיים מפני התקפות הערבים.המאה 

פלוגות משמר הגבול ונימק את סרובו בכך שלהצעה בכל תוקף שר המשטרה בכור שטרית התנגד 

מבחינה ארגונית למתכונת כלל , ואינו דומה במדינה ריבונית הוא כוח הכפוף לפיקוד המשטרה

  62שובים, למרות קווי הדמיון הרבים בתחומי העיסוק של שני הגופים.שבה פעלה משטרת היי

, התגבשה 1951פלוגות משמר הגבול התפתח בשני שלבים: בשלב הראשון, שהחל בינואר כוח 

למפקדה התמנה אריה אלכסנדרוני. מרבית כוח האדם בפלוגה א' ופלוגה א',  –אשונה הפלוגה הר

-ח שכתב בדועדות על איכותם הירודה עולה מ 63הספר. חיילים ששירתו בחילעל בעיקר התבסס 

 מקסים כהן, מפקד בסיס האימונים וההכשרה הארצי של המשטרה בשפרעם:  1951בינואר  25

                                                

 .93, עמ' חיל הספר, אב"ג. מצוטט אצל אוחיון, 22.9.1950יומן אישי, תרשומת ליום  56
 .7/11366-, א"מ, ל26.10.1950דברי יחזקאל סהר, מפכ"ל המשטרה, בכנס סגל ג' של משטרת ישראל ביום  57
מאת רמ"ח מקסים כהן אל מפקד בסיס אימונים ארצי שפרעם ולמפקד מחוז תל אביב, "הנדון: שחרור מתפקיד  58

 ,2301/11-, א"מ, ל25.1.1951סמל א' אטלס יוסף",  355 –כמפקד במשמר הגבול 
 .119' , עמהתפתחות המשטרה, מצוטט אצל בלבן, 3.1.1951ישיבת סגל במטא"ר של משטרת ישראל מתאריך  59
 , אב"ג.28.3.1951יומן אישי, תרשומת ליום  60
 , א"מ.1833, עמ' 1.4.1952דברי אליעזר פרי, דברי הכנסת השנייה,  61
 , א"מ.1835, עמ' 1.4.1952דברי בכור שטרית, דברי הכנסת השנייה,  62
 .48עמ'  חיל הספר,אוחיון,  63
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אין ביניהם אף קצין שדה מוסמך, אף סמל קרבי מוסמך וכמעט כל הסגל הפיקודי 
. מספר הזה אינו מוכשר מבחינת יכולת פיסית לפקד על מחלקה או כיתה קרבית

ואלה שישנם אינם מוכשרים  –המפקדים הוא קטן ואין מספיק מפקדי כיתות 
מבחינה צבאית לפקד על יחידה בשדה. יש לקחת בחשבון את הכוח הירוד של 

 –החניכים שדרגת השכלתם נמוכה מאוד, רצונם להישאר בחיל אינו רב ביותר 
 כבר התפטרו.  30%-עובדה ש

ם על קשיי השפה ועל רמת ההשכלה הנמוכה של השוטרים, וציין ח הצביע מקסים כהן גדואותו ב

עם זאת, נראה שדברים שכתב בהמשך הדוח נטעו כי מרבית החניכים מתקשים בשפה העברית. 

: דיווח לאגא"ר במשטרה, וכך המשטרההפיקוד הבכיר של מידה מסויימת של אופטימיות בקרב 

פקודי הבלתי מנוסה ליחידה העם הסגל "אעשה הכל אשר ביכולתי להפוך יחידה צעירה זו 

  64מגובשת, גאה ובעלת יכולת מקסימאלית".

דיווח המפכ"ל סהר לראש הממשלה כי רבים משוטרי פלוגה א' מבקשים  1951באוקטובר  23-ב

 אישרה הממשלה 1951במאי  65הסיבות לכך.הן לסיים את שירותם ולהשתחרר, אך לא פירט מה 

 1951ל"י להמשך פיתוחו של הכוח, ובמחצית השנייה של  400,000למשטרת ישראל תקציב של 

ומניינה עמד , 1951הוקמה באוגוסט  פלוגה ב' 66הוקמו שתי פלוגות נוספות: פלוגה ב' ופלוגה ג'.

ותיקי משטרת היישובים העבריים וחבר ארגון למפקד הפלוגה התמנה דב אוגול, מו 67איש. 100על 

משטרת ישראל בבית הספר בקצין הדרכה אוגול בתפקיד מש . לאחר קום המדינה שיההגנה

 110ומצבת כוחותיה עמד על  1951בנובמבר  30-הוקמה ב פלוגה ג' 68לשוטרים בשפרעם.

רת אחיו של רפאל איתן, מוותיקי משט –התמנה שמואל איתן הפלוגה  למפקד 69שוטרים.

  70פחם. -מושל הצבאי הראשון של הכפר אום אל, וההיישובים העבריים, חבר ארגון ההגנה

ן של הכוח ק  שהת  להגדיל את כוח פלוגות משמר הגבול וקבע גוריון -בןביקש עמוס  1951בדצמבר 

באותו החודש הוקמה  71.בלבד רבע פלוגותאולם בפועל היא מנתה א יעמוד על שש פלוגות,

. בורה בעיקר כוח עתודה ארציושימשה בעה משטרהרביעית, שהוכפפה למטא"ר של הפלוגה ה

נחלק לשני ה השוטרים ששירתו בהקצינים ונתונים על מספר פלוגה, שאין בידינו האדם בכוח 

הוצבו בתחנת המשטרה בעיר לוד, ומחלקה שוטרים  ה שלמחלקמטה הפלוגה ו –כוחות משנה 

במקורות אין עדויות  72בסמוך למושבה גדרה. ודת המשטרה שהקימו הבריטיםנוספת הוצבה במצ

 על פעילותה או על אופי המשימות שהוטלו עליה. 

קצינים על פי החלוקה הבאה:  7-שוטרים ו 224פלוגות משמר הגבול שלוש בנמנו  1952בספטמבר 

 42פלוגה ב' מנתה  73שוטרים(; 68נהגים,  8סמלים,  9קצינים,  3שוטרים ) 88פלוגה א' מנתה 

                                                

עם וראש אגא"ר במשטרת ישראל, "הנדון: משמר מאת רמ"ח מקסים כהן אל מפקד בסיס האימונים הארצי בשפר 64
 . 2301/11-, א"מ, ל25.1.1951פלוגה א'",  –הגבול 

 .337/39-, א"מ, ג23.10.1951מאת יחזקאל סהר, מפכ"ל המשטרה, אל שר הביטחון,  65
 .8, עמ' 25.5.1951, על המשמרמיליון ל"י",  6"תוספת תקציב בשיעור  66
משמר  –ה, למפקד מחוז חיפה ולמפקד בסיס האימונים הארצי, "הנדון: פלוגה ב' מאת א' צור, ראש מחלקת ההדרכ 67

 .2301/11-א"מ, ל, 9.7.1951הגבול", 
 . 25.4.1952. שם מצוי עותק מצולם של כתב המינוי לתפקיד מ"פ מתאריך 26, עמ' פרקי חייםאוגול,  68
 .2301/11-, א"מ, ל30.11.1951מר הגבול", מש –מאת עמ"מ ז' מרגלית אל מפקד מחוז טבריה, "הנדון: גיוסים  69
  .333, עמ' תולדות משטרת ישראלהוד ושדמי,  70
 . 2301/11-גוריון, א"מ, ל-"פיקוד לחיל הגבולות המשטרתי", חתום בידי עמוס בן 71
 .2301/11-, א"מ, ל21.12.1951אגא"ר,  –משמר הגבול נפת השפלה", פקודת המטא"ר  –"פלוגה ד'   72
", 1.9.1952מאת עמ"מ א' אלכסנדרוני מפקד פלוגה א' אל מפקד נפת פתח תקווה, "הנדון מצבת הפלוגה ביום  73

 .2301/12-, א"מ, ל1.10.1952
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 8קצינים,  2שוטרים ) 94ופלוגה ג' מנתה  74שוטרים(; 29נהגים,  7סמלים,  4קצינים,  2שוטרים )

לראות שמדובר היה בכוח שיטור מזערי  ניתןמנתוני כוח האדם  75.שוטרים( 75נהגים,  9סמלים, 

דם של נתון בולט במצבת כוח הא 76איש. 450-של חיל הספר, שמניינו עמד על כ 895ביחס לגדוד 

של הקצינים והסמלים בכל פלוגה. שר המשטרה בכור הזעום שיעורם הוא  פלוגות משמר הגבול

ר על מספר השוטרים הקטן המשרתים בו. שטרית  צ  -בראה בפלוגות משמר הגבול כוח חיוני אך ה 

כוח המופקד על שמירת הגבולות הש הם מבקשיםכי אם לחברי הממשלה אמר  1952בינואר  13

  77.שוטרים ,0001-לא פחות מיהיה יעיל, או בלשונו "בר פעולה", עליו לכלול 

 הפריסה של פלוגות משמר הגבול. 2

וריאלית של משטרת המנדט, משטרת ישראל אימצה מראשית הקמתה את מודל החלוקה הטריט

( Divisionsלנפות ) ( המחולקיםDistrictsלמחוזות טריטוריאליים )כולה המדינה ק שטח ל  ּושלפיה ח

ני משהוקם כוח פלוגות משמר הגבול, הציעו קצי 78(.Stationsשמורכבות מתחנות משטרה )

האחריות על שמירת  למפכ"ל יחזקאל סהר להקים מחוז משטרתי מיוחד שעליו תוטל המשטר

רובו באופי הגאוגרפי ונימק את סבכל תוקף הצעה התנגד ל. המפכ"ל יחזקאל סהר גבולות המדינה

הארצות משמר הגבול הינו כוח נפרד הייחודי של מדינת ישראל, ובלשונו: "על אף שבכל יתר 

מהמשטרה הרגילה, אין זה מתאים לתנאים שלנו מאחר שכל הארץ היא גבולות". סהר קבע שעל 

, בשיתוף לחימה במסתנניםכל מחוזות המשטרה הפרוסים ברחבי המדינה ליטול חלק פעיל ב

  79עם הכוח החדש שהוקם במסגרתה.פעולה 

ת לנפות המשטרה, וגזרת פעילותן הייתה כדלקמן: פלוגה א' פלוגות משמר הגבול הוכפפו פיקודי

המרחב שבו  80הוצבה בתל אפק באזור ראש העין, וכפיפותה הייתה לנפת משטרת פתח תקווה.

כוח מפלוגה א'  81פעלה הפלוגה היה באזור השרון, בסמיכות לגבול עם העיר הערבית קלקיליה.

פלוגה ב'  82בטחת מפעל ייבוש ימת החולה.אצורך סופח לנפת צפת במחוז הצפון של המשטרה ל

ערה. פלוגה ג' -הוצבה במשטרת כרכור והוכפפה לנפת העמקים, ומרחב פעולתה היה אזור ואדי

לשני כוחות משנה: מחלקה  לקווחּולנפת העמקים, היו כפופים במשטרת עפולה וכוחותיה  הוצבה

אחת הוצבה במשטרת מגידו, ומחלקה נוספת הוצבה במשטרת בית שאן. הפלוגה פעלה לאורך קו 

  83ערה.-ואדיאזור הגבול עם ירדן, מקיבוץ גשר בעמק הירדן עד 

במטרה לייעל את הקשר בין הפלוגות לבין נפות המשטרה, מינתה האחרונה מטעמה את הקצין 

, בין שני הגופים לא היה כמעט כל דא עקאלתאם ביניהם בתחום המבצעי.  על מנתמקסים כהן 

                                                

 .2301/12-ל , א"מ,7.3.1952מאת עמ"מ מ' אלמוג )פלוגה ב'( אל המטא"ר, "הנדון: דו"ח חודשי משמר הגבול",  74
-, א"מ, ל1.8.1952ג' אל המטא"ר, "הנדון: דו"חות משמר הגבול פלוגה ג'",  מאת עמ"מ שמואל איתן, מפקד פלוגה 75

2301/12. 
 .54, עמ' חיל הספראוחיון,  76
 , א"מ.14)ט'ו בטבת תשי"ב(, עמ'  13.1.1952תרשומת ישיבות הממשלה השלישית,  77
 .10, עמ' פריסת המחוזות הוד, 78
 . 26, עמ' הגבולארגמן,  79
גוריון, עוזר המפכ"ל וראש אגא"ר, לראש אמ"ן, "הנדון: העברת פלוגה א' משמר הגבול למחוז תל -מאת עמוס בן 80

 .2301/11-, א"מ, ל31.5.1951אביב", 
 .2301/11-, א"מ, ל5.6.1951גוריון, עוזר המפכ"ל וראש אגא"ר, לאג"ם/מבצעים, "הנדון: משמר הגבול", -מאת עמוס בן 81
 .21עמ', , הגבול ארגמן, 82
. על הצורך בשיפוץ תחנות המשטרה לקראת הצבת הפלוגות בתחנות ראו את הדיווח של רמ"ח מקסים 26שם, עמ'  83

 .2301/11-, א"מ, ל2.12.1951משמר הגבול",  –כהן למחלקת האפסנאות )בניינים(, "הנדון: שפור המתקנים 
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יתרה מכך, בין הפלוגות  84.ת פעלו על פי רוב על דעתם האישיתתיאום מבצעי, ומפקדי הפלוגו

דב אוגול, מפקד פלוגה ב', לנפות המשטרה התגלעו חילוקי דעות על סמכויות בהפעלת הכוח. 

מחלוקת שנתגלעה בינו לבין יצחק אבנר, מפקד משטרת נפת בזיכרונותיו כעבור שנים תיאר 

הכוח שבכרכור שייך לי, אני אלמד את ציטוט מדברים שאמר למפקד הנפה: "העמקים. להלן 

משמע,  85הבעיות על הגבול ומה שיש צורך לעשות ואיך לעשותם אני אקבע את הדברים האלה".

אות עיניו, ללא התערבות של גורמי כרבט"ש דב אוגול ביקש להפעיל את פקודיו במשימות ה

סהר ציין שפלוגות משמר הגבול כפופות לנפות המשטרה אך לא יחזקאל המפכ"ל המשטרה. 

ות משמר הגבול לנפות דומה שהכפפת פלוג 86כוללות מטה משותף ואף לא תיאום מבצעי אחיד.

על כל פנים, מודל . מהותיות משמעויות מבצעיות ה, ולא היו לטכנית הבעיקרה יתיהמשטרה ה

המודל העקרוני להכפפת מג"ב עתיד להיות הוא ש, 1953–1951שהתגבש בשנים הכפיפות 

כמעט  הוא היהפלוגות משמר הגבול בגזרות שצוינו לעיל,  כוח משהוצב. הקמתו עם למשטרה

 : 1952ח המשטרה המסכם את ההסתננות לשנת בדוהמסתננים. כך נכתב שפעל נגד  עיקריההכוח 

רובה של המשימה הזאת ]מלחמה בהסתננות[ מבצע במשטרה משמר הגבול. כוח את 
שעות  24זה, החונה לאורך הגבולות מקיים סריקות ומארבים וסיורים מתמידים, 

  87ביממה בקרבת הגבול במגמה למנוע הסתננות מכל הסוגים.

הצרכים י להסיט כוחות מגזרה אחת לאחרת על פפלוגות משמר הגבול כוח ת נדרש מעת לע

 ,כך למשל. תת מענה לבעיות ההסתננותהתקשתה ללבדה  השטרהמהמבצעיים, מה שמעיד כי 

החליטה  בעקבות העלייה הניכרת בהיקף ההסתננות ביישובים הסמוכים לעיר לוד,, 1952במאי 

באזור השרון לפעילות ביישובי הספר באזור פעלה מחלקה מפלוגה א' ש המשטרה להעביר

עלה במידה ניכרת היקף ההסתננות בפרוזדור ירושלים,  1952, בספטמבר דוגמה אחרת 88השפלה.

שונים ברחבי הארץ לרכז כוחות מפלוגות משמר הגבול ממקומות  המשטרהובתגובה נאלצה 

ירושלים. כך דיווחה המשטרה ליהושע פלמון, היועץ לענייני ערבים במשרד ראש ל ולהעבירם

אנשי משמר הגבול מכל  250נפש היה צריך לגייס כוח גדול,  הממשלה: "כאשר הגיעו מים עד

הארץ אשר הועלה על ידינו לירושלים למשך חודש וחצי ורק כאשר ירד מספר הפשיטות, חזר 

למשך מספר ימים את להפסיק נאלצה המשטרה בעל כורחה לא פעם יתרה מזו,  89הכוח לבסיסו".

לפעילות ולהסיטם  שוטרים בשפרעם,לבבית הספר החדשים אימוני ההכשרה של המגויסים 

  90.להכשרתם והצבתם ביחידות , מה שפגע בלוחות הזמנים שנקבעובגבולות מבצעית

ממשימות הבט"ש  כוחותיואירוע חריג ויוצא דופן שבו נדרשו פלוגות משמר הגבול להסיט חלק מ

בחצר צירות ברית  1953פברואר  9-בגבולות ולסייע למשטרת ישראל היה בעקבות פיצוץ שאירע ב

                                                

. וגם את הריאיון שנתן מפקד 14, עמ' פלוגה ז'ילפנד, . ראו גם את עדותו של שמואל איתן, ו26עמ' הגבול,  ארגמן, 84
. הריאיון המוקלט שמור בארכיון המדינה: 27.11.1988-מג"ב פנחס קופל למחלקת ההיסטוריה של משטרת ישראל ב

 (.27.11.1988)להלן: ריאיון עם פנחס קופל,  11564/1-א"מ, טס
 .27, עמ' פרקי חייםאוגול,  85
 )תשט"ז(, אהמ"י. 1956פקודת המטא"ר של משטרת ישראל  86
מאת עמ"מ א' קצנלבוגן, ראש מדור לחימה בהסתננות, ליהושע פלמון, היועץ לענייני ערבים במשרד ראש  87

 .13925/27-א"מ, גל ,8.5.1953", 1952סקירה שנתית  –הממשלה, "הנדון: הסתננות 
גא"ר, אל מפקד מחוז תל אביב, "הנדון: העברת כוחות לחימה גוריון, עוזר המפכ"ל וראש א-מאת עמוס בן 88

 .2247/11-, א"מ, ל15.5.1952בהסתננות", 
מאת עמ"מ א' קצנלבוגן, ראש מדור לחימה בהסתננות, אל יהושע פלמון, היועץ לענייני ערבים במשרד ראש  89

 .13925/27-, א"מ, גל8.5.1953", 1952סקירה שנתית  –הממשלה, "הנדון: הסתננות 
, א"מ, 26.4.1951גוריון, ראש אגא"ר, אל מפקד בסיס אימונים, "הנדון: תפקידי פלוגת משמר הגבול", -מאת עמוס בן 90
 .2301/11-ל
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. למבנה ולתכולה שבוכמה מאנשי הצירות ולנזק כבד  ם שלהמועצות בתל אביב, שגרם לפציעת

המשטרה  91בעקבות התקרית ניתקה ברית המועצות את קשריה הדיפלומטיים עם מדינת ישראל.

  92.יופקד בידי כוח מפלוגות משמר הגבולבו שנותר והרכוש קבעה שהשמירה על מבנה הצירות 

 ירדן-ישראלתחומי העיסוק בבט"ש בגבול . 3

בעיקר בהצבת מארבים ועריכת  התאפיינהשל פלוגות משמר הגבול בלחימה במסתננים הפעילות 

מקום מגוריהם או לבקר קרובי למסתננים שביקשו לחזור פעל נגד סיורים לאורך הגבולות. הכוח 

 93בעיקר בחודש שבו חל החג המוסלמי הרמדאן.ערה, -פעה שהייתה נפוצה באזור ואדי, תומשפחה

תחום פעולה נוסף היה סיכול הברחות של טובין מהכפרים הערביים למדינות ערב, ולהפך. מבצע 

 94.שבגליל בכפר מנדא 2195ביולי  10-בנעשה לאיתור טובין מוברח מבריחים ו לכידתרחב היקף ל

  95הקציר. בתקופתעבודתם בשדות, בעיקר  מהלךאבטחת חקלאים ב יתההית משימה נוספ

לקציני המודיעין של צה"ל וחברי ועדת על פלוגות משמר הגבול הוטלה גם המשימה לסייע 

קודם לסימון ערכו קציני פלוגות  96הגבול. בסימוןשביתת הנשק המשותפת של ירדן וישראל 

על תוואי  קרובלעמוד מ על מנת ,נציגי הוועדהעם קציני צה"ל ומשותפים משמר הגבול סיורים 

שהיה שותף מפקד פלוגה א', י, אריה אלכסנדרונ 1951בדצמבר  את פעולת הסימון. כך תיאר הגבול

 : במשימה זועם פקודיו פעיל 

 70–60-הוברר שחלקות חרושות ומעובדות של כ המשכנו מחבלה ]כפר ערבי[ צפונה.
דונם המעובדים ע"י תושבי חבלה והשייכים למדינת ישראל ]...[ המשכנו עד הגשר 

קלקיליה, מהפינה של הגשר עד חורשת הזיתים בקו אלכסוני, גם -בכביש ג'לגוליה
דונם אדמה המעובדים ע"י ערביי קלקיליה. משם המשכנו עד  5–4-שם מצאנו כ

  97מטר מזרחה מפסי הרכבת. 100קלקיליה והוברר שהגבול נכנס -כפר סבאכביש 

לצה"ל בהשמדת יבול חקלאי שניטע בשטח ישראל  לסייעפעולה שנלוותה לסימון הגבול הייתה 

על  1951בדצמבר  14-על ידי ערבים במקום שבו עבר תוואי הגבול. סיוע מסוג זה ניתן לדוגמה ב

 שתילישל צה"ל, בעקירת  17אריה אלכסנדרוני, לחטיבה המ"פ של  וידי כוח מפלוגה א', בפיקוד

שטח בסמוך לעיר קלקיליה. על הפלוגה הוטלו שתי משימות: חסימת דרכי הגישה ל יטעוכרוב שנ

ירדן לשטח ישראל שביקשו למנוע מחיילי צה"ל מפעולות העקירה, ומניעת מעבר של ערבים 

הידיעה בלשון כותב שהוגדרה , י פעולת הסימוןדיווח כ שעריםהעיתון  98מלהשמיד את היבול.

הנחרצת של תנגדות ההבין ירדן לישראל בשל חריף "סכסוך קלקיליה", כמעט הובילה לעימות 

                                                

על התקרית והשלכותיה על יחסי ישראל וברית המועצות ראו בהרחבה: נ' קנטרוביץ, "הפיגוע בצירות הסובייטית  91
 .77–66, עמ' 2011, 116 זמנים", 1953בתל אביב, פברואר 

שעות ליד  48. י' לוי, "121–119, עמ' 1998, כרך א', משטרת ישראל, ירושלים, 1973–1948ספר אירועים: א' הוד,  92
. אבטחת הצירות על ידי פלוגות משמר הגבול נמשכה כשבוע 2, עמ' 15.2.1953, ידיעות אחרונותהצירות הרוסית", 

מצבת הכוחות של משטרת ישראל. ראו: "עובדי הצירות ביקשו היתרי ימים, ולאחר מכן הוצבו במקום שוטרים מ
 .1, עמ' 18.2.1953, שעריםיציאה", 

 .7563/5-א"מ, א ,1.7.1952דברי הרמטכ"ל יגאל ידין, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  93
 .2, עמ' 10.7.1952, מעריבת' לויטה, "סריקה גדולה בכפר ערבי בגליל",  94
 .1, עמ' 23.7.1952, על המשמרות", "סיום מבצע שמירת שד 95
מאת מפקח ראשון א' אלכסנדרוני, מפקד פלוגה א' במשמר הגבול, אל מפקד נפת פתח תקווה, "הנדון: סימון  96

  .2301/11-, א"מ, ל5.12.1951הגבול", 
יעור מאת מפקח ראשון א' אלכסנדרוני, מפקד פלוגה א' במשמר הגבול, אל מפקד נפת פתח תקווה, "הנדון: ב 97

  .2301/11-א"מ, ל ,10.12.1951הגבול", 
. על ביצוע הפעולה ראו 2301/11-א"מ, ל ,14.12.1951מאת סרן אליהו רייריט למפקדי הכוחות, "פקודת מבצע כרוב",  98

את הדיווח של מפקח ראשון א' אלכסנדרוני, מפקד פלוגה א', אל מפקד נפת פתח תקווה, "הנדון: ברור גבול", 
 .2301/11-ל א"מ,, 14.12.1951
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הישירה ם התערבותלאחר התושבים בקלקיליה לסימון הגבול. העימות נמנע בסופו של דבר רק 

 99משקיפי האו"ם. של

פעלו בתיאום ובשיתוף פעולה מודיעיני עם הלגיון הירדני, שהניב  קציני פלוגות משמר הגבול

לשיתוף פעולה מוצלח בין שני הגופים תיאר אחת הדוגמאות  100פעמים רבות תוצאות חיוביות.

ום גם כקצין התיאג'  כמפקד פלוגהבחלוף השנים שמואל איתן, שהתמנה נוסף על תפקידו 

ראשי צאן מקיבוץ בית אלפא  400-בת עדר של כ, בעקבות גנ1951. במאי והקישור עם הלגיון

לגיון וביקש ממנו לפעול אחד מקציני הבעמק יזרעאל על ידי מסתננים, פנה שמואל איתן ל

 , בעיקר איסוף מודיעין בשטח ירדן, הוחזר העדרנקט הקציןלהחזרת העדר. לאחר מספר פעולות ש

גות משמר הגבול לקציני הלגיון קציני פלוששיתוף הפעולה בין מאוד להניח  סביר 101לקיבוץ.

מתחום לגיון הירדני על החזרת צאן ובקר שנגנב ל שהתגבש בין משטרת ישראלהתבסס על הסכם 

  102ירדן.לשטח והועבר ישראל 

בסמוך  1952ביוני  22-שהניבה תוצאות קשות מבחינת פלוגות משמר הגבול אירעה ב גבולתקרית 

מדובר לקלקיליה, ובה נהרג השוטר לוי אברהם. יוסף ארגמן מזכיר את התקרית בספרו ומציין ש

שוטר הראשון של פלוגות משמר הגבול שנפל בעת מילוי תפקידו, אולם הפרטים על נסיבות ב

יות על התקרית. בנמצא עדוכמעט במקורות הארכיוניים ובעיתונות אין  103.דים מותו לא ברורים

 פרטים על נסיבות מותו: שיר של השוטר חשף בזיכרונותיו שהיה מפקדו היעם זאת, דב אוגול, 

באחד הימים השאיל ]השוטר[ בגדים ערבים, ממוכתר הכפר ג'ת ]כפר ערבי בשטח 
ר לסיור בצד הירדני בלי להודיע על ישראל באזור המשולש בשרון[ , רכב על סוס ועב

כך לאף אחד מגורמי הפיקוד. פגש בערבייה, דיבר אליה בערבית, שפה שהייתה 
ידועה לו על בורייה. הילדה הבחינה שהניב שלו לא מקומי. סיפרה על כך לאחיה, זה 

 יצא בהסתר וירה בו בגב ברובה ציד והרגו במקום. 

בשטח רה ונהרג לחשיפת נסיבות מותו של השוטר עולה כי זה נוֹ כמקור יחיד מתיאורו של אוגול, 

תחילה  מיאנוירדנים כי האוגול כותב בספרו גם ירדן לאחר שנחשף על ידי התושבים המקומיים. 

, וניאותו רק לאחר איומים שאם הגופה לא תוחזר "יהיה טבח בערביי לישראל להחזיר את הגופה

בפעילות פלוגות  שני היבטים מתיאור התקרית עולים 104הסביבה מצד משמר הגבול", כלשונו.

מבצעית משמעת של השוטר, בהחלטתו האישית לקיים פעולה ליקויים ב, ראשית –משמר הגבול

שיטת רכיבים של בפעולה אנו מוצאים ; ושנית, מפקדיויזומה מעבר לגבולות המדינה בלא ידיעת 

פעילות  במהלךקרב האוכלוסייה הערבית פעולה הידועה בכינויה "הסתערבות", כלומר היטמעות ב

, ודוגמא אחת לכך תובא במג"ב להתפתח כשיטה מבצעית סדורה עתיד דפוס פעולה זה מבצעית.

 .כולה נחתמה הפרשהלמעשה ובכך של דבר הוחזרה גופת השוטר לישראל, בסופו . במחקר הנוכחי

                                                

 .1, עמ' 4.1.1952, שערים"בהתערבות גנרל ריילי נמנעה התנגשות מזויינת בין ישראל וירדן באזור קלקיליה",  99
ראו גם  .17108/43-א"מ, גל 14.2.1951מאת עמ"מ שמואל איתן אל מטה מחוז טבריה "הנדון: פגישה עם הלגיון",  100

ר לחימה בהסתננות, ליהושע פלמון, היועץ לענייני ערבים במשרד ראש את הדיווח של עמ"מ א' קצנלבוגן, ראש מדו
 .13925/27-, א"מ, גל8.5.1953", 1952סקירה שנתית  –הממשלה, "הנדון: הסתננות 

, על המשמר. ראו גם: "עדר בית אלפא שנשדד על ידי מסתננים הוחזר על ידי הלגיון", 16, עמ' פלוגה ז'וילפנד,  101
 .4, עמ' 30.5.1951, חרות; "עדר בית אלפא נשדד והוחזר", 3, עמ' 31.5.1951

 .2183/25-המציין את ההסכם, א"מ, ל 4.6.1950ראו את המכתב של ראש ענף החקירות אל המטא"ר מתאריך  102
 .34, עמ' הגבולארגמן,  103
 . 33, עמ' פרקי חייםאוגול,  104
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 סוריה-ישראלבגבול  בבט"שתחומי העיסוק . 4

גבול עם סוריה. בגבול ירדן, הוצב כוח משני של פלוגות משמר הגבול בפרט לכוחות שהוצבו 

הייתה לאבטח את העובדים שעסקו בייבוש אגם החולה, מפעל לאומי  המשימה שהוטלה עליו

מזרחית בקרבת הגבול הסורי, הוא -. אורכו של עמק החולה, השוכן בפינה הצפון1951שהחל בשנת 

קמ"ר, ואילו שטחו של האגם עצמו  155ק"מ. שטחו הכולל היה  8-ק"מ ורוחבו המרבי הוא כ 26-כ

חשוב למדינת ישראל משתי סיבות: מבחינה כלכלית, להגדיל  קמ"ר. ייבוש האגם היה 14-היה כ

את כמות המים הניתנת לשימוש ולהרחיב את שטחי הקרקע לעיבוד חקלאי; ומבחינה מדינית 

  105הוא נועד לחזק את מעמדה של ישראל בשטח המפורז שנקבע בהסכם שביתת הנשק עם סוריה.

משמר  המושבת משמר הגבול בשטח הסמוך למפלוגה א' של פלוגושוטרים  19 והוצב 1951בינואר 

הירדן, ומטה המחלקה התמקם במשטרת ראש פינה. משימת האבטחה על הפועלים שעסקו 

בייבוש האגם הוטלה על כוח שיטור, משום שעל ישראל נאסר להכניס כוחות צבא לאזור המפורז. 

ים אך ורק שוטרים בשטח על מנת לוודא שבמקום מוצב פתע קציני האו"ם ערכו מעת לעת ביקורי

וש, הציב הכוח מארבים בסמוך נוסף על אבטחת הפועלים שעסקו בייב 106מטעם מדינת ישראל.

  107בשטח על מנת לסכל את הניסיונות של המסתננים לחבל בהם. ושנותר יםהשינוע הכבד כליל

באותן השנים "פרדסי חורי",  קראהיה שטח שנעל ידי הצבא הסורי  שוטריםמועדף לתקיפת ה יעד

במלחמת העצמאות. מיקומו של הפרדס היה ורכושו על שם ערבי מאמידי הארץ שעזב את ביתו 

-י דרג'את. בנימין זיגל, ששימש רבלתה, למרגלות המוצב הסורמשמר הירדן לקיבוץ חּומושב בין 

הנחות של הפרדס וירו סורים ניצלו את המיקום הטופוגרפי חיילים הסמל פלוגתי, סיפר לימים שה

זיגל  ימץאולהגן עליהם מהתקפות הסורים לעברו פגזים. בניסיון להסוות את השוטרים בשטח 

על חפירת שוחות וכיסויין בשלוש  שהתבססהשיטת התחפרות שהכיר משירותו בצבא הפולני, 

גוריון, -ביקר במקום עמוס בן 1951במאי  108.חולנוספת של  שכבתומעליהן עצים, ענפי שכבות של 

מדות ההגנה ע   –ח את הליקויים הקשים במערך ההגנה בובדו ותיאר, המשטרהראש אגא"ר של 

המוצב במקום. הוא  כחללא שדה ראייה וחשופות להפגזה וירי, שאינן מספיקות להכיל את כל ה

המוצב במקום שוטר  כלעל הקשות במקום, וקבע ש היגיינהנתן את דעתו גם על בעיות ה

  109., השוכן בסמוך לאגםלתהתרחץ לפחות פעמיים בשבוע בקיבוץ חּולה

פלוגות משמר הגבול מטעם להציב במשמר הירדן כוח  גוריון-עמוס בןהציע  1952באוגוסט  10-ב

במסמכים אין עדויות לסיבות  110.שוטרים 53שמניינו יעמוד על  שייקרא "מחלקת משמר הירדן"

בכוח אדם. ניכר הייתה מחסור לכך , אך אפשר לשער שהסיבה מימושה של ההצעהאי שהביאו ל

הפוליטית ובצה"ל שהוקדשו להקמת  זירהב עתהבאותה  התקיימושהמואצים גם הדיונים שייתכן 

                                                

, 1989מערכות, תל אביב,  ,1955–1949סוריה -ר שביתת הנשק ישראלמשט –שיתוף פעולה בצל עימות א' שליו,  105
, מי מריבה ומעש)להלן: שליו, שיתוף פעולה(. להיבט האזרחי של מפעל ייבוש ימת החולה ראו: ש' בלאס,  149עמ' 

 .105–106מסדה, רמת גן, עמ' 
 .22עמ'  הגבול,ארגמן,  106
 .30שם, עמ'  107
 .21שם, עמ'  108
גוריון, ראש אגא"ר למפקד מחוז טבריה, "הנדון: ביקורי אצל מחלקת משמר הגבול החונה בפרדסי -מאת עמוס בן 109

 .2301/11 -, א"מ, ל2.5.1951חורי", 
, 10.8.1952נקודת משמר הירדן",  –גוריון, ראש אגא"ר, למפקד מחוז טבריה, "הנדון: תקן -מאת עמ"מ עמוס בן 110

גוריון עוזר המפכ"ל וראש אגא"ר -התוכנית ללא ציון הנסיבות ראו את הדיווח של עמוס בן . על ביטול2301/13-א"מ, ל
 .2301/13-א"מ, ל ,31.8.1952נקודת משמר הירדן",  –אל מפקד מחוז טבריה, "הנדון: תקן 
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ללן את ובכות על מכלול בעיות הבט"ש בגבולות, משימותיו עתיד היה לקבל את האחרישב מג"ב,

 .תוכניתה את הצורך ביישום הר  ְת אבטחת ייבוש אגם החולה, יִ 

 מדד ההצלחה של פלוגות משמר הגבול בסיכול ההסתננות . 5

פלוגות משמר הגבול עסקו במשימות בט"ש בפרק זמן של כשנתיים, ועיקר פעילותן התמקדה 

שפעילותו של הכוח כמעט סבור ך הגבול עם ירדן. בני מוריס בסיכול ההסתננות ומניעתה לאור

גם אלי הוד ואריאלה שדמי סבורים ו, ובדומה ל 111היקף ההסתננות. חית אתלהפולא סייעה 

יעיל מבצעי א היה ביכולתו לתת מענה כן לולמבחינת השוטרים שנמנו בו,  זעוםשהכוח היה 

טל משגב אינו עומד במישרין על הישגיו המבצעיים של הכוח, אך מדגיש שפעילותו  112הסתננות.ל

הדוחות  113.ו כוחותיובאזורי הגבול בהם פעלפעילותה לצמצם את  הלמשטרבמידה רבה סייעה 

ו הביטחון באזורים מסוימים שבהם פעל מלמדים שהכוח סייע בשיפורה משטרההרשמיים של 

למל"ב משה אידילוביץ, מפקד נפת פתח תקווה,  1952ח ששלח בחודש יולי לדוגמה, בדו :כוחותיו

הוא מופקד באזור השרון. את עליה  בגזרה הוא ציין שההסתננות פחתה של משטרת ישראל,

  114.ת של הפלוגה שהוצבה בגזרת אחריותוהירידה בהיקף ההסתננות הוא ייחס לפעילו

נכתב שכוח פלוגות משמר הגבול  1952המסכם את ההסתננות לשנת ה משטרהח אחר של בדו

שהעזתם של אנשי : "כל הסימנים מעידים על כך ני הכנופיות באזור השרוןכוח מרתיע בפ נוהי

הכנופיות כאן הולכת וגוברת ורק מציאותו של משמר הגבול מונע מהן אפשרות של פעולה לעתים 

הכפרים  וככיבתבהצלחה פעל ח הודגש שהכוח ת יותר ובחוצפה יתירה". באותו דוקרובו

: "פלוגת משמר הגבול שולטת מורגשת היטב בשטח, בעיקר ככוח מניעה. תקיפותו הערביים

של כוח זה נתנה את אותותיה אף בשלושת הכפרים הערביית הנמצאים בנפה זו, ואין הם היתרה 

למדים שהכוח הצליח  אנוח מהדו 115נותנים מחסה למסתננים ואף נמנעים מלבוא אתם במגע".

אין  .מעבר לגבול את האזרחים הערבים מלשתף פעולה עם מסתננים סוימתבמידת מלהרתיע 

אחד ח דומלבד  של פלוגות משמר הגבולהכוללת המבצעית על היקף הפעילות עדויות  בנמצא

. מהדוח עולה שפעילות הפלוגה באותו 1951חודש נובמבר של פלוגה א' לפעילות את ה המסכם

 116סיורים רכובים שנערכו בשעות היום. 5-מארבים שבוצעו בשעות הלילה ו 29-חודש הסתכמה ב

, של מארב אחד ביממהבביצוע , שכן מדובר בממוצע למדי היקף הפעילות המבצעית היא מועטה

וסיור אחד בשבוע. לגבי התפוקות של הכוח, כגון לכידת המסתננים, תפיסת רכוש גנוב וכדומה, 

 משטרת ישראל.התפוקות של יחד עם שאלה נכללו  מצאתי נתונים וייתכןלא 

ביחס למשימות  האדם היקף כוחגבול היה קטן מבחינת ניתן לסכם ולומר שכוח פלוגות משמר ה

הגבול עם ירדן לא סייעה  כו שללאורהמבצעית בקטעים אחדים ופעילותו . נוכחותו שיועדו לו

הלכו  ההסתננות שהיקפיההמשטרה על במידה רבה בסיכול ההסתננות ומניעתה, כך עולה מנתוני 

 .תקופת קיומו של הכוחכל וגדלו ב
                                                

 .133, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  111
 .333, עמ' תולדות משטרת ישראלהוד ושדמי,  112
 .207מ' , עמשמר הגבולמשגב,  113
מל"ב, "הנדון: סקירה חודשית על לחימה  –מאת סמ"מ מ' אידילוביץ, מפקד נפת פתח תקוה אל המטא"ר  114

 .2246/37-, א"מ, ל27.8.1952", 1952בהסתננות מחודש יולי 
מאת עמ"מ א' קצנלבוגן, ראש מדור לחימה בהסתננות, ליהושע פלמון, היועץ לענייני ערבים במשרד ראש  115

 .13925/27-, א"מ, גל8.5.1953", 1952סקירה שנתית  –נדון: הסתננות הממשלה, "ה
מאת מפקח ראשון אריה אלכסנדרוני, מפקד פלוגה א' אל מפקד נפת פתח תקווה, "הנדון: דו"ח פעילות פלוגה א'  116

 .2301/11-, א"מ, ל6.11.1951", 3.11.1951משמר הגבול לשבוע המסתיים בתאריך 
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 סיכום השער הראשון

ברחבי העולם, לרוב עקב שונות מחצה הוא דפוס שיטור שהתפתח במדינות ל-השיטור הצבאי

ארץ ב עיקרובשהתפתח בצרפת, המודל בגבולות המדינה ובאזורי הספר.  שהתפתחובעיות ביטחון 

ישראל תחת השלטון הבריטי השפיע במידה ניכרת על התפתחות התחום במדינת ישראל משום 

היהודי, ממקימי ומעצבי כוחות הביטחון של המדינה בראשית שנותיה,  מהאישים ביישובשרבים 

 . מקרוב ותםוהכירו א, בארץ ישראל שהקימו הבריטיםלמחצה -הצבאייםכוחות השיטור לנחשפו 

 צמרת הביטחוןבבתוך פרק זמן של שנתיים מתום מלחמת העצמאות הגישו שלושה אישים 

שלוש הצעות  אביגור, והאלוף דוד שאלתיאל,המפכ"ל יחזקאל סהר, שאול  -במדינת ישראל 

מדים שכבר באותה עת החלה להתגבש לאנו משלושתן  .למחצה-שונות להקמת כוח שיטור צבאי

-צריך להיות מופקד בידי כוח שיטור צבאיהטיפול בשמירת הגבולות לפיה תפיסה ביטחונית 

לבעיות יעיל לתת מענה ון . הניסישאימצו מודל זה עולםרחבי הלמחצה, בדומה למדינות אחרות ב

הוביל בסופו של דבר להקמתו של חיל הספר על ידי האלוף המדינה בגבולות שהתפתחו הבט"ש 

שני גדודים,  נמנו בכוח. , בקווי דמיון למודל הקולוניאלידוד שאלתיאל, שהתמנה גם למפקדו

בלבד, ים שמונה חודשכ( פעל במשימות שמירת הגבול. הגדוד פעל 895אולם רק גדוד אחד )

הערכות המטכ"ל לגבי . ואולם, ו כוחותיופעל ופעילותו הניבה הצלחות יחסיות בגזרות שבהן

של הכוח הפירוק  הליךובשל כך הוחלט לפרקו. ביותר  הישגיו המבצעיים היו שליליותפעילותו ו

 . 1951ינואר שלהי , והושלם במלואו ב1950 באוגוסטהחל 

דחייה את כוח פלוגות משמר הגבול לאחר פירוק חיל הספר ממחיש את כל ההחלטה להקים ללא 

מחצה לשמירת ל-החשיבות שייחסו צה"ל והדרג המדיני להמשך נחיצותו של כוח שיטור צבאי

הלכה הגבולות. עם ביסוסו של הכוח החדש, למרות תרומתו המוגבלת לביטחון בגבולות, 

המשימות הקשורות בשמירת גבולות המדינה מכלול את לפיה והתגבשה בהדרגה התפיסה בצה"ל 

הפועל בחסות המשטרה ה, למחצ-הפקיד בידי כוח שיטור צבאיה יש לסתננות לתחומוסיכול הה

, כפי שניווכח עם הקמת כם של כל הגבולותולא הצבא. תפיסה זו תיושם במלואה כמעט לאור

הרשמית על האחריות קבעה כי ש 1954באפריל המטכ"ל  שקיבלמג"ב, וביתר שאת עם ההחלטה 

פלוגות משמר כוח . מצבת הכוחות של בידי מג"בתופקד  םיישוביהובתוככי גבולות, בט"ש הב

חיל הספר, ופעילות הכוח התמקדה של  895גדוד הגבול הייתה פחותה כמעט במחצית לעומת 

 .השפעה ניכרת על הלחימה במסתנניםלא הייתה כמעט וגבול ירדן. לכוח בבאזורים מסוימים 

נוצר המסד שממנו  ,יל הספר ופלוגות משמר הגבולח –משני הכוחות שנדונו בשער הנוכחי 

מדינת בלמחצה התפתח -השיטור הצבאי תחוםלומר כי בקווים כלליים ניתן התפתח לימים מג"ב. 

קשה הישראל בשני שלבים: בשלב הראשון הושגה ההכרה מכורך המציאות הביטחונית 

מסוג זה, שהתבטאה בהקמת חיל הספר; שיטור בנחיצותו של כוח המדינה בגבולות שהתפתחה 

 פלוגות משמר הגבול הוכרה החשיבות בהרחבת הסמכויות של הכוחכוח בשלב השני, עם הקמת 

אחריות על הלחימה במסתננים באזורים משטרה ה הקיבל בתהליך מדורג .במשימות הבט"ש

 מג"בבידי כמעט בגבולות כולם,  הפקדת האחריות על הבט"שלכאמור , עד שונים של הארץ

 המסונף למשטרת ישראל ופועל בחסותה.
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 שנישער 

 למחצה -בו ככוח שיטור צבאיהקמתו, ארגונו, ועיצּו –מג"ב 

שלבי הניתוח ההיסטורי המתאר את של מג"ב. דרך  ותפתחותוה תהליך הקמתוב דןשער זה 

הגורמים נחשוף את שעמדו ביסוד ההחלטה להקימו,  של הכוח נעמוד על שיקולי העומק ביסוסו

להתנגדות להקמתו בזירה הפוליטית, המגבלות התקציביות שליוו את התפתחותו, וטיב שהובילו 

, ובתוך כך גם , שהיה אחד הגורמים שהשפיעו על יכולותיו המבצעיותכוח האדם שגויס לשורותיו

של  בעיצובּו בולטיםנדבכים  ו. זאת ועוד, בשער נדונים שלושה רכיבים שהיוצה"ל נייעל דימויו בע

שגיבש הכוח  פעולהשיטות המחצה: אימון השוטרים והכשרתם, ל-מג"ב ככוח שיטור צבאי

 כלפי המסתננים. שאימצו שוטרי מג"ב )פתיחה באש( ירי מדיניות ה, ולשמירת הגבולות

 (1953הקמת מג"ב )אפריל  :פרק א'

 השיקולים להקמת מג"ב  .1

 בהרחבה תיארתיים גילה צה"ל אוזלת יד, כפי שימה במסתננבשמירה על גבולות המדינה והלח

בקרב  קשהביקורת  ה"ל לשמור על גבולות המדינה עורר. הקושי של צבפרק המבוא ההיסטורי

הפוליטית, ובעיקר למפלגת השלטון מפא"י. לצד הערכות  זירהגם לבין היתר שהופנתה  האזרחים

אזרחים, ההסתננות, בולט בה גם חוסר האמון של ה הגורמתבעיתונות התקופה על נזקיה הקשים 

דמה היה שאינם מסוגלים להתמודד כלפי כוחות הביטחון, שנִ  ,של התושבים ביישובי הספר פרטוב

הצטיירו י הציבור כפרוצים, והממשלה והצבא . גבולות המדינה נתפסו בעינהתופעה הקשהעם 

 5-. לדוגמה, בהמדינה לאזרחיבסיסי להבטיח ביטחון  משום שלא היה ביכולתם חסרי אונים

ידיעה ובה קובלנתם של חברי הקיבוצים השוכנים באזור  שמרעל המִ עיתון  דיווח 1953בפברואר 

השרון על המצב הביטחוני המעיק והקשה השורר באזורם. בידיעה הופנתה דרישה בהולה 

: "אין לנו ע מאשימה לצה"ללשים לאלתר קץ להסתננות, תוך שהם מפנים אצבלמוסדות המדינה 

נו להיות יישוב ספר, אך דווקא עתה, מן טענות ביחס למקום בו אנו יושבים. ברצון וביודעים בחר

  1ההכרח שתיעשה פעולה להגדרת מצבנו, זכויותינו וחובת הצבא כלפינו".

במרס  18-, בכך למשלבמישרין למטכ"ל.  נציגיהםיישובי הספר הופנו בשם תושבים מקובלנות של 

לאג"ם  יתת ההתיישבות של הסוכנות היהודשלח א' בוברצקי, מנהל חבל התיכון במחלק 1953

 לעיר הערבית קלקיליה. בסמוךמושב נווה ימין, השוכן  חברי מטעםבמטכ"ל מכתב קובלנה 

פורטו בו פעולות המסתננים כן במכתב הם הלינו על מצב הביטחון ההולך ומידרדר ביישובם, ו

במילים ן. נוסח המכתב הסתיים יוהנזקים הכלכליים הקשים שנגרמו בעטיה, שבוצעו מדי ליל

"המושב בא אלינו בהפגנה ואיום לעזוב את משקיהם, ואמנם, אם לא תוגש להם עזרה : אלה

  2מהירה נהיה עדים לעזיבה כללית. אנו מבקשים את עזרת הצבא בשמירת המקומות הנ"ל".

                                                

. על קובלנות נוספות של האוכלוסייה 1, עמ' 5.2.1953, על המשמרוננות באזור הרכבת", ד' אשכול, "מתיחות וכ 1
, הבקרבועדת הביטחון",  –האזרחית כלפי צה"ל והדרג הפוליטי כפי שמשתקף בעיתונות התקופה ראו: "המצב בספר 

 . 1, עמ' 24.6.1953
 .11/1955-63, א"צ, 18.3.1953מאת א' בוברצקי, מנהל חבל התיכון, אל ראש אגף המבצעים בצה"ל,  2
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. האזרחיםאף היא כתובת למצוקות הביטחוניות של  ייתהצבי ה-לשכתו של נשיא המדינה יצחק בן

ירושלים המערביים של  פאתיהבהשוכנת א צ  מוֹ  המושבהעד של הוושלחו חברי  1953ביוני  26-ב

בגין מצב הביטחון  צה"ל והמשטרהעל  שבו הם מלינים ,לנשיא המדינהחריף מכתב קובלנה 

את קובלנתם: "אין  גבריאל לוריא, ראש לשכת הרמטכ"ל. כך תיאר סא"ל הקשה השורר באזורם

עדויות  3עזרת הצבא או המשטרה בענייני ביטחון ומצבם הביטחוני קשה ביותר".הם מקבלים 

אלו, אחדות מני רבות הפזורות בארכיונים ומעל דפי העיתונות, מלמדות על התחושות הקשות 

על הקושי של המדינה להעניק ביטחון לאזרחיה, ובעיקר יישובי הספר, ב םתושביהאת  יוושל

 פתרון לבעיות ההסתננות. בדחיפות ת המדינה למצואנואשת למוסדומבטאות קריאה 

ערער ומת הולךמפלגת השלטון מפא"י הייתה ערה לכך שהאמון של האזרחים בהנהגת המדינה 

בשל המצב הביטחוני הלקוי, ולפיכך ראתה לנכון להקים כוח שיטור מיומן ומקצועי שעליו תוטל 

ינואר ב 13-ב התקיימהבישיבת הממשלה ששמירת הגבולות והלחימה במסתננים. האחריות על 

 : באיםברים הגוריון את הד-ון דוד בןאמר ראש הממשלה ושר הביטח 1952

מכת המסתננים ]...[ הצבא אינו צריך לעסוק בזאת. בזאת צריך לעסוק כוח מחץ של 
המשטרה. יש הכרח שתהיה לנו ז'נדרמריה לשמירת הגבולות מפני מסתננים ]...[ 

נוכחי אינה יכולה לעשות זאת, היא גם אינה מאומנת לזאת ]...[ המשטרה בכוחה ה
זהו הדבר הראשון הדרוש, הוא הכרחי, אסור לדחות זאת: יש להקים משמר של 

  4המדינה, זה יהיה משמר הגבול של המשטרה.

ו ביחס להגדרת מקומו של ראש הממשלה אנו מוצאים לראשונה את השינוי שחל בעמדותי בדבריו

שמירת הגבולות. כזכור, בעת גיבושן של ההצעות להקמת  שםכוח שביקש להקים לה הארגוני של

צה"ל,  מסגרתבכחטיבה ום ולפעול לק ריון שעליהגו-'נדרמריה בתום מלחמת העצמאות סבר בןז

ראש סבר  שלוש שנים כעבור, . ואולםז'נדרמריההקמת ל ההצעשאול אביגור ב זאת דגישכפי שה

, כפי שיבואר מסגרת המשטרה. השינוי שחל בעמדתוהכוח החדש בשיש להקים את הממשלה 

 למדיניות החוץ וההסברה של מדינת ישראל.השיקולים המבצעיים גם יתר בין היה קשור בהמשך, 

כוח שיטור מיוחד לשמירת הגבולות.  ו שלבממשלה הכירו אף הם בחשיבות הקמתאחדים שרים 

והוקדשה כמעט כולה לדיון במצב הביטחון  1953בפברואר  4-ב התקיימהבישיבת ממשלה ש

ה תעמוד בגבולות, אמר שר האוצר לוי אשכול שיש להקים "חטיבה שומרת גבול" שמצבת כוחותי

שר הפנים ישראל רוקח, מסיעת הציונים  5ושתעסוק בשמירת הגבולות., איש 2,000או  1,000-על כ

  6בשכר לשמור על הגבול". הכלליים, אמר: "יש לארגן משטרה מיוחדת, ויש לשלוח משטרה

תופעת מענה הולם למתן של צה"ל בהמתמשך לנוכח הכישלון , 1953במחצית הראשונה של 

 16-ב בדיון שהתקייםכך למשל, . שהוטחה בממשלההציבורית ביקורת הסתננות, הלכה וגברה הה

את הדברים  לחברי הוועדה בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת אמר שר החוץ משה שרת 1953ביוני 

: "הציבור שלנו מסוער על ידי הרציחות שנעשה לדבר של לילה בלילו, הממשלה עומדת הבאים

בפני משבר של אמון ביכולתה להגן על החיים. גם המוראל וגם הסבלנות מתקרבים לנקודת 

                                                

א"צ,  ,21.6.1953מאת סא"ל גבריאל לוריא, ראש לשכת הרמטכ"ל אל אג"ם במטכ"ל, "הנדון: מצב הביטחון במוצא",  3
63-11/1955. 

 , א"מ.11- 10י"ב(, עמ' )ט'ו בטבת תש 13.1.1952 תרשומת ישיבות הממשלה השלישית, 4
 , א"מ.16)י'ט בשבט תשי"ג(,עמ'  4.2.1953תרשומת ישיבות הממשלה הרביעית,  5
 , א"מ. 18)י"ט בשבט תשי"ג(, עמ'  4.2.1953תרשומת ישיבות הממשלה הרביעית,  6



56 

ה אידלסון ממפא"י: "מה המצב ביחס ּב  שאלה חברת הכנסת ּב  דבריו של שרת על תגובה ב 7משבר".

שטרה המיוחדת עליה הוחלט לשמירת הגבולות", ושרת השיב לה: "אינני יודע מה המצב, אני למ

ת בין חברת הכנסחילופי הדברים  8יודע שהיא הולכת ומוקמת ושלוש פלוגות נמצאות באימונים".

נתפס כפתרון  ,שכבר היה בתהליך הקמתועל כך שמג"ב, יש בהם עדות שרת משה אידלסון ל

תשובתו של משה את האזרחים לבקר בחריפות את הממשלה.  ושהוביל ההסתננותלבעיות היעיל 

 על חוסר מעורבתו בתהליך ההקמה של מג"ב, לפחות בשלביו הראשונים. להעיד גם יש בה שרת 

על גם להחלטה להקים את מג"ב, ניתן להצביע  ושהובילוהפוליטיים  םיהמבצעי יםשיקולה לבדמ

-במדינת ישראל בזירה הבין שהוטחהוהנוקבת יקורת הקשה בב טמוןהסברתי ה-שיקול מדיני

לא אחת להרג  גרמווששביצע צה"ל מעבר לגבולות המדינה,  בעקבות פעולות התגמול, לאומית

פקיד בכיר במשרד החוץ, כתב בחלוף השנים  אזגדעון רפאל, ששימש  9אזרחים חפים מפשע.

שפעולות התגמול גררו תגובות חריפות ושליליות במדינות רבות ברחבי העולם כלפי מדינת 

כפר בית ג'אלא הסמוך לבית לחם והרג ה"ל את תקף צ 1952בינואר  7-ב, דוגמה בולטת 10ישראל.

ועידת  יו"ר (,De Ridder)דר רי-שה אנשים, מתוכם שתי נשים ושתי ילדות. קולונל בנט דהיש

 11שביתת הנשק המשותפת של ירדן וישראל, הגדיר את הפשיטה "פעולה טרוריסטית מבישה".

הגישה לממשלת ישראל מחאה חריפה ביותר, והקונסול האמריקני בירושלים הגדיר את  ארה"ב

  12הפעולה "מעשה ברוטלי גלוי, מאורגן ופרובוקטיבי".

מהביקורת לחלוטין וריון לא יכול היה להתעלם ג-דומה שראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן

שרי הוא שיגר מכתב ל 1953במרס  24-שהוטחה במדינת ישראל בעקבות פעולות התגמול. בהקשה 

מחצה ללחימה ל-יטור צבאיהקמתו של כוח שבוהדחיפות הרבה חשיבות האת  צייןהממשלה שבו 

שפעולות התגמול של צה"ל מחריפות את היחסים עם מדינות ערב ש ודגבמכתב ה .במסתננים

דכן את אומית. ראש הממשלה עִ ל-על מדינת ישראל בזירה הביןהשלילית ומגבירות את הביקורת 

 כי ביקש מהמשטרה והמטכ"ל להקים ועדה משותפת שתמליץ על:  השרים

[ המצב הקיים, כידוע תוכנית לשמירת הגבולות מפני מסתננים, גנבים ושודדים ]...
לכם, גורם לנו אובדן חייהם של עשרות אזרחים וחיילים בכל שנה, הפסד של מאות 
אלפים לירות לשנה ]...[ הרגשה של חוסר ביטחון ביישובי הספר ובסביבות ירושלים. 
ההכרח בפעולות תגמול מחדד היחסים בינינו ובין שכננו, ומשמש חומר הסתה נגדנו 

ערב ושאר שונאינו בעולם. הוא עלול גם לסבך ולהחריף יחסינו  בפי דוברי מדינות
  13עם ארצות הברית ואנגליה, ואם רק אפשר יש למנוע זאת בכל מחיר.

                                                

 .7563/11-א"מ, א ,16.6.1953דברי שר החוץ משה שרת, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  7
 .7563/11-, א"מ, א16.6.1953נסת בבה אידלסון, ישיבת ועדת חוץ וביטחון, דברי חברת הכ 8
בכרכי התעודות המדיניות של משרד החוץ מצויים מכתבים רבים שבהם הפעילו מעצמות המערב, ובעיקר ארה"ב,  9

ל מדינת תעודות למדיניות החוץ שלחץ כבד על ממשלת ישראל שתימנע מפעולות תגמול. ראו: י' רוזנטל, )עורכת( 
)להלן: רוזנטל, מדיניות חוץ, כרך ח'( ראו גם: א'  81, עמ' 46, כרך ח', ארכיון המדינה, ירושלים, תשנ"ו, תעודה ישראל

 קתדרהביאלר, "בינוי מדינה ודיפלומטיה: על ההיסטוריוגרפיה של מדיניות החוץ של ישראל בשנותיה הראשונות", 
 .198–197, תשע"ד, עמ' 150

 . 38, עמ' 1981, עידנים, ירושלים, מבט מבפנים –וד לאומים: שלושים שנות מדיניות חוץ בסג' רפאל,  10
 .231, עמ' מלחמות הגבול מוריס, 11
. מקרים נוספים בולטים של הרג אזרחים שאירעו לאחר הקמת מג"ב וגררו ביקורת קשה על ישראל 233שם, עמ'  12

-, שנערך ב6איש, מרביתם נשים וילדים; מבצע שוט  69נהרגו ובה  1953באוקטובר  15-הם פעולת קיביה, שנערכה ב
, שבה נהרגו 1956באפריל  5-והפגזת העיר עזה ב ;332עמ'  שם,. בדרום הר חברון ובו נהרגו שני אזרחים 1954מאי  26
 .399ילדים, שם, עמ'  10-נשים ו 15אזרחים ומתוכם  58
, עמ' ביטחון שוטף, וטל, 133, עמ' מלחמות הגבולאצל מוריס,  , אב"ג. מצוטט24.3.1953יומן אישי, תרשומת ליום  13
70. 
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למדינת  נגרמיםשהקשים את הנזקים המדיניים  ממשלהאפוא בפני עמיתיו לראש הממשלה תיאר 

. עם זאת, מבצעיות חלופותפעולות התגמול, וביקש מהמטכ"ל לבחון להן  עטיין שלישראל ב

 .של פעולות התגמול הוא לא שלל לחלוטין את המשך ביצועןעולה שדבריו מ

ללמוד גם מעדויות נוספות.  ניתןמנה להקמת מג"ב שנִ כשיקול הסברתי -המדיני היבטהעל 

(, Russellאמר פראנסיס ראסל ) 1953בוושינגטון ביולי  התקיימהבוועידת שרי החוץ שלדוגמה, 

, לשר החוץ משה שרת את הדברים ארה"ביועץ מדיני במחלקת המדינה בענייני ישראל בשהיה 

הבאים: "אין לקרב השלום על ידי התכת מהלומות ]פעולות תגמול[ על ראשי הירדנים". משה 

 שרת השיב לו על דבריו שהקמתה וארגונה של "משטרת הגבולות" נמצא בשלבים מתקדמים

של משה שרת  תשובתולא מן הנמנע שנוסח  14שמירת הגבולות. התפקיד של יוטל עליהו, ביותר

ישראל, מדינת ב את הביקורת שהוטחהככל שניתן  םצמצזכור של הקמת מג"ב נועדה לוהאִ 

 לפעולות התגמול.באמצעות מג"ב חלופות משטרתיות  בוחנתש כמיבפניו  ולהציגה

ששימש אז ציר מדיני בשגרירות ישראל בארה"ב ויועץ מדיני של  ,ראובן שילוחדוגמה נוספת, 

מידה הסתננות מצריך פעולות שיטור, ובבגוריון, גרס אף הוא שהטיפול -בן ראש הממשלה דוד

לאומית כלפי -חריפות התגובות של הקהילה הבין. על פי דבריו תצבאיו פחותה יותר פעולות

לחימה במסתננים תופקד בידי כוחות שיטור, מדינת ישראל לא תשתנה במידה רבה גם אם ה

ההחלטה להקים את מג"ב הזיקה בין  15.ומדינית תהיה בכך תועלת רבהאולם מבחינה פסיכולוגית 

 השבבוועדת חוץ וביטחון של הכנסת,  1953ביוני  23-ב יקול המדיני עולה גם מהדיון שהתקייםלש

חברי הוועדה: "מדוע משמר הגבולות שאל חבר הכנסת יזהר הררי מהמפלגה הפרוגרסיבית את 

צריך להיות מסונף למשטרה?" חבר הכנסת אליעזר ליבנה ממפא"י השיב לו שבאופן עקרוני כוח 

 הכפיפוטיות חיצוניות שהביאו להחלטה לזה צריך להיות כפוף לצבא, אך קיימות סיבות פולי

עולה בקנה יטיות חיצוניות" "סיבות פולשל ליבנה בביטוי  כוונתוסביר מאוד להניח כי  16משטרה.ל

להקים שהתקבלה בדרג הפוליטי ההחלטה כי  ותהמלמדאחד עם העדויות הרבות שהוצגו לעיל, 

על השלילית  לאומית-את מג"ב נבעה בין היתר משיקולים מדיניים הקשורים בדעת הקהל הבין

 .פעולות התגמולישראל בגינן של 

ביקורת  ארה"במשל בהמִ  הטיח 1953צה"ל בינואר דוד טל סבור כי בעקבות פעולות התגמול שערך 

ירדני -ישראל, וירדן ביקשה באמצעות משרד החוץ הבריטי להפעיל את ההסכם האנגלובחריפה 

. טל מציין שההסכם לא צבאית מתקפהכל מפני  יהפיו מחויבת בריטניה להגן על שעל 1948משנת 

גוריון -הביאו את ראש הממשלה דוד בן – ארה"בכמו גם תגובתה של  –זכורו הופעל, אך עצם אִ 

להגביר את פעילות המנע של ישראל נגד ההסתננות, ובתוך כך להקים ועדה מיוחדת במטכ"ל 

היא שתידון בהמשך השער, ועדה זו,  17המדינה. יה שלגבולות ירתלשמ חלופיותשתבחן דרכים 

ותיו לאורכם של להציב את כוחאת מג"ב ולהקים לראש הממשלה שהמליצה בסופו של דבר 

 גבולות המדינה במטרה להגן עליה מפני המסתננים.

                                                

 .525, עמ' 294כרך ח', תעודה מס' מדיניות חוץ, רוזנטל,  14
 .103, עמ' מדיניות הביטחוןשלום,  15
 .7563/12-, א"מ, א23.6.1953דברי חבר הכנסת אליעזר ליבנה, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  16
 132, תשנ"ד, עמ' 71 קתדרהכשלונו של ערוץ הידברות ישיר",  –ירדן( -ד' טל, "הסכם מפקדים מקומיים )ישראל 17

 )להלן: טל, הסכם מפקדים(.
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שעמד ביסוד ההחלטה להקים את מג"ב היה הרצון של צה"ל להפריד בין בעיות  נוסףשיקול 

לבעיות הבט"ש ידית עם מדינות ערב, עתאפשרית מלחמה היערכות להיסודי" כלומר, "הביטחון 

ונאומים רשמיים מאותה תקופה מלמדים שהחשש  שההסתננות נכללה בתוכן. דיונים פנימיים

 –הפוליטי היה בראש ובראשונה ממה שכונה באותה העת "סיבוב שני" הדרג ו צה"לקרב העיקרי ב

  18מתקפה ערבית משולבת נוספת על מדינת ישראל שנועדה להביא להשמדתה.

השנה, אותה  ישלהשנתית שנדונה ואושרה ב-גיבש המטכ"ל תוכנית רב 1953מחצית השנייה של ב

ולהיערך למלחמה הבאה עם בניין הכוח של צה"ל לשנים הבאות,  ותכליתה הייתה להתוות את

את ראוי לבחון על כן מג"ב התקבלה באפריל אותה שנה, ו להקים אתמדינות ערב. ההחלטה 

צוות לתכנון, מבנה במטכ"ל החל לפעול  1953ביוני  19.תוכניתאותה על רקע השיקולים בהקמתו 

משנה  לשש ועדותלק חּוהצוות  .עוזר ראש אג"ם במטכ"ל, וארגון צה"ל בראשות אל"מ מאיר אילן

און -מרדכי בר 20שדנו במערך המלחמה, כוח האדם, אמצעי הלחימה, הדרכה, ייעול והצטיידות.

ן שניסח את מרבית מסקנות כי סא"ל יובל נאמן, ראש מחלקת התכנון במטכ"ל, היה הקציסבור 

  21.במטכ"ל תוקף אישיותו הבולטתמהתוכנית, 

עמודים הנושא את הכותרת "סדר הכוחות  שמוניםצוות התכנון מסמך בן  חיבר 1953באוגוסט 

מה לפלישת ", שנועד להכין את צה"ל לקראת תרחיש הדו1960–1953הערכת מצב  –המלחמתי 

יחסי הכוחות בין ישראל למדינות ערב לנוכח במסמך הייתה ש ההנחה. 1948צבאות ערב במאי 

לגייס את  ,קדם לה מהלומה צבאית של צה"ל, גם אם ִת על ישראל מתקפה ערבית כוללתתחייב 

ההיסטוריון והגאוגרף עמירם אורן, שניתח את יחסי הכוחות  22של המדינה. תהצבאיהעוצמה כל 

הייתה עדיפות  ערבדינות ציין שלמ מה גבול יבשתי משותףיבין ישראל למדינות ערב החולקות ע

. הנחה נוספת הייתה שלמדינות ערב תהיה עדיפות בכמויות הנשק 1-ל 1.7ביחס של  מספרית

 23והאמל"ח. לעומת זאת, לישראל הייתה עדיפות עליונה בתחום הידע הטכני, המדע והתעשייה.

ביחס  1:1.5קבע שעל פי המדדים האסטרטגיים, זקוק צה"ל לעדיפות מזערית של  צוות התכנון

גדודי שדה. בפועל היו לצה"ל רק  מאה וחמישיםל מאהלכוחות האויב, ולפיכך יש להקים בין 

  24גדודים.מאה ועשר הגמ"ר ניתן היה לקיים כהיחידות אך בנוסף ל גדודים, חמישים

, כחודשיים לאחר שהוקם מג"ב ובעיצומו של גיבוש 1953י ביונ 14-ב בישיבת מטכ"ל שהתקיימה

המסמך, אמר הרמטכ"ל מרדכי מקלף דברים המשתקפים ממטרות התוכנית: "עלינו להשתחרר 

מהבעיות הכלליות של שמירה על הגבולות, ולהתכונן למלחמה. יש להכין צבא גדול למלחמה, 

ולאמן אותם, והמשטרה תצטרך לקבל על  ולאמן אותו ]...[ אנחנו נצטרך להישאר בתוך היישובים

                                                

פעולת עזה  –חץ שחור  ערבי", בתוך: מ' גולני )עורך(,-גוריון את הסכסוך הישראלי-ז' שלום, "תפיסת דוד בן 18
. 29, עמ' גבול חם מלחמה קרה; גולן, 151–150, עמ' 1994, מערכות, תל אביב, 50-ומדיניות הגמול של ישראל בשנות ה

 על התפתחות הפיקוד המרחבי והשינויים שנערכו בצה"ל על רקע הערכותו למלחמה ראו: ע' אורן, "הפיקוד המרחבי
)להלן: אורן,  460–429, עמ' 2004, 14 עיונים בתקומת ישראל(", 1956–1948כמסגרת להפעלת כוחות היבשה בצה"ל )

 הפיקוד המרחבי(.
הערכת  –. ראו גם ע' אורן, "סדר הכוחות המלחמתי 188–127, עמ' הסיבוב השניראו בהרחבה על התוכנית: אלרון,  19

)להלן אורן, סדר  129, עמ' 2002, 12 עיונים בתקומת ישראללקראת הרחבת צה"ל בשנות החמישים",  1960–1953מצב 
 הכוחות(.

 . 142, עמ' יבוב השניהסאלרון,  20
 .284, עמ' התפתחות צה"לאון, -בר 21
 .130–129, עמ' סדר הכוחות; אורן, 145–143, עמ' הסיבוב השניאלרון,  22
 .130, עמ' סדר הכוחותאורן,  23
 .132שם, עמ'  24
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חייבה להיערכות למלחמה כלומר, יישום התוכנית של צה"ל  25עצמה את השמירה על הגבולות".

שוטרים  1,200-כבמסגרתו משאבי כוח אדם. סביר להניח שהקמתו של מג"ב, שעתיד היה למנות 

יות מחסור כוח האדם וליטול לידיו את תפקיד שמירת הגבולות, נועד לפתור חלק ניכר מבע

  בהכנת כוחותיו למלחמה עם מדינות ערב.כאמור בצה"ל, שראה את ייעודו העיקרי 

 את הדרג הפוליטי וצה"למכלול השיקולים המבצעיים, הפוליטיים והמדיניים שהוצגו לעיל הובילו 

וללחימה במסתננים. להערכת צה"ל,  צה לשמירת גבולות המדינהלמח-להקים כוח שיטור צבאי

לשמירת מסוג זה הקמתו של כוח  ,וריוןג-ובעיקר לדעת ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן

לאורך כוחותיו  ן פריסתו והמלצות לאופהצעות להקמתו ,צו השעה במובנים רביםהיה הגבולות 

 .בכך דן הסעיף הבא .בהוראת ראש הממשלההקים המטכ"ל, נדונו בוועדה המיוחדת ש גבולותה

 נית במטכ"ל להקמת מג"ב גיבושה של תוכ. 2

ראש אגף המטכ"ל של צה"ל, על פי הוראה של ראש האלוף משה דיין, מינה  1953בפברואר  15-ב

גוריון, ועדה מיוחדת במטכ"ל שתמליץ לדרג המדיני על דרכים לייעול הלחימה -הממשלה דוד בן

ובראשה עמד אל"מ מאיר עמית, ראש מחלקת מבצעים  קציניםמנו חמישה וועדה נִ בבהסתננות. 

תביא כלשונו, ש"מכת ההסתננות" חשש בנימק זאת הוועדה הוקמה בדחיפות, ודיין  26במטכ"ל.

 24-בוכחודש ימים ישבה הוועדה על המדוכה,  27לערעור יסודי של הביטחון בגבולות המדינה.

לאג"ם במטכ"ל דוח שבו עיקר מסקנותיה והמלצותיה. החלק הראשון  ו חבריההגיש 1953במרס 

א מספר הגופים והם שבההעיקרי  בטיפול בהסתננות, יםהגורמים לכשלשל הדוח הוקדש לניתוח 

פקדות , מִ צה"לחטיבות  –ולעיתים קרובות אף ללא תיאום ביניהם מניעתה, ל פועליםהרב ש

מנו בדוח הם שנִ  שני גורמים נוספיםגופים אזרחיים. יהודית וההסוכנות משטרת ישראל, ההגמ"ר, 

גידור,  כגון, ומחסור ברכיבי הביטחון ביישובי הספר הצה"ל ובמשטרמחסור ניכר בכוח אדם ב

 . יוצא באלהאזעקה וכתאורה היקפית, מערכות 

אחד מעיקרי ההמלצות בדוח היה להפקיד את הטיפול בבעיות הבט"ש בידי גוף ביטחוני אחד 

את מכלול הפעולות הקשורות בשמירת גבולות המדינה והלחימה במסתננים. הגוף שעליו שיאגד 

עם זאת, בדיון הודגש שמאחר ואין ברשות  28המליצו חברי הוועדה פה אחד היה משטרת ישראל.

יוכפף ש קצועידיו ליישום ההמלצה, יש להקים כוח שיטור מומיומן המשטרה כוח אדם מקצועי 

אזורי מרבית בבתהליך מדורג את האחריות על הבט"ש לקבל לידיה משטרה התוכל  לפיקודה, וכך

 ., כפי שמפורט להלן. חברי הוועדה הציעו בקווים כלליים שתי הצעות להקמת הכוח החדשהגבול

פלוגות.  שתים עשרה על בסיס שללמחצה -ההצעה הראשונה הייתה להקים כוח שיטור צבאי

על גיוס לשירות  להתבססל"י. כיוון שהכוח עתיד היה  2,591,000סך של עלות התוכנית נאמדה ב

עד לתשלומי שכר לשוטרים, ושאר התקציב ל"י יּו 1,782,000קבע בלבד, חלק עיקרי מהתקציב בסך 

 הכוח. הוועדה נתנה את דעתה גם על אופן הפריסה של הפלוגות והמליצה עלפיתוחו של עד ליּו

                                                

 , א"צ.14.6.1953דברי הרמטכ"ל מרדכי מקלף, ישיבת המטכ"ל,  25
אש אג"ם, אל"מ יחזקאל פנט מפיקוד צפון, אל"מ מישאל שחם, מפקד חטיבה חברי הוועדה היו: אל"מ מאיר עמית ר 26
, סא"ל ברזילי מפיקוד הדרום, סא"ל אברהם טמיר ממודיעין אג"ם, וסא"ל צורי ממפקדת קצין הנדסה ראשי. משה 16

 דיין קבע כי בוועדה ישתתף גם נציג ממשטרת ישראל שאת זהותו יקבע המפכ"ל.
מינוי ועדה",  –אש אגף המטכ"ל לראש אג"ם/מבצעים, "הנדון: שיטות לחימה בהסתננות מאת אלוף משה דיין, ר 27

 . 69-10/1955, א"צ, 15.2.1953
על ריבוי הגופים שעסקו בהסתננות ללא הצלחה כגורם שהביא להקמת מג"ב ראו גם את דברי האלוף משה דיין,  28

 , א"צ.16.8.1953ראש אגף במטכ"ל, ישיבת המטכ"ל, 
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פלוגה אחת לאורך הגבול עם  –וש פלוגות בפיקוד הצפון כדלקמן: שלהגבולות  ךהצבתן לאור

ארבע פלוגות  –ערה; שש פלוגות בפיקוד המרכז -לבנון, ושתי פלוגות בעמק הירדן ובאזור ואדי

באזור השרון והכפרים הערביים במשולש, ושתי פלוגות בגזרת ירושלים; ושלוש פלוגות בפיקוד 

היה להקים  וספת בבית גוברין. ליישום ההצעה נדרששתי פלוגות ברצועת עזה, ופלוגה נ –הדרום 

ועל , פלוגות משמר הגבולשפעלו בכוח תשע פלוגות נוספות, שכן בנמצא היו כבר שלוש פלוגות 

 פי התוכנית צפויות היו להשתלב בכוח החדש. 

על תשע פלוגות בלבד. עלותה  אשר יתבססההצעה השנייה הייתה להקים כוח שיטור קטן יותר 

לתוספת תקציב  המשטרהליישום התוכנית נזקקה ל"י.  2,000,000נית זו נאמדה בסך של של תוכ

פורטו באיזה  בהצעה זו לא שיועבר לצה"ל., ל"י 300,000ל"י, ותקציב נוסף של  1,700,000של  ךבס

שש פלוגות נוספות, נוסף על היה להקים  נדרש מהליישו, והפלוגות לאורך הגבולות אופן יוצבו

  29.פלוגות משמר הגבולהקיימות ב הפלוגותשלוש 

עיון בשתי ההצעות מעלה שהוועדה המליצה מבחינה עקרונית להעביר את הטיפול בבעיות 

ל עכשלו זמנית ש-וגופים ב כמההבט"ש לגוף מבצעי אחד בלבד, במקום הטיפול הבלתי יעיל של 

-כוח שיטור צבאיליצה להקים הוועדה המפי רוב במשימותיהם מול המציאות הביטחונית הקשה. 

למחצה החוסה בצילה של המשטרה. הצעה זו עמדה בקנה אחד עם המלצות המשטרה, שסברה 

מטרה זו. כך שם אף היא שאת הטיפול בהסתננות יש להפקיד בידי כוח שיטור מיוחד שיוקם ל

נתוני קצנלבוגן, ראש מדור הלחימה בהסתננות במשטרת ישראל, בדוח המסכם את  ביגדורכתב א

 :1952ההסתננות לשנת 

מן ההכרח למסור את הטיפול בבעיה כאובה זו לכוח אחד. תפקיד זה, כפי שניסינו 
להבהיר, אין להטילו, בגלל היקפו וסבך הבעיות הבאות בעקבותיו, על שכם הצבא 
או על כוחות המשטרה הרגילים, נראה לנו שאין תפקיד זה יאה אלא למשמר 

  30הגבולות.

גוריון, שנדרש להכריע בין שתי ההצעות -הונח על שולחנו של ראש הממשלה דוד בןדוח הוועדה 

גיבשה הוועדה את , חמישה ימים לאחר ש1953במרס  29-ואכן עשה זאת בזמן קצר ביותר. ב

-םישתימונה גוריון לחברי הממשלה שהוא גמר אומר להקים כוח שיטור ה-דיווח בן מסקנותיה

בלחימה בשמירת גבולות המדינה ו גיש שהכוח יעסוק אך ורקפלוגות. בדבריו הוא הד עשרה

, 1953במרס  24 -וכך כתב ב, יאר את הדחיפות בהקמת הכוחביומנו האישי הוא ת 31.במסתננים

זהו הקמת כוח משמר  – הדחוף: "הדבר )ההדגשה במקור( היום בו הוגשו לו המלצות הוועדה

הגבולות. הדבר דחוף משני טעמים: א. מפני חומרת המצב ]...[ ב. מפני שכרגע יש החומר האנושי 

ראש  32הרצוי לגיוס כוח זה, והם קציני קבע שעוזבים את הצבא בעקבות הראורגניזציה".

ו בצה"ל בעקבות הקיצוצים שנערכשפוטרו לקציני צה"ל  מענההממשלה ראה אפוא בהקמת מג"ב 

                                                

ועדה לשיטות לחימה בהסתננות, חתום בידי אל"מ מאיר עמית, יושב ראש הוועדה לשיטות הלחימה דוח הו 29
 . 238-642/1956, א"צ, 24.3.1953בהסתננות, 

מאת עמ"מ א' קצנלבוגן, ראש מדור לחימה בהסתננות אל יהושע פלמון, יועץ לענייני מיעוטים במשרד ראש  30
 .13925/27-, א"מ, גל8.5.1953", 1952ת סקירה שנתי –הממשלה, "הנדון: הסתננות 

 , א"מ.29)י"ג בניסן תשי"ג(, עמ'  29.3.1953תרשומת ישיבות הממשלה הרביעית,  31
 , אב"ג. 24.3.1953תיק תכתובת, 32
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 מקור תעסוקהבהקמת מג"ב  הוא אףהרמטכ"ל מרדכי מקלף ראה  33בהוראתו כשנתיים קודם לכן.

  34בתקופת כהונתו כרמטכ"ל. צה"ללקצינים שפוטרו מ

חשיבותה המרכזית של הוועדה היא בהמלצות שהובילו להחלטה להקים את מג"ב: ניתן לומר כי 

ת להקמת כוח שיטור תוכנית מפורטלראשונה מטכ"ל מאז תום מלחמת העצמאות גיבש הראשית, 

בעיות הבט"ש, כמעט לאורך כל גבולות המדינה; ושנית, מרכז הכובד בטיפול במקצועי לטיפול 

 , שמג"ב עתיד היה למלא בה תפקיד מפתח. המצה"ל למשטרבבעיות הבט"ש הועתק 

ון הקמתו תקבלה ההחלטה על הקמת מג"ב, עלתה ביתר שאת שאלת מקורות התקציב למיממשנ

והוקדשה לביטחון  1953במרס  29-בהתקיימה ולפיתוחו בשנה הראשונה. בישיבת ממשלה ש

 ו שלהקמתלמימון בגבולות, קבעו שרי הממשלה שוועדת השרים לענייני תקציב תבחן אפשרויות 

משרד המשטרה של השנתי השוטף מקור אחד היה התקציב  :מג"ב. בדיון הוצעו שלושה מקורות

לקום במסגרתה; השני היה תקציב מיוחד ממסגרת תקציב הפיתוח, ששימש למכלול  שמג"ב עתיד

השלישי ישים, פיתוח החקלאות והתעשייה; והליכי הפיתוח של משק המדינה ובכלל זה בנייה, כב

  35הסוכנות היהודית.של היה תקציב מחלקת ההתיישבות 

לא  שזו, הגם לשמירת הגבולות הוקם מג"ב כזרוע ביצועית של משטרת ישראל 1953באפריל  26-ב

-בןראש הממשלה דוד שם שבחר ה תשומת הלב לראוי 36.המלא לפיתוחוקיבלה את התקציב 

ביקש ראש בקביעת השם, שלא נבחר בהיסח הדעת, דומה ש 37משמר הגבול. –גוריון לכוח החדש 

מתוך גבולותיה פועלת לשמירת ישראל מדינת לאומית ש-הממשלה להעביר מסר לקהילה הבין

הקמת כוח ניתן לומר כי שהוקם במיוחד לשם מטרה זו. באמצעות כוח שיטור , טחה הריבוניִש 

, ארבע שנים יחסית הוקם מאוחרבגבולות הבט"ש לטיפול במכלול בעיות  למחצה-צבאישיטור 

בצווארו של האשמה קולר תלה לימים את המפכ"ל יחזקאל סהר מלחמת העצמאות. תום לאחר 

 :כעבור שנים יוזיכרונות, וכך כתב בבעיכוב הקמת הכוח מפקדיו צה"ל והאשים את

קרוב לארבע שנים חלפו מאז התחלתי לתבוע את הקמת משמר הגבול. כאשר יקום 
אי פעם ההיסטוריון שילמד את הפרשה, יעריך בוודאי את הנזק שנגרם למדינת 
ישראל בשל עקשנותם של מפקדי צה"ל אשר הכשילו את הקמת המשמר במשך 

  38ארבע שנים בהן הגבולות היו פרוצים.

'נדרמריה. כזכור, זקרוב לוודאי שדבריו של סהר נאמרו לאור הקשיים שבהם נתקל בבואו להקים 

להקמת המשטרה ביקש סהר להקים  1947בדצמבר לועדת המצב כבר בהצעה הראשונה שהגיש 

ומדבריו עולה שצה"ל  'נדרמריה שתופקד על שמירת הגבולות, אולם הצעתו לא התקבלהזלצידה 

מטכ"ל ה הפגיןש ביותרקע היחס השלילי גם על ר שדבריו נכתבומאוד ייתכן . התנגד ליישומה

 שהביא בסופו של דבר לפירוקו.שפעל בכפיפות למשטרה, יל הספר חכלפי 

                                                

, 1953באוקטובר  5,875-ל 1952בשלהי  7,220-לפי חישוביו של יצחק גרינברג, פחת מספר משרתי הקבע של צה"ל מ 33
, משרד 1967–1957חשבון ועצמה: תקציב הביטחון ממלחמה למלחמה תקנים. י' גרינברג,  1,400דהיינו קיצוץ של 

. על הנסיונות 108–105, עמ' הסיבוב שני: אלרון, . על הקיצוצים בכוח האדם ראו167, עמ' 1997הביטחון, תל אביב, 
 ,"M. Naor, "The 1948 War Veterans Postwar Reconstruction in Israelלשקם את החיילים ששוחררו מצה"ל ראו: 

Journal of Israeli History, 29(1), 2010 ,pp. 47–59. 
 .540/1955-109, א"צ, 23.3.1953ננות", מאת הרמטכ"ל מרדכי מקלף לשר הביטחון, "הנדון: לחימה בהסת 34
 , א"מ.41)י"ג בניסן תשי"ג(, עמ'  29.3.1953תרשומת ישיבות הממשלה הרביעית,  35
 .27עמ'  הגבול,; ארגמן, 207, עמ' משמר הגבול; משגב, 58, עמ' ביטחון שוטףטל,  36
 .350, עמ' משטרה בדמוקרטיהגימשי,  37
 .100, עמ' סיפור חייסהר,  38
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 ייעוד מג"ב ותפקידיו .3

בפקודת ההקמה הרשמי  ייעודו ותפקידו , כשלושה חודשים לאחר שהוקם מג"ב, הוגדר1953ביולי 

על לשמור  הוא מג"בהעיקרי של  ותפקידתות שלום שראל. בפקודה נקבע שבעִ משטרת י גיבשהש

ה ממדינות ערב השכנות. נוסף לכך, הכוח ישמש כוח ההסתננות לתחומ לסכל אתוגבולות המדינה 

כוח שיטור , מחד גיסאראתה במג"ב שהמשטרה  של דבר פירושו 39עתודה למשטרת ישראל.

הוא נועד לסייע לה בשעת , שתפקידו לתת מענה לבעיות הבט"ש בגבולות המדינה, ומאידך גיסא

  נוספים.של כוחות שיטור דלן מצריך תגבור שסדר גוהצורך במענה לבעיות בטחון פנים 

תות חירום: למי יוכפפו תפקידו בעִ הגדרת סוגיה שנדונה במטכ"ל בשאלת ייעודו של מג"ב נגעה ל

ייעד להן. בסוגיה זו קבע המשימות שיש ל בעת מלחמה או בהיערכות לה, ומה הןב פלוגות מג"

עדו לפלוגות מלחמה יּו תעב 40.של צה"ל ההגמ"רפקדות מִ ליוכפפו הפלוגות במג"ב המטכ"ל כי 

: הגנה על יישובי הספר, פיקוח ושליטה על שטחים המאוכלסים והן, שלוש משימות עיקריותמג"ב 

מג"ב לא הוגדר מלכתחילה ככוח המיועד כלומר,  41ושליטה בשטחים כבושים.על ידי מיעוטים, 

קציני צה"ל שבלטו בהתנגדותם ערב. בין  של מדינות צבאכוחות להשתלב במשימות לחימה נגד 

רום היה אל"מ יצחק הרצוג, מפקד חטיבה יתות חהגמ"ר בעִ פקדות המִ מג"ב לפלוגות להכפיף את 

 :לפיקוד המרכז כתב 1955אוקטובר ב 19-ב ששיגר בבמכת .שליםשפעלה בעיר ירו 16

ארגונם ]של מג"ב[ מותאם לתפקידם ]ביטחון שוטף[ ואיננו מזדהה עם זה של צה"ל. 
לפלוגות והגדודים אין נשק מסייע והם אינם מאומנים בשימוש בנשק מסייע גדודי 

פיקוד מפקד ]...[ משמר הגבול מסוגל בקושי לתפוס מתחם פלוגתי ולהגן עליו תחת 
פלוגה בעל רמה. הוא איננו מסוגל, וגם לא מאומן לכך, לבצע פעולה התקפית מעל 

  42לרמה הכיתתית, וגם זה בספק.

המבנה  –הרצוג נבעה משלוש סיבות עיקריות חיים אל"מ  מנוסח המכתב עולה שההתנגדות של

; מחסור באמל"ח; בהן עוסק מערך החי"ר של צה"לשהארגוני של מג"ב, שאינו מתאים למשימות 

להדגיש כי ראוי בשלב זה של המחקר כבר ורמת לחימה מבצעית נמוכה של קציני ושוטרי מג"ב. 

והמתנגדים הוא היה מהמבקרים הבולטים  ,16הרצוג כמפקד חטיבה חיים כל תקופת כהונתו של ב

לי שליעל הדימוי המבצעי הקציני החטיבה יכרה השפעה גדולה שלו ושל , ונלמג"ב החריפים

 שהתפתח למג"ב, כפי שיתואר במחקר.

מג"ב במערך  ו שלשילובשאלת נערכו מעת לעת דיונים בצה"ל שהוקדשו ל 1955–1954שנים ב

הסדיר הלוחם של צה"ל בעת מלחמה. ביסוד הדיונים הללו עמד המחסור החמור בכוח האדם 

אל"מ יצחק רבין, ראש מחלקת ההדרכה בצה"ל שהופקדה  43בגדודי החי"ר של צה"ל באותן השנים.

בין  עמוקפער הצעה וטען שלא ניתן ליישמה עקב לבכל תוקף התנגד  על גיבוש תורת הלחימה,גם 

משטרתית שרוכשים שוטרי -לבין ההכשרה הצבאיתחיילי צה"ל רוכשים שהצבאי האימון אופי 

                                                

 (.1953אהמ"י )להלן: משטרת ישראל, פקודת המטא"ר,  ,3.7.1953, 27המטה הארצי, מס'  פקודת 39
 . 117עמ' הגנה מרחבית,  דרוק, 40
נוהל  247/1ענף ביטחון מרחבי, "הנדון: פקודת קבע מס'  –מאת סרן משה ליבה, קצין שלישות אל אג"ם מבצעים  41

  .112-642/1956 א"צ,, 27.10.1954הכפפת משמר הגבול לכוחות צה"ל", 
סקירה",  –למפקדת פיקוד המרכז, "הנידון: פעילות משמר הגבול  16מאת אל"מ חיים הרצוג, מפקד חטיבה  42

 .106-637/1956, א"צ, 19.10.1955
ראו את חליפת המכתבים בנושא זה בין אל"מ יהודה ואלאך ראש מחלקת החי"ר לצה"ל ומשטרת ישראל בתיקים  43

 .53-644/1956; א"צ, 185-642/1956; א"צ, 290-147/1961הבאים: א"צ, 
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פער נוסף  44חידות החי"ר של צה"ל.יהמוטלות על הכשרה שאינה מתאימה למשימות  –מג"ב 

יחידות מבצעות המשימות שלא התאים ל ,שעליו הצביע יצחק רבין היה במצאי האמל"ח של מג"ב

מלחמה. למשל, במג"ב לא היה בנמצא מקלעים בינוניים המהווים רכיב עת צה"ל בשל החי"ר 

במרס  15-עם זאת, מדברים שאמר המפכ"ל יחזקאל סהר ב 45.והסתערות על אויב חשוב בלחימה

בין  – תפורמלי-אם לא הסכמה לא – ניכר שהייתה הבנהבישיבת ועדת הכספים של הכנסת  1956

לתפקידי לחימה בצה"ל בעת מלחמה, ובלשונו: שוטרי מג"ב שילובם של המשטרה לצה"ל ב

שוטרים כולם משתמשים בנשק, לא "משמר הגבול היא יחידה מובחרת עם יכולת ורוח קרבית. ה

יידעו להילחם. יש הסדר עם הצבא על העברת  –כולם מאומנים לקרב, אבל אם יצטרכו להילחם 

פירושו של דבר היה, שהוסכם  46צעירים בשעת הצורך ]מלחמה[ ותמורתם אנחנו נקבל קשישים".

לתפקידי שוטרים צעירים בגילם ממג"ב  האחרונהכי בעת מלחמה תסיט בין צה"ל והמשטרה 

יכולתם המבצעית תקבל המשטרה חיילים מבוגרים המוגבלים בלהם , ובתמורה צה"לבלחימה 

 לביצוע תפקידי לחימה.

משימות מבצעיות מעבר לגבולות ב הפעלת כוחות מג"ב מטכ"ל הייתהנדונה בסוגיה נוספת ש

על מג"ב להפעיל את בכל תוקף אסרו עים ותמימי דהיו משטרת ישראל וצה"ל  בשאלה זוהמדינה. 

הלי התיאום שהתגבשו ווהן בנ גנה הן בפקודות המשטרהזו עּוהוראה  47כוחותיו מעבר לגבולות.

 –מג"ב לחצות את הגבול לאשר לשני הצדדים בין  הוסכםבין צה"ל למשטרה. רק במצב אחד 

או גופים צבאיים מטעמם, כוחות צבא של מדינות ערב או  במענה לתקריות גבול עם מסתננים

אך גם משנעשתה פעולה מעבר  48המצריכות חילוץ של אזרחים ישראלים או אנשי כוחות ביטחון.

 1955במאי  7-, בכך למשל. לכךלגבול, נדרשו גורמי הפיקוד במג"ב לנמק את השיקולים שהביאו 

ותקפו בירי על הגלבוע על מנת לחלץ חקלאים שה יהרמג"ב את גבול ירדן באזור סיור של חצה 

סא"ל מנחם  , דרשבמהלך תקרית גבול ידי הלגיון הירדני, ואף על פי שהיה מדובר בחילוץ אזרחים

אכן ממפקד מג"ב פנחס קופל לבצע תחקיר ולבדוק אם אברמוביץ, ראש ענף מבצעים במטכ"ל 

מדינה החלטת המטכ"ל האוסרת על מג"ב לפעול מעבר לגבולות ה 49היה צורך חיוני בחציית הגבול.

תאמה היטב את האינטרס של ראש הממשלה ושר הביטחון שפעל להקמתו של מג"ב משיקולים 

לאומית על -ניסיון לבלום את הביקורת בזירה הביןחלק מהכמדיניים. כזכור, מג"ב הוקם בין היתר 

. פעילותו של מג"ב מעבר לגבולות המדינה יחידות החי"ר של צה"לביצעו ש פעולות התגמול

כי מדינת ישראל  שלהמוצהרת ה עמדתהיה בה אפוא לערער את  של מדינות ערבהריבוני טחן בִש 

לא נסתרו מעיני צה"ל שגם מאוד ייתכן  .גבולותיהאש הממשלה פועל מתוך שהקים רכוח השיטור 

 יכולותיו המוגבלות של מג"ב לביצוע משימות התקפיות מעבר לגבולות המדינה.

                                                

כמה נושאים חשובים הנוגעים למערך הסדיר של צה"ל, ובהם אופן הכשרת הלוחמים והמפקדים, נדונים אצל  44
 .156–119, עמ' הכשרת הפיקודטורגן, 

מאת אל"מ יצחק רבין, ראש אגף ההדרכה אל הרמטכ"ל משה דיין, "הנדון: דוח רמת האימון של משמר הגבול",  45
 .34-8/1956א"צ,  ,4.4.1954

 .101/4-, א"מ, כ15.3.1956דברי יחזקאל סהר מפכ"ל המשטרה, ועדת הכספים של הכנסת,  46
ברת האחריות לביטחון השוטף מצה"ל למשטרה", אל הרמטכ"ל משה דיין, "הנדון: הע מאת המפכ"ל יחזקאל סהר 47

 .15-7/1956, א"צ, 22.1.1954
 (", א"צ,17.6.1954"הגדרת אחריות לביטחון השוטף בגבולות )כמוסכם בין הרמטכ"ל והמפקח הכללי בישיבה מיום  48

185-642/1956 . 
פינוי  –הנדון: תקרית גלבוע מאת סא"ל מנחם אברמוביץ, ראש ענף מבצעים אל פנחס קופל מפקד משמר הגבול, " 49

 .117-644/1956א"צ,  ,3.6.1955פצועים", 
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היה הדוק למדי. הביטוי לכך ניכר בעובדה בנושא חציות הגבול הפיקוח של המשטרה על מג"ב גם 

שבכל תקרית גבול של מג"ב עם מסתננים או כוחות אויב, נדרש מפקד הכוח לתאר אותה בדוח 

בו היא האם הכוח חצה את הגבול, ואם המופיעות השאלות מן שאחת המשטרה,  ניסחהשמבצעי 

לה המבצעיים עולה ששוטרי מג"ב הקפידו מדוחות הפעו 50.להחלטה לנמק את הסיבותיש  כן

מג"ב מרדף אחר שני ביצעו שוטרי  1953באוגוסט  29-בלדוגמה, הגבול. לחצות את בפעילותם לא 

המרדף אחריהם  –מסתננים באזור השפלה, אולם משהצליחו לחצות את הגבול לעבר ירדן 

הוראה  51נפסקה הרדיפה". : "כשהתקרבו לגבולמרדכי פרובר, מפקד פלוגה ג'של  לשונוהופסק, וב

מבצעית זו האוסרת על מג"ב לבצע כל פעולה מעבר לגבול למעט במקרים החריגים שצוינו לעיל 

את גבול  מג"ב ו שוטריחצמקרים מספר ב עם זאת, .כל התקופה הנדונה במחקרבנותרה בעינה 

, ודוגמאות לכך יובאו בשער בערבים נקםפעולות  רצון לבצעמ אומתוך תכנון מבצעי לקוי  ירדן

 . לאורך הגבולות יהמבצע ועלוהעוסק בפהרביעי 

את חברי ועדת חוץ וביטחון של גם לגבולות המדינה העסיקה  חוץשאלת הפעלת כוחות מג"ב מ

 28-הכנסת. חבר הכנסת מאיר ארגוב ממפא"י, שכיהן אז כיו"ר הוועדה, ביקש מחברי הוועדה ב

יש בר לגבול, ואם רשאי לפעול מע   הכוחלברר אם  –יומיים לאחר שהוקם מג"ב  – 1953באפריל 

ם בישיבה לא ניתנה הנוכחימסדורה . תשובה משימות מעין אלהבידיו את היכולות המבצעיות ל

לאחר שהוקם מג"ב, אמר חבר ועדת חוץ וביטחון חיים  , כשנה וחצי1954בדצמבר  7-ב 52.לשאלתו

 מדינת ישראל תחליט לחדש את פעולות התגמול, יש להותירןבמידה ולנדאו מתנועת חרות כי 

  53משום שמג"ב אינו ערוך להן מבחינה מבצעית.בידי צה"ל בלבד, 

 , ולפיכךטחההמדינה ולסכל את ההסתננות לשִ מג"ב היה לשמור על גבולות ייעודו העיקרי של 

או בו כוח שיטור ר –ם אלה שתמכו בהקמתו ג –עולה השאלה אם אישים במערכת הפוליטית 

 גוריון, שהיה-. לראש הממשלה ושר הביטחון דוד בןהתופעהלהביא לחיסולה של  יש ביכולתוש

, לא היו יומרות גדולות מסיבות מדיניותבעיקר  מג"במהתומכים הנלהבים בהחלטה להקים את 

בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת הוא הדגיש בפני חברי  1953באפריל  28-ב התקייםבדיון ש .עבורו

אך ציין  ,ריםהוועדה את החשיבות של מג"ב ואת היתרונות הגלומים בו על פני כוחות ביטחון אח

 : , וכך אמרתחומי המדינה באופן מוחלטנות לאת ההסתנ שגם כוח זה אין ביכולתו למנוע

זה יהיה כוח של קבע, הם ישכנו על הגבולות, יכירו כל מבוא ומחבוא, כמעט כמו בני 
השכנים, יוכלו להשתמש לא רק בפטרולים אלא גם במארבים, יוכלו לעקוב אחרי 

  54מה שנעשה ועד כמה שאפשר למנוע זאת. אין איש חושב שזוהי מניעה מוחלטת.

 ,1953ביולי  3-בהביע אף הוא את דעתו בנוגע לתרומה הצפויה ממג"ב. ר המשטרה בכור שטרית ש

: "יש כל הסיכויים שכאשר בחורים אלה אמר ,בעת סיור שערך באחד מבסיסי מג"ב במרכז הארץ

ובזמן הקרוב ביותר תורגש היטב נוכחותם בגבולות, עד שיצא שמעם גם מעבר  –יצאו לפעולה 

                                                

טופס זה נקרא באותן שנים בשם "טופס דו"ח אירוע". לדוח נדרש היה מפקד הכוח לצרף מפה ועליה סימון האיזור  50
 שבו אירעה תקרית הגבול ביחס לקו הגבול.

ר/פנחס קופל מפקד המשמר, "הנדון: דוח פעולות איבה מאת עמ"מ מרדכי פרובר, מפקד פלוגה ג' אל המטא"ר/אגא" 51
 .2302/13-, א"מ, ל3.9.1953", 2.9.1953–29.8.1953

 . 7563/9-, א"מ, א28.4.1953דברי יושב ראש הוועדה מאיר ארגוב, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  52
 .8/7564-, א"מ, א7.12.1954דברי חבר הכנסת חיים לנדאו, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  53
. דברים 7563/9-א"מ, א, 28.4.1953בן גוריון, ישיבת ועדת חוץ וביטחון, -דברי ראש הממשלה ושר הביטחון דוד 54

 . 7563/12-, א"מ, א7.7.1953דומים אמר חודשיים לאחר מכן בישיבת ועדת חוץ וביטחון, 
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קץ להסתננות. עמיתו לשים  היכולת מג"ב יבידר שטרית נמנע אפוא מלומר כי הש 55לגבול".

למלא את ייעודו. בדיון מג"ב הביע ספק בנוגע לסיכויי , חבר הכנסת אליעזר ליבנהלמפלגה, 

, כחודש ימים לפני שמג"ב הציב את כוחותיו 1953ביולי  14-ב שהתקייםבוועדת חוץ וביטחון 

וועדה: "קיבלנו ידיעה מעודדת שמתארגן עכשיו משמר חברי האמר ל גבולות המדינה, הואלאורך 

מנכ"ל משרד דאז שמעון פרס,  56גבולות. אני מפקפק מאוד אם הוא יוכל למלא את תפקידו".

כי קשה להניח  הדגישראל שבו מאמר על בעיות הבט"ש של מדינת יש 1954הביטחון, כתב בשנת 

  57חיים שקטים לאורך הגבול. יםרובה מספקת לקייש בו ע ,או כל גוף ביטחוני אחרשמג"ב, 

שבעקבותיו  ל ידי מסתנניםע 1953באוקטובר  13-ביהוד בשהתרחש רצח של אם ושני ילדיה ה

הבוצעה פעולת התגמול בכפר קיביה,  לחסום של מג"ב יכולת לגבי ההפוליטית  זירהב העלה ְתִהי 

בדיון מיוחד הפועל המזרחי ושר הסעד משה שפירא, . כך אמר מנהיג את גבולות המדינהלחלוטין 

 ביה: יבממשלה בעקבות פעולת התגמול בק שהתקיים

פעם החלטנו על הקמת משטרת גבול, אמנם נכון שגם משטרת גבול אינה יכולה 
למנוע הסתננות, אבל איך הגיעו המסתננים שנים עשרה קילומטר מעבר לגבול, יכול 

, אז צריכים לחזק את השמירה במקומות, אז להיות שגם זאת אי אפשר למנוע
  58צריכים לחזק גם את משטרת הגבול.

גות מפ"ם וחרות שהתנגדו , למעט שתי מפלהפוליטית זירהב תמימות דעיםכלומר, גם אם הייתה 

נחה הרווחת ה, הלשמירת הגבולות בנחיצותו של מג"ב, ועליהן ארחיב בהמשך למג"ב מלכתחילה

גם קציני  גרסוכך להביא לחיסולה של תופעת ההסתננות. אין בידו , זה כוח שיטורגם כי הייתה 

ריאיון בבמג"ב  פקד גדודמכך למשל אמר קצין ששימש  .כפי שעולה מעדויותיהם הם עצמם מג"ב

: "אין משמר הגבול מתיימר חרותעיתון ל הכוח, כשנתיים לאחר שהוקם 1955במאי  12-בשהעניק 

  59ההסתננות, אולם יש בידו להמעיטן".לחסל לגמרי את בעיית 

  קווים ביוגרפיים – קופל ספנחמפקד מג"ב . 4

-שבעעלה ארצה, ובגיל  1924טורק שבפולין. בשנת  ירהבעי 1918בינואר  15-ופל נולד בפנחס ק

סף זמני, התגייס למשטרת המנדט ושימש כשוטר מּו 1938הצטרף לארגון ההגנה. ביולי  עשרה

נס ציונה, הסמוכה לטירת שלום פה "נוטר". בתפקיד זה שירת בשכונת ובלשון אותה תקו

, ושימש כמפקד טנדר למשטרת היישובים העבריים תגייסה 1939ובמושבה ראש פינה. בינואר 

 60במשמרות הנעים )מ"נים( בעמק יזרעאל בשמירה על היישובים היהודיים מפני התקפות הערבים.

של ארגון ההגנה. במלחמת העולם השנייה שירת  השתתף בקורס קצינים אותה שנהשלהי ב

הצטרף לקואפרטיב  1946בפלוגת תובלה של הבריגדה היהודית באיטליה ובאוסטריה. בשנת 

  61התחבורה דן, ובה בעת המשיך להיות חבר פעיל בארגון ההגנה.

                                                

 .47' , עמ3.7.1953, ידיעות אחרונותז' אלתגר, "בחפירה מול שכם עם חיות הלילה",  55
 .7563/12-, א"מ, א14.7.1953דברי חבר הכנסת אליעזר ליבנה, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  56
 .9, עמ' השלב הבאפרס,  57
 , א"מ. 35)ט' בחשוון תשי"ד(, עמ'  18.10.1953תרשומת ישיבות הממשלה הרביעית,  58
 .4, עמ' 12.5.1955, חרות"קריאה להגברת כוחו של משמר הגבול",  59
–1936הראל, "חיל הנוטרים ומשטרת היישובים העבריים בשנים -טרת היישובים ראו בהרחבה: ר' יצחקיעל מש 60

 הראל, חיל הנוטרים(. -)להלן: יצחקי 135–99י"ד, תשע"ד, עמ'  עלי זית וחרב", 1945
 . 9' , עמ2005, מאי 1 בטאון הכומתות הירוקותדברים על פנחס קופל ז"ל",  – 1ללא מחבר, "מג"בניק מס'  61
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במלחמת העצמאות שימש פנחס קופל מג"ד בחטיבה שבע של צה"ל, שנטלה חלק בקרבות באזור 

השתחרר מצה"ל בדרגת רס"ן ועבר לשרת בשירות הביטחון הכללי )שב"כ(.  1950רון. בשנת לט

 , עם הקמת מג"ב,1953מילואים בצה"ל. באפריל  מפקד גדודבמקביל לשירותו בשב"כ שימש 

אין במקורות  62.דרגה משטרתית של סגן מפקח מחוזי והוענקה לוהתמנה למפקדו הראשון, 

כי קופל ברבות השנים העיד . מג"במפקד מדוע נבחר דווקא קופל לתפקיד המלמדות עדויות 

 63.כך, אך לא פירט יותר מהמפכ"ל יחזקאל סהר הוא שביקש ממנו לקבל את הפיקוד על מג"ב

ניסיונו הצבאי של קופל בתפקידים שמילא בהגנת היישובים בתקופת היישוב הם אפשר להניח כי 

קופל בתואר "מפקד פנחס בפקודת ההקמה של מג"ב הוגדר ד. שהובילו את המפכ"ל למנותו לתפקי

המשמר", כלומר, מפקד על כלל כוחות מג"ב, וכך נהגו לכנותו גם בחלק מן המסמכים הרשמיים 

מרכזי שנים, ובתוך כך נטל חלק עשרה -אחתקופל כיהן בתפקיד מפקד מג"ב במשך  64של התקופה.

, תפקיד המשטרההתמנה למפכ"ל  1964בשנותיו הראשונות. ביוני של הכוח בהקמתו ופיתוחו 

  1972.65יולי בעד לפרישתו מהמשטרה כשמונה שנים,  אותו מילאש

כי הוא היה מעורב כמעט בכל הפרטים לימים קצינים במג"ב שעבדו במחיצתו של קופל העידו 

תחת פיקודו הישיר הלוגיסטיים הקשורים בהתפתחות הכוח. משה טיומקין, קצין מג"ב ששירת 

נהליים לפרטי , העיד בחלוף השנים כי קופל עסק בתחומים המִ שנים הנדונות במחקרשל קופל ב

חס חשיבות רבה לטיפול בבעיות בתחום הציוד, יקופל י 66פרטים ופיקח מקרוב על הטיפול בהם.

 ניכר מזמנו קבי מפקודיו הקצינים דיווחים סדירים על מצאי הציוד ביחידות. חלקוביקש באופן עִ 

על מנת לעמוד מקרוב על הבעיות בהן הוצבו פלוגות מג"ב שתחנות הוא הקדיש לביקורים ב

  67לבוש, שיכון, מזון ותחבורה. ,המנהלתיות הדורשות טיפול, כגון אמל"ח

קופל קבע שבכל שנה תיערך בכל פלוגה ביקורת מקיפה ויסודית שכונתה באותן השנים פנחס 

, מצאי האמל"ח של השוטרים בדקו קציני המטה של מג"ב את הציוד האישי"בקרה שנתית", ובה 

ותקינותו, כלי תחבורה, תחזוקת המבנים, יישום הפקודות והנהלים, ורמת הכשירות המבצעית של 

מן המקורות בני התקופה הוא שפנחס קופל לא  עולההרושם ה 68.בדרגי הפיקוד השונים השוטרים

טים המבצעיים של הפעלת הכוח במשימות הבט"ש, ואת עיקר היה מעורב יתר על המידה בהיב

לוגיסטיים. ניתן להעריך כי הכפיפות הפיקודית של מג"ב בתחומים הטפל הוא הקדיש לזמנו 

עליו שהפעיל את הכוח לבמידה רבה גם את הסמכות, ואת היכולת,  מנוהיא שנטלה מ למשטרה

 לכאורה.  נהליים מעוטי החשיבותחומים המִ הטיפול הפרטני בתהוא הופקד, ומה שנותר בידו היה 

                                                

מצוי  25.5.1953כתב המינוי שניתן לפנחס קופל לתפקיד מפקד מג"ב החתום בידי המפכ"ל יחזקאל סהר מתאריך  62
, משטרת ישראל, ירושלים, המפקחים הכלליים במשטרת ישראל 16סיפורם של  – 1השוטר מס' בספרה של ד' רופין, 

 (. 1)להלן: רופין, השוטר מס'  42, עמ' 2011
 .27.11.1988ריאיון עם פנחס קופל,  63
 .1953משטרת ישראל, פקודת המטא"ר  64
 פנחס קופל הוא מפקד מג"ב היחיד עד כה שהתמנה לתפקיד מפכ"ל משטרת ישראל.  65
(. 17.11.2016)להלן: ריאיון עם משה טיומקין,  17.11.2016-ריאיון שערכתי עם מר משה טיומקין בביתו ברמת אביב ב 66

כלי  –ת של קופל עם משטרת ישראל מלמדות על מעורבותו בתחום המנהלתי בפריטים הקטנים ביותר גם התכתובו
אוכל, מימיות, תיקי עזרה ראשונה, תחבושות אישיות, עפרונות צבעוניים. ראו את המכתב של פנחס קופל, מפקד 

 .2302/14-ל, א"מ, 19.6.1953משמר הגבול, אל רמ"ח אפסנאות במשטרת ישראל, "הנדון: ציוד", 
מאת פנחס קופל אל לשכת המפכ"ל, "הנדון: העתק רשום ביומן ביקורת קצינים של ממ"ז פנחס קופל מתאריך  67

 .2500/18-. בתיק עוד מסמכים רבים, א"מ, ל19.3.1956", 18.3.1956
מג"ב ובנושאי (, "הנדון: בקרת מפקד המשמר בבסיסי 1,2,3מאת פנחס קופל, מפקד משמר הגבול, למפקדי הגדודים ) 68

. על ההכנות לקראת בקרה זו ראו את דיווחו של מפקד פלוגה ח' אברהם לוין אל 2500/18-הביטחון השוטף", א"מ, ל
. 32, עמ' פרקי חיים. ראו גם אוגול, 2500/18-א"מ, ל, 25.1.1956לשכת המפכ"ל, "הנדון: סקירת קצינים עליונים", 

 לשנה עד היום.בקרות מסוג זה נערכות ביחידות מג"ב אחת 
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 במשימות הבט"ש ושילובהקמת מג"ב והלבטים במטכ"ל ל. 5

במטכ"ל: מחד  מורכבתאליות יצרה דּו באזורי הגבולהקמת מג"ב ושילובו בלחימה במסתננים 

לשחרר את כוחותיו בכך ובעיות הבט"ש בידי מג"ב, הטיפול בגיסא, צה"ל הוא שביקש להפקיד את 

עלול  קציני המטכ"ל שמעמד הצבאבקרב עמוק סא, מהלך זה עורר חשש מהטיפול בהן, ומאידך גי

יון חר שהוקם מג"ב, התכנס המטכ"ל לד, כארבעה חודשים לא1953ט באוגוס 16-מכך. ב להינזק

שהיה מהתומכים , הדוברים היה אל"מ משה דיין, ראש אג"ם במטכ"ל בראשבסוגיה זו.  מיוחד

מג"ב. דיין הדגיש בפני קציני מצה"ל ל ותהאחריות על שמירת הגבולבהצעה להעביר את הבולטים 

 חימה במסתננים, קיים חשש שפעילותהאחריות הרשמית לללא תוטל על מג"ב ו מטכ"ל שבמידהה

 :בדיון , וכך אמר לעמיתיולא תועיל מבחינה מבצעית כוחותיו

פלוגות אלה, יעסקו  6איש,  600מה לעשות כדי שלא יקרה שהכוח הזה של 
ואני אומר  –בהתרוצצות בכבישים עם רכב, והם יהיו כוח בין יישובי על טנדרים 

זאת בכוונה בצורת זלזול, מה עלול לקרות עם כוח שלא מוטלת עליו האחריות 
השאלה היא איך להבטיח שהכח הזה לא יהפוך להיות כח שיעשה איזה  –הישירה 

  69עליו על כתפיו את המעמסה ממש.פעולות בין היישובים, ולא ישא 

הזרעים הראשונים לדיונים האינטנסיביים שעתידים להתקיים למעשה בדבריו של משה דיין נזרעו 

להחלטה על הפקדת האחריות בשילו בחודש אפריל של אותה שנה במטכ"ל, ושה 1954 בראשית

 ג"ב.באמצעות מוביישובי הספר בידי משטרת ישראל,  על הבט"ש לאורך הגבולות

וביקשו לבחון את שילובו משה דיין דעתו של אולם נראה כי לא כל קציני המטכ"ל הסכימו עם 

. הנגזרות מכךו, של מג"ב בלחימה במסתננים מתוך שאלת עתידו ומקומו של צה"ל במערך הבט"ש

 ממלא מקום אלוף פיקוד הצפון, ביקש לראות במג"ב כוח שיטור מסייעאז אל"מ אסף שמחוני, 

ולא כוח עיקרי שעליו תוטל על הלחימה במסתננים, וכלשונו: "במידה ואנחנו מסתכלים לצה"ל 

על משמר הגבול, אסור לנו להסתכל עליו כעל כוח שפותר אותנו מבעיית ההסתננות, אלא ככוח 

ל אל"מ יחזקא 70שעוזר לנו. אני מציע לא להוריד אחריות, אלא להשתמש בכוח זה כגורם מסייע".

 על הקמת מג"ב, והוועדה במטכ"ל שהמליצ יחברמנה עם נִ ש"ר בפיקוד הצפון, פנט, מפקד ההגמ

 71.בגבולות הלחימה במסתנניםאינו יכול להתחמק מצה"ל של כוח שיטור סבר שלמרות הקמתו 

התפקיד הראשון והעיקרי של צה"ל הוא ככזו , ואל"מ מ' בנגל הגדיר את ההסתננות כ"מלחמה"

היבט האלוף צבי אילון, ראש אגף האפסנאות, התייחס לסוגיה מ 72הפסקתה.אלתר ללפעול ל

: "מה הטעם לאימון החטיבות את חברי המטכ"לרטורית האימון והכשרת הלוחמים בצה"ל ושאל 

הציע להכפיף את הוא ת של צה"ל בעוד שבגבולות המדינה אין ביטחון?". בהמשך הדיון והצבאי

  73.בגבולות מכלול בעיות הבט"שהטיפול ב ות עלהאחרישיקבל לידיו את  צה"ללפלוגות מג"ב 

הכולל התנגדותם העמוקה להפקיד את הטיפול  חושפות אתהמטכ"ל  קציניעדויות אלו של 

המטכ"ל חששו מכרסום במעמדו של צה"ל בעקבות  קציניבהסתננות בידי מג"ב. קרוב לוודאי ש

על פי רוב במשימה זו. על כך יש  וצה"ל כשלכוחות שילוב מג"ב בלחימה במסתננים לאחר ש

                                                

 , א"צ.16.8.1953דברי אל"מ משה דיין, ישיבת המטכ"ל,  69
 , א"צ.16.8,1953דברי אל"מ אסף שמחוני, ישיבת המטכ"ל,  70
 שם, דברי אל"מ יחזקאל פנט. 71
 שם, דברי אל"מ מ' בנגל. 72
 שם, דברי האלוף צבי אילון. 73
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ביצוע פעולות  לשם 101להוסיף שהדיון במטכ"ל התקיים באותו החודש שבו הוקמה יחידה 

רצון להוכיח את יכולותיו המבצעיות של צה"ל על  שניכר בחברי המטכ"ל, וסביר להניח תגמול

 עד אותה עת. בלחימה במסתננים שליוו אותו רקע הכשלים הרבים 

תרחיש בפני הנוכחים , שכיהן אז כמנכ"ל משרד הביטחון, נכח גם הוא בדיון והציג שמעון פרס

מלעסוק חליט לחדול צה"ל יו ידהבמלתקציב משרד הביטחון לשנים הבאות, קודר ומאיים בנוגע 

בתחומי הבט"ש, ובלשונו: "בשנה הבאה, עלולים לתת מכת מוות לצבא אם הצבא לא ייקח על 

ושאל  הקשמּותמיהה הביע ריות עת עניין הביטחון השוטף". פרס אף עצמו בכל הרצינות והאח

: "הצבא היה ובלשונובבעיות הבט"ש, יכול לעסוק  אינו צה"למדוע את קציני המטכ"ל רטורית 

נשלח לכל מקום שהיה דרוש שם: מעברות, ירקות, כשבא הביטחון השוטף, פתאום הצבא לא 

של בדבריו של שמעון פרס עולה הד ברור  74הראשונה".יכול להעמיד את הביטחון השוטף בשורה 

בבעיות הבט"ש, שבה הוא ראה חרב פיפיות שעלולה לפגוע  התחמקות מוכוונת של צה"ל מלעסוק

 . בו הוא משמש כמנהלו משרד הביטחון בתקציבקשות 

גם דעתו של פנחס לבון לא נעדרה מסוגיה זו של הפקדת האחריות על שמירת הגבולות בידי 

לבון, באותה העת שר השר סבר  1953ביוני  23-ב. בישיבת ועדת חוץ וביטחון שהתקיימה במג"

שמירת גבולות המדינה, ובלשונו: "משולבת ולא ל יויחד חבורשגופים שונים צריכים ל ללא תיק,

חד צדדית, זאת אומרת שלא נראה את העיקר באיזה דבר אחד. פעם היה זה הצבא, אחר כך חיל 

זה יהיה צבא בלי מדים בלי שם, כך זה לא מוכרח להיות". הוא המליץ על שימוש הספר, עכשיו 

לבון  השרכלומר,  75.כוחות צה"ליישובי הספר ו"בכל האמצעים העומדים לרשותנו" בשילוב מג"ב, 

בשמירת הגבולות, תפיסה לעשייה ראה במכלול הגופים הביטחוניים והאזרחיים שותפים מלאים 

כאמור  ושחבריה המליצול, הוועדה המיוחדת שהוקמה במטכ"על ידי ביסודה שגויה  הוכחהש

  למחצה הפועל בחסותה של המשטרה.-כוח שיטור צבאילהפקיד את הטיפול בבעיות הבט"ש בידי 

 ההתנגדות להקמת מג"ב בזירה הפוליטית . 6

ות חריפה ההחלטה של המטכ"ל להקים את מג"ב ולשלבו במשימות שמירת הגבולות עוררה התנגד

מפ"ם  –משני צידי המפה הפוליטית שתי מפלגות אופוזיציוניות למפא"י בזירה הפוליטית בקרב 

בסתירה מוחלטת  עמדהשת עולמן הביטחונית וחרות. ההתנגדות נבעה בשני המקרים מהשקפ

הדיון במג"ב בהקשרו  מג"ב לשמירת גבולות המדינה. שאימץושיטות הפעולה גישת השיטור ל

הכוח בעיני קבוצות שונות בחברה הישראלית,  הצטיירהפוליטי חושף בפנינו את האופן שבו 

לבין  ויכוח העקרוני שהתנהל באותן שנים בין מפלגת השלטון מפא"יוומאיר מזווית נוספת את ה

 יה של מדינת ישראל.גבולותשיש לנקוט בשמירת דרכים מפלגות מפ"ם וחרות על ה

 

                                                

עם כניסתו  1950שם, דברי מנכ"ל משרד הביטחון שמעון פרס. מעורבות צה"ל במגזר האזרחי הגיעה לשיאה בחורף  74
 1952. בשנת 270–265, עמ' התפתחות צה"לאון, -. בר132–100 עמ' ,אוטופיה במדיםלמעברות העולים ראו: דרורי, 

גדוד שלחין ובו שתי פלוגות של נחלאים, שתוגברו  -יהועסקו חיילי נח"ל בגידול ירקות ואף הוקם לשם כך גדוד ייחוד
 בחיילים מיחידות צה"ל האחרות.

 )להלן: כפכפי, אנטי משיח(. 165עמ'  ,1998עם עובד, תל אביב,  ,אנטי משיח –לבון מצוטט אצל א' כפכפי,  75
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 מפלגת פועלים מאוחדת )מפ"ם( 6.1

למחצה ושילובם -מפ"ם התנגדה באופן עקרוני לכל רעיון של הקמת כוחות שיטור צבאיים

במשימות הקשורות לשמירת הגבולות. כחלופה להם היא ביקשה להעביר את משאבי כוח האדם 

מ"ר. כבר במסגרת ההג םיישוביהוהתקציבים שהוקצו לפיתוח הכוחות הללו לחיזוק וביצור 

במטכ"ל בנושא הקמת חיל הספר הביעו מנהיגי מפ"ם את  בדיונים הראשונים שהתקיימו

למחצה המיושם -עם מסכת הנימוקים נמנה הטיעון שמודל השיטור הצבאילהקמתו. התנגדותם 

ברחבי העולם אינו מתאים למציאות הביטחונית וההתיישבותית הייחודית של  שונותבמדינות 

היחס האינסטינקטיבי של חברי מפ"ם  76כאן שאין הוא ראוי להוות מודל לחיקוי.מדינת ישראל, ומ

מבקש ליטול חלק מהתפקידים הת, של כוח שאינו בא מתוך ההתיישבות לחיל הספר היה של זרּו

כהמשך ישיר להתנגדות לחיל  77טרם הקמתה של המדינה.בתחום הביטחון שבהם עסקו חבריה 

אהרון, -דותם הנחרצת להקמת מג"ב. חבר הכנסת יצחק בןהספר הביעו חברי מפ"ם את התנג

ועדת חוץ וביטחון למג"ב מטעמה, אמר בישיבת ביותר מבכירי המפלגה ומהמתנגדים הבולטים 

 : את הדברים הבאים , יומיים לאחר שהוקם מג"ב1953באפריל  28-ב של הכנסת שהתקיימה

כוח כזה. כבר אז אמרתי אני רוצה להביע ספקות רציניים מאוד לגבי יעילותו של 
זאת וזה אז גם כן עלה לנו כסף לא מעט. אני חושב שהוצאנו אז סכום די נכבד 
להכשרת הכוח הזה ]חיל הספר[ בפיקודו של מי שמשמש עכשיו כציר ישראל בברזיל 
]דוד שאלתיאל[. לדעתי יש פגם חמור מאוד באותן המעלות שראש הממשלה מנה 

ת, יציבות, הכרת השטח. יש לזה פנים אחרות בייחוד בפוטנציה של כוח כזה: קביעו
 שלא ברור מה תהיה ברירת החומר האנושי שילך לתפקיד זה.

ראש הממשלה אהרון הטיל אפוא ספק ביעילותו של הכוח החדש ולא השתכנע מדברי -יצחק בן

ל את אהרון להגדי-גוריון שמדובר בכוח שיטור מיומן ומקצועי. כחלופה למג"ב הציע בן-בןדוד 

הכוח הצבאי ביישובי הספר ב"כוח פלמ"ח" כלשונו, המשלב בתוכו אימונים צבאיים לצד עבודה 

החליט המטכ"ל להפקיד בידי מג"ב את האחריות על מש, 1954באפריל  1-ב 78חקלאית בקיבוצים.

הבט"ש ביישובי הספר ולאורך הגבולות, הביעו חברי הכנסת מטעם מפ"ם את התנגדותם להחלטה 

במערך השיטור שהקים  יבואר בשער השלישי הדןפעלו בכל כובד משקלם למניעתה, כפי שואף 

 .מתוקף אותה החלטהמג"ב 

 תנועת חרות  6.2

, אך התנגדותה נבעה למחצה-הקמת כוחות שיטור צבאייםתנועת חרות, בדומה למפ"ם, התנגדה ל

חרות ביקשה  79.מג"ב את אפיינההדפנסיבית ש עיקר מתפיסה ביטחונית הפוכה לגישת השיטורב

לא להסתפק בשמירה פסיבית על הגבולות ו לנקוט מדיניות תקיפה ואקטיבית כלפי המסתננים

על מנת לשחרר את כל חלקי המולדת הכבושים  . חברי התנועה חתרוואף לא בפעולות תגמול

                                                

, 1954–1948ם בשנים בין אידיאולוגיה לפרגמטיזם: תפיסותיה ועמדותיה המדיניות והביטחוניות של מפ"ש' פז,  76
)להלן: פז,  135, עמ' 1993חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 

 אידיאולוגיה(. 
על ההתנגדות מפ"ם להקמת חיל הספר ראו: א' קדיש, "מפ"ם וביטחון: עמדותיה הפומביות של מפ"ם בנושאי צבא  77

, קובץ 1956–1948לא יוכלו בלעדינו: עמדות מפ"ם בשאלות חוץ וביטחון ור )עורך(, ", בתוך: א' צ1954–1947וביטחון 
, עמ' אידיאולוגיה; פז, 34–33, עמ' חיל הספר; אוחיון, 50, עמ' 2000מחקרים ב', יד יערי ויד טבנקין, גבעת חביבה, 

135 . 
 .7563/9-אא"מ,  ,28.4.1953אהרון, ישיבת ועדת חוץ וביטחון, -דברי יצחק בן 78
כך לדוגמה נכתב על חיל הספר כחודש לאחר הקמתו בעיתון המפלגה חרות: "יש צורך בפעולות דחופות עוד לפני  79

הקמת חיל הספר. פעולות שתעקורנה מן השורש כל אפשרות של התקפה מזוינת בתחומי מדינת ישראל", ראו: 
 . 2, עמ' 21.11.1949, חרות"ההתפרצויות הערביות", 
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מבצעים גרס שיש לבצע  ,מנחם בגין, מנהיג התנועהגבולות בטוחים יותר למדינת ישראל. ליצור 

ממדינות בעלות ברית,  כאלה ב"שעת כושר", כלומר לאחר שהשיגה מדינת ישראל הסכמה לכך

ההיסטוריון יחיעם ויץ, מחוקרי תנועת חרות, מציין שסיבה  80והכשירה את דעת הקהל בישראל.

-חמישהשבהן השיגה  – 1955ביולי שנערכו מרכזית להצלחת התנועה בבחירות לכנסת השלישית 

הייתה הרטוריקה האקטיביסטית שבה עשו  –ם בכנסת וכמעט הכפילה את כוחה מושבי עשר

  81הביטחוניות.ושימוש דוברי המפלגה בסוגיות המדיניות 

ברקע ההתנגדות של חרות למג"ב היא ביקשה לתאר בפני הציבור הרחב את המצב הביטחוני 

ו של מג"ב בלחימה לא להסתפק בשילוב יתההמתבקשת היהמסקנה והמידרדר בגבולות המדינה, 

 בלבד לאחר, כשמונה חודשים 1953בדצמבר  16-עולות התקפיות. בבמסתננים אלא להכניעם בפ

ידיעה שכותרתה הובלטה באותיות קידוש לבנה: חרות פורסמה בעיתון המפלגה שהוקם מג"ב 

צבאי  פתרוןוא דורש ה –"הגבול הפרוץ לטיולי רצח, שוד וגניבה של מסתננים אינו ניתן לשמירה 

מדוע הם פוסלים במפורש שנתם הביטחונית והבהירו פוליטי". בידיעה פרשו דוברי התנועה את מִ 

 את מג"ב. תחילה הובא הנימוק הכלכלי, ותיכף לאחר מכן הנימוק המבצעי:

הון תועפות מוצא להחזקת משמר גבול זה, שעדיין אין בכוחו לבלום את נחשול 
עשרות נרצחו, מאות נפצעו ומעשי שוד אין החדירה הפושעת אל תחומי מדינתנו. 

עם כל מסירותם של  –ספור בוצעו ומבוצעים מדי לילה. הצבת משמר על הגבול 
 השומרים איננו אלא פיתרון למחצה ויקר למדי. 

 פתרוןדוברי התנועה כפרו אפוא במידת התועלת שהניבה ההשקעה הכלכלית במג"ב. ביחס ל

"משמר הגבול מתפאר אמנם שפעילות המסתננים בגבולות  המוצע הם כתבו בהמשך הידיעה כך:

פחתה בחודשים האחרונים במידה ניכרת כתוצאה מהגברת משמר הגבולות ]...[ אבל גם משמר 

דברים  82כפול ומשולש אין בכוחו לשים קץ למעשי הרצח והשוד הדורשים פיתרון רדיקלי צבאי".

משמר הגבול שהוקם למלחמה בהסתננות לא " :1954גם בחודש מרס בעיתון בנימה דומה פורסמו 

  83הצדיק את עצמו, כיוון שלא יכול להצדיק. שכן הוא יכול לשמש כוח מסייע, אולם לא מכריע".

בדיוני המליאה בכנסת תבעו חברי הכנסת מטעם המפלגה להגיב בחומרה על ההסתננות, לעיתים 

 16-במליאה ב דיון שהתקיים, בתוך הדגשת העליונות המבצעית של צה"ל על מג"ב. כך למשל

ה במידהתנועה, כי גם אם מג"ב אכן מסייע  בכיריחבר הכנסת יוחנן בדר, מאמר  1953בדצמבר 

וכוונתו ככל  –, הרי שאין מנוס מלטפל בה "באמצעים חמורים" לבלום את ההסתננותמסוימת 

אמירות  84לבצען.בר לגבולות המדינה, שעל מג"ב נאסר בכל תוקף הנראה היא לפעולות תגמול מע  

                                                

. על גישתו האקטיבסיטית 99–98, עמ' 2001, זמורה ביתן, לוד וחיפה, ארץ ישראל השלמה: אמונה ומדיניותור, א' נא 80
של מנהיג התנועה מנחם בגין לבעיות הביטחון של מדינת ישראל, ובכללן גם לבעיות ההסתננות בשנות החמישים, 

שואה על תפיסת הביטחון של מנחם בגין", מלחמת ברירה מוסרית: השפעת ה –ראו: א' פלג עוזיהו, "מנחם בגין 
. גישה זהה לזו של מנחם בגין, שחתרה למלחמה יזומה מצד ישראל, 229–228, עמ' 2016, 26עיונים בתקומת ישראל 

ישראלים  11הציג חבר הכנסת חיים לנדאו מתנועת חרות בישיבות ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, שחבריה דנו ברצח 
מוסד הרצל אוניברסיטת חיפה  ,1955–1949הצעד הראשון לכס השלטון: תנועת החרות י' ויץ, במעלה עקרבים. ראו: 

 )להלן: ויץ, הצעד הראשון(. 145, עמ' 2007צבי, ירושלים, -ויד יצחק בן
( בלבד, ובבחירות 6.6%מנדטים ) 8. בבחירות לכנסת השנייה קיבלה תנועת חרות 241, עמ' תנועת החרותויץ,  81

 (. 12.6%מנדטים ) 15ית לכנסת השליש
, חרותהוא דורש פיתרון צבאי פוליטי",  –"הגבול הפרוץ לטיולי רצח, שוד וגניבה של מסתננים אינו ניתן לשמירה  82

 . 1, עמ' 16.12.1953
 . 7, עמ' 5.3.1954, חרות"מלחמת גרילה סמויה והמלחמה בה ",  83
 , א"מ.389מ' , ע16.12.1953דברי יוחנן בדר, דברי הכנסת השנייה,  84
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ב חברי אלה וידיעות ברוח דומה שפורסמו בעיתון המפלגה ביטאו את הלך הרוח ששרר בקר

 של מג"ב לספק פתרון יעיל לתופעת ההסתננות.  תנועת חרות כי אין בידו

 צבי -ייחודו של מג"ב בעיני נשיא המדינה יצחק בן .7

-יצחק בן אצליו בבט"ש עוררו עניין רב תפקידו וייעודו של מג"ב, אופיו הארגוני ותחומי עיסוק

לקציני ושוטרי  1954באוקטובר  11-שאמר בכך עולה מדברים צבי, נשיאה השני של מדינת ישראל. 

במשכן הנשיא בירושלים: "אני עוקב בהתעניינות שנערכה לכבודם מג"ב בקבלת פנים מרשימה 

בין  85ביותר הנעשים במדינה".אחרי עבודת משמר הגבול, כיוון שזהו אחד התפקידים החשובים 

צבי שררו יחסים עמוקים ומיוחדים. הנשיא עקב מקרוב אחר פעולות מג"ב -מג"ב לנשיא יצחק בן

גישתו האוהדת ניכרה גם בביקורים שנהג לערוך בתחנות המשטרה שבהן  86וגילה בהן עניין רב.

ו קציני מג"ב לאורך שערכ לסיוריםהוא התלווה הוצבו פלוגות מג"ב. יתרה מזאת, פעמים רבות 

כאות הוקרה  87ושמע מפיהם סקירות ביטחוניות שהותירו עליו רושם חיובי ביותר.הגבולות, 

בעת שביקר , 1954בנובמבר  30-והערכה לאהדה שרכש הנשיא למג"ב העניקו לו קציני הפיקוד ב

  88פעילות של שוטרי מג"ב.ה המשקף את, אוסף תמונות באחד מבסיסיו

צבי למג"ב נבעה בין היתר מעברו -בןיצחק הנשיא  רכששהרבה שהאהדה  סביר מאוד להניח

פעילות , ושתחומי 1909 אפרילהאישי וניסיונו הביטחוני בארגון השומר, שהוא נמנה עם מקימיו ב

שמירה על המושבות מפני התקפות הערבים. זאת ועוד,  –מג"ב שוטרי של  לאלו בדומההיו  חבריו

בעיני הנשיא  89שהוא גרעין לז'נדרמריה עברית בארץ ישראל.באותה שעה ארגון השומר הכריז 

הגנה והלסמל השמירה עבורו שוטרי מג"ב כממשיכי דרכה של תנועת השומר, שהייתה אפוא  מּודְ נִ 

 על היישובים היהודיים מפני התקפות הערבים. 

 רפ   התגובות להקמת מג"ב ביישובי הסְ . 8

כוחם בתקווה מהולה בחשש לא י ביישובי הספר, ובקרב בא   ההחלטה בדבר הקמת מג"ב התקבלה

 ה שלבחסותמשום שהם סרבו לראות את הכוח המוקם לשמירת גבולות המדינה פועל  מוסתר

בכינוס שערך מג"ב יעקב לנדאו, ראש מועצת השרון התיכון דאז, תיאר כך למשל, משטרת ישראל. 

 התקיימהאת הפגישה ש, הכוחפקדת המטה של שוכנת עד היום מִ בה ש לודבעיר  1970בשנת 

הרמטכ"ל משה דיין והמפכ"ל שבה נכחו להקים את מג"ב ההחלטה  שהתקבלהטרם , 1953בשנת 

 : בכינוס יחזקאל סהר. כך אמר לנדאו לנוכחים

אפשר להזכיר נשכחות, לרבות אותם הדיונים שקיימנו בשעתו ואין זה בחזקת סוד 
ואזכיר את חטאינו, בזמנו לא נראתה שהמשטרה תפרוש כנפיה על מג"ב, הסברנו 
וטענו שהקמת משמר הגבול הוא צורך השעה המחייב פעולות אקטיביות של 

לו אספקטים  משימה, עמידה על משמר הביטחון אשר הוא ביטחון שוטף, שיש

                                                

 .8, עמ' 11.10.1954, הבקרשוטרי גבול נתקבלו על ידי הנשיא",  100" 85
הזכיר הנשיא את חשיבותו של מג"ב בשמירה  1955באפריל  26-צבי לרגל יום העצמאות ב-בברכת הנשיא יצחק בן 86

(, 1963–1884רקי חייו )צבי הנשיא השני: מבחר תעודות מפ-יצחק בן על גבולות המדינה. ראו אצל ח' צורף )עורך(,
 .454, עמ' 157ארכיון המדינה, ירושלים, תשנ"ח, תעודה מס' 

צבי במג"ב, ראו לדוגמה: "הנשיא מסייר בגליל -בעיתונות ישנן ידיעות רבות על ביקורים שערך הנשיא יצחק בן 87
; "נשיא 6, עמ' 1.12.1954 ,דבר; "נשיא המדינה מסייר בתחנות משמר הגבול", 1, עמ' 12.7.1953, על המשמרהעליון, 

. השר בכור שטרית ציין במליאת הכנסת את הביקורים שעורך 2, עמ' 2.5.1956 הצפה,המדינה סייר ביישובי הספר", 
 , א"מ.1097, עמ' 15.3.1955נשיא המדינה במג"ב. ראו: דברי שר המשטרה בכור שטרית, דברי הכנסת השנייה, 

 )להלן: איב"צ(.  461-0124צבי, אוסף -גה בבסיס ובכפר", ארכיון יד יצחק בןהאלבום נושא את הכותרת "מחיי הפלו 88
 . 465, עמ' 1957, דביר, תל אביב, ספר השומר: דברי חבריםצבי, ואחרים )עורכים(, -י' בן 89
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קרביים של ממש וחייב להיות חלק בלתי נפרד מצה"ל, ולפעול בהדרכתו, בפיקוחו 
ובהוראותיו של צה"ל. זכור גם לרבים אותו כנס בצריף הירוק על ימה של תל אביב, 
בכנס זה הוסבר על ידי הרמטכ"ל דאז מר משה דיין, והמפכ"ל דאז מר יחזקאל סהר 

הגבול כפורמציה של משטרת ישראל. היססנו  הקמת משמר –על ההכרעה שנפלה 
וגם מאבקנו וספקותינו באו בעיקרם מפני שסברנו שהפיתרון ההולם בהקמת יחידה 

  90זו מותנה בהיותה צמודה לצה"ל.

בגוף ראשון רבים )"הסברנו", "טענו", לנוכחים  נאומו לדברמהלך הקפיד בש ,מדברי יעקב לנדאו

אל הקיפה אישים נוספים להקמת מג"ב במסגרת משטרת ישר שההתנגדותעולה  ,וכו'("היססנו" 

היה , כפי שהציג זאת יעקב לנדאו י הספר. הטיעון העיקרי להתנגדותשל יישוב נציגיהםמקרב 

מערך ב מקומו של מג"ב צריך להיות ככזוצבאית, ובעיניהם כבעיה אז נתפסה הסתננות התופעת ש

 הכוחות של צה"ל. 

אנו מוצאים מג"ב במסגרת המשטרה  מתלהקשהביעו נציגי יישובי הספר  התנגדותעדות נוספת ל

 15-ב . בדיון שהתקייםכשלוש שנים לאחר שהוקם הכוח, ל סהרשאמר המפכ"ל יחזקאדברים ב

משה  בוועדת הכספים של הכנסת תיאר סהר פגישה אחרת שבה השתתפו הרמטכ"ל 1956במרס 

במסגרת ודע להם לראשונה על הקמת מג"ב שבמהלכה נ ,של יישובי הספרכוחם י ובא   דיין

לשונו של סהר הייתה: "למי אתה מפקיר אותנו". סהר הדגיש בהזועמת  םהמשטרה. תגובת

שנחשפו לציבור הרחב, דעת האזרחים השתנתה ביישובי הספר בוועדה שהודות להישגיו של מג"ב 

ד, ששימש במג"ב שמעון אש 91.תושביםלהמסייע רבות והם החלו לראות במג"ב כוח שיטור חיוני 

יישובי התושבים ב סיפר לימים שהחשש של בגבול הצפון, של מג"ב 3פקד גדוד באותן השנים כמ

  92, אך לא פירט מעבר לכך.הנוקשותפר משילוב מג"ב במשטרה נבע מחשש הס

 והשפעתן על הקמת מג"ב תקציבמגבלות . 9

 5-התפתחותו הסדירה. בתהליך ב מכשול והקמתו של מג"ב לוותה במגבלות כספיות קשות שהיו

גוריון -, כחודש לפני שהוקם מג"ב, מסר המפכ"ל יחזקאל סהר לראש הממשלה דוד בן1953במרס 

הנדרשת להקמת מג"ב, ארגונו ואחזקתו בשנה הראשונה. הכוללת דוח מפורט של תחשיבי העלות 

ל"י  456,000י לשכר השוטרים; ל" 2,160,000ל"י על פי החלוקה הבאה:  3,000,000-כהסכום נאמד ב

עבור דלק,  ל"י 207,000-ל"י לרכישת מזון ולאחזקת מבנים; ו 265,000לרכישת כלי ניוד ותחבורה; 

שיפוצים ואחזקה של לל"י  200,000בסך  תקציבעוד לכך, נדרש קשר, הלבשה וציוד כללי. נוסף 

נכלל תקציב לרכישת כלי  לא תחשיב של סהרתחנות המשטרה המיועדות לשיכון שוטרי מג"ב. ב

מהדוח ניתן לראות שיותר משני  93צה"ל.מנשק, תחמושת ואמל"ח, שאותם עתיד היה מג"ב לקבל 

 שלישים מהתקציב יועדו לתשלומי שכר השוטרים. 

                                                

. בישיבת ועדת חוץ וביטחון שהתקיימה 25, עמ' 1970, דצמבר 5–4 בטאון משמר הגבול י' לנדאו "ברית מג"ב", 90
תיים לאחר שהוקם מג"ב ושדיוניה הוקדשו למצב הביטחון ביישובי הספר, הזכיר יעקב לנדאו שזומן לישיבה את כשנ

התנגדותו להקמת מג"ב: "כולנו היססנו ואפילו התנגדנו שעה שהועלתה הצעה של משטרת הגבולות". ראו: ישיבת 
של יישובי הספר להעביר את הטיפול למג"ב  כוחםי . ההתנגדות של בא  7564/10-א א"מ, 23.3.1955ועדת חוץ וביטחון, 

. ראו גם את דברי א' 7564/8-א"מ, א ,30.11.1954עולה גם מדבריו של הרמטכ"ל משה דיין בישיבת ועדת חוץ וביטחון, 
 .7564/10-א"מ, א ,23.3.1955חביב, נציג המרכז החקלאי, ישיבת ועדת חוץ וביטחון, 

 .101/4-כ , א"מ,15.3.1956 ישיבת ועדת הכספים, דברי יחזקאל סהר מפכ"ל המשטרה, 91
 .47, עמ' 1970, דצמבר 5–4 בטאון משמר הגבול ש' אשד, "השותפות הטובה", 92
 , אב"ג.5.3.1953יומן אישי, תרשומת ליום  93



73 

כארבעה חודשים בהליך בירוקרטי  ארךש פיתוחומיום שהוקם מג"ב החל דיון בשאלת התקציב ל

מתקשה הדעת לתפוס מדוע תקציב על הקמת כוח שיטור שנועד . בעיון במקורות ארוך ומייגע

שבסופה הוחלט  תב למסכת דיונים ארוכהל"י, נּו 3,000,000להגן על גבולות המדינה, ונאמד בסך 

 רשותהל הועברל"י, ש 1,500,000 – המפכ"ל סהררק מחצית מהסכום שביקש  הלהקציב למשטר

  .בעה חודשים לאחר שהוקם מג"ב, אר1953רק במחצית השנייה של חודש אוגוסט 

התקבלה לאחר שמליאת הכנסת אישרה את חוק התקציב  1953ההחלטה על הקמת מג"ב באפריל 

למשרדי הממשלה, ובכללם גם את תקציב משטרת ישראל שמג"ב הוקם  1953/4השנתי לשנת 

לאחר המדינה באופן עקרוני קיים קושי לערוך שינויים מהותיים בתקציב  כי לציין ראויבמסגרתה. 

ל"י  3,000,000-שנאמד בשלא תוכנן מבעוד מועד מתן תקציב אישורו במליאת הכנסת, ולכן 

להקמת כוח שיטור חדש העסיקה רבות את משרד האוצר ואת חברי ועדת הכספים של הכנסת. 

ממשלה לאשר תקציב מיוחד להקמת גוריון ביקש בצעד חריג מעמיתיו ב-בןראש הממשלה דוד 

אנו למדים מפרוטוקול ישיבת תו כבר התקבל בכנסת. על בקששחוק התקציב  ל פי, אף עמג"ב

בה הזכיר שר האוצר לוי אשכול את ש, 1953ביוני  17-ב התקיימהועדת הכספים של הכנסת ש

השינויים שהתבקש לעשות בתקציב המדינה על ידי ראש הממשלה כך שיכלול גם את ההוצאות 

ומם על הבקשה ונתמך גם על ידי השר פנחס לבון, שטען אשכול התק 94הנדרשות להקמת מג"ב.

שהממשלה אינה יכולה לדרוש תקציב נוסף ימים ספורים לאחר שאושר חוק התקציב. אומנם גם 

 פיתוחו צריךצריך להיות במסגרת צה"ל ושמקומו סבר  הוא אך ,מג"בלייחס חשיבות רבה אשכול 

  95.לקיצוצים במשרדי הממשלה במקביללהתבצע 

דוד מג"ב, הציע הקמת ל תקציב במציאתהמבוי הסתום שאליו נקלעה המערכת הפוליטית לנוכח 

. הוא את מג"בהתקציבים העומדים לרשותה להקים ממסגרת גוריון שהסוכנות היהודית תסייע -בן

 סביר 96., גזבר הסוכנות היהודיתזו עם גיורא יוספטלדון בסוגיה ביקש משר האוצר אשכול ל

באותן השנים בנושאי  באינטנסיביותסוכנות היהודית נבעה מכך שהיא עסקה ה ללהניח שהפניי

המעידים על כך שהסוכנות סייעה או עדויות , לא מצאתי מקורות על כל פנים. םביטחון ביישוביה

מציאת שהעיכוב המתמשך ב גוריון ביומנו-כתב בן 1953באפריל  13-ממקורותיה להקמת מג"ב. ב

כפי שדיווח לו שר האוצר אשכול, אך לא , הקרוב מועדב לבוא על פתרונותקציב למג"ב עתיד 

  97פירט יותר מכך.

לציבור הרחב על הקמתו  מעריבשלושה ימים בישר עיתון כעבור , ו1953באפריל  26-מג"ב הוקם ב

תוך ציון העובדה שטרם נמצא מלוא התקציב לפיתוחו: "משמר גבולות נמצא כבר בשלב של 

ז'נדרמריה מקצועית. כבר הובטח התקציב להקמתו ולא יעבור זמן רב והיחידות  התארגנות. מעין

"ב הקציב משרד האוצר עד למציאת מקורות מימון לפיתוח מג 98הראשונות ייקראו לאימונים."

, שנועד בעיקר לגיוס כוח אדם. 1953מאי -ל"י לחודשים אפריל 300,000סכום ביניים בסך  הלמשטר

למשטרה סכום  הקמת מג"ב, אישר משרד האוצרמועד בחלוף שלושה שבועות מ, 1953במאי  18-ב

                                                

 .80/1-א"מ, כ 17.6.1953ישיבת וועדת הכספים,  דברי שר האוצר לוי אשכול, 94
 . 139, עמ' אנטי משיחכפכפי,  95
 , אב"ג.9.4.1953יומן אישי, תרשומת ליום  96
 , אב"ג. 13.4.1953יומן אישי, תרשומת ליום  97
. ראו גם: "הממשלה מעיינת בהקמת משמר 2, עמ' 29.4.1953 מעריב,סופר מיוחד, "מוקם משמר גבולות מקצועי",  98

 .6, עמ' 3.5.1953, דברגבולות, 
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כאמור, כמחצית מהסכום המקורי שביקש  – הראשונה בשנתו ל"י לפיתוח מג"ב 1,500,000של 

התקציב  בו אושרש היום לא זו בלבד, אלא שלמחרת 99.מראש הממשלהיחזקאל סהר המפכ"ל 

להגדיל את יחידת המיעוטים של צה"ל על ל מנת על"י  100,000ביקש הרמטכ"ל מרדכי מקלף 

שתי נועד להקים המבוקש הסכום  100.מג"ב, ובקשתו נענתה בחיובשאושר לתקציב החשבון 

קוזז הסכום מהתקציב שיועד לפיתוחו של  1953באוגוסט  101מחלקות נוספות ביחידת המיעוטים.

  102.יחידת המיעוטיםלמג"ב והועבר 

ועדת הכספים של הכנסת היא אחת מן הוועדות החשובות והמשפיעות בה. הוועדה דנה בין היתר 

יש בתקציב המדינה השנתי ומכינה אותו לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. בתוך כך 

ביכולתה להשפיע על הרכב התקציב, ובכלל זה גם על העברת תקציבים למשרדים הממשלתיים. 

בפנינו את השתלשלות העניינים שהובילה את משרד  יםשל הוועדה מגוללעיון בפרוטוקולים 

 1953ביוני  28-ב ל"י להקמת מג"ב. בדיון שהתקיים בוועדה 1,500,000האוצר לקבוע סכום של 

נהלה של משטרת ישראל חבר הכנסת ישראל גורי ממפא"י, מראש אגף המִ יו"ר הוועדה, ביקש 

להקמת מג"ב. קרן פירט  את ההוצאות הכספיות הנדרשות דהחברי הוועלהציג בפני  יקותיאל קרן

ל"י לבניית מבנים,  200,000ל"י לרכישת כלי רכב,  100,000את ההוצאות על פי החלוקה הבאה: 

ל"י הוצאות הלבשה לכל שוטר. על כל אלה יש  150-ל"י לרכישת כלי רכב משוריינים, ו 30,000

 הביע תמיהה, כלי אוכל, ארונות וכדומה. ישראל גורי קציב לרכישת ציוד הכולל מיטותלהוסיף ת

שכן , משרד האוצר להקמת מג"ב, וביקש לקצץ אותו הקציבש 1,500,000על "הסכום הגבוה" של 

, ועוד 1953ל"י לערך בשנת  1,000,000בסך  השוטרי מג"ב נאמד 660לפי חישובו עלות שכרם של 

תחשיב זה הציע ישראל גורי להקציב סכום של ל"י נוספים לרכישת ציוד. בהסתמך על  250,000

ל"י נוספים. בניגוד לו סבר י' אבולעפיה, שנכח  250,000כלומר, לקצץ  –ל"י בלבד למג"ב  1,250,000

עלויות ב כרוךבדיון כנציג מטעם אגף התקציבים במשרד האוצר, שהקמתו של גוף ביטחוני חדש 

. בסיכומו של הדיון שרד האוצר למשטרהר מלקצץ בסכום שכבר אישאין רבות, ועל כן כספיות 

שהתקציב את הסכום שאישר משרד האוצר מלכתחילה. למרות פה אחד אישרו חברי הוועדה 

משרד  אםוהתריע יקותיאל קרן כי יותר משליש הכסף מיועד לשכר השוטרים, אושר בוועדה 

אומצת קיים חשש שהעבודה המ ,שרהתקציב שאּואת  בהקדם למשטרה האוצר לא יעביר

  103להקמת מג"ב עלולה לרדת לטמיון.עד כה  שהושקעה

מקורות את ל"י למג"ב נדרש משרד האוצר למצוא  1,500,000המקוצץ של שר הסכום משאּו

, 1953ביולי  15-ב מימון. כך אמר שר האוצר לוי אשכול לחברי ועדת הכספים של הכנסתה

"יהיה צורך למצוא גם את הסכום : ת התקציבכשלושה שבועות לאחר שמשרד האוצר אישר א

בישיבת  1953באוגוסט  16-דיווח ב ,מנכ"ל משרד הביטחוןשמעון פרס,  104הדרוש לחטיבת הספר".

                                                

 . 12/1956-15, א"צ, 18.5.1953יבים במשרד האוצר, מאת יחזקאל סהר מפכ"ל המשטרה לממונה על התקצ 99
, "הנדון: תוספת לפלוגת 19.5.1953מאת הרמטכ"ל מרדכי מקלף לראשי האגפים אל היועץ הכספי לרמטכ"ל,  100

. ראו גם את מכתבו של המפכ"ל יחזקאל סהר לממונה על התקציבים במשרד האוצר 15-12/1956המיעוטים", א"צ, 
 .15-12/1956 ,, א"צ18.5.1953כ"ל להעברת הסכום לצה"ל, המאשר את דרישת הרמט

דרוזים , ראו גם ש' אביבי, 12/1956-15, א"צ, 21.3.1953מאת אל"מ איסר פן, היועץ הכספי לרמטכ"ל אל ראש אג"ם  101
תולדותיה של  –גדוד בני ערב . )להלן: אביבי, מעשה מרכבה(. ר' זיידאן, 54, עמ' 2014, אריאל, ירושלים, מעשה מרכבה

 )להלן: זיידאן, יחידת המיעוטים(. 151 , עמ'2015שמן, -, מודן, מושב בן1956ועד  1948יחידת המיעוטים בצה"ל משנת 
י' ארנון, הממונה על התקציבים, "הנדון: -מאת יחזקאל סהר מפכ"ל המשטרה אל פנחס ספיר מנכ"ל משרד האוצר ו 102

 .108-90/1972, א"צ, 10.8.1953העברה תקציבית למשרד הביטחון", 
 .69/10-א"מ, כ ,28.6.1953חילופי הדברים בין יקותיאל קרן לישראל גורי, ישיבת וועדת הכספים,  103
 . 80/1-, א"מ, כ15.7.1953ר האוצר לוי אשכול, ישיבת וועדת הכספים, דברי ש 104
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ראש הממשלה דוד צה"ל ול"י הומלץ על ידי  1,500,000שהסכום שהוקצב למשטרה בסך המטכ"ל 

 באותו 105.בהקדם האפשרי את הסכום שהפעיל "לחץ בממשלה בכל הכח" לאשר הוא גוריון-בן

 ל"י והספיקה כבר 1,500,000קיבלה  המשטרההמטכ"ל ש דיון דיווח האלוף משה דיין לקציני

  106מג"ב.להקים שש פלוגות ב

 יחזקאל סהר ל"י, כפי שביקש בתחילה המפכ"ל  3,000,000סכום של  הההתנגדות להקציב למשטר

, 1954בפברואר  10-בממשלה ב התקייםוי אשכול, כפי שעולה מהדיון שעלתה מצד שר האוצר ל

 סירובואת בפני השרים שבו הזכיר אשכול  – 1954/5בנושא תקציב המדינה לשנת  הוקדש לדיוןש

  107.ה זאת בקיצוצים במשרדי הממשלהנ  ְת הִ ל"י למג"ב בשנה שחלפה, מאחר ש 3,000,000להקציב 

כך למשל, חבר היו מי שביקשו מקרב חברי הכנסת להגדיל את תקציב מג"ב. בזירה הפוליטית 

מעל בימת הכנסת את בהזדמנויות שונות ביטא ל המזרחי מיכאל חזני ממפלגת הפועהכנסת 

בנושא חוק ביטחון  1953בדצמבר  21-בכנסת מליאת הב בדיון שהתקייםלמג"ב. האישית הערכתו 

תוך  ,מג"ב ו שלפיתוחצורך את תקציב המשטרה לבאופן משמעותי הגבולות ביקש חזני להגדיל 

: "אותם נושאי ברטים ירוקים במילים אלו םלתפקיד השוטריםאת מסירותם של שהוא מתאר 

מליאת שנה, בדיון בעבור כ 108שאתה נפגש בהם באישון לילה והעושים מלאכתם תוך חירוף נפש".

חזני "הכיפות אותם געי משטרת ישראל, כינה הכללת שוטרי מג"ב בחוק נפבנושא שעסק כנסת ה

על נס את פעילותם: "אנשי משמר הגבול המכונים הכיפות בפני הנוכחים הירוקות" והעלה 

הירוקות הנראים באזורי הספר יומם ולילה, מסיירים או מרותקים למקומותיהם במארבים, 

אומנם לא סייעו בהגדלת אלו קריאות אישיות  109כשסכנת נפשות אורבת להם מכל שיח וסלע".

חברי לרבה הן חשפו את מג"ב  של מג"ב, אך סביר להניח שבמידה לצורך פיתוחו המשטרה תקציב

 הכנסת שלא הכירוהו מקרוב.

  כוח האדם והקמת היחידותגיוס : ב'פרק 

 תבחיני הקבלה ותעמולת הגיוס למג"ב . 1

בממשלה שמניינו של הכוח יעמוד  ההצע עלתההו ,מג"ב, כחודש לפני שהוקם 1953בשלהי מרס 

 שוטרים 1,200שוטרים, אולם בשל מגבלות כספיות נקבע שמצבת כוח האדם תעמוד על  1,500על 

כי לנוכח לעמיתיו בממשלה ממפלגת הציונים הכלליים הציע שר הבריאות יוסף סרלין  110.בלבד

 111.נדחתהלם הצעתו איש להקמת מג"ב, או 1,000מגבלות התקציב יפריש צה"ל ממצבת כוחותיו 

שוטרים על  130-כל פלוגה תורכב משה משטרהבהתאם למצבת כוח האדם שנקבעה למג"ב קבעה 

  112שוטרים. 110סמלים, ובדרגות הזוטרות  15-קצינים ו 5פי החלוקה הבאה: בדרגי הפיקוד 

                                                

 , א"צ.16.8.1953דברי מנכ"ל משרד הביטחון שמעון פרס, ישיבת המטכ"ל,  105
 , א"צ.16.8.1953דברי האלוף משה דיין, ישיבת המטכ"ל,  106
 ,א"מ.3)ז' באדר א' תשי"ד( עמ'  10.2.1954תרשומת ישיבות הממשלה החמישית,  107
 , א"מ.404, עמ' 21.12.1953דברי מיכאל חזני, דברי הכנסת השנייה,  108
 , א"מ.468, עמ' 3.1.1955דברי מיכאל חזני, דברי הכנסת השנייה,  109
 , א"מ. 32)י"ג בניסן תשי"ג(, עמ'  29.3.1953תרשומת ישיבות הממשלה הרביעית,  110
 .33שם, עמ'  111
משמר  –ראש מחלקת האפסנאות/קצין גיוס ראשי, "הנדון: תקן מאת שאול רוזוליו, ראש מחלקת ההדרכה, אל  112

 .2301/13-, א"מ, ל17.5.1953הגבול", 
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הגיוס למג"ב התבסס על התנדבות אישית לשירות קבע בלבד. כל מועמד שביקש להתגייס למג"ב 

ראש הממשלה דוד משאת נפשו של  113.לפחות שנתייםל חוזה שירות לתקופה של נדרש לחתום ע

למג"ב יראו בשירותם משלח יד ואורח חיים, ולא רק שבחרו להתגייס  האזרחיםשהייתה גוריון -בן

משום , גיוס הקבע הממושך למג"ב יתרוןבשר המשפטים פנחס רוזן ראה  114מקור פרנסה ארעי.

הכרוכות ות, משימות שמירת הגבולל "חיילים צעירים"לשלוח תימנע המדינה לדעתו בכך ש

למלאכה שאמנם היא חשובה מאוד,  19–18"בחורים בני ובלשונו: , במקרים רבים בהרג מסתננים

  115אבל כפי שדווקא בימים אלה שמעתי היא לא תמיד יפה ביותר".

השכלה של בית ספר עממי  שהיו קבע את התבחינים לגיוסהוא שאגף הגיוס של משטרת ישראל 

)שנחשבה גבוהה יחסית באותן השנים(, בריאות תקינה, כשירות גופנית, ידיעת השפה העברית, 

 –מועמדים גובה התבחין נוסף היה  116.במשטרה ככל הנראה, היעדר רישום פלילי –ו"שם טוב" 

הסתייגות מתבחין זה, שמקורו הוא כנראה בתנאי  117.מטר שבעים וחמשלא פחות מגובה של 

מפלגת הציוניים הכלליים בעיתון  הבריטית שפעלה בארץ ישראל, השמיעהלמשטרה  הגיוס

: "אין בני עמנו נמנים עם גבהי הקומה ובוודאי יקשה למצוא את המספר בזו הלשון רק  הּבֹ המפלגה 

 118רבית הנדרשת מחייל במשמר הגבול".הדרוש של גבוהים. שנית, מה עניין הגובה לפעילות הק

קשיים הרבים , לנוכח ההמציאותנראה שתבחין הגובה לא עמד במקרים רבים במבחן , על כל פנים

  .כפי שיבואר בהמשךבגיוס כוח אדם למג"ב, 

להגביל ככל הניתן את הגיל המקסימלי של המועמדים לגיוס למג"ב לגיל  ביקשהמשטרת ישראל 

הפעילות אופי רווקים על פני הנשואים, בנימוק שה. בגיוס אף ניתנה עדיפות למועמדים שלושים

, ושהות למשך המבצעיים על פי הצרכיםממקום למקום, להסיט את כוחותיו  ךל מג"ב מצריש

דרישה זו כנראה נועדה למנוע גיוס של בעלי משפחות, שמכורח  119.ימים רצופים בבסיסים

נסיבותיהם האישיות יתקשו להתמיד לאורך תקופה ממושכת בפעילות מרוחקת מבתיהם. לא 

 הנוכחי. בשנים הנדונות במחקרתבחינים לגיוס למג"ב ידים על שינוי בנמצאו מסמכים המע

קבעה שכל אדם שגויס למג"ב יהיה "ב שביקשה לשמור על מכסת כוח האדם במגמשטרת ישראל 

יתרה מזו,  120רשאי לבקש העברה ליחידות אחרות במשטרת ישראל רק בתום שנתיים מיום גיוסו.

תנה קודם כול בגיוס למג"ב לפרק זמן של שנתיים, התניה שמנעה יּוה נקבע שהגיוס למשטר

כוחות בעלי במרבים ממשוחררי צה"ל להתגייס למשטרה עקב חוסר רצונם להמשיך ולשרת 

, אף על פי הלשכר השוטרים ששירתו במשטרשכרם של שוטרי מג"ב היה זהה  121.םייצבא סממנים

                                                

. גיוס אנשי חובה למג"ב הצריך תיקון בחוק שירות 1963גיוס החובה למג"ב במסגרת שירות צבאי סדיר החל בשנת  113
במציאות שוטרי חובה. משגב,  250, אישרה הכנסת גיוס של 1963הביטחון. עם השלמת תיקון החוק, באוגוסט 

 .77, עמ' שליחות ללא הפסקה. טיומקין, 240–239, עמ' משתנה
 .7563/12-, א"מ, א7.7.1953גוריון, ישיבת ועדת חוץ וביטחון, -דברי ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן 114
 , א"מ. 31)י"ג בניסן תשי"ג(, עמ'  29.3.1953תרשומת ישיבות הממשלה הרביעית,  115
 .65–64, עמ' 1953שטרת ישראל, פקודת המטא"ר מ 116
 .4, עמ' 28.5.1953 חרות,"יחידה ראשונה של משמר הגבול לאימונים",  117
 .2, עמ' 29.5.1953, הבקר"משמר הגבול או משמר המלך",  118
 .3, עמ' 13.5.1953, מעריבמתקבלים מתנדבים עד גיל שלושים",  –"דרושים עוד למשמר הגבול  119
משטרת ישראל ביקשה להתעדכן גם על העברות וסיפוחים של שוטרי מג"ב  .1953אל, פקודת המטא"ר משטרת ישר 120

בתוך היחידות מטעמי פיקוח ובקרה מנהליים. ראו את מכתבו של עמ"מ ד' וילק, קצין מנהלה, למפקד משמר הגבול 
 .2302/21-א"מ, ל ,4.10.1953נפת הבירה/נפת השפלה, 

 .348, עמ' משטרת ישראלתולדות הוד ושדמי,  121
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בתנאי שטח קשים יותר ולא פעם אף סיכנה את חייהם, מה התבצעה של הראשונים שפעילותם 

  122נוחות יותר.יחסית שמשימותיה היו ה משטרלעבור לשרת בלבקש  מהםשהוביל רבים 

 רבות  ידיעות המשטרהלהתגייס למג"ב, פרסמה  האזרחיםלעודד את רוח ההתנדבות של  במטרה

יה, בהן הנחות במסי העירי –המוענקות למשרתים במג"בבעיתונות על ההטבות הסוציאליות 

הילדים, ופטור מתשלום מס בריאות. לצד ההטבות פרסמה  חינוך חינם לילדי השוטרים בגני

: שכרו החודשי של שוטר רווק עמד על דיפרנצאליבעיקרו שהיה  במג"בגם את השכר ה משטרה

 כחלק מניסיונה 123ל"י. 166.740שכרו של שוטר נשוי היה גבוה יותר ועמד על אילו ל"י, ו 145.500

האישית של האזרחים את המחויבות לא אחת היא הדגישה למג"ב את הגיוס של המשטרה לעודד 

 :לציבור הרחב המשטרהמחלקת הגיוס של מטעם  הודעה חרותעיתון  פירסם. כך למשל למדינתם

משטרת ישראל פונה בקריאה לכל צעיר בעל אחריות לאומית, המרגיש עצמו מתאים 
לתפקיד זה, להתגייס לשורות משמר הגבול בכל תחנות המשטרה בארץ. תפקידי 
המשמר הם מניעת הסתננות, מניעת הברחות, והדיפת כל התנקשות בחיי העם. 

  124לנו אנשים רבים ואנו מחכים לנוער העברי שיתגייס לשורותינו.דרושים 

 לשים לב שבתוכן הידיעה הדגש הושם על עידוד הגיוס מקרב האוכלוסייה היהודית למג"ב, ראוי

 -ישראל בן להתגייס לשורותיו. את רצונםלא הביעו  ,בהמשך יווכחכפי שנמשום שרבים מהם, 

אליהו, קצין הגיוס של משטרת ישראל, הדגיש את חשיבות הגיוס למג"ב וראה בו תרומה כבירה 

למפעל ההתיישבות של מדינת ישראל. כך צוטטו דבריו בעיתונות: "כל איש נוסף במשמר הגבול 

תוספת תוצרת חקלאית.  –משחרר עובד אדמה מתפקידי עזרה לאנשי הביטחון ופירושו של דבר 

ידיעות מסוג זה  125תה ירוקה נוספת מרחיבה את השדות המוריקים והמניבים".מכאן כל כומ

שתעמולת הגיוס למג"ב שנקטה מחלקת הגיוס של המשטרה  יש בהן ללמדשפורסמו בעיתונות 

כלומר, תעמולה שנועדה לרתום את  –התבססה בין היתר על תעמולה שניתן לכנותה פטריוטית 

  126ות הדחופות של מדינת ישראל.למטרות הלאומיאוכלוסייה האזרחית ה

 הגיוס למג"ב מקרב עדות המיעוט בחברה הישראלית. 2

למג"ב, בשונה מהאוכלוסייה היהודית שגויסה באמצעות אגף הגיוס  מקרב עדות המיעוטגיוס ה

פקדת המיעוטים של צה"ל, בפיקוחה הישיר ובהמלצותיה. של משטרת ישראל, נעשה באמצעות מִ 

על שהפיקוח דיווח למטכ"ל  ששימש מפקד יחידת המיעוטים באותה עת,סא"ל יוסף פרסמן, 

לעמוד מקרוב על אופיים וטיבם של , האחתנועד לשתי מטרות: מקרב עדות המיעוט גיוס ה

ולהימנע ככל שניתן למנוע גיוס למג"ב שמקורו "בהמלצות של נכבדים" , והשנייההמתגייסים, 

קידום של מועמדים בעלי קשרים אישיים לגורמים הפעלת קשרי "פרוטקציה", כלומר העדפה ומ

                                                

על בקשות של שוטרי מג"ב לעבור ליחידות המשטרה ראו את דיווחו של פנחס קופל אל מפכ"ל המשטרה יחזקאל  122
 .2500/18-, א"מ, ל4.1.1955סהר, "הנדון: בקרת קצינים עליונים", 

 .4, עמ' 12.5.1955, הצפה"משמר הגבול מרחיב שורותיו",  123
תפקיד לאומי  –. ראו גם: "משמר הגבול 4, עמ' 28.5.1953, חרותהגבול לאימונים",  "יחידה ראשונה של משמר 124

 .4, עמ' 28.5.1953, הצפהחדש", 
 .2, עמ' 12.5.1955, מעריב"משמר הגבול",  125
 .56–55, עמ' 2007, דצמבר 416 מערכותראשיתה של התעמולה המודרנית",  –י' לויתן, "מלחמת המוחות  126
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 ממפלגת הציונים הכלליים גרסזיסמן חבר הכנסת שלום  127בכירים בצה"ל או במערכת הפוליטית.

  128.לדרישה זו למג"ב, אך לא נימק את סיבותיו לעסוק בגיוס כוח האדםבלבד צה"ל על ש

קום המדינה. במלחמת העצמאות שיתוף פעולה ביטחוני בין דרוזים ליהודים התקיים עוד טרם 

 ,ניאותו לתמוך במדינה שזה עתה קמההעדה  להתגייס לצה"ל כאשר נכבדירבים דרוזים התנדבו 

, צבא של מתנדבים ממדינות ערב ולשתף פעולה עם צבאה בלחימה נגד כוחות "צבא ההצלה"

על בתום המלחמה גויסו דרוזים ליחידות צה"ל  129לארץ ישראל. שפלש בפיקודו של פאוזי קאוקגי'

 יהםבעקבות בקשות, 1956ה לצה"ל הוחל עליהם רק בשנת חוק גיוס חובבסיס התנדבותי, שכן 

לגייס למג"ב דרוזים שלא סיימו את לא התירה משטרת ישראל  130של חלק מנכבדי העדה הדרוזית.

באותו חודש נחמיאס, ששימש יוסף  1953ביולי  1-ב ממכתב ששלח 131שירותם הצבאי בצה"ל.

יקותיאלי מהמשרד ליועץ לענייני ערבים במשרד ראש  ממלא מקום זמני של המפכ"ל, לברוך

גייסה שבהם ובודדים למעט במקרים חריגים , נשמרה על פי רוב הממשלה, עולה שהוראה זו

 הביטחוןגורמי מצד המלצות חוות דעת ועל פי , וזאת ם שלא שירתו בצה"לדרוזילמג"ב המשטרה 

 132.שלא פורט מי הם, וייתכן שהמדובר הוא בגופי המודיעין השונים של מדינת ישראל –

אותם ראוי לבחון מה הניע  ,רות קבע במג"ביביקשו להתנדב לש מעדות המיעוטרבים שמאחר 

כי המניע הכלכלי, קרי  משה דיין מלמדיםלרמטכ"ל רבים דרוזים פנו . מכתבים אישיים שהִ לכך

. כך לדוגמה כתב דרוזי גורם לא מבוטל בהחלטה להתגייס למג"בנהייה אחר מקום פרנסה, היה 

פקדת סנאן בגליל המערבי לרמטכ"ל, לאחר שבקשתו לגיוס נדחתה על ידי מִ  כפר אבּותושב ה

ותר והנני המיעוטים: "זה קרוב לשנה הנני מחוסר עבודה דבר שעשה את מצבי החומרי גרוע בי

מכתב אחר  133זקוק לעבודה, עתה הנני בא בבקשתי זו להקל עליי את ההצטרפות למשמר הגבול".

מבליט את הנימוקים הכלכליים כעילה הוא , שבו לרמטכ"ל  הכפר ירכא בגלילתושב דרוזי כתב 

לבקשת הגיוס למג"ב: "אין מה לעבוד ואין לי מה לפרנס את בני ביתי ובקשתי ממפקדת 

ם להתגייס למשמר הגבול פעמים מספר אבל לא שמעו בקולי ]...[ מבקש את העזרה המיעוטי

בעניין הנ"ל ולתת את פקודתכם אל מפקד מפקדת המיעוטים לקבל אותי כשוטר במשמר 

ס יהיו אף דרוזים שביקשו להיפגש עם הרמטכ"ל בנסותם לשכנעו שיסייע בידם להתגי 134הגבול".

  135.בו הם שרוייםשהקשה מצב הכלכלי הובכך ישתפר למג"ב, 

                                                

 .776/1958-99א"צ,  ,1956רסמן, מפקד גדוד המיעוטים, אל ראש לשכת הרמטכ"ל, יוני מאת סא"ל יוסף פ 127
 . 7563/12-, א"מ, א23.6.1953דברי חבר הכנסת שלום זיסמן, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  128
על הקשר שהתפתח בין הדרוזים ליהודים בתקופה שקדמה להקמת המדינה ובמהלך מלחמת העצמאות ראו: י'  129

)להלן: גלבר, הברית  181–141, תשנ"א, עמ' 60 קתדרה(", 1948–1930גלבר "ראשיתה של הברית היהודית דרוזית )
, תשע"ח, עמ' 211 האומההודים לדרוזים", אדריכל היחסים הלבבים בין י –היהודית דרוזית(; ש' אביבי, "שייח לביב 

 .2002, הוצאה פרטית, ינוח, (1948הקשרים בין הדרוזים והיהודים עד הקמת מדינת ישראל ); ר' פרג', 64–54
 .72–61, עמ' מעשה מרכבהעל גיוס החובה של הדרוזים לצה"ל ראו בהרחבה: אביבי,  130
חידת המיעוטים, כי למג"ב יש לגייס רק דרוזים שכבר שירתו עם הקמתו של מג"ב סבר סא"ל אמנון ינאי, מפקד י 131

 . 216, עמ' 1989אילן, רמת גן, -, אוניברסיטת ברתולדות הדרוזיםבצה"ל, ראו: ס' שכיב, 
מאת יוסף נחמיאס, המפכ"ל בפועל, אל היועץ לענייני ערבים במשרד ראש הממשלה, "הנדון: גיוס דרוזים  132

 . 17117/42-א"מ, גל 1.7.1953למשטרה", 
 .636/1956-14א"צ, , 6.12.1954מאת ג'אד מרזוק אל הרמטכ"ל, "הנדון: בקשה להצטרפות למשמר הגבול",  133
 .99/776/1958, א"צ, 22.12.1956מאת אסעד, תושב ירכא, אל הרמטכ"ל משה דיין,  134
. וגם מכתבו של 626/1957-93, א"צ, 24.3.1955ראו לדוגמה: מכתב מאת סלמאן אבו סלחה אל הרמטכ"ל משה דיין,  135

 .548-1034/1965, א"צ, 21.10.1956 אסעיד, חייל משוחרר מבית ג'אן, אל הרמטכ"ל, "הנדון: בקשה לפגישה",
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לשער שהפניות  ניתןצבי. -למג"ב הופנו גם לנשיא המדינה יצחק בן דרוזים להתגייסבקשות של 

 136.דרוזית החל משנות השלושיםשפיתח עם העדה הההדוקים לנשיא היו על רקע הקשרים 

המדינה , לנשיא בכרמל שלח סאלח אבו רוקון, תושב הכפר עוספיה 1954בפברואר  12-לדוגמה, ב

שאחיו את העובדה שהוא מדגיש שיסייע בידו להתגייס למג"ב, תוך ובו הוא מבקש אישי  מכתב

, בנושא נהרג בהגנה על מדינת ישראל בקרבות מלחמת העצמאות. לשכת הנשיא לא התערבה

במקרה המדובר נדחתה הבקשה בידי  137והותירה את ההחלטה בידי מחלקת הגיוס של המשטרה.

לא מן הנמנע שבתשובת המשטרה  138בארגון.ל קיצוצים תקציביים הנערכים מוק שהמשטרה בני

להתערבות הנחרצת  מהתנגדותה סירובה נבע בעיקרשיותר יש יסוד לטיעון התקציבי, אך נראה 

 ., לרבות נשיא המדינהלמג"במקרב המיעוטים של גורמים חיצוניים בגיוס המועמדים 

מרחיקות לכת על יחידת המיעוטים של צה"ל, שליליות לגיוס המיעוטים למג"ב היו השלכות 

סא"ל אמנון ינאי, מפקד , 1953ביוני  שהפיץ בדוח 139שעיקר חייליה השתייכו לעדה הדרוזית.

גויסו חודשיים מיום הקמת מג"ב ועד לכתיבת הדוח כבפרק זמן של יחידת המיעוטים, נכתב ש

ים ששירתו בה. כלומר, כמעט חייל 544תוך מ ,חיילים דרוזים מקרב יחידת המיעוטים 250-למג"ב כ

 140מחצית הדרוזים ששירתו ביחידת המיעוטים עזבו את היחידה מרצונם ועברו לשרת במג"ב.מ

, מציין שהחיילים 1956–1949ההיסטוריון רמי זיידאן, שחקר את תולדות יחידת המיעוטים בשנים 

ל החיילים רם לירידה ניכרת במורדבר שג –הדרוזים שעברו למג"ב קיבלו תנאי שכר טובים יותר 

ביחידה הפיקוד  קציני. מהלך זה היה לדברי זיידאן "קו פרשת המים" שדרש משנותרו לשרת בה

מלבד תנאי השכר, המעבר  141.מאמצים רבים יותר בשכנוע מיעוטים להתגייס לשורותיהלהשקיע 

כדוגמה לכך בה. של אלו ששירתו  האישי עוטים למג"ב נבע גם מקשיים בקידומםמיחידת המי

 ששירת כקצין ביחידת המיעוטיםבן העדה הדרוזית, אסמעיל קבלאן אפשר להביא את המקרה של 

הסיבה רבות  שנים כעבורעדותו שנאמרה פי  לעבור לשרת במג"ב ונענה בחיוב. על ביקשו

  142.בסולם דרגות הקצונה קידומו האישי-ה אייתהיו שהניעה אות

ניצבו קשיים רבים בגיוס למג"ב מקרב האוכלוסייה היהודית, ה משטרהבפני מחלקת הגיוס של 

את מכסות הגיוס של הדרוזים. בעל כורחה וכפי שניווכח בהמשך הדבר חייב את המשטרה להגדיל 

לחברי ועדת חוץ וביטחון:  1953ביוני  23-ב ,מנכ"ל מחלקת ההתיישבות ,אמר רענן ויץכך למשל 

על עיתון  143עכשיו בקשיים רבים של גיוס כוח אדם". "כידוע לכם הקמת משמר הגבולות נתקלת

אינם נענים מחוסרי עבודה, או בלשון הידיעה "מובטלים", רבים על כך שאזרחים  דיווח שמרהמִ 

 144הסיבות לכך.מבלי שפורטו , להתגייס למג"במשטרה החוזרות ונשנות של אגף הגיוס בלקריאות 

                                                

הברית צבי עם העדה הדרוזית בתקופה שקדמה להקמת המדינה ראו: גלבר, -על הקשרים שפיתח הנשיא יצחק בן 136
 .143–142, עמ' היהודית דרוזית

עוספיה  –טוב, מזכיר לשכת נשיא המדינה, אל משטרת ישראל, "הנדון: מואיד סאלח אבו רוקן -מאת דוד בר 137
 .2002/60-, א"מ, פ14.2.1954חיפה", 

מאת י' בן פורת, המשנה הממונה על משרד המשטרה אל סאלח אבו רוקן, "הנדון: בקשתך להתגייס למשמר  138
 .2002/60-פ, , א"מ26.3.1954הגבול", 

 .140–102, עמ' יחידת המיעוטיםראו: זיידאן,  1956–1948על יחידת המיעוטים ופעילותה בבט"ש בשנים  139
 .144/1979-2, א"צ, 1953"הנדון: סקירה על יחידת המיעוטים ותולדותיה", דוח החתום בידי אמנון ינאי, יוני  140
 .151, עמ' יחידת המיעוטיםזיידאן,  141
. ראו גם ר' חלבי, "כומתה 100, תשע"ב, עמ' 184 האומהי ליחידת המיעוטים", ש' אביבי, "מצבא ההצלה הסור 142

, משרד הביטחון, תל אביב, ספר הגבורה: מנשרים קלו מאריות גברוזהר )עורך(, -ירוקה ומצנפת לבנה", בתוך: מ' בר
 .199, עמ' 1997

 . 7563/12-, א"מ, א23.6.1953דברי רענן ויץ, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  143
 .8, עמ' 15.5.1953, על המשמר"מובטלים אינם רוצים להיות שוטרים",  144



80 

כי הציבור היהודי נמנע  דיווח, שהיה בעל השקפה דתית והשתייך לתנועת המזרחי, פההצֹ עיתון 

אינם  והמשרתים ברבים משמאחר  אורח חיים דתישלא ניתן לקיים בו מלהתגייס למג"ב משום 

סביר להניח כי הידיעה פורסמה לנוכח העובדה  145כשרות.לכות ההשמירת על כלל  מקפידים

 ו מקרב הדרוזים, שלא נמנו עם שומרי הכשרות.הימאלה שגויסו למג"ב שרבים 

של מועמדים  פסילתםהמתגייסים הרב מקרב עדות המיעוט למג"ב נבע בין השאר גם מ שיעור

נטולי כל ניסיון משום שהיו , שביקשו להתגייס למג"ב אך נדחו העולים החדשיםרבים מקרב 

שסיימו את שירותם בצה"ל לא ששו להתגייס מקרב האוכלוסייה היהודית , ומשום שרבים צבאי

יקותיאל קרן, ראש אגף  דיווח 1953ביוני  28-למג"ב. בדיון שהתקיים בוועדת הכספים של הכנסת ב

 ית "אינם מתלהבים"נהלה של משטרת ישראל, שאזרחים רבים מקרב האוכלוסייה היהודהמִ 

מכסות הגיוס מקרב העדה ומשום כך החליטה המשטרה להגדיל את להתגייס למג"ב,  לשונוכ

אמר המפכ"ל יחזקאל סהר  1954פברואר  24-בוועדת חוץ וביטחון ב בדיון שהתקיים 146הדרוזית.

קבעה  משטרת ישראלף על פי שלמג"ב הוא גבוה, א גויסוהמיעוטים ש שיעורלחברי הוועדה כי 

במג"ב. את הסיבה לכך הוא תלה בחוסר הכללית לא יעלה על שליש ממצבת כוח האדם  שיעורםש

אין התלהבות של האוכלוסייה היהודית להתגייס מג"ב, ובלשונו: "האזרחים מקרב המוטיבציה של 

ביטא המפכ"ל  1956במרס  15-בוועדת הכספים של הכנסת ב בדיון שהתקיים 147.אחינו בני ישראל"

אדם גיוס כוח בלת המשטרה נתק הקשיים שבהםמהקשות  חושותיוסהר בפני חברי הוועדה את ת

 : גייס דרוזים רבים לשורותיולאותו  ניעוף בפניהם את השיקולים שה, תוך שהוא חושלמג"ב

יש עכשיו בעיה רצינית מאוד של גיוס שוטרים למשמר הגבול, כי  –אגלה לכם סוד 
החומר האנושי המתגייס למשטרה אינו חומר חלוצי, בעל מגמות אידיאליסטיות ]...[ 

לגייס דרוזים במקום  –אתמול הייתי צריך להחליט החלטה לא כל כך נעימה ורק 
  148יהודים, אבל אנחנו מוכרחים לעשות זאת.

לגייס לשורות מג"ב כוח למרות מסעי השכנוע מדברי המפכ"ל סהר עולה שהמשטרה לא הצליחה 

היו  ים מהםרבש יעוטיםיף המאולץ היה גיוס מאדם איכותי מקרב האוכלוסייה היהודית, והתחל

 מקרב העדה הדרוזית.

הייתה שאלת נאמנותם של השוטרים מקרב  בשנים הראשונות לקיומוסוגיה שליוותה את מג"ב 

 םהמשרתים בו לתפקידם. פנחס קופל ציין לא אחת מעל דפי העיתונות את נאמנותעדות המיעוט 

אמר: "אני  ידיעות אחרונותלעיתון  1953ביולי  3-איון שהעניק ביהדרוזים שגויסו למג"ב. ברשל 

יכול לציין בסיפוק את נאמנותם ללא דופי של הצ'רקסים והדרוזים במשימה זו ]סיכול 

: "אין הם ]שוטרי מג"ב מקרב עדות אמר דברבריאיון שהעניק לעיתון שנה, עבור כ 149ההסתננות[".

שמואל איתן  150לא מבחינת המסירות לתפקיד ולא מבחינה חברתית". –המיעוט[ מהווים כל בעיה 

הדרוזים למג"ב: "הדרוזים הראשונים שהתגייסו  ם שלבהתפעלות את גיוס אחר שניםתיאר ל

הגיעו לבסיס האימונים בשפרעם, לבושים בתלבושתם המסורתית, מכנסיים נפוחים וכאפיות 

                                                

 .2, עמ' 20.5.1955, הצפהב' אדלר, "במחיצת בעלי הכומתות הירוקות",  145
 .69/10-, א"מ, כ28.6.1953דברי יקותיאל קרן, ישיבת ועדת משנה א' של ועדת הכספים,  146
 .7564/2-א"מ, א ,24.2.1954טחון, דברי המפכ"ל יחזקאל סהר, ישיבת ועדת חוץ ובי 147
 .101/4-, א"מ, כ15.3.1956דברי המפכ"ל יחזקאל סהר, ישיבת ועדת הכספים של הכנסת,  148
 .48, עמ' 3.7.1953, ידיעות אחרונותז' אלתגר, "בחפירה מול שכם עם חיות הלילה",  149
 .14, עמ' 22.10.1954, דבר"שנה לכומתות הירוקות",  150
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נכבדים מקרב העדה הדרוזית  151המכסות את פניהם. חזותם הייתה מבהילה אך מסירותם גדולה".

 23-במכתב ששלחו בכך למשל, את נאמנות בני עדתם שגויסו למג"ב. ף הם לציין א ביקשו

צבי בנושא שירות החובה של -נכבדי הכפר עוספיה לנשיא המדינה יצחק בן 1956בפברואר 

הדרוזים לצה"ל שנדון באותה העת, כתבו: "הדרוזים הנמצאים בצה"ל ובמשמר הגבול נאמנים 

  152ונאמנות ונלחמים נגד האויב בגבול". למדינה וממלאים תפקידם במסירות

לגבי , היו בזירה הפוליטית מי שהעלו ספקות נכבדי העדהבניגוד לדעתם של פנחס קופל ואך 

ביוני  26-בוועדת הכספים של הכנסת ב . בדיון שהתקייםשל הדרוזים שגויסו למג"בם נאמנות

חבר הכנסת משטרת ישראל, על ידי יו"ר הוועדה, נהלה של נשאל יקותיאל קרן, ראש אגף המִ  1953

: " אפשר במילים אלומקרב עדות המיעוט  שוטרי מג"בישראל גורי ממפא"י, על טיב הנאמנות של 

 לתת בהם ]בדרוזים[ אמון?". קרן השיב: 

אינני יודע מה יהיה במקרה שתפרוץ מלחמה בינינו לבין הערבים, אבל כיום, לצרכי 
ון שיש לנו אפשר לומר שהם מראים פעילות רבה וחשובה. גם משמר הגבול, מהניסי

העובדה שהם מכירים טוב את השטחים ומתמצאים בלילה הרבה יותר מיהודים. 
בעמק בית שאן יש לנו פלוגה דרוזית, ושם באמת אירעו מקרי הסתננות מועטים 

 בהשוואה למקומות אחרים. 

יקף צבו שוטרי מג"ב דרוזים חלה ירידה בהבהם הושמתשובתו של יקותיאל קרן עולה שבאזורים 

על ידי בהמשך הדיון שנשאל קרן כבו הם פועלים. שכרותם את השטח יההסתננות וזאת בשל ה

שני צ'רקסים בדרגות  נםמגיעים הדרוזים במג"ב, השיב קרן שבמג"ב יש לו דרגותילאהוועדה  יו"ר

 153מופקדים בידי הקצינים היהודים.והפלוגות הִמפקדה במטה תפקידי הפיקוד  שארקצונה ו

  בו קצינים מקרב העדה הדרוזית. נמנומג"ב לא  שבו התפתח בשלבים המוקדמיםלפחות משמע, ש

צה"ל,  קצינילא מעט את  ההטרידרבים מהשוטרים שהרכיבו את מג"ב היו דרוזים העובדה ש

סוגיה . עסק מג"בהם הטילו ספק בנאמנותם וחששו משילובם בחלק מן המשימות שבהן שמשום 

ראוי להדגיש עם זאת, . הספרבמערך השיטור שהקים מג"ב ביישובי  זו תידון בהרחבה בשער הדן

מסמכים המעידים על גילויים של חוסר עדויות או כבר בנקודה זו של המחקר שלא מצאתי 

בעיתונות שעסקו באירוע שפורסמו , למעט מספר ידיעות מצד הדרוזים ששירתו במג"בנאמנות 

גזר עליו עונש של  משפטנן בביתו. השוטר הורשע, ובית הבודד של שוטר מג"ב שנתן מחסה למסת

  154ל"י. 50חודש מאסר בפועל או לחלופה קנס כספי בסך של 

גם צ'רקסים  אליובמג"ב, גויסו  עדות המיעוטהדרוזים, שהיוו את המרכיב העיקרי מקרב  למעט

שלחו בדומה לדרוזים, גם הצ'רקסים  155משמר הגבול.פלוגות בששירתו קודם לכן בחיל הספר ו

לאחר שנדחו על  מטעמים כלכלייםבקשות ללשכת הרמטכ"ל כדי שיסייע בידם להתגייס למג"ב 

על גיוס מוסלמים מצאתי עדות אחת בלבד,  156.בצה"ל פקדת המיעוטיםידי אגף הגיוס של מִ 

                                                

 .14, עמ' 'פלוגה זוילפנד,  151
צבי, "הנדון: התנגדות על ההחלטה לגייס באופן הכרחי את -מאת נכבדי העדה הדרוזית אל נשיא המדינה יצחק בן 152

 .60/12-, א"מ, נ23.2.1956בני העדה הדרוזית בישראל", 
 .69/10-, א"מ, כ28.6.1953דברי יקותיאל קרן, ישיבת ועדת משנה א' של ועדת הכספים של הכנסת,  153
; "סמל משטרה דרוזי בדין באשמת עזרה 1, עמ' 27.10.1953, על המשמר"סמל דרוזי החזיק מסתננים בביתו",  154

 .2, עמ' 27.10.1953, דברלמסתנן", 
 .93, עמ' חיל הספר אוחיון, 155
 .540/1955-80, א"צ, 23.6.1953מאת מחמד אסמעין סגס אל הרמטכ"ל מרדכי מקלף,  156
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מפקד כך עולה ממכתב ששלח  .יוסםלגבכל תוקף קציני מג"ב התנגדו כי  הסיקשממנה ניתן ל

על אודות מוסלמי שגויס למג"ב ושובץ בפלוגה ו' שעליה , פנחס קופללשמואל מלינקי  הפלוגה

 המ"פלמג"ב: "אינני מבין כיצד גויס ליחידתנו".  כיצד גויסתמיהה  מלינקיהוא פיקד. במכתב הביע 

להוצאתו לאלתר משורות קופל לפעול פנחס  מפקדו, וביקש מאת השוטר בפלוגהסירב להותיר 

קרוב לוודאי , . מכל מקוםלבקשה של מליניקיקופל החלטתו של אין בנמצא עדויות על  157מג"ב.

ערבים אזרחים המג"ב נטו לראות בושוטרי שההתנגדות לגיוס המוסלמים נבעה מכך שקציני 

 בהמשך.רבות , ולכך אביא דוגמאות המוסלמים אויבי מדינה

, מציין מדינת ישראלגיוס משתפי הפעולה הערבים על ידי נושא ההיסטוריון הלל כהן, שחקר את 

ובניסיון לבלום את ההסתננות לתחומי המדינה ת החמישים שעל רקע תקריות בגבול לבנון בשנו

לכך מביא הלל כהן דוגמה כהובטח לפליטים ערבים מוסלמים גיוס למג"ב תמורת סיוע מודיעני. 

ל"י וגיוס  600סכום כספי בסך  1953באוגוסט לו הובטח ש ,ם שחאדה שהתגורר בלבנוןפליט בש

. ישראל מסוריה ולבנוןשטח מידע מודיעיני על כוונות של מסתננים לחדור למסירת למג"ב תמורת 

  158: "ויגייסוני למשטרת הגבול ואחיה חיי אושר".הגיב הפליטשנראתה בעיניו מפתה על ההצעה 

על פי עדותו של בן העדה שביקש  .מג"בשורות היו מי שביקשו להתגייס להנוצרים גם מקרב 

לצד לגייס למג"ב נוצרים  סירבהפקדת המיעוטים מִ כך שלהתגייס למג"ב ונדחה, ההתנגדות נבעה מ

 30-, בכך למשלביקשו להתגייס למג"ב. אף הם  בדואים 159, אך לא פורטו הסיבות לכך.הדרוזים

שיסייע בידו שבלי בגליל מהרמטכ"ל משה דיין -תושב הכפר ערב אל ואיבד ביקש 1955בנובמבר 

 160"מבטיח לשרת את המדינה במסירות ונאמנות". :לו כתב חלמג"ב, ובמכתב ששללהתגייס 

גילה צה"ל  דואיםכלפי הבאנו למדים שגם ומכך מחויבות נאמנותו למדינה, הכותב הדגיש את 

אם  .קבוצות המיעוט האחרותשגילה כלפי לזו דומה במידה זו או אחרת  חשדנותבאותן שנים 

מג"ב מהם ראו בניתן לומר שרבים שהרי  ,עדות המיעוטנסכם את סוגיית הגיוס למג"ב מקרב 

 למצוקותיהם הכלכליות.  פתרון

 הרכב השוטרים במג"ב. 3

, 1953יוני ועד לשלהי  1953באפריל  26-מג"ב בבפרק זמן של שלושה חודשים, ממועד הקמתו של 

ע ממגבלות תקציב, כפי שדיווח יקותיאל קרן . העיכוב בתהליך הגיוס נבאיש לשורותיו 350-גויסו כ

 של מג"ב: פיתוחשדיוניה הוקדשו לתקציב הלחברי ועדת הכספים של הכנסת,  1953יוני  28-ב

גייסנו את כל האנשים מיד, כי איש שמתאמנים כבר. לא  350עד היום גויסו בערך 
לפי חישוב האוצר אנו צריכים להגיע לתקן מלא תוך שישה חודשים. במידה שהיינו 

ל"י לא היה  1,500,000איש מהתחלה, גם הסכום של  660-צריכים לשלם משכורות ל
 161מספיק.

את המכסה  היה עוברילו וא, מבחינה מספרית של קרן עולה כי הגיוס למג"ב היה מוגבל מדבריו

משניתן , 1953איש לא ניתן היה לשלם שכר לשוטרים שכבר גויסו לשורותיו. בשלהי  350של 

                                                

 .2302/21-, א"מ, ל3.11.1953מאת מפקד הפלוגה אל מפקד משמר הגבול, "הנדון: אקרם אהד גלטה",  157
סוכנים ומפעילים, משת"פים ומורדים, מטרות  –ערבים טובים: המודיעין הישראלי והערבים בישראל ה' כהן,  158

 )להלן: כהן, ערבים טובים(. 115, עמ' 2006כתר, ירושלים, ושיטות, 
 .776/1958-99, א"צ, 6.4.1955ב נצרת אל שר הביטחון והרמטכ"ל, מאת תוש 159
 .626/1957-93, א"צ, 30.11.1955מאת צברי מחמד מטלף אל הרמטכ"ל,  160
 .69/10-, א"מ, כ28.6.1953דברי יקותיאל קרן, ישיבת ועדת משנה א' של ועדת הכספים,  161
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נמנו  1953חלקו השני של התקציב למשטרה, חל גידול ניכר במספר המתגייסים, ובחודש דצמבר 

מצבת  163שוטרים. 945, עמד מספרם על 1954ארבעה חודשים, באפריל כעבור  162שוטרים. 974 בו

על פי החלוקה הבאה שוטרים,  1,272, אז נמנו בה 1955י אדם במג"ב הגיעה לשיא בחודש יונכוח ה

  164שוטר(.-שוטרים בדרגות זוטרות )שוטר או רב 999-סמלים, ו 222קצינים,  51 –

 האחת .שהרכיב את מג"ב נוכל להבחין בשתי קבוצות עיקריותהאדם כוח רטוט דיוקנו של מס

 דיווח 1953באוגוסט  18-ב 165היו עולים חדשים. מנהמשרבים  ,היהודיתמקרב האוכלוסייה  הייתה

את הידיעה הבאה: "ילידי הארץ מיוצגים במשמר ]משמר הגבול[ אך בהקשר זה  שעריםעיתון 

אחוזים מהשוטרים שגויסו למג"ב מקרב האוכלוסייה כשמונים  1955במאי  166במתי מעט".

טרם גיוסם עסקו  167המזרח.גדול של בני עדות  היהודית היו עולים חדשים, וניכר בהם שיעור

 אהקבוצה השנייה הי 168חקלאות.ו, בתעשייה, עבודות בניין האישית על פי הצהרתם ,מהם רבים

. היטיב לתאר זאת בני מוריס באומרו שהדרוזים היו "לעמוד השדרה של הדרוזיםהשוטרים 

העניק פנחס קופל , כשנה וחצי לאחר שהוקם מג"ב, 1954באוקטובר  22-ב 169משטרת הגבולות".

 : במילים אלהעליו הוא מופקד הרכבו האנושי של הכוח  אתובו תיאר  דברריאיון לעיתון 

אנשי משמר הגבול על אף צבע כומתותיהם אינם ירוקים בענייני ביטחון ]...[ כולם 
ביניהם אנשי הגנה ותיקים, נוטרים  בוגרי השירות הסדיר ובעלי ותק צבאי. תמצא

לשעבר, יוצאי הצבא הבריטי והפלמ"ח ]...[ שהפכו את מלאכת שומרי הגבולות 
למקצועית. מבחינה טקטית הם הרי ממשיכי המסורת המפוארת של פלוגות הלילה 

  170המיוחדות של אורד וינגייט.

במג"ב, בחר פנחס קופל  והעולים החדשיםדרוזים על אף העדויות הרבות על חלקם הגדול של ה

. כגון ההגנה והפלמ"חהמעטים ששירתו בגופים הביטחוניים  אלושלא להזכירם בריאיון והתמקד ב

חות הביטחון שפעלו בתקופת בשרשרת כונוספת מג"ב כחוליה ביקש להציג אפוא את קופל 

חדשים עולים  ,משתי הקבוצות העיקריות שהרכיבו את מג"ב סביר להניח שההתעלמותהיישוב. 

על  בעיקר המבוססתדמית של כוח שיטור  אלא נועדה לשוות לוא הייתה מקרית ל ודרוזים

 מיצירת תדמית שלילית לכוח שעליו פיקד.לוחמים עטורי ניסיון צבאי, ובכך להימנע ככל האפשר 

 כוח משוריין נייד . 4

 ,לכותב שורות אלהככל הידוע כבר בראשית הקמתו של מג"ב הוקם במסגרתו כוח משוריין נייד. 

בגבולות השתלב במשימות בט"ש  מסוג זהזו הפעם הראשונה מאז תום מלחמת העצמאות שכוח 

אה נאמנה היה בבּוקים מג"ב הכוח משוריין שה 171שנועדו לסכל הסתננות לתחומי המדינה.

                                                

 .2302/21-ל א"מ, .1.12.1953וח דו שבועי", גוריון ראש אגא"ר, "הנדון: ד-מאת פנחס קופל אל עמוס בן 162
משטרת ישראל",  –מאת עמ"מ א' רוזנטל, בשם ראש מחלקת כוח אדם, אל אג"ם/מבצעים, "הנדון: דוח מצבי  163

 .185-642/1956 ,, א"צ19.4.1954
", דוח חתום בידי אל"מ יוסף איתן ראש מחלקת 1955אפריל אוקטובר  –"הנדון: סקירת כוננות חצי שנתית  164

 .14-626/1957 , א"צ,29.6.1955מבצעים, 
 .2/7564-, א"מ, א24.2.1954דברי המפכ"ל יחזקאל סהר, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  165
 .4, עמ' 18.8.1953, עריםש"מחזור של משמר הגבול סיים את תקופת האימונים",  166
 .1, עמ' 12.5.1955, למרחבי' כהן, "משמר הגבול תובע תוספת כוח",  167
ב'", -כתות א' 14/56מאת עמ"מ מ' הירשוביץ, עוזר קצין מנהלה, אל אגא"ר/מג"ב, "הנדון: הצבת חניכי מג"ב מח'  168

 .2502/11-א"מ, ל ,17.5.1956
 .131, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  169
 .1, עמ' 22.10.1954, דברשנה לכומתות הירוקות", -ת"מבי 170
האלוף דוד שאלתיאל, מפקד חיל הספר, ביקש להקים כוח משוריין ללחימה בהסתננות, אולם הדבר לא צלח בידו.  171

 .29, עמ' חיל הספרראו: אוחיון, 
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במטרה , 1939–1936בשנים למכוניות המשוריינות שהפעילו הבריטים בתקופת המרד הערבי 

  172ל גבול הצפון מפני חדירות של מורדים ערבים מסוריה ולבנון לארץ ישראל.עלשמור 

המבצעית נחיצותו ה המפכ"ל יחזקאל סהר, בהבינו את במג"ב כוח משוריין הג הקיםאת הרעיון ל

על ידי הרמטכ"ל  מצה"ל להקים כוח משורין נענתה בחיובהבקשה של סהר  173.שמירת הגבולותל

וטרי מג"ב העתידים לפעול מרדכי מקלף. במרכז תוכנית ההקמה עמדה שאלת הכשרת ש

שוטרי מג"ב  עשרים וחמישהבידי המשטרה להכשיר סהר ביקש מצה"ל שיסייע במסגרתו. 

ראש , אל"מ מאיר זורע :במלואה נענתהלא הבקשה  174.במסגרת הקורסים הנערכים בחיל השריון

יוכשרו צה"ל, וכל היתר  קבע שרק חמישה שוטרי מג"ב ישולבו בקורסי ,בצה"לדרכה מחלקת הה

 175על ידי משטרת ישראל. בחליפת המכתבים בין שני האישים לא נומקו הסיבות לדחיית הבקשה.

כפי שניווכח בהמשך, , המשטרהצה"ל להכשיר, פיתחה  הסכיםעקב מספר השוטרים הזעום ש

 משוריינים. קורסים להכשרת שוטרי מג"ב להפעלת

המצריך לשלב בו שוטרים ברמה  פנחס קופל ראה בכוח המשוריין הנייד כוח מבצעי ייחודי

בשל מחסור ניכר בכוח אדם . אולם קצינים וסמליםבססו רק על ל החליט, ולפיכך איכותית גבוהה

גם שוטרים בדרגות  בכוחלשלב ו החלטתולחזור בו מבדרגי הפיקוד, ובעיקר סמלים, נאלץ קופל 

אודות מספר שוטרי מג"ב שפעלו בכוח על במקורות המשטרתיים אין נתונים  176.זוטרות

מטעמי חיסיון. עם בדוחות המשטרה  ם זאתנמנעה מלפרס המשטרההנמנע שהמשוריין; לא מן 

 1954זאת, מעדותו של אל"מ יצחק רבין, ראש מחלקת ההדרכה בצה"ל, עולה שבחודש אפריל 

, אולם גם בעדות Humber White"ב שלוש מחלקות שצוידו בשריוניות מהדגם הבריטי פעלו במג

כוח המשוריין הוכשרו כאמור בקורס ייעודי ג"ב שפעלו בשוטרי מ 177זו לא צוין מספר השוטרים.

שבועות ונקרא "קורס לצוותי הפעלת מכוניות  17-שפיתחה משטרת ישראל. הקורס ארך כ

אין , אולם אחוזיםתשעים ההצלחה של מסיימי הקורס על שיעור  עמד 1954משוריינות". בשנת 

בתותח כל משוריין היה מצויד  178שנטלו בו חלק.שוטרים נתונים על מספר הבמסמכים בנמצא 

 שלהתקפות ירי מקלע. על מנת להגן על השוטרים מפני -מ"מ ובתת 40ליטראות בקוטר  שתי

לחימוש נוספים מג"ב ביקש מצה"ל אמל"ח  179פלדה.לוחות בנו פהמשוריינים דּו ,מסתננים

מ"מ, אולם צה"ל לא  15ה בקוטר ז  ומקלעים כבדים מסוג ּב  מ"מ  37ן תותחים המשוריינים, כגו

  180.באמל"ח מסוג זה , ככל הנראה עקב מחסורנענה לבקשה זו

                                                

 .59–58עמ'  מצודות המשטרה,קרויזר,  172
הר, "הנדון: הקמת יחידה משוריינת במסגרת משמר הגבול של מאת סא"ל גבריאל לוריא אל המפכ"ל יחזקאל ס 173

 .124-63/1955, א"צ, 24.11.1953משטרת ישראל", 
מאת המפכ"ל יחזקאל סהר אל הרמטכ"ל, "הנדון: הקמת יחידה משוריינת במסגרת משמר הגבול של משטרת  174

 .102-636/1956, א"צ, 18.11.1953ישראל", 
למשטרת ישראל",  5קת ההדרכה אל הרמטכ"ל, "הנדון: קורסי שריון בבה"ד מאת אל"מ מאיר זורע, ראש מחל 175

 .124-63/1955א"צ,  ,3.12.1953
, 23.11.1953יעקב, מפקד פלוגה א', אל פנחס קופל, מפקד משמר הגבול, "הנדון: מתנדבים לחיל שריון", -מאת ד' בן 176

 .2302/27-א"מ, ל
. מצוטט אצל 11.4.1954"הנדון: דוח רמת האימון של משמר הגבול",  מאת אל"מ יצחק רבין אל הרמטכ"ל משה דיין, 177

 .144, עמ' יצחק רביןרוזנטל, 
)להלן: משטרת ישראל, דין וחשבון  38עמ'  אהמ"י, תשט"ו(",–)תשי"ד 1954"משטרת ישראל, דין וחשבון שנתי  178

 (.1954לשנת 
 .3, עמ' 22.7.1954, 46, במחנהמ' טרויקאס, "כומתות ירוקות על קו שביתת הנשק",  179
. ראו גם את הקשיים לרכישת אמל"ח 2302/23-א"מ, ל 23.11.1953מאת המפכ"ל יחזקאל סהר אל פנחס קופל,  180

למשוריינים במכתב של סמ"מ מ' אגוזי, ראש מדור חימוש, אל ראש מחלקת אפסנאות בפועל, "הנדון: חמוש משמר 
 .2302/14-, א"מ, ל13.12.1953הגבול", 
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ניתן ללמוד מהעובדה על כך  תקלות מכניות רבות. נלווחלק גדול מהמשוריינים שסופקו למג"ב ל

במצודת כוח, – היו ברשות מג"ב ארבעה משוריינים שהוצבו בארבעה בסיסי מג"בבגבול הצפון ש

, נסעו ארבעת 1956בית שאן, מגידו וצמח; בתוך פרק זמן של חודשיים, בין חודש אפריל ליוני 

י המשטרה. נתון ק"מ לצורכי תיקונים מכניים במוסכ 2,401ק"מ, מתוכם  7,524המשוריינים סך של 

 181משוריינים.הליקויים הרבים שנמצאו בעל  לבדו יש בו ללמדזה 

יטחון של כשנה לאחר שהוקם הכוח המשוריין, ביקש המפכ"ל יחזקאל סהר מחברי ועדת חוץ וב

צבו לאורך הגבול עם ירדן, שעיקר כוחותיה יופלוגה עצמאית במג"ב, הכנסת להגדילו ולבססו כ

הוא נימק  בקשתו את 182כרם וקלקיליה.-לשתי הערים הערביות טולאזורים הסמוכים בפרט ב

, בכך שלאחר פעולת קיביה הציב 1954במרס  21-בישיבת ועדת הכספים של הכנסת שהתקיימה ב

להגדיל  כדימה"ל תשעה גדודים לאורך הגבול עם ישראל, ועל כן המשטרה זקוקה לתקציב מיוחד 

בלחימה של הפלוגה  ייעודהגה. סהר ציין שבנוסף לל פלושעד לכדי מסגרת את הכוח המשוריין 

בכל זמן נתון "כדי למנוע קביה שנייה", מבצעי עתודה שייתן מענה כוח במסתננים, היא תשמש 

  183ידי חברי הוועדה בשל מגבלות תקציב.על  הסף כלשונו. הבקשה נדחתה על

. מהלחימה במסתנניםכחלק ניתן להצביע על שני תחומים עיקריים שבהם עסק הכוח המשוריין 

סיוע בחילוץ של שוטרי מג"ב שנקלעו לתקריות גבול קשות עם מסתננים. לדוגמה,  היה הראשון

בשטח המפורז בתל קציר, ולצורך  סיירומג"ב ש שוטריעל  פתח כוח סורי בירי 1955ביולי  23-ב

תן לעיתים גם סיוע מסוג זה ני 184הדיפת הכוח וחילוץ השוטרים הוזנקו למקום כוחות משוריינים.

לכוחות צה"ל. צבי בן אליהו, ששימש סמל המבצעים של פלוגה ז', סיפר לימים שכאשר סיור של 

קיבוץ שער הגולן ולא היה ביכולתו להיחלץ מן לבסמוך חיילים סוריים על ידי צה"ל הותקף בירי 

קי תחום השני היה אבטחת עורה 185שסייעו בחילוצו.ממג"ב המקום, נזעקו שני משוריינים 

התחבורה וליווי כלי הרכב האזרחיים שנעו בהם, מחשש מפגיעה בהם על ידי מסתננים. דב אוגול 

, שהיה יעד ערה-ואדיבהיה שכיח בציר התנועה של המשוריינים העיד לימים שתחום פעולה זה 

נוסף על שני  186יצוע ירי על כלי רכב.בוב בצידי הדרכים מועדף של המסתננים להטמנת מוקשים

לאורך הגבולות על פי תוכנית מבצעית יזומים ביצע הכוח סיורים אלו  עיסוק בולטיםתחומי 

  187.לצרכים המבצעייםשהותאמה  סדורה

 יחידת הרוכבים )פרשים( . 5

 188ששימשה כוח עזר לשוטרי מג"ב. פרשים חמושהיחידת  הוקמה מג"בב, גם בדומה לחיל הספר

ביחידת הפרשים של קודם לכן היו צ'רקסים ששירתו  ביחידת הרוכביםששירתו  רבים מהשוטרים

ההכשרה של שוטרי מג"ב שפעלו ביחידה התקיימה בתחנת המשטרה במושבה נס  189חיל הספר.

                                                

 .2500/19-א"מ, ל נסיעות מבצעים וסדנא", לא מתוארך, –ריינים מחוז הצפון "משו 181
 .2/7564-א"מ, א ,25.2.1954דברי המפכ"ל יחזקאל סהר, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  182
 .69/17-, א"מ, כ21.3.1954דברי המפכ"ל יחזקאל סהר, ישיבת ועדת הכספים של הכנסת,  183
ארכיון  .28.7.1955מג"ב,  3", חתום בידי עמ"מ שמעון אשד, מפקד גדוד 1955"דוח היתקלויות ואירועים לחודש יולי  184

 )להלן: אצ"מ(. S15/49.350ציוני מרכזי 
 .37–36עמ'  ,הגבול ארגמן, 185
 .32, עמ' פרקי חייםאוגול,  186
 . 1, עמ' 6.6.1954, חרות"לבנון נמצאה אשמה בתקיפת משוריין של משמר הגבול הישראלי",  187
 .28–26, עמ' חיל הספרעל יחידת הפרשים של חיל הספר ראו: אוחיון,  188
 .27.11.1988ריאיון עם פנחס קופל,  189
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הקצין שהופקד על הפעלת יחידת הרוכבים באזור  190.גם הרוכבים לפעילותםציונה, וממנה יצאו 

וגם חלק קה את הסוסים, היא שסיפמשטרת ישראל  191היה משה טיומקין.הגבול עם ירדן 

המקורות הזמינים אינם מספקים נתונים על מספר שוטרי מג"ב ששירתו  192מהרוכבים למג"ב.

 1954מהדיווח שמסר אל"מ יצחק רבין לרמטכ"ל משה דיין באפריל  עם זאת,בכוח הפרשים, 

 ירושלים, למעט הפלוגה שהוצבה בעיר השתלב בכל פלוגה של מג"בפרשים כוח עולה שלמטכ"ל 

בפעילותם צוידו הפרשים בנשק  193.ר הסמוכים לופ  שעסקה באבטחת הקו העירוני ושכונות הסְ ו

  194מפות ובמכשיר קשר שנישא במתקן מיוחד שהותקן על גבו של אחד הרוכבים.באישי, 

איתור מסתננים ולכידתם באזורים שלא ב םהפרשים התבקש לתת מענה מבצעי לקשייכוח 

ממונעת, כגון הרים, גאיות, ואדיות, ערוצי נחלים, חורשות, מערות, מטעים  פשרו פעילות רכובהאִ 

לנוכח מגבלות תנאי השטח נתפס כוח הפרשים  195ופרדסים, ששימשו מקומות מסתור למסתננים.

ערכו עם לבנון, גבול ה כו שלעילות מבצעית באזורים הללו. לאורוע פככוח המתאים ביותר לביצ

ק"מ.  כשלושיםהפרשים סיורים שנמשכו שלושה עד ארבעה ימים רצופים, ובכל יום רכבו 

  196הסיור כחניות לילה. ותבשטח, במקומות שקבעו מפקדי כוח לנּולעיתים  שוטרים ה

 היבטים מבצעיים וארגוניים –ההשלכות של הקמת מג"ב על משטרת ישראל . 6

תלוי במידה רבה טרת ישראל, משום שפיתוחו היה להקמת מג"ב היו השלכות שליליות על מש

לצורך מהמשטרה הסטת כוח אדם ותקציבים  197.היא שהיה קטן מלהכיל את הוצאותיה הבתקציב

בכנסת  , בדיון שהתקיים1954במרס  16-ב פיתוחו של מג"ב פגע בפעילותה הסדירה של המשטרה.

, אמר שר המשטרה בכור שטרית: "בשנה החולפת הפרישה 1954/5בנושא תקציב המדינה לשנת 

המשטרה מספר שאין לזלזל בו מתוך אנשיה, לתפקידים אשר נועדו למשמר זה ]משמר הגבול[ בלי 

להביא בחשבון את הפגיעה ביעילות התפקידים אשר לשמם נועדה המשטרה מעיקרה". באותו 

הוא שיבח את מג"ב  ,למשטרהו לשכנע את חברי הכנסת לתמוך בתקציב נוסף דיון, בנסות

: "מאז הוקם משמר הגבול הוכתרו מאמציו ומבצעיו במידה מרובה של הצלחה. ההסתננות באומרו

רוסנה פורתא ]...[ אנשי המשמר דרוכים ומסורים למשימות שהוטלו עליהם ובמרוצת הזמן, עם 

 1954בנובמבר  26-ב 198של משמר הגבולות ויעילותו ירבו וישגו". הניסיון המצטבר בתוכו, כושרו

יעודה בשל למלא את יעל הקושי של המשטרה  דיווח המפכ"ל יחזקאל סהר לשר בכור שטרית

 :מג"בשורות להעבירה שהרבים השוטרים 

                                                

נס ציונה",  –מאת עמ"מ מרדכי פרובר, קצין מבצעים בשם מפקד הגדוד אל מטה פלוגה ג', "הנדון: אמון רוכבים  190
 . 2502/11-, א"מ, ל19.6.1956

 .87, עמ' שליחות ללא הפסקהומקין, טי 191
 .41, עמ' 1954משטרת ישראל, דין וחשבון לשנת  192
 .144, עמ' יצחק רביןרוזנטל,  193
, בשם מפקד הגדוד אל מטה מחוז המרכז, "הנדון: מכשירי קשר 2מאת עמ"מ א' אלכסנדרוני, סגן מפקד גדוד  194

 .2502/9-, א"מ, ל23.10.1956לכיתת הרוכבים", 
 .29, עמ' פרקי חייםאוגול,  195
מאת מפקח שני א' לויתן, מפקח תחנת מצודת כוח, אל ראש אגא"ר ומפקד משמר הגבול, "הנדון: בקורת קצינים  196

 .2302/11-, א"מ, ל14.10.1953עליונים", 
המפכ"ל סהר כותב בזיכרונותיו: "מדי שנה צריך הייתי להילחם עם הממונה על התקציבים על תוספת תקציב ובכל  197
. הוד ושדמי 105עמ'  סיפור חיי,עם נתקלתי בתילי תילים של נימוקים שאין הם יכולים להיענות לנו". ראו: סהר, פ

מסתמכים על נתוני הסטטיסטיקה הממשלתיים ומביאים את הנתונים הבאים המשקפים את הירידה בסך התקציב 
 1954מכלל תקציב המדינה(; בשנת  3.57%)ל"י  13,900,000עמד תקציב המשטרה על  1953הכללי של המשטרה: בשנת 

מכלל  3.33%ל"י ) 21,070,000הוא עמד על  1955מכלל תקציב המדינה(; בשנת  3.29%ל"י ) 18,850,000הוא עמד על 
תולדות משטרת מכלל תקציב המדינה(. הוד ושדמי,  3.08%ל"י ) 23,740,000הוא עמד על  1956התקציב( ובשנת 

 .256, עמ' ישראל
 , א"מ.1180, עמ' 16.3.1954שר המשטרה בכור שטרית, דברי הכנסת השנייה,  דברי 198
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איש ואנו העברנו  550בשנה החולפת, עם הקמת משמר הגבול, קיבלנו תקציב עבור 
מהמשטרה למשמר הגבול ]...[ לדעתי אין אנו מספקים לציבור את איש נוספים  600

הביטחון המינימאלי שאנו חייבים בו. והמצב הולך ומחמיר כי העומס על הכוח 
  199הקיים גדל והולך.

עמוקה לעיל משתקפת בעיה שהוצגו  ל מפכ"ל המשטרה והממונה עליו השר שטריתמהעדויות ש

הסטת כוח אדם למג"ב. גם בשנים הבאות חזרו גורמי עקבות בה משטרהביצוע משימותיה של ב

היא המשטרה על הטענה שהסטת תקציבים מהמשטרה למג"ב פוגעת בביצוע התפקידים שלשמם 

עת למג"ב העמיד אותה בפני דילמה לא פשוטה בקבי המשטרההצורך להסיט כוח אדם מ 200נועדה.

שטרה יקותיאל קרן מסר נציג המ. דוגמה בולטת אנו מוצאים בתיאור שעדיפיות בפעולותיהסדר 

 לחברי ועדת הכספים של הכנסת:  1955במרס  20-ב

כוח האדם במשטרה אינו מספיק לכסות את כל הצרכים כפי שהמשטרה רואה 
אותם. הוא הדין לגבי משמר הגבול. ברור שהמשטרה רואה את משמר הגבול כדבר 

בפניה הברירה, האם  הרבה יותר חשוב ורציני לעומת יתר תפקידיה, וכאשר עומדת
להחזיק שוטרים בתל אביב, לסיורי לילה, כדי למנוע גניבות, או להחזיק יותר אנשים 

להגדיל את מספר אנשי  –במשמר הגבול, הרי ברור שהיא בוחרת בברירה השנייה 
  201אביב.-משמר הגבול ובמידה מסוימת מפקירה את תל

גם במחיר  ולּו, במשימותיהבלחימה במסתננים יעד מועדף ראתה  המשטרהפירושו של דבר הוא ש

רים, ואפילו בעיר הגדולה תל הזנחת הטיפול המשטרתי בעברות הפליליות המתקיימות בתוככי הע

 ששימשה עבור יקותיאלי קרן כדוגמה בפני חברי הוועדה. אביב, 

של תנועת חרות, המצב הלקוי שנוצר במשטרה בעקבות הסטת שוטרים למג"ב לא נסתר מעיניה 

: "היה צורך המפלגהבעיתון  1954בנובמבר  11-ב, וכך התפרסם שהתנגדה מלכתחילה להקמת מג"ב

והכרח ממש להפנות מספר ניכר של אנשים מתפקידי משטרה רגילים שחשיבותם ראשונית 

ולהעבירם למשמר הגבול ]...[ ברור אפוא, שבמצב זה הופחת הכוח האפקטיבי  –וביצועם חיוני 

חרות ראתה אפוא בהסטת שוטרים  202עומד לרשות המשטרה לביצוע התפקידים הרגילים".ה

 זאת ברבים.  פרסםמהמשטרה למג"ב כשל מבצעי מערכתי הפוגע בתפקודה, ומצאה לנכון ל

תחנות נתקלה המשטרה בקשיים בהקמת נוסף על הפגיעה במתן שירותי משטרה נאותים לציבור, 

הכנסת כי לאור העובדה  במליאתשר בכור שטרית הדיווח  1954במרס  16-משטרה חדשות. ב

מסיטה מתקציבה כספים לפיתוח מג"ב, היא נאלצת לבטל את הקמתן של ארבע ה משטרהש

עמד  1956גם בשנת  203.בחיפה, פרדס חנה, עתלית ובאר טוביהתחנות משטרה שתוכננו להיבנות 

                                                

. לנושא זה 5429/4-א"מ, ג, 26.11.1954מאת המפכ"ל יחזקאל סהר אל שר המשטרה, "הנדון: הגדלת המשטרה",  199
 .7, עמ' 1954דין וחשבון לשנת  משטרת ישראל, התייחס המפכ"ל גם בדוח השנתי של המשטרה, ראו:

)להלן: משטרת ישראל, דין  23עמ'  תשט"ז(", אהמ"י,–)תשט"ו 1955: "משטרת ישראל, דין וחשבון שנתי ראו 200
; "משרד 155תשט"ו, עמ'  משרד ראש הממשלה, ירושלים, ,שנתון הממשלה(; "משרד המשטרה", 1955וחשבון לשנת 

 .195תשט"ז, תל אביב, עמ'  משרד ראש ההמשלה, ירושלים,שנתון הממשלה,  המשטרה",
 .70/7-, א"מ, כ20.3.1955דברי יקותיאל קרן, ישיבת ועדת הכספים של הכנסת,  201
הבעיה הכאובה של  –. ראו גם: "כוח אדם 4, עמ' 11.11.1954, חרותמ' בן שחר, "בעיותיה של משטרת ישראל",  202

 .3, עמ' 18.8.1955, חרותהמשטרה", 
 , א"מ.1181עמ'  16.3.1954 דברי שר המשטרה בכור שטרית, דברי הכנסת השנייה, 203
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בשל ן בשוטרים, להקים תחנות משטרה ולאייש המשטרהשר בכור שטרית על הקשיים של ה

 204מחסור בתקציב שנבע מהסטת כספים מהמשטרה למג"ב.

רית לפעול במלוא כובד הביא את השר בכור שטה משטרהב הכספי הדחוק שאליה נקלעה המצ

של הדיונים פרוטוקולים במשתקפים  הללו. המאמצים למשרדונוספים ים תקציב קבלתמשקלו ל

 22-. החוק הוגש לחברי הכנסת לקריאה ראשונה ב1954/5תקציב המדינה לשנת שעסקו בחוק 

חוק בכנסת הבדיונים שקדמו לאישור  1954.205במרס  31-, ואושר חודש לאחר מכן ב1954בפברואר 

בפברואר  7-ב בישיבת הממשלה שהתקיימההשר שטרית להגדיל את תקציב משרדו. כאמור  פעל

כדי שזו תעמוד ביעד הגיוס משטרה תקציב הלתמוך בהגדלת  מעמיתיו בממשלההוא ביקש  1954

שוטרים. באותו דיון,  995בו רק שירתו שוטרים, אולם בפועל  1,200-נאמד בש למג"בשנקבע 

, בתגובה חריפה לדרישת שר האוצר לוי אשכול לקצץ בתקציב המשטרה, אמר השר שטרית בזעם

בבקשה. אנו מטילים על עצמנו  –משמר הגבול : "אם אתם רוצים לקצץ בוניכר כי דיבר מדם ליבו

על ידי כך עבודה נוספת. העבודה השוטפת של הביטחון, שעד עכשיו עסק בה הצבא, עוברת 

הטיפול ששטרית טען אפוא שמאחר  206למשטרה וזה מוסיף לנו עבודה נוספת ועומס נוסף".

, הדבר מחייב את משרד באמצעות מג"ב הופקד בידי המשטרהגבול רבים  בהסתננות באזורי

  .םמאוימת בקיצוציאולם במקום זאת המשטרה  –האוצר לתת תקציבים נוספים למשרדו 

את חברי כנסת אחדים מבמליאת הכנסת, הביעו המדינה  תקציבלקראת אישור דיונים שנערכו ב

לדרישה סייע בפיתוחו של מג"ב. הנימוקים שזו תעל מנת , הלמשטר תמיכתם בתוספת תקציב

 16-רוך קמין ממפא"י בשמירת הגבולות. כך אמר חבר הכנסת בססו על חשיבותו של הכוח להתב

 במליאת הכנסת:  1954במרס 

פרק מעניין של גבורה, מסירות והקרבה מהווה משמר הגבולות, יחידה משטרתית 
רבת ערך זו, השומרת את גבולות הארץ ובטחון המדינה. היו לי כמה הזדמנויות 

ארץ ]...[ ולראות את שוטרי הגבולות בג'יפים שלהם משוטטים לבקר בגבולות ה
עבודה קשה ונעלה. יש לציין שמאז  –לאורך קו שביתת הנשק, ואחרים במארבים 

  207הוקמה היחידה הזאת, הוטב הביטחון בגבולות הארץ.

אמר חבר הכנסת שלום זיסמן ממפלגת הציונים הכלליים בדיון על התקציב  דומיםדברים 

כנסת: "הפעולות שנעשו על יד משמר הגבול בגבולות ראויים מליאת הלמחרת ביום בהתקיים ש

מג"ב היה חבר הכנסת תקציב מבין חברי הכנסת הבולטים שהתנגדו לקיצוץ ב 208להוקרה ולשבח".

, בדיון 1954במרס  22-ראל. בבנימין מינץ, ממנהיגיה הבולטים של מפלגת פועלי אגודת יש

-תקציב המדינה, ביקש מינץ להגדיל את תקציב המשטרה ב ורלקראת אישבכנסת  שהתקיים

קשה על . הוא הביע תמיהה מּויוקדש בעיקר לגיוס כוח אדם נוסף למג"בל"י ש 2,000,000

 הקיצוצים המתכוננים במשטרת ישראל, ועמד על הסכנות הטמונות בכך: 

                                                

 , א"מ.20)י"ח בשבט תשט"ז(, עמ'  31.1.1956תרשומת ישיבות הממשלה השביעית,  204
 .15, משרד ראש הממשלה, ירושלים, תשט"ו, עמ' שנתון הממשלה"הכנסת השנייה",  205
מישית, חילופי דברים בין שר המשטרה בכור שטרית לשר האוצר לוי אשכול. תרשומת ישיבות הממשלה הח 206

 , א"מ.69)ד' באדר א' תשי"ד(, עמ'  7.2.1954
 , א"מ.1203, עמ' 16.3.1954דברי ברוך קמין, דברי הכנסת השנייה,  207
 , א"מ.1210, עמ' 17.3.1954דברי שלום זיסמן, דברי הכנסת השנייה,  208
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דתי כל קיצוץ במשמר הגבול עלול לפגוע בצורה החמורה ביותר בביטחון. הוחר
לשמוע, שבגלל נימוקי קיצוצים בתקציב מוכרחה המשטרה להפסיק גיוס אנשים 
למשמר הגבול. לא נוכל להסכים לכך בשום פנים ואופן ]...[ מוטלת עלינו חובה 

  209מוסרית להצביע בעד הגדלת התקציב למשטרה לחיזוק משמר הגבול.

את מחויבות המדינה לביטחונה באמצעות מג"ב והתנגד בכל  נאומובהדגיש חבר הכנסת מינץ 

משרד האוצר. לאור השבחים שהרעיפו חברי הכנסת בתקציב המשטרה כפי שדרש תוקף לקיצוץ 

 מג"ב, אמר השר שטרית באותו דיון: לצורך פיתוחו שלשתמכו בהגדלת התקציב ו

ת. אם במשך על משמר הגבול שמעתי מפי רוב חברי הכנסת רק דברי הערכה חיובי
תקופה קצרה זו הקימונו ואימנו את משמר הגבול, הרי לפי תוצאות עבודתו אני 
יכול לומר שאנו יכולים לסמוך עליו שימלא את תפקידו כראוי. ברור שאנו חייבים 

 210גם לחמשו, לציידו בממון, בציוד, בכלי זיין ובאנשים מעולים.

וא שמג"ב פועל ביעילות הולכת וגוברת, לחברי הכנסת ה נאומוהמסר שניסה שטרית להעביר ב

מבין חברי הכנסת הבולטים שהתנגדו להגדיל את נחוצים תקציבים נוספים.  פיתוחואולם להמשך 

על , בדיון במליאת הכנסת 1954במרס  17-יהודה ממפ"ם. ב-היה ישראל ברתקציב המשטרה 

יש  ,בשמירת הגבולותאינו מצליח למלא את ייעודו "ב מגושמאחר הוא טען  ,תקציב המדינה

בוועדת הכספים  בדיון שהתקיים 211וועדת חוץ וביטחון של הכנסת.להעביר את הדיון בתקציבו ל

בין תקציב משרד המשטרה של שנת השוואה יחזקאל סהר ערך  1954במרס  21-של הכנסת ב

הסתכם בסך  1953/4. מההשוואה עולה שהתקציב לשנת 1954/5לתקציב המתוכנן לשנת  1953/4

של תקציב קיבלה תוספת ה משטרהלשנה הבאה. כלומר,  16,936,450ל"י, לעומת  15,267,450ל ש

  212שוטרים. 200משורותיה לפטר ה משטרה אלץזו תיל"י. אך לדברי סהר, גם עם תוספת  1,400,000

מפ"ם. הכנסת של  קרב חבריעוררה התנגדות מהמשטרה גורמי תקציב מטעם ה הדרישה להגדלת

ביקש חבר  1954במרס  31-ב חוק התקציב לקריאה שלישית שהתקיימה אישורבהצבעה על 

לא תיכלל  מג"בלשתינתן לערוך תיקון בהצעת התקציב, ולקבוע שהתוספת  הכנסת אהרון ציזלינג

מתפקידה  ון, משום שהשמירה על הגבולות אינובסעיף משרד המשטרה אלא בסעיף משרד הביטח

, 1954בדצמבר  5-ב 213נדחתה.ההצעה  .ביישובי הספר המסתייעשל צה"ל, של המשטרה אלא 

פנה השר שטרית במכתב אישי ודחוף לראש הממשלה  ,חודשים ספורים לאחר אישור התקציב

משה שרת ולשר האוצר לוי אשכול בבקשה להגדיל את תקציב משרדו. במכתב הודגשו הנימוקים 

לבקשה, שעיקרם היה ההוצאות הכספיות הכרוכות בהקמת מג"ב "הנופלות על כתפי המשטרה", 

                                                

, שערים"נאום החבר בנימין מינץ בכנסת",  –עיקר דבריו שנאמרו בדיון במליאת הכנסת צוטטו בעיתונות  209
 . 4, עמ' 23.3.1954

 , א"מ.1238, עמ' 22.3.1954דברי שר המשטרה בכור שטרית, דברי הכנסת השנייה,  210
 , א"מ.1210, עמ' 17.3.1954יהודה, דברי הכנסת השנייה, -דברי ישראל בר 211
ל"י לבניית מבנים לעומת  315,000הוקצה למשטרת ישראל סכום של  1953לפי דברי המפכ"ל יחזקאל סהר, בשנת  212

ל"י לרכישת אמצעי קשר ואלחוט  80,000ל"י,  490,000ל"י לאחזקת רכב לעומת  532,000, 1954/5ל"י בשנת  280,000
 235,000ל"י לרכישת כלי רכב לעומת  306,000-ל"י, ו 432,000ל"י להלבשה וציוד לעומת  539,000ל"י,  75,000לעומת 

 .69/17-, א"מ, כ21.3.1954, ל"י. ראו: דברי המפכ"ל יחזקאל סהר, ישיבת ועדת הכספים של הכנסת
 , א"מ.1433, עמ' 31.3.1954דברי אהרון ציזלינג, דברי הכנסת השנייה,  213
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המשטרה הפגיעה הקשה בתקציב  ציין שטרית בפני חברי הכנסת את 1955במרס  15-ב 214כלשונו.

 215.לשורותיה שוטרים חדשים 200לגייס  הפשרשלא אִ  ,בשנה החולפת

 המבנה הארגוני של מג"ב .7

למחצה שהוקם במסגרת משטרת ישראל ופעל בפיקוחה, -אף על פי שמג"ב היה כוח שיטור צבאי

גדודים שמוספרו מבנהו הארגוני היה דומה לחטיבת צה"ל בת זמנו. כמוה הורכב מג"ב משלושה 

ט. הפיקוד על כל גדוד הופקד –מוספרו באותיות א תוכם, ותשע הפלוגות שנכללו ב3–1בספרות 

בידי קצין מג"ב, שקיבל בדומה לקצין בצה"ל תואר מג"ד, אף כי הדרגה שנשא על כתפיו הייתה 

מפקדי הגדודים במג"ב,  216.תה באותן השנים עמ"מ )עוזר מפקח מחוזי(דרגה משטרתית שכונ

, שכוחותיו פעלו בערים ובכפרים 2גדוד מספר פעלו בתיאום מבצעי עם צה"ל.  שלושה במספר,

שלושת מפקדי הגדודים  217בתיאום גם עם גורמי הממשל הצבאי. , פעלערה-באזור ואדי הערביים

 ת ישראל. משטרקציני למפקד מג"ב פנחס קופל, אולם בתחום המבצעי הם היו כפופים ל וכפפוה

 ראש הממשלה ושר הביטחון דודאולם על מבנה ארגוני צבאי הירככי מובהק, אפוא מג"ב התבסס 

כוח יותר ל, משום שהוא ביקש לראות בו יִ מונח הצבאי ח  בגוריון התנגד בכל תוקף לכנותו -בן

, 1952בינואר  12-ב באי. כך אמר בישיבת הממשלה שהתקיימהצבעל אופי כוח  מאשרשיטור 

 חד מדיוניה הוקדש להקמתו של הכוח: שא

יש להקים מה שקוראים בלעז ז'נדרמריה ומה שאנו רוצים לקרוא: "משמר הגבול" 
של המדינה, זה יהיה משמר הגבול של המשטרה ]...[ אין אנו רוצים להשתמש במילה 
חיל לגבי יחידה משטרתית. יחידה זו תקבל אימון צבאי וגם אימון משטרתי ]...[ כי 

 פעלו כשוטרים ולא כחיילים. הם י

במהלך הנאום של ראש הממשלה אמר עמיתו למפלגה, שר האוצר אליעזר קפלן, תוך שהוא קוטע 

מוטב לא להזכיר חיל זה, השם חיל ""הרי היה חיל הספר". ראש הממשלה השיב לו:  –את נאומו 

. יחידה זו תקבל ייחדנו עתה לצבא, אין אנו רוצים להשתמש במילה חיל לגבי יחידה משטרתית

אימון צבאי וגם אימון משטרתי כי הם צריכים ללמוד חוקי משטרה, הם צריכים לדעת חוק, כי הם 

סביר להניח שההתנגדות של ראש הממשלה להגדיר את הכוח  218."יפעלו כשוטרים ולא כחיילים

מדינות להציג את מדינת ישראל בפני  צורךתוך נבע מל יִ חדש שביקש להקים במונח הצבאי ח  ה

. כזכור, אחד משיקולי היסוד של ראש באמצעות כוח שיטור ריבונותהעל השומרת  כזוהעולם כ

בעקבות  הממשלה להקים את מג"ב נבע מרצונו להדוף את הביקורת שהוטחה במדינת ישראל

 . ות המדינהלגבולביצע צה"ל מעבר ש פעולות התגמול

הוגדר למחצה שהוקם לראשונה במדינת ישראל, -ראוי להזכיר שחיל הספר, כוח השיטור הצבאי

משום שהוא הוקם  –אף על פי שהוא פעל במסגרת משטרת ישראל ל, יִ כל תקופת קיומו כח  ב

צה"ל, ועם העברתו למשטרת ישראל נותר שמו כפי שהיה. אפשר להניח שבעת הקמת בתחילה 

                                                

האוצר לוי אשכול, "הנדון: הגדלת המשטרה",  מאת בכור שטרית, שר המשטרה, אל ראש הממשלה משה שרת ושר 214
 .5429/4-, א"מ, ג5.12.1954

 , א"מ.1094, עמ' 15.3.1955דברי שר המשטרה בכור שטרית, דברי הכנסת השנייה,  215
(, דרגה המקבילה לדרגת קפטן בצבא בריטניה Assistant Superintendent of Police) ASP –עוזר מפקח מחוזי  216

 במשטרת ישראל.וכיום לדרגת פקד 
 .82, עמ' כפר קאסםרז,  217
גוריון לשר האוצר אליעזר קפלן, תרשומת ישיבות -חילופי הדברים בין ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן 218

 , א"מ.11)ט"ו בטבת תשי"ב(, עמ'  13.1.1952 הממשלה השלישית,
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הקמתו הביקורת שספגה מדינת  שבשנתמשום  ,על השםיו את הדעת נתנו מקימחיל הספר לא 

, שבהן הלכו וגדלו מספר יתה פחותה בהרבה ביחס לשנים הבאותלאומית הי-ישראל בזירה הבין

חפים רבים גם אזרחים שבהם נכללו של צה"ל והגדילו את מספר הנפגעים, פעולות התגמול 

שהוקם מג"ב, פרסמה משטרת ישראל את פקודת , כשלושה חודשים לאחר 1953מפשע. ביולי 

 ההקמה של הכוח. בפקודה הוגדר המבנה הארגוני של מג"ב כדלקמן:

בראש המשמר עומד מטה המשמר, החולש על פלוגות או גדודים ]...[ יחידת היסוד 
של משמר הגבול המחלקה, החונה בבסיס משטרתי מסוים. המחלקה היא יחידת 

ת משלוש או מארבע מחלקות. שתי פלוגות )לכל המשנה של הפלוגה, המורכב
  219הפחות( או ארבע )לכל היותר( מהוות גדוד.

למבנה הארגוני אפוא  ו ככוח שיטור היו דומיםתלמרות הגדרהפיקוד  גר  דְ ומִ המבנה של מג"ב, 

כל גדוד מנה בתוכו שתיים עד ארבע פלוגות. מחלקות.  –פלוגה  –המבצעי המקובל בצה"ל: גדוד 

, נייד , כוח משורייןחמושה פרשיםיחידת  –שלוש כוחות עזר  הוקמו במג"בהפלוגות על בנוסף 

 אבטחת הדיג בימת הכנרת.  לשםבמסגרת פלוגה ט',  1954בשנת  םשהוק ,מישיטור י כוחו

בשנים במסגרתו ופעלו  הוקמוארגוני של מג"ב והיחידות שהמבנה ה מציג אתלהלן,  1תרשים 

1953–1956. 

                                                

 .1953משטרת ישראל, פקודת המטא"ר,  219
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 תרשים 1: מבנה ארגוני של מג"ב בשנים 1953 – 2201956

 

 

 מג"ב יחידותמבצעית של ה כפיפותן .8

עת קיומו ב 1953–1951לנפות המשטרה בדומה למודל שהתפתח בשנים  פלוגות מג"ב היו כפופות

ניסחה משטרת ישראל פלוגות משמר הגבול. הכפפה זו עוגנה בפקודת ההקמה של מג"ב ששל כוח 

תופעלנה יחידות המשמר על ידי מפקדי  –בהסתננות בתוך גבולות המרחב כדלקמן: "הלחימה 

הנפות, באמצעות מפקדי הפלוגות ותוך שיתוף פעולה הדוק ומתמיד ביניהם בכל הנוגע לצרכי 

המשטרה דומה שהשיקול שעמד ביסוד ההכפפה לנפות  221הפעלתן של הפלוגות ולדרכי הביצוע".

ככל  ןמג"ב, לפקח עליהפלוגות את הפעילות המבצעית של  בי  ט  לְ  משטרת ישראלהיה הרצון של 

קרון הכפיפותמקרוב, ולהדק את שיתוף הפעולה המבצעי והמנהלי בין שני הגופים. שניתן  היה  ע 

את מחוזות  הלהלן מציג 1טבלה לוודא שמג"ב אינו חורג מסמכויותיו.  גם צורך חיוניכנראה 

 .1956–1953שנים הוכפפו פלוגות מג"ב ב הןילאונפות המשטרה בחלוקה טריטוריאלית ש

                                                

וד מביא את הנתונים בטבלה כרונולוגית, שעיבדתי לתרשים לעיל(. פלוגה ט' )ה 103, עמ' פריסת המחוזותהוד,  220
 . 1956וייעודה העיקרי היה אבטחת הדיג בימת הכנרת. הפלוגה פורקה בחודש יוני  1954הוקמה בשנת 

 .1953משטרת ישראל, פקודת המטא"ר,  221
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  3195-6195222כפיפות פלוגות מג"ב לנפות המשטרה בשנים  :1 טבלה

 הפלוגה מיקום נפת המשטרה מחוז המשטרה פלוגה מס' גדוד
 מחנה אלנבי נפת הבירה ירושלים א 1
 טוב-הר נפת הכפרים ירושלים ב 1
 רמלה נפת שפלה/רמלה  ירושלים ג 2
 ראש העין תקווה נפת פתח תל אביב ד 2
 כפר סבא נפת פתח תקווה תל אביב ה 2
 כרכור נפת התיכון תל אביב ו 2
 עפולה נפת העמקים צפון ז 3
 צפת נפת צפת/כנרת צפון ח 3

 

לציין  ראוי. 1956–1953את פריסת פלוגות מג"ב וכפיפותן לנפות המשטרה לשנים  משקפת הטבלה

 הל הקמתו של מחוז חדש במשטרחלו שינויים טכניים בשמות המחוזות והנפות בש 1954כי בשנת 

נקבע ברמלה, נכללו נפת פתח תקווה ונפת השפלה; לנפת  מחוז מרכז. במחוז החדש, שמטהּו –

, על 1954בשנת  223השפלה, עם העברתה ממחוז ירושלים למחוז המרכז, ניתן השם נפת רמלה.

ובפרט באזורים המפורזים ובימת הכנרת, הוקמה שהתפתחו בגבול עם סוריה רקע בעיות הבט"ש 

 .של מג"ב 3 הוכפפה לגדוד מספרזו ו, וגה נוספת במג"ב שנקראה פלוגה ט'פל

על רקע הכפפתן של פלוגות מג"ב לנפות המשטרה, ראוי לבחון את הזיקה וטיב שיתוף הפעולה 

הייתה על  ק ממפקדי הפלוגות במג"ב עולה כי הכפיפות. מעדויות של חלביניהןשהתפתח צעי המב

לא התקיים בין הגופים, ופלוגות מג"ב היו כמעט כמעט ו בצעיפי רוב טכנית בלבד. שיתוף פעולה מ

שמואל איתן, . כך תיאר זאת המ"פ ביצועהאופן ול לתכנון הפעילות המבצעית באשרגוף עצמאי 

לנפת העמקים במחוז הצפוני של המשטרה: "הקשר עם המשטרה לא היה  היו כפופיםשכוחותיו 

מוגדר. אני כמפקד הפלוגה, עבדתי בתיאום עם מפקד הנפה. אבל פרט לכך לא היה כל שיתוף 

שהוכפפה ג',  פקד פלוגהממשה טיומקין, סגן  224לא בתפקידים ולא בשיטות העבודה". –פעולה 

למשטרה  היו כפופותשהפלוגות ים בדומה לשמואל איתן כי למרות , העיד לימרמלה/שפלההלנפת 

עם זאת, אין  225.לא התערבה יתר על המידה בפעילותן רוב כוח עצמאי, והמשטרההן היו על פי 

מכל  נעדרהמכך שהמשטרה להניח לתיאורים של קציני מג"ב להוליך שולל את הקורא ולהסיק 

לעיתים תכופות  ביקרוה, ואף הבכירים שבהם, : קציני משטרמג"בומעורבות בנעשה בפיקוח 

צעיות, ואף בבסיסי מג"ב, ערכו סיורים בשטח עם מפקדי הגדודים והפלוגות, קיבלו סקירות מב

  226המבצעית של הכוחות. בתכנון הפעילותעימם דנו 

                                                

בפועל, אל מטה מחוז תל אביב, מתבסס על המקורות הבאים: מאת סמ"מ ז' מרגלית, ראש מחלקת כוח אדם  222
מאת סמ"מ ז' מרגלית, ראש מטה מחלקת כוח  ;2301/13-. א"מ, ל5.6.1953נפת פתח תקווה", –"הנדון: משמר הגבול 

מאת סמ"מ ז'  ;2301/13-, א"מ, ל5.6.1953נפת התיכון",  –אדם בפועל, אל מטה מחוז תל אביב, "הנדון: משמר הגבול 
, 5.6.1953אדם בפועל אל מטה מחוז טבריה, "הנדון: משמר הגבול נפת העמקים",  מרגלית ראש מטה מחלקת כוח

 .2301/13-א"מ, ל
 .53, עמ' פריסת המחוזותהוד,  223
 .14, עמ' פלוגה ז'וילפנד,  224
 .17.11.2016ריאיון עם משה טיומקין,  225
ראו את התכתובות הבאות: מאת א' זלינגר, מפקד מחוז הצפון אל סגן המפכ"ל וראשי האגפים, "הנדון: בקורו של  226

; מאת לוי אברהמי, מפקד מחוז ירושלים אל ראש 2302/11-, א"מ, ל23.9.1953", 22.9.1953מר זלינגר ביום  –ממ"ז צפון 
. ראו גם 2302/11-א"מ ל ,22.10.1953", 20.10.1953בול ביום אגא"ר במטא"ר, "הנדון: דוח ביקור בפלוגה א' משמר הג

. שר המשטרה נהג אף הוא לבקר 4, עמ' 25.9.1953, זמניםבעיתונות: "מפכ"ל המשטרה מבקר ביחידת משמר הגבול", 
, הבקראצל יחידות משמר הגבול",  –ביחידות מג"ב כשהוא מלווה בגורמי הפיקוד של המשטרה ראו: "שר המשטרה 

 .4, עמ' 29.6.1953
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וד מקרוב על הפעילות המבצעית של מג"ב הגיעו קציני משטרה בכירים אל השטח כדי לעממהלך ב

 227גבול עם המסתננים.מתקריות העל פעילותם להפיק לקחים ומסקנות ו פעילותם של השוטרים

ערכו מעת לעת ביקורות פתע ביחידות מג"ב על מנת לעמוד על טיב  קציני משטרהיתרה מזו, 

קצין תורן של , שבו 1953באוגוסט  14כך היה לדוגמה בליל של השוטרים. המבצעית הכוננות 

הממצאים הקשים פלוגה ה' בראש העין, ואת  בסיס שלביקור פתע בערך יב ת מחוז תל אבמשטר

: "ביקרתי בפלוגה , וכך כתב לובאחריותו בסיס היהשהפקד הפלוגה למ העבירשחשף בביקור 

במשמר הגבול ]...[ נכנסתי למחנה והסתובבתי בכל הבניינים מבלי למצוא נפש חיה. את הזקיף 

ורן מצאתי ישן ועל ידו מקלע ברן. בקלות היה אפשר לשדוד מצאתי במעון השוטרים, את הסמל ת

משמעת תחום הביותר בליקויים חמורים של הקצין עולים  ודיווחמ 228את נשק המחלקה".

 כחלק ממערך ההגנה של הבסיס. השמירהובביצוע המבצעית של שוטרי מג"ב, 

הלכה למעשה התמקדו משימות מג"ב בעיקר בשמירה על הגבול ובלחימה במסתננים. אולם 

בבעיות לטפל מעצם הגדרתו של מג"ב ככוח עתודה למשטרת ישראל, הוא גם סייע לה מעת לעת 

חון פנים שהצריכו תגבור של כוחות שיטור נוספים. בין המשימות ניתן למנות סיוע במצוד ביטְ 

שמירה על הסדר הציבורי במעברות  229שמורת חוקית מבתי הסוהר;ממִ  אחר אסירים נמלטים

 1955המקום, כפי שאירע לדוגמה ביולי  שוכניקבות התפרצות מעשי אלימות בין העולים בע

 232בימי חג לאומייםהציבור אבטחת  231חיפושים לאיתור נעדרים; 230במעברה בעיר טבריה;

  234.חירות לכנסתסדר ביום הבואבטחת הקלפיות ושמירה על ה 233בעצרות המוניות;ו

למשל  ,לביקורים דיפלומטיים רמי מעלה שהגיעו לארץכן סייע מג"ב למשטרה באבטחת אישים 

שדרש  –( Dullesבאבטחת ביקורו של מזכיר המדינה של ארה"ב ג'ון פוסטר דאלס ) 1953במאי 

ו לפגוע בהיערכות מבצעית מיוחדת של המשטרה בעקבות ידיעות מודיעניות על כוונות 

רשמי סייע מג"ב למשטרה באבטחת ראש ממשלת בורמה שערך ביקור  1955ביוני  235ובפמלייתו.

ביולי  שהתקיימהזו לדוגמה  הפגנות המוניות, כמובפיזור מג"ב סייע למשטרה גם  236בישראל.

דתיות בנות חובה של גיוס הפגינו נגד שמהעדה החרדית רבבות ובה נטלו חלק בירושלים  1953

  237.עת על סדר היום הציבורינושא שעמד באותה  – לצה"ל

 

                                                

 .2302/11-, א"מ, ל29.11.1953מאת סמל א' רון אל מפקד מחוז הצפון/מפקד המשמר, "הנדון: ביקורת קצינים",  227
 .2302/11-, א"מ, ל14.8.1953מאת מפקח שני צ' שטהל אל מפקד פלוגה ה', "הנדון: ביקורת קצינים",  228
 .4, עמ' 10.19561. חרות,"נתפס ערבי שנמלט מבית הסוהר בכלא רמלה",  229
. בעיתון מעריב צוין גם שמג"ב 4, עמ' 31.7.1955 על המשמר,"תגרה חמורה בין שתי חמולות במעברת טבריה",  230

 .5, עמ' 31.7.1955, מעריבסייע למשטרה באכיפת העוצר שהוטל על המעברה: "מעברת טבריה עוד שרויה בעוצר", 
 .1, עמ' 11.4.1955, הבקרגבעת אולגה נפלטה בחוף חדרה", סופר הבוקר בשומרון, "גופת הילדה שנעלמה מ 231
משמר הגבול מחוז ירושלים, "הנדון: אבטחת מרחב המחוז ביום  –מאת רס"ן מיכאל ניר אל משטרת ישראל  232

 .132-422/1955, א"צ, 28.4.1954העצמאות", 
עם לרגל הפעלת מתקני -רבת . ושם פקודת מבצע אבטחה של עצרת416, עמ' תולדות משטרת ישראלהוד ושדמי,  233

 . 1955ביולי  19-שאיבת המים בראש העין ב
 .4, עמ' 27.7.1955, חרותסופר חרות בירושלים, "עירנות ומתח רב בבחירות בירושלים",  234
ארך יומיים רצופים ונקרא בפקודת המבצע של משטרת ישראל "כי תבוא". ראו:  1953במאי  13-המבצע שהחל ב 235

 .409, עמ' ות משטרת ישראלתולד הוד ושדמי,
איך שמרו על ביטחונו האישי של ראש ממשלת בורמה בסיוריו ברחבי  –ת' לויטה, "מבצע נו )סודי בהחלט(  236

 .2, עמ' 7.6.1955, מעריבהארץ", 
 .4, עמ' 23.7.1953, קול העם"הפגנה המונית של החרדים בירושלים נגד גיוס הבנות הדתיות",  237
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 1953באוקטובר  16-ערים הערביות הגדולות. למשל, בגם ב מג"ב סייע למשטרה בפעילותה

שוטרי מג"ב למשטרה בפעולות חיפוש שנערכו בבתי הערבים בעיר לוד. על סיבת  100 הצטרפו

ההפגנות האלימות את  לפזרסייע מג"ב  238החיפושים סירבה המשטרה למסור מידע לציבור.

שבוצעו אכיפה הפעולות ל התושבים המקומייםהתנגדות בעיר נצרת בעקבות  1953שנערכו ביולי 

שפעלו סייע מג"ב באבטחת נציגי רשויות המס  כן 239ועדת העיקול לגביית מסי העירייה.מטעם 

יח כי יש להנ 240.סיהם לרשויות המדינהמ לשלם את שסרבו י עסקים ביישובים הערביים,נגד בעל

ממשימות הבט"ש בגבולות הכוח הצריך להסיט מעת לעת חלק מ ההסיוע של מג"ב למשטר

שבהן עסק השיטור משימות הרב של  גווןמה. המשטרההשיטור שהיו באחריות  המדינה למשימות

שהוגדר בפקודת של הכוח שני משקפות הלכה למעשה את יישום ייעודו המִ , שתוארו לעילומג"ב 

היה גדול  ןגודלשסדר  ,מענה לבעיות ביטחון הפניםבמתן  להלסייע  – משטרת ישראלשל ההקמה 

 מכוחה של המשטרה.

 אימון והכשרה :פרק ג'

על תוכנית אימון סדורה שגובשה במחלקת ההדרכה  השוטרי מג"ב התבססקציני וההכשרה של 

שוטרי מג"ב, בדומה לשוטרי משטרת ישראל, הוכשרו והוסמכו בבית הספר  241של משטרת ישראל.

משהוקם מג"ב הציע ארגון יוצאי הג"א )הגנה אזרחית(, שהגדיר  242הארצי לשוטרים בשפרעם.

עצמו בשם "קבוצת המתנדבים להדרכת משמר הגבול", לשר המשטרה בכור שטרית להכשיר 

לוץ והצלה, אולם פנחס קופל לא נענה להצעה בהתנדבות את שוטרי מג"ב בתחומי ידע של חי

שוטרי מג"ב הוכשרו  243בשלבים הראשונים של הקמת הכוח. בר ביצועבנימוק שאימון זה אינו 

בשני תחומי ידע. הראשון היה צבאי וכלל אימון בנשק ושדאות, במטרה להעמיק את אופיים 

עורבים מסתננים חמושים יות שבהם מהצבאי של שוטרי מג"ב ולהכשירם לטפל בבעיות ביטחונ

תחום השני כלל לימוד תאורטי של מגוון הבעלי סממנים צבאיים. אזרחיים וגופים צבאיים או 

למטרות פליליות נושאים משטרתיים, שנועדו להקנות לשוטרים כלים להתמודד עם הסתננות 

וטרים, שהן לכל קציני ושוטרי מג"ב הוקנו סמכויות של ש 244 , שוד וכדומה.ות, הברחותגנבכגון 

למעשה חלק מסמכויות המשטרה, כגון הסמכות לעצור חשודים, לערוך חיפושים בכליהם ועל 

  245בנסיבות המצריכות זאת.אזרחים גופם, ואף להשתמש בכוח סביר כלפי 

                                                

 .18.10.1953, חרותבים בלוד", "חיפושים בבתי הער 238
 .4, עמ' 16.7.1953, הארץ. ראו גם: "תגבורת משטרה הוזעקה לנצרת", 27.11.1988ריאיון עם פנחס קופל,  239
 .4, עמ' 16.7.1953, שערים"משטרת הגבול הוזעקה לנצרת",  240
משמר  –מאת שאול רוזוליו, ראש מחלקת ההדרכה, אל מפקד בסיס האימונים הארצי, "הנדון: דווח הדרכתי  241

 .2302/27-, א"מ, ל19.8.1953הגבול", 
קיבלה משטרת ישראל לידיה את מצודת המשטרה הבריטית בשפרעם, אשר הוכשרה לשמש כבית  1949ביוני  242

כלכלה און, י' גרינברג, מ' חזן )עורכים(, -נות הצבא הבריטי", בתוך: מ' ברהספר הארצי לשוטרים. ע' אורן, "אזרוח מח
 .66, עמ' 2017, יד יצחק בן צבי, ירושלים, קובץ מאמרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות –במלחמה 

 . על2302/27-, א"מ, ל11.6.1953מאת קבוצת המתנדבים להדרכת משמר הגבול אל שר המשטרה בכור שטרית,  243
דחייתו של פנחס קופל את ההצעה ראו דיווחו אל מר שמואל דב חיים, "הנדון: הצעתך להדרכת משמר הגבול", 

 .2302/27-, א"מ, ל15.6.1953
, רבעון משטרת ישראל. ראו גם: ש' רוזליו, "הדרכת טירונים במשטרה", 1953משטרת ישראל, פקודת המטא"ר  244

 .20–15, עמ' 1956ינואר 
 .1953פקודת המטא"ר  משטרת ישראל, 245
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  (קציניםסגל הפיקוד )הכשרת . 1

קודם לכן מכיוון שלמג"ב גויסו קצינים ששירתו . כשבועיים כהההכשרה של קציני מג"ב אר

 246שירותם הצבאי. מהלךב למדומשטרתיים שלא נ ידע ם בעיקר תכניבצה"ל, הם רכשו בהכשרת

שוטרים שגויסו למג"ב ויצאו במהלך שירותם לקורס קצינים נדרשו לבצע את קורס הקצינים 

 1953בדצמבר  247, ובתום הקורס הוכשרו בתחומי הידע המשטרתיים.בצה"ל בדומה לקציני החי"ר

נושאי הלימוד של  מפורטים, מסמך שבו המשטרהראש מחלקת ההדרכה של  רוזוליו, הפיץ שאול

סדרי שלטון ומשפט של מדינת ישראל, מבנה וארגון המשטרה, יסודות החוק  –הקצינים במג"ב 

הדין הפלילי, סמכויות חיפוש ומעצר, חקירת פשעים, ביקור בזירת הפשע, גישוש ועיקוב, גביית 

במגע  יוקצין במג"ב לפקד על כוחותכל  הוכשרכלומר, מחד גיסא  248חקירה.עדויות ועריכת תיקי 

סיכול ההסתננות תוך לעסוק עם פקודיו ב הוכשר, ה לקצין חי"ר בצה"ל, ומאידך גיסאקרבי בדומ

 אותם רכש. ניצול תחומי הידע המשטרתיים

 הכשרת השוטרים . 2

בדומה להכשרת  העשרה שבועות ונכללו ב הההכשרה הבסיסית )טירונות( של שוטרי מג"ב ארכ

 בנק"לבתחום הצבאי הוכשרו השוטרים באימון  249הקצינים תחומי ידע צבאיים ומשטרתיים.

קשר, תרגולות קרב עד רמת תפעול מכשירי תצפיות, התגנבות יחיד, עריכת לסוגיו השונים, 

 מדו נושאים כגון חוקם המשטרתי נלהכיתה, טיהור בית, לוחמה בשטח בנוי ותנועה בכפר. בתחו

בהכשרת השוטרים הושם דגש גם על  250וסמכויותיה. המשטרהמדינת ישראל, תפקידי ומשפט של 

  251נימוסי שולחן ותרבות שיחה.

שנתיים שפרסמה דוחות ההמדד ההצלחה של השוטרים שסיימו את ההכשרה הבסיסית משתקף מ

רישום מספרים מוחלטים נבעה מהרצון להניח שההימנעות ממאוד . סביר המשטרה באותן שנים

ההצלחה של שוטרי מג"ב שיעור  1953לשמור על חיסיון מצבת כוח האדם של מג"ב. בשנת 

 אחוזים 75סיימו בהצלחה את ההכשרה  1954שנת ב 252;אחוזים 73עמד על  קורסי ההכשרהב

ך לא , אםבוצעו תשעה קורסי 1955בשנת  253מכלל השוטרים שהשתתפו בקורסים באותה שנה;

מדד  ויןצוגם באלה לא  בוצעו שישה קורסים 1956בשנת  254;של השוטרים צוין מדד ההצלחה

מג"ב לא מהמועמדים שגויסו לאחוזים  25-כ 1954–1953שנים הנתונים מלמדים שב 255ההצלחה.

 . הבסיסית כשרתםסיימו את ה

                                                

ח', "הנדון: אמונים", -מאת עמ"מ שמואל איתן בשם מפקד משמר הגבול אל מפקדי פלוגות משמר הגבול א 246
)להלן: משטרת ישראל,  39תשי"ד(, אהמ"י, עמ' –)תשי"ג 1953. ראו גם דין וחשבון שנתי 2302/27-. א"מ, ל12.11.1953

 (.1953דין וחשבון לשנת 
(, "הנדון: בקשתך 1סמל בן אריה )קורס קצינים בה"ד -איתן, בשם מפקד משמר הגבול אל רב מאת סמ"מ שמואל 247

 .2502/11-, א"מ, ל5.7.1956לקורס צניחה עם גמר קורס הקצינים", 
"תוכנית השתלמות קצינים וסמלים משמר הגבול בתפקידי משטרה רגילים", חתום בידי שאול רוזלויו ראש  248

 .2302/27-, א"מ, ל1953מחלקת ההדרכה, דצמבר 
מאת שאול רוזוליו, ראש מחלקת ההדרכה, אל מפקד משמר הגבול/מפקד בסיס האימונים הארצי, "הנדון: הדרכת  249

 .2502/11-, א"מ, ל21.6.1956טירוני משמר הגבול", 
מחלקה מג"ב, "הנדון: תוכנית אימונים להתארגנות -יעקב, מפקד פלוגה א', אל אגא"ר-מאת מפקח ראשון ד' בן 250

 .2302/27-א"מ, ל .14.12.1953פלוגה א",  1מס'
 .30עמ'  ,הגבולארגמן,  251
 . 36, עמ' 1953משטרת ישראל, דין וחשבון לשנת  252
 .37, עמ' 1954דין וחשבון לשנת  משטרת ישראל, 253
 .33, עמ' 1955דין וחשבון לשנת , משטרת ישראל 254
)להלן: משטרת ישראל, דין וחשבון  36י"ז(", אהמ"י, עמ' תש–, )תשט"ז1956"משטרת ישראל, דין וחשבון שנתי  255

 (.1956לשנת 
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ירי, תרגילי זריזות קורס קלעים שנערך במג"ב וכלל אימוני שוטרי מג"ב הוכשרו כצלפים בחלק מ

ים הראשון התקיים בינואר קורס הקלע 256ברובה, הסוואה, תצפיות, אימון תקיפה בסכין קומנדו.

  257שוטרי מג"ב. 28 , ונטלו בו חלק1954

משטרת ישראל ביקשה לציין את סיום קורס ההכשרה הראשון של שוטרי מג"ב בטקס מרשים כדי 

בבית הספר  1953באוגוסט  18-קס הסיום נערך ב. טוקם במסגרתהליצור תהודה לכוח החדש שה

 258לשוטרים בשפרעם, והוזמנו אליו עיתונאים רבים. ידיעות רבות על הטקס פורסמו בעיתונות.

עם הדוברים בטקס נמנו שר המשטרה בכור שטרית, המפכ"ל יחזקאל סהר וצמרת הפיקוד של 

 : באיםצבי שאמר את הדברים ה-יצחק בןהמשטרה, ובמרכז עמד נאומו החגיגי של נשיא המדינה 

אתם שוטרי משמר הגבול, זכרו תמיד שעיני כל בני מדינת ישראל נשואות אליכם. 
אנו מוסרים עכשיו בידיכם הנאמנות לשמור על ביטחוננו ולמנוע כל ניסיון אויב 
לתקוף אותנו. אני מאמין ובטוח שתמלאו בכבוד ובמסירות את תפקידכם הנכבד. כל 

  259בגבולות תהיה יעילה תמנעו אסונות במדינה.זמן שהשמירה 

הטקס היה אפוא אירוע בעל חשיבות סמלית רבה, שנועד להעיד קבל עם ועדה על הקמת כוח 

  השיטור החדש ועל פריצת דרך חדשה ומבטיחה בשמירת גבולות המדינה.

ם גדודיים, מערך מג"ב כלל מקצועות בדומה לאלו שהתקיימו ביחידות השדה של צה"ל, כגון סיירי

מפעילי מקלעים, רגמים וקשרים. בתחומי הידע הצבאיים הללו הוכשרו שוטרי מג"ב בבתי הספר 

הדרוזים חלק מתחומי ההכשרה של שוטרי מג"ב מקרב  260ת המקצועיים של צה"ל.ילוֹ של הח  

שלח משה נוביק, ראש מת"ם במשטרה, מכתב ללשכת  1954ביוני  18-הוגבלו על ידי צה"ל: ב

לא אישר  1954עד לחודש יוני כי ניתן להסיק שממנו ענייני ערבים במשרד ראש הממשלה היועץ ל

קורס מפקדי מחלקות,  –נערכו בצה"ל מג"ב בשני קורסים שששירתו ב דרוזיםצה"ל להכשיר 

 וקורס סיירים. במכתב כתב ראש מת"ם: 

קיימת הצעה במשטרת ישראל לאפשר למספר בני מיעוטים המשרתים במשמר 
הגבול להשתלם בקורסים למפקדי מחלקות סיירים וכו' במסגרת צה"ל. מאחר ואין 
אנו רואים בהצעה זו אספקט לשיקול ביטחוני בלבד אלא גם מדיני ]...[ עליי לציין 

  261שיחידת המיעוטים בצה"ל מכשירה את אנשיה בקורסים מסוג זה.

, ובמקורות אין עדות לכך להכשרתם של הדרוזים  ל צה"לבמכתב לא נומקו הסיבות להתנגדות ש

צה"ל חלק מקציני סירוב נבע מחוסר האמון של הייתכן שנענתה בחיוב. ה משטרהה של תבקשש

הוזכר שלחיילים  מג"ב, מאחר שבדבריו של ראש מת"םשורות רתו דווקא ביבדרוזים שש

                                                

מאת שאול רוזוליו, ראש מחלקת ההדרכה, אל מפקד משמר הגבול, "הנדון: קורס קלעים וסיירים משמר הגבול",  256
 .2302/27-, א"מ, ל8.12.1953

, 27.12.1954ח', "הנדון: קורסים מתקדמים לאימון בקליעה", -מאת עמ"מ שמואל איתן אל פלוגות משמר הגבול א' 257
 .2302/27-א"מ, ל

, עמ' 19.8.1953, הצפה; "מסדר סיום במשמר הגבול", 3, עמ' 16.8.1953, מעריבש' הון, "משמר הגבול גמר אימוניו",  258
 .4, עמ' 18.8.1953, שעריםקופת האימונים", ; "מחזור של משמר הגבול סיים את ת3

 . 8, עמ' 1953, ספטמבר 999בטאון שוטרי ישראל "נשיא ישראל אל שומרי הגבולות",  259
מקומות לשוטרי מג"ב. ראו את התכתובות הבאות: מאת עמ"מ נתן אורן, מפקד  5–3בכל קורס צבאי הוקצו בין  260

מאת  ;2502/11-, א"מ, ל22.6.1956הוראת זימון",  –ס סיירים גדודיים אל מפקדי פלוגות א' ב', "הנדון: קור 1גדוד 
מאת סמ"מ  ;2302/27-, א"מ, ל5.10.1953עמ"מ שמואל איתן אל מפקדי פלוגות א', ג', ה', "הנדון: קורס פיקוד קרבי", 

 .2502/11-, א"מ, ל6.6.1956", 1אל מפקד פלוגה ב, "הנידון: קורס מרגמות מס'  1נתן אורן מפקד גדוד 
מאת מ' נוביק, ראש מת"ם, אל היועץ לענייני ערבים במשרד ראש הממשלה, "הנדון: קורסים לאנשי המשטרה  261

 .17117-42-, א"מ, גל18.6.1954בצה"ל", 
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להתיר ה משטרהביקשה שהותר לבצע את הקורסים של צה"ל ביחידת המיעוטים המשרתים 

  לשוטרי מג"ב הדרוזים.

 שימור הכשירות המבצעית . 3

לאורך זמן, קבעה משטרת ישראל כחלק מהצורך לשמר את הכשירות המבצעית של שוטרי מג"ב 

-חודשי ואימון שנתי. האימון התלת-אימון תלת –אימונים תקופתיים שני  יבוצעושנה ה שבמהלך

שעות(, שדאות  23רובים ומקלעים ) –ירי בכלי נשק אימון : כללוושעות(  54ם )ימי 6חודשי ארך 

האימון השנתי נערך בכל  262.שעות( 7שעות(, ותרגילי סדר ) 12שעות(, ירי לילה ) 12ות )ותצפי

האימון של השוטרים  263תפקידים.דרגות והבו הותאמו לכלל נושאי הנכללו פלוגה ותחומי הידע ש

שעות(, קשר )שעה  20שעות(, שדאות ) 68שעות( וכלל אימון בנק"ל ) 159יום ) 18 ארךהזוטרים 

שעות(, תרגולות  20שעות(, תפקידי המשטרה ) 23שעות(, אימון גוף ) 7אחת(, עזרה ראשונה )

 99יום ) 12האימון של מפקדי הכיתות ארך  264שעות(. 10שעות(, תרגילי סדר ) 10משטרתיות )

שעות(,  5שעות( קשר ) 15שעות(, טופוגרפיה ) 20שעות( שדאות ) 12ק )שעות( וכלל אימון בנש

  265שעות(. 4שעות(, ומשמעת ) 9שעות(, מסעות יום ולילה ) 14שעות( אימון גוף ) 20מנהיגות )

 8שעות( וכלל לימוד כתיבה צבאית ) 64ימים ) 4ארך  האימון של הקצינים )מפקדי מחלקות(

שעות(,  8שעות(, קשר, כוח אדם, ומשמעת ) 8עות(, תצפיות )ש 8שעות(, עריכת פקודות מבצע )

סיוע ושעות(,  8שעות(, פיקוד על מחלקה ) 8שעות(, תפיסת מוצבים ) 8נהלה ועבודת מטה )מִ 

ימים  6אימון הקצינים ששימשו מפקדי פלוגות ומפקדי גדודים ארך  266שעות(. 8ליישוב מותקף )

 7)וסמכויותיה מבנה משטרת ישראל נושאים הבאים: את ה לושעות( והתכנים שנלמדו בו כל 48)

הכרת המשרדים ו ,שעות( 7עקרונות השיטור ), שעות( 14שעות(, ניהול וארגון תחנת משטרה )

  267שעות(. 20) בתחנות המשטרה

מדי שנה יום שנהוג היה לכנותו  ערך מג"בנוסף על שמירת הכשירות המבצעית של שוטרי מג"ב, 

"יום הפלוגה" ובו נטלו חלק כלל שוטרי מג"ב בפלוגות. מטרתו המוצהרת של יום זה, כפי 

שהוגדרה בפקודות מג"ב, הייתה לרומם את רוח היחידה ולגבש מסגרת חברתית באמצעות 

 268והשוטרים. יניםקצבהן נטלו חלק הפעולות תרבות ותחרויות ספורט ש

  שפה העבריתהת ייהקנ. 4

היו עולים  מהםרבים חלק ניכר מהשוטרים שגויסו למג"ב לא שלטו בשפה העברית משום ש

במאי  3-ב כך לדוגמה, במסמך ששיגר 269.לתפקיד חדשים, מה שהכביד על הכשרתם המקצועית

בשפרעם לאגא"ר, נכתב שרבים המשטרה נהלה של בסיס ההדרכה הארצי של קצין המִ  1956

                                                

מאת שאול רוזוליו, ראש מחלקת ההדרכה במשטרת ישראל אל מפקד משמר הגבול, "הנדון: משימת אמון תלת  262
 .2302/27-א"מ, ל ,9.10.1953ו", חודשיות לפלוגות המשמר בק

 .2502/11-, א"מ, ל18.5.1956אל המטא"ר, "הנדון: התארגנות פלוגה ח'",  3מאת שמעון אשד מפקד גדוד  263
, "הנדון: טבלת תעסוקה במג"ב 3, 2, 1מאת סמ"מ שמואל איתן, בשם מפקד משמר הגבול אל מפקדי הגדודים  264

 .2502/10-, ל, א"מ3–1, עמ' 14.12.1955", 1956לשנת 
 .10–8שם, עמ'  265
 .13–11שם, עמ'  266
 .17–14שם, עמ'  267
 .2302/27-", א"מ, ל15.12.1953"הנדון: יום פלוגה )שנתי(,  268
, במסגרת סקירה שמסר המפכ"ל יחזקאל סהר על משטרת ישראל לחברי ועדת הכספים של 1954במרס  21-ב 269

הכנסת, אמר הלה כי "החומר האנושי של המשטרה אינו מן המעולים". סהר הדגיש כי עם קליטת העלייה הגדולה 
חדשים. דברי יחזקאל סהר, מהמתגייסים הם מקרב העולים ה 98%חדלו ילידי הארץ להתגייס למשטרה. לדבריו, 

 .17/6-, א"מ, כ21.3.1954ישיבת ועדת הכספים, 
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הנמצאים בקורסי ההכשרה הבסיסיים מתקשים ללמוד את תכני הידע המשטרתיים משוטרי מג"ב 

נערך בצה"ל קורס  1956דוגמה נוספת, בחודש יוני  270התאורטיים בשל קשיים בקריאה ובכתיבה.

תיאר  ,סגן עודד שנקרומפקד הקורס, , עשרה שוטרי מג"ב נטלו חלקמ"מ שבו  81מרגמות  מפעילי

תיאר זאת במכתב  הוא כך .בקריאהושי מרמת השכלה נמוכה וק הכשרתם שנבעוהקשיים באת 

: "חוסר השכלה הגביל במידה ידועה את אימוניהם ובעיקר התקשו ששלח לסגל הפיקוד במג"ב

הם שעד כדי העברית גם שוטרי מג"ב מקרב עדות המיעוט התקשו בשפה  271בקליטת הפקודות".

יעוד המבצעי, כגון יומני מחלקה, פנקסי רישומיהם במסמכים המשטרתיים וביומני התאת ערכו 

בכל תוקף קציני שהתנגדו לה בשפה הערבית, תופעה ש, יומנים מבצעיים ודוחות פעולה חימו

  272.במג"בהבכיר הפיקוד 

תפקודם שללא ידיעתה עמוקה שפה העברית מתוך הבנה חשיבות רבה ללימוד ה ומג"ב ייחסקציני 

רית", שתפקידו בכל פלוגה התמנה "קצין תרבות לשיעורי עב 273המבצעי של השוטרים יהיה לקוי.

בכל שבוע הוקצו לכל שוטר  274ההשכלה, התרבות ושיעורי העברית. תחומיהיה לטפל בכל 

באמצעות ללימוד השפה הייתה  אחת הדרכים 275.שעות שבועיות ללימוד עבריתארבע ביחידתו 

רן תרגול קריאה בעיתו שראה אור באותן השנים, היה מיועד שנופק לשוטרים. עיתון זה,  ֹאמ 

קציני מג"ב נשלחו  276עם ניקוד וביאורי מילים. , וסגנון כתיבתו היה קליללעולים החדשיםבעיקר 

 תהחודשי רתםל"י ממשכּו 3קדו על לימודיהם נוכו אף הם לקורסי עברית, וכנגד אלה שלא ש

  277השפה. ללמוד את במטרה לעודדםה משטרהעל ידי  מיוחדתשכר שהוענקו להם כתוספת 

היחידות, אלא יש להרחיב את היקפה  העברית במסגרתפנחס קופל גרס שאין די בלימוד השפה 

עמל קופל על  1956במטרה לשנות את פרופיל השוטר במג"ב למשכיל יותר. בראשית אוקטובר 

ה תקופמשך שעות ל 8על לימוד יומי בן  תבססתגיבוש תוכנית ללימוד עברית לשוטרי מג"ב המ

מורים לעברית. ליישום התוכנית נדרש כל גדוד במג"ב להפריש סיוע של שלושה שבועות ב

אף על פי התנגד לתוכנית, המג"ד שמעון אשד  278.שוטרים לכל קורס ממצבת כוחותיו כעשרים

להפריש בקביעות חמישה שוטרים  הצריכההשכלה של פקודיו, משום שהיא תמך בהרחבת הש

על אף  279.הגדודהבט"ש של ביצוע משימות לפגוע קשות ב ידומכל פלוגה והדבר עלול היה לד

פשר להעלות שתי השערות א. יצאה לפועלהיא לא  ,של קופל ליישם את התוכניתהרבים מאמציו 

והסבירה יותר  השנייה ;שמעון אשדהמג"ד בכוח אדם, כפי שתיאר זאת מחסור  היא האחת :לכך

                                                

 28/55מאת עמ"מ מ' הירשוביץ, קצין מנהלה בשם מפקד הבסיס אל אגא"ר/מג"ב, "הנדון: הצבת חניכי מג"ב מחזור  270
 .2502/11-, א"מ, ל3.5.1956כתה ג'", 

 .2502/11-, א"מ, ל10.6.1956מ"מ",  81מרגמות  , אל המטא"ר, "הנדון: קורס3מאת שמעון אשד, מפקד גדוד  271
ביקור ע.מ.מ איתן  –נתן מפקד פלוגה ג', אל המטא"ר, "הנדון: בקורי קצינים -מאת מפקח ראשון, משולם בר 272

 .2302/11-א"מ, ל .19.11.1953שמואל", 
 .2302/11-, א"מ, ל3.11.1953מאת עמ"מ שמואל איתן אל ראש אגא"ר ומפקד משמר הגבול, "הנדון: בקרת קצינים",  273
, א"מ, 13.3.1956נוהל",  –ה', "הנדון: בקורי מטה -, אל מפקדי פלוגות ג' ו2מאת סמ"מ שמואל מלינקי, מפקד גדוד  274
 .2500/18-ל

 .2302/11-, א"מ, ל19.11.1953מפקד המשמר, נתן למטא"ר ו-מאת מפקח ראשון משולם בר 275
 .6, עמ' 20.2.1955, דברש' שחורי, "המגינים בלילות",  276
, א"מ, 25.6.1956קצינים", מסמך שפורסם על ידי מג"ב, חתום בכתב יד לא ברור,  –"לימודים בקורס שיפור הלשון  277
 .2502/11-ל

, א"מ, 12.10.1956, "הנדון: הוראת עברית ביחידות", 3, 2, 1מאת פנחס קופל, מפקד משמר הגבול, למפקדי הגדודים  278
 .2502/14-ל

. 2502/14-, א"מ, ל16.10.1956, אל מפקד המשמר, "הנדון: הוראת עברית ביחידות", 3מאת שמעון אשד, מפקד גדוד  279
אלכסנדרוני,  בשם מפקד הגדוד אישר את ההצעה של פנחס קופל, ראו: מאת עמ"מ א' 2בניגוד לו, סגן מפקד גדוד 

 .2502/14-א"מ, ל ,19.10.1956סגן מפקד הגדוד אל המטא"ר אגא"ר/מפקד המשמר, "הנדון: הוראת עברית ביחידות", 
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כחודש לפני פרוץ מלחמת סיני, , תוכניתעיתוי שבו קופל ביקש ליישם את ההיא הלהערכתי 

 . הצפויה למלחמה וערכותיהכחלק מ הוכפף מג"ב לצה"להמועד שבו 

הציע ועל כן  ,לשוטרי מג"ב הנחלת השפה העברית צורךהכיר אף הוא בשר המשטרה בכור שטרית 

מג"ב הפזורות ברחבי הארץ וינפק מעת לכלל פלוגות ", כלומר רכב שיגיע "ספרייה ניידתלהקים 

יושמה הלכה של השר שטרית אין מקורות המעידים שהצעה זו  280לעת ספרי קריאה לשוטרים.

שוטרי קציני ו. נושא לימוד השפהלעצמו השר יש בה להעיד על החשיבות שהעניק , אך למעשה

במשכּורתם  שאינה שפת אימם זכו לתוספת שכר מג"ב שהוכיחו רמת ידיעות גבוהה בשפה

ל"י על ידיעת השפה  שתימקרב עדות המיעוט קיבלו תוספת בסך של  השוטרים. החודשית

העברית, ולשוטרים היהודים ניתנה התוספת בגין ידיעת השפה הערבית. התוספת שולמה לאחר 

 281משטרת ישראל.בשהשוטרים עמדו בהצלחה בבחינה של מחלקת ההדרכה 

 ציוד ואמצעים  רק ד':פ

 נשק ואמצעי לחימה )אמל"ח(. 1

מג"ב על סוגיו השונים נופק על ידי מחלקת החימוש של צה"ל. תקן פלוגות האמל"ח שהיה ברשות 

מקלע, -תתי 46רובים,  66 –כלי ירייה על פי החלוקה הבאה  120הנשק שנקבע לכל פלוגה עמד על 

מ"מ, ושבוע  7.92רובים צ'כיים בקוטר  300ניפק צה"ל למג"ב  1953באפריל  24-ב 282מקלעים. 18-ו

בל את מהנתונים עולה כי מג"ב לא קי 283מקלעים גדודיים. 34-מקלעים ו 27גם לו לאחר מכן נופקו 

את המלאי מה שהוביל את פנחס קופל לבקש מצה"ל לנפק מלאי הנשק שנקבע לכל פלוגה, 

 960-אקדחי זיקוקין, ו 144 -ו אקדחים 184מקלעים,  144תתי מקלע,  368רובים,  528 – הנדרש

מרבית הרובים שהיו ברשות מג"ב היו  284.חימושן של שמונה פלוגות מג"ב, לצורך רימוני יד

כידונים. לעיתים הותקנו  ן שעליהםְר ן, ומקלעים קלים מסוג ּב  ט  רובה סְ  –מהדגמים הבריטיים 

מג"ב לביקש המפכ"ל יחזקאל סהר מצה"ל לנפק  1954ביוני  285צוידו גם באקדחים. מג"ב קציני

בצה"ל כפי שנופקו ליחידות החי"ר בצה"ל, אולם בשל מחסור בדגמים הללו רובים מהדגם הצ'כי, 

כך . ח, בעיקר בחודשים הראשונים לקיומוממחסור ניכר באמל"סבל מג"ב  286נדחתה. תובקש

 9אקדחים, אולם בפועל עמדו לרשותה  24נקבע לפלוגה ג' תקן של  1953, באוקטובר למשל

                                                

מאת עמ"מ א' אלכסנדרוני, מפקד פלוגה ה', אל מפכ"ל המשטרה/ראש אגא"ר/מפקד המשמר, "הנדון: העתק מספר  280
 .2302/11-. א"מ, ל2.12.1953בקורת קצינים", 

. תוספת השכר לשוטר על ידיעת שפת המקום שבו הוא משרת 31, עמ' 1953שטרת ישראל, דין וחשבון לשנת מ 281
. על 74, עמ' משטרה קולוניאליתניתנה לשוטרים שפעלו במקומות שונים ברחבי האימפריה הבריטית. ראו: קרויזר, 

, משרד השוטר העברי בתקופת המנדט השוטרים הבריטים בארץ ישראל שקיבלו תוספת זו ראו: הלל ש' ופרומר ש',
 .98, עמ' 1973הביטחון, תל אביב, 

משמר  –מאת שאול רוזוליו, ראש מחלקת ההדרכה אל ראש מחלקת האפסנאות/קצין גיוס ראשי, "הנדון: תקן  282
 .2301/13-, א"מ, ל17.5.1953הגבול", 

"הנדון: הקצבת צ.ל.ם למשטרת  זן בשם ראש המחלקה לתפקידי מטה אל המטכ"ל/אג"א,-מאת סא"ל א' פרי 283
 .124-63/1955א"צ,  ,24.4.1953ישראל", 

 .2302/4-, א"מ, ל25.6.1953מאת פנחס קופל, מפקד משמר הגבול אל ראש אמ"ן, "הנדון: חמוש למשמר הגבול",  284
 . 145עמ'  ,יצחק רביןרוזנטל,  285
סיכום דברים",  –מאת רס"ן ש' גזית, ראש לשכת הרמטכ"ל, אל מפכ"ל המשטרה, "הנדון: בעיות משמר הגבול  286

 .185-642/1956, א"צ .20.6.1954
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מחסור ניכר היה באקדחי זיקוקין ששימשו אמצעי תקשורת בין הכוחות, בעיקר  287בלבד.אקדחים 

  288לאורכם של הגבולות. שנפרסובין המארבים 

שפגע למחסור בנשק נלוותה בעיה נוספת, והיא מצאי גדול של כלי נשק עם תקלות טכניות, דבר 

 שלהציבה חוליה  1953באוקטובר  14, בליל כך למשל 289של שוטרי מג"ב. פעילות המבצעיתב

מארב בסמוך לקיבוץ אבוקה מקלע מסוג ברן וסטן חמושים בנשק מסוג שהיו שלושה שוטרים 

. ברםבצע ירי לע  פקד החוליה פקד על הכוח לבעמק בית שאן. למארב נקלעו שני מסתננים, ומ

שמואל המ"פ הצליחו לחמוק מעבר לגבול. כך כתב אולם בשל תקלה טכנית בנשק המסתננים 

מליניקי, במסקנות דוח התחקיר המבצעי: "התקלה באה מצד הנשק האוטומטי שהכזיב בצורה 

קשה על ידי זה שלא פעלו גם הברן וגם הסטן, אחרת ודאי היה שהיו הורגים את שני 

מחלקת החימוש של נדרשה את התקלות הטכניות  שניתןככל הפחית על מנת ל 290המסתננים".

  291בדיקות תקינות )ניסוי כלים( ובקרות תכופות למצאי הנשק בפלוגות מג"ב.לערוך המשטרה 

. פעילות המבצעיתשנדרשו לקיומה של ה באמצעים נוספיםגם מחסור ניכר הנשק כלי מלבד 

 בתקרית גבול עם מסתננים שאירעה בשלהי נובמבר , עד כיפצועים היה באלונקות לחילוץמחסור 

לטיפול רפואי מהשטח  ועל מנת לחלצםם, הירי שני שוטרי חילופיבנפצעו באזור השרון  1953

מחסור ניכר היה גם בחגורי קרב אישיים  292ממושב חגור. אלונקותשתי להשאיל נאלץ מג"ב 

  294.בפרט המארביםו המבצעית קשה על תכנון הפעילותמפות, מה שהִ וכן ב 293,לשוטרים

 לבוש –ציוד אישי . 2

שוטר מג"ב קיבל עם גיוסו ערכת ביגוד שכללה ארבעה זוגות מדים )לעונות הקיץ והחורף(, שני כל 

ה בגוון יתשל שוטרי מג"ב הי תלבושתם 295זוגות נעליים, מעיל, אפודה, שכמייה וכומתה ירוקה.

לסמל השרוול של  296לתפקידים שביצעו השוטרים בשטח.ים לדעת קציני מג"ב חאקי, שלא התא

ה המתנשא מעל מצודות המשטרה שהקימו ש  ּוהפילבוקס המש –החולצה נבחר מגדל השמירה 

ירוק, ועליו הוטבע סמל היחידה של היה גוון הכומתה  297.ת השלושיםבול הצפון בשנוהבריטים בג

ס הירוק של הכובע נכנ גווןאוגול סיפר לימים שה דב 298.כפי שקיים עד ימינו משטרת ישראל

"ל יחזקאל סהר, הוראה של המפכפלוגות משמר הגבול, על פי כוח במסגרת  1952י לתוקפו בשלה

רתו כחול. לדברי אוגול "המשבר היה עצום" משום שחלק מהשוטרים שיבגוון הוהחליף את הכובע 
                                                

א"מ,  ,4.10.1953אקדחים",  –מאת עמ"מ מרדכי פרובר, מפקד פלוגה אל נפת השפלה, "הנדון: השלמת נשק לתקן  287
 .2302/14-ל

נפת השפלה, "הנדון: אקדחי זיקוקין", -נתן, בשם מפקד הפלוגה אל משטרת ישראל-ם ברמאת מפקח ראשון משול 288
 .2302/14-א"מ, ל ,14.9.1953

הרובים שעמדו לרשות הצבא,  45,000לא נמצא נשק אישי בעבור שני שלישים מחיילי צה"ל. מתוך  1953בשנת  289
רובים ברמת תקינות  36,005אולם ברשותו היו רק  , רובים61,142כחמישית מהם לא היו תקינים. לצה"ל היו דרושים 

 .34, עמ' הסיבוב שנירובים ברמת תקינות בדרג ב'. הנתונים מובאים אצל אלרון,  9,410בדרג א' ועוד 
 .2302/17-, א"מ, ל19.10.1953מאת עמ"מ שמואל מלינקי, מפקד פלוגה ז' אל אגא"ר, "הנדון: דוח פעולה",  290
יעקב מפקד פלוגה אל אגא"ר/מפקד משמר הגבול, "הנדון: ניסוי המקלעים והסטנים", -מאת מפקח ראשון ד' בן 291

. ראו גם את הדיווח של פנחס קופל, מפקד משמר הגבול, אל מפקד פלוגה א' משמר 2302/14-א"מ, ל ,16.12.1953
 .2302/12-, א"מ, ל20.12.1955הגבול, "הנדון: ניסוי נשק", 

", חתום בידי שמואל 26.11.1953.מ איתן במטה פלוגה ד' משמר הגבול בתאריך "העתק מרישום ביקורו של ע.מ 292
 .2302/11-א"מ, ל איתן,

מאת עמ"מ א' אלכסנדרוני מפקד פלוגה ה', לראש אגא"ר/מפקד מחוז תל אביב ומפקד נפת פתח תקוה, "הנדון:  293
 .2302/11-, א"מ, ל20.9.1953רשום בפנקס בקרות קצינים", 

 .2302/14-, א"מ, ל8.9.1953הזמנה",  –י פרובר, מפקד פלוגה ג' אל נפת השפלה, "הנדון: מפות מאת עמ"מ מרדכ 294
 .2302/14-א"מ, ל ,21.7.1953מאת המטא"ר אל בסיס האימונים בשפרעם, "הנדון: שעור ציוד למשמר הגבול",  295
 .2302/11-, א"מ, ל14.10.1953מאת עמ"מ שמואל איתן לראש אגא"ר, "הנדון: ביקורת קצינים עליונים",  296
 .27, עמ' הגבולארגמן,  297
 .2302/14-, א"מ, ל25.11.1953ח', "הנדון: כובעי משמר הגבול", –מאת פנחס קופל למפקדי פלוגות א' 298
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משמר הנע, הזרוע הניידת של משטרת היישובים העבריים, וחבשו לראשם כובע בתקופת הישוב ב

  299פלוגות משמר הגבול.שירותם ב אותו ביקשו להותיר גם בתקופתכחול ש

עיקר בקרב מחסור זה ניכר ב 300.בעונות החורףבעיקר שוטרי מג"ב סבלו ממחסור בלבוש 

בתנאי אקלים חורפיים קשים. כך הגדיר פנחס קופל  אופיינתעיר ירושלים המהשוטרים שפעלו ב

 301גזרה זו: "הבעיות הדחופות בהן יש לטפל".את בעיות הלבוש של שוטרי מג"ב ב 1956בינואר 

לשוטרי מג"ב נופקו מעילי חורף שמרביתם היו בלויים וקרועים. יתרה מזאת, כפתורי המעיל היו 

 302.במארביםעל ידי המסתננים בעת פעילותם ממתכת נוצצת שהביאו במקרים רבים לחשיפתם 

לשליש  1953בחורף של שנת  .לוגה ג'לגבי פבעיקר נכון הדבר הוא מחסור ניכר היה גם במגפיים, ו

מכבסות לכיבוס מדי ה באותן השנים פעלו במשטר 303לא נופקו מגפיים. הפלוגהמשוטרי 

שעל פי טענת , היחס לשוטרים המשרתים במשטרהשוטרים, ושוטרי מג"ב חשו קיפוח ואפליה ב

  304כיבוס המדים.שרות מג"ב, קיבלו עדיפות ראשונה בקציני 

 טכנייםקשר ואמצעים . 3

ה של בפלוגות מג"ב היה מחסור ניכר במכשירי הקשר, מה שגרם לפגיעה משמעותית ביעילות

לא עלה . שוטרי מג"ב שהוצבו בתצפיות לאורך הגבול ועסקו באיסוף מודיעין הפעילות המבצעית

להעביר דיווחים על חדירת מסתננים בזמן אמת לכוחות הסיור ולמארבים שפעלו במרחב בידם 

 והקשררי הקשר פגע בתקשורת בין המארבים, כך, המחסור במכשילהתצפיות. נוסף של  ןפעילות

מרתו ממסמך החתום על המחסור משתקף במלוא חּו 305לקוי. הפקדות הימִ בשטח וה המפקדיםעם 

ידי קצין הקשר של משטרת ישראל ובו נתונים על מצאי מכשירי הקשר בפלוגות מג"ב בחודש 

מכשירי קשר ניידים )ממוצע  35שמונה פלוגות מג"ב היו  של צאימב ,המסמךנתוני לפי . 1956מרס 

כמות זעומה למדי, שכן כל פלוגה עסקה בעת ובעונה  306.של ארבעה מכשירי קשר בכל פלוגה(

אחת בסיורים, מארבים, תצפיות, פיקוד ושליטה. מחסור ניכר גם במשקפות, ופלוגה ח' שהוצבה 

  307לא נמצאה ברשות הפלוגה אפילו משקפת אחת. 1953בנובמבר  – כך קשותבגבול לבנון סבלה מ

לוותה בתקלות רבות. כך תיאר זאת בשטח מכשירי הקשר שברשות מג"ב היו מיושנים והפעלתם 

לימים משה זוסמן, ששירת כשוטר מג"ב בפלוגה ז': "הציוד שעמד לרשות הלוחמים היה די מיושן, 

                                                

 .28, עמ' פרקי חייםאוגול,  299
מת מצאי של הציוד )מיטות, מדים כלי אוכל וכו'( שנופק לכלל הפלוגות במג"ב במחצית דוח מפורט ובו רשי 300

מצוי בדיווח של מפקח ראשון י' קירש, ראש מדור מחסנים אל ראש מחלקת האפסנאות,  1953השנייה של שנת 
 .2302/23-ל , א"מ,3.11.1953", 1953עד אוקטובר  1953"הנדון: ציוד אישי ומשקי שהוצא למשמר הגבול מיוני 

 .18/2500-. א"מ, ל4.1.1956מאת פנחס קופל אל לשכת המפכ"ל "הנדון: ביקורת קצינים עליונים",  301
, 2302/11-, א"מ, ל11.10.1953מאת עמ"מ שמואל איתן אל פנחס קופל וראש אגא"ר, "הנדון: ביקורות קצינים",  302

 .2302/11-א"מ, ל
 23.12.1953פקד מחוז ירושלים )אישי(, "הנדון: ליקויים במנהלה", מאת עמ"מ מרדכי פרובר, מפקד פלוגה אל מ 303

. ראו גם את מכתבו של מפקד המשטרה בנפת פתח תקוה לאגא"ר שבו הוא מציין כי הכוח שהגיע 2302/23-א"מ, ל
לפעול בגזרתו סובל ממחסור קשה של מעילי חורף ומגפיים. מאת עמ"מ ש' ברור, מפקד נפת פתח תקוה אל אגא"ר, 

 .2302/23-, א"מ, ל14.12.1953הנדון: ציוד אישי לאנשי המשמר", "
 .2302/23-, א"מ, ל23.11.1953יעקב, מפקד הפלוגה, למפקד המשמר, "הנדון: מכבסה", -מאת ד' בן 304
(", 28.9.1953פלוגה ג' ) –לב, קצין אלחוט אל ראש מחלקת הקשר, "הנדון: דוח בקרה -מאת מפקח ראשון ד' בר 305

 .2302/11-, א"מ, ל6.10.1953
, 7, פלוגה ה' 4, פלוגה ג' 5מכשירים, פלוגה ב'  3מכשירי הקשר בפלוגות היו על פי החלוקה כדלקמן: פלוגה א'  306

. מאת עמ"מ י' שפירא, בשם ראש מחלקת הקשר, לסרן כרמלי, מפקדת קצין קשר 5ה ח' , פלוג4, פלוגה ז' 3פלוגה ו' 
 .2502/9-ל , א"מ,8.3.1956ראשי "הנדון: כמותם וחלוקתם של מכשירי הקשר האלחוטיים במשמר הגבול", 

, א"מ, 195310.11.אגא"ר, "הנדון: ביקורת קצינים עליונים", -מאת מפקח ראשון א' לוי, מפקד הפלוגה אל המטא"ר 307
 .2302/11-ל
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מכשירי  308ם לא ניתן היה לקלוט דבר באמצעותם".אמצעי הקשר היו מסורבלים ובאזורים שוני

וניכרו פקדות המטה של הגדודים והפלוגות היו אף הם מיושנים הקשר הנייחים שהיו מצויים במִ 

פלוגות פקדות של המִ בשל בעיות באספקת החשמל בתחנות שבהן שכנו  309תקלות רבות. בהם

, מה שהצריך לנתק לל  על ידי מחוֹ מצברים המונעים  באמצעותהופעלו חלק ממכשירי הקשר מג"ב 

 1953באוקטובר  18-את המכשירים מעת לעת על מנת לשמור על עוצמת המצברים. כך תיאר ב

בפלוגה ו' שהוצבה בכרכור: "המכשיר פועל רצוף מערך הקשר קצין הקשר של משטרת ישראל את 

. בשעות שלאחרי 13:00עד  וביום ו' 14:00ובימים ב' ד' עד  17:30עד  07:30בימים א' ג' ה' בשעות 

כי בשל בעיות חשמל, מערכת הקשר בחלק אנו למדים  הקצין מדברי 310הנ"ל קשר כל חצי שעה".

 .גורמי הפיקוד שאותם קבעומוגדרים מג"ב הייתה מנותקת בזמנים מיחידות 

 ניוד וכלי תחבורה אמצעי . 4

-נדמהדגם הבריטי מסוג ל (4X4עשו שוטרי מג"ב שימוש בכלי רכב )ג'יפים המבצעית פעילותם ב

הסיוע שקיבל מג"ב א יהלכך  ואחת הראיותבמג"ב היה מחסור בכלי רכב,  311.(Land Rover) רובר

קציני  312.נוסעיםמארבים באמצעות קרונית המיקום רכבת ישראל בהסעת שוטרי מג"ב להנהלת מ

ועל כך ארחיב בשער העוסק י רכב, מג"ב אף הם התקשו למלא את תפקידיהם בשל מחסור בכל

פעילות מבצעית סדירה  ביצועבעיה שהעיקה על במערך השיטור שהקים מג"ב ביישובי הספר. 

כדוגמה לכך אפשר להביא את רה. היה המחסור בדלק, והשוטרים נאלצו לעשות בו שימוש במשּו

 מפקדםעל ידי  שהונחורושלים וביישובי הספר הסמוכים לה, ב' שפעלו בעיר י-מפקדי פלוגות א' ו

תלונות על  313., שלא פורטו במסמךגלוני דלק לצרכים מבצעיים מיוחדיםחמישים לאגור כמות של 

  314לאגא"ר של משטרת ישראל.המ"פ דב אוגול מחסור בדלק בלטו גם בדיווחים שמסר 

שמעון המג"ד כך למשל, בביקור שערך פעילות המבצעית. קיום ההמחסור בדלק פגע במישרין ב

ליקויים  חשףהוא  פחם-הכפר אום אלאזור גזרת פעילותו של מג"ב בב 1956במאי  31-ב אשד

למטא"ר: "בגזרת בדחיפות  נשלחשהביקור המבצעיות, וכך רשם בדוח משימות המילוי קשים ב

נכתב בכתב יד בצידו הימני עצמו, שייך אסקנדר אין מארבים, זה בניגוד להוראות". בשולי המסמך 

 זובהיה , הקשים זו הייתה באחריותו, לממצאי הדוח דב אוגול, שגזרההמ"פ כי ההסבר שנתן 

לשנע את  המ"פ  כלומר, לא היה באפשרות 315: "המארבים לא הוצאו בגלל חוסר בדלק".הלשון

פלוגה המחסור ניכר גם בקרב . בשל מחסור בדלקבגזרה המדוברת  כוחותיו למשימות המארבים

יה היו פרוסים ביחידות משנה שכוחות זולבנון. על פי עדותו של פנחס קופל, פלוגה  גבולב שפעלה

הגבול התקשתה לבצע את המשימות המוטלות עליה בשל מחסור בדלק, משום שחלק גדול  ךלאור

                                                

 .18, עמ' פלוגה ז' וילפנד, 308
, 22.9.1953מאת עמ"מ שמואל מלינקי, מפקד פלוגה ז' אל מחלקת אפסנאות צפון, "הנדון: מקלט רדיו למגידו",  309

לב, קצין אלחוט, לראש מחלקת הקשר, "הנדון: דוח בקרה בפלוגה ח'", -. מאת מפקח ראשון ד' בר2302/14-א"מ, ל
 .2302/11-, א"מ, ל6.10.1953

13-לב, קצין קשר של משטרת ישראל אל מפקד המשמר, "הנדון: דוח בקרה )פלוגה ו'( -מאת מפקח ראשון ד' בר 310
 .2302/16-, א"מ, ל18.10.1953", 14/10/1953

 . 2302/14-, א"מ, ל19.6.1953מאת פנחס קופל אל רמ"ח אפסנאות, "הנדון: ציוד",  311
 .2302/23-, א"מ, ל2.2.1953מפקד פלוגה א' משמר הגבול, "הנדון: שמוש בקרונית ליווי", מאת עמ"מ ש' איתן, ל 312
 .2502/15-, א"מ, ל5.8.1956אל מפקדי פלוגות א', ב', "הנדון: ישיבה",  1מאת סמ"מ נתן אורן, מפקד גדוד  313
נקס בקורת קצינים", מאת עמ"מ דב אוגול, מפקד הפלוגה אל המטא"ר/אגא"ר/מפקד המשמר, "הנדון: העתק מפ 314

 .2302/11-, א"מ, ל11.12.1953
 .2500/18-, א"מ, ל1.6.1956מאת סמ"מ שמעון אשד אל מפקד המשמר, "הנדון: בקורת קצינים",  315
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הובלת מצרכי מזון כגון , תנהלתיולנסיעות מ כההוצר הבט"שמשימות ביצוע לנדרשה שכמות מה

  316.ליחידות ציודשינוע ו

 תחנות שיטור ובסיסים  .5

טים ו הבריחלק ניכר מהתשתית ששימשה לשיכון שוטרי מג"ב היו תחנות המשטרה שהקימ

שתנאי השיכון על כך משטרת ישראל ובמג"ב מעידים ות שכתבו קצינים בדוח 317.בשנות השלושים

בתחנות הללו היו קשים ביותר. על המצב בפלוגה ג', ששכנה בתחנת המשטרה בעיר לוד, אנו 

מפקד מחוז ירושלים בתום ביקור שערך לוי אברהמי,  1953באוקטובר  22-למדים מדוח שכתב ב

. בפלוגה: "תנאי הדיור קשים, אינם מאפשרים מנוחה, משום כך אנשים יוצאים עייפים לתפקידם"

 יחד עםהדרוזים  םשוטריהנאלץ מג"ב לשכן את כי בשל הצפיפות באותו הדוח ציין אברהמי 

המחלקה של השוטרים . מפקד הללו למתיחות בין שתי הקבוצות מה שגרם השוטרים היהודים,

ביקש ממפקד המחוז להפריד את פקודיו מהשוטרים היהודים בשל רגישותם לסגנון הדרוזים 

יהודים, ובלשונו: "המיעוטים רגישים ביותר לכל הערה ורמז, מפרשים זאת הדיבור של השוטרים ה

כלומר, הדרוזים ביקשו לנהל את  318כעלבון וכתוצאה מכך קיים חוסר אמון לגבי יתר האנשים".

כי פנחס קופל סיפר . כעבור שנים משוטרי מג"ב היהודיםבנפרד בהן הוצבו שגרת חייהם בתחנות 

  319.המשטרהבשל הצפיפות במגורי השוטרים, חלק מהם שוכנו באוהלים שהוקמו בסמוך לתחנות 

בתחום הסניטרי. כך כתב שמואל איתן  המשטרהבתחנות דוחות רבים מצביעים על בעיות קשות 

לאחר ביקור שערך בפלוגה ז', ששוטריה שוכנו בתחנת המשטרה בבית שאן: "בבית  1954ביוני  7-ב

תוקן הביוב ובאקלים והחום השוררים כאן המצב הוא ללא נשוא. יש חשש למחלות שאן טרם 

: "הבניין עצמו 1956את המצב בתחנת מגידו תיאר פנחס קופל בינואר  320ולאנשים נגרם סבל".

במצב לא טוב, הגג דולף במקומות רבים והרטיבות בחדרים גדולה. האינסטלציה מקולקלת וברוב 

ת שעשתה מעה משטרה ריות על תיקון הליקויים הייתה באחריותהאח 321החדרים אין חשמל".

  322המבנים, אולם בעיות רבות לא באו על פתרונן. לעת פעולות תחזוקה לשיפוץ ושיפור

שיכון השוטרים הייתה קשורה למקום מגוריהם המרוחק מהתחנות שעלתה לגבי בעיה נוספת 

רושלים, העריך שהעובדה כי השוטרים שבהן הוצבו במסגרת תפקידם. לוי אברהמי, מפקד מחוז י

                                                

, "הנדון בקרת קצינים עליונים", 3מזכירות כללית/מפקד מחוז צפון/מפקד גדוד  –מאת פנחס קופל אל המטא"ר  316
 .2500/19-, א"מ, ל28.6.1956

. י' אייל, וע' אורן, "מצודות טיגרט 123–91, עמ' מצודות המשטרהעל תכנון והקמת תחנות המשטרה ראו: קרויזר,  317
 . 126–95, תשס"ב, עמ' 104 קתדרהשלטון וביטחון בכפיפה אחת, הרעיון, המדיניות והיישום",  –

בפלוגה ג' משמר הגבול ביום  מאת לוי אברהמי, מפקד מחוז ירושלים אל ראש אגא"ר/מטא"ר, "דוח בקור 318
על רגישותם של הדרוזים העיד מפקד יחידת המיעוטים "החומר האנושי הנ"ל  .2302/11-ל , א"מ22.10.1953", 8.10.1953

סובל מרגשי נחיתות ומחשדנות שלא יוכל להתגבר עליהם ע"י היותו ביחידה אחת עם חיילים יהודים". מאת סא"ל 
 .78-8/1956, א"צ, 22.2.1955"ן/מבצעים, "הנדון: דרוזים ביחידות מעורבות", צבי יעקב אל המטכ"ל אג"ם/אמ

 . 27.11.1988ריאיון עם פנחס קופל,  319
, "הנדון: ביקורת קצינים עליונים של 3מאת עמ"מ בנימין גלעד, מפקד פלוגה ז' למפקד המשמר/מטה גדוד מג"ב  320

הבעיות הסניטריות אפיינו את מרבית הפלוגות. ראו גם את מכתבו . 2500/18-א"מ, ל ,7.6.1954ס.מ.מ שמואל איתן", 
. 2500/18-ל , א"מ,15.9.1953של מפקד פלוגה א' יצחק רם תחת הכותרת "סידורי מחנה" למטה מחוז ירושלים מתאריך 

עמ"מ מרדכי פרובר, מפקד פלוגה ג', למטה מחוז ירושלים/מנהלה, "הנדון: בינוי ואפסנאות",  וגם מכתב מאת
 .2302/13-, א"מ, ל22.12.1953

מאת מפקח ראשון בנימין גולדשטיין מפקד פלוגה ז' אל לשכת המפכ"ל, "הנדון: ביקורת קצינים מפקד המשמר  321
 .2500/18-, א"מ, ל27.1.1956מ.מ. מר קופל", 

. 2500/18-לא"מ, , 12.2.1956מאת מפקח ראשון ו' פיק אל מפקד המשמר, "הנדון: בקרות בתחנות מג"ב צפון",  322
, "הנדון: בקורת 1מפקח ראשון רפפורט קצין בניינים מחוזי לרמ"ח בניינים/מטא"ר, מפקד מחוז ירושלים, מפקד גדוד 

 .2500/18-א"מ, ל 16.1.1956בניינים",  –רבע שנתית 
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מחלקת ההתיישבות  323פוגעת ביעילות הפעילות המבצעית. מבתיהםמשרתים במרחק רב 

בסוכנות היהודית נרתמה לסייע לשוטרי מג"ב להעתיק את מקום מגוריהם ליישובים הסמוכים 

פיתוח משקי הקמה ובסיוע למשפחות השוטרים בלא אחת ואף העניקה  324לבסיסים שבהם הוצבו,

הריחוק של משפחות השוטרים מהבסיסים שבהם שירתו הניע רבים מהם  325העזר החקלאיים.

 : 1954באפריל  יעקב-להתפטר מהשירות במג"ב. כך תיאר זאת קצין מג"ב דוד בן

למתנדבים ]שוטרי מג"ב[ גם קשה לעתים להסתגל לחיי החברה בה עליהם לחיות, 
יש בה יוצאי ארצות  –לות מגוון למדי ההרכב החברתי של אנשי משטרת הגבו

ומעמדות שונים ולא תמיד מתאקלם השוטר החדש בחברה ובמחנה. יש אף כאלה 
אשר הניתוק הממושך לעיתים ממשפחותיהם אילץ אותם לבקש התרת חוזה 

  326השירות, ובדרך כלל אין מסרבים להם.

 שנבעוסתגלות ההקשיי גם  ,מקום מגוריהםמ ם של השוטריםבנוסף לריחוקשעולה  מדברי הקצין

משטרת ישראל התירה לכל מי לדברי הקצין,  .להתפטרות הרכבו העדתי של מג"ב היו עילהמ

לתקופת שירות  המחייב את המגוייסיםא כפתה את המשך קיום החוזה שחפצה נפשו להתפטר, ול

ם לנכון להותיר במג"ב שוטרים שאינ מצאהלא ה משטרהשייתכן  במג"ב.של לפחות שנתיים 

, ועל כן ויתרה תוך זילות בתפקידחשש שפעילותם תיעשה מ, מסגרתולשרת בולהמשיך מוכנים 

 .בחוזה הגיוסלכתחילה כפי שהוגדר , מחוייבות של המגויסים לשרת במג"בעל ה

 במבט משווה לצה"לללחימה במסתננים של מג"ב  הגישה :פרק ה'

בהשוואה שפיתח מג"ב ללחימה במסתננים,  שיטור ושיטות הפעולהגישה ה את ציגאפרק זה ב

 אף הן עסקוש 890וגדוד הצנחנים  101ט ביחידה שהתגבשה ביחידות החי"ר של צה"ל, ובפר לגישה

הבסיסי המפתח א יהשתי הגישות בין  ההשוואהבאמצעות פעולות תגמול.  בלחימה במסתננים

 .צה"ל על מג"ב להבנת הדימוי השלילי שפיתח

   במסתנניםצה"ל ללחימה הגישה ב –פעולות התגמול  .1

, על רקע הכישלונות הרבים שנחלו כוחות צה"ל בפעולות התגמול, הוקמה יחידה 1953באוגוסט 

בפיקודו של רס"ן אריאל שרון, שהיה מג"ד בחטיבת ירושלים באותה העת. היחידה שכנה  101

בר לות תגמול מע  ע פעווייעודה היה לבצהערבי הנטוש סטף ממערב לירושלים,  בסמוך לכפר

, ארבעה חודשים 101העיתוי שבו הוקמה יחידה  327כתגובה לפעולות המסתננים., ות המדינהלגבול

והצבאי לזנוח את פוליטי בלבד לאחר שהוקם מג"ב, מלמד על כך שלא היה בכוונת הדרג ה

 מדיניות הגמול ולהסתפק בהגנה דפנסיבית על גבולות המדינה באמצעות מג"ב. 

של הצנחנים היה קטן  890עד לאיחודה עם גדוד  101התגמול שביצעה יחידה  מספר פעולות

גבוה של רף בקביעת , ושמעותי ביכולת המבצעית של צה"ליחסית. עם זאת, היא הובילה שינוי מ

                                                

, .10.195322פלוגה ג' משמר הגבול",  –מאת לוי אברהמי מפקד מחוז ירושלים, לראש אגא"ר, "הנדון: דוח ביקור  323
 –, הנדון: אנשי משמר הגבול 2302/25-, לא"מ. סוגיה זו העלה גם קצין המנהלה של מחוז ירושלים, 2302/11-א"מ, ל

 .28.10.1953בעיית שיכונם", עמ"מ ד' וילק, קצין מנהלה מחוז ירושלים לראש אגא"ר, 
משמר הגבול",  –שיכונים לשוטרים מאת עמ"מ זלמן סורוצקין, קצין סעד ראשי למטה מחוז ירושלים, "הנדון:  324

 .2302/25-, א"מ, ל3.11.1953
 .S15/41277, אצ"מ, 19.8.1954מאת אברהם איכר מנהל המדור לביטחון ולחברה לקצין הסעד משטרת ישראל,  325
 .2, עמ' 25.4.1954, מעריבג' שטרסמן, "סיור לילה בגבול",  326
 .309, עמ' ת צה"להתפתחו און,-; בר368עמ'  הצנחנים בצה"לאלרון,  327
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אל"מ מאיר עמית, ראש אגף  328ששימשו דוגמה ומופת ליחידות צה"ל האחרות. ערכי לחימה

הוקמה  1953: "באוגוסט קמתהבצה"ל בעקבות ה השינוי שחלאת  1955אר באוגוסט במטכ"ל, תי

אשר הצליחה לשנות את התמונה המבצעית של צה"ל ולהעלות את רמת הלחימה.  101יחידה 

 329עברנו לבצע פעולות תגמול בעיקר נגד כוחות צבא בכפרים, במחנות, במשטרות ובמוצבים".

ת בישיבות המטכ"ל ובדוחו "לבעקבות הצלחותיה של היחידה סימן הפיקוד הבכיר של צה

הבליטה בעיקר  101יחידה  330הצבאיים את פעולותיה כמפנה תודעתי בעל חשיבות צבאית רבה.

באותן השנים שיוזמה והתקפיות, שני ערכי לחימה  –את חשיבות ביצוע המשימה והחתירה למגע 

 הכדוגמיא שאפשר להבהפעולות הבולטות אחת בצה"ל. האחרות לא אפיינו את יחידות החי"ר 

-לדבקות לוחמי היחידה במשימה היא הפשיטה לחברון )מבצע "כפפות משי"( בליל חורף מושלג ב

בפיקודו של מאיר  כוחעל ידי שבוצעה לאחר רצח שני חיילים באזור בית גוברין,  1953בדצמבר  21

  101.331ביותר עם יחידה  חבר קיבוץ עין חרוד ואחד הלוחמים המזוהים –ציון -הר

ביולי  7-בכשנה וחצי לאחר מכן,  332.של הצנחנים 890עם גדוד  101יחידה אוחדה  1954ר בינוא

פעולות  –דוח הנושא את הכותרת "לקח הפעילות המבצעית של צה"ל במטכ"ל פרסם אג"ם , 1955

כתיבת עם הצנחנים ועד  101מעת שאוחדה יחידה בוצעו שהפעולות יבשתיות", ובו סקירה של 

הדוח נכתב: "הוכח שאפשרי לבצע פעולות נועזות בהצלחה גם בעומק שטחי  בסעיף ב' שלהדוח. 

האויב ונגד צבא סדיר בכוחות קטנים ובכוחות גדולים". בסעיף ו' נרשם: "ביצוע פעולות סיור 

בטווחים גדולים ובעומק שטחי האויב בפעולות משולבות מוכיח כי חלה התקדמות בכושרן 

תן של האפשרויות נראות עתה באור אחר". הדוח קבע המבצעי של היחידות האחרות והערכ

היחידות  של והצנחנים חוללו בצה"ל מהפכה אשר השפיעה על כושר הלחימה 101שיחידה 

השינוי שחוללו הצנחנים היה בעיני שר הביטחון פנחס לבון כה גדול, עד כי בישיבת  333האחרות.

מבצעי צה"ל המוצלחים "הם בלי  הוא הצהיר שאם יפורסמו 1954ביולי  7-מטכ"ל שהתקיימה ב

מעבר  334ספק יצטרפו לדפים מזהירים וחשובים בכריסטומטיה ]גבורה[ הצבאית הישראלית".

והימנעות מהן  בחישול חיילי צה"ל,חשוב תפקיד  התגמוללמטרותיהן הצבאיות מילאו פעולות 

 :1955כך נכתב בדוח המסכם את הפעילות של צה"ל לשנת  . גורם מכשילנתפסה בצה"ל כ

עובר בהכרח תהליך  –צבא המתקיים בימי שלום ללא אפשרות של פעולה צבאית 
של התאבנות. הפעילות המבצעית אשר ניתנת ליחידות משמים הפכה להיות 
האבנים עליהן נוצרו דפוסי היחידות ]...[ מבצעי צה"ל יש לברך עליהם על שום 

תום מלחמת השחרור הייתה זו הפעם הראשונה שצה"ל הראה עצמו לוחם שמאז 
 335ברוחו.

                                                

 .244, עמ' צבא וחברה; דרורי, 46עמ'  הכשרת הפיקוד,טורגן,  328
"הנדון: לקח הפעילות המבצעית )כוחות היבשה( של צה"ל", דוח חתום בידי אל"מ מאיר עמית, ראש אגף המטכ"ל,  329

מתוכן היו  18, רק 1954נת פעולות שבוצעו מעבר לגבול בש 22. עמית ציין בדוח כי מתוך 10-626/1957א"צ,  19.8.1955
 .42פעולות צלחו מתוך  13רק  1953מוצלחות. לעומת זאת בשנת 

 .62, עמ' 101מיתוס זקבך,  330
ויהי ציון בהרחבה ראו : מ' גבעתי,  -על מאיר הר .242–240, עמ' הצנחניםלתיאור הפעולה בחברון ראו מילשטיין,  331

 .2019 , דביר, תל אביב,מה, מאיר הר ציון חייו ופועלו
, ובחלוף שמונה חודשים 202והפך ליחידה  890התרחב גדוד הצנחנים  1956. בינואר 67, עמ' 101מיתוס זקבך,  332

 .71, עמ' 101מיתוס . זקבך, 202נוספים, לקראת מלחמת סיני, הפכה היחידה לחטיבה 
. הדוח מצוטט אצל טורגן, 637/1956-15, א"צ, 3.7.1955"לקח הפעילות המבצעית של צה"ל: פעולות יבשתיות",  333

 .54–53, עמ' הכשרת הפיקוד
 , א"צ.27.7.1954דברי שר הביטחון פנחס לבון, ישיבת המטכ"ל,  334
 . 134, עמ' הדרג הצבאימצוטט אצל דרורי,  335
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שרוח הלחימה של חיילי צה"ל במלחמת במאמר שכתב לפני כשישה עשורים און הדגיש -מרדכי בר

סיני חושלה בראש ובראשונה בפעולות התגמול, שביניהן ניתן למנות את פעולות התגמול 

  336(.1956( ובחוסאן )ספטמבר 1955יונס )אוגוסט -(, בחאן5519בעזה )פברואר הגדולות שנערכו 

 במג"ב ללחימה במסתננים הגישה – הגנה דפניסיבית. 2

שונות פעולה שיטות התבססה על ו שפיתח מג"ב ללחימה במסתננים הייתה דפניסיבית הגישה

ההתקפית שפיתח צה"ל ללחימה במסתננים. שתי השיטות השכיחות  מגישת הלחימהבמהותן 

גוריון נהג לכנות -והסיורים הרכובים שנערכו בעיקר בשעות הלילה. עמוס בןמג"ב היו המארבים, ב

שני נוסף על  337.ל שום שעיקר פעילותם נעשתה בחשכת הלילאת שוטרי מג"ב "חיות הלילה", ע

בשעות היום, בהן תצפיות, סיורי אוויר המאופיינות בביצוען אימץ מג"ב שיטות פעולה  אלה

השגורה מסתננים. כן הסתייע מג"ב בערבים סייענים, או בלשון לאיתור יקוב וגישוש ופעולות ע

 ימינו "משתפי פעולה".ב

 מארבים 2.1

משיטות הלחימה השכיחות שאימץ מג"ב ללחימה במסתננים,  דאחכאמור מארב הלילה הוא 

מאחר שפעילות  –ומשום כך נהגו התושבים ביישובי הספר לכנות את שוטרי מג"ב "אנשי הבטן" 

המארבים התבססו על מודיעין שאספו  338בשכיבה על הבטן במשך שעות ארוכות.התאפיינה זו 

נאסף וכן על מודיעין ש 339של המסתננים, סיורי שטח מקדימים לגבי נתיבי החדירה וההימלטות

על הקיר בחדר המבצעים של  340לאורך הגבול. בתצפיותחוליות צופים של מג"ב שהוצבו על ידי 

במארבים  341הפלוגות נתלתה מפה ועליה סומנו בספרות מיקומי המארבים שהוצבו בכל לילה.

קציני  342עיקוב.ישוש ושהוכשרו להפעיל כלבי משטרה למשימות גמפעם לפעם גם שוטרים שולבו 

 בדרגות הזוטרותונמנעו מלמסור לשוטרים , המבצעיתמג"ב הקפידו לשמור על סודיות הפעילות 

יצחק המ"פ רשם  1953בספטמבר  17-פרטים על המארבים המתוכננים מבעוד מועד. כך לדוגמה, ב

את הפרטים על הקצינים למסור לשוטרים מוחלט בתוכנית המבצעית של יחידתו כי חל איסור  רם

 343הבאים: שם השוטרים הפועלים במארבים, מספר החוליות, שעות הפעילות ומיקום המארבים.

מפקד לא מן הנמנע שהמידור הפנימי נועד למנוע זליגה של מידע מתוך מג"ב, ובשל כך קבע 

 שפרטים על המארבים יימסרו לשוטרים רק בסמוך לביצועם.  הפלוגה

. ניוד השוטרים ופיזורם יהםהייתה הצבת השוטרים למשימותחולשה מרכזית בביצוע המארבים 

לעיתים  ושהביא יםבשטח התבצע באמצעות ג'יפים, שמעצם טיבם כרכבי שטח עוררו רעש

                                                

 . 4, עמ' 1961, דצמבר 140 מערכותאון, "רוח הלחימה במערכת קדש", -מ' בר 336
 .47, עמ' 3.7.1953, ידיעות אחרונותלילה", ז' אלתגר, "בחפירה מול שכם עם חיות ה 337
 .2, עמ' 10.10.1955 מעריב,"אנשי הבטן",  338
אחריות והנחיות כלליות",  –מאת יצחק רם, מפקד פלוגה א', למפקדי המחלקות, "הנדון: גזרת פעילות מבצעית  339

כי פרובר, מפקד פלוגה ג', . כל מקומות המארבים צוינו בספרות. ראו מאת עמ"מ מרד2302/12-, א"מ, ל17.9.1953
 .2302/13-, א"מ, ל27.9.1953כינויים )ספרות(",  –למפקדי המחלקות, "הנדון: מארבים וחסימות 

 . 23, עמ' פלוגה ז' וילפנד, 340
 . 32, עמ' פרקי חייםאוגול,  341
. 2302/11-"מ, לא, 17.12.1953פלוגה ז' אל המטא"ר, "הנדון: ביקורו של ס.מ.מ מר רוזין",  3מאת מפקד מחלקה  342

ההכשרה לתפקיד נוהגי כלבים נערכה במסגרת קורס כלבנים שהתקיים במשטרת ישראל שארך כחמישה חודשים. 
קורס כלבנים",  –מטה פלוגה ב' משמר הגבול, "הנדון: ספוחים /1ראו: מאת מפקח ראשון י' טמיר אל מטה גדוד מס' 

 .2502/11-, א"מ, ל8.4.1956
-, א"מ, ל17.9.1953, "הנדון: סידור עבודה דו שבועי", 3, 2, 1וגה א', למפקדי מחלקות מאת יצחק רם מפקד פל 343

2302/12. 
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דב אוגול מספר שעל מנת להסוות את ירידת הכוח מכלי  344על ידי המסתננים. םקרובות לחשיפת

בזה אחר זה, ואחר התכנסו לביצוע הרכב, בוצעה זו תוך כדי נסיעה: השוטרים קפצו מהרכב 

ירי של כוח כדי למנוע בהפעלת הנשק וזאת בתדריכים הודגשו הוראות הבטיחות  345המארב.

פתח  1953באוקטובר  13-מארב אחד על משנהו, אם כי הדבר לא מנע לחלוטין תקלות מבצעיות. ב

במסתננים, ולמרבה מארב של פלוגה ד' במחשבה שמדובר כוח מארב של פלוגה ג' בירי על כוח 

כל תקלה מבצעית מסוג זה נדונה בבית דין משמעתי של מג"ב שבראשו  346המזל לא היו נפגעים.

  347.מפקד פלוגהעמד קצין, על פי רוב בתפקיד 

שלכל אחד התקשורת בין המארבים התבצעה באמצעות ירי זיקוקים בצבעים אדום, לבן וירוק, 

זיקוק בצבע ירוק העיד על הימצאותם של מסתננים . ירי של מהם נקבעה משמעות מבצעית שונה

בשטח מדינת ישראל; ירי של שתי רקטות בצבע לבן העיד על היתקלות של כוח המארב עם 

על כלי הנשק  348.תגבורלסמן צורך דחוף בכוחות  ירי של שתי רקטות בצבע אדום נועדמסתננים; ו

נוסף  349מטר. 40למרחק של עד של השוטרים הותקן פנס הנדלק בשעת הירי ומאיר על המטרה 

  350.שאו בתוך נרתיק צדצוידו שוטרי מג"ב גם ברימוני יד שניהאישי על הנשק 

הטכניקות של המארבים התפתחו תוך כדי הפעילות ומתוך לקחים שהופקו מתקריות הגבול עם 

. השיטה הראשונה לכידת המסתנניםהמסתננים. להלן שלוש שיטות של מארבים שפיתח מג"ב ל

ק"מ מקו הגבול ויכול היה לדלג למרחק  10עד  5-שהוצב במרחק של כמארב "מארב מדלג",  הכונת

שהוצב מסתננים הצליחו להימלט מהמארב שה הבמקרשל ק"מ אחד עד שניים מקו הגבול 

ק"מ מגבול ירדן באזור  8הציב מג"ב מארב במרחק של  1953. לדוגמה, בחודש אוקטובר בראשונה

נקלעו מסתננים שהגיעו משטח ישראל עם פרות גנובות בדרכם לחצות את ערה; למארב -ואדי

הגבול. המרחק הגדול יחסית מקו  כיווןס להגבול, ובהיתקלות עם כוח המארב הם הצליחו לנּו

 ,הגבול דרש מהמסתננים מנוסה ארוכה דיה, שאפשרה לשוטרים להקים מארב נוסף סמוך לגבול

מארב "מארב שק",  כונתההשיטה השנייה למארב  351בות.ושם נלכדו המסתננים עם הפרות הגנו

מארב השק התבסס על תחבולה והטעיית  352שהתבסס על הקמת רשת מארבים היקפית וצפופה.

המסתננים באמצעות "הפגנת כוח" באזור שהוגדר מראש באמצעות הצבת מחסומים, תנועה ערה 

קרי לרשת  –שק" לתוך ה" של סיורים רכובים ואף ירי רקטות, במטרה למשוך את המסתננים

 אמצעותהדרך שב 353ח המשטרתי.ובסמוך למקום שבו הופגן הכציבו השוטרים המארבים שה

 הכירונקישת אבנים: שוטרי מג"ב  יתההימארב האת המסתננים לשטח השוטרים  והוביל

                                                

 .2302/11-א"מ, ל ",5.10.1953"העתק מרשומו של ע.מ.מ שמואל איתן בפלוגה ד' משמר הגבול בתאריך  344
 .32, עמ' פרקי חייםאוגול,  345
, 19.10.1953מאת עמ"מ מרדכי פרובר, מפקד פלוגה ג' אל המטא"ר/מפקד המשמר, "הנדון: דוח פעולות איבה",  346

 .2302/13-א"מ, ל
אירעו חילופי ירי בין שני מארבים שבמהלכם נפצעו שני שוטרי מג"ב. לבירור  1953באוגוסט  26-כך לדוגמה, ב 347

 .2302/10-גה ה' ראו: "בית דין חוקר", א"מ, להתקרית מונה בית דין חוקר בראשו עמד מפקד פלו
מאת עמ"מ מרדכי פרובר אל המטא"ר/משמר הגבול, "הנדון: שיטת סימון אחידה במג"ב ע"י זיקוקין וזרקור",  348

 .2502/11-, א"מ, ל29.4.1956
", דוח חתום 2030שעה  1.12.1953"העתק מרישום ביקורו של עמ"מ איתן במטה פלוגה ד' משמר הגבול בתאריך  349

 .2302/11-בידי שמואל איתן, )לא מתוארך(, א"מ, ל
 .5.11.1953מאת עמ"מ מרדכי פרובר, מפקד פלוגה ג', למטא"ר/אגא"ר/מפקד המשמר, "הנדון: בטחון רימוני יד",  350

 .2302/13-א"מ, ל
 .2302/27-, א"מ, ל21.10.1955אירועים ומסקנות",  –ח', "הנדון -מאת עמ"מ שמואל איתן למפקדי פלוגות א' 351
אחריות והנחיות  –, "הנדון: גזרת פעילות מבצעית 3, 2, 1מאת יצחק רם, מפקד פלוגה א', אל מפקדי המחלקות  352

 .2302/12-, א"מ, ל17.9.1953כלליות", 
שולם בר נתן אל המטא"ר/אגא"ר/מפקד מחוז ירושלים/מפקד נפת השפלה, "הנדון: בקורי מאת מפקח ראשון, מ 353

 .2302/11-, א"מ, ל29.9.1953ע.מ.מ איתן שמואל",  –קצינים 
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שנקישת אבנים היא סימן מוסכם בין המסתננים כי בשטח לא פרוסים מארבים המבצעי סיונם ימנ

מארב "מארב פיתוי",  כונתההשיטה השלישית  354מג"ב, והשתמשו בשיטה זו כדי להטעותם.של 

ה יזומה של תוצרת חקלאית בשטח ר  ת  למשל, הוֹ  –שבו מתבצעות "פעולות פיתוי" למסתננים 

גנבה במקום מוגדר שקבעו שוטרי מג"ב. בסמוך בצע כפיתיון, על מנת למשוך את המסתננים ל

מסוג מארבים שנועדו ללכוד את המסתננים בשעת הגנבה. מארב מג"ב הציב לתוצרת החקלאית 

בעקבות גנבות חוזרות ונשנות של תירס משדות קיבוץ ניר  1956בראשית ספטמבר זה בוצע 

, אליהו באזור השרון. בתיאום עם הקיבוץ הותיר מג"ב בשטח הפתוח קלחי תירס "ללא פיקוח"

 355.הצלחה, במקרה זה ללא ללכוד את המסתננים במטרה

, סיפר בשנים הנדונות במחקר יונה ברנע, ששימש רכז הבט"ש של מושב עין ורד באזור השרון

מגבול ירדן מרדת החשכה עד חדרו לישראל בחלוף השנים ששוטרי מג"ב ארבו למסתננים ש

במטרה לזהות את חדירת  –השעה שתיים אחר חצות כשפניהם לכיוון מזרח, כלומר לקו הגבול 

ועד עלות  מהשעה שתיים אחר חצותואילו  ;בתחילתההמסתננים מהגבול לתחומי ישראל כבר 

ניסיון השחר ארבו השוטרים למסתננים כשפניהם לכיוון מערב, כלומר לשטח מדינת ישראל, ב

ללכוד את המסתננים שהצליחו כבר לחדור לשטח ישראל ושעשו את דרכם לכיוון קו הגבול כדי 

  356לחצותו בחזרה, לעיתים עם רכוש שהצליחו לגנוב מיישובי הספר.

 סיורים .2.2

הסיורים נערכו בעיקר שכיחה נוספת הייתה הסיורים הרכובים באמצעות ג'יפים.  שיטת פעולה

. בצוות סיור פעלו שלושה שובי הספר כחלק ממערך ההגנה עליהםראשיים וביי בעורקי תחבורה

אך נלוו לכך גם  –עד ארבעה שוטרים בפיקוד סמל, ותפקידם היה לאתר וללכוד מסתננים 

טקטיקת  357תפקידים נוספים, כגון הרתעת המסתננים והגברת תחושת הביטחון בקרב התושבים.

סיור שפיתח מג"ב כונתה "סיור מארב" והתבססה על תחבולה: רכב הסיור הוסווה על ידי 

ארבו דרוכים עם נשקם מחוץ לרכב והיו ערוכים למרדף רכוב ם השוטרים בצמחייה, בשעה שה

קציני מג"ב, טקטיקת הסיור לא הייתה תמיד יעילה ללכידת חלק משל  םלדעת 358אחר המסתננים.

לכידת שהערך המבצעי של הסיור הוא זעום ביחס להצלחות ב פרובר גרס "פ מרדכיהמ. מסתננים

  359.ול הברחות המתבצעות בעורקי התחבורה, אולם השיטה יעילה בסיכהמסתננים

נוסף על הסיורים הרכובים ביצעו שוטרי מג"ב גם סיורים רגליים. כל סיור רגלי ארך בין שבע 

הסיורים הרגליים נערכו בעיקר באזורים  360יים בשבוע.לתשע שעות, וכל שוטר נדרש לבצעו פעמ

מג"ב עשה שימוש גם  361המחברים בין היישובים ובשטחים שבהם היה קושי לנייד כוחות רכובים.

                                                

בקור  –נתן, מפקד פלוגה ג' אל המטא"ר/ראש אגא"ר, "הנדון: רשימת ביקורת -מאת מפקח ראשון, משולם בר 354
 .2302/11-"מ, ל, א9.9.1953ע.מ.מ איתן שמואל", 

", 17/56אגא"ר ומפקד המשמר, "הנדון: דוח אירוע מס' -, אל המטא"ר2מאת סמ"מ שמואל מלינקי, מפקד גדוד  355
. בעקבות גנבת צינורות מקיבוץ כפר רופין בעמק בית שאן המליץ מפקד פלוגה ז' בפני גורמי 2501/8-א"מ, ל 10.9.1956

מאת מפקח ראשון, בנימין גולדשטיין, מפקד פלוגה ז', אל משמר הגבול  הפיקוד במג"ב לפעול על פי שיטה זו, ראו:
 .2501/10-, א"מ, ל18.4.1956צפון/מטא"ר, "הנדון: גניבת צינורות של כפר רופין", 

 (.24.12.2015)להלן: ריאיון עם יונה ברנע,  24.12.2015ריאיון שערכתי עם יונה ברנע בביתו במושב עין ורד,  356
יינו לא אחת את חשיבות הנוכחות של סיורי מג"ב ביישובי הספר שהגבירו את מורל המתיישבים. קציני מג"ב צ 357

 ראו על כך בשער ד' העוסק במערך השיטור והביטחון שהקים מג"ב ביישובי הספר.
 .3, עמ' 1953, יוני 999בטאון שוטרי ישראל שומרי הגבולות", –י' לוי, "צבא משטרתי דורך קשתו  358
–15.9.53רדכי פרובר, מפקד פלוגה אל אגא"ר/מפקד המשמר, "הנדון: דוח סיורי לילה ממונעים מאת עמ"מ מ359

 .2302/20-, א"מ, ל6.10.1953", 30.9.53
 .2500/18-ל , א"מ,8.1.1956מפקד המשמר, "הנדון: בקרת קצינים עליונים", -מאת סמל ח' מורביה אל המטא"ר 360
 .29, עמ' פרקי חייםאוגול,  361
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שהיו ברשות  פייפר בסיורי אוויר, שנועדו לאתר מסתננים ממעוף הציפור באמצעות מטוסי

סיורי האוויר בוצעו על ידי מפקדי הפלוגות  362, בעיקר לאורך הגבול עם ירדן ולבנון.המשטרה

תפקיד חשוב בהכוונת כוחות לסיור האוויר נועד  363.בתכנון מקדים ובתיאום עם משטרת ישראל

חדרה חוליית  1953לנתיבי הבריחה והמילוט של המסתננים. לדוגמה, בנובמבר רכובים סיור 

דרומית לקיבוץ גשר, והסתתרה מסתננים מירדן דרך עמק בית שאן לוואדי בירה )נחל תבור(, 

בשטח הצמחייה הסבוך. בסיור אוויר שעליו פיקד שמואל איתן אותרה החוליה והוכוונו כוחות 

מסתננים  לאתרסיורי האוויר סייעו  364סיור למקום הימצאה, פעולה שהביאה ללכידת המסתננים.

יר בשטח וולאחר הקציר, שכן היה קל לאתרם מן האבשטח  השנותרשעסקו בגנבות תבואה 

 של תנאי הדרךהקשות בעונות החורף, לאור המגבלות  365.פעולות הקציר לאחרשנותר חשוף 

אבני  ם שלשימש הסיור האווירי לפיקוח על הימצאות ,תנועת הסיורים הרכוביםאת  שיבשוש

שפעלו הרכובים  לסיוריםגורם שהקשה על שיתוף הפעולה בין הסיור האווירי  366סימון הגבול.

את  367פשר העברת דיווחים ממטוס הסיור לשוטרים.מחסור במכשירי קשר, שלא אִ בשטח היה 

לבעיה זו תיאר שמואל איתן שנים מאוחר יותר: "כאשר גילינו קבוצת מבריחים  אולתרהפתרון ש

היינו משליכים פתק לעבר יחידת משמר הגבול, והיחידה הייתה יוצאת עם ג'יפים למקום ועוצרת 

  צדדית שנתנה מענה מבצעי למחסור במכשירי הקשר.-כלומר, מדובר היה בתקשורת חד 368אותה".

 תצפיות  .2.3

לאתר מסתננים בשלבים הראשונים של נועדו  בסמוך לגבולותהתצפיות שביצעו שוטרי מג"ב 

מעלות השחר עד שקיעת החמה. כל בשעות היום, החדירה לתחומי המדינה. התצפיות בוצעו 

ת נדרש לכתוב דוח מפורט על הנעשה בגזרת פעילותו ועל סימנים להסתננות תצפיבכוח מפקד 

אפשרית. השוטרים הוצבו בסמוך לקו הגבול, מה שחשף אותם במקרים רבים להתקפות ירי 

קרוב לוודאי שהמסתננים היו מודעים לשימוש שעשה מג"ב  369הגבול.השני של  וברמע  שבוצעו 

כוח חיפוי של הימנע מפגיעה באמצעות הצבת כדי לת, ולפיכך נקטו משנה זהירות ובתצפי

שוטרי מג"ב תצפית  שישההציבו  1953בדצמבר  24-לדוגמה, בכך הגבול.  מִצדו השני שלמסתננים 

כארבעה ק"מ דרומית לקיבוץ מגל בשרון. השוטרים זיהו מסתנן החוצה  הכפר מרג'ה השוכן באזור

  370בר הגבול.מע   שהסתתרומצד מסתננים  את הגבול, ומשדרשו ממנו לעצור נפתחה עליהם אש

                                                

בקור ע.מ.מ  –נתן אל המטא"ר/אגא"ר/מפקד מחוז ירושלים, "הנדון: בקורת קצינים -ראשון משולם בר מאת מפקח 362
. עניין זה הופיע גם בעיתונות: "משמר הגבולות יסתייע בחוליית טיס 2302/11-, א"מ, ל19.10.1953איתן שמואל", 

טיסה מיוחדת במטוס הסיור של המשטרה",  –; ד' אייל, " אנחנו טסים מעל לגבול 2, עמ' 18.8.1953, דברמשטרתית", 
 .3, עמ' 23.2.1955, חרות

התכנון של פעילות הטיסה מופיע בתוכניות העבודה של מפקדי הפלוגות ראו: מאת עמ"מ דב אוגול, מפקד הפלוגה  363
, 30.8.1953", 30.8.1953–26.8.1953הגבול במרחב גוש חפר מתאריך אל מפקדת גוש חפר, "הנדון: דוח פעילות משמר 

מאת עמ"מ מרדכי פרובר, מפקד פלוגה ג' אל אגא"ר/מפקד המשמר, "הנדון: מועדי טיסות סיור",  .63-11/1955א"צ, 
-מ דוד בן", חתום בידי עמ"1953"לוח עבודה של מפקד פלוגה ד' לחודש דצמבר  . ראו גם2302/13-א"מ, ל ,13.10.1953

 .2302/14-יהודה, מפקד פלוגה ד', א"מ, ל
 .32עמ'  ,פלוגה ז' וילפנד, 364
 .2501/3-, א"מ, ל21.4.1954מניעה",  –, "הנדון: הבשלת תבואה 3, 2, 1מאת שמואל איתן אל מפקדי גדודים  365
 .19עמ'  ,פלוגה ז' וילפנד, 366
בול, "הנדון: קשר מטוס הסיור המשטרתי", מאת מרדכי פרובר, מפקד פלוגה ה' אל המטא"ר/מפקד משמר הג 367

 .2302/14-, א"מ, ל28.10.1953
 .15עמ'  ,פלוגה ז' וילפנד, 368
, 30.6.1955", 1955סקירה וסיכום חודשי מאי  –מאת מ' נוביק, ראש מת"ם, אל זאב שרף מזכיר המדינה, "הסתננות  369

 .5426/11-ג א"מ,
 .2302/16-, א"מ, ל21.12.1953פתח תקווה, "הנדון: התקלות", מאת דב אוגול, מפקד פלוגה ו', אל מפקד נפת  370
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 איסוף מודיעין .2.4

סא"ל  1954. על חולשה זו עמד באוגוסט רסדּו מערך מודיעין 1956לא היה לפחות עד שנת במג"ב 

: "שיטת הלחימה בהסתננות מחייבת גורמי באומרו חיים אבינעם, קצין אג"ם של פיקוד הצפון

והן בגדוד. גורמים אלה בגדוד לא קיימים בכלל, בפלוגות מודיעין ביחידות מג"ב, הן בפלוגות 

מג"ב קיבל את המידע המודיעיני על כוונות המסתננים לחדור לשטח ישראל  371בצורה לא יעילה".

חטיבות הו פקדות הגושים בהגמ"ר, יחידות המודיעין של המטכ"ל, מִ אמ"ן –בצה"ל  גורמים כמהמ

 373"ל התלוו לקציני מג"ב לצורכי איסוף מודיעין.קציני המודיעין של צה לעיתים 372.הצבאיות

פעילותם, וכל שוטר נתפס למעשה כיחידת  עתאיסוף המודיעין נעשה גם על ידי שוטרי מג"ב ב

: "יודעים אנחנו שם מעבר באותן השנים מג"בב קציןמודיעין עצמאית בשטח. כך תיאר זאת 

באר הרי זה סימן כי הוזמנו צינורות. לגבול, ודבר זה לא קשה לראותו, נוטעים פרדס או חופרים 

 374ואמנם תוך זמן קצר מופיעים המומחים לצינורות בשטח".

קצין לתפקידים מיוחדים, שפעל  –בעל תפקיד בצה"ל שסיפק מידע מודיעיני למג"ב היה הקת"מ 

קציני מג"ב הסתייגו משיתוף הפעולה  375יחידה להפעלת סוכנים במחלקת המודיעין של צה"ל.ב

יבה מפקדי ליחידותיהם. ביש וסרהתלוננו לא אחת על מהימנות המודיעין שהוא מ מו ואףעִ 

 שמואל מלינקיהמ"פ , שבה השתתף גם פנחס קופל, ציין 1953בנובמבר  30-ב פלוגות שהתקיימה

 376כי המודיעין המתקבל מהקת"ם אינו מדויק וגורם כלשונו "להפרעה בעבודה" של שוטרי מג"ב.

שהמודיעין המתקבל מהקת"ם הוא חלקי בלבד, ובמקרים  ב אוגול שטעןהמ"פ דהעלה טענה דומה 

אהרון כהן ציין  המ"פ 377רבים לוקה בחסר ואינו עונה על הצרכים המבצעיים של יחידתו.

על מידע המתקבל במקרים רבים ממשתפי פעולה עם  קת"ם למג"ב מתבססה מוסרשהמודיעין ש

המבצעי על  תחקירב 1956בינואר  31-כתב ב צה"ל, והוא מכשיל את שוטרי מג"ב במשימתם. כך

 לגנוב פרדה וסוס מהמושבה מנחמיה בעמק הירדן: שהצליחומסתננים 

מתקבל על הדעת שידיעות שהובאו על ידי המודיע שמשו למשיכת כוחתינו 
למקומות אחרים על מנת לוודא שבאותו לילה לא ישכבו כוחותינו במקום הליכתם 

שידיעות כאלה התקבלו עשרות פעמים דרך הקת"ם ולא ]...[ יש לציין את העובדה 
  378הביאו לידי פעילות אויב כי בדרך כלל לא התאמתו.

                                                

מאת סא"ל חיים אבינעם, קצין אג"ם פיקוד צפון, אל אג"ם מבצעים, "הנדון: סקירה על העברת הביטחון השוטף  371
. אל"מ מאיר עמית ציין כי הפעילות של כוחות מג"ב בשטח הביאה 185-642/1956, א"צ, 15.8.1954למשטרת ישראל", 

גם לחולשות באיסוף המודיעין של הפיקוד המרחבי. ראו "הנדון: לקח הפעילות המבצעית )כוחות היבשה( של צה"ל", 
 .10-626/1957, א"צ, 19.8.1955דוח חתום בידי אל"מ מאיר עמית, ראש אגף המטכ"ל, 

, 16.2.1955תכנון גניבה", משמר הגבול, "הנדון:  1, אל מפקד גדוד 16מאת סרן יואל בן דב, קצין מודיעין חטיבה  372
. צה"ל העביר גם מודיעין למג"ב על כוונות המסתננים להניח מוקשים בצירי התנועה והדרכים, ראו: 26-38/1956א"צ, 

. א"צ, 28.2.1955משמר הגבול, "הנדון: מקוש דרכים",  1אל מפקד גדוד  16מאת סרן יואל בן דב, קצין מודיעין חטיבה 
26-38/1956. 

, א"צ, 9.8.1955, אל משמר הגבול/גוש הר טוב, "הנדון: סכום ישיבה", 16ל ג' רוטשילד ראש מטה חטיבה מאת סא" 373
24-346/1957. 

 .28, עמ' 17.12.1953, זמניםי' גולדברג, "משמר הגבול והמלחמה במסתננים",  374
א"מ,  ,15.11.1953ם", מאת מפקח ראשון זאב פיקמן אל מטא"ר/אגא"ר/מפקד משמר הגבול, "הנדון: תאום עם קת" 375
 .2302/10-ל

 .2302/9-, א"מ, ל3.12.1953",  30.11.1953-כל ישיבה מפקדי פלוגות שהתקיימה ב –"הנדון: פרטי  376
. ראו גם 2302/10-, א"מ, ל20.9.1953מאת דב אוגול, מפקד הפלוגה למפקד נפת התיכון, "הנדון: פגישות קת"ם",  377

שבו מנחה מפקד נפת התיכון של המשטרה, סמ"מ א' דימאנט, את דב  25.9.1953"הנדון: פגישות קת"ם" מתאריך 
 .2302/10-ל אוגול לפעול על פי הנחיות הקת"ם, א"מ,

, "הנידון: דוח אירוע מנחמיה", 3ראשון אהרון כהן, מפקד פלוגה ט', אל מטא"ר מג"ב/מטה גדוד מג"ב מאת מפקח  378
 .2501/12-, א"מ, ל31.1.1956
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מג"ב להכשיל באופן מכוון  קציניכלומר, המידע שקיבל הקת"ם ממשתפי הפעולה נועד לתפיסת 

החל מג"ב לפתח מערך מודיעין  1956. החל מהמחצית הראשונה של שנת בפעילותם את השוטרים

  379על קצינים וסמלים שעברו הכשרות בתחום המודיעין צה"ל.שהתבסס  צמאיע

 הסתייעות בסייענים )משתפי פעולה( .2.5

ברואף הפעיל אותם מ במשתפי פעולהמג"ב הסתייע  לגבולות המדינה לצורכי איסוף מודיעין על  ע 

דיווח  1953בנובמבר  9-כך למשל, ב 380מסתננים ומבריחים שביקשו לחדור לתחומי מדינת ישראל.

ולה דב אוגול לנפת המשטרה בחדרה כי הגיעו לידיו ידיעות מהימנות משני ערבים המשתפים פע

בירדן "אימוני קומנדו",  העורכיםאיש  כעשרהחמושה של מסתננים המונה עם מג"ב על קבוצה 

הסיוע  לעיתים 381ראלים.לישראל כדי לבצע פעולות חבלה ורצח של אזרחים יש ובכוונתם לחדור

הם בו גם סיכונים: דב אוגול סיפר שלא אחת המודיעיני שקיבל מג"ב ממשתפי פעולה טמן בחּו

יעים "בגדו" בלשונו אף הסתבר ששניים מהמוד ובאחד המקרים מסרו למג"ב מודיעין כוזב,

  382לא פירט מעבר לכך.הוא אך  ,בשוטרי מג"ב

להם  אפשרית בעת חציית הגבול הגדיר לה מפגיעהעל מנת לשמור על חייהם של משתפי הפעו

עיר במג"ב נתיבי מעבר קבועים. מעבר מסוג זה התקיים למשל בסמיכות לקיבוץ יד חנה הגובל 

ל עבור "שטינקרים" ישראקבע "נתיב מעבר" משטח ירדן לכרם. בסמוך לקיבוץ נ-הערבית טול

דב אוגול. נתיב המעבר נועד לשמור על משתפי הפעולה שמא המ"פ הגדיר אותם )מלשינים(, כך 

ידיעת מג"ב סיכן את חייהם. במקום אחר ללא יאונה להם רע, משום שכל מעבר שלהם את הגבול 

-השוכן מזרחית לטול ר שערך כוח מג"ב בסמוך לכפר איבתן, בעת סיו1953בספטמבר  1-ואכן, ב

י מג"ב. כשנה לאחר התקרית נדונו השוטרים בבית כרם, נורו ונהרגו שני מסתננים על ידי שוטר

ר לימים דב אוגול סיפ 383המשפט המחוזי בחיפה לעונש של מאסר עולם בגין גרימת מוות.

היו משתפי פעולה, שנחשדו כמסתננים משום שלא נכנסו לשטח ישראל ב"נתיב  ההרוגיםש

כשנתיים שוחררו  רכעבואוגול, דב מג"ב. לדברי שוטרי שהוגדר להם על ידי כפי המעבר" 

  384השוטרים מהכלא במסגרת חנינה שעליה הוא המליץ.

מג"ב בבחירת מיקום המארבים קציני ל ייעץלו הסייענים על עצמם הייתה לטמשימה נוספת שנ

במקומות שבהם היו המסתננים עושים את דרכם לשטח ישראל. גם פעילות זו לא הייתה נטולת 

בזיכרונותיו: כעבור שנים סיכונים. יעקב לאניאדו, ששירת כקצין מג"ב בפרוזדור ירושלים, כתב 

[ לא תמיד האמנו "לי אישית בתקופת שירותי במשמר הגבול היה מגע עם הרבה מודיעים ]...

במודיע. הוא היה מוביל אותנו, אנשי מג"ב למארבים נגד מסתננים שהיו חודרים לשטחנו בידיעה 

                                                

. ראו גם מאת 2502/11-, א"מ, ל15.4.1956 קורס קציני מודיעין", , "הנדון:1מאת סמ"מ שמואל איתן אל מפקד גדוד  379
 .2502/11-א"מ, ל . "הנדון: קורס קמ"נים",20.5.1956, 3, 2סמ"מ שמואל איתן אל מפקדי גדודים 

הם קיבלו היתר מצה"ל להפעיל סוכני  1954מתוקף האחריות שקיבלו משטרת ישראל ומג"ב על הבט"ש באפריל  380
מודיעין מעבר לגבול בתיאום עם מחלקת המודיעין של צה"ל. ראו: "הנדון: העברת האחריות ללחימה בהסתננות 

 .124-63/1955א"צ, , ה", חתום בידי עמוס בן גוריון, לא מתוארךמצה"ל למשטר
 ,א"מ, 9.11.1953מאת עמ"מ דב אוגול, מפקד פלוגה ו', אל מפקד נפת חדרה/מפקד נפת פתח תקוה, "הנדון: ידיעה",  381
 .2302/16-ל

 .32עמ'  פרקי חיים,אוגול,  382
; "שלושה שוטרי 4, עמ' 13.10.1954, דבר ני ערבים","שלושה שוטרי משמר הגבול נידונו למאסר עולם על הריגת ש 383

. עיתון קול העם בחר להדגיש בתוכן הידיעה כי שניים משוטרי מג"ב 3, עמ' 13.10.1954, הארץגבולות למאסר עולם", 
 .4, עמ' 13.10.1954 קול העם,שוטרים למאסר עולם על רצח ערבים"  3הנאשמים בהריגה הם דרוזים: "

 .33עמ'  יים,פרקי חאוגול,  384
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למדים על אנו אדו ינשל לאמעדותו  385ברורה שאנו עלולים להרוג את אותם מסתננים מבני עמו".

 מג"ב. ע לגיעה בבני עמם לבין הסיומשתפי הפעולה בבחירה בין הפעמדה בפני הדילמה הקשה ש

מהחוקרים העוסקים בתחום הסייענים לישראל, מציין כי בשנות החמישים הוחדרו על  הלל כהן,

ידי המודיעין הישראלי אזרחים ישראלים, ובלשונו "חפרפרות", לחוליות המסתננים שחצו את 

הגבול מלבנון לישראל על מנת שיובילו את המסתננים החודרים לישראל היישר למארבים 

הגבול. התגמול המקובל למשתפי הפעולה היה בדרך כלל  כו שלכוחות צה"ל ומג"ב לאור הציבוש

 386הענקת תעודת זהות ישראלית. –כספי, או במקרה של פליטים ערבים שביקשו לחזור לארץ 

 גישוש ועיקוב  .2.6

כחלק מהניסיון של מג"ב ללכוד את המסתננים הוא פיתח את תורת הגישוש והעיקוב. עיקריה של 

אחריהם בסיוע גששים וכלבי גישוש. התחקות תורה זו התבססה על זיהוי עקבות המסתננים ו

פעולות העיקוב והגישוש נועדו ללכוד את המסתננים לפני שאלה הצליחו לעזוב את שטח ישראל 

ולחצות את הגבול לשטח המדינה הערבית שממנה יצאו. משטרת ישראל ייחסה חשיבות רבה 

בסקירה של כך נכתב שגנבו המסתננים. ניתן היה להחזיר רכוש הודות להן משום שהללו לפעולות 

: "הלחימה בהסתננות היא בעיקרה מלחמת מניעה, ובשורה 1954על ההסתננות לשנת ה משטרה

השנייה מאמצים להחזרת הרכוש הגנוב, הכרוכים בהליכה בעקבות, לעיתים עשרות קילומטרים 

גישה עיקוב עמדה אפוא הגישוש וה בפעולות 387".בקרבת הגבול, בתנאים של סכנת נפשות

הסתננות לא מסתכם בלכידת המסתננים בלבד, כפי שייצג צה"ל, אלא משטרתית לפיה המאבק ב

 גם נועד להחזיר את הרכוש הגנוב לבעליו החוקיים.

במהותן ללחימה כי מג"ב וצה"ל פיתחו שתי גישות שונות  אנו למדיםכל האמור בפרק מ

בואר לגישה של צה"ל, מלבד ההשפעה שהייתה על מג"ב בהיבט המבצעי, כפי שיבמסתננים. 

 שיגר סגן ישראל 1955במרס  1-ב .שוטרי מג"בהמורל של השפעה שלילית על הייתה גם בהמשך, 

להקים המליץ שבו  16חטיבה לטוב, מכתב -גוש ההגמ"ר הרגפן, קצין המטה ליישובי העולים של 

במג"ב, ובלשונו: "רצוי מזו המתבצעת באופייה שונה  אותה תהשפעילמג"ב יחידה מיוחדת ב

שתוקם יחידה קטנה מובחרת לפעולות מיוחדות מחד ולהרמת מתח המורל ורוח היחידה בין 

לא נעלמו השינויים שחלו ביכולות המבצעיות וברוח מעיני הקצין ניתן להעריך כי  388חיילי מג"ב".

אין במקורות  מג"ב.קרב כוחות גם ב באופן חלקי ולּו, זאתהלחימה של צה"ל, והוא ביקש להנחיל 

 שלא הוקמה כזו.להניח וסביר מאוד  ,עדות להקמתה של יחידה מסוג זה

                                                

 . 56, עמ' בשירות העם והמולדתלאניאדו,  385
. שני אנשי המודיעין הצבאי לשעבר חשפו טפח ממלאכת גיוס סוכנים מקרב 113–112עמ'  ערבים טובים,כהן,  386

אנשי הסוד והסתר: מעלילות המודיעין מסתננים בשנות החמישים של המאה העשרים, ראו: ר' סיטון וי' שושן, 
 )להלן: סיטון ושושן, אנשי הסוד(. 123–111, עמ' 1990, ידיעות אחרונות, תל אביב, ר לגבולותהישראלי מעב

שנת  –סקירה על בעיות ההסתננות לישראל  –מאת מ' נוביק, ראש מת"ם ללשכת הרמטכ"ל, "הנדון: הסתננות  387
 .28-626/1957 א"צ, ,26.6.1955", 1954

ולמפקד גוש ההגמ"ר הרטוב,  16מאת סגן ישראל גפן, קצין המטה ליישובי העולים בגוש הרטוב, אל מפקד חטיבה  388
 .24-346/1957, א"צ, 1.3.1955"הנדון: משמר הגבול, שיטות פעולה ויחסים )הצעה(", 
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 פתיחה באש( במג"ב ה"מדיניות הירי" )פרק ו': 

 המסקנות בספרות המחקר  –מדיניות הירי במג"ב . 1

 יריבשלושת העשורים האחרונים קנתה לה שביתה הדעה במחקר ששוטרי מג"ב נקטו מדיניות 

ע ירי על מסתננים וציכלומר, ב –צה"ל בעת תקריות הגבול עם המסתננים אימץ דומה לזו ש

הראשון הוא בני . זו הפתיחה באש. שלושה חוקרים העלו טענההוראות במטרה להורגם, בניגוד ל

: "לאורך את הדברים הבאים ספרו "מלחמות הגבול של ישראל"את המסכם  מוריס, שכתב בפרק

לאורך הגבולות ובשטחים  –[ ננקטה לגבי המסתננים 1956–1949חלקה הגדול של התקופה ]

ירי על מנת להרוג. חיילים, שוטרים ושומרים ירו  –מדיניות של ירי חופשי  –הסמוכים אליהם 

להציג את מכלול כוחות הביטחון  הנטייה של בני מוריס 389".בכל דבר שזז, בייחוד בשעות החשיכה

באופן להסב  נועדהשאחידה קשה אחת, הפועלים על פי מדיניות ירי כמִ שעסקו בשמירת הגבולות 

בשאלת את טיעונו של מוריס  נתהמאפיי חולשה. לטעמי שגויה ביסודה אבדות למסתנניםמכוון 

ת ראשוניים הנוגעים על מקורועיקר במגישתו המתודולוגית. המחבר הסתמך  תנובעמדינות הירי 

שוטרי מג"ב השמורים של  תפעילוהמקורות העוסקים בכלל את בכוחות צה"ל, ולא בחן את 

 ארכיון המדינה. ב

: "אנשי מג"ב נהגו במסתננים בדיוק בספרו גיבש דוד טל, וכך הוא כתבלבני מוריס מסקנה דומה 

הצבא באופן תקיף ונוקשה, המסב למסתננים ביודעין ובמתכוון פגיעות בנפש ביודעין כמו אנשי 

לא היה בידה  ההפיקודית של מג"ב למשטרכפיפות יתרה מכך, טל סבור שגם ה 390ובמתכוון".

: "וגם אם כוחות מג"ב פעלו תחת פיקוד המשטרה השוטריםמדיניות הירי של להשפיע על 

את מסקנתו מרחיב  טלדוד י בפעילותם". היה שום דבר משטרתבפעילותם השוטפת, הרי שלא 

: שהפעילות שביצעו שוטרי מג"ב היא זו שהביאה לפגיעה גדולה יותר במסתננים, ובלשונו וטוען

טל  לדידו של, כלומר 391"סיורי ומארבי כוחות מג"ב היו קטלניים לא פחות מאלו של כוחות צה"ל".

 .יותר מצה"ל כלפי המסתנניםשה מדיניות ירי נוקנקט בגישה של מג"ב 

של משטרת ישראל המסכם את רשמי נסמכות על מסמך שהוצגו לעיל טל דוד של  מסקנותיו

עולה שבשנת המדינה בארכיון במסמך המקורי  מעיון שערכתי 1953.392נתוני ההסתננות לשנת 

אבדות שהסב מג"ב. כלומר, מספר המסתננים  30אבדות למסתננים, לעומת  49הסב צה"ל  1953

שצה"ל היה מעורב בהריגתם היה גדול יותר מזה של מג"ב באותה שנה. עם זאת, יש לקחת 

, ולכן למסקנה של טל ביחס למג"ב 1953באוגוסט בבט"ש בחשבון שמג"ב החל את פעילותו 

 השנים שביןהכולל . אולם טענתו לגבי פרק הזמן על מה לסמוךה מסוימת במידש באותה שנה י

דוד טל ש ,האחרותאינה עולה בקנה אחד עם הנתונים על אבדות המסתננים לשנים  1956-ל 1953

, אך 1956לשנת עד  סקנותיוטל מתקף את מבמילים אחרות,  .במחקריו לא עשה בהם שימוש

אילו  צה"ל.זו של יותר מנוקשה ירי כי מג"ב נהג במדיניות  וקובע, 1953שנת למתבסס על נתונים 

כנראה לא והוא נמנע מכך דוד טל היה עושה שימוש במקורות נוספים החשופים לעיון החוקרים 

 היה כותב מסקנה זו ביחס למדיניות הירי במג"ב.

                                                

 .425–424, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  389
 .72, עמ' ביטחון שוטףטל,  390
חיבור לשם קבלת תואר מוסמך,  ,1956–1949ישראליות להסתננות לשטחה מירדן וממצרים התגובות הד' טל,  391

 )להלן: טל, התגובות להסתננות(. 23, עמ' 1990אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, 
 .5426/6-", דוח משטרת ישראל, א"מ, ג1953הדוח הוא: "סקירה על בעיות ההסתננות לישראל  392
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נוקשה יותר מזו  מדיניות יריב נקטוההיסטוריון עאדל מנאע סבור ששוטרי מג"ב  בדומה לדוד טל,

ביומה הראשון של  ,1956באוקטובר  29-ע בכפר קאסם בשל צה"ל בשנים שקדמו לטבח שאיר

העוסק בערבים  תב בספרוכך הוא כ .אזרחים מירי של שוטרי מג"ב 49שבה נהרגו  סינימלחמת 

: "חיילי צה"ל ולוחמי משמר הגבול נהגו במשך שהפכו לפליטים בסיומה של מלחמת העצמאות

שנים לירות בערבים ולהורגם בגבולות, בלי שאיש נתן על כך את הדין ]...[ מבחינת החיילים, 

 393בעיקר חיילי משמר הגבול, לא הייתה חשיבות רבה לשאלה מאיזה צד של הגבול באו הערבים".

ממדינות ערב בין המסתננים שחדרו הבדל כל מבחינתם של שוטרי מג"ב, לא היה לדידו של מנאע, 

, וכלפי שתי בתוכה מתגוררתהאזרחית הישראל לבין האוכלוסייה הערבית  של מדינת הטחלִש 

 מדיניות של ירי חופשי. קטו שוטרי מג"בקבוצות הללו נה

  1956–1953מעורבות מג"ב באבדות המסתננים בשנים  .2

בשאלת מדיניות , עד כהמחקרי שלא נעשה בהם שימוש על סמך מקורות  ,ן מחדששאדּוקודם 

על  בוססיםהנתונים מ. 1956–1953נתונים על אבדות המסתננים בשנים אציג  ,שאימץ מג"בהירי 

את מספר המסתננים שנהרגו  מתלהלן מסכ 2טבלה . משטרת ישראלשפרסמה הרשמיים דוחות ה

 . שהיו מעורבים בהריגתם כוחות הביטחון השוניםבהתפלגות ל ,1956–1953שנים ב

 1956394–1953אבדות המסתננים בשנים  :2 טבלה

 סה"כ אחרים משטרת ישראל מג"ב צה"ל השנה
1953 49 30 6 25 110 
1954 48 18 1 9 76 
1955 26 7 1 4 38 
1956 15 8 3 1 27 
 251 39 11 63 138 סה"כ

 

מסתננים שנהרגו  251על  המשטרהדיווחה  1956–1953נים שכום סך הנתונים בטבלה עולה שבמסי

: צה"ל, משטרת ישראל, מג"ב וכוחות ידי ארבעה גופיםסתננים נהרגו על בתקריות גבול. המ

שנת השיא באבדות המסתננים הייתה שנת  395(.להעריך שמדובר בשומרים ואזרחים אחרים )ניתן

הסתמנה ירידה חדה במספר אבדות  1956לשנת  1954מסתננים. בין שנת  110, שבה נהרגו 1953

האחריות  1954שהחל משנת בעובדה בין היתר נעוצה שהסיבה לכך הנחת היסוד היא המסתננים, ו

שכוחותיו פעלו על פי הוראות הפתיחה באש של משטרת  –על הבט"ש הופקדה בידי מג"ב 

המגבילות יותר מאלו של צה"ל, כפי שיוצג בסעיף הבא. ניתן לשער כי הירידה במספר  ,ישראל

החיכוך של כוחות הקטין את מה ש אבדות המסתננים נבעה גם מהירידה בהיקף ההסתננות,

  הביטחון עם המסתננים.

                                                

, מכון ון ליר, ירושלים, 1956–1948סיפורם של הפלסטינים שנותרו בחיפה ובגליל,  נכבה והישרדות:ע' מנאע,  393
 )להלן: מנאע, נכבה והישרדות(. 239, עמ' 2017

נלקחו מנתוני משטרת ישראל: "סקירה על בעיות ההסתננות לישראל  1953הנתונים על אבדות המסתננים לשנת  394
מתבססים  1956–1954ונים על התפלגות אבידות המסתננים בשנים . הנת5426/6-", דוח משטרת ישראל, א"מ, ג1953

–אינם כוללים את החודשים אוקטובר 1956על דוחות חודשיים של משטרת ישראל שנשלחו למטכ"ל )הדוחות בשנת 
, , א"צ29-626/1957, א"צ 52-637/1956, א"צ 158-642/1956, א"צ, 196-352/1959דצמבר(, המצויים בתיקים הבאים: א"צ, 

 (.1ובחלוקה לחודשים בנספח מס'  1956–1954)ראו את ההתפלגות לשנים  32-776/1958, א"צ, 28-626/1956
מסתננים. רובם המכריע  5,000-ל 2,700הרגו כוחות הביטחון הישראליים בין  1956–1949בני מוריס מציין כי בשנים  395

 .445, עמ' מלחמות הגבול. מוריס, 1951–1949נהרג בשנים 
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ביחס לצה"ל,  1956–1953שנים ות המסתננים בלהלן מוצגת מעורבות מג"ב באבד 2בתרשים 

 לעיל. 2 טבלההנתונים שהוצגו בעיבוד על  תבססמשטרת ישראל וכוחות אחרים. התרשים מ

 1956–1953שיעור המסתננים שנהרגו על ידי מג"ב בשנים : 2תרשים 

 

 251ננים. מתוך צה"ל הכוח העיקרי שהסב אבדות למסתהיה  1956–1953שנים מהתרשים עולה שב

 53הרגו על ידי צה"ל, שהם נ –מסתננים  138 –מסתננים שנהרגו בשנים הללו, יותר ממחצית 

מסתננים,  63בהרג של  מג"ב היה מעורבהאבדות בתקופה הנדונה. לעומת זאת, כל מסך  אחוזים

שדוד , נתונים אלה מערערים את הקביעה במחקר. התקופה בכלמסך כל האבדות ם אחוזי 26שהם 

 .שמג"ב נקט מדיניות ירי נוקשה יותר מזו של צה"ל ,טל הוא מייצגה

 הוראות הפתיחה באש במג"ב במבט משווה לצה"ל .3

כל דיון המבקש לעסוק במדיניות הירי שאימץ מג"ב בהשוואה לצה"ל מצריך תחילה להציג את 

. הוראות הפתיחה באש של חיילי צה"ל חייבו שני הכוחותהוראות הפתיחה באש שעל פיהן פעלו 

בשעות הלילה הותר , ואילו כלפיהם באור יום ביצוע הירילפני ה למסתננים אותם במתן אזהר

בני מוריס כותב שלמרות ההגבלות  396ר הגבול על כל דמות המזוהה כמסתנן.לבצע ירי באזו

על בפתיחה באש, תמיד נמצאו דרכים לעקיפתן על ידי כוחות הביטחון, והנפוצה בהן הייתה ירי 

ם רדת החשכה זאב דרורי כתב שעִ  397לעצור ומנסים לברוח. מסתננים המסרבים להישמע להוראה

רתה ללא שאלת ת "אזורי מוות", וכל דמות שנעה בקרבת הגבול נוֹ הפכו האזורים הסמוכים לגבולו

  398.על חיילי צה"ל לבצע ירינאסר  ,אם זוהו הדמויות כנשים או ילדים .סמהיס

היו מגבילות יותר,  הןמג"ב פעל על פיהוראות הפתיחה באש של משטרת ישראל שלעומת צה"ל, 

אל מול הסתננות למטרת גנבה, שוד והברחה והירי כלפי המסתננים הותר על פי סיווג ההסתננות. 

רק ירי באוויר;  באמצעות להזהירם –משלא נענו ו ,וטרי מג"ב להורות למסתננים לעצורנדרשו ש

ברם בצע ירילא נענו לאזהרות, הותר לשוטרים להמסתננים  אם . אל מול הסתננות שנועדה לע 

טרם ביצוע פעולות מקדימות  כמהשאיבת מים, חוייבו השוטרים ב או צאן לעיבוד אדמות, מרעה

 ניסיון להרחיק את המסתננים באמצעות רימון עשן, להתריע בקול או לבצע ירי באוויר –הירי 

על  ,במידה והמסתננים לא נענו. ולחזור לקו הגבול את השטח פנותתוך סימון למסתננים ל

המסתננים לא  להתפנות. אם לאחר כל אלהבכדי דקות של עשר  שהותהשוטרים היה לתת להם 

                                                

 .143, עמ' מלחמות הגבולריס, מו 396
 .444שם, עמ'  397
 .253, עמ' צבא וחברהדרורי,  398
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ברצרם ולהביאם לתחנת המשטרה. ביצוע ירי ובסמכות השוטרים היה לע ,נענו המסתננים  לע 

אפשר אפוא לראות שהוראות הפתיחה  399.אזהרת כניעהרק לאחר שניתנה  בשעות הלילה הותר

 מאלה שניתנו לחיילי צה"ל.  יותרהיו מגבילות שוטרי מג"ב שנגזרו ממדיניות המשטרה באש של 

 דיון מחודש –מדיניות הירי במג"ב . 4

 האומנם הזהירו שוטרי מג"ב את המסתננים לפני ביצוע הירי כלפיהם?  4.1

הפתיחה באש של הוראות ב פעלו כמתחייבאת השאלה אם שוטרי מג"ב לעומק על מנת לבחון 

ברםאת המסתננים להיכנע לפני שבוצע ירי , כלומר הזהירו שהוצגו לעיל משטרת ישראל , לע 

יש בידינו  ןשעליה, שבהן הסבו שוטרי מג"ב אבדות למסתנניםגבול הת ותקריאת ניתחתי 

 : הרשומים מטה תבחיניםשבעה על פי מקורות, 

 יום, חודש ושנה; –תקרית הגבול  תאריך .א

 ארב, סיור או תצפית;מ –אופי הפעילות של שוטרי מג"ב  .ב

 מקום תקרית הגבול; .ג

 יום או לילה; –מועד תקרית הגבול  .ד

 הירי כלפיהם; וצעמסתננים לכניעה טרם בהאם הוזהרו ה –מתן אזהרה  .ה

כוחות בעלי אופי צבאי: הלגיון מקרב או פליטים ערבים  – אופי המסתננים ההרוגים  .ו

 הירדני, מה"ל, חיילים מצבא סוריה, חוליות פדאיון;

 .או לאו ה חמושהאם המסתנן הי –חימוש המסתננים  .ז

 51תקריות גבול שבהן נהרגו  39עלה בידי לנתח הזמינים מקורות המהנתונים שנאספו מ

לעיל.  2 טבלהב הוצג, כפי ש1956–1953שנים בעל ידי מג"ב מסתננים שנהרגו  63וך מסתננים, מת

 תקריות, למסתננים ניתנה אזהרה ןשבה תקריות גבולמחולקים ל 3מוצגים בתרשים ההנתונים 

על  בירילא נדרשה אזהרה בשל פתיחה מוקדמת  ןשבה לא צוין אם ניתנה אזהרה, ותקריות ןשבה

  400או גופים בעלי סממנים צבאיים.מג"ב מצד כוחות צבאיים  שוטרי

 למסתננים קריאות אזהרה תנו ילא נ או בהן ניתנושגבול תקריות  :3תרשים 

 

מסתננים, פעלו שוטרי מג"ב על פי הוראות  15תקריות גבול, שבהן נהרגו  13-מהתרשים עולה כי ב

)באמצעות קריאת  הפתיחה באש של המשטרה והזהירו את המסתננים לפני ביצוע הירי כלפיהם

                                                

 .26, עמ' פלוגה ז'וילפנד,  399
 .1956–1953תקריות הגבול שבהן הסב מג"ב אבדות למסתננים בשנים  –עליו מבוסס התרשים  2ראו נספח מס'  400

13

22

1 1 1 1

מתן אזהרה  
למסתננים

לא ידוע היתקלות  
עם הלגיון  
הירדני

היתקלות  
ל"עם מה

היתקלות  
עם צבא  

סורי

היתקלות  
עם פדאיון
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מסתננים, לא צוין אם שוטרי מג"ב  25תקריות גבול, שבהן נהרגו  22-; באזהרה או ירי באויר(

שנמנו עם ארגונים וגופים  מסתננים 11תקריות גבול, שבהן נהרגו  4-הזהירו את המסתננים; וב

חיילי  4אנשי פדאיון,  5)  לפני ביצוע הירי להזהירמג"ב  לא נדרשו שוטרי צבאייםים בעלי סממנ

  .חייל סורי( 1איש מה"ל,  1ליגיון, 

 בקרב קציני ושוטרי מג"ב מדיניות היריבנושא השיח  4.2

 השיח של קציני ושוטרי מג"בבחינת דרך נוספת לבחון את מדיניות הירי במג"ב היא באמצעות 

שאין במטרת הפעילות של פקודיו להביא להרג פעם פנחס קופל הצהיר לא . הפתיחה באש בנושא

הוא נשאל: "האם יש הוראה  1953ביולי  3-ב ידיעות אחרונותאיון שהעניק לעיתון ימסתננים. בר

לא! תפקיד  – לבחורים ]שוטרי מג"ב[ להשמיד את המסתננים בהיתקלם בהם?", והשיב: "במפורש

מור על החוק ואנו חייבים לשמור על החוק. אנו עושים את כל המאמצים המשטרה הוא לש

הרי שהן  ,גם אם העדויות של קופל מוטות 401לתפוס את המסתננים חיים כדי להעמידם לדין".

 .ןלהמשטרת ישראל ששוטרי מג"ב היו מחויבים  את מדיניות הוראות הפתיחה באש של משקפות

. משה טיומקין סיפר שמתוקף תפקידו כקצין הוא במג"ב קצינים אחריםגם בדומה לקופל העידו 

מתן ו לפעול על פי הוראות הפתיחה באש, תוך שהוא מדגיש בפניהם את החיוב בפקודינחה את ה

סיפר  יעקב לאניאדו, ששימש קצין מג"ב בגזרת ירושלים, 402.למסתננים לפני ביצוע הירי אזהרה

הדגישו המפקדים לא פחות משלוש  יהםמותתדריכים שקיבלו שוטרי מג"ב בטרם יצאו למשישב

כך עולה גם  403.ולהימנע מירי ללא מתן אזהרה הפתיחה באש הוראותפעמים כי יש להקפיד על 

פקודיו  אתהמ"פ מרדכי פרובר  פקד, שבה ללחימה במסתננים מהתוכנית המבצעית של פלוגה ג'

  404"להזהיר תחילה לפני פתיחה באש".

שממנו עולה כי הם פעלו על פי הוראות  אנו מוצאים שיחבדרגות הזוטרות גם בקרב שוטרי מג"ב 

 3-סיפר בו לא הוזכר שוטר מג"ב ששמכך לדוגמה, אזהרה למסתננים. מתן המשטרה המחייבות 

במסתננים הוא בעת היתקלותו ש ,ידיעות אחרונותהעיתון לזאב אלתגר, כתב מטעם  1953ביולי 

 1-, בדוגמה אחרתב 405עמוד. –"ענדקי" ומכריז ביצוע הירי בשפה הערבית מזהיר אותם טרם 

לפעילות של  שהתלווה מעריבעיתון כתב מטעם דולב,  לא'השוטר יונה מרגלית אמר  1954בינואר 

חייהם מול . : "המסתננים הם אנשים מזוינים ומאומנים היטבאת הדברים הבאים ,שוטרי מג"ב

מבצע ירי כלפי המסתננים ט כהרף עין". מרגלית הדגיש כי אין הוא חיינו, זהו המצב וצריך להחלי

דוגמה נוספת  406"נותן להם שהות, ולו גם קצרה, להסגיר את עצמם ונשקם".קודם שהוא 

שטח כתב טריוקאס,  למ' 1954ביולי  22-בואחרונה הם הדברים שאמר השוטר שמעון טובול 

ראינו שלושה צללים מתקרבים. פקדנו עליהם : "היינו במארב לילה ]...[ במחנהמטעם עיתון 

מקלעים. מובן שענינו באש גם אנו, ואחד מהם, נפגע ונהרג -לעמוד, אבל הם פתחו באש תת

                                                

 .47, עמ' 3.7.1953, ידיעות אחרונותז' אלתגר, "בחפירה מול שכם עם חיות הלילה",  401
 .17.11,2016ריאיון עם משה טיומקין,  402
תיק ראיונות, תמליל ריאיון שערך פקד אורי קוסובסקי ממחלקת ההיסטוריה של משטרת ישראל עם יעקב  403

 (. 21.1.2010, אהמ"י )להלן: ריאיון עם יעקב לאניאדו, 21.10.2010לאניאדו בתאריך 
 .2302/13-, א"מ, ל12.11.1953", 9, "הנדון: תוכנית שבועית מבצעית מס' 3–1 מאת מפקד פלוגה ג' למפקדי מחלקות 404
 .48, עמ' 3.7.1953, ידיעות אחרונותז' אלתגר, "בחפירה מול שכם עם חיות הלילה",  405
 . 4, עמ' 1.1.1954, מעריבא' דולב, "במארב אין כל חדש",  406
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הצליחה ה משטרהכי  ניכרשל שוטרי מג"ב שהובאו לעיל, בנות הזמן העדויות  משלוש 407במקום".

 חסותה. בט"ש בו בלשוטרי מג"ב שפעל שגיבשהלהטמיע את מדיניות הירי במידה רבה 

  של מג"ב כמקרי בוחן למדיניות היריניתוח תקריות גבול  4.3

בעלי הן מקרי בוחן מג"ב אבדות למסתננים בהן הסב שתקריות הגבול ניתוח ותיאור פרטני של 

 1953בספטמבר  15בליל . אחדות דוגמאות ולהלןמג"ב, במדיניות הירי בחינת לחשיבות רבה 

מארב של מג"ב. טרם ביצוע גב בעמק יזרעאל לב פרות ממושב היוֹ שני מסתננים שבאו לגנו קלעונ

ברבוצע ירי משלא נענו לאזהרה ו ,מארב למסתננים לעצורהירי הורה מפקד ה  4בליל  408.םלע 

ערה מסתננים שחדרו לשטח מדינת -באזור ואדיזיהה מארב של מג"ב שהוצב  1953באוקטובר 

שגרם  "פקד להם לעמוד", ומשלא נענו לאזהרה בוצע ירי מארבבדוח, מפקד הישראל; כפי שמצוין 

שוטרי מג"ב מסתננים, הכוח פקד  זיהה מארב של 1953באוקטובר  16-ב 409.להריגתו של אחד מהם

ומסתנן שהיה חמוש  – ברםביצעו השוטרים ירי לע  עליהם לעצור שלוש פעמים, ולאחר שלא נענו 

סיור של מג"ב  זיהה, 1953בנובמבר  14-ב 410י בוטנים גנובים נהרג.ברובה מסוג סטן וברשותו שק

הסיור אל  במטרה לגנוב זיתים. בהתקרב כוחלשטח ישראל מירדן ילדים שחדרו ומסתננת 

. משנשקפה החלו מסתננים מעבר הגבול לבצע ירי לכיוון השוטרים כדה,והמסתננת על מנת לל

למקום העבירם נסוג הכוח מקו הגבול כדי ל ,מירי המסתנניםוהילדים סכנה לחיי המסתננת 

  411מסתננים.את הלחימה ב םשוטריההמשיכו , ורק לאחר מכן מבטחים

בזהירות הנדרשת כי שוטרי מג"ב שמרו במרבית המקרים על הוראות מכל האמור ניתן לומר 

מספר אבדות המסתננים הקטן המיוחס ומכאן ההסבר ל, משטרת ישראלשקבעה הפתיחה באש 

קרוב לוודאי שמדיניות הירי שאימץ מג"ב היא שהביאה קצינים בצה"ל . שוואה לצה"ללהם בה

לדרוש ממג"ב לנקוט מדיניות ירי נוקשה יותר כלפי המסתננים. כך למשל הנחה רס"ן יונה הופרט, 

: "נא הוראתך המידית בגבול הצפוןפקדת ההגמ"ר בפיקוד צפון את מג"ד מג"ב קצין אג"ם במִ 

עם  412בכל מקרה של מעבר גבול ע"י כוחות אויב בפתיחה באש על מנת להרוג".לאיזורים להגיב 

 במג"ב על מדיניות הירי שאימץקשה ונוקבת זאת, לא מצאתי עדויות לכך שצה"ל הטיח ביקורת 

  413פירוקו.ל בין הגורמים שהביאו כזכור יהשה, כפי שהטיח בחיל הספר, מה כלפי המסתננים

 מסתננים מדד ההצלחה של מג"ב במעצר. 5

ההצלחה של מג"ב בלכידת המסתננים מקומו הוא בשער העוסק בפועלו מדד הדיון בשאלת 

 העקיפה לסוגיית מדיניות הירי בחרתי לשלב אותואולם בשל זיקתו  .המבצעי של מג"ב בגבולות

משטרת ישראל ייחסה חשיבות רבה למעצר המסתננים, והצלחה בלכידתם נחשבה בשער הנוכחי. 

                                                

 .3, עמ' 22.7.1954, 46 במחנהמ' טריוקאס, "כומתות ירוקות על קו שביתת הנשק",  407
 .2302/17-, א"מ, ל18.9.1953מאת עמ"מ שמואל מלינקי, מפקד פלוגה ז' אל אגא"ר, "הנדון: דוח פעולה", 408
 .2302/17-, א"מ, ל8.10.1953מאת עמ"מ שמואל מלינקי, מפקד פלוגה ז' אל אגא"ר, "הנדון: דוח פעולה",  409
 .2302/14-א"מ, ל ,17.11.1953אל מפקד המשמר, "הנדון: דוח התקלות", יהודה, מפקד הפלוגה -מאת עמ"מ דוד בר 410
 –מאת מפקח ראשון זאב פיקמן, סגן מפקד פלוגה ו', אל המטא"ר/מפקד משמר הגבול, "הנדון: דוח אירוע  411

אל  . ראו גם הדיווח של מפקח ראשון זאב פיקמן, סגן מפקד פלוגה ו'2302/16-, א"מ, ל15.11.1953התקלות ג'בל", 
 . 2302/16-, א"מ, ל9.12.1953התקלות ג'בל"  –המטא"ר/מפקד משמר הגבול, "הנדון: תוספת לדוח אירוע 

המפקד, "הנדון: פתיחה באש",  3מאת רס"ן יונה הופרט, קצין אג"ם הגמ"ר צפון, אל משמר הגבול/גדוד מס'  412
 .55-211/1958, א"צ, 11.10.1954

הספר בסוגיית מדיניות הירי הייתה נוקבת ועקבית, והיא משתקפת בדוחות הביקורת של גורמי המטכ"ל על חיל  413
המבצעיים של חיל הספר הגדושים בביקורת על כך שהמסתננים נותרו בחיים לאחר ההיתקלות. דוגמאות לביטויי 
הביקורת עולות למשל בטענות הבאות: "מה פשר האזהרה", הערבים נותרו בחיים כרגיל", מהו עניין קריאות 

, וחלק גדול מהם מצוטט אצל אוחיון, 50-243/1952אזהרה", "למה מזהירים". הדוחות מצויים בתיק חיל הספר, א"צ, ה
 .66–65, עמ' חיל הספר
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העריך את הסתננות. מכאן שאחד המדדים לבהכולל בעיניה להישג משמעותי ובעל ערך במאבק 

בלכידת המסתננים שחדרו לתחומי היחסי בחינת חלקו באמצעת בבט"ש הוא של מג"ב הצלחתו 

. למענה על שאלה זו הסתייעתי בדוחות בהשוואה לצה"ל ומשטרת ישראל ,מדינת ישראל

 1956–1954שנים המסתננים שנעצרו ב כמותנתונים על כילים המהרשמיים של משטרת ישראל 

 .להלן 4ם . הנתונים מוצגים בתרשיבאו במגע עם המסתנניםעל ידי מכלול הגופים ש

 1956414–1954התפלגות מעצר מסתננים בשנים : 4תרשים 

 

משטרת  –מסתננים על פי החלוקה הבאה  1,520נעצרו  1956–1954שנים במהתרשים עולה כי 

לקבוצות שמירה היא מסתננים, כוחות אחרים )ייתכן שהכוונה  256מסתננים, צה"ל  933ישראל 

מסתננים בלבד.  104 –ביותר  זעומהמסתננים, ולמג"ב נזקפה ההצלחה ה 227ושומרים אזרחים( 

שהופקד על הטיפול בהסתננות  עיקרישמג"ב היה הכוח ה זה מצריך הסבר, משוםאנומלי נתון 

מספר המסתננים . אין עוררין על כך ששפעל במסגרתומבחינת היקפו, פריסתו, וכוח האדם 

. כך עולה גם בפעילותם המבצעית מעידים על חולשות קשות המועט ביותר שעצרו שוטרי מג"ב

 התקיימהישיבת הממשלה שבושא זה נשהטיח שר הביטחון פנחס לבון במג"ב בהקשה מהביקורת 

 קיביה: בשנערכה התגמול , שלושה ימים לאחר פעולת 1953באוקטובר  18-ב

יום את ההודעות המתפרסמות על משטרת הגבולות, ואני מחשיב -אם תקרא יום
מאוד כוח זה, אתם תקראו: רדפו, ירו, הסתלקו, במקרים בודדים פוגעים. איני מזלזל 

ות ואיני מזלזל בפעולת משטרת הגבולות, אבל אם אנו בחיזוק השמירה במקומ
רואים את התמונה כמו שהיא, מוכרחים אנו להגיע למסקנה, שאם אנו רוצים בכלל 
להלחם בנגע זה, הרי אם לא יווצר מצב שהערבים ידעו שרצח אינו משתלם אין כל 

  415.סיכוי להקטנה, לא להורדה ובוודאי לא להפסקת עניין זה ]פעולות התגמול[

ולהטיח בו מג"ב המבצעית של  בנקודת התורפהנאומו בבחר להתמקד דומה ששר הביטחון 

להצדיק את . ייתכן ודברים אלה נאמרו במטרה שלונו בלכידת המסתנניםיכקשה על ביקורת 

בעתיד לנוכח חולשתו  גםשל פעולות דומות ביה ולעמוד על חשיבות ביצוען יפעולת התגמול בק

מעיון בעיתונות התקופה עולה שלביקורת של לבון על מג"ב  לאורך הגבולות.של מג"ב בפעילותו 

פורסמו שתי ידיעות בשני עיתונים שונים הדברים  שנאמרוהיה יסוד עובדתי, משום שבאותו יום 

ושי של מג"ב ללכוד את המסתננים הק 416.כישלון מג"ב בלכידת המסתננים על – הארץו חרות –

תונאים שמואל מלינקי לעיהקצין דיווח  1953בדצמבר  16-ב .בגם מעדויות קציני מג"עולה 

ממקרי ההסתננות הצליחו המסתננים גבול כי בעשרה אחוזים שהתלוו אליו לסיור לאורך ה

                                                

 .3מתבסס על דוחות חודשיים שנשלחו למטכ"ל. לפירוט על פי חודשים ראו נספח מס'  414
 , א"מ. 38"ד(, עמ' )ט' בחשוון תשי 18.10.1953תרשומת ישיבות הממשלה הרביעית,  415
 . 4, עמ' 18.10.1953 הארץ; "הונסו מסתננים", 18.10.1953, חרותכנופיות",  2"הונסו  416

933

256 227
104

משטרת ישראל ל"צה כוחות אחרים ב"מג
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 שוטרימהמקרים נתקלו המסתננים ב מג"ב עם השלל הגנוב, בשבעים אחוזיםמשוטרי להימלט 

מהמקרים  , ורק בעשרים אחוזיםשגנבו בהותירם אחריהם את הרכושמג"ב אך הצליחו להימלט 

ממקרי ההסתננות לא אחוזים בשמונים ש העולה מכך הוא 417נתפסו המסתננים עם השלל.

  .את המסתננים לכודמג"ב ל שוטריהצליחו 

ביקשו קציני מג"ב להפיק לקחים ומסקנות  בלכידת המסתנניםשל שוטרי מג"ב  כשליםעל רקע ה

באמצעות דוח שמילא , המסקנות הוסקו בשני דרכים: האחת .המבצעיתהתנהלותם אופן על 

מקום  :, ובו הופיעו הסעיפים הבאיםכל תקרית גבול עם מסתנניםבמהלך  השוטר שפיקד על הכוח

 .יצעו השוטריםמספר המסתננים, ופירוט הפעולות שב ה שלהתקרית, שעת ההיתקלות, הערכ

בזירת התקרית, ובו נטל חלק גם גשש באמצעות תחקיר מבצעי שערכו קציני מג"ב  ,השנייה

, והערכת נתיבי ננים, מיקומם בשלבים השונים של התקריתחוות דעת על מספר המסת שמסר

הראשונה, בדוגמה . םמה. להלן שתי דוגמאות לתחקירים מבצעיים ולמסקנות שהוסקו הימלטותם

וק ממנו ואף נקלעו חמישה מסתננים למארב של מג"ב אך הצליחו לחמ 1953בספטמבר  31-ב

חמורים ליקויים התגלו ישראל. מהתחקיר שערך שמואל איתן  לבצע לאחר מכן שוד בשטח מדינת

בתפעול  תקלות, שכללו שיקול דעת מוטעה של מפקד הכוח בהפעלת המארב, פקוד השוטריםבִת 

בנובמבר  13-ב ,אחרתדוגמה  418זעקת כוח תגבור לסייע בלכידת המסתננים.ההנשק, ואיחור ב

 מארב בסמוך לקיבוץ כפר יחזקאל הסמוך לבית שאןשהוצבו בב מפלוגה ז' שוטרי מג" זיהו 1953

לקריאה בוצע ירי  משלא נעתרוקראו לו להיכנע, ו ישראלשטח מסתנן שחצה את הגבול מירדן ל

אולם הוא הצליח לחמוק ולחצות את הגבול. בתחקיר העריך הגשש שהמסתנן היה במרחק לעברו 

שמואל מלינקי קבע שהכישלון בלכידת המסתנן נבע  המ"פבד מהשוטרים. של חמישה מטרים בל

  419.עליה רטמלפ מהלך התקרית, אך נמנענות מבצעית שגילו השוטרים במרשלבראש ובראשונה 

דופי בפעילותם המבצעית  שנמצא פקודיהםצעדים משמעתיים חמורים נגד מג"ב נקטו קציני 

-לדוגמה, שוטר מג"ב בדרגת סמל שני הורד לדרגת רב 420.שהביא לכישלון בלכידת המסתננים

, נוספתים להימלט מן המארב". דוגמה שוטר בגין "התרשלות בתפקיד בכך שאפשר למסתננ

, היא המלצה לפטר לאלתר שוטר מג"ב משירותו בשל "התרשלות מקודמתה חמורה אף יותר

או אפוא בחומרה כל מג"ב רקציני  421בתפקיד שהביאה לבריחתם של המסתננים מן המארב".

ניתן לשער שהעונשים . בלכידת המסתננים שנבע מפעילות מבצעית לקויה פקודיהםכישלון של 

על הכשלים במהלך פעילותם המבצעית,  שוטריםלמצות את הדין עם ה לא נועדו רקהחמורים 

 זילות מבצעית במילוי תפקידם.הפגנת להרתיע שוטרים אחרים מאלא גם 

  

                                                

 .1, עמ' 16.12.1953, על המשמר"הוגברה השמירה על גבולות הארץ",  417
, א"מ, 4.9.1953ביקור ע.מ.מ איתן שמואל",  –מאת שמואל איתן אל המטא"ר/ראש אגא"ר, "הנדון: רשימת בקורת  418
 .2302/11-ל

-, א"מ, ל16.11.1953מאת עמ"מ שמואל מילנקי מפקד פלוגה ז' אל אגא"ר/משמר הגבול, "הנדון: דוח פעולה",  419
2302/17. 

שוטרי מג"ב הוכפפו לנוהלי המשמעת של משטרת ישראל ושיפוטם נעשה במסגרת משטרת ישראל/מג"ב. עניין זה  420
 .1953רת ישראל, פקודת המטא"ר, עוגן בפקודת ההקמה של מג"ב. ראו: משט

מוצאות ע"י ע.מ.מ  66, "פקודת שגרה מס' 3, 2, 1מאת עמ"מ שמואל מליניקי, מפקד פלוגה ז', אל קציני המחלקות  421
 .2302/17-, א"מ, ל25.11.1953מילנקי מפקד הפלוגה", 
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 סיכום השער השני

ישראל לתת מענה לתופעת ההסתננות מג"ב הוקם כחלק מניסיון של הדרג המדיני והצבאי ב

לתת לה מענה צה"ל ומשטרת ישראל הביטחון,  גופישלא היה ביכולתם של ושהיקפה הלך וגדל, 

כבדי  סברתייםה-עמדו גם שיקולים פוליטיים ומדינייםבהקמתו . לצד השיקולים המבצעיים הולם

 ו של מג"ב סבלה מדינת ישראל מדימוי מיליטריסטי שלילי ביחסה למסתננים: בשנת הקמתמשקל

להרג אזרחים חפים מפשע. הקמתו של גרמו לא אחת ש ,פעולות התגמול שביצע צה"לבעקבות 

משטרה, היה פתרון אידיאלי בעיני המדינאים הפועל בחסותה של המג"ב, כוח שיטור במהותו 

הטיחו בה שהעולם מדינות בפני מדינת ישראל יג את הצלגוריון -ובראשם ראש הממשלה דוד בן

. דומה שזו באמצעות כוח שיטורכמי שפועלת לשמירת גבולותיה על פעולות התגמול ביקורת 

ולמצוא על מנת להקים את הכוח גוריון -בןם הרבים שהשקיע מאמציהייתה אחת הסיבות ל

על התפתחות  הבן נגף שהשפיעתקציב עבורו בזמן הקצר ביותר. המגבלות התקציביות היו א

במסגרת ההחלטה להקים את מג"ב  .ונדמה שפשטו של הנאמר בשער מדבר בעד עצמו ,מג"ב

היא שהפכה אותו לתלוי , ולא ככוח עצמאי העומד בפני עצמו, שלה כזרוע ביצועית המשטרה

 ., מה שהשפיע לשלילה על התפתחותובתקציב משרד המשטרה

ם הידו בינמבשל הסתירות שע קרב מפלגות מפ"ם וחרותממג"ב לא זכה לאהדה בזירה הפוליטית 

. ההרכב זירה הפוליטיתב את מעמדו, מה שערער בשאלת השיטות שיש לפעול לשמירת הגבולות

האנושי של מג"ב התבסס בעיקר על עולים חדשים, שרבים מהם היו בני עדות המזרח, ועל 

הרבים למרות המאמצים ה, משטרהשל כישלונה יד על מה שמע –מיעוטים מקרב העדה הדרוזית 

ברמה מבצעי להקים כוח שיטור כדי  דת הארץלגייס לשורות מג"ב אוכלוסייה ילי שהשקיעה

. ההכשרה של שוטרי מג"ב התבססה על שילוב תחומי ידע ובעל דימוי חיובי יותר  איכותית יותר

פליטים, בהן היו מעורבים שבעיות הבט"ש לצרכים ולאופי משטרתיים והותאמה צבאיים ו

 בשירותיו,פעיל משה טיומקין, ממקימי מג"ב וקצין  ., ארגונים צבאיים וכוחות צבאערבים אזרחים

: "משמר הגבול היה איזה מן כך היטיב לתאר בחלוף השנים את אופיו המבצעי הייחודי של מג"ב

ת של משטרה. מצד שני עם סמכויו משהו כלאיים בין צבא ובין משטרה. מצד אחד מדי משטרה

  422מקלע ועם מקלע, תפקידים צבאיים פרופר".-עם רובה ותת

ור מבט כולל על שיטות הלחימה שפיתח מג"ב לשמירת הגבולות מעלה תמונה של כוח שיט

ית שגיבשו יחידות החי"ר , השונות במהותן מהגישה ההתקפון בעיקר למשימות דפנסיביותכוהמּו

, בִשטחן של מדינות ערב השכנותכפרים הערביים בבערים ופעולות תגמול  הישעיקרן השל צה"ל 

ומר בזהירות הנדרשת שבניגוד מדיניות הירי שאימץ מג"ב אפשר ל לשאלת. בפרט ירדן ומצרים

ירי שנועדה להביא להרג , לפיה שוטרי מג"ב אימצו מדיניות במחקר לדעה שקנתה לה שביתה

גיבשה הוראות הפתיחה באש ש, ממחקר זה עולה כי השוטרים אימצו את מדיניות מסתננים

יל הספר. עם זאת, בשונה לח כהמשך ישירשונות במהותן מאלו של צה"ל, שהיו משטרת ישראל, 

, ככל כלפי המסתננים מדיניות הירי שאימץ המטכ"ל לא הטיחו ביקורת במג"ב על, גורמי ממנו

על הרג  שהוטחה בהלבלום את הביקורת  –ים של מדינת ישראל לנוכח צרכיה המדיניהנראה 

 מסתננים ואזרחים חפים מפשע.

                                                

–ן: סיפור משטרת ישראל )להל 2172/1דברי משה טיומקין מתוך הסרט "סיפורה של משטרת ישראל", א"מ, ס"ד  422
 סרט(.
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126 

 שלישישער 

 רפ   מערך השיטור של מג"ב ביישובי הסְ 

בינואר אותה שנה, הוחלט להעביר , לאחר שורה של דיונים במטכ"ל שהחלו כבר 1954באפריל  1-ב

מתוקף אותה  1מג"ב.פקדות ההגמ"ר של צה"ל לספר ממִ את האחריות על הבט"ש ביישובי ה

החלטה קיבל מג"ב גם את האחריות על הבט"ש לאורך גבול לבנון, בגבול סוריה פרט לאזורים 

ם. הגבול עם מצרים באזור המפורז, ובגבול ירדן פרט להר הצופים והקו העירוני בירושלימסוימים 

על אספקת כלי הנשק ליישובים, גיוס  מופקדנותר באחריות צה"ל. כמו כן, צה"ל המשיך להיות 

מתוקף  2., או אחת מהןערב עם מדינותאפשרית מלחמה להיישובים  והכנתאנשי מילואים, 

, יהםהגנה עלבשיטור שהיה נדבך מרכזי אחריות שקיבל מג"ב על יישובי הספר הוא הקים מערך ה

 השער הנוכחי.מוקדש כך לו

 (1954)אפריל  ר בידי מג"בפ   הפקדת האחריות על הבט"ש ביישובי הסְ : א'פרק 

 ר של מדינת ישראל בשנות החמישים פ   ההתיישבות במרחב הסְ תכליתה של  .1

הגאוגרף עמירם גונן טען כבר בתקופת היישוב. רבה להתיישבות באזורי הספר נודעה חשיבות 

ההתיישבות היהודית תחת השלטון הבריטי הוגדרו שולי הארץ כספר, שהוא חזית שבשנות 

גם הגאוגרף אלישע אפרת אימץ גישה  3.ותשתית הגבולות של המדינה העתידה לקום ההתיישבות

–1936זו וכלל בהתיישבות הספר שלפני קום המדינה את יישובי חומה ומגדל שהוקמו בשנים 

איתן ן הקרקעות שנרכשו, להרחיב את גבולות ההתיישבות ולעמוד , שנועדו להבטיח את קניי1939

עשרה -ונית בשנות השמונים של המאה התשעמראשית ההתיישבות הצי 4מול התקפות הערבים.

עם תום מלחמת העצמאות החלה להתקבע למונח  5יישובים. 250-ועד להקמת המדינה הוקמו כ

אמר הרמטכ"ל יעקב דורי:  1949בספטמבר  20-במטכ"ל ב התקייםספר משמעות של גבול. בדיון ש

ר הספר הוגדר "קודם כל נדאג ליישובים היושבים על הספר". מאחר שהספר הוגדר כגבול, אזו

בראותו את היישובים הרבים שהוקמו לאורך הגבולות משה דיין,  6.בקרבת הגבולכאזור הנמצא 

, 1955בחודש ינואר  בארה"ב שראה אור לאחר הקמת המדינה, הדגיש במאמרבשנים הראשונות 

  7כי "כל הארץ היא ספר".עת כיהן בתפקיד הרמטכ"ל, 

                                                

בצה"ל לגבי העברת האחריות לבט"ש על יישובי הספר למשטרת  1954על הדיונים הראשונים שנערכו בראשית  1
 , א"צ.29.1.1954ישיבת המטכ"ל,  למג"ב ראו: עיקרי

את  . וגם2/7564-אא"מ, , 24.2.1954על העברת האחריות הבט"ש לידי מג"ב ראו הדיון בישיבת ועדת חוץ וביטחון,  2
התכתובות הבאות: מאת אל"מ מאיר עמית, ראש מחלקת מבצעים אל קצין מטה לוועדת שביתת הנשק, "הנדון: 

. האחריות על הבט"ש ביישובי 185-642/1956א"צ, , 4.3.1954העברת האחריות למשטרת ישראל",  –בטחון שוטף 
ו מאת סא"ל שמואל גלינקא, קצין אג"ם פיקודי אל : רא1954באפריל  7-הספר באזור ירושלים הועברה למג"ב ב

 .185-642/1956, א"צ, 8.4.1954ירושלים",  –אג"ם/מבצעים, "הנדון: העברת האחריות לביטחון השוטף 
 צומתי הכרעות ופרשיות מפתחע' גונן, "מחלוצים לעולים ביישוב הספר", בתוך: ד' הכהן ומ' ליסק )עורכים(,  3

 )להלן: גונן, מחלוצים לעולים(. 216, עמ' 2000ן לחקר ישראל והציונות, שדה בוקר, גוריו-מכון בן בישראל,
)להלן: אפרת,  88–87י"א, תש"ם, עמ'  מחקרים בגיאוגרפיה של א"יא' אפרת, "דגמים של התיישבות ספר בישראל",  4

 התיישבות ספר(.
. על ההיבטים 99–87, עמ' ספר התיישבותעל ההתיישבות במרחב הספר טרום הקמת המדינה ראו: אפרת,  5

דפי הביטחוניים בהתיישבות בספר בטרום המדינה ראו: י' אבידר, "האסטרטגיה של ההתיישבות לפני קום המדינה", 
נקודות עוז: מדיניות ההתיישבות בזיקה ליעדים פוליטיים ובטחוניים בטרם ; א' שירן, 79–70, תש"ם, עמ' 3 אלעזר

 .108–55, עמ' 1998ון, תל אביב, , משרד הביטחהמדינה וראשיתה
 .245, עמ' הגדרת הספרמצוטט אצל, ביגר ופריד,  6
7 .33(2), 1955, p. 256 Foreign AffairsM. Dayan, "Israel's Border and Security Problems",  
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. ראש הממשלה דוד שמירה על גבולותיהלאחר קום המדינה נתפסה כמרכיב חיוני בההתיישבות 

טחה, גוריון ראה ביישובי הספר חלק ממדיניות הביטחון לחיזוק אחיזתה של מדינת ישראל בִש -בן

: "עלינו להקים שרשרת של יישובי בטקס הסיום של קורס קציני צה"ל 1949במאי  15-בוכך אמר 

ספר לאורך גבול הלבנון, סוריה והמשולש, רשת צפופה של יישובים במבואות ירושלים ובמרחבי 

הקמת היישובים בתקופה שלאחר מלחמת העצמאות עוררה מחלוקת בין צה"ל, שביקש  8הנגב".

, לבין המערכת המיישבת שהתבססה על שיקולים י שיקולים ביטחונייםפ לקבוע את מיקומם על

מהותית ולמעשה סתר  ,במקרים שבהם מיקום היישוב לא נקבע על פי תבחין ביטחוני 9כלכליים.

  10את עקרונותיו, נדרש צה"ל לגבש תוכנית מיוחדת להגנתו.

הסתכם  1954בשנת  11קיבוצים ומושבים. 350-הוקמו כ 1954מראשית הקמת המדינה ועד שנת 

 1955בשנת  12כיישובי ספר.בצה"ל , ורובם הגדול הוגדרו 600-מספר היישובים במדינת ישראל ב

ובחבל לכיש בדרום, שאוכלסו בעיקר בחבל תענך שבעמק יזרעאל הקמת יישובים המדינה בהחלה 

 האחריות על הבט"ש את להפקידשל המטכ"ל ההחלטה  13על ידי עולים חדשים מצפון אפריקה.

 1955 מאיפנחס קופל באמר חסותו הביטחונית. כך היו בבידי מג"ב הביאה לכך שמרבית היישובים 

על משמר הגבול מוטלת שמירת הגבול מבית גוברין במזרח ועד : "שעריםבריאיון שהעניק לעיתון 

  14".יישובי ספר 300-יישובים, מהם כ 601-גבולה הצפוני של הארץ. שטח זה מקיף כ

של התושבים ביישובי הספר בעטייה של ההסתננות, הם נקלעו בעל  מצוקות הביטחוניותבנוסף ל

 ם הקשה שלאת תחושתתיאר המ"פ מרדכי פרובר . לבעיות כלכליות וחברתיות כורחם גם

"בחלק ניכר  :המבקשים לעזוב את בתיהם, אזור השפלהיישובי הספר בבהמתגוררים  התושבים

מהיישובים ירוד המוראל במידה מדאיגה. אך הסיבה לכך לא במצב הביטחוני, אלא במצב הכלכלי 

קציני מג"ב הצביעו גם על היחסים הרופפים בין  15.ישנן עזיבות, וישנו רצון לעזיבה"הירוד. 

וזדור פרב שפעלקצין ך אמר כ .אוכלסו עולים חדשים לבין היישובים הוותיקים היישובים שבהם

ירושלים: "רוב המתיישבים במקום הם עולים חדשים, ולרבים מהם קשה להחזיק מעמד ]...[ אין 

פנחס קופל הדגיש את  16קשר מתמיד והדוק בין היישוב הוותיק והעולים החדשים היושבים פה".

כך אמר  .ביישובי הספרוהמורל של המתיישבים הביטחון שיפור למג"ב של העמוקה  מחויבתו

: "ראינו לפנינו שתי משימות עיקריות: אחת, הקמת היחידות, אימון האנשים והחדרת שנים כעבור

חשיבות הנושא לתודעתם. שתיים, החדרת תחושת הביטחון בלב האזרחים ביישובי הספר שבאו 

  17זה מקרוב לארץ, תוך העלאת המורל האישי הירוד שלהם".

                                                

ארכיון המדינה, , (1963–1947גוריון: ראש הממשלה הראשון מבחר תעודות )-דוד בןמצוטט אצל י' רוזנטל )עורכת(,  8
 . 86ירושלים, תשנ"ז, עמ' 

העשור הראשון: א' גולן, "ההתיישבות בעשור הראשון של מדינת ישראל", בתוך: צ' צמרת וח' יבלונקה )עורכים(,  9
 )להלן: גולן, ההתיישבות בעשור הראשון(. 89, עמ' 1997צבי, ירושלים, -, יד יצחק בןתשי"ח–תש"ח

 .54, עמ' הגנה מרחביתדרוק,  10
בחלוקה על פי מוצא המתיישבים,  1953–1948. על היישובים החדשים שהוקמו בשנים 249עמ'  צבא וחברה, דרורי, 11

 .229, עמ' מחלוצים לעוליםשנת ההקמה והמרחב הגאוגרפי ראו: גונן, 
לאורך הגבולות יושבו גם גרעיני התיישבות של בני הארץ שנועדו להמשיך לממש את התפיסה הרואה בהתיישבות  12

 .99, עמ' ההתיישבות בעשור הראשוןאמצעי לביסוס טריטוריאלי: גולן, 
 .590, עמ' רכבת מקזבלנקהפיקאר,  13

 . 4, עמ' 12.5.1955, שערים"קריאה להגברת כוחו של משמר הגבול",  14
–15.9.1953מאת מרדכי פרובר מפקד פלוגה ג', אל אגא"ר ומפקד משמר הגבול, "הנדון: דו"ח סיורי לילה ממונעים  15

 .2302/20-ל , א"מ,6.10.1953",  30.9.1953
 .1, עמ' 18.1.1955, אמרל' יצחק, "הפרוזדור: נעשה הרבה, אך חסר עוד יותר",  16
 .44, עמ' 1השוטר מס'  רופין, 17
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מג"ב הלכה למעשה הן מה על ידי שוטרי השקפתו של קופל לא נותרה תאורטית בלבד, אלא יוש

 ונטלהם ש משימות החברתיות האזרחיותמגוון הוהן ב, יישובי הספרתוככי המבצעית ב בפעילותם

 בהמשך השער. ודוגמאות רבות לכך יובאו, חלק בביצוען

רכיב מרכזי ביישום התפיסה הביטחונית של מדינת ישראל בראשית שנות החמישים היה ההגמ"ר 

ערב  מדינות לאחר תבוסתהתכנון האסטרטגי של צה"ל התבסס על הערכה ש 18של צה"ל.

יפלשו בשנית למדינת ישראל במטרה להשמידה. תפיסת הביטחון  צבאותיהםבמלחמת העצמאות, 

על ההגמ"ר שראתה בהתיישבות במרחב הספר חגורה אסטרטגית, שבסיוע כוחות צה"ל  תבססהה

בעוד צה"ל ראה  19ערב עד להגעת כוחות צה"ל.של צבאות  הפלישהאמורה לסייע בבלימת 

בעל ערך רכיב ראה בהם גם  מג"ב ,במתן מענה ראשוני למתקפה ערביתבולט ביישובי הספר רכיב 

: "הגנה יעילה מפני נגע ההסתננות בכל צורותיו על ידי הקמת כך אמר קופל .בלחימה מסתננים

  20לביטחון המדינה ואין תחליף לו".יישובים חדשים לאורך הגבולות הפרוצים, הוא צו השעה 

 הפקדת האחריות על הבט"ש בידי מג"ב השיקולים ל .2

 חוקרים סבורים שהשיקול שעמד ביסוד ההחלטה של המטכ"ל להפקיד את האחריות על הבט"ש

. כך כתב בני מוריס בספרו: "נוכח ו בשנה הראשונה לפועלוהם ההישגים שנזקפו ל בידי מג"ב

לאחריותו של כוח זה את גבולות  1954באפריל  1-של מג"ב העביר צה"ל בההצלחה והיעילות 

צלחה מוריס מייחס למג"ב עוצמה מבצעית וה 21".לבנון, סוריה וירדן דרומה עד בית גוברין

איני סבור שמי מן . מרחיקת לכתלעניות דעתי  תבמסתננים שנראיבשמירת הגבולות והלחימה 

הפקדת האחריות על הבט"ש בידי מג"ב סבר כי הגורם לההחלטה האישים במטכ"ל שהובילו את 

למעשה ההחלטה נבעה משילוב . בשנה הראשונה לפעילותו לכך הוא הצלחתו המבצעית של הכוח

, כפי שהצגתי בשער השני שעמדו כבר ביסוד הקמתו של מג"בהסברתיים ושל שיקולים מדיניים 

כתב ש ארליך ראובןשל מוריס הוא בה נגרר אחרי הפרספקטידוגמה של חוקר נוסף ה .של העבודה

: "יעילותו היחסית של הכוח החדש הייתה אחת בגבול לבנון מתמקדבספרו ה דברים דומים

. הצלחה זו 1953הסיבות שצוינו על ידי אמ"ן לירידה בהיקף ההסתננות בחודשים האחרונים של 

האחריות לביטחון השוטף , את 1954באפריל  1-הניעה את צה"ל להעביר לידי משמר הגבול, ב

  22באזורים שבהם פעל".

אמר  ,כחצי שנה לאחר יישום ההחלטה התקיימהש ,בישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת

, שיקול שמירת הגבולותת שהשיקול נבע מהרצון לשחרר את צה"ל ממשימהרמטכ"ל משה דיין 

ם מאליה מתעוררת השאלה, הא 23.סיבות שהביאו להקמתו של מג"בין הב יסוד שהיה מלכתחילה

גבולות? את היקף הפעילות של צה"ל לאורך ה הפחיתאכן בט"ש משימות הבשל מג"ב  שילובו

                                                

(, הושפעה ככל הנראה 1939–1936( ובימי המרד הערבי )1929גמ"ר, הגם ששורשיה במאורעות תרפ"ט )תפיסת הה 18
( הבריטי שהוקם בראשית שנות הארבעים של המאה העשרים בבריטניה. Home Guardמהדוגמה של "משמר הארץ" )

 .34–21, עמ' הגנה מרחביתראו: דרוק, 
. נקודות מפתח בתפיסת 9, עמ' הגנה מרחבית; דרוק, 250–249, עמ' ברהצבא וח; דרורי, 32, עמ' ביטחון שוטףטל,  19

ההגמ"ר כחלק מהמוכנות הצבאית למלחמה הייתה סלילת כבישים שהובילו אל היישובים לאורך גבולות המדינה. ראו 
 -127, עמ' תשע"ז 161, קתדרהעל כך: ג' ביגר וי' פריד, "גיבוש תפיסת הכבישים הצבאיים של צה"ל בשנות החמישים", 

129. 
, עמ' 5.10.1954, על המשמרהקמת יישובים לאורך הגבולות",  –הגנה יעילה מפני הסתננות  –"מפקדי משמר הגבול  20
4. 
 .134, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  21
 .410, עמ' בסבך הלבנוןארליך,  22
 .8/7564-, א"מ, א30.11.1954דברי הרמטכ"ל משה דיין, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  23
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אמר פנחס ספיר, מנכ"ל משרד  1955באפריל  18-ב התקיימהבישיבת ועדת הכספים של הכנסת ש

שמירת ב מהעיסוקמספר חיילי צה"ל מ הפחיתלא של מג"ב במשימות הבט"ש  שילובוהאוצר, כי 

לא ומשרד האוצר בלא מן הנמנע שהתבטאות זו, שנאמרה על ידי אישיות בכירה  24הגבולות.

לדחות  במטרהערער את מעמדו של מג"ב לנועדה  ,של צה"לרשמיים על נתונים כנראה הסתמכה 

ממשרד האוצר להגדיל את תקציבה לצורך פיתוחו את בקשותיה החוזרות ונשנות של המשטרה 

אלרון מלמד שהפקדת האחריות על הבט"ש בידי מג"ב הפחיתה את זאב שערך . הניתוח של מג"ב

דיווחו גורמים  1955כוחות צה"ל במשימות הבט"ש בגבולות. לדוגמה, בחודש מרס של עיסוק ה

חודשי פלוגה בשנה. אלרון  40עד  30במטכ"ל כי בעקבות הפעילות של מג"ב נוצר חיסכון של 

וסבור שהסיוע של מג"ב היה גדול יותר, וכך כתב: "שבע או שמונה  מערער על הנתונים הללו

חודשים, וזאת אף בלא להתחשב בכך  12פלוגות אמורות לחסוך כתשעים חודשי פלוגה במהלך 

שפלוגות משמר הגבול היו גדולות מפלוגות חי"ר ממוצעות, צוידו במספר רב יותר של כלי רכב 

פעילות של מג"ב הביאה לחיסכון של השו של אלרון עולה מדברי 25והיו מיומנות יותר בתפקידן".

לחברי ועדת חוץ  דיווח הרמטכ"ל משה דיין 1954בנובמבר  30-חודשי פלוגה בשנה. זאת ועוד, ב 90

מספר חיילי המילואים פחת בידי מג"ב הופקדה האחריות על הבט"ש כי מאז ש וביטחון של הכנסת

ההחלטה להפקיד את עולה ש האמור לעילכל מ 26שהוקצו למשימות השמירה ביישובי הספר.

עם את מעורבות הצבא במשימות הבט"ש, מה שעלה בקנה אחד הפחיתה הבט"ש בידי מג"ב 

 את צה"ל למלחמה הבאה. יןלהכ השנועדבאותן השנים שגיבש צה"ל  תוכניתה

בעל ה מהלך יתשהפקדת האחריות על הבט"ש בידי מג"ב הי במידה רבה של צדק,טוען, דוד טל 

: "למרות ההבחנה בין ענייני הבט"ש והביטחון ובניסוחוות טקטית אופרטיבית בלבד, משמע

היסודי, ולמרות שהפיקוד הצבאי קיבל את הרעיון שלמלחמה בהסתננות יוקצה כוח מיוחד הכפוף 

 27למשטרה, הרי שהמסגרת עקרונית והתפיסתית של המלחמה בהסתננות נקבעה על ידי הצבא".

שמג"ב קיבל את האחריות על הבט"ש, הוא שימש כוח עזר ללחימה במסתננים  למרותכלומר, 

  .גמולתה באמצעות פעולות, והגוף שקבע את המדיניות בלחימה בה היה צה"ל

הדרדור למלחמה יזומה עם מדינת ערב שאלת היא  של מדינת ישראל הבט"שבחקר סוגיה שנדונה 

 1954בשנת כבר החלה  שזו סבורים חוקריםמה חלקבאמצעות פעולות התגמול. , אחת לפחות

", מבחינת דיין, "נועדו 1954-ביוזמת הרמטכ"ל משה דיין. בני מוריס כתב כי "החל משלב מסוים ב

מוטי  28פשיטות הגמול לסייע בדרבון מדינה ערבית זו או זו לפתוח במלחמה בטרם עת בישראל".

משה דיין חתר הרמטכ"ל  1953כבר בשנת אולם  ,1955גולני סבור שמדיניות הדרדור החלה באביב 

  :במאמר שניתח את מקומו של דיין במדיניות הדרדור גולני וכך כתב, לשנות את גבולות המדינה

כבר בתפקידו כראש אגף המטה הכללי בתקופתו של פינחס לבון כשר ביטחון עשה 
תנאים דיין למען קידום הרעיון שעיקרו, כי אל לה לישראל לחתום על חוזה שלום ב

                                                

 .70/9-א"מ, כ ,18.4.1955דברי מנכ"ל משרד האוצר פנחס ספיר, ישיבת ועדת הכספים,  24
 .267, עמ' הסיבוב השניאלרון,  25
 .7564/8-, א"מ, א30.11.1954דברי הרמטכ"ל משה דיין, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  26
 .21עמ'  ,התגובות להסתננותטל,  27
 .205, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  28
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, ושלכל מהלך כזה יש להקדים מהלומה צבאית 1949של הסכמי שביתת הנשק משנת 
  29אשר תשפר את גבולותיה של מדינת ישראל.

החלה למלחמה היזומה כי מדיניות הדרדור הסבורים החוקרים  יהם שלבאם נקבל את מסקנות

ואף לפני כן, עולה השאלה אם קיימת זיקה בין ההחלטה להפקיד את האחריות על  1954בשנת 

הסכמות ראשונות בין מדיניות הדרדור. בטרם אדון בסוגיה זו ראוי לציין שבין הבט"ש בידי מג"ב ל

, 1954התגבשו כבר בינואר מג"ב להעברת האחריות על הבט"ש  לגביישראל צה"ל למשטרת 

-ב שיבת מטכ"ל שהתקיימהבי 30.מדיניות הדרדורם גולני ומוריס החלה לדעת החוקריהמועד שבו 

חריות על הבט"ש מצה"ל לידי מג"ב הא ריאמר הרמטכ"ל משה דיין שהיוזמה להעב 1954בינואר  29

דר זה ]...[ כל היוזמה באה הייתה של המשטרה, ובלשונו: "המשטרה הייתה להוטה אחרי הס

 ו שביקשה לקבל לידיה את האחריות על הבט"ש.כלומר, משטרת ישראל היא ז 31.מצדם"

זאב אלרון סבור שנכונותו של הרמטכ"ל משה דיין לוותר על תחומי אחריות וסמכויות, כמו גם על 

תקציבים ומשאבים, ולהעבירם למג"ב, הייתה מנוגדת לדחף הקיים במערכות בירוקרטיות לשמור 

להפקיד את הבט"ש בידי מג"ב שביקשה תוכניתו של דיין על נכסים כגון אלה ברשותן. לדידו, 

למקד את פעילות הצבא בתחומי הליבה שלו, ובעיקר בהכנות למלחמה כוללת.  בעה מרצונונ

הבחירה בהעברת סמכויות למג"ב הייתה כרוכה גם בהקטנת יכולת הצבא להתערב  ן,לטענת אלרו

היא אינה תומכת בטענות החוקרים  בנושאי בט"ש ובמגעים המדיניים הכרוכים בהם. לפיכך,

  32להביא למלחמה יזומה באמצעות פעולות תגמול. 1954דיין פעל כבר בשנת הרמטכ"ל שהסבורים 

, 1954בנובמבר  30-החלטה. בהרמטכ"ל המלמדת על המניעים שהובילו לשל ישירה בידינו עדות 

העבודה של צה"ל לשנת  בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת שעסק בגיבוש תוכנית התקייםבדיון ש

צה"ל ממשימות בט"ש  לשחרר את, האחת –, מנה דיין שתי סיבות שעמדו ביסוד ההחלטה 1955

פשרו להסיט כספים שיועדו למוכנות מגבלות כספיות שלא אִ , והכנת כוחותיו למלחמה, והשנייה

 ההשערהאת  דה מסוימתדבריו של הרמטכ"ל מחלישים במי 33למלחמה למשימות בט"ש בגבולות.

אין קשר בין המשימות הדפנסיביות שביצע מג"ב בשמירת ש נוסיף ונאמר, ועל כך של זאב אלרון

 .למלחמה במדיניות הדרדור עיקרי רכיבשהיו התגמול, גבולות המדינה לבין פעולות 

 הדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת  –הפקדת האחריות על הבט"ש בידי מג"ב  .3

סוגיות הקשורות דנים ב סגור וחשאי שהחברים בה ביטחון של הכנסת הוא גוףהחוץ והועדת 

כי ההחלטה להפקיד בידי מג"ב את האחריות ה הוא תמּובביטחונה של מדינת ישראל. לאור זאת, 

של חבר הוועדה  זעמועל הבט"ש לא נדונה בוועדה ואף לא הובאה לידיעת חבריה, מה שעורר את 

אהרון על כך שחברי -הלין בן 1954בפברואר  16-בוועדה ב יון שהתקייםאהרון ממפ"ם. בד-יצחק בן

                                                

 . 117, עמ' מקומו של הרמטכ"לגולני,  29
מאת רס"ן ש' גזית, ראש לשכת הרמטכ"ל, אל ראש המטכ"ל/אג"ם, "הנדון: העברת האחריות לביטחון השוטף",  30

 .111-488/1955, א"צ, 21.1.1954
 , א"צ.29.1.1954 דברי הרמטכ"ל משה דיין, ישיבת המטכ"ל, 31
 . 269עמ'  הסיבוב שני,אלרון,  32
 .7564/8-א"מ, א ,30.11.1954רמטכ"ל משה דיין, ישיבת ועדת חוץ וביטחון, דברי ה 33
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וראה בכך מצה"ל למג"ב, כ"ל להעביר את האחריות על הבט"ש הוועדה לא עודכנו על כוונת המט

  34באומרו: "אני חושב שזה עניין מרחיק לכת ביותר".מקרה חמור, 

-יצחק בןעל פי בקשת התכנסה שבפברואר,  24-שבוע לאחר מכן, בהתקיימה בישיבה נוספת ש

: "הוועדה אמנם לא הייתה מפונקת ביותר בימי לנוכחים אמרהוא  אהרון להמשך דיון בהחלטה

קודמו של שר הביטחון הנוכחי, אבל אני חושב שהיה יסוד לשער שהיחס לוועדה יהיה יחס של 

"מסורת בכל זאת שר הביטחון פנחס לבון: לו  השיבדבריו  לעבתגובה  35קואופרציה חברתית".

מחייבת, ואם נקבעה מסורת לא לפנק את חברי הוועדה, אינני רואה למה אני צריך להתחיל 

כי בעת לנוכחים לבון השר אמר  דיוןלא חלוצי, לא טוב". בהמשך ה בפינוק. בכלל, פינוק זה דבר

ת לבון נימק אעל כך. עודכנו מג"ב חברי ועדת חוץ וביטחון להקים את שהממשלה החליטה 

שהמבנה הארגוני ואופיו המתגבשת להפקיד את האחריות על הבט"ש בידי מג"ב בכך ההחלטה 

כי הוועדה נדרשת לו אהרון השיב -. יצחק בןשמירת הגבולותמתאים לאינו של צה"ל המבצעי 

דיון הסביר שר ה מהלךב 36.החלטה זועליה לדעת על היה לעסוק בנושא מתוקף תפקידה, ולכן 

לבון לחברי הוועדה את השיקולים שהובילו להסכם המתגבש בין צה"ל לבין הביטחון פנחס 

שוטרים, אישר המטכ"ל  1,150-מג"ב הגיעה לכבשמצבת כוח האדם  מאחרדבריו, . על פי המשטרה

ציין שעל פי ההסכם, המשטרה תקבל לידיה באמצעות  עודאת האחריות על הבט"ש.  ידולהפקיד ב

הגבול עם מצרים יישאר באחריות  אילופון הארץ ובמרכזה, ומג"ב את האחריות על הבט"ש בצ

בהחלטה: "הבעיה  וןלדיזמו חברי הוועדה על הכינוס המיוחד שהביע תמיהה לבון השר  צה"ל.

 –הזאת שבגללה ועדת החוץ והביטחון מתכנסת ויישובי הארץ מתרגשים, וכל סיפי הארץ רועדים 

  37ההסכם".זה  –וכל זה במידה לא קטנה של מלאכותיות 

אהרון -, התנגד חבר הכנסת יצחק בן1954במרס  2-בישיבתה הבאה של הוועדה, שהתקיימה ב

מג"ב. הוא המליץ כי הוועדה תחליט שלא לאשר את להעביר את האחריות על הבט"ש מצה"ל ל

ההסדר )אף כי הדבר לא היה בסמכותה(, ותבקש מהממשלה להותיר את האחריות בידי צה"ל. 

ואת העומד יין הצליחו לשכנע את חברי הוועדה, לאחר שהשר לבון והרמטכ"ל דהצעתו נדחתה 

בישיבת ועדת חוץ  38.החלטהבבסיס ה יםהעומד ביתרונות, מאיר ארגובחבר הכנסת בראשה 

האחריות על קיבל מג"ב את , שמונה חודשים לאחר ש1954בדצמבר  7-ב התקיימהוביטחון ש

מג"ב לאורך  פלוגות ותפרוסהאופן שבו  אתחברי הוועדה הרמטכ"ל משה דיין ל תיארהבט"ש, 

 אהרון: -יצחק בןלו השיב  כךהגבול עם ירדן. על 

 אני רואה מתוך הטבלה ששבע פלוגות עוסקות בביטחון השוטף. מה פירוש הדבר
מבחינה קונקרטית לעתיד לבוא לפי הנוסחה הקיימת? אני יוצא מתוך שתי הנחות. 
האחת, שיש לנו היום יותר מדי כוחות בביטחון השוטף ואפשר לקצץ. דבר זה מובן. 
ההנחה השנייה, שאם ייווצר חלל זה ייפול על שכמם של המתיישבים. אני מבין 

                                                

. יצחק בן אהרון התריע לא אחת כי 7564/2-, א"מ, א16.2.1954אהרון, ישיבת ועדת חוץ וביטחון, -דברי יצחק בן 34
ה מתיישב עם ועדת הביטחון אינה מקבלת מידע ולכן אינה מסוגלת למלא את תפקידה. א' כפכפי, "האם מוסר לחימ

מדינה אהרון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת בראשית המדינה", -מדיניות תקיפה? המקרה של ח"כ יצחק בן
 .103, תשס"ב, עמ' 2–1 וחברה

 .7564/2-, א"מ, א24.2.1954אהרון, ישיבת ועדת חוץ וביטחון, -דברי יצחק בן 35
, 24.2.1954אהרון, ישיבת ועדת חוץ וביטחון, -יצחק בן חילופי הדברים בין שר הביטחון פנחס לבון לחבר הכנסת 36

 .7564/2-א"מ, א
 .7564/2-, א"מ, א24.2.1954דברי שר הביטחון פנחס לבון, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  37
 .7564/2-א"מ, א ,2.3.1954אהרון, ישיבת ועדת חוץ וביטחון, -דברי יצחק בן 38
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שומע מהמשקים על המסירות,  שאין כוונה להגביר את משמר הגבולות ]...[ אני
  39הנאמנות ומידת השליטה בה משמר הגבולות ממלא את תפקידיו.

 אהרון לקצץ בתקציב צה"ל בנימוק-יצחק בןחבר הכנסת על רקע הנתונים שהציג הרמטכ"ל, ביקש 

שקפת אהרון לקיצוץ מ-של בן דרישתושמירת הגבולות. "ב הפך למעשה לכוח העיקרי הפועל לשמג

 16-יימה בבישיבת המטכ"ל שהתק ,שמעון פרס, מנכ"ל משרד הביטחוןהביע את החשש ש

בבעיות הבט"ש עלולה להוביל בסופו של דבר  העיסוקההתנערות של צה"ל מכי  1953באוגוסט 

שאל רטורית באותו  ממפ"ם חבר הכנסת יעקב ריפתין 40לפגיעה קשה בתקציב משרד הביטחון.

אם מדובר בבעיה שבה  ,"ש הפכו לעניין משני לצה"לדיון את חברי הוועדה כיצד בעיות הבט

ני יחוסי-אמין אל 'גלשעבר של ירושלים חא מעורבים גורמים כגון האחים המוסלמים, המופתי

 41ורצח אזרחים.נקם ואחרים, שפעילותם אינה מסתכמת רק בגנבות ושוד אלא גם בפעולות 

 בעלי סממנים צבאיים.מאורגנים גופים שאין בכוחו של מג"ב להתמודד עם אפוא ריפתין גרס 

 ,הבט"ש בידי מג"בהאחריות על להפקיד את שנועדה שבתהליך קבלת ההחלטה לומר לסכם וניתן 

חלק  התנגדו לו לפתחה היתה מעורבת, ומשנושא זה הגיעלא שועדת חוץ וביטחון כמעט 

חבר הכנסת שקרוב לוודאי  משום שלא ראו במג"ב כוח חלופי לצה"ל., מחבריה, בעיקר ממפ"ם

ניצל את  ,להקמת מג"ב מלכתחילהשהתנגד אהרון, מהמתנגדים הבולטים מטעם מפ"ם -יצחק בן

 את האחריות על הבט"ש. בידיוד להפקי המטכ"לשל ניסיון לטרפד את הועדה ומעמדו כחבר ב

 ההתנגדות בתנועה הקיבוצית להפקדת האחריות על הבט"ש בידי מג"ב. 4

בתקופת בשל חלקה המרכזי של ההתיישבות העובדת בהקמת היישובים, ובעיקר קיבוצים, 

, ראוי לבחון את התגובות של התנועות הקיבוציות להחלטה של היישוב ולאחר קום המדינה

יש  42כפועל יוצא מהשקפת עולמן הביטחונית., ט"שת האחריות על הבמג"ב אלמסור להמטכ"ל 

את עצמן בשנותיה הראשונות של המדינה כחוד החנית של החברה  ראולציין כי שתי התנועות 

אך לא פעם נתקלו במגמות  בתחום הביטחון כבימי היישוב,ולפעול הישראלית, וביקשו להמשיך 

  43בממלכתיות תחליף לשליחותן ההתנדבותית. שראהשלטון ה

 הקיבוץ המאוחד 4.1

המדינה  קום. לאחר הביטחוני יומו סדר במרכזנושא שמירת הגבולות את  הציבהקיבוץ המאוחד 

מנהיגי הקיבוץ  44.והביטחון את תפיסת ההגמ"ר כחלק ממדיניות ההתיישבותקיבלו  חברי התנועה

ד זה סברו שתפקיולמחצה במשימות שמירת גבולות -כוחות שיטור צבאיים לבהמאוחד התנגדו לש

                                                

 .7564/8-, א"מ, א7.12.1954וביטחון, ישיבת ועדת חוץ  אהרון,-דברי יצחק בן 39
 , א"צ.16.8.1953דברי מנכ"ל משרד הביטחון שמעון פרס, ישיבת המטכ"ל,  40
 .7564/8-, א"מ, א7.12.1954דברי יעקב ריפתין, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  41
קיבוצים בקיבוץ  51-קיבוצים בקיבוץ המאוחד, ו 55. עם קום המדינה נמנו 126עמ' התנועות הקיבוציות עזתי,  42

קיבוצים. ז' צור,  26קיבוצים חדשים נוספים. והקיבוץ הארצי  31הארצי. לאחר הקמת המדינה הקים הקיבוץ המאוחד 
 .369–359, עמ' 1979, כרך ב', יד טבנקין, תל אביב, הקיבוץ המאוחד ביישובה של הארץ

לפקודה תמיד אנחנו? על תפיסותיה של התנועה הקיבוצית ביחס לתפקידיה בהתיישבות וביטחון ראו: א' עזתי,  43
)להלן: עזתי, לפקודה  244–220; 127–54, עמ' 2015 רמת אפעל, יד טבנקין, ,1957–1948התנועות הקיבוציות והצבא 

נויים המבניים החברתיים והפוליטיים לאחר קום תמיד(. על תגובת הקיבוץ המאוחד ודרכי התמודדותו עם מכלול השי
בין ריאליזם אוטופי לריאליזם  1955–1948הקיבוץ המאוחד ומדינת ישראל  –ביחד וביריבות המדינה ראו: י' שמיר, 

 )להלן: שמיר, ביחד וביריבות(.  2013יד טבנקין ואוניברסיטת בר אילן, רמת אפעל ורמת גן,  ממלכתי,
 .97, עמ' הגנה מרחביתדרוק,  44
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כבר עם הקמתו של חיל עלתה ו התנגדות ז 45בסיוע יישובי הספר.צריך להיות מופקד בידי צה"ל, 

  46גבוהה ומיותרת.ציינו דוברי התנועה שעלות אחזקתו  הספר, ובדיוני מליאת הכנסת

חוץ הגם להקמת מג"ב. בדיוני ועדת  התנגד הקיבוץ המאוחדבהמשך ישיר להתנגדות לחיל הספר, 

הוועדה ביטחון של הכנסת השקיעו דוברי התנועה מאמצים רבים כדי לשכנע את חברי הו

אהרון ממפ"ם ושל -שלשמירת הגבולות דרוש כוח צבאי ולא משטרתי. טרוניותיהם של יצחק בן

חברו לסיעה יעקב ריפתין מהקיבוץ הארצי הביאו את הרמטכ"ל משה דיין לומר, שמי שהיה ראש 

האחריות על הבט"ש בידי מג"ב היה יצחק רבין. ייתכן יד את הפקהחלטה לוראשון לדוחפים ל

ל התכוון לעקוץ את נציגי התנועות הקיבוציות בקביעה שדווקא רבין, שהיה מקורב שהרמטכ"

 ישבדבריו של דיין  47למנהיגי הקיבוץ המאוחד, הוא שהגה את התוכנית שעוררה את התנגדותם.

 קציניאמר יצחק רבין ל 1954בינואר  29-ב ובדתי, משום שבישיבת מטכ"ל שהתקיימהיסוד ע

  48מג"ב.בידי את האחריות על הבט"ש  פקידלה מבין יוזמי ההצעההמטכ"ל שהוא היה ראשון 

נוסעי אוטובוס אגד במעלה עקרבים, ועל רקע  12, ארבעה ימים לאחר הרצח של 1954במרס  21-ב

במטכ"ל להעברת הבט"ש מצה"ל לידי מג"ב, התכנסה מזכירות הקיבוץ שנערכו הדיונים המואצים 

בגבולות. נחום שריג, מאישיה הביטחוניים של התנועה, המאוחד לדיון דחוף בנושא הביטחון 

לאחר ימים ספורים  49התנגד בתוקף להחלטה וביקש להותיר את האחריות על הבט"ש בידי צה"ל.

הגנת ל שעיקר הדיון בה הוקדש התנועה מורחבת של ישיבה התקיימה, 1954במרס  23-, במכן

ת הקיבוץ הבכירים של תנוע ממנהיגיהממפקדי הפלמ"ח ו הביע יגאל אלון,ובה יישובי הספר 

: "פרינציפיונית זה אומר שאופי הגנת המקומות, לנוכחיםוכך אמר , החלטההתנגדות ל ,המאוחד

עד מלחמה, יהיה תפקיד של הגנה עצמית נוסח משטרתי המכוון נגד מפירי חוק ולא מסתננים. זה 

 50, תוך שתוף ופקודת הצבא".נוגד את דעתנו שההתיישבות צריכה להיות רשת הגנה בפני פלישה

. של צה"ל ההגמ"רשיטת על  להתבססצריכה  היישוביםכלומר, לשיטתו של יגאל אלון ההגנה על 

 הטיפול בה צריך להיות מופקד על כןו ,הסתננות נתפסה בעיניו כבעיה צבאית ולא משטרתיתה

 בחסותה., שמג"ב פעל בידי צה"ל ולא המשטרה

המשיכה לדיון ביטחוני בקיבוץ יגור  1954באפריל  10–9-ב מועצת הקיבוץ המאוחד שהתכנסה

אזורי הארץ לידי מג"ב, הגם האחריות על הבט"ש בחלק מאת  ירלהתייחס בשלילה מוחלטת להעב

את עמדת הקיבוץ  בנחרצותימים ספורים קודם לכן. נחום שריג המשיך לבטא הדבר נעשה כבר ש

לא תפקידו במסגרת ההגמ"ר: גיוס כוחות כי אם קיבוץ הממ –המאוחד באומרו: "לא מג"ב 

ביקשו חברי התנועה משום כך, פיקודיים לצה"ל, אימונים לכל חברי הקיבוץ ללא יוצא מן הכלל". 

שתקבלנה את האחריות על  פקדות ההגמ"ר של צה"לפזר את אנשיו בין מִ לפרק את מג"ב ול

הכירו דוברי הקיבוץ המאוחד  ,יגורבקיבוץ  כחודשיים לאחר הדיון, 1954ביוני  51.שמירת הגבולות

                                                

 .95–94, עמ' עזתי, התנועות הקיבוציות; 251, עמ' ביחד וביריבותשמיר,  45
 . 117, עמ' התנועות הקיבוציותעזתי,  46
. שמיר מציין שלמרות ההתנגדות לחיל הספר נדונה 152, עמ' ביחד וביריבות; שמיר, 118, עמ' פקודה תמידעזתי, ל 47

איש לחיל הספר מתוך אחריות  400עד  300יישבות העובדת לגייס הצעה בוועדת הביטחון של ההת 1949בדצמבר 
 המבקשת להעלות את איכותו הצבאית של הכוח, אולם הכוונות לא יצאו לפועל.

 , א"צ.29.1.1954דברי אל"מ יצחק רבין, ישיבת המטכ"ל,  48
, חיבור לשם קבלת לכתיבין ריאליזם אוטופי לריאליזם ממ 1955–1948הקיבוץ המאוחד ומדינת ישראל י' שמיר,  49

 . 134, עמ' 2006תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, 
 .136שם, עמ'  50
 . 138שם, עמ'  51
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 52.אזור ירושליםבכך שמג"ב פעל כהלכה באזור המשולש, אם כי לא בגבולה הצפוני של המדינה וב

יעילה השיטה ראו את הבה שמתפיסת ההגמ"ר ההתנגדות של הקיבוץ המאוחד למג"ב נבעה אפוא 

  על גבולות המדינה. הגןתקציבית לומבחינה מבצעית  יותרה

אהדה למג"ב כבר בראשית הקמתו, כנראה גם בשל מעורבותו בתקרית  הביעהקיבוץ המאוחד לא 

ברכס הרי נפתלי בגליל  מנה עם התנועה. קיבוץ יפתחבקיבוץ יפתח הנִ  1953הפילוג שאירעה במאי 

התפלג  1951על ידי יוצאי חטיבת יפתח של הפלמ"ח. בשנת  1948עלה לקרקע באוגוסט  העליון

"איחוד הקיבוצים" על רקע החרפת היחסים בין ה"קיבוץ המאוחד" ו – שנייםאוחד להקיבוץ המ

שתי מפלגות הפועלים הגדולות: מפא"י ומפ"ם. בעיני מפא"י היה הקיבוץ המאוחד, שהנהגתו 

 53.ביותר הם היה חריףי, והעימות בינהשתייכה למפ"ם, בבחינת תנועה משועבדת לרוח הקומוניזם

התנגשויות אלימות בקיבוץ בין חברי הקיבוץ המאוחד המזוהים עם מפ"ם, החלו  1953במאי  29-ב

, נזעקה 1953במאי  31-לבין חברי איחוד הקיבוצים המזוהים עם מפא"י. יומיים לאחר, מכן ב

, מג"ב במטרה לפנות את חברי הקיבוץ המאוחדרבים של שוטרי למקום המשטרה בליווי כוחות 

  את הפינוי:האחרונים תיארו  וכך

המשטרה ריכזה כאלף שוטרים ]...[ אנשי הקיבוץ המאוחד, מלוחמי הפלמ"ח, אנשי 
נצמדו אל האדמה וסרבו ללכת מרצונם החופשי. השוטרים  –התיישבות ובניין 

הסתערו עליהם וניתקו אותם מן האדמה. התמונה המוכרת לנו מימים עברו, איך 
במרומי הגליל, במדינת שישה שוטרים נשנתה -מתיישבים נסחבים על ידי חמישה
  54ישראל, בפקודת ראש ממשלה יהודי.

קיבוץ יפתח הייתה גם משמעות פוליטית, משום שמסע האלימות כנגד חברי הקיבוץ ב תקריתל

גוריון. מפ"ם -של ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן כפעולה יזומהנתפס בעיני מפ"ם המאוחד 

ימים ספורים לאחר רסם פ שמרעל המִ  עיתון המפלגהו תקפה בחריפות את ראש הממשלה,

מהידיעה לא נעדרה גם ביקורת  התקרית ידיעה שכותרתה "מבצע יפתח של ראש הממשלה".

תקרית תקדים מסוכן כיוון "שמדובר ראה ביגאל אלון  55 חריפה על מג"ב, שנטל חלק מרכזי בפינוי

ידת בהחלטות של וע 56".בהתערבות בכוח הזרוע של שומרי הגבולות בעניינים פנימיים של קיבוץ

בקיבוץ אלונים נכתב: "המועצה מוקיעה את המעשה  1953יולי ב התקיימההקיבוץ המאוחד ש

 57המביש של הממשלה, בהשתמשה בכוח משטרתי להכרעה בתחומי המפעל הקיבוצי בארץ".

מג"ב בקיבוץ שוטרי  יחד עםשהאלימות שנקטה המשטרה  וריונית אייל כפכפי העריכהההיסט

  58עין חרוד, שעמד גם הוא על סף פילוג.קיבוץ להרתיע את חברי הקיבוץ המאוחד ב הנועדיפתח 

ראש הממשלה בכך שניצל את מג"ב לצרכים פוליטיים במקום הפנתה אצבע מאשימה למפ"ם 

אהרון -שמירה על גבולות המדינה. בריאיון שהעניק יצחק בן – ימלא את ייעודושכוח שיטור זה 

יום התקרית אמר: "זוהי פעולה ללא תקדים והיא נערכה בעת שמצב בשמר על המִ לעיתון 

                                                

 . 118, עמ' לפקודה תמידעזתי,  52
מאה  –הקיבוץ על הפילוג ראו: י' אסף, "פילוג ואיחוד בתנועה הקיבוצית", בתוך: א' חלמיש וצ' צמרת )עורכים(,  53

 .194–183, עמ' 2010צבי, ירושלים, -, יד יצחק בןהשנים הראשונות
 .5/50/5-2תיק , ; ארכיון יד טבנקין10.6.1953", 162תוספת ל'בקיבוץ' מס'  –עובדות ותעודות  –"פרשת יפתח  54
 .1, עמ' 3.6.1953, על המשמרבשבוע הבא",  –"הדיון בכנסת על מבצע יפתח  55
 .2, עמ' 1.6.1953, דברראש הממשלה והמשטרה", "הקיבוץ המאוחד מאשים את  56
, הקיבוץ המאוחד )מזכירות(, תל החלטות ועידות ומועצות הקיבוץ(", בתוך: 5.7.1953-2"החלטות מועצת אלונים ) 57

 .202, עמ' 1955אביב, 
 .446, עמ' 3199, 3 עיונים בתקומת ישראלא' כפכפי, "הקרע בעין חרוד: בנים אכלו בוסר ושיני אבות תקהינה",  58
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אמר יגאל  דומיםדברים  59עליו מופקדים חלק משוטרים אלה הולך ומחמיר". –הביטחון בגבולות 

 ,תנועת חרות 60אלון: "הכוחות שריכזו ביפתח, היו נחוצים באותו זמן ליד קלקיליה ומירון".

וראתה בה עילה להטיח בקיבוץ יפתח את התקרית  ניצלה ,לכתחילהמג"ב מהקמת לשהתנגדה 

 : חרותבעיתון המפלגה ם רסווכך פ, גוריון-דוד בן ראש הממשלהמפלגה שבראשה עמד ב ביקורת

בפעולה בקיבוץ יפתח פעלה לראשונה יחידה מחיל משמר הגבול שהורכב לא מזמן. 
השוטרים. ובכן, אנשי היחידה חבשו גם מסיכות גז, נוסף לחגור הרגיל של שאר 

אם לא נגד המסתננים הרי נגד  –משמר הגבול הספיק כבר למלא את תפקידו 
מפא"י  ועוד טרם נכנס לפעולה וכבר נוצל על ידי –יהודים ]...[ הוקם משמר הגבול 

  61לענייניה המפלגתיים.

 נכתב: חרות שפרסם עיתון בידיעה אחרת 

שעה שיש סכסוך בקיבוץ יפתח  –מה חשיבות לרצח ילדים ולהתקפות על רכבות 
]...[ לשם מוזעק גם משמר הגבול החדש, שהוקם אך ורק לשם המלחמה באויב 
החיצוני. שם מופעלת היד החזקה, שהיא כה חזקה ותקיפה נגד אחים, יהיו מי שיהיו, 

  62ורכרוכית ומחוסרת אונים כלפי חוץ.

שוטרי את  נצלהעדיפה לזו שמפא"י כלפי חרות  תנועת קשה מצדעולה טענה שתי הידיעות מ

 בעקבותגבולות המדינה בה שאזרחים ישראלים מצאו את מותם , שעמג"ב לצרכיה הפוליטיים

 מסתננים שחדרו לשטח ישראל. ביצעופעולות רצח וחבלה ש

 הקיבוץ הארצי 4.2

לא התנגד להקמת  בתקופת היישוב ולאחר קום המדינה עשרות קיבוצים הקיםשהקיבוץ הארצי 

ההתנגדות נבעה מכך  63.התנגד לכך שתופקד בידיו האחריות על הבט"ש ביישובי הספר מג"ב, אך

. סיבה יישוביםהשהם ראו בדומה לקיבוץ המאוחד את שיטת ההגמ"ר כשיטה היעילה להגנת 

לדיון  1954באפריל  4-. במועצת הקיבוץ הארצי שהתכנסה בהרכבו האנושי של מג"בנוספת היא 

יישובי הספר הביטחונית על האחריות את ההצעה להעביר אבידן את  ביטחוני שלל הדובר שמעון

 בישיבת מטכ"ל שהתקיימה 64.משום שרבים משוטרי מג"ב הם מקרב עדות המיעוט למג"במצה"ל 

לוף יוסף אבידר, ראש אג"ם במטכ"ל, הא, כחודש לאחר יישום ההחלטה, אמר 1954במאי  3-ב

מעדות המיעוט המשמשים ישנם שוטרים להחלטה משום שבמג"ב שבחלק מהיישובים מתנגדים 

, ובלשונו: "לפי הדיווחים של היישובים הם אינם מתלהבים לעצם ההעברה. אחת בתפקידי פיקוד

הסיבות היא לאי שביעות הרצון זה שבתוך פלוגות משמר הגבול יש אחוז של בעלי דרגות 

חבריה לתנועת הקיבוץ הארצי, שייכו קיבוצים שהשתבשמדובר  העריךאפשר ל 65מהמעוטים".

 שמעון אבידן. מהדברים שאמרכפי שעולה , בידי מג"באת האחריות על הבט"ש  להפקידהתנגדו 

                                                

 . 1, עמ' 1.6.1953, על המשמרשוטרים לסלק את חברי הקיבוץ המאוחד מקיבוץ יפתח",  1000"בן גוריון שלח  59
 . 2, עמ' 4.6.1953 מעריב,ר' בשן, "במשק יפתח אחרי ליל אלף השוטרים",  60
 . 2, עמ' 2.6.1953, חרות"על ימין ועל שמאל ביום אלטלאנה",  61
 .2, עמ' 3.6.1953, חרותצ"ל", י' סרן, "היכן הא 62
על הקיבוץ הארצי בשנות החמישים ראו: א' פאוקר ות' שכטר, "חברי הקיבוץ הארצי בעשור הראשון של המדינה:  63

 .232–205, עמ' 2016, 23 ישראלבין משימתיות לטיפוח הבית", 
 . 249–248, עמ' לפקודה תמידעזתי,  64
 , א"צ. 3.5.1954דברי האלוף יוסף אבידר, ישיבת המטכ"ל,  65
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קיבוץ הארצי אפשר ללמוד מתקרית שאירעה בקיבוץ יישובי הבין מג"ב ל השהתפתח על המתיחות

משה  ומפקד צוות סיור של מג"ב למפקד שכתבח . בדודרומית לראש העין שוכןהנחשונים 

חברי קיבוץ נחשונים לשתף פעולה  של םהתנגדותאת "תלונה", תיאר המחבר  שכותרתוטיומקין 

ם ביקרתי בהיותי בסיור במשקי 22:20בשעה  3/11/1953: "בתאריך במילים אלו עם שוטרי מג"ב

ומרים. השומרים התחצפו רבו למסור את מספר השומרים ואיפה הם שבמשק נחשונים. שומריו ס

חברי הקיבוץ להכניס את של  רובםיס 66ואמרו שצריך להיות איתי רישיון מיוחד להיכנס למשק".

לשתף עימם רצונם כלפי השוטרים ואת חוסר ח הקיבוץ מבטא את חשדנותם שוטרי מג"ב לשט

של משה דיווח העולה מפעולה. מקרה זה בקיבוץ נחשונים לא היה אירוע בודד וחריג, כפי ש

טיומקין לפנחס קופל: "הדבר קרה כבר כמה פעמים שהתנהגות של אנשי המשק היא מחפירה 

דיווח על  67ובכלל לא נותנים לסיור להיכנס למשק ולא מוסרים שום אינפורמציה על השמירה".

שהקיבוץ היה בשטח  רת פתח תקווהלידיעת מפקד נפת משט עברקיבוץ הוהחברי  לותהתנה

ר העומד בצילן של סכנות ביטחוניות פ   סְ  קיבוץתמונה של עולה ת המכתבים מחליפ 68.אחריותו

 מטעם המטכ"ל להגן ושהופקדמג"ב, שוטרי לשתף פעולה עם בכל תוקף קשות, שחבריו מסרבים 

 רכושם.על על חייהם ו

 התגובות בזירה הפוליטית להפקדת האחריות על הבט"ש בידי מג"ב. 5

להחלטה להפקיד את הנחרצת את התנגדותה כהמשך ישיר הביעה  ,שהתנגדה להקמת מג"ב ,מפ"ם

בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת כחודש לפני יישום  בדיון שהתקיים ,1954במרס  2-. בהבט"ש בידו

 היא להתנגדות. האחתאהרון ממפ"ם על שתי סיבות -ההחלטה, הצביע חבר הכנסת יצחק בן

ועם  ל"י, 3,500,000-נאמד ב 1954נן למג"ב לשנת התקציב המתוכ ,דבריועל פי  –מגבלות התקציב 

זו המכפילה תקציב אהרון, תוספת -ל"י. לדידו של בן 6,000,000-להגדילו ל יידרשיישום ההחלטה 

רה השמי תקציבעלולה לפגוע קשות ביישובי הספר, משום שהיא תבוא על חשבון  את עצמה

היכולת המבצעית המוגבלת של מג"ב לטפל בבעיות הבט"ש  היא ורכיבי הביטחון. הסיבה השנייה

העברה זו למשטרה פירושה דמורליזציה של הספר מסונף למשטרה, ובלשונו: "זה כוח ו הואיל

לעזובה ולהזנחת העניין אני יודע שברגע שאנחנו אומרים, שהמדינה אומרת, ששמירה על 

תהיה פורקת עול בשטח זה של הביטחון בספר זה עניין משטרה, אז כל ההתיישבות בספר 

אהרון העריך אפוא שהעברת האחריות על הבט"ש ביישובי הספר לידי -בןיצחק 69השמירה".

 .לכישלון נועדהבאמצעות מג"ב המשטרה 

מפלגה נוספת שהתנגדה להפקדת האחריות על הבט"ש בידי מג"ב הייתה אחדות העבודה 

חילוקי דעות אידיאולוגיים, והכריזה על עצמה ממפ"ם על רקע  1954באוגוסט , שהתפלגה )אחה"ע(

אחה"ע הצטרפה  1955ביולי שנערכו לאחר הבחירות לכנסת השלישית  70כמפלגה עצמאית.

דגלה במדיניות ביטחון אקטיבית, וחבריה תמכו במדיניות הגמול  אחה"עממשלה. ראשונה לל

                                                

 .2302/20-מאת סלמה ג'קי אל מפקד המחלקה משה טיומקין, "הנדון: תלונה", לא מתוארך, א"מ, ל 66
 .2302/20-, אל מפקד הפלוגה, לא מתוארך, א"מ, ל3מאת משה טיומקין, מפקד מחלקה  67
 –יהודה, מפקד פלוגה ד', אל מפקד נפת פתח תקווה/השרון, "הנדון: ביקורים במשקים -מאת מפקח ראשון דוד בר 68

 .2302/20-, א"מ, ל4.11.1953משק נחשונים", 
 .7564/2-, א"מ, א2.3.1954אהרון, ישיבת ועדת חוץ וביטחון, -דברי חבר הכנסת יצחק בן 69
גוריון לחקר ישראל והציונות, -, מכון בן1954–1948נופי האשליה: מפ"ם ר, על הפילוג במפ"ם ראו בהרחבה: א' צו 70

 .271–240, עמ' 1998שדה בוקר, 
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פורסם בעיתון המפלגה  אחע"ה הטילה ספק ביעילותו של מג"ב, וכך 71הסתננות.פעולות כמענה ל

 כשנה לאחר שמג"ב קיבל לידיו את האחריות על הבט"ש: – למרחב

מן הצבא ניטל מרבית התפקיד של החזקת הקו והוא הועבר ליחידות משמר הגבול 
של משטרת ישראל. מבלי שנרצה לחוות את דעתנו על יחידות אלו, הרי נרשה 

הנכון בתנאים הנוכחיים הקיימים לעצמנו לציין, כי בשינוי זה לא היה מן הפתרון 
  72במדינת ישראל, בארצות השכנות ולאורך קווי שביתת הנשק, המהווים גבול זמני.

ה שביקש ,שהדברים נכתבו בעיתון על רקע הגישה האקטיבית שבה החזיקה המפלגה סביר להניח

מעקב . ביצוען היה רק בסמכותו של צה"לשהתקפיות תגמול לטפל בהסתננות באמצעות פעולות 

–1955לשנת המדינה תקציב על  םאחר התבטאויותיהם של חברי הכנסת מטעם אחה"ע בדיוני

ולהופכו לכוח עצמאי  מהמשטרהשל חברי המפלגה להפריד את מג"ב  ניסיונםחושף את  1956

ת חוק התקציב לקריאה ראשונה אשר האוצר לוי אשכול  ציגה 1955בפברואר  8-. בבה ובלתי תלוי

בוועדת הכספים של  1955במרס  20-ב שהתקייםבדיון . שרבמרס הוא אּו 31-ת, ובבמליאת הכנס

משטרת ישראל יקותיאל קרן,  מטעםנכח ה שבהכנסת, ימים ספורים לפני אישור חוק התקציב, 

 :מהאופן שבו מטפל מג"ב ביישובי הספראת אכזבתו חבר הכנסת אהרון ציזלינג מאחה"ע  הביע

המשטרה למשמר הגבול. אנו נתקלים בחזיון שישובי הגבול בדרך כלל  תוכניתמהי 
מופקרים. אינני רוצה למעט את ערך משמר הגבול, אני יודע באיזה תנאים הוא 

אבל אני רוצה לדעת מה  –עובד. אינני רוצה לעורר את שאלת הצבא והמשטרה 
  73שלכם כדי להשיג מינימום של בטחון ליישובי הספר. תוכניתה

את הציע אהרון ציזלינג להפריד בועדת חוץ וביטחון  1955במרס  23-ב שהתקיימהנוספת יבה ביש

, אך הצעתו המשטרהמתקציב  ל"י שיקוזז 1,000,000סך ב מהמשטרה ולקבוע לו תקציב נפרד מג"ב

דיון בכנסת על אישור תקציב המדינה ובו  התקיים, 1955במרס  29-כשבוע לאחר מכן, ב 74.נדחתה

יהודה בהצעה של עמיתו למפלגה אהרון ציזלינג להפריד את מג"ב -תמך חבר הכנסת ישראל בר

ההצלחות של מג"ב בסיכול פעולות השוד והרצח  –מהמשטרה. הנימוק לכך היה דווקא הפוך 

ו מציעים לבטא זאת לא רק מג"ב באומרו: "אנכוחו של יהודה אף ביקש להגדיל את -בגבולות. בר

במילים יפות ותודה מקרב לב, אלא על ידי הרחבת הענף הזה, כי כל מה שקרה וקורה בגבולות 

אחע"ה לפצל בין הכנסת מטעם שני הניסיונות של חברי  75מלמד אותנו כי יש ויש להרחיבו".

, פעילותוב ופעם על דרך השבחיםפעילותו  המשטרה למג"ב, פעם בדרך השלילה עם ביקורת על

ר להניח להפריד את מג"ב מהמשטרה. סבימניעיהם לא צלחו. השאלה המתבקשת היא מה היו 

לכוח עצמאי על מנת שיקבל יותר משאבים שיסייעו בשיפור יכולותיו  פכוושהמהלך נועד לה

לשמירת הגבולות אימץ הדפנסיבית שמגישת השיטור  אותוהמבצעיות, ואך בעיקר לנתק 

 .בה החזיקו חברי התנועהש, שלא תאמה את מדיניות הביטחון האקטיבית והלחימה במסתננים

                                                

יד טבנקין, רמת אפעל,  פועלי ציון בתקופת היישוב והמדינה, –בין חזון לשלטון: מפלגת אחדות העבודה א' יזהר,  71
 . 55–49, עמ' 2005

 . 5, עמ' 27.4.1955, למרחבוד", י' גולדברג, "חישול הלוחם וחידוש הצי 72
 .70/8-, א"מ, כ20.3.1955דברי חבר הכנסת אהרון ציזלינג, ישיבת ועדת הכספים של הכנסת,  73
, )חברי הוועדה: יו"ר 70/8-, א"מ, כ23.3.1955דברי חבר הכנסת אהרון ציזלינג, ישיבת ועדת הכספים של הכנסת,  74

מפא"י, קדיש לוז ממפא"י, ואהרון ציזלינג ממפ"ם(. בדיון שנערך בכנסת הוועדה ישראל גורי ממפא"י, שמואל דיין מ
בנושא התקציב הביע ישראל גורי בשנית את הסתייגותו מההצעה של אהרון ציזלניג בטענה כי  29.3.1955בתאריך 

אהרון א"מ. הצעתו של  1356, עמ' 29.3.1955הדבר יפגע במשטרת ישראל. דברי ישראל גורי, דברי הכנסת השנייה 
 ציזלינג להפריד את מג"ב מהמשטרה לא נתקבלה גם בהצבעה בדיון שנערך במליאת הכנסת באותו יום.

 , א"מ.1351, עמ' 29.3.1955יהודה, דברי הכנסת השנייה, -דברי ישראל בר 75
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 מטה מבצעי למערך השיטור של מג"ב הקמת . 6

פקח על מכלול הפעילות מטה מבצעי מטעמו שיהצריך מערך השיטור שהקים מג"ב ביישובי הספר 

מערך האחריות הכוללת על הפיקוח והבקרה על הקשורה בהגנה ושמירה על יישובי הספר. 

השיטור הוטלה על קצין מג"ב בדרגת עוזר מפקח מחוזי, שהוגדר במג"ב כקצין בט"ש ארצי. האיש 

תפקידו היה  ס' הורוביץ, והוא מילא אותו בכל תקופת המחקר הנוכחי. שהתמנה לתפקיד היה

ח התנהלות מערך השיטור בכללותו. דוביצוע המשימות ועל אופן  על אופן עקבימקרוב וב לפקח

הוא אחד מני  1956בפברואר  12-החתום בכתב ידו על ביקור שערך ביישובי השפלה באזור רמלה ב

מן  . להלן ציטוטאור על תחומי אחריותו הזוריםרבים השמורים בתיקי מג"ב בארכיון המדינה 

: "השמירה מתנהלת ביישובים בסדר, מחסני הנשק נקיים מסודרים מבפנים ומבחוץ, הנשק הדוח

ודר, רמת הרב"שים טובה. כמו כן מפקדי החבלים מתמצאים בבעיות חבליהם. לטיפולה נקי ומס

כלומר, על קצין  76של הסוכנות: תיקון דלתות וחיזוק חלונות במחסני הנשק, כמו כן תיקון גדרות".

של השמירה, אחזקה תקינה של מחסני הסדירה הבט"ש הארצי הופקדה האחריות על התנהלותה 

טיפול ברכיבי הביטחון. תחום פעולה שבו עסק הקצין היה החשת התקנת ההנשק, ומעקב אחר 

הטלפונים ביישובי הספר, בתיאום עם משרד הדואר הממשלתי, במטרה לשפר את הקשר עם 

 77האזרחים.

מקום , ושהתמנו מטעם הפלוגות בכל גדוד מג"ב התמנה קצין בט"ש ותחתיו פעלו קציני בט"ש

להבליט את ייתכן שהדבר נועד  78.ישובים שהיו בגזרת אחריותםאחד מהיהיה על פי רוב במושבם 

קצין הבט"ש היה אחריותו. תחום ולאפשר לקצין לפקח מקרוב על הנעשה ביישובים שבנוכחותם 

פקדות בתיאום עם מִ  יישוביםאספקת כלי נשק ל לעו, ן בהמשךבהם אדּושאחראי על הרב"שים, 

מפקדי חבלים שכל כמה בעל תפקיד נוסף היה מפקד חבל, ובכל פלוגה התמנו  79ההגמ"ר של צה"ל.

הם על פי היה לבקר ב יםהחבל יהתפקיד של מפקד על מספר יישובים.קיבל אחריות אחד מהם 

שהם י דעד כהמחסור בכלי רכב פגע בתפקודם י הביטחון. לפקח מקרוב על רכיבסדורה ו תוכנית

ביצוע מישרין במגבלות הניוד פגעו ב 80.אוטובוסים ציבורייםצעות באמבפעילותם  להתניידנאלצו 

על מושב פתחיה באזור רמלה: בדוח  1956ביוני  4-, כפי שנכתב בשהוטלו עליהם המשימות

"ביקורות של מפקד החבל בגזרה זו הן שטחיות. היישובים לא מבוקרים מספיק. הרשומים 

ודשית בישובים לא נעשית, עבודתו של מפקד חודשים ]...[ ביקורת ח 4האחרונים שלו מלפני 

עולים ליקויים רבים בתפקודו של מפקד תיאור בדוח מה 81החבל לא מבוקרת במידה מספקת".

  שעיקרם אי ביצוע ביקורים סדירים ביישובים. החבל

                                                

 , "הנדון: העתק רשום ביומן בקרת קצינים2מאת סמ"מ ס' הורוביץ אל המטא"ר/מפקד המשמר/מפקד גדוד מס'  76
 .2500/18-, א"מ, ל13.2.1956", 12.2.1956עליונים של ס' הורוביץ מתאריך 

, 15.4.1956קב"ש, "הנדון: התקנת טלפונים ליישובים מרוחקים", /3-ו 2מאת סמ"מ ס' הורוביץ אל מטות הגדודים  77
 .2502/9-א"מ, ל

 .2502/9-, א"מ, ל22.1.1956"ש", , למפקד המשמר, "הנדון: שלוחת טלפון לחדר הקב1מאת נתן אורן, מפקד גדוד  78
מפקדת גוש כרמל, "הנדון: הקצבת /3אריה, קצין ביטחון שוטף פלוגה ז', אל מטה גדוד -מאת מפקח שני שמואל בן 79

 .58-216/1958, א"צ, 21.6.1956תת מקלעים לישובים החדשים", 
 .2500/18-, א"מ, ל7.3.1956"מפקדי חבלים, הוצאות נסיעה בתפקיד",  80
ת מפקח ראשון חיים לוי, מפקד פלוגה ד' אל המטא"ר/מפקד המשמר, "הנדון: העתק מרישומו של ס.מ.מ מא 81

. על ליקויים 2500/18-, א"מ, ל4.6.1956", 3.6.1956הורוביץ ביומן בקרת קצינים עליונים של מטה הפלוגה מתאריך 
ראו את הדיווח של סמ"מ ס' הורוביץ בגזרת הגבול עם לבנון עקב בעיות ניוד  3בתפקוד מפקדי החבלים בגדוד 

 .2500/19-, א"מ, ל28.6.1956, "הנדון: בקרת קצינים עליונים", 3מפקד המשמר/מפקד גדוד  –למטא"ר 
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 82.ניהםחשיבות רבה לשיתוף הפעולה עם יישובי הספר, מה שחייב מנגנוני תיאום בי במג"ב יוחסה

, האזוריות , ראשי המועצותקציני מג"בהמורכבות מהוקמו ועדות ביטחון אזוריות  כךלצורך 

ערך מג"ב מעת לעת כינוסי  כן 83.ונציגים מיישובי הספר, ובהן נדונו בעיות הביטחון ביישובים

יישובי הספר את פעילותו  י כוחם שלֵ בא  בפני ביטחון ששימשו בין היתר במה עבורו להציג 

רה. כך לשגרת עבודה סדּו גבשהתנציגי היישובים בין מג"ב ל פתחפעולה שהתשיתוף ה 84.בבט"ש

פועל בהתמדה, משתף את הישובים  –: "משמר הגבול 1954נכתב ביומן קיבוץ רמת הכובש במאי 

ובאי כוח הציבור בבעיות הביטחון, מתקיימים סיורים ופגישות לעיתים קרובות. האחראים 

של קיבוץ רמת הכובש, שראה אור באפריל  ברמהבעלון  85".מראים רצון טוב ויכולת בעבודתם

הקשר ההדוק שהתפתח בין מג"ב למחלקת הביטחון של מועצה אזורית דגיש העורך את , ה1956

א' חביב, רכז ועדת הביטחון של המרכז החקלאי, שיבח את מג"ב בפני חברי ועדת  86השרון התיכון.

יישובי הספר: "אין הוא פיתח עם חוץ וביטחון של הכנסת וציין את קשרי העבודה ההדוקים ש

בפינו מילים להעריך את הרגשת היישובים כלפי משמר הגבולות, וטיב היחסים הקיימים בינו לבין 

מג"ב ראה  87מקיימים מגע עמו על ידי הוועדות שהקימונו במועצות האזוריות".יישובי הספר. אנו 

לנכון לשתף פעולה עם גופים אזרחיים כגון חברת מקורות, סולל בונה, מחלקת עבודות ציבוריות, 

 הסיוע שהעניק 88.לאזורי הגבול מפעלי פיתוח וכדומה, שעסקו בעבודות תשתית ובנייה בסמוך

כגון  בתום יום העבודה, הותירו בשטח ר בשמירה על הציוד שהםים הללו ניכמג"ב לגופ

כבדים, וכן בסיוע לשומרים מטעם הגופים הללו בשמירה על הציוד שהיה  טרקטורים וכלי שינוע

  89המסתננים.בה וחבלה של גניעד ל

 רפ   רכז הביטחון השוטף )רב"ש( ביישובי הסְ פרק ב': 

 –תפקיד משטרתי חדש במג"ב  1954הוגדר באפריל כחלק מארגון מערך השיטור ביישובי הספר 

ם הקשורים בארגון רכז ביטחון שוטף )רב"ש(. תפקידו של הרב"ש היה לטפל במכלול הנושאי

מענה לבעיות הבט"ש המתפתחות מתן טיפול ברכיבי הביטחון, ו, אחזקת מחסן הנשקהשמירה, 

במג"ב ועומד שהתפתח הרב"ש ביישוב שעליו הוא מופקד בכל שעות היממה. פרק זה דן במודל 

 הגנה עליהם.בשל הרב"שים  ביישובים בתחום הביטחון בעקבות שילובםעל השינויים שחלו 

  הרב"שגיוס והכשרת  .1

, זההכמעט באופן את תפקידם  ביצעולמערך השיטור שהקים מג"ב גויסו שני סוגי רב"שים ש

משטרה. הראשון היה רב"ש מגויס, כלומר, אדם שגויס ב הארגוניונבדלו ביניהם רק במעמדם 

                                                

 .29, עמ' פרקי חיים; אוגול, 27.11.1988ריאיון עם פנחס קופל,  82
אל מר בן אפרים, יו"ר  איתן. מאת עמ"מ שמואל 2, עמ' 20.5.1955, הצפה"במחיצת בעלי הכומתות הירוקות",  83

א' בירן, הממונה על המחוז ירושלים, אל  . ראו גם מאת2302/9-ל , א"מ,22.12.1953 מועצת תל מונד, "הנדון: פגישה",
 .9561/14-א"מ, ג ,21.12.1954אגף השלטון המקומי, משרד הפנים, "הנדון: תקציב לענייני ביטחון", 

על ; "משמר הגבול מהדק את קשריו עם היישובים", 3, עמ' 20.12.1954, הצפה"כינוס יישובי עולים בכפר יחזקאל",  84
 .10, עמ' 25.3.1955, למרחב; ח' פלטנר, "משמר הגבול מארח כנס ביטחון", 4, עמ' 24.3.1955, המשמר

 כובש )להלן: אקר"ה(.ארכיון קיבוץ רמת ה .14.5.1954(", 878) 19"יומן רמת הכובש מס'  85
 , אקר"ה.6.4.1956, 906 ברמהעלון קיבוץ רמת הכובש  86
 .7564/10-, א"מ, א23.3.1955דברי א' חביב, ועדת חוץ וביטחון,  87
מפקד גוש גלבוע/יזרעאל, "הנדון: טבלת  3, 2, 1מאת עמ"מ שמואל מלינקי, מפקד פלוגה ז', למפקדי מחלקות  88

. ראו גם את 2302/17-א"מ, ל ,30.9.1953)כולל(",  10.10.1953עד יום שבת  4.10.1953א' מבצעים ביטחון שוטף בין יום 
, למטא"ר "הנדון: שמירה על מכוני מים בעמק בית שאן", 3הדיווח של מפקח ראשון ש' פנט, בשם מפקד גדוד 

 .2501/10-, א"מ, ל12.4.1956
בדיווח של  בסמוך למושב מאור באזור חדרה ראודוגמה לסיוע שניתן לשומרים שעסקו באבטחת קידוחי המים  89

מפקח ראשון ר' מינקובסקי, ראש לשכה פלילית נפת חדרה למפקד גוש כרמל/קצין מודיעין פיקוד צפון, "הנדון: דו"ח 
 .58-216/1958, , א"צ2.7.1956פעילות מסתננים באזור הנפה", 



140 

למשטרת ישראל בשכר למשרה מלאה או חלקית. רב"שים אלה גויסו על פי רוב מתוך אנשי 

ל"י לשנה, ומומן  2,500-היישוב שבו היו עתידים למלא את תפקידם. שכרו של רב"ש נאמד בכ

דב, כלומר אזרח שפעל בהתנדבות בחלקו על ידי הסוכנות היהודית. הסוג השני היה רב"ש מתנ

מילוי תפקידו. הרב"ש המתנדב צורך ביישוב שבו התגורר וקיבל ייפוי כוח וסמכויות מהמשטרה ל

רב"ש משני הסוגים נדרשה הסכמה לאישור המינוי לתפקיד  90על פי רוב חבר ועד היישוב.שימש 

  92.הנהלת ועד היישובו 91של שני גורמים: מפקד גוש ההגמ"ר שבמרחב אחריותו נמצא היישוב,

ישראל גפן, קצין המטה ליישובי העולים בפרוזדור ירושלים, טען שלא אחת התמנו רב"שים  סגן

לא על פי כישוריהם האישיים אלא לפי "יחסי חמולות ביישוב", כלשונו. ניסיונות של מג"ב לפטר 

וחמולות ביישוב רב"ש בשל תפקוד לקוי לא צלחו לעיתים קרובות בשל לחצים שהפעילו קבוצות 

כך, ההליך התקין של גיוס המועמדים נפגע ממחלוקות ף לנוס 93מג"ב ועל משטרת ישראל.על 

בניסיונם להשפיע על מג"ב בבחירת המועמד  התושביםפנימיות שהתגלעו לעיתים קרובות בין 

את הקשיים שבהם נתקל בגיוס רב"ש  1954באוקטובר  31-תיאר בהמ"פ מרדכי פרובר לתפקיד. 

 למושב משמר איילון הסמוך לרמלה: 

הקושי הראשון שנתקלנו בו עם כניסתנו לחיי ביטחון שוטף ביישובים היה: גיוס 
הרב"ש, המא"ז הצבאי שמילא תפקיד זה תחת פיקוד הגוש ]גוש רמלה[ גילה חוסר 

במידה כזאת שלא הצדיקה את גיוסו למג"ב. הועד של אחריות, חוסר יחס ורשלנות 
משמר איילון, מצד שני היה מעוניין בעצמו מאחר שאחד מעמודי התווך שלו הציע 
את עצמו לכך, הוא לא התאים לכך מבחינה מקצועית. מצב זה גרם לחיכוכים 

  94פנימיים במושב וליצירת קבוצות מתנגדות בשטח זה.

שמא"זים שהתמנו מטעם צה"ל כאחראים על הביטחון ביישוב  אנו למדים המ"פמהתיאור של 

, מה ביקשו להמשיך בתפקידם במעמד רב"ש, אולם בשל תפקודם הלקוי הם נדחו על ידי מג"ב

 . בתפקידו ביקשו להותיר את המא"זש התושביםחלק שהגביר את המתח בקרב 

 95רב"שים; 35ב'( –לוגות א')פ 1 נמנו בגדוד מספר 1955שבחודש דצמבר עולה הזמינים מהמקורות 

 97רב"שים; 85ט'( נמנו –)פלוגות ו' 3 בגדוד מספר 96רב"שים; 90ה'( נמנו –)פלוגות ג' 2 בגדוד מספר

בגבול יישובים כי בציין ל ראוי 98איש. 210עמד על  1955וסך כל הרב"שים שפעלו במג"ב בדצמבר 

נותר באחריות משום שגבול זה  כל התקופה שבה עוסק המחקרבלא התמנו רב"שים מצרים 

בפרוזדור  יישוביםשפעלו ב. על אלו ירודה ו באיכותהיהרב"שים שגויסו למג"ב מ רביםצה"ל. 

                                                

וצר, "הנדון: שמירה ביישובים באמצעות המשטרה", מאת נ' כספי אל יעקב ארנון, מנהל אגף התקציבים במשרד הא 90
 .S15/41277,אצ"מ, 18.5.1955

מאת רס"ן יונה הופרט קצין אג"ם מפקדת הגמ"ר צפון אל מפקדי הגושים גלבוע, עכו, תל חי, "הנדון: רבש"ים  91
 .55-211/1958א"צ,  ,19.7.1954משמר הגבול",  –מגויסים 

( מתאריך 6וטוקול של ישיבת אספת החברים של הקיבוץ )ספר פרוטוקולים מס' בארכיון קיבוץ ניר אליהו מצוי פר 92
 שבו מאשרים חברי הוועד את מינויו של חבר הקיבוץ אברהם לתפקיד הרב"ש.  8.5.1955

, "הנדון: ביטחון שוטף 16מאת סגן ישראל גפן, קצין מטה ליישובי העולים לקצין אג"ם/פיקוד המרכז/מפקד חטיבה  93
 .24-346/1957, א"צ, 23.2.1955ומשמר הגבול", 

ביטחון שוטף",  –, "הנדון: משמר אילון 2מאת עמ"מ מרדכי פרובר, מפקד פלוגה ג', אל מפקד גדוד מג"ב  94
 .185-642/1956 , א"צ,31.10.1954

 .S92/451, אצ"מ, 1955", דצמבר 1"רשימת השמזים והרב"שים בגדוד  95
 .S92/451, אצ"מ, 1955", דצמבר 2"רשימת השמזים והרבשים בגדוד  96
 .S92/451, אצ"מ, 1955", דצמבר 3"רשימת השמזים והרבשים בגדוד  97
על היישובים שבהם הוצבו הרב"שים ראו: מאת סמ"מ ס' הורוביץ אל אברהם איכר ראש מדור הביטחון בסוכנות  98

. ראו גם את המסמך של מפקדת S92/451אצ"מ, , 11.9.1955היהודית, "הנדון: רשימת שומרים ורבשים ביישובים", 
סקירת המפקד",לא מתוארך,  1954אפריל –ההגמ"ר בפיקוד המרכז הנושא את הכותרת "הנדון: דו"ח כוננות ינואר

 .8-95/1957א"צ, 
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שרמתם של כתב לאגא"ר במשטרה שבו נ המג"ד נתן אורןח ששיגר ירושלים אנו למדים מדו

עשרים ברמה בינונית, ו עשרים וחמישה אחוזיםמהרב"שים היא מעל בינונית,  חמישים אחוזים

על ברמה למטה מבינונית. לגבי הקבוצה האחרונה ציין המג"ד שוחמישה אחוזים נוספים 

 99בהקדם האפשרי.באחרים לפעול להחליפם  המשטרה

השיטור  נושאיתחומי הידע שרכשו הרב"שים בהכשרתם היו משטרתיים וצבאיים. ההכשרה ב

ן הצבאי שכלל אימוני ירי בנשק נעשה על ידי והאימו 100נעשתה על ידי משטרת ישראל ומג"ב,

 1956בשנת  102סוג הנשק שבו אומנו הרב"שים היה מקלע בשם דרור. 101.בצה"ל פקדות ההגמ"רמִ 

של  תפקידםאופי בשל  103.ומנו בשימוש בו גם על ידי צה"לוא מקלע עוזי-צוידו הרב"שים בתת

 בקורסי התקשה מג"ב להכשירם ,הצריך שהייה קבועה ביישוב בכל שעות היממהש ,יםהרב"ש

למנות ממלא מקום בהיעדרו ולשלם לו שכר נוסף על זה שהמשיך לקבל משום שהיה צריך  פיקוד

  104.רב"שים לקורס מפקדי כיתות הרב"ש בפועל. מגבלה תקציבית זו מנעה ממג"ב לא אחת לשלוח

שם שימור שעות בשנה( ל 84שעות ) 7רב"ש נדרש לבצע בכל חודש השתלמות יומית בת כל 

 11משטרתיים, בהם נהלי המשטרה )תחומי ידע הושם דגש על אימון בכשירותו המבצעית. 

שעות(, סדרי שלטון ומשפט  9שעות(, עיקרי המשפט הפלילי ) 34שעות(, סמכויות וחובות השוטר )

 6שעות(, וניהול יומנים וקשר ) 15גביית עדויות וטיפול בזירת עברה )חקירות, שעות(,  9)

סממנים  בעלצב כשוטר הרב"ש עּו, מנושאי ההכשרה אנו למדים שבדומה לשוטרי מג"ב 105שעות(.

  המתפתחות ביישוב.הבעיות הביטחוניות והפליליות  יים על מנת שיוכל לתת מענה למגווןצבא

לבין של צה"ל  16בפרוזדור ירושלים עוררה ויכוח עקרוני בין חטיבה  םהצבת הרב"שים ביישובי

הרב"ש או המא"ז  – יישובים הללובאשר לשאלה על מי מוטלת האחריות על הבט"ש במג"ב 

הצבאי שהתמנה מטעם צה"ל. יוזכר שהמא"זים שפעלו לפני קום המדינה התמנו מחדש בתום 

, סבר 16אל"מ חיים הרצוג, מפקד חטיבה  106לארגון הביטחון ביישובים. מלחמת העצמאות

להיות מופקדת בידי המא"ז, צריכה ביטחון בתוככי היישוב שהאחריות הכוללת על מכלול בעיות ה

הצבת הרב"ש  ,של הרצוג ידולד 107.שהתמנה מטעם מג"ב להיות כפוף לו פיקודית ועל הרב"ש

יצרה כפילות תפקידים, וכלשונו: "המצב הוא כי ביישוב קיימים שני גורמים ביטחוניים ביישובים 

. גורם אחד המתכנן ומאמן למלחמה )המא"ז( איננו מפוצלים בלי אחריות כוללת לעניין הביטחון

                                                

ביקור ס.מ.מ אורן )מג"ד  –אל המטא"ר/אגא"ר/מג"ב, "הנדון: בקורת קצינים עליונים  1מאת סמ"מ נתן אורן מג"ד  99
 .2500/19-, א"מ, ל2.7.1956(", 1

אל מפקד גוש כרמל, "הנדון: מדריך", מאת מפקח ראשון ע' נובוסלבסקי, קצין ביטחון שוטף פלוגה ו' משמר הגבול,  100
 .58-216/1958, א"צ, 3.7.1956

רבש"ים",  –נחמן קב"ש, בשם מפקד הגדוד, אל מטה המשמר, "הנדון: הדרכה בתת מקלע עוזי -מאת יעקב בן 101
 .2502/11-, א"מ, ל15.6.1956

 –"הנדון: הדרכה במקלע דרור , 12.6.1956טוב, -נחמן קב"ש, בשם מפקד הפלוגה, אל מפקד גוש הר-מאת יעקב בן 102
, עמ' התפתחות צה"לאון, -און מציין שפיתוחו של המקלע דרור לא צלח: בר-. מרדכי בר2502/11-א"מ, ל רב"שים",

190. 
 . 1955הנשק מדגם עוזי הוכנס לשימוש בצה"ל בשנת  103
בטחון מרחבי, "הנדון:  מאת רס"ן עמוס קנמון, קצין אג"ם מפקדת הגמ"ר צפון, אל המטכ"ל/אג"ם/מבצעים/ענף 104

 .233-644/1956א"צ,  ,29.5.1955", )חודשים 4קורס מכי"ם ארוך )
, 20–18, עמ' 14.12.1955", 1956, "הנדון: טבלת תעסוקה במג"ב לשנת 3, 2, 1מאת שמואל איתן אל מפקדי הגדודים  105

 .2502/10-א"מ ל
 .118עמ'  מלחמות הגבול,מוריס,  106
, "הנדון: ברור תפקידים ופעילותם של המאז"ים בישוב 16טוב, למפקד חטיבה -קד גוש הרמאת רס"ן אריה לנגר, מפ 107

 .24-346/1957א"צ,  ,14.7.1955עולים בני תנועת המושבים", 
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מהדברים  108מוסמך לחייב את הגורם השני )רב"ש( להתאמן למלחמה ולהשתלב בתכנון הכללי".

עולה שבחלק מהיישובים פעלו שני בעלי תפקידים מגופים ביטחוניים שונים ללא זיקה סמכותית 

מר היישוב ולא כמפקד הממונה על ב כשוביניהם. הרצוג גרס שאת דמותו של הרב"ש יש לעצ  

סבר שאת התפקידים שבהם עוסק  ,ס' הורוביץ, קצין הבט"ש הארצי של מג"בהביטחון. מנגד, 

אל"מ חיים הרצוג פעל לשינוי המצב שנוצר  109הרב"ש. להפקיד בידייש  יישוביםהמא"ז של צה"ל ב

הוא שיגר מכתב  1955בינואר  23-. בהדומיננטי ביישובי הספרהביטחוני שבו מג"ב הפך לכוח 

. צה"ללחזרו וי יישוביםבשהוענקו למג"ב הסמכויות שובו ביקש ללשכת הרמטכ"ל משה דיין 

, אצטט אותו לבין מג"ב 16להבנת הקונפליקט שהתפתח בין חטיבה  סמךמפאת חשיבותו של המ

 : )ההדגשה במקור( כמעט במלואומן המקור 

מטפלים בביטחון בכפרים גורמת לחוסר ודאות העובדה שקיימים שני גורמים ה
ואולי גם לחוסר יעילות. המצב המוזר הזה מתבלט כעת עם פעולת תנועת המושבים 
במחוז. במסגרת הפעולה הזאת הוצב קצין צבא לגוש לריכוז בעיות ביטחון 
היישובים המטופלים. ואולם אנשיו בכפרים הוצבו למשמר הגבול והנם כפופים 

דבר הגורם לאי בהירות, ומפריע לפעולה ]...[ אין כאן הכוונה לערער  לסמכות אחרת,
על מסירת הטיפול בביטחון השוטף למשמר הגבול כי אם להציע שבו בזמן שהטיפול 

משמר הגבול, הרי שכל האחריות הכוללת לנושאי  –בנושא זה היא בידי גורם אחד 
מוצע לכן  סמכות צה"ל. –ביטחון ויהיו אשר יהיו חייבת להיות ביד אחת דהיינו 

 שתקבע אחריות כללית של סמכות צה"ל לגבי כל בעיות ביטחון במדינה, זאת
אומרת באופן מעשי שבכל אזור ואזור )פיקוד או מחוז( גדוד משמר הגבול יקבל 

  110על כל צורותיו מהמפקד הצבאי. מדיניות ביטחוןהוראות לגבי 

לפיחות מעמדו של מג"ב ביישובי הספר וחתר פעל ללא לאות  16מהמכתב עולה שמפקד חטיבה 

בנוסף לכך ביקש הרצוג להכפיף את מג"ב  לידי צה"ל. ביר את הסמכויות הקשורות בביטחונםלהע

 .בפועל התרחש, מה שלא ולהפעילו על פי מדיניות קציני צה"ללצה"ל 

יישובי בשונים ביטחון תחומי קיומם של שני גופים, האחד צבאי והשני משטרתי, העוסקים ב

 שבידיהם הופקדה האחריות הרב"שיםלדוגמה, קונפליקטים על סמכויות. לא אחת הספר, עורר 

 הוראותבכל תוקף למלא אחר  סרבו, יישוביםשל כלי הנשק שסיפק צה"ל ל התחזוקה התקינהעל 

צה"ל כי במחסני הנשק קיימים ליקויים חמורים, כגון אחזקת  קציני, משמצאו משל. לצה"ל

תחמושת בסמוך לחומרים דליקים והיערכות לקויה בתחום כיבוי האש, הם ביקשו מהרב"שים 

מג"ב, ובלשונם: הנחיות בנימוק שהם כפופים לפיקוד להישמע ל רבוס האחרוניםלתקנם; אך 

"לא  צה"ל אחד מקצינישהופנתה ל בוטהרה בתוספת הע "אנחנו מקבלים הוראות ממשמר הגבול",

משמעת של הרב"שים למעלות שאלות מטרידות ביחס  הללות יוהתבטאוה 111שואלים אותך".

 האחראים על תחזוקתם של כלי הנשק ביישובים. ההגמ"רונכונתם לקבל מרות מקציני 

                                                

מאת סא"ל חיים אבינעם, קצין אג"ם, אל אג"ם מבצעים בפיקוד צפון, "הנדון: סקירה על העברת הביטחון השוטף  108
 .185-642/1956, א"צ, 15.8.1954למשטרת ישראל", 

בקור ס.מ.מ  –מאת י' רם, מפקד פלוגה ב', משמר הגבול אל המטא"ר/אגא"ר/מג"ב, "הנדון: בקורת קצינים עליונים  109
 .2500/18-, א"מ, ל5.2.1956הורוביץ", 

 .626/1957-13, א"צ, 23.1.1955, ללשכת הרמטכ"ל, 16מאת אל"מ חיים הרצוג, מפקד חטיבה )מחוז(  110
, "הנדון: ביטחון 16סגן ישראל גפן, קצין מטה ליישובי העולים אל קצין אג"ם/פיקוד המרכז/מפקד חטיבה מאת  111

 .24-346/1957, א"צ, 23.2.1955שוטף ומשמר הגבול", 
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 תחומי הפעילות של הרב"ש  .2

שביניהם היה ארגון והבולט תחומי הפעילות של הרב"ש היו רבים ומגוונים, אולם העיקרי 

מחסן הנשק  ניהולהשמירה ופיקוח על התנהלותה התקינה. נוסף לכך, הופקדה בידו האחריות על 

האמל"ח המצוי בו. מחסן הנשק היה רכיב ביטחוני חיוני כלי הנשק ותחזוקה נאותה של על ו

משום שרוכזו בו אמל"ח  112מג"ב לכינוי "מוצב היישוב",זכה מטעם הוא ולא בכדי ביישובי הספר, 

ביישובים שבהם לא גויסו רב"שים בשכר, האחריות על מחסן הנשק  113ונשק שקיבל מג"ב מצה"ל.

אספקת אמצעי המיגון למחסני הנשק, כגון דלתות  114.מטעם היישוב הופקדה בידי רב"ש מתנדב

  115הייתה באחריות המדור לביטחון והתיישבות בסוכנות היהודית.ברזל, סורגים וכדומה, 

בתחום ארגון השמירה ביישוב הוקנו לרב"ש סמכויות לארגן את תורנויות השמירה של התושבים. 

תיעד מדי יום את מכלול הפעולות הוא היומן שבו  כך כונהבכל יישוב ניהל הרב"ש "יומן מוצב", 

קיבוץ רמת הכובש עלה בידי למצוא את יומן המוצב של בארכיון  116שביצע במסגרת תפקידו.

יהודה בשם ומאושר בחתימת ידו של רב"ש היישוב , כתוב בכתב יד, 1955מחודש אפריל  הקיבוץ

 בארגון השמירה: של הרב"ש  פעילותוקרמן. ביומן מתואר לפרטים סדר 

 21:20פתחתי את התחנה ]מחסן הנשק[ וחילקתי נשק לשומרים במשק.  21:00שעה 
ביקרתי את השומרים  22:00השומרים יצאו לשמירה במשק וסגרתי את התחנה. 

השומרים  05:00גמרתי את הביקורת של השומרים. 22:30ומצאתי שהכול בסדר. 
פתחתי את התחנה ובדקתי את הנשק של שומרי הלילה  07:00גמרו את השמירה. 

  117שגרתי.ומצאתי שהכול בסדר. לא חסר דבר והתחלתי בניקוי הנשק ה

לצורך ביישוב ביומן אנו למדים שהשומרים נדרשו תחילה להגיע אל מחסן הנשק זה תיאור מ

סיומה לקבל קבלת נשק למשימת השמירה. במהלך השמירה נדרש הרב"ש לבקר את השומרים, וב

מעת לעת להשתלב גם . הרב"ש נדרש הנשק במחסןחסונם אִ צורך ל הנשק חזרהכלי את מהם 

על הרב"ש הוטלה גם האחריות על חלוקת כלי נשק  118עם התושבים. במשימות השמירה

. הנשק חולק במסגרת שילובם של נושאי נשק ים ופיקוח על אחזקתם התקינה בבתיהםלתושב

  119יישוב או בסמיכות לו.המתפתח בככוחות עתודה לתגובה לאירוע הסתננות 

עולה כי פעילות שבו מתוארים הביקורים שהם ערכו ביישובים מג"ב קציני מהדוחות של 

קצין  כתב 1956בינואר  31-זילות בתפקיד. לדוגמה, בחת בכשלים שנבעו מהרב"שים לוותה לא א

  :ך במושב טירת יהודה בשפלהח על אודות ביקור שערהבט"ש הארצי ס' הורוביץ דו

ובש ולא מגולח, השמירה תחנת הנשק לא נקייה, הנשק במצב לקוי, הרב"ש לא מל
אנשים בהתנדבות. ביקורת השמירה מבוצעת על ידי  8-שמ"זים ו 2מבוצעת על ידי 

                                                

 243סרן משה ליבה, קצין שלישות, בשם מפקד ההגמ"ר, אל המטכ"ל אג"ם/מבצעים, "הנדון: פקודת קבע מס'  112
 .112-642/1956, א"צ, 27.7.1954מושת צבאית באזורים", החזקת נשק ואספקת תח

העברת  –מאת רס"ן אריה לנגר, קצין אג"ם מפקדת הגמ"ר פיקוד מרכז אל אג"ם מבצעים, "הנדון: בטחון שוטף  113
 .185-642/1956א"צ, , 2.7.1954האחריות למשטרת ישראל", 

העברת  –מאת רס"ן אריה לנגר, קצין אג"ם, בשם מפקד ההגמ"ר, אל אלוף פיקוד המרכז, "הנדון: אחריות לנשק  114
 .8-95/1957, א"צ, 19.7.1954הביטחון השוטף למשטרת ישראל", 

 .S92/469, אצ"מ, 5.1.1955מאת צבי קרני אל אברהם איכר, "הנדון: סדורי ביטחון בישובים",  115
 אנו מוצאים שמחסן הנשק ביישובי הספר כונה על ידי מג"ב במונח "מוצב". ממסמכי התקופה  116
 ביטחון, אקר"ה. היומן חתום בידי הרב"ש יהודה קרמן. 2תיק  11", מיכל  1957–1955 –"יומן מוצב רמת הכובש  117
 .0/18250-, א"מ, ל9.2.1956מאת ס' הורוביץ אל מפקד משמר הגבול, "הנדון: בקורת קצינים עליונים",  118
משמר הגבול, "הנדון: ביקורת קצינים בקור ס.מ.מ הורוביץ  1מאת עמ"מ יצחק רם, מפקד פלוגה ב', אל מג"ד  119

 . בתיק דוחות נוספים גם על יישובים אחרים.2500/18-. א"מ, ל9.4.1956ביישובים כסלון ורמת רזיאל", 
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מג"ב. שמ"זים לא יודעים בדיוק את תפקידם, על הרב"ש לבקר ולשמור ביישוב גם 
  120.אחרי חצות

במחסן הופעה מרושלת של הרב"ש, תחזוקה לקויה של אמל"ח  הםהליקויים העולים מן הדוח 

מקרה זה לא  .ביצוע בקרות סדירות לשומרים. במקרה זה הועמד הרב"ש לדין משמעתי-ואיהנשק 

על רב"שים ביישובים ורבים דוחות נוספים  קיימיםבארכיון המדינה  מג"בהיה בודד וחריג, ובתיק 

ל אופן הביקורת ע ,משאירעה חדירה של מסתננים ליישובתפקידם. מילוי בזלזלו הפגינו אחרים ש

ובדק בין השאר  ליישוב רכובסיור . בכל אירוע מסוג זה נשלח מעמיקההתנהלות הרב"ש הייתה 

ערך  , השעה שבהביישוב מספר השומרים שפעלו באותו לילהסדר הפעולות של הרב"ש,  את

  121.ערנותם ואת הרב"ש ביקורת לשומרים

פקדות ההגמ"ר, משום שכלי בידי מִ מחסן הנשק ואחזקתו הייתה נתונה ניהול הפיקוח והבקרה על 

הגמ"ר הצביעו לא אחת על ם בקציני. היו ממצאי האמל"ח של צה"ל ביםהנשק שנופקו ליישו

רס"ן אריה לנגר, דיווח  1954באוקטובר  26-, ב. כך למשלבתחום אחזקת הנשקשל הרב"ש ליקויים 

מחסני הנשק ב 16חטיבה וש של על ביקורת שערך קצין החימ מג"בלמג"ד  ,טוב-מפקד גוש הר

רבים כלי הנשק מוזנחים בתחזוקתם, מלוכלכים  במהלכה נתגלה שביישוביםושבתחום אחריותו, 

רב"שים לא יתרה מזאת, ליישובים שבהם לא גויסו  122בפיח, ורבים מהרובים והמקלעים חלודים.

אה בחומרה ר ההגמ"ר קציןעל מחסני הנשק, לעיתים מעל חודש ימים.  מינה מג"ב אחראי מטעמו

את ההצטדקויות של קציני מג"ב, ודרש להעמיד לדין משמעתי את על הסף , דחה את הליקויים

  123.אחראים לאוזלת היד בטיפול במחסני הנשקה

ביקורות ששוטרי מג"ב מקרב עדות המיעוט יבצעו לכך  בצה"ל התנגדו בכל תוקף פקדות ההגמ"רמִ 

הם, , לאמצעי המיגון הקיימים ביםביישוב ייחשפו למיקומם משום החשש שאלו הנשק, מחסניב

, כשבועיים לאחר שקיבל מג"ב את 1954באפריל  13-. בבהם יםהמאוחסנכלי הנשק ולכמות 

פקדת ההגמ"ר בפיקוד האחריות על הבט"ש ביישובי הספר, הורה סרן לוי מן, קצין המבצעים של מִ 

על ידי מג"ב במחסני תבצעות א שהביקורות המפקדות הגושים שבמרחב אחריותו לוודלמִ  הצפון

אך ורק על ידי שוטרי מג"ב יהודים. לשוטרי מג"ב מקרב עדות המיעוט הותר להגיע  יעשוהנשק י

לא זו בלבד, הקצין אף המליץ להקים  124עד כניסת היישוב, אך נאסר עליהם לבקר במחסן הנשק.

יעוטים להיחשף לכמות כלי הנשק. על שני מחסני נשק ביישוב כדי למנוע משוטרי מג"ב מקרב המ

, ומחסן נשק לצרכי שמירהפי ההמלצה, מחסן נשק אחד ישמש לאחסון הנשק המיועד לתושבים 

הקצין "למנוע איסוף מידע אודות  כלשונו שלחירום. המלצה זו נועדה  עיתותנוסף ישמש ל

                                                

של ס.מ.מ הורוביץ ביומן בקרת קצינים של  מאת ס' הורוביץ אל המטא"ר/מפקד המשמר, "הנדון: העתק מרישומו 120
 .2500/18-, א"מ, ל31.1.1956", 29.1.1956מוצב טירת יהודה מתאריך 

מאת מפקח ראשון מ' קברדאי, בשם מפקד פלוגה ז' אל מג"ב/מטא"ר צפון, "סימוכין: מברק תחנת בית שאן מספר  121
 .2501/10-א"מ, ל ,16.2.1956", 13/2/1956מיום  014

מג"ב, "הנדון: רשלנות בטיפול בנשק באזורים",  1טוב, אל מפקד גדוד -מאת רס"ן אריה לנגר, מפקד גוש הר 122
 .24-346/1957, א"צ, 26.10.1954

באזור בר גיורא",  –מג"ב, "הנדון: ביקורת נשק  1טוב, אל מפקד גדוד -מאת רס"ן אריה לנגר, מפקד גוש הר 123
 .24-346/1957, א"צ, 26.10.1954

55-, א"צ, 13.4.1954מאת סרן מן לוי, קצין מבצעים הגמ"ר פיקוד צפון אל מפקדות הגושים, "הנידון: נשק ותכנון",  124
211/1958. 
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יכולים לגלות להם כמויות הנשק על ידי שוטרים שאינם תמיד האנשים המהימנים ביותר אשר 

  125את כל מצבת הנשק האזורית".

למחלקת המבצעים במטכ"ל את ההתנגדות  1954באפריל  27-ח ששלח בבדו אל"מ מאיר עמית ציין

של פיקוד הצפון לכך ששוטרי מג"ב מקרב המיעוטים יערכו ביקורות במחסני הנשק: "פלוגות 

הם בביקורות הנערכות מדי פעם משמר הגבול מורכבות בחלקם מבני מיעוטים המשתתפים אף 

ביישובים. פיקוד הצפון מביע התנגדות חריפה לשיתוף בני המיעוטים בביקורות אלה מטעמי 

על שוטרי מג"ב מקרב האוסרת לא מצאתי מקורות המעידים על יישום המלצה זו  126ביטחון".

ק בכל יישוב להקים שני מחסני נשההמלצה . דומה שגם ך ביקורות במחסני הנשקהמיעוטים לערו

 שצה"ל לא ראה בשוטרי מג"ב מעדות אלו מלמדותעדויות  לא עמדה במבחן המציאות. עם זאת,

המצויים במחסני הנשק. המיעוט גורם מהימן, וניסה למנוע ככל האפשר את חשיפתם לאמל"ח 

הניסיון של צה"ל להגביל את כניסתם של שוטרי מג"ב מעדות המיעוט למחסני הנשק מבטא כפי 

רתי במחקר את הספק שהטילו קציני צה"ל, חברי הקיבוץ הארצי, ואפילו אישים בזירה שתיא

 הפוליטית בנאמנותם של הדרוזים שגויסו למג"ב.

 רפ  מדד ההצלחה של הרב"שים בהגנה על יישובי הסְ . 3

, אנו מוצאים 16רב"שים, ובפרט חטיבה בפקדות ההגמ"ר בניגוד לביקורת הקשה שהטיחו מִ 

גנה על יישובי הספר. בהביותר ים מרכיב חיוני ברב"ש והסוכנות היהודית ראושמשטרת ישראל 

"משמר הגבול ממלא תפקיד חשוב בריסון : כך נכתב 1956לשנת ה משטרהי של ח השנתבדו

: "יש לייחס יןהרב"שים וציפועלם של מחבר הדוח לא פסח על מסתננים". פעולותיהם של ה

חשיבות גם לפעולותיהם של רכזי הביטחון השוטף, המודרכים והמופעלים ביישובי הספר על ידי 

וכך  בקרב האזרחים מסייע רבות לשיפור תדמיתהרב"ש המשטרה אף סברה כי ה 127משמר הגבול".

 :נכתב באותו דוח

משמר  אנשי יישובי הספר, הרואים מדי יום מה עושה עבורם, ומה מקריב עבורם
לא רק  –הגבול, האנשים הפונים אל הממונה, על הביטחון השוטף והמוצאים בו 

כל אלה הם  –יועץ, מדריך, עוזר  –בשטח הביטחון, אלא בכל בעיה המטרידה אותם 
  128סוכני היחסים הציבוריים של המשטרה, כל אלה המוציאים לה שם טוב.

ואלו ות שבהן עסק מג"ב ביישובי הספר, מהדברים עולה שמכלול הפעולות הביטחוניות והחברתי

 יישוביםכזכור, ב בהרמת קרנה של המשטרה.רבות , סייעו יתוארו בהרחבה בהמשךהאחרונות 

בגבול עם מצרים לא התמנו רב"שים מטעם מג"ב, והאחריות על הבט"ש נותרה בידי המא"ז בלבד. 

ן והמרכז שבהם הוצבו בפיקוד הצפו היישוביםמכאן החשיבות להשוות סינכרונית בין מצב 

ישיבה של המחלקה ב .בפיקוד הדרום שנותרו באחריות צה"לאלו רב"שים מטעם מג"ב לבין 

ההגמ"ר שר האוצר לוי אשכול, קציני  נכחו, שבה 1954באוקטובר  8-ב להתיישבות שהתקיימה

שבהם הוצבו רב"שים  יישוביםוקציני המשטרה, הסכימו פה אחד נציגי הסוכנות היהודית כי ב

 יישוביםזאת בניגוד לך, ורומטעם מג"ב במרכז הארץ ובצפונה מצב הביטחון השתפר לאין ע
                                                

ענף ביטחון מרחבי, "הנידון: נשק לביטחון שוטף",  –מאת סרן מן לוי, קצין מבצעים הגמ"ר צפון, אל אגף מבצעים  125
 .55-211/1958,א"צ, 13.4.1954

מאיר עמית, ראש מחלקת מבצעים, אל ראש אגף מבצעים, "הנידון: דו"ח בדבר העברת הביטחון  מאת אל"מ 126
 .185-642/1956, א"צ, 27.4.1954השוטף למשטרה", 

 .56, עמ' 1956דין וחשבון לשנת משטרת ישראל,  127
 .43שם, עמ'  128
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שצה"ל, המופקד על היהודית . בישיבה ציינו הדוברים מטעם הסוכנות הנמצאים בגבול מצרים

 אלום לבעיות הביטחון ביישובי הספר כפי שמקבליהולם הבט"ש בפיקוד הדרום, אינו נותן מענה 

  129בצפון הארץ ובמרכזה.ש

ארגון המועצות האזוריות בה נכחו נציגי , ש1955במרס  23-ב בישיבת מטכ"ל שהתקיימה

שבכל יישוב  – בארגון ההגנהשהיו  בכירי המפקדיםמ –ות, אמר אברהם איכר והתנועות הקיבוצי

מכל ויכוח תקציבי משום  ספר, לרבות בגבול עם מצרים, יש להציב רב"ש מטעם מג"ב ולהוציאו

מהידיעות שפורסמו בעיתונות התקופה מצטיירות ההצלחות של  130.היישוביםלביטחון  חיוניותו

 דברבעיתון צוטטו  1955ביוני  29-בכך לדוגמה, . הרבש"ים מזווית מבט נקודתית של האזרחים

וסבל מביקורי שפלה: "המושב נמצא לא רחוק מהגבול אזור השמן ב-חברי מושב בן אמרוש םדברי

 –מסתננים אך מאז מונה רב"ש מבין אנשי המקום השתנה המצב. פחת מספר לילות השמירה 

הורדת מידה רבה לב הסייעהרב"ש הצבתו של כלומר,  131דבר המאפשר להתמסר לפיתוח המשק".

 שלח ידם.מִ להתפנות להתאפשר להם ובכך מהתושבים נטל השמירה 

 רפ   ארגון השמירה ביישובי הסְ  :פרק ג'

נדבך מרכזי במערך השיטור של מג"ב ביישובי הספר היה ארגון השמירה. הפרק הנוכחי מבקש 

הבט"ש על הרשמית שמג"ב קיבל את האחריות  לאחר השמירה תחוםב לנתח את השינויים שחלו

מירה, הכשרת : גיוס שמ"זים לתפקידי שעיקריים על רקע עיסוקו בארבעה תחומים, ביישובי הספר

 למשימות שמירה, פיקוח ובקרה על השמירה, וטיפול ברכיבי הביטחון. האוכלוסייה האזרחית

 ר פ   סף הזמני )שמ"ז( ושילובו בהגנה על יישובי הסְ השוטר המּו .1

. סף הזמני )שמ"ז(השוטר המּו –מערך השיטור הוגדר תפקיד משטרתי חדש במג"ב  כחלק מפיתוח

מומן על ידי הסוכנות השמ"זים פעלו ככוח שמירה והגנה על היישובים וככוח עזר למג"ב, ושכרם 

תקציב  , הועברהמועד שקיבל מג"ב את האחריות על הבט"ש 1954החל מאפריל  132היהודית.

אישים בני  133הפעלתם של השמ"זים.על קיבל את האחריות שהשמירה מהסוכנות היהודית למג"ב 

את הסיבות שהביאו לפיתוחו של מודל תיארו באו במגע עם מג"ב ת תפקידם במסגרהתקופה ש

 טען שהקשיים שניצבו בפניבסוכנות היהודית  , מנכ"ל מחלקת ההתיישבותרענן ויץ. השמ"ז

בהקמת קבוצות שמירה שכירות, שאותן הגדיר "משמר פרטיזאני", היו המחלקה עליה הוא מופקד 

החלטה להעביר את תקציב השמירה למג"ב לצורך גיוס בין הסיבות שהניעו אותו לתמוך ב

התיאום שהיה מופקד באותן השנים על יוסף שיין, מזכיר ארגון המועצות האזוריות  134השמ"זים.

 – בוועדת הפנים של הכנסת 1954בפברואר  8-ב התקייםשעם מג"ב, אמר בדיון המבצעי 

כי הפעילות של מג"ב לאורך הגבולות  –כחודשיים לפני שמג"ב קיבל את האחריות על הבט"ש 

                                                

. ראו גם את S 92/467", אצ"מ, .19548.10"סיכום ישיבת הנהלת המחלקה בענייני הביטחון עם מר לוי אשכול מיום  129
מכתבו של רענן ויץ לשר הביטחון פנחס לבון על הקושי של המאז"ים של צה"ל במרחב הדרום להסדיר שמירה 

 .22-8/1956, א"צ, 11.10.1954ביישובי הספר. מאת רענן ויץ אל שר הביטחון, 
 .7564/10-, א"מ, א23.3.1955דברי אברהם איכר, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  130
 .4, עמ' 29.6.1955, דבר"בחטף על פני ישוב ספר",  131
נעתרה המשטרה הבריטית להכיר ב"שוטר מּוסף" שישמש  1933מודל השמ"ז מקורו בתקופת היישוב. באוקטובר  132

 .102, עמ' חיל הנוטריםהראל, -בתפקידי שמירה ביישוב היהודי במימון ממשלת המנדט. יצחקי
 .9561/4-", א"מ, ג7.1.1955"פרטי כל מישיבת וועדת הביטחון המחוזית מיום  133
 .7563/12-, א"מ, א23.6.1953דברי רענן ויץ, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  134
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; על כן היישוביםמסייעת לשיפור הביטחון בתוככי אינה שכמעט מניבה תוצאות טובות, אך היא 

  135הוא ביקש שארגון השמירה, כולל הפעלת השמ"זים, יופקד בידי מג"ב.

המרכזית עילה ה פל על האזרחים במשימות השמירה היהנהנטל הכבד שמאוד להניח שסביר 

את מצב יהודה -דוד ברהמ"פ  1953באוקטובר  17-. כך למשל תיאר בלפיתוחו של מודל השמ"ז

שמירה מועטת ולעיתים אין בכלל שמירה.  –באזור השרון: "נווה ימין  יישוביםהשמירה הלקוי ב

ד, מעט שומרים. גבעת השלושה מעט שמירה חלשה מאו –שמירה מועטת. חגור  –שדה חמד 

לא עלה בידי התושבים היישובים יתרה מזאת, בחלק מ 136שומרים, אינם יודעים את הסיסמא".

כדוגמה לכך אפשר . שהתגוררה בהם האוכלוסייהשל הייחודי יה בשל אופיסדירה לבצע שמירה 

שלא  נערים 400-כ 1954בשנת נמנו בו שמן הסמוך לעיר לוד, ש-כפר הנוער החינוכי בןלהביא את 

הבעיה וביקש  . שר המשטרה בכור שטרית הכיר בשורשמפאת גילם הצעירלבצע שמירה יכלו 

שר כדי "ולעשות את כל האפ ובתוכו כפרל ים הסמוכיםמג"ב להגביר את נוכחות כוחותיו באזורמ

נטל המעברות שאוכלסו בעולים חדשים התקשו אף הן לעמוד ב 137.לשים עין פקוחה על המוסד"

טוב, -ממלא מקום מפקד גוש הראז ישראל גפן,  גןדיווח ס 1955במאי  12-השמירה. לדוגמה, ב

אופי שמירה מפאת  לא מתבצעתבפרוזדור ירושלים השוכנת מעברת אשתאול במג"ב כי ב 1למג"ד 

: "ליד כפר אשתאול קיימת שארית מעברה שבה מתגוררים זקנים ומוכי התושבים המתגוררים בה

  138שונים שאינם מסוגלים לשמור על המעברה".גורל 

שבהם ביצעו גם את שמירה התגוררו על פי רוב ביישובים השמזי"ם שגויסו למג"ב לתפקידי 

רה חלקית על מנת שיוכלו להמשיך לעבוד ׂשמִ במג"ב חלק מהם ביקשו להתגייס ל 139תפקידם.

, ובאותה שנה גויסו 1954 לשמחצית השנייה גיוס השמ"זים למג"ב החל ב 140במשקיהם החקלאיים.

מעמדם  142שמזי"ם. 528עלה מספרם באופן ניכר ומניינם עמד על  1955בשנת  141שמזי"ם. 138

החוקי של השמזי"ם בתחום השיפוי הביטוחי היה דומה לזה של שוטרי מג"ב, והם הוכללו ב"חוק 

  1954.143נפגעי משטרת ישראל" שנחקק בכנסת בנובמבר 

לימוד של נושאים כגון  , שארך עשרה ימים וכלללשומרים שערך מג"ב קורסהשמזי"ם הוכשרו ב

השמ"זים עסקו בפעולות שמירה בשעות  144עקרונות השמירה, אימון בנשק, שדאות ותרגילי סדר.

                                                

. יוסף שיין היה 81/24-, א"מ, כ8.2.1954דברי יוסף שיין, ישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפנים והכספים  135
ת, ממייצגי יישובי הספר, שעמד בקשר הדוק עם מג"ב ותמך בו שנים ארוכות. על האהדה אישיות ציבורית בולט

האיש שהעמיס על כתפיו האיתנות עוד ועוד",  –שרכש למג"ב במהלך השנים ראו: י' גבאי, "לזכרו של יוסף שיין ז"ל 
 .16–17, עמ' 2007, מאי 3 בטאון הכומתות הירוקות

", דו"ח חתום בידי מפקח ראשון דוד 17.10.1953-בי הספר במשך השבוע המסתיים ב"דו"ח שבועי של ביקורנו ביישו 136
. בתיק מצויים דוחות נוספים של ביקורים שנעשו על ידי פלוגות נוספות 2302/20-יהודה, מפקד פלוגה ד', א"מ, ל-בר

 ם.של מג"ב ביישובים, המשקפים את בעיות השמירה הקשות ביישובי הספר שנבעו ממחסור בשומרי
 , אצ"מ,11.2.1954מאת בכור שטרית אל ברל לוקר, יושב ראש הסוכנות היהודית, "הנדון: שמירה במוסד בן שמן",  137

S41/444. 
משמר הגבול/מ"פ פלוגה ב' משמר הגבול, "הנדון:  1טוב, למג"ד -מאת סגן ישראל גפן, ממלא מקום מפקד גוש הר 138

. ראו גם את מכתבו של רס"ן אריה לנגר, קצין אג"ם בהגמ"ר, 6-382/1956, א"צ, 12.5.1955שמירה", -מעברת אשתאול
אל אג"ם מבצעים אודות מעברות נוספות שתושביהם מתקשים לבצע את השמירה, "הנדון: מצב הביטחון במעברת 

 .65-11/1955, א"צ, 7.7.1953כסלון ומסילת ציון", 
מושב  –מטה משמר הגבול, "הנדון: פטורי שמז"ים יעקב, קב"ש, בשם מפקד הגדוד אל -מאת מפקח ראשון נחמן בן 139

 .2502/2-, א"מ, ל22.1.1956עמינדב", 
 .70/7-א"מ, כ ,20.3.1955דברי יקותיאל קרן, ישיבת ועדת הכספים,  140
 .13, עמ' 1954דין וחשבון לשנת משטרת ישראל,  141
 .13עמ'  ,1955דין וחשבון לשנת משטרת ישראל,  142
 .5395/11-, א"מ, ג15.11.1954ם לענייני חקיקה סיכום מישיבת ועדת השרי 143
, 11.5.1956שמ"זים",  –אל המטא"ר/מה"ד, "הנדון: קורס שומרים  3מאת מפקח ראשון ש' פנט בשם מפקד גדוד  144

 .2502/11-א"מ, ל
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עסקו שוטרי מג"ב בפלוגות. ש זובדומה לת אחרת מבצעית פעילוכל הלילה בלבד, ולא שולבו ב

ן חידוש, שכן לראשונה עסקו וטמובכך שמירה  עם האזרחים במשימותהשתלבו השמז"ים 

, תות משטרתייוסמכוגם שהוקנו להם מיומנים האחרונים בפעולות שמירה לצד אנשי ביטחון 

 .בדומה לשוטרי מג"ב

, הפכו למטרה מועדפת של המסתננים. יישוביםשעסקו בשמירה כמעט מדי לילה בהשמז"ים 

 28-: הראשון אירע בים מהםנפלו על משמרתם שניבהם כדוגמה לכך אפשר להביא שני אירועים ש

ושומר נוסף ים, ובו נרצח השמ"ז בנימין ימיני, במושב רמת רזיאל בפרוזדור ירושל 1954באוגוסט 

של ישראל לרצח הייתה  תגובתה 145יישוב.מסתננים שחדרו לברם על ידי נפצע מירי שבוצע לע  

קיא שמצפון למובלעת לטרון )מבצע בכפר בית ל 1954בספטמבר  2-פעולת תגמול שבוצעה ב

שפעל צח שמ"ז אירוע נוסף שבו נר 146"בנימין", על שם השמ"ז(, ובה נהרגו שלושה חיילי צה"ל.

 ,גיורא-בהתקפה של אנשי מה"ל על מושב בר 1954בספטמבר  29-אירע בביישובו מטעם מג"ב 

  147.שומר נוסף נפצעעל משמרתו ביישוב, ו סימון בשעה שעמד-נהרג השמ"ז אליהו בןה מהלכשב

 פקדות ההגמ"ר למודל השמ"ז במג"בגורמי ההתנגדות של מִ . 2

 פקדות ההגמ"ר,בהתנגדות מקרב מִ  וגיוס השמז"ים ושילובם בתפקידי שמירה מטעם מג"ב נתקל

טוב באזור ירושלים. ניתן למנות ארבע סיבות -ובגוש ההגמ"ר בהר 16בחטיבה  הקציניםובעיקר מ

 ,פעלה המבצעית של השמ"זים לא הייתה יעילה, כפי שטען סגן ישראל גפןלכך: ראשית, שיטת הה

הוא הציע לפרק את מערך  16חטיבה לטוב. במסמך ששיגר -גוש ההגמ"ר הרשל קצין העולים 

האחריות על השמזי"ם ובמקומו להקים כוח שיטור שייקרא "משטרה מוספת", ועליה תוטל 

יש להורות למג"ב להחליף תצא לפועל הצעה זו לא והקצין הדגיש כי במידה . יישוביםהשמירה ב

בתצפיות אותם מבצעים השמ"זים היקפיים רגליים סיורים באופיינת המהשמירה  שיטתאת 

סיבה שנייה להתנגדות הייתה  148לביטחון היישוב. אינם מסייעיםהללו שהסיורים קבועות, משום 

כי גיוס השמז"ים למג"ב  וטוב גרס-ההגמ"ר בגוש הרקציני הפגיעה במערך המילואים של צה"ל: 

מקטין את מערך המילואים של צה"ל, משום שמי שגויס לתפקיד שמ"ז שובץ ביחידת מילואים 

 משטרתית ונגרע מיחידת המילואים בצה"ל. על פי עדותו של רס"ן אריה לנגר, מפקד גוש ההגמ"ר

סיבה  149שמ"זים למג"ב.בעקבות גיוס ה בעשרה אחוזים, מצבת המילואים ביחידתו ירדה טוב-בהר

השמ"זים שגויסו  – אפשרית עם מדינות ערב מלחמהלהייתה פגיעה בהכשרת השמז"ים  שלישית

זניחת הכשרתם צה"ל ל קצינילדעת  הביאלמג"ב הוכשרו בעיקר בתחומי ידע משטרתיים, מה ש

כפגיעה בעיני צה"ל ולבסוף, גיוס השמ"זים בשכר נתפס  150.חרום עיתותבלמשימות הנדרשות 

                                                

אל", ; "נרצח שומר רמת רזי1, עמ' 29.8.1954 מעריב,תקרית זו תפסה תהודה בעיתונות: "נרצח שומר רמת רזיאל",  145
. על הביקורת הקשה שהופנתה למשטרת ישראל מצד המערכת המשפטית שחקרה את האירוע 1, עמ' 30.8.1954, דבר

והצביעה על רשלנות בהיעדר שימוש בכלבי שמירה ראו את החלטת בית משפט השלום בירושלים, דברי השופט יעקב 
מתאריך  89/54רזיאל. תיק בית המשפט מספר בזק בעניין הריגתו של בנימין ימיני, רכז הביטחון של מושב רמת 

 .341-642/1956, א"צ, 10.10.1954
 .339, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  146
; "תושב נרצח ואחד נפצע ע"י ירדנים במושב בר 1, עמ' 1.10.1954, חרות"הערבים רצחו חבר מושב בר גיורא",  147

 .1, עמ' 1.10.1954, על המשמרגיורא", 
שיטות פעולה ויחסים  –טוב, "הנדון: משמר הגבול -ומפקד גוש הר 16מאת סגן ישראל גפן אל מפקד חטיבה  148

 .24-346/1957, א"צ, 1.3.1955)הצעה(", 
 –, "הנדון: גריעת השמזי"ם ממצבת היחידה 16טוב ולמפקד חטיבה -מאת רס"ן אריה לנגר אל מפקד גוש הר 149

 .24-346/1957, א"צ, 4.8.1955תוצאות", 
 –, "הנדון: גריעת השמזי"ם ממצבת היחידה 16טוב אל מפקד חטיבה -מאת רס"ן אריה לנגר, מפקד גוש הר 150

 .24-346/1957 ,א"צ ,4.8.1955תוצאות", 
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במכתב ששיגר . 16כפי שגרס אל"מ חיים הרצוג, מפקד חטיבה האזרחים, בערך ההתנדבות של 

התושבים יחויבו בשמירה. לו ביקש לבטל את תפקיד השמ"ז, וכחלופה  הוא לאג"ם בפיקוד המרכז

למרות ההתנגדות  151.חיילי מילואיםביישובים שבהם קיים מחסור בכוח אדם, הוא הציע להציב 

שינויים, השמז"ים בו למודל השמ"ז, ועל אף הניסיונות החוזרים ונשנים לערוך צה"ל  ניקצישל 

 .פעילותם דפוסיבאו  ארגונםבהמשיכו לעסוק בתפקידי השמירה ולא חל כל שינוי במעמדם, 

 שיתוף הפעולה בין מג"ב לסוכנות היהודית בארגון השמירה. 3

הסוכנות היהודית, ועל כן הלך והתהווה בתקופה בעיות הביטחון ביישובי הספר העסיקו רבות את 

זו שיתוף פעולה בין מג"ב למדור לביטחון וחברה שהוקם במחלקת ההתיישבות של הסוכנות, 

שבראשה עמד אברהם איכר. שיתוף הפעולה בלט בעיקר בתחום התקציבים שהעבירה הסוכנות 

הפחית מנטל שמז"ים, במטרה ל, בנוסף על מימון המג"ב לצורך מימון שומרים שכיריםהיהודית ל

שיינתנו בשכר מג"ב הוא שקבע את מכסת השומרים  152.על כתפי האזרחיםבעיקר השמירה שנפל 

סמיכות היישוב לגבול, סיכויי הפגיעה  –שהוגדרו על ידיותבחינים מספר על פי כל יישוב, ל

גדר,  – והמצויים בוטיב אמצעי ההגנה  תננים, מבנה טופוגרפי של היישובבתושבים על ידי מס

לא אחת בין מג"ב למחלקת ההתיישבות בסוכנות היהודית התגלעו  153תאורה היקפית וכדומה.

הד לכך אפשר למצוא  .יישוביםמחלוקות בדבר קביעת סדר העדיפויות בהקצאת שומרים בשכר ל

: "משמר הגבול רואה את בה נכתב, וכך דור הביטחון של מחלקת ההתיישבותמבסקירה של 

ב כולו ולעיתים מקפחים ע"י הטלת עומס כבד מדי, את יישובינו. מיותר להוסיף כי ע"י המרח

הכבדה בלתי צודקת זו מרחיקים את המתיישבים מייעודם העיקרי, החקלאות, וכאמור תקציב זה 

מהדברים עולה שהתקציב שהעבירה הסוכנות  154נוצר למטרת הקלה על השמירה ביישובים".

בהורדת  אולם גם זה לא סייע וכלוסייה האזרחית במשימות השמירה,למג"ב נועד להקל על הא

 של מג"ב למספר שומרים גדול יותר.  דרישתובשל הנטל, 

, ביישובים רביםהמצוקה התקציבית הגבילה מאוד את היכולת של מג"ב להציב שומרים בשכר 

התערבותו ולכן תביעות האחרונים ממג"ב לקבל שומרים הושבו לעיתים ריקם, מה שהביא ל

 1956אוקטובר  4-מושב יד רמב"ם הסמוך לרמלה. בהיא הישירה של אברהם איכר. דוגמה בולטת 

שבפנייתם למג"ב לקבל שומרים, הם ובו הם מציינים המושב לאברהם איכר מכתב  חברישלחו 

מג"ב וביקש  קבע. איכר התרעם על סדר העדיפויות שמגבלות תקציביותנענו בשלילה בנימוק של 

אמנם נעשה משגה שלא ", ובלשונו: יישוביםמפנחס קופל לבצע שינויים בחלוקת התקציב ל

הוגשה הצעה להגדלת התקציב, אך את תוצאותיו אי אפשר להטיל על ישוב זה או אחר כי אם על 

כלל היישובים דהיינו, לחלק מחדש מספר האנשים העומד לרשותך ולכלול בחלוקה את כל 

והשיב לו במכתב של איכר  טענותיוקופל דחה את  155."החדשים שנוספו במרוצת הזמןהיישובים 

: "מי כמוך יודע את פרשת התקציב ואת מספר המכתבים שנשלחו בעניין הגדלתו, לאור חוזר

האפשרות של התיישבות חדשה. מי כמוך היה עד לדרישתנו בעניין זה. עתה אתה בא ואומר שאין 

                                                

סקירה",  –למפקדת פיקוד המרכז/אג"ם, "הנדון: פעילות משמר הגבול  16מאת אל"מ חיים הרצוג מפקד חטיבה  151
 .106-637/1956, א"צ, 19.10.1955

מאת סמ"מ ס' הורוביץ בשם מפקד משמר הגבול אל אברהם איכר, "הנדון: שומרים שכירים על חשבון הסוכנות  152
 .S92/362, אצ"מ, 8.3.1956היהודית", 

 .2393/22-, א"מ, חצ10.2.1955מאת יוסף תקוע, מנהל ענייני שביתת הנשק אל שר החוץ, "ביצור יישובי הספר",  153
 .S/92/467אצ"מ,  "סקירה תמציתית על המדור לביטחון", לא מתוארך, 154
 .S92/362, אצ"מ, 4.10.1956מאת אברהם איכר, מנהל המדור לביטחון, אל פנחס קופל מפקד משמר הגבול,  155
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 1956באוקטובר  14-ב 156משגה שלא הוגשה הצעה להגדלת התקציב". זה נימוק ולא עוד שנעשה

לפנחס קופל ובו חזר בשנית על בקשתו: "הנני חוזר על דעתי כי  נוסףשלח אברהם איכר מכתב 

אין להטיל את תוצאות אי הגדלת התקציב רק על היישובים החדשים אלא יש לעשות חלוקה 

 157א רק דעתי אלא דעת המחלקה להתיישבות".מחדש ולכלול בה את הישובים החדשים. זוהי ל

רם המבארים לאשּו נמצאו מסמכיםחליפת המכתבים בין פנחס קופל לאברהם איכר, הגם שלא 

 כמותבשאלת שני הגופים המחלוקות שהתגלעו בין  את את סיום הפרשה הרי היא משקפת

 ביקשבסוכנות היהודית ששל אברהם איכר האיתן , וכן על מעמדו יישוביםהשומרים שיש להציב ב

  158.הקשורים במערך ההגנה של ישובי הספר של מג"ב בשיקולים המבצעיים להתערב

 ר ואכיפתה על ידי מג"בפ   סרבנות השמירה ביישובי הסְ . 4

כחלק מהמשימות של מג"ב בארגון השמירה פעלו כוחותיו גם בפיקוח ובקרה על אופן התנהלותה 

שבכל נפה משטרתית ראש אגא"ר במשטרה, גוריון, -קבע עמוס בן 1953בספטמבר  6-הסדירה. ב

שבתחום אחריותה הוצבה פלוגה של מג"ב יוקצו שני סיורים רכובים, אחד מטעם נפת המשטרה 

. הפיקוד על שני הצוותים הוטל על השוטר יישוביםכדי לפקח על השמירה ב ואחד מטעם מג"ב

טעם . במרבית המקרים הוטל הפיקוד על שוטר מבוהה יותר מבין שני הכוחותהפיקוד הג בדרגת

המשטרה, משום שלרשותה עמד מספר גדול יותר של שוטרים בדרגות סמל, דרגה שנדרשה 

כל . על טיב פעילותם עמדואת השומרים ו וקרישוטרים בבאותה העת לפקד על שני צוותי סיור. ה

ח מפורט על מועד הביקור, מספר השומרים, ערנות השומרים וסידורי לכתוב דונדרש מפקד סיור 

ואם יש  התושביםבאמצעות תשאול השומרים את מורל  וקשוטרי מג"ב בדנוסף לכך  159השמירה.

, כחודשיים לאחר פעילות 1953בנובמבר  27-ב 160.בתיהם בשל המצב הביטחונילעזוב את  בכוונתם

השומרים על השמירה, הוחלט שביקורי והבקרה משותפת בין מג"ב למשטרה בתחום הפיקוח 

  161בשל מחסור ניכר בכוח אדם במשטרה.יבוצעו על ידי מג"ב בלבד, 

היה ערך רב  יישוביםשל פנחס קופל עולה שלביקורי הלילה שערכו שוטרי מג"ב ב יומעדויות

: זמניםבריאיון שהעניק לעיתון  1954באוקטובר  10-בקופל בהגברת המורל של השומרים. כך אמר 

"אנשי המשמר מקיימים ביקורת של שמירת הלילה ביישובים, שהוכיחה לא רק את יעילותה אלה 

ן לאותו עיתו בריאיון אחר שהעניק קופל כחצי שנה לאחר מכן 162גם את ערכה כגורם מעודד".

: "אחת הפעולות החשובות היא הסיור הלילי הבין יישובי, הכולל ביקור אמר את הדברים האלה

  163השומרים בכל אחד מהם, דבר שהשפעתו רבה להרמת רוחם של המתיישבים".

                                                

מאת פנחס קופל אל אברהם איכר, ראש מדור הביטחון של המחלקה להתיישבות בסוכנות היהודית, "הנדון: מושב  156
 .S/92/467, אצ"מ, 11.10.1956יד רמב"ם", 

 .S/92/467, אצ"מ, 14.10.1956מאת אברהם איכר, מנהל המדור לביטחון, אל פנחס קופל, "הנדון: מושב יד רמב"ם",  157
תערבותו של אברהם איכר בקביעת מספר השומרים במושב נווה אילן הסמוך לירושלים ראו את המכתב על ה 158

 .S92/362, אצ"מ, 19.9.1956ששלח לפנחס קופל בתאריך 
ז', –גוריון, ראש אגא"ר, למפקדי מחוזות ירושלים, תל אביב, חיפה, טבריה ולמפקדי פלוגות מג"ב ג'-מאת עמוס בן 159

. בתיק שמורים עשרות דוחות ביקור של שוטרים מהנפות 2302/20-, א"מ, ל6.9.1953יישובי הספר", "הנדון: ביקורים ב
 .1953אוקטובר –המשטרתיות ביישובי הספר בחודשים ספטמבר

, 6.10.1953מאת עמ"מ מרדכי פרובר מפקד פלוגה אל אגא"ר/מפקד המשמר, "הנדון: דו"ח סיורי לילה ממונעים",  160
 .2302/20-א"מ, ל

 .2302/20-, א"מ, ל27.11.1953מאת מפקד מחוז ירושלים אל יחזקאל סהר, "הנדון: ביקורים בישובי הספר",  161
 . 2, עמ' 10.10.1954, זמנים"היום יתחיל שבוע חגיגות השנה למשמר הגבול",  162
 . 1' ,עמ12.5.1955 ,זמנים"הכומתות הירוקות שוקדות על בטחון הספר וחינוך יושביו לאזרחות טובה",  163
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לבצע את תושבים התמודד לא אחת עם מקרים של גילויי סרבנות מקרב הל צונאלמג"ב קציני 

שבסמכותן היה  פקדות ההגמ"רבניסיון לטפל בבעיה הסתייע מג"ב במִ  164.ביישוביהם השמירה

, אחריםושילוחם לתפקידי שמירה ביישובים להוציא צווי קריאה לגיוס מילואים לסרבני השמירה 

ענישה, אך בעיקר צורך מספר ק"מ ממקום מגוריהם. שיטה זו נועדה לשל לעיתים גם מרחק 

הפיקוד של מג"ב היה שהימנעות מטיפול  סגלבקרב  החשש שעלה 165האחרים.התושבים להרתעת 

בסרבני השמירה ישפיע על תושבים אחרים ויעודד אף אותם לסרב לשמור ומיידי משמעתי 

שלושה מקרים בחרתי על מנת להציג את מורכבות הבעיה של סרבנות השמירה,  166ביישוביהם.

היו  כולםיים ההתיישבותי אך באופבמיקומם הגאוגרפי ומקומות יישוב, השונים שאירעו בשלושה 

 מושב חקלאי, שכונה עירונית בירושלים, ומעברת עולים. –יעד להתקפות המסתננים 

 שמר איילוןמושב מִ 

כחמישה ק"מ מקו הגבול היה  יקומו, ומ1948משמר איילון הוקם בשפלת יהודה בשנת מושב 

, בעקבות סירובם של מרבית חברי המושב לבצע את פעולות 1954הירדני בגזרת לטרון. באוקטובר 

לאסוף את הנשק מבתי התושבים ולרכזו במחסן הנשק של המ"פ מרדכי פרובר השמירה, הורה 

גרום היישוב. בתגובה לכך איימו חברי המושב בהשלכת רימוני יד בסמוך לגבול, במטרה ל

לא יוחזר להם עד שיוחזרו כלי הנשק שנלקחו מהם. חברי המושב אף איימו שאם  פרובוקציותל

, הניאה אותם מכך. המ"פהנשק, הם יפרצו את מחסן הנשק במושב. רק "אימת החוק", כלשונו של 

ערכו עד היישוב וומג"ב פגישות עם קציני  קיימו יישר את ההדורים עם חברי המושבבניסיון ל

סי הסברה לתושבים שנועדו להדגיש בפניהם את חשיבות השמירה, אך ללא הועיל. משלא כינו

צלחו דרכי השכנוע נקט מג"ב צעדים אקטיביים שכללו הוצאת תושבים מבתיהם בשעות הלילה 

, לאור סירובם המתמשך של התושבים לשמור, ביקש פנחס קופל 1954בנובמבר  5-ב 167לשמירה.

מענף הביטחון המרחבי במטכ"ל להוציא בדחיפות צווי גיוס למילואים לארבע סרבני שמירה 

שנועדו כלשונו: "לצורכי שמירה ביישוב מרוחק יותר, דבר שיכול להשפיע על יתר התושבים 

חושפים את המשך למרות שאין במקורות מסמכים ה 168מירה".ולהכריח אותם למתן אנשים לש

גיוס  – אנו למדים על מורכבות הבעיה ועל הדרכים שנקט מג"ב כדי לטפל בההפרשה או סיומה 

 . וחם למשימות שמירה ביישובים מרוחקיםלמילואים של הסרבנים ושיל

 בירושליםשכונת מלחה 

מתושבי  רבים התנגדו 1954באוקטובר  מערב ירושלים.-בדרום שוכנתשכונה מנחת )מלחה( 

השכונה לבצע שמירה סדירה במקום, ורשימת סרבני השמירה הועברה על ידי מג"ב לאגף 

. תחילה נשקלה האפשרות להוציא באופן חריג את הרב"ש מהיישוב 16המבצעים של חטיבה 

של אך משהובאה הבעיה לפתחה  169ולהחרים את כלי הנשק המצויים במחסן הנשק ביישוב,

                                                

מושב זנוח  –משמר הגבול, "הנדון: דו"ח אירוע  1מאת עמ"מ יצחק רם, מפקד פלוגה ב' אל אגא"ר/מג"ב מג"ד  164
 .2501/6-, א"מ, ל22.1.1956"17.1.1956מתאריך 

, ארכיון (1997–1918מבחר תעודות מפרקי חייו ) –חיים הרצוג: הנשיא השישי י' רוזנטל וח' צורף )עורכים(,  165
 להלן: רוזנטל וצורף, חיים הרצוג(. 143ירושלים, תשס"ט, עמ' המדינה, 

ביטחון שוטף",  –, אל אגא"ר ומפקד המשמר, "הנדון: מושב משמר אילון 2מאת עמ"מ שמואל מלינקי מפקד גדוד  166
 .185-642/1956 ,, א"צ1.11.1954

. 31.10.1954ביטחון שוטף",  –לון מג"ב, "הנדון: משמר איי 2מאת מרדכי פרובר, מפקד פלוגה ג' אל מפקד גדוד  167
 .185-642/1956א"צ, 

 .642/1956-185, א"צ, 5.11.1954מאת פנחס קופל אל המטכ"ל ענף ביטחון מרחבי, "הנדון: משמר איילון",  168
, 3.11.1954, לפיקוד המרכז/הגמ"ר/אג"ם, הנדון: מנחת", 16מאת רס"ן מיכאל ניר, קצין אג"ם בשם מפקד חטיבה  169

 .6-382/1956א"צ, 
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שירות , הוחלט לגייס את תושבי המקום ובעיקר את "ארבעת המסיתים העיקריים" ל16חטיבה 

ניסיון לגייס את סרבני בשמירה במושב עגו'ר מצפון לבית גוברין.  –מילואים במקום מרוחק 

מילואים נתקל צה"ל בהתנגדות אקטיבית, ושלושה סרבני גיוס הועמדו לדין משמעתי להשמירה 

ואף נדונו למאסר בפועל. בשל המצב המתוח שנוצר בשכונה הורה צה"ל למג"ב להגביר את 

, דיווח על 16אל"מ חיים הרצוג, מפקד חטיבה  170כוחותיו במקום כדי למנוע הפרות סדר.נוכחות 

, צבי אילון תוך ציון העובדה שהבחירות הקרבות לכנסת השלישיתהאירועים לאלוף הפיקוד 

  171, היו בין הסיבות למתח שהתפתח בשכונה.1955ליולי  שנקבעו

 )רחובות( ביבהקּומעברת 

בשוליה המערביים של העיר רחובות ושימשה לא אחת נתיב  היהביבה המעברה קּומיקומה של 

היו יעד מועדף לפגיעה אף הם ושבי המעברה ת 172מעבר לחוליות פדאיון מרצועת עזה לישראל.

ברצועת עזה, ערך שהתרחשו , כחודש לאחר תקריות גבול קשות 1956במאי  14-ב 173.ןהפדאיומצד 

קצין הבט"ש הארצי של מג"ב ס' הורוביץ ביקור פתע במעברה במטרה לעמוד על טיב השמירה 

. מכיוון שלא לשמורבים במקום. בביקור התברר לקצין שיותר ממחצית התושבים במקום מסר

היה ניתן להפעיל את סנקציית הגיוס למילואים על תושבי המקום, משום שחלק גדול מהם היו 

עולים חדשים שלא שירתו בצה"ל, המליץ הורוביץ בצעד חריג ויוצא דופן להוציא את הרב"ש 

 המ"פמצדו של מהמעברה ולהותירה ללא פיקוח של מג"ב. התנגדות נחרצת להמלצה זו עלתה 

אף כי גם הוא סבר שיש לנקוט צעדים קשים כלפי הסרבנים, בתחום גזרתו. שהמעברה הייתה 

המעברה שדבריו מכך רון לבעיה. הנימוק להתנגדות נבע על פי הוא לא ראה בהוצאת הרב"ש פת

לשטח ישראל למטרות המשמשים אותם לחדור מנתיבי התנועה העיקריים של הפדאיון  אחת היא

לא עלה בידי למצוא במקורות אם אכן הרב"ש הוצא מהמעברה, אך נותרה בעינה  174רצח וחבלה.

 טיפול בסרבנות השמירה במקומות נחשלים.מג"ב בהדילמה שעמדה בפני קציני העדות על 

לצד האכיפה הרשמית שנקט מג"ב כלפי סרבנות השמירה, קרי גיוס למילואים של סרבני השמירה, 

עונשים לא רשמיים כלפי הסרבנים. כך לדוגמה תיאר רב"ש  היו מקרים שבהם הרב"שים הפעילו

מושב בית עריף בשפלה את הפעולות שנקט נגד סרבני השמירה ביישובו: "מי שאינו יוצא לשמור 

בדרכי  יםרב"שהביישובים רבים הצליחו  175מפסיקים לו את המים או מונעים יציאתו לעבודה".

ערך כדי לעודד את ביצוען של פעולות השמירה  176.נועם לשכנע את התושבים לבצע את השמירה

                                                

אל פיקוד המרכז/אג"ם, "הנדון: שמירה  16ראו בעניין זה: מאת רס"ן מיכאל ניר, קצין אג"ם בשם מפקד חטיבה  170
הגמ"ר, -בר, ראש ענף ביטחון מרחבי, לפיקוד המרכז-מאת סרן בנימין בן ;6-382/1956, א"צ, 5.12.1954במנחת )מלחה(" 

טוב למפקד חטיבה -; מאת רס"ן אריה לנגר, בשם מפקד גוש הר6-382/1956א"צ,  ,26.10.1954"הנדון: מנחת )מלחה(", 
 .24-346/1957א"צ,  ,22.6.1955, "הנדון: בעיית השמירה במלחה", 16
 .143עמ'  ,חיים הרצוגרוזנטל וצורף,  171
מתאר איש פדאיון את פעילותו בתחום ישראל ומציין את הכפר  10.9.1955בעיתון אל ארהם המצרי מתאריך  172
. 10.9.1955וביבה כנקודת מעבר למרכז מדינת ישראל למטרות רצח וחבלה. ראו: "הנדון: פעולות הפדאיון בישראל", ק

 . הידיעה תורגמה במחלקת החקר של משרד החוץ. 2440/7-א"מ, חצ
ל על פגיעות הפדאיון בתושבי מעברת קוביבה ראו הידיעות הבאות שפורסמו בעיתונות: "תושב קוביבה נרצח בלי 173

ארבעה  –ראש המשפחה נהרג  –; "משפחה הותקפה ליד קוביבה 1, עמ' 27.2.1955, זמניםשבת על ידי מסתננים", 
 .1, עמ' 31.8.1955, הצפהנפצעו", 

, "הנדון: העתק מרישומו של ס.מ.מ הורוביץ 2מאת סמ"מ ס' הורוביץ אל המטא"ר/מפקד המשמר, ומפקד גדוד  174
 .18/2500-, א"מ, ל14.5.1956", 9.5.1956בה מתאריך ביומן בקרת קצינים של מוצב קוב

. גם רכז הבט"ש יונה ברנע הזכיר בריאיון שערכתי עימו 2, עמ' 7.6.1955, קול העםא' פלדי, "סיור לאורך הגבול",  175
 .24.12.2015את עניין סגירת המים לתושבים שסרבו לשמור. ריאיון עם יונה ברנע, 

 .233, עמ' פלוגה ז'וילפנד,  176
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בהן הודגשה ועדי היישובים, וחברי והסוכנות היהודית, ראשי הרשויות נציגי מג"ב פגישות עם 

  177.לקיימהו על התושבים ישפיע שגורמים אלוחשיבותה, על מנת 

מיות מקולרשויות ה שסייע ,את חוק עזר "הסדרת שמירה ביישובים"הכנסת חוקקה  1956מאי ב

את השמירה ביישוביהם באישור שר הפנים. החוק אפשר לוועדה  ולמועצות האזוריות לאכוף

מטעם הרשות המקומית לדרוש מאדם לבצע שמירה ביישוב שבו הוא מתגורר, וכל העובר על 

ל"י, למאסר בפועל למשך שלושה חודשים, או לשניהם  350הוראה זו היה צפוי לקנס כספי בסך 

. קציני הבט"ש בפלוגות אכיפת סרבנות השמירהראה בחוק כלי הרתעתי חשוב למג"ב  178גם יחד.

מג"ב פנו למועצות האזוריות והרשויות המקומיות בבקשה ליישם את החוק ולאוכפו, על מנת 

  179לייעל את השמירה ולמנוע ככל הניתן תופעות של סרבנות.

 הכשרת האוכלוסייה האזרחית למשימות שמירה וביטחון. 5

פעלו כוחותיו להעמקת התודעה הביטחונית  מתחומי העיסוק של מג"ב בארגון השמירהכחלק 

להם ידע בסיסי בנושאי ביטחון והתגוננות מפני המסתננים. פעולה זו והקנו , התושביםבקרב 

נעשתה בשני מישורים עיקריים: אימון והכשרת האזרחים לפעולות הגנתיות ובעיקר לשמירה, 

בקרב האוכלוסייה הכללית. שני מישורים אלו שימשו נדבך חשוב ופעולות הדרכה והסברה 

וחלק מהותי מההכנה הפיזית של האוכלוסייה , רך השמירה וההגנה על יישובי הספרמע שיפורב

 האזרחית להתמודד עם ההסתננות שפקדה את יישוביהם.

המציאות  ללא כל ניסיון צבאי. בעולים חדשים יישובי הספרמרבית אוכלוסו בשנות החמישים 

עמית, ראש לאורך הגבולות הייתה עבורם חדשה ובלתי מוכרת. אל"מ מאיר הקשה הביטחונית 

 25-בכתב , וכך על הצורך הדחוף באימון העולים הללו ובהכשרתםעמד  מחלקת המבצעים במטכ"ל

למחלקת ההתיישבות בסוכנות היהודית: "אחת המסקנות החותכות ביותר מהמצב  1953ביוני 

נתונים יישובי הספר החדשים, היא הצורך בהקניית הרגלי ביטחון ושמירה למתיישבים  החמור בו

מפקד מחלקה במג"ב, תיאר לימים את אופי  1953בנימין גלעד, ששימש בשנת  180החדשים".

יישובי עמק יזרעאל: "היו אנשים אשר באו מכל קצוות תבל ]...[  –בגזרת אחריותו  התושבים

ל וזהו זה. הבעיה הביטחונית הייתה רחוקה מהם מאוד, ולך תהפוך את הושיבו אותם על יד הגבו

יונה ברנע, ששימש  181האנשים, שבאו רק בבוקר, ולילה ראשון כבר צריכים לשמור על עצמם".

באימון חברי המושב, סיפר לימים פעיל שותף היה ורכז הבט"ש של מושב עין ורד באזור השרון 

שיי השפה העברית וחוסר ידע בסיסי בנושאי ביטחון: "רוב בהם ק –הכשרתם לעל הקשיים שנלוו 

העולים החדשים שהגיעו למושב דיברו בעיקר בשפת היידיש, הם ברובם לא החזיקו נשק בחייהם 

שמואל איתן עמד באופן  182יבינו איך הנשק עובד".הם פעמים עד ש כמהוהיה צריך לחזור 

                                                

, "הנדון: ביקורת קצינים 2מאת מפקח ראשון י' פרנקנטל, מפקד פלוגה ה', אל מפקד משמר הגבול, מפקד גדוד  177
 .2500/19-, א"מ, ל20.7.1956עליונים", 

 .1956במאי  10מיום  603הסדרה שמירה ביישובים, פורסם בקובץ התקנות לשעת חרום מס'  –חוק העזר  178
מאת מפקח ראשון א' נובסלסקי, קב"ש, בשם מפקד פלוגה ו', אל תפוצת המועצות האזוריות והרשויות  179

 .58-216/1958, א"צ, 11.6.1956המקומיות, "הנדון: חוק עזר: הסדרת שמירה ביישובים", 
דריכי מאת אל"מ מאיר עמית, ראש מחלקת המבצעים, לראש מחלקת ההתיישבות בסוכנות היהודית, "הנדון: מ 180

. אברהם איכר, מנהל המדור לביטחון במחלקת ההתיישבות, הביע אף 14-7/1956, א"צ, 25.6.1953ביטחון לישובים", 
הוא את חששו בפני משטרת ישראל מחוסר הניסיון הצבאי של המתיישבים וביקש לבחון אפשרויות להכשירם 

 .S92/362, אצ"מ, 22.10.1953גן מפכ"ל המשטרה, גוריון ס-לפעולות שמירה וביטחון. ראו את המכתב ששלח לעמוס בן
 . 32, עמ' 1970, דצמבר 5–4 בטאון משמר הגבולב' גלעד, "סוד ההצלחה",  181
 .24.12.2015ריאיון עם יונה ברנע,  182
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ן העולים החדשים ר לפני קום המדינה, לביהספ על הפער בין אלה שהתיישבו במרחב סטריאוטיפי

 גבולות המדינה: כם שלשיושבו עתה לאור

בעבר הלא רחוק הייתה השמירה מסורה לידי חבר אנשים למודי ניסיון ותיקים אשר 
השמירה הייתה להם לחם חוקם ועל ברכיה חונכו ]...[ כיום השתנתה התמונה מקצה 

ברובו מעולים חדשים אשר לא ידעו את אל קצה, גדל ופרץ היישוב בארץ, מורכב 
  183השמירה וגם האויב ודרכי לחימתו השתנו.

נדרשו אך  רות צבאי בשנה הראשונה לקליטתםהעולים החדשים היו פטורים על פי חוק משי

ידע בסיסי להם ומטרתו הייתה להקנות  עשרה ימים שארךמטעם מג"ב בסיסי לעבור אימון 

הקיבוציות  התנועותמחוקרי ההיסטוריון אהרון עזתי,  184.יישובב שמירה וביטחוןמשימות  ביצועב

אל"מ חיים הרצוג,  185קיבוצים.חברי המציין כי מג"ב נטל חלק גם באימון  ,בעשור הראשון למדינה

מראשי המתנגדים למג"ב, ראה חשיבות רבה באימון האוכלוסייה כזכור שהיה , 16מפקד חטיבה 

ללשכת החוזרות ונשנות פניותיו  .תופקד בידי צה"ל זה האחריות על אימוןאך ביקש שהאזרחית 

  186.לא צלחו ידי פקודיולתושבים ה הכשרתמטכ"ל להעביר את האחריות על הר

אימון בנשק קל, בעיקר ברובים. בנוסף לכך, שוטרי מג"ב ביצעו על  דגששם הותושבים באימון ה

 לחסימת דרכים וצירי תנועה שיטותשנועדו להקנות להם  תושביםעם היחד תמרונים משותפים 

 חלק מהתושביםמג"ב  הכשיר, כמו כן 187.לעיכוב המסתננים שהצליחו לגנוב רכוש מהיישובים

 םיישוביהמתושבים עשרה  1956ביוני רכי שמירה, כפי שהוכשרו למשל ולתפקידי נוהגי כלבים לצ

על ידי מדור ואילופם נעשה  דבו על ידי אזרחים מרחבי הארץהכלבים נּו 188בפרוזדור ירושלים.

גם הם הועברו פקדות ההגמ"ר כלבי שמירה שהיו ברשות מִ  189חיים של משטרת ישראל.בעלי 

 190.מתוקף האחריות שקיבל על הבט"ש ביישובי הספר למג"ב

חלקת ההתיישבות בסוכנות אימון האוכלוסייה האזרחית התבסס על מימון שקיבל מג"ב ממ

לעולים בגין היעדרותם מהעבודה למשך עשרה ימים לצורכי האימון. עבור תשלומי שכר  היהודית

מג"ב הקדיש מאמץ רב להכשרת העולים החדשים במעברות, אולם מגבלות התקציב היו אבן נגף 

למנהל מחלקת , דיווח ס' הורוביץ, קצין הבט"ש הארצי של מג"ב 1955יוני  6-בהכשרתם. למשל, ב

בהכשרת העולים במעברת מנסי הניצבים בפני מג"ב  קשייםההקליטה בסוכנות היהודית על 

 : לפגיעה על ידי מסתננים בשל קרבתה לגבולמועדף שהייתה יעד  שבעמק יזרעאל

                                                

 ,, א"צ18.7.1954אג"ם/מבצעים צה"ל, "עקרונות השמירה האזורית",  –מאת סמ"מ שמואל איתן אל רס"ן רן ברק  183
185-642/1956. 

 .S92 /467סקירה תמציתית על המדור לביטחון, לא מתוארך, אצ"מ,  184
 .125, עמ' לפקודה תמידעזתי,  185
. ניסיון להפקיע את 626/1957-13, א"צ, 1955, אל לשכת הרמטכ"ל, ינואר 16מאת אל"מ חיים הרצוג, מפקד חטיבה  186

המרכז, ראו: מאת סא"ל שמואל גלינקא אל אג"ם אימון המתיישבים מידי מג"ב נעשה גם מצד גורמים נוספים בפיקוד 
-233. א"צ, 11.1.1955ענף ביטחון מרחבי, "הנדון: אמונים על ידי משטרה לאנשי ישובים בלתי מחוילים",  –מבצעים 
644/1956. 

", ; מ' טננבוים, "יום הכומתות הירוקות4, עמ' 12.5.1955, דבר"משמר הגבול הגביר את הביטחון ביישובי הספר",  187
 .6, עמ' 5.10.1956, הבקר

-, א"מ, ל15.6.1956יעקב, קב"ש אל מטה המשמר/קב"ש, "הנידון: קורס נוהגי כלבים", -מאת מפקח ראשון נחמן בן 188
2502/11. 

. הקריאה לנידוב הכלבים מהאזרחים נעשתה באמצעות העיתונות: 38, עמ' 1955דין וחשבון לשנת  משטרת ישראל, 189
. על שיטות האימון של הכלבים 8.8.1955, על המשמרתרום כלביהם להגברת בטחון הספר", "בעלי כלבים נקראים ל

לעיקוב אחר מסתננים ראה את מאמרו של רפאל רזין ששימש ראש מדור בעלי חיים של משטרת ישראל בתקופה 
 .145–132, עמ' 1956, אוגוסט 3 רבעון משטרת ישראלהנדונה. ר' רזין, "גשוש וזיהוי באמצעות כלבים", 

, 28.7.1954, למפקדת הגמ"ר/ אג"םפיקוד המרכז, "הנדון: כלבי שמירה", 16מאת רס"ן מיכאל ניר, קצין אג"ם חטיבה  190
 .6-382/1956א"צ, 
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במעברה נמצאים כמה מאות גברים לא מאומנים בשימוש בנשק. למעברה הוקצב 
נשק מטעם הצבא לצרכי שמירה. בגלל קרבתה לגבול קיימת סכנה תמידית של 

די מסתננים. אנו רואים את הדבר כדחוף ביותר ומבקשים שנית את פגיעה על י
  191ימי אימון ראשוני. 10הסכמתך למתן כספים לביצוע 

ג"ב קיבל את התקציב התקיים רק לאחר שמיכולים היו לוההכשרה מהדברים עולה כי האימון 

לא היה מבעוד מועד זה , ומשלא ניתן תקציב מהסוכנות היהודיתמועמדים להכשרה להמיועד 

 .בתהליך הכשרתם התחילל

שהוכשרו למשימות שמירה. ביולי  לתושביםספרות הדרכה הכוללת הנחיות והמלצות גיבש מג"ב 

 בו"עקרונות השמירה האזורית", ש שכותרתויצא לאור מדריך שמירה שכתב שמואל איתן  1954

לשומרים את עקרונות המשמעת נועדו להבהיר ש "עשה ואל תעשה"יות המנוסחות ככללי הנח

שמירה. המחבר ניסח עשרה עקרונות והגדיר אותם "עשרת מהלך האישית והדריכות המבצעית בה

הדברות". דומה שהדמיון האטימולוגי למסמך מכונן מתורת ישראל נועד להקנות לו חשיבות 

עשרת מסורת יהודית. להלן  החדשים, שרבים מהם היו שומריאסוציאטיבית בקרב העולים 

  192העקרונות )"עשרת הדברות"( שגובשו במסמך:

 נוע בשקט, צעד כחתול, חפה על חבריך ולהיפך .1
 חושך הוא ידידךה –היה תמיד בהסתר והתרחק מאור   .2
 היה דרוך ויהיה נשקך תמיד מוכן לפעולה .3
 היה ער לכל קול ורחש. אל תתפתה לקולות קוראים ולדיבור בשפתך .4
 שנה תמיד זמני וכיווני הליכה .5
 אל תשוחח, אל תעשן, אל תשמיע קול .6
 סיים הכנותיך לפני צאתך החוצה .7
 לא תישא חפצים מבריקים ומכיסך יעדרו חפצים מקשקשים .8
 בצאתך מאור לחושך המתן עד שעיניך תתרגלנה לאפלה .9

 לא תמלא כל תפקיד אחר פרט לתפקיד השמירה ולא תעזוב את אזור משימתך. .10

חיי אדם הופקדו בידייך והאויב ערום ]ערמומי[,  –ושים לב "זכור סיכום: המסמך מסתיים במשפט 

להניח שמסמך עקרונות זה מתמצת את הידע בתחום השמירה מאוד סביר  פיקח וצמא לדם".

 שנים רבות. ו מעִ שרכש שמואל איתן במסלול חייו הביטחוניים בארגון ההגנה, שהוא נמנה 

שהם  השמירה פעילותה עד כמה סייעה מעורר את השאלעל ידי מג"ב  התושביםהדיון בהכשרת 

שהכשרת העיתונות נתנה את דעתה לנושא ודיווחה . יישוביהםלשיפור הביטחון בביצעו 

לשפר את סייעה להם במידה רבה שהמבצעית  םליכולתרף חדש על ידי מג"ב קבעה  תושביםה

, מאמר דברפרסם שמעון פינס, כתב עיתון  1955ביוני  29-הביטחון ביישובי הספר. לדוגמה, ב

אותם חברי מושב בית עריף בשפלה שדברים שאמרו העוסק בביטחון ביישובי הספר ובו צוטטו 

: "עם כניסת משמר הגבול לאזור זה, נהדפו המסתננים ומורגש יותר פגש בעת ביקורו ביישוב

ו משפחות, יהודים בעלי מלאכות שונות בגלות תימן למדו להחזיק נשק ביד, ולשמור ביטחון. נוספ

ביטוי לתחושות דומות אנו מוצאים בכתבה אחרת שפורסמה בעיתון  193בלילות על רכושם".

                                                

מאת סמ"מ ס' הורוביץ אל מנהל מחלקת הקליטה, "הקצבת כספים לצורך אימון ראשוני של תושבי מעברת מנסי",  191
 S 92/469.אצ"מ, ,6.6.1955

185-, א"צ, 18.7.1954מאת סמ"מ שמואל איתן אל רס"ן רן ברק אג"ם/מבצעים צה"ל, "עקרונות השמירה האזורית",  192
642/1956. 

 .4, עמ' 29.5.1955, דברש', "בחטף על יישוב ספר",  193
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 לא צויןהגאוגרפי שמיקומם שהתגוררו ביישובי ספר  אזרחים דברים שאמרו, ובה צוטטו במחנה

דברים  194ם אותנו, מעודדים אותנו ועוזרים לנו לפתור את בעיותינו".: "הם ]מג"ב[ מאמניבידיעה

ההסתננות, ממחישים את החשיבות בעיות אשר נאמרו בזמן אמת תוך כדי התמודדות עם  ,אלו

במאמר המסכם את הפעילות של  מג"ב.שוטרי להכשרה שקיבלו מהם עצמם, התושבים שייחסו 

בינואר  16-ועד למלחמת סיני, שפורסם ב 1953באפריל שנים מיום הקמתו המג"ב בבט"ש בארבע 

: "אנשי משמר הגבול ידעו לקרב את המתיישבים החדשים ולחבב עליהם נכתב דברבעיתון  1957

את מלאכת השמירה האפורה ולשכנעם, שאין זו חובה בלבד, כי אם זה זכותו של כל איש לדעת 

שרבים מהם הצליח לשכנע את התושבים, שמג"ב מעדות זו עולה  195להגן על נפשו ועל רכושו".

אות בה ואף לרביישוב בו הם מתגוררים עולים חדשים ללא ניסיון צבאי, לבצע את השמירה  היו

  .בהגנה על חייהםזכות אישית 

שיפור הביטחון ביישובי סייעה ב אזרחיםה ם שלפעילותהכיר בכך ששר הביטחון פנחס לבון 

נזקפת בין היתר  ירידה במקרי ההסתננותהציין כי  1955בינואר  25-הספר. בדיון במליאת הכנסת ב

שר המשטרה בכור  196גם "להצלחת משמר הגבול והגברת יכולת המתיישבים לעמוד על נפשם".

במליאת אזרחים. בדיון שטרית התפעל מההצלחה של מג"ב במשימה שנטל על עצמו בהכשרת ה

הפכה ליעילה ומשופרת יותר  תושביםאמר שהשמירה של ה 1955במרס  15-ב הכנסת שהתקיים

 בביטחוןעם זאת הדגיש כי עם השיפור שחל יחד והיא מסייעת בהגנה על יישובי הספר. 

בספרו להכשרה שהעניק אף הוא התייחס ר ישראל ּב   197, ההסתננות הפכה לאלימה יותר.יישוביםב

  198.במשימות השמירה שילובםלנוכח  הביטחון ביישובי הספר השתפרוכתב שמג"ב לתושבים 

בינואר  3-ב ו למשימות שמירה יעיד הדיון שהתקייםעל החשיבות שיוחסה לאזרחים שהוכשר

שעסק בנושא חוק נפגעי משטרת ישראל שיזם שר המשטרה בכור שטרית  ,במליאת הכנסת 1955

רי משטרת ישראל ומג"ב לבין מעמדם של נפגעים שנועד להשוות בין מעמדם של נפגעי שוטו

ממפלגת הפועל המזרחי החוק ביקש חבר הכנסת מיכאל חזני  מקרב חיילי צה"ל. על רקע הצעת

 : לחברי המליאה מתיישבי הספר, וכך אמר להכליל בחוק גם את

למעשה אין כל הבדל בינם ובין אנשי משמר הגבול. הם נושאים יחד במשימה של 
ות יום יום ולילה לילה ]...[ הם נבדלים מאנשי משמר הגבול רק בכך הגנת הגבול

שהאחרונים נושאים מדים ואף מקבלים תשלום, ואילו אנשי הספר נושאים בעול זה 
  199בלי מדים ולא רק בגופם, אלא גם בממונם.

את אזרחיה למשימות שמירה לשאת  המבקשת לרתוםמיכאל חזני סבר אפוא שעל מדינת ישראל 

ה עליו להדגיש שכל אזרח שהוטל ראויבאחריות ישירה לגורלם. הצעה זו לא התקבלה. עם זאת, 

פיזית על ידי  מבוטח על ידי המשטרה למקרה של פגיעה משימת שמירה מטעם מג"ב היה

 200הרב"ש. ביומן "מוצב היישוב" שניהל הופיעו, וזאת בתנאי שפרטיו וחתימת ידו מסתננים

                                                

 .3, עמ' 1954, 46 במחנהמ' טריואקס, "כומתות ירוקות על קו שביתת הנשק",  194
 . 4, עמ' 16.1.1957, דברבול", ש' אנגל, "אורות משמר הג 195
 , א"מ.655, עמ' 25.1.1955דברי הכנסת השנייה, , דברי שר הביטחון פנחס לבון 196
 , א"מ.1097, עמ' 15.3.1955דברי שר המשטרה בכור שטרית, דברי הכנסת השנייה,  197
 .195עמ'  בעיות הביטחון,בר,  198
 , א"מ.469–468מ' , ע3.1.1955דברי מיכאל חזני, דברי הכנסת השנייה,  199
", 28.8.1956טוב, "הנדון: פציעתו של השומר דניאל מלמן ממושב עגו'ר -מאת עמ"מ יצחק רם אל מפקדת גוש הר 200

טוב, -. על פציעת שומר נוסף ראו גם את הדיווח של עמ"מ יצחק רם אל מפקדת גוש הר2501/6-א"מ, ל ,8.4.1957
 .2501/6-, א"מ, ל8.4.1957"הנדון: פציעת מר יעקב סבג תושב מחסיה" 
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ההכשרה של האוכלוסייה האזרחית על ידי מג"ב והפיכתם לשותפים בהגנה על חייהם ורכושם 

המרכזי של התרבות  רפ  סִ השתלבותם בחברה הישראלית, כיוון שהיא תאמה את הסייעה ב

. בבסיס הזהות הלאומית הישראלית עמד אתוס "היהודי החדש" אותן שניםהלאומית הישראלית ב

 201אדם חדש בעל חוסן גופני, אקטיבי ומשפיע על גורלו. –אנטיתזה ליהודי הגלותי שביקש לעצב 

בכנסת  1956ביולי  3-ב י בדיון שהתקייםחבר הכנסת שמואל שורש ממפא"בהקשר זה אמר כך 

ועסק בנושא חוק הסדרת השמירה ביישובים: "חוץ מפעולות האימון היה בזה גם משום נטיעת 

לזקיפות קומה ובצורך להתגונן, לדעת להגן על משפחתו, על משקו, הכרה בלב המתיישב היהודי 

  202על נפשו ועל יישובו".

  אוכלוסייה האזרחיתפעולות הסברה ל. 6

הסברה נאותה לאוכלוסייה במתן כחלק מהניסיון של מג"ב להתמודד עם ההסתננות פעלו כוחותיו 

 203הצלחות המסתננים. דעתם להפחית במידה ניכרת אתהאזרחית, שכן זו עשויה הייתה ל

כמו כן ערך מג"ב  204.הרצאות לאזרחים בנושאי התגוננות מהתקפות מסתנניםמתן ההסברה כללה 

ברשויות המקומיות. כינוס עלי תפקידים שונים אספות וכינוסים שבהם נטלו חלק אזרחים וב

 400-במועצה המקומית בית שמש, ובו נטלו חלק כ 1954באוגוסט  12-מסוג זה נערך לדוגמה ב

בפרוזדור ירושלים. על פי הדיווחים של גורמי מג"ב, כינוס זה עודד רבים  םיישוביהתושבים מ

הכינוסים אף הגבירו במידה רבה את מעורבות  205להתנדב למשימות שמירה ביישוביהם.מהם 

  206.שבתחום אחריותם ראשי הרשויות לעסוק בתחומי הביטחון ביישובים

הפיק מג"ב,  1956במאי כך למשל, ותה גם בהפקת סרטים שהוקרנו בכינוסי הביטחון. ההסברה לּו

בשילוב ִמנהל ההסברה של המחלקה להתיישבות בסוכנות היהודית, סרט בשם "לילה לילה" 

קרוב לוודאי שהסרטים  207עקרונות בסיסיים בהגנה על חייהם ורכושם. תושביםשנועד להקנות ל

שלא הכירו את השפה העברית על  ,לעולים החדשים המסריםיותר את סייעו להעביר באופן נהיר 

דית עלוני בוריה. כן הפיץ מג"ב בשיתוף עם המחלקה להתיישבות והמדור לביטחון בסוכנות היהו

. לדוגמה, בארכיון גנבות הנעשות על ידי מסתננים, ובהם המלצות להתגוננות מפני מידע לאזרחים

בות צאן ובקר. לא מן כיצד להימנע מגנלתושבים  מוסבר שבועלון הציוני המרכזי בירושלים שמור 

  208.שפה העבריתשהתקשו ב הנמנע שהאיורים ששולבו בעלון נועדו להקל על העולים החדשים,

על בסיס חוות דעת בתחום המיגון, לתושבים דרך נוספת של הסברה הייתה מתן עצות מעשיות 

יים. לדוגמה, בהסתמך על המלצות שקיבל מג"ב שקיבלו קציני מג"ב מגורמים מקצועיים אזרח

לגדר את המטעים  לתושביםמהמחלקה הבוטנית בבית הספר החקלאי במקווה ישראל, הוצע 

                                                

דמות "היהודי החדש" היא מיתוס שפיתחה הציונות כדי להתנער מהגלות. לא מעט מחקרים נכתבו על דיוקנו  201
ומהותו של היהודי החדש, מקורו ומאפייניו, ראו לדוגמה: א' שפירא, "המיתוס של היהודי החדש", בתוך: י' גולומב 

, עם דיוקן –הצבר ; ע' אלמוג, 128–113, עמ' 2002יטה העברית, ירושלים, , האוניברסניטשה בתרבות העברית)עורך(, 
 .152–127, עמ' 1998עובד, תל אביב, 

 , א"מ.2195, עמ' 3.7.1956דברי שמואל שורש, דברי הכנסת השלישית,  202
על החשיבות של פעולות ההסברה המשטרתית לאוכלוסייה האזרחית במניעת פשיעה ראו: ר' גבע, "השימוש  203

 .48–38, עמ' 1998, יולי 2 משטרה וחברהבהסברה ובפרסום בכלי התקשורת במניעת פשיעה ובמניעת קורבנות", 
 ,6.6.1956רת קצינים עליונים", מפקד המשמר, "הנדון: בקו –, אל המטא"ר 3מאת שמעון אשד, מפקד גדוד מס'  204

 .2500/18-א"מ, ל
 .1, עמ' 12.8.1954, הצפה"המשטרה בפעולות הסברה בכפרים",  205
; ח' פלטנר, "משמר הגבול 1, עמ' 7.1.1955, הצפה"ועד יישובי השומרון החליט על הנהגת חובת שמירה אזרחית",  206

 .10, עמ' 25.3.1955, למרחבמארח כנס ביטחון", 
 . 3, עמ' 27.5.1956, דברהדרכה להתגוננות מפני מסתננים", "סרט  207
 .10העלון מופיע בסוף השער הנוכחי, איור  208
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להתקין צופר למתיישבים המליצו קציני מג"ב , דוגמה נוספתב 209והפרדסים בשיחים קוצניים.

 שפיתחהייתה אספקת חשמל סדירה. צופר זה  יישובאזעקה שאינו צורך חשמל, משום שלא בכל 

השמיע אזעקה על כל ניסיון של חדירת מסתננים עד למרחק של עד  מהנדס תושב תל אביב

 210.באזור ארבעה ק"מ, שנועדה להבריח את המסתננים ולהודיע ברבים על הימצאם

 טיפול ברכיבי הביטחון . 7

סוג א', כלומר יישובים לשני סוגים: יישובים  היישובים בשנות החמישים חילק צה"ל את

החוקרים  211ג' שנמצאו בריחוק יחסי מהגבול.-מסוג ב' ויישובים הסמוכים ממש לגבול המדינה, ו

שלפיו  ,האופן שבו הוגדר הספר בעשור הראשון של המדינהגדעון ביגר ויורם פריד בחנו את 

גוריון לאזור הספר כאזור -ה שקבע דוד בןבהגדר וראשית. כל יישובבי הביטחון לרכימכסת  הנקבע

הגדרה זו הייתה מקובלת גם על צה"ל, והתמזגה בשיטה שבה . הגבולקו המרוחק עשרה ק"מ מ

חלוקה זו הובילה  212חילקו בצה"ל את היישובים על פי הצרכים הביטחוניים והאופרטיביים.

לדעת קציני מג"ב עמדה עדוף של חלוקת רכיבי הביטחון ליישובי הספר מסוג א', אך היא לִת 

המ"פ , 1953בנובמבר  19-בבהקשר זה דיווח  כך. בשטח הביטחונית למציאותמוחלטת בסתירה 

 , לפנחס קופל: מרדכי פרובר

נתברר בחודשים האחרונים, מעל לכל ספק כי הפעילות של המסתננים, הן לגבי 
גניבות והן לגבי פעילות תוקפניות מכוונות ביישובי סוג ב' אינה קטנה בהרבה מאשר 
ביישובי סוג א', ולעיתים אף עולה עליה, בגלל הביטחון היחסי שבהם נמצאים 

 המסתננים בשטחי העורף. 

פנחס קופל מבהמשך המכתב מרדכי פרובר ביקש יבי הביטחון ביישובים לנוכח הפער בחלוקת רכ

סוג  כיישובים על ידו"להפעיל לחץ" כלשונו, על צה"ל על מנת שיספק נשק גם ליישובים שהוגדרו 

פקדות ממִ  אף הם דרשוקציני הבט"ש בפלוגות במג"ב  213.מסתנניםהתקפות השהיו יעד מועדף ל ב'

  214סוג ב'.על ידי צה"ל שהוגדרו  יישוביםהנשק בלהגדיל את מצבת כלי ההגמ"ר 

מדור הוא פעל בשיתוף פעולה הדוק עם ה על הבט"ש ביישובי הספרהאחריות  משקיבל מג"ב את

. מבחינה אופרטיבית םפק את רכיבי הביטחון ליישובישסי ,לביטחון וחברה בסוכנות היהודית

הקשר בין שני הגופים  215ים שכירים.גידור, תאורה היקפית, ומימון שומרכללו רכיבי הביטחון 

היהודית הסוכנות נציגי מצא את ביטויו בסיורים משותפים שערכו קציני הבט"ש של מג"ב עם 

הגידור היה רכיב שכיח  216.רכיבי הביטחון הנדרשים להםבמטרה לעמוד מקרוב על  יישוביםב

קציני הבט"ש של  – תגבש לכדי נוהל עבודה מוסדרטיפול בו הה, והיישוביםוחשוב בהגנה על 

התיישבות בסוכנות היהודית, אולם עקב ור והעבירו אותן למחלקה למג"ב ריכזו את הדרישות לגיד

                                                

 .S92/362אצ"מ,  ,16.11.1955מאת סמ"מ ס' הורוביץ אל אברהם איכר, "הנדון: גדר חיה משק מעוז",  209
 .1, עמ' 5424.12.19, זמניםש' מילשטיין, "דנים בהכנסת מתקן אזעקה ביישובי הספר",  210
סיווג זה של יישובים השתנה במהלך השנים מסיבות של תקציב, מאבקים בין תנועות התיישבות, סיבות פוליטיות  211

 .253–246, עמ' הגדרת ספרועוד, אך המהות נותרה כפי שנקבעה בתחילה. ראו: ביגר ופריד, 
 .246שם, עמ',  212
, 19.11.1953מפקד המשמר, "הנדון: נשק ליישובים סוג ב", מאת עמ"מ מרדכי פרובר, מפקד פלוגה ג' אל המטא"ר/ 213

 .2302/20-א"מ, ל
, "הנדון: הקצבת תת מקלעים 3אריה קצין ביטחון שוטף פלוגה ז' אל מטה גדוד -מאת מפקח שני, שמואל בן 214

 .58-216/1958, א"צ, 21.6.1956ליישובים חדשים", 
 .33, עמ' טףביטחון שו; טל, 118, עמ', מלחמות הגבולמוריס,  215
 .S15/48450אצ"מ,  ,10.11.1955מאת נ' עלוני אל קיבוץ גזית, "הנדון: גדור מכון המים",  216
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של הטיפול   217נעתרו.ובמקרים רבים גם לא , מג"ברבות של דרישות נדחו מגבלות תקציביות 

ון, במתכו , גם אם לאגרםמסתננים רכיבי הביטחון שנועדו להגן על יישובי הספר מפני במג"ב 

התנגדה כזכור מדוברי הקיבוץ המאוחד שתנועתו  . א' דרור,למלחמהלפגיעה בהכנת היישובים 

 1955במרס  23-ב די מג"ב, אמר בישיבת מטכ"ל שהתקיימההאחריות על הבט"ש בי להפקיד את

 :את הדברים הבאים

משמר הגבול אמנם עושה את כל הפעולות הדרושות לשמירה על הגבול ממש, אך 
אין הוא מטפל במכלול הבעיות של כוננותם הצבאית של יישובי הספר, כגון בעיית 
הקמת מקלטים, תאורה, כוח אדם, תקציב וכו'. לכל הדברים האלה אין לנו כתובת 

  218אליה נוכל לפנות.

 דברים דומים אמר באותה ישיבה יעקב לנדאו, ראש מועצה אזורית שרון התיכון:

ר הגבול, אנו חששנו כי מן הרגע שיוקם משמר הגבולות, יש פער בין הצבא ובין משמ
יסיר הצבא מעליו את כל אחריותו לענייני הביטחון באותם אזורים, וכך היה המצב, 
אין בידי משמר הגבול האמצעים הדרושים למילוי כל תפקידי הביטחון אשר הצבא 

  219היה אחראי להם.

מוכנות המבצעית ניכר בבשיפור סייעה ב בידי מג"במילים אחרות, הפקדת האחריות על הבט"ש 

לנושא שולי הפכה  למלחמה אפשריתמפני מסתננים, אולם הכנת היישובים בהגנה  היישובים של

מדור למג"ב בין  שיתוף הפעולהלצד  התושבים ביישובי הספר. נושאי דבריהם של עתלדוזניח, 

, 1956בספטמבר  30-למשל, בלביטחון בסוכנות היהודית, עלו לעיתים גם מתחים ביניהם. כך 

ההישגים של מג"ב ביישובי הספר אך לא תיאר את הוא  ן שהעניק פנחס קופל בשידור רדיובריאיו

הזכיר את חלקו של המדור לביטחון. הריאיון היה לצנינים בעיניו של רענן ויץ, ראש מחלקת 

י הגופים. כך כתב ויץ לערער את שיתוף הפעולה בין שנ כאירוע העלולההתיישבות, ונתפס בעיניו 

למפכ"ל יחזקאל סהר: "לא הייתי בא להעיר תשומת לבך לעניין זה אלמלא החילותי לחשוש בזמן 

האחרון, כי הדבר מבטא הלך רוח מסוים בתחומי משמר הגבול ועלול לגרום לקשיים מרובים 

ם תגובת כיצד הגיב קופל על הטענות שבמכתב, אוללנו לא ידוע  220בביצוע המשימה המשותפת".

 רקעלויץ הוא ציין שהדברים של קופל נאמרו ב במכתב ששלח המפכ"ל סהר לא איחרה לבוא:

את מחשיבותו של המדור לביטחון. כלל "יום משמר הגבול" השנתי, וכי לא היה בכוונתו לגרוע 

: "אני יכול הבטיחך כי חששך שהדבר מבטא הלך רוח מסוים המכתב הוא חתם במילים אלו

דומה שהמפכ"ל סהר חיפש ליישר את ההדורים בין  221הגבול, הוא חשש שווא". בתחומי משמר

 מחלקהב במידה לא מבוטלתיה שהצלחתו של מג"ב ביישובי הספר תלו שסברשני האישים משום 

 של השומרים ורכיבי הביטחון.תקציב מימון ההמקור ל יתהלהתיישבות בסוכנות היהודית, שהי

                                                

על הלחצים שהפעילו גורמי הפיקוד במג"ב על הסוכנות היהודית בנושא גידור יישובי הספר ראו: מאת פנחס קופל  217
, אצ"מ, 30.9.1954"הנדון: גידור ביישובים", אל מחלקת ההתיישבות ומנהל המחלקה הטכנית של הסוכנות היהודית, 

S92/469. 
 .7564/10-, א"מ, א23.3.1955דברי א' דרור, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  218
 .7564/10-, א"מ, א23.3.1955דברי יעקב לנדאו, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  219
 .S92/362, אצ"מ, 30.9.1956מאת רענן ויץ, מנהל מחלקת ההתיישבות, אל המפכ"ל יחזקאל סהר, 220
 .S15/4127, אצ"מ, 14.10.1956מאת המפכ"ל יחזקאל סהר לרענן ויץ, מנהל מחלקת ההתיישבות,  221
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 ראשיתה של שותפות היסטורית –ר פ   מג"ב ויישובי הסְ פרק ד': 

פרק זה מתמקד ביחסי הגומלין שהתפתחו בין מג"ב ליישובי הספר. הנחת היסוד של פרק זה היא 

זכה מג"ב מקרב האוכלוסייה האזרחית יש לדון  בהשעל מנת להבין לעומק את ההערכה הציבורית 

והחברתיות שבהן הוא יות לא רק בתחומי עיסוקיו המבצעיים, אלא גם במכלול הפעולות האזרח

 .תושביםשהטיבו עם ה נטל חלק

 מעורבות מג"ב במשימות חברתיות ואזרחיות . 1

למתיישבים ביישובי הספר, שרבים מהם היו עולים ברות מג"ב ייחס חשיבות רבה לעצמו כסוכן חִ 

אחד שחרגו ממסגרת ייעודו הביטחוני. משימות אזרחיות רבות ומגוונות חדשים, ועל כן נרתם ל

היה ניוד נשים שכרעו ללדת מיישובי הספר לבתי  שבו עסק מג"במתחומי הסיוע הבולטים 

משום שהרפואה הקהילתית  פרוזדור ירושליםב םיישוביהחולים בערים. סיוע זה התקיים בעיקר ב

גם נהגי המוניות הפרטיות יתרה מזו,  222.באזור זה סבלה קשות ממחסור בשירותי מגן דוד אדום

מחשש לסכנות הביטחוניות האורבות בדרכים מצד לבתי החולים  להסיע את היולדותרבו ס

בתיאור  פעילותו של מג"ב בניוד היולדותעל  מעריבעיתון דיווח  1955בינואר  16-ב 223המסתננים.

: "הג'יפ הירוק של משמר הגבולות הפך לבית יולדות בזעיר אנפין של יישובי הפרוזדור. ביום זה

בתות מזעיקים אנשי יישובי הספר את בעלי הכומתות הירוקות, על מנת שיעבירו ובלילה וגם בש

 םמשה טיומקין תיאר לימים את הסיוע שהעניק מג"ב לתושבי 224את היולדות ירושלימה".

 : גם לנשים שכרעו ללדת , ובכללופרוזדור ירושליםב

נזקק כאשר היה צריך להסיע יולדת לבית החולים אנחנו היינו שם. כאשר חולה 
לרופא, הבאנו את הרופא. כאשר היה צורך להגיע לבית מרקחת, נסענו עם המרשם. 
כאשר חסר חלב לתינוק, הבאנו אותו. אנחנו היינו האבא והאימא של יישובי 

 225פרוזדור ירושלים.

בניסיונם  226ברופאים.גם ממחסור ניכר יישובי הספר סבלו לצד המחסור בשירותי מגן דוד אדום 

דע במקרים מסוימים מפקודות משטרת חרגו קציני מג"ב במּויישובים להנגיש את הרפואה ל

על מ"פ יצחק רם ישראל. כך עולה מביקורת קשה שהופנתה ממחלקת התחבורה של המשטרה ל

רופא האזרחי כך שפקודיו ביצעו בניגוד להנחיות המשטרה תיקונים מכניים לרכבו הפרטי של ה

, אך בתשובתו מצא זאתאכן עשו  שפקודיוהודה  המ"פ. פרוזדוריישובי הותי רפואה בהמעניק שיר

נסיבות מקלות והצדקה למעשה לאור המציאות הביטחונית הקשה השוררת בגזרתו, ובלשונו: 

"הרופא הינו הרופא היחיד בפרוזדור ירושלים. מצב המתיחות לאור פגיעות המסתננים חייב 

                                                

ושלים לבתי על הקשיים של משרד הבריאות לתת מענה לניוד היולדות לבתי החולים מיישובי הספר בפרוזדור יר 222
 .28.12.1953החולים בעיר בשל בעיות תקציביות ראו את מכתבו של ד"ר ק' מן אל מנכ"ל משרד הבריאות בירושלים, 

. ברומן 1, עמ' 24.8.1954, על המשמר. ראו גם: "יישובי הפרוזדור תובעים תחנת מגן דוד אדום", S92/469אצ"מ, 
פא בשנות החמישים להגיע למעברה לעזרתה של יולדת בשל מספר שמעון בלס על חוסר נכונותו של רו המעברה

סירובו לטנף את רגליו בבוץ. התיאור יכול להיקרא גם באופן מטפורי, כביטוי לתחושת ריחוק וסיאוב של הרופא כלפי 
 .15, עמ' 1964, עם עובד, תל אביב, המעברההעולים. ש' בלס, 

 .5, עמ' 16.1.1955, מעריב י' ביצור, "מתיישבי הספר מתאוננים על בדידות", 223
, עמ' 6.4.1956 הבקר,רבות העדויות על תחום פעולה זה, לדוגמה: מ' טננבוים, "עם משמר הגבול ביישובי הספר",  224
, עמ' 15.3.1955; דברי שר המשטרה בכור שטרית, דברי הכנסת השנייה, 3, עמ' 1.11.1955, חרות; "שוטרים מיילדים", 2

 . 22, עמ' פלוגה ח' . ראו גם את עדותו של שמעון אשד אצל עזרי,27.11.1988פנחס קופל, , א"מ; ריאיון עם 1097
. דברים דומים אמר בריאיון שערכתי עמו, ראו: ריאיון עם משה טיומקין, 103, עמ' שליחות ללא הפסקהטיומקין,  225

17.11.2016. 
 ,(1960–1948ת הציבור בעלייה הגדולה )בריאו –להיות עם בריא בארצנו סטולר, ש' שורץ, מ' שני, -ש' ליס 226

 . 182, עמ' 2016גוריון בנגב, באר שבע, -אוניברסיטת בן
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מפקד מעדותו של  227ידות שלו על מנת להחיש עזרה במקרה הצורך".הימצאות הרופא ויכולת הני

 , לעיתים תוך הפרה של פקודות המשטרה. ביםשתוניכרת דאגתו הרבה ל הפלוגה

שהיו בקיאים בשפה.  מצד מי עולים החדשיםהוראת העברית לשבו פעל מג"ב היה תחום נוסף 

עולים חדשים, אנשים שבקושי  היו" משה טיומקין תיאר את מצבם של העולים באזור השפלה:

ידעו עברית. ואנחנו תפקידנו היה לא רק לשמור על הגבול שלא יפגעו בהם. אלא גם לסייע להם, 

יהושע שדה, ששימש קצין במג"ב בפלוגה ח' שפעלה בגבול לבנון, סיפר לימים:  228לעזור להם".

 229ת לעולים החדשים"."מג"ב עודד ועזר לתושבים החדשים והשתתף באופן פעיל, בהוראת העברי

כמו כן סייע מג"ב בניוד מתנדבים שהגיעו מחוץ לארץ לישראל על מנת ללמד עברית את העולים 

יעקב מימון,  1955בינואר  17-פועלו זה שלח במג"ב על ביישובי הספר. כאות הוקרה להחדשים 

שבו הוא מעלה גוריון -ממייסדי ארגון הנחלת הלשון העברית בקרב העולים, מכתב אישי לדוד בן

תחום נוסף היה  230על נס את מג"ב שסייע בידו להסיע את המתנדבים למעברת תלפיות בירושלים.

 . רחמים חדד, קצין מג"ב בפלוגה ז', תיאר זאת לימים כך: ודאגה לרווחתם אימוץ גני הילדים

בשנות החמישים, הפלוגה ]פלוגה ז'[ הייתה כתובת ליישובי הספר בכל נושא ]...[ 
ההדוק שנוצר בין שוטרי הפלוגה לבין היושבים על הגבול נתן אותותיו. כמו  הקשר

למשל, אימוץ גני ילדים, השוטרים ביקרו בגנים, צבעו אותם, החליפו ריהוט, והביאו 
  231צעצועים ומשחקים מתאימים.

באמצעות פעילות מסוג אחר, שנועדה להרים את המורל בקרב הילדים ביישובי הספר, הייתה 

אירח  1955ילדים בתחנות המשטרה. לדוגמה, ביום ט"ו בשבט בפברואר לרגן מג"ב יביקורים שא

יעקב אשכולי, שכיהן אז בתפקיד ראש  232מג"ב מאות ילדים במשטרת רמלה לנטיעות עצים.

בקליטת העולים העניקו לו שוטרי מג"ב המועצה האזורית גליל עליון, סיפר לימים על סיוע ש

 : 1955בשנת  בראשית הקמתהת שמונה החדשים בעיר קריי

כאשר הגיעו אלפי תושבים במעברות ובפחונים ואמנם צוידו במיטות ובמזרנים 
ובמה להציע על הקרקע גם בחוץ וגם בפחון. מרובות ילדים היו המשפחות, אבל איך 
הלכו איתי אנשי משמר הגבול גם מפקדים גם פקודים, עם מכונת ריסוס יד, לרסס 

המטרידים את האדם במזרונים ובמיטות ובשערות הנשים שלא  –שונים נגד מזיקים 
ידעו תרבות אדם, איך השליטו סדר ואמונה, וביטחון ועמידה בתורים, לחלוקת לחם, 

  233עופות או תוצרת חלב בעונת הצנע.

שוטרי מג"ב  הוזעקובשל השיטפונות,  יישוביםבעונות החורף, בשעה ששובשו דרכי הגישה ל

סייע , שבו 1956את חורף אפשר להביא לכך דוגמה מצרכי מזון בסיסיים לתושבים.  ועבשינלסייע 

מג"ב בשינוע לחם ומצרכי מזון לקיבוצים גן שמואל וגן השומרון באזור השרון בעקבות מי 

                                                

משמר הגבול, "הנדון: נספח הערות  1מאת עמ"מ י' רם, מפקד פלוגה ב', אל המטא"ר/רמ"ח תחבורה/מג"ד  227
 .2500/18-, א"מ, ל16.4.1956לביקורת קצינים של מ.ש פרגד", 

 סרט. – סיפור משטרת ישראל 228
 .10, עמ' , פלוגה ח'עזרי 229
 , אב"ג.17.1.1955גוריון, -תיק תכתובות, יעקב מימון, לראש הממשלה דוד בן 230
, עמ' תולדות משטרת ישראל; הוד ושדמי, 27.11.1988. ראו גם: ריאיון עם פנחס קופל, 233, עמ' , פלוגה ז'וילפנד 231

336. 
 .4, עמ' 7.2.1955, הצפה"משמר הגבול מארח ילדי הספר",  232
 .42, עמ' 1970, דצמבר 5–4 בטאון משמר הגבולי' אשכולי, "אימוץ דו סטרי",  233
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רי מג"ב סייעו לקיבוצים בעבודות פנחס קופל העיד לימים ששוט 234השטפונות שהציפו אותם.

ובכך  מהעדויות הרבות עולה שמג"ב עסק במגוון רחב של משימות אזרחיות חברתיות, 235קטיף.ה

בה היו שרויים שמכורח המציאות הקשה היה למעשה כוח שיטור ביטחוני שנטל על עצמו 

 שחרגו מייעודו ותפקידו.משימות התושבים 

 בקרב האוכלוסייה האזרחיתעיתונות התקופה כאמצעי להרמת קרנו של מג"ב . 2

של מג"ב בקרב יישובי הספר בשנות  תדמיתועיתונות התקופה נודע תפקיד חשוב בעיצוב ל

החמישים. קציני מג"ב עשו בעיתונות שימוש על מנת לחשוף לציבור הרחב את פועלו של מג"ב 

שוטרי מג"ב לאורך הגבולות  ביצעובבט"ש, בין השאר באמצעות צירופם של עיתונאים לפעילות ש

להוראות שהפיץ סא"ל יהושפט  בניגודיישובי הספר. השימוש שעשה מג"ב בעיתונות היה תוככי וב

הרכבי, ראש מחלקת מודיעין במטכ"ל, האוסרות על מג"ב לצרף לפעילות כוחותיו עיתונאים 

מהידיעות הרבות  236בסמכותו הבלעדית של דובר צה"ל.הם משום שכל הדיווחים לעיתונות 

  על מג"ב נראה כי הוראה זו לא נאכפה על פי רוב מצד צה"ל.הפזורות מעל דפי העיתונים 

בסיורים שערכו העיתונאים עם קציני מג"ב, סקרו האחרונים את מצב הביטחון ומסרו נתונים על 

של מבטם . הדיווחים מנקודת לנוכח פעילותו של מג"בהיקפי ההסתננות ההולכת ופוחתת 

שהתלווה בחורף  רק  הּבֹ עיתון מטעם  עיתונאי, נוי נחספ דיווח. כך לדוגמה העיתונאים היו חיוביים

לשוטרי מג"ב: "שומרינו אמיצי הלב עושים את עבודתם בלילות כבימים ]...[ שוכבים על  1953

עמנואל פרת, עיתונאי וכתב שטח מטעם  237האדמה הלחה החודרת עד לעצמות כדי להגן עלייך".

 1956באפריל  13-כתב ב ,שך יומיים רצופיםשהתלווה לשוטרי מג"ב למ ידיעות אחרונותעיתון 

 בתיאור נרגש מעל דפי העיתון את הדברים הבאים: 

שומר הגבול  –אין הוא דמות מוכרת לאנשי העיר, האיש חובש הכומתה הירוקה 
האלמוני ]...[ שוכב הוא במארב, רוכב על סוס, סורק חורבות ובוסתנים או שט 

לאור זרקורים סוריים. הכול כדי שהאזרח בסירה לאורך הגדה המזרחית של הכנרת 
  238יעבוד במנוחה ויישן במנוחה.

תיאורים דומים אפשר למצוא למכביר בעיתונות התקופה, והם מלמדים בראש ובראשונה על 

נוסף על העיתונאים צירף מג"ב לפעילותו גם את  239היחס האוהד שזכה לו מג"ב מהעיתונאים.

ב על פעולות השוטרים ושמעו סקירות שהותירו עליהם ראשי המועצות האזוריות, שעמדו מקרו

, התקופה ביישובי הספר בעיתונות תושביםכשבוחנים את העדויות של ה 240רושם חיובי ביותר.

פרסם  1954בינואר  1-. באחדות דומה שהן עצמן סייעו בהרמת קרנו של מג"ב. להלן דוגמאות
                                                

. ראו גם דברים שאמר בנושא זה בנימין 3, עמ' 4.1.1956, על המשמר"נזקי השטפונות מסתכמים ברבבות ל"י ",  234
 .33, עמ' 1970, דצמבר 5–4 בטאון משמר הגבולגלעד, "סוד ההצלחה", 

 .27.11.1988יון עם פנחס קופל, ריא 235
מאת סא"ל יהושפט הרכבי, ממלא מקום ראש מחלקת המודיעין, אל מפכ"ל משטרת ישראל, "הנדון: סיור  236

. על ההגבלות שחלו על משטרת ישראל בתחום הדיווח על 102-636/1956, א"צ, 25.12.1953עיתונאים באזורי הספר", 
ר' פירט, עוזר אישי לראש ממ"ן אל לשכת הרמטכ"ל/דובר צה"ל, "הנדון: פעילות מג"ב ראו את המכתב ששלח רס"ן 

 102-636/1956 , א"צ,4.8.1953משטרת ישראל בגבולות", 
 .4, עמ' 16.12.1953, הבקרעל משמר המדינה",  –פ' נוי, "משטרת הגבול  237
 .17, עמ' 13.4.1956, רונותידיעות אחע' פרת, "הגבורים האלמונים העוסקים בסריקות ושוכבים לילות במארב",  238
; ש' שופטי, "לא 2, עמ' 17.12.1953, הצפהדוגמאות על סיורי עיתונאים עם כוחות מג"ב ראו: "שומרי הגבולות",  239

מול  –חיים, "במארב עם משמר הגבולות -; ש' בן3, עמ' 25.12.1953, על המשמרינום ולא יישן שומר גבולות ישראל", 
; ח' לנדוי, "הכומתה 2, עמ' 25.4.1954, מעריב; ג' שטרסמן, "סיור לילה בגבול", 12, עמ' 16.4.1954, מעריבקלקיליה", 

 .2, עמ' 23.7.1953, על המשמרהירוקה על המשמר", 
; "פעולות משמר הגבול נגד מסתננים", 1, עמ' 4.10.1954, הבקרראו: סופר הבוקר, "משמר הגבול על משמרתו",  240

 .4, עמ' 12.5.1955, הארץ
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מטר סמוך לגבול  300-ידיעה שבה מתאר חבר קיבוץ )לא צוין שם הקיבוץ( השוכן כ מעריבעיתון 

 : עם שילובו של מג"ב בהגנה על יישובי הספר ירדן את מצב הביטחון באזורו

עם עלותנו לקרקע, לפני ארבע שנים, היה המצב פרוע עד לזוועה. אסור היה 
פתוח גם מחרשה וגם זבל. להשאיר שק זבל בשדה ]...[ היום אנו משאירים בשדה ה

כיוון שהיום צומצמה יכולת המסתננים לפעול בשטח שלנו. הימצאו של משמר 
  241הגבול סמוך לנו ותיאום הפעולה המלא בינו לבין החברים מרומם את המורל.

 דברלעיתונאים מטעם עיתון  ספרביישובי ה םמתיישביהאמרו  1955במאי  12-בדוגמאות נוספת, ב

העולים: "איננו זוכרים תקופה טובה יותר מבחינת הביטחון, מזו שבאה עם  שביקרו ביישובי

, אמר חבר ועד היישוב של מושב בית עריף 1955ביוני  26-ב 242ראשיתו של משמר הגבול באזורנו".

, קורבנות 1952: "המתיישבים עלו בשנת את הדברים הבאים דברבשפלה בריאיון שהעניק לעיתון 

המסתננים ונגרם נזק ברכוש. אולם עם כניסת משמר הגבול לאזור זה, נהדפו אחדים נפלו מידי 

במרכז שביקר ביישובי הספר פה הצֹ ברוך אדלר, כתב עיתון  243המסתננים ומורגש יתר ביטחון".

, כתב את רשמיו מעל דפי העיתון: "כל בני היישובים שבמרכז, שביקרנו בהם 1955במאי הארץ 

שבאה עם הופעת משמר הגבול. מלבד עצם שיפור מצב הביטחון עם מציינים את הרווחה הגדולה 

 244הפחתת מעשי ההסתננות, הרי ההישג הגדול הוא בהרגשת הביטחון שחלה ביישובים".

כתקופה עולה כי תקופת פעולתו של מג"ב, שלא  של התושבים שהוצגו לעילבנות הזמן מהעדויות 

  .ישובי הספרבי ביטחוןב תמשמעותי הטבהשקדמה לה, התאפיינה ב

התמידית המבצעית ההיסטוריונית אניטה שפירא סבורה שהמתיחות הגבוהה בגבולות, הכוננות 

יוקרה ומעמד מכובד  להםהן שהעניקו להם שארבו הרבות שוטרי מג"ב, והסכנות נדרשה מש

 : , וכך היא כתבהבקרב האוכלוסייה האזרחית

נקשרו לה כתרים: בניגוד  50-העל הגבול שמר משמר הגבול, יחידת משטרה שבשנות 
לשוטרים הרגילים האזרחיים, שלא עוררו כבוד באומה הישראלית המתגבשת, 
שוטרי משמר הגבול נהנו מהרומנטיקה של הגבול, מסכנת הספר. הם חבשו כומתה 

  245מיוחדת, ואף חובר לכבודם שיר שהיה ללהיט.

שלילית ולא זכתה לאהדה רבה מהדברים עולה שמשטרת ישראל סבלה באותן שנים מתדמית 

זכה ליחס  בחסותה, הוא ופעלוקם במסגרתה בקרב האוכלוסייה האזרחית. אך למרות שמג"ב ה

לדעתה של אניטה בסכנת חיים בגבולות המדינה. הייתה כרוכה אוהד יותר משום שפעילותו 

 ייחודי של מג"ב היה הכומתה הירוקה שחבשו השוטרים לראשם,הססטוס הסממן שפירא, 

מדובר  ,הזכירהש ה נהנה מג"ב מהציבור הרחב. באשר ללהיטשסייעה רבות בבניית ההילה שממנ

הנודע ן" שכתב המשורר והפזמונאי יחיאל מוהר ובוצע באותן השנים על ידי הזמר ש  ר י  פ  בשיר "הּכְ 

סיפר אמוץ -דן בןפובליציסט לולסופר  1956בפברואר  16-יצחקי בשהעניק בריאיון . ישראל יצחקי

                                                

 .4, עמ' 1.1.1954, מעריבא' דולב, "במארב אין כל חדש",  241
 .4, עמ' 12.5.1955, דבר"משמר הגבול הגביר את הביטחון ביישובי הספר",  242
 .4, עמ' 29.6.1955, דבר"בחטף על פני יישוב ספר",  243
 .2, עמ' 20.5.1955, הצפהב' אדלר, "במחיצת בעלי הכומתות הירוקות",  244
אין גבול! על  –עצור א' שפירא, "גבול כמטאפורה בתרבות הישראלית", בתוך: ה' זובידה ור' ליפשיץ )עורכים(,  245

 . 63, עמ' 2017, ידיעות אחרונות, ראשון לציון, 2017גבולות והיעדרם ישראל 
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את ו, הקשההביטחונית רוח התקופה ביטאו את בור משום שמילותיו כי השיר היה אהוב על הצי

 246.הגבולות וביישובי הספר כם שללאור מג"בשוטרי של  םפועל

 להוקרת מג"ב האזרחי הביטוי הפומבי  –מפגן "יום משמר הגבול" . 3

החל מג"ב לציין את יום היווסדו במפגן טקסי פומבי חגיגי שנקרא "יום משמר  1954החל משנת 

הגבול". המפגן נערך מדי שנה בחודש אוקטובר באחת הערים המרכזיות של מדינת ישראל. ציון 

שנה  247נתניה, והשתלב עם חגיגות חצי היובל של העיר.ב 1954בשנת נערך יום השנה הראשון 

ובימים , בציון היום 249במועצה המקומית עפולה. 1956ובשנת  248ירושלים,ב רךלאחר מכן נע

ואת מקומם בפעילות  מכל פעילות מבצעית,באישור המטכ"ל יחידות מג"ב  שוחררושקדמו לו 

התחנות שבהן שוכנו שוטרי  תשמירגם האחריות על  250.צה"ל למשך שלושה ימים הבט"ש תפס

ם של כלל השוטרי נוכחותםלמג"ב הופקדה בידי צה"ל, מה שמעיד על החשיבות שייחסו במג"ב 

אי פנים כגון נשיא המדינה, ראש הוזמנו נשּומג"ב  למפגן 251.בטקסים שנערכו במסגרת יום זה

קצינים  ם וראשי המועצות האזוריות, וכןהממשלה, שרי הממשלה, חברי כנסת, ראשי הערי

הציבור הרחב הוזמן באמצעות מודעות פרסום שמומנו על ידי העיר  252ממשטרת ישראל וצה"ל.

  253המארחת שהוצבו בחוצות העיר.

קהל הרחב את יחידותיו נערך מצעד ראווה שבו הציג מג"ב בפני ה כחלק מהטקסים לציון היום

התקיימו בין השוטרים תחרויות כוחות משוריינים, ג'יפים, פרשים וכוחות רגליים. כן  –השונות 

 5-"ב שנערך בעל ציון יום מג דברעיתון ב פורסםמרשים התיאור ש 254ספורט ופעולות תרבות.

מצד ההמון שהתגודד  שוטרי מג"ב שהופגנה כלפיירושלים, ובפרט ההערצה ב 1955באוקטובר 

משמר הגבול : "בתשואות ובפרחים קיבלו אתמול רבבות תושבי ירושלים את יחידות חיל בעיר

שהפגינו את כוחם במצעד רב רושם ברחובות הבירה ]...[ המשלחת נשאה כרוז: לשומרי הגבולות 

  255ברכה נאמנה מתושבי בית שמש, וכן זרקה זרי שושנים על היחידות הצועדות". –בישראל 

 ארגון ההסתדרות המקומי בעפולה ראה או מטעםש ניב ההסתדרותבביטאון דוגמה נוספת, 

מדפי . באחד 1956בשנת בעיר יום מג"ב שנערך מפגן העמודים הראשונים לתיאור הוקדשו 

שטח מטעם על ידי כתב לשאלה שהופנתה אליו הביטאון צוטטו דברים שאמר אזרח כתשובה 

"אם תשאלוני מדוע אני אוהד  :והוא השיבהביטאון: "מדוע אהובים עלינו אנשי משמר הגבול?" 

                                                

קי לאבי גיטלי, חבר . ראו גם את הריאיון שהעניק ישראל יצח5, עמ' 16.2.1956, מעריבאמוץ, "מה נשמע", -ד' בן 246
עמותת הכומתות הירוקות של מג"ב, תחת הכותרת: "אני מאושר שיש לי חלק בהעלאת קרנו של משמר הגבול", 

 . ושם גם מילות השיר במלואו.23, עמ' 2006, אוגוסט 2 הכומתות הירוקות
. האירוע זכה להד 1956/642-185א"צ,  5.9.1954מאת פנחס קופל אל המטכ"ל/אג"ם, "הנדון: יום משמר הגבול",  247

; "משמר 4, עמ' 10.10.1954, הצפהרחב בעיתונות התקופה: "שבוע חגיגות לציון יום השנה לקיום משמר הגבול", 
 .3, עמ' 14.10.1953, מעריבהגבול יצעד היום בנתניה", 

 .4, עמ' 5.10.1955, זמנים"משמר הגבול צועד בבירה",  248
 .2502/15-ל ,, א"מ29.8.1956נדון: יום משמר הגבול תשי"ז בעפולה", אל המטא"ר/אגא"ר, "ה 3מאת מג"ד  249
, "הנדון: יום משמר הגבול סיוע", 3, 2, 1מאת סמ"מ שמואל איתן, מפקד משמר הגבול בפועל אל מפקדי גדודים  250

 .2502/15-ל, , א"מ9.8.1956
 .2502/15-ל , א"מ,195629.7.אל מטה המשמר, "הנדון: אבטחה",  1מאת סמ"מ נתן אורן, מפקד גדוד  251
ראשי מועצות  13ראשי ערים,  4–בעפולה הוזמנו האישים הבאים מצפון הארץ  1956-לציון יום מג"ב שנערך ב 252

ראשי מועצות מקומיות, נציגי הסוכנות היהודית, נציגי קק"ל, קציני צה"ל מפיקוד צפון ומפקדות ההגמ"ר  12אזוריות, 
 .2502/15-, א"מ, ל19.7.1956הזמנות",  –ב/מטא"ר, "הנדון: יום מג"ב אל מג" 3והגושים. מאת מטה גדוד 

 .בסוף השער הנוכחי11ראו איור מס'  253
-, א"מ, ל10.6.1956התראה",  –מאת סמ"מ שמואל איתן, למפקדי הגדודים והפלוגות, "הנדון: יום משמר הגבול  254

2502/15. 
. ראו גם: "הבירה קיבלה בתשואות פלוגות משמר 0.19555.1, דבר"מצעד רב רושם של משמר הגבול בירושלים",  255

 .6, עמ' 5.10.1955, הארץ. "מצעד חגיגי של משמר הגבול", 4, עמ' 5.10.1955, שעריםהגבול", 
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נותנים לי את הדבר  זכו לאהדתי? תשובתי היא קצרה: מפני שהםומחבב את משמר הגבול, במה 

שציון ימי מג"ב קרוב לוודאי  256את הביטחון ומנוחת הנפש".–ל אדם שואף אליו היקר ביותר שכ

בקרב הביא לחשיפתו הפומבית של מג"ב ברחבי הארץ שנערכו מדי שנה בערים שונות 

 .על פועלם מג"בשוטרי ל כתםלהפגין את העררבים לאזרחים  ופשראִ ו אוכלוסייהה

 רפ   יחסי הגומלין בין מג"ב ליישובי הסְ . 4

שימשו קרקע לצד העשייה האזרחית והחברתית ביישובי הספר של מג"ב בבט"ש  פעילותהתחומי 

י תושבים ובא  ל בין מג"ב קשרים הדוקיםחיובית וכת יחסי גומלין רלהתפתחותה של מעה יפורי

אמר . כך התושביםאת טיב הקשר אפשר להסביר בגישה הייחודית שאימץ מג"ב כלפי  257.כוחם

 258פנחס קופל: "אנו שואפים לקיים מגע הדוק עם אנשי היישובים ולא לבוא אליהם מלמעלה".

דברים דומים אמר יוסף נחמני, ששימש באותם ימים מנהל משרד קק"ל בטבריה: "משמר הגבולות 

עם העולים ושיש לו גישה עממית לבעיות המתיישבים החיים ביישובי  הנו כוח מועיל הבא במגע

מקרוב את אופיים של האזרחים, שרבים מהם היו עולים  והכירכלומר, שוטרי מג"ב  259הגבולות".

לא מתוך גישה פטרונית. שמעון אשד סיפר תוך הזדהות ִעמם ולהתקרב אליהם  ווידעחדשים, 

התבסס על יחסי אמון בין שני הצדדים: "הצלחנו ליצור התושבים שהקשר עם  בחלוף השנים

אמון הדדי וקשרים עם כל היישובים, עם כל המשקים בצורה הדוקה ביותר ועל ידי כך נוצרה 

  260הצלחנו לשלב את אנשינו ביישובי העולים ולווינו אותם מראשיתם". עבודה משותפת יעילה.

שובי הספר ניכר באירועים החברתיים ייתושבים בביטוי מובהק לקשר שהתפתח בין מג"ב ל

לכבוד קציני ושוטרי מג"ב. בריאיון שהעניק אריה קלפר, הרשויות המקומיות היישובים ו ירגנואש

אמר: "שוטרי המשמר מקיימים  זמניםלעיתון  1955במאי  12-מפקד מחוז המרכז של המשטרה, ב

מגע חברתי הדוק עם אנשי ישובי הספר, באמצעות מסיבות משותפות, הדרכה בשטחים שונים 

היחס האוהד של יישובי  261וכן במתן חינוך לאזרחות טובה לעולים החדשים שביישובים אלה".

לדוגמה,  גם באירוח של שוטרי מג"ב ביישובים במועדי ישראל.מצא את ביטויו הספר למג"ב 

 262;לסעודת החג הסבו עשרות שוטרי מג"ב 1954בסדר פסח שנערך בקיבוץ רמת הכובש באפריל 

שוטרי מג"ב כן נטלו חלק  263.ערכה עיריית רחובות מסיבת חנוכה לשוטרי מג"ב 1954בדצמבר ו

המועצות אף  264בחסות המועצות האזוריות.שנערכו בפעולות תרבות שכללו הצגות ומופעים 

אות כ 265חידות מג"ב וסייעו בידן במתן תקציבים לאירועי תרבות ביחידותיהם.אימצו את י

                                                

. על הרושם העז שהותיר הטקס על 2, תשי"ז, עמ' 38 ניב ההסתדרות"מדוע אהובים עלינו אנשי משמר הגבול",  256
, על המשמרי עמק יזרעאל ראו: "כינוס ארצי ג' של משמר הגבול ריתק המונים בעמק", האוכלוסיה האזרחית ביישוב

 .8, עמ' 26.9.1956
 . 4, עמ' 24.3.1955, על המשמר"משמר הגבול מהדק קשריו עם היישובים",  257
 .4, עמ' 22.10.1954, דבר"שנה לכומתות הירוקות",  258
 .4, עמ' 5.10.1954, הבקרכוח מסייע ומקשר בין יישובי העולים בספר",  –סופר הבוקר בגליל, "משטרת הגבולות  259
 .48, עמ' 1970, דצמבר 5–4 ", בטאון משמר הגבולש' אשד, "השותפות הטובה 260
 .12.5.1955, זמנים"הכומתות הירוקות שוקדות על בטחון הספר וחינוך יושביו לאזרחות טובה",  261
ראו: סופר למרחב, "סדרים  1956-אקר"ה. על אירוח שוטרי מג"ב בחג הפסח שנחוג ב 30.4.1954יומן רמת הכובש,  262

 .4, עמ' 28.3.1956, למרחבבמרכז חג החרות",  –המוניים וטקסי קציר העומר 
 . 3, עמ' 27.12.1954, הצפה"מסיבת חנוכה ברחובות",  263
, 1.6.1956", 1956מג"ב/מטא"ר ומג"ב צפון, "הנדון: דו"ח חודשי לחודש מאי  מאת בנימין גלעד מפקד פלוגה ז' אל 264

 .2501/10-א"מ, ל
ל"י למטרות פעולות תרבות. "רשימת  8,200קיבלו יחידות מג"ב מהמועצות האזוריות סכום כספי בסך  1956בשנת  265

 .2502/14-", א"מ, ל1956הענקות שהוענקו ע"י גורמים ציבוריים בשנת 
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מתקני ספורט הקמת הערכה לשוטרי מג"ב שנפלו במילוי תפקידם סייעו המועצות בהנצחתם ב

  266מג"ב. תחנות ובבסיסים שלב

יישובי הספר להעלות על נס את התושבים בשל  כוחםי ם החברתיים נוצלו על ידי בא  הכינוסי

באוקטובר ערכו חברי הוועד של המושבה נס ציונה מסיבה  17-פועלו של מג"ב. לדוגמה, ב

בשל פעילותם הנעשית בדרך כלל בלילות. שאותם נהגו לכנות "אנשים נעלמים", לשוטרי מג"ב 

ל הארוך זרוע אליהו מירון, ראש מועצת נס ציונה, קידם בברכה את שוטרי מג"ב ואמר: "הגבו

יישובים ותיקים וחדשים, שם יושבים בני אדם שחורשים ביום ושומרים בלילה. משמר הגבול 

-דוגמה נוספת, ב 267באויב בטרם חדר פנימה". שהוקם לפני שנה עמד במבחן ואף ימשיך להכות

צבי, ראש מועצת עמק חפר, בכינוס שנתי של ראשי הרשויות -אמר חיים בן 1956בדצמבר  27

מיות והאזוריות שנערך בכפר סבא: "שוד ורצח היה מנת חלקו של כל יישוב ספר, עד שבא המקו

 הגזיםראש המועצה דומה ש 268משמר הגבול, עמד בפרץ וחיסל את תופעת ההסתננות ההמונית".

עם זאת,  ,דבר שלא התרחש בפועלשכן השמג"ב הביא לחיסולה של ההסתננות, בהערכתו 

הערכה הביעו ברשויות  ונציגיהםיישובי הספר התושבים בוא שהדברים הרוח הרושם העולה מ

 אהדה רבה למג"ב. ו

גוריון במכתב אישי -את טיב הקשר שהתפתח בין מג"ב ליישובי הספר תיאר ראש הממשלה דוד בן

: "לא הייתי לו למפכ"ל יחזקאל סהר לרגל פרישתו מהמשטרה, וכך כתב 1958במאי  20-ששלח ב

משמר הגבול אשר עמלת  –הזכרתי את הענף החשוב והיקר של המשטרה ממלא חובתי אלו לא 

ואין עדות מזו על טיבו  –על הקמתו ואשר רכש לעצמו אימונם והוקרתם של כל יישובי הספר 

בפיתוחו של מג"ב ובמערכת היחסים  פעילגוריון ראה אפוא במפכ"ל סהר שותף -בן 269ונאמנותו".

 ים ביישובי הספר.שפיתחו קציני ושוטרי מג"ב עם התושב

כחלק כי הפעולות של מג"ב במישור האזרחי  ,למדיגבוהה ואפילו  ,ברצוני לטעון שקיימת סבירות

בתיהם את  םתושביהתרמו לירידה בהיקף הנטישה של במישור המבצעי שביצע משלים למשימות 

את הנתונים של מספר  תחילה יש להשוותבסס השערה זו באותן השנים. על מנת לביישובי הספר 

במשימות הבט"ש חל מג"ב לפעול לשנים שלאחר מכן, תקופה שבה ה 1954–1949שנים ב הנוטשים

יישובי הספר. לפי הנתונים המובאים בספרו של בני מוריס, בארבעת החודשים האחרונים תוככי ב

לים; על שנת משפחות את יישובי הספר באזור הגליל ובפרוזדור ירוש 1000-נטשו כ 1951של שנת 

משפחות  850-נטשו כ 1953באוקטובר  30-באפריל ל 1אין נתונים זמינים; בתקופה שבין  1952

 30עד  1953בנובמבר  1נוספים נטשו בתקופה שבין  4%-(; ו4%-שהתגוררו בהם )כ 18,000מתוך 

 30ועד  1954באפריל  1ניכר. בין  שיעורפחת מספר הנוטשים ב 1954פריל . החל מא1954במרס 

עמד  1955באפריל  1עד  1954באוקטובר  1, ובין 2.6%שיעור הנוטשים עמד על  1954באוקטובר 

                                                

מ"מ דב אוגל, מפקד פלוגה ו', לראש אגף המנהלה דרך הצינורות המקובלים, "הנדון: אשור קבלת שי מאת ע 266
. ראשי הרשויות סייעו בתיאום עם הסוכנות היהודית גם בהקמת אנדרטת זיכרון 2502/14-, א"מ, ל9.9.1956לפלוגה", 

. אצ"מ 8.3.1957, "הנדון: הקצבה", מאת יעקב לנדאו אל אברהם איכר לשוטרי מג"ב שנפלו במילוי תפקידם. ראו
S92/362. 

 .4, עמ' 18.10.1954, הבקרי' ויינשטיין, "במסיבה עם אנשים נעלמים",  267
 .4, עמ' 27.12.1956, דבר"יישובי הספר דורשים הגברת כוחו של משמר הגבול",  268
 .7/11366-, א"מ, ל20.5.1958גוריון אל המפכ"ל יחזקאל סהר, -מאת ראש הממשלה דוד בן 269
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, כשנה לאחר שהחל מג"ב את 1954כלומר, החל מהמחצית השנייה של  270.2.8%אחוז הנוטשים על 

 במספר העוזבים. 1.3%, חלה ירידה של החל להתגבש מערך השיטור פעילותו ובתקופה שבה

הייתה השפעה על הירידה בבט"ש מג"ב  שביצעלפעילות ש שיש בהן להעידעדויות  שתיבידינו 

ריאיון  היא האחת. שהוצגו לעיל מהנתוניםבהיקף הנוטשים את יישובי הספר, כפי שמשתקף 

ובו , 1955במאי  12-ב פההצֹ אריה קלפר, מפקד מחוז המרכז של משטרת ישראל, לעיתון  שהעניק

ולקשר ההדוק שילובו של מג"ב בהגנה על יישובי הספר, העזיבות ל הוא ייחס את הירידה במספר

תושבים  דברים שאמרוצוטטו  1955מאי  12-ב ,נוספת עדותב 271.תושביםעם השהשכיל לפתח 

ת הביטחון "משמר הגבול הגביר א שכותרתה דברפרסם עיתון באזור השרון בידיעה ששהתגוררו 

זוכרים תקופה טובה יותר מבחינת הביטחון, מזו שבאה : "איננו נכתב תוכנהבביישובי הספר", ו

שסייע  ובהמשך הידיעה הצביעו על מג"ב כגורםפעולתו של משמר הגבול באזורנו".  עם ראשית

  272."כמעט ונפסקו העזיבות"ובלשונם , רבות במניעת עזיבות הבתים

-. כך למשל, בהביטחוניבשל המצב מתושבים לעזוב את בתיהם ב פעלו במישרין למנוע קציני מג"

, משחדרה חוליית פדאיון למושב שפריר )כפר חב"ד( ורצחה שלושה ילדים ומדריך 1956באפריל  10

חשש לחייהם. כך תיאר לימים תוך בעת התפילה, ביקשו רבים מתושבי המקום לעזוב את הכפר מ

: "הרצח יהםאת בת לנטושכיצד פעל למנוע מתושבי הכפר ביוגרפי אוטוהבספרו  ןימקומשה טי

המזעזע פגע קשות ברוח התושבים ונשמעו דיבורים על עזיבה. מיד נזעקתי למעין מסע הסברה 

בקרב התושבים. עודדתי את רוחם, הבטחתי כי אנו במשמר הגבול נשמור על ביטחונם וכי עליהם 

ד , לצד דברי העידומסעי השכנועכי כתב להישאר במקום ולהאיחז באדמת ארץ ישראל". טיומקין 

 273.התושבים לא לעזוב את הכפרמ רביםוהתמיכה של מנהיגי תנועת חב"ד, שכנעו 

 גיורא-רהשיקולים להקמת תחנת השיטור של מג"ב במושב ּב. 5

 על ידי יוצאי ארגון בית"ר, ומראשית 1950מושב מבוא בית"ר שמדרום לירושלים נוסד בשנת 

חברי המושב צד שני, המ 274לגבול ירדן.מסתננים בשל סמיכותו התקפות הקמתו היה יעד מועדף ל

במטרה לפגוע בערבים. ראש  תויי, בהן גם חצפרובוקציות לאורך הגבולביצוע היו ידועים ב

  275מפעולות ההתגרות שאימצו חברי המושב.מודאג היה הממשלה משה שרת 

יצאו חמישה מתושבי המושב עת  1954ביוני  19-אירוע טרגי הכרוך בחציית גבול אירע בליל ה

, ראש כלשון אל"מ בנימין ג'בלי, ירדן כדי לצלוף על "מטרות חיות" בשטח קבּו-לעבר הכפר אל

יוסף  –ברם והרג שלושה מהם מארב של הלגיון הירדני שביצע ירי לע  קלעו לנהחמישה  .אמ"ן

על ידי  שהתבקשומג"ב  שוטרילמקום  ובעקבות התקרית הוזעק 276דויטש, יצחק דון ומשה רובין.

את גופות  העבירהמושב לחצות את הגבול "ולכבוש את הגבעות", על מנת למנוע מהלגיון ל חברי

זעם בקרב חברי המושב. תסכול ו, וסירובו עורר הירדן. מג"ב לא נעתר לבקש ה שלטחההרוגים לִש 

                                                

 . 126, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  270
 .4, עמ' 12.5.1955, הצפהראשי המשטרה סוקרים פעולותיו",  –"משמר הגבול מרחיב שורותיו  271
, דבר. ראו גם: י' שיווי, "שומרי הגבול", 4, עמ' 12.5.1955, דבר"משמר הגבול הגביר את הביטחון ביישובי הספר",  272

 .2, עמ' 14.10.1954
 .88–89, עמ' שליחות ללא הפסקהטיומקין,  273
; מאת אל"מ יוסף איתן, ראש מחלקת 2, עמ' 2.11.1950, חרותז' אפלבוים, "במבואות בית"ר )רשמי ביקור(",  274

 .21-8/1956, א"צ, 30.7.1954מבצעים אל לשכת הרמטכ"ל, "הנדון: מבואות בית"ר", 
 , א"מ.29בתמוז תשי"ד(, עמ' )א'  2.7.1954תרשומת ישיבות הממשלה החמישית,  275
 . 1, עמ' 20.6.1954, חרותחברי משק מבואות בית"ר נרצחו",  –מ' אבידן, "יוסף דויטש יצחק דון משה רובין  276
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במקום התפתח עימות חריף שהגיע לשיאו בעוצר שהטיל מג"ב על המושב, שנועד למנוע מחבריו 

לחצות את הגבול לצורך פעולות נקם על רצח חבריהם. במכתב ששיגר אל"מ בנימין ג'יבלי לשר 

הוא תיאר את התחושות הקשות של חברי המושב כלפי משה דיין ולרמטכ"ל פנחס לבון הביטחון 

המשק משוכנעים כי יחידת משמר הגבול החונה במקום לא באה כדי לשמור עליהם מג"ב: "חברי 

למחרת התקרית הוחזרו יום  277".מפני האויב, אלא כדי למנוע מהם יוזמה עצמית במעשי תגמול

  278כי הירדנים התעללו בהן קשות. התבררפתלוגית בדיקה מ, וישראל בתיווך האו"םלהגופות 

אמיתות גרסתו של ל נוגעלאשר פעולת תגמול, ואף הטיל ספק בשר הביטחון פנחס לבון סירב 

שהירדנים הרגו את חברי המשק בשטח ישראל וגררו את גופותיהם אל מעבר דיין הרמטכ"ל 

המזכיר הכללי  הטיחעולת תגמול נבעה מהביקורת הקשה שייתכן מאוד שההימנעות מפ 279לגבול.

סא"ל רחבעם זאבי,  280הסכם שביתת הנשק.ישראל, שראה בתקרית הפרה בוטה של ב של האו"ם

על יש בה להעיד  טען ששלולית הדם שנמצאה על ידי קצין מג"ב ראש ענף מבצעים במטכ"ל, 

אחרים לא נמצאו עדויות על מקום ה בתוך שטח ישראל, ובאשר להריגתו של אחד מתוך השלוש

הוא דיווח לשרי  שערך שר הביטחוןהתקרית לאחר תחקיר  281.על ידי חיילי הליגיון הריגתם

הממשלה כי חברי מבוא בית"ר הם שחצו את הגבול: "היו שתי עובדות שאין להטיל בהן ספק. א. 

בדרכם הם עברו את קו שביתת הנשק, אם כי הם עשו זאת לעתים קרובות ]...[ ב. עובדה שנייה 

ניגוד ב 282שאינה מוטלת בספק, כל הדרך שהיו צריכים לעבור היא קצת יותר מקילומטר אחד".

שהשלושה נרצחו בתחום מדינת ישראל ולא בשטח ירדן, אך  הדגישהלשר הביטחון, תנועת חרות 

מה שהוביל  – תקיפהחרף התוצאות הקשות של התקרית היא גילתה איפוק ולא דרשה תגובה 

הייתה הסיבה לאיפוק  ,לדידו של יחיעם ויץלביקורת חריפה עליה מקרב חלק מחברי התנועה. 

, וכדי לקבלו לקבל סיוע מוסדילפנות למוסדות הלאומיים כדי של מנהיגי התנועה השעה צורך 

 283ממשלה.בחריפה ביקורת להטיח מבאותה עת נדרש היה עליהם להימנע 

אירעו שתי תקריות גבול באזור מבוא בית"ר שבהן היו מעורבים חברי  1954בחודש ספטמבר 

ושב שני ילדים ערבים מעבר לגבול, ושר פצעו חברי המ 1954ספטמבר  11-ב, ראשונהההמושב. 

ערכו  1954בספטמבר  29-בהשנייה,  284הביטחון פנחס לבון הקים ועדת חקירה לבדיקת התקרית.

 285גיורא ושני שומרים נוספים סיור לאורך הגבול בסמוך לכפר ואדי פוקין,-הרב"ש של מושב בר

 16חטיבה ב גורמי מודיעין חד השומרים ולפציעת הרב"ש.להרג אהותקפו בירי שגרם ובמהלכו 

                                                

מאת אל"מ בנימין גיבלי, ראש אגף המודיעין במטכ"ל אל לשכת שר הביטחון ולשכת הרמטכ"ל, "הנדון: תקרית  277
 .13-636/1956, א"צ, 20.6.1954מבואות בית"ר", 

 .1, עמ' 20.6.1954, מעריב"התעללו בחללי מבואות בית"ר",  278
. וראו גם 636/1956-13, א"צ, 20.6.1954מאת הרמטכ"ל משה דיין אל שר הביטחון, "הנדון: תקרית מבואות בית"ר",  279

 .7564/4-, א"מ, א22.6.1954ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  דברי שר הביטחון פנחס לבון,
וסף תקוע, מנהל ענייני שביתת הנשק אל הרמטכ"ל, "הנדון: מכתב המזכיר הכללי של או"ם אל ראש מאת י 280

 .13-636/1956, א"צ, 9.7.1954לתקרית מבואות בית"ר",  –הממשלה 
א"צ,  ,20.6.19654מאת סא"ל רחבעם זאבי, ראש ענף מבצעים אל לשכת הרמטכ"ל, "הנדון: תקרית מבואות בית"ר",  281

13-636/1956. 
 , א"מ.8–7)א' בתמוז תשי"ד(, עמ'  2.7.1954תרשומת ישיבות הממשלה החמישית,  282
 .147עמ'  הצעד הראשון,ויץ,  283
. לא ידוע מה עלה 19.9.1954מאת אפרים עברון מנהל לשכת שר הביטחון אל הרמטכ"ל, "הנדון: מבוא בית"ר",  284

 .99-776/1958בחקירה זו, א"צ, 
עזבו למחנה דהישה הפנימי יותר שכן  1953באוגוסט  11-פעולת גמול שבוצעה בכפרם בתושבי ואדי פוקין לאחר  285

הכפר נהרס. תושבי הכפר המשיכו לנסוע מדי יום לעבד את שדותיהם. רק אחרי שחלה רגיעה בפעילות הגמול של 
 A. Plascov, The Palestinianישראל בראשית שנות השישים חזרו תושבי הכפר לשטחם, וגם זאת באופן חלקי. 

Refugees in Jordan 1948–1957, Psychology Press, London, 1981, p 190.  :להלן(Plascov, The Palestinian in 
Jordan) 
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"הסיור יצא במגמת צליפה אל עבר ערביי ואדי פקין ]...[ ולא מן הנמנע הוא שהמסיירים  הניחו כי

לעבר  החלו לבצע ירי זירת האירועאף צלפו כלפי האויב". חברי מושב מבוא בית"ר שהגיעו ל

  286במקום. כוחות הלגיון הירדני שנכחו

 16חטיבה בהביאו את גורמי הפיקוד  רי מושב מבוא בית"רהתקריות שבהם היו מעורבים חב

 1-בפרוזדור ירושלים. בם גה ב' של מג"ב שפעלה ביישובילערוך שינויים בפריסת הכוחות של פלו

חטיבה לאגף המבצעים בפיקוד המרכז להקים ההציע האלוף עמיחי אתילי, מפקד  1954באוקטובר 

ה של שוטרי מג"ב. את ולהציב בו מחלקמבוא בית"ר, גיורא הנמצא בסמוך ל-ג"ב במושב ברבסיס מ

ניסח כך: "לאור המקרים החוזרים ונשנים של אירועים באזור בר גיורא  תו הואהנימוק לבקש

שבוע לאחר מכן,  287מבואות בית"ר נראה שיש הכרח להקים בסיס לכוחות הביטחון במרחב זה".

לראש אג"ם במטכ"ל שתקריות הגבול  , דיווח קצין אג"ם של פיקוד המרכז1954באוקטובר  8-ב

גיורא לפעולות דומות, ולפיכך יש להציב -שיוזמים חברי מבוא בית"ר מעודדות את חברי מושב בר

  288בהקדם כוח מג"ב בגזרת שני המושבים הללו.

גיורא, לא נרתעו חברי מושב מבוא -מג"ב בבר שוטרידונה במטכ"ל ההצעה להציב גם בעת שנ

ירו חברי המושב לעבר ערבים  1954באוקטובר  22-. בכדי לפגוע בערביםבית"ר לחצות את הגבול 

קצין המבצעים של פיקוד המרכז מאג"ם ביקש שעיבדו את שדותיהם בסמוך לגבול. לאור התקרית 

חדרו שלושה חברי מושב  1955בינואר  19-ב 289גיורא.-במטכ"ל להציב לאלתר כוח מג"ב במושב בר

בניסיון לתת גיבוי  הרגוהו ביריות סמוך למעיין הכפר., חטפו ערבי ומבוא בית"ר לכפר אל קבּו

למעשיהם של חברי המושב, גררו שוטרי מג"ב את גופת ההרוג מהמעיין לשטח המושב. גורמים 

ד כדי "שהטיפול המשטרתי על מג"ב, וטענו שהמהלך נוע חריפהבפיקוד המרכז מתחו ביקורת 

במילים  290בתקרית יהיה יותר קל וגם בפני משקיפי האו"ם יתקבל יותר שהוא נהרג קרוב למשק".

אחרות, שוטרי מג"ב ניסו לשבש את חקירת התקרית, דיווחו שקר, וניסו לנתב את עיקר האשמה 

 אל ההרוג הערבי שחצה כביכול את הגבול לתוך שטח ישראל.

מג"ב, ההקמה  לערוך שינויים בפריסת כוחות 16חטיבה הלחץ הכבד שהפעילה הנה כי כן, לאחר 

מחוז דובר דיווח  1956במאי  31-גיורא הפכה לעובדה מוגמרת. ב-ברבמושב של תחנת שיטור 

של עלות הבנייה  291בה כוח מחלקתי של מג"ב.שהוצב על כך על הקמת התחנה ו משטרת ירושלים

ל"י ומומנה על ידי משטרת ישראל, מה שהגדיל את הגירעון בתקציב  80,000-נאמדה בהתחנה 

 1956ביוני  10-ב 292.השנתית של המשטרהלא נכללה בתוכנית העבודה  ההקמתשמשום המשטרה 

במקום ישיבה של סגל הפיקוד של מג"ב  טקס רשמי חגיגי, ובאותו יום התקיימהנפתחה התחנה ב

                                                

, 30.9.1954מתאריך  16", דוח של מפקדת חטיבה 29.9.1954"דו"ח תקרית שומרי בר גיורא ברכס ואדי פקין בתאריך  286
 .13-636/1956יום לאחר התקרית, א"צ, 

, אל קצין אג"ם פיקוד המרכז, "הנדון: הקמת בסיס של 16מאת רס"ן מיכאל ניר, קצין אג"ם, בשם מפקד חטיבה  287
 .8-95/1957, א"צ, 1.10.1954משמר הגבול בבר גיורא", 

מאת סא"ל שמואל גלינקא, קצין אג"ם פיקודי, אל ראש אגף מבצעים, "הנדון: תקריות באזור מבוא בית"ר  288
 .341-642/1956, א"צ, 8.10.1954ומניעתן", 

341-, , א"צ26.10.1954מאת רס"ן א' שליו, קצין מבצעים פיקודי, אל אג"ם מבצעים, "הנדון: מבואות בית"ר",  289
, א"צ 24.10.1954, ראו גם את ההמלצה של אל"מ יוסף איתן לראש אג"ם בעניין זה, "הנדון: מבואות בית"ר", 642/1956
22-8/1956. 

 .626/1957-10,א"צ, 20.1.1955הריגת ערבי ליד מבואות בית"ר", דו"ח של פיקוד מרכז מתאריך "דו"ח תקרית  290
מאת סמ"מ י' מייבר, בשם מפקד מחוז ירושלים, למפקדי פלוגות מג"ב א', ב'/מפקד תת נפת הכפרים/מפקד נקודת  291

 .2502/9-, א"מ, ל31.5.1956אבו גוש, "הנדון: תחנת בר גיורא" 
גזברות, "שמירה ביישובים באמצעות  –ין, ראש מחלקת תשלומים לסוכנות היהודית לא"י מאת טוביה קז 292

 .S92/451, 22.4.1956המשטרה", 
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למרות ההשקעה הכספית הגבוהה שהוקדשה להקמת התחנה,  293.שבה השתתף גם פנחס קופל

היו  1956ניכר כי היקף הפעילות בה היה מזערי בשל מחסור ניכר בכוח אדם. בחודש אוגוסט 

קיום פעילות מבצעית סדירה. ב שפגע, מה מקוםרים לתקן המחלקה שהוצבה בחסרים שמונה שוט

חנה ובביצוע סיורים בודדים בשעות הפעילות באותו חודש הסתכמה באבטחה סטטית של הת

שהייתה גם הגיורא, -דומה כי נוכחות מג"ב במושב ברעם זאת,  294הסמוכים לה.יישובים בוהלילה 

החל מתקופה זו לא שכן  –בריסון הפעולות של מושב מבוא בית"ר במידה מסויימת  הסייע ,זעומה

 לגבול.וח על תקריות גבול יזומות שביצעו חברי המושב מעבר דּו

 יחסי גומלין וקונפליקטים –הגמ"ר של צה"ל פקדות המג"ב ומִ  :פרק ה'

פקדות ההגמ"ר של צה"ל על רקע מערך בפרק זה תידון מערכת היחסים שהתפתחה בין מג"ב למִ 

מג"ב ביישובי הספר. הפרק דן בגורמים שהביאו לקונפליקטים החריפים בין שני  שהקיםהשיטור 

פקדות ההגמ"ר להטיח ביקורת קשה ונוקבת במג"ב, מִ שהביאו את  הסיבותומנתח את ים, הגופ

 עד כדי פירוקו והחזרת האחריות על הבט"ש לידי צה"ל.להציע לערוך בו שינויים ארגוניים, ואף 

 ליקויים בשיתוף הפעולה המבצעי בין מג"ב ליחידות ההגמ"ר . 1

מהותיים בארגון ההגמ"ר. במקום חלו שינויים  1953במסגרת הארגון מחדש של צה"ל בינואר 

פקדות הגמ"ר, ותחתיהן אורגנו הגושים המרחביים. המחוזות הוקמו בפיקודים המרחביים מִ 

חלוקת הגושים הייתה כדלקמן: בפיקוד הצפון שבעה גושים, בפיקוד המרכז חמישה גושים, 

 295המקורית.שפעלה בגזרת ירושלים נותרה במתכונתה  16ובפיקוד הדרום שישה גושים. חטיבה 

כשלושה חודשים לאחר שהוקם מג"ב, נדונה במחלקת המבצעים של המטכ"ל הצעה  ,1953ביוני 

 ייעלפקדות ההגמ"ר או בסמיכות להן, על מנת למִ בפקדות המטה של פלוגות מג"ב ישוכנו לפיה מִ 

 פקדותפלוגות מג"ב, על מִ כלל את שיתוף הפעולה בין שני הגופים. הצעה זו לא יצאה לפועל ו

הוצבו כיחידות עצמאיות בבסיסים לאורך הגבולות. במקורות  ,כפי שיבואר בהמשךהמטה שלהן, 

מאחר  ,דומה שהיא לא ענתה על הצרכים של מג"באך התוכנית,  לדחיית אין בנמצא הסברים

  296מרוחקות מקו הגבול.הלערים הגדולות  יםההגמ"ר היו סמוכיחידות  בסיסישחלק מ

בתיאום רבים  וניכרו כשלים לקויעל פי רוב פקדות ההגמ"ר היה למִ ן מג"ב שיתוף הפעולה בי

. בפקודת ההקמה של מג"ב ובנוהלי התיאום של צה"ל עם מג"ב נקבע שעל כל גוף המבצעי ביניהם

, במקרים רבים התיאום בין דא עקא 297.שמקיים כל כוח בשטחחלה חובת דיווח על כל פעילות 

פקדת ההגמ"ר בפיקוד המרכז על אסרה מִ  1953באוקטובר  3-שני הגופים לקה בחסר. לדוגמה, ב

של  10פלוגה ג' של מג"ב לקיים פעילות מבצעית בשטח שקבע מג"ב, בשל אימון שתוכנן לחטיבה 

צה"ל. הנחיה זו נשמרה ככתובה וכלשונה על ידי מג"ב, אך באותו לילה חדרו מסתננים למחנה 

                                                

יהודה, מפקד פלוגה א', אל המטא"ר/לשכת המפכ"ל/מפקד המשמר/מפקד מחוז ירושלים -מאת עמ"מ דוד בר 293
 .2500/19-. א"מ, ל24.6.1956, "הנדון: ביקורת קצינים עליונים", 1ומפקד גדוד מג"ב מס' 

לשכת המפכ"ל/מפקד המשמר, מפקד מחוז ירושלים  –יהודה מפקד פלוגה א' אל המטא"ר -מאת עמ"מ דוד בר 294
 .2500/19-, א"מ, ל23.8.1956, "הנדון בקורת קצינים עליונים", 1ומפקד גדוד מג"ב מס' 

 . 449והמחוזות מצויה במאמר בעמ'  . מפה שבה מצוינים גבולות הגושים448, עמ' הפיקוד המרחביאורן,  295
נוהל תאום עם המשטרה  –אגא"ר, "הנדון: ביטחון שוטף -מטא"ר –מאת סא"ל שניאור פלג, אל משטרת ישראל  296

. על נסיונות של ההגמ"ר להעביר כוחות מג"ב בין הגדודים של מג"ב על 14-7/1956, א"צ, 29.6.1953בשטחי הספר", 
גמ"ר לכוחות מג"ב ראו את מכתב סא"ל שלמה אמבר קצין אג"ם פיקוד צפון מנת לייעל את התיאום בין הה

 .117-644/1956א"צ,  ,17.5.1956תאום מפקדת הגמ"ר משמר הגבול",  –לאג"ם/מבצעים, "הנדון 
. ראו גם את המכתב של סא"ל שניאור פלג אל ראש ענף ביטחון מרחבי 1953משטרת ישראל, פקודת המטא"ר  297

 .63-11/1955, א"צ, 17.9.1953תאום",  –הגמ"ר, "הנדון: פלוגות משמר הגבול  –ג"ם א/1-2לתפוצה ג' 
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ל ידי שכוחותיו לא עודכנו על ביטול האימון ע. מהתחקיר שערך מג"ב נתברר 52הצבאי של גדוד 

: "העקבות המ"פ מרדכי פרובראפשר למצוא בדברים שאמר צה"ל. קורטוב מתחושת האכזבה 

 298הובילו לכיוון ברור של אחד המארבים של הפלוגה, ונראה לי שהוחמצה הזדמנות מוצלחת".

יה בשפלה לאחר שפעילות חדרו מסתננים למושב בית נחמ 1953באוקטובר  13-דוגמה נוספת, ב

שעורך על אימון שהועבר למג"ב פקדת ההגמ"ר בשל דיווח מתוכננת של מג"ב בוטלה על ידי מִ 

  299צה"ל, שכלל לא התקיים.במקום 

פקדות ההגמ"ר יש לתלות גם בחוסר מוטיבציה של מג"ב לשתף את הקשר הלקוי בין מג"ב למִ 

דיווח אל"מ יחזקאל פנט, מפקד ההגמ"ר  1955במאי  11-פקדות ההגמ"ר: למשל, בפעולה עם מִ 

בהם אף  – 2 קציני מג"ב בגדוד מספרעל חוסר רצון של ד משה צדוק לאלוף הפיקו ,בפיקוד הצפון

בין שני  בשיתוף הפעולהקשות ההגמ"ר, מה שפוגע  קצינילישיבות סדורות עם  להגיע –המג"ד 

הגמ"ר לקה אף הוא בחסר. ה יחידותת של הגושישיתוף הפעולה בין מג"ב לעתודה  300.הגופים

המצריכות  חיילים, היה לסייע למג"ב בתקריות גבול 25תפקיד העתודה הגושית, שמניינה עמד על 

אל"מ , כשנה לאחר שהוקם מג"ב, דיווח 1954באפריל  27-ב 301.של כוחות נוספים סיוע ותגבור

ה בין מג"ב לכוחות במטכ"ל ששיתוף הפעוללראש אג"ם ראש מחלקת המבצעים, עמית,  מאיר

  302ברחבי הארץ אינו יעיל מבחינה מבצעית. ההגמ"ר יחידות רביםהעתודה ב

שאף על פי שהאחריות על הבט"ש הופקדה בידי מג"ב, היא הופקעה ממנו לעיתים  צייןל ראוי

 1955במרס  22-ההגמ"ר. לדוגמה, ב קציניאחדות ולפרקי זמן קצרים במקומות מוגדרים על ידי 

 יהרשל צה"ל תערוך סיורים ומארבים באזור  1פיקוד הצפון שחטיבה הגמ"ר בקבע קצין אג"ם 

צע כל פעילות באותם ימים של מג"ב נאסר לב 3הגלבוע למשך שמונה ימים רצופים. על גדוד 

רס"ן עמוס קינמון, קצין אגף המבצעים של  הפיץ 1955דוגמה נוספת, בחודש אפריל ב 303.בגזרה זו

ההגמ"ר בפיקוד הצפון, הוראה מבצעית לפיה כוחות ההגמ"ר יבצעו מארבים בגבעת עוז הסמוכה 

גם אם  כלומר, 304למגידו, ועל מג"ב נאסר לבצע כל פעילות במקום עד לסיום הפעילות של צה"ל.

שמג"ב יקבל לידיו את האחריות על הבט"ש, היא הופקעה ממנו בשל  1954נקבע במטכ"ל באפריל 

מאוד שצה"ל נטל לידיו משימות שהעריך שאין  ייתכןשיקולים מבצעיים שלא פורטו במסמכים. 

טחה , שכן מדובר בפעילות מבצעית שנעשתה בתוך ִש בידי מג"ב יכולת מבחינה מבצעית לבצען

 .עליה הופקד מג"ב של מדינת ישראל הריבוני

                                                

מאת עמ"מ מרדכי פרובר, מפקד פלוגה ג', למפקד המשמר/מפקדת הגמ"ר, "הנדון: פעילות ביטחונית ואימונים",  298
מחלקת מבצעים בצה"ל גוריון, סגן המפכ"ל, לראש -. ראו גם את המכתב ששלח עמוס בן2302/13-, א"מ, ל9.10.1953

. על תגובת מפקדת ההגמ"ר כי פעילות מג"ב 63-11/1955א"צ  7.10.1953תחת הכותרת "תיאום מרחבים", מתאריך 
תערוך אימון בשטח ראו מכתבו של רס"ן אריה לנגר, קצין אג"ם של מפקדת  10אושרה מחוסר ידיעה שחטיבה 

 .2302/10-, א"מ, ל10.10.1953ההגמ"ר בפיקוד מרכז, למשטרת ישראל/משמר הגבול, 
ע.מ.מ. איתן שמואל",  –נתן אל המטא"ר/ראש אגא"ר, "הנדון: ביקורי קצינים -מאת מפקח ראשון משולם בר 299

 .2302/11-, א"מ, ל13.10.1953
מג"ב",  2מאת אל"מ יחזקאל פנט, מפקד הגמ"ר צפון, למפקד פיקוד צפון/קצין אג"ם, "הנדון: תיאום עם גדוד  300

 .117-644/1956א"צ,  ,11.5.1955
מאת סרן משה ליבה, קצין שלישות, בשם מפקד הגמ"ר לאג"ם מבצעים/ענף ביטחון מרחבי, "הנדון: פקודת קבע  301

 .112-642/1956 ,, א"צ15.4.1954קיום עתודה גושית סדירה",  – 222/3מס' 
185-, א"צ, 27.4.1953למשטרה, מאת אל"מ מאיר עמית לראש אג"ם, "הנדון: דו"ח בדבר העברת הביטחון השוטף  302

642/1956. 
55-, א"צ, 22.3.1955גזרה ירדנית",  –אג"ם, "הנדון: פטרולים ומארבים /1מאת רס"ן עמוס קינמון אל חטיבה  303

211/1958. 
, "הנדון: 3אג"ם, גוש כרמל, משמר הגבול גדוד /1מאת רס"ן עמוס קינמון, קצין אג"ם מפקדת הגמ"ר צפון, לחטיבה  304

 .55-211/1958, א"צ, 1955גבעת השקדים", אפריל  –מבצעית  הוראה
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 על מג"ב בצה"ל  16של חטיבה ת והשלילי גורמים להערכותה. 2

ה פלוגה א' של מג"ב בירושלים ופלוגה ב' של צה"ל פעלה במרחב הגאוגרפי שבו הוצב 16חטיבה 

בהשוואה  ביותרועכורים מתוחים שררו יחסים  16בפרוזדור העיר. בין מג"ב לחטיבה ביישובים 

החלו  או נקודת זמן שבהספציפי . קשה להצביע על אירוע ברחבי הארץ ההגמ"ר האחרות יחידותל

כבר מראשית היה להתערער, אך מהמסמכים אפשר להניח שמדובר בין שני הגופים היחסים 

 .1953במחצית השנייה של , כלומר פועלו המבצעי של מג"ב

הושמעו על היבטים מנהלתיים, שפגעו  על מג"ב 16חטיבה  ות רבות על הפרות משמעת מצדתלונ

בו החל מג"ב את פעילותו ש, המועד 1953באוגוסט  בשיתוף הפעולה המבצעי בין שני הגופים.

רי ההסתננות חטיבה על תקריות הגבול ומקלשוטפים ווחים יהוא נדרש להעביר ד ,המבצעית

מקרב בתחום זה כשל מג"ב במקרים רבים, מה שגרר ביקורת קשה  305.גזרתהשאירעו בתחום 

 16ר, קצין אג"ם של חטיבה דיווח רס"ן מיכאל ני 1954באפריל  21-. לדוגמה, ב16חטיבה ב קצינים

 16אינה מוסרת לחטיבה  ירושליםלמשטרת ישראל שפלוגה ב' של מג"ב הפועלת ביישובי פרוזדור 

מינה אל"מ חיים הרצוג,  1954במרס  19-ב דוגמה נוספת, 306ה.את התוכניות המבצעיות של כוחותי

דיווח של מג"ב על תקרית ירי שאירעה -כשל חמור באי דיקתלבועדה מיוחדת , 16מפקד חטיבה 

התחקיר המליצה הוועדה למשטרה לנקוט אמצעים משמעתיים מו של בית"ר. בסיו מושב מבואב

שאינם  16מנגד, נשמעו קובלנות מקרב מג"ב על גורמים בחטיבה  307נגד גורמי מג"ב.חמורים 

מסילת מג"ב מארבים בסמוך למושב  הציב 1954בנובמבר  2-מקיימים את נוהל הדיווח. לדוגמה, ב

 308.המבצעית פעילותוחדול ממה שחייב את מג"ב ל –נכנס ללא תיאום כוח צה"ל  לשטחםציון, ו

שביקש מחטיבה  לידיעת אלוף פיקוד המרכז צבי אילון, למג"ב הובא 16הקשר הלקוי בין חטיבה 

  309מם.ימג"ב על מנת לשפר את התיאום המבצעי ערות עם קציני לקיים פגישות סדי 16

של  ה מסוימתחס במידייבתחום הדיווח שעליהם הצביעו גורמי החטיבה ניתן לליקויים את ה

פעילות המבצעית, שכללה חריגה אולם הביקורת על הכשלים ב של מג"ב; לחבלי הלידהסלחנות 

ח . דוםתפקידמילוי בשל שוטרי מג"ב מזילות  16ה חטיבקציני מנהלים ומפקודות, נבעה על פי 

סגן  1955בפברואר  23-חריף ביותר שהצביע על בעיות עמוקות של מג"ב בתחום המבצעי כתב ב

בפיקוד המרכז  לאג"ם שלחח שטוב. בדו-ישראל גפן, קצין המטה ליישובי העולים בגוש הר

שוטרי מג"ב בתוככי היישובים מסתכמות אותן מבצעים ששהמשימות א הדגיש הו 16 לחטיבהו

דבריו, "לישובים פגיעים" נשלח כוח עתודה של ורי שגרה בשעות קבועות וידועות. על פי בביק

התושבים שוטרי מג"ב, אך השוטרים שוכבים לישון ואינם נוקטים כל פעולה יזומה. לדברי הקצין, 

טוענים שבמקרים רבים "נראים אנשי צוות הסיור של מג"ב ישנים ואף מכוסים  יישוביםב

 הוטחהבשמיכות על ראשיהם". גם על האופן שבו עורכים שוטרי מג"ב את הסיורים לאורך הגבול 

 )הדגשה במקור(:  מן הדוחציטוט , ולהלן ביקורת קשה

                                                

מאת סא"ל ישעיהו שקליאר אל מפקדות הגמ"ר פיקוד צפון ומרכז, "הנדון: פעילות פלוגות המשטרה בביטחון  305
 .63-11/1955, א"צ, 26.8.1953השוטף", 

נדון תוכנית פעילות והערכות", מפקד משמר הגבול מחוז ירושלים, "ה –מאת רס"ן מיכאל ניר אל משטרת ישראל  306
 .132-422/1955, א"צ, 21.4.1954

מפקד משמר הגבול ירושלים, "הנדון: ועדת  –, אל משטרת ישראל 16מאת סרן י' דננברג, קצין שלישות חטיבה  307
 .132-422/1955, א"צ, 21.4.1954", 19.3.1954-איחור בדיווח בדבר הוראות במבואות בית"ר ב –חקירה 

 .642/1956-185, א"צ, 5.11.1954, אל מפקד המשמר, "הנדון: אי תיאום שטחים", 1מאת נתן אורן, ממלא מקום מג"ד  308
מאת סא"ל שמואל גלינקא, קצין אג"ם פיקודי, אל משטרת ישראל, "הנדון: פגישה עם מפקדי משמר הגבול",  309

, אל אלוף פיקוד המרכז, 16רצוג, מפקד חטיבה אל"מ חיים ה . ראו גם את המכתב של341-642/1956א"צ , 6.6.1954
 .8-95/1957א"צ,  ,25.1.1955"הנדון: ליקויים בדווח על ידי המשטרה", 
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סיורים ומארבים נעשים מתוך שגרה ולרוב לא מתמלאת המשימה כרוחה: צוות 
המסיירים לא יורד מרכבו ומסתפק מדי פעם בשימוש בזרקור לצידי הכביש. יוצאים 
למארב כביכול ולעיתים אינם מגיעים למקום המארב, אלא נשארים במקום מסתור 

רב כי אנשיו מתגלים . אם מגיעים למקום המארב הריהו נהפך למאבפני ביקורת
בהתנהגות מרושלת, שימוש בזרקור מתוך המארב, יריות סתם בסיום המארב. לא 

 ייתכן שמצב ביש זה של אזלת יד יימשך. 

, היעדר שוטרי מג"בשל  עולה תמונה עגומה ביותר של משמעת מבצעית לקויה קציןה דברימ

ח ביקורת קשה ביותר הוטחה בדועית. רשלנות מבצ – אלהל תפקיד וחמור מכבמוטיבציה, זילות 

גם בדרגי הקצונה במג"ב. כך נכתב על יכולות ניווט הכוח אל היעד של קציני מג"ב הפועלים 

לא נמצא קצין במשמר הגבול שידע  16.2.1955בגזרת ירושלים: "אחרי תקרית חרבת חמם בתאריך 

  310להגיע לשם וקצין או"ם צריך הוא להדריך את אנשי משמר הגבול בשטח".

, ציין שגם הפעולות של שוטרי מג"ב בבט"ש בדרגות הזוטרות 16אל"מ חיים הרצוג, מפקד חטיבה 

נעשות "ברשלנות מסוימת וחוסר ערנות", והדבר נובע לדידו "מאופי הפעולה השגרתי המעיד על 

של  למשמעת הלקויה, ההוכחה 16קציני חטיבה  עתלד 311רמה נמוכה של הפיקוד בדרג הנמוך".

סרן יחזקאל שחר, דיווח  1954במרס  9-. כך למשל, בבדיווחי השקרגם "ב באה לידי ביטוי קציני מג

ששמו בפרוזדור ירושלים המוצב במג"ב  מ"פ, לפיקוד המרכז על 16קצין אג"ם בחטיבה סגנו של 

המסרב לקבל אחריות מבצעית על גזרתו, אינו לומד את תנאי השטח, ואף מקשה על לא הוזכר, 

מקו  ירי שמבוצע לעברומסייר לאורך הגבול ובעת המ"פ החטיבה לבצע את פעילותה. יתרה מכך, 

הוא מסר פרטים כוזבים  ההעביר למשטרהוא הגבול הוא "נס מהמקום במהירות הבזק". בדיווח ש

עיתונות מדווח להאירוע . נקלע לכאורה עם חיילי הלגיון הירדניעל תקרית גבול שאליה 

  312כמעשה גבורה המסלף את העובדות האמיתיות.ומתפרסם 

בסירובם של קציני , אלא גם פעילות המבצעיתמהלך העדר משמעת התגלו לא רק ביביטויים של ה

ועדת חקירה מטעמה  16הקימה חטיבה  1954באפריל כך לדוגמה, הוראות מבצעיות. מג"ב לבצע 

על פי  1954באפריל  6-בליל ה ם של קציני מג"ב להפעיל את כוחותיהםשבדקה את הסיבות לסירוב

בתיקים העוסקים בנסיבות שהביאו להקמת  יןעיל תיפקדת החטיבה. בקשישה מבצעית של מִ דר

בנובמבר  26-ב ,בדוגמה נוספת 313על ידי הנהלת ארכיון צה"ל. נדחתהולתוצאותיה ועדת החקירה 

התקבל  16למשטרת ישראל שבחטיבה  דיווח רס"ן אלכס פר'ג, ראש לשכת אג"ם במטכ"ל, 1954

יישובים שער הגיא ובכוונתו לבצע גנבות בסמוך למידע מודיעיני על מסתנן מבוקש הנמצא ב

מג"ב להציב מארבים ללכידתו, היא נענתה בשלילה, מ 16 חטיבהבפרוזדור ירושלים. משביקשה 

  314"לכישלון לכידתו של המסתנן". במטכ"ל לדברי הקצין מה שהביא

                                                

, "הנדון: ביטחון שוטף 16מאת סגן ישראל גפן, קצין מטה לישובי עולים, אל קצין אג"ם פיקוד מרכז, חטיבה  310
 .24-346/1957, א"צ, 23.2.1955ומשמר הגבול", 

סקירה",  –, אל מפקדת פיקוד המרכז, "הנדון: פעילות משמר הגבול 16ל"מ חיים הרצוג, מפקד חטיבה מאת א 311
 .106-637/1956, א"צ, 19.10.1955

, אל מפקדת פיקוד המרכז, "הנדון: פרסומים ע"י 16מאת סרן יחזקאל שחר, ממלא מקום קצין אג"ם חטיבה  312
 .185-642/1956, א"צ, 9.3.1954המשטרה", 

ת סרן י' דננברג, ממלא מקום קצין שלישות למפקד גדוד משמר הגבול ירושלים, "הנדון: אי בצוע פקודות ואי מא 313
. )המסמכים העוסקים בדיוני ועדת החקירה, 132-422/1955, א"צ, 26.4.1954", 6.7.1954-הפעלת כוחות בליל ה

 יפה על ידי הנהלת הארכיון(., שלא אושר לחש132/422/1955המלצותיה ומסקנותיה מצויים בא"צ בתיק 
 ,א"צ ,26.11.1954משטרת ישראל, "הנדון: דו"ח הפקודים בעניין הביטחון השוטף",  –מאת רס"ן א' פר'ג אל מטא"ר  314

22-8/1956. 
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כי פעילותו  16טענו בחטיבה באזור ירושלים בבט"ש ספורים לאחר שמג"ב החל לפעול  חודשים

רס"ן מיכאל ניר, קצין  1953באוקטובר  6-בכך דיווח . מפני הסתננות אינה מסייעת בשמירת הגבול

משטרת ירושלים: "הכוח המוצב היום המחוז של מפקד  ,, ללוי אברהמי16אג"ם של חטיבה 

למארבים על ידי יחידות משמר הגבול החונות בירושלים הנה חסרת תועלת ומהווה בזבוז 

סגן ישראל גפן, קצין המטה לעולים שיגר  1955בפברואר  23-בנוספת,  הדוגמ 315אמצעים".

של רועי צאן  הסתננות יכולבסאת אוזלת ידו של מג"ב  תיארובו  כתבמ לפיקוד המרכז 16חטיבה ב

 )הדגשה במקור(: לצרכי מרעה  לשטח ישראל

, במידה מופקרהגבול ממבואות בית"ר ועד בית גוברין, דרומה מכביש עמק האלה 
שיחידות צה"ל אינן בשטח האימונים לא נשמר הגבול. קיים מצב קבע של הסגת 

בגבול הצפוני של גבול ע"י רעיה וחריש ]...[ אותו מצב של גבול פתוח, קיים 
  316הפרוזדור, משער הגיא עד נווה אילן.

להלך הרוח השלילי ביותר מובהק ביטוי הפרק הן  של לאורכואחרות שהוצגו רבות עדויות אלו ו

כוח בעל יכולות כ רבים מהם שהצטייר בפני, כלפי מג"ב 16בחטיבה הקצינים ששרר בקרב 

 הביטחון באזורי הגבול הסמוכים לירושלים.שאין בידו לתת מענה לבעיות מוגבלות, מבצעיות 

 גמ"ר לשינויים ארגוניים במג"ב ההת ופקדמִ הצעות ב. 3

לא הגמ"ר פקדות המִ , היו בזאת בצה"ל העריכועל רקע הישגיו המבצעיים הדלים של מג"ב, כפי ש

 1953בדצמבר  25-ב ים ארגוניים מהותיים. בדיון שהתקייםשביקשו לערוך בו שינוי קציניםמעט 

 בענף הביטחון המרחבי של צה"ל, אמר סא"ל שניאור פלג, ראש הענף את הדברים הבאים:

למרות התווספתם של כוחות משמר הגבול לא הושגו תוצאות בולטות בביטחון 
השוטף. עומס השמירה והמתיחות ביישובי הספר לא הוקלה, אין הרגשת שותפות 

בים בפעולות משמר הגבול. בזבוז זמן, שתי ביישובי הספר מאחר ואינם משול
השקפות לגבי שיטה ופעילות. חלוקת השטח הסכמתית מקשה על פעילות לא יזומה 
)רדיפה(. חוסר אפשרות להפעיל כוחות משמר הגבול ביישובים עצמם, ולעיתים 

 אפילו על סמך ידיעות ברורות, גורמת לאי יעילות ובזבוז כוחות. 

שיפור הביטחון עת ביאינה מסי פעילותותו של מג"ב לבט"ש היא שולית, ומהדברים עולה כי תרומ

ביישובי הספר. באותו דיון נדונו שלוש הצעות לגבי המשך עתידו של מג"ב, ואלה מופיעות בהמשך 

, מה שמנציח את המצב הלקוי הקיים; נוכחיתלהותיר את מג"ב במתכונתו ה, המסמך: הראשונה

יפות הפיקודית של צה"ל, מה שעלול לפגוע בהכנת כוחות צה"ל להעביר את מג"ב לכפ, השנייה

, וביל כזכור להקמת מג"ב; והשלישיתאחד השיקולים שה –למלחמה הבאה עם מדינות ערב 

שבהצעה זו אופרטיבית לצה"ל. החיסרון מבחינה להותיר את מג"ב במתכונתו הקיימת, אך לשייכו 

על הבט"ש. את דעתו של הרמטכ"ל משה דיין על  מופקדיצירת תלות מנהלתית בגוף שאינו ב היה

: "אבקש לבוא במגע עם המשטרה מהדברים שכתב בכתב ידו בשולי המסמךהצעה ניתן ללמוד ה

ארגונים ההגמ"ר לערוך שינויים של צעות ההכלומר, הרמטכ"ל לא שלל את  317ולבחון נושא זה".

                                                

, "הנדון: גזרת פעילות של פלוגת 16מאת לוי אברהמי, מפקד מחוז ירושלים, אל רס"ן מיכאל ניר קצין אג"ם חטיבה  315
 .2302/10-, א"מ, ל14.10.1953משמר הגבולות", 

, "הנדון: ביטחון שוטף 16מאת סגן ישראל גפן, קצין מטה ליישובי העולים, לקצין אג"ם/פקוד המרכז/מפקד חטיבה  316
 .24-346/1957, א"צ, 23.2.1955גבול", ומשמר ה

מאת סא"ל שניאור פלג, ראש ענף ביטחון מרחבי, אל ראש מחלקה בהגמ"ר, "הנידון: משמר הגבול, שינוי בכפיפות  317
 .124-63/1955, א"צ, 25.12.1953ושיטת הפעלה", 
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פקדות מִ של עם משטרת ישראל. אף כי ההמלצות מצריך תיאום שינוי כל במג"ב, אך סבר ש

  מג"ב.מלהן שהאכזבה הן מבטאות את הרי ש, שינויים במג"ב לא יצאו לפועללההגמ"ר 

פקדת ההגמ"ר בפיקוד המרכז כלפי מג"ב עולה את היחס השלילי של מִ  ההממחיש נוספת הדוגמ

אש המועצה בין יעקב לנדאו, ר 1955במרס  27-ב פגישה שהתקיימהחליפת המכתבים על אודות מ

ממלא מקום מפקד ההגמ"ר בפיקוד לבין סא"ל שמעיה בנקשטיין, אז , האזורית השרון התיכון

מכתב אישי  שמואל מלינקיהמג"ד שלח  ,ימים ספורים לאחר הפגישה, 1955באפריל  1-ב המרכז.

עם ראש  נפגשהגמ"ר צין בכיר בשבו הלין על כך שק "חתירה",שכותרתו פנחס קופל מפקדו ל

הירידה את בשמירת הגבולות.  מסייע ואינבבט"ש מג"ב ועלו המבצעי של פשלו  ומסרהמועצה 

בסמיכות  העורכות אימוניםמקרי ההסתננות זקף קצין ההגמ"ר לנוכחותן של יחידות צה"ל ב

המושקע לאחזקת  התקציבו במידהקצין ההגמ"ר ציין בפני ראש המועצה ש ,מליניקילדברי לגבול. 

  318ישתפר לאין ערוך. יישוביםמג"ב יועבר לצה"ל, מצב הביטחון ב

פקדת ההגמ"ר הכחישה את הדברים של מלינקי ודיווחה לאלוף פיקוד המרכז צבי אילון שכל מִ 

ראש המועצה  319.תמונה לא מדויקת ואף מסולפת של תיאור העובדותהנאמר בתלונת מג"ב היא 

התקיימה, הוא אכן לנדאו פעל להורדת המתח בין שני הגופים, ואף כי לא הכחיש שהפגישה יעקב 

התערב בוויכוח נאלץ להמפכ"ל סהר  320ציין שפרטיה הוצאו מהקשרם ולא הובנו כהלכה במג"ב.

"ל משה דיין מכתב אישי שבו ציין כי הגמ"ר ושיגר לרמטכה קציניהחריף שהתלקח בין מג"ב ל

למשטרה, אך נמנע מלהזכיר את צה"ל ת את היחסים התקינים השוררים בין התקרית אינה הולמ

, שהתקיים בין שני הגופיםהקונפליקט  חושפת בפנינו אתאין ספק שתקרית זו לסיכום,  321מג"ב.

בגוף בכירה אישיות , יעקב לנדאו מועצההראש ההגמ"ר להשפיע על  קציניניסיון של על הובעיקר 

 .בגבולות וביישובי הספר לדחוק את מג"ב מהטיפול בבעיות מהבט"שמקומי, שלטוני אזרחי 

  

                                                

 .626/1957-93, א"צ, 9551.4.1, אל מפקד משמר הגבול, "הנדון: חתירה", 2מאת שמואל מילינקי, מפקד גדוד  318
א"צ,  ,18.4.1955מאת שמעיה בקנשטיין, ממלא מקום מפקד ההגנה המרחבית, אל אלוף הפיקוד, "הנדון: חתירה",  319

93-626/1957. 
 .626/1957-93, א"צ, 18.4.1955מאת י' לנדאו אל מפקד ההגמ"ר שמעיה בקנשטיין, "הנדון: מכתב מר מילנקי",  320
 .626/1957-93,א"צ, 3.4.1955סהר אל הרמטכ"ל, מאת המפכ"ל יחזקאל  321
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 סיכום השער השלישי

מתוקף ההחלטה , 1954ם מג"ב ביישובי הספר באפריל שער זה הוקדש למערך השיטור שהקי

פקדות ההגמ"ר שהפקידה בידיו את האחריות על הבט"ש. מערך השיטור שימש למעשה תחליף למִ 

התפתחו מערך השיטור ב. יישוביםלהקמת מג"ב בטיפול בבעיות הבט"ש בשל צה"ל, שעסקו עד 

וניים הייחודיים של יישובי הספר, והבולט שבהם היה דפוסי שיטור שהותאמו לצרכים הביטח

בהגמ"ר בעיקר בשל מאבקי כוח על סמכויות, והיא נחרצת קמה התנגדות הרב"ש. למודל הרב"ש 

. אפשר לומר ילותם של הרב"שים על ידי קציני ההגמ"רשנתגלו בפע חולשותלאור ה וגברההלכה 

ההגמ"ר של צה"ל בביקורת הנוקבת והקשה  יחידותהייתה הבולטת מכל  16חטיבה ש ללא עוררין 

אין ספק כי הכשלים של מג"ב בפעילותו המבצעית על פעילותו ביישובי הספר.  שהטיחה במג"ב

, 16שיותו של אל"מ יצחק הרצוג, מפקד חטיבה איבתוככי העיר ירושלים וביישובי הפרוזדור, לצד 

 מערכת היחסים הרעועה בין שני הגופים.התפתחות לשסלד מלכתחילה ממג"ב, תרמה רבות 

 שמז"ים למשימות השמירה של מג"ב היה גיוסם שליישובי הספר מערך ההגנה של בחידוש מהותי 

. ארגון מערך השמירה שעיצב מג"ב למשימות שמירה וביטחון שמג"ב הכשירהתושבים לצד 

יעילה, וזו  ההגמ"ר, שלא ראו בכך שיטת שמירה מצד קציניבאמצעות השמז"ים נתקל בהתנגדות 

, מהותיים שינויים ארגוניים בוערוך ל 16חטיבה של גורמי הפיקוד בניסיונות בהשתקפה בעיקר 

, העצימה את ות שמירהשרבים מהם היו עולים חדשים למשימ . הכשרת התושביםאך ללא הצלחה

 . חייהם ועל רכושםם וסייעה בשיפור ההגנה על את תדמיתם בעיני עצמבמידה רבה גם ביטחונם ו

בעיה שניצבה בפני מג"ב בארגון השמירה הייתה הסרבנות של חלק מהתושבים מלבצעה. במקרים 

מה שמלמד כי באותה שעה אלה הסתייע מג"ב בצה"ל לצורך אכיפתה ולמיצוי הדין עם הסרבנים, 

עם  מג"ב כלים ושיטות אכיפה לטיפול בסרבנות השמירה. שיתוף הפעולה של היו בידי מג"בלא 

הסוכנות היהודית, שבא לידי ביטוי במימון שכר השומרים ובתקציבים לרכיבי הביטחון, ידע 

למלא דה רבה במימג"ב סייע להיה הגוף שמחלוקות שנבעו ממגבלות תקציב, אך ניתן לומר שהוא 

 הגנה על יישובי הספר.את ייעודו ב

משימות חברתיות ואזרחיות מגוון לצד המשימות הביטחוניות עסק מג"ב ביישובי הספר גם ב

, ובעיקר בה היו שרויים התושביםהמציאות הקשה ששחרגו ממסגרת תפקידו וייעודו וזאת לנוכח 

לק משלים ממשימות הביטחון שבהן כח התושביםהללו נתפסו בעיני משימות ה. העולים החדשים

רק כפעילות של אזרחות  בעיניהםעסק מג"ב, כיוון שהן העמיקו את תחושת הביטחון ולא נתפסו 

בקרב האוכלוסייה הרימו את קרנו ביישובי הספר טובה. מכלול המשימות שבהן עסק מג"ב 

לצד , שונים בארץ במקומותמדי שנה באופן פומבי שנערכו . ציון ימי היסוד של מג"ב האזרחית

ולהגברת האהדה  לחשיפתו של הכוח בפני הציבורהפרסום בעיתונות על פועלו המבצעי הביא 

 . התושבים ביישובי הספרקרב בבעיקר וההערצה אליו, 

נה חיובית בשמירה על יישובי נקודת מפ ןשהקמת מערך השיטור של מג"ב מציי ניתן אפוא לסכם

י כוחם ובא   שהתגוררו בהםהתושבים הגנה עליהם בשנות החמישים. ב נדבך חשוב ההיזה והספר, 

לשמירה על חייהם ועל במערך השיטור את המענה הביטחוני הטוב ביותר באותן השנים ראו 

 רכושם, כפי שמשתקף מהשבחים שהעניקו למג"ב על פועלו למענם. 
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 (1954: כיתת שומרים במושב עולים בשיעור נשק )8איור 
 איב"צ , 0124-461צבי -אוסף הנשיא יצחק בןמקור: 

 

 
 
 

 (1954ר בהפעלת נשק )פ  : שוטר מג"ב מדריך עולים ביישוב סְ 9איור 
 איב"צ , 0124-461צבי -אוסף הנשיא יצחק בןמקור: 

 

 
 
 

: עלון הסברה לאזרחים בנושא התגוננות מפני גנבות צאן 10איור 
 (1954ובקר )
 S92/522-1Kruמקור: אצ"מ, 

 

 

 
 

: כרוז )הזמנה( מטעם עיריית ירושלים לתושבי העיר למפגן 11איור 
 (1955מג"ב )

 KRU /901מקור: אצ"מ,  
 

 

 

http://www.zionistarchives.org.il/Pages/ArchiveItem.aspx?oi=09001e15813e2176&ot=cza_poster
http://www.zionistarchives.org.il/Pages/ArchiveItem.aspx?oi=09001e15806fbbd9&ot=cza_poster
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(. הקהל מחזיק בשלט "לשומרי גבולות ישראל הערכה וברכה נאמנה 1955: מצעד שוטרי מג"ב בירושלים )12איור 
 מתושבי בית שמש" 

 מקור: אוסף תצלומים של יהודה איזנשטרק, א"מ 
 

 
 
 

(. שוטרי מג"ב עוברים מתחת לשלט 1955: יחידות הפרשים במצעד בירושלים לציון יום מג"ב )אוקטובר 13איור 
 "צהלי ורוני ירושלים בבוא משמר הגבול בשערייך" 

 א"מ, מקור: אוסף תצלומים של יהודה איזנשטרק
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 שער רביעי

 מג"ב בגבולות מדינת ישראל 

חודש בפקודת ההקמה של הכוח שפרסמה משטרת ישראל ב שהוגדרייעודו העיקרי של מג"ב, כפי 

כוחותיו לאורך  נפרסולתחומי המדינה, ולפיכך ממדינות ערב היה לסכל את ההסתננות  1953יולי 

משימות הבט"ש שבהן עסק מג"ב לאורך הגבולות מכלול  וקדש לניתוחגבולותיה. שער זה מ

ובבעיות הביטחון קה לארבעה פרקי משנה, שכל אחד מהם דן בגבול עם מדינה ערבית שכנה בחלו

היכולת ניתוח ושם דגש על השער . בנדרש להתמודד מג"ב , ושעימןשאפיינו אותוהייחודיות 

ניתוח קודם ל לחימה במסתננים.בוהמדינה גבולות בשמירה על מג"ב  נו שוטריהמבצעית שהפגי

צה"ל  שביצעהשפעות שהיו לפעולות התגמול בחינת הלדיון הוקדש  של מג"בהמבצעי פועלו 

 .בהיבט המבצעי על מג"בטחן של מדינות ערב בִש 

 פרק א': מג"ב ברקע פעולות התגמול של צה"ל

בפעולות דפנסיביות במקביל לאורך הגבולות הקמתו של מג"ב ושילובו בלחימה במסתננים 

פעולות פעילותן אופיינה בששל הצנחנים,  890וגדוד  101יחידה בפרט יחידות החי"ר של צה"ל, ל

 בה פועלים שני גופיםשיצרה מציאות מורכבת וסבוכה  ,תגמול התקפיות מעבר לגבולות המדינה

 .פרק הראשוןבכך דן ה, והמשפיעים אחד על השניבעלי גישות שונות ללחימה במסתננים 

 על דפוסי ההסתננות והשפעתן . פעולות התגמול 1

, אוכלוסייה אזרחית חפה מפשעבמקרים רבים להרג  גרמופעולות התגמול שביצעו כוחות צה"ל 

בו יצרימה שהפך את ההסתננות לאלימה ועוינת יותר. זאת ועוד,  נקם  ם שלפעולות התגמול ִשלה 

ביצע צה"ל סדרה של פעולות  1953במאי  25–18לדוגמה, בין הימים  1בקרב הפליטים הערבים.

כך ביצעו ים בהן היו נשים וילדים. בתגובה על תגמול אשר כונו "שפיפון עלי דרך", ומרבית ההרוג

ארגונים פוליטיים שונים החלו  2בתוך שטח ישראל.וחבלה מסתננים מירדן שורה של מעשי רצח 

גמול, כך אוכלוסייה הערבית במדינות ערב בעקבות פעולות התלנצל את התחושות הקשות של ה

ובמקומה החלה לצבור תאוצה ההסתננות המאורגנת  ,ופחתה לכהשההסתננות הכלכלית ה

תיאר מפקד הלגיון הירדני,  1953לאורך גבול ירדן במחצית השנייה של  חלש שינויאת ה 3.והאלימה

הופיע סוג חדש של  1953: "בקיץ כך (John Bagot Glubb) הקצין הבריטי גו'ן באגוט גלאּב

און הגדיר -מרדכי בר 4מסתננים הבאים לישראל רק כדי להרוג. המגמה הזו הפכה להיות נפוצה".

                                                

 .55, עמ' הפלסטינים; ברטל, 80–66, עמ' ביטחון שוטף; טל, 242–227, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  1
. על השפעת פעולות התגמול על מאפייני ההסתננות במחצית הראשונה של 251–248, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  2

 .7563/11-א"מ, א ,16.6.1953החוץ משה שרת, ישיבת ועדת חוץ וביטחון, ראו גם את דברי שר  1953שנת 
מקרי הסתננות  7018) 1953מסך ההסתננות הכוללת בשנת  10%-בני מוריס מסווג את ההסתננות החבלנית כפחות מ 3

לפי נתוני משטרת ישראל(, אולם הוא אינו מגדיר מבריחים, גנבים ושודדים שהגיעו עם נשק ומפעם לפעם הרגו 
ם כלכליים חמושים אלו להסתננות תושבים כהסתננות חבלנית אלא כהסתננות כלכלית. אם מוסיפים מסתנני

חדרו לשטח ישראל חמושים, וזו עלייה מהותית ביחס לשנים  1953החבלנית, נמצא כי כשליש מהמסתננים בשנת 
 . 65עמ'  מלחמות הגבול,. מוריס, 1952–1949

4 , Hodder & Stoughton, London, 1957, p.305A Soldier wite the ArabsGlabb, John Bagot,  לן: )להGlabb, A 
Soldier.) 
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של והחבלה פעולות הרצח  וגדל מספר ךכ"שנת משבר", שבה הל 1953ת שנת לא בכדי א

 : המשטרהבדפוסי ההסתננות הצביע גם דוח מודיעין של ניכר על מגמה זו של שינוי  5המסתננים.

סבלנו בעיקר מגניבות ]...[ זה היה המצב גם במשך שלושת החודשים  1952בשנת 
[ עדים אנו לרצח תושבים 1953. אולם החל מחודש אפריל ]1953הראשונים של שנת 

תה בבתיהם או בכבישי הארץ, מאופן ביצוע הפשעים ברור, כי רק מגמה אחת היי
  6רצח לשמו". –לשליחי הארצות השכנות עמנו והיא 

במגמות ההסתננות והפיכתה לאלימה גרמו לשינוי לא פורטו הסיבות לשינויים שהמשטרה בדוח 

על כך שהשינויים  תמלמדשהוצגו לעיל יותר, אולם הצלבתו של הדוח עם המקורות האחרים 

יג את השינויים שחלו בדפוסי . על מנת להצשביצע צה"ל נבעו בעיקר מפעולות התגמול

משטרת ישראל על  השנתיים שפרסמהתי בדוחות , הסתייע1956–1952ההסתננות בשנים 

. הנתונים במסמכים לוקטו ועובדו בידי כותב שורות אלה לשני תרשימים המציגים פעילותה

 הסתננות.ה יה שלאופיהמגמות והשינויים שחלו ב אתבצורה נהירה 

 19567–1952דפוסי ההסתננות )שקטה/עוינת( בשנים התפלגות : 5תרשים 

 

בשנת  .1956–1952 שניםבבמידה ניכרת  ההסתננות העוינת הלכה וגברה שמגמת עולה תרשיםהמ

לציין  ראוי. אחוזים 98 עלהיא עמדה כמעט  1956, ואילו בשנת אחוזים 71-כהיא עמדה על  1952

הסתננות עוינת: בנוסף של ההקטגוריה לגבי שבטבלה  הנתוניםקושי מסוים שעלה בניתוח 

פעולות עוינות, נכללו בקטגוריה זו מספר רב של תקריות במטרה לבצע למסתננים שחדרו לארץ 

למחצה. תקריות -גבול בין כוחות הביטחון הישראליים לבין כוחות צבא ערביים סדירים או סדירים

את שיעורם של המסתננים  , והגדילובדוחות אלו העלו את סך כל מקרי ההסתננות שנרשמו

  8העוינים לעומת השקטים.

 

                                                

חץ שחור פעולת עזה ומדיניות הגמול של און, "פעולות התגמול כמערכת של הרתעה" בתוך: מ' גולני )עורך(, -מ' בר 5
 .101, עמ' 1994, מערכות, תל אביב, 50-ישראל בשנות ה

 .114, עמ' מדיניות הביטחוןמצוטט אצל שלום,  6
סקירה על בעיות  –ביק ראש מת"ם אל לשכת הרמטכ"ל, "הנדון: הסתננות מאת מ' נו: מתבסס על המקורות הבאים 7

; מאת מ' נוביק ראש מת"ם אל מזכיר המדינה זאב 28-626/1957, א"צ 26.6.1955", 1954ההסתננות לישראל לשנת 
 .5426-13-, א"מ, ג20.5.1957", 1956סיכום שנתי  –שרף, "הנדון: הסתננות 

של תקריות הגבול שבהן השתתפו, בין בגלוי ובין במסווה, כוחות סדירים של  גדל מספרן 1956–1954בשנים  8
 בהתמודדות של מג"ב עם כוחות אלה. המדינות הערביות, פרקי החיבור השונים עוסקים

1952 1953 1954 1955 1956

71.4% 76.9%
82.7%

92.1%
97.7%

28.6% 23.1%
17.3%

7.9%
2.3%

הסתננות עוינת הסתננות שקטה
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 םשבהבעיקר בגבולות ניכר כל הגבולות עם מדינות ערב, אך בהשינוי בדפוסי ההסתננות התרחש 

פעולות התגמול, עמד מספר  מרביתהתבצעו  טחהִש תגמול. בגבול ירדן, שביצע צה"ל פעולות ב

. בגבול מצרים 1953מקרים בשנת  95מקרים, לעומת  223על  1954ההסתננויות האלימות בשנת 

. 1953מקרים בשנת  75מקרים, לעומת  119על  1954עמד מספר ההסתננויות האלימות בשנת 

מקרים  25מקרים, לעומת  38על  1954בגבול סוריה עמד מספר ההסתננויות האלימות בשנת 

פעולות תגמול, היה המספר הקטן של מקרי בוצעו כלל . ובגבול לבנון, שבו לא 1953בשנת 

בלבד  4-, ו1953מקרים בשנת  6שנים: הם שינוי לאורך ההסתננות אלימים וכמעט לא חל שינוי ב

ניכר עלייה המספרית בהסתננות העוינת, ניתן להצביע גם על שינוי במקביל ל 1954.9בשנת 

 להלן. 6מסתננים בודדים לעומת קבוצות, כפי שמוצג בתרשים  מבחינתההסתננות  של יהבאופי

 195610–1953ודדים( בשנים בהתפלגות דפוסי ההסתננות )קבוצות/: 6תרשים 

 

חצו המסתננים את הגבול  1956–1953עולה שבמרבית מקרי ההסתננות בשנים  םתרשיהמ

השנים  במהלךבקבוצות. שיעור המקרים שבהם חצו את הגבול מסתננים בודדים היה קטן 

. לעלייה במספר ההסתננויות הקבוצתיות נלוו 1954הנסקרות, ונמצא במגמת ירידה החל משנת 

ת המבצע של פלוגה ג' ללחימה במסתננים מאוגוסט גם מאפיינים אלימים, כפי שעולה מפקוד

שבה נכתב: "מגמות המסתננים הם הרס ורצח מכוונים על ידי גורמים פוליטיים ערביים  1953

 30–20והסתננות למטרת גניבות". בסעיף "האויב" בפקודה נכתב: "כנופיות מאורגנות, חזקות )

 11וידים בנשק אוטומטי קל ורימונים".איש( ומספר גדול של חוליות קטנות ואנשים בודדים מצ

 . נשיאת נשקגם  תהכלומר, לשינוי בדפוסי ההסתננות מיחידים לקבוצות מאורגנות נלוו

מנקודת מבטם של הקצינים ששירתו בו באותן פעולות התגמול על מג"ב, אופן שבו השפיעו על ה

השוטרים  קודיועם פעל פש ג' פקד פלוגהממשה טיומקין, סגן  שלמעדותו  למודניתן ל ,שנים

: "לאחר כל פעולת תגמול היה ברור לגמרי שתהיה תגובה ושהערבים ינקמו, אחרי ןגבול ירדב

פעולת תגמול נערכנו באופן מיוחד, ותגברנו את הכוחות לאורך הגבול הירדני שהיה מסומן 

                                                

 .626/1957-10א"צ,  ",30.6.1955–1.1.1953אלימה וכלכלית בתקופה  –"טבלת פעילות  9
סקירה על בעיות ההסתננות לישראל לשנת  –מטכ"ל, "הנדון: הסתננות מאת מ' נוביק, ראש מת"ם אל לשכת הר 10

 –מאת מ' נוביק, ראש מת"ם, אל מזכיר המדינה זאב שרף, "הנדון: הסתננות  ;28-626/1957א"צ  ,26.6.1955",1954
 .5426/13-, א"מ, ג20.5.1957", 1956סיכום שנתי 

", 1פל מפקד משמר הגבול, "הנדון: פקודת מבצע מס' מאת עמ"מ מרדכי פרובר, מפקד פלוגה ג', אל פנחס קו 11
 .2302/13, א"מ, 24.8.1953

88.2% 86.4%
91.3% 94.6%

11.8% 13.6%
8.7% 5.4%

1953 1954 1955 1956

הסתננות בקבוצות הסתננות בודדים
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 בעקבות פעולות התגמול חייב אפוא את מג"בההסתננות השינוי בדפוסי  12באבנים לבנות".

 . הגבולכוננות כוחותיו לאורך את  להגביר

גורמים שני היו והפיכתה לאלימה יותר  דפוסי ההסתננותבמלבד פעולות התגמול, לשינויים 

בני מוריס סבור שהמסתננים שחדרו לשטח ישראל ממניעים כלכליים החלו להתחמש . נוספים

משטרת  13לפעולות נקמה. ונםאת רצבנשק לנוכח אמצעי המיגון ששולבו ביישובי הספר, שהגבירו 

בדפוסי שהתחולל לשינוי שתרם הייתה גורם כשלעצמה שהפעילות של מג"ב  העריכהישראל 

ח חל שינוי מה באופייה "בשנת הדו :1953לשנת  ההמסכם את פעילות, וכך נכתב בדוח ההסתננות

יותר מאשר , של עבריינות המסתננים, והיא מכוונת עכשיו העיקר למעשי חבלה, טרור וריגול

יש יסוד להניח שהשינוי באופייה של ההסתננות נבע לכל הפחות בחלקו, [ .].. למעשי פשע רגילים

  14גם מפעולות של משמר הגבול".

ההתקפיות דפוסי ההסתננות: פעולות התגמול השינויים בהשפיעו על אם נסכם, שלושה גורמים 

 פעולות התגמולדומה שית של מג"ב; אך של צה"ל, רכיבי המיגון ביישובי הספר, והפעילות המבצע

קצינים מטעם שאין עדויות לכך כי לציין  יש. היו הרכיב המרכזי שהוביל להפיכתה לאלימה יותר

 מרותללהפחיתן, פעולות התגמול או ביצוען של להימנע מ או מג"ב פנו לצה"ל בדרישהה משטרה

 .שעימה נדרשו להתמודד שוטרי מג"ב דפוסי ההסתננותהשינוי בעל הניכרת השפעתן 

 על מדיניות הגמול והשפעתה בבט"ש מג"ב . פעילות 2

במקביל כאמור רדן בוצעה יהגבול עם  כו שללאור 1956–1953בשנים בט"ש בהפעילות של מג"ב 

. השאלה המתבקשת היא האם הפעילות הדפנסיבית של כוחות צה"ל ולפעולות התגמול שביצע

מארבים וסיורים לאורך הגבול, השפיעה על מדיניות הגמול שאימץ בבעיקר  התאפיינהמג"ב, ש

 חדירתם של המסתננים לשטח מדינת ישראל?סיכול למבצעי כמענה  צה"ל באותן השנים

 האחת מהשנייהלשתי תקופות משנה, השונות  1956–1948השנים לחלק את בחקר הבט"ש מקובל 

שהחלה מתום המלחמה ועד פעולת התגמול בקיביה , הראשונה 15.באופי פעולות התגמול

בפעולות תגמול בקנה מידה קטן שהתבצעו לרוב נגד אוכלוסייה התאפיינה , 1953באוקטובר 

אזרחית כתגובה מיידית על מקרי הסתננות, בעיקר בגבול ירדן. רבות מפעולות התגמול בתקופה 

שנייה החלה לאחר פעולת הפה התקו. 101זו נכשלו, ובסופה החליט צה"ל להקים את יחידה 

בפעולות תגמול בהיקף גדול יותר  התאפיינהעד לפרוץ מלחמת סיני. תקופה זו קיביה ונמשכה 

מצרים. וירדן ות, בעיקר בערים ובכפרים הערביים מעבר לגבולכנגד בסיסי משטרה וכוחות צבא ב

מן נמנו ילות תגמול, שעפעו 228בני מוריס הערכתו של ביצעו כוחות צה"ל לפי  1956–1949שנים ב

בין היתר כיבוש מוצבים על הגבול, מרדפים מקומיים, ותקריות ירי שלא נגעו ישירות לערים 

  16ולכפרים הערביים מעבר לגבולות מדינת ישראל.

                                                

 .17.11.2016ריאיון עם משה טיומקין,  12
 . 70–64עמ'  מלחמות הגבול,מוריס,  13
 .58–57, עמ' 1953דין וחשבון לשנת משטרת ישראל,  14
חלוקה זו לשתי תקופות משניות עיקריות מקובלת על החוקרים העוסקים בחקר הבט"ש. ראו למשל: מוריס,  15

 .38, עמ' הפלסטינים; ברטל, 448, עמ' מלחמות הגבול
 שבתחילת הספר, המציינת את תקריות הגבול בתקופה זו. 2. ראו בייחוד מפה מס' 4–2, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  16
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; 85אם נבחן רק את פעולות התגמול מעבר לגבולות המדינה, אומדנן על פי שאול ברטל היה 

פעולות  6-פעולות הוערכו ככישלונות, ו 41כהצלחות, די צה"ל בי ערכופעולות הו 38מתוכן רק 

פעולות התגמול שביצעו מספר להלן מוצגת התפלגות  7בתרשים  17.חלקיות הוערכו כהצלחות

 .1956–1950שנים בבגבול ירדן כוחות צה"ל 

 195618–1950התפלגות מספר פעולות התגמול בגבול ירדן בשנים : 7תרשים 

 

 1953ירדן. שנת  טחה שלבשִ פעולות תגמול  20צה"ל  ביצע 1952–1950שנים שבמהתרשים עולה 

: ןחלה ירידה חדה במספר 1954פעולות תגמול. החל משנת  21הייתה שנת השיא, ובה נערכו 

, בשנת שקדמה להחצית מהפעולות שבוצעו בשנה פעולות בלבד, כמעט מ 12בוצעו  1954בשנת 

התחדשו הפעולות רק מחודש ספטמבר לנוכח  1956לא בוצעו פעולות תגמול, ובשנת  1955

מגמה פעולות. ל 7מניינן עמד על ו –רדן בגבולות מצרים וישהתפתחה ההסלמה הביטחונית 

לירידה הניכרת בהיקף פעולות  היו הגורמיםהשאלה מה  מתעוררתהמשתקפת מהתרשים 

 ? השיטור הדפנסיבית שביצע מג"ב לאורך הגבולותלפעילות גם זאת  התגמול, והאם ניתן לייחס

פסקו פעולות תגמול כלפי מטרות בירדן משתי  1954דוד טל סבור שהחל מהמחצית השנייה של 

סיבות: הנזקים המדיניים שנגרמו למדינת ישראל בעטיין, והנכונות של מדינת ישראל להסתפק 

כל שחלפו השנים מקום המדינה הסתבר שההסתננות אינה כטל מציין שבהגנה פסיבית על הגבול. 

דוד טל מייחס את  19הספר. ה ממוטטת את מפעל ההתיישבות באזורימסכנת את ריבונותה ואינ

 –מג"ב, וכך כתב: "הקמת משמר הגבול  שביצעפעולות התגמול גם לפעילות  ן שלהירידה במספר

חל שיפור ניכר  1954היא לכך. במרוצת  סייעה גם –יחידה ישראלית מיוחדת למלחמה בהסתננות 

ירדן ובספטמבר של אותה שנה הפסיק צה"ל את פעולות התגמול כנגד -במצב לאורך גבול ישראל

  דברים נוספים שכתב דוד טל באותו הקשר: 20ירדן".

מול הלגיון הירדני פרש משמר הגבול את כוחותיו בצורה יעילה, וכלל פעילות הנגד 
הירדנית ולעומתה פעילות הבט"ש הישראלית, סייעו להורדת המתח לאורך הגבול. 

                                                

 . 37, עמ' הפלסטיניםים מברטל, הנתונים לקוח 17
הנתונים נלקחו ממאמרו של ד' טל ועובדו לתרשים. ד' טל, "פעולות הגמול: ממכשיר ביטחון שוטף למכשיר ביטחון  18

, מערכות, תל אביב, 50-פעולת עזה ומדיניות הגמול של ישראל בשנות ה –חץ שחור יסודי", בתוך: מ' גולני )עורך(, 
 .73, עמ' 1994

 .120, עמ' התגובות להסתננותטל,  19
 . 238, עמ' ביטחון שוטףטל,  20
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 1954ישראל אכן הבחינה במגמת השינוי, והגיבה עליו: בפרק הזמן שבין ספטמבר 
  21עדים ירדניים.לא בוצעו פעולות תגמול כנגד י 1956וספטמבר 

ההסברתי שבהקמתו, ופעילותו -את הייעוד המדיניי מג"ב מילא במידה מסוימת מהדברים עולה כ

 לעיתים חלופה לדרישות מג"ב שימש . זאת ועוד,מספר פעולות התגמולאת  הפחיתסייעה לאכן 

, קצין מברביקש סא"ל שלמה אִ  1954בנובמבר  28-צה"ל לבצע פעולות תגמול. כך למשל, בקציני 

מטכ"ל, להגיב בסדרת פעולות תגמול כנגד כפרים מעבר לגבול שעל פי אג"ם בפיקוד הצפון מה

הבקשה  22בבקעת בית שאן. בגנבות מהיישוביםמעורבים רבים מתושביהם בצה"ל המודיעין  גורמי

של מג"ב באזורים המנע פעילות ייתה הגברת לפעולת תגמול לא אושרה, והחלופה לדרישה זו ה

פעולות התגמול נבעה גם  היקףהירידה בין ספק כי א 23בות.הגנ היקףדווח על עלייה ב בהםש

לבלום את צה"ל מלבצען, כהונתו כראש ממשלה תקופת במשה שרת של מהניסיונות המוצלחים 

  24.גבולותבולמנוע הסלמה ביטחונית  משטחן מדינות ערב למנוע הסתננותבמטרה להמריץ את 

 הכפפת מג"ב לצה"ל בעיתות חירוםל. פעולות התגמול כגורם 3

ההכפפה מלבד השפעתן של פעולות התגמול על דפוסי ההסתננות, הן עיצבו במידה רבה את מודל 

כוחות מג"ב מ חלקפעולות התגמול הכפיף המטכ"ל מ חלקמג"ב לצה"ל בעיתות חירום. בשל 

 דוגמה בולטת היא פעולת קיביה 25מדינות ערב. מצדלצה"ל מחשש לתגובות ופעולות נקם 

. בלילה לביתם על ידי מסתנניםיד מזריקת רימון  כתגובה לרצח של אם ושני ילדיה ביהוד שבוצעה

על כחמישים  101של הצנחנים ויחידה  890באוקטובר פשטו כוחות צה"ל מגדוד  15–14שבין 

של  נחשול. בפעולה נהרגו כשבעים איש, כולל נשים וילדים, והמעשה עורר קיביה בתים בכפר

הביאו לשינוי הנוקבת לאומית על מדינת ישראל. הפעולה והביקורת -תגובות חריפות בזירה הבין

  26בקביעת יעדי פעולות התגמול, והמאמצים הועתקו בעיקר לתקיפת יעדים צבאיים ומשטרתיים.

                                                

 .47, עמ' התגובות להסתננותטל,  21
א"צ,  ,28.11.1954גניבות בבית שאן",  –מאת סא"ל שלמה אמבר, קצין אג"ם, אל אג"ם מבצעים במטכ"ל, "הנדון  22

340-642/1956. 
 –מאת סא"ל מנחם אברמוביץ, ראש ענף מבצעים, בשם ראש מחלקת המבצעים אל פיקוד צפון/אג"ם, "הנדון  23

 .340-642/1956, א"צ, 12.12.1954גניבות בבית שאן", 
ביצעו הצנחנים  1954משה שרת מנע פעולות תגמול במקרים הבאים: בעקבות נפילתו בשבי של יצחק ג'יבלי ביוני  24

ת בני ערובה ירדנים, שתמורתם יוחלף ג'יבלי. באוגוסט, לאחר שלוש פשיטות, מנע משה שרת את פשיטות לשם לכיד
נגנב עדר מקיבוץ עין השופט, ומשה דיין  1954. בספטמבר 132, עמ' אבני דרךהמשך ההתקפות על ירדן. ראו: דיין, 

נכונות להשיב את העדר, חזר  ביקש לבצע פעולת תגמול. תחילה אישר שרת את הבקשה, אך לאחר שהירדנים הביעו
. בינואר 26.10.1954, תרשומת ליום 594–592, כרך ב', עמ' יומן אישיבו שרת מהסכמתו והפעולה בוטלה, ראו: שרת, 

בינואר כי תפסה כמה  22-נרצחו שני חקלאים ממושב מבוא בית"ר. שרת אישר פעולת תגמול, אך ירדן הודיעה ב 1955
. 22.1.1955, תרשומת ליום 675כרך ג', עמ' יומן אישי,  הפעולה גם במקרה זה. ראו: שרת,מן הרוצחים, ושרת ביטל את 

גוריון ביקש להגיב בתקיפת מבנה בכפר צוריף הסמוך, שרת -פוצץ בית במושב זכריה. דוד בן 1955באפריל  18-ב
 .20.4.1955, תרשומת ליום 950, כרך ד', עמ' יומן אישיהתנגד, והפעולה לא בוצעה. ראו: שרת, 

באפריל  4-יחידות מג"ב שבמרחב פעילותם נערכו פעולות התגמול הוכפפו לצה"ל ככוח כוננות ותגובה. כך למשל, ב 25
. מאת רס"ן 1של צה"ל סיורים מעבר לגבול, נכנס לכוננות כוח מחלקתי מגדוד מג"ב  202, כאשר ביצעה יחידה 1956

. 21-347/1957א"צ,  4.4.1956ר הגבול, "הנדון: סיורים מעבר לגבול", משמ 1וגדוד  202דוד שפר, קצין אג"ם, אל יחידה 
פקודת התרעה",  – 1"הנדון: מבצע שומרון מס'  לפיקוד המרכז. 2-ו 1במבצע שומרון )קלקיליה( הוכפפו גדודי מג"ב 

בעניין זה  הוכפף כוח מג"ב לצה"ל. ראו עוד 1955. בעקבות פעולת כנרת בדצמבר 35-629/1957א"צ, , 10.10.1956
 בהמשך החיבור בפרק העוסק בפועלו של מג"ב בגבול סוריה.

; ברטל, 291–274, עמ' מלחמות הגבוללאומית ראו: מוריס, -על פעולת קיביה והתגובה הציבורית המקומית והבין 26
 ,Drory; 15.10.1953, תרשומת ליום 39כרך א', עמ'  ,יומן אישי; שרת, 115, עמ' אבני דרך; דיין, 68, עמ' הפלסטינים

The Dynamics of Military Retaliation, pp. 108–125 על האופן שבו סקרה העיתונות את הפעולה ראו: ב' מוריס .
. על האופן שבו 46–33, עמ' 1996, 8 תיאוריה וביקורת", 1953נובמבר –"העיתונות הישראלית בפרשת קיביה אוקטובר

הפעולה בקרב הציבור הישראל במרוצת השנים ראו: א' זקבך, "פעולת קיביה בזיכרון הציבורי הישראלי  נתפסה
 .299–274, עמ' 2017, 27 עיונים בתקומת ישראל", 1985–1953
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בור של כוחות ירדניים ירדן, שגררה תג-ה מתיחות בגבול ישראלפעולת התגמול בקיביה עורר

 28ביקורת קשה על המשטר ועל הלגיון הירדני באוזלת ידם בפני ישראל. מתחובירדן  27.לאורכו

בוועדת  1953באוקטובר  20-ראש מחלקת מבצעים באג"ם במטכ"ל, העריך ב אל"מ מאיר עמית,

הגבול ומתכנן לתפוס עמדות התגוננות  כו שלך לאורהכנסת שהלגיון הירדני נער חוץ וביטחון של

ראש הממשלה משה שרת העריך שבעקבות פעולת קיביה,  29כנגד התקפה אפשרית מצד ישראל.

  30מדינת ישראל עלולה להידרדר למלחמה.

נועדה שלנוכח המתיחות בגבול הגביר צה"ל את רמת כוננותו בפקודה שכונתה "מבצע ראובן", 

המבצעית להיערך לאפשרות של מתקפה של הלגיון הירדני על מדינת ישראל. כחלק מההיערכות 

הייתה זו למעשה הפעם  31למפקדת ההגמ"ר של פיקוד המרכז שלוש פלוגות מג"ב.הכפיף צה"ל 

. בפקודת ערביתהראשונה בתולדות מג"ב שבה הוכפפו חלק מכוחותיו לצה"ל בשל חשש ממתקפה 

ו המשימות לכל אחת מפלוגות מג"ב: פלוגה א' שפעלה בגזרת העיר ירושלים המבצע הוגדר

של צה"ל, והוטלו עליה משימות סיור, מארבים, ותפיסת משלטים במושבים  54הוכפפה לגדוד 

הוא הדגיש המבצע  יעקב בסיומו של-דוד בן המ"פאורה ועמינדב בפרוזדור ירושלים. בדוח שכתב 

  32.בתקופת כפיפותה של הפלוגהעי והמודיעיני בין מג"ב לצה"ל שיתוף הפעולה המבצלחיוב את 

על הפלוגה הוטלו שתי  33.פלוגה ד', שפעלה בגזרת ראש העין, הוכפפה לגוש ההגמ"ר בפתח תקווה

יותקפו על ידי ו במידהלשמש כוח מסייע להגנה על היישובים , משימות עיקריות. האחת

נטלה הפלוגה חלק זו הכנת מג"ב למשימה ל .מסתננים, ולהחזיק בהם עד להגעת כוחות צבא

שבו נבחנו מרון ִת נערך  1953באוקטובר  19-ב, למשלכך  .מרונים ותרחישי מלחמה שערך צה"לבִת 

של מג"ב את ההצלחה יכולותיה המבצעיות של הפלוגה על רקע תרחישים של תקיפת יישובים. 

מפקד גוש ההגמ"ר בפתח תקווה: "היחידה פעלה ביעילות ומילאה את המגמות  תיארמרון בִת 

והשיגה את המטרה למענה הופעלה בתמרון". המשימה השנייה הייתה הגברת הנוכחות בסיורים 

ציר  –ובמארבים לאורך גבול ירדן בשני צירים עיקריים שהיוו נקודת תורפה לחדירת מסתננים 

באשר  34גוריון(.-שדה התעופה לוד )לימים נמל התעופה בן-תקווה קלקיליה, וציר פתח-ראש העין

מקורות, במסמכים ובעל פעילותה  נמצא מידעשל מג"ב שהוכפפה לצה"ל לא שלישית פלוגה הל

 להניח שהמשימות שהוטלו עליה היו דומות לאלה שהוטלו על השתיים האחרות. מאוד אך סביר 

בו שלוש דוח ומרדכי פרובר כתב המ"פ  ,ההכפפה , ימים ספורים לאחר תום1953בנובמבר  6-ב

מסקנות עיקריות: )א( את הפיקוח המבצעי על הפלוגות בעת ההכפפה לצה"ל יש להותיר בידי 

)ג( לחמש ; אימונים בעלי אופי צבאי לשוטרי מג"ב עד לרמת הפלוגה להקנותהפיקוד במג"ב; )ב( 

                                                

 .222, עמ' הפלסטינים; ברטל, 280, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  27
28 .315–309, pp. A SoldierGlabb,  
 . 20.10.1953, תרשומת ליום 58רך א', עמ' כ יומן אישי,שרת,  29
 .7563/13-, א"מ, א20.10.1953דברי שר החוץ משה שרת, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  30
 .17.10.1953האלוף, "הנדון: פקודת מבצע ראובן",  –מאת אל"מ מאיר עמית, ראש מחלקת המבצעים, לתפוצה ג'  31

 .12-7/1956א"צ, 
מפקד משמר הגבול, "הנדון: דו"ח מסכם על שיתוף פעולה עם הצבא  –גה אל אגא"ר יעקב מפקד פלו-מאת ד' בן 32

 .2302/10-, א"מ, ל11.11.1953כוננות ב'",  –בתקופת מצב הכן 
 .2302/14-א"מ, ל ,15.10.1953מבצע ערנות",  – 3"פקודת מבצע מס'  33
ו"ח סיכום למצב הכן וכפיפות הפלוגה יהודה, מפקד הפלוגה אל מפקד נפת פתח תקווה, "הנדון: ד-מאת דוד בר 34

 .10/2302-ל ,, א"מ15.11.1953לצה"ל", 
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 16-בפיקוד המרכז ב התקייםבדיון ש 35טנקים.את מג"ב בנשק מחלקתי ופלוגתי, כולל מרגמות נגד 

ההגמ"ר וקציני  מטכ"למטעם הובו נטלו חלק קציני אג"ם לצורך הפקת לקחים,  1953בנובמבר 

בגיבוש נהלים לשיפור התיאום המבצעי בין צורך את ההדוברים רבים מדגישו ה בפיקוד המרכז

  36.הכוחות וגורמי הפיקוד בין חלוקת סמכויותבושימות משותפות, הגדרת מבמג"ב לצה"ל, 

 . פעולות התגמול והשפעתן על ריסון ההסתננות4

פעולות התגמול היו רכיב מבצעי בולט שאימצו יחידות החי"ר של צה"ל בלחימה במסתננים, 

ומכאן מתבקשת השאלה מה הייתה יעילותן בריסון התופעה. במטרה לבחון סוגיה זו הסתייעתי 

בני התקופה, שחלקם אף היו שותפים פעילים בקבלת ההחלטות בעיקר בהערכותיהם של אישים 

על ביצוען. ההיסטוריון הצבאי מאיר פעיל העיד לימים כי בשיחות שקיים עם משה דיין שנים 

מאוחר יותר, הודה דיין בפניו שפעולות התגמול לא הועילו למיתון ההסתננות, אך הן אפשרו 

עם  1987, בריאיון שערך בשנת סטוריון גד קרויזרההי 37באותן השנים ליצור מהלך של אסקלציה.

הציג בפניו את הטיעון שפעולות התגמול  שר התעשייה והמסחר,תקופת כהונתו כב ,אריק שרון

הנפגעים משני הצדדים משנה לשנה; שרון כמות את  דילוההסתננות אלא רק הגגל לא עצרו את 

  38הגבולות היה גרוע הרבה יותר. שאלמלא פעולות התגמול, המצב הביטחוני לאורךלו השיב 

צעים בראייה רטרוספקטיבית טען לאחר שנים רבות מאיר עמית, ששימש כראש אגף מטה המב

כך כתב  39, כי פעולות התגמול לא השיגו את מטרותיהן.וכאלוף פיקוד הדרום באותן השנים

התגמול הפכו : "ככלל, ככל שפעולות מערכותבכתב העת הצבאי שפורסם במאמר  1987בינואר 

ממש בהתאם לחוק התפוקה השולית הפוחתת.  –ליותר גדולות, כך הן נטו להיות פחות יעילות 

 תפ  שקוֹ ִת און סבור כי ב-מרדכי בר 40פעולות הגמול הקטנות שנעשו בתחילה, היו היעילות מכולן".

אה מלחמת ששת הימים מדיניות הגמול הביעשרה השנים מקום המדינה ועד ל-תשעב ,היסטורית

מהעדויות הללו  1956.41–1953פרט לשנים , המדינה גבולותב ינת ישראל רגיעה משמעותיתלמד

 .הביאו למיגורה של תופעת ההסתננותלא עולה כי פעולות התגמול הרתיעו את המסתננים, אולם 

על כן, פעולת קיביה הייתה יוצאת דופן בהיקף הכוחות שהשתתפו בה ובתוצאותיה הקשות. 

של המבצעית יעילותן  הערכתמקרה בוחן לכניתוח השפעתה על ריסון ההסתננות יכול לשמש 

. התשובה לשאלה אם פעולת קיביה בהשוואה לפעילות הדפנסיבית שביצע מג"ב, פעולות התגמול

, לבין שלאסייעה בהפחתת ההסתננות נותרה שנויה במחלוקת בין אנשי משרד החוץ, שגרסו 

, 1953בנובמבר  5-ב 42.שסייע בבלימת ההסתננותולה מרכיב חשוב הדרג הצבאי שראה בפע

כי בצה"ל באג"ם במטכ"ל דיון שבו הדגישו גורמי המודיעין  כשבועיים לאחר הפעולה, התקיים

פרט בעקבות הפעולה חלה ירידה ניכרת במספר מקרי ההסתננות למטרת גנבות באזורי הגבול, ב

                                                

מאת עמ"מ מרדכי פרובר מפקד פלוגה אל המטא"ר/מפקד המשמר, "הנדון: דו"ח שיתוף הפעולה עם צה"ל לאחר  35
 .2302/13-, א"מ, ל6.11.1953קביה", 

 .2302/10-, א"מ, ל16.11.1953", "סכום ישיבה משותפת בנושא הפעלת משמר הגבול במסגרת הגושים 36
 .91, הערה 497, עמ' שערי עזהאון, -. הריאיון מוזכר אצל בר9.6.1982-ריאיון שערך אבי שליים עם מאיר פעיל ב 37
 אני מבקש להודות לד"ר גד קרויזר על שהעמיד מידע זה לרשותי. 38
 .1955בנובמבר  1-אל"מ מאיר עמית התמנה לאלוף פיקוד הדרום ב 39
 .2, עמ' 1987, ינואר 307–306 מערכותמבחנו הראשון של צה"ל כצבא סדיר",  –מ' עמית, "מערכת סיני  40
מלחמות גדולות: הערות נוספות לויכוחים על מדיניות הביטחון של ישראל בעשור  –און, "מלחמות קטנות -מ' בר 41

 .143, תש"ס, עמ' 94 קתדרההראשון", 
 .291–290, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  42
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האלוף יוסף אבידר, ראש אג"ם במטכ"ל, ייחס  43הפעולה.אזורים הסמוכים למקום שבו בוצעה ב

מג"ב לאורך הפעילות שמקיים  על חשיבותביה, אך לא פסח יאת הרגיעה בגבולות לפעולת ק

. כחודש לאחר העיתונות ייחסה את הרגיעה היחסית בגבולות לפעולת קיביה ולמג"ב יחד 44הגבול.

ת מאז הקמת משמר פוחתת והולכ : "הסתננותהכותרתשידיעה  דברהפעולה פרסם עיתון 

כחודשיים  45הפחתת מקרי ההסתננות.בשל מג"ב  פועלוחשיבות הודגשה  הגבולות", ובתוכנה

את הידיעה הבאה: "השקט השתרר בחודשיים האחרונים,  פההצֹ לאחר הפעולה פרסם עיתון 

תפיסת אך יש לייחס אותו גם להגברת השמירה ולהצלחת הפעולות ל. ביהיבעיקר לאחר מעשה ק

שסייע  גורםמשטרת ישראל ראתה במג"ב  46המסתננים של משמר הגבולות של המשטרה".

 , ובדוח המשטרתי לאותה שנה נכתב: 1953שנת חצית השנייה של בהפחתת מקרי ההסתננות במ

הפעולה נגד המסתננים היא בעיקר פעולת מניעת חדירתם לארץ. מטרה זו עומדת 
ויש לומר שמאז הוקם המשמר הוכתרו מאמציו בראש משימותיו של משמר הגבול. 

ומבצעיו במידה מרובה של הצלחה. ההסתננות רוסנה, הדרכים לתוך שטח המדינה 
נחסמו ופעילותם של המסתננים פחתה והלכה בהדרגה מחודש לחודש, פחת מספר 

  47המסתננים שחדרו לארץ, פחת במידה ניכרת גם מספר הפשעים שבוצע על ידם.

היחסית עיקרי שהביא לרגיעה הביה את הגורם יקהתגמול בחס לבון ראה בפעולת שר הביטחון פנ

והסתייג מהדיווחים על ירידה הוא פקפק ביכולותיו וביעילותו המבצעית של מג"ב,  48בגבול ירדן.

שר המשטרה בכור לעומת זאת,  49ת לארץ בעקבות כניסת כוחותיו לאזורי הגבול.ההסתננו היקףב

במצב הביטחון לאורך הגבול עם ירדן הוא תוצאה ישירה של הפעילות טען שהשיפור שטרית, 

 27-שמקיים מג"ב לאורך הגבולות, והטיל ספק ביעילותן של פעולות התגמול. כך צוטטו דבריו ב

: "ריסון מקרי ההסתננות בזמן האחרון אינו נובע דווקא ממקרי חרותבעיתון  1953בדצמבר 

הגבולות שנכנסה זה מקרוב לפעולה לאחר אימונים  התגמול אלא הודות לכושרה של משטרת

באותו יום אמר השר שטרית: "ההסתננות פחתה זמנים בריאיון נוסף שהעניק לעיתון  50יסודיים".

 51משמעותית בחודשים האחרונים מפני שמצבת משטרת הגבול גדלה ויעילותה גברה".

ופקד את לגוף שעליו הוא ה זקוףכל אחד מהם ניסה לאנו למדים ששל שני השרים  עדויותיהםמ

, גם אם לא במידה רבה מה שמשקף –בהיקף ההסתננות היחסית והארעית ההצלחה בירידה 

 לאורך באזורים מסוימיםשחל שיפור הביטחון בניכוס ההצלחה בבין שני הגופים במוצהר, מאבק 

 .הגבול עם ירדן

 

 

                                                

12-א"צ,  ,5.11.1953ניסיון לסיכום והערכה", דו"ח אג"ם/מחלקת המודיעין במטכ"ל,  –"הסתננות לאחר מקרה קביה  43
636/1953 . 

 .1, עמ' 30.12.1953, על המשמר"ירידה בתקריות בגבול שבין ישראל לירדן",  44
 .1, עמ' .12.195316, דברש' פינס, "הסתננות פוחתת והולכת מאז הקמת משמר הגבולות",  45
 . 1, עמ' 16.12.1953, הצפה"שקט יחסי בגבולות לאחר מעשה קביה",  46
 .59, עמ' 1953דין וחשבון לשנת  משטרת ישראל, 47
 .1, עמ' 17.12.1953, הבקראחרי מאורע קיביה השתפר המצב בגבולות",  –"לבון  48
 . 115, הקיבוץ המאוחד, תל אביב, תשמ"ו, עמ' על ערכים ונכסיםפ' לבון,  49
 .4, עמ' 27.12.1953, חרות"שר המשטרה שטרית: חמש מאות מסתננים פוקדים בכל חודש את גבולות ישראל",  50
 .4, עמ' 27.12.1953, זמנים"שיטרית משבח הישגי המשטרה",  51
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 ירדן-ישראלמג"ב במשימות בט"ש בגבול  :פרק ב'

, משנכנסה ההפוגה 1948במלחמת העצמאות בחזית עם ירדן הסתיימה ביולי  המערכה הצבאית

על גבולות החלוקה  תבססהשנייה לתוקפה. ירדן דרשה תחילה שהסכם שביתת הנשק עם ישראל י

, שהורחבו בתוכניתו השנייה של הרוזן השוודי 1947בנובמבר  29-שנקבעו בהחלטת האו"ם ב

באותה העת בארץ כדי לתווך מטעם האו"ם בין מדינת ששהה (, Bernadotte)פולקה ברנדוט 

ה תהליך מורכב הי קביעת הגבול בין ישראל לירדן 52ישראל למדינות ערב על הסדר הפסקת אש.

קודם, כדוגמת לבנון וסוריה. קולוניאלי גבול קיים לא היה  משום שבין שתי המדינות וסבוך

 53.לאחר שוך הקרבותריאלית שנוצרה ישראל מצידה חתרה להסכם שיושתת על המציאות הטריטו

, לאחר משא ומתן שנערך ברודוס, נחתם הסכם שביתת הנשק בין ישראל 1949באפריל  3-ב

ירדן ובו התחייבו שני הצדדים להגביל את כוחותיהם הצבאיים משני עבריהם של קווי ממלכת ל

ך על מיקום שביתת הנשק. העיקרון המנחה בקביעת קווי הגבול היה צבאי בעיקרו, והסתמ

  54הכוחות הצבאיים בעת שהוכרזה הפסקת האש.

הגבול בין ישראל לירדן סומן לכל אורכו, פרט לשני אזורים שהוגדרו שטחי הפקר: האחד בגזרת 

במסגרת  55ירושלים. עירעמק איילון והשטחים הסמוכים לו, והשני באזורים מסוימים ב –לטרון 

ק"מ ירדן להעביר לישראל רצועת שטח ברוחב חמישה עד שמונה  ניאותההסכם שביתת הנשק 

מכיוון שאזור זה ערה בצפון, ומשם מזרחה עד לנקודה מצפון לג'נין. -מכפר קאסם בדרום ועד ואדי

כרם, ג'נין, שנהוג היה לכנותו בתקופת המנדט -נמצא בסמוך למשולש הערים הערביות שכם, טול

. אזור זה "המשולש הקטן"לאחר הסכם שביתת הנשק לכינוי  הבריטי "המשולש הגדול" זכה האזור

תושבים שהועברו לריבונות  20,000-ערביים שבהם התגוררו כ כפרים בתוכו שישה עשרכלל 

  56 הר חברון. באזורישראל לירדן שטח במורדות הדרומיים  העבירהמדינת ישראל. בתמורה לכך 

 של מג"ב. שיקולי הפריסה 1

הציב מג"ב את מרבית כוחותיו, שבע  ,משך במפת הפריסהירדן, כפי שיתואר בהעם לאורך הגבול 

בשנות השלושים  שוכנו בתחנות המשטרה שהקימו הבריטים. שוטרי מג"ב פלוגות במספר

העשרים ברחבי הארץ. בתום מלחמת העצמאות הועברו חלק מתחנות והארבעים של המאה 

, ומקום שיכונם פקדות המטה של הפלוגותמִ שו הן שימלצה"ל ולמשטרת ישראל, ועם הקמת מג"ב 

להלן  57.לאורך הגבולהמבצעיות טרי מג"ב למשימותיהם יצאו שוהללו תחנות ה. משל השוטרים

 .1956–1953של פריסת כוחות מג"ב לאורך הגבול עם ירדן בשנים  1מפה 

 

                                                

עלי זית ן ברנדוט: מבט נוסף על פרשת התיווך", על תוכניתו השנייה של הרוזן פולקה ברנדוט ראו: צ' צמרת, "הרוז 52
, למחרת הגשת תוכניתו לאו"ם, נרצח ברנדוט בירושלים על 1948בספטמבר  17-. ב224–187ט"ו, תשע"ה, עמ'  וחרב

 148/48ידי אנשי לח"י. תיאור מפורט של ההתנקשות ועל החקירה שניהלה המשטרה בפרשה ראו: ש' שטרית, "תיק 
 .248–225ט"ו, תשע"ה, עמ'  עלי זית וחרבמשטרת ישראל חוקרת את רצח ברנדוט",  – העבריין הלא נודע

 .146–142, עמ' קווי שביתת הנשק. ביגר, 414, עמ' תולדות המלחמהמוריס,  53
, 2007, 17 עיונים בתקומת ישראל", 1994–1922ג' ביגר וד' שטנר, "להב המחרשה קבע את הגבול", גבול ישראל ירדן  54

 . 418עמ' 
 .420שם, עמ'  55
 . 416, עמ' , תולדות המלחמהמוריס 56
משרד ראש  ,שנתון הממשלה מצודות טיגארט. "משטרת ישראל", 38הוחזקו בידי משטרת ישראל  1953בשנת  57

 . 127תשי"ג, עמ'  הממשלה, ירושלים,
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 195658–1953מג"ב לאורך גבול ירדן בשנים פריסת  : 1 מפה

 

                                                

, כרך ג', ארכיון המדינה, ירושלים, ת ישראלתעודות למדיניות החוץ של מדינמקור המפה: י' רוזנטל )עורכת(,  58
. )להלן: רוזנטל, תעודות למדיניות החוץ, כרך ג'(. סרטוט וציון המיקום של פלוגות מג"ב על גבי 346תשמ"ג, עמ' 

 המפה נעשו בידי כותב שורות אלה. 

פלוגה ג' 

 לוד

מחלקה מפלוגה ז' 

 בית שאן

 

 ב

 

מחלקה מפלוגה ז ' 

 מגידו

 פלוגה ה' 

 כפר סבא

 כפר סבא

 פלוגה ד' 

 ראש העין

 ר

פלוגה ו' 

 כרכור

 

 פלוגה א' ירושלים

 מחנה אלנבי

 יר

פלוגה ב' בית 

 שמש )הרטוב(

 

מטה פלוגה ז' 

 עפולה

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix4fC42sbQAhVCORoKHRd3AwgQjRwIBw&url=http://old.archives.gov.il/ArchiveGov/pirsumyginzach/DocumentsForeignPolicy/3/3.htm&psig=AFQjCNEQVeVoewim5ldy1AbzDl-lLHUWMA&ust=1480259483064467
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העדיפויות של אזורי הפריסה של פלוגות מג"ב, סברו צה"ל מן המפה עולה שבשאלת סדרי 

יש להציב לאורך הגבול עם  –ז' –שבע הפלוגות א' –ומשטרת ישראל שאת עיקר הכוח של מג"ב 

הגבול עם ירדן היה הארוך, המורכב  59ירדן. כל פלוגה קיבלה אחריות על תחום השטח שבגזרתה.

"חלום בלהות לכל מצביא בצדק  אף הגדירו ביותר מכל גבולות ישראל, ובני מוריס קשהוה

חדרו מגבול  1953: בשנת היה הבעייתי ביותר גבול זה היה מבחינת היקף ההסתננות 60ומדינאי".

מכלל המסתננים שחדרו לארץ בכל הגבולות; האבדות בנפש של  59%מסתננים, שהיוו  4,141ירדן 

מכלל האבדות  84%איש, שהן  49אזרחים ישראלים בעטייה של ההסתננות מירדן עמדו על 

ל"י, יותר מכל הנזק שגרמה  248,800-כתוצאה מההסתננות; והנזק לרכוש מגבול ירדן נאמד ב

 61סוריה, מצרים ולבנון. – ההסתננות בשלושת הגבולות האחרים באותה שנה

ה משטרהמג"ב, נמנעה  פלוגותבו הוצבו בניסיון לשמור ככל האפשר על חשאיות המיקום ש

שר המשטרה בכור שטרית בדיוני שמסר בפומבי. מידע זה אף לא נמסר בסקירות זאת מלפרסם 

שטרית בפני חברי  תיאר 1954במרס  16-ב הכנסת. לדוגמה, בדיון בכנסת שהתקייםמליאת 

בתחנות ברחבי הארץ, אך לגבי פלוגות מג"ב כוחות המשטרה האופן שבו פרוסים את מליאה ה

יכול לפרט את שאין הוא תוך שהוא מדגיש גבולות האורך בסיסים ל 15-אמר שהן פרוסות ב

גוריון, ראש אגא"ר, קבע בצעד חריג ויוצא דופן שבכל תחנה שבה הוצב כוח -עמוס בן 62.םמיקומ

, אופן חימוש ב ותיעוד הפעילות של השוטריםיומן תחנה המשמש למעקבה אין לנהל מג"ב 

ת המשטרה המחייבות רישום ביומן בכל תחנה בניגוד לפקודווזאת הכוחות, ומצאי הנשק ביחידה, 

לאחר שהוקם בלבד כשלושה חודשים  – 1953הוראה זו, שניתנה ביולי  63שבה מוצב כוח משטרתי.

כי היא לא  ניתן לומר כמעט בוודאותלמנוע זליגה של מידע על מג"ב, אך כנראה נועדה  –מג"ב 

שניהלו יחידות ותרשומות יושמה הלכה למעשה ונזנחה, משום שמקורות רבים מעידים על יומנים 

 בתחנות שהן הוצבו בהן.מג"ב 

שיקולים אסטרטגיים:  כמהההחלטה להציב שבע פלוגות מג"ב לאורך הגבול עם ירדן נשענה על 

ים לוד, רמלה, כפר סבא, ראש בקטע הצר של הגבול בכבישי האורך )מדרום לצפון(, סמוך לער

העין כרכור ועד מגידו, הוצבו חמש פלוגות; אזור זה היה ברובו מישורי וסמוך לערים הערביות 

יעקב דורי  עמד הרמטכ"ל 1949כרם וקלקיליה, ועל כן נעדר עומק אסטרטגי. כבר בחודש מאי -טול

היא שישים קילומטר ודרכי על מורכבות גזרה זו, באומרו לחברי הממשלה: "אורכה של חזית זו 

כן הוצבה מחלקה של מג"ב בעיר בית  64ההסתננות והחדירה יכולות להתבצע בתדירות גבוהה".

אשיות מכיוון שאן, במרכז העמק סמוך לצומת הדרכים המרכזי המוביל ליישובים ולדרכים הר

                                                

-. א"מ, ל17.10.1953", תאום –מאת עמ"מ מרדכי פרובר מפקד פלוגה אל אגא"ר/מפקד המשמר, "הנדון: גבול גזרות  59
; מאת עמ"מ מרדכי פרובר מפקד פלוגה ג' אל אגא"ר/מפקד המשמר, "אסמכתא לאחריות על הגזרה", 2302/13
 .2302/13-א"מ, ל .8.9.1953

 . 16, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  60
 .5426-", דו"ח משטרת ישראל, א"מ, ג1953"סקירה על בעיות ההסתננות לישראל  61
, א"מ. גם בידיעות שפורסמו בעיתונות 1182, עמ' 16.3.1954שטרה בכור שטרית, דברי הכנסת השנייה, דברי שר המ 62

על ביקורים שערכו גורמי המשטרה והשר הממונה עליה בכור שטרית ביחידות מג"ב לא צוין מיקומן של היחידות. 
אי שם בארץ", ראו: "היחיד הנוסח שנרשם היה בנוסח זה: "ביקור באחת היחידות של משמר הגבול בגבולות 

. על האופן שבו נפרסו כוחות מג"ב לאורך הגבולות ראו דברי המפכ"ל יחזקאל סהר, 4, עמ' 29.6.1953, חרותוהציבור", 
 .7564/2-א"מ, א ,24.2.1954ועדת חוץ וביטחון, 

ת כל תחנה שבה באוסף פקודות המטא"ר המחייב 133גוריון קבע הנחיה זו למרות קיומה של פקודה -עמוס בן 63
גוריון, ראש אגא"ר, אל ראש אגף המנהלה, "הנדון: דו"ח ביקורת מס' -הוצבו כוחות משטרה לנהל יומן. מאת עמוס בן

 .2303/24-, א"מ, ל28.7.1953", 1953פלוגה ג' משמר הגבול במחוז טבריה מאי  – 272/26
 , א"מ.6' )ז' באייר תש"ט(, עמ 6.5.1949, תרשומת ישיבות הממשלה הראשונה 64
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קו העירוני, ה אבטחת, הוצבה פלוגה למורכבותה הביטחונית לנוכחעיר ירושלים, מערב וצפון. ב

בבעיות הבט"ש  ותפקידה היה לטפל טוב הסמוכה לבית שמש-במושבה הרנוספת הוצבה פלוגה ו

לשטח חודרים מסתננים פנחס קופל הצביע על שלוש נקודות תורפה שבהן ביישובי הפרוזדור. 

מדינת ישראל מגבול ירדן, המשתקפות ממפת הפריסה: באזור השרון בגבול שבין העיר הערבית 

כרם עד פתח תקווה, באזור השפלה מהעיר רמלה ועד מושב בית נחמיה, ובאזור ירושלים -טול

פלוגות מג"ב לאורך גבול ירדן  מצבת כוח האדם בשבע 65טוב.-מפרוזדור העיר עד המושבה הר

 66(:1954)מצבת כוח האדם נכונה לחודש אפריל  להלןעל החלוקה כ והתבססוגזרת אחריותן 

  'שוטרים. תחום  153נה אלנבי בעיר ירושלים, ומניינה עמד על הוצבה במחפלוגה א
אחריותה היה העיר ירושלים עד מושב בית מאיר. הפלוגה עסקה בשני תחומים: 

 אבטחת הקו העירוני בירושלים, ושמירה והגנה על שכונות הספר.

 '90וב הסמוכה לבית שמש, ומניינה עמד על ט-הוצבה בתחנת המשטרה בהר פלוגה ב 
בפרוזדור ירושלים )לא כולל העיר בית שמש(  םיישוביהם. תחום אחריותה היה שוטרי

 ממושב בית מאיר, דרך שער הגיא ועד מושב מבוא בית"ר וקיבוץ נתיב הל"ה. 

  'שוטרים. תחום  115הוצבה בתחנת המשטרה בעיר לוד, ומניינה עמד על פלוגה ג
 אחריותה היה ממושב משמר איילון באזור רמלה ועד פאתי העיר בית שמש. 

  'שוטרים. תחום  88הוצבה בתחנת המשטרה בראש העין, ומניינה עמד על פלוגה ד
 קלקיליה. מן הסמוך לעיר לוד ועד קו הגבול עם העיר ש-אחריתה היה ממושב בן

 'שוטרים. תחום  107הוצבה בתחנת המשטרה בכפר סבא, ומניינה עמד על  פלוגה ה
 רם. כ-אחריותה היה לאורך הגבול מקלקיליה ועד טול

 'שוטרים. תחום  155הוצבה בתחנת המשטרה בכרכור, ומניינה עמד על  פלוגה ו
 ערה. -ואדיערבי ברטעה הישראלית באזור הכרם ועד הכפר -אחריותה היה מטול

  'שוטרים. תחום  126הוצבה בתחנת המשטרה במגידו, ומניינה עמד על פלוגה ז
ועד קיבוץ גשר. הפלוגה חולקה לשתי  הישראליתאחריותה היה מהכפר הערבי ברטעה 

יחידות משנה: מחלקה אחת הוצבה עם מטה הפלוגה במשטרת מגידו, ומחלקה נוספת 
 הוצבה במשטרת בית שאן. 

עמד סדר הכוחות שהוצב  1954נתוני כוח האדם בשבע הפלוגות עולה כי באפריל  מסיכום סך כל

אזור הוצבו בשאורגנו בשתי פלוגות  243מסך כל השוטרים שוטרי מג"ב.  834בגבול עם ירדן על 

 ב הסמוכה לבית שמש.טו-במושבה הרעיר, והשנייה ירושלים, האחת בתוככי ה

רונותיו את השינוי גבול ירדן, תיאר בחלוף השנים בזיכ משה טיומקין, מקציני מג"ב שפעלו לאורך

: "המשימות היו בעיקר שיטור לאורך הקו, החזקת הקו, כומג"ב לאורפלוגות שחל עם פריסת 

סיורים לאורך הקו, מניעת הסתננויות. לא היו מוצבים של צה"ל, היה קו מסומן, היחידי שהיה בין 

                                                

 .47, עמ' 3.7.1953, ידיעות אחרונותז' אלתגר, "בחפירה מול שכם עם חיות הלילה",  65
מאת עמ"מ א' רוזנטל בשם ראש מחלקת אדם אל אג"ם מבצעים/צה"ל, "הנדון: דו"ח מצבי משטרת ישראל",  66

סא"ל שמואל גלינקא אל קצין מאת  . על גזרת האחריות שקיבלה כל פלוגה במג"ב ראו:185-642/1956 ,א"צ 19.4.1954
אג"ם פיקודי בשם אלוף הפיקוד, לאג"ם/מבצעים, "הנדון: סקירה על העברת הביטחון השוטף למשטרת ישראל", 

; מאת רס"ן יונה הופרט, קצין אג"ם, אל מפקדי הגושים כנרת, גלבוע, כרמל, "הנדון: 185-642/1956א"צ , 15.8.1954
 .55-211/1958, א"צ, 19.7.1954שטרת ישראל", מ –שינוי במבנה גדוד משמר הגבול 
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 מג"ב היהעדות זו יש בה להעיד ש 67של משמר הגבול".הירדנים ובין מדינת ישראל, היו סיורים 

בינואר  3-ב התקייםלאורך הגבול עם ירדן. בדיון במליאת הכנסת ש הוצבכמעט הכוח העיקרי ש

השוטרים ]משטרת  6000: "דברים דומיםבהקשר זה  אמר חבר הכנסת שמואל דיין ממפא"י 1955

ארבעה חודשים  68רוכזים סביב הערים".מ –מלבד משמר הגבולות  –ישראל[ הם כולם או ברובם 

"מהווים עתה אנשי משמר  :כך הארץדיווח עיתון לאחר שמג"ב פרס את כוחותיו לאורך הגבולות 

הגבול חלק מן הנוף של הספר הישראלי. הם מופיעים בכל מקום באופן בלתי צפוי, ברכב או ברגל, 

גבול עם ירדן הביאה של מג"ב בוא שפריסת הכוחות אפשר לומר אפ 69ביחידה גדולה או קטנה".

 . למשימות בט"ש שהוצבו לאורכוהקבועים חות כוהלשינוי ניכר בהיקף 

לוד, בית שאן,  כדוגמת תוככי הארץערים בהצבתן של חלק מפלוגות מג"ב בתחנות המשטרה ב

 .בהפעלתם המבצעית של שוטרי מג"ב חולשותיצרה המדינה גבול סמוך לבממש , ולא כפר סבא

 :כךר שטרית בהקשר זה אמר השר בכו 1956בינואר  31-בממשלה ב תקייםבדיון שה

הקימונו משמר גבול. השכל וההיגיון מחייבים שמשמר הגבול יגור על הגבול. טוב 
שמצאנו מקומות מסוימים ששם אנו משכנים את משמר הגבול. אמנם גם כשאנשי 
משמר הגבול יגורו על הגבול לא ניפטר לגמרי מההסתננות. אבל כשהוא איננו גר ליד 

למארב, הרי ממקום מגוריו ]התחנה[ הגבול והוא צריך להיערך לפנות ערב כדי לצאת 
 עד למקום המארב המרחק הוא גדול. 

בפריסת כוחות מג"ב מבצעי על הריחוק של התחנות מקו הגבול ככשל אפוא שטרית הצביע השר 

. באותה ישיבה ביקש שטרית להגדיל את המבצעית פעילותוהמשפיע לשלילה על ארגון הכוח ו

תחנות גבול חדשות שאותן הגדיר "מבצרי גבול", תח בנקודות מפתקציב המשטרה כדי להקים 

לסכל חדירות  ניסיונםכחלק מ, הצפון בשנות השלושים גבולבקימו הבריטים שה מצודותבדומה ל

 70.ה ממניעים תקציבייםטחה של ארץ ישראל, אך בקשתו נדחתִש למסוריה ולבנון של מורדים 

ששם אנו משכנים את  מקומות מסוימים"טוב שמצאנו לעמיתיו בממשלה נוסח המשפט שאמר מ

מג"ב נעשתה פלוגות כי פריסת הד עולה חדשות  להקמת תחנות ומדחיית הצעתו", משמר הגבול

  71., ולאו דווקא על פי שיקולים מבצעייםאילוצי תקציבמ

 לתקופה ממושכתעל מנת לייעל את הפעילות המבצעית שקד הפיקוד במג"ב להציב את השוטרים 

זמן יש בידם ות. קציני מג"ב העריכו ששוטרים הפועלים בשטח המוכר להם לאורך ביחידות קבוע

תוצאות מבצעיות טובות יותר. כך התבטא פנחס קופל ביחס לגבול עם ירדן: "מחמת אורך להשיג 

הגבול, תנאיו הטופוגרפיים וקשיי התקציב אין בכוחו של משמר הגבול לחסום את הגבול בפני 

אולם ככל שיחידה של המשמר קונה לה אחיזה בגזרה מסוימת של הגבול, מסתננים לחלוטין. 

יתר על כן, על מפקדי הפלוגות הוטלה האחריות  72פוחת והולך מספר התקריות באותה גזרה".

                                                

 סרט. –סיפור משטרת ישראל  67
 , א"מ.471, עמ' 3.1.1955דברי חבר הכנסת שמואל דיין, דברי הכנסת השנייה, 68
 .4, עמ' 16.12.1953, הארץסופר הארץ, "פעולותיו של משמר הגבול לחיסול נגע ההסתננות",  69
, א"מ. ראו גם את דבריו של יקותיאל 23)י"ח בשבט תשט"ז(, עמ'  31.1.1956תרשומת ישיבת הממשלה השביעית,  70

, שבה הוא מציין את החיוניות של הקמת "מבצרים", בדגש על הגבול 20.3.1955-קרן בישיבת ועדת הכספים שנערכה ב
 . 70/7-עם ירדן, א"מ, כ

דונה שאלת הקמתו של חיל ספר, הציע האלוף ישראל בר, ראש מחלקת , עת נ1949כבר במחצית הראשונה של  71
התכנון והמבצעים במטכ"ל, לרמטכ"ל יעקב דורי להציב את חיל הספר במצודות המשטרה שהקימו הבריטים מסיבות 

, 15.3.1949כלכליות שנועדו לדבריו לסייע "למשק הלאומי". מאת אלוף ישראל בר אל הרמטכ"ל, "הנדון: ג'נדרמריה", 
 . 35, עמ' חיל הספר. מצוטט אצל אוחיון, 394-488/1955א"צ, 

 . 4, עמ' 10.10.1954, חרות"שנה לקיום משמר הגבול",  72
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את המרחב הגאוגרפי שבו הם פועלים, על נתיביו היטב מכירים אכן  שפקודיהםהישירה לוודא 

  73נדרשו לטפל בכך. ומשעוליו, ובמקומות שנמצאו ליקויים

קדמה פעילות מבצעית משותפת עם  1953לפריסה של מג"ב לאורך הגבולות שהחלה באוגוסט 

החל שזה עתה  משטרת ישראל, שכללה בעיקר סיורי בולטות שנועדו להפגין את עוצמתו של מג"ב

יקר המשימות שבהן התמקד מג"ב בגבול ירדן עם ראשית פריסתו היו בע 74.את פעילותו המבצעית

 6ביצעה כל פלוגה במג"ב בין  1953בכל שבוע בחודש אוגוסט  75לימוד והכרה מעמיקה של השטח.

את הנתיבים שבהם עושים המסתננים נועדו להכרת סיורים רכובים ש 10–ל 8, ובין ביםמאר 8-ל

פרט הכרת השטח כללה גם סיורים בתוככי הכפרים הערביים, ב 76מדינת ישראל. ה שלטחדרכם לִש 

החשיבות שניתנה בראשית פעילותם קציני מג"ב תיארו את  77ערה.-אזור ואדיהנמצאים בבאלו 

דב אוגול: "דגש ניתן להכרת השטח והלחימה על כל ס"מ להכרת השטח. כך תיאר זאת לימים 

 : ואמר סוגיה זוגם שמואל איתן התייחס ל 78קרקע בין משמר הגבול לירדנים".

יום ולילה. בתקופה הראשונה היינו נתקלים  עסקנו בהכרת השטח, בתצפיות ובסיורי
במסתננים מדי יום. לאלה מהם שחצו את הגבול מממלכת ירדן, לא היה מושג 
שהוקם משמר הגבול המקיים סיורים מדי לילה. הם נהגו לצאת כדי לגנוב או 

ק"ג. כשהיו מגיעים  50להבריח ובילקוטי הגב שלהם נשאו את פרי עמלם, משא של 
התעייפו, וצעדי הליכתם נשמעו למרחוק. לא הייתה כל בעיה לתפוס לרגלי ההרים 

  79אותם.

, לפחות בשלבים הראשונים מג"ב בלכידת המסתננים שנחלעולה שההצלחה מדבריו של איתן 

על כלל דעו לא ישחדרו לשטח ישראל  מסתנניםשרבים מההפשוטה נבעה מהעובדה  ,לפועלו

את המסתננים בעת מנוסתם אל קו בנקל יו לוכדים מג"ב האיתן מציין כי שוטרי   .של מג"ב קיומו

המסתננים שנלכדו על עם המספר הזעום של אחד בקנה במידה מסוימת, מה שלא עולה הגבול, 

 שתיארתי בפרק העוסק במעצר המסתננים על ידי מג"ב ביחס לכוחות האחרים.מג"ב, כפי ידי 

ביישובי הספר על קיומו תושבים בקרב ההמודעות במקביל להכרת השטח ביקש מג"ב להגביר את 

מרדכי הפיץ  1953בספטמבר  1-. בבמטרה להגן עליהם של כוח שיטור חדש שהוצב לאורך הגבול

מחויב  יםפקדה למארבהמִ מטה פקודה לפיה כל רכב המשנע כוחות מפרובר, מפקד פלוגה ג', 

הנסיעה לשטח הממוקמים על ציר יישובים מקדים בשלושה ובולטות סיור נוכחות לבצע 

  80., כלשונולאמת בפני הציבור את עובדת מציאותו ופעילותו של כוחנו בגוש"שנועד " ,המארבים

                                                

מפקד המשמר וקציני  –ח', "הנדון: בקורת חצי שנתית –, אל מפקדי פלוגות ו'3מאת עמ"מ שמעון אשד, מפקד גדוד  73
 .2500/18-, א"מ, ל25.1.1956מטה", 

 .2, עמ' 5.7.1953, הבקראי, "משטרת ישראל יצאה לגבולות", סופר צב 74
, א"מ, 13.9.1953", 3מאת עמ"מ מרדכי פרובר, מפקד פלוגה ג' אל אגא"ר/מפקדת המשמר, "הנדון: פקודת מבצע מס'  75
 .2302/13-ל
 מאת רס"ן יהודה אפלבוים, קצין מטה ההגמ"ר, אל ראש המחלקה, "פעילות פלוגות משמר הגבול", לא מתוארך, 76

. ראו גם מאת עמ"מ מרדכי פרובר מפקד פלוגה ג' למטא"ר אל מפקד המשמר, "הנדון: פקודת 158-642/1956א"צ, 
לא מקום מפקד גוש חדרה אל ; מאת סרן עובדיה אברהם, ממ2302/13-, א"מ, ל3.9.1953", 2מבצע מס' 

-63 ,, א"צ16.9.1953המטכ"ל/אג"ם/מבצעים ומפקדת פיקוד מרכז/אג"ם, "הנדון: תוכנית פעילות משמר הגבול", 
11/1955. 

, א"צ, 30.8.1953", 29, "הנדון: פקודת מבצע מס' 3, 2, 1מאת עמ"מ דב אוגול, מפקד פלוגה ו', אל מפקדי המחלקות  77
63-11/1955. 

 .29, עמ' פרקי חיים, אוגול 78
 .30, עמ' הגבולארגמן,  79
 ,א"מ .2.8.1953מאת עמ"מ מרדכי פרובר, מפקד פלוגה ג', אל מפקד מחוז ירושלים, "הנדון: בקרת לילה בישובים",  80
 .2302/20-ל
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 . מג"ב והלגיון הירדני2

ירדני. היחידות של הלגיון הושתתו -כיחידת סיור להגנת הספר העבר 1921-הלגיון הירדני הוקם ב

, שהתגייס בשנת ר הירדן. הקצין הבריטי גו'ן באגוט גלאּבב  בעיקר על מגויסים בדואים תושבי ע  

במלחמת העולם השנייה גדל הלגיון באופן  81.ולמפקד 1939לשורות הלגיון, התמנה במרס  1930

אורגן  1948למאי  1947ניכר במטרה לסייע לבריטים בפעילותם בסוריה ועיראק. בין אוקטובר 

ירדני, שתהליך פירוקו הסתיים -יל הספר העברהלגיון מחדש וקלט לשורותיו רבים מחיילי ח

 והמשיך, היישוב היהודימלחמת העצמאות נטל הלגיון חלק במאבק נגד ראשית . ב1948באפריל 

  82ההכרזה על הקמת מדינת ישראל. גם עם פלישת צבאות ערב, יום למחרת

בשיתוף פעולה עם הלגיון הירדני  התאפיינה, השנה הראשונה לפעילותו של מג"ב, 1953שנת 

. הבסיס לשיתוף הפעולה בין שני שנועד למנוע הסתננות, ובעיקר הברחות משטח ירדן לישראל

יני צבא הגופים נשען על "הסכם מפקדים מקומיים", כלומר ערוץ תקשורת ישיר שהתקיים בין קצ

שור עם הלגיון מטעם שמואל איתן, קצין הקי 83.ומשטרה ירדנים לקציני צה"ל ומשטרת ישראל

בסמוך לקיבוץ גשר בעמק  ערוךשאת פגישותיו עם קציני הלגיון נהג ל בחלוף השניםמג"ב, סיפר 

מפקדי הפלוגות של מג"ב קיימו  84בדרכי שיתוף הפעולה לסיכול ההברחות. והירדן, ועיקרן התמקד

החל משנת  85ית.אף הם פגישות סדורות עם קציני הלגיון, כפי שמשתקף מתכנון פעילותם החודש

, ותקריות הגבול בין שני הצדדים הלכו והתרבו. שני הגופיםהלך ודעך שיתוף הפעולה בין  1954

לפעול נגד כוחות הביטחון של ישראל ממניעי נקמה על  והלגיון החלחיילי שאול ברטל מציין ש

  86הרג קרובי משפחתם בפעולות התגמול של צה"ל.

 (1956)מרס מפקד הלגיון יון הירדני עד להדחת תקריות הגבול של מג"ב עם הלג 2.1

 9-אחת מתקריות הגבול הקשות ביותר של מג"ב עם הלגיון הירדני מבחינת תוצאותיה אירעה ב

משולם  המ"פריף באזור חברון, שבמהלכה נהרג צּוהערבי לין, בקרבת הכפר יבחורבת ע 1954במאי 

הקצין בדרגה הבכירה ביותר במג"ב שנפל בעת מילוי תפקידו בשנים הנדונות במחקר,  –נתן -בר

מוצאים תקרית אנו עדות בת הזמן על ה 87החובש הפלוגתי טוביה וולפסטל. –נוסף ושוטר מג"ב 

במאי  8-. מעדותו עולה שבהשתתף בהשוטר מג"ב בדרגת סמל ש 1954במאי  10-בשמסר  בעדות

לין ונקלע להתקפת ירי של חיילי הלגיון. יביום שקדם לתקרית, יצא כוח מג"ב לחורבת ע ,1954

נתן. בעדותו אמר הסמל: "המ"פ -משולם בר למ"פ, ודיווח על האירוע נמסר כוח לא השיב ביריה

כעס על שלא נכנסתי בקרב עם האויב והודיע שלמחרת הוא ייצא איתי ועם אותו כוח למקום". 

המ"פ. עם עלות מג"ב בפיקוד  שוטרי 13יצא לחורבה כוח של  1954במאי  9-מל, בעל פי עדות הס

השחר פתח הלגיון באש תופת על הכוח, שגרמה לפציעתו של החובש בבטנו. המ"פ שהגיע לסייע 

                                                

 .195ט"ז, תשע"ז, עמ'  עלי זית וחרבר' יצחק, "קצינים ללא מרות",  81
, 1948שותפות ועוינות: עבדאללה, הלגיון הערבי ומלחמת ראו: ר' יצחק,  על הלגיון הערבי במלחמת העצמאות 82

 .2006משרד הביטחון, תל אביב, 
 .148, עמ' הסכם מפקדיםטל,  83
 .16עמ'  ,פלוגה ז' וילפנד, 84
; 2302/15-ל ", חתום בידי עמ"מ א' אלכסנדרוני, מפקד פלוגה ה' משמר הגבול, א"מ,1953"תוכנית עבודה לחודש  85

מאת רס"ן ר' פירט, עוזר אישי לראש ממ"ן, אל לשכת הרמטכ"ל/דובר צה"ל, אג"ם מבצעים/קצין מטה לוועדת שביתת 
 . 2954/9-, א"מ, חצ4.8.1954משטרת ישראל בגבולות",  –הנשק, "הנדון 

ירדני שירה במשלחת מיג'ור ג'נרל אל"מ ברנס, ראש מטה משקיפי האו"ם, מביא לדוגמה מקרה של חייל הלגיון ה 86
נוספים. הלגיונר איבד את אחיו  16, הרג ארבעה אזרחים ופצע 1955הארכיאולוגית בקיבוץ רמת רחל בספטמבר 

 .Burns, Between Arab and Israeli, ppבפעולת התגמול במשטרת אלרהוה וביצע את הפעולה מתוך רגשי נקמה. 
166–167. 

 .42, עמ' הגבולן, ; ארגמ331, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  87
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בחילוצו נפצע אף הוא. הסמל העיד כי המ"פ פקד עליו לקחת את השוטרים ולעזוב את החובש 

שחילוצו עשוי לסכן את חיי השוטרים, בשל העליונות המספרית של ואותו בשטח, משום שהעריך 

חיילי הלגיון. וזו המשך עדותו של הסמל: "ראיתי שמצבו של המ"פ קשה מאוד, קרעתי את רצועת 

הרובה ולקחתי אתי את הרובה, התקרבתי לחובש והוא החזיק את הבטן ולא הוציא מילה כנראה 

במאי  8-בכי  השוטרסיפר עדותו  בהמשךאת הרובה". שלא היה בחיים. שוטר אחר לקח ממנו 

מטר דרומית מזרחית לחורבה, אולם ביום התקרית  50-מג"ב את קו הגבול בחצו שוטרי  1954

על מנת להדוף את ההתקפה של הלגיון על שוטרי מג"ב  88הכוח בפיקוד המ"פ לא חצה את הגבול.

ירי מרגמות על החורבה  ביצעהצה"ל ש של 17ולהשתלט על הגבעה, נדרשה התערבות של חטיבה 

על היכולת המבצעית  עידהצורך בסיוע של צה"ל בהדיפת הלגיון מ 89שבה התבצרו חיילי הלגיון.

 הלגיון.כדוגמת  ,גוף בעל אופי צבאילהתמודד עם המוגבלת של מג"ב 

כשבועיים לאחר התקרית זימן ראש הממשלה משה שרת את המפכ"ל יחזקאל סהר כדי לברר 

ע הושארו הקצין והחובש הפצועים בשטח. ביומנו כתב: "המוקשה במעשה עילין הייתה עזיבת מדו

זרק את  הפצועשני הפצועים במקום המערכה על ידי הכיתה שנסוגה". סהר השיב לשרת שהקצין 

בעדיפות מספרית  ונשקו האישי לפקודיו והוא שציווה עליהם לסגת, מהחשש שחיילי הלגיון שהי

התקרית עם הלגיון הסתיימה אפוא בשני שוטרי מג"ב הרוגים שגופותיהם  90ם כלה".עושה בה ו"הי

  91לישראל לאחר התערבות האו"ם.מירדן הוחזרו 

עדויות רבות מעלות ספקות לגבי אמינות הגרסה שמסר שוטר מג"ב בעדותו, כי ביום התקרית לא 

התקרית )במסגרת סגורה חצה הכוח את הגבול. שר הביטחון פנחס לבון הודה כחודשיים לאחר 

 92ולא בפומבי( שהסיור תעה בדרכו וחצה את הגבול לתוך ירדן מתוך שהתבסס על מפות לקויות.

האלוף יוסף אבידר, ראש אג"ם במטכ"ל, דיווח אף הוא לחברי ועדת חוץ וביטחון של הכנסת 

ח חצה את גם על פי הדיווחים של מקורות האו"ם, הכו 93.שהסיור של מג"ב טעה וחצה את הגבול

ראש הממשלה משה  94מטרים בתוך שטח ירדן. 120–80הגבול ושני השוטרים נהרגו בעומק של 

למחרת התקרית כי מרבת עמון שבירדן התקבלה ידיעה שתקרית יום האישי שרת כתב ביומנו 

בתגובה לתקרית לא ביצע צה"ל פעולת תגמול, ככל הנראה גם  95הגבול אירעה בתוך שטח ירדן.

י מג"ב חצו את הגבול וכי מותם של שניים מהם לא נבע ישירות מפעולת מסתננים משום ששוטר

יזומה. כך אמר שר הביטחון פנחס לבון: "מקרה שאי אפשר להגיד שאחד משני הצדדים רצה בו. 

-התכנסה ועדת שביתת הנשק ירדנית התקריתארבעה ימים לאחר  96התברר שאלה ואלה טעו".

                                                

46-. א"צ, 10.5.1954מפלוגה ב' משמר הגבול", 13314מרק דוד  13314"דו"ח שנגבה ע"י קמ"ן פיקוד מרכז מסמל א'  88
8/1956. 

נגבה מקצין  –מאת רס"ן יעקב צביה, קצין מודיעין פקודי, אל המטכ"ל/אמ"ן/אג"ם מבצעים, "דו"ח מודיעין מיוחד  89
 .46-8/1956, א"צ, 10.5.1954ח' עילין", אג"ם פקודי על ההתקפה על 

 .21.5.1954, תרשומת ליום 507, כרך ב', עמ' יומן אישישרת,  90
תקרית הגבול שבה נהרגו השוטרים בחורבת עלין עוררה ויכוח בין צה"ל למשטרת ישראל באשר למקום קבורתם.  91

במאי  10-תפקידם בבתי עלמין צבאיים. בהוועד להנצחת החייל התנגד לאשר את קבורתם של שוטרים שנפלו במילוי 
, למחרת התקרית, הוחלט במסגרת הסדר מזורז בין שר הביטחון פנחס לבון למפכ"ל יחזקאל סהר כי שוטרים 1954

הנופלים במילוי תפקידם יובאו למנוחות בבתי עלמין צבאיים. "שוטרים הנופלים במילוי תפקידם יובאו למנוחות 
 . 1, עמ' 11.5.1954 מעריב,בבית עלמין צבאי", 

 .332–331, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  92
 .7564/7-, א"מ, א7.9.1954דברי האלוף יוסף אבידר, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  93
 – 9.5.1954-מאת רס"ן י' מנהיים, קמ"ן פעילות, אל הרמטכ"ל וראש אג"ם/מבצעים, " הנדון: תקרית חר' עלין ב 94

 .13-636/1956, א"צ, 21.5.1954ווח או"ם", השוואת דווח כוחותינו עם ד
 .9.5.1954, תרשומת ליום 483, כרך ב', עמ' יומן אישישרת,  95
 , א"מ.7)א' בתמוז תשי"ד(, עמ'  2.7.1954תרשומת ישיבות הממשלה החמישית,  96
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 בחריפות את ישראל על כך ששוטרי מג"ב חצו את הגבול,לדיון מיוחד שבו גינו נציגיה ישראלית 

 97ראו בתקרית מעשה תוקפנות נגד ירדן.ו

למחרת התקרית יום אמר שר הביטחון פנחס לבון ש 1954ביוני  13-ב התקיימהבישיבת ממשלה ש

בול, אך לא ציין את מג"ב ערבים מעבר לגהרג  נודע לו מהמטכ"ל על חמש תקריות גבול שבהן

באותו דיון אמר ראש הממשלה משה שרת שהריגתם של הקצין והשוטר על ידי  98מספר ההרוגים.

הלגיון השפיעה קשות על שוטרי מג"ב, ובלשונו: "ברור איך רתח דמה של משטרת הגבולות", אך 

וח לחברי ו, דישגריר ישראל באו"םדאז אבא אבן,  99לא הצדיק את פעולות הנקם של שוטרי מג"ב.

תעלומת מספר ההרוגים  100"פעולת איבה בלתי אנושית".א יה השוטריםמועצת הביטחון שרצח 

ערבים  7, יומיים לאחר התקרית: "בהדור 1954במאי  11-מתפענחת ביומנו של משה שרת, שכתב ב

כלומר, המדובר הוא בהרג של  101הרוגים, בטלפון עם פינחס לבון ]זו פעולה של[ משמר הגבול".

בעיני משה שרת נתפסו רכיבי הנקם, חוסר המשמעת, והרג שבעה ערבים על ידי שוטרי מג"ב. 

כדבר פסול. ביומנו האישי, שהפך לדברי ההיסטוריון יחיעם ויץ  הערבים ללא ידיעת הדרג המדיני

על פעולת  "במגי כלפנוקבת קשה "כלי לפריקת תסכוליו של שרת וכעסיו", הוא מתח ביקורת 

 כתב ביומנו: 1954במאי  18-ב 102.ירדן מעבר לגבול הנקם

אשר לתקריות האחרונות, הרי אחרי מעשה חרבת עילין, בה איתרע מזלו של משמר 
הגבול, ערכו יחידותיו של זה מסע של פעולות נקם לאורך אזור הספר, הצבא נכנס 

רישתו היא כי זה יינזר מכל עכשיו לעובי הקורה לגבי התנהגותו של משמר הגבול וד
יניח מעשי תגובה לצבא בלבד. אמרתי כי בירור זה פקח את עיני. עד  –מעשה יזום 

כה ידעתי כי יש לי עסק עם הצבא כגורם שיש להחזיקו בידיים. עכשיו מתברר כי 
ממשמר הגבול המשטרתי, אשר טרם  –עוד ממקור אחד עלולה להיפתח הרעה 

 ית. אדעה. הושלטה עליו משמעת ממלכת

שות חוסר משה שרת ראה אפוא בפעולות הנקם של מג"ב ליקוי חמור והביע חשש מהשתר

מפכ"ל ה. בעתידמאלה דומות נקם פעולות פני מעמוק  והביע חששהמשמעת כהלך רוח וכשיטה, 

וכך כתב לו,  .והבטיח לו שמקרים אלו לא יחזרו על עצמםנחלץ להרגיע את שרת, יחזקאל סהר 

: "אשר למעשי התגובה הפראיים, נלקחו העניינים בידיים ויש ביטחון כפי שציין זאת שרת ביומנו

 ,ביותר ותכחמורהנקם שביצע מג"ב נתפסו בעיני משה שרת פעולות שמאחר  103שלא יחזרו".

 פעולות תגמול שלביצוען של חלטות לגבי ההשפיעו עליו בקבלת ה ןההשאלה עד כמה מתעוררת 

צה"ל, בנוסף לתפיסתו הכוללת באשר לערכן המבצעי המוגבל. מפגישה שערך שרת עם שר 

על משה  והשפיעאכן פעולת הנקם של מג"ב , נראה שבון, המוזכרת ביומנו האישיהביטחון פנחס ל

 ביומנו: 1954ביוני  1-בבקבלת החלטותיו, וכך כתב  שרת

                                                

 .4, עמ' 13.5.1954, קול העם"גינוי חריף ביותר לישראל על התקפה בשטח חירבית עילין",  97
 , א"מ.35–34)י"ב בסיוון תשי"ד(, עמ'  13.6.1954תרשומת ישיבות הממשלה החמישית,  98
, א"מ. בידיעות שפורסמו בעיתונות 45)י"ב בסיוון תשי"ד(, עמ'  13.6.1954תרשומת ישיבות הממשלה החמישית,  99

טרים שנרצחו על הובלטו מעשי ההתעללות של הירדנים בשוטרי מג"ב. ראו: "הערבים התעללו בגופות שני השו
; "דובר 1, עמ' 10.5.1954, מעריבהשוטרים נרצחו בהיותם פצועים",  2; סופר מעריב, "1, עמ' 11.5.1954, חרותידיהם", 

 .1עמ'  13.5.1954, דברהירדנים היו בשטח ישראל ורצחו השוטרים שנפצעו",  –צה"ל 
 .3, עמ' 13.5.1954, הבקרהובא לידיעת חברי מועצת הביטחון",  –"רצח שוטרי הגבול  100
 . 11.5.1954, תרשומת לתאריך 484, כרך ב', עמ' יומן אישישרת,  101
 .55, עמ' 1999, 139 גשרי' ויץ, "משה שרת, יומנו והמאבק על נורמות מוסריות בעשור הראשון למדינה",  102
 . 18.5.1954, תרשומת ליום 496, כרך ב', עמ' יומן אישישרת  103
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ישה המשותפת האחרונה, אחרי מעשה התגובה של משמר הגבול, עליהן דנו בפג
ניתנה הוראה להתאפק מכל מעשה תגובה ולהפסיק הכנות שכבר החלו. כן ניתנה 

אין בשום פנים להרוג, ואם אי  –הוראה כי אם במקרה של סיור נתקלים בערבים 
  104אזי יש לסגת. –אפשר לבצע סיור מבלי להתנגש 

קול של החמרת המצב הביטחוני שיקולים מבצעיים נדחו בפני השי ,על פי דבריו של משה שרת

ו לנוכח פעולות הנקם שביצע תלך ותגבר ותגבולשהמתיחות ב. מתוך חשש עמוק ותלאורך הגבול

נאסר . יתרה מזאת, על צה"ל מתוכננתפעולת תגמול צה"ל לחדול מכל דרש שרת מ מג"ב שוטרי

במחיר של  ולּום, מעיחיכוך לבוא בלהימנע ואף אבידות בקרב הערבים דרך כלשהי לבלגרום 

 .צה"ל באותן שניםיחידות החי"ר של ב שהתפתחונסיגה, מה שכמובן לא תאם את הערכים 

מג"ב באזור שהציב . במארב 1954בנובמבר  28-תקרית גבול נוספת של מג"ב עם הלגיון אירעה ב

ו מושב מבוא בית"ר נתקל הכוח בחיילי הלגיון הירדני שחדרו לשטח ישראל, ובחילופי הירי נהרג

הימלט מעבר לגבול. האמל"ח שנתפס כלל חמוק ולל והצליחשנפצעו נוספים ושניים , מהםארבעה 

השאלה שעמדה ברקע  105מקלע ברן אחד, שלושה רובים, שני חגורי קרב, משקפת שדה ותחמושת.

למחרת יום דווח  זמניםתקרית הייתה מה הניע את חיילי הלגיון לחדור לשטח ישראל. בעיתון ה

יומיים  106הייתה לפגוע במסילת הרכבת. םמלומר שמטרת נמנעיםהתקרית שגורמים צבאיים 

מג"ב הפועלים  ששוטרילאחר התקרית דיווח הרמטכ"ל משה דיין לחברי ועדת חוץ וביטחון 

הם מטעמי נוחות חיילי הלגיון חודרים לשטח ישראל, וש לא אחתיישובי הפרוזדור הבחינו ב

. דיין הדגיש שחיילי הלגיון יכלו להיכנע על לחבל בהלת הרכבת, ואין בכוונתם מסי ךלאור הולכים

השיב בירי לעבר השוטרים, ובקרב היריות שהתפתח לפי דרישת שוטרי מג"ב, אולם הם בחרו 

  107.מחיילי הליגיוןארבעה נהרגו כאמור 

 ועד מלחמת סינימפקד הלגיון תקריות הגבול של מג"ב עם הלגיון מהדחת  2.2

דרדר מצב הביטחון בגבול עם מצרים וככל שגברה ההשפעה המצרית י, ככל שה1955החל משנת 

במרס  1-בתוך ירדן, התערער מעמדה של הקצונה הבריטית שפיקדה על הלגיון מאז הקמתו. ב

וה לעזוב , שנצטוהודחו רוב קציני הלגיון הבריטיים מתפקידם ובהם גם מפקד הלגיון גאלּב 1956

שציינו כפי  ,ובמקומם התמנו קצינים לוחמניים יותר. הסיבות להדחתוור לאנגליה, את ירדן ולחז

מעורבות הלגיון בדיכוי האלים  108היו בוגדנותו וקשריו עם מדינות המערב. ,מפלגות השמאל בירדן

להשתלב בברית בגדאד שיזמו של מהומות שפרצו ברחבי הממלכה בעקבות החלטת הממשלה 

עוררה גל  ,מערבי בעיראק-שנשענה על המשטר המלוכני הפרו ,"בבריטניה וארה 1955בשנת 

הסתה חריף שיזם הרדיו המצרי "קול ערב" כנגד מפקד הלגיון. חוסיין מלך ירדן לא עמד בלחץ, 

                                                

 .1.6.954, תרשומת ליום 526ב', עמ'  , כרךיומן אישישרת,  104
מאת סרן וולמן זרובבל, ממלא מקום קצין מודיעין פיקוד מרכז, אל אג"ם מבצעים, "הנדון: חיסול פטרול לגיון  105

 4. על התקרית שפורסמה בעיתונות ראו: סופר צבאי, "341-642/1956א"צ,  ,29.11.1954", 28.11.1954בשטח ישראל 
; כתב צבאי, "נהרגו ארבעה לגיונרים שהתקיפו בשטח 1, עמ' 29.11.1954, דברעל יד ירושלים",  לגיונרים נהרגו בקרב

שלא כדאי לחדור לשטח ישראל",  –הרוגים  4במחיר  –; י' ביצור, "הלגיון לומד 1, עמ' 29.11.1954, שעריםישראל", 
 .2, עמ' 29.11.1954, מעריב

 .1, עמ' 9.11.19542, זמניםסופר צבאי, "באו לחבל ברכבת?",  106
 .7564/8-א"מ, א ,30.11.1954דברי הרמטכ"ל משה דיין, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  107
 . ,pp. A SoldierGlabb ,419–428ראו גם את הדברים שכתב גלאב בזיכרונותיו:  108
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אר, התחייב אומנם לעשות אלנּו מפקד הלגיון החדש, עלי אבּו 109מתפקידו. ופיטר את גאלּב

עסקו קציני הלגיון בהשראת המצרים בגיוס מסתננים מאמצים למנוע את ההסתננות, אך בד בבד 

, שחתמה עם ישראל ואימונם. ירדן המשיכה להצהיר להלכה על מחויבותה להסדרי שביתת הנשק

דונו בירדן ר על כן, פושעים פליליים שנית 110אולם רבות מההנחיות נגד המסתננים לא נאכפו.

  111יר את המתיחות לאורך הגבול.לתקופות מאסר ממושכות שוחררו מבתי הכלא במטרה להגב

אמר ראש הממשלה  הדחתולאחר  ייםכחודש. בישראללא מבוטלת עוררה דאגה  הדחתו של גלאּב

משה שרת בישיבת הממשלה: "יש סימנים מדאיגים להתנהגותה של ירדן בחודשים האחרונים, 

גורמי המודיעין  112פחה הותרה הרצועה והחלו ההשתולליות". מהזמן שסולק גלאּב – האמת היא

אות מבשר רעות העלול לערער את הביטחון לאורך  םהשל צה"ל העריכו שחילופי הגברי בלגיון 

בגבול  הולך ומתפתחהאת המצב החדש  1956במאי העריך גבול ירדן. דוח מודיעין של צה"ל 

: "לאור החדירה המצרית לירדן ואיבוד ממשי של שליטה מצד ברוח דברים אלהירדן  -ישראל

  113ממשלה והלגיון, אנו עומדים בפני גל הולך וגובר של התנגשויות לאורך הגבול הירדני".ה

יקשה להגדיל את התאם לכך ב, ובהעריכה אף היא את הסכנות הטמונות בהדחת גלאּבה משטרה

-מצבת הכוחות של שוטרי מג"ב לאורך גבול ירדן. בישיבת ועדת הכספים של הכנסת שהתקיימה ב

, ביקש המפכ"ל יחזקאל סהר להגדיל את תקציב המשטרה לנוכח פיטוריו של גלאּב 1956במרס  15

איש. עלות הקמת הפלוגה נאמדה על  120כדי להקים פלוגה נוספת של מג"ב שמניינה יעמוד על 

הקמת הפלוגה ואת נחיצותה בשחשיבות הל"י. סהר הדגיש בפני חברי הוועדה את  250,000-ידו בכ

איש  120מירדן להוסיף עוד  , בייחוד אחרי כיום אחרי הוצאתו של גלאּב: "יש הכרחבמילים אלו

]...[ זוהי שאלה של חיים. אני צריך לפחות פלוגה רזרבית, כדי שאוכל להכניס אותה למקום 

שפעלו  מג"ב שוטריהתורפה בשעת הצורך". לא מן הנמנע שהבקשה נבעה גם מהעובדה שחלק מ

הדרומי של  הלמשימות בט"ש בגבול 1956ת השנייה של מחציב לאורך הגבול עם ירדן הוסטו

 114נדחתה.של סהר  בקשתומכל מקום, , כפי שיבואר בהמשך. ישראל

ל להגדלת הכוח המבצעי של מג"ב, הוא שבעוד המפכ"ל סהר פעקשה מּועניין המעלה תמיהה 

במרס  30-בנדונה במטכ"ל הצעה לערוך שינויים מהותיים במבנהו הארגוני ובכפיפותו המבצעית. 

ובו , גיבש אג"ם במטכ"ל תוכנית שהוגשה לרמטכ"ל משה דיין , כחודש לאחר שהודח גלאּב1956

הנאמדות  והגבוהות הכרוכות באחזקתהכספיות להכפיף את מג"ב לצה"ל עקב ההוצאות הצעה 

ל"י לשנה. הצעה נוספת הייתה לפרק את מג"ב ולהטיל את האחריות על הבט"ש על  4,500,000-בכ

לא במג"ב שינויים ערוך ל בקשהההגמ"ר שיתוגברו בכוח אדם. מהתוכנית עולה הד שה קדותִמפ

, וכך כתב מחבר הדוח: "נראה של הכוח הירודהם אלא גם מאיכותו רק ממניעים כלכליי ונבע

                                                

,King Hussein and the Challenge of Arab  Uriel Daanעל סילוקו של גלאב מתפקיד מפקד הלגיון ראו:  109
Radicalism: Jordan 1955–1967, Oxfrd, 1989, pp. 29–38 ,החתירה להגמוניה . על ברית בגדד בהרחבה ראו: א' פודה

 .1996, משרד הביטחון, תל אביב, בעולם הערבי: המאבק סביב ברית בגדאד
 . 80–79 , עמ'םהפלסטיני; ברטל, 242–240, עמ' , שערי עזהאון-בר 110
 .8, עמ' 26.3.1956, דבר"פושעים בירדן שוחררו לפעולות בגבולות ישראל",  111
 , א"מ.13)י"א באייר תשט"ז(, עמ'  22.4.1956תרשומת ישיבת הממשלה השביעית,  112
. על החשש מתוקפנות ערבית בגזרת ירושלים בעקבות הדחת גלאב ראו 80, עמ' הפלסטיניםמצוטט אצל ברטל,  113

 . 145עמ'  חיים הרצוג,, האלוף חיים הרצוג, המצוטטים אצל רוזנטל וצורף, 16דבריו של מפקד חטיבה את 
 .101/4-כ , א"מ,15.3.1956ישיבת ועדת הכספים של הכנסת,  דברי המפכ"ל יחזקאל סהר, 114
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הצעה זו, המבקשת  115שצה"ל יוכל לטפל במשימות שיועברו ממג"ב ביעילות וגם במחיר זול יותר".

מרחיקי לכת במג"ב ובתחומי אחריותו, לא יצאה אומנם לפועל אך היא משקפת לערוך שינויים 

שולית בעיניו שנתפסה יכולותיו המבצעיות של מג"ב, ובפעילות את היחס המזלזל של צה"ל ב

  116.בגבולות צרכים המבצעייםנותנת מענה לשאינה  זניחהו

חייבה פעולות הגנה דחופות  השינויים שחלו בלגיוןהמתיחות שהתפתחה לאורך הגבול בעקבות 

תחנות המשטרה שבהן את ביצר צה"ל  לקידום פני הרעה. כשלושה שבועות לאחר שהודח גלאּב

ניפק  1956ביוני  117ותעלות קשר. שוחותמג"ב על קו הגבול עם ירדן באמצעות חפירת שוטרי שהו 

על הכוח ידיעותיהם  שקציני ושוטרי מג"ב ירחיבו אתעל מנת  ,ספרים על הלגיון 138צה"ל למג"ב 

השינויים שחלו בלגיון הביאו את צה"ל להתערב  118.לאחר הדחת מפקדו השינויים שחלו בוו

 1956ביולי  25-בלדוגמה, כך . של מג"ב משימות המבצעיותביצוע האופן בשיקולים המבצעיים ב

  119.ה שוטרים במארב מחשש להתנקשות בחייהםלא להציב פחות מארבעמג"ב קציני  נצטוו

החשש שהתעורר בקרב צה"ל והמשטרה מפני שינוי המצב לאורך הגבול עם ירדן לא היה מופרך, 

החודש  – 1956כפי שמשתקף מדוח המשטרה שסיכם את תקריות הגבול של מג"ב לחודש מרס 

מכונית משמר הגבול נורתה מהגבול הירדני ]...[  4.3.1956: "ו, וכך נכתב בשבו הודח גלאּב

משמר הגבול שסיירה לאורך הגבול הירדני נורתה ע"י ירדנים מבית סירה ]... [  חוליית 21.3.1956

 120חוליית משמר הגבול שסיירה ליד מעלה החמישה נורתה על ידי בלתי סדירים מירדן". 22.3.1956

חת מהד, בפרק הזמן של חצי שנהגם בתקריות הגבול בין מג"ב ללגיון.  מצא את ביטויוהשינוי 

  121שוטרי מג"ב. שלושה תקריות גבול עם הלגיוןנהרגו בשתי  1956ועד ספטמבר  גלאּב

בכפר  1956 במרס 12-אירעה ב גלאּב ו שלתקרית גבול ראשונה של מג"ב עם הלגיון לאחר הדחת

ערה, לאחר שכוח של חמישה קציני מכס ישראלים הותקף בירי -בשטח ישראל באזור ואדי ברטעה

הטבק שמגדלים תושבי הכפר. בעקבות הירי עזבו קציני המכס את  מקלעים בעת שעסקו בשקילת

הכפר, אולם אחד מהם לא הצליח להיחלץ ונותר לכוד. פעולת החילוץ של הקצין הוטלה על כוח 

בפעולה הצליח מג"ב לחלץ  122.דב אוגולהמ"פ בפיקוד  שוטרים וכוח משוריין 15 נמנו בומג"ב ש

תיאור  123וארבעה שוטרים נפצעו.פי הירי נהרג שוטר מג"ב יוסף כהן, את קצין המכס, אולם בחילו

                                                

צה"ל",  מאת אל"מ עודד מנור, ראש המחלקה לתפקידי מטה אל הרמטכ"ל, "הנדון: העברת משמר הגבול לידי 115
 .99-776/1958, א"צ, 30.3.1956

גם בשנים מאוחרות למחקר הנוכחי הועלתה הצעה נוספת לפרק את מג"ב מסיבות תקציביות. בישיבה שהתקיימה  116
גוריון, שר האוצר לוי אשכול, -בנושא תקציב הביטחון ושבה השתתפו ראש הממשלה דוד בן 1962בפברואר  6-ב

ס, הציע האחרון לפרק את מג"ב ולהטיל את תפקידי הביטחון על הצבא. לדברי המפכ"ל יוסף נחמיאס ושמעון פר
מיליון ל"י. המפכ"ל יוסף נחמיאס התנגד באופן נחרץ להצעה וטען כי פירוק  5שמעון פרס, הפירוק יחסוך למדינה 

 ., אב"ג6.2.1962ישובי הגבול. ראו: יומן אישי, תרשומת ליום  350-מג"ב יפגע בפעילות המשטרה וב
מאת סא"ל שמואל גלינקא, ראש ענף מבצעים, אל פיקוד צפון/מרכז/דרום, "הנדון: בצור מחנות צה"ל, בנייני  117

 .35-629/1957, א"צ, 25.3.1956משטרות בידי צה"ל ומשטרות של משטרת ישראל ומשמר הגבול", 
ספר הקצונה הלגיון הערבי",  , "הנדון3, 2, 1מאת פנחס קופל, מפקד משמר הגבול, אל מפקדי גדודי מג"ב מס'  118

 .2502/11-, א"מ, ל21.6.1956
מאת קברדאי מחמוד, סגן מפקד פלוגה ז', אל המטא"ר ולמג"ב צפון, "הנידון: התקלות במארב בגזרת נווה אור",  119

 .2501/10-, א"מ, ל2.8.1956
", חתום בידי סגן מפקח מחוזי א' קצנלנבוגן, ראש מדור מיעוטים, 1956מרץ  –"הסתננות סקירה וסיכום חודשי  120

 .2954/9-א"מ, חצ
בעת  1956ספטמבר  10-שוטר מג"ב אחד מתוך הארבעה, יהושע צרויה, נהרג בתקרית גבול עם הלגיון הירדני ב 121

 .47, עמ' גבולהשהיה במסגרת קורס מפקדי כיתות בצה"ל, ארגמן, 
 .33עמ'  פרקי חיים,אוגול,  122
א"מ,  28.3.1956, "הנדון: דו"ח אירוע ברטעה", 3מאת מפקח שני ב' לייטנר, קצין מבצעים פלוגה ו' אל מפקד גדוד  123
. על התקרית בעיתונות ראו: י' אביעם, "קרב של שש שעות 38עמ'  פרקי חיים,. המסמך מצוי גם אצל אוגול, 2501/9-ל
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 נער שהתגורר בכפרעת התרחשותה של התקרית של התקרית מביא ריאד כאמל כבאה, שהיה ב

 : מראשית היווסדו כפר ברטעהה ו ההיסטורי שלסיפורהמגולל את  ו, בספרוחי בו עד היום

טעה המזרחית לחגיגה לציון גירושו קצין ירדני ושמו עבדאללה כינס את תושבי בר
של גלאב פאשה. אחרי החגיגה התקרבו עבדאללה ואנשיו לגבול, ראו מצדו השני 
ג'יפ של משמר הגבול הישראלי וירו לעברו. עד מהרה התפתח קרב שנמשך שמונה 
שעות ]...[ אמנם הייתי רק בן שלוש, אבל אני זוכר את היריות ובמיוחד את בריחת 

לקחה אותי בזרועותיה ורצה לכפר עין סהלה הסמוך יחד עם רוב  התושבים. אמי
תושבי הכפר ]...[ אחר כך התברר שהג'יפ הישראלי אבטח את אנשי המכס הישראלי 

  124שבאו לאסוף את הטבק מברטעה המערבית, ולא הייתה סיבה ממש לפתוח באש.

שטח ירדן שהוביל לקרב עולה שהירי בוצע מהכפר ברטעה המזרחית שנמצא בתיאורו של ריאד מ

ששוטרי מג"ב עשו שימוש בבית הספר של הכפר  וציין בספרריאד מכשמונה שעות.  ארךשיריות 

-בכ הונגרם נזק כבד שהתושבים העריכו ית הספרחיילי הלגיון. לב ביצעוכמחסה מפני הירי ש

בים מיאנו ל"י, סכום שהתוש 30ל"י, אולם מדינת ישראל הייתה מוכנה לשלם כפיצוי רק  1,500

לקבלו. כעונש על התקרית, ואולי אף כנקמה, הוציא צה"ל איסור על מעבר לברטעה המזרחית 

לאורך הוואדי, וכך החלה תקופה חדשה בחיי הגנה בשטח ירדן. הלגיון הירדני בנה לחייליו עמדות 

שר החוץ משה שרת  125.כך כתב ריאד בספרו, הכפר. "הניתוק היה לעובדה מוחלטת ומוגמרת"

 , כך כתב ביומנוגלאּב ו שלפועל יוצא של השינויים שחלו בלגיון עם הדחתברטעה אה בתקרית ר

? על כל פנים : "האומנם נראים כבר אותות שילוח הרסן מעל הלגיון עם סילוקו של גלאּבהאישי

ירדנית שכונסה לישיבת חרום גינתה -ועדת שביתת הנשק הישראלית 126חזית ירדן שבה לתחייה".

למותו  מהשגר ,הסכם שביתת הנשק הפרה בוטה של הראו בנציגיה ו התקריתוישראל על את ירדן 

 127של שוטר מג"ב ושל אזרחית ירדנית.

בידינו מצויות שתי עדויות של המפכ"ל יחזקאל סהר על האופן שבו פעלו שוטרי מג"ב בתקרית 

, ובה 1956במרס  15-ישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בהדברים שאמר ב היא בברטעה. הראשונה

הציג את הטיפול בתקרית כסיפור של אומץ לב, גבורה ורוח קרב שגילו שוטרי מג"ב בפעולת 

, שנאמרו בפורום חברי ועדת הכספים, נועדו אפשר שדברים אלו 128החילוץ של קצין המכס.

לאישים שהיו בין קובעי תקציב משטרת זאת המפכ"ל,  תיארשל מג"ב, כפי שלחשוף את ההצלחה 

מצויה בדוח התקרית שנכתב מטעם מג"ב, ובו  נוספתאל שמג"ב פעל במסגרתה. העדות הישר

"שוטר יוסף אל חג' לאחר שנפצע סרב  –מוצג תיאור רחב יותר של רוח הדברים שאמר המפכ"ל 

לעזוב את הקרב. רב שוטר חביב שאול זחל תחת אש בשטח פתוח והגיע בעצמו עד לבית הספר 

                                                                                                                                       

; כתב צבאי, "שוטר ישראלי נהרג, שניים נפצעו בהתקפה ירדנית בכפר 2, עמ' 13.3.1956, מעריבברטעה", בכפר 
 .1, עמ' 13.3.1956, על המשמרברטעה", 

 )להלן: כבאה, שתי גדות(. 51–50, עמ' 2016, הקיבוץ המאוחד, גבעת חביבה, שתי גדות לוואדי: סיפור חייר' כבהא,  124
 .51שם, עמ'  125
. בדו"ח משטרת ישראל המסכם את ההסתננות 12.3.1956, תרשומת ליום 1373, כרך ה', עמ' יומן אישישרת,  126

בחודש פברואר.  9מקרים בחודש מרס לעומת  26 –נכתב כי באותו חודש גברה ההסתננות העוינת  1956לחודש מרס 
אר. מאת מ' נוביק, ראש מת"ם, אל בפברו 5מקרים במרס לעומת  20 –במיוחד גברו ההתקפות בירי והניסיונות לרצח 

 .5426-13א"מ, ג , 13.5.1956", 1956סקירה וסיכום חודש מרץ  –זאב שרף מזכיר המדינה, "הנדון: הסתננות 
 .1, עמ' 16.3.1956, על המשמר"גינוי לשני הצדדים אחר התקרית בברטעה",  127
 .101/4-כ ,, א"מ95615.3.1דברי המפכ"ל יחזקאל סהר, ישיבת ועדת הכספים של הכנסת,  128
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המפכ"ל סהר ראה אפוא את הטיפול בתקרית ברטעה כפעולה  129".בברטעה וצלף לעבר האויב

  את מג"ב. מצא לנכון לשבחובהתאם לכך מוצלחת, 

, בצה"ל מתחו ביקורת קשה בפעולה למפכ"ל המשטרה שהעניק שבחים למג"במוחלט בניגוד 

פקדת שפרסמה מִ התחקיר . בדוח בתקרית מבצעית של שוטרי מג"בתנהלות הונוקבת על הה

ההגמ"ר בפיקוד הצפון נכתב: "יש מקום להניח כפי שנראה לקציני הצבא שהיו במקום שאלמלא 

הופעת הצבא במקום הייתה התקרית מסתיימת בנסיגת מג"ב מן המקום ע"מ ]על מנת[ למנוע 

, הייתה ידו של הלגיון על שאילו צה"ל לא היה מתערב בתקריתהסתבכויות". משמע הדברים 

הדוח הצביע גם על הלגיון. חיילי מלחתור למגע קרב עם  ומג"ב נמנעשוטרי ש משום, העליונה

יכולות מבצעיות נמוכות של שוטרי מג"ב: "נראה שאין מג"ב מאורגן ומאומן ללחימה אלא 

להבטחה בלבד. אנשי מג"ב שפעלו כרצים לא חזרו בשני מקרים אל המפקד השולח אלא נשארו 

משמעת מבצעיות קשות בקרב שוטרי מג"ב, ואף עולה הד בעיות  נחשפיםמהדברים  130בעורף".

על ידי מפקדיהם לחו לחזור לזירת הקרב להמשך לחימה שממנה שּומצידם לחוסר מוטיבציה 

של שוטרי מג"ב לא תאמה הלקויה המבצעית דיווח. סביר להניח שדרך הפעולה קשר ולמשימות 

השנים, ומכאן הביקורת הקשה  יחידות החי"ר של צה"ל באותןב התפתחוהלחימה ש ערכיאת 

 והנוקבת שהוטחה בהם.

רון פתח כוח בסמוך לקיבוץ ניר אליהו באזור הש 1956ביוני  24-בתקרית גבול אחרת שאירעה ב

בוצעה מתקפת ירי חמישה שוטרים, ובה בעת  נמנו בועל סיור של מג"ב ש של הלגיון הירדני בירי

ית הוזעק מא"ז קיבוץ ניר אליהו, מלווה בחברי לעבר הקיבוץ ורכבת שחלפה במקום. למקום התקר

המשק, לסייע בחילוץ שוטרי מג"ב. המא"ז הצליח לחלץ שני שוטרים, אך שניים נוספים נותרו 

נעדרים. שעות אחדות לאחר התקרית מצאו שוטרי מג"ב את גופות שני השוטרים, אורן יוסף 

דת שביתת הנשק של ירדן טענו חברי וע 131בשדות הקיבוץ. התלקחהואשרף דוד, שנחרכו מאש ש

על חקלאים ערבים, אולם בדיקה בליסטית של ביצעו ירי שהתקרית החלה בעת ששוטרי מג"ב 

הוכיחה שהם לא עשו בהם שימוש במהלך התקרית  שנהרגו בתקרית השוטריםהרובים שהחזיקו 

ה תוקפנות : "מעשלאחר הדחת גאלּבהתקרית הוגדרה בעיתונות כאירוע חמור ביותר  132או לפניה.

חדש זה של הירדנים הוא אחד מהחמורים ביותר בתקופה האחרונה, למעשה מאז פיטוריו של 

חמורים רס"ן א' גולדשטיין, קצין המודיעין של צה"ל בפיקוד המרכז, הצביע על כשלים  133גלב".

התקרית, וקבע ללא עוררין שאילולא התקבל המידע על התקרית  של מג"ב בדיווח המבצעי במהלך

  134הידיעות עליה היו נותרות מעורפלות שעות ארוכות. –ורמי צה"ל מג

                                                

א"מ, , 28.3.1956, "הנדון: דו"ח אירוע ברטעה", 3מאת מפקח שני ב' לייטנר, קצין מבצעים פלוגה ו', אל מפקד גדוד  129
. תיאור דומה מופיע גם בעיתון ידיעות אחרונות, שבו מסופר על אחד משוטרי מג"ב שסירב לקבל טיפול 2501/9-ל

, ידיעות אחרונות: "אין טעם בהגשת תלונה על התקפת הירדנים בשומרון", רפואי והמשיך את הקרב עם הירדנים
 . 1, עמ' 13.3.1956

183-, א"צ, 13.3.1956", 12.3.1956מאת מפקדת פיקוד צפון אל אג"ם/מבצעים, "הנדון: דו"ח תקרית ברטעה  130
629/1957. 

", 1956מאת מ' נוביק, ראש מת"ם, אל זאב שרף, מזכיר המדינה, "הנדון: הסתננות סקירה וסיכום חודשי יוני  131
; מאת סא"ל צבי לדרמן, קצין מודיעין פיקוד מרכז, אל אג"ם מבצעים, "הנדון: דו"ח מסכם 5426/13-ג א"מ,, 9.7.1956

 2; "1, עמ' 25.6.1956, הצפה"שני שוטרים נהרגו ביריות",  ;32-776/1958א"צ, , 27.6.1956ראשוני תקרית ניר אליהו", 
; סופר צבאי של חרות, "ירדנים רצחו שני שוטרים 25.6.1956, שעריםנהרגו בהתקפה ירדנית ליד ניר אליהו", 

 .1, עמ' 25.6.1956 חרות,ישראליים", 
 .776/1958-32 ,"ידיעות טלפוניות שנתקבלו על תקרית איל לפי סדר כרונולוגי", לא מתוארך, א"צ 132
 .1, עמ' 25.6.1956 חרות,"ירדנים רצחו שני שוטרים ישראליים",  133
 .776/1958-32א"צ,  ,25.6.1956מאת רס"ן א' גולדשטיין ראש מדור פעילות אל ראש אמ"ן, "הנדון: דווח",  134
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מצטיירת תמונה  ות הגבול בין מג"ב ללגיון הירדניניתוח תקריהפרק העוסק בבסיכומו של דבר, מ

במקרים רבים הייתה של הראשונים וידם להתמודד עם חיילי הלגיון, מאוד מג"ב התקשו  שוטריש

 .צה"ל על מנת להכריע את כוחות הלגיוןכוחות  שלמה שחייב התערבות על התחתונה, 

 . מג"ב והמשמר הלאומי הירדני )מה"ל( 3

דות נחרצת , מפקד הלגיון הירדני. הקמתו נתקלה בהתנגהוקם מה"ל ביוזמתו של גלאּב 1951בשנת 

דעת  , אך מדיניות הגמול של צה"ל שהחלה באותה תקופה שינתה אתשל פוליטיקאים ערבים

היכולת להגן על הכפרים את הצטייר בעיניהם כגוף שיש בידו ההנהגה בגדה המערבית, ומה"ל 

מה"ל היה גוף אזרחי בעל סממנים צבאיים שפעל בדומה למערכת  135.באזורי הגבולהשוכנים 

 136.הלגיוןגעת כוחות ההגמ"ר הישראלית, והוא נועד במקורו לבלום התקפה ישראלית עד לה

אמל"ח, בעיקר רובים, לכל לו שודרג המה"ל ונוסף  1953ביה באוקטובר יהתגמול בקפעולת לאחר 

גם את ושורות מה"ל, התגייס ללרבים מתושבי הכפרים ביה עודדה יפעולת ק 137מחלקה כפרית.

  138.ים שלא נטו להתגייס אליו קודם לפעולהתושבי הער

-באיים מובהקים. הוא מנה כלגוף בעל סממנים צ 1956-השנים עד שהפך ב במהלךהמה"ל התפתח 

הסתננות לתוך  מנוענצטווה ל"ל, הוא להדוף פשיטות של כוחות צה . נוסף על תפקידואיש 30,000

פעולה עם המסתננים.  פושיתאנשי מה"ל ממקורות רבים עולה שאולם  139תחומי מדינת ישראל.

מקרים רבים של : "ידועים 1953על בעיות ההסתננות לשנת ה משטרהבסקירה של כך למשל נכתב 

שיתוף פעולה גלוי בין המשטרה הירדנית והמשמר הלאומי עם המסתננים, ואף של חלוקת השלל 

מה"ל. כך תיאר אנשי קציני מג"ב תיארו אף הם את הקשר שנרקם בין המסתננים ל 140ביניהם".

 :שמרעל המִ מעל דפי העיתון  יהודה-דוד בר המ"פ 1953דצמבר  16-זאת ב

בדרך כלל בחוליות המונות שלושה עד עשרה מסתננים  המסתננים מאורגנים
הנשכרים על ידי קבלן לגניבות. לחוליה מתלווה גשש להבטחה. כלי הנשק הנפוץ 

דינרים. לעשירים יותר מבין  10ביותר אצלם הוא הסטן האנגלי שמחירו בעבר הירדן 
בר המסתננים יש גם אקדח. את הנשק הם מקבלים לרוב מאנשי המשמר הלאומי הע

  141ירדני, ולפעמים הם שוכרים אותו תמורת סכום קטן לפעולה של לילה אחד.

מסתננים תמורת כסף. מחקירות חוליות הלאספקת נשק לזמין מה"ל היה מקור מהדברים עולה ש

לפי "שערכו שוטרי מג"ב למסתננים הודו האחרונים שהתמורה לקבלת הנשק הייתה כלשונם 

תן מה"ל למסתננים הייתה סיבה נוספת לסיוע שנ 142מעבר לגבול.שהצליחו לגנוב ולהעביר  השלל"

כחלק מהניסיון של מג"ב  143.שורותיול התגייסולערבים מירדן שם המשפחתית קרבתבשל 

מרונים משותפים עם צה"ל. לדוגמה, להתמודד עם ההתקפות של מה"ל שולבו כוחותיו בִת 

בלשון הפקודה להיערך  הייתה ורתמטו חלק מג"ב בו נטלמרון בצה"ל שנערך ִת  1954באוגוסט 

                                                

 .114, עמ' לסטיניםהפברטל,  135
 .41–35, עמ' 1956, מרס 99 מערכותי' פז, "המשמר הלאומי הירדני",  136
137 317–316, pp. A SoldierGlabb,  2005, יוני 401 מערכות",  1956–1950. וכן, א' ברטל, "תפיסת ההגמ"ר הירדנית ,

 .67–62עמ' 
138 .34–93, pp. The Palestinian in JordanPlascov,  
139., 1957–1921in Jordan: A Study of the Arab Legion,  Politics and the Military tis Panaiotios J.,Vatikio

Routledge, London, 1967, pp. 79–80. 
 .5426/6-", דו"ח משטרת ישראל, א"מ, ג1953"סקירה על בעיות ההסתננות לישראל  140
 .1, עמ' 95316.12.1, על המשמר"הוגברה השמירה על גבולות הארץ",  141
 .2, עמ' 17.12.1953, זמניםי' גולדברג, "משמר הגבול והמלחמה במסתננים",  142
 .85עמ'  מלחמות הגבול,מוריס,  143



203 

מרון הוטלו ל"התפרעות הלגיון והמשמר הלאומי הירדני נגד כוחותינו והאוכלוסייה האזרחית". בִת 

מג"ב הסתייע מעת לעת במודיעין שקיבל  144על מג"ב משימות סיור, מארבים והחזקת מוצבים.

התקבל מידע מודיעיני  1954מה"ל. לדוגמה, באוגוסט אנשי מצה"ל על כוונות הפעולה של 

-פקדת ההגמ"ר בפיקוד הצפון שבכוונת מה"ל לבצע חטיפות של אזרחים וחיילים באזור ואדימִ ב

מג"ב לא לסייר בקרבת הגבול ובכפרים הערביים הסמוכים לו בחוליות המונות  פקד עלערה. צה"ל 

ייפלו אלו מחשש ש ,פעילותםות במהלך פחות מחמישה שוטרים, ואף לא לשאת מסמכים ומפ

  145גבול.תקריות התרחשותן של  עתבידי מה"ל בכשלל 

 הבדל הגישות בין צה"ל למג"ב על אופן התגובה להתקפות מה"ל 3.1

שיש לנקוט כנגד כוחות הפעולה  פוסיודבין מג"ב לצה"ל ניטש ויכוח עקרוני על שיטת התגובה 

מהות המחלוקת בחרתי לנתח את תקרית הגבול שבה מה"ל המעורבים בתקריות גבול. להצגת 

כשני ק"מ השוכן בשטח ירדן  א,ית  הותקף סיור של מג"ב בירי של כוח מה"ל מתוך הכפר הערבי ז  

מה"ל  ה למסתננים, והמוצבים שהקיםהכפר שימש בסיס יציא 146מזרחית לקיבוץ מגל.-צפונית

ועל שוטרי מג"ב היהודיים  היישובים עלירי לאנשיו לביצוע התקפות  שימשו עמדות בסמיכות לו

ירי על רכב משא שעשה את ביצעו אנשי מה"ל מהכפר  1954בדצמבר  3-ב 147שסיירו לאורך הגבול.

שהשיבו בירי מקלעים לעבר הכפר עד חברי הקיבוץ דרכו לקיבוץ מגל. בעקבות הירי נזעקו למקום 

הכפר לעבר שטח פת של ירי מלהגעת כוחות מג"ב למקום. כעבור שלוש שעות אירעה תקרית נוס

ביצעו  , ומחשש ממקרים נוספיםהללו רכב שעשה את דרכו לקיבוץ מגל. לאור שתי התקריות

  148מ"מ לעבר החורבות בכפר שמהן בוצע הירי. 81גוש ההגמ"ר בנתניה ירי מרגמות כוחות מ

בהתנהלות נחשפים ליקויים רבים למשטרת ישראל  נשלחשל אג"ם במטכ"ל אשר התחקיר דוח מ

"מג"ב אינו מסוגל לעמוד בתקריות גבול ובכל וכך נכתב בו:  ,בתקרית המבצעית של שוטרי מג"ב

תקרית גבול רצינית נדרשת התערבות של צה"ל ]...[ מג"ב רואה בעין רעה את התערבות מפקדי 

 ,שהוטחה במג"ב על יכולותיו המבצעיות המוגבלותצה"ל במקרה של תקריות". מלבד הביקורת 

לאשר ירי מרגמות בכל תוקף סירב שמג"ד מג"ב שנכח במקום התקרית ב חריפה הוטחהיקורת ב

. עוד עולה מהדוח שלאחר יריהנתניה בוצע בלאחר התערבות מפקד גוש ההגמ"ר  רק, ולעבר הכפר

נעו בו בעת  הבכאשר בים על ציר התנועה שבו בוצע הירי, סיורים רכו בצעהתקרית נמנע מג"ב מל

בציר  על כלי רכב אזרחיים לנועגם אסר מג"ב ארבעה ימים לאחר התקרית  149אזרחיים.כלי רכב 

שאל את הרמטכ"ל יעקב ריפתין ממפ"ם, חבר ועדת חוץ וביטחון, אירעה התקרית.  ובשהתנועה 

השיב לו:  הרמטכ"לאירעה התקרית,  בציר התנועה בו מדוע נאסר על רכבים לנועמשה דיין 

                                                

מאת סא"ל שמואל גלינקא, קצין אג"ם פקודי, בשם אלוף הפיקוד, אל מפקדת פיקוד המרכז, "הנדון: אבטחת שטח  144
 .6-382/1956, א"צ, 12.8.1954משך תמרון דפנה",  –התמרון 

משמר הגבול, "הנדון:  – 3מאת סגן יוסף שוורץ, ממלא מקום קצין מבצעים, אל מפקדי הגושים, מפקד גדוד  145
 .55-211/1958 ,, א"צ25.8.1953ביטחון",  –סיורים ואימונים בקרבת הגבול 

הכפר זיתא היה ידוע בהתקפותיו על כלי הרכב שנעו בשטח ישראל, ראו: "יריות מזייתא למגל ועל אוטובוס  146
 .1, עמ' 7.11.1954, חרותישראלי", 

ראו את הדיווח של שר הביטחון פנחס לבון לראש הממשלה משה שרת על תקרית ירי של כוחות מה"ל מהכפר  147
; "אש 1, עמ' 21.6.1954, שערים; "חלופי יריות בגזרת זיתא", 5426/5-א"מ, ג ,18.6.1954זיתא על משוריין של מג"ב, 

 .1, עמ' 28.3.1955, הצפהממוצבי הלגיון ליד זיתא", 
 -מאת סא"ל דב גולדברג, מפקד תורן פיקוד מרכז, אל אג"ם/מבצעים, מטכ"ל אמ"ן, ועדת שביתת הנשק הישראלית 148

. בני מוריס רואה בירי המרגמות דפוס 341-642/1956, א"צ, 3.12.1954יתא", ז-ירדנית, "הנדון: דו"ח מסכם תקרית ביר
כחלק ממדיניות הגמול  1951–1949שכיח של צה"ל כתגובה לפגיעה באזרחים בשטח ישראל, שהתפתח בשנים 

 .214, עמ' מלחמות הגבולשהתפתחה באותן שנים. מוריס, 
גוריון, "הנדון: דו"ח -אל משטרת ישראל לידי מר עמוס בןמאת רס"ן א' פרג, ראש לשכת אג"ם, בשם הרמטכ"ל,  149

 .8/1956-22, א"צ, 26.12.1954הפקודים בעניין הביטחון השוטף", 
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הג שם לא לפי רוחנו וגמרנו איתם שלא ינהגו כך. הם הטו את "אמרתי שמשמר הגבולות נ

אסר על תנועת כלומר, מדברי הרמטכ"ל עולה שמג"ב  150התנועה משם כדי להימנע מתקריות".

הטיחו קציני צה"ל  החלטה זומתוך רצון לא להיגרר לתקריות גבול עם מה"ל. על רקע הרכבים 

בול עם מה"ל ונמנע מלהגיב עליהן בתקיפות, שביקש להכיל את תקריות הג ביקורת קשה במג"ב

 למשטרת ישראל:  בשם הרמטכ"ל, ראש לשכת אג"ם רס"ן א' פרגוכך כתב 

משמר הגבול אינו מעוניין בהתפתחות התקריות ומעוניין לעשות הכול על מנת 
להשתיקן ]...[ גישתנו )צה"ל( היא במקרה שכוחותינו נתקפים בין השטח ובין משק 

חייבים מיד לענות ולהנחות אש על האויב בכל הנשק שיש. גישתו של מותקף הם 
  151משמר הגבול היא לא לחמם את הגזרה.

  סתנות בפעילותוגילה תבּועל התקרית וקבע כי מג"ב  דעתואת נתן גם הוא הרמטכ"ל משה דיין 

חר . כך אמר בדיון שהתקיים בישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת ימים ספורים לאהמבצעית

"אני חושב שמשמר הגבולות לא הקפיד עד הסוף להשיב מלחמה שערה. ובמידה שירו  :התקרית

שם עברו על זה לסדר היום. בררנו דבר זה עם המשטרה והוסכם לנהוג שם ביתר תקיפות ואם ירו 

הוא הדגיש  שמעון אשדהמג"ד שכתב  1954בדוח המבצעי לחודש דצמבר  152להשיב באש חזקה".

אך לא הזכיר את הויכוח  –שבעקבות ירי המרגמות שביצע צה"ל על הכפר נהרגו שני ערבים 

כפר בהמסקנה העולה מניתוח התקרית  153.באשר לירי המרגמותהחריף שהתנהל בין מג"ב לצה"ל 

בין מג"ב לצה"ל נסב על הבדלי גישות. צה"ל ביקש להגיב בחריפות העקרוני היא שהויכוח א ית  ז  

גם  ובמרחב שממנו פועלים באמצעות ירי מרגמות, ולּו באנשיוקשה ל תוך פגיעה להתקפות מה"

במחיר של החרפת המתיחות לאורך הגבול. מג"ב, לעומת זאת, שלל את דפוס התגובה בירי 

 את התקפות מה"ל, ולהימנע מהחרפת העימות עם כוחותיו. להכיל רּכבימשום שהמרגמות 

 תקריות הגבול בין מג"ב למה"ל  3.2

לא נדרשו להתמודד עם שוטרי מג"ב לפעול לאורך הגבולות הם במשך כחצי שנה מאז החלו 

. בלתי מוכנים אליו תודעתית ומבצעית הם נתפסו מסוג זהאירוע  התרחשחטיפת שוטרים. כאשר 

ארבעה שוטרים בסמוך ליישוב ארגון שמחה )מושב בו ונתקל סיור של מג"ב  1954בינואר  19-ב

שוטרי מג"ב והועברו כעשרה איש. באיומי נשק נכנעו  שנמנו בושרון בכוח מה"ל ירחיב( באזור ה

 שהעבירהדחופה בקשה  154קלקיליה.למזרח -מדרום ק"משטח ירדן, שלושה בבלה כשבויים לכפר חִ 

שלושה ימים  155.לשחרר את השוטרים לא נעתרה ישראל ביום התקרית למטה האו"ם בירושלים

התערבות ועדת שביתת הנשק הירדנית הוחזרו ארבעת שוטרי מג"ב למדינת , בלאחר התקרית

הודעה צה"ל מסר דובר אל"מ נחמן קרני,  156בידי הירדנים.כשלל ישראל, אולם נשקם האישי נותר 

                                                

 .7564/8-, א"מ, א7.12.1954ראו את חילופי הדברים בין שני האישים בישיבת ועדת חוץ וביטחון,  150
גוריון, "הנדון: דו"ח -אל לידי מר עמוס בןמאת רס"ן א' פרג, ראש לשכת אג"ם בשם הרמטכ"ל, למשטרת ישר 151

 .22-8/1956, א"צ, 26.12.1954הפקודים בעניין הביטחון השוטף", 
 .7564/8-, א"מ, א7.12.1954דברי הרמטכ"ל משה דיין, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  152
 .S15/49.350 אצ"מ, ,29.12.1954", חתום בידי עמ"מ שמעון אשד 1954"דו"ח היתקלויות ואירועים לחודש דצמבר  153
. ראו גם את 636/1956-12א"צ,  ,21.1.1954פיקוד המרכז", דו"ח של אגף המודיעין במטכ"ל,  – 15"דו"ח מס'  154

", חתום בידי סמ"מ א' קצנלבוגן ראש 1954ינואר  –סקירה וסיכום חודשי  –המקורות הבאים: " הנדון: הסתננות 
, 21.1.1954, מעריבישראלים בשבי הלגיון הירדני",  4; ת' לויטה, "2954/9-א"מ, חצ, 11.3.1954מדור לחימה בהסתננות, 

, הבקר; "הירדנים חטפו משמר ישראלי", 1, עמ' 20.1.1954, דבראנשי משטרת הגבול",  4; "ירדנים חטפו 2עמ' 
; "נחטף פטרול של 1, עמ' 20.1.1954, שעריםשוטרים ממשמר הגבול ליד קלקיליה",  4; "ירדנים חטפו 1, עמ' 20.1.1954

 .4, עמ' 20.1.1954, קול העםמשטרת הגבול", 
 .4, עמ' 19.1.1954, מעריב"ירדנים ביצעו חטיפה חדשה",  155
 . 1, עמ' 22.1.1954, חרותנשקם נלקח",  –סופר חרות בירושלים, "השוטרים הוחזרו  156
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הועמדו לדין משמעתי ופוטרו מהשירות מהמשטרה כי ארבעת השוטרים שבה נאמר לעיתונות 

משום  האשמה בחטיפה בשוטרי מג"ב,קולר ובר תלה את דהבגין "התרשלות במילוי תפקידם". 

כמצופה מכוח מבצעי הפועל , לחוטפים שהתנגדובלי מת מבצעית פעילומהלך שנחטפו על נשקם ב

מהדברים עולה שהכניעה  157בגבולות המדינה, ובלשונו: "התנהגות פושעת בשעת מילוי תפקיד".

חתירה למגע עם האויב נתפסה בעיני צה"ל ככישלון צורם, שנבע מזילות  של שוטרי מג"ב ללא

החל הדבקות במשימה ש מה שלא תאם את אתוס –שוטרים במילוי תפקידם ה שגילומבצעית 

  158ביחידות החי"ר של צה"ל. התפתח באותה עתל

ת עילה ראויה ומוצדק החטיפהתנועת חרות, שהתנגדה מלכתחילה להקמת מג"ב, ראתה באירוע 

בעקבות החטיפה הפך מג"ב משל . בת ולערער על יכולותיו המבצעיותלהטיח בו ביקורת קשה ונוק

יומיים לאחר התקרית: "עדיין מהדהדים בחלל  ,חרותוכך נכתב בעיתון המפלגה לשנינה וקלס, 

 –האוויר התרועות אשר קדמו את הקמתה של משטרת הגבולות שנועדה לשים קץ להסתננות 

ניתן להעריך  159והנה התבשרנו על חטיפת פטרול שלם של משטרת הגבול על נשקו ועל אנשיו".

יתו של מג"ב. הפעולה לא נעלמה מעיני הציבור, מה שהביא כנראה לפגיעה בתדמ זושידיעה 

 30-. בו אזורהמוצלחת של מה"ל בחטיפת שוטרי מג"ב עודדה אותם לבצע פעולות דומות באות

, כשבועיים לאחר החטיפה, הותקף סיור של מג"ב בירי מצד כוחות מה"ל מתחנת 1954בינואר 

ועדה המשטרה בקלקיליה. ההתקפה לא צלחה, אך על פי הערכת גורמי המודיעין של צה"ל היא נ

 160.עשרה ימים קודם לכןלחטוף שוטרי מג"ב נוספים על רקע ההצלחה שנחלו 

אירעה תקרית גבול נוספת של מג"ב עם מה"ל בירושלים, צפונית לשכונת  1954בינואר  27-ב

ליפתא, כאשר סיור של מג"ב ביקש לברר את נסיבות הימצאותן של נשים ערביות בשטח מדינת 

הנשים, הותקף הכוח בירי ממארב של מה"ל של  םמסמכיהת ישראל. בעת שבדקו השוטרים א

 אנשיחילופי הירי הצליחו מהלך בלא זו אף זו,  161שגרם להריגתו של שוטר מג"ב פנחס סרויה.

מה"ל לחטוף את גופת השוטר ולהעבירה לתוך שטח ירדן, וזו הוחזרה לישראל רק לאחר 

יעקב לאניאדו, ששירת כקצין מג"ב  162.ירדנית-יתת הנשק הישראליתהתערבות של ועדת שב

בפלוגה א' בירושלים, כתב לימים בספר זיכרונותיו: "מקובל אצל ההיסטוריונים הצבאיים 

 163או הצנחנים". 101שפעולות התגמול בוצעו על צה"ל או יחידות מיוחדות של צה"ל כגון יחידה 

הריגת רדני בתגובה על וטרי מג"ב בלגיון הידברים אלו נכתבו על רקע פעולת הנקם שביצעו ש

השוטר, פעולה שבוצעה ללא ידיעת הדרג המדיני והצבאי. הפעולה הוגדרה על ידי יעקב לאניאדו 

מתוארת לפרטים בספרו: "לאחר התקרית הגיעו פקחי האו"ם לאזור ואפשרו זו כ"פעולת גמול" ו

ור לסדר לנו להוציא את הגופה מהשטח. במפקדת הפלוגה ובמפקדת הגדוד החליטו שלא לעב

היום במקרה הזה, ולנקוט בפעולת תגמול על הרצח המתועב שהירדנים עשו". היעד לדברי 
                                                

, דברהלגיון פוטרו בעוון רישול", רבים מהעיתונים דיווח על פיטורי השוטרים: "ארבעת השוטרים שהיו בשבי  157
שוטרי משמר הגבול על  4; סופר הארץ, "פוטרו 3, עמ' 7.2.1954, מעריבשוטרים",  4. ראו גם: "פוטרו 2, עמ' 8.2.1954

 .4, עמ' 8.2.1954, הארץרשלנות במילוי תפקידם", 
 .97–96עמ'  ,101מיתוס ראו זקבך,  1955–1954דוגמאות לדבקות במשימה של הצנחנים בשנים  158
 .2, עמ' 21.1.1954, חרות"הגבול הפרוץ",  159
 .1, עמ' 31.1.1954, זמנים"הלגיון הערבי התקיף משמר משטרת הגבול ליד קלקיליה",  160
, 1954. באוגוסט 28.1.1954, דבר. ראו גם: "שוטר ישראלי נהרג ביריות הלגיון בירושלים" 40, עמ' הגבולארגמן,  161

רית, נתברר למשטרת ישראל זהותו של איש המה"ל שהרג את השוטר וזו הוציאה נגדו צו כשבעה חודשים לאחר התק
 .2, עמ' 11.8.1954, על המשמרמעצר, ראו: פקודת מעצר נגד איש המשמר הלאומי הירדני", 

שנת  –סקירה על בעיות ההסתננות לישראל  –מאת מ' נוביק, ראש מת"ם, אל מנכ"ל משרד הממשלה, "הסתננות  162
 .5426/10-, א"מ, ג26.6.1955"  1954

 .53, עמ' בשירות העם והמולדתלאניאדו,  163
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סיור של הלגיון החוצה את הגבול לתחומי ישראל, וכך מתוארת הפעולה: "הסיור אניאדו היה ל

]הירדני[ נכנס לתוך שטח ההריגה של כוחותינו ובמכת אש אחת מחוסלים כמעט כל אנשי הסיור. 

מסתערים ורק אחד מאנשי הסיור הירדני מצליח לרדת לוואדי ולהימלט לכיוון הכפר  אנשינו

, ואף היה מי ביחידה בתיר". הידיעה על הריגתם של הירדנים התקבלה לדברי לאניאדו בהתלהבות

שכתב על הלוח במועדון הפלוגה: "נקמנו את דם סרויה". את התקרית מסיים לאניאדו באומרו 

 164ולות התגמול שבוצעו על ידי משמר הגבול בתגובה לרצח אנשיו"."הייתה זו אחת מפע

גם  עולההאחרים מהדברים עולה בבירור שמדובר בפעולת נקם על רצח השוטר, וכי בין מניעיה 

בדומה להילה שבה זכו יחידות החי"ר של צה"ל רצון לשוות למג"ב הצלחות מבצעיות, הד של 

מג"ב "בפעולת גמול" נועדה  הנמנע שהתגובה של לא מן .לנוכח פעולות התגמול שהן ביצעו

ול עם חיילי הגבבתקרית  את הכישלון הצורם של תקרית הגבול שבה נהרג השוטר עמעםל

 .הליגיון

נהרג על ידי מג"ב מסתנן שאפשר להגדירה ככשל מבצעי חמור, , 1954במאי  8-בתקרית נוספת מ

 15מגידו. לפינוי הגופה הוזנקו למקום קיבוץ ל בגבעת עוז הסמוכהשחדר לישראל למטרת קציר 

ה ב  בּושוטרי מג"ב בפיקוד קצין, וכוח משוריין. בהגיע הכוח למקום פתח כוח מה"ל מהכפר הערבי ז  

באש על השוטרים, ובחילופי הירי נהרג שוטר מג"ב יהושע שלוקה. שוטר נוסף, שלמה עזרן, נחטף 

, 1954מאי ב 17-החטוף הוחזר לישראל ב השוטר 165ונפל בשבי בעקבות חצייתו את הגבול בטעות.

באתוס של מג"ב נצרבה התקרית ככישלון  166הלגיון.חיילי חקירתו על ידי נה קשות בלאחר שעּו

ייכו השוטרים הדברים צורב. לימים נכתב על התקרית בספר תולדות פלוגה ז', שאליה השת

שבו נסוגו הלוחמים האופן  –: "התחושה בעקבות הפעולה הכושלת הייתה קשה ביותר באיםה

מהשטח בלי לתקוף את הירדנים שהציבו לנו מארב. הבלבול שהשתלט על נהג הג'יפ שעבר לצד 

מהתיאור עולה ששוטרי מג"ב  167השני, למרות שהאש פסקה, וכן האופן בו תפקד מפקד הסיור".

 לא חתרו למגע קרבי עם כוחות מה"ל כמצופה מהם, ותפקודם המבצעי היה לקוי ביותר. 

מבצעיות ם מה"ל אפשר להצביע גם על הצלחות ד הכישלונות של מג"ב בתקריות הגבול עלצ

דיווח המפכ"ל סהר לחברי ועדת חוץ וביטחון של הכנסת על  1954בפברואר  24-שנזקפו לזכותו. ב

שבעה שוטרים, לבין כוח מה"ל שמניינו עמד על  בותקרית גבול שאירעה בין כוח מג"ב, שנמנו 

התקרית לפי דברי המפכ"ל אירעה שעות ארוכות והסתיימה עם נסיגתו מושים. עשרות אנשים ח

חולשות את הבפני חברי הועדה לא יכול היה להימנע מלהזכיר  המפכ"לעם זאת, . של מה"ל

מה"ל, באומרו: "אינני רוצה לומר  בין מג"ב לביןבתקריות הגבול קודם לכן שאירעו  ותמבצעיה

להצלחות דוגמאות נוספות  168שכל הזמן היה כך, אבל לאט לאט האנשים לומדים ומסתגלים".

מהעיר קלקיליה, ובחילופי הירי נהרג איש  באששל מג"ב הותקף מארב  1955ביוני  18-ב מג"ב:
                                                

, בטור שהוקדש לזכרו של פנחס צרויה 999. ביטויים לרצון של נקמה הופיעו בעיתון שוטרי ישראל 56שם, עמ'  164
 29-. ב20עמ' , 1954, מרס 999בטאון שוטרי ישראל הודגש שמעל קברו אמרו חבריו ליחידה "נקום ננקום את דמך", 

מברק תנחומים למשטרת ישראל ומג"ב שבו נאמר: אנו מאמינים ובטוחים  16שלחה מפקדת חטיבה  1954בינואר 
 .124-422/1955ששופכי דמו לא ינקו", א"צ, 

", חתום בידי סמ"מ א' קצנלבוגן, ראש מדור 1954סקירה חודשית מאי  –. "הסתננות 33–32, עמ' , פלוגה ז'וילפנד 165
 .158-642/1956ם, א"צ, מיעוטי

 .1, עמ' 17.5.1954, על המשמר"הלגיון החזיר שוטר שנחטף ליד מגידו",  166
" 1954סקירה על בעיות ההסתננות לישראל שנת  –מאת מ' נוביק, ראש מת"ם, אל לשכת הרמטכ"ל, "הסתננות  167

. תקרית זו גם דווחה 33, עמ' גה ז'פלו . ראו גם "פעולה כושלת ליד זבובה", וילפנד,28-626/1957א"צ,  ,20.6.1955
; "שוטר 1, עמ' 10.5.1954, על המשמר"שוטר נהרג ושוטר נעדר אחר התקרית ליד מגידו",  –בהרחבה בעיתונות 

 . 1, עמ' 9.5.1954, חרותישראלי נפצע ערבי מעבר הירדן נהרג", 
 .7564/2-, א"מ, א24.2.1954דברי המפכ"ל יחזקאל סהר, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  168
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ל מג"ב איש מה"ל נקלע למארב ש 1955ביוני  23-ב 169מה"ל חמוש שניסה לחדור לשטח ישראל.

הרגו  1956באוקטובר  18-ב 170.נמצא רובה מסוג סטןבחיפוש בכליו הוא נורה ונהרג ו, באזור טייבה

  171.שניסה לחדור לשטח ישראל מה"לאיש , למושב ניצני עוזבסמוך שוטרי מג"ב 

באזור עמק  השוכן ההתקפות של אנשי מה"ל על חברי קיבוץ נתיב הל"ה פעל לבלימתמג"ב 

והיה אחד היישובים הפגיעים ביותר על ידי מסתננים  1949עלה על הקרקע בשנת  הקיבוץ. האלה

סרן אברהם  1953בשל סמיכותו לקו הגבול עם ירדן באזור חברון. כך תיאר את המקום בנובמבר 

סגן מפקד גוש ההגמ"ר בבית שמש: "משק נתיב ל"ה נפגע ע"י מסתננים לעיתים תכופות, פרידל, 

זר בשטח ומהווה מטרה להסתננות לשם שוד, קרבתו לגבול ונוחיות הגישה אליו רכוש המשק מפו

נזקים הכלכליים הקשים נוסף ל 172דרך עמק האלה הנם גם כן גורמים המושכים את המסתננים".

שמהם סבל הקיבוץ בעטייה של ההסתננות, נאלצו חבריו להתמודד עם אנשי מה"ל שביקשו 

. על חומרת הבעיה תעיד העובדה שהקיבוץ ח הקיבוץשעסקו בחקלאות בשטבהם בעת לפגוע 

גורמי המשטרה ראו בהתקפות של  173מצה"ל לנפק לו פלדה לשריון הטרקטורים.מעת לעת ביקש 

  174לאבטחתם. ובמג"ב שפעלמה"ל התגרויות יזומות בחברי הקיבוץ 

לא  נדרש"ב מג 175.החריש בשדות הקיבוץפעל מג"ב בסדר כוח של פלוגה לאבטחת  1954באוגוסט 

 פתח 1954ביולי  26-שהותקפו בירי על ידי כוחות מה"ל. לדוגמה, ב את חברי הקיבוץאחת לחלץ 

מהירי נפצעו שניים שאחד מהם מקלעים על שלושה חברי הקיבוץ שעסקו בקציר,  יריכוח מה"ל ב

י משוריין. בחילופי הירי נפצעו שני שוטרבסיוע על ידי מג"ב ילוצו נעשה נותר פצוע בשטח וח

 177.של מה"לשהותקפו בירי שעסקו בקציר בעת  חקלאיםחילץ מג"ב  1954באוגוסט  9-ב 176מג"ב.

דן אייל, בדברים שכתב אנו מוצאים הקיבוץ פועלו של מג"ב בשמירה על חברי תיאור ציורי של 

אבטחת החקלאים: לפעולת  1954שוטרי מג"ב בדצמבר לשהתלווה  חרותעיתון שטח של כתב 

של משמרת משמר הגבול הם פולחים תלם אחר תלם באדמה הנוקשה, כשמנגד, "בחיפוי המתמיד 

כי ניתן להעריך מהעדויות  178ועל ההרים סביב, צופות התצפיות העבר ירדניות בכל תזוזה".

 סייעו בשמירה על חייהם.מג"ב לאבטחת החקלאים  הפעולות שנקט

                                                

. א"מ, 8.8.1955", 1955-סקירה וסיכום חודשי יוני –מאת מ' נוביק, ראש מת"ם, אל משרד החוץ, "הנדון: הסתננות  169
 .2429/3-חצ
מאת סג"מ י' ברקוביץ, קצין ניהול בשם מושל צבאי תיכון, אל נציג המושל בטייבה, "הנדון: אירועים באזורך",  170

 .10-270/1955, א"צ, 23.6.1955
 .47/2, א"מ, חצ 19.10.1955מאת יוסף תקוע לשגרירות,  171
קצין אג"ם, "הנדון: /16מאת סרן פרידל אברהם, ממלא מקום מפקד גוש בית שמש, אל מפקדת חטיבה )מחוז(  172

 .124-63/1955א"צ,  ,4.11.1953תאורת גדר במשק נתיב ל"ה", 
ד המרכז/אג"ם, "הנדון: שריון טרקטור לקיבוץ מאת סרן שחר יחזקאל, ממלא מקום קצין אג"ם, אל מפקדת פקו 173

 .26-380/1956, א"צ, 22.2.1955נתיב הל"ה", 
מאת סמ"מ א' קצנלבוגן ראש מדור מיעוטים, אל קצין מטה של ועדות שבית הנשק, "הנדון: הסתננות סקירה  174

, 10.8.1954, דברזים ליד נתיב ל"ה" . ראו גם: "חילופי יריות ע2954/10-, א"מ, חצ30.8.1954", 1954יולי  –וסיכום חודשי 
 .1עמ' 

אג"ם, "הנדון: אבטחת עובדים /16מאת רס"ן א' שליו, קצין מבצעים פיקודי, בשם קצין אג"ם פקודי, אל חטיבה  175
 .341-642/1956, א"צ, 13.8.1954סיום",  –בשדות קיבוץ נתיב הל"ה 

; "חיילי הלגיון פצעו שלושה 1, עמ' 27.7.1954, חרות"שלושה חברי משק נתיב ל"ה ושני שוטרים נפצעו בהתקפה",  176
. ראו גם סמ"מ א' קצנלנבוגן, ראש מדור מיעוטים, למר יוסף תקוע, "הנדון: 1, עמ' 27.7.1954, דברחברי נתיב הל"ה", 

 .2429/1-, א"מ, חצ30.8.1954", 1954סקירה וסיכום חודשי יולי  –הסתננות 
סקירה  –ר מיעוטים, אל קצין מטה של ועדות שביתת הנשק, "הנדון: הסתננות מאת סמ"מ א' קצנלגבוגן, ראש מדו 177

. ראו גם: "הירדנים פתחו ביריות על קוצרים ישראלים 2954/10-, א"מ, חצ3.10.1954", 1954וסיכום חודשי אוגוסט 
 .1, עמ' 10.8.1954, הצפהבשדות נתיב הל"ה ", 

 .2, עמ' 22.12.1954, חרותכרגיל",  קר כרגיל וחם –ד' אייל, "בפרוזדור ירושלים  178
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  יישובים. סיכול חדירות והתקפות ירי על 4

למטרות  יםהיה חדירה ליישובשהלכה וגברה עם השנים אחד ממאפייניה של ההסתננות העוינת 

חבלה ורצח של אזרחים. שיטת פעולה שכיחה שנקטו המסתננים הייתה פיצוץ הבתים, לעיתים 

נבנו בשנות החמישים יישובים הבתים ב רבים מן. המסתננים ניצלו את העובדה שםאף על יושביה

 179שהותירו חלל ריק בין הקרקע לבין רצפת הבית שנוצל להטמנת חומר הנפץ. על עמודי תמיכה

שיים של מג"ב קההיא לכך אחת הסיבות ו סיכול פעולות החבלהב מג"ב לא נזקפו הצלחות רבותל

כלומר, הטמנת  –פעולת "פגע וברח" כ והפעולה של המסתננים שניתן להגדירדפוס להתמודד עם 

 והימלטות מהמקום טרם הפיצוץ.  חומרי החבלה בסמיכות לבתים

בתקופה  יישוביםיקצר המצע בפרק זה מלתאר ולדון בכל פעולות החבלה שביצעו המסתננים ב

בפני שניצבה הנדונה, על כן אתמקד בשני אירועים בולטים על מנת להמחיש את מורכבות הבעיה 

יו במושב זכריה פוצצו מסתננים בית על יושב 1955באפריל  17-ראשונה, בהדוגמה המג"ב. 

בעקבות הפיצוץ נזעקו למקום כוחות  180חמישה אנשים.לפציעתם של  מוגרו בפרוזדור ירושלים

דרכים על מנת ללכוד את המסתננים, ב םמחסומי עשרהמג"ב, שסרקו את האזור ואף הקימו 

ם שני בתים במושב שדה פוצצו מסתנני 1955בנובמבר  5-דוגמה נוספת, ב 181אולם ללא הצלחה.

אתר את עקבות אחר פעולות עיקוב ללמקום הצליחו ל נזעקושרון. כוחות מג"ב שבאזור החמד 

היקפה של התופעה  182., אך לא הצליחו ללוכדםירדןעם גבול קו ההמסתננים שהובילו מעבר ל

, לשנות את מערך הפעילות 2 מספרמג"ב פרובר, קצין המבצעים של גדוד  הביא את מרדכי

סט למשימות סיור ם הּוכוח האדחלק ניכר מ, והופחתשעות היום הסיורים ב היקף –המבצעית 

  183בדגש על אזורים הסמוכים ליישובי הספר.בשעות הלילה, 

ברם או אל בתיהם. כדי ירי לע  ביצוע  יתההינקטו המסתננים לפגוע בתושבים בה נוספת ששיטה 

פקדות ההגמ"ר פקודות מבצע שנועדו לתת מענה לייעל את הלחימה בדפוס פעולה זה גיבשו מִ 

, 1955במאי כך למשל, מבצעי משותף של מג"ב וכוחות העתודה של ההגמ"ר ליישובים מותקפים. 

מבצע שכונתה "הטה שכם", הוגדר שיתוף הפעולה בין גוש ההגמ"ר כנרת בפיקוד הצפון  פקודתב

הירי תגובתם של שוטרי מג"ב להתקפות  184לבין מג"ב בעת התקפות מסתננים על היישובים.

הייתה הגעה מהירה ליישוב המותקף בתיאום עם כוחות העתודה של גוש ההגמ"ר בניסיון ללכוד 

הירי של המסתננים, כפי שניכר  התקפותלהתמודד עם  לא הצליחמג"ב  185את המסתננים.

על ידי מסתננים  הותקפו ארבעה אזרחים ישראלים בירי 1953בספטמבר  7-: בהבאותדוגמאות המ

 , ועוד אחד נוסףנהרגו שניים מהם, אחד נפצע וך למושב אחיעזר בשפלה, וכתוצאה מכךבסמ

. למקום הוזעקה פלוגת מג"ב שהציבה מחסומים ומארבים ללכידת על נפשוהצליח להימלט 

                                                

 .4, עמ' 3.8.1955, דברש' פינס, "בעיות ביטחוניות בכפר",  179
נפש(, והוגדר כפר ערבי  1200-ערבים )האוכלוסייה המקורית מנתה כ 200-היה הכפר מאוכלס בכ 1950–1948בשנים  180

הורחקו תושביו, חלקם לתחומי  1950נת ישראלי. הוא היה מוקד לחדירות של מסתננים ועורר בעיות בטחוניות. בש
 ירדן, ובמקום הוקם מושב העובדים זכריה.

דו"ח ראשוני",  –אל מפקדת פיקוד מרכז, "הנדון: פיצוץ בית בזכריה  16מאת קצין מודיעין מפקדת חטיבה  181
 .8-95/1957, א"צ, 17.4.1955

 .1, עמ' 6.11.1955, מעריבבתים בשדה חמד",  2"ירדנים פוצצו  182
 .2501/8-, א"מ, ל4.1.1956מאת סמ"מ שמואל מלינקי אל המטא"ר/מפקד המשמר, הנדון: דו"ח אירוע",  183
55-, א"צ, 20.5.1955", 1מאת רס"ן עמוס קינמון, קצין אג"מ, אל גוש כנרת, "הנדון: פקודת מבצע הטה שכם מס'  184

211/1958. 
63-לג, ראש ענף ביטחון מרחבי, לא מתוארך, א"צ, "הנדון: ביטחון בישובי הספר", חתום בידי סא"ל שניאור פ 185

11/1955. 
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התקבל דיווח במג"ב מהקיבוצים שדה אליהו  1956באפריל  8-ב 186הרוצחים, אולם ללא תוצאות.

. מג"ב הגיע לזירת בתי התושבים שאן על מסתננים שביצעו ירי לעבר הנציב בבקעת בית ועין

הצליחו לאתר את לא כוחותיו מחסומים בדרכים הסמוכות ליישובים, אך  והציבהאירוע 

מג"ב למחנה  סיורהוזעק  1956ביוני  8-גם מחנות העולים היו יעד לירי מסתננים: ב 187המסתננים.

היו יעד לירי  188העולים בפרדס חנה בעקבות ירי של מסתננים, שסרק את האזור אך ללא תוצאות.

י תחנת הותקפה ביר 1956ביולי  9-תחנות המשטרה שבהן שכנו שוטרי מג"ב: כך למשל, בגם 

 פעל באזור הוזעק לסייע לשוטרים המותקפים, ובדרכו עלה עלשהמשטרה במגידו. סיור של מג"ב 

נפצע שוטר מג"ב. בסריקות מוקש שהוטמן בצד הדרך על ידי מסתננים. בעקבות פיצוץ המוקש 

  189.לא עלה בידם ללכוד את המסתנניםם שערכו שוטרי מג"ב יובחיפוש

ביוני  27-מנגד, ניתן להצביע על שתי פעולות מבצעיות מוצלחות של מג"ב. הראשונה אירעה ב

מאיר ריינר על מפתן ביתו ברעננה. בדרכם  את החקלאיעת חדרו מסתננים מירדן ורצחו  1954

המסתננים למארב אקראי של מג"ב, ובחילופי הירי נהרג אחד  ירדן נקלעושטח ן בכפר עזּוחזרה ל

עמד חמישה ימים לאחר הרצח  התקיימהבישיבת הממשלה ש 190המסתננים שהיה מעורב ברצח.

מעשה כנופייתי מובהק ]...[ אם יכלו ראש הממשלה משה שרת על תעוזת המסתננים: "זה היה 

שר הביטחון פנחס לבון עמד אף  191לחדור כל כך עמוק אצלנו, זה בתוך המדינה, לא על הגבול".

היו לו כמה סימנים במהותו של העניין הדומים למקרה  הוא על חומרת התקרית: "הרצח ברעננה

בתגובה  192במטרת רצח". של רצח מעלה עקרבים, זאת אומרת חדירה עמוקה לתוך שטח המדינה

, ובה פשט כוח של שבעה לוחמים מגדוד תגמולפעולת  1954ביוני  29-לרצח בוצעה בלילה אור ל

פעולה נפצע אחד הלוחמים, יצחק ג'יבלי, ולאחר ן. בכפר עזּול הסמוךנה הלגיון הצנחנים על מח

תמורת ארבעה ים בחילופי שבויג'בלי הוחזר לישראל שהניסיונות לחלצו כשלו הוא נפל בשבי. 

 כו שלהאלימות מצד הלגיון הירדני לאור הביאה להגברתפעולת התגמול  חיילי ליגיון ושוטר ירדני.

  193בהמשך. יורחבהקו העירוני בירושלים שבאבטחתו עסק מג"ב, ועל כך 

ד, שהיה ידוע בכינויו נוספת שנזקפה לזכות מג"ב היא חיסולו של מוסטפא חסן עבּו הצלחה

מערבית לירושלים. סמואלי החל את -נבי סמואל צפונית –שם הכפר שבו התגורר  "סמואלי" על

פעילותו בהסתננויות חוזרות ונשנות לצורכי הברחה וגנבה בפרוזדור ירושלים ואזור השפלה. בין 

בעשרים מקרי רצח וחבלה שאירעו בשטח לפחות  היה מעורב 1954לאוקטובר  1952ני חודש יו

                                                

מאת רס"ן בלסקי יצחק, מפקד גוש רמלה, אל מפקדת הגמ"ר/אג"ם, "הנדון: דו"ח התקלות ליד אחיעזר", ספטמבר  186
. "רשימת התקריות בגזרה הירדנית בחודש ספטמבר ובמחצית הראשונה של אוקטובר", דו"ח 65-11/1955, א"צ ,1953

 .114-540/1955, א"צ, 16.10.1953מחלקת המודיעין של המטכ"ל, 
", 8.4.1956מאת מפקח ראשון בנימין גולדשטיין מפקד פלוגה ז' אל המטא"ר ולמג"ב צפון, "דו"ח אירוע מיום  187

 .2501/10-ל , א"מ,11.4.1956
דו"ח פעילות מסתננים באזור  –מאת ר' מינקובסקי, ראש לשכה פלילית נפת חדרה, אל מפקד גוש כרמל, "הנדון  188

 .58-216/1958, , א"צ10.6.1956הנפה", 
, 10.7.1956מאת מפקח ראשון מוחמד קברדאי בשם מפקד פלוגה ז' אל המטא"ר ומג"ב צפון, "הנדון: דו"ח אירוע",  189

 .1, עמ' 10.7.1956, דבר; "שוטר נפצע ממוקש ליד עפולה", 2501/10-א"מ, ל
שנת  –סקירה על בעיות ההסתננות לישראל  –אל מנכ"ל משרד הממשלה, "הסתננות  מאת מ' נוביק, ראש מת"ם 190

. ראו גם את דיווחו של אל"מ מאיר עמית לחברי המטכ"ל, ישיבת המטכ"ל, 5426/10-א"מ, ג ,26.6.1955", 1954
ח הלילה א"צ. ההצלחה של מג"ב בחיסולו של הרוצח זכתה לסקירה נרחבת בעיתונות ראו: "איכר נרצ 28.6.1954
; "אחד 1, עמ' 28.6.1954, על המשמר; "תושב רעננה נרצח על ידי מסתננים", 1, עמ' 27.6.1954, מעריבברעננה", 

 . 1, עמ' 28.6.1954, זמניםנהרג על ידי מארב של משמר הגבול",  50-מרוצחי תושב רעננה, בן ה
 , א"מ. 29' )א' בתמוז תשי"ד(, עמ 2.7.1954תרשומת ישיבות הממשלה החמישית,  191
, א"מ. בישיבת ועדת חוץ וביטחון 8)א' בתמוז תשי"ד(, עמ'  2.7.1954תרשומת ישיבות הממשלה החמישית,  192

שנערכה באותו יום אמר שר הביטחון פנחס לבון: "אין זו תקרית גבול סתם אלא חדירה של כנופיה מאורגנת במטרה 
 .7564/5-, א"מ, א2.7.1954וביטחון,  אחת: לרצוח יהודים". דברי פנחס לבון ישיבת ועדת חוץ

 .126, עמ' אבני דרך; דיין, 337, עמ מלחמות הגבולמוריס,  193
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קצין  –הטיל משאל שחם, מפקד מחוז ירושלים, על אריאל שרון  5319ביולי  12-ב 194ישראל.

 7-ב 195, והפעולה הוכתרה בהצלחה חלקית.בו הוא התגורר בחטיבת ירושלים, לפוצץ בית בכפר

, לאחר שחמק פעמים אחדות מניסיונות צה"ל ללכדו, דווח בטעות לראש הממשלה 1954בנובמבר 

  196משה שרת כי חוסל.

 2-של סמואלי. במסתננים שפעלו מטעמו א אחת לתקריות גבול עם שוטרי מג"ב נקלעו ל

לתקוף מארב של מג"ב שהוצב בסמוך למושב גבעת  ישל סמואלשלוחיו הצליחו  1954באוקטובר 

יעקב לאניאדו  197יערים בפרוזדור ירושלים, לפצוע קשה שוטר מג"ב ואף לשדוד את נשקו האישי.

אנשיו של שלוש תקריות עם בפחות היה מעורב להעיד לימים שבעת שירותו בפרוזדור ירושלים 

מג"ב  על ידי שוטריסמואלי נהרג  198.וחבלה פעולות גנבות, שודסמואלי שחדרו לישראל לשם 

למושב נחם בפרוזדור ירושלים: במהלך שוד  אחד מאנשיוהגיע עם  1956במרס  9-לאחר שב

ובדרך נסיגתם נקלעו הרוצחים למארב אקראי של  199ם ירה סמואלי בתושב המקום והרגו,כבשי

החיסול של מוסטפא סמואלי נחשב  200חילופי הירי הוא נהרג.שער הגיא ובמג"ב שהוצב באזור 

 201להישג ראוי להערכה, כפי שבא לידי ביטוי בידיעות הרבות שהתפרסמו באותה העת בעיתונות.

 מקרי שוד וגנבות צאן ובקר. סיכול ומניעה של 5

דפוס פעולה שכיח של המסתננים היה גנבות ושוד של צאן ובקר מיישובי הספר. היקף התופעה 

המסתננים אופי בה. את פל ונזקיה הכלכליים הקשים אילצו את מג"ב להקדיש משאבים רבים לט

מעל דפי  קצין מג"ב 1953בדצמבר  16-שחדרו לשטח ישראל למטרת גנבות צאן ובקר תיאר ב

: "מסוכנים ונועזים ביותר הם גונבי הבקר ובהמות העבודה. הללו מזוינים ואינם זמניםהעיתון 

חוששים לפתוח באש ולרצוח כל המזדמן בדרכם אפילו לא הרגיש בהם או לא הוציא מידיהם את 

מהתיאור משתקפת הסכנה הטמונה בפעילותם של  202הגניבה. חדירתם עמוקה ועקשנותם רבה".

הרג האזרחים. נוסף על המסתננים עסקו בגנבות בקר וצאן גם כנופיות מירדן. דב  –המסתננים 

אוגול העיד לימים על הקושי של פקודיו במארבים לסכל את פעולות אנשי הכנופיות הללו: 

"הירדנים ניצלו את 'הזוהרן', הפושעים, מתקופת המנדט שהכירו את השטח היטב ואי אפשר היה 

ת ואוגול הדגיש את המקצועי 203יו עוברים בין המארבים וגונבים בהמות וכבשים".לעצרם. הם ה

של הכנופיות והיכרותן את השטח כיתרונות שסייעו בידן לחמוק מהמארבים. מג"ב הסתייע 

במודיעין שקיבל מצה"ל על "פושעים מועדים" מירדן המתמחים בגנבות בקר וצאן ועל כוונותיהם 

                                                

 .25, עמ' ביטחון שוטףטל,  194
ורצח  1953ביולי  7-בין מעשי הרצח שהביאו לפעולה על הכפר נבי סמואל היו תקיפת שומרי קיבוץ נתיב הל"ה ב 195

 .252–251, עמ' מלחמות הגבוליס, ביולי. מור 10-שני שומרים מקיבוץ צובה ב
 .7.11.1954, תרשומת ליום 599, כרך ב', עמ' יומן אישישרת,  196
185-א"צ,  ", חתום בידי סמ"מ א' קצנבלנבוגן, סגן ראש מדור מיעוטים,1954סקירה חודשית אוקטובר  –"הסתננות  197

642/1956. 
 .21.1.2010ריאיון עם יעקב לאניאדו,  198
מושב נחם  –משמר הגבול, "הנדון: דו"ח אירוע  1, מפקד פלוגה ב', אל אגא"ר/מג"ב, מג"ד מאת עמ"מ יצחק רם 199

 .11.3.1956, דבר. "ירדנים רצחו מתיישב בנחם", 2501/6-א"מ, ל, 12.3.1956", 9.3.1956
; 95, עמ' מעשה מרכבה; אביבי, 56–54, עמ' הגבולחיסולו של מוסטפא סמואלי נסקר במספר מקורות: ארגמן,  200

 .132–124, עמ' אנשי הסודסיטון ושושן, 
. סופר הבוקר, "חוסל רוצחו של תושב נוחם", 4, עמ' 13.3.1956, על המשמר"משמר הגבול הרג שודד ורוצח ירדני",  201

, 13.3.1956, למרחב; סופר למרחב, "נהרג המסתנן הרוצח המסוכן ביותר שפעל משטח ירדן", 1, עמ' 13.3.1956, הבקר
 .4, עמ' 13.3.1956, הארץ", 1; סופר הארץ, "כך חוסל רוצח מס' 1' עמ
. ראו התבטאויות נוספות דומות: מ' 28,עמ' 17.12.1953, זמניםי' גולדברג, "משמר הגבול והמלחמה במסתננים",  202

 .4, עמ' 16.12.1953, הבקרעל משמר המדינה",  –נוי, "משטרת הגבול 
 .28, עמ' פרקי חייםאוגול,  203
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באזורים  204קרים אלה הגביר מג"ב את פעילותו באזורים הנדרשים.לחדור לתחומי ישראל, ובמ

לגנבות ושוד של צאן בקר, הונחו רועי הצאן על ידי מג"ב להצטייד מועדף יעד כ שהיו ידועים

  205בנשק אישי.

גורם שהקל על המסתננים לגנוב צאן ובקר היה הרשלנות שגילו התושבים בשמירה על הדירים 

 םכתב שמואל איתן דוח שבו העלה את רשמיו מסיור שערך ביישובי 1953בנובמבר  3-והרפתות. ב

: "במשקי הספר רשלנות רבה בשמירת הרכוש בהתייחסו למיגון הרפתות כתבבאזור השרון, 

ובייחוד הרפתות, מורגשת הפקרות ורשלנות במושבים בנווה ימין, שדה חמד, וארגון שמחה 

ועד יישובי כינס מג"ב ישיבה דחופה של חברי  1955 בינואר 12-דוגמה נוספת, ב 206)מושב ירחיב(".

תיאר קצין מג"ב את הזלזול שמפגינים מגדלי הבקר: "הזלזול בביטחון  ובההשומרון בפרדס חנה 

הרכוש ובמיוחד של בעלי הרפתות בסביבה, המתעצלים לסגור את רפתותיהם, מושכת את הגנב 

את המצב בגליל  207ופך להיות גם רוצח".מעבר לגבול, אשר יחד עם פעולתו הרגילה של שוד, ה

עכו הרפתות והבהמות לא נעולות, -שמעון אשד: "ברוב היישובים בגושי צפתהמג"ד העליון תיאר 

מן  מצטירתהתמונה ה 208דבר המקל על המסתננים בביצוע משימתם ויש לתקן זאת בהקדם".

 רבים בארץ. ולטר היא שזלזול התושבים בשמירת הצאן והבקר הקיפה אזוריםהללו העדויות 

ם משום שאם גונבים אינם שומרים על רכוש םתושביהאז מנכ"ל משרד החוץ, טען ששכיהן , איתן

מג"ב של פעילות העיקר  209למחרת הוא מקבל חדשה מהסוכנות היהודית.יום בלמתיישב פרה, 

לסכל את  לא אחתסייעו , שמארבים שהוצבו לאורך הגבולהיו גנבות הבקר וצאן האת  סכלל

  211ללכוד את המסתננים בשעת פעילותם. במטרהמארבים הוצבו גם בדירים וברפתות  210בות.גנה

מניעת הגנבות, ניתן להצביע על שלוש שיטות פעולות לחשוב ב רכיבמלבד המארבים, שהיו 

הצבת מחסומי פתע  היא הראשונהלהשיב את הבקר והצאן לבעליהם.  שנועדושאימץ מג"ב 

פר עם היוודע ביצוע גנבה על ידי מסתננים; דוגמה לפעילות מסוג זה התנועה ובשבילי הע עורקיב

ל שבו נגנבו פרות מהמושבה גבעת עדה מצפון לפרדס חנה ע 1955בינואר  20עולה באירוע מליל 

התנועה המובילים אל הגבול;  עורקימג"ב מחסומי פתע בידי מסתננים. לאחר הגנבה הציב 

באחד המחסומים, ובחילופי ירי הם הצליחו להימלט  המסתננים שעשו את דרכם לגבול נתקלו

סביר להניח שגנבת בקר וצאן, שהצריכה מהמסתננים שהייה  212בהותירם את הפרות במקום.

הצבת ממושכת יותר בשטח לצורך הולכת בעלי החיים, היא שהובילה את מג"ב לאמץ את שיטת 

שיטה משלהם חסומים פיתחו המסתננים שביקשו להגיע לקו הגבול לפני פריסת המהמחסומים. 

                                                

 .S 15/ 49.350, אצ"מ, 25.8.1955", חתום בידי שמעון אשד, 1955"דו"ח היתקלויות ואירועים לחודש אוגוסט  204
 .S 15/ 49.350, 28.2.1956", חתום בידי שמעון אשד, 1956"דו"ח היתקלויות ואירועים לחודש פברואר  205
", א"מ, 08:30שעה  3.11.1953בתאריך "העתק מרישום ביקור של ע.מ.מ שמואל איתן במטה פלוגה ד' משמר הגבול  206
 .2302/11-ל

 .4, עמ' 12.1.1955, חרות"יישובי השומרון ובעיות הביטחון באזור",  207
 .S 15/ 49.350", חתום ביד שמעון אשד, אצ"מ, 1955"דו"ח היתקלויות ואירועים לחודש אפריל  208
 .26, עמ' התגובות להסתננותטל,  209
מג"ב בסיכול גנבות צאן ובקר בפעולות מארבים ראו: מאת בנימין גולדשטיין, סגן  על פעולות מוצלחות של כוחות 210

. הדו"ח מתאר את פעולות 2302/17-, א"מ, ל2.10.1953מפקד פלוגה ז', אל אגא"ר ומשמר הגבול, "הנדון: דו"ח פעולה", 
מאת סמ"מ  –משטרת ישראל פרות. ראו גם את דיווחי  9הכוח שכלל איגוף, התקלות עם מסתננים, וסיכול של גנבת 

א' קצנלנבוגן, ראש מדור מיעוטים, אל סא"ל אריה שליו, קצין מטה של ועדת שביתת הנשק, "הנדון: הסתננות סקירה 
. מאת עמ"מ שמואל מלינקי, מפקד פלוגה ז', אל אגא"ר משמר 2954/10-, א"מ, חצ6.8.1954", 1954וסיכום חודשי יוני 

, הדו"ח מתאר מארב ששולב במרדף שבו הוחזרו שתי פרות 2302/17-, א"מ, ל16.10.1953 הגבול, "הנדון: דו"ח פעולה",
, מעריבשנגנבו על ידי מסתננים ממושב מרחביה בעמק הירדן. על אותו אירוע ראו גם: "סוכל שוד מסתננים בעמק", 

16.10.1953. 
 .19עמ'  פלוגה ז',וילפנד,  211
 .S 49.350/15אצ"מ,  .31.1.1955", חתום בידי שמעון אשד, 1955"דו"ח היתקלויות ואירועים לחודש ינואר  212
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אילצה אותן  שבירת חוליות הזנב, כך שכל נגיעה בהן –"לדרבון הבהמות" להליכה מהירה יותר 

שוטרי לחמוק מ לא אחת, מה שסייע למסתננים הגבולקו ובכך להובילן מהר יותר לעבר לקפץ 

בית המשפט בישראל נגדם עמד מטעם השיטה השנייה הייתה מתן "הטבות" למסתננים ש 213.מג"ב

בגין שהייה בלתי חוקית. תמורת סיוע שקיבלו מהמסתננים בהחזרת צאן ובקר צו גירוש מן הארץ, 

ה משטרהם בהתאם להחלטת בית המשפט. גנוב, העלימו שוטרי מג"ב עין ולא פעלו לגירוש

דיווח  1953באוקטובר  5-ב. כך לדוגמה, הנגדבחריפות ויצאה  ופעולה ז שיטתהתנגדה בכל תוקף ל

גוריון שמג"ב -אברהם זלינגר, מפקד המחוז הצפוני של המשטרה, לסגן מפכ"ל המשטרה עמוס בן

נוקט "שיטה פסולה", שלפיה מסתננים שחויבו על פי חוק בגירוש מהארץ הופעלו כסייענים 

שיטת  214להחזרת פרות גנובות ובתמורה לכך לא נאכף כלפיהם החוק המחייב את גירושם.

שהפרו באופן בוטה דווקא בשוטרים בה היבטים פליליים, שכן מדובר היה "ההטבות" טמנה בחּו

השיטה השלישית היה פעולות עיקוב וגישוש  את החלטות מוסדות השיפוט במדינת ישראל.

לאיתור המסתננים שנעו עם הצאן והבקר לעבר הגבול. שיטה זו נחלה הצלחה משום שהמסתננים 

 םלעבר הגבול, מה שאפשר לשוטריארוכות שעות  במשךם להוביל את הצאן והבקר נדרשו לא פע

 215.גבוללשהמסתננים נטשו בדרכם  את הצאן והבקר השיבבסיוע גששים להתחקות אחריהם ול

  216לעיתים הצטרפו לפעולות הגישוש חוקרים ממשטרת ישראל שעסקו באיסוף ראיות מהשטח.

ניתחתי את  מג"ב להחזרת הצאן והבקר הגנוביםת שאימץ של השיטויעילותן על מנת להעריך את 

הארץ. הנתונים רחבי על הצאן והבקר שהוחזרו לבעליו החוקיים בכל  המשטרההנתונים שפרסמה 

 .1956–1953על פי חלוקה של סוגי הצאן והבקר בהתפלגות לשנים להלן,  3מרוכזים בטבלה 

 217)באחוזים( 1956–1953: בקר וצאן שהוחזר לבעליו החוקיים בשנים 3טבלה 

 

עלייה במספר המקרים )באחוזים( של החזרת הצאן  ניכרת 1955 - 1954שבשנים עולה  טבלהמה

 14%-כבהחזרות הבקר ושל  25%-חלה עלייה של כ 1955. בשנת 1953והבקר לבעליו ביחס לשנת 

 1955בשנת  10%-. בתחום בהמות העבודה חלה עלייה של כ1953בהחזרות הצאן ביחס לשנת 

החזרת הצאן, הבקר של  צלחהאחוזי ההבמגמת ירידה ב התאפינה 1956. שנת 1953יחס לשנת ב

. המגמות המשתקפות מהטבלה מלמדות שמכלול הפעולות, הן 1955ובהמות העבודה ביחס לשנת 

הבקר והצאן  להחזיר אתבמידה מסוימת גנבה, סייעו השבוצעה אחר היזומות והן התגובות ל

 לבעליו החוקיים.

                                                

 .3, עמ' 18.12.1953, הצפהי' קיפר, "שקט יחסי בגבול",  213
מאת אברהם זלינגר, מפקד מחוז הצפון, אל סגן מפכ"ל משטרת ישראל, "הנדון: ביקורת קצינים עליונים",  214

 .2302/11-, א"מ, ל5.10.1953
 –מאת עמ"מ מרדכי פרובר, מפקד פלוגה ג' אל המטא"ר/מפקד המשמר, "הנדון: עקוב אחרי גונבי בהמות  215

 .2302/13-, א"מ, ל23.12.1953", 5.12.1953
את מפקח ראשון מ' קברדאי אל משמר הגבול מטא"ר /משמר הגבול צפון, "הנדון: דו"ח אירוע מקרה גניבה מ 216

 .2501/10-, א"מ, ל12.12.1956פרדות כפר גדעון 
. מאת מ' נוביק, ראש מת"ם, אל לשכת הרמטכ"ל, 1956–1953הטבלה מתבססת על סקירות ההסתננות לשנים  217

; מאת מ' נוביק, 28-626/1957 ,א"צ ,20.6.1955", 1954עיות ההסתננות לישראל שנת סקירה על ב –"הנדון: הסתננות 
 .5426-13-, א"מ, ג20.5.1957", 1956סיכום שנתי  –ראש מת"ם, אל זאב שרף מזכיר המדינה, "הנדון: הסתננות 

 בהמות עבודה צאן בקר השנה
1953 33.9 46.5 32.4 
1954 39.5 53.2 16.1 
1955 58.2 59.2 43.7 
1956 48.6 44.2 30.2 
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 . שמירה והגנה על מסילות הרכבת ועורקי התחבורה 6

מג"ב היה אבטחת תנועת הרכבות וסיכול הניסיונות החוזרים בו עסק בולט ש תחום פעולה

ונשנים של המסתננים לפגוע בהן ובנוסעיהן. עיקר ההתקפות של המסתננים על הרכבות בגבול 

שקרבתן למסילות  כרם וקלקיליה, משום-ירדן בוצעו בעיקר בסמוך לשתי הערים הערביות טול

הפגיעה ברכבות הטרידה מאוד את  218מושכת למסתננים.אותן מטרה נגישה ו תהעשהברזל 

משטרת ישראל משום שהיה מדובר בסכנה ממשית לחיי האזרחים, והניסיונות לחבל בה הוגדרו 

ח מדו שנקטו המסתננים לפגוע ברכבת אנו למדיםהשונות על ידה "פשעים חמורים". על השיטות 

 תב: , שבו נכ1953המשטרה המסכם את נתוני ההסתננות לשנת 

מטר. שלוש קרונות  20בפברואר מוקשה מסילת רכבת בין טייבה לחדרה לאורך  2-ב
חיפה -ביוני פורקו פסי רכבת של המסילה הישנה תל אביב 7-משא ירדו מן הפסים. ב

באוקטובר עלתה רכבת משא על מוקש שהוטמן  22-באזור פתח תקווה. ב 52-בק"מ ה
  219פסים.קרונות הורדו מן ה 11בין טייבה וטירה, 

בהטמנת מוקשים במסילות הרכבת או  התאפיינושל המסתננים מהדוח עולה ששיטות החבלה 

בניסיון לסכל את הפגיעה ברכבות  בסמוך להן, ובפירוק פסי הרכבת במטרה להורידה מהפסים.

בין שני הגופים נקבעו סימנים  220פעל מג"ב בתיאום עם מחלקת הביטחון של רכבת ישראל.

מוסכמים של ירי אקדח זיקוקין בעת תקיפת הרכבת על ידי מסתננים. לדוגמה, משנורו זיקוקין 

שהרכבת הותקפה על  הדבר היה אדומים בידי עובדי הרכבת מתוך הקרונות בעת הנסיעה, משמע

ע ליעדה במשך שעה, ידי מסתננים. נוהל שהתגבש בין שני הגופים קבע שאם הרכבת מאחרת להגי

על מנת לבדוק את הברזל מסילות בסמוך ל יםובפרט בשעות הלילה, על מג"ב להגביר את הסיור

כמו כן סיפקה הנהלת הרכבת למג"ב רקטות תאורה ומרעומי אזהרה שהונחו על  221סיבת העיכוב.

  222המסילות בשעות הלילה כדי לסמן לרכבות לעצור בעת שיידרשו לכך מסיבות ביטחוניות.

בהגנה על הרכבת ערך מג"ב סיורים לאורך המסילה עם עלות השחר, עוד בטרם הרכבת החלה 

במהלך הלילה. פעולה זו, שנחשפה מדי יום  בצידןלפעול, במטרה לבדוק אם לא הוטמנו מוקשים 

לאחר  223.של הנוסעיםגוריון את תחושת הביטחון -לאזרחים, הגבירה לדברי ראש הממשלה דוד בן

 ותחמושולכים וגוברים ניסיונות המסתננים לפגוע בנוסעי הרכבות, הוצבו משמרות שהתברר כי ה

גם עם ירי שביצעו המסתננים לעבר הרכבת התמודד מג"ב  224.רי מג"ב בקרונות הנוסעיםשל שוט

באזור לדוגמה, בהתקפת ירי של מסתננים על רכבת שעשתה את דרכה לחיפה  נסיעתה: בעת

                                                

"הנדון: יריות על על הנסיונות לפגוע ברכבת באזורים הללו ראו את הדיווח של מפקח תחנת טייבה אל המטכ"ל,  218
. ראו גם דיווח המצוי בדוח מודיעין של פיקוד המרכז על רכבת משא 11/7/1956, א"צ, 8.4.1953רכבת נוסעים", 

קרונות ירדו מהפסים. מאת רס"ן י' מנהיים בשם  13-על מוקש צפונית לאייל. הקטר ו 1953באוקטובר  22-שעלתה ב
. וגם: ר' בונדי, המסילה 12-636/1953, א"צ, 22.10.1953", 145מס' ראש מחלקת המודיעין אל תפוצת הקבע, "דו"ח 

 .14, עמ' 30.10.1953, דברשפוצצה במשולש", 
. חומרתה של הבעיה נדונה גם 5426/6-ג ", דו"ח משטרת ישראל, א"מ,1953"סקירה על בעיות ההסתננות לישראל  219

, 4)יז בסיון תשי"ג(, עמ'  31.5.1953ה הרביעית, בממשלה בדיון שעסק בביטחון הגבולות, תרשומת ישיבות הממשל
א"מ. ראו גם את דברי מנכ"ל משרד החוץ איתן ולטר על הפגיעה בציר הרכבות באזור זה. דברי איתן ולטר, ישיבת 

 .7563/11-, א"מ, א2.6.1953ועדת חוץ וביטחון, 
", חתום בידי 8.12.1953תאריך "העתק מרישומו של ראש המחלקה פנחס קופל במטה פלוגה ד' משמר הגבול ב 220

 .2302/11-פנחס קופל, מפקד משמר הגבול, א"מ, ל
כפר סבא, כפר יונה, "הנדון: פרטי כל  –מאת עמ"מ שמואל איתן, בשם מפקד משמר הגבול למג"ב ראש העין  221

 .2302/09-ל א"מ, ,27.12.1953ישיבה תיאום", 
אותות קשר",  –ין הביטחון של רכבות ישראל, "הנדון מאת עמ"מ שמואל איתן בשם מפקד משמר הגבול אל קצ 222

 .2302/13-א"מ, ל ,22.11.1953
 .626/1957-18 ,, א"צ18.8.1955גוריון לשר התחבורה, -מאת ראש הממשלה דוד בן 223
 .39, עמ' הגבולארגמן,  224
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אותה הדף את המסתננים בירי  שפעל לאבטחתהכוח סיור בעת ש פעל מג"ב בנחישותקלקיליה 

השומרים שהוצבו לשמירת  225.ליעדה עד שהגיעה באש תוך כדי נסיעתה ה על הרכבתוחיפ

בנובמבר  5-בכך למשל, המסתננים.  יעד לתקיפת אף הםהמסילות מטעם הנהלת הרכבת הפכו 

כרם, אחד -לות הרכבת בסמוך לטולתקפו מסתננים מזוינים שני שומרים ששמרו על מסי 1953

לאיתור המסתננים, השומרים נורה ונהרג ונשקו נשדד. בעקבות הרצח הציב מג"ב מחסומי דרכים 

  226כדם.ואך לא הצליח לל

המסתננים ירושלים שבו ניסו -הרכבות היה בציר תל אביב לשמירתמג"ב פעל  בוש אזור נוסף

ציר אביב, גם ב תל-בדומה לרכבת בציר חיפה 227הרכבת.לגנוב את מסילות הברזל ולפגוע בנוסעי 

, לנוכח המתיחות שגברה בגבול 1956באפריל  20-ב 228הוצבו שוטרי מג"ב בקרונות הנוסעים. זה

והתגברות פעולות הפדאיון, כונסה ישיבת חירום  ירדן בשל הדחת מפקד הלגיון הירדני גאלּב

שאלת בה גוריון ופנחס קופל ונדונה -בלשכת שר התחבורה משה כרמל שבה השתתפו עמוס בן

את מספר השוטרים בקרונות  מג"ב יגדיל באופן ניכררכבות. בדיון הוחלט שהביטחון של נוסעי ה

אזור שבין ראש העין ילה שנועדו ל"הפגנת כוח", בפרט בואת היקף הסיורים לאורך המס, הנוסעים

  229.שהיה נקודת תורפה לפגיעה ברכבות ציר –כרם -לטול

על הרכבות, גם כלי הרכב האזרחיים שנעו בכבישי הארץ היו מטרה מועדפת למסתננים. נוסף 

הסיכוי לפגוע באזרחים רבים היה שאוטובוסים, אולי משום ה יעד לפגיעה היומהמקורות עולה ש

תקפו מסתננים אוטובוס של חברת אשד בסמיכות  1953באוקטובר  2-כך למשל, ב 230גדול יותר.

התנועה על מנת  עורקישהוזעק למקום הציב מחסומים ב פלה; סיור מג"בלמושב בית נחמיה בש

שההתקפה על האוטובוס בוצעה  ,המ"פ מרדכי פרוברללכוד את המסתננים, אך ללא הצלחה. 

המעורבים בגזרת אחריותו, העריך שהמארבים שמציב מג"ב אינם מסייעים בלכידת המסתננים 

המניעה כלי הרכב וביקש להגביר את הסיורים בשעות הלילה על מנת להגדיל את סיכויי בפגיעת 

על חומרת המצב הביטחוני בעורקי התחבורה תעיד העובדה  231.והסיכול של פעולות המסתננים

פקדת ההגמ"ר בפיקוד הצפון על מג"ב להפעיל סיור רכוב בשעות אסר אג"ם במִ  1954שבאוגוסט 

  232.ות מארבעה שוטרים, מחשש להתנקשות בחיי השוטריםהמונה פח התנועה עורקיבהחשכה 

 

                                                

, דברו על הרכבת", . ראו גם: "ירדנים יר2501/9-התקפה על רכבת נוסעים", לא מתוארך, א"מ, ל –"דו"ח אירוע  225
4.10.1956. 

 .636/1953-12א"צ,  ,6.11.1953", 158מאת רס"ן צ' לדרמן אל תפוצת קבע, "דו"ח מס'  226
מסילת  1645012750יהודה מפקד פלוגה א' אל מג"ד/מג"ב מטא"ר מבצעים, "מקרה גניבה בנ"צ -מאת עמ"מ דוד בר 227

 .2501/5-, א"מ, ל5.3.1956ברזל", 
 .382/1956-6", א"צ, 30.4.1955עד  24.4.55תוכנית פעילות שבועית החל מתאריך  –"מטה פלוגה א' משמר הגבול  228
 629/1957-35בלשכת שר התחבורה בתל אביב", א"צ,  12:00בשעה  20.4.1956"זיכרון דברים מפגישה שנערכה ביום  229

 )שר התחבורה משה כרמל היה חבר מפלגת אחה"ע(.
; "אוטובוס הותקף במשולש 1, עמ' 8.7.1954, זמנים, "יריות על אוטובוס מתל אביב לירושלים", ראו לדוגמה 230

 .1, עמ' 23.9.1955, קול העם; "התקפת דמים על אוטובוס בכביש צפת", 4, עמ' 7.11.1954, שעריםהישראלי", 
, 6.10.1953דו"ח פעולות איבה",  מאת מרדכי פרובר, מפקד פלוגה ג', אל מטא"ר/אגא"ר/מפקד משמר הגבול, "הנדון: 231

 . 2302/13-, לא"מ
משמר הגבול, "הנדון: סיורים  – 3מאת סגן יוסף שוורץ, ממלא מקום קצין מבצעים אל מפקדי הגושים/מפקד גדוד  232

 .55-211/1958, א"צ, 26.8.1954בטחון",  –ואימונים בקרב הגבול 
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בבסיס פעילות הסיכול  233ערה.-יעד פעולה שכיח של המסתננים היה עורק התחבורה באזור ואדי

דב אוגול, ואותה תיאר לימים בזיכרונותיו: המ"פ של מג"ב בגזרה זו עמדה תפיסה מבצעית שהגה 

ם, אנשי הפלוגה היו מלווים את הרכבים מאזור מגידו ועד "היו פיגועים רבים ברכבים ישראליי

היציאה מוואדי ערה ]...[ הליווי היה נעשה בג'יפ ומשוריין שהיו מלווים את השיירות. רכב לבד לא 

מהתיאור עולה תמונה של מציאות ביטחונית קשה בדרכים  234נסע בלילה באזור ואדי ערה".

ארגון שיירה של כלי רכב אזרחיים  – בטחת התנועהיטה מבצעית סדורה לאשבגינה פיתח מג"ב ש

בעורקי  פעולה זה של מג"ב דפוסבכוח משוריין. ב יםהמלוו יםברכו יםואבטחתם באמצעות סיור

 ניכרת החשיבות של המשוריינים שהתלוו למשימות האבטחה. התחבורה

 . סיכול ומניעה של גנבות פרי הדר 7

דונם פרדסים, בעיקר במישור  150,000-העצמאות כ ברשות הפרדסנים הערבים היו טרום מלחמת

דונם, נותרו בתום המלחמה בתחומה של מדינת  137,000-החוף המרכזי והדרומי. רובם המכריע, כ

כך פרי הדר הגיעו מהעיר קלקיליה. חדרו לשטח ישראל לגנוב מהמסתננים ש רבים 235ישראל.

חייתה על פרדסי התפוזים שלה ]...[  1948 : "קלקיליה לפניירדנימפקד הלגיון ה ,גלאּבזאת תיאר 

אנשי קלקיליה רעבים בבתיהם ויכולים לראות את פרדסיהם ]...[ הם היו לוקחים שקים ריקים 

זו של גנבות פרי  תופעה 236ומתגנבים בלילות וכל אחד מהם היה יוצא לקטוף את העצים שלו".

סדרה של  1950השנייה של  את חיל הספר, שערך במחצית רבותהדר בגזרת קלקיליה העסיקה 

מארבים ם הגיצוין כי  237, אולם ללא הצלחה רבה.תופעהלבלום את היקף ה מבצעים יזומים כדי

הפחית את מספר לבגזרת קלקיליה על מנת  1952–1951פלוגות משמר הגבול בשנים ביצעו ש

חטיבה בהצעה  1952בנובמבר  נדונהלאור חומרת התופעה  238.חיוביות הגנבות לא הניבו תוצאות

שכללו לות עונשין נגד תושביה באחריותה, לנקוט פעו קו הגבול עם קלקיליה היה, ששל צה"ל 17

כך שהצעה זו סימוכין לוהשמדת שטחי ירקות מעבר לגבול. אין העיר, "הטרדה באש" מדי לילה על 

פרדסים פרי ההדר מהיחס צה"ל לגנבות על החומרה שייושמה הלכה למעשה, אך יש בה להעיד 

  239.באזור השרון

, 1953ביוני  15-בות פרי ההדר. כבר בסיכול גנכאמור היה יעד מרכזי של מג"ב בלחימה במסתננים 

יותר" לאחר שהוקם מג"ב, ערך שר המשטרה בכור שטרית פגישה שהוגדרה "דחופה בבלבד כחודש 

באותה עת בשלבי הקמה  שמג"ב, שנמצאלנוכחים בה הבטיח עם פעילי התאחדות האיכרים ו

                                                

הותקפו בירי שני כלי רכב בציר  1955בנובמבר  21-. ב1עמ' , 5.12.1954, הצפה"יריות על יחידת משמר הגבול",  233
-. בS15/49.350", חתום בידי עמ"מ שמעון אשד, אצ"מ 1955ערה ראו: "דוח התקלויות ואירועים לחודש נובמבר -ואדי
ד הותקף סיור מג"ב שנע על הציר מירי של מסתננים. זמן קצר לאחר מכן הותקף בירי טנדר אזרחי ואח 1956במרס  30

. S15/49.350אצ"מ  ", חתום בידי עמ"מ שמעון אשד,1956"דוח התקלויות ואירועים לחודש אפריל  מנוסעיו נפצע. ראו:
עפולה כנגד סיור מג"ב. כתוצאה מהפיצוץ נפצע שוטר מג"ב. א"צ,  –הופעל מוקש בכביש מגידו  1956ביולי  9-ב

 –הצפון משטרת ישראל למפקדת פיקוד צפון  . מאת מפקח ראשון מ' בלהרון בשם מפקד מחוז362/172/1959
. ראו גם את דבריו של הרמטכ"ל על מורכבות הבעיה 9.7.1956מג"ב, "דו"ח פשעים יומי",  3אג"ם/מודיעין ומטה גדוד 

 .7564/8-, א"מ, א7.12.1954דברי הרמטכ"ל משה דיין, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  –הביטחונית בציר זה 
 . 32עמ' , פרקי חייםאוגול,  234
און ומ' חזן -א' גולן, "מקומו ומשמעותו של הרכוש שהותירו אחריהם הפליטים הפלסטינים", בתוך: מ' בר 235

, יד יצחק בן צבי, ירושלים, קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות –כלכלה במלחמה )עורכים(, 
 .49, עמ' 2017

 . 62, עמ' מלחמות הגבולמצוטט אצל מוריס,  236
 . 79–75, עמ' חיל הספרעל פעולות חיל הספר בתחום זה והצלחותיו היחסיות ראו בהרחבה: אוחיון,  237
" 1952מאת סמ"מ מ' אידלוביץ אל המטא"ר/מל"ב, "הנדון: סקירה חודשית על הלחימה בהסתננות מחודש אוגוסט  238

 .2246/37-, א"מ, ל12.9.1952
אג"ם, "הנדון: הגברת ההסתננות באזור קלקיליה", /17חטיבה סרן צבי אברהמי, בשם קצין אג"ם, אל מפקדת  239

 .203-10/1955,א"צ, 17.11.1952
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השיטות על  240גנבות פרי ההדר.למניעת ויקדיש משאבים רבים והתארגנות, יפעל בנחישות 

 ,באזור קלקיליהשל קצין מג"ב שפעל  והדר אנו למדים מעדותהפרי את לגנוב המסתננים שנקטו 

 : בגזרתווהיה עד לאירועי ההסתננות 

מקצוע זה כדאי מאוד, מחיר התפוז  באזור השרון פועלות בעונה כנופיות פרי הדר.
פרוטות שלנו. הגניבה מבוצעת בהנהגת קבלן. הוא  100-בירדן הוא פליס שהם כ

אנשים הפושטים על  10שוכר פועלים סבלים וקוטפים. קבוצה כזו מונה לפעמים עד 
הפרדס, קוטפת את הפרי, תוך שבירת הענפים, ממלאה שקים ומסתלקת אל מעבר 

ק"מ( הרי כל אחד מן הסבלים מוביל  10–6חק איננו רב ביותר )לגבול. מאחר שהמר
  60.241 ויש זקנים בני 9ק"ג תפוזים ]...[ יש ביניהם נערים בני  100-שק המכיל קרוב ל

מהתיאור מצטיירת תמונה שהגנבות בוצעו בדרך כלל בקבוצות, והמסתננים שנטלו בהן חלק היו 

לעיר קלקיליה על מנת לבצע את  ם שבאזור השרוןיצלו את קרבת הפרדסים שונים שנאיגיל חתךב

 . חיש מהמקום עם התוצרת שהצליחו לקטוף מעצי הפריהגנבה ולהימלט 

גנבות פרי ההדר הייתה מארבים. בתכנון  כל אתשאימץ מג"ב לסהעיקרית  שיטת הפעולה

 242המארבים בעונת הקטיף נלקח מרכיב פרי ההדר כאחד השיקולים בבחירת מיקום הצבתם.

הכנות מבצעיות לשמירה על הפרדסים בעונת הקטיף נערכו במג"ב מבעוד מועד תוך התאמת 

, במקרים רבים המסתננים הצליחו דא עקא 243הפעילות לעונת ההבשלה של סוגי ההדרים השונים.

הספיקו תוך שהם משליכים את פרי ההדר ש, במהירותמג"ב ולחצות את הגבול שוטרי להימלט מ

הפחתת מקרי ההסתננות פעילותו של מג"ב סייעה בעל מנת לבחון אם  244לתוך שקים. לקטוף

להלן משקף  8גנבות פרי ההדר הסתייעתי בנתונים הרשמיים של משטרת ישראל. תרשים לצורך 

כי  צייןל ראוי. 1956–1952בשנים ה משטרהגנבות פרי ההדר שבהם טיפלה את התפלגות אירועי 

 קלקיליה.עיר לאזור השרון הסמוך ל ץ, ואינו מתייחס רקנוגעים לכל אזורי הארבטבלה ים הנתונ

 עם זאת, גם מהנתונים הללו ניתן להעריך את הצלחתו של מג"ב בטיפול בתופעה.

 1956245–1952התפלגות מספר אירועי גנבת פרי הדר בשנים : 8תרשים 

 

                                                

 .2, עמ' 19.6.1953, הבקרבפגישת חקלאים עם שר המשטרה", -י' בנעט, "בעית הגניבות בפרדסים 240
 . 28, עמ' 17.12.1953, זמניםי' גולדברג, "משמר הגבול והמלחמה במסתננים",  241
. פ' נוי, 2302/11-", א"מ, ל26.11.1953"העתק מרישום בקורו של עמ"מ איתן במטה פלוגה ד' משמר הגבול בתאריך  242

 .4, עמ' 16.12.1953, הבקרעל משמר המדינה",  –"משטרת הגבול 
 ,12302/1-", א"מ,ל29.9.1953"העתק מרישום ביקורו של עמ"מ שמואל איתן במטה פלוגה ד' משמר הגבול בתאריך  243
, 2302/14-, א"מ, ל17.11.1953יהודה, מפקד פלוגה ד', אל פנחס קופל, "הנדון: דו"ח התקלות", -מאת עמ"מ דוד בר 244

 .1, עמ' 18.10.1953, חרותכנופיות",  2; "הונסו 4, עמ' 15.10.1953 זמנים,"הונסו מסתננים גונבי הדרים", 
מאת מ' נוביק, ראש מת"ם אל לשכת הרמטכ"ל,  .1956–1953התרשים מתבסס על סקירות ההסתננות לשנים  245

; מאת מ' נוביק 28-626/1957 ,א"צ .20.6.1955", 1954סקירה על בעיות ההסתננות לישראל שנת  –"הנדון: הסתננות 
 .5426-13-, א"מ, ג20.5.1957", 1956סיכום שנתי  –ראש מת"ם אל זאב שרף מזכיר המדינה, "הנדון: הסתננות 

664

549
612

497
548

1952שנת  1953שנת  1954שנת  1955שנת  1956שנת 
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גנבות פרי ההדר שטיפלה בהן מקרים באירועי  115חלה ירידה של  1953מהתרשים עולה שבשנת 

גנבות. מנתוני  664, שהייתה שנת השיא בגנבות פרי ההדר ובוצעו בה 1952לעומת שנת ה משטרה

אפשר ללמוד שכמעט לא חלו שינויים מהותיים במספר האירועים משנה  1956–1953השנים 

 להתמודד עם התופעה. לא הצליח במידה רבהוניכר כי מג"ב לשנה, 

 העירוני בירושלים . אבטחת הקו 8

, נקבע בעיר ירושלים קו חזית עירוני 1948ביוני  11-ב במלחמת העצמאות עם ההפוגה הראשונה

שהפריד בין כוחות צה"ל ובין הלגיון הירדני. האזור ביניהם היה ל"שטח הפקר", שרוחבו במקומות 

חזית נקבעו מטרים בלבד. בקו ה 15–10מטרים ובמקומות אחרים  250-ל 200בין היה אחדים 

קרבות עשרת הימים שנערכו ב 246מקומות מעבר בין חלקי העיר והושג הסדר לפירוז הר הצופים.

בנובמבר  30-ב 247הורחב תחום השליטה הישראלית מדרום וממערב לעיר. 1948ביולי  19–9בין 

-הקולונל עבדאללה א הירדניומקבילו  ,סא"ל משה דיין, מפקד כוחות צה"ל בירושליםחתמו  1948

מחתימת ההסכם ועד לשילובו של  248על "הסכם הפוגה כנה" ששם קץ לחילופי הירי בעיר. ,תל

בידי פלוגות הופקדה הקו העירוני , השמירה על 1953באוגוסט מג"ב במשימות בט"ש בירושלים 

 120-כ אחת לכמה שבועות, כל פלוגה מנתהביניהן סדירות של צה"ל ופלוגות מילואים שהתחלפו 

חיילים. כוח זה היה מזערי ביותר, כפי שתיאר זאת לימים חיים הרצוג: "מסופקני אם הייתה אי 

  249פעם בירה במצב מלחמה שכוח כה חלש, כמעט סמלי, הופקד על הגנתה".

של בחורף  1953.250באוגוסט  24-פלוגה א' של מג"ב שהוצבה בעיר ירושלים החלה את פעילותה ב

הפלוגה להציב מארבים לאורך הקו העירוני מפאת תנאי האקלים  ה שללא עלה בידאותה שנה 

הקשים. כחלופה למארבים הציב מג"ב זרקורים על גגות הבתים בשכונות הספר, שנועדו לסייע 

שכונות שבהן לא הייתה אספקת הבשולי  251.מסתנניםהתקפות המפני  תושביהם בשמירה על

זרקורים הותקנו גם על  252מצברים שסיפקה המשטרה.חשמל סדירה הופעלו הזרקורים באמצעות 

  253רכבי הסיור של מג"ב שנעו בצמדים לאורך הקו העירוני.

, הופקדה בידיו האחריות גם על 1954באפריל  1-כחלק מהאחריות שקיבל מג"ב על הבט"ש ב

ווח די 1954 באפריל 25-בלא היו כולם שבעי רצון מההחלטה.  שמירת הקו העירוני. בפיקוד המרכז

סא"ל שמואל גלינקא, קצין אג"ם בפיקוד המרכז, לראש אג"ם במטכ"ל שהסיורים שעורך מג"ב 

כניסתם של גורמים עוינים לשטח ישראל, ובלשונו: את למנוע לאורך הקו העירוני אינם מסייעים 

                                                

אופקים צה"ל ופריסתו הגיאוגרפית בירושלים בשנותיה הראשונות של המדינה",  –בעיר ע' אורן, "צבא  246
 .389–388, תשס"ה, עמ' 64-65 בגיאוגרפיה

 .390שם, עמ'  247
א תל נכלל בהסכם שביתת הנשק בין ישראל וממלכת ירדן, שנחתם כעבור  -. הסכם דיין74, עמ' משה דייןאון, -בר 248

 . 1949באפריל  3-חמישה חודשים ב
בחודש  .169, עמ' 1997ידיעות אחרונות, תל אביב, סיפורו של לוחם, דיפלומט ונשיא,  –דרך חיים  ח' הרצוג, 249

סיורים ביישובי  25-מארבים ו 61בוצעו על ידי צה"ל טרם שקיבל מג"ב החל את פעילות המבצעית  1953אוגוסט 
דב, קצין -", סרן יואל בן1953ם פעילות לחודש אוגוסט , "הנדון: סיכו295/422/1955הפרוזדור ובקו העירוני. א"צ, 

 .2.9.1953מודיעין למפקדת פיקוד המרכז/מודיעין, 
יהודה, מפקד פלוגה א' אל מפקד משמר הגבול/אגא"ר/מטא"ר, "הנדון: פלוגה א' משמר -מאת מפקח ראשון ד' בר 250

 .2302/21-, א"מ, ל24.8.1953מצבה ורשימה שמית",  –הגבול 
פראג סגן מפקד מחוז ירושלים, אל ראש אגף המנהלה במטא"ר של משטרת ישראל, "הנדון: זרקי אור  מאת י' 251

 .2302/14-, א"מ, ל15.12.1953פלוגה א'",  –לשימוש משמר הגבול 
יעקב, מפקד פלוגה א', אל אגא"ר ומפקד משמר הגבול, "הנדון: מצברים ומטען", -מאת מפקח ראשון דב בן 252

 .2302/23-ל , א"מ,10.12.1953
, 27.11.1953החורף",  –יעקב, מפקד פלוגה א', אל מפקד משמר הגבול, "הנדון: שיטת עבודה פלוגה א' -מאת ד' בן 253

 .2302/12-א"מ, ל
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"סיורים ממונעים בתוך הרחובות הפנימיים של העיר דבר שלא מאפשר פיקוח על שטחי ההפקר 

ל מוצבי האויב. אופי פעילות זה אינו מונע את כניסתם של ערבים מהשטח הירדני ומעקב ע

סבר שאופי הפעילות  ,גם אל"מ מאיר עמית, ראש מחלקת המבצעים במטכ"ל 254לשטחי ההפקר".

הציע רס"ן  1954באפריל  28-ב 255אינו מסייע לאבטחת הקו העירוני.המתבסס על סיורים של מג"ב 

, לאלוף פיקוד המרכז צבי אילון חלופה לסיורים של מג"ב 16ל חטיבה מיכאל ניר, קצין אג"ם ש

להציב את שוטרי מג"ב בתצפיות סטטיות בנקודות  –שאינם תורמים, כלשונו, "לביטחון העיר" 

הביע האלוף אילון את  1954במאי  3-במטכ"ל ב בדיון שהתקיים 256תורפה לאורך הקו העירוני.

  257.החלטה בסוגיה זו ולם לא התקבלה כלתמיכתו בהצעה, א

קציני החלו תקריות ירי לאורך הקו העירוני שבהן היה מעורב הלגיון הירדני.  1954ביוני  30-ב

בירדן ן תגובה לפעולת התגמול שערך צה"ל בכפר עזּו ןמודיעין בצה"ל העריכו שהתקריות הה

עדות בת הזמן על ההכנות  258האזרח מאיר ריינר ברעננה. תו שלחייומיים קודם לכן, בעקבות רצ

שוטר מג"ב אפרים לוי, שעמד  מסרשערכו חיילי הלגיון לקראת ההתקפה אנו מוצאים בתיאור ש

: "הם הערימו אבנים גדולות, שקי חול ומרצפות, העירוני יומיים לפני שזו החלהעל משמרתו בקו 

יש בו להעיד תיאור זה  259הם בנו עמדות אש והשלימו את עמדות האש שכבר היו קיימות".

  .לקראתהמקדימות שההתקפה של הלגיון הירדני תוכננה מבעוד מועד, ונעשו הכנות 

כי בעת שחיילי  כונסה ישיבת ממשלה מיוחדת ובה דיווח הרמטכ"ל משה דיין 1954ביולי  2-ב

העירוני ובמקום פעלו כוחות הלגיון הירדני פתחו במתקפת הירי, צה"ל לא היה פרוס לאורך הקו 

שנשאל רק לאחר שעות ספורות נטל צה"ל ממג"ב את האחריות על הקו העירוני. כו מג"ב,

דיין בשלילה, לו רסם זאת ברבים, השיב ראש הממשלה משה שרת אם אפשר לפהרמטכ"ל על ידי 

חילופי הירי בין הלגיון למג"ב ב 260לפעול בתוככי העיר. כוחות צבאבנימוק שבעת שלום נאסר על 

אחד בסמוך למלון המלך  – נפצעו שלושה שוטרי מג"בהלגיון חיילי  התקפתבבלימת שנטל חלק 

  261דוד, ושני שוטרים בסמוך להר ציון.

י של הלגיון עשה צה"ל שימוש במרגמות, מה שגרר ביקורת קשה ונוקבת על על הירבתגובה 

נו ישראל מקרב משקיפי האו"ם. על ביקורת זו השיב הרמטכ"ל משה דיין: "הייתה שגיאה, היי

את  263ירי המרגמות גרם נזק קל לקונסוליות של צרפת ובריטניה. 262צריכים להפעיל תותחים".

מהלך יעקב לאניאדו, ששימש בהקצין החלק שנטל מג"ב בירי המרגמות אנו מוצאים בעדותו של 

הוא מתאר ובה  –שנים לאחר מכן שנמסרה מג"ב בעיר ירושלים,  מטעםמפקד תורן התקרית 

משמר הגבול החזיק את הקו : "ך סיפר, וכמטכ"ל משה דיין במהלך ההתקפהשיחה שערך עם הר

                                                

מאת סא"ל שמואל גלינקא, קצין אג"ם פיקוד מרכז, אל ראש אג"ם מבצעים, "הנדון: העברת הביטחון השוטף  254
 . 185-642/1956, א"צ, 25.4.1954שראל", במרחב פיקוד המרכז לידי משטרת י

הנדון: דו"ח בדבר העברת הביטחון השוטף "מאת אל"מ מאיר עמית, ראש מחלקת מבצעים במטכ"ל, לראש אג"ם,  255
 .185-642/1956, א"צ 27.4.1954למשטרה", 

ון: החזקת הקו , אל פיקוד המרכז ולשכת האלוף, "הנד16מאת רס"ן מיכאל ניר, קצין אג"ם, בשם מפקד חטיבה  256
 .132-422/1955, א"צ, 28.4.1954העירוני", 

 , א"צ.3.5.1954דברי האלוף צבי אילון, ישיבת המטכ"ל,  257
. 338–337, עמ' מלחמות הגבולבירושלים ראו: מוריס,  1954ביוני ובימים הראשונים של יולי  30-על הקרבות ב 258

 .Glabb, A Soldier, p. 332תיאור מן הצד הירדני מובא בזיכרונותיו של גלאב: 
 .1, עמ' 12.7.1954, זמנים"קטעים מניתוח דו"ח המשקיפים",  259
 , א"מ.4)א' בתמוז תשי"ד(, עמ'  2.7.1954תרשומת ישיבות הממשלה החמישית,  260
 .1, עמ' 2.7.1954, דברנפצעו ביריות הלגיון ביממה האחרונה",  22סופרנו בירושלים, " 261
 .337, עמ' מלחמות הגבולמצוטט אצל מוריס,  262
 .338שם, עמ'  263
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העירוני ]...[ ופתאום מצלצל אומר, אדוני מבקשים מפקד תורן, אני אומר, כאן מפקד תורן, כאן 

הרמטכ"ל משה דיין, כן אדוני, תפתחו באש נק"ל ]נשק קל[ לכל עבר העיר העתיקה, כן אדוני". 

 עם דיין אמר לאניאדו לפקודיו השוטרים:  ערךלאחר השיחה ש

תשמעו, אם אתם רואים ירדנים לגיונרים עוברים את הגבול תירו עליהם, אם אתם 
רואים מישהו מתקרב תירו עליהם, תפתחו באש, ואז קיבלתי את ההוראה 
מהרמטכ"ל ישירות ]...[ ואז כל ירושלים הייתה אש וירינו אז פעם ראשונה, ונק"ל זה 

אחת, לקחנו את המרגמה  52, למחלקות משמר הגבול היה מרגמה 52מרגמה גם כלל 
  52.264וירינו מכיוון מלון המלך דוד, לכיוון העיר העתיקה עם פצצות מרגמה 

עדות זו ממחישה את העובדה שבעת התפתחותן של תקריות הגבול מורכבות וגדולות, צה"ל הוא 

גובה הנדרש. תקריות הגבול עם הלגיון הירדני בע את רף התוטל לידיו את האחריות ואף קוזה שנ

עוררו ספקות בזירה הפוליטית ביחס ליכולותיו המבצעיות של מג"ב. כשבוע לאחר התקרית אמר 

 לנוכחחבר הכנסת יצחק רפאל, מראשי מהפועל המזרחי, בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת כי 

ובכובד יש לשקול בשנית העירוני  בתקריות הגבול לאורך הקו של צה"ל בהדיפת הלגיוןהתערבות 

  265ירושלים בידי מג"ב.באם להותיר את האחריות על הבט"ש ראש 

לא ירדה מסדר היום גם  אבטחת הקו העירוניאופן בין צה"ל למג"ב בשאלת הקשה המחלוקת 

. סלע המחלוקת בין שני הצדדים עמד בשאלת אבטחת עם הלגיוןהירי  תקריותמשהסתיימו 

בחלקו הדרומי של הקו העירוני באזור ארמון הנציב, בשטח המפורז, מיקומו היה ת הבודד", ש"הבי

הטיל פיקוד המרכז על מג"ב את  1954בספטמבר  22-ב 266ושנמסר למדינת ישראל בהסכמת האו"ם.

מטה המבצעים בפיקוד המרכז  267הקו העירוני מבית פגי עד ה"בית הבודד".שמירת האחריות על 

, כפי שנעשה עד כה על ידי שמירה סטטית ותצפיותבאמצעות הבודד"  "הבית להגן עלדרש ממג"ב 

למטכ"ל שאין בכוונת מג"ב לאבטח את דיווח פנחס קופל  1954בנובמבר  2-ב 268צה"ל.חיילי 

 הקו העירוניהמתבצעים כחלק מאבטחת רכובים , אלא באמצעות סיורים בפעילות סטטית המקום

פיקוד המרכז אג"ם בל 16פנה קצין אג"ם של חטיבה  ,בעקבות סירובו של פנחס קופל 269.בכללותו

  270.במקום תצפיותלאלתר הציב מג"ב ל להנחות אתבבקשה 

דיווחה חטיבה  1955בפברואר  28-היא כנראה שהכריעה את המחלוקת: בהמרכז פיקוד התערבות 

לפיקוד המרכז שמג"ב נענה לדרישה ושינה את דפוסי האבטחה מסיורים רכובים לאבטחה  16

הפעילות של מג"ב  שיטותעל המטכ"ל לשנות את  16כלומר, הלחץ שהפעילה חטיבה  271טית.סט

למג"ב  16תמה מערכת היחסים הסבוכה בין חטיבה נחצלח. אך בזאת לא  לאבטחת הקו העירוני

                                                

 .21.1.2010ריאיון עם יעקב לאניאדו,  264
 .7564/5-, א"מ, א6.7.1954דברי יצחק רפאל, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  265
, אל מפקדת פיקוד מרכז/אג"ם, "הנדון: הבית הבודד", 16מאת סרן שחר יחזקאל, ממלא מקום קצין אג"ם חטיבה  266

 .6-382/1956 , א"צ,13.2.1955
אג"ם, "הנדון: החזקת הקו /16מאת רס"ן אריה שליו, קצין מבצעים פיקודי, בשם קצין אג"ם פיקודי, אל חטיבה  267

 .341-642/1956, א"צ, 22.9.1954העירוני בירושלים", 
ת משמר הגבול, "הנדון: בי –מאת רס"ן מיכאל קרטן, קצין מטה המבצעים של פיקוד מרכז, אל משטרת ישראל  268

. עד שהוטלה האחריות על מג"ב, אבטחת הבית הבודד בוצעה 185-642/1956, א"צ, 1954ירושלים", אוקטובר  –בודד 
אל גדוד  16מאת רס"ן מיכאל ניר, קצין אג"ם חטיבה  באופן סטטי על ידי ארבעה חיילי צה"ל שחבשו כובעי משטרה.

 .307-422/1955, א"צ, 4.9.1953, "הנדון: עמדת הבית הבודד ליד ארמון הנציב", 54
 .642/1956-185, א"צ, 2.11.1954ירושלים",  –מאת פנחס קופל לאגף המבצעים במטכ"ל, "הנדון: בית בודד  269
, 13.2.1955מאת סרן שחר יחזקאל, ממלא מקום קצין אג"ם, אל מפקדת פיקוד מרכז/אג"ם, "הנדון: בית בודד",  270

 .26-380/1956א"צ, 
 .382/1956-6, א"צ, 28.2.1955אג"ם אל פיקוד מרכז/אג"ם, /16מברק מאת מפקדת חטיבה  271
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, ובשל 1956במרס  1-מתפקידו ב בעקבות הדחתו של מפקד הלגיון גלאּב .בנושא הקו העירוני

החשש בצה"ל מהתקפת פתע על ירושלים, כתב אל"מ חיים הרצוג בדוח הכוננות המבצעי של 

מג"ב את האחריות על הקו העירוני ל להפקיע מחטיבה שבכוונתו לשכנע את חברי המטכ"ה

עד פרוץ  מטכ"ל, לפחותאין מקורות המעידים על כך כי המלצה זו התקבלה ב 272ולהחזירה לצה"ל.

כחלק מההכפפת , 16על הקו העירוני לחטיבה הביטחונית אחריות שבה הוחזרה המלחמת סיני, 

  273.ערכותו למלחמהיהבמסגרת  כלל כוחות מג"ב לצה"ל

 לבנון-ישראלפרק ג': מג"ב במשימות בט"ש בגבול 

הנקרה . המשא ומתן שנערך בראש 1949במרס  23-הסכם שביתת הנשק בין ישראל ללבנון נחתם ב

יונים . הן ישראל והן לבנון ניאותו כבר בראשית הדבין הצדדים היה קצר ולא ידע מחלוקות רבות

צרפת ובריטניה יחזור להיות קו הגבול בין שתי המדינות.  1923לאומי שהתוו בשנת -שהגבול הבין

 לאומי, ולאחר מכן פינה הצבא-במסגרת הסכם שביתת הנשק נסוגו כוחות צה"ל אל הקו הבין

ק"מ, וקטעים רבים  80-אורכו של הגבול עם לבנון היה כ 274הסורי את כוחותיו משטח לבנון.

. גדר הצפון, למסתננים לחדור לשטח ישראל כמעט באין מפריע שִאפשרו לאורכו היו פרוצים

להתמודד עם חדירות של  בניסיון, במהלך המרד הערבי 1938יולי -חודשים מאיבשהקימו הבריטים 

יות מגבול לבנון, הייתה ברובה הרוסה ונותרו ממנה שרידים בכמה מקומות לאורך כנופיות ערב

 276בשל עלותה הכספית הגבוהה.בצה"ל הקמת גדר גבול חדשה לא נשקלה באותה העת  275הגבול.

בשטח טופוגרפי קשה ובצמחייה עבותה, ששימשה את המסתננים התאפיין  ,הגבול עם לבנון

  277הגבול. לאורכו שלכביש המתפתל ב ערכו את סיוריהםש מג"בשוטרי כמקומות מסתור מפני 

הוקדשו גם לשמירת הגבול לאורך הגבול עם לבנון הוצבה פלוגה ח' של מג"ב, וחלק ממשימותיה 

מג"ב לשמירת מטעם , עת הוקמה פלוגה ט', לא הוצבו כוחות 1954משום שעד לשנת עם סוריה, 

בשנות החמישים שפעלה בצפון הארץ . לא בכדי נהגו במג"ב לכנות את פלוגה ח' הסוריעם הגבול 

 3 מספרמג"ב הוכפפה פיקודית לגדוד  פלוגה ח' 278"פלוגת הגבול הצפוני".של המאה העשרים 

למפקד פלוגה ח'  279שעליו פיקד שמעון אשד, מוותיקי ארגון ההגנה ומשטרת היישובים העבריים.

 מפקד פלוגהלוין אברהם המדינה שימש קום קי הפלמ"ח. לאחר אברהם לוין, מוותי התמנה

                                                

 .779/1958-23סקירת המפקד", לא מתוארך, א"צ,  –"דו"ח כוננות  272
. מאת סא"ל ב' אמיר, ראש המטה אל 1957במרס  24-האחריות על הקו העירוני בתום המלחמה הוחזרה למג"ב ב 273

-22, א"צ, 20.3.1957חזרה לתפקידו במרחב מחוז ירושלים",  1"הנידון: כניסת גדוד מג"ב מס' , 1מפקד גדוד מג"ב מס' 
468/1958. 

 .410–409, עמ' תולדות המלחמה. מוריס, 140, עמ' שביתת הנשקביגר, קווי  274
, 120 קתדרהעל הקמת הגדר ראו: ג' קרויזר, "הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה: בחינה מחודשת",  275

חקרי מלחמה: מאסף לזכרו . ג' ביגר, "גדר הצפון: גדר המערכת הראשונה בארץ ישראל", בתוך: 230–201תשס"ו, עמ' 
 . 119–111, עמ' 1988, משרד הביטחון, תל אביב, של אלעזר )לסיה( גלילי

 .412, עמ' בסבך הלבנוןארליך,  276
מאת מפקח ראשון אברהם לוין, מפקד פלוגה ח' אל המטא"ר/משמר הגבול, "הנדון: דו"ח אירוע יריות בנ.צ  277

 .1, עמ' 30.11.1953, חרות. "התקפה מזוינת מצד הלבנון", 2302/18-, א"מ, ל14.11.1953", 8.11.1953בתאריך  17388766
 . 3, עמ' פלוגה ח'עזרי,  278
, 4, בטאון הכומתות הירוקותלזכרו של שמעון אשד ז"ל",  –"קפדן אך נעים הליכות  על שמעון אשד ראו: ט' משגב, 279

ומינויו למפכ"ל התמנה שמעון  1964. עם סיום תפקידו של פנחס קופל כמפקד מג"ב בשנת 16(, עמ' 2008)אוגוסט 
 .1972אשד למפקדו השני של מג"ב עד שנת 
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, עם הקמת מג"ב עבר לשרת בשורותיו ותפקידו הראשון 1953בשנת  .ביחידת המיעוטים של צה"ל

  280., שבה התמנה לסגן מפקד גדוד במג"ב1960שנת למילא עד אותו ש, תפקיד היה מפקד פלוגה ח'

  של מג"בשיקולי הפריסה . 1

עמוד המוצגת בכפי שיבואר במפת הפריסה ופוגרפי של הגבול חולקה פלוגה ח', הטבשל אופיו 

. בשנות השלושים למספר כוחות משנה שהוצבו בתחנות המשטרה שהקימו הבריטיםהבא 

ים התחנות הללו שימשו לשיכון שוטרי מג"ב ומהן הם יצאו לפעילותם, שכללה סיורים רכוב

גבול עם לבנון פעלו לשמירתו מג"ב בעד להצבת  הגבול. ורגליים, מארבים ותצפיות לאורכו של

, ושקיבל מג"ב את ולאבטחתו שוטרים ממשטרת ישראל שהוצבו אף הם באותן תחנות משטרה

 281.האחריות על שמירתו הם הוחזרו ליחידות המשטרה

על פי ם שוטרי 68על  העמד 1953לבנון בחודש אוקטובר גבול ב שהוצבוהכוחות של מג"ב מצבת 

במצודת כח הוצבה מחלקה שמנתה  282החלוקה כדלקמן: מטה הפלוגה ישב בנפת המשטרה בצפת;

שוטרים בפיקוד שוטר בדרגת  19שוטרים בפיקוד קצין; במצודת סעסע הוצבה מחלקה שמנתה  15

 12הוצבו  רהמ  שוטרים בפיקוד שוטר בדרגת סמל; ובמצודת שוֹ  22סמל; בתחנת אלון הוצבו 

סביר להניח שההחלטה להפקיד את האחריות על הכוחות  283בדרגת סמל. שוטרים בפיקוד שוטר

גדלה מצבת הפלוגה ומניינה  1954במרבית התחנות בידי סמלים נבע מהמחסור בקצינים. במאי 

 33שוטרים, ובכך גדל גם מספר השוטרים שאיישו את התחנות: במצודת כוח נמנו  121עמד על 

  284שוטרים. 50ובתחנת אלון נמנו  שוטרים, 38שוטרים, בתחנת סעסע נמנו 

בן חולשות מבצעיות. הגבול טמנו בחּו כו שלור הכוחות לאורחלוקת הפלוגה ליחידות משנה ופיז

הצפון, לאג"ם במטכ"ל  דיווח סא"ל חיים אבינעם, קצין אג"ם של פיקוד 1954באוגוסט  15-ב

 –טולה לקיבוץ דן שמג"ב מתקשה לשלוט על הגזרה הלבנונית בקטע הגבול שבין המושבה מ

בעיות הבט"ש  פתרוןהידוע כנקודת תורפה להסתננות. יתרה מזאת, הפריסה אינה מסייעת ב

טענות דומות עלו במפקדת ההגמ"ר בפיקוד הצפון, בדיווח שהעביר  285לאורך הגבול עם סוריה.

אל"מ יחזקאל פנט, מפקד ההגמ"ר לאג"ם בפיקוד הצפון נכתב: "הגזרה הסורית, חלק מהגזרה 

הירדנית )עד קיבוץ גשר( וחלק מהגזרה הלבנונית נמצאים למעשה חשופים לגמרי ואין כל פעילות 

. דבר זה מעורר התמרמרות ביישובים". פריסה 1954באפריל  1משטרתית בביטחון השוטף לאחר 

זו, שחסרה נוכחות של מג"ב לאורך הגבול הסורי, הביאה לדעת מפקד ההגמ"ר בפיקוד הצפון 

   286ת ביישובים השוכנים בסמיכות לגבול.לתחושת קשו

 

                                                

בטאון הכומתות ראיון עם אברהם לוין",  –צחה בפני עצמו על אברהם לוין ראו ע' ניב, " איש שהוא אתר הנ 280
 .4–2(, עמ' 2005, ) מאי 1, הירוקות

 .2, עמ' 11.5.1951, על המשמרי' שמואלי, "עם שומרי הגבול בצפון",  281
 .2302/11-, א"מ, ל13.9.1953מאת פנחס קופל למפקד מחוז הצפון, "הנדון: פלוגה ח' משמר הגבול",  282
 .2302/18-א"מ, ל פלוגה ח' משמר הגבול", – 1953באוקטובר  31לפי המצבה "רשימה שמית  283
 .642/1956-185, א"צ, 16.7.1954מאת עמ"מ א' רוזנטל אל אג"ם מבצעים, "הנדון: דו"ח מצבי משטרת ישראל",  284
הביטחון מאת סא"ל חיים אבינעם, קצין אג"ם מפקדת פיקוד צפון אל אג"ם מבצעים, "הנדון: סקירה על העברת  285

. ראו גם את מכתבו של מפקד הגמ"ר צפון העומד על חולשות 185-642/1956 ,א"צ ,15.8.1954השוטף למשטרת ישראל 
מאת אל"מ יחזקאל פנט, מפקד הגמ"ר צפון, אל פיקוד הצפון/אג"ם, "הנדון: שליטה בחלק הצפוני של הגבול  –אלו 

 .55-211/1958, א"צ, 20.1.1955הסורי 
, 22.4.1954זקאל פנט, מפקד הגמ"ר, אל פיקוד הצפון/אג"ם, "העברת ביטחון שוטף למשמר הגבול", מאת אל"מ יח 286

 .55-211/1958א"צ, 



222 

  1956287–1953 מג"ב לאורך גבול לבנון בשנים פריסת : 2 מפה

 

                                                

. סרטוט והצבת פלוגות מג"ב על גבי המפה נעשו 314כרך ג', עמ' תעודות למדיניות החוץ,  מקור המפה: רוזנטל, 287
 בידי כותב שורות אלה.

מחלקה כוח  

 יערה תחנת 

 

 

מחלקה כוח  

 שומרהתחנת 
 מחלקה כוח

 סאסאתחנת 

 כוח מחלקה
 כח מצודת-תחנת 

מחלקה כוח 

 אלוןתחנת 

 

מטה פלוגה ח' 

 צפת

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPwevb_9LQAhULtBoKHUPYDAQQjRwIBw&url=http://old.archives.gov.il/ArchiveGov/pirsumyginzach/DocumentsForeignPolicy/3/3.htm&psig=AFQjCNEXFbp7gMZ9iTFi-R05syJaoBXeLQ&ust=1480681799161316
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מן המפה משתקפת חלוקת הכוח של פלוגה ח' למספר יחידות משנה לאורך הגבול. חלוקה זו 

מג"ב לפקח מקרוב וברציפות על הכוחות שפעלו בשטח בשל טמנה בחובה קשיים בקרב קציני 

להרבות בביקורי פתע ביחידות, אותם פיזורם כיחידות משנה בתחנות לאורך הגבול, מה שחייב 

במטרה לעמוד מקרוב על טיב הכוננות המבצעית של השוטרים. מתוכנית  בעיקר באישון לילה,

ביקורים  21הוא ערך  1953הפעילות המבצעית של המ"פ אברהם לוין עולה שבחודש נובמבר 

המפה עולה גם בעיית הנוכחות של שוטרי מג"ב  מן 288בתחנות המשטרה הפרוסות לאורך הגבול.

ביטוי מוחשי לנוכחות הדלה של מג"ב לאורך הגבול לאורך הגבול הסורי שבה פעלה הפלוגה. 

ביצעה הפלוגה לאורך  1955משתקף בניתוח נתוני הפעילות המבצעית של פלוגה ח'. בינואר  הסורי

לאורך הגבול  ואילואבטחות חקלאים,  15-מארבים ו 130תצפיות,  30סיורים,  100הגבול עם לבנון 

סבל  ,גבול לבנון, בדומה לגבול ירדןב  289מארבים. 20-תצפיות, ו 18סיורים,  25רק  בוצעוהסורי 

   290.של שוטרי מג"ב בקיום פעילות מבצעית סדירהמג"ב ממחסור ניכר בדלק, מה שפגע 

 . סיכול הסתננות למטרות ריגול וחבלה2

בהסתננות למטרות  התאפיין, למרות שיעור ההסתננות הנמוך ביחס לגבולות האחרים גבול לבנון

בתחום לזכותו מג"ב  זקףהצלחות ש לושריגול, חבלה ואיסוף מודיעין. בידינו מצויות עדויות על ש

מג"ב מסתנן שחדר לכד  1953באוקטובר  16-סיכול ההסתננות למטרות ריגול: במקרה הראשון, ב

המשפט ל. המסתנן הועבר למשטרת ישראל ונדון בבית לישראל מטעם הסורים למטרות ריגו

הבחין סיור מג"ב בשני מסתננים  1953בדצמבר  29-דוגמה נוספת, ב 291בפועל.נה וחצי מאסר לש

הרה של המסתתרים בסמוך לגבול שניסו לחדור לישראל למטרות ריגול. השניים נענו לקריאת האז

אנו מוצאים  הצלחה נוספת 292בכליהם נמצאו שני אקדחים. שוטרי מג"ב, ובחיפוש שנעשה

 שנים: עשרות שוטר פלוגה ח' גאנם פרחן, שנמסרה לאחר בעדותו של 

, יצאנו למארב באזור פסוטה לשלושה ימים. בלילה 1954זכור לי אירוע משנת 
דמויות,  3-האחרון הגיע מסתנן עד המארב ונתפס ברגלו. עם אור ראשון הבחנו ב

 היורדות מהרכס. השארתי שוטר אחד, שישמור על המסתנן ופיצלתי את האנשים.
שנראו עם התרמילים על הגב. כשהתקרבו פתחנו באש. בחילופי הירי  3-כך ארבנו ל

נהרג אחד מהם ושני הנותרים נתפסו. בתחקיר התברר, שהשבוי הראשון היה מורה 
  293הדרך של החוליה, הם חדרו לצרכי איסוף מודיעני.

הסתייעו לעיתים גם מעדותו של השוטר ניתן ללמוד שפעולות הריגול תוכננו מראש והמסתננים 

כיצד העריך  .לצורך איסוף מודיעין הובילו אותם ליעדיהםאת השטח והיטב הכירו במורי דרך ש

שחדרו לשטח ישראל למטרות רצח  צה"ל את הישגי מג"ב בגבול לבנון בלחימה במסתננים

שגילה ? ניתן לומר שזו השתנתה מעת לעת על רקע היקף האירועים והיכולת המבצעית וחבלה

גוריון לאלוף -, בפגישה שנערכה בין ראש הממשלה דוד בן1955במרס  1-מם. בות עיהתמודדג"ב במ

                                                

ל מפקד משמר הגבול, "הנדון: תוכנית עבודה של מפקד פלוגה ח' לחודש דצמבר מאת מפקח ראשון אברהם לוין א 288
. ראה גם את הערותיו של שמואל איתן לתוכנית מפקד פלוגה ח' והדרישה להגדיל 2302/18-, א"מ, ל28.11.1953", 1953

וכנית עבודה לחודש את מספר ביקורי הפתע ביחידות לאורך הגבול. מאת עמ"מ שמואל איתן אל מג"ב צפת, "הנדון: ת
 .2301/18-ל , א"מ6.12.1953דצמבר", 

מאת רס"ן שלמה טרבטקה, קמ"ן פיקוד צפון אל מפקדת פיקוד הצפון/מודיעין, "הנדון: סקירה על פעילות משמר  289
 .117-644/1956, א"צ, 10.2.1955הגבול בגזרה הסורית והירדנית בפיקוד הצפון", 

משמר, ללשכת המפכ"ל ומפקד משמר הגבול, "הנדון: ביקורת קצינים מאת סמ"מ שמואל איתן בשם מפקד ה 290
 .18/2500-, א"מ, ל10.6.1956עליונים", 

 .5426/6-א"מ, ג ", דו"ח משטרת ישראל,1953"סקירה על בעיות ההסתננות לישראל  291
 .3, עמ' 29.12.1953, מעריב"מעשה גבורה של נהג בגבול",  292
 .11, עמ' פלוגה ח'עזרי,  293
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משה צדוק, אלוף פיקוד הצפון, נשאל האחרון אם נוכחותו של מג"ב הגבירה את הביטחון לאורך 

, אירעו מספר תקריות קשות 1955כחצי שנה לאחר מכן, בחודש ספטמבר  294הגבול, והשיב בחיוב.

באזרחים במטרה לפגוע חוליות פדאיון שארגנו המצרים בהן היו מעורבות שבנון בגבול ל

המצב הודגש  אותו חודשהמסכם את המג"ד שמעון אשד ישראלים. בדוח הכוננות שכתב 

ובכללם גם בגבול לבנון: "השקט היחסי של החודשים י הקשה שהתפתח לאורך הגבולות, הביטחונ

החולף היתה פעילות מוגברת מצד האויב בכל הגזרות. הפעולות האחרונים נפסק ובהמשך החודש 

האירועים המדוברים בגבול  295לבשו אופי של חבלה ורצח נוסף להסתננות הרגילה לשם גניבות".

פוצצו מסתננים שני בתים ורפת במושב  1955בספטמבר  12בליל הם: שלא פורטו בדוח לבנון 

 ,שני אזרחיםוהרגו  וטובוס בסמוך ליישוב מירוןאתקפו מסתננים בירי  בספטמבר 22-ב 296עלמה.

מג"ב פעולות עיקוב וגישוש שהצביעו על כך  שוטרינפצעו. בשתי התקריות ביצעו נוספים ועשרה 

  297כדם.וון, אך לא הצליח ללראס בשטח לבנ-רון אאשהמסתננים הגיעו מהכפר מ

בגבול  חודש ספטמברבעם המסתננים והפגיעה באזרחים על רקע סדרת תקריות הגבול הקשות 

סגן חיים לסקוב, טכ"ל, לאל"מ בנימין ג'יבלי, ראש המטה במ 1955באוקטובר  9-בשלח , לבנון

 כתב: נשבו ביקורתי על מג"ב דוח  ,הרמטכ"ל

הכוונות האופרטיביות בשלבי ההתגייסות הראשונים או במצבים בהם נקט האויב 
שאן, עלמה ומירון מושפעת בשיטת הפעולות של לחימה זעירה. פעולות עמק בית 

מן העובדה שהאחריות לביטחון השוטף במרחב הפיקוד נמצאת בידי משמר הגבול. 
אחריות על כוננות הישובים לביטחון השוטף, אבטחת  –אחריות זו כוללת בתוכה 

היישובים, הוצאת מארבים וחסימות. לקח הפעולות האחרונות מטיל ספק רב 
  298ושל מערכת היישובים הקשורה בתוכניות אלו.ביעילות הבצוע של משמר הגבול 

אותן שלהתמודד עם תקריות גבול אלימות המבצעית אין בידי מג"ב היכולת שן הדוח העולה מ

 הביעילותרב ספק אפוא טיל מחבר הדוח השנועדו לפגוע באזרחים. "לחימה זעירה", כ הוא הגדיר

 .לבנוןגבול לאורכו של מג"ב  מקייםש המבצעיתשל הפעילות 

 . סיכול הסתננות לצורכי מרעה בשטח מדינת ישראל3

ההיסטוריון דפוס הסתננות שכיח לשטח ישראל מגבול לבנון היה למטרת מרעה של צאן ובקר. 

זכי שלום מציין שההסתננות של רועי צאן לתחומי המדינה לא נועדה לבצע פעולות עוינות בשטח 

בה סיכונים. בהיעדר תגובה נחרצת נת בחּומדינת ישראל, אולם היא נתפסה כתופעה הטומ

לתופעה היו מדינות ערב עלולות להגיע למסקנה שישראל מוכנה להשלים עם גבולות פרוצים 

להתמודד  והצליחתיו ושכוחדוחות המבצעיים של מג"ב עולה מה 299לאורך קווי שביתת הנשק.

דווח על שלושה אירועים  1955לחודש יוני המבצעי של מג"ב . לדוגמה, בדוח התופעהעם בהצלחה 

שחצה את  ראש בקר 245 המונהעם עדר מלבנון ו רועי צאן לכדנ הםשבשונים במהלך החודש 

                                                

 .410, עמ' בסבך הלבנוןארליך,  294
 .S15/49.350", חתום בידי שמעון אשד, אצ"מ, 1955"דו"ח התקלויות לחודש ספטמבר  295
 . 14.9.1955, דברסופרנו בטבריה, "מסתננים מלבנון פוצצו שני בתים בכפר עלמה",  296
; "התקפה רצחנית על אוטובוס ליד 1, עמ' 23.9.1955, דברנפצעו בהתקפת מסתננים ליד מירון",  10-"שניים נרצחו ו 297

 .1, עמ' 23.9.1955, למרחבמירון", 
18-, א"צ, 9.10.1955מאת אל"מ בנימין ג'בלי, ראש המטה אל סגן הרמטכ"ל, "הנדון: הפקת לקח מפעילות צה"ל",  298

637/1956. 
 .142, עמ' דילמות מרכזיותשלום,  299
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שתפס מג"ב בקר בוצאן לעיתים ביקש צה"ל להסתייע ב 300לשטח ישראל לצורכי מרעה.הגבול 

קיבוץ גונן בשבי הלבנוני נפלו שלושה חברי  1955באפריל  11-ישראלים מלבנון. בשבויים להחזרת 

בעת שערכו טיול באזור הגליל. חמישה ימים לאחר מכן, בניסיון לשחררם מהשבי, הורה אג"ם 

מבצעים בפיקוד הצפון למג"ב להגביר את נוכחותו לאורך הגבול ולהביא לתפיסה מקסימלית של 

ת חילופי ישמשו קלף מיקוח לעסקאלו עדרי צאן החוצים את הגבול מלבנון לישראל, כדי ש

הם הוחזרו היו כלואים בלבנון בחלוף ארבעה חודשים שבהם השבויים הישראלים  301שבויים.ה

 302.הצליח מג"ב ללכוד בשטח ישראללישראל תמורת צאן ובקר ש

 מבצע ההסתערבות הראשון במג"ב  –. "מבצע פרטיזנים" 4

ומר, הפעלת פיתח מג"ב לראשונה את שיטת ההסתערבות, כל 1954 מחצית השנייה של שנתב

יה של שיטה זו שוטרים לפעילות מבצעית כנגד מסתננים במסווה של תלבושת ערבית. ניצנ

גבול שחדרו לשטח ישראל מניסיון ללכוד מסתננים , אז נעשה 1953הופיעו במג"ב כבר באוגוסט 

ושוד  ותשעסקו בגנבלכידת מסתננים אזרחי ל בלבושפעלו שוטרי מג"ב . באחת הפעולות ירדן

שמואל איתן העיד בחלוף השנים שנגד  303נהרגו שני מסתננים.ובה בעמק יזרעאל, ובים מהייש

למטרות הגלבוע הרי באזור בשטח ירדן עה פקּוהערבי מסתננים שחדרו לתחום ישראל מהכפר 

  304"מחופשים לאזרחים".במסווה של אזרחים, ובלשונו פעלו שוטרי מג"ב גנבה 

שנים הנדונות שביצע מג"ב ב יחידהורשמית, שהייתה גם הפעולה ראשונה של הסתערבות סדורה 

. הפעולה נמשכה ימים ספורים 1954ביוני  15-, מופיעה בפקודת המבצע המתוארכת לבמחקר

מפקד הפלוגה אברהם לוין. על פי הפקודה, עליה חתום ובשם "מבצע פרטיזנים", בפקודה וכונתה 

: שהוגדרה כךמשימה את הת ערבית קיבלה כיתה של שוטרי מג"ב מפלוגה ח' במסווה של תלבוש

"חיפוש אחר האויב החודר לגבולות המדינה, להכריחו להיכנס לקרב מגע, והשמדתו הכללית 

במקרה של היתקלות". בפקודה הודגש שכדי לא לעורר חשד בקרב הערבים המקומיים, הכוחות 

דומה שהבחירה  305בחקלאות. העובדיםינועו בשטח בקבוצות קטנות בדומה לערבים המקומיים 

הושפעה מהרומנטיזציה של הפרטיזנים במלחמת העולם לפעולה בשם המבצע "פרטיזנים" 

אברהם לוין המ"פ השנייה, ושאומצה במחלקת המסתערבים )המחלקה הערבית( של הפלמ"ח ש

 רחמים חדד, דאז קצין מג"ב בפלוגה ח' שהיה ממפקדי הכוח 306נמנה עם כוחותיה והכירה מקרוב.

משום שקל יותר  –של הפעולה, סיפר לימים שמרבית השוטרים שנטלו חלק בפעולה היו דרוזים 

האנשים היה להסוותם כערבים. את האופן שבו נשאו השוטרים את הציוד האישי הוא תיאר כך: "

לא לבשו חגור אלא הלכו בחגורות עור מוצלבות כדרך אנשי הכנופיות". חדד שופך גם אור על 

 , מידע שאינו נמצא בפקודת המבצע הרשמית: מטרת המבצע

                                                

. ההצלחה של מג"ב S15/49.350", חתום בידי עמ"מ שמעון אשד, אצ"מ, 1955ש יוני "דו"ח התקלויות ואירועים לחוד 300
 בתחום זה עולה גם מדוחות חודשיים נוספים המצויים בתיק.

מפקד,  –מאת סרן יואל אודם, קצין מטה מבצעים, בשם ראש מחלקת המבצעים אל משטרת ישראל/משמר הגבול  301
 .117-644/1956 ,א"צ ,16.5.1955"הנדון: פעילות בגזרה הלבנונית", 

; סופר דבר בטבריה, "לבנון שחררה 1, עמ' 24.8.1955, למרחבסופר למרחב, "שלושת עצורי גונן חזרו למשקם",  302
 .24.8.1955, דברשלושת חברי גונן", 

 .3, עמ' 18.8.1953 מעריב,"שני שודדים נהרגו בידי משמר הגבול בפעולה נגד כנופיה",  303
 .16, עמ' ז' פלוגה וילפנד, 304
"הנדון: פקודת מבצע פרטיזנים", אברהם לוין למפקדי מחלקות. הנני מודה לד"ר טל משגב מבית המורשת של  305

 מג"ב שהעמיד לרשותי מסמך זה, השמור באוסף המסמכים בבית המורשת וההנצחה של מג"ב.
, המחלקה הערבית של הפלמ"חהמסתערבים הראשונים: סיפורה של על המחלקה הערבית בפלמ"ח ראו: ג' כהן,  306

 .2002משרד הביטחון, תל אביב, 
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המשימה הייתה להתנגש עם כוחות חמושים. במידה וגילינו עקבות של מסתננים 
היינו אמורים לדווח לעורף. הכוונה הייתה להציב להם מארבים, בלי שיקשרו את 
תפיסתם להימצאותו של כוח מיוחד באזור. התנועה הייתה בשיטה של כנופיות. כל 

ות שלנו בשטח הייתה מלאה. ישנו בבגדים ללא אוהלים. גם בגדים לא ההשתלב
החלפנו ]...[ כנראה יצרנו רושם די אמין כי מודיעים ערבים שעבדו עם המודיעין 

  307שלנו דיווח, שהשטח מסתובבת כנופיה מסוכנת מלבנון.

ירת מידע מדברי חדד עולה שבפעולה נטלו חלק גם ערבים ששיתפו פעולה עם מג"ב וסייעו במס

שלאחר המבצע לא התקיימו פעולות הסתערבות דומות, אך לא  צייןמודיעיני על המסתננים. חדד 

, ואין בידינו להעריך ועטיםמאודות הפעולה על המקורות הארכיוניים  308את הסיבות לכך. פירט

מה היו הישגיה; רק בספר המתעד את קורות הפלוגה נכתב, ללא פירוט, שהודות למבצע פחת 

קיומן של פעולות -עדויות על הסיבות לאיאין במקורות  309קף הפעילות של המסתננים.הי

הן הסתערבות נוספות בתקופה הנדונה. סביר להניח שפעולות דומות מסוג זה לא בוצעו משום ש

 ., וייתכן גם שלא הביאו לתוצאות המיוחלותלא התאימו מבחינה מבצעית ללחימה במסתננים

 ערמשה -אלכפר ערב ג"ב וה. מ5

ערמשה הסמוך לגבול לבנון בשטח מדינת -עם תום מלחמת העצמאות נכלל הכפר הבדואי ערב אל

כפר התרחשו תקריות גבול עם מסתננים ל ים הסמוכיםישראל, ותושביו הפכו לאזרחיה. באזור

משתפים פעולה עם מסתננים. לדוגמה, ו מג"ב עלה חשד שתושביבקרב קציני לעיתים תכופות, ו

ביריות אוטובוס שנסע בסמוך למושב גורן. שני שוטרי מג"ב תקפו מסתננים  1953בדצמבר  11-ב

לעבר המסתננים, חילצו את הנוסעים ואף הצליחו למנוע את  בירישאבטחו את האוטובוס השיבו 

חשד שתושבי העלה לוין אברהם המ"פ מהירי.  צעהידרדרות האוטובוס לתהום לאחר שהנהג נפ

מקרה  310הכפר סייעו למסתננים, ועל כן המליץ למשטרה לגרש את חלקם ללבנון כעונש והרתעה.

תקריות הגבול של  בתושבי הכפר: בדוח את חשדםזה לא היה היחיד שעורר בקרב קציני מג"ב 

מתושבי הכפר שאחד הוא ציין  שכתב המג"ד שמעון אשד 1956לחודש פברואר  3 גדוד מג"ב מספר

חצה את הגבול ללבנון, שהה שם כשנה וחצי, ולאחר שהוסגר למדינת ישראל הוא הודה בחקירתו 

למרות הדרישות של גורמי  311שמסר לגורמים בלבנון "פרטים העלולים להביא תועלת לאויב".

צה"ל מג"ב לגרש תושבים מהכפר שנחשדו בשיתוף פעולה עם מסתננים, לא מצאתי עדויות לכך ש

 .םצעדי ענישה כלשה הםלבקשה או נקטה כלפי ונעתרה משטרה או

לצד החשדנות שגילה מג"ב כלפי תושבי הכפר, נדרשו כוחותיו לסייע להם בהגנה על חייהם 

על רקע סכסוך היה  הניסיון לפגוע בתושבי הכפרמהתקפות חוזרות ונשנות של מסתננים מלבנון. 

להלן מספר  312לבנון.שטח כפרים בהתגורר בחמולתי מתמשך שהתפתח בין השבט שחלקו השני 

 26-. ב, ואת המענה המבצעי של מג"באירועים המשקפים את הניסיונות לפגוע בתושבי הכפר

                                                

 .30–29, עמ' הגבולארגמן,  307
דפוסי הפעולה של ההסתערבות במג"ב התפתחו בשלהי שנות התשעים עם פרוץ האינתפיאדה הראשונה בדצמבר  308

 , בשטחי יהודה, שומרון וחבל עזה.1987
 .3, עמ' פלוגה ח'עזרי,  309
. "הנדון: 14.12.1953ם לוין, מפקד פלוגה ח' אל משמר הגבול/מטא"ר משטרת ישראל, מאת מפקח ראשון אברה 310

 .2501/11-א"מ, ל ",11.12.1953-יריות על אוטובוס ב –דו"ח אירוע 
משמר הגבול,  3", חתום בידי סמ"מ שמעון אשד, מפקד גדוד 1956"דו"ח היתקלויות ואירועים לחודש פברואר  311

 .S15/49.350אצ"מ,  ,28.2.1956
מאת א' קצנלנבוגן, סגן מפקח מחוזי ראש מדור מיעוטים, אל סא"ל אריה שליו קצין מטה של ועדת שביתת הנשק,  312

. סופר מעריב בגליל, "סכסוך בתוך 2954/10-, א"מ, חצ6.8.1954", 1954"הנדון: הסתננות סקירה וסיכום חודשי יוני 
 .1, עמ' 17.6.1956, מעריבשבט בדואי גורם להתקפות בגבול לבנון", 
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מג"ב  שוטריאת אחד התושבים.  וחדרו שישה מסתננים חמושים מלבנון לכפר ופצע 1956במרס 

עד לקו הגבול, ביצע פעולות גישוש ועיקוב לאיתור המסתננים בליווי גשש שלמקום  ושהוזעק

ישראל  חדרה חוליית מסתננים מלבנון לשטח 1956ביוני  15-ב 313כדם.ואולם לא הצליחו לל

 314אזרח אחד נהרג ותשעה נוספים נפצעו, בהם גם ילדים.ופתחה באש לעבר בית בפאתי הכפר, 

 שוטריר בתי התושבים. בעקבות התקרית שהו למחרת חדרו מסתננים לכפר וביצעו ירי לעביום ב

-ב 315מג"ב בתוככי הכפר יומיים רצופים על מנת לשמור על התושבים מפני התקפות ירי נוספות.

שפתח נתקל הכוח במארב של מסתננים  של מג"ב בסמוך לכפררכוב סיור ב ,1956בספטמבר  11

הכפר דגש שהמתיחות באזור . בעיתונות הובמתקפת ירי על שוטרי מג"ב, אחד מהשוטרים נפצע

על ההשפעה השלילית שהייתה  316בלבנון.המתגוררים  קרוביהםעם תושביו נבעה מהסכסוך של 

אפשר שהוקצו לשמירת הכפר  כוחותלאורך הגבול בשל ההסדירה למג"ב על פעילותו המבצעית 

שמג"ב מקדיש  צייןשבו יחזקאל סהר מפכ"ל המשטרה לשמואל איתן  שהעבירדיווח הללמוד מ

 317לאורך הגבול לוקה בחסר.פעילותו משאבים רבים ל "בעיית ערב אל ערמשה", ומשום כך 

 23-ערמשה לוותה בהפרות משמעת חמורות מצד שוטרי מג"ב. ב-הפעילות של מג"ב בכפר ערב אל

"פעולות התגרות", שבה נכתב ששוטרי שכותרתה ידיעה  שמרעל המִ עיתון פרסם  1954בפברואר 

"בפעולות הטרדה נגד השבט אל ערמשה". אחדים הפועלים בגבול לבנון נוהגים זה שבועות  מג"ב

שוטרי מג"ב מגיעים לבתי התושבים בכפר ותובעים מבעליהם להכין להם "סעודה שמנה" ולא 

ביצים, חמאה, וקפה, אלא דורשים לאכול תרנגולות צלויות.  –מסתפקים במה שמגישים להם 

כים על ידי שוטרי מג"ב. תושבי הכפר שאינם מגדלים עופות, הם מּוכאשר משיבים להם 

והיהודיים כאחד בקרב היישובים הערביים ומורת רוח  תרעומתההתנהגות של שוטרי מג"ב עוררה 

דרשו ממוסדות המדינה לחקור לאלתר את התנהגות שוטרי מג"ב: "מעשי ההתגרות האחרונים ש

ט בקרב הכפרים הערביים בגליל המערבי. גם בקיבוצי של השוטרים מעוררים מורת רוח ואי שק

קריאה זו לא נפלה על אוזניים  318הסביבה נשמעת התביעה להביא את העניין לידיעת הציבור".

לאחר התקרית הגיש חבר הכנסת משה ארם ממפ"ם במליאת הכנסת בלבד ערלות, ושבוע 

"ב "מטרידים ומתעללים" מדוע שוטרי מג המשטרה בכור שטרית שבה ביקש לברר שאילתא לשר

שר המשטרה בכור שטרית  319ערמשה ורודפים את רועי הצאן ללא הצדקה.-בבני השבט ערב אל

בסמיכות לגבול, הימצאו משום כפר תוככי הפועלים תכופות במג"ב וטען שהם שוטרי גונן על 

 ויתוטענאת על הסף . השר דחה מעבר לגבול בהברחות מעורביםורבים מתושביו ידועים כמי ש

  320ארם.משה של חבר הכנסת 

 

                                                

, "הנדון: 3מפקד המשמר, מפקד גדוד  –מאת מפקח שני א' מרכוס, קצין מבצעים בשם מפקד הפלוגה אל המטא"ר  313
 .2501/11-, א"מ, ל3.4.1956פעולת איבה", 

; סופר למרחב, 1, עמ' 18.6.1956, הצפה"מסתננים מלבנון חידשו מעשי התוקפנות כלפי אזרחים ערביים",  314
 .1, עמ' 17.6.1956, למרחבכפרים ערביים בקרבת גבול לבנון",  4-חיבלו ב "מסתננים

, 5.7.1956משמר הגבול,  3", חתום בידי סמ"מ שמעון אשד, מפקד גדוד 1956"דו"ח היתקלויות ואירועים לחודש יוני  315
 .S15/49.350אצ"מ, 

 .1, עמ' 13.9.1956, חרות, אחד מאנשי המשמר נפצע" –י' קדמי, "הותקף משמר ישראלי בגבול לבנון  316
, "הנדון: 3לשכת המפכ"ל/מפקד מחוז הצפון/מפקד גדוד  –מאת סמל א' מורביה בשם מפקד הפלוגה אל המטא"ר  317

 .2500/19-, א"מ, ל2.8.1956בקורת קצינים עליונים", 
 .2, עמ' 23.2.1954 על המשמר,ג' גלעדי, "פעולות התגרות",  318
 , א"מ.1137, עמ' 29.3.1954ברי הכנסת השנייה, דברי חבר הכנסת משה ארם, ד 319
 , א"מ.1137, עמ' 29.3.1954דברי שר המשטרה בכור שטרית, דברי הכנסת השנייה,  320
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. כארבעה חודשים לאחר מקרה בודדגבול לבנון לא הייתה המיעוט ב קבוצותהתנכלות מג"ב ל

כאן ערבים" "הסתלקו משכותרתה ידיעה  שמרעל המִ עיתון רסם ערמשה פ-ערב אלכפר התקרית ב

מעיליה שהגיעו בה מתוארת התנהגות בוטה של שוטרי מג"ב כלפי מורים ותלמידים מהכפר ו

 ה לצפות בסרט וגורשו בבושת פנים על ידי שוטרי מג"ב. כך נכתב בידיעה: נ  עוֹ מְ  מושבל

האין לראות בתגובה זו של שוטרי הגבול תוצאה של חינוך שהוא מקבל אצל 
יצד לנהוג כלפי המיעוט הערבי במדינה? האם כך ממלא כהשלטונות המורים לו 

ור על הערבים לשבת במקום בו יושבים שוטר הגבול את חובתו בהטלת איס
יהודים? ]...[ הנה מומחשת לעיניהם הפלייה גזענית הנהוגה בפומבי על ידי עובד 

  321ממשלה החייב שקוד על כיבוד החוק והסדר.

מלבד חומרת המקרה, הרי שיש בו להעיד אלף מונים על משמעת אישית לקויה והתנהגות שאינה 

מוסדות המדינה ושבידיהם הופקדה אחריות על שלומם וכבודם של הולמת שוטרים המייצגים את 

האזרחים. עוד ניווכח בהמשך המחקר כיצד דפוס הפעולה הבוטה והאלים של שוטרי מג"ב כלפי 

רה ע-, בפרט בכפרים הערביים באזור ואדיברחבי הארץ פיין אזורים נוספיםהאוכלוסייה הערבית אִ 

  .בתוכם ומג"ב פעל פיקוח הממשל הצבאיבשהיו 

 סוריה-ישראלפרק ד': מג"ב במשימות בט"ש בגבול 

ביותר מכל ההסכמים שחתמה  שהיה הסבוך ,הסכם שביתת הנשק בין סוריה למדינת ישראל

דיונים על הסכם שביתת הנשק הציע חוסני . ב1949ביולי  20-נחתם ב ,ישראל עם מדינות ערב

-פליטים בארצו, אולם דוד בן 300,000זעים, נשיא סוריה, הסכם שלום עם ישראל ונכונות לקלוט 

קו הגבול בין שתי המדינות היה  322משום שלא סבר כי ההצעה אמינה.מו עִ גוריון סירב להיוועד 

שר שוב בהחלטת החלוקה של שאּוזה שקבעו אחרי מלחמת העולם הראשונה צרפת ובריטניה, ו

בהסכם שביתת הנשק בין ישראל לסוריה נקבע כי מקומות שקו שביתת  1947.323האו"ם בנובמבר 

מפורזים. האזור המפורז, ששטחו  לאומי יוגדר כשטחים-חופף בהם לקו הגבול הביןהנשק אינו 

דונמים,  4,423לה קמ"ר, חולק לשלוש גזרות: הגזרה הצפונית הייתה הקטנה ביותר וכל 65היה 

דונמים. סך  33,573דונמים, והגזרה הדרומית והגדולה ביותר כללה  27,439הגזרה המרכזית כללה 

הסורים גרסו שלמדינת ישראל אין זכות על השטחים  324דונמים. 65,435כל השטח המפורז היה 

ג"ב בשתי משימות עיקריות עסק מ 325הללו, ומשום כך התנגדו להקמתם של יישובים חדשים.

 על הדייגים הישראלים בימת הכנרת.שמירה על האזורים המפורזים, והגנה  –לאורך הגבול הסורי 

 למשימות בט"ש בגבול סוריה  . הקמת פלוגת ט'1

לפריסת פלוגות מג"ב לאורך הגבולות לא  1953מאוגוסט בתוכנית המקורית של משטרת ישראל 

גה נטלה פלובפרק הקודם כפי שתיארתי ו פלוגה לאבטחת הגבול הסורי, וחלק באבטחתהוקצתה 

לנוכח בעיקר שהוצבה בגבול הלבנון. אולם בעקבות ריבוי תקריות הגבול לאורך הגבול הסורי, וח', 

הפגיעות החוזרות ונשנות של חיילים סורים בסירות דיג ישראליות בימת הכנרת, הקימה 

                                                

 .2, עמ' 13.6.1955, על המשמר"הסתלקו מכאן ערבים",  321
 Palestinian A. Shlaim, "Husni Zaim and the plan to resettleעל ההצעה של חוסני זעים ראו בהרחבה:  322

refugees in Syria", Journal of Palestine Studies, 15(4), 1986, pp 68–80. 
 .419–418, עמ' תולדות המלחמהמוריס,  323
 .148, עמ' קווי שביתת הנשקמפה ובה הסימון של השטחים המפורזים בגבול ישראל סוריה מצויה אצל ביגר,  324
 .247, עמ' גבול חם מלחמה קרה; גולן, 419, עמ' תולדות המלחמה; מוריס, 112–109, עמ' , שיתוף פעולהשליו 325
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התמנה  הלמפקד, ופלוגה נוספת במג"ב שנקראה פלוגה ט' 1954במחצית השנייה של  המשטרה

שוטרים  8קצינים,  2 –שוטרים על פי החלוקה הבאה  83מנתה הפלוגה  1955אהרון כהן. בדצמבר 

  326שוטרי מטה. 3-, ויישוביםב שמ"זים שהוצבו 8שוטרים זוטרים,  61בדרגת סמל, 

שוטרים על פי  57על  1956חת הדיג בימת הכנרת עמד בפברואר מניינו של הכוח שהופקד על אבט

שוטרים  24שוטרים, ומחלקה מבצעית בת  7פקדת המטה של הפלוגה מנתה מִ  –החלוקה הבאה 

ההגמ"ר של גוש כנרת. מחלקה  יחידתצמח שבו שכנה גם סמוך לקיבוץ הוצבה במבנה המשטרה ב

את תחום הגזרה  327ים כנרת.בשם  שנקראס שוטרים, הוצבה בבסי 26נוספת, שמניינה עמד על 

אהרון כהן: "הגזרה של הפלוגה כללה את עמק הירדן כולו,  המ"פשבה פעלה הפלוגה תיאר לימים 

כולל מפעל החשמל של פינחס רוטנברג, אזור תל קציר שבאותה תקופה סבל מהסורים, ואזור אל 

ישראלים, וכן את כל איזור ים  חמה לכאורה בריבונות ישראלית, אך בפועל לא היו בו סיורים

השטחים  הגנה על יישובי הספר, שמירה על –הפלוגה פעלה אפוא בשלושה תחומים  328כנרת".

פלוגה ט', כשאר הפלוגות האחרות במג"ב, גם בימת הכנרת.  המפורזים, ואבטחת הדיג הישראלי

מחסור ניכר  329כסא.סבלה מבעיות שיכון קשות שעיקרן צפיפות במגורים ומחסור במקלחות ובתי 

פנחס קופל  1956בינואר  25-היה בביגוד מתאים לביצוע משימות השיטור בימת הכנרת. כך רשם ב

צמח: "בגדי הסערה שסופקו לצוות הים ששכנה בסמוך לקיבוץ ביומן ביקור הקצינים של היחידה 

  330אינם ראויים לשימוש והם חדירים".

 . אבטחת הדיג בימת הכנרת 2

עסקו בדיג בימת הכנרת בשנים הנדונות במחקר: קואופרטיב קיבוצי שבו היו שלושה גופים 

גינוסר, עין גב, מעגן, האון ותל קציר; קואופרטיב "רקת"  –שותפים חברים מחמישה קיבוצים 

שבו היו חברים דייגי טבריה המאורגנים; ודייגים פרטיים. הדיג בוצע בעיקר בשעות הלילה. בסך 

  331ספינות דיג מטעם שלושת הגופים הללו. 35–30-מת הכנרת כהכול פעלו כל לילה בי

מזרחית של הימה, שבה נשפך -על הדיג בכנרת היה בפינה הצפוןעם הסורים זירה מרכזית במאבק 

 עשרהבמזון עשיר לדגה. באזור זה עבר הגבול במרחק  נתיתאפינהר הירדן לאגם הכנרת והיא מ

רצועה זו מוצבי לחימה שמהם פגעו בדייגים מטרים ממזרח לקו המים, והסורים הקימו ב

שגריר ישראל באו"ם, כתב לימים בזיכרונותיו: "עמלנו קשה אז אבא אבן, שכיהן  332הישראלים.

למען עשרת המטרים הללו לא לשמם אלא שהם יצרו מצב משפטי בו אין חוף הכנרת גובל בשום 

א מדינת חוף במה שנוגע לים מקום עם טריטוריה סורית. כך לא יכלה סוריה לטעון בדין שהי

                                                

, "הנדון: דו"ח מבצעים חודש 3מאת מפקח ראשון אהרון כהן מפקד פלוגה ט' אל המטא"ר/מג"ב מטה גדוד מס'  326
 .2501/12-, א"מ, ל31.12.1955", 1955דצמבר 

מזכירות כללית/מטא"ר מג"ב/מטה גדוד  –ט' מג"ב, אל המטא"ר  מאת מפקח ראשון אהרון כהן, מפקד פלוגה 327
 .2500/18-א"מ, ל ,27.2.1956מטה מחוז הצפון, "הנדון: בקרה רבע שנתית", /3

 .35, עמ' הגבולארגמן,  328
מאת מפקח שני ש' שמואל, ממלא : למשטרת ישראל ומג"ב לטפל בבעיות השיכון ראו על פניות של גורמי הפיקוד 329

א"מ,  ,30.12.1955ד פלוגה ט' מג"ב אל המטא"ר מג"ב/מטא"ר מחוז צפון, "הנידון: בקורת קצינים עליונים", מקום מפק
מפקד המשמר ומטה מחוז הצפון, "הנדון:  –. מאת מפקח ראשון, אהרון כהן, מפקד פלוגה ט' אל המטא"ר 2500/18-ל

 .2500/18-, א"מ, ל20.1.1956ביקורת קצינים", 
אהרון כהן, מפקד פלוגה ט' אל המטא"ר/לשכת המפכ"ל, "הנדון: בקורת קצינים עליונים",  מאת מפקח ראשון 330

 .2500/18-א"מ, ל ,25.1.1956
117-א"צ, , 19.11.1955מאת אל"מ עוזי נרקיס, ראש מחלקת מבצעים אל הרמטכ"ל, "הנדון: דו"ח הדיג בכנרת",  331

י הכנרת כ"יישוב ספר צף" הזכאים בשל כך להנחה מיוחדת . בהקשר זה ראוי לציין כי בצה"ל הכירו בדייג644/1956
 .91, הערה 261, עמ' הגדרת הספרבארנונה, ראו: ביגר ופריד, 

 .644/1956-117, א"צ, 7.9.1955", חתום בידי סגן אליהו קליין בשם קמ"ן פיקוד צפון, 14"דפ"ע מס'  332
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מפא"י את הדברים הבאים, ועידת אמר שר הביטחון פנחס לבון במרכז  1954ביולי  333כנרת".

 שמהם משתקפת בעיית הדיג בימת הכנרת במלוא חומרתה:

אמנם הים ]הכנרת[ נמצא בריבונות ישראל, אבל למעשה, הן מצד הערבים והן מצד 
העובדה הזאת כעובדה מוגמרת ]...[ במשך כל הזמן גורמים אחרים, אין רואים את 

יש ניסיונות מצד הסורים לקבוע עובדות מוגמרות, הפוגעות באופי הישראלי, 
אם זה על ידי הפרעה לסירות הדייג שלנו, אם זה על  –הטריטוריאלי, של ים כנרת 

על  ידי שליחת סירות דיג ערביות, ואם זה על ידי יריות מזמן לזמן על ספינות או
  334סירות משטרה שלנו.

עולה כי מלבד ההתקפות על הדייגים הישראלים, הסורים ביקשו גם לבצע דיג של לבון מהתיאור 

הפעולה שבה נקטו שוטרי מג"ב לסכל את  שיטת. בימת הכנרת טחה הריבוני של ישראלבִש 

", כפי פיםצ ים"מארבבאמצעות הייתה הישראלים ההתקפות של החיילים הסורים על הדייגים 

"ים כנרת היה בתקופה ההיא תחת שליטה חלקית של  :המ"פ אברהם לויןלימים זאת שתיאר 

דוברות. הן הגיעו בשקט  3הסורים ומשם התנכלו לדיג ]...[ הוקמה יחידה מיוחדת ונקנו מחיל הים 

  335עד הגבול ושימשו מארבים צפים למתנכלים מסוריה".

שעמד לרשות שוטרי מג"ב באבטחת הדיג היו שתי נחתות שנותרו מהאונייה אלטלנה,  הציוד

על ידי צה"ל שהופגזה ושהועברה לאחר אנשי אצ"ל,  1948לחופי הארץ ביוני אונייה שהשיטו 

על הנחתות הותקנו מקלעים בינוניים, והם תוחזקו טכנית בידי  336חיל הים.צבאי בלשימוש 

  337ראל.המחוז הצפוני של משטרת יש

דייגים הישראלים, פעלו כוחותיו גם למניעת דיג פגיעה בבשל מג"ב  פעולות הסיכולבמקביל ל

במאי  22-בצה"ל ראה בחומרה את הדיג הסורי בכנרת ועל כן, בימת הכנרת מצד דייגים סוריים. 

 ימתבהשטה על כל סירת דיג סורית בצע ירי מג"ב לעל פיקוד צפון בהגמ"ר האג"ם של  פקד 1954

מג"ב את  הנחה רס"ן יונה הופרט, קצין אג"ם של פיקוד הצפון,חודשיים לאחר מכן  338כנרת.ה

למנוע דיג סורי בכנרת באמצעות פתיחה באש ממקלעים בינוניים על סירות הדיג הסוריות בכל 

ניתן  340על ידי אגף המבצעים בפיקוד הצפון. 1955הוראות אלה חודדו גם במאי  339שעות היממה.

צה"ל ממג"ב לפתוח באש כלפי הדייגים הסורים נועדה קציני העקבית של  דרישתםלהעריך כי 

את הצורך בטיפול תקיף בתופעת הדיג הסורי, שנתפסה בצה"ל מג"ב גורמי הפיקוד בלחדד בקרב 

  .בונותה של מדינת ישראלמערערת את ריסכנה הכ

 

 

                                                

 .186, עמ' 1978מעריב, תל אביב,  פרקי חיים,א' אבן,  333
 .83, עמ' מדיניות הביטחוןשלום,  334
 .10עמ' פלוגה ח',  עזרי, 335
אנשי הברזל על ספינות עץ: ההקמה, ההפעלה והתפתחות כוחות הלחימה של כלים קלים בחיל הים  ,ש' עדן 336

 )להלן: עדן, אנשי הברזל(. 131, עמ' 2000, אפי מלצר, רעות, הישראלי
ן אל רמ"ח תחבורה, "הנדון: התקנת מאווררים בעמדות המקבים מאת רמ"ח מ' אידולביץ, בשם מפקד מחוז הצפו337

 .2500/18-, א"מ, ל31.1.1956פלוגה ט' מג"ב",  –על הננרים 
 .211/1958-55, א"צ, 22.5.1954, 3מברק מפקדת הגמ"ר צפון/אג"ם למשמר הגבול/גדוד  338
פון, "הנדון: מניעת דיג סורי בכנרת", מטה מחוז הצ – 3מאת רס"ן יונה הופרט, קצין אג"ם, אל משמר הגבול גדוד  339

 .55-211/1958 ,, א"צ27.7.1954
 .644/1956-117, א"צ, 19.5.1955מברק מאת אג"ם מבצעים פיקוד צפון אל משמר הגבול,  340
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פשיטה נרחבת  –ית"( סוריה הייתה פעולת כנרת )מבצע "עלי זבפעולת תגמול שביצע צה"ל 

על המוצבים הסוריים ממזרח  1955בדצמבר  11-שביצע כוח צנחנים בפיקודו של אריק שרון ב

עיקר הדגש  341חיילים סוריים. חמישים וארבעהלימת הכנרת. בפעולה זו נהרגו שישה חיילי צה"ל ו

ות בספרות המדעית הוקדש לתיאור הפעולה מבחינה מבצעית אופרטיבית, ומקומה במדיני

טרם חלק באיסוף המודיעין נטל ביחס לפעולה זה יצוין כי מג"ב יזומה. ההדרדור למלחמה 

 פעולה. כך תיאר זאת לימים צבי בן אליהו, ששימש סמל המבצעים של פלוגה ט':ה

לפני מבצע כנרת, יצאנו לסיור בסירת עץ קטנה כדי לעדכן את מצב המוצבים 
שוטר ממחלקת הים, קצין מודיעין מפיקוד הסורים שבגדה המזרחית, היינו ארבעה: 

צפון, שוטר ואני, בתוקף תפקידי כסמל מבצעים. לצורך התצפיות הצטיידנו 
בטלסקופ. אבל כדי לשפר את הצפייה התקרבנו אל החוף. הסורים עקבו אחרינו 

  342ופתחו באש מקלעים.

לכות על מג"ב. ימים בדומה לפעולות התגמול שביצע צה"ל בגבול ירדן, גם לפעולת כנרת היו הש

בסיומה יוכפפו כוחות מג"ב הפועלים בגבול כבר הפעולה קבע המטכ"ל שביצוע ספורים לפני 

בשל המתיחות שנוצרה  343סוריה לצה"ל, כחלק מהיערכותו הכוללת לתגובה סורית אפשרית.

לאורך הגבול בעקבות הפעולה, אסר צה"ל על הדייגים הישראלים לבצע דיג בגדה המזרחית של 

 –, משהוסר החשש מפעולת נקם סורית 1955בדצמבר  29-הכנרת. רק כשבועיים לאחר הפעולה, ב

  344אישר אג"ם במטכ"ל לדייגים לחזור לפעילותם, ובה בעת בוטלה גם הכפיפות של מג"ב לצה"ל.

תקרית הגבול החמורה והקשה ביותר של מג"ב עם הצבא הסורי בימת הכנרת, שהסבה אבדות 

ובה נהרגו ארבעה שוטרים. האירוע החל כאשר כוח  1956במרס  3רעה בליל כבדות למג"ב, אי

מזרחי בסמוך לשפך הירדן. -כנרת, עלה על שרטון בחוף הצפוןימת המג"ב, שעסק באבטחת הדיג ב

בניווט בשל ערפל  ששוטרי מג"ב טעושמשון עדן, ששימש קצין בחיל הים בעת התקרית, סיפר 

, שוטרי מג"ב הצליחו להיחלץ על פי גרסתם של הסורים 345כבד ששרר באותו לילה בכנרת.

וד ואמל"ח שנפלו שלל לצבא צי בה , בהותירםהפגועה ת ונטשו את הסירהבאמצעות סירה נוספ

מקלע, רובה מסוג ברן, אקדח רקטות, ומכשיר הקשר האלחוטי. עם עלות -שני תתישכלל  הסורי

לחלץ  אורי, סימון גרשון, ושלוש מכלוף מורנו יצחק, אסייג –ארבעה שוטרי מג"ב ו השחר נשלח

פעולת החילוץ כשלה: בהתקפת ירי כבדה של הסורים על הכוח נהרגו  346.את הסירה הנטושה

 לתהארבעת השוטרים, וגופותיהם הועברו לסוריה. עדות לעוצמת האש החזקה שספג הכוח ע

  347מהבדיקות הפתולוגיות שנעשו לגופות לאחר שהוחזרו מסוריה.

                                                

עיונים ", 1955בדצמבר  12און, "עלי זית: הפשיטה בחופי הכנרת בליל -על מבצע כנרת בהרחבה ראו: מ' בר 341
. ביקורת נרחבת Drory, The Dynamics of Military Retaliation, pp. 156–167; 93–89, עמ' 1999, 9 בתקומת ישראל

גוריון נראה "לא כל כך שבע רצון: -מבית ומחוץ נמתחה על הפעולה, ולפי התרשומת ביומן הרמטכ"ל, גם דוד בן
לה זו תרמה לכך שסוריה לא התערבה . יחד עם זאת, ייתכן ופעו170, עמ' אבני דרךהפעולה יותר מדי טובה": דיין, 

 .85, עמ' שערי עזהאון, -במלחמת סיני: בר
 .35, עמ' הגבול ארגמן, 342
 .637/1956-18, א"צ, 9.12.1955", 25/55מאת אג"ם מבצעים אל הרמטכ"ל, "הנדון: פקודת מבצע עלה זית  343
 .29/626/1957א"צ, , 29.12.1955מברק מאת אג"ם מבצעים פיקוד צפון אל המטא"ר/פנחס קופל,  344
 .131, עמ' אנשי הברזלעדן,  345
. בספר על אודות פלוגה ח' נכתב כי שני השוטרים מתוך 1, עמ' 5.3.1956, הצפה"התקפה רצחנית סורית בכנרת",  346

 .37, עמ' פלוגה ח'הארבה שנהרגו, מורנו יצחק ומכלוף שלוש, השתייכו לפלוגה ח'. עזרי, 
יוסף תקוע, המנהל לענייני ועדת שביתת הנשק, "הנדון: חוות דעת מומחה למכון  מאת מ' נוביק, ראש מת"ם, אל 347

 .2440/5-, א"מ, חצ8.3.1956לרפואה משפטית בקשר לחללי כנרת", 
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למחרת יום בהתקרית הוחזרו לישראל בסיוע משקיפי האו"ם שתי גופות של שוטרי מג"ב, וביום 

, הוחזרה הגופה הרביעית 1956במרס  7-גופת שוטר נוספת. רק שלושה ימים לאחר התקרית, ב

המשא ומתן שניהלה ישראל עם משקיפי האו"ם  במהלך 348.עם סוריה לאחר משא ומתן ממושך

אחר ים שאין הן נמצאות ברשותם, ועל כן הוטלו משימות החיפוש להחזרת הגופות טענו הסור

הטיל מפקד השייטת, סא"ל נפתלי רוזן,  של חיל הים. חמש השוטרים הנעדרים על שייטת מספר

משימת החיפוש על רס"ן דוד מגורי שפיקד על ספינת טורפדו בחיל הים. את האחריות על 

 349כנרת באמצעות רשתות גריפה.חופי ההגופות בחיפושים הצטרפו גם דייגים שסייעו לאתר את ל

 עשרים וארבעעם היוודע דבר מותם של שוטרי מג"ב, דייגי טבריה ביטלו את מלאכת הדיג למשך 

כשלושה חודשים לאחר התקרית החזיר המטכ"ל את האחריות על  350שעות כביטוי לאבלם הכבד.

הן שהביאו את המטכ"ל הקשות אבטחת הדיג בכנרת לידי צה"ל. סביר להניח שתוצאות התקרית 

לשקול מחדש אם להותיר את האחריות על אבטחת הדיג בידי מג"ב. כך עולה מדברים שאמר 

שלושה ימים לאחר התקרית, אלוף פיקוד הצפון משה צדוק  שמהם עולה חוסר שביעות רצונו 

 מג"ב באבטחת הדיג: שוטרי מההתנהלות המבצעית של 

דה על משמר הגבול לגבי הפעלתו, מתוך ניסיוני נראה לי כהכרחי ללחוץ ביתר מי
הקצר בעבודה עמם נראה לי שאין כוננות מספקת ביחידה זו, למשל, לגבי בעיית 
הדיג לא ייתכן שבשלבים הראשונים לא יפקד תמיד קצין על אבטחת דייגים. גם 

  351מבחינת כוננות להפעלה נראה לי שאין תחושת כוננות מספקת ביחידות אלו.

בה נהרגו השוטרים. עם זאת, ביסוד שהאלוף משה צדוק לא הזכיר מפורשות את התקרית 

של גורמי פיקוד בדרג הקצונה בעת  םהביקורת עמד חוסר הכוננות המבצעית של מג"ב והיעדר

מטכ"ל החליט ה, שלושה חודשים לאחר התקרית, 1956ביוני  3-קיומן של המשימות המבצעיות. ב

נותרה ם הופקדה הפלוגה על הבט"ש ביישובי מג"ב. הגזרה שעליה את פלוגה ט' של פרקל

ת באחריות מחלקה של מג"ב שישבה בקיבוץ בית זרע בעמק הירדן. המחלקה הוכפפה פיקודי

. תקן כוח האדם שנקבע למחלקה שבראשה עמד קצין 3 לקצין המבצעים של גדוד מג"ב מספר

 353חיל הים.ליג בימת הכנרת הועברה האחריות הרשמית על אבטחת הד 352שוטרים. 30עמד על 

מהמקורות הזמינים עולה היקף הפעילות של הפלוגה בימת הכנרת לאחר התקרית: בחודש אפריל 

 354תצפיות; 4-סיורים בימת הכנרת, ו 19סיורים לאורך הגבול היבשתי,  22מארבים,  26בוצעו  1956

סיורים בימת הכנרת,  15יבשתי, סיורים לאורך הגבול ה 19מארבים,  34בוצעו  1956ובחודש מאי 

נתונים אלה מלמדים שבימת הכנרת לא בוצעו סיורים של מג"ב מדי יום לאחר  355תצפיות. 12-ו

ת מענה רציף לבעיות המתפתחות של היחידה לת תיכולהחוסר על  יותר מכל, מה שמעיד התקרית

 .ת הכנרתבימ

                                                

משרד החוץ,  –. ראו גם את הדיווח של רס"ן סיון טפנר אל מנהל ענייני ועדת שביתת הנשק 46, עמ' הגבולארגמן,  348
 . 2440/5-, א"מ, חצ9.3.1956",  4.3.1956"הנדון: תקרית כנרת 

 .131, עמ' אנשי הברזלעדן,  349
 . 8, עמ' 9.3.1956, חרות"דייגי הכנרת הכריזו ביטול מלאכה כאבל ומחאה על רצח השוטרים",  350
מאת אל"מ עוזי נרקיס, ראש מחלקת מבצעים אל אג"ם מבצעים, "דו"ח כוננות תלת חודשי לחדשים אוקטובר  351

 .227-644/1956א"צ,  ,6.3.1956"1955נובמבר דצמבר 
, א"מ, 14.6.1956אל מחלקת משמר הגבול בית זרע, "הנדון: חסול פלוגה ט' מג"ב",  3מאת שמעון אשד מפקד גדוד  352
 .2501/12-ל

 .132, עמ' אנשי הברזלדן, ע 353
, "דו"ח פעילות לחודש אפריל 3מאת מפקח ראשון אהרון כהן, מפקד פלוגה ט' מג"ב, אל המטא"ר/מג"ב מטה גדוד  354

 .2501/12-, א"מ, ל1.5.1956", 1956
, "דו"ח פעילות לחודש מאי 3מאת מפקח ראשון אהרון כהן, מפקד פלוגה ט' מג"ב, אל המטא"ר/מג"ב מטה גדוד  355

 .2501/12-, א"מ, ל1.6.1956", 1956
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 . שמירה והגנה על האזורים המפורזים 3

גבול הסורי הייתה שמירה על האזורים שהוגדרו כמפורזים בהסכמי בידי מג"ב במשימה שהופקדה 

אחת מנקודות התורפה בסדרה מתמשכת של ניסיונות  356שביתת הנשק בין ישראל לסוריה.

הסורים לחדור לשטח המפורז, שעבורה נדרש מג"ב להקדיש מאמץ מבצעי רב, הייתה גבעת 

עקב מיקומה  357הכנרת.ימת מזרחי של -וםת בשטח המפורז הישראלי בצד הדרההתיישבו

הטופוגרפי הייתה גבעה זו יעד מועדף להתקפות הצבא הסורי על האזרחים הישראלים שעסקו 

השמירה על גבעת ההתיישבות התבססה על סיורים רכובים  358עמק הירדן.בחקלאות בשטחי 

 359ת הגולן.מרגלות רמל החיילים הסורים מתוך המוצבים שנפרסו ללא פעם לירי ש שנחשפו

פעולה מוצלחת של מג"ב הראויה לציון בסיכול ניסיון הסורים להשתלט על גבעת ההתיישבות 

, ובה הצליח כוח סורי לחדור לשטח הגבעה, להשתלט עליה ואף לבצע 1954בדצמבר  6-אירעה ב

מג"ב שהוזעק למקום הצליח להדוף את הסורים, שנסוגו מהגבעה  סיורירי על חברי קיבוץ מסדה. 

על בעקבות הפעולה המוצלחת פרסם עיתון  360.ייל סורי נורה למוות על ידי שוטרי מג"באחר שחל

ידיעה שבה נכתב: "גבעת ההתיישבות החולשת על עמק הירדן, ושנתפסה על ידי כוח  שמרהמִ 

  361סורי טוהרה אור ליום ב' מכוחות האויב".

גבעת ההתיישבות נתפסה בעיני צה"ל כיעד שתוארה לעיל של מג"ב המבצעית הצלחה הלמרות 

סא"ל מנחם  הפיץ 1955בנובמבר  28-לדוגמה, ב. להשתלט עליו באופן יזום יכולתמג"ב שאין בידי 

אבירם, ראש ענף מבצעים במטכ"ל, פקודת מבצע שמטרתה השתלטות של צה"ל על גבעת 

המפורז של תל קציר. בחריש באזור  בדיםאת החקלאים העוטחה על מנת לאבטח מִש  ההתיישבות

בפקודה נקבע שרק לאחר שצה"ל ישתלט על הגבעה מג"ב יקבל את האחריות על אבטחת 

התקפות הסורים על סיורי מג"ב, הטמונות בלסכנות  דוגמה נוספת, צה"ל היה ערב 362.איםהחקל

 363אם יידרש לכך. צה"ל נשק מסייע לאבטחתם ולחילוצם,ולפיכך קבע כי בעת ביצוען יציב 

כוח  1953–1951בשנים , משימה שבה עסק אבטחת ייבוש האגםלבאזור אגם החולה פעל מג"ב 

במשימה  ושעסקמג"ב  שוטרי 364פלוגות משמר הגבול, כפי שתיארתי בשער הראשון של העבודה.

. שהוקמה פלוגה ט' גם היא שולבה במשימה זו פלוגה ח', ולאחרמ כוח האדםמבתחילה זו היה 

 : ייבוש האגםהפועלים שעסקו באבטחת אברהם לוין את פעולת המ"פ תיאר לימים 

                                                

העברת האחריות על  –מאת אל"מ יוסף איתן, ראש מחלקת מבצעים אל משטרת ישראל, "הנדון: בטחון שוטף  356
 .58-645/1956, א"צ, 10.2.1955השטחים המפורזים למשטרת ישראל", 

 .3, עמ' 9.1.1953, דברל קציר", ; מ' תלמי, "אש בת1, עמ' 29.12.1952, על המשמרקציר", -"שוב יריות על תל 357
. גם משה שרת בתפקידו כשר S15/49.350אצ"מ,  בתיק מג"ב צפון 3את דוחות תקריות הגבול של גדוד מג"ב  ראו 358

, תרשומת 1097, כרך ד', עמ' יומן אישיהחוץ התייחס להתקפות הסורים על מג"ב בגבעת ההתיישבות. ראו: שרת, 
 . 24.7.1955ליום 

. 28.2.1956, מתאריך 3", חתום בידי עמ"מ שמעון אשד, מפקד גדוד 1956לויות ואירועים לחודש פברואר "דו"ח התק 359
, 3ראו גם את הדיווח של רס"ן יונה הופרט, קצין מבצעים, אל הגמ"ר צפון/אג"ם ומפקד גדוד מג"ב  .S15/49.350אצ"מ, 

 .117-644/1956, א"צ, 23.12.1955"הנדון: סיורים לגבעת ההתיישבות", 
, 29.12.1954, 3", חתום בידי עמ"מ שמעון אשד, בשם מפקד גדוד 1954"דו"ח היתקלויות ואירועים לחודש דצמבר  360

 .S15/49.350אצ"מ, 
 .2, עמ' 8.12.1955, על המשמר" גבעת ההתיישבות דרומית לכנרת טוהרה מסורים",  361
, 28.11.1955", 24/55דון: פקודת מבצע עלה זית מאת סא"ל מנחם אבירם ראש ענף מבצעים אל סגן הרמטכ"ל, "הנ 362

המציין כי המשימה הופקדה  4.12.1955. ראו גם מברק של אג"ם מבצעים אל פיקוד צפון מתאריך 17/637/1956א"צ, 
 .17/637/1956א"צ,  בידי פלוגה ט' של משמר הגבול,

 .644/1956-117 ,, א"צ29.11.1955מברק )סודי ביותר( מאת אג"ם פיקוד הצפון אל מפקדת ההגמ"ר,  363
, "הנדון: אבטחת המחפר בחולה", 3אג"ם ולמשמר הגבול גדוד /1מאת רס"ן עמוס קינמון, קצין אג"ם אל חטיבה  364

 .55-211/1958, א"צ, 9.3.1955
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אחד המבצעים הגדולים היה אבטחת האנשים והציוד בייבוש החולה. לצורך העניין 
דוברות ]רפסודות[ רופדו בשקי חול, כדי שישמשו עמדות  3-הוקצתה מחלקה ו

וסכנות ניידות. האנשים היו חשופים לעמדות הסורים. המבצע נמשך חודשים רבים 
  365ארבו לאנשים בכל פינה. בסיום המבצע זכתה הפלוגה לשבחים.

הייתה אבטחת הדייגים באגם משימה נוספת שבה עסקו שוטרי מג"ב, בדומה לימת הכנרת, 

קשיים בביצוע את ה ,בתל חי ההגמ"ררס"ן צבי רסקי, מפקד גוש  1955החולה. כך תיאר בינואר 

מתברר שאין לנו כמעט כל דריסת רגל בצדו הצפוני מזרחי של ים  –באגם: "ים החולה  הדיג

החולה וכי הערבים שטים שם בצורה מוחלטת ברצועת החוף ובשטח הים. חוצפתם מגיעה עד כדי 

הפתרון שהציע מפקד הגוש הוא  366כך שלא מאפשרים לדייגנו להיכנס לשטח הקרוב לחוף ולדוג".

אל"מ יחזקאל פנט,  באגם לאבטחת הדייגים. כשבוע לאחר מכן אישרילותו יגביר את פעשמג"ב 

אבטחת הדייגים על ידי מג"ב בוצעה באמצעות  367.את הבקשה מפקד ההגמ"ר בפיקוד הצפון

הצלחה  368סירות ששטו בסמיכות לסירות הדייגים, שהיו חשופים לירי מצד החיילים הסורים.

לתה בחוף המזרחי של שכוח סורי תקף דייגים מקיבוץ חּובעת  ,1955באוקטובר  16-נזקפה למג"ב ב

האגם. בעקבות ההתקפה נטשו הדייגים את רשתות הדיג ונסוגו מהמקום. בחילופי הירי בין מג"ב 

  369שנהרג מאש שוטרי מג"ב.סורי לחיילים הסורים נסוגו האחרונים, בהותירם גופת חייל 

בשוגג של חבר הקיבוץ על ידי שוטרי מג"ב. לתה היא הריגתו תקרית מצערת הקשורה בקיבוץ חּו

ו ערך מג"ב סיור רכוב בשדות התירס של הקיבוץ הסמוכים לאגם החולה, וב 1956בספטמבר  10-ב

שעסק באותה שעה בשמירה על שדות הקיבוץ. השומר, שלא נהרג מירי שוטרי מג"ב יעקב יערי, 

האשימה את שוטרי מג"ב  קיבוץהנהלת ה 370נענה לבקשת סיסמת הזיהוי של מג"ב, נורה ונהרג.

ובפזיזות בפתיחה באש. מנגד טענה המשטרה , בשדות דעה מוקדמת על קיום הסיורמסירת הו-באי

  371שחבר הקיבוץ הוא שביצע תחילה ירי לעבר השוטרים, ורק לאחר מכן נורה ונהרג.

 . מניעה וסיכול של חטיפות אזרחים 4

ה של חטיפת אזרחים ואנשי כוחות ביטחון לאורך הגבול הסורי פיתחו הסורים דפוס פעול

ת הצבא הסורי. למג"ב נזקפו שתי הצלחות בסיכול חטיפתם של ופקדוהעברתם מעבר לגבול, למִ 

את , עת ניסו שני חיילים סוריים לחטוף 1955בינואר  14-אזרחים ישראלים. הראשונה אירעה ב

כוח מג"ב שהוזעק למקום  קיבוץ כפר סאלד שעסק בתיקון צינור המים בשדות הקיבוץ.חבר 

, עת ניסו 1955באוקטובר  15-השנייה אירעה ב 372הצליח להדוף את הכוח ולסכל את החטיפה.

                                                

 .10, עמ' פלוגה ח' עזרי, 365
, 14.1.1955ים החולה",  –רסקי, מפקד גוש תל חי אל מפקדת הגמ"ר צפון/אג"ם, "הנדון: תקרית גונן מאת רס"ן צבי  366

 .55-211/1958א"צ, 
מאת אל"מ יחזקאל פנט, מפקד ההגמ"ר, לפיקוד צפון/אג"ם, "הנדון: שליטה בחלק הצפוני של הגבול הסורי",  367

 .55-211/1958, א"צ, 20.1.1955
 .1, עמ' 17.9.1956, מעריבלה", "סורים ירו בדרום החו 368
, 17.10.1955, הבקר; "הסורים פתחו באש על דייגי חולתא", 47/2-א"מ, חצ ,17.10.1955מאת יוסף תקוע לשגרירות,  369

 .1עמ' 
; "שומר משק חולתא נורה בטעות ונהרג", 4, עמ' 11.9.1956, חרות"שומר משק חולתה נהרג ע"י משמר הגבול",  370

 .4, עמ' 11.9.1956, שערים
 .4, עמ' 13.9.1956, חרות"פגיעת חבר חולתה בקרוב בבית דין",  371
 .1, עמ' 17.1.1955, דבר"חיילים סוריים ניסו לחטוף חבר משק כפר סולד",  372
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חילופי הירי ובקיבוץ הגוברים. למקום הוזעק כוח מג"ב, חבר את שלושה חיילים סוריים לחטוף 

  373נפצע חייל סורי שנגרר על ידי חבריו מעבר לגבול. פעולת החטיפה סוכלה.

של צה"ל לפעולות הללו היו השלכות על מג"ב, כפי הצבאית טיפות שביצעו הסורים ולתגובה לח

לעומק הגולן לטפל במכשיר האזנה נשלחו חמישה חיילי צה"ל  1954בדצמבר  8-שיוצג להלן: ב

 13-נחקרו תוך כדי עינויים קשים. בו על ידי הצבא הסוריהחיילים נתפסו טלפוני שהותקן שם. 

שלח יד בנפשו בכלא הסורי אורי אילן, ככל הנראה מחשש שיישבר בחקירה ויחשוף  1955בינואר 

הסורים  הצליחו 1955באוקטובר  18-ב 374נותרו בשבי.ארבעת החיילים האחרים סודות צבאיים. 

מג"ב שהוזעק  סיור. גונן חייל הנח"ל יעקב מיגובסקי, בעת שעסק בציד בסמוך לקיבוץאת לחטוף 

חפציו האישיים ועקבות  נמצאוסיוע גששים לאיתור החייל, שבמהלכן למקום ערך סריקות ב

  375., החוטפים לא נלכדוהמובילים לכיוון סוריה

, במטרה לשבות ("מבצע שעיר")ביצע גדוד הצנחנים את פעולת בית המכס  1955באוקטובר  22-ב

. בפעולה נפלו בשבי הישראלי חמישה חיילי צה"לחיילים סוריים לצורך החלפתם תמורת ארבעה 

מחשש מתגובה  376.בעסקת החלפת שבויים תמורת החיילים הישראלייםחיילים סוריים שהוחלפו 

לפיקוד הצפון כחלק  3 הכפיף צה"ל את גדוד מג"ב מספר החטיפה,פעולת סורית חריפה בעקבות 

בדוח הכוננות המבצעי  שמעון אשדהמג"ד כך תיאר  377לאורך הגבול הסורי.המבצעית מהיערכותו 

ת התגמול שביצעו ימים ספורים לאחר פעולהסורי לאורך הגבול של הגדוד את היערכות כוחותיו 

 : כוחות צה"ל

עיקר הפעילות מתרכזת לאורך הגבול הסורי, דבר המתבטא בשרשרת רצופה של 
פעולות הטרדה ושבאה לשיאה בחטיפת חייל ישראלי וכתגובה על כך מעשה התגמול 

אלי. המצב המתוח הנוכחי שנוצר עקב השתלשלות העניינים מצריך ערנות לכל הישר
  378אורך הגבול הסורי מחשש לחדירות אויב לצורך רציחות וחבלות בנפש וברכוש.

 נוספתעדות הם של המג"ד המתארים את המצב לאשּורו לאורך הגבול הסורי דברים אלה 

פעולות ל היוהמלמדות על ההשפעה הישירה שמחקר אחרות שתוארו ברבות מצטרפת לעדויות ה

 , שניכרה בהכפפתשל מג"ב לאורך הגבולותהמבצעית היערכותו צה"ל על  שביצעו כוחותהתגמול 

לאחר כל פעולה נדרש מג"ב  .של מדינות ערבצבאית מחשש לתגובה לצה"ל  חלק מכוחותיו

 להגביר את דריכותו המבצעית לאורך הגבול.

                                                

 .1, עמ' 16.10.1955, הצפה"הסורים ניסו לחטוף חבר משק הגוברים",  373
 .238–209, עמ' 2005, 15 עיונים בתקומת ישראלאילן",  על שביו של אורי אילן ראו: ג' באומל, "צוואתו של אורי 374
 .1, עמ' 20.10.1955, דבר"סורים חטפו חייל ישראלי",  375
במסגרת  1956במרס  29-. השבויים הישראלים הוחזרו לארץ ב361–360עמ'  הצנחנים,על הפעולה ראו: מילשטיין,  376

 .1, עמ' 29.3.1956, הצפהשבויים עם סוריה",  הסכם חילופי שבויים שנערך בגשר בנות יעקב. "היום חילופי
", 14/55מאת אל"מ עוזי נרקיס, ראש מחלקת מבצעים, אל סגן הרמטכ"ל, "הנדון: הוראה מבצעית שעיר מס'  377

 .17-637/1956, א"צ, 22.10.1955
משמר הגבול,  3", חתום בידי עמ"מ שמעון אשד, מפקד גדוד 1955"דו"ח היתקלויות ואירועים לחודש אוקטובר  378

 .S15/49.350אצ"מ,  ,31.10.1955



236 

 מצרים )רצועת עזה(-ישראלבט"ש בגבול מג"ב במשימות פרק ה': 

חתמה מדינת ישראל ברודוס על הסכם שביתת הנשק עם מצרים. השטח  1949בפברואר  24-ב

בתוקף הסכם אחר שנחתם  379קמ"ר. 320-הכולל שנמסר לרשות המצרים בעקבות ההסכם הקיף כ

ן, )"פשרת שעה"( ונגע לחלוקת שטח ההפקר באזור בית חנּו 1950בפברואר  22-בין שתי המדינות ב

המקום מנתה  קמ"ר. אוכלוסיית 340-הרצועה ל קמ"ר, וכך הגיע שטח 20ה עוד סופחו לרצועת עז

  380שלישים מהם פליטים ערבים.איש, כשני  300,000-כ

הגיעו בעיקר מאזור סיני ורצועת  1952–1949ח ישראל ממצרים בשנים המסתננים שחדרו לשט

ארץ ממניעים פוליטיים תוך השחדרו להיו גם מסתננים בנוסף להם  381עזה, לרוב עקב לחץ כלכלי.

 1952הוקמה בעזה ממשלת "כל פלסטין" שהייתה פעילה עד  1948. בספטמבר וכוונות עוינות

בנוסף על אלה פעלו מסתננים מאנשי חא'ג אמין  382וחבלה.ושלוחיה היו מעורבים בפעילות רצח 

חוסייני, המופתי לשעבר בירושלים ומנהיג התנועה הלאומית הפלסטינית, שביצעו אף הם -אל

שהביאה  1952לאחר מהפכת הקצינים במצרים ביולי  383משימות רצח וחבלה בשטח ישראל.

חסות למסתננים כדי לקבל מהם נאצר לשלטון, החלו המצרים לתת -לעלייתו של גמאל עבד אל

  384מודיעין על ישראל.

פעולת תגמול  1953באוגוסט  27-ממצרים ביצע צה"ל ב אלימהבניסיון לרסן את ההסתננות ה

נוספים נפצעו. שאול ברטל סבור כי הפעולה  18-איש ו 19במחנה הפליטים אלבריג', שבה נהרגו 

יאה לירידה בהיקף מקרי ההסתננות הובילה להחמרת הצעדים המצריים נגד ההסתננות, שהב

לחבלה,  האחתלמטרות כלכליות אך הפכה את ההסתננות לאלימה יותר ומכוונת לשתי מטרות: 

  385לאיסוף מודיעין של הצבא המצרי. והשנייהרצח ופעולות נקם, 

בניסיונות לפגוע  1953כבר בשנת  התאפיינהעל פי דיווחי המשטרה, ההסתננות מרצועת עזה 

פנחס קופל אמר  386., כלומר המרוחקים יחסית מקו הגבולהנמצאים "בעומק המדינה"יישובים ב

לחולות יבנה וראשון לציון,  ורחדהצליחו לשעם הקמת מג"ב באה תקופת הפדאיון ש, זה קשרהב

ההסתננות מרצועת עזה ניתן לאפיין את  387מרצועת עזה הרס ורצח ביישובי ישראל. וזרעו בדרכם

בעיקר כהסתננות עוינת ואלימה שנועדה ישראל בשנים הנדונות במחקר של מדינת  הטחלִש 

 .ורצח אזרחים למטרות חבלה

                                                

גוריון להסכים להצעה שלפיה תקבל ישראל לידיה את רצועת עזה על כל -נטה ראש הממשל דוד בן 1949בשנת  379
-גוריון ב-תושביה והפליטים שישבו בתוכה, אך הצעה זו נזנחה. ראו בהרחבה בסוגיה זו: מ' גזית, "גלגולי הצעת בן

 .332–315, עמ' 1987י"ב,  הציונותל", לכלול את רצועת עזה, על כל אוכלוסייתה בתחומי מדינת ישרא 1949
, 2003, 13 עיונים בתקומת ישראל", 1956–1948י' טובי, "דוד בן גוריון, משה שרת וסוגיית מעמדה של רצועת עזה  380

 .141עמ' 
 . 94, עמ' ביטחון שוטף; טל, 81, עמ', הפלסטיניםברטל,  381
ממשלת כל פלסטין  –ות הפלסטינית חלק ב' בהרחבה על ממשלת כל פלסטין ראו: מ' שמש, "משבר המנהיג 382

 .348–301, עמ' 2005, 15 עיונים בתקומת ישראלוסוף דרכו של המופתי",  1948בספטמבר 
 .80–79, עמ' מלחמות הגבול; מוריס, 10–9ן, עמ' מצרים והפדאייערי,  383
 .12–10, עמ' מצרים והפדאין; יערי, 94, עמ' ביטחון שוטףטל,  384
. ברטל כותב בהסתמך על דוחות המודיעין של צה"ל כי הדיווחים מהמחצית השנייה של 87עמ'  ם,הפלסטיניברטל,  385

מלמדים על הסתננות לצורך מיקוש בעיקר מצד האחים המוסלמים, איסוף מודיעין, תצפיות על כוחות וגנבת  1953
 מסמכים וציוד צבאי מצד שליחי המודיעין המצרי.

 .5426/6-", דו"ח משטרת ישראל, א"מ, ג1953 –ראל "סקירה על בעיות ההסתננות ליש 386
 . 3, עמ' 29.5.1964, דברש' גבאי, "זיכרונותיו של מפקד הכומתות הירוקות",  387



237 

 1955–1953מג"ב בגבול מצרים בשנים  של והצבת-. השיקולים לאי1

החל כבר  בגבולה הדרומי של מדינת ישראללמחצה -הדיון בשאלת הצבת כוחות שיטור צבאיים

שה דיין, דאז אלוף פיקוד הדרום, ביקש מאג"ם במטכ"ל בראשית הקמתו של חיל הספר. האלוף מ

–1951גם בשנים  388.נדחתה בלא שנומקו הסיבות לכך תוהספר, אך בקשלקבל לידיו כוח מחיל 

, 1953. ביולי הדרומילגבול  כוחותיופלוגות משמר הגבול, לא הופנו  כוח , בתקופה שבה פעל1953

, קבע ראש לאורך הגבולותכוחותיו  פריסתוחודש לפני , שלושה חודשים לאחר שהוקם מג"ב

שהאחריות על הבט"ש בגבול מצרים תישאר המטכ"ל  עם לאחר שנועץגוריון -הממשלה דוד בן

גבול הדרומי אנו מוצאים לנוכחות צה"ל בגוריון -שייחס בןהרבה ביטוי לחשיבות  389צה"ל. ידיב

גוריון -חבל לכיש. בןבשניים הסיור שערכו עם עוזרו האישי אלחנן ישי ב 1954-בשיחה שקיים ב

עמד על ההכרח לשתול "אגרוף כוח" אל מול הסכנה הנשקפת ממצרים. "מדוע מצרים?" שאל 

גוריון השיב לו במשל: "אם נחש רובץ לרגליך -אלחנן, "המצב בגבול ירדן וסוריה יותר מסוכן." בן

סכנה. זו ירדן. עליך  במי אתה מטפל? הזבוב טורדני יותר, אך אין בו –וזבוב מטריד את ראשך 

  390להכות בנחש. זו מצרים".

שאת הטיפול בהסתננות בגבול עם מצרים יש להפקיד בידי ה משטרהמשהוקם מג"ב סברה 

נכתב:  1953לשנת המשטרה כפי שנעשה בגבולות האחרים. בדוח המסכם את פעילות כוחותיו, 

"ניסיון השנה שחלפה חיזק את הדעה כי רק כוח כמשמר הגבול מסוגל להיערך למלחמה לצמצום 

להטיל על מג"ב את האחריות על המשטרה היקף ההסתננות". לאור הערכה זו הומלץ בדוח 

מאליה מתעוררת השאלה מדוע הגבול עם מצרים נותר  391הלחימה במסתננים גם ברצועת עזה.

רצועת משהיו גדולים יותר  משנה תוקף לנוכח היקפי ההסתננותת צה"ל. שאלה זו מקבלת באחריו

דוד טל סבור שההחלטה להציב את  392עזה מאשר בגבולות לבנון וסוריה שבהן הוצבו כוחות מג"ב.

מג"ב רק במרכז הארץ ובצפונה, ולהותיר את האחריות בגבול מצרים בידי צה"ל, נשענה על שני 

במרכז אז מרבית האוכלוסייה הישראלית שכנה  –השיקול הדמוגרפי  הוא וןהראששיקולים: 

על מדינת ישראל, שהיה טמון בעיקר בגבול מצרים. כבר הצבאי  האיום הוא השני. הארץ ובצפונה

המסוכן ביותר הפוטנציאלי בתום מלחמת העצמאות העריכו במטכ"ל שמצרים היא האויב 

  393מה כוחות צבא.ילכן הוחלט להציב בגבול ע, לישראל

של  נציגיהםנלוותה ביקורת קשה מצד מג"ב בגבול עם מצרים לא להציב את מטכ"ל להחלטת ה

אמר  1953ביוני  21-ב שהתקיימה. בישיבת ממשלה גבול הדרומיבם יישוביבשהתגוררו התושבים 

ים נאמר לנוכח השתתףשבו שר הפנים ישראל רוקח שבכינוס ביטחון של ראשי המועצות אזוריות 

שמג"ב לא יוצב במשימות בט"ש דרומית לעיר רחובות, ותיאר את תגובת ראשי המועצות במילים 

גוריון שאף כי -דברי רוקח אמר ראש הממשלה דוד בןבתגובה על  אלו: "הם נסערו על ההחלטה".
                                                

, א"צ, 29.3.1950מאת אלוף משה דיין, אלוף פיקוד הדרום, אל ראש אגף מבצעים בצה"ל, "הנדון: חיל הספר",  388
 .62, עמ' רחיל הספ. מובא אצל אוחיון, 28/1166/1951

גוריון התבטא לא אחת כי למרות הקמתו של מג"ב הגבול הדרומי ייוותר -ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן 389
 ,28.4.1953גוריון, ישיבת ועדת חוץ וביטחון, -באחריות כוחות צה"ל. ראו: דברי ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן

 .7563/12-, א"מ, א7.7.1953; וכן בישיבת ועדת חוץ וביטחון, 7563/9-א"מ, א
 .400, עמ' בן גוריוןזהר, -בר 390
 .5426/6-", דוח משטרת ישראל, א"מ, ג1953"סקירה על בעיות ההסתננות לישראל  391
צוינו מספר פעולות ההסתננות על פי החלוקה לגבולות: ירדן  1953בסיכום ההסתננות של משטרת ישראל לשנת  392
ל"י, רצועת  337,736ירדן  –. מבחינת ערך הרכוש שנגנב 77, מצרים 126, סוריה 515, לבנון 1939, רצועת עזה 4141 –

", דו"ח 1953ל"י. "סקירה על בעיות ההסתננות לישראל  145ל"י, סוריה  4600ל"י, מצרים  8837ל"י, לבנון  229,939עזה 
 .5426/6-ג, א"מ, משטרת ישראל

 .72, עמ' ביטחון שוטףטל,  393
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 ייוותר עם מצרים, הגבול של התושבים מייצגיהםת הקשות של הוא יכול להבין את התחושו

המועצה האזורית חבל מעון בנגב  יו"רכתב משה קסטר,  1954בינואר  22-ב 394באחריות צה"ל.

לאורך ההחלטה לא להציב את מג"ב  לנוכחכי  ,משרד החקלאותמנכ"ל המערבי, לחיים גבתי, 

נאלצת המועצה להקים מסגרות חלופיות כדוגמת קבוצות שמירה אזוריות, הגבול הדרומי 

בות הבלתי פוסקות של ציוד ויבול חקלאי ן הפרוע באזור ולאור הגנב הביטחוובלשונו: "מצ

צות האזוריות עזתה בשדות ובמשקים הננו נאלצים להקים קבוצת שמירה בשיתוף עם המוע

המכתב כתב ראש המועצה: "היינו רואים בעין יפה אילו משטרת הגבולות  ומרחבים". בסיום

, הבהיר הרמטכ"ל משה 1954בינואר  29-כן, בכשבוע לאחר מ 395הייתה פועלת גם באזור הנגב".

שכל הסכם עתידי עם המשטרה על חלוקת  באופן שאינו משתמע לשני פניםדיין לחברי המטכ"ל 

  396באחריות צה"ל.הגבול הדרומי יישאר הלחימה במסתננים האחריות בשמירת גבולות המדינה ו

בין היתר נבעו אזורם בלהציב את מג"ב בדרום  היישוביםהדרישות החוזרות ונשנות של 

באפריל  11-בישיבת הממשלה בכך עולה מהדיון שהתקיים  .שיטורמהיתרונות הגלומים בו ככוח 

מג"ב ביישוביהם להציב את  הדרוםשל תושבי  בקשהאמר שר החקלאות פרץ נפתלי שהשבו  1954

ומתמקד , מסתנניםגנבו רכוש שמביצוע פעולות להחזרת נובעת מכך שצה"ל נוטה למשוך את ידו 

. לעומת זאת, מג"ב פועל גם להחזיר את הרכוש לבעליהם החוקיים. או בהריגתם יותר בלכידתם

בדרום חשים אפליה מול יישובי הספר במרכז  תושביםכי ה ציין בפני שרי הממשלההשר נפתלי 

  397הארץ ובצפונה שמג"ב פועל בהם.

 מג"ב בדרוםכוח ( כנקודת מפנה בשאלת הצבת 1954. הרצח במעלה עקרבים )מרס 2

ביריות אוטובוס שעשה  מסתננים מירדן ליד מעלה עקרבים בנגב המזרחיתקפו  1954במרס  17-ב

היה זה האירוע החמור ביותר מאז  398עשר מהנוסעים נרצחו.-רכו מאילת למרכז הארץ. אחדאת ד

ר ראש הממשלה משה רחים ישראלים בפעולות המסתננים. כך אמהמדינה שבו נרצחו אזקום 

מיום הפסקת הקרבות של מלחמת " שבוע לאחר התקרית במליאת הכנסת: שרת בדיון שהתקיים

התוצאות הקשות של  399השחרור לא אירעה בתחום המדינה התקפה כה חומרה ומחוצפת".

חי המדינה. ירדן סייעה בחיפוש התקרית והאופן שבו נרצחו הנוסעים עורר זעזוע רב בקרב אזר

ירדן לאחר מוועדת שביתת הנשק המשותפת עם  , אך ללא הועיל. ישראל פרשההרוצחיםאחר 

  400שנכשלה בניסיונה לשכנע את יושב הראש שלה שירדן היא האשמה בתקרית.

מצב הביטחון בנגב. בדיון הציגו שר ל הוקדשדיון דחוף בממשלה ש התקיים שבוע לאחר הרצח

ת לטיפול תוכני, כל אחד מטעם משרדו פנחס לבון ושר המשטרה בכור שטריתהביטחון 

אותה הציג השר והתוכנית שגיבשה המשטרה  ת בגבולה הדרומי של מדינת ישראל.הסתננוב

עה התנו עורקישוטרים חדשים שיוקצו למשימות אבטחה בעיקר ב 200כללה גיוס של שטרית 
                                                

 , א"מ.16)ח' בתמוז תשי"ג(, עמ'  21.6.1953תרשומת ישיבות הממשלה הרביעית,  394
לאות, "הנדון: הקמת מאת משה קסטר, יושב ראש מועצה אזורית חבל מעון אל חיים גבתי, מנכ"ל משרד החק 395

 .2413/2-, א"מ, ג22.1.1954קבוצת שמירה אזורית", 
, א"צ. על הרכב כוחות צה"ל שפעלו בפיקוד הדרום למניעת 29.1.1954דברי הרמטכ"ל משה דיין, ישיבת המטכ"ל,  396

ידון: ההסתננות ראו את הדיווח של סא"ל רחבעם זאבי אל ממלא מקום ראש מחלקת המבצעים בפיקוד הדרום, "הנ
 .111-488/1955 ,, א"צ21.3.1954אבטחת מרחב פיקוד דרום 

 , א"מ.35–34)ח' בניסן תשי"ד(, עמ'  11.4.1954תרשומת ישיבות הממשלה החמישית, 397
 .327–322, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  398
ד' בלילה, , א"מ. הרצח אירע ביום 1311, עמ' 24.3.1954דברי ראש הממשלה משה שרת, דברי הכנסת השנייה,  399

 והדיון במליאת הכנסת התקיים ביום ב' שלאחר מכן.
 .73, עמ' הפלסטינים; ברטל, 145, עמ' ביטחון שוטףטל,  400
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דולר על פי החלוקה הבאה: הקמת  87,020ל"י ועוד  820,993 בסךבנגב. עלות התוכנית נאמדה 

ל"י;  468,720 –דולר; הוצאות אישיות  58,870-ול"י  34,413 –ל"י; ניוד ותחבורה  200,000 –מבנים 

התוכנית המפכ"ל סהר, שנכח בדיון, הדגיש כי  401ל"י. 117,860 –דולר; וציוד  28,150 –אמצעי קשר 

על רוכבי ג'יפים ומחציתו השנייה על רוכבי גמלים. על פי  יתבססא להקים כוח רכוב שמחציתו יה

 עורקיק"מ בסמוך ל 20עד  10 ההצעה יופעלו הכוחות במשימות סיור לאיתור מסתננים ברדיוס של

  402.ממונעים בהם אין גישה לכלי רכב, ובדגש באזורים שהתחבורה

הרבה מהתוכנית שהציעה ושהציג שר הביטחון פנחס לבון הייתה זולה בהתוכנית שגיבש המטכ"ל 

ל"י בלבד )כשליש מעלות הצעת המשטרה(.  300,000-נאמדה בעלות כספית של כזו , והמשטרה

מכשירי קשר ושלושה מטוסי סיור. עיקר  15ג'יפים,  11קומנדקרים,  10בתוכנית הוצע לרכוש 

סדום, כפר ירוחם,  –קודות מדרום לעיר באר שבע התוכנית היה להקים מחנות צבא בחמש נ

לבון, המחנות נועדו לשמש בסיסי יציאה לכוחות צבא  השרחצבה, יטבתה ובאר מנוחה. לדברי 

  403.עורקי התחבורהרכובים על ג'יפים, ופעילותם תתמקד באבטחת 

שלה, לא התקבלו בהתלהבות בקרב חלק משרי הממ שני השרים לבון ושטריתהתוכניות שהציגו 

הגנה התחבורה, ורק בשוליהן המלצות ל עורקילאבטחת אופרטיביות  צעותמשום שעיקרן היו ה

 השריםשני  כניות שהציגועל התוקשה מּו. שר הפנים ישראל רוקח הביע תמיהה היישובים על

באומרו: "השאלה היא מה המטרה של תוכניות אלו, האם אנו רוצים לשמור רק על דרכים, או אנו 

לשמור גם על יישובי הספר ברצועת עזה ובנגב וגם בדרכים,  –מה שאני רואה כהכרחי  –רוצים 

חלק אלתר צריך לעשות סינתזה". השר רוקח לא הסתפק בתוכניות שהוצגו לו ודרש להעביר ל

לחברי הממשלה שיש לשקול  הציע"ב הפועלים בגבול ירדן לרצועת עזה. בדבריו אף מג שוטרימ

: , מבלי לקפח את תושבי הדרוםבאופן שוויוני ביחס לכלל האוכלוסייהמג"ב, פריסה מחודשת של 

שוטרים לרצועת עזה, אי אפשר למקום אחד לתת הכול  100שוטרים,  1100"ממשטרת הגבול של 

שר החקלאות פרץ נפתלי ממפא"י הביע אף הוא עמיתו לממשלה  404ום".ולמקום אחר לא לתת כל

מג"ב בגבולות המדינה, ושאל רטורית את הנוכחים מדוע  פלוגותנפרסו תמיהה על האופן שבו 

גם הוא  דרשרוקח, לרק במרכז הארץ ובצפונה ולא בגבול הדרומי. בדומה  הוצבומג"ב כוחות 

  405לרצועת עזה.מרכז הארץ מג"ב מ שוטרילהעביר חלק מ

בתום הדיון נדרשו שרי הממשלה להכריע בין שתי ההצעות, ובהצבעה הוחלט לאשר את התוכנית 

בסופו של דבר  406.עורקי התחבורה בנגבשמירת על ופקד שהציג שר הביטחון לפיה הצבא הוא שי

מ , שעליה פיקד אל"150התחבורה בנגב הוטלה על סיירת נח"ל ערבה  עורקיהאחריות על אבטחת 

 10 ג'יפים, 20לוחמים שאורגנו בחמש מחלקות ולרשותם עמדו  90צבי לבנון. הסיירת מנתה 

 שר לבוןההיו, כפי שהמליץ הכוחות לפעילותם קומנדקרים ומטוס קל. הבסיסים שמהם יצאו 

                                                

 , א"מ.7)י"ט באדר ב' תשי"ד(, עמ'  24.3.1954תרשומת ישיבות הממשלה החמישית,  401
 .7שם, עמ'  402
 .9–8שם,עמ'  403
 .10–9שם, עמ'  404
 .12–11שם, עמ'  405
 .14שם, עמ'  406
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, שדה בוקר, ירוחם, חצבה, באר מנוחה ויטבתה. היחידה פעלה עד שהציג לשרי הממשלה תוכניתב

  407הרמטכ"ל משה דיין. ו שלעל פי הוראת 890, עת עברו אנשיה לגדוד 1955נה של המחצית הראשו

 הביטחוןמצב הסלמה ב. הצעות להצבת כוח מג"ב ברצועת עזה ברקע ה3

בחודשים  :מצרים, בין היתר על רקע האירועים הבאים-חלה הסלמה ביחסי ישראל 1954בשנת 

פעולות נקם וחבלה בישראל;  צענשלחו יחידות קומנדו מצריות לב 1954אפריל, יולי וספטמבר 

מצרית שהפעילה מדינת ישראל לשם ביצוע -נחשפה רשת ריגול יהודית 1954במקביל, ביולי 

חבלות נגד מוסדות מערביים במצרים במטרה לערער את יחסי מצרים עם מדינות המערב, פרשה 

בספטמבר  408לימים בכינויה "עסק הביש" והובילה להתפטרות שר הביטחון פנחס לבון.שנודעה 

נעצרה והוחרמה האונייה "בת גלים" בשעה שעברה בתעלת סואץ, ואנשי הצוות הועברו  1954

נוסף על אלה, באותה שנה חלה עלייה ניכרת בהיקף ההסתננות העוינת  409נו.נאסרו ועּו ,למצרים

פעלו למניעת התופעה,  1954המצרים, שעד לראשית שנת  410י ישראל.מתוך רצועת עזה לתחומ

שינו את גישתם בעקבות ההידרדרות הכללית שחלה ביחסי שתי המדינות. על פי הדיווחים של 

בוצעו לפחות חמש פעולות  – 1954בין חודש אפריל לספטמבר  –צה"ל, במשך חמישה חודשים 

  411בידי שלוחי המודיעין המצרי בעזה. חבלה

לסדר היום שאלת שוב  1954במצב הביטחוני בגבול מצרים, עלתה בשלהי  סלמהבעקבות הה

בלשכת שר האוצר לוי אשכול,  1954באוקטובר  17-ב מג"ב ברצועת עזה. בדיון שהתקיים הצבת

בסוכנות היהודית, ביקשו האחרונים מאשכול שיפעל  שבו נכחו גם נציגי המחלקה להתיישבות

יקר לאורך רצועת עזה, מצה"ל על הבט"ש ביישובי הספר בדרום, ובעלהעביר את האחריות 

מלכתחילה, המשיך להחזיק  בגבול הדרומיהרמטכ"ל משה דיין, שהתנגד להציב את מג"ב  412מג"ב.ל

 התקיימובישיבות ש פעםדברים שאמר לא הכפי שמשתקף מ, 1954הנחרצת גם בשלהי בעמדתו 

 413.של הכנסת בוועדות החוץ והביטחון

להעביר את האחריות על ה משטרהגוריון הצעה למטכ"ל מטעם -ןהגיש עמוס ב 1954בדצמבר  6-ב

גדוד מג"ב חדשות שיאורגנו בהבט"ש בנגב הצפוני לידי המשטרה. הוא הציע להקים שתי פלוגות 

שוטרים חדשים שישמשו רב"שים  100איש. נוסף על אלה הוצע לגייס  300שמניינו יעמוד על 

לאלה שהוצבו במרכז הארץ ובצפונה. על פי ההצעה, בסיסי הקבע של הפלוגות , בדומה יישוביםב

, והשני באזור המועצה האזורית סמוך לאשקלוןהאחד ב –ימוקמו בשני מקומות אסטרטגיים 

שבתחומה היו יעד מועדף למסתננים. שיטת ההפעלה של  שהיישוביםמרחבים בנגב הצפוני, 

                                                

, עמ' 1994ידיעות אחרונות, תל אביב,  ,סיירת שקד: המנעה וביטחון שוטף בתולדות צה"לא' מילשטיין וד' דורון,  407
26. 
 . 349–346, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  408
 .177–176עמ'  ביטחון שוטף,טל,  409
 .13–12, עמ' מצרים והפדאיןיערי,  410
 .30, עמ' מלחמה בקיץ; גולני, 101–100, 75–51, עמ' מלחמות הגבול; מוריס, 165–162, עמ' ביטחון שוטףטל,  411
ברק, ראש ענף ביטחון מרחבי לראש אג"ם, "הנדון: דו"ח על ישיבה בעייני ביטחון אצל שר האוצר", -מאת בנימין בן 412

 .22-8/1956, א"צ, 17.10.1954
. על הדברים חזר כחודש לאחר 7564/8-מ, אא" ,30.11.1954דברי הרמטכ"ל משה דיין, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  413

 .7564/8-, א"מ, א7.12.1954מכן בישיבת ועדת חוץ וביטחון, 
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הצבת רב"שים  –שאימץ מג"ב במרכז הארץ ובצפונה נשענה על רכיבים דומים לאלו  הפלוגה

  414ואבטחת עורקי התחבורה., וסיורים מערך השמירה, ביצוע מארבים עיבוי, יישוביםב

של המשטרה למטכ"ל המליץ אל"מ יוסף איתן, ראש  תוכניתשלושה ימים לאחר שהוגשה ה

"ב את האחריות על ולהעביר לידי מג ץ חלקים ממנה, לראש אג"ם במטכ"ל לאממחלקת המבצעים

מרדכי. איתן המליץ -עזה הנמצא באחריות גוש ההגמ"ר ידהבט"ש בקטע הגבול לאורך רצועת 

הנמצאים  134סוג ב'( מתוך  םיישובי 41-סוג א' וברמת סיווג יישובי  66יישובים ) 107להעביר 

 ,איתןאף על פי שהמטכ"ל לא קיבל את הצעתו של יוסף  415באחריות פיקוד הדרום לידי מג"ב.

אפשר לראות בה ציון דרך בשינוי התפיסה של קציני צה"ל ביחס לרצועת עזה, שכן הייתה זו 

אחריות על הבט"ש  ,אף באופן חלקי בכיר במטכ"ל ניאות להעביר, ולּו קציןהפעם הראשונה שבה 

היו מגבלות  תוכניתדחיית העולה שהסיבות ל של המפכ"ל סהר מעדותו בגבול עם מצרים למג"ב.

לשר המשטרה בכור שטרית כי בכוונת שר האוצר לוי הוא דיווח  1954בנובמבר  26-ב. כספיות

כדי להגדיל את מצבת כוח האדם של מג"ב לצורך שילובו ה לאשר תקציב למשטר אשכול

, המשטרהרה תוספת למצבת כוח האדם של במשימות בט"ש בגבול מצרים, אולם לא אוש

המפכ"ל סהר לא הסתפק בתקציב מיוחד  416אחד למשטרה". ובלשונו "אשכול לא יוסיף אף איש

בכל תוקף סירב ומשלא אושרה בקשתו,  –למג"ב, וביקש להגדיל את מצבת המשטרה בכללותה 

 . גבול הדרומיבמג"ב שוטרי להציב חלק מ

כנע את לש גבול מצריםבם יישוביהאנו עדים לניסיונות נוספים של  1955במחצית הראשונה של 

שלח קצין הפיתוח של  1955בפברואר  9-מג"ב בדרום. במכוחות  חלקהדרג הפוליטי להציב 

המשקים החקלאיים לראש הממשלה משה שרת מכתב ובו תיאר את המצב הביטחוני הקשה 

"המשקים המהווים חומת ביטחון לישוב בפני גבולות האויב  :בזו הלשוןבדרום  םהשורר ביישובי

הקצין סיים את המכתב בכך אשר אין כל עזרה ניתנת להם". לבדם, ב נאבקים על קיומם

שר בממשלה שזעק  417הקמת משטרת ספר.גם בהן שתובעים פעולות מיידיות, וגב שהיישובים בנ

 15-ב בדרום וביקש להציב בהם את מג"ב היה שר החקלאות פרץ נפתלי: התושביםאת זעקת 

אחריות על להעביר את הרה בכור שטרית פנה במכתב אישי לשר המשטהוא  1955בפברואר 

שר בידי , שכן החלטה זו לו הייתה נתונה מג"ב, אולם גם בקשתו לא נענתההבט"ש בנגב לידי 

  418.המשטרה בלבד

 כזרז לתגבור כוחות מג"ב ברצועת עזה 1955. אירועי הבט"ש בשנת 4

גוריון -של דוד בן , שבוע לאחר שובו1955בפברואר  28-ההסלמה בגבול מצרים החריפה בליל ה

למשרד הביטחון, במבצע "חץ שחור" שבו פשט כוח צנחנים של צה"ל על מחנה צבאי ותחנת 

 419הרוגים. 8חיילים מצריים, ובצד הכוח הישראלי נמנו  38רכבת מצפון לעיר עזה. בפעולה נהרגו 

                                                

גוריון סגן המפכ"ל אל ראש אגף המטה, "הנדון: קבלת האחריות לביטחון שוטף בנגב הצפוני", -מאת עמוס בן 414
 .22-8/1956, א"צ, 6.12.1954

, אל ראש אג"ם, "הנדון: העברת הביטחון השוטף למשטרה בחלק מאת אל"מ, יוסף איתן, ראש מחלקת מבצעים 415
 .120-642/1956 ,, א"צ9.12.1954ממרחב פיקוד דרום", 

 .5429/4-, א"מ, ג26.11.1954מאת יחזקאל סהר אל שר המשטרה בכור שטרית, "הנדון: הגדלת המשטרה",  416
 ./265425-, א"מ, ג9.2.1955מאת ניסן ניר אל ראש הממשלה משה שרת,  417
 . 2413/2-, א"מ, ל24.2.1955מאת שר המשטרה בכור שטרית אל שר החקלאות פרץ נפתלי,  418
. על פעולת עזה בהיבט המבצעי ראו: ב' מיכלסון, "התכנון הביצוע והלקחים", 362, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  419

, עמ' 1994, מערכות, תל אביב, 50-פעולת עזה ומדיניות הגמול של ישראל בשנות ה :חץ שחורבתוך: מ' גולני )עורך(, 
17–22 ;Drory, The Dynamics of Military Retaliation, pp. 130–139 :לתיאור הפעולה בעיניהם של משתתפיה ראו .
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אורך הפעולה לא רק שלא הביאה לירידה בהיקף ההסתננות, אלא אף העלתה את רמת האלימות ל

החלו המצרים בצליפות לאורך הגבול, במיקוש דרכי  עולהגבול המצרי. כשבועיים לאחר הפה

הפשיטה על עזה הביאה למיסוד ההסתננות  420הסיור של צה"ל ובפשיטות אלימות בתוך ישראל.

נאצר: "אחרי המתקפה  -מאל עבד אלאמר נשיא מצרים ג, וכך רעל ידי השלטונות המצריים בקהי

לטנו להגדיל את מספר חוליות המסתננים ולהפוך את הפעילות שלהם למאורגנת הישראלית הח

  421ולחלק מהעימות עם ישראל".

בעקבות הפשיטה על עזה פעל נשיא מצרים להקמת ארגון מסתננים ששאל את שמו וינק את 

השראתו מיחידות "המתאבדים" שפעלו במלחמת גרילה וטרור נגד בסיסי הבריטים בסואץ. 

, הללו זכו לכינוי "פדאיון", שמשמעו "המוכנים למסור את נפשם במלחמת מצווה"המסתננים 

מבנה חוליית פדאיון  422עומק המדינה.יישובים בעסקו בפעולות חבלה ורצח בגבול ישראל ובש

 423כללה בין שלושה לשבעה אנשים, ולפחות אחד מהם היה תושב ישראל לשעבר )פליט או אחר(.

ושב העולים מסתננים מרצועת עזה למחדרו ר פעולת התגמול בעזה כחודש לאח, 1955במרס  24-ב

מקום. בהתקפה נהרגה את התושבים בעת חתונה שהתקיימה בבירי  ופטיש בחבל הבשור ותקפ

 424אנשים נפצעו. 22-מכפר ויתקין שבאה לסייע בהתנדבות לעולים החדשים, ו ורדה פרידמן

ברצועת עזה העלו שוב שרים בממשלה דרישה להציב את מג"ב  לכה וגברהבעקבות ההסלמה שה

שלח השר פרץ נפתלי מכתב לראש הממשלה משה שרת, ובו ביקש  1955במרס  9-בגבול מצרים. ב

. תשובת ראש הממשלה הייתה שהנושא נדון במשרד הביטחון, אך מג"ב בגבול הדרומילהציב את 

למצב שהוקדשה  1955במרס  29-ב מהבישיבת ממשלה שהתקיי 425הוא לא פירט מעבר לכך.

הביטחון בגבולות אמר השר ישראל רוקח: "לדעתי צריך לחזק את הגבולות. מזמן רב טענתי שיש 

 18-ב בישיבת ועדת הכספים שהתקיימה 426איש בגבול הדרומי". 350-לחזק את משמר הגבול ב

גדיל את כוחות להשל המשטרה  מנכ"ל משרד האוצר פנחס ספיר תוכנית תיאר, 1955באפריל 

הגדלת מצבת כוח האדם של מג"ב  הוא הראשון השיטור בדרום שכללה בתוכה שני כיווני פעולה:

הקמת שתי תחנות משטרה  הוא והפרשת שוטרים למשימות בט"ש בגבול עם מצרים, השני

, וקרוב זו תוכניתלא מצאתי מקורות נוספים העוסקים ב 427חדשות  בבית גוברין ובבאר שבע.

 .קודמות של המשטרה שהוזכרו כבר במחקרשמדובר בהצעות המבוססות על תכניות לוודאי 

  1955ספטמבר –אוגוסט :מג"ב בבט"ש ברצועת עזה פועלו של. 5

באוגוסט  22-הגיעה המתיחות בגבול רצועת עזה לשיאה. ב 1955במחצית השנייה של אוגוסט 

נורתה אש ממוצב מצרי לעבר סיור צה"ל שנע בסמוך לקיבוץ מפלסים. מפקד הסיור חצה את 

הגבול, הסתער על המוצב וכבש אותו. בתגובה שיגרו המצרים כתריסר חוליות פדאיון לבצע 

                                                                                                                                       

, פלוגה ד': סיפורה של פלוגת צנחנים; מ' גור, 81–68, עמ' 1967, ביתן, תל אביב, מקיביה עד המתלהמ' ינוקא, 
 Burns, Between Arab and. על הפעולה מנקודת מבטו של האו"ם ראו: 150–133, עמ' 1977מערכות, תל אביב, 

Israeli, pp. 86–90. 
 .417–414, עמ' מלחמות הגבול; מוריס, 143עמ'  אבני דרךדיין,  420
 .96, עמ' הפלסטיניםברטל,  421
 .25עמ'  ,אתגר ותגרהאון, -בר 422
 .376–366, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  423
 .56, עמ' שערי עזהאון, -; בר359עמ'  ,, מלחמות הגבולמוריס 424
 .2413/2 , א"מ,9.3.1955מאת מזכיר ראש הממשלה שמאי כהנא לשר החקלאות פרץ נפתלי,  425
 , א"מ.7)ו' בניסן תשט"ו(, עמ'  29.3.1955תרשומת ישיבות הממשלה החמישית,  426
 .70/9-, א"מ, כ18.4.1955דברי מנכ"ל משרד האוצר פנחס ספיר, ישיבת ועדת הכספים,  427
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באוגוסט חצו ארבע חוליות את הגבול: חוליה  26בליל  428חי ישראל.התקפות רצח וחבלה בשט

באוגוסט  28-אחת הרגה את המא"ז של קיבוץ יד מרדכי, ואילו האחרות חיבלו במתקני המים. ב

חדרו חוליות פדאיון נוספות לאשקלון ושם ארבו לחייל והרגוהו. באותו יום נהרגו ארבעה חיילי 

באוגוסט הותקפה משפחה  30-שים ליד גבול הרצועה. בליל הצה"ל בשעה שעלו עם רכבם על מוק

ישראלית ליד מעברת קוביבה הסמוכה לרחובות, גבר אחד נהרג וארבעה נשים וילדים נפצעו. 

באותו לילה רצחה חוליית פדאיון ארבעה חקלאים בשדות של המושבים בית עובד ובית חנן 

  429בפאתי העיר ראשון לציון.

תה עת, הפעם לא הסתירה מצרים את אחריותה לפעולות הרצח והחבלה, בניגוד למנהגה עד לאו

ולא זו בלבד אלא שהתקשורת המצרית אף פרסמה בגאווה את מעללי הפדאיון ועודדה אותם 

וד הצנחנים , בתגובה לפעולות הפדאיון, ערך גד1955באוגוסט  31בליל  430להמשיך בפעולות הללו.

חיילים מצרים  70-"אלקיים"( שבמהלכה נהרגו למעלה מיונס )מבצע -פשיטה על משטרת חאן 890

ועשרות אחרים נפצעו. המצרים קידמו מטוסי קרב לשדה התעופה באל עריש, וכשאלה חדרו 

בעה במשך אר 431למרחב האווירי של ישראל התפתחו קרבות אוויר שבהם הופלו מטוסים מצריים.

 15, ביצעו חוליות מצריות לפחות 1955בספטמבר  3קיבוץ מפלסים ועד ימים, ממועד התקרית ב

  432אזרחים ישראלים. 11התקפות נוספות, שבמהלכן נהרגו 

ו בדרום. רצף התקריות הקשות והציפייה לתגובות מצריות הביאו את צה"ל לתגבר את כוחותי

יונס הקים אל"מ מאיר עמית מחדש את פיקוד הדרום, שפורק שנה -ערב פעולת התגמול בחאן

לתגבור הכוחות המצרים בסיני, הערכות צה"ל וההפעלה המרוכזת של  בתגובה 433קודם לכן.

הפדאיון, הורה המטכ"ל למג"ב להעביר חלק מכוחותיו הפועלים בגבול ירדן למשימות בט"ש 

הכפיף המטכ"ל שתי מחלקות של מג"ב לפיקוד הדרום  1955באוגוסט  30-בגבול עם מצרים. ב

בשל  434ת עיקוב ומארבים ללכידת חוליות פדאיון.סריקות, פעולו שכללווהטיל עליהן משימות 

על פי  ,הוצבו שש כיתות מג"ב למשימות אבטחה בנגב המערבייישובים החשש הכבד מפגיעה ב

  435בה, ושתיים במושב פטיש.במושב שּוה: שתי כיתות במושב גבעולים, שתיים החלוקה הבא

תגבורות רבות של חיל רגלים, שריון , הזרימו המצרים 1955באוגוסט  31-יונס ב-לאחר פעולת חאן

חיילי מילואים וריכז  8,000-ונשק מסייע לתוך רצועת עזה. צה"ל גייס במסגרת מבצע "פיל" כ

-שלוש חטיבות בדרום הארץ, והמטכ"ל עיבד תוכניות לכיבוש רצועת עזה ואף למתקפה רחבת

                                                

 .128, עמ' שערי עזהאון, -; בר372, עמ' מלחמות הגבול; מוריס, 202–201, עמ' ביטחון שוטףטל,  428
ראו גם את הדיווח  1955. לגבי רצף האירועים בשלהי אוגוסט וראשית ספטמבר 372, עמ מלחמות הגבולמוריס,  429

מבצעים( ודברי הרמטכ"ל משה דיין: ישיבת המטכ"ל,  של עוזי נרקיס )שקיבל באותו חודש את תפקיד רמ"ח
. הפעולות של הפדאיון תוארו בפיהם 7564/12-, א"מ, א1.9.1955, א"צ. וגם ישיבת ועדת חוץ וביטחון, 29.8.1955

כגבורה, וכתבות וידיעות שפורסמו בעיתון המצרי "אל אהרם" ותרגומן לשפה העברית מצויות בתיק משרד החוץ 
 1955. ראו גם את דיווחו של מ' נוביק, ראש מת"ם במשטרה, המציין כי בחודש אוגוסט 2440/7-ינה חצשבארכיון המד

החלו להתרכז כוחות פדאיון בגזרות שבהן פעל מג"ב בגזרת רמלה ורחובות. מאת מ' נוביק אל מנהל ועדת שביתת 
 .2429/3-א"מ, חצ ,18.10.1956", 1955סקירה וסיכום חודשי אוגוסט  –הנשק, "הנדון: הסתננות 

 .202–201, עמ' ביטחון שוטףטל,  430
 .109, עמ' משה דייןאון, -; בר378, עמ' מלחמות הגבול; מוריס, 152, עמ' אבני דרךדיין,  431
הרוגים; לפי טל  11( היו 25, עמ' שערי עזהאון )-חוקרים נוקבים במספרים שונים של ההרוגים הישראלים: לפי בר 432
הרוגים; ולפי  15-(, היו כ374, עמ' מלחמות הגבול; לפי מוריס )12(, מספר ההרוגים לא עלה על 201, עמ' ביטחון שוטף)

 הרוגים.  16-(, המספר הגיע ל56, עמ' מלחמה בקיץגולני )
 .380, עמ' הסיבוב שניאלרון,  433
, 1955"פעולות צה"ל ומשמר הגבול נגד הפדאיון", סקירה של סא"ל מנחם אבירם, ראש ענף מבצעים, ספטמבר  434

 .7564 /12-א"מ, א .1.9.1955. ראו גם דברי הרמטכ"ל משה דיין, ישיבת ועדת חוץ וביטחון, 148-644/1956א"צ, 
-מאת סרן מ' אוליבר, עוזר קצין מבצעים פיקודי בשם אלוף הפיקוד אל תפוצת דמ"ע, "דו"ח מבצעים עיתי נכון ל 435
 .163-644/1956, א"צ, 30.8.1955", 30 13 30
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פקודת מבצע ב ,1955 באוגוסט 31-ההיערכות של צה"ל לא פסחה גם על מג"ב: ב 436היקף בסיני.

פקדת ההגמ"ר בפיקוד "עין פקוחה", הוטלה על מִ  תחת הכינוימטכ"ל שגיבשה מחלקת המבצעים ב

הסמוכים לערים ראשון לציון  יישוביםהמרכז האחריות להפעיל את יחידות מג"ב למשימות ב

 עורקייישובים ואבטחת ורחובות. המשימות היה שמירה על מתקנים חיוניים, הגנה על 

"חתול", הוכפפו חמש מחלקות  בשם פקודת מבצע שכונתה, ב1955בספטמבר  3-ב 437.תחבורהה

של מג"ב לפיקוד הדרום. כפי שנרשם בפקודה, ההכפפה נועדה ל"גילוי החוליות המצריות  2מגדוד 

הפועלות בשטחנו, לכידתן והשמדתן". שיטת הפעולה התבססה על מארבים לאורך דרכי הגישה 

  438ות לאיתור מסתננים וללכידתם בכפרים נטושים.של הפדאיון וסריק

שהשיקול להפעלת  ,כתב סא"ל מנחם אבירם, ראש ענף מבצעים במטכ"ל 1955בספטמבר  4-ב

לאחר  מחידוש פעולות הפדאיון בשטח ישראלשהתעורר חשש לנוכח המג"ב ברצועת עזה היה 

מג"ב משימה לאבטחת הוטלה על כשבוע לאחר מכן  439יונס.-הפסקת האש שהופרה בפעולת חאן

בארות המים, שהיו יעד מועדף לפגיעה של חוליות הפדאיון בקיבוצים פלמחים וקבוצת שילר 

פרשים  ותגם כוח והשתלבבמשימה זו, שהצריכה תנועה בשטחים חקלאיים,  440ובמושב ניר גלים.

כוחות , הסתיימה הכפפת במטכ"ל ההיערכות המבצעית בתום, 1955בספטמבר  14-ב 441של מג"ב.

-הכריז נשיא מצרים גמאל עבד אל 1955בספטמבר  27-בכשבועיים לאחר מכן,  442מג"ב לצה"ל.

צ'כסלובקיה. הכרזה זו נתפסה בעיני הנהגת ישראל מצרים עם נאצר על עסקת הנשק שחתמה 

 443כראיה חותכת לכוונתו לאסור בסופו של דבר מלחמה על מדינת ישראל.

 1956ריל אפ: מג"ב ברצועת עזה פועלו של. 6

אירעו שוב תקריות רבות בגבול רצועת עזה, לאחר תקופה של שקט יחסי  1956בחודש מרס 

. ההסלמה הגיעה לשיאה ביום 1955ספטמבר -שהשתרר מאז גל פיגועי הפדאיון בחודשים אוגוסט

אזרחים  חמישים ושמונה, שבו הפגיז צה"ל את מרכז העיר עזה והביא למותם של 1956באפריל  5

 444לאומית על ישראל.-תם של מאה איש נוספים, מה שגרר ביקורת קשה בזירה הביןולפציע

בתגובה להפגזת עזה הורה השלטון בקהיר להפעיל חוליות פדאיון נגד ישראל. החוליות שפעלו בין 

ם ניצנים, הטילו רימונים לעבר בתיקיבוץ פוצצו פסי רכבת וגשר באזור  1956באפריל  10–7

"משבר  1956לא בכדי כינה בני מוריס את חודש אפריל  445דרכים.מוקשים בבאשקלון והטמינו 

                                                

 .28, עמ' אתגר ותגרהאון, -בר 436
עין פקוחה מס' מאת סא"ל שמואל גלינקא קצין אג"ם פיקודי בשם אלוף הפיקוד אל פיקוד הדרום, "פקודת מבצע  437
 .163-644/1956א"צ,  ,31.8.1955", 1

163-א"צ,  ,3.9.1955", 1מאת סא"ל שמואל גלינקא אל מפקדת הגמ"ר מרכז, "הנדון: פקודת מבצע חתול מספר  438
644/1956. 

מאת סא"ל מנחם אבירם בשם ראש מחלקת המבצעים אל פיקוד המרכז, "פעולות צה"ל ומשמר הגבול נגד פעולות  439
 . 17-637/1956, א"צ, 3.9.1955ון", הפדאי

פיצוץ בארות המים היה תופעה נפוצה שהתפתחה בקרב מסתננים מרצועת עזה והשתקפה בעיתונות, ראו:  440
 . 1, עמ' 1.9.1955, על המשמרפוצצה באר ליד רחובות",  –"תעלולי מסתננים חדשים 

-פיקוד, אל תפוצת דמ"ע, "הנדון: ד.מ.ע נכון למאת סרן מ' אוליברו, עוזר קצין מבצעים פיקודי, בשם אלוף ה 441
 .163-644/1956, א"צ, 11.9.1955", 121000

 .644/1956-163, א"צ, 14.9.1955מסמך של אג"ם מבצעים חתום בידי סרן מ' אוליבדר,  442
סכולות , המאבק בין שתי א1957–1956מלחמת ברירה: הדרך לסיני וחזרה ; א' כפכפי, 27–13, עמ' שערי עזהאון,-בר 443

. עסקת הנשק נועדה לטענת נשיא מצרים 37, עמ' 1994, יד טבנקין, רמת אפעל, מדיניות בישראל בשנות החמישים
גמאל עבד אל נאצר לקדם את הצבא המצרי ולחזקו על רקע מעשי התוקפנות המתמשכים מצד ישראל ולהוות צעד 

. על A. Bergman, Israel's Wars: A history since 1947, Routledge, London, 2002, p.53מחאה נגד ברית בגדד. ראו: 
מצרית: ההיבט -האופן שבו המודיעין של צה"ל ראה את העסקה ראו: א' לסלוי, "עסקת הנשק הצ'כסלובקית

 .86–59ט"ז, תשע"ז, עמ'  עלי זית וחרבהמודיעיני", 
 .399, עמ' ות הגבולמלחמ; מוריס, 88, עמ' אתגר ותגרהאון, -; בר185, עמ' אבני דרךדיין,  444
 .90, עמ' אתגר ותגרהאון, -; בר272, עמ' תולדות הסכסוך; מוריס 229, עמ' אבני דרךדיין,  445
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, בשיאן של תקריות הגבול, התכנסה הממשלה לדיון 1956באפריל  8-ב 446גבול ברצועת עזה".

שוטרים  1,000היו עוד  בדיון אמר שר האוצר לוי אשכול שאילומיוחד במצב הביטחון בנגב. 

: "בכל זאת משמר הגבול עשה משהו". ניתן לראות באמירה במג"ב המצב היה טוב יותר, ובלשונו

אליתזו משאלת לב לא  , מג"ב תקציבתוכנית כזו היה צורך להכפיל את  ה שלשכן למימוש ר 

  447ל"י. 2,000,000-ת מופחנאמד בלא , שלדברי אשכול

את  הצריךגבול ירדן, מה שבעזה הגבירה גם את המתיחות ההסלמה הביטחונית לאורך רצועת 

בגבולה בט"ש פעילות המטכ"ל לתגבר את מג"ב בחיילי צה"ל על רקע הסטת כוחות ממקורותיו ל

. בסדרת פקודות מבצעיות שגיבש המטכ"ל תחת הכותרת "מבצע אריה" הוטל המדינההדרומי של 

 6-תוגבר ב, 1 פקודת "מבצע אריה" מספרירדן. בבגבול יון על מג"ב לפעול לסיכול פעולות פדא

ת את מערך המחסומים של מג"ב ביחידה של שוטרים צבאיים, במטרה לעבו 2גדוד  1956באפריל 

הוטלו על  ולפיה, 2 פורסמה פקודת "מבצע אריה" מספר 9561באפריל  8-ב 448.בעורקי התחבורה

מג"ב משימות חיפוש אחר חוליות פדאיון בשני אזורים שעל פי הערכות המודיעין בצה"ל היו יעד 

בשטח הפרדסים שבין כפר יונה באזור השרון, לפגיעה באזרחים: האחד ון מועדף של חוליות פדאי

  449בשטחי המטעים בין שדה התעופה לוד לעיר רמלה.באזור השפלה, ועד קלקיליה, והשני 

בסמוך למושב ניר גלים, צפונית  1956אפריל  9-פעולה שנתפסה כהישג מבצעי של מג"ב בוצעה ב

מג"ב חמישה מסתננים שחדרו מעזה  שוטרי ואיון הרגלאשדוד. בתקרית גבול עם חוליית פד

לשטח ישראל במטרה לרצוח אזרחים ישראלים. בחילופי הירי נהרג שוטר מג"ב סמל נתן 

את השעות שקדמו לתקרית ואת ההערכות המבצעית שקדמה לה תיאר קצין מג"ב  450אנציליביץ.

עזה, הועמדו במצב הכן, "מיד עם היודע על חדירת היחידות מרצועת  :יום לאחר התקריתב

החופשות בוטלו, האנשים הוחזרו לבסיס. מיד התחלנו בסיורים בגזרה שלנו. הפעולה הייתה 

בבסיס ההצלחה באיתור  451מחולקת בין שוטרים רוכבים, רגליים ותצפיות קבועות בשטח".

במרדף אחר המסתננים ועלה פעילותו של כוח הפרשים של מג"ב שנטל חלק  המסתננים עמדה

  452.העבותה ידו לעלות על עקבות החוליה שהסתתרה בסבך הצמחייהב

חיסול חוליית הפדאיון נחשב להישג חריג וראוי להערכה בהשוואה לתקריות גבול אחרות של 

מצא את . הדבר כוחות בעלי סממנים צבאיים כדוגמת הלגיון הירדני ומה"ל בגבול ירדןם מג"ב ע

גוריון לצאת בהודעה -שרת מראש הממשלה דוד בן של שר החוץ משההאישית  תובבקש ביטויו

כלשונו. שרת הניח שהודעה , הראשון של חידוש התקפת הפדאיון" מדינית לאומה "על המחץ

                                                

 .397, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  446
 , א"מ.24)כ"ז בניסן תשט"ז(, עמ'  8.4.1956תרשומת ישיבות הממשלה השביעית,  447
פקודה  –, "מבצע אריה 16מאת רס"ן י' כלב, קצין מבצעים, בשם אלוף הפיקוד, אל הגמ"ר מרכז/חטיבה מחוז  448

 .141-629/1957 ,, א"צ6.4.1956",1מבצע מס' 
, 8.4.1956"2מאת רס"ן י' כלב, קצין מבצעים, בשם קצין אג"ם לאג"ם מבצעים, "מבצע אריה פקודת מבצע מס'  449

 .141-629/1957א"צ, 
 –מאת מ' נוביק, ראש מת"ם, אל מחלקת תפקידים מיוחדים ולמנכ"ל משרד ראש הממשלה, "הנדון: הסתננות  450

. פעולה זו זכתה לפרסום רב 42, עמ' הגבול; ארגמן, 5426-13-א"מ, ג ,1.6.1956", 1956סקירה וסיכום חודשי אפריל 
; 2, עמ' 10.4.1956, מעריבקרב בחולות ניר גלים", ה –במרבית העיתונים: ש' שגב, "סוכל נסיון הפדאיון לחדור צפונה 

סמל משמר -"הקרב עם הפדאין ; כתב צבאי,2, עמ' 10.4.1956, למרחבכתב צבאי, "הקרב עם אנשי הפדאיון בדרום", 
"קרב אכזרי של שעתיים ומחצה נמשך עד לחיסול כנופית  ; סופר צבאי,1, עמ' 10.4.1956 ,שעריםהגבול נפל בפעולה",

 . 1, עמ' 10.4.1956, חרות", פדאיון
 .4, עמ' 10.4.1956, הצפהכתב צבאי, "הקרב עם הפדאיון בשפלה",  451
שליחות ; טיומקין, 17, עמ' 13.4.1956, ידיעות אחרונותע' פרת, "עם הכומתות הירוקות בעקבות המרצחים מעזה",  452

 .87, עמ' ללא הפסקה
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מג"ב זכה  453, שנקעה נפשם מההסתננות.תושבים בדרוםמסוג זה תסייע רבות לחיזוק רוחם של ה

יומיים לאחר התקרית.  התקיימהלשבחים על הפעולה בישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת ש

חבר הכנסת  454שבתקרית מילא מג"ב "תפקיד גדול".גוריון -ראש הממשלה דוד בן בישיבה אמר

חיים לנדאו, חבר הוועדה מטעם מתנועת חרות שנמנה עם המתנגדים הבולטים למג"ב, לא 

צת את מג"ב באומרו לחברי הוועדה: "רוח העם התעוררה ק ושיבחהתעלם מהצלחת הפעולה 

  455לנוכח חיסול הפדאיון על ידי כוחות מג"ב".

תקפה חוליית פדאיון בית כנסת במושב שפריר )כיום כפר חב"ד( בסמוך לעיר  1956באפריל  11-ב

רמלה. בהתקפה נהרגו ארבעה ילדים ומדריך, וארבעה נוספים נפצעו. הרצח עורר זעזוע עמוק 

הקשה את המחזה בספרו ה ג', תיאר משה טיומקין, שהגיע עם כוח מפלוג 456ברחבי המדינה.

שנגלה לעיניו: "על רצפת בית הכנסת היו מונחות גופות הילדים והמדריך שנרצחו, בכל מקום היו 

און -מרדכי בר 457כתמי דם גדולים, ספרי קודש זרוקים על הרצפה ושולחנות וכסאות הפוכים".

את הפקודה להפסקת  ר שהחוליה המצרית שהתה בשטח ישראל, וייתכן מאוד שלא קיבלהוסב

  458., ימים ספורים קודם לכןהאש שהושגה על ידי מזכיר האו"ם

דיווח  1956באפריל  10-החוליה החל כבר ביום שקדם לרצח. בחברי  לאיתורהמרדף שניהל מג"ב 

שהבחין במסתננים חמושים בסמוך למעברה. ה רחובות למשטרתושב מעברת קוביבה הסמוכה ל

, שבמהלכן אותרו עקבות של למקום ערך סריקות לאיתורםגששים שהוזעק  בסיועכוח מג"ב 

דש , משחּויום למחרתבמערב לראשון לציון(. -רובין )מדרום-כשישה מהם שהובילו לכיוון נבי

העריך בקירוב  18:00המעקב אחר המסתננים, התברר שהם עשו את דרכם למושב שפריר. בשעה 

לעבר אוטובוס  לאחר כשעה ביצעו המסתננים יריטח. הגשש שהמסתננים מצאו מקום מסתור בש

סת בסמוך למחנה הצבאי בצריפין הסמוך לרמלה, וכשעה לאחר מכן חדרו לבית הכנרכב משא ו

מג"ב  כוחותשהביא כאמור למותם של חמישה אנשים. במושב ופתחו בירי על המתפללים, 

צבו מארבים וחסימות, אולם שנזעקו למקום פתחו בסריקות לאיתור הרוצחים ובשעות הלילה הו

למחרת הרצח הצליחו המסתננים לחצות את הגבול ביום שאלה לא הביאו ללכידת המסתננים. 

לירדן. בין אנשי החוליה היה יונס אום בארק, שהיה ידוע כסייר שטח ורוצח מבוקש מרצועת 

שפיקד על כוחות מג"ב בתקרית, חושפת  חיים לויהמ"פ שנים מאוחר יותר  מסרעדות ש 459עזה.

 את הליקויים בתיאום המבצעי בין מג"ב ובין כוח הצנחנים של צה"ל שפעל באזור ביום התקרית: 

הגיעו אלינו ידיעות על זריקת רימונים לכיוון הישיבה בכפר חב"ד. נורו גם יריות על 
היה מפקד מושב אחיעזר. יצאנו לשטח, ואז כמעט ואירע אסון. אריאל שרון, ש

חטיבת הצנחנים, השכיב את החיילים שלו במארבים, ללא כל תיאום עם מג"ב. 
  460למרבה המזל, הם זוהו כצנחנים, כאשר ירדו מהמכוניות הצבאיות.

                                                

 .2440/7-א"מ, חצ ,10.4.1956ון, גורי-מאת שר החוץ משה שרת לראש הממשלה דוד בן 453
 .7565/2-, א"מ, א11.4.1956גוריון, ישיבת ועדת חוץ וביטחון, -דברי ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן 454
 .7565/2-, א"מ, א11.4.1956דברי חיים לנדאו, ישיבת ועדת חוץ וביטחון,  455
; סופר צבאי, 1, עמ' 12.4.1956, מעריבן", אנשים נפצעו בהתקפות דמים של אנשי פאדיו 15-נרצחו ו 4י' פז, " 456

 . 1, עמ' 12.4.1956, דבר"הפדאיון חידשו את מעשי החבלה והרצח", 
 .87, עמ' שליחות ללא הפסקהטיומקין,  457
 .127, עמ' משה דייןאון, -בר 458
מאת סא"ל צבי לדרמן, קצין מודיעין, אל אג"ם מבצעים, "הנדון: סכום פעולת חוליית הפדאיון שפעלה באזור  459

 .141-629/1957, א"צ, 12.4.1956", 11-12.4.1956צריפין בליל 
 . 43, עמ' הגבולארגמן,  460
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תקריות עת התרחשותן של עדות זו מלמדת שהצורך החיוני בתיאום מבצעי בין מג"ב לצה"ל ב

לפגיעה של כוח אחד במשנהו. ממשית בו סכנה בחּו, וכי התיאום הלקוי טמן היה קייםלא  גבול

 לא צלחו.הן על ידי צה"ל והן על ידי מג"ב מכל מקום, הפעולות הרבות שנעשו ללכידת הרוצחים 

 1956על הנטל המבצעי שנפל על כתפי שוטרי מג"ב ברצועת עזה במחצית הראשונה של אפריל 

: "כל הזה העולםשצוטטו בעיתון ם שאמר שוטר מג"ב שהוצב בגבול הרצועה ידבראפשר ללמוד מ

הזמן העבירו אותנו ממקום למקום, לכל מיני תפקידים שונים. ביום היינו עושים סריקות 

 נכנסה 1956באפריל  18-ב 461בפרדסים ובשדות אחרי הפדאיון, ובלילה שוכבים במארבים".

למחרת ניתנה הוראה יום בבין ישראל ומצרים, ולתוקפה הפסקת אש שגיבשו נציגי האו"ם 

החודש הוכח שההסכם אותו ליחידות צה"ל לחדול מלסייר על הגבול ולהימנע מחצייתו. בשלהי 

נרצח רועי רוטברג, מא"ז קיבוץ נחל עוז, על ידי  1956באפריל  29-גיבש האו"ם שברירי מאוד. ב

  462מסתננים שטמנו לו מארב בשדות הקיבוץ.

בזירה הותירו רושם חיובי  1956מג"ב בתקריות הגבול עם הפדאיון בחודש אפריל  ההצלחה של

. חבר הכנסת יצחק רפאל מהפועל המזרחי אמר בדיון במליאת הכנסת שהוקדש למצב הפוליטית

הביטחון בגבולות: "העם יודע להוקיר את שוטרי הגבול שלנו, המוסרים את חייהם על הבטחת 

ממפא"י הצטרף לשבחים ואמר: "משמר  כנסת אברהם הרצפלדחבר ה 463חיי אזרחים בספר".

: "אנשי משמר הגבול 1956באפריל  15-דיווח ב דברעיתון  464הגבול עשה גדולות בזמן האחרון".

 465ירוקי הכומתות שאש רוביהם ניקתה את חצרותינו ממרצחי תינוקות של בית רבן".

גבולה הדרומי של מג"ב מגבול ירדן ללהסטת כוחות כי  אנו למדיםשל מג"ב  מהדוחות המבצעיים

, 1955כי בפברואר מהנתונים עולה ירדן. היו השלכות שליליות על היקף הפעילות בגבול המדינה 

עד  300-, ביצעה פלוגה ז' בתחום גזרתה כמשוטרי מג"ב מירדן לגבול הדרומיחלק טרם הועברו 

 202ביצעה הפלוגה  1955צמבר דב 466תצפיות. 40–35סיורים, ובין  290עד  260-מארבים, כ 340

 12-פעולות אבטחה של חקלאים ו 13תצפיות,  18סיורי יום,  41סיורי לילה,  98מארבי לילה, 

תצפיות,  19סיור יום,  36מארבי לילה,  206ביצעה הפלוגה  1956בינואר  467עתודות לילה ביישובים.

זאת, החל מחודש אפריל לעומת  468עתודות לילה ביישובים. 20-פעולות לאבטחת עובדים ו 13

 1956ואילך ניכרת מגמת ירידה משמעותית בהיקף הפעילות של הפלוגה: בחודש אפריל  1956

פעולות לאבטחת  19-תצפיות ו 18סיורי יום,  31סיורי לילה,  55מארבי לילה,  154ביצעה הפלוגה 

 27-תצפיות, ו 23 סיורי יום, 41סיורי לילה,  32מארבי לילה,  126בוצעו  1956מאי ב 469.עובדים

                                                

 .4עמ' , 19.4.1956, 966 העולם הזה"לקח הפידאין: מפיהם של לוחמי הדרום ופידאי שבוי",  461
. על קברו נשא הרמטכ"ל משה דיין הספד שלימים יתואר 404, עמ' מלחמות הגבול; מוריס 190, עמ' אבני דרךדיין,  462

בעמוד האחורי ללא הוספות. במהלך מלחמת  הצפהובעיתון  במחנהכמאפיין של דור ותקופה. ההספד פורסם בעיתון 
 סיני נלכדו שני החשודים ברצח ברצועת עזה, ולאחר שנה נדונו בבית המשפט בירושלים למאסר עולם.

 , א"מ.1694, עמ' 22.4.1956דברי יצחק רפאל, דברי הכנסת השלישית,  463
 , א"מ.1706, עמ' 22.4.1956דברי אברהם הרצפלד, דברי הכנסת השלישית,  464
 .2, עמ' 15.4.1956, דבר"בשולי דברים",  465
מאת רס"ן שלמה סרבטקה, קמ"ן גדודי, אל מפקדת פיקוד הצפון/אג"ם, "הנדון: סקירה על פעילות משמר הגבול  466

 .117-644/1956, א"צ, 10.2.1955בגזרה הסורית והירדנית בפיקוד הצפון", 
אל מג"ב מטא"ר ומג"ב צפון, "הנדון: דו"ח חודשי לחודש מאת מפקח ראשון בנימין גולדשטיין, מפקד פלוגה ז',  467

 .2501/10-, א"מ, ל30.12.1955", 1955דצמבר 
מאת מפקח ראשון בנימין גולדשטיין, מפקד פלוגה ז', אל מג"ב מטא"ר ומג"ב צפון, "הנדון: דו"ח חודשי לחודש  468

 .2501/10-, א"מ, ל31.1.1956",  1956ינואר 
ן גולדשטיין, מפקד פלוגה ז', אל מג"ב מטא"ר ומג"ב צפון, "הנדון: דו"ח חודשי לחודש מאת מפקח ראשון בנימי 469

 .2501/10-, א"מ, ל1.5.1956", 1956אפריל 
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כוחות להסיט חלק מ כורח המבצעיכלומר, ה 470עתודות ביישובים. 32-פעולות לאבטחת חקלאים, ו

הפעילות היקף על שלילה השפיעה אפוא ל פעילות בט"ש בגבול הדרומימג"ב מגבול ירדן ל

 .שהמתיחות לאורכו כאמור הלכה וגברה, בגבול ירדןהמבצעית 

 1956אוקטובר –ספטמבר: למלחמת סיניבדרך . מג"ב 7

עמדו בסימן דריכות מבצעית מוגברת של צה"ל לאורך הגבול עם  1956יולי –החודשים אפריל

נן המטכ"ל מצרים. כחלק מהיערכות צה"ל בגבול השתלב מג"ב במשימות בט"ש, ובה בעת התכו

ה"ל לכשזו תיפתח בחזית הדרום. בפקודה המבצע שנועדה להכין את צלהגדרת תפקידיו במלחמה, 

אל"מ עוזי נרקיס תחת הכינוי  1956באפריל  25-לסיכול התקפה מצרית אפשרית, שחיבר ב

תוכנית מלחמה עם ירדן  –של מג"ב להיערך לתוכנית "קטורה"  2-ו 1"ברבור", נקבע שעל גדודים 

על רקע החשש מחדירת פדאיון למדינת ישראל גיבש אגף  471ולתגבור כוחות בגבול מצרים.

פקודה שכונתה "מבצע עיט" ולפיה שני הגדודים של המרכז כחודש לאחר מכן  פיקודבהמבצעים 

התנועה לאיתור חוליות  עורקיהצבת מחסומים בלשם מג"ב יוכפפו בעת חירום לפיקוד המרכז 

 פקודת מבצע ,סא"ל שמואל גלינקא, ראש ענף מבצעים במטכ"ל גיבש 1956ביוני  20-ב 472פדאיון.

"מבצע שריד" שקבעה שבעת חדירת חוליות פדאיון לשטח מדינת ישראל יופקד מג"ב  הכותרתש

. בפקודה נאסר על צה"ל לפרק את המבנה שיוגדרו לו על ידי צה"ל על שמירת הערים והיישובים

מסעות הרצח והחבלה של הפדאיון  473.הפעלתו המבצעיתהאורגני של מג"ב, על מנת שלא לפגוע ב

קצין  –, לאחר שהמודיעין הישראלי חיסל את קולונל מוסטפא חאפז 1956הגיעו אל קיצם ביולי 

, ואת הנספח הצבאי המודיעין המצרי ברצועת עזה שהפעיל חוליות פדאיון בשטח מדינת ישראל

  474דין מוסטפא, שעמד בראש מבצעי הפדאיון בירדן.-של שגרירות מצרים בעמאן, מחמוד סלאח

במצב הביטחון בגבול מצרים גם הסלמה לאורך  רערותתעחלה בנוסף לה 1956בחודש ספטמבר 

ביצוען של גבול ירדן שבאה לידי ביטוי בעלייה בהיקף ההסתננות למטרות רצח וחבלה שהובילו ל

הר  נרצחו שישה עתודאים בעת אימון בשולי 1956בספטמבר  10-. בעל ידי צה"לפעולות תגמול 

לת תגמול של צה"ל )מבצע "יהונתן"( על רצח בוצעה פעוחברון על ידי מה"ל, ובתגובה על ה

שוטרים וחיילים ירדנים. בפעולה נהרג  20רהוה שבדרום הר חברון, ובה נהרגו -מצודת המשטרה א

באותו יום רצחו מסתננים שלושה שומרים דרוזים  475נפצעו.אחרים חייל צה"ל אחד, ושלושה 

פטמבר פשט כוח צנחנים על בס 14-במחנה קידוח נפט בעין עופרים ליד חצבה, ובלילה אור ל

משטרת ע'רנדל בערבה הירדנית )מבצע "גוליבר"( והרג תשעה שוטרים ירדניים. בפעולה נהרג חייל 

ביצע ירי נפצעו כשחייל לגיון  16-בספטמבר נהרגו ארבעה אזרחים ישראלים ו 23-ב 476צה"ל אחד.

הסמוך לירושלים. ממנזר מר אליאס אל עבר ארכיאולוגים שהשתתפו בכנס בקיבוץ רמת רחל 

                                                

מאת מפקח ראשון בנימין גולדשטיין, מפקד פלוגה ז', אל מג"ב מטא"ר ומג"ב צפון, "הנדון: דו"ח חודשי לחודש  470
 .2501/10-, א"מ, ל1.6.1956",  1956מאי 

141-, א"צ, 13.4.1956", חתום בידי אל"מ עוזי נרקיס, ראש מחלקת מבצעים 3/56"הנדון: פקודת מבצע ברבור  471
 .114–113, עמ' מלחמה בקיץ. על תוכנית קטורה ראו: גולני, 629/1957

", 1מס' פקודת תכנון  –מאת סא"ל א' טמיר, קצין אג"ם, בשם אלוף הפיקוד אל אג"ם מבצעים, "הנדון: מבצע עיט  472
 .141-629/1957, א"צ, 27.5.1956

 .652/1958-1379,א"צ, 20.6.1956" הנדון: מבצע שריד", חתום בידי סא"ל שמואל גלינקא, ראש ענף מבצעים,  473
 . ושם תיאור מפורט על פעולת החיסול של המודיעין הישראלי.409–408, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  474
 .244, עמ' שערי עזהאון, -; בר419, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  475
 .244, עמ' שערי עזהבר און,  476
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חיילי הלגיון הירדני רצחו בספטמבר  24-ב 477נפצעו.נוספים  20-מהירי נהרגו ארבעה אזרחים ו

שעבד בשדות קיבוץ  חקלאיילדה בסמוך למושב עמינדב בפרוזדור ירושלים, ובאותו יום נרצח 

ף כוח בספטמבר, בתגובה לפעולות הרצח והחבלה, תק 25-ב 478מעוז חיים בעמק בית שאן.

שני אזרחים. וחיילים ואנשי מה"ל  37 משטרת חוסאן )מבצע "לולב"( והרג הצנחנים את מצודתמ

באוקטובר נרצחו חמישה ישראלים ליד  4-ב 479נפצעו. 16-חיילים, ו 10מקרב הצנחנים נהרגו 

סדום. על מנת לא לפגוע בהכנות למלחמת סיני, שעתידה הייתה להיפתח בשלהי אותו חודש 

באוקטובר ביצע  10-ב 480בשיתוף פעולה עם בריטניה וצרפת, הבליגה מדינת ישראל על התקרית.

ה בקלקיליה בתגובה על צץ מבנה המשטרכוח הצנחנים פעולת תגמול )מבצע "שומרון"( שבה פו

קודם לכן. בפעולה נהרגו  ממהאבן יהודה באזור השרון י בסמוך למעברתרצח שני פועלים יהודים 

פצועים. פעולת קלקיליה  68-הרוגים ו 18 – מאוד ירדנים, אך מחיר הדמים בצה"ל היה כבד 70

  481הייתה האחרונה בסדרת פעולות התגמול לפני פרוץ מלחמת סיני.

 בוועידה שנערכה בסוור 1956באוקטובר  24-לאחר פעולת התגמול בקלקיליה, בכשבועיים 

(Sevres )–  הסכימו ישראל, בריטניה וצרפת על פעולה צבאית  –פרבר גנים של העיר פריז בצרפת

יצאה מדינת ישראל למלחמת סיני שבמהלכה כבש  1956באוקטובר  29-ב 482מתואמת נגד מצרים.

יבות ליציאה למלחמה, כפי שהוצגו לציבור הישראלי, היו החשש האי סיני. הס-צה"ל את חצי

מהתעצמותה הצבאית של מצרים בעקבות עסקת הנשק הצ'כית, הרצון לשים קץ לפעולות 

ימים ספורים לפני  483הפדאיון, והשאיפה לסכל אפשרות של מלחמה מאוחרת יותר ביוזמה מצרית.

הוכפפו  2-ו 1 גדוד מספר מג"ב לצה"ל:פרוץ המלחמה הכפיף המטכ"ל את שלושת הגדודים של 

בצה"ל  תמימות דעיםכלומר, גם אם הייתה  484הוכפף לפיקוד הצפון. 3 מספרלפיקוד המרכז, וגדוד 

הייתה שבעת  , הנחת היסודות המדינהעל שמירת גבולהוא שמופקד מג"ב שעל כך שבימי שלום 

מלחמה אין לפצל את השמירה על גבולות המדינה בין שני גופים אלא להעביר את כל הסמכויות 

 .התמודד ִעמההמאורגן טוב יותר ל –והמשאבים לצה"ל 

  

                                                

. ברנס מציין שהמדובר בפעולת נקם של לגיונר 245, עמ' שערי עזהאון, -; בר421, עמ' , מלחמות הגבולמוריס 477
 .Burns, Between Arab and Israeli, pp. 166–167שאיבד את אחיו בפעולת התגמול במשטרת אלרהוה, 

 . 422, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  478
 .423עמ'  מלחמות הגבול,; מוריס, 231, עמ' אבני דרךדיין,  479
, עמ' אבני דרךמצרית המשולשת. דיין, -גוריון חשש שהבריטים ייסוגו מחלקם בברית האנטי-ראש הממשלה דוד בן 480

 .230, עמ' אתגר ותגרהאון, -; בר246–245
 .254, עמ' שערי עזהאון, -; בר427–442, עמ' מלחמות הגבולמוריס,  481
-על הוועידה שהתקיימה שבצרפת שהובילה את הברית הצבאית בין ישראל בריטניה וצרפת ראו אצל מרדכי בר 482

און, מי שהיה נוכח בוועידה בתוקף תפקידו כראש לשכת הרמטכ"ל משה דיין ורשם את פרטי השיחות והמגעים בין 
עדות אישית", בתוך: ח'  – 1956און, "שלושה ימים בסוור, אוקטובר -; מ' בר293–276, עמ' שערי עזהאון, -הצדדים: בר

 .42–15, עמ' 2006, מערכות, תל אביב, שנה למלחמת סיני 50ברעום המנועים: גולן וש' שי )עורכים(, 
. מוטי גולני מציג 313–330, עמ' אתגר ותגרהאון, -; בר17, עמ' 1965, עם הספר, תל אביב, יומן מערכת סינימ' דיין,  483

מלחמה  סיבות נוספות, ובהן חיסול משטר נאצר במצרים, הידוק הברית עם צרפת והסרת האיום הבריטי, ראו: גולני,
 . 404–403, עמ' בקיץ

 .83, עמ' כפר קאסם; רז, 213, עמ' משמר הגבולמשגב,  484



250 

 רביעיהשער הסיכום 

שפעולות התגמול מלמד  ,שער זה, שניתח את תחומי העיסוק של מג"ב בבט"ש לאורך הגבולות

משום שהוא נדרש להתמודד עם בהיבט המבצעי עו באופן ניכר על מג"ב שביצע צה"ל השפי

הסתננות שהפכה לאלימה ועוינת יותר. מצד שני, שילובו של מג"ב במשימות בט"ש היה בין 

תפיסתם של שני  שעמד בקנה אחד עםמספר פעולות התגמול, מה לירידה בהגורמים שהביאו 

 היקףאת  הפחיתאישים שכיהנו בתפקיד ראש הממשלה בתקופה הנדונה: משה שרת, שביקש ל

גוריון -, ודוד בןהייתה מוגבלת לסיכול ההסתננותתרומתן  שעל פי הערכתו, פעולות התגמול

-הביןבזירה לבלום את הביקורת מניסיונו כחלק ים ימשיקולים מדינשביקש להקים את מג"ב 

 ת שהוטחה במדינת ישראל בעקבות פעולות התגמול. לאומי

. מג"ב הגבול עם ירדן היה הארוך, המורכב והבעייתי ביותר, ולפיכך הוצבו בו מרבית הכוחות של

כך למשל, גיע להישגים של ממש. במספר תחומי פעולה בסיכול ההסתננות מג"ב לא הצליח לה

, עם גנבות פרי ההדרביעילות להתמודד למנוע פגיעה באזרחים, חוסר היכולת הרבים בקשייו 

ליכולת המבצעית ביותר וקושי למנוע את התופעה של פגיעה בעורקי התחבורה. הביטוי המובהק 

בעיקר עם הלגיון הירדני, גוף צבאי באופיו, ו הקושי להתמודד יההנמוכה של מג"ב בגבול ירדן ה

מג"ב  אנו למדים כיהכוחות הללו שני תקריות הגבול עם ניתוח מ, גוף אזרחי מילציוני. מה"לעם 

 פעלכשידו על התחתונה. בעיר ירושלים, המרחב העירוני היחיד שבו  תקריות הגבולמברבים  יצא

את חולשותיו של מג"ב בפנינו חשפו ש 16בינו לבין חטיבה רבות מחלוקות נתגלעו  ,מג"ב

 באבטחת הקו העירוני.

ועל כן הוצבה לאורכו ותר ביחס לגבולות האחרים קטן יהיה מספר מקרי ההסתננות גבול לבנון ב

. כחלק אך אלו היו מעטות ביותר ,זקף מג"ב הצלחותלאורך גבול זה  .רק פלוגה אחת של מג"ב

מהניסיון של מג"ב לסכל את ההסתננות מגבול לבנון הוא פיתח את שיטת ההסתערבות. עצם 

מעיד ששיטה זו לא התאימה מבחינת  ,קיומו של מבצע אחד בלבד, שתוצאותיו לא עוררו הדים

היו שונות במהותן בעיות הבט"ש בגבול סוריה  .אופייה המבצעי לבעיות הבט"ש בשנות החמישים

מצבא סוריה. היו חיילים מעורבים בהן ואופיין היה בעיקר צבאי, משום שה מהגבולות האחרים

הקמה של פלוגה נוספת  צריךבמוקד הפעילות של מג"ב עמדה אבטחת הדיג בימת הכנרת, מה שה

כוח שיטור ימי. התקרית הקשה בימת הכנרת שבה נהרגו ארבעה שוטרי שהקימה במסגרתה גם 

בהיערכות המבצעית בימת הכנרת, דחוף המחייב שינוי צורם מג"ב נתפסה בעיני צה"ל ככישלון 

 להחזיר את האחריות על אבטחת הדיג לחיל הים. בסופו של דבר את המטכ"ל מה שהוביל 

. תקציביותוממגבלות  בעיקר משיקולים מבצעייםוצב מג"ב מלכתחילה לאורך הגבול המצרי לא ה

ניתבה את המטכ"ל בסופו של דבר להסיט  1954הסלמה במצב הביטחון ברצועת עזה החל משנת ה

. אין להתעלם ממכבש הלחצים הכבד שהופעל על המטכ"ל ירדן לדרוםכוחות מג"ב מגבול חלק מ

בדרישותיהם החוזרות  י כוחםיישובי הספר ובא  ב םתושביה"מלמטה", כלומר מקרב והדרג המדיני 

ועד  1955בין אוגוסט גבול הדרומי בתקופה שפועלו של מג"ב בבלהציב את מג"ב בדרום. ונשנות 

בסמוך  והיא חיסול חוליית פדאיון ,בולטת פעולה אחת מוצלחת של מג"בפרוץ מלחמת סיני 

ובלתי נמנעת,  ר במטכ"ל שהמלחמה עם מצרים היא עובדה גמורה. משהתברלמושב ניר גלים

 ידי מג"ב ולהחזירה לצה"ל.להפקיע את האחריות על הבט"ש מ החליט המטכ"ל
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 (1954: שוטרי מג"ב באבטחת חקלאים בקיבוץ נתיב הל"ה )14איור 
 5, עמ' 1954, 46 במחנה ביטאוןמקור: 

 

 
 
 

 (1954מג"ב ): יחידת המסתערבים הראשונה של 15איור 
 מקור: בית המורשת של מג"ב

 

 
 
 

 (1956במושב ניר גלים )אפריל גבול עם מסתננים : שוטרי מג"ב בתקרית 16איור 
  4, עמ' 19.4.1956, 966מקור: עיתון העולם הזה, גליון 
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 (1956מג"ב בימת הכנרת )ינואר  שוטרי: "מארב צף" של 17איור 

 , צלם: יצחק איזנשטרק-400D-183קק"ל, מקור: ארכיון התצלומים של 
 

  
 
 

 (1956: שוטר מג"ב בימת הכנרת בתצפית על מוצבים סוריים )ינואר 18איור 
 , צלם: יצחק איזנשטרקD-183-399מקור: ארכיון תצלומים של קק"ל 

 

 
 

 
 (1954לכידת מסתננים חמושים )עת : סיור מג"ב ב19איור 

 איב"צ, 0124-461 הנשיא יצחק בן צביאוסף מקור: 
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 שער חמישי

 מג"ב בכפרים הערביים במדינת ישראל 

בשער אחרון זה מוסטת אלומת האור לניתוח תחומי העיסוק של מג"ב בבט"ש בערים ובכפרים 

חשיבותו של השער לדיון הערביים במדינת ישראל שהיו נתונים לפיקוח הממשל הצבאי. מלבד 

שניהל מג"ב במסתננים, הוא זורה אור על משימות השיטור והאכיפה שבהן עסק מאבק העוסק ב

מערכת  אתלראשונה תאר לאכוף את תקנות הממשל הצבאי. השער מ שנועדובכפרים מג"ב 

בין שוטרי מג"ב לאוכלוסייה הערבית האזרחית במדינת ישראל  התפתחההיחסים המורכבת ש

שביומה הראשון התרחש הטבח בכפר  –בשנות החמישים, בתקופה שקדמה לפרוץ מלחמת סיני 

 שוטרי מג"ב במהלך עוצר שהוטל על הכפר.  מירי שביצעואזרחים  49קאסם, שבו נהרגו 

 םהמענה של מג"ב לבעיות הבט"ש בכפרים הערביי :פרק א'

והיו  שוטרי מג"ב בכפרים הערביים וקבהם עסש םהפרק הראשון של השער דן בשלושה תחומי

איתור שפקדה גם את היישובים הערביים,  : סיכול הסתננותל מג"בש ובעלי זיקה ישירה לייעוד

 . למטרות ההסתננותפעמים רבות שנלוו  פעולה עם המסתננים, וסיכול הברחותמשתפי 

 פרים הערבייםסיכול הסתננות לכ. 1

שאוכלסו על ידי יהודים, אלא גם את  היישוביםפקדה ההסתננות לא רק את  1956–1949בשנים 

מדנים על מספר אין בידינו אּוהערים והכפרים שבהם התגוררה האוכלוסייה האזרחית הערבית. 

של בדוחות הרשמיים לא נכללו כקטגוריה נפרדת מקרי ההסתננות לכפרים הערביים משום שהם 

ההסתננות. עם זאת, במקורות בני הזמן יש עשרות רבות של עדויות על מקרי נתוני על ה משטרה

ערביים היישובים הראשי  לא אחת אתהממשל הצבאי ציטטו  קציניהסתננות לכפרים הערביים. 

וקראו להביא להפסקתה משום שהיא פוגעת לטענתם שהתלוננו השכם והערב על ההסתננות, 

  1ים.קשות באזרחים הערב

בין השאר ככלי עזר ללחימה במהלך מלחמת העצמאות דוד טל מציין שהממשל הצבאי הוקם 

פעולה עם צה"ל ומשטרת ישראל. אולם ראשי  קציני הממשל שיתפובמסתננים, ובתחום זה 

 2נחל הממשל הצבאי כישלון. המניעה וסיכול ההסתננותהמערכת הצבאית דיווחו שבתחום 

 שהממשל הצבאי לא היה רק כלי שלאף הוא אליעזר סבור -ההיסטוריון והסוציולוג אורי בן

 דרךמרות המדינה על אוכלוסייה ערבית שנחשבה עוינת, אלא גם  מוסדות השלטון להטיל את

  3., אולם ללא הצלחה מרובהסכל את ההסתננות לתחומי המדינהשל מערכת הביטחון לנוספת 

על הבט"ש, הוא  מופקדרשמי ההשיטור כוח כשהגדירה את מג"ב טכ"ל של הממתוקף ההחלטה 

לאוכלוסייה היהודית ביחס את האוכלוסייה הערבית לרעה נתפס בעיני חברי מק"י כמי שמפלה 

 : קול העםבעיתון המפלגה  1955ביוני  7-ב נכתבהסתננות. כך הבמתן מענה לבעיות 

                                                

. דיווחים רבים על הסתננות לכפרים הערביים מצויים גם בדוחות של מג"ב שהופצו מדי 9, עמ' ביטחון שוטףטל,  1
של מג"ב, שחלק מהכפרים הערביים באזור המשולש היו בתחום אחריותו, מה שמעיד  3חודש על ידי מפקד גדוד מס' 

 . S15/49.350צ"מ על עניין רב שגילה מג"ב בנעשה בתחום ההסתננות בתוככי הכפרים הערביים. ראו: א
 .30, עמ' ביטחון שוטףטל,  2
3 .204–203, Indiana University Press, Indianapolis, 1998, pp. The Making of Israeli MilitarismAliezer, -U. Ben 
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ראש הנקרה בצפון לבין בית גוברין יישובים שבין  601משמר הגבול נועד לשמור על 
אך לא על ישובים ישראליים שתושביהם  –יישובי ספר  300בדרום ובמספרם 

ערבים. הדבר הזה אינו מוצדק לא הגיונית ולא עובדתית, מאחר שגם יישובים אלה 
  4נפלו ועלולים ליפול קורבן לגניבות. אך אפליה היא אפליה.

. בטרם שאכנס לעובי מחייבת התייחסות מחקריתי העיתון מעל דפטענה זו שהושמעה נגד מג"ב 

יצוין כי שוטרי מג"ב  ,םיהקורה בשאלת פעילותו של מג"ב לסיכול ההסתננות לכפרים הערבי

בט"ש, הוטלה האחריות על המג"ב וסבוכה. מחד גיסא, על שוטרי למציאות מורכבת נקלעו 

המדינה הערבים  גם לאזרחימבצעי לתת מענה בהתאם לכך הם היו מחוייבים מתוקף תפקידם ו

אזרחים ערבים תור יעליהם לפעול לאהיה ; מאידך גיסא, מההסתננות כאמורשסבלו אף הם 

הוסיף כי האוכלוסייה הערבית הצטיירה ועל כך יש לפעולה עם מסתננים מעבר לגבול. ששיתפו 

 בעיני שוטרי מג"ב כאויבי המדינה, כפי שיבואר בהמשך. 

צעיים של מג"ב על תקריות גבול עם מסתננים לא נמצא סימוכין לקובלנות של מעיון בדוחות המב

בטיפול בהסתננות, ובמידה רבה אפשר  מק"י לאפליה של שוטרי מג"ב כלפי האוכלוסייה הערבית

רש למקרי הסתננות מג"ב נתן מענה מבצעי בעת שנד. באמצעות מקורות בני התקופה להפריכה

שהיה דומה לזה שניתן לאוכלוסייה היהודית. גם במקרים אלה בכפרים הערביים, שהתרחשו 

הגיעו השוטרים לזירה שבה בוצעה הגנבה או השוד, ניסו לאתר את המסתננים, וביצעו פעולות 

מוצאים באירוע של גנבת אנו דוגמה בולטת  גישוש ועיקוב כדי להחזיר את הרכוש הגנוב לבעליו.

גוש הסמוך לירושלים. בעקבות -כפר הערבי אבומה 1956במאי  11-כבשים על ידי מסתננים ב

שהכפר היה המג"ד אורן נתן, תיאר  םתולאופן פעימג"ב, ואת  שוטרילמקום  והגנבה הוזעק

אחריותו: "מפקד החוליה התנהג ללא דופי. צירף אליו את בעל הדיר ערבי תושב המקום תחום ב

, כתוצאה מכך האלמונים עזבו את על מנת להראות לו כיוון הנסיגה, רדף באש אחרי הנסוגים

פעולה מבצעית שבה ביצעו שוטרי מג"ב מרדף אפוא בפנינו מתוארת  5העדר והוא הוחזר לבעליו".

 :להלן דוגמאות נוספות אחר המסתננים ובמהלכו הצליחו להחזיר את הכבשים לבעליהן.

פרצו שני מסתננים חמושים רעולי פנים לבית בכפר קאסם, פתחו באש על בני  1955בדצמבר  8-ב

מג"ב שהוזעק למקום פעל לפינוי  סיורהמקום ופצעו גבר ואישה, וכן שדדו כסף וחפצים יקרי ערך. 

מעורבות שוטרי מג"ב הפצועים לבית החולים, ובה בעת ביצע סריקות לאיתור המסתננים. על 

: "כל מעבר אפשרי למסתנן חל על את הדברים הבאים שמואל מלינקיהמג"ד אמר  בתקרית

הודיע תושב טירה  1955ביולי  26-ב 6אחריותנו, ומשימתנו היא לחימה בהסתננות על כל סוגיה".

, מג"ב שביצעו סריקות לאתרם למקום נזעק סיורעל מסתננים חמושים המנסים לפרוץ לביתו, ו

סיור מג"ב פחם שש חבילות טבק, ו-אוגוסט נגנבו מתושב הכפר אום אלב 17-ב 7אך ללא הצלחה.

גנבו  1955בספטמבר  1–. בללא הצלחהאך , סריקות לאיתור המסתננים ךלמקום ער שהגיע

סריקות  רךלמקום ע סיור מג"ב שהגיעק"ג עלי טבק,  40מכפר סאלם בעמק יזרעאל מסתננים 

במהלך שוד מזוין שביצעו ארבעה מסתננים בכפר  ,1955בספטמבר  5-, אך ללא הצלחה. בםלאיתור
                                                

 .2, עמ' 7.6.1955, קול העםא' פלדי, "סיור לאורך הגבול",  4
, א"מ, 17.5.1956", 11.5.1956-אבו גוש ב –, אל מפקד המשמר, "הנדון: דו"ח אירוע 1מאת סמ"מ נתן אורן, מג"ד מס'  5
 . 2501/5-ל
, א"מ, 10.1.1956, אל המטא"ר/אגא"ר/מפקד המשמר, "הנדון: דו"ח אירוע", 2מאת סמ"מ שמואל מלינקי, מג"ד מס'  6
 בו ביצעו שוטרי מג"ב את העיקוב אחר המסתננים.. לדוח מצורף תשקיף של האזור ש2501/8-ל
, 26.7.1955מאת סרן ד' סיני קב"ט, בשם מושל צבאי תיכון אל נציג המושל בטייבה, "הנדון: אירועים באזור טייבה",  7

 .10-270/1957א"צ, 
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מג"ב שנזעקו למקום  שוטריק"ג טבק.  5-ל"י ו 35פחם, נגנב מתושב המקום רדיו שערכו -אום אל

מהאירועים שתוארו לעיל עולה  8.ללא הצלחההמסתננים, אך על מנת לאתר את סריקות ערכו 

שמקרי הסתננות רבים הסתיימו בלא שמג"ב הצליח לשים את ידו על המסתננים. לא מצאתי 

או היערכות מבצעית מבצעיות לפעולות יזומות מקדימות  במקורות פקודות מבצע או הנחיות

התמקדה סדורה של שוטרי מג"ב לסיכול ההסתננות לתוככי הכפרים הערביים. עיקר הפעילות 

 במתן תגובה לאירועי הסתננות שהתרחשו בזמן אמת.

 איתור משתפי פעולה עם מסתננים . 2

מג"ב נאלץ להתמודד עם תופעות של שיתוף פעולה בין התושבים המקומיים בכפרים הערביים 

המציאות  לנוכחלמסתננים שחדרו לשטח ישראל מעבר לגבול. שיתוף פעולה זה התאפשר 

ם החתימה על הסכמי שביתת הנשק בין ישראל למדינות ערב השכנות, הגאוגרפית שנוצרה ע

עם ירדן: "הסכם בשמירת הגבול ובעיקר עם ירדן. כך תיאר זאת קצין מג"ב שפעל באותן שנים 

שביתת הנשק גרם לכך, שיש כפרים, שהגבול עובר בתחומיהם, דבר זה מסייע למסתננים, 

פרים הערבים הסמוכים לגבול. יש כפרים הבוחרים להם בדרך כלל את בסיסי הפעולה בכ

שהמסתננים מכירים היטב את תוואי  כומג"ב העריקציני  9המושיטים עזרה גלויה למסתננים".

מדינת ישראל בסיוע האוכלוסייה המקומית. כך בנקל לשטח השטח, והדבר מסייע בידם לחדור 

ביתם של המסתננים מכירים תיאר זאת קצין מג"ב אחר שפעל אף הוא לאורך הגבול עם ירדן: "מר

את השטח בו הם פועלים. שבילי השדה ומסתוריו נהירים להם. הם אף נהנים במידה לא קטנה 

  10מסיוע תושבים מסוימים בכפרים הערביים, הנמצאים רובם על הגבול".

הסתירו אותם מעיני השלטונות, סחרו איתם או ששיתפו פעולה עם המסתננים,  ישראל אזרחי

חלק בביצוע פשעים, הוגדרו על ידי מת"ם במשטרת ישראל "מאכסנים". בסיווגים  שנטלו עימם

המשטרתיים חולקו המאכסנים לשני סוגים: פעילים וסבילים. עם הסוג הראשון נמנו תושבי 

ביצוע פשעים כגון ריגול, חבלה והברחות. עם הסוג שיתפו פעולה עם מסתננים לצורך הארץ ש

יקו מחסה או סיוע אחר למסתננים שנתכוונו להשתקע בארץ או השני נמנו תושבי הארץ שהענ

מג"ב פעל נגד אזרחים הערבים ששיתפו פעולה עם  11לבקר בה בלי להודיע על כך לשלטונות.

קבע ש 1954באוגוסט  16-המסתננים מתוקף החוק למניעת ההסתננות שהתקבל במליאת הכנסת ב

ל על כניסתו או על שהותו שלא כדין שכל אזרח הנותן מחסה למסתנן או מסייע בידו להק

אזרחים שנתפסו  12ל"י, או שניהם יחד. 5,000בישראל, צפוי למאסר של עד חמש שנים, קנס בסך 

והועברו למשטרה לשם פתיחה בהליכים על ידי שוטר מג"ב או שנחשדו בשיתוף פעולה נעצרו 

בעת משוטרי מג"ב סייעו למסתננים במתן מקום מסתור משתפי הפעולה  13פליליים כנגדם.

רשם יהודה  1955-שביקשו להימלט לעבר הגבול לאחר פעולות הברחה, הגנבות ושוד. לדוגמה, ב

                                                

ר הגבול, משמ 3", חתום בידי עמ"מ שמעון אשד, מפקד גדוד 1955"דו"ח התקלויות ואירועים לחודש ספטמבר  8
 .15/49.350S, אצ"מ, 29.9.1955

 . 4, עמ' 16.12.1953, דבר"משמר הגבולות",  9
 .28, עמ' 11.12.1953, זמניםי' גולדברג, "משמר הגבול והמלחמה במסתננים",  10
", 1954סקירה על בעיות ההסתננות לשנת  –מאת מ' נוביק, ראש מת"ם אל לשכת הרמטכ"ל, "הנדון: הסתננות  11

-. ההיסטוריון הלל כהן מציין כי בחמש השנים הראשונות לקיומה של מדינת ישראל כ28-626/1957א"צ, , 20.6.1955
פליטים מסתננים הצליחו לחזור ארצה ולהסתתר ביישובים ערביים באמצעות סיוע של האוכלוסייה הערבית  20,000

 .16עמ' , ערבים טוביםהמקומית. המדינה נאלצה לתת להם אזרחות ישראלית. כהן, 
 .440/85-א"מ, כ ,1954–חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי"ד 12
, אצ"מ, 29.9.1955, 3", חתום בידי עמ"מ שמעון אשד מפקד גדוד 1955"דו"ח היתקלויות ואירועים לחודש ספטמבר  13

S15/49.350. 
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של מסתננים חמושים ניסיון קרמן, רב"ש קיבוץ רמת הכובש, ביומן מוצב היישוב שבעקבות 

ובמהלכן נלכדו שלושה  סריקות שוטרי מג"ב שערכולמקום  והוזעקשטח הקיבוץ לחדור ל

משה  14נים שהוסתרו בכפר טירה. בחקירת המשטרה הודו שקיבלו סיוע מתושבי הכפר.מסתנ

  15כפרים הערביים.ערים ובמשתפי פעולה במג"ב סייע לשב"כ באיתור העיד לימים ש טיומקין

מסתננים ומשתפי פעולה בכפרים הערביים התבסס על שיטה  תרנקט מג"ב לאשפעולה  דפוס

. (Cordon and Search)כונתה "כיתור וחיפוש" שבארץ ישראל,  בריטייםכוחות השיטור ה שאימצו

 27-לדוגמה, ב הכוחות הסורקים. לתוכומג"ב את הכפר בכתר טרם נכנסו  שוטריבשיטה זו הקיפו 

על הימצאותם של מסתננים בכפר  מהמשטרהקיבל מג"ב מידע מודיעיני מהימן  1953בדצמבר 

המקבלים סיוע מהתושבים המקומיים. על מנת ללכוד את  ,ינושמו לא צוימקומו וש ערבי

המסתננים והמסייעים בידם, הוחלט לפשוט על הכפר בשיטת הכיתור והחיפוש. קודם לכניסת 

תר הכפר על ידי שוטרי מג"ב; החיפושים שנערכו בתוכו אילצו את המסתננים הכוחות לכפר כּו

  16וח המכתר.לצאת מהדרך המובילה אל הכפר, שם נלכדו על ידי הכ

, בעקבות פיצוץ בית על ידי 1956במאי  6-טייבה ב פעולה מוצלחת של כיתור וחיפוש נעשתה בכפר

המסתננים העריכו שה משטרהשל המודיעין קציני מסתננים במושב כפר יעבץ באזור השרון. 

לכך . המשטרה הטילה עוצר על הכפר למשך יומיים רצופים, ובמקביל ייעו בתושבים מקומייםהסת

הפיקוד על הפעולה הופקד בידי אריה קלפר, מפקד מחוז מרכז של המשטרה,  17תר הכפר.גם כּו

פלוגה של שוטרי מג"ב. במהלך הפעולה כיתרו שוטרי מג"ב את הכפר ובד בבד  ולרשותו הועמדה

נעצרו  איש 46-איש למטרות זיהוי וחקירה, ו 62בתים. בחיפושים נעצרו  123-נערכו בו חיפושים ב

באחד מבתי הכפר. היועץ מחסה  כך, נתפסה מסתננת מירדן שקיבלהין הפרת העוצר. נוסף לבג

ללשכת ראש הממשלה ששבעה מהערבים שנעצרו ידועים למשטרה דיווח לענייני ערבים א' נתן 

  18.מעבר לגבול מסתנניםפעולה עם כמבריחים המשתפים 

זלפה הסמוך  בכפר הערבי 1956במאי  17-פעולה מוצלחת נוספת של כיתור וחיפוש ביצע מג"ב ב

למגידו, כשני ק"מ מגבול ירדן. פעולת הכיתור נעשתה בעקבות פציעתם הקשה של שני רוכבי 

עפולה. בניסיונות של שוטרי מג"ב לאתר -אופנוע ממוקש שהוטמן על ידי מסתננים בכביש חדרה

נר, קצין המבצעים של בנימין לייט 19את המתנקשים נמצאו שני רימונים שהוסתרו על אם הדרך.

פלוגה ו' שהכפר זלפה היה בתחום אחריותו, קבע ללא עוררין שהמסתננים קיבלו סיוע מתושבי 

                                                

 אקר"ה. ",1955 –"יומן מוצב קיבוץ רמת הכובש  14
 .17.11.2016ריאיון עם משה טיומקין,  15
ח, "הנדון: מבצעים פעולות ומסקנות", –מאת עמ"מ שמואל איתן, בשם מפקד משמר הגבול אל מפקדי הפלוגות א 16

 .2302/27-א"מ, ל ,27.12.1953
י טייבה . על שיתוף הפעולה שנרקם בין תושב1, עמ' 8.5.1956, דבר"עקבות החבלנים בכפר יעבץ הובילו לטייבה",  17

 , א"מ.1903, עמ' 30.5.1956גוריון, דברי הכנסת השלישית, -למסתננים ראו דברי ראש הממשלה דוד בן
מאת א' נתן, יועץ לענייני ערבים במשרד ראש הממשלה אל לשכת ראש הממשלה, "הנדון: נסיבות מעצרו של  18

פעולה ראו גם את הידיעות בעיתונות: "עוצר . על ה17015/19-א"מ, גל, 24.6.1956בקה אלגרבייה",  –אברהים ביאדסה 
, מעריבערבים נעצרו בסריקה בכפר טייבה",  70; "1, עמ' 8.5.1956 קול העם,חמור ומאסרים המוניים בכפר טייבה", 

 .1, עמ' 8.5.1956
 .S15/49.350, אצ"מ, 30.5.1956", חתום בידי סמ"מ שמעון אשד, 1956"דו"ח התקלויות ואירועים לחודש מאי  19
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חיפוש עצרו שוטרי מג"ב בפעולת הכיתור וה 20הכפר ולפיכך הוחלט לערוך בו חיפושים נרחבים.

  21שנחשדו בסיוע למסתננים בפעולת החבלה.מתושבי הכפר  עשרים

פעולות כיתור וחיפוש בכפרים גדולים יותר, הוא הסתייע בצה"ל. לדוגמה,  משנדרש מג"ב לבצע

פחם. -ערה בסמוך לכפר אום אל-הותקף ביריות סיור מג"ב שנע על ציר ואדי 1956במרס  30בליל 

ת על בדוח שכתב בנימין לייטנר, קצין המבצעים של פלוגה ו' במג"ב, הוא מתח ביקורת נוקב

ובלשונו: "למורת רוחנו יש לציין את חוסר רוח הקרב ששררה ור, התפקוד המבצעי של כוח הסי

בקרב אנשי הסיור". אף על פי שהקצין לא פירט מעבר לכך, דומה שהמדובר הוא בחוסר מוטיבציה 

פחם שיתפו -של שוטרי מג"ב לחתור למגע עם המסתננים. בשל החשד שתושבים מהכפר אום אל

תר הכפר על ידי מג"ב, וכוחות . במהלך העוצר כּוצרעוהוחלט להטיל עליו  פעולה עם מסתננים

ו חיפושים שבמהלכם נעצרו עשרות תושבים שנחשדו בשיתוף פעולה עם תוכצה"ל ערכו ב

נעשה  החיפושים בכפר נערכושבעקבותיו , אך כיוון שהירי שנחקרו הם שוחררו לאחר 22מסתננים.

כוח הסיור של מג"ב, חששו החשודים ששוחררו מתגובת נקם של שוטרי מג"ב, וכך דיווח לעבר 

: "בלכתם ]תושבי הכפר[ ראו לפתע זרקור של מכונית משמר הגבול סורק את שמרעל המִ עיתון 

לאחר פעולת הכיתור  23הסביבה. מפחד פן יגלום ויפתחו עליהם באש הסתתרו בצידי הכביש".

רים נוספים פחם ובכפ-את העוצר בשעות הלילה בכפר אום אליים לקהממשל הצבאי משיך ה

  24.הגורם סבל רב לתושביו "עוצר חמור"הגדיר את העוצר  הארץעיתון . באזור המשולש הצפוני

 הברחות סיכול  .3

תחום פעולה בולט שבו עסק מג"ב בקרב האוכלוסייה הערבית היה סיכול ומניעה של הברחות 

לירדן, ולהפך. בבואנו לדון בנושא עלינו להגדיר תחילה מהי בשטח ישראל מהכפרים הערביים 

הגדירה את המושג הברחה בשנות החמישים ה משטרהה זיקתה לפעולות ההסתננות. הברחה ומ

כדלקמן: "הברחה הינה העברת ערכים כלכליים ממדינה למדינה בניגוד לחוק וללא ידיעת 

, כפי שעולה לשטח ישראל ההסתננות עולותנלוו לפההברחות  25השלטונות המוסמכים".

התקיים משרדית המיוחדת שהוקמה לטפל בהברחות. בדיון ש-ממסקנות הוועדה הממשלתית הבין

 הוסקו המסקנות הבאות:  1953במרס  7-בוועדה ב בנושא

כל גבולות המדינה פרוצים להברחות ]...[ מדינות ערב השכנות משמשות מחד 
נקודות מוצא למבריחים ארצה ומאידך שווקי קליטה לסחורה המוברחת מהארץ. 
מבצעי ההברחות היבשתיות הם ערבים, לרוב תושבי הארץ לשעבר, מאורגנים 

ולידה הברחה לעיתים אף מזוינות. קיימת הברחה מקצועית מאורגנת –בכנופיות 

                                                

, "הנדון: דו"ח אירוע 3מפקד המשמר/מפקד גדוד -מאת מפקח שני בנימין לייטנר אל קצין מבצעים פלוגתי למטא"ר 20
 .2501/ 9-א"מ, ל מוקש", )לא מתוארך(,

 ,1.6.1956", 1956מאת עמ"מ בנימין גלעד, מפקד פלוגה ז', אל מג"ב מטא"ר/מג"ב צפון, "הנדון: דו"ח לחודש מאי  21
. 1, עמ' 17.5.1956, מעריב. על הפעולה שדווחה בעיתונות ראו: "עוצר וסריקות בכפר הערבי זאלפה", 2501/10-א"מ, ל

 .8, עמ' 18.5.1956, על המשמר"עוצר סריקות ומעצרים בזלפה אחר ההתקפה בוואדי ערה", 
נדון: דו"ח אירוע , "ה3מאת מפקח שני בנימין לייטנר, קצין מבצעים פלוגתי אל המטא"ר/מפקד המשמר/מפקד גדוד  22

 . 2501/ 9-א"מ, ל ,25.4.1956ואדי ערה", 
 .1, עמ' 4.4.1956, על המשמר" תושבי אום אל פחם מכחישים אשמת סיוע למתנקשים",  23
 .2, עמ' 5.4.1956, הארץעוצר הלילה בכפרים הוחמר",  –"שוחררו רוב עצורי אום אל פחם  24
מסקנות  –ניעת הברחות למזכיר הממשלה, "הנדון: סיכום ראשון משרדית למ-מאת א' לרמן, מרכז הוועדה הבין 25

 .5426/5-, א"מ, ג1, עמ' 7.3.1953הוועדה הבין משרדית למניעת הברחות", 
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מקרית על ידי מסתננים ופליטים חוזרים. ברוב המקרים נתמכים המבריחים ע"י ]על 
  26ידי[ ערביי הכפרים הסמוכים לגבול.

גם בשיתוף פעולה בין  נהי, שהתאפיחברי הוועדה הצביעו אפוא על חומרתה של תופעת ההברחות

תיאלי מלשכת היועץ לענייני האוכלוסייה הערבית בישראל למסתננים מעבר לגבול. ברוך יקו

ערבים במשרד ראש הממשלה תיאר את שיתוף הפעולה שנרקם בין המסתננים מהערים הגדולות 

: הערים קלקיליה ושכם קיבלו סיוע פרים הערביים בשטח מדינת ישראל באופן זהבירדן לבין הכ

והעיר ג'נין קיבלה  כרם קיבלה סיוע מהכפר קלנסווה;-מהכפרים ג'לגוליה, טירה וטייבה; העיר טול

מפקד מג"ב פנחס קופל עמד אף הוא על הזיקה הישירה בין  27ערה.-סיוע מהכפרים באזור ואדי

ההסתננות להברחות באומרו: "התפקיד המוגדר של מג"ב הוא לחימה בהסתננות גם אם 

משמע, ההברחות  28ההסתננות מלווה בהברחה ואין פעילות מג"ב מבחינה במטרת ההסתננות".

 על הבט"ש. ת שקיבלוהאחריחת ממטרות ההסתננות, ומג"ב נדרש לטפל גם בהן מתוקף היו א

הצלחות בסיכול ההברחות. זקפו שוטרי מג"ב נלש יםדוחות הפעילות המבצעיים של מג"ב מלמד

הרג כוח של מג"ב שהוצב במארב מזרחית לכפר קאסם מסתנן  1953באוקטובר  15לדוגמה, בליל 

ח עולה שמדובר "במבריח ענה לקריאות האזהרה להיכנע. מהדונשעסק בהברחות לאחר שלא 

סחורה מוברחת  ערבים מישראל. ברשות המסתנן נמצאהמובהק" ששיתף פעולה עם אזרחים 

הצליחו שוטרי מג"ב לעצור  1953בדצמבר  16-ב 29ל"י. 240שכללה אריגי בד וכסף מזומן בסך 

תור של הטובין המוברח בכפרים מסתננים, ובחקירתם הם חשפו את מקומות המסחוליית 

לכדו  1955באוגוסט  31-ב 30מם.יהערביים, ואף הצביעו על הערבים המקומיים ששיתפו פעולה ע

-שוטרי מג"ב שלושה מבריחים ערבים )לא צוין שם הכפר( וברשותם סחורה מוברחת שהוערכה ב

המוברח שתפסו מהטובין  חלקישמואל איתן סיפר בחלוף השנים שלעיתים ערך  31ל"י. 10,000

לכידת ההצלחה בשוטרי מג"ב היה מוענק ליחידות מג"ב מצד שלטונות המכס כאות הערכה על 

נתפס באותה תקופה כלגיטימי, בבחינת תוצאה טבעית של הצלחת כנראה המבריחים. הסדר זה 

  32של מג"ב.פעילות ה

סיכול מג"ב בקציני של  םבעיסוקביותר על היבט פלילי חמור בספרו צביע הכבאה ריאד 

של שכיחה תופעה ערה רווחה -בכפר ברטעה הישראלית באזור ואדי דבריו,. על פי הברחותה

שיתוף פעולה בין קציני מג"ב וקצינים ירדנים שקיבלו טובות הנאה מהמבריחים, ובתמורה לכך 

ירדן לכפר ברטעה השוכן  ה שלטחבִש השוכן היו מסייעים בידם לחצות את הגבול מכפר ברטעה 

פעלו שוטרי מג"ב בשיתוף פעולה עם המוכתרים לצורך סיכול ההברחות  33ישראל.מדינת חומי בת

ידיעות על וקציניו הצבאי מושל שמי של המוכתר היה למסור לשל הכפרים הערביים. תפקידו הר

                                                

 . 3עמ'  שם, 26
מאת ברוך יקותיאלי, היועץ לענייני ערבים במשרד ראש הממשלה אל גדעון רפאל מזכיר ראש הממשלה, "הנדון:  27

 .13925/27-, א"מ, גל25.2.1954ר הירדן והצעות לשיפורו", עב-המצב בגבולות ישראל
 .2500/18-א"מ, ל, 29.12.1955מאת פינחס קופל אל לשכת המפכ"ל, "הנדון: בקרת קצינים עליונים", 28
 .2302/14-, א"מ, ל17.11.1953יהודה אל מפקד המשמר, "הנדון: דו"ח התקלות", -מאת עמ"מ דוד בר 29
 .4, עמ' 16.12.1953, דבר"משמר הגבולות",  30
משמר הגבול,  3", חתום בידי עמ"מ שמעון אשד מפקד גדוד 1955"דו"ח התקלויות ואירועים לחודש ספטמבר  31

 .S15/49.350, אצ"מ, 29.9.1955
 .14, עמ' פלוגה ז'וילפנד,  32
 .49, עמ' שתי גדותכבאה,  33
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דוגמה בולטת לשיתוף פעולה שנרקם  34רכוש נפקדים, מסתננים ואנשים החשודים במקרי פשע.

. היו מעורבים בהברחותתושביו שבכפר ברטעה הישראלית שנודע ברבים  בין מג"ב למוכתרים היא

: בשטח ישראל ירדן לכפר ברטעהמריאד כבאה, מתאר בספרו את סוגי הטובין שהוברחו 

י חלקי הכפר עברו "ההברחות מירדן לישראל היו מקור פרנסה לרבים. דרך הוואדי שבין חלקי שנ

  35אורז, סוכר, שמן, ירקות ופירות ואפילו בעלי חיים". –מיד ליד בדים, כלי, חפצי בית, טבק ומזון 

העיתונאים  שנרקם בין מג"ב למוכתרים משתקף מהדיווחים שלתיאור על שיתוף הפעולה 

 1955שהצטרף בינואר  חרות. דן אייל, כתב עיתון בכפרים הערביים שהצטרפו לפעילות מג"ב

ח מבצעי שכתב קצין מג"ב קטע מדולפעולות חיפוש של שוטרי מג"ב בכפר ברטעה, ציטט בעיתון 

אנשים  10-פעולות החיפוש בבתי התושבים: "אני לוקח שני ג'יפים ושיצאו לטרם שנחשף בפניו, 

עם החברה בצד  ]שוטרי מג"ב[ לכפר. קבלתי ידיעה כי בחורצ'יק אחד מקיים קשרי ידידות ומסחר

השני, אצטרך לעשות חיפוש". בידיעה הודגש כי לחיפושים בבתי החשודים בהברחות התלווה 

שיתוף גמה נוספת לדו 36מוכתר הכפר ברטעה הישראלית במטרה "להיות עד לחוקי החיפוש".

אנו מוצאים בתיאור של עמנואל פרת, כתב עיתון  ,ששמו לא צויןפעולה בין מג"ב למוכתר כפר, 

בבתי התושבים שנחשדו בקשרי  1956, שהצטרף לפעולות החיפוש שנערכו ביולי יעות אחרונותיד

ציין את נוכחותו של המוכתר בעת החיפוש, העיתון לגבול. כתב מסתננים מעבר הברחה עם 

ותיאר את הטובין שנתפס במהלך הפעולה: "בזה אחר זה מופיעים חפצים מוזרים: נייר לגלגול 

רים, כסף ירדני חדש, דרכון מנדטורי על שם יהודי מפתח תקווה, חגורה סיגריות תוצרת מצ

  37ומימיה צבאיות".

שני התיאורים שהוצגו לעיל מלמדים ששיתוף הפעולה בין מג"ב למוכתרים התקיים בעיקר בעת 

. אפשר לשער ששיתוף הפעולה נבע הכפר תושבי הם שלהחיפושים שערכו שוטרי מג"ב בבתי

החיפושים. לתושבים שבבתיהם נערכו צון למנוע חיכוכים בין שוטרי מג"ב בראש ובראשונה מהר

 1-הצלחות מג"ב בלכידת המבריחים. בעל גם  דיווחועיתונאים שהתלוו לפעולות של שוטרי מג"ב 

, את מעצרו של מבריח מבוקש תושב הכפר מעריבתיאר שמואל שגב, כתב עיתון  1956ביוני 

שכם עיר הלאחר שברשותו נתפסו בדים וקטיפה שהוברחו מברטעה, מוחמד עלי אל כבהה, 

שבפעולות הכיתור והחיפוש שערך מג"ב בכפרים אין בנמצא עדויות על כך  38למדינת ישראל.

הערביים הוא הסתייע במוכתרים של הכפרים; סביר להניח שהדבר נבע מרצון של סגל הפיקוד 

 לשמור על גורם ההפתעה.במג"ב למנוע זליגה של מידע לאוכלוסייה הערבית כדי 

השפיעו ההברחות היא האם הפעולות שבהן נקט מג"ב  סיכולשאלה המתבקשת לסיכום הדיון ב

על נתונים  המתבססהתופעה. על מנת לענות על שאלה זו אציג תחילה תרשים על צמצום היקף 

שנים הבהתפלגות ן היו מעורבים מסתננים בלבד, ובו מספר ההברחות שבהה משטרהרשמיים של 

1953–1956. 

                                                

, חיבור 1966–1948בישראל בתקופת הממשל הצבאי פשיעה, סטטוס פוליטי ואכיפת חוק: המיעוט הערבי א' קורין,  34
 .56, עמ' 1997לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 

 .49, עמ' שתי גדותכבאה,  35
 .2, עמ' 3.1.1955, חרותפלוגת משמר הגבול יוצאת לדרך",  –ד' אייל, "צלצול אזעקה באישון לילה  36
, 262ימים  7סף , מּוידיעות אחרונותבגבול המשולש ומשתתף בחיפוש אצל חשוד בהברחה",  ע' פרת, "אני מסייר 37

 .5, עמ' 20.7.1956
 .8, עמ' 1.6.1956, מעריבש' שגב, "בקור בברטעה בחסות הלגיון",  38
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 195639–1953התפלגות מספר ההברחות שבוצעו על ידי מסתננים בשנים : 9תרשים 

 

שנים על ידי מסתננים. ב הברחות 126הייתה שנת שיא שבה בוצעו  1953מהתרשים עולה ששנת 

אירעו  1954חלה ירידה ניכרת במספר ההברחות שבהן היו מעורבים המסתננים. בשנת  1956–1954

. 1953ברחות ביחס לשנת במספר הה 50%-מקרים של הברחות, כלומר ירידה של יותר מ 55רק 

חלה עלייה מתונה  1956מקרי הברחות. בשנת  37חלה ירידה נוספת, ובשנה זו אירעו  1955בשנת 

מקרי הברחות. הנתונים המשתקפים מן הטבלה מלמדים על ירידה ניכרת בהיקף  44שבה אירעו 

 ורבים מסתננים. ההברחות שבהן היו מע

להפחתת מקרי  השל מג"ב סייע ות בנות הזמן מלמדות על כך שפעילותולפחות שתי עדוי

שפעולות האכיפה שמבצעים שוטרי  דברבעיתון פורסם  1953בנובמבר  9-, בההברחות. הראשונה

מג"ב בכפרים הערביים מקשות במידה רבה על המסתננים לעסוק בהברחות, ולפיכך הם מבקשים 

רחים הערבים הידועים כמשתפי פעולה עימם לפנות לחברי מק"י כדי שאלה יפעלו להוציא מהאז

עולה מתזכיר להערכתי העדות השנייה והחשובה יותר  40את שוטרי מג"ב מהכפרים הערביים.

הממשל הצבאי. בתזכיר את ל לבט ביקשו בו, ש1956שהגישו חברי הכנסת ממפ"ם לממשלה במרס 

 :ו הדברים הבאיםנכתב

המלחמה בהסתננות לסוגיה, בהברחה בריגול ובחבלה משימה חמורה ודחופה היא, 
ומן ההכרח הוא, לכל הדעות, לעמוד מקרוב על המתרחש בקרב האוכלוסייה 
הערבית. בכל אלה עוסק הממשל הצבאי אך מעט, ובמידה שעוסק בהם אין הצלחתו 

הם המשטרה,  מרובה. הגורמים העוסקים ביתר יעילות, בהדברת הסכנות הנ"ל
משטרת הגבולות ]...[. ביטול הממשל הצבאי לא יפגע במערכות הביטחון ואולי יצריך 

  41רק תוספת של כוח אדם במשטרה.

העריכו שביטולו לא מטעם מפ"ם מתוכן התזכיר אנו למדים שהדורשים לביטול הממשל הצבאי 

שני בם על הטיפול משום ששוטרי מג"ב המופקדי בסיכול ההסתננות ומניעת ההברחותיפגע 

 . יותר מהממשל הצבאי ביעילות רבהאף ו, עושים מלאכתם בהצלחה התחומים הללו

                                                

סקירה  –התרשים מתבסס על המקורות הבאים: מאת מ' נוביק, ראש מת"ם ללשכת הרמטכ"ל, "הנדון: הסתננות  39
מאת מ' נוביק ראש מת"ם אל מזכיר המדינה  ;28-626/1957, א"צ, 26.6.1955", 1954על בעיות ההסתננות לישראל שנת 

 .5426-13-, א"מ, ג20.5.1957" 1956סיכום שנתי -זאב שרף, "הנדון: הסתננות
 .2, עמ' 9.11.1953, דברכוח מיותר בעיני המבריחים והמסיתים",  –"משמר הגבולות  40
 .2, עמ' 11.3.1956, על המשמרתזכיר מפ"ם שהוגש לממשלה",  –"על הממשל הצבאי  41

126

55

37 44

1953שנת  1954שנת  1955שנת  1956שנת 
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 יום של האוכלוסייה הערבית בצל מדיניות השיטור של מג"ב -חיי היום: פרק ב'

של האוכלוסייה הערבית האזרחית בערים ובכפרים הערביים תחת הממשל יום -חיי היוםתיאור 

מחקרים לא מעטים. מחקרים אלה מתארים את הקשיים של האזרחים הצבאי עמד במוקד של 

הערבים עקב ההגבלות שהוטלו עליהם במסגרת הממשל הצבאי. בספרות מתואר הממשל הצבאי 

כגוף המואשם בהפקעת אדמות, אבטלה, הגליות, התערבות במערכת הבחירות, השפעה על אופן 

פרק זה מנתח את  42מי החיים האזרחיים.ההצבעה של האזרחים ערבים, וחדירה כמעט לכל תחו

 ,מדיניות השיטור שאימץ מג"ב בערים ובכפרים הערביים לצורך אכיפת תקנות הממשל הצבאי

ם הערביים האזרחים הערבים בכפרי לשגרת חייהם שלומעניק מבט מזווית נוספת ובלתי מוכרת 

 .מדינת ישראל בשנות החמישיםב

 יים הממשל הצבאי בערים ובכפרים הערב .1

נפש, ששיעורו  160,000-עם תום מלחמת העצמאות נותר בתחום מדינת ישראל מיעוט ערבי של כ

עצם קיומו של מיעוט ערבי בתוך  43מכלל האוכלוסייה במדינת ישראל. כחמישה עשר אחוזיםהיה 

המדינה הרואה את עצמו חלק מהעמים הערביים העוינים את ישראל, כמו גם פיזורו הגאוגרפי, 

אחד האישים הבולטים שעודד  44בעיני מוסדות המדינה והשלטון כבעיה ביטחונית פנימית.נתפסו 

הם חלק בלתי נפרד מהאויב הערבי היה ראש הממשלה בישראל את עיקרון היסוד שלפיו הערבים 

 : אמר דברים אלה 1953אוקטובר  20-ב גוריון. בישיבת ממשלה שהתקיימה-ןדוד ב

שהערבים  ]אשליה[ האויב בבית. אם יש למישהו אילוזיהיושב  –אם יקרה איזה דבר 
יהיו נאמנים למדינת ישראל, הוא מתנגד לטבע האנושי ]...[ אם יהודי יהיה אז מיעוט 

  45זה אבסורד. –בארץ זו, האם יהיה נאמן למדינה זו, לא לאחיו מעבר לגבול 

ים הערבים, אלא גם את גוריון לא רק את השקפתו האישית על האזרח-בדבריו אלה ביטא דוד בן

יגאל אלון, ממנהיגי . לדוגמה, במערכת הפוליטית יםאחרבכירים הדרך שבה ראו זאת גם אישים 

מפלגת אחה"ע, מנה בספרו "מסך של חול" את הסכנות העלולות להיגרם למדינת ישראל מעצם 

מלחמה חת פתיבתוכה: ריגול, חבלה וטרור, וגיס חמישי במקרה של החי קיומו של מיעוט ערבי 

  46.או אחת מהן עם מדינות ערב

הופקדו על האוכלוסייה הערבית שתי רשויות: הממשל הצבאי, שעל הקמתו  1949–1948בשנים 

ומשרד המיעוטים,  47ובראשו עמד האלוף אבנר אלימלך; 1948באוקטובר  21-הוכרז רשמית ב

                                                

–4819. י' בוימל, "עקרונות מדיניות האפליה כלפי הערבים בישראל 111–109, עמ' הממשל הצבאילזר, -אוסצקי 42
דיירי )להלן: בוימל, מדיניות האפליה(; בנזימן ועטאללה,  413–391, עמ' 2006, 16 עיונים בתקומת ישראל", 1968

יום של האוכלוסייה הערבית תחת -; על חיי היום1967, אוגדן, ירושלים, המושל המכוער. ב' גיטליס, 70, עמ' משנה
, דפוס אל הערבים בישראלופר ועורך הדין: ס' ג'רייס, הממשל הצבאי מנקודת הראות הערבית ראו את ספרו של הס

 .275–272, עמ' נכבה והישרדותהפרק "חיים בצל הממשל הצבאי", מנאע, -. ראו גם את תת1966איחאד, חיפה, 
, המרכז לחקר הערבים בישראל, ירושלים, 1948הנפקדים הנוכחים: הפליטים הפלסטינים בישראל מאז ה' כהן,  43

נוספים זכו  40%מהערבים.  40%-הוענקה אזרחות מיידית ל 1952תוקף חוק האזרחות שהתקבל בשנת . ב7, עמ' 2000
מדיניות נוכחים או פליטים פנימיים. ראו: בוימל, -הנותרים לא קיבלו אזרחות והוגדרו נפקדים 20%בה בהדרגה, אך 

 . 394, עמ' האפליה
 . 106, עמ' הממשל הצבאיאוסצקי,  44
 , א"מ. 18–17)י"א בחשון תשי"ד(, עמ'  20.10.1953ממשלה הרביעית, תרשומת ישיבות ה 45
 . 322, עמ' 1959, הקיבוץ המאוחד, תל אביב, ישראל וערב בין מלחמה ושלום-מסך של חולי' אלון,  46
. על 1הערה  227, עמ' התפתחות צה"לאון, -אזרחים. בר 200-חיילים ו 600שירתו בממשל הצבאי  1949במאי  47

–1958ראו בהרחבה: י' בוימל, "הממשל הצבאי ותהליך ביטולו  1966שקדמו לביטול הממשל הצבאי בשנת הדיונים 
לזר, "שכרו המפוקפק יוצא בהפסדו הוודאי: הוויכוח על -; ש' אוסצקי156–133מג, תשס"ב, עמ'  המזרח החדש", 1968
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, נוסף על תפקידו כשר ועליו הופקד השר בכור שטרית 1948במאי  14-שנוסד עם הקמת המדינה ב

, פורק משרד המיעוטים 1949המשטרה. כשנה לאחר מינויו של שטרית לשר המשטרה, בחודש יולי 

הממשל הצבאי כלל תחילה את  48בנימוק של כפילות תפקידים בינו לבין יתר משרדי הממשלה.

עם ירדן  אזורי הגליל, הנגב, ואת הערים רמלה, לוד, אשקלון ויפו. לאחר הסכמי שביתת הנשק

, 1949ביולי  1-ערה. זמן קצר לאחר סיום המלחמה, ב-התווסף לכך גם אזור ואדי 1949באפריל 

אחוזים מערביי ארץ ישראל  85-הוחלט לבטל את הממשל הצבאי בערים המעורבות, וכך נשארו כ

(, תחת ממשל צבאי בשלושה אזורים: באזור הצפון, בגליל ובעיר נצרת; באזור המרכז )נפת התיכון

הממשל הצבאי  49אדי ערה; ובנגב, שמרבית תושביו היו בדואים.וו לישראל בובכפרים שסופח

נועד, על פי הגדרתו, להבטיח את החוק והסדר, לשמור על הרכוש, למנוע פגיעה במעמדם של 

  50התושבים הערבים ולהבטיח את השירותים החיוניים הנדרשים להם.

התקנות לשעת חרום של הממשל הבריטי בארץ המעמד החוקי של הממשל הצבאי נשען על 

הקמת המדינה. מבין התקנות  , שמועצת המדינה הזמנית נתנה להן תוקף עם1945ישראל משנת 

 – 110איסור על אדם להימצא בשטח מוגדר; תקנה  – 109הופעלו בעיקר חמש: תקנה הרבות 

הסמכות  – 124תקנה  מעצר של אדם במקום מסוים; – 111העמדת אדם לפיקוח משטרתי; תקנה 

 51הכרזה על שטחים סגורים והגבלות התנועה אליהם ומתוכם. – 125להטיל עוצר אזורי; ותקנה 

חלק פעיל ומרכזי באכיפתן של תקנות הממשל הצבאי. לימים אמר יששכר ככוח שיטור נטל מג"ב 

הטבח בפיקוד המרכז במלחמת סיני ומפקד הגזרה שבה התרחש  17שדמי, ששימש מפקד חטיבה 

שמירת  –בכפר קאסם ביומה הראשון של המלחמה: "קראו לזה משמר הגבול כדי שזה ייראה יפה 

ראו במג"ב כוח צה"ל בכלומר,  52הגבולות", וציין "אבל זה היה כוח לאכיפת הממשל הצבאי".

לסייע לממשל הצבאי להטיל את מרותו על האוכלוסייה הערבית, תפקיד שלא הוגדר שמתפקידו 

 .בייעודו ובתפקידיומלכתחילה 

 במדינת ישראל בתודעת שוטרי מג"ב  האזרחים הערבים .2

התפיסה העקרונית שבה החזיקו קציני ושוטרי מג"ב הייתה כי הערבים אזרחי מדינת ישראל הם 

אויבי המדינה. כך עולה מהעדויות הרבות שהם מסרו במהלך המשפט שעסק בטבח שאירע בכפר 

אזרחים ערבים חפים מפשע, בהם נשים וילדים. יהודה  49הואשמו בהרג הם קאסם, שבו 

 : בעדותו של מג"ב והיה אחד הנאשמים בטבח, אמר 2 בגדוד מספר פקד פלוגהמפרנקנטל, ששימש 

חייל משמר הגבול נוטה לזהות בליבו, בשל משימותיו כחייל את הערבי עם אויב 
המדינה. איש משמר הגבול נמצא ברדיפה מתמדת אחרי מסתננים שהם תמיד 
ערבים. מה פלא אפוא, אם אין הוא מסוגל להשתחרר מההרגשה שכל ערבי הוא 

                                                                                                                                       

צומתי הכרעות ' ליסק )עורכים(, וההכרעה להמשיך בו", בתוך: ד' הכהן ומ 1959–1955נחיצות הממשל הצבאי 
 .365–334, עמ' 2010גוריון לחקר ישראל והציונות, שדה בוקר, -, מכון בןופרשיות מפתח בישראל

ביולי  1–1948במאי  14קווים לדמותו של משרד המיעוטים  –על משרד המיעוטים ראו: א' קורין, כוונות טובות  48
 .140–113, תשס"ח, עמ' 127 קתדרה", 1949

. 1949בינואר  30-הממשל הצבאי בירושלים שהונהג בעיצומה של המלחמה ללא קשר לממשל הצבאי הארצי בוטל ב 49
, הוצאה גם אשקלון מתחומי הממשל הצבאי. על 1950לאחר פינוי ערביי מג'דל )אשקלון( לרצועת עזה בשנת 

ההסתננות מרצועת עזה והשפעתה  –ההסתננות כגורם משפיע על פינוי הערבים ממג'דל ראו: א' כהן, "מבצע תופת 
 .232–199ו', תשס"ו, עמ'  עלי זית וחרבעל ההחלטה לפנות את ערביי מג'דל )אשקלון( ממדינת ישראל", 

 .107, עמ' הממשל הצבאילזר, -על כך ראו: אוסצקי 50
מול שלטון החוק ישראל: ביטחון המדינה . על מהותן של התקנות מבחינה משפטית ראו: מ' הופנונג, 105, עמ' שם 51

 .106–78, עמ' 1991, נבו, ירושלים, 1991–1948
 .82, עמ' כפר קאסםרז,  52
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בצורה בלתי  אויב ישראל. בין אם הוא יושב בישראל ובין אם הוא חדר לישראל
  53חוקית.

דינת ישראל עדות זו מלמדת ששוטרי מג"ב לא הבחינו בין האוכלוסייה הערבית האזרחית במ

כאויבי המדינה. השוטר  הצטיירו בעיניהםה ממדינות ערב; אלו ואלו למסתננים שחדרו לתחומ

עורי ערבים בכפר קאסם, העיד בבית המשפט שבשי 41-שלום עופר, שירה עם חמישה מפקודיו ב

שבה שירת נלמדו המבצעים הצבאיים של צה"ל במלחמת העצמאות המורשת שנערכו ביחידה 

הוסבר שהייתה זו מדיניות הממשלה שבמהלכם ערביי ארץ ישראל גורשו מבתיהם, ובלשונו: "

לסלק את הערבים מכפריהם, כדי שהמדינה לא תסבול מאויב הנמצא בתוכה. לכן נעשו הפעולות 

לכפרים ערבים, והיו יורים בהם מטחי אש, הורגים אנשים וגורמים לבריחתם".  שבהן נכנסו כוחות

בעדותו במשפט: "לא  אמר ,טר מג"ב שלום בן פרדו, שהיה מעורב אף הוא בטבח בכפר קאסםשו

לא מן הנמנע שהתפיסה שרווחה בקרב קציני ושוטרי  54סמכתי עליהם ראיתי בהם גיס חמישי".

אויבי המדינה הושפעה מרוח התקופה, שבה אישים בכירים מג"ב כי האזרחים הערבים הם 

גוריון ראו באזרחים הערבים משתפי פעולה עם -במערכת הפוליטית ובכללם ראש הממשלה דוד בן

 הערבים מעבר לגבולות המדינה. 

את הביקורת הקשה והנוקבת על ההחלטה לשלב את שוטרי מג"ב במשימות שיטור ואכיפה 

רוזנטל בכפרים הערביים תחת הממשל הצבאי בשנות החמישים כתב העיתונאי והסופר רוביק 

 טבח בכפר קאסם: בפתח קובץ המאמרים שהוקדש ל

ר הגבול משמר הגבול היה באותה עת חיל בעל דימוי בעייתי מכמה בחינות. במשמ
שירתו בדרך כלל בני אוכלוסיות מיעוטים שנדחו על ידי הצבא או החברה. התרכזו 
בו אחוז גבוה יחסית של יוצאי עדות המזרח, עולים חדשים מארצות שונות, דרוזים 
וצ'רקסים. התדמית העצמית של מג"ב הייתה נמוכה, אבל דווקא הם נקבעו כגוף 

הערבית. גוף בעל תדמית נמוכה הועמד כנגד  המיועד לטיפול היום יומי באוכלוסייה
החלק האנושי הנמוך ביותר, מבחינת תדמיתו וכוחו הממשי, והוא האוכלוסייה 

  55הערבית. חומר הנפץ במפגש הזה היה חשוף לעין ודליק במיוחד.

ערכם הסגולי של העולים  בשלהביקורת המושחזת שהטיח רוביק רוזנטל במג"ב התבססה בעיקר 

של הדרוזים והצ'רקסים  עדות המיעוטמיעוטים מקרב ובני עדות המזרח, ים מהם רב חדשים,ה

דבריו. הקרימינולוג סטנלי כהן מציין והחברה הישראלית סלדו מהם, על פי  שצה"לשגויסו למג"ב 

הסיוע שהעניק לממשל וששילובו של מג"ב במשימות שיטור ואכיפה בערים ובכפרים הערביים 

מעמה את הגבול בין עִ מגבילות את האוכלוסייה האזרחית הערבית התקנות ההצבאי באכיפת 

  56העיסוק הצבאי לאזרחי בדפוסי השיטור של מג"ב, וביתר שאת כלפי הערבים בישראל.

 

                                                

 .33עמ' כומתות ירוקות, קורדוב,  53
 . 13, עמ' כפר קאסם רוזנטל, 54
 .13–12שם, עמ'  55
ב, , המרכז הבינלאומי לשלום במזרח התיכון, תל אביפשיעה, משפט ובקרה חברתית בקרב ערביי ישראלס' כהן,  56

 .139, עמ' 1990
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 לחשיפת מדיניות השיטור של מג"ב בכפרים הערביים ידע עיתון קול העם כמקור  .3

השלטון הבריטי בארץ ישראל. העיתון בתקופת  1937בשנת לאור לראשונה יצא  קול העםעיתון 

, כממשיכת דרכה של המפלגה 1948גם לאחר שהוקמה מפלגת מק"י בשנת  ראות אורהמשיך ל

ציונית ולכן לא השתתפה בשיח המדיני -הקומוניסטית הפלסטינית. מק"י נקטה עמדה אנטי

עם  57מית."מבפנים", ושיקפה בעיקר את האינטרס של אזרחי ישראל הערבים ואת עמדתם הקיו

תום מלחמת העצמאות מילאה מק"י את החלל הפוליטי הריק שנוצר עם עזיבתם של מרבית 

 58המנהיגים הערבים הבולטים של האוכלוסייה הערבית, שהיו חוד החנית במאבק הלאומי הערבי.

האופן שבו המסייע בידינו לחשוף את אחד המקורות ההיסטוריים הזמינים הוא  קול העםעיתון 

שוטרי מג"ב בערים ובכפרים הערביים. ההיסטוריון וחוקר התקשורת רפי מן מציין שתפוצת פעלו 

  59עותקים. 4,200-בכ 1955העיתון בקרב האוכלוסייה במדינת ישראל הוערכה בשנת 

בשנים הראשונות לקום מדינת ישראל ראתה העיתונות הישראלית את עצמה שותפה למאמץ 

בטחת קיומה. הממסד הפוליטי ראה בעיתונות זרוע של הלאומי לביסוס המדינה הצעירה וה

הממסד ואמצעי לבניין אומה, שיש לשלוט בו ולפקח עליו כדי לקדם מטרות אידיאולוגיות, 

בה בעת, העיתונות עצמה גילתה מידה רבה של מה שנתפס כאחריות  60לאומיות וגם פוליטיות.

לממסד הפוליטי, ובכך שימשה  ובראשן ציות –לאומית וחברתית והטילה על עצמה מגבלות 

  61כעיתונות מגויסת שנים רבות.

כבר בתקופת  והגוף הייצוגי של העיתונים באותן השנים היה ועדת העורכים, שהחל את פעילות

השלטון הבריטי בארץ ישראל. חברי הוועדה היו העורכים הראשיים של העיתונים והם נהגו 

מנת להתעדכן באירועי השעה, תוך התחייבות  להיפגש מעת לעת עם אנשי הממסד הפוליטי על

המידע שנחשף בפניהם. באמצעות ועדת העורכים שלט הממסד הפוליטי דווח לציבור על שלא ל

בעיתונות ומנע ממנה לחשוף אירועים שהממסד הביטחוני והפוליטי ביקשו להסתיר מעיני 

 ורכיו לא ראו חובהכן עלא היה חלק מהממסד ועל  קול העםלעומת זאת, עיתון  62הציבור.

להסתיר אירועים קשים ותופעות שהממסד היה מעוניין להעלימם מעיני הציבור, ובכלל זאת גם 

היסטורי כמקור  קול העםעיתון . אזרחים הערביםכלפי השוטרי מג"ב  מעשי האלימות שביצעואת 

שלא נמצא כמעט בעיתונים אחרים, על מג"ב חושף בפנינו מידע חיוני ורב ערך הנוכחי למחקר 

בניתוח הידיעות והכתבות שפורסמו בו ואף לא במקורות הארכיוניים שעמדו לרשותי. עם זאת, 

  63מפלגה פוליטית. בלות האובייקטיביות הרבות כעיתון בעל זיקהיש לתת את הדעת על המג

                                                

Croom Helm, London The Israeli Communist PartyNahas, -D. Habib ,על תהליכי ה"ערביזציה" של מק"י ראו:  57
1967, pp. 27–54. 

. על מקומה של המפלגה 103–100, עמ' 1971, מערכות, תל אביב, עיונים פוליטיים –הערבים בישראל י' לנדאו,  58
, המיעוט הערבי בישראל בין קומוניזם ללאומיות ערביתה הערבית בישראל ראו: א' רכס, הקומוניסטית בפוליטיק

 .34–27, עמ' 1993הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 
, עמ' 2012, עם עובד, תל אביב, 1963–1948המנהיג והתקשורת: דוד בן גוריון והמאבק על המרחב הציבורי, ר' מן,  59
 )להלן: מן, המנהיג והתקשורת(. 42
 .135, עמ' המתווכים כספי ולימור, 60
קץ המפלגות: הדמוקרטיה הישראלית נור, "מפלגות, תקשורת והדמוקרטיה הישראלית", בתוך: ד' קורן )עורך(, -י' גל 61

 . 140–139עמ'  , המתווכים,; כספי ולימור201, עמ' 1998, הקיבוץ המאוחד, תל אביב, במצוקה
 . בתקופת המנדט היא נקראה "ועדת התגובה". 183–176עמ' התקשורת המנהיג ועל ועדת העורכים ראו: מן,  62
. דבקותו של העיתון בקו הדוגל בחופש ביטוי 97, עמ' 1987, 2 קשרעתון במאבק מתמיד",  –י' להב, "קול העם  63

נוחות לממשלה, הביאה להחלטת השלטונות לסגור אותו לעשרה ימים בחודש -מוחלט, תוך שהוא גורם במתכוון אי
. העתירה שהגישו עורכי "קול העם" לבג"צ נגד ההחלטה הולידה את אחד מפסקי הדין החשובים ביותר 1953מרס 
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רים רבים בלשון עורכי העיתון ודוברי המפלגה לא היססו למתוח ביקורת קשה ונוקבת, ובמק

לעיתים  העיתון פרסםחריפה ביותר, על מדיניות השיטור שאימץ מג"ב כלפי האוכלוסייה הערבית. 

ל שוטרי מג"ב כלפי האזרחים קרובות כתבות וידיעות המתארות בפירוט רב את מעשי האלימות ש

זרועם של ם, תוך ציון תאריכים, מקומות, ולעיתים אף שמות האנשים שנפלו קורבן לנחת הערבי

, גם אם הן לא משקפות את השתלשלות , ולפיכך ייחסתי מהימנות רבות לידיעות הללוהשוטרים

. לעיתים קרובות אציג לצד הפרשנות ההיסטורית של הכתובים גם ציטוטים האירועים במלואם

, לעניות דעתי, העיתון, משום שתוכנם ולשונם עולים לעיתיםידיעות וכתבות מן מתוך נרחבים 

 כל פרפראזה שלהם. על 

  . אכיפת העוצר ופיקוח על הגבלות התנועה של האזרחים הערבים4

הגבלות התנועה שהוטלו על האוכלוסייה הערבית היו אמצעי הפיקוח החשוב ביותר עליהם במשך 

לק לאזורי משנה, וחלקים מהשטחים שהיו נתונים כל שנות קיומו של הממשל הצבאי. הממשל חּו

שטחים סגורים לתנועה. כניסה של אזרחים לשטחים הסגורים או יציאה מהם לשליטתו הוכרזו 

חייבה רישיון תנועה מטעמו של המושל הצבאי. ברישיון התנועה צוינו התאריכים שבהם היה 

 64ומועד החזרה.היעד, הדרך שבה הותר להגיע ליעד,  הרישיון תקף, המטרה שלשמה ניתן הרישיון,

ממשל הצבאי בשני תחומים עיקריים: פיקוח על הגבלות התנועה שוטרי מג"ב אכפו את תקנות ה

מג"ב נתפס בעיני  65של האזרחים הערבים, ואכיפת העוצר שהוטל על הערים והכפרים הערביים.

המושל הצבאי באזור נפת התיכון, ש כך עד כדי ,הממשל הצבאי ככוח היעיל ביותר לאכיפת העוצר

כי "משמר  הציבורי והמשפטי שעסק בטבח בכפר קאסם על רקע הדיון 1957זלמן מרט, אמר במאי 

  66הגבול היא היחידה המנוסה בארץ בהטלת עוצר ושמירה".

 מדיניות השיטורל באשרמעלות תמונה קשה ביותר  קול העםהידיעות והכתבות הפזורות בעיתון 

ילות שאימצו שוטרי מג"ב כלפי האוכלוסייה הערבית על מנת לאכוף את התקנות המגב התוקפנית

ינואר  6-את תנועתם. עותמאן אבו ראס, ששימש באותן השנים מזכיר מק"י בכפר טייבה, תיאר ב

מעל דפי העיתון את המבוכה וההשפלה שהייתה מנת חלקם של האזרחים הערבים בעקבות  1956

 פעולות השיטור והאכיפה של שוטרי מג"ב: 

אפשר לספר עליהם  –אשר להתעללותה של משטרת הגבולות בתושבי המשולש 
רבות. הללו נוהגים עד היום להכות את התושבים, לחרפם לבדות אשמות שווא 
נגדם ולהרשיעם בדין באמצעות בתי הדין הצבאיים. בתי דין אלה מתכנסים מדי 

הרישיונות שבוע, קונסים מאות תושבים באלפי לירות על עברות תקנות משטר 
ושולחים עשרות לבתי כלא מדי שבוע. משטרת הגבולות מספקת להם עשרות 

                                                                                                                                       

המנהיג בישראל העוסקים בחופש הביטוי והגדרתה כאחת מאושיות הדמוקרטיה הישראלית. ראו בהרחבה: מן, 
 .172–168, עמ' והתקשורת

רישיונות המתירים ביקורים משפחתיים וחברתיים כמעט שלא ניתנו. מנתונים שפורסמו בשנתון הממשלה, תשי"ד,  64
מרשיונות התנועה לצורכי תעסוקה, והשאר ניתנו למטרות של טיפול רפואי,  80%-ניתנו כ 1953/4עולה כי בשנת 

ערבים במדינה היהודית: שליטת ישראל , התייצבות בבתי משפט ומגעים עם מחלקות ממשלתיות. ראו: א' לוסטיק
 .131, עמ' 1985, מפרש, חיפה, במיעוט לאומי

דיווחים על מעצר אזרחים ערבים על ידי שוטרי מג"ב בגין הפרת הגבלות התנועה והעוצר הלילי מצוי בדיווחים  65
האזרחים הערבים השבועיים של הממשל הצבאי. הדיווחים הללו מסתכמים בתאריך ושעת המעצר, המקום, ושמות 

 . 10-270/1957שנעצרו בלבד. ראו: א"צ, 
 .82, עמ' כפר קאסםמצוטט אצל רז,  66
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מקרים חסרי כל בסיס, בהם נאשמים אזרחים בכך שהשיגו, כביכול את גבולות 
  67ישראל בעוד שכל פשעם הוא היותם רועים את צאנם או חורשים את אדמתם.

ניה שנרקמה בין מג"ב לבתי הדין מהתיאור של עותמאן אבו ראס מצטיירת תמונה קשה של קנו

צעות מעצרי לפגוע בזכויות הבסיסיות של האוכלוסייה הערבית באמ שנועדהשל הממשל הצבאי 

הטיחו והבאתם לשיפוט בבית דין צבאי על לא עוול בכפם. ביקורת קשה שווא של אזרחים ערבים 

כלפי אזרחים ערבים על סדרת פעולות ענישה "לא רשמיות" שביצעו דוברי מק"י בשוטרי מג"ב 

קול פרסם עיתון  1953בנובמבר  9-במהלך אכיפתן של תקנות המגבילות את תנועת התושבים. ב

 את הידיעה הבאה:  העם

אצל מחמוד יוסף, פועל פרדס מטייבה, הופיעה בעת עבודתו פלוגה של משמר 
נית הגבול, ולאחר שקצין הפלוגה בדק את תעודת הזיהוי שלו, הורה לו להיכנס למכו

המשטרה. במרחק מה הורידוהו השוטרים והכהו עד זוב דם ]...[ אחמד אבו דאוד, 
הופיעה  28.9.1953-פועל מכפר טייבה עבד כשומר בכביש החדש המוביל אל הכפר. ב

פלוגת משמר הגבולות וביקשה לבדוק את תעודת הזיהוי שלו. לאחר הבדיקה ביקשה 
לאפשר את החיפוש, החלו הקצין והסמל ידיו על מנת  2לחפש בבגדיו, וכאשר הרים 

בספטמבר עבד  8-להכותו עד שנפל מתעלף לארץ. תוך בעיטת רגל הניחוהו ]...[ ב
פר טייבה בכרם התאנים שלו. הוא נקרא בגסות ע"י פלוגת כרשיד אסעד נשף מ

משמר הגבולות להתייצב. לאחר בדיקת תעודת הזיהוי שלו, החלו להכותו באמתלה 
  68פניהם. הוא הוכה עד זוב דם.שאחר להתייצב ב

לבדיקת שבהם נקטו שוטרי מג"ב במהלך פעילותם  שלושה מקריםחושף בפנינו בידיעה התיאור 

דוגמה נוספת וקשה של  .ית קשה כלפי אזרחים ערביםהמסמכים ורשיונות התנועה אלימות פיז

אלימות שהופעלה כלפי האזרחים הערבים אנו מוצאים בתיאור של סעיד חאלד יונס, תושב הכפר 

 שמר( שיצא לאור בשפה הערביתערה, שעולה מתוך ריאיון שהעניק לשבועון אל מרצאד )על המִ 

 : םולהלן עיקר הדברי, שמרעל המִ . הריאיון תורגם לעברית וצוטט בעיתון מטעם מפ"ם

על מעקה אחד הגשרים בכביש עפולה חדרה ]... [  1.12.1954כאשר ישבתי ביום 
נעצרה לצידי מכונית משטרת הגבול, והנה פנה אליי אחד השוטרים שבה בגערה 
בעברית, לאמור: אתה בלתי מנומס נעמדת מכונית משטרה לצידך ואתה נשאר לך 

"י ]...[ חברו החרה החזיק שקוע בחלומותייך, על מה אתה חושב? על גורלה של מק
אחריו: לא ידידי! זה עוד לא הכול הוא רואה את עצמו בבגדים נקיים, ולכן הוא 
שוכח שהוא ערבי, וכדאי שניתן לו שיעור שלא ישכח זאת. ואך גמר לדבר, קפץ 
השוטר וסטר לי באכזריות על פניי באמרו: דבר נא עם הסמל בדרך ארץ ובכבוד! 

ל למילה שתרסן את חבריו מלהכותני ולהעליב את אומתי, ואלו אני ציפיתי מהסמ
ואולם הוא רק אמר לי: האם למדת לקח על חוסר דרך ארץ לגבי המשטרה? עניתי 
לו: לא צריך להתווכח על כך, כי לא עשיתי דבר או תנועה שאפשר לפרשה כחוסר 
דרך ארץ לגבי המשטרה. אמר הסמל: חוצפה שכזאת! תחילה הם עושים מעשים 

זים כאלה, ואחר כך הם עוד מגנים על עצמם במלים כאלו ]...[ וציווה על השוטר נב
שהכני לערוך עליי חיפוש מדוקדק. ביקשתי שהחיפוש ייערך בתחנת המשטרה 
הקרובה, אך לשווא: החיפוש בוצע במקום, וכאשר לא נמצא דבר אסור נטפלו 

                                                

. בעיתון מצויות 3, עמ' 6.1.1956, קול העםראס, "כיצד דואג הממשל הצבאי לביטחון המדינה", -עותומאן אבו 67
ל: סופר מק"י, "עונש כבד ידיעות נוספות המתארות את הקשר שנרקם בין מג"ב לבתי הדין הצבאיים. ראו למש

 .4, עמ' 27.12.1953, קול העםלרועים ערבים על אשמה בדויה", 
 .3, עמ' 9.11.1953, קול העם"יושם קץ להשתוללות משמר הגבולות באזור טייבה!",  68
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י ויצאו לדרך במכוניתם החודשי )רישיון הממשל הצבאי לתנועה( אז הניחו ל לרישיון
  69כשהם גוועים בצחוק.

מצד שוטרי מג"ב ללא שום הצדקה של התנכלות מכוונת ביותר תמונה קשה  זה מעלהתיאור 

 . ך לקורבן לאלימות מילולית ופיזיתהפ בשל מוצאו העדתילאזרח, שרק 

ואלימות גם המשימות של שוטרי מג"ב בתחום אכיפת הגבלות התנועה היו רצופות התנכלויות 

 4-ללא הגבלת זמן. בבכפרים לנוע הערבים התיר במקרים חריגים לאזרחים  הממשל הצבאיבעת ש

, לרגל ציון יום העצמאות החמישי של מדינת ישראל, הכריז הממשל הצבאי על ביטול 1954במאי 

העוצר בשעות הלילה ומתן היתר לחופש תנועה לאוכלוסייה הערבית ללא הגבלה למשך יומיים 

, במועד שבו היה תקף עדיין חופש התנועה, נקלעו ארבעה תושבי הכפר 1954במאי  6-רצופים. ב

. אחד יד ואף זרקו עליהם רימון ברם ביריבכפר. שוטרי הסיור פתחו לע  טירה לסיור שערך מג"ב 

, נמרצות האזרחים נפצע באורח קשה ופונה לטיפול רפואי בבית החולים. שלושת האחרים הוכו

כשלושה שבועות לאחר מכן תוארה  70ר התערבות מוכתר הכפר הם שוחררו לבתיהם.ורק לאח

מלבד  71כניסיון של מג"ב להתנקש בחייהם של ארבעה תושבי טייבה. קול העםהתקרית בעיתון 

ית אזרחים ערבים, עולה מהמקרה גם חוסר המשמעת של שוטרי פיזחומרת התקרית, שבה נפגעו 

 .הממשל הצבאי ובשיקוליות מג"ב והזלזול הבוטה בהחלט

 מג"ב בכפרים הערבייםשוטרי של  והאכיפה היבטים פליליים במשימות השיטור. 5

לפעולות השיטור של שוטרי מג"ב נלוותה התנהגות ונורמה של השחתת המידות וניצול לרעה של 

הכוח והמעמד שניתן להם במסגרת החוק, מול התלות של האוכלוסייה הערבית. ידיעות שפורסמו 

שלא חסכו בפרטים מעידות כי שוטרי מג"ב פרקו עול כלפי האוכלוסייה הערבית,  קול העםבעיתון 

למשל גנבות בקר וצאן מאזרחים ערבים. לדוגמה,  –תם גבלה לא אחת במעשים פליליים והתנהגו

, בעת סיור של מג"ב שפעל בכפר טירה, גנבו השוטרים עגל מתושב המקום, 1953בספטמבר  4-ב

ומשהבחין בהם השומר על הדיר הם ניסו להעבירו בכוח מעבר לגבול תוך שהם מכים אותו 

להניא את שוטרי מג"ב מלהכות אותו, הוכו גם הם קשות. באותה  נמרצות. בני משפחתו שבאו

ידיעות על גנבות  72ידיעה נכתב ששבוע קודם לכן גנבו שוטרי מג"ב כבשה מתושב הכפר טירה.

פורסמה ידיעה  1953בספטמבר  17-בקר וצאן על ידי שוטרי מג"ב פורסמו גם בעיתונות הערבית. ב

בשפה הערבית, ששוטרי מג"ב ניסו לגנוב כבשה מתושב  , ביטאונה של מק"יחאדתאִ -אלבעיתון 

קול תיאר עיתון  1953באוקטובר  11-ב 73החלו להכותו. –הכפר טייבה ומשנתגלו על ידי השומר 

של שוטרי מג"ב המעורבים בגנבות צאן ובקר מהאזרחים הערבים:  תקיפהאת ההתנהגות ההעם 

יד של בעלי החי: שוד הצאן והכבשים של "מיד עם בואה ]יחידת מג"ב[ פתחה היחידה במבצע הצ

מהידיעות  74האוכלוסייה, כל שהתנגד לכיבוד אורחים בלתי מוזמנים אלה, הוכה ללא רחמים".

 של שוטרי מג"ב שפעלו בכפר טייבה ובאזורים הסמוכים לו. שכיחהעולה שמדובר היה בתופעה 

                                                

על  ועלילה", –. ראו גם: ג' שטרן, "מעשה התעללות 2, עמ' 6.12.1954, על המשמרד' שן, "הוא שכח שהוא ערבי",  69
 . 2, עמ 4.1.1954המשמר, 

 .4, עמ' 12.5.1954, קול העם"משמר הגבול ניסה להתנקש בחיי ארבעה אזרחים ישראליים",  70
 .7, עמ' 21.5.1954, קול העם"כנגד הגל העכור",  71
 .4, עמ' 15.9.1953 קול העם,"אנשי משמר הגבול שודדים ומתפרעים בתושבי כפר טירה",  72
 .17.9.1953, דאיתחא-אל "טייבה", 73
 .1, עמ' 11.10.1953, קול העםהקץ להתעללות בתושבי המשולש",  –"על הפרק  74



268 

תוך דרישה להכין עבורם  שוטרי מג"ב נהגו להיכנס לבתי התושבים הערביים ללא עילה חוקית

מקרה שהובא  תוארסעודה ממצרכי המזון שבבתיהם. בתכתובת בין השב"כ למשטרת ישראל מ

דיווח השב"כ למשטרה שלידיו הגיעו ידיעות  1953בנובמבר  27-ולטיפולו הדחוף: ב שב"כלידיעת ה

בכפר אבטאן  כרם "פולשים לבתים" של ערבים-מהימנות על כך ששוטרי מג"ב הפועלים באזור טול

השוכן בשטח ישראל לצורך אכילה ושתייה. על פי הידיעה, השוטרים נוהגים להאריך בביקור עד 

, וכך כתב נציג השב"כ בעניין זה: "מודיענו מביע בגבול עלות השחר במקום לבצע את פעילותם

ת את החשש כי ביקורים אלה נערכים על חשבון הזמן שעל השוטרים להקדיש למארבים ולפעולו

עמוס מנור, ראש דיווח  שטרה את הנושא ויומיים לאחר מכןלבקשת השב"כ בדקה המ 75אחרות".

בנושא שוטרי מג"ב חדלו וטיפולה  ההתערבות רק לאחרלמטא"ר של משטרת ישראל שהשב"כ, 

מלבד העובדה שאירוע זה הוא חריגה בוטה מתקנות  76מהנוהג של בילוי בבתי התושבים הערביים.

ת להיכנס לבתי התושבים ללא עילה מוצדקת, הוא מעיד גם על הזילות של המשטרה, האוסרו

 שוטרי מג"ב במשימות המבצעיות שהוטלו עליהם. 

כוח במידת הצורך לשוטרי מג"ב, בדומה לשוטרי משטרת ישראל, הוענקה סמכות חוקית להפעיל 

או ברכושו של כל סביר כלפי אזרחים. הפעלה חוקית של כוח היא הסמכות והיכולת לפגוע בגופו 

לרעה שהוקנתה להם שוטרי מג"ב ניצלו במקרים רבים סמכות זו  77אזרח במסגרת אכיפת החוק.

 19-. בקול העםעיתון בבמפורש , והדברים משתקפים כפרים הערבייםתוככי הבפעילותם במהלך 

היכו שוטרי מג"ב עד זוב דם בכפר טייבה את תושב המקום ללא כל עילה  1953בספטמבר 

מר על דיר הכבשים שלו. לאחר שהוכה, הוא נעצר והובא לתחנת המשטרה כדי שדקת בעת שמוצ

למחרת יום בשל השוטרים. האלים למנוע ממנו לקבל טיפול רפואי שיוכיח את חומרת המעשה 

תושבי הכפר  אזרחיםשוטרי מג"ב היכו היכו שוטרי מג"ב אדם זקן בכפר טייבה, ובאותו הלילה 

אזרחים ערבים רק משום שהתושבים ברכו אותם שוטרי מג"ב הכו  1956י ביונ 6-ב 78קלנסווה.

: "הכום משום שלא אמרו להם שלום. הכום משום שאמרו להם קול העםעיתון וכך דווח לשלום, 

לשוטרי משמר הגבול". בהמשך הידיעה  –לפלחים ערבים. להם, הכוונה  –שלום. הכום, הכוונה 

על מנת לשים בדחיפות שבשמם מופיעים "שומרי הגבול" חייבים להתערב  שליטי המדינהנכתב ש

  79.ידיעהקץ ל"התנכלות הפאשיסטית והנפשעת כלפי האוכלוסייה הערבית", בלשון הלאלתר 

היכו שוטרי מג"ב שלושה  1953באוקטובר  3-. בכלפי ילדיםגם שוטרי מג"ב נקטו יד קשה ואלימה 

ביטוי חמור ביותר של הפרת משמעת, הגובלת בהתנהגות פלילית  80ביניהם היה גם נער.רועי צאן ו

על פי הידיעה, קצין : קול העםבעיתון  1954בפברואר  16-מופקרת כאחד, היה מקרה שפורסם ב

בשם עבדול קדר זבדו, תושב הכפר טייבה, בעת  12ם נטפל לילד כבן לּושם משפחתו ּבְ במג"ב ש

ין לבעול את החמור. המקרה על חייו הכריח אותו הקצמהשדה עם חמורו, ובאיומים לביתו שחזר 

דון בבית המשפט ובמהלכו תיאר הילד בסערת רגשות בפני השופטים איך הוכרח "לבצע הקשה נ

                                                

 .2302/22-א"מ, ל ,27.11,1953אבתאן", -מאת ב/ראש השירות אל משטרת ישראל, "הנדון: משמר הגבול 75
 .302/222-א"מ, ל ,29.11,1953אבתאן", -מאת ב/ראש השירות אל משטרת ישראל, "הנדון: משמר הגבול 76
 .465, עמ' משטרה בדמוקרטיהגימשי,  77
 .4, עמ' 22.9.1953, קול העםסופר מק"י, "אנשי משמר הגבול משתוללים ומתפרעים בתושבי הכפר הערבים",  78
 .2, עמ' 6.6.1956, קול העםלמען השלום",  –"באמת  79
 .4, עמ' 4.10.1953, קול העם"נמשכת התעללות משמר הגבולות בתושבי המשולש הישראלי",  80
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וכמו לא נגדשה סאת הסבל של  81קשה.פיזית את מבוקשו" של הקצין תחת איומים ואלימות 

קיימו את אלו בעת ש, יםמוסלמפגיעה מכוונת באנשי דת נוסף עליה האוכלוסייה הערבית 

השפילו, עצמה למסגדים ובשעת התפילה  שוטרי מג"ב נהגו להיכנס .בבתי התפילה הדתיפולחנם 

נשלחו מטעם חכמי דת הללו הקשים מקרים המתפללים. פניות בהולות לטיפול בקיללו וביזו את 

שים קץ למוסלמים למשרד הדתות ולשר העומד בראשו חיים משה שפירא, שבהן ביקשו 

המדוברות  קובלנותהאת במקורות לא עלה בידי למצוא  82."להתקפת מתפללים בעת תפילתם"

חכמי  יהם הקשות שלל תגובת משרד הדתות לטענותששנשלחו למשרד הדתות, ואף לא עדות 

זה בנוסף לאלו האחרים שהוצגו לעיל יש בו להעיד על קשה , אך תיאור על שוטרי מג"ב הדת

 . של שוטרי מג"בביותר וחמורות ת הפרות משמעת בוטו

 של שוטרי מג"ב בקרב האוכלוסייה הערבית  . הדימוי6

בקרב האוכלוסייה הערבית על רקע מדיניות השיטור  התפתח דימוי שלילי ביותרלשוטרי מג"ב 

בידיעות ובכתבות לאחד הצירים המרכזיים שהובלטו  וזה הפךשהם הפעילו כלפיה,  תוקפניתה

אחד האישים הבולטים שביקר בחריפות את מג"ב היה מוחמד חס, . קול העםעיתון שפורסמו ב

שפה שראה אור ב קול העםעורך העיתון של מק"י בשפה הערבית שנהג לכתוב גם בעיתון 

יותר על שוטרי מג"ב בגנות במאמר מערכת טעון וחריף חס כתב  1953בנובמבר  3-בהעברית. 

האופן משקף את מהעיתון . ציטוט מלוא הידיעה כלפי האזרחים הערבים הפגינוהאלימות שהם 

על רקע פעילותם הדימוי שהתפתח להם ו, האוכלוסייה הערביתהצטיירו שוטרי מג"ב בקרב שבו 

 : בכפרים הערבייםבאכיפת תקנות הממשל הצבאי 

משמר הגבולות הנו התגשמות של הטרור הגזעני. אנשי המשמר מכים, יורים, 
ם את הדלתות באישון הלילה, שודדים את התושבים, עוצרים את כל האנשים פורצי

על אם הדרך וללא כל סיבה מתעללים בהם ומשליכים אותם על האדמה כשהם 
מתבוססים בדמם. משמר הגבולות מסמל את ההפקרות לשמה. אין פלא שנשים, 

שמר ילדים וגברים בורחים לבתיהם וסוגרים את הדלת מאחוריהם, כשאנשי המ
נראים באופק ]...[ לעיתים תכופות עומדים הם עם מכוניתם על אם הדרך, תופסים 
תושב המזדמן להם, בדרך כלל זקן, ומכריחים אותו לרוץ לנקודה מסוימת ולחזור 
בריצה, וחוזר חלילה. וצחוק פרוע מלווה את הקורבן בריצותיו, אותו הצחוק המוכר 

  83ם דומים עם היהודים.היטב של אנשי ס.ס, שגם הם ערכו משחקי

ורוויי הקשרים שאינם  יםהטרמינולוגיה שבחר מוחמד חס לעשות בה שימוש טעונסגנון הכתיבה ו

מותירים כל מקום לספק שהאלימות שבה נקטו שוטרי מג"ב כלפי האוכלוסייה הערבית התפרשה 

מג"ב כחסרת תקדים באכזריותה. הכתבה לא חסכה בפרטים, ותיארה את מעשיהם של שוטרי 

כאילו נשאב או הועתק בהם עשה שימוש המחבר שבמלוא חומרתם. עולם המושגים והדימויים 

תאריך הידיעה בעיתון ציון מעולם המושגים מתקופת השואה והשמדת יהודי אירופה, ואלמלא 

שהיא נכתבה בעיצומה של מלחמת העולם השנייה.  עריךוהקשרה ההיסטורי, היה אפשר לה

                                                

, 16.2.1954, קול העם; "יחס סדיסטי של קצין משטרת הגבולות", 4, עמ' 16.2.1954, קול העם"משטרת הגבולות",  81
. בידיעות נוספות בעיתון יוחסו לקצין בכינוי בלום תופעות של האשמות שווא כלפי אזרחים ערביים שגרמו 4עמ' 

נידון למאסר על ידי בית  –: "תושב טייבה שנאבק על זכויות התושבים לשפיטתם בבתי דין של הממשל הצבאי. ראו
. מפרוטוקול ישיבה של סגל פלוגה ו' ניתן להעריך כי המדובר בקצין מג"ב הנושא 4, עמ' 9.3.1954, קול העםדין צבאי", 

קול מצוי אצל אוגול, ". הפרוטו30.8.1955את השם אלברט בלום. ראו: "הנדון: פרטי כל מישיבת סגל פלוגה ו' מתאריך 
 .30, עמ' פרקי חיים

 .4, עמ' 7.9.1953, קול העםערביות מסעיר את תושבי הכפרים במשולש", -"גל הפרובוקציות האנטי 82
 .2, עמ' 3.11.1953, קול העםמ' חס, "המשולש הערבי בעניבת החנק של הממשל הצבאי",  83
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יהודי בעקבות השואה הטביע ליחידות הס"ס בגרמניה הנאצית משמעויות הזיכרון ההיסטורי ה

את שוטרי מג"ב לאותם חיילים גרמנים  ותהשולא היסס מלחס מוחמד שליליות חריפות ביותר, ו

 הפוגעים בנשים, ילדים וזקנים.

. קול העםבעיתון  1953באוקטובר  8-לעיל פורסמה ב ידיעה נוספת ודומה בסגנונה לזו שהוצגה

ובלשון הידיעה "הפעלת שיטות אלימות, חברי מק"י בפועלים לאיתור בידיעה נכתב ששוטרי מג"ב 

על תושבי ופחד הידיעה להטיל אימה  זו נועדה לדעת כותבטרור נגד חברי ואוהדי מק"י". שיטת 

ידיעה הושוו החיפושים ה המשךהכפרים הערביים ולהרתיעם מכל מאבק לשוויון זכויות. ב

וטרי מג"ב לשיטת "האקציה", מונח בגרמנית שתרגומו לעברית הוא "מבצע", ושנועד שעורכים ש

  84.שפיל ולהכות אותםלהעל מנת במקומות מרכזיים  נשיםלרכז את הא

"הערבים כלפי חוץ כיבדו את שוטרי מג"ב, אני בטוח ששנאו אותנו,  :משה טיומקין כילימים אמר 

טיומקין משתמש בביטוי "שנאה", ואפשר להעריך  85בהכנעה".אבל כיבדו אותנו ובמידה מסוימת 

שהאלימות שהפגינו שוטרי מג"ב כלפי האוכלוסייה הערבית הייתה גורם עיקרי למערכת היחסים 

מלבד התייחסות זו של טיומקין לא נמצאו עדויות נוספות  .העכורה שהתפתחה בין שני הצדדים

דמותם המוסרית  ערבים נתפסו בעיניהם. סוגייתשל קציני ושוטרי מג"ב לאופן שבו האזרחים ה

ם מפשע, עתידה להפוך בעקבות הטבח ובייחוד בנושא הפגיעה באזרחים חפי ,של שוטרי מג"ב

לאחד הצירים , בו נהרגו אזרחים מפשעש שאירע ביומה הראשון של מלחמת סיניבכפר קאסם 

  .ג"באודות מעל המרכזיים בשיח הציבורי 

 של האוכלוסייה הערבית למדיניות השיטור של מג"ב דפוסי המחאהפרק ג': 

, הכלים והאמצעים שכללו את הדרכים האזרחים הערביםפרק זה מתמקד בדפוסי המחאה של 

חברי הכנסת מטעם מפלגות מק"י ומפ"ם, לבטא את חוסר הנחת בסיוע , ושבאמצעותם בחר

. דפוסי המחאה מג"ב לשהתוקפנית בעקבות מדיניות השיטור ו נקלע מהמציאות הקשה שאליה

פשרה לכלל אזרחיה במדינת ישראל. התנהלו במסגרת החוק ובדרכים שהדמוקרטיה הישראלית אִ 

מות, כתבות ומאמרים בעיתונות, כתיבת עצּו ,פרסום ידיעות – שורה של צעדיםכללו המחאות 

ושביתות. תכליתן של רחוב הפגנות  ,במליאת הכנסת שאילתותהגשת , פניות למוסד הנשיאות

שרויים האזרחים הערבים לנוכח היו לבטא את המצוקה הקשה שבה  נועדוהמחאות הללו 

מחד גיסא, ולנסות להשפיע על מוסדות המדינה ומקבלי מג"ב כלפיהם פגין השהאלימות 

הכפרים תוככי ר את שוטרי מג"ב מלהוציא לאלת םייהפוליטבעיקר והצבאיים  יםבדרגההחלטות 

 מאידך גיסא. , הערביים

 הפגנות, אספות מחאה ושביתות . 1

הפגנות ושביתות הן דרכי מחאה לגיטימיות בכל חברה דמוקרטית, אלא שהחשדנות של ראשי 

המדינה אל המיעוט הערבי גרמו לכך שהפגנות או שביתות שעליהן הכריזו האזרחים הערבים או 

בשנותיה הראשונות של המדינה נתפסו במקרים רבים בעיני הממסד כחתירה  נציגים מטעמם

תחת מדינת ישראל ומוסדותיה. הממשל הצבאי, בהסתמכו על ה"תקנות לשעת חרום", פעל 

                                                

 .4, עמ' 8.10.1953, קול העםם הותקפו והוכו", תושבי –"משמר הגבול בטייבה ערך חיפושים שרירותיים  84
 .17.11.2016ריאיון עם משה טיומקין,  85
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מקום שבו הבמקרים רבים נגד התארגנויות לקיום אסיפות והפגנות מחאה באמצעות הכרזה על 

בארגון לאוכלוסייה הערבית מי שסייע רבות  86.ורכשטח סג נועדה להיערך ההפגנה המתכוננת

סניפים המחאות המאורגנות כלפי מג"ב ותמך בהן, כפי שיתואר בהמשך, היו פעילי מפלגת מק"י ב

 .שנחשפו מקרוב למדיניות השיטור של מג"ב ערים ובכפרים הערבייםב

 23-השביתה הראשונה של האוכלוסייה הערבית כנגד מדיניות השיטור של מג"ב הוכרזה ב

בכפר טייבה, שבמהלכה נערכה גם הפגנת מחאה. השביתה הייתה למעשה המאבק  1953בספטמבר 

. כותרות מאירות עיניים מהכפרים הערביים מג"בלהוצאת הראשון הפומבי של האזרחים הערבים 

נגד "מעשי ההתעללות של אנשי נועדה למחות  תכליתהשו את השביתה תיאר קול העםבעיתון 

איש שהגיעו  2,000-משמר הגבולות בתושבים הערביים". מספר המשתתפים בהפגנה נאמד בכ

טירה וקלנסווה. השביתה ארכה כשש שעות, משעות לו מהכפר טייבה ומשני הכפרים הסמוכים 

תנועה פסקה כמעט לגמרי, העבודה בחקלאות הבוקר המוקדמות ועד שעת הצהריים, ובמהלכה ה

על החשיבות שיוחסה  87ובמסחר הושבתה, ורבים מההורים לא שלחו את ילדיהם לבתי הספר.

במחאה של האוכלוסייה הערבית  חלק להפגנה תעיד העובדה שלראשונה מאז הקמת המדינה נטלו

  88על ידי מארגני ההפגנה. 500-בכגם נשים ערביות, שמספרן נאמד 

משעה שהחלה ההפגנה סערו הרוחות בקרב האזרחים הערבים. הם יצאו בקריאות נגד שוטרי 

בעת שנערכה ההפגנה  הבמהכפרים הערביים. לאלתר להוציאם ממוסדות המדינה מג"ב וביקשו 

מה שנוסחה בשפה הערבית ועליה חתומים חמישה מנכבדי הכפר שלחו מארגני השביתה עצּו

הפגנה בזו מה נומקו הסיבות שהובילו לקיומה של הצבי. בעצּו-בןטייבה לנשיא המדינה יצחק 

 הלשון: 

אנחנו הנאספים בכיכר הציבורית בטייבה ומספרנו למעלה מחמש מאות איש מוחים 
בתוקף על מעשי הטרור והפרובוקציה והמכות שמכים אותנו כוחות הספר ללא 

ושבים והבאשת הצדקה. מעשים אלה כמותם בהתעללות איומה בזכויותיהם של הת
  89ריחה של ישראל.

נו , וציישנוצר בכפריםהקשה  לפעול בדחיפות לשינוי המצבצבי -בןמה ביקשו מהנשיא כותבי העצּו

שנוקט מג"ב כלפי האוכלוסייה הערבית פוגעת בשמה הטוב של  תוקפנית והאלימהכי המדיניות ה

גורמי ת בהורא קרוב לוודאימדינת ישראל. ראוי לציין שמג"ב נמנע מלפזר את ההפגנה בכוח, 

, את התסיסה בקרב האוכלוסייה הערביתיותר הממשל הצבאי, אולי מרצון להימנע מלהחריף עוד 

 .ולמנוע חיכוך של שוטרי מג"ב עם האזרחים הערבים הנזעמים

 

                                                

, חיבור לשם קבלת התגבשות יחסי הגומלין בין יהודים לערבים במדינת ישראל: העשור הראשוןלזר, -ש' אוסצקי 86
 יחסי הגומלין(. לזר,-)להלן: אוסצקי166–165, עמ' 1996התואר דוקטור לפילוספיה, אוניברסיטת חיפה, 

. 6, עמ' 25.9.1953, קול העם"שביתה כללית והפגנה סוערת בטייבה נגד התעללות אנשי משמר הגבולות בתושבים",  87
אודות ההפגנה בטייבה ומדיניות מג"ב כלפי האוכלוסייה הערבית כגורם לקיומה ראו גם את הידיעות הבאות 

; "הקץ להתעללות 2, עמ' 24.11.1953, המודיעלתא בכנסת", נושא לשאי –"התנהגות המשטרה בכפר הערבי טייבה 
. ראו גם את השאילתא של חבר הכנסת אמיל חביבי לשר המשטרה 2, עמ' 11.10.1953, קול העםבתושבי המשולש", 

 , א"מ.207, עמ' 23.11.1953תחת הכותרת "התנהגותה של משטרת הספר", דברי הכנסת השנייה, 
 . 6, עמ' 25.9.1953, קול העם"נשים מצטרפות לשורות המפגינים",  88
מאת הנאספים בהפגנה )עותמאן אבו ראס, עבד אל חמיס עומר, מוסטפה מוחמד עזאם( אל נשיא המדינה יצחק  89
 . המסמך מתורגם מערבית לעברית.17118/40-גל , א"מ,22.9.1953צבי, -בן
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המ"פ דב בספטמבר, יומיים לאחר ההפגנה, התכנס פיקוד מג"ב לישיבה דחופה שבה התבקש  25-ב

טייבה היה בתחום אחריותו, על ידי פנחס קופל למסור הבהרות על התנהגות  , שהכפראוגול

את תלונות  על הסףפקודיו בכפרים הערביים שהובילו למחאת האוכלוסייה הערבית. אוגול דחה 

טייבה הכפר האוכלוסייה הערבית על שוטרי מג"ב, הנוקטים כביכול אלימות נגדם, וטען שתושבי 

מורגלים עד לכניסת מג"ב לכפרים לפעולות שיטור ואכיפה מוגברות, לא היו לו הסמוכים  ואלו

  90הם החלו להתלונן על הפיקוח ההדוק. –ומשהחלו שוטרי מג"ב לפעול בשטחם באינטנסיביות 

המחאה של  ,לטענתם של חברי מק"ישוטרי מג"ב להפגנה שנערכה בטייבה? באיזה אופן הגיבו 

כקריאת תיגר מאורגנת על כוחותיו, וזו הביאה את האוכלוסייה הערבית התפרשה במג"ב 

. ימים ספורים פעיל לאלה שנטלו בה חלקוגיב בתוקפנות כלפי מארגני ההפגנה, האחרונים לה

שוטרי  כוח של טייבה הגיעכפר של קול העםעיתון דיווח , 1953בספטמבר  29-לאחר ההפגנה, ב

ללא שום עילה מוצדקת. כותב הידיעה  מג"ב בפיקוד קצין שהחל "להתעלל באוכלוסייה הערבית"

אף פירט את מעשי השוטרים: חסימת הרחובות לתנועת התושבים, הכאת אזרחים, וחיפושים 

נרחבים לאיתור מארגני ההפגנה ויוזמיה. להשלמת "המבצע", בלשון הכותב, עצרו שוטרי מג"ב 

ם היו גם זקנים אוטובוס שעשה את דרכו מהכפר טייבה לעיר נתניה, הנוסעים הערבים שבה

וילדים הורדו מהאוטובוס והוכו קשות על ידי שוטרי מג"ב, ורק לאחר מכן שוחררו לדרכם. כעבור 

שוטרי מנתניה לטייבה, הוא נעצר בשנית על ידי עשה דרכו האוטובוס חזרה מש, ספורות שעות

, אלא לא הסתפקו בהכאת הנוסעים השוטריםהנוסעים הורדו מהאוטובוס והוכו בשנית. מג"ב, 

 ק"מ שבעהשלחו אותם מוכים וחבולים עם חפציהם לבתיהם בהליכה לכפר שהיה מרוחק 

תמה נחנוסעי האוטובוס לא הפגיעה בזה של קשה באירוע  91מהאוטובוס.שהורדו מקום המ

המשיכו שוטרי השביתה. שבועיים לאחר קיומה קיומה של ההתנכלות לאזרחים הערבים בגין 

 : 1953באוקטובר  6-ב קול העםעיתון באלימות כלפי אלו שנטלו בה חלק. כך דווח מג"ב לנקוט 

משמר הגבול ממשיך לפרוע בכפר טייבה, להתעלל בתושבי הכפר ולדכא אותם ]...[ 
זעם השוטרים נפל על אנשים אשר הראו פעילות בשביתה הכללית שהוכרזה בכפר 

שטרת הגבולות מתהלך עם רשימת לפני שבועיים כנגד משטרת הגבולות ]...[ קצין מ
 אנשים אשר, לפי דעתו, הדריכו את השביתה ומאיים עליהם. 

שבמהלך החיפושים שערכו שוטרי מג"ב נעצר חבר מק"י  ציין כותב הידיעהידיעה המשך הב

מוסטפא סעיד עאזם, משום שנטל חלק פעיל בהפגנה. הוא נלקח לתחנת המשטרה ושם הוכה על 

בתחנונים ביקשה שהגיעה לתחנת המשטרה אימו של העצור ות אכזריות". ידי שוטרי מג"ב "במכ

מתחנת  וגורשה בבושת פניםהוכתה אף היא –משוטרי מג"ב לחדול מלהכותו, אך ללא הועיל 

דון סעיד עזאם על ידי בית המשפט הצבאי לקנס כספי בסך נספורים בחלוף חודשים  92.המשטרה

באוקטובר  6-ב 93על בגין "הפרעה לשוטר במילוי תפקידו".ימי מאסר בפו 100ל"י או לחלופין  100

רגנו , כשלושה שבועות לאחר השביתה בטייבה, נערכה אספת מחאה נוספת בכפר שאותה אִ 1953

מאיר וילנר, מזכיר המפלגה של מק"י דאז,  ,איש. הנואם המרכזי 1,000-חברי מק"י ובה נטלו חלק כ

                                                

-א"מ, ל, 25.9.1953ד המשמר, "הנדון: העתק מפנקס ביקורת קצינים", מאת עמ"מ שמואל איתן אל המטא"ר/מפק 90
2302/11. 

 .4, עמ' 29.9.1953, קול העם"גובר מסע הרדיפות נגד האוכלוסייה הערבית",  91
סופר מק"י, "אספות עם המוניות מטעם מק"י בטייבה וטירה נגד מסע הדיכוי הממשלתי לגבי האוכלוסיה הערבית",  92

מפרשת  –. "תושבי טייבה והאזור תובעים סילוק הפלוגה המתעללת של משמר הגבול 1, עמ' 6.10.1953, קול העם
 .1, עמ' 9.10.1953, קול העםההתפרעות בטייבה ביום ד' ", 

 .4, עמ' 9.3.1954, קול העםנידון למאסר ע"י בית דין צבאי",  –"תושב טייבה שנאבק על זכויות התושבים  93
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 פעולות הדיכוי והטרור שמפגינים פעול להפסקתללמוסדות המדינה קרא בעיצומה של האספה 

מג"ב כלפי האוכלוסייה הערבית. וילנר אמר כי "הטרור שמפעיל מג"ב", שכוחותיו תוגברו שוטרי 

  94בכפרים הערביים, לא הצליחו "לדכא את רוח התושבים", כלשונו.

על כאמור על ארגון המחאות וההפגנות של האוכלוסייה הערבית הטיל מג"ב  את עיקר האשמה

חברי מק"י. תפיסתה של מק"י כאחראית ישירה לארגון ההפגנות הביאה את שוטרי מג"ב 

להדגיש כי אין במסמכים עדויות לכך  ראוילהתחקות אחרי פעילים המפלגה ולהביא למעצרם. 

צורך איתורם לנגד חברי מק"י על פי הוראה של רשות ממסדית או גורמים פוליטיים. ג"ב פעל שמ

של האזרחים הערבים שנחשדו  הםבבתיחברי מק"י ערכו שוטרי מג"ב חיפושים מדוקדקים של 

, תוך קול העם. פעולות החיפוש נסקרו בהרחבה בעיתון במתן מקומות מסתור לחברי המפלגה

 95ציון העובדה ששוטרי מג"ב נוקטים אלימות נגד הערבים שבבתיהם מתבצעים החיפושים.

 29-ידע על פעילי מק"י הוכו על ידי שוטרי מג"ב. לדוגמה, ברבו למסור מאזרחים ערבים שס

הוכה עד זוב דם תושב הכפר טייבה על ידי קצין מג"ב בשל סירובו למסור מידע  1953בספטמבר 

בניסיון ללכוד את  96של עותמאן אבו ראס, אחד מפעיליה הבולטים של מק"י. מקום הימצאועל 

 27-. כך לדוגמה, בבתי מגוריהםבדרכים המובילות לחברי מק"י הציבו שוטרי מג"ב גם מארבים 

ארבו שוטרי מג"ב למזכיר סניף מק"י מוחמד שרידי בדרך המובילה לביתו בכפר  1956בפברואר 

פעילי ואוהדי מק"י שאותרו על ידי השוטרים הוכו, ובמקרים רבים אף נעצרו ללא  97אל פחם.-אום

 98עילה חוקית.

 של מדינת ישראללמוסד הנשיאות מות עצּוהגשת . 2

אוכלוסייה הערבית ובאי כוחה להביא את על ידי הבמקביל לשביתות ולהפגנות נעשה ניסיון 

 1953בספטמבר  20-מג"ב לסדר היום הציבורי באמצעות פניות למוסד הנשיאות. ב הסוגיה של

, מתושבי הכפר 260צבי שעליה חתומים -מה לנשיא המדינה יצחק בןהגישו חברי הכפר טירה עצּו

המכתב "ההתעללות הקשה"  בנוסחהיה  תםמו פגישה בדחיפות. הנימוק לבקשעִ ובה ביקשו לקיים 

 23-שלושה ימים לאחר הגשת בקשה זו, ב 99שוטרי מג"ב כלפי האוכלוסייה הערבית. בה נוקטים

שלחו ארבעה מחברי הוועד לשמירה על  – בו נערכה ההפגנה בטייבהשביום  – 1953בספטמבר 

ט הערבי בטייבה מכתב נוסף לנשיא המדינה, שנכתב בשפה הערבית, ובו נימקו את זכויות המיעו

 מטרת ההפגנה בזו הלשון:

אנחנו הנאספים בכיכר הציבורית בטייבה ביום השביתה הכללית שנערכה בתור 
מחאה על רדיפתם של המיעוטים הערביים, מספרנו מעל אלפיים איש והננו מייצגים 

אף כל חילוקי הדעות שבינינו. הננו מוחים בתוקף על מעשי  את כל תושבי הכפר על
הטרור והפשע שעורכים כוחות הספר נגד התושבים לעיני המשטרה והממשל 
הצבאי. מעשי נקם אלה הדומים למעשיהן של כנופיות, אינם יאים למדינה 

                                                

ספות עם המוניות מטעם מק"י בטייבה וטירה נגד מסע הדיכוי הממשלתי לגבי האוכלוסייה סופר מק"י, "א 94
 .1, עמ' 6.10.1953, קול העםהערבית", 

. "השתוללות משמר 4, עמ' 11.10.1953, קול העם"חיפושים בכפר טירה תוך התנהגות גסה של משמר הגבולות",  95
 .4' , עמ13.10.1953, קול העםהגבול במשולש נמשכת", 

; סופר קול העם, "תושבי טייבה 3, עמ' 9.11.1953, קול העם"יושם קץ להשתוללות משמר הגבולות באזור טייבה!",  96
, קול העםמפרשת ההתפרעות בטייבה ביום ד'",  –והאזור תובעים סילוק הפלוגה המתעללת של משמר הגבול 

 .1, עמ' 9.10.1953
 .3, עמ' 27.2.1956, קול העם קשר מתוכנן", –"מעצרו של מוחמד שרידי  97
 . 4, עמ' 13.10.1953, קול העםסופר מק"י, "השתוללות משמר הגבול במשולש נמשכת",  98
 .1, עמ' 20.9.1953, קול העם"תושבי טירה מוחים נגד ההתפרעות של אנשי משמר הגבול",  99
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דמוקרטית ומבאישים את ריחה של ישראל. נבקשכם אפוא כי תתערבו בהקדם למען 
  100למעשים אלה והננו מודים לכם על זאת. יושם קץ

שוטרי מג"ב ככזו הדומה "לכנופיות", ושאינה  נוקטיםשהאלימות הכותבים את  תיארובמכתב 

 5-ב פוגעת רק באוכלוסייה הערבית המקומית אלא גם בכבודה של מדינת ישראל ובתדמיתה.

צבי, -נשיא יצחק בןנכבדי הכפר טייבה מכתב קובלנה נוסף למשבעה  שלחו 1953באוקטובר 

ובצידה בקשה דחופה להיפגש עימו על רקע התגברות מעשי האלימות של שוטרי מג"ב. במכתב, 

 :דם, כתבו הנציגים את הדברים האלהשנכתב בשפה הערבית ונחתם על י

בזמן האחרון רבו מעשי הרדיפה וההשפלה והכאת התושבים הערבים באופן מבהיל. 
ת הספר החונה בהן לעשות מעשים אשר לא ייעשו בסביבות טייבה החל משמר כוחו

ולא יספרו מרוב. אם תינתן לנו הזדמנות להראות עמכם נעמידכם על מקצת מעשי 
הרדיפה הברברית האלה. וכבר נאלצו אנשי כפר טייבה להכריז על שביתה כללית 

והם פנו לבית המושל הצבאי והלה סרב לקבל את משלחתם  23.9.1953ביום רביעי 
על ידי כך את קצפם ורוגזם. שביתה זו הוכרזה למען הגנת כבודנו אשר חולל  והעלה

וכבודה של מדינת ישראל המושפל ע"י מעשי רדיפה ממיטי קלון מסוג זה. והואיל 
ואתם הרשות העליונה במדינה וזכיתם להוקרת הכל, נבקשכם שתקבעו לנו מועד 

  101להתראות עמכם בהקדם כדי לשוחח בעניין החשוב הזה.

במוקד המכתב תיארו הכותבים את המעשים הקשים של שוטרי מג"ב שבגינם הם מבקשים 

, כשבועיים לאחר שהוגשה הבקשה, יצאה בקשה 1953באוקטובר  18-להיפגש עם הנשיא. ב

מלשכת הנשיא ליהושע פלמון, היועץ לענייני ערבים במשרד ראש הממשלה, להשיב לכותבי 

לשכת הנשיא הותירה את ההחלטה לקיום הפגישה בידי המשרד הבקשה "כראות עינם". כלומר, 

שיגר ברוך יקותיאלי, עוזרו של יהושע פלמון, מכתב  1953באוקטובר  26-ב 102לענייני ערבים.

ללשכת הנשיא שבו הבהיר את הגורמים שהביאו להתמרמרות האוכלוסייה הערבית כלפי מג"ב 

ואת הסיבות שבגינן אין להיענות לבקשת הפגישה: "עם כניסת משמר הגבול של משטרת ישראל 

ם מהתושבים של הכפר טייבה שקשריהם השונים עם תושבים לתפקידה לאורך הגבול, הרגישו רבי

מעבר לגבול )גם משפחתיים וגם פליליים( עומדים בסכנה, כן הבינו שתנועותיהם לאורך הגבול 

נמצאים תחת פיקוח". ברוך יקותיאלי לא סבר שמדובר בהתנהגות חריגה של שוטרי מג"ב, וכך 

קריות קטנות ולכן למרירות. מצב זה נוצל יפה כתב: "הפיקוח הנמרץ מצד משמר הגבול, הביא לת

רק הוסיפו  וילנר בכפר טייבה על ידי פעילי המפלגה הקומוניסטית ונאומיו של חבר הכנסת מאיר

לדעת יקותיאלי ניצלה את המצב שהתפתח , מק"י כלומר 103שמן למדורת התלונות והמחאות".

 של האוכלוסייה הערבית. בכפרים הערביים לצרכיה הפוליטיים, מה שהעצים את המחאה 

נשיא של פגישה ו הנחרצת לקיום התנגדותגם הוא את  ממשל הצבאי בנפת התיכון הביעה

שלח סא"ל זלמן מרט, המושל הצבאי של נפת  1953בנובמבר  3-. בהמדינה עם נכבדי הכפר טייבה

ת התיכון, מכתב למחלקת הממשל הצבאי במשרד הביטחון ובו ביקש לא לאפשר לחברי המשלח

                                                

, 23.9.1953צבי, -המדינה יצחק בן מאת ארבעת חברי הועדה לשמירת הזכויות המיעוט הערבי סניף טייבה אל נשיא 100
 .. המסמך מתורגם מערבית לעברית17118/40-גל א"מ,

. 17118/40-, א"מ, גל5.10.1953צבי, -מאת תושבי טייבה, חתום בידי שבעה נציגי הכפר, אל נשיא המדינה יצחק בן 101
 )המסמך מתורגם מערבית לעברית(

ערבים במשרד ראש הממשלה, "הנדון: תושבי טייבה, בקשת מאת לשכת הנשיא המדינה אל לשכת היועץ לענייני  102
 .17118/40-, א"מ, גל18.10.1953ראיון",, 

מאת ברוך יקותיאלי אל לשכת נשיא המדינה וללשכת היועץ לענייני ערבים במשרד ראש הממשלה, "הנדון: טייבה", 103
 .17118/40-, א"מ, גל26.10.1953
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לנשיא אינו משקף את  בטייבה להיפגש עם נשיא המדינה. המושל הדגיש שנוסח המכתב שנשלח

, ובלשונו: "המכתב אל נשיא המדינה הכתוב בלשון מליצית תוך בכפרים הערביים המציאות

שימוש במשפטים כגון: מעשי הרדיפה הברברית האלה, או מעשי רדיפה ממטי קלון אין 

תתפרש כחולשה פגישה עם הנשיא קיומה של מושל הצבאי העריך שמאחוריהם שום עובדות". ה

ויקשה של חברי מק"י בכפרים הערביים, הפוליטית את השפעתם של הממשל הצבאי מה שיגביר 

ההתנגדות של המושל הצבאי  104.בכל תוקף קיומה, ולכן התנגד לתקנות הממשל הצבאילאכוף את 

תגובה לכך פרסם עיתון המפלגה מק"י, ובחברי ותרעומת בקרב  רב עוררה כעסקיום הפגישה ל

הביעו חברי מק"י , שבתוכנה ידיעה שכותרתה: "ממתי המושל הצבאי מחליף את מקום הנשיא"

גם ניסיונות חוזרים ונשנים של  105.תםאת מורת רוחם על החלטת המושל הצבאי לדחות את בקש

מצד  כנגד מג"ב נתקלו בסירוב קובלנותנכבדי הכפר טייבה להיפגש עם המושל הצבאי ולהגיש לו 

  106.קציני הממשל הצבאי

שתי בקשות דחופות  נציגיהםבאמצעות בפרק זמן של חודשיים הגישה האוכלוסייה הערבית 

שאכן התקיימה פגישה בין נכבדי הכפר בטייבה אין עדויות על כך להיפגש עם נשיא המדינה. 

של נשיא המדינה המוחלטת ות לנשיא המדינה, וסביר להניח שהיא לא התקיימה. ההתעלמ

הממשל  קציניטעונה הסבר; נדמה כי למו עִ נכבדי האוכלוסייה הערבית להיפגש  יהם שלמבקשות

על לשכת נשיא כלשהי הצבאי ולמשרד לענייני ערבים במשרד ראש הממשלה הייתה השפעה 

בוהה . סבירות גמשום שהנשיא קיבל ככל הנראה את המלצתם לא לקיים את הפגישההמדינה, 

התפקידים שהוא מילא בשמירת שגם גישתו האוהדת של נשיא המדינה למג"ב והזדהותו עם 

לא במידה לא מבוטלת , כפי שתיארתי במחקר, השפיעה עליו הגבולות וההגנה על יישובי הספר

להתערב במחאת האוכלוסייה הערבית. לכך ניתן להוסיף גם את עברו הביטחוני האישי של יצחק 

 107., ולעיתים אף עויןממקימי ארגון השומר שיחס חבריו לערבים היה בוטה צבי, שהיה-בן

 מליאת הכנסת בדיוני  הגשת שאילתות. 3

 תוקפניתההשיטור מדיניות בקרב האוכלוסייה הערבית בעקבות  סערת הרוחות שהתחוללה

שנקטו שוטרי מג"ב כלפי האזרחים הערביים הגיעה אל הדיונים במליאת הכנסת בכל כובד 

משקלה. למרות שהאפשרות של מפלגות האופוזיציה בכנסת להשפיע על מדיניות הממשלה 

אפשרות  –בעיקר מטעם מק"י  –הייתה מוגבלת, השימוש בבימת הכנסת העניק לחברי הכנסת 

לגנותו על המדיניות שבה הוא נוקט כלפי האזרחים הערבים,  להאיר את מעשי מג"ב בפומבי,

ולכפות על שר המשטרה בכור שטרית להסביר את פשר ההתנהגות של שוטרי מג"ב. הכלי השכיח 

היה השאילתות שהופנו לשר המשטרה בכור שטרית על ידי חברי הכנסת, שראו בהן דרך אפשרית 

ג"ב מהכפרים הערביים, או לפחות למצות את להשפיע על מקבלי ההחלטות להוציא את שוטרי מ

 הדין עם אלה שהיו מעורבים במעשי האלימות כלפי האזרחים הערבים. 

 

                                                

מחלקת הממשל הצבאי, "הנדון: ראיון עם מארגני ההפגנה בטייבה",  –מאת סא"ל זלמן מרט אל משרד הביטחון  104
 .17037/14-, א"מ, גל3.11.1953

 .10, עמ' 6.11.1953, קול העם"מאימתי המושל הצבאי ממלא מקומו של נשיא המדינה",  105
 . 4, עמ' 11.10.1953, קול העם"המושל מסרב לקבל משלחת",  106
על היחס של חברי ארגון "השומר" לערבים ראו: ג' אלרואי, "משרתי המושבה או רודנים גסי רוח? מאה שנה  107

 .104–77, תש"ע, עמ' 133 קתדרהפרספקטיבה היסטורית", -לאגודת השומר
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יעיד הניסיון לצורך הדיון במג"ב דיוני המליאה בכנסת לחברי הכנסת ממק"י  ייחסועל החשיבות ש

שנערכה ההפגנה , בו ביום 1953בספטמבר  23-שכשל לקיים דיון מיוחד בכנסת בתקופת הפגרה. ב

בטייבה, ביקשו חברי הכנסת מטעם מק"י מנשיאות הכנסת לקיים דיון דחוף במליאה בפגרת הקיץ 

הם נימקו במציאות הקשה והבלתי נסבלת שהתפתחה בכפרים הבהולה של הכנסת. את הבקשה 

הערביים בעקבות האלימות שמפעילים שוטרי מג"ב כלפי האזרחים הערבים. הדיון לא יצא בסופו 

על פי פשר , מה שלא אִ ספר המועט של חברי הכנסת שתמכו בבקשהשל דבר לפועל עקב המ

 28-ימים ספורים לאחר פגרת הקיץ, ב 108לקיים התכנסות מיוחדת של המליאה.תקנון הכנסת 

שבו האלים , תיאר חבר הכנסת תאופיק טובי בפני חברי המליאה את האופן 1953באוקטובר 

פועלים שוטרי מג"ב בכפרים הערביים באזור המשולש. בדיון דרש תאופיק טובי משר המשטרה 

  109.כים את האזרחים הערביםשוטרי מג"ב המעם הדין  למצות אתבכור שטרית, שנכח בדיון, 

הגיש חבר הכנסת אמיל חביבי שאילתא לשר המשטרה בכור שטרית בזה  1953בנובמבר  24-ב

ות נכנסת משטרת הספר לכפר טייבה, מכה את התושבים וכולאת אותם? ]...[ הנוסח: "באיזו זכ

האם אין שר המשטרה סבור שמן ההכרח לערוך חקירה על התנהגותה של משטרת הספר?". אמיל 

חביבי גולל בהרחבה בפני השר תקרית שבה היו מעורבים שוטרי מג"ב בכפר טירה, ובה הוכה אחד 

שר הייתה ברשותם תעודת זהות. תשובתו המתגוננת של מתושבי הכפר ובנו מאחר שלא ה

הייתה שאין כל שחר להאשמות, וכי מג"ב פועל בתוככי היישובים הערביים מתוקף החוק  שטרית

סדר בשמירה על ה ם שהוטלו עליובהתאם לתפקידיככוח שיטור והסמכויות המוקנות לו 

הכנסת אסתר וילנסקי ממק"י חברת  1954באוגוסט  30-בשאילתא נוספת הגישה  110ביטחון.וה

שוטרי מג"ב כלפי האזרחים  נוקטיםאת האלימות ש תיארהלשר המשטרה בכור שטרית, שבה היא 

 : כך תיארה זאת מעל בימת הכנסת, והערבים

ערך קצין משמר הגבול בלום )שם משפחתו של  1954במאי  28נמסר לי כי ביום 
באזור טייבה. בדרך בין טייבה סיור  –הקצין( שהועבר לפני זמן מה למקום אחר 

לקלנסווה פגש באזרח חסן אל פלי העובד על אדמתו והכהו ללא סיבה כלשהי. 
לאחר מכן נטפל אותו קצין לפועלות אחדות שחזרו לכפר וערך בגסות חיפוש 
בבגדים של שתיים מהן. את סיורו הנ"ל גמר בלום בהתנפלות על אזרח מקלנסווה, 

 111תיו והפילו ארצה.הכהו מכות רצח, סחב בשערו

מג"ב שוטרי הוכיחה בקיאות רבה בנעשה על ידי וילנסקי חברת הכנסת השאילתא עולה שנוסח מ

, וביקשה אלימהני מג"ב הידוע בהתנהגותו הידעה להצביע על אחד מקציאף בכפרים הערביים ו

האלימות הקשה שהוא מפגין כלפי קירה דחופה לבדיקת חאודותיו משר המשטרה לערוך 

שר שטרית הודיע , הבירור בעניין ערכה המשטרהבהן שאחדים שבועות  לאחר. רחים הערביםהאז

לחברת הכנסת וילנסקי שהקצין ממג"ב שיוחסו לו ההאשמות נבדקו וחלקן אכן נמצאו נכונות. 

                                                

ל פי תקנון . יודגש כי ע1, עמ' 23.9.1953, קול העםחברי כנסת יכולים לתבוע כינוס דחוף",  25"תשובת הנשיאות:  108
על פי דרישת הממשלה, או  –הכנסת של אותן שנים, דיון במהלך פגרת הכנסת היה יכול להתקיים בשני מצבים 

בעניין מג"ב היו רק שבעה חברי כנסת שתמכו  1953חברי כנסת. לקריאה לדיון מיוחד בספטמבר  25בחתימה של 
וניס ששהה בפראג ואישר את תמיכתו במברק חמישה חברי מק"י, מהם חבר הכנסת שמואל מיק –בכינוס דחוף 

עשר חברי כנסת מטעם -למשה רוזטי, מזכיר הכנסת. שני חברי כנסת נוספים שתמכו היו מ"סיעת השמאל". אחד
 מפ"ם לא תמכו בבקשה, וחמישה חברי כנסת ערבים מטעם מפא"י אף הם לא הצטרפו לקריאה לקיום הדיון.

פיק טובי תבע חקירה והענשת אנשי משמר הגבול המתעללים בתושבי חבר הכנסת תו –"במכתב לשר המשטרה  109
 . 1, עמ' 2.11.1953, קול העםאזור טייבה", 

, א"מ. ושם גם תשובת שר המשטרה בכור 207, עמ' 23.11.1953שאילתה של אמיל חביבי, דברי הכנסת השנייה,  110
 שטרית לשאילתא.

 , א"מ. 2547, עמ' 30.8.1954שאילתה של אסתר וילנסקה, דברי הכנסת השנייה,  111
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דומה שהודעתו של השר שטרית  112השר הודיע שהקצין יועמד לדין משמעתי במשטרת ישראל.

משקפת את המאמצים שהשקיעו חברי הכנסת למצות את הדין עם שוטרי מג"ב, שלעיתים 

גם באמצעות מכתבים אישיים מאמצים למצות את הדין עם שוטר מג"ב נעשו גם צלחו. אחדות 

ק שיגר חבר הכנסת תאופי 1953באוקטובר  28-חברי הכנסת לשר המשטרה: כך למשל, ב שלחוש

טובי לשר בכור שטרית מכתב אישי שבו גולל את "פרשת התנהגות האכזרית של פלוגת משמר 

מג"ב המעורבים שוטרי הגבולות". במכתב תבע תאופיק טובי מהשר שטרית להעמיד לדין את 

  113בפגיעה הקשה באזרחים הערבים.

השיטור דיניות הדיונים במליאת הכנסת לא הביאו לשינויים מהותיים במכי ככלל ניתן לומר, 

שנקטו שוטרי מג"ב בערים ובכפרים הערביים, ואף לא להוצאתם משם. עם זאת, התוקפנית 

בכור השר חשיפת התופעה בידי חברי הכנסת ממק"י אותתו לעומד בראש משרד המשטרה, 

של שוטרי מג"ב הרומסת ברגל גסה אלימה לכל פעולה בכל עת שטרית, שעינה של מק"י פקוחה 

 .בכפרים הערביים מיעוט של האוכלוסייה הערביתאת זכויות ה

 מוסדות המדינה למדיניות השיטור של מג"בהתגובות של . 4

התנהלותם של שוטרי מג"ב כלפי האוכלוסייה הערבית, שהתאפיינה במקרים רבים בליקויים 

לפיקוד הבכיר  הלאשור הידוע יתהמשמעתיים חמורים ובסטייה מפקודות ונוהלי המשטרה, הי

פנחס קופל לא מצאתי במסמכים הארכיוניים ל ביחסלהעלמת עין.  תהבמג"ב, ודומה שלרוב זכ

ובראיונות שהעניק לעיתונות התייחסות או תגובה כלשהי על התנהגות פקודיו. כמפקדם הישיר 

של שוטרי מג"ב היה קופל הראשון שעליו להוקיע את תופעות האלימות הקשות ולצאת כנגדן, 

המשטרה  הוראותושתיקתו הרועמת ביטאה לא רק כשל מוסרי, אלא גם הפרה בוטה של 

האוסרות להפעיל כוח שלא לצורך כלפי אוכלוסייה אזרחית. סביר להניח שקופל הכיר לפני 

פקודיו ישנה אחיזה במציאות, ב החריפה המוטחתידע שלביקורת ולפנים את התנהגות פקודיו, 

הקצינים  אף הוא, בדומה לפקודיומאוד שהתעלם ממנה. ייתכן ל תכווןבמאולם נראה שבחר 

רבים בעיני , הושפע מרוח התקופה שבה נתפסו האזרחים הערבים והשוטרים בדרגות הזוטרות

 מדינה.כאויבי ההפוליטית  זירהבכירים בהאישים מה

אלימות הקשה הוטרדה לא פעם מהאנו מוצאים שמשטרת ישראל קופל  ו שלאל מול שתיקת

המשטרה הייתה ערה למצוקות של האזרחים שוטרי מג"ב כלפי האזרחים הערבים. שהפגינו 

הערביים שנפלו קורבן לאלימות של שוטרי מג"ב, ואף עודדה אותם להגיש תלונות על עוולות 

דב אוגל בישיבה של  1953בנובמבר  30-שנגרמו להם. עדות לכך אנו מוצאים בדברים שאמר ב

לוגות מג"ב, שבה נכח גם פנחס קופל. אוגול ציין כי מאחורי התלונות על שוטרי מג"ב מפקדי פ

עומדת יד מכוונת של המשטרה, ובלשונו: "מורגשת יד מכוונת ומדריכה בכל התלונות הכוזבות 

של המיעוטים שנמסרות על אנשי משמר הגבול", וכי תחנות המשטרה מגלות "התלהבות יתרה 

אכן הגיעו תלונות מאזרחים ה מסתבר אפוא שלמשטר 114שמר הגבול".בכל תלונה על אנשי מ

 המשטרהערבים על התנהגות שוטרי מג"ב, וזו עודדה אותם להגישן. אפשר להעריך שהרצון של 

                                                

 , א"מ. 2547, עמ' 30.8.1954דברי שר המשטרה בכור שטרית, דברי הכנסת השנייה,  112
חבר הכנסת תופיק טובי תובע חקירה והענשת אנשי משמר הגבול המתעללים בתושבי  –"במכתב לשר המשטרה  113

 .1, עמ' 2.11.1953, קול העםאזור טייבה", 
 .2302/9-", א"מ, ל30.11.1953בה מפקדי פלוגות מג"ב שהתקיימה בתאריך "הנדון: פרטי כל ישי 114
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בעיניה  הצטיירולטפל בתופעות הקשות של האלימות של שוטרי מג"ב נבע מהעובדה שהם 

מכפיש את ו עקרונות השיטור האזרחישל הבסיס , מה שסותר את אזרחיםמיליטריסטים כלפי 

 .בתדמיתהקשות ופוגע ה משטרהשמה של 

נוסף שנתן את דעתו למדיניות שנקטו שוטרי מג"ב כלפי האוכלוסייה הערבית הוא שלטוני  מוסד

במסמך השמור בארכיון המדינה ומסווג כ"סודי  115המשרד לענייני ערבים במשרד ראש הממשלה.

"משמר הגבול  שכותרתו, בהיעדר חלק מהדפים במסמךשאינו נושא את שם המחבר ביותר", 

את האופן שבו  כותבמתאר ה"קרא והשמד",  ה", ובצידו הער1953ידיעות ספטמבר לקט  –בטייבה 

אוכלוסייה הערבית לנוכח קרב הלצרכיה המפלגתיים את התחושות הקשות שאחזו בניצלה מק"י 

שוטרי מג"ב. אפשר להעריך שמדובר במסמך של המשרד של ידי  ופגנה כלפיהם עלהאלימות שה

, המיוחסים למשרד זהרבים משום הימצאו בתיק המכיל מסמכים נוספים  היועץ לענייני ערבים

להבנת האופן שבו ראו גורמי המשרד את של המסמך מפאת חשיבותו  .ובשל תוכנו וסגנון כתיבתו

 רחית הערבית, אביא אותו כמעט במלואו: המדיניות שנקט מג"ב כלפי האוכלוסייה האז

יחידת משמר הגבול, המורכבת משוטרים דרוזים בראשותו של קצין יהודי, פעילה 
באזור טייבה באזור המשולש הדרומי זה כחודשיים והפילה את חתתה על תושבי 
המקום. מאז הופעתה חל שינוי ניכר לטובה במצב הביטחון ומקרי הברחה ועבירות 

שונות פחתו מאוד. עם זאת עוררה התנהגותה התוקפנית של היחידה, ביטחוניות 
ובמיוחד תקיפותו של הקצין העומד בראשה, התמרמרות עזה בקרב התושבים, 
הנוטים לפרש התנהגות זו כמדיניות מכוונת מטעם השלטונות. התנהגות מג"ב 

בה. הם והתמרמרות התושבים שבאו בעקבותיה, נוצלו היטב על ידי אנשי מק"י בטיי
החתימו את התושבים, בהצלחה לא מעטה, על עצומה התובעת את הפסקת 
ההתעללות ]...[ מעצר קבוצת מתפללים ע"י משמר הגבול בחג הקורבן ליד המסגד, 
שימש גם הוא נושא לתעמולתה של מק"י, שטענה כי היחידה הדרוזית הובאה 

כידוע אין  –ארץ למשולש כדי להטיל אימה על תושבי המקום ולאלצם להגר מן ה
  116יחסים תקינים שוררים בין התושבים המוסלמים לבין השוטרים הדרוזים.

ופקד עליהם הששהוצב בטייבה, המורכב בעיקרו מדרוזים מג"ב כוח המסמך מתאר תחילה את 

. שהפילה מורא ופחד על האזרחים הערבים ומשום כך חלה ירידה בהיקף ההברחות ,קצין יהודי

במפורש כ יחידת מג"ב נוהגת בתוקפנות כלפי האזרחים ושם את הדגש על  חברהמציין בהמשך 

מצוקות של האזרחים למקרוב נחשפו חברי מק"י שהקצין שעומד בראשה. לדידו של המחבר, 

ככל הנראה גישת  .של המפלגה את זעם התושבים על מג"ב לצרכיה הפוליטייםהערבים ניצלו 

נייני משרד לעים נתפסה כלגיטימית בקרב אישים בהשיטור התוקפנית שאימץ מג"ב כלפי הערב

עיקר את . לגונן על מג"ב לנכון ומשום כך, ראו כותבי המסמךערבים במשרד ראש הממשלה 

על פי  , שראומק"יחברי טיל מחבר המסמך על ההערביים האשמה על המתח השורר בכפרים 

 יטיות.הפול םשעת כושר לקדם את מטרותיהבהם דבריו באירועים המתפתחים 

 

                                                

. פעולותיו 1949המשרה של היועץ לענייני ערבים במשרד ראש הממשלה נוצרה עם ביטול משרד המיעוטים ביולי  115
של היועץ התמקדו בין היתר בתחומים הבאים: קיום קשרים שוטפים עם המנהיגות הערבית, הסברה, התערבות 
מקומית במשברים, במהומות, במחאות והפגנות. היועץ הראשון היה יהושע )ג'וש( פלמון. על תפקיד יועץ לענייני 

 . 124-118, עמ' יחסי הגומליןלזר, -ערבים במשרד ראש הממשלה ראו בהרחבה: אוסצקי
 .17118/40-", א"מ, גל1953לקט ידיעות, ספטמבר  –"משמר הגבול בטייבה  116
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 סיכום השער החמישי

בשער זה, שהוקדש לניתוח משימות השיטור והאכיפה של מג"ב בערים ובכפרים הערביים תחת 

על הבט"ש  הממשל הצבאי, נחשף היבט חשוב שלא ניתנה עליו כמעט הדעת בספרות המחקר

את הערים והכפרים הסתננות שפקדה לוהוא המענה  – בעשור הראשון של מדינת ישראל

לסיכול ההסתננות ומניעתה גם בקרב האוכלוסייה הערבית. פעל כי מג"ב  הערביים. מהשער עולה

הם נדרשו לפעול כנגד מחד גיסא,  :ו שוטרי מג"ב למציאות מורכבתניתן לומר שבעניין זה נקלע

הם נדרשו , מבריחים מעבר לגבול, ומאידך גיסאאזרחים ערבים ששיתפו פעולה עם מסתננים ו

בתחום ההברחות, כלוסייה הערבית בעת שזו נחשפה אף היא לפגעי ההסתננות. לסייע לאו

לא אחת בשיתוף התבצעה ו להסתננותבמקרים רבים נלוותה ש פעילות בעלת אופי פלילי מובהק

, מה שסייע לירידה הצלחות נזקפו למג"ב בין האזרחים הערביים למסתננים מעבר לגבולפעולה 

 בהיקף התופעה.

התפיסה שהשתרשה בקרב שוטרי מג"ב שהערבים הם אויבי המדינה העניקה להם לתפיסתם 

ית ומילולית, ולא אחת גם באלימות פיזוקשישים י גברים, נשים וילדים לפעול כלפ לגיטימציה

בדרכים משפילות ומבזות. במספר לא מבוטל של מקרים בתחום אכיפת הגבלות התנועה פעלו 

לט לתקנות המשטרה, האוסרות לנקוט שימוש בכוח כלפי אזרחים ללא שוטרי מג"ב בניגוד מוח

וסייה הערבית בצילן של פעולות השיטור והאכיפה של שוטרי יום של האוכל-הצדקה. חיי היום

קול עיתון מעל דפי מתוכן הידיעות ומהתיאורים הקשים הפזורים לרוב . מג"ב היו קשים מנשוא

הקשה של מות האזרחים הערבים שנפלו קורבן לאלימות , תוך ציון המקומות, המועדים ושהעם

, תוקפניתשיטור עולה שלא היה מדובר במקרים בודדים וחריגים. הייתה זו מדיניות  שוטרי מג"ב

להעלמת הודות שיטתית ועקבית שהופעלה כלפי האוכלוסייה האזרחית, שהתאפשרה בין היתר 

במג"ב שהיו  הקצינים הבכיריםל העין ולהסכמה בשתיקה של מוסדות המדינה, ובעיקר ש

התוקפנית שסיגל שיטור ההראשונים שנדרשו להוקיע את התנהגות פקודיהם. על רקע מדיניות 

דימוי שלילי ביותר של פורקי עול וחסרי משמעת, שבמקרים לשוטרי מג"ב החל להתפתח מג"ב 

 . האלימים והקשים מעשיהםבגין  זכו לו ביושרהם רבים 

כנגד המדיניות הקשה שנקטו שוטרי מג"ב לא סייעו בידם ת האוכלוסייה הערביהמחאות של 

ולצאת נגדם, לא  אלימיםלהשפיע על מקבלי ההחלטות במוסדות המדינה להוקיע את המעשים ה

נועדו להוביל לשינוי במדיניות השיטור הללו בדיונים הרשמיים הסגורים ולא בפומבי. המחאות 

מוסדות המדינה. לנוכח מעורבותה העקבית של מק"י מצד התייחסות אולם הן לא זכו ל ,של מג"ב

מה ת נגד מג"ב, מתעוררת מאליה השאלה בארגון ובעידוד האוכלוסייה הערבית לצאת במחאו

האוכלוסייה הערבית: האפשרות תמוך ולסייע בארגון המחאות של הניע את פעילי המפלגה ל

יתית וכנה לאזרחים הערבים שסבלו מעולו של לקדם את צרכיה הפוליטיים, או דאגה הומנית אמ

סתירה ביניהן. על דרך השלילה נאמר כי  אמג"ב? סביר מאוד להניח כי הסיבות עמדו זו בצד זו בל

אלמלא מק"י, סביר להניח כי מחאות האוכלוסייה הערבית לא היו מתקיימות כלל. המעורבות של 

, והביאה את השוטרים לפעול בו כהתרסהמק"י במחאת האוכלוסייה הערבית נתפסה בעיני מג"ב 

לידי ביטוי  נקם שבאו תחושותמפלגה, לעיתים גם מתוך של פעילי ה םמעצרהביא לבנחישות ל

 דומה לזו הקשה שספגה האוכלוסייה הערבית.ב – שהופעלה כלפיהם יתבאלימות מילולית ופיז
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 סיכום ומסקנות

ככוח  בוועיצּוהיסטורי בהתפתחות מג"ב ההתהליך את  לתאר ולנתחמחקר היסטורי זה ביקש 

העמיד לראשונה לבחינה ביקורתית את הישגיו במשימות הבט"ש שבהן , וללמחצה-שיטור צבאי

מראשית הקמתו באפריל ובכפרים הערביים,  ביישובי הספרהוא נטל חלק לאורך גבולות המדינה, 

 ,. מגוון רחב של מקורות ראשוניים ומשניים נאספו1956ועד לפרוץ מלחמת סיני באוקטובר  1953

דיוקונו של מג"ב בשנים הראשונות את בפנינו  המתארת מקיפהנותחו ונשזרו לכדי תמונה 

 תרומתו לבט"ש של מדינת ישראל.מציגה בצורה בהירה ונהירה את ובתולדותיו, 

הראשון של המחקר התמקד בשאלת ההתפתחות ההיסטורית של מג"ב והרכיבים שעיצבו  החלק

למחצה. מהמחקר עולה כי שורשי ההתפתחות של מג"ב נטועים בתקופה -אותו ככוח שיטור צבאי

ו שני כוחות שבו הוקמוחצי , פרק זמן של כשלוש שנים 1953ועד אפריל  1949שבין אוקטובר 

בעיות ההסתננות לאורך ל לתת מענהשל מדינת ישראל  ניסיונהק מכחללמחצה, -שיטור צבאיים

גבול שהיה המורכב, הארוך והקשה ביותר מבחינה ביטחונית. הכוח הראשון היה  –הגבול עם ירדן 

על ידי האלוף דוד שאלתיאל, שהתמנה גם למפקדו  1949באוקטובר  6-ר שהוקם בפ  חיל הסְ 

לימים לדגם העקרוני וי דמיון למודל הקולוניאלי שהפך ר התפתח בהשפעה ובקופ  חיל הסְ הראשון. 

מר הגבול, הקימה משטרת ישראל את פלוגות מש 1951שעליו התבסס מג"ב. עם פירוקו בינואר 

 בהתפתחותן של הפלוגות הראשונות במג"ב.היה הגרעין הראשון למחצה ש-כוח שיטור צבאי

ב הונעה רק משיקול מבצעי, קרי הרושם העולה מספרות המחקר הוא שההחלטה להקים את מג"

כשלו בבלימתה. ברם, עם מחקר זה התבררה משמעותה  שצה"ל והמשטרהמתן מענה להסתננות 

ההסתננות והשלכותיה הקשות על החברה . הפוליטית והמדינית כבדת המשקל של ההחלטה

ע שערערה את מעמדה של מפלגת השלטון מפא"י, מה שהני ציבוריתבישראל הובילה לביקורת 

קמתו של מג"ב. בה התבטא, והדבר בדחיפות מענה לתופעת ההסתננותאת הדרג הפוליטי למצוא 

לבלום את יון גור-ראש הממשלה דוד בןשל  ונוכלומר, ניסי הסברתי,-השיקול הנוסף היה מדיני

שגרמו לא אחת להרג ישראל בעקבות פעולות התגמול שונות בהעולם ההטיחו מדינות הביקורת ש

, שהפעיל הממשלה . כאן ניכרת כדבעי טביעת אצבעותיו של ראשאזרחית חפה מפשעאוכלוסייה 

ות התקציביות שעיכבו את ואף למצוא את הפתרון למגבלבד משקלו כדי להקים את מג"ב, את כו

את מספר בשמירת הגבולות הפחיתה עקא, אף על פי שהפעילות הדפנסיבית של מג"ב  הקמתו. דא

ראש הממשלה לבלום את התקווה של א לא הביאה לביטולן. רי שהיה ,פעולות התגמול של צה"ל

פעולות התנפצה לנוכח אומית באמצעות מג"ב ל-הביקורת שהוטחה במדינת ישראל בזירה הבין

כחלק ממדיניות הדרדור במספרן אך גדלו בהיקף הכוחות שהשתתפו בהן, אמנם שירדו  ,התגמול

רב גרמו למספר  . הפעולות הללושהוביל הרמטכ"ל משה דיין למלחמה היזומה עם מדינות ערב

, אף נפגעים, הן בקרב כוחות מטעם צבאות מצרים וירדן, והן מקרב האוכלוסייה אזרחיתשל יותר 

 יותר מהתקופה שקדמה להקמת מג"ב ושילובו במשימות הבט"ש.

שימות במחותיו מעורבות כוככל שניתן את הקמת מג"ב הונעה גם מהשיקול של צה"ל להפחית 

עקא, שילובו של מג"ב  אעם מדינות ערב. דאפשרית למלחמה הבט"ש, כדי להכשיר את כוחותיו 

להטיל משימות בט"ש על יחידות החי"ר, בפרט ומטכ"ל מלהמשיך בשמירת הגבולות לא מנע מה

בפעולות תגמול בכפרים הערביים של הצנחנים, שפעילותם התאפיינה  890וגדוד  101יחידה על 
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כך שלמטכ"ל על יש בהן להעיד במפורש הפעולות הללו המשך ביצוען של . מעבר לגבולות המדינה

אין בידי מג"ב וששההסתננות על מאפייניה השונים היא בעיה קשה ומורכבת, ונהיר ברור  היה

, 1953באוגוסט  101הקמתה של יחידה  וא מועדהלכך  הוכחהבהצלחה. לבדו להתמודד ִעמה 

בבט"ש חודש שבו הוא החל את פעילותו אותו ובבלבד לאחר שהוקם מג"ב, דשים ארבעה חו

 לאורכם של גבולות המדינה.

מחצה בהשפעה ובקווי דמיון למודל הקולוניאלי שהתפתח ל-מג"ב התפתח ככוח שיטור צבאי

דפוסי ארגון הכוח ובהקמת . הדמיון בין הכוחות בולט בעיקר בשראל תחת השלטון הבריטיבארץ י

שהן בבואה נאמנה לכוחות השיטור , משוריין נייד ויחידת רוכבים חמושהכוח  – היחידות

ג"ב את תפיסת השיטור ממחצה שהקימו הבריטים בארץ ישראל. לצד אלה אימץ ל-הצבאיים

. יחד עם זאת, מהמחקר עולה כי במצודות הסמוכות לגבולהצבת כוחות שיטור  – הקולוניאלית

הייתה חון בגבולות שניצבו בפני מדינת ישראל באותן שנים לאופיין הייחודי של בעיות הביט

על ההסתננות תופעת מחצה. רוצה לומר, ל-מג"ב ככוח שיטור צבאי ו שלהשפעה מכרעת על עיצוב

 , ארגונים פוליטיים וגופים צבאייםאוכלוסייה אזרחיתשבה היו מעורבים פליטים,  ,מורכבותה

אימון  –של שוטרי מג"ב במידה רבה את תחומי ההכשרה  השהכתיב , היאמטעם מדינות ערב

תחומית זו היא שעיצבה -אורטי של תחומי ידע משטרתיים. הכשרה ביןשק לצד לימוד תצבאי בנ

, שהותאמה לתת מענה למגוון בעיות במידה רבה את האנשים שגויסו למג"ב כחיילים/שוטרים

מחצה בהשפעת שני גורמים ל-שיטור צבאיככוח ועּוצב מג"ב התפתח אם כן, ביטחון בגבולות. ה

שניצבו בפני , ובעיות הבט"ש למודל הישראלי חיקוים שהיה דג ,המודל הקולוניאלי – עיקריים

 שוטרי מג"ב.

המתמשכת במתן תקציבים למשטרת ישראל סחבת הביורוקרטית התיאור על במחקר הושם דגש 

התנהל בזירה הפוליטית בשעה גורלית לצורך פיתוחו של מג"ב. הדיון בתקציב להקמתו ופיתוחו 

ונזקים כבד בה מחיר דמים וההסתננות לתחומה טמנה בחּו ,שבה גבולות המדינה היו פרוצים

של מג"ב אין להבין  ותפתחותהקשיים שליוו את הקשים ביותר לחברה הישראלית. את כלכליים 

יות הכלכליות בעבעיצומן של ה, בו הוא הוקםשון את העיתוי בלי להביא בחשבלאשורם 

והחברתיות הקשות שליוו את מדינת ישראל בראשית שנותיה. הקמתו של מג"ב עוררה פולמוס 

לא המשויכות להן חריף במערכת הפוליטית משום שחלק מן המפלגות ותנועות התיישבותיות 

לשמירת הגבולות והלחימה במסתננים, וזאת בשל דפוסי פעילותו שעמדו  ראו בו כוח מתאים

כדי לערער את מעמדו של מג"ב ה היה בהתנגדות זו מוחלטת לתפיסתן הביטחונית. בסתירה 

היבט הפוליטי ביקורת פומבית קשה ונוקבת עליו. הדיון שהוקדש במחקר למשום שנלוותה לה 

המחלוקת שהתגלעה בזירה הפוליטית את מזווית נוספת בהתפתחות מג"ב ובפועלו חשף בפנינו 

 למפ"ם ותנועת חרות, בשאלת הגנת הגבולות.בין מפלגת השלטון מפא"י 

בתקריות שאימצו שוטרי מג"ב כלפי המסתננים  הדיון שהוקדש במחקר לשאלת מדיניות הירי

לפיה שוטרי מג"ב  ,הגבול מערער במידה מסוימת את הדעה שקנתה לה שביתה במחקר המדעי

וגיה, הסמיק של מעלהרג מסתננים. מניתוח במכוון שנועדה להביא  נוקשהמדיניות נקטו 

מצטיירת תמונה מהימנה למדי לפיה עשרות מסמכים העוסקים בנושא והצלבתם, בהתבסס על 

על הוראות הפתיחה  צה"ל, הקפידו במרבית תקריות הגבול לשמורחיילי בשונה מ ,שוטרי מג"ב

 ההסבר למדיניות. ברםאלה ייכנעו לפני ביצוע הירי לע  כדי שבאש, קרי מתן אזהרה למסתננים, 
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 היו כפופיםהאחד הוא בעובדה ששוטרי מג"ב בשני גורמים. להערכתי הירי שאימץ מג"ב טמון 

הוראות הפתיחה מדיניותה ופי  לעלמשטרת ישראל, דבר שחייב אותם לפעול ישירות פיקודית 

הכשרתם טמון בהשני הגורם כתיבה, שהיו מגבילות יותר מאלה של צה"ל. יא הבאש שה

בין היתר שכללו  ,שרכשו שוטרי מג"בב. סביר להניח שתחומי הידע שוטרי מג"המקצועית של 

השפיעו במידה ניכרת על  ,משפט אזרחילימוד של עקרונות סדרי השלטון במדינה לצד חוק ו

 האופן שבו הם גיבשו את מדיניותם ואופי תגובתם כלפי המסתננים.

מג"ב. כגורמים לכך ניתן דימוי השלילי שהתפתח לקר הועלו כמה נקודות מרכזיות לבפרקי המח

, מחצה שהוקמו במדינות שונות בעולםל-שיטור צבאייםלמנות את הדימוי השלילי שאפיין כוחות 

יעוטים בעיקר מעל עולים חדשים בני עדות המזרח ו הרכבו האנושי של מג"ב שהתבסס בעיקר

התיישבותיות. על אלה יש הניכור כלפיו מקרב מפלגות פוליטיות ותנועות ו ,מקרב העדה הדרוזית

פעילות שוטרי מג"ב בבט"ש. הראשון הוא הביקורת של תוצאה ישירה  להוסיף שני גורמים שהיו

יו הדלים בסיכול הישגלנוכח העקבית והנוקבת שהטיח צה"ל במג"ב בעקבות הכשלים המבצעיים ו

ין ערוך בזכות כי באותן השנים היכולת המבצעית של צה"ל השתפרה לא הדגיש. ראוי לההסתננות

של כוח יצירת דימוי לומעמדו של מג"ב לערעור  ,גרם, גם אם לא במתכווןפעולות התגמול, מה ש

השני הוא מדיניות השיטור התוקפנית והאלימה שאימצו שוטרי מג"ב הגורם . שולי וזניחמבצעי 

שהובילה את עילותם לאכיפת תקנות הממשל הצבאי, מדיניות כלפי האזרחים הערבים בפ

לדימוי השלילי  אזרחים הערבים בסיוע ותמיכה של מק"י למחאות פומביות חריפות נגד מג"ב.ה

כלפי אוכלוסייה אזרחית ישנן מקבילות לכוחות שיטור לנוכח האלימות שהפגין שהתפתח למג"ב 

 .ים בארץ ישראלשהקימו הבריט אלוללו במדינות אחרות בעולם, ואף למחצה שפע-צבאיים

, 1956–1953שנים מג"ב לבט"ש של מדינת ישראל ב שאלת תרומתו שלבה בחיבור נדונה בהרח

כי קיים תובנה סקנות לשאלה זו עלתה מחקר. בגיבוש המעיקרו של החלק השני ה הוקדשכך לו

ת לבט"ש של מג"ב תרומתו את  העריךלקושי מתודולוגי  כוללנית של העיסוק בשמירת בִתשקֹופ 

עיקריים שבהם עסקו כוחותיו, הגם שכולם נכללו  םתחומיבין שלושה הפריד אלא יש להגבולות, 

תחת ההגדרה של המונח בט"ש: הלחימה במסתננים ובגופים וארגונים בעלי סממנים צבאיים 

 ר.פ  על יישובי הסְ שמירה אכיפת תקנות הממשל הצבאי בכפרים הערביים, ולאורך הגבולות, 

אנו לאורך הגבולות כול ההסתננות בסישל מכלול תחומי העיסוק של מג"ב המחקרי מהניתוח 

, ואפשר אף לומר שכשל במשימתו זו, מג"ב להתמודד בהצלחה עם התופעה שלא היה בידילמדים 

הגם שפעילות כוחותיו סייעה להפחית את היקפיה בחלק מן האזורים שבהם הם פעלו. לשאלה 

 .עיקריות בותסימדוע נכשל מג"ב בשמירת הגבולות והלחימה במסתננים ניתן למנות שלוש 

שוטרי מג"ב באותן שנים היו במרביתם עולים  :תהמבצעירמתו כוח האדם ו היא הראשונה

ביחס למשימות הבט"ש הקשות והאתגרים רמה אישית ומקצועית ירודה בופעלו  ,חדשים

לאורך כל התקופה הנדונה  :. סיבה נוספת היא המחסור בציודבגבולות המורכבים שהוטלו עליהם

כלי תחבורה, כלי  –ממחסור ניכר באמצעים בסיסיים שנועדו למילוי משימותיו ג"ב מבמחקר סבל 

בהן שוכנו שעל אלה יש להוסיף בעיות שיכון קשות בתחנות המשטרה ו ,נשק ואמל"ח, דלק ולבוש

משום שזו אופיינה במשימות שיטור ו פלוגות מג"ב. מחסור זה השפיע לשלילה על פעילות

 . הסיבה השלישיתלקיומה הסדיר מלאי של ציוד ואמצעיםדפנסיביות על בסיס יומי, מה שהצריך 

של שוטרי מג"ב במהלך המשמעת המבצעית הלקויה בחשיבותה, היא פחותה והאחרונה, אך לא 
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שונים, ובעיקר עם פעילותם. מהמחקר עולה כי בתקריות גבול רבות עם מסתננים על סוגיהם ה

הפגינו שוטרי מג"ב אוזלת יד ויכולת מבצעית  ,הגופים והארגונים שפעלו מטעם מדינות ערב

 .שהוטלו עליהםהמבצעיות נמוכה שבמקרים רבים נבעה מזילות בתפקיד, וזלזול בוטה במשימות 

טילו קולות שהתכופות החלו להישמע בצה"ל ו המבצעיים של מג"ב כשלי אין תמה אפוא שלנוכח

, הציבו בסימן שאלה את נחיצותו, ומתחו ביקורת קשה ונוקבת על ביכולותיו המבצעיות ספק

במג"ב יש בה להעיד גיו. הביקורת הקשה והעקבית שהטילו קציני צה"ל התנהלותו ועל דלות היש

 כשליו של מג"ב ועל ההערכה השלילית על פעילותו בבט"ש לאורכם של גבולות המדינה.על 

של מג"ב תחומי העיסוק ליליות של צה"ל ביחס למג"ב מקבלות משנה תוקף מניתוח ההערכות הש

למג"ב לא נזקפו הצלחות מרשימות בלכידת המסתננים ובבלימה כי  יםהמוכיח ,באזורי הגבול

שניתן לייחס למג"ב  משמעותית של תופעת ההסתננות. יחד עם זאת, התרומה הייחודית

בניגוד לצה"ל שהפעיל את כלומר, ביצירת שגרת גבול. היא בפעילותו לאורכם של הגבולות 

ר לגבולות המדינה, מעבבערים ובכפרים הערביים  התקפיות מעת לעתכוחותיו בפעולות תגמול 

פעילות חשובה  –במהלך פעילותו בגבולות המדינה שגרה יומית של פעילות בט"ש מג"ב יצר 

לאורך של מאות שוטרים שהוצבו בתחנות שיטור ובסיסים נוכחות בכשלעצמה שהתבטאה 

 המיוחלות.המבצעיות לתוצאות שלא תמיד הביאו גם ה, , ובביצוע מארבים וסיוריםהגבולות

לבחינת תרומת מג"ב לבט"ש היה משימות השיטור והאכיפה במחקר השני שעמד המבצעי התחום 

שבחלק מהן  ,חום סיכול ההברחותבכפרים הערביים שהיו נתונים לפיקוח הממשל הצבאי. בת

נזקפו למג"ב הצלחות שסייעו במידה רבה להפחית  ,הייתה מעורבת האוכלוסייה האזרחית ערבית

והשמירה על העוצר של האזרחים הערבים אכיפת הגבלות התנועה בפעילותו ל. את היקף התופעה

אך המחיר לכך היה על האזרחים הערבים, הצליח מג"ב להטיל את מרות הממשל הצבאי הישראלי 

כלפי האוכלוסייה הערבית הייתה שאימצו שוטרי מג"ב . מדיניות השיטור פגיעה קשה בזכויותיהם

מעשים באף גבלה  היא נלוו לה הפרות משמעת חמורות, ולעיתיםבמקרים רבים תוקפנית, 

 כגיס האזרחים הערבים הצטיירובה בשנות החמישים, שם. קרוב לוודאי שרוח התקופה יפלילי

שוטרי מג"ב על הבכירים שבראשי המדינה ומערכת הביטחון, היה בה כדי להשפיע עיני ב חמישי

בהם באלימות  נהוגלביותר קצרה הדרך הייתה אויבי המדינה, ומכאן בערבים הם שראו אף 

קציני הפיקוד במג"ב, הפרות המשמעת של שוטרי מג"ב הושתקו ביודעין על ידי והשפלה. 

יד התייחסו בסלחנות לכל אלו  , והממשל הצבאי.ים במשרד ראש הממשלהמחלקה לענייני ערבה

להמשיך שלא מנע בעדם מ האזרחים הערבים, מהשוטרי מג"ב כלפי הקשה והאלימה שהפעילו 

 בפעילותם האלימה. 

מחאה  ,מק"יבעידוד ובתמיכה של בקרב האוכלוסייה הערבית,  העוררמדיניות השיטור של מג"ב 

את לאלתר להוציא פומבית חריפה נגד מג"ב, שנועדה להעלות את הנושא לסדר היום, אך בעיקר 

היחס האלים של שוטרי מג"ב היה בו מה שלא התרחש בפועל. מהכפרים הערביים,  שוטרי מג"ב

בשנים את האמון של האזרחים הערבים בממסד השלטוני של מדינת ישראל קשות כדי לערער 

המחקר חשף  .ופעל בחסותהם כוחותיה שמג"ב נמנה עובעיקר במשטרה תגבשותה, הראשונות לה

לראשונה את מערכת היחסים השברירית שהתפתחה בין מג"ב לאזרחים הערבים בשנים שקדמו 

הדיון שהוקדש במחקר לפועלו של מג"ב בכפרים הערביים הוא נדבך נוסף המצטרף  .למלחמת סיני
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יום של האזרחים הערבים היו קשים מנשוא תחת עולו -יי היוםלשורה של מחקרים הטוענים כי ח

 של הממשל הצבאי.

במחקר היה ההגנה על חייהם ועל רכושם ביקורתית בו פעל מג"ב ועמד לבחינה שהתחום השלישי 

מערך השיטור והביטחון שהקים מג"ב ומכלול הפעולות שנעשו  ר.פ  ביישובי הסְ של התושבים 

 1954הבט"ש באפריל ו את האחריות על יהמטכ"ל להפקיד בידבמסגרתו מתוקף ההחלטה של 

. החשיבות ההיסטורית בהקמת לבט"ש ביותר של מג"ב והניכרתמשמעותית ה תרומתוהייתה 

כוח שיטור מקומי מאורגן, למערך השיטור טמונה בראש ובראשונה בהנחת תשתית ביטחונית 

ועל על חייהם ולשמירה להגנה  רפ  סְ ביישובי המאומן וחמוש, ובגיבוש תפיסת הפעלת האזרחים 

על  שהתבסס הגנהמערך  בהם הוקםו ,ביישוביםרכי הביטחון ורכושם. מערך השיטור הותאם לצ

באמצעות גיוס שמ"זים לה וושכל השמירהעיבוי ר, פ  רבש"ים ביישובי הסְ הצבת  – רכיביםמספר 

, מג"בשוטרי על ידי  ביטחוניותהאזרחים שהוכשרו למשימות  יחד עם שמירהוהצבתם למשימות 

על ידי התושבים מג"ב  נתפסר פ  רטני במכלול רכיבי הביטחון של היישובים. ביישובי הסְ טיפול פו

 ככוח השיטור במקום הנכון ובזמן הנכון.

? התשובה רפ  יישובי הסְ הגנה על בכיצד ניתן להסביר את ההצלחה המרשימה שזקף מג"ב לזכותו 

כבר בראשית פועלם השכילו ראשית, קציני ושוטרי מג"ב  :גורמי יסודבשני לשאלה זו טמונה 

, וגילו הזדהות היו עולים חדשים רבים מהםש ,אישית עם התושבים-אינטראקציה בין לפתח

צוקות הביטחוניות והאזרחיות שלהם. הדבר ניכר במשימות החברתיות והאזרחיות מעמוקה ל

טיבו עם התושבים, כפי שהם העידו על כך וכפי שמשתקף יהרבות שבהן הם נטלו חלק ושה

הסיוע הוא מהידיעות והכתבות המיוחסות למג"ב שפורסמו בעיתונות התקופה. הגורם השני 

שפעל לשיפור  ,מסגרתהב הוקםשקיבל מג"ב מהסוכנות היהודית והמדור לביטחון וחברה ש

ואף סייעה למימון שומרים  למג"בים תקציבהסוכנות היהודית העניקה  ביישובי הספר.הביטחון 

 במידה רבה , ובכך סייעהורה וכיוצא באלהכגון גדרות, תא ,יטחון להגנת היישוביםניפוק רכיבי בב

 ר. פ  בט"ש ביישובי הסְ טיפול בשעליו הוטלה האחריות הישירה על הלמלא את ייעודו של מג"ב 

יו אופמ ניכר כךה, למחצ-צבאיון ככוח שיטור הוקם במכּו בסיכומו של דבר אפשר לומר שמג"ב

מפני  בשמירת הגבולות הוא הראשון :ה תחומיםבשלושבבט"ש  הארגוני, ודפוסי פעילותו

בפעולות שיטור  הוא השני ;נחל בו כישלוןהסתננות לתחומי המדינה, תחום פעולה שמג"ב 

אך ,לכפות את מרות הממשל הצבאי על האזרחים הערביםבהן הצליח מג"ב ש ,בכפרים הערביים

באופן  מג"ב בהם הצליחשר, פ  ביישובי הסְ  הוא והשלישי ;קשה בזכויותיהם הבסיסיותתוך פגיעה 

. חוקרי התקופה שעסקו בשאלת שמירת הגבולות להגנתם תשתית ביטחוניתראוי לציון להקים 

נטו להתמקד בעיקר במהפכה המבצעית שהתחוללה בצה"ל כתוצאה מפעולות התגמול שביצעו 

. עובדה המחקר הנוכחיבהן דן שבלחימה במסתננים באותן שנים  בולטשהיו רכיב  ,יחידות החי"ר

לדחיקתו , מה שהוביל ידִ מ  מְ -חדראייתו ככוח שיטור ללהתעלמות ממג"ב וזו גרמה במידה רבה 

 בשנות החמישים של המאה העשרים.שיח בחקר הבט"ש של מדינת ישראל הלשולי 
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 .460–429, עמ' 2004, 14 ישראל

לקראת הרחבת צה"ל בשנות  1960–1953ערכת מצב ה –"סדר הכוחות המלחמתי אורן ע', 
 .145–123עמ' , 2002, 12 עיונים בתקומת ישראלהחמישים", 

"סדר הכוחות של צה"ל וארגונם המרחבי תוך קביעת תחום המדינה וגבולותיה במלחמת  ,אורן ע'
 .121– 83עמ'  ה', תשס"ד, עלי זית וחרבהעצמאות", 

ה"ל ופריסתו הגיאוגרפית בירושלים בשנותיה הראשונות של המדינה", צ –"צבא בעיר אורן ע', 
  .406–384עמ' , תשס"ה, 65-64 אופקים בגיאוגרפיה

 .8–5, עמ' 2002, 7 כיוונים חדשים"הספרות כמקור היסטורי", ', איל א
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 .2012בוקר, 
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 נספחים
 1956–1954אבידות המסתננים בשנים  :1נספח מס' 

 סה"כ אחר צה"ל מג"ב משטרה חודש / שנה  מקור 

 5 1 3 1 0 1954ינואר  196-352/1959א"צ 

 5 0 5 0 0 1954פברואר  196-352/1959א"צ 

 6 0 6 0 0 1954מרץ  196-352/1959א"צ 

 10 2 7 0 1 1954אפריל  158-642/1956א"צ 

 7 0 5 2 0 1954מאי  158-642/1956א"צ 

 11 0 7 4 0 1954יוני  196-352/1959א"צ 

 4 0 3 1 0 1954יולי  158-642/1956א"צ 

 7 1 3 3 0 1954אוגוסט  158-642/1956א"צ 

 7 0 2 5 0 1954ספטמבר  158-642/1956א"צ 

 5 3 2 0 0 1954אוקטובר  196-352/1959א"צ 

 5 1 2 2 0 1954נובמבר  196-352/1959א"צ 

 4 1 3 0 0 1954דצמבר  52/19593-196א"צ 

 3 3 0 0 0 1955ינואר  52/19593-196א"צ 

 6 0 5 1 0 1955פברואר  52/19593-196א"צ 

 4 1 3 0 0 1955מארס  637-52/1956א"צ 

 2 0 2 0 0 1955אפריל  52-637/1956א"צ 

 1 0 0 1 0 1955מאי  626-28/1957א"צ 

 4 0 0 3 1 1955יוני  626-28/1957א"צ 

 0 0 0 0 0 1955יולי  626-28/1957א"צ 

 1 0 1 0 0 1955אוגוסט  29-626/1957א"צ 

 4 0 4 0 0 1955ספטמבר  52/19593-196א"צ 

 6 0 5 1 0 1955אוקטובר  626-29/1957א"צ 

 3 0 2 1 0 1955נובמבר  52/19593-196א"צ 

 4 0 4 0 0 1955דצמבר  52/19593-196א"צ 

 5 1 2 0 2 1956ינואר  959352/1-196א"צ 

 2 0 2 0 0 1956פברואר  196/352/1959א"צ 

 6 0 4 1 1 1956מארס  52/19593-196א"צ 

 11 0 6 5 0 1956אפריל  52/19593-196א"צ 

 2 0 0 2 0 1956מאי  52/19593-196א"צ 

 0 0 0 0 0 1956יוני  196-352/1959א"צ 

 0 0 0 0 0 1956יולי  776-32/1958א"צ 

 1 0 1 0 0 1956אוגוסט  776-32/1958א"צ 

 0 0 0 0 0 1956ספטמבר  776-32/1958א"צ 

 141 14 89 33 5 -------- סה"כ
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בהן הסבו כוחות מג"ב אבדות למסתננים בשנים שתקריות גבול  :2מס'  נספח
1953–1956 

 

 מס'

 
 מקור

 תאריך
 התקרית

 אופי
 הפעילות

 מקום
 התקרית

 מועד התקרית
 יום/ לילה

 מתן אזהרה/
 אי מתן אזהרה

 אופי
 המסתננים

 חמוש  1 לא צוין לילה קלקיליה לא צוין 07.04.1953 5426/6 -א"מ, ג  1

 חמושים 2 קריאת אזהרה לא צוין עמק יזרעאל מארב 18.08.1953 עיתון מעריב 2

 )סייענים( 2 לא צוין לא צוין כפר איבתאן סיור 01.09.1953 אוגול, פרקי חיים 3

 1 קריאת אזהרה לילה ערה -ואדי  מארב 04.10.1953 2302/17 -א"מ, ל  4

 חמוש 1 ירי באזהרה לילה השפלה מארב 13.10.1953 עיתון חרות 5

 1 ירי באזהרה לילה לא צוין מארב 15.10.1953 2302/14 -א"מ, ל  6

 חמוש 1 באזהרהירי  לילה ג'לגוליה מארב 16.10.1953 114/540/1955א"צ,  7

 חמוש  1 אזהרה תקריא לא צוין עמק יזרעאל מארב 17.10.1953 עיתון  דבר 8

 חמוש 2 קריאת אזהרה לא צוין אשדות יעקב לא צוין 27.10.1953 עיתון  חרות 9

 1 לא צוין לילה סמוך לגבול לא צוין 29.01.1954 שמרעיתון על המִ  10

 חמוש 1 קריאת אזהרה יום מגידו סיור 08.05.1954 158-642/1956א"צ  11

 1 לא צוין לא צוין עמק יזרעאל לא צוין 24.05.1954 158-642/1956א"צ  12

 1 לא צוין לא צוין קיבוץ מסדה לא צוין 12.06.1954 2954/10 -א"מ, חצ 13

 םחמושי -2 לא צוין לילה גן יבנה סיור 26.06.1954 2954/10 -א"מ, חצ  14

 חמוש - 1 לא צוין לילה סמוך לגבול מארב 27.06.1954 2954/10 -א"מ, חצ  15

 1 לא צוין לא צוין לא צוין לא צוין 28.07.1954 2429/1 -א"מ, חצ  16

 1 לא צוין לא צוין קיבוץ גשר לא צוין 06.08.1954 5691/13 -א"מ, ג 17

 1 לא צוין לא צוין קיבוץ גשר מארב 29.08.1954 5691/13 -א"מ,  ג 18

 1 לא צוין לא צוין אשדות יעקב מארב 05.09.1954 5426/7 -א"מ,  ג 19

 1 לא צוין לא צוין בית יוסף לא צוין 07.09.1954 5426/7 -א"מ, ג 20

 2 לא צוין לא צוין מעוז חיים לא צוין 09.09.1954 5426/7 -א"מ, ג  21

 1 לא צוין לא צוין רמלה לא צוין 18.09.1954 5426/7 -א"מ, ג  22

 אנשי לגיון 4 היתקלות ירי יום ירושלים סיור 28.11.1954 5428/8 -א"מ ,ג 23

 חייל סורי 1 היתקלות ירי לא צוין תל קציר סיור S15/49.350 06.12.1954 אצ"מ,   24

 1 לא צוין לא צוין כפר רופין לא צוין 21.02.1955 2429/2 -א"מ,  חצ  25

 1 קריאת אזהרה יום גבול לבנון מארב S15/49.350 08.05.1955 אצ"מ,  26

 1 קריאת אזהרה יום עמק יזרעאל לא צוין S15/49.350  05.06.1955אצ"מ,   27

 1 לא צוין יום כפר חורפיש לא צוין S15/49.350 09.06.1955 אצ"מ,   28

 חמוש 1 לא צוין לילה ניר אליהו לא צוין 18.06.1955 2429/3 -א"מ,  חצ  29

 מה"ל 1 היתקלות ירי לילה טייבה מארב 23.06.1955 10/270/1957א"צ, 30

 1 לא צוין יום טירת צבי סיור S15/49.350 17.10.1955 אצ"מ ,  31

 1 קריאת אזהרה לילה מעוז חיים לא צוין S15/49.350 01.11.1955 אצ"מ,   32

 חמוש 1 לא צוין לילה מושב נחם מרדף 09.03.1956 01/625 -א"מ, ל 33

 1 לא צוין לא צוין גלבוע לא צוין 03.05.1956 2501/10 -א"מ, ל  34

 חמוש 1 קריאת אזהרה יום לא צוין תצפית 09.05.1956 2501/7 -א"מ, ל 35

 1 לא צוין לילה לא צוין לא צוין S15/49.350 13.06.1956 אצ"מ,   36

 1 קריאת אזהרה 22:45 עמק יזרעאל לא צוין 25.07.1956 362/172/1959א"צ,  37

 יוןפדא - 5 היתקלות ירי יום ניר גלים מרדף 09.04.1956 5426-13 -א"מ,  ג  38

 1 לא צוין יום ירושלים מרדף 23.10.1956 2501/5 -א"מ, ל  39
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 1956–1954מעצר מסתננים בשנים  :3מס'  נספח

 סה"כ אחר צה"ל מג"ב משטרה חודש/ שנה מקור

 70 10 2 11 47 1954ינואר  196-352/1959א"צ 

 79 13 12 13 41 1954פברואר  196-352/1959א"צ 

 82 8 9 6 59 1954מרץ  196-352/1959א"צ 

 92 4 23 6 59 1954אפריל  158-642/1956א"צ 

 81 3 13 9 56 1954מאי  158-642/1956א"צ 

 84 16 6 0 62 1954יוני  196-352/1959א"צ 

 95 4 8 3 80 1954יולי  158-642/1956א"צ 

 88 15 6 2 65 1954אוגוסט  158-642/1956א"צ 

 69 18 4 3 44 1954ספטמבר  158-642/1956א"צ 

 66 6 9 6 45 1954אוקטובר  196-352/1959א"צ 

 67 6 22 2 37 1954נובמבר  196-352/1959א"צ 

 59 3 24 1 31 1954דצמבר  52/19593-196א"צ 

 48 7 6 1 34 1955ינואר  52/19593-196א"צ 

 50 1 6 0 43 1955פברואר  52/19593-196א"צ 

 37 6 10 2 19 1955מארס  37/19566-52א"צ 

 37 2 2 11 22 1955אפריל  37/19566-52א"צ 

 31 2 6 3 20 1955מאי  26/19576-28א"צ 

 36 8 5 5 18 1955יוני  26/19576-28א"צ 

 43 6 7 1 29 1955יולי  28-626/1957א"צ 

 35 4 6 1 24 1955אוגוסט  26/19576-29א"צ 

 16 6 3 1 6 1955ספטמבר  52/19593-196א"צ 

 41 5 6 2 28 1955אוקטובר  29-626/1957א"צ 

 20 3 8 2 7 1955נובמבר  52/19593-196א"צ 

 26 7 12 0 7 1955דצמבר  52/19593-196א"צ 

 31 8 7 1 15 1956ינואר  52/19593-196א"צ 

 21 9 8 0 4 1956פברואר  352-196/1959א"צ 

 30 12 12 2 4 1956מארס  52/19593-196א"צ 

 16 4 8 0 4 1956אפריל  52/19593-196א"צ 

 19 5 2 7 5 1956מאי  52/19593-196א"צ 

 16 12 1 0 3 1956יוני  52/19593-196א"צ 

 10 4 1 0 5 1956יולי  76/19587-32א"צ 

 16 5 1 2 8 1956 אוגוסט 76/19587-32א"צ 

 9 5 1 1 2 1956ספטמבר  32-776/1958א"צ 

 1520 227 256 104 933 ------- סה"כ
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Abstract 

Israel Border Police was established on April 26, 1953 as the operational branch of the 

Israel Police for the purpose of protecting the borders of the State from infiltration of 

Arab refugees and hostile elements into its territory from the neighboring Arab countries.  

This historical study, which is based on a wide range of sources, analyzes for the first time 

the historical evolution of Israel Border Police, examines the process by which it was 

formed as a paramilitary policing force, and discusses the issue of its contribution to the 

ongoing security of the State of Israel from its inception until the outbreak of the Sinai 

War on October 29, 1956; a war resulting in a significant improvement in security along 

the State's borders and in its peripheral areas. This research is an important stager of the 

study of the Israel Border Police, which is an offshoot of the study of policing in the State 

of Israel. Moreover, this study completes a historical and necessary chapter that was 

missing in the study of ongoing security involving the strife in which the State of Israel 

was involved along its borders in the fifth decade of the twentieth century. 

Upon the end of the War of Independence, the State of Israel was forced to deal with 

severe ongoing security problems along its long, breached borders; of which the most 

difficult of was the infiltration into its territory which began a short time before the end 

of the War of Independence and continued until the outbreak of the Sinai War. Initially, 

the infiltrators were mainly Arab refugees from the neighboring Arab countries who 

entered Israel for the purpose of returning to their former residences, visiting relatives, 

recovering abandoned property, harvesting crops carrying out thefts, and smuggling. 

However, over the years the infiltration achieved a more violent nature and included acts 

of robbery, murder, abductions, terrorism, and actions of vengeance, in which elements 

and organizations with military characteristics were involved. The infiltration caused 

severe bodily and property damage in the territorial State of Israel; especially in the 

peripheral settlements, many of which were populated by new immigrants. Until the 

establishment of Israel Border Police, the IDF was entrusted to protect the borders of the 

State, but its forces failed to impede a large number of infiltrations due to a substantial 

shortage of manpower, subdued operational level of field units, and an absence of skill in 

handling criminally oriented, ongoing security problems in part of which involved the 

civilian population.  

The IDF's first attempt to provide a professional response to infiltration by employing a 

paramilitary policing force was to establish the Frontier Force. The Force was established 

on October 6, 1949 within the framework of the troops of the IDF and a few months 

later, it was made subordinate to the Israel Police. The urgent need to find a solution to 

the /serious problems of infiltration lead major-general David Shaltiel, one of the founders 
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of the Frontier Force and its first commander, to establish a paramilitary policing force 

similar to the models that had been developed in France and throughout the British 

Empire. The Frontier Force established was influenced by the colonial model, it 

developed in a comparable manner, and it was an important source of inspiration for the 

formation of the model in principle on which Israel Border Police was later based. The 

Frontier Force operated along the border with Jordan but it did not last long and was 

dismantled at the end of January 1951 due to negative assessments `by the |General Staff 

of its operational achievements. Following its liquidation, the Israel Police established a 

paramilitary policing force that became known as Israel Border Police company units. The 

force was organized into three companies and its main activity was focused on the 

Jordanian border. Upon the establishment of Israel Border Police in April 1953, due to 

the operational necessity to provide a solution to a variety of ongoing security problems 

on the borders with Jordan, Syria, and Lebanon, it was integrated into it and became a 

part of it. 

On March 24, 1953, following a considerable increase in the volume of infiltration, the 

Prime Minister and Minister of Defense, David Ben Gurion decided to establish Israel 

Border Police in order to protect the borders of the State and to combat the infiltrators, 

In addition to the operational consideration at the basis of the decision, political and 

informational considerations were also involved: the political consideration was motivated 

by the undermining of the public's trust in the IDF and in the leadership of the State due 

to their inability to guarantee the citizen's lives property. With the political-informational 

consideration, the Prime \Minister attempted to deflect the harsh and derisive criticism of 

its military reactions to infiltration hurled at the State of Israel by various countries in the 

world and reject the accusations directed towards it for killing innocent civilians in the 

course of retaliatory actions carried out by the IDF in Arab villages over the borders of 

the State, from where the infiltrators into Israel territory had been dispatched. Therefore, 

the Prime Minister proposed to present the State of Israel in the international arena as 

working to enforce its sovereignty from within its borders by employing Israel Border 

Police – a force operating according to civilian policing principles as an extension of the 

Israel Police -, in order to reduce the criticism that that had already undermined the 

political status of Israel in the world. The decision to establish Israel Border Police needs 

to be viewed as part of the considerations of the IDF that desired to release its forces 

from the ongoing security assignments along the State's borders for the purpose of 

training them for potential conflicts with at least one of the Arab nations, as d/reflected 

in the multi-annual plan formulated by the General Staff during the year in which Israel 

Border Police was established.  

The establishment of Israel Border Police led to an enormous flare-up in the political 

arena. Three parties from different political extremes – Mapam, Herut, and MAKI (the 
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Communist Party of Israel) – among the eminent opponents of the ruling party, Mapai 

(Israel's major labor party, the Workers Party of the Land of Israel), expressed adamant 

objections to establishing the force and to integrating it into the ongoing security 

assignments. The opposition resulted from an absolute contradiction between the political 

and security perspectives held by each party and the character of Israel Border Police 

organization; in particular, the approach and the patterns of action that it created in 

order to protect the borders of the State and to enforce the regulations of military 

governance of the Arab villages in the territory of the State of Israel. 

One of the complicated problems that the Israel Border Police encountered in the 

process of its development were the budget constraints which were a stumbling block in 

recruiting human resources and the purchasing of equipment and weapons. This problem 

constantly preoccupied the Israel Border Police during the entire period discussed in this 

research. Similar to the IDF, many new immigrants were recruited to the Israel Border 

Police ranks during these years. However, a considerable portion of them were of Middle 

Eastern origin with an inferior   level of education. Many Druze were recruited to the 

Israel Border Police along with the new immigrants. The composition of the manpower of 

the Israel Border Police had a negative impact on the quality of the force that needed to 

cope with severe and complex security problems of a military and civilian-criminal 

character with regard to  the actions of infiltrators whose nature was different alongside 

each border with an Arab country; this necessitated  instructing them in military tactics 

and knowledge of policing disciplines  to handle a wide variety of ongoing security 

measures on the borders of the State. This inter-disciplinary instruction was a significant 

element in the formation of the Israel Border Police as a paramilitary policing force. 

At its peak, Israel Border Police comprised about 1,270 policemen organized, similar to 

the IDF, in three battalions and that performed a broad variety of ongoing security 

assignments, starting from combating infiltrators and quasi-military organizations operating 

in close proximity to the borders of the state on behalf of Arab countries, through the 

protection of the lives and property of the residents of the peripheral settlements, and up 

to policing and enforcement assignments in the Arab cities and villages under the military 

government. 

The approach adopted by Israel Border Police for protecting the borders and combating 

infiltrators was based on defensive policing, mainly characterized by surveillance and 

patrols along the borders. This approach differed in essence from the offensive approach 

developed during those years and instituted by the infantry units of the IDF, which also 

participated in the actions of obstructing infiltration, by employing retaliatory actions 

intended to exact a price in blood from the infiltrators, and to dissuade Arab countries 

from allowing infiltration from their terrain into the territory of the State of Israel. The 
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reality created on the scene, in which two groups concurrently coped with ongoing 

security on the basis of varying approaches, created a complicated and disorderly 

situation. The retaliatory actions caused a significant increase in the scope of violent 

infiltration and it started to be characterized by more and more acts of murder and 

terrorism, placing Israel Border Police policemen on the frontline of the conflict with the 

armed infiltrators. Nevertheless, as a police force, they were required to maintain a 

retrained gunfire policy. The discussion in the study concerning the gunfire policy 

adopted by Israel Border Police vis-a-vis the infiltrators makes it clear that in contrast to 

the consensus prevalent in research literature, Israel Border Police was less involved in the 

death of infiltrators as compared to the IDF, a fact that led the IDF, to substantially 

disparage achievements of Israel Border Police -although it achieved the goal sought by 

the Prime Minister when he desired to establish Israel Border Police for political-public 

relations purposes. But notice that, the retaliatory actions that the IDF continued to 

execute as part of the deterioration leading to the policy of instigation to war with Arab 

countries led by the commander in chief of the Israel Defense Forces, Moshe Dayan, led 

to more civilian death than in the period preceding the establishment of Israel Border 

Police (although they had decreased over the years), thus increasing criticism of the State 

of Israel in the international arena.  

On April 1, 1954, about a year after the establishment of Israel Border Police, the General 

Staff decided to take over official responsibility for ongoing security. The significance of 

the decision was to transfer a large number of critical powers for dealing with problems of 

security of the peripheral settlements and along the borders from the IDF to the Border 

Patrol; except for the border with Egypt that remained the responsibility of the IDF. This 

study shows that by virtue of the decision, Israel Border Police tacitly and almost 

unnoticed instituted a structure for policing in the peripheral settlements as a central pillar 

of their protection in addition to the activities that its forces carried out along the 

borders. This policing structure was unique in character, and in its framework, operational 

headquarters were established, functionaries with roles that matched the security needs of 

the settlements were trained, and new arrangements for policing designated to improve 

protection of the lives and property of the inhabitants were developed. 

Israel Border Police forged an infrastructure for the security of the peripheral settlements 

which included three categories: organization of guarding, training the civilians for 

security assignments and coping with the elements of security in collaboration with the 

Jewish Agency. The relations of Israel Border Police and the IDF home guard defense 

organization which was entrusted with preparing the settlements for war was characterized 

by much tension and unstable relations. Disagreements due to differing approaches in the 

perception of protection and guarding the settlements broke out between the two 
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organizations; incessant clashes over powers and personal rivalries, and they all caused 

harm to the cooperation between them. Due to its essence as a police force and its 

affinity to the peripheral settlements, the Border Police was exposed to the difficult social 

reality experienced by the residents. Therefore, it also became committed i to /handling 

many social civil assignments, which raised its prestige among the civilian population. 

Israel Border Police’s main objective, as defined by the General Staff, was to protect the 

borders of the State from infiltration into its territory. Therefore, its forces were 

positioned along the borders with the neighboring Arab states, except for the border with 

Egypt which remained under IDF responsibility. Due to the length and security intricacy 

of the border of Israel with Jordan, it was the area where the majority of Israel Border 

Police forces were positioned. According to the Israel Police’s estimate, in 1953, the year 

in which Israel Border Police initiated activity along the borders, about 7,000 incidents of 

infiltration into the State were counted, and approximately 4,200 of them took place in 

Jordanian territory. The border with Jordan posed another operational challenge to Israel 

Border Police in addition to combatting infiltrators: to obstruct the attempts of the 

Jordanian Legion soldiers and the personnel of the Jordanian National Guard, a civilian 

organization with military features, to penetrate into Israeli territory in order to murder 

Israeli citizens and cause harm to Israel Border Police in the course of its operations. 

On the border with Syria, Israel Border Police coped with two ongoing security problems 

that had military aspects, as they involved soldiers from the Syrian army: guard duty in 

the demilitarized zones and protection of Israeli fishing in the Sea of Galilee, a challenge 

which had led Israel Border Police to establish a special maritime police force. On the 

border with Lebanon, Israel Border Police mainly operated against infiltrators who 

penetrated into the territory of the State of Israel to graze sheep, goats and cattle, and, in 

other cases, also to steal property, smuggling and espionage, murder and terrorism 

although to a smaller extent than on the other borders. 

Israel Border Police was not initially positioned along the border with Egypt because of 

the assessment of the General Staff senior officers that volatile potential for the outbreak 

of a war against the State of Israel lay in the southern border. Beginning in the year of 

1954, incessant overwhelming pressure was placed on the General Staff by ministers in the 

government, members of the Knesset (the Israeli parliament), police officers, and mainly 

the residents of the peripheral settlements in the south to transfer part of Israel Border 

Police forces from the Jordanian border to the Gaza Strip. The reason was the sharp rise 

in activity and daring of the Fedayeen groups that penetrated the territory of the State of 

Israel for the purposes of murder and terrorism. The infiltration from Egypt rose in 

volume following the instructions of the Egyptian president, Gamal Abdel Nasser, who 

acted contrary to what was expected of him – despite, and perhaps because of the heavy 
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toll that Egypt suffered following the retaliatory actions carried out in Gaza on February 

28, 1955 (Operation "Black Arrow"), during which 38 Egyptian soldiers were killed. Due to 

the political and public pressure put on the IDF for more than a year, the General Staff 

decided to deploy part of Israel Border Police forces for ongoing security assignments in 

the settlements close to the Gaza Strip in August 1955 for the first time in its history. 

Israel Border Police operated along the southern border until the outbreak of the Sinai 

War on October 29, 1956, when the IDF reclaimed responsibility for ongoing security 

from Israel Border Police until the end of the war. 

Israel Border Police was credited with meager success in obstructing and preventing 

infiltration along the borders. The activity of Israel Border Police police in ongoing 

security was in many cases accompanied by failures which led to a very negative image of 

Israel Border Police on the part of the IDF, as reflected in the harsh and incisive criticism 

launched by it throughout the entire period discussed in the study. The negative image 

that affected Israel Border Police became stronger due to the operational revolution in 

the IDF during those years expressed, among other things, by the significant improvement 

in the offensive combat spirit of the IDF following the establishment of Unit 101 in 

August 1953, with its merger into the 890th Paratroop Battalion after about five months.  

By virtue of the role of Israel Border Police as a force entrusted with the responsibility for 

ongoing security, its forces also reacted to infiltration into the Arab villages. The objective 

of the infiltrators was to return and to settle in the territory of the State of Israel as 

permanent residents. However, the State on its part was concerned about a demographic 

change in relation to the Jewish population as compared to the Arabs in its territory. 

Moreover, Israel Border Police operated against infiltrators who entered the Arab villages 

for thefts of property from the Arab citizens who just recently become citizens of the 

State of Israel, although its scope was smaller compared to the infiltration to Jewish 

settlements, and demanded a response from the institutions of the State to this anomaly. 

Israel Border Police’s preoccupation with obstructing infiltration into the Arab villages 

had placed them in a complicated situation since they perceived the Arab citizens as 

enemies of the State, and some also collaborated with infiltrators and smugglers from 

across the border. On the other hand, the Arabs were citizens of the State of Israel who 

were protected by the Declaration of Independence and were allegedly entitled to be 

granted equal rights in the recently established democratic State. 

Another sector of activity of, Israel Border Police in the Arab villages was enforcement of 

the regulations of the military government aw – maintaining the curfew and supervising 

restrictions on movement of the Arab citizens. The discussion dedicated to this topic in 

the research indicates that the attitude of Israel Border Police to the Arab citizens was as 

to an enemy of the State, or at least as collaborators with the enemy and it influenced the 
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aggressive policing policy adopted toward them by, Israel Border Police. Israel Border 

Police used a firm hand against the Arab citizens, including women, the elderly, and 

children. The policing and enforcement activities sometimes were on the edge of criminal 

acts and provoked rage among the Arab population that led to a fierce protest against 

Israel Border Police. The protest that was organized and supported by the Israeli 

Communist Party (Hebrew acronym MAKI) included a series of steps: preparing petitions 

to the institutions of the State, demonstrations, strikes, and even an urgent request for 

direct intervention to the office of the President. All of these were intended to place the 

troubles of the Arab population on the public agenda in order to influence the policy 

makers of the State to withdraw, Israel Border Police from the Arab villages. But to no 

avail. The hostile attitude displayed by, Israel Border Police Police vis-a-vis the Arab 

citizens and the demonstration that followed illustrate the process that shaped the fragile 

relations between them in the years preceding the outbreak of the Sinai War, and the 

massacre carried out on its first day during a curfew imposed on Kfar Kassem in which 49 

citizens were killed by gunfire by  Israel Border Police 

From the research we see that, Israel Border Police was not a marginal and insignificant 

police force, as was perceived by the scientific research up to now, although it was small 

manpower-wise as compared to the IDF and the Israel Police. , Israel Border Police 

evolved as a paramilitary police force influenced by the colonial model and due mainly to 

the ruthless reality of the security as it developed along the borders of the State of Israel. 

Furthermore, the study reveals that, Israel Border Police was not one-dimensional in its 

activities, and its contribution to the ongoing security of the State of Israel during the 

years 1953-1956 needs to be examined on three levels according to the assignments 

imposed – protecting the borders of the State and combating the infiltrators, 

enforcement of the regulations of the military government in the Arab villages and 

protection of the peripheral settlements.  

On the first level, combating infiltrators along the borders of the State, the first objective 

for which Israel Border Police was established, the forces did not reach their full 

realization and it is reasonable to say that, to a great extent, it failed in its function, 

although its activities helped reduce the extent of infiltration in some of the areas in 

which it operated. Israel Border Police had a very low budget at its disposal and therefore, 

it suffered from a considerable shortage of equipment and means that significantly limited 

the quality of its activities. Moreover, the composition of the manpower of, Israel Border 

Police during those years was of low quality compared to the complex ongoing security 

assignments imposed upon it along the borders, as was demonstrated by the many 

weaknesses in its operational activities. On the second level, in enforcement of the 

regulations of the military government in the Arab villages, , Israel Border Police 
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managed, to a large extent, to impose the Israeli authority of the military government on 

the Arab population, but this was done by means of a forceful and fierce policing policy 

that impaired the rights of the Arab citizens in a number of cases. On the third level, 

Israel Border Police had much success in the protection of the peripheral settlements and 

accomplished important achievements, including establishing a security infrastructure and 

forming policing patterns that greatly assisted the civilian population, both from the 

security aspect and from the social-civilian aspect. The pronounced expression of this fact 

is the praise given to, Israel Border Police by the residents s of the peripheral settlements, 

as well as the recurring requests of residents in the south from the General Staff to 

establish a policing structure in their area, similar to, Israel Border Police that was 

established in the center and in the north of the country. 
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