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 תקציר
 

עת נחתם האחרון מבין ארבעה  ,1949ביולי  17-מלחמת העצמאות הסתיימה באופן רשמי ב 

הסכמי שביתת נשק בין ישראל לבין שכנותיה הערביות אשר נטלו חלק במלחמה. ארבעת 

פקטו את מיקום גבולות המדינה, אך לא -ההסכמים סיימו את מצב הלוחמה בפועל, קיבעו דה

ערב בגבולות אלה ובמיוחד לא היוו הכרזה מצד מדינות ערב על סיום  היוו הכרה של מדינות

הסכסוך.  מצב עניינים זה של "לא שלום ולא מלחמה" עמד ברקע עיצוב תפיסת הביטחון 

בישראל. אחת הבעיות הביטחוניות כבדות המשקל שעמדו בפני מתכנני תפיסת הביטחון 

מעבר לגבולות המדינה. זו נתפסה כבעייה הישראלית היתה בעיית ההסתננות של גורמים זרים 

בטחונית מרכזית, אשר השפיעה על היחסים העדינים של ישראל עם שכנותיה, מהן יצאו 

המסתננים. הגם שמעולם לא סיכנה תופעת ההסתננות את ביטחון המדינה ואת עצם קיומה, היא 

דד עמה. אך צה"ל נטה נתפסה כ"בעיית ביטחון" ולא כבעייה פלילית, ועל כן נאלץ צה"ל להתמו

שלא לטפל בבעיית הגבולות וראה את עיקר תפקידו לא בשמירת הגבולות מפני מסתננים, אלא 

 1948בהכנתו לקראת ה"סיבוב השני". נושא שמירת הגבולות עמד במחלוקות רבות. במהלך שנת 

ברור  הוקם "חיל הספר", אך לאורך תקופת זמן זו כלל לא היה 1949הוקמה המשטרה, ובמהלך 

על מי מן הגופים הבטחוניים הללו צריכה להיות מוטלת האחריות להגנת גבולות המדינה בפני 

 ההסתננות.

"הסתננות" היה המונח הכללי שתיאר מעבר או חצייה של הגבול שבין ישראל לאחת  

משכנותיה, על ידי אזרחים, פליטים, חקלאים, מחבלים או חיילים מאחת ממדינות ערב, אל תוך 

מה הריבוני של מדינת ישראל. אף על פי שבדעת הקהל הישראלית נתפסו בדרך כלל מרבית תחו

המסתננים כ"מחבלים", היו לאמיתו של דבר סיבות רבות ומגוונות לחציית הגבולות על ידי 

המסתננים. מרבית ההסתננות היתה של אזרחים ופליטים אשר ניסו לשוב לעבד את אדמותיהם, 

טיב את מצבם החומרי על ידי גניבה. בהדרגה הועברה האחריות ללחימה לאחד משפחות, או להי

בהסתננות לידי המשטרה, והקמתה, אירגונה, ופריסת כוחותיה במחוזות ובנפות הושפעו רבות מן 

הצורך לקבל עליה משימה זו, שהנה חריגה למדי ביחס לתפקידים המקובלים לגבי משטרות 

 בעולם הדמוקרטי. 

יסוננס בין התפקידים שנטלה על עצמה המשטרה, באבטחת גבולות המדינה, היה קיים מעין ד 

ובין היותה בעצם חיל בעל עדיפות משנית: מיטב המשאבים, הנוער, הציוד, וברמה מופשטת יותר 

האידיאולוגיה, התפיסה והחשיבה הביטחונית, כולם התמקדו בצה"ל. אך המשטרה, לעומת  -

נאצלים של -וסק בצדדים המחוייבים מן המציאות אך הפחותכגוף הע -זאת, נתפסה כרע הכרחי 
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קיום חברה מודרנית. אף שתפיסה זו פגעה בכח האדם ובתקציבים שהופנו למשטרה, למרות זאת 

קיבלה עליה המשטרה את אבטחת הגבולות והעומדים בראשה אף נאבקו מספר פעמים בראשי 

 צה"ל על מנת להשאיר בידיהם משימה זו. 

ת ההסתננות הוקם חיל הספר. בתחילה פעל במסגרת צה"ל, שלא רצה בו והכשילו לצורך מניע 

בגיוס כח אדם איכותי. גדוד חיל הספר הושאל למשטרה, והיווה שם את הבסיס להקמת משמר 

הגבול מאוחר יותר. במקביל הקימה המשטרה מדור מיוחד, "מדור לחימה בהסתננות", אשר 

ה השונים בביצוע פעולות למניעת ההסתננות, ובהן לא רק הפעיל את יחידותיו במחוזות המשטר

מארבים יזומים ופעילות הגנתית אלא גם פעולות תגמול כנגד כפרים ערביים מעבר לקווי שביתת 

הנשק אשר נחשדו בהיותם בסיסי יציאה למסתננים. כן בוצעו פעולות גניבה בשטחי מדינות ערב 

טח ישראל. מדור זה אף והפעיל מסתננים פלשתינים כתגובה על גניבת ציוד על ידי מסתננים בש

 לשם פגיעה במסתננים אחרים. לצורך זה הועברו להם תשלומים ואף נשק.

כשלון חיל הספר הוביל להקמת משמר הגבול, אשר הלך והתבסס ומהווה עד היום את זרוע  

 המשטרה לשמירת גבולות הארץ. 

, דרך המאבקים 1948-ין הקמת המשטרה בהעבודה סוקרת התפתחות זו לאורך ציר הזמן שב 

בשאלת האחריות על הגנת הגבולות, הקמת חיל הספר וכשלונו, פעולות המדור ללחימה 

, עת שינה מבצע סיני את תמונת 1956כל אלו עד לשנת  -בהסתננות והקמת משמר הגבול 

 ההסתננות למדינת ישראל.



 6 

פעולות ההסתננות ובעיות הבטחון השוטף כגורמים בעיצובה ובהתפתחותה של 

 1948 - 1956משטרת ישראל,  

 

 מבוא.

 
 

 א. היווצרות תפיסת הביטחון השוטף הישראלית והקמת משטרת ישראל.

עת נחתם האחרון מבין ארבעה  ,1949ביולי  17-מלחמת העצמאות הסתיימה באופן רשמי ב

. מטרת 1ישראל לבין שכנותיה הערביות אשר נטלו חלק במלחמה הסכמי שביתת נשק בין

ההסכמים היתה, בראש ובראשונה, לסיים את מצב העימות המזויין אשר שרר בין הצדדים מאז 

, החלטה 1947לנובמבר  29-קיבלה עצרת האומות המאוחדות את ההחלטה על חלוקת הארץ ב

פלשתינית. המלחמה שפרצה יום -ערביתשמשמעותה היתה הקמת מדינה יהודית ולצידה מדינה 

הסבה נזק עצום, בנפש וברכוש, לשני הצדדים, ושינתה לחלוטין את  2לאחר קבלת ההחלטה

גבולות החלוקה אשר נקבעו בהצעה המקורית. כתוצאה מן המלחמה גדל שטחה של המדינה 

ט הצבאית, כן, לפחות מנקודת המב-היהודית על חשבון שטחים רבים שיועדו לערביי הארץ ועל

ומתן מעמדה של כוח. ארבעת ההסכמים סיימו את מצב הלוחמה -ישבה ישראל לשולחן המשא

פקטו את מיקום גבולות המדינה, אך לא היוו הכרה של מדינות ערב בגבולות -בפועל, קיבעו דה

 אלה ובמיוחד לא היוו הכרזה מצד מדינות ערב על סיום הסכסוך. 

הנשק ולא עשתה כל מאמץ של ממש להמירם -ביתתישראל, מצידה, הסתפקה בהישגי ש

קבע. מצב עניינים זה של "לא שלום ולא מלחמה" עמד ברקע עיצוב תפיסת -בהסכמי שלום

הביטחון בישראל, וכפועל יוצא ממנה, עיצוב והטמעת תורת ביטחון שאמורה היתה להכתיב את 

הביאה בחשבון את ההנחה בדבר אופי הפעלתו של הצבא על זרועותיו וחילותיו. תפיסת ביטחון זו 

נכונותן של מדינות ערב לקבל את עצם קיומה של מדינת -"הסיבוב השני", קרי, ציפיה כי אי

יובילו בהכרח ליוזמה ערבית  -ישראל וכן אי היכולת הערבית להשלים עם תבוסה צבאית 

הסכמי למלחמה נוספת, אשר תנסה לשנות את המצב שנוצר בין ישראל לשכנותיה עם חתימת 

גוריון נהג לדבר כפעם בפעם על המלחמה הבאה הצפויה: כך, למשל, בעת -שביתת הנשק. דוד בן

 ( הבהיר לשומעיו כי:1956בינואר  2נאום במליאת הכנסת ביום י"ח בטבת תשט"ז )

יתכן סיבוב שני, וגם לאחר  -ידענו שאחרי נצחוננו במלחמה אחת 

 . 3ואין לדבר  סוף נצחוננו בסיבוב שני, ייתכן סיבוב שלישי,
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הדעה הישראלית המקובלת היתה כי בכל מקרה מדינות ערב תחפשנה בעתיד דרכים 

. עם זאת, העמדה 1948 -, שלאכזבתן לא הצליחו בביצועו ב4להמשיך ולבצע את ה"טבח המונגולי"

המקובלת על מפקדי צה"ל ועל ההנהגה הפוליטית הישראלית היתה כי מלחמה כוללת נוספת 

גוריון העריך -ויה בחמש או שש השנים הקרובות, דהיינו, עד למחצית שנות החמישים. בןאינה צפ

. להערכה אופטימית זו היו שותפים גם ראשי 51954או  1953כי אין לחשוש ממלחמה לפחות עד 

 בשנים אלו התבסס צה"ל וארגן מחדש את חילותיו ומבנהו.  .6הצבא

 

"הסיבוב השני", היה על המדינה הצעירה עד שתפרוץ מלחמה כוללת עתידית במסגרת 

להתמודד עם בעיות ביטחון נוספות, כמו גם עם בעיות חברתיות וכלכליות כבדות משקל. כמענה 

דהיינו הצורך לבנות,  -לצרכים הביטחוניים התפתחה מדיניות אשר הבדילה בין "ביטחון יסודי" 

ובין ה"ביטחון השוטף", קרי  -לחמש, לאמן ולהכין את צה"ל לקראת המלחמה הכוללת הבאה 

יום על הגבולות ועל שטחי ואזרחי ישראל מפני -מכלול הפעולות שעשה הצבא על מנת להגן יום

. בעיית החדירה של גורמים זרים מעבר 7פעילות חבלנית עויינת ומפני חדירות גורמים זרים

עדינים של ישראל לגבולות המדינה נתפסה כבעייה בטחונית מרכזית, אשר השפיעה על היחסים ה

עם שכנותיה, מהן יצאו המסתננים. הגם שמעולם לא סיכנה תופעת ההסתננות את ביטחון המדינה 

ואת עצם קיומה, היא נתפסה כ"בעיית ביטחון" ולא כבעייה פלילית, ועל כן נאלץ צה"ל להתמודד 

 עמה. 

 1949הלך הוקמה המשטרה, ובמ 1948במהלך שנת  8התמודדות זו לא היתה מובנת מאליה.

הוקם "חיל הספר", אך לאורך תקופת זמן זו כלל לא היה ברור על מי מן הגופים הבטחוניים הללו 

צריכה להיות מוטלת האחריות להגנת גבולות המדינה בפני ההסתננות. בעת הקמת המשטרה 

בעיקר מתוך כורח, לאו דווקא מתוך ראייה כי זהו המצב המיטבי עבור המשטרה  -חשבו בתחילה  

להקימה במסגרת אגף או חטיבה בתוך צה"ל. פקודה ברוח זו הכפיפה את המשטרה  -כארגון 

גוריון הוא שקבע כי בשלב הראשון -בן .91948למטה הכללי בין החודשים אפריל לנובמבר של שנת 

תהיה המשטרה חלק של כוחות הביטחון, תחת פיקודו העליון של המטה הכללי, אך הוסיף כי תהא 

" לכאורה, הכורח במיקום המשטרה החדשה במסגרת הצבא נבע מן 10בשטח פעולתה "אבטונומית

העובדה כי לא הוקצה כל תקציב ממלכתי למימון הקמתה. דבר זה היה נכון כשלעצמו, אך מתחת 

לפני השטח היו גם סיבות נוספות לכפיפות הראשונית לצה"ל, ובמרכזן גם תפיסת ה"ממלכתיות" 

יית הגופים האקזקוטיביים של המדינה הצעירה. הצבא היה כלי נוח גוריון בבנ-שהנחתה את בן

מאין -מפלגתי", תפיסה שלא היתה מדוייקת לחלוטין. על מנת להכפיף יש-לשליטה, ונתפס כ"על
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את המשטרה החדשה, שלא היתה לה מסורת היסטורית )כפי שהיו לכוחות ה"הגנה"( לתפיסת 

תוקף כך נהנתה גם מן הקונצנזוס הכללי שאפף הממלכתיות, הוקמה בתוך המערכת הצבאית ומ

 מערכת זו בדעת הקהל. עוד על נסיבות הקמתה בתוך צה"ל בפרק העוסק בכך.

 
 
 

 ב. הגדרת והצגת הבעייה שבמרכז המחקר הנוכחי.

 -  1956מחקר זה מבקש לבדוק את הקשר שבין מצב ביטחון הפנים בישראל של השנים 

משטרת ישראל בשנים אלו. לצורך כך מונחות ביסוד המחקר לבין התפתחותה וארגונה של  1948

 ההנחות הבאות: 

פי הצרכים -( קיים קשר גומלין בין תופעת ההסתננות לבין אופי עבודת המשטרה כפי שהוכתב על1

 היומיומיים בשטח, ובין הפעילות השוטפת  לבין התפתחות המשטרה וצורת ארגונה. 

ר התמקדה במישור הבטחוני, )בשונה ממשטרות בעולם ( עבודת המשטרה בארץ בתקופת המחק2

קהילתי, ובשמירת החוק והסדר -רוב במישור הפלילי והפנים-פי-ככלל, שעבודתן מתמקדת על

הציבורי(. דומיננטיות הנושאים הביטחוניים היתה מאפיין מרכזי של משטרת ישראל מיום 

כתוצאה מארועי  1937י בשנת הקמתה;  למעשה, מצב החירום שהוכרז על ידי הממשל המנדטור

ה"מרד הערבי", אומץ גם על ידי מועצת המדינה הזמנית ומעולם לא בוטל בישראל. הקמתה של 

של ההסתננות  משטרת ישראל בתוך מצב עניינים זה, והצורך להתמודד גם עם הפעילות הפלילית 

 . 11הערבית, הטמיעו את דומיננטיות ביטחון הפנים באופיה של משטרת ישראל

 ( ולבסוף, התפתחותה וארגונה של משטרת ישראל הושפעו רבות ממצב זה. 3

הנחות יסוד אלו מבוססות על בחינת העובדות ההיסטוריות שבבסיס הקמת משטרת 

 ישראל, וניתן למנות כאן כמה מהן: 

א. המשטרה במדינת ישראל הוקמה בחופזה על בסיס "ירושה" ממשטרת ארץ ישראל 

דרים רבים מבחינה ארגונית ומבצעית כאחת, שהותירה אחריה המשטרה המנדטורית, תוך אי ס

 . )תיאור מצב זה, ערב הקמת המשטרה, יובא בהמשך(. 12הבריטית עם עזיבתה את הארץ

ב. משטרת ישראל הוקמה בעצם ימי מלחמת העצמאות, ועל כן מעמדה ומקומה נתפסו כמשניים 

נה את הדיפת פלישת הצבאות הערביים יחסית בסדר העדיפות הלאומי, שכלל בראש ובראשו

הסדירים ואת השגת הניצחון במלחמה. זאת ועוד: בספרו "משטרה בדמוקרטיה" העיר דני גימשי 

כי שלטון החוק ושמירת החוק לא תפסו מקום גבוה בסולם סדרי העדיפויות של החברה בישראל 
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אולי בקהילות היהודיות  ערכי לחוק ולאכיפת חוק, שמקורו-. היחס הדו13בעשור הראשון לקיומה

בגולה, או בימי המנדט הבריטי, לא נעלם עם הקמת המדינה. עבירות פליליות לא זכו תמיד לגינוי 

מוסרי; דוגמה לכך ניתן למצוא במונח הפלמ"חניקי "לסחוב" )למשל, עופות מן הלול בקיבוץ( 

 . 14שבמידה רבה נחשב נורמטיבי, למרות שמדובר בגניבה פשוטה

זה מבסס את הנחת היסוד לפיה היה מצב הביטחון השוטף הפן החשוב ביותר  מצב דברים

של עבודת המשטרה בימיה הראשונים ואף במהלך המחצית הראשונה של שנות החמישים, לפחות 

. מבצע זה שינה מיסודה את תמונת הביטחון הישראלית ובוודאי 1956עד למבצע סיני באוקטובר 

   ת מעבר לגבול.שאת רמת וכמות אירועי ההסתננו

ג. אירועי ההסתננות האמורים נתפסו הן כאירועים בעלי מאפיינים 'בטחוניים' ברורים מחד 

)מעורבות נתינים זרים ממדינות המוגדרות כמדינות אויב, חציית גבולות, פעולות מודיעין( והן 

הנחשבים כתחום  כאירועים בעלי אופי 'פלילי' רגיל מאידך, דהיינו מעשי גניבה, שוד ורצח, מעשים

 .  15עיסוקן המקובל של משטרות ברחבי העולם ככלל

 

 ג. שאלות המחקר.

כיצד השפיעה בעיית ההסתננות )והפגיעה בבטחון השוטף של אזרחי ישראל שנגרמה  .א

 בעטייה(, על אופן ארגונה והתפתחותה של משטרת ישראל בשנות המסד של הקמתה? 

ייה זו וכיצד תוקננה המשטרה בכח אדם, אילו יחידות הוקמו לשם ההתמודדות עם בע .ב

 אמצעים וציוד במגמה להתמודד עם הבעייה?

האם ובאיזו דרך השפיעו תפקידי הביטחון שהוטלו על המשטרה, על פעילותה כגוף  .ג

יהודים  -האמור לספק מענה בנושאים אזרחיים, על הטיפול השוטף באזרחי המדינה 

 ן'?ועל תיפקודה של המשטרה כגוף 'מג -כערבים 

כיצד ליווה הדרג המדיני את התמודדות המשטרה עם בעיית ההסתננות והאם השפיעו  .ד

אילוצים פוליטיים ואחרים על התארגנות והקמת המשטרה בבואה לתת מענה לבעיית 

 ההסתננות?

איך וכיצד בוצעה החלוקה בין תפקידי משטרת ישראל ובין צה"ל בכל הנוגע לבטחון  .ה

לות המדינה? מה היו המחלוקות המקצועיות והפוליטיות הפנים ומתן הגנה נאותה לגבו

בעניין זה וכיצד הן השפיעו על הקמתה והתארגנותה של המשטרה? באילו היבטים של 
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כנושאי מודיעין, קשר, חימוש  -עבודת המשטרה בהקשר של פעילות הביטחון השוטף 

ממנו לשם נדרשה המשטרה למשאביו ואמצעיו של צה"ל והאם קיבלה אותם  -ואחרים 

 ביצוע המטלות שהוטלו עליה? 

באיזו מידה של הצלחה התמודדה המשטרה עם בעיית ההסתננות וכיצד ניתן להגדיר  .ו

 הצלחה וכשלון  במילוי משימות אלו?

 

 ד. הגדרות המרחב הגיאוגרפי והפריודיזציה והנימוקים להן.

תחות משטרת ישראל המרחב הגיאוגרפי בעבודה זו בעייתי. לכאורה ניתן היה לומר כי התפ

נחקרת כולה במסגרת הגיאוגרפית של מדינת ישראל, אלא שגבולות המדינה כלשעצמם אינם 

מהווים מסגרת מרחבית ברורה: כפי שנראה להלן חלק גדול מבעיית ההסתננות נבע בדיוק מן 

 העובדה שגבולות שביתת הנשק היו גבולות ללא תיחום גיאוגרפי בולט והסתמכו פעמים רבות על

הישגי הכוחות הלוחמים בעת מלחמת העצמאות ובסיומה, ונקבעו בדרך כלל בשיחות הפסקת 

האש )"קווי שביתת הנשק"(. גבולות אלו לא תמיד היו ברורים לכוחות בשטח  ובשל המחלוקות 

שנבעו מבעיית סימון הגבולות פעלה משטרת ישראל, כמו גם צה"ל, פעמים רבות בשטח שלמעשה 

שטח אשר לגביו לא היו למשטרה למעשה  -ריבוני המוסכם של מדינת ישראל היה מחוץ לשטח ה

כל סמכויות. מעבר לפעמים בהן נעשה הדבר בתום לב, מעידים מספר מקורות ראשוניים אשר 

יוצגו בעבודה זו בהמשך גם על ביצוע פעולות משטרת ישראל ביודעין מעבר לגבולות המדינה, 

וע פעולות תגמול באיזורים אלה מטעם ובאחריות המשטרה. עם בתוך שטחי ירדן ולבנון, ועל ביצ

זאת, באורח כללי ניתן לומר כי המסמכים הנסקרים ומרבית הפעילות מתרחשים פיסית בתוך 

 .1967עד  1948תחומי מדינת ישראל ובגבולות שהיו קיימים בין השנים 

יסטוריוגרפי ומספר מרחב הזמן בעבודה זו ברור יותר. למעט מספר עבודות בעלות אופי ה

, שכן החל משנה 1947 - 1956ספרי זכרונות, מכסים המקורות הראשוניים הנסקרים את התקופה 

זו ניתן למצוא את ראשוני המסמכים והתעודות העוסקים בתיכנון משטרת ישראל )כפי שהגישם 

 1948נת סחרוב לוועדת המשנה ב' של וועדת המצב(. אף על פי כן, מציינת כותרת העבודה את ש

מאחר וזו השנה הראשונה לקיומה של משטרת ישראל כארגון קיים ולא כ"נייר עבודה". לגבי 

הינה השנה בה  1956סיום התקופה הנחקרת, עומד החוקר בפני התלבטות מסויימת: מחד, שנת 

השתנתה מאוד תמונת ההסתננות לגבולות הארץ עקב "מבצע סיני" ועל כן יש בה כדי "קו סיום" 

לתקופה הנדונה. מאידך, מחקר העוסק במשטרת ישראל ובהתפתחותה בשנותיה  מתאים
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שכן בשנה  - 1958הראשונות מן הראוי ש"יגיע" עד סוף העשור הראשון לקיום הארגון, קרי לשנת 

זו פרש המפקח הכללי הראשון ומקים המשטרה, יחזקאל סהר ומחליפו בשרות, המפכ"ל 

אשונה בתולדות הארגון. אך בסופו של דבר, מאחר ולכל נחמיאס, ערך את הרפורמה המקיפה הר

יותר של -אורך הדרך נבחנה המשטרה בעבודה לא כגוף הפועל בחלל ריק אלא מול ובהקשר הרחב

כשנה  1956נבחרה שנת  -תמונת ההסתננות והאילוצים שהביאה ההסתננות על ארגון המשטרה 

חומר מקורות רב העוסק במשטרה, המסיימת את סקירת המקורות הקשורים במשטרה. לפיכך 

 הושאר לטיפול ולפרשנות בעתיד. 1956במשמר הגבול ובהתפתחותם לאחר 

 

 ה. מקורות.

המחקר מסתמך על מקורות ראשוניים אשר מצויים בארכיון מדינת ישראל )בעיקר, תיקי 

ה, משטרת ישראל(, עיתונות התקופה, תיעוד ישיבות הממשלה שעסקו בנושאי ההסתננות ופגיעת

פניות אזרחים למשטרה בעניין ההסתננות, רשומות ופרוטוקולים של ישיבות ועדת החוץ 

והביטחון הרלבנטיות של הכנסת וכן הדין וחשבון השנתי שהעביר מפכ"ל המשטרה בשנים 

הנדונות לשר הממונה. אף נתוני ההסתננות שהעביר צה"ל מקורם במסמכים בני התקופה 

 ת הביטחון.המצויים בארכיון צה"ל ומערכ

ככלל, המקורות העיקריים עליהם מתבססת עבודה זו הינם מסמכים בני התקופה הנדונה. הללו 

מהווים את חומר הגלם לבניית התמונה ההיסטורית, ובמחשבה תחילה לא נעשה שימוש 

בראיונות. בנוסף, נעשה שימוש במספר מחקרים עדכניים, אך אלו שימשו כמקור רק כאשר היה 

ך אור שונה על התמונה המצטיירת, וכן משום שאין לכתוב על נושא ללא היכרות עם בכוחם לשפו

הקורפוס המחקרי הרלבנטי לגביו, אך אין הם מהווים תחליף למקורות הראשוניים. לפיכך נבחנת 

בעיית ההסתננות על פי דו"חות המשטרה, דו"חות צה"ל, תלונות אזרחים ולפי סיכומים 

 . 1956ועד  1948גורמים שונים,  ולאורך ציר הזמן בין השנים  סטטיסטיים שהוצאו על ידי
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 ו. מבנה העבודה.

על מנת לעמוד ולאתר את הקשרים המשוערים שבין התפתחות וארגון כח המשטרה 

לבין מצב ההסתננות והביטחון השוטף בארץ, נבחנים שני הנושאים במקביל לאורך ציר הזמן     

סק איפוא בהסתננות ומציג את עיקרי הבעייה: המסמכים וחומר . הפרק הראשון עו1948 - 1956

המקורות הנבדקים מראים תמונת מצב של בעיית ההסתננות לגבולות ישראל בשנים הנדונות, וכן 

שיבה  -פירוט כמות המסתננים, הארצות מהן חדרו לתחומי ישראל, מטרות ההסתננות השונות 

תרו עקב הסכמי שביתת הנשק בתחומי מדינת לכפרים שננטשו, עיבוד אדמות חקלאיות שנו

ישראל, מעשי גניבה, שוד, רצח, או הסתננות למטרות חבלה וריגול בשליחות גורמי צבא ערביים 

זרים,  דפוסי הפעולה של המסתננים, על ידי מי נתפסו אם וכאשר נתפסו )צה"ל, משטרת ישראל, 

ים ישראלים, ולעיתים אף אזרחי חיל הספר בתקופת קיומו, משמר הגבול מאז כינונו, אזרח

בחיי אדם, מעשי שוד, גניבת  -ישראל הערבים(, וכן את נזקי ההסתננות השונים בשנים אלו 

 בהמות, ציוד חקלאי, הצתות ועוד. 

במקביל, דן הפרק השני בהתפתחות משטרת ישראל וארגונה, לאורך אותו ציר זמן. 

תחילה כחטיבה במסגרת צה"ל ועד הפיכתה החל מן התכניות הראשונות להקמתה, דרך הקמתה ב

אדם, רכב, וציוד. מקום מיוחד שמור לדו"ח -לגוף עצמאי. במסגרת זו נבדקים תקני המשטרה לכח

השנתי שהוציאה המשטרה בסיום כל שנת עבודה: מדיווחים שנתיים אלו עולה בבירור תמונת 

ר, בכלי רכב ובתקציבים. התארגנות המשטרה והתפתחותה בכח אדם, בציוד לחימה וציוד שיטו

דיווחי המשטרה ייבחנו יחד עם הנתונים הקיימים אודות בעיית ההסתננות לתוך תחומי ישראל  

בשנים המדוברות על מנת לאתר ולעמוד על הקשרים שבין תופעת ההסתננות לבין צורת ואופי 

לם התפתחותה של המשטרה. בהכרח מובא כאן דיון קצר במהות תפקידה של המשטרה בעו

המודרני ובמיוחד בחברות הדמוקרטיות, עליהן נמנית ישראל. דיון זה מחדד את האנומליה 

שבבסיס משימותיה הייחודיות של משטרת ישראל. מכאן, התפתחות המשטרה תיבדק גם 

בהקשר הלחימה בהסתננות: שיטות הלחימה בהסתננות שפותחו, מי פיתח אותן ונקט בהן 

הפעולה או אי שיתוף הפעולה בין שני הגורמים. כך למשל תיבחן )משטרה או צה"ל( ומצב שיתוף 

פעולות רבות של המשטרה למניעת ההסתננות הצריכו  -תמונת שיתוף הפעולה בתחום המודיעין 

מודיעין מדוייק לשם הצבת מארבים למסתננים. תיבחן השאלה מי סיפק מודיעין זה למשטרה, 

 למודיעין בתחום זה.  שבאותה התקופה טרם היה בידיה מערך עצמאי

הפרק שלישי עוסק ב"חיל הספר": תיכנונו, המאבקים על הקמתו וכפיפותו, תקופת 

פעילותו המבצעית, ולבסוף השאלת גדודיו למשטרה ופירוקו. התיעוד הנסקר מציג את ההצעות 
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השונות שהועלו הן בצה"ל הן במשטרה לפתור, באמצעות חיל הספר, את בעיית ההסתננות ולהגן 

ל גבולות הארץ. הקמת החיל, פעולתו ולבסוף סיפור כשלונו הנם שיאו של התהליך ההיסטורי ע

הנסקר בעבודה זו, בו הפכה המשטרה מגוף האמון על מניעת עבריינות ושמירת הסדר החברתי 

לגוף העוסק בהגנת גבולות המדינה. הפרק דן בסיבות האפשריות לכשלונו של החיל, כשלון 

בר להעברת האחריות המלאה על הגנת גבולות הארץ מפני מסתננים לידי שהביא בסופו של ד

 המשטרה.

הפרק הרביעי דן בגוף שהקימה המשטרה לצורך העמידה במשימה זו: משמר הגבול. 

בקליטת מגוייסים, בהקמת פלוגות ובמשימות  1956הפרק בוחן את התבססות החיל עד שנת 

קאסם, על מנת לעמוד האם -יל בארוע טבח כפרשנטל על עצמו, ומסתיים בבחינת חלקו של הח

 השפיע ארוע זה על התפתחות והתארגנות משמר הגבול והמשטרה.

 

 ז. רקע הרעיוני: המשטרה ב"מדינה מגוייסת" ללא חברה אזרחית.

במידה רבה, ניתן לתאר את ישראל בשנותיה הראשונות כמדינה מגוייסת, רעיונית כמו גם 

היתר של החברה הישראלית ומהווים את הרקע -עוסקים בצבאיותפיסית. שני מחקרים חשובים 

או המסגרת לבחינת הפן הצבאי באופייה של משטרת ישראל בעבודה זו: האחד, עבודתו של אורי 

 The)במקור:  16"1936 - 1956היווצרותו של המיליטריזם הישראלי  -דרך הכוונת "  אליעזר-בן

Making of Israeli Militarism  ) את התהליך שהוביל את החברה הישראלית עוד מתקופת  מציג

ה"יישוב" להעדיף ולהשתמש בפתרונות צבאיים  )לאחר הקמת המדינה( או פתרונות בעלי אופי 

צבאי )בתקופת היישוב(, וזאת גם לבעיות מדיניות ואף חברתיות אשר לא הצריכו שימוש -כמו

שורות בטראומות עבר מתקופה לא שכזה בכוח הנשק. מתוך מגוון של סיבות, אשר חלקן ק

מוגן ונטול ריבונות, ראו מנהיגי היישוב והמדינה את בעיות -רחוקה בה היו היהודים עם לא

הביטחון )השוטף והיסודי כאחד( כנושא הראשון בו עליהם להתמקד, ונטו לראות בהן את 'חזות 

צבאיות בעליל. -לא הכל'. הצבא שימש ככלי הראשי לביצוע מדיניות גם כאשר דובר במשימות

כאשר הוקמה משטרת ישראל, בתחילה כחטיבה במסגרת הצבא, דומה שלא נתן איש את דעתו על 

כך שמשימות המשטרה שונות באופיין ובמהותן מן המשימות הקשורות למסגרת הצבאית, 

 ובסערת המלחמה נדחקו בעיות המשטרה ותפקידיה האמורים ונתפסו כבעלות ערך משני בלבד. 

 Wars, Internal Conflicts, and Political Orderהשני הנו עבודתו של גד ברזילי:  המחקר

A Jewish Democracy in the Middle East - 17 בספר זה בוחן המחבר באורח דומה את .
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אליעזר, -ערבי על הפוליטיקה הפנים ישראלית. שלא כמו ספרו של בן-השפעת העימות הישראלי

ת כמכלול, מתמקד ברזילי במפלגות הפוליטיות ובוחן את חוסנה של הבוחן את החברה הישראלי

הדמוקרטיה הישראלית לאור מצב של עימות מזויין מתמשך. במסגרת זו הוא מציג מספר 

אלמנטים פוליטיים או חברתיים ובודק כיצד השפיעה עליהם הצבאיות המוגזמת של החברה 

קר זו השלטונית סובלת מסודיות יתר, הישראלית: למשל, המערכת הפוליטית הישראלית ובעי

שמקורה בצורך הביטחוני או הכביכול בטחוני; האזרח בישראל אינו מפקח באמת על מעשי 

ממשלתו וטיעון ה"סוד הביטחוני" מופיע )ומכובד על פי רוב על ידי התקשורת( גם כאשר הדבר 

פעם לצרכי המדיניות  . כוחות הביטחון בישראל הוכפפו לא18אינו דרוש באמת לביטחון המדינה

הפוליטית ואף הופעלו מבצעית להשגת יעדים פוליטיים )הדוגמה הבולטת ביותר שמביא ברזילי 

. באורח דומה נבחנת גישת הישראלים במפלגות הפוליטיות השונות 19(1982-היא הפלישה ללבנון ב

( Civil Society)ערבי בכלל; וברזילי קובע כי לא תיכון בישראל חברה אזרחית -לסכסוך הישראלי

במלוא מובן המילה כל עוד יסבול הקונפליקט מ"טוטאליזציה" של הגישות הקשורות בפיתרונו.  

מתוך שעסק בעיקר במערכת הפרלמנטרית אין ברזילי מתייחס במחקרו למשטרה, אך הן ברזילי 

ל אליעזר מציגים את החברה הישראלית כחברה מגוייסת )וודאי במובן הצר ביותר ש-והן בן

רחבים( וניתן -המונח, מגוייסת פיסית לשירות הצבאי, כמו גם בהקשרים האידיאולוגיים היותר

לקשור על רקע זה אף את "גיוסה" של המשטרה ככח ממלכתי הנתון למרות המערכת הפוליטית, 

למשימות ביטחון הנראות בעיני הדרג הפוליטי כבעלות עדיפות על בעיות חברתיות, כגון מאבק 

אליעזר וברזילי רשאי הקורא לשאול עצמו האם -לאחר קריאת עבודותיהם של בןבפשיעה. 

המשטרה בישראל הנה חלק מ"דמות" זו של המדינה, קרי "אומה במדים", או שהיא פועלת 

 כמשטרה המשרתת את האזרח בדפוסים המקובלים במדינה מערבית דמוקרטית וחופשית?

נים הראשונות לקיומה אמורה לתת מענה התחקות אחר שרשי הקמת המשטרה והתפתחותה בש

 על שאלה זו.

לפנינו המשטרה כגוף ממלכתי, שלא נוצר ולא פעל בחלל ריק אלא התקיים )ומתקיים אף 

כיום( בתוך הקשרים פוליטיים, ביטחוניים וחברתיים רחבי היקף ומורכבים מאין כמותם. 

שטרה כגוף ביטחוני בלבד; מעצם נשק, לא ניתן לראות את המ-לדוגמה, על אף היותה ארגון נושא

היותה ארגון חמוש בתוך חברה דמוקרטית וחופשית, עולות שאלות בדבר הגדרתה של המשטרה 

וסמכויותיה לנקוט באלימות. מחקרים שונים עסקו ועוסקים בתפקידה של המשטרה בחברה 

החופשית, הן במשטרות שונות ברחבי העולם והן במשטרת ישראל. אך דיון זה אינו 

סוציולוגי/קרימינולוגי בעיקרו, אלא אף היסטורי ופוליטי. אי לכך, האופן בו התפתחה המשטרה 
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אינו יכול להיות מנותק מן ההקשר ההיסטורי הכללי של התפתחות מדינת ישראל, האופן בו 

המשקל שניצבו בפניה והאיומים והסיכונים בפניהם ניצבה המדינה -הוקמה, הבעיות אדירות

 ר עליהם היתה צריכה לתת מענה. וזוהי רק דוגמה אחת.)והמשטרה( ואש

פן נוסף המאפיין את משטרת ישראל  ומבדיל אותה ממשטרות אחרות בעולם הנו הכפפתה 

לתפיסת ה"ממלכתיות" אשר שאפה להגדיר את מרבית המוסדות החשובים של מדינת ישראל 

הממלכתית", והרבה לדבר על גוריון היה "נביא התפיסה -פוליטי מחייב. בן-הצעירה  באורח א

עיצוב צלם המדינה לאורה, אך בפועל היתה הפוליטיקה המפלגתית מעורבת עד מאוד בעיצוב 

 -הארגונים והמוסדות השונים ובכלל זה הצבא והמשטרה. עימותים רבים של הממסד המפלגתי 

הובילו מול ארגוני ומוסדות המדינה  -גוריון -ולמעשה, של מפא"י כמפלגתו השלטת של בן

לעיצובם של מוסדות אלו, הן בהקמתם,  הן באיושם, ולעיתים אף בחיסולם או פירוקם. החלטת 

גוריון על פירוק הפלמ"ח, לדוגמה, או החלטתו על פיטורי ראש המטה הארצי )רמ"א( של -בן

ההגנה, ישראל גלילי, היו החלטות פוליטיות בעיקרן ולאו דווקא ביטחוניות מקצועיות. אף 

 ת הקשורות בהקמת משטרת ישראל ובתיפקודה אינן חורגות מכלל זה. ההחלטו

הפוליטיזציה של הצבא.  -והיא פועל יוצא של  -הפוליטיזציה של משטרת ישראל קשורה גם 

מסיבות שתיבחנה בהמשך עבודה זו, הוקמה משטרת ישראל בתחילה כחטיבה במסגרת צה"ל, 

זו על אופי המשטרה? כיצד להבין עניין זה  ופעלה כך למשך מספר חודשים. מה מלמדת עובדה

בהתחשב בנתונים ההיסטוריים הידועים לחוקר, כגון זה שהמשטרה הוקמה עוד בטרם הסתיימה 

מלחמת העצמאות? ומה מלמדת עובדה זו על היחסים שבין צמרת המשטרה למטה הכללי של 

האחר, סמכויותיו, שטחי הצבא? כיצד ראו כל אחד מן הגופים הביטחוניים הללו את תפקידו של 

כח אדם.  -בשל אופן הקמתה  -פעולתו? ויתירה מכך: הצבא הוא שצריך היה להפריש למשטרה 

איזה כח אדם היה מוכן צה"ל לתת, האם התגלעו ויכוחים אודות רמת כח האדם המועבר לשורות 

ותים ליוו המשטרה, והאם ויתר הצבא על קצינים משורותיו עבור חיל הספר, למשל, ואילו עימ

כל אלו נושאים שליוו את הקמת והתבססות המשטרה ואשר ייבדקו בעבודה זו. ושוב,  -תהליך זה 

המסגרת לדיון זה אינה יכולה להיות רק הפעילות הביטחונית או המשטרתית ה"מקובלת". הדיון 

משטרה וההבדלים ביניהם כארגונים -מול-מחייב קונקרטיזציה: שהרי אין לפנינו רק צבא

טחוניים, אלא גם צבא מסויים מאוד )צה"ל( בחבלי הקמתו, בתוך סערת מלחמה, תחת איום בי

קיומי אמיתי על המדינה הצעירה, וכן משטרה ייחודית מאוד, בת חודשים ספורים, המוקמת 

למעשה על בסיס ארגון וכח אדם חלקי של משטרה מנדטורית אשר פעלה לעיתים כנגד היישוב 

ות לחלוטין; משטרה הנאבקת על מקומה ועל עצמאותה הארגונית / עצמו ולמען מטרות שונ
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על  -פשוטו כמשמעו  -תקציבית / פוליטית, ואשר עליה להגדיר לעצמה מטרות ויעדים ולהילחם 

תפיסתה ומקומה במסגרת כוחות הביטחון של ישראל.  באור זה יש להבין את המאבק סביב 

המדינה. במדינה אחרת, אולי היתה השאלה הזו  השאלה על מי מוטלת האחריות לשמירת גבולות

זוכה למענה מקצועי ביטחוני גרידא; אולם בישראל לא ניתן לנתק את השאלה מהקשרים רחבים 

 הרבה יותר, פוליטיים, חברתיים ואף כלכליים.

היה קיים מעין דיסוננס בין התפקידים שנטלה על עצמה המשטרה, באבטחת גבולות 

עצם חיל בעל עדיפות משנית: מיטב המשאבים, הנוער, הציוד, וברמה המדינה, ובין היותה ב

האידיאולוגיה, התפיסה והחשיבה הביטחונית, כולם התמקדו בצה"ל. הצבא  -מופשטת יותר 

נתפס כגוף המייצג יותר מכל את מדינת ישראל המתחדשת, ובו באה לידי ביטוי "רוח האומה", 

גוריון ושירת את תפיסת ה"ממלכתיות" מבית -על בןפשר שהיה חביב -ביטוי נמלץ ולמעשה חסר

מדרשו. טנקים ומטוסים מצטלמים טוב יותר מבתי מעצר, ושרי הממשלה הרבו לבקר בצה"ל 

גוריון במיוחד היה מזוהה )ובצדק( עם הקמת -ובבסיסיו ואף למנף עצמם פוליטית באמצעותו. בן

. פוליטיקאים רבים צולמו ליד אנשי הצבא וביסוסו, אף שכמובן לא היה האדם היחיד שעסק בכך

צבאית: אפילו אשכול נהג לחבוש כומתה שחורה -הצבא, לעיתים בבגדים ששיוו להם חזות כמו

 .20בביקוריו בצבא. הוא לא חבש אותה כשהופיע בארועים אזרחיים

כגוף העוסק בצדדים המחוייבים מן  -אך המשטרה, לעומת זאת, נתפסה כרע הכרחי 

ציבורית בלבד: שר -נאצלים של קיום חברה מודרנית. ולא ברמה העממית-תהמציאות אך הפחו

המשטרה המיועד, יצחק גרינבוים, לא רצה ליטול עליו את המשרה וכתב כי העיסוק במשטרה הנו 

". אפשר היה לפטור זאת כאנקדוטה, אלמלא היה בתפיסה זו כדי ללמד על סדר 21"עיסוק בזבל

ת הקמתה. המשטרה נתפסת כגוף משני, לא זוהר וגם לא חשוב העדיפויות הלאומי של ישראל בשנ

 במיוחד. 

והנה דווקא כח ביטחוני משני זה קיבל עליו משימה בטחונית אדירה, שהדירה שינה 

מאזרחי ישראל כמו גם מראשיה: לאחר מלחמת העצמאות, נפגעה ישראל כמעט לילה בלילה 

קיומית לישראל, ובוודאי לא היה בכוחה ממעשי הסתננות. ההסתננות לא היוותה אמנם בעייה 

לבצע מה שלא הצליחו כוחות מדינות ערב הסדירים; אבל היא היתה בעייה ביטחונית אמיתית 

ועלתה בחיי בני אדם רבים. מעבר לפגיעה הפיסית היא היוותה פגיעה מוראלית מוחשית. גבולות 

ה, והממשלה והצבא נתפסו ישראל נתפסו כפרוצים, המדינה לא יכלה להבטיח ביטחון לאזרחי

 כחסרי אונים. 
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צה"ל ראה את עיקר תפקידו בהכנת הכח למלחמה הבאה, לא בשמירת הגבולות. בין השנים 

הוקם חיל הספר, שאמור היה לתת מענה לבעייה, וגם כאן הקמתו לוותה במאבקי  1951-ל 1949

ך, לא ששו לקחת על כח ויוקרה בין הצבא לבין המשטרה. אף ששני הגופים, כפי שנראה בהמש

עצמם את משימת שמירת הגבולות, הם בכל זאת היו מעונינים בקיומו של החיל החדש דווקא 

במסגרתם, והיו מעוניינים לקבל את תוספת כח האדם והתקציב שנלוו לאחריות על החיל. אך 

כאשר הוקם לבסוף חיל הספר במסגרת הצבא, על פי החלטת שר הביטחון, רוקן אותו המטה 

ללי מתוכן ומנע בעצם את סיכויי הצלחתו. גם שיקולים אישיים, הקשורים למקומו ומעמדו של הכ

מפקד חיל הספר דוד שאלתיאל במסגרת המטה הכללי של צה"ל וככל הנראה גם לאופיו, ולא רק 

מקצועיים גרידא, ליוו פרשה זו. לאחר מכן הועבר חיל הספר לידי המשטרה, -שיקולים ביטחוניים

ליה כאמור את אבטחת גבולות המדינה. לפיכך יש לשאול, האמנם נתפסה אבטחת שקיבלה ע

מתאים, מכל -הגוף הפחות -הגבולות כמשימה שולית? או אולי נוח היה לצה"ל לתת למשטרה  

 לעסוק במשימה שנחשבה ל"כישלון ידוע מראש"? -בחינה שהיא, לכך 

היא רק פן אחד בבעיית ביטחון  אבל אבטחת הגבולות, אותה משימת "כישלון ידוע מראש",

הפנים: שכן יש לסוגייה זו צדדים רבים. עד היום, אין למעשה הגדרה רשמית למונח "ביטחון 

פנים", אף שמתקיים משרד ממשלתי הנושא שם זה ואשר החליף בזמנו את משרד המשטרה. 

טחת הגבול, . אב22דעות החוקרים חלוקות לגבי השאלה, מה אמורה להכיל הגדרת ביטחון הפנים

מניעת חתרנות, הגנה מפני פעולות טרור, הפרת סדר ציבורי, מתן מענה לעורף בעת מצב חירום 

כל אלו נכללים בערבוביה תחת  -כגון מלחמה או אסון טבע, הצלה ופינוי של נפגעים, מניעת ביזה 

הלי ההגדרה, אך שאלת האחריות והסמכות לטיפול בכל אלה טרם הובררה עד היום. במצב המנ

(, בכל הקשור לנושאים שהוזכרו לעיל יש לתאם פעילות בין שישה גורמים 2005הקיים )שנת 

צה"ל ופיקוד העורף בתוכו, משטרת ישראל, שרות הביטחון הכללי, מכבי האש, מגן דוד  -שונים 

אדום ומשק לשעת חרום )מל"ח(, ואלו כפופים לשבעה גורמי ממשל: משרד ראש הממשלה, משרד 

המשרד לביטחון פנים, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד הפנים  הביטחון,

 והרשויות המקומיות )אלו האחרונות מונות בעצמן עשרות רבות(.

מתוך כל ההיבטים שהוזכרו לעיל והמרכיבים את מושג העל של "ביטחון פנים", תקופת 

היבט ה"בטחוני" של המושג. ההסתננות מקום המדינה ועד למערכת סיני מייצגת יותר מכל את ה

הצבא, שהיה אחראי מטבע הדברים לכלל סוגיות הביטחון, יצר את ההבחנה  בין הביטחון 

היסודי, שפרושו ההכנה למלחמה כוללת מול צבאות ערב הסדירים, לבין הביטחון השוטף 
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כמאמץ )בט"ש(, שפרושו היה ההגנה על הגבולות ויישובי הספר מפני ההסתננות. אך הבט"ש נתפס 

 .23שולי שחשיבותו הטקטית קטנה יחסית

על מנת לעמוד במשימה שלקחה על עצמה בנתוני כח האדם והמשאבים המוגבלים 

שברשותה, הזניחה המשטרה בהכרח נושאים הקשורים לתפקוד המשטרתי ה"רגיל" של לחימה 

אלו נלקחים  בפשיעה, ביצוע סיורים, מניעת אלימות, ופעילות חקירה והבאה לדין בכלל. נתונים

 מדיווחי המשטרה עצמה ועדויות ראשיה בכתובים.

ולבסוף, פן מעניין של פעילות המשטרה לבלימת תופעת ההסתננות הוא הקמתו של מדור 

סודי ללחימה בהסתננות, שהיה אמון על ביצוע פעולות מיוחדות )המדור התקיים במסגרת יחידה 

ו ביצעה המשטרה מספר פעולות תגמול שכונתה "המחלקה לתפקידים מיוחדים"(. במסגרת ז

מעבר לקווי שביתת הנשק, פעולות שלא היו מוכרות לציבור ולא "זכו" לתהילה אותה קיבל הצבא 

של הצנחנים. פעולות אלו נשאו אופי צבאי במובהק  101כשביצע פעולות דומות במסגרת יחידה 

טיות. פעולות אלו וחרגו מן התפיסות המקובלות של הפעלת כח משטרתי בחברות דמוקר

 תיסקרנה בפרק העוסק בהקמת המשטרה. 
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 הערות לפרק המבוא

 

                                                           

ההסכמים הקודמים, כולם פרי שיחות שנערכו במלון "השושנים" שברודוס, נחתמו עם מצרים  1

 (.1949באפריל  4(, וירדן )1949במארס  23(, לבנון )1949בפברואר  24-)ב

ת העצמאות הנו, כבמקרים רבים אחרים, עניין של פרשנות. מול הגרסה המופיעה תיקוף מלחמ 2

כתאריך פתיחת העימות )יום לאחר קבלת החלטת החלוקה(  1947לנובמבר  30 -כאן והרואה את ה

יש לציין את הגרסה ה"קצרה", הרשמית, על פיה פרצה המלחמה ביום שמייד לאחר הכרזת 

)ו' באייר תש"ח(. אולם תיקוף זה מתייחס לפלישת  1948למאי  15-העצמאות הישראלית, דהיינו ה

צבאות ערב הסדירים בלבד לארץ, ומתעלם ממלחמת הגרילה וה"כנופיות" הבלתי סדירות 

שנפתחה על ידי ערביי הארץ ביום שלאחר תכנית החלוקה בעצרת האומות המאוחדות. עימות 

נטלו חלק הכוחות הסדירים, והסתיים רק מזויין זה נמשך ו"התמזג" לתוך מלחמת העצמאות בה 

 עם תום מעשי האיבה בחתימת הסכמי שביתת הנשק.

", עמ' ייחוד וייעוד, מובאים ב"1956לינואר  2של הכנסת השלישית,  50-גוריון בישיבה ה-דברי בן 3

מצרית, עם החשש הישראלי להתגברות סיכויי  -. הדברים נאמרו לאחר עסקת הנשק הצ'כית 226

 הקרובה. המלחמה

אמר עזאם פחה, אז המזכיר הכללי של הליגה הערבית, כי המלחמה שנפתחה זה  1948במאי  4

עתה בין ישראל לערבים תהא "מלחמת השמדה, טבח גדול שידובר בו כשם שמדברים על הטבח 

 .81, עמ' בין ישראל לעמיםהמונגולי או על מסעי הצלב". הציטוט מובא אצל וולטר איתן, 

 .1952בפברואר  23, גוריון-יומן בן 5

 .7, עמ' 1949 - 1956תפיסת הביטחון השוטף של ישראל: מקורותיה והתפתחותה דוד טל,  6

 שם, שם. 7

 .10שם, עמ'  8

 .13/48הוראת תקן המטה הכללי  9

גוריון לרמ"א )ראש המטה הארצי של ההגנה, תפקיד שעדיין לא התבטל בעת כתיבת -מכתב בן 10

 -יומן המלחמה תש"ח גוריון, -. דוד בן1948למרץ  26 -ן( ולרמטכ"ל, מן הגוריו-מכתבו של בן

 .321, עמ' תש"ט
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וראה על כך בסקירתו הקצרה של דני גימשי אודות התפתחות השיטור בישראל, בתוך דני  11

 .300 - 301, עמ' משטרה בדמוקרטיהגימשי, 

 - 135, כרך א', עמ' ת ישראלתולדות משטרמרחיבים בעניין זה אלי הוד ואראלה שדמי בספרם  12

134. 

 .301, עמ' משטרה בדמוקרטיהדני גימשי,  13

     שם, שם.  14

החומר על תפקידי המשטרה המסורתיים או החדשים בעולם רב ביותר. ניתן למנות כאן למשל   15

 את עבודתו של:

Bittner, Egon. The Function of Police in Modern Society: A Review of Background 

Factors, Current Practices, and Possible role models. 

, הוצ' דביר, 1936 - 1956היווצרותו של המיליטריזם הישראלי  -דרך הכוונת אליעזר, -אורי בן 16

 .1995אביב -תל

17 Gad Barzilai, Wars, Internal Conflicts, and Political Order - A Jewish Democracy 

in the Middle East, State University of  New York Press, New York 1996 

 .221ברזילי, שם, עמ'  18

 שם,שם. 19

 )בהערת השוליים(. 102, עמ' והארץ שינתה את פניה - 1967תום שגב,  20

 השר גרינבוים סרב לקחת את התפקיד על עצמו. וראה על כך בהמשך בפרק "הקמת המשטרה". 21

חון הפנים והביטחון הלאומי בישראל", בתוך: הרצליה אפרתי )עורכת(,        פנחס יחזקאלי, "ביט 22

 .94אוניברסיטה משודרת, עמ'  -, צה"ל מבוא לביטחון לאומי

 .97שם, עמ'  23



 21 

הרקע לעיצוב תפיסת הביטחון השוטף  -: פעולות ההסתננות ראשוןפרק 

 .1948 - 1956ובניית  כוחות הביטחון של ישראל, 

 

 א. ההסתננות במחקר ההיסטורי: הצגת צה"ל ופעולות התגמול הצבאיות במוקד המחקר.

ת , ע1956-ועד ל 1948מחקרים ועבודות שונות עוסקים בבעיית ההסתננות לישראל בשנים 

שינה מבצע סיני את תמונת הביטחון השוטף הישראלי. בני מוריס עסק בבעיה במחקריו "לידתה 

 - 1956( ובספר "מלחמות הגבול של ישראל 11987" )1947 - 1949של בעיית הפליטים הפלסטינים 

הכילו גם הם פרקים העוסקים  1956-. מחקרים רבים העוסקים במערכת סיני ב2(1996" )1949

, שנתפסה בדרך כלל כאחד הגורמים אשר הובילו לפרוץ המערכה: כך ניתן למצוא בהסתננות

 Israel in Search of a War: The Sinaiהתייחסות להסתננות ולנזקיה בעבודתו של מוטי גולני, 

Campaign  (1998"וכן בספריו "חץ שחור: פעולת עזה ומדיניות הגמול של ישראל )תהיה -ו 3"

, שם מונה גולני את "פעולות החבלה והרצח של מסתננים 4למלחמת סיני"מלחמה בקייץ: הדרך 

, אך ממשיך ומציין כי 1956מעבר לגבול" כסיבה האפשרית הראשונה לפרוץ המלחמה באוקטובר 

 מחקרו יוצא מנקודת ההנחה כי "אין באירוע או בגורם מסויים אחד כדי לגרום לבדו למלחמה".

כללו העורכים, משה שמש ואילן  5עיון מחדש" - 9561בקובץ "מבצע קדש ומערכת סואץ 

טרואן, מבוא קצר מאת חיים הרצוג, המגדיר את חדירת ה"פדאיון" ממצרים לגבולות ישראל 

כאחד משני הגורמים הישירים למלחמה )השני היה סגירת מצרי טיראן על ידי המצרים בפני שיט 

פן כללי עם קביעה זו. דוד טל, בספרו . מרבית החוקרים הנזכרים לעיל מסכימים באו6ישראלי(

( מציג את 1994" )1949 - 1956"תפיסת הבטחון השוטף של ישראל: מקורותיה והתפתחותה 

און ומיכאל אורן כעבודות הקובעות זיקה ישירה -עבודותיהם של בני מוריס, נדב ספרן, מרדכי בר

ך מסתייג מגישה זו ומציע בין ארועי הגבול שבין ישראל לשכנותיה ובין פרוץ מלחמת קדש, א

הסבר מהותני, לפיו נבעה המלחמה כנגזרת של תפיסת הביטחון השוטף שהתפתחה בארץ. על פי 

אינן מהוות "מכלול אחד, שתקריות הגבול והחיכוכים בין ישראל  1949 - 1956גישתו, השנים 

אלא שישראל " כפי שסברו החוקרים האמורים; 1956לשכנותיה במהלכן הוליכו ישירות למלחמת 

פוליטית מיוחדת במינה שנוצרה בשל השינויים -יצאה למלחמה על מנת לנצל קונסטלציה גיאו

שחלו באיזור )למשל הלאמת חברת התעלה על ידי נאצר במצרים, ותגובת צרפת ובריטניה למעשה 



 22 

פיכך , ול1949 - 1956זה(. זאת בעוד שדפוסי ההסתננות היו קבועים, פחות או יותר, לאורך השנים 

 ' דווקא. 56אין בהם לבדם כדי להסביר פרוץ המלחמה באוקטובר 

בחיבור לשם קבלת התואר "מוסמך" בחן זאב דרורי את חלקו של צה"ל בהסלמה שהוליכה 

למערכת קדש, ובין יתר מסקנותיו הראה כיצד הקו האקטיביסטי שנקטו צה"ל והעומדים בראשו 

ת המשבר המדיני שממנו יצאה ישראל למלחמה; בשנים שלפני פרוץ המלחמה תרם רבות ליציר

. אף כאשר הוליך 7כלומר, צה"ל היה שותף פעיל ביצירת המדיניות ולא רק הדרג המדיני שמעליו

צה"ל את ישראל למשבר דיפלומטי חמור בשל תוצאותיה הקשות של פעולת קיביה, שנבעו באורח 

נה הממשלה על צה"ל ולא ננקטו כל ישיר משטחיות ההכנה של צה"ל ומפקודות לא מספיקות, גונ

-פעולות בירור או נזיפה כלפי האחראים לתוצאות הטרגיות )ויתירה מזאת, ראש הממשלה דוד בן

גוריון נזקק לשקר גס על מנת ל"נקות" את הצבא מאחריות(. אך גם בעבודתו של דרורי אין 

ול שביצעה המשטרה המשטרה מהווה גורם משמעותי ומתוך כך וודאי שלא נבחנו פעולות התגמ

כנגד פעולות ההסתננות, למרות שהמחקר בכללותו עסק בפעולות התגמול. פרק מקיף ויסודי 

מלחמה קרה:  -הוקדש להסתננות ול"מלחמה על הגבולות" בספרו של שמעון גולן, "גבול חם 

-", שם מוזכרות לראשונה פעולות "גניבות1949 - 1953התגבשות מדיניות הביטחון של ישראל, 

שכנגד" כאחת מדרכי הפעולה של ישראל לצמצום נזקי הגניבה על ידי מסתננים; פעולות גניבה אלו 

אולי  -היו למעשה פעולות של משטרת ישראל ולא של צה"ל, כפי שנראה להלן בעבודה זו, אך גולן  

א . צה"ל ל8אינו מציין עובדה זו -במידה מסויימת גם בשל היותו איש מחלקת היסטוריה בצה"ל 

 ביצע מבצעי תגמול שעסקו בגניבת ציוד.

כך או אחרת, עסקו כאמור מרבית החוקרים הכותבים על תופעת ההסתננות ועל השנים 

' בהיבטים המדיניים, החברתיים, או הצבאיים של התופעה; וזאת 56-שלפני מלחמת סיני ב

בפועל בעיקר על למרות שהעיסוק בתופעת ההסתננות ובמניעתה הוטל בתוך גבולות שביתת הנשק 

המשטרה ולא רק על הצבא. המחקרים המוזכרים לעיל, רובם ככולם, אינם עוסקים כלל 

במשטרה כגוף נפרד, ולמעשה העיון בהם מעלה כי המשטרה כמעט ואינה מוזכרת כלל בעבודות 

 אלו בהקשר של הלחימה הישראלית בהסתננות.

 

 ב. הגנת הגבולות במדינה ללא גבולות ברורים.

או אולי אף בלתי אפשרי, להבין את מורכבות נושא ההסתננות ללא דיון קצר בבעיית קשה, 

הגבולות של מדינת ישראל בתקופה האמורה. חלק ניכר מגבולותיה של מדינת ישראל שרויים 

במחלוקות ואין קיימת הסכמה ברורה בין מדינת ישראל לבין שכנותיה הצמודות על מיקומו 
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-הסכמה זה נובע מן האופן הלא-נקודה ונקודה. מקורו של מצב איהמדוייק של קו הגבול בכל 

אחיד בו סומנו, שורטטו ונקבעו הגבולות השונים של פלשתינה א"י הן על ידי הממשל העות'מאני, 

כוחות הכיבוש הבריטי, ממשלת המנדט הבריטי ולבסוף וועדות שביתת הנשק בסיום מלחמת 

 .1949העצמאות בשנת 

. קוים 9ם הגבולות המוכרים והברורים הראשונים של מדינת ישראלקוי שביתת הנשק הנ

פוליטי בסיום המלחמה, ואחראים להם במידה רבה -אלו משקפים את המצב  הצבאי והגיאו

כיבושיה והצלחותיה הצבאיות של ישראל, כמו גם כשלונותיה )כגון השליטה הירדנית בעיר 

לגיון הירדני במהלך המלחמה(.  קוי שביתת העתיקה בירושלים, בה נפל הרובע היהודי לידי ה

פקטו של מדינות ערב, מתוקף חתימתן על חוזי שביתת -הנשק הם הראשונים שזכו להכרה דה

הנשק עם ישראל. בשל הכרה זו קיימת נטייה בינלאומית לראות בקווים אלו, בתיקונים 

ייחתם בין ישראל הכרחיים, את גבולות הקבע העתידיים של מדינת ישראל בכל הסדר שלום ש

 למדינות ערב. לקווי שביתת הנשק קדמו הגבולות שהותוו על ידי ממשלת המנדט הבריטי: 

בהתאם להסכם עם האמפריה העות'מאנית. הבריטים היו  1906-( הגבול עם מצרים, שסומן ב1

חמיד השני לא יכלה -מעוניינים להרחיק את העות'מאנים מן הסואץ, וממשלת הסולטאן עבדול

וע זאת מהם. בשעתו היווה גבול זה גבול מדיני אמיתי בין שני תחומי ריבונות שונים, אך למנ

לאחר מלחמת העולם הראשונה הפך למעשה לגבול מנהלי בלבד בין שני איזורים הכפופים בפועל 

 למרות הבריטים;

ריטים על מנת לתחום ממערב את השטח שניתן על ידי הב 1922-הירדן, שנקבע ב-( הגבול עם עבר2

לשריף חוסיין מחיג'אז ולצאצאיו, ועל מנת להוציא את עבר הירדן המזרחי מגבולות ההבטחה 

רוטשילד על ידי הלורד בלפור. גבול זה -המעורפלת ל"בית לאומי" לעם היהודי שניתנה לג'יימס דה

לח, נקבע במידה רבה על ידי קו גיאוגרפי העובר מים סוף דרך מרכז ואדי הערבה צפונה אל ים המ

ומשם צפונה באפיק הירדן. בקביעתו התעלמו הבריטים משגיאות רבות במיפוי ובמדידות וכן 

 מתזוזות גיאולוגיות תכופות באפיק הירדן; 

על פי הסכם בין בריטניה וצרפת לאחר מלחמת  1923-( הגבול הצפוני עם לבנון וסוריה, שנקבע ב3

 .1916-פיקו ב-ם המלחמה בהסכם סייקסהעולם הראשונה ובהתאם להסדרים שסוכמו ביניהן קוד

כאמור, עם סיום מלחמת העולם הראשונה וסילוקם של העות'מאנים מן האיזור הפכו 

, עת 1946-הגבולות הבריטיים במידה רבה לגבולות מנהליים גרידא. מצב זה השתנה מיסודו ב

רץ ישראל ניתנה עצמאות לעבר הירדן המזרחי, וקמה ה"ממלכה ההאשמית של ירדן", בעוד א



 24 

שמעברו המערבי של הנהר נשארה עדיין תחת מנדט בריטי. סוריה ולבנון, שהיו בעלות עצמאות 

חלקית עד כה, ביצרו אף הן את עצמאותן ונפטרו מאחרוני החיילים והבסיסים הצרפתיים 

שבשטחן. גבולותיהן הוגדרו מחדש ובהם גם הגבולות עם ארץ ישראל המנדטורית. אך גם אם היו 

מנהליים בעיקרם, הרי בעיני היישוב היהודי נודעה לגבולות  1946-ל 1918ות הבריטיים בין הגבול

המנדט משמעות רבה; שכן אלו היו  הגבולות שבהם אמורה היתה להתבסס המדינה היהודית 

 לכשתקום. 

קוי גבול בריטיים אלו, שנקבעו בהסכמים מוסדרים או כתוצאה ממלחמה, היו הבסיס לקוי 

ואנשי צבא  -. שינויים בהם שיקפו בעיקר את מצב כוחות הצבא בשטח 1949ק בשנת שביתת הנש

הם שייצגו את כל הצדדים בשיחות שביתת הנשק ברודוס. איש מהם לא היה גיאוגרף או מומחה 

. כתוצאה מכך נתגלעו מחלוקות ובעיות רבות בסימון הגבולות ונותרו 10לסימון ומדידת גבולות

לא ניתן היה להחליט אודותיהם בדבר מיקומו המדוייק של קו הגבול. מספר "שטחי מריבה", ש

במבוא( נוצר לישראל מצב  1עם החתימה על אחרון חוזי שביתת הנשק )ראה לעיל הערה מס' 

בטחוני קשה ביותר. אף שבבירור יצאה ישראל כמנצחת ממלחמת העצמאות, והשטחים 

לנובמבר  29-אומות המאוחדות מן השבשליטתה חרגו הרבה מן המוקצה לה בהחלטת עצרת ה

, הרי שבפועל לא היו קוי שביתת הנשק "גבולות בטוחים", שכן מרכזי האוכלוסייה 1947

ק"מ בלבד הפריד באיזור נתניה בין  15-הישראלית היו קרובים מאוד אל הגבול, וצוואר צר בן כ

ינדיבידואלים לחצות את ירדן לבין הים התיכון. מצב זה הקל לימים על חוליות המסתננים ועל א

הגבולות השונים ולהסתנן לתחומי ישראל. אי ההסכמה המדינית בקביעת המיקום המדוייק 

והסופי של חלק ניכר מקווי הגבול, והיעדר תיחום גיאוגרפי טבעי ובולט  ברבים מאיזורי המריבה, 

ליוני  11-הקלו עוד יותר את החדירה לתחומי ישראל. )לאחר מלחמת ששת הימים, החל מן ה

ועד למלחמת יום הכיפורים, השתנתה תמונת מצב זו וקווי גבול רבים של ישראל נסמכו על  1967

קו גיאוגרפי ברור: תעלת סואץ בצפון מערב סיני, מצוק ההעתקים ברמת הגולן ועוד. עם זאת, 

ט קווים אלו לא זכו מעולם להסכמה ולהכרה בינלאומית(. גבולות אלו יצרו מצב בטחוני כמע

קילומטרים רבועים, ואורך קווי שביתת  20,250בלתי אפשרי להגנה: שטח מדינת ישראל היה 

. היחס בין אורך הגבול היבשתי לבין השטח 11ק"מ של חופים 254-ק"מ ביבשה ו 985הנשק היה 

מטר של גבול לכל קמ"ר, יחס גבוה במיוחד )הבר ושיף מציינים את צרפת לשם  50-היה כ

 . 12מטרים של גבול לכל קמ"ר( 4המקביל עומד על השוואה, בה היחס 

און ראה בקוי שביתת הנשק את סלע המחלוקת העיקרי בין ישראל לשכנותיה -מרדכי בר

מוסכמים אלו, שמדינות -. על פיו, דווקא קווים לכאורה131967-ל 1948עשרה השנים שבין -בתשע
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היו הבסיס לתפישות נפרדות  קוו" הקשור בהם,-ערב התחייבו בחתימתן לכבד את מצב ה"סטטוס

ומתנגשות של שני הצדדים באשר לפירוש המעשי של קווי שביתת הנשק. התפיסה הישראלית 

הרשמית גרסה כי הפסקת האש המוחלטת מחייבת לא רק את הצבאות הסדירים אלא אף את 

יתת קוו ובגבולות שב-אזרחי שני הצדדים, וכן כל כוח בלתי סדיר. ישראל נטתה לראות בסטטוס

הנשק קווי גבול לכל דבר, דהיינו, אין סייג למידת הריבונות שישראל רשאית ליהנות ממנה 

בתחומי קווים אלו. ישראל רשאית על כן לעשות בשטחים אלו, ובכלל זה באזורים המפורזים, כל 

פעולה התישבותית או חקלאית. ההגבלה היחידה באזורים המפורזים, פירשה ישראל את 

 .14באיסור הכנסת כוחות צבא לתוכםההסכמים, היא 

קוו, פרשנות הנסמכת על "זמניותם" המוצהרת של -מנגד, היה הפירוש הערבי למונחי הסטטוס

אש בפועל בלבד, סברו מנהיגים -ההסכמים. מאחר ואין אלה הסכמי שלום, אלא הסכמי הפסקת

הלוחמה  ערבים כי ההסכמים מחייבים אותם להפסיק את האש של גייסותיהם, אך "זכות

בישראל" שלהם לא בטלה. להוציא שימוש בנשק, הם רשאים איפוא "להילחם" בכל דרך אחרת 

העולה בידם, מה גם שקווי שביתת הנשק אינם תוחמים מבחינתם את שטח הריבונות הישראלית. 

לפיכך אין לישראל זכות להחיל ריבונותה בשטחים הסמוכים לקווי שביתת הנשק; והקווים 

ם מבטלים כלל ועיקר את זכותם של הפלסטינים לשוב לאדמותיהם. פליטים הקיימים אינ

וחקלאים פלסטינים זכאים לעבד אדמותיהם שהיו מעבר לקווי שביתת הנשק, ואין למדינות ערב 

. ניתן אם כן לראות כי התקיים פער רחב  בין התפיסה הישראלית 15הזכות למנוע פעולה זאת מהם

הן בדבר מעמד אזורי הגבול )וזכויות המעבר והשימוש בהם(,  לבין התפיסה הערבית המקובלת

והן בשאלת מיקומו המדוייק של קו הגבול במקומות רבים. לפער זה נודעה משמעות רבה בכל 

 הנוגע לבעיית ההסתננות, כפי שנראה להלן.

 

 ג. משמעות ההסתננות וסיווג המסתננים לקטגוריות שונות.

אר מעבר או חצייה של הגבול שבין ישראל לאחת משכנותיה, "הסתננות" היה המונח הכללי שתי

על ידי אזרחים, פליטים, חקלאים, מחבלים או חיילים מאחת ממדינות ערב, אל תוך תחומה 

הריבוני של מדינת ישראל. אף על פי שבדעת הקהל הישראלית נתפסו בדרך כלל מרבית 

גוונות לחציית הגבולות על ידי המסתננים כ"מחבלים", היו לאמיתו של דבר סיבות רבות ומ

המסתננים. וולטר איתן, ממקימי משרד החוץ הישראלי ומנהלו הכללי במשך תקופה ארוכה, נתן 

 ביטוי לתפיסה זו של דעת הקהל הישראלית לגבי כלל המסתננים כ"מחבלים": 
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פלחים ופליטים ערביים היו עוברים, בעיקר בלילה, לתוך שטח 

גונבים מכל הבא ליד, ודרך אגב היו עוסקים היו  -ישראל למטרות שוד 

גם במעשי חבלה והרס. הם היוו סכנה מתמדת ליישובי הספר של 

ישראל, ובייחוד, כשהיו באים מזויינים. אם נתגלו ונצטוו להזדהות, לא 

היו מהססים מלפתוח באש. ]איתן מתעלם מן האש הישראלית שהיתה 

היה זמן ומסתננים אלו  ש.ב.[.  -נפתחת אף היא ללא אזהרה מוקדמת 

נהנו מאהדה מסויימת, בעיקר בחו"ל... חשבו, כי אלה הם פליטים 

מסכנים, שאינם יכולים לעמוד בפני הפיתוי ללקט מכל הבא ליד, 

בשדות שהיו פעם שלהם... וודאי, היו גם מקרים כאלה. אך לא זה היה 

כי אופייה האמיתי של ההסתננות בכללותה... שהפכה כחרם עצמו, אם 

במידה קטנה יותר, ל"עסק" שהתנהל בידיעתם ובסיועם החשאי של 

שומרי הגבול הערביים. כנופיות אורגנו וזויינו, ובשובן נערכה חלוקת 

 -שלל רשמית. משוד ורצח בעת דחק לא רחקה הדרך לרצח במזיד 

בייחוד כשמנהיגים ערבים דרשו ברמה "נקם", וכל מי שרצח ישראלי 

 16ור...נתקבל כפטריוט וכגיב

ההסתננות פגעה ביישובי ישראל, במשקיה, וגרמה נזקים משמעותיים ברכוש ולעיתים גם 

בנפש. על המצוקה החברתית שנגרמה בעטיה של תופעת ההסתננות יעיד המכתב הבא, אחד 

אז ראש המחלקה להתיישבות בסוכנות  -, הפנה לוי אשכול 1951לינואר  31-מרבים בנושא. ב

גוריון. המכתב, שהיה ממוען במקורו אל מר -ר אל ראש הממשלה, דוד בןמכתב קצ  -היהודית 

אברהם איכר, אף הוא מן המחלקה להתיישבות, היה קובלנתם של אנשי הישוב כפר עזריה, 

מזרחית לרמלה, אודות מצב הביטחון ההולך ומידרדר ביישובם. במכתב -כשלושה ק"מ דרומית

ה, כאשר חדרו לכפר וגנבו בהמות וציוד חקלאי, ופעמים פורטו פעולות מסתננים, שבוצעו לילה ליל

 מספר אף פתחו באש כנגד שומרי הכפר שניסו להניסם. המכתב הסתיים  כך:

כתוצאה מזה שורר דכאון ויאוש בין החברים... המצב נהיה קשה מאוד 

מבחינה חברתית. זה מתבטא בצעקות שנשמעות בכל הכפר ובכי מר 

גדולה מאוד. כשנשמעת יריה באויר גובר  מפי התושבים. המתיחות היא

 .17הבכי והצעקות והאוירה היא ללא נשוא...
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אשכול העביר העתק מן התלונה לראש הממשלה, לרמטכ"ל, רב אלוף יגאל ידין, ולמפקח 

גוריון היקר", כתב, "מה -הכללי של המשטרה, יחזקאל סהר. כן צירף פתק קצר משלו: "מר בן

 "18נאמר ומה נדבר?

ר עזריה לא היו היחידים שסבלו מתוצאותיו של נגע ההסתננות. בעייה זו היתה אנשי כפ

אחת הבעיות הבטחוניות הקשות שעימן התמודדה מדינת ישראל בשנותיה הראשונות, והעיבה על 

ממילא שהתקיים בין ישראל לשכנותיה, ובעיקר אמורים הדברים בירדן -מרקם היחסים העדין

סטרית; אזרחים ישראלים, ככלל, לא חצו את הגבול אל -פעה חד. ההסתננות היתה תו19ובמצרים

מדינות ערב. תלונות שהוגשו על ידי ירדן או מצרים לוועדות שביתת הנשק הרלבנטיות ושעניינן 

היה מעבר הגבול על ידי ישראלים, התייחסו כמעט תמיד לפעילות צבאית ישראלית, לא למעבר 

 .20אזרחים

מלחמת העצמאות. דוד טל הציע לראות את היווצרות ההסתננות החלה מיד עם סיום 

התופעה כנובעת במידה רבה  מתוצאות המלחמה, ובהן בעיקר שינויי הגבול ותנודת האוכלוסיה 

. הדבר נכון בעיקרו, אך טל במחקרו מתעלם מן העובדה שלהסתננות כתופעה 21באיזורי הספר

והיסטורי קדום הרבה יותר, בן מאות  המבטאת מוביליות חברתית קדם גם רקע סוציולוגי, כלכלי

בשנים. ארץ ישראל ידעה מאז ומתמיד תנועת אוכלוסין מן הפריפריה הצחיחה יחסית אל 

האזורים הפוריים יותר שבמישור החוף; מושג הגבול הבינלאומי היה זר לרבים מערביי הארץ, 

ות לאורך מרבית שהיו רגילים לתנועה חופשית במרחב ללא התחשבות בגבולות )וממילא גבול

טכני(. שמעון גולן ציין כי תנועת ערבים לתחומי -התקופה העות'מאנית היו אך ורק עניין מנהלתי

היישוב העברי בארץ ישראל היתה קיימת עוד לפני הקמת המדינה, שכן היישוב היהודי הביא 

בניגוד . לפיכך, ו22לעלייה ניכרת ברמת החיים ועלייה זו משכה אף את תושבי הארץ הערביים

להערכת טל בספרו, קשה לראות בתוצאות מלחמת העצמאות כסיבה היחידה לתופעת ההסתננות. 

עם זאת, בשל יתרונה הצבאי הברור בסיום הקרבות, הסתיימה מלחמת העצמאות כאשר ישראל 

שולטת על שטחים שנמצאו מעבר לגבולות אשר הוקצו לה בהחלטת החלוקה של האומות 

. בפועל, פירוש הדבר היה גם ששטחה של ישראל כלל אדמות 1947בר לנובמ 29-המאוחדות, ב

שהיו מיושבות או מעובדות על ידי תושבים ערבים, וקוי שביתת הנשק עקרו אותם מאדמותיהם 

או שפיצלו את קרקעותיהם ומקום מושבם לשטחים שבתוך תחומי המדינה ולשטחים שמעבר 

 לגבול.  

נהגו לסווג את המסתננים השונים  -והן המשטרה  הן הצבא -מערכת הביטחון הישראלית 

 לשלוש קטגוריות עיקריות:
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". לקטגוריה זו השתייכו כל המסתננים שעסקו בריגול, חבלה, רצח או נסיון הסתננות עויינת. "1

 לרצח, התקפות בנשק חם, גניבת נשק ותחמושת, וביצוע חטיפות.

גניבות נשק ותחמושת, שנחשבו פעולה עויינת(, ". זו כללה שוד, גניבות )למעט הסתננות חמורה. "2

הברחות, וכן מעבר קוי שביתת הנשק למטרת עיבוד אדמות ושטחים חקלאיים שנותרו בצד 

 הישראלי של הגבול. 

". לקטגוריה זו צורפו כל שאר פעולות ההסתננות, וביניהן מעבר דרך גבולות הסתננות שקטה. "3

וכן פעולות השתקעות לצורך איחוד משפחות, או מעבר  - למשל, מן הרצועה לשטחי ירדן -ישראל 

 .23הגבול בטעות

 

 ד. היחס הישראלי לבעיית ההסתננות ולמסתננים שנתפסו.

ניתן להצביע על גישות שונות לגבי תופעת ההסתננות לתחומי ישראל. בגישה המחמירה 

עה בישראל. גישה נקטו חלק מראשי מערכת הביטחון בישראל, שראו בה מאמץ ערבי מתוכנן לפגי

זו התעלמה מן ההיבטים הספונטאניים והספוראדיים שבחלק ממעשי ההסתננות של יחידים 

היטב של המלחמה בישראל, גם אם בדרכים אחרות. כך -ונטתה לראות בהסתננות המשך מתוכנן

את דבריהם בעניין זה של לבון, אלון ושרון, הקובעים כי  24למשל מביא טל בעבודת הדוקטור שלו

" )פנחס לבון(, "אחד מארבעה אפיקים ראשיים שבהם 25"זוהי מלחמה... שאוייבינו המציאו נגדנו

" 27" )יגאל אלון(, וכן "המסתננים היו טרוריסטים פלשתינאים26התנהלה המלחמה נגד ישראל

מאורגנת, הנובעת -)אריאל שרון(. גישות מחמירות פחות היו ערות לקיומה של הסתננות לא

ממצוקה. גישה זו ראתה את עיקר פעולות ההסתננות כ"הסתננות שקטה" )ראה מסיבות שונות ו

להלן, סיווג פעולות ההסתננות(. עם זאת, זכי שלום כותב כי העמדה הרשמית הישראלית ראתה 

במדינות ערב את האחראיות להסתננות מתחומיהן, בין אם היתה זו "הסתננות שקטה" ובין אם 

: על פי עמדה זו המדינות הערביות, אשר מתוך תחומיהן יוצאים "הסתננות חמורה" או "עויינת"

המסתננים לפעולותיהם בשטח מדינת ישראל, נושאות באחריות המלאה לתופעה זו ולתוצאותיה. 

"מדינת ישראל", כתב שלום, "אינה רואה עצמה חייבת, ואף אין זה מתפקידה, לחקור ולדרוש 

ידה נסתייעו המסתננים בגורמים ממסדיים בארצות לאחר כל אירוע של הסתננות, אם ובאיזו מ

השכנות לצורך ביצוע פעולותיהם בשטח מדינת ישראל. די לה למדינת ישראל בהוכחה כי 

המסתננים חצו את קוי שביתת הנשק מתוך תחומה של אותה ארץ ערבית בכדי להטיל עליה את 

 ". 28האשמה לפעולה ולתוצאותיה
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ברור היה להנהגה הצבאית והמדינית בישראל כי אף למרות קיומה של העמדה הרשמית, 

מדינות ערב אינן מסוגלות לשלוט באורח מלא על הנעשה בגבולותיהן עם ישראל. כפי שנראה 

להלן, איזורי גבול רבים עמדו במחלוקת, רובם ללא קו גבול טבעי או גיאוגרפי ברור המאפשר 

של מדינות ערב והכוחות שעמדו לרשות  הפרדה ופיקוח על העוברים בו, וברור היה כי משאביהן

מנהיגיהן לא יכלו למעשה, גם אילו היו מעוניינים בכך, להתמודד בהצלחה עם תופעת ההסתננות 

בשטחם, מצידם הערבי של קווי שביתת הנשק. בן גוריון התבטא בעניין זה ברוח דומה, בכינוס 

 :1952המפלגה ביולי 

מלחמה. כל שבוע נהרג אין אנו נמצאים במצב של שלום אלא של 

חייל כאן וחייל שם על ידי מסתננים. אין להניח שדבר זה ייפסק מטעם 

פשוט. ישנם כשש מאות עד שמונה מאות אלף פליטים על הגבולות... 

אנשים אלה מנושלים, שדותיהם, בתיהם, כפריהם לעיניהם נגזלו. הם 

יהיה  רעבים, מרי נפש. בכל אופן אין אפשרות שהדבר ייפסק, גם אם

רצון טוב אצל שכנינו... והיו מקרים שהם גילו מתוך הכרח רצון טוב. 

 .29אין הם יכולים להשתלט על העניין

המונח "נגע", הלקוח מן הז'רגון הרפואי ומשמעו  -על מנת להילחם ב"נגע ההסתננות" 

קו עס 1948-נקטה ישראל מספר פעולות. כבר ב -מחלה או מגיפה, רווח במסמכים בני התקופה 

הצבא והמשטרה, כל אחד בנפרד, בבלימת המסתננים באזורי גבול שהיו נתונים לפיקוחם. 

התגובה הישראלית במקרים של היתקלות בין כוחות צה"ל או המשטרה לבין מסתננים היתה על 

פי רוב פתיחה באש חיה, בלא קשר לזהות המסתננים, סיווגם, או מטרת הסתננותם. זאת, למרות 

ן הכירה, כאמור, בכך שלא כל המסתננים הנם מחבלים המסכנים חיי אזרחים שמערכת הביטחו

נקל לראות כי על אף  1950בישראל. בדברים שנשא דיין בתפקידו כאלוף פיקוד הדרום ביוני 

קיומה של "הגישה המחמירה", הכירה מערכת הביטחון בכך שמרבית המסתננים שייכים 

את אופי פוליטי. דיין מתאר את תגובת הצבא לקטגוריה ה"שקטה", והסתננותם אינה נוש

 להסתננות:

)המסתננים( עוברים לקצור תבואה שזרעו בשטח שלנו, עם  

נשותיהם וטפם, ואנו פותחים עליהם באש... כשערבים עוברים כדי 

להוציא תבואה שהשאירו בכפרים העזובים, אנו מעלים אותם על 

איני יודע כל שיטה מוקשים, והם חוזרים קטועי ידים  ורגלים... ו
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לעבור את  אחרת לשמור על הגבולות. אם יתנו לרועים ולקוצרים 

  30הגבולות, הרי מחר אין גבולות למדינת ישראל... 

תגובת ישראל בירי אש חיה לעבר מסתננים, שאף ישראל הודתה שכוונה פעמים רבות לעבר 

ת שביתת הנשק. הגנרל ויליאם נשים וילדים, שמשה עילה לתלונות רבות מצד מצרים וירדן לוועד

ריילי, ראש משקיפי האו"ם לוועדת שביתת הנשק, הביע מספר פעמים את דעתו כי האש 

הישראלית אינה יכולה להיות מוצדקת והיא מהווה הפרה של ההסכמים, ולפיכך תלונות מצרים 

 וירדן בנושא מוצדקות. 

העדיפויות של הגורמים  שמירה על חיי המסתננים לא עמדה, בלשון המעטה, בראש סדר

הישראליים המופקדים על המאבק בהסתננות, ובכלל זה המשטרה. חקירות מסתננים לא נתפסו 

כבעלות ערך מודיעיני רב במיוחד ולא נעשה מאמץ לתופסם בחיים; ולפיכך מארבים יזומים, הן 

לינואר  31-על ידי צה"ל והן על ידי המשטרה, הונחו פעמים רבות לפתוח באש. מסמך שהופץ ב

פיקוד מרכז )בצה"ל( חידד את הנחיות הפתיחה  -אל נפות חדרה ופתח תקווה מאת אג"מ  1951

באש, והזכיר כי בעת ביצוע פעילות צה"ל כנגד המסתננים, מונחים כוחות הצבא לפתוח באש על 

המסתננים ללא אזהרה מוקדמת: "בפעולות קרביות של יחידות צה"ל כגון מארבים או סיורים 

". על כן הונחו נפות חדרה ופתח תקווה 31פתיחת אש יזומה ללא אזהרה מוקדמת -ום או בלילה בי

להזהיר את השוטרים, הפועלים אף הם באזורים אלו, ולהגביר את התיאום בינן לבין הצבא לפני 

 כל יציאת שוטרים לפעולות לילה. 

ם רבים בכח אדם מעצר המסתננים, החזקתם ולבסוף העמדתם לדין וגירושם גזלו משאבי

ובציוד. פתיחה באש נעשתה פעמים רבות ללא התרעה: כך למשל הופעלו מטוסים של חיל האויר 

באורח שוטף לשם ירי מן האויר על שבטי בדואים ורועים, שרעו עדריהם בשטחי ישראל, על מנת 

מבצע יזום של צה"ל כנגד  -.  לאחר מבצע "אורב" 32לאלצם לעבור בחזרה אל מדינות ערב

, שעיקרו מארבים לילה אחר לילה 1951ליולי  19עד  9ההסתננות מתחומי עבר הירדן, בתאריכים 

הוחמרו הוראות הפתיחה באש כנגד מסתננים ונקבע כי באיזורי הגבול  -בצדו הירדני של הגבול 

עם ירדן יש לפתוח באש, ללא התרעה, על כל יחיד או קבוצה, שאינם מזוהים כישראלים 

ח המדינה, אלא אם הם נכנעים. נוהל זה הופעל הן על ידי הצבא והן על ידי ומסתננים לשט

המשטרה. במקומות ובמצבים שבהם ניתן היה לזהות בבירור נשים וילדים בקרב המסתננים, 

 . 33היתה ההוראה לתת התרעה לפני הפתיחה באש, אך לא היה קיים איסור על הפתיחה באש
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ן ללמוד אף ממסמך שעוסק בהסתננות הימית על היחס הישראלי לחיי המסתננים נית

לישראל, ובהצעות למניעתה. בניגוד למקובל לחשוב, גבולה הימי של ישראל מן הגבול הצפוני ועד 

לקו רצועת עזה לא היה תחת אחריותו של חיל הים הישראלי אלא באחריותה של משטרת ישראל 

פעלו בגזרה הימית שבין ראש של החטיבה  35. חמש ספינות שיטור34חטיבת חופים וגבולות -

הנקרה ועד לאשקלון. על יחידה זו הוטלה בראש ובראשונה משימת מניעת ההסתננות מן הים 

אג"מ, מחלקת המודיעין, את  -, הפנה המטה הכללי של צה"ל 1951לספטמבר,  25 -לתוך הארץ. ב

באי האמור תשומת ליבה של המשטרה לעליית מקרי ההסתננות הימית דרך חוף זה. המסמך הצ

מציע דרכי יעול למשטרת ישראל להתמודד בהצלחה עם בעיית ההסתננות הימית, שמימדיה הלכו 

וגדלו. סירות דייג ערביות, הן של לבנונים באיזורי המים הצפוניים של המדינה, והן של דייגים 

זמן,  עזתיים באיזור הדרום, נחשדו כמסייעות וכנושאות עימן מסתננים. איש המודיעין )שלאחר

 הצטרף למשטרה( סרן איתן שמואלי, מחבר המסמך, הציע למגר את התופעה על ידי:

. מאחר שקיים תיאום בין הגורמים הטבעת סירות וצותיהן: 2.2

השונים הפועלים בים ואין חשש להטבעת אנשים הפועלים בשירותנו, 

יש להטביע כמה סירות על צוותיהן בדרום ובצפון. עד עתה שוחררו 

ים בים וברוב המקרים הוחזרו הסירות... אירעו מקרים בהם המסתננ

נתפסו אותם האנשים כמה פעמים. הטבעה כנ"ל תגרום להצטמצמות 

ההסתננות בים. באם עניין זה יבוצע בגבולות המים הטריטוריאליים 

שבהם לנו ריבונות מלאה אי אפשר יהיה לערער על מעשים אלו 

 36במסגרת ועדות שביתת הנשק... 

חטיבת  -ך היה ממוען אל אג"מ מבצעים, יו"ר המוסד )כך במקור( , השב"כ, המשטרה  המסמ

חופים וגבולות, ואל מפקדת חיל הים. אך הנמען לפעולה היתה משטרת ישראל, לה היתה נתונה 

האחריות על הגזרה. ניתן להעריך כי מסמך רשמי המציע למשטרה לבצע אקט פלילי לחלוטין 

( כזה לא היה נכתב לולא קיומה של אוירה ציבורית המאפשרת, או לכל )המהווה אף פשע מלחמה

הפחות תומכת, בפעולה כזו. ואכן, הלוך הרוח הכללי בציבור איפשר את האקטיביזם הצה"לי 

שהתבטא בפעולות התגמול השונות ובתוך כך גם אקטיביזם משטרתי דומה. נסיון לבדוק אם 

: תיקי חטיבת חופים וגבולות שנבדקו אינם מכילים הצעה זו הובילה לפעולה ממשית העלה חרס

כל פירוט שהוא על הטבעת סירות מסתננים ללא התרעה על יושביהן. להיעדר חומר זה בתיקי 

החטיבה )ובתיקים משטרתיים אחרים שנבדקו( ייתכנו הסברים שונים, אך אין בכך לקבוע חד 

 משמעית שפעולות מסוג זה לא בוצעו.
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יך כי בשנים הראשונות לקיום המדינה התקיימו שתי גישות עיקריות ביחס לסיכום, ניתן להער

גישה מקלה וגישה מחמירה. הגישה המחמירה הדגישה את האיום  -הישראלי אל המסתננים 

הפוליטי ואת איום הטרור שנשקף ממעשי ההסתננות, בעוד הגישה המקלה הדגישה את המוטיב 

אורגנת. הגישה המחמירה היא שהכריעה את הכף, מ-האזרחי / חקלאי שבבסיס ההסתננות הלא

בהיותה מבוטאת על ידי חלק גדול מן ההנהגה הישראלית ומערכת הביטחון. האקטיביזם 

הביטחוני הישראלי הוביל להאשמת הממשלות הערביות על כי אין הן מסוגלות לעצור את 

בצעדים קשים על מנת ההסתננות משטחן לתוך תחומי ישראל ועל כן נאלצה מדינת ישראל לנקוט 

למנוע את התופעה, צעדים שכללו בין השאר ירי על אזרחים בלתי חמושים. תגובות מסוג זה אף 

 לאומיים שהיו עדים להן.-אצל נציגי ארגונים בין עוררו כעס

 

 ה. אבדן חיי אדם ואבדן רכוש כתוצאה ישירה של פעולות ההסתננות.

, עת שינה מבצע 1956באוקטובר  26-ועד לכמה מסתננים חדרו לישראל מאז יום הקמתה 

קדש )באורח זמני( את גבולות שביתת הנשק ואת תמונת ההסתננות? תלוי את מי שואלים. 

התשובה משתנה בהתאם להגדרת ההסתננות ובהתאם לתכנים ולדגשים שהיו חשובים בעיני 

רי ההסתננות מסמך המציין את כל מק 1953המגדיר. לבקשת שר הביטחון הכין צה"ל בתחילת 

. המסמך פירט את מדינות 1953ועד למועד הכנת החומר, בינואר  1949הידועים  מאז מאי 

העימות מהן הגיעו המסתננים ואת הפעולות שביצעו מסתננים אלו. אך ניכר מן החומר שהתייחסו 

אך ורק ל"הסתננות החמורה", זו שמטרתה פגיעה בנפש, שוד וחבלה או הגעה לעימות מזויין 

קרוי במסמך "התנגשות"(. המספרים אינם מלמדים דבר אודות ההסתננות "השקטה", הנפוצה )ה

יותר, למטרות הצלת רכוש וציוד מכפרים שנכבשו או למטרות עיבוד אדמות ואיחוד משפחות. )על 

סוגי ההסתננות האמורים ראה לעיל(. מספרים אלו שונים מסיכומיה של המשטרה בנושא, 

: על פי הדו"ח שנתפסוכן, אלו כמובן מספרים המתייחסים למסתננים שיובאו בהמשך. כמו 

הצבאי, לא היתה כל אפשרות לדעת בדיוק את כמות החודרים שהצליחו לעבור בשלום, ואשר 

לגביהם התפרסמו הערכות שונות. הדבר מעניין משום שמסמכים מקבילים בני הזמן שהוציאה 

יקים הכוללים את מספרי המסתננים שחדרו, המשטרה מכילים דווקא נתונים מספריים מדוי

 הצבאיתהיא הסקירה  1ומתוכם אף מספרי המסתננים שנתפסו ואלו שלא נתפסו. טבלה מס' 

 :1953מינואר 
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 סה"כ מצרים ירדן סוריה לבנון 

 54 2 50 1 1 רצח

 108 13 91 _ 4 שוד

 113 44 67 2 _ חבלה

 3460 800 2600 30 30 גניבה

 952 272 623 44 13 התנגשות

 4687 1131 3431 77 48 סה"כ

על פי נתוני  1953ועד ינואר  1949.  סוגי ההסתננות החמורה על פי ארץ החדירה, ממאי 1טבלה מס' 

 .37 צה"ל

ניהלה  1955 - 1953מספרי ההסתננות השקטה שונים, וכמובן גבוהים יותר. כאמור, בשנים 

)על פי ארצות המוצא(, סיבותיה )בין השאר, פירט המשטרה דין וחשבון על ההסתננות, מקורותיה 

הדו"ח הסתננות שנעשתה לשם ביצוע עבירות, וכל שאר מקרי ההסתננות נרשמו כ"הסתננות 

למטרות אחרות"(, וכן כמה מתוך המסתננים נתפסו. נתון זה מעניין במיוחד. הדו"ח מציין את 

משטרה, צה"ל, משמר הגבול או בידי כלל מקרי ההסתננות ומתוך זה את המסתננים שנפלו לידי ה

נפלו לידי כוחותינו מפורט בדין  לאאזרחים. עוד ראוי לציין כי גם מספרם של המסתננים ש

(. היכולת לדעת כמה מסתננים חדרו בהצלחה  מבוססת על 2וחשבון )ראה בהמשך בטבלה מס' 

יעו או התכוונו להגיע בדיקת עקבותיהם באמצעות גששים, וכן על מודיעין בכפרי היעד אליהם הג

 1949המסתננים שלא נתפסו. ההשוואה בין שתי הטבלאות מעניינת גם מכיוון שהנתונים בין מאי 

הם  1955עד  1953משקפים את תקופת הקמתו וכשלונו של חיל הספר, ואילו נתוני  1953לינואר 

זירה שווה בין כבר בעת הקמתו ופעולתו של משמר הגבול; אך קשה לבצע את ההשוואה ולגזור ג

יכולות הלחימה בהסתננות של שני הגופים כיוון שכאמור הצבא בנתוניו התייחס לסוג ההסתננות 

 החמור בלבד. הטבלה הבאה מעובדת מתוך דו"ח משטרתי בנדון:
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 סה"כ רצועת עזה מצרים ירדן סוריה לבנון 

1953 
)מהם  535

 (379נתפסו 
)מהם  126

 (33נתפסו 
)מהם  4281

 (1017נתפסו 
)מהם  77

 (20נתפסו 
)מהם  1999

 (200נתפסו 
7018 

1954 
)מהם  271

 (206נתפסו 
)מהם  171

 (33נתפסו 
)מהם  2176

 (501נתפסו 
)מהם  203

 (24נתפסו 
)מהם  1817

 (248נתפסו 
4638 

1955 
)מהם  187
 (58סו נתפ

)מהם  409
 (6נתפסו  

)מהם  1529
 (328נתפסו 

)מהם  401
 (9נתפסו 

)מהם  1888
 (60נתפסו 

4414 

 .38 1955-1954-1953. מסתננים שחדרו לארץ ונפלו לידינו, השוואה לשנים 2טבלה מס' 

קשה להצביע על מגמה אחידה באשר לדפוסי ההסתננות: מלבנון היתה בשנים אלו ירידה 

משמעותית בכמות המסתננים )אך גם ירידה תואמת באחוזי המסתננים שנתפסו מקרב הכלל(; 

ירידה  -אות דווקא עלייה של כמעט פי שלושה במספר החדירות. מממלכת ירדן מסוריה ניתן לר

משמעותית בסך החדירות, אך אחוזי תפיסת מסתננים נמוכים מאוד, ובדומה לכך רצועת עזה. 

כללית, מלמדת הטבלה כי ההסתננות השתלמה: ניתוח אחוזי הנתפסים מקרב המסתננים בכל 

לה כי רק מלבנון היו סיכוייו של המסתנן להיתפס גבוהים אחת מן המדינות בשנים האמורות מע

מן המסתננים לאורך שלוש השנים האמורות נתפסו. אך מסוריה, ירדן,  60%-ממוצע של כ -למדי 

מצרים ורצועת עזה היו המסתננים מצליחים לחדור תוך סיכון נמוך למדי להיתפס: הממוצע 

 (.3החדירה מארצות אלו. )ראה טבלה מס' של מסתננים שנתפסו מתוך כלל  15% -עומד על כ
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 .1953-1954-1955. השוואת אחוזי המסתננים שנתפסו בחלוקה למדינות בשנים 3ה מס' 

הינה חישוב האחוזים )אחוז מסתננים שנתפסו מקרב סך הכל לאותה מדינה  3טבלה מס' 

לעיל. אך בהסתמך על החומר המשטרתי, ניתן  2 באותה שנה( של הנתונים העולים מטבלה מס'

, כאשר 1955-ל 1953ללמוד מניתוח גרף זה מספר מאפיינים. ישנה ירידה בהסתננות בין השנים 
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מספרי המסתננים יורדים בכל שנה יחסית לקודמתה. כלומר, ישנה קורלציה בין הירידה במספרי 

פלוגות סדירות ועד להקמת שבע  ההסתננות ובין התבססות משמר הגבול החל מהפעלת שלוש

; בשנה 1955-פלוגות בפריסה ארצית. הגרף מציג ירידה משמעותית של ההסתננות בכל המדינות ב

זו היה כבר משמר הגבול חיל מאורגן ומאומן ובניגוד לחיל הספר לא היה צריך להיאבק על 

 מקומו, ההכרה בו ועל גיוס אנשיו.

גם לידי מי נפלו המסתננים השונים. כל מחוזות  ממסמכים ודו"חות אחרים ניתן לקבוע

המשטרה שלחו מדי חודש בחודשו דין וחשבון מפורט למטה הארצי על אודות כל מקרי 

ההסתננות שאירעו בשטח הנתון לפיקוחם באותו החודש. הדו"ח כלל גם מידע לגבי אופן תפיסת 

, לדוגמה, 1952אזרחים. במרץ  הצבא, המשטרה, המכס, או על ידי -המסתננים ועל ידי מי נתפסו 

  בחלוקה למחוזות 1951הציג המטה הארצי על סמך דיווחים אלו את תמונת ההסתננות לשנת 

 ולאופן מעצר המסתננים:

 .39 בחלוקה למחוזות ולאופן מעצר המסתננים 1951. תמונת ההסתננות לשנת 4טבלה מס' 

, ניסו בצה"ל להעריך את כלל מקרי 1לדו"ח שהכין הצבא ושהובא בטבלה מס' בנוסף 

החדירה, כלומר לא רק את מקרי ה"הסתננות החמורה". שוב, המספרים שונים מאלו שהציגה 

דרך  11,000מהן  -תקריות  16,000 -, העריך הצבא כי היו סה"כ כ1952-המשטרה לאותן השנים. ב

 . 40ים. הדו"ח הצבאי אינו מזכיר כאן את שאר מדינות העימותממצר 5000 -הגבול עם ירדן ו

 

 המחוז

מסתננים 
שנעצרו על 

 ידי המשטרה

מסתננים 
שנעצרו על 
 ידי הצבא

מסתננים 
שנעצרו על 
 ידי המכס

מסתננים 
שנעצרו על 
 ידי אזרחים

מסתננים 
שהסגירו 

 סה"כ עצמם

 292 2 _ _ 114 176 ירושלים

 119 _ _ _ 4 115 אביב-תל

 1203 _ 2 8 38 1155 חיפה

 697 8 21 20 53 595 טבריה

 25 _ _ _ 17 8 נפת הנגב

 2336 10 23 28 226 2049 סה"כ
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 ו. המסגרת החוקית למאבק המשטרה והצבא בהסתננות.

הטיפול במסתננים נעשה ללא כל מסגרת משפטית מסודרת, ובפועל גם לא על פי כללים 

אחידים. כתוצאה מכך עשוי היה מסתנן שנתפס בתחומי האחריות של מחוז משטרתי מסויים 

עצר אף למשך מספר חודשים, ללא כל בירור וללא משפט, בעוד מסתנן שנתפס באיזור אחר להי

עשוי היה למצוא עצמו מגורש מן הארץ בתוך ימים ספורים. כן לא היו בנמצא כללים ברורים 

ואחידים לחקירת מסתננים והחקירה התבצעה על פי יכולותיו של הכח המקומי שבאחריותו היה 

תב שהוציא אגף החקירות במשטרה לענפים הכלליים במחוזות ירושלים, מוחזק המסתנן. במכ

, תחת הכותרת "מעצרים בלתי חוקיים של ערבים 1950לינואר  31אביב, חיפה וטבריה ביום -תל

חשודים", דווח על כך שבמתקני מעצר שונים של המשטרה, המשטרה הצבאית, והצבא, מוחזקים 

. 41יגול במעצר הנמשך זמן רב וללא כל אסמכתא חוקיתערבים החשודים במעשי פשע שונים ובר

אגף החקירות וועדת התיאום )בין צה"ל למשטרה( סברו כי נוהג זה חייב להיפסק. ההמלצה 

במכתב היתה לעצור כל ערבי חשוד לתקופה של עד חודש ימים בלבד. במהלך חודש זה יש 

ו אינו מספיק להרשעתו של האיש להספיק לחוקרו ולהביאו לבית דין. במקרה שחומר הראיות נגד

 .42באם הוא מסתנן -יש לשחררו, או לגרשו 

ליוני  6-הנחיה משטרתית ראשונה לטיפול במסתננים שנתפסו על ידי המשטרה פורסמה ב

. רם לוסטיג, אז ראש אגף חקירת פשעים במטה הארצי, הנחה את השוטרים שלא לנקוט 1949

כפי שעושה המשטרה לגבי עבריינים אחרים )כלומר, כלל צעדים משפטיים שהם כנגד מסתננים, 

הגשת תביעה(. מסתנן  הנתפס יש ליטול ממנו טביעות אצבע, לרשום דו"ח  מסודר על מקום 

ובמקום בטופס המיועד לרישום ההליך  -טופס מיוחד היה קיים לשם כך  -ונסיבות הסתננותו  

מכן יש להעבירו במהירות האפשרית  המשפטי ייכתב רק "מסתנן, נמסר לצבא לשם גירוש". לאחר

. מאידך, מסתננים שנתפסו על ידי הצבא היו מועברים לצורך חקירתם 43לרשויות הצבא

הראשונית לידי המשטרה, שהיתה ממלאת את הדו"ח האמור ולאחר מכן מעבירה את המסתננים 

, יועץ ראש שוב לידי הצבא לשם ביצוע הגירוש. הוראה זו ניתנה על ידי יהושע )ג'וש( פלמון

 .  44הממשלה לענייני ערבים, והועברה לצה"ל כהנחיית בן גוריון עצמו

ככלל, הטיפול המשטרתי במסתננים עמד בצילן של בעיות משפטיות כבדות משקל. כאשר 

הגבולות אינם מסומנים באופן ברור ולעיתים אינם קיימים כלל, וכאשר מצבם המשפטי הן של 

ברור, נשאלה לא אחת השאלה על סמך מה מוגדר אדם כ"מסתנן"  הגבולות והן של הפליטים אינו

ומתי יש לשפטו בגין עבירה פלילית, לא כל שכן כאשר אדם זה נפגע או נהרג מירי כוחות הביטחון. 

האם עומד ירי כזה במבחן החוק הבינלאומי? בעייה נוספת התעוררה כאשר נתינותו של המסתנן 
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פו תעודות מזהות המבהירות את נתינותו )דבר שהיה שכיח לא היתה ברורה, או שלא נשא על גו

למדי(. אילו היה המסתנן באופן ברור נתין זר, קל היה יחסית להאשימו בחדירה לא חוקית 

ואחת היא אם ברח מפחד  -לגבולות הארץ. אך מה לגבי פלשתיני שעזב את ביתו בעת המלחמה 

וחזר אליו כעת?  -ידי גורמים ערביים התקרבות הכוחות הישראליים או פותה לעשות כן על 

לעיתים הסתננו משפחות שלמות אל בתיהן שנותרו מעבר לקו שביתת הנשק. מה על המשטרה 

לעשות במקרה זה? אגף חקירת פשעים של המשטרה במטה הארצי נדרש לבעייה בעקבות פניית 

סמך אילו פקודות  מפקד מחוז חיפה, בתחומו נתפסו מסתננים רבים. מפקד המחוז ביקש לדעת על

 21-או חקיקה יוכל התובע המשטרתי במחוז להעמיד לדין את המסתננים שנתפסו אצלו. ב

בדק את הסוגיה נ. קנטרוביץ', קצין בדרגת מפקח שני באגף חקירת פשעים, שהיה  1949לפברואר 

חר בעל השכלה משפטית, והעיר כי ניתן להעמידם לדין על סמך פקודות הממשלה המנדטורית. מא

" לא בוטלה, נראה שאפשר להביא את העבריינים לדין לפי פקודה זו באם 1941ו"פקודת העלייה 

. )"פקודת העלייה" הבריטית הסדירה את תקנות העלייה לארץ 45נתינים ארץ ישראליים אינםהם 

ואת מקומות הכניסה הלגאליים אליה. הפקודה היתה המשכו של ה"ספר הלבן", ובמקור כוונה 

הגבלת עליית היהודים ארצה(. אך בסעיף ב' למכתבו הוסיף קנטרוביץ' כי "במידה בעיקרה ל

והמדובר בעבריינים שהינם נתיני ארץ ישראל, הרי במקרה זה לא יכולה לחול פקודת העלייה ועל 

נר, עוזר ראש אגף חקירת פשעים -. כפתרון לכך בדק י. בר46כן אין אפשרות להשתמש בפקודה זו"

"אפשר להביאם לדין לפי תקנות העלייה; ב את הפקודה המנדטורית ומצא כי במטה הארצי, היט

, תוספת ב'  מתאריך  1249מס'  47(, עיין עיתון רשמיPlaces of entryבסעיף מקומות כניסה )

תוספת ב' האמורה הגדירה מקומות כניסה חוקיים לתחומי ארץ ישראל . 48"11.2.1943

בק הבריטי כנגד ההעפלה. ברור, שמציאת אסמכתא המנדטורית והיוותה בזמנו חלק מן המא

חוקית לטיפול בהסתננות לא טופלה אך ורק במסגרת המשטרה. הפתרונות שהוצעו על ידי תובעי 

המשטרה לא היו אלא תשובה מיידית ומקומית לבעיה שהתעוררה כשנתפסו מסתננים בנקודה 

בחינה כוללת, משפטית  מסויימת ומפקד הכח המשטרתי במקום תהה מה יעשה בהם. נדרשה

ומערכתית, של הבעיה ברמה הארצית. נדרש דיון מסודר ותהליך קבלת החלטות ברמה 

גוריון הטיל על פרקליטות המדינה למצוא פתרון חוקי לטיפול -הממלכתית. שר הביטחון בן

במסתננים. הכוונה היתה בעיקר למציאת דרך חוקית לגירושם, שלא תעורר בעייה בדעת הקהל 

לאומית ותעמוד במקרה הצורך במבחן המשפט הבינלאומי. באופן לא לגמרי מפתיע, נסמך הבינ

כלומר  - 1950לאוקטובר  6-גם פרקליט המדינה בתשובתו על פקודות ממשלת המנדט הבריטי. ב

למעלה משנה וחצי לאחר קום המדינה, ולאחר שהטיפול במסתננים נעשה שלא על פי מדיניות 
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גוריון כי -כתב פרקליט המדינה לבן -לא כל אסמכתא חוקית ברורה אחידה וגירושם נעשה ל

"בזמן האחרון התעוררה בעיית חוקיות גרושם של מסתננים ובקשר עם כך כבר הוגשו שתי 

של תקנות ההגנה )שעת חרום( מייפה את כוחך  112בקשות לבית הדין הגבוה לצדק... תקנה 

נה זו לשמש כאסמכתא חוקית ומתאימה לגרושם להוציא צווי גירוש מן הארץ ולדעתי יכולה תק

גוריון, בתפקידו כשר הביטחון, יוציא אישית צו -. מאחר ולא סביר היה שבן49של המסתננים"

גרוש בחתימתו כנגד כל מסתנן שנתפס והיה מועמד לגרוש, הציע הפרקליט כי את הסמכות לפי 

. סעיף זה אפשר 29, סעיף 1945ם" הנ"ל ניתן להרחיב ולהאציל על פי "פקודת הפרושי 112התקנה 

גם לגורמים נוספים שלא פורטו  1945להרחיב ולהאציל סמכויות שניתנו על פי תקנות ההגנה 

בזמנו בפקודה המקורית. על כן העביר פרקליט המדינה העתק מן ההצעה אף לרמטכ"ל ולמפכ"ל, 

. 50מפקחי המחוזות על -בהציעו כי הצבא יטיל את התפקיד על המושלים הצבאיים והמשטרה  

( הסביר הפרקליט למכותביו את העניין 6.10.1950במכתב נפרד לרמטכ"ל ולמפכ"ל באותו היום )

והעיר עוד כי "בוודאי תבינו את הסיבות המניעות אותי להימנע מהשימוש בסמכויות הניתנות 

קורה כנגד ". הפרקליט ידע כמובן כי הפקודה נועדה במ1941לשר העלייה על ידי פקודת העלייה 

היישוב. אז ראו בה מנהיגי היישוב פקודה לא חוקית, והיה איפוא טעם לפגם אם כעת היתה 

 ישראל העצמאית מנצלת אותה על מנת למנוע פליטים ערביים מלשוב לבתיהם.

למעשה, עד לחקיקה מסודרת בנדון ועד להאצלת סמכויות הגירוש על פי תקנות שעת 

י המחוזות, כפי שהציע פרקליט המדינה, לא יכולה היתה החרום לאלופי הפיקודים ולמפקח

ההסתננות "השקטה", שבוצעה למטרות התנחלות והשתקעות, להוות עבירה פלילית. בכל מקרה 

ישראליים או להתייחס אליהם כעבריינים. -לא היה בסמכות המשטרה להביא לדין מסתננים ארץ

אלקנה והועברה אל ראש מדור -ן ש. בןעל ידי מפקח ראשו 1951בסקירה מקיפה שהוכנה במרץ 

אלקנה את המצב החוקי והעיר כי "היעדר בסיס חוקי -המיעוטים שבאגף החקירות, הסביר בן

להעמדת מסתננים א"י לדין והיעדר בסיס חוקי לגירוש מסתננים כנ"ל הוא הגורם לקשיים 

 )השיבוש במקור(.  51ט"ובעיות רבות שהדיה מגיעים לעיתים לכנסת ולבית הדין העליון לצדק ומשפ
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כאשר בוצעה ענישת המסתננים על ידי בית המשפט, בהתאם לתקנות ההגנה לשעת חרום 

)שאפשרו כאמור את ההעמדה לדין(, היו העונשים במקרים רבים מגוחכים. הסיכויים לתפוס את 

ת . אם נתפס בע52המסתנן בשעת חדירתו לא היו גדולים במיוחד; בדבר זה הודתה המשטרה עצמה

גורש  -חדירתו, אך שלא בשעת ביצוע פשע כלשהו )למעט עניין החדירה הבלתי חוקית כשלעצמה( 

תוך זמן קצר אל מעבר לקווים ויכול היה לנסות מזלו שוב ושוב. מסתננים רבים אכן הסתננו 

למעלה מפעם אחת. אם נתפס בעת או לאחר ביצוע עבירות )גניבה, שוד, הברחה וכיוצא בהן( היה 

המוטל עליו על ידי בית המשפט קל למדי. ראש אגף החקירות במשטרה כתב למפכ"ל כי  העונש

 במרבית המקרים העונש המוטל על המסתנן: 

אינו יוצא בשבילו מגדר של מנוחה קצרה ביותר בתנאים טובים 

יותר מאלה בהם הוא חי מעבר לגבול. מיותר לציין כי הלך רוחות כזה 

מורגשות מדי לילה בלילה בהורקת הוא מסוכן ביותר ותוצאותיו 

 . 53הרפתות והאורוות ביישובינו

, העלה נקודה נוספת: י. שמאי, עוזר המפקח המחוזי 1949למאי  11מכתב אחר, מיום 

במחוז חיפה, כתב למפכ"ל כי "חוצפתם של המסתננים הגיעה לדרגה כזו שהם מתייצבים בעצמם 

ומשפחותיהם. המשטרה אוסרת את ראשי במשטרה ומודיעים בגלוי שהם הסתננו לארץ, הם 

המשפחה ומביאה אותם למשפט שנגמר, כפי שסופר לעיל, בהטלת קנס. נוצר מצב כזה שכל 

מסתנן מאמין שהבאתו למשפט משמשת כמתן היתר לישיבתו בארץ ביודעו שאין בכח המשטרה 

נדרשה חקיקה  . לא ייפלא על כן כי54להוציא לפועל את גרושו, גם אם השופט ימליץ על גירוש"

המסדירה את הטיפול במסתננים, מגדירה באופן ברור את זהות המסתננים, וקובעת כללים 

למעצרם החוקי וענישתם. אך תהליך זה דרש זמן רב, ונראה כי לרשויות הישראליות השונות לא 

אצה הדרך להגדיר את ההסתננות בחקיקה. יתירה מזו, כאשר כבר התקיים בכנסת הדיון בדבר 

ק למלחמה בהסתננות, נעדרו ממנו ראש הממשלה ושר החוץ )בעת ההיא משה שרת( ומה החו

. ייתכן, כמובן, כי השניים לא יכלו להגיע לדיון 55שמתמיה יותר, גם שר הביטחון )אז, פנחס לבון(

אך ייתכן גם כי לרשות המבצעת  -כרך דברי הכנסת וודאי אינו מבהיר עניין זה  -מסיבות שונות 

נוח היה המצב הקיים בו כוחות הביטחון פועלים בשטח על פי ראות עיניהם. כך או  הישראלית

( התקבל בכנסת "החוק למניעת הסתננות", שהגדיר לראשונה מיהו 1954אחרת, רק בשנת תשי"ד )

 המסתנן לישראל:
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מי שנכנס לישראל, ביודעין ושלא כדין, וביום מן הימים  -...מסתנן 

( ובין כניסתו היה אחד 1947בנובמבר  29שבין ט"ז בכסלו תש"ח )

 מאלה:

הירדן, עירק -( אזרח או נתין של לבנון, מצרים, סוריה, סעודיה, עבר1

 או תימן;

( תושב או מבקר באחת הארצות האלה או בכל חלק של ארץ ישראל 2

 שמחוץ לישראל;

( אזרח ארצישראלי או תושב ארצישראלי חסר אזרחות או נתינות או 3

שנתינותו מוטלת בספק, ויצא באותו פרק זמן ממקום  שאזרחותו או

מגוריו הרגיל  בשטח שהיה  לחלק  מישראל  אל  מקום שמחוץ 

  56לישראל... 

כמקובל, הגדיר החוק את הענישה האפשרית: דינו של מסתנן כאמור עמד בחוק על מאסר 

הוא מזויין, או היה לירות, או שני הענשים כאחד. מי שהסתנן כש 5000של חמש שנים, או קנס בן 

כמעט חמש שנים לאחר קום המדינה  -. אישור החוק 57בחברת אדם מזויין, היה דינו מאסר עולם

נתן גושפנקא חוקית למצב בו ביצעו הן הצבא והן המשטרה גירוש, מעצרים  -והתגברות התופעה 

 ומאסרים, בלא שניתן היה לקבוע ביצוע עבירה או האשמה בחלק מן המקרים.  

בוצע הגירוש בפועל נהגו זרועות הביטחון לגרש את המסתננים אל איזור שונה מן  כאשר

המקום שממנו הסתננו; כלומר, מסתנן שחצה את קווי שביתת הנשק באיזור קלקיליה היה עשוי 

למצוא עצמו מגורש דרך גבול לבנון. במצב דברים זה קיוו המשטרה והצבא למנוע חזרתו של 

ממתינים לו בנקודה אותה עזב, ולהפוך את מעשה ההסתננות למעשה המסתנן אל בני משפחתו ה

המביא לפירוד וניתוק משפחות ובכך להקטין מאוד את כדאיותו. כדוגמה אחת מני רבות ניתן 

. 1950לפברואר  20 -להציג פקודה שהוציא סרן יעקב שלמן, קצין המבצעים של פיקוד המרכז, ב

תקווה, -נפת פתח -קצין המבצעים ולמשטרת ישראל  - 5בפקודת המבצע, הממוענת למטה חטיבה 

של צה"ל לרכז מסתננים שנתפסו והמיועדים לגירוש על מנת להעבירם  5מורה הקצין לחטיבה 

ממרחב פיקוד המרכז למרחב פיקוד הדרום. הובלתם תיעשה על ידי המשטרה, וקצין מפיקוד 

על ידי פיקוד הדרום ומגבולותיו. הדרום אמור לקבלם מידי נציג המשטרה. המסתננים יגורשו 

 .  58פקודות מבצע דומות הוצאו מעת לעת על ידי כל שלושת הפיקודים המרחביים
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 ז. הממשל הצבאי על ערביי ישראל כחלק מתפיסת הביטחון השוטף.

מספר חוקרים נטו לראות את הממשל הצבאי על ערביי ישראל לא רק בהקשרו המוכר ככלי 

ינה על אוכלוסייה שנחשבה עויינת או בעייתית, אלא גם ככלי של שלטוני להטלת מרות המד

. האמנם היה הממשל הצבאי על ערביי ישראל חלק ממערך 59מערכת הביטחון ללחימה בהסתננות

כיצד מתיישב הדבר עם חלוקת התפקידים לפיה המשטרה, ולא  -הלחימה בהסתננות? ואם כן 

חוסר הרצון המופגן מצד צה"ל של ראשית הצבא, היא שאמורה היתה לטפל בתופעה על רקע 

שנות החמישים לעסוק בביטחון שוטף? "ככלי ללחימה בהסתננות", כתב דוד טל בעבודת 

. הוא מוסיף כי הממשל הצבאי הפך להיות גוף מנהלי 60הדוקטור שלו, "הממשל הצבאי נכשל"

ל הנסיבות אשר בלבד, המנהל את חייהם של ערביי ישראל. כדי לבדוק קביעה זו יש לעמוד ע

 הביאו להקמתו של הממשל הצבאי על אזרחי ישראל הערבים והמטרות שיועדו לו. 

, הקדישה התנועה הציונית מחשבה מועטה בלבד לאפשרות הסבירה שבבוא 1948לפני שנת 

. בעצם לא עסקו בכך: היו בעיות 61העת וכאשר תוקם מדינת ישראל יהיה בה גם מיעוט ערבי

ת שונות שנתקבלו דיברו באורח כללי על "שיוויון זכויות" ואוטונומיה דתית, בוערות יותר. החלטו

חברתית ותרבותית לכל אזרחי המדינה. את רוח ההצהרות הכלליות הללו ניתן למצוא באופן 

לעייפה בדבר -ממימוש ביותר( בהכרזת העצמאות, בסעיף המצוטט-המרשים ביותר )והרחוק

ני גמור לכל אזרחיה של המדינה, בלי הבדל דת, גזע ומין, "קיום שיוויון זכויות חברתי ומדי

והבטחת חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות". מן ההצהרות היפות בדבר שיוויון מוחלט 

שבטרם הקמת המדינה מצאה עצמה ישראל ניצבת בתום הקרבות בסיטואציה ייחודית. מחד 

ה, בכח הצבאי, בתחבורה, בתרבות ובכל היתה ישראל מדינת רוב יהודי חזק יחסית השולט בכלכל

, החי בתוך המדינה; 62פן אחר של החיים המודרניים על מיעוט ערבי )ואחרים( בן כעשרה אחוזים

סביבה  -תיכונית הכללית -ומאידך היה הרוב היהודי בישראל בעצמו מיעוט בתוך הסביבה המזרח

היהודית השולטת בה והמייצגת  ערבית במהותה, העויינת את מדינת ישראל )כלומר, את הקבוצה

תיכונית -את המדינה(. בין המיעוט הערבי שבתחומי גבולות המדינה החדשה לבין הסביבה המזרח

הערבית הכללית שמחוצה לה היו קשרים תרבותיים, אתניים, משפחתיים וכן זיקות לאומיות 

גרפיות גרידא הפכום שונות. מסיבה זו נראו אזרחיה הערבים של המדינה, שנסיבות צבאיות וגיאו

 לאזרחיה, כקבוצה בעייתית הנתפסת כבעלת זיקה לאוייב. 

כעת, עמדה השאלה כיצד על המדינה להתייחס אליהם. האם הנם אזרחים שווים בפני 

החוק, לכל דבר ועניין, ברוח ההצהרות הליברליות של הכרזת העצמאות ונאומים שונים שקדמו 

 Enemy-affiliated"גייס חמישי", בעל "זיקה לאוייב" )לה? או שמא המדובר במיעוט מסוכן, 
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Minority?)63  המציאות הצבאית והביטחונית הטתה את הכף מן הגישה הליברלית לעבר קו נוקשה

יותר. למעשה אומצה הגישה השנייה, זו הרואה בערביי ישראל סכנה ביטחונית. אף שבדרך כלל 

צמו דיברו כל הזמן על כפל מטרות,"שיוויון זכויות גוריון ע-נואמים שונים ובהם בן -הוצנע הדבר 

בפועל נטתה המדינה לדאוג פחות לשיויון ויותר לביטחון. בישיבת ממשלה  - 64בצד ביטחון"

 גוריון כי ערביי ישראל הנם בחזקת סכנה קיומית:-, עדיין קבע בן1953באוקטובר 

ה יושב האוייב בבית. אם יש למישהו אילוזי -אם יקרה איזה דבר 

שהערבים יהיו נאמנים למדינת ישראל, הוא מתנגד לטבע האנושי... 

 72,000,000יחשוב כל אחד שזה קרה ליהודים, בכל השטח מסביב יש 

שנה, באו זרים מעבר לים ולקחו להם את  1400יהודים, ישבנו פה 

ארצנו... אם יהודי יהיה אז מיעוט בארץ זו, האם יהיה נאמן למדינה 

זה אבסורד. אני יכול להבין את הדרוזים,  -ר לגבול זו, לא לאחיו מעב

לא כולם מרגישים עצמם כערבים, הם בין כה וכה מיעוט, הם יכולים 

להיות נאמנים, הם מוכנים להרוג יותר ערבים מאשר יהודים, יש להם 

אצלנו תנאים כאלה, שאין להם בשום ארץ ערבית. אי אפשר להניח 

 65שאלה יתייהדו...זאת לגבי ערבים, אי אפשר להניח 

את הגישה ה"רכה", הקוראת לשילוב ולשיוויון, ייצגו והמשיכו לייצג אישים שונים כמשה 

המועד כשר -צבי, פנחס לבון, יצחק גרינבוים ובכור שלום שטרית בתפקידו קצר-שרת, יצחק בן

ת הערבית המיעוטים. מעניין לציין כי למעט גרינבוים, דיברו כולם ערבית והכירו היטב את התרבו

סיניה(. עם זאת, לא ניתן לקשור -הפלשתינית )שרת אף בילה שלוש שנים מילדותו בכפר הערבי עין

את הגישה ה"רכה" בהכרח  להיכרות עם הסביבה והתרבות הערבית, שהרי דווקא דיין בעל הרקע 

ישראלי היה מתומכי הגישה הבטחונית ה"קשה". דבר נוסף המאחד את תומכי ה"גישה -הארץ

הוגבלו בעמדות הכח שלהם על ידי  -צבי -ובכלל זה אף הנשיא בן -כה" היה כי כולם  הר

 גוריון.  -האקטיביזם הביטחוני ועמדת הכח הבכירה שייצג בן

. 1948-מתוך קבלת הגישה ה"קשה", הביטחונית, הוקם הממשל הצבאי עם קום המדינה ב

שמועצת המדינה הזמנית העניקה (, 1945האסמכתא להקמתו היתה תקנות ההגנה לשעת חירום )

להן תוקף חוקי, וכמושל הצבאי הראשון מונה האלוף אלימלך אבנר )זליקוביץ'(, והוכפפו 

לפקודתו מושלים צבאיים איזוריים. כשחלה רגיעה בקרבות מלחמת העצמאות, החלו פליטים 

הממשל  פלשתיניים לנסות ולחזור לבתיהם, שננטשו עם פרוץ הקרבות. כמשימה ראשונה, על

. לצורך זה היתה כוונה לצייד את הממשל בכוח צבאי 66הצבאי הוטל לנסות ולמנוע את שיבתם
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. שטח הממשל כלל את הגליל, המשולש, הנגב, וכן 67שיופעל למניעת הסתננות, אך הדבר לא נעשה

. ירושלים הוכרזה "איזור 68אביב( ואשקלון-הערים רמלה, לוד, יפו )שעדיין לא אוחדה עם תל

הסמיכו את שר הביטחון להכריז על  1949ד", שכמושלו מונה דב יוסף. תקנות ביטחון משנת מיוח

)החוצה את הנגב(, כעל "איזור  31ק"מ, החל מקו הרוחב   10"שטח מוגן" לכל אורך הגבול ברוחב 

מוגן" אשר בו רשאים להימצא רק תושביו הקבועים או שוטרים וחיילים בשעת מילוי תפקידם. 

ר זקוק להיתר בכתב לשהייתו במקום. )בפועל, לא נדרשו בדרך כלל אזרחים כל אדם אח

 162כללו  1945ישראליים יהודים להיתרים מעין אלה(. תקנות ההגנה לשעת חירום משנת 

 סעיפים, אולם הממשל הצבאי התבסס בעיקר על חמש תקנות מתוכן: 

 דם בשטח מסויים; על פיה רשאי מפקד צבאי למנוע שהייתו של א - 109תקנה מספר  .א

, על פיה רשאי מפקד צבאי לחייב אדם להיות נתון להשגחת המשטרה 110תקנה מספר  .ב

 למשך תקופה שלא תעלה על שנה אחת;

 , על פיה רשאי מפקד צבאי לעצור אדם במקום מעצר כלשהו; 111תקנה מספר  .ג

 , על פיה רשאי מפקד צבאי להטיל עוצר בית איזורי;124תקנה מספר  .ד

, על פיה רשאי מפקד צבאי להכריז על כל שטח או מקום כי הם שטח 125 תקנה מספר .ה

 . 69צבאי סגור ואין אדם רשאי להיכנס אליו או לצאת ממנו ללא היתר בכתב

הממשל הצבאי בודד את אזרחי ישראל הערבים משאר האוכלוסיה, טיפח את תלותם 

ות מוסדות אזרחיים של במוסדות המדינה, סייע בהפקעה שיטתית של אדמותיהם, מנע היווצר

ממש בתוך החברה הערבית, והפך אותם לגוש מצביעים התלוי במפלגת השלטון, במעין שיטת 

. אך מלבד כל אלה היה הממשל 70"סלאח שבתי": הצבעה "נכונה" הביאה למתן זכויות והקלות

גם כלי ללחימה בהסתננות, משום שהתקנות עליהן התבסס איפשרו מעצר ולחימה במסתננים. 

למסתננים לא היה כמובן היתר שהייה חוקי; וההגבלות שהוטלו על אזרחי ישראל הערביים כוונו 

 על מנת למנוע מהם מתן מחסה ומסתור למסתננים וכן הפכו את איחוד המשפחות לבלתי חוקי.  

בכל הקשור לפעולתה של משטרת ישראל בשטחים שהיו נתונים תחת פיקוח הממשל, 

זרחי ישראל הערביים במקומות אלה, המשטרה עצמה נתפסה כזרוע כלומר להתייחסותה אל א

של הממשל הצבאי ולא כגוף נפרד שתפקידיו שונים. דבר זה ניתן ללמוד לא מפי אזרחים ערביים, 

שמסיבות מובנות עשויים לכלול את כל "כוחות הביטחון" תחת כותרת אחת, אלא מהודאתו של 

התלונן הצבא מספר פעמים כי אין הוא מקבל  1949מאי -סהר עצמו. במהלך החודשים אפריל
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בשטחי הממשל הצבאי את הסיוע הדרוש לפעולתו מן המשטרה. התלונות הופנו אל המפכ"ל סהר, 

אביב, -לארבעת מפקדי המחוזות של המשטרה דאז )מחוז תל 1949למאי  25שהזדרז להורות ביום 

ממשל הצבאי... מפקד הממשל הצבאי חיפה, ירושלים, טבריה(, את ההנחיות הבאות: "הנדון: ה

פנה אלי בתלונה על שאין תחנות המשטרה עוזרות לממשל הצבאי באיזוריו... נא לתת הוראה לכל 

הנפות שהמשטרה היא הזרוע המבצעת של הממשל הצבאי, ויש למלא את בקשתם בכל מקרה של 

  71פניה למשטרה בענייני ביטחון..."

נאלץ המושל  1949ום מוחלט עם המשטרה. במאי בנגב, פעל הממשל הצבאי בחוסר תיא

הצבאי של הנגב לכתוב לסהר ולהתלונן כי "פעולות המשטרה בשטח הממשל נעשות ללא תיאום 

ובניגוד למדיניות הממשל הצבאי בנגב... למרות מאמצי האישיים לא הצלחתי להביא את הפעולה 

זית, מפקד המשטרה כפוף וחייב לידי תיאום. היות ולפי המוסכם בינינו בבירור עם מפקד הח

לעבוד תוך תיאום מלא עם המושל הצבאי, אני תובע להפסיק מייד את פעולת המשטרה בשטח 

 72הממשל... אינני מתנגד שהמשטרה תפעל בשטח העיר באר שבע..."

אי הבהירות באשר לתפקידה של המשטרה בכלל הובילה לצורך לקבוע סדרי עבודה ברורים 

טחי הממשל הצבאי. לכאורה, היה ברור כי בממשל צבאי הצבא הוא המקבל בינה לבין הצבא בש

לידיו את האחריות על השטח. אלא שהבחנה פשטנית מעין זו אינה קובעת לדוגמה כיצד יטפל 

הצבא בפלילים, או בביקורת תנועה, שני נושאים שלא היו בתחום תפקידיו המובהקים של הצבא. 

ה בין שני הגופים, ולאחר מספר דיונים במטה הארצי ובמטה נדרשה איפוא הגדרת סמכויות ברור

 סוכם: 1950לינואר  30הכללי נקבעה הגדרת סמכויות כזו. במסמך שהוציא מטא"ר ביום 

. הממשל הצבאי מהווה את סמכות שלטון המדינה בשטחים א" ...

. המשטרה מהווה זרוע בהמוחזקים. המושל הצבאי בא כח השלטון. 

. המשטרה מטפלת בכל גממשל בשטח הביטחון. ביצוע לפעולות ה

הענינים הנוגעים לפלילים בהתאם לסמכויותיה במסגרת חוקי 

. המשטרה כפופה למושל הצבאי בכל הנוגע לעניינים דהמדינה. 

. בכל פעולה משטרתית המדיניים וקו התנהגות כלפי התושבים וכו'. 

לפי תושבים החורגת מהתחום הפלילי והקשורה בעניין מדיני, נוהג כ

וכיוצא באלה, על קצין המשטרה הנוגע בדבר להתייעץ עם ולקבל את 

  73הוראות המושל הצבאי באיזורו..." 
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נראה איפוא כי ניתן לענות על השאלה כיצד ראתה המשטרה את תפקידה בשטחי הממשל. 

העדיפות השלטונית ניתנה לצבא, והמשטרה נתפסה )אף בעיני עצמה( ככלי עזר. במסמכי 

משטרה מן התקופה, המתייחסים ליחידות משטרתיות הפועלות וממוקמות גיאוגרפית בקרב ה

ערביי ישראל, אין המדובר כלל על תפקידי שיטור מסורתיים או אף על דמות השוטר כ"ידיד 

 גוריון בנאומיו אודות המשטרה ודמותה הרצויה. -לאזרח", ביטוי  שהשתמש בו בן

, 1948בניגוד לעמדת מנגנון הממשל הצבאי. בנובמבר  רק במקרה אחד פעל משרד המשטרה

כלומר עוד בטרם קרמה המשטרה עור וגידים, החליט האלוף משה כרמל, מפקד חזית הצפון, 

ק"מ בצדו הישראלי של הגבול עם לבנון מכל הכפרים הערבים שהיו  15עד  5לפנות רצועה ברוחב 

מנצורה, איקרית -ם תרביחא, סורוח, אלבה. צווי פינוי הוצאו אל הפועל בכפרים רבים, ובה

ובירעם )שני האחרונים התפרסמו בשל מאבק יושביהם לחזור לכפריהם, בשל ההבטחה שניתנה 

חלב )ג'יש( -מארונים של הכפר גוש-על ידי הצבא כי הפינוי הנו זמני בלבד(. אך תושביו הנוצרים

צה"ל שלא לפנות את תושבי  פנו אל משרד המיעוטים, בראשו עמד בכור שטרית, וזה שכנע את

הכפר. אם כי במקרה מיוחד זה ניתן לומר כי שטרית פעל כשר המיעוטים ולאו דווקא כשר 

. היה זה גם ארוע בודד, ולאחר הקמת המשטרה והממשל הצבאי ולאחר שהתבססו 74המשטרה

 שני הגופים בתפקידיהם השונים לא חזרה השתדלות מעין זו על עצמה.
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 ספרו:הצבאי ב

Uri Ben-Eliezer, The Making of Israeli Militarism, pp. 203 -204. 

 .49דוד טל, שם, עמ'  60
אלי רכס, "יסודות המדיניות כלפי האוכלוסיה הערבית בישראל" בתוך: ורדה פילובסקי  61

 .291, עמ' : רציפות ותמורות1947 - 1949המעבר מיישוב למדינה )עורכת(, 

 .146, עמ' פלשתינים: עם בהיווצרותוברוך קימרלינג ויואל שמואל מגדל, הנתון מופיע אצל  62

אלי רכס, "יסודות המדיניות כלפי האוכלוסיה הערבית בישראל" בתוך: ורדה פילובסקי  63

 .291, עמ' : רציפות ותמורות1947 - 1949המעבר מיישוב למדינה )עורכת(, 

 .1530, עמ' XIVכרך  -סת, ישיבה רמ"ג . דברי הכנ1953גוריון בנאום בכנסת ביוני  -בן 64

גוריון בסקירה לחברי הממשלה על המצב הבטחוני, ישיבת ממשלה ח/שי"ד מיום י"א -בן 65

 (. 20.10.1953בחשוון תשי"ד )
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, 79י, חט' "מ, תמ"מכתב מתיתיהו סלע אל המטה הארצי. א  -"מצב הביטחון בשטח המוחזק"  66

 . 2147/50  -מיכל ל

, חיבור לשם קבלת 1949 - 1956חותה של תפיסת הביטחון השוטף של ישראל התפתדוד טל,  67

 .49תואר "דוקטור", עמ' 

הוצאו יפו, לוד ורמלה מתחומי הממשל הצבאי. לאחר פינוי ערביי מג'דל  1949בסוף שנת  68

 הוצאה גם אשקלון מתחומי הממשל.  1950-)אשקלון( לרצועת עזה ב

(". קובץ התקנות הוכנס כולו מן המשפט המנדטורי למשפט 4519"תקנות ההגנה לשעת חירום, ) 69

 הישראלי, אף שלאורך השנים קמו עוררין על חוקיות תקנות אלו.  

על תלות המגזר הערבי במפלגת השלטון בעקבות הממשל הצבאי ראה אצל ברוך קימרלינג  70

 .146, עמ' עם בהיווצרותו -פלסטינים ויואל מגדל, 

 .2293/13 -, מיכל ל79י, חטיבה "מ, תמ". א1949למאי  25ת, סהר אל מטות המחוזו 71

 .2293/14 -, מיכל ל79י, חט' "מ, תמ". א1949למאי  26המושל הצבאי בנגב אל המפכ"ל סהר,  72

י, "מ, תמ". א30.1.1950"הגדרת סמכויות בין הממשל הצבאי והמשטרה", מסמך מטא"ר מיום  73

 .2293/13 -, מיכל ל79חט' 

לידתה של בעיית הפליטים ו ועל תפקידו של שטרית בה ראה אצל בני מוריס, על פרשה ז 74

 .316 - 317, עמ' 1947 - 1949הפלסטינים 
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:  הקמת משטרת ישראל, התפתחותה, פריסת יחידותיה ואופן שניפרק  

 טיפולה במסתננים

 

 א. סקירת ספרות המחקר הקיימת.

עד היום, ההתפתחות וההיסטוריה של משטרת ישראל נחקרו כנושא אקדמי באורח 

היחידה הקיימת העוסקת בתולדות המשטרה נכתבה -מצומצם ביותר. ספרות המחקר הכמעט

משטרתיים ועל ידי משטרת ישראל, ובעיקר אמורים הדברים בעבודתם של אלי הוד -ניםלצרכים פ

מחלקת היסטוריה במטה הארצי )מטא"ר(  .1(1996ואראלה שדמי "תולדות משטרת ישראל" )

ביקורתית במתכונת -הוציאה עד כה מספר פרסומים אך בקורפוס זה אין כתיבה מחקרית

לו כוללים בין השאר את "ספר האירועים של משטרת משטרתיים א-המקובלת. פרסומים פנים

", הסוקר מספר מצומצם של אירועים חשובים בהם היתה מעורבת המשטרה. ניתוח 2ישראל

סלקטיבי זה אינו מלמד על התפתחות החיל וארגונו. פרסום נוסף העוסק במישרין בארגון 

ינויים במבנה הארגוני, : ש1994 - 1948המשטרה בארץ לאורך ציר הזמן הוא "משטרת ישראל 

משנה אלי הוד, ראש מחלקת -, אף הוא על ידי ניצב3בפריסת המחוזות, במג"ב ובמשא"ז"

היסטוריה במטא"ר. ספר זה בנוי במתכונת של טבלאות בלבד ואין בו פרשנות היסטורית או 

בחינה תהליכית של התפתחות המשטרה, או פרשנות שאינה תלויית הקשר או נסיבות. בישראל 

, העוסקת בהתפתחות המשטרה בלבד. קיים משטרתית-חוץאין כיום ספרות מחקרית ביקורתית, 

עיסוק מחקרי הנוגע למשטרה בתחומי מדעי החברה, ולפונקציות שממלאת המשטרה כארגון 

נושא נשק והאמון על השימוש בכח  בחברות דמוקרטיות. כך, לדוגמה, עבודת הדוקטורט של 

. יחסי משטרה וקהילה 4(1989יבורי על המשטרה בחברה חופשית" )אראלה שדמי, "הפיקוח הצ

. 5נחקרו רבות במסגרת נסיונה של משטרת ישראל לכונן בארץ את הדגם הקרוי "שיטור קהילתי"

כמו כן מחקרים שונים העוסקים בקרימינולוגיה אינם מתעלמים מן התפקיד שממלאת המשטרה 

 בארץ ובעולם בתחום ידע זה. 

העצומה של חומר הקשור בהתפתחות כח המגן העברי לדורותיו, מימי  לאור הכמות 

"השומר" ועד למחקר העדכני ביותר העוסק בצה"ל, מפתיע הדבר  עד כמה מעט נתנו החוקרים 

של משטרת ישראל. בין אלו שכן התייחסו למשטרה והתפתחותה  היסטוריהאת דעתם לעיסוק ב

במחקרו "התפתחותה של תפיסת הבטחון השוטף של ולו כעניין צדדי ניתן למנות את דוד טל, 
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. עבודת מוסמך יחידה העוסקת בהתפתחות כח 6(1994" )עבודת דוקטורט, 1949 - 1956ישראל 

, אך גם עבודה זו עסקה רק במשטרה העברית 1996-השיטור העברי נכתבה על ידי יוסף אבני ב

עבודתו כי היא בעיקר בבחינת "יד בנגב. היא אינה כתובה כמחקר מקובל, ואבני עצמו מעיד על 

 .7לחבריו לאורך השנים, שוטרי משטרת ישראל"

השנים הראשונות לקיומה של מדינת ישראל היו גם "שנות המסד" של המשטרה, שנים 

שבהן עוצבה מסגרתה הן מבחינת הארגון והתקן והן מבחינת תורת הפעלתה. מכח זעיר של כמה 

א"י המנדטורית התעצמה המשטרה והפכה -רת פלשתינהמאות שוטרים וקצינים ששירתו במשט

פנים בכל רחבי הארץ. פרק זה ינסה איפוא -לכח עצמאי, האמור לספק שרותי שיטור וביטחון

לבחון את השנים הראשונות להקמת המשטרה תוך בדיקת הקשר שבין ארגונה של המשטרה 

 ן המקביל. בשנים אלו לבין מצב הביטחון השוטף ובעיית ההסתננות בפרק הזמ

הנחת היסוד בתיאור התארגנות המשטרה בפרק זמן זה, הנה כי היה קיים קשר גומלין בין 

פי הצרכים היומיומיים בשטח, -תופעת ההסתננות לבין אופי עבודת המשטרה, כפי שהוכתב על

ובין הפעילות השוטפת  לבין התפתחות המשטרה וצורת ארגונה. בשונה ממשטרות בעולם ככלל, 

המשטרה בארץ בתקופה הנדונה התמקדה במישור הבטחוני, ואילו המישור הפלילי עבודת 

קהילתי, וכן שמירת החוק והסדר הציבורי, קיבלו עדיפות משנית. יש על כן מקום לסקירה -והפנים

ובעיקר, במדינות  -קצרה של עבודת המשטרה המקובלת במקומות שונים ברחבי העולם 

על מנת להראות את הדומה  -ם להשוואה עם משטרת ישראל הדמוקרטיות, היכולות להוות דג

 והשונה בין משטרות בעולם לבין האופי המסויים הייחודי שקיבלה עבודתה של משטרת ישראל. 

 

 ב. גופי ביטחון פנים, המשטרה ותפקידיה בחברות דמוקרטיות.

עקרון  בין החשובים בעקרונותיו של הממשל הדמוקרטי מקובל למנות את חירות האזרח,

שלטון החוק, וקיום סדר וביטחון ציבורי. קיום חירויות דמוקרטיות אלו תלוי הרבה בקיומה של 

מערכת אכיפת סדר ציבורי מפותחת, הווה אומר קיומו של ארגון משטרה כלשהו. המשטרה 

( ואת ריבונות המדינה כלפי פנים, המתבטאת 8Social Orderמבטיחה את הסדר החברתי )

שימוש באמצעי כפייה. חברה חופשית תלויה, באורח הנראה כפרדוקסלי במבט במונופול על 

ראשון, בקיומה של מערכת משטרתית שבמהותה מכילה שימוש בכוח ומהווה על כן ישות 

. החשש לפיו 9אנומאלית בחברה החופשית, החורגת במהותה ובמאפייניה מן האופי הדמוקרטי

דר הדמוקרטי, עליו היא נדרשת דווקא להגן בעצם תפגע המשטרה ללא פיקוח נאות באושיות הס
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קיומה, הובע כבר בעת הקמת המשטרה המקצועית והממוסדת הראשונה בעולם, משטרת העיר 

. שדמי מעירה כי הבסיס העיקרי להתנגדות דאז היה החשש שהמשטרה עשויה 1829לונדון בשנת 

 .10לשמש כלי לעריצות הממשל

. 11ליברלית"-הנה "אנומליה בחברה הדמוקרטיתמנחם אמיר העיר כי בעצם המשטרה 

זמני -המשטרה מקבלת על עצמה להיות אחראית על פעולות כמעט בלתי אפשריות לביצוע בו

ועקבי, ולעיתים ישנה התנגשות בין הדרישות השונות מן הארגון. המשטרה נדרשת לשמור על סדר 

רטי של הממשל ותכניו. מאידך, חברתי דמוקרטי ולקדם אותו,  באופן קונסיסטנטי למבנה הדמוק

הכלים הניתנים למשטרה לשם ביצוע משימה זו מהווים כשלעצמם איום עד סכנה לדמוקרטיה, 

. 12צבאי ובעל סמכות להפעיל כח כפייה כנגד יחידים וקבוצות-בהיות המשטרה ארגון כמו

מור על המשטרה פועלת באורח דואלי בין היותה משרתת החברה, האזרחים והמדינה בבואה לש

 -הסדר הציבורי ועל זכויות האזרח, ובין היותה זרוע של השלטון והמשמשת גם להגנת השלטון 

ובמקרים מסויימים )וקיצוניים(, הגנה פיזית על השלטון מפני אזרחים המעוניינים לפגוע בו. 

מאליו יובן כי לא המשטרה כשלעצמה היא הגורם לדואליות זו, אלא המסגרת החוקית בתוכה 

פועלת: כל מדינה דמוקרטית מחזיקה גם בארגון משטרה מסדר גודל כלשהו, חלקן יותר  היא

מארגון אחד )וראה לדוגמה ארה"ב(, ולפיכך קיומה של משטרה, למרות טענתו של אמיר לעיל, 

אם  -הנה גם מצב נורמלי לגמרי. קביעת המסגרת החוקית לקיומה וכן הגדרתה של המשטרה 

נעשית על פי רוב מחוץ לכתלי המשטרה  -כלי המשרת את השלטון כמשרתת האזרחים, ואם כ

 עצמה, ברמה השלטונית והפוליטית. 

דפוסים שונים של ארגוני  20-וה 19-בעולם המערבי, הדמוקרטי, התפתחו במהלך המאות ה

משטרה, הכל בהתאם למשימות ולמטרות שלשמן הוקמו ארגונים אלו וליכולת הגיוס והמשאבים 

מדו על ידי הציבור לשם כך. במדינות שונות קיימות משטרות לאומיות, איזוריות, השונים שהוע

. 13ארגוני משטרה שונים, בכל הרמות 18,000-ואף עירוניות. בארה"ב לבדה קיימים למעלה מ

בהתאם ניתן לראות דיפרנציאציה במערכות הפיקוח על המשטרה, בהתאם לסוג ארגון המשטרה 

ים. בארצות הברית, בה פועלת המשטרה בחלוקה לארבע רמות ומשטר המדינה בה הוא מתקי

. 3, [State Police]. רמת המדינה F.B.I ,2] -ה[ -. הרמה הלאומית = משטרה פדרלית 1עיקריות )

[,שבה משטרות   [District Level. הרמה המחוזית 4 -הרמה העירונית = משטרות עירוניות ו

לים בדפוסי הפיקוח וכן בזהות המפקח על המשטרה בכל איזוריות/כפריות(, ניתן להצביע על הבד

. כך, לדוגמה, המפקח על המשטרה בערים הגדולות בארה"ב הנו איש הציבור הנבחר, 14רמה ורמה
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כלומר ראש העיר, ופיקוחו בפועל מתבצע באמצעות מפקד הממונה על ידו, הוא "נציב המשטרה" 

(Commisionerנציב זה אינו עומד לבחירתו היש .) ירה של הציבור, כפי שאין מפכ"ל המשטרה

( לבחירות ישירות County Sheriffבישראל נבחר ציבור. לעומתו, ברמה המחוזית, עומד שריף )

   .15של הציבור במחוז בו הוא מעוניין לקבל את המינוי

בישראל, הוקמה המשטרה מראשיתה כמשטרה לאומית ריכוזית. אראלה שדמי מתייחסת 

ועסק בהצעות ובתכניות להקמת  16שהתפרסם בביטאון "משטרה וחברה" לעניין זה במאמר

משטרה עירונית בישראל, בדומה למתקיים במספר מדינות שונות בעולם הדמוקרטי המערבי. 

להערכתה צפוייה משטרת ישראל להתפתח לכיוון הדגם העירוני בעתיד בשל השתנות התנאים 

דינת ישראל ועל רקע שינוי בתפקידי המשטרה החברתיים, המדיניים, והארגוניים הפועלים במ

המסורתיים. מקובל לומר כי המשטרה הוקמה על פי הדגם הבריטי, בהיותה מורשת משטרת 

ישראלי. הדבר נכון בעיקרו, אך מחייב הבנה של האופן בו הוקמה המשטרה על רקע -המנדט הארץ

מדינה וכן כי השוטרים העובדה כי משטרת המנדט למעשה חדלה להתקיים עוד בטרם הוקמה ה

היהודים בה מילאו בעיקר תפקידים שוליים, והקצונה היתה זוטרה; כלומר, אין לפנינו מעבר 

ישיר ממשטרה מנדטורית בריטית לארגון משטרה ישראלי עצמאי שחבריו "פשוט" החליפו את 

מדיהם ותגי השרוול שלהם לתג הישראלי. מן המשטרה המנדטורית התקבל בעיקר הארגון 

הגיאוגרפי הכללי ואופן החשיבה שביסוד החלוקה לתפקידי המשטרה השונים, אך משטרת 

ישראל שהוקמה היתה בעצם מוסד שונה לחלוטין: הן בכח האדם שעמד לרשותה והן בשל 

העובדה שהמלחמה ותפיסת הביטחון המוקדמת שהחלה מתגבשת דרשו מן המשטרה תפקידים 

 ה קלאסיים, ועל כך נעמוד עוד בהרחבה. רבים ושונים שאינם כלל תפקידי משטר

נאמר כבר למעלה כי ההסתננות כמכלול נתפסה בישראל של ראשית שנות החמישים 

כתופעה בעלת סממנים בטחוניים, לאו דווקא פליליים "רגילים". עולה מכך, כי כל הטיפול 

א לעיסוק וההתייחסות הקשורים בהסתננות אמורים היו להפוך בעיה צבאית גרידא, ולא נוש

המשטרה. עם זאת, אף שלהלכה היה צה"ל הגוף הביטחוני היחיד המופקד על שמירת גבולות 

הארץ, לא ראה הצבא את הלחימה בהסתננות כתפקידו והיה מעוניין להעביר משימה זו לידי גוף 

בטחוני אחר. מטבע הדברים, ובוודאי שעה שעדיין לא הוקם חיל הספר, הגוף היחיד שעשוי היה 

ול על עצמו אחריות מעין זו היה משטרת ישראל. אלא שהיה קיים פער בין תפיסה זו של ליט

ההסתננות כבעייה בטחונית מרכזית לבין תפקידיה של המשטרה, משימותיה המוגדרות, 

 והאמצעים או התקציבים שניתנו לה על מנת שתוכל למלא ביעילות משימות אלו.
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ובתוך זה, ההגדרות והייעוד שליוו את  - יש לבחון איפוא את הבסיס להקמת המשטרה

על מנת להציג   -הקמת החיל והוכתבו על ידי המערכת הפוליטית, וכן המסגרת החוקית להקמתה 

 ולהבין פער זה.

 

 ג. ההכנות המוקדמות להקמת משטרת ישראל.

הגוף האמון על תכנון  -פנה זאב שרף, שהיה אז מזכיר "וועדת המצב"  1947בתחילת דצמבר 

אל יחזקאל סחרוב )לימים סהר(, קצין  -וסדות הרשות המבצעת של המדינה העתידה לקום מ

לשעבר בדרגת מייג'ור בצבא הבריטי ואיש ארגון ה"הגנה", שהיה אז קצין הקישור בין הסוכנות 

היהודית לבין הממשלה המנדטורית בכל הקשור לנושאי משטרת פלשתינה א"י וענייני הנוטרות 

ל עליו לתכנן ולהציע את ארגון המשטרה העברית העתידה לקום. לצורך סיוע ביישובים, והטי

בעבודת התכנון צירף אליו סחרוב, על פי הצעת שרף, גם את יוסף נחמיאס, אף הוא מייג'ור לשעבר 

בצבא הבריטי. למעט קשריו של סחרוב עם המשטרה המנדטורית מתוקף תפקידו, לא היה לשניים 

לצורך תכנון המשטרה ראיינו קצינים יהודים ששירתו  .17משטרה פורמליתכל נסיון שהוא בעבודת 

במשטרת פלשתינה א"י, ולמדו מהם אודות מבנה המשטרה בארץ. מאחר וקצינים יהודים לא 

שירתו בדרגות בכירות במשטרת המנדט, נוצר מצב בו לא היה לסחרוב ולנחמיאס כל מקור מידע 

הארצית; עיקר הנסיון שיכלו ללמוד ממנו היה בפעולות אודות עבודת משטרה ברמה המחוזית או 

. למרות מיעוט הנסיון והידע בנושא, לא נדרש זמן רב על מנת 18המשטרה ברמת התחנה והנפה

לתכנן את המשטרה העתידה: בתוך פחות מחודש הכינו השניים את הצעתם למשטרה עברית 

 . 1947לדצמבר  21-והציגו אותה בפני וועדת המצב ביום ה

בפתח הצעתם לוועדת המצב הציגו סחרוב ונחמיאס מספר הנחות יסוד. עיון בהן כיום 

מסביר במידת מה את עיסוקה של המשטרה בבעיות בטחון הפנים ובנגע ההסתננות. בראשית 

היתה הכוונה להקים ז'נדרמריה נפרדת למטרות אלו, אך מכיוון שזו לא הוקמה עסקה בכך 

בהנחות היסוד שלהם את הצורך לפטור את הצבא מן העיסוק  המשטרה. סהר ונחמיאס ראו כבר

 בשמירת הגבולות: 

הנחות יסוד. א. אין ספק כי בעיות הביטחון בראשית הקמת 

המדינה תהיינה חמורות וייתכן אפילו כי מצב המתיחות יתמיד במשך 

תקופה ארוכה. ב.  הסכנה יכולה לבוא גם מתוך הארץ וגם מחוצה לה 

י הצבא לכשיקום תהיינה פנויות לפגוש את הסכנה וצריך על כן שיד
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מבחוץ. ג. הקמת הצבא תמשך ממילא תקופת מה וטוב שלא יאבד את 

 19זמנו על בעיות הבטחון השוטף.... 

ההצעה שימרה למעשה את מתכונת משטרת פלשתינה א"י המנדטורית. כמו כן הועתקה 

החלוקה העקרונית של ארגון  בשינויים קלים בלבד החלוקה למחוזות ולנפות, וכן נשמרה

מחלקת חקירות ומחלקת מנהל וביטחון. בנפרד ממטה   -המשטרה למטה ובו שתי מחלקות 

המשטרה הוצע על ידי סחרוב ונחמיאס להקים ז'נדרמריה, שתעסוק ב"הגנה על ישובי הספר ועל 

ראל כי העריכו מתכנני משטרת יש 1947-ותורכב ממתנדבים. כלומר, כבר ב 20גבולות המדינה"

תפקיד ביטחון הפנים על כל מרכיביו חייב לכלול גם את תפקיד שמירת הגבולות, תפקיד העשוי 

להיראות בדרך כלל כשייך לתחום עיסוקו של הצבא במדינה העומדת לקום. על אף ההסבר 

המופיע לעיל, בדבר הצורך להשאיר "ידי הצבא פנויות" וכו', ייתכן כי אין זו הסיבה היחידה: 

שהסיבה להצעה היתה כי כבר בעת כתיבת התכנית, הבינו הכותבים כי המשטרה עתידה אפשר 

להיות כח בעל חשיבות משנית בלבד במערכת הביטחון הישראלית, ולפיכך רצו להשאיר בידיהם 

סהר, כמובן, אינו מפרט  -עוד משימות ועוד סמכויות )ובהכרח, גם תקציבים וכח אדם נוסף(  

 ה לא בתכנית המקורית ולא בספרו האוטוביוגרפי.בכתב מניעים מעין אל

קיבלה ואישרה "ועדת המשנה ב'" של וועדת המצב את  1948לינואר  20בישיבתה ביום 

ה"תכנית להקמת משטרה עברית בארץ ישראל" תוך ציון תפקידה של המשטרה כ"שמירה על 

ות לאכיפת החוק והסדר הסדר הציבורי על ידי קיום מבנה מחוזי ונפתי, בו תחנות המשטרה פועל

גוריון בתחילת מרס -. שרף העביר את התכניות המאושרות לעיונו של בן21באיזור הקרוב אליהן"

 גוריון כי: -. ביומנו רשם בן1948

המשטרה זקוקה למפקדה, דרוש הסדר עם ארגון "ההגנה", כל מפקד 

משטרה יהיה כפוף למפקד המקומי של "ההגנה"...דרוש בארגון ההגנה 

וח ארצי למטה... ואם המשטרה תאורגן, יש להוציא את תפקידי פיק

 22המשטרה מארגון "ההגנה"... 

בסיס כח האדם הראשוני שעמד לרשות מקימי משטרת ישראל, וכן הבסיס 

הסטרוקטוראלי, היו אותם שוטרים וקצינים יהודים ששירתו קודם הקמת המדינה במשטרת 

יהודים על כח משטרה זה, מיעוטם בתפקידי  750-ו כא"י. עם סיום המנדט הבריטי נמנ-פלשתינה

מטה בדרגות לא בכירות ורובם הגדול בתפקידי שטח, בעיקר בתחום החקירות בדרגות מפקח 

משנה ומפקח. הקצינים הבכירים ביותר מקרב האוכלוסיה היהודית היו שלושה קצינים שהגיעו 
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גת מייג'ור המקבילה פחות או יותר (, דרAssistant Superintendent of Police, )ASPלדרגת 

פקד במשטרת ישראל של היום. אנשים אלו היוו "קבוצה ראשונית" לבניית משטרת -לדרגת רב

 ישראל העצמאית, בשלב מאוחר יותר. 

 

 ד. הבסיס החוקי להקמת משטרת ישראל.

גוריון היה "פקודת המשטרה -הבסיס החוקי להקמתה של המשטרה על פי הנחייתו של בן

 -, עת נחקקה "פקודת המשטרה 1971", פקודה מנדטורית שנשארה למעשה בתוקף עד לשנת 1926

אף על פי שתכניותיו המקוריות של סחרוב כיוונו להקמת המשטרה ". 1971)נוסח חדש( התשל"א 

סהר גייס את שוטריו כחיל עצמאי, הוקמה בהתחלה משטרת ישראל כחטיבה הכפופה לצה"ל. 

ם היהודים יוצאי "משטרת פלשתינה )א"י(", גוף המשטרה של ימי המנדט הראשונים מבין הקציני

מה עוד בטרם עזבו הבריטים את הארץ. זו היתה ה"קבוצה -שחדל למעשה מלהתקיים זמן

. היות 23טירונים וקיבל לידיו בסיס ארעי לאימונים 250-הראשונית" של משטרת ישראל. כן גייס כ

יב, קיבל עליו המטה הכללי של צה"ל לממן קצינים וכל הפעולות הללו נעשו ללא שום תקצ

וטירונים אלו מתקציבו, וההחלטה היתה "לראות את חיל המשטרה המתייסד כראות חטיבה 

המודיעה לכל אגפי  13/48פרסם הרמטכ"ל את הוראת התקן   1948לאפריל  15. ביום 24צבאית"

לי ובפיקודו של יחזקאל המטה הכללי על הקמת חטיבת המשטרה, בכפוף להנחיות המטה הכל

גוריון בחברת אלופי המטה הכללי, וביניהם עומד -סחרוב. קיימת תמונה מפורסמת המראה את בן

יחזקאל סחרוב במדים צבאיים עם סמלי המשטרה. )לימים, צייר סחרוב עצמו את סמל המשטרה 

 המוכר כיום(.

פנו עיקר המשאבים , הנמצאת עדיין במצב מלחמה עם שכנותיה, הו1948בישראל של שנת 

למערכת הצבאית. משהתנתקה המשטרה בתוך זמן קצר מן המסגרת הצבאית שבערשה הוקמה, 

מצאה עצמה כגוף בטחוני בעדיפות משנית. למצב דברים זה תרם גם חוסר בהירות בהגדרות 

-גוריון להקמת החיל מן ה-לא בפקודת המשטרה המנדטורית, לא בהנחיית בן -משימות המשטרה 

ולא בפקודה הישראלית שהוצאה על פי הפקודה המנדטורית לאחר הקמת  1948ארס למ 26

. הסעיף 25המדינה, לא ניתן למצוא הגדרה ברורה של ייעוד המשטרה או של עצם תכלית קיומה

, הקובע את 1971בפקודת המשטרה )נוסח חדש( משנת  3הקרוב ביותר להגדרה כזו הנו סעיף 

 תפקידי המשטרה כ:
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ות וגילויין; תפיסת עבריינים ותביעתם לדין; שמירתם "מניעת עביר

  26הבטוחה של אסירים; קיום הסדר הציבורי וביטחון הנפש והרכוש".

כלומר, אין בנמצא בהגדרת תפקידי המשטרה בחוק כל התייחסות לבעיית הביטחון השוטף 

ה הערה מס' )רא 1974בגבולות המדינה. הטלת האחריות לביטחון הפנים על משטרת ישראל בשנת 

לעיל( התאפשרה, מבחינת הבסיס החוקי, על ידי הרחבת הפירוש שניתן למושג "קיום הסדר  26

הציבורי וביטחון הנפש והרכוש". גם לפני החלטת הממשלה עסקה משטרת ישראל בביטחון 

' הטילה בפעם הראשונה 74הגבול, אולם ההחלטה משנת -הפנים, בעיקר באמצעות יחידות משמר

 ור את האחריות לתחום זה על המשטרה. באופן בר

המשטרה מבצעת את תפקידיה על פי חוק. מצב זה כשלעצמו אינו מבדיל אותה מרשויות 

( אלא שקיים 27אחרות הפועלות על פי חוק, כגון הצבא )שאת פעולתו הסדיר "חוק יסוד: הצבא"

יהם מן החוק ואין ייחוד בכך שכל עבודת המשטרה, וכל שוטר בפרט, יונקים את מלוא סמכויות

  -להם סמכויות אלא אלה המוקנות בצורה ספציפית בחוק. משטרת ישראל היא "רשות מוסמכת" 

. 28כלומר, "גוף ציבורי, שאינו נמנה עם הרשות המחוקקת או הרשות השופטת, והפועל מכוח דין"

 תפיסה זו של עצמאות המשטרה מן המערכת השלטונית מקורה במשטרה ובמשפט הבריטיים,

ואין איפוא תימה בעובדה שדגם זה הועתק במשטרת ישראל. הדגם הבריטי, ועל כן גם הישראלי, 

התאפיין בקונקרטיזציה של הגוף לו הוענקה הסמכות; הסמכות אינה מוקנית בשיטה זו לממשלה 

כולה או לאחד ממשרדיה אלא לבעל תפקיד מסויים הפועל במסגרת הגוף שהוא "רשות מוסמכת"  

בעל התפקיד רשאי להפעיל שיקול דעת עצמאי, ליהנות מעצמאות בקבלת החלטות, ולו ועל כן  -

 . 29סמכות מלאה להוציא לפועל אותן החלטות שקיבל בתחומים שהוגדרו בחוק

במקרה של המשטרה, בעל תפקיד זה הנו כל שוטר, למן המפקח הכללי ועד אחרון 

חלק גדול מסמכויות המשטרה, כגון  השוטרים. ישנן סמכויות שניתנו לכל שוטר )והן למעשה

חוקית(, וישנן -הסמכות לעצור חשודים או להשתמש בכוח בעת מעצר או בפיזור התקהלות בלתי

-סמכויות שניתנו לקציני משטרה מסוימים בלבד )כגון סמכותו של תובע משטרתי להגשת כתב

זו, אף שעמדה  אישום, או סמכות המפקח הכללי לגיוס שוטרים(. אלא שעצמאות סטטוטורית

מספר פעמים במבחן בג"ץ, אינה מעוגנת במלואה במפורש בחוק, והיא פרי התפתחות הפסיקה 

 . 30בבית המשפט העליון

נושא הפיקוח הממשלתי על עבודת המשטרה היה נתון לשינויים רבים ולפרשנויות סותרות 

י יעיל על המשטרה, לאורך השנים. על מנת לתת בידי הממשלה כלים לפיקוח אזרחי ומיניסטריאל
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אף השר הממונה על המשטרה בעצמו הנו "רשות מוסמכת", )בין אם היה זה, לאורך השנים, שר 

פנים(, ואחת הסמכויות -המיעוטים והמשטרה, שר המשטרה, שר הפנים, או השר לביטחון

המיוחדות לתפקידו הנה הרשות ליטול מקציני משטרה את סמכויותיהם שלהם )"חוק יסוד: 

(. משמעות הדבר היא כי המחוקק העניק למעשה, לשר החפץ בכך, כלי יעיל 42ה", סעיף הממשל

למדי להתערבות בעבודת המשטרה. פורמלית, על השר הממונה להיזהר שלא להחליף קביעת 

במתן הוראות אופרטיביות; אסור לו כליל להנחות את השוטרים,  -שהיא לגיטימית  -מדיניות  

חוק. אין לו כל סמכות לקבוע מתי תיפתח חקירה ומאילו חקירות יש כיצד עליהם לאכוף את ה

להימנע, וכן אסור לו לבטל חקירות מתקיימות, או להנחות את מהלך החקירה, או לקבוע אלו כלי 

 במהלכה.   חקירה יופעלו

 

 שליטת מפא"י במוסדות היישוב וה"מדינה שבדרך". -ה. הקמת המשטרה בהקשר הפוליטי 

תוארה כאן, של הקמת המשטרה תחת מטה הצבא מסיבות תקציביות תמונת המצב ש

והיא מהווה את ההסבר  1948היא המופיעה כאמור בדו"ח הראשון של המשטרה לשנת  -גרידא 

ה"רשמי" להקמתה באופן זה. אלא שההסבר מורכב יותר וקשור גם לאופיה המיוחד של 

 הפוליטיקה ב"מדינה שבדרך".

גוריון אודות המשטרה )קטעים מתוך שניים מהם יובאו -אומי בןבניגוד לרושם המתעורר מנ

בהמשך(, היה קשר הדוק בין השירות במשטרה ובין השיוך הפוליטי. מרבית חברי ה"קבוצה 

הראשונית", כלומר השוטרים היהודיים ששירתו במשטרת המנדט הבריטית, היו אמורים להיות 

גה כולם. הם התגייסו למשטרת המנדט "נאמנים פוליטית", גם אם לא בהכרח חברי המפל

לאומית. דיון אודות אופייה המיוחד של הקבוצה הראשונית מבחינה זו -במלאם שליחות ציבורית

ומידת המעורבות הפוליטית שבבסיס שליחותם נמצא במאמרם של ויליאם גמזון ואפרים יוכטמן, 

 :David Bayleyבעריכת   "Police and Societyשנכתב לקובץ  "

When the Israeli police organization was established in 

1948, it faced a special problem. On the one hand, officers were 

sought who were experienced in police work, and this meant 

turning to those who had served in the British colonial police 

force; on the other hand, the new government sought officers 
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whose political loyalty and sympathies had been proven in the 

fight for independence. In a manner typical of other institutional 

spheres, a solution had already been prepared in the pre-state 

period. Many Jewish policemen entered the force as part of their 

membership in the Hagana - the major  Jewish defence force 

during the British Mandate. These people, in fulfiling their 

professional roles as policemen and acquiring useful experience 

in the technical and organizational aspects of police work, 

viewed their role as a means for the attainment of national goals - 

not merely personal career goals…31 

על אף שאנשי משטרת המנדט היהודים ראו עצמם, טרם הקמת המדינה, כממלאים 

שליחות לאומית, עדיין היתה בעיית שיוכם ונאמנותם הפוליטית לרועץ בבניית המשטרה 

העצמאית משקמה המדינה. בעבודת המחקר היחידה שבדקה את הקמת משטרת ישראל בתחילה 

המחבר כי לכאורה היתה המשטרה אמורה לקום כחטיבה בצה"ל, מחקרו של נרי אראלי, כתב 

כאחד ממשרדי הממשלה האזרחיים, כלומר, על השוטרים היה להיות "משרתי הציבור" ללא 

ומוגדרת. אבל "ועדת המצב" היתה גוף תכנוני בעיקרו, שבו היה רוב  השתייכות פוליטית ברורה

. "ועדת המצב" 32ידי המפלגה יציב לחברי מפא"י, ועל כן נתפסה המשטרה העתידית כמתוכננת על

ניסתה להניח תשתית למעבר רציף בין שירותם של השוטרים כשוטרי משטרת המנדט לבין גיוסם 

למשטרת ישראל. אך היו גופים נוספים שהיו מעוניינים לתכנן או להשפיע על תכנון המשטרה 

 העתידית:

היו קיימים גופים אלטרנטיביים, שראו עצמם זכאים או שניתן 

עקרונית להטיל עליהם את הקמת המשטרה, אלא שגופים אלו היה 

כללו נציגים של כוחות פוליטיים מן הימין האזרחי או מה"שמאל" 

גוריון. מבין אלו -שהתגבש אז למפלגת מפ"ם ובשל כך נפסלו על ידי בן

היתה ה"וועדה לטיפול במשפחת השוטר" שרוכזה על ידי מרדכי קפלן, 

, להפקיד בידיו את הקמת המשטרה, והגוף גוריון לא רצה, כנראה-שבן

היה רחב מדי מבחינה פוליטית...  -"ועד הביטחון היישובי"  -השני 
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באותה תקופה עסק בן גוריון בגיבוש שליטתו על הגורמים הצבאיים 

והביטחוניים השונים. המאבק על הכפפת המשטרה ל"הגנה" ]כך 

את ביטול משרת ש.ב.[ הוא חלק ממגמה כללית, הכוללת גם  -במקור 

ושאר המוסדות היישוביים שהפריעו לו בדרך להשלטת מרות  33הרמ"א

 34מרכזית אחת על כוחות הביטחון בארץ...

בסופו של דבר, היו השוטרים ששירתו במשטרת המנדט רק חלק קטן מן הכח שגוייס 

 להקמת המשטרה העברית. מפקדי המשטרה הראשונים גוייסו משלושה מקורות שונים: בנוסף

ל"קבוצה הראשונית", אנשי משטרת המנדט, גוייסו מפקדים מן ה"הגנה", ויהודים ששירתו בעבר 

בצבא הבריטי, לרוב בתפקידי קצונה. סהר ונחמיאס עצמם השתייכו לשני המגזרים האחרונים: 

שניהם היו קציני הצבא הבריטי וכן פעילי ה"הגנה", אך ללא כל נסיון של שירות במשטרה עצמה 

ינוי. יהושע כספי ציין כי סהר לא בטח בשוטרים שהגיעו ממשטרת המנדט ונתן משקל רב קודם המ

; את אנשי משטרת המנדט 35יותר לפורשי ה"הגנה", אף שלאלו היה נסיון צבאי ולא משטרתי כלל

שיבץ בתפקידים זוטרים יחסית ואת התפקידים הבכירים יותר אייש ביוצאי ה"הגנה". אך לשם 

דרש לשיתוף פעולה ממטה ה"הגנה", שיתוף פעולה שלא תמיד עלה יפה. סהר קבלת אנשים אלו נ

לא היה שבע רצון מקצב שחרור אנשי ה"הגנה" וקבלתם לשורות המשטרה, והוא פנה מספר 

גוריון מביא תלונות המפכ"ל על מטה ה"הגנה" ביומן -גוריון בתלונות בעניין זה. בן-פעמים לבן

העיקה על המשטרה החדשה עוד זמן רב. במחקר אחר ציין  בעיית כח האדם  .36המלחמה שניהל

)מדרגת  1948הקצינים הבכירים במשטרת ישראל בסוף שנת  38כספי את מקורות הגיוס של 

( 39.9%) 15( היו קציני משטרת המנדט לשעבר; 21%קצינים ) 8ס.מ.מ, המקבילה לרב פקד כיום(: 

ממשטרת המנדט שקודמו בדרגה במהירות;  ( שוטרים וסמלים18.4%) 7מפקדי ה"הגנה" לשעבר; 

( בוגרי קורס הקצינים הראשון של משטרת ישראל; ושלושה אזרחים נוספים גוייסו 13.1%) 5

. לא רק הקצונה ששירתה במשטרת המנדט נחשדה פוליטית: מתוך 37ישירות לדרגת קצונה בכירה

אי התאמה פוליטית, הגם  מגוייסים( עקב 300-ה"קבוצה הראשונית" האמורה, פוטרו כמחציתם )כ

 שדבר זה לא עמד במבחן בג"ץ. בית הדין הורה על החזרת חלק מהם לשורות המשטרה.

אף עצם בחירת השר הממונה על המשטרה יצרה מחלוקות. מסיבות טכניות, לא התאפשרה 

העברת המשטרה לפיקוחו של שר הפנים המיועד, יצחק גרינבוים; הלז היה נצור בירושלים בעת 

התכניות על ידי "ועדת המצב" ובכל מקרה לא היה מוכן, מסיבות אישיות, ליטול על עצמו  הכנת

את הפיקוח על המשטרה העתידה לקום. בספרו על הקצין המפורסם בנימין זיגל, שעמד שנים 
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ארוכות בראש היחידה לחקירות הונאה, כתב העיתונאי ברוך לשם כי גרינבוים, בדומה לרבים 

 ה גוף בעל תדמית שלילית: אחרים, ראה במשטר

לא חיבבתי את השוטרים של הצאר הרוסי", ]ציטט לשם את 

גרינבוים[, "בפולין נלחמתי במשטרה ובארץ ישראל נכלאתי על ידה 

במחנה מעצר... אני מבין שמישהו צריך להתעסק עם הזבל, אבל לא 

 . 38כתוב שזה צריך להיות גרינבוים...

כינון הממשלה הראשונה הוגדרה המשטרה עדיין כחטיבה הבלבול היה רב, גם כיוון שבעת 

אלא  -הכפופה לצבא, ובתור שכזו הגיוני היה להניח כי על שר הביטחון להיות הממונה עליה 

שמסיבות השמורות עימו )אין להן הסבר ביומנו או בתכתובתו העוסקת במשטרה(, בן גוריון היה 

משרד הביטחון, שבראשו עמד. מתקבל מעוניין כי המשטרה לא תהא בתחום אחריותו של 

בהחלט על הדעת כי בן גוריון ראה בהקמת צה"ל ובעיצוב דמותו את גולת הכותרת של תפקידו, 

ואולי ראה אף הוא את המשטרה כחיל בעדיפות משנית )אם כי, כמובן, חיל הכרחי(. הפתרון 

בכור שלום  לבעיה נמצא משהצמידו את המשטרה למשרד המיעוטים, שבראשו הועמד השר

שטרית, משפטן שאף היה קצין במשטרת ארץ ישראל המנדטורית בעברו, ונוצר איפוא "משרד 

, בוטל תפקיד השר לענייני מיעוטים ונותר 1949". כעבור זמן קצר, ביוני 39המשטרה והמיעוטים

. )למעשה, מעולם לא תיפקד 40פנים-על כן משרד המשטרה בלבד, שהפך לימים למשרד לביטחון

. יועץ ראש הממשלה לענייני 41המיעוטים כהלכה ולא הגשים את המטרות שלשמן הוקם משרד

ערבים, יהושע פלמון, העיר כי המשרד הוקם בעצם "כדי לתת ייצוג ועיסוק לנציג הספרדים 

 " (. 42בממשלה, ולא סתם ספרדים אלא ספרדים חיוביים...

ביניהם חילוקי דעות המפקח הכללי סהר התעמת פעמים רבות עם השר הממונה והיו 

טכס", -יסודיים בדבר אופי תפקידו של השר; הוא נטה לראות בשטרית לא יותר מאשר "שר

עסקה בין  1949באפריל  11-המבקר כפעם בפעם במתקני המשטרה. ישיבת הממשלה מיום ה

שאר נושאים בטיב הפיקוח הממשלתי על המשטרה, והשר שלום שטרית עמד על סף התפטרות 

 .43גוריון כי אינו מקבל את עמדתו בעניין הפיקוח על המשטרה-בןכאשר רמז 

של המשטרה לצה"ל, העיקה בעיית תדמיתו של  -והזמנית  -מעבר לכפיפות הראשונית 

הכוח המשטרתי על המאבק לעצמאותו. עקב הנסיבות הפוליטיות הייחודיות, אשר אפיינו את 

שראל )מדינה המוקמת בסערת מלחמה, תהליך בניית המוסדות הנבחרים והאקזקוטיביים של י

סביב מפלגה פוליטית מרכזית ורבת עוצמה השולטת למעשה בארגון ה"מדינה שבדרך", 
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והריכוזיות הרבה בה פעל בן גוריון, שחלש ללא עוררין כמעט על כל צמתי קבלת ההחלטות 

ל לבין המעצבות את הקמת המדינה ואת מוסדותיה(, התקיימה רמה גבוהה של זהות בין הממש

. עובדי הציבור, ככלל, 44דרגי המנהל השונים, אשר אנשיהם הוצבו בתפקידיהם ב"דין התנועה"

' המשטרה 49-' ו48היו ממפלגה אחת וממעמד חברתי מסויים; ואין זה מפליא על כן כי בשנים 

יכולה". סהר -נתפסה עדיין כגוף פוליטי המחובר לשלטון המפלגתי, מעין זרוע של מפא"י "הכל

מו, נטען, היה מקורב לראשי מפא"י ו"נשלח על ידי ראשי התנועה להקים את הגוף הממונה על עצ

". עם זאת, ובניגוד לעובדת היותו של סהר איש מפא"י בעצמו, היה עליו להתעמת 45הסדר הפנימי

עם נסיונות פוליטיים רבים להשפיע על הארגון, והוא נאלץ להתעמת עם המפלגות השונות, 

בספרו "סיפור חיי" מספר סהר על כך יע על המינויים הבכירים בכח המשטרה. שביקשו להשפ

 בגאווה לא מוסתרת: 

באחד הימים צלצל אלי מזכיר המפד"ל וביקשני לקבל משלחת 

שלהם. הופיעו שלושה חברים והקשיש שביניהם פתח בבקשה כי אמנה 

חבר מפלגתם כסגן שלי. כשסיים שאלתיו: אתם מציעים לי מועמד 

 . 46יח תפילין או מישהו בעל נסיון לתפקיד? הם קמו ויצאו בכעסהמנ

מינתה אדם בשם צ'רטנקו  -כלומר מפלגתו שלו  -באותו עמוד מזכיר סהר גם כי מפא"י 

. גם שנים רבות לאחר מכן 47כ"קצין קישור למשטרה", וכי הוא, סהר, רוקן את התפקיד מתוכן

ום מטרות פוליטיות, ונטען כי לאורך השנים היו בנמצא פוליטיקאים שראו במשטרה כלי לקיד

-ניתן למצוא ולהצביע על תקופות בהן התרחבה ההתערבות הפוליטית בעבודת המשטרה היום

בין הדרג הפוליטי לבין הדרג  -המעוגנת בחוק המשטרה  -יומית, ומאידך הצטמצמה ההפרדה 

 . 48המקצועי בארגון

פוליטית -שונות כי המשטרה חייבת להיות אלמרות זאת, בן גוריון עצמו כתב בהזדמנויות 

, מראים את חזונו בנוגע 1949ונקיית כפיים; שני טקסטים מתוך נאומים שלו, במהלך שנת 

 למשטרה העברית:

...משטרה נקיית כפיים, יעילה ונאמנה היא תנאי ראשון לבטחוננו 

ושלומנו הפנימי, וערובה לשלטון החוק והסדר המתוקן, לשמירה על 

   49ת והחובות של כל האזרחים במדינה... הזכויו
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יחסו של הציבור לחוק יבחן, אולי יותר מכל, ביחסו של הציבור 

לשוטר. היגלה הציבור כלפי השוטר שלנו סירוב, השתמטות, איבה, 

או הוקרה, צייתנות, אמון ורצון טוב... מובן, הדבר תלוי גם  -פחד 

חנך ולארגן משטרה בשוטר. יש לי יסוד להאמין שהמדינה מצליחה ל

שאינה נופלת בנאמנותה ויעילותה מהמשטרה אשר במדינות 

ידיד,  -המתוקנות ביותר. וגם הציבור צריך להתחנך ולראות בשוטר 

 50עוזר, שליח הכלל ומבצע החוק... 

ייתכן כי בן גוריון עדיין היה אופטימי. הציבור נטה בשנים הראשונות לראות במשטרה גוף 

ל בן גוריון להצביע על "ממלכתיות" המשטרה נתפסו כסותרים את העובדה פוליטי. מאמציו ש

כראש ענף הארגון במשטרה, בדרגת ס.מ.מ. )סגן מפקח  1952 - 1950שבנו שלו, עמוס, כיהן בשנים 

מחוזי(. בנוסף על כך, היחס השלילי למדי למשטרה הבריטית אשר אפיין את היישוב היהודי בארץ 

י שגם שוטרים יהודים שירתו במסגרתה, לא השתנה בן לילה. משטרת בתקופת המנדט, אף על פ

ארץ ישראל המנדטורית נתפסה כגורם הפוגע לעיתים ביישוב, כגון בפעולות חיפוש ומעצר 

מעפילים בלתי לגאליים או בפעולות חיפוש נשק כגון "השבת השחורה". המשטרה הבריטית 

ת את בני היישוב עצמם, והיחס כלפיה היה שירתה במופגן את מטרות השלטון המנדטורי ופחו

 בהתאם. 

 

ה. תקן וארגון המשטרה בשנות המסד: הקצאת הכוח, גודלו, פריסת המחוזות ושינויים במטה 

 .1948 - 1956הארצי, 

. כאשר נכתב במטה הארצי הדו"ח 51סיימה המשטרה החדשה ללא תקן כתוב 1948את שנת 

סבירה כי למשטרה יהיה עד מהרה תקן כזה, ועל כן  הניחו הכותבים הנחה 1948המסכם את שנת 

העירו כי לעת עתה יכיל הדו"ח את מצבת כח האדם  בלבד. מצב דברים זה הקשה מאוד על תיכנון 

 הכוח, פריסתו ובנייתו.

לפיכך, הדו"ח הראשון של המשטרה לשר הממונה הכיל את הפרטים הבאים בלבד בנוגע 

 (:31.12.1948לנדרית )למצבה, נכון לתאריך סיום השנה הק
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 המצבה הדרגה

 1 מפקח כללי

 1 סגן מפקח כללי

 - עוזר מפקח כללי

 5 מפקח מחוזי

 11 סגן מפקח מחוזי

 22 עוזר מפקח מחוזי

 31 מפקח ראשון

 105 מפקח שני

 124 סמל א'

 123 סמל ב'

 1459 שוטר

 1882 סה"כ

 31.12.1948. מצבת משטרת ישראל ליום 5טבלה מס' 

)ראוי לשים לב כי הדרגות המופיעות בטבלה זו הנן למעשה  דרגות המשטרה המנדטורית 

בתרגום לעברית. אלו היו דרגות המשטרה המקובלות עד לרפורמה בשורות הארגון שערך המפקח 

(. כמות זעומה זו של שוטרים התפרסה ופעלה בתוך מרחב 1958-הכללי השני, יוסף נחמיאס, ב

אביב, -מחוזות ונפות. היו ארבעה מחוזות )מחוז ירושלים, מחוז תל גודל: גיאוגרפי משני סדרי

אביב, נפת השרון, -נפת תל -אביב -מחוז חיפה ומחוז טבריה(, והחלוקה לנפות היתה למחוז תל

נפת חיפה, נפת חדרה, ונפת זבולון. מחוז ירושלים היה ללא נפות  -נפת השפלה; ובמחוז חיפה 

 . מתחת לנפה, היו התחנות הבודדות.  52ה היתה רק נפה אחתבסיום השנה ובמחוז טברי

בשנה  הראשונה לקיומה לא היתה החלוקה הגיאוגרפית של המשטרה שונה מהותית מזו 

( בוצעו שינויים 1948 - 1958שעל פיה פעלה המשטרה המנדטורית, אך עד לסיום העשור הראשון )

, נפות חדשות הוקמו בתחומי המחוזות רבים, מחוזות הוקמו ופורקו או שינו את גבולותיהם

. למעשה, בעשור הראשון לקיומה חולל פיקוד המשטרה הבכיר 53ותחנות משטרה רבות נפתחו

. פריסתה 54שינויים ארגוניים כמעט מדי שנה בשנה, אף שבתחילה כלל לא התכוון לכך

 :6הגיאוגרפית של המשטרה בשנים הראשונות לקיומה מובאת בטבלה מס' 
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מחוז 

 ירושלים
מחוז 
 דרומי

מחוז 
 אביב-תל

מחוז 
 חיפה

מחוז 
 טבריה

מחוז 
 צפוני

חטיבת 
חופים 
 וגבולות

משמר 
 ולהגב

1948 

 ללא נפות

_ 
נפת תל 

 אביב
 נפת השרון

 נפת השפלה

 נפת חיפה
 נפת חדרה
 נפת זבולון

 נפת צפת

_ 

  

1949 

נפת השרון  ללא נפות
 נפת השפלה

 נפת חיפה ללא נפות
 פת חדרהנ

 נפת זבולון

 נפת צפת

_ 

הנמלים 
ומעברי 

הגבול בים 
ביבשה 
 ובאוויר

הקמת חיל 
 הספר

1950 

 נפת הבירה
 נפת הכפרים
נפת השפלה 

 והנגב

המחוז פורק 
ונפותיו 

 חולקו

 נפה צפונית
 נפה דרומית

 נפת חיפה נפת פ"ת
 נפת זבולון

 נפת התיכון

 נפת צפת

_ 

הנמלים 
ומעברי 

הגבול בים 
ביבשה 
 ובאוויר

 

1951 

 נפת הבירה
 נפת הכפרים
נפת השפלה 

 נפת הנגב

 נפה צפונית 
 נפה דרומית

 נפת פ"ת

 נפת חיפה
 נפת זבולון

 נפת התיכון

 נפת צפת
 נפת עמקים

_ 

יחידת 
הנמלים 

 צפון
יחידת 

הנמלים 
 דרום

שלוש 
פלוגות 

 ונותראש

1952 

 נפת הבירה
 נפת הכפרים
נפת השפלה 

 נפת הנגב

 נפה צפונית 
 נפה דרומית

 נפת פ"ת

 נפת חיפה
 נפת זבולון

 נפת התיכון

 נפת צפת
 נפת עמקים

תת נפת 
 _ הטברי

יחידת 
הנמלים 

 צפון
יחידת 

הנמלים 
 דרום

שלוש 
פלוגות 

 ראשונות

1953 

 נפת הבירה
 נפת הכפרים
נפת השפלה 

 נפת הנגב

 

 צפוניתנפה 
 נפה דרומית

 נפת פ"ת
 תת נפת לוד
 תת נפת ר"ג

 נפת חיפה
נפת נמל 

 חיפה
 נפת חדרה

ביטול 
המחוז 

והכללתו 
 במחוז צפוני

הקמת 
 המחוז

 נפת צפת
 נפת יזרעאל

 נפת עכו

ביטול 
 החטיבה

הקמת מטה 
מג"ב 

ושלושה 
 גדודים

 551948 - 1953. פריסת מחוזות המשטרה בשנים 6טבלה מס' 

 

במטה הארצי עצמו, בוטלו אגפים ומחלקות ואחרים הוקמו תחתם; המשטרה התאימה 

הוקמה המשטרה בחיפזון ועל  1948-העובדה שבעצמה לצרכים המשתנים וניתן להעריך גם כי 

ארגון -תרמה משמעותית לצורך ברה -סמך תכנית שנכתבה ואושרה פחות או יותר תוך חודש 

התכוף. המשטרה הוקמה בסערת המלחמה, כמעט "כלאחר יד",  ורק לאחר מכן החלו למעשה 

טרה לעבודתה. להתאימה למציאות הישראלית ולתת את הדעת למבנה ולאופי הדרושים למש

מראה את  7אפשר להניח כי המחסור בתקן כתוב תרם אף הוא לשינויים התכופים. טבלה מס' 

 השינויים העקריים במבנה המטה הארצי בשלוש השנים הראשונות לקיום המשטרה:
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לשכת 

 המפכ"ל

אגף 

 המנהלה

אגף 

 ההדרכה

מחלקת 

 התנועה

אגף 

 הארגון

אגף 

חקירת 

 פשעים

אגף 

 החקירות

1948 ✓ ✓ _ ✓ _ ✓ _ 

1949 ✓ ✓ ✓ ✓ _ ✓ _ 

1950 ✓ ✓ 
הופך לאגף 

 הארגון 

מוכפפת 

לאגף 

הארגון 

 החדש

✓ 
הופך לאגף 

 חקירות
✓ 

 .561948 - 1950. מבנה המטה הארצי והשינויים במערך האגפים בשנים 7טבלה מס' 

  -הפריסה הגיאוגרפית והשינויים במטה הארצי  -עיון קצר בשתי הטבלאות האחרונות 

אה מוביליות גדולה ושינויים תכופים במבנה המשטרה ובפריסתה. במסגרת שאלת המחקר מר

שהוצגה, ראוי לבדוק כמה מן השינויים האמורים מקורם בצורך המשטרתי לתת תשובה הולמת 

לבעיית ההסתננות. חיל הספר ומשמר הגבול הינם שינויים שהקשר בינם לבין תמונת ההסתננות 

הגופים  הוקמו באורח ברור בשל הצורך ללחום בתופעה, וסיפור שני  -מובנים מאליהם 

התפתחותם יובא בהמשך בפרקים נפרדים. אולם עד כמה השפיעה ההסתננות על פעילות 

המשטרה ה"רגילה"? ראוי לבחון את התקשורת שקיימו המחוזות השונים בעניין זה עם גורמי 

 מטא"ר ובראשם המפכ"ל.

עם בעיות קשות של הסתננות, שהיו חמורות עד כדי כך מחוז ירושלים נאלץ להתמודד 

הודה מפקד המחוז, לוי אברהמי, כי שוטריו עסוקים כולם בלחימה בהסתננות  1952שכבר בינואר 

שוטרים הועסק בנפת  120-וכי אין הם מסוגלים לבצע כל עבודת משטרה אחרת. כח מיוחד בן כ

י לא יוכל להחזיקם למטרה זו לאורך זמן, הבירה בלחימה בהסתננות בלבד, ואברהמי העריך כ

. כמפקד המחוז הוא 57שכן כלשונו "הם הוצאו מתפקידי משטרה אחרים, ביניהם חיוניים ביותר"

מבקש מן המפכ"ל להעביר למחוז ירושלים תגבורות של שתי יחידות משטרה או משמר הגבול, 

על הכמות שהוקצתה לו  אנשים נוסף 100בכוח של מחלקה כל אחת, וכן אסמכתא לגייס עוד 

כרם, עליהם ירכבו רוכבים בני מיעוטים -סוסים בתחנת עין 14-ולהקים באופן דחוף אורווה ל

. 58אשר יגוייסו במיוחד לצורך זה, שכן כדבריו "עבודת רוכבים הוכיחה עצמה מבחינת מניעה"
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בלבד, ללא האנשים במשימת לחימה בהסתננות  120לאחר חודשיים אינו יכול יותר להשאיר את 

הוא מציע לגייס אזרחים במעין גרסה  2.1.52ביצוע שאר משימות המשטרה, ובמסמך מיום 

 מוקדמת של המשמר האזרחי:

נפת הבירה.   -הנדון: הפעלת אזרחים לשמירה בשכונות הספר 

...לרגל התגברות הפשעים המבוצעים על ידי מסתננים בנפת הבירה, 

בי שכונות הספר, על מנת שיקחו הנני רואה צורך לנסות ולהפעיל תוש

 59חלק בפיקוח המשטרה בשמירה קבועה במקומות מגוריהם...

, לא ראה פיקוד המשטרה צורך בקיומו של מחוז דרומי, וכן לא היתה כל נפה 1948 -ב

שבתחומה נכלל הנגב. למעשה, הצבא הוא שהיה אחראי לאותם חלקי הנגב שהיו בשנה זו )בעצם 

שראלית. מחוז דרומי הוקם רק בשנה שלאחר מכן, לאחר תום הקרבות ימי המלחמה( בשליטה י

, אך עדיין ללא פיקוח משטרתי ישיר על הנגב. רק תחנה בודדת בנגב )תחנת באר 1949בסוף שנת 

שבע( היתה קיימת והיא היתה כפופה ישירות, ללא דרג הנפה, למטה מחוז הדרום. נפה האחראית 

 . ה למחוז ירושליםוהוכפפ 1950-על הנגב הוקמה רק ב

המלחמה בהסתננות השפיעה גם על מבנה וארגון מחוזות המשטרה. בעקבות התגברות 

ההסתננות וחדירת מסתננים לתחומי מרכז הארץ, חלו שינויים רבים בפריסה הטריטוריאלית של 

. במחוז 1954היחידות. בעיית ההסתננות עמדה במוקד הקמתו של מחוז חדש, מחוז המרכז, בשנת 

ללו נפות פתח תקווה והשרון, תת נפה לשדה התעופה בלוד ונפת השפלה, שהועברה למחוז נכ

ועד לאחר הנסיגה  1956המרכז ממחוז ירושלים. מבנה זה התקיים עד לאחר מערכת סיני. בשנת 

הישראלית, התקיימה גם נפה משטרתית ברצועת עזה, שהיתה כפופה בשל ייחודה ישירות למטה 

 .60הארצי

נויים והשיפורים התכופים, בעיית כח האדם נותרה בעינה במשך כל העשור על אף השי

. 611957הראשון לקיומה של המשטרה; ויתירה מכך, לא היה למשטרה כל תקן כתוב עד לשנת 

-בהיעדר תקן מוגדר קשה היה למפות את צרכי כח האדם ולקבוע להיכן ישובץ כח האדם הלא

פות ברורה של גורמי המטה הארצי על פני גורמי השטח, גדול שבנמצא. בעשור הראשון ניכרה עדי

ובתוך המטה הארצי אגף המנהלה זכה לעדיפות על פני יתר אגפי המטה. על היחס בין כח האדם 

של מטא"ר לעומת המחוזות השונים לאורך השנים הראשונות לקיום המשטרה ניתן ללמוד מן 

 הטבלה הבאה:
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 השנה
מטה 

 ארצי

מחוז 

 ת"א

מחוז 

 ירושלים

חוז מ

 חיפה

מחוז 

 טבריה

מחוז 

 הצפון

מחוז 

 הדרום

1948 247 683 290 586 76 _ _ 

1949 509 589 315 627 273 _ 343 

1950 644 747 613 755 295 _ _ 

1951 891 1090 921 944 334 _ _ 

1953 2106 1429 951 862 _ 619 _ 

1956 1893 1052 677 767 _ 578  

 621948 - 1956חלוקה למטא"ר ומרחבים בשנים . מצבת המשטרה ב8טבלה מס' 

מצב זה, בו כשליש מכח האדם שירת במנגנון האדמיניסטרטיבי והניהולי של המשטרה 

)כלומר, במטה הארצי בירושלים( ולא ביחידות האופרטיביות )כלומר, במחוזות ובנפות( ייתכן 

רמי המטה על פני והיה הכרחי בשנה הראשונה להקמתה של המשטרה, אלא שהעדיפות של גו

יחידות השטח ניכרה גם במשך העשור כולו. דבר זה פגם קשות בעבודת המשטרה. כפי שכבר 

נאמר למעלה, נתן סהר עדיפות ברורה ליוצאי ה"הגנה" והצבא הבריטי על פני וותיקי משטרת 

 המנדט. עדיפות זו בגיוס  כח האדם מצאה את ביטוייה גם בשיבוץ האנשים לתפקידים השונים,

 -ובכלל זה שיבוץ הקצינים לתפקידים במטה הארצי. בראש אגפי המנהלה והארגון במטא"ר 

עמדו קצינים חזקים  -האגפים המשמעותיים ביותר בעת הקמת המשטרה, מסיבות ברורות 

  63מפורשי הצבא הבריטי.

אך דווקא אגף החקירות, האגף העיקרי והחשוב ביותר בדרך כלל ברוב ארגוני המשטרה 

יים, "זכה" למעמד נמוך דרג ובהתאם עמדו בראשו קציני חקירות זוטרים יחסית מפורשי המערב

נקרא האגף "אגף חקירת פשעים" וכלל בתוכו את  1950עד  1948. בשנים 64המשטרה המנדטורית

מחלקת החקירות, התביעות והפיקוח ואת מחלקת הזיהוי והרישום הפלילי, המחלקה הכלכלית, 

השני  -מויות ואת מחלקת החופים והגבולות. אגף הארגון של מטא"ר מחלקת ההדרכה וההשתל

 1950נקרא בתחילה "אגף ההדרכה" והחל משנת  -בחשיבותו וב"חוזקו" לאחר אגף המנהלה 

הוחלף שמו ל"אגף הארגון", ובתוכו הוקמה כעבור זמן המחלקה לתפקידים מיוחדים )מת"מ( 
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עות המדור ללחימה בהסתננות, מל"ב( וכן את שריכזה בין היתר את המלחמה בהסתננות )באמצ

 מפקדת משמר הגבול, לפני שהפך זה האחרון להיות חיל נפרד. 

 מצבת כח האדם הכללי של משטרת ישראל בעשור הראשון לקיומה מובאת בטבלה הבאה:
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 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 הדרגה

 1 1 1 1 1 1 1 1 המפקח הכללי

 1 1 1 1 2 3 3 3 סגן המפכ"ל

 _ 1 2 3 _ _ _ _ עוזר המפכ"ל

 7 6 5 4 5 5 7 7 מפקח מחוזי

 _ 8 12 17 18 17 21 21 ראש מחלקה

סגן מפקח 

 מחוזי
41 37 31 28 22 22 17 18 

עוזר מפקח 

 מחוזי
95 87 90 83 80 67 38 25 

 72 108 115 144 187 222 247 248 מפקח ראשון

 80 75 118 109 94 69 38 49 מפקח שני

 3 11 10 12 10 16 18 18 סמל-רב

 270 314 365 481 501 535 553 566 סמל ראשון

 334 425 588 697 808 861 844 822 סמל שני

 2223 2551 3485 3804 4230 4017 4135 3935 שוטר

 3034 3556 4791 5375 5967 5867 5991 5806 סה"כ

 .65חתך דרגותב 1949 - 1956. מצבת המשטרה 9טבלה מס' 

מן הטבלה ניתן ללמוד כי משטרת ישראל כמעט והכפילה את מצבת כח האדם שלה בתוך 

פרק זמן של שמונה שנים. אך יש לבדוק כיצד הועסק כח אדם זה, ואיזה חלק ממנו הועסק 

( מחלק 1957)יצא בפברואר  1956ישירות במלחמה בהסתננות. דו"ח המשטרה לשר הממונה בשנת 

השוטרים לפי המגזרים ותחומי השרות בם הועסקו )למעשה, ישנם יותר. כח  5806את סך כל 
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מונה רק את מגוייסי המשטרה ובעלי הדרגות, אך אינו כולל עובדים  9האדם בטבלה מס' 

מכלל השוטרים,  44.7%אזרחיים ושוטרים זמניים(. בתפקידי מניעה ושיטור הועסקו בשנה זו 

(, 5.0%(, חניכי קורסים )6.6%השאר מתחלקים בין נהגים ) .11.6%, ובחקירות 21.2%בשירותים 

(. תפקיד 0.4%(, והתזמורת המשטרתית )1.2%(, הדרכה )2.2%(, פיקוד )2.3%(, קשר )4.8%תנועה )

אחוזים כללו  44.7הלחימה בהסתננות הוכנס בתוך הגדרת סעיף "מניעה ושיטור". אלא שאותם 

תרו שוטרים מעטים למדי לשם ביצוע כל משימות גם את לוחמי משמר הגבול, כך שבפועל נו

שוטרים. מצבת  2595 -הם כ 5806אחוזים מסה"כ של  44.7המשטרה האחרות. כמה בדיוק? 

לוחמים, שרק חלקם גוייסו ישירות למשמר  1000-מנתה שלושה גדודים, כ 1956-משמר הגבול ב

הסתננות באמצעות מג"ב הגבול וחלקם היו שוטרים שהוסבו לחיל במהלך שירותם. הלחימה ב

 פגעה איפוא קשות במצבה ה"רגילה" של משטרת ישראל.

 

ו. פעולות המשטרה ללחימה בהסתננות טרם הקמת משמר הגבול: ארגונו של "מדור לחימה 

 בהסתננות" ופעולות התגמול מעבר לקווי שביתת הנשק.

בפשיעה, ובו בציבור קיים דימוי מקובל ופיקטיבי של המשטרה כארגון המתמקד במאבק 

. דימוי זה נובע בין היתר מאמצעי התקשורת 66תפקידו המרכזי של השוטר הוא "ללכוד גנבים"

ההמונית, הן במהדורות החדשות המביאות מעת לעת לציבור הצופים דיווחים אודות פעילות 

משטרתית הקשורה במאבק בפשיעה והן באמצעי התקשורת למטרות בידור, כגון סרטי קולנוע 

טלביזיה, המתמקדים בז'אנר הקרוי "סרטי בלשים" ומביאים בפני הציבור דרמות בהן  וסדרות

מככבים שוטרים ובלשים "טובים", שוטרים "רעים" )על פי רוב מושחתים, משתפי פעולה עם 

הפושע או הפושעים שהשוטר/בלש ה"טוב" מנהל את המרדף אחריהם בסרט( ושלל גיבורים 

. עיקר עבודת הבילוש, עיסוק אין סופי בקריאת 67למו הבדוינוספים הסובבים את השוטר ועו

עדויות ובחיפושים מייגעים אחר ראיות, ועבודת ניירת הכרחית המלווה את הכנת התיקים, אינם 

באים לידי ביטוי בסרטים מסוג זה, שכן הם נתפסים כמשעממים למדי. לסדרות וסרטים מעין 

רים, הנוחים מטבעם להתרשם וחסרים בדרך כלל אלו פופולריות רבה בעיקר בקרב ילדים וצעי

את חוש הביקורת ותחושת המציאות המאפיינים מבוגרים. אף המשטרה עצמה תורמת רבות 

לדימוי זה, כשהיא מפרסמת דו"חות סטטיסטיים העוסקים בנתוני הפשיעה של אותה השנה. 

משקפים את  דו"חות אלו מהווים את גולת הכותרת של חשיפת המשטרה לציבור ואין הם

 העבודה השגרתית והביורוקרטית שנלוותה להכנתם.
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במציאות, עבודת המשטרות בעולם הדמוקרטי )ולא רק בו( זוהרת הרבה פחות. מחקרים 

קהילה,  ונמצא כי עיקר עסוקו של השוטר -שונים בתחום מדעי החברה עסקו רבות ביחסי משטרה

רי, ובבעיות הכרוכות בהאזנה למצוקותיו הנו בתחום שמירת שלום הציבור, שמירת הסדר הציבו

.  דני גימשי כלל תחת ההגדרה "שמירת שלום הציבור" הצלת נפשות במצבי חירום, 68של התושב

מתן שירות לציבור, טיפול בסכסוכים המתרחשים בבית, ברחוב, במקומות העבודה ובמבני ציבור, 

ידור, פיקוח והכוונת התנועה שמירה על הסדר בעת ארועים המוניים כמשחקי ספורט וארועי ב

. ניתוח של פעילות ארגוני המשטרה בארה"ב 69בדרכים ואכיפת החוקים הקשורים בה, ועוד

מעיסוקיה הנם תגובה לפניות הציבור, המתבצעות דרך  80%-( מעלה כי כREISSבמחקרו של רייס )

ישראל ואופן . אך מצבה של משטרת 70מוקד המשטרה, ולא פעילות יזומה על ידי הארגון עצמו

פעולתה בשנות החמישים היו שונים באורח ניכר מן הנאמר כאן לגבי משטרות בעולם המערבי. 

עד  1949עלינו לעמוד איפוא על המאפיינים המיוחדים של פעילותה של משטרת ישראל בשנים 

שנוצרו כדי להילחם בתופעת ההסתננות, פעילות שצורתה הוכתבה על ידי הצרכים  1956

 צבאית של המשטרה בשנים האמורות.-ים בשטח כמו גם מאופן תפיסת ההפעלה הכמוהביטחוני

כי המשטרה היא המטפלת בהסתננות.  היה ברור כבר למשטרה ולצה"ל כאחד 1950במהלך 

(, בו ידובר בהמשך, בהשאלה 895מתוך הנחת עבודה זו שובץ גדוד חיל הספר הראשון )גדוד 

ארצי מדור מיוחד שריכז את כל הפעולות המבצעיות למשטרה, והוקם באגף הארגון במטה ה

הוקם הקשורות בהסתננות. שמו של המדור היה בפשטות "מדור לחימה בהסתננות" )מל"ב(. הוא 

במסגרת המטה הארצי על מנת לרכז את כל פעולות המחוזות בתחום הלחימה בנגע ההסתננות 

תחת המדור הארצי פעלו גופי מל"ב  ולתאם באופן המיטבי בין פעולות צה"ל והמשטרה בנושא זה.

למחוזות אליהם השתייכו.  -במחוזות ובמרחבים, שהוכפפו מקצועית למל"ב מטא"ר ופיקודית 

לפני הקמת מל"ב, נכללו תפקידי הארגון וההדרכה הקשורים בלחימה בהסתננות במסגרת 

מסגרת אגף ב 1952 -ל 1948ה"מחלקה לתפקידים מיוחדים", מחלקה שהיתה קיימת בין השנים 

גוריון. מחלקה זו נחשבה לאחת מחמש -הארגון במשטרה, שבראשו עמד בתקופה זו עמוס בן

הזרועות של קהילית המודיעין של מדינת ישראל )האחרות היו המוסד למודיעין ולתפקידים 

אמ"ן; ומחלקת  -השב"כ; אגף המודיעין בצה"ל  -"המוסד"; שירות הביטחון הכללי  -מיוחדים 

. המחלקה לתפקידים מיוחדים היתה איפוא גוף המודיעין וההערכה של 71רד החוץ(החקר במש

( הבריטי שפעל .C.I.Dמשטרת ישראל, ולמעשה היתה המשכו הישראלי של ה"סי.איי.די" )

במשטרת ארץ ישראל המנדטורית, ועסק בביטחון פנים. לאחר הקמת המשטרה הופרדה 

ללא ציון  -שנה: חקירות פליליות ו"חקירות ב' " ה"מחלקה לתפקידים מיוחדים" לשתי יחידות מ
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-תפקיד מוגדר. מחלקה ב' נקראה בחלק מן הדו"חות גם "מחלקה כללית", והיא שעסקה למשל ב

הוקם במסגרת המחלקה "מדור לחימה  1950-. ב72בחקירת רצח מתווך האו"מ הרוזן ברנדוט 1949

 בהסתננות". 

ר בדו"ח הרשמי של המשטרה מופיע רק בדין מעניין כי האזכור הראשון לקיומו של המדו

, כלומר בשנה השלישית לקיומו של הגוף. בשנה זו היתה 1953וחשבון של המשטרה לשנת 

המשטרה כבר לאחר פירוקו של חיל הספר )פרשת הקמתו, תיפקודו ופירוקו יובאו בפרקים 

גונן והפעלתן הוקמה פלוגות ראשונות של משמר הגבול. לצורך אר 3הבאים(, ולאחר שהוקמו כבר 

במטה הארצי מפקדה מיוחדת, ודו"ח המשטרה לשר הממונה מציין בלאקוניות כי "מל"ב מסונף 

. אלא שמל"ב אינו מוזכר בדוחו"ת קודמים אל השר הממונה, 73למפקדה זו החל משנת הדו"ח"

לא בפרקים העוסקים במבנה המשטרה ולא בפרק העוסק בלחימה בהסתננות; ואף שקשה להניח 

 כי שר המשטרה שטרית לא היה מיודע אודות קיום המדור, בכל זאת נמנעו מלהזכירו. 

היתה סיבה לסודיות זו. מדור לחימה בהסתננות עסק בפעולות שונות שקשה להציגן 

כפעולתו של גוף האמון על שמירת החוק. כאשר היה עליה לתת מענה לבעיית ההסתננות, עסקה 

ת תגמול מעבר לגבולות ישראל או במיקוש גבולות, שתי פעולות משטרת ישראל  בין השאר בפעולו

 שהינן צבאיות בעיקרן. 

פעולות התגמול נתפסו תמיד כמאפיין של פעולת צה"ל בלבד. צה"ל אכן ביצע פעולות תגמול 

לאחר מעשי הסתננות, והן גם נחקרו בהרחבה מאוחר יותר הן בתוך הצבא עצמו והן במסגרות 

ות המחקרית הקיימת בעת כתיבת חיבור זה לא משאיר מקום לספק כי את אקדמיות. עיון בספר

פעולות התגמול כנגד כפרים ותחנות משטרה ערביות מעבר לקווי שביתת הנשק  ביצע צה"ל, 

". חוקרים שונים כתבו בהרחבה אודות 101ובעיקר התפרסמה בהקשר לכך יחידת הצנחנים "

. תפיסה מקובלת קושרת בין סיומה של תקופה 1956-ל 1951תקופת פעולות התגמול של צה"ל בין 

לבין  1956זו לבין פרוץ מלחמת קדש, והנחת יסוד היא כי שינוי מצב הגבולות הזמני בין אוקטובר 

הרחיק את ריכוזי המסתננים החמושים )"פידאיון"( מן הגבולות ופגע קשות  1957ינואר 

המצרית שישבה בעזה, ואשר  8ליל חטיבה בשולחיהם. כך לדוגמה  נפגעה קשות ולמעשה חוסלה כ

און הקדיש -היתה מורכבת בעיקרה מפלשתינים ששירתו את מטרות המודיעין המצרי. מרדכי בר

, בו 74עיונים בתולדות מדינת ישראל" -לפעולות התגמול הצבאיות מאמר בקובץ "גבולות עשנים 

שולל את הקשר המקובל על בחן את יעילות פעולות התגמול בהיבט ההרתעה הישראלית. בראון 

מרבית החוקרים בין סיום תקופת פעולות התגמול לבין פרוץ מלחמת קדש, כשהוא מציין כי 

. על פי ניתוחו של 75"הסברה הקושרת את המלחמה עם סיומה של דרך התגמול מוטעית בעיקרה"
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הניע את  פוליטיות מורכבות, ולא רק מצב הביטחון בגבולות-און, למלחמה היו סיבות גיאו-בר

מצרית ומהתעצמות הצבא -ישראל לפעולה אלא גם החשש המוצדק מעיסקת הנשק הצ'כית

המצרי בעקבותיה. זאת ועוד, ראשי צה"ל כלל לא שללו את דרך התגמול אף לאחר שהסתיימה 

המלחמה. בניגוד לחוקרים רבים, אשר ראו את מלחמת סיני כמלחמה שישראל יצאה אליה כיוון 

עולות התגמול, וכי הן הסתיימו כיוון שלא הוכיחו את יעילותן )ועל כן נותרה שמיצתה את דרך פ

בראון מציג את פעולות התגמול של ישראל כבעלות ערך הרתעתי  -רק אפשרות המלחמה היזומה( 

נרגעו גבולותיה של ישראל  1967-ל 1956רב ומעיר לעניין זה כי "במשך אחת עשרה השנים שבין 

זו הורע המצב דווקא בגבול הצפון, שהיה במשך רוב שנות החמישים שקט  במידה רבה... בתקופה

 . 76יחסית"

(, שבוצעה 1956באוקטובר  11-עד ה 10חיזוק לדיעה זו ניתן לראות בפעולת קלקיליה, )

לאחר שהמלחמה כבר תוכננה לפרטיה ולפיכך לא סביר לראות את המלחמה כתלויה בתוצאותיה 

, משה שמש, אילן טרואן, 78, מוטי גולני77והו כשלמה אהרונסוןאון, כמ-של שיטת התגמול. בר

, אף שהם בדרך כלל חלוקים בדיעותיהם אודות הכוונות, 79אורי בן אליעזר וחוקרים נוספים

האפקטיביות והתוצאות של פעולות התגמול, עסקו אך ורק בפעולות כאלו שבוצעו על ידי צה"ל. 

וצע בתחומי המשטרה( לא עסקו בפעולות תגמול החוקרים באקדמיה )ואף המחקר ההיסטורי שב

שבוצעו על ידי או בהכוונת המשטרה עצמה, מצב שניתן לתלותו בעיקר בחוסר ידיעה אודות קיומן 

 של פעולות כאלו.

אלא שעיון בחומר השמור כיום בתיקי המשטרה שבארכיון המדינה, ואשר נחשף למחקר 

השימוש הראשון בו(, מעלה נקודה מעניינת בתקופת כתיבת חיבור זה )ולמיטב ידיעתי זהו 

בהתייחסות המשטרה להסתננות ובתפקיד שהוטל עליה במלחמה בהסתננות: משטרת ישראל 

ביצעה, והיתה אחראית, לשורה של פעולות תגמול חמושות מעבר לגבולות המדינה בקרב 

קר גניבת בהמות, בעי -אוכלוסיות ערביות. פעולות אלו כללו ביצוע מעשי תקיפה אלימה וגניבה 

שבאו כתגובה על גניבות דומות שבוצעו על ידי מסתננים מן המשקים והיישובים הישראליים. 

עניין זה מפתיע משום שהוא טומן בחובו פן פלילי, וזאת דווקא בתוך הארגון האמון על שמירת 

 החוק. 

משטרה האחת, פעולה ישירה מעבר לגבול על ידי שוטרי ה -שתי דרכי פעולה התקיימו 

)בפעולות מסוג זה היו גם מקרים של שיתוף פעולה בין כוחות צה"ל לכוח המשטרה, כפי שנראה 

שימוש בערבים תושבי חוץ שהמשטרה שילמה להם על מנת שיבצעו מעשי גניבה  -להלן(, והשנייה 
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כתגובה למעשי גניבה שהתרחשו בתחומי גבולות שביתת הנשק. למעשה, הפעילה כאן המשטרה 

עולות ההסתננות את אותו החומר האנושי שהיווה את גורם ההסתננות, כלומר פליטים כנגד פ

ערביים שישבו על קווי הגבול. בחלק מן המקרים, המשטרה שילמה לאנשים אלו עבור פגיעה 

באינטרסים ערביים )כגון פגיעה במתקנים מעבר לקו הגבול(. לעיתים אף צויידו בנשק ממחסני 

שטרת ישראל לגרות את המשטרים הערביים למנוע את ישיבת הפליטים המשטרה. בכך, ניסתה מ

 על גבולותיהם. להלן מספר דוגמאות לפעולות מסוג זה:

התמודדה ישראל עם גל של גניבת חוטי נחושת מעמודי חשמל וטלפון שהגיע  1951בשנת 

בר לגבול, לשיאו בחודשים אפריל ומאי של אותה השנה. כל הגניבות בוצעו על ידי מסתננים מע

ובעיקר בתחומי מחוז הצפון של המשטרה. בניגוד לתודעה הציבורית המקובלת בישראל לגבי אופי 

פעולות ההסתננות כפעולות של מחבלים, מטרת הגניבות לא היתה פגיעה חבלנית במרקם החיים 

לא א -התקין במדינה )אף שניתוק קווי חשמל וטלפון רבים הביא מן הסתם גם לפגיעה מעין זו( 

מסחרית גרידא; חוטי הנחושת הגנובים נמכרו על ידי הגנבים לבית מלאכה באירביד שבירדן או 

לעיתים לבית חרושת למוצרי נחושת בשכם שבמשולש. )שני בתי המלאכה הללו היו מוכרים 

. ביצוע הפעולה היה כדאי כלכלית למסתננים: מחיר קילוגרם אחד של 80למודיעין המשטרתי(

גרוש ירדניים, שהם כשלוש לירות ועוד עשרים גרוש  80עמד על  1951ריל חוטי נחושת באפ

ישראלי, וכל חתיכת כבל בין שני עמודים הכילה קילוגרמים רבים. חוטי חשמל של מתח גבוה 

הכילו גידים רבים ומשקלם עלה בהתאם, אם כי ניתוקם הצריך ידע טכני והיה כרוך גם בסיכון 

חבל שבקצהו אבן כבדה  -משטרה, יכלו אפילו ילדים לגנוב בקלות מסויים. חוטי טלפון, הודתה ה

היה נזרק אל מעבר לקו הטלפון והיה מנתקו. כל שנותר היה לאסוף את הכבל עד לעמוד הבא 

 . 81ולנתקו שם שוב באותה השיטה. הפעולה כולה לקחה דקות ספורות

הוציא עוזר  1951אי לצורך מניעת הגניבות הללו הכינה המשטרה את מבצע "כבל". בסוף מ

( שמואל איתן מן המחלקה לתפקידים 5מפקח מחוזי )מדובר בדרגה, לא בתפקיד. ראה טבלה מס' 

מפקד מחוז טבריה ולידיעת קצין אג"מ  -מיוחדים במטה הארצי את פקודת המבצע לנמענים 

גם  פיקוד צפון. לאחר סקירה כללית על תופעת הגניבה ואופן ביצועה )מתוך סקירה זו נלקח

ההסבר המצוי כאן על אופן הגניבה ומחירי החומר( מציג שמואל איתן את שיטת הפעולה של 

 הפקודה:

 . מעשי תגמול. 6סעיף 
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מתוך נסיוני כקצין קשר עם קציני הלגיון אני קובע שאין הלגיון 

נוקט כל פעולה שהיא כדי למנוע את הגניבות הללו, היות וידוע לי 

ניבות חוטים )למרות הרווח המשתלם(... שבמשולש ובעבר הירדן אין ג

נוח להם שיגנבו אצלנו מאשר אצלם. טרם נודע לי על פעולה תקיפה על 

מנת למנוע גניבות במדינת ישראל, אי לזאת אני מציע לארגן גניבות של 

חוטים בצד השני ולהביא את החוטים למדינת ישראל ובטוחני שצעד 

ם להפסיק את הגניבות זה יגרום לכך שהלגיון ינקוט כל האמצעי

אצלנו, היות ושמות הגנבים ידועים להם יפה... הגניבה תבוצע על ידי 

ערבים לפי תשלום עבור משקל או עבור אורך, וחשוב שהאיש שיבוא 

במגע עם ערבים אלה יופיע כאזרח או כפועל על דעת עצמו... כך שלא 

מביאה יהיה חשש כל שהוא לסכסוך פוליטי בעניין זה. פעולה שהיתה 

לתוצאות מצויינות היא פגיעה ישירה בגנבים מעבר לגבול, פעולה זו 

נוחה מאוד להיעשות היות ורובם גרים מעבר לגבול, אולם פעולה זו 

 82תצטרך להיות מבוצעת על ידי יהודים ולא על ידי ערבים..

בה . אלא שהפעם היתה סי83לפקודת המבצע צורף נספח מודיעין, כרגיל מסווג "סודי ביותר"

טובה לסיווג הגבוה: המסמך כלל שמות של גנבי חוטים הידועים למשטרה, רשימות ארוכות של 

שם האדם ומקום מגוריו. הללו היו המסתננים שגנבו חוטי חשמל וטלפון בלילות )אחדים מהם 

היו עובדים לשעבר של חברת החשמל הישראלית, או חברת החשמל המזרח ירושלמית, כמצויין 

ין(. מן הסתם, היו הללו גם ה"שכירים" שרצתה המשטרה כעת לשכור על מנת בדו"ח המודיע

שיבצעו את אותה העבירה בתחומי ממלכת ירדן. דומה כי איש לא נתן דעתו על כך שהללו היו 

עשויים למצוא את מותם מידי הלגיון הירדני )וממילא, בלילות אחרים היו עשויים למצוא מותם 

ן גולן התייחס במחקרו ל"מבצע כבל", אך מציין שם כי משטרת מאש מארבים ישראלית(. שמעו

ישראל הופעלה רק לשם טיפול בהיבט הפלילי של התופעה )כלומר?( ואילו צה"ל הוא שהופעל 

. לגבי פעולות של גניבת עדרים, 84מעבר לגבול לשם פגיעה הן בגנבים והן בקווי חשמל וטלפון בירדן

ניבות עדרים היתה בגניבות עדרים מעבר לגבול; חלק מפעולות מציין גולן כי "לעיתים, התגובה לג

". המשטרה כלל אינה מוזכרת. 85על ידי תושבים מיישובי הספר -אלו נעשו על ידי צה"ל וחלק 

מאחר וחומר המשטרה בנדון היה חסוי עד לאחרונה, יש להניח שבעת כתיבת ספרו לא הכיר גולן 

 הסתם גם לא חיפש אחריו.את חומר התעודות של המשטרה בנדון ומן 
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פעולות התגמול המשטרתיות הישראליות לא מוצו בגניבת חוטי נחושת בצד הירדני. 

כתב מפקד מחוז חיפה במשטרה, מפקח מחוזי אלכסנדר סלע, אל המפכ"ל סהר  1951באוקטובר 

 ואל ראש אגף החקירות במטא"ר:

 פעולות תגובה.  -הנדון 

וד, גניבה ורצח מוגברים מאחר שבימים האחרונים קרו מקרי ש

בנפת התיכון ומאחר שראש אח"ק אישר לפני שבועיים עקרונית מעשי 

 -)הפעולה נדחתה לרגל עניינו של מפקח שטיינברג(  -תגמול מעבר לגבול 

ראיתי צורך לאשר מייד לס.מ.מ. אבנרי פעולות תגמול )גניבות בלבד(. 

ים, נא להודיעני אני מקווה שאין לכם התנגדות לכך... אם אתם מתנגד

מייד בדרך הקצרה ביותר... יתר האמצעים שננקטו בקשר להתפרעות 

שוטרים כתגבורת לנפה לצרכי מארבים למשך  20הנ"ל הם: נשלחו 

עשרה ימים... התקשרתי עם ראש מטה פיקוד הצפון אשר  -שבוע 

הבטיח להעמיד לרשותנו מחלקת אנשי צבא תוך כמה ימים לפעולה 

 ש.ב.[  -]ההדגשה שלי   86...ה נגדיתעד שנכה מכבשטח 

מהי הכוונה במשפט "עד שנכה מכה נגדית"? ראוי לציין כי מכתב זה אינו תוצאת להיטותו 

של קצין אחד. על מנת לוודא שאכן נהגה המשטרה לבצע פעולות תגמול, כעולה ממקורות 

אוי לבדוק את תיקי  ראשוניים, וביניהן גם ביצוע פעולות גניבת בהמות בכפרים לאורך הגבול, ר

מדור לחימה בהסתננות )מל"ב( במטה הארצי. המדור הוא שהפעיל את המחוזות מתחתיו בכל 

הקשור במבצעי מארבים ופעולות מיוחדות כנגד ההסתננות והיווה את הגוף המקצועי בדרגי 

ם המטה הארצי בנושא זה. פקודה שהוציא אריה קלפר )לימים, ניר( במפקדת מחוז ירושלים, בש

מפקד המחוז, ואשר מוענה אל מפקדי הנפות הכפופות למחוז )אז נפות השפלה, הבירה והכפרים( 

הדגישה למפקדי הנפות האמורות את הנחיות מדור לחימה בהסתננות במטא"ר לגבי נהלי ביצוע 

 פעולות תגמול על ידי המשטרה:
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 אישי, סודי ביותר.

 ון. פעולות תגמול. להלן הוראות מטא"ר בנד -הנדון 

אלא  -. לא תבוצע פעולת תגמול נגד מסתננים, עוזריהם ומארגניהם 1

 באישור מל"ב מטא"ר.

. לכשידרוש זאת המצב, ימליץ מל"ב המרחב על בצוע פעולת תגמול, 2

 לשם קבלת האישור הדרוש. 

. בפנייתו לקבל האישור כנ"ל יפרט מל"ב המרחב את הפרטים 3

בצעים או כינוייהם, ג. התשלום הבאים: א. אופי הפעולה, ב. שמות המ

 המוצע למבצעים...

. פעולת התגמול לא תבוצע על ידי תושבי ישראל, כלפי תושבי ישראל, 4

 או בשטח ישראל.

. אספקת נשק למבצעי פעולות תגמול לא תיעשה אלא באישור מל"ב 5

 מטא"ר.

 . עם קבלת האישור כנ"ל  יבוצע התגמול...6

תגמול תצויין "סודי ביותר" ו"אישי"... . כל התכתבות בנדון פעולות 7

כל החומר כנ"ל יתויק ויישמר ברשותו של ראש מל"ב במרחב במקום 

 87נעול ובטוח...

 

מן הכתוב עד כה עולה דפוס הפעלה בו השתמשה המשטרה בתושבי חוץ, בתשלום, לביצוע 

וץ" אלו הנם ובעיקר עבר הירדן. "תושבי ח -פעולות תגמול בשטח מדינות הגובלות עם ישראל 

, הללו קיבלו נשק ממשטרת 5וכפי שעולה מסעיף  -אין כל אפשרות סבירה אחרת  -ערבים כפריים 

ישראל לשם ביצוע הפעולות! אין תימה איפוא שפעולות אלו נשמרו בסודיות גמורה ולא היו 

 מוכרות לציבור הישראלי. 

בים מקבלי שכר. בפעולות תגמול אחרות היו המבצעים אנשי המשטרה עצמם, ולא ער

בסקירה על בעיית ההסתננות ופעולות המנע נגדה שהוכנה במטה הארצי תחת הכותרת "סקירה 
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)הדן בפעולות תגמול שבוצעו על ידי המשטרה במחוז חיפה(  3", נכתבו בסעיף 1950/51לשנת 

 הדברים הבאים:

 .  מקרי תגמול בהם בוצעו שוד עדרים וכו':3...

 השטח הירדני.נגנב סוס מן   22.3.51-ב .א

 נשדדו פרד  וסוס מהשטח הירדני.  20.3.51 -ב .ב

 נגנב סוס והובא מן השטח הירדני. 12.9.51 -ב .ג

במקרה אחר בוצעו שתי התפרצויות ברפתות של יהודים  .ד

בסביבת פרדס חנה ונגנבו בהמות. המשטרה הפעילה מודיעים 

 שעברו את הגבול וגנבו בחזרה את השלל מאת הגנבים.

של שוד ערבים מעבר לגבול היו יותר מאלה שצויינו הערה: פעולות 

  88לעיל, אולם לא התנהל כל רישום בנדון... 

הסקירה מציינת גם הסתייגות מסויימת משיטת פעולות התגמול: המפקח ממחוז חיפה, 

זאב שטיינברג )המוזכר למעלה, במכתבו של מפקד המחוז סלע אל המפכ"ל( נהג לבצע על דעת 

סוג המפורט כאן, ונאלץ לפיכך לפרוש משורות המשטרה. נאמר לגביו בסקירה עצמו פעולות מן ה

זו כי "הוא אינו נכון כעת לענות לשאלות בקשר עם הנושא הנ"ל... לדעתנו נעשו עוד כתריסר 

. עם זאת, ברור מהנחיות מל"ב מטא"ר כי פעולות 89מבצעים מסוג זה ואשר לא נכללו בדו"ח"

אכן היו קבילות ומיבצעיו של אותו מפקח שטיינברג לא היו תופעה תגמול משטרתיות מעבר לגבול 

"פרטית" חריגה, אלא שהוא ביצע אותן, ככל הנראה, ללא האישור הדרוש ובכך סיכן את אנשיו 

 . 90בפעילות בשטח מדינות אוייב

סוג פעילות נוסף אשר בוצע על ידי המשטרה ואשר אינו מאפיין פעילות משטרתית מקובלת 

או שלא  -ש גבולות הארץ. פעולה מסוג זה בוצעה בעיקר בגבול הצפון. לא נשתמרו היה מיקו

מפות של שדות המוקשים  -הועברו לארכיונים המתאימים, או שטרם נפתחו לעיון החוקרים 

שהונחו על ידי מחוז הצפון של המשטרה )אף שאין ספק כי היו קיימות מפות מעין אלו, כמקובל 

קבל סרן איתן שמואלי, איש אמ"ן )אותו סרן שמואלי  1951אוגוסט בכל מעשה מיקוש(. אך ב

שהציע למשטרה הימית את הטבעת סירות המסתננים על צוותיהן( במכתב לפיקוד הצפון ולמטה 

הארצי של המשטרה על כי אין מעבירים לאמ"ן צה"ל את הסיכום המלא של אבידות האוייב )כך 

פיקוד הצפון פנו מספר פעמים למחוזות  במקור( כתוצאה ממיקוש המשטרה: "ממפקדת
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המשטרה המתאימים על מנת לשפר את הדיווח ביחס לאבידות האוייב כתוצאה ממיקוש 

המשטרה בגבול הלבנון", התאונן שמואלי, "אך לא חל שום שיפור בנדון... מתברר כי גם למשטרה 

ן נפת המשטרה למחוז אין מספרים מדוייקים ופרוט על נפגעי האוייב מהמיקוש וכי הדיווח בי

 .91המשטרה בנדון גם הוא אינו סדיר"

( 1948 - 1956לסיכום, ראינו כי בעשור הראשון לקיומה )ובתיקוף שנקבע כאן, דהיינו 

הוקמה המשטרה בתחילה במסגרת חטיבה צה"לית, יצאה בתוך חודשיים לעצמאות ארגונית ככח 

את ראשוני  -ותר ממשטרת המנדט  על בסיס כח אדם יחסית בלתי מיומן שנ  -נפרד, בנתה 

כוחותיה, ועברה שינויים רבים בפריסה הגיאוגרפית ובהקמת מחוזות, נפות וביטולם על פי 

הצרכים המשתנים; הכפילה כמעט את סדר הכוחות והקצתה כח אדם רב למלחמה בהסתננות, 

ת אלו נלקחו הן במסגרת חיל הספר )בו ידובר בהרחבה בהמשך( והן במסגרת משמר הגבול. כוחו

גדול שעמד לרשות המשטרה בכח אדם מגוייס כבר, ולא בגיוס חדש. -בדרך כלל מן המאגר הלא

הדבר הוריד משמעותית את יכולתה של המשטרה לתת מענה לבעיות שיטור "רגילות". אחוז גדול 

 למדי מכח הקצונה עסק בתפקידי מטה וצמצם עוד יותר את מוכנותה ויכולתה של המשטרה.  

ית יסודות הפעילות הרגילים של המשטרה, דהיינו המלחמה בעבריינות ובפשיעה, קיום מרב

הרתעה, וחקירת פשעים לשם הבאת הפושעים לדין, נפגעו מאוד בתקופה זו בשל הצורך לעסוק 

בפעילות כנגד ההסתננות. השינויים התכופים במצבת המחוזות והנפות, חיזוק יחידות והבאת או 

היחידות השונות נבעו כמעט לגמרי משיקולים שהיו קשורים במצב הלחימה העברת כח אדם בין 

בהסתננות, שכן נתוני הפשיעה השונים לא התאפיינו בדינמיות כה רבה. הד למצב דברים זה העלה 

. בספרו על קשייה של המשטרה להילחם 1953הדו"ח המשטרתי לשר הממונה שסיכם את שנת 

 "ח:בתופעת העבריינות, ציין מחבר הדו

אדם, המונע את האפשרות להקים -המחסור בכח -הגורם הראשון 

חדירה של שיטור וסיורים. כתחליף לכך ננקטו שיטות -בלתי רשת

העיקרית היא בכך שהן יעילות  שמעלתןשיטור חדישות יותר, 

... הסיבה הבעייהוחסכוניות כאחד, אולם, אין בכוחן לפתור לבד את 

תופעת ההסתננות. אפשר לומר ללא השנייה, ואולי החשובה ביותר: 

ההסתננות היו מימדיה ובייחוד אופייה של העבריינות  שאלמלאהיסוס 

. רוב מעשי הרצח, הנסיון לרצח, הקצהבישראל משתנים מן הקצה אל 

מסתננים. יתר  שלשוד הבהמות, גניבת הבהמות וכו' היו פרי מעלליהם 
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אדם שהיה בה כדי על כן, חיסול ההסתננות היה משחרר כמות של כוח 

 להתגבר במידה רבה על העבריינות הפנימית...  אפשרותמתן 

. הגבולות בין מדינת ביותרההסתננות היא תפקיד קשה  מניעת

ארוכים,  -המשמשות בסיס לפעולות המסתננים  הארצות וביןישראל  

 לשעבר" פלשתינאים, "פליטיםמפותלים ופרוצים, ובקרבתם יושבים 

, ואף את מקומות ליישובינורכי הגישה והנסיגה המכירים יפה את ד

 ....ב"וכיוריכוזן של בהמות, של מכונות חקלאיות, של אביזרי השקאה 

 היאחל שינוי מה באופייה של עבריינות המסתננים.  חהדו" בשנת

מכוונת עכשיו בעיקר למעשי חבלה, טירוריזם וריגול, יותר מאשר 

  92...רגיליםלמעשי פשע 

דדה המשטרה בארץ עם בעיית ההסתננות ניתן לחלוקה כללית כרונולוגית האופן בו התמו

 במסגרת הבאה:

הקמת המשטרה בתחילה כחטיבה במסגרת המטה הכללי  :1948נובמבר עד דצמבר  .א

יציאה לעצמאות ארגונית כמסגרת נפרדת, הכפופה למשרד ממשלתי משלה  -ובדצמבר

יים, סביב שאלת מעמדה של ולא למשרד הביטחון. הדבר מלווה בעימותים פוליט

 המשטרה הן בציבור ובדעת הקהל והן בקרב חברי הממשלה.

: הקמת "חיל הספר", ומאבק בין צה"ל למשטרה על שאלת הגנת הגבולות ושאלת 1949 .ב

כפיפותו של חיל הספר. בתקופה זו אנו רואים אף את מאבק הכוחות הפוליטי 

לחם על עוגת התקציב וההכרה והמקצועי בשאלות מעמדה של המשטרה, יכולתה להי

ביכולותיה המבצעיות. זוהי התקופה בה מתחילה המשטרה להתמקד בביטחון הפנים 

 )בסוגיית שמירת הגבולות( ומחלישה את פעילותה המשטרתית ה"רגילה".

: השאלת גדוד ראשון של חיל הספר לשורות משטרת ישראל. הגדוד אינו מהווה 1950 .ג

ת ומועסק באבטחת מתקנים. בעייה קשה של רמת כח פתרון אמיתי לבעיית ההסתננו

האדם הירודה בחיל מונעת ממנו, על פי מפקדיו, את התבססותו כיחידה מבצעית. 

לפיכך עד סוף שנה זו מוצעים פתרונות שונים ובהם פירוק החיל, הכפפתו המלאה 

 למשטרה או אף הקמת חטיבות צבאיות "רגילות" במקומו.
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הקמת פלוגה ראשונה של משמר הגבול. הפעם אין כל "מאבק" : פירוק חיל הספר, 1951 .ד

על כפיפות החיל החדש: האחריות עליו במסגרת המשטרה, ללא כל נסיון מצד המטה 

מוקמות שלוש  1951הכללי של צה"ל לקבל חזרה את האחריות על הגבולות. עד סוף 

 פלוגות.

הארצי של המשטרה. : מתקיים "מדור לחימה בהסתננות" במסגרת המטה 1950 - 1952 .ה

המדור מקיים מבצעים מיוחדים ומנחה את המחוזות בכל הקשור ללחימה בהסתננות 

בשטחיהם. בין פעולותיו ניתן למנות מיקוש גבול הצפון, וביצוע פעולות תגמול בשטחי 

מדינות ערב הסמוכים לגבול כולל מבצעי גניבת ציוד, בהמות, כבלי חשמל וטלפון ומתן 

שבי חוץ על מנת לבצע פעולות כאלו. חלק מן הפעולות מתבצעות תוך תשלום לערבים תו

 מתן נשק לפליטים אלו. 

: התבססות משמר הגבול. כתיבת נהלי עבודה, אימון, והקמת שבע פלוגות 1953 - 1956 .ו

, החיל 1956 -החיל מחולק למטה ארצי ולשלושה גדודים. ב  נוספות. פריסה ארצית.

 ל המשטרה הפועל בתפקידי שיטור ומניעה.מהווה כשליש מכלל כח האדם ש

ערב מבצע סיני: טבח כפר  1956: מג"ב כחלק מן המערכת הצבאית באוקטובר 1956ז. 

קאסם. )הטבח כשלעצמו אינו שייך לבחינת פעילותה של משטרת ישראל נגד תופעת 

ההסתננות, אך יש לו קשר ישיר לרקע התקופה ולאופן בו התאפשרה פעולה חמושה 

רבים בקרבת אזורי הגבול, כפי שהודגם בפעולות ההתקפיות של המשטרה כנגד ע

במארבים חמושים, בפתיחה באש על מסתננים ובביצוע פעולות התגמול(. הטבח ייבדק 

כאן רק בשאלה אם השפיע על מבנה משמר הגבול או המשטרה ועל אופי הלחימה 

 בהסתננות של גופים אלה.
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משטרה כאן רק מספר פרסומים המשמשים גם בעבודה המוצעת, וביניהם: יהודה אלירם, 

; עבודתה של שדמי )ראה לעיל, 1996. הוצ' מולטיפרס, ירושלים וחברה: מבוא למדעי המשטרה

, משרד שנים מכריעות בתולדות משטרת ישראל -מחסום לתוהו (, יוסף בן פורת, 10' הערה מס

 -; דני גימשי, משטרה בדמוקרטיה, משטרת ישראל 1988אביב -ההוצאה לאור, תל -הביטחון 

 .2002מטא"ר, אגף משאבי אנוש, ירושלים 

ור לשם קבלת . חיב1949 - 1956התפתחותה של תפיסת הבטחון השוטף של ישראל  דוד טל, 6

 .1994אביב, -התואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל
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 8 Charles Reith, British Police and the Democratic Ideal,  p.28 - 29. 

 7, חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור", עמ' הפיקוח על משטרה בחברה חופשיתאראלה שדמי,  9

 במבוא.

 .8שם, עמ'  10
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(, 1997) 1, מס' משטרה וחברהכמה בעיות יסוד", בתוך  -מנחם אמיר, "משטרה ודמוקרטיה  11

 .35 - 38מ' ע

 שם, שם. 12

 .196, עמ' משטרה בדמוקרטיהדני גימשי,  13

 .196 -199שם, עמ'  14

 שם, שם. 15

משטרה אראלה שדמי, "שיטור עירוני בישראל: הכרח היסטורי בדרך לשיטור חדש", בתוך  16

 .49 - 65(, עמ' 2001) 5גיליון מס'  וחברה

המעבר וך: ורדה פילובסקי )עורכת(, יהושע כספי, "ממשטרת המנדט אל משטרת ישראל", בת 17

 .284, עמ' : רציפות ותמורות1947 - 1949מיישוב למדינה 

 שם, שם. 18

. 1947"הצעה להקמת משטרה במדינה העברית", הצעת סהר ונחמיאס לוועדת המצב, דצמבר  19
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המשטרה גם , לאחר הטבח במעלות, ובשל לחץ ציבורי, הועברה לאחריות 1974שם, שם. בשנת  26

הבטחת ביטחון הפנים, ועקב כך הוקם המשמר האזרחי. היתה זו הפעם הראשונה בה הוגדר 
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מעולם  -כלומר בתחום החקר של עבודה זו  -השוטף לאורך שנות החמישים ובשנות ההסתננות 

 י הוראות ברורות מן הדרג הממונה. לא התבצעה על פ
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הרפורמטור הראשון של משטרת ישראל", בתוך: לוי עדן, אראלה  -יהושע כספי, "יוסף נחמיאס  35

 . 382, עמ' רודפי צדק: מחקרים בפשיעה ואכיפת החוק בישראלשדמי, ישראל קים )עורכים(, 

 .462, 386, עמ' יומן מלחמת העצמאותעל תלונות המפכ"ל ראה אצל אלחנן אורן וגרשון ריבלין,  36

 הנתונים לגבי גיוס הקצינים הראשונים של המשטרה אצל: 37

Joshua Caspi, Policing the Holy Land, 1918 - 1957: The Transition from a colonial to a national 

modelof Policing and Changing conseptions of Police Accountability, pp. 273 - 285. 

 .22, עמ' הסיפור המלא של חקירות השחיתות -זיגל ברוך לשם,  38
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 עלהסיפור על הקמת משרד המשטרה והמיעוטים כחטיבה אחת מופיע אצל אברהם טננבוים,  39

ירה כללית על מערכת היחסים . סק125 - 124, עמ' סוגיות בקרימינולוגיה -שוטרים וגנבים 

הסבוכה והמפותלת שבין המפקחים הכלליים של המשטרה לאורך השנים ובין שרי הממשלה 

"היחסים שבין המפכ"ל לשר הממונה הממונים עליהם ראה אצל פנחס יחזקאלי ואורית שלו,  

 (. 2000, )4מס'  משטרה וחברה, בתוך: "1997 - 1948בישראל  

( בוטל משרד 1984עד ספטמבר  1977שר יוסף בורג כשר הפנים )יוני בתקופת כהונתו של ה 40

המשטרה כמשרד ממשלתי עצמאי והוכפף במסגרת "אגף המשטרה" למשרד הפנים. תקופה זו 

נחשבה סוערת במיוחד ביחסי המשטרה והעומד בראשה עם הממשלה ועם השר הממונה, 

ירת המשטרה בפרשה הידועה כ"תיק ובמהלכה הודח המפכ"ל שפיר על ידי השר בורג בעקבות חק

 אפרסק", פרשה החורגת מעניינה של עבודה זו.

ערב ההכרזה על העצמאות הציע בכור שלום שטרית הקמת משרד מיוחד שיטפל בכל ענייני  41

כלכלה, רכוש, רכוש נטוש, ביטחונם וכיוצא באלו. משרדי הממשלה השונים נטו  -המיעוטים 

שנגע לעניינם, וכך למשל עסק משרד האוצר ברכוש הנטוש לקחת על עצמם את הטיפול במה 

 )באמצעות האפוטרופוס על נכסי הנפקדים וה"נפקדים הנוכחים"(, ולא משרד המיעוטים.

 .1988למארס  20 -יהושע פלמון בראיון לאלי רכס, ב 42

 .11.4.1949פרוטוקול ישיבת הממשלה הראשונה ח/ש"ט,  43

", 1948 - 1997סים שבין המפכ"ל לשר הממונה בישראל, פנחס יחזקאלי ואורית שלו, "היח 44

 .96(, עמ' 2000, )4מס'  משטרה וחברהבתוך 

 .10, עמ' הסיפור המלא של חקירות השחיתות -זיגל ברוך לשם,  45

 .92 - 93, עמ' זכרונות המפכ"ל הראשון של משטרת ישראל -סיפור חיי יחזקאל סהר,  46

 שם, שם. 47

גלבוע, "משטרת ישראל בין כפיפות פוליטית בסיסית לבין אוטונומיה וראה על כך אצל מאיר  48

 .5 - 21(, עמ' 1998, )2, מס' משטרה וחברהמצבית", בתוך 

 .113, עמ' חזון ודרךדוד בן גוריון,  49

 .35שם, עמ'  50
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 .5, עמ' 1948דין וחשבון לשנת משטרת ישראל,  51

 .7שם, עמ'  52

מטור הראשון של משטרת ישראל", בתוך: לוי עדן, אראלה הרפור -יהושע כספי, "יוסף נחמיאס  53

 .384, עמ' רודפי צדק: מחקרים בפשיעה ואכיפת החוק בישראלשדמי, ישראל קים )עורכים(, 

 שם, שם. 54

: שינויים במבנה הארגוני, בפריסת המחוזות, 1994 - 1948משטרת ישראל על פי אלי הוד,  55

 .1948 - 1953"חות המשטרה לשר הממונה לשנים וכן על פי דו  41, עמ' במג"ב ובמשא"ז

: שינויים במבנה הארגוני, בפריסת המחוזות, 1994 - 1948משטרת ישראל על פי אלי הוד,  56

 .16-17, עמ' במג"ב ובמשא"ז

י, חטיבה "מ, תמ". א29.11.1951מפקד מחוז ירושלים לוי אברהמי אל המפכ"ל וראש אגא"ר,  57

 .2283/6 -, מיכל ל79

 שם. שם, 58

י, חטיבה "מ, תמ". א2.1.1952מפקד מחוז ירושלים לוי אברהמי אל הסמפכ"ל וראש אגא"ר,  59

 .2292/47 -, מיכל ל79

: שינויים במבנה הארגוני, בפריסת המחוזות, במג"ב 1994 - 1948משטרת ישראל אלי הוד,  60

 .53, עמ' ובמשא"ז

 ריסת המחוזות, במג"ב ובמשא"ז.: שינויים במבנה הארגוני, בפ1994 - 1948משטרת ישראל 61

 הטבלה מעובדת על פי סיכום דו"חות המשטרה לשר הממונה בשנים אלו.  62

 שם, שם. 63

 שם, שם. 64

 .1956דין וחשבון שנתי לשר הממונה לשנת משטרת ישראל,  65

 .  28, עמ' משטרה בדמוקרטיהדני גימשי,  66

 שם, שם. 67

 רבים אחרים. גימשי מסתמך בעיקר על :שם, שם. אך טקסט זה הנו סיכום של מחקרים 68
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Bittner, Egon. The Function of Police in Modern Society: A Review of Background Factors, Current 

Practices, and Possible role models, pp. 6-15. 

 גימשי, שם. 69

 :Yale ce and the PublicThe PoliReiss ,שם, שם. גימשי מביא נתון זה ממחקרים שביצע רייס ) 70

Univercity Press, 1971  .אך אינו מציין אם נתון זה נכון גם עבור מדינת ישראל או משטרת ישראל ,) 

אין אזכורים רבים של המחלקה. היא עברה מספר גלגולים והחליפה שמות, אך ניתן ללמוד  71

משטרת כן אצל אלי הוד, אודותיה מעיון מדוקדק בדו"חות השנתיים של המשטרה לשר הממונה ו

 .: שינויים במבנה הארגוני, בפריסת המחוזות, במג"ב ובמשא"ז1994 - 1948ישראל 

 .308, עמ' לקסיקון לביטחון ישראלאיתן הבר וזאב שיף )עורכים(,  72

 .8 - 10, עמ' 1953דין וחשבון לשנת משטרת ישראל,  73

עיונים בתולדות  -גבולות עשנים תוך און, "פעולות התגמול כמערכת של הרתעה", ב-מרדכי בר 74

 .166 - 199, עמ' 1948 - 1967מדינת ישראל 

 .197שם, עמ'  75

 .198שם, עמ'  76

הדוגמה הישראלית", בתוך  -שלמה אהרונסון ודן הורביץ, "האסטרטגיה של תגמול מבוקר  77

 (. 1971, )1א', מס'  מדינה וממשל

פעולות התגמול, וכרגיל כולם עוסקים בפעולות  למוטי גולני פרסומים רבים העוסקים בתקופת 78

פעולת עזה ומדיניות הגמול של  -חץ שחור צה"ל בלבד. וראה בעיקר אצל מוטי גולני )עורך(, 

 מערכות, ואוניברסיטת חיפה.  -, צה"ל 50-ישראל בשנות ה

תיזה . לבן אליעזר עיון מחדש - 1956מבצע קדש ומערכת סואץ שמש וטרואן ערכו את הקובץ   79

דרך נרחבת ומוכרת אודות התפתחות החשיבה המיליטריסטית הישראלית: וראה בן אליעזר, 

. אף שכתיבתם רחבת יריעה ועוסקת 1936 - 1956הכוונת: היווצרותו של המיליטריזם הישראלי 

בפעולות התגמול כחלק מבחינת המצב הביטחוני בישראל בשנות החמישים, ונשענת על מקורות 

נרחב העוסקים בהסתננות, גם חוקרים אלו מעולם לא עסקו בקיומן של פעולות רבים ותיעוד 

תגמול משטרתיות. הללו לא היו ידועות מספיק ואינן חלק מן התודעה המחקרית בקורפוס הקיים 

 בכתיבה בנושא. 
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 בין צה"ל והמשטרה -:  חיל הספר  שלישיפרק  

 

 א. המחלוקת בין צה"ל והמשטרה בדבר הקמת חיל הספר וכפיפותו המבצעית.

את אי ההסכמה לגבי הדרך היעילה והנכונה ביותר לבלום את תופעת ההסתננות, ולמעשה 

לבעייה זו,  מענה 1949 - 1950את חוסר האונים של הממסד הבטחוני הישראלי בבואו לתת בשנים 

ניתן לראות בוויכוחים שליוו את הקמתו, תקופת קיומו, וכשלונו של חיל הספר. חיל הספר נולד 

כתוצאה ישירה של הויכוח הבטחוני בשאלה על מי מוטלת האחריות על הגנת הגבולות ויישובי 

הספר בעיתות שלום. הצבא לא ראה את עיקר תפקידו, לאחר תום מלחמת העצמאות, בהבטחת 

, עם חתימת הסכמי שביתת הנשק עם מצרים ועם 1949שובי הספר מפני המסתננים. כבר באפריל י

ירדן, הוחל בצמצום משמעותי של צה"ל, וכוחות הרגלים הוקטנו משלוש עשרה חטיבות סדירות 

לשש בלבד, אף שהמלחמה עדיין לא נסתיימה כליל. ראש מחלקת המבצעים במטה הכללי דאז, 

ד חטיבת גבעתי בעת המלחמה(, ציין בעת עריכת התכניות כי לא יוותרו כוחות שמעון אבידן )מפק

. צה"ל מיקד את 1שיוכלו להתמודד עם סוגיות הביטחון השוטף ובמיוחד עם בעיית ההסתננות

עיקר הכנותיו והתעניינותו למוכנות למלחמה כוללת נוספת, לארגון מחדש של הצבא הסדיר וצבא 

 או מעוניין לעסוק בהבטחת הגבולות.  המילואים, ולא היה מסוגל

הכוח שהוקם כתוצאה ממחלוקת זו היה חיל הספר. סך הכל, הוקמו שני גדודים מבצעיים 

של החיל וכן בסיס הדרכה, ובפרק זמן קצר למדי פורק גדוד אחד והשני הושאל למשטרה והיווה 

ד, בהיותו לא יחידה את הגוף הראשוני ממנו הוקם לימים משמר הגבול. החיל נשא אופי מיוח

צבאית רגילה )כלומר, הכפופה במישרין לצה"ל ולמטכ"ל( ולא יחידה משטרתית )הכפופה 

למטא"ר ופרוסה במתכונת גיאוגרפית של מחוז או נפה(. היה כאן ניסיון לסינתזה מסויימת בין 

רמים יחידה צבאית באופייה ובמשימותיה, הניזונה ונסמכת על תקציבים וכח אדם לקצונה המוז

אליה מן המטה הכללי, לבין יחידה משטרתית, שהגיוס אליה מבוסס על התנדבות, )בדומה 

למשטרה ה"רגילה"(, והשירות בה הנו על בסיס שירות קבע כקריירה, שוב בדומה לאופי השרות 

 המשטרתי. 

הבדל נוסף )ומשמעותי לעתידו של החיל( מן הצבא ה"רגיל" הייתה כוונתו של מקים החיל, 

וף דוד שאלתיאל, להקנות לחיל אוטונומיה מבצעית וארגונית וכפיפות ישירה לשר הביטחון, האל

ולא למטה הכללי, דבר שכמובן אינו אפשרי בשום יחידה צבאית. בנוסף, תכנית זו היתה משחררת 
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את חיל הספר גם מתלות במטה הארצי של משטרת ישראל, שלא היה כפוף לשר הביטחון אלא 

 למשרד המשטרה.

 להקמת חיל הספר קדמו מספר הצעות הן מטעם המשטרה והן מטעם הצבא:

. ב"דין וחשבון השנתי" הראשון שהציגה הצעת מטה משטרת ישראל להקמת חיל הספר( 1

, נחתם עניין ההסתננות בתחזית 1948המשטרה לשר המשטרה בכור שלום שטרית, בסוף שנת 

לוועדת המצב, חוזר הכתוב בדו"ח  1947בר פסימית. בדומה להצעתו המקורית של סהר כבר בדצמ

 ספר: -ומצביע על הצורך בהקמת "ז'נדרמריה" או חיל

הדרך היחידה הנראית כמבטיחה סיכויים במלחמה נגד ההסתננות היא 

בהקמת חיל ספר או ז'נדרמריה, אשר אנשיה יקבלו אימון צבאי 

ם ומשטרתי כאחד... יש לזכור כי שאלת ההסתננויות לא תיעלם אף ע

כריתת בריתות שלום עם המדינות הערביות. מדינת ישראל תהיה כפי 

הנראה גם להבא כוח מושך לבני הארצות השכנות התרים אחרי עבודה 

מכניסה או אפשרויות של ביזה, ובפרט למי שהיו תושבים בכפרי 

המדינה והבקיאים בשביליה ובדרכיה. לפיכך, חיוני לדאוג כבר מעכשיו 

 . 2בולותינו הארוכיםלסגירה יעילה של ג

לא היו נלהבים במיוחד לקחת על עצמם את  -בשלב זה  -נראה כי הן צה"ל והן המשטרה  

, לא 1948עד לשלהי שנת הקמת הגוף המוצע ואת האחריות המשמתמעת מכך על הגנת הגבולות. 

ן היה המפכ"ל סהר מעוניין כי האחריות על הגנת הגבולות תיפול על המשטרה. כך עולה גם מ

", בה דובר אודות הקמת "ג'נדרמריה"  )כך במקור, 3התוכנית המקורית שהגיש ל"ועדת המצב

בספר  מאין מונח עברי הולם לחיל מעין זה( נפרדת לחלוטין מכח המשטרה, וגם מדבריו

זכרונותיו, "סיפור חיי", כשהוא מטיח באלוף פיקוד המרכז דאז שלמה שמיר לאחר אירוע רצח על 

" ועל כך, 4מושב רשפון כי "הגנת הגבול היא באחריותכם, ולא באחריות המשטרה!ידי מסתננים ב

לדבריו, השיב לו האלוף במבט של ביטול כי "אני ערוך לכבוש את דמשק ואתה מטרידני בכמה 

 ". 5מסתננים מסריחים

כתוצאה מן האירוע פנה סהר לראש הממשלה, וקבל באזניו ש"אין למעשה שום גוף המטפל 

סתננים... המשטרה יכולה בקושי לנהל את תפקיד ביטחון הפנים". אך לאחר התקרית כהלכה במ

קיבל סהר את האפשרות שהמשטרה תיקח על עצמה את האחריות על הגנת הגבולות מפני 

גוריון "להקים חיל ספר, כפי שהיה במשטרת -מסתננים, כפי שעולה מדבריו כשהוא מציע לבן
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". על מנת לעמוד 6המשטרה באם יינתן התקציב המתאיםהמנדט.. אני מוכן לנהלו במסגרת 

כבר היתה בידי סהר  1949בהבטחה זו דאג סהר כי במטה המשטרה תעובד הצעה בנדון. בינואר 

תוכנית בסיסית משלו להקמת חיל הספר המיועד. תחת הכותרת "תכנית סכמטית של ארגון חיל 

 ון י. גורסקי את מסמך ההצעה הבא:", כתב מפקח ראש7הספר ובקרת תנועת הזרים )הלגליים(

על גבולות המדינה נמשכת מלחמה תמידית. בזמן הקרבות 

מנהלים אותה הטנקים והתותחים, אבל בזמני שלום מתנהלת שם 

מלחמה שקטה של הרגול הנגדי עם רגול הארצות הזרות, השואפות 

להכיר ולהבהיר את תנאי הזיון, המצב הכלכלי והפוליטי של המדינה... 

ויב שואף בעזרת סוכניו להכין את הקרקע בצורה כזאת, שברגע של הא

התחלת פעולות מלחמתיות חדשות, יוכל בבת אחת להכות בנקודות 

התורפה של המדינה... מטרת חיל הספר היא לפעול נגד כל נסיונות 

האויב ולשתקם על שטח הגבול. את מטרתו ישיג החיל על ידי מלוי 

. רגול נגדי. למטרת השגת 2קוי הגבול. . שמירת 1התפקידים הבאים: 

התוצאות הטובות ביותר, מנגנון חיל הספר יתבסס על עבודה מרוכזת. 

תוצאות עבודתם של שני שרותים שיעבדו לחוד, תתרכזנה במטה... 

מנגנון חיל הספר יבסס ככה, שלמחלקות האזוריות, ישתייכו תאים, 

טה. יוצא מהכלל שיהיו מתאימים והולמים, את צרכי כל מחלקות המ

יהיו המשמרות המבצעיים, שהם חלק מהענף המבצעי, שיהוו תאים 

עצמאיים... תאור ארגון חיל  הספר: ארגון חיל הספר יכלול מטה, 

. 1סגנים לעבודות שונות כגון  3שבראשו יעמוד ראש המטה, ולרשותו 

 . סגן3. סגן לעניני אפסנאות ואדמיניסטרציה. 2סגן לעניני רגול נגדי. 

   8לעניני שמירה על הגבולות....

המשך המסמך, המחזיק שבעה עמודים, עוסק בחלוקה וארגון ענפי הריגול הנגדי ושמירת 

הגבולות. ענף הריגול הנגדי כולל מחלקות להאזנה, לתצפיות, לפיקוח זרים, לחקירות, קשר, רדיו, 

, שתפקידה 1את מחלקה ומה שקרוי ללא פירוט "מזכירות סודית". ענף שמירת הגבולות כולל 

 המוגדר: 
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...שמירת קוי הגבול לכל ארכם. תפקיד זה מבוצע על ידי 

ק"מ  30המחלקות האזוריות ומשמרות הגבולות, הנמצאים במרחק 

  9בערך זה מזה...  

 תהיה אחראית על המעברים המותרים: 2מחלקה מס' 

... תבצע את השמירה על כל  מעברי הגבול על הקרקע, בים ובשדה 

התעופה... המחלקה מוציאה לפועל את העבודה על ידי משמרות גבול, 

או על ידי פלוגות עובדים מיוחדים למטרה זו, כמו בנמלים ובשדה 

התעופה. המחלקה הזו משתפת פעולה על ידי אנשים, מצורפים למטרה 

 10זו, עם ענף המבצעים ובמכס...

  

ופוגרפיה, כח אדם, משמעת, המחלקות הבאות המפורטות בהצעה המשטרתית עוסקות בט

 הדרכה מבצעית, ולשכת היועץ המשפטי. גם לכל אלו ניתן בטקסט פירוט מדוקדק.

המסמך היה בלתי ריאלי לחלוטין, שלא לומר מופרך. ניתן לראות כי הצעה זו חרגה הרבה 

מן התחום של שמירת הגבולות בלבד, לשמו נכתבה. לא ברור כלל מדוע ראה לנכון מי מן 

לעסוק בתחומי הריגול הנגדי, תחום פעילות צבאי במובהק, זאת שעה שהמשטרה על פי  המשטרה

עדות העומד בראשה בקושי מסוגלת לקיים את משימותיה האזרחיות הרגילות. זאת ועוד, מתוך 

עיוות מציאות מוזר הגדירה התוכנית את כל פעולות ההסתננות כפעולות ריגול של האויב, 

דדים האזרחיים וההומניים של בעית ההסתננות. לא נאמר בה דבר כיצד והתעלמה לחלוטין מן הצ

על המשטרה לנהוג במסתננים שהם חקלאים השבים לעבד אדמות שנותרו מעברו הישראלי של קו 

שביתת הנשק, או המנסים לבצע איחוד משפחות. ההצעה עובדה במטה הארצי והוגשה על ידי 

כיצד התייחס אליה סהר ברצינות, בוודאי אם משווים  גוריון בסוף ינואר. קשה להבין-סהר לבן

אותה להצעה הרציונלית למדי שהגיש הוא עצמו בזמנו ל"וועדת המצב". ההצעה שהכין גורסקי, 

גוריון, ללא -למותר לציין, לא נתקבלה. )סהר מציין בספרו כי הגיש תזכיר בנושא חיל הספר לבן

 . 11התוכנית שהכין גורסקי( ציון התאריך. אך הוא אינו מפרט אם היתה זו

רות שההצעה המקורית להקמת חיל הספר באה במסגרת התוכנית להקמת הכח למ

גוריון בסופו של דבר כי חיל הספר יהיה יחידה צבאית. -המשטרתי, קיבל סהר את החלטת בן

, שב והזכיר 1949)למעשה, ארבעה חודשים לאחר הכנת המסמך המפורט למעלה, כלומר במאי 

(. משלב זה החל הצורך 12יון כי יש להקים במהירות את החיל "בתוך הצבא או המשטרה"גור-לבן
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בהקמת הגוף החדש להיות דוחק, ובינתיים התקבלו הצעות נוספות לארגון החיל, כפי שמלמדים 

 המסמכים הבאים. 

, כלומר 1949למרס  27-. בלהקמת ג'נדרמריה או משמר גבולות 13הצעת שאול אביגור( 2

ת סהר את תזכירו המפורט למעלה, הגיש שאול אביגור הצעה משלו להקמת לאחר הגש

הג'נדרמריה. מספר ימים קודם להגשת התזכיר ישב עימו בן גוריון וחיווה דעתו כי את תפקיד 

שמירת הגבולות בימי שלום יש להטיל על חטיבות הצבא הרגילות. כיוון שהתנגד לכך וסבר שאין 

בן גוריון תזכיר שבו פירט את הצעותיו להקמת ג'נדרמריה. ללא כל זה צעד נכון, הגיש אביגור ל

 כותרת, ותחת הכיתוב הפשוט "לב"ג משאול", כתב אביגור:

שקלנו יפה יפה את העניין  ודעתנו היא כי חטיבה צבאית לא תוכל 

. משטרתילמלא תפקיד זה ביעילות הדרושה. התפקיד הוא ביסודו 

א יזדקק לעיתים לסיוע של כח צבאי ש.ב.[ אם כי הו -]ההדגשה במקור 

או חצי צבאי. יש צורך בשהייה ממושכת באיזור מסויים, כדי להכיר 

את כל הדרכים והשבילים, אוכלוסית הגבול היהודית, האוכלוסיה 

הערבית שמשני צדי הגבול וכדומה. יש צורך ביתר בגרות )גם מבחינת 

ת פעולה אם הגיל(, בידיעת חוק, בידיעה להלך עם אנשים וביכול

ביחידות ואם ביחידות קטנות. הכרחי גם שרות ממושך. אין להניח 

שחטיבה צבאית רגילה תוכל למלא תפקיד זה... מכל הנימוקים הנ"ל 

סברנו כולנו שאת מילוי התפקיד הנ"ל יש להטיל על חטיבה מיוחדת, 

ג'נדרמריה, ולא על חטיבה צבאית רגילה... החטיבה תכלל בתוך 

  14...מסגרת המשטרה

אז ראש מחלקת תכנון  -לתזכירו של אביגור צורף חומר שהוכן על ידי סא"ל ישראל בר 

במטה הכללי, ועל ידי סא"ל יצחק רבין, אז מפקד חזית הדרום. אביגור מדבר על "ג'נדרמריה", 

השם שהשתמש בו בן גוריון. שם זה קיים אף בהצעתו של סהר. בר ורבין לעומת זאת כותבים 

ר גבולות". הנחת היסוד של מסמך התכנון היתה כי "משמר הגבולות מיועד לשחרר אודות "משמ

לחלוטין בזמן שלום את הצבא מאבטחת הגבולות היבשתיים. צבא הקבע יהיה מרוכז בעומק 

המדינה ולא יחזיק בשום משלטים ומוצבים פרט למקרים יוצאים מהכלל )לדוגמא אילת, 

שירות קבע שלא יפחת מחמש שנים, והגיוס אליו יהיה . המשמר יורכב מחיילים ב15ירושלים("

.  מן הבחינה 16מושתת על התנדבות. דגש מיוחד, נכתב, "יושם על רמה גבוהה של הלוחם הבודד"
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הערה זו, שהוכנסה לטקסט על ידי  -" 17הארגונית יהווה המשמר "חלק בלתי נפרד של צבא היבשה

 ור הסתייג ממנה. בר ורבין, לא התקבלה על דעתו של אביגור, שכאמ

הפיץ האלוף  1949לספטמבר  15-. בהצעת צה"ל )האלוף שאלתיאל( להקמת חיל הספר( 3

" של הצבא, מסמך שכותרתו "הצעה 18ממומש של "המפקח הכללי-שאלתיאל, עדיין בתפקידו הלא

". עיון ברשימת הנמענים של המסמך 19מוקדמת על עקרונות להקמת חיל נוטרים )ג'נדרמריה(

השמור בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, מגלה דבר מעניין: המסמך הופץ לשר הביטחון  המקורי,

גוריון(, לראש המטה הכללי דורי, לשאול אביגור, ולמספר אלופי המטה הכללי.  רק לאחר -)בן

שהוקלדה ההצעה במכונה )ולאחר ציון שמותיהם של מספר סגני אלופים, כהרצוג וכמקלף(, 

גם את המפקח הכללי של משטרת ישראל, אף זאת ללא  -בכתב יד  -וסיף "נזכרה" יד נעלמה לה

ציון שמו. בין אם הדבר מצביע על פעולה מכוונת או לא, לאלוף שאלתיאל היה ברור כי הקמתו או 

עניינו של חיל הספר יהיו בתחום עיסוקו של הצבא, )וכפי שעולה מן ההצעה, בעצם עיסוק ישיר 

המטה הכללי של צה"ל( ולא של המשטרה או העומד בראשה. כפי של משרד הביטחון, אף מעל 

שעולה גם מספרו של סהר, בינו לבין שאלתיאל לא שררה חיבה יתירה. )על הקמת "חיל הספר" על 

ידי שאלתיאל כתב המפקח הכללי: "שאלתיאל התחיל בתרועה גדולה והכריז על הקמת אבירי 

ת" המפכ"ל מעניינת גם לאור העובדה שבראשית שנת (. "הזנח20הגבול שיהיו רכובים על סוסים..."

גוריון את שאלתיאל עצמו, יחד עם סהר ואביגור, כ"ועדת תיכנון מייעצת לסידור -מינה בן 1949

המשטרה והז'נדרמריה", ועדה שרק הוסיפה על הבלבול הקיים ממילא בין תפקידי המשטרה 

  21והצבא בכל הנוגע לביטחון הפנים.

הגדירה "חיל נוטרים", נפרד מצה"ל ובעל מטה משלו, אשר יחולק  הצעתו של שאלתיאל

 לשני גופים:  

, המוצב על גבולות המדינה על פי עקרון מרחבי )יחידה האחראית על גזרתה(. חיל הספר .א

 עקרון זה מובהר בהמשך המסמך.

, "המרוכז ביחידות יותר גדולות )הכוונה, ככל הנראה, גדולות מחיל הספר( משמר המדינה .ב

בנקודות מתאימות בכל רחבי המדינה ומהווה רזרבה קרבית לנקודות תורפה בגבולות וכוח 

מוכן לרשות שר הביטחון ומוסדות השלטון האזרחי המוסמכים, לתפקידים מיוחדים בפנים 

 ".  22המדינה, כפי שיוגדרו בהמשך ההצעה

טה ייחודי לפיקוד על פי התכנית, "חיל הנוטרים" האמור יהיה עצמאי לחלוטין. פרושו של מ

על החיל היה כי למטה הכללי של צה"ל אין סמכות פיקודית או ארגונית לגביו. בעמוד הפותח של 
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הצעתו, תחת הכותרת "הארגון הכללי של הכוח", מבהיר זאת שאלתיאל היטב: "חיל הנוטרים 

בל מהווה כוח עצמאי, צבאי טהור, העומד לפקודתו הישירה של שר הביטחון. החיל הזה מק

פקודות משר הביטחון באמצעות מטה החיל, ולתפקידים מיוחדים, מוגדרים מראש, מראש המטה 

. בכך ביקש שאלתיאל להשיג עמדת השפעה חזקה, מיוחדת במינה, אצל שר הביטחון. 23הצבאי"

האחד, אופיו  -על מנת להבין נקודה זו ראוי לעמוד על שני גורמים, שככל הנראה קשורים זה בזה 

 יאל, והשני, מעמדו בקרב הצבא ובקרב עמיתיו למטה הכללי.של שאלת

דוד שאלתיאל לא היה אדם קל או נוח לרעיו לעבודה. גינוניו המיוחדים השוו לו תדמית של 

ב"לגיון הזרים" הצרפתי, שם שירת בשנות השלושים בצפון  גנרל פרוסי, ונסיונו הצבאי נרכש

מיים, והיה נטע זר בקרב מרבית מפקדי ההגנה אפריקה. הוא אהב טקסים צבאיים וגינונים רש

ה"צברים", הישירים והמחוספסים ממנו. מאחר ולא צמח במסגרת ה"הגנה", ולא היה שותף 

לעיצובה, היתה חשיבתו הצבאית והביטחונית שונה משלהם. באופן קבוע התעמת עם רובם וראה 

סגרת מלחמת העצמאות לא בם חובבים צבאיים. עם זאת, נסיונו הצבאי של שאלתיאל עצמו במ

נחשב להצלחה, ורבים מחברי המטה הכללי נטו לראות בו את האשם בנפילת העיר העתיקה 

בירושלים בידי הלגיון הירדני, עמדה שהיתה תולדת הטינה כלפיו יותר מאשר תוצאת בחינה 

-מה נמצאה לו אוזן קשבת אצל בן-טקטית ואסטרטגית מקצועית של המאורעות. אך משום

ון: הוא היה בין הראשונים לקבל את דרגת האלוף, כאשר חולקו הדרגות לקצונה הבכירה גורי

, ולאחר המלחמה הציע לו שר הביטחון להתמנות לתפקיד ה"מפקח הכללי" 1950בצה"ל במהלך 

שלא  -של הצבא, מעין "מספר שתיים" של הרמטכ"ל ידין. מן הסתם גם הקפצה זו לתפקיד הרם 

היתה לצנינים בעיני חבריו של שאלתיאל במטה הכללי. כאשר כתב  -התממש בסופו של דבר 

שאלתיאל את הצעתו להקמת חיל הספר )במסגרת "חיל הנוטרים" האמור( ביקש לנצל מעמדו 

אצל שר הביטחון והציע תוכנית "עוקפת מטכ"ל". לו התקבל הרעיון במלואו היה הדבר מעניק לו 

 כח עצום.

"חיל הנוטרים" ניתן לראות אף בעובדה ששאלתיאל הציע את ההפרדה המוצעת בין צה"ל ל

לאייש את החיל אך ורק באנשים אשר סיימו כבר את שירותם הצבאי. השירות בחיל הנוטרים על 

שתי יחידותיו )חיל הספר או משמר המדינה( היה אמור להתבסס על מתנדבים בלבד, מה שהיה 

באי הרגיל מבוסס על חובת גיוס כללית, הופך אותו למעין "יחידת עילית" )שהרי השירות הצ

ולפיכך בהכרח מגייסים גם כוח אדם שנחשב לאיכותי פחות(. הבדל נוסף היה באורך השירות 

חמש -אנשי חיל הנוטרים יהיו כולם אנשי קבע, ז"א חתומים לתקופת שירות של כארבע -המוצע 

ותיו של החיל, כך שנים בכל פעם, וחתימה זו תחודש בהתאם לרצונו של המשרת ולדריש
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שנים. לאחר שחרורו בכבוד כתום  25-שה"נוטר" ישרת סך הכל תקופת שירות שבין חמש שנים ל

פרק הזמן הזה יהיה זכאי לפנסיה לכל ימי חייו. מאחר והכניסה לחיל תהא רק לאחר תום שירות 

סוף שנות שנות נוטרות ב 25שנה לערך, יהיה המשוחרר כעבור  20-21צבאי מלא, כלומר בגילאי 

 הארבעים לחייו.

גוריון בישיבה שהשתתפו -, שבוע בלבד לאחר קבלת ההצעה, החליט בן1949לספטמבר  21-ב

בה שאול אביגור, הרמטכ"ל דורי והאלוף מרדכי מקלף, על הקמת "חיל הספר". פרק הזמן הקצר 

במטה שבין קבלת המסמך משאלתיאל לבין הישיבה וההחלטה עשוי ללמד על החשיבות שיוחסה 

כמו גם על האפשרות שהצעותיו של שאלתיאל  -הכללי לפתרון בעיית הביטחון השוטף בגבולות 

מראש לא נבחנו בכובד הראש וברצינות הראוייה. באותה העת היה האלוף, שקרנו דעכה לאחר 

כיבוש העיר העתיקה בירושלים בידי הלגיון הירדני, במעמד לא ברור בתוך המטה הכללי; איש לא 

 ה בדיוק אמור "מפקח כללי של הצבא" לעשות, ודומה גם כי איש לא רצה בו. ידע מ

בניגוד ברור להצעתו של שאלתיאל בדבר עצמאות הגוף החדש, הוקם החיל בתוך מסגרת 

מהותית כ"מפקח הכללי של הצבא" ומונה -הצבא. האלוף דוד שאלתיאל סיים את כהונתו הלא

ריה" או חיל נוטרים כפי שהציע שבוע קודם לכן. מתוך כמפקדו של חיל הספר. לא הוקמה "ז'נדרמ

הצעתו אומץ למעשה רק קיום חיל הספר כמשמר גבולות מצומצם. הוויכוח לגבי שיוכו של החיל 

, יומיים 1949לספטמבר  23למשטרה הוכרע לטובת צה"ל, ובישיבת סגל א' של המשטרה מיום 

הקמת חיל הספר ]במסגרת הצבא[ תוציא גוריון, נקבע כי "מאחר שהוחלט על -לאחר הכרעת בן

. עם זאת, ולמרות הקמת החיל, המשטרה לחצה עדיין לקבל 24המשטרה את כוחותיה מן הגבולות"

. סהר ראה בגבול הצפוני את הגבול הפרוץ ביותר, 25לידיה לפחות את האחריות על גבול הצפון

 -יהיה קשור לחיל הספר ועמד על כך כי גבול זה צריך להיות שמור על ידי כח משטרתי שלא 

את יכולותיו של  1949נקודה מעניינת המעלה את התהייה, עד כמה העריך סהר כבר בסיום שנת 

, הוא כותב על 1953לאוגוסט  1949החיל החדש; וכשהוא מתייחס לארבע השנים שבין ספטמבר 

 חיל הספר בנימת ביקורת אופיינית:

הקמת משמר  קרוב לארבע שנים חלפו מאז התחלתי לתבוע את

הגבול. כאשר יקום אי פעם היסטוריון שילמד את הפרשה, יעריך 

בוודאי את הנזק שנגרם למדינה בשל עקשנותם של מפקדי צה"ל, אשר 

הכשילו את הקמת המשמר במשך ארבע שנים בהן הגבולות בצפון היו 

 26פרוצים והמאזן הדמוגרפי של הגליל השתנה לרעה...



 100 

-הביקורתית נבעה מן העובדה שסהר נפגע בשל החלטת בן קשה להעריך כיום באם הנימה

גוריון לבנות את החיל החדש בתוך מסגרת הצבא, ולא בתוך ובסמכות המשטרה, כפי שעלה 

שנכתבה בספרו האוטוביוגרפי בשנות  -מהצעתו הראשונית ל"וועדת המצב". ייתכן גם שהביקורת 

כמה שלאחר מעשה, שהרי בעת כתיבת נבעה מח -התשעים, שנים רבות לאחר פירוק חיל הספר 

 דבריו ידע והכיר בדיוק עד כמה נכשל חיל הספר. 

אלא שכעת באה התנגדות להקמת הגוף החדש בתוך צה"ל דווקא מן הצבא עצמו. בעיני 

אלוף ידין, שהחליף באוקטובר את דורי החולה, היה חיל הספר -הרמטכ"ל השני של צה"ל, רב

גוריון על שיוך החיל לא -צבאית. מבחינה זו ברור כי החלטת בןצריך לפעול במסגרת אחרת, לא 

-רה 1949פורת העיר כי ידין ערך בשלהי שנת -היתה לרוחו של הרמטכ"ל החדש. יוסף בן

אורגניזציה בצבא, שעיקרה הפיכת "הצבא שבדרך" שצמח מתוך ארגון "ההגנה" לצבא מקצועי. 

. במלחמת 27ים ששימש להגנת הגבולותבמסגרת זו לא היה מקום, לדעת ידין, לחיל רוכב

העצמאות הייתה קיימת בצה"ל יחידת רוכבים, וכתוצאה מגישתו של ידין בנושא הועברה "יחידת 

לידי משטרת ישראל. סרן דוד יצחקי, מפקד "גונדת הפרשים"  1949הרוכבים" של הצבא בנובמבר 

" של היחידה, לפיה תהיה 7את "פקודת מבצע מס'  1949לנובמבר  3)כך במקור(, הוציא ביום 

. בסוף  28בבוקר ועד להודעה חדשה 06:00גונדת הפרשים מושאלת למשטרה החל מיום זה בשעה 

 נובמבר, עם התארגנות חיל הספר, הועברה היחידה חזרה לרשות הצבא ונטמעה בחיל הספר. 

היקף ההסתננות ומשאביו המצומצמים של הצבא לאחר מלחמת העצמאות הובילו אותו 

. בן גוריון נטה להסכים 29קנה כי בעיית ההסתננות חייבת לעבור ליידים אחרות, לא צבאיותלמס

החלטית -בדרך כלל בנקודה זו עם ידין, למרות קביעתו הספציפית בעניין חיל הספר. על גישה לא

. במכתבו מנה חמש משימות 1949זו מעיד מכתב ששלח לידין עם כניסתו לתפקידו באוקטובר 

 עבור צה"ל:

 הצבא המגוייס יש להעמידו על המינימום, לשמש בתפקידים אלה:

 כח מחץ דרוך להדוף האויב עד שיתגייסו העתודות.  .א

 מסגרת אימונים וקליטה צבאית לנוער המתבגר. .ב

 גרעין פיקודי לעתודות. .ג

 סגל מדריכים ומפקדים לישובים. .ד

  30משמר המתקנים הצבאיים והציוד הצבאי...  .ה
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ות שלדעת בן גוריון על הצבא הסדיר למלא הינן בתחום הכוננות ניתן לראות כי כל המשימ

למלחמה עתידית )תפיסת ה"סיבוב השני"(. אף אחת מן המשימות היעודות אינה עוסקת במלחמה 

 בהסתננות. 

-המטה הכללי שאף איפוא להשתחרר מן החיל שבמידה מסויימת נכפה עליו בהחלטת בן

. אך בניגוד 31ה להישגים, היתה מעוניינת לקולטוגוריון מספטמבר, והמשטרה הצעירה, רעב

לעמדת הרמטכ"ל ידין, מפקדו של חיל הספר האלוף דוד שאלתיאל לא היה מעוניין כי החיל יעבור 

 21-גוריון, שקבע באותה ישיבה )ב-לשורות המשטרה. הוא דבק בתוכניתו המקורית של בן

ם ויהיה נתון למרותו הבלעדית של שר ( כי חיל הספר "יתבסס על חיילים מקצועיי1949לספטמבר 

". משמעות הדבר היתה העלאה במעמדו של שאלתיאל, שכאלוף בצבא 32גוריון(-הביטחון )בן

אמורים היו הוא עצמו, וכן החיל שבפיקודו, להיות כפופים לרמטכ"ל. שוב, היה זה שאלתיאל 

ה שהגיש בדבר "חיל עצמו שדחף להפעיל את החיל בכפיפות לשר הביטחון ישירות, בדומה להצע

הנוטרים". נראה כי שיקולים זרים ואינטרסים אישיים של האלוף שאלתיאל היו מעורבים כאן: 

מינוי בתנאים כאלה היה עשוי להיות מעין "נקמה" באלופי צה"ל, שמעולם לא קיבלו לחברתם 

אל באמת את הנטע הזר דוד שאלתיאל. בשל האופן בו "התמסמס" מינויו ותפקידו של שאלתי

כ"מפקח הכללי" של הצבא, נטה שאלתיאל לראות בהצעה לפיה יוכפף החיל ישירות לשר 

הביטחון חיזוק לצדקת טענותיו כנגד המטה הכללי. ואילו המטה הכללי, מצידו, לא עשה מאמץ 

אהוד בהקמת החיל, והוא נתקל בקושי רב לגייס את הקצינים -מיוחד להקל על שאלתיאל הלא

א צדק מסויים בטענת סהר בספרו כי מפקדי צה"ל פגעו בעצם ברמת . יש איפו33שחפץ בהם

 הביטחון בצפון הארץ, כאשר הכשילו גיוס כח אדם איכותי למלחמה בהסתננות.

 

 פעולות לחימה בהסתננות ובעיית כח האדם. -ב. תפקוד חיל הספר 

ה , כארבעה חודשים לאחר קבלת ההחלט1950ועד פברואר  1949במהלך התקופה ספטמבר 

-גוריון על הקמתו של חיל הספר בתוך מסגרת צה"ל, אורגן החיל בפיקודו של שאלתיאל. ב-של בן

לאוקטובר פרסם הרמטכ"ל ידין את ה"צו להקמת חיל הספר". גוייסו מתנדבים לגדוד הראשון  6

והוחל בהקמת בסיס הדרכה חילי. נכתבו נהלי   - 895שקיבל את הציון גדוד חיל הספר  -שהוקם 

גוריון תהיה הדרך -ים ושגרה ונראה היה לשאלתיאל, כי בעקבות הגיבוי שקיבל בהחלטת בןמבצע

 סלולה לפניו להצליח במשימה שנטל על עצמו.  
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שאלתיאל פרסם, באמצעות דובר צה"ל ועיתון "במחנה", את קיומו של החיל החדש. נטבעה 

. בעיתון 34רה על הגבול""נאמנות בלי גבול לשמי -סיסמה שהתפרסמה גם בעיתונים היומיים 

 הצבא "במחנה" התפרסם ראיון עם שאלתיאל, ובו דיבר על דמות הלוחם המיועד בחיל :

לחיילים צריך להיות העוז להסתכן, לדעת לשקול את ערך החיים 

על מאזני הסכנה... החיל מתאים לאנשים האוהבים לחיות חיי גוף, 

ודעים כי יש יעוד להרגיש את הבריא ואת התנועה, ישרים ונאמנים, י

קילומטרים,  960וחלוציות בתפקידם... גבולותינו מתפתלים לאורך 

ורק חיל שיראה בכך את תפקידו המיוחד יוכל למלא את תפקידו 

בהצלחה. כאן דרוש לימוד ממושך... לדעת לפעול נגד מפירי חוק, 

מבריחים... לפעול למען מניעת סכסוכים בגבולות. המתנדב לחיל הספר 

להיות מחוסן מבחינה מוסרית, להיות אמיץ, לאהוב חיים קשים צריך 

ואת הטבע... פעילות חיל הספר תהיה בנויה על ניידות מכסימאלית 

ובעיקר ברגל. החיל יתרכז לאורך הגבולות ויהיה האוזנים והעיניים של 

ספר אחד הינו חולייה בפני עצמה, הוא -הצבא בגבול... למעשה, חייל

 35מודיעין, קשר למשטרה, איש חוק ואוחז נשק..הגבול, ה-איש משמר

בסוף אוקטובר החל צה"ל, באמצעות מודעות בעיתונות היומית, לגייס מתנדבים לשירות 

קבע ביחידה החדשה. אולם כבר מיומו הראשון נתקל הגיוס בקשיים רבים ולא עמד כלל 

. 36לוחמים ליחידהגוריון לגייס בשלב הראשון אלף -בציפיותיו של שאלתיאל, שהתחייב לבן

גוריון לבקשתו, מציגים תמונה עגומה של -דו"חות ההתקדמות של שאלתיאל, אותם הגיש לבן

הוא מציין, ערב ההקמה, כי  1949לספטמבר  29" מיום 1ההתקדמות: ב"דו"ח התקדמות מס' 

ובנובמבר הוא מציין כי  37"איני יכול להצביע על כל התקדמות מעשית לקראת הקמת חיל הספר"

. על הדו"ח הראשון חתום עדיין שאלתיאל כמפקח 38איש המתאימים לשירות 150-מצאו רק כנ

הכללי של צה"ל. בפיסקה הלפני אחרונה שבדו"ח זה ניתן למצוא את שורשי המחלוקת שבין 

צה"ל ובין משטרת ישראל בדבר מעמדו של חיל הספר; שאלתיאל, שכאמור ראה את החיל כגוף 

 מסוימת בפיסקה זו לבן גוריון: אוטונומי, כותב במרירות

. כדי לתת יסוד פורמלי צו הקמת החיל וקביעת הסטטוס שלו

להקמת החיל, ובכדי למנוע למפרע אי הבנות אשר עלולות להפריע  

בעבודת הביצוע ההתחלתית, הנני מציע כי יוצע בחתימת שר הביטחון 

צו הקמת החיל, אשר יקבע את המסגרת, את הסמכויות העיקריות 
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את הסטטוס שלו במסגרת כוחות הביטחון. דבר זה יבטיח כי חיל זה ו

יוקם לפי רוחך  ]כלומר לפי רוחו של ב"ג[ ובהתאם להגדרתך שנתת 

בזמנו ואשר אני מרשה לעצמי לצטטה: 'לחיל זה יהיה הסטטוס 

שהיתה מקבלת אותו משטרת ישראל לו היתה באה תחת פקודת שר 

רצוי כי צו זה יחייב את האגפים  הביטחון ולא שר המשטרה'. כמו כן

 39והשרותים לשרת את החיל במסגרת תקציבו...

בעייתו הגדולה ביותר של החיל לא היתה דווקא התנדבות המגוייסים מקרב בעלי הדרגות 

הנמוכות, אלא המחסור החריף בקצינים איכותיים. ללא סגל נאות, לא יכול היה החיל לקרום עור 

בא לא נטה לוותר על קצינים מוכשרים ובעלי נסיון קרבי ממלחמת וגידים, ואגף כח האדם בצ

, לאחר שלושה חודשים כמעט בהם המתין 1949לדצמבר  14-העצמאות לטובת הכח החדש. ב

שאלתיאל לאישורי העברת קצינים לחיל, הוא כותב לראש אכ"א )ומיידע גם את הרמטכ"ל ידין 

הוא קובל כי "בדבר העברת קצינים וסמלים ואת סגנו מקלף(, מכתב תלונה חריף. במכתב זה 

אין אני מסכים  -אשר הביעו את רצונם לעבור לחיל הספר ושמפקדיהם מסרבים להעבירם 

לתשובתך בנדון זה, שהיחידות הנ"ל ממלאות תפקידים לא פחות חשובים מאשר חיל הספר... 

העובדה שגם על לדעתי אכ"א כמוסד אחראי לחלוקה צודקת של כח האדם לא יכול להתעלם מ

חיל הספר הטיל הפיקוד העליון משימה לא פחות חשובה וזה מחייב לא לקבל סרוב מפקדי 

  40היחידות כעובדה קיימת שאין להתגבר עליה..."

כאמור למעלה הוקם הגדוד הראשון של החיל בסוף  למשטרה. 895השאלת גדוד חיל הספר 

נאבק שאלתיאל מול המטה הכללי על גיוס  . בתוך ארבעה חודשי פעולה בלבד, בהם1949אוקטובר 

יושאלו למשטרה לשם  -למעשה, המצבה כולה  -מאנשיו  500קצינים איכותיים ליחידה, נקבע כי 

שמירת הביטחון בגבול הצפוני. היה זה ניצחון לצבא, שלא רצה כלל את חיל הספר במסגרתו, 

ת השמירה על גבול הצפון ובמידה מסויימת גם ניצחון למפכ"ל סהר, שדרש להניח בידיו א

( היו חודשי התארגנות 1950עד מרץ  1949ולהפקיעה מידי הצבא. ארבעה חודשים אלו )אוקטובר 

הציע בן  1950למרץ  8 -ובניית הכח, והגדוד רשם במהלכם פעילות מבצעית מועטה יחסית. ב

נה אחת. גוריון לסהר לקבל את הגדוד לידי המשטרה, להשאלה בלבד ולתקופה מוגבלת של ש

ההצעה להעברת האחריות על היחידה היתה על דעת שאלתיאל )שיחתו עם בן גוריון בעניין 

( שנלאה מנסיונותיו להקים את היחידה ולקיימה במסגרת צה"ל, 411950למרץ  1-התקיימה ב

וממילא עמד כבר על סיפה של קריירה דיפלומטית באירופה. בתחילת אפריל הסכים סהר לקבל 

 אחריות ופיקוד המשטרה: את הגדוד תחת
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 רמטכ"ל, שר הביטחון.  -סודי ביותר 

 .חיל הספרהנדון: 

שקלתי את שאלת קבלת הגדוד והחלטתי לקבל את הצעתכם. אני 

מסכם בזה את הנקודות אשר העלו בפגישה המשותפת: א. המשטרה 

תהיה אחראית  לחלק הצפוני של הארץ, היינו, הגבול מאלבורייג' )נ.צ. 

איש... ג. האימון היסודי ייעשה  500ונה. ב. הגדוד יהיה בן ( צפ146152

על ידי המשטרה... ה. תקן  -על ידי הצבא והאימון המתקדם )משטרתי( 

הציוד והתחבורה ייקבעו על ידי ועדה מורכבת מבא כח הצבא 

והמשטרה.... ז. הצבא יקבל על עצמו את מילוי הפחת בציוד ובתחבורה 

ח. מטה המשטרה יכין תקציב שנתי להחזקת שיווצר תוך כדי שרות... 

הגדוד הזה אשר יכלול את סעיפי המשכורת והוצאות אחרות. הוא 

יאושר על ידי היועץ הכספי ויימסר לשר הביטחון... ט. הגדוד יהנה 

  42משרותי בריאות תרבות וסעד של הצבא... 

ה הכללי בדבר בעקבות סיכום זה הוציא סגן הרמטכ"ל, האלוף מקלף, הנחיות לאגפי המט

. הבטחת 1 -העברת הגדוד למשטרה. נקבע כי "יעודו האופרטיבי של הגדוד בימי שלום יהיה 

". 43. לחימה בהסתננות. המשטרה תפעיל את הגדוד לשם מילוי משימות אלה בלבד2הגבולות, 

נערכו דיונים שונים לגבי אופן ההשאלה, ושוב נתגלעו מחלוקות בדבר חלוקת הסמכויות 

ת על הגדוד: היתה זו הפעם הראשונה בה מסר צה"ל יחידה צבאית לכפיפות המבצעית  והאחריו

וההפעלה הישירה על ידי גוף שמחוץ למסגרת הצבא ) קרי המשטרה(, ובין הבעיות שהועלו עמדה 

. סהר רצה כי מפקד הגדוד )סגן אלוף גיורא שנאן( 44לדוגמה שאלת המקשר בין הצבא למשטרה

, בעוד הצבא לא היה מוכן לקבל כי קצין הכפוף כעת למשטרה 45ן הגופיםיהיה הגורם המקשר בי

ימלא תפקיד זה. אלוף משנה יעקב פרולוב, ראש מחלקת מבצעים במטה הכללי )לאחר אבידן(, 

שהכין את העברת הגדוד מטעם הצבא, הציע כי קצין המטה לחיל הספר ולא מפקד הגדוד הוא 

בידי צה"ל סמכויות רבות בנוגע לגדוד, שהרי הגדוד לבדו באופן זה השאיר  -שיקשר בין הגופים 

הושאל למשטרה ולא כל מטה חיל הספר, שנשאר במתכונתו הקיימת תוך כפיפות למטה הכללי. 

העיסוק בשאלת המקשר, הנראה כיום אזוטרי וקטנוני, היה מהותי לחלוקת הסמכויות 

ביחידה, כגון הענקת דרגות. )סהר והתקציבים, וכן לענייני ניהול וקידום אישי של כח האדם 

 (.46בהצעתו הראשונית קיווה כי המשטרה היא שתעניק דרגות ותקדם את אנשי הגדוד
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, החל כאמור מחודש מרץ, ועם 1950. במהלך שנת פעולות הלחימה בהסתננות -חיל הספר 

ים, הפעלת הגדוד במסגרת ההשאלה למשטרה ניתן לראות עלייה בפעילות חיל הספר כנגד מסתננ

המשתקפת בפקודות מבצע שונות וביומני הגדוד. לדוגמה, פעולה אחת כזו היתה פקודת המבצע 

, מבצע מארבים יזום בשטח ואדי ערה משוויקה ועד 471951לינואר  10-" מיום ה10"מקסימום 

נאמר רק  המטרה:אום אל פחם, לביצוע באמצעות שלוש הפלוגות א', ב', ג' של הגדוד. בסעיף 

הוגדר "קבוצות מסתננים הבאים מעבר  האויב:זת למסתננים בגזרה זו", ובסעיף "מכה מרוכ

. מתוך ההנחיות בפקודת המבצע מעניינת ההנחיה לפתיחה באש על 48לגבול למטרות שוד"

 המסתננים, המובאת כאן כלשונה:

" ...אין לירות על "נדמה" אלא רק על מטרות ברורות במרחק 

 " 49מטר... 20שאינו עולה על 

ש לציין כי פתיחה באש חיה על מסתננים, מן המארב וללא אזהרה, היתה נורמה מקובלת י

הן ביחידות צה"ל והן במשטרה משעה שהועברה האחריות בעניין זה לידיה, ואין כאן כל חידוש 

היסטורי. הדבר משתקף בבירור בפקודת מבצע זו ובאחרות, ועולה גם מן הדברים שנשא דיין 

 (.43 -ו 42דות קטגוריות ההסתננות ואופיין, הערות מס' )ראה לעיל בפרק או

: נערכו 1951דו"ח פעילות אחר של הגדוד מסכם את הלחימה בהסתננות בחודש אוגוסט 

סיורי יום ממונעים, סיור לילה ממונע אחד, וכן שלוש  13סיורי יום רגליים,  10מארבי לילה,  223

התקלויות )ניתן  12עילות הרבה הזו: לגדוד היו . בסעיף "תוצאות" צויין מחיר הפ50סריקות שטח

להסביר פער זה בעובדה הפשוטה שלא כל מארב או סיור אכן פוגש במסתננים בפועל( שהסתיימו 

. הצלחה רבה יותר נרשמה 51בשני הרוגים מקרב חיילי הגדוד, מסתנן הרוג אחד ושבעה שנתפסו

קופסאות קקאו  20ק"ג קפה,  27ק"ג סוכר,  226בדו"ח באשר לסחורה המוברחת שנתפסה:  

רשימה שיש בה כדי להבהיר כי להסתננות, לפחות  - 52חתיכות סבון ועוד 16ביצים,  300ממותק, 

 כפי שהיא משתקפת בגזרתו של הגדוד בתאריך זה, לא היה אופי פוליטי חבלני. 

כללית, לא היתה המשטרה מרוצה מרמתו של הכוח שהועבר לאחריותה. אף שהמחלוקת על 

שיוך חיל הספר היתה גם ריב על חלוקת כח אדם ותקציבים, במספר הזדמנויות נמצאו קציני 

משטרה בכירים שהעדיפו לוותר על היחידה. בפרוטוקול של ישיבת סגל א' )מפכ"ל, סמפכ"ל, ראש 

נדונה בין השאר שיטת  1950לאוגוסט  18אח"ק, ראש אגא"ר, ראש אמ"ן( של המשטרה ביום 

משותפים עם הירדנים, שהתחייבו בהסכם בין צה"ל ללגיון לקיים סיורים  העבודה למשמרות
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' של הפרוטוקול 3 -' ו2משותפים למניעת הסתננות מקווי שביתת הנשק באיזור ירושלים. סעיפים 

 דנים בעתידו של גדוד חיל הספר המושאל למשטרה ובטיב עבודתו: 

 . חיל הספר. חיל הספר יוחזר לצבא מהטעמים דלקמן:2

הפיקוד הכפול לו כפוף החיל אינו מאפשר את ניצולו  .א

 והפעלתו כפי שרצוי הדבר למשטרה.

 מצבת כח האדם )בפרט מפקדים( לא הושלמה. .ב

 היעדר ציוד מינימלי ואחסון מתאים. .ג

 אימון בלתי מספיק של הגדוד. .ד

המפכ"ל יודיע בכתב על החלטת המטה לסגן הרמטכ"ל. סגן 

 המפקח הכללי ינסח את המכתב.

 המשמרות המשותפים עם הצבא. . 3

במידה שהצבא יעמוד על דרישתו שתחנת בית צפפה תספק  .א

משמר שוטרים אחד, יש להענות לדרישתם. אחריות ראש 

 אגא"ר. 

שאר המשמרות יוצבו על ידי חיל הספר. בקשר לזאת יש  .ב

להזהיר את הצבא ולהבהירם את חששות המטה בקשר 

ראים מכל הבחינות למהימנותם של חיילי גדוד הספר, שלא נ

 53מתאימים לשמש כמשמרות משותפים עם חיילי הלגיון...

 

. הגדוד 54הוקם בצה"ל הגדוד השני של חיל הספר 1950למאי  23 -: ב896גדוד חיל הספר 

לוחמים, על פי  457" ונקבע כי מצבתו המקסימלית תעמוד על 896קיבל את הציון "גדוד חס"פ 

קמת הגדוד פורק בסיס ההדרכה החילי של חיל הספר ואנשיו . עם ה5502/752/50הוראת תקן מס' 

הועברו לשירות בגדוד החדש, למעט אלו ששוחררו מסיבות גיל, תום חוזה שרות קבע, או התרת 

חוזה היזומה על ידי הצבא מסיבות אי התאמה שונות. הגדוד התקיים לאורך ששה חודשים בלבד 

ותו בתקופה זו עשויה להיות דוגמה טובה הן לחוסר ( ובחינת פעיל1950)מתחילת מאי ועד נובמבר 

הצלחתו הכללית של חיל הספר בגיוס והפעלת כח אדם איכותי לצורך מילוי משימותיו והן לחוסר 
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הבהירות שהיה במטה הכללי ובמטה חיל הספר עצמו באשר למשימותיו היעודות ולדרכי הפעלתו 

 של הגדוד. 

שמירת בסיס חיל האוויר ברמת דוד )כנף מס'  אחת המשימות הראשונות של הגדוד היתה

, משימה שבכל מקרה אינה קשורה לאבטחת הגבולות לשמה הוקמה היחידה. יומן היחידה 56(1

מכיל פעולות רבות מסוג זה. פלוגה א' של הגדוד שמרה במהלך  1950לחודשים יולי עד אוקטובר 

קודת מבצע "צמד", ופלוגה ב' אוקטובר על מתקנים במרחב פיקוד המרכז, במסגרת פ-ספטמבר 

. מן הבחינה הכמותית והמבצעית, מראות הרשומות 57נשלחה חודש לפני כן לאבטח מתקני  אג"א

לאבטחת מתקנים יותר מאשר לפעולות סיור ומניעת  896תמונה ברורה של שימוש בגדוד 

-שה בדרךהסתננויות בגבולות. כח האדם של הגדוד היה בעייתי במיוחד, אף בהשוואה למצב הק

כלל של גיוס כח אדם איכותי לתפקידי קבע, אשר העיק על צה"ל כולו. תמונה זו משתקפת בבירור 

, 58סרן א. כץ-אישי" שלח ממלא מקום מפקד הגדוד, רב -בדו"ח הבא. תחת הסיווג "סודי ביותר 

, קרוב 1950לאוקטובר  13מסמך זה אל "קצין המטה לחיל הספר" ואל השלישות הראשית ביום 

 למועד פירוק הגדוד:

. בהתאם להוראות קצין מטה לחיל הספר נדרש גדוד זה להגיש 1

רשימת כח אדם אשר לפי  דעת מפקדת הגדוד יש לשחררם 

 מהתחייבויותיהם... 

. מספר החיילים אשר הומלצו על ידי מפקדי יחידות המשנה הוא 2

גדול מאוד ולאחר מיון ושיקול על ידי מפקדת הגדוד הגענו למצב 

 איש. 120 -המספרי  הנתון  כאן 

. לאור המספר הזה יש להגיע למסקנות דלהלן: א.  או שמפקדי 3

גדוד  זה אינם יעילים ומסוגלים להשתלט על כח האדם בגדוד, ב.   

החומר האנושי בגדוד זה הוא למטה מכל ביקורת ואינו מתאים למילוי 

 התפקידים המוטלים על הגדוד. 

לאחר ישיבה ודיון מקיף בבעיה  -דוד זה . המסקנות של מפקדת ג4

 ב' הוא הגורם לנדון... 3היא שסעיף  -לאור המצב 

. כדי לתת תמונה ברורה יש לחזור אחורה לתקופת הקמת החיל 6

ושיטת הגיוס שהונהגה אז. קציני גיוס שמונו על ידי מפקדת חיל הספר 
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 סופחו ללשכות גיוס ברחבי הארץ וטיפלו באנשים שבאו להתגייס

 בהתאם לטיב והכמות שהתייצבו. 

. היות ולא היתה בידם בררה נאלצו לגייס מכל הבא ליד. בשלב 7

יותר מאוחר פעלו קציני הגיוס במחנות העולים מתוך חוסר מתייצבים 

 בלשכות הגיוס לשרות לצבא הקבע בערים.

. ברור שלא היתה בידם כל אפשרות לבדוק ולבחון את טיב 8

 עולים חדשים כולם...החומר האנושי בהיותם 

. אחד מאמצעי התעמולה שימש פיתוי האנשים על ידי הבטחות 9

שוא שלא קוימו כגון: תוספת של שלוש לירות בשרותם בחיל הספר, 

הבטחה לשיכון למשפחותיהם בהתאם להכרזתו של אלוף שאלתיאל 

בעיתונות... אלה היו הבטחות שנתנו דחיפה לסוג אנשים מסוים אשר 

 לחיל הספר פתרון לבעיותיהם הסוציאליות הקשות... ראו בגיוסם

. נוסף למקרים הסוציאליים רב היה מספר האנשים שהתגייסו 11

בהסתירם מחלות כרוניות ומקרים פסיכופתיים, נגועים במחלות מין 

וכו'... מפליא הדבר שמחלותיהם נעלמו מידי הרופאים הבודקים 

אפשרות של שימוש  ונתגלו בהיותם כבר בשרות. הם שגרמו לחוסר

 בחייל המתגייס לכל תפקיד צבאי.

. נוסף על המקרים שהוזכרו דלעיל אחוז גדול של מתגייסים היו 12

פושעים פליליים שכוונת התגייסותם היתה להגיע לגבול  על מנת לבצע 

 מעשים פליליים כגון הברחות, שוד וכדומה... 

ינם מחוסרי . חיילים אלו מתוך רמה שכלית ותרבותית נמוכה ה13

כל רגש אחריות ואינם רגישים לשיטת העונשין הנהוגה בצה"ל... כל 

 גישה אנושית אליהם מתפרשת אצלם כחולשה.

ויציאתם לתפקיד נערך מיון ונפוי של כל  895. עם הקמת גדוד 15

 895אנשי החיל והוצאו כל האנשים הבלתי רצויים ממסגרת גדוד 

 והושארו בבסיס חיל הספר...
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 895כל החומר הגרוע שנפסל מגדוד  896הקמת גדוד . עם 16

 59...896והושאר בבסיס חיל הספר היווה את הגרעין של גדוד 

דבריו של ממלא מקום המג"ד מדברים בעד עצמם, גם אם ניתן להניח שקיימת הכללה 

 והפרזה בתיאור זה.  זה היה הכח שאמור היה להגן על אזרחי ישראל מפני ההסתננות לגבולותיה.

 

 ג. כשלון חיל הספר.

, התלונן ישראל גלילי, חבר נען, חבר הכנסת ולשעבר ראש המטה הארצי 1950בינואר  4 -ב

של "ההגנה", כי "נזקים כבדים נגרמים למשקי האזור ]כוונתו לשטח המועצה האיזורית גזר, בה 

כולו הוציא התגורר[ על ידי גנבים מסתננים בכל המשקים... כל משק הגביר את השמירה והאזור 

מארבים אשר נפגשו עם השודדים המסתננים ובכל זאת לא הצליחו להתגבר על המצב הפרוע...  

הכרחי למצוא פתרון מבחינה תקציבית ואיזורית כך שנוכל להחזיק מספר אנשים מספיק 

. בדומה למכתבו 60ש.ב.[" -]ההדגשה שלי עד אשר הצבא וחיל הספר ימלאו את תפקידם בתשלום, 

עזריה )וראה לעיל, בפרק אודות ההסתננות( שנה בדיוק לאחר מכן, אף -ורי, מזכיר כפרשל דוקט

גלילי כתב את הדברים אל אברהם הרצפלד, שהיה בעת ההיא איש המרכז החקלאי וריכז בידיו 

 את תלונות המשקים וההתיישבות העובדת אודות נזקיהם ופגיעתם הרעה של המסתננים. 

היה חיל הספר, כפי שראינו, בשלבי הקמתו הראשונים ומן  בעת משלוח מכתבו של גלילי

החיל עדיין אינו מתפקד כהלכה ואינו מבצע את משימתו  -הנאמר במכתב עולה בבירור כי א. 

גלילי מניח כי מצב זה הנו זמני וכי יהיה ביכולתו של החיל לשמור לבסוף על  -היעודה; וב. 

לא החזיקה מעמד לאורך זמן. בסיומה של חה זו הגבולות ולמנוע את תופעת ההסתננות. אך הנ

אותה השנה, אף לאנשים המעורים פחות מן הרמ"א לשעבר בנושאי ביטחון, ברור היה כי חיל 

סיכם אלוף משנה יעקב פרולוב, ראש מחלקת  1950הספר פשוט "אינו עובד". בראשון לספטמבר 

וסט. דו"ח מעין זה, תחת הסיווג מבצעים במטה הכללי, את נתוני הלחימה בהסתננות לחודש אוג

מיידי", הועבר מדי חודש כהליך שגרתי לרמטכ"ל ולסגנו. הסעיף  -אישי  -הבטחוני "סודי ביותר 

הראשון בדו"ח מסכם את נתוני הצלחת הלחימה בהסתננות של חיל הספר ושל פיקודי צה"ל, ויש 

הספר תפס באותו החודש בו כדי לשפוך אור על תפקוד החיל במילוי משימתו העיקרית. חיל 

מסתננים, והרג ארבעה  26שבעה מסתננים, במחיר הרוג אחד לכוחותינו. פיקוד המרכז תפס 

נוספים. לא היו  45מסתננים, והרג  270נוספים ללא אבידות ישראליות. פיקוד הדרום תפס 

יל הספר, . גם אם ניתן להניח כי היה זה חודש רע במיוחד לח61אבידות לכוחות ישראליים בגזרתו
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דוח"ות חודשיים אחרים של מחלקת המבצעים במטכ"ל מעלים תמונה דומה: חיל הספר לא היה 

כלי יעיל במלחמה בהסתננות, וחטיבות הצבא הסדיר ה"רגילות" בגזרות הפיקודים השונים תפסו 

 בעצמן מסתננים בהצלחה רבה יותר.

יע על מספר גורמים. כח מדוע נכשל חיל הספר בביצוע משימתו? כתשובה לכך ניתן להצב

האדם, אשר כפי שראינו לעיל אכן היה בעייתי במיוחד, הנו רק סיבה אחת. סיבה נוספת היתה 

חוסר תיאום כללי ששרר בין מפקדות חיל הספר למטה הכללי של צה"ל, ורצונו של זה האחרון 

ר המשמעת להימנע מהעברת קצינים ראויים לחיל הספר, שהיו עשויים לכפר במידת מה על חוס

וחוסר האימון והבשלות שהתגלו אצל המגוייסים לחיל בדרגות הזוטרות. חוסר תיאום כללי זה 

אף הוא לא נוצר "בחלל ריק", אלא נבע בראש ובראשונה מכך שמראש לא נקבעה בבירור מטרת 

החיל ומשימתו בקוים אופרטיביים, ברורים וחדים, שניתנו לביצוע באמצעים שקיבלה היחידה. 

הציבור ודעת הקהל והן הגורמים הביצועיים ) קרי, הממשלה( ראו בחיל את התשובה לבעיית הן 

ההסתננות, וציפו כי הקמתו תבלום את התופעה. אך היה פער ברור בין הציפיות שתלה הציבור 

בחיל ובין היכולות האמיתיות של החיל בבלימת ההסתננות. ולא רק הציבור: היה פער בציפיות 

החיל, האלוף שאלתיאל, לגבי מה שיכול היה או לא יכול היה חיל הספר להשיג, שטיפח מפקד 

ובין הערכתו של המטה הכללי של צה"ל את תיפקודו ויכולותיו של הכוח. פקודות היום והנחיות 

הפעולה שפרסם מטה החיל הם מופת של קביעת רף גבוה, מתנשא, המעיד על בעייה בקריאת 

דות שקבעו כי "הגדוד ימנע את ההסתננות בגזרתו" )תוך הקצאת השטח ובתפיסת המציאות. פקו

מספר אנשים כשירים זעום להגנת שטח רחב ידיים( היו פשוט בלתי מעשיות, מאחר ולא ניתן היה 

 במקרים רבים לבצע את המשימה בכח ובמשאבים שהועמדו לרשות היחידות המבצעות.

: אף שקשה להעריך זאת, ייתכן מאוד כי ולבסוף, ניתן למנות סיבה נוספת, אחרונה, לכשלון

אישיותו הססגונית של שאלתיאל שיחקה תפקיד מסויים, גם אם לא בלבדי, בכשלונה של היחידה 

שהקים ובחוסר הנכונות המופגן של המטה הכללי לסייע בידו. בתפקידו האחרון היה האלוף דוד 

דמות לא אהודה  -של הצבא שאלתיאל, לשעבר מפקד חזית ירושלים ו"המפקח הכללי" המובטל 

על המטה הכללי, שמהשפעתו ניסה להשתחרר על ידי קבלת מינוי ההולם לדעתו את כישוריו 

גוריון. מתוך שלא רצו חברי המטכ"ל -והממקם אותו בסמיכות ובכפיפות ישירה לשר הביטחון בן

ובעקיפין  -לסייע בידי שאלתיאל בהשגת מעמד מיוחד זה פגעו גם במטרות היחידה אותה הקים 

 בציבור, שסבל מהתנכלות המסתננים.
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 הערות לפרק שלישי

 

                                                           

. מצוטט אצל עמירם אורן, 1949באפריל  13ראש מחלקת המבצעים שמעון אבידן אל יגאל ידין,  1

"סדר הכוחות של צה"ל וארגונם המרחבי, תוך קביעת תחום המדינה וגבולותיה במלחמת 

סוגיות בתולדות הביטחון של היישוב  -אל מול האתגר הערבי , בתוך: דני הדרי )עורך(, העצמאות"

 .107, עמ' היהודי ומדינת ישראל )עלי זית וחרב ה'(

 .21, עמ' 1948דין וחשבון לשנת משטרת ישראל,  2

מזכירות ועדת המשנה  -ב"הצעה להקמת משטרה במדינה העברית" שנשלחה על ידי ועדת המצב  3

אל הגב' גולדה מאירסון, והמבוססת על ההצעה שהכין סחרוב, נאמר כי יש "לשחרר את  ב',

המשטרה מתפקידי הביטחון השוטף כדי שתוכל להתמסר לבעיות של גילוי ומניעת פשעים". 

 .272, תיק 116ג'  -ארכיון ציוני מרכזי, "ועדת המצב" 

 .98, עמ' שטרת ישראלזכרונות המפכ"ל הראשון של מ -סיפור חיי יחזקאל סהר,  4

 שם, שם. 5

 .99שם, עמ'  6

מפקח ראשון י. גורסקי, "תכנית סכמטית של ארגון חיל הספר ובקרת תנועת הזרים )הלגליים(",  7

-, מיכל ל79י, חטיבה "מ, תמ". א1949הצעת המשטרה להקמת חיל הספר במסגרתה, ינואר 

2148/30. 

 שם, שם.  8

 של התכנית. 5שם, עמ'  9

 ם.שם, ש 10

 .99, עמ' זכרונות המפכ"ל הראשון של משטרת ישראל -סיפור חיי יחזקאל סהר,  11

 .28, עמ' 1956 - 1949מקורותיה והתפתחותה  -תפיסת הביטחון השוטף של ישראל דוד טל,  12

שאול אביגור )מאירוב( היה בעת הגשת התזכיר סגן שר הביטחון והממונה בפועל על המשרד,  13

ם הרבים של בן גוריון כראש הממשלה. לפני הקמת המדינה שימש כראש עקב עיסוקיו הנוספי
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המוסד לעלייה ב' והיה ממניחי היסודות לרכש הבטחוני הישראלי ולתעשייה הצבאית. שינה שמו 

 ל"אביגור" לאחר נפילת בנו, גור מאירוב, במלחמת העצמאות. 

לתזכיר צורף חומר הכנה להקמת . 1949למרס  27שאול אביגור לבן גוריון, תזכיר ללא כותרת,  14

 .33, תיק 2169/50צ, "אלוף ישראל בר. א-אלוף יצחק רבין וסגן-הג'נדרמריה שהוכן על ידי סגן

 תזכיר רבין ובר, מצורף לתזכיר אביגור. שם, שם. 15

 שם, שם. 16

 שם, שם. 17

לא יצקו בו ( התקיים בצה"ל זמן קצר בלבד, ומעולם Inspector Generalתפקיד "המפקח הכללי" ) 18

תוכן ממשי. תפקיד מקביל היה קיים בצבאות מערביים אחדים, ובעיקר בצבא גרמניה שלפני 

הציע דורי לשאלתיאל את התפקיד, במטרה לקיים  1949מלחמת העולם השנייה. בתחילת אוגוסט 

פיקוח על המטה הכללי ועל העומד בראשו. עוד היה על המפקח הכללי להיות אחראי על פיתוח 

הלחימה של צה"ל ועל בדיקת יישומה בפועל. לצורך כך הועלה שאלתיאל לדרגת אלוף  תורת

-)כמפקד חזית ירושלים, וכמפקדי חטיבות אחרים בצה"ל של מלחמת העצמאות, נשא דרגת סגן

אלוף( אך נשאר כפוף לרמטכ"ל דורי; ומכאן שלמעשה נוטרלה יכולתו לפקח על פעולות המטה 

מדי יחד עם חוסר נכונות לשיתוף פעולה מצד המטה הכללי מחד -בההכללי. הגדרת התפקיד הרח

ומשרד הביטחון מאידך, הביאו בתוך זמן קצר את שאלתיאל להבין כי התפקיד נטול משמעות 

להקמת חיל הספר  1949מעשית. הוא הפנה את עיקר מרצו במהלך אוגוסט וספטמבר של שנת 

 ד "המפקח הכללי של הצבא" להתקיים.לספטמבר, חדל תפקי 21-ולאחר שמונה כמפקדו, ב

צ, "האלוף דוד שאלתיאל, הצעה מוקדמת על עקרונות להקמת חיל הנוטרים )ז'נדרמריה(. א 19

 .102, תיק 2169/50

 .99, עמ' זכרונות המפכ"ל הראשון של משטרת ישראל -סיפור חיי יחזקאל סהר,  20

-. ארכיון בן1949בפברואר  6ר, גוריון במכתב לדוד שאלתיאל, יחזקאל סהר ושאול אביגו-בן21

 גוריון, תכתובת.

 של ההצעה המקורית. 2, עמ' 102, תיק 2169/50צ, "הצעת שאלתיאל, א 22

 של ההצעה המקורית. 1שם, עמ'  23

 .23, עמ' פרשיות בתולדות משמר הגבול -הגבול יוסף ארגמן,  24
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 שם, שם.  25

 .100, עמ' משטרת ישראל זכרונות המפכ"ל הראשון של -סיפור חיי יחזקאל סהר,  26

 .62, עמ' שנים מכריעות בתולדות משטרת ישראל -מחסום לתוהו פורת, -יוסף בן 27

 .1386, תיק 721/72צ, "א 3.11.1950, .7יחידת הפרשים, פק' מבצע מס'  28

 .227, עמ' פרקי חייו של דוד שאלתיאל -שומר לישראל אלי צור,  29

 .140, עמ' צבא ובטחוןידין, פורסם בתוך: דוד בן גוריון,  דוד בן גוריון במכתב לרמטכ"ל הנכנס 30

 .62, עמ' שנים מכריעות בתולדות משטרת ישראל -מחסום לתוהו פורת, -יוסף בן 31

 .227, עמ' פרקי חייו של דוד שאלתיאל -שומר לישראל אלי צור,  32

 .228שם, עמ'  33

 .1949לאוקטובר  21דבר,  34

 .1949ה" עם הקמת חיל הספר, אוקטובר האלוף שאלתיאל, ראיון ל"במחנ 35

 .228, עמ' פרקי חייו של דוד שאלתיאל -שומר לישראל אלי צור,  36

, 2169/50צ, ". א21.9.1949", 1גוריון, לאביגור ולרמטכ"ל, "דו"ח התקדמות מס' -שאלתיאל לבן 37

 .33תיק 

 .4.11.1949גוריון,  מכתב מיום -שאלתיאל לבן 38

, 2169/50צ, ". א21.9.1949", 1לאביגור ולרמטכ"ל, "דו"ח התקדמות מס' גוריון, -שאלתיאל לבן 39

 .33תיק 

  1166/51צ, ". א1949לדצמבר  14תזכיר סודי ואישי של שאלתיאל לראש אגף כח אדם במטכ"ל,  40

 .28תיק 

. הסיכום בכתב 1.3.1950שיחה בין בן גוריון לבין שאלתיאל, סהר וידין, בדבר עתיד חיל הספר,  41

 .28, תיק 1166/51צ, "לחודש למכותבים הנ"ל. א 7-הפגישה הועבר בשל 

, תיק 1166/51צ, "ללא ציון היום בחודש. א 1950מכתב סהר לרמטכ"ל ולשר הביטחון, אפריל  42

28. 
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צ ". א1950לאפריל  8, 1193/21/57ב' של המטה הכללי, מס' -הוראת מקלף לתפוצה א' ו 43

 .28, תיק 1166/51

 -ת גדוד חיל הספר למשטרת ישראל ראה "העברת חיל הספר למשטרת ישראל" על אופן העבר 44

קובץ מקורות נבחרים  -לשרת ולהגןמצוטט בקובץ מקורות " 15.5.50אגף מטכ"ל, פקודה מיום 

 .303", הוצ' מטא"ר אכ"א/ היסטוריה, עמ'  בהתפתחות משטרת ישראל

 .28, תיק 11166/5צ, ". א1950סהר לרמטכ"ל ולבן גוריון, אפריל  45

 שם, שם. 46

. חתום על הפקודה מפקד 1951לינואר  10", 10, פקודת מבצע "מקסימום 895גדוד חיל הספר  47

 .2180/6-, מיכל ל79חטיבה  -י "מ, תמ"הגדוד סא"ל גיורא שנאן. א

 שם, שם. 48

 ג'. 3שם, שם, סעיף  49

צ, "סא"ל גיורא שנאן. א לחודש אוגוסט, מוצא על ידי המפקד 895דו"ח פעילות כללי של גדוד  50

 .22, תיק 61/52

 שם, שם. 51

 שם, שם. 52

 .18.8.1950פרוטוקול ישיבת סגל א' של המטה הארצי,  53

צ, "מחלקת תפקידי מטה. א -" על ידי אג"מ 271להקמת הגדוד הוצא "צו הקמת יחידה מס'  54

 .1388, תיק 721/72

 שם, שם. 55

 .1388, תיק 721/72צ, ". א1950ליולי  2מיום  5938 - 159פקודת "קצין מטה לחיל הספר" ש/  56

 .1388, מיכל 721/72צ, ". א1950, יולי אוקטובר 896יומני כוננות של גדוד  57

. התכתובת היוצאת 896לכל אורך ששת חודשי קיומו לא נתמנה מפקד קבוע לגדוד חס"פ  58

יש בדבר זה כדי להעיד ממפקדת הגדוד חתומה בדרך כלל על ידי ממלא מקום המג"ד, רב סרן כץ. 

 )אף כי ייתכן שלא זו הסיבה הישירה כאן( על בעיית גיוס הקצינים האיכותיים לחיל. 
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 .1388, תיק 721/72צ, ". א1950לאוקטובר  13מכתב רס"ן א. כץ לקצין מטה חיל הספר,  59

, מ". העתק נשלח על ידי הרצפלד למשטרת ישראל. א3.1.1950מכתב ישראל גלילי להרצפלד,  60

 .2180/6 -, מיכל ל79י, חט' "תמ

, תיק 61/52צ, ", א1950דו"ח מחלקת מבצעים במטכ"ל על הלחימה בהסתננות לחודש אוגוסט  61

22. 
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ועד התבססות משמר הגבול, מלחמת סיני  :  מחיל הספררביעיפרק  

 1949 - 1956והטבח בכפר קאסם: 

 

 א. פירוק חיל הספר.

עם הכשלון בגיוס כח אדם איכותי לחיל וככל שהתברר כי הצבא מפעיל את גדוד חיל הספר 

חר השאלת שנותר בידיו ככוח לאבטחת מתקנים וכמעט ללא שימוש בו למטרות לשמן הוקם, ולא

הגדוד הראשון של החיל לידי המשטרה, נערכו בצה"ל, במשטרה ובמשרד הביטחון דיונים רבים 

לגבי עתידו של הכוח. אי הבהירות לגבי דמותו, מיקומו הארגוני ותפקידו המעשי של חיל הספר 

, ברור היה כי 1950הלכה והתעצמה. אי הוודאות כללה אף את גודלו הרצוי של החיל: בראשית 

גוריון בדבר גיוס אלף אנשי קבע לשירות בחיל הספר בשלב הראשון, -קביעתו הראשונית של בן

,  הינה מופרכת. בפועל מנה החיל בשלב 1950ועד פברואר  1949שהיה אמור להימשך מספטמבר 

לוחמים, וכפי שנאמר במכתבו של כץ לשלישות הראשית, רמתם של אלה כלוחמים  300-זה רק כ

בשלב האימון הבסיסי. המחסור החמור ביותר  300-עדיין היו כל ה 1950בפברואר נחשבה ירודה. 

היה בקצינים ומפקדים טובים, ושאלתיאל נתקל בקושי גובר והולך מצד שלטונות הצבא לגייסם 

לשורות החיל. שאלתיאל תבע מידין להפעיל את השפעתו ולסייע ליחידה. אלא שהגיוס לחיל, 

בע, עמד על התנדבות, ושום פקודה מן המטה הכללי לא יכלה להגביר בהיותו מבוסס על שירות ק

את זרם המתנדבים הדליל. אף ביקור הרמטכ"ל ידין )שממילא חתר לביטול החיל( בבסיס החיל, 

 . 1שסוקר בעיתונות היומית והצבאית, לא סייע להזרמת קצינים ומש"קים ליחידה

פכ"ל סהר הציע שוב שחיל הספר יועבר הוצעו שלוש הצעות לגבי עתידו של חיל הספר. המ

למשטרה, ושמפקדו יהיה חבר המטה הארצי של המשטרה. בכך חזר למעשה על עמדותיו בוויכוח 

. ידין חזר אף הוא על עמדתו: עדיף לפרק את 1949לספטמבר  21-גוריון מן ה-שלפני החלטת בן

הספר ביתר יעילות. ואילו  החיל כליל ולהחליפו בחטיבה סדירה נוספת. זו תוכל להגן על מרחב

-שאלתיאל המשיך לדבוק בתכנית המקורית לפיה הוקם החיל, התוכנית שאושרה בזמנו על ידי בן

גוריון ושקבעה את מעמדו האוטונומי של חיל הספר ושל העומד בראשו כמדווח ישירות לשר 

ידו האישי. ידין הביטחון. אך בעוד הדיונים על עתיד החיל מתנהלים, החל שאלתיאל לתכנן את עת

"צניחה במצנח רך" אל מחוץ לצבא, ובמידה רבה  -אירופה -היה מעוניין למנותו לנספחות במערב

אפשרות נוחה לרמטכ"ל להרחיק מסביבתו הקרובה את האלוף שאלתיאל מבלי שהדבר ייראה 
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יאל כפגיעה בו ובמעמדו. יתרון נוסף היה בכך שדבר זה איפשר לידין עקיפת התנגדותו של שאלת

גוריון, שאישר את המינוי, מונה דוד שאלתיאל לנספח -לאפריל, על דעת בן 13-לפירוק החיל. ב

. עזיבתו של שאלתיאל היתה הודאה 2הצבאי של ישראל בצרפת, איטליה ומדינות בנלוק"ס

, ואיפשרה את העברת החיל לפיקוד 3בכשלון חיל הספר, כתב הביוגרף של שאלתיאל, אלי צור

. לא כל אנשי החיל 4יווה את הבסיס הארגוני להקמת משמר הגבול מאוחר יותרהמשטרה, שם ה

הועברו לשורות המשטרה: בערך כמחציתם פוטרו משירות הקבע כליל והמשטרה קלטה, לאחר 

סינון נוסף, את האנשים הדרושים לה מקרב המחצית הנותרת. בכך בא לידי ביטוי עניין כח האדם 

 .הבעייתי ששרר בחיל מלכתחילה

על האופן בו הועבר חיל הספר לשורות המשטרה נמתחה ביקורת רבה. שאלתיאל, שאהב 

טקסים רבי רושם, ערך טקס מרהיב שכלל שימוש בפרשים והכריח את אנשי המשטרה לקבל את 

 כח האדם של היחידה כשהם רכובים על סוסים )שסיפק הוא עצמו(:

רשים, משמר הכבוד במסדר החגיגי יהיה מורכב ממחלקה של פ

הוא עצמו יהיה רכוב על סוסו וכמובן שגם הקצין שיצג את משטרת 

ישראל יהיה רכוב על סוס. 'הן לא תבוא לקבל מסדר פרשים כהולך 

 5אמר שאלתיאל לסגן המפקח הכללי, יוסף נחמיאס... -רגל' 

ל קיים פער בין הרושם העז שעורר הטקס, על פרשיו, סמליו ודגליו, לבין האופן בו תיפקד חי

משימה שלא היו לו את  -הספר במציאות. בפועל, חיל הספר נכשל לחלוטין בבלימת ההסתננות 

הכלים וכח האדם להצליח בה, ואשר לא היה ערוך למלא. עם פירוק החיל שב צה"ל לעסוק 

בלעדית בסוגיית הבטחון היסודי, וסוגיית שמירת הגבולות הועברה לידי המשטרה. למשך 

( קיבלה עליה המשטרה את שמירת הגבולות במסגרת "פלוגות 1953עד  1951השנתיים הבאות )

משמר הגבול", פלוגות שהיו כפופות גיאוגרפית למחוזות המשטרה השונים במסגרת שהקדימה 

 את הקמתו של החיל כיחידה עצמאית נפרדת. 

 

 שלוש פלוגות ראשונות מיוצאי חיל הספר. -ב. הדרך להקמת משמר הגבול 

גוריון, -מסר ראש אגף הארגון, עמוס בן 3.1.1951של המטה הארצי מיום  בישיבת סגל א'

של סקירתו קובע כי "חיל הספר  3סקירה כללית על ארגון המשטרה בתקופה האחרונה.  סעיף 

יכונה מעתה 'משמר הגבול' ... יש לדאוג למודעות לגיוס למשמר הגבול ולהביא לידיעת הציבור כי 
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. זהו האיזכור הראשון של 6בול נחשב כשנתיים שירות חובה בצה"ל"שנתיים של שירות במשמר הג

הגוף במתכונתו ובשמו החדש. לעת עתה הפכו שלוש פלוגות ראשונות, שעיקר אנשיהן באו מחיל 

 הספר המתפרק, להיות "משמר הגבול". שלוש פלוגות אלו הוצבו בראש העין, בכרכור ובעפולה. 

. אנשיה התמקמו במשטרת ראש העין, תחת 1951אר פלוגה א' של הכח  החדש הוקמה בינו

אחריות נפת פתח תקווה, וחלשה על השטח שהיה קרוי "המשולש הקטן". מאחר וחלק גדול 

ממגוייסי הפלוגה היו אנשי חיל הספר לשעבר, עמדו בפני מקימי הפלוגה אותן בעיות כח האדם 

יה בידי המשטרה היה ירוד שעמדו בפני שאלתיאל בחיל הספר. במילים אחרות, כח האדם שה

מחלקה, שהיה מפקד הפלוגה החדשה, כתב לראש אגא"ר -ביותר. מקסים כהן, אז בדרגת ראש

 גוריון שהעיר לאחר ביקורו בבסיס על איכות  כח האדם שלו:-עמוס בן

במכתבך... יינתן להם מורה מיוחד לעברית  4. בתשובה לסעיף 1

אלמנטריים של השפה והנני תקווה שילמדו לפחות את היסודות ה

. מספר המפקדים הוא קטן ואין מספיק 5במשך שהותם כאן בבסיס...  

מפקדי כיתות. אלה שישנם אינם מוכשרים מבחינה צבאית לפקד על 

יחידה בשדה... כמו כן יש לקחת בחשבון את החומר הירוד של 

החניכים שדרגת השכלתם נמוכה מאוד, רצונם להישאר בחיל אינו רב 

  7כבר התפטרו... 30%-עובדה ש -ביותר 

ג' הוקמו רק לקראת סוף השנה, כשפלוגה ב' התמקמה במבנה משטרת כרכור -פלוגות ב' ו

וחלשה על "המשולש הגדול", שכלל כפרים ערביים גדולים באיזור ואדי ערה )עירון(. פלוגה ג' 

ש הפלוגות התמקמה במשטרת עפולה ותחום אחריותה היה מגשר עד ואדי ערה. כלל הכח בשלו

 . פלוגות אלו, יש להניח, סבלו מבעיות כח אדם דומות.1951איש, נכון לסוף שנת  300-מנה כ

כאמור, הפלוגות לא השתייכו עדיין לחיל נפרד אלא ליחידות המשטרה השונות על פי מקום 

ישיבתן. פרוש הדבר היה כי לא היה כמעט כל תיאום בין הפלוגות השונות במאמציהן למנוע את 

. כל מפקד פלוגה פעל בנפרד, ללא כל תיאום ופיקוח 8הסתננות ולמעשה לא היה כל מגע ביניהןה

מרכזי, תוך כפיפות לנפה ולמחוז בלבד. עובדה זו יצרה בעיות ארגוניות רבות וגם תחושת ארעיות, 

שבוצעו ללא תיאום  -ומה שחמור יותר, כאשר פעלו הפלוגות בגזרות סמוכות סיכנו מארביהן  

 אלה את חייליה של אלה. -יהן בינ
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 קבלת האחריות מצה"ל והקמת שש פלוגות מלאות.  -ג. הקמת החיל והתבססותו 

חיפשו צה"ל והמשטרה כאחד דרכים לייעל את המלחמה בהסתננות.  1953בתחילת שנת 

חיל הספר היה כבר אפיזודה חולפת; הפיקודים המרחביים בצה"ל וכן והמשטרה הפעילו כל אחד 

שלו ולעיתים ללא תיאום רב ביניהם סיורים ומארבים ללכידת מסתננים. בצה"ל, מינה -יובאמצע

ראש אג"מ האלוף משה דיין ועדה בראשות רמ"ח מבצעים, אלוף משנה מאיר עמית, לבחינת 

קבע בין היתר  1953האפשרויות הקיימות לייעול הלחימה בהסתננות. הדו"ח שהגיש עמית במרס 

חמה בהסתננות בצפון הארץ בידי המשטרה. על צה"ל להשאיר בידיו את כי יש להותיר את המל

האחריות לנגב, בו ממילא היתה פריסתו רחבה יותר, וכן את גזרת הר חברון. לצורך מתן יכולת 

אמיתית למשטרה לשמור על גבולות הארץ בגזרות שהופקדה עליהן, טען עמית,  יש לתגבר את 

וכה( בשש פלוגות נוספות. כן נאמר במסמך כי יש להרחיב המשטרה )כלומר, את משמר הגבול בת

האנשים ששירתו  עד כה  300. 9את סמכויות המשטרה, כגון סמכותה לחייב אזרחים בשמירה

בשלוש פלוגות משמר הגבול לא הספיקו לשם שמירה על הגבולות במסגרת האחריות המורחבת 

, נקבע תקן לשש פלוגות 1951דצמבר שניתנה כעת למשטרה. עוד הרבה לפני דו"ח עמית, כבר ב

ובאותו החודש הוקמה פלוגה ד'. בפקודת ההקמה הוצבה הפלוגה לא במחוז  10משמר הגבול,

משטרתי אלא תחת אחריות המטה הארצי לשם רזרבה ואימונים. אך בתוך שבועיים )בסוף 

 -גה פוזרו  לדצמבר( נקבע כי מיקומה יהיה בלוד, תחת נפת השפלה. מחלקות הפלו 21-החודש, ב

האחת בלוד, במצודת "טיגרט" בריטית ישנה, והשנייה בקטרה )גדרה(, אף היא משוכנת בתחנת 

. העובדה כי לפלוגה לא ניתן זמן התארגנות והקמה סביר מלמדת 11טיגרט, ירושת משטרת המנדט

 על הצורך הדוחק בכח האדם למטרות פעולה מבצעית. 

וגות מג"ב נפרדות, הוציאה המשטרה רק ביולי לאחר שקרוב לשנתיים התקיימו בפועל פל

, הגדירה את 27את פקודת ההקמה של משמר הגבול. "פקודות המטה הארצי" כרך ו' מס'  1953

 תפקידו של משמר הגבול כ:

. שמירה על גבולות המדינה מפני הסתננות של אנשים מארצות 1

ומנת, . קיום עתודה מא2אויב, ואין נפקא מינה לאיזו מטרה הסתננו; 

  12לכל צורך שייקבע על ידי המפקח הכללי...

ראש מחלקה פנחס קופל )אין לבלבל את הדרגה עם תפקיד מפקד מחלקה, הזוטר בהרבה( 

 מונה למפקד החיל החדש והועלה לדרגת סגן מפקח מחוזי. משמר הגבול הפך לעובדה קיימת.

. דובר 13שוטרים ושוטרות 7310בתוך שנה, הגיע משמר הגבול לשבע פלוגות ולמכסה כוללת של  
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אף על הקמת יחידת שריון, אשר לשם הקמתה נדרש צה"ל לוותר על מספר משוריינים שלו. שיטת 

הפעולה העיקרית היתה הצבת מארבים בלילות על קוי הגבול. מטבע הדברים, נשא חימושו של 

כבה על גבי מ"מ להר 37הכח האורב אופי צבאי לחלוטין ולא משטרתי וכלל בין היתר תותחי 

, רימוני יד, רובי מאוזר, וכו'. כלים צבאיים 2מ"מ, מרגמות " 7.92המשוריינים, מקלעי בזה 

נוספים שהמשמר היה מעוניין בהם לא היה צה"ל מוכן לספק, ככל הנראה מסיבות תקציביות 

)מסמכי משמר הגבול בעניין מציינים רק כי צה"ל אינו מספק את הבקשות לציוד, ללא ציון 

 . 14יבה(הס

 

 ד. מלחמת סיני ומשמעותה במניעת ההסתננות. טבח כפר קאסם.

כמעין "קו  1956כפי שנאמר כבר לעיל, קיימת נטייה לראות את מלחמת סיני באוקטובר 

גבול" תיקופי מבחינת פרשת ההסתננות: מחקרים רבים מצביעים על השינוי בדפוסי ההסתננות 

. נדב ספרן 1956הצבאיים והמדיניים לאחר אוקטובר כתוצאה מן השינוי הבולט ביחסי הכוחות 

 מציג את מערכת סיני לפחות מבחינה זו כהצלחה, כאשר הוא כותב כי המלחמה פרצה לאחר ש:

…Israeli retaliatory attacks only increased the defiance of 

the Egyptian authorities and the murderousness of the raids, 

untill finally Israel took advantage of a favorable conjuncture 

to launch an all-out invasion of Sinai and the Gaza Strip in 

October 1956. The Fida'yyun raids were not the only reason 

prompting Israel to launch the Sinai campaign, but they were 

an important consideration since all other measures to deal 

with the terrorists had proved ineffective. Since then the 

Egyptian-Israeli border has been almost perfectly quiet under 

the supervision of the United Nations Emergency force. 15 

און, אשר נמצא בעמדה המרתקת )והבעייתית( של היסטוריון החוקר אירועים -מרדכי בר

היסטוריים שהיה שותף גם לעיצובם, קבע באחדים ממחקריו כי "קיים פער בין התחושה העממית 

שראתה במבצע 'קדש' מערכה מוצלחת ובין פסק הדין הבלתי נמנע של ההיסטוריון, שיטען בצדק 
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". מבחינה צבאית היתה 16נוסחו בפומבי או אף בחדרי חדרים לא הושגוכי מרבית המטרות ש

מלחמת סיני הישג, גם אם פוליטית ומדינית נכשלה בדיעבד כשלון חרוץ; אך לפחות בדבר אחד 

. 17און, בכך ש"מדינת ישראל זכתה לעשר שנים של שקט יחסי" בגבולותיה-הביאה לשינוי, כתב בר

לגמרי, אולם המלחמה הביאה לביצור ההרתעה הישראלית תופעת ההסתננות אמנם לא נעלמה 

ומדינות ערב השכנות נזהרו יותר מלהעמיד הרתעה זו למבחן. שקט זה, לפחות בגבול המצרי, 

 .1967החזיק מעמד עד לשנת 

גם הדו"חות המשטרתיים רואים את מלחמת סיני כ"סיום תקופה" מבחינת ההסתננות. אין 

מדיה וארצות המוצא משתנים. השלטון הישראלי בן מספר היא נפסקת לחלוטין, אולם מי

החודשים ברצועת עזה מונע את ההסתננות ממנה כמעט לגמרי; תופעת ה"פידאיון" נפסקת עם 

של צבא מצרים, "חטיבה פלשתינית" בפיקוד קצינים מצריים שישבה  8חיסולה של חטיבה 

מי ישראל. המלחמה כשלעצמה ברצועה ועסקה בשנים שלפני המלחמה בשילוח הפידאיון לתחו

אינה מעניינו של חיבור זה, למעט ההשפעה שהיתה לה על דפוסי ההסתננות האמורים, וכן העובדה 

כי המשטרה בימי המלחמה התנהלה במתכונת חירום. השינוי הנוגע לעניין כאן הנו שכוחות משמר 

הוכפפו לצה"ל: כלומר, הגבול הוצאו בעת המלחמה מן האחריות והפיקוד המשטרתיים הרגילים, ו

 -גם אם היתה הסכמה כלשהיא על כך שבימי שלום שמירת הגבולות היא מתפקידה של המשטרה 

ההנחה היתה כי בשעת חירום )מלחמה( אין לפצל את השמירה על גבולות המדינה בין שני גופים 

יותר ויש להעביר כל הסמכויות וכן כל המשאבים לצה"ל, החזק יותר ובנוי באורח מתאים 

 למשימה. המשטרה תישאר ככח הביטחון היחידי בעורף. 

-הארוע הבולט ביותר מבחינת משמר הגבול בעת מלחמת סיני היה הטבח שביצע המשמר ב

, ביום פתיחת המבצע, בתושבי הכפר הערבי הישראלי כפר קאסם שבמשולש, 1956לאוקטובר  29

וילדים. הארוע עצמו נחקר בבית המשפט בני אדם, בהם נשים  1849סמוך לכפר סבא. בארוע נרצחו 

ובמסגרות שונות, ועורר בשעתו דיון ציבורי נרחב. מאחר ועניין עבודה זו הינו משטרת ישראל 

ובנייתה ככח הלוחם בהסתננות, יש לבדוק האם השפיעו ארועי כפר קאסם על ארגון המשטרה, או 

? וייתכן כי יש לשאול שאלה האם השפיעו על תפקוד משמר הגבול במהלך מבצע סיני ולאחריו

האם מבנהו המיוחד של משמר הגבול, כפי שהתגבש בשנות הלחימה בהסתננות, והאם  -הפוכה 

 -האילוצים שפעל בהם, הביאו לכך שדווקא גדוד מג"ב הוא שביצע את הטבח? ובמילים אחרות 

 הניתן להניח כי יחידה של צה"ל במקום זהה ובתנאים זהים היתה פועלת אחרת? 



 123 

כשאר ישובים ערביים ב"משולש" הגובל בקווי שביתת הנשק עם ירדן, היה כפר קאסם נתון 

לשליטת הממשל הצבאי. בעת מלחמה כפוף משמר הגבול לפיקוד צה"ל, ולפיכך מפקד החטיבה 

לאוקטובר. בכפרי המשולש  29-המרחבית הצבאית הוא שהיה בפועל מפקד כוחות מג"ב במרחב ב

כל השנים מאז סופח האיזור למדינת ישראל בהסכם שביתת הנשק עם  קויים עוצר לילה במשך

(. העוצר היה עוצר בית מוחלט: תושבי הכפרים נסגרו בבתיהם ואסור היה 1949באפריל  4ירדן )

בדרכים, ומן  21:00להם לצאת אף מן הבית לתוך הכפר עצמו. העוצר הוטל דרך קבע מן השעה 

לפנות בוקר. כל זה היה עניין שבשגרה, ולא  04:00עה בתוככי הכפרים, ועד לש 22:00השעה 

היה ההחלטה להקדים  1956לאוקטובר  29-. מה שייחד את יום ה19החלטה מיוחדת ערב המלחמה

את שעת העוצר מתשע בערב לחמש. את ההחלטה יזם אלוף משנה יששכר שדמי, מפקד החטיבה 

 י צור. המרחבית באיזור, והוא קיבל לכך אישור מאלוף הפיקוד צב

התכנית להקדמת העוצר אף היא לא היתה פרי יוזמה ספונטאנית; בתכנון המלחמה הניחו 

כי פיקוד המרכז יפרוץ מזרחה, לעבר ירדן, ובתכנית הקרב שלו )מבצע "חפרפרת"( נקבע כי העוצר 

לאוקטובר כי  29-. בסופו של דבר התברר בבוקר ה17:00במשולש יחל ביום הקרבות כבר בשעה 

רת" לא תופעל וכי לא תהא מלחמה עם ירדן, אך שדמי ביקש בכל זאת להשאיר על כנו את "חפרפ

על מנת להקל על  -התכנון להקדמת שעת העוצר. את החלטתו נימק בשני השיקולים הבאים: א' 

כדי להימנע מאסונות על ידי פגיעת חיילי המילואים  -היערכות כוחות צה"ל בהגנה האזורית; ב' 

. את ההודעות על העוצר 20הכפרים העלולים להזדמן בלילה לקרבת עמדות הצבאבאלה מתושבי 

, סמוך לתחילת העוצר. ערביי 16:45מסרו כלי רכב של צה"ל ושל מג"ב בתוך הכפרים, בשעה 

הכפרים שעבדו בשדותיהם לא ידעו ואף לא יכלו לדעת על דבר הקדמת העוצר. בכפר קאסם 

מוכתר הכפר, ודיע אחמד סרסור, שהבטיח להעבירה בין  נמסרה ההודעה על הקדמת העוצר לידי

התושבים. בפועל לא ידעו הפועלים העובדים מחוץ לכפר על העוצר המוקדם והם אלו שנורו בידי 

מן התושבים,  49שוטרי מג"ב במקום. בירי, שהתרחש במספר מוקדים בכניסות אל הכפר, נרצחו 

ח משמר הגבול לא נכח במקום בעת הירי אך הוא ובהם נשים וילדים. מפקד הגדוד שאליו סופח כ

 שנתן את פקודת הירי במפירי העוצר. 

על מנת לנסות ולענות על השאלות שהוצגו לעיל, בדבר הקשר בין אופיו המיוחד של משמר 

 הגבול לבין ארועי כפר קאסם, יש לעמוד על מבנהו ובעיותיו של החיל בעת הארועים הנדונים. 

היה כח בעל דימוי בעייתי מכמה בחינות, כתב העיתונאי והסופר  , משמר הגבול1956-ב

 רוביק רוזנטל בפתח קובץ מאמרים שערך אודות הטבח:
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במשמר הגבול שירתו בדרך כלל בני אוכלוסיות מיעוטים שנדחו על 

ידי הצבא או החברה. התרכז בו אחוז גבוה יחסית של יוצאי עדות 

וזים וצ'רקסים. התדמית המזרח, עולים חדשים מארצות שונות, דר

העצמית של משמר הגבול היתה נמוכה, אבל דווקא הם נקבעו כגוף 

המיועד לטיפול באוכלוסיה הערבית. גוף בעל תדמית נמוכה הועמד 

כנגד החלק האנושי הנמוך ביותר, מבחינת תדמיתו וכוחו הממשי, והוא 

ק האוכלוסייה הערבית. חומר הנפץ במפגש הזה היה חשוף לעין ודלי

 21במיוחד... 

הכרך "תולדות משטרת ישראל" מאת רמ"ח  -ההיסטוריוגרפיה המשטרתית הרשמית  

היסטוריה במטא"ר, נצ"מ אלי הוד, מביא תיאור לקוני בלבד של האירוע. בעמודים המוקדשים 

למשמר הגבול, נאמר: "ביום בו החל מבצע סיני אירעה התקרית הטראגית בכפר קאסם, שהטילה 

מתושבי  49שמר הגבול ופגעה בשמו של החיל שנים רבות... במבואות הכפר נהרגו צל כבד על מ

הכפר, גברים ונשים, שחזרו מעבודתם מבלי שידעו על העוצר... משפט חיילי מג"ב ופרשת כפר 

. וזה 22קאסם נמשכו כשנה, הסעירו את דעת הקהל בארץ, וזרעו מבוכה בשורות המשטרה..."

"מורשת משמר הגבול שזורה  -ב מסתיימים במשפטים הללו הכל; העמודים העוסקים במג"

בארועים מלאי גילויי גבורה עד כדי מסירות נפש, ובפעילות שגרתית מתמשכת של סיורים, 

אין דיון בהשפעת הארוע על מבנה מג"ב או על אופי  23שמירה, פיקוח, זקיפויות ואבטחה".

 כי שום שינוי מבני כזה לא התרחש כלל. הפעלתו. אך כפי שנראה להלן, הסיבה לכך עשויה להיות

. לאורך השנים נהגה 1956ההתנסחות הלקונית אופיינית גם לדו"ח המשטרתי הרשמי לשנת 

במשטרה כתיבה מפורטת מאוד של ה"דין וחשבון" השנתי, ומלל רב תיאר בפירוט את כל 

ק במלחמה של הדו"ח, העוס 3המתרחש באותה שנה, מלווה בטבלאות סטטיסטיות. אך בפרק 

הוצגו בשלוש פיסקאות נתוני  -עד לשנה זו, בדרך כלל פרק רחב בן מספר עמודים  -בהסתננות 

העבירות שהמסתננים חשודים כי הם האחראים להן. ההסתננות, על פי המחברים, נושאת "אופי 

ות, של התקפות טרוריסטיות מאורגנות על ידי ארגון הפידאיון... פעולותיהם התגברו ונחלשו חליפ

 ". משמר הגבול מוזכר רק בפיסקה האחרונה בפרק:24לפי צרכיהן ולפי כיוונן של המדינות השכנות

משמר הגבול ממלא תפקיד חשוב בריסון פעולותיהם של 

המסתננים. יש לייחס חשיבות רבה גם לפעולותיהם של אנשי הביטחון 
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השוטף, המודרכים והמופעלים ביישובי הספר על ידי משמר הגבול, 

 .25על ידי המשטרה -מושבות ובערים וב

הדו"ח הרשמי על תפקוד משמר הגבול )בתוך הדו"ח המשטרתי לשנה זו( אינו  -וזה הכל 

מוצא לנכון להזכיר כלל את הארוע. עם זאת, חשוב להבין כי הדו"ח לשר הממונה הוגש עוד בטרם 

היו בעיצומם. דעת קאסם, וההליכים המשפטיים שקדמו לפתיחתו עדיין -החל משפט נאשמי כפר

הקהל עדיין היתה סוערת מאוד וייתכן כי מחברי הדו"ח העדיפו בשלב זה שלא לגעת בנושאים 

השנויים במחלוקת; מה גם שתשומת הלב הציבורית היתה ממוקדת, בעת הגשת הדו"ח, לנעשה 

 לאומית מישראל לסגת מחצי האי.-בסיני ולתביעה הבין

חדש למדי, שטרם גיבש לו דפוסי פעולה ומסורת  בעת מלחמת סיני היה משמר הגבול כח

משלו. רמת כח האדם בשורותיו נחשבה נמוכה מן הרמה הכללית בשורות המשטרה, אשר בעצמה 

סבלה מדימוי נמוך בדעת הקהל ומקשיים בגיוס כח אדם איכותי לשורותיה, בוודאי אל מול 

כוח של צה"ל באזור,  הקשיים שהציב צה"ל בקבלת ובהעברת קצונה איכותית. השאלה אם

במקום פלוגת משמר הגבול, היה פועל באורח דומה, אינה ניתנת לתשובה חד משמעית: כוחות של 

צה"ל פעלו בגזרות אחרות בקרב הכפרים הערביים על קו הגבול ולא חוללו טבח בגזרותיהם. 

ות דומות אולם אין זה מוכיח דבר. בלתי אפשרי לקבוע  שלא היו מבצעים זאת לו קיבלו פקוד

 לאלו שקיבלו שוטרי מג"ב. 

כללית, לא ניתן לראות שינוי מבני במשמר הגבול בעקבות הטבח. בשלוש השנים שבין 

פלוגות הוזזו, פורקו  -הקמתו ועד למלחמת סיני אמנם עבר החיל שינויים מבניים וארגוניים רבים 

הכל משך -ת; אך בסךוהוקמו מחדש בהתאם לצרכים ולעלייה במקרי ההסתננות בגזרות השונו

התקופה שקדמה למלחמה כלל מג"ב מטה ארצי ושלושה גדודים, והוא שמר על מתכונת זו עד 

. גם מתכונת וארגון הפלוגות נותרו כשהיו, פרט לכך 26, עת נוסף לו גדוד רביעי1968לשנת 

 -למעט אלו שנעצרו  -שהפלוגה הספציפית אשר היתה מעורבת בביצוע הטבח פורקה , ואנשיה 

פוזרו ונטמעו בפלוגות מג"ב האחרות. אך הפרוק היה תולדת ההכרח, בשל מעצר קבוצה גדולה  

יחסית של לוחמים, ולא נבע מתוך שינוי בתפיסה הארגונית של הכח או רצון לערוך רוויזיה של 

החיל ואירגונו. לא בוצעו שינויים משמעותיים בסגל הפיקוד הבכיר של החיל. ראיית הארוע כולו 

ה כשל "תקלה", בעייה ברמה המקומית הטקטית ולא ברמה האסטרטגית. חיזוק לדעה זו, הית

שהבעייה היתה בהבנת הפקודה אצל אנשי המחלקה המעורבת בלבד )מחלקתו של גבריאל דהאן(, 

לא  -ניתן לראות בעובדה ששאר המחלקות שמפקדיהן נכחו באותה קבוצת הפקודות אצל מלינקי 

 כפריים באיזוריהן לשוב הביתה בשלום. ביצעו כל טבח ונתנו ל
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שינוי אחד כן התרחש: עד למלחמת סיני היה נהוג לגייס את אנשי המשטרה ובכלל זה את 

לכל הפחות. הסדר מיוחד בין  21לוחמי משמר הגבול רק לאחר שירותם הצבאי, כלומר בגיל 

 1957-ל במשרד הביטחון למשטרת ישראל פטר את השוטרים משרות המילואים שלהם. אב

הופסק הגיוס השגרתי למשטרה ולמשמר הגבול, וכל גיוס חדש נדרש לקבל את אישור הפיקוד 

הבכיר. בכך העלו את רמת הפיקוח על הצעירים המתגייסים; באופן זה קיוו להעלות את רמת כח 

האדם המגוייס. אף שהדבר לא נאמר במפורש בשום מסמך משטרתי, הדעת נותנת שגם ארועי 

 -ובכלל זה גם מג"ב  -עמדו בבסיס הרצון להעלות רמת המגוייסים. המשטרה כולה  כפר קאסם

, עם כניסתו של המפכ"ל השני, יוסף נחמיאס, לתפקידו. 1958-אורגניזציה מקפת ב-עברו רה

, אז הורה ראש הממשלה אשכול להפנות למג"ב מדי שנה כמה 1963-השינוי הבולט ביותר חל ב

ת מן המיון הראשוני בבסיס הקליטה והמיון הצבאי )בקו"ם(, בניגוד מאות מגוייסי חובה ישירו

לאופן הגיוס הרגיל של המשטרה המבוסס על התנדבות לשירות קבע. כלומר, ניתן היה לצעירים 

 המועמדים לשרות הביטחון לבחור להתגייס למג"ב במקום לצה"ל )הסדר זה קיים עד היום(.

ונית ישירות על החיל: לא בוצעו רפורמות לסיכום, ארוע כפר קאסם לא השפיע ארג

מיוחדות ולא שונו פקודות הקבע של משמר הגבול )וממילא לא היה הטבח מעוגן בפקודה 

 -עד היום  -כלשהיא, ולפיכך וודאי שלא היה צורך לשנותן(. פרסומי המשטרה ומג"ב כאחד נוטים 

מובנות, הגם שקשה לקבלן.  להצניע את סיפור הטבח בהיסטוריה הרשמית של הארגון, ומסיבות

אולם אין כל התייחסות רשמית ללקחים שהופקו, אם הופקו, מן הארוע. קיימת סתירה בין 

מרכזיותו של הארוע ומשמעותו בשיח הציבורי הישראלי, בוודאי בתקופה שלאחר המלחמה, לבין 

אילו לא המקום המועט המיוחס לו בפרסומים הרשמיים המשטרתיים וכן בהשפעתו על החיל: כ

 היה כלל. 
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בני אדם. ערביי ישראל ומספר חוקרים  43על פי כתבי האישום, בטבח כפר קאסם נרצחו "רק"  18

, שהוא המספר הכולל של בני אדם שנהרגו באותו יום בכפר קאסם 49ישראליים נוקבים במספר 

ובסביבתו: ארבעה תושבי כפר קאסם נהרגו בצפון הכפר ועל פי פסק הדין "נסיבות מותם לא 

יהם לא הוכנסו לכתב האישום. שניים נוספים הם הזקן עבדאללה סולימן עיסא הובררו", ושמות

תושב הכפר שמת משבץ לב יום לאחר הטבח )בנו היה בהרוגים(, והתינוק ברחמה של פטמה דאוד 

סרסור, שנורתה בטבח. אף שנסיבות מותם של ארבעה תושבים לא הובררו רשמית, יהיה זה לא 

 נראה נכון יותר. 49שור לטבח וכי הם מתו "במקרה"; לפיכך המספר רציני להניח כי מותם אינו ק

 .19, עמ' כומתות ירוקות בדין 11משה קורדוב,  19
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 סיכום ומסקנות

 

במאמר שהתפרסם בביטאון "משטרה וחברה", טוענת אראלה שדמי כי בניגוד לעמדה 

הרשמית של משטרת ישראל, כמו גם בניגוד לגישות שמרניות בהיסטוריוגרפיה של המשטרה, 

ניתוח היחסים ההיסטוריים בין המשטרה למדינה, לאליטות ולקהילה מצביע בבירור על כך 

להשלטת סמכותן על החברה  -וכן בידי האליטות  -י מרכזי בידי המדינה  שהמשטרה הינה כל

. יחסים אלו עוצבו כבר מיומה הראשון של המשטרה הישראלית. להסברת 1הישראלית השסועה

מציגה שדמי את  -שאילו היה מקבל הד רחב יותר, וודאי עשוי היה לעורר סערה ציבורית  -הטיעון 

ני מתכנני המשטרה, וסהר ונחמיאס בראשם. הגישה הראשונה, שתי הגישות שלטענתה עמדו בפ

. זהו 2"המודל הלונדוני", מודל המבוסס על סייר המשטרה, הבא לשרת את האזרח ואת הקהילה

עשרה, ותואר בהרחבה -המודל שעמד בבסיס משטרת לונדון המודרנית מאז מחצית המאה התשע

( Manning(, פטר ק. מנינג )Bitnerאגון ביטנר ) (,Bayleyעל ידי חוקרים שונים כגון דיויד ביילי )

קולוניאלי", והוא בנוי על בסיס ריכוזי -. את המודל השני מכנה שדמי ה"מודל הבריטי3ואחרים

כלומר לשמר את הריבונות הבריטית בחברה שסועה אתנית או  -וצבאי, ובא לשרת את הכתר 

הזה הן אירלנד, הודו, פקיסטן, וכן ארץ לאומית. הדוגמאות ששדמי מביאה לצורך הדגמת המודל 

 . 4ישראל המנדטורית

לכאורה, היה מצב זה אמור להסתיים עם עזיבת הבריטים את הארץ, שכן המשטרה 

העברית לא היתה כעת נציגתו של שלטון קולוניאלי השולט על חברה אתנית זרה. אך בפועל 

ים מתכניו ועקרונותיו של העדיפו קברניטי המדינה לתת אף למשטרת ישראל העצמאית רב

ה"מודל הקולוניאלי", וניתן לראות זאת באימוץ "פקודת המשטרה" המנדטורית, באימוץ פקודות 

קבע של המשטרה המנדטורית, חומר הדרכה, כללי משמעת, שיטות חקירה וסיור ובעיקר בארגון 

ישראל -למחצה ששרר במשטרת ארץ-ובמבנה המשטרתי, שהעתיק את התוכן הריכוזי והצבאי

המנדטורית. הרטוריקה של משטרת ישראל ושל קברניטי המדינה הצניעה מודל זה וראתה 

גוריון עצמו שהובאו למעלה, בדבר -במשטרה, בדומה לצה"ל, את "משטרת העם". דבריו של בן

 היותו של השוטר "ידיד ומסייע לאזרח", מאששים רטוריקה זו. 

הכרחי למניעת תוהו ובוהו במהלך המעבר מן ההעדפה למבנה הקולוניאלי הוסברה כאמצעי 

צבאית )ובתחילתה, צבאית לחלוטין ובתוך מסגרת -המנדט הבריטי למדינת ישראל. בנייתה הכמו
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הצבא( של המשטרה הובנה על רקע הצורך להתמודד עם בעיות הביטחון, במיוחד בעת מלחמת 

לתפיסת תפקיד  העצמאות. מתוך מצב דברים זה, כתבה שדמי, הוקמה המשטרה בהתאם

המדגישה משימות סדר וביטחון על פני טיפול בפשיעה ובעבריינות או עיסוק במתן שירותים 

. מחקר זה מנסה להראות כי לבעיות 5קהילתיים, ובבניית הכח וארגונו במבנה ריכוזי וצבאי

 ההסתננות והביטחון השוטף היה חלק רחב בעיצוב מבנה זה.

נות ולהגן על גבולותיה הפרוצים של הארץ, נקבעו בשל הצורך להילחם בבעיות ההסתנ

צבאיים, וכן עוצבה פריסתה הגיאוגרפית למחוזות ונפות. משטרת -למשטרה דפוסי עבודה כמו

כלל משטרות בעולם הדמוקרטי, -ישראל, שנטלה על עצמה תפקידים אשר אינם מאפיינים בדרך

בפניה דפוסי ההסתננות לישראל. היתה צריכה להתמודד עם הצרכים המשתנים והבעיות שהציבו 

, עם השתנות דפוסי 1956מן המחצית הראשונה של שנות החמישים ועד למבצע סיני באוקטובר 

הסתננות אלו מ"הסתננות שקטה" של פליטים וחקלאים בעיקרה, ל"הסתננות חמורה" לשם 

ל המשטרה מטרות חבלה, פגיעה בחיי אדם וברכוש, השתנו בהתאם גם דפוסי העבודה והארגון ש

לשם פתרון בעיות ההסתננות. על רקע זה יש לראות את הפיכתה של המשטרה לחיל עצמאי, את 

( של "חטיבת חופים וגבולות" 1954הקמתו של "מדור לחימה בהסתננות", את קיומה )עד שנת 

במשטרה ואת קליטתו של חיל הספר בשורות הארגון. אף שהוקם בתחילה במסגרת צה"ל קיבלה 

טרה את ארגון חיל הספר בשורותיה ולאחר פירוקו החלה בתהליך שהביא בסופו של עליה המש

הגבול, הנמצא בכפיפות פיקודית וארגונית של משטרת ישראל עד היום, -דבר להקמתו של משמר

אינן   -קרי, בעיות ההסתננות  - 1953אף שהנסיבות הישירות אשר הביאו להקמתו של החיל בשנת 

תקיימות באורח מועט ביותר ובעיקר תחת דגשים שונים לגמרי. ]גבולות מתקיימות כיום, או מ

-ישראל של שנות החמישים שונים מאוד מגבולותיה בעת כתיבת עבודה זו, והחדירה הבלתי

לגאלית העיקרית המתבצעת כיום דרכם באזורים מסויימים נושאת אופי פלילי בעיקרה 

הגבול הלא מגודר שבין מצרים לישראל בצפון  )הפעילויות הנפוצות הינן הברחת סמים, באזורי

סיני, והברחה של עובדים זרים וסחר בנשים למטרות זנות, בעיקר בקוי הגבול של ישראל עם 

מצרים וירדן במפרץ אילת(. אופי ביטחוני נושאות פעילויות של הברחת אמצעי לחימה, אשר 

 פעילות הפלילית[. מתבצעות אף הן דרך גבול זה, אך בקנה מידה קטן בהרבה מן ה

ועד  1949תופעת ההסתננות העסיקה את המשטרה במידה הולכת וגוברת בין השנים 

והכריחה אותה להקצות משאבים בימי עבודה, בכח אדם ובאמצעים שלולא כן היו מופנים 1956

לתפקידיה הקלאסיים של המשטרה, כלומר למניעת פשעים ועבריינות. דבר זה בא לידי ביטוי 

ין וחשבון השנתי" שפרסמה המשטרה והגישה לשר הממונה בסיומה של כל שנת עבודה. ברור ב"ד
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עיון בדוחו"ת הללו מציג עלייה בכמות השוטרים המועסקים בתפקידי לחימה בהסתננות, אם 

במסגרת המשטרה עצמה ואם בעלייה וגידול בכוחו ובמשאביו של משמר הגבול, לאורך השנים 

עצמה כי העיסוק בבעיית ההסתננות גוזל זמן ומשאבים שהיו  האמורות. כן מבהירה המשטרה

 עשויים לצמצם את נגע העבריינות בארץ. 

סכסוכי הגבול ותקריות החדירה הבלתי פוסקות נתנו לגיטימציה לאווירת חירום ציבורית,  

כמו גם להשתרשות האמונה של מנהיגי המדינה ואזרחיה כאחד בדבר קרבתו של "סיבוב שני" עם 

נות ערב הגובלות בישראל. ברוח זו נתפסה ההסתננות לא רק כבעייה שנוצרה עקב מצוקתם מדי

של יחידים אינדיבידואליים )גם אם רבבות מהם( אלא כחלק מתוכנן ומאורגן היטב של המערכה 

הערבית כנגד ישראל. תפיסה זו, אף שיש בה משום עיקום המציאות, היתה נוחה לפיתוחה של 

הישראלית. המסתננים פגעו ברקמת החיים של האזרחים, וחדירתם מעבר  ה"רוח הביטחונית"

לגבולות היתה הפרה של ה"ממלכתיות" הישראלית, שכן הם פגעו פגיעה גסה בעקרון ריבונות 

המדינה. על כן, התגובה הישראלית להסתננות לשטחה לא תמיד היתה פרופורציונלית לפגיעה 

 הפיסית שגרמו המסתננים. 

זה הוא שאיפשר פגיעה במסתננים אזרחיים על ידי פתיחה באש חיה עליהם, לא מצב דברים 

רק על ידי הצבא אלא גם במקרים רבים על ידי מארבים שהציבה המשטרה, ולעיתים אף ללא מתן 

אזהרה מוקדמת. כן איפשר מצב דברים זה ביצוע מעשי גירוש אשר הובילו לניתוק משפחות, ומה 

וי במישור התודעתי של הציבור הישראלי: לשם המחשה, מרבית אזרחי הוביל לשינ -שחשוב יותר 

המדינה היו אדישים לקיומו של הממשל הצבאי, חייבו או אף קיבלו באהדה את קיומן של פעולות 

תגמול, )ובכלל זה קיומן של פעולות תגמול על ידי המשטרה, אם כי יש לציין שאלו היו מוכרות 

יתית, המיליטריסטית, שבביצוע פעולות מעין אלו קטפו ואף הרבה פחות ואת "התהילה" הבעי

" של 101טיפחו יחידות הצבא שעסקו בכך ובעיקר היחידה המפורסמת מכולן, היא "יחידה 

 הצנחנים(. 

הציבור הישראלי ברובו התעלם מהפרות זכויות אדם שהיו כרוכות בטיפול במסתננים, ראה 

ם הגיעו לצורכי איחוד משפחות לכפרים ערביים, נטה בהם באופן כללי "מחבלים", וכאשר מסתנני

פעולה וקיבל באהדה )או לכל הפחות באדישות( פגיעה של -לראות בתושבי כפרים אלו משתפי

המדינה בתושביהם, למרות שהללו היו אזרחי ישראל. התחושה הכללית קידשה את הביטחון: 

ת הביטחון הפכה חשובה משמירת בשם "ביטחון המדינה" היה הכל, או כמעט הכל, מותר. שמיר

 החוק.
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נראה כי קיים קשר בין ההסתננות על צורותיה השונות ובין העובדה שה"ביטחוניזם" 

הישראלי הבחין בין אזרחי המדינה היהודים לבין אזרחיה הערבים; והממשל הצבאי היה הכלי 

קם, בין השאר, שבאמצעותו מומשה תפישת הביטחון הישראלית באזורי הכפרים הערביים. זה הו

ככלי במלחמה בהסתננות, ובמסגרת זו קיים שיתוף פעולה עם משטרת ישראל. אך גם ראשי 

המערכת הצבאית הודו כי במניעת הסתננות מעבר לקווי שביתת הנשק אל תוך הכפרים הערביים 

אך לא ברור  -הישראלים נכשל הממשל הצבאי לחלוטין. הוא נותר בעצם מעין "כלי עונשין" 

-ק עבור מה: בלא שיכלו קברניטי המדינה להצהיר זאת, ובודאי בניגוד גמור לעקרונות הלאבדיו

ממומשים שבמגילת העצמאות, היה זה "אמצעי ענישה" על כך שתושבי כפרים אלו נותרו בעת 

המלחמה בכפריהם, במקום לנטשם ולהיהפך לפליטים, ובכך נותרו כבעייה ביטחונית, כלכלית, 

. בפרטו את תרומת הממשל הצבאי לתפיסת הביטחון ולהיווצרות לאומית ודמוגרפית

המיליטריזם הישראלי כתב אורי בן אליעזר כי הממשל הצבאי היה "מנגנון שליטה דספוטית, חיל 

כיבוש לכל דבר, שנועד לשמר את ההפרדה והעליונות האתנית. בין פעולותיו היו גירוש תושבים 

שנהו, ענישה קולקטיבית על יישובים שלמים, צנזורה, מעבר לגבול, הגליות בין כפר אחד למ

איסור או הגבלת חופש תנועה, הגבלה או איסור על התארגנות פוליטית, הפקעת אדמות, שיפוט 

 . 6בבתי משפט צבאיים והפעלת אלימות מאורגנת בידי הצבא והמשטרה, שהביאה לא פעם להרג"

תרחיש בו היה כח מזויין הכפוף  כאן טמונים היסודות לפעולה המשטרתית בכפר קאסם.

 -ונשאר  -למשטרה פותח באש ללא הבחנה וללא אזהרה מוקדמת על אזרחי ישראל יהודים היה  

. אף שהפעולה בכפר קאסם לא 1956בלתי סביר. אך תרחיש כזה בדיוק התרחש באוקטובר 

יווח הלקוני ואי נתפסה כנורמטיבית למשטרה, והיה נסיון להתנער ממנה, כפי שניתן להבין מן הד

ההזכרה של האירוע בדו"ח הרשמי של המשטרה לאותה שנה, נותרה בעינה העובדה כי בסופו של 

דבר הומתקו רוב העונשים שנגזרו על המעורבים בפרשה זו. גם בפרשה זו ניתן למצוא הדים 

לצבאיותה הברורה של משטרת ישראל ולהתרחקות ממשימות משטרה "קלאסיות" לטובת 

למחצה. שוטרי מג"ב שהואשמו בטבח בכפר קאסם נתפסו על ידי הציבור -טחונית צבאיתפעילות ב

הישראלי כ"חיילים" הפועלים בעת מלחמה, מצב עניינים המניח אפשרות סבירה לפגיעה 

-באזרחים. סקירה מאלפת של העיתונות הישראלית לאחר הטבח והמשפט, שכתבה מירב מימון

 לא כל הציבור הישראלי קיבל אפשרות זו כמובנת מאליה. . כמובן,7שניצר, מאששת נקודה זו

הקולות היחידים שהושמעו כנגד מדיניות כוחות הביטחון והממשלה בטיפולם בבעיית 

ההסתננות היו קולות מן האופוזיציה. חברי הכנסת מטעם מפ"ם, מק"י והמפלגות הערביות 

טות גירוש של מערכת הביטחון הגישו כפעם בפעם שאילתות שונות ועתירות לבג"ץ בעניין החל
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שהוצאו כנגד מסתננים או אף תושבי כפרים ערביים שנחשדו בשיתוף פעולה עם מסתננים או 

חבר הכנסת מטעם מפ"ם, מ. ארם, הגיש שאילתה בעניין גירושה של הנערה  באכסנתם והלנתם.

, הופנתה אל 5.12.1950מן הכפר אבו גוש. השאילתה, שהוגשה ביום  18פטמה עלי מחמד אמין, בת 

שר המשטרה בכור שלום שיטרית ואל שר המשפטים פנחס רוזן. ארם רצה לדעת כיצד ועל סמך 

אשר לדבריו עזבה את כפרה על פי עצת  18מה הוחלט במשטרה על גירושה של נערה בת 

"המוסדות היהודיים" )כך במקור; עניין זה אינו ברור בשאילתה( ומשחזרה אליו מקץ הקרבות 

. אך קולות כגון אלו היו קולות בודדים יחסית: ולמעט אנשי מפ"ם, שאי 8היות "מסתננת"הפכה ל

אפשר היה לומר עליהם כי אינם שייכים לביטחוניזם הישראלי ול"אומה במדים" )או שאינם 

שאר הקולות הקוראים לבדוק את פעולות ישראל בנוגע לבעיית ההסתננות ולבעיית  -ציוניים( 

ו קולות שוליים. חברי מק"י או מנהיגי הציבור הערבי בישראל לא היו מעולם הפליטים בכלל, הי

 קובעי טון בחברה הישראלית המגוייסת. 

עד כה סוכמה ההיסטוריה של משטרת ישראל בחיבור יחיד, ספרם של הד"ר אלי הוד )ראש 

בור . חי9מחלקת היסטוריה במשטרת ישראל( ושל הד"ר אראלה שדמי, "תולדות משטרת ישראל"

זה הוצא במסגרת המשטרה עצמה. הוד ושדמי היו ערים לנזק שנגרם להתפתחותה ה"נורמלית" 

של משטרת ישראל בשל הצורך לענות על בעיית ההסתננות. הם ראו את ההסתננות והטיפול 

במניעתה כגורם ששינה את יעודה של המשטרה בשנים האמורות. על פי הוד ושדמי )כמו גם על פי  

ת ישראל עצמה(, יעודה של המשטרה אמור היה להיות "שיטור ושמירה על הסדר פרסומי משטר

ועל הביטחון של הציבור והפרט; מניעת עבירות, תפיסתם והבאתם לדין של של עבריינים שביצעו 

. תפקידים אלו הינם, כפי שהעירו הוד ושדמי, 10עבירות; ושמירתם של עבריינים שנאסרו"

דיים" של המשטרה. בתוך תפקידים אלו דירגו המחברים את סדר תפקידים "קלאסיים" או "ייעו

שמירה על סדר ושיטור ראשונה בחשיבותה, שניה אחריה עבודת המניעה,  -העדיפות של המשטרה 

ובשלישית גילוי עבריינים והבאתם לענישה. עבודת המניעה אמורה היתה לחסוך למדינה את 

 הסעיף השלישי ככל הניתן. 

שינה למעשה ייעודי המשטרה וכן את סדר העדיפויות. המצב הביטחוני  אך כורח הנסיבות

הביא לכך שהמשטרה עסקה בטיפול בהגנת הגבולות ובמניעת ההסתננות. תפקיד זה, שלמעשה 

אין לו אח ורע בעבודת משטרות בעולם המערבי, זעזע את עבודת השגרה של הארגון והעסיק 

תי, על חשבון ביצוע תפקידי המשטרה האחרים, חלקים גדולים והולכים של כח האדם המשטר

. סדר העדיפות החדש כלל העדפה עקרונית לתפקידי ביטחון פנים, 11ובעיקר פגע במניעת פשעים

בעיקר ביישובי הספר ולאורך גבולות שביתת הנשק. בשל מצוקת כח האדם ובשל הצורך העקרוני 
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( Prevention of crimeהעבריינות" ) להפנותו לתפקידי הגנת הגבולות, נפגע הייעוד של "מניעת

(, שעיקרו "יצירת תנאי ביטחון Deterrence of crimeוהוגדר מחדש כייעוד "בלימת הפשע" )

ותחושת ביטחון כללי, שיקשו על העבריינים לבצע את העבירות ולהסתיר שללם וכן לגרום להם 

 .12לפחד מן המאסר ותוצאותיו

, ראיון לביטאון 93 -השני של המשטרה, יוסף נחמיאס בן ה עם סיום כתיבת עבודה זו נתן המפכ"ל

היתה דרושה בעיניו כיון שעד  1958": הוא הסביר בו כי הרפורמה של שנת 100המשטרה "קוראים 

אליה היתה המשטרה לא יותר מאשר "צבא במדים אחרים... אבל אני חשבתי שעליה לתפקד 

ל המערכת מהווה סיכום נאות לתקופה בה . דומה כי משפט זה מאת האדם הממונה ע13כמשטרה"

 פעלה משטרת ישראל כמשטרת הלחימה בהסתננות.
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 I 

 

ABSTRACT 

 

The War of Independence ended officially on July 17th, 1949, the final of four 

armistices between Israel and its Arab neighbors who took part in the war.  The goal 

of the agreements was, first and foremost, to end the state of armed confrontation 

adopted by the two sides since the UN General Assembly Resolution of November 

29th, 1947, calling for the partition of Palestine into a Jewish state and an Arab-

Palestinian state.  The war that broke out one day after the resolution was passed took 

a heavy toll on the two sides, both in terms of lives and property, and it altered 

completely the originally proposed borders of the partition plan: due to the war, the 

area of the Jewish state expanded at the expense of Arab lands, and therefore, at least 

from a military viewpoint, Israel came to the negotiating table with a position of 

considerable strength. The four truces ended outright the state of warfare and 

established de facto the state’s borders, but they did not bring about recognition by the 

Arab states of Israel’s borders and, more importantly, they did not lead to a 

declaration by the Arab countries of an end to their conflict with Israel. 

 At the time, the accepted Israeli opinion was that the Arab states would search, 

in any case, for ways to eliminate the “Zionist entity” they had failed to annihilate in 

1948.  That in mind, the accepted position of IDF (Israel Defense Forces) officers and 

of the Israeli political establishment held that an additional, all-inclusive war was not 

expected within the next five or six years, namely, at least until the mid fifties.  After 

victory in the War of Independence and the signing of the armistice agreements, 

David Ben Gurion estimated that there should be no fear of war before 1953 or 1954, 
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an optimistic projection shared by many IDF heads.  During the years following the 

war, the IDF solidified its base by reorganizing both its structure and its soldiery. 

 Until the out break of a future all-inclusive war within the framework of the 

“second round,” the young state had to deal with additional security problems as well 

as profound sociological and economic deficiencies.  In answer to the country’s 

needs, a security policy developed which distinguished between “fundamental 

security” (namely, the need to build, arm, train and prepare the IDF for the next all-

inclusive war) and “Routine Security” (including daily army activity aimed at 

guarding the country’s land and borders as well as protecting its citizens from hostile 

terrorist activities and from foreign infiltration.)  The problem of border penetration 

by foreign elements assumed central importance due to its effect on the fragile 

relations between Israel and its neighbors, the source of the infiltrators.  Even though 

the infiltrations per se never endangered either Israel’s existence or its security, they 

were defined collectively as a “security problem” and not as a criminal problem, and 

therefore, the IDF had to deal with them.   

The army’s treatment of cross-border infiltrations was not taken for granted: 

1948 saw the establishment of the police force while 1949 witnessed the formation of 

the “Frontier Army,” but during this period it was not clear which security body was 

responsible for dealing with infiltrations.  Initially, out of necessity, not due to some 

idea about optimal structuring, the police force  was organized as a division or unit of 

the IDF, thereby subordinating it to the General Staff from April to November of 

1948.  Ben Gurion is credited as the one who declared that the police force would 

begin as part of the security forces under the command of the General Staff, but he 

also stated that it would function “autonomously within its area of activity.”  Actually, 

the necessity to establish a police force within an already functioning body (the army) 
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was a direct result of the absence of state funding specifically for formation of the 

police force. By itself this reason is enough, but below the surface there were 

additional motives for the subordination of the police to the IDF, specifically the 

feeling of “statehood” that guided Ben Gurion in the creation of the executive bodies 

of the young state.  The army, considered apolitical, was a convenient tool for control, 

although even this was not completely true.  In order to fabricate a new police force, 

which did not have the historical tradition (such as the “Hagana” forces had) of the 

concept of nationhood, it was established within the army framework, thereby 

benefiting from the general consensus of public opinion which surrounded that 

system.  There will be more about the circumstances concerning the establishment of 

the police force  within the army in the section that discusses the subject. 

This study was undertaken to assess the connection between the internal 

security situation in Israel and the development and organization of the Israel Police 

(IP) during the years 1948-1956. 

The research is based on original archive material from the State of Israel 

(primarily, IP files), press reports, proceedings of government meetings addressing 

the subjects of infiltration and its detrimental effects, reports by citizens to the police 

concerning infiltration, relevant lists and protocols from meetings of the Foreign 

Affairs and Security Committees, and the yearly reports (from the years under 

discussion) passed on by the Inspector-General to the minister in charge.  The yearly 

reports show how the police developed over the years in terms of manpower, 

weaponry and policing equipment, motor vehicles and funding.  Police reports will be 

examined together with statistics about infiltrations into Israeli territory during the 

years under discussion in order to identify and learn about how the phenomenon of 

infiltrations affected development  of the Police force.  
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“Infiltration” is the general term used to describe the crossing of the border 

between Israel and one of its neighbors by citizens, refugees, farmers, terrorists, or 

soldiers from one of the Arab countries into the sovereign territory of the State of 

Israel.  Even though the Israeli public believes that most of the infiltrators caught 

were terrorists, there were, in truth, a variety of reasons for people to cross the border.  

Infiltration began immediately after the end of the War of Independence: David Tal 

suggested that the phenomenon of infiltration be understood mainly as a byproduct of 

the war, due predominantly to the changes in the border’s location and the movements 

of populations in the frontier areas.  Tal’s idea is essentially correct, but in his 

research he neglects that infiltration as a trend expressing social mobility is preceded 

by sociological, economic, and historical backgrounds reaching back hundreds of 

years.  The Land of Israel has always been witness to population movements from the 

relatively arid periphery to the more fertile regions of the coastal plain.  The concept 

of an international border was foreign to many of Israel’s Arabs who were 

accustomed to freedom of movement that took no heed of borders (in any case, the 

borders during most of the Ottoman era were strictly administrative).  Shimon Golan 

noted that the passage of Arabs to within the boundaries of Hebrew settlements in 

Israel existed long before the state was formed, since those same settlements offered a 

higher standard of living from which the country’s Arabs also benefited. 

The first years of Israel’s existence were also “foundation years” for the police 

in terms of police organization and standards and with respect to operational theory.  

From a small force of several hundred policemen and officers who served in the 

British Mandatory Palestine-Eretz Israel Police, the organization grew in size and 

eventually it became an independent body assigned to provide policing and internal 

security duties to the entire State of Israel.  An examination of the initial years of 
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police formation can be made via a study of the connection between the organization 

of the police during those years and between the state's Routine security and the 

infiltration problem over the same time span. When describing the police’s 

organization during that initial period, a basic assumption can be made: there was a 

reciprocal connection between the infiltration phenomenon and the character of police 

work, according to written descriptions about the group’s daily needs in the field, and 

between the police’s ongoing activities and its development and manner of 

organization.  The police’s work in the country during the period under discussion 

focused on security aspects (as opposed to most police forces around the world whose 

work centers on the criminal and interior-community aspects and in preservation of 

law and order). 

During 1950 it was already clear both to the police and the army that only the 

police was working on the infiltration problem.  Integrated into this work situation 

was First battalion 895 of the Frontier Army (H'eil Hasfar), on loan to the police force 

and established within a special section of the National Command/Staff, which took 

care of all missions connected with infiltration. The name of this section was simply 

the “Anti-Infiltration Branch (AIB).” It was established within the framework of the 

National Command/Staff to manage all the districts’ activities concerning the war 

against infiltration and to ensure optimal coordination of the activities of the army and 

the police.  In the National Command/Staff framework, groups of the AIB operated 

within their individual districts and regions and were professionally subordinate to the 

AIB at the police headquarter and militarily subordinate to their respective districts.  

Before the formation of the AIB, the roles of organization and instruction connected 

with the battle against infiltration were filled by the “Department for Special Services 

(DSS),” which existed from 1948 until 1952.  This department was part of the 
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organizational division of the police, and was headed by Amos Ben Gurion.  The AIB 

took part in activities difficult to define as part of the normal behavior of a group 

professionally trained to preserve the law.  The IP, in an effort to address the problem 

of infiltration, undertook retaliatory cross border attacks and performed mine laying 

operations in the border region, both activities that were essentially military. 

Retaliatory actions always characterized the IDF only.  In fact, the IDF 

embarked on retaliatory attacks after infiltration incidents but those actions were later 

widely investigated both within the army itself and by academic groups.  A survey of 

the research literature leaves no room for doubt that the retaliatory attacks against 

Arab villages and police stations located on the other side of the armistice lines were 

performed by the IDF, mostly by the Paratrooper Unit “101.”  However, a review of 

the police files in state archives raises an interesting point regarding the police attitude 

to infiltration and regarding a role assigned to the police during the war against 

infiltration: the IP performed, and was responsible for, scores of armed cross border 

retaliatory attacks amidst Arab populations.  These actions included violent attacks 

and theft (usually of animals) in response to similar thefts performed by infiltrators 

from Israeli farms and settlements.  The archive records are especially surprising 

since they illustrate that the very group assigned and trained to uphold the law was 

fraught with criminality. 

There existed two main retaliatory actions.  The first involved a direct assault 

over the border by policemen in which there were also incidents of cooperation 

between the IDF and police forces, as will be shown later.  The second employed 

foreign Arabs who the police paid to carry out acts of theft in retaliation for robberies 

that took place within the boundaries of the armistice.  In this case, in an effort to 

combat infiltration the police engaged the very people who had caused the infiltration 
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problem in the first place: Arab refugees who had lived on the border.  If they were 

not infiltrators themselves, the police paid them to carry out acts against Arab 

interests.  This was how the IP tried to influence Arab police forces to limit the 

settlement of refugees on their respective borders. 

An additional, uncharacteristical police activity performed by the IP was mine 

laying, mostly in the region of the northern border.  Maps were not preserved (or they 

were not stored in the correct archive, or they have as yet to be released for viewing 

by investigators) of the minefields laid by the Northern District police.  There is no 

doubt that maps such as these existed since it is common practice to prepare them for 

any mine laying activity. 

Before the police assumed complete responsibility for the fight against 

infiltration via first the AIB and then the Border Police, the State of Israel tried to 

solve the problem of Routine security by forming a special border guard unit called 

the Frontier Army whose establishment was accompanied by much controversy 

between the army and the police regarding subordination of the new unit.  Neither 

side was especially enthusiastic about taking the initiative to form the group or 

assuming the disciplinary responsibilities necessary for guarding the borders.  Until 

late 1948, Inspector-General Sahar was opposed to the police taking responsibility for 

border security.  Two battalions of the Frontier Army were formed at the end of 1949 

and they functioned partially until the end of 1951, at times with the question of 

police subordination. The battalions suffered from intense manpower problems and 

did not receive the high quality officers they needed from the army. Their 

achievements in the battle against infiltration were somewhat poor both when they 

functioned independently and when they operated within the police framework.  

Finally, their dissolution enabled the formation of the Border Police (BP), which grew 
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quickly from a single company in 1951 to six companies in 1953.  This study will 

examine the development of the BP from 1951 to October 1956, the date of the Sinai 

War.  

In terms of the BP, the most important incident of the Sinai War was the 

massacre carried out by the BP against the citizens of the Arab Israeli village Kefar 

Kassem (in the Triangle, near Kefar Saba) on the 29th of October 1956, the first day of 

the mission in the Sinai Peninsula.  During the massacre 43 people were murdered, 

among them women and children.  The massacre itself was investigated in the courts 

and in other frameworks, and at the time it evoked passionate public debate.  This 

event is the climax in a course of events characterized by atypical police activities not 

aimed at serving the citizenry and preserving law.  Instead, these actions were 

distinguished by their military style and they often exhibited aspects of unlawful 

behavior. 

Summary: 

 Border conflicts and the never ending incidents of infiltration legitimized the 

environment of public emergency as well as built up the collective faith of the 

country’s leaders and its citizens in the impending war, the “second round” with the 

Arab countries bordering Israel.  In this spirit, the problem of infiltration was 

perceived not only as being due to the distress of individuals (even if there are many), 

but also as part of a well organized, well planned Arab campaign against Israel.  This 

perception, even though it presents a twisted view of reality, was important in the 

development of the Israeli “security spirit.”  The infiltrators scored a direct hit on the 

lifeblood of the citizens and their cross border penetration upset the balance between 

national interests and party politics: they dealt a heavy blow to the principle of the 

state’s sovereignty over its land.  The Israeli response to infiltration, then, was not 
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always proportional to the physical damage caused by the infiltrators.  The trend of 

infiltration increasingly occupied the police from 1949 until 1956 and forced it to 

make cutbacks in the form of work days, manpower, and other means that otherwise 

would have been applied to classic police tasks, such as fighting crime and 

delinquency.  The above claim is clearly expressed in the “annual reports” produced 

by the police and presented to the minister in charge of such matters.  A review of the 

reports shows increases in the number of police given roles in battling infiltration, 

whether within the police itself or as part of increases in BP manpower, during the 

years under study.  The police itself clearly demonstrates that its preoccupation with 

the infiltration problem drains precious resources intended to reduce the problems of 

delinquency in the country. 
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