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מערך השיטור של משמר הגבול ביישובי הספר בשנים 
:1956–1953

בין משימתיות ביטחונית לפעולות אזרחיות וחברתיות 

יוסף אוחיון*

משמר הגבול הוקם ב-26 באפריל 1953 ונועד לתת מענה לבעיות הביטחון 

השוטף בגבולות המדינה, ובעיקר להסתננות משטחן של מדינות ערב. 

תופעת ההסתננות טמנה בחובה סיכון ביטחוני חמור, במיוחד ליישובי 

הְסָפר שתושביהם היו הנפגעים העיקריים. לצד משימותיו במאבק 

בהסתננות הקים מג"ב מערך שיטור מקומי ביישובי הספר שבו השתלבו 

גם תושבי המקום. במערך זה גובשו דפוסי שיטור ייחודיים שהותאמו 

לצורכי הביטחון של היישובים. המאמר הנוכחי מבקש לבחון, לראשונה, 

את מכלול הגורמים שהביאו להקמת מג"ב, ולהציג את הצלחותיו 

המועטות, יחסית, במילוי ייעודו, לצד שתי הצלחות מרכזיות שלא נכללו 

במטרותיו מלכתחילה: האחת, חיזוק תחושת הביטחון בקרב תושבי 

הספר, שלמדו להגן על עצמם ועל רכושם הודות למערך השיטור, 

והשנייה, הסיוע הנרחב שהעניק מג"ב לתושבים במישור החברתי כגון 

הגברת הנגישות לשירותי הבריאות, סיוע למוסדות חינוך, ובתחומים 

אזרחיים נוספים שמוסדות המדינה לא נתנו להם מענה הולם.

מתמחה בחקר היסטוריה צבאית ומשטרתית, בדגש על השיטור הביטחוני בשנות החמישים.   *
המאמר מבוסס על פרק מעבודת הדוקטורט שנכתבה בהנחייתו המסורה של ד"ר גד קרויזר, 
התפתחות משמר הגבול )מג"ב( ככוח שיטור צבאי-למחצה ושאלת תרומתו לביטחון השוטף של 
מדינת ישראל בשנים 1956-1953 )עבודת גמר לתואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת בר-

אילן – המחלקה ללימודי ארץ-ישראל, 2020(. אני מודה לו על הערותיו ועצותיו גם למאמר זה. 
ברצוני להודות גם לד"ר נעמי לבנקרון על עבודת העריכה המסורה של המאמר.
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מערך השיטור של משמר הגבול ביישובי הספר בשנים 1953ש1956

מבוא 

משמר הגבול )מג"ב( הוקם כזרוע ביצועית של משטרת ישראל, התפתח ככוח שיטור 
צבאי-למחצה, והיה הכוח העיקרי שהופקד מטעם צה"ל על הלחימה במסתננים ועל 
הגנת יישובי הְסָפר, עד לפרוץ מלחמת סיני באוקטובר 1.1956 אולם, בהיסטוריוגרפיה 
של מדינת ישראל, העוסקת בחקר הביטחון השוטף בשנות החמישים, טרם זכה מג"ב 
לעיון ולמחקר הולמים. ניתן להציע שתי סיבות לחסר זה בספרות המחקר: התמקדות 
החוקרים בפעולות התגמול שביצעו כוחות צה"ל מחד גיסא,2 והזנחת חקר ההיסטוריה 
של המשטרה בתקופה זו מאידך גיסא.3 לפיכך, הדיון במערך השיטור של מג"ב מוסיף 
נדבך חשוב לתיאור התפקידים שמילאו כוחותיו בתקופה הנדונה, המסייע להבנת 
קשרי הגומלין שהתפתחו בין מג"ב ליישובי הספר בשנותיה הראשונות והמעצבות 

של מדינת ישראל. 
מאמר זה יעסוק בלחימה שניהל מג"ב במסתננים לאורך הגבולות, אך עיקר הדיון 
יוקדש למערך השיטור שהוקם על ידו ביישובי הספר כחלק מפעילותו. במאמר זה 
אני מבקש לטעון כי בניגוד להשפעה השולית שהייתה למג"ב על הלחימה הישירה 
במסתננים – עקב בעיות תקציב, מחסור בציוד, איכות כוח האדם – הרי שתרומתו 
העיקרית באה לידי ביטוי במערך השיטור שהוא עיצב ביישובי הספר, בעיקר בשני 
הישגים מרכזיים: שיפור תחושת הביטחון בקרב התושבים, ומילוי החלל הריק שהותירו 

מוסדות המדינה במתן השירות לאזרחים בתחומי הבריאות, החינוך ועוד. 
המאמר מבוסס על מגוון מקורות מארכיון המדינה, ארכיון צה"ל וארכיוני יישובים 
שונים שבהם הוקם מערך שיטור זה, הנחשפים כאן לראשונה, כמו גם על ספרי זיכרונות 
של קצינים ושוטרים במג"ב, על ראיונות שנערכו עם תושבי יישובי הספר דאז, ועל 
עיתונות התקופה. בחלקו הראשון של המאמר, כמבוא לדיון במג"ב, ייסקר הרקע 
ההיסטורי שהביא להקמתו של הכוח, וייבחנו השיקולים שהביאו את צה"ל להפקיד 
בידיו את האחריות על הביטחון השוטף, קרי שמירת הגבולות ולחימה במסתננים. כפי 
שיתואר במאמר, בהחלטה זו תמכו גורמים בצה"ל שגרסו כי תפקידו של הצבא הוא 

המודל של כוח שיטור צבאי-למחצה )ז'נדרמריה(, החל להתפתח במאה התשע עשרה בצרפת   1
ולאחר מכן במדינות נוספות בעולם, ובכללן גם ברחבי האימפריה הבריטית. המודל מבוסס על 
גיוס שוטרים שעוברים הכשרה צבאית ומשטרתית ופעילותם מאופיינת בשמירת הגבולות וטיפול 
 Clive emsley, gendarmes בבעיות ביטחון פנים כגון הפגנות, מהומות וכדומה. ראו בהרחבה

 and state in the nineteen Century euroPe )1999(.

על פעולות התגמול של צה"ל נכתבה ספרות ענפה הבוחנת את הנושא מהיבטים צבאיים, מדיניים   2
ופוליטיים. ראו, למשל, זכי שלום מדיניות בצל מחלוקת: מדיניות הביטחון השוטף של ישראל 
1949–1956 )1996(; מוטי גולני תהיה מלחמה בקיץ – הדרך למלחמת סיני וחזרה )1997(; שאול 

ברטל הפלסטינים מהנכבה לפדאאיון 1949–1956 )2009(.

על מגמות המחקר בהיסטוריוגרפיה של משטרת ישראל ראו נעמי לבנקרון "בין גלוי לנעלם:   3
היסטוריוגרפיה של משטרת ישראל בעשור הראשון" משטרה והיסטוריה 1, 17 )2019(.
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להיערך למלחמה עם מדינות ערב וכי עליו להותיר את הטיפול בהסתננות בידי גוף 
אחר. עם זאת, היו בצה"ל מי שחששו שמהלך זה יפגע בתדמיתו ובתקציבו, ועל כן גרסו 
כי ראוי שמג"ב ישמש לו כוח עזר במאבק במסתננים. כן תיבחן השאלה מדוע שתי 
התנועות הקיבוציות – הקיבוץ המאוחד והקיבוץ הארצי – התנגדו אף הן בכל תוקף 
להחלטה ותמכו דווקא בתפיסת ההגנה המרחבית )הגמ"ר( של צה"ל.4 מנגד, הסוכנות 
היהודית שבאותן שנים נרתמה לפיתוח ההתיישבות ודאגה לביסוסם של היישובים 

תמכה בהחלטה, ואף סייעה במימון פעילותו השוטפת של מג"ב ביישובי הספר.5 
בחלקו השני של המאמר אציג את האופן שבו התפתח ואורגן מערך השיטור 
ביישובים וכן את המודלים ואת בעלי התפקידים שעליהם הוא התבסס. בתוך כך אדון 
בתפקידים שמילא מג"ב במסגרת מערך השיטור במישור הביטחוני ובמישור החברתי, 
ואת השפעתם על התושבים ביישובי הספר. נוסף על כך אעסוק במערכת היחסים 
המורכבת והסבוכה בין צה"ל למג"ב – הצבא פיקח על פעילותו של מג"ב ולא היסס 
למתוח ביקורת מתמשכת ונוקבת על אופן התנהלותו, וכן בשיתוף הפעולה שנרקם עם 
מחלקת ההתיישבות בסוכנות היהודית, ששימשה עוגן תקציבי למשימות הביטחון של 
מג"ב ביישובים, אך גם ניסתה להתערב בצורה מהותית יותר בהחלטותיו המבצעיות. 
לבסוף תיבחן מערכת היחסים שהתפתחה בין האוכלוסייה האזרחית לבין מג"ב כתוצר 

נלווה של מכלול משימותיו של מג"ב ביישובי הספר. 

השייולים והסיבות שהביאו להימת מג"ב 

משמר הגבול הוקם כצורך מבצעי דחוף לשמירת הגבולות מפני תופעת ההסתננות 
שהחלה זמן קצר לפני סיום מלחמת העצמאות. בתחילה היו המסתננים בעיקר תושבי 
הארץ שעזבו בזמן המלחמה, וניסו לחזור אליה לצורך שיבה למקום מגוריהם, ביקור 
קרובי משפחה, החזרת רכוש נטוש, איסוף יבול, גניבות והברחות.6 במהלך השנים 
קיבלה ההסתננות אופי אלים ונכללו בה מעשי שוד, רצח, התקפות ירי ופעולות נקם, 
שבהם נטלו חלק גם גופים שפעלו מתוך מדינות ערב.7 ההסתננות גרמה לפגיעות 

על תפיסת ההגנה המרחבית בשנות החמישים שהתבססה על הגנת היישובים בשיתוף יישובי הספר   4
ראו דותן דרוק "הגנה מרחבית – עלייתה, ירידתה ולידתה מחדש" בין הקטבים 19, 79 )2019(.

מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית הוקמה בתקופת המנדט והמשיכה את פעילותה גם   5
לאחר הקמת המדינה. להרחבה ראו אברהם רוזנמן הכלי לישובה של הארץ: סיפורה של המחלקה 

להתיישבות עד הקמת המדינה )1997(. 

על בעיית הפליטים ראו יעקב טובי על מפתן ביתה: התגבשות מדיניותה של ישראל בסוגיית   6
הפליטים הפלסטינים 1948–1956 )2015(; בני מוריס לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים 

.)1991( 1949–1947

מבין יריעת המחקרים שנכתבו על ההסתננות ראו בני מוריס מלחמות הגבול של ישראל 1949–1956   7
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קשות בנפש וברכוש, ערערה את ריבונותה של מדינת ישראל, ויצרה תחושה של 
חוסר ביטחון בעיקר ביישובי הספר.8 מדינת ישראל ראתה בתופעת ההסתננות סיכון 

ביטחוני המחייב מתן מענה בכל האמצעים העומדים לרשותה.9 
באוטוביוגרפיה של מפכ"ל המשטרה הראשון יחזקאל סהר מתואר תסכולה של 
המשטרה, שהגנת המסתננים הוטלה לפתחה לאחר שצה"ל התנער ממנה. לדוגמה, 
לאחר שמסתננים חדרו למושב רשפון בדצמבר 1948, רצחו איכר וחטפו את אשתו,10 
נסע סהר ללשכת אלוף פיקוד מרכז שלמה שמיר, ודרש ממנו להפעיל את כוחותיו 
למאבק בתופעה. שמיר, לדברי סהר, הביט בו "בחיוך של ביטול" ואמר לו: "אני ערוך 
לכבוש את דמשק ואתה מטרידני בכמה מסתננים מסריחים".11 משם המשיך סהר 
ללשכתו של בן-גוריון, ודרש תקציב להקמת חיל ספר. בן-גוריון נתן את אישורו 
והמשטרה החלה לפעול בתחום. עם זאת, לאחר מאבקי כוחות בין המשטרה לצה"ל, 
ובלחצו של הרמטכ"ל יעקב דורי, הוחלט על הקמתו של החיל בצה"ל.12 חיל הְסָפר 
הוקם ב-6 באוקטובר 1949 ולמפקדו מונה האלוף דוד שאלתיאל.13 הכוח פעל למניעת 
הסתננויות לאורך הגבול עם ירדן אך לא האריך ימים ופורק בשלהי ינואר 1951 על 

רקע הערכות שליליות מצד המטה הכללי של צה"ל על הישגיו המבצעיים.14 
הסיבות להקמת מג"ב, אשר נועד לתת מענה לבעיות ההסתננות, אינן מנותקות 
גם מההקשר ההיסטורי, הפוליטי והמדיני של אותה תקופה. השיקול הפוליטי הונע 
מהתערערות אמון הציבור בצה"ל ובהנהגת המדינה נוכח כישלונם בהגנה על חיי 

)1996( )להלן: מוריס מלחמות הגבול(; דוד טל תפיסת הביטחון השוטף של ישראל )1998( )להלן: טל 
ביטחון שוטף(; מרדכי בר-און שערי עזה: מדיניות הביטחון והחוץ של מדינת ישראל 1957-1955, 
54 )1992( )להלן: בר-און שערי עזה(. על היבטיה המשפטיים של התופעה ראו אורן ברכה "ספק 
מסכנים ספק מסוכנים: המסתננים, החוק ובית המשפט העליון" עיוני משפט כא )2( 333 )1998(.

זאב דרורי "צבא וחברה במדינת ישראל בשנות החמישים" עיונים בתקומת ישראל 16, 249 )2006(.  8

זכי שלום "מדיניות הביטחון השוטף 1956-1948: דילמות מרכזיות" עיונים בתקומת ישראל 1, 142   9
.)1991(

"שוב רצח וחטיפה ברשפון" הבקר 26.12.1948, 1.   10

יחזקאל סהר סיפור חיי: זיכרונות המפכ"ל הראשון של משטרת ישראל 98 )1992( )להלן: סהר   11
סיפור חיי(. 

שם, בעמ' 98. מאבקי הכוחות ורגשות הטינה שנלוו להם עולים מספרו של סהר שנכתב שנים   12
ארוכות לאחר האירועים, ונשקפים מהסרקזם שבו התייחס לשאלתיאל בספרו, שנלווה לו קורטוב 
של שמחה לאיד על כישלונו: "הוא התחיל בתרועה גדולה והכריז על הקמת אבירי הגבול שיהיו 
פרשים רוכבי סוסים. אך חלפו חודשים רבים והוא לא הצליח לגייסם, והתוכנית נתבטלה. אני 

המשכתי להאבק על הקמת חיל הספר במסגרת המשטרה". שם, בעמ' 99.

על דוד שאלתיאל ראו אלי צור שומר לישראל: פרקי חייו של דוד שאלתיאל )2001(.  13

על חיל הספר ראו יוסף אוחיון חיל הספר – פרק עלום בתולדות הביטחון השוטף של מדינת ישראל   14
1949–1951 )עבודת גמר לתואר "מוסמך", אוניברסיטת בר-אילן – המחלקה ללימודי ארץ-ישראל, 

.)2015
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האזרחים ורכושם. גבולות המדינה נתפסו בעיני הציבור כפרוצים, והממשלה נתפסה 
כחסרת אונים. ביטוי לתסיסה שרווחה בקרב האזרחים אפשר למצוא בדברים שאמר 
שר החוץ משה שרת לחברי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת: "הציבור שלנו מסוער 
על ידי הרציחות שנעשה לדבר של לילה בלילו, הממשלה עומדת בפני משבר של אמון 

ביכולתה להגן על החיים. גם המורל והסבלנות מתקרבים לנקודת משבר".15 
גם שיקולים מדיניים, ובעיקר שיקולי תדמית, עמדו ביסוד ההחלטה על הקמת 
מג"ב. ישראל ספגה ביקורת קשה בזירה הבין-לאומית בעקבות פעולות התגמול שביצע 
צה"ל, אשר גרמו לא אחת להרג של אזרחים חפים מפשע.16 ב-24 במרץ 1953 שיגר 
ראש הממשלה ושר הביטחון בן-גוריון מכתב לשרי הממשלה ובו הדגיש את הדחיפות 
בהקמת כוח שיטור צבאי-למחצה ללחימה במסתננים במטרה להפחית את הביקורת 
השלילית שכבר ערערה את מעמדה המדיני של ישראל בקרב מדינות רבות בעולם.17 
שיקול נוסף בהקמת מג"ב, כפי שעולה מן המקורות השונים, נקשר למדיניות 
הביטחון הכוללת של ישראל שהתגבשה באותן שנים. צה"ל ביקש להפריד בין בעיות 
הביטחון היסודי, כלומר, היערכות למלחמה אפשרית עם מדינות ערב, לבין בעיות 
הביטחון השוטף שההסתננות נכללה בתוכן. החשש שעלה בצה"ל כבר בתום מלחמת 
העצמאות, ובשנים שלאחר מכן היה בעיקר ממה שכונה אז "הסיבוב השני" – מתקפה 
ערבית על מדינת ישראל אשר תעמיד בסימן שאלה את עצם קיומה.18 לפיכך, ביקש 
צה"ל למקד את עיסוקיו בהכנה למלחמה עתידית, ולהותיר את הטיפול בהסתננות 

בידי גוף אחר.
ב-15 בפברואר 1953 מינה האלוף משה דיין, ראש אגף המטכ"ל, ועדה שתמליץ 
לדרג המדיני על דרכים לייעול הלחימה בהסתננות. בראש הוועדה עמד ראש מחלקת 
מבצעים במטכ"ל אל"מ מאיר עמית.19 כחודש ימים ישבה הוועדה על המדוכה, וב-24 
במרץ 1953 הגישו חבריה לאגף המבצעים במטכ"ל דו"ח שבו עיקר מסקנותיה. חלקו 
הראשון הוקדש לניתוח הגורמים לכשלים בטיפול בהסתננות, העיקרי שבהם היה 

פרוטוקול ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת )16.6.1953(, ארכיון המדינה )להלן: א"מ(   15
א-7563/11. 

על הרג אזרחים כתוצאה מפעולות התגמול של צה"ל ועל הביקורת הקשה שהוטחה בישראל   16
בזירה הבין-לאומית ראו מוריס מלחמות הגבול, לעיל ה"ש 7, בעמ' 242-227.

שם, בעמ' 133; טל ביטחון שוטף, לעיל ה"ש 7, בעמ' 70.   17

זכי שלום "תפיסת דוד בן-גוריון את הסכסוך הישראלי-ערבי" חץ שחור: פעולת עזה ומדיניות   18
הגמול של ישראל בשנות ה-50, 150 )מוטי גולני עורך, 1994(. על היערכות צה"ל למלחמה ראו זאב 
אלרון לקראת הסיבוב השני: התמורות בצה"ל והשינוי שלא היה בתפיסת הביטחון, 1952–1955 

.)2016(

מכתב מאלוף משה דיין, ראש אגף המטכ"ל, לראש אג"ם/מבצעים )15.2.1953( )"שיטות לחימה   19
בהסתננות – מינוי ועדה"(, ארכיון צה"ל )להלן: א"צ( 69-10/1955 "תיק פיקוד מרכז אג"מ".
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מספר הגופים הרב המעורבים במניעתה, ולעיתים קרובות אף ללא תיאום ביניהם – 
חטיבות צה"ל, ִמפקדות ההגמ"ר, משטרת ישראל והסוכנות היהודית. סיבות נוספות 
שִנמנו בדו"ח היו מחסור בכוח אדם בצה"ל ובמשטרה, ומחסור ברכיבי ביטחון חיוניים 
ביישובי הספר כגון גידור, תאורה היקפית, מערכות אזעקה וכדומה. הוועדה המליצה 
להפקיד את הטיפול במכלול בעיות הביטחון השוטף בגבולות בידי משטרת ישראל 
באמצעות כוח שיטור ייחודי שיוקם לשם מטרה זו. חברי הוועדה הציעו שתי תוכניות: 
הראשונה, כוח שיטור המבוסס על 12 פלוגות שעלות הקמתו נאמדה ב-2.5 מיליון 

ל"י; השנייה, כוח קטן יותר המבוסס על 9 פלוגות שעלותו נאמדה ב-2 מיליון ל"י.20 
עיון בשתי ההצעות מלמד שהוועדה המליצה להעביר את הטיפול בבעיות הביטחון 
השוטף לידי המשטרה במקום הטיפול הבלתי-יעיל של כמה גופים במקביל, גופים 
שכשלו על פי רוב במשימותיהם מול המציאות הביטחונית הקשה. דו"ח הוועדה הונח 
על שולחנו של ראש הממשלה בן-גוריון, והוא נדרש להכריע בין שתי ההצעות. ב-29 
במרץ 1953, חמישה ימים לאחר שגיבשה הוועדה את המלצותיה, דיווח בן-גוריון 
לחברי הממשלה כי גמר אומר להקים כוח שיטור המונה 12 פלוגות.21 על חשיבותו 
של הנושא עבורו אפשר ללמוד מהדברים שכתב ביומנו האישי, יום לפני שהוגשו לו 
המלצות הוועדה: "הדבר הדחוף – זהו הקמת כוח משמר הגבולות".22 עם זאת, הדחיפות 
להקמת הכוח לא נבעה רק מדאגה לביטחון בגבולות. כבר בינואר 1952, למעלה משנה 
בטרם נכתבו דברים אלה ביומנו, ועל רקע הפגנת השילומים שנערכה בירושלים, טען 
בן-גוריון בישיבת ממשלה שתפקידו של משמר הגבול העתיד לקום צריך להיות גם 

שמירה על הסדר הציבורי בתוככי הערים.23
ב-26 באפריל 1953 הוקם מג"ב ולמפקדו התמנה פנחס קופל, שמילא מאז תקופת 
המנדט ועד למינויו כמה תפקידים ביטחוניים בארגון ההגנה, בצבא הבריטי ובצה"ל.24 
כוח האדם שגויס למג"ב התבסס תחילה על שוטרים משלוש הפלוגות שהוקמו לאחר 
פירוקו של חיל הְסָפר על ידי המשטרה. פעילותם לסיכול ההסתננות התמקדה בגבול 
עם ירדן, אך היא לא הביאה לתוצאות המיוחלות.25 במג"ב נמנו בתקופה הנדונה במאמר 

"דוח הוועדה לשיטות לחימה בהסתננות" חתום בידי אל"מ מאיר עמית )24.3.1953(, א"צ -238  20
642/1956 "תיק מטכ"ל אג"מ/מבצעים".

תרשומת ישיבות הממשלה הרביעית )29.3.1953(, 29.  21

"יומן אישי" )23.3.1953(, ארכיון בן-גוריון )להלן: אב"ג(.  22

תרשומת ישיבות הממשלה השלישית )13.1.1952(, 11.  23

פנחס קופל )1918–1977( נולד בפולין ועלה לישראל בשנת 1924. היה חבר ארגון ההגנה, נוטר   24
במשטרת היישובים העבריים, במלחמת העולם השנייה התנדב לצבא הבריטי, ובמלחמת העצמאות 
שימש כמפקד גדוד בדרגת סגן אלוף. בהמשך התמנה למפקד מג"ב. בתום תפקידו בשנת 1964 
שימש מפכ"ל המשטרה עד שנת 1972. דנה רופין השוטר מספר 1, 54-51 )משטרת ישראל, 2011(.

יוסף ארגמן הגבול – פרשיות בתולדות מג"ב 27-26 )1996(.  25
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כ-1,300 שוטרים, רבים מהם עולים חדשים ודרוזים.26 הכוח אורגן בשמונה פלוגות 
שמרביתן הוצבו במצודות המשטרה שהקימו הבריטים בשנות השלושים והארבעים 

ברחבי הארץ.27
משהוקם מג"ב, ניסחה משטרת ישראל פקודה שהגדירה את ייעודו – שמירת גבולות 
המדינה וסיכול ההסתננות לתחומיה, וכן להוות כוח עתודה למשטרה במענה לבעיות 
ביטחון הפנים שהיקפן ואופיין מצריך תגבור של כוחות שיטור נוספים.28 ואכן, לצד 
פעילותו בשמירת הגבולות סייע מג"ב למשטרה בטיפול בבעיות ביטחון הפנים בתוך 
הערים לרבות בפיזור הפגנות,29 שמירה על הסדר הציבורי במעברות העולים בעת 
התרחשותם של מעשי אלימות,30 חיפוש נעדרים,31 ואבטחת אישים רמי מעלה שהגיעו 

ממדינות זרות לביקורים דיפלומטיים בארץ.32

העברת הטיפול בביטחון השוטף מצה"ל למג"ב: תומכים ומתנגדים

ב-1 באפריל 1954, כשנה לאחר שהוקם, הופקדה בידי מג"ב האחריות הרשמית על שמירת 
הגבולות והלחימה במסתננים, שהייתה נתונה עד כה בידי צה"ל. משמעות ההחלטה 
הייתה העברת חלק ניכר מסמכויות הטיפול בבעיות הביטחון מצה"ל למג"ב ביישובי 
הספר ולאורך הגבולות, למעט הגבול עם מצרים שבו היה טמון הפוטנציאל למלחמה.33 
הטענה המקובלת במחקר היא כי הצלחתו המבצעית של מג"ב לאורך הגבולות היא 
שהובילה את המטכ"ל להפקיד בידיו את האחריות על הביטחון השוטף. טענה זו הוצגה 
לראשונה בספרו של בני מוריס על מלחמות הגבול של ישראל, שם נדונה בקצרה,34 
וצוטטה שוב בספרו של ראובן ארליך שהתמקד בגבול לבנון.35 למעשה, כפי שאציג 

"הנדון: סקירת כוננות חצי שנתית – אפריל אוקטובר 1955" חתום בידי אל"מ יוסף איתן, ראש   26
מחלקת מבצעים, )29.6.1955(, א"צ 14-626/1957 "תיק לשכת הרמטכ"ל".

על המצודות שהוקמו על ידי הבריטים ראו גד קרויזר הטיגארטים – הקמת מצודות המשטרה   27
הבריטית בארץ ישראל 1938–1943 )2011(.

פקודת המטה הארצי של משטרת ישראל מס' 27 )3.7.1953(.  28

"הפגנה המונית של חרדים בירושלים נגד גיוס הבנות הדתיות" קול העם 23.7.1953, 4; "משטרת   29
הגבול הוזעקה לנצרת" שערים 16.7.1953, 4.

"תגרה חמורה בין שתי חמולות במעברת טבריה" על המשמר 31.7.1955, 4.  30

"גופת הילדה שנעלמה מגבעת אולגה נפלטה בחוף חדרה" הבקר 11.4.1955, 1.  31

כך למשל, במאי 1953 סייע מג"ב למשטרת ישראל באבטחת ביקור מזכיר המדינה של ארצות   32
הברית ג'ון פוסטר דאלאס. ראו תולדות משטרת ישראל: שלב המסד 1958-1948 כרך א 406 )אלי 

הוד ואריאלה שדמי עורכים, 1996(.

טל ביטחון שוטף, לעיל ה"ש 7, בעמ' 72.  33

מוריס מלחמות הגבול, לעיל ה"ש 7, בעמ' 134.  34

ראובן ארליך בסבך הלבנון: מדיניותן של התנועה הציונית ושל מדינת ישראל כלפי לבנון   35
.)2006( 410 ,1958–1918
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בפרק זה, השיקול המכריע להחלטת צה"ל היה הצורך בשחרור כוחותיו ממשימות 
הביטחון השוטף והכשרתם למלחמה.36 פרק זה יתמקד בהצגת הדיון שהתקיים בין 

הגופים שתמכו במהלך לבין אלה שהתנגדו לו, והצגת נימוקיהם.
הפקדת האחריות על הביטחון השוטף בידי מג"ב שנדונה רבות במטכ"ל זכתה 
לעמדה אמביוולנטית מצד קצינים בו. אף שצה"ל תמך באופן עקרוני בהקמת מג"ב, 
בשל רצונו להתפנות ל"סיבוב השני", נמצאו מתנגדים שחששו לתוצאות מהלך זה.37 
בישיבת מטכ"ל שנערכה ב-16 באוגוסט 1953, כארבעה חודשים לאחר שהוקם מג"ב 
נדונה בהרחבה סוגיה זו. משה דיין, שכיהן אז כראש אגף המטכ"ל, היה נציגם המובהק 
של התומכים בהעברת האחריות על שמירת הגבולות למג"ב, וטען כי אם לא כן – ירוקן 
תפקידו של הכוח מכל תוכן. עם מחנה המתנגדים למהלך נמנו כמה קצינים בכירים,38 
שטענו כי מג"ב צריך לשמש כוח מסייע ללחימה במסתננים, אך תוך הותרת האחריות 
על שמירת הגבולות בידי צה"ל. מנכ"ל משרד הביטחון שמעון פרס שנכח בדיון התנגד 
אף הוא להצעה של דיין וטען כי אם צה"ל יחדל מלעסוק בבעיות הבט"ש, תקציב 

המשרד שעליו הוא מופקד עלול להיפגע באופן משמעותי.39 
ההחלטה להפקיד את האחריות על הביטחון השוטף בידי מג"ב, נתקלה גם בהתנגדות 
של הקיבוץ המאוחד והקיבוץ הארצי שעשו ככל שהיה לאל ידם לסכלה, משום שראו 
בתפיסת ההגמ"ר של צה"ל חלק ממדיניות ההתיישבות והביטחון. התנועות, שראו את 
עצמן כחוד החנית של החברה הישראלית, התקשו להתמודד עם תפיסת הממלכתיות 
שהונהגה עם קום המדינה, ונועדה לתפוס את מקומן של השליחות וההתנדבות בביטחון 
ובהתיישבות.40 בדיונים שנערכו בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת השקיעו דוברי שתי 
התנועות מאמצים רבים, ובעיקר יעקב ריפתין ויצחק בן-אהרון מהקיבוץ הארצי, כדי 

לשכנע את חברי הוועדה שלשמירת הגבולות דרוש כוח צבאי ולא משטרתי. 
חבר הכנסת בן-אהרון ממפ"ם, חבר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, הציג שלוש 
סיבות להתנגדות לצעד זה: ראשית, מחה בן-אהרון על הדרך שבה התקבלה ההחלטה, 
ועל כך שחבריו לוועדה לא עודכנו בצעד זה;41 שנית, הוא הביע חשש כי התקציב 
המיועד למהלך – 6,000,000 ל"י בשנת 1954 בלבד – יבוא על חשבון תקציבם של 

דברי משה דיין, ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת )30.11.1954(, א"מ א-7564/8.  36

ראו ישיבות המטכ"ל בתאריכים 14.6.1953, 16.8.1954, 29.1.1954, א"צ.  37

עם מחנה המתנגדים למהלך נמנו אל"מ אסף שמחוני, ממלא מקום אלוף פיקוד הצפון, אל"מ   38
יחזקאל פנט, מפקד ההגמ"ר בפיקוד הצפון, והאלוף צבי אילון, ראש אגף אפסנאות. 

ישיבת מטכ"ל 16.8.1953, א"צ.  39

ראו אהרון עזתי לפקודה תמיד אנחנו? התנועות הקיבוציות והצבא, 1948–1957, 127-54 )2015(   40
)להלן: עזתי לפקודה תמיד(.

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת )16.2.1954(, א"מ א-7564/2.   41
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יישובי הספר ויפגע בצרכים אחרים שלהם; שלישית הוא הביע חשש ביחס ליכולת 
המבצעית המוגבלת של מג"ב הכפוף למשטרה, ובלשונו: "העברה זו למשטרה פירושה 
דמורליזציה של הְסָפר לעזובה ולהזנחת העניין, אני יודע שברגע שאנחנו אומרים, 
שהמדינה אומרת, ששמירה על הביטחון בספר זה עניין משטרה, אז כל ההתיישבות 
בספר תהיה פורקת עול בשטח זה של השמירה".42 בן-אהרון המליץ לחברי הוועדה 
לא לאשר את ההסדר )אף כי הדבר לא היה בסמכותה(, ולדרוש מהממשלה להותיר 
את האחריות בידי צה"ל.43 בתגובה לטרוניותיהם השיב הרמטכ"ל דיין, שאחד מיוזמי 
ההחלטה היה דווקא יצחק רבין. ייתכן שבכך התכוון דיין להקניט את נציגי התנועות 
הקיבוציות בקביעה שדווקא רבין, שהיה מקורב למנהיגי הקיבוץ המאוחד, הוא שהגה 

את התוכנית שעוררה את התנגדותם.44 
ב-21 במרץ 1954, ארבעה ימים לאחר הרצח של 12 נוסעי אוטובוס אגד במעלה 
עקרבים, ועל רקע הדיונים המואצים שנערכו במטכ"ל להעברת האחריות על הביטחון 
השוטף מצה"ל לידי מג"ב, כונסה מזכירות הקיבוץ המאוחד לדיון דחוף בנושא הביטחון 
בגבולות. נחום שריג, מפקד חטיבת הנגב במלחמת העצמאות ומאישיה הביטחוניים 
של תנועת הקיבוץ המאוחד, התנגד בתוקף להחלטה וביקש להותיר את האחריות 
על שמירת הגבולות בידי צה"ל.45 כעבור יומיים התקיימה ישיבה נוספת של התנועה 
שעיקר הדיון בה הוקדש להגנת יישובי הספר ובה הביע יגאל אלון, מבכירי התנועה, 
התנגדות להחלטה, וכך אמר לנוכחים: "פרינציפיונית זה אומר שאופי הגנת המקומות, 
עד מלחמה, יהיה תפקיד של הגנה עצמית בנוסח משטרתי המכוון נגד מפירי חוק ולא 
מסתננים. זה נוגד את דעתנו שההתיישבות צריכה להיות רשת הגנה בפני פלישה, תוך 
שתוף ופקודת הצבא".46 ההסתננות נתפסה בעיניו אפוא כבעיה צבאית, ולא כבעיה של 
ביטחון פנים ועל כן הטיפול בה צריך להיות מופקד בידי צה"ל ולא בידי המשטרה, 

שמג"ב פעל בחסותה. 
מועצת הקיבוץ המאוחד שכונסה בתאריכים 10-9 באפריל 1954 בקיבוץ יגור לדיון 
ביטחוני המשיכה להתייחס בשלילה להחלטה, הגם שכבר יצאה לפועל ימים ספורים 
קודם לכן. נחום שריג ביטא בנחרצות את עמדתו באומרו: "לא מג"ב – כי אם קיבוץ 
הממלא תפקידו במסגרת ההגמ"ר: גיוס כוחות פיקודיים לצה"ל, אימונים לכל חברי 
הקיבוץ ללא יוצא מן הכלל". משום כך, ביקשו חברי התנועה לפרק את מג"ב ולפזר 

ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת )2.3.1954(, שם.  42

שם.  43

עזתי לפקודה תמיד, לעיל ה"ש 40, בעמ' 118.   44

יעקב שמיר הקיבוץ המאוחד ומדינת ישראל 1948–1955 בין ריאליזם אוטופי לריאליזם ממלכתי   45
134 )עבודה לתואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב – בית הספר להיסטוריה, 2006(. 

שם, עמ' 136.  46
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את אנשיו בין יחידות ההגמ"ר של צה"ל שעליהן תוטל האחריות על שמירת הגבולות.47 
בדומה לחברי קיבוץ המאוחד, גם חברי הקיבוץ הארצי התנגדו להחלטה משום 
שלדעתם, השיטה שהייתה נהוגה עד כה להגנת היישובים הייתה יעילה. התנגדות 
נוספת שהועלתה על ידי נציגי תנועת הקיבוץ הארצי נשענה על הרכבו האנושי של 
מג"ב שהתבסס בחלקו הגדול על מיעוטים ובעיקר דרוזים.48 שוטרים מקבוצות מיעוט 
עוררו חשש שמא יתגלו כגיס חמישי, שאינו נאמן למדינה, ולפיכך נבחנו אפשרויות 
להימנע מהעסקתם בכוחות הביטחון או להגביל את סמכויותיהם.49 חששות אלה הדהדו, 
קרוב לוודאי, גם בדיון שהתקיים בתנועת הקיבוץ הארצי. כפי שמלמד מחקרו של עודד 
רון, גויסו שוטרים מקבוצות מיעוט, אך נוצרה הבחנה בין שוטרים מוסלמים, שנתפסו 
כסיכון ביטחוני וגויסו בשיעור הנמוך ממספרם באוכלוסייה, לבין שוטרים דרוזים, 

שנתפסו כנאמנים וגויסו בשיעור הגבוה מחלקם היחסי באוכלוסייה.50
אל מול התנגדויות אלה צמחה למג"ב בת-ברית, שאף סייעה במילוי ייעודו: מחלקת 
ההתיישבות בסוכנות היהודית. שיתוף הפעולה בין שני הגופים התבסס על האינטרסים 
המשותפים שלהם. הסוכנות שביקשה לבסס את ההתיישבות, לא רצתה לקחת על 
עצמה באופן מלא את ההגנה על יישובי הספר, אך יכלה להציע למג"ב משאבים שחסרו 
לו למימון טיפולו בנושא. הסוכנות הייתה גוף ותיק ומאורגן, בעל אמצעים כספיים. 
לפיכך, לפי ההסדר שנוצר בין שני הגופים, הסוכנות מימנה את שכר השומרים במערך 

השיטור וכן את עלותם של רכיבי הביטחון ביישובים, כפי שיתואר בפרקים הבאים.
בסופו של יום עלה בידי שר הביטחון פנחס לבון והרמטכ"ל משה דיין לשכנע את 
חברי ועדת החוץ והביטחון ביתרונות הגלומים בבסיס ההחלטה שנועדה בעיקרה 
לשחרר את צה"ל מטיפול בבעיות ההסתננות.51 ב-1 באפריל 1954 העביר צה"ל את 
האחריות על הביטחון השוטף ביישובי הספר ממפקדות ההגמ"ר שלו למג"ב. צה"ל 
המשיך להיות מופקד על אספקת כלי הנשק ליישובים, על גיוס אנשי מילואים, ועל 
הכנת היישובים למלחמה אפשרית עם מדינות ערב או אחת מהן.52 עתה נדרש מג"ב 

שם, עמ' 138.   47

ראו דברי שמעון אבידן בנושא זה במועצת הקיבוץ הארצי, 4.4.1954. עזתי לפקודה תמיד, לעיל   48
ה"ש 40, בעמ' 249-248, וכן את דברי האלוף יוסף אבידר בישיבת המטכ"ל, 3.5.1954. סהר כתב על 
כך בספרו: "החלטתי לעשות ניסיון ולקלוט בו גם דרוזים וצ'רקסים והצלחנו. הם התגלו כחיילים 

אמיצים ומוכשרים". סהר סיפור חיי, לעיל ה"ש 11, בעמ' 100. 

עודד רון "'עשר שנים לפחות הוא מהלך בין הצללים': שוטרים מקבוצות מיעוט במשטרה העברית   49
1947–1958" משטרה והיסטוריה 2, 15 )2020(. 

שם, בעמ' 36.  50

שם.  51

מכתב מאל"מ מאיר עמית, ראש מחלקת מבצעים, לקצין מטה לוועדת שביתת הנשק )"הנדון:   52
בטחון שוטף – העברת האחריות למשטרת ישראל"( )4.3.1954(, א"צ 185-642/1956 "תיק מטכ"ל 

אג"מ/מבצעים".
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להגן על כ-601 יישובים, מהם כ-300 הוגדרו כיישובי ספר.53 מג"ב השתלב גם במשימות 
שיטור ואכיפה ביישובים הערביים שנותרו באחריות הממשל הצבאי.54 נושא מדיניות 
השיטור שגיבש מג"ב לאכיפת תקנות הממשל הוא בעל חשיבות רבה אך חורג מתחומו 

של מחקר זה.55

ארגון ומבנה מערך השיטור והביטחון של מג"ב ביישובי הספר

מג"ב נערך לקראת קבלת האחריות על יישובי הספר באמצעות הקמת מערך שיטור. 
המערך כלל שורה חדשה של בעלי תפקידים ודפוסי שיטור חדשים שנועדו לשפר את 
הביטחון ביישובי הספר. בראש המערך עמד קצין שהוגדר קצין ביטחון שוטף ארצי. 
תפקידו היה לפקח מקרוב ובאופן עקבי על אופן התנהלות המערך בכללותו. דו"ח 
החתום בכתב ידו על ביקור שערך ביישובי השפלה הסמוכים לרמלה בפברואר 1956, 
הוא אחד מני רבים השמורים בארכיון המדינה השופכים אור על תחומי עיסוקיו, וכך 
נכתב בדו"ח: "השמירה מתנהלת ביישובים בסדר, מחסני הנשק נקיים מסודרים מבפנים 
ומבחוץ, הנשק נקי ומסודר, רמת הרב"שים טובה. כמו כן מפקדי החבלים מתמצאים 
בבעיות חבליהם. לטיפולה של הסוכנות: תיקון דלתות וחיזוק חלונות במחסני הנשק 

ותיקון גדרות".56 
בכל גדוד מג"ב התמנה קצין בט"ש ותחתיו פעלו קציני בט"ש שהתמנו מטעם 
הפלוגות. מקום מושבם היה באחד מהיישובים שהיו בתחום אחריותם. ניתן להעריך כי 
הצבתם ביישובים נועדה להבליט את נוכחותם ולאפשר להם לפקח מקרוב על הנעשה 
בתחום הגזרה שעליה היו מופקדים.57 בכל פלוגה התמנה גם מפקד חבל שפיקח מקרוב 
על הטיפול ברכיבי הביטחון. מפקד החבל נתקל בקשיים רבים במילוי תפקידו בשל 

"קריאה להגברת כוחו של משמר הגבול" שערים 12.5.1955, 4.  53

על הממשל הצבאי וההגבלות שהוטלו על האוכלוסייה הערבית ראו שרה אוסצקי-לזר "הממשל   54
הצבאי כמנגנון שליטה באזרחים הערבים: העשור הראשון, 1948–1958" המזרח החדש מג 103 

)התשס"ב(.

על הביקורת שנמתחה על מג"ב בגין מדיניות השיטור התוקפנית שהפגין כלפי האוכלוסייה   55
הערבית האזרחית ראו "אנשי משמר הגבול משתוללים ומתפרעים בתושבי הכפרים הערביים" 
קול העם 22.9.1953, 4; "משמר הגבול בטייבה ערך חיפושים שרירותיים – תושבים הותקפו והוכו" 
קול העם 8.10.1953, 4; "נמשכת התעללות משמר הגבולות בתושבי המשולש הישראלי" קול העם 
4.10.1953, 4; אוחיון התפתחות משמר הגבול, לעיל ה"ש כוכבית, בעמ' 279-253. על פרשת כפר 
קאסם ראו אדם רז טבח כפר קאסם – ביוגרפיה פוליטית )2018(. על האירועים מנקודת מבטו של 

המפכ"ל דאז, ראו סהר סיפור חיי, לעיל ה"ש 11, בעמ' 101-100. 

מכתב מס' הורוביץ למפקד המשמר/מפקד גדוד מס' 2 )"העתק רשום ביומן בקרת קצינים עליונים   56
של ס' הורוביץ מתאריך 12.2.1956"( )13.2.1956(, א"מ ל-2500/18 "תיק ביקורים וביקורות".

מכתב מנתן אורן, מפקד גדוד 1, למפקד המשמר )"שלוחת טלפון לחדר הקצין ביטחון שוטף"(   57
)22.1.1956(, א"מ ל-2502/9 "תיק ציוד וקשר". 



מערך השיטור של משמר הגבול ביישובי הספר בשנים 1953ש1956

משטרה והיסטוריה | 59

מחסור בכלי ניוד, ואת פעילותו הוא נאלץ לבצע במקרים רבים באמצעות אוטובוסים 
ציבוריים.58 מגבלה זו פגעה במישרין במילוי תפקידו, כפי שעולה למשל מתיאורו של 

מפקד אחת הפלוגות על הנעשה במושב פתחיה הסמוך לרמלה: 

ביקורות של מפקד החבל בגזרה זו הן שטחיות. היישובים לא מבוקרים 

מספיק. הרשומים האחרונים שלו מלפני 4 חודשים ]...[ ביקורת חודשית 
בישובים לא נעשית, עבודתו של מפקד החבל לא מבוקרת במידה מספקת.59 

דו"ח זה הוא אחד מני רבים המשקף את המצוקה שליוותה את קציני מג"ב בפעילותם. 
לצד הקצינים, הוגדרו שני בעלי תפקידים נוספים במערך השיטור: רכז הביטחון 

השוטף, והשוטר המוסף הזמני.

רכזי הביטחון השוטף שרב"שש

במסגרת הבניית מערך השיטור הוגדר באפריל 1954 תפקיד משטרתי חדש במג"ב – רכז 
ביטחון שוטף. למג"ב גויסו שני סוגי רב"שים שביצעו את תפקידם באופן כמעט זהה: 
שניהם התגוררו ביישובים שבהם מונו, שניהם נדרשו לסיים בהצלחה את הכשרות 
מג"ב, וקיבלו סמכויות לצורך מילוי תפקידם כגון אחזקת נשק, היתר לביצוע חיפושים 
ומעצר. הם נבדלו ביניהם רק במעמדם הארגוני במשטרה: האחד היה מגויס בשכר 
למשטרה,60 ואילו האחר פעל בהתנדבות ביישוב שבו התגורר, ולבחירתו נדרשה 
הסכמה של חברי ועד היישוב.61 שנה ומחצה מהמועד שקיבל מג"ב את האחריות על 
הביטחון השוטף מונו 210 רב"שים שהוצבו ביישובי הספר, למעט אלה שבגבול מצרים 

שנותרו באחריות צה"ל.62 
מינוים של הרב"שים נתקל בצה"ל בהתנגדות משני טעמים: האחד, פרטני, שהתמקד 
בזהות האנשים שנבחרו לתפקיד ובגורמים שהובילו למינוים, והשני, עקרוני, בנוגע 

"מפקדי חבלים, הוצאות נסיעה בתפקיד" )7.3.1956(, א"מ ל-2500/18 "תיק ביקורים ובקרות".  58

מכתב מחיים לוי, מפקד פלוגה ד', למטא"ר/מפקד המשמר )"העתק מרישומו של ס.מ.מ הורוביץ   59
ביומן בקרת קצינים עליונים של מטה הפלוגה מתאריך 3.6.1956"( )4.6.1956(, א"מ ל-2500/18 

"תיק ביקורים ובקרות".

שכרו החודשי שנאמד ב-210 ל"י מומן בחלקו על ידי הסוכנות היהודית. מכתב מנ' כספי, ליעקב   60
ארנון, מנהל אגף התקציבים במשרד האוצר )"שמירה ביישובים באמצעות המשטרה"( )18.5.1955(, 

הארכיון הציוני )להלן: אצ"מ(, S15/41277 "תיק המחלקה להתיישבות". 

בארכיון קיבוץ ניר אליהו מצוי פרוטוקול של אספת החברים של הקיבוץ )ספר פרוטוקולים מס'   61
6, 8.5.1955(, שבו מאשרים חברי הוועד בהצבעה את מינויו של חבר הקיבוץ לתפקיד הרב"ש.

"רשימת השמזים והרבשים" )דצמבר 1955(, אצ"מ S92/451 "תיק המחלקה להתיישבות – המדור   62
לביטחון". 
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לחלוקת סמכויות בין מג"ב לצה"ל. ההתנגדות הפרטנית באה לידי ביטוי למשל במכתבו 
של קצין המטה ליישובי העולים בפרוזדור ירושלים סגן ישראל גפן, שטען כי לא פעם 
התמנו רב"שים לא על פי כישוריהם האישיים אלא לפי "יחסי חמולות ביישוב", כלשונו. 
במקרים רבים ניסיונות של מג"ב לפטר רב"ש בשל תפקוד לקוי לא צלחו בשל לחצים 

שהפעילו גורמים ביישוב על מג"ב ועל משטרת ישראל.63 
ההתנגדות השנייה, שהתמקדה בחלוקת הסמכויות, עסקה בשאלת כפילות התפקידים 
שנוצרה בין מג"ב לצה"ל. כך למשל, התעורר ויכוח עקרוני בין שני הגופים ביחס 
לשאלה על מי מוטלת האחריות הביטחונית הכוללת ביישובים בפרוזדור ירושלים 
– על הרב"ש בכל יישוב או על מפקד האזור הצבאי שמינה צה"ל לארגון הביטחון 
ביישובים.64 אל"מ חיים הרצוג, מפקד חטיבה 16, שנמנה עם המתנגדים הבולטים 
לשילוב מג"ב במשימות הביטחון השוטף ביישובי הספר, דיווח למטכ"ל באוגוסט 
1954: "המצב הוא כי ביישוב קיימים שני גורמים ביטחוניים מפוצלים בלי אחריות 
כוללת לעניין הביטחון. גורם אחד המתכנן ומאמן למלחמה איננו מוסמך לחייב את 
הגורם השני )רב"ש( להתאמן למלחמה ולהשתלב בתכנון הכללי".65 חודשים ספורים 
לאחר מכן, בינואר 1955, פנה הרצוג לרמטכ"ל משה דיין, וביקש להכפיף את מג"ב 
לצה"ל, אולם הצעה זו לא התקבלה.66 גם קצינים אחרים התריעו על כפל התפקידים 
שנוצר בין שני בעלי תפקידים מגופים ביטחוניים שונים, ללא תיאום וזיקה סמכותית 
ביניהם.67 עם זאת, ההתראות והבקשות נדחו, ומג"ב המשיך לשאת באחריות לביטחון 
השוטף ביישובי הספר. לעומת זאת, אברהם איכר, קצין הביטחון של הסוכנות, תמך 
במידה רבה במינוי רב"שים בכל יישוב, לרבות בגבול עם מצרים, וטען כי יש להחריג 

את הנושא מכל ויכוח תקציבי משום חיוניותו לביטחון היישובים.68
ההכשרה הבסיסית של הרב"שים כללה אימון בעל אופי צבאי שעיקרו היה אימוני 
ירי בנשק.69 מלבד זאת, הם נדרשו לבצע אחת לחודש השתלמות חד-יומית לשם 

מכתב מישראל גפן, קצין מטה ליישובי העולים, לקצין אג"ם/פיקוד המרכז/מפקד חטיבה 16   63
)"ביטחון שוטף ומשמר הגבול"( )23.2.1955(, א"צ 24-346/1957 "תיק חטיבה )מחוז( 16".

מוריס מלחמות הגבול, לעיל ה"ש 7, בעמ' 118.  64

מכתב מסא"ל חיים אבינעם, קצין אג"ם, לאג"ם מבצעים בפיקוד צפון )"סקירה על העברת הביטחון   65
השוטף למשטרת ישראל"( )15.8.1954(, א"צ 185-642/1956 "תיק מטכ"ל אג"מ מבצעים".

מכתב מאל"מ חיים הרצוג, מפקד חטיבה )מחוז( 16, ללשכת הרמטכ"ל )23.1.1955(, א"צ 13-626/1957   66
"תיק לשכת הרמטכ"ל".

מכתב מיצחק רם, מפקד פלוגה ב', למטא"ר )"בקורת קצינים עליונים – ביקור ס.מ.מ הורוביץ"(   67
)5.2.1956(, א"מ ל-2500/18 "תיק ביקורים ובקרות".

פרוטוקול ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת )23.3.1955(, א"מ א-7564/10.   68

מכתב מיעקב בן נחמן, קצין הבט"ש, למטה המשמר )"הדרכה בתת מקלע עוזי – רב"שים"(   69
)15.6.1956(, א"מ ל-2502/11 "תיק הדרכה וקורסים".
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שימור כשירותם המבצעית. באימון הושם דגש על תחומי ידע משטרתיים, בהם נוהלי 
המשטרה – סמכויות וחובות השוטר, עיקרי המשפט הפלילי, סדרי שלטון ומשפט, 
חקירות, גביית עדויות, טיפול בזירת עבירה, קשר וניהול יומנים.70 ניתן אפוא לראות 
שבדומה לשוטרי מג"ב, הרב"שים עּוצבו כשוטרים בעלי סממנים צבאיים כדי שיוכלו 
לתת מענה למגוון הבעיות הביטחוניות והפליליות המתפתחות ביישוב. תחומי 
הפעילות שלהם כללו ארגון השמירה ופיקוח על התנהלותה התקינה, ניהול מחסן 
הנשק ותחזוקה נאותה של הרובים המצויים בו. מחסן הנשק היה רכיב ביטחוני חיוני 
ביישובי הספר, ולא בכדי הוא זכה בפי שוטרי מג"ב לכינוי "מוצב היישוב".71 אספקת 
אמצעי המיגון למחסני הנשק כגון מנעולים, סורגים וכדומה, הייתה באחריות המדור 

לביטחון והתיישבות בסוכנות היהודית.72 
לרב"שים הוקנו סמכויות לארגן את תורנות השמירה של התושבים ביישוב ולפקח 
על ביצועה. בכל יישוב ניהל הרב"ש "יומן מוצב" שבו תיעד מדי יום את מכלול הפעולות 
שביצע במסגרת תפקידו. בארכיון קיבוץ רמת הכובש אותר יומן המוצב מחודש אפריל 
1955, כתוב בכתב יד, ומאושר בחתימת ידו של יהודה קרמן, ששימש באותה עת 
בתפקיד רב"ש היישוב. מן היומן עולה כי קרמן פעל מדי לילה לארגון השמירה: הוא 
נדרש לפתוח את מחסן הנשק ולחלק רובים לשומרים, לבקר אותם במהלך פעילותם, 

ובסיום השמירה לאסוף את הנשקים ולבדוק את ניקיונם ותקינותם.73 
כמו כן הוטלה עליהם גם האחריות לחלוקת כלי נשק לתושבים ופיקוח על אחזקתם 
התקינה בבתיהם. הנשק חולק במסגרת שילובם של נושאי נשק ככוחות עתודה לתגובה 
לאירוע הסתננות המתפתח ביישוב או בסמיכות לו.74 הדו"חות של קציני מג"ב מתארים, 
בין היתר, גם כשלים בפעילות הרב"שים. דוגמה אחת מני רבות היא דו"ח שכתב בינואר 

1956 קצין הבט"ש הארצי על אודות ביקורו במושב טירת יהודה בשפלה:

תחנת הנשק לא נקייה, הנשק במצב לקוי, הרב"ש לא מלובש ולא מגולח, 

השמירה מבוצעת על ידי 2 שמ"זים ]שוטרים מוספים זמניים[ ו-8 אנשים 

מכתב משמואל איתן, למפקדי הגדודים 1, 2 ו-3 )"טבלת תעסוקה במג"ב לשנת 1956"( )14.12.1955(,   70
א"מ ל-2502/10 "תיק הדרכה וקורסים". 

מכתב מסרן משה ליבה, קצין שלישות )בשם מפקד ההגמ"ר(, למטכ"ל אג"ם/מבצעים )"פקודת   71
קבע מס' 243 החזקת נשק ואספקת תחמושת צבאית באזורים"( )27.7.1954(, א"צ 112-642/1956 

"תיק מטכ"ל אג"מ מבצעים".

מכתב מצבי קרני, לאברהם איכר, קצין הביטחון של הסוכנות )"סידורי ביטחון בישובים"( )5.1.1955(,   72
אצ"מ S92/469 "תיק המחלקה להתיישבות". 

"יומן מוצב רמת הכובש – 1955–1957" ארכיון קיבוץ רמת הכובש, "תיק ביטחון מס' 2".  73

מכתב מיצחק רם, מפקד פלוגה ב', למפקד גדוד 1 )"ביקורת קצינים ביקור ס.מ.מ הורביץ ביישובים   74
כסלון ורמת רזיאל"( )9.4.1956(, א"מ 2500/18 "תיק ביקורים ובקרות".
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בהתנדבות. ביקורת השמירה מבוצעת על ידי מג"ב. שמ"זים לא יודעים 

בדיוק את תפקידם, על הרב"ש לבקר ולשמור ביישוב גם אחרי חצות.75 

במקרה זה הועמד הרב"ש לדין משמעתי בפני קצין הבט"ש הארצי של מג"ב.76 

שוטרים מוספים זמניים ששמ"זש

נוסף לרב"שים גייס מג"ב לשורותיו גם שוטרים מוספים זמניים שפעלו במשימות שמירה 
ביישובים ושכרם מומן על ידי הסוכנות היהודית. במובנים רבים הייתה זו חזרה לשיטת 
השמירה שהייתה נהוגה במשטרת היישובים העבריים בתקופת היישוב, שבמסגרתה 
גויסו שוטרים מוספים לשמירה על היישובים היהודיים במימון ממשלת המנדט.77 יש 
לשער כי הנטל הכבד שנפל על האזרחים במשימות השמירה היה העילה המרכזית 
שהובילה ליישומו של מודל השמ"ז במרחב הכפרי.78 כך למשל תיאר מפקד פלוגה ד' 
דוד בר-יהודה את מצב השמירה הלקוי ביישובים באזור השרון: "נווה ימין – שמירה 
מועטת ולעיתים אין בכלל שמירה. חגור – שמירה חלשה מאוד, מעט שומרים. גבעת 
השלושה מעט שומרים אינם יודעים את הסיסמה".79 יתרה מזאת, בחלק מהיישובים 
לא עלה בידי התושבים לבצע שמירה סדירה בשל אופי האוכלוסייה שהתגוררה בהם, 

ובעיקר במעברות שאוכלסו בעולים חדשים.80 
מודל השמ"ז זכה לתמיכת הסוכנות היהודית. רענן ויץ, מנכ"ל מחלקת ההתיישבות 
בסוכנות, הגדיר את קבוצות השמירה השכירות שפעלו קודם להקמת מג"ב ביישובים 
כ"משמר פרטיזני", ולפיכך תמך בהחלטה להעביר את תקציב השמירה למג"ב לצורך 
מימון שכר השמ"זים.81 גם בקרב הרשויות זכה המודל לתמיכה. יוסף שיין, מזכיר ארגון 
המועצות האזוריות שהופקד על התיאום המבצעי עם מג"ב, אמר בדיון שהתקיים 
בפברואר 1954 בוועדת הפנים של הכנסת, כי לפועלו של מג"ב בגבולות תרומה 

מכתב מס' הורוביץ, למטא"ר/מפקד המשמר )"העתק מרישומו של ס.מ.מ הורוביץ ביומן בקרת   75
קצינים של מוצב טירת יהודה מתאריך 29.1.1956"( )31.1.1956(, שם.

אין במסמך אזכור לעונש שהוטל על הרב"ש.  76

ריקה יצחקי-הראל "חיל הנוטרים ומשטרת היישובים העבריים בשנים 1945-1936" עלי זית וחרב   77
יד 102 )2014(.

גיוס השמ"זים למשטרת ישראל החל בשנת 1949. הם הועסקו בתפקידי עזר בתחנות המשטרה   78
על מנת לאפשר העסקתם של שוטרים מן המניין בתפקידי שיטור בשטח. ראו משטרת ישראל 

דין וחשבון שנתי תש"ט-תש"י 1949, 3 )1950(. 

"דו"ח שבועי של ביקורנו ביישובי הספר במשך השבוע המסתיים ב-17.10.1953" חתום בידי מפקד   79
פלוגה ד' מפקח ראשון דוד בר-יהודה, )ללא ציון תאריך(, א"מ ל-2302/20 "תיק ביקורת ביישובים".

מכתב מסגן ישראל גפן, ממלא מקום מפקד גוש הר-טוב, למג"ד 1 משמר הגבול )"מעברת אשתאול-  80
שמירה"( )12.5.1955(, א"צ 6-382/1956 "תיק חטיבה )מחוז( 16".

פרוטוקול ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת )23.6.1953(, א"מ א-7563/12.  81
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מועטה בלבד לביטחון היישובים, ולפיכך קיימת חשיבות בהעסקת השמ"ז מטעמו 
כחלק מהפחתת נטל השמירה מהתושבים.82 

גיוס השמ"זים למג"ב החל באפריל 1954, ובאותה שנה גויסו 138 איש לתפקיד 
זה.83 בשנת 1955 גדל מספרם כמעט פי ארבעה ועמד על 528. הם הוצבו למשימות 
שמירה ביישובים, בעיקר במושבים שאוכלסו בעולים חדשים.84 הכשרתם נעשתה 
על ידי מג"ב בקורס לשומרים שארך עשרה ימים ונלמדו בו נושאים כגון עקרונות 
השמירה, אימון בנשק, שדאות ותרגילי סדר.85 השמ"זים השתלבו בפעולות שמירה עם 
האזרחים, וסמכותם לאכיפת החוק במהלך פעילותם הייתה זהה לזו של שוטרי מג"ב. 
בכך היה טמון חידוש מהותי, שכן לראשונה עסקו אזרחים במשימות שמירה לצד 
שוטרים מיומנים שהוקנו להם סמכויות משטרתיות. בדומה לשוטרי מג"ב, השמ"זים 
היו זכאים לשיפוי על פגיעה במהלך פעילותם.86 ואכן, היו מביניהם שנפלו בעת מילוי 
תפקידם בעקבות התקפת מסתננים על היישוב שעליו הגנו. כך למשל באוגוסט 1954 
במושב רמת רזיאל בפרוזדור ירושלים נרצח בנימין ימיני מירי המסתננים, ושומר נוסף 
נפצע.87 בהתקפת ירי של אנשי המשמר הלאומי הירדני על מושב בר-גיורא בספטמבר 

1954, נהרג אליהו בן-סימון, ושומר נוסף נפצע.88
בצה"ל היו מי שהתנגדו בחריפות למודל השמ"ז. ראשית, משום שלדעת הקצינים 
בהגמ"ר, תצפית קבועה הייתה שיטה יעילה יותר לאיתור מסתננים שטרם הספיקו 
לחדור ליישוב, ואילו שיטת ההפעלה המבצעית של השמ"זים התאפיינה בסיורים רגליים 
בפאתי היישובים ולא בתצפיות קבועות;89 שנית, משום שהייתה בכך פגיעה במערך 
המילואים של צה"ל, שכן מי שגויס לתפקיד שמ"ז שובץ ביחידת מילואים משטרתית 
ונגרע ממצבת כוח האדם בצה"ל;90 ושלישית, ההתנגדות הייתה ערכית במהותה: גיוס 
השמ"זים לתפקידי שמירה נתפס בעיני צה"ל כפגיעה בערך ההתנדבות של האזרחים. 
במכתבו לאג"ם בפיקוד המרכז, ביקש אל"מ חיים הרצוג לבטל את התפקיד, ולחייב את 

פרוטוקול ישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפנים והכספים )8.2.1954(, א"מ כ-81/24.   82

משטרת ישראל דין וחשבון לשנת 1954, 13 )1955(.   83

משטרת ישראל דין וחשבון לשנת 1955, 13-12 )1956(.   84

מכתב מש' פנט למטא"ר )"קורס שומרים – שמ"זים"( )11.5.1956(, א"מ ל-2502/11 "תיק הדרכה   85
וקורסים". 

סיכום מישיבת ועדת השרים לענייני חקיקה )15.11.1954(, א"מ ג-5395/11.   86

"נרצח שומר רמת רזיאל" מעריב 29.8.1954, 1.  87

"תושב נרצח ואחד נפצע ע"י ירדנים במושב בר גיורא" על המשמר 1.10.1954, 1.  88

מכתב מסגן ישראל גפן, קצין המטה ליישובי העולים, למפקד חטיבה 16 ולמפקד גוש הר-טוב )"משמר   89
הגבול – שיטות פעולה ויחסים )הצעה("( )1.3.1955(, א"צ 24-346/1957 "תיק חטיבה )מחוז( 16".

מכתב מאריה לנגר, קצין אג"ם בהגמ"ר, למפקד גוש הר-טוב ולמפקד חטיבה 16 )"גריעת השמזי"ם   90
ממצבת היחידה – תוצאות"( )4.8.1955(, שם. 
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התושבים בשמירה. הרצוג הציע שביישובים שבהם קיים מחסור ניכר בשומרים יוצבו 
חיילי מילואים.91 עם זאת, למרות התנגדותן של מפקדות ההגמ"ר למודל השמ"ז, ועל 
אף הניסיונות החוזרים ונשנים לבטלו לא חל כל שינוי במעמדו, או בתפיסת הפעלתו 

המבצעית בכל התקופה הנדונה במאמר זה. 

ארגון השמירה ביישובי הספר

הנדבך המרכזי במערך השיטור של מג"ב בהגנה על היישובים היה ארגון השמירה. 
מג"ב שם לו למטרה להכשיר את האזרחים למשימות שמירה ולהקנות להם ידע בסיסי 
בהתגוננות מפני מסתננים. בשנות החמישים אוכלסו יישובי ספר רבים בעולים חדשים 
חסרי כל ניסיון צבאי, והמציאות הביטחונית הקשה והמורכבת הייתה זרה וחדשה 
עבורם. בנימין גלעד, מי שהיה בשנת 1953 מפקד מחלקה במג"ב, תיאר את רשמיו 
על אופי התושבים בגזרת אחריותו – יישובי עמק יזרעאל: "היו אנשים אשר באו מכל 
קצוות תבל ]...[ הושיבו אותם על הגבול וזהו זה. הבעיה הביטחונית הייתה רחוקה 
מהם מאוד, ולך תהפוך את האנשים, שבאו רק בבוקר, ולילה ראשון כבר צריכים 

לשמור על עצמם".92 
באופן דומה, גם שמואל איתן, מוותיקי משטרת היישובים שגויס כקצין למג"ב עם 

הקמתו, עמד על הפער בין תושבי מרחבי הְסָפר לפני קום המדינה ולאחריה: 

בעבר הלא רחוק הייתה השמירה מסורה לידי חבר אנשים למודי ניסיון 

ותיקים אשר השמירה הייתה להם לחם חוקם ועל ברכיה חונכו ]...[ כיום 

השתנתה התמונה מקצה אל קצה, גדל ופרץ היישוב בארץ, מורכב מעולים 
חדשים אשר לא ידעו את השמירה וגם האויב ודרכי לחימתו השתנו.93

הכשרת האזרחים על ידי מג"ב והפיכתם לשותפים פעילים בהגנה על חייהם ורכושם 
סייעה בהשתלבותם בחברה הישראלית, כיוון שהיא תאמה את הסיפור המרכזי של 
התרבות הלאומית הישראלית בראשית ימיה של המדינה. בבסיס הזהות הלאומית עמד 
אתוס "היהודי החדש" שביקש לעצב אנטיתזה ליהודי הגלותי – אדם חדש בעל חוסן 
גופני, אקטיבי ומשפיע על גורלו.94 לפיכך, הכשרתם של האזרחים למשימות שמירה 

מכתב מאל"מ חיים הרצוג, מפקד חטיבה )מחוז( 16, לִמפקדת פיקוד המרכז/אג"ם )"פעילות משמר   91
הגבול – סקירה"( )19.10.1955(, א"צ 106-637/1956 "תיק לשכת ראש אגף המבצעים".

בנימין גלעד "סוד ההצלחה" בטאון משמר הגבול 5-4, 32 )1970(.  92

מכתב משמואל איתן לרס"ן רן ברק אג"ם/מבצעים צה"ל )"עקרונות השמירה האזורית"( )18.7.1954(,   93
א"צ 185-642/1956 "תיק מטכ"ל אג"מ מבצעים" )להלן: מכתב "עקרונות השמירה האזורית"(.

אניטה שפירא "המיתוס של היהודי החדש" ניטשה בתרבות העברית 113 )יעקב גולומב עורך, 2002(.  94
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עלתה בקנה אחד עם דמותו של היהודי החדש שאליו שאפה הציונות. 
אימון האוכלוסייה האזרחית התאפשר הודות לתקציב שקיבל מג"ב מהסוכנות 
היהודית, ושימש לתשלומי שכר לתושבים שנעדרו מהעבודה למשך עשרה ימים 
לצורכי אימונים בנשק קל.95 תושבי מושב עין ורד באזור השרון, למשל, היו ברובם 
עולים חדשים דוברי אידיש, שמעולם לא החזיקו נשק, ונדרש היה לחזור על כל הוראה 
כמה פעמים על מנת שיבינו כיצד להפעילו.96 כן הכשיר מג"ב עשרות אזרחים לתפקידי 
נוהגי כלבים לצורכי שמירה.97 המשטרה שיְּפתה כל אזרח שהוטלה עליו משימת שמירה 
מטעם מג"ב במקרה של פגיעה פיזית על ידי מסתננים, וזאת בתנאי שפרטיו וחתימת 

ידו הופיעו ב"יומן המוצב" שניהל רב"ש היישוב.98 
מג"ב גיבש ספרות הדרכה הכוללת הנחיות והמלצות לתושבים שהוכשרו למשימות 
שמירה. ביולי 1954 יצא לאור מדריך שמירה שכתב קצין מג"ב שמואל איתן, שבו עשר 
הנחיות המנוסחות ככללי "עשה ואל תעשה". הכללים נועדו להבהיר לשומרים את 
עקרונות המשמעת האישית והדריכות המבצעית במהלך השמירה, והוגדרו על ידי 
איתן "עשרת הדיברות". נראה שהדמיון האטימולוגי למסמך המכונן מתורת ישראל 
נועד להקנות למדריך השמירה חשיבות בקרב העולים החדשים, שחלק גדול מהם היו 
שומרי דת ומסורת.99 פנחס קופל ראה בביקורות שערכו שוטרי מג"ב לשומרים, לא 

רק פיקוח, כי אם גם נדבך חשוב בהרמת המורל שלהם.100
מערך השמירה של התושבים זכה לתגובות נלהבות, ביישובי הספר ומחוצה להם. 
בדיון שהתקיים במליאת הכנסת ביולי 1956 על חוק הסדרת השמירה ביישובים, אמר 
חבר הכנסת שמואל שורש ממפא"י: "חוץ מפעולות האימון היה בזה גם משום נטיעת 
הכרה בלב המתיישב היהודי לזקיפות קומה ובצורך להתגונן, לדעת להגן על משפחתו, 
על משקו, על נפשו ועל יישובו".101 חברי מושב בית עריף בשפלה אמרו ביוני 1955 
לעיתונאי "דבר" כי הודות לפעולת משמר הגבול "יהודים בעלי מלאכות שונות בגלות 

מכתב מס' הורוביץ למנהל מחלקת הקליטה )"הקצבת כספים לצורך אימון ראשוני של תושבי   95
מעברת מנסי"( )6.6.1955(, אצ"מ  S 92/469 "תיק המחלקה להתיישבות – המדור לביטחון".

ראיון עם יונה ברנע, רב"ש עין-ורד )24.12.2015(. ברנע היה רב"ש עין-ורד בשנות החמישים, ונטל   96
חלק פעיל בהכשרת התושבים.

מכתב מנחמן בן-יעקב למטה המשמר )"קורס נוהגי כלבים"( )15.6.1956(, א"מ ל-2502/11 "תיק   97
הדרכה וקורסים". 

מכתב מיצחק רם למפקדת גוש הר-טוב )"פציעתו של השומר דניאל מלמן ממושב ע'גור 28.8.1956"(   98
)8.4.1957(, א"מ ל-2501/6 "תיק פעילות פלוגה ב'".

מכתב "עקרונות השמירה האזורית", לעיל ה"ש 93.  99

"היום יתחיל שבוע חגיגות השנה למשמר הגבול" זמנים 10.10.1954, 2.  100

ד"כ 20, 2195 )התשט"ז(.  101
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תימן למדו להחזיק נשק ביד, ולשמור בלילות על רכושם".102 בינואר 1957 הוצגו בעיתון 
"דבר" הישגים עקיפים של מג"ב, שחרגו מייעודו אך יוחסו לפעולות שנקט ולתוצריהם: 
"אנשי משמר הגבול ידעו לקרב את המתיישבים החדשים ולחבב עליהם את מלאכת 
השמירה האפורה ולשכנעם שאין זו חובה בלבד, כי אם זכותו של כל איש לדעת להגן 

על נפשו ועל רכושו".103 
גם בזירה הפוליטית הכירו בעובדה שפעולות השמירה של האזרחים שהוכשרו על 
ידי מג"ב סייעה בשיפור הביטחון ביישובים. בדיון במליאת הכנסת בינואר 1955 אמר 
שר הביטחון פנחס לבון כי השיפור במצב הביטחון ביישובי הספר נזקף בין היתר גם 
להגברת יכולת המתיישבים לשמור על עצמם.104 שר המשטרה בכור-שלום שטרית 
אמר במליאת הכנסת במרץ 1955 כי השיפור שחל בכישורי השמירה של התושבים 

מסייע רבות בהגנה על היישובים.105

כיתת שומרים במושב עולים בשיעור נשק )1954(
אלבום הנשיא יצחק בן-צבי – סיורים, ארכיון התמונות ע"ש שושנה ואשר הלוי, יד יצחק בן-צבי, 0124.394

"בחטף על פני יישוב ספר" דבר 29.5.1955, 4.  102

ש' אנגל "אורות משמר הגבול" דבר 16.1.1957, 4.  103

דברי שר הביטחון פנחס לבון, ד"כ 17, 655 )התשט"ו(.  104

דברי שר המשטרה בכור-שלום שטרית, ד"כ 17, 1097 )התשט"ו(.  105
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שוטר מג"ב מדריך עולים בתפעול נשק ביישוב ְסָפר )1954(
אלבום הנשיא יצחק בן-צבי – סיורים, ארכיון התמונות ע"ש שושנה ואשר הלוי, יד יצחק בן-צבי, 0124.441

אולם לצד התגובות הנלהבות למאמצי מג"ב להכשיר שומרים ביישובים, היו תושבים 
שהתנגדו וסירבו לקחת חלק בפעולות ההגנה על יישובם.106 סרבנות השמירה היוותה 
ביטוי מחאה בולט של המתיישבים כנגד מוסדות המדינה, שנתפסו אחראים לקשיים 
הביטחוניים, החברתיים והכלכליים, לשירותי חינוך ובריאות לקויים, להיעדר כבישים 
ולמחסור בתשתיות מים וחשמל.107 קציני מג"ב חששו שהימנעות מטיפול בגילויי 
הסרבנות עלולה להשפיע על תושבים אחרים ותעודד אף אותם לסרב לשמור, ולפיכך 
נקטו כלפיהם יד קשה. כך למשל, באוקטובר 1954, בעקבות סירוב של רבים מחברי 
מושב איילון הסמוך לרמלה לבצע את תורנות השמירה, החרימו שוטרי מג"ב את 
הרובים שנופקו לתושבים. בתגובה לכך, איימו חברי המושב בהשלכת רימוני יד בסמוך 
לגבול, במטרה לגרום לפרובוקציות עד שיוחזרו להם כלי הנשק. הם אף איימו בפריצת 
מחסן הנשק שבו אוחסנו הרובים, אולם רק "אימת החוק", כלשונו של מפקד הפלוגה 

האזורי מרדכי פרובר, הניאה אותם מהמעשה.108 
לאור סירובם המתמשך של תושבי משמר איילון לשמור, ביקש פנחס קופל מענף 
הביטחון המרחבי במטכ"ל להוציא בדחיפות צווי גיוס למילואים לארבעה סרבני 

בשנת 1956 גובשו תקנות לשעת חירום לרשויות המקומיות להסדרת השמירה ביישובים. בשנת   106
1961 נחקק חוק הרשויות המקומיות )הסדרת השמירה(, התשכ"א-1961.

 Orit Rozin, Infiltration and the Making of Israel's Emotional Regime in the State's Early  107
Years, 52(3( middle eastern studies 452 (2016(.

מכתב ממרדכי פרובר, מפקד פלוגה ג', למג"ד 2 )"משמר איילון – ביטחון שוטף"( )31.10.1954(,   108
א"צ 185-642/1956 "תיק מטכ"ל אג"מ/מבצעים".
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שמירה, ולשלוח אותם לשמירה ביישוב מרוחק יותר, בתקווה שהדבר ישפיע על יתר 
התושבים למלא את תורנות השמירה.109 אף שאין במקורות מסמכים החושפים את 
סיומה של הפרשה ניתן ללמוד ממנה על מורכבות הבעיה ועל הדרכים שנקט מג"ב 

כדי לטפל בגילויי הסרבנות. 
לצד גיוס למילואים, הפעילו הרב"שים עונשים לא רשמיים כלפי הסרבנים. כך 
לדוגמה רב"ש של מושב בית עריף בשפלה איים בניתוק מים של סרבני שמירה או 
במניעת יציאתם לעבודה.110 איומים כאלה היו מנוגדים לחוק, אך עלו בקנה אחד עם 
המטרה הלאומית הרחבה שהצדיקה, לדעת הרבש"ים, את השימוש בהם. מילוי ייעודו 
של מג"ב בהגנה על יישובי הספר נתפס אפוא על ידי המשרתים בו כמטרה המקדשת 
את האמצעים. לצד הפעלת יד קשה ננקטו גם אמצעי הסברה שכללו פגישות של 
הרב"שים עם ועדי היישובים, על מנת שאלה יעודדו את התושבים לקיים את השמירה. 

במקרים רבים נחלו צעדים אלה הצלחה.111 

מג"ב והסוכנות היהודית: שיתופי פעולה, מחלויות ועימותים

הסוכנות היהודית תמכה בהקמת מג"ב, וסייעה בידו למלא את ייעודו. עם זאת, לצד 
שיתוף הפעולה בין שני הגופים, נתגלעו לא פעם מחלוקות שנבעו מרצונה של הסוכנות, 
שמימנה חלק מפעילותו של מג"ב ביישובים, להתערב בשיקול דעתם המקצועי של 
קציניו. המדור לביטחון וחברה במחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית, ריכז את 
הטיפול במכלול בעיות הביטחון ביישובים. בראש המדור עמד אברהם איכר, שכבר 
מילא בעבר תפקידים ביטחוניים אחדים.112 הסוכנות, באמצעות מחלקת ההתיישבות, 
העבירה תקציבים למג"ב לצורך מימון שומרים שכירים, בנוסף על השמז"ים, במטרה 
להפחית מנטל השמירה שנפל על כתפי האזרחים.113 מג"ב הוא שקבע את מכסת 
השומרים בשכר שיוקצו לכל יישוב, על פי כמה מדדים, לדוגמה: סמיכות היישוב 

מכתב מפנחס קופל, מפקד משמר הגבול, לענף ביטחון מרחבי במטכ"ל )"משמר איילון"( )5.11.1954(,   109
שם. לדיון על גיוס לצה"ל לצורך דיכוי מחאה במקרה של שביתת הימאים בשנת 1951, ראו דב 

חנין ודני פולק "שביתת הימאים" תיאוריה וביקורת 13-12, 89, 93 )1999(.

א' פלדי "סיור לאורך הגבול" קול העם 7.6.1955, 2.  110

מכתב מיהודה פרנקנטל, מפקד פלוגה ה', לפנחס קופל, מפקד משמר הגבול )"ביקורת קצינים   111
עליונים"( )20.7.1956(, א"מ ל-2500/19 "תיק ביקורים וביקורות".

אברהם איכר )1899–1980( ממייסדי ארגון ההגנה. שימש כקצין הקישור למשטרה הבריטית מטעם   112
הסוכנות היהודית בימי המרד הערבי )1936–1939(. בשנת 1950 התמנה לקצין ביטחון של הסוכנות. 

ראו דוד תגר איכר ולוחם )2005(. 

מכתב מס' הורוביץ לאברהם איכר )"שומרים שכירים על חשבון הסוכנות היהודית"( )8.3.1956(,   113
אצ"מ S92/362 "תיק המחלקה להתיישבות – המדור לביטחון". 
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לגבול, סיכויי הפגיעה בתושבים על ידי מסתננים, מבנה טופוגרפי של היישוב ורכיבי 
הביטחון שעמדו לרשותו – גדר, תאורה היקפית וכדומה.114 

מאמרם של ביגר ופריד מתאר כיצד הוגדר הְסָפר בשנות החמישים.115 תחילה קבע 
בן- גוריון שאזור הספר הוא עשרה קילומטרים מקו הגבול, הגדרה שאומצה בצה"ל. 
יישובים חולקו לקטגוריות לפי מרחקם מגבול המדינה: אלה שהיו סמוכים מאוד 
לגבול הוגדרו כיישובים מסוג א', ויישובים בריחוק יחסי מהגבול הוגדרו סוג ב' ו-ג'. 
על פי הגדרה זו התבצעה חלוקת רכיבי הביטחון ליישובים. החלוקה הובילה לתעדוף 
היישובים מסוג א', אך לדעת קציני מג"ב היא עמדה בסתירה מוחלטת למציאות 
הביטחונית בשטח. בנובמבר 1953 דיווח מפקד פלוגה ג' מרדכי פרובר לפנחס קופל 
כי הסכנה הטמונה בפעילות המסתננים ביישובי סוג ב' אינה פחותה מאשר ביישובים 
מסוג א', ולעיתים אף עולה עליהם ועל כן יש "להפעיל לחץ", כלשונו, על צה"ל על מנת 
שיספק כלי נשק גם ליישובי סוג ב' שהיו כאמור גם הם יעד להתקפות המסתננים.116 
קציני הבט"ש של מג"ב סיירו עם נציגי הסוכנות היהודית ביישובים במטרה לעמוד 
מקרוב על צורכי הביטחון הנדרשים לכל יישוב.117 צה"ל סיפק ליישובים את כלי הנשק, 
ואילו הסוכנות היהודית סיפקה את רכיבי הביטחון האחרים שנדרשו להגנתם: גידור, 
תאורה היקפית סורגי ברזל למחסני הנשק ומימון שומרים שכירים.118 הגידור היה 
רכיב חשוב בהגנה על היישובים, והטיפול בו התגבש לכדי נוהל עבודה מוסדר – קציני 
מג"ב ריכזו את הדרישות לגידור והעבירו אותן למחלקה להתיישבות בסוכנות, אולם 
עקב מגבלות תקציביות נדחו רבות מדרישותיהם.119 הטיפול של מג"ב ברכיבי הביטחון 
שנועדו בעיקרם להגן על יישובי הספר מפני מסתננים גרם, גם אם לא במתכוון, לפגיעה 
בהכנת היישובים למלחמה. א' דרור, מדוברי הקיבוץ המאוחד שתנועתו כזכור התנגדה 
להפקיד בידי מג"ב את האחריות על הבט"ש, אמר בישיבת חוץ וביטחון של הכנסת 
במרץ 1955 כי מג"ב עושה אומנם את כל הפעולות הדרושות לשמירה על הגבול, אך 
אינו מטפל ברכיבי הביטחון שנועדו לתת מענה למתקפה צבאית ערבית כגון מקלטים 

מכתב מיוסף תקוע, מנהל ענייני שביתת הנשק, למשה שרת )"ביצור יישובי הספר"( )10.2.1955(,   114
א"מ חצ-2393/22. 

גדעון ביגר ויורם פריד "הגדרת הספר בישראל בעשור הראשון למדינה: גישות ופרשנויות" עלי   115
זית וחרב יב 246 )2012(.

מכתב ממרדכי פרובר, מפקד פלוגה ג', למטא"ר ולמפקד המשמר )"נשק ליישובים סוג ב"(   116
)19.11.1953(, א"מ ל-2302/20 "תיק ביקורת ביישובים".

מכתב מנ' עלוני לקיבוץ גזית )"גדור מכון המים"( )10.11.1955(, תיק המחלקה להתיישבות חקלאית,   117
 .S15/48450 אצ"מ

מוריס מלחמות הגבול, לעיל ה"ש 7, בעמ' 118.  118

מכתב מפנחס קופל, מפקד משמר הגבול, למחלקת ההתיישבות בסוכנות היהודית )"גידור   119
ביישובים"( )30.9.1954(, אצ"מ S92/469 "תיק המחלקה להתיישבות – המדור לביטחון". 
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וכדומה. בנימה של אכזבה ומורת רוח אמר לנוכחים בדיון: "לכל הדברים האלה אין 
לנו כתובת אליה נוכל לפנות".120 גם ראש מועצה אזורית שרון התיכון יעקב לנדאו 
ביטא תחושה דומה ואמר כי למג"ב אין את האמצעים להכין את היישובים למלחמה.121 
הטיפול בבעיות הביטחון השוטף ביישובי הספר שהופקד בידי מג"ב פגע לדעת השניים 

בארגון היישובים לעיתות מלחמה.
שיתוף הפעולה בין מג"ב לסוכנות היהודית בא לידי ביטוי גם בפעולות הסברה 
לאזרחים בנושא התגוננות מפני מסתננים. במאי 1956 הפיק מג"ב, בשיתוף המחלקה 
להתיישבות בסוכנות, סרט בשם "לילה לילה" שנועד להקנות למתיישבים עקרונות 
בסיסיים בהגנה על חייהם ועל רכושם.122 כן הפיץ מג"ב בשיתוף המדור לביטחון 
וחברה בסוכנות עלוני מידע לאזרחים ובהם המלצות מעשיות כיצד להתגונן מפני 
גניבות צאן ובקר שהיו מטרה מועדפת בגניבות המסתננים.123 ניתן לשער כי האיורים 
בעלון ההסברה נועדו להקל על העולים החדשים שרבים מהם התקשו בשפה העברית. 

עלון הסברה לאזרחים בנושא התגוננות מפני גניבות צאן ובקר )1954(
S92/522-1Kru מקור: אצ"מ

פרוטוקול ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת השנייה )23.3.1955(, א"מ א-7564/10.  120

שם.  121

"סרט הדרכה להתגוננות מפני מסתננים" דבר 27.5.1956, 3.  122

י' גולדברג "משמר הגבול והמלחמה במסתננים" זמנים 17.12.1953, 28.  123
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לצד שיתוף הפעולה בין מג"ב למדור לביטחון בסוכנות היהודית, התגלעו לעיתים גם 
מתחים שמקורם בבעיות תקציב, כמו גם בניסיונו של אברהם איכר להתערב בשיקולים 
מבצעיים של מג"ב ביחס לארגון השמירה ביישובי הספר. כך למשל באוקטובר 1956 
שלחו חברי מושב יד רמב"ם הסמוך לרמלה מכתב לאיכר והלינו על כך שנתקלו 
בסירוב מצד מג"ב לקבל שומרים לשמירת היישוב. איכר התרעם על סדר העדיפויות 
שקבע מג"ב בחלוקת השומרים וביקש מפנחס קופל לבצע שינויים בחלוקת התקציב 
ליישובים, כך שהקצאת השומרים תביא בחשבון את כל היישובים החדשים שנוספו 
בשנים האחרונות.124 קופל השיב לו כי בקשותיו החוזרות ונשנות להגדלת תקציב מג"ב 
למטרה זו נדחו, ולפיכך לא יוכל להגדיל את מספר השומרים.125 באוקטובר 1956 שלח 
איכר מכתב נוסף לקופל ובו חזר בשנית על בקשתו, לבצע חלוקה מחדש שתכלול את 
כל היישובים, והדגיש כי עמדה זו משקפת גם את דעת המחלקה להתיישבות.126 לא 
נמצאו מסמכים המבארים לאשּורם את סיום הפרשה, אך היא מעידה על המורכבות 

שיצר שיתוף הפעולה בין שני הגופים.
כמו כן נודעה רגישות רבה לסוגיית ההערכה הראויה לפעילות הגופים ולמי מהם 
יש לזקוף אותה: בראיון רדיופוני בספטמבר 1956 תיאר פנחס קופל את ההישגים 
שזקף מג"ב לזכותו ביישובי הספר, אך נמנע מלהזכיר את חלקו של המדור לביטחון. 
הראיון היה לצנינים בעיני ראש מחלקת ההתיישבות רענן ויץ, והוא כתב למפכ"ל סהר: 
"לא הייתי בא להעיר תשומת ליבך לעניין זה אלמלא החילותי לחשוש בזמן האחרון, 
כי הדבר מבטא הלך רוח מסוים בתחומי משמר הגבול ועלול לגרום לקשיים מרובים 
בביצוע המשימה המשותפת".127 תגובת המפכ"ל לא איחרה לבוא. במכתב ששלח לויץ 
ציין סהר שקופל לא ניסה לגרוע כלל מחשיבותו של המדור לביטחון, ואת המכתב חתם 
במילים אלה: "אני יכול הבטיחך כי חששך שהדבר מבטא הלך רוח מסוים בתחומי 
משמר הגבול, הוא חשש שווא".128 דומה שהמפכ"ל סהר ביקש ליישר את ההדורים 
מתוך הבנה שפעילות מג"ב נשענת במידה לא מבוטלת על תקציב הסוכנות היהודית, 
ופגיעה במערכת היחסים בין שני הגופים עשויה להשפיע על המשך שיתוף הפעולה.

מכתב מאברהם איכר, קצין הביטחון של הסוכנות, לפנחס קופל, מפקד משמר הגבול )4.10.1956(,   124
אצ"מ S/92/467 "תיק המחלקה להתיישבות – המדור לביטחון". 

מכתב מפנחס קופל, מפקד משמר הגבול, לאברהם איכר, קצין הביטחון של הסוכנות )"מושב יד   125
רמב"ם"( )11.10.1956(, שם. 

מכתב מאברהם איכר, קצין הביטחון של הסוכנות, לפנחס קופל, מפקד משמר הגבול )"מושב יד   126
רמב"ם"( )14.10.1956(, שם.

מכתב מרענן ויץ, מנכ"ל מחלקת ההתיישבות בסוכנות, ליחזקאל סהר, מפכ"ל המשטרה )30.9.1956(,   127
אצ"מ S92/362 "תיק המחלקה להתיישבות – המדור לביטחון".

מכתב מיחזקאל סהר, מפכ"ל המשטרה, לרענן ויץ, מנכ"ל מחלקת ההתיישבות בסוכנות )14.10.1956(,   128
אצ"מ S15/4127 "תיק המחלקה להתיישבות חקלאית". 
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למרות חילוקי הדעות שהתגלעו מעת לעת בין מג"ב לנציגי הסוכנות, בקרב 
האחרונים חיוניותו של מג"ב ביישובי הספר לא הייתה שנויה במחלוקת. בישיבה של 
המחלקה להתיישבות שהתקיימה באוקטובר 1954, שבה נכחו שר האוצר לוי אשכול, 
קציני הגמ"ר ומשטרה ונציגים מטעם הסוכנות, טענו נציגי הסוכנות כי ביישובים 
שבהם הוצבו כוחות מג"ב השתפרה תחושת הביטחון וזאת בניגוד ליישובים באזור 
הנגב שנותרו באחריות צה"ל.129 כפי שאבהיר בהמשך, מג"ב כשל במילוי ייעודו שעיקרו 
היה הלחימה במסתננים, אך בפועל שיפר במידה רבה את תחושת הביטחון ביישובים 
שבהם הוקם מערך שיטור. ואכן, לא אחת עלו דרישות חוזרות ונשנות מצד תושבי 
הדרום מהממשלה ומצה"ל להקים מערך שיטור כפי שהוקם במרכז הארץ ובצפונה.130

עימותים ומחלויות בין מפידות ההגמ"ר של צה"ל למערך השיטור 
של מג"ב

כפי שצוין לעיל, מפקדות ההגמ"ר של צה"ל, ובעיקר אלה הכפופות לפיקוד מרכז, לא 
ראו בעין יפה את שילוב מג"ב בהגנה על יישובי הספר, דבר שהוביל למחלוקות חוזרות 
ונשנות בין שני הגופים על סמכויות ומשאבים.131 מחלוקות אלה אך גברו כבר בראשית 
פעילותו של מג"ב, ועברו מן הצד המהותי אל הצד היישומי, תוך התמקדות בדרך שבה 
ביצע מג"ב את מטלותיו. מפקדות ההגמ"ר התלוננו פעמים רבות על הפרת משמעת של 
מג"ב בהיבטים מינהלתיים לרבות אי-דיווח מיחידותיו למפקדות ההגמ"ר על תוכניות 
הפעילות המבצעית של הפלוגות, והתעלמות מנוהל הדיווח על תקריות הגבול ואירועי 
ההסתננות שבהם היו מעורבים שוטרי מג"ב.132 זאת ועוד, קציני מג"ב סירבו להגיע 
לישיבות סדורות עם המפקדות, והן ראו בכך פגיעה חמורה ביחסים בין שני הגופים.133 

 S92/467 סיכום ישיבת הנהלת המחלקה בענייני הביטחון עם מר לוי אשכול מיום 8.10.1954", אצ"מ"  129
"תיק המחלקה להתיישבות".

מכתב מבכור-שלום שטרית, שר המשטרה, לפרץ נפתלי, שר החקלאות )24.2.1955(, א"מ ג-2413/2   130
"לשכת השר - שמירה מפני מסתננים".

ניתן להעריך כי ההתנגדות הבולטת דווקא בפיקוד המרכז נבעה מהעובדה שמרבית פלוגות   131
מג"ב – שבע מתוך שמונה – פעלו במרחב הגיאוגרפי שלו משום שגבול ירדן, הגבול הארוך ביותר 
ושממנו בוצעו מרבית ההסתננויות, נכלל בו. בשנת 1953 חדרו מירדן 4,141 מסתננים, שהיוו 59% 
מכלל המסתננים שחדרו לארץ ממדינות ערב ראו דו"ח של משטרת ישראל א"מ ג-5426 "סקירה 
על בעיות ההסתננות לישראל 1953". ביחס לגבול זה כתב בני מוריס כי היה זה "חלום בלהות לכל 

מצביא ומדינאי". מוריס מלחמות הגבול, ה"ש 7, בעמ' 16. 

מכתב מרס"ן מיכאל ניר, למפקד משמר הגבול מחוז ירושלים )"תוכנית פעילות והערכות"(   132
)21.4.1954(, א"צ 132-422/1955 "תיק חטיבה 16".

מכתב מאל"מ יחזקאל פנט, מפקד הגמ"ר צפון, למפקד פיקוד צפון )"הנדון: תיאום עם גדוד 2   133
מג"ב"( )11.5.1955(, א"צ 117-644/1956 "תיק מטכ"ל אג"מ מבצעים פיקוד צפון".
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שיתוף הפעולה בין מג"ב לבין כוחות העתודה של מפקדות ההגמ"ר, שנועדו לתגבר את 
מג"ב בתקריות גבול חריגות בהיקפן, נמצא גם הוא לוקה בחסר.134 ביקורת קשה הוטחה 
במג"ב על התנהלותו המבצעית, ואל"מ חיים הרצוג טען כי הזילות שמגלים שוטרי מג"ב 
בפעילותם נובעת בין היתר מרמתם הנמוכה, הן בקרב הקצינים והן בקרב השוטרים 
בדרגות הזוטרות.135 כך למשל נכתב בפברואר 1955 בדו"ח פנימי שהופנה מחטיבה 
16 לפיקוד המרכז על האופן שבו עורכים שוטרי מג"ב את הסיורים בפאתי היישובים:

סיורים ומארבים נעשים מתוך שגרה ולרוב לא מתמלאת המשימה כרוחה: 

צוות המסיירים לא יורד מרכבו ומסתפק מדי פעם בשימוש בזרקור לצידי 

הכביש. יוצאים למארב כביכול ולעיתים אינם מגיעים למקום המארב, 

אלא נשארים במקום מסתור בפני ביקורת. אם מגיעים למקום המארב 

הריהו נהפך למארב כי אנשיו מתגלים בהתנהגות מרושלת, שימוש 

בזרקור מתוך המארב, יריות סתם בסיום המארב. לא ייתכן שמצב ביש 

זה של אזלת יד יימשך.136 

מדו"חות צה"ל על פעילות שוטרי מג"ב בסיורים ובמארבים עולה תמונה עגומה 
של משמעת מבצעית לקויה שאפיינה חלק לא מבוטל משוטרי מג"ב, לרבות היעדר 
מוטיבציה, זילות בתפקיד ורשלנות מבצעית. תיאור זה עולה בקנה אחד עם ביקורות 
קשות נוספות של צה"ל על מג"ב וזלזול שוטריו בפעילותם בסיכול ההסתננות לאורך 
הגבולות.137 קצינים בהגמ"ר הצביעו לא אחת גם על ליקויים של מג"ב בתחום אחזקת 
הנשק. כך למשל באוקטובר 1954 דיווח מפקד גוש הר-טוב על ביקורת שנערכה 
במחסני הנשק ביישובים שבתחום אחריותו, ובמהלכה התברר שכלי הנשק מוזנחים 
בתחזוקתם, מלוכלכים בפיח, ורבים מהרובים והמקלעים חלודים.138 קצין ההגמ"ר ראה 
בחומרה את הליקויים, דחה על הסף את ההצטדקויות של קציני מג"ב, ודרש להעמיד 

לדין משמעתי את האחראים לאוזלת היד בטיפול במחסני הנשק.139

מכתב מאל"מ מאיר עמית, לראש אג"ם )"הנדון: דו"ח בדבר העברת הביטחון השוטף למשטרה"(   134
)27.4.1953(, א"צ 185-642/1956 "תיק מטכ"ל אג"מ/מבצעים".

מכתב מאל"מ חיים הרצוג, מפקד חטיבה 16, למפקדת פיקוד המרכז )"פעילות משמר הגבול –   135
סקירה"( )19.10.1955(, א"צ 106-637/1956, "תיק לשכת ראש אגף מבצעים".

מכתב מסגן ישראל גפן, קצין מטה ליישובי עולים, לקצין אג"ם פיקוד מרכז, חטיבה 16 )"ביטחון   136
שוטף ומשמר הגבול"( )23.2.1955(, א"צ 24-346/1957 "תיק לשכת הרמטכ"ל" )ההדגשה במקור(.

להרחבה בנושא זה ראו אוחיון התפתחות משמר הגבול, לעיל ה"ש כוכבית, בעמ' 248-179.  137

מכתב מרס"ן אריה לנגר, מפקד גוש הר-טוב, למג"ד 1 מג"ב )"רשלנות בטיפול בנשק באזורים"(   138
)26.10.1954(, א"צ 24-346/1957 "תיק חטיבה מחוז 16".

מכתב מרס"ן אריה לנגר, מפקד גוש הר-טוב, למג"ד 1 מג"ב )"ביקורת נשק – באזור בר גיורא"(   139
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קציני ההגמ"ר פעלו להשבת האחריות על הטיפול בבעיות ביישובי הספר לידי צה"ל, 
כך למשל, במפקדה בפיקוד המרכז ציינו בפני יעקב לנדאו, ראש המועצה האזורית 
שרון התיכון, כי את הירידה בהיקף ההסתננות יש לזקוף לכוחות צה"ל ואף ביקשו 
ממנו להעביר את התקציב שמקבל מג"ב להגנת יישובי הספר לצה"ל. משנודע הדבר 
למפקד הגדוד שמואל מלינקי, שבתחום אחריותו נכללו יישובי המועצה,140 הוא מיהר 
לעדכן את מפקדו פנחס קופל.141 ִמפקדת ההגמ"ר מצידה דיווחה לאלוף פיקוד המרכז 
צבי אילון שכל הנאמר בתלונת מג"ב היא תמונה מסולפת של תיאור העובדות.142 ראש 
המועצה יעקב לנדאו פעל להפגת המתח בין שני הגופים, וציין שפרטי הפגישה הוצאו 
מהקשרם ולא הובנו כהלכה במג"ב.143 תקרית זו חושפת את הקונפליקט שהתקיים בין 
שני הגופים על סמכויות ותקציבים ואת הניסיון שנעשה במפקדות ההגמ"ר להפקיע 

מידי מג"ב את הטיפול בבעיות הביטחון ביישובים. 

מג"ב במשימות חברתיות ביישובי הספר 

שוטרי מג"ב נטלו חלק במשימות חברתיות ואזרחיות ביישובי הספר שלא נכללו כלל 
בייעודו. קשיי הנגישות לשירותי הרפואה ובעיקר המחסור ברופאים,144 הובילו את קציני 
מג"ב לחרוג באופן מודע מפקודות ונהלים בניסיונם להנגישם לאוכלוסייה האזרחית. 
כך למשל שוטרים תיקנו את רכבו הפרטי של הרופא האזרחי שהעניק שירותי רפואה 
ביישובים בפרוזדור ירושלים, בניגוד להנחיות המשטרה. הקצין הממונה הודה שפקודיו 
אכן עשו זאת, אך הצדיק את מעשיהם במציאות הביטחונית הקשה השוררת בגזרתו, 
ובחסרון הרופאים בה: "הרופא הינו הרופא היחיד בפרוזדור ירושלים. מצב המתיחות 
לאור פגיעות המסתננים חייב הימצאות הרופא ויכולת הניידות שלו על מנת להחיש 

עזרה במקרה הצורך".145 

)26.10.1954(, שם. 

ביומה הראשון של מלחמת סיני, עמד שמואל מליניקי בראש הגדוד שנדרש להטיל עוצר על כפרי   140
המשולש ובהם כפר קאסם. הוא נידון ל-14 שנות מאסר בשל הנחייתו לירות בכל מי שיפר את 

העוצר, אך זכה לחנינה ושוחרר בשנת 1960.

מכתב משמואל מלינקי, מפקד גדוד 2, לפנחס קופל, מפקד משמר הגבול )"חתירה"( )1.4.1955(,   141
א"צ 93-626/1957 "תיק לשכת הרמטכ"ל". 

מכתב משמעיה בקנשטיין, ממלא מקום מפקד ההגמ"ר, לצבי אילון, אלוף פיקוד המרכז )"חתירה"(   142
)18.4.1955(, שם.

מכתב מיעקב לנדאו, ראש המועצה האזורית שרון התיכון, לשמעיה בקנשטיין, ממלא מקום מפקד   143
ההגמ"ר )"מכתב למר מילנקי"( )18.4.1955(, שם.

שחלב סטולר-ליס, שפרה שורץ ומרדכי שני להיות עם בריא בארצנו – בריאות הציבור בעלייה   144
הגדולה )1948–1960( 182 )2016(. 

מכתב מיצחק רם, מפקד פלוגה ב', למטא"ר ולמג"ד 1 משמר הגבול )16.4.1956(, א"מ ל-2500/18   145
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באופן דומה סייעו שוטרי מג"ב גם בניוד נשים שכרעו ללדת מיישובי הספר לבתי 
החולים בערים לנוכח המחסור בשירותי מגן דוד אדום. כלי רכב במקום היו נדירים, וגם 
נהגי המוניות הפרטיות המעטים שפעלו בערים הסמוכות ליישובי הספר סירבו להסיע 
את היולדות לבתי החולים מחשש לפגיעה מידי המסתננים.146 כך למשל דיווח עיתון 
"מעריב" על הסיוע שמעניק מג"ב ליולדות: "הג'יפ הירוק של משמר הגבולות הפך לבית 
יולדות בזעיר אנפין של יישובי הפרוזדור. ביום ובלילה וגם בשבתות מזעיקים אנשי 
יישובי הספר את בעלי הכומתות הירוקות, על מנת שיעבירו את היולדות ירושלימה".147 
משה טיומקין, ממקימי מג"ב וקצין פעיל בכוח שנים רבות, תיאר לימים בזיכרונותיו 

את הסיוע שהעניק מג"ב ליישובי הספר בתחומי בריאות נוספים:

כאשר היה צריך להסיע יולדת לבית החולים אנחנו היינו שם. כאשר חולה 

נזקק לרופא, הבאנו את הרופא. כאשר היה צורך להגיע לבית מרקחת, 

נסענו עם המרשם. כאשר חסר חלב לתינוק, הבאנו אותו. אנחנו היינו 
האבא והאימא של יישובי פרוזדור ירושלים.148

תחום אחר שבו היו שוטרי מג"ב פעילים, שאף הוא לא הוגדר כחלק מתפקידם, היה 
תחום החינוך. שוטרי מג"ב הושיטו סיוע לגני הילדים ודאגו לרווחתם. הם ביקרו 
בגנים, צבעו אותם, החליפו ריהוט, והביאו לילדים צעצועים ומשחקים.149 נוסף על 
כך, ארגן מג"ב ביקורים לילדים בתחנות המשטרה. כך למשל, ביום ט"ו בשבט 1955 
אירח מג"ב מאות ילדים במשטרת רמלה לנטיעות עצים.150 כמו כן מג"ב סייע בניוד 
מתנדבים שהגיעו מחו"ל במטרה ללמד את העולים החדשים ביישובי הספר עברית.151 

מלבד זאת ניתנה לתושבים הדרכה לאזרחות טובה.152
בעונות החורף, בשעה שנחסמו לחלוטין דרכי הגישה בצירי התנועה ליישובים 
בשל השיטפונות, הוזעק מג"ב לסייע בשינוע מצרכי מזון לתושבים. כך למשל בשנת 

"תיק ביקורים ובקרות".

יהושע ביצור "מתיישבי הספר מתאוננים על בדידות" מעריב 16.1.1955, 5.  146

מ' טננבוים "עם משמר הגבול ביישובי הספר" הבקר 6.4.1956, 2.  147

משה טיומקין שליחות ללא הפסקה 103 )2017(.   148

פלוגה ז' – ילקוט שירות ספר תולדות הפלוגה לדורותיה 233 )יגאל וילפנד עורך, ללא ציון שנת   149
הוצאה( )דבריו של רחמים חדד, קצין מג"ב ששירת בפלוגה ז' שפעלה באזור בית שאן(.

"משמר הגבול מארח ילדי הספר" הצפה 7.2.1955, 4.  150

ראו מכתב הוקרה מיעקב מימון, ממייסדי ארגון הנחלת הלשון העברית בקרב העולים, לדוד בן-  151
גוריון, ראש הממשלה )17.1.1955(, אב"ג "תיק תכתובות". במכתב מעלה מימון על נס את מג"ב 

שסייע בידו להסיע את המתנדבים למעברת תלפיות בירושלים. 

"הכומתות הירוקות שוקדות על בטחון הספר וחינוך יושביו לאזרחות טובה" זמנים 12.5.1955, 1.  152
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1956, במהלך חורף קשה, סייעו שוטרי מג"ב בשינוע לחם ומצרכי מזון לקיבוצים גן 
שמואל וגן השומרון באזור השרון שחלקים רבים משטחיהם הוצפו.153 משטרת ישראל, 
שסבלה באותן שנים מדימוי נמוך בקרב האוכלוסייה האזרחית,154 ביקשה לשפר את 
תדמיתה ולכן העלתה על נס את פועלו של מג"ב ביישובי הספר. וכך נכתב בדו"ח 

המשטרה לשנת 1956:

אנשי יישובי הספר, הרואים מדי יום מה עושה עבורם, ומה מקריב עבורם 

משמר הגבול, האנשים הפונים אל הממונה על הביטחון השוטף והמוצאים 

בו – לא רק בשטח הביטחון, אלא בכל בעיה המטרידה אותם – יועץ, 

מדריך, עוזר – כל אלה הם סוכני היחסים הציבוריים של המשטרה, כל 

אלה המוציאים לה שם טוב.155 

תחומי הפעילות של מג"ב בביטחון השוטף לצד העשייה האזרחית והחברתית ביישובי 
הספר שימשו מצע להידוק הקשר בין מג"ב לתושבים ובֵאי כוחם.156 את טיב הקשר 
אפשר להסביר בגישה הייחודית שאימץ מג"ב כלפי התושבים. כך אמר פנחס קופל: 
"אנו שואפים לקיים מגע הדוק עם אנשי היישובים ולא לבוא אליהם מלמעלה".157 
דברים דומים אמר יוסף נחמני, מנהל משרד קק"ל בטבריה: "משמר הגבולות הנו 
כוח מועיל הבא במגע עם העולים ושיש לו גישה עממית לבעיות המתיישבים החיים 
ביישובי הגבולות".158 ניתן להעריך כי במהלך פעילותם ביישובים למדו שוטרי מג"ב 
להכיר את אופיים של העולים החדשים )מה גם שחלקם השתייכו לקבוצה זו( ונחשפו 
למצוקותיהם. מתוך כך, ידעו להתקרב אליהם תוך הזדהות עימם ולא מתוך גישה 

פטרונית.

"נזקי השיטפונות מסתכמים ברבבות ל"י" על המשמר 4.1.1956, 3. גם המשטרה וצה"ל נטלו   153
חלק בפעילות זו. לפעילותו של צה"ל בסיוע למעברות ויישובי העולים ראו זאב דרורי אוטופיה 
במדים: תרומת צה"ל להתיישבות, לקליטת העלייה ולחינוך בראשית ימי המדינה 132-100 )2000(. 
לפעילותה של המשטרה בתחום זה ראו שלומי שטרית "'בשוטר תלוי הדבר" משטרה והיסטוריה 

 .)2019( 73 ,50 ,1

שטרית, שם, בעמ' 74-73. על תפקידה המורכב של המשטרה בטיפול בשסעים החברתיים בעשור   154
הראשון ועל העוינות שהופגנה כלפיה, ראו לבנקרון, לעיל ה"ש 3, בעמ' 48-40. 

משטרת ישראל דין וחשבון שנתי 1956, 43 )1957(.   155

"משמר הגבול מהדק קשריו עם היישובים" על המשמר 24.3.1955, 4.  156

"שנה לכומתות הירוקות" דבר 22.10.1954, 4.  157

"משטרת הגבולות – כוח מסייע ומקשר בין יישובי העולים בספר" הבקר 5.10.1954, 4.  158
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מג"ב בפעילות הביטחון השוטף: בין כישלון מבצעי בגבולות להצלחה 
ביישובי הספר 

מן המקובץ לעיל, עולה תמונה מבלבלת לכאורה בין כישלונו של מג"ב בלחימה 
במסתננים להצלחתו במערך השיטור שהקים ביישובי הספר. המספרים אינם מותירים 
מקום לספק: ממדי ההסתננות פחתו מאז הוקם מג"ב, ועזיבת תושבי הְסָפר את יישוביהם 
פחתה אף היא. מדו"חותיה השנתיים של המשטרה עולה כי אם בשנת 1953, שנת 
הקמתו של מג"ב, חדרו לשטחה של ישראל 7,018 מסתננים, הרי שבשנתיים הבאות 
כבר ניכרה ירידה משמעותית: 4,638 מסתננים בשנת 1954, ו-4,351 מסתננים בשנת 
1955. בשנת 1956 חלה אומנם עלייה במספר המסתננים, שעמד על 5,713 איש, אך 
עדיין היה מספרם מועט יותר בהשוואה לשנת 1953, ואף את העלייה שחלה בהשוואה 
לשנתיים הקודמות ניתן לייחס להסלמה שהתפתחה בגבול מצרים, בין היתר בעקבות 

פעולת התגמול של צה"ל באפריל 1956 בעיר עזה.159 
מאחר שמשימתו העיקרית של מג"ב הייתה סיכול ההסתננות, ראוי לבחון איזו 
השפעה הייתה לפעילות כוחותיו במעצר המסתננים, שהייתה מדד מרכזי להערכת 
פועלו המבצעי. בתקופה שבין השנים 1956-1954 דיווחה המשטרה על 1,520 מסתננים 
שנעצרו על ידי כלל הגופים שנטלו חלק במאבק הכולל בהסתננות, לפי החלוקה 

המפורטת בתרשים הבא:

160
תרשים 1: מספר המסתננים שנעצרו בגבול על ידי כלל כוחות הביטחון בין השנים 1954–1956 

באפריל 1956 הפגיז צה"ל את עזה. 58 אזרחים נהרגו, ומאה נוספים נפצעו. בתגובה, הורה השלטון   159
המצרי להפעיל חוליות מסתננים שיחדרו לישראל ויבצעו פעולות תגמול. מוריס מלחמות הגבול, 
לעיל ה"ש 7, בעמ' 399; בר-און שערי עזה, לעיל ה"ש 7, בעמ' 75-54; מרדכי בר-און אתגר ותגרה: 

הדרך למבצע קדש – 1956, 90 )1991( )להלן: בר-און אתגר ותגרה(. 

הנתונים נאספו מדו"חות משטרת ישראל שנשלחו לצה"ל: א"צ 196-352/1959 "תיק מפצ"ר   160
מנהלה"; א"צ 158-642/1956 "תיק מטכ"ל אג"מ מבצעים"; א"צ 52-637/1956 "תיק לשכת ראש 
אגף המבצעים" א"צ 28-626/1957 "תיק לשכת ראש אגף המבצעים"; כמו כן, ראו תיקי לשכת 

הרמטכ"ל א"צ 29-626/1957; א"צ 32-776/1958.

צה"למג"ב כוחות 
אחרים

משטרת 
ישראל
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מן התרשים עולה תמונה קשה ועגומה ביחס להצלחתו של מג"ב בסיכול ההסתננות 
ומניעתה. אף על פי שמג"ב היה הכוח העיקרי שהופקד על שמירת הגבולות, נזקף 
לזכותו מספר המעצרים הקטן ביותר של מסתננים. את חלק הארי של המעצרים 
ביצעו גופים ביטחוניים אחרים, ובעיקר משטרת ישראל וצה"ל. אל ה"כוחות האחרים" 
המופיעים בתרשים לעיל, השתייכו שומרים שכירים, וייתכן שגם שומרים מיישובי 
הספר שהוכשרו בידי מג"ב. ועדיין, מספר המעצרים שביצעו כוחות מג"ב היה נמוך 

מאוד בהשוואה לשיעור המעצרים הכללי.
כאמור, גם במספר התושבים שעזבו את יישובי הספר חלה ירידה בתקופה הנדונה: 
בין ראשית אפריל ועד סוף אוקטובר 1953 עזבו כ-4% מכלל אוכלוסיית הספר את 
יישוביהם, ו-4% נוספים עזבו בששת החודשים העוקבים, עד סוף מרץ 1954. אך החל 
מאפריל 1954 הסתמנה מגמת ירידה במספר העוזבים: מראשית אפריל ועד סוף אוקטובר 
1954 עמד שיעורם על 2.6% ובששת החודשים העוקבים, עד ראשית אפריל 1955, על 
161.2.8% אומנם אי-אפשר לייחס את הירידה שחלה בהיקף עזיבת היישובים רק לפעולות 
מג"ב, אך אפשר להעריך כי מכלול הפעולות הביטחוניות והחברתיות שבהן עסק 
מג"ב אכן סייעו, וקרוב לוודאי שגם גורמים נוספים תרמו לכך, לרבות הקושי הכלכלי 
באיתור מקום מגורים חלופי ועבודה, כמו גם חוק המועמדים להתיישבות חקלאית 
שנחקק ביולי 1953, ומיסד קשיים אלה.162 החוק אסר בין היתר על מתיישבים לעזוב 
את יישובי הספר, וקבע סנקציות כגון מניעת העברת כרטיסי מזון, פיקוח משטרתי, 
גביית תשלומים מן העוזבים או מניעת עבודה בלשכות העבודה הממשלתיות.163 ניתן 
אפוא לומר כי לא רק צעדים עונשיים שנקטה המדינה כלפי העוזבים, אלא גם השיפור 

שחל בביטחון ביישובי הספר, סייע אף הוא בצמצום התופעה.
אך על אף הצלחתו המועטה בשני המדדים החשובים ביותר של פעילותו, זכה 
מג"ב להערכה מרובה משלושה גורמים: התושבים ביישובי הספר, אישים במערכת 
הפוליטית, והחברה הישראלית בכללותה. אניטה שפירא הצביעה על הגורמים שהעניקו 
למג"ב דימוי חיובי ויוקרה באותן שנים: המתיחות הגבוהה בגבולות, הכוננות המבצעית 
התמידית שנדרשה משוטרי מג"ב, הסכנות הרבות שארבו להם וההילה שנלוותה 

ליישובי הספר, וכך כתבה:

מוריס מלחמות הגבול, לעיל ה"ש 7, בעמ' 126.  161

חוק המועמדים להתיישבות חקלאית, התשי"ג-1953.  162

להרחבה ראו אדריאנה קמפ "נדידת עמים או הבערה הגדולה: שליטה מדינתית והתנגדות בספר   163
הישראלי" מזרחים בישראל – עיון ביקורתי מחודש 36 )חנן חבר, יהודה שנהב ופנינה מוצפי-האלר 

עורכים, 2003(.
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על הגבול שמר משמר הגבול, יחידת משטרה שבשנות ה-50 נקשרו לה 

כתרים: בניגוד לשוטרים הרגילים האזרחיים, שלא עוררו כבוד באומה 

הישראלית המתגבשת, שוטרי משמר הגבול נהנו מהרומנטיקה של 

הגבול, מסכנת הספר. הם חבשו כומתה מיוחדת, ואף חובר לכבודם 
שיר שהיה ללהיט.164

הכתרים שנקשרו לראשו של מג"ב, כפי שכתבה שפירא, באו לידי ביטוי בדרכים 
שונות. בעיתונות זכו שוטרי מג"ב לסיקור אוהד, שהפריז בתרומתם לביטחון הְסָפר. 
כך למשל כתב ברוך אדלר מעיתון "הֹצפה", לאחר שביקר בכמה מיישובי הספר: "כל 
בני היישובים שבמרכז, שביקרנו בהם מציינים את הרווחה הגדולה שבאה עם הופעת 
משמר הגבול. מלבד עצם שיפור מצב הביטחון עם הפחתת מעשי ההסתננות, הרי 
ההישג הגדול הוא בהרגשת הביטחון שחלה ביישובים".165 בעיתון "דבר" צוטטו דברים 
שאמרו תושבים מאזור השרון: "איננו זוכרים תקופה טובה יותר מבחינת הביטחון, 
מזו שבאה עם ראשית פעולתו של משמר הגבול באזורנו".166 וחברי מושב בן שמן 
הסמוך לעיר לוד אמרו: "המושב נמצא לא רחוק מהגבול וסבל מביקורי מסתננים אך 
מאז מונה רב"ש מבין אנשי המקום השתנה המצב. פחת מספר לילות השמירה – דבר 

המאפשר להתמסר לפיתוח המשק".167
נוסף על כך, רשויות מקומיות ערכו כינוסים חברתיים לכבוד שוטרי מג"ב   
ונשאו דברים חמים בשבחם. לדוגמה, במסיבה שנערכה לשוטרי מג"ב באוקטובר 1954 
במושבה נס ציונה, בירך ראש המועצה אליהו מירון את שוטרי מג"ב ואמר: "הגבול 
הארוך זרוע יישובים ותיקים וחדשים, שם יושבים בני אדם שחורשים ביום ושומרים 
בלילה. משמר הגבול שהוקם לפני שנה עמד במבחן ואף ימשיך להכות באויב בטרם 
חדר פנימה".168 שוטרי מג"ב גם הוזמנו להתארח ביישובי הספר במועדי ישראל. בסדר 
פסח שנערך בקיבוץ רמת הכובש באפריל 1954, הסבו עשרות שוטרי מג"ב לסעודת 
החג.169 בדצמבר 1954 ערכה עיריית רחובות מסיבת חנוכה לשוטרי מג"ב.170 כמו כן 

אניטה שפירא "גבול כמטאפורה בתרבות הישראלית" עצור – אין גבול! על גבולות והיעדרם, ישראל   164
2017, 63 )הני זובידה ורענן ליפשיץ עורכים, 2017(. השיר שאליו מתייחסת שפירא, המוזכר בציטוט 
לעיל, הוא "הְּכַפר ָיֵׁשן" שהפך להמנון מג"ב: "וכי תבוא שעה ויעל עיט // ויד אויב אל היקר תושט 
// חומה אנחנו על חומת הבית // וכל אשר יגע בה יאבד". מילים: יחיאל מוהר, לחן: גד מן )1956(.

ברוך אדלר "במחיצת בעלי הכומתות הירוקות" הצפה 20.5.1955, 2.   165

"משמר הגבול הגביר את הביטחון ביישובי הספר" דבר 12.5.1955, 4.  166

"בחטף על פני ישוב ספר" דבר 29.6.1955, 4.  167

י' ויינשטיין "במסיבה עם אנשים נעלמים" הבקר 18.10.1954, 4.  168

"יומן רמת הכובש" )30.4.1954( ארכיון קיבוץ רמת הכובש.  169

"מסיבת חנוכה ברחובות" הצפה 27.12.1954, 3.  170
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שוטרי מג"ב השתתפו באירועי תרבות שכללו הצגות ומופעים שנערכו בחסות ובמימון 
המועצות האזוריות.171 

בכינוס שנתי של ראשי הרשויות האזוריות שהתקיים בדצמבר 1956 אמר ראש מועצת 
עמק חפר חיים בן-צבי: "שוד ורצח היה מנת חלקו של כל יישוב ספר, עד שבא משמר 
הגבול, עמד בפרץ וחיסל את תופעת ההסתננות ההמונית".172 אף שהנתונים שפורטו 
לעיל ממחישים כי ראש המועצה הפריז בתרומת מג"ב לביטחון, ואף שההסתננות 
לא "חוסלה", עולה מדבריו הערכתו העמוקה לפעילות מג"ב, כמו גם עוצמת הדימוי 
החיובי שדבק בו. מדי שנה בחודש אוקטובר התקיים בערים שונות יום מפגן משמר 

הגבול, ובמהלכו הביעו רבים מתושבי הספר את תמיכתם בשוטרי מג"ב.173
גם בזירה הפוליטית הובעה הערכה עמוקה לפעילות מג"ב ולמערך השיטור שלו 
בשיפור הביטחון ביישובים.174 מעניינים במיוחד היו הדברים שכתב במכתב אישי ראש 
הממשלה בן-גוריון למפכ"ל סהר עם סיום תפקידו במשטרה: "לא הייתי ממלא חובתי 
אלו לא הזכרתי את הענף החשוב והיקר של המשטרה – משמר הגבול אשר עמלת על 
הקמתו ואשר רכש לעצמו אימונם והוקרתם של כל יישובי הספר – ואין עדות מזו על 
טיבו ונאמנותו".175 דבריו אלה של בן-גוריון קלעו במדויק לפעילותו של מג"ב: הוא לא 
ניסה לקשור לו כתרים של הצלחות מבצעיות, כפי שעשו רבים אחרים, כי אם הסתפק 
בהצבעה על העובדה הפשוטה שמג"ב אכן רכש את אמונם והוקרתם של תושבי הספר. 
ב-29 באוקטובר 1956 החלה מלחמת סיני. הסיבות למלחמה כפי שהוצגו לאזרחים 
בישראל היו התעצמותה הצבאית של מצרים, הרצון לשים קץ לפעולות המסתננים, 
והשאיפה לסכל אפשרות של מלחמה מאוחרת יותר ביוזמה מצרית.176 ימים ספורים 
לפני פרוץ המלחמה החזיר צה"ל לעצמו את האחריות על הביטחון השוטף, ומג"ב 
הוכפף לו במהלך הלחימה.177 התקופה שלאחר המלחמה אופיינה בירידה ניכרת במספר 
מקרי ההסתננות ובהטבה במצב הביטחון.178 בתום המלחמה החזיר צה"ל את האחריות 

מכתב מבנימין גלעד, מפקד פלוגה ז', למג"ב צפון )"דו"ח חודשי לחודש מאי 1956"( )1.6.1956(,   171
א"מ ל-2501/10 "תיק פעילות פלוגה ז'".

"יישובי הספר דורשים הגברת כוחו של משמר הגבול" דבר 27.12.1956, 4.  172

"משמר הגבול יצעד היום בנתניה" מעריב 14.10.1953, 3; "משמר הגבול צועד בבירה" זמנים   173
5.10.1955, 4; "מצעד רב רושם של משמר הגבול בירושלים" דבר 5.10.1955, 2.

ראו לעיל, ה"ש 105-104.  174

מכתב מדוד בן-גוריון, ראש הממשלה, ליחזקאל סהר, מפכ"ל המשטרה )20.5.1958(, א"מ ל-3667/11.   175
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על הביטחון השוטף לידי מג"ב, והכוח שב למלא משימות בט"ש בגבולות, ובמקביל 
המשיך לפתח את מערך השיטור ביישובי הספר.179

סיכום

מג"ב הוקם לצורך שמירת הגבולות והלחימה במסתננים שחדרו לשטח מדינת ישראל 
ממדינות ערב השכנות, ובידיו הופקדה האחריות לביטחון השוטף ביישובי הספר. 
להחלטה זו, שהתקבלה בעיתוי מורכב מבחינה ביטחונית, קמו מתנגדים במפקדות 
ההגמ"ר של צה"ל, בתחילה מטעמים של מאבק על סמכויות, ובהמשך גם בגלל אופן 
התנהלותו המבצעית, כפי שבא לידי ביטוי בביקורת הנוקבת שהוטחה בו. גם בתנועות 
הקיבוץ הארצי והקיבוץ המאוחד התנגדו להחלטה להפקיד בידי מג"ב את האחריות 
הביטחונית ביישובים משום שבראייתם שיטת ההגמ"ר הייתה היעילה והחסכונית 

ביותר להגנת היישובים, וגם כזו שיוקרה רבה יותר לצידה. 
מג"ב נכשל בביצוע מטרתו המרכזית – המאבק בהסתננות לתחומי המדינה. מספר 
המסתננים שפעילותם סוכלה בשנים הנדונות במאמר זה לא היה ברובו תוצר פעילותו 
של מג"ב, אלא של גופים ביטחוניים אחרים. עם זאת, חשיבותו ההיסטורית של הקמת 
מג"ב טמונה בראש ובראשונה בהנחת תשתית ביטחונית לכוח שיטור מקומי מאורגן, 
מאומן וחמוש, ובגיבוש תפיסת הפעלת האזרחים ביישובי הספר להגנה ולשמירה 
על חייהם ועל רכושם. מערך השיטור הותאם לצורכי הביטחון ביישובים ובמסגרתו 
התפתחו דפוסי שיטור ששיפרו את תחושת הביטחון ביישובי הספר – הצבת רכזי 
ביטחון שוטף ביישובים, שהוקנתה להם, בדומה לכלל השוטרים, סמכות לטפל בבעיות 
הביטחון המתפתחות בתוככי היישוב; עיבוי השמירה ושכלולה באמצעות גיוס שוטרים 
מוספים זמניים ושומרים שכירים; אחזקת מחסני נשקים ביישובי הספר; הכשרת 
האוכלוסייה למשימות שמירה; וטיפול פרטני במכלול רכיבי הביטחון של היישובים. 
חלק ממרכיביו של מודל זה שרדו עד היום: מחסני נשק קיימים ברבים מיישובי הספר 

ורב"שים נוטלים חלק פעיל בהגנה על ביטחון התושבים.
הצלחתו של מג"ב ביישובי הספר, גם אם כשל במטרה העיקרית שלשמה הוקם, 
טמונה בשני גורמי יסוד: האחד, לשיתוף הפעולה ההדוק שהתפתח בינו לבין המחלקה 
להתיישבות בסוכנות היהודית הייתה חשיבות מכרעת, שכן היא סייעה במימונם של 
השומרים השכירים ורכישת אמצעי מיגון ורכיבי ביטחון. הצלחתה של הסוכנות 
היהודית הייתה תלויה בין היתר בביטחון שסיפק מג"ב לעולים, והצלחתו של מג"ב ככוח 

על החזרת האחריות על הבט"ש למג"ב בתום המלחמה ראו את חליפת המכתבים בין צה"ל למג"ב:   179
א"צ 22-468/1958 "תיק חטיבה )מחוז 16(".



יוסף אוחיון

82 | משטרה והיסטוריה

שיטור הייתה אף היא תלויה בהגנה שהוענקה להם. הגורם השני הוא האינטראקציה 
שהשכילו קציני ושוטרי מג"ב לפתח עם המתיישבים ביישובי הספר שרבים מהם היו 
עולים חדשים תוך גילוי הזדהות עמוקה עם מצוקותיהם הביטחוניות והחברתיות של 
התושבים. כמו כן, אופיין של המשימות הביטחוניות והחברתיות של שוטרי מג"ב 
הובילו למערכת יחסים הדוקה עם האוכלוסייה ביישובי הספר, ומערך השיטור שנבנה 

כלל את שילוב התושבים במשימות שמירה וביטחון. 
פעילותו של מג"ב התנהלה בין צלעותיו של משולש שהתוו את דרכו: הסוכנות 
היהודית, שהתמקדה בחיזוק יישובי הספר ומניעת עזיבתם של התושבים באמצעות 
הגברת הביטחון; צה"ל, שהעמדות בו נחלקו בין תומכי פעילות מג"ב למתנגדיה; ויישובי 
הספר, שהאתגרים הביטחוניים והחברתיים שניצבו בפניהם היו בין היתר תוצר של 
כשלים בשתי הצלעות האחרות. פעילות מג"ב בכלל, ומערך השיטור בפרט, שנוצרה 

בתוך משולש זה, סיפקה מענה, גם אם חלקי, לאתגרים אלה. 
אם כך, נדמה שניתן לקבוע כי צדקו המתנגדים להפקדת האחריות על שמירת 
הגבולות והלחימה במסתננים בידי מג"ב. מהלך זה לא הביא לפתרון תופעת ההסתננות, 
על אף התקציבים הרבים וכוח האדם שהושקעו בו. עם זאת, הדימוי שיצרה הקמתו 
ופעילותו, כמו גם פיתוחו של מערך השיטור, הגבירו את ביטחונם של האזרחים 
ביישובי הספר, ובכך השיגו חלק ממטרותיו המקוריות. לצד כל אלה, היה בסיוע שסיפק 
מג"ב בתחומים החברתיים כדי לתת מענה, ולו חלקי, למצוקותיהם של תושבי הספר, 
ולצמצם, ולו במידת מה, את תחושות התסכול כלפי המדינה שנבעו מבעיות אלה. 
סיפורו המרתק של מג"ב חושף, אם כן, תמונה מורכבת שבה כישלון מבצעי והצלחה 

במישור החברתי משמשים בערבוביה. 




