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כותבות וכותבי המאמרים
ד"ר יוסף אוחיון משמש כמפקד בסיס להפעלת מתנדבים במשמר הגבול .עבודת
הדוקטורט שלו ,העוסקת בהתפתחות משמר הגבול ( )1956-1953ובשאלת תרומתו
לביטחון השוטף בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל ,נכתבה בחוג ללימודי ארץ
ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר-אילן בהנחיית ד"ר גד קרויזר ( .)2019תחומי
המחקר שלו כוללים היסטוריה צבאית ומשטרתית ,בדגש על השיטור הביטחוני בשנות
החמישים.
ד"ר דורון טימור מלמד במחלקות לחינוך ולסוציולוגיה באוניברסיטה הפתוחה ,וחוקר
ב"יד טבנקין" .מחקרו מתמקד בתנועות חברתיות ,סטודנטים ,השכלה גבוהה ,קבוצות
שיתופיות וקיבוצים .עבודת הדוקטורט שלו ,העוסקת בתרבות הסטודנטים שהתפתחה
בישראל בשנות השישים והשבעים ,נכתבה בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל-אביב
בהנחיית ד"ר אורי כהן (.)2020
פרופ' יובל יונאי הוא פרופ' חבר בחוג לסוציולוגיה של אוניברסיטת חיפה .כתב
על הסוציולוגיה של ידע כלכלני (The Struggle over the Soul of Economics,
 ,)Princeton University Press, 1998על המצב הסוציו-אקונומי של פלסטינים
אזרחי ישראל ועל המעמד המשפטי והפוליטי של לסביות ושל הומואים בישראל.
הספר של פרופ' ורד קראוס ושלוFacing Barriers: Palestinian Women in a ,
 ,Jewish-Dominated Labor Marketפורסם בהוצאת אוניברסיטת קיימברידג'
ב .2018-בשנים האחרונות חוקר פרופ' יונאי את ההיסטוריה ההומואית בישראל תוך
התמקדות בסיפורי החיים של הומואים ושל לסביות בשלהי תקופת המנדט ובעשורים
הראשונים לאחר הקמת המדינה .כמו כן ,חקר את המשמעות והסטטוס המשתנים של
הומוסקסואליות בשנים ההן.
ד"ר נעמי לבנקרון היא פוסט-דוקטורנטית בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת
בר-אילן ,חוקרת ומרצה באוניברסיטת תל-אביב ,באוניברסיטה העברית ובמכללה
האקדמית כנרת .עבודת הדוקטורט שלה ,העוסקת ברגולציה של זנות וסחר בנשים
בשנות החמישים הארוכות של מדינת ישראל ( ,)1965-1948נכתבה בפקולטה למשפטים
של אוניברסיטת תל-אביב ( .)2018תחומי המחקר וההוראה שלה הם משטרה ושיטור,
והיסטוריה חברתית ומשפטית של שנות החמישים.
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ניצב אבשלום פלד הוא ראש אגף ההדרכה במשטרת ישראל מאז שנת  .2017בעל ניסיון
מבצעי עשיר במגוון תפקידים ,החל במפקד צוות ביחידה המיוחדת ללוחמה בטרור
(ימ"מ) ,דרך פיקוד על יחידות משטרה שונות וכלה בתפקידי סגן מפקד משמר הגבול,
סגן מפקד מחוז ירושלים וסגן מפקד המינהלת לשיפור שירותי המשטרה למגזר הערבי.
בעל תואר שני בלימודי יהדות ותואר ראשון בלימודי המזרח התיכון.
עו"ד עודד רון הוא תלמיד לתואר שלישי בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית
בירושלים .עבודת המחקר שלו ,בהנחייתם של פרופ' מרדכי (מוטה) קרמניצר ופרופ'
יובל שני ,עוסקת במניע הגזעני כנסיבה מחמירה במשפט הפלילי .התמחה באגודה
לזכויות האזרח .כיום עובד כחוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ועמית בתוכנית רבנות
ישראלית במכון הרטמן.
פרופ' יורם שחר הוא פרופ' אמריטוס של האוניברסיטה העברית והמרכז הבינתחומי
הרצליה ומרצה באוניברסיטת תל-אביב .פרופ' שחר היה ֵד ָקן הפקולטה למשפטים
במרכז הבינתחומי הרצליה וראש המכון לקרימינולוגיה ומשפט פלילי באוניברסיטת
תל-אביב וכיהן כמרצה וחוקר אורח באוניברסיטאות ברקלי ומישיגן בארצות הברית
ובמכון מקס-פלאנק למשפט פלילי בגרמניה .תחומי המחקר וההוראה שלו כוללים
משפט פלילי ,היסטוריה של המשפט ומשפט משווה .ספרו "כבוד ,חירות ועמל ישרים:
ניסוחה של הכרזת העצמאות" עומד להתפרסם בהוצאת מכון בן-גוריון לחקר ישראל
והציונות ומכון ברג להיסטוריה של המשפט.
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מבוא
נעמי לבנקרון

ֹלהיָך נ ֵֹתן לְ ָך לִ ְש ָׁב ֶטיָך וְ ָש ְׁפטּו
הפסוק "שֹ ְׁפ ִטים וְ שֹ ְׁט ִרים ִּת ֶּתן לְ ָך ְּבכָ ל ְש ָׁע ֶריָך ֲא ֶשׁר ה' ֱא ֶ
ֶאת ָה ָעם ִמ ְש ַּׁפט ֶצ ֶדק" 1משקף את אחד מעקרונות היסוד שנועדו לעמוד בבסיס מדינתם
האוטונומית של מי שיצאו מעבדות לחירות .כבר בתקופה קדומה זו ,ברורות היו
שתי עובדות :האחת ,עצם קיומם של שערים עתידיים ,גיאוגרפיים וחברתיים ,שבהם
יתקיימו נקודות מפגש בין קבוצות שונות של אנשים ,ובהם ייווצרו חיכוכים; והשנייה,
תפקידה של המשטרה כמשגיחה על המתרחש בשערים אלה ,ואוכפת בהם את החוק.
גיליונו השני של כתב העת "משטרה והיסטוריה" מוקדש לבירור טיפולה של המשטרה
באירועים המתרחשים בנקודת הגבול הגיאוגרפית והחברתית.
בעשור הראשון לקיומה של המדינה נעשה שימוש תכוף בפסוק זה ,בדיונים
שונים על המשטרה ,בתקשורת ובמקומות נוספים 2.השימוש בו ביטא גאווה לא
מבוטלת מעצם קיומה של המשטרה ,כגוף המסמל אוטונומיה מדינית .כך למשל ,שר
המשטרה בכור-שלום שטרית ציין בדברים שנשא באוגוסט  ,1948כי מדינת ישראל
קיימה מצווה מפורשת בתורה של הקמת משטרה ובתי משפט ,וכי שני מוסדות אלה,
ששום מדינה לא תתואר בלעדיהם ,היו הראשונים שהחלו לפעול יום לאחר הקמת
המדינה; 3נשיא בית המשפט העליון משה זמורה הזכיר את הפסוק בנאום פתיחת בית
המשפט בספטמבר  4;1948ופלטיאל דיקשטייןֵ ,ד ָקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה
העברית ,כתב במאמר שהתפרסם בעיתון "הבקר" באותו חודש" :מצוה זו ,שקיומה
נמנע מאתנו במשך אלפי שנה ,באה כעת לידינו ואין אנו מחמיצים אותה .זכות גדולה
נתגלגלה לשר המשפטים ולשר המשטרה ,שהם מקיימים אותה מצוה ,כמובן בשם כולנו,

1

2
3
4

ת-ה ָעםִ ,מ ְׁש ַּפט-
ֹלהיָך נ ֵֹתן לְ ָך ,לִ ְׁש ָב ֶטיָך; וְ ָׁש ְפטּו ֶא ָ
לׁ-ש ָע ֶריָךֲ ,א ֶׁשר ה' ֱא ֶ
"ׁש ְֹפ ִטים וְ ׁש ְֹט ִריםִּ ,ת ֶּתן-לְ ָך ְּבכָ ְ
יסּלֵ ף ִּד ְב ֵרי
ֹלא-ת ַּקח ׁש ַֹחד ּכִ י ַהּשׁ ַֹחד יְ ַעּוֵר ֵעינֵ י ֲחכָ ִמים ,וִ ַ
ִ
ֹלא-ת ֶּטה ִמ ְׁש ָּפטֹ ,לא ַתּכִ יר ָּפנִ ים; וְ
ַ
ֶצ ֶדק.
ת-ה ָא ֶרץֲ ,א ֶׁשר-ה' ֱא ֶ
ַצ ִּד ִיקםֶ .צ ֶדק ֶצ ֶדקִּ ,ת ְרּדֹף לְ ַמ ַען ִּת ְחיֶ ה וְ יָ ַר ְׁש ָּת ֶא ָ
ֹלהיָך נ ֵֹתן לָ ְך" (דברים טז .)18
זאב אלתגר "אי שם 'בסקוטלנד-יארד' הישראלי" המשקיף .3 ,29.12.1948
"לשוטר העברי יובטחו תנאים כלכליים הוגנים" הצפה .4 ,18.8.1948
משה זמורה "שופטינו כבראשונה" דבר .2 ,24.9.1948
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בכל יום ,בכל עת ,ובכל שעה".
אך מילויה של "מצווה" זו הציב בפני המשטרה אתגרים וקשיים לא מבוטלים .המונח
"גבול" נשא עימו ,מן הימים הראשונים ,מטענים פוליטיים ,תרבותיים והיסטוריים
מורכבים ,כפי שהמחישה אניטה שפירא 6.ישראל ייחסה חשיבות רבה לגבולותיה
הריבוניים ,אך בה בעת קראה תיגר על תוכנית החלוקה שעיצבה אותם ,ושרטטה מחדש
את מפת הארץ במלחמה .הגבולות הגיאוגרפיים שעוצבו ב 1948-השפיעו על יחסיה
של ישראל עם שכנותיה ,עם מדינות העולם ועם האו"ם ,כמו גם על זהותן של שלוש
קבוצות שחקנים מרכזיות :החוסים בתוכם ,המגינים עליהם ,והמבקשים לחדור אל
תוכם .אוכלוסיית המדינה השלישה את גודלה בעשור הראשון ,וחלקה נקלט ביישובי
הספר הסמוכים לגבול .צה"ל ,ולאחר מכן גם משמר הגבול ,פעלו להגנת הגבולות
7
החדשים הן מפני המדינות השכנות ,הן מפני ניסיונות חדירה של יחידים לשטחה.
במקביל ,נוצרו גם גבולות פנימיים בתוך המדינה .חלקם גלויים לעין ,אחרים בעלי
מאפיינים חברתיים ותרבותיים .הגבול הפנימי הברור ביותר היה גבולו של הממשל
הצבאי ,שחצץ בין רוב האזרחים הערבים לבין החברה היהודית 8.הממשל הצבאי כונן
מדיניות של בידול ופיקוח ,וגבולות ברורים שהיציאה מהם הוגבלה והצריכה אישורים
מיוחדים 9.אך בד בבד נוספו לגבולות הגיאוגרפיים החיצוניים ,ולגבול הפנימי הברור
בין יישובי הממשל הצבאי לבין היישובים שמחוצה לו ,גם קווי תיחום פנימיים .השאיפה
ליצור כור היתוך עצום ממדים נתקלה בקשיים רבים עת שסעים שהתקיימו כבר
בתקופת המנדט התחזקו ,בעוד גבולות חברתיים ואידיאולוגיים המבוססים עליהם
הובילו להפרדה גיאוגרפית גם ללא גבול במובנו המקובל .כזה למשל היה השסע בין
ותיקים לחדשים ,שבא לידי ביטוי חיצוני ,בין היתר ,במגוריהם באזור הספר :הקיבוצים
הכילו בעיקר אוכלוסייה ותיקה יותר ,בעוד שהמושבים אוכלסו בעיקר בעולים
חדשים .ההפרדה הגיאוגרפית בין שתי הקבוצות מחד גיסא ,והכפייה שהופעלה על
10
העולים החדשים להיוותר במקום מגוריהם מאידך גיסא ,הגבירו ושעתקו שסע זה.
5

 5פ' דיקשטיין "שופטים ושוטרים תתן לך" הבקר .2 ,3.9.1948
 6אניטה שפירא "גבול כמטאפורה בתרבות הישראלית" עצור – אין גבול! על גבולות והיעדרם
ישראל ( 63 ,2017הני זובידה ורענן ליפשיץ עורכים.)2017 ,
 7תחילה הוקם חיל הספר ,ולאחר מכן בשנת  1953הוקם מג"ב .לתיאור תהליכים אלה ,ראו את
מאמרו של יוסף אוחיון "מערך השיטור של משמר הגבול (מג"ב) ביישובי הספר ומקומו בביטחון
השוטף בשנים  "1956-1953משטרה והיסטוריה .)2020( 48 ,2
Irit Ballas, Variations on Sovereignty: Emergency Courts in Israel, 1948-1966 (Dissertation 8
submitted to the department of Sociology and Anthropology, Tel Aviv University, 2020).
 9אילן סבן "המשפט והמיעוט הערבי-פלסטיני בשלושת העשורים הראשונים למדינה :מתכונת
הפיקוח" מחקרי משפט כד .)2008( 592
 10לפרקטיקות שהופעלו על תושבי הספר ,במגמה לכפות עליהם המשך מגורים ביישוביהם ,ראו
אדריאנה קמפ "שליטה מדינתית והתנגדות בספר הישראלי" מזרחים בישראל :עיון ביקורתי
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שסע אחר היה הפילוג בקיבוצים שהושפע מן המתח האידיאולוגי החריף בין מפא"י
למפ"ם ,והוביל תחילה לבניית חומות בלב חדרי אוכל ,ולאחר מכן לפיצול מלא של
11
כמה קיבוצים לשניים נפרדים.
חציית גבולות גיאוגרפיים לא נתפסה כפעולה פסולה מיסודה ,כי אם פעולה תלוית
הקשר ,תרבותי וחברתי :הפרת הגבלות התנועה שקבע הממשל הצבאי הובילה לעונשי
מאסר 12,כניסת מסתננים לישראל עוררה פחד ,כעס ותסכול 13.עם זאת ,פעולות התגמול
של יחידה  101כנגד ההסתננות סייעה להעלאת המורל הלאומי ,ומי שחצו גבולות
בטיולים לירדן ,מצרים לבנון וסוריה זכו ליחס של סלחנות ואהדה ,והפכו לסמל של
14
תעוזה בחברה הישראלית המתגבשת.
גם חציית גבולות חברתיים ,תרבותיים ולאומיים הייתה בעלת משמעות סימבולית
ומעשית משתנה :כך למשל גיוסם של שוטרים ערבים למשטרת ישראל נתפס כמערער
גבולות לאומיים ותפיסות ביטחון ,הן בקרב החברה היהודית והן בקרב החברה הערבית,
כפי שממחיש מאמרו של עודד רון בגיליון זה .כניסת שוטרים לאוניברסיטה העברית
בירושלים נתפסה כפוגעת בזכויות היסוד לחופש הביטוי והמחאה ,אך גם כחציה של
גבולות חברתיים ברורים :אחד מהשלטים שנשאו הסטודנטים במחאה הצהיר כי "כאן
זה לא אשדוד" ,כשם מאמרו של דורון טימור בגיליון ,ובאמצעותו רמזו הסטודנטים
המפגינים לשוני המעמדי בינם לבין השוטרים .גבולות ושסעים אלה ממשיכים לבתר
את החברה הישראלית גם כיום ,בצורות משתנות אך לאורכם של קווי מתאר דומים.
בחלק קטן מכל אלה יעסוק הגיליון שבפניכם.
חלקו הראשון של הגיליון כולל מאמרים העוסקים בהתמודדותה של המשטרה עם
האתגרים שהציב בפניה המצב הפוליטי והלאומי המורכב .מאמרו של עודד רון ,הפותח
את הגיליון ,עוסק בגיוס שוטרים מקבוצות מיעוט למשטרה בעשור הראשון .במסגרתו
נבחנים ,בין היתר ,השיקולים שהובילו לגיוסם ,ותנאי העסקתם שהיו שונים בראשית
הדרך מאלה שהיו מקובלים ביחס לשוטרים יהודים .עוד עוסק המאמר בקונפליקט
הזהות שאליו נקלעו שוטרים אלה ,במשולש היחסים המורכב בינם לבין החברה הערבית

11
12
13
14

מחודש ( 39חנן חבר ,יהודה שנהב ,פנינה מוצאפי-הלר עורכים.)2002 ,
אייל כפכפי "הקרע בעין חרוד :בנים אכלו בוסר ושיני אבות תקהינה" עיונים בתקומת ישראל ,3
.)1993( 427
סבן ,לעיל ה"ש  ,9בעמ' .594-592
ברוך ברכה "ספק מסכנים ,ספק מסוכנים :המסתננים ,החוק ובית המשפט העליון "1954-1948
עיוני משפט כא(.)1998( 333 )2
אפרת זקנבך "פעולת הנקם של מאיר הר ציון :מציאות וזכרון" ישראל  .)2013( 45-42 ,37 ,21עם
זאת ,זקנבך מדגישה כי פעולת הנקם של מאיר הר ציון הייתה בעלת צביון שונה ,והפכה לסמלו
של הקונפליקט בין השיקולים הלאומיים-ביטחוניים ,לבין ערכי המוסר שאליהם שאפה החברה
הישראלית (שם ,בעמ' .)55
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והחברה היהודית .מאמרו של יוסף אוחיון עוסק בגבולות הגיאוגרפיים והחברתיים
גם יחד .במרכזו ניצבים תהליכי הקמתו של מג"ב בין השנים  ,1956-1953ככוח שיטור
צבאי-למחצה שנועד להגן על הגבולות וללחום בהסתננות .יישובי הספר ,שבהם
גרו בעיקר עולים חדשים ,היו הנפגעים העיקריים מן ההסתננות ,ושילמו את מחירה
הכבד .לצורך מילוי מטרותיו פעל מג"ב בסיוע תושבי הספר ,תוך ניסיון להתמודד עם
האתגרים שהציב בפניו צביונם החברתי המורכב של יישובים אלה.
חלקו השני של הגיליון עוסק בשיטור הפגנות ,ובשסעים בתוך החברה הישראלית
שהובילו להפגנות אלה .מאמרו של דורון טימור מתאר את הפגנות הסטודנטים בישראל
בשנות השישים והשבעים על רקע אירועים שונים שהסעירו את החברה הישראלית
כולה :ביקור קנצלר גרמניה קונראד אדנאואר בישראל ,יחסי סטודנטים ערבים
ויהודים בקמפוסים אך גם מחוצה להם ,ומאבקם של הפנתרים השחורים שחשף את
מלוא עומקו של השסע העדתי בישראל .מאמרה של נעמי לבנקרון עוסק במיקומה של
המשטרה בשנות החמישים בשסע הדתי ,תוך התמקדות בהפגנות נגד חילול השבת
בירושלים ,ובמיוחד בהפגנה אחת שהתקיימה בראשית ספטמבר  1956שבה מצא את
מותו מפגין חרדי בשם פנחס סגלוב .בשונה מן הכתיבה הענפה הקיימת על הקהילה
החרדית ,מושם הדגש במאמר זה על נקודת מבטה של המשטרה ,בדרך התמודדותה
עם הפגנות אלה ,ובתפקידה בתהליך כינונה של האזרחות החרדית.
חלקו השלישי של הגיליון כולל מדור חדש ובו מסות קצרות .בגיליון הנוכחי נכללים
במדור זה מאמרו של יורם שחר ,הכולל קריאה מחודשת של דו"ח ועדת עציוני על
אירועי ואדי סאליב ,תוך התמקדות ביחסה של הוועדה לפעולת המשטרה במהלכם,
ומאמרו של אבשלום פלד העוסק בחשיבות המחקר האקדמי בכלל ,וזה ההיסטורי
בפרט ,לעבודתה השוטפת של המשטרה .את הגיליון תחתום סקירתו של יובל יונאי
את ספרה החדש של ארנה אליגון-דר ,הבוחן את עבירות המין שהתבצעו בתקופת
המנדט ,באמצעות הפריזמה של דיני הראיות .הספר ממחיש את הדרך שבה מפורשים
סיפורי הקורבנות ,העבריינים והעדים ,דרך שאינה מבוססת על עקרונות משפטיים
אובייקטיביים גרידא ,כי אם על פרשנות חברתית ,המאששת ופוסלת אותם באמצעות
שחקניו המרכזיים של עולם המשפט.
***
עבודת העריכה של גיליון זה התרחשה על רקע תקופה סוערת בארץ ובעולם .נגיף
הקורונה הוביל לסגירה חלקית או מלאה של גבולות גיאוגרפיים ,העמיק שסעים
חברתיים ,כלכליים ופוליטיים ,והמחיש ביתר שאת את חשיבות המחקר בסוגיות
אלה .בתקופה זו נסגרו שערי בית מורשת המשטרה למבקרים ,אך במקביל הוגברה
 | 12משטרה והיסטוריה

ןורקנבל ימענ

הנגישות למידע באתר האינטרנט שלו ,הכולל כיום דו"חות שנתיים של משטרת
ישראל מיום היווסדה ,כתבי עת שונים שלה ,מחקרים על אודות ההיסטוריה של
המשטרה ועוד .בנוסף ,באוקטובר  2019הצטרף לצוות בית המורשת חושף במשרה
מלאה ,האמון על טיפול בבקשות לעיון בתיקים ארכיוניים של המשטרה .מאז מינויו
ועד היום ,הוגשו  1,500בקשות לחשיפת תיקים ,על ידי אנשי אקדמיה (בעיקר ,אך לא
רק ,היסטוריונים) ,במאים ,עמותות ואזרחים .התיקים המבוקשים משתייכים לכל קשת
העשייה המשטרתית ,לרבות תיקי חקירה ,תיקי שוטרים ,סחר בסמים ,רצח ,הסתננות,
אלימות בספורט ,פיגועים ועוד .כל הבקשות שנבחנו אושרו ,ובמקרים שבהם התעורר
הצורך לאזן בין בקשות עיון לבין ביטחון וצנעת הפרט ,הועדפה מחיקה מזערית ,לצורך
הגנה על שני אינטרסים חשובים אלה .יש לקוות כי התיקים שנחשפו יישאו פירות
מחקריים בשנים הבאות.
אני מודה לוועדה האקדמית ,לשופטי המאמרים ,לצוות בית המורשת ולעורכת
הלשונית על עזרתם הרבה בעריכת כתב העת.

קיצורי שמות ארכיונים:
א"מ – ארכיון המדינה.
אב"ג – ארכיון בן-גוריון.
אמ"מ – ארכיון משרד המשפטים.
א"צ – ארכיון צה"ל.
אצ"מ – ארכיון ציוני מרכזי.
אמ"ז – ארכיון מכון ז'בוטינסקי.
אא"ע – ארכיון האוניברסיטה העברית.
אס"ל – ארכיון הספרייה הלאומית.
במ"י – ארכיון בית מורשת משטרת ישראל.
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"עשר שנים לפחות הוא מהלך בין הצללים":
שוטרים מקבוצות מיעוט במשטרה העברית ()1958–1947
1

עודד

רון *

גיוס שוטרים מקבוצות מיעוט זוכה כיום למחקר מקיף ,אך שורשיו
ההיסטוריים מוכרים פחות ,וטרם זכו לדיון מעמיק בספרות .מאמר זה
יבקש לבחון ,לראשונה ,את סוגיית גיוסם של שוטרים מקבוצות מיעוט
למשטרת ישראל בעשור הראשון של המדינה ,ובתוך כך לתאר את הרקע
לגיוסם; לפרט ולנתח את השיקולים שנדונו בוועדת המצב ערב הקמת
המדינה והמשטרה בנושא זה ,לצד המציאות שנוצרה לאחר הקמת
המדינה והובילה לשינוי ביחס לסוגיה .עוד יעסוק המאמר בקשיים
שעימם התמודדו השוטרים שהשתייכו לקבוצות מיעוט ,בעת שהתחבטו
בנוגע לאפשרות גיוסם למשטרה ,ובקשיים שבהם נתקלו לאחר גיוסם,
הן במשטרה והן מצד החברה הישראלית .לבסוף ,יבחן המאמר כיצד
התמודדו שוטרים אלה עם קונפליקט הזהות שאליו נקלעו מעצם טיבו
וטבעו של התפקיד שאותו נדרשו למלא.

מבוא
אחד האתגרים המשמעותיים שעמדו לפתחה של מדינת ישראל עם הקמתה היה
עיצוב המדיניות במגוון סוגיות כלפי קבוצות מיעוט ,ובעיקר האזרחים הערבים ,דה-
יורה ודה-פקטו .כתיבה ענפה עוסקת בנושא ,והיא מציגה את שני הקטבים השונים
שביניהם נעה מדיניות זו :קוטב אחד ,בעיקר זה המעוגן במגילת העצמאות ,בחוק
ובפעולות הרשמיות ,נשען על עקרון השוויון ,ותמך לא רק במתן זכות בחירה אלא
*

תלמיד תואר שלישי בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים .ברצוני להודות מקרב
לב לנעמי לבנקרון על עבודת עריכה מסורה ובלתי-נלאית של המאמר וכן לשלומי שטרית ,אורי
קוסובסקי ,גלעד נתן ואירית בלאס על עצותיהם הטובות ועל המקורות ששיתפו עימי במסגרת
כתיבת המאמר .תודתי נתונה גם לשופטים האנונימים על הערותיהם לטיוטה קודמת של המאמר.

1

מתוך שירו של אהוד מנור "בלדה לשוטר" (.)1971
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גם בשילוב האזרחים מקבוצות מיעוט בחברה המתהווה ,לרבות במשרדי הממשלה
ובגופים נוספים בשירות המדינה .הקוטב השני ,הביטחוני ,ראה באוכלוסייה זו "גיס
חמישי" אפשרי ,העשוי להצטרף למדינות ערב בשעת מלחמה .הדרג הפוליטי והביטחוני
הבכיר שתמך בגישה זו קיווה ,לטענת יאיר בוימל ,כי מלחמה נוספת תאפשר צמצום
זכויות האזרחים הערבים אף יותר 2.מבין שתי גישות אלה ,הגישה "הביטחונית" הייתה
הדומיננטית 3,ועל כך יעיד הממשל הצבאי ששרר במשך קרוב לשני עשורים לאחר
קום המדינה ,ושבמסגרתו הוטלו שורת הגבלות על האזרחים הערבים 4.לעומת זאת,
5
הניסיון לחתור לשוויון היה החריג.
התפיסה הביטחונית השפיעה על עיצוב הזכויות האזרחיות והפוליטיות שניתנו
לקבוצות המיעוט שנותרו בישראל בעשורים הראשונים לקום המדינה .הממשל הצבאי
פגע באגד רחב של זכויות :חופש התנועה ניתן במסורה ותוך פיקוח הדוק; 6קשיים
הוערמו על תהליך התאזרחותם של בני קבוצות מיעוט מכוח חוק האזרחות; 7הזכות
לבחור הייתה נתונה לבני קבוצות המיעוט אך שיעור השתתפותם הגבוה בבחירות
 1949שעמד על  ,79%והמשיך לנסוק במהלך שנות החמישים 8,הושפע מלחצם של
השלטון בישראל והממשל הצבאי להצביע ל"מפלגות הלוויין" של מפלגת השלטון
הדומיננטית מפא"י 9.באשר לנבחרי הציבור הערבים ,אלה הלינו לא אחת על הדרתם
10
מסדר היום הפוליטי ,ועל היותם "מכונה להרמת ידיים" – להצבעה לפי צורכי מפא"י.
 2ראו יאיר בוימל "עקרונות מדיניות האפליה כלפי הערבים בישראל "1968–1948 :עיונים בתקומת
ישראל טז ( )2006( 394 ,391להלן :בוימל "עקרונות מדיניות האפליה").
 3שרה אוסצקי-לזר "עיצוב יחסי יהודים-ערבים בעשור הראשון" החברה הישראלית בעשורים
הראשונים ( 61אניטה שפירא עורכת( )2001 ,להלן :אוסצקי-לזר "עיצוב").
Sabri Jiryis, The Arabs in Israel 81-83 (1976); Shira Robinson, Citizens, Strangers: 4
( ;)Palestinian and the Birth of the Israeli's Liberal Settler State 352 (2013אלינה
קורן "הקרימינליזציה של קונפליקט פוליטי :פשיעה בקרב האזרחים הערבים בשנות החמישים"
פלילים Arik Rudnitzky, The Contemporary Historiographical Debate in ;)1999( 157 ,8
Israel on Government Policies on Arabs in Israel during the Military Administration
Period (1948-1966), 19 Israel Studies 24 (2014).
 5ראו עוזי בנזימן ועטאללה מנצור דיירי משנה :ערביי ישראל – מעמדם והמדיניות כלפיהם 19
( .)1992ראו גם איילת בכר "מאות נערים ערבים עזבו את כפריהם ועברו לקיבוצים .היום זה נשמע
כמו אגדה" הארץ – מוסף .25.7.2019
 6אילן סבן "המשפט והמיעוט הערבי-פלסטיני בשלושת העשורים הראשונים למדינה :מתכונת
הפיקוח" מחקרי משפט כד .)2008( 631 ,565
 7בוימל "עקרונות מדיניות האפליה" ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .396
 8קרין תמר שפרמן "השתתפות ,הימנעות והחרמה :מגמות בהשתתפותם של הערבים אזרחי ישראל
בבחירות לכנסת" פרלמנט ( 61המכון הישראלי לדמוקרטיה.)2009 ,
 9בנימין נויברגר "הקול הערבי :בין אינטגרציה לדה-לגיטימציה" הפוליטיקה הערבית בישראל :על
פרשת דרכים ( 31אלי רכס ותמר יגנס עורכים.)1995 ,
 10ראו אורנה כהן "'אין אנחנו יכולים לסגור בפניהם את הדלת' :מפלגת העבודה וההחלטה לצרף
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התזכורת שסיפק נתן אלתרמן כי חבר הכנסת תופיק טובי ממק"י מכהן בתפקידו
"בזכות מלאה ולא בחסד" ,מעידה מחד גיסא על הלך הרוח ששרר בכנסת כלפי נבחרי
הציבור הערבים ,אך מאידך גיסא ,גם על מנגנוני ביקורת ציבוריים שביקשו לעצב את
11
הדמוקרטיה הישראלית לאור עקרון השוויון.
התפיסה הביטחונית הכתיבה במידה רבה כיצד ישולבו קבוצות המיעוט במוסדות
המדינה .אומנם ,גם חלקים מהציבור היהודי נפסלו בשל עמדות פוליטיות ,השתייכות
מפלגתית ,ונוכח טענות על שחיתות כעובדי מנגנון ממשלת המנדט 12.לצד זאת,
ההגבלות שהוטלו על הציבור הערבי בתחומים אלה היו נרחבות וגורפות יותר .עפרה
בלוך הגדירה את הצעדים שנקטה המדינה בנדון בתור ","Hierarchical Inclusion
פרקטיקה שבמסגרתה ִאפשר הרוב למיעוט להשתלב במוסדות המדינה אך רק בדרגים
נמוכים 13.שילוב מועמדים ערבים בשירות המדינה נעשה בכפוף לאישור שירות הביטחון
14
הכללי ,שערך סקירה מוקדמת על המועמד.
15
התפיסה הביטחונית עיצבה גם את סוגיית גיוס קבוצות המיעוט לצה"ל .מנהיגי
16
קבוצות המיעוט (למעט תופיק טובי) התנגדו לצעד זה ולפיכך לא פעלו לקידומו.
בשנת  1954הוצא צו גיוס כללי לצעירים ערבים לפי החלטת שר הביטחון פנחס לבון
"במסגרת המגמה להשוות את זכויותיהם וחובותיהם של בני העדות במדינה ולשחרר
על ידי כך את האוכלוסייה הערבית מהתחושה שהיא מופלית לרעה" 17.הצעירים דווקא
נענו בחלקם הגדול 18,אך על רקע הסתייגות החברה הערבית ,הוטלה חובת הגיוס בפועל
11

12

13
14

15
16
17
18

לשורותיה חברים ערבים" זמנים .)2016( 124 ,120 ,135
ראו נתן אלתרמן "הנזיפה בתופיק טובי" דבר  .2 ,18.11.1949ראו לעניין זה מרדכי קרמניצר ויעל
אברך דמוקרטיה ,דיני מלחמה וזכויות מיעוט לפי משנתו של נתן אלתרמן ( 10המכון הישראלי
לדמוקרטיה.)2013 ,
ראו למשל בג"ץ  144/50שייב נ' שר הביטחון ,פ"ד ה  ;)1951( 399נתן ברון "המרירות שלא פגה:
פרשת 'ועדות הטיהור' של עובדי ממשלת המנדט במעבר למנגנון מדינת ישראל ,תש"ח"1948-
עם במלחמה :החברה האזרחית במלחמת העצמאות ( 52מרדכי בר און ומאיר חזן עורכים)2007 ,
(להלן :ברון "המרירות שלא פגה").
Ofra Bloch, Hierarchical Inclusion: The Untold History Of Israel’s Affirmative Action
for Arab Citizens (1948-1968) Law and History Law Review (Forthcoming).
מכתב מיעקב עינן ,ראש שירות הביטחון הכללי ,ליהושוע פלמון ,היועץ לענייני ערבים במשרד
ראש הממשלה ( ,)22.9.1949א"מ ג" 5593/9-קבלה והחזרת ערבים לעבודה בשירות הממשלה".
להרחבה :עודד רון " 52שנה –  5%ערבים בשירות המדינה :תובנה היסטורית על חובה סטטוטורית"
(המכון הישראלי לדמוקרטיה.)2020 ,
יאיר בוימל צל כחול לבן :מדיניות הממסד הישראלי ופעולותיו בקרב האזרחים הערבים – השנים
המעצבות( )2007( 80 ,1968–1958 :להלן :בוימל צל כחול לבן).
להרחבה ראו עוזי בנזימן ועטאללה מנצור דיירי משנה :ערביי ישראל ,מעמדם והמדיניות כלפיהם
.)1992( 117
שם .ראו הפניה בספר לגנזך המדינה ,משרד החוץ.)1.10.1954( 2402/18 ,
אוסצקי-לזר "עיצוב" ,לעיל ה"ש  ,3בעמ'  ;65לנושא זה ראו גם בוימל צל כחול לבן ,לעיל ה"ש
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אך ורק על העדה הדרוזית ובהמשך הצ'רקסית ,עובדה שהשפיעה במידה ניכרת על
19
סיכויי שילוב הצעירים הערבים בחברה הישראלית.
משטרת ישראל בחרה לנקוט את הגישה המשולבת :מחד גיסא ,כלפי חוץ ,הוצגה
מדיניות שוויונית כלפי מיעוטים כצעד טבעי ומתבקש עוד בטרם הוקמה המדינה .ניצנים
לעמדה זו אפשר למצוא בנאום שנשא בן-גוריון בקונגרס הציוני בציריך (" :)1937אנו
נראה לעולם איך צריך להתייחס למיעוט [ ]...לא יהיו אצלנו כל חוקים נגד הערבים
[ ]...יהיו גם שוטרים ערבים" 20.מאידך גיסא ,הנחת המוצא בוועדת המצב שדנה בהקמת
המשטרה הייתה כי הערבים מהווים סכנה מבפנים ,ועל כן ישנו צורך במעקב של
ענף מיוחד במשטרה אחריהם 21.במצב זה ,גיוס שוטרים מקבוצות מיעוט "למשטרה
העברית" ,כפי שכונתה בראשית דרכה ,לא היה עניין ברור מאליו כלל ועיקר .מסקנה
זו מקבלת משנה תוקף על רקע קביעתו של יחזקאל סהר ,המפכ"ל המיועד ,בישיבת
ועדת המצב שעסקה בין היתר בגיוס שוטרים ערבים למשטרה ,כי "לאור המציאות של
עכשיו לא נוכל להחזיק שוטרים ערבים .צריך לעבד תוכנית של הכללתם במשטרה
אך למעשה לא יצא הדבר לפועל" 22.עם הקמת המדינה מסר דובר המשטרה בישיבת
עיתונאים שהתקיימה בתאריך  ,25.5.1948כי שוטרים ערבים אינם מגויסים בשלב
זה למשטרה ,אך "שמות הפונים נרשמו ובבוא העת ידונו בהצעות אלה" 23.במקביל,
גם החברה הערבית לא מיהרה להתגייס לשורות משטרת ישראל לאחר הקמתה :גם
לאחר שהתבררו תוצאות המלחמה ,נותרו בעינם השיקולים הלאומיים ,כמו גם החשש
24
שייתפסו כבוגדים בקרב בני עמם ,מעצם שיתוף הפעולה עם הממסד הישראלי.
לפיכך ,מפתיע אפוא לגלות בדו"ח המשטרה לשנת  1958כי נכון לאותה שנה שירתו
בשורותיה  404שוטרים "מבני המיעוטים" .מאמר זה יעסוק ,לראשונה ,בתהליכי גיוס
אזרחים מקבוצות המיעוט למשטרת ישראל ,שהתרחשו בין שתי נקודות ציון אלה,
וינסה לבחון את הפער בין שני המסמכים :בין פרוטוקול ועדת המצב משנת ,1947
שהתייחסה באמביוולנטיות לסוגיית גיוס האזרחים הערבים ,מזה ,לבין דו"ח המשטרה
לשנת  ,1958המעיד על גיוס שוטרים מקבוצות מיעוט ,לרבות אזרחים ערבים ,מזה.
אומנם ,מספר השוטרים הערבים במשטרת ישראל היה מועט באופן משמעותי מחלקם

19
20
21
22
23
24

 ,15בעמ' .87
אוסצקי-לזר "עיצוב" ,שם.
אצ"מ  ,S5Q-1543אצל בני מוריס תיקון טעות :יהודים וערבים בארץ-ישראל 114 ,1956–1936
(.)2000
"הצעה להקמת משטרה במדינה העברית" ,א"מ ג" 26/110-ועדת המשנה ב'".
פרטי כל של ישיבת ועדת המשנה ב' ( ,)23.12.1947שם.
"הורכב מטה משטרת ישראל" הארץ .4 ,25.5.1948
ראו הלל כהן ערבים טובים .)2006( 144
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היחסי באוכלוסייה ,ועדיין – שריר וקיים .אילו תהליכים יוכלו להסביר את המצב
שנוצר ,שלפיו אף שמפכ"ל המשטרה ביקש לסגור את דלתותיה בפניהם בתחילה,
שירתו כמה מאות מהם במשטרה עם תום העשור הראשון?
למעט חריגות שמטרתן מתן רקע והקשר מתאים ,מחקר זה יתמקד בחודשי
ההיערכות להקמת המשטרה – מנובמבר  1947ועד שנת  .1958תקופה זו הוגדרה
בספרות המחקרית כ"תקופת ההתארגנות וההתבססות" של המשטרה ,והיא חופפת
לתקופת כהונתו של המפכ"ל הראשון יחזקאל סהר 25.התחקות אחר ראשית דרכם של
שוטרים מקבוצות מיעוט במשטרה תתרום נדבך נוסף להבנת היחס בין קבוצות אלה
לבין המדינה בתקופת המחקר בכלל ,ולהבנת משולש היחסים בין קבוצות המיעוט
בישראל ,המדינה והמשטרה ,כחלק מתהליך שילוב קבוצות המיעוט במדינה בתקופה
מעצבת זו בפרט.
מסד הנתונים העיקרי שעליו אתבסס הוא תיקי משטרה מארכיון המדינה ,שחלקם
נחשפים כאן לראשונה ,לצד קטעי עיתונות עברית בנושא ,דו"חות שנתיים של המשטרה
ומקורות נוספים .כל אלה יסייעו בשרטוט התהליכים והגורמים שהשפיעו על גיוס
אזרחים בני קבוצות מיעוט למשטרה ועל השתלבותם בה .בשל אי-הנגישות השפתית
למקורות היסטוריים בשפה הערבית ,הפסיפס שמתגלה במאמר יהווה תמונה חלקית
בלבד ,שתשורטט בעיקר על סמך מקורות שנכתבו בעברית.
במסגרת המאמר אשתמש במונח "שוטרים מקבוצות מיעוט" .במסמכי התקופה
רווח השימוש במונח "השוטרים הערבים" ,אך נכללו בו גם שוטרים ערבים-מוסלמים,
ערבים-נוצרים ,בדואים ,דרוזים וצ'רקסים .אומנם ,אין ספק כי כל קבוצה ראויה למחקר
נפרד ,ולו מעצם העובדה כי גם המשטרה לא ראתה בהם מקשה אחת ,ויצרה הבחנה
בין שוטרים דרוזים ,שהתגייסו בממדים הגבוהים משיעורם באוכלוסייה ,לבין שוטרים
מוסלמים ,שנתפסו כסיכון ביטחוני וגויסו בשיעור הנמוך באופן ניכר ממספרם היחסי
באוכלוסייה .עם זאת ,ברוב המסמכים הרשמיים נעדר פירוט מדויק בנוגע לשיוך האתני
של שוטרים אלה ,ולכן רק במקומות שבהם קיים מידע בנושא אציין את שיוכם .למיטב
ידיעתי ,לא התגייסו נשים מקבוצות מיעוט בתקופה זו למשטרה.
המאמר יבקש להשיב על שלוש שאלות שונות :מה היו הגורמים שעיצבו את מדיניות
גיוס שוטרים בני קבוצות מיעוט בעשור הראשון? אילו אתגרים מבית ואילו אתגרים
מחוץ ניצבו בפני השוטרים בני קבוצות המיעוט? וכיצד נקלטו בשורות המשטרה?
חלקו הראשון של המאמר ידון בשוטרים בני קבוצות המיעוט ששירתו במשטרת
Meir Hovav & Menachem Amir, Israeli Police: History and Analysis, 2(2) Police 25
 Studies 8 (1979(.ראו גם עמיקם הרפז אסטרטגיות שיטור – סוגיות בעיצוב מדיניות אכיפת
החוק ( )2012( 30להלן :הרפז אסטרטגיות שיטור); אלי הוד תולדות משטרת ישראל :שלב המסד,
( )2004( 100 ,1958–1948להלן :הוד שלב המסד).
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המנדט ,ובמהלכו אסקור את הדיונים שקיימה ועדת המצב בדבר גיוסם למשטרת ישראל
עם הקמתה ,ובתוך כך בהדחת שוטרים מקבוצות אתניות שונות ממשטרת המנדט .בחלק
השני אעסוק בשילובם במנגנון המשטרתי במהלך העשור הראשון ובאתגרים מבית
ומחוץ שעימם נדרשו להתמודד .במסגרת חלק זה אציג את תנאי העסקתם ,אמחיש
כיצד הופלו לרעה ביחס לשוטרים היהודים ,ואצביע על המאבק הזהותי שהתחולל
בקרב אלה מהם שהתגייסו למשטרה .החלק האחרון יוקדש לסיכום הממצאים.

רקע :שוטרים ערבים במעבר ממנדט למדינה
שנות ראשית המנדט הבריטי בארץ ישראל ( )1917עמדו בסימן הגברת הסדר והביטחון
בשטח .עם הקמת משטרת המנדט בשנת  ,1921הובאו מאות שוטרים ממצרים ,אך
לאור הצורך בשוטרים נוספים היודעים את שפת המקום החל גיוס שוטרים מקומיים,
בני דתות וקבוצות אתניות שונות 26.לפי המדיניות שהייתה נהוגה במשטרת המנדט,
השוטרים המקומיים איישו בעיקר תפקידים זוטרים 27,תוך שהם חולקים זה עם זה
29
תנאי העסקה דומים 28,ואילו השוטרים הבריטים זכו לתנאים ולמעמד טובים יותר.
היחסים בין השוטרים היהודים לערבים ובינם לבין הציבור היו מורכבים :שוטרים
משתי הקבוצות היו מעורבים במאבק הלאומי 30.לעיתים נטלו חלק פעיל בסכסוכים
שבהם נדרשו לטפל לצד קבוצת הלאום שאליה השתייכו :לא כאוכפי חוק אלא
כפורעיו .בהעדר מחקר סדור בנושא זה ,ניתן להסתמך בעיקר על אזכורים של הסוגיה
בספרי זכרונות של יהודים מתקופת היישוב ומקורות נוספים .מקורות אלה מבהירים
כי בזכרון הקולקטיבי היהודי ,נחקקו השוטרים הערבים כמי שלא הגנו עליו ונקטו
באכיפה סלקטיבית כלפיו ,במקרה הטוב ,או אף היוו איום בעצמם ופגעו ביהודים,

26
27
28
29

30

רחלה מקובר שלטון ומנהל בארץ-ישראל .)1968( 67 ,1925–1917
נעמי לבנקרון "בין גלוי לנעלם :היסטוריוגרפיה של משטרת ישראל בעשור הראשון" משטרה
והיסטוריה ( )2019( 17 ,1להלן :לבנקרון "בין גלוי לנעלם").
ריקה יצחקי הראל "מעמד ודימוי השוטר היהודי בתקופת המנדט" משטרה וחברה .)2009( 1 ,8
על פערי השכר בין שוטרים יהודים וערבים לבין השוטרים הבריטים במשטרת המנדט ראו שלומי
שטרית "'הידיד שנשכח' :הצעת אדוארדס להקמת המשטרה במדינה היהודית" עלי זית וחרב ,14
( )2014( 183 ,169להלן :שטרית "הידיד שנשכח").
ראו למשל עדותו של שוטר עברי" :יצאתי לסיורים עם שוטר ערבי נוצרי ,רפיק אוויז ,בחור נחמד
אך לאומני קנאי .ידעתי שהוא מבלה כל יום חופשי בהרים אצל הכנופיות ,ושהוא אחד מאנשי
המודיעין שלהם [ ]...באותם ימים החלו השוטרים הערבים יוצאים ,כביכול ,לחופשה וחוזרים
בצעקה וטוענים שהכנופיות שדדו מהם את המדים והנשק .ידענו ,שהנשק נמסר מרצון" .מתוך ספרו
של שמחה פרומר השוטר העברי בתקופת המנדט  ;)1973( 168מנגד ראו את "עלילות" השוטרים
העברים במאבק הלאומי בכתבה "השוטרים העבריים במלחמת השחרור" חרות .2 ,12.4.1949
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במקרה הרע 31.בדו"ח ועדת שואו ( ,)Shawנקבע כי שוטרים ערבים נטלו חלק פעיל
ברצח יהודים ב 1929-וכי השוטרים הערבים ,ככלל ,היו בלתי-מהימנים 32.בקטטה בין
שוטרים ערבים ויהודים בשנת  ,1930נטל שוטר ערבי נשק וכיוון לעבר שוטר יהודי.
33
יתר השוטרים שהיו במקום "הוציאו בקושי את הרובי מידי השוטר הערבי המתנפל".
שוטר יהודי שביקש לעצור ערבי שפיזר מסמרים על הכביש בשכונת מוסררה הותקף
34
באלה על ידי שוטר ערבי.
גם שוטרים יהודים פעלו באלימות כלפי ערבים ,ובמיוחד זכו להבלטה בתקשורת
שני מקרים חמורים (אם כי לא מאפיינים) :השוטר שימחה חינקיס רצח שלושה גברים
ושתי נשים ערביות ביפו כנקמה על רצח ארבעה חברי ההגנה 35,והשוטר מרדכי שווארץ
רצח את שותפו לחדר ,שוטר ערבי ,כנקמה על השמחה שהביע כששמע על רצח חבריו
של שווארץ בידי כנופיה ערבית 36.גם בין תובעי המשטרה היהודים והערבים התקיים
37
מתח מובנה ,מעצם השתייכותם הלאומית.
עם זאת ,קיים גם תיעוד שונה ,המשרטט מציאות מורכבת יותר ,כך למשל ,השוטר
חביב כנען ,ששירת במשך שמונה שנים במשטרת המנדט ,העיד כי חרף המעורבות
והתמיכה העקיפה והישירה לעיתים של השוטרים היהודים והערבים במאבק הלאומי,
"למרבה הפלא קיימו ביניהם השוטרים הערביים והיהודיים יחסי רעות טובים שהחזיקו
מעמד אף בסערות הקשות ביותר שפקדו את ארץ ישראל" 38.מקרה שבו הגן שוטר ערבי
על שוטר יהודי מפני המון משולהב בשנת  1938ושילם על כך בחייו מופיע בזיכרונותיו
של השוטר קלמן רביב" 39:לפתע ראיתי את עבדאללה נבלוסי ,שוטר מתחנת המשטרה
הערבית שהיה בידידות איתי ,רץ דרך המדרגות שירדו משער המוגרבים לכיוון הכותל,
31

32
33
34
35
36
37
38
39

ראו למשל את עדות השוטר מאיר ספקטור לעניין השוטרים הערבים במאורעות תרפ"א" :השוטרים
הערבים בראשות הקצין תופיק ביי ,שהופקדו על השמירה בגבול השכונות ,לא מנעו בשום אמצעים
את ההתנפלויות על היהודים ועוד עזרו להלהיב את האספסוף הערבי" .חיים פיירברג "יומן ההגנה
של תל אביב בפרעות תרפ"א ,מבט ביקורתי על מקור היסטורי" שמונים שנה לארגון ההגנה 45
(דני הררי עורך ;)2002 ,צבי נדבה מימי שמירה והגנה  ;)1954( 258המשפטים :משפטי מאורעות
אבגוסט  1929כרך א .)1929( 13
Report of the Comission on the Palestine Disturbance of August 1929 (1930).
"שוטר ערבי מאיים ברובה על שוטר יהודי" דאר היום .6 ,7.3.1930
"שוטר ערבי הכה את חברו היהודי" דבר .8 ,12.5.1936
בני מוריס מדיר יאסין עד קמפ דייוויד :מאמרים אישיים ,פוליטיים והיסטוריים .)2018( 195
"השוטר מ .שווארץ נידון לתליה" הבקר  .3 ,30.1.1938ראו גם דניאל פרידמן לפני המהפכה :משפט
ופוליטיקה בעידן התמימות .)2015( 121
גיא לוריא "משטרה בשביל הנייטיב'ס :ההיסטוריה של הקמת התביעה המשטרתית" משטרה
והיסטוריה .)2019( 119 ,1
חביב כנען בעיני שוטר פלשתינאי :סיפור לידתה של ההתנגדות הפלשתינאית .)1980( 186
"בלוז לכחולי המדים" קטלוג לתערוכה שהוצגה במוזיאון חצר הישוב הישן ע"ש יצחק קפלן (.)2017

משטרה והיסטוריה | 21

ןור דדוע

עם אקדח ביד ,כשהוא צועק' :קלמן ,תברח 5000 .ערבים יוצאים מן המסגד ומתכוונים
לרצוח כל מי שנמצא ליד הכותל'" .השוטר רביב ניצל ,ואילו השוטר נבלוסי שילם בחייו.
בעת הקמתה כללה משטרת המנדט רוב מובהק של שוטרים ערבים ,שמספרם
אומנם עלה לאורך השנים ,אך שיעורם היחסי הלך והתמעט ,במקביל לגידול הניכר
שחל במספר השוטרים הבריטים .בסוף שנת  1926שירתו במשטרת המנדט 1295
שוטרים ערבים 245 ,שוטרים בריטים ו 212-שוטרים יהודים 21 .שנים לאחר מכן,
בשנת  ,1947שירתו במשטרת המנדט  2381שוטרים ערבים 5600 ,שוטרים בריטים,
41
ו 680-שוטרים יהודים.
עם קבלת החלטת החלוקה החלה משטרת המנדט לפנות את תחנותיה ולמסור
אותן לידי השוטרים המקומיים ,יהודים או ערבים 42.בשלב זה נוצרה למעשה ההפרדה
בין השוטרים הערבים ליהודים ,שעד אז שירתו יחד בחלק מהתחנות 43.תחנות משטרה
שנעזבו בידי הבריטים הפכו ליעד אסטרטגי חשוב ,ובפקודת המטה הכללי של ההגנה
44
מינואר  1948התגבשה תוכנית כוללת לתפיסתן.
40

"אסור שהמשטרה תופיע ככוח כובש לגבי הערבים" :הדיונים בדבר גיוס
ערבים למשטרה בוועדת המצב
ועדת המצב ,שהוקמה בעקבות החלטת החלוקה ,עמלה על הקמת תשתית המנגנון
הממשלתי למדינה שבדרך עם פקיעת המנדט 45.ועדת משנה שלה ,בראשות גולדה
מאיר ,דנה בהקמת המשטרה 46.אחת השאלות שנדונו בוועדה הייתה זו העומדת במרכז
המאמר :שאלת גיוס האזרחים הערבים למשטרה .בישיבה שהתקיימה בדצמבר 1947
47
נדונו השיקולים בעד צעד זה – ונגדו.
40

41
42
43

44
45
46
47

מזיכרונות השוטרים היהודיים במשטרת פלשתינה ( 10מחלקת ההדרכה של משטרת ישראל ,ניצה
גרוס עורכת .)1986 ,שמו של נבלוסי ,כמו גם שמות אחרים של שוטרים מקבוצות מיעוט ,יוזכרו
במאמר כפי שהופיעו במקור ,הגם שלעיתים מדובר בתעתיק שאינו מדויק.
הנתונים לקוחים מספרו של הוד שלב המסד ,לעיל ה"ש  ,25בעמ' .100
על אודות פינוי משטרת ראש פינה למשל ראו אורי בירן ואסף זלצר "יחסי יהודים וערבים במרחב
הכפרי ראש פינה-ג'אעונֶ ה  "1948–1918עיונים ל .)2018( 175 ,145
שלומי שטרית "דף חדש במשטרה העברית הטהורה" עת–מול  .)2014( 19 ,231ראו גם למשל
"השוטרים הערבים מחדרה לכרכור" הבקר " ;7 ,2.4.1948משטרת קלקיליה לידי הערבים" על
המשמר .4 ,28.3.1948
יהושע בן אריה ההיסטוריה של ארץ-ישראל – מלחמת העצמאות (( )1983( 178 )1949–1947להלן:
בן אריה ההיסטוריה של ארץ-ישראל).
Paul Alsberg, The "Emergency Committee"(Va'adat Hamatzav), October 1947 - May 1948
Preparing for Statehood, 10(1) Studies in Zionism 49 (2008).
אלי הוד הקמת משטרת ישראל :שלבים ראשונים .)2004( 6 ,1948–1947
לעיל ה"ש .22
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במהלך הישיבה נעשה שימוש במונח "הערבים" ,ללא התייחסות לקבוצות מיעוט
אחרות ,שנתפסו ,כנראה ,כסיכון זניח יותר ,אם בכלל .במרכז הפרק יעמדו השיקולים
הפרקטיים והסימבוליים שאותם שקלה הוועדה .בדיון זה של ועדת המשנה ,שהיה ,עד
כמה שביכולתי לקבוע ,היחיד שעסק בהרחבה בסוגיה ,הועלו שלושה נימוקים שונים
מאוד באופיים :קואופטציה שתאפשר ריסון גורמים עוינים 48,צורך בהפרדת המשטרה
מהצבא בעיני האוכלוסייה הערבית ,ודאגה לתדמית מדינת ישראל בזירה הבין-לאומית.
השיקול הראשון והמרכזי שהעלתה הוועדה היה חשיבות הקואופטציה ,שתאפשר
ריסון פעולת גורמים ביקורתיים או עוינים כלפי המדינה .מאיר גרבובסקי (ארגוב) 49טען
כי "אי-שיתוף הערבים במשטרה יהרוס את יסודות הביטחון בארץ" .זאת ,כיוון ש"אחד
הכללים של השתקת מיעוט הוא לשתפו במשטרה" 50.גם דוד רמז ביטא תחושה דומה:
"אפשר להשקיט את הערבים רק ע"י זה שנראה אותם מתחילת העבודה כשותפים
בכל" 51.עם זאת ,על מנת לוודא כי הקואופטציה לא תוביל לתוצרים בעייתיים ,הבהירו
המתדיינים כי הגיוס יהיה סלקטיבי ולא פתוח לכלל האוכלוסייה הערבית .כך למשל
52
הציע ארגוב "למצוא שכבה ערבית מסוימת ,ממנה נגייס קצינים ואנשים למשטרה".
רמז הסכים כי ערבים "רשאים לשרת במשטרה" והוסיף כי "יתכן שנפסול ערבים
53
מסוימים אישית – אך אי אפשר לפסול אותם למפרע בכלל".
שיקול שני שאפשר לאתר מתוך דיוני הוועדה נבע מהרצון ליצור חציצה ברורה בין
המשטרה ככוח אזרחי ,לבין הצבא .אף על פי שדמות המדינה והצבא העתידיים נמצאו
עדיין בתהליכי התעצבות במועד קיום הישיבה ,האפשרות שצבא ישראלי ישלוט על
חלק מהאוכלוסייה הערבית נראתה למשתתפיה סבירה למדי .לפיכך ,הצורך להפריד
בין הכוח הצבאי לבין זה המשטרתי ,אולי כחלק מתפיסה כוללת שבמסגרתה הצבא
יהא אמון ומופקד על הטלת השררה והמורא על הציבור הערבי בעוד המשטרה תוכל
לשמור על הסדר ולתת מענה לתושבי המקום ,הצדיק לדעת חלק מחברי הוועדה גיוס
שוטרים ערבים .חבר הוועדה בר־כוכבא מאירוביץ' ,ביטא תפיסה זו באומרו כי "אסור
54
שהמשטרה תופיע ככוח כובש לגבי הערבים".
48
49

50
51
52
53
54

להרחבה ראו איאן לוסטיק ערבים במדינה היהודית :שליטת ישראל במיעוט לאומי .)1985( 236-199
מאיר גרבובסקי (לימים ארגוב) עלה לארץ בתום מלחמת העולם השנייה לאחר ששירת בחטיבה
היהודית הלוחמת ,ולאחר שמילא שורה של תפקידים ,בהם חבר ועדת המצב ,התמנה להיות חבר
הכנסת הראשונה וכיהן בה כיו"ר ועדת החוץ והביטחון .ראו מאיר ארגוב מאבקים :מבחר מאמרים
ומסות (.)1971
לעיל ה"ש .22
שם.
שם.
שם.
שם.
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השיקול השלישי שעלה בדיון היה עקרון השוויון .עמדה זו בוטאה על ידי גולדה
מאיר שהייתה באותה העת ראשת הוועדה 55.היא טענה כי המשטרה צריכה לאפשר גיוס
אזרחים ערבים לשורותיה מנימוקים פוליטיים-חוקיים המבוססים על עקרון השוויון
בפני החוק ,אף שהייתה מודעת לכך שייתכן שלא ינהרו לשורותיה" :אם הערבים לא
יבואו – נקיים את המשטרה בלעדיהם אך אסור שלפי החוק תישלל זכותם להשתייך
למשטרה" 56.עם זאת ,ייתכן כי טיעון זה הושפע גם משיקולים זרים :ישראל חרדה
לתדמיתה הבין-לאומית ולמעמדה באו"ם ,שלא הושג על נקלה 57.הענקת יחס שוויוני
והוגן למיעוטים נבחנה בין היתר על רקע הדרך שבה תצטייר המדינה בעיני גורמים
בין-לאומיים ,ובראשם האו"ם.
ההכרעה הסופית ,כך נראה ,בדבר גיוס שוטרים ערבים הייתה שראוי לגייס אותם,
ולשרש את התופעה שנהגה במשטרת המנדט שם הופרדו השוטרים לפי השתייכותם
הלאומית .ההחלטה התקבלה בישיבה שהתקיימה בחודש ינואר  .1948בישיבה אמר
המפכ"ל המיועד יחזקאל סהר ,בתגובה לשאלתו של מאיר ארגוב ,כי "לא תהיה קיימת
חטיבה ערבית נפרדת במסגרת המשטרה" 58.בדיון נוסף שהתקיים בפברואר  1948ועסק
בין היתר בשאלה האם לפתוח את קורס קציני המשטרה המתוכנן ליהודים וערבים
הוחלט כי "המודעה שתתפרסם [ ]...תהיה מופנית ליהודים וערבים ותדגיש נקודה
60
זו" 59.המודעה פורסמה בעברית ובערבית.

דמדומי המנדט וימיה הראשונים המדינה :התפטרות ופיטורי השוטרים
הערבים
במהלך החודשים הראשונים של שנת  ,1948בעת שוועדת המצב התחבטה בסוגיה האם
לגייס אזרחים ערבים למשטרה של המדינה העתידית ,התפטרו רבים מהם ממשטרת
המנדט ,או ערקו ממנה 61.בזמן שנכתבו מכתבי ההתפטרות ,עדיין לא היה ברור כי אכן

55
56
57

58
59
60
61

ראו גם מירון מדזיני גולדה :ביוגרפיה פוליטית .)2008( 159
לעיל ה"ש .22
לסקירה היסטוריוגרפית של מדיניות החוץ של ישראל בעשור הראשון ,ראו אורי ביאלר "בינוי
מדינה ודיפלומטיה :על ההיסטוריוגרפיה של מדיניות החוץ של ישראל בשנותיה הראשונות"
קתדרה ( 181 ,150התשע"ד).
פרטי כל של ישיבת ועדת המשנה ב' ( ,)20.1.1948א"מ ג ,110/26-לעיל ה"ש .22
פרטי כל של ישיבת ועדת המשנה ב' ( ,)5.2.1948א"מ גל" 455155/2-ועדת משנה – העתקים
מיותרים".
א"מ ג" 115/8-הקמת המשטרה" .התיק כולל מודעות שפורסמו בעברית בעיתונים הבקר ,הצפה,
המשקיף ,דבר וקול העם ,וכן מודעה באנגלית שפורסמה בעיתון .The Palestine Post
"הגיוס העברי מטיל פחד על הפרלמנט" הצפה " ;1 ,4.3.1948השוטרים הערבים ערקו על נשקם"
דבר .2 ,4.5.1948
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תקום מדינה יהודית עם סיום המנדט ,או שמא תהיה זו ישות בין-לאומית באחריות
62
האו"ם.
רובם המכריע של מכתבי ההתפטרות נכתבו בנוסח קבוע ,ופורטו בהם סיבות
אישיות ,פוליטיות ולאומיות להתפטרות .בין הסיבות האישיות שהזכירו המתפטרים
שבו ובלטו חוסר האמון בגוף שיקום עם פקיעת המנדט הבריטי ,והחשש לפגיעה
בסיכוייהם לקבל פנסיה משלטונות המנדט ,אם המשטרה שתוקם לאחר תום המנדט
לא תוכר על ידי הבריטים 63.במכתבים אחרים צוינו סיבות אישיות פרטניות :השוטר
חמזי אבן חמזי כתב כי מאחר שהגיע לגיל שישים ,לאחר שלושים שנות שירות ,הוא
מבקש לפרוש ולצאת לפנסיה .השוטר חוסיין סלאח כתב כי התחתן לאחרונה עם אישה
המתגוררת בסודן והוא מבקש להתגורר עימה ,וכן כי הוא חושש שמצב בריאותו הלקוי
64
יקשה עליו למלא את תפקידו נאמנה.
סיבה אחרת העולה מבין שורות המכתבים היא החשש להיתפס כבוגדים על כל
המשתמע מכך .כך למשל כתב השוטר לוטפי סאלח מחיפה כי הוועד הערבי העליון
הוציא הנחיות האוסרות על שרות תחת הממשל הבא ,ולכן "ככל שהנחיות אלו []...
לא יבוצעו אנו נחשב לבוגדים בעמנו"( .תרגום שלי ,ע.ר 65.).לאור העובדה שבמהלך
המרד הערבי ( )1939-1936נרצחו עשרות שוטרים וקצינים ערבים בידי המורדים ,מתוך
66
תפיסתם כבוגדים בלאום ,נדמה כי היה יסוד ,לכאורה לפחות ,לחשש זה.
לאחר קום המדינה ,החל באופן מיידי כמעט תהליך פיטורי שוטרים במטרה לטהר
את שורות המשטרה משוטרים מושחתים .ביוני  1948חוקקה מועצת המדינה הזמנית
את פקודת עובדי ממשלת ישראל 67.סעיף (2ב) לפקודה העניק לממשלה ולשר המשטרה
סמכות לפטר שוטרים ,ולהעבירם לדרגה או משרה אחרת בתוך שישה חודשים מיום
פרסום הפקודה "לפי ראות עיניהם ובלי מתן נימוקים".
וכך ,זמן קצר בסמוך להקמת המשטרה ,בין מכוח הפקודה ובין מסיבות אחרות
פוטרו או התפטרו  178שוטרים יהודים ורובם ככולם של השוטרים מקבוצות המיעוט
ששירתו במשטרת המנדט ערב הכרזת המדינה .זאת ,חרף מצוקת כוח האדם הקשה
שאפיינה את משטרת ישראל בתקופה זו .ביחס לשוטרים היהודים ,כפי שהראה נתן
62
63
64
65
66
67

אריאל פלדשטיין "שלושה ימים בחודש אייר תש"ח – עיון מחודש לאור המקורות" עיונים בתקומת
ישראל .)1998( 354 ,8
א"מ מ."Employment" 5011/4-
מכתב מהשוטר חוסיין סאלח למפקח המשטרה הכללי ( )1.4.1947ומכתב מהשוטר חמזי אבן חמזי
למפקח המשטרה הכללי ( ,)30.4.1948שם.
מכתב מהשוטר לוטפי סאלח למפקח המשטרה הכללי ( ,)29.3.1947שם (המכתב תורגם מאנגלית
על ידי מחבר המאמר).
יובל ארנון-אוחנה פלאחים במרד הערבי בארץ ישראל .)1982( 68 ,1939–1936
פקודת עובדי ממשלת ישראל ,התש"ח.1948-
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ברון ,עילת הפיטורים היתה קרוב לוודאי פוליטית ,ונבעה בין היתר משיוכם הארגוני
של המפוטרים בתקופת המנדט לאצ"ל וללח"י 68.ביחס לשוטרים שאינם יהודים המידע
ברור פחות ,אך בדין וחשבון שפרסמה המשטרה לסיכום שנת  1948נכתב כי "את הגרעין
69
הראשון של משטרת ישראל היוו השוטרים והקצינים היהודים של משטרת המנדט".
בהנתן מיעוט המקורות שעלה בידי לאתר בנושא זה ,עדיין נדמה כי רב הנסתר על
הגלוי בכל הנוגע לקורותיהם של שוטרים מקבוצות מיעוט עם פקיעת המנדט .יחד עם
זאת ניתן לשרטט תמונה חלקית מתוך כמה תיאורים על סוגי פיטורים שונים .דוגמה
לפיטורים אפשר למצוא בהשתלשלות האירועים המתוארת במכתבו של עטאללה גנדור
לשר המיעוטים והמשטרה .גנדור כתב כי שירת כקצין משטרה במחלקת הפיקוח על
הגבולות בנמל חיפה ,והמשיך למלא את תפקידו במסירות גם לאחר הכרזת המדינה.
בסוף חודש מאי קיבל הודעה בדבר הפסקה זמנית של עבודתו ממנהל מחלקת העלייה
בסוכנות היהודית .לא ברור מדוע נשלח המכתב בידי הסוכנות היהודית ולא בידי
המשטרה ,אך הוא כלל הבטחה להחזירו "כעבור יומיים או שלושה" .לאחר שישה
חודשים שבמהלכם לא מולאה הבטחה זו ,פנה גנדור לשר ,והביע תקווה כי השר יענה
70
לבקשתו בתור "מקור הצדק והיושר ומחסה לעשוקים".
מכתב נוסף הופנה לראש הממשלה בפברואר  1949בידי כמה תושבי נצרת ששירתו
במשטרת המנדט ,שבו תיארו כיצד המשיכו למלא את תפקידם שבוע ימים לאחר כיבוש
העיר ללא שכר ,אך בסיום השבוע נתמנו שלושים איש לתפקידים שונים במשטרה
ללא התחשבות בקריטריונים כגון יכולת או גיל .את גורלם שלהם ושל אחרים תיארו
כך" :ליתר ניתנו מכתבים ,חתומים ע"י סגן מפקד משטרת נצרת ,ובהם נתבקשו לחכות
71
לשעת הצורך .אנו מחכים עד כה".

שוטרים מקבוצות מיעוט במשטרה העברית
מלמטה :בקשות אזרחים מקבוצות מיעוט להתגייס למשטרת ישראל עם הקמתה
בראשית דרכה אותתה המשטרה לקבוצות המיעוט כי האפשרות לבוא בשעריה פתוחה,
לפחות לכאורה .עדות לכך אפשר למצוא במסיבת העיתונאים שקיים מפכ"ל המשטרה
68
69
70
71

ברון "המרירות שלא פגה" ,לעיל ה"ש .12
משטרת ישראל דין וחשבון שנתי תש"ח-תש"ט ( )1949( 7 ,1948להלן :דו"ח שנתי .)1948
מכתב מעטאללה ג'ורג' גנדור ,לבכור-שלום שטרית ,שר המיעוטים והמשטרה הישראלית (,)1.2.1949
א"מ ג" 298/96-עטאללה גנדור".
מכתב מג'רייס חנה סלאמה ,לדוד בן-גוריון ,ראש ממשלת ישראל ( ,)14.2.1949א"מ ג300/39-
"סאמי קופטי" (להלן :א"מ ג.)300/39-
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במאי  ,1948יומיים לאחר הכרזת העצמאות ,עת מסר כי "למשטרה יתקבלו ברצון
אף ערבים שירצו להצטרף" 72.בעיתון "הצפה" פורסמו דבריו של סהר ,כי "השוטרים
הערבים במשטרת ישראל ייהנו מכל הזכויות והדרגות רק יקפידו על לויאליות כשרון
וניקיון כפיים" 73.עם זאת ,בפועל ,שוטרים ערבים ששירתו במשטרת המנדט וניסו
להתגייס בתקופה זו ,נדחו ברובם על הסף .המעטים שהתקבלו ,כפי שצוין בדו"ח
המשטרה לשנת  ,1948היו שוטרים ששירתו במשטרת המנדט ,והתגוררו ביישובים
אשר "שוחררו מידי האויב ונשארו בהם אנשי מיעוטים ערבים" 74.כך למשל בנצרת
הוקמה באוגוסט  1948יחידה שהורכבה משוטרים ערבים ,אשר בראשה עמד קצין
75
ערבי ,אך הם היו כפופים לקצין יהודי.
גישה הפוכה לזו של מפכ"ל המשטרה ,הציג שר המשטרה בכור-שלום שטרית
בשידור רדיו באוגוסט  .1948שטרית הודה כי נרשמה התעניינות מצד קבוצות המיעוט
להתגייס ,והמשטרה אף נעתרה לחלק מהפניות ,אך סייג ואמר כי "עדיין לא הגיעה
השעה לשיתוף המעוטים במשטרת ישראל" .שטרית טען כי מדובר במדיניות זמנית
וכי בבוא העת הם יוכלו להשתלב ,בפרט באזורים שבהם מצוי ריכוז גבוה של קבוצות
מיעוט .הוא הוסיף כי המשטרה תשתדל "למצוא בתוכם אנשי מידות ויושר שיהיו
76
נאמנים לתפקידם".
גם בחודשים הבאים המשיכו להגיע בקשות של צעירים בני קבוצות מיעוט להתגייס
למשטרה ,והן שתעמודנה במרכז פרק זה .הבקשות ,המצויות בארכיון המדינה ,טרם
נחקרו עד היום ,והן כוללות מידע רב ומרתק על הפונים ,על בקשותיהם ועל הנימוקים
השונים שהציגו לגיוסם .הבקשות הוגשו ברובן בין החודשים ינואר-פברואר  ,1949כנראה
בעקבות שוך קרבות מלחמת העצמאות 77.עשרות רבות של מכתבים נשלחו ,ורובם יועדו
לראש הממשלה ,לשר המשטרה (שהיה גם שר המיעוטים) ולמשרד המיעוטים .מדוע
פנו בני קבוצות המיעוט שביקשו להתגייס למשטרה לגורמים בכירים אלה דווקא ולא
ללשכות הגיוס כמו כל אזרח אחר? אומנם ,באותן השנים בני קבוצות המיעוט שהגישו
מועמדות לעבודה נדרשו לפנות למשרד לענייני מיעוטים ,בצירוף ממליצים שיעידו
על נאמנות וחריצות המועמד 78,לכן אין ֵתמה שהפנייה נעשתה באופן זה גם במקרה
72
73
74
75
76
77
78

"כיצד תאורגן המשטרה העברית" על המשמר .2 ,16.5.1948
"משטרת ישראל על מטה ומחלקותיה" הצפה .1 ,25.5.1948
דו"ח שנתי  ,1948לעיל ה"ש .69
"הוקמה משטרה ערבית בנצרת" הבקר  ;4 ,2.8.1948כן ראו אריה גלבלום "מסע בין ערביי ישראל"
הארץ .3 ,26.11.1948
"שידור מר שיטרית ברדיו קול ישראל ביום שלישי  .2 ,"10.8.1948א"מ ג" 5436/15-המשטרה –
משרד המשטרה".
בן אריה ההיסטוריה של ארץ-ישראל ,לעיל ה"ש  ,44בעמ' .262
להרחבה על פעילות המשרד ראו אלינה קורן "כוונות טובות :קווים לדמותו של משרד המיעוטים
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דנן ,עם זאת ,אפשר להעלות שתי השערות נוספות :האחת ,כי פעלו בדרך זו מכיוון
שחששו כי מעמדם המיוחד כמיעוטים החשודים מטעמים ביטחוניים יוביל לדחיית
בקשתם על הסף .אפשרות שנייה קשורה לזהותו של שטרית עצמו .העובדה ששירת
במשטרת המנדט ,בין היתר כמפקד בבית הספר לשוטרים ,סייעה אולי להיווצרות
היכרות או אף קשרים אישיים בינו לבין חלק מהם 79.זאת ועוד ,שטרית ,שאף דיבר
80
את השפה הערבית על בוריה ,נודע ביחסו הידידותי לערבים.
חלק מהבקשות נכתבו על ידי פונה יחיד ,ובמקרים אחרים היו אלה בקשות
קבוצתיות .השכלת הפונים לא צוינה אך באותה עת היא לא הייתה קריטריון לקבלה,
שכן נכון לשנת  ,1949כמחצית מחניכי מחזור א' בבסיס האימונים המשטרתי בשפרעם
81
לא השלימו את לימודי התיכון.
לעיתים כתב גורם שלישי בשם המבקש או המבקשים אל הנמען .כך למשל פנה
מחמוד אלמודי בבקשה שיחזירו את בנו למשטרה ,לאחר שזה שירת במשטרת המנדט
וצבר ניסיון 82.חלק מהבקשות נכתבו במקור בערבית ,קרוב לוודאי בשל חוסר שליטתם
של הכותבים בשפה העברית בצורה שוטפת ,והן תורגמו לעברית על ידי המשרד
לענייני מיעוטים.
הנימוקים שהציגו הפונים לכדאיות שבגיוסם היו מגוונים :היו שהצביעו על התועלת
שתצמח למשטרה מקבלתם לתפקיד ,בשל היכרותם עם השפה ,התרבות ומנהגי
קהילתם .אחרים ניסו לשכנע כי ניסיונם במשטרת המנדט ואיכותם יסייעו למשטרה.
כך למשל כתב מעיוף חורי כי שירת במשטרת המנדט ,וכי אין לו ספק שממליצים
מקרב הקהילה יאשרו את התאמתו" :אם אבקש מהם תעודה על התנהגות טובה בלי
ספק שאשיג בכך עדיפות על כולם" 83.אחרים הדגישו את הסיבות האישיות ,בראש
ובראשונה את מצוקתם הכלכלית כסיבה שתצדיק את גיוסם :המצב הכלכלי הקשה
בישראל בשנים אלה ,ובפרט בקרב קבוצות המיעוט 84,הוביל לחיפוש אחר ביטחון

79

80
81
82
83
84

 14במאי  1 – 1948ביולי  "1949קתדרה .)2008( 113 ,127
ראו למשל מכתב מסהרי יחיא אלאמין ,לבכור-שלום שטרית ,שר המיעוטים (ללא ציון תאריך) ,א"מ
ג ,300/39-לעיל ה"ש ( 71להלן :מכתב אלאמין לשטרית) .אלאמין מבקש למנות את בנו לתפקיד
כלשהו במשטרת ישראל ומציין כי בנו למד בבית הספר לשוטרים בתקופת המנדט" ,כשהיה שר-
המיעוטים קצין משטרה ומנהל בי"ס זה".
יחזקאל סהר סיפור חיי :זכרונות המפכ"ל הראשון של משטרת ישראל .)1992( 102
משטרת ישראל דין וחשבון שנתי תש"ט-תש"י .)1950( 10 ,1949
מכתב אלאמין לשטרית ,לעיל ה"ש .79
מכתב מהווקף הרומי הקתולי ,למ"מ שר המיעוטים בחיפה ( ,)3.2.1949א"מ ג" 299/20-מעיוף חורי".
כותרת המכתב" :בקשה לחזור למשטרה".
תמר גוז'נסקי בין נישול לניצול :שכירים ערבים – מצבם ומאבקיהם ( )2014( 75להלן :גוז'נסקי בין
נישול לניצול).
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כלכלי ויציבות בשירות המדינה .נימוקים נוספים שאפשר לאתר מבין השיטין הם
חיפוש אחר עבודה מעניינת וביטוי תחושת הזדהות והשתייכות למדינה החדשה ,גם
אם זו נכפתה עליהם .נימוק אישי שונה באופיו שלח מואיד סאלח אבו רקן ,אזרח דרוזי
85
מעוספיה ,שביקש להתגייס למשמר הגבול ,וציין כי אחיו נהרג במלחמת השחרור.
נימוק זה הצביע ,אולי ,על הדרך שבה ראה את חובה המוסרי של המדינה כלפיו ,ואת
הדרך הראויה לפירעונו.
מכתבים אחדים כרכו בין כמה שיקולים שונים .כך למשל ,במכתב שנזכר לעיל,
אשר נשלח בפברואר  1949על ידי כמה מתושבי נצרת ,ציינו הכותבים את ניסיונם
המקצועי במשטרת המנדט ,את מצבם הכלכלי הקשה ,ואת התועלת שתהיה בשימוש
בכישוריהם במקומות שנכבשו על ידי צה"ל ובהם מתגוררים ערבים.
גם לאחר כיבוש ישראל את נצרת [ ]...נשארנו כאן והמשכנו למלא את
תפקידנו שבוע ימים ,בלי תשלום [ ]...כבודו יודע שמצבו החומרי של
פקיד הנשאר ללא עבודה משך החודשים הארוכים האלה נפגע קשה []...
צבא ישראל כבש מקומות שבהם מתגוררים ערבים .ומכאן שיש צורך
86

לקלוט אותנו בכוחות המשטרה [ ]...במקומות אלה.

בקשות לגיוס שהגיעו למשרד המיעוטים הופנו למפקד המשטרה במחוז הרלוונטי .כך
למשל ,בפברואר  1949פנה משרד המיעוטים בצפת למפקד המשטרה במחוז הגליל-
טבריה כהאי לישנא:
נודע לנו שלמשטרת המחוז יש צורך בשוטרים ערבים שימלאו תפקידים
בתחנות המשטרה שיוקמו בכפרי המיעוטים והיות ופנו אלינו כמה
צעירים מבין אנשי המיעוטים [ ]...וביקשו שנמליץ עבור קבלתם למשטרה
הישראלית – רוב צעירים אלו הם מבני העדה הנוצרית [ ]...יודעים קרוא
וכתוב ,בחלקם מדברים עברית גם שפות זרות ,מהם שרתו בממשלת
המנדט בתור שוטרים ופקידים – לכן במקרה של צורך במועמדים בשרות
87

המשטרה מבין אנשי המיעוטים תואילו נא לפנות למשרדנו בעניין זה.

 85ראו מכתב מדוד ברטוב ,מזכיר לשכת נשיא המדינה ,ללשכת היועץ לענייני ערבים (,)12.1.1954
א"מ פ" 2002/60-יצחק בן צבי – צלח אבו רקן".
 86מכתב מג'רייס חנה סלאמה ,לדוד בן-גוריון ,ראש ממשלת ישראל ( ,)14.2.1949א"מ ג,300/39-
לעיל ה"ש .71
 87מכתב ממנהל משרד המיעוטים בסניף צפת ,למפקד המשטרה במחוז הגליל ( ,)27.2.1949א"מ
ג" 310/48-גיוס המיעוטים למשטרה" .כותרת המכתב" :ענייני מיעוטים".
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בתגובה לפנייה זו ולפניות מחודש מרץ שבהן נמסרו ככל הנראה רשימות מועמדים
פוטנציאלים ,ענה משרד המשטרה כי "מועמדות מגישי הבקשות [ ]...תבוא בחשבון
88
ברגע שגיוס בני המיעוטים יעלה על הפרק".
נכונות האזרחים הערבים להשתלב במשטרה באה לידי ביטוי גם מעל בימת הכנסת.
כך למשל בשאילתה של חבר הכנסת פארס חמדאן לשר המשטרה באוגוסט 1952
נשאל השר האם "יש בדעת המשטרה להסתייע [ ]...בנכונותם של תושבים מהמשולש
להתגייס לכוחות המשטרה" .השר השיב כי ישנן מגבלות תקציביות לעניין זה אך
89
"לכשתהיה אפשרות יושם לב למשאלתו של השואל".
חיילים משוחררים מקרב קבוצות המיעוט ,או כאלה שתמכו במדינה שבדרך טרם
הקמתה ,היו בעלי הסיכוי הטוב ביותר להתגייס למשטרה .מדיניות זו עולה ממכתביו
השונים של גיורא זייד ממשרד המיעוטים 90,שנלוו לפניות ולהמלצות שונות .כך למשל
כתב על אחד המועמדים ,ג'דען עמשי ,כי "היה מראשוני משתפי הפעולה איתנו מבין
הדרוזים באופן מעשי עוד בזמן שהניצחון לא נראה באופק" 91.במכתב אחר כתב זייד
למפקח המשטרה המחוזי כי "לפי שמועות שהגיעו אלינו הנך עומד לגייס שוטרים
ערבים למשטרה .אנו מבקשים בזה להכניס לרשימה גם חיילים דרוזים משוחררים,
שלהם זכות הקדימה בקבלת המשרה" 92.דברים ברוח דומה כתב אמנון ינאי ,מפקד
יחידת המיעוטים ,שביקש שגיוס הדרוזים למשטרה ייעשה בהתייעצות עימו "מתוך
התחשבות בזכויות חיילים משוחררים ומתוך בדיקת מהימנות המועמדים" 93.ממכתב
תגובה שהוציאה מאוחר יותר המשטרה ,התברר שבאותה העת גויסו למשטרה רק
94
צ'רקסים ששירתו בצה"ל.
לעומת זאת ,בני קבוצות מיעוט – ובכללם דרוזים שלא שירתו בצה"ל – התקשו
ככל הנראה להתגייס למשטרה .במכתב ששלח יהושוע פלמון ,היועץ לענייני ערבים
88
89
90

91
92
93
94

שם (ההדגשות הוספו).
שאילתא מס'  549מטעם חבר הכנסת פארס חמדאן בעניין "מצב הביטחון במשולש" .17.8.1952
גיורא זייד היה בנו של אלכסנדר זייד ,אחת הדמויות הבולטות בעלייה השנייה .לימים הפך גיורא
זייד ליועץ ראש הממשלה לענייני ערבים והיה שותף להקמת יחידות צבא דרוזיות ובדואיות .ראו
סלמאן פלאח הדרוזים במזרח התיכון .)2000( 227
מכתב מגיורא זייד ,משרד המיעוטים סניף חיפה ,למפקח המשטרה המחוזי בחיפה ()11.5.1949
בעניין "גיוס דרוזים למשטרה" ,א"מ ג" 1318/20-יחידת המיעוטים הדרוזית".
מכתב מגיורא זייד ,משרד המיעוטים סניף חיפה ,למפקח המשטרה המחוזי בחיפה ()25.4.1949
בעניין "חיילים דרוזים משוחררים" ,שם.
ראו מכתב מאמנון ינאי ,מפקד יחידת המיעוטים ,ליהושוע פלמון ,היועץ לענייני ערבים במשרד
ראש הממשלה ( ,)31.5.1950א"מ גל" 17117/42-גיוס בני מיעוטים לצבא ולמשטרה".
ראו מכתב מישראל אליהו ,קצין גיוס ראשי של מטה המשטרה ,ליהושוע פלמון ,היועץ לענייני
ערבים במשרד ראש הממשלה ( ,)8.6.1950שם.
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במשרד ראש הממשלה ,אל מפכ"ל המשטרה סהר ביוני  1953כתב פלמון כי:
לאחרונה הרימו ראש בעדה הדרוזית אותם האלמנטים הסוברים כי אין
להזדהות יתר על המידה עם מדינת ישראל ובעיקר עם צה"ל ומטיפים לאי
התגייסות .אלמנטים אלה מנסים לגייס את הצעירים הדרוזים למשטרה
הנותנת תנאים טובים וכן הואיל ואין הדבר מתפרש כהזדהות בולטת
עם ישראל .לדעתי יש להימנע מלגייס למשטרה דרוזים אלא אם כן הנם
95

ממשוחררי היחידה הדרוזית או לפי המלצת מפקדת גדוד המיעוטים.

במכתב התגובה של יוסף נחמיאס ,סמפכ"ל המשטרה דאז ,נמסר כי אכן המשטרה
אינה מגייסת דרוזים שלא שירתו בצה"ל ,וכי גיוס שלהם למשמר הגבול התרחש רק
בכמה מקרים חריגים :בנו של נכה מלחמה ושני אנשים נוספים שזכו להמלצת שירותי
96
הביטחון.

מלמעלה :התעצבותה של מדיניות גיוס אזרחים מקבוצות מיעוט לשורות
המשטרה בשנים הראשונות
לצד "גורמי הדחיפה" שהוצגו לעיל ,והובילו אזרחים מקבוצות מיעוט לפנות למשטרה
בבקשה להתגייס לשורותיה ,נמצאו גם "גורמי המשיכה" ,שיצרו את הביקוש לשירותם
במשטרה .חלקם צפו ועלו בדיונים כבר בוועדת המצב ,אחרים התבררו לאחר הקמת
המדינה.
החתירה ליצירת ממשל חדש ,ממלכתי ,ויש הטוענים גם כזה שיהיה נאמן למפא"י
97
בלבד ,הובילה לשורה של החלטות שיושמו בשנים הראשונות ,לרבות פירוק הפלמ"ח,
98
ופיטורים במשרדי הממשלה החדשים שהיו מורשת המנדט ,ובעיקר מן המשטרה.
שוטרים מקבוצות המיעוט אומנם נבחנו בעין חשדנית ,לאומית-ביטחונית בעיקר ,אך
יתרונם המרכזי ,ממש כמו ביחס למרבית העולים החדשים ,היה הידיעה הברורה כי לא
השתייכו לארגוני הפורשים ,שאת כניסתם למוקדי הכוח במדינה ניסתה מפא"י למנוע.
95
96
97
98

מכתב מיהושוע פלמון ,היועץ לענייני ערבים במשרד ראש הממשלה ,ליחזקאל סהר ,המפקח
הכללי ( ,)23.6.1953שם.
מכתב מיוסף נחמיאס ,סמפכ"ל המשטרה ,ליהושוע פלמון ,היועץ לענייני ערבים במשרד ראש
הממשלה ( ,)1.7.1953שם.
אניטה שפירא מפיטורי הרמ"א עד פירוק הפלמ"ח :סוגיות במאבק על ההנהגה הבטחונית 65-50
(.)1985
ברון "המרירות שלא פגה" ,לעיל ה"ש .12
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על אף החשש שהביע מאירוביץ ,חבר הוועדה ,כי המשטרה "תופיע ככוח כובש
לגבי הערבים" 99,בפועל חל עירוב תחומין בין המשטרה לצבא :חיל הספר ,ולאחר מכן
מג"ב ,פעלו כנגד מי שביקשו להיכנס לישראל שלא כדין 100,חיילים אכפו את מדיניות
הצנע בשטחי הממשל הצבאי 101,ושוטרים עצרו את מי שהפרו את הגבלות התנועה
שהוטלו על אזרחים ערבים בתחומי הממשל הצבאי 102.כפי שצוין לעיל ,על אף הביקוש
הגדול של אזרחים ערבים צעירים להתגייס לצה"ל ,הוחלט בסוף העשור הראשון שלא
לגייסם 103.המדיניות במשטרה הייתה שונה :בפני אזרחים ערבים הוערמו מכשולים
רבים יותר מאשר בפני אזרחים אחרים בעת ניסיונם להתגייס לשורותיה ,אך הדלתות
לא נסגרו כליל בפניהם.
המדיניות שהתעצבה לבסוף הייתה יוזמה שגיבשו מפקדים זוטרים בשטח ,ולא
תוצר החלטות שהתקבלו בדיוני ועדת המצב ,בישיבות ממשלה ,או בסגל הפיקוד הבכיר
של המשטרה .המדיניות שהתגבשה בפועל נבעה מן הקשיים ומהאילוצים שאפיינו
את שנותיה הראשונות של המשטרה ,וינקה את חיותה מפרגמטיזם שהתבסס על שני
נדבכים :האחד ,המחסור הקבוע בכוח אדם ,שממנו סבלה משטרת ישראל בתקופה
זו ,בשל תנאי ההעסקה הקשים שאפיינו אותה 104.השני ,שבו אתמקד בתת-פרק זה,
היה הצורך המקצועי שעליו ענו שוטרים מקבוצות מיעוט :הבנת השפה והתרבות של
אזרחים מקהילתם ,ובעיקר בערים ובכפרים שסופחו למדינת ישראל ,שיכלה לסייע
באכיפת החוק.
מפרוטוקול ישיבה סגורה שהתקיימה במשרד המשטרה בנובמבר  ,1948אפשר להבין
את עומק הלבטים שליוו את עיצוב המדיניות .במהלך הישיבה אמר מפכ"ל המשטרה:
"כאשר החילונו להתעסק בשטחים כבושים חשבנו כי יש צורך בערבים" ,אך הוסיף:
 99ראו לעיל ,ה"ש 23
 100לבנקרון "בין גלוי לנעלם" ,לעיל ה"ש  ,27בעמ' .148
 101מרבית היישובים הערביים בשטח הממשל הצבאי היו יישובים כפריים וסיפקו מזון לעצמם ,אך
התקיים גם מסחר בין תושביו לבין אזרחים יהודים במסגרת השוק השחור .סוגיה זו ,המסקרנת
כשלעצמה ,לא נחקרה עד היום ,אך קיימים כמה פסקי דין המתעדים אותה באופן אנקדוטלי.
ראו למשל ע 52/22/גנן נ' התובע הצבאי הראשי קובץ פסקי דין נבחרים של בית הדין הצבאי
( .)1953-1951ראו גם קרן נחמן מישאלוף " – 1952פרשת הירי בילד ממוצא ערבי על רקע הפרת
מדיניות הצנע" מיזם השבעים חלק א (( )1957-1948הפרקליטות הצבאית .)2019 ,פסק הדין עוסק
בעניינו של חייל שירה בילד ערבי על שפעל בניגוד למדיניות הצנע; בעניין מטר מתוארת פרשה
שבמסגרתה "שלושה נוטרים בתפקיד של שוטרים" ,תושבי טירה ,סחרו במזון בשוק השחור .ע"פ
 59/54מטר נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל ,פ"ד ח .)1954( 886
 102שרה אוסצקי-לזר "הממשל הצבאי כמנגנון שליטה באזרחים הערבים –  "1958-1948המזרח החדש
מג .)2002( 103
 103ראו לעיל ,הטקסט שבסמוך לה"ש .20-16
 104נעמי לבנקרון "'אהיה אני המרטין לותר קינג של המשטרה' :איסור התארגנות של שוטרים בישראל
והשפעתו על זכויותיהם כעובדים" משפט ,חברה ועבודה טז .)2020( 27
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"אולם כעת אנו בספק אם מותר לתת לערבי סטטוס של שוטר כי אין אנו יכולים לדעת
איך הוא ינצל את מעמדו .השוטר נמצא בחזיתות [ ]...ויש לו רשות כניסה למקומות
רבים" .משפט זה העיד על הצורך בגיוסם ,מחד גיסא ,ועל חוסר האמון ששרר כלפי
השוטרים הערבים מצד הפיקוד הבכיר ,מאידך גיסא .לאור זאת ,התקבלה החלטה על
יצירת "מעמד ביניים" עבור שוטרים אלה" :סיכמנו שהערבים לא יגויסו למשטרה אלא
יהיו מעין שומרים של משרד המעוטים [כך במקור] וגם את משכרתם יקבלו ממשרד
המעוטים" 105.מעמדם הפחות לא אמור היה להקרין כלפי הציבור הערבי שכן לפי סהר
"לגבי האוכלוסיה הערבית יש להם מעמד של שוטר" .נוסף על כך ,התקבלה החלטה
106
עקרונית שלכל קבוצת שוטרים ערבים יוצמד קצין יהודי.
בתזכיר שתיאר את פעולות המשטרה עד נובמבר  1948ניכר שהעמדה שהציג סהר
בישיבה הפכה חיש מהר למדיניות ואף לנרטיב:
בעקבות הכיבושים של צבא ההגנה לישראל ,נכללו בשטח שיפוט ישראל
שטחים מסוימים מאוכלסים ע"י ערבים .הדבר הכריח את משרד המשטרה
להחליט על הקמת יחידות משטרה ערביות שתפעלנה כיחידות עזר של
משטרת ישראל .הקימונו משטרה ערבית ביפו ובנצרת ובקרוב תוקם יחידת
107

משטרה גם בעכו .הפיקוד עליהן נמצא בידי קציני משטרה יהודים.

תזכיר זה משקף את מערך האיזונים והבלמים שנוצר על ידי המשטרה ,שעיצבה את
מדיניותה "תוך כדי תנועה" ומתוך כורח שעלה מן השטח :מצד אחד ,גיוס השוטרים
הערבים היה על פי הגורמים המקצועיים הכרח בל יגונה ,שעליו מלמדת המילה
"הכריח" בתזכיר .בקרב השוטרים היהודים הלך וגדל מספרם של העולים החדשים
מאירופה שהעברית לא הייתה שגורה בפיהם ,ובוודאי שלא הערבית ,ולפיכך לא יכלו
לבצע את תפקידם באופן מיטבי במרחב זה .באשר לעולים בני עדות המזרח שהערבית
הייתה שפת אימם – לא נמצאו עדויות לניסיונות לגייסם למשימה זו; מצד שני ,נקבע
מנגנון פיקוד שנועד לאזן את המצב ולהבטיח פיקוח הולם ,בדמות קצינים יהודים.
אזכורים בדבר הצורך המקצועי בגיוס אזרחים בני קבוצות המיעוט למשטרה
הופיעו בדו"חות פנימיים ובמאמרים שפורסמו בתקשורת בשנת  .1948כך למשל
108
המושל הצבאי של נצרת אלישע סולץ ,חבר מפ"ם ואיש המשרד לענייני מיעוטים,
 105פרוטוקול ישיבה שהתקיימה במשרד המשטרה ( ,)1.11.1948א"מ ג" 304/58-משרד המשטרה"
(להלן :פרוטוקול הישיבה ,א"מ ג.)304/58-
 106שם.
" 107תזכיר על פעולות המשטרה"  ,22.11.1948שם (ההדגשות הוספו).
 108בני מוריס לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים .)1991( 271 ,1949–1947
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טען בפני שר המיעוטים והמשטרה בביקורו בעיר כי שוטרים ערבים יוכלו "לסייע
לחיפוש ולזיהוי של מבוקשים" באזור נצרת 109.ואומנם ,באותו חודש פנה שר המשטרה
למנהל משרד המיעוטים והציע להקים כוח משטרתי שיורכב משוטרים יהודים ,ערבים
דרוזים וצ'רקסים "לשם שמירה על הרכוש והנפש של התושבים הערבים" באזור חיפה,
טבריה ונצרת 110,זאת מאחר שתושבי הכפרים באזור "מסרו את נשקם לצבא ישראל
ונמצאים מחוסרי הגנה נגד מפרי החוק" 111.כחודשיים לאחר מכן החלו לפעול שוטרים
בני קבוצות מיעוט בפיקודו של קצין ערבי בתחנת המשטרה המקומית 112.במסגרת
יוזמות מקומיות נוספות דומות אפשר לציין גיוס שוטרים ערבים לתחנת המשטרה
שנפתחה בחיפה 113,והקמת תחנת המשטרה ביפו ששירתו בה  35שוטרים ערבים
מקומיים 114.תיעוד נוסף לצורך המקצועי בהעסקת שוטרים ערבים מצוי בפנייתו של
מושל רמלה למשרד המיעוטים ,שכתב" :סבורני שמבחינת האינטרסים של הערבים
מוטב שעבודת השמירה [ ]...תעשה תחת כוח אדם ערבי העומד תחת פיקודו הישיר
והבלתי אמצעי של [כך במקור] משטרת ישראל" 115.מה שכונה על ידי מושל רמלה
"עבודת השמירה" ,היה ,למעשה ,עבודת השיטור .עם זאת ,למיטב ידיעתי ,במקרה זה
לא מונה קצין יהודי לפקח על עבודתם .גם בעכו הועסקו שוטרים ערבים כבר בחודש
116
אוגוסט  ,1948בעיקר למניעת מעשי ביזה.

גיוס שוטרים מקבוצות מיעוט הלכה למעשה
בשנים הראשונות להקמת המדינה ,מספרם של שוטרים מקבוצות מיעוט הלך וגדל
לאיטו 62 :איש (מתוך  1820שוטרים) בסוף שנת  178 ,1948איש (מתוך  2856שוטרים)
בסוף שנת  1949ו 180-איש (מתוך  3376שוטרים) בסוף שנת  .1950בסוף שנת 1951
 109מוסטפא עבאסי "'עתות סופה' :נצרת והממשל הצבאי  "1949–1948עיונים בתקומת ישראל ,22
 .)2012( 403 ,399מבוסס על דו"ח מביקור שר המיעוטים בנצרת ,19.7.1948 ,א"מ ג" ,44/308/נצרת
כללי דו"חות".
 110מכתב מגד מכנס ,מנכ"ל משרד המיעוטים ,לבכור-שלום שטרית ,שר המשטרה ( )26.8.1948בעניין
משטרה רוכבת-ממונעת ,א"מ ג" 307/53-משטרה רוכבת-ממונעת".
 111פרטי כל של הישיבה הדו-שבועית של משרד המשטרה ( ,)10.8.1948א"מ ג" 5436/15-המשטרה
– משרד המשטרה".
 100,000" 112ערבים במדינת ישראל" דבר .4 ,10.11.1948
 113תמיר גורן "פועלם של מוסדות השלטון בחיפה לשילוב המיעוט הערבי במרקם העירוני בשנים
 "1950–1948עיונים בתקומת ישראל ה .)1995( 321
" 114הופעלה משטרה ערבית ביפו" המשקיף .6 ,27.8.1949
 115מכתב משלמה אושרוב ,מושל רמלה ,לגד מכנס ,מנכ"ל משרד המיעוטים ( ,)27.12.1948א"מ ג297/5-
"סדרי החיים של האוכלוסייה הערבית".
 116דוד זכאי "בעכו – החיים כרגיל" הצפה .2 ,3.8.1948
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השתנה המצב ומספר השוטרים מקבוצות המיעוט עלה באופן משמעותי ועמד על
 318איש ,זאת ,ככל הנראה ,בשל פיזור היחידה הדרוזית בצבא במהלך שנת 1950
וסיפוח חלק מחבריה לשורות המשטרה במהלך השנה שלאחריה 117.בשנת  1952עמד
118
מספרם על .330
י' קרן ,ראש אגף המינהלה ועוזר המפקח הכללי ,טען אומנם בשנה זו כי "גיוס
אנשים מבני המיעוטים לשרות המשטרה נעשה תוך התעלמות מדתו של המועמד []...
תכונותיו האישיות ועברו בלבד מובאים בחשבון בעת בחירת המגויסים" 119.עם זאת,
באותו המסמך ממש הופיעו נתונים על אודות שוטרים מקבוצות מיעוט המשרתים
במשטרה 183 :דרוזים וצ'רקסים ,לעומת  150ערבים 120.חבר מפלגת מפ"ם משה ארם
קבל על כך בדיון שנערך בכנסת בפברואר " :1953לא אגזים אם אומר ,שכלפי המועמדים
הערביים לשירות במשטרה נוהג משרד-המשטרה במידת צנע קפדנית מאד ,אם כי
הישוב הערבי מהווה כ 15%-מכלל הישוב .לפי חשבון זה ,מספר השוטרים הערבים
121
צריך היה להיות בערך ."700
בשנת  1953החל גיוס השוטרים מקבוצות המיעוט לצבור תאוצה ,ומספרם הגיע
ל 417-איש ,ששירתו לצד  5550שוטרים יהודים .זאת ,בין היתר ,בשל העובדה שבשנה
זו הצטרפו יחידות משמר הגבול למשטרה כחטיבה נוספת שלה ,ומספרם של השוטרים
122
הדרוזים בהן היה גבוה יחסית.
פנחס קופל ,מפקדו הראשון של משמר הגבול ולימים המפכ"ל השלישי ,הודה בנאום
שנשא בשנת  ,1968כי "עם הקמת משמר הגבול היו ספקות רבים בקשר לאפשרות
הקמת יחידה בה ישרתו יהודים ודרוזים כאחד" 123.עם זאת ,המגמה לא נותרה בעינה,
וידעה עליות ומורדות :בשנת  1954ירד מספרם של השוטרים מקבוצות המיעוט ל381-
ובשנת  1955חלה ירידה נוספת במספרם ל 124.373-בשנה שלאחר מכן חלה עלייה
 117ליאב אורגד "המיעוט הערבי בישראל וחובת שירות הביטחון" המשפט יא .)2007( 391 ,381
 118נתונים על מספרי השוטרים בשנים אלה ניתן למצוא כאן :משטרת ישראל דין וחשבון שנתי
תשי"ט-תש"י ;)1950( 8 ,1949 ,משטרת ישראל דין וחשבון שנתי תשי"ב-תשי"ג .)1953( 8 ,1952
 119מכתב מי' קרן ,עוזר מפקח כללי ,ראש אגף מינהלה במשטרה ,למשרד המשטרה ( ,)15.6.1952א"מ
ל" 2289/12-בני המיעוטים בשורות המשטרה".
 120קשה להעריך מה היו ממדיה של כל קבוצה ,שכן דו"חות הלמ"ס בשנים הראשונות כוללים חלוקה
לשתי קבוצות בלבד :האחת של יהודים ,השנייה "ערבים ואחרים" .ראו למשל הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה שנתון סטטיסטי לישראל ( 12 ,1950-1948התש"י) .עם זאת ,אין ספק כי קבוצת
המיעוט הגדולה ביותר הייתה החברה הערבית.
 121פרוטוקול ישיבה מס'  195של הכנסת השנייה.(24.2.1953( 790 ,
 122משטרת ישראל דין וחשבון לשנת  .)1955( 9 ,1954כן ראו "משמר הגבול לשנתו השנייה" דבר
.2 ,10.10.1954
" 123הדרוזים העניקו תעודות הוקרה לפנחס קופל" מעריב .7 ,24.10.1968
 124משטרת ישראל דין וחשבון לשנת  .)1956( 10 ,1955לטענת בריאן רובי ,טבח קיביה ( )1953הוביל
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במספר השוטרים הערבים .זאת ,ככל הנראה על רקע כיבוש רצועת עזה באותה שנה,
שבעקבותיו נפתחו ארבע תחנות המשטרה שאוישו במהרה על ידי שוטרים דוברי
ערבית .הצורך הדחוף בשוטרים דוברי ערבית הביא את עיתון "על המשמר" לספקולציה
שלפיה ייתכן כי "במרוצת הזמן תימצא ,כנראה ,אפשרות להחזיר לעבודה במשטרה
הישראלית ,חלק מאותם שוטרים ערביים ארצישראליים" 125.בשנת  ,1957בדו"ח סיכום
העשור הראשון של המשטרה ,נרשם כי משרתים בה  402שוטרים מקבוצות מיעוט,
127
וכי מספרם עולה בהדרגה 126.בשנת  1958עלה המספר ל.404-
המאפיין הבולט של הנתונים הסטטיסטיים לעיל הוא אחד :לאורך כל תקופת
המחקר היה מספרם של כלל השוטרים מקבוצות המיעוט נמוך ממספרם באוכלוסייה.
כך למשל בשנת  ,1948היו קבוצות המיעוט  17.8%מן האוכלוסייה ,ופחות מ 4%-מן
השוטרים; בשנת  1949היו קבוצות המיעוט  13.6%מהאוכלוסייה ו 6.2%-מהשוטרים;
ובשנת  1957היו קבוצות המיעוט  10.7%מהאוכלוסייה ,ו 7.5%-מהשוטרים 128.עם זאת,
כאמור ,שיעורם של השוטרים הדרוזים והצ'רקסים במשטרה היה גבוה משיעורן של
קבוצות אלה באוכלוסייה ,בעוד שיעורם של השוטרים הערבים היה נמוך משיעורם
של האזרחים הערבים באוכלוסייה.
אם כך ,נתוני העשור הראשון משקפים ,קרוב לוודאי ,שתי תופעות משלימות:
האחת ,היסוס שהמשיך להתקיים בפיקוד המשטרה בנוגע לעצם גיוסם של שוטרים
מקבוצות מיעוט בכלל ,וערבים ובעיקר מוסלמים בפרט; והשנייה ,היסוס דומה שהתקיים
בעיקר בחברה הערבית ,משיקולים לאומיים ואישיים ,ביחד ולחוד .קרוב לוודאי גם
שהמשטרה העדיפה להימנע מגיוס ערבים בשטחי הממשל הצבאי ,מה שהגביל את
שיעור המתגייסים .נקודה מעניינת הראויה לציון היא העובדה שלמרות משבר האמון
129
הקשה שנוצר ביחס האוכלוסייה הערבית כלפי המדינה בעקבות טבח כפר קאסם,
לא חלה ירידה במצבת השוטרים מקבוצות המיעוט בין השנים  ,1957-1956הסבר
אפשרי לכך הוא שחלק ניכר מהמגויסים היו כאמור דרוזים או צ'רקסים ,ושניים מהם

לירידה במספר הערבים ששירתו במשטרה ,ואילו טבח כפר קאסם הוביל דווקא לגידול במספרם,
שכן המחיש לחברה הערבית את הנחיצות בייצוג גם בשורות המשטרה Brayan K. Roby, The
Mizrahi Era of Rebellion, Israel’s Forgotten Civil Rights Struggle: 1948-1966, 33 (2015).
" 125ארבע תחנות משטרה פועלות ברצועת עזה" על המשמר .3 ,2.12.1956
 126משטרת ישראל דין וחשבון לשנת .)1958( 16 ,1957
 127משטרת ישראל דין וחשבון לשנת .)1959( 12 ,1958
 128ראו דינה גרייצר "בן גוריון ,מפא"י וערביי ישראל" העשור הראשון :תש"ח–תשי"ח ( 155 ,151צבי
צמרת וחנה יבלונקה עורכים.)1995 ,
 129רוביק רוזנטל כפר קאסם :אירועים ומיתוס ( ;)2001אדם רז טבח כפר-קאסם :ביוגרפיה פוליטית
(.)2018
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אף שירתו במשמר הגבול בעת הטבח בכפר קאסם 130.גם ההתנגשויות הקשות בין
המשטרה לאוכלוסייה הערבית במהלך מצעד האחד במאי בשנת  1958בנצרת 131,לא
הותירו את חותמן על מצבת השוטרים בני קבוצת המיעוט בתום השנה.
תרשים  :1שוטרים מקבוצות מיעוט במשטרת ישראל 1957-1948

הנתונים מבוססים על דו"חות משטרת ישראל משנים אלה.

לאחר הגיוס למשטרה :אתגרים מבית ומחוץ
למרות נכונות המשטרה בעשור הראשון לקלוט שוטרים מקבוצות מיעוט לשורותיה,
לאחר שעברו את משוכת הקבלה לארגון ,עוד נכונה להם שורה ארוכה של אתגרים.
מדינת ישראל זוהתה על ידי רבים מהם עם דיכוים ,נישולם ודחיקתם מביתם ,מנחלתם
ומן האוטונומיה היחסית שהייתה מנת חלקם בתקופת המנדט .עובדה זו הקשתה ,קרוב
לוודאי ,על חלק ניכר מאזרחי קבוצות המיעוט הערבים להתגייס למשטרה ,והפכה
את הגיוס לשורותיה למורכב יותר עבור אלה שבחרו לעשות כן .גם העובדה שהיו
בציבור הערבי מי שראו בהם משתפי פעולה עם ישראל הקשתה עליהם לשקול את
אפשרות הגיוס ,או ליישמה.
גם המשטרה חשדה בהם ,ופקפקה בנאמנותם וביושרם .היא הפלתה אותם בשכר,
בתנאים וסיפקה להם לבוש שונה .הציבור בישראל התייחס כלפיהם בחשדנות ולעיתים
גם בזלזול מופגן ,תוך שימוש בסטריאוטיפים אתניים .על רקע זה ,התמודדו שוטרים
מקבוצות מיעוט עם מציאות מורכבת ,שבמסגרתה גם הם עצמם התחבטו בין שייכותם
הלאומית-אתנית לבין זו הישראלית והתקשו ,פרקטית ואולי גם סימבולית ,בלימוד

 130שני שוטרים צ'רקסים השתייכו לכוחות המשטרה באירוע הטבח עצמו אך זוכו מאוחר יותר מאישום
ברצח ,ראו "הוקראו עדויות של שלושה מנאשמי הרצח בכפר קאסם" הארץ .2 ,11.4.1957
 131רון חריס המשפט הישראלי – השנים המעצבות.)2014( 130 ,1977-1948 :
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השפה העברית ,אף שנראה כי עשו מאמצים כבירים ללמוד אותה 132.פרק זה יבחן את
שלוש הזירות השונות שבהן נדרשו השוטרים בני קבוצות המיעוט להתמודד על בסיס
יומיומי :במשטרה ,בקהילתם ובציבור היהודי.

תנאי העסקה מפלים במשטרה
במישור ההצהרתי ,נטען כבר במאי  1948כי שוטרים מקבוצות מיעוט יוכלו להגיע לכל
הדרגות במשטרה ,וכי לא יהיה הבדל בתנאי השירות ,במשכורת ובמדים בין השוטר
היהודי לבין השוטר מקבוצות המיעוט 133.זאת ,בניסיון להתנער מהנוהג שהשתרש
134
בתקופת המנדט ביחס לשוטרים מקומיים ,שהופלו בתנאי העסקתם בהשוואה לבריטים.
החלטות אלה לא יושמו במהרה ,אך הדבר לא היה חריג :אפליה שיטתית בשכר של מי
שהשתייכו לקבוצות המיעוט הייתה מקובלת באותן שנים גם כלפי הפקידים הערבים
אשר שולבו בשירות המדינה 135.השוטרים הערבים ועובדי המדינה לא היו היחידים
שקופחו בשכרם ,בדיון בכנסת טען שר הפנים שפירא בנושא זה כי:
הפועל היהודי יש לו רמת-חיים גבוהה יותר ויש לו הוצאות מרובות
ומסים ,מה שאין כן הפועל הערבי .אבל אין עיננו צרה .להיפך ,אנו גאים
על כך שתוך תקופה קצרה של קיום מדינת-ישראל הצלחנו להכניס שוויון
136

של האזרחים הערביים בכל שטחי החיים במדינה ,ועל זה גאוותנו.

המידע הקיים בנוגע לשוטרים מקבוצות מיעוט ,לכל הפחות ,מלמד כי תנאי ההעסקה
הקשים שאפיינו את העבודה במשטרה בשנים אלה ,היו קשים אף יותר ביחס לשוטרים
מקבוצות המיעוט .הם השתכרו פחות מעמיתיהם היהודים בדרגות המקבילות ,ושכרם
לא שולם על ידי המשטרה ,כי אם על ידי משרד המיעוטים 137.נוסף על כך ,גם מדיהם
וכובעיהם נותרו שונים .באוגוסט  1948נכתב כי השוטרים הערבים "לבושים לפי שעה

 132ראו "שני חוגים להנחלת הלשון" זמנים .2 ,25.10.1954
" 133פקודת היום הראשונה במשטרה :השלטון הזר חלף" הבקר  ;2 ,25.5.1948ראו גם "הורכב מטה
משטרת ישראל" הארץ " ;4 ,25.5.1948משטר חדש במשטרת ישראל" הארץ .4 ,8.6.1948
 134על פערי השכר בין שוטרים יהודים וערבים למול הבריטים במשטרת המנדט ראו שטרית "הידיד
שנשכח" ,לעיל ה"ש .29
 135שלמה סבירסקי חינוך בישראל :מחוז המסלולים הנפרדים  ;)1990( 68גוז'נסקי בין נישול לניצול,
לעיל ה"ש  ,84בעמ' .95
 136הישיבה ה 71-של הכנסת השנייה( 1697 ,26.3.1952 ,שר הפנים חיים משה שפירא).
 137פרוטוקול הישיבה מתאריך  ,1.11.1948א"מ ג ,304/58-לעיל ה"ש .105
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מדים של המשטרה הארצישראלית מתקופת המאנדאט" 138.באופן דומה 25 ,שוטרים
ערבים שגויסו למשטרה ביפו לא קיבלו תלבושת ותחמושת אלא סרט שעליו כתובת
בעברית ובערבית המסמלת את תפקידם ,והשוטרים הערבים בנצרת לבשו את מדי
המנדט גם לאחר הקמת המדינה ,ולא נשאו נשק 139.באוגוסט  1949נזף מזכיר ראש
הממשלה במפכ"ל המשטרה על שההוראה להתאים את הכובעים לשוטרים מקבוצות
140
המיעוט לא בוצעה .ונענה כי הפקודה בנדון פורסמה ובוצעה כבר בכל המחוזות.
כאשר נדרש במסיבת עיתונאים לנושא אפליית השוטרים הערבים באוגוסט
 ,1948הבטיח שר המשטרה לתקן את העוול 141,ואמר כי "בבוא העת לא תקופח זכותם
במשטרה" 142.בספטמבר  1948יצא שטרית לסיור באזור הצפון ,שבמסגרתו ,לפי פרסומים
בתקשורת ,חילק משכורת ראשונה לשוטרים ולקצינים הערבים במשטרת נצרת .ידיעה
שפורסמה בעיתון "הצפה" תיארה את ההפתעה שחשו שוטרי נצרת אשר "לא האמינו
שיקבלו במדינת ישראל שכר הוגן" 143.עם זאת ,ספק אם הפרסום היה מדויק :ממכתב
שכתב ידין פרומקין ,קצין השלישות של המשטרה ,באוקטובר  ,1948עולה כי שכרם
של השוטרים הערבים לחודש ספטמבר לא שולם .פרומקין ביקש ממשרד המיעוטים
לטפל בנושא בדחיפות 144.ייתכן שהשכר ששולם היה שכר חודש אוגוסט ,או שדוברות
המשטרה פרסמה ידיעה לא מדויקת לעיתונאים ,אך בכל מקרה מן המידע העולה
ממכתבו של פרומקין נראה כי השכר לא שולם במועדו ובמלואו בתקופה זו .בנובמבר
 1948כתב מזכיר לשכת העבודה הכללית לנצרת והסביבה של שר המיעוטים ,לשר
שטרית והבהיר לו כי אם המשטרה תשלם לפועלי רכב ערבים שכר נמוך מזה שהיא
145
משלמת לפועלים היהודים ,תהיה בכך "הפליה גזעית".
ביולי  1949הודיע המפכ"ל כי המשטרה תשווה את תנאי העסקתם של שוטרים
יהודים וערבים 146,אך בערים בלבד .הוא הודה כי באזורי הכפרים נותרו הפרשי שכר
" 138גרעין למשטרה הערבית" על המשמר .6 ,27.8.1948
" 139ערבים משרתים במשטרה ביפו ובנצרת" המשקיף .4 ,11.8.1948
 140מכתב ממזכיר הממשלה ליחזקאל סהר ,מפכ"ל המשטרה ( ,)7.8.1949ומכתב מיחזקאל סהר ,מפכ"ל
המשטרה ,למזכיר הממשלה ( ,)17.8.1949א"מ ג" 338/13-שוטרים ערבים במשטרת ישראל" (להלן:
א"מ ג.)338/13-
" 141שר המשטרה הבטיח שיפור שכרו של השוטר" המדינה .1 ,18.8.1948
 142השר שטרית גם התחייב כי "כשיבוא השלום יוגדל מספרם של השוטרים והקצינים הערבים מבין
אלו שיהיו נאמנים למדינת ישראל" ,שם.
" 143שוטרי נצרת הערבים מקבלים משכרתם הראשונה – בכסף ישראלי" הצפה .4 ,15.9.1948
 144מכתב מידין פרומקין ,סגן המפקח המחוזי וקצין השלישות של המשטרה ,למזכיר שר המיעוטים
( )16.10.1948בעניין "שוטרי נצרת" ,א"מ ג" 309/1-משטרה בנצרת".
 145מכתב ממזכיר לשכת העבודה הכללית לנצרת והסביבה של שר המיעוטים ,לבכור-שלום שטרית,
שר המשטרה ( ,)10.11.1948א"מ ג" 309/1-משטרה בנצרת".
" 146המשטרה תטפל בכל תלונות האזרחים" הבוקר .2 ,7.8.1948
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בין שתי הקבוצות 147,ונימק פער זה בכך ש"שוטר ערבי המקבל שם עשרים וכמה ל"י
בחודש נחשב שם לאחד מעשירי הכפר" 148.עם זאת ,הבטחתו לא מולאה במהרה :לפי
דיווח בעיתון "קול העם" מאוגוסט  ,1949סירב קצין משטרה ברמלה באופן שרירותי
להעניק לשוטרים ערבים מדים ולהשוות את שכרם כאמור בפקודה .על פי הדיווח
"השוטרים ,שחיכו כל הזמן בסבלנות למדים ולשכר שווה נקראו ונצטוו לשאת מדים
שונים לגמרי והוגד להם שאינם שוטרים אלא שומרים זמניים" 149.תיעוד מארכיון המדינה
מגלה כי השוטרים פנו בתלונה לראש הממשלה ,בשפה האנגלית ,וגוללו את הסיפור
מנקודת מבטם" :אנו ,השוטרים החתומים מטה [ ]...ממשטרת רמלה–לוד ,הושענו
ואוימנו [ ]...לאור סירובנו לענוד את כובע הברט ואת תלבושת הגפיר באשמה של אי
150
ציות לפקודה [ ]...אנו מבקשים את התערבותך הדחופה לטובת הגנה על זכויותינו".
קיפוחם של שוטרים מקבוצות מיעוט בא לידי ביטוי גם ביחס לזכות לבריאות :רק
בשנת  1952התאפשר להם להיות חברי קופת חולים 151,ואילו עבור השוטרים היהודים
עניין זה הוסדר עוד בשנת  152.1948במרץ  1952טען שר הפנים בכנסת כי קיים שוויון
153
מלא בזכויות ,בשכר ובדרגות בין השוטרים.

יחס הציבור היהודי לשוטרים בני קבוצות המיעוט
עיון בעיתוני התקופה מלמד שהציבור היהודי התקשה לראות באזרחים מקבוצות
מיעוט שהתגייסו למשטרה שווים מן המניין .אולי אפשר לראות בכך המשך של
החשדנות כלפי השוטרים הערבים עוד מימי המרד הערבי ,רק עשור קודם לכן.
בעיתונות צוינה – אולי בהפתעה ,אך תמיד בהבלטה – עובדת שירותם הנאמן ,כמו גם
העובדה שנטלו חלק פעיל בהתמודדות עם המסתננים 154.לכן ,התיאור "ממלאים את
תפקידיהם בנאמנות" לא היה מטבע לשון אלא שימוש במונח נאמנות במובנו המקורי
והפשוט 155.ביטויים מסוג זה חזרו על עצמם בכמה הזדמנויות נוספות ,ואף הוצעו
" 147סהר :התפקיד החדש אינו מספק את צרכי המשטרה" על המשמר .4 ,11.7.1949
 148ראו גם " 2650שוטרים בארץ במקום המינימום של  "3000חרות .4 ,11.7.1949
" 149הפלייה שרירותית של קצין משטרה ברמלה לגבי שוטרים ערבים" קול העם .4 ,22.8.1949
 150מכתב מנאסר לוטפי ,שפיק סוסו ,פואד נאסר ,חאמד חלילי ואליאס חורי ,לדוד בן-גוריון ,ראש
הממשלה ( ,)21.8.1949א"מ ג ,338/13-לעיל ה"ש ( 140המכתב תורגם מאנגלית על ידי מחבר
המאמר).
" 151שוטרים בני מיעוטים יוכלו להיות חברי קופת חולים" הארץ .4 ,1.12.1952
" 152שוטרי ישראל בקופת חולים של ההסתדרות" הארץ .2 ,2.12.1948
 153לעיל ה"ש .136
" 154מסתננים מהמשולש בדין" דבר " ;6 ,3.8.1949מסתננים מזויינים נתפסו בידי שוטרים ערבים
בשרון" הבקר  ;1 ,3.7.1949ראו גם "שוטרים בידואים למלחמה במסתננים" הצפה .4 ,16.4.1950
 155י' אופיר "השוטר הישראלי אינו חי חיי אזרח" חרות .2 ,15.2.1950
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לנאמנותם הסברים ותשבחות :כך למשל ,בתיאור הדרוזים המשרתים במשטרה נטען
כי נאמנותם נובעת בין היתר כתוצאה "משנאתם את המושלמים [כך במקור] ומשנאת
המוות של המושלמים אליהם" 156.בכתבה על שוטרים מקבוצות מיעוט שפורסמה
בשנת  1952נכתב כי השוטרים המשתייכים לקבוצות מיעוט מגלים נאמנות ,בין היתר
באמצעות פעילותם הענפה בנושא המסתננים 157.בהזדמנות אחרת מליץ היושר היה
שר המשטרה 158.מחמאה אחרת כללה גם לעג קל לשוטרים אלה:
הסמלים בתחנות המשטרה הערביות שהובאו במיוחד מהצפון הם מגזע
ערבי אמיץ ,ומההוראה שהשאיר להם מפקח המשטרה בזמן פתיחת
היומן 'לשלוט בצדק ,ביושר אך בתקיפות' נתקע במוחם בייחוד החלק
האחרון של ההוראה [ ]...בדרך כלל יש לך הרושם שהשוטרים הערבים
159

ימלאו בנאמנות יתרה את תפקידם פה.

אלא ש"נאמנותם" של השוטרים המשתייכים לקבוצות המיעוט נדרשה לעמוד מדי
פעם בפעם בניסיון .דוגמאות הממחישות את גודל הקונפליקט שאיתו היו צריכים
להתמודד ואת האתגר שבין ההשתייכות הקבוצתית לתפקוד המקצועי הן המקרים
שבהם נדרשו להפריד בין ערבים ליהודים בקטטות אלימות שהתפתחו בערים מעורבות.
באחד המקרים פרצה קטטה על רקע "קנאתם של כמה אנשי צבא לכבודה של צעירה
יהודייה שישבה בין ערבים" 160.שוטרים ערבים שהגיעו למקום נפצעו בניסיון להפריד
בין החיילים לבין האזרחים הערבים ,ועצרו שלושה חיילים 161.במקרה נוסף ,נאלץ
162
שוטר ערבי לעצור בגופו חייל שהכה פועל ערבי במשרדי המושל הצבאי בשפרעם.
כתבות נוספות שפורסמו בשנותיה הראשונות של המדינה מלמדות על קושי נוסף
שעימו התמודדו השוטרים מקבוצות המיעוט – טענת מתנגדי שלטון מקבוצות שונות
כי נעשה באלה הראשונים שימוש מכוון לצורך דיכוי הפרות סדר .אומנם המשטרה
" 156נעזור לדרוזים" מעריב .3 ,31.1.1954
 157ישעיהו עשני "שומרים ערים ניצבים בגבולות" דבר .2 ,13.5.1952
" 158משמר הגבולות שיוקם ישחרר את המשטרה מתפקידי שמירה" הצפה .8 ,1.5.1953
 159מאיר האוס "ערביי טייבה אומרים :הגדר תועתק מזרחה" חרות .2 ,27.5.1949
" 160קטטה ביפו על רקע לאומי" על המשמר .3 ,8.8.1949
 161בעקבות המקרה הקדיש המשורר נתן אלתרמן את השיר "טהר המידות" ,שהתפרסם במסגרת
ּתֹופ ָעה
"ה ָ
"הטור השביעי" בעיתון "דבר" לתופעה .בשיר כתב אלתרמן את המילים הנוקבות הללוַ :
ְךּ-כ ָלל ִצ ְלצּול ֻמ ָּכר ְמאֹד //יֵ ׁש ַל ֻּמ ָּש ׂג ַהּזֶ ה
מֹוהִּ //,תזְ ְּכ ֵרן ְּב ִלי יֶ זַ עּ //.וִ ְב ֶד ֶר ְ
ֹלא ֲח ָד ָׁשה ִהיאּ ,דֹודָ //.היּו ָּכ ָ
ִ'חּלּול ַהּגֶ זַ ע'" .נתן אלתרמן "טהר המידות" דבר .2 ,12.8.1949
" 162שיתוף פעולה בין הממשל הצבאי ו'נערי' הבישוף חכים ברדיפת פועלים ערבים" קול העם
.4 ,21.3.1951
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בכללותה הואשמה לעיתים באלימות 163,אך כאשר ההאשמות בדבר אלימות באירועים
שונים הופנו לשוטרים מקבוצות מיעוט ,הודגשו מוצאם של השוטרים והשתייכותם
הקבוצתית .טענות אלה מלמדות על יחס מורכב של הציבור הישראלי והתקשורת בכל
הנוגע להפעלת הכוח והסמכות של השוטרים בני קבוצות המיעוט במסגרת תפקידם,
בקווי השבר המרכזיים של החברה הישראלית בתקופה זו :שביתת הימאים ,הפגנות
164
נגד השילומים או אירועי ואדי סאליב.
כך למשל ,בשנת  1950טען עיתון "חרות" כי המשטרה מסלקת את שלטי מפלגת
חרות בעזרת שוטרים ערבים וכי שוטרים אלה (לצד שוטר יהודי פעיל מפ"ם) נבחרו
למשימה מאחר "שיתר השוטרים סירבו לבצע מלאכה 'נכבדה' זו ולכן לקחו את 'הבטוחים'
ביותר" 165.בשנת  1951האשים חבר הסתדרות הימאים במיוחד את השוטרים הדרוזים
166
בהפעלת אלימות מופרזת בעת הפגנה והשווה אותם לשוטרי המנדט הבריטים.
בהתנגשות נוספת בין המשטרה לימאים שאירעה זמן קצר לאחר מכן ,דיווחו עיתונים:
"כי בין השוטרים היו גם דרוזים ועדי ראייה מוסרים כי הם אשר פעלו באכזריות
וללא-אבחנה" 167.בקרב המפגינים אף נפוצה שמועה ששוטר דרוזי הרג מפגין 168.חודש
לאחר מכן ,בינואר  ,1952טען עיתון "חרות" כי בין השוטרים שהכו מפגינים בהפגנת
169
השילומים נמצאו מחלקות של שוטרים דרוזים ,שהגיעו כעתודות לתגבור.
בשנת  ,1953במהלך הפילוג בקיבוצים ,הפעילה המשטרה כוח נרחב של שוטרים,
שנדרש להתמודד עם  250פעילים של מפ"ם שהגיעו לקיבוץ יפתח 170.בידיעה בעיתון
"הארץ" הודגש כי חלק מהכוח הרב שהביאה המשטרה למקום כלל דרוזים ובני
מיעוטים אחרים המשרתים במשמר הגבול 171.גם בשנת  1955האשים עיתון "חרות"
שוטרים ערבים "שהיו מאוד פעילים באלותיהם" לאחר "שהוזעקו מהסביבה" לטובת
172
התמודדות עם הפגנה שנערכה מול משרדי אגד בצפת נגד האפליה בחלוקת העבודה.
 163ראו למשל משטרת ישראל דין וחשבון לשנת .)1952( 31 ,1951
 164ראו בגיליון זה את מאמרו של יורם שחר "משטרה ומחאה חברתית :עיון מחודש בדו"ח ועדת
עציוני על אירועי ואדי סאליב ( ")1959משטרה והיסטוריה .)2020( 158 ,2
" 165הממשל הצבאי במגדל גד 'מכין' את הבחירות במקום" חרות .1 ,21.2.1950
" 166הפגנת סולידריות גדולה בתל אביב" הארץ .4 ,28.11.1951
" 167דם ימאים ופועלים נשפך בחיפה באשמת הממשלה" על המשמר .4 ,16.12.1951
" 168התקפת דמים של המשטרה על הימאים" קול העם .1 ,16.12.1951
 169יואל מרקוס "תשי"ב בעיניו של אזרח" חרות " ;6 ,19.9.1952ההפגנה בירושלים" חרות .4 ,8.1.1952
 170אפרת קנטור בעצמם הם כותבים להם שיר :עיצוב הזיכרון הקולקטיבי בקיבוץ המאוחד 1978-
.)2007( 186 ,1948
 171י' אביאל " 1000שוטרים הוציאו בכוח את אנשי תגבורת מפ"ם שחדרו לקיבוץ יפתח" הארץ
.1 ,1.6.1953
" 172הפגנת פועלים בצפת נגד האפליות בחלוקת העבודה" חרות .4 ,13.6.1955

 | 42משטרה והיסטוריה

( תירבעה הרטשמב טועימ תוצובקמ םירטושרטוששרטושש

במהלך אירועי ואדי סאליב בשנת  ,1959נכללו שוטרים דרוזים בכוחות המשטרה
שהובאו לשכונה ,ותושביה התלוננו" :מה זה כאן ,שלטון של דרוזים?" .אחד מתושבי
השכונה העיד ששוטרים דרוזים נכנסו לבית כנסת ושברו כוס של יין במהלך הבדלה,
והכו תושבים באמצעות אלות ,לרבות נשים בהיריון 173.עמרם בלוי ,מנהיג נטורי קרתא,
אשר ניהל מאבק מתמשך כנגד חילול השבת בירושלים 174,הציע בשנת  1963פתרון
לשתי בעיות שהטרידו אותו – חילול השבת ואלימות מצד שוטרים דרוזים" :במקום
לגייס שוטרים דרוזים שיבואו [ ]...ויפגעו באלותיהם ובמקלותיהם בתושבי השכונה,
אנשים נשים וטף ,יגויסו דרוזים אחדים בלבד [ ]...שיסיעו את מכוניות התיירים []...
ביום השבת וכל הבעיה תיפתר" 175.שוטרים דרוזים נטלו חלק גם בפיזור ההפגנה
הגדולה שקיימו הפנתרים השחורים בחודש מאי  1971בירושלים 176.עם זאת ,לא ברור
האם הבאת שוטרים מקבוצת מיעוט למוקדי סכסוך הייתה מדיניות משטרתית מכוונת,
או שמא היה זה צירוף מקרים בלבד.

קונפליקט הזהות" :לא נתיני מלך ערבי הם ולא אזרחי ישראל"
בשירו "זהות" כתב המשורר נזיה ח'יר" :כאשר אני ישן בשייכותי הישראלית //ומתעורר
לעיתים בתוגתי הפלסטינית //במצוקתי הערבית //ובמבוכתי הדרוזית //אז מה תרצו
שאומר //שכל אלה זהותי הן" 177.מילים אלה שיקפו ,קרוב לוודאי ,את מצוקת השוטרים
מקבוצות המיעוט ,בעיקר ערבים אך גם אחרים ,שנקלעו אל קונפליקט זהות אישי,
פוליטי ולאומי עם גיוסם למשטרת ישראל בשנותיה הראשונות.
הראשונים מבין השוטרים בני קבוצות המיעוט ,שגויסו בשנת  ,1949נועדו לאייש
178
את תחנות המשטרה שהוקמו ביישובים הערביים טייבה ,קלנסואה ,טירה וג'לג'וליה.
עבודתם כשוטרים במשטרה עברית לאומית ,ובערים ובכפרים שבהם מתגוררים בני
עמם וקהילתם ,יצרה אצלם קונפליקט זהות עמוק .בעיתונות הם תוארו לא פעם כסמל
להשלמה עם תבוסת הערבים במלחמה .כך ,באוגוסט  1948תוארו שוטרים ערבים
בחיפה "שכנראה גם הם השלימו עם המצב החדש" 179.בכתבה בעיתון "מעריב" שסיקרה
 173שלמה נקדימון "סוד שהוא גלוי" חרות .2 ,16.8.1959
 174על פעילותו של בלוי ראו קימי קפלן עמרם בלוי :עולמו של מנהיג נטורי קרתא (.)2017
" 175עצרת השבת בירושלים עברה ללא תקרית" הצפה .1 ,30.11.1963
 176מוריה אבנימלך ויוסי תמיר רווחה מתקתקת :הכלכלה והפוליטיקה של הרווחה בישראל ;)2003( 35
ראו גם שמשון ויגודר "תנועת מצפן" תיאוריה וביקורת .)1999( 203 ,199 ,13-12
 177שירו של נזיה ח'יר "זהות" מפגש ועימות ( 152נזיה ח'יר עורך.)1993 ,
 178ראו א' אבן חן "הוקמו חמש תחנות משטרה בכפרים שבגבול המשולש" הארץ .1 ,24.5.1949
" 179חיפה חוזרת למסלולה" על המשמר .3 ,26.4.1948
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את איוש התחנות האלה במאי  ,1949נכתב כי "דגל ישראל מתנוסס כיום על בנייני
חמש משטרות [ ]...ושוטרים ערבים בפיקוד סמלים דרוזים והמונים מריעים לכבוד
השלטון החדש שמתחיל להטביע את חותמו על האזור שסופח" 180.בכתבה שתיארה
את חנוכת תחנת המשטרה בכפר קאסם הודגשה מעורבותם של סמל דרוזי ושוטר
ערבי "בהתקנת תורן לדגל" 181.ביולי  1949תוארה קבלת הפנים הידידותית שלה זכו
שוטרים ערבים מנצרת בכפרים הערביים בעת העברתם מידי הלגיון הירדני לשטח
ישראל 182.סיום אירועי יום העצמאות שיזם הממשל הצבאי בנצרת בשירת התקווה,
תואר בעיתון "דבר" כך" :כשאנשי צבא ומשטרה – לרבות שוטרים ערבים – מצדיעים,
183
והאורחים הערבים עומדים עמידת כבוד ויראה".
גם בציבור הערבי נתפסו שוטרים אלה לא פעם כסימן לתבוסה ,ולכן התקבל גיוסם
לעיתים בעוינות ניכרת .כך למשל ,במאמר שקרא להחרים את חגיגות יום העצמאות
(שבהן ,כאמור ,השתתפו השוטרים הערבים) ,כתב פואד חורי ,אחד מראשי מק"י ,כי
"השנה לא יתיר עמנו אף לחנפן חסר מצפון אחד להראות לדעת הקהל ולאורחים כי
עמנו הערבי רוקד על קברותיו" .חורי הוסיף כי "השלטונות מנסים בכל כוחם לסחוט
מהעם הערבי בישראל תעודת יושר בשביל תליינו .הם רוצים לנצל את כבודו של העם
184
הערבי כדי למחות את פשעיהם בידי בניו".
אך קונפליקט הזהות לא הסתכם בכך .המסתננים שנעצרו בידי שוטרים מקבוצות
מיעוט עם כניסתם לישראל היו עשויים להיות אנשים המוכרים להם ,בני הכפר או
הקהילה שחזרו לעבד אדמות או לבקר בני משפחה 185.ביניהם עשויים היו להיות אף
שוטרים ששירתו עימם כתף אל כתף במשטרת המנדט .במקרה אחד תואר במאמר
בעיתון "הארץ" כיצד התבקש אחד המסתננים להמציא תעודת זהות ,ובמקומה שלף
תעודת שוטר 186.במקרה אחר ,הועמד לדין שוטר דרוזי ממשמר הגבול על שהחזיק
187
מסתננים בביתו.
" 180ערביי המשולש משלימים עם שלטון ישראל" מעריב .2 ,25.5.1949
 181ראו א' אבן חן "משוט ברחבי המשולש" הארץ ( 2 ,29.5.1949להלן :אבן חן "משוט ברחבי המשולש").
" 182הוסכם ביצוע השלב השלישי של הסכם רודוס" דבר .1 ,19.7.1949
" 183כך חגגה נצרת את יום העצמאות" דבר .6 ,6.5.1949
" 184חורי קורא לערבים להחרים את חגיגות העצמאות" דבר .1 ,16.2.1958
 185עאדל מנאע נכבה והישרדות :סיפורם של הפלסטינים שנותרו בחיפה ובגליל 176 ,1956-1948
(.)2017
" 186מסתננים רבים וסחורות מוברחות נמצאו בחיפוש באבו גוש" הארץ  .4 ,26.2.1950לעיתים ,המפגש
עם המסתננים כלל גם חשיפה לסכנה :בשנת  1951נחטפו שני שוטרים ערבים (יחד עם חייל צה"ל)
על ידי הלגיון והוחזרו רק לאחר שלושה חודשים .ראו "הלגיון החזיר חייל ושני שוטרים ערבים"
הארץ .2 ,16.1.1951
" 187סמל דרוזי החזיק מסתננים בביתו" על המשמר .1 ,27.10.1953
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באוגוסט  1953החליטה הממשלה על העברת הצ'רקסים תושבי ריחניה לכפר קמה
הצ'רקסי ,על רקע החשד כי תושבי ריחניה משתפים פעולה עם מסתננים ומנצלים את
קרבתם לגבול הלבנוני .שוטרים צ'רקסים תושבי ריחניה ומפקדיהם שסירבו להשתתף
בחקירות ובחיפושים נגד שכניהם פוטרו 188.במקרה אחר ,שוטרים דרוזים שהגיעו לבצע
חיפוש בכפר ינוח נתקלו בהתנגדות מצד תושבי הכפר שכעסו על החיפוש "ונתנו ביטוי
189
לכעסם בדחיפות קלות ,בבעיטות וגם את רוביהם של השוטרים לקחו".
העובדה שהשוטרים בני קבוצת המיעוט השתייכו לקבוצה הנושאת חזות של מי
שסומן כאויב וכסכנה הביאה גם לטרגדיה שאירעה בשנת  1952בסמוך לקיבוץ כפר
רופין ,כאשר קבוצת שוטרים צ'רקסים פתחה באש בשל אי-הבנה לעבר קבוצה אחרת
190
של שוטרים צ'רקסים .שוטר בן  ,19סברי קליד ,מצא את מותו במהלך האירוע.
במקרים מסוימים תוארו שוטרים מקבוצות מיעוט בתקשורת כמי שביקשו לטשטש
ככל האפשר את זהותם ולהיטמע במידת האפשר בחברה היהודית .במאמר שפורסם
בשנת  1949בעיתון "מעריב" נכתב" :השוטרים הערבים ביפו שואפים להידמות לחבריהם
191
היהודים בכל .שוטר ערבי ביפו הרחיק לכת עד כדי כך שנתן לילדו שם עברי טהור".
דוגמה נוספת לרצון להיטמע ולהידמות באופן הזה אפשר למצוא בכתבה שעסקה
בסיפורו של גשש בדואי מצטיין בשם מוחמד שהתגייס למשטרה בשנת  :1949אשתו
שינתה את שמה לרחל ,ובני הזוג העניקו לכל ילדיהם שמות עבריים 192.שוטר אחר,
ממוצא דרוזי ,שזכה בפרס על הצטיינותו כלוחם במשמר הגבול ,החליט לתרום את
התשורה שקיבל למשימה לאומית יהודית" :בהתחשב בצורך העלייה הדחוף למדינתנו,
אני שמח לתרום כדי לעזור לקליטת אחינו" 193.כתבה נוספת על אודות שוטרים דרוזים
העידה כי "למרבה התמיהה" שוטרים דרוזים התאמצו ללמוד בעצמם את ההיסטוריה
194
הישראלית והפכו "בקיאים יותר מאחרים בתולדות היישוב".
לא רק השוטרים מקבוצות המיעוט ביקשו להיטמע מבחינה תרבותית וארגונית:
גם המשטרה ביקשה להעניק להם את הכלים הנדרשים לכך ,ובעיקר כאלה שיוכלו גם
לסייע בידם לבצע את תפקידם באופן מיטבי .ממש כמו העולים החדשים שהצטרפו
למשטרה בשנותיה הראשונות ולא ידעו את השפה העברית 195,גם הם שולבו בקורסים
" 188תושבי כפר קמה מתנגדים להעברת אנשי ריחניה לכפרם" הארץ .3 ,3.9.1953
" 189כשדרוזים מחפשים אצל דרוזים" על המשמר .4 ,15.8.1950
" 190שוטר צ'רקסי נהרג עקב אי הבנה" מעריב .3 ,10.12.1952
" 191הקולפאקים האחרונים" מעריב .2 ,6.9.1949
 192שרגא הר גיל "בדווי מגשש באפילה" דבר .29 ,13.12.1957
 193י' עברון "השוטר הדרוזי תרם הפרס למלווה העלייה" הבקר .6 ,10.2.1959
 194ראובן בן צבי "עבודה שחורה בנקודות גבול" מעריב .6 ,27.6.1952
 195ראו גם הרפז אסטרטגיות שיטור ,לעיל ה"ש .25
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ןור דדוע

ללימוד השפה העברית 196.המשטרה ,שראתה בהקניית השפה העברית לשוטרים בני
קבוצות המיעוט משימה חשובה ,פתחה עבורם קורסים בתחנת נבי יושע (מצודת כוח)
ובתחנת המשטרה בראש פינה 197.בדברים שנישאו בטקס חנוכת תחנת המשטרה בטירה
סיים הנואם ,עבדול רחים עיראקי מן הכפר טירה ,שלמד בגימנסיה הרצליה ,את דבריו
198
"בהבטחה חגיגית ללמד את הלשון העברית לשוטרי טירה".
הזהויות ששימשו להן בערבוביה במהלך שגרת עבודתם וחייהם של שוטרים
מקבוצות מיעוט ניבטות היטב דרך שני סיפורים שפורסמו בתקשורת :באחד סופר
על שוטר ערבי ששירת באום אל-פחם ונשאל על ידי כתב עיתון "על המשמר" למספר
חבריו בתחנת המשטרה ,השוטר ענה" :כך וכך שוטרים ערבים ,כך וכך ישראלים".
הכתב ציין כי השוטר דמה כמי שנכשל בלשונו וחזר בו מייד מתשובתו ואמר" :לא הייתי
צריך לדבר כך ,כולנו ישראלים .אגיד :כך וכך שוטרים ישראליים" 199.הכתב הוסיף כי
למרות המסר שעשוי לעלות מדברי השוטר ,תחושתם הקיומית של חלק מערביי אום
אל-פחם אמביוולנטית יותר" :אכן ,יש שאיפה כזאת .אך עדיין מרגישים עצמם אנשי
200
אום-אל-פחם כיושבים בין גבולות .לא נתיני מלך ערבי הם ולא אזרחי ישראל".
הסיפור השני שמשקף את הקונפליקט שבו היו נתונים השוטרים עולה מתוך סקירת
שטח שערך שוטר באחד מכפרי המשולש לכתב עיתון "הצפה" .השוטר הסביר לכתב
כי "שם עובר קו הגבול ,הכפר מצד ימין [ ]...שייך לנו [ ]...ושם ,הכפר בצד שמאל,
שייך כבר להם ,לערבים" 201.באותה כתבה הובאו דבריו של שוטר צ'רקסי שאמר כי
"אצלנו שורר שקט ,אך עלינו לשמור בשבע עיניים על הגבול הקרוב מפני חבורות
המסתננים שבאים להפריע את השקט ואת חוקי המדינה" .הכתב ,שנפעם מהדברים
ציין" :בדברי הסברה אלו לא היה כל דבר מיוחד לולי היה המדבר צ'רקסי השומר כאן
202
על מדינת ישראל ועל חוקותיה".

סיכום
הדיון בגיוס שוטרים מקבוצות מיעוט פותח צוהר לאתגרים ולחששות שעימם התמודדו
קברניטי המדינה בעשור הראשון ,וכן לדרך שבה האתגרים והקשיים שזימנה המציאות
" 196שוטרים ירושלמים לומדים עברית" על המשמר .2 ,27.10.1954
 197ראו את המסמך בתיק א"מ ג" 1760/15-משטרה".
 198ראו אבן חן "משוט ברחבי המשולש" ,לעיל ה"ש .181
 199ו' יוסף "אום אל פאחם" על המשמר .3 ,30.9.1949
 200שם.
" 201תצפית" הצפה .4 ,30.6.1949
 202שם.
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עיצבו את ההחלטות שהתקבלו בדרגי הביניים ,הרחק מהפוליטיקה ומהפיקוד הבכיר.
כמו במקרים רבים אחרים ,גם בסוגיה זו נוצר פער משמעותי בין השיקולים שהנחו
את חברי ועדת המצב בדיונים על אודות הקמת המשטרה ערב הקמת המדינה ,לבין
מה שהתרחש בפועל .ערב הקמת המדינה עמדה שאלת גיוס האזרחים בני קבוצות
המיעוט בסימן שאלה ,אולם שבועות ספורים לאחר הקמת המדינה והמשטרה כבר
שירתו עשרות שוטרים מקבוצות מיעוט במשטרת ישראל .כמה חודשים לאחר מכן
איישו שוטרים בני קבוצות המיעוט תחנות משטרה חדשות שהוקמו בערי המשולש
ובמקומות נוספים ברחבי הארץ .תהליכים אלה לא היו יד המקרה ,אלא תולדה של
דרישה שהגיעה ממפקדי תחנות ,שעמדו על הצורך בגיוס בני קבוצות מיעוט לאזורים
שבהם מתגוררת אוכלוסיית מיעוטים ,מחד גיסא ,ומעשרות אזרחים מקבוצות המיעוט
שביקשו לקחת חלק בעבודת המשטרה ,מאידך גיסא .גם ייעוד השוטרים השתנה זמן
קצר לאחר גיוסם :תחילה גויסו השוטרים בני קבוצות המיעוט בעיקר לטובת פעילות
שיטור ביישובי ובכפרי מיעוטים ובערים מעורבות שבהן נותרו תושבים ערבים ,אך כבר
בשנת  1950קיים תיעוד לכך ששוטרים מקבוצות מיעוט נטלו חלק בפעולות שונות,
לרבות פיזור הפגנות ,הרחק ממקום מגוריהם .בתוך כך ,נתקלו השוטרים בני קבוצות
המיעוט בקשיים ובאתגרים לא מעטים :אפליה בתוך הארגון ומחוצה לו ,יחס החברה
היהודית כלפיהם ,ומשבר הזהות שנבע מטיבה וטבעה של העבודה שאליה נדרשו.
מאמר זה מדגים כיצד נוכח האתגרים ,קבוצות המיעוט בישראל המשיכו להעמיד
את חבריהן לרשות המשטרה לא רק מתוך רצון למצוא משלח יד – מטרה ראויה
לכשעצמה – כי אם מתוך רצון עמוק וכן לשותפות אמת עם החברה הישראלית
באמצעות השתלבות במוסדות המדינה ,ובכלל זה משטרת ישראל .על אף חששותיה
מפני האזרחים הערבים ,פתחה מדינת ישראל את מוסדותיה בפניהם ,גם אם מתוך
תפיסה אינסטרומנטלית של מהלך זה.
חידוש הניסיונות מצד המשטרה לגייס מועמדים מקרב קבוצות המיעוט לשורות
המשטרה בשנים האחרונות ,מאז הקמת המינהלת הערבית בשנת  203,2016עשוי להסתייע
בלימוד מכשולי העבר כמו גם הצלחותיו ,לשם מיפוי אתגרי העתיד .לפיכך ,יש לקוות
שמחקר זה יוכל אפוא לתרום את חלקו ,בין היתר ,לא רק בחקר העבר אלא גם לדיון
המתמשך על אודות השאלות העולות תדיר על סדר היום הציבורי ,לרבות נאמנות
אזרחית של קבוצות מיעוט ,למדינה ולמוסדותיה ונכונות הציבור היהודי לשלב את
האוכלוסייה הערבית במוקדי כוח וקבלת החלטות ,לרבות המשטרה.

 203באדי חסייסי ויעל ליטמנוביץ "'חתירה למגע אחר' :שיטור החברה הערבית בישראל – נקודת
המבט של מפקדי תחנות" העיקר במחקר .)2017( 119 ,7
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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  1953ונועד לתת מענה לבעיות הביטחון
השוטף בגבולות המדינה ,ובעיקר להסתננות משטחן של מדינות ערב.
תופעת ההסתננות טמנה בחובה סיכון ביטחוני חמור ,במיוחד ליישובי
הס ָפר 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 ( 1956-1953עבודת 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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 םינשב רפסה יבושייב לובגה רמשמ לש רוטישה ךרעמךרעממךרעמ

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
הס ָפר ,עד לפרוץ מלחמת סיני באוקטובר  1.1956אולם ,בהיסטוריוגרפיה
הגנת יישובי ְ
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
1

2

3

המודל של כוח שיטור צבאי-למחצה (ז'נדרמריה) ,החל להתפתח במאה התשע עשרה בצרפת
ולאחר מכן במדינות נוספות בעולם ,ובכללן גם ברחבי האימפריה הבריטית .המודל מבוסס על
גיוס שוטרים שעוברים הכשרה צבאית ומשטרתית ופעילותם מאופיינת בשמירת הגבולות וטיפול
בבעיות ביטחון פנים כגון הפגנות ,מהומות וכדומה .ראו בהרחבה Clive Emsley, Gendarmes
and State in the Nineteen Century Europe (1999(.
על פעולות התגמול של צה"ל נכתבה ספרות ענפה הבוחנת את הנושא מהיבטים צבאיים ,מדיניים
ופוליטיים .ראו ,למשל ,זכי שלום מדיניות בצל מחלוקת :מדיניות הביטחון השוטף של ישראל
 ;)1996( 1956–1949מוטי גולני תהיה מלחמה בקיץ – הדרך למלחמת סיני וחזרה ( ;)1997שאול
ברטל הפלסטינים מהנכבה לפדאאיון .)2009( 1956–1949
על מגמות המחקר בהיסטוריוגרפיה של משטרת ישראל ראו נעמי לבנקרון "בין גלוי לנעלם:
היסטוריוגרפיה של משטרת ישראל בעשור הראשון" משטרה והיסטוריה .)2019( 17 ,1
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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
5
תמכה בהחלטה ,ואף סייעה במימון פעילותו השוטפת של מג"ב ביישובי הספר.
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.

השיקולים והסיבות שהביאו להקמת 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
4
5

6

7

על תפיסת ההגנה המרחבית בשנות החמישים שהתבססה על הגנת היישובים בשיתוף יישובי הספר
ראו דותן דרוק "הגנה מרחבית – עלייתה ,ירידתה ולידתה מחדש" בין הקטבים .)2019( 79 ,19
מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית הוקמה בתקופת המנדט והמשיכה את פעילותה גם
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
הפליטים הפלסטינים  ;)2015( 1956–1948בני מוריס לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים
.)1991( 1949–1947
מבין יריעת המחקרים שנכתבו על ההסתננות ראו בני מוריס מלחמות הגבול של ישראל 1956–1949
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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
9
ביטחוני המחייב מתן מענה בכל האמצעים העומדים לרשותה.
באוטוביוגרפיה של מפכ"ל המשטרה הראשון יחזקאל סהר מתואר תסכולה של
המשטרה ,שהגנת המסתננים הוטלה לפתחה לאחר שצה"ל התנער ממנה .לדוגמה,
10
לאחר שמסתננים חדרו למושב רשפון בדצמבר  ,1948רצחו איכר וחטפו את אשתו,
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,
הס ָפר
ובלחצו של הרמטכ"ל יעקב דורי ,הוחלט על הקמתו של החיל בצה"ל 12.חיל ְ
הוקם ב 6-באוקטובר  1949ולמפקדו מונה האלוף דוד שאלתיאל 13.הכוח פעל למניעת
הסתננויות לאורך הגבול עם ירדן אך לא האריך ימים ופורק בשלהי ינואר  1951על
14
רקע הערכות שליליות מצד המטה הכללי של צה"ל על הישגיו המבצעיים.
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

8
9
10
11
12

13
14

(( )1996להלן :מוריס מלחמות הגבול); דוד טל תפיסת הביטחון השוטף של ישראל (( )1998להלן :טל
ביטחון שוטף); מרדכי בר-און שערי עזה :מדיניות הביטחון והחוץ של מדינת ישראל ,1957-1955
( )1992( 54להלן :בר-און שערי עזה) .על היבטיה המשפטיים של התופעה ראו אורן ברכה "ספק
מסכנים ספק מסוכנים :המסתננים ,החוק ובית המשפט העליון" עיוני משפט כא (.)1998( 333 )2
זאב דרורי "צבא וחברה במדינת ישראל בשנות החמישים" עיונים בתקומת ישראל .)2006( 249 ,16
זכי שלום "מדיניות הביטחון השוטף  :1956-1948דילמות מרכזיות" עיונים בתקומת ישראל 142 ,1
(.)1991
"שוב רצח וחטיפה ברשפון" הבקר .1 ,26.12.1948
יחזקאל סהר סיפור חיי :זיכרונות המפכ"ל הראשון של משטרת ישראל ( )1992( 98להלן :סהר
סיפור חיי).
שם ,בעמ'  .98מאבקי הכוחות ורגשות הטינה שנלוו להם עולים מספרו של סהר שנכתב שנים
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
על חיל הספר ראו יוסף אוחיון חיל הספר – פרק עלום בתולדות הביטחון השוטף של מדינת ישראל
( 1951–1949עבודת 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
15
ביכולתה להגן על החיים .גם המורל והסבלנות מתקרבים לנקודת משבר".
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  1953שיגר
ראש הממשלה ושר הביטחון בן-גוריון מכתב לשרי הממשלה ובו הדגיש את הדחיפות
בהקמת כוח שיטור צבאי-למחצה ללחימה במסתננים במטרה להפחית את הביקורת
17
השלילית שכבר ערערה את מעמדה המדיני של ישראל בקרב מדינות רבות בעולם.
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  1953מינה 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 ,וב24-
במרץ  1953הגישו חבריה לאגף המבצעים במטכ"ל דו"ח שבו עיקר מסקנותיה .חלקו
הראשון הוקדש לניתוח הגורמים לכשלים בטיפול בהסתננות ,העיקרי שבהם היה

15
16
17
18

19

פרוטוקול ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ( ,)16.6.1953ארכיון המדינה (להלן :א"מ)
א.7563/11-
על הרג אזרחים כתוצאה מפעולות התגמול של צה"ל ועל הביקורת הקשה שהוטחה בישראל
בזירה הבין-לאומית ראו מוריס מלחמות הגבול ,לעיל ה"ש  ,7בעמ' .242-227
שם ,בעמ'  ;133טל ביטחון שוטף ,לעיל ה"ש  ,7בעמ' .70
זכי שלום "תפיסת דוד בן-גוריון את הסכסוך הישראלי-ערבי" חץ שחור :פעולת עזה ומדיניות
הגמול של ישראל בשנות ה( 150 ,50-מוטי גולני עורך .)1994 ,על היערכות צה"ל למלחמה ראו זאב
אלרון לקראת הסיבוב השני :התמורות בצה"ל והשינוי שלא היה בתפיסת הביטחון1955–1952 ,
(.)2016
מכתב מאלוף משה דיין ,ראש אגף המטכ"ל ,לראש אג"ם/מבצעים ("( )15.2.1953שיטות לחימה
בהסתננות – מינוי ועדה") ,ארכיון צה"ל (להלן :א"צ) " 69-10/1955תיק פיקוד מרכז אג"מ".
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מספר הגופים הרב המעורבים במניעתה ,ולעיתים קרובות אף ללא תיאום ביניהם –
חטיבות צה"לִ ,מפקדות ההגמ"ר ,משטרת ישראל והסוכנות היהודית .סיבות נוספות
שנִ מנו 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  12פלוגות שעלות הקמתו נאמדה ב 2.5-מיליון
20
ל"י; השנייה ,כוח קטן יותר המבוסס על  9פלוגות שעלותו נאמדה ב 2-מיליון ל"י.
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 .ב29-
במרץ  ,1953חמישה ימים לאחר שגיבשה הוועדה את המלצותיה ,דיווח בן-גוריון
לחברי הממשלה כי גמר אומר להקים כוח שיטור המונה  12פלוגות 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  ,1952למעלה 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
23
שמירה על הסדר הציבורי בתוככי הערים.
ב 26-באפריל  1953הוקם מג"ב ולמפקדו התמנה פנחס קופל ,שמילא מאז תקופת
24
המנדט ועד למינויו כמה תפקידים ביטחוניים בארגון ההגנה ,בצבא הבריטי ובצה"ל.
כוח האדם שגויס למג"ב התבסס תחילה על שוטרים משלוש הפלוגות שהוקמו לאחר
הס ָפר על ידי המשטרה .פעילותם לסיכול ההסתננות התמקדה בגבול
פירוקו של חיל ְ
25
עם ירדן ,אך היא לא הביאה לתוצאות המיוחלות .במג"ב נמנו בתקופה הנדונה במאמר
20
21
22
23
24

25

"דוח הוועדה לשיטות לחימה בהסתננות" חתום בידי אל"מ מאיר עמית ( ,)24.3.1953א"צ 238-
" 642/1956תיק מטכ"ל אג"מ/מבצעים".
תרשומת ישיבות הממשלה הרביעית (.29 ,)29.3.1953
"יומן אישי" ( ,)23.3.1953ארכיון בן-גוריון (להלן :אב"ג).
תרשומת ישיבות הממשלה השלישית (.11 ,)13.1.1952
פנחס קופל ( )1977–1918נולד בפולין ועלה לישראל בשנת  .1924היה חבר ארגון ההגנה ,נוטר
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  .1972דנה רופין השוטר מספר ( 54-51 ,1משטרת ישראל.)2011 ,
יוסף ארגמן הגבול – פרשיות בתולדות מג"ב .)1996( 27-26
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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
27
ברחבי הארץ.
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
32
ממדינות זרות לביקורים דיפלומטיים בארץ.

העברת הטיפול בביטחון השוטף מצה"ל למג"ב :תומכים ומתנגדים
ב 1-באפריל  ,1954כשנה 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
33
הספר ולאורך הגבולות ,למעט הגבול עם מצרים שבו היה טמון הפוטנציאל למלחמה.
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
34
לראשונה בספרו של בני מוריס על מלחמות הגבול של ישראל ,שם נדונה בקצרה,
וצוטטה שוב בספרו של ראובן ארליך שהתמקד בגבול לבנון 35.למעשה ,כפי שאציג
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35

"הנדון :סקירת כוננות חצי שנתית – אפריל אוקטובר  "1955חתום בידי אל"מ יוסף איתן ,ראש
מחלקת מבצעים ,)29.6.1955( ,א"צ " 14-626/1957תיק לשכת הרמטכ"ל".
על המצודות שהוקמו על ידי הבריטים ראו גד קרויזר הטיגארטים – הקמת מצודות המשטרה
הבריטית בארץ ישראל .)2011( 1943–1938
פקודת המטה הארצי של משטרת ישראל מס' .)3.7.1953( 27
"הפגנה המונית של חרדים בירושלים נגד גיוס הבנות הדתיות" קול העם " ;4 ,23.7.1953משטרת
הגבול הוזעקה לנצרת" שערים .4 ,16.7.1953
"תגרה חמורה בין שתי חמולות במעברת טבריה" על המשמר .4 ,31.7.1955
"גופת הילדה שנעלמה מגבעת אולגה נפלטה בחוף חדרה" הבקר .1 ,11.4.1955
כך למשל ,במאי  1953סייע מג"ב למשטרת ישראל באבטחת ביקור מזכיר המדינה של ארצות
הברית ג'ון פוסטר דאלאס .ראו תולדות משטרת ישראל :שלב המסד  1958-1948כרך א ( 406אלי
הוד ואריאלה שדמי עורכים.)1996 ,
טל ביטחון שוטף ,לעיל ה"ש  ,7בעמ' .72
מוריס מלחמות הגבול ,לעיל ה"ש  ,7בעמ' .134
ראובן ארליך בסבך הלבנון :מדיניותן של התנועה הציונית ושל מדינת ישראל כלפי לבנון
.)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,
37
בשל רצונו להתפנות ל"סיבוב השני" ,נמצאו מתנגדים שחששו לתוצאות מהלך זה.
בישיבת מטכ"ל שנערכה ב 16-באוגוסט  ,1953כארבעה 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
38
תפקידו של הכוח מכל תוכן .עם מחנה המתנגדים למהלך נמנו כמה קצינים בכירים,
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
39
המשרד שעליו הוא מופקד עלול להיפגע באופן משמעותי.
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; 41שנית ,הוא הביע חשש כי התקציב
המיועד למהלך –  6,000,000ל"י בשנת  1954בלבד – יבוא על חשבון תקציבם של
36
37
38
39
40
41

דברי משה דיין ,ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ( ,)30.11.1954א"מ א.7564/8-
ראו ישיבות המטכ"ל בתאריכים  ,29.1.1954 ,16.8.1954 ,14.6.1953א"צ.
עם מחנה המתנגדים למהלך נמנו אל"מ אסף שמחוני ,ממלא מקום אלוף פיקוד הצפון ,אל"מ
יחזקאל פנט ,מפקד ההגמ"ר בפיקוד הצפון ,והאלוף צבי אילון ,ראש אגף אפסנאות.
ישיבת מטכ"ל  ,16.8.1953א"צ.
ראו אהרון עזתי לפקודה תמיד אנחנו? התנועות הקיבוציות והצבא)2015( 127-54 ,1957–1948 ,
(להלן :עזתי לפקודה תמיד).
ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ( ,)16.2.1954א"מ א.7564/2-
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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
הס ָפר לעזובה ולהזנחת העניין ,אני יודע שברגע שאנחנו אומרים,
דמורליזציה של ְ
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
44
את התוכנית שעוררה את התנגדותם.
ב 21-במרץ  ,1954ארבעה ימים לאחר הרצח של  12נוסעי 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  10-9באפריל  1954בקיבוץ 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
42
43
44
45
46

ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת ( ,)2.3.1954שם.
שם.
עזתי לפקודה תמיד ,לעיל ה"ש  ,40בעמ' .118
יעקב שמיר הקיבוץ המאוחד ומדינת ישראל  1955–1948בין ריאליזם אוטופי לריאליזם ממלכתי
( 134עבודה לתואר "דוקטור לפילוסופיה" ,אוניברסיטת תל אביב – בית הספר להיסטוריה.)2006 ,
שם ,עמ' .136
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את אנשיו בין יחידות ההגמ"ר של צה"ל שעליהן תוטל האחריות על שמירת הגבולות.
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,
50
שנתפסו כנאמנים וגויסו בשיעור הגבוה מחלקם היחסי באוכלוסייה.
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  1954העביר 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
47

47
48

49
50
51
52

שם ,עמ' .138
ראו דברי שמעון אבידן בנושא זה במועצת הקיבוץ הארצי .4.4.1954 ,עזתי לפקודה תמיד ,לעיל
ה"ש  ,40בעמ'  ,249-248וכן 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  ,11בעמ' .100
עודד רון "'עשר שנים לפחות הוא מהלך בין הצללים' :שוטרים מקבוצות מיעוט במשטרה העברית
 "1958–1947משטרה והיסטוריה .)2020( 15 ,2
שם ,בעמ' .36
שם.
מכתב מאל"מ מאיר עמית ,ראש מחלקת מבצעים ,לקצין מטה לוועדת שביתת הנשק ("הנדון:
בטחון שוטף – העברת האחריות למשטרת ישראל") ( ,)4.3.1954א"צ " 185-642/1956תיק 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
55
של מחקר זה.

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
56
ותיקון גדרות".
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
53
54

55

56
57

"קריאה להגברת כוחו של משמר הגבול" שערים .4 ,12.5.1955
על הממשל הצבאי וההגבלות שהוטלו על האוכלוסייה הערבית ראו שרה אוסצקי-לזר "הממשל
הצבאי כמנגנון שליטה באזרחים הערבים :העשור הראשון "1958–1948 ,המזרח החדש מג 103
(התשס"ב).
על הביקורת שנמתחה על מג"ב בגין מדיניות השיטור התוקפנית שהפגין כלפי האוכלוסייה
הערבית האזרחית ראו "אנשי משמר הגבול משתוללים ומתפרעים בתושבי הכפרים הערביים"
קול העם " ;4 ,22.9.1953משמר הגבול בטייבה ערך חיפושים שרירותיים – תושבים הותקפו והוכו"
קול העם " ;4 ,8.10.1953נמשכת התעללות משמר הגבולות בתושבי המשולש הישראלי" קול העם
 ;4 ,4.10.1953אוחיון התפתחות משמר הגבול ,לעיל ה"ש כוכבית ,בעמ'  .279-253על פרשת כפר
קאסם ראו אדם רז טבח כפר קאסם – ביוגרפיה פוליטית ( .)2018על האירועים מנקודת מבטו של
המפכ"ל דאז ,ראו סהר סיפור חיי ,לעיל ה"ש  ,11בעמ' .101-100
מכתב מס' הורוביץ למפקד המשמר/מפקד גדוד מס' "( 2העתק רשום ביומן בקרת קצינים עליונים
של ס' הורוביץ מתאריך  ,)13.2.1956( )"12.2.1956א"מ ל" 2500/18-תיק ביקורים וביקורות".
מכתב מנתן אורן ,מפקד גדוד  ,1למפקד המשמר ("שלוחת טלפון לחדר הקצין ביטחון שוטף")
( ,)22.1.1956א"מ ל" 2502/9-תיק ציוד וקשר".
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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  4חודשים [ ]...ביקורת חודשית
59

בישובים לא נעשית ,עבודתו של מפקד החבל לא מבוקרת במידה מספקת.

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 (רב"ש)
במסגרת הבניית מערך השיטור הוגדר באפריל  1954תפקיד 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  210רב"שים שהוצבו ביישובי הספר ,למעט אלה שבגבול מצרים
62
שנותרו באחריות צה"ל.
מינוים של הרב"שים נתקל בצה"ל בהתנגדות משני טעמים :האחד ,פרטני ,שהתמקד
בזהות האנשים שנבחרו לתפקיד ובגורמים שהובילו למינוים ,והשני ,עקרוני ,בנוגע

58
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"מפקדי חבלים ,הוצאות נסיעה בתפקיד" ( ,)7.3.1956א"מ ל" 2500/18-תיק ביקורים ובקרות".
מכתב מחיים לוי ,מפקד פלוגה ד' ,למטא"ר/מפקד המשמר ("העתק מרישומו של ס.מ.מ הורוביץ
ביומן בקרת קצינים עליונים של מטה הפלוגה מתאריך  ,)4.6.1956( )"3.6.1956א"מ ל2500/18-
"תיק ביקורים ובקרות".
שכרו החודשי שנאמד ב 210-ל"י מומן בחלקו על ידי הסוכנות היהודית .מכתב מנ' כספי ,ליעקב
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'
 ,)8.5.1955 ,6שבו מאשרים חברי הוועד בהצבעה את מינויו של חבר הקיבוץ לתפקיד הרב"ש.
"רשימת השמזים והרבשים" (דצמבר  ,)1955אצ"מ " S92/451תיק המחלקה להתיישבות – המדור
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
63
שהפעילו גורמים ביישוב על מג"ב ועל משטרת ישראל.
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  ,16שנמנה עם המתנגדים הבולטים
לשילוב מג"ב במשימות הביטחון השוטף ביישובי הספר ,דיווח למטכ"ל באוגוסט
" :1954המצב 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  ,1955פנה 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
68
את הנושא מכל ויכוח תקציבי משום חיוניותו לביטחון היישובים.
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

63
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מכתב מישראל גפן ,קצין מטה ליישובי העולים ,לקצין אג"ם/פיקוד המרכז/מפקד חטיבה 16
("ביטחון שוטף ומשמר הגבול") ( ,)23.2.1955א"צ " 24-346/1957תיק חטיבה (מחוז) ."16
מוריס מלחמות הגבול ,לעיל ה"ש  ,7בעמ' .118
מכתב מסא"ל חיים אבינעם ,קצין אג"ם ,לאג"ם מבצעים בפיקוד צפון ("סקירה על העברת הביטחון
השוטף למשטרת ישראל") ( ,)15.8.1954א"צ " 185-642/1956תיק מטכ"ל אג"מ מבצעים".
מכתב מאל"מ חיים הרצוג ,מפקד חטיבה (מחוז)  ,16ללשכת הרמטכ"ל ( ,)23.1.1955א"צ 13-626/1957
"תיק לשכת הרמטכ"ל".
מכתב מיצחק רם ,מפקד פלוגה ב' ,למטא"ר ("בקורת קצינים עליונים – ביקור ס.מ.מ הורוביץ")
( ,)5.2.1956א"מ ל" 2500/18-תיק ביקורים ובקרות".
פרוטוקול ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ( ,)23.3.1955א"מ א.7564/10-
מכתב מיעקב בן נחמן ,קצין הבט"ש ,למטה המשמר ("הדרכה בתת מקלע עוזי – רב"שים")
( ,)15.6.1956א"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
72
לביטחון והתיישבות בסוכנות היהודית.
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
 ,1955כתוב 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,
73
ובסיום השמירה לאסוף את הנשקים ולבדוק את ניקיונם ותקינותם.
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
 1956קצין 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  2שמ"זים [שוטרים מוספים זמניים] ו 8-אנשים
70
71

72
73
74

מכתב משמואל איתן ,למפקדי הגדודים  2 ,1ו"( 3-טבלת תעסוקה במג"ב לשנת ,)14.12.1955( )"1956
א"מ ל" 2502/10-תיק הדרכה וקורסים".
מכתב מסרן משה ליבה ,קצין שלישות (בשם מפקד ההגמ"ר) ,למטכ"ל אג"ם/מבצעים ("פקודת
קבע מס'  243החזקת נשק ואספקת תחמושת צבאית באזורים") ( ,)27.7.1954א"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
אצ"מ " S92/469תיק המחלקה להתיישבות".
"יומן מוצב רמת הכובש –  "1957–1955ארכיון קיבוץ רמת הכובש" ,תיק ביטחון מס' ."2
מכתב מיצחק רם ,מפקד פלוגה ב' ,למפקד גדוד "( 1ביקורת קצינים ביקור ס.מ.מ הורביץ ביישובים
כסלון ורמת רזיאל") ( ,)9.4.1956א"מ " 2500/18תיק ביקורים ובקרות".
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בהתנדבות .ביקורת השמירה מבוצעת על ידי מג"ב .שמ"זים לא יודעים
75

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

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

76

שוטרים מוספים זמניים (שמ"ז)
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,
80
ובעיקר במעברות שאוכלסו בעולים חדשים.
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  1954בוועדת הפנים של הכנסת ,כי לפועלו של מג"ב בגבולות תרומה
75
76
77
78

79
80
81

מכתב מס' הורוביץ ,למטא"ר/מפקד המשמר ("העתק מרישומו של ס.מ.מ הורוביץ ביומן בקרת
קצינים של מוצב טירת יהודה מתאריך  ,)31.1.1956( )"29.1.1956שם.
אין במסמך אזכור לעונש שהוטל על הרב"ש.
ריקה יצחקי-הראל "חיל הנוטרים ומשטרת היישובים העבריים בשנים  "1945-1936עלי זית וחרב
יד .)2014( 102
גיוס השמ"זים למשטרת ישראל החל בשנת  .1949הם הועסקו בתפקידי עזר בתחנות המשטרה
על מנת לאפשר העסקתם של שוטרים מן המניין בתפקידי שיטור בשטח .ראו משטרת ישראל
דין וחשבון שנתי תש"ט-תש"י .)1950( 3 ,1949
"דו"ח שבועי של ביקורנו ביישובי הספר במשך השבוע המסתיים ב "17.10.1953-חתום בידי מפקד
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  1משמר הגבול ("מעברת אשתאול-
שמירה") ( ,)12.5.1955א"צ " 6-382/1956תיק חטיבה (מחוז) ."16
פרוטוקול ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ( ,)23.6.1953א"מ א.7563/12-
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מועטה בלבד לביטחון היישובים ,ולפיכך קיימת חשיבות בהעסקת השמ"ז מטעמו
82
כחלק מהפחתת נטל השמירה מהתושבים.
גיוס השמ"זים למג"ב החל באפריל  ,1954ובאותה שנה גויסו  138איש לתפקיד
זה 83.בשנת  1955גדל מספרם כמעט פי ארבעה ועמד על  .528הם 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
88
 ,1954נהרג אליהו בן-סימון ,ושומר נוסף נפצע.
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; 89שנית ,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; 90ושלישית ,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
82
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פרוטוקול ישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפנים והכספים ( ,)8.2.1954א"מ כ.81/24-
משטרת ישראל דין וחשבון לשנת .)1955( 13 ,1954
משטרת ישראל דין וחשבון לשנת .)1956( 13-12 ,1955
מכתב מש' פנט למטא"ר ("קורס שומרים – שמ"זים") ( ,)11.5.1956א"מ ל" 2502/11-תיק הדרכה
וקורסים".
סיכום מישיבת ועדת השרים לענייני חקיקה ( ,)15.11.1954א"מ ג.5395/11-
"נרצח שומר רמת רזיאל" מעריב .1 ,29.8.1954
"תושב נרצח ואחד נפצע ע"י ירדנים במושב בר גיורא" על המשמר .1 ,1.10.1954
מכתב מסגן ישראל גפן ,קצין המטה ליישובי העולים ,למפקד חטיבה  16ולמפקד גוש הר-טוב ("משמר
הגבול – שיטות פעולה ויחסים (הצעה)") ( ,)1.3.1955א"צ " 24-346/1957תיק חטיבה (מחוז) ."16
מכתב מאריה לנגר ,קצין אג"ם בהגמ"ר ,למפקד גוש הר-טוב ולמפקד חטיבה "( 16גריעת השמזי"ם
ממצבת היחידה – תוצאות") ( ,)4.8.1955שם.
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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  1953מפקד 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
92
לשמור על עצמם".
באופן דומה ,גם שמואל איתן ,מוותיקי משטרת היישובים שגויס כקצין למג"ב עם
הס ָפר לפני קום המדינה ולאחריה:
הקמתו ,עמד על הפער בין תושבי מרחבי ְ
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
93

חדשים אשר לא ידעו את השמירה וגם האויב ודרכי לחימתו השתנו.

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
91
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למפקדת פיקוד המרכז/אג"ם ("פעילות משמר
מכתב מאל"מ חיים הרצוג ,מפקד חטיבה (מחוז) ִ ,16
הגבול – סקירה") ( ,)19.10.1955א"צ " 106-637/1956תיק לשכת ראש אגף המבצעים".
בנימין גלעד "סוד ההצלחה" בטאון משמר הגבול .)1970( 32 ,5-4
מכתב משמואל איתן לרס"ן רן ברק אג"ם/מבצעים צה"ל ("עקרונות השמירה האזורית") (,)18.7.1954
א"צ " 185-642/1956תיק מטכ"ל אג"מ מבצעים" (להלן :מכתב "עקרונות השמירה האזורית").
אניטה שפירא "המיתוס של היהודי החדש" ניטשה בתרבות העברית ( 113יעקב גולומב עורך.)2002 ,
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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
שיּפתה כל אזרח שהוטלה עליו משימת שמירה
נוהגי כלבים לצורכי שמירה 97.המשטרה ְ
מטעם מג"ב במקרה של פגיעה פיזית על ידי מסתננים ,וזאת בתנאי שפרטיו וחתימת
98
ידו הופיעו ב"יומן המוצב" שניהל רב"ש היישוב.
מג"ב גיבש ספרות הדרכה הכוללת הנחיות והמלצות לתושבים שהוכשרו למשימות
שמירה .ביולי  1954יצא 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
100
רק פיקוח ,כי אם גם נדבך חשוב בהרמת המורל שלהם.
מערך השמירה של התושבים זכה לתגובות נלהבות ,ביישובי הספר ומחוצה להם.
בדיון שהתקיים במליאת הכנסת ביולי  1956על 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

 95מכתב מס' הורוביץ למנהל מחלקת הקליטה ("הקצבת כספים לצורך אימון ראשוני של תושבי
מעברת מנסי") ( ,)6.6.1955אצ"מ " S 92/469תיק המחלקה להתיישבות – המדור לביטחון".
 96ראיון עם יונה ברנע ,רב"ש עין-ורד ( .)24.12.2015ברנע היה רב"ש עין-ורד בשנות החמישים ,ונטל
חלק פעיל בהכשרת התושבים.
 97מכתב מנחמן בן-יעקב למטה המשמר ("קורס נוהגי כלבים") ( ,)15.6.1956א"מ ל" 2502/11-תיק
הדרכה וקורסים".
 98מכתב מיצחק רם למפקדת גוש הר-טוב ("פציעתו של השומר דניאל מלמן ממושב ע'גור )"28.8.1956
( ,)8.4.1957א"מ ל" 2501/6-תיק פעילות פלוגה ב'".
 99מכתב "עקרונות השמירה האזורית" ,לעיל ה"ש .93
" 100היום יתחיל שבוע חגיגות השנה למשמר הגבול" זמנים .2 ,10.10.1954
 101ד"כ ( 2195 ,20התשט"ז).
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תימן למדו להחזיק נשק ביד ,ולשמור בלילות על רכושם" 102.בינואר  1957הוצגו 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
103
על נפשו ועל רכושו".
גם בזירה הפוליטית הכירו בעובדה שפעולות השמירה של האזרחים שהוכשרו על
ידי מג"ב סייעה בשיפור הביטחון ביישובים .בדיון במליאת הכנסת בינואר  1955אמר
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  1955כי השיפור שחל בכישורי השמירה של התושבים
105
מסייע רבות בהגנה על היישובים.

כיתת שומרים במושב עולים בשיעור נשק ()1954
אלבום הנשיא יצחק בן-צבי – סיורים ,ארכיון התמונות ע"ש שושנה ואשר הלוי ,יד יצחק בן-צבי0124.394 ,

" 102בחטף על פני יישוב ספר" דבר .4 ,29.5.1955
 103ש' אנגל "אורות משמר הגבול" דבר .4 ,16.1.1957
 104דברי שר הביטחון פנחס לבון ,ד"כ ( 655 ,17התשט"ו).
 105דברי שר המשטרה בכור-שלום שטרית ,ד"כ ( 1097 ,17התשט"ו).
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שוטר מג"ב מדריך עולים בתפעול נשק ביישוב ְס ָפר ()1954
אלבום הנשיא יצחק בן-צבי – סיורים ,ארכיון התמונות ע"ש שושנה ואשר הלוי ,יד יצחק בן-צבי0124.441 ,

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  ,1954בעקבות 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
108
האזורי מרדכי פרובר ,הניאה אותם מהמעשה.
לאור סירובם המתמשך של תושבי משמר איילון לשמור ,ביקש פנחס קופל מענף
הביטחון המרחבי במטכ"ל להוציא בדחיפות צווי גיוס למילואים לארבעה סרבני
 106בשנת  1956גובשו תקנות לשעת חירום לרשויות המקומיות להסדרת השמירה ביישובים .בשנת
 1961נחקק 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).
 108מכתב ממרדכי פרובר ,מפקד פלוגה ג' ,למג"ד "( 2משמר איילון – ביטחון שוטף") (,)31.10.1954
א"צ " 185-642/1956תיק 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.
111
במקרים רבים נחלו צעדים אלה הצלחה.

מג"ב והסוכנות היהודית :שיתופי פעולה ,מחלוקות 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

 109מכתב מפנחס קופל ,מפקד משמר הגבול ,לענף ביטחון מרחבי במטכ"ל ("משמר איילון") (,)5.11.1954
שם .לדיון על גיוס לצה"ל לצורך דיכוי מחאה במקרה של שביתת הימאים בשנת  ,1951ראו דב
חנין ודני פולק "שביתת הימאים" תיאוריה וביקורת .)1999( 93 ,89 ,13-12
 110א' פלדי "סיור לאורך הגבול" קול העם .2 ,7.6.1955
 111מכתב מיהודה פרנקנטל ,מפקד פלוגה ה' ,לפנחס קופל ,מפקד משמר הגבול ("ביקורת קצינים
עליונים") ( ,)20.7.1956א"מ ל" 2500/19-תיק ביקורים וביקורות".
 112אברהם איכר ( )1980–1899ממייסדי ארגון ההגנה .שימש כקצין הקישור למשטרה הבריטית מטעם
הסוכנות היהודית בימי המרד הערבי ( .)1939–1936בשנת  1950התמנה לקצין ביטחון של הסוכנות.
ראו דוד תגר איכר ולוחם (.)2005
 113מכתב מס' הורוביץ לאברהם איכר ("שומרים שכירים על חשבון הסוכנות היהודית") (,)8.3.1956
אצ"מ " S92/362תיק המחלקה להתיישבות – המדור לביטחון".
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לגבול ,סיכויי הפגיעה בתושבים על ידי מסתננים ,מבנה טופוגרפי של היישוב ורכיבי
114
הביטחון שעמדו לרשותו – גדר ,תאורה היקפית וכדומה.
הס ָפר בשנות החמישים 115.תחילה קבע
מאמרם של ביגר ופריד מתאר כיצד הוגדר ְ
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  1953דיווח 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
116
שיספק כלי נשק גם ליישובי סוג ב' שהיו כאמור גם הם יעד להתקפות המסתננים.
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  1955כי מג"ב עושה אומנם את כל הפעולות הדרושות לשמירה על הגבול ,אך
אינו מטפל ברכיבי הביטחון שנועדו לתת מענה למתקפה צבאית ערבית כגון מקלטים
 114מכתב מיוסף תקוע ,מנהל ענייני שביתת הנשק ,למשה שרת ("ביצור יישובי הספר") (,)10.2.1955
א"מ חצ.2393/22-
 115גדעון ביגר ויורם פריד "הגדרת הספר בישראל בעשור הראשון למדינה :גישות ופרשנויות" עלי
זית וחרב יב .)2012( 246
 116מכתב ממרדכי פרובר ,מפקד פלוגה ג' ,למטא"ר ולמפקד המשמר ("נשק ליישובים סוג ב")
( ,)19.11.1953א"מ ל" 2302/20-תיק ביקורת ביישובים".
 117מכתב מנ' עלוני לקיבוץ גזית ("גדור מכון המים") ( ,)10.11.1955תיק המחלקה להתיישבות חקלאית,
אצ"מ .S15/48450
 118מוריס מלחמות הגבול ,לעיל ה"ש  ,7בעמ' .118
 119מכתב מפנחס קופל ,מפקד משמר הגבול ,למחלקת ההתיישבות בסוכנות היהודית ("גידור
ביישובים") ( ,)30.9.1954אצ"מ " S92/469תיק 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
121
ביטא תחושה דומה ואמר כי למג"ב אין את האמצעים להכין את היישובים למלחמה.
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  1956הפיק 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
מקור :אצ"מ S92/522-1Kru

 120פרוטוקול ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת השנייה ( ,)23.3.1955א"מ א.7564/10-
 121שם.
" 122סרט הדרכה להתגוננות מפני מסתננים" דבר .3 ,27.5.1956
 123י' גולדברג "משמר הגבול והמלחמה במסתננים" זמנים .28 ,17.12.1953
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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  1956שלח
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  1956תיאר 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.
 124מכתב מאברהם איכר ,קצין הביטחון של הסוכנות ,לפנחס קופל ,מפקד משמר הגבול (,)4.10.1956
אצ"מ " S/92/467תיק המחלקה להתיישבות – המדור לביטחון".
 125מכתב מפנחס קופל ,מפקד משמר הגבול ,לאברהם איכר ,קצין הביטחון של הסוכנות ("מושב יד
רמב"ם") ( ,)11.10.1956שם.
 126מכתב מאברהם איכר ,קצין הביטחון של הסוכנות ,לפנחס קופל ,מפקד משמר הגבול ("מושב יד
רמב"ם") ( ,)14.10.1956שם.
 127מכתב מרענן ויץ ,מנכ"ל מחלקת ההתיישבות בסוכנות ,ליחזקאל סהר ,מפכ"ל המשטרה (,)30.9.1956
אצ"מ " S92/362תיק המחלקה להתיישבות – המדור לביטחון".
 128מכתב מיחזקאל סהר ,מפכ"ל המשטרה ,לרענן ויץ ,מנכ"ל מחלקת ההתיישבות בסוכנות (,)14.10.1956
אצ"מ " S15/4127תיק 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  ,1954שבה 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
130
הדרום מהממשלה ומצה"ל להקים מערך שיטור כפי שהוקם במרכז הארץ ובצפונה.

עימותים ומחלוקות בין מפקדות 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
133
לישיבות סדורות עם המפקדות ,והן ראו בכך פגיעה חמורה ביחסים בין שני הגופים.
" 129סיכום ישיבת הנהלת המחלקה בענייני הביטחון עם מר לוי אשכול מיום  ,"8.10.1954אצ"מ S92/467
"תיק המחלקה להתיישבות".
 130מכתב מבכור-שלום שטרית ,שר המשטרה ,לפרץ נפתלי ,שר החקלאות ( ,)24.2.1955א"מ ג2413/2-
"לשכת השר  -שמירה מפני מסתננים".
 131ניתן להעריך כי ההתנגדות הבולטת דווקא בפיקוד המרכז נבעה מהעובדה שמרבית פלוגות
מג"ב – שבע מתוך שמונה – פעלו במרחב הגיאוגרפי שלו משום שגבול ירדן ,הגבול הארוך ביותר
ושממנו בוצעו מרבית ההסתננויות ,נכלל בו .בשנת  1953חדרו מירדן  4,141מסתננים ,שהיוו 59%
מכלל המסתננים שחדרו לארץ ממדינות ערב ראו דו"ח של משטרת ישראל א"מ ג" 5426-סקירה
על בעיות ההסתננות לישראל  ."1953ביחס לגבול זה כתב בני מוריס כי היה זה "חלום בלהות לכל
מצביא ומדינאי" .מוריס מלחמות הגבול ,ה"ש  ,7בעמ' .16
 132מכתב מרס"ן מיכאל ניר ,למפקד משמר הגבול מחוז ירושלים ("תוכנית פעילות והערכות")
( ,)21.4.1954א"צ " 132-422/1955תיק חטיבה ."16
 133מכתב מאל"מ יחזקאל פנט ,מפקד הגמ"ר צפון ,למפקד פיקוד צפון ("הנדון :תיאום עם גדוד 2
מג"ב") ( ,)11.5.1955א"צ " 117-644/1956תיק 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  1955בדו"ח פנימי שהופנה מחטיבה
 16לפיקוד 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
136

זה של אזלת יד יימשך.

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  1954דיווח 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
139
לדין משמעתי את האחראים לאוזלת היד בטיפול במחסני הנשק.
 134מכתב מאל"מ מאיר עמית ,לראש אג"ם ("הנדון :דו"ח בדבר העברת הביטחון השוטף למשטרה")
( ,)27.4.1953א"צ " 185-642/1956תיק מטכ"ל אג"מ/מבצעים".
 135מכתב מאל"מ חיים הרצוג ,מפקד חטיבה  ,16למפקדת פיקוד המרכז ("פעילות משמר הגבול –
סקירה") ( ,)19.10.1955א"צ " ,106-637/1956תיק לשכת ראש אגף מבצעים".
 136מכתב מסגן ישראל גפן ,קצין מטה ליישובי עולים ,לקצין אג"ם פיקוד מרכז ,חטיבה "( 16ביטחון
שוטף ומשמר הגבול") ( ,)23.2.1955א"צ " 24-346/1957תיק לשכת הרמטכ"ל" (ההדגשה במקור).
 137להרחבה בנושא זה ראו אוחיון התפתחות משמר הגבול ,לעיל ה"ש כוכבית ,בעמ' .248-179
 138מכתב מרס"ן אריה לנגר ,מפקד גוש הר-טוב ,למג"ד  1מג"ב ("רשלנות בטיפול בנשק באזורים")
( ,)26.10.1954א"צ " 24-346/1957תיק חטיבה מחוז ."16
 139מכתב מרס"ן אריה לנגר ,מפקד גוש הר-טוב ,למג"ד  1מג"ב ("ביקורת נשק – באזור בר גיורא")
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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 קופלִ 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
145
עזרה במקרה הצורך".
( ,)26.10.1954שם.
 140ביומה הראשון של מלחמת סיני ,עמד שמואל מליניקי בראש הגדוד שנדרש להטיל עוצר על כפרי
המשולש ובהם כפר קאסם .הוא נידון ל 14-שנות מאסר בשל הנחייתו לירות בכל מי שיפר את
העוצר ,אך זכה לחנינה ושוחרר בשנת .1960
 141מכתב משמואל מלינקי ,מפקד גדוד  ,2לפנחס קופל ,מפקד משמר הגבול ("חתירה") (,)1.4.1955
א"צ " 93-626/1957תיק לשכת הרמטכ"ל".
 142מכתב משמעיה בקנשטיין ,ממלא מקום מפקד ההגמ"ר ,לצבי אילון ,אלוף פיקוד המרכז ("חתירה")
( ,)18.4.1955שם.
 143מכתב מיעקב לנדאו ,ראש המועצה האזורית שרון התיכון ,לשמעיה בקנשטיין ,ממלא מקום מפקד
ההגמ"ר ("מכתב למר מילנקי") ( ,)18.4.1955שם.
 144שחלב סטולר-ליס ,שפרה שורץ ומרדכי שני להיות עם בריא בארצנו – בריאות הציבור בעלייה
הגדולה (.)2016( 182 )1960–1948
 145מכתב מיצחק רם ,מפקד פלוגה ב' ,למטא"ר ולמג"ד  1משמר הגבול ( ,)16.4.1956א"מ ל2500/18-
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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
147
יישובי הספר את בעלי הכומתות הירוקות ,על מנת שיעבירו את היולדות ירושלימה".
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
148

האבא והאימא של יישובי פרוזדור ירושלים.

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
151
מתנדבים שהגיעו מחו"ל במטרה ללמד את העולים החדשים ביישובי הספר עברית.
152
מלבד זאת ניתנה לתושבים הדרכה לאזרחות טובה.
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".
 146יהושע ביצור "מתיישבי הספר מתאוננים על בדידות" מעריב .5 ,16.1.1955
 147מ' טננבוים "עם משמר הגבול ביישובי הספר" הבקר .2 ,6.4.1956
 148משה טיומקין שליחות ללא הפסקה .)2017( 103
 149פלוגה ז' – ילקוט שירות ספר תולדות הפלוגה לדורותיה ( 233יגאל וילפנד עורך ,ללא ציון שנת
הוצאה) (דבריו של רחמים חדד ,קצין מג"ב ששירת בפלוגה ז' שפעלה באזור בית שאן).
" 150משמר הגבול מארח ילדי הספר" הצפה .4 ,7.2.1955
 151ראו מכתב הוקרה מיעקב מימון ,ממייסדי ארגון הנחלת הלשון העברית בקרב העולים ,לדוד בן-
גוריון ,ראש הממשלה ( ,)17.1.1955אב"ג "תיק תכתובות" .במכתב מעלה מימון על נס את מג"ב
שסייע בידו להסיע את המתנדבים למעברת תלפיות בירושלים.
" 152הכומתות הירוקות שוקדות על בטחון הספר וחינוך יושביו לאזרחות טובה" זמנים .1 ,12.5.1955
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 ,1956במהלך 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
155

אלה המוציאים לה שם טוב.

תחומי הפעילות של מג"ב בביטחון השוטף לצד העשייה האזרחית והחברתית ביישובי
ובאי כוחם 156.את טיב הקשר
הספר שימשו מצע להידוק הקשר בין מג"ב לתושבים ֵ
אפשר להסביר בגישה הייחודית שאימץ מג"ב כלפי התושבים .כך אמר פנחס קופל:
157
"אנו שואפים לקיים מגע הדוק עם אנשי היישובים ולא לבוא אליהם מלמעלה".
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.

" 153נזקי השיטפונות מסתכמים ברבבות ל"י" על המשמר  .3 ,4.1.1956גם המשטרה וצה"ל נטלו
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 .)2000( 132-100
לפעילותה של המשטרה בתחום זה ראו שלומי שטרית "'בשוטר תלוי הדבר" משטרה והיסטוריה
.)2019( 73 ,50 ,1
 154שטרית ,שם ,בעמ'  .74-73על תפקידה המורכב של המשטרה בטיפול בשסעים החברתיים בעשור
הראשון ועל העוינות שהופגנה כלפיה ,ראו לבנקרון ,לעיל ה"ש  ,3בעמ' .48-40
 155משטרת ישראל דין וחשבון שנתי .)1957( 43 ,1956
" 156משמר הגבול מהדק קשריו עם היישובים" על המשמר .4 ,24.3.1955
" 157שנה לכומתות הירוקות" דבר .4 ,22.10.1954
" 158משטרת הגבולות – כוח מסייע ומקשר בין יישובי העולים בספר" הבקר .4 ,5.10.1954
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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
הס ָפר את יישוביהם
מקום לספק :ממדי ההסתננות פחתו מאז הוקם מג"ב ,ועזיבת תושבי ְ
פחתה אף היא .מדו"חותיה השנתיים של המשטרה עולה כי אם בשנת  ,1953שנת
הקמתו של מג"ב ,חדרו לשטחה של ישראל  7,018מסתננים ,הרי שבשנתיים הבאות
כבר ניכרה ירידה משמעותית 4,638 :מסתננים בשנת  ,1954ו 4,351-מסתננים בשנת
 .1955בשנת  1956חלה אומנם עלייה במספר המסתננים ,שעמד על  5,713איש ,אך
עדיין היה מספרם מועט יותר בהשוואה לשנת  ,1953ואף את העלייה שחלה בהשוואה
לשנתיים הקודמות ניתן לייחס להסלמה שהתפתחה בגבול מצרים ,בין היתר בעקבות
159
פעולת התגמול של צה"ל באפריל  1956בעיר עזה.
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  1956-1954דיווחה המשטרה על  1,520מסתננים
שנעצרו על ידי כלל הגופים שנטלו חלק במאבק הכולל בהסתננות ,לפי החלוקה
המפורטת בתרשים הבא:
תרשים  :1מספר המסתננים שנעצרו בגבול על ידי כלל כוחות הביטחון בין השנים 1956–1954

מג"ב

כוחות
אחרים

צה"ל

160

משטרת
ישראל

 159באפריל  1956הפגיז צה"ל את עזה 58 .אזרחים נהרגו ,ומאה נוספים נפצעו .בתגובה ,הורה השלטון
המצרי להפעיל חוליות מסתננים שיחדרו לישראל ויבצעו פעולות תגמול .מוריס מלחמות הגבול,
לעיל ה"ש  ,7בעמ'  ;399בר-און שערי עזה ,לעיל ה"ש  ,7בעמ'  ;75-54מרדכי בר-און אתגר ותגרה:
הדרך למבצע קדש – ( )1991( 90 ,1956להלן :בר-און אתגר ותגרה).
 160הנתונים נאספו מדו"חות משטרת ישראל שנשלחו לצה"ל :א"צ " 196-352/1959תיק מפצ"ר
מנהלה"; א"צ " 158-642/1956תיק מטכ"ל אג"מ מבצעים"; א"צ " 52-637/1956תיק לשכת ראש
אגף המבצעים" א"צ " 28-626/1957תיק לשכת ראש אגף המבצעים"; כמו כן ,ראו תיקי לשכת
הרמטכ"ל א"צ  ;29-626/1957א"צ .32-776/1958
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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  1953עזבו כ 4%-מכלל אוכלוסיית הספר את
יישוביהם ,ו 4%-נוספים עזבו בששת החודשים העוקבים ,עד סוף מרץ  .1954אך החל
מאפריל  1954הסתמנה מגמת ירידה במספר העוזבים :מראשית אפריל ועד סוף אוקטובר
 1954עמד שיעורם על  2.6%ובששת החודשים העוקבים ,עד ראשית אפריל  ,1955על
 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  ,1953ומיסד 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:

 161מוריס מלחמות הגבול ,לעיל ה"ש  ,7בעמ' .126
 162חוק המועמדים להתיישבות חקלאית ,התשי"ג.1953-
 163להרחבה ראו אדריאנה קמפ "נדידת עמים או הבערה הגדולה :שליטה מדינתית והתנגדות בספר
הישראלי" מזרחים בישראל – עיון ביקורתי מחודש ( 36חנן 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
164

שיר שהיה ללהיט.

הכתרים שנקשרו לראשו של מג"ב ,כפי שכתבה שפירא ,באו לידי ביטוי בדרכים
הס ָפר.
שונות .בעיתונות זכו שוטרי מג"ב לסיקור אוהד ,שהפריז בתרומתם לביטחון ְ
כך למשל כתב ברוך אדלר מעיתון "הצֹפה" ,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
167
המאפשר להתמסר לפיתוח המשק".
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  ,1954הסבו עשרות שוטרי מג"ב לסעודת
החג 169.בדצמבר  1954ערכה עיריית רחובות מסיבת חנוכה לשוטרי מג"ב 170.כמו כן
 164אניטה שפירא "גבול כמטאפורה בתרבות הישראלית" עצור – אין גבול! על גבולות והיעדרם ,ישראל
( 63 ,2017הני זובידה ורענן ליפשיץ עורכים .)2017 ,השיר שאליו מתייחסת שפירא ,המוזכר בציטוט
"הּכ ַפר יָ ֵׁשן" שהפך להמנון מג"ב" :וכי תבוא שעה ויעל עיט  //ויד אויב אל היקר תושט
לעיל ,הוא ְ
 //חומה אנחנו על חומת הבית  //וכל אשר יגע בה יאבד" .מילים :יחיאל מוהר ,לחן :גד מן (.)1956
 165ברוך אדלר "במחיצת בעלי הכומתות הירוקות" הצפה .2 ,20.5.1955
" 166משמר הגבול הגביר את הביטחון ביישובי הספר" דבר .4 ,12.5.1955
" 167בחטף על פני ישוב ספר" דבר .4 ,29.6.1955
 168י' ויינשטיין "במסיבה עם אנשים נעלמים" הבקר .4 ,18.10.1954
" 169יומן רמת הכובש" ( )30.4.1954ארכיון קיבוץ רמת הכובש.
" 170מסיבת חנוכה ברחובות" הצפה .3 ,27.12.1954
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שוטרי מג"ב השתתפו באירועי תרבות שכללו הצגות ומופעים שנערכו בחסות ובמימון
171
המועצות האזוריות.
בכינוס שנתי של ראשי הרשויות האזוריות שהתקיים בדצמבר  1956אמר 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
173
הגבול ,ובמהלכו הביעו רבים מתושבי הספר את תמיכתם בשוטרי מג"ב.
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  1956החלה 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
 171מכתב מבנימין גלעד ,מפקד פלוגה ז' ,למג"ב צפון ("דו"ח חודשי לחודש מאי ,)1.6.1956( )"1956
א"מ ל" 2501/10-תיק פעילות פלוגה ז'".
" 172יישובי הספר דורשים הגברת כוחו של משמר הגבול" דבר .4 ,27.12.1956
" 173משמר הגבול יצעד היום בנתניה" מעריב " ;3 ,14.10.1953משמר הגבול צועד בבירה" זמנים
" ;4 ,5.10.1955מצעד רב רושם של משמר הגבול בירושלים" דבר .2 ,5.10.1955
 174ראו לעיל ,ה"ש .105-104
 175מכתב מדוד בן-גוריון ,ראש הממשלה ,ליחזקאל סהר ,מפכ"ל המשטרה ( ,)20.5.1958א"מ ל.3667/11-
 176בר-און אתגר ותגרה ,לעיל ה"ש  ,158בעמ' .331-330
 177על התפקידים שמילא מג"ב במלחמת סיני ראו טל משגב "משמר הגבול לקראת מלחמת סיני
ובמהלכה – בין צבא למשטרה" ברעום המנועים 50 :שנה למלחמת סיני ( 225-201חגי גולן ושמעון
שי עורכים.)2006 ,
 178מרדכי בר-און גבולות עשנים :עיונים בתולדות מדינת ישראל .)2001( 12 ,1967–1948
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על הביטחון השוטף לידי מג"ב ,והכוח שב למלא משימות בט"ש בגבולות ,ובמקביל
179
המשיך לפתח את מערך השיטור ביישובי הספר.

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
 179על החזרת האחריות על הבט"ש למג"ב בתום המלחמה ראו את חליפת המכתבים בין צה"ל למג"ב:
א"צ " 22-468/1958תיק חטיבה (מחוז .")16
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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.
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"כאן זה לא אשדוד":
הסטודנטים והמשטרה באוניברסיטה העברית ()1976-1966
דורון

טימור*

במאי  1966פרצו שוטרים לקמפוס האוניברסיטה העברית בגבעת רם
בעת הפגנת סטודנטים שהתקיימה במקום .העימות שהתפתח עורר
סערה ציבורית שחרגה מגבולות הקמפוס והובילה ,בין היתר ,להקמת
ועדת חקירה ממשלתית לבחינת יחסי המשטרה והקמפוס .זאת על רקע
התפיסה המקובלת שלפיה שטח האוניברסיטה אמור להיות אוטונומי
ולאפשר את חופש הביטוי לציבור המרצים והסטודנטים כחלק מתפיסת
החופש האקדמי .כעבור עשור פרצו שוטרים לקמפוס בהר הצופים ופיזרו
הפגנת סטודנטים ערבים ,אך הפעם ראתה זאת דעת הקהל באור חיובי.
מאמר זה ,המבוסס על ניתוח מקורות ראשוניים מארכיונים מגוונים,
מעיתונות הסטודנטים ומדפי מידע ועיתוני קיר עצמאיים ,בוחן את
המפגש המתוח בין שוטרים לסטודנטים באוניברסיטה העברית ומציג
את הדיון הציבורי שהתנהל בנושא במהלך השנים .מדובר בשתי קבוצות
חשובות שנתפסו כחיוניות להתפתחות החברה הישראלית אך נבדלו
זו מזו מעמדית ,אתנית ותרבותית .המחקר מתמקד בעשור השלישי
למדינה שבו חל שינוי דרמטי ,הן במעמד הסטודנטים והאוניברסיטה
והן במציאות הפוליטית והמדינית.

*

המחלקות לחינוך ולסוציולוגיה ,האוניברסיטה הפתוחה .מאמר זה מבוסס בחלקו על עבודת
הדוקטורט שלי ,תרבות סטודנטים בישראל :1977-1965 ,מקונפורמיזם ממלכתי למשבר לגיטימציה
וחדשנות תרבותית (חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה" ,אוניברסיטת תל אביב – בית
הספר לחינוך .)2019 ,תודה לד"ר אורי כהן ,שהנחה אותי בכתיבת הדוקטורט.
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מבוא
בראשית מאי  1966התקיימה בקמפוס האוניברסיטה העברית בגבעת רם הפגנה
גדולה בעת ביקורו במקום של קנצלר מערב גרמניה לשעבר ,קונראד אדנאואר .הרקע
לאירוע היה מחאת סטודנטים על נרמול היחסים הדיפלומטיים בין ישראל למערב
גרמניה שנה קודם לכן ,צעד שנתפס על ידי הסטודנטים כלא מוסרי מאחר שהתרחש
זמן קצר יחסית לאחר השואה .ההפגנה ,בהובלת תאי הסטודנטים של תנועת החרות
ושל מק"י ,הייתה סוערת ורגשית ,אך מה שהעצים את חשיבותה היה כניסתם של
שוטרים לקמפוס .פעולה זו עוררה מהומה גדולה ובמהלכה נפצעו כ 20-סטודנטים
ושוטרים 1.לראשונה מאז קום המדינה ,נכנסו שוטרים לשטח הקמפוס במהלך אירוע
מחאה .לנוכח פעולת המשטרה החליטו סטודנטים רבים ,גם כאלה שלא הזדהו עם
מטרת ההפגנה המקורית ,להצטרף פיזית לעימות במחאה על מה שנתפס כניסיון
של השלטון להשתיק את ציבור הסטודנטים באמצעות הזרוע המשטרתית .כמו כן,
בעקבות הסערה הציבורית שהתחוללה הוחלט לכונן ועדת חקירה ממשלתית וועדה
אוניברסיטאית לבחינת היחסים בין האקדמיה למשטרה 2.בעקבות האירועים הללו
3
שקל אדנאואר להפסיק את ביקורו ולשוב לגרמניה לפני המועד המתוכנן.
כעבור עשר שנים שוב נדרשה משטרת ירושלים להתערב במהלך הפגנות סטודנטים
באוניברסיטה העברית ,אלא שהפעם דעת הקהל ,ובמיוחד זו של מרבית הסטודנטים,
קיבלה בברכה את התערבות השוטרים במהומה שהתפתחה בקמפוס בהר הצופים.
הפעם מחו סטודנטים ערבים כנגד מדיניות האוניברסיטה בסוגיית השמירה במעונות
וכנגד מדיניות הממשלה בשטחים ובגליל ,זמן קצר לאחר אירועי "יום האדמה" בשנת
 .1976למולם התייצבו מאות סטודנטים שהפגינו כנגד לגיטימיות המחאה הערבית .גם
במקרה זה הפעילו השוטרים כוח לא קטן ,גרמו לפציעתם של כמה סטודנטים ופיזרו
4
את ההפגנות ,אך הפעם ,כאמור זכו לתמיכה ציבורית.
1

2

3
4

נתן ריבון "התנגשויות בין שוטרים לסטודנטים באוניברסיטה" הארץ " ;6 ,1 ,6.5.1966התנגשויות
בין סטודנטים והמשטרה בעת ביקור אדנאואר באוניברסיטה" דבר  ;1 ,6.5.1966אדווין איתן "בחוץ
נאבקו שוטרים וסטודנטים; בפנים ישב אדנאואר בארשת קפואה" ידיעות אחרונות ;1 ,6.5.1966
"הפגנה סוערת בביקור אדנאואר באוניברסיטה בירושלים" שערים " ;1 ,6.5.1966הפגנת סטודנטים
באוניברסיטת ירושלים נגד ביקורו של אדנאואר – פוזרה בכוח ע"י המשטרה" הצפה ,6.5.1966
" ;1הפגנת הסטודנטים נגד אדנאואר בירושלים הותקפה בגסות על-ידי שוטרים חמושים" על
המשמר .1 ,6.5.1966
בוועדה היו חברים גם חברי הכנסת משה אונא מהמפד"ל וגבריאל כהן מהמערך .ראו דו"ח ועדת
החקירה בעניין ההתרחשויות בקשר להפגנה בקריית האוניברסיטה ב( )16.5.1966( 5.5.1966-להלן:
דו"ח ועדת החקירה) ,א"מ פ" 930/3-ארכיון י' סלומון – תיק ועדת חקירה " ;"1966ראש הממשלה
מינה ועדה לחקירת ההתנגשויות בין הסטודנטים והמשטרה" דבר .2 ,9.5.1966
תום שגב המיליון השביעי :הישראלים והשואה .)1991( 357-356
עמוס לבב ואח' "מטחי אבנים ואלות מונפות הפכו את הדשא באונ' ירושלים לזירת-קרב יהודית-
ערבית" מעריב .3 ,20.5.1976
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שני האירועים הללו בקמפוסים של האוניברסיטה העברית בירושלים שיקפו את
מערכת היחסים המורכבת שבין סטודנטים לבין שוטרים בשנות השישים והשבעים.
שתי הקבוצות נתפסו על ידי המדינה ככאלה שתפקידן לשרת את האינטרס הלאומי ,אך
המפגשים ביניהן חשפו את המתח החריף שנבע מההבדלים במעמדן הסוציו-אקונומי,
בסטטוס החברתי שבו זכו ובציפיות החברתיות מהן .לכך מצטרף הדיון ביחס לגישה
שהתפתחה במדינות מערביות במחצית השנייה של המאה העשרים ,שלפיה כחלק
מתפיסת החופש האקדמי ,שהתרחבה גם לציבור הסטודנטים ולא נחשבה רק כזכות של
הסגל האקדמי ,קמפוס האוניברסיטה מהווה אקס-טריטוריה הנהנית ממעין חסינות,
ולכן שוטרים לא רשאים להיכנס לשטחו .נוסף על כך ,נראה כי בחינת האירועים
שבהם בכל זאת נכנסו שוטרים לקמפוס מעידה ,בין היתר ,על מעמדם וזכויותיהם של
הסטודנטים באותה התקופה ,הן אל מול הנהלת האוניברסיטה והן אל מול הנהגת
המדינה ,וכן על עמדת המדינה בנוגע לסוגיות שכנגדן הם הפגינו.
מאמר זה בוחן את המפגש המתוח בין שתי הקבוצות הללו בשני האירועים
שתוארו בפתיח ומציג את הדיון הציבורי שהתנהל בנושא במהלך השנים .אירועים
אלה ייחודיים מאחר שבשניהם פרצו השוטרים לשטח הקמפוס והתעמתו עם ציבור
הסטודנטים המוחים .זאת בניגוד לאירועים אחרים ,כמו למשל השתלטות סטודנטים
על בניין הנהלת האוניברסיטה למשך כ 24-שעות במאי  ,1972אירוע שהסתיים ללא
התערבות המשטרה .בתוך כך ,במהלך העשור הזה פעלו שירותי הביטחון ,ובכללם
המשטרה והשב"כ ,בתוך הקמפוס ומחוצה לו ,בסוגיות שנחשבו לביטחוניות ועצרו כמה
סטודנטים ערבים בעילות שונות .זאת חרף העובדה שבשנים הללו כבר לא התקיים
ממשל צבאי על ערבים אזרחי ישראל .מן המחקר עולה כי תגובת הסטודנטים והציבור
הישראלי בכללותו לעימותים הושפעה מזהות המפגינים וכן מן הסוגיה שכנגדה הם
מחו .בעוד פריצת המשטרה לקמפוס בעת הפגנה בעניין יחסי ישראל-גרמניה זמן קצר
יחסית לאחר השואה ,נתפסה כלא לגיטימית ,כניסתם של שוטרים לשטח המעונות
במהלך הפגנה שהובלה על ידי ועד הסטודנטים הערבים ,נתפסה כלגיטימית ואף
חיונית .פער זה שרטט את מידת הלגיטימציה של המחאה במסגרת האקדמיה בישראל
בשנות השישים והשבעים.
הדיון בנוגע לפעילות המשטרה בקמפוסים ולמפגש בין שוטרים לסטודנטים,
הוא חלק מדיון ציבורי בשתי סוגיות מרכזיות :החופש האקדמי ותפקידם החברתי
של הסטודנטים במדינות דמוקרטיות .יש לציין שהעשור השלישי למדינה ,שבו
עוסק המאמר ,היה תקופת שיא מבחינת השפעתם של סטודנטים ברחבי העולם
המערבי על סדר היום החברתי .בשנים אלה סטודנטים הובילו מחאות ענק ותקפו את
הנהלות האוניברסיטאות וכן את רשויות השלטון .אירועי השיא של מחאות אלה –
ההפגנות ושביתת השבת המתמשכת בהובלת ה Free Speech Movement-בכניסה
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לאוניברסיטת ברקלי בספטמבר  ,1964והשביתה הכללית וההשתלטות על מרכז פריז
במאי  – 1968השפיעו רבות על המאבקים שהובילו סטודנטים ברחבי העולם ,והיוו
נדבך מרכזי בהגדרת תפקידיו החברתיים של הסטודנט בחברה המודרנית .בברקלי
תבעו הסטודנטים חופש ביטוי לצד מתירנות פוליטית ומינית 5.המאבק שם פרץ עקב
החלטת האוניברסיטה למנוע קיום עצרות פוליטיות בשטח הכניסה לקמפוס וזאת חרף
העובדה שנחשב לשטח עירוני ,ולכן לא חלו עליו התקנות שאסרו אז על קיום פעילות
פוליטית בקמפוס .הסטודנטים השביתו את הלימודים ושמונה מהם הועמדו על כך לדין
משמעתי .בעקבות זאת ,הם פתחו בשביתת שבת ותבעו מרשויות האוניברסיטה הענקת
זכות למחאה פוליטית .ההנהלה סירבה והזמינה את כוחות המשטרה לקמפוס .אחד
הסטודנטים נעצר בגין השתתפותו בהפגנה והוכנס לניידת ,אך חבריו מנעו את יציאתה
משטח הקמפוס במשך שתי יממות .עקב כך ,ביטלה ההנהלה את גזרי הדין לשמונת
הסטודנטים שהועמדו לדין משמעתי וכן את התלונה נגד הסטודנט שישב בניידת ,אך
השקט לא שב על כנו .הסטודנטים דרשו לקחת חלק במנגנוני קבלת ההחלטות במוסד
וקיימו במהלך המשא ומתן עצרות פוליטיות 6.בפריז הובילו הסטודנטים שביתת
מחאה המונית ושיתקו את מרכז העיר למשך שבועות אחדים .הסטודנטים מחו על
מדיניות הממשלה ביחס למוסדות להשכלה הגבוהה ,הן מבחינת תוכניות הלימודים
השמרניות והן מבחינת הצפיפות בכיתות ,ועל מדיניות הפנים והחוץ של ממשלת
צרפת 7.לאירועים בעולם היתה השפעה חשובה על המקרה המקומי .פרופסור יעקב
כ"ץ ,רקטור האוניברסיטה העברית בין השנים  ,1972-1969תיאר בספרו האוטוביוגרפי
"במו עיני :אוטוביוגרפיה של היסטוריון" ,את השפעת האירועים בפריז על המדיניות
שהוביל בתגובה למחאת סטודנטים:
בסתיו  1969הגיעו לארץ גלי מרד הסטודנטים מעבר לים .הסטודנטים
תבעו את שיתופם במוסדות ההנהגה באוניברסיטה ,והרדיקאלים שביניהם
השמיעו סיסמאות מתסיסות ,עד שהשתררה אווירה של אלימות מאיימת.
יום אחד בא אלי ידיד יוסי בן דויד ואמר לי" :יעקב ,אני הייתי בברקלי ,כך
בדיוק זה התחיל" .ושם הרי פרצה מהפכה ממש ,ומשם התפשטה למרבית
האוניברסיטאות באמריקה ובאירופה .כיצד הצלחנו לנטרל את האיום,
אין כאן המקום לפרט .די אם אומר ,כי הוועדה המתמדת של הסינאט
5
6

Arthur Cohen, The Shaping of American Higher Education 187-306 (2000(.
Robert Cohen, The Many Meanings of the FSM, in The Free Speech Movement:
Reflections on Berkeley in the 1960s 1 (Robert Cohen & Reginald Zelnik eds., 2002).

7

פטריק סיל ומורין מק-קונביל המהפכה הצרפתית  ;)1969( 28-13 ,1968ארווה סובאז'ו ,ז'ק ז'סמאר
ודניאל כהן-בנדיט מרד הסטודנטים – אישי התנועה אומרים את דברם (.)1969

 | 86משטרה והיסטוריה

( תירבעה הטיסרבינואב הרטשמהו םיטנדוטסהםיטנדוטסהה
ישבה לעיתים חצאי לילות ולא תמיד בבניין האוניברסיטה אלא בביתנו,
לטכס עצה .שכן העימות עם הסטודנטים לא היה חד פעמי .המאבק בין
כותלי האוניברסיטה התנהל תוך ליווי אמצעי התקשורת ,ועיני המוסדות
האקדמיים בארץ היו נשואות לירושלים .התנגשות אלימה כאן הייתה
גוררת אחריה אירועים מקבילים במקומות אחרים ,ואנו היינו מודעים
8

כי צעדינו הם בעלי משמעות ציבורית חמורה.

לפיכך ,אפתח מאמר זה בדיון על התגבשות המושג חופש אקדמי והשפעתו על גבולות
המחאה של סטודנטים .בהמשך אדון במפגש הטעון שבין ציבור הסטודנטים לציבור
השוטרים ,ולבסוף אבחן את האירועים שבהם נכנסו השוטרים לשטח האוניברסיטה בעת
הפגנות סטודנטים ,מהלכם ותוצריהם .בישראל ,העשור השלישי מהווה קו פרשת מים
חשוב בהתפתחותה של המדינה .בעשור זה התחוללו שלוש מלחמות חשובות – ששת
9
הימים ,ההתשה ויום הכיפורים – שהשפיעו בצורה דרמטית על החברה הישראלית,
ובסיומו התחולל "המהפך הפוליטי" הראשון כשבבחירות לכנסת השביעית זכה הליכוד
בראשות מנחם בגין .בתקופה זו התרחש תהליך של מיצוי הפרוגרמה האידיאולוגית
והמוסדית של תנועת העבודה שהנהיגה את היישוב היהודי בארץ ישראל החל משנות
העשרים .תנועת העבודה התקשתה להתמודד עם הסתירות הפנימיות שלה ,למשל
בין תפיסה סוציאליסטית להגמוניה פוליטית וכלכלית של האליטה ,ובעיקר עם
10
הדרתן של קבוצות רבות בחברה הישראלית ,ביניהן מזרחים ,ערבים ועולים חדשים.
אבי בראלי וניר קידר ציינו כי בתקופה זו התפרקה "הממלכתיות" שהובילה מפא"י
בתנועה צנטריפוגלית בעיקר לימין עם הצטרפות "הציונים הכלליים" שהייתה שותפה
במרבית ממשלות מפא"י ,לגח"ל ,לשמאל ולציונות הדתית 11.קבוצה נוספת שחשה
שדרכה למרכז הפוליטי נחסמה על ידי אנשי מפא"י וההסתדרות כללה בעלי מקצועות
12
חופשיים ואנשי אקדמיה ,שייסדו את רשימת ד"ש.
מאמר זה מתמקד באירועים שהתרחשו באוניברסיטה העברית בירושלים ,שהייתה
המוסד האקדמי המרכזי באותה התקופה וזאת חרף העובדה שבעשור שנדון במאמר,
נפתחו קמפוסים חדשים ואוכלוסיית הסטודנטים גדלה באופן משמעותי 13.זהו מחקר
8
9
10
11
12
13

יעקב כ"ץ במו עיני :אוטוביוגרפיה של היסטוריון .)1989( 141
שמואל נח אייזנשטדט תמורות בחברה הישראלית .)2004( 44-35
שם ,בעמ' .89-86
אבי בראלי וניר קידר ממלכתיות ישראלית .)2011( 105-104
Asher Arian, Security Threatened: Surveying Israeli Opinion on Peace and War
148-151 (1995).
מאמר זה מתמקד במחאת הסטודנטים ובתגובת השוטרים .בתוך כך ,יש לציין שלעמדתם של
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ראשון מסוגו על הסטודנטים בישראל 14,ולפיכך ייעשה במסגרתו שימוש נרחב במקורות
ראשוניים .המחקר מבוסס על ניתוח תוכן של מקורות ראשוניים מארכיונים מגוונים,
ביניהם ארכיון המדינה וארכיון האוניברסיטה העברית .ייחודו בניתוח מעמיק של
עיתונות הסטודנטים שפורסמה באוניברסיטה זו בין השנים  .1977-1965בין היתר נעשה
שימוש בעיתון הסטודנטים פי האתון ,שנקרא במשך תקופה קצרה ניצוץ ,בעיתונים של
תאי הסטודנטים המפלגתיים שהיוו מסגרת פוליטית חשובה של סטודנטים והוכוונו
על ידי מוסדות המפלגות הארציים ,בדפי מידע של הסתדרות הסטודנטים ובעיתוני
קיר עצמאיים .מקורות אלה מאפשרים ,לראשונה ,להשמיע את קולם של הסטודנטים
שהיו שותפים לתהליכים ולמאבקים בשנים הללו.
הדיון על אודות עימותי הסטודנטים עם המשטרה מסייע גם לניתוח יחסי הגומלין
שבין שתי הקבוצות החברתיות הללו .זאת על רקע התהליכים החברתיים שהתקיימו
בישראל במהלך העשור השלישי למדינה ,שבסיומו התחולל המהפך הפוליטי אשר
ביטא ,בין היתר ,את כניסתן של קבוצות חברתיות מרכזיות שהודרו במשך שנים מן
המרכז הפוליטי 15.נראה כי המאבק המזרחי ,הן במסגרת תנועות המחאה כמו "הפנתרים
השחורים" והן במסגרת סניפי המפלגות ובעיקר הליכוד 16,השפיע על היחסים הבין-
עדתיים בישראל וכתוצאה מכך ,גם על יחסי הגומלין שבין סטודנטים לשוטרים.

סוגיית החופש האקדמי והשפעתה על נוכחות שוטרים בקמפוס
אוניברסיטאות המחקר המודרניות מתבססות על אתוס החופש האקדמי שמטרתו
לאפשר את עצמאות המוסדות ואת עצמאות החוקרים .הטענה המרכזית שניצבה
בבסיסו של אתוס זה הייתה שללא חופש אקדמי לא יוכלו להתקיים מחקרים ראויים
לשמם ,ובכך יימנע מהמוסדות להשכלה גבוהה לקיים את מחויבותם כלפי הסטודנטים
ראשי האוניברסיטה ביחס לפעילות הסטודנטים הייתה גם כן השפעה על השתלשלות האירועים.
בתקופה זו מילאו ארבעה חברי סגל את תפקיד הרקטור .הראשון שבהם ,פרופ' נתן רוטנשטרייך
שכיהן בתפקיד בין השנים  ,1969-1965גילה קו נוקשה יחסית לנוכח דרישתם של סטודנטים לייצוג
במוסדות הניהול של האוניברסיטה .את רוטנשטרייך ,שהתמנה ליושב ראש הוועדה לתכנון ולתקצוב
של המועצה להשכלה גבוהה ,החליף בתפקיד פרופ' יעקב כ"ץ שגילה קו מתון בהרבה ביחס למחאת
הסטודנטים .רקטור האוניברסיטה בעת העימות בין סטודנטים יהודים לערבים באמצע שנות
השבעים היה פרופ' גדעון שפסקי ,שבדומה לרוטנשטרייך ראה במעורבות הסטודנטים בנעשה
בקמפוס תופעה שלילית .אחת מהחלטותיו הראשונות הייתה ביטול השתתפותם בוועדות הקבע
ובוועדה המתמדת .ראו "שנת הלימודים נפתחה בסערה" פי האתון .1 ,5.11.1975 ,2
 14רק מחקר אחד נעשה על סטודנטים באותה התקופה ,וחסרונו המרכזי הוא התבססותו על שאלוני
דעות בלבד והתמקדותו אך ורק בנעשה באוניברסיטת תל אביב הצעירה .ראו רינה שפירא וחוה
עציוני הלוי מי אתה הסטודנט הישראלי (.)1973
 15אייזנשטדט תמורות בחברה הישראלית ,לעיל ה"ש  ,9בעמ' .44-35
 16אורי כהן ונסים ליאון מרכז חרות והמזרחים.)2011( 145-111 ,1977-1965 ,
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בפרט והחברה בכלל .עמדה זו ביקשה לדחוק את העמדה הצרה שהייתה מקובלת
קודם לכן ,שלפיה תפקידה של האקדמיה לשרת את צורכי המדינה כפי שהוגדרו על
17
ידי הממשלה.
18
סוגיית החופש האקדמי העסיקה הוגים רבים ,ושיקפה עמדות שונות ביחס
לתפקידיהם הציבוריים של החוקר ושל המוסד האקדמי .העיסוק בנושא התאפיין
בדיון נורמטיבי לצד דיון פוליטי שעסק ביחסי הכוח שבין ראשי המדינה לבין
האקדמאים .המודל המורחב של חופש אקדמי הוגדר ב 1915-על ידי ההתאחדות
האמריקנית של המרצים באוניברסיטאות (AAUP – American Association of
 (University Professorsכשילוב של חופש החקירה והמחקר וחופש ההוראה בתוך
האוניברסיטה והמכללה ,לצד חופש הביטוי והפעולה מחוץ לאוניברסיטה 19.הרקע
להגדרת העמדה המרחיבה הוא הקמת ה AAUP-ובחירת הפילוסוף ואיש החינוך
ג'ון דיואי לנשיאה הראשון ,כתגובה לכמה מקרים שבהם פוטרו מרצים מעבודתם
באוניברסיטאות עילית לאחר שהביעו את דעותיהם בנושאים שנתפסו כשנויים
במחלוקת 20.היבט נוסף של המודל המרחיב לחופש אקדמי קשור להפרדה בין הדרג
האקדמי לדרג המינהלי .עמדה זו באה לידי ביטוי בדבריו של פילוסוף החינוך רוברט
מיינרד האצ'ינס שטען ב 1952-ש"משמעותו של חופש אקדמי היא הפרדה בין החינוך
והמחקר לניהול האוניברסיטה וחובתנו להשאיר את ניהול האקדמיה לאלה שיודעים
21
לעשות זאת".
הדיון שהתנהל בארצות הברית השפיע גם על המודל האקדמי שעוצב בארץ ישראל
בתקופת המנדט .נשיאה הראשון של האוניברסיטה העברית ,יהודה לייב מאגנס ,שנולד
וחי בארצות הברית ורכש את חינוכו האקדמי בגרמניה ,אמר בנאום לרגל פתיחת שנת
הלימודים תש"ח" :ברוך השם ,יש אוניברסיטה ,עיר מקלט' ,מקום אחד' ,שאינו מוותר
למרות כל הצבעות הרוב ,על חופש המדע ,המחשבה ,הדיבור והכתיבה" 22.הנאום
17
18
19

20

21
22

Christopher T. Husbands, German Academics in British Universities During the
First World War: The Case of Karl Weichmann, 60 (4) Geramn Life and Letters 493 )2007(.
על העמדות השונות ביחס לסוגיית החופש האקדמי ,החל מהפילוסופים היוונים ,ראו Joanna
Williams, Free to Be Critical, in Academic Freedom in an Age of Conformity 25-55 )2016(.
American Association of University Professors, The 1915 declaration of principles
,on Academic Freedom and Academic Tenure, in Policy Documents and Reports 292
( )2006כן ראו אמנון רובינשטיין ויצחק פשה סדקים באקדמיה .)2014( 28-27
אחד מהמרצים האמריקנים הללו היה הפרופסור לכלכלה אדוארד במיס שפוטר ב1895-
מאוניברסיטת שיקאגו על רקע תמיכתו ,שהייתה מנוגדת לעמדת האוניברסיטה ,במאבקיהם של
ארגוני העובדים בעיר .גם הסוציולוג אדוארד רוס פוטר כעבור שנה מאוניברסיטת סטנפורד
לאחר שביקר את אחד מהתורמים למוסד .ראו  ,Williamsלעיל ה"ש  ,18בעמ' .28-26
Michael Shattock, Making Policy in British Higher Education 1945-2011, 10 (2012(.
" 13קתדראות חדשות ייפתחו באוניברסיטה" דבר .2 ,30.10.1947
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שנשא מאגנס זכה לכותרת "אחריות" .בתוך כך ,המאבק בין מחויבות האקדמיה למילוי
האינטרסים הקולקטיביים שהוגדרו על ידי הממשלה ,לבין מחויבותה לסטודנטים,
למדע ולחופש אקדמי ,מתקיים מראשית ימי המדינה ועד היום .בראשית ימי המדינה
התנהל דיון ציבורי בנוגע למתח שבין תפקיד האקדמיה לשרת את צורכי המדינה
כפי שהוגדרו על ידי הממשלה ,לבין השמירה על החופש האקדמי 23.זכות זו הכוללת
סמכות אוטונומית של המוסד ושחרורו מחובת הציות לגוף חיצוני ,מעוגנת בישראל
בסעיף  15בחוק המועצה להשכלה גבוהה מ" :1958-מוסד מוכר הוא בן חורין לכלכל
ענייניו האקדמיים והמנהליים במסגרת תקציבו כטוב בעיניו" 24.תהליך חקיקת החוק
הושלם לאחר כמה שנים של מאבק בין הדרג הפוליטי לבין הדרג האקדמי על מידת
השליטה של הממשלה באוניברסיטאות .זאת חרף העובדה כי דמויות מרכזיות בסגלים
האקדמיים של המוסדות להשכלה גבוהה ,היו מקורבות להנהגת המדינה ואף מילאו
תפקידים חשובים במגזר הציבורי 25.המשפטן הישראלי אמנון רובינשטיין 26,שכשר
החינוך הוביל בשנות התשעים את "מהפכת המכללות" ,ועורך הדין יצחק פשה,
התייחסו לשני סוגים של חירות אקדמית המבוססים על הבחנתו של ישעיהו ברלין
בין "חירות חיובית" ל"חירות שלילית" 27.לטענתם ,החופש של איש האקדמיה ושל
האקדמיה כמוסד צריך לבוא לידי ביטוי הן כנגד התערבות וכפייה מצד כל גורם שהוא,
והן ביצירת מרחב מוגן של שיח חופשי המקדם תחרות והפריה ומסייע לחיפוש האמת.
ערך זה ,המוגדר כ"חירות חיובית" מחייב תמיכה כלכלית ציבורית מאחר שהוא נתפס
28
ככזה המקדם את האינטרס הציבורי.
23
24

25
26

27
28

 ,Husbandsלעיל ה"ש .17
חוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח ,1958-התקבל בכנסת באוגוסט  1958בתום כמעט עשור
של דיונים ּוויכוחים שכללו את דחייתם של כמה נוסחים .על המאבקים סביב החוק ,ראו אורי כהן
ההר והגבעה  ;)2006( 145-123עמי וולנסקי אקדמיה בסביבה משתנה  .)2005( 73-31בס'  15לחוק
המועצה להשכלה גבוהה הוגדרו "עניינים אקדמיים ומינהליים" כך" :לרבות קביעת תכנית מחקר
והוראה ,מינוי רשויות המוסד ,מינוי מורים והעלאתם בדרגה ,קביעת שיטת הוראה ולימוד ,וכל
פעולה מדעית ,חינוכית או משקית אחרת".
משה ליסק ואורי כהן "האסטרטגים המדעיים בתקופת הממלכתיות :יחסי הגומלין בין הקהילה
האקדמית למוקדי כוח פוליטיים" עיונים בתקומת ישראל .)2010( 1 ,20
חתן פרס ישראל לחינוך ,אמנון רובינשטיין ,היה הדיקן הראשון של הפקולטה למשפטים
באוניברסיטת תל אביב ובשנות האלפיים עמד בראש בית הספר למשפט במרכז הבינתחומי
בהרצליה .את הקריירה הפוליטית שלו החל רובינשטיין בשנות השבעים כשהיה ממקימי תנועת
"שינוי" ,וזו חברה מאוחר יותר לרשימת ד"ש לקראת הבחירות לכנסת התשיעית ב .1977-לאחר
היבחרו לכנסת מילא תפקידים רבים ששיאם עם מינויו לשר החינוך והתרבות בממשלתו של
יצחק רבין ב .1994-בתקופה זו הנהיג את הרפורמה במערכת ההשכלה הגבוהה שכונתה "מהפכת
המכללות" לצד רפורמה בבחינות הבגרות.
ישעיהו ברלין "שני מושגים של חירות" ארבע מסות על חירות ( 220-170יעקב שרת מתרגם.)1971 ,
רובינשטיין ופשה סדקים באקדמיה ,לעיל ה"ש  ,19בעמ' .31-25
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לאחר מלחמת העולם השנייה ובמיוחד בשנות השישים הורחב הדיון בחופש האקדמי
גם לציבור הסטודנטים ,שנאבק על השפעתו על ניהול האוניברסיטאות .בשנים אלה
התפתחה התביעה בדבר זכותם של הסטודנטים לחופש מחאה וביטוי .הזירה המרכזית
שבה התנהל הדיון הזה הייתה ,כאמור ,מאבק הסטודנטים באוניברסיטת ברקלי בארצות
הברית שהחל ב 1964-עם הקמת התנועה לחופש הביטוי 29.הייתה זו תנועה רפורמיסטית
בהגדרתם של ג'ונג-יון ג'יל וג'יימס דה-פרונזו 30,מאחר שתביעותיה התמקדו בשינוי
פוליטי-מבני מתון לצד שינוי תרבותי מתון 31.העובדה שלא ערערו על צורת המשטר
תרמה לכך שתביעותיהם התרבותיות להענקת ביטויים חדשים לנורמות ולערכים
32
החברתיים הקיימים ,זכו לאהדה רחבה.
כפי שתואר בפרק המבוא ,האירוע המרכזי במחאת הסטודנטים בשלהי 1964
התרחש בעקבות מעצרו של הסטודנט ג'ק ויינברג .אלפי סטודנטים הקיפו את מכונית
33
המשטרה שאליה הוכנס ויינברג ובמשך  32שעות מנעו ממנה לצאת משטח הקמפוס.
אירוע זה סימל את מחאת הסטודנטים כנגד הלגיטימיות של פעילות משטרתית
בשטח קמפוס אקדמי .גורם חשוב נוסף שתרם לעיצוב דמות הסטודנט של שנות
השישים הייתה קבוצת הסטודנטים למען חברה דמוקרטית ,הStudents for( SDS-
 )a Democratic Societyשקראה לדמוקרטיה השתתפותית כביטוי הפוליטי הראוי
של מעורבות אזרחית .בניגוד לתפיסות שמאל מרקסיסטיות שצידדו בשלטון מרכזי
חזק ,הביעו הסטודנטים שהשתייכו לארגון  SDSהתנגדות לכל ביטוי כזה וקראו
לביזור ולדמוקרטיה ישירה 34.בעקבות כך החלה להתפתח תרבות מחאה סטודנטיאלית
ייחודית ,וביטויים של הפגנת כוח כנגד הסטודנטים נתפסו כלא לגיטימיים .גישה זו
באה לידי ביטוי גם במדיניות המשטרה והנהלת האוניברסיטה העברית .ד"ר ישראל
ליף מהמחלקה לכימיה פיזיקלית ,ציין בעדותו בפני ועדת החקירה שהוקמה מאוחר
יותר לבדיקת האירועים בקמפוס" :ברצוני לציין שהנני נמצא בין כותלי האוניברסיטה
החל משנת  ,1950כסטודנט תחילה ואח"כ כחלק מסגל ההוראה ולא זכור לי מקרה
The Berkeley Student Revolt: Facts and Interpretations (Seymour Martin Lipset & 29

30
31
32
33
34

Wolin S. Sheldon eds., 1965(.
Jungyun Gill & James De-Fronzo, A Comparative Framework for the Analysis of
International Student Movements, 8(3) Social Movement Studies 203 (2009(.
Carson Claybourne, African American Freedom Struggle, in Revolutionary Movements
in World History: From 1750 to the Present 848-854 (James De-Fronzo ed., 2006(.
Simor Lipset & Philip Atbach, Students Politics and Higher Education in the United
States, in Student Politics 199 (Simor Lipset ed., 1967(.
ראו לעיל ה"ש .29
גדי טאוב "שנות השישים האמריקאיות בישראל :ממרד לקונפורמיזם" עיונים בתקומת ישראל
.)2003( 1 ,13
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אחד של התערבות משטרתית בין כותלי האוניברסיטה ,למרות שנערכו עצרות רבות
35
בתקופה זו ,גם מתחת לכיפת השמיים".
המסגרת הנורמטיבית בנוגע להפגנות בתקופה זו היו פקודת המשטרה,1971 ,
ופקודת החוק הפלילי .1936 ,שתיהן היו מורשת של השלטון המנדטורי ,שעיצב
את הדין כך שיותאם לשליטה באוכלוסייה ילידית נטולת אוטונומיה פוליטית ,ובין
היתר ימנע אירועי מחאה פוליטיים כנגד המשטר .לפיכך ,כללה מסגרת זו ,באופן
לא מפתיע ,הגבלות רבות על זכות הביטוי וחופש המחאה .העיקריות שבהן היו כי
התקהלות של  50איש ויותר המבקשים לקיים הרצאה על נושא פוליטי תחייב קבלת
רישיון מטעם המשטרה ,לאחר שזו תבחן את השפעותיה האפשריות של ההפגנה על
שלום הציבור .פקודות אלה העניקו למשטרה עוצמה רבה ,ויכולת להכריע בדבר
עצם אפשרות קיומו של דיון פוליטי בזירה הציבורית ,ולא רק במוסדות הממשל
36
או בדיונים פרטיים.

סטודנטים מול שוטרים
בסוגיית פעילותה של המשטרה בקמפוסים ,חשוב לציין את הפערים בין שתי הקבוצות
החברתיות שבאים לידי ביטוי בארבעה פרמטרים :התפקיד שכל אחת מהן ממלאת
במדינה; המעמד הסוציו-אקונומי; הרקע העדתי; והשכלתם של חבריה.
בבסיס המתח שבין ציבור הסטודנטים לבין השוטרים עומדת העובדה שהשוטרים
היוו זרוע של המדינה שתפקידה לאכוף את החוק ולשמור על הסדר הציבורי ,ואילו
הסטודנטים היו קבוצת עילית בהתהוות שתפקידה להוביל את החברה בעתיד ועל כן,
מלבד השכלה אקדמית ומקצועית היה מצופה מהם לפתח גם תפיסה מוסרית ורגישות
חברתית בנוגע למציאות הסובבת אותם 37.באמצע שנות השישים חל שינוי באופן שבו
ראו הסטודנטים הישראלים את תפקידם הציבורי ,וגישתם הקונפורמיסטית מראשית

 35עדות של ישראל ליף ,א"מ פ" 930/1-ארכיון י' סלומון – תיק ועדת חקירה  1966כללי" (להלן :א"מ
פ.)930/1-
 36חמשת הפרמטרים המבחינים בין התקהלות חוקית להתקהלות בלתי-חוקית הם :מספר האנשים;
המטרה המשותפת; ההשפעה האפשרית על שלום הציבור; קבלת הרישיון; מבחן אי-הציות
להוראות המשטרה .ראו דוד ליבאי "הזכות להתקהל ולהפגין בישראל" עיוני משפט ב .)1972( 54
 37שאלת תפקידם החברתי של הסטודנטים העסיקה פילוסופים ואנשי רוח רבים .מצד אחד ,טענו
הרברט מרקוזה ואחרים שתפקידו של הסטודנט הוא להוביל את המחאה החברתית מאחר שהוא
"שאור התקווה שיוביל את ההיחלצות מהתפיסה הקפיטליסטית המדכאת והמחניקה" .לעומתם,
פילוסופים אחרים כאלאן בלום התייחסו לסטודנטים כאל דמויות שמרניות המחויבות לעתידה
של החברה שבה הם פועלים .ראו הרברט מרקוזה מסה על השיחרור  ;)1969( 268אלאן בלום
דלדולה של אמריקה ( 66-55בת שבע שפירא מתרגמת.)1989 ,
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ימי המדינה 38הוחלפה בגישה ביקורתית שהתאפיינה בתסיסה פוליטית ובחדשנות
תרבותית ,ואילו תפקידם של השוטרים נותר כשהיה.
אחת הסוגיות המרכזיות שהעסיקו את המשטרה מימיה הראשונים הייתה ההשכלה
הנמוכה של השוטרים .את השוטרים הוותיקים מתקופת המנדט החליפו עולים חדשים,
מרביתם יוצאי ארצות האסלאם שהיו מבוגרים יותר ומשכילים פחות מקודמיהם.
לצד בודדים שראו בהתגייסות למשטרה שליחות חברתית ,מרבית מבין הוותיקים
שהתגייסו למשטרה עשו זאת לאחר שלא הצליחו להשתלב בשוק העבודה וראו בכך
ברירת מחדל .לעומתם ,העולים החדשים רכשו בתהליך גיוסם למשטרה כלים שנדרשו
להתאקלמות בחברה הישראלית כמו לימודי קרוא וכתוב ,היגיינה וידיעת הארץ ,אשר
אפשרו להם מוביליות חברתית מאוחר יותר .כל אלה ,לצד תנאי ההעסקה הירודים
במשטרה ,הובילו אליה מתגייסים בעלי השכלה נמוכה :בסוף שנות החמישים ,כשני
שליש מבין השוטרים היו בעלי השכלה עממית בלבד או פחותה מעממית 22 .אחוזים
בלבד מקרב השוטרים היו בעלי השכלה תיכונית ומספרם של בעלי ההשכלה האקדמית
39
הסתכם ב 137-קצינים ,סמלים ושוטרים.
באמצע שנות השישים הועלה רף הכניסה למשטרה ,שעמד עד אז על  7.2שנות
לימוד 40,לעשר שנות לימוד 41.אך חרף העובדה שהפכה למבוקשת יותר בתקופת המיתון
הכלכלי של שנות השישים ,סבלה מהמשטרה מכוח אדם לא משכיל שגרם לביקורת
חברתית ולדימוי נמוך של ציבור השוטרים .מולם ,ציבור הסטודנטים גדל בצורה
משמעותית עם פתיחתן של ארבע אוניברסיטאות חדשות החל מן המחצית השנייה
של שנות החמישים ועד שלהי שנות השישים 42.זאת ,בדומה לגידול שהתרחש במספר
43
הסטודנטים בעולם המערבי ,והוביל להתפתחותה המהירה של ההשכלה הגבוהה.

38

39
40
41
42

43

יוצאות דופן בתקופה זו היו פעולות המחאה שארגנו הסטודנטים מתא מפא"י שהתארגנו במסגרת
"שורת המתנדבים" בראשית שנות החמישים ,והסטודנטים והמרצים שהקימו את "ועד הסטודנטים
והמרצים למען הדמוקרטיה" בעקבות חשיפת "פרשת לבון" בראשית שנות השישים .ראו פולה
קבלו שורת המתנדבים – קורותיו של ארגון אזרחים (" ;)2007הסטודנטים מפגינים היום נגד
הגילויים האנטי-דמוקרטיים בפרשה" פי האתון .1 ,18.1.1961 ,5
טבלה  – 21הרכב כוח האדם לפי ההשכלה  ,1959–1958משטרת ישראל דין וחשבון לשנת ,1959
( 26התשי"ט-התש"ך).
דנקה הריש "יותר בוגרי תיכון מתגייסים למשטרה" דבר .12 ,5.4.1967
מ' דן "כאן לומדים השוטרים לטפל בכפפות ובלי כפפות" חרות .4 ,5.3.1965
בשנות השישים נפתחו אוניברסיטת תל אביב ,אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
באמצע שנות החמישים נחנכה אוניברסיטת בר-אילן .ראו למשל אורי כהן אקדמיה בתל-אביב:
צמיחתה של אוניברסיטה ( ;)2014מנחם קליין בר-אילן :אקדמיה ,דת ופוליטיקה (.)1997
Philip G. Altbach, The Logic of Mass Higher Education, in Global Perspectives on
Higher Education 29-47 (Philip G. Altbach ed., 2016(.
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44

טבלה  :1מספרי סטודנטים בישראל בשנים נבחרות
תשכ"ה
()1964/65

תש"ך
()1959/60

תש"ל
()1969/70

תשל"ה
()1974/75

סה"כ סטודנטים בישראל 9,275

)+44%( 52,088 )+97%( 36,239 )+98%( 18,368

האוניברסיטה העברית 6,752

)+13%( 14,665 )+28%( 12,960 )+51%( 10,164

הטכניון

2,411

)+63%( 3,928

)+39%( 8,471

אוניברסיטת תל אביב

616

)+58%( 13,004 )+288%( 8,250 )+245%( 2,126

אוניברסיטת בר-אילן

423

)+66%( 7,246 )+210%( 4,359 )+232%( 1,406

אוניברסיטת חיפה

-

565

)+55%( 6,100

)+69%( 4,802 )+402%( 2,839

אוניברסיטת בן-גוריון

-

-

1,315

)+152%( 3,308

מכון ויצמן למדע

-

179

)+134%( 419

)+34%( 562

סוגיה נוספת שבאה לידי ביטוי במפגש הטעון בין הסטודנטים לשוטרים הייתה הפער
העדתי וההיבטים התרבותיים שלו .באמצע שנות השישים כ 80-אחוזים מהשוטרים
היו עולים חדשים –  46אחוזים מהם נולדו בארצות האסלאם ו 35-אחוזים מהם
נולדו באירופה .עם זאת ,תפקידיהם במשטרה שיקפו את מעמדם בחברה הישראלית
בתקופה זו :חלקם של ילידי ארצות האסלאם בקרב השוטרים הזוטרים עמד על כ50-
אחוזים ,ומספר הקצינים מתוכם היה קטן אף יותר 45.לעומתם ,הסטודנטים היו חלק
מקבוצת "דור המדינה" שרבים מחבריה נולדו בארץ או גדלו בה מגיל צעיר .בשעה
שמרבית הסטודנטים היו אשכנזים ,באמצע שנות השישים דווח על כך ש 12-אחוזים
בלבד מקרב הסטודנטים היו מזרחיים וכ 7-אחוזים מהם היו ערבים .משמעות הנתונים
הללו באשר להרכבה של ההשכלה הגבוהה ,הייתה שבשנת הלימודים תשכ"ה ,למשל,
הסיכוי של צעיר מזרחי ללמוד באוניברסיטה היה נמוך ביותר ורק  119מכל 10,000
46
צעירים שנולדו בארצות האסלאם או שאחד מהוריהם נולד שם ,למדו באוניברסיטה.
 44הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שנתון סטטיסטי לישראל –  ;)1971( 21 ,1970הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה שנתון סטטיסטי לישראל – .)1979( 29 ,1978
 45לוח  :12הרכב כוח האדם לפי ארץ הלידה  ,1964-1963משטרת ישראל דין וחשבון לשנת ,1964
.)1965( 25
 46המועצה להשכלה גבוהה ,הוועדה לתכנון ולתקצוב ההשכלה הגבוהה בישראל קובץ נתונים תשל"ח
.)1979( 15-14 ,1977/78
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בוועדת החקירה בראשות עו"ד סלומון ,טען יעקב שילוני ,סטודנט מקיבוץ גן שמואל,
כי הרקע העדתי תרם להגברת האלימות" :כשראיתי את תאוות הרצח בעיני השוטרים
המכים ,הנה ביטוי נוסף לתהום השנאה של יחסי העדות בישראל .כשאפשר להרביץ
47
לאשכנזים אינטליגנטיים".

מאי  :1966התערבות המשטרה בהפגנה נגד ביקור אדנאואר
הפגנת הסטודנטים בעת ביקורו של קנצלר גרמניה המערבית לשעבר קונראד אדנאואר
בקמפוס האוניברסיטה העברית בגבעת רם ,שהתקיימה ב 5-במאי  48,1966הייתה אירוע
מכונן בתפיסת יחסי הסטודנטים והמשטרה בישראל 49.לא היה זה האירוע הראשון
שבו התקיימה הפגנה סוערת על רקע מערכת היחסים הטעונה בין גרמניה לישראל:
כבר בשנת  1952הוביל הדיון על החתימה על הסכם השילומים להפגנה סוערת בכיכר
ציון בירושלים ,בשעה שהכנסת דנה בסוגיה .במהלך העימותים נפצעו כ 340-מפגינים
ושוטרים ,ונעצרו כ 400-מפגינים 50.עם זאת ,הייתה זו הפעם הראשונה שבה באה מחאה
ציבורית לכלל ביטוי בהיקף משמעותי בתוך כותלי האקדמיה.
51
במרץ  1965החליטו שתי הממשלות לנרמל את היחסים הדיפלומטיים ביניהן,
הביקורת הציבורית בעקבות החלטה זו היתה מתונה יותר מזו שבעקבות המשא ומתן
על הסכם השילומים 52.עם זאת ,תגובת הסטודנטים הייתה חריפה בהרבה מזו של
47
48

49

50
51
52

עדות של יעקב שילוני מיום  ,12.5.1966א"מ פ ,930/1-לעיל ה"ש .35
נתן ריבון "התנגשויות בין שוטרים לסטודנטים באוניברסיטה" הארץ " ;6 ,1 ,6.5.1966התנגשויות
בין סטודנטים והמשטרה בעת ביקור אדנאואר באוניברסיטה" דבר  ;1 ,6.5.1966אדווין איתן "בחוץ
נאבקו שוטרים וסטודנטים; בפנים ישב אדנאואר בארשת קפואה" ידיעות אחרונות ;1 ,6.5.1966
"הפגנה סוערת בביקור אדנאואר באוניברסיטה בירושלים" שערים " ;1 ,6.5.1966הפגנת סטודנטים
באוניברסיטת ירושלים נגד ביקורו של אדנאואר – פוזרה בכוח ע"י המשטרה" הצפה .1 ,6.5.1966
בתקופת המנדט הבריטי ,שוטרים בריטים נכנסו מעת לעת לקמפוס האוניברסיטה העברית בהר
הצופים .ב 1932-הזמין נשיא האוניברסיטה י"ל מאגנס את פרופ' נורמן בנטוויץ' לעמוד בראש
קתדרה לשלום עולמי ,אולם בשל עמדתו המדינית שתמכה במדינה דו-לאומית בארץ ישראל ,מחו
חברי התא הרוויזיוניסטי "אל-על" על עצם בואו ,וזרקו לעברו של פרופ' בנטוויץ' פצצת סירחון.
השוטרים עצרו כמה מחברי התא וביניהם את אבא אחימאיר שעמד בראשו .ראו אסתר שטיין-
אשכנזי "ארגוני הסטודנטים באוניברסיטה ופעילותם בתקופת המנדט" תולדות האוניברסיטה
העברית בירושלים כרך ג ( 377-373חגית לבסקי עורכת ;)2009 ,עדי ערמון "המאבקים הלאומיים
שעיצבו את עולמו של בנציון נתניהו" הארץ – מוסף ספרים .4 ,1 ,5.8.2016
" 395נעצרו אחר המהומות חלק מהעצורים הועברו לצפון" מעריב .1 ,8.1.1952
בהצבעה שהתקיימה בכנסת תמכו בהחלטה  66ח"כים והתנגדו  29ח"כים מחרות ,מפ"ם ומק"י.
ראו "הכנסת אישרה כינון היחסים עם גרמניה" דבר .1 ,17.3.1965
בתוך כך ,תנועת החרות הובילה גם הפעם את ההתנגדות הציבורית .במאמר המערכת של ביטאון
התנועה נכתב" :במחנה הגרמנופילים שלנו עובר כבר קול מצהלות ,ששון ושמחה באוהליהם :הנה
הקאנצלר של גרמניה המערבית החליט להכיר בישראל .אם יש עוד רגש של כבוד לאומי ואנושי
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החברה הישראלית כולה ,בדרך שהמחישה כי אימצו את טענתו של הפילוסוף הגרמני
הרברט מרקוזה ,ולפיה תפקידם לשמש מצפן מוסרי לחברה כולה .אחת הסיבות לכך
הייתה העובדה שרבים מן הסטודנטים נמנו עם הדור השני לשואה וראו ביחסים עם
מערב גרמניה סוגיה בעלת היבטים אישיים .בפברואר  ,1965למשל ,זמן קצר לפני
ההחלטה על נרמול היחסים למעמד של שגרירויות ,הפגינו סטודנטים ומרצים נגד
מדיניות הממשלה מול בניין המינהלה של האוניברסיטה העברית בגבעת רם וקיימו
עצרת באולם וייז שכותרתה" :תשמור ממשלת ישראל על כבודה של ישראל ביחסיה
עם גרמניה" 53.כעבור כמה חודשים ,לקראת הגעתו של השגריר הראשון של גרמניה
המערבית לישראל ,קיימו הסטודנטים שביתת מחאה .בעצרת שארגנו בירושלים
השתתפו בנוסף לכ 1,000-סטודנטים ,גם אבא קובנר ,אנטק צוקרמן ,אברהם שלונסקי
54
ופרופ' אברהם פאהן ,דיקן הפקולטה למדעי הטבע.
לצד אירועים אלה ,התקיים דיון נרחב של סטודנטים בנוגע למפגשים עם סטודנטים
גרמנים ובעיקר בנוגע להזמנות שהתקבלו מאוניברסיטאות מערב גרמניות לביקור
של סטודנטים ישראלים במערב גרמניה .בנובמבר  1965החליטה מועצת הסטודנטים
של האוניברסיטה העברית לאפשר קשרים עם ארגוני סטודנטים גרמנים .בישיבה
שבה השתתפו איש משרד החוץ זאב שק והמשורר חיים גורי 55,הצביעו  13נציגים בעד
ההחלטה לעומת שבעה שהתנגדו ושניים שנמנעו 56.עם זאת ,על פי ההחלטה שהתקבלה
נאסר על נציגי הסטודנטים מישראל לנסוע לגרמניה 57.נחום ברנע ,עורך עיתון "הניצוץ"
באותה התקופה ,ביקר את החלטת המועצה 58,גם בביטאונה של תנועת החרות נכתבה
ביקורת" :הסתדרות הסטודנטים רוצה לזכות את האומה במצווה גדולה :היא מתיימרת
ליטול על עצמה את התפקיד הקדוש לחנך את הגרמנים" 59.הביקורת מבפנים ומבחוץ
נשאה את פירותיה וכעבור כשבועיים שינתה הסתדרות הסטודנטים את החלטתה

53

54
55
56
57
58
59

לראשי ממשלת ישראל ,הריהם חייבים לדחות תיכף ומיד את היד הבוגדנית המושטת לנו בגסות
רוח שכזאת" .ראו "בשערי חרות :ה'בשורה' מגרמניה" חרות .2 ,8.3.1965
"עצרת מחאה נגד מדיניות הממשלה בעניין גרמניה" דבר " ;1 ,21.2.1965עצרת מחאה נגד גרמניה
תערך באוניברסיטה העברית" למרחב " ;1 ,19.2.1965ביקורת נמרצת על 'המדיניות הגרמנית' של
הממשלה בפי שלושה פרופסורים" חרות .2 ,23.2.1965
"משמרת דומיה" הארץ .3 ,26.4.1965
ידיאתון .21.11.1965 ,4
"מועצת הסטודנטים בירושלים בעד קיום קשרים עם גרמניה" הארץ .7 ,25.11.1965
"הסטודנטים ליחסים עם גרמניה" ניצוץ  ;19 ,30.11.1965 ,4נח זבולוני "הסתדרות הסטודנטים
בישראל תקשור קשרים עם סטודנטים גרמניים" חרות .4 ,25.11.1965
נחום ברנע "מאמר המערכת" ניצוץ .2 ,30.11.1965 ,4
"בשערי חרות :הסטודנטים הישראליים מושיטים יד לגרמנים" חרות .2 ,26.11.1965
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ואסרה על נקיטת יוזמה לקשרים עם ארגוני סטודנטים גרמנים 60.עם זאת ,בהחלטה
החדשה היא התירה מפגשים עם סטודנטים גרמנים מארגונים אנטי-נאציים בתנאי
שאלה יתקיימו בישראל 61.בעקבות זאת ,ננזפו על ידי מוסדות הסתדרות הסטודנטים
62
 25סטודנטים לגיאוגרפיה מהאוניברסיטה העברית שנסעו לסיור לימודי בגרמניה.
ריבוי משאלי הסטודנטים והדיונים הרשמיים והלא-רשמיים מעידים על מרכזיותו
של נושא היחסים עם גרמניה בחיי הקמפוסים .דיונים אלה הושפעו גם מלחצים שונים
של גופים בעלי עניין כמו הוועדה הישראלית של איסט"א (האגודה הבינלאומית
לחילופי סטודנטים במקצועות טכניים) שהייתה אחראית על חילופי סטודנטים עם
אוניברסיטאות בעולם 63.לאחר שאגודת הסטודנטים של הטכניון החליטה להימנע
מקשרים עם סטודנטים גרמנים ולאור מרכזיותן של האוניברסיטאות הגרמניות
ששותפות בתוכנית חילופי הסטודנטים ,נציגי איסט"א בישראל הפעילו לחץ על
הנהלת הטכניון להימנע מביטול השתתפות בתוכנית .אנשי איסט"א גם טענו שלאור
תפקידם המרכזי של הגרמנים בארגון ,הם עלולים לטרפד חילופי סטודנטים ישראלים
גם עם מדינות אחרות באירופה .בסופו של דבר נקבע שיימשכו חילופי הסטודנטים
אך מספרם לא יורחב.
שיאה של מחאת הסטודנטים התרחש בעת ביקורו של אדנאואר בקמפוס האוניברסיטה
במאי  .1966היה זה במסגרת ביקורו הראשון בישראל ,שארך שבוע וכלל גם קבלת תואר
דוקטור של כבוד ממכון ויצמן ,פגישה עם ראש הממשלה לוי אשכול ,נשיא המדינה
זלמן שזר וראש עיריית ירושלים טדי קולק ,סיור ב"יד ושם" ובכנסת 64,וביקור בקיבוץ
אפיקים שבעמק הירדן ובקיבוץ שדה בוקר ,שם נפגש עם דוד בן-גוריון וסעד בחדר
האוכל של הקיבוץ 65.בקמפוס בגבעת רם ,נפגש אדנאואר עם נשיא האוניברסיטה
העברית ד"ר אליהו אילת ,עם סגנו פרופ' דוד עמירן ועם מנהל הספרייה הלאומית
קורט דוד וורמן.
60
61

62
63

64
65

"הועידה לגרמניה' :כן ,אבל "'...ניצוץ – ידיעות ניצוץ .1 ,4.1.1966 ,6
נוסח ההחלטה" :הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית לא תנקוט בשום יוזמה
ליצירת קשרים עם ארגונים גרמניים .לאחר פניית ארגוני סטודנטים גרמניים שיימצאו ראויים
לפי הקריטריון הנ"ל ,יקשרו קשרים חד-צדדיים ,רק בישראל ,עם ארגונים אלה ,לאחר דיון בוועד
בכל מקרה לגופו של עניין" .ראו ידיאתון " ;16.1.1966 ,9הסטודנטים ביטלו החלטתם על קשרים
עם גרמנים" מעריב " ;1 ,30.12.1965הסטודנטים שינו החלטתם בעניין קשירת קשר עם גרמנים"
חרות .2 ,31.12.1965
"הסטודנטים מגנים נסיעת תלמידי גיאוגרפיה לגרמניה" מעריב .23 ,16.3.1966
"האגודה הבינלאומית לחילופי סטודנטים במקצועות טכניים ( ")IAESTEהוקמה ב 1948-ומפעילה
מאז תוכניות לחילופי סטודנטים במקצועות טכניים .במהלך השנים השתתפו למעלה מ 350-אלף
סטודנטים בתוכניות שמפעילה האגודה.
"אדנאואר ביקר ב'יד ושם'" דבר .1 ,5.5.1966
Rolf Vogel, The German Path to Israel 180-187 (1969(.
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את ההפגנה בקמפוס בגבעת רם ארגנו חברים מתאי הסטודנטים של חרות ומק"י
בשמו של גוף פיקטיבי שאותו כינו "הוועדה ל'קבלת פנים' לאדנאואר" 66.בבסיסו של
גוף זה עמד שיתוף פעולה ראוי לציון בפני עצמו של תאי הסטודנטים של חרות ושל
מק"י ,שהשתייכו לקצוות שונים בתכלית של הקשת הפוליטית אך התאחדו למען
מטרה זו 67.ערב ההפגנה הזמינו המארגנים גם נציגים מתא הסטודנטים של מפ"ם ומתא
הסטודנטים "יבנה" שייצג את הסטודנטים הדתיים בקמפוס ,וכן סטודנטים מתנועת
"יזכור" שחבריה השתייכו למפלגות שונות והתנגדו להידוק היחסים עם מערב גרמניה.
בשעות הלילה הם הכינו כעשר כרזות שחלקן נשאו את הקריאה "אדנאואר הביתה!"
68
בעברית ובגרמנית ,והדפיסו כ 2,000-כרוזים שאותם חילקו בקמפוס בבוקר הביקור.
במודעה שכותרתה הייתה "ביקור הגבר הזקן" 69נכתב:
סטודנט! היום יום ה' יבקר באוניברסיטה העברית הקנצלר לשעבר של
מערב גרמניה .אם לדעתך אין כסף השילומים יכול לכפר על הדם ששפכו
הגרמנים במלחמה ,אם יודע אתה על הגנרלים הנאציים שאדנאואר
מינה לצבא הגרמני ,אם עוקב אתה אחרי הזיכויים של מרצחים נאציים
בגרמניה ,אם מלבך לא נעלם שריד של כבוד וכאב על הדם הרב ששפך
העם הגרמני ,בוא להפגין עמנו היום בשעה  11:00ליד כיכר המנהלה.
תן קולך נגד מנהיג גרמניה זו שאיננה אחרת!
70

הוועדה ל'קבלת פנים' לאדנאואר.

66
67

68
69

70

עדות של ראובן עמיאל (תא מק"י) מיום  ,17.5.1966א"מ פ" 930/19-ארכיון י' סלומון".
במהלך המו"מ להרכבת הממשלה הראשונה ,טבע ראש הממשלה דוד בן-גוריון את המונח "בלי
חרות ובלי מק"י" ותחם בכך את גבולות הקשת הפוליטית שנתפסו בעיניו כלגיטימיים לישיבה
בממשלה .תפיסה זו נטשטשה רק במחצית השנייה של שנות השישים ,לאחר התפטרותו של בן-
גוריון מראשות הממשלה .ראו אמיר גולדשטיין "הפריצה הגדולה :מנחם בגין ב'תקופת ההמתנה'"
עיונים בתקומת ישראל  ;)2007( 345 ,17רפי מן לא יעלה על הדעת :ציטוטים ,כינויים ,ביטויים
ומטבעות לשון .)1998( 55
מתוך עדותו של ראובן עמיאל ,סטודנט מתא מק"י ,בדיוני ועדת החקירה .ראו דו"ח ועדת החקירה,
לעיל ה"ש .2
הכותרת שניתנה למודעה התכתבה עם מחזהו של פרידריך דירנמאט "ביקור הגברת הזקנה",
שפורסם ב ,1956-ועוסק במשמעותם של ערכי המוסר והצדק בחברה .שמונה שנים לאחר מכן
וזמן קצר יחסית לפני ההפגנה בעת ביקורו של אדנאואר בירושלים ,עובד המחזה לסרט "הביקור".
המחזה הטרגי-קומי מציג את חזרתה של מיליארדרית זקנה לעיירת הולדתה ואת כוונתה לתרום
לעיירה סכומי כסף גדולים בתמורה למותו של אחד מבני העיירה" .ביקור הגברת הזקנה" תורגם
לעברית והוצג ב"הבימה" ב.1959-
תא חרות ותא מק"י "ביקור הגבר הזקן – מודעה על ההפגנה נגד ביקורו של קונרד אדנאואר בקמפוס
גבעת רם של האוניברסיטה העברית בירושלים" ( )22.6.1966אמ"ז ה" 2/19/5 1-תא הסטודנטים".
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הידיעה על כך שסטודנטים מתכננים הפגנה ביום הביקור באוניברסיטה הגיעה לידי
המשטרה כבר ב 3-במאי  ,1966לאחר שבאותו היום ניסו כ 20-בני אדם ,חלקם סטודנטים,
לפרוץ למלון המלך דוד בירושלים שבו השתכנה פמלייתו של אדנאואר .בעקבות
זאת ,עדכן סנ"צ נפתלי בר-שלום ,ראש מדור המבצעים במטה הארצי של המשטרה,
את הנהלת האוניברסיטה כי ייתכן ששוטרים ייאלצו להשתמש בכוח במהלך הביקור.
דבריו התבססו על הוראה מפורשת שקיבלה המשטרה מיצחק אבנון ,שעמד בראש
מטה משרד החוץ לביקור ,ולפיה אין לאשר קיום הפגנות במסלול הביקור בטענה
ש"לא מתקבל על הדעת שהממשלה תסכים לקיים הפגנות נגד אורחה המוזמן על
ידה" 71.מחאת הסטודנטים ,כך נדמה ,נתפסה על ידי הממשלה כערעור של ממש על
האוטונומיה והריבונות שלה ,ולא חלק מחופש הביטוי .נוסף על כך ,החליטה המשטרה
לשנות את מסלול הביקור המתוכנן בתוך הקמפוס ,לקיימו רק בתוך מבנה הספרייה
הלאומית ולוותר על ביקור של אדנאואר בלשכת נשיא האוניברסיטה ד"ר אליהו אילת.
הפגנת הסטודנטים החלה מול בניין המנהלה ,אך לאחר שנודע שאדנאואר יגיע רק
לספרייה הלאומית ,הוחלט לעבור לשם .בתחילת ההפגנה השתתפו רק כמה עשרות
סטודנטים ,אך לאחר ששוטרים נכנסו לקמפוס ,עלה מספרם של הסטודנטים המוחים
באופן משמעותי ,תחילה ל 200-ולאחר מכן לכ .1,000-השוטרים הורידו כרזות בגנות
הביקור שתלו סטודנטים על בניין הספרייה ,ואף התעמתו עימם" :כ 30-שוטרים
ולאחר מכן יותר ,חבטו באלות בכל מי שזז ,גם מי שלא הגיע על מנת להפגין" 72.במהלך
האירוע נפצעו כ 20-סטודנטים ושוטרים וסטודנטים רבים נעצרו .אחד הפצועים היה
הסטודנט דוד נאור ,בנה של ח"כ אסתר רזיאל-נאור מגח"ל .הוא ספג אגרוף מאחד
השוטרים שגם קרע את הכרזה שאחז נאור .לטענתו ,לא עזב את המקום אף שנדרש
73
לעשות זאת על ידי קצין המשטרה ,משום שסבר כי עומדת לו זכות המחאה בדרך זו.
אימו ,שנכחה אף היא בהפגנה ,תיארה מעל בימת הכנסת את השתלשלות האירועים:
כעבור רגעים מספר החלה התפרצות של המשטרה ,ובמקום שזו תהיה
הפגנה של סטודנטים כלפי מישהו ,הפך הדבר להיות הפגנת המשטרה,
הפגנת כוחה של המשטרה כנגד הסטודנטים .ראיתי אחד מהם ופניו
שותתים דם ,היה זה דוד נאור ,בני ,אשר קרא לי ואמר" :בואי ,תנסי,
אולי תוכלי לעצור בעדם שלא יכו את הבחורים!" הוצאתי את תעודת
הכנסת מארנקי ,הרימותי אותה והתקדמתי ,כאשר התעודה בידי מוגבהת,

 71דו"ח ועדת החקירה ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .4
 72עדות של הסטודנט גד פלאט ,א"מ פ ,930/1-לעיל ה"ש .35
 73דו"ח ועדת החקירה ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .15-14
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וקראתי בקול אל עבר השוטרים [ ]...ראיתי סטודנטים מוכים באלות,
ביניהם נערה אחת .ראיתי בחור שהוכה ונפל ארצה ,אך הוסיפו להכותו.
ראשו שתת דם ,היכו אותו על הברך והוא צעק ששוברים לו את רגלו,
74

אך הוסיפו להכותו.

פצוע נוסף היה סטודנט שנדחף על ידי שוטרים מגגון הסמוך לבניין הספרייה הלאומית.
לטענת מפכ"ל המשטרה רנ"צ פנחס קופל ,השוטרים פעלו על פי ההוראות שניתנו
להם .בשיחה שקיים עם ראש הממשלה הוא ציין כי" :כאשר ישנה הוראה לפזר את
המפגינים – מפזרים ,וכאשר יש הוראה לעמוד בשקט – הם סופגים את כל העלבונות
בשקט מבלי לנקוף אצבע" 76.בוועדת החקירה תיאר דן מילר ,חבר הסתדרות הסטודנטים,
את שאירע:

75

מכיוון שראיתי שאני הנציג היחידי של הסתדרות הסטודנטים שנכח
במקום ניגשתי אל קצין אחד שעמד במקום וביקשתי ממנו בכל לשון
של בקשה שיפסיק את ההכאות האלה כי הסטודנטים אינם מתכוונים
לעשות דבר .בעוד אני מדבר איתו הופיע לפתע שוטר והחל מכה
אותי .במהרה הצטרפו אליו עוד שניים והם דחפו אותי בידיהם והיכו
אותי באלותיהם .את מירב המכות באלות קיבלתי בסנטרי ולי אישית
אין כל ספק שהיו מכוונות לשם .הופלתי על הארץ אך השוטרים לא
הסתפקו בכך והמשיכו להכותני ולבעוט בי .דם החל יורד מסנטרי.
עדיין לא האמנתי שהדבר נעשה בתמיכת הקצין .צעקתי לשוטר שהיכה
אותי שאני רוצה את הפרטים שלו ואין לי כל כוונה להתקיפו .הוא רץ
לעברי וצעק הנה הפרטים שלי בהניפו את האלה במכה חזקה שפגעה
שוב בסנטרי .לכל אורך הדרך בין הספרייה הלאומית לקפלן אפשר
היה לראות מחזה אחד – סטודנטים בורחים או שוכבים על הרצפה
ושוטרים מכים בהם.

77

לדברי מילר ,הטענה שלפיה השוטרים חששו שסטודנטים יפרצו לבניין הספרייה
הלאומית בעת ביקור אדנאואר מופרכת" :השוטרים לא ניסו קודם לכן כל אמצעי אחר
74
75
76
77

ד"כ ( 1445-1443 ,45התשכ"ו).
שם.
דברי המפכ"ל פנחס קופל בישיבה לב/תשכ"ו של הממשלה ( 5 ,8.5.1966בית מורשת משטרת
ישראל ,תיק  ,107.35אוסף יחידת ההיסטוריה).
עדות של דן מילר מיום  ,14.5.1966א"מ פ ,930/1-לעיל ה"ש .35
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כגון יצירת שרשרת ,מה עוד שהמעבר היה צר ביותר ושוטרים היו שם כבר כחול אשר
על שפת הים .לא נזרקה כל אבן" 78.בעקבות אלימות השוטרים ,גדל מספר המפגינים.
סטודנטים רבים קראו לעבר השוטרים" :נאצים"" ,אתם מכים כנאצים"" ,בוז למשטרה",
79
"אנאלפביתים"" ,שחורים" ,ו"כאן זה לא אשדוד".
מבין כל קריאות הגנאי ,ראוי להתעכב דווקא על זו האחרונה .אשדוד הייתה עיר
פועלים צעירה שנוסדה בשנות החמישים ,ומרבית תושביה היו עולים חדשים ,בעיקר
מצפון אפריקה .ב ,1966-למשל ,למעלה מ 60-אחוזים מאוכלוסיית העיר היו ממוצא
מזרחי 80.השימוש בשם העיר אשדוד ביטא את הזלזול שחשו מי שהיו ברובם היפוכם
המוחלט של כל אלה – ילידי הארץ ,אשכנזים ,שנמצאו בעיצומו של תהליך רכישת
השכלה גבוהה – כלפי מי שלעיתים קרובות אף לא השלימו את לימודיהם התיכוניים.
הביטוי יצר הנגדה ברורה ,גאופוליטית ,בין מי שהיו הגמוניה פוליטית ותרבותית ,לבין
מי שנדחקו לשוליה ,בדרך שחידדה ושעתקה פערים בין שוליים למרכז.
בדבריה בכנסת ביטאה רזיאל-נאור גם את הביקורת על הפגיעה בחופש הביטוי
וההפגנה שבאה לידי ביטוי בהתנהלות המשטרה:
ואחרי ככלות הכל ,הסטודנטים מה עשו? ביחס לביקור הזה הרי ישנן
שתי דעות במדינה הזאת .יש כאלה החושבים שזה היה ביקור נבון ,מועיל,
דרוש ,מצויין ,אם כי לא כל האנשים התופסים עמדות רשמיות במדינה,
בכלל זה שרים בממשלה ,סבורים כך ,על כל פנים אלה שלא השתתפו
בכל המסיבות ,אף שהייתה להם הזדמנות לעשות זאת .כנראה ,אין הם
חושבים כי הביקור היה כל כך דרוש ,מועיל ,נחוץ ורצוי .ויש חלק גדול
בציבור החושב שהביקור הזה היה מיותר ,מזיק ,פוגע ומעליב .ואם מותר
לאלה להביע את דעתם בהרמת כוס לכבוד המבקר ,מותר לאלה להביע
את דעתם בהרמת כרזה נגד ביקורו של המבקר .מה עשו הנערים האלה?
הם העזו להביע את דעתם? זכות הבעת דעה היא זכות יסוד מזכויות
81

האזרח והאדם ,וההפגנה כלולה במשמעה של הבעת דעה.

78
79
80

81

שם.
דו"ח ועדת החקירה ,לעיל ה"ש  ,2בעמ'  ;27מכתב מי' בן-ארי ,לעו"ד יעקב סלומון בנושא "השלמות
לסיכומים" (תאריך לא ידוע) ( 6בית מורשת משטרת ישראל ,תיק  ,107.35אוסף יחידת ההיסטוריה).
דרור אסנת "מחייטים וסנדלרים בנינו פה נמל" :פועליות ,לאומיות ואתניות בקרב פועלי נמל
אשדוד( 68 ,1967-1961 ,חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה" ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב  -הפקולטה למדעי הרוח והחברה.)2004 ,
ד"כ  ,45לעיל ה"ש .74
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אל מול הביקורת החריפה כלפי פעולות המשטרה שעלתה מעדויות הסטודנטים,
השוטרים שהעידו בפני ועדת סלומון הציגו תמונה מעט שונה .לטענתם ,התקרית
החלה לאחר שהם ביקשו למלא את פקודת הקצינים להוריד את הכרזות שנתלו על ידי
הסטודנטים .לדבריהם ,מאות סטודנטים דחקו את כוח המשטרה לעבר קיר הזכוכית
של בניין הספרייה הלאומית וחייבו אותו להפעיל כוח .הם טענו כי שרקו במשרוקיות
לפני שהניפו אלות ,אך מעדויות הסטודנטים עלה כי לא שמעו את השריקות .אחד
השוטרים טען בעדותו כי ביקש לסייע לשוטר אחר שהופל ,אך לא ניתנה עדות נוספת
לאותה נפילה .קצין המשטרה ,מפקח משנה יצחק נוריאל ,שפיקד על  14שוטרים ,טען
כי הבהיר לסטודנטים שעליהם להוריד את הכרזות שתלו מאחר שמשמעות שילוב
הצגתן עם קריאה במגאפון היא התארגנות בלתי חוקית .לטענתו ,הסטודנטים ענו
82
בתגובה" :מה אתם עושים פה ,לכו הביתה".
האירוע ,שבעקבותיו שקל אדנאואר להפסיק את ביקורו בישראל ולחזור למערב
גרמניה 83,עורר ביקורת רחבה על השימוש בכוח על מנת לפזר הפגנת סטודנטים
והנהלת האוניברסיטה מינתה ועדת בדיקה בראשות דיקן הסטודנטים ד"ר יחזקאל כהן.
נוסף על כך ,הסתדרות הסטודנטים ,שלא הייתה מעורבת בתכנון ההפגנה ,החליטה
להשבית את הלימודים לאלתר 84.כמו כן ,דרשו הסטודנטים להשעות מתפקידם את
כל אנשי המשטרה שהיו מעורבים באירוע עד לסיום הליכי החקירה נגדם ,והעמדת
85
האחראים לדין משמעתי.
בעקבות האירועים ,הפגינו בשעות אחר הצהריים כ 2,000-סטודנטים בהובלת
הסתדרות הסטודנטים ,מול לשכת ראש הממשלה הסמוכה לקמפוס .לפי דיווח
המשטרה ,הסטודנטים קראו" :בוז למשטרה"" ,אדנאואר הביתה"" ,האוניברסיטה
אינה רחוב"" ,שטרית התפטר"" ,אשכול הביתה" ו"מרקוביץ' הביתה" 86.הפעם נמנעו
השוטרים מלהפעיל כוח כלפי הסטודנטים הזועמים ולא מנעו את כניסתם ללשכת
82
83

84

85
86

דו"ח ועדת החקירה ,לעיל ה"ש  ,2בעמ'  ,27כללי.18-12 ,
אדנאואר איים להפסיק את ביקורו בישראל גם בעקבות דברים שאמר לו ראש הממשלה לוי אשכול
במהלך סעודת ערב משותפת" :אני מקווה ומשוכנע כי בהנהגתך הנבונה ,העם הגרמני ימצא את
הדרך לשוב אל חיק האומות התרבותיות" .אדנאואר טען כי דבריו אלה של אשכול פוגעים בעם
הגרמני כולו .ראו שגב המליון השביעי ,לעיל ה"ש  ,3בעמ' .357-356
אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב החליטה להשבית את הלימודים לשעה לאות הזדהות
עם הסטודנטים מירושלים .גם נציגי הסטודנטים באוניברסיטת בר-אילן הביעו דברי הזדהות .ראו
נתן ריבון "התנגשויות בין שוטרים לסטודנטים באוניברסיטה" הארץ .6 ,1 ,6.5.1966
ידיאתון .2 ,8.5.1966 ,20
שלושת האישים ש"סומנו" על ידי ציבור הסטודנטים היו שר המשטרה הוותיק בכור-שלום שטרית
שכיהן בתפקיד מקום המדינה ועד סמוך למותו בראשית  ,1967ראש הממשלה לוי אשכול שכיהן
בתפקיד בין השנים  ,1969-1963ורב-פקד שמעון מרקוביץ' שהיה קצין המשטרה האחראי על כוח
השיטור בעת ההפגנה בקמפוס גבעת רם.
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ראש הממשלה ,שם נפגשו עם מזכירת הממשלה 87.למחרת נפגש איתם ראש הממשלה
לוי אשכול על מנת להנמיך את הלהבות והבטיח להם לחקור את האירועים .בעקבות
88
זאת ,החליט ועד הסתדרות הסטודנטים על סיום השביתה.
האירועים בקמפוס עוררו ביקורת ציבורית רחבה .עיתון השמאל קול העם פרסם
טור נרגש בזכותם של הסטודנטים המפגינים:
הסטודנטים המעורים בחיי הארץ הזאת והנסערים עד עומק נפשם מן
הביקור של הקאנצלר לשעבר ,ביטאו את רגשותיהם בהפגנה ההמונית
והסוערת נגד אדנאואר ,בשביתה הכללית שהוכרזה בעקבות מאורעות
הביקור הזה ובהפגנת אלפים נוספת במשרד ראש הממשלה נגד התפרעות
המשטרה ובעד כיבוד החופש האקדמאי .בהפגנה שלא הייתה כמוה
הוכיח ציבור הסטודנטים כי אשמת האדישות המוטחת לעיתים כלפיהם,
היא מחוסרת יסוד .מלוא אהדתנו ותמיכתנו נתונה למאבקם הצודק
של הסטודנטים .אנו אומרים להם :יישר כוחכם – כי את כבוד ישראל
89

הצלתם!

מנגד ,היו מי שביקרו דווקא את מפלגות מק"י וחרות שניצלו את הביקור על מנת
להתסיס את הסטודנטים ולשרת בכך את האינטרסים המפלגתיים הצרים שלהן ולאו
דווקא את האינטרס הכללי של הסטודנטים .במכתב שהתפרסם בעיתון הארץ כתב פנחס
רוזנבליט" :ידוע שלא הזיקה היתרה לזכר השואה דחפה אותם להפגנות נגד אדנאואר
והרי לא מן ההגיון להפגין רגשות אלה דווקא נגדו ,אלא זיקתם לחרות ,לקומוניסטים,
למפ"ם או לאחדות העבודה" 90.ביקורת דומה הובאה גם במאמר המערכת של עיתון
המודיע החרדי מ 11-במאי  ,1966שבו נטען שמי שעומד מאחורי ההפגנה זו מק"י
"המקיימת חשבון מיוחד עם גרמניה המערבית במיוחד שאין בינו לבין החשבון היהודי
ולא כלום .אל קואליציה זו מצטרפים פה ושם חברי חרות שאינם יכולים להשאיר את
91
הסוס האנטי גרמני בידי מפלגות אחרות ולהישאר מחוץ לתמונה".
בעקבות הביקורת הציבורית ,החליטה הממשלה למנות ועדת חקירה בראשות עו"ד

 87משטרת ישראל ,תזכיר על הפגנת הסטודנטים ב ,5.5.1966-א"מ פ" 930/2-ארכיון י' סלומון – ועדת
חקירה ."1966
"		 88אשכול הבטיח לסטודנטים להקים ועדת חקירה" דבר .2 ,8.5.1966
"		 89לסטודנטים יישר כוח" קול העם .2 ,6.5.1966
 		 90פנחס רוזנבליט "מכתבים למערכת :התקלה שביחסינו עם גרמניה" הארץ .2 ,10.5.1966
 		 91ש' פרידמן "מאחורי ההפגנה" המודיע .3 ,11.5.1966
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יעקב סלומון 92,שבה היו חברים גם חברי הכנסת משה אונא מהמפד"ל וגבריאל כהן
מהמערך 93.תביעתו של עלס דוברונסקי ,יו"ר הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה
העברית ,למנות גם נציג ממפלגות האופוזיציה ,לא התקבלה 94.הסטודנטים בירושלים
גם דרשו להעמיד לדין קציני משטרה שהיו מעורבים בתקרית 95.מנגד ,במשטרה ראו
את עצם כינונה של ועדת החקירה כמהלך הפוגע בציבור השוטרים שמילא לטענתם
את משימתו ללא דופי ,אך ספג ביקורת חריפה מכלי התקשורת שמרבית חבריהם נמנו
בעבר ונמנים בהווה עם ציבור הסטודנטים .במכתב ששלח לשר המשטרה בכור-שלום
שטרית ,ציין המפכ"ל קופל כי "מינוי הוועדה ובעקבותיה ההתקפה הבלתי מרוסנת
מצד העיתונות ,גרמה להתמרמרות מובנת במשטרה" 96.נוסף על כך ,דרש קופל לפרסם
מכתב גיבוי לשוטרים.
הוועדה שמעה  41עדויות והגישה ב 16-ביוני  1966את מסקנותיה לממשלה .לטענת
חברי הוועדה" ,מארגני ההפגנה לא באו במגע מוקדם עם שלטונות האוניברסיטה
בניסיון לשכנעם למנוע קיום הביקור ,בכוונתם היה לקיים הפגנה מרשימה ולא למנוע
הביקור" 97.עוד ציינה הוועדה כי:
הנהלת האוניברסיטה לא ידעה על ההוראה הכללית המיוחדת בדבר
האיסור הכללי למתן רשות להפגנות ,ואיסור הנפת כרזות בטווח ראיה
של האורח .לאור הידוע על המקובל באוניברסיטה (שאין מבקשים
רישיון להפגנה שקטה וכי ניתן להניף כרזות) היה על המטה המיוחד
להעמיד את הנהלת האוניברסיטה על המשמעות הנובעת מן ההוראות
98

המיוחדות הנ"ל.

		 92עו"ד יעקב סלומון ,ממייסדי משרד עורכי הדין "יעקב סלומון ,ליפשיץ ושות'" בחיפה ,היה מעורכי
הדין המקורבים להנהגת מפא"י .עוד בתקופת טרום-העצמאות פעל במסגרת "ההגנה" ,בין היתר
בתיווך מול הבריטים להעלאת עולים בלתי לגאליים ובניסוח כתב הכניעה של ערביי ישראל
במלחמת העצמאות .לאחר קום המדינה ,השתתף בכמה מהתיקים המכוננים של מערכת המשפט
הישראלית ,וכן עמד בראשן של כמה ועדות חקירה ,ביניהן ועדת החקירה לבדיקת האירועים
בעת ביקור אדנאואר בירושלים הנדונה במאמר זה ,וועדת החקירה למקרי השחיתות בחברת
"נתיבי נפט" .ראו יעקב סלומון בדרכי שלי (.)1980
" 93ראש הממשלה מינה ועדת לחקירת ההתנגשויות בין הסטודנטים והמשטרה" דבר .2 ,9.5.1966
" 94הסטודנטים מבקשים צירוף איש האופוזיציה לוועדה" דבר .2 ,10.5.1966
" 95להעמיד לדין אנשי משטרה האחראים ל'תקרית אדנאואר'" מעריב .22 ,3.7.1966
 96מכתב מרנ"צ פנחס קופל ,מפכ"ל המשטרה ,לבכור-שלום שטרית ,שר המשטרה (( )26.6.1966בית
מורשת משטרת ישראל ,תיק  ,107.35אוסף יחידת ההיסטוריה).
 97דו"ח ועדת החקירה ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .39
 98שם ,בעמ' .43
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הסתדרות הסטודנטים ביקרה את מסקנות ועדת סלומון .בראשית יולי  1966שיגר
יו"ר ההסתדרות עלס דוברונסקי ,מכתב חריף לראש הממשלה לוי אשכול וטען כי:
ההוראה שניתנה למשטרה על ידי משרד החוץ לא להתיר שום הפגנה
נגד אדנאואר מצביעה על מנטאליות טוטליטרית המניחה כי כל אזרחי
המדינה חייבים להיות תמימי דעים עם כל אשר הממשלה עושה ,וכי
הממשלה אינה חייבת להגן על זכותם של אלה המתנגדים למעשיה,
99

למחות נגדם.

בתוך כך ,חלק מהסטודנטים דווקא ביקרו את ההפגנה .אחד מהם ,סטודנט למשפטים
בשלוחה של האוניברסיטה העברית בתל אביב ,טען כי הפגנת הסטודנטים הייתה מבישה.
100
לדבריו" ,איך יתכן שציבור הסטודנטים לא יהיה מסוגל להבחין בין גרמני לגרמני?".
בעקבות האירועים מינתה הנהלת האוניברסיטה העברית ועדה לבדיקת יחסי
האוניברסיטה עם המשטרה .בדיון שהתקיים בראשית ספטמבר  1966נידונה השאלה
האם לדרוש מהממשלה שקמפוס האוניברסיטה יזכה לחסינות מכניסת המשטרה
לתוכו ,כפי שדרשה הסתדרות הסטודנטים 101.נשיא האוניברסיטה אליהו אילת התנגד
לתביעת החסינות ,אך המליץ למנות איש סגל שיהיה אחראי על תיאום בין האוניברסיטה
למשטרה בנוגע לכניסת שוטרים לשטחה .הוא הביע את חששו מדרישה אפשרית של
המשטרה לחייב כינוס אסיפה או הפגנה בשטח הקמפוס באישור מוקדם .לעומתו,
פרופ' יעקב טלמון מהחוג להיסטוריה ,הביע את חששו מהתמרמרות של הסטודנטים
והציע לאמץ את המודל האמריקני ולהקים משטרה פנימית ,המלצה שלא התקבלה
102
בסופו של דבר.

מאי  :1972השוטרים נמנעו מלהיכנס לקמפוס
בעשור שלאחר ההפגנה בגבעת רם ובעקבות החלטות הסגל האקדמי של האוניברסיטה,
שוטרים לא נכנסו לשטח הקמפוס ,גם לא בזמן הפגנות .לא ברור אם התקבלה החלטה
עקרונית במשטרה בנושא זה ,אך בפועל לא נמצאו עדויות להתערבות משטרתית
באירועי מחאה של סטודנטים באוניברסיטה .יוצאות דופן היו פעולות שירותי הביטחון
 99יחיאל לימור "ההוראה שניתנה למשטרה מצביעה על מנטאליות טוטליטרית" מעריב .22 ,4.7.1966
 		100י' בן-אמיר "קוראים כותבים :נגד מה הפגינו הסטודנטים?" דבר .3 ,9.5.1966
 		101ידיאתון .2 ,8.5.1966 ,20
		102פרוטוקול ישיבה של הוועדה לבדיקת היחסים עם המשטרה ( ,)4.9.1966אא"ע " 30הסתדרות
הסטודנטים".
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שכללו את המשטרה והשב"כ ,כנגד סטודנטים ערבים שנחשדו במה שהוגדר כ"סיוע
לאויב" 103.הפעילות המרכזית מן הסוג הזה הייתה מעצרו של חליל טועמה ,יושב ראש
ועד הסטודנטים הערבים ,במאי  1967ולאחר מכן שוב בינואר  .1968מעצרו הראשון
של טועמה ,סטודנט למשפטים וחבר בארגון הסוציאליסטי הישראלי "מצפן" (כשם
ביטאון הארגון) ,נחשב לפעילות מנע של המשטרה והשב"כ ערב מלחמת ששת
הימים 104.בפעם השנייה נעצר טועמה בחשד שהסתיר בביתו בניגוד לחוק את הסטודנט
105
הפלסטיני אחמד חליפה מהארגון הפלסטיני הלאומי "קאומין אל ערב" שפעל בירדן.
מעצרו זכה לתמיכת מרבית הסטודנטים באוניברסיטה העברית 106,אך גם לגינוי מצד
אחרים 107.בית הדין הצבאי בלוד גזר על טועמה עונש מאסר של תשעה חודשים בגין
סיוע לפעילות טרור ,ולאחר מכן ריתק אותו לביתו בצו מינהלי ומנע ממנו לסיים את
לימודי המשפטים .במאי  1969עזב טועמה למערב גרמניה 108.גם הסטודנט הערבי מוחמד
109
יוסוף צדיק מהחוג לאנגלית באוניברסיטה העברית ,נעצר בשל חשד שביקר בירדן.
באפריל  1971נעצרו ארבעה סטודנטים ערבים ביניהם ואליד פאהום ,יושב ראש
ועד הסטודנטים הערבים באוניברסיטה 110,בחשד שפעלו להקמת תא מחתרתי של
ארגון החזית העממית לשחרור פלסטין 111.בעת המעצר הוחרמו גם כרוזים שהזמינו
את הסטודנטים להשתתף בהפגנה כנגד מדיניות המעצרים המינהליים 112.מעורבות
 		103ס'  9לחוק לתיקון דיני העונשין (בטחון המדינה) ,התשי"ז ,1957-קבע כי מי שעשה מעשה המיועד
לסייע לאויב ישראל ,לרבות מסירת ידיעה בכוונה שתגיע לידי האויב או ביודעין שהיא עשויה
להגיע לידו ,דינו מאסר עולם או עונש מוות ,בין שמדובר בזמן מלחמה ובין שלאו.
" 		104הארגון הסוציאליסטי הישראלי ,גילוי דעת על מעצרו של חליל טועמה" מצפן .1 ,10.1.1968 ,40
"		105שביתה כללית בירושלים המזרחית" מעריב  ;3 ,27.10.1968ניצה אראל מצפן – המצפון והפנטזיה
.)2010( 46-33
		106מסקר שערך עיתון הסטודנטים ניצוץ עלה כי  68אחוזים מהסטודנטים באוניברסיטה העברית
תמכו במעצרו של טועמה ,בעוד  5אחוזים בלבד התנגדו לכך .ראו "תומכים במעצר טועמה"
ניצוץ .1 ,24.3.1968 ,18
"		107צדק לחליל!" ניצוץ  ;2 ,25.2.1968 ,14תום שגב "דעה אישית" ניצוץ  ;1 ,28.1.1968 ,10חיים הנגבי
"פרשת ח'ליל טועמה" מצפן .2 ,10.5.1968 ,41
 		108חליל טועמה "לפחד יש הורים" הארץ .7.2.1997
" 		109צדק לצדיק" מצפן  ,41מאי .5 ,1968
		110ועד הסטודנטים הערבים נוסד ב 1958-באוניברסיטה העברית .הוועד ,שנוסד בתקופת הממשל
הצבאי שהושת על אזרחי ישראל הערבים ,עסק במתן מענה לבעיות הסטודנט הערבי בקמפוס
לצד פעילות פוליטית לאומית-תרבותית במאבק על זכויות המיעוט הערבי במדינה .זו הייתה
ההתארגנות הערבית העצמאית הראשונה בישראל .ראו יעקב מ' לנדאו הערבים בישראל – עיונים
פוליטיים Hillel Gruenberg, The Adviser on Arab Affairs, The General ;)1971( 73-64
Security Service, and Arab Student Committees in Israel, 1967-1977 (1967-1977, 1-22
P.hD. Dissertation, 2014(.
 		111ברוך לשם "הסטודנטים הערביים ושירותי הביטחון" דבר .7 ,6.5.1971
 		112ועד הסטודנטים הערבים באוניברסיטה העברית "גילוי דעת"  ,12.4.1971אס"ל "כרזות סטודנטים".
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נוספת של השב"כ התרחשה בדצמבר  1970באוניברסיטת חיפה שבה נמנע מינויו של
סטודנט ערבי לעוזר מחקר מסיבות ביטחוניות 113.חודשים אחדים לאחר מכן הודה
רקטור האוניברסיטה פרופ' בנימין אקצין ,כי שיקולי ביטחון מובאים בחשבון במסגרת
תהליך קבלת מורים ערבים לאוניברסיטה 114.לאחר מלחמת יום הכיפורים החריפה
פעילות המשטרה בקמפוס כנגד סטודנטים ערבים ובמאי  1975נעצרו שניים מהם
115
בתוך שטח הקמפוס.
בתוך כך ,המשטרה והשב"כ נמנעו מלהתערב בנעשה בקמפוס בסוגיות שאינן
קשורות לסטודנטים ערבים .החל מאמצע  1971השתתפו הסטודנטים במחאתם
המתמשכת של חברי ארגון "הפנתרים השחורים" .המחאה הגיעה לשיאה ב 2-במאי
 1972כש 40-סטודנטים פרצו לבניין הסנט שבקמפוס גבעת רם ,והציבו שלוש דרישות
שונות :הראשונה ,הקמת הסתדרות סטודנטים חדשה תחת זו הקיימת שפעלה באופן
מוסרי כשלא תמכה ב"פנתרים"; השנייה ,שחרור חברי "הפנתרים השחורים" שנעצרו
יום קודם לכן על ידי המשטרה במסגרת אירועי מחאה של "חג הפועלים" ,והתחייבות
שהמשטרה תחדל מלנקוט באלימות כלפיהם; והשלישית ,תמיכה של הנהלת האוניברסיטה
בעצורים 116.ההנהלה ,מצידה ,העמידה לדין משמעתי כמה מן הסטודנטים ,וההליך
הסתיים בנזיפה 117.חלק מאנשי הסגל ביקרו את ההנהלה על נקיטת צעדי המשמעת
119
והביעו תמיכה בסטודנטים 118.במקביל ,קבוצת סטודנטים שמאלנים חברי שי"ח
ומפ"ם הגישה לכנסת תלונות על אלימות המשטרה כנגדם בהפגנות שנערכו ברחבי
העיר 120.המשטרה ,כאמור ,נמנעה מלהיכנס לשטח הקמפוס ,והסטודנטים פינו את
המקום כעבור יממה בעקבות לחצה של הנהלת האוניברסיטה.

" 		113מחמוד מיעארי ,אסיסטנט שנפסל בחיפה מגיב" פי האתון .2 ,29.12.1970 ,7
 		114ש' שחורי "השיקול הביטחוני של פרופ' אקצין" דבר .15 ,15.1.1971
		115ועד הסטודנטים הערבים באוניברסיטה העברית "ישוחררו הסטודנטים הערבים העצורים"
 ,5.6.1975אס"ל "כרזות סטודנטים".
"		116כ 40-כובשי האוניברסיטה :באולם הסנט החליטו על הקמת הסתדרות סטודנטים חדשה" פי
האתון .1 ,3.5.1972 ,21
		117אברהם גל "מפי האתון :משפט תנועת 'ה 2-במאי'" פי האתון " ;1 ,24.5.1972 ,25בירורם של שניים
מכובשי המנהלה – נפתח ונדחה" פי האתון .1 ,31.5.1972 ,26
 		118יוסף סדן "צביעות אקדמית" פי האתון .3 ,24.5.1972 ,25
		119תנועת שי"ח (שמאל ישראלי חדש) נוסדה ברוח רעיונות השמאל החדש על ידי שתי קבוצות שמאל
ציוניות שכללו סטודנטים וחברי קיבוץ .על הקמת שי"ח ופעילותה ,ראו עדי פורטוגז "תנועת
שמאל ישראלי חדש :שמאל חדש בישראל" ישראל Hillel Gruenberg, ;)2013( 252-225 ,21
Yesh Smol ba-Kampus! The Triumphs and Tribulations of Two Left-Wing Student
Union Factions in 1970s Israel, 8(2) Journal of Jewish Identities 33 (2015(.
'" 		120ה 2-במאי' תגיש השבוע לכנסת תלונות על התנהגות המשטרה" פי האתון .1 ,31.5.1972 ,26
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מאי  :1976המשטרה מול שתי הפגנות סטודנטים
נקודת מפנה נוספת ביחסי המשטרה והסטודנטים התרחשה במאי  ,1976בשיאה של
תקופה מתוחה בין סטודנטים יהודים לערבים באוניברסיטה .מתח זה הושפע במידה
רבה מאירועים שהתרחשו מחוץ לאוניברסיטה :מלחמת יום הכיפורים ,כמו גם הפיגועים
בשטח ישראל שהתרחשו לאחריה (מלון סבוי ,מעלות) .בתוך האוניברסיטה השפעתם
של אירועים אלה באה לידי ביטוי בניצחון נציגי הליכוד בבחירות להנהגת הסתדרות
הסטודנטים ב ,1975-ובהתחזקות מעמדו של ועד הסטודנטים הערבים .בתקופה זו
התלהט דיון על אודות השמירה במעונות הסטודנטים ,סוגיה שיצרה מוקד חיכוך
משמעותי בין סטודנטים יהודים לערבים וניצבה במרכז השיח הסטודנטיאלי בתקופה
זו .הנהלת האוניברסיטה קבעה כי על הסטודנטים הגברים המתגוררים בשלושת מוקדי
המעונות – הר הצופים ,גבעת רם ומתחם "גואטמלה" בשכונת קריית יובל בעיר – לבצע
תורנויות שמירה .ועד הסטודנטים הערבים התנגד להחלטה ,ובעקבות כך סטודנטים
ערבים לא השתתפו בתורנויות 121.אחד מהם הסביר את עמדתם:
בקשת האוניברסיטה מהסטודנטים הערביים לבוא ולתת יד לאקט
ביטחוני היא בקשה בלתי סבירה ובלתי מוצדקת .לאחר כל פיצוץ הופכים
הערבים לקורבנות ,עודנו זוכרים את המכות הרצחניות שהיו מנת חלקם
של הערבים הישראלים בתחנה המרכזית בתל אביב לאחר הפיצוץ שם.
122

לכן מגוחך היום לבוא ולטעון שאנחנו שווים.

לעומתם ,דווח על כך שסטודנטים יהודים המתגוררים במעונות בקריית יובל ,חתמו
123
על עצומה שקוראת לאוניברסיטה לחייב גם את הסטודנטים הערבים לשמור.
הביקורת בסוגיית השמירה במעונות השתלבה בביקורת עמוקה יותר בקרב
סטודנטים יהודים בנוגע לעניין שנתפס כמאיים בעיניהם – והוא גילויי לאומיות
פלסטינית של סטודנטים ערבים .דוגמה אופיינית לכך מצויה במכתבה של הסטודנטית
דרורה נחמני ,שפורסם בתקופת המחלוקת על השמירה במעונות .המכתב בעל הנימה
הגזענית התמקד בשינוי שחל בהתנהלותם של הסטודנטים הערבים שהחלו לתבוע
את הזכות לבטא את זהותם הלאומית:

		121גד ליאור "השומר אחי אנוכי?" פי האתון .3 ,19.11.1975 ,4
		122עסלי עבד "פיד-בק :רצון טוב" פי האתון .7 ,19.11.1975 ,4
		123אהרון דולב "הסטודנטים הערביים אמרו 'לא' וחידדו את העימות בקמפוס הירושלמי" מעריב
.17 ,27.12.1974
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מה יהיה יא אחמד ,בוא ונהיה כנים .לפני כשנה וחצי היית נחבא אל
הכלים .לפני כשנה וחצי היית כנוע ,שקט וסתם חייכן .גם היית אומר
לעיתים 'אהלן' .מה יהיה יא אחמד ,בוא ונהיה כנים .לפני כשנה וחצי
חבשת כובע 'לאב סטורי' וכמעט הייתי בטוחה שאתה טיפוס רומנטי
[ ]...עתה עטוף אתה כפיה ושמך המלא הוא אחמד ג'עבאר אלדין ואיני
בטוחה אם אמרת לי היום 'עליהום' או 'אהלן' .ונהיה עוד יותר כנים ,יא
אחמד .עתה נושא אתה ספרים תחת בית שחייך .האם בעוד שנה וחצי
124

תתנוסס חרב על שכמתך (ואפילו עם עלה של זית)?!

המכתב הציג את גבולות הלגיטימיות של סטודנטים ערבים בעיני הכותבת ,אך בה
בעת ביטא את הקושי של סטודנטים ערבים להגדיר את זהותם המורכבת כסטודנטים
באוניברסיטה העברית .בתגובה לדברים ברוח הזו ,פרסם ועד הסטודנטים הערבים
כרוז חריף שבו כינה את העמדות האלה כ"אנטישמיות יהודית"" :אנו מתגוננים
בפני מסע מאיים ומפחיד ,המסית לפורענות נגד סטודנטים ערבים .מסע זה מנוהל
על ידי סטודנטים גזעניים אנטישמיים האורבים להזדמנות חייהם להתחלת הזינוק,
בסגנון המחזות שאירעו באירופה במאה התשע עשרה" 125.בכרוז הופיעו גם אישומים
כלפי סטודנטים ערבים בגין שיתוף פעולה עם השלטון תוך תיאור פעילויות של
ועד הסטודנטים הערבים כאלימות ,וקריאה לכינון שלום בין ישראלים לפלסטינים.
כחלק מדבריהם ,הדגישו חברי הוועד את זהותם הפלסטינית של הסטודנטים הערבים,
ולסיום ציטטו כמה שורות מהשיר "על השחיטה" שבו תיאר ביאליק את הפוגרום
שנעשה ביהודים בקישינב ב .1903-מטרת מוטיב זה ,שבו האשימו הסטודנטים
הערבים את אלה היהודים בפעולות אנטישמיות ,הייתה לפנות אל המרחב הציבורי
היהודי 126.עם זאת ,סטודנטים יהודים רבים תפסו את המהלך הזה כביטוי אנטישמי
פסול .בנובמבר  1975החליט סנט האוניברסיטה לפנות את הסטודנט אברהים נאסר
מחדרו לאחר שסירב לקחת חלק בתורנות השמירה 127.בתגובה ,התכנסו בחדרו
כ 70-סטודנטים ערבים ולמולם התגודדו סטודנטים יהודים שניסו לפרוץ למקום.
רק בעקבות התערבות המשטרה ננעלה הדירה ונאסר חויב לפנותה 128.זמן קצר
		124דרורה נחמני "מכתבים :מה יהיה יא אחמד" פי האתון .7 ,25.12.1974 ,8
 		125עבדלגאני עבדולסלאם "שיהיה ברור לכולם" פי האתון .6 ,19.2.1975 ,13
		126במאמר שפרסם ערב הבחירות לכנסת העשרים שהתקיימו ב 2015-כתב עוזי ברעם" :האיבה
לערבים באשר הם היא בעצם אנטישמיות מבית מדרשנו" .ראו עוזי ברעם "אנטישמיות תוצרת
בית" הארץ .27.2.2015
		127פרוטוקול ישיבה מס'  1של סנט האוניברסיטה העברית ( ,)26.11.1975אא"ע "תיק דיוני הסינט
תשל"ד – תשל"ו".
"		128על סף התפוצצות!" פי האתון .1 ,26.11.1975 ,5
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לאחר מכן ,החליטה הנהלת האוניברסיטה להעמיד לדין משמעתי  45סטודנטים
ערבים שסירבו לשמור במעונות 129.במחאה ,קיים ועד הסטודנטים הערבים הפגנה
גדולה ,ולמולה התארגנה הפגנה נגדית שכמה ממוביליה היו חברי תא הסטודנטים
של הליכוד ,קסט"ל 130.ועד הסטודנטים הערבים האשים את חברי קסט"ל בהסלמת
האירועים .לטענת הוועד ,חברי קסט"ל בראשות אריאלה רבדל טרפדו את המשא
ומתן בין הוועד לבין הסתדרות הסטודנטים 131.בעקבות ההידרדרות ביחסי הסטודנטים
הערבים והיהודים ,הציעה הנהלת האוניברסיטה פשרה שלפיה הסטודנטים הערבים
ישמשו כתורני עזרה ראשונה במעונות .ההצעה התקבלה והרוחות נרגעו לתקופה
קצרה 132,אלא שאירועי "יום האדמה" שהתקיימו בעקבות הפקעת קרקעות בגליל
ושבמהלכם נהרגו שישה אזרחים ערבים מאש המשטרה וצה"ל ,הלהיטו מחדש את
היצרים בקמפוס הירושלמי 133.ביום הזיכרון לשואה ולגבורה נעלמו נרות זיכרון
שהודלקו בשטח המעונות וצוירו כמה צלבי קרס על קירות הבניינים 134.רפי בן-חור
מתא קסט"ל האשים את הסטודנטים הערבים במעשה וטען שהעלמת הנרות פגעה
135
ב"כבודנו הלאומי".
החיכוך הגיע לשיאו ב 19-במאי  1976לאחר שמאות סטודנטים ערבים הפגינו
בקמפוס האוניברסיטה כנגד ממשלת המערך שעודדה מדיניות של התנחלויות ודיכוי
הפגנות של פלסטינים ביהודה ושומרון ,תוך שהם מניפים תמונות של הרוגי ההפגנות
ב"יום האדמה" .אירועי "יום האדמה" מהווים נקודת מפתח בהבנת יחסי האוכלוסייה
הערבית כלפי הממשלה ,ונחשבים לסמל הדיכוי של מחאת ערבים בישראל 136.בתוך
כך ,הוא גם מסמל את החשש של חלק מהציבור היהודי מהתארגנותן הפוליטית של
תנועות לאומיות ערביות בישראל.
במהלך ההפגנה של הסטודנטים הערבים ,ארגנו סטודנטים מהליכוד הפגנה נגדית
ובדיווחים מהשטח נמסר כי במהלך ההתנגשות הונפו אלות בידי היהודים ונזרקו אבנים
על ידי הערבים .לטענת הערבים ,היהודים קראו לחבריהם "לבוא ולפרק את הערבים".
לדבריהם" ,קציני הביטחון של האוניברסיטה השתתפו בתגרה נגדנו" .לעומתם ,טענו
' 45"		129סרבני שמירה' – לדין" פי האתון .1 ,10.12.1975 ,6
"		130כ 1000-סטודנטים בשתי הפגנות ענק" פי האתון .1 ,24.12.1975 ,8
		131ועד הסטודנטים הערבים באוניברסיטה העברית "הימין תוקף ,ההסתדרות משקרת והאוניברסיטה
שותקת" ( )23.12.1975אס"ל "תיק כרזות סטודנטים".
"		132השמירה – סוף" פי האתון .1 ,21.1.1976 ,10
		133אורן יפתחאל "יום האדמה" תיאוריה וביקורת ( 279 ,13-12עדי אופיר עורך.)1993 ,
"		134צלבי קרס צוירו בהר הצופים" פי האתון .1 ,12.5.1976 ,17
		135רפי בן-חור "תגובות :נרות זיכרון וכבוד לאומי" פי האתון .7 ,12.5.1976 ,17
		136ראו יפתחאל "יום האדמה" ,לעיל ה"ש .133
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סטודנטים יהודים שסטודנטים ערבים הביאו שקי אבנים במכוניותיהם 137.לאחר זמן
קצר הזעיקה הנהלת האוניברסיטה שוטרים לקמפוס ובתגרה שהתפתחה בעקבות
כניסתם לשטח המעונות נפצעו כעשרה סטודנטים ,אחד מהם באורח בינוני ,ושניים
נעצרו 138.אחת הטענות שנשמעו הייתה שמי שהלהיט את הרוחות היה צוות טלוויזיה
שהגיע לקמפוס 139.בעקבות האירועים החליטה הנהלת האוניברסיטה לאסור קיום
הפגנות פוליטיות ברחבי הקמפוסים ,ולאפשר דיונים ועצרות באולמות 140,אך החלטה
זו לא נאכפה לאורך זמן ,וגם לא ההחלטה לחייב אישור של איש סגל מינהלי לכל
כרוז שמודפס באוניברסיטה 141.הפעם ,בניגוד לאירועי העבר ,קראו ראשי הסתדרות
הסטודנטים ,חברי ארגון הסטודנטים של הליכוד והמפד"ל ,להנהלת האוניברסיטה
להזעיק את המשטרה מוקדם יותר ,אם יישנו אירועים אלימים 142.המקרה הזה וכן עמדת
הסטודנטים מבטאים את האופן השונה שבו הם התייחסו לסוגיות "פנים-יהודיות"
לעומת סוגיות שבהן היו מעורבים סטודנטים ערבים ,שזכותם לחופש הביטוי נחשבה
על ידי ראשי הסתדרות הסטודנטים כחשובה פחות.
כעבור שנה הוזעקו שוטרי משטרת חיפה לשטח הקמפוס של אוניברסיטת חיפה.
במקום התקיימה הפגנה שארגן ועד הסטודנטים הערבי הארצי לציון עשור לכיבוש
השטחים במלחמת ששת הימים .בעקבות המהומה שהתפתחה שם ,נעצר יושב ראש
ועד הסטודנטים הערבים עזמי בשארה 143.במהלך פשיטת המשטרה לקמפוס ביום
144
שלאחר ההפגנה נעצרו סטודנטים נוספים.
מקרים אלה ואחרים משקפים את גבולות הלגיטימציה של פעילות המשטרה
בקמפוסים .נראה כי בעקבות התערבות השוטרים בעת ביקור אדנאואר בגבעת רם,
התקבעה המדיניות שלפיה המשטרה נכנסת לקמפוסים רק בעת הפגנות הקשורות
		137עמוס לבב ואח' "מטחי אבנים ואלות מונפות הפכו את הדשא באונ' ירושלים לזירת-קרב יהודית-
ערבית" מעריב .3 ,20.5.1976
		138שם.
		139דני רובינשטיין "ישונו אמצעי התגובה על ההתפרעויות בגדה" דבר .2–1 ,20.5.1976
		140פרוטוקול ישיבה מס'  6של סנט האוניברסיטה העברית ( )2.6.1976אא"ע "תיק דיוני הסינט
תשל"ד – תשל"ו".
		141אהרון דולב "הסטודנטים הערביים אמרו 'לא' וחידדו את העימות בקמפוס הירושלמי" מעריב
.17 ,27.12.1974
'"		142צפויה החמרת יחסים בין סטודנטים יהודים וערבים'" מעריב .4 ,21.5.1976
		143ד"ר עזמי בשארה למד בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ועמד בראש ועד הסטודנטים
הערבים בישראל .מאוחר יותר שימש כראש החוג לפילוסופיה באוניברסיטת ביר-זית .את
הקריירה הפוליטית שלו החל כשהיה ממייסדי מפלגת בל"ד .בשנת  2007נמלט לקטאר לאחר
שנחשד בריגול בעת מלחמת לבנון השנייה ב.2006-
		144הוועד הארצי של הסטודנטים הערבים "משטרה ואלות בקמפוס החיפאי" ( ,)7.6.1977אס"ל "תיק
כרזות סטודנטים".
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לקונפליקט היהודי-ערבי .זאת בשעה שאירועי מחאה שנתפסים כפנים-יהודיים הוכלו
על ידי ראשי האוניברסיטאות והשוטרים.

סיכום
במאמר זה נדונו העימותים שבין סטודנטים לשוטרים בעשור השלישי למדינה .סוגיה זו
קשורה לדיון החברתי שהתנהל בעולם בנוגע לחופש האקדמי וגבולותיו .לאחר מלחמת
העולם השנייה הורחבו גבולותיו של החופש האקדמי וכללו גם את ציבור הסטודנטים.
הסטודנטים נתפסו מעתה כחלק בלתי נפרד מן המוסדות האקדמיים וכבעלי תפקיד
חברתי חשוב הקשור לקיומה של חברה מוסרית במרחב הציבורי .המפגש בין שתי
הקבוצות הללו נחשב לרגיש מאחר שהוא מכיל בתוכו את המתח המובנה של ציבור
הסטודנטים בין מחויבותם לצורכי המדינה לבין שאיפתם להתפתחותן של אישיות
ועצמאות מחשבתית .מנגד ,השוטרים הם משרתי ציבור שתפקידם לאכוף את מדיניות
הממשלה ,כשבמקרים רבים הם נמנים עם המעמדות הנמוכים בחברה.
במאמר זה דנתי בהקשר החברתי-תרבותי הישראלי של התופעה .הדיון מתחלק
לשני היבטים מרכזיים :המפגש הבין-תרבותי שבין סטודנטים לשוטרים; והשאלה
באילו מקרים נתפסת פעילות המשטרה בסביבת הקמפוס כלגיטימית .בדומה למדינות
מערביות רבות ,מיעטה המשטרה לפעול כנגד סטודנטים בזמן הפגנות ,אולם פעילות
ביטחונית חשאית התקיימה כל העת וכוונה בעיקר כנגד סטודנטים ערבים .מן המחקר
עולה כי פעילות המשטרה בעת ביקור אדנאואר בקמפוס הייתה חריגה ביותר ונתפסה
בקרב מרבית הציבור הישראלי כלא לגיטימית משום שנחשבה מנוגדת לעקרונות
היסוד של הדמוקרטיה ,ובעיקר כפגיעה בחופש הביטוי .באירוע זה בא לידי ביטוי
המתח שבין שתי הקבוצות שעמדו משני צדי המתרס .הוא ביטא במדינות המערב את
המתח התרבותי שבין אליטה בהתהוות לבין משרתי הציבור ,ובהיבט המקומי שיקף
את היחסים הבין-עדתיים והבין-מעמדיים בחברה הישראלית .בתוך כך ,התגובה
לאותה הפגנה ,ובעיקר הביקורת הציבורית שהוצגה בכלי התקשורת ותגובת הממשלה
שהקימה ועדת חקירה ,הגדירו את תחומי הגזרה של פעילות המחאה הסטודנטיאלית
הלגיטימית סביב סוגיות פנים-יהודיות .השפעה נוספת של אותם אירועים הייתה
שינוי המדיניות בנוגע לאכיפה משטרתית בשטח האוניברסיטה.
נראה ,אם כך ,כי הסובלנות והפתיחות בחברה הישראלית שבאו לידי ביטוי בדרישה
להגבלת כוחה של המשטרה בשם חופש הביטוי ,נעצרו בגבולות הלאום .כך קרה
גם כאשר השתנו יחסי הכוח במערכת הפוליטית הארצית בעקבות המהפך הפוליטי
ב 1977-וכן בזו הסטודנטיאלית בעקבות המהפכים בבחירות לאגודות הסטודנטים
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( תירבעה הטיסרבינואב הרטשמהו םיטנדוטסהםיטנדוטסהה

המרכזיות ,החל מ 145.1983-יתרה מזאת ,הרקע לשינוי שהתחולל בקמפוסים היה ,בין
היתר ,ביקורת חריפה של סטודנטים על האופן שבו ממשלת הליכוד ניהלה את מלחמת
לבנון הראשונה ,שסטודנטים רבים שירתו בה כאנשי מילואים .דוגמה לשינוי הזה
מצויה במכתבו של סטודנט מהאוניברסיטה העברית ששב משירות מילואים בדרום
לבנון" :פעמיים בעבר הצבעתי לליכוד וארבע פעמים לקסט"ל בבחירות בקמפוס
הירושלמי .בבחירות האחרונות בקמפוס הצבעתי לעבודה ולשינוי .ממשלת ישראל
בהנהגת הליכוד איכזבה אותי בראש ובראשונה בגין ניהול כושל ,שלומיאלי ,חסר
146
אחריות וחובבני של מלחמת של"ג".
ככלל ,החל מאמצע שנות השישים ,הסטודנטים הישראלים ,שהושפעו מעמיתיהם
בעולם ,זנחו בהדרגה את הקו הקונפורמיסטי והמגויס שאפיין את קודמיהם מראשית
ימי המדינה ,וגיבשו דפוס מחאה שביקר את הלגיטימציה של הממשלה .במקרים רבים
נתפסה הממשלה ככזו שהפסיקה לפעול לטובת הכלל .שינוי זה ,שהוביל לתסיסה
פוליטית ,חיזק את המתח בין שתי הקבוצות הנדונות במאמר – הסטודנטים והשוטרים
– שתפקידן לשמור על הסדר הציבורי המוגדר על ידי הממשלה .המתח הזה ,שראשיתו
באירועים שאליהם התייחסתי במאמר ,המשיך להעסיק את החברה הישראלית גם
בשנים שלאחר מכן .סטודנטים היו שותפים למחאה חברתית חריפה ,הן כנגד פינוי
היישובים היהודיים בחצי האי סיני במסגרת הסכם השלום עם מצרים 147,והן כנגד
מדיניות הממשלה במלחמת לבנון 148.עם זאת ובדומה לעשורים הקודמים ,באירועים
הללו נמנעו השוטרים מלהיכנס לתוך הקמפוסים .בתוך כך ,חלק לא קטן מפעילות
המחאה התרחש מחוץ לכותלי הקמפוס ,ובמקרים אלה ,כמו למשל בעת פינוי ימית
149
ב ,1982-העימות בין הסטודנטים לכוחות הביטחון היה אלים.
מן המחקר עולה כי גבולות הגזרה הברורים של חופש הביטוי היו גבולות הלאומיות
הישראלית ,והדוגמה לכך :התערבות המשטרה בעת הפגנות הסטודנטים בקמפוס הר
הצופים ב ,1976-שבה ציבור הסטודנטים הערבים נתפס באופן דמוני ונתבע לבטא את
נאמנותו למדינה ,חרף העובדה שזו פוגעת בזכויותיו ומעניקה זכויות יתר ליהודים.
נראה כי היו מי שחששו מהתארגנות פוליטית מאחר שהיא הייתה עלולה לגרום לאיום
ביטחוני .באירוע הזה נתפסו השוטרים על ידי מרבית הסטודנטים היהודים כשותפים
		145באביב  1983ניצחו נציגי מפלגת העבודה בבחירות לאגודות הסטודנטים של האוניברסיטה
העברית ,אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת חיפה .ראו שבח וייס "המהפך בקמפוסים :אות
לבאות" דבר .7 ,1.6.1983
 146דוד אבוטבול "לסטודנטים נשבר מהממשלה" דבר – מכתבים למערכת .8 ,16.6.1983
 147אריק בנדר "הנגבי :ההתבצרות בימית הייתה תמימה" מעריב .11.4.2012
 148שבח וייס "המהפך בקמפוסים :אות לבאות" דבר .7 ,1.6.1983
 149עמנואל רוזן "סגן אמיר' :שפכו עלי נפט וניסו להצית אותי; ילדים נקשרו בשרשראות'" מעריב
.3 ,11.5.1983
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ולא כיריבים ,וכתוצאה מכך ,פעילותם בקמפוס או בסביבתו נחשבה ללגיטימית בעיני
רבים .מדיניות זו משקפת את גבולות השיח הפוליטי של אותם ימים וכן את הגבולות
שהוצבו בפני תפיסת החופש האקדמי שפותחה בארצות הברית.
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תפקידה של משטרת ישראל בכינונה של אזרחות חרדית:
המחאה על חילול השבת בירושלים ()1956-1948
נעמי

לבנקרון *

מחקר היסטורי-משפטי זה מתחקה אחר התמודדות המשטרה עם תרבות
ההפגנות שהתפתחה בציבור החרדי כנגד חילול השבת בראשית ימיה
של מדינת ישראל .בפרט ,עומדת במרכזו פרשת מותו של המפגין החרדי
פנחס סגלוב .סגלוב השתתף בהפגנה שהתקיימה בספטמבר  ,1956ונפטר
כעבור שעות ספורות .כמה מממצאי המחקר על אודות הפרשה האמורה
מובאים כאן לראשונה ושופכים עליה אור חדש .עם זאת ,המחקר מלמד
כי אף שסגלוב הפך ל"סמל המחאה" של הפגנות השבת ,הרי שלא הזעזוע
הציבורי ממותו הוא שהוביל לקיטוב בין המיעוט החרדי לבין החברה
הכללית .האידיאולוגיה שמאחורי ההפגנות ,היקפן ,עקביותן ,עוצמתן
ובעיקר ,מעורבות המשטרה בהן ,הן שהעמיקו וביססו את הפולמוס
הציבורי הנרחב וארוך-השנים הן על מקום הדת בחברה הישראלית והן
על מדיניות אכיפת החוק בקרב אוכלוסיית המפגינים החרדית.
ייחודו של המחקר נעוץ אפוא בחקר מושאו .תרבות ההפגנות החרדית
זכתה כשלעצמה לעניין רב במרוצת השנים בספרות המחקר והיוותה
כר פורה לחקר החברה החרדית .אולם ,עד כה ,טרם נבחנה תרומת
המשטרה כגורם מכונן ומשפיע על התהוות תרבות ההפגנות ובפרט ,על
תפקיד המפתח של המשטרה בהגנה על הדמוקרטיה .זאת ,תוך תיווך
ואכיפת מדיניות ממשלתית בקרב הציבור וכפועל יוצא ,בשמירה על
איזון בין זכויות חוקתיות מתנגשות :בין הזכות לחופש הביטוי וההפגנה
של קבוצות מיעוט מזה ,לבין הזכות לשלום הציבור ,מזה.
*

פוסט-דוקטורנטית בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר-אילן .תודה לעודד היילברונר ,גלי
פרי ,אורי קוסובסקי ,אורית רוזין ,שלומי שטרית והשופט/ת האנונימי/ת על הערותיהם המצוינות
לטיוטות קודמות של המאמר .יואב מייבר ,בנו של קצין המשטרה ישראל מייבר ,ומיכל ארבל,
בתו של קצין המשטרה יהודה ארבל ,סייעו לי רבות באיתור מידע על משטרת ירושלים בשנות
החמישים .הטעויות הן כולן שלי.
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מבוא
פנחס סגלוב נפטר בתאריך  ,1.9.1956שעות ספורות לאחר שהשתתף בהפגנה כנגד
חילול השבת בירושלים .נסיבות מותו ניצבו בלב ליבה של מחלוקת עזה בתקשורת,
בציבור ובפוליטיקה :בעוד החרדים טענו כי מותו נגרם בגלל אלימות שוטרים ,טענה
המשטרה כי מצבו הגופני הירוד תרם תרומה מכרעת ,גם אם לא יחידה ,למותו .אירוע
זה היה חוליה אחת נוספת במאבק על מקום הדת בכלל ועל הגנת השבת בפרט,
שהתנהל מאז תקופת המנדט ,והתעצם עם הקמת המדינה ,עת נוספו לו חילוקי דעות
בנוגע למעמד הדת בה ,וביחס לזכויות וחובות שיאפיינו את האזרחות הישראלית.
חילוקי דעות אלה התרחשו על רקע תקופה מורכבת .העשור הראשון של מדינת
ישראל יצר מציאות פוליטית וחברתית סבוכה ,שבמסגרתה ניסו קבוצות שונות
להטביע את חותמן ולעצב את ההוויה הציבורית בדמותן .קבוצות ויחידים שהתנגדו
לתפיסתו הממלכתית של בן-גוריון ,נקטו דפוסי מחאה שאפיינו את הזרם המרכזי
ביישוב בתקופת המנדט ,אך הפעם כנגד ממשלת ישראל ,מתוך תפיסתה כמי שהכזיבה
את תקוותיהם .שביתות והפגנות היו חלק בלתי נפרד מחיי היומיום :קומוניסטים,
מובטלים ,מתנגדי השילומים והימאים היו רק מקצת מן הקבוצות שהביעו את מחאתן
1
במרחב הציבורי.
המאבק על מעמד הדת במדינה היה חלק ממחאה זו .פלגים בחברה החרדית מחו
כנגד שלל נושאים :החינוך במחנות העולים ,אוכל לא כשר שהוגש במסעדות ,גיוס
נשים לצבא או לשירות לאומי ועוד .מחאתם התבטאה הן בהפגנות והן באמצעים
פליליים כגון איומים ,אלימות והצתות .המחאה כנגד חילול השבת הציבה אתגרים לא
מבוטלים בפני המשטרה ,בשל היקפן ,משכן ,דרך התנהלותם של המפגינים ,כמו גם
בשל ניסיונה המועט של המשטרה הצעירה בשיטור בכלל ,ובהתמודדות עם הפגנות
בפרט .זמן קצר לאחר ההפגנה ,הוקמה ועדת חקירה לעניין הפגנות השבת בראשות
השופט אליהו מני .הוועדה נדרשה לבדוק את הגורמים להפגנות ואת נסיבות מותו
2
של סגלוב.
הפגנות השבת ודיוני הוועדה פותחים צוהר מרתק אל עבודתה של משטרה בחברה
מרובת תרבויות ,הנדרשת להתמודד עם קבוצת מיעוט בדלנית .מציאות מורכבת זו
3
שורטטה עד היום באופן חלקי בלבד .החברה החרדית בכללותה זכתה למחקר ענף,
אם כי שנות החמישים נחקרו במידה פחותה .המחאה החרדית נחקרה אף היא :המונח
1

2
3

לדיון בשסעים בחברה הישראלית בתקופה זו ובמחאה החברתית שנלוותה להם ראו נעמי לבנקרון
"בין גלוי לנעלם :היסטוריוגרפיה של משטרת ישראל בעשור הראשון" משטרה והיסטוריה 17 ,1
(.)2019
ועדת החקירה לעניין הפגנות השבת בירושלים דו"ח הוועדה (ארכיון משרד המשפטים.)1957 ,
לסקירה חלקית שלו ראו נספח ביבליוגרפי אצל קימי קפלן בסוד השיח החרדי ( 326-269התשס"ז).
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שטבע מנחם פרידמן" ,תרבות ההפגנות החרדית" ,נחקר על ידו ביחס להפגנות נטורי
קרתא בין השנים  1951-1948בירושלים 4,וקימי קפלן עסק בהפגנות שהתקיימו בין
שנות הארבעים לשנות השישים בביוגרפיה על עמרם בלוי 5.אך במחקרים אלה הושם
הדגש על הגורמים שהניעו את המפגינים ואת תוצרי ההפגנות עבורם .מחקר נוכחי זה
מבקש ,לראשונה ,לבדוק את צידו השני של המתרס ,שטרם קיבל ביטוי במחקר :כיצד
התמודדה המשטרה עם מחאה זו? מה היו הגורמים שעיצבו את תגובתה למחאה?
אילו ציפיות היו לקבוצות שונות בחברה ביחס לשיטור הפגנות? כיצד נעשה שימוש
בחקיקה מנדטורית בעת מתן מענה למחאה במדינה דמוקרטית? כך ,למשל ,נדרשה
המשטרה להכריע האם ראוי להכיר בחופש הביטוי כזכות מוחלטת ,או האם ובאילו
תנאים יש להתיר הפגנת מחאה פוליטית כנגד המשטר.
המענה לשאלות אלה ,שבהן יעסוק המאמר ,מתבסס על תיקים ארכיוניים של
משטרת ישראל שנחשפו לראשונה לצורך המחקר ,והם כוללים פקודות מבצע ,דו"חות
על אירועים ,התייעצויות פנימיות ועוד .מרבית הפעילות שדרשה את מעורבות
המשטרה לפי המחקר הקיים הייתה של נטורי קרתא ,אך לא תמיד צוין במקורות
שעמדו לרשותי לאיזה פלג של החברה החרדית הכוונה ,ולעיתים הופיע רק הביטוי
הלקוני "חוגים דתיים" .לפיכך ,נעשה ניסיון להבין את זהות הקבוצה על פי ההקשר
ועל פי המחקר הקיים .נוסף על כך ,התבססתי על עיתונים וכן על אוטוביוגרפיות של
שוטרים .מסמכים מעיזבונו של קצין המשטרה ישראל מייבר ,שהיה מפקד נפת ירושלים
בתקופה זו ,סייעו בידי להשלמת התמונה .חלקו הראשון של המאמר יעסוק באתגרים
שניצבו בפני המשטרה בהתמודדותה עם המחאה החרדית בין השנים ,1956-1948
וחלקו השני יתמקד בהפגנת השבת שלאחריה נפטר סגלוב ובפעולת ועדת החקירה
שהוקמה בעקבות האירוע.
את הסוגיות הניצבות בלב המאמר יש לבחון לא רק בהקשר ההיסטורי גרידא ,של
השסע המוקדם ביותר של החברה הישראלית ,כי אם כסוגיות אקטואליות שחשיבותן
לא פגה .מותו של סגלוב והפגנות השבת בכללותן ,העלו שורה ארוכה של שאלות
בנוגע למערכת היחסים שבין המשטרה לבין קבוצות מיעוט .שאלות ,שאת הפתרון
לחלקן טרם השכילה החברה הישראלית למצוא עד היום.

4
5

מנחם פרידמן "'נטורי קרתא' והפגנות השבת בירושלים – 1950-1948 ,רקע ותהליכים" ירושלים
החצויה( 224 ,1967-1948 ,אבי בראלי עורך( )1994 ,להלן :פרידמן "נטורי קרתא").
קימי קפלן עמרם בלוי :עולמו של מנהיג נטורי קרתא (( )2017להלן :קפלן בלוי) .למחקר עכשווי
המתמקד במאבק על סגירת כבישים לתנועה בשבת ראו גדעון ספיר "סגירת כבישים לתנועת כלי
רכב בשבת" ספר יעקב וינרוט (עתיד להתפרסם).
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 .אהתהוותו של השסע הדתי בישראל :משטרה ,חברה ומחאה
בתהליכי בינוי אומה
עם התפזרות עשן הקרבות של מלחמת העולם השנייה ,היו אלה הסכסוכים הפנים-
קהילתיים שעברו אל קדמת הבמה .חברות המהגרים שהתהוו בשנים שלפני מלחמת
העולם השנייה ולאחריה ,הן באנגליה והן בארצות הברית ,הצריכו מענה משטרתי
מורכב יותר מבעבר 6.במקביל ,המדינות החדשות שקמו בתקופה הפוסט-קולוניאלית
נדרשו כבר בצעדיהן הראשונים להתמודד עם קבוצות מיעוט אתניות ,דתיות ולאומיות.
מערכת המשפט נתפסה ככלי לכפיית מרותה הפוליטית של המדינה ,ערכי המוסר
הראויים והעדפותיה החברתיות והתרבותיות וזכתה למחקר רב ,אך מחקר מצומצם
בהרבה הוקדש לשיטור קהילות מיעוט בתקופה זו בניסיון לאכוף את החוק 7.במדינות
החדשות התרחשו לעיתים מאבקים בין קבוצת הרוב לקבוצת המיעוט עוד לפני הקמתן,
והם שיקפו מחלוקות עמוקות על מבנה הכוח הפוליטי והכלכלי העתידי שלה ,ועל אופן
חלוקת המשאבים הציבוריים .תהליכים של דיכוי והדרה מצד קבוצת הרוב ,והסירוב
להעניק לקבוצות מיעוט זכויות קיבוציות ,מתוך חשש כי היענות לתביעותיהן תפגע
בריבונות המתהווה ותיצור התבדלות לאומית ,יצרו שורה ארוכה של משברים ,אלימים
8
לעיתים ,שקראו תיגר על הקבוצה ההגמונית ועל המשטר החדש.
תפקיד המשטרה בתקופה הפוסט-קולוניאלית במדינות שאימצו משטר דמוקרטי
היה מורכב :היא נדרשה לאפשר את התנאים לקיום ערכי היסוד של הדמוקרטיה,
להפוך מחויבות תאורטית לזכויות אדם למחויבות פרקטית ,להגן על הזכות לחיים,
חירות וקניין ,ולאפשר את צמיחתן והתפתחותן של הקהילה ,החברה והמדינה .השגת
סדר ציבורי יכלה לתרום לתחושת הביטחון של התושבים ,לחיזוק מידת אמונם
במדינה ,ובכך לתרום גם לצמיחה לאומית :יצירת סביבה בטוחה להשקעות הון
9
זר ,שתוביל בתורה לגידול במספר מקומות העבודה ,ולהקטנת האבטלה והעוני.
6

7

8

9

על החשש מפני פשיעה במדינות אלה מפני מהגרים בראשית המאה העשרים ראו למשל .Theodore A
;(Bingham, Foreign Criminals in New York, 188 The Northern American Review 383 (1908
Knepper Paul, "Jewish Trafficking" and London Jews in the Age of Migration,
6 Journal of Modern Jewish Studies 239 (2007(.
לדיון על המשפט בתקופה זו ראו Leslie Sebba, The Creation and Evolution of Criminal
Law in Colonial and Post-Colonial Societies, 3(1) Crime, History and Society 71 (1999(.
לדיון במחקר המועט הקיים על פעולת המשטרה ,ראו לבנקרון "בין גלוי לנעלם" ,לעיל ה"ש ,1
בעמ' .28-25
ראו בין היתר Amaryll Chnady, From Difference to Exclusion: Multiculturalism and
Postcolonialism, 8(3) International Journal of Politics 419 (1995); Andreas Wimmer,
Who Owns the State? Understanding Ethnic Conflict in Post-Colonial Societies,
3(4) Nation and Nationalism 631 (1997); Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A
Liberal Theoty of Minority Rights (1995(.
David J. Francis, Introduction: Understanding Policing in Transition Societies in
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עם זאת ,כמוסד המסמל את המשטר יותר מכול ,היה גם הנזק הפוטנציאלי הטמון
במשטרה רב ,למשל במקרה של הפעלת כוח שלא כדין על ידי שוטרים או אפליה
10
כלפי חברי קבוצות מיעוט.
אירועי העשור הראשון במדינת ישראל מהווים מקרה מבחן מרתק בנוגע לתפקיד
המשטרה במערכת היחסים בין קבוצת הרוב למיעוט .קבוצות מיעוט דתיות השומרות
על בדלנות תרבותית ,גאוגרפית ותעסוקתית מציבות אתגרים מורכבים בפני המשטרה
גם בתקופות שגרה :הלגיטימציה המועטה שהן מייחסות למוסדות המדינה ,מובילה
לרתיעה משימוש בשירותיה כגון חינוך ,בריאות ,משטרה ורווחה ,והעדפה לקבלתם
בתוך הקהילה .לפיכך ,מתקשה המשטרה לקבל מידע על עבירות ולפעול לאיתור
מבצעיהן 11.התמודדות עם קבוצת מיעוט מעין זו בתקופה בה הכפילה ישראל את
אוכלוסייתה ,כפי שקרה בשנות החמישים ,הפכה אותה למורכבת אף יותר.
המאבק על מקום הדת במדינה החל בזירה הפוליטית וברחובות במהלך הדיונים על
אודות הסטטוס קוו ביוני  ,1947והמשיך ביתר שאת עם הקמת המדינה .דרכי המחאה
היו מגוונות :במודעות בעיתונות ,בפשקווילים ברחובות ,אך גם איומים ,השחתת
רכוש ,הצתות ,והשלכת אבנים .כמו כן נחשפו שתי מחתרות :האחת" ,ברית הקנאים"
( ,)1951-1949נאבקה תוך שימוש באלימות בתופעות שהגדירה כחילול הדת 12.השנייה,
"מלכות ישראל" ( ,)1953-1952הוקמה כמחתרת לאומנית תוך שיתוף פעולה של ותיקי
13
הלח"י וחרדים ,במטרה להיאבק באנטישמיות בחו"ל ובפעולות כנגד יהודים בישראל.
אך היו אלה נטורי קרתא שהיוו את חוד החנית לפעולות המחאה כנגד המדינה,
מתוך התנגדותם לעצם קיומה .מחאתם הופנתה נגד מוסדותיה וסמלי שלטונה :הם
סירבו לשאת תעודת זהות ,להשתמש בכסף ישראלי ,להתחסן נגד מחלות ,להשתתף
במפקד אוכלוסין ועוד 14.כל אלה הפכו אותם – חרף מספרם המועט – לאיום על הסדר

10

11
12
13

14

Africa, in Policing in Africa 3 (David J. Francis ed., 2012(.
ראו למשל Matthew Desmond, Andrew V. Papachristos & David S. Kirk, Police Violence
and Citizen Crime Reporting in the Black Community, 81 American Sociological
Review 857 (2016); Ben Bowling, Alpa Parmar & Correta Phillips, Policing Ethnic
Minority Communities, in Handbook of Policing 528 (Tim Newburn, ed., 2003(.
Roni Factora, Juan Carlos Castilob & Arye Rattnerc, Procedural Justice, Minorities
and Religiosity, 15 Police Practice and Research 130 (2014(.
קפלן בלוי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'  ;245יאיר פידל החוקר :סיפור חייו של אליעזר שילוני ;)1997( 55-53
משטרת ישראל דין וחשבון שנתי תש"י-תשי"א .)1951( 53 ,1950
שמואל תמיר בן הארץ הזאת :אוטוביוגרפיה  ;)2002( 275-267יעקב חרותי אמת אחת ולא שתיים
 ;)2008( 226-211אברהם דסקל התנהגות אופוזיציונית חוץ פרלמנטרית בראשית המדינה ,ברית
קנאים ומלכות ישראל (עבודת גמר לתואר מוסמך ,אוניברסיטת בר-אילן – הפקולטה למדעי
הרוח ,התש"ן).
קפלן בלוי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .227-201
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החברתי והפוליטי ,אשר משטרת ישראל ,שצעדה את צעדיה הריבוניים הראשונים,
לא יכלה להתעלם מקיומו.

1 .המחאה נגד חילול שבת בירושלים
חלק משמעותי מההתנגשויות בין מפגינים חרדים למשטרה בשנים  1956-1948היו
על רקע המחאה כנגד חילול שבת בירושלים .מחאה זו החלה כבר בתקופת היישוב,
ולבשה צביון חדש עם הקמת המדינה ,מתוך הבנה כי הסדרים שיעוצבו בתקופה זו
ייעשו הסדרי קבע .ירושלים ,הן בשל קדושתה ,והן בשל ריכוזם של נטורי קרתא
15
בשטחה ,הפכה מוקד להפגנות .נסיעות במהלך השבת ,בעיקר בסמוך ל"כיכר השבת"
ולשכונת מאה שערים היו סלע המחלוקת העיקרי .פרק זה יתאר בקצרה הפגנות אלה
ואת הדיון הציבורי שעוררו.
שני גלים מרכזיים היו להפגנות השבת :הראשון בין השנים  1950-1949והשני בין
השנים  .1956-1955בתקופה זו תיעדה המשטרה לפחות  51הפגנות שבת (לצד הפגנות
נוספות של חרדים) ,שהשתנו באופיין ,במיקומן ובגודלן 16.מרביתן ( )32אורגנו על ידי
נטורי קרתא ,ואחרות בידי ארגונים מתונים יותר ,שהכירו בסמכות המדינה 17.הקריאה
להשתתפות בהפגנות נעשתה לרוב באמצעות כרוזים ,ולעיתים הודיעו על קיומן הרבנים
והגבאים בבתי הכנסת ובישיבות .מספר המפגינים בהן נע בין כמה עשרות לבין מאות.
לעיתים הסתפקו המפגינים בקריאות "שאבעס" לעבר מכוניות ,בקללות ויריקות ,או
בשכיבה על הכביש ,על מנת להקשות על שוטרים את פיזור ההפגנה .במקרים אחרים
ננקטו אמצעים אלימים יותר לרבות תקיפת שוטרים תוך יידוי אבנים ,השלכת רהיטים
או הקמת מחסומים למניעת מעבר רכבים .במהלך תקופה זו נעצרו  189מפגינים ,אך
18
רובם שוחררו ללא הליכים נוספים נגדם.
ההפגנות השפיעו על אזרחים כמו גם על עובדי ציבור ומוסדות .כך למשל משרד
החוץ התלונן על תקיפת דיפלומטים בידי חרדים 19,וחיילים שבאו לירושלים להצטייד
15
16
17

18
19

שם ,בעמ' .92
 10 – 1950הפגנות;  – 1951לא התקיימו הפגנות;  2 – 1952הפגנות;  3 – 1953הפגנות; 15 – 1954
הפגנות;  2 – 1955הפגנות;  19 – 1956הפגנות .דו"ח הפגנות השבת ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .3
לפי הנתונים שהובאו בדו"ח ועדת הפגנות השבת 32 :הפגנות אורגנו בידי נטורי קרתא 9 ,הפגנות
בידי "מזהירי שבת" ו"שומרי שבת" 3 ,בידי אגודת ישראל ,ועוד  7בידי ציבור חרדי בלתי מוגדר.
שם.
סיכום מספר מעצרים עקב הפגנות בירושלים על רקע דתי ,חתום בידי סמ"מ דוד וילק ,מפקד
נפת הבירה .א"מ ל" 160/5-תהלוכות התקהלויות ( "1956להלן :ל.)160/5-
מכתב מאת יוסף נחמיאס ,סמפכ"ל המשטרה ,אל מפקדי מחוז ת"א ,י-ם ,חיפה וטבריה (,)2.6.1952
א"מ ל" 16/2-אספות ,תהלוכות ,הפגנות .מטה נפת ירושלים – נפת הבירה".
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במזון בשבת 20,הותקפו אף הם .רכב של משרד הדואר הותקף בשעת עבודתו ,ואמבולנס
21
שהסיע רופאים ואחיות נרגם באבנים.
22
קהל מפגיני השבת כלל בעיקר גברים ונערים חרדים מכל הזרמים והפלגים,
שהתגוררו בירושלים ,אך הפגנות מתונות הסלימו לעיתים בעקבות מעורבות של
נטורי קרתא בהן .בדיווח משטרתי על הפגנה שהתקיימה בסוף חודש מאי  1949ליד
קולנוע אדיסון ,נכתב כך:
ההפגנה לא היתה נהפכת להפגנה פרועה אלו לא הצטרפו אליה
אלמנטים אנטי ציונים ובלתי אחראים .אנשי נטורי קרתא והחוגים
הקרובים אליהם השיגו את מבוקשתם [כך] .אנשים אדוקים שומרי חוק
וסדר עשו את המלאכה עבורם ,שמשו כמכשיר לפרסם [כאן מופיעות
המילים המחוקות "בעולם כלו את"] בעית הדת במדינת ישראל .נטורי
23

קרתא לא יכלו לארגן בעצמם את ההפגנה.

כבר משלב מוקדם זה הפכו נטורי קרתא לחוד החנית של הפעילות האלימה כנגד
חילול השבת .השפעתם בפועל עמדה ביחס הפוך למספרם המועט ,ונעשתה מזוהה עם
הקהילה החרדית כולה ,למגינת ליבם של גורמים מתונים בה 24.מאבקם במדינה האדיר
את דמותם והפך אותם לגיבורי תרבות בקרב הציבור החרדי ,המתייצבים מעטים מול
רבים ,קבוצה קטנה וחלשה אל מול מדינה שלמה ,כפי שתיאר זאת מנחם פרידמן:
ואז נכנסת המשטרה לתמונה .ההיסטוריה של יחסי הציבור החרדי
עם המשטרה אינה תורמת לאמון בין הצדדים .המשטרה מנסה לפזר
את החרדים בכוח ,וזו שעתם של 'נטורי-קרתא' :הם העומדים בראש
המתעמתים עם המשטרה והם בין ראשוני הנאסרים .עובדה זו הופכת אותם
20
21
22
23

24

מכתב מכותב לא ידוע אל סמ"מ ישראל מייבר מפקד נפת הבירה ( ,)21.10.1950א"מ ל" 38/הפגנות
השבת ,אספות ותהלוכות  ,1950מטה נפת ירושלים" (להלן :ל.)38/
מכתב מאת סמ"מ ישראל מייבר ,מפקד נפת הבירה ,אל יחזקאל סהר ,מפכ"ל המשטרה (,)28.11.1954
א"מ ל" 38/23-מטה נפת ירושלים הפגנות שומרי שבת" (להלן :ל.)38/23-
דו"ח הפגנות השבת ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' " ;14גורמי מאורעות הדמים" הצפה .1 ,3.9.1956
מכתב מאת יצחק בן ארי ,מחלקת חקירת פשעים ,אל מפקח מחוז ירושלים ( ,)3.6.1949א"מ
מפח" 8/36-נטורי קרתא" (להלן :מפח .)8/36-ראו גם משטרת ישראל דין וחשבון על מאורעות
יום השבת ( 28.5.1949ללא ציון שם הכותב או הנמען) ,א"מ ל" 37/21-נפת ירושלים ,שומרי שבת"
(להלן :ל.)37/21-
על כך שמספרם של נטורי קרתא קטן ,וכי "הם רוצים להצית את המדורה אבל אנחנו איננו רוצים
בזה" ,ראו את דברי השר לוין ,ישיבת הממשלה מיום  ;5 ,13.8.1950יובל פרנקל "היהדות החרדית
והדתית בירושלים בתקופת המצור" הציונות יח .)1994( 269 ,247
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במהירות לגיבורי הקהל ,שוב אין הם הקבוצה המנודה ,חסרת ההשפעה,
25

אלא 'מקדשי השם בדורנו' ,גיבורי השבת של הציבור החרדי כולו.

כך למשל בשנת  1952לוו שני נאשמים בהתקהלות בלתי חוקית לתחנת המשטרה בידי
כ 300-200-חרדים שנשאו אותם על כתפיהם וקראו קריאות תמיכה בהם ובשמירת
השבת 26.בשנת  1953הגיעו כ 200-חרדים לדיון בתיק דומה בבית המשפט במגרש
הרוסים ,ועם סיומו התפזרו בשירה ובריקודים 27.אדם שהכה שלושה שוטרים בעת
ובעונה אחת זכה לכינוי "ר' יענקל הגבור" 28,ומידע מודיעיני שקיבלה המשטרה מפגישת
ארגון "מזהירי שבת" בשנת  1954כלל ידיעה שלא רק שאנשיו אינם נרתעים ממעצרים,
29
אלא הם אף משתדלים להיעצר.
לערכה הסימבולי של התמיכה במפגיני השבת נוספו היבטים מעשיים :סגלוב עצמו
התגאה במכתבו לבלוי ,שבו ביקש להשיא את בתו לבנו של בלוי ,כי "ב"ה ,זכיתי לקבל
מכות ,ולפול למשכב ,בשביל כבוד השבת ,וכן להניח תפילין בבית הסוהר" 30.חברת
"מזהירי שבת" פנתה אל הציבור וביקשה את סיועו בגיוס המימון הנדרש להוצאות
המשפט .תמריץ אחרון להפגנות השבת היה פוליטי במהותו .נציגי המפלגות החרדיות
ביקשו להמחיש באמצעות ארגונן כי לא זנחו את מחויבותם לדת .במכתב שכתב
למפכ"ל המשטרה בנובמבר  ,1954ציין מייבר את הוראותיהם של מנהיגי אגודת ישראל
בהפגנות השבת האחרונות:
[הם] הטילו כפי הנראה מכסת אנשים על בתי כנסת שונים ,שיבואו
לרח' יפו להפריע לתנועת כלי רכב .דבר זה התברר משחות שונות שהיו
בין האנשים החרדים ,ששאלו אחד את השני למה משתתפים מעטים
כל-כך מבית כנסת זה או אחר .בהמשך הזמן הסתלקו כפי הנראה אנשי
אגודת ישראל לפחות בחלקם והיוזמה עברה לנטורי קרתא ובראשם
הרב עמרם בלוי ועוזריו .אולם אחדים ממנהיגי אגודת ישראל ובראשם
25
26
27
28
29
30

פרידמן "נטורי קרתא" ,לעיל ה"ש  ,4בעמ'  ;239קפלן בלוי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .277
מכתב מאת עמ"מ אליעזר שילוני ,ראש לשכה פלילית ,אל סמ"מ ישראל מייבר ,מפקד נפת הבירה
( ,)21.4.1952ל ,16/2-לעיל ה"ש .19
מכתב מאת סמ"מ ישראל מייבר ,מפקד נפת הבירה ,אל משטרת מחוז ירושלים ( ,)29.12.1953א"מ
ל" ,16/8-מטה נפת הבירה אספות תהלוכות הפגנות מפלגות ( "1953להלן :ל.)16/8-
מכתב מאת סמ"מ דוד בן-ישי ,מפקד נפת צפת/כנרת ,אל לוי אברהמי ,מפקד מחוז ירושלים
( ,)9.10.1956ל ,160/5-לעיל ה"ש .18
מכתב מאת עמ"מ יהודה ארבל ,ראש ענף תפקידים מיוחדים ,אל סמ"כ לוי אברהמי ,מפקד מחוז
ירושלים ( ,)10.11.1954ל ,38/23-לעיל ה"ש .21
קפלן בלוי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .303
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הרב משה פורוש – סגן ראש עירית ירושלים – ממשיכים להופיע מדי
שבת במקום הפורענות וסקרו כפי הנראה את יעילות המבצע שנעשה
31

כבר ע"י אחרים.

נוסף על כך ,עדכן מייבר כי סגן ראש עיריית ירושלים ,הרב פרוש ,וחבר הכנסת גניחובסקי
נראו בין המפגינים" :יש להניח שחבר הכנסת הנ"ל חיפש כאן פרסומת אישית ורצה
להוציא את היוזמה על דעת עצמו מידי מנהיגי נטורי-קרתא ואגודת ישראל" 32.בדרך
זו ,לא רק קדושת השבת ,כי אם גם הפיכת המוחים לגיבורי תרבות בקהילתם ,לצד
התמריץ הכספי והפוליטי ,שימרו את גחלת המחאה.
עם זאת ,חשוב לציין כי מערכת היחסים בין המשטרה לקהילה החרדית לא התמצתה
במפגשים בהפגנות ,והייתה מורכבת יותר ,כמתבקש משסע שהינו דתי ,ולא ביטחוני
או לאומי .על אף עומק חילוקי הדעות בין הצדדים ,שימשה הדת גורם מאחה שמנע
קרע מוחלט ,ויצרה קשרים מורכבים בין שחקנים חוזרים מקרב הקהילה והמשטרה.
כך למשל הפגינה המשטרה לרוב התחשבות בבקשותיו של בלוי להשתחרר ממעצר
לחגים ולאירועים משפחתיים 33,וקציני משטרה בכירים רקדו עימו ביום משמר הגבול,
שחל בחול המועד סוכות 34.כיוצא בכך ,באוגוסט  1956ערכה המשטרה "סולחה" עם
35
חסידי ישיבת גור בעקבות תגרה בין שוטרים לתלמידי הישיבה.
ההפגנות הוצגו בשיח הציבורי בשתי דרכים שונות ,מקוטבות ,שהושפעו בעיקר
מזהות הדוברים :חברי כנסת ועיתונאים חרדים טענו כי המשטרה נוהגת באלימות
כלפי מפגינים חרדים ,בעוד מקביליהם החילונים מחו כנגד אוזלת ידה של המשטרה
כלפיהם .כך למשל במאמרים שפורסמו בקיץ  ,1950לרבות בעיתון "הצפה" המזוהה
עם הציונות הדתית ,תוארה פעילות המשטרה כדכאנית ואלימה 36,בעוד שעיתונים
שפנו לקהל חילוני ,ובעיקר "הארץ"" ,קול העם" ו"על המשמר" ,מחו על האיפוק
שבו נוהגת המשטרה ,בשל שיקולים קואליציוניים לטענתם 37.מפקד מחוז ירושלים
31
32
33
34
35
36

37

מכתב מאת סמ"מ ישראל מייבר ,מפקד נפת הבירה ,אל יחזקאל סהר ,מפכ"ל המשטרה (,)11.11.1954
ל ,38/23-לעיל ה"ש ( 21להלן :מכתב מאת מייבר אל סהר.)1954 ,
שם.
קפלן בלוי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .266 ,265
"עמרם בלוי רוקד עם קציני משטרה" ידיעות אחרונות .1 ,5.10.1955
"גור והמשטרה ערכו סולחה" שערים .4 ,14.8.1956
"עד מתי תמשיך המשטרה להתנהג בגסות כלפי שומרי שבת?" הצפה " ;1 ,16.7.1950משטרת
ירושלים מכה יהודים ללא אבחנה ,המוחים נגד חילול השבת" הצפה " ;4 ,30.7.1950רדיפות
האינקוויזיציא נגד התושבים החרדים בעיה"ק ירושלים ת"ו" משמרת חומתנו כו ,כא במרחשון
התשט"ז ,א-ב.
"החוק ושמירת השבת" הארץ " ;2 ,1.9.1950תופסק ההתפרעות" על המשמר .1 ,24.11.1954
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כתב לשר המשטרה כי בשיחה שקיים עם עיתונאים ביולי  1950דרשו רובם "לשים
קץ להשתוללות הנשנית" בירושלים מצד חרדים ,והוא מסר להם שהמשטרה אומנם
38
הבליגה שבועות מספר ,אך כעת תיאלץ לאחוז בכל האמצעים העומדים לרשותה.
גם בדיון שהתקיים בכנסת בשנה זו שורטט המפגש בין חרדים לשוטרים בהפגנות
בשתי דרכים שונות מאוד :חבר הכנסת זרח ורהפטיג (החזית הדתית המאוחדת) מתח
ביקורת חריפה על המשטרה ,וטען כי "הכנסת צריכה להיכנס לעובי הקורה ולהגיד
למשטרה :הרפי!" 39 .לעומתו ,טען ח"כ חנן רובין (מפ"ם) ,כי החרדים הגיעו קרוב לוודאי
להסכמה עם המשטרה ,ולפיה מאה שערים "היא שטח אכסטריטוריאלי שעליו אין
חוקי ישראל חלים" 40.שר המשטרה בכור שטרית הציג את עומק התהום הפעורה בין
הטענות הסותרות" :משני דברי הנואמים שקדמוני נראה ,עד כמה מצבה של המשטרה
מוזר הוא .שניהם מסתמכים על עובדות ,האחד מאשים את המשטרה בפעילות יתירה
41
במעשי אלימות ,והשני מאשימה באדישות ובחוסר-פעילות".

2 .אתגרי המשטרה אל נוכח הפגנות השבת
שורה ארוכה של אתגרים ניצבה בפני המשטרה בשנותיה הראשונות :ביטחוניים,
חברתיים ,תקציביים ואנושיים .היא נדרשה לגייס שוטרים ,להכשירם ,לפתוח תחנות
משטרה חדשות ולמלא משימות נוספות רבות .פקודת החוק הפלילי נותרה ברובה
המכריע על כנה ,והמשטרה נדרשה לאוכפה באופן שיותאם לחברת המהגרים שהתהוותה
בה ,ואל נוכח דרישתו של בן-גוריון ממנה לסייע בפעולתו של כור ההיתוך .אך הדבר
לא היה פשוט כלל ועיקר ,שכן יחס החברה כלפיה נע בין שני קטבים מנוגדים :כסימן
מובהק לאוטונומיה מחד גיסא ,אך כסממן דכאני לכוחה של המדינה וזכר למשטרות
שפגשו האזרחים החדשים בעבר מאידך גיסא ,דבר שהוביל לתחושות של חוסר אמון,
42
עוינות והתנגדות לסמכותה.
בפני משטרת ירושלים ניצבו אתגרים רבים נוספים ,ייחודיים לה .על פי תוכנית
החלוקה ,הייתה ירושלים עתידה להפוך לעיר בין-לאומית בפיקוח האו"ם .בפועל,
החלטה זו לא יושמה ,ובירושלים הוקמה משטרה עצמאית ,שפעלה ללא קשר למשטרת
38
39
40
41
42

מכתב מאת לוי אברהמי ,מפקד מחוז ירושלים ,אל בכור שטרית ,שר המשטרה ( ,)8.8.1950ל,38/
לעיל ה"ש ( 20להלן :מכתב מאברהמי אל שטרית).
ישיבת מליאת הכנסת .2509 ,8.8.1950
שם ,בעמ' .2510
שם.
שלומי שטרית "'בשוטר תלוי הדבר' :משטרת ישראל ואמון הציבור "1953-1948 ,משטרה והיסטוריה
.)2019( 88-67 ,50 ,1
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ישראל בחודשים הראשונים 43.לצד המחסור החמור במוצרי מזון עקב המצור על העיר,
הלכו והתרבו מעשי פשיעה וביזה .במצב זה ,נאלצה משטרת ירושלים החדשה לגייס
את כל מי שיכלה ,ורק כמחצית מהמשרתים בה ,אלה הוותיקים ,ידעו עברית 44.רק
ביולי  1948החלה משטרת ירושלים לפעול ,גם אם לא באופן רשמי ,על פי הנחיות
המטה הארצי ,וחודש לאחר מכן סופחה למשטרת ישראל .מפקד המחוז הראשון היה
ישורון שיף ,ובנובמבר  1949תפס את מקומו לוי אברהמי ,שכיהן בתפקיד עד שנת
 .1958על רקע זה ,יש להבין את מכלול הקשיים שהציבה מחאת השבת בפני המשטרה,
ויעמדו במרכזו של הפרק.

א .שיטור המחאה בעשור הראשון :המסגרת הנורמטיבית והאתגר הדמוקרטי
המסגרת הנורמטיבית המנדטורית בנוגע לשיטור הפגנות הצריכה את פרשנות המשטרה
כבר בשנתה הראשונה .השסעים העמוקים שפילגו את החברה הישראלית הבטיחו
קיומן של הפגנות ויצרו אתגר חברתי ופוליטי מורכב .כתב העת של המשטרה,"999" ,
הקדיש להפגנות את דבר המערכת בשנת :1953
הכל מפגינין :כל איש מכאוב וכל מר נפש כי ישמע את הקריאה להפגין,
הבאה ,בדרך כלל ,לאו דווקא מאנשי מכאוב ,אלא ממושכי חוטים שבהפקר
ניחא להם ,מיד הוא בא ומתייצב תחת הסיסמא הפרושה והולך להפגין –
ברחוב ,לפני משרדי הממשלה ואפילו בדרכים ובכבישים בין-עירוניים,
ואחרון-אחרון (לא חביב!) לפני הכנסת.
אין המשטרה מתערבת בהפגנות חוקיות ושקטות .ארצנו ארץ
חפשית ,והרוצה להפגין בגבולות המותרים בחוק – יפגין .ברם ,חופש
ואנרכיה אינם מושגים זהים .זריקת אבנים ,חסימת כבישים ,פגיעה
באזרחים ובשוטרים – דברים אלה חורגים מגדר הפגנה; אלה הם מעשי
התפרעות ,ולא הפגנת דרישות ותביעות .התפרצות לרחבת הכנסת
המוגנת על ידי החוק – במטרה להשפיע על דיוניהם החפשיים של
נבחרי העם באיומים ובאלימות – כאן ברור הגבול בין המותר והחוקי
ובין האסור והבלתי-חוקי.
המשטרה אינה ששה לפזר הפגנות ,שרוב המשתתפים בהן אינם
אלא כלי-שרת בידי אחרים .מטרתה – לשרת את המדינה ואת אזרחיה.
 43שלמה נגר "משטרת ירושלים בתקופת המעבר משלטון המנדט למדינת ישראל בשנים "1948-1947
עלי זית וחרב יד .)2014( 233
 44שם ,בעמ' .264
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אין היא מתערבת בהבעת דעות – ותהיינה מה שתהיינה .ברם חובתה
הראשונה והראשונות [כך] – לשמור על קיום החוק והסדר הציבורי,
45

וממלוי חובתה זו לא תירתע.

החקיקה המנדטורית שיקפה את היחס הקולוניאלי ליישוב .בפקודת המשטרה נקבעה
חובת השוטר לשמור על הסדר הציבורי ,למנוע חסימת רחובות והפרות סדר בשעת
התקהלויות ותהלוכות 46,ותיקון משנת  1946קבע כי יש לבקש בכתב רישיון לעריכת
הפגנה חמישה ימים לפני המועד המתוכנן 47.פקודת החוק הפלילי הגדירה התקהלות
בלתי חוקית כהתכנסות של שלושה אנשים או יותר שיש עילה להניח כי הם עתידים
לעבור עבירה ,לרבות הפרת הסדר הציבורי 48.במקרה זה ,כל קצין משטרה מדרגת מפקח
ומעלה יכול לצוות עליהם להתפזר "לאחר שהודיע על נוכחותו בתקעו בחצוצרה או
49
בשרקו במשרוקית או ע"י כל אמצעי דומה לזה ,או על ידי ירית אור 'וירי' מאקדח".
אם סירבו המתקהלים להתפזר ,יכלה המשטרה "לעשות את כל הנחוץ" כדי לפזרם
או לעוצרם ,לרבות שימוש בכוח "מתקבל על הדעת" .החוק קבע מפורשות מתן פטור
50
מאחריות לנזק שייגרם לאדם או לרכוש בתוך כך ,לרבות מותו של המפגין.
חוקים אלה ,שהיו ברורים מאליהם – גם אם לא אהודים – בתקופת המנדט ,היו
בעייתיים יותר לאכיפה במדינה דמוקרטית ,וגלגוליהם השונים יכולים לשמש אבן בוחן
לתהפוכות שעברה זכות המחאה בחברה הישראלית .יישומם בפועל הצריך פרשנות
שלהם שנבנתה על ארבעה נדבכים :הנחיות היועץ המשפטי לממשלה; 51הנחיות פיקוד
המשטרה ושר המשטרה; שיקול הדעת של השוטר עצמו בשטח; ופסיקת בתי המשפט.
מתוך הבנה כי חלף זמנו של המשטר המנדטורי ,הצהירו הן שר המשטרה והן
היועץ המשפטי לממשלה כבר בפברואר  ,1950כי הדרישה לקבלת רישיון לצורך

45
46
47
48
49

50
51

"דבר המערכת :הפגנות וסדר ציבורי" .)1953( 2 ,7 ,999
ס'  )2(37לפקודת המשטרה.1926 ,
ע"ר .780 ,4.7.1946 ,1504
ס'  )1(79לפקודת החוק הפלילי.1936 ,
"אור וירי" ( )Verey Lightהוא כינוי לזיקוק ,שנורה מאקדח ייעודי .לסקירה ממצה של הדינים
בנוגע להפגנות עד שנות השבעים ראו דוד ליבאי "הזכות להפגין ולהתקהל בישראל" עיוני משפט
ב ( 54התשל"ג).
ס'  83לפקודת החוק הפלילי.
הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ,ומאוחר יותר הנחיות פרקליטות המדינה ,נועדו לפרש עבור
שוטרים את החוק ,תחולתו ודרכי אכיפתו .כך למשל משכב זכר נאסר בחוק בתקופה זו ,אך היועץ
המשפטי לממשלה הנחה את המשטרה לאכוף סעיף זה רק במקרים של כפייה ,ולרוב נהגה המשטרה
כך .יובל יונאי "הדין בדבר נטייה חד-מינית – בין היסטוריה לסוציולוגיה" משפט וממשל ד ,531
.)1998( 534-533
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הפגנה בטלה" 52.הכלל הוא כלל פשוט מאד" ,אמר חיים כהן בדיון בכנסת "כל אחד
במדינתנו יכול לעשות מה שלבו חפץ ,הוא יכול ללכת ברחובות יחד עם עוד 500-12-3
איש בתנאי שהוא לא יעבור על החוק ובתנאי שהוא לא יפגע בזכות זולתו .ברגע שיש
53
סכנה שהוא יפר את התנאי הזה – חובה על המשטרה לשמור על הסדר ולהתערב".
אך שלושה חודשים לאחר מכן ,במאי  ,1950כבר התקיים דיון בהשתתפות המשטרה,
משרד המשפטים ומשרד הפנים בנוגע לחידוש דרישת הרישיון ,ובאוגוסט 1950
החליטה הממשלה להחזיר סעיף זה על כנו 54.שני גורמים מרכזיים ,קרוב לוודאי,
תרמו לכך :ראשית ,הפגנות השבת הסוערות שהתקיימו בתקופה זו בירושלים ,לצד
הפגנות הקומוניסטים בתל-אביב שפגעו בסדר הציבורי .שנית ,הפגנות נתפסו תדיר לא
כהתפרצות ספונטנית ,כי אם כאירוע פוליטי מתוכנן היטב ,שפוליטיקאים יזמו וניהלו
מאחורי הקלעים .לכך התכוונה מערכת כתב העת של " ,"999במאמר שציטוט ממנו
55
הובא בפתחו של פרק זה ,עת טענה כי מפגינים הם לעיתים "כלי שרת בידי אחרים".
בפועל ,ועל אף חידוש דרישת הרישיון ,הנהיגה המשטרה פרשנות מרחיבה בנוגע
לזכות המחאה .באוקטובר  1950קבע מפקד מחוז ירושלים כי על המשטרה לאשר
56
בקשות לעריכת אסיפות תחת כיפת השמיים ,ובתנאי שלא תפגענה בסדר הציבורי,
ומחאה באולם סגור הצריכה הודעה בלבד ללא בקשה 57.אך לצד פרשנות רחבה זו,
גילתה המשטרה עניין ער בהפגנות .עם הקמת אגף החקירות ,במרץ  ,1950התבקשו
מפקדי המחוזות להעביר אליו דו"חות על אודות הפגנות והפרות סדר "רציניות" בתוך
 24שעות 58.אברהמי ביקש מקציני מחוזו לציין מי היו המארגנים ,המפגינים ,מספרם,
59
מיקום ההפגנה ,הסיסמאות שהושמעו ,מעצרים שבוצעו ,ועוד.
מפגיני השבת הועמדו לא פעם לדין ,אך מרבית התיקים בוערו ונותרו רק אזכורים
חלקיים שלהם בעיתונות .מסיקור זה ומתיקי המשטרה עולה מגמה מקלה באופן כללי,

52
53
54
55
56
57
58
59

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני פנים מס' טז ,2/הכנסת ה.)7.3.1950( 12 ,1-
שם ,בעמ' .15
ישיבת הממשלה .42 ,13.8.1950
לטענה דומה ,ראו למשל ועדת החקירה הצבורית לענין מאורעות  9.7.1959בוואדי סאליב דו"ח
הוועדה "( 11-9האם היתה יד מארגנת") (.)1959
מכתב מאת סמ"כ לוי אברהמי ,מפקד מחוז ירושלים ,אל פיקוד המחוז ( ,)16.10.1950ל ,38/לעיל
ה"ש .20
מכתב מאת ישראל מייבר ,מפקד נפת הבירה ,אל בן ציון כהן ,יו"ר התאחדות בעלי מלאכה
( ,)11.11.1951א"מ ל" 38/37-מטה נפת ירושלים ,אספות תהלוכות והפגנות."1951 ,
מכתב מאת סמ"כ יוסף נחמיאס ,סמפכ"ל המשטרה ,אל מפקדי המחוזות ( ,)8.3.1950ל ,38/לעיל
ה"ש .20
מכתב מאת סמ"כ לוי אברהמי ,מפקד מחוז ירושלים ,אל פיקוד המחוז ( ,)8.3.1950שם.
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גם כלפי בלוי ,וגם כלפי עצורים אחרים 60.למיטב ידיעתי ,פסק הדין היחיד שפורסם
בנושא היה בעניין דרשוביץ ,בשנת  61.1952המערערים ,יהודים חרדים ,טענו כי מוקנית
להם הזכות להפגין ,וכי מפירי הסדר היו מחללי השבת ,ולא הם עצמם .בבית המשפט
המחוזי הוכח כי המערערים נקטו שורת אמצעים בלתי חוקיים ,לרבות זריקת אבנים,
חסימת הרחוב למעבר מכוניות ,תקיפת שוטרים ועוד .השופט יצחק אולשן מבית
המשפט העליון קבע כי בנסיבות אלה היו השוטרים לא רק רשאים כי אם מחויבים,
לפזר את ההתקהלות ,ולעצור את מי שסירב לעזוב את המקום 62.את פסק דינו חתם
אולשן בקביעה הבאה:
יש להחדיר את ההכרה בלב הציבור ,כי השוטר משרת הציבור הנהו
ולפיכך הוא זכאי לסיוע ותמיכה ,שעה שהוא מבצע את התפקיד הקשה
בלאו הכי המוטל עליו ,ולא כל שכן שאין לשים מכשולים על דרכו
ולהתייחס אליו כאל אויב .יש לעקור מן השורש את יחס הבוז המתגלה,
לצערנו ,פה ושם כלפי השוטר בישראל .יש ואזרחים מרשים לעצמם
כאן יחס של זלזול לשוטר שלא היה עולה על דעתם להרשות לעצמם
כלפי השוטר בארצות הגולה ,בהן לעתים קרובות היה משמש מכשיר
לדיכוי ורדיפות .את ההרגל הגלותי הזה לראות בשוטר אויב יש לחסל
ויפה שעה אחת קודם ,בטרם שיהפך לענין שבמסורת .מובן שיש להשיג
דבר זה בדרכי חינוך והסברה בציבור על כל חוגיו ,אבל גם בתי המשפט
בארץ יתרמו את תרומתם להשגת מטרה זו ,אם יתייחסו בכל חומר הדין
להתנגדות בלתי חוקית לשוטר ,שעה שהוא ממלא את תפקידו הציבורי,
63

כל עוד נגע זה אוכל בבשרנו.

ב .כוח אדם
כוח האדם שעמד לרשות המשטרה השפיע על דרך התמודדותה עם הפגנות השבת,
אך גם הושפע מהן .תקציבה המצומצם הוביל לתנאי העסקה ירודים ,ואלה ,בתורם,
השפיעו על כמותו ואיכותו של כוח האדם שלה 64.מספר השוטרים מן היישוב הוותיק
60
61
62
63
64

ראו למשל קפלן בלוי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .296 ,290
ע"פ  100/51דרשוביץ נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל ,פ"ד ו .)1952( 278
שם ,בעמ' .280
שם ,בעמ' .283
על תנאי העסקתם של שוטרים בעשור הראשון ראו נעמי לבנקרון "'אהיה אני המרטין לותר קינג
של המשטרה' :איסור ההתארגנות על שוטרי בישראל והשפעתו על זכויותיהם כעובדים" עבודה,
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הצטמצם במהירות ,ובהדרגה גדל מספר העולים החדשים שאיישו את שורותיה בלית
ברירה ,שכן לא מצאו עבודה אחרת .גם השוטרים הוותיקים ,ששירתו בתקופת המנדט,
לא התנסו לרוב בשיטור הפגנות בחברה דמוקרטית .על אף ההחלטה העקרונית
שהתקבלה בוועדת המצב" ,לתת אפשרות לכל יהודי הרוצה בכך להצטרף לשורות
המשטרה – גם לשומרי דת" 65,בפועל היה מספר השוטרים הדתיים נמוך ,ומספר
הקצינים הדתיים נמוך אף יותר 66.עובדה זו הקשתה על יצירת קשרים בין המשטרה
לבין הקהילה הדתית בכללותה ,והובילה לסיקור תקשורתי עוין שלה גם בעיתונים
שייצגו פלגים מתונים כמו "הצפה".
67
בשנת  1956שירתו במשטרה  5806שוטרים ,מתוכם  495במחוז ירושלים .מספרן
הרב של ההפגנות במהלכה דרש גיוס  70-50שוטרים למשמרות בסופי שבוע ,ולעיתים
אף יותר 68.וכך ,נאלצו השוטרים לוותר על מנוחת השבת שלהם ובמקביל נדרשו
להתמודד עם שני קשיים מרכזיים נוספים :ראשית ,במהלך ההפגנות הם ספגו לעיתים
פגיעות פיזיות ומילוליות ,לרבות יריקות ,קללות ויידוי אבנים 69.שנית ,שוטרים עברו
תהליכי דמוניזציה בעיתונות החרדית ובפשקווילים ,וספגו ביקורת בכנסת .מייבר
(שהיה בעצמו מושא לפשקווילים שבהם כונה "נאצי") 70תיאר במכתב למפכ"ל את
תחושות השוטרים לנוכח מצבם:
הנני לציין שבכל המקרים של התקלות בחוגים אלה סובלים השוטרים
רבות מהפגיעות האשיות וקריאות הגנאי לעברם וכנויים בשמות רוצחים,
גזלנים ,נאצים וכו' .למרות פגיעות אלה הוכיחו השוטרים בכל המקרים
התאפקות רבה ולא הגיבו על פרובוקציות אלו .לחוגים מתפרעים אלה
לא די בכך והם מוסיפים חטא על פשע ומפיצים כל מיני עלילות וספורי
זוועה על התנהגות המשטרה וכן מציפים אנשי ממשלה שונים ומוסדות
71

ממשלתיים בתלונות סרק על דברים שלא היו ולא נבראו.

65
66
67
68
69
70
71

חברה ומשפט טז .)2020( 42-38 ,27
פרוטוקול ישיבה (תאריך משוער  ,)2.2.1948א"מ ג" 115/6-ענייני המשטרה".
דו"ח הפגנות השבת ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .68
משטרת ישראל דין וחשבון שנתי תשט"ז-תשי"ז.)1957( 13 ,1956 ,
א"מ ל" 160/19-מטה נפת ירושלים הפגנות שבת" (להלן :ל.)160/19-
מכתב מאת אברהמי אל שטרית ,לעיל ה"ש .38
תכתובת דואר אלקטרוני מאת ד"ר יואב מייבר (.)17.9.2019
מכתב מאת מייבר אל סהר ,1954 ,לעיל ה"ש .31
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ג .ניסיונות השפעה של גורמים דתיים על המשטרה
ארגונים ,רבנים ופוליטיקאים חרדים הפעילו על המשטרה לחצים משני סוגים :האחד
נועד לגרום למשטרה לפעול כנגד מי שמפרים את מצוות היהדות ,גם אם הדבר אינו
מעוגן בחוק ,והשני נועד להשפיע על הדרך שבה היא עצמה מתנהלת.
אל הסוג הראשון השתייכו ניסיונות להשפיע על המשטרה לפעול למניעת חילול
השבת ,במיוחד עת נעשה הדבר באופן מסחרי 72,אך גם בנוגע לסוגיות אחרות כגון לבוש
חשוף של נשים ברחובות ,אטליזים המוכרים טרפה ,ועוד 73.לחצים הופעלו גם מחו"ל:
מייבר תיאר מכתב שקיבל מרב מפילדלפיה ,ובו הטפת מוסר למשטרה על עמדתה
בנוגע ל"מועדון המריבה"" ,לצד בעלי מועדון הפרוצות ונגד היהודים התמימים ,שכל
מעשיהם הם לשם שמיים .ולא די בכך הוא גם מתרה בי שהדבר יזיק בקבלת העזרה
מיהודי אמריקה ,ציטטה' ,שאתם כל כך זקוקים לה'" 74.לרוב השיבה המשטרה כי בהיעדר
חוק בנושא לא תוכל לפעול ,והציעה למתלוננים לקדם חקיקה בתחום .בקשות אחדות
הופנו ישירות אל השר שטרית ,מתוך תקווה כי בהיותו שומר מסורת וידוע כמי שאוזנו
76
כרויה לבקשות גם כשאינן בתחום סמכותו 75,ייענה להן ,כפי שאומנם עשה לעיתים.
סוג הלחצים השני שהופעל על המשטרה ,נועד להשפיע על נהלים והסדרים פנימיים
שלה .כבר בספטמבר  1948התקיימה פגישה בין יצחק צ'יזיק ,מנכ"ל משרד המשטרה,
יועצה המשפטי של המשטרה ,ושמואל-זנוויל כהנא ,נציג משרד הדתות ,לדיון בסוגיית
הדת במשטרה 77.כהנא דרש כי המשטרה תקפיד על כשרות ,תימנע מהחתמת עדים
בשבת ,תאפשר לשוטרים דתיים מנוחה בשבת למעט במקרי חירום ,תימנע מעבודות
שאינן חיוניות בשבת ,ועוד .צ'יזיק מצידו הבהיר כי אומנם קיים "רצון טוב" במשרד
78
המשטרה לקבלת דרישותיו ,אך הדבר תלוי בתקציב ובמצב הביטחון.
בשנים  1949-1948התעצב סטטוס קוו פרטני על בסיס פגישה זו בין משרד הדתות
79
לבין המשטרה ,שבמסגרתו הוסכם כי שוטרים לא יחללו שבת אם הדבר איננו חיוני.
72
73
74
75
76
77
78
79

מכתב מאת משמרת השבת ביפו אל שר המשטרה (התשי"ב ,ללא ציון תאריך מדויק); מכתב מאת
שר המשטרה אל המפכ"ל .)11.11.1949( ,א"מ ל" 2299/13-המטה הארצי – חילול שבת".
מכתב מאת הרבנות הראשית מחוז ת"א-יפו אל שר המשטרה ( ;)20.5.1949מכתב מאת הרב הראשי
לא"י אל שר המשטרה ( ;)25.3.1949א"מ ל" 2143/34-שמירת שבת" (להלן :ל.)2143/34-
מסמך זיכרונות על לוי אברהמי ,עזבונו של מייבר  ,4ללא ציון תאריך (ההדגשה במקור) (להלן:
מסמך זיכרונות מייבר).
יחזקאל סהר סיפור חיי :זכרונות המפכ"ל הראשון של משטרת ישראל ( )1992( 104-101להלן :סהר).
ראו למשל מכתב מאת שטרית אל סהר ,1949 ,לעיל ה"ש .72
פרוטוקול מיום  ,13.9.1948ל ,2143/34-לעיל ה"ש .73
שם.
מכתב מבכור שטרית ,שר המשטרה אל יחזקאל סהר ,מפכ"ל המשטרה ( ;)20.9.1948מכתב מד"ר
ש"ז כהנא ,משרד הדתות ,אל יחזקאל סהר ,המפכ"ל ( ,)15.11.1949שם.
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נעשו ניסיונות להגדיל את מספר השוטרים הדתיים ,ובתנאי שלא יידרשו לעבוד בשבת,
אך המשטרה התנגדה לכך מחשש להכבדת נטל המשמרות על השוטרים החילונים,
וטענה כי הדבר לא יהיה מוסרי 80.נוסף על כך ,נעשה ניסיון גם למינוי בכיר יותר:
מפכ"ל המשטרה תיאר באוטוביוגרפיה שלו כיצד לחצו עליו נציגי המפד"ל למנות חבר
ממפלגתם לסגנו ,לחצים שאותם דחה ,לדבריו 81.עם זאת ,תלונות בנוגע להתנהלות
82
המשטרה המשיכו להגיע מגורמים דתיים שונים ,בנוגע לכשרות המזון בתחנות המשטרה
ובנוגע לנסיעה בניידות בשבת ,במיוחד בשכונות חרדיות 83.הכוונות לערוך אימונים
84
במהלך השבת או לאפשר לתזמורת המשטרה להופיע ביום זה ספגו אף הן ביקורת.
לחצים אלה עוררו חיכוכים בין המשטרה לבין משרד הדתות ,הן מעצם הניסיון
להשפיע על עבודת המשטרה מבחוץ ,והן מכיוון שבחלק מן המקרים טען משרד
הדתות כי הפנייה נעשתה בשם שוטרים דתיים ,עובדה שהטרידה את פיקוד המשטרה
אף היא .עד כמה היו פניות אלה לצנינים בעיני המשטרה ניתן ללמוד מתשובותיהם
קצרות הרוח של קצינים אחדים :שיף כתב ביוני  1949למשרד הדתות כי אינו מכיר
85
בסמכותו ,או בכל סמכות אחרת ,לקבוע את הדרך שבה יתנהלו ענייני המשטרה,
והמפכ"ל כתב זמן קצר לאחר מכן לשר המשטרה ,בעקבות תלונה על חלוקת עופות
לא כשרים לשוטרים ועבודה בשבת:
1.קצה נפשי לעסוק בענין זה .כבר דשנו ושנו בו עם כל מי שחושב
שהוא בא כוחו של הקב"ה על פני אדמות.
2.אכן ,נכון הדבר כי אנו מחלקים לשוטרים עופות לא כשרים ,אולם
לא אנסנו אף איש מהם לקחת את העופות .ואם הרב מימון מוכן
לספק לנו עופות כשרים אשמח לקבלם.
3.ואשר לשאלת העבודה בשבת ,שמא יעשה הרב הסכם עם הפושעים
86
למיניהם שלא יפעלו בשבתות.
80
81
82
83
84

85
86

יוסף בן פורת מחסום לתוהו :שנים מכריעות בתולדות משטרת ישראל .)1988( 159
סהר ,לעיל ה"ש  ,75בעמ' .92
פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני פנים מס' יד 2/של הכנסת ה .)21.2.1950( 35 ,15 ,1-ראו גם את
תשובתו של י' מייבר לשאילתה  926בכנסת ( ,)20.7.1953ל ,16/8-לעיל ה"ש .27
מכתב מאת גליקמן-פרוש אל ישראל סמ"מ מייבר ,מפקד נפת הבירה ( ;)31.7.1953תשובתו של
מייבר לגליקמן-פרוש ( ,)3.8.1953שם.
מכתב מאת יצחק הרצוג ,ראש הרבנים לישראל ,אל בכור שטרית ,שר המשטרה ( ,)27.2.1951א"מ
פ" 4248/21-התכתבות עם משרד הממשלה"; מכתב מאת יצחק צ'יזיק ,מנכ"ל משרד המשטרה,
אל הרבנות הראשית למחוז ת"א-יפו ( ;)31.5.1949וראו גם את המכתבים לעיל בה"ש .74
מכתב מאת ישורון שיף ,מפקד מחוז ירושלים ,אל הירשברג ,משרד הדתות ( ,)9.6.1949ל,2143/34-
לעיל ה"ש .73
מכתב מאת יחזקאל סהר ,מפכ"ל המשטרה ,אל בכור שטרית ,שר המשטרה ( ,)4.8.1949שם.
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ד .הפעלת כוח שלא כדין על ידי שוטרים
לדיון נפרד זכתה סוגיית הפעלת כוח ,כדין ושלא כדין ,על ידי שוטרים במהלך הפגנות.
התמונה ששורטטה בדו"חות המשטרה ובכרזות של נטורי קרתא בנושא זה הייתה
מקוטבת באופן מובהק :נטורי קרתא ותומכיהם טענו לשימוש באלימות קשה וחמורה
מצד שוטרים כלפי מפגינים שמחו באופן מילולי בלבד .המשטרה ,לעומת זאת ,השיבה
לרוב כי השוטרים התנהגו באיפוק רב אל נוכח התגרות ומעשי אלימות מצד מפגינים.
אין חולק כי שוטרים אומנם הפעילו כוח בהפגנות ,וכי לעיתים חרג השימוש בכוח
מן המידה הנחוצה .אך אף על פי שאין להכחיש את קיומם ואת חומרתם של מעשים
אלה ,תיאורם על ידי הגורמים החרדיים היה מוקצן ביותר ,ואף כלל יותר מקורטוב של
הפרזה ,שנועדה להתססת חרדים .בדברים שנשא בנובמבר  1949טען בלוי כי חרדים
נאסרים על לא עוול בכפם" ,והם מובלים ברחובות העיר והשוטרים דוחפים ומכים
ומעבידים אותם בפרך" 87.השר לוין טען בישיבת ממשלה באוגוסט  1950כי "המשטרה
הכתה ילדים ונשים ויהודים זקנים ללא כל חשבון" 88,והשר שפירא טען כי "יש סדיזם
במשטרה" 89.בפשקווילים מהשנים  1955-1954תוארו "פוגרומים בשכונות החרדים",
וכיצד "מקבלים יהודים מכות ופצעי דם ויושבים בבתי הסוהר" 90.במהלך שנת 1949
פוזרו בירושלים איורים שבהם נראו שוטרים מכים חרדים ,וצלם אמריקאי מתבונן
91
בהם ומתפלא" :העוד ישנם שוטרים בריטיים בישראל?!"

87
88
89
90
91

מכתב מאת רם לוסטיג ,ראש אגף חקירת פשעים ,אל יחזקאל סהר ,מפכ"ל המשטרה (,)22.6.1949
מפח ,8/36-לעיל ה"ש ( 23להלן :מכתב מאת לוסטיג אל סהר).
השר לוין בישיבת הממשלה ,13.8.1950 ,לעיל ה"ש .24
שם ,בעמ' .7
ל ,38/23-לעיל ה"ש .21
מכתב מאת דב יוסף ,שר האספקה והקיצוב ,אל יחזקאל סהר ,מפכ"ל המשטרה ( ,)6.6.1949א"מ
ג" 202/4-התכתבות עם משרדי ממשלה וגופים" .במכתב ציין דב יוסף כי האיור מאפיין את סגנונם
של איורים דומים שהפיצו הפורשים בירושלים .תודה לעודד רון שהעביר לי את העתקו של איור זה.
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בצעד נדיר למדי ,אל נוכח מה שנתפס קרוב לוודאי כסכנה משותפת ,פרסמה מועצת
פועלי ירושלים יחד עם מפא"י ומפ"ם ,מכתב תגובה לאיורים התומך במשטרה:
חוגים בלתי אחראיים אלה מודרכים ע"י כוחות הרס מעלילים על משטרת
ישראל בירושלים ומוציאים לעז וקריקטורות למיניהם אשר בהם רוצים
להשמיץ את שמו הטוב של השוטר העברי [ ]...נגיד את דברינו בגלוי:
יבורך השוטר והחייל אשר ימנעו מכוחות הרס וארס להשליט משטר
שהוא בניגוד לרצונו של הרוב המכריע של הצבור .כל מי שיפגע בחוקי
92

המדינה או יפעל שלא עפ"י חוקתה יתקל בהתנגדות נמרצת.

קשה ואף בלתי אפשרי לקבוע מסמרות עובדתיים בנוגע למידת הכוח שהפעילו
שוטרים בהפגנות השבת .שטרית הזמין בנאומו במליאת הכנסת את חבריה להגיע
לבסיס האימונים המשטרתי ולראות "כיצד אנו מלמדים את המשטרה להכות בשעת
הצורך ובהתאם לחוק" 93,אך למשטרה היה ברור כי באימונים אין די ,וכי תמיד יימצאו
"מספר אלמנטים חמומי מוח" בין השוטרים 94.המשטרה שבה והסבירה כי לא ניתן
לפזר הפגנות בכסיות של משי ,וכי במקרים קיצוניים ננקטים אמצעים קיצוניים 95.כך
למשל ,כמה שנים מאוחר יותר תיאר מייבר בזיכרונותיו כיצד בעת הפגנה ליד "מועדון
המריבה" ,לאחר שמפגינים שפכו על שוטר דלי שתן וצואה" ,יצאתי מכלי והורתי
96
לשוטרים לפזר בכוח את המתגרים בהם".
בהפגנת שבת סוערת שהתקיימה במאי  1949ליד בתי הקולנוע אדיסון ועדן ,טענו
המפגינים כי נעשה שימוש באלימות וכן בנשק כנגדם .משה גליקמן-פרוש ,עסקן חרדי
שהפך זמן קצר לאחר מכן לחבר מועצת עיריית ירושלים ,שלח מכתב לשיף ,ובו כתב
כי הוא "אחראי במאה אחוז" לכך שהשוטרים הכו חרדים באגרופים ובאלה ,וכי אחד
מהמפגינים הוחזק בידי ארבעה שוטרים שהכוהו ואחד מהם הניח את נעלו על צווארו:
97
"עוד אפשר לראות את הסימנים של הנעל על צוארו של האיש".
במהלך הפגנה זו ירה אחד מהשוטרים באוויר .מקרי ירי התרחשו פעמים מספר,

92
93
94
95
96
97

"ציבור פועלי ירושלים מתרה בטרוריסטים 'הדתיים'" על המשמר .1 ,6.6.1949
ישיבת מליאת הכנסת .2511 ,8.8.1950
דו"ח הפגנות השבת ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .27
דברי המפכ"ל ,פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני פנים מס' טז 2/של הכנסת ה.)7.2.1950( 8 ,1-
מסמך זיכרונות מייבר ,לעיל ה"ש .74
מכתב מאת משה גליקמן-פרוש ,לישורון שיף ,מפקד מחוז ירושלים ( ,)29.5.1949ל ,37/21-לעיל
ה"ש ( 23ההדגשה במקור).
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עת שוטרים וחיילים חשו מאוימים ,בעיקר במסגרת אירועי מחאה של נטורי קרתא.
במקרה זה הודה סמל יעקב אמיתי כי ירה לאוויר ,והסביר כי עשה כן לאחר שקבוצת
שמנתה כ 15-חרדים ניסתה למנוע העלאת עצור לניידת:

98

הם התחילו להרביץ לי על הידיים וגם בעיתות [כך] רגל על רגלי .פקדתי
עליהם לסגת וכשהם היכו לי על הידיים ופצעו אותי קל על שני האגודל
לא יכולתי להתגונן עלי ועל החברים ולהחזיק יותר את מקל הגומי.
נאלצתי לירות יריה אחת לאויר ,וע"י כך פיזרתי אותם ברגע ונתתי
99

אפשרות לחברים לעלות את האסיר על המכונית.

בעקבות דרישתו של גליקמן-פרוש הוקמה ועדת חקירה ,שכללה את מזכיר הממשלה
ואת מנכ"לי משרד המשטרה ומשרד הפנים 100.לאור מסקנותיה נוסחו פקודות חדשות
במטה הארצי ,ובהן נקבע כי איפוק צריך להיות הכלל ושימוש בכוח – החריג ,והוא
יופעל רק בעת התנגדות למעצר ,פיזור התקהלות פרועה ,התגוננות בפני מתקפה או
מניעת פשע שכרוך באלימות .עוד נקבע כי תלונות על הפעלת כוח שלא כדין יועברו
למפקד המחוז ,ואם יימצא יסוד לתלונה ,ימונה לחקירתה בית דין שאחד מחבריו קצין
101
עליון ,והוא ימסור את מסקנותיו בתוך עשרה ימים.
בן פורת ,ראש אגף המנהלה במשטרה ,הנחה את שיף למנות בית דין לחקירת
התנהלות השוטרים בהפגנה בקולנוע אדיסון ,אך בדף נפרד הוסיף הערה קצרה בכתב
ידו" :הרצוף בזה (להנאתך הקטנה – כנראה) נובע מתביעת הועדה בע"פ ולא מיזמה
במטא"ר .מסכן שוטר בישראל :יושב ואינו עושה – מבקרים אותו ,עושה – גם כן
מבקרים .בברכת חזק ואמץ" 102.בתוך חמישה ימים מסר שיף את המסקנות לבן פורת,
103
ולפיהן לא היה שימוש בכוח שלא כדין.
הסוגיה עלתה לסדר היום הציבורי ביתר שאת עם מעצר חברי מחתרת "ברית
הקנאים" ,שטענו כי היו קורבן להתעמרות שוטרים בעת שהוחזקו בבית המעצר

 98פרידמן "נטורי קרתא" ,לעיל ה"ש  ,4בעמ'  ;235-234קפלן בלוי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .231-230
 99מכתב מאת סמל יעקב אמיתי ,אל עמ"מ משטרת ישראל ,מנהלה ( ,)29.5.1949ל ,37/21-לעיל ה"ש
.23
 100קפלן בלוי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .230
 101פקודות המטא"ר  ,24.6.1949ג ,202/4-לעיל ה"ש .91
	102מכתב מאת יוסף בן פורת ,ראש אגף מנהלה ,המטא"ר ,אל ישורון שיף ,מפקד מחוז ירושלים
( ,)21.6.1949ל ,37/21-לעיל ה"ש .23
 103מכתב מאת ישורון שיף ,מפקד מחוז ירושלים ,אל יוסף בן פורת ,ראש אגף מנהלה (,)26.6.1949
שם.

 | 134משטרה והיסטוריה

( םילשוריב תבשה לוליח לע האחמה לע האחמהה

בג'לאמה 104.פרשה זו העתיקה את תשומת לב הציבור מפרשת "ברית הקנאים" אל
התנהלות המשטרה כלפי העצורים 105,והובילה למינוי ועדת חקירה נוספת ,פרלמנטרית
הפעם ,שקבעה כי קרוב לוודאי שההתעמרות תוכננה מראש בידי הדרגים הבכירים
106
במשטרה ,ולא נבעה מתגובה ספונטנית מצד הסגל במקום.
אך ועדות חקירה מונו לעיתים רחוקות יחסית ,בעוד הביקורת על המשטרה בנושא
זה בכנסת ובממשלה הייתה מתמשכת ועקבית .שרים ,חברי כנסת וחברי מועצת
ירושלים מהקהילה החרדית ,שלעיתים השתתפו בעצמם בהפגנות ,תיארו מנקודת
מבטם או ממקורות בקהילתם ,כיצד פעלה המשטרה שלא כדין .מפכ"ל המשטרה טען
בישיבה שהתקיימה בכנסת בפברואר  1950כי "היום אתם מעמידים לדין את המשטרה
על כל מעשה ומעשה" 107,וכמה מחברי הכנסת הסכימו עימו" :אין לך פעולה הנעשית
108
ע"י המשטרה ,שאין לה מיד הדים בכנסת".
בנובמבר  1954נעצר חבר הכנסת גניחובסקי ממפלגת הפועל המזרחי בהפגנה,
ומכאן הופיעו שתי גרסאות שונות לאירוע :גניחובסקי טען כי שוטר הפיל את שעונו
בכוונה ושבר אותו ,ואילו השוטר טען שגניחובסקי הפיל את השעון בעצמו כדי שיוכל
להטיל את האשם עליו .מייבר עדכן את המטה הארצי בעניין ,וכתב:
אני רואה את פעולתו והתנהגותו של חבר הכנסת גניחובסקי כפעולה
מכוונת והתערבות עוינת כלפי המשטרה ולא די בכך חשב כנראה גם
להעליל על המשטרה ואולי גם יעשה זאת בכתלי הכנסת – שהמשטרה
התנהגה באכזריות ושברה את שעונו .אני בדעה שהתנהגותו זו של
חבר הכנסת ראויה להיות מובאת בפני יו"ר הכנסת שיטפל בזה בדרך
109

שימצא לנכון.

בישיבת ועדת הכנסת שהתקיימה כחודש לאחר האירוע דרש גניחובסקי "לערוך בחינה
ובחירה מדוקדקת של החומר האנושי של השוטרים ששולחים לירושלים" 110.המפכ"ל
		104ועדת-החקירה הפארלאמנטארית בענין עצירי המחנה בג'לאמה דו"ח הוועדה (ארכיון הכנסת,
( )3.8.1951להלן :דו"ח ג'לאמה).
 		105איסר הראל בטחון ודמוקרטיה .)1989( 185
 		106דו"ח ג'לאמה ,לעיל ה"ש .104
 		107פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני פנים מס' טו 2/של הכנסת ה.)28.2.1950( 12 ,1-
 		108שם ,בעמ' .8
		109מכתב מאת מייבר אל סהר ,1954 ,לעיל ה"ש  ;31מכתב מאת סמ"מ ישראל מייבר ,מפקד נפת
הבירה ,אל ראש אגף ארגון מטא"ר ( ,)7.11.1954ל ,38/23-לעיל ה"ש .21
		110דברי חבר הכנסת גניחובסקי ,פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני פנים מס' 7ד של הכנסת ה2 ,2-
(.)7.12.1954
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הבהיר בתגובה כי יש קושי להבטיח התנהלות שוטרים בזמן התלהטות רוחות" :כאשר
מפזרים הפגנה קשה מאד לדעת את הגבול [ .]...ההוראות שניתנו לשוטרים אומרות
שיש להשתמש במינימום של כוח ,אבל זהו גם ענין אינדיבידואלי :יש שוטר שיש לו
111
אורך רוח ואחר – המשתמש ביתר כוח".
הדים בסוגיה זו הגיעו גם לחו"ל ,והטענה בדבר קיומה של אלימות שוטרים בישראל
הפכה לקלף מיקוח פוליטי .במרץ  1954התקבלו במשרד החוץ מכתבים ומברקים רבים
שביקשו להימנע מגיוס נשים לצה"ל או לשירות הלאומי ,ובין היתר ציינו כמה מן
הכותבים שנחרדו לשמוע על אלימות משטרתית כלפי מפגינים ,וביקשו שהאחראים
לה יועמדו לדין 112.בישיבת ממשלה שהתקיימה בפברואר  ,1955רמז השר שפירא על
הרושם הקשה שעלולה הסוגיה לעורר בחו"ל:
כאשר בחוצות ניו-יורק מתפרסמות תמונות גדולות איך שוטרי ישראל
מכים יהודים ,סוחבים אותם ומכים אותם – זה עושה שם רושם מזעזע
לא רק על נטורי קרתא ,אלא על יהודים רבים ,גם על חברי המפלגה
113

שלי אולי גם על חברי המפלגה שלך.

ה .שיטור מחאת הנגד
לצד האתגר שהציבה תרבות ההפגנות החרדית בפניה ,נדרשה המשטרה להתמודד גם
עם מחאת הנגד החילונית שהובילו פעילי הליגה למניעת כפייה דתית ,אזרחים בודדים,
או חיילים .באוגוסט  1950הגיעו שתי משאיות של קיבוץ צובא לירושלים :האחת הובילה
חלב ,ובשנייה נמצאו  40-30גברים שהגיעו להגן על משאית החלב ,שכן ידעו שמשלוחי
חלב בשבת הפכו יעד למתקפות מצד נטורי קרתא 114,ואכן התפתחה שורת קטטות.
חברי צובא "הודיעו שבאו בגלוי להשליט סדר" בשל שלוש סיבות :ראשית ,המשטרה
אינה מפזרת הפגנות חרדים בשבועות האחרונים ,ומסתפקת בשיגור מספר שוטרים
כמשקיפים; שנית ,בשבוע החולף טנדר של הקיבוץ נפגע מזריקת אבנים; ושלישית,
התנגדותם העקרונית של חברי הקיבוץ להשתלטות הדת על הרחוב .אנשי צובא ציינו
שיגיעו למקום גם בשבת הבאה ,ובמספר גדול יותר 115.באירוע אחר בחודש זה פרצה
 		111שם ,בעמ' .4
		112ראו למשל מכתב מהוועד הלאומי לביטול גיוס נשים בברוקלין ,אל משרד החוץ ( ,)12.3.1954א"מ
ג" 5393/17-חוק גיוס בנות לפי חוק שרות לאומי".
		113דברי השר שפירא ,ישיבת הממשלה .12 ,6.2.1955
		114זאת ,בשל קרבתה של "תנובה" לכיכר השבת בירושלים .ראו קפלן בלוי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .92
		115מכתב מאת מפקח ראשון מ' אילון ,ראש לשכת חקירות ,אל ראש אח"ק ,המטא"ר (,)21.8.1950
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תגרה בישיבת חברון בין מפגינים חרדים לבין חניכי תנועות נוער ,ואחד החניכים נפגע
116
בראשו מבקבוק שהושלך לעברו.
גם חיילים נטלו חלק במחאת הנגד .רכבים צבאיים שנסעו בשבתות שימשו יעד
לפעולות נטורי קרתא ,אך חיילים לא מיהרו להגיש תלונות במקרים אלה ,דבר שהקשה
על המשטרה לאתר את התוקפים 117.ייתכן שסיבת הדבר הייתה שבחלק מן המקרים
פנו החיילים לעשות דין בעצמם 118.בחודש יוני  1952התרחש מקרה קיצוני וחריג
בהרבה ,עת נעשה ניסיון התנקשות בשר דוד צבי פנקס ,קרוב לוודאי בשל ניסיונו
119
לקדם חקיקה דתית.
המשטרה הייתה מודעת למידת הסיכון להסלמה הטמונה בהפגנות הנגד ,עקבה
אחריהן בדאגה ,וניסתה למתן התגרויות משני הצדדים .באוגוסט  1950עדכן שטרית
את הממשלה כי על רקע הכוונה למנוע תנועה דרך שכונה חרדית "מתכוננים מאות
מאות [כך] מהנוער החופשי ללכת לשכונות ההן ולראות אם יפריעו בעדם ואם ימנעו
בעדם" 120.בספטמבר  1950התבקשו השוטרים לשים לב למכוניות משא שיסעו בשבת
ושיעוררו חשד כי מטרתן התגרות 121.בפברואר  1955סורבה בקשה לקיום הפגנה נגד
מועדון "אמהות עובדות" ,שכן מבקשי הרישיון דרשו לענוד טלאי צהוב (כפי שעשו
בהפגנה קודמת ,וזכו לתשומת לב מרובה) ,והמשטרה חששה כי הדבר יוביל להתנגשות
122
עם מי שיראו בכך התגרות מכוונת.

ו .התנגדות למרות המשטרה על ידי אזרחים ועובדי ציבור אחרים
יחסה האמביוולנטי של החברה הישראלית למשטרה הוביל לעיתים לחוסר שיתוף
פעולה מצד גורמים שונים ,שסירבו להגיש תלונות או לסייע לה בעבודתה בדרכים
אחרות .אזרחים שהיו מודעים לזהות המתנקשים בשר פנקס גילו נכונות מועטה לסייע
למשטרה באיתורם ,ובכך שיקפו מסר של הסכמה עם דרך פעולתם ומניעיהם ,וסייעו
ל ,38/לעיל ה"ש .20
		116פרידמן "נטורי קרתא" ,לעיל ה"ש  ,4בעמ' " ;239החוק ושמירת השבת" הארץ .2 ,1.9.1950
		117מכתב מאת מפקח ראשון מ' אילון ,אל אל"מ מישאל שחם ,מפקד חטיבה  ,16צה"ל (;)11.11.1950
מכתב מכותב לא ידוע אל סמ"מ ישראל מייבר ,מפקד נפת הבירה ( ,)21.10.1950ל ,38/לעיל ה"ש
.20
		118פרידמן "נטורי קרתא" ,לעיל ה"ש  ,4בעמ'  ;235-234ראו גם מכתבו של מ' אילון אל אל"מ שחם,
שם.
		119אילה שקלאר "הפנקס פתוח :השר דוד פנקס ,פעילותו ,דרכו הפוליטית ופרשת ההתנקשות
בחייו" ישראלים .)2015( 107 ,7
		120השר שטרית ,ישיבת הממשלה .8 ,13.8.1950
		121פקודת מבצע "מניעת התקהלויות והתפרעויות בשבת"  ,16.9.1950מאת מייבר ,ל ,38/לעיל ה"ש
.20
		122דברי השר שטרית ,ישיבת הממשלה  ;17 ,6.2.1955קפלן בלוי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .296
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לזיכוים 123.עובדה זו הקשתה על המשטרה לאכוף את החוק ,חיזקה את הלגיטימציה
של התוקפים ופגעה בתדמיתה ובסמכותה .שר הדתות שפירא והרב הרצוג הותקפו
בשנת  1953בידי פעילי נטורי קרתא ,אך סירבו להגיש תלונה 124.בה במידה לעיתים
הייתה התנגדות מצד נושאי תפקידים לבצע את המוטל עליהם .כך למשל ,במרץ 1949
נשלח רכב כיבוי אש לסייע לשוטרים בפיזור הפגנה ליד קולנוע עדן ,אך הכבאי סירב
להפעיל את זרנוק המים ונעצר על ידי המשטרה 125.חודשיים לאחר מכן הוכו שוטרים
126
על ידי שני חיילים במהלך ניסיון פיזור הפגנה.

3 .מענים
א .מודיעין
השגת מודיעין היא חלק בלתי נפרד מעבודה יעילה של המשטרה ,המבקשת למנוע
פשיעה ולא רק להגיב לקיומה בדיעבד .שירות הידיעות של ההגנה החל לעקוב אחר
נטורי קרתא כבר בתקופת המנדט 127,והש"ב המשיך בכך לאחר קום המדינה 128.גם
המשטרה התמקדה בנטורי קרתא ,שכן זרמים אחרים נחשבו לאתגר ביחס לסדר הציבורי,
שאפשר לה למפות את הפלגים בעולם
אך נעדרי סיכון ממשי .במקביל נאסף מידע ִ
החרדי ולנסות להעריך את פעולתם העתידית 129.בתחילה נאסף המידע המודיעיני בידי
המחלקה לחקירות פשעים ,ומאוחר יותר בידי ענף תפקידים מיוחדים ,תוך התייעצות
במקרה הצורך עם הש"ב 130.את הפעילות המודיעינית החל משנת  1948ביצעו בעיקר
שני קציני משטרה :יצחק בן ארי ,שלימים עבד במוסד ,ויהודה ארבל ,שהתגייס מאוחר
יותר לשב"כ 131.אך בהיעדר משאבים וכוח אדם מיומן ,נותרה זו יוזמה מקומית ונקודתית,
		123שקלאר "הפנקס פתוח" ,לעיל ה"ש .119
		124מכתב מאת סמ"מ ישראל מייבר ,מפקד נפת הבירה ,אל סמ"כ לוי אברהמי ,מפקד מחוז ירושלים
( ,)18.11.1953ל ,16/8-לעיל ה"ש .27
		125מכתב מאת מפקח שני מ' אקסנפלד ,אל מפקח התחנה המרכזית ( ,)30.5.1949ל ,37/21-לעיל ה"ש .23
		126מכתב מאת מפקח שני מ' אקסנפלד ,אל ישורון שיף ,מפקח מחוז ירושלים ( ,)29.5.1949שם (להלן:
מכתב מאת אקסנפלד אל שיף).
		127ראו למשל ארכיון ההגנה ,חטיבה  ,112תיקים .51-50
 		128מיכאל בר זוהר הממונה :איסר הראל ועלילות שירותי הבטחון .)1970( 95
		129ראו למשל מכתב מאת יצחק בן ארי ,מחלקת חקירת פשעים ,אל המטא"ר ( ,)6.12.1948מפח,8/36-
לעיל ה"ש  ;23מכתב מאת עמ"מ יהודה פרגו ,קצין תפקידים מיוחדים ,אל סמ"כ לוי אברהמי,
מפקד מחוז ירושלים ( ,)20.12.1953ל ,16/8-לעיל ה"ש .27
		130ראו למשל מכתב מאת יהודה ארבל ,ראש ענף תפקידים מיוחדים ,אל ש"ב .מרחב י-ם (,)12.10.1956
ל ,160/5-לעיל ה"ש .18
		131יצחק בן ארי :ראו באתר ההנצחה של משרד החוץ https://mfa.gov.il/memorial/Perpetuated/
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ולא חלק ממדיניות סדורה.
המשטרה נעזרה בכמה מקורות מידע :ראשית ,היא אספה מידע גלוי ,כגון עיתונים
וכרזות שהודבקו על קירות בשכונות חרדיות .בשנת  1949נאספו כרוזים של נטורי
קרתא ושל "מזהירי שבת" 132,ובשנת  1953למדה המשטרה מן העיתון על כוונתן של נשים
חרדיות להפגין כנגד גיוסן ,שעות ספורות לפני ההפגנה 133.שנית ,היא איתרה מקורות
בתוך החברה החרדית ,שלחה שוטרים דוברי אידיש בלבוש חרדי לאספות של נטורי
קרתא ,וכן לליווי עצורים חרדים מבלי שאלה האחרונים ידעו כי השוטרים מבינים
אידיש 134.בנובמבר  1954העביר יהודה ארבל ,ראש ענף תפקידים מיוחדים במשטרה,
135
דיווח מפורט על תוכן אספה של "מזהירי שבת" ,אך לא ציין כיצד הושג המידע.
מקור שלישי היה הודעות שמסרו אזרחים ,חילונים וחרדים כאחד .כך למשל במאי
 1951דיווח נהג אגד על שני נוסעים חרדים שעוררו את חשדו; 136באוקטובר  1956פנה
עיתונאי למשטרה ,ומסר ששוחח באקראי עם תלמיד ישיבת "תורה ויראה" ,המשתייך
לארגון חשאי המונה  300איש .חברי הארגון מתאמנים לדבריו בג'ודו ובנשק חם וקר
"למען יעמדו היטב בפני השוטרים"; 137בדצמבר  1953כתב מייבר כי במטה הנפה הופיע
תושב הכפר הדתי שפריר "ובקש במפגיע לדבר איתי על ענין סודי" .המודיע מסר כי
הרבי מלובביץ פקד עליו להקים ארגון חשאי למלחמה במיסיונרים המנסים להמיר
יהודים 138.מייבר כתב שהסביר למודיע כי "המשטרה לא תסבול שום מעשה המתנגד
139
לחוק [ ]...יעצתי לו למצוא דרך חוקית להלחם בתנועה זו".

 ;Pages/Ben-Ari-Itzhak.aspxיהודה ארבל :תכתובת דואר אלקטרוני מאת ד"ר מיכל ארבל
(.)31.10.2019
		132מפח ,8/36-לעיל ה"ש .23
		133מכתב מאת סמ"מ ישראל מייבר ,מפקד נפת הבירה ,אל סמ"כ לוי אברהמי ,מפקד מחוז ירושלים
( ,)26.7.1953ל ,16/8-לעיל ה"ש .27
		134דיווח של השוטר א' מוזס לבן ארי ( ,)14.11.1948א"מ ל" 382/12-מטה המחוז הדרומי – הפגנות
נטורי קרתא".
		135מכתב מאת ע.מ.מ יהודה ארבל ,ראש ענף תפקידים מיוחדים ,אל מפקד מחוז ירושלים,)10.11.1954( ,
א"מ ל ,38/23-לעיל ה"ש .21
		136א"מ ל" 2175/4-קנאי דת ."1952-1950
		137מכתב מאת בן-ישי אל אברהמי ,לעיל ה"ש  .28בן-ישי ציין כי הוא מייחס לעיתונאי מהימנות
גבוהה" :הוא בחור נבון ויודע לדובב .על רקע זה יש לנו צרות אתו שסוחט משוטרים דברים
שהשתיקה יפה להם ולא אתפלא שהצליח בכך גם אצל בחור ישיבה זה".
		138מכתב מאת סמ"מ ישראל מייבר ,מפקד נפת הבירה ,אל סמ"כ לוי אברהמי ,מפקד מחוז ירושלים
( ,)16.12.1953ל ,16/8-לעיל ה"ש .27
		139שם.
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ב .שימוש באמצעים לא דמוקרטיים
שנותיה הראשונות של המדינה התאפיינו בחרדה ביטחונית עמוקה ובחוסר יציבות
פוליטית .במהלך תקופה זו הפך החירום לשגרה ,ולא פעם נעשה שימוש באמצעי
ביטחון חריגים וקיצוניים ,שאינם עולים בקנה אחד עם משטר דמוקרטי ,כגון מעצר
מינהלי 140,או שיתוף פעולה של שוטרים עם פלוגות הפועל 141.גם התחבטות המשטרה
בנוגע להתנהלות הראויה כלפי נטורי קרתא שיקפה את המתח המתקיים תדיר בין
ביטחון לדמוקרטיה .כבר בנובמבר  1948הציעה המשטרה להעמיד לדין נואמים של
142
נטורי קרתא בכינוס ,בגין ניסיון המרדה ,לפי סעיפים  60-59לפקודת החוק הפלילי.
חודשים אחדים לאחר מכן ,ביוני  ,1949הציע רם לוסטיג ,ראש אגף חקירות פשעים ,להכיר
בנטורי קרתא כארגון טרור .זאת ,בין היתר ,בעקבות ההפגנה הסוערת בחודש הקודם
בקולנוע אדיסון .לטענתו" :אין הם נרתעים מאיומים ,אלמות ופניות פוליטיות לעולם
143
הגדול .טפול בהם בכסיות של משי עלול לחזק את ידיהם להגביר את פעולותיהם".
לפיכך ,הכרזתם כארגון טרור תאפשר את ריסונם המהיר ותחסוך לציבור הירושלמי
אי-שקט ועוגמת נפש .נימוקים אלה לימדו במידת מה על שימוש חפוז באחד האמצעים
הקיצוניים ביותר העומדים לרשותה של חברה דמוקרטית ,שנבע מתחושות חרדה
קיומית ,ועל מיעוט הניסיון שעמד לרשות המשטרה בתקופה זו.
בפגישות שקיים עם הש"ב על אודות נטורי קרתא בקיץ  ,1949הביע שיף ,מפקד מחוז
ירושלים ,את תמיכתו בהוצאת הארגון אל מחוץ לחוק ,ובהגליית ראשיהם למקומות
שונים בארץ .נוסף על כך ,נדונו צעדים חלופיים או משלימים לצמצום הנזק הפוליטי
שגרמה התנהלותם ,לרבות שכנועם על ידי אנשים המקורבים להם ,אולי אחד השרים
הדתיים בממשלה ,כי יש במעשיהם חטא של "מסירה" לגוי .עוד הוחלט להעמיד את
בלוי ושישה פעילים מרכזיים נוספים של נטורי קרתא תחת "פיקוח חמור" של הצנזור

 		140חיים כהן מבוא אישי .)2005( 276
		141ראו למשל "מועצת עיריית ירושלים בחרה בוועדה להרגעת הרוחות בעיר" הצפה .4 ,6.12.1954
פלוגות הפועל היו זרוע ביצועית שפעלה ליישום מטרותיה הפוליטיות של ההסתדרות בתקופת
המנדט ,והמשיכה לפעול גם לאחר הקמת המדינה ,בדרך שיצרה מעין גוף שיטור פרטי של מפא"י.
יוסף אלמוגי בעובי הקורה  .)1980( 26-22החשש מפני הקמתה של "מדינת משטרה" השפיע על
דרך עיצובן של משטרות במערב לאחר מלחמת העולם השנייה ,בעקבות לקחיה של זו .לפיכך,
גופי שיטור סמויים מעין ,הכפופים לשלטון בלבד אך פטורים מחובות החלות עליו ,עוררו חששות
ועוינות .ראו Philip Jenkins, Policing the Cold War: The Emergence of New Police
Structures in Europe 1946-1953, 31 The Historical Journal 141 (1988(.
 		142מכתב מאת נתן קנטרוביץ ,אל מר זלצמן מ"ש ( .)10.11.1948מפח ,8/36-לעיל ה"ש .23
 		143מכתב מאת לוסטיג אל סהר ,לעיל ה"ש .87
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הצבאי 144,ולהגיש כתב אישום כנגד בית הדפוס המדפיס את כרוזיהם ואת עיתונם.

145

ג .התפתחותם של נהלים להתמודדות עם הפגנות השבת
נוהלי המשטרה בנוגע לדרך טיפולה בהפגנות התפתחו תוך ניסוי ,טעייה ולמידה ,במטרה
ליצור איזון ישים בין זכות המחאה לבין הסדר הציבורי .משטרת ישראל אימצה את
146
עקרונות השיטור המודרני ,השם דגש על מניעת פשעים ולא רק על גילוים בדיעבד.
שוטרים ,קציני משטרה וגם שר המשטרה עצמו ניסו למנוע הפגנות באמצעות מאמצי
תיווך והשגת פשרות 147.שיטות אלה נועדו לניהול סכסוך ,מבלי לנסות לחתור לפתרונו,
מתוך הבנת עומקו ,מורכבותו והקשיים הטמונים בחיי היומיום בצילו.
הממשלה העניקה לשר המשטרה באוגוסט  1950מנדט להשגת פשרות שימנעו
התנגשויות 148.קצין המחוז בירושלים הציע להימנע מהחלת שעון קיץ על מנת לפתור
את בעיית ההפגנות מול בתי הקולנוע הפועלים בשבת 149.מפכ"ל המשטרה השני יוסף
נחמיאס הציע לסלול כביש שיעקוף את אזור מאה שערים ,על מנת להימנע מהפגנות
כנגד תחבורה בשבת 150,והמשטרה תמכה בסיום המאבק על "מועדון המריבה" ,באמצעות
151
הצעת פשרה ,שחרדים ירכשו את המקום.
המשטרה ניסתה למנוע הפגנות גם באמצעות שיגור שוטרים לסיור באזורים
ובמועדים שבהם היה חשש להיווצרותן .כך למשל בשבת  28.5.1949בעקבות "חשש
מבוסס להפרעת סדרים-רצינית" באזור בתי הקולנוע אדיסון ועדן ,נשלחו למקום עשרות
שוטרים ,וקצינים התבקשו לבקר שם בעצמם ולפקח 152.בשבת  16.9.1950נשלחו 12
שוטרים לשכונות מאה שערים וגאולה ,והונחו לסייר בזוגות ולמנוע התקהלויות של
יותר משלושה אנשים .בפקודת המבצע כתב מייבר" :על השוטרים להתנהג באדיבות
153
אולם לפזר בכל תוקף את המתקהלים כנ"ל ובמקרה של סירוב לאסור את המתנגד".
		144מכתב מאת יצחק בן ארי ,מחלקת חקירת פשעים ,אל ישורון שיף ,מפקח מחוז ירושלים (,)9.8.1949
מפח  ,8/36לעיל ה"ש .23
		145מכתב מאת ישורון שיף ,מפקח מחוז ירושלים ,אל יחזקאל סהר ,מפכ"ל המשטרה ( ,)31.7.1949שם.
		146מכתב מאת אילון אל ראש אח"ק ,לעיל ה"ש .115
		147ראו למשל ישיבת מליאת הכנסת .2511 ,8.8.1950
		148ישיבת הממשלה .11 ,13.8.1950
		149אשר כהן "דת ומדינה – חילוניים ,דתיים וחרדים" העשור הראשון ,תש"ח-תשי"ח ( 227צבי צמרת
וחנה יבלונקה עורכים.)1997 ,
		150בן פורת ,לעיל ה"ש  ,80בעמ' .157
		151פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני פנים מס' /40ד של הכנסת ה.)31.5.1955( 1 ,2-
		152מכתב מאת עמ"מ א' מור ,קצין מנהלה ,אל מפקדי המחלקות והתחנות ( ,)28.5.1949ל,37/21-
לעיל ה"ש  .23ראו גם קפלן בלוי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .285
		153פקודת מבצע "מניעת התקהלויות"  ,16.9.1950לעיל ה"ש .121
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גם לאחר שהחלה ההפגנה ניסתה המשטרה למנוע את הסלמתה ,באמצעות תיווך
בין המפגינים לבין מושאיה .בהפגנה שהתקיימה במאי  1949בסמוך לקולנוע אדיסון,
הגיעה משלחת מפגינים בראשותו של הרב גליקמן-פרוש אל אברהם חרמץ ,מפקד
תחנת משטרת הצפון בירושלים ,ודרשה כי ישפיע על בעל הקולנוע לחדול ממכירת
כרטיסים בשבת .חרמץ השיב כי המכירה לא נאסרה בחוק ,אך יוכל לסייע להם להיפגש
עם בעל הקולנוע "בדרכי שלום ובלי הפרעת סדרים" .לאחר הפגישה הודיע גליקמן-
154
פרוש שהושג הסדר ,והמפגינים התפזרו.
עם זאת ,במקרים רבים נדרשה המשטרה להתמודד עם הפגנות לגופן .לרוב נשלח
לאזור כוח אדם מצומצם ,חלקו במדים וחלקו בתלבושת אזרחית ,בעוד תגבורת רחבה
יותר המתינה במקום סמוך או במקומות שאליהם היו המפגינים עשויים לפנות .במהלך
אירועי המחאה כנגד גיוס נשים לצה"ל ולשירות הלאומי ,בשנת  ,1953הוצבה גם חוליית
שוטרות בכוננות 155.במהלך התפילות ההמוניות שנערכו בירושלים בשנת  1956כנגד
חילול השבת הונחו השוטרים להסתוות בין המתפללים ,לבושים בבגדים אזרחיים,
כובע לראשם ,ושני צלמים צילמו מפגינים בחשאי .הנחיות נוספות אסרו על שוטרים
לעשן בפומבי בהפגנות ,להיכנס לוויכוחים עם החרדים ולפגוע ברגשותיהם 156.מכיוון
שכוח האדם שעמד לרשות המשטרה היה כמעט תמיד נמוך ממספר המפגינים ,נדרשו
מענים שיאפשרו לשוטרים להתמודד עם קהל העולה עליהם במספרו באופן ניכר.
באוגוסט  1950החל שימוש בזרנוקי מים לצורך פיזור מפגינים 157,ובספטמבר של שנה
158
זו נבחנה אפשרות לשימוש בגז מדמיע.
אתגר נוסף שהציבו הפגנות השבת בפני המשטרה כבר ב 1949-היה הדרישה
להימנע מהסעת עצורים חרדים בשבת .היא ניסתה לעשות כן ,אך לא תמיד בהצלחה
יתרה" .היינו נאלצים להעלותם על המכונה כי לא היתה ברירה אחרת – לא היתה
כאן כונה להרגיזם במיוחד" כתב מפקח שני אקסנפלד למפקד מחוז ירושלים במאי

		154משטרת ישראל דין וחשבון על מאורעות יום השבת ( 28.5.1949ללא ציון שם הכותב או הנמען)
ל ,37/21-לעיל ה"ש .23
		155מכתב מאת מייבר אל אברהמי ,26.7.1953 ,לעיל ה"ש .133
		156מכתב מאת סמ"מ דוד וילק ,מפקד נפת הבירה ,אל פרד בליימן ואליעזר שילוני ( ,)4.5.1956א"מ
ל" 160/7-נפת ירושלים תפילת מחאה תחת כיפת השמים ע"י החוגים הדתיים י-ם"; פקודת מבצע
"התקהלות שבת – דתיים" (מאת סמ"מ דוד וילק  )10.8.1956ל ,160/19-לעיל ה"ש .68
		157מכתב מאת סמ"כ לוי אברהמי ,מפקד מחוז ירושלים ,אל ר' שרי ,ראש העיר בפועל (.)28.8.1950
ל ,38/לעיל ה"ש .20
		158פקודת מבצע "מניעת התפרעויות והתקהלויות" (חתומה בידי י' מייבר .)2.9.1950 ,שם .על שימוש
בגז מדמיע להפגנות בתקופה זו ראו הרצאתו של יגאל שפי ,במסגרת הכנס ה 3-של בית המורשת
של המשטרה ומכון ברג למשפט והיסטוריה ,ירושלים ,מיום https://www.youtube. 26.3.2019
.com/watch?v=I8NdcCitekQ
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 159.1949בתגובה לפניית שרים חרדים אליו במאי  ,1952הנחה שר המשטרה את המפכ"ל
להימנע מהסעת עצורים חרדים בשבת 160.הנחיה ברוח זו נשלחה אל מפקדי המחוזות,
אך מפקד מחוז חיפה הציע לקבוע לה סייגים ,שכן בעירו נאלצה המשטרה להסיע
מפגינים בשבת כשאזרחים רצו לעשות בהם שפטים 161.לפיכך ,פורסם תיקון להנחיה
המאפשר הסעת עצורים חרדים בשבת במקרים שבהם נדרש הדבר למען ביטחונם או
ביטחון השוטרים 162.דרישות נוספות שהוצבו בנוגע לעצורים חרדים היו הספקת אוכל
כשר ויין להבדלה" .אני חושב שאם מתפקיד המשטרה לעצור אנשים אשר לדעתה
עברו על החוק מוטלת עליה החובה לתת לאנשים אלה האפשרות לקיים את אשר
163
מוטל עליהם מצד הדין" כתב גליקמן-פרוש למייבר.

 .בהפגנת השבת ב 1.9.1956-ומותו של פנחס סגלוב
בשנת  1956הגיעו הפגנות השבת בירושלים למספר שיא מאז קום המדינה 19 :הפגנות
תועדו עד חודש אוגוסט .גם היקפן ואופיין הפוליטי השתנו :מספר המפגינים גדל ,והם
השתייכו לפלגים נוספים בחברה החרדית ,ובעיקר לאגודת ישראל שהצליחה להביא
אלפי אנשים להפגנות .בתקופה זו החלה המשטרה להיערך באופן שיטתי להפגנות
כאל מבצע :מידע מודיעיני נאסף מראש ,הוכנה פקודת מבצע שהתאימה הן להפגנה
שקטה והן להסלמת המצב ,וכללה הנחיות למשטרת התנועה וכוחות נוספים .מספר
השוטרים שנשלח להפגנות או נמצא בכוננות גדל ,ומחודש יוני ואילך הוכרז מצב הכן
164
בעיר כמעט מדי שבוע.
בסוף חודש אוגוסט  1956הגיש הרב מנחם פרוש למשטרת ירושלים בקשה בשם
אגודת ישראל לערוך מחאה פומבית כנגד חילול השבת בבוקר יום שבת ,1.9.1956
165
בתפילה ציבורית שתתקיים במגרש ישיבת "עץ חיים" ,ולאחריה יתפזרו המתפללים.
פרוש מסר כי הוא מקווה שאלפי אנשים ישתתפו בתפילה והתחייב להודיע למתפללים
כי עליהם להתפזר בשקט ,במסלול שיתואם עם המשטרה .נוסף על כך ,ביקש שהמשטרה
		159מכתב מאת אקסנפלד אל שיף ,לעיל ה"ש .126
		160מכתב מאת שר המשטרה אל המפכ"ל ( ,)5.5.1952א"מ ל" 2299/21-המטה הארצי – הסעת עצורים
בשבת".
		161מכתב מאת סגן מפקח מחוזי בשם מפקד המחוז אל אמ"ן ( ,)23.5.1952שם.
		162מכתב מאת מפקח כללי י' קרן ,אל מפקדי המחוזות השונים ( ,)3.6.1952שם.
		163מכתב מאת גליקמן-פרוש אל סמ"מ ישראל מייבר ,מפקד נפת הבירה ( ,)12.7.1953ל ,16/8-לעיל
ה"ש .27
		164מכתב מאת וילק אל בליימן ושילוני ,4.5.1956 ,לעיל ה"ש  ;156פקודת מבצע "התקהלות שבת",
לעיל ה"ש .156
		165דו"ח הפגנות השבת ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .22
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תשתדל להטות את התחבורה מהאזור למניעת התנגשויות .המשטרה המליצה לממונה
על המחוז לאשר את ההפגנה ,ובתנאי שהקהל יתפזר לאחריה בדרך הקצרה ביותר.
במקביל ,הגיעו למשטרה ידיעות כי נטורי קרתא מתכוונים להפגין אף הם באותו בוקר.
לפיכך ,צוין בפקודת המבצע כי "עלולות להווצר התקלויות בזמן הפזור" וכי תיתכנה
166
הפרות סדר שלהם אחר הצהריים.
המשטרה הניחה כי אלפי אנשים ישתתפו בהפגנה ,וגייסה  104שוטרים לעבודה
במהלכה (בניגוד ל 15-שוטרים בשבת רגילה) .הם הונחו להצטייד באלה ,בתחבושת
אישית ובכובע פלדה למקרה של יידוי אבנים ,ולהשתמש בכוח ובזרנוקי מים רק אם
יהיה צורך 167.עוד הונחו השוטרים למנוע תנועת כלי רכב משעה  06:00ועד לסיום
העצרת ,ולא לעשן בפומבי או לשוחח עם המפגינים.
תיאור האירועים שהתרחשו במהלך ההפגנה מורכב :הם התרחשו בו בזמן בזירות
שונות ,תוארו מנקודות מבט של אזרחים ,שוטרים ומפגינים ,ומאוחר יותר עובד מידע
זה בידי עיתונאים וחברי ועדת החקירה בצורה שלא תמיד תאמה במדויק את שהתרחש
בשטח ,אלא שיקפה עמדות פוליטיות ואידיאולוגיות .עיקר המקורות הקיימים הם
דו"ח ועדת החקירה ,תיאור בתקשורת של העדויות ששמעה ,ודו"חות המשטרה על
אודות היערכותה להפגנה ומהלכה .מגוון הקולות הקיים מאפשר לשרטט בזהירות את
אירועי ההפגנה ,אם כי ייתכן שחלק מתיאור זה אינו שלם או מדויק .עם זאת ,חילוקי
הדעות הרבים שהתקיימו בוועדה בנוגע להמלצותיה מבהירים ,כפי שיוסבר בהמשך ,את
מהימנות הממצאים העובדתיים שהתקבלו בהסכמה מלאה ונכללו בדו"ח המסכם שלה.

1 .ההפגנה
בשעה  7בבוקר שבת החלו להתכנס כמאה מאנשי נטורי קרתא ליד שכונת עץ חיים
ולצעוק "שאבעס" לעבר מכוניות נוסעות .עד מהרה גלשה המחאה לפסים אלימים,
ואבנים שהושלכו ניפצו שמשות רכבים .השוטר יעקב כהן הותקף בידי חרדים לאחר
שניסה לעצור מפגין 168.בינתיים ,בעצרת שארגנה אגודת ישראל ,ובה השתתפו כ3,000-
איש ,נאמרו דברי מחאה נגד חילול השבת ובגנות המשטרה 169.לאחר העצרת החלו
המתקהלים להתפזר בדרכים שונות מאלה שנקבעו ברישיון ,ועד מהרה התפתחו תקריות
		166פקודת מבצע לקראת הפגנת  ,1.9.1956עמ"מ פרד בליימן ,אל מפקדי מחוז ירושלים (,)31.8.1956
ל ,160/19-לעיל ה"ש .68
		167מכתב מאת פרד בליימן ,אל מטה מחוז ירושלים (אוגוסט  ,1956ללא ציון תאריך מדויק) "הנדון:
אספת מחאה נגד חלול השבת" דו"ח הפגנות השבת ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .26-24
		168שם ,בעמ' .29-28
		169שם ,בעמ' " ;31שומר שבת הוכה באלות שוטרים ומת" הצפה ( 1 ,2.9.1956להלן" :הוכה ומת").
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בין אלפי החרדים הצועדים לבין צעירים חילונים ,ואבנים הושלכו על רכבים נוסעים.
במוקד האירועים ניצבו כ 20-15-שוטרים ,והם התערבו רק בקטטות שנראו מסוכנות
יותר מאחרות .קטטות אלה התנהלו בתבנית דומה ,לפי המתואר בדו"ח ועדת החקירה:
170

בכל מקום שהיתה בו קטטה ,נוצר מעגל של  30-25חרדים שהצטופפו
יחד סביב הנצים ויצרו מעין קיר מוצק [ ]...מדי פעם בפעם השוטרים
נגשו למעגלים כדי להפריד בין הנצים; כדי להגיע לנצים הם היו צריכים
קודם לפלס להם דרך במעגל החרדים שהצטופף מסביב לנצים .תוך כדי
כך הם היו נתקפים על ידי החרדים שהיו מסובבים גם אותם במעגלים
הדוקים .לעתים קרובות השוטרים השתמשו באלותיהם כדי לפלס להם
דרך לתוך המעגלים הללו ,או כדי להחלץ מהם או כדי לחלץ מותקפים
מתוכם .היו גם חבורות של מתקוטטים שהמשטרה התעלמה מהן מתוך
כך שהיה מחסור בשוטרים :השוטרים שנמצאו במקום לא עמדו בכל יחס
171

למספר האנשים שהיו שם והם לא יכלו להשתלט על כל הקבוצות.

כאשר חש הקצין הממונה כי המצב עומד לצאת מכלל שליטה ,הוא הורה לנקהלים
להתפזר ,אחרת ייאלץ להשתמש בכוח .כמה מהמפגינים העידו לאחר מכן שלא שמעו
את קריאתו ,קרוב לוודאי בשל ההמולה ששררה במקום 172.לפיכך הם המשיכו להתקדם
לעבר רוממה ,שם החלו חילונים לתקוף אותם ולשפוך עליהם מים ממרפסות הבתים.
בשלב זה החלו השוטרים להדוף את המפגינים בידיים ובאלות ולהתיז עליהם מים.
המפגינים צעקו לעבר השוטרים "רוצחים"" ,נאצים"" ,גסטפו" ותקפו אותם בבעיטות
ואגרופים.
תוך כדי הפיזור התלקחו כמה קטטות נוספות בין חרדים לחילונים ,והושלכו אבנים
לעבר ניידות משטרה .הקצין בליימן ,שהגיע לאזור לאחר האירוע ,העיד כי המקום כולו
נראה "ממש כמו אחרי קרב אבנים" 173.חרדים וחילונים שהובאו אל ניידות המשטרה
הצליחו לרוב לברוח .רק שני מפגינים שיידו אבנים בשוטרים ,נעצרו 174,ולפי התיאור
בדו"ח המשטרה ,אחד מהם תקף שלושה שוטרים במקל 175.שישה שוטרים נפצעו
		170דו"ח הפגנות השבת ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .28
		171שם ,בעמ' .38-36
		172שם ,בעמ' .39
		173שם ,בעמ' .44
		174שם ,בעמ' .41
		175מכתב מאת את סמ"מ ישראל מייבר ,מפקד נפת הבירה ,אל יחזקאל סהר ,מפכ"ל המשטרה
( ,)2.9.1956א"מ ל ,160/5-לעיל ה"ש ( 18להלן :מכתב מאת מייבר אל סהר .)1956
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ונזקקו לטיפול רפואי ,וכן ארבעה אזרחים חילונים .מספרם המדויק של החרדים
176
שנפצעו אינו ידוע.

2 .פנחס סגלוב
במועד התרחשות האירועים שבהם מצא את מותו ,ואשר הקנו לו מעמד של גיבור
תרבות חרדי ,היה סגלוב בן  ,55נשוי בשנית ,חוזר בתשובה ,אב לשבעה ,שעבר להתגורר
בשכונת מאה שערים שנה קודם לכן 177.הוא היה מחסידי גור ועבד אצל נטורי קרתא
בניקוי בית הכנסת "תורה ויראה" ,מדביק בלילות מודעות ומקיץ נרדמים לתפילה
עם שחר 178.בית כנסת זה תואר על ידי שירות הידיעות של ההגנה כמוסד קיצוני ,שבו
לומדים קנאים המתחנכים למלחמת קודש כנגד הציונות והלאומיות ,שם נפגשו לפני
שיצאו להפגנות ושלהבו את רוחם 179.באחת העדויות שנמסרו לוועדת החקירה סיפר
עד כי שמע מסגלוב שאנשי נטורי קרתא מחייבים אותו להשתתף בהפגנות השבת,
וכל זה בשכר של  30לירות לחודש .סגלוב התלונן בפני העד על מצבו הדחוק עד כדי
"רעב ללחם" ,וכי אילו נמצאה לו פרנסה אחרת ,לא היה מצטרף לנטורי קרתא 180.עם
זאת ,ברירות רבות לא היו בידיו :מעמדו בחברה שבה חי היה שנוי במחלוקת ,העברית
שלו הייתה רצוצה ,ובמכתב שכתב לבלוי שח במר ליבו כי "הכופה [כך] של שרצים
181
הרודף אחרי ,כי התגרשתי יותר מאשה אחת".
במשטרה היה סגלוב ידוע כאיש נטורי קרתא מובהק (אף שהשתייך לחסידי גור),
שנעצר כמה פעמים בזמן הפגנות השבת ,ונפתחו נגדו שלושה תיקים פליליים באשמת
התקהלות בלתי חוקית 182.חודשיים לפני מותו ,בסוף יוני  ,1956נעצר כשהפגין עם
אחרים (וביניהם בלוי) כנגד נסיעת מוניות בשבת .בבית המשפט טען סגלוב כי הייתה
זו מחאה שקטה ,ולפיכך לא היה טעם לבצע מעצרים .הוא היה היחיד מבין העצורים
שהעיד וגם חקר את העדים 183.אירוע זה ממחיש בבירור כי סגלוב לא אימץ את תפיסת
עולמם של נטורי קרתא במלואה ,והכיר במוסדות המדינה ובסמכותם.
המידע בנוגע למעשיו של סגלוב במהלך ההפגנה לוט בערפל מסוים .תלמיד ישיבת
		176שם.
"		177הוכה ומת" ,לעיל ה"ש .169
"		178אנשים שהותקפו ע"י מפגינים העידו לפני 'וועדת השבת'" על המשמר .4 ,1.10.1956
		179קפלן בלוי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .79
"		180הוכה ומת" ,לעיל ה"ש .169
		181קפלן בלוי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .303
		182מכתב מאת מייבר אל סהר  ,1956לעיל ה"ש .175
"		183המשטרה דנה ב'הסדר כללי' לשאלת הפגנות השבת בי-ם" שערים .4 ,26.7.1956
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חברון בשם חיים רוטנברג ,בן  ,18היה היחיד שהסכים להעיד בפני הוועדה כדי לתאר
כיצד ,לטענתו ,הוכה סגלוב בידי שוטרים .עם זאת ,ספק רב אם היה עד הראייה היחיד
לאירוע :קרוב לוודאי שמפגינים נוספים יכלו לראות את סגלוב ,על אף ההמולה סביב.
לפי עדותו של רוטנברג ,חמישה שוטרים ניגשו לסגלוב ,אחד מהם חבט בחזהו והוא
נפל לאחור ,פלג גופו העליון שרוע על הכביש והתחתון על הכיכר .רוטנברג טען כי
רצה לגשת אליו אך באותו רגע פגעה אבן גדולה בראשו ,הוא נפל ארצה ונלקח לבית
החולים .לאחר מכן ראה קצין המשטרה בליימן את סגלוב ,שאותו הכיר באופן אישי
ממעצרים קודמים במהלך הפגנות השבת ,וזה העיד כי סגלוב סיפר לו רק ששופכים
מים על מפגינים בבניין מסוים 184.הדבר הבא שידוע לאחר מכן הוא שהשוטר אברהם
בקשין הוזעק בידי אזרחים ומצא את סגלוב "חוור מאד וכמעט מחוסר הכרה" .הוא
הועבר לבית חולים שערי צדק ,אושפז ,ועבר שורת בדיקות שלא העלו כל ממצאים
חריגים" ,פרט לשפשוף בגודל של פרוטה מתחת לעצם השכם בצד ימין" .אחר הצהריים
185
הורע מצבו ,והוא נפטר בשעה .20:30
שלושה רופאים בדקו את הגופה ולא מצאו כל סימנים פרט לשפשוף הנזכר .הם
הסיקו כי קרוב לוודאי ששטף דם במוח גרם למותו 186,והוא כנראה נוצר בשל לחץ דם
גבוה ,פגם באחד מעורקי המוח ,התרגזות ,התרגשות ,או מאמץ יתר 187.אך לבדיקות
הרפואיות לא הייתה משמעות מבחינת הקהילה החרדית :סגלוב הפך בן לילה לסמל
המאבק בין שומרי השבת לבין מחלליה ,ועל אופיו היהודי של המרחב הציבורי בישראל.

3 .מסע הלוויה :עיצובו של זיכרון קולקטיבי
עם היוודע דבר מותו של סגלוב ,התאסף קהל גדול של חרדים בחצר בית החולים
שערי צדק וסביבה .בשעה  22:30עברה במקום ניידת משטרה .המתקהלים השליכו
לעברה אבנים שניפצו את שמשתה ,וצעקו "רוצחים" לעבר השוטר שנהג בה .בשעה
 1:30נחטפה גופתו מבית החולים למניעת נתיחתה והועברה לבתי אונגרין 188.המשטרה
למדה על האירוע מחדשות השעה  23:00שבהן נמסר כי סגלוב נפטר משום שהוכה
בעת ההפגנה .מרכז החדשות התבקש על ידי המשטרה לתקן את הידיעה ולמסור כי
"ההודעה הקודמת היתה מסולפת ובלתי נכונה" לפי עדויות הרופאים ,וגרסה מתוקנת

		184שם ,בעמ' .47
		185שם ,בעמ'  .50ראו גם "סגלוב חטף מכת-אגרוף משוטר וצנח ארצה" חרות .4 ,13.9.1956
"		186הסדר כללי" לעיל ה"ש .183
		187שם ,בעמ' .52
		188שם ,בעמ' .51
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של הידיעה נמסרה בחדשות למחרת.
בעיתונים הדתיים הוגדר מותו של סגלוב כרצח .כך למשל נכתב בעיתון "הצפה":
"נבלה נעשה בישראל .שוטרים מוסתים ובריונים 'מתקדמים' חברו יחד לפרוע פרעות
בתושבים הדתיים של ירושלים .הם באו במכוניות .הם היו מזויינים במקלות ובאבנים.
הם באו לשפוך דמים .הם שפכו דמים .פראים אלה רצחו יהודי בליבה של הבירה ועיר
הקודש" 191.גם "המודיע" הגדיר את המעשה כרצח בידי המשטרה ,שמעודדת תדיר
192
אווירת פוגרום כנגד חרדים בירושלים.
מסע הלוויה של סגלוב היה חריג בהיקפו ובזהות משתתפיו .אלפי חרדים נטלו בו
חלק ,לרבות בני משפחה ,פוליטיקאים ,נציגי מפלגות דתיות ,ראשי ישיבות ומנהיגי
פלגים שונים של היהדות החרדית .העובדה שבמהלך הלוויה הוכרז ביטול מלאכה
על ידי רבני ירושלים הגדילה את מספר משתתפיה .יותר משהייתה זו לוויה ,היה זה
תהליך בריאתו של גיבור תרבות חדש .בהיסטוריה החרדית ניתן למצוא כמה מרטירים
קודמים שמילאו תפקיד דומה .דמויות אלה עברו תהליכי מיסטיפיקציה והעלאה על
נס ,תוך שמיתוסים שנבראו בנוגע לדרך מותן הוצגו באופן שיסייע למטרות הקהילה.
כך למשל בשנות הארבעים והחמישים זכה מיתוס  93הנערות והמורות לבית יעקב,
שהתאבדו לכאורה על מנת שלא ייאנסו בידי הגרמנים ,לתשומת לב רבה ולהנצחה
193
נרחבת בדרכים שונות.
הלוויה החלה בשכונת מאה שערים ,עברה ברחובותיה הראשיים של ירושלים
ונמשכה שעות מספר .במהלכה לא נראתה המשטרה ברחובות ,אך במגרש הרוסים
עמדו במצב הכן כמה עשרות שוטרים ,מצוידים בפצצות גז מדמיע ,באלות ובנשק חם,
וכן כמה מכוניות ועליהן מכלי מים ,כבאית ורכב להסעת אסירים 194.רשימת המספידים
הייתה ארוכה 195,ושיקפה שתי מגמות מנוגדות :מחד גיסא ,נעשה ניסיון לליכוד ההמונים
המפולגים סביב דמות המנוח וסביב המאבק כנגד חילול השבת; מאידך גיסא ,ניסה
כל אחד מהשחקנים למצב את דמותו כבעלת תפקיד מרכזי במאבק .בדיווחי המשטרה
189

190

		189מכתב מאת מייבר אל סהר ,לעיל ה"ש .175
"		190הוכה ומת" ,לעיל ה"ש .169
"		191על קידוש השם" הצפה .2 ,2.9.1956
"		192הרב פנחס סגלוב נרצח ע"י בריונים בירושלים" המודיע " ;1 ,2.9.1956אוירת פוגרום והסתה
פרועה בחסות המשטרה נגד שומרי השבת בירושלים" המודיע .1 ,9.8.1956
Judith Baumel Tydor & Jacob J. Schacter, The Ninety-Three Bais Yaakov Girls		193
of Cracow: History or Typology?, in Reverence, Righteousness and "Rahamanut":
Essays in Memory of Rabbi Dr. Leo Jung 93 (Jacob J. Schacter ed., 1992(.
"		194מונתה ועדה לחקירת פרשת התפרעויות קנאי-הדת בירושלים" קול העם .1 ,3.9.1956
		195שם .ראו גם "אלפי יהודים בהלווית פנחס סגלוב קרבן התנגשויות השבת בירושלים" חרות
.1 ,3.9.1956
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צוין כי הלוויה התנהלה בשקט ,למעט אירוע אחד של זריקת אבנים על אוטובוס ,וכי
צעירים אחדים נשאו אלות סמויות .במהלך הלוויה חולקו כרוזים חתומים ובהם קראו
196
להצלת היהדות הדתית מידי הציונים.
בשבת הבאה ( )8.9.1956רוכזו בירושלים  391שוטרים ממקומות שונים מחשש
להפגנות נרחבות בהיקפן ,אולם רק כ 300-איש מבין נטורי קרתא יצאו להפגין12 .
איש נעצרו ,אך בהשוואה לשבתות קודמות בעיר ,ציין הקצין דוד וילק" ,שרר הפעם
197
שקט יחסי".

4 .ועדת החקירה לבדיקת הפגנות השבת
על אף תמימות הדעים בנוגע לצורך בחקירת נסיבות מותו של סגלוב ,נתגלעו חילוקי
דעות בנוגע לדרך הבדיקה :האופוזיציה טענה כי יש צורך בהליך משפטי ,בשל הכלים
הרבים שהוא מאפשר ,ולא בוועדת חקירה שתהווה עלה תאנה בלבד 198.גם נטורי קרתא
התנגדו להקמת ועדת חקירה ובלוי טען "זאת לא ועדה חוקרת ,זאת ועדה מעלמת.
זה גם כן מכשיר לטשטוש הענין" 199.לפיכך ,החליטו נטורי קרתא כי אם תוקם ועדת
200
חקירה ,לא ישתפו פעולה ,ויבררו את נסיבות העניין בפני בד"ץ.
גם בקרב מי שתמכו בהקמת ועדת חקירה ,התגלעו חילוקי דעות בנוגע לזהות חבריה
והמנדט שלה .הסוגיה הוכרעה לבסוף בישיבת ממשלה סוערת ,רוויית התנגשויות
201
חריפות בין השרים הדתיים בממשלה ,יוסף בורג וחיים שפירא ,לבין יתר השרים.
השרים הדתיים ביקשו להבין אילו הנחיות ניתנו למשטרה בזמן ההפגנה ,האם כללו
הנחיה לשימוש בכוח ,והאם היו במקום "שוטרים בלי מספרים" 202,כלומר שוטרים
המתעתדים לנהוג באלימות תוך הסתרת זהותם 203.נוסף על כך ,טען שפירא כי האבנים
204
הושלכו על ידי מפגיני הנגד בלבד ,וכי המשטרה הייתה צריכה לגלות איפוק רב יותר.
		196מכתב מאת סמ"מ דוד וילק ,מפקד נפת הבירה ,אל מטא"ר ( ,)3.9.1956ל ,160/5-לעיל ה"ש .18
		197מכתב מאת סמ"מ דוד וילק ,מפקד נפת הבירה ,אל מטא"ר (ספטמבר  ,1956ללא תאריך מדויק),
שם.
"		198דחייה במקום פתרון" חרות .3 ,9.10.1956
"		199נטורי קרתא :האמת" העולם הזה .10-9 ,9.9.1956
		200משמרת חומתנו ח (.)1956
		201ישיבת הממשלה .27-13 ,2.9.1956
		202שם ,בעמ' .18
		203לטענה דומה בדבר "שוטרים ללא מספרים" ראו "הערבים מחרימים" דאר היום ;4 ,10.9.1929
"מאשימים את המשטרה בהתנהגות אכזרית והכאת יהודים שומרי תורה ומסורת" הצפה ;6 ,14.9.1956
דברי ח"כ זרח ורהפטיג ,ישיבת מליאת הכנסת .2509 ,8.8.1950
		204דברי השר שפירא ,ישיבת הממשלה .14 ,2.9.1956
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השרים החילונים ,לעומתם ,השיבו באירוניה כי אם כך אולי אין טעם במשטרה
כלל ,דבר שיוביל לחיסכון תקציבי ניכר ,אך עדיין אין זה המצב" :אמנם השוטר קיים
על מנת שלא יהיה צורך בו ,אבל אם יש צורך בו – הוא צריך להפעיל כוחו" 205.בנוגע
להרכב הוועדה ,קבע בן-גוריון את הנוסחה הכללית הבאה" :זו אינה ועדת משפטית,
זוהי ועדה לבדיקת עובדות ,ועדה של קומון סנס ,שאינה בעד דת ולא נגד דת ,שאנשים
206
הגונים ,הרוצים לשמור על כבוד ירושלים ועל שלום ירושלים בודקים איזה עניין".
על אף ההסכמה הכללית לנוסחה זו ,נחלקו הדעות בנוגע לזהות אותם "אנשים
הגונים" :השרים הדתיים תבעו למנות אזרחים דתיים ואילו בקרב השרים החילונים
ניכרה מגמה הפוכה.
הוועדה שמונתה כללה חמישה חברים :שניים דתיים ,שניים חילונים ובראשה עמד
השופט אליהו מני .שופט זה ,שנודע כאדם נחבא אל הכלים אשר תמיד חיפש את דרכו
המשפטית בין הטיפות ,והסתפק בדיונים במסגרת הרכב שופטים בשתי מילים בלבד,
"אני מסכים" ,מצא עצמו בעין הסערה בין החרדים לחילונים 207.עובדת היותו נכדו של
רב ,לצד המוניטין שיצא לו כאיש של פשרות ,היו קרוב לוודאי הגורמים המרכזיים
למינויו 208.חברי הוועדה החילונים היו המשפטן חיים קרונגולד ,וד"ר ולטר אבלס,
חבר המפלגה הפרוגרסיבית 209,ואלה הדתיים היו יצחק נבנצל ,מנהל המחלקה לפיתוח
ירושלים בסוכנות היהודית 210,וד"ר פלק שלזינגר ,מנהל בית החולים שערי צדק 211.בכתב
המינוי של הוועדה נקבע כי עליה לבחון את זהות מארגני הפגנות השבת והפגנות הנגד,
סיבותיהן ותוצאותיהן ,ומה התרחש בהפגנת השבת ביום  ,1.9.1956לרבות האירועים
שהובילו למותו של סגלוב .עוד התבקשה הוועדה להמליץ על אמצעים שיפחיתו את
מספר ההפגנות בעתיד.
הוועדה קיימה  22ישיבות בבית המשפט המחוזי בירושלים ,רובן פומביות ,למעט
 3שהתקיימו בדלתיים סגורות לבקשת עדים שחששו להעיד בפני קהל 212.חלק מהעדים
		205שם ,בעמ' .19
		206ישיבת הממשלה .24 ,2.9.1956
		207על השופט אליהו מני ,ראו רון חריס המשפט הישראלי :השנים המעצבות 199-171 ,1977-1948
( ;)2014ניר קידר "בן גוריון והמאבק למינוי שופט ממוצא ספרדי לבית המשפט העליון" מחקרי
משפט יט .)2003( 515
		208חריס ,שם ,בעמ' .177
"		209על הכללת השכונות לתחום-שיפוטה החליטה פה-אחד עיריית ירושלים" על המשמר ,7.5.1951
.4
"		210אישים ומוסדות" הצפה .3 ,20.2.1950
"		211מסיבת כבוד לד"ר פ .שלזינגר" שערים  60" ;3 ,7.11.1955שנה לאיש ברוך פעלים" זמנים ,2.11.1955
.2
"		212אנשים שהותקפו ע"י מפגינים העידו לפני 'וועדת השבת'" על המשמר .4 ,1.10.1956
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זומנו בידי הוועדה ,אחרים ביקשו להופיע בפניה או שלחו מכתבים .בסך הכול נשמעו
 130עדים ,לרבות עובדי ציבור ,חברי כנסת ,היועץ המשפטי לממשלה ,שוטרים בכל
הדרגות ,נציגי מפלגות ,מועצת ירושלים וארגונים ,רבנים ואזרחים שהיו עדים להפגנות.
נציגי נטורי קרתא הוזמנו אך לא הופיעו .העדים השתייכו לשלוש קטגוריות :חרדים,
חילונים ועובדי מדינה ,אך גם בתוכן השתקפו חילוקי דעות פנימיים ,ופרשנות שהוענקה
לעובדות על פי תפיסת עולמם האישית.
בקרב העדים החרדים שררה הסכמה בנוגע לחומרת חילול השבת בירושלים ,אך
התגלעו חילוקי דעות עמוקים בנוגע לדרכי המאבק כנגדו ,ובנוגע לתפקיד המשטרה
במאבק .רובם המכריע התנגד לעמדתם הקיצונית של נטורי קרתא ,אך ניכרה הסכמה
בנוגע לביקורת שנמתחה על התנהלות המשטרה הן במעשה ,במהלך ההפגנות ,והן
במחדלה למנוע חילול שבת .על עדויות אלה של החרדים כתבה הוועדה כך:
חלק ניכר שבעדותם של העדים החרדים היה מוקדש לביקורת נגד
התנהגות המשטרה כלפי המפגינים .היו מבין עדים אלה שתיארו את
התנהגות השוטרים כלפי הקהל החרדי כגרועה מזו של השוטרים הנאציים;
השוטרים שונאים בלב ונפש את החרדים וששים לכל הזדמנות לנקום
בהם; השוטרים עשו יד אחת עם הלא חרדים נגד החרדים והיכו ,פצעו
213

והתעללו ביהודים חרדים על לא עוול בכפם.

גם החילונים שהעידו בפני הוועדה לא היו מקשה אחת ,דיברו בקולות שונים ,והציבו
דרישות מגוונות .נכללו בהם תושבי ירושלים שהיו עדים לאירועים באותה שבת או
להפגנות אחרות ,או שביקשו להתלונן באופן כללי על הפגיעה במנוחת השבת שלהם;
מתנדבי הליגה למאבק בכפייה דתית; ומתנגדי שלטון שביקשו להשתמש בפרשה
לצורך ניגוחו .מעדויותיהם עולה דמותה של המשטרה הרצויה בעיניהם ,והשאיפות
השונות – והמנוגדות לעיתים – שהופנו כלפיה.
תושבי רוממה מחו על הפגיעה במנוחת השבת שלהם ,שכן רבות מן ההפגנות
התקיימו בסמוך לשכונתם .שכונת רוממה התפתחה באופן ניכר מאז שנת  1948ואילך,
הודות לבניית הכנסת ומוסדות הממשלה בגבעת רם הסמוכה אליה ,וריחוקה היחסי
מן הגבול הירדני .תהליכים אלה הובילו אליה אוכלוסייה בורגנית ,מבוססת חברתית
214
כלכלית ,שבה הושם דגש ,בין היתר ,על תרבות הפנאי ,שהפכה לאחד מסממניה.
אך זכותה של הבורגנות הירושלמית לתרבות פנאי ומנוחה נפגעה במהלך הפגנות
		213דו"ח הפגנות השבת ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .54
		214להתפתחות הבורגנות הישראלית ראו אמיר בן-פורת היכן הם הבורגנים ההם? תולדות הבורגנות
הישראלית (.)1999
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השבת .כך למשל סימה סקורקוביץ העידה כי "אנו כבר לא יודעים מה פירושה של
מנוחת השבת מרוב הצעקות והרעם" 215.העדה יוכבד פדרו משכונת רוממה סיפרה
שהיא "עובדת ומנהלת את משק ביתה במשך כל השבוע ,ומנוחתה נגזלת ממנה ביום
216
המנוחה היחיד משעות הבוקר המוקדמות".
בנוגע להפגנת  1.9.1956ולהתנהלות המשטרה במהלכה השמיעו העדים החילונים
מגוון של עדויות ,לעיתים מנוגדות .חלקם העידו שהמשטרה נהגה באיפוק .כך ,למשל,
י' דגוני ,תושב גבעתיים ,העיד כי "השוטרים היו מברזל כאשר ספגו עלבונות ומכות
ולא הגיבו" 217.תושב שכונת רוממה ,יוסף פדרו ,העיד כי ראה צעיר חרדי מתנפל על
שוטר ,מכה אותו בבטנו ומוציא מידיו את אלתו .לדבריו" ,ליינהגה המשטרה בסובלנות
218
באותה שבת".
עדות שונה בתכלית הוצגה על ידי ראובן גרינברג (רומק) ,שהיה יו"ר אגודת אנשי
לח"י לשעבר וממתנגדיו המובהקים של בן-גוריון .אנשי לח"י ,כמו נטורי קרתא,
התנגדו לסמכות הממסד הממלכתי ,עובדה שהובילה בעבר לשיתוף פעולה ביניהם
במחתרת "מלכות ישראל" .רומק מתח בעדותו ביקורת חריפה על התנהלותה האלימה
של המשטרה כלפי המפגינים .לטענתו ,שוטרים חבטו במפגינים באגרופים חשופים,
התיזו עליהם סילוני מים ושיתפו פעולה עם "פלוגות הפועל" 219.הוא העיד שראה קשר
הדוק "על ידי חיוכים ורמזים" בין המשטרה וקציניה לבין "אנשי אגרוף" (כך כינה את
פלוגות הפועל) ,ומייד לאחר מכן פרצה קטטה "וראיתי איך אנשי אגרוף אלה מכים
220
והמשטרה לא הפריעה בעדם .לא עצרה אותם ולא עשתה מאומה".
מרבית עובדי הציבור שהעידו היו שוטרים ,ועדותם התמקדה בפעילות נטורי קרתא.
יהודה ארבל טען כי הם מיעוט קיצוני ,אלים ומסוכן ,והציג בפני הוועדה את פעילותם
מאז תקופת המנדט ואילך 221.כל השוטרים העידו כי לא התערבו בהפגנה בשל הידיעה
שעצם מראה המדים יעורר את חמת החרדים ,ורק במקרה של תגרה רצינית הגיעה
חוליה שלהם ודרשה מהקהל להתפזר 222.רק השוטר מיכאל סרולוביץ העיד כי פעל
לפי הוראת הקצין הממונה עליו והיכה באלה כמה מפגינים שירקו והתקיפו שוטרים.
'"		215ועדת השבת' סיימה עבודתה" למרחב "( 2 ,4.10.1956ועדת השבת סיימה").
'"		216ועדת השבת' סיימה חקירותיה" קול העם .4 ,4.10.1956
'"		217השוטרים היו מברזל' אומר עד-ראייה להפגנת השבת" למרחב .4 ,25.91956
		218לעיל ה"ש .215
"		219עדי ראיה מספרים בפני וועדת ההפגנות על ההתנהגות הגסה של המשטרה כלפי המפגינים"
הצפה .4 ,25.9.1956
		220שם.
"		221מעשי האלימות של 'נטורי-קרתא' נסקרו היום בדיוני הוועדה" למרחב .4 ,13.9.1956
"		222ועדת 'הפגנות הבירה' מתחילה בגביית עדויות" הבקר .4 ,4.9.1956

 | 152משטרה והיסטוריה

( םילשוריב תבשה לוליח לע האחמה לע האחמהה

בתשובה לשאלת חברי הוועדה ,אמר סרולוביץ "כי אין לו כל שנאה אישית אל החוגים
הדתיים" 223.ביחס לסגלוב עצמו טענה המשטרה כי מת מוות טבעי .לתמיכה בטענה
זו הוצגה עדות שנגבתה מאדם שפגש את סגלוב יום לפני מותו ,וראה תחבושת על
ראשו .לדבריו ,הלך סגלוב כפוף והתלונן על כאבים בגבו ,בעקבות תאונה שבה נפצע.
עיקר המלצות המשטרה לעתיד הוצגו בעדותו של אברהמי ,מפקד מחוז ירושלים,
שטען באופן נחרץ כי נטורי קרתא הם הגורם העיקרי להפגנות השבת ,והוא סבור
שניתן להגיע להסדר עם כל הגופים הדתיים לגבי השבת מלבדם ,בשל קיצוניותם.
הוא הציע כמה הצעות שימנעו את ההפגנות או ימתנו אותן ,לרבות הטלת קנסות
ומאסרים מרתיעים; חסימת תנועה בשבתות בשלוש שכונות חרדיות בירושלים ,תוך
הפללת הנוהגים בשטחן; העמדה לדין של כל גבר שלא יישא תעודת זהות ,כמקובל
בקרב נטורי קרתא; ושימוש בסמכויות ההגליה שמקנה החוק למניעת פשעים ,לצורך
הגליית נטורי קרתא מירושלים ,או לאפשר להם להגר לירדן ,כפי שהציעו הם עצמם,
224
וגם המשטרה ,בעבר.
בראשית אוקטובר סיימה הוועדה את גביית העדויות וקיימה  23דיונים פנימיים
נוספים ,אך מסקנותיה בוששו לבוא ,והיא התקשתה להגיע להמלצות משותפות.
הדו"ח שכתבה פורסם כחצי שנה לאחר סיום עבודתה ,ושיקף יותר מקורטוב של
השסע שעמד בבסיס הקמתה .חברי הוועדה הסכימו שהמשטרה אינה אחראית למותו
של סגלוב ,וכי השוטרים ככלל נהגו כדין במהלך ההפגנה .כל מפגין ,כתבו ,לוקח על
עצמו את הסיכון שיפול או יקבל מכה בעת שההפגנה הופכת בלתי חוקית .עוד נקבע
כי המשטרה השתמשה כדין בכוח שנדרש לפיזור ההפגנה ,והתנהלות פסולה של
225
שוטרים ,ככל שהתרחשה ,הייתה מצומצמת בהיקפה.
אך בעוד שבנוגע לממצאים העובדתיים לגבי הפגנה זו שררה הסכמה ,לא עלה בידי
חברי הוועדה לגבש הסכמות באשר להמלצותיה .שני חברי הוועדה החילונים ,אבלס
וקרונגולד ,סברו כי כל שכונה בעלת צביון דתי מובהק שאינה כוללת כבישים מרכזיים,
תוכל להחליט על הגבלת התנועה בה בשבת למעט תחבורת חירום ,באמצעות הגשת
בקשה החתומה על ידי  75%מתושביה המבוגרים .לעומתם ,חברי הוועדה הדתיים,
נבנצל ושלזינגר ,טענו כי יש לעגן את שמירת השבת בחוק ,לרבות מניעת תחבורה
ציבורית במהלכה .נוסף על כך ,שתי הערות נפרדות הוקדשו על ידם למשטרה עצמה:
"		223ועדת השבת סיימה" ,לעיל ה"ש .215
"		224מעבר 'נטורי קרתא' לירדן או פיזורם בארץ – מציע אברהמי" דבר " ;2 ,11.9.1956עדים רבים
מבקשים להופיע בפני הוועדה לחקירת ההפגנות" הצפה " ;4 ,12.9.1956מעשי האלימות של 'נטורי
קרתא' נסקרו היום בדיוני הוועדה" למרחב " :4 ,13.9.1956סגלוב חטף מכת-אגרוף משוטר וצנח
ארצה" חרות .4 ,13.9.1956
 225דו"ח הפגנות השבת ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .55-52
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ראשית ,הם ציינו כי על המשטרה לאפשר את חופש ההפגנה ולהשתמש במהלכה בכוח
מועט ככל האפשר" :בשום פנים ואופן אין להפוך בדעת הקהל את האלה לסמל תגובת
המשטרה על הצטופפותם של יהודים דתיים" 226.שנית ,הם הצביעו על מספרם המועט
של השוטרים הדתיים בירושלים ,העומד ביחס הפוך לשיעורם באוכלוסייה ,ויוצר ניכור
בין הצדדים .לפיכך ,קבעו שיש לגייס שוטרים דתיים ,ולמנות רב במשטרת ירושלים,
227
שיקשר בינה לבין הציבור הדתי בעיר ,יסייע בפעולות הסברה וימנע חיכוכים.
בתווך ,בין שתי עמדות אלה ,ניצבה עמדתו של השופט מני .את דבריו פתח בקביעה
הממלכתית הפשוטה כי כל עוד לא קיים חוק האוסר על תחבורה ציבורית בשבת ,על
המשטרה לפעול כנגד המנסים להגבילה שלא כדין .אך מייד לאחר מכן הביע עמדה
הדומה לזו של נבנצל ושלזינגר ,והמליץ על חקיקת חוק האוסר על תחבורה ציבורית
בירושלים בשבת .בסיום דבריו הציג הצעות נוספות שהועלו בוועדה ,כגון חסימת
חלק מהשכונות ועוד ,אך אלה נפסלו על ידו" ,בגלל חוסר המעשיות שבהן" ,ובמילים
אלה חתם השופט מני את הדו"ח.

סיכום
פרשת מותו של סגלוב הייתה רק אחת מנקודות השיא בהפגנות השבת בירושלים.
אלה ,בתורן ,היו רק חלק ממערכת היחסים המורכבת שבין הקהילה החרדית לבין
קהילת הרוב .זרעי השסע הדתי בקהילה היהודית ,אשר ניטעו כבר באירופה ,נבטו
בתקופת היישוב ,והגיעו לשיאם בעשור הראשון של המדינה ,עת מנגנונים חברתיים רבי
עוצמה תורגמו כעת גם לעוצמה פוליטית .חומות ההתבדלות וההסתגרות החברתית
והתרבותית הלכו וגבהו כבר בתקופת המנדט ,אך הקמת המדינה שינתה מן היסוד
את הזירה שבה התגוששו שתי הקבוצות עד אז ,והצריכה הכרעה בסוגיות חדשות .אך
לא היה זה רק מאבק על מעמד הדת במדינה ,כי אם מאבק נרחב יותר על צביונה ועל
אכיפת החוק בה .מאבק שבו נדרשה המשטרה ,על ידי כל הצדדים שנטלו בו חלק,
למלא תפקיד שתוכנו ניצב במרכזה של מחלוקת עזה.
תרבות ההפגנות החרדית הציבה שורה ארוכה של אתגרים בפני המשטרה ,שצעדה
בשנים מעצבות אלה את צעדיה הראשונים .קשיים הקשורים בתקופה ,במבנה ובארגון
שלה ,אילוצים פוליטיים ואמונו המסויג של הציבור כלפיה ,השפיעו על האמצעים
שנקטה להתמודדות עם ההפגנות .אופייה הלימינלי של תקופה זו ותפיסתה המקוטבת
של הדת בחברה המתהווה הציבו את המשטרה לא פעם בעימות עם פלגים חרדיים,
		226שם ,בעמ' .68
		227שם ,בעמ' .69
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ובעיקר עם נטורי קרתא ,בדרך שאפשרה לה לנהל את הסכסוך ,אך לא להשיג פתרון
ארוך טווח .לפיכך ,נדרשה המשטרה לבנות תכנית פעולה שתסייע לה להתמודד עם
האתגרים שהציבו בפניה הפגנות השבת :איסוף מידע מודיעיני ,הכשרת שוטרים,
גיבוש נהלים ועוד ,ובתוך כך להציב גבולות על בסיס יומיומי בנוגע למותר ואסור
בתחום הסדר הציבורי.
לציבור ,לפוליטיקאים ולנטורי קרתא לא היה עניין של ממש במותו של פנחס
סגלוב .על אף תהליך המיסטיפיקציה שהחל סביבו (ואולי דווקא בעטיו) ,הפיכתו
לסמל השכיחה את זהותו כאדם ,באופן שהמחיש עד כמה היה סגלוב הזיק שהצית
את המדורה ,אך לא חומר הבערה היחיד שלה :בן-גוריון הדגיש כי "דבר זה חמור לא
בקשר עם המוות" אלא בשל הגידול במספר ההפגנות 228,וגם בלוי נקט גישה דומה ,אם
כי מנימוק שונה" :זה לא נוגע כלל לענין ,אם נפגע סגלוב במישרין על-ידי המשטרה
או לא .הענין הוא שהתנפלו על יהודים ופצחו מוחות של עשרות מהם" 229.שנה לאחר
מכן דיווח עיתון "הצפה" כי אלמנתו של סגלוב "נשארה מחוסרת לחם" ,ומתח ביקורת
230
על כך שמי שעשו הון פוליטי ממותו של בעלה לא מצאו לנכון לסייע לה.
עבור המשטרה היו הפגנות  1956נקודת ציון משמעותית ביחס לשיטור הפגנות.
אליעזר שילוני ,שהיה בתקופה זו קצין החקירות וראש הלשכה הפלילית של נפת
231
הבירה ,טען כי מסקנות ועדת החקירה "הפכו לנכסי צאן ברזל בעבודת המשטרה".
המידע המודיעיני ,שנאסף תחילה באופן נקודתי בלבד כחלק מיוזמה של קצינים
בודדים ,הפך שיטתי וסדור יותר ,והתרחב השימוש שנעשה בו במסגרת הפגנות.
באוקטובר  1956הוקמה חוליה לטיפול בעבריינות על רקע דתי ,שתעסוק גם בפעולות
מודיעין 232.במהלך ההפגנות על פתיחת בריכת השחייה בירושלים בשנת  ,1958נדרשו
המארגנים לראשונה להביא  500סדרנים ,והוקמה חוליית תיעוד של שמונה שוטרים
בבגדים אזרחיים 233.המדיניות שעוצבה בהדרגה ביחס להפגנות קבעה כי בתוך אזורי
מגורים של החברה החרדית יש להכיל הפגנות אלה ,כל עוד אין פגיעה בנפש ,ובמרחב
234
הציבורי יש לאפשר את קיומן כל עוד הפגיעה בסדר הציבורי סבירה.
		228פרוטוקול ישיבת הממשלה .13 ,2.9.1956
		229לעיל ה"ש  ,199בעמ' .10
"		230גורלה של משפחת ר' פנחס סגלוב" הצפה .2 ,27.6.1957
		231פידל ,לעיל ה"ש  ,12בעמ' .53
		232מכתב מאת סמ"מ דוד וילק ,מפקד נפת הבירה ,אל יצחק אבל ,מטה מחוז ירושלים (,)10.10.1956
ל ,160/5-לעיל ה"ש .18
		233מכתב מבוכנר לראש ענף תפקידים מיוחדים במחוזות מרכז ,ת"א וצפון ;)27.5.1958( ,מכתב מבוכנר
לממ"ז ירושלים ( ,)2.6.1958א"מ ל ,382/12-לעיל ה"ש  ;134פקודת מבצע "בריכת שחייה" ,מיום
 .3.6.1958א"מ ל" ,160/2-מטה נפת ירושלים הפגנות חרדים נגד הקמת הבריכה בירושלים (א)".
Stewart Reiser, Cultural and Political Influences on Police Discretion: The Case of		234
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ןורקנבל ימענ

בכללים אלה היה צורך לא מבוטל באלפי ההפגנות שנערכו ועודן נערכות עד היום
בישראל ,חלקן של הקהילה החרדית .במחזוריות סדורה וברורה למדי ,עוררו התפתחויות
גאוגרפיות ודמוגרפיות שוב ושוב את הדיון על אופיה של השבת ,כמו גם בסוגיות
נוספות הקושרות דת ומדינה ,כגון גיוס חרדים לצה"ל ,מצעד הגאווה ועוד 235.גם טענות
בדבר אלימות שוטרים כלפי מפגינים חרדים עודן מופיעות לעיתים בתקשורת 236.בשנים
האחרונות מהווה נושא הכשירות התרבותית חלק בלתי נפרד מהכשרתם המקצועית
של שוטרים .נוסף על כך ,ננקטה שורת צעדים שמטרתה למנוע את הסלמת החיכוך
האינהרנטי הטמון בשסע זה :מונה דובר מיוחד מטעם המשטרה לעיתוני הקהילה
החרדית 237,מבוצעים גיוסים ייעודיים של חרדים וציונים דתיים לשורותיה 238,וכן של
239
שוטרות דתיות המתמודדות ,בין היתר ,עם סוגיית האלימות במשפחות חרדיות.
עם זאת ,השסע הדתי היה ועודנו אחד העמוקים בחברה הישראלית .מנכ"ל משרד
המשטרה בשנות החמישים ,יוסף בן פורת ,כתב באוטוביוגרפיה שלו משפט שמשקף
במידה רבה את מקומה של המשטרה במאבק זה עד היום" :נדמה כי קצו של דו-הקרב
240
בין הדתיים לאוחזי הגה עדיין אינו נראה באופק .והמשטרה באמצע".

Religion in Israel, 6 Police Studies 13 (1983(.
		235אהרן רבינוביץ ,יניב קובוביץ וניר חסון "עימותים אלימים בהפגנת מאות חרדים נגד מעצר עריקים
מצה"ל" הארץ " ;17.9.2017כעת ,ברחוב יפו :מאות חרדים התפרעו וחסמו את הרכבת הקלה" כל
העיר  ;2.8.2018דורון נחום "על רקע פתיחת חניון קרתא :התחדשו העימותים בירושלים" חדשות
 ;8.8.2009 ,13ועוד.
		236נטעאל בנדל "שוטר הכה חרדי ומשך בזקנו ,ואז טען שהותקף – מח"ש סגרה את התיק" מקור
ראשון .4.7.2019
		237שבתי גרברצ'יק עבד כעיתונאי בעיתון "מקור ראשון" וברדיו "קול חי" ,עד שמונה בשנת 2013
לדובר המשטרה למגזר הדתי והחרדי.
		238טלי גורן ,טלי רוטשילד ואשר מלמד "תופעת האלימות במגזר החרדי ובחינת יחסי גומלין עם
המשטרה" העיקר במחקר :מחקרים וסקרי ספרות בתחומי העשייה של משטרת-ישראל 117
(משטרת ישראל.)2009 ,
		239אלי שלזינגר "החוקרת החרדית חושפת :הסודות ,הקשר עם הרבנים והזוועות" בחדרי חרדים
.27.9.2018
		240בן פורת מחסום לתוהו ,לעיל ה"ש  ,80בעמ' .158
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משטרה ומחאה חברתית:
עיון מחודש בדו"ח ועדת עציוני על אירועי ואדי סאליב
()1959
יורם

שחר*

מבוא
ב 9-ביולי  1959התחוללו בשכונת ואדי סאליב שבחיפה מהומות שזעזעו את מדינת
ישראל הצעירה ונחרתו בזיכרון הקיבוצי כמאורע מכונן בתולדותיה .עשרה ימים
לאחר מכן מינתה הממשלה ועדת חקירה 1לבדיקת אירועי אותו יום והעמידה בראשה
את משה עציוני ,שהיה באותה עת שופט בית המשפט המחוזי בחיפה .הוועדה פעלה
בסד זמנים דחוק ובמנדט מצומצם ביחס להיקף האירועים ,כפי שיבואר בהמשך.
לדו"ח הוועדה (להלן" :דו"ח עציוני" או "הדו"ח") חשיבות היסטורית כללית ,בשל
חלקו העוסק ברקע החברתי הכללי של המהומות .הדו"ח גם מצביע על כשלים קשים
בקליטת העליות ,בעיקר ממדינות צפון אפריקה ,לאחר קום המדינה .עם זאת ,הסקירה
הנוכחית מתמקדת בחלקו האחר של הדו"ח שלא זכה לתשומת לב מחקרית עד כה,
הבודק את תפקוד המשטרה במהלך האירועים .חלק זה מונה פחות משני עמודים,
שהם בבחינת מועט המחזיק את המרובה.
בשנים שקדמו לאירועי ואדי סאליב עברו גופי הביטחון והאכיפה טלטלות ניכרות
והתקשו למצוא איזון הולם ויציב בין מטרות ובין שיטות פעולה שונות 2.עציוני עצמו

*

פרופסור אמריטוס למשפטים ,המרכז הבינתחומי והאוניברסיטה העברית בירושלים.

1

הוועדה מונתה ביום  ,19.7.1959והדו"ח המסכם את פעילותה פורסם ביום  .17.8.1959לדו"ח עצמו
ראו דין וחשבון ועדת החקירה הצבורית לענין מאורעות  9/7/59בואדי סאליב (( )1959להלן :דו"ח
עציוני).
למידע נוסף על המשטרה בשנים הראשונות ראו את גיליונו הראשון של כתב עת זה (משטרה
והיסטוריה  ,)2019( 1וכן את קובץ המאמרים בנושא שראה אור בכתב העת עלי זית וחרב יד (.)2014

2
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רחש םרוי

גילה לא פעם בעבר גישה ביקורתית כלפי המשטרה 3,וייתכן שמונה לחקור את אירועי
ואדי סאליב מתוך הנחה שגם הפעם ינקוט עמדה דומה כלפיה 4.הערה אחרונה זו
מובאת כבר בשלב המוקדם הנוכחי משום שהיא משליכה על עיקר הסקירה כולה.
ככל שדו"ח עציוני על אירועי ואדי סאליב חשוב בשל אופיו הכללי וארוך הטווח של
חלקו החברתי ,אין ספק כי חלקו המשטרתי נכתב כתגובה מיידית לאירועי השעה
ולדרישה ציבורית לזיהויה ולתיקונה של אשמה נקודתית .אירועי ה 9-ביולי הובנו
בתודעת רבים כשורה של התפרעויות שכוונו על ידי גורמים עברייניים ,אולי בהשראת
גורמים פוליטיים אופוזיציוניים ,והיו ראויות לתגובה משטרתית תקיפה יותר .אולם
קריאה נכונה של דו"ח עציוני מחייבת הכרה בעובדה שהוא ניווט דרך זהירה לחלץ
מתוך זעם הרגע כמה תובנות מתונות ומאוזנות באשר לתפקידיה של משטרה בחברה
דמוקרטית .תובנות אלה נוסחו ועוצבו כמסר העיקרי של הוועדה ,אך הניתוח המוצע
ברשימה הנוכחית יראה כי טמון בהן מסר מורכב הרבה יותר.
היבט חשוב של דו"ח עציוני הוא מגבלת הזמן שנכפתה עליו .הוועדה מונתה
ב 19-ביולי והוסמכה לחקור רק את אירועי ה 9-ביולי ,אלא שקדם להם אירוע אלים
אחד ב 8-ביולי ושניים נוספים אירעו ב 24-וב 31-באותו חודש .כל אותם אירועים
התרחשו באותה זירה ברצף ברור של משתתפים ,עילות וקשרים סיבתיים ,ובמקביל
לאירועים דומים שהתרחשו במקומות אחרים בארץ בין החודשים יולי-אוגוסט .1959
לפיכך ,ראוי היה אולי להרחיב את סמכות הוועדה מלכתחילה ובדיעבד לחקור אותם
כמכלול אחד ,אך משלא נעשה כך ,חשוב להצביע על הדרכים שבהן התגברה הוועדה
על המגבלה שנכפתה עליה ואף הפכה אותה ליתרון.
3

4

ביקורתו של עציוני על המשטרה באה לידי ביטוי בהקשרים שונים .בפסק הדין בעניין ריטוב
( )1950מתח עציוני ביקורת נוקבת על התנהלות קצין משטרה ושוטרים נוספים שהכו אזרח ,זייפו
מסמך רשמי ושיקרו בנוגע לנסיבות האירוע .ת"פ (מחוזי חי')  99/50מדינת ישראל נ' ריטוב (לא
פורסם .)1951 ,בשנת  1951שלח המפכ"ל יחזקאל סהר מכתב לשר המשטרה ,לשר המשפטים
ולראש הממשלה ובו התלונן על יחסו של עציוני לשוטרים שהעידו בפניו" :לדעתי מוטב שפושע
לא יבוא על ענשו מאשר שנתן הזדמנות לכב' השופט להלקותנו בפומבי ועל-כן אני מוציא הוראה
לאנשי שבכל מקרה אשר תביעה של משטרה תופיע בפני השופט עציוני – יבטלו את התביעה
ולא יעידו" .א"מ ג" 338/12-היחסים בין המשטרה והרשות המשפטית" .לדיון נוסף במאבק זה
ראו גיא לוריא "'משטרה בשביל הנייטיבס' :ההיסטוריה של הקמת התביעה המשטרתית" משטרה
והיסטוריה  .)2019( 120 ,119 ,1בשנת  1958עמד עציוני בראש ועדת חקירה שדנה במרד אסירים
אלים שהתחולל באחד מבתי הכלא בצפון הארץ .חברי הוועדה מתחו ביקורת חריפה על שירות
בתי הסוהר ועל המשטרה ,וציינו כי "מתמיה ומדהים הוא הדבר" שמשטרת בית שאן לא הייתה
מעודכנת בנוגע למצב בכלא שאטה ,וכי התעורר אצלם "ספק רציני ביותר" בנוגע להתנהלותה
בזמן המרד .בוועדה זו היה חבר גם המשפטן וחבר הכנסת יעקב קליבנוב (דין וחשבון של הועדה
לחקירת תקרית כלא 'שטה'  .))1958( 19שנה לאחר מכן מונה קליבנוב ,לצידו של עציוני ,לוועדה
שחקרה את אירועי ואדי סאליב.
חברי הוועדה הנוספים היו עו"ד רם סולומון ,ח"כ יעקב קליבנוב ,פרופ' שמואל נח אייזנשטדט
והרב יצחק אבו-חצירה.
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( בילאס ידאו יעוריא לע ינויצע תדעו ח"ודב שדוחמ ןויעןויעע

תקציר האירועים
ואדי סאליב הייתה שכונת מצוקה בעיר חיפה ,שתושביה השתייכו למעמד הכלכלי-
חברתי הנמוך של החברה הישראלית .רובם היו עולים חדשים מצפון אפריקה שהגיעו
לישראל ללא רכוש ,והתקשו להשתלב בכלכלה המקומית ,אשר סבלה כשלעצמה
מקשיים לא מועטים בתקופה זו 5.נוסף על הקשיים הללו זכו תושבי השכונה יוצאי
צפון אפריקה ליחס גזעני ומפלה מצד החברה הישראלית ,על נגזרותיה השונות ,לרבות
בשוק התעסוקה ,בתחום הדיור ובתחום החינוך .נוסף על כך ,העובדה שבנובמבר 1959
עתידות היו להתרחש בחירות לכנסת ולרשויות המקומיות כאחד ,ושמפא"י איבדה
חלק מכוחה בבחירות הקודמות וניסתה להשיבו ,הלהיטה את הרוחות במידה רבה.
בערב ה 8-ביולי  1959נקראו שוטרים לטפל בתושב שיכור בבית קפה בשכונה.
הוא סירב לדרישת השוטרים לצאת אליהם והחל לפגוע ברכוש .השוטרים ירו לעברו
והוא נפצע פצעים בינוניים והועבר לאשפוז .בעקבות אירוע זה פרצו במהלך הערב
מהומות ספונטניות בשכונה ובמהלכן נרגמה מכונית משטרה באבנים ,נעשה ניסיון
לפגוע בשוטר ,ושוטר ומאבטח ירו כמה יריות באוויר .מאוחר יותר הצליח קצין משטרה
בכיר להרגיע את הרוחות תוך שיח ודברים עם התושבים והבעת התנצלות על הפגיעה
באזרח 6.לקראת חצות שב השקט לשכונה.
בשעות הבוקר המוקדמות של ה 9-ביולי התקיימה בשכונה הפגנה שאורגנה על ידי
ועד פעולה מקומי ("ליכוד יוצאי צפון אפריקה") ,נקראו קריאות מתלהמות כגון "רצח
במשטרה" והונף דגל מוכתם בדם ,אך ההפגנה התפזרה לאחר דברי הרגעה והתנצלות
נוספת מפי קציני משטרה על הירי בערב הקודם .מאוחר יותר באותו בוקר התקיימה
בשולי השכונה הפגנה קטנה אך אלימה יותר שבמסגרתה נרגמו מכוניות משטרה .גם
הפגנה זו התפזרה בעיקרה בעקבות מאמצי שכנוע משטרתיים ,אך בשעות הצהריים
בוצעו פעולות הרס במבנים שונים ,כגון סניף מפא"י ומועדון ההסתדרות.
5

6

לרשימה בלתי-ממצה של מקורות נוספים על אודות אירועי ואדי סאליב ראו הנרייט דהאן-כלב
מערכת התארגנות עצמית :ואדי סאליב ו'הפנתרים השחורים' :השלכות על המערכת בישראל
(עבודת גמר לתואר "דוקטור לפילוסופיה" ,האוניברסיטה העברית – החוג למדע המדינה;)1991 ,
יפעת וייס ואדי סאליב :הנוכח והנפקד ( ;)2007אמיר גולדשטיין "מנחם בגין ,תנועת חרות והמחאה
המזרחית :בין ואדי סאליב ל'פנתרים השחורים'" ישראל  ;)2007( 1 ,12עדה יורמן "התגובה החברתית
לאירועי ואדי סאליב" קשר  .)2012( 59 ,43לתיאור האירועים מנקודת מבטו של שוטר שנכח בשטח
ראו קרל זינגר מזכרונותיו של בלש ישראלי .)1991( 111-106 ,68-66 ,33 ,31-27 ,22 ,16-15
התנצלות מעין זו מציבה למעשה את המשטרה בעמדה הקובעת שהשוטר אכן טעה ,ומבלי שנערכה
בדיקה של ממש .עם זאת ,בדו"ח השנתי של המשטרה לשנת  ,1959לאחר שהעניין עבר בדיקה
מקיפה ,כבר ניכרה מגמה אחרת" :היה מקום לשאלה ,אם אמנם היתה הצדקה לפתיחת האש,
בשים לב לנסיבות .היועץ המשפטי לממשלה שעיין בחומר החקירה של המקרה ,קבע כי שוטר
זה עשה מה שעשה בתום-לב ,תוך כדי ביצוע החובה המוטלת עליו לפי החוק ועל כן אינו אחראי
בפלילים על מעשהו זה" .משטרת ישראל דין וחשבון לשנת ( )1960( 42 ,1959להלן :דו"ח לשנת
.)1959
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לאחר רגיעה מסוימת התחדשו האירועים אחר הצהריים .עד אותה עת לא נפגע
איש מהמפגינים או מהשוטרים ולא נערכו מעצרים .בשעה שלוש נאספו במרכז
השכונה כמאתיים אנשים ,ביניהם נשים וילדים ,והחלו לרגום שוטרים במטח אבנים
כבד .השוטרים הגיבו במעצרים ובמרדפים ברחובות השכונה הצרים ,ובכל אותה עת
המשיכו התושבים לרגום את השוטרים מגגות הבתים .קצין המשטרה שהיה אחראי
למרבית פעולות ההרגעה הקודמות ואנשי ציבור שנשאו ונתנו עם פעילים שונים ניסו
שוב להרגיע את התושבים ,אך לפנות ערב ובמהלכו התחוללה סדרת אירועים אלימים
שחרגו לראשונה מגבולות השכונה .קבוצות קטנות יחסית חמקו לשכונת הדר הכרמל
הסמוכה ,ביצעו בה מעשי הרס ,ורגמו באבנים אוטובוס נוסעים בציר תנועה סמוך
לשכונה .האירועים שהתחוללו בשבועות הבאים 7לא נסקרו בדו"ח עציוני מהטעם
שאוזכר למעלה ,אך יש לתאר בקצרה את החמור שבהם .ב 31-ביולי פרצו עימותים
בין שוטרים לבין תושבי השכונה סביב אסיפת בחירות של מפא"י ,שאליה לא הורשו
להיכנס .העימותים הסלימו והפכו למהומות רחוב שבמהלכן נזרקו בקבוקי תבערה
לעבר שוטרים .בשלב מאוחר יותר הסתגרו כמה ממנהיגי ועד הפעולה של "ליכוד
יוצאי צפון אפריקה" בביתו של אחד מהם .שוטרים פרצו לבית ואחד מיושביו ירה
ירייה אחת שלא כוונה כנראה לשוטרים .היורה נעצר ,נשפט ,הורשע ונכלא.

הערכת פעולות המשטרה
דו"ח עציוני מייחס למשטרה "התנהגות מאופקת ,זהירה מאד וללא שימוש באמצעים
תקיפים" לכל אורך היום הנבדק ,הוא ה 9-ביולי ,והוא נוטה לכאורה לשבח התנהגות
זאת במונחים המתיישבים יפה עם חלקו החברתי של הדו"ח .אך קריאה זהירה שלו
מזמינה הבנה מרובדת יותר של לקחיו העקרוניים .כך משבחת הוועדה את התנהגותה
המאופקת של המשטרה:
הועדה משוכנעת שהתנהגות המשטרה נבעה משיקולים של רצון כנה
להימנע בכל מחיר משפיכות דמים [ ]...הועדה מעריכה את העובדה שקציני
המשטרה שוו לנגד עיניהם שיקולים של חינוך אזרחי וכי הדריכם רצון
עז להימנע מכל מעשה נחפז העשוי אולי להביא תועלת בטווח הקצר אך
העלול לשאת בחובו פרי באושים לגבי העתיד .שיקוליה של המשטרה
התבססו על ההכרה הנכונה שאין המשטרה כוח חיצוני בלבד המשליט

7

לתיאור האירוע שהתקיים בבאר שבע ראו שני בר-און ממן "מחאה ומעמד בבאר שבע"1963-1948 ,
עיונים .)2018( 91-85 ,82 ,29
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סדרים בכוח הזרוע ,אלא היא חלק בלתי נפרד של הציבור עצמו והיא
חיה את חייו .מתוך הכרת תפקידה של המשטרה כגורם חינוכי [ ]...ניסו
8

קציניה להשקיט את הרוחות בדרך שניסו [.]...

אילו הייתה הוועדה מסתפקת בדברים אלה בלבד ,אזי ניתן היה לראות בהם מסר
עקרוני ארוך טווח על תפקידה הראוי של משטרה בחברה דמוקרטית ,וניתן היה לייחס
לחבריה תעוזה אישית ניכרת אל מול עמדת ההנהגה הממלכתית והמקומית באותה
עת 9.אלא שהמילים שהשמטתי מהפסקה שצוטטה למעלה ואמירות שהוספו אחריהן
מצמצמות מאוד את הקשרו ומשמעותו של מסר זה.
תחילה יש להצביע על העובדה שבנוסחה המלא של הפסקה לא דיברה הוועדה
על רצון למנוע כל "שפיכות דמים" ,אלא רק על רצון למנוע "התנגשויות בין יהודים
ליהודים" .למען הסר ספק באשר למידת הכוונה מאחורי ביטוי זה – "בין יהודים
ליהודים" – יש להצביע על העובדה שהוא כבר הוזכר קודם לכן בדו"ח בלא ביקורת,
בתיאור ניסיונו של קצין משטרה לדבר על ליבם של המתפרעים במרכז השכונה:
"בדבריו הוא הצביע על האסון שהמתפרעים עלולים להביא על הציבור ,על החינוך
10
הרע הניתן בכך לילדים ועל חומרת המעשה של פגיעת יהודים ביהודים".
לדברים אלה ,גם מפי הקצין וגם מפי הוועדה ,ניתן להציע שני סוגי פרשנות ,כל אחד
מהם בעייתי בדרכו שלו :האחד ,נרטיב אתני מדיר ,שבמסגרתו נעשה שימוש בנרטיב
מאחד בעל סממנים דתיים-יהודיים ,ללא התייחסות למוצא המזרחי של המפגינים.
זאת ,תוך ניסיון מלאכותי לטשטש את מצבם הסוציו-אקונומי של המזרחים ,ותוך
הדגשת האתוס הציוני וכור ההיתוך שנועד להתהוות במסגרתו .השני ,נרטיב לאומני
מדיר ,הנשען על רצונם הכן של שוטרים יהודים להימנע בכל מחיר משפיכות דמים,
רצון השמור למתפרעים יהודים .אילו היו המתפרעים ערבים היה כנראה מחירם אחר.
צמצום ניכר נוסף של מסר האיפוק מורכב יותר והוא נגזר מהמילים שהושמטו
מהמשפט האחרון בפסקה שצוטטה למעלה .זה נוסחו המלא של המשפט בדו"ח הוועדה:

 8דו"ח עציוני ,לעיל ה"ש  ,1בעמ' .8
 9מסר דומה ניתן למצוא בדו"ח השנתי של המשטרה על אירועים אלה" :כאן עמדה למשטרה
פעולתה המתמדת שנמשכה שנים רבות ,לחנך את אנשיה וליצור בשורותיה רוח דמוקראטית
ומתקדמת ,לטפח יחסים תקינים ,יחסי אהדה ושיתוף פעולה עם הקהל לכל שכבותיו .עמדה
למשטר ההסברה ,שהתנהלה ללא הרף ,שאנשי המשטרה הם משרתי הציבור ,ושעליהם לבצע
את תפקידם ללא הפלייה ,ללא משוא פנים ,ללא פניות מדיניות ,עדתיות או דתיות" .דו"ח לשנת
 ,1959לעיל ה"ש  ,6בעמ' .42
 10דו"ח עציוני ,לעיל ה"ש  ,1בעמ'  .8ראו גם את הדרך שבה תיאר השוטר קרל זינגר את האירועים
בהקשר זה" :השוטרים היהודים לא היו רגילים ולא היו מוכנים לתופעות כאלה .לא עלה על דעתם
שהם יצטרכו אי-פעם להפעיל כח נגד אחיהם" .זינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .31
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מתוך הכרת תפקידה של המשטרה כגורם חינוכי ,ומאחר שראתה את
מוקד המאורעות בפציעת אלקריף [האזרח שנורה בערב הקודם] ,ניסו
קציניה להשקיט את הרוחות בדרך שניסו ,בלי שיעלו על דעתם אותה
11

שעה את ההתפתחויות המאוחרות החמורות יותר.

כדי להעריך את משמעותן של מילים אלה יש להזכיר כי אותן "התפתחויות מאוחרות" הן
למעשה ההתפרעויות של הקבוצות הקטנות לקראת ערב בשכונה הסמוכה .בהתייחסותה
המפורשת לאותן "התפתחויות" שינתה הוועדה את נימת ביקורתה וכתבה כך" :הועדה
רואה בחומרה יתירה את העובדה שהמתפרעים הצליחו להערים על המשטרה ,לעלות
12
להדר-הכרמל ולגרום בשיטת 'פגע וברח' נזקים כבדים לרכוש [."]...
לפני ואחרי דברים אלה חוזרת הוועדה על הערות כלליות מרככות ,אך המסר
הנרמז בבירור מההפרדה בין מוקדם למאוחר באירועי ה 9-ביולי אינו נוגע לגבולות
של זמן אלא לגבולות של מקום וחברה .עד שעות הערב של אותו יום היו האירועים
סגורים בזירת העוני וההזנחה של ואדי סאליב וניתן היה לראותם כרצף של פעולות
ותגובות בין תושבי השכונה לכוחות המשטרה .למרות גבולות הזמן שנכפו על סמכות
הוועדה ,אין ספק כי חבריה ראו את מקור האירועים האלה בכוח המופרז שהפעילו
שוטרים בערב הקודם .בלא שיאמרו כך במפורש ,נראה כי חברי הוועדה ראו את
המהומות שהתחוללו בשכונה עצמה במהלך היום כתגובה נסבלת של תושביה ליריות
מיותרות שנורו על אחד מחבריהם ,ומשום כך ראו גם בעין יפה את מאמצי הפיוס של
המשטרה ואת תגובתה המתונה לעבירות השונות שביצעו המפגינים בשכונה .עד אותו
שלב ספגו השוטרים עצמם את עיקר זעמם של התושבים המוחים והפגיעות ברכוש
כוונו כלפי מוקדים ציבוריים בשכונת ואדי סאליב .ייחודם של האירועים המאוחרים
שאותם בלבד ראו חברי הוועדה "בחומרה יתירה" היה ללא ספק בפריצתם מהשכונה
אל זירת מגוריה ועסקיה של הבורגנות האזרחית המבוססת .משמעות זו מתבקשת
בהכרח מהמשכה של הפסקה שצוטטה למעלה ]...[" :אם כי ייתכן ששיקולי המשטרה,
כי האירועים נושאים אופי מקומי-שכונתי גרידא ,לא היו בלתי סבירים לפי הערכת
13
המצב אותה שעה".
 11דו"ח עציוני ,לעיל ה"ש  ,1בעמ' ( 9-8ההדגשות הוספו).
 12שם ,בעמ' .9
 13דו"ח עציוני ,לעיל ה"ש  ,1בעמ'  .9ההסבר המופיע בדו"ח המשטרה למדיניות האיפוק וההכלה
שלה בראשית הדרך ,ולשינויה בהמשך ,היה השינוי שחל באופי המחאה" :המשטרה נהגה תחילה
במתפרעים בואדי סאליב באורך-רוח רב ,אך לאחר שנתברר כי טיפול זה מתפרש על ידיהם
כחולשה ,ולא כייחס [כך] אנושי – ננקטו פעולות נמרצות והחלטיות ,כאשר נשנו ההתפרעויות
במקומות אחרים או כשהיה חשש לכך .דו"ח לשנת  ,1959לעיל ה"ש  ,6בעמ'  .43בספרו של קרל
זינגר צוינה מדיניות ההכלה לשבח שוב ושוב .כך ,למשל ,כתב כי "רק תושיתם של חלק מהקצינים
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כמו בהתייחסותה הקודמת של הוועדה לזהותם הלאומית של ה"צדדים" לאירועים
("פגיעת יהודים ביהודים") ניכר בעליל כי גם כאן נתלה משקלם של סיכויים וסיכונים
במידה רבה באופייה של זירת האירועים ובזהותם המעמדית והעדתית של המעורבים
בהם .מה "החומרה היתירה" בחלונות שנשברו לפנות ערב בבתי עסקים בהדר הכרמל,
לעומת מבני ציבור שנפגעו בשעות הצהריים בוואדי סאליב? חריפות השאלה בולטת
במיוחד נוכח אופי הפעולות השונות ואופי התגובה המשטרתית המתבקשת .ההפגנות
בוואדי במהלך היום ,גם כשהן גלשו למעשי התפרעות ,נשאו אופי המוני ,גלוי ופתוח.
הגיחות הבודדות להדר הכרמל ("למעלה") בוצעו בחשאי וברצף מהיר על ידי קבוצות
קטנות שחמקו בין הסמטאות ,פגעו ברכוש ,וחזרו מייד לשכונה .קשה להעריך בוודאות
מתוך הדו"ח מהן הפעולות שהוועדה ציפתה מהמשטרה לנקוט כדי למנען; אך בהנחה
שממילא לא ניתן היה להקיף את כל השכונה בטבעת הרמטית של שוטרים ,רומזת
הוועדה כנראה לאפשרות שנקיטת יד קשה בשכונה עצמה במהלך היום הייתה מונעת
את הגיחות המאוחרות מחוצה לה בערבו של היום .כאן יש להדגיש כי במהלך היום
נעצרו  34מפגינים ושוחררו רק למחרת ,ועל כן יש להניח כי הוועדה רומזת לצורך בכוח
משטרתי ישיר ואלים כאמצעי הרתעה למניעת גלישת האירועים לזירות מהוגנות יותר.
לכן ,השאלה המתבקשת בהכרח מרצף אמירותיה של הוועדה היא מה היו אמורים
קציני משטרת חיפה לעשות אילו היו מעריכים מלכתחילה ,כי כמה צעירים עלולים
לצאת בהמשך היום מהשכונה ולנפץ חלונות במרכז המסחרי של שכונה סמוכה? האם
גם אז היו צריכים להימנע "בכל מחיר משפיכות דמים" ,או שהמחיר היה משתנה ודם
המפגינים היה מותר כדין? האם אז היה תפקיד המשטרה לזנוח "שיקולים של חינוך
אזרחי" לטובת שיקולים אחרים? האם אז הייתה המשטרה צריכה להפוך ל"כוח חיצוני
[ ]...המשליט סדרים בכוח הזרוע"? האם התועלת שב"טווח הקצר" הייתה מצדיקה אז
את "פרי הבאושים" שהיה בואש כנראה עוד יותר בטווח הארוך?
רמז ברור נוסף לסבירות תשובה חיובית לשאלות אלה עולה מהדברים הנכתבים
בפתח הפרק הנדון כאן:
כשבאים אנו לדון בהתנהגותה של המשטרה ביום  9.7.59מצווים אנו
להתעלם מן המאורעות שלאחר מכן .יתכן מאד ,אמנם ,שהשתלשלות
המאורעות ,כפי שארעה בליל-שבת  31.7.59ולמחרתו עלולה לשפוך
אור שונה על אופי ההתפרעויות הקודמות וממילא על האמצעים שצריך
14

היה לנקוט בהם.

והשוטרים שפעלו בתבונה ובהתאפקות ראויה לשבח ,מנעה מלחמת אחים ודאית" .זינגר ,לעיל
ה"ש  ,5בעמ' .31
 14דו"ח עציוני ,לעיל ה"ש  ,1בעמ' .8
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רחש םרוי

כאמור למעלה ,מהומות ה 31-ביולי  1959אירעו סביב אסיפת הבחירות של מפא"י
שכונסה בליל שבת בבית קולנוע שבשכונה .בניגוד לאירועים הקודמים שהיבטיהם
הפוליטיים היו שוליים יחסית ,אין ספק כי במהומות אלה הייתה נימה ברורה של
מאבק כוחות בין מפלגת השלטון (מפא"י) ובין קבוצת הפעילים של "ליכוד יוצאי
צפון אפריקה".
הכוח שהפעילו תושבי השכונה באירועי ה 31-ביולי היה ניכר ,אך לא חרג בהרבה
מהכוח שהפעילו ב 9-ביולי ,ועל כן יש להבין את רמזיה של ועדת עציוני על "אור
שונה" בהקשר רחב יותר .אם "ההתפרעויות הקודמות" התאפיינו בעת התרחשותן
כאירוע "מקומי-שכונתי גרידא" שעיקרו ספונטני והיבטיו הפוליטיים מוצנעים ,הרי
שאירועי ה 31-ביולי התאפיינו בהיבטים ארגוניים גלויים והקשרם הפוליטי חרג בבירור
מגבולותיה של השכונה .בין שצדקה במהלכה זה ובין שלאו ,אין ספק כי הנהגת מפא"י
(כנראה המקומית) מיקמה את אסיפת הבחירות ותזמנה אותה כאקט פוליטי ,אך אין
ספק גם כי מנהיגי "ליכוד יוצאי צפון אפריקה" ארגנו והובילו את תגובת תושבי השכונה
לאקט זה .כמו באירועי ה 9-ביולי ,ספק אם התגובה תוכננה מראש להיות אלימה ,אך
סביר להניח שבהיעדרו של ארגון מוקדם כלשהו היו האירועים כולם מתפתחים אחרת.
הנקודה החשובה להקשר הנוכחי היא כי ועדת עציוני רומזת להנחה שאילו הייתה
המשטרה מעריכה נכונה כבר ב 9-ביולי את הכוח הארגוני שהתגלה ב 31-ביולי היה
עליה לנהוג ביד קשה הרבה יותר בראשית האירועים מזו שנהגה בפועל.
להערכה נכונה של נקודה זו יש להדגיש כי דו"ח עציוני דוחה את טענת "אי
אלה אנשי ציבור" כי מאחורי קבוצת הפעילים בוואדי סאליב עמדו סיעות פוליטיות
ארציות .דחייה זו מנומקת לכאורה בחוסר ראיות ,אך גם כאן יש להתעמק בניסוח
ההנמקה כדי לדייק באפיון המסקנה המוסקת ממנה .כך כתבה הוועדה" :לא הובאו
בפנינו כל הוכחות לביסוס הטענות; ומניחים אנו שלו היו הוכחות אלה מצויות בידי
אלה שטענו זאת או בידי המשטרה ,לא היו נמנעים מהביאן בפנינו .אין אנו מקבלים
15
אפוא ,את הטענות הללו".
קשה להעריך על מה ביססה הוועדה את הערכתה באשר לזמינותן של הוכחות
ממשיות באזור הדמדומים שבין מחאה ,עבריינות ופוליטיקה ,אך חשוב להצביע על
העובדה שמסקנתה מהערכה זו ברורה וחדה .טענת המעורבות של גורמים אופוזיציוניים
חיצוניים נדחית לגופה וה"אור השונה" שעליו מדברת הוועדה בהקשרם של אירועי ה31-
16
ביולי מתייחס כולו להערכת כוחה הארגוני וכוונותיה של קבוצת הפעילים המקומית.
 15שם ,בעמ' .11
 16עם זאת ,מעניין לציין כי במכתב שכתב דוד בן-גוריון לעציוני בראשית חודש אוגוסט ,טען בן-
גוריון כי הייתה "הסתה מדינית מכוונת מצד מפלגות מסוימות" ,והוא הציע לעציוני להפריד
בין עובדות להשקפות העדים המבקשים להופיע בפניו ,תוך דחייה תקיפה של המבקשים להציג
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( בילאס ידאו יעוריא לע ינויצע תדעו ח"ודב שדוחמ ןויעןויעע

הגורמים החסרים במשוואה זו הם כוחו וכוונותיו של הממסד השליט באותה עת.
אירועי ה 31-ביולי היו תגובה לניסיון ברור של מפלגת השלטון להפגין עוצמה פוליטית
בשכונה סוררת ואולי אף להצית את אותם אירועים שהתרחשו בפועל .למרות היותם
של מרבית תושבי השכונה שומרי מסורת ,נערכה אסיפת הבחירות לאחר כניסת השבת
תוך שימוש באמצעי הגברה חיצוניים .הגבלת ההשתתפות בה לפעילי המפלגה הסירה
כל מראית עין של פעילות פוליטית שגרתית .כוחות משטרה גדולים פוזרו לקראת
האסיפה בהיערכות הפגנתית בכל רחבי השכונה וניתן להעריך כי במידה רבה הם היו
עילת התגובה האלימה ולא האמצעי למניעתה.
לדיון נפרד במחקר עתידי ראויה פעילותן של "פלוגות הפועל" ,שצוינה בתקשורת
אך לא זכתה להתייחסות בדו"ח עציוני 17.הפלוגות היו ,כהגדרתה של יפעת וייס" ,שריד
מנדטורי" ,שבמסגרתו התארגנו פועלים יהודים בתקופת המנדט להגנה עצמית מפני
האוכלוסייה הערבית ,כמו גם מפני הימין הרוויזיוניסטי ,והפכו לאחר הקמת המדינה
ל"סדרניה של מפא"י" 18.קרוב לוודאי כי השימוש בפלוגות באירוע זה דווקא מלמד על
הצורך שראתה מפא"י בטיפול במחאת ואדי סאליב שלא באמצעות המשטרה בלבד,
תוך שימוש בכוח נטול פיקוח ציבורי ותקשורתי.
המסקנה המתבקשת מעובדות אלה הופכת לחלוטין את המסר היוצא מוועדת עציוני
באשר לתפקידה החברתי של המשטרה בהפרות סדר המוניות .הערותיה החוזרות של
הוועדה על גישה אחרת שהייתה מתבקשת במהלך ה 9-ביולי אילו היה ידוע למשטרה
המשך האירועים ,רומזות בבירור לעמדתה של הוועדה כי המשטרה "חיה את חייו []...
של הציבור" והיא משמשת לו "גורם חינוכי" ,רק בתנאי שאותו ציבור יודע את מקומו
הנאות במערך הכוח הממלכתי.

השקפות בלבד .ראו מכתבו של דוד בן-גוריון אל משה עציוני מיום " ,3.8.1959אל משה עציוני,
חיפה" דוד בן-גוריון :ראש הממשלה הראשון – מבחר תעודות (( 457 )1963-1947ארכיון המדינה,
אלי שאלתיאל עורך ,התשנ"ז) .בשולי הדברים יוער ,כי המכתב נשלח לאחר שבן-גוריון למד מן
העיתונים כי עציוני בא לבקרו יום קודם לכן ,ומשלא מצאו השאיר לו מכתב שבו הוא שוטח כמה
לבטים בנוגע לעבודת הוועדה .ניתן כמובן לתהות מדוע מצא לנכון שופט מכהן ,העומד בראש
ועדה החוקרת התנהגות גוף ממלכתי-שלטוני ,לבקר אצל ראש הממשלה עוד בטרם סיימה הוועדה
את עבודתה ,ומדוע פורסם העניין בעיתונים ,אך לא ארחיב בנקודה זו כאן.
 17ראו למשל "שקט בואדי סאליב" הארץ " ;1 ,3.8.1959פסה"ד במשפט עצורי ואדי סאליב – ב22-
לח.ז" קול העם .4 ,16.9.1959
 18וייס ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .61-60
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משטרת ישראל כארגון לומד :מציאות ,אתגרים ,חזון
אבשלום

פלד *

מבוא
למחקר האקדמי במשטרה נודעת חשיבות רבה ,הנעוצה בתרומתו האפשרית ליכולתו
של הארגון למלא את תפקידיו בצורה היעילה ביותר .טענתו המרכזית של מאמר זה היא
כי המחקר האקדמי בכלל ,והמחקר ההיסטורי בפרט ,עשויים לספק למפקדים ולשוטרים
כלים יישומים מקצועיים משמעותיים .אך חשיבות הנושא ,כפי שימחיש המאמר ,אינה
מובנת מאליה בקרב הארגון עצמו ובקרב המשרתים בו .תפקידיה השוטפים והרבים של
המשטרה ,כמו גם התרבות הארגונית הנהוגה בה ,דוחקים את המחקר על פי רוב לקרן
זווית .עם זאת ,למרות החסמים הניצבים בדרכה ,על המשטרה למצוא את הדרך לשלב
מחקר אקדמי והיסטורי בפעילותה ,תוך הפיכתם לחלק בלתי-נפרד משגרת היומיום שלה.
בחלקו הראשון של המאמר אציג את מטרת המהלך המוצע להפיכת המשטרה לארגון
לומד ,אסביר את חשיבותו של המהלך למשטרת ישראל ,ואת האתגרים הניצבים בדרך.
בחלקו השני אציג את חשיבותו של המחקר ההיסטורי בעבודת המשטרה ,ואציע כיצד
אפשר להשתמש בו באופן מעשי ,תוך הפקת לקחים מניסיון העבר .בתוך כך ,אסקור
בקצרה את יישומה החלקי של הצעה זו במשטרת ישראל כיום ,ואת הדרכים שבהן
אפשר להרחיב ולשפר את השימוש במחקר ההיסטורי במסגרת פעילותה השוטפת.

בין הפעלת הכוח לבניין הרוח
"בכל מקום שנושאים בו נשק ,מסתמן מיד יחס של זלזול באינטלקט" 1.במילים אלה
סיכם הסופר פרנץ ורפל את דעתם של אנשי צבא על אחד הקצינים בספרו "ארבעים
הימים של מוסה דאג" .דעה זו ,גם אם היא מייצגת סטריאוטיפ מוגזם ,מבוססת על
*
1

ראש אגף ההדרכה במשטרת ישראל.
פרנץ ורפל ארבעים הימים של מוסא דאג ( 539צבי ארד מתרגם.)1971 ,
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הבחנה חדה ,בדבר היותם של ארגונים ביטחוניים ממוקדים מטבעם בעשייה ,ולא בהגות.
מה שנכון עבור צבאות ,נכון אף יותר לגבי ארגוני שיטור ואכיפת חוק .זאת ,משום
שמרבית זמנם של ארגונים צבאיים מוקדש לבניין הכוח ,קרי הכנתם לביצוע משימות
בלחימה ,ואילו אופי העבודה בארגוני שיטור בכלל ,וביחידות מבצעיות בפרט ,מתמקד
בהפעלת הכוח .שגרת היומיום הדחוסה במשטרה ,במציאות שבה המשאבים הקיימים
וכוח האדם לעולם יהיו נמוכים מן הנדרש ,והצורך לתת מענה שוטף בכל רחבי המדינה
ובכל שעות היממה ,יוצרים דינמיקה של פעילות מבצעית מסביב לשעון ,שבמסגרתה
נעדר לרוב פנאי להגות .יתרה מזו ,הדיון האינטלקטואלי אינו זוכה להערכתם של
חלק מהמנהיגים בארגונים שכאלה ,ומשטרת ישראל בכלל זה .בקרב הפיקוד הבכיר
תמיד יהיו מי שיתנגדו למחקר אקדמי ,בטענה כי מדובר באיבוד זמן ומשאבים יקרים,
שאותם ניתן וצריך להפנות לפעילות בשטח למען האזרח .דמות המפקד המבצעי,
הנדרש להחלטות מהירות ,למתן פתרונות לאנשיו בתרחישים קונקרטיים ולהוות
דוגמה אישית ,דוחקת את רגלי האינטלקט.
הכשרתם של שוטרים כיום מבוססת על שני נדבכים :האחד ,קורס היסוד לשיטור,
הנמשך חודשים ספורים ,ובמהלכו נלמדים תכנים כגון החוק הפלילי ויישומו ,שימוש
בנשק ,נערכים אימוני כושר גופני ועוד .בהמשך מתקיימים קורסים נוספים לתפקידים
מיוחדים ,כגון הכשרות לחוקרים ,וכן ימי העשרה .הנדבך השני הוא הלמידה מן הניסיון
הנרכש בעבודת השטח .שני הנדבכים גם יחד חשובים ,ובמיוחד השילוב ביניהם ,אך
אין בכך די ,שכן המידע הרב שנצבר באקדמיה על אודות עבודת המשטרה איננו תופס
במסגרתם נפח של ממש .יתרה מזו ,גם המידע שיאספו השוטרים במהלך עבודתם,
שאין ערוך לחשיבותו המחקרית ,לא יתורגם לכלל ידע אקדמי .הוא יעובד על ידי
השוטרים באופן התואם תפיסות עולם ,סטריאוטיפים ותחושות בטן ,אך ללא שימוש
בכלים מחקריים בסיסיים של תיקוף ומהימנות .בשגרת האימונים הדחוסה השוטרים
ילמדו מעט מאוד ,אם בכלל ,על הסוגיות הסבוכות – החברתיות ,הכלכליות והפוליטיות
– שבהן יתבקשו לטפל על בסיס יומיומי.
שורשיה של מציאות זו נעוצים במערכת יחסים של הסתייגות הדדית ואף חשדנות
בין המשטרה לאקדמיה .החוקרים דייוויד וייסברוד ופטר ניירוד ציינו כמה גורמים
נוספים המסייעים ליצירתו ולשימורו של נתק זה בין שני הגופים" :מגדל השן" מזוהה
עם מחקרים שהם לא פעם ארוכי טווח ומעמיקים ,שנלווים אליהם שיפוט עמיתים
ועבודת עריכה אקדמית קפדנית ,ואילו המשטרה שמה דגש על מהירות תגובה ,יעילות
ואפקטיביות 2.לאלה יש להוסיף את חששם של שוטרים כי ניסיונם המעשי יאבד
2

David Weisburd & Peter Neyroud, Police Science: Toward a New Paradigm, New
Perspectives in Policing, Jan. 2011, 1. https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/228922.pdf.
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מחשיבותו ,אם למחקר האקדמי יהיה משקל רב יותר בעבודת המשטרה.
הנתק בין שני הגופים בא לידי ביטוי גם בפרקטיקה המשטרתית :השכלה אקדמית
איננה תנאי קבלה למשטרה .לרבים מן השוטרים אין תואר אקדמי ,ובאקדמיה מספרם
של מרצים בעלי ניסיון בעבודת המשטרה הוא מזערי .ברובם המכריע של התפקידים,
שוטרים אינם מפרסמים מאמרים בכתבי עת אקדמיים ,ואינם מתוגמלים על ידי הארגון
אם עשו כן .וייסברוד וניירוד טענו כי המשטרה זקוקה לפרדיגמה חדשה בתחום
הלימודים האקדמיים .אומנם ,היא מאמצת פיתוחים חדשים בנכונות רבה ומטמיעה
אותם בעבודתה ,בעיקר בתחום הטכנולוגיה והרפואה ,לרבות טביעות אצבע ,דנ"א ,נשק
והאזנות סתר .נוסף על כך ,שיתופי פעולה בין המשטרה לאקדמיה הובילו לתוצרים
מגוונים כגון שיטור מוכוון בעיות ,נקודות חמות ,מערכת קומפסטאט 3ועוד .עם
זאת ,לטענתם אין בכך די ,שכן המחקר האקדמי צריך ללוות את מכלול עבודתה של
המשטרה ,ולא להסתיים לאחר שילוב תוצרים נקודתיים בקרבה :אין טעם בחידושים
טכנולוגיים או בשינויים במדיניות המוטמעים ללא מעקב מלווה אחר השפעתם ,ללא
4
הערכה שיטתית מה עובד ,מה לא ובאילו תנאים.
ההסתייגות מן המחקר והעיון לא פסחה גם על משטרת ישראל ,ואף הועצמה על
ידי שני אתגרים מקומיים המיוחדים לה :חברה דינמית המציבה אתגרים מתמשכים
ובלתי-פוסקים למשטרה; ואחריותה לתחום ביטחון הפנים ,המגבירה את הלחצים
המופעלים עליה .עם זאת ,כמה תהליכים המתרחשים במשטרה בשנים האחרונות,
מצביעים בבירור על הידוק הקשר בינה לבין האקדמיה .קפיצת דרך משמעותית
בנושא ההשכלה האקדמית נעשתה בשנת  2008עת החליט פיקוד המשטרה להציב
את הלימודים האקדמיים כתנאי סף לקידום :תואר ראשון הוא תנאי להסמכה לקצונה,
ותואר שני – לסיום קורס פיקוד ומטה 5.צוערים שאינם בעלי השכלה אקדמית יכולים
ללמוד בתוכנית מרוכזת שנבנתה עבורם ,וכך ,עם הדרגות ותעודות ההסמכה ,מקבלים
החניכות והחניכים גם תואר בוגר או מוסמך האוניברסיטה 6.זאת ועוד ,נתונים מעודדים
מלמדים על צמיחה בלתי-פוסקת בשיעור השוטרים בעלי השכלה אקדמית בישראל.
רבים מהם מתגייסים למשטרה לאחר שסיימו תואר ראשון ,או רוכשים השכלה אקדמית
במהלך שירותם .נכון לשנת  ,2019עובדים במשטרה  6,801שוטרים בעלי תואר ראשון,

3
4
5
6

מערכת המדידה הממוחשבת הראשונה לבחינה סטטיסטית של פשיעה ועבודת המשטרה.
שם.
קורס פיקוד ומטה (פו"מ) נועד לקצינים מצטיינים בדרגת רב-פקד (רפ"ק) ,המיועדים לקידום
לתפקידים בכירים ,כגון פיקוד על תחנת משטרה ,ניהול מדור במטה הארצי ,וכד'.
תחילה פעלה התוכנית באוניברסיטת חיפה ,ומאז שנת הלימודים תש"פ היא מתקיימת במכון
לקרימינולוגיה של האוניברסיטה העברית.
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ו 979-נוספים לומדים לתואר זה; 5,296 7שוטרים הם בעלי תואר שני ,ו 401-נוספים
לומדים לתואר זה;  99שוטרים הם בעלי תואר שלישי ,ו 4-נוספים לומדים לתואר זה.
8
זאת ,מתוך כ 27,500-שוטרות ושוטרים בשירות קבע בסך הכול.
היבט אחר של הטמעת האקדמיה במשטרה הוא עבודתן של מחלקת אסטרטגיה
שבאגף התכנון והארגון (אג"ת) של המשטרה ,והמחלקה למדעי התנהגות שבאגף משאבי
אנוש ,התומכים במחקר אקדמי ולעיתים יוזמים אותו .כתב העת "העיקר במחקר",
המתפרסם אחת לשנה ,מרכז מאמרים של קציני מחלקת אסטרטגיה 9,אשר גם מרצים
על נושאי מחקרם בכנסים שונים .חלק מן המאמרים נולדו כתוצאה משיתוף פעולה
בין המשטרה לבין חוקרים מן האקדמיה.
אך שינויים אלה ,המבורכים כשלעצמם ,אינם מחלחלים לעבודתה השוטפת של
המשטרה .על אף הגידול המרשים שחל במספרם של בעלי התואר הראשון והשני,
המחקר האקדמי טרם הוטמע בה ונותר נטע זר .משטרת ישראל ,כפי שמוכיח מחקר
שנערך לאחרונה ,עודנה נסמכת במידה רבה יותר על ניסיון מעשי מאשר על מחקר
אקדמי 10,ובכך אין די :הפיכתה לארגון לומד ,כפי שאבהיר להלן ,היא מטרה חיונית
שאליה חייבת משטרת ישראל לשאוף על מנת לעמוד באופן ראוי במטלות הרבות
המונחות לפתחה.
"ארגון לומד" הוא ארגון המיומן ביצירת ידע ,ברכישתו ובהעברתו ,כמו גם בהתאמת
אופן תפקודו ,כך שיתאים לידע ולתובנות החדשים 11.אדגיש ,כי מדובר במאפיין של
תרבות ארגונית ,ולא בביצוע פעולה או מיזם חד-פעמיים .כדבריו של פיטר סנג'י:
לעולם אינך יכול לומר "אנו ארגון לומד" ,כפי שאינך יכול להגיד "אני
אדם נאור" .ככל שאתה לומד ,כך אתה מודע יותר לבערותך .לכן ,ארגון
אינו יכול להיות "מצוין" במובן של הגעה למצב קבוע של מצוינות;
12

הוא תמיד נמצא במצב של תרגול ולמידה ,של שיפור או התדרדרות.

 7בין אלה ראויה לציון במיוחד תוכנית שוהם ,שהוקמה בשנת  ,2013המיועדת להכשיר סטודנטים
מצטיינים לתפקידי קצונה במשטרה.
 8בנוסף ,משרתים במשטרה כ 4,500-שוטרות ושוטרים בשירות חובה ,רובם במסגרת משמר הגבול.
 9את כתבי העת אפשר למצוא באתר בית המורשתhttps://www.policemuseum.org.il/he/:
haikar_bamehkar_police_studies.
 10טל יונתן-זמיר ואח' "הנטייה להסתמך על ניסיון מקצועי ושיטור מבוסס ראיות :ממצאים מסקר
קצינים בכירים במשטרת ישראל" העיקר במחקר .)2019( 9 ,9
David A. Garvin, Building a Learning Organization, 71 Harvard Business Law Review 11
78 (1993).
Peter M. Senge, The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization 12
14 (1995).
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במטרה לבסס את משטרת ישראל כארגון לומד ,אפשר להסתפק לכאורה בשני צעדים
מרכזיים :האחד ,הפיכת המכללה הלאומית לשוטרים למוסד לימוד אקדמי מן המניין,
אשר בו ,בדומה למרבית ארגוני השיטור בעולם המערבי ,יוקנה זיכוי אקדמי ללומדים
בה ,החל מקורס השיטור הבסיסי ובהמשך במעלה ההכשרות וההסמכות שעל שוטרים
וקצינים לעבור במהלך הקריירה שלהם .הצעד השני ,הקמת מכון מחקר אקדמי בתוך
המשטרה ,שיהיה ליבה הפועם של האקדמיה לשוטרים .מכון המחקר יעמיק את
הידע המחקרי הקיים על אודות המשטרה ,יתמוך באקדמיה לשוטרים וילווה אותה
בתחומי הידע הרלוונטיים כגון חברה ,כלכלה ,פסיכולוגיה ,טכנולוגיה ,היסטוריה
ועוד .המכון יהיה נדבך נוסף שיתרום לייצור הידע המשמש את האקדמיה בפרט ואת
מקצוע השיטור בכלל.
שני הצעדים האלה יצריכו משאבים ,תקנים ,כוח אדם ,אישורים ,ולפיכך גם זמן.
אך קיימים כיווני פעולה שראוי להנהיג כבר עתה ,תוך רתימת השוטרים ובעיקר
המפקדים למימוש החזון .ארגון לומד תלוי בעובדיו ומנהליו ,במוטיבציה שלהם
להעשיר את ידיעותיהם ,ביכולת הלמידה העצמית שלהם לאורך זמן (Life Long
 ,)Learningובסקרנותם האינטלקטואלית .כדי להשיג יעד זה במשטרה ,על השוטרים
והמפקדים להפנים כי השיטור הוא תחום ידע וחקר אקדמי ,שאיננו מבוסס אך ורק
על ניסיון מקצועי .עליהם לאמץ תרבות ארגונית של למידה מתקדמת ,שבמסגרתה
יפותחו כלי למידה מהותיים המאפשרים למידה בכל עת ובכל מקום :לא שינון כי אם
פיתוח תהליכי חשיבה רפלקסיביים .הדיפת העיסוק ב"כאן ועכשיו" ושינוי תפיסת
ההווה התובעני והעתיד הקרוב המאיים ,לטובת למידה ,מחקר והעמקה.
אין ספק שהצבת הלימודים האקדמיים כתנאי סף לקצונה במשטרה היתה צעד
חשוב .עם זאת ,אין בכך די .עם סיום הקורס ותחילת דרכם כקצינים חדשים בשטח,
דוחקים ההווה התובעני והעתיד הקרוב המאיים ,כל פנאי לעיסוק אינטלקטואלי.
השגרה הדוחקת כופה על ההגות לפנות את מקומה לטובת המעש .באופן דומה ,גם
שוטרים המסיימים תואר אקדמי ,אינם מיישמים את המחשבה הביקורתית האקדמית
בעבודתם ,אלא חוזרים להסתמך על ניסיונם וניסיון עמיתיהם.
כדי להכשיר את הקצין כאינטלקטואל עלינו לחנך ולא רק להדריך .הדרכה ואימון
הם כמובן תחומי המומחיות של ארגונים משטרתיים שכן ,מטבע הדברים ,אין להם
ברירה .כדי שמגויסים חדשים מרקע מגוון ישתפו פעולה בביצוע משימות מורכבות,
עליהם ללמוד מערכת של הליכים ונהלים משותפים .יתרה מזו ,במצבי החירום ,אשר
מתעוררים לעיתים קרובות בפעילות המבצעית ,יש בדרך כלל זמן מועט ,אם בכלל,
להרהורים .נדרשת קבלת החלטות מהירה ,המושתתת על ידע מעמיק בכלים הטקטיים
המקובלים בארגון.
כדי לחנך את הקצינים לחשיבה מעמיקה ,עלינו להילחם בתופעות המאפיינות
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את הלימוד כיום ,גם בחלק מהמוסדות האקדמיים ,למשל הפיכת הקריאה לשינון
וצמצום עלילה סבוכה ללקחים קלים ללמידה .כדי להפוך את הקצין לאינטלקטואל,
אנחנו חייבים להתנגד לצמצום ,וכיוון שכך ,עלינו לדרוש מחשבה ,המצריכה הרהור.
במילים אחרות ,אנחנו רוצים לחנך שוטרים וקצינים לחשיבה ולא לאמן "אוטומטים",
שמעלתם העיקרית היא היכולת למצוא במהירות את התשובה המקובלת לבעיה
טקטית מסוימת .לפיכך ,קיים צורך ביצירתו של הקצין האינטלקטואל ,אשר ישלים
את "משולש ההשפעה" האקדמי ,יחד עם מכון המחקר והאקדמיה לשוטרים .חינוך
הקצינים והפיקוד הבכיר ליכולות עיון ,הרהור וחשיבה ,הוא שיאפשר למשטרה "לעלות
מדרגה" ולבסס את המחקר האקדמי ככלי רב השפעה על עבודתה.

המחקר ההיסטורי ככלי יישומי בעבודת המשטרה
אם עד עתה עמדתי על הקשיים הניצבים בפני הטמעת המחקר האקדמי במשטרה,
הרי שהנחלת המחקר ההיסטורי במשטרת ישראל בכלל ,וזה היישומי בפרט ,מורכבת
שבעתיים .תחילה ,אבהיר מדוע חשוב לימוד ההיסטוריה כשלעצמו ,ולאחר מכן את
חשיבות לימוד ההיסטוריה של המשטרה.
לפני כ 2,400-שנה אמר תוקידידס ,אבי ההיסטוריה הצבאית ,כי כתב את תולדות
מלחמת פלופונס לידיעתם של "אותם שירצו לצפות באמת הברורה במעשים הנעשים
ובמאורעות העלולים לשוב ולהתרחש ביום מן הימים ,כמותם או כיוצא בהם ,כמקרה
אשר יקרה את בני האדם" 13.מסלול ההיסטוריה האנושית ,במהלך השנים הרבות
שחלפו מאז ,חיזק את קביעתו של תוקידידס ,בדבר האפשרות ללמוד מלקחי העבר
לצורך שיפור התפקוד בהווה .למרבה הצער ,נראה כי עיקר הדוגמאות לכך הן על
דרך השלילה ,כאשר מנהיגים – פוליטיים ,צבאיים או משטרתיים – בחרו להתעלם
משפע הדוגמאות שהעבר העמיד לרשותם .חיזוק לכך אפשר למצוא בדבריו של גנרל
הנחתים האמריקני ג'ים מטיס ( ,)Jim Mattisלפקודיו:
בסופו של דבר ,הבנה אמתית של ההיסטוריה פירושה שאיננו מתמודדים
עם דבר חדש תחת בשמש .לכל האינטלקטואלים [ ]...אשר מתרוצצים
כיום ואומרים שטבעה של המלחמה השתנה מן היסוד ,הטקטיקה חדשה
לחלוטין וכו' .עלי לומר ,בכל הכבוד" :למעשה ,לא" .האויב שמולו אנו
מתמודדים כעת בעיראק ,לא היה מבלבל כלל את אלכסנדר הגדול,
ומנהיגינו אשר נכנסים למאבק זה ,עושים שירות רע לחייליהם שאינם
 13תוקידידס תולדות מלחמת פלופונס ( 13א"א לוי מתרגם.)1959 ,
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לומדים (לומדים ,ולא רק קוראים) על מי שקדם לנו .זה חמשת אלפים
שנה אנו נלחמים על פני האדמה ,ועלינו ללמוד מניסיונם של קודמינו.
כשאנו מאלתרים ,וממלאים שקי גופות בעודנו מבררים מה פועל ,מזכיר
14

לנו הדבר את הצווים המוסריים ואת עלותה של היכולת במקצוענו.

באופן דומה ,גם ויליאמסון מארי וריצ'ארד סינרייך היטיבו לתאר את ההתנגדות ,פעמים
רבות בלתי-מודעת ,הקיימת בקרב מפקדים צבאיים לרלוונטיות שיש להיסטוריה
לענייני ההווה והעתיד הקרוב ,ועוד יותר מכך ,לעתיד הרחוק:
רבים מדי מן האחראים להחלטות הנוגעות לביטחון לאומי ,אזרחים
ואנשי מדים כאחד ,מחזיקים באמונה הלא מוצהרת ,כי להיסטוריה אין
הרבה מה להציע לקובעי מדיניות הביטחון בימינו .דומה כי למנהיגים
הבכירים היום ,אשר מוטרדים מן השינויים המואצים ,אין פנאי ואין
רצון להיעזר בלקחי העבר .האירועים רודפים זה את זה במהירות רבה
מדי .הטכנולוגיה מבשילה בזריזות רבה מדי .משברים באים בזה אחר
זה בפתאומיות רבה מדי .דומה כי בהתמודדותם עם הווה תובעני ועם
עתיד מאיים ,מעטים הם המנהיגים האזרחיים בימינו ,אשר מוכנים
15

לעסוק בהרהור שיטתי על אודות העבר.

הדבר מקבל משנה תוקף בשל העובדה שמחקר היסטורי-יישומי אינו דבר פשוט.
ראשית ,צריך לאסוף את כלל העובדות הרלוונטיות ,מתוך מקורות שהם לעיתים חלקיים
ושתמיד יש בהם הטיה ,כזו או אחרת .לאחר מכן ,יש לעבד את המידע שנאסף ,תוך ניסיון
למצוא תובנות ,שתוכלנה לספק פתרונות לסוגיות הרלוונטיות לעתיד .ההיסטוריה,
חשוב לזכור ,אינה מספקת בקלות תשובות פשוטות ונוחות לשאלות הנוגעות לזמננו.
למרות כל זאת ,צבאות רבים מקדישים משאבים ומאמצים רבים ללימוד ההיסטוריה,
באמצעות יחידות תיעוד ומחקר פנימיות או שיתוף פעולה עם חוקרים באקדמיה ,וכך
צריכה לעשות גם המשטרה .אך המצב שתואר לעיל ,של המשטרה כארגון מוטה הפעלת
כוח ,הופכת את חקירתו השיטתית של העבר לפעולה הנתפסת כמותרות ,שהמפקדים
העסוקים ואלה הכפופים להם אינם יכולים להרשות אותה לעצמם.
מחקר היסטורי יישומי במשטרה מתבסס ,כמו ההיסטוריה הצבאית ,על ההנחה כי
ניתן להשתמש בהיסטוריה ככלי למידה ולהסיק ממנה תובנות ומסקנות מעשיות .זוהי
 14ויליאמסון מארי וריצ'ארד הארט סינרייך "מבוא" העבר כפתח דבר :חשיבותה של ההיסטוריה
לתחום העיסוק הצבאי ( 20 ,13ויליאמסון מארי וריצ'ארד הארט סינרייך עורכים.)2014 ,
 15שם ,בעמ' .13
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גישה פוזיטיביסטית ,שלפיה ההיסטוריון יכול לתאר את המציאות כפי שהתרחשה,
או לפחות באופן קרוב לכך ,ולהסביר את מה שקרה באמצעות תאוריה אובייקטיבית,
16
שאותה אפשר לבחון באופן בלתי-תלוי.
אני סבור כי המחקר ההיסטורי עשוי להיות כלי בעל ערך בשיטור ,בגלל מאפייניו
המיוחדים .על אף שינויים רבים שחלו בחברה ובטכנולוגיה המשרתת אותה ,רכיבים
רבים בעבודתה של המשטרה נותרו בעינם .עובדה זו באה לידי ביטוי ,בין היתר ,בקיומן
של "נקודות חמות" קבועות שבהן ,כפי שהמחיש וייסברוד ,מתרחש חלק משמעותי מן
הפשיעה לאורך השנים .לפיכך המשטרה יכולה להיעזר בידע שצברה לאורך השנים
באתר או באירוע מסוים ,על מנת להיערך לפעם הבאה שבה תידרש לפעול בו.
להוכחת טענותיי אלה ,די לעיין במאמרים המופיעים בגיליונותיו של כתב עת זה:
טיעונים שהועלו בעד ונגד גיוס אזרחים ערבים למשטרה בסוף שנות הארבעים ,עלו
גם בדיונים שהתקיימו בחברה ובמשטרה בעת הקמתה של מינהלת החברה הערבית
במשטרה בשנת  17,2016וניסיונן של הנשים שגויסו למשטרה בעשור הראשון יכול
לספק תובנות על הקשיים והחסמים שיעמדו בפני עבודתה של היוהל"ן כיום 18.באופן
דומה ,טקסים דתיים ,כמו הילולת רשב"י במירון ,תפילות הרמדאן או שבת האור,
נערכים במתכונת החוזרת על עצמה ובמקומות קבועים והלמידה מהעבר תוכל להקל
על איתור מוקדם של סיכונים לשלום המשתתפים ועל מניעתם.
כפי שטענתי כבר בראשית המאמר ,בהיותה ארגון מוטה הפעלת כוח ,נוצרה
במשטרת ישראל תרבות ארגונית המתמקדת ב"כאן ועכשיו" .עיקר העיסוק והעניין של
מקבלי ההחלטות במשטרה הוא בהווה או בעתיד המיידי ,תוך התייחסות מצומצמת
ואינסטרומנטלית בלבד למחקר האקדמי .עם זאת ,ואף על פי שאין הנחתום מעיד על
עיסתו ,ייאמר לשבחה של משטרת ישראל כי המחקר ההיסטורי-משטרתי היישומי
שלה הוא חלוצי ופורץ דרך ,אם כי גם בתחום זה הדרך עוד ארוכה .לפיכך ,אסקור
תחילה בקצרה את שורשי חקר ההיסטוריה במשטרה ,ואת הפעילות הנערכת בתחום
כיום ,ולאחר מכן אפנה להסביר את הפוטנציאל הנרחב ,והלא ממומש ברובו ,הטמון
בחקר ההיסטוריה של המשטרה.
המחקר ההיסטורי במשטרת ישראל החל בשנת  ,1986עם הקמת מחלקת ההיסטוריה
באגף כוח האדם .עם זאת ,עד לפירוקה ,בשנת  ,2004התמקדו קציני המחלקה במחקר
היסטורי-תיאורי ,שנועד לגבש את סיפור תולדות המשטרה .כמו כן ,תיעדה המחלקה
 16יואב גלבר היסטוריה ,זיכרון ותעמולה .)2007( 33
 17עודד רון "'עשר שנים לפחות הוא מהלך בין הצללים' :שוטרים מקבוצות מיעוט במשטרה העברית
 "1958-1948משטרה והיסטוריה .)2020( 15 ,2
 18שרון גבע "שחרור בתנאים מגבילים :נשים במשטרת ישראל  "1958-1948משטרה והיסטוריה ,1
.)2019( 89
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את הפעילות העיקרית בארגון ואת השינויים הארגוניים שחלו בו .מחקר היסטורי-
יישומי החל בשנת  ,2011במסגרת חוליית ההיסטוריה שנוסדה שנתיים קודם לכן .עם
הקמתו של בית המורשת החדש של המשטרה בבית שמש ,בשנת  ,2015עברה לידיו
האחריות למחקר ההיסטורי ולתיעוד הפעילות בארגון.
19
המחקר האקדמי הקיים כיום על המשטרה הוא חלקי ובלתי-מספק .בית המורשת
וחוליית ההיסטוריה ,הפועלים במסגרת אגף הדרכה ,מבקשים למלא מקצת מן החסר
הקיים במחקר זה 20,שבפניו ניצבות שלוש מטרות שונות :האחת ,לסייע לציבור הישראלי
להכיר בצורה מעמיקה ויסודית יותר את עבודת המשטרה ,ולהגביר את אמונו בה.
השנייה ,הרחבת הידע המצוי בידי שוטרים על אודות הארגון ,ושורשיו ההיסטוריים.
מטרה שלישית ,ומרכזית לטעמי ,היא מחקר אקדמי בעל אופן יישומי ,שאינו מבקש רק
לבחון את עברו של הארגון ,כי אם גם מציע לגזור מסקנות יישומיות ביחס לאתגריו
העתידיים .הכנסים האקדמיים הנערכים מדי שנה על ידי בית המורשת ,כמו גם כתב
עת זה ,מהווים אף הם חלק מן המכלול.
מיזם חשוב באגף ההדרכה ,המיועד לסייע לנו ללמוד מן העבר ,הוא צוות הלמידה
הארגוני ,שהוקם בשנת  ,2018עם הקמת האגף .הצוות מורכב מנציגי דיסציפלינות
ותחומים מקצועיים שונים :קצין תחקירים מבצעיים ,קצין בטיחות ,קצין "איפכא
מסתברא" (חשיבה הפוכה) ,קצין ביטחון מידע וקצין מחקר היסטוריה .תפקידו של
הצוות הוא להשפיע על שלב גיבוש התוכנית המבצעית בכל מבצע רחב היקף במשטרת
ישראל ,המערב חלקים גדולים מהארגון ,כמו מבצע בחירות ,ביקור נשיאים וראשי
ממשלות ,אבטחת אירועי תרבות בינלאומיים וכדומה .הצוות מתכנס ומנתח את לקחי
העבר ומפיק תובנות אשר ישפיעו על המפקדים במהלך עבודת המטה לגיבוש התוכנית
המבצעית .תפקידו של ההיסטוריון ,ששילובו היה חידוש משמעותי ,הוא לזקק לקחים
היסטוריים רלוונטיים ותובנות מבצעיות ,המבוססים על זווית המחקר שלו .בדרך זו,
מהווה ההיסטוריה כלי שימושי ,כמעט יומיומי ,בפעילות החשובה של הארגון.

 19נעמי לבנקרון "בין גלוי לנעלם :היסטוריוגרפיה של משטרת ישראל בעשור הראשון" משטרה
והיסטוריה .)2019( 17 ,1
 20השלמת החסר במחקר הקיים נעשית הן במסגרת פרסומים אקדמיים ,והן במסגרת פרסומים לא-
אקדמיים שנעשים על ידי צוות בית המורשת .ראו ,למשל ,אורי קוסובסקי רעידות אדמה בישראל
ובעולם :סקירה תמציתית ( ;)2012אורי קוסובסקי אכיפת החוק בהתאם לחוק :תולדות הייעוץ
המשפטי במשטרת ישראל ( ;)2015אורי קוסובסקי תחנת משטרה על שתיים :שיטור המקופים
במחוז תל-אביב ( ;)2017שלומי שטרית "מבצע שער" :משטרת ישראל בביקור סאדאת (;)2018
אורי קוסובסקי תולדות בית הדין למשמעת במשטרת ישראל (.)2018
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סיכום
למן עצמאותה של מדינת ישראל הלכה משטרת ישראל והתעצבה תוך הפגנת כישורי
למידה .מארגון מנדטורי ששירת את השלטון הבריטי הזר ,הפכה המשטרה לארגון
לאומי וממלכתי ,המותאם לאתגרי החברה וביטחון הפנים במדינת ישראל .המשטרה
אינה קופאת על שמריה ,אלא ממשיכה להשתנות במגוון תחומים ,כדי לספק לאזרחי
המדינה שירותים של אכיפת חוק וביטחון פנים מרביים .היא פועלת כדי לאפשר לאזרח
הנורמטיבי לנהל את חייו ללא הפרעה ,כפי שמתבקש במדינה דמוקרטית מערבית,
בעזרת התאמות ורפורמות שמשאירות אותה רלוונטית ואפקטיבית בכל עת.
המחקר האקדמי בכלל ,וזה ההיסטורי בפרט ,יכולים להיות משאב רב-ערך שיבסס
את משטרת ישראל כארגון לומד ומתקדם .על מנת להעמיק את השימוש במחקר שכזה,
עלינו להתמודד עם האתגר המתמשך של עיצוב דמותו של הקצין האינטלקטואל,
שמבקש להיעזר במחקר האקדמי ובתוך כך במחקר ההיסטורי ,ואף להשתתף בו .ואכן
זהו אתגר מתמשך שאנו מתמודדים עימו.
כאמור ,שתי מטרות מרכזיות ארוכות טווח ניצבות בפני המשטרה בדרכה להשגת
יעדיה כארגון לומד :האחת ,הקמת האקדמיה לשוטרים ,והשנייה – הקמת מכון מחקר.
אך גם בטווח הקצר ,יש פעולות שניתן וצריך לעשות ,שאינן מצריכות תקציבים או
כוח אדם ,אלא ,בעיקר ,שינוי תפיסתי :עלינו לחזק את ההדרכה במשטרה ,שלה תפקיד
מכריע בהכנת השוטרים לייעודם ובמתן כלים בידיהם למימוש אחריותם .הדרכה
זו צריכה להיות מותאמת ורלוונטית לאתגרי ההווה ולאתגרי העתיד .יש לפתח את
משטרת ישראל כארגון לומד שבו השוטרים אחראים ללמידה ולהתפתחות עצמית,
והמפקדים אחראים ללמידה שלהם ושל פקודיהם .יש להדק את שיתופי הפעולה בין
המשטרה לאקדמיה ,לצורך עריכת מחקרים משותפים .יש להעמיק את ביסוסו ואת
השפעתו של צוות הלמידה הארגוני בלמידה מאירועי ההווה ולמידת אירועי העבר
על ידי מחקר היסטורי .צוות מעין זה צריך לקום גם במחוזות השונים ,ובאירועים
מצומצמים יותר בהיקפם ,ולא רק באירועים בעלי חשיבות לאומית.
בדרכים אלה ,אפשר כבר היום לשפר את כישורי למידתו של הארגון ,ולפיכך גם את
יכולות הביצוע שלו .הטמעת דמות הקצין האינטלקטואל ,היודע לשלב הלכה ומעשה
ולתרגם את הידע הרחב והמעמיק שבידיו לכלל פעולה ,תתרום רבות למהלך זה .אין
ספק ,כי כיווני הפעולה שמניתי ידרשו מאיתנו מאמץ רב ואורך רוח ,אך הטמעתם
המוצלחת תתרום להצלחת המשטרה למלא את ייעודה :מתן השירות הטוב ביותר
האפשרי לכלל אזרחי המדינה.
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ביקורת על ספרה של אורנה אליגון דר
Plausible Crime Stories:
The Legal History of Sexual Offences in Mandate Palestine1

יובל

יונאי *

התפיסה המקובלת של פרוצדורות משפטיות בהליכים פליליים היא ,שהתביעה
וההגנה מציגות כל אחת את גרסתה להתרחשויות שהיה בהן משום עבירה על החוק,
והשופטים נדרשים להכריע בפסיקתם בין השתיים :כיצד התרחשו העבירות ובידי מי.
כידוע לכל מי שעוסק במחקר על הפרקטיקה השיפוטית ,במציאות יש סטיות ממודל
אידיאלי זה הגורמות לא רק להחלטות שיפוטיות מוטעות ,אלא גם להטיות מבניות
הקשורות ליחסי הכוח בין שחקנים חברתיים שונים .לצד הכרה בחוסר השלמות של
השיטה ,יש חילוקי דעות לגבי הגורמים לטעויות ,שיעורן של הטעויות והאמצעים
להפחתת מספרן .גישות שמרניות נוטות לצמצם בחומרת הבעיה מחד גיסא ,ולחפש
דרכים למזער אותה אף יותר מאידך גיסא.
ספרה של אורנה אליגון דר שייך למסורת ביקורתית בהיסטוריה של המשפט,
השואפת להבין כיצד הכרעות שיפוטיות מתקבלות בפועל .בחינת הסוגיה הזאת נעשית
על ידי ניתוח מדוקדק של הכרעות בנושא מסוים במערכת שיפוטית ספציפית ,בתקופה
ובמקום נתונים .בספרה הקודם“Marks of an Absolute Witch: Evidentiary ,
” ,Dilemmas in Early Modern Englandעסקה אליגון דר בשאלה כיצד שופטים
בריטים הכריעו בשאלה הרת הגורל :האם נשים שהואשמו בכישוף אכן עסקו בכך.
החלטה חיובית שגויה הובילה להוצאה להורג של אישה חפה מפשע ,ואילו החלטה
שלילית שגויה הייתה כרוכה במתן אפשרות למכשפה להמשיך ולפגוע בסובבים אותה.
כמו בכל תחום של המשפט הפלילי ,המשפט פיתח פרוצדורות וקריטריונים כדי להגיע
לשיעור גבוה ככל האפשר של פסיקות נכונות.
*

פרופסור חבר בחוג לסוציולוגיה ,אוניברסיטת חיפה.

	Orna Alyagon Darr, Plausible Crime Stories: The Legal History of Sexual Offences
1
in Mandate Palestine (2019).
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קל לנו כיום ללגלג על השופטים הבריטים שדנו בתיקים אלה ,לקבוע בביטחון כי
כישוף אינו קיים ,ולראות בחוק נגד כישוף זליגה של אמונות מיסטיות אל המשפט,
כחלק מניסיונם הכולל של החברה ושל המשפט למשטר את מיניותן של נשים .אך
הניתוח ההיסטורי של אליגון דר לא עסק בגורמים החברתיים שהביאו ליצירת חוק נגד
כישוף; תחת זאת ,היא בחנה את יישומו של החוק כדי להבין כיצד שופטים התמודדו עם
שאלות עובדתיות הכרוכות בהכרעות קשות .בספר ,העוסק בעולם משפטי של לפני יותר
מ 300-שנה ,מטרתה של אליגון דר לא הייתה אקדמית ומנותקת מהמציאות; אדרבה,
המטרה הייתה לתרום להבנה כיצד מערכות משפטיות מפתחות קריטריונים מפורטים
ומדויקים כדי להגיע להכרעות סבירות ומדויקות ככל האפשר .הריחוק שלנו מהנושא
וחוסר האמון שלנו במכלול הקריטריונים הם שמאפשרים לנו לנתח את הפרקטיקה
הראייתית ( )evidentiaryבכובד ראש אקדמי קר רוח .הגישה הביקורתית הניצבת
בבסיס מחקרה זה ,כך אני סבור ,מספקת נדבך חשוב לשיפור המערכת המשפטית על
ידי הבנה טובה יותר של כשלים ובעיות באופן פעולתה.
מבחינה זו הקפיצה של  300שנה ו 5,000-ק"מ מאנגליה של המאה השבע עשרה
לפלסטין של המאה העשרים בספרה החדש של אליגון דר אינה קפיצה כלל .השאלה
היא אותה שאלה ,ורק הנסיבות שונות .במקום כישוף ,האיסור החוקי הוא על פרקטיקות
מיניות מסוימות ,והשאלה היא ,שוב ,כיצד מוכיחים שהנאשם ביצע מעשה אסור בחוק .גם
כאן זיכוי או הרשעה מוטעים כרוכים בפגיעה ממשית בנאשם או בקורבנותיו ובביטחון
הציבור .הסיבה לבחירה דווקא בתחום זה קשורה לקשיים העומדים בפני שופטים
ומושבעים בבואם לקבל הכרעות עובדתיות .כמו כישוף ,גם יחסים מיניים נעשים
בסתר ,ללא עדי ראייה ,וההכרעה נסמכת בעיקר על עדויות המתלוננים והנאשמים.
הספר מבקש לדון במקומם של סיפורים אלו ובשאלת הסבירות ()plausibility
שלהם .הטיעון של אליגון דר הוא שסבירות הסיפורים עומדת במרכז הדרמה המשפטית.
ההבנה שאי-אפשר להגיע להכרעה ודאית הביאה להתפתחות פרוצדורות שנועדו
להבטיח הכרעות מוצלחות ככל האפשר על סמך דיון בטיבן ובקבילותן .לכאורה
פרוצדורות אלו מבוססות על שיקולים רציונליים אובייקטיביים ועל חישובים של
הסתברויות המבטיחים דיוק מרבי .בפועל ,אליגון דר טוענת ,בעקבות עבודתו של
הפילוסוף לורנס גונת'ן כהן 2,שהכרעה ביחס להסתברותה של טענה תלויה בידע שיש
למעריכים על התנהגות אנושית ,על קשרים בין בני אדם ועל מגוון רחב של נסיבות.
ידע שהוא ,לטענתה" ,תוצר של תרבויות וחיברות" 3.לכן ,על מנת להבין מה "סביר"
צריך להכיר את הידע התקף באופן חברתי ( )socially valid knowledgeוזו מטרת
2
3

L. Jonathan Cohen, The Probable and the Provable (1977(.

לעיל ה"ש  ,1בעמ' .9
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הספר" .השאלה היא לא מה הופך סיפור למציאותי או אמיתי אלא מה הופך סיפור
לקביל ומשכנע" 4.את טענתה היא ממחישה באמצעות דוגמאות רבות ומרתקות,
הבוחנת אילו סוגי סיפורים זכו להבנה ולקבלה על ידי שוטרים ,תובעים ושופטים,
ואילו כשלו בכך ואף שונו תוך כדי ההליך השיפוטי כדי להתאים יותר לאופני החשיבה
של הממונים על אכיפת החוק.
סבירותו של סיפור באוזני המאזין תלויה בשני שיקולים :האחד ,זהות המספר.
אנשים השייכים לקטגוריות מסוימות ,ילדים ,למשל ,חשודים מראש .שיקול שני הוא
אמינות העדים ,הנקבעת לא רק על פי תכונות מהותיות כגון יכולות קוגניטיביות
של העד ,אלא גם על פי תפיסות חברתיות לגביהם :מידע שסביר שידעו ,וכיצד סביר
שיתנהגו .ההכרעות של כל "קציני הצדק" ,החל בחוקרי משטרה וכלה במושבעים
ובשופטים ,תלויות בכך שיאמינו כי פרטי הסיפור שהם שומעים עקביים ותואמים זה
לזה ,ושהמספר או המספרת אכן יכולים לדעת פרטים אלו ומספרים אותם בצורה אמינה.
השקפה דומה צמחה במקביל הן בחקר המשפט והן בחקר המדע ,שני תחומים
שבהשקפות מסורתיות היו אמורים להישען רק על עובדות ודאיות ,על שיקולים לוגיים
אובייקטיבים ,ולהניב ידע שהוא מעל לכל ספק .המחקר ההיסטורי והסוציולוגי חשף
את חוסר המציאותיות של תפיסות אלו ,וכן את התלות של הידע בהנחות תרבותיות
של הציבור שבו מתקיימות הכרעות לגבי טבעה של המציאות המדעית או השיפוטית.
5
כל אלו טוענת אליגון דר "כרוכים זה בזה באופן שלא ניתן להתירו".
היסודות האפיסטמולוגיים המשמשים אותנו בקביעת סבירותם של סיפורים שונים
משתנים מחברה לחברה .זאת ועוד ,גם בתוך אותה חברה ,יש הבדלים בין קבוצות.
בעולם חברתי המאמין בקיומן של מכשפות חשוב היה לבסס את האמצעים לזיהוין,
וכך גם קיומן של עבירות מין תלוי בהנחות חברתיות שונות .האם ניתן לאנוס אישה
כנגד רצונה? האם אפשר לאנוס גבר? האם יהודייה הנכנסת לבדה למונית של נהג ערבי
בשתיים בלילה יכולה להאמין בכנות שתגיע לביתה בשלום? השופט פיטר דיקינסון
( )Peter G. Dickinsonחשב שלא 6.על סמך מקרה זה ועל סמך מקרים אחרים טוענת
אליגון דר ,שהתשובות לשאלות אלו ודומות להן קשורות למערכת התרבותית שבה
מתנהל המשפט .בארץ ישראל המנדטורית שבה מצויים שחקנים מדתות שונות ומרקע
חברתי שונה ,יש אם כן עניין מיוחד בבחינת מהימנותם של הסיפורים ,כפי שנתפסו
מנקודת מבטם של השופטים.
עיקר החומרים שאליגון דר מנתחת הם תיקים מבית המשפט המחוזי בחיפה
	4שם.
	5שם ,בעמ' .11
	6שם ,בעמ' .72
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מהשנים  .1948-1939הכיסוי לגבי תקופה זו די שלם ,ויוצר תמונה כוללת ורחבה של
עבירות מין שהתרחשו באזור חיפה והגיעו להכרעות משפטיות .המסמכים שאיתרה
מכילים רישום של דברי העדים השונים ,של התובעים והסנגורים והכרעות משפטיות.
מרבית המקרים הנסקרים בספר החלו במתלונן או במתלוננת שפנו למשטרה.
אם נמצא בחקירה בסיס ראייתי ,הועבר חומר החקירה לשופט שלום ()magistrate
שניהל חקירה ראשונית וקבע אם יש להגיש כתב אישום .בשל חומרתן של עבירות
מין ,כתבי האישום נדונו בבתי משפט מחוזיים .עמדות הצדדים ,כפי שהוצגו בבתי
המשפט ,הותאמו קרוב לוודאי לטיעונים שסברו הצדדים השונים כי השופטים יקבלו,
ותוך כדי כך חשפו גם את עולמם התרבותי ,את ציפיותיהם ממערכת המשפט ,את
שיקוליהם ואת פחדיהם.
הפרק הראשון מתאר את המצב החוקי בארץ ישראל המנדטורית ומהווה תשתית
לפרקים הבאים .אליגון דר סוקרת בקצרה את הרציפות המשפטית שיצרו הבריטים
בחילופי השלטון תוך שילוב החוק העות'מאני בתוך מסגרות בריטיות .הסעיפים
שעסקו בחוק העות'מאני בעבירות מין קבעו כי הערך המוגן במסגרתם הוא "פגיעה
בכבוד" כתוצאה מהפרה של קוד חברתי ,ולא הגנה מפני פגיעה פיזית או נפשית בפרט.
המעשים שנאסרו כללו קיום יחסים בכוח ,מגע מיני עם ילדים ונערים מתחת לגיל ,15
פגיעה בנשים לא נשואות ובבתוליהן ומעשים מגונים בפרהסיה.
הבריטים התיימרו להביא את בשורת הקדמה ,וראו בחוק העות'מאני חוק פרימיטיבי
שאינו מבטיח צדק באופן כללי ,ובהקשר של עבירות מין במיוחד .אליגון דר אינה
מדגישה זאת ,אך משתמע מדבריה ,שהחוק העות'מאני היה מבוסס על חוק צרפתי
מודרני ששימש דוגמה למדינות רבות ,וכי תחושת העליונות הבריטית ,המאדירה את
ה common law-שהתפתח במשך מאות שנים ,אינה בהכרח מבוססת .הבריטים,
ובעקבותיהם גם הישראלים ,למדו לזלזל בשלטון העות'מאני בלי להכיר לעומק את
מעלותיו ,ונטו להפריז ביתרונות השלטון הבריטי .בהקשר של עבירות מין הדגישו
הבריטים את הצורך בהגנה על ילדים ונשים ,והתייחסו לחוק הבריטי כמתנה יקרת
ערך לילידים .עם זאת הם גם הצהירו על הצורך להתייחס למנהג המקומי ,והמתח בין
שני העקרונות – שינוי ברוח מה שהם החשיבו כ"קדמה" והתאמה לנורמות הקיימות
– השפיע על חקיקתם בתקופת המנדט.
רק בשנת  1936הנהיגו הבריטים קוד פלילי חדש .במידה רבה ,קוד זה לא הותאם
בהכרח למנהגים המקומיים של פלסטין ,אלא התבסס על קודים פליליים שהונהגו
במושבות בריטיות אחרות :אוסטרליה ,צפון ניגריה ,מזרח אפריקה וקפריסין .עובדה
זו כשלעצמה מעוררת מחשבה על משמעות היישום של אותם עקרונות בחברות כה
שונות זו מזו ועל הגלובליזציה הכפויה הכרוכה בתהליך זה מראשית המאה העשרים.
עד  ,1936למעלה ממחצית מתקופת המנדט (שהחלה רשמית ב 1922-עם הענקת המנדט
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של חבר הלאומים ,והסתיימה ב )1948-החוק העות'מאני נותר בתוקף ,אבל שינויים
שנתפסו כהכרחיים בוצעו על ידי פקודות מיוחדות .עבירות מין היו בין הראשונות
שאליהן התייחסו פקודות אלו.
מאירת עיניים במיוחד סקירת השיקולים המעורבים בהתאמת הקוד הפלילי לתנאים
המקומיים .הקוד העות'מאני לא אסר על קיום יחסי מין בין גברים ,עניין שהבריטים שאפו
לשנות .עוד בשנות העשרים ,כאשר השלטון רצה לשנות באופן נקודתי את החקיקה
ביחס לעבירות מין ,מינה הנציב ועדה ציבורית שכללה פקידים ומומחים .חברי הוועדה
הזהירו שהחקיקה המוצעת סותרת את הנורמות הקיימות" :היא כה מתקדמת ,עד שיהיה
קשה ליישם אותה באופן מוצלח" 7.אליגון דר מצטטת גם תזכיר שכתב פקיד בכיר כמה
חודשים קודם לכן ,שם התריע כי הגבלה על יחסי מין הטרוסקסואליים בתשלום בלי
8
לאסור יחסי מין בין גברים תוביל לכך "שהסדומיות תשגשג באופן פרופורציונלי",
ולפיכך הציע "לגמול בהדרגה את האוכלוסייה מפרקטיקות לא טבעיות אלו" .אם איסור
כזה ייחשב כצעד קיצוני מדי ,כותב הפקיד ,יש למסד בתי בושת לעובדי מין גברים ולפקח
עליהם כשם שמפקחים על בתי בושת לעובדות מין.
נראה שדעתו של אותו פקיד התקבלה בסופו של דבר ,שכן פקודת החוק הפלילי
החדשה משנת  1936אסרה על סדומיות ,ממש כמו במושבותיה האחרות של בריטניה.
זאת ,כיוון שהבריטים ראו ביחסי מין אנאליים בין גברים מפגע מוסרי מקובל במזרח
התיכון ,ותפסו את עצמם כשליחי התרבות המודרנית ,שחובתם ,בין השאר ,לבערו .ספק
אם היו מודעים לשכיחותם של יחסי מין אנאליים גם בבריטניה ,ושמא העדיפו להעלים
מהם עין .גם לאחר קבלת החוק נותרו הדעות חלוקות בין השופטים השונים .מייקל
מקדונל ( ,)McDonnellהשופט העליון בארץ ישראל המנדטורית בשנים ,1936-1927
סיכם בסקירה שכתב את דעותיהם של חבריו לכס המשפט ושל שופטים בדרגים
נמוכים יותר ,וציין ,בין היתר ,את החשש מפני תלונות שווא ומפני גידול בממדיהן.
מקדונל עצמו לא נקט עמדה ברורה ,אך רמז כי לדעתו מוקדם מדי להכניס איסור זה
9
לפלסטין ,שכן זוהי "חקיקה המקדימה את דעת הציבור".
הדיון בחקיקה בספר הוא קצר ,מונה פחות משמונה עמודים ,שכן ניתוח השיקולים
בקביעת החוק לא היה חלק מהמנדט שאליגון דר לקחה על עצמה .ועדיין ,יש בו
כדי לעורר תיאבון ,שכן היא מביאה מתאבנים בלבד מתוך מסמכים ראשוניים,
שלמיטב ידיעתי לא נותחו קודם לכן ,וראוי להעמיק את הניתוח בהם ובמחלוקות
שהתעוררו בנוגע לחוקים שנדונו בהם .מסמכים אלו מציגים את התפיסה של מעצבי
7
8
9

שם ,בעמ' .23
שם .המונח במקור " "sodomyמתורגם פעמים רבות לעברית כ"מעשה סדום" ,אבל המשמעות
של המונח באנגלית שונה מאוד מזו של המונח בעברית ,ולכן עדיף לתרגם כ"סדומיות".
שם ,בעמ' .25
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המדיניות הבריטית ביחס לילידים במושבות שתחת שליטתם ואת האופן שבו הם
תפסו את תפקידם באותן מושבות ,ויכולים לפיכך להאיר סוגיות מוכרות במחקר
באור חדש.
בסוף הפרק הראשון מזכירה אליגון דר שחלק חשוב בהפיכתו של הסיפור לסביר
נשען על דיני ראיות ועל כללים פרוצדורליים ,עניינים טכניים לכאורה ,שיש להם – כפי
שהיא מראה אחר כך לאורך הספר כולו – משמעות רחבה ועמוקה .השלטון הבריטי
השתדל לשמור על רציפות החוק כדי לא לשבש את מרקם החיים החברתיים ולעורר
התנגדות מיותרת .בנושא עבירות המין נערכו שינויים משמעותיים יותר וגלויים לעין
בחקיקה; עם זאת ,החשש מפני שינוי בדיני הראיות זכה להתייחסות מחקרית מועטה
ביותר ,בעוד שבפועל נערכו אף בו שינויים מהותיים :ראשית ,הבריטים צמצמו את
הכלל העות'מאני שאסר על עדות כנגד קרוב משפחה ,והותירו על כנו רק את האיסור
על עדות כנגד בן/בת זוג וכלפי ילדים והורים .עדויות נגד קרובי משפחה הותרו אם
היה מדובר באלימות נגד בן/בת הזוג או בניאוף .למותר לציין מה רבה הייתה משמעותו
של כלל זה ביחס לעבירות מין .שנית ,הבריטים ,בניגוד למקובל באנגליה ,לא הסתפקו
בעדות אחת ודרשו עדות מסייעת ( .)corroborationשינוי זה קבע למעשה כי עדות
של מתלונן על עבירת מין שבוצעה נגדו אינה מספיקה ,ויש צורך בעדות מסייעת
שהייתה נדירה יחסית בהליכים הקשורים לעבירות מין.
הפרק השני עוסק בעבירות מין הכרוכות בתקיפה מינית או במגע מיני בין ילדים,
נערים וגברים .מדובר בכמחצית מהתיקים ( 72מתוך  )147שאליגון דר ניתחה ,עובדה
המדגישה ,כשלעצמה ,את השכיחות הרבה של יחסי מין אלו בתקופה הנחקרת .ברוב
המקרים היו אלו פגיעות מיניות בילדים ,סדומיות ,או מעשים מגונים כלפיהם; ב44-
מקרים דובר בילדים ובנערים מתחת לגיל  ,16ולעיתים אף בילדים צעירים מאוד.
אליגון דר מציעה שמיעוט המקרים שבהם גברים התלוננו שנאנסו על ידי גבר
אחר מעיד על כך שאונס של גבר נתפס כלא סביר .היא מבססת את טענתה ,בין היתר,
באמצעות מקרה שבו שופט דחה תלונה של נער בן  ,16-15בטענה שיכול היה למנוע
את החדירה של הנאשם שלא היה "חזק במיוחד" ,ובכך רמז למעשה כי יחסי המין
בוצעו בהסכמה ,וכי התלונה נועדה לנקותו מהאשם המוסרי שנלווה להם .ואם כך
נטען בנוגע לנער ,סביר להניח שהייתה זו תפיסה מקובלת ביחס לאדם מבוגר ,בדומה
לתפיסות אחרות בחוק האנגלי שלפיהן אף נשים יכולות להימנע מאונס אם הן רוצות
בכך ומתנגדות בכוח .אלו הן המחשות להבניות חברתיות המשפיעות על האופן שבו
שוטרים ,תובעים ,שופטים ומושבעים מעריכים את העובדות המוצגות לפניהם .הסבר
זה של אליגון דר מניח שגברים רבים לא התלוננו בשל חשש שלא יאמינו לסיפוריהם
ולא בשל הבושה הכרוכה בהכנעתם על ידי גבר אחר .כמו בנושאים רבים אחרים
הקשורים במיניות שהוזנחו בשל רגישותם ,גם כאן הדיון בספר הוא רק פתח לבירור
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שאלות רבות אחרות שמצריכות מחקרים נוספים.
אחד הממצאים המעניינים בניתוח התיקים המשפטיים היה האופן שבו המערכת
המשפטית התייחסה לעברם המיני של ילדים ונערים שהתלוננו על אונס .המתלוננים
נשלחו לבדיקה רפואית כדי לקבוע האם יש סימנים לחדירה אנאלית ,שכן השופטים
התייחסו בכובד ראש לעדויות רפואיות-מדעיות שבהן ראו סימן לקדמה שהבריטים
הביאו למדינות המתפתחות .סימנים המעידים על חדירה אנאלית היו אפוא ראיה
מרשיעה בתיקים רבים ,אבל הבדיקות הרפואיות לא הסתפקו בהוכחת חדירה אנאלית
בזמן העבירות הנדונות ,אלא גם בדקו האם יש סימנים שהמתלוננים היו מורגלים
ביחסי מין אנאליים ( .)habitual sodomistsלממצא "המדעי" בנושא זה צורפה
פרשנות חברתית והייתה לכך תוצאה משפטית .כך למשל כאשר נמצא כי נערים בני
 12ו 13-שהתלוננו על מעשה סדום קיימו יחסי מין אנאליים בעבר ,נקבע כי הם היו
"מושחתים מבחינה מוסרית" ,עדותם הפכה לחשודה וסייעה לריכוך האישום בפרשה,
גם אם לא לביטולו .ראוי לחדד (גם אם באופן אנכרוניסטי) את שכתבה אליגון דר,
אולי ,בין השורות :השופטים לא בדקו כיצד נערים בגיל כה צעיר כבר מורגלים
בחיי מין אנאליים ,ושמא היו קורבן למערכות יחסים נצלניות ונזקקו לפיכך להגנה
מקיפה יותר ממוסדות החוק .כפי שאליגון דר מרחיבה בפרק הבא ,ילדים "עזובים",
שלא היו תחת חסותה של החברה המהוגנת ,נתפסו כסיכון ,וזאת בלי קשר לגילם –
גם אם היו בני .7
כחוקר היסטוריה להט"בית מצאתי עניין מיוחד בשבעה מקרים (אחד הוליד שני
כתבי אישום שונים) של יחסי מין בין בני אותו מין בהסכמה .עבירה זו" ,כנגד הסדר
הטבעי" כפי שכונתה ,הייתה כרוכה בעונש פחות מאשר על מעשה סדום בכפייה,
אבל עדיין עונש חמור מאוד – כעשר שנים .כאמור בפרק הראשון ,זו הייתה עבירה
חדשה בספר החוקים בפלסטין ,והמומחים הבריטים היו חלוקים לגבי הכנסת האיסור,
שכן חלקם חששו שהציבור המקומי לא יוכל לעמוד בו .בפרק זה בודקת אליגון דר
את יישום החוק ומגלה ,שהממשל לא ניסה לאתר אנשים שעברו עבירה זו ולהביאם
לדין ,וזאת בניגוד לרדיפתם באנגליה .היא משערת ששלטונות המנדט הסכינו עם כך
שמדובר בהתנהגות שכיחה ומקובלת במזרח התיכון ,ומטרת החוק הייתה "חינוכית",
ללמד את הילידים שמדובר במעשה שלילי .המקרים המעטים שהגיעו לבית המשפט
נבעו מתלונות של אזרחים שהזעיקו את המשטרה לאחר שחזו במגע כזה במקרה (בשל
אינטרסים אישיים ורצון לפגוע ביריב אישי או מסחרי) או בהיתקלויות מקריות של
המשטרה עם מבצעי העבירה במהלך ביצועה.
החוק הפריד לשני תת-סעיפים שונים בין מי שחודר לגבר אחר (הצד ה"אקטיבי")
לבין זה שמרשה שיחדרו אליו (הצד ה"פסיבי") .שני השותפים לקשר כזה היו חשופים
לאותו עונש חמור של עשר שנות מאסר שלא יושם בפועל ,אך חומרתו של העונש
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שידרה לציבור שמדובר בפשע חמור .בפועל ,נדמה שהרשויות הבריטיות קיבלו את
ההבחנה החברתית שהייתה מקובלת אז ,לפחות בקרב הציבור הערבי והיהודי ,ואולי
גם בקרב הבריטים ,ולפיה הצד החודר מממש את גבריותו כאשר הוא חודר לגבר
אחר ,ורק הצד הנחדר הוא הסוטה .המקרים שאליגון דר מביאה מאששים דפוס זה.
חלק מהנאשמים חיפשו מוצא לסיפוק מיני ולא היו "הומואים" במובן המקובל של
המונח היום .גם אלו שהסכימו להיחדר עשו זאת לפעמים בשל מצוקה כלכלית ולא
בשל זהות מינית הומואית.
אחת הדוגמאות המרתקות שמביאה אליגון דר עוסקת בעבדאללה ,צעיר כבן 20
(לדעת המשטרה; הוא טען שהוא בן  )16שפתח בית בושת בעכו ,העסיק ארבע עובדות,
וגם הציע את עצמו בתשלום .הוא נעצר באשמת ניהול בית בושת והסכמה לאפשר
לגבר אחר לחדור אליו .עבדאללה הצדיק את מעשיו בטענה שהוא עני ונכה (ידו הייתה
משותקת) ונזקק לפרנסה .הוא הודה באשמה .השופט קבע ששום תועלת לא תצמח
מקניסתו או ממאסרו ,ושחרר אותו בעונש קל .העובדה שהוא ביצע את העבירה שוב
ושוב ,על פי עדותו ,לא הייתה סיבה להחמיר בעונש; מכיוון שזה היה עניין כלכלי,
השופט קיבל את הסיפור והסתפק בעונש על תנאי.
מקרה זה ממחיש את חשיבות העדויות המשפטיות לקבלת מושג על ההתנהגות
המינית בפלסטין בתקופה הנחקרת .נדירים ביותר המקורות שבהם נותר תיעוד בגוף
ראשון על אודותיה של תקופה זו ,והכרוניקה המשפטית – גם אם לנאשמים ולעדים
יש אינטרסים לסלף פרטים רבים וחשובים – משמשת משאב כמעט יחיד המספק
נקודת מבט חשובה ,גם אם לא מלאה ,אל חיי המין בתקופת המנדט .הספר מכיל
סיפורים רבים כאלו.
בנוגע ליחסי מין בין גברים מרצון ,אליגון דר טוענת כי זנות נחשבה כנסיבה מקלה:
"מין בין גברים בתמורה לכסף לא איים על הסדר החברתי ,על מערכת השארות או על
הגבריות כפי שמין על בסיס אהבה ותשוקה הדדית איים .החודר מממש את התפקיד
הגברי הקלאסי ,והנחדר עושה זאת רק עבור כסף ולא מתוך תשוקה" 10.במקרה נוסף,
נער בן  ,16שנחשד בקיום מגע מיני עם בחור אחר ,הודה בפני חוקר משטרה כי עשה
זאת מתוך אהבה 11.הצהרה זו יכולה לרגש הומואים בני זמננו ,אבל ב ,1943-אומרת
אליגון דר ,זו הייתה ההצהרה ה"לא נכונה" להצהיר .לא רק שיחסי מין בין גברים היו
אסורים ,אלא שהקהל של ההצהרה – החוקרים ,התובעים והשופטים לא יכלו לקבל
יחסים כאלו בין גברים" .אהבה רומנטית בין גברים לא הוגדרה כמוטיבציה למין ,לא

 10שם ,בעמ' .46-45
 11שם ,בעמ' .30
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על ידי הבריטים ולא על ידי המקומיים" 12.הנער חזר בו אפוא מהצהרת האהבה וטען
שלא הכיר את הצעיר שעימו קיים יחסים .בשל הסתירה זוכה אותו צעיר במחיר
13
הרשעתו בעדות שקר.
לסיום הדיון בסעיף שאסר מגע אנאלי בהסכמה ,אליגון דר מזכירה לנו ,שנוסח
הסעיף כלל גם מגע אנאלי עם אישה ,אך למעט מקרה אחד לא עלה בידה לאתר כתב
אישום שהוגש כנגד מין הטרוסקסואלי .זאת ,לטענתה ,כיוון שמקרים אלו לא תאמו את
הדימוי הסטראוטיפי של העבירה 14.גם במחקר של דורי ספיבק ושלי על ההתייחסות
בבתי משפט ישראליים לחוק זה אחרי  1948מצאנו רק מקרה אחד שעירב מגע אנאלי
בין גבר לאישה 15.בשני המקרים ,הן בפסק הדין שמצאה אליגון דר ,והן בפסק הדין
בעניין בן-עמי שמצאנו אנו במחקרנו ,אפשר להניח כי העובדה שיחסי המין בוצעו
תוך שימוש בכוח היא שהובילה אותם אל בתי המשפט 16.נוסף על כך ,שניהם מחזקים
את הטענה של אליגון דר שלפיה מטרת הסעיף הייתה להפוך קשר בין גברים ללא
לגיטימי ולא להתערב בנעשה בחדר המיטות ההטרוסקסואלי.
הפרק השלישי עוסק בעדויות של ילדים .השלטון הבריטי ,כפי שטוענת המחברת,
הציג פנים נאורות לכאורה ביחס להגנה שסיפק לילדים כנגד ניצול מיני .כל מגע מיני
עם קטין מתחת לגיל  16נחשב כעבירה בלי קשר להסכמתו ,שכן ילדים ונערים מתחת
לגיל זה לא נחשבו בוגרים מספיק כדי להסכים למגע מיני ,ולכן המחוקק המנדטורי
ניצב להגן עליהם בפני הונאה ,פיתוי ושיפוט לקוי .בפועל דימויים אחרים של ילדים
הכשילו את אכיפת ההגנה .ילדים נתפסו גם כיצורים שאינם מבחינים תמיד בין דמיון
למציאות וכמי שיכולים להיות "דמויות מפתות" בשל אופיים "הילדותי" .הילד נתפס
17
אפוא באופן אמביוולנטי "כנתון בסכנה אבל גם מסוכן ,טהור ומושחת".
תפיסות תרבותיות מנוגדות אלו מעלות את השאלה עד כמה אפקטיבית הייתה
השאיפה להגן על ילדים ,ולצורך כך בחנה אליגון דר מה עלה בגורלן של תלונות
שקשורות לפגיעה מינית בקטינים .מעניינת כשלעצמה העובדה שבכלל החומרים
המשפטיים שבחנה ,עבירות ביחס לילדים היו רוב מכריע :ב 81-מתוך  147מקרים
הנפגעים היו מתחת לגיל  ,16והם כללו קצת יותר בנים ( )44מאשר בנות ( .)37הילדים
והילדות שחוו את הפגיעות הגיעו מכל השכבות החברתיות :יהודים וערבים ,מהכפר
12
13
14
15
16
17

שם ,בעמ' .46
שם ,בעמ' .30
שם ,בעמ' .47
יובל יונאי ודורי ספיבק "בין שתיקה לגינוי :הבניית הזהות של ההומואים בשיח המשפטי בישראל,
 "1988-1949סוציולוגיה ישראלית א(.)1999( 257 )2
ע"פ  224/63בן-עמי נ' היועץ המשפטי לממשלה ,פ"ד יח(.)1964( 239-225 ,225 )3
לעיל ה"ש  ,1בעמ' .54
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ומהעיר ,ילדים עובדים וילדים לומדים .על פי כתבי האישום שנבחנו הפוגעים היו זרים
וקרובי משפחה ,שכנים ומכרים .מסקרן ,לטעמי ,לדעת מה עומד מאחורי השיעור הגבוה
של קטינים בין קורבנות העבירות המיניות ביחס לימינו :האם זה מכיוון שקטינים בילו
אז זמן רב יותר ללא פיקוח צמוד? האם הסיבה קשורה לכך שמגע מיני עם ילד נתפס
אז כחמור פחות מאשר הוא נתפס כיום? או שמא מכיוון ששיעור נמוך של נפגעים
מבוגרים הסכימו להתלונן ,מתוך הבנת תוצריה האפשריים של התלונה? הספר משאיר
שאלה זו פתוחה ,וראוי להתייחס אליה במחקרים עתידיים.
אליגון דר מתמקדת בשאלת ההכרעה המשפטית במקרים של פגיעה בקטינים.
לכאורה ,היא טוענת ,במקרה של עבירת מין כלפי קטין ,השגת הרשעה אמורה להיות
קלה יותר בשל התייתרות הצורך להוכיח היעדר הסכמה; עצם קיום המגע הוא עבירה
על החוק .אבל בהקשר של ילדים עלו שאלות הקשורות לאמינות עדויותיהם .ילדים
היו פטורים מחובת שבועה ,אם בית המשפט סבר שאינם יכולים להבין את משמעותה.
החוק לא קבע גיל מסוים אלא השאיר את ההכרעה לשיקול דעתו של כל שופט .השחרור
מחובת השבועה נועד להקל בהרשעת נאשמים בניצול קטינים ,אך בפועל השופטים
לא מיהרו להאמין לילדים ,ועדויות של ילדים אחרים שהיו עדי ראייה לעבירות אלו לא
נחשבו כעדות מסייעת אם ניתנו ללא שבועה .אחד השופטים ,שדבריו מובאים בספר,
תיאר את תסכולו ביחס לקושי להרשיע עברייני מין כנגד ילדים ,אך לטעמו הבעיה
הייתה שכיחות התופעה בקרב הילידים ,ולא דיני הראיות של מערכת המשפט .אחד
המקרים שאליגון דר מציגה הוא של נער ערבי בן  12שנעשה ניסיון לאונסו אך הפך
לנאשם בעדות שקר .בעת עדותו בבית המשפט ,כנראה בשל הבושה ,הכחיש הנער
את הטענה שהנאשם באונס הצליח להפשיט אותו ולשכב עליו .במשפט של קורבן
ניסיון האונס הוא עצמו סומן כאיום חברתי .קצין המבחן סקר את העוני המרוד של
המשפחה ,את היעדר ההשכלה של ההורים ושל כל ילדיהם ואת הסכסוך המתמיד
והאלים בין ההורים .כל אלו הפכו את הנער מקורבן לסכנה ,וגם כשהוא זוכה ,בית
המשפט העליון המליץ על שליחתו למוסד מתאים שבו יהיה תחת השגחה" .גילו
והרקע שלו רמזו לכך שהוא מניפולטיבי ולא אמין ,מפר נורמות חברתיות וגבולות
מיניים .ללא מכובדות לא הייתה לו מהימנות" 18.גם סיפור מפורט זה ,שאך סופו הובא
כאן ,מדגים את חשיבות התיקים המשפטיים להיסטוריה חברתית ,שכן מעבר להליך
הפלילי שבו מתמקדת אליגון דר ,נשקפות מהתיקים פנים לא מוכרות של החברה
הארץ ישראלית בתקופת המנדט.
מגבלות ההגנה על קטינים התבררו בעיקר כאשר עברם המיני הפך לנימוק שהגן
על אלו שניצלו אותם .אף שעבר מיני לא אמור היה להשפיע על הדיון בתקיפה מינית
 18שם ,בעמ' .60-59
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של קטין" ,מידע על העבר המיני של הקטין היה אמצעי רטורי בעל השפעה .כאשר
ילדים האשימו מבוגרים בניצול מיני ,גם הסיפורים שלהם [של הילדים] וגם הגוף שלהם
נבחנו בקפידה" 19.ילדים ,ילדות ,נערים ונערות נבדקו בידי רופאים במטרה לאתר
ממצאים בנוגע לעברם המיני ובנוגע להשלכות החברתיות הנלוות לו .לממצאים אלו
הייתה השפעה על הפרשנות המשפטית בכל מקרה ומקרה .אף שבחוק אין זכר לכך,
השופטים התייחסו בחומרה יתרה לפגיעה בבתולים ,ועורכי דין הגנו על נאשמים בטענה
שמתלוננות לא היו בתולות בעת קיום היחסים עימן .מתלוננות שלא היו בתולות זכו
לאמון מועט יותר מצד השופטים ,וסיפוריהן היו סבירים פחות בעיניהם 20.במקרים
רבים קורבנות אונס שיקרו ביחס לשאלה האם היו בתולות בעת האונס בשל בושה או
בשל פחד מתגובת המשפחה .כאשר הוכח ששיקרו ,גם אמינות עדותן בקשר לתקיפה
המינית הוטלה בספק.
על פי עדות אחד הנאשמים ,אחת התפיסות בחברה הייתה ,ש"רק בתולה יכלה
להיאנס ,ומי שאינה בתולה זמינה מינית לכולם" 21.נאשם באונס של נער בן  13זוכה
כי לא הייתה עדות מסייעת לסיפורו של המתלונן ,אבל העובדה שהרופא העיד שנראה
שכבר "השתמשו" בילד קודם ,הפחיתה ,קרוב לוודאי ,את מהימנותו ותרמה לזיכוי
הנאשם .עם זאת אליגון דר מבהירה שלא תמיד עבר מיני "מפוקפק" של הקורבן הגן
על התוקף .באחד המקרים שהיא מתארת העיד הרופא שנער בן  12היה "habitual
 ,"sodomistובכל זאת ,שני נערים שהואשמו בתקיפתו הורשעו על ידי בית המשפט.
בפרק הרביעי אליגון דר פונה לבחון סיפורים הקשורים לתקיפות מיניות שבהן
היו מעורבים ערבים ויהודים .הנתונים שברשותה מלמדים שרוב התקיפות המתועדות
היו בתוך קבוצת הלאום ,אבל מקרים של תקיפות יהודים על ידי ערבים זכו לתהודה
ציבורית רבה יותר .אליגון דר מעגנת את ניתוח המקרים האלו בספרות על שימוש
באונס שנועד להפגין עליונות של צד מסוים במלחמה או של קבוצה אתנית אחת על
השנייה .עוצמת הקונפליקט הפלסטיני-יהודי בתקופת המנדט הובילה לשימוש בתקיפות
מיניות של ערבים כנגד נשים וילדים יהודים כדי להציג את האויב הפלסטיני כאכזרי
ולא מוסרי .העיתונות הערבית לעומת זאת לא עסקה בעבירות מין ,קרוב לוודאי בשל
הטאבו החברתי סביבן.
הרשויות הבריטיות הציגו את מערכת המשפט המנדטורית כאובייקטיבית ,כמערכת
שאינה מביאה בחשבון את מוצאם האתני והלאומי של השחקנים השונים במשפט,
ולכן לאומיות הקורבן והנאשמים לא צוינה בפסיקות בתי המשפט .אך היה זה מאמץ
 19שם ,בעמ' .60
 20שם ,בעמ' .62
 21שם.

 | 186משטרה והיסטוריה

רד ןוגילא הנרוא לש הרפס לע תרוקיב

כושל שכן התיקים כללו פרטים לגבי הגיל ,הדת ,שם האב ולעיתים גם שם השבט
שאליו השתייך הנאשם .זה היה אומנם חיוני לשם הבטחת זיהויו המדויק של הנאשם,
אך פרטים אלו שייכו נאשמים ,עדים ומתלוננים באופן ברור לקבוצה לאומית מסוימת.
יתר על כן ,כאשר סופרו פרטי האירוע שנדון בבית המשפט ,העדים התייחסו לדמויות
שונות כ"ערבי" או כ"יהודי" .בעיני השחקנים זה היה פרט בסיסי ורלוונטי לכל סיפור
שסופר .באחד המקרים ,כאשר חוקר משטרה העיד על מסדר הזיהוי של הנאשמים,
הוא הסביר שנבחרו אנשים בעלי "מראה ,לבוש וגזע ( )raceדומים"; הלבוש זוהה
כ"בגדי פלאחים" במסדר אחד ,ואילו במסדר אחר חלק מהאנשים לבשו "בגדי פלאחים"
וחלק "בגדי בדווים" 22.ההבחנות הללו ,לא רק בין יהודים לפלסטינים ,אלא גם בין
פלאחים לבדווים ,היו חלק מהמציאות היומיומית המוכרת לכל הנפשות הפועלות,
ומראית עין של התעלמות מזהויות אתניות לא יכלה להסתיר את הרלוונטיות של
הפרטים הללו.
המקרה שזוכה לכיסוי נרחב בפרק זה ,ומוזכר גם בפרקים אחרים ,הוא האונס
הקבוצתי האכזרי של בת קיבוץ אילון בשם רחל ,שטיילה עם שני חברים בוואדי ליד
הקיבוץ .ארבעה גברים חמושים עצרו אותם ,אנסו את האישה ושדדו את שעוני הגברים.
שני בדווים הובאו לדין באשמת שוד ואונס ,ושאלת זיהוים עמדה במרכז הדיון .רחל
וחבריה לא העידו שהם הותקפו על ידי "ערבים" ,אך ציינו שהתוקפים לבשו "בגדי
פלאחים" ודיברו ערבית .שני הנאשמים הורשעו ,אבל הערעור של אחד מהם התקבל
בבית המשפט העליון .השופט הבריטי ,שדעתו נתמכה על ידי שופט ערבי שישב בהרכב,
התייחס בפירוש לשיוך השבטי השונה של שני הנאשמים ,וקבע שאין זה סביר שבני
שבטים שונים ייקחו חלק באונס קבוצתי .הוא לא הטיל ספק במהימנותה של רחל,
שזיהתה את הנאשם שזוכה ,אבל גרס שייתכן כי טעתה .במקרה זה ברור שידע חברתי
שימש את השופטים כדי לקבוע מה סביר ומה לא ,בלי קשר לפרטים העובדתיים
שנאספו .המחברת אינה מבקרת ואינה משבחת החלטה זו; מטרתה להראות כיצד ידע
חברתי משמש כדי להכריע מה סביר ומה לא ,וייתכן שבאמת לא היה זה סביר שבני
שני שבטים שונים יבצעו מעשה כזה ביחד.
נימה ביקורתית יותר מתגנבת להתייחסותה לדעת המיעוט של השופט השלישי,
הבריטי ,שזיכה את שני הנאשמים בטענה ש"ילידי הארץ" – נראה שהוא לא הבחין
בהקשר זה בין יהודים לפלסטינים – נוהגים להוסיף אשמת אונס למקרי תקיפה ושוד,
וקשה להתגונן בפני האשמה כזו .החשד הבסיסי שלו כלפי תושבי הארץ הביא את
השופט לדרוש סף הוכחה גבוה במיוחד להאשמת האונס במקרה זה ,ומשום שלדעתו
סף זה לא הושג ,הוא החליט ,בדעת מיעוט ,לתמוך בזיכוי שני הנאשמים .במקרה אחר
 22שם ,בעמ' .71-70
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מתלוננת יהודייה האשימה נהג מונית וחברו ,שניהם ערבים ,באונס .המתלוננת לא
התייחסה למוצאם ,אך השופט דיקינסון עשה כן עת ייחס לה אשם תורם :הוא פתח
בכך שהמתלוננת עבדה כזונה והייתה ידועה כמעורערת בנפשה ,ציין עובדות נוספות
שערערו את אמינות סיפורה בעיניו ,וקבע שיהודייה שנכנסת למונית בשתיים בלילה
"מזמינה צרות".
מסיפורים אלו ואחרים ברור שהשייכות הלאומית ,וגם השייכות לקבוצות משנה
מובחנות כמו "בדווים" ,ריחפו באוויר בכל אינטראקציה חברתית בבית המשפט כפי
שהיא הייתה נוכחת בכל מרחב חברתי אחר בארץ ישראל המנדטורית.
בפרק החמישי עוסקת אליגון דר בתפקיד הרגשות בבניית סיפור אמין שישכנע
את השופטים .הסיפור שתובעים ,סנגורים ועדים מספרים בבתי משפט אמור להיות
לא רק עקבי ותואם להתנהגויות הנחשבות כסבירות בסביבה החברתית הרלוונטית,
אלא הוא גם אמור לכלול הבעת רגשות הנתפסים כהולמים .מדובר הן ברגשות
שקורבן תקיפה מינית היה אמור להפגין בעת הפגיעה עצמה ,והן ברגש המופגן בעת
העדות בבית המשפט .אחד משופטי בית המשפט העליון הטיל ,למשל ,ספק בכך
שהקיבוצניקית מאילון ,שהוזכרה לעיל ,נאנסה ,כי לפי עדותה היא לא צעקה בעת
האונס .המתלוננת הסבירה שלא היה טעם בצעקות ,ואולי ,מוסיפה אליגון דר ,ניסתה
להקטין את מצוקת שני הבחורים שהוחזקו באיום רובה בקרבתה ,אבל השופט כתב
שהופתע מתגובתה למעשה בנסיבות אלו" :היינו מצפים שהתגובה תהיה הרבה יותר
היסטרית ושהיא תתמוטט בבכי" .עם זאת ,פרט לעדות הגברים שאיתם טיילה ,כי
הייתה נסערת ומבולבלת "לא היה שום סימן לאונס" 23.רגש אחר שמופיע בין כותלי
בית המשפט בתיק זה הוא התשוקה המינית שהתעוררה בקרב הנאשמים כאשר הם
ראו את הצעירה היהודייה לבושה במכנסיים קצרים .תשוקה זו הוצגה כרגש בלתי
נשלט ,שיש להביא בחשבון כסיבה לקולא .הן הציפייה לבכי והן ההתחשבות בתשוקת
האנסים ,מייצגות את הסביבה התרבותית שבה התנהל המשפט ואת הציפיות שהפנו
השופטים לכל שחקן לגבי התרבות שממנה הגיע.
אהבה שימשה גם היא כרגש שהצדיק אונס או ,לפחות ,החליש את חומרת האונס.
שני צעירים ערבים שחטפו נערה ערבייה שעוד לא מלאו לה  16בכוח ,ואנסו אותה
תוך כדי שהיא צועקת ונאבקת בהם ,הודו באשמת חטיפה ואונס .אבל השופט הערבי
שכתב את פסק הדין ,והשופט היהודי שהצטרף לדעתו ,ראו בחיוב את העובדה שאחד
האנסים עומד להינשא לקורבן האונס .דבר זה יבטיח ,לדעת השופט ,שהנערה "לא
תסבול ,וכבוד המשפחה יישמר" 24.שני השופטים סברו שההפרעה החברתית שהאונס
 23שם ,בעמ' .87-86
 24שם ,בעמ' .89
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יצר תיפתר עם האיחוד בין המקרבן לקורבן.
בחלק השני של הפרק אליגון דר מפתיעה את הקוראת ויוצאת מכותלי בית המשפט
כדי להתבונן בקהילה היהודית בחברה המנדטורית .זאת ,במטרה לבחון את הרגשות
הניצבים בבסיס התלונה הפלילית ומה מניע מעשי נקם :בושה מונעת תלונות ,וזעם
מוליד מעשי נקם .שני אלו ,ביחד ולחוד ,מעידים על ההבניה החברתית שלהם .על מנת
לחקור את ביטויי הבושה והזעם ,חרגה אליגון דר מתיקי בית המשפט שבהם התמקדה
עד כה ,ופנתה לבחון עיתונים ,דו"חות מודיעין ,ספרי זיכרונות וחומרים דומים .זהו
חומר שונה במידה רבה מתיקי בית המשפט ,ואף שהממצאים מעניינים מאוד ,התקשיתי
לעקוב אחר הקשר בינם לבין המחקר על הבניית סיפורים בתהליך הפלילי.
ייתכן שחריגה זו מהחומרים המשפטיים נבעה מהרצון להבין את מיעוט התלונות
של יהודים בכלל ,ויהודיות בפרט ,על תקיפות מיניות בתוך הקהילה .גם שתיקה היא
גם סוג של הבעה ,מעירה אליגון דר בצדק .כדי להדגיש את טענתה זו היא מספקת
סטטיסטיקה בסיסית :מתוך  139מתלוננים מזוהים 107 ,היו ערבים 25 ,יהודים ו 7-היו
בריטים ובני לאומים אחרים .רק שני יהודים התלוננו כנגד יהודים .אליגון דר אינה
רואה בכך עדות למיעוט המקרים של תקיפות מיניות ביישוב היהודי וסבורה שהסיבה
לכך היא הבושה שבחשיפת אונס בתוך הקהילה .כדי לבחון מדוע שיעור התלונות
כה נמוך היא מנסה לאתר את התרחשותן של עבירות מין במקורות חוץ-משפטיים,
ואכן מוצאת לא מעט עדויות להן בספרי זיכרונות .במקרים שאיתרה הופעל לחץ על
מי שהתלוננו במשטרה לחזור בהם מתלונתם ,תוך הבטחה להביא את התלונה לדיון
מעין-משפטי בפני טריבונלים וולונטריים של הקהילה 25.מגמה זו זוהתה בכל הקהילות
היהודיות בתקופת המנדט – חרדים ,חלוצים ובורגנים – כולם העדיפו להתמודד עם
עבירות מין במסגרת הוולונטרית של הקהילה ,שחסרה ,כמובן ,בתי סוהר ואמצעי
כפייה אלימים .העונש הקשה ביותר היה אפוא גירוש האנס מן היישוב או מהקהילה,
אבל אפילו עונש זה ,שהיה קל כמובן מעונש מאסר ,לא תמיד הוטל ,ובמקרים רבים
המתלוננות "שוכנעו" לבטל את התלונה או שהתלונה מוסמסה.
אליגון דר מציעה כמה הסברים לאי-פנייה של היישוב לרשויות הבריטיות :במישור
האישי ,היא מעלה את הסברה המוכרת שלפיה קורבנות האונס ידעו שאין להן למה
לצפות והעדיפו לשתוק .במישור הקהילתי המשותף ,היא מציעה כמה הסברים חלופיים:
תפיסה שאסור להסגיר יהודים לזרים; חשש מרופאים משפטיים ומתובעים ערבים
וחשיפת "הכביסה המלוכלכת" בפניהם; רצון לשמור על המוניטין של היישוב; דימוי
עצמי גבוה והתנשאות מעל הערבים שלרוב הוצגו ביישוב היהודי כ"רדופי התאווה";
הבושה בחולשת הקהילה להגן על הנשים שלה; והיומרה לאוטונומיה של היישוב היהודי.
 25שם ,בעמ' .93
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ההסבר האחרון משכנע פחות לטעמי ,שכן בעניינים פליליים אחרים הקהילה היהודית
השתמשה בזכות של תושבים לפנות לרשויות בבקשה להגנה ,ולכאורה לא הייתה סיבה
שבני היישוב היהודי לא ידרשו צדק גם בעקבות פגיעה מינית .היעדר התלונות נבע,
כנראה ,בשל הסיבות הקשורות לדימוי ולמוניטין של הקהילות היהודיות השונות .כך
או אחרת ,המחיר היה הסתרה של מעשי האונס .מיפוי השתיקות ביחס לעבירות מין
בציבור היהודי הוא ללא ספק תרומה מחקרית משמעותית ,אך אין בה כדי להועיל
לפיתוח התזה המשפטית של הספר .הבנה של השתיקה מחייבת מסגרת תאורטית
ועיגון בספרות מחקרית על שתיקות דומות בסביבות חברתיות ותרבותיות אחרות.
מן השתיקה עוברת אליגון דר לדון בזעם ובנקמה שנלוותה לו" :שתיקה הביעה
26
מבוכה ובושה ,נקמה אלימה הביעה את הזעם ,את התסכול ואת העצמאות הפוליטית".
בדוגמאות שהיא מביאה התקיימו פעולות תגמול קולקטיביות לאומיות שביטאו
זעם זה וכללו ,בין היתר ,ירי ,רצח וסירוס .דוגמאות אלו משמשות בסיס לטענתה כי
"הפגנת הזעם נועדה להציג כוח לאומי" 27.אין ספק שגם תיעוד מעשי הנקמה מעשיר
את הבנתנו לגבי היחס לעבירות מין בתקופת המנדט ,אך גם החריגה הזו מכותלי בית
המשפט אינה תורמת לתזה על תפקיד הסיפור בהליך המשפטי .מעשי הנקמה היו חלק
ממעשי האיבה בין פלסטינים ליהודים ,ואולי היה מקום להתייחס אליהם בהקשר של
התקיפות המיניות הבין-עדתיות שנסקרו בפרק הקודם ,ולא בפרק זה העוסק במיקומם
של רגשות בהליכים משפטיים.
בפרק השישי אליגון דר מראה כיצד כללים לגבי תהליך ההוכחות במשפט נשענים
על הנחות לגבי סבירות ההתנהגות של צדדים שונים .בארץ ישראל המנדטורית
התבססה הדרישה לעדות מסייעת ( )corroborationעל תפיסות מובנות חברתית
( )socially constructedלגבי עבירות אלו ועצם קיומן .יש מדינות שבהן בכל עבירה
צריך עדות מסייעת כדי למנוע ככל האפשר הרשעות שווא; באנגליה של אותה תקופה
עדות מסייעת נדרשה רק בסיטואציות בודדות ,כולל עבירות מיניות .הרציונל הוא
שקל ,לכאורה ,להאשים מישהו בפגיעה מינית ,ולנאשם קשה להתגונן ,שכן עבירות
אלו מתרחשות לרוב במרחב אינטימי .כמובן ,הטענה ש"קל להאשים" היא הבניה
חברתית שנוצרה בשיח גברי והתעלמה מהמחיר החברתי שנשים שהתלוננו שילמו.
במהלך המאה התשע עשרה הוכנסו תיקונים שונים בדיני הראיות ,במטרה להקל על
הרשעת תוקפים מיניים .הסקירה של תיקונים אלו חשובה כהמחשה לכך שפרטים רבים
בהליך הפלילי השפיעו על אפשרויות האכיפה והיישום של איסורים שונים .למשל,
שאפשר להרשיע אנשים כאשר מושבעים לא
בשנת  1837נוסף סעיף של תקיפה מינית ִ
 26שם ,בעמ' .98
 27שם ,בעמ' .99
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השתכנעו שבוצע אונס כהגדרתו בחוק .גם ביטול עונש המוות בשנת  1841העלה את
שיעור ההרשעות באונס ,שכן קודם לכן עונש המוות על אונס גרם למושבעים רבים
להיזהר בהרשעה בעבירה זו .שינויים נוספים באנגליה כללו ביטול הדרישה להוכחת
פליטת זרע ,הקלה בהגדרה של התנגדות לאונס ומעבר מהצורך להוכיח שיחסי מין
בוצעו בניגוד לרצונה של אישה לדרישה שיוכח שהיא לא הסכימה ליחסים .סקירה
זו מבהירה שכדי להבין את היחס לעבירות מין לא מספיק להסתכל על החוק הכתוב;
חייבים לבדוק גם את התהליכים הפליליים שמקלים או מקשים על שימוש בחוק כדי
להעניש ולהרתיע.
למרות כל ההקלות ,קורבנות אונס המשיכו להיבחן ביתר קפדנות ,והדרישה לעדות
מסייעת הועברה למערכות משפטיות של מושבות בריטיות רבות .מאחורי דרישה זו
הייתה התפיסה שמתלוננים רבים ,גברים ונשים ,הם "שותפים לפשע" שבעצם חשקו
בקשר המיני ,והתלוננו רק כדי להגן על שמם .אליגון דר מעירה שהשופטים בארץ
ישראל המנדטורית החמירו את הדרישה ,שלא הייתה כתובה במפורש בחוק האנגלי
ונוצרה בהקשר של שיטת מושבעים ,שבה אנשים לא מקצועיים נדרשו להגיע להחלטה.
השופטים יישמו את הכלל גם בארץ ,אף שכשופטים מקצועיים הם נדרשו להרשיע על
סמך התרשמותם ממהימנות העדים אף ללא אישוש ממקור חיצוני.
הפרק השביעי עוסק בסיפורים לא סבירים ,שלא זכו להצלחה ,שכן היו מנוגדים
לנורמה החברתית .במרכז הפרק שלושה סיפורים :שניים של נערות יהודיות שהיו
בקשרים עם צעירים ערבים ואחר כך האשימו אותם באונס ,ומקרה של חטיפה ואונס
בקהילה היוונית בירושלים .במקרה הראשון ,נתפסו המתלוננות כ"ילדות רעות" בשל
קיומו של קשר קודם ,ושני הצעירים הערבים זוכו מאשמה ,שכן בית המשפט חש מחויב
פחות להגנתן .המקרה השלישי הוא סיפור מרתק ומפורט של צעיר יווני .הצעיר חטף
את הבחורה שאחריה רדף במשך שנים וגייס אנשי כנסייה כדי לקיים טקס נישואין,
שתוקפו היה אחד הנושאים שעלו במשפט .הסיפור יכול להוות בסיס למאמר שלם
על נורמות תרבותיות ומשפטיות ,אבל הוא מובא בספר זה בעיקר כדי להראות את
כישלון הטיעונים המשפטיים שאתגרו את תוקפן של המוסכמות הבריטיות.
לסיכום ,ספרה של אליגון דר הוא תוספת מרשימה להיסטוריה המשפטית בכלל
ולהיסטוריה של משפט בארץ ישראל בפרט .הסיקור המשפטי של כל החומרים
המשפטיים בתחום עבירות המין בבית משפט אחד בתקופה של כעשור ,מאפשר לקבל
תמונה רחבה של סוגי העבירות שבוצעו בתקופה ושל אופן הטיפול בהם בהליכים
הפליליים השונים .ההתייחסות לעדויות ,לטיעוניהם של עורכי הדין ולפסקי הדין
מאפשרת להבין הן את נקודות המבט השונות של השחקנים המעורבים בהליכים והן את
האופן שבו השיח המשפטי-תרבותי כיוון את הדוברים לומר דברים מסוימים ולהימנע
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מאחרים .מעבר לכך ,המחברת חשפה גם את הדיונים בין מעצבי המערכת המשפטית
המנדטורית לגבי חקיקה מינית חדשה והראתה כיצד הרצון "לחנך" את הילידים תושבי
הארץ משקף עמדות קולוניאליסטיות .הגלישה לדיון בהימנעות מהגשת תלונות כנגד
תקיפות מיניות בתוך היישוב היהודי ולסקירה של מעשי נקם של המיליציות היהודיות
נגד בריטים ,ובעיקר נגד פלסטינים ,ממחישה שעבירות שמגיעות לבית המשפט הן
רק חלק ,אולי אפילו קטן ,מתוך כלל התקיפות המיניות שהתרחשו ,וכן שהענישה
על פי החוק היא רק חלק מהתגובות על תקיפות אלו .תרומה נוספת של הספר היא
קידום ההבנה התאורטית של הקשר בין תפיסות תרבותיות לבין האופן שבו החוק
מיושם באופן יומיומי .ניתוח לשון החוק אינו מספיק ,כי אמונות בסיסיות של אלו
המופקדים על יישומו משפיעות באופן מכריע על היחס לעבירות השונות ,למבצעיהן
ולקורבנותיהן ,על פי קריטריונים של מין ,גיל ,מעמד והשתייכות אתנית ולאומית.
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כתב העת "משטרה והיסטוריה" יוצא לאור אחת לשנה והוא עוסק בחקר השיטור,
אכיפת החוק וביטחון הפנים בארץ ישראל ,משלהי התקופה העות'מאנית ועד
היום .מאמרים המוגשים לכתב העת עוברים שיפוט כפול ,פנימי וחיצוני .מדור
נוסף בכתב העת מוקדש לביקורות ספרים ומסות קצרות .ניתן ורצוי להציג
את המאמרים המוצעים לשיפוט בכנס השנתי של בית המורשת ,הנערך מדי
שנה בחודש מרץ.
ניתן לשלוח לאורך כל השנה מאמרים העוסקים בנושאים אלה ,שלא התפרסמו
בעבר ,ואינם מועמדים לפרסום במקומות אחרים .את המאמרים המוצעים יש
לשלוח בקובץ וורד ,בהיקף של  10,000מילה לכל היותר ,תוך שימוש בכללי
האזכור המקובלים בכתיבה המשפטית .כן יש לצרף למאמר תקצירים בעברית
ובאנגלית (עד  200מלים) וכן תקציר ביוגרפי של הכותב/ת (עד  100מלים).
לא תישקל קבלת מאמרים שיוגשו ללא כל המסמכים הנדרשים .ניתן להגיש
את המאמרים ,או לפנות בשאלות נוספות באמצעות דוא"ל המערכת:
police.history.journal@gmail.com
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minority’s Freedom of Expression and Right to Protest on the one
hand, and the public’s Right to Peace on the other.
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Nomi Levenkron / The Role of the Israel Police in the
Establishment of Haredi Citizenship: The Protest against
Sabbath Desecration in Jerusalem (1948-1956)
This historic-legal study follows police reaction to the demonstration
culture that developed in the ultra-orthodox public against Sabbath
desecration in the early days of the Israeli state, centering specifically
on the death of ultra-orthodox demonstrator Pinhas Segalov. Segalov
participated in a demonstration held in September 1956, and died a
few hours later as a result of police violence directed against him.
Some of the study findings regarding this affair are brought here for
the first time, shedding new light upon it. However, the study also
reveals that although Segalov is thought of as a symbol of protest
in the Sabbath demonstrations, it was not the public shock upon
his death that led to the polarization between the ultra-orthodox
minority and the general public. Rather, it was the ideology behind
the demonstrations, their volume, consistence, and force, and above
all the police’s involvement in them, that deepened and rooted the
already broad, years-old public controversy concerning both the
place of religion in Israeli society and law enforcement policies
among ultra-orthodox protesters.
The uniqueness of the study is therefore its subject matter. For
many years the culture of the ultra-orthodox demonstrations has
drawn much academic attention and proved to be a fruitful field of
research of ultra-orthodox society. However, researchers have yet
to explore the contribution of the police as an establishing factor
that helped shape the nascent culture of demonstrations, and in
particular its key role in defending democracy, while communicating
and enforcing government policy amongst the public, consequently
maintaining the balance between colliding constitutional rights: a
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Doron Timor / Status and conflict: Students and Policemen in
the Hebrew University (1966-1976)
In May 1966, police officers broke into the Hebrew University
campus in Givat Ram during a student demonstration. The event drew
significant criticism against police and government that exceeded
campus boundaries, and a commission of inquiry was appointed to
examine police and campus relations. These actions were seen as
a breach of Academic Freedom. A decade later, when police broke
into the campus on Mount Scopus and dispersed an Arab student
demonstration, public opinion saw it in a positive light.
This article, based on primary sources from different archives,
student press, and independent wallpapers and newspapers, examines
the tense encounter between police and students at the Hebrew
University in both cases, and presents the public debate that took place
at the time. In both cases two groups essential to the development of
Israeli society were engaged, but they differed from one another in
class, ethnicity, and culture. This research focuses on the dramatic
changes occurring in the state's third decade of existence, both in
student and university statuses and in political reality.
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Joseph Ohayon / The Policing Force of the Israel Border Police
in the Peripheral Settlements, 1953-1956: Between Security
Tasks and Civilian and Social Activities
The Israel Border Police was established in April 26, 1953, and
was intended to respond to ongoing security problems along the
borders of the state, especially infiltrations from Arab states. The
phenomenon of infiltration posed a serious security threat, especially
in the peripheral settlements whose residents were the main victims
of attacks. Parallel to fighting infiltrations, the Israel Border Police
established a local policing force in the peripheral settlements into
which local residents were also integrated. In this force unique police
patterns were formulated, tailored to the specific security needs of
the settlements. This article examines for the first time the general
factors leading to the establishment of the Israel Border Police, and
presents its relatively few successes in attaining its goals, as well as
two important achievements outside its initial goals: 1) strengthening
the sense of security in peripheral settlements, who learned how
to protect themselves and their property; and 2) extensive social
assistance provided to these settlements by the Israel Border Police,
in health services, education, and other civil domains where state
institutions did not yet provide appropriate solutions.

197 | Police & History

Police & History

Oded Ron / "Ten years he is walking in the shadows": Minority
Group Policemen in the Hebrew police (1947-1958)
Recruitment of minority groups to the police has been examined
around the world in broad studies. However, the historical roots of
recruitment of minorities in Israel have not yet been researched and
discussed as much in the academic sphere. This article examines
this issue while describing the background, environment and
considerations discussed in the Situation Committee, which decided
upon recruitment before Israeli independence and the establishment
of the Israel Police. The article also explores the difficulties and the
dilemmas which minority recruiters faced in the years preceding the
foundation of the state. At last, the article examines how policemen
from minority groups dealt with the identity conflict inherent to the
task they were expected to execute.
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Press, 1998), the socio-economic status of Israeli Palestinians, and
on the legal and political standing of lesbians and gays in Israel.
His book with Vered Kraus, Facing Barriers: Palestinian Women
in a Jewish-Dominated Labor Market was published by Cambridge
University Press in 2018. In the last years he has been studying
the gay history of Israel, focusing on the life experiences of gays
and lesbians during the late Mandatory period and the first decades
of statehood. He also studies the changing meaning and status of
homosexuality during those years.
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the Training Division, Peled served as the deputy commander of the
Border Police, the Jerusalem District and the Directorate for the
Development of Policing Services for the Arab citizens of Israel.
Peled has earned an M.A. in Jewish Studies and a B.A. in Middle
Eastern Studies.
Dr. Doron Timor is a lecturer in the department of Education and
Psychology at the Israeli Open University and a researcher at the
Yad Tebenkin Institute. His research focuses on social movements,
students, higher education, intentional communities, and kibbutzim.
His P.hD. dissertation (2020), written in the School of Education at
Tel Aviv University under the supervision of Dr. Uri Cohen, deals
with Israeli student culture in the 1960s and 1970s.
Prof. Yoram Shachar is a Professor Emeritus of the Interdisciplinary
Center and the Hebrew University. He was Dean of the Radzyner Law
School at the Interdisciplinary Center and Director of the Institute of
Criminal Law and Criminology in Tel Aviv University. He served
as Visiting Professor in Michigan University and University of
California, Berkeley and as Research Fellow in Max Planck Institute
for Criminal Law in Freiburg. His areas of research are Criminal
Law, Comparative Law and Legal History. His book on the drafting
of the Israeli Declaration of Independence will be published by the
Ben Gurion Institute for the Study of Zionism and the Berg Institute
for Law and History in Tel Aviv University
Prof. Yuval Yonay (Ph.D. Northwestern, 1991) is an Associate
Professor in the Sociology Department at the University of Haifa.
He has written on the history and sociology of economic knowledge
(The Struggle over the Soul of Economics, Princeton University
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